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 شگفتاريپ
 

شد  ارائه ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ ی در انجمن مارکس لندن در سالھای است که در سه سخنرانی شده بحثمي شده و تنظتي متن ادنيا
.  قابل دسترس استww.marxhekmatsociety.com)( حکمت – انجمن مارکس تي ساقي آن از طری صوتی ھاليو فا
 دي جدی انجمن توسط رھبرني ادني توسط انجمن مارکس لندن، قبل از باال کشی دی سر سکي ھا ھم بعالوه در لي فانيھم

 نطوري و ھمسميني و لنسمي بلشواني مزي بحث نشان دادن تماني ایتز اصل.  ھم منتشر شده استران،ي ای کارگرستيحزب کمون
 . استسمي و منشوسمينيلن

 ی دارهي از چنگال استثمار و نظام سرمای رھائی مھم در تالش برااري بسی آن واقعه ای و شکست بعدهي روس١٩١٧ انقالب
 در هي شکست خورد، انقالب روسايرولتار پیکتاتوري استقرار دتي اھمصي در تشخی در مقابل ناتوانسياگر کمون پار. است

 در ستي قرن ب٢٠ اول دھه مهي حکومت در نتي که بعد از دوره تثبجامعه، به مسئله سازمان دادن یستياليدادن پاسخ سوس
 . ھا قرار گرفت، شکست خوردستيمقابل کمون

 سازمان تي اھمصي تشخابير غ به زور آن را درھم شکست و کموناردھا دیبورژواز.  سر راست بودسي کمون پارشکست
 تجربه سمينيلن.  تر استدهيچي شکست پهيدر روس.  سالح خود را بدست نگرفتندني مھمتریاسي دولت و اعمال قدرت سیدھ

 دوره یعني( که کمون در آن شکست خورد ی سر گذاشتن دوره اشتاما بعد از پ. رديگي را تمام و کمال بکار مسيکمون پار
 در جامعه فاقد پاسخ روشن یستيالي اقتصاد سوسی سازمان دھیعني ديدر مقابل چالش جد) یستيالي سوس دولت و حکومتتيتثب

 .سپاردي خواه روس می و ترقستي مدرنسميونالي جنبش ناس،یگري را به پاسخ جنبش دهي سرنوشت جامعه روسجهيبود و درنت

 دي نظر در عقادي فراتر از تجدیزي چسمينياستال.  بودندیستيونالي جنبش ناسني پرچمداران اکي و حزب بلشونياستال
 سمي به انطباق مارکسازي بروز نیستيني استالديعقا.  درون جامعه استاي درون حزب ی پاگذاردن دمکراسري زاي یستيمارکس

 مارکس، سمي کمونسي ھمانطور که در کمون پاری معننيبه ا.  روس، استسميونالي ، ناسگري جنبش دکيبر حرکت 
 باخت، در ی به بورژوازسمي آنارشی ھای ناتوانقي نشد و از طریندگي نمای قدرت دولتی در مقابل امر سازماندھسم،يمارکس

 نشد و انقالب یندگي نمانسمي لنن،ي مارکس و لنسمي ھم کمونهي در روسیستيالي اقتصاد سوسیمقابل صورت مسئله سازمان دھ
 . روس باختستي مدرنسميوناليما به ناس

 .رديگي قرار مجي راحي است که توسط منصور حکمت فرموله شده است که در مقابل توضیحي توضح،ي توضنيا

و "  کشورکي در یستياليانقالب سوس" خود ساخته کي ھا اساسا با توسل به رد پروبلمامتستي مختلف تروتسکی ھاشاخه
 .کنندي مزهي و تئورسي جامعه را تقدیستياليسوس به امر سازمان دادن ی در پاسخ گوئی ناتوان،ی انقالب جھانتي بر اھمديتاک

. دھندي محي توضدي در عقاريي ارتداد و تغسم،يونيزي شکست را با روني که ا،ی ھا و چپ سنتستيني ھا، استالستيمائوئ
 کي  جزسميونيزي مقابله با روی و براکنندي ملي تبدیدتي سلسله احکام عقکي را درست مانند مذھب به سمي و مارکسسميکمون
 . در مقابل خود ندارندی راھکيدئولوژي و انقالب اهي دائم کنترل، تصفستميس

 حکومت طبقه و ی حکومت حزب بجاینيگزي انقالب را به عدم اتکا به شوارھا و جاني شکست ایستيکالي آنارکوسندحيتوض
 پا ري زی چرا دمکراسستيعلوم ن انقالب است، مني از ایستيالي و نه سوسکي نقد دمکراتکي که اساسا کندي منسوب مرهيغ

 روني بقي و از دل خالی خودبخوداستي سني اقتصاد جامعه داشتند؟ ای را برایاستيگذاشته شد؟ اگر شوراھا بودند چه س
 زند؟يم

 . استحاتي از ھمه توضی امروز در جھان اما ملغمه ای سنتچپ

بود، بلکه ن هي حکمت در مورد انقالب روسیدن تزھاتنھا باز کر ھا در انجمن مارکس لندن ی سلسله سخنرانني اموضوع
آنچه در پروسه باسخ . ستي شده نزهيکالي رادسمي جز منشویزي چسمي بود که بر طبق آن بلشویدي گذاشتن تز جدشيبعالوه پ

 . بودسميني نشد لنیندگي نما١٩٢٠ ی ھاال جامعه در سیستيالي به امر سازمان دان سوسیگوئ
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 تر و لذا قابل یريادگي قابل فھم تر و قابل ی اهي را بر پاهي انقالب روسخي به عقب برگشت و کل تارنتواي تز مني اهي زاواز
 ھا در مقابل کي ھا و منشوکي بلشوسميونالي ناسی جنبشی ھاهي نشان دادن پای سخنراننيموضوع ا. اجتناب تر قرار داد

 چه طرفدار انقالب ک،ي و دمکراتیستيالي انقالب سوس کردن انقالب بهی بنده که چرا مرحلدھدينشان م.  استسمينيلن
..." ی دمکراسالي سوسکيدو تاکت" با بحث او در نيلن" لي آوریتزھا "دني در تقابل ھم د،یستيالي و چه سوسدي باشکيدمکرات

و جنبش ضد  ی با مسئله مل،یالتيک تشنيپليسي با انضباط و دسميني لنفي کارگران و دھقانان، تعرکيو بحث دولت دمکرات
 .کنندي میندگي نمادي را در اوضاع و متن جدیستيونالي ندارد بلکه ھمان افق ناسسميني به لنینه تنھا ربط...  و یستياليامپر

 و خارج از یجھان" یستياليمعاد سوس "کي را به یستيالي انجام انقالب سوسی ھا و طرفداران انقالب جھانستي تروتسکاگر
 و کال احاله دي چرخش به راست در عقاسم،يونيزي با توسل به روی ھا و چپ سنتستي اگر مائود،دھنيکنترل انسان احاله م

 که کنندي ملي فرقه تبدکي را به یستي مذھب و حزب کمونکي را به سمي مارکس، تفکرطهي شکست انقالب اکتبر به حليدادن دل
 یاي ھمه دننھاي جستجو کرد، اگر اکيدئولوژيمداوم ا انقالب کي و کيدئولوژي خلسه دائم اکي در دي راه نجات را باايگو
 و به زي ھا را به جست و خستيمون و طبقه کارگر و کگذارندي وا می و سازمان جامعه را به بورژوازیاسي و قدرت سرونيب

 ني ا که دری تجربه و نقدني منصور حکمت به ایتيالسينقد سوس. دارندي مشغول مکيدئولوژي ایزھاي در دھلیخود مشغول
 انقالب نکهياول ا: کندي ھا و طبقه کارگر را به سه محور معطوف مستي ھا ارائه شده است، توجه کمونیسلسله سخنران

 و سوم خوردي ھا گره مستي کمونیاسي سافتهي انقالب به دخالت آگاھانه و تحزب ني انجام انکهي ممکن است، دوم ایستياليسوس
 جامعه راه حل و پاسخ قرار یستيالي به سازمان دادن سوسیقالب اکتبر در پاسخ گوئ انی عملی ھای در مقابل ناتواننکهيا
 .کندي معطوف ماي دنني اريي و به تغروني بیاي ھا و طبقه کارگر را به دنستيکمون. دھديم

*** 

 . و در سرنوشت آن نقش داشتراني ای کارگرستي بحث ھا در حزب کموننيا

 خود سمي که چرا بلشودادمي محي و توضکردمي در انجمن مارکس صحبت مسميني لن وسمي تفاوت بلشوحي در توضیوقت
 سمي کموناني گرفت که مجهي نتدي نباحي توضني با ااي که آدي از شرکت کنندگان پرسیکي روس است ستي مدرنسميوناليناس

 نيط، خواھش کردم که فعال به ا به غلدي از سوال کننده، شالسه اختالف وجود دارد؟ در آن جني ھم ھمسمي و حکمتیکارگر
 تي من از موقعیابي بود که ارزني اتياما واقع.  شودبيالنه زنبور چوب فرو نکند اجازه بدھد که بحث ھا با ذھن باز تعق

 که اتفاقا دينيبيد مي ھا توجه کنی سخنرانني بحث در ایاگر به محورھا.  بودني ھم درست ھمسمي و حکمتی کارگرسميکمون
 و ی کارگرستي حزب کمونی ھا توسط بستر اصلستي و حکمتیکورش مدرس" ريتکف" ھستند که محمل یاتھمه موضوع

 .رديگي قرار می تقوائدي حمیستيونالي و ناسی چپ سنتستمي سژهيبو

منصور حکمت بدون ابھام و بدون . دي دتواني دوم دارد می که در سخنرانی بحث را در دخالتني خود منصور حکمت در انظر
 و هي با استقبال و گری سخنراننيدر آن زمان ا. کندي اظھار نظر می سخنرانني مطرح شده در ای تزھادييا و اگر در تاام

 اند و حزب دهيزي خیراني استي مدرنسميونالي ھمان تزھا به سنگر ناسهيل روبرو شد که امروز عی و اشک شوق کسانیزار
 . دچار کردندکيبلشو را به ھمان سرنوشت حزب راني ای کارگرستيکمون

 ني داده ام؛ اما ھرکس که به احي را مفصل تر توضراني ای کارگرستي نظرم در مورد تجربه حزب کمونیگري دی جادر
 متوجه خواھد شد که اندازد،ي نگاه براني ای کارگرستي حزب کموندي جدی ھا مراجعه کند و مواضع امروز رھبریسخنران

چرخش به  "اي و ی تقوائدي حمی از خواب نما شدن انقالبقتريم عیزي چی کارگرستيمون حزب کی اختالفات درونی ھاشهير
 . ھا استستي حکمتاي یکورش مدرس" راست

 راني اندهي انقالب آی ھایتي ھا، با اکثری ھا، با توده اکي جدال با بلشونھايجدال ما با ا.  اندستادهي جنبش در مقابل ھم ادو
 به مقابله تمام دي است که باني ادي فھمدي رابطه باني در ای کارگرستي و تجربه حزب کمونهيوس از انقالب ریزياگر چ. است
 در یگري اجتناب از شکست دی برای سخنرانني مطرح شده در ای اعتبار به نظر من بحث ھانيبه ا.  جنبش رفتني با ااريع

 . دارد کنندهنيي ھا نقش تعستي کمونی در راه است براراني که در ایانقالب

 ستي چپ مدرنسميونالي به ناسکي و تئوری تعرض فکرکي و بدون یتيالسي نسبت به اھداف جنبش سوسی خود آگاھکي بدون
 و سمي بحث عالوه بر بلشونيا.  کردنهي واکسگري شکست دکي ھا را در مقابل ستي طبقه کارگر و کمونتواني نمرانيا

 . ھم ھستراني چپ در استي مدرنسميونالي تفکر ناسی از آناتومی بخش ھائسم،يمنشو

*** 
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 اضافه شده مهي شرکت داشتند، دو سند به عنوان ضمی که در سخنرانی از کسانیادي بخش بنا به خواست تعداد زني آخر ادر
 واقع دي مفنکهي اديبه ام.  سخنران در مورد رزا لوگزامبرگی ھاادداشتي از ی و پاره ای مختصر مطالعاتستي لکي. است
 .شود

 ی مدرسکورش
 ٢٠٠۴ دسامبر
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  بحثی مبان-  ١فصل 
 

  

  مقدمه-  ١

 با کاراکتر دي مقدمات بانيدر ا. مي را بپوشانیً بدوا مقدماتمياما ناچار.  است١٩٢٧ تا ١٩١٧ از هي در مورد انقالب روسبحث
 احزاب و ني عنوان ھمچننيا. ستيمنظورم از کاراکتر، فقط اشخاص ن. مي شرکت کردند آشنا شوهي که در انقالب روسيیھا

 ی در مقابل ھم طاي احزاب و سنت ھا در آن بار آمده اند و ني که ایخي با تارديجه بايدر نت. شودي را شامل میاسي سیسنت ھا
 ی اکتبر معنامي انقالب اکتبر و خود قژهي و بوهي انقالب روسمي کاراکتر ھا را نشناسني و اخي تارنياگر ا. کرده اند ھم آشنا شد

 .کندي نمداي پیرستد

و ) ١( ميپردازي در بحث امروز به آن مشودي را شامل م١٩١٧ اکتبر امي اول که تا قیسخنران:  بحث دو قسمت داردجهي نتدر
 تا ١٩١٧ ھا در اکتبر کي توسط بلشویاسي از تصرف قدرت سشود،ي دوم، که احتماال در ماه سپتامبر برگزار میسخنران
 و به شودي ميی نھافي تکلنيي تعهي جامعه روسندهي آري است که، به اعتقاد من، مسی مقطع١٩٢٧ سال. رديگي را دربر م١٩٢٧

 تا ١٩١٧ یعني( دوره ني ایط. خوردي که در مقابل خود داشت شکست میفي در مقابل وظایستيالي اعتبار انقالب سوسنيا
 مسائل نيا.  استنبوده مسائل بالفصل مطرح  از آن بعنوانشي که پشوندي روبرو میدي ھا با مسائل جدستيکمون ) ١٩٢٧

 اداره جامعه ی مانند چگونگی ھستند، مسائلدي اما در ھر حال مسائل جدرديگي آن زمان پاسخ می در متن داده ھاًعتايطب
 . پرداختمي که به آنھا خواھرهي سازمان دادن اقتصاد و غی چگونگ،یستياليسوس

 که اشاره کردم تا قدرت ی شان، به ھمان معنخي انقالب و تارني ایدن کاراکتر ھا جلسه امروز اساسا معطوف به شناساناما
 . است١٩١٧ ھا، انقالب اکتبر کي بلشویريگ

  و منابعاتيي جز– ٢

 عي بحث نه وقانيگرچه ھدف ا. ستي نی پوشاند کار ساده ادي را بای در بحث امروز چه موضوعاتنکهي در مورد اميتصم
 برگشت عي وقاني به ادياما چقدر با.  را مستدل کردلي برگشت تا تحلعي به وقادي است اما بایلي بحث تحلکي بلکه ارائه ینگار
 که بعدا به آن ی نشسته اند و چه کساننجاي که امروز ايی بحث، چه آنھاني انيب مخاطانيدر م. ستي من کامال روشن نیبرا

 ھم یو البته کسان.  داشته باشدیلي جنبه تحلشريعالقه دارند که بحث ب و دانندي را معي ھستند که وقای کسانکنند،يمراجعه م
 مختصر حزب خيتار "ري نظی اردوگاھاتي ادبقي شان از طريی آشنااي و ستندي آشنا ناي هي انقالب روسخيھستند که با تار

 مغشوش و ،ی واقعري غ،قي که ھر دو نا دقدي آیم"  چپونيسياپوز "ی بعدی نوشته ھااي) ٢)"(کيبلشو (ی شوروستيکمون
 .غالبا مخدوش است

 شنونده نا آشنا ی خسته کننده و براخي شنونده آشنا با تاری باالنس کنم که برای بحث را طوردي ھا بای سخنرانني در اجهي نتدر
 المقدور ی حتمي است که صبور باشند تا بتوانني ادانندي را مخي تارني که ایخواھشم از کسان.  قابل دنبال کردن نباشدريتر غ

 کيبحث ما در مورد . ميالبته مشکل وقت را ھم دار. مي سطح واحد از حداقل اطالعات الزمه حرکت کنکيھمه با ھم از 
 کي موضوع توانندي اتفاق که ھر کدام مکي و ھزار و تي شخصکي ھزار و ،یدگيچي پکي با ھزار و یانقالب. انقالب است

 ھا، یدگيچي پني از ایاري از بسميمجبور و کندي است که بحث را فشرده میھم فاکتورکمبود وقت .  مستقل باشندیسخنران
 جلسه، ني ای برگزاری مطالعه، در آگھیدر مورد منابع برا. مي صرف نظر کنی اتفاقات به نفع مسائل اساساي ھا و تيشخص

 منابع نيا). ٣(مي کرده بودشنھادي پ مطالعهستي لکي و به اصطالح مي کرده بودهي موجود را توصاتي از ادبیمرور بخش
 . نوشته شده استنهي زمني است که در اخي و چند کتاب تاری تروتسکن،ي لنیاساسا نوشته ھا
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 در مورد ی نوشته مقاله انيا. گردمي نوشته از منصور حکمت است که من به کرات به آن بر مکي منبع مھم ما کي
 .کندي ماني بحث را بنيسا متد مورد استفاده من در ااست که اسا) ۴(ی انقالبکي و پراتسميمارکس

 که با آنھا مانند کتاب ی آموزنده است، به شرطاري انقالب بسني ای ھاتي شخصري و سای تروتسکن،ي لنی نوشته ھامطالعه
 کردندي می روبرو شدند و سعی زنده که با مسائل مشخصی بعنوان جدل انسانھادي نوشته ھا بانيبه ا. ميمقدس برخورد نکن

 معضالت را ني ادي نوشته ھا، باني درک ای برای حتجه،يدر نت.  کردبرخورد پا بگذارند شي راه حل پیني معضالت معیبرا
 . مراجعه کردخي تاری به کتابھادي کار باني ایشناخت و برا

 ھم یل آن، که به فارس است که مطالعه سه جلد اوی ارزشمندارينوشته بس) ۵( اچ کاریاثر ا " ی شوروهي روسخيتار"
 بعد از هي و مسائل روسدادھاي به رولي دارد که به تفصیگري دی کتاب البته جلدھانيا.  استدي مفاريترجمه شده است، بس

 . استدي مفاري که خواندن آنھا ھم بسپردازديانقالب م

 است که خواننده را با واي شاري بسی کتاب، نوشته انيا. است) ۶ (ینوشته تروتسک" هي انقالب روسخيتار "گري مرجع دکي
بدون .  کتاب را بخواندني حتما ادي را بشناسد باهي انقالب روسخي تارخواھدي که میکس. کندي آشنا مهي انقالب روسیفضا

. رسدي به نظر می و بدون روح انسانجاني خشک، بدهي پدکي هي روسالب انق،ی کتاب تروتسکري نظيیخواندن کتاب ھا
 و نشان کندي را منعکس می انقالبی فضاني در ای واقعی و احساس و عمل انسانھای انقالبی فضاقي و دقباي زاري بسیتروتسک

 اري و بسواي با قلم شیروتسکت. سازدي مني انسان راستکي قھرمان و کي ی از ھر انسان معمولی انقالبی که چگونه فضادھديم
 فروتنانه اري به اعتقاد من، بسگردد،ي انقالب برمني که به نقش خودش در ا و تا آنجاکندي ھا برخورد مدادي رونيبا وجدان به ا

 ی کتاب تروتسکنيدر ا. ستي نی تروتسکتي شخصی خصلت نمايی برخورد ھاني که البته چنکنديبه نقش خود برخورد م
 هير انقالب روس دی بارزاري بستي شخصیتروتسک. کندي بوده است منعکس متي از آنچه که در واقعکمترنقش خودش را 

عالوه بر قتل او به دستور .  است١٩١٧ بعد از کي حزب بلشوتي شخصني برجسته ترنياست و به اعتقاد من بعد از لن
 ی عدالتی مورد بنھمهي که اینقد کس.  استگرفته قرار ی عدالتی بشدت مورد بیخي و تاریاسي از نظر سی تروتسکن،ياستال

 ني ای ھاتي و ھمه شخص،ی بحث نسبت به تروتسکني در اميکني میسع. ستيه ساده نّقرار گرفته و معوج نشان داده شد
 .مي منصف بمانخ،يتار

 است، خي تارني با ايی که عالقمند به آشنای کسی آن دوران است که خواندن آنھا برای نوشته ھاني تراي گوني لنی ھانوشته
 امبريپ"عنوان جلد اول .  در سه جلد، استچر،ي دوزاکيته ا نوشی تروتسکیوگرافي بگري ددي مفاريکتاب بس.  استیضرور
 امبراني شدند و پروزي مسلح پامبرانيپ "ديگوي ميی گرفته است که جایاولياک عنوان کتاب را از مچريدو. است) ٧" (مسلح

) ١٠"( مطرودامبريپ" جلد سوم تريرا دارد و ت) ٩"( خلع سالح شدهامبريپ"جلد دوم کتاب عنوان ) ٨"( مسلح به فنا رفتندريغ
 ني دارد اما در ھمان حال در ای تروتسکه بیقي عمی البته سمپاتچري دوزاکيا.  ارزشمند ھستنداري سه جلد کتاب بسنيا. است

 را دارد و از ی خود ھمان متد تروتسکچريدو.  مطالعه کندکي وجدان آکادمکي را با ی کرده است که تروتسکیکتاب ھا سع
 ی ارزشمنداري بسی سه جلد کتاب، کتابھاني وجود انيبا ا. شودي اشتباه می ھایابي دچار ارزدادھايل رو علحي رو در توضنيا

 .کنمي مهيھستند که خواندن آنھا را توص

نه از .  استیدي است کتاب مفني نوشته استالشوديھم که گفته م)" کيبلشو (ی شوروستي مختصر حزب کمونخيتار "کتاب
 تواندي مارکس چگونه میستيالي و قلب متد ماترخي نظر که جعل تارنيبلکه از ا. دھدي را بدست میست نظر که اطالعات درنيا

 شهي ری که در چپ سنتی روششودي ملي مذھب تبدکي جامعه به خي و تارسمي کند، چگونه مارکسري را وارونه تصواتيواقع
از سرشت " از روز اول ني ھا بقول استالکيبلشو آماده در صحنه است، شهي طبقه کارگر ھمخي تارنيدر ا.  داردیقيعم

 ني در آن مطابق قواننسانھاّ داده مقدر است که اشي از پري سکي خيتار. کنندي چکار مداننديھستند که از اول تا آخر م" یخاص
 ھا، کيشو ھا، از منکي از طبقه کارگر، از بلشوستاي و ای واقعري غري تصوکي.  دارندی ثابتاستي داده منش و سشياز پ

 .دھدي را بدست مدادھاي روري مختلف و ا ز سی ھاتيشخص

 . را به دست عالقمندان بدھدهي انقالب روسیدادھاي از رویاري سرنخ بستواندي منابع مني ھر صورت، مجموعه ابه

 قتي و حقی نگارعي ، وقاخي تار-  ٣

 کي خيتار.  استفتدي اتفاق بديکش بر سر آنچه که با کشمخي کشمکش زنده، تارخي تار،ی اجتماعخي تارخ،ي است که تارواضح
 یشي و ھم کی ھمدلخيتار.  انشقاق استخي انقالب تارخيتار.  شکل آن استني در حاد تری جدال اجتماعخي تارژه،يانقالب، بو

 مختلف یبخشھا جدا شدن خي انقالب، تارکي خيتار.  استگريکدي شان در مقابل رفتن جدا شدن انسانھا و قرار گخي تارست،ين
 بطور خياما از ھمه مھمتر تار.  شکل آن استني تری و شخصني ترافتهي تي در شخصی مبارزه طبقاتخيجامعه از ھم و تار

 الساعه و خودبخود شروع خلق يی از جایدادي و روريھر س.  استوستهي پدهي پدکي انقالب بطور اخص، خي و تار،یکل
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 ی سنت ھا و افق ھايیعرصه رودررو. ستي جامعه عرصه جدال افکار نخيتار. شودينم" یچيق" ھم يی و در جاشودينم
 مي گشت و نشان خواھمي بر خواھدي تاکني اتيبعدا به اھم. کنندي مجابي است که افکار متناظر با خود را ای و اجتماعیاسيس

 تنزل دي ھا و افکار و عقادهي را به محل عروج و افول و نبرد اخي ھر دو تارکي و راست آکادمیتداد که چگونه چپ سن
 . استني قھرمانان مومن و کفار و مرتدخي تار،خي و تاردھنديم

 سي نوخي ھستند و تاروستهي پی طبقات– یاسي و سی اجتماعی سنت ھاوستهي پخي تارکي معاصر یاي دنخي ھر صورت، تاربه
 را از قتي است، و از حقستادهي اخي تارني طرف اکيدر .  استخي تارني از عناصر ایکيچه اعالم کند و چه اعالم نکند خود 

 .نديبيخود م" باب طبع "شي و گراتي شخصهيزاو

. نگاه و ثبت کند" از آن باال" را دادھاي برود و روواري دکي ی باالامي است که در ھنگام قی کسوي نگار ابژکتخي تارنديگويم
 نيدر چن. ستدي آن بای باالی وجود ندارد که کسیاروي انقالب دکيدر جامعه و بخصوص در .  کاذب استري تصونيا

 خي تارني ای ھاتيھمه ما شخص. رنديگي قرار می اجتماعیدعوا ھا و آرمان ھا" واريد" آن طرف اي ني ھمه در ایتيموقع
 .مي نفع ھستی ذخي تارني اتي ثبت و در نوع روای در چگونگميستي جدا ندادھاي روني و از امي جھان معاصر ھستوستهيپ

 يی آرمان ھایکي از سنت ھا و یکي بحث خود را متعلق به نيمن ھم در ا. ستي نی قاعده مستثنني امروز ما ھم از ابحث
. دانمي که در آن انقالب در حال حل و فصل بود می کشمکشی از طرف ھایکي بوده، به ري درگهي که در انقالب روسدانميم

 نيا. مي گذاشته اسميني لناي ی انقالبکي سطح نام آن را پراتني تری اهي در پاه کنمداي میليبعالوه خودم را متعلق به سنت تحل
 و در دانمي سنت منيمن ھم خود را متعلق به ا.  شده استنيي توسط منصور حکمت تبيیاي منسجم و گواريسنت به شکل بس

 .کنمي چارچوب بحث را ارائه منيا

 به نظر من گذارد؟ي خود را کنار می و علمکي بودن و وجدان آکادموي فرد ابژکت است کهی معنني سنت بدني تعلق به ااي آاما،
 تواندي شنونده بحث ماي را جلو بکشد و خواننده داندي که خود مھم میاتي و واقعدي را بگواتي واقعتوانديفرد م.  استیپاسخ منف

 که در تحوالت ی تمام عواملاني که از مکنديکمک م مارکس ی انقالبسميالي و ماترنياما متد لن.  مخالف باشدايبا آن موافق 
 کي و پراتسميمارکس" مرور اي شما را به مطالعه نهي زمنيدر ا.  داده شوندصي عوامل تشخني تری اهي نقش دارند پایاجتماع
نگلس از مارکس و ا" ی آلمانیدئولوژيا"و ) ١٢(کساز مار" رباخي در باره فویتزھا"، )١١(از منصور حکمت" یانقالب

. داندي متي و ذھنتيني انسان است که مارکس آن را حلقه رابط عکيبحث اساسا بر سر نقش اراده و پرات. دھميرجوع م) ١٣(
 ھا کيمنشو ھا و کي با بلشوني کرد که اساس تفاوت لنمي بحث مفصل تر اشاره خواھنيبعدا به ا). ١۴( استسميني اساس لننيا

 ی سطح به تزھاني تری اهي ھا را در پاکي خود اختالفش با منشونيلن.  نھفته است بحثني در ھمیاديھر دو به درجه ز
 .ميگردي مسئله بر منيکه بعدا به ا). ١۵(دھدي ممي تعمکي پراتسميالي و بحث ماتررباخيفو

 ی اجتماعی و جنبش ھایاسي طبقات، احزاب س-  ٤

از . ميکني اشاره میاسي و سی اجتماعیشھايا، جنبش ھا و گرا به طبقات و به سنت ھ،یاسير به احزاب سر بحث ما مکني ادر
 مد نظر است نجاي وجود دارد که غالبا با آنچه در ای متفاوتفي تعار،ی و چه در اذھان عمومیاسي ساتي چه در ادبم،ي مفاھنيا

 مفھوم کردن بحث یما براا. ستي نمي مفاھني از ای جامع و مانعفي بدست دادن تعرامکاندر بحث امروز البته . تفاوت دارد
 به کتاب ديتواني ملي تفصیبرا.  بدھمحي بحث را توضني بکار برده شده در ای معنیمجبورم بطور مختصر چارچوب عموم

 ما در ی سازماندھاستي کتاب سقدمهو م" ی کارگرسمي کمونینارھايسم"، " مایتفاوت ھا "نطوري و ھمی آلمانیدئولوژيا
 .دي مراجعه کنکردستان نوشته منصور حکمت

اما در . ی مبارزه طبقاتخي تارخ،ي است و تاری طبقاتی که جامعه، جامعه امي باور ھستني ھمه ما بر استي مارکسبعنوان
 ی اجتماعیطبقات اساسا از کانال جنبش ھا. رندي گی در مقابل ھم قرار نممي طبقات به اصطالح لخت و مستق،یمبارزه طبقات

 به یاسي و سی اجتماعیانسانھا را افق ھا و جنبش ھا. شوندي طبقات روبرو مايف طبقه خود و  مختلی با بخش ھایاسيو س
در جامعه . دھندي خود را نشان می مضمون طبقاتی آن شکل مناسبات اجتماعاي ني آورد که با مفروض گرفتن ایحرکت در م

 دخالت در ی براکي سنت ھا ھر ني ا.رديگي شکل می متعددی و فرھنگیاسي س،ی اجتماعیجنبش ھا افق ھا، سنت ھا
 احزاب، تشکل ھا و نھادھا و نيا. کنندي مجابي متناظر با خود را ای و اجتماعیاسي سی و نھادھایاسي احزاب ساست،يس

 .رنديگيسنت ھا ھستند که در مقابل ھم قرار م

 که آنچه که در کوشنديم. ا بھبود ببخشند رشاني زندگکنندي است که انسانھا تالش مني ایستي متد مارکسني شروع ما در انقطه
 و یکيزي فی شاد تر، مرفه تر و پربار تر، آزادتر و توام با تعالیمقابل رشد شان قرار گرفته است را در ھم بشکنند و زندگ

 جامعه  در مقابلی تری عمومی اجتماعی افق ھایعني است که راه حل ھا ازي نني پاسخ به ارد.  را داشته باشندیشتري بیمعنو
کل جامعه را مد نظر دارد و . دھدي تنھا طبقه خود را مورد خطاب قرار نمی طبقه اچي است اما ھیجامعه طبقات. رديگيقرار م
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 افق نيا. کندي معاصر خود مطرح میاي دنیانسانھا خود را در قالب راه حل مسائل ی و راه حل ھادھديمورد خطاب قرار م
 افق ھا، ني راه حل ھا، انيا.  دارندی خصلت و مضمون طبقاتشوديقرار داده م)  طبقه کيا و نه تنھ(ھا که در مقابل جامعه 

 داده رار که در مقابل جامعه قيیراه حل ھا.  خاص استوار اندی آن رابطه طبقاتاي ني بر اساس مفروض گرفتن اتيدر نھا
 . ھستندی طبقاتتي درنھاشوديم

 ھمه تفاوت ھا افق ھا و سنت رغمي که علميشوي روبرو مسمي و رفرمسميبرالي ل،یراس دمکسم،ي در جامعه معاصر ما با فاشمثال
 سامان کي افق ھا نيا. رنديگي سود، بازار و پول، را مفروض م،ی دارانه جامعه، وجود کار مزدهي ھستند که نظم سرمايیھا

 ی درجه اچيھ.  دارانه ھستندهي سرمالي دلني اند و درست به ارفتهي بعنوان مبنا پذا ر،ی وجود کار مزدیعني خاص، یاقتصاد
 ريي سنت ھا را تغني ای مضمون طبقاتی مالیگارشي الاي ثروت و لي از تعدی درجه اچي اختناق، ھاياز اتکا بر دولت رفاه 

ف  مختلیسنت ھا.  استیقيکامال حق. ستي نی سنت ھا در جامعه ساختگني توجه داشت که جدال ادي بانکهيمھمتر ا. دھدينم
 .شوندي با ھم می و وارد جدال مرگ و زندگرنديگي طبقه به کرات در جامعه در مقابل ھم قرار مکيمتعلق به 

 اي ني ای آنی سنت منفعت اقتصادني که استي نني منظور اميکني راه حل اشاره ماي حزب اي سنت کي ی به مضمون طبقاتیوقت
 دھدي را در مقابل جامعه قرار می افقتي است که در نھاني بلکه منظور ا،کندي آن بخش از طبقه را منعکس ماي ني اايآن طبقه 

 . آن طبقه را در خود مستتر دارداي ني سنت ااي مدت و در اساس افق و یکه در طوالن

 از اوقات گمراه کننده یاري که در بسشودي رد می متنوع و مختلفاري بسی و اقتصاد از مجاراستي است که رابطه سنجاي ادر
 را ی در باره کل مسائل جامعه خود افق خاصکنند،ي اظھار نظر نمتي است که طبقات فقط در مورد مالکنيمسئله ا. ستندھ

 هي علی احزاب حتني حزب دارد، چرا انيچند) یمثال بورژواز( طبقه کي که چرا دي فھمشودي موهي شنيتنھا با ا. دھنديقرار م
 که بر نيدر دوره لن) ١۶"(نپ "ی داد که چرا مثال برنامه اقتصادحي توضشودي موهي شنيتنھا با ا. برنديھم دست به اسلحه م

 کردن ی است و ملی پرولتراستي سکي استوار است در آن زمان ی دارهي دھقانان و رشد سرمایاساس دادن حق سود بر
 .يی اقدام بورژواکي یني و چینوع روس" سمياليسوس" جھان سوم و ی در کشورھاعيصنا

 وارد ماي که طبقات مستقکنندي به جامعه و طبقات دارد تصور میکي مکاناري بسی برخوردی و چپ سنتی اردو گاھسميکمون
 به شدت از تعداد یاسياما از آنجا که تعداد احزاب س.  طبقه ھستندکي مختلف ی ھاهي الندهي و احزاب نماشوندي ماستيس

. کننديم" کشف" طبقه را کي از دي جدهي الاي مرتب طبقه ی فکری سنت ھاني است، اشتريطبقات موجود در جامعه ب
 کننده اسلحه و دي کننده شکالت و تولدي تولد،ي مرفه جد،ی مرفه، مرفه سنتی، خرده بورژواز)١٧( بازار، سودا گریبورژواز

) فيجدول مندل (یيايمي عناصر شی به جدول تناوبهي شبی جدول طبقاتکي جامعه به لي تحلی برااناتي جرني اليدر تحل... 
 يی جنبش بورژواکي توانندي می اغتشاش فکرجادي با اگري است و از طرف دی خطاي ري طرف ساده و شکي که از رسنديم

 له و ی در متن جنش ھا اجتماعدي روش را ھم بانيخود ا. ندي قلمداد نمايی را بورژوای حرکت کارگرکي اي و یرا کارگر
 .دي وضع موجود فھمهيعل

 ی طبقاتی آنھا و به معنی به سنت، آرمان و افق اجتماعدي بازي قبل از ھر چديکني نگاه میاسي متد مارکس به احزاب س بایوقت
 اي طبقه و کي از هي الکي اي طبقه کي حزب با مي و نه به رابطه مستقدي نگاه کنخي برھه از تارکي افق، سنت و آرمان در نيا

 . آنی اعضای طبقاتبيترک

. کندي چرا رشد نماي و کندي و چرا رشد مدي آی حزب بوجود مکي که چرا ديشوي متوجه مديکني نگاه مخي متد به تارني با ایوقت
 ی ھمه خراب کاررغمي و حزب توده علی جبھه ملراني چرا در اروند؟ي ماني از مگري و احزاب دماننديچرا احزاب مادر م

 تر بودن حزب توده و ی انقالباي تر بودن اريھوش" بقا "ني الي دلرود؟ي ماني از مکاري مانند پی و سازمانمانندي شان میھا
 ی ترداري پاسمي است که مکانني اتيواقع. بودي به عکس مهي قضستيباي بود ماني فاکتور ھا ھم در منياگر ا. ستي نیجبھه مل

 . استیاسي س- ی اجتماعجنبش ھا فاکتور سنت و سمي مکانني انيمھمتر. کنندي عمل میاسيدر پشت احزاب س

 اي عروج و افول احزاب را دھندي که امروز در دانشگاه ھا درس میاسي علوم ساي و ی جامعه شناسی ھاکتاب
 که کنندي مري قمارخانه تصوکي را تماما استي سیاي دناي و دھندي محي، با اجزا خود صورت مسئله، توض)١٨(کيتوتولوژ
 .روندي ماني از می شانسی و بعضکنندي مد و رشدي آین در م شانس قرعه به نامشای از احزاب از رویبعض

نوشته مارکس " ی آلمانیدئولوژيا" از جمله یگري به منابع ددي بحث بدانند را باني در مورد اشتري که عالقمند اند که بیکسان
) ٢١"(یجربه شورو تیجمعبند"، )٢٠"(ی کارگرسمي کمونینارھايسم"، )١٩"(یاسي و احزاب سیمبارزه طبقات"و انگلس، 

 و رحمان ینوشته کورش مدرس) ٢٢"(اندازھا  مصاف ھا و چشماق، عری کارگرستيحزب کمون" از منصور حکمت و 
از منصور حکمت ) ٢٣"( حزب در کردستانتيدرباره فعال" بخصوص مطالعه نوشته اني منياز ا.  زاد مراجعه کنندنيحس

 قبل از ما هي در بحث مربوط به انقالب روسجهيدر نت. ميکني مهيرا توص فصل آنست کي ی و مبارزه طبقاتیاسيکه احزاب س
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 تي افق ھا و سنت ھا است که احزاب و شخصنيبر متن ا. ميکني نگاه می و اجتماعیاسي سی به سنت ھا و افق ھازيھر چ
 جنبش واحد، جنبش کي  دو جناح مختلفسمي و بلشوسمي داد که چگونه منشومي اساس نشان خواھنيبر ا. ميدھي محيھارا توض

در مقابل ھر دو قرار ) ١٩١٧مثال در ( و در مقاطع حساس شودي مزي از آنھا متمانيو چگونه لن.  روس، ھستندیستيوناليناس
 که شودي میسميونالي عرصه بال منازع افق ناسهيجامعه روس) نيبعد از مرگ لن( از صحنه سميني و با حذف فاکتور لنرديگيم

 داد که چرا بر ميو نشان خواھ. کندي مجي بسد را پشت سر خوسمي و بلشوسمي کل منشوباي و تقردارديرا بر م پرچم آن نياستال
 آن دوره، کماکان در چارچوب ی ھااستي و سني با ھر درجه مخالفت با استال،ی متوجه شد که تروتسکتواني اساس منيا

 . آن را برعھده داردی بستر اصلیندگي نماني حاکم است و استالهي است که در روسی نظامیعموم

 ه؟ي چرا انقالب روس-  ٥

  دارد؟یتي انقالب چه اھمني ای بعد از سقوط بلوک شرق بررسژهي بحث کرد؟ بوهي در باره انقالب روسدي اصوال باچرا

 : مھم استی مختلفلي انقالب به دالني ای بررسکنمي مفکر

 که ما موافق آن لي دلني اتفاق قرن است نه به اني انقالب مھمترنيا.  استستمي اتفاق قرن بني مھمترهي انقالب روس– اوال
 ی ادهي پدچيھ.  استمي عظاري آن قرار گرفتند بسیامدھاي پاي انقالب ني اري که تحت تاثی که تعداد کسانلي دلني بلکه به ام،يھست

 ی کشورھا،ی شرقی اروپاه،ي روستيجمعکل .  خود قرار نداده استري را تحت تاثیانسان جوامع نھمهي استيدر قرن ب
 زن، جنبش ھا و مکاتب يی جنبش رھا،ی، جنبش کارگر"جھان سوم" و استقالل طلبانه یستيونالي ناسیمستعمره، جنبش ھا

 از مي مستقري غاي مي ھمه مستقرهي جنگ سرد و غدهي و پدستي در قرن بی المللني باستي سست،ي قرن بی و ھنری فکر،یفلسف
 خود ري ابعاد تحت تاثني مردم را در استي در قرن بیدادي روچيھ.  آن قرار گرفتندري تحت تاثقاي عماي آن بودند و ی تبعجينتا

 و دادي روني اوي کجا شکست خورد، بطور ابژکتنکهي انقالب و اني مخالفت ما با اايمستقل از درجه موافقت . قرار نداده است
 ني انسانھا را در اتيحي مسیحت.  خود قرار داده استري تحت تاثیگري دی اجتماعدادي از ھر روشي آن جھان ما را بجينتا

 . قرار نداده استريابعاد تحت تاث

 و يیوي ساعت برنامه رادونھايلي ھا کتاب و مقاله و مونيليم.  اظھار نظر شده استعاي انقالب وسني ھم در باره الي دلني ھمبه
 . در باره آن نوشته شده استی و کتاب درسیونيزي و برنامه تلولميف

 ني که خودش را متعلق به ای بحث اشاره کردم که به عنوان کسني ایدر ابتدا.  ماستخي از تاری بخشهيانقالب روس– ايثان
 دي بازدي نظم موجود برخهي علخواھدي که می کسیبرا. شومي وارد بحث مداندي مم،ي جدال عظني ای از جبھه ھایکي خ،يتار

 باخت؟ گري دی و کجا به سنت ھاد؟ياي کجا جلو آمد و کجا نتوانست جلو بد؟ انقالب چه کار کرنينت اش در ابداند که س
 تا کجا مي الاقل بداندي بکند؟ ما بادي سنت را ادامه دھد چه باني و اگر بخواھد ارد؟يگي قرار میامروز و فردا در مقابل چه مسائل

 افتد و آرمان ی اتفاق مسي و کمون پار١٩۴٨ بات فرانسه ، انقالري از انقالب کبانقالب ما بعد. مي و کجا شکست خوردميآمد
 را ی برابرنکهي مدرن ھستند که، مستقل از ایاي انقالبات، انقالبات دننيھمه ا.  انسان در مرکز آن قرار داردی و برابريیرھا

 .کنندي انسان ھا جستجو می را در برابرندهي آکنند،ي مفيچگونه تعر

 نيا. شودي تر برده مشي ھا پدهي اني از موارد ایاري و در بسرديگي انقالب اکتبر از انقالب فرانسه نشات می ھادهي از ایاريبس
 داده انقالب مي انقالب اکتبر، به تبع مفاھراينقطه قدرت آن است ز.  استهيھم نقطه قدرت و ھم نقطه ضعف انقالب روس

اقدام به )  را سرنگون ساختی و اجتماعیاسي بطور کامل کل نظام سدي عصر جد بود که دری انقالبنيکه اول( فرانسه 
 رابو،ي انسان اعالم کرد و ھمانطور که می را بعنوان حقوق اساسی و برابریانقالب فرانسه آزاد.  کامل نظام کردیسرنگون

 از آرمان ی طلبانه باشد ناشی دمکراساي ه خواھانی آزاددهي از ای از آنکه ناششي انقالب بديگوي انقالب، مني مشھور ابيخط
 یايبدنبال اح.  نه در گذشتهکندي جستجو مندهي درست مانند انقالب فرانسه آرمان اش را در آهيانقالب روس.  طلبانه بودیبرابر
 ني تام است که متعھد بهخي در تاری انقالبني اولهيانقالب روس.  را خلق کندیدي جدیاي دنخواستي نبود، ممي خوب قدیايدن

 .شودي میاسي کنترل اقتصاد بعد از تصرف قدرت سقيعدالت از طر

 انقالب ی داده ھای و افق ھامي از مفاھی در چارچوب پاره اهي گفت انقالب روسدي عنوان نقطه ضعف رابطه دو انقالب بابه
پک مفھوم )  مولدیروھايشد نر (ی نعمات مادادي ازدتي و قابلديدر تفکر انقالب فرانسه قدرت تول. فرانسه محبوس ماند

 ،ی بورژوازازي طلبانه با نی برابری آرمان خواھيیھم گرا. رديگي مدم تقی است که به سرعت بر آرمان برابریمحور
 ی باقهي محور حاکم بر افق انقالب روسکي انطباق ھمچنان در حزب بلشونيا. بعنوان پک طبقه، محور انقالب فرانسه است

 مولده یروھاي رشد نافق ١٩٢١ جامعه بعد از ی و در مقابل مسئله باز ساختمان اقتصادني مرگ لنبخصوص بعد از. مانديم
 هي از انقالب فرانسه، انقالب روسزياما در تما. زندي تجربه را رقم مني و دست آخر سر انجام اکندي مداياست که دست باال را پ

انقالب اکتبر .  آن است، قرار داردنيسي متفکر و پراتني بزرگترني دھنده مارکس، که لنريي فلسفه دخالت گر و تغريتحت تاث
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 هي روس١٩١٧انقالب اکتبر . دياي و به اجرا در مشودي میزي است که آگاھانه و از قبل، نقشه رخي انقالب بزرگ در تارنياول
مانند انقالب فرانسه انقالب  انقالب ھم نيبه پک معنا ا.  انقالب فرانسه را تکرار کندخواستي بود که آگاھانه میانقالب

عنصر .  نقشه داشتندندهي آی بلکه براکردند،ي که تنھا گذشته را ترک نمود بیاما انقالب روشنفکران. روشنفکران بود
 معاصر و در سنت خي در تار- ميي گوی مني لنی انقالبسميسي آنچه به آن پرات– تي واقعريي تغی آگاھانه برامي تصماي یخودآگاھ
 . داردی محورگاهيما جا

در متن اوضاع آن . ستي ننياما چن.  استسمي جھش از مارکس به ژاکوبنن،ي جھش از مارکس به لننديگوي در چپ میاريبس
 . بازگشت به مارکس استیاسي به لحاظ متد و فلسفه سنيدوره لن

 گذاشته و در ی برجایاري بسراتيتاث که بر جنبش ما شودي شده و می بشدت متفاوتی اظھار نظر ھاخي تارني در مورد ا– ثالثا
 ھا کودتا بود، کي بلشوامي قنديگويمثال م.  جنبش ما شده استی فکری و کانون ھاني متفکری از اوقات داده فکریاريبس
 نقد تجربه ی بستر اصلنيا. رهي را ھم کنار گذاشت و غني لنن،ي ھمراه استالديجه باي است در نتني ادامه لنني استالنديگويم
 چپ ھا ھنوز ني ترکالي ھم ھست که رادی از تجربه شوروکي نقد دمکراتهي پانشي بنيا.  استهي در روسیستياليقالب سوسان

 ني در اهي شکست انقالب روسلي نقد دلنيادر .  آن نقد استی فرموله کننده اصلیتروتسک. زننديدر چارچوب آن دست و پا م
و "  کشورکي" در ِسميالي طبقه، استبداد، عدم امکان ساختمان سوسیب بجا حزب، نشستن حزیکتاتوري د،یمکتب فقدان آزاد

زه ي را تئورِسميالي طبقه کارگر به مسئله ساختمان سوسی جوابی نقد بنيا.  پرداختمي که بعدا به آنھا خواھشودي مطرح مرهيغ
 که به اندازه یرا، تا انقالب جھان بازار و سود ،ی به کارمزدی متکی نظم اجتماعکي سنت رسما ضرورت ادامه نيا. کنديم
 بود، ی تک حزبستمي نبود، سی درون حزبیدمکراس:  نقد متعدد اندنيارکان ا. بخشدي متيمحتمل است، رسم" یظھور مھد"

 نيمدافع. غالب شد" سميبناپارت"گرفتند، " ژاکوبن ھا"انقالب را از دست "  ھایدوريتروم "ی نبود، به قول تروتسکسميپلورال
 از آن شدي مناسبات است؟ چگونه ماي کدام نظم تي در خدمت تثبیکتاتوري دني سوال پاسخ دھند که اني به اتوانندي نمنييب تنيا

 مناسبات تيآن انقالب در تثب" یمنطق" ادامه سه ھا در انقالب فرانیدوري ترومیري قدرت گاي مي کرد؟ سلطه بناپارتسزيپرھ
 تا ١٩٢٣ ی سالھای مسائل بعد در بررسني به اشود؟ي می از کجا ناشیوستگي و پري سني اهيدر انقالب روس.  بوديیبورژوا
 . پرداختمي خواھ١٩٢٧

 ی ماندگان چپ به بستر اصلی باقاني امروز، بعد از سقوط بلوک شرق، در مهي از انقالب روسکي ھر صورت نقد دمکراتبه
 ک،ي ضد دمکراتدهي پدکي بعنوان سم،يني و استالنيه نقد استال بینقد تجربه شورو.  شده استلي تبدهي از انقالب روسیجمعبند

 . نوشته شده اند بازار را پر کرده اندهي زاوني که از ايی شده است و امروز کتاب ھاليتبد

 نقد چشم به ني حالت با اني در بھترا،ي نقاط دنري و در ساران،ي در ای امروز جوان و روشنفکر و فعال و رھبر کارگرنسل
 و ني استالن،ي لنه،ي دانش اش از انقالب روسراني در ایستي کمونی کانون فکرنيکل ا. کندي باز میستي کموناستي سیايدن
 نقد رانيامروز در ا. دھندي را ارائه مکي حالت نقد دمکراتني که در بھتررنديگي مراني مجاز در ااتي را از ادبرهيغ

 نسل خودشان را با ني ای فکرشرواني از پیاريبس.  تجربه استني ا ازی جمعبندی بستر اصلی از تجربه شوروکيدمکرات
 زي ھا را، به گمان آنھا، از ھم متماسمي اني که ایمي و با مفاھکنندي می تداعرهي و غيی شوراسمي کمون،ی تروتسک،ی گرامش،ی
 آن، یستياليتفاوت با نقد سوس تجربه، در ني اکي مکاتب در اساس در چارچوب نقد دمکراتنيھمه ا. زنندي سر و کله مکنديم

 .رنديگيقرار م

 ھا قرار دي و نکنديھا و بکن" شودينم"ھا و " شوديم" نادرست ستي لکي ھا جامعه و طبقه کارگر را در مقابل ی جمعبندنيا
 را با ِسميالي سوسرد،ي بگدي شد، حزب قدرت را نبای منتظر انقالب جھاندي وقتش نشده، باست،ي نی عملی طلبیبرابر: دھديم

 انقالب کي ورق را به نفع راني ای که بخواھد در انقالب آتیکس. رندي است پاسخ بگزم که الرهي داد و غقي تلفدي بایدمکراس
 . خود را ارائه بدھدتي نقد و روا،ی جمعبندخي تارني مسئله ھم بپردازد، در مورد اني برگرداند ناچار است به ایپرولتر

 ت؟ کجاسلي مقطع شروع تحل-  ٦

  بحث را شروع کرد؟ني ادي کجا بااز

 گراني چون بازکندي نمیادي نقطه شروع کمک زنياما ھمانگونه که اشاره شد، ا.  شروع کرد١٩١٧ هي بحث را از فورشوديم
  احزاب،ستند،ي تنھا افراد نگرانياشاره کردم که منظور از باز. شناساندي را درست نمخ،ي تارني ای کاراکتر ھاخ،ي تارنيا

 ی در متن روابط و سنت ھاخي تارني اگرانيباز.  داشته استیخيآن جامعه تار.  را ھم ھستی و اجتماعیاسي سیسنت ھا
 خي تارني و چه در اروپا، ساخته شده اند، جلو آمده اند، به زبان اهي چه در روس،ی خاصی و اجتماعیاسي س،ی فکر،یاقتصاد

و مستقل از .  کرده انداني خود را بدھدي در مقابل آنھا قرار مخي تارني که ای اساس و در پاسخ به سواالتخي تارنيو در ادامه ا
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 ی و اوضاع اقتصادی و فکری و اجتماعیاسي سخي در تارهي انقالب روسی از چرا ھایاريبس. ستندي قابل فھم نخي تارنيا
 . داردشهي رستي اول قرن بیاي و دنهيروس

 یو ب" ناگھان" ھا تي و شخصدادھاي رو،ی و اجتماعیاسي سی سنت ھا،ی فکریخط ھا.  استوستهي پروسه پکي خي تارميگفت
 طي شراکي در متن یاسي سی ھاتي احزاب و شخص،ی اجتماعیھا  سنتی محل تالقیخي واقعه تارکي. شوندي نمدايمقدمه پ
 هيانقالب روس. ا شناخت ھا رتي جنبشھا، احزاب و شخصمانھا، اوضاع، سنتھا، آردي بانيبنابرا.  مشخص استیاجتماع
 که یو طبقات اند و جامعه  شده لي که ھمان روز تشکیاند، احزاب  آمدهاي که روز قبل از آن بدنی نبود که توسط افرادیا واقعه 

 سم،ي ھا، تزارکي مثل نارودنخي تارني ای از کاراکتر ھایاريبس.  را بکند، انجام شده باشدنکاري گرفته اميھمان روز تصم
 هيانقالب روس.  ھستندیمي ھمه قدسم،ي تزارهي علی جنبش اشرافی و حتسم،ي بلشوسم،ي منشو،يی بورژوایصالح طلبجنبش ا

 خود دارند و از قبل در یاي از دنیني معی که داده ھايی ھاتيشخص.  خود را داردخي تاریھا تي شخصیگريمانند ھر واقعه د
 . به عقب برگشتدي ھر چقدر الزم است بانکاري ایت و برا سنگر ھا را شناخني اديبا. اند  ته نشسيیسنگر ھا

 مي، برگرد١٩٠٠ به حدود سال یعني سال به عقب، ١٧به گمان من اگر حدود .  برگشت١٩١٧ از شي به پدي بانيبنابرا
  . داشتمي را خواھخي تارني ای بررسی برایاطالعات کاف
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 تبداد مخالف اسیروھاي و نهي بر اوضاع روسی مقدمه ا-  ٢ فصل
  

 

  غرب گراست،ي مدرنسميونالي ناس-  اعتراض ی بستر عموم– ١

 به سرعت در حال ی دارهي است، سرمادي غالب در تولوهي شسمي و فئودالی دارني گرچه زمستي اوائل قرن بهي جامعه روسدر
ھمراه رشد . است عي وسهي در روسیاعتراضات دھقان. کندي مدادي بن،ي دھقان به زمی وابستگیعنيسرواژ، . رشد است

 ھستند، به سرعت در حال ی دارهي روشنفکران که الزمه رشد سرماو کردگان لي عالوه بر طبقه کارگر، تحصی دارهيسرما
 .کنندي است رشد ماني وضع در جرريي تغی که برای فعالاري بسی بر متن کشمکش اجتماعلکردگاني تحصنيا. گسترش ھستند

 نيا.  استاني در جرادي به شدت و با وسعت زی از عقب ماندگهي روسدني کشروني بیرا و مبارزه بسمي تزارهي علاعتراض
 ی مبتنی اصالح طلبیھا  دوره وسعت جنبشني اتي خصوصني مھمتردياما شا. رديگي به خود میمبارزه ابعاد و اشکال مختلف

 به قافله وستني و خواست پسميدرن تجدد، م،ی خروج از عقب ماندگن، شدی شدن، صنعتیبر افق و آرمان مدرن شدن، غرب
 ی عطش برانيدر کنار ا. شودي میندگي نماهي روسسميونالي مختلف سنت ناسی است که توسط بخش ھای غربیتمدن اروپا

 و ستمي در سیه اي و پاقي عمراتيي تغجادي در مقابل اسمي مقاومت تمام و کمال تزار،ی تزارستمي سکون سريي و تغشرفتيپ
 کي اوضاع را به سمت ه،ي شدن روسی و صنعتی دارهي سرماعي رشد سریومت در مقابل باز کردن فضا برا و مقایستادگيا

 .گذاردي نمی را باقی جز براندازی راھخواستندي مريي که تغی مقاومت در مقابل کساننيا. دھديبن بست کامل سوق م

 زي قھر آموهي را به شسمي تزارخواستي بود که میس کی و انقالبشودي انقالب می عمومی متن معنني در اسمي تزاریسرنگون
ّ مدرن؛ متجدد، هي را سرنگون کند و روسسميانقالب قرار است تزار:  مفھوم روشن و داده استکيانقالب . سرنگون کند

 افق طرهي سی مبانتي واقعنيو ھم. شودي می سرنگونی مساونقالبا.  آن کندنيگزي را جاشرفتهي و پی و صنعتیغرب
 .شودي تزار مهي علی بر کل جنبش اعتراضستي طرفدار غرب و مدرنیستينالويناس

 سمي سطح اشراف ھم مخالفت با تزارني در باالتریحت. ستي کارگران، دھقانان و محرومان نرهي با تزار محدود به دامخالفت
 کيالست و اصوال ت مخالفت با تزار  باوني نسبت به مخالفان استبداد و انقالبی سمپاترد،يگيپا م) الاقل به شکل موجود آن(

 .کردي و احترام جلب متيبود، وجھه، شخص" ُمــد" آمد و یبه حساب م" تهيمدرن"عالمت 

 سمي سنت نارودن-  ٢

 نيوجود چن.  استی دھقانعي وجود اعتراضات وسستي در اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بهي مشخصه جامعه روسکي
 و سمي درھم شکستن مقاومت تزاری برای راه عملکي و در مقابل جامعه کنديبل جامعه باز م افق را در مقاکي عي وسیجنبش
 و نيعتري که در آن زمان وسیجنبش.  استی به جنبش دھقانتکا راه انيا. دھدي را قرار می از فقر و عقب ماندگيیرھا
 لکردگاني از تحصیق البته توسط بخش افنيا. دھدي نظم موجود را از خود نشان مهي اشکال مبارزه علني ترتانتيليم
)intelligencia (شدندی بخش جامعه معرفيی رھایروي شد و بر طبق آن دھقانان نزهيتئور . 

از جمله .  آوردی بوجود می مختلفیکه سازمانھا. رديگي شکل مسم،ي موسوم به نارودنیاسي جنبش سکي افق ني متن ابر
 ١٨٩٧سر انجام در سال . دھندي را شکل م–) Zemlya i Volya (اي ولیايلو زم) Narornaya Volya (اي ولاينارودنا

 .دھنديل مي چرنف را تشکیبه رھبر) اس آر (ونري رولوساليحزب سوس
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 ني دھقانان است و اامي قسمي باور اند که تنھا راه نجات جامعه از چنگال تزارنيبر ا) وني خلقايطرفداران خلق ( ھا کينارودن
 آگاه کردن و سازمان دادن ی روشنفکران به سمت روستا براليس. شودي مزهيدآلي ايی روستاین دھقان و زندگراه و به تبع آ

 .شودي مسي و فرھنگ روشنفکران آن زمان تقداتي سمت روستا به شدت در ادببه حرکت ني و اشوديدھقانان شروع م

 دھقانان در متحد شدن و پاسخ به فراخوان یبا کند گري و از طرف دسمي داران و تزارني حرکت که با سرکوب زمني ااما
 جهي نتني ھا را به اکي دو عامل ناردنني ا- شودي روبرو مسمي داران و تزارني ھا در دفاع از آنھا در مقابل زمکي نارودنیھا
 جلب نظر دھقانان یبرا.  نظام را نشان دادیري پذبي کرد و آسداري آنھا را بدي بادارند خود بارو نیروي که دھقانان به نرسديم

 ني و زمسمي است که تزارني ادهيا. برندي ھا دست به ترور مکي داران، ناردنني و زمسمي تزاریري پذبيو نشان دادن آس
 ديبا.  است گرفتار شده اندري تزار شکست ناپذنکهي مردم در طلسم اجهي در نتدھندي نمی را به کسیاسي ستيداران امکان فعال

 اناتي که با جری کسانیبرا.  شکننده استستمي داران نشان داد که سني و زمیت و با ترور مقامات دولت طلسم را شکسنيا
 نيا. ستين گانهي چندان بدي عقاني آشنا ھستند اراني و از جمله اانهي خاورمن،ي التیکاي در آمریالدي م٧٠ – ٦٠ دھه یکيچر

 آن قرار بود ی بود که طیالدي م۶٠ در دھه یکيجنبش چر ی است که مبنایھمان داستان موتور بزرگ و موتور کوچک
 .مردم را بزند" موتور بزرگ" استارت یکي چراناتيجر" موتور کوچک"

 نيبر ا.  دادن جامعه ھستندريي قادر به تغیروي است و دھقانان نی مسئله اصلني زمهي باورند که در روسني ھا بر اکينارودن
 هيروس.  است، عبور کندني که از نظر آنھا مستلزم کندن دھقانان از زم،ی دارهيحله سرما از مرستي الزم نهيباورند که روس

 ھا کي نارودنیبرا. ابدي انسانھا دست ی و برابری آزادشرفت،ي به پنيت مشترک بر زمي و بر اساس مالکماي مستقتوانديم
 به خلق و انقالب خلق را دامن کيعشق رمانت تب کي ستمي سنيکل ا. ھستند" سمياليسوس" عبور به هي پای دھقانیھا کمون

 را در سال ی نفر از مقامات دولت تزار۵٠٠ ھا حدود کي نارودنستي در اوائل قرن بی انقالبسمي تب رمانتني و با ازنديم
 .کننديترور م

 ھا کي ناردنیو وقت.  کندی ھا، بعنوان قھرمانان خلق، فراھم مکي نارودنی برایادي اعتبار زرسد،اماي نميی به جااستي سنيا
 است، هي روسیاسي حزب سني حزب پر نفوذ ترني ادھند،ي مليرا تشک) اس آر (ونري رولوسالي شان، حزب سوسیحزب رسم
 .وندديپي دوم مونالي است و به انترناسستياليظاھرا سوس

 ميبرنامه حداقل آنھا تقس. اکثر داشتند منظور برنامه حداقل و برنامه حدني بودند و به ای آر ھا قائل به انقالب دو مرحله ااس
 از رشد یري جلوگن،ي کردن زمیبرنامه حداکثر اجتماع.  دمکرات ھا بودالي سوسی از مطالبات کارگری و بخشیاراض
 اس آر در اکثر اعتراضات ني فعال١٩١٧ داشتند و تا ی به اس آر ھا سمپاتیعي وساددھقانان در ابع.  بودی صنعتیدار هيسرما

 .کردندي می را بازی نقش اصليی و روستای شھریھاو شورش

 یبراليسنت ل:  راستونيسي اپوز-  ٣

 اني دو جرونيسي اپوزنيا.  استوار بودهي روسسميبرالي راست بود که بر سنت لونيسي بورژوا،اپوزونيسي اپوزگري دیروين
 ". خواھانیائتالف ترق " موسوم بهانيو جر" کادت ھا" موسوم به انيجر. دھدي مروني را از خود بیاصل

 ی خود را دمکرات ھااني جرنيا. داننديمشروطه طلبان ھستند که حکومت مشروطه تزار را مطلوب م) Kadets( ھا کادت
.  استاد دانشگاه، در دست داردکي کوف،يلي آنھا را می و رھبرخوانديم) Constitutional Democrats(مشروطه طلب 

.  در جامعه استتي وجود قانون و قانونتي و معتقد به اھماست سمي و فئودالیتبداد تزار است که مخالف اسیانيکادت جر
 و ی اصالحات ارضني و ھمچنهي عملکرد سرمای الزم برای و فضاتي امنني تضمیکادت ھا معتقدند که اتکا بر قانون برا

 که، با معتقدند حال کادت ھا نيدر ع. است یاتي حهي روسی کار الزم در شھر برایروي نني تامی برانيکندن دھقانان از زم
 ندهي ثبات جامعه به نفع نظم آی خود را بر فراز طبقات قرار دھد و بانتواندي و نقش سلطنت، تزار مخيتوجه به تار

 . ھستاجي احتهي ثبات و نظم در جامعه روسني تامی و دستگاه دولت آن براسمي معتقدند که به تزارجهيدر نت. باشد) يیبورژوا(

 عکس العمل ھا شده ني باعث اسمي مقاومت تزارنکهي و با اعالم استي نی ھا ناراضکي نارودنی از ترور ھای حتاني جرنيا
 آنھا باز تر ی ھا فضا و فرصت را براکي نارودنسميکادت ھا معتقد بودند که ترور. کنندي مديي تایاست، آنرا بطور ضمن

 و از شودي ملي تشک١٩٠٥کنگره کادت ھا در سال .  از آن استفاده کنندسمي بر تزار اھرم فشارکي به عنوان تواندي و مکنديم
 . پرداختمي مقطع خواھني که بعدا به اکند،ي اعالم مدي محدود و مقی قانونتي خود را به فعال١٩٠٧

 بازار ی دارهيسرما یعني تر آن، کي کالسی به معنیبرالي سنت لسم،ي راست تزارونيسي در اپوزیبرالي در سنت لگري دبخش
معتقدند که .  استهي و مدرن کردن کامل روسی صنعت،يیھدف آنھا اروپا. نامندي خواه می بخش خود را ترقنيا. آزاد، است

 اروپا را ی اصلی کشورھاهي مانند بقیري مسدي و باماندي می نقطه ضعف باقسمي تزارست،ي ممکن نسمي تحول با وجود تزارنيا
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 ی در دوما نقش باز١٩١٧ بعدا در ژهي که بعدا بودھدي خواھان را شکل می ائتالف ترقنھايا.  دادلي تشکی کرد و جمھوریط
 ی جمھوری و برقرارسمي تزاریگون خواه ھستند و خواستار سرنی جمھوری ھا در واقع کادت ھاني ا،ی معننيبه ا. کننديم

 .ھستند

  چپونيسي عروج طبقه کارگر، بازتاب آن در اپوز-  ٤

 کار به شدت طيدر کارخانه ھا شرا. دھدي مشي شھرھا را به سرعت افزاتي طبقه کارگر و جمعهي در روسی دارهيسرما رشد
 و عي در ابعاد وسی اعتراضات کارگر،ی دارهي رشد سرماني ھمراه با اجهيدر نت.  ندارندیکارگران عمال حقوق.  استانهيوحش

 .رديگي وسعت متانتيليدر اشکال م

 و جامعه در مقابل دھدي قرار مسمي تزارطي خروج از شراچهي کارگران جامعه در مقابل درتانتيلي و معي وساعتراضات
 تر، تانتيلي زاده شده که از دھقانان میديغول جد.  شده استیاسي وارد صحنه سیدي جدیروين. رديگي قرار میدي جدريتصو

 و داغ ی روستاھا، شھرھا را به کانون اصلی بجا،یتماع مبارزه اجه طبقه به عرصنيورود ا. معترض تر و متحد تر است
 ژهيھمه، بو: کندي مداي پسمي تزارهي علی اعتراضی قابل مشاھده در سنت ھای انعکاسدي جدتي واقعنيا. کندي مليمبارزه تبد

 و ی سطح عمومکي بلکه در یکي را، نه تنھا در سطح تاکتدي جدیروي نني ادي که باشودي متوجه مکال،ي چپ و رادونيسياپوز
از " کيتئور "ازي نني و به ادي جدتي واقعنياما به ا". جا باز کند" آن یخود برا" یتئور" تر، به حساب آورد و در یديتجر

 ی طرف سنت خلقکياز ". شوديجا باز م" آن ی و براشودي دو افق متفاوت برخورد ماي دو جنبش هي از زاواي هيدو زاو
 افق، در چارچوب ھمان ھداف ني ایبرا. رسدي کارگران در تحقق افق خود متي به اھمیکي است که از سر تاکتکينارودن

 آنھا به دني به چرخی ربطسمي کارگر با دھقان و الجرم توجه آنھا به مارکسینيگزيجا. ندينشي دھقان میسابق، کارگر بجا
 اما ھدف در اساس کندي مريي به ھدف تغدنير رس ابزااي" که محریروين. " طبقه کارگر نداردِسميالي مارکس و سوسِسمياليسوس

 مشاھده استوار است که ني بر ای به سادگیکي تاکتاي ی ابزارفتي شنيا. ماندي می آن ھمان که بود باقیو در مضمون طبقات
 . استی کارگر و اعتراض شھرست،ي روستا نیروي را سرنگون کند دھقانان و نسمي تزارتواندي که میطبقه ا

 اني جرنيا. رديگي شکل مه،ي جامعه روسافتهي ريي تغتي واقعني که در پاسخ به اگري داني جرکي ،یکي از سنت ناردنزي تمادر
 دي نگاه کنیستي سنت مارکسني به ایوقت. کندي است که عروج می دارهي به جامعه سرمایستي و نقد مارکسی دمکراساليسوس

 و کنندي را مطرح مسمي آورند و مارکسی می روی دمکراساليه سوس بیکيردن که از جنبش ناديشوي ميی ھاتيمتوجه شخص
 و ستي نی دارهي جامعه سرماهي باور است که روسني نقد، نقد انيمرکز ا. کنندي مسمي نارودنی اهي پایشروع به نقد باورھا

 . عبور کندِسميالي به سوسی دھقانی با اتکا به کمون ھاتوانديم

 پلخانف ی چه در نوشته ھا،ی دمکراسالي سنت سوسنياما در ا.  استسمي نقد نارودنني اتي شخصني برجسته تردي شاپلخانف
 ی انقالبیروي نی از جامعه است و معرفی علملي و تحلیابي مرکز بحث بر سر ارزرد،يگي که با آن شکل میو چه در سنت

 . را نداردیھنوز مسئله کدام انقالب نقش برجسته ا.  استیواقع

 شده و مورد توافق است و في داده و از قبل تعردهي پدکي تزار انقالب اساسا یشاره شد بر متن جنبش سرنگون که اھمانطور
 مسئله که نيبھر حال حول ا.  پرداختمي که بعدا به آن خواھکند،ي نظر مدي صورت مسئله تجدني است که در کل اني لننيا
 به دفاع از یگري دی ھاتي آن عالوه بر پلخانف شخصیکه ط رديگي در می حاداريجدل بس"  انقالب کدام است؟یروين"

 تيعالوه بر پلخانف، شخص. گذارندي مدانيپا به م"  محرکه انقالب استیرويطبقه کارگر ن" در واقع دفاع از تز سم،يمارکس
مله کرده بود، و  حی تزارامات از مقیکي خود با نارنجک به یکي ناردنتي که در دوره فعالچ،ي مانند ورا زاسولیگري دیھا

 که موجب توجه جامعه و کنندي مسمي ھستند و شروع به نقد نارودنسمي که از قھرمانان نارودنمياکسلرد کارگر را دار
 .شودي طبقه کارگر مگاهي و جاسميروشنفکران به مارکس

 سمي و نارودنی دمکراسالي سوسيی جدا-  ٥

 و خود فيتعر. شودي انجام میعي در سطح وسسمي و نارودنیمکراس دالي سوساني انشقاق م١٩ متن در اواخر قرن ني ابر
 ی دمکراسالي دوره منظور از سوسنيدر ا.  و مبھم استقي نا دقی خود آگاھکي و في تعرکي ی دمکراسالي سوسیآگاھ
رد بحث کدام انقالب ھنوز مو (ی انقالبیروي رشد است، نحال در هي در روسی دارهي است که معتقد است که سرمایانيجر
.  استی دمکراسالي از سوسی عمومفي تعرنيا.  کارگران را متحد کرددي وقوع انقالب بایکارگران ھستند و برا) ستين

عا مورد بحث ي وساي ستي مطرح نخواھديا مر ی طبقه کارگر چه انقالبنکهي و ایستيالي در باره انقالب سوسیادي ززيھنوز چ
 .ستين
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در .  افتدی ھا و رھبران اتفاق منيسيوري در سطح تاي" باال" اساسا در سطح ی دمکراساليسوس و سمي نارودناني انشقاق منيا
 طي دارند و معطوف به محی شھری که اساسا مبناکنندي میري شروع به شکل گيی گروھھا،یو در بدنه جنبش انقالب" نييپا"
اما در .  گروھھا استنيو آن است از جمله ا عضنيکه لن"  طبقه کارگریآزاد یاتحاد مبارزه برا. " ھستندی کارگریھا

 نيا. رنديگي گروھھا شکل مني از ایعي وساري تعداد بسرهي و غفي پتروگراد، مسکو، اودسا، کیعني ه،ي روسی اصلیشھرھا
 دھقان ی که قرار است بجااست ی آنھا کارگر کارخانه آن قھرمانیگروھھا معطوف به کارگران در کارخانه ھا ھستند و برا

 تياکثر" نييپا" ھا روشن شده است، در کي دمکرات ھا و نارودنالي سوسيیجدا" باال"گرچه در . دھد" نجات"امعه را ج
 ی و انقالبکالي العموم رادی که علی دمکرات ھا و کسانالي ھا و سوسکي از نارودنی تشکل ھا را مخلوطني به اتفاق ابيقر
 .کنندي متي فعالی ھا و محالت کارگر شھر و کارخانهطي باھم در محه کدھندي مليتشک

 دمکرات اليحزب کارگران سوس (یاسي حزب سکي جادي ضرورت متحد شدن آنھا و اًعتاي تشکل ھا طبني ایري شکل گبا
 ،ی کارگری موجود معطوف به مبارزه اقتصادی تمام تشکل ھابايتقر. شودي مطرح میاسي دخالت در عرصه سیبرا) هيروس

 دانش آموزان و ان،ي دانشجویعني روشنفکران توسط تشکل ھا اساسا نيا. ارخانه ھا ھستند کطي در محیافشا گر
 که ابتدا توسط –" هي کارگران جنوب روسهياتحاد"مثال .  شده استلي تشکدانندي مستي که خود را مارکسیلکردگانيتحص

 با نھايا.  شدجادي ایط تروتسک مجددا توس١٨٩٧ مجددا در - منحل شدسي توسط پل١٨٧٥ شد و در لي تشکیزاسالوسک
 . آوردندی به کارگر روسمي و نارودنی دمکراسالي سوسدي از عقایمخلوط
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  دمکراتالي کنگره اول حزب سوس-  ٣ فصل
 

  

 در خي تارني کنگره حزب در انياول. شودي ملي تشک١٨٩٨ در مارس ی بطور اسمهي دمکرات روسالي کارگران سوسحزب
 هي اتحادندهي و نمافي از پتروگراد، مسکو و کی مختلف محلی از گروھھاندهي نما٩ است که یاکنگره . شودي ملي تشکنسکيم

 و بالفاصله ھمه شرکت کنند گان شودي روز جلسه دارد و بعد متفرق مدکنگره چن. در آن شرکت دارند) بوند (یھوديکارگران 
 بحث هياني بنيا.  نظر مھم استکي اما از هيانيب.  ماندی نمی باقهياني بکي جز یزي و از آن کنگره چشوندي مريدر کنگره دستگ

 .شودي میستي در جنبش کمونی که خود بعدھا موجب انشقاق اساسکندي را باز می مھمیھا

 ی قانونی ھاستي از مارکسیکياستروه بعدا به .  استروه نوشته شده استتري کنگره پني ای ھاتي از شخصیکي توسط هيانيب
 .گذاردي مشي را پهي روسسمي از مارکسیشده ا" مجاز"و " فيتلط"، " شدهیقانون "یه  که رگشودي مليتبد

 :ديگوي دمکرات مالي کنگره اول حزب سوسهياني ھر صورت، ببه

 و شود،ي تر و پست تر و زبون تر مفي کلمه ضعیاسي سی به معنای بورژوازميدر اروپا، ھرچه به طرف شرق برو"
 ري بار تسخدي باهيطبقه کارگر روس. گرددي تر مني افتد سنگی مايه برعھده پرولتار کی ایاسي و سی فرھنگفيوظا
 است، در راه ني است، اما فقط گام نخستی اساسگام نيا. دي خود بکشد، و خواھد کشی را بر دوش توانایاسي سیآزاد

 یتثمار انسان از انسان محل که در آن اسی نظام اجتماعکي یزي ری و پا،ي پرولتاریخيانجام دادن رسالت بزرگ تار
 )٢۴."(نداشته باشد

 روبرو ھستند که کارگران در غرب، مثال در آلمان و ی با مسئله خاصهي که کارگران در روسکندي مسئله اشاره مني به اهيانيب
 که اساسا دريگي شکل ميی جامعه حول خواست ھای تالطم انقالبهي است که در روسنيمسئله ا. ستنديفرانسه، با آن روبرو ن

گرچه مثال مارکس در .  قرار گرفته استی در مرکز مبارزات اجتماعی دمکراسیبرا یاسي ھستند، مبارزه سيیھنوز بورژوا
 یستيالي صراحت به مسئله مبارزه سوسني بار است که به اني اولني درباره اظھار نظر کرده است، اما انيرابطه با آلمان در ا

 .شودي اشاره مطبقه کارگر در جوامع مختنق

 وجود داشتند و طبقه کارگر شي تشکل مثال، کماباي اني بی آزاد،یاسي سی ھای زمان آزادني فرانسه و آلمان در ااي سي انگلدر
 ھستند، ري نفع و درگی در آن ذماي ھم مستقیگري که طبقات دره،ي تشکل و غی و آزاداني بی آزادی مبارزه برافهيبا وظ

 ھا وجود ندارد و ھمانطور که اشاره شد، کارگران به ی آزادني از اکي چيه ھي در جامعه روسهکيدر حال. ستيروبرو ن
 ی آزادیمبارزه برا. هي روسی دمکراسالي سوسگرشي سر دکي سر آن کادت ھا ھستند و کي که شوندي مدهي کشیمبارزه ا

 خواست ھا با نيکاراکتر ا.  شوندی عملانندتوي ھم مِسميالي دارند و بدون سوسکي دمکراتتي خصوصاي کاراکتر یاسي سیھا
 . کامال متفاوت استی رفتن کار مزدانيمثال کاراکتر خواست از م

 مطالبات و ی کاراکتر طبقاتني خصلت و اني که بعدھا الي دلني کنم به ادي خصلت تاکاي مسئله کاراکتر ی روخواھمي منجايا
 و بعدا ستي مربوط نني لناي که مطلقا به بحث مارکس شودي می بند به مرحلهلي تبدرديگي که حول آن شکل ميیجنبش ھا

 . گشتميمفصل تر به آن بر خواھ

 اي ی کاراکترجهيدر نت.  روبرو استیاسي سی ھای طبقه کارگر با مسئله آزادهي روسري نظی ھر صورت، در جامعه ابه
 ھم قابل ِسميالي است و بدون سوسکيدمکرات در چارچوب مطالبات دھدي که اعتراض در جامعه از خود نشان میتيخصوص

 .وندنديپي مبارزه مني ھم به ايی بورژواگري طبقات دنيبرابنا.  شده اندی شدن ھستند، ھمانطور که در غرب عملیعمل



 

 19

اولسخنرانی  ١٩٢٧ تا ١٩١٧انقالب روسيه   

  مبارزه شرکتني در ادي بااي آرد؟ي گشي را در پیاستي چکار کند و چه سدي طبقه کارگر بای مواردني است که در چنني اسوال
 مطالبات خود را ی نداشته باشد و مبارزه برای مبارزه کارني بھتر است طبقه کارگر به ادي شااي ؟ی با چه ھدفیکند؟ اگر آر
 دنبال کند؟

 در حال هي در روسی دارهي سرماديگوي و مکندي مسئله اشاره مني به اهي دمکرات در روسالي کنگره اول حزب سوسهيانيب
 که از ی از ترس طبقه کارگر و با تجربه ای روبرو است، بورژوازی دمکراسیسئله مبارزه برارشد است، طبقه کارگر با م
 ستيدارد حاضر ن)  استی زنده ادهي و چند سال فاصله دارد و پدستي بتنھا مقطع نيکه با ا (سيانقالب فرانسه و کمون پار

.  کندتي حمای توده اامي قکي از اي بدھد و امين ق نشان دھد، دستگاه دولت را در ھم بکوبد و فراخواسميکالياز خود راد
 کنترل خود بر جامعه ر،يي تغمنو کنترل شده اوضاع است تا بتواند در ض"  کالچمين" به اصطالح ريي خواھان تغیبورژواز

 قرار  انقالبیً متوجه شده که اگر فرضا در انقالب فرانسه خود در رھبرگري دیبورژواز. و بر طبقه کارگر را حفظ کند
 یگري دی جامعه را به جاخواھندي که مکشدي مداني ھا را به مستيالي طبقه کارگر و سوسیداشت، امروز ھر تحرک اجتماع

 از شتري بخواھندي را می که آزادی از مردمیبورژواز. مي با آن روبرو ھستراني که امروز در ایتي وضعهيدرست شب. ببرند
ھرج " کل جامعه و ی برای نفرت و ترس خود را البته به عنوان نگرانني ایبورژواز.  نفرت دارددھدي را نمی که آزادميرژ

 .دھدي از انقالب به خورد جامعه میناش" و مرج

 کنگره پاسخ ني که در ایاما سوال. شناسدي متي را به رسمتي واقعني اهي دمکرات روسالي کنگره اول حزب سوسهيانيب
 که خصلتا ی تحرکني چناي و ی تالطم انقالبني در چنیستيالي کارگر و جنبش سوس است که نحوه دخالت طبقهني ارديگينم

 ست؟ي است چکيدمکرات

 :نديگوي مفستيمارکس و انگلس در مان. کندي مورد اظھار نظر مني تر است و مارکس در ایمي که خود مسئله قدمي کرداشاره

 بر ضد سلطنت مستبده و ی دارد، ھمراه بورژوازی روش انقالبی بورژوازکهي تا زمانست،يدر آلمان حزب کمون"
 "داردي گام برمی خرده بورژوازی فئودال و جنبه ارتجاعی ارضتيمالک

 قرار دارد و يی انقالب بورژواکي آلمان در آستانه راي زدارندي خود را به آلمان معطوف می توجه اساسستھايکمون" 
 نسبت به یتر  افتهي بمراتب رشد یاي پرولتارکي تر و ی مترقی بطور کليی اروپاتي مدنکي طي تحول را در شرانيا

 درآمد شي فقط پتواني آلمان ميیلذا انقالب بورژوا. انگلستان قرن ھفدھم و فرانسه قرن ھجدھم انجام خواھد داد
 و یتماع بر ضد نظام اجی ھمه جا از ھر جنبش انقالبستھايخالصه کمون."... " باشديیاي انقالب پرولتارکيبالواسطه 

 )٢۵."(کنندي میباني موجود پشتیاسيس

.  اعتنا بماندی بیاسي سی ھای آزادی مبارزه برااي سمي فئودالهي به مبارزه علتواندي است که طبقه کارگر نمني افستي مانبحث
 یت برا تخته پرش اسکي طبقه کارگر ی شرکت براني مبارزه و انياما ا.  مبارزات شرکت خواھد کردنيطبقه کارگر در ا

 کيبحث بر سر .  را انجام دھديی انقالب بورژوای به وکالت از جانب بورژوازستيطبقه کارگر قرار ن. یستياليانقالب سوس
 خواھدي طبقات مني از اکي اند و ھر کي ھم در آن شرگري در جامعه است که بجز طبقه کارگر طبقات دیفعل و انفعال انقالب

طبقه کارگر با شرکت در مبارزه .  دھدار انجام انقالب خود مورد استفاده قریه پرش برا را بعنوان تختی تحول انقالبنيا
 کي وجه و بالفاصله به ني کند تا بتواند به ساده ترلي تحرک تبدني ای اصلیروي خود را به ندي باکي مطالبات دمکراتیبرا

 واسطه در آمد بالشي فقط پتواندي آلمان ميیب بورژواانقال" طبقه کارگر ی براديگوي مفستيمان.  گذار کنديیايانقالب پرولتار
 ." باشديیاي انقالب پرولتارکي

، ) ٢۶(ستھاي کمونهي اش خطاب به اتحادی تزھا اساس بحث انقالب مداوم است که بعدا مارکس، بخصوص در سخنراننيا
 کمک کرد تا انقالب ی به بورژوازديبا. ستي ھا نستي فعال نوبت کموننکهياول ا. شودي مري بحث دو تعبنياز ا. کنديفرموله م
 ھا و طبقه ستي کمونی است و برایستيالي ھدف بالواسطه انقالب سوسنکهياو دوم .  اش را بکند بعد نوبت ماستيیبورژوا

 مارکس در مورد ري است که با تعبني لنري تعبنيا.  ھستندی واحد و انتگره ادهي پدیستيالي و سوسکي دمکراتفيکارگر وظا
 .مي تامل کنی در مورد آن کمديکه با) ٢٧( داردینقالب آلمان کامال ھمخوانا

 است و از آنجا که طبقه کارگر تنھا کي دمکراتاي يی انقالب بورژواکي گونه جوامع ني است که انقالب در اني اول ابرداشت
 به ،ی که بورژوازیً بدوا کارديم دھد، با خود را انجایستيالي انقالب سوستواندي می دارهي سرماشرفتهي جامعه پکي طيدر شرا

 که ی مطالباتی جوامعني تز درست که در چنني برداشت از انيا.  انجام دھد را انجام دھدخواھدي ترس خود از انقالب، نمليدل
 در  که اصوال انقالبرسدي تز نادرست مني ھستند به اکي کاراکتر دمکراتاي خصلت ی آورد دارایانقالب را به حرکت در م

 کي دو انقالب را ني و ارسدي میستيالي سوسب و بعد انقالکي است و فعال مرحله انقالب دمکراتی کشورھا دو مرحله انيا
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 که کاراکتر اعتراض تي واقعني از استمي سنيا. کندي از ھم جدا می طوالنشي کمابی تا اقتصادیدوره تکامل اجتماع
 : کهرسندي مني است به اکيدمکرات

  استيی انقالب بورژواکي ردي در بگدي بااي و رديگي که در میب انقالاوال

 . رشد کند و انقالب خود را سازمان بدھدتواندي طبقه کارگر ميی بورژواتي مدنکي تنھا در چارچوب ايثان

 ،یستي کمون حزباياست کار احزاب طبقه کارگر، " ريگيناپ" انقالب ني از ترس طبقه کارگر در ای از آنجا که بورژوازثالثا
 را انجام ی تری انقالبی و خواستھاکالتري باشند تا مطالبات راديی بر احزاب بورژوای فشاریروي انقالب نني است که در انيا

 .دھند

 کي جامعه دمکراتکي جادي ای برای بر بورژوازی است که گروه فشارني ھا و طبقه کارگر استي تحول نقش کمونني ادر
 خود را انجام یستيالي خود را گسترش دھد و متشکل کند و انقالب سوسيی جامه بورژوانيعدا در متن اباشند تا طبقه کارگر ب

 است که به نام هي دمکرات روسالي در حزب سوسیاني جرني و ھمچنا اروپی دمکراسالي سوسکيپي برداشت تنيا. دھد
 . مشھور شدکيمنشو

 : است کهني برداشت انيا.  داردی نظر مارکس و انگلس ھمخوان است، که به اعتقاد من باني دوم، برداشت لنبرداشت

 . دارنداجي احتیستيالي امروز جھان و ھمه کشورھا به انقالب سوساوال

 ستي چِسميالي سوسني اداندي که می آگاھانه انسان و جنبشکينقش پرات.  انقالب فراھم استنيا) ینيع (وي ملزومات ابژکتايثان
 که ر،يي فاعل تغیعني، )یذھن (وي عنصر سوبژکتنکهيبه محض ا.  استِسميالي عدم تحقق سوسايتحقق  کننده در نييعنصر تع

 . انجام شوددي و باتواندي میستيالي است، آماده شود، انقالب سوسگر بخش قابل توجه طبقه کارکي نجايدر ا

 و دي کند، آماده نماجي بسفهي وظني انجام ای ممکن براقي است که طبقه کارگر را از ھر طرني ایستي نقش حزب کمونجهي نتدر
 مطالبات محمل تحول ني عروج کرده و اکي که مطالبات دمکراتی در جامعه ایعني.  قرار دھدتي موقعنياو را در بھتر

 ني ایروزي قرار دھد و تا با پی تحولنين است که طبقه کارگر را در راس چني استي جامعه شده است کار حزب کمونیانقالب
 و فورا انقالب گري مرحله دچي که بتواند بالواسطه و بدون ھردي قرار گیتي طبقه کارگر در موقعی تحول انقالباينقالب ا

 که خصلت یمطالبات.  خود بکشاندنبال خود را انجام دھد، طبقه کارگر را به قدرت برساند و توده مردم را به دیستياليسوس
 روزمره طبقه کارگر است و طبقه کارگر در تحقق یازھاي مطالبات ننيا.  ھست دارند مطالبات طبقه کارگر ھمکيدمکرات

 طبقه کارگر ازي از مطالبه و نی مطالبات تنھا بخشنياما در ھمان حال ا.  نفع استی در جامعه ذیگريآنھا مانند ھر انسان د
 آورد استفاده کند یرگر را به حرکت در م کاري غاي که بخش اعظم جامعه از کارگر ی مبارزه اني از چندي طبقه باني اواست 
 . استفاده کندِسميالي بالواسطه به سوسدني رسی را به تخته پرش برای تحول انقالبنيو چن

. ني و فقط ھمخواھدي میستياليطبقه کارگر انقالب سوس. خواھدي نمکي طبقه کارگر انقالب دمکراتني نظر مارکس و لناز
 است، طبقه کارگر یستيالي سوسري با خصلت غی تحول انقالبکي ري ما درگليمستقل از تما که ی است در جامعه انيمسئله ا

 خود را یستيالي تا انقالب سوسرديگي قرار متي موقعني دردسر در بھترني و با کمترشتري به سرعت ھرچه بتوانديچگونه م
 امدهي فراھم نِسميالي تحقق سوسطي نظر که شراني در مقابل اني را متحقق کند مارکس و ھم لنیستياليانجام دھد و جامعه سوس
 نيبا اتکا به ھم. کنندي مدي انسانھا تاکیاھ و نقش اراده و آگی انقالبکي که بر پراتدھندي را قرار مرباخياست نقد مارکس به فو

 و اگر خواھدي مِسميالي چقدر رشد کرده است، اگر طبقه کارگر بداند سوسی دارهي سرماستي مھم ننيتز ھا است که از نظر لن
 ھم یستيو ھدف حزب کمون.  و قابل تحقق استی عملِسميالي مردم را با خود ھمراه کند سوسعيطبقه کارگر بتواند توده وس

 .ی دارهي شرط ھا است و نه رفع موانع رشد سرماشي پنيتحقق ا

از " یستيمارکس "لي بر تحلاني جرنيا. مير را ھم دا– استروه تري پ– ی قانونسمي مارکسه،ي برداشت ھا در روسني بر اعالوه
 ی سرکي آن به لي و تبدسمي مارکسی انقالبی بر اساس سلب محتوااني جرنيا.  استوار استسمي نقد نارودنني و ھمچنهيروس

 و  در آلمانگران،ي و دني برنشتا،ی نظر طلبدي تجدالتي با تمایکي ارتباط نزدنھايا.  استوار استیمسائل روشنگرانه و علم
 ريدوران اخ.  برسدسميالي عبور کند تا بتواند به سوسی دارهي از دوران سرمادي باهي باور بودند که روسنيفرانسه داشتند و بر ا
 کمک کرد دي است و بايی بود انقالب بورژواقدمعت. دانستي مرهي مولده و غیروھاي رشد ن،ی دارهيرا دوره رشد سرما

 از جانب اني جرني اتيفعال.  دمکرات ھا فرا رسدالي دھد تا بعد نوبت کارگران و سوس خود انقالب اش را انجامیبورژواز
 و اجازه انتشار رديگي مورد اغماض قرار مداند،ي خود می برای ھا را منشا خطر اصلکي که ھنوز نارودن،یدولت تزار

  . آنھا ھستاتي و ادباتيشرن
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 ت دمکراالي حزب سوسجادي ایتالش برا : ني لن-  ٤ فصل
 

 سکراي ا– ١

 دي تجدی است که تالش اش براني تالش لننيمحور ا. شودي سازمان حزب بعد از کنگره اول مجددا شروع مدي تجدی براتالش
 . که به آن اشاره شد منطبق استِسم،يالي بر برداشت او از مارکس در مورد سوسقايسازمان حزب دق

 است، آنوقت سازمان دادن ابزار دخالت استيکول به دخالت آگاھانه در س موِسميالي است که اگر سرانجام سوسني اني لنبحث
. ستندي ھا نستي و کموناي پرولتارازي نیمحافل پراکنده پاسخگو. کندي مداي پی محورتي اھم،یاسي حزب سیعني است،يدر س

 ديبا.  شدري درگاستيدر س دي است و باريي محور تغاستيس. ستي کارگر نطبقه ی فورازي پاسخ نیشرکت در مبارزه اقتصاد
بحث ضرورت تصرف قدرت .  تالش کردیاسي قدرت سی شد تا بتوان برایاسي سیروي ندي کرد، باجادي ایاسيحزب س

 ب انقالی مسئله محوریاسي مارکس، تصرف قدرت سی و بران،ي لنیبرا.  استسميني لنی از محورھایکي یاسيس
 . استیستياليسوس

پلخانف، " ( ھایميقد" تا نظر شودي مسي حزب عازم سولي تشکی و براشودي خارج مهي از روسني برداشت است که لنني ابا
 است ني ادهيا.  استريي تغی دخالت فعال براشهي مثل ھمني لندهيا.  مجدد حزب جلب کندليرا به تشک...)  اکسلرد و چ،يزاسول
 . دمکرات داشتالي محافل سوسعي کردن سر متحدی برای نقشه اديبا. د منتظر ماندي حزب نباني الي تشکیکه برا

 ني و حول اشودي دست به دست مگردد،ي دمکرات مالي که در دست محافل سوسی اهينشر.  استهي نشرکي جادي اني لنطرح
 و یاسي شدن طبقه کارگر در مبارزه سري درگتي بحث در مورد اھمهي نشرني اکند،يفعل و انفعال سازمانھا را با ھم مرتبط م

 نقشه به ني تز و با اني با انيلن. دي نمای مکي دمکرات را بھم نزدالي سوساناتي اندازد و محافل و جری حزب را راه مدجايا
 را هي کرده بودند، اقدام به انتشار دو نشرجادي و اکسلرد اچيکه پلخانف، زاسول"  کاریآزاد" و با توافق گروه رودي مسيسو
" سکرايا" است و کي تئورهي نشرکي" ايارز). "سحر" (ايزار" بنام ی اهيو نشر) خگرا" (سکرايا" بنام ی اهينشر. کننديم

 ی و قرار است نقش مرتبط کننده محافل و سازمان ھاشودي داخل کشور منتشر می است که اساسا برایاسي سی اهينشر
شش نفر اند؛ " سکرايا "هيريتحر. شودي منيي با توافق دو طرف تعاتي نشرني اهيري تحراتيھ.  کندی دمکرات را بازاليسوس

 طبقه ی آزادی اتحاد مبارزه برایعنيھا " یديجد" و اکسلرد و سه نفر از چي کار، پلخانف، ورا زاسولیسه نفر از گروه آزاد
 . مارتوف و پتروسوفن،يکارگر، لن

 آن ی قلم ھانيتري از قویکي است که با ی اسندهي نوه،ي روسی دمکراسالي برجسته سوسی ھاتي از شخصیکي مارتوف
 چاپ ١٩٠١ لي در آوراي شماره زارني در اشتوتگارت و اول١٩٠٠ در اول دسامبر سکراي شماره انياول. دوران را دارد

 .شونديم

از جمله نقش طبقه و نقش . رنديگي و مورد بحث قرار مشوندي مدهي کششي پی مباحث مختلفاي و زارسکراي انتشار ااني جردر
 و تشکل، رابطه حزب و طبقه، تفاوت ی کارگر با آگاھی ھاطي در محی رابطه حرکت خودبخود،یسايحزب در مبارزه س

  ).٢٨(رهي نقش روشنفکران و غسم،ي ، ژاکوبنسمي با مارکسسميبالنک

 سمي اکونوم-  ٢

 که یاني جرنيمھمتر. شودي با مخالفت و مقاومت روبرو مگري طرف با استقبال و از طرف دکي حزب از جادي ای براتالش
 در ی و واقعقي عمهي پاسمياکونوم. معروف شدند" ستھاياکونوم" است که بنام یاني جرکندي حزب مقاومت مجاديدر مقابل ا
 ريتصو.  استی غربی در اروپای در جنبش کارگرسمي رفرمري تاثت تحی است که به درجه ایاني جرنيا. جامعه دارد

 ی داد، مذاکره کرد و برالي را تشکی کارگری ھاهي فعال رفت اتحادديکه با است ني اوضاع اري از ساني جرني که ایعموم
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 رگه کي. کندي نمنهي زمني در ای کمکاستي کارگران را آماده کرد و دخالت در سدي گرفت، فعال باازي کارگران امتشتيمع
 به آن جذب شده اند و ايده اند و  آوری روی به جنبش کارگرنيي ھستند که از پايی ھاکي ھا، نارودنستي در اکونومگري دیقو

 به دي مستقر شود و طبقه کارگر بای دارهي سرماهي که قرار است در روسکردي روني خود، با ایکي ناردننهيشياصوال، به تبع پ
 اتکا دارند که ی کارگری محلني از فعالی بخشی ھا بر محدود نگرستي اکونومنھايعالوه بر ا.  دست ببرد مسئله دارنداستيس

 ،یھودي کارگران هي اتحاداني ھا، جرستي بوندنھايعالوه بر ا!  کششي پاستيمعتقدند بقول معروف نان امشب را بچسب س
 اني منيدر آن نفوذ دارد ھم در ا) یھودي سميوناليناس (سميوني داده اند و صھلي زمان حزب شان را ھم تشکنيکه در ا
 وجود داشته باشد تا آنھا بتوانند ی خود مختارانه ااي یستيد که حزب فدرال دارلي تماشتريبوند ب.  ھا نفوذ داردستياکونوم

 آنھا بود و با آن یوم انحالل سازمان قی بوند به معنی حزب متمرکز براکي جاديا.  را جذب و سازمان دھندیھوديکارگران 
 .مخالف بودند

) Credo" (ِکـردو" و بنام کننديآن دوره منتشر م که در ی اهياني ھا به بستي اکونومیدگاھھاي از دیري دادن تصویبرا
 ستي اکونومیتي ھوهياني بکيبه کرات آن را به عنوان ) ٢٩"( کرد؟ديچه با" در کتاب نيلن.  رجوع کردتواني مشوديمشھور م

ست شان را  سند افق و خواني که در اخوانندي دمکرات مالي البته خود را سوسکه ھا ستياکونوم. دھديھا مورد نقد قرار م
 :کنندي ممي ترسنيچن

 ی و دستاورد ھاگانهي بفي انتقال وظاجهي جز نتستي نیزي چیاسي مستقل سی حزب کارگرکي مربوط به یبحث ھا"
 و از مي باشی غربی ھاستي مارکسري که ما نظشودي مني مانع از ایخي تارطي دسته کامل شراکي.  به خاک ماگانهيب

نبودن ھرگونه احساس .  استی دارد و ضرورناسب تهي روسطي که با محکنندي طلب م راسمي از مارکسیگريما نوع د
 نيا. شودي موھوم جبران نمیروي نکي با توسل به اي یاسي سی البته با بحث ھاهي شھروندان روسکيکاي در یاسيس

 سازدي فراھم مهي روساتيکه واقع) یستي مارکسريھرچند غ (ی با شرکت در زندگیعني مي را فقط با تعلیاسيحس س
 و اي پرولتاری از مبارزه اقتصادیبانيپشت.  وجود داردزي راه گرکي فقط ی روسستي مارکسیبرا. شودي مريامکان پذ

 )٣٠."(یبراليشرکت جستن در مبارزه ل

 ستيکه به طنز از زبان اکونوم" ی روسستيالي سوسنيمناجات آخر" از مارتف ھست تحت عنوان ی رابطه نوشته اني ادر
  : ديگويھا م

 خود گوش مان را سمي و با کموندي نمالرهي خود شی بافاستيسر ما را با س!  رنجبری توده ھاباني مردم فریا"
 )٣١."(مي اورده آماني صندوق تعاون ایروي که ما به نديازاريم

 در ی است که با پراکندگهي در روسیا هي جنبش اتحادعهي در واقع طلسمياکونوم. شودي مري درگاني جرني به شدت با اسکرايا
 وندي آلمان و فرانسه پس،ي در انگلژهي در اروپا و بویستي رفرمیشھاي گراني و آخرسم،ي نارودنيیدرون طبقه، قھرمان گرا

 .دارد

  ھا و شوراھاستي جنبش زباتوف– ٣

 ھا شناخته ستيام زباتوف بناني جرنيا.  به آن اشاره کرددي بانجاي ھست که اهي روسی ھم در جنبش کارگریگري دانيجر
 از یري جلوگی است که برانيتز زباتوف ا. است" براليل "سي پلسيي رکياما .  استی تزارسي پلسييزباتوف ر. شوديم

 را باز کرد تا ی اچهي امکان داد و درديبا.  کارگران باز گذاشتیرا را بی راه مبارزه قانوندي شدن کارگران بایانقالب
 دولت، ديي اساس زباتوف، با تانيبر ا.  نشونددهي کشاستي و ستانتيلي به اعتراض میت اقتصاد ھر خواسیکارگران برا

اما در . شودي مروبرو ھا ستي مارکسعي که با نقد وسشودي ھا مشھور مستي که به نام جنبش زباتوفکندي مقي را تشویحرکت
 است در مسکو بنام یاول حرکت. رديگيم جنبش حول سه حرکت در سه شھر شکل نيا. رديگي جنبش شکل منيھر حال ا

 نگاني برخوردند نمای کارخانه به مشکلطي اساس استوار است که اگر کارگران در محنيکه بر ا"  رفع اختالفیحرکت برا"
 کارگران تي و به شکاشودي بالفاصله در محل حاضر مسي پلسيي کنند و رتي مراجعه کنند و شکاسي به پلتواننديکارگران م

 ی براراي است زی مھمدهي پدنيا.  خود را انتخاب کنندی ھاندهي کارگران الزم بود نمااست،ي سني اجهيدر نت. کندي میدگيرس
 و در شودي ابتکار با استقبال کارگران روبرو منيا.  انتخاب کندندهي نماشودي مجاز می کارگر بطور قانونهي با در روسنياول

 .کنندي مندهيه انتخاب نما مسکو کارگران شروع بیاکثر کارخانه ھا

 شودي داده مريي شکل تغني قانون به اشود،ي کارگران ماتي به شکاسي پلیدگي رسی دچار مشکل کنداستي سني ای عمل وقتدر
 مسکو، ی در اکثر کارخانه ھابي ترتنيبه ا.  با کارفرما مذاکره کنندسي پلندهي بدون حضور نماتوانندي کارگران مندهيکه نما

 در ی اسالمی شوراھاهي شبیزي چشود،ي ملي مذاکره با کارفرما تشکی برارگران کایندگي نمای ھااتيدولت، ھتحت نظر 
 .رانيا
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 اني کارگران با کارفرمااني می از کشمکش ھایکيدر . ابدي ی گسترش مهي روسگري دی صنعتی به شھر ھاجي به تدردهي پدنيا
 در مذاکره با ی ھماھنگی مختلف برای از کارخانه ھایستيکت زباتوف کارگران در چارچوب حرندگانيدر پتروگراد، نما

 است که نام ی بارني اولنيا. گذارندي کارگران نام مندگانينما) شورا" (تيسو" که آن را دھندي ملي تشکی اجالسانيکارفرما
 . کارگرانیه مجمع عموم کارگران است و نندگاني شورا اجالس نماني توجه داشت که اديبا. شودي شورا مطرح ماي تيسو

اوقات " حرکت جنبش نيا. کندي مداي و اساسا در پتروگراد سازمان پشود،ي می با آن تداعیستي دوم که جنبش زباتوفحرکت
" ديامور مف" جمع کرد تا اوقات فراغت شان را صرف دي است که کارگران را باني حرکت اني ای اساسدهيا.نام دارد" فراغت
 کار، در باره ني درباره دستمزد، قوانی آموزشی کالسھا،ی جلسات سخنرانان کارگری اوقات فراغت برا جنبشنيفعال. کنند
 ی کارگران سخنرانی که براکنندي و از روشنفکران و استادان دانشگاه دعوت مدھندي ملي تشکرهي در باره تکامل، و غخ،يتار
 و ی کارگری ھاکي نکي پنين و ھمچیقيرقص، ورزش، موس ی مختلف مثل کلوپ ھای کلوپ ھات،ي فعالنيدر کنار ا. کنند
 ١٩٠۵ که بعدا در انقالب رديگي حرکت قرار منيدر راس ا" گاپون" بنام یشيدر پتروگراد کش. دھندي ملي تشکزي را نرهيغ

 .کندي می بازینقش مھم

اتحاد " (بوند "ی است جا است که قراریھودي تشکل مستقل کارگران کي ی ھا تالش برایستي زباتوفاني سوم جرحرکت
 اي کرده است که گوی انتقاد متکني است و خود را بر ایھودي یستيونالي تماما ناسی حرکتنيا. رديرا بگ) یھوديکارگران 

" فروخته " را یھودي است، متحد شده است و منفعت کارگران هي کارگران روسندهي دمکرات ھا، که نمااليبا سوس" بوند"
 . کرده استی قاطهي روسی سراسراستي باشند، خود را با سیھودي بفکر احقاق حقوق کارگران نکهيا یبجا" بوند"است و 

 افتد و ی ھا مستيوني کنترل آن به دست صھجيبعدھا به تدر. کندي را به دور خود جمع میادي در اودسا کارگران زاني جرنيا
 .کندي آن را منحل مسي و پلدھندي ملي را تشکیھودي حزب مستقل کارگران ١٩٠٢در سال 

اما به عکس .  ھا قرار گرفتستي مارکسی بود که به درست مورد نقد و افشا گری دولتاني جرکي یستي زباتوفاني جرکل
 از آنھا از یاديبخش ز.  نبودندسي آن جاسوس و پلني فعالکند،يادعا م"  مختصرخيتار" نوع ی نگارخيآنچه که تار

از . دھندي وضع کارگران را بھبود مقي طرني که از اکردندي مفکرً بودند که واقعا یرگر کای محلني ھا و فعالستياکونوم
 پتروگراد ی کارگران کارخانه ھاندگانينما) تيسو( داد، شورا لي در پتروگراد تشکیستي حرکت زباتوفني که ايی نھادھاانيم

س، بلکه به عنوان کمک ينه بعنوان پل. لت بود دوري شورا رسما حقوق بگني اسيرئ.  دادلي گاپون آنرا تشکشيبود که کش
 . کارگر بودکي و معادل حقوق شدي حقوق علنا اعالم منيا. ی کارگریدولت به تشکل ھا
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  ھاکي ھا و بلشوکي منشون،يلن:  کنگره دوم -٥ فصل
 

  

 سمي و بلشوسمي منشون،يلن:  کنگره دوم-  ١

 شد و سپس ليکنگره ابتدا در بروکسل تشک.  شدلي تشک١٩٠٣  و اوتهيي در ژوهي دمکرات روسالي دوم حزب سوسکنگره
 دارد و از کل ی را٥١ با ندهي نما٤٢کنگره .  کنگره پلخانف استسيير. دي به لندن منتقل گردکي بلژسيتحت فشار پل

ه و  شد اما در بحث اساسنامبي بدون مشکل، تصوشي کمابب، کنگره برنامه حزنيدر ا.  نفر کارگر ھستند٤ ندگانينما
 نيا. دي گردميتقس) کيمنشو (تيو اقل) کيبلشو (تي کنگره به دو بخش اکثر،ی رھبری ارگانھاشيبخصوص در بحث آرا

 چپ در مورد علل ی صورت گرفت، اما به عکس برداشت عمومی رھبری ارگانھاشي گرچه در بحث اساسنامه و آراميتقس
 . استی تری اهي پااري انشقاق، شکاف بر سر مسائل بسنيا

کنگره . کندي را منعکس نمتي که واقعدھندي ارائه میالتي تشکري تصوکي انشقاق ني از اک،ي و چه منشوکي چه بلشوچپ،
بخش .  ھم ھستی دمکراسالي سوسی از بستر عمومسميني لنيی جداني اولسم،ي و منشوسمي بلشوانيدوم، در کنار شکاف م
 در دو جلد ،ی از آن، به فارسی زمان چاپ شد و ترجمه بخشنما ھ١٩٠٣ بنام ی کنگره در کتابنياعظم صورت جلسات ا

 اليکنگره با ھدف متحد کردن سوس.  استیکنگره دوم کنگره جالب). ٣٢( استافتهي انتشار راني استيتوسط حزب کمون
 یراسمک دالي در سوسیدي است که انشقاق جدی شده، اما کنگره الي تشکهي در روساستي نقش در سیفاي ایدمکرات ھا برا

 یعني (کي شاخه به اسم بلشوکي. شودي ممي به دو شاخه تقسی دمکراسالي کنگره سوسنيدر ا. کندي می را رسمهيروس
، که اساسا توسط مارتف و )تي اقلیعني (کي شاخه به اسم منشوکي و شودي میندگي نمانياست، که اساسا توسط لن) تياکثر

 .شودي میندگي نمایبعدا پلخانف و تروتسک

 است که یھودي تشکل کارگران یعني ھا، بحث در مورد بوند، ستي بحث در مورد اکونومپردازد،ي به چند بحث مگرهکن
 . خودمختار در حزب است و بحث در مورد برنامه و اساسنامه حزبی تشکل ملکي جاديخواستار ا

 هيري تحراتي شکاف در ھکيند متوجه  بودري درگهي روسی دمکراسالي با سوسکي که از نزدی از ورود به کنگره کسانقبل
 ھم قابل سي آلمان، فرانسه و انگلی دمکراسالي سوسري نظی دمکراسالي سوسی ھاطي محري که در سایشکاف.  بودندسکرايا

 ھا يیسکرايو ا) soft" (َنــرم "ی ھايیسکراي خود را به اهيري تحراتي ھی اعضاسکرا،ي اهيري تحراتيدر ھ. مشاھده بود
 يیسکراي اندهينما.  شده بودندکي از ھم قابل تفکسکراي دو رگه در اني و از قبل از کنگره اکردندي مميتقس) hard" (سخت"
 .مارتوف بود" َنــرم "ی ھايیسکراي اندهي و نمانيلن" سخت "یھا

چھره .  رو آورده بود و مذاکرهی و قانونیً در اروپا تماما به کار پارلمانی دمکراسالي که سوسشودي شروع منجاي از ااختالف
 وضع ريي اوضاع و اتکا صرف به تغی انقالبريي تغی فقدان عجله برا،یجي تدریشروي با خواست پگري دی دمکراساليسوس
 یستيکالي افق سندی سخنگوشتري که بی کنونی دمکراسالي سوسهي شبیزيچ. شدي شناخته مرهي و غی پارلمانسمي مکانقياز طر
 .ی در جنبش کارگریستيکمون است تا افق ی اهيو اتحاد

 الي سوسیخط متاثر از بستر اصل. شودي ھم منعکس مهي روسی دمکراسالي اروپا، در سوسی دمکراسالي در سوسريي تغنيا
 کي ابزار سازمان دادن اني جرني ایحزب برا. خواھدي می اروپا اساسا حزب را بعنوان ابزار فشار بر بورژوازیدمکراس

 جهيدر نت.  نداردی انقالبريي تغی برای و عجله خاصستي اوضاع نی انقالبريي تغی برای انقالبکي پرات ابزاراي دي جدتيواقع
 است که ی تر از آن حزبنهيپليسي دريتر و غ" ُشــل" سازمان کي ري دارد تصوهي که از سازمان حزب در روسیريتصو
 حد ني در ھمسکراي ادر ھا شي گراانيشکاف م. اشتند جامعه ھستند دی انقالبريي که خواستار دخالت در اوضاع و تغیکسان

 بعنوان سمبل نيلن. شدي ممي که آرام تر و نرم تر ھستند تقسی و کسانزنندي که عجله دارند، تند ھستند و جوش می کسانیعني
رتف به سمبل در مقابل ما.  کند مشھور بودجاديا" ی نطامنيپليسيد" سازمان منضبط و با کي خواھدي دارد، ملي که تعجیکس
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ھمه " یسطح" شکاف ساده و نيبا ا. شودي شناخته مخواھدينم" یسفت و سخت" و سازمان کندي تر کار می که جنبشیانيجر
 .شونديوارد کنگره دوم م

 که پلخانف آن را رد سدينوي مسيشنوي پکي ني بعد لنکند،ي آن را رد مني اول برنامه حزب را پلخانف نوشته که لنسي نوشيپ
 بي که تصوکندي مهي را تھسي نوشي از دو پی که مخرج مشترکشودي داده مونيسي کمکي را به سيشنويھر دو پ. کنديم
 و يی بورژواتي با توجه به ماھاي است که آنيسوال ا. ن توسط دھقانان استي برنامه مطالبه زمی از گره گاه ھایکي. شوديم

 انان دفاع کرد؟ خواست دھقني از ادي باني زمميعقب مانده خواست تقس

 قابل اعتماد است، بلکه ري و غی ضد انقالبیروي نکي پرداخت، دھقانان نه تنھا مي ھا، که بعدا به آن خواھکي نظر منشواز
 از ھمان ابتدا سند جهيدر نت.  دھقانان را سرکوب کندی و ارتجاعی ضد انقالبی خواست ھای ھمراه بورژوازديطبقه کارگر با

 کياما به ھر حال بحث برنامه به . شودي روبرو می بعدی ھاکي با مخالفت منشوقانان توسط دھني زمميس از مطالبه تقتيحما
 .شودي مبي با سھولت تصوشي و برنامه کمابشودي نملي در کنگره تبدیبحث جد

 کنديفقت نم موایھودي کارگران ژهي والتي داشتن تشکیکنگره با خواست بوند برا.  استی بحث جدکي مربوط به بوند بحث
 آنھا بحث هي کنگره علی اصلی ھاتي تمام شخصباي ھا ھم تقرستيدر مورد اکونوم. کنندي بوند کنگره را ترک مندگانيو نما

 .خورندي داشتند شکست مکنگره در ندهي ھا ھم که دو نماستياکونوم. کننديم

 اصل ني بر انيبحث لن. کندي شروع منيا لنبحث ر. شودي حزب، کنگره منفجر می رھبری بحث سازمان و انتخاب ارگانھابا
 هي نشرجهيدر نت.  کارا استتي مرکزکي محتاج ی حزبني کارا دارد و چنی به حزباجي احتی دمکراسالياستوار است که سوس

 ن،ي بجز لنسکراي شش نفره سابق اهيري تحراتيدر ھ.  راندمان داردپر کارا و هيري تحراتي ھکي به اجي حزب احتیمرکز
 ندارند و مقاله ی خاصدهي نداشتند، ایادي زدي تولکردند،ي نمیاديکار ز)  و پتروسفچياکسلرد، زاسول (هينف و مارتوف، بقپلخا

 سه نفره انتخاب کرد و هيري تحراتيک ھي دي راندمان ندارد باهيري تحرني معتقد است که انيلن.  ھم ندارندیمنتشر شده چندان
 انتخاب ی ای مرکزتهي است که اگر کنگره کمني اني لنگريبحث د.  باشداستي در اتخاذ سراي اختی درجه ای داراهيري تحرنيا

 هيري تحراتي است که از ھني اني لنشنھاديپ. شودي حزب مختل می و ادامه کارشوندي مري بفرستد، ھمه دستگهيکند و به روس
 حزب سازمان داده شود ی رھبری برای سوماتي ھکند،ي که حزب را اداره م،ی مرکزتهي که در خارج است، و کمسکرا،يا

 .نماند" صاحب "ی باي مرکز ی بیطي شراچيکه حزب در ھ

 کنار گذاشته شوند و سکراي اهيري تحراتياز ھ" کم راندمان" که سه نفر شودي می منتھني در عمل به اني طرح لنیمعن
 . کنندداي پی نقش رسمالتي تشکتيدر ھدا" از خارج "ن،ي از جمله خود لن،یتعداد

 اي که گوشودي ماندهي گونه نماني حزب ای رھبری که قبل از کنگره وجود داشت، اختالف بر سر طرح ارگانھای متن شکافبر
 . حزب متمرکز تحت کنترل خود را سازمان دھدکيھا را کنار بگذارد و " نرم "اي"  ھایميقد "خواھدي منيلن

 عضو ني که از نظر لنشودي مري تصونگونهيکل مسئله ا. رديگيھم باال م در حزب تي مجادله، بحث حول عضوني کنار ادر
 است که متاسفانه امروز یقي نا دقاري و بسی اشهي کلري تصونيا.  استی حرفه ااي تمام وقت ی است که انقالبیحزب کس

 ،یالتي تشکنيپليسي و نظم و دیه ا حرفونيبحث انقالب. کنندي می را با آن تداعني لنکسان،ي به ن،ي لنني و مخالفني موافقتياکثر
 .کنندي بحث ھا کنگره را منفجر منيا.  استني از بحث لنیکي منشوري تصوسم،يني لنیبعنوان مبنا

 دي که معتقد است که عضو حزب باني لنیشنھادي پی حزب، بند اساسنامه ای رھبری در مورد ارگانھای از بحث رسمقبل
 بصورت ستي مارتوف که معتقد است عضو حزب الزم نیشنھادي مقابل بند پ کند، درتيبصورت متشکل با حزب فعال

 بي مارتوف تصویشنھادي آورد و بند پی نمی رساند، رایاري حزب را ی است به نوعی کند بلکه کافتيمتشکل با حزب فعال
 .شوديم

.  داردیشتري بتيمتشکل اھم تي فعالني لنريدر تصو.  استني لنري تر از تصوی در حزب جنبشتي مارتوف از عضوريتصو
 بوند ندگانياما با ترک کنگره توسط نما.  را دارندتي طرفداران مارتوف اکثرني مارتوف و لناني می در اختالف ھانجايتا ا

 به نجاياز ا.  آوردی می راني حزب طرح لنی رھبرشيکند و در بحث آراي مريي تغن،يتناسب آرا در کنگره، به نفع لن
 .رنديگينام م) تياقل (کيو طرفداران مارتوف منشو) تياکثر (کي کنگره بلشونير ا دنيطرفداران لن

 از شاخص ديشا.  نوشته شده استیادي کتاب ھا و مقاالت زهي دمکرات روسالي مورد کنگره دوم حزب کارگران سوسدر
 است تحت عنوان یاب تروتسک کتیگريو د) ٣٣"( دو گام به پسشي گام به پکي" تحت عنوان ني کتاب لنیکي کتابھا، نيتر
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 ھا و تناقضات آنھا را نشان کيمنشو" نرم" خصلت ني، لن"پس دو گام به شي گام به پکي"در ). ٣۴"( مایاسي سفيوظا"
 . اما ھنوز کل ابعاد اختالف ظھور نکرده استکندي خود با آنھا را گوش زد مکي و اختالف متدولوژدھديم

 که یاسي سري اساسا غیکتاب. ديابي ی میبي آن را کتاب عجدي، رجوع کن" مایاسي سفيوظا "،ی امروز به کتاب تروتسکاگر
 ی که براني و اتھامات به لنیفحاش.  استني لنی ھازهيکتاب سراسر کنکاش انگ.  استني و کاراکتر لنتيھدف آن شخص
 دارد ی به تروتسکیقي عمیکه سمپات چري دوزاکي ایحت. ابدي ی نمیدالل استچي خود را ملزم به ارائه ھکي چيمستدل کردن ھ

 ی توطئه کند، بد دھن است، کسخواھدي است که می کسني کتاب لننيدر ا. داندي مهي قابل توجري و غهي پاچي کتاب را فاقد ھنيا
 کي خواھدي م،یاسي حزب سیجا است که بی کسنيلن).  داغ استسمي دوره بحث ژاکوبننيا (خواھدي میاست که حزب ژاکوبن

 . استی خطر مھمی جنبش کارگری بکند و براخواھدي کند و کودتا مجادي ای متمرکز نظامسازمان

 از یکي. شوندي وارد مناقشه مني لنهي آلمان ھم علی دمکراسالي سوسی اصلی ھاتي ھا شخصکي و منشوی بر تروتسکعالوه
 .شوندي وارد جدل می علنري بطور غی و دومی علنی است که اولی کائوتسکیگري و دی ھا رزا تي شخصنيا

 ني موجود، اتھامات به لنیاسي بر متن اختالف سست،ي نی است مسئله کسی چقدر واقعني برچسب ھا و اتھامات به لنني انکهيا
 حزب ري نظ،ی قانونري غیاسي و احزاب سشودي باز میاسي جامعه از نظر سی وقت١٩٠۵ در دي دميبعدا خواھ. شودي مريسراز
.  استني لنشودي حزب می ارگانھاهي شدن کلی که بالفاصله خواستار انتخابیکس تنھا شوند،ي می علنهي دمکرات روساليسوس
 حکم را نيا.  کندنيي تعی اش را به شکل انتخابی تمام ارگانھاتواندي شده و حزب مفي اختناق ضعکندي است که اعالم منيلن

 را ني لنهي علغاتي ھم نوع تبلتيواقع ني ایاما حت. کننديم ھا ھم صادر نکي منشوی حتشوند،ي می احزاب علنی وقت١٩٠۵در 
. کندي دوره خاص صحبت مني دوره خاص و مشخصات حزب در اکي در مورد ني که لنکندي توجه نمیکس. دھدي نمرييتغ

مبارزه کند و تنھا  خواھديً واقعا میاگر کس.  تزار در افتادسي با اختناق و دستگاه پلشودي نمسمي است که با آماتورني انيبحث لن
.  حفظ کندسي را سازمان دھد که بتواند خود را در مقابل پلی حرفه ای بر کادرھای حزب مبتنکي دي فرصت نباشد باتظرمن

.  دادريي را تغیزي چشودي و دائما در حال انحالل است نمکنندي مدي و تبعري را دستگشي که ھر روز رھبران و کادرھایبا حزب
 سازمان کي متصل نگاه داشتن حزب ی برای که حتکنديحکم م" ميعقل سل"ر دھد ييبخواھد اوضاع را تغً که واقعا یبه کس
 داشته باشد، ھم خط باشد و نيپليسي که دی حرفه اوني از انقالبی سازمانی اختناق تزارطيدر شرا.  استی ضروریحرفه ا

 یاتي امکان انتخابات و جلسات بزرگ کار کند حابيبتواند حزب را ھم خط و ھم آھنگ در عمل نگاه دارد و بتواند در غ
بحث .  را نداردسي اسکلت آماتور امکان مقاومت در مقابل سرکوب پلکي اختناق با طي در شرایاسي سازمان سچيھ. است
 وني بحث سازمان انقالبني لنکند،ي مريي تغطي شرا١٩٠۵ در نکهي به محض الي دلنيو درست به ھم.  استی سادگني به ھمنيلن

 حزب ی رھبری شدن ھمه ارگانھای و انتخابعي وستي و خواستار عضوگذاردي را کنار مني بودن مسئولی انتصاب،یحرفه ا
 .شودي منيياز باال تا پا

 ی خودآگاھی از محورھایکي منضبط که بعدا التي است که بحث سازمان و تشکني است ادي مورد تاکنجاي که ای انکته
 است یبحث. ستي نسميني در لنیدي بحث کلکي ھا است، کي از نظر منشوسمي از مشخصات بلشویکي نطوري ھا و ھمکيبلشو

 ني لنطي شرارييبا تغ.  کرد و آنرا فعال و زنده نگاه داشتجادي ایب سازمان انقالکي تواني مني معطي شراکي در نکهيبر سر ا
 .گرددي مجددا به آن بر ماي رديگي بحث فاصله منياز ا

َمنتظر فـرج "فيبنا به تعر.  نداشتنداجي احتی سازمان انقالبکي ھا اصوال به کي منشوگري طرف داز  ريي تغاليھستند و خ" َ
 ،ی حرکت جنبشکي شان استي سی ھا براکي منشوازيابزار مورد ن.  داشته باشنداجي احتی سازمانني را ندارند تا به چنايدن

 یبرا. مانندي می باقعي وساري جنبش بسکي ھا تا آخر ھم کيمنشو. ت سفت و سخت اسیالتي و تشکیُبدون بــعد سازمان
 تمرکز و وحدت اراده ت،ي ھدای ادامه کارني اختناق محتاج تضمطي در شرای سازمان فعال و انقالبکي ی ادامه کارنيتضم
 و تمرکز نيپليسي از دجه درني رفت ااني از میطي شراني چنی است و وقتیحزب" یعصب" سلسله ی رھبرني و تضمیاسيس
 بر عکس آنچه که از ،ی انتصابنهيپليسيو تز سازمان متمرکز و د" ی حرفه اونيسازمان انقالب" تز جتاينت. شودي الزم مريغ

 است که يی از راھھایکي.  نداردسميني و در لنني در تفکر لنی قائم بالذاتگاهي جاشود،ي تصور مني لنني و مخالفنيطرف موافق
 ني خود لنط،ي شراريي که با تغیراھ. گذاردي پا مشي سرکوب و اختناق پطي در اوضاع در شرایخالت انقالب دني تامی برانيلن
 .دھدي مريي است که آن را تغی کسنياول

 امکان و ضرورت دخالت یعني ن،ي لنی در مقابل بحث اصلنکهي ای بجاستند،ي ای مني دوره در مقابل لنني که در ایکسان
است و به " ساده تر" که التي به بحث تشکستند،ي به ا،یستيالي تحقق انقالب سوسیر اوضاع موجود برا داي پرولتارميمستق

 .شوندي مسل متواستي حاضر و آماده در بازار سیبرچسب ھا

 ستي ژاکوبنتواندي نمی دمکرات واقعالي سوسچي ھديگويم. دھدي به آنھا می جواب جالبنيلن. زنندي مسمي برچسب ژاکوبنني لنبه
 ی است که آرمانیستي ژاکوبنشناسد،ي طبقه را مني است که پشتش را به طبقه کارگر داده، منافع ایستياما ژاکوبن. ھم نباشد
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.  دوره خود اتکا داردخواھانهي آزادی اجتماعی کند و به جنبش ھاجي مردم را بستوده کندي می آن جامعه دارد و سعیبرا
 و به اصطالح تانتيلي مو،ي اکت،ی متمرکز و مخفی سازمان حرفه اکي که چرا ستي نني ھا استي اختالف ما با ژاکوبنديگويم

 . آن ھا استاستي و ستياختالف بر سر چارچوب و افق فعال. کنندي مجاديتوطئه گر ا

 و سميودر انشقاق بلش.  افتدی حزب اتفاق می اساسا تنھا در باالهي دمکرات روسالي انشقاق در حزب سوسني ات،اما،ي واقعدر
 شناخته شده و مشھور ی ھاتي کل شخصباي تقرست،ي نی المللني شناخته شده بتي که ھنوز شخصن،ي به جز لنسم،يمنشو
 ی ھاتي شخصنيھمچن. رهي و غی تروتسکچ،ي اکسلرد، ورا زاسولپلخانف،. روندي ھا مکي با منشوهي روسی دمکراساليسوس
 .کنندي متي ھا حماکي از منشویزا  و ری اروپا، مثل کائوتسکی دمکراسالي سوسیاصل

 و پلخانف کندي استعفا مسکراي اهيري از تحرني لنشوند،ي مکوتي ھا باکي منتخب کنگره توسط منشوی از کنگره ارگانھابعد
 حزب ی است و ھمه ارگانھاکيآنچه که به نام حزب ھست تماما منشو. خواندي فرا می حزبی ھا را به ارگانھاکيھمه منشو
 ھمه ني لنیبا استعفا.  ھستند که از حزب کنار گذاشته شده اندی کوچکع ھا عمال جمکيبلشو.  افتدی ھا مکيوبدست منش

 !کنندي مسميوني را متھم به فراکسني بار لنني و اگردندي کرده بودند بر مکوتي که بایالتي تشکی ھا به سر پست ھاکيمنشو

 ھا در امکانات، پول، کيمنشو. کنندي مداي پلي ھا تماکيبه منشو شرفتهي پعي و کارگران صنای اصلی مناطق صنعتاکثر
 . دست باال را دارندرهي ھا و غتيشخص

 دهيآن را پد. ستي ھا قابل فھم نکي ھا و منشوکي بلشوني انشقاق ب،ی دمکراسالي سوسني فعالتي اکثری براه،ي روسدر
 و مانندي ھا مخلوط متهي و کمالتيتشک. داننديم) ر خارج دنيمربوط به مھاجر" (گرهيِام"و بقول خودشان " یخارج کشور"

 ی در مراکز اصلژهي بوه،ي روسی دمکراسالي و جنبش سوسی کارگرنيعالاما افق ف. کنندي میري گمي تصمتيبر اساس اکثر
 یکي ھا نزدکي و بلشوني است و با لنیکي افق منشوکي ی و کارگران متمرکز شھرشرفته،ي پعي کارگران صنا،یکارگر
 الي که سوسست و معتقد استدي ای می وحدت طلبني در مقابل انيلن.  استعي وساري وحدت طلبانه بسشيگرا.  ندارندیخاص

 . جدا کنندیکي منشوسمي راه خود را از اپورتونديدمکرات ھا با

جالب است . دھندي م خودشان را سازمانی مراکز حزبکنند،ي ممي را تحری حزبی ھا در خارج ارگانھاکي از کنگره منشوبعد
 پا گذاشتن ري و زیکتاتوري را متھم به دني ھا لنکيمنشو. ندينماي را به آن متھم مني که خود لنکنندي را می ھا رفتارکيمنشو
 .شوندي منتخب کنگره می مرکزتهي پا گذاشتن مصوبات کنگره و کمري زهاما خود متوسل ب. کنندي حزب منيمواز

 آن را ني آمده، و لنشي که پی و در مقابل وضعکندي ھا را جمع مکي نفر از بلشو٢٢) سيسو( در ژنو ني لن١٩٠۴ سال
 آنھا سر و فهي که وظکندي مسي را تاس،یکي بلشوی ھاتهي دفتر کمت،ي اکثری ھاتهي دفتر کمخواند،ي ھا مکي منشویکودتا

 یکي و کننديرا منتشر م) شيبه پ (ودي وپر بنامیدي جدهي نشرنيلن. ست اهي در داخل روسیکي بلشویسامان دادن به تشکل ھا
 لي در آورنيلن.  فراخواندن کنگره سوم استدھديدر دستور خود قرار م) یکيبلشو (تي اکثری ھاتهي که دفتر کمیفياز وظا
 جهيدر نت. کنندي مميتحر ھا آن را کي که منشوشودي ملي کنگره در لندن تشکنيا. خواندي کنگره سوم حزب را فرا م١٩٠۵

 ھا در کي که طبعا بلشوخوانندي را در ژنو فرا می ھا ھمزمان کنفرانسکيمنشو.  ھا استکيگره، اساسا کنگره جناح بلشوکن
 .کننديآن شرکت نم

 مي تقسکي و منشوکي حزب را به دو جناح بلشوشودي ملي تشک١٩٠٣ گفت کنگره دوم حزب که در سال دي بای جمعبندبعنوان
 قائل بودن به ضرورت ی به معنسمي است که بلشوني ایبرداشت عموم.  استیالتيمسائل تشکاختالف ظاھرا بر سر . کنديم
 حزب باز کي قائل شدن به ضرورت ی به معنسمي است و منشویا حرفه وني انقالبیني زمري حزب متمرکز، منضبط زکي

 . تریتر و جنبش

 بخش ی بلکه حتکند،ي نمیندگي را نماتينھا تمام واقع اختالف را دارد اما نه تتي از واقعی گرچه نشانی برداشت عمومنيا
 .دھدي از اختالف را ھم نشان نمیمھم

 دمکرات ھا در الي ھا و سوسستي کمونفهي دخالت کرد؟ اصوال وظتي واقعريي در تغدي است که چگونه باني بر سر ااختالف
 انقالب ني داد و عمال اريي را تغتي واقعديان داد، با را سازمیستيالي انقالب سوسدي است که باني اني تز لنست؟ي رابطه چنيا

 یاسي حزب سکي کار ني طبقه کارگر است و ابزار ادني به قدرت رسسمياليوس شرط سشي پني لنیبرا. را ممکن ساخت
 .است
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عمل کنند  ی به عنوان اھرم فشار بر بورژوازدي دمکرات ھا و طبقه کارگر باالي معتقدند که سوسگري ھا از طرف دکيمنشو
 و طبقه کارگر رديگي شکل می دارهي سرماکي جامعه کالسکي یري انجام دھد و بعد با شکل گی ترعيتا اصالحات ھرچه وس

 . کندیشروي پسميالي سوسی بسوی پارلمانی در بطن دمکراس،ی غربی تواند، مانند اروپایم

 در رابطه با ژهي و بورود،يکنار م" سازمان"حث  بعد از کنگره بی عمق اختالف است که مدت کوتاھني ھملي به دلدرست
 .شودي ملي ھا تبدکي با منشوني به محمل اختالف لنی تری اهي پای، بحث ھا١٩٠٥انقالب 

 نمونه سميچرخش پلخانف به منشو. دھندي از خود نشان می ھا، بخصوص بعد از کنگره، چھره آگاه ترکي مجموع منشودر
 سازمان دادن ی برااي حضور در انقالب ی براد؟يخواھي چه می است که حزب را براني ایمسئله گرھ.  مسئله استنيبارز ا

 .ماندي می مھم باقزي از نقاط تمایکي نيانقالب؟ ا

 ی تروتسکتي موقع-  ٢

 الزم است شود،ي ملي تبدهي روسی دمکراسالي مھم سوسی ھاتي از شخصیکي به ١٩٠۵ در انقالب ی آنجا که تروتسکاز
 . انقالب داده شودني او در آستانه اتي مورد موقع دریحيتوض

 مقطع ني در انيلن. آمده است) لندن(  قبل از کنگره، به اروپا ی است که، مدت کوتاھی جوانی از کنگره دوم تروتسکشيپ
ل گرفتن  دوره ما شاھد شکنياز ھم.  ھا استستي اکونومهي و علسکراي طرفدار خط ای دوره تروتسکنيدر ا. ساکن لندن است

 ی براني رابطه بر اساس تالش دائم لنني است، ای خود باقی بجاني مرگ لنتا که مي ھستی و تروتسکني لناني میرابطه خاص
 آمده تا شي قدم پني چندني که لنديشوي متوجه مدي رابطه نگاه کنني که به ایدر ھر مقطع.  استی جلب تروتسکايجذب 
 .خوردي شکست م١٩١٧الب اکتبر  را جذب کند و تا آستانه انقیتروتسک

 و یاسي سدي صرف نظر از جنبه عقا،یاما تروتسک. ستي نزي خط آنھا متمایعني است، ني خط لنی روی کنگره دوم تروتسکتا
 نبوغ ،يی متاسفانه با ھمه توانایتروتسک. کندي ھم به آن اذعان مچري دوزاکي دارد که ایتي و آن، خصوصنياختالفات اش با ا

 یابيبا گرفتن ارز.  استی و محفلی ھا تفاوت قائل شود و به اصطالح امروز اخالقدهي او افراد اني متواندي که دارد نمیو قدرت
 تا تي خصوصنيا. ستدي مقابل او به ایاسي و در صف سردي از او فاصله بگیاسي از نظر ستواندي نفر مکي ی از شخصیمنف

 از رابطه او قاي نفر عمکي او با یاسيس و رابطه یاسي است نه سیاد شخص با افریرابطه تروتسک. آخر عمر ھمراه او ست
 .رديپذي مريبا آن فرد تاث

 و دهي اتواندي نمیتروتسک. دارديً که واقعا به آن تعلق دارد جدا نگاه می بد، از صفاي را، خوب ی بارھا تروتسکتي خصوصنيا
. دي مربوطه به خودشان قضاوت نمای ھااريام به اعتبار و با مع او جدا کند و درباره ھر کدتي فرد را از شخصکينظرات 
 را به سمت او پرت يی ندارد و ھر اتھام و ناروای آن فرد توجھی ھادهي به اگري درديگي فرد فاصله مکي از ی وقتجهيدر نت

 قابل ،ی به نوعکي ھر ن،ي با استالی و ھم در رابطه تروتسکني با لنی حکم به اعتقاد من ھم در رابطه تروتسکنيا. کنديم
 دهي ھرچند در ای از مواقع تروتسکیاريدر بس.  نداردني با استالاي ني اختالف او با لناي ی به ھم خطیمشاھده است که ربط

 مارتوف، فتهي شني عالوه بر لنیدر دوره کنگره دوم تروتسک. ستدي ای باشد، در مقابل او مکي مخالف خود ھم که شریھا
 کنندي می خانه در لندن باھم زندگکي در چيبعالوه با مارتوف و زاسول.  قھرمانان او ھستندنھايا. اکسلرد است و چيورا زاسول

 .گذارديآنھا را دوست دارد، قبول شان دارد و به آنھا احترام م.  استکي نزدنھاي به شدت به ایو به لحاظ عاطف

 دارد ني که لنرسدي منصفانه است و به نظرش مري ھا تند و غنيا با ني که برخورد لنکندي در کنگره احساس می تروتسکیوقت
 توجه ندارد که تي واقعني مطلقا به ایتروتسک. ستدي ای مني در مقابل لنگذارد،ي را کنار مچي بخصوص اکسلرد و زاسولنھا،يا

 تر از تصور کي نزدني کند به تصور لنی در آن بازدي که طبقه کارگر بای در جامعه و نقشکيتصور او از تحول دمکرات
بعدا .  مھلک استی تروتسکی برا،یاسي رھبر سکي بعنوان ت،ي خصوصنيا.  اکسلرد و پلخانف استچ،يمارتوف، زاسول

 ھا مطلقا درجه کي با بلشوی تروتسکیاسياما درجه اختالف س.  کردمي بحث خواھني و لنی در باره اختالف تروتسکشتريب
 نفر کي از ی تروتسکیبرداشت شخص. دھدي نمحي ھا را توضکيدائم او در کنار منشو و قرار گرفتن نيخصومت او با لن

 ھر کس قابل قبول باشد، ھمانطور که یبرا" تيخصوص "نياگر ا.  در مقابل آن فرد قرار دھداستي سیاي او را در دنتوانديم
 فرد، مستقل از کي دي ھا و عقادهي از اويت ابژکیابيقادر بودن به ارز.  رھبر کشنده استکي و استمداري سکي یگفته شد، برا

 داشته باشد و دي باستي و ھر رھبر کمونستي است که ھر کمونی او، ھنری و شخصی اخالقاتي او از خصوصیابيارز
 ی و اجتماعیاسي سگاهي است آنگاه جااي دنرييتغ و جامعه عرصه استي است و اگر ساي دنريياگر مسئله تغ.  نداردیتروتسک

به عکس . دھدي که دو دوست را کنار ھم قرار ميی ھا و برداشت ھاقهي و نه به اعتبار سلشودي منيي اعتبار تعني اھر کس به
 . را دارا استیتي خصوصني است که تماما چنیتي شخصني لن،یتروتسک
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 حزب ني و فعال عدم بلوغ بدنهندهي جناح وحدت طلب است و در واقع نماندهي ظاھرا نمای مقطع بعد از کنگره تروتسکدر
 که یبه نحو(  دارد ني خود با لنی ھادهي که در ایکي رغم نزدی دوره علنيدر ا.  در آن مقطع، استه،ي دمکرات روساليسوس

 یدر ھمان حال تروتسک. داردي را نگاه منيفاصله با لن) گذارندينام م" نيشاگرد لن "ن،ي لنني را مخالفیدر کنگره تروتسک
 .ستدي ای در کنار آنھا میاسي دوست است و از نظر سکي با سران منشویکي منشوی ھادهي اش به ادي کامل عقای نچسبرغميعل

 با باالگرفتن انقالب لي دلني و به ھمگرددي برمهي و به روسکندي کار در خارج را رھا م١٩٠۵ در ی تروتسک،يی فضاني چندر
 . استیوتسک دمکرات است که در محل حضور دارد ترالي سوستي تنھا شخص١٩٠۵

 اچ کار، یبقول ا. شودي م١٩٠۵ وارد انقالب یالتي و تشکیاسي س،ی فکرلي شکل و شماني با اهي روسی دمکراساليسوس
 شروع شد ی تر از آنري ھا خط شان را از ھم جدا کنند و دکي ھا و منشوکي شروع شد که بلشوی زود تر از آن١٩٠۵انقالب 
 . شودن واحد وارد آکرهي پکي بعنوان ی دمکراساليکه سوس
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 ١٩٠٥ انقالب -  ٦ فصل
 

  شروع انقالب-  ١

 لي به دلهيدولت روس. شوديبا ژاپن وارد جنگ م) یمنچور (ني از چی بر سر مناطق١٩٠۴در سال ) دولت تزار (هيروس
 کرده دايحضور پ منطقه ني در الي دلني منطقه عالقمند به کنترل آن است و ژاپن ھم درست به ھمني ای غنیعيوجود منابع طب

 .شوندي وارد جنگ مگريکدي هي علطقه منني بر سر کنترل ا١٩٠۴است و دو طرف در سال 

 باعث کاھش یحت. زندي را دامن میستيونالي مردم، و کارگران، احساسات ناساني در می دولتغاتي وھله اول جنگ و تبلدر
 احساسات شتري که باعث باالرفتن بکننديسب م را کيی ھایروزي در اول کار پهي روسیروھاين. شودياعتراضات م

 .دھدي و اعتراضات را مجددا شکل مزندي به ھم مرا فضا نياما دو فاکتور ا. شودي در جامعه میستيوناليناس

 یروھاي در شرق توسط نهي روسيیايناوگان در.  استی ژاپنیروھاي در مقابل نهي روسیروھاي اول شروع شکست نفاکتور
 آمدن نيي نان، پامتي قشيفاکتور دوم افزا. کندي مداي پشي به سرعت افزای روسیروھاي تلفات نشود،ي نابود می بکلیژاپن

 .ت جنگ اسجهي تورم در نتعي سرشيدستمزد ھا و افزا

را ) Mirsky(یرسکي آرام کردن وضع پرنس میتزار برا. شوديترور م) Plehve(وه   تزار پلهري نخست وز١٩٠٤ سال در
 قرار گرفته ی سپاسشي دولت ظاھرا بر گشااستيس.  بوجود آوردی که قرار است آشتکندي منصوب میري وزبه نخست

 .شوديمشھور م) the political spring" (یاسيبھار س" دور انقالب است که نام ني اولنيا. رديگيم

 که در آن وعده حکومت کنديادر م صی اهياني ب١٩٠٤ دسامبر ١٢ راست در ونيسي ھا و اپوزبرالي جلب لی براري وزنخست
 اي کردن حکومت به انتخابات و ی از متکی سخنهيانياما ب. دھدي را می مذھبشتري بیقانون، کاھش سانسور مطبوعات، آزاد

 تي را رد کردند و با اوج گرفتن فعالهياني بونيسي ھمه اپوزًباي ملتھب تقریضادر ف.  آوردی نماني را به می ارگان انتخابچيھ
 آورد اما ی کنترل اوضاع به شدت عمل رویحکومت برا. دھدي استعفا مري و اعتراضات مردم نخست وزی قانونريزاب غاح

 .شودي مختهي کال از ھم گسیاسي ستيظرف چند ھفته وضع

 دگانني تا نماخواھدي از کارگران مونيسي کمنيا. دھدي را میوني کمسلي به اعتراض کارگران دستور تشکیدگي رسی براتزار
 ندگاني شد، فقط نمالي اکتبر تشک١٣ که در ون،يسي کمنيگرچه در جلسه اول که ا.  انتخاب کنندونيسي بحث با کمیخود را برا

 خود ندگاني مجاز اعالم شده بود و کارگران شروع به انتخاب نماندهي نمانتخاب اما بھر صورت اکنند،ي محله شرکت مکي
 .کننديم

 ی داده بود براليآنرا تشک) گاپون( ھا ستي، که زباتوف" کارگران پتروگرادندگاني نمای عموممجمع "١٩٠۵ اوائل سال در
 نا آرام طيبا توجه به مح. دھدي پتروگراد، را می اصلی از کارخانه ھایکي لوف،ي بار فراخوان اعتصاب در کارخانه پوتنياول

. وندنديپي ھمه کارخانه ھا به اعتصاب مبايتقر. شودي میل به اعتصاب عمومي روز تبدکي اعتصاب در ظرف ني ا،یشھر
 . استگري دکي دمکراتی خواست ھای و بعضیاسي سیمطالبه اعتصاب کنند گان آزاد

 اتباع و ی را برایاسي سی ھای آزادکندي و از او درخواست مکندي خطاب به تزار منتشر می اهياني گاپون ب١٩٠۵ هي ژانودر
 که خواھدي و از او مدھديتمام ملت مورد خطاب قرار م" پدر خوانده" تزار را به عنوان هيانيب.  بشناسدتي خود به رسمیايرعا

 که در آن چند دھدي به سمت کاخ تزار را سازمان ميیماي راھپکي ضهي عرمي تقدی برانگاپو. به داد کارگران و مردم برسد
 به مردم ی و انتظامی نظامیروھاي نريقزاق ھا و سا به کاخ، انيماي راه پدنياما قبل از رس. کننديصد ھزار نفر شرکت م

 .شوندي حمله حدود ھشتصد نفر از مردم کشته مني و در اکننديحمله م

 و بالواسطه در مقابل مردم مايتزار مستق. زديري را میاري بسی است و توھم ھاهي به جامعه روسی اقدام تزار شوک بزرگنيا
 مبارزه ی تزار به بستر اصلیدر کل جامعه خواست سرنگون. دھنديرا م" بزرگقصاب " و مردم به او لقب رديگيقرار م
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 از تزار مايمردم مشکل را مستق. ستي نی اصالحات حکومتاي و آن و ني ایري بحث بر سر نخست وزگريد. شودي مليتبد
 .)٣۵(کندي نمريي تغ١٩١٧ هي تزار در فوری تزار در مقابل مردم تا سرنگونتي موقعنيا. ننديبيم

عالوه بر کارخانه . شودي می آرام کارگران پتروگراد، اعتراض در پتروگراد ھمگانيیماي عکس العمل تزار در مقابل راھپبا
 یحت. شودي می کشتار مردم ھمگانتيمحکوم. شودي شبکه راه آھن متوقف مشوند،ي مليھا، ھمه مدارس و دانشگاه ھا تعط

 ی قابل دفاع است که کسري و غلي دلی بح،ي آنقدر صرتيجنا. کنندي ممحکومرا  اقدام ني مشروطه خواھان، ایعنيکادت ھا، 
 که يیخواسته ھا. شودي مدهي کشیاسي بار به مبارزه سني اولی طبقه کارگر برااني جرنيدر ا.  شودی با آن تداعخواھدينم

  .ت اسی قانون اساسکي مي تنظی و خواست مجلس موسسان برایاسي سی خواست آزادشوديمطرح م

 شروع به زيدھقانان ن.  سربازان شکل گرفتی ھاتي سوشود،ي شروع می نظامی شورش در واحد ھادادھاي روني کنار ادر
 .کنندي می و مقامات دولتنيحمله به امالک مالک

ساسا  ای اعتراضات شھرنيقبل از ا.  دولت استهي علی توده ای و اعتراض شھری انقالب توده اني اولني اهي روسخي تاردر
 کي ١٩٠۵اعتراضات سال . رديگي آن بخش کارگران و مردم را در بر ماي ني است که ایشتي و معیدر مورد مسائل اقتصاد

 و بعد به وندنديپي به اعتراض مردم پتروگراد مگري دیابتدا شھرھا. کندي مداي است که به سرعت وسعت پیاعتراض ھمگان
 و کنترل اوضاع کنندي می ھا، حمله به امالک اربابنيھقانان شروع به مصادر زمد. ندي آی به حرکت در مزي دھقانان نجيتدر

 .شودي از دست دولت خارج مجيبه تدر

تزار .  بشناسدتي مردم را به رسمکي حقوق دمکراتی سرکي دھدي قول مد،ينماي صادر می اهياني و بکندي میني عقب نشتزار
 را ندگانشاني که نماکندي مربوطه از کارگران دعوت مريوز. د مذاکره شود که با کارگران وارخواھدي مشي از وزرایکياز 
 کارگران پتروگراد را ندگانينما) تيسو( و شورا شوندي نمري به مذاکره با وزحاضر ندگاني نمانياما ا.  مذاکره بفرستندیبرا
 .دھندي مليتشک

 شکست ،یاسي کارگران پتروگراد و دوگانه شدن قدرت سندگاني نمای شورا– ٢
 ی اعتصاب توده ایاستراتژ

 نشست شورا ابي که قرار است در غکندي انتخاب ميی اجرااتي ھکي ی کارگری شوراھاندگاني مجمع نما١٩٠۵ اکتبر ١٧
 نفر کي ھا، کي نفر از بلشوکي یعني سه نفر، شوند،ي که انتخاب می عالوه بر کسانيی اجرااتي ھنيدر ا. کارھا را انجام دھد

 رسما در خارج کشور از یگرچه تروتسک. شوندي اضافه می انتخابجمع ني نفر از اس آر ھا به اکي ھا و کياز منشو
َ منشوونيفراکس  ني ھا است، رادکي منشوندهي نمای ھا است، تروتسککي منشوی اصلی استعفا داده بود در شورا سخنگوکيَ
 .شوديشوراھا را دارد که موفق نم ی کنگره سراسری قصد برگزاريی اجرااتيھ.  ھاستکي بلشوندهينما

. شودي روبرو میگري دیاسي ستي واقعکيجامعه با . دھدي می روی کارگران پتروگراد اتفاق مھمندگاني نمای شورالي تشکبا
مراجعه ) تيسو( شورا ني به ای دولتی مراجعه به نھادھای دارد بجای کار اداراي تي است که ھر کس که شکاني اتيواقع
 برق اي و دي نماعي را توزيی موارد غذااي در کارخانه خود را روشن کند، کار في تکلخواھديبخش از کارگران که مھر . کنديم

 .کندي مفي کارگران پتروگراد کسب تکلندگاني نمای از شورااندازندي را کار بيی قطار جااي برساند، خط تراموا يیبه جا

 در راني ا۵٧ که انقالب یکسان. ً و واقعا ھم قدرت دارندکنندي قدرت م است که در آن کارگران و مردم احساسيی جاشورا
 ی و برابرقانهي و رفی انسانی و فضایتوده ا) empowerment (یري احساس قدرت گني دارند با اادي بزرگ را بیشھرھا
" یعاد "اري انسان بسکي که کندي مداي را پی احساس انقالبني گرفته است اا که قدرت ریتوده ا.  آشنا ھستندکندي مجاديکه ا
 افراد و انسانھا ھمه مھم و بقول ست،ين" عوام "اي" یعاد" فرد گري داشته باشد، او دی خود کنترلی بر مقدرات زندگتوانديم

 دانندي حق می بلکه، خود را داراستندي نه تنھا در جامعه سرکوب شده و سر کوفته نگري که ديی ھستند، انسانھاVIP یسيانگل
 با ھر مسئول و توانديھر کس م. رودي ماني از می قدرت بوروکراسجهيدر نت. رنديپذي را نمی نا برابراي ري تحقچي ھیکسو از 

 بروز ب انقالی است که تنھا در دوره ھای اهي روحنيا. دي نمایمي ، بطور برابر، بحث کند و او را قانع به اتخاذ تصمیسيير
 است يی فضانيا. کنند" معجزه "شودي و باعث مدھدي میني به آنھا خوشبدارد،ينگاه م است که مردم را ی اهي روحنيا. کنديم

 کي پتروگراد، بعنوان ی که شورایتيشخص. شودي دوباره تجربه مهي بار است که در روسني اولسيکه بعد از کمون پار
 افراد ی جامعه و حتی کل روانشناسزي از ھر چشيب. ستي نی ادارريي تغکي انگري نماا تنھکندي مداي و قدرت، پتيمرجع حاکم

 مجلس موسسان از شورا، و نه از دولت تزار، لي و تشکیاسي سی ھای آزادنياز ھمه مھمتر مردم تضم. دھدي مرييرا تغ
 را کي کار و مطالبات دمکراتنون مربوط به قاهي مطالبات اولی سرکي کارگران پتروگراد ندگاني نمایشورا. خواھنديم

 .کندي م و اعالمبيتصو
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 ی مخالف بازی ھا بکلکيمنشو. خواھندي شورا نمی را براگاهي و جاتي شخصني است که رھبران شورا خود اني اجالب
اما . ستندي نی نقشني چنیفاي خواستار ازين)  رولوسونر ھااليسوس(اس آر ھا .  از جانب شورا ھستندی نقشنيکردن چن

 .کندي ملي را جامعه به شورا تحمتيموقع

 را از خود یقي عمجي وجود دارد که نتای ابھام جدکي دولت دوم، در جامعه، اي ،یاسي قدرت سیري شکل گني ھمراه با ااما
 قرار است اي آست؟ي کارگران پتروگراد چندگاني نمای سوال است که اصوال نقش شورانيابھام در پاسخ به ا. گذاردي میبرجا

 یابزار اعمال اراده شورا.  سوال ھا مثبت استني قدرت است؟ جواب به اويترنات شورا آلاي و آرديشورا قدرت را از دولت بگ
 کند؟ي و چگونه مصوبات خود را اجرا ميیروي با اتکا به چه نست؟ي کارگران پتروگراد چندگانينما

 ی و اجرابيو تصی و قرار است تنھا ابزار اعمال فشار بر دولت موجود، براردي که شورا خود قدرت را بگستي قرار ناگر
 ی دولت را به انجام کارتواندي چه؟ شورا چگونه مرفتي خواسته ھا را نپذني صورت اگر دولت اني باشد، در اشيخواسته ھا
 وا دارد؟

 التي تشکی مرکزتهيکم.  استهي مقطع در روسني و در اگرددي برمهي به روسی تروتسک١٩٠٥ هي که در فورمي کرداشاره
 ني را در ای تروتسکته،ي کمني عضو ان،ي کراسقي از طرگردند،ي و مروج توانا متاتوري آژکي  ھا، که به دنبالکيبلشو
 لي ھا، ، تبدکي به بلشولي متمای محافل کارگری اصلتاتوريآژ به جي بتدریتروتسک. کندي دعوت می به ھمکارتيموقع
 چقدر با تي که مھم نبود که جمعنديگويممشھور است که .  معاصر استخي سخنرانان تارني از زبردست تریتروتسک. شوديم

 .کرديم" برق زده" با قدرت و نفوذ کالمش آنھا را مجذوب، مبھوت و ی مخالف بود، تروتسکاي موافق یتروتسک

 با نقش یتروتسک.  ندارندی نقشماي مستقدادھاي روني ھمه در خارج کشور ھستند و در اکي و بلشوکي رھبران منشوريسا
 سيي ریري و بعد از دستگشودي کارگران پتروگراد انتخاب مندگاني نمای شوراسهيي راتي ھتي به عضوندکي می که بازیمھم

 .شودي پتروگراد انتخاب می شورااستيشوراھا، به ر

 یدر حکومت. کردي میندگي است که بخش اعظم طبقه کارگران را نمای نھاد انتخابني کارگران پتروگراد اولندگاني نمایشورا
 دستگاه وي به آلترناتلي بالفاصله آن را تبدی ارگان انتخابني وجود ادانست،ي را مخالف وجود خود میندگي ھر نوع نماکه اساسا

 ی ھا و بخشکي خط که بلشوني ترکاليراد. رنديگيقرار م"  کرد؟ديچه با" مقابل سوال ربه ھر صورت شوراھا د.  کردیدولت
 شورا را به زور به ی اعتراض کرد و خواست ھاديبا.  به دولت فشار آوردديا است که بني اشود،ي ھا را شامل مکياز منشو

 . استی توده اعتصاب ااي ی توسط اعتصاب عمومی کار اعمال قدرت توده انيابزار ا. دولت قبوالند

ردم به  و مکندي نمی اعتصاب ھا کار خاصنيدولت در مقابل ا. شودي سازمان داده می اعتصاب عمومني راستا چندني ادر
 .گردندي شان بر می به خانه ھاشوندي که خسته مجيتدر

 قابل اي شودي نمدي تولاي مردم حتاجي افتند و مای از کار مرهي و غ،ی آب، برق، ترانسپورت عمومی اعتصاب عمومی طدر
ولت که تالش در مقابل د. شودي از جانب شوراھا سازمان داده م١٩٠۵ بار در ني چندی اعتصاب عمومنيچن. ستيدسترس ن

 ی اش فراخوان مجدد به اعتصاب عمومیدر محدود کردن امکانات و قدرت دخالت شورا ھا را دارد، شورا تنھا ابزار دفاع
 .است

 تي، به رسم"یمجلس مشورت" از جمله قول دعوت دوما ،يی، تزار قول ھا١٩٠۵ اعتصاب، در اواخر ني پاسخ به آخردر
 از ھر شتري و فقدان امکانات و بی فشار گرسنگريمردم ز. دھدي را میاسي احزاب ستيل فعای و آزادی ھمگانی حق رایشناس
 فعال و تي و روز به روز از جمعشوندي پراکنده مجي به تدر،یبعد" رد؟ کديچه با" نسبت به یاسي سیفي فشار بالتکلري ززيچ

 فوق در آن داده ی تزار، که وعده ھاهياني که بیي تا جاکندي فروكش مجي به تدری انقالبیفضا. شودي کاسته مابانيحاضر در خ
 ھا از طرف کارگران و مردم ستياليس سوغي تبلرغمي علهيانيب. شودي افق واقع میبود، مورد استقبال مردم خسته، فرسوده و ب

 ھا به براليل اني منيدر ا.  را خاتمه دادی اعتصاب عمومهياني بنيا.  سر کار برگشتندیادي گرفته شد و تعداد زاقيبا اشت
 خواستار زي نی از خرده بورژوازیعي کردند و خواستار آرامش شدند و بخش وسیباني از حکومت پشتوستند،ي پتياشراف

 . آنچه که تزار وعده داده بود شدندقبولآرامش و 

 کاليض متقابل رادتعر.  کنترل ارتش، راه آھن و دھقانان را بدست آوردجيبتدر) تيو (ري ماه نوامبر و دسامبر نخست وزیط
در .  شدندري روبرو شد و ھمه دستگسي ماند و با تعرض پلزولهي ا-  پتروگرادتي در راس سوی بخصوص تروتسک-ھا 

 از ارتش امي قني مسلحانه شد اما اامي قی به نوعلي که تبدشودي مادر صی حمله مجددا فراخوان اعتصاب عمومنياعتراض به ا
 مي مردم را متوجه کنند که با کنار رفتن از صحنه مستقخواھندي که مستيالي سوسی ھاورتاتيتالش آژ.  شکست خوردسيو پل
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 ی و فکریاسي سیفيالتکلب. گذاردي در کارگران و در مردم مستاصل نمیري دولت با ھمه قدرت باز خواھد گشت، تاثاستيس
 . استیفي و بالتکللصاي موجب استزي از ھرچشي بسازد،ي شورا، که خود را در مردم منعکس میدر رھبر

 سرنگون کردن دولت ی براامي و آن تز قکندي منهي کردن زمداي و پیري تز مھم شروع به شکل گکي یفي بالتکلني مقابل ادر
 استدالل استوار ني تز بر انيا.  پرداختمي است که بعدا به آن خواھ١٩٠۵ از انقالب ني لنی ھای از جمعبندیکي نيا. است

 يی است، راه به جاني در مقابل لنی ی که تز محور،ی و عمومی توده اتصاب و اعشوديخود ساقط نماست که دولت خود ب
 صورت ني شده باشد و در ایني بشي پاستي سنيدر مرکز ا) اميق( دولت زي قھر آمی سازمان دادن سرنگوننکهي مگر ابردينم
 .ردي قرار گاستي در مرکز سامي توسط قیاسي تصرف قدرت سدهي اديبا

 افق انتظار، گري بار دنيلن. دھدي خود را نشان مني لنیستي و مارکسی انقالبسميسي است که پراتی از مقاطعگري دیکي نجايا
 نظام را با اعتصاب کي قاعده، و نه استثنا، دولت و کي بعنوان ديگويم. شکندي ماندن را مدادھاي و منتظر رویفيبالتکل
 تا ردي بگشي دادن را در پازي از سرکوب و امتی مخلوطتواندي مشهي ھمی حکومتمادولت و نظ.  سرنگون کردشودي نمیعموم

 . شکستتواني مامي و توسط قی تصرف قدرت دولتاستي بسته را تنھا با قرار دادن سرهي دانيا. مردم را خسته و متفرق کند

در اواخر . شوندي ملي متماامي قدهيبه ا جي به تدريی کارگران پتروگراد، بخش ھاندگاني نمای شوراتي اواخر دوره فعالدر
نه خواست و . رديگي صورت نمچگاهي اقدام ھنياما ا. کنندي شوراھا شروع به صحبت کردن از ضرورت مسلح شدن م١٩٠۵

 از اتھامات یکي يی اجرااتي محاکمات ھانيدر جر.  برداشته شودم راه قدني که در استينه ضرورت آنقدر آگاھانه ن
 . مسلح کردن شوراھا استیش برا ھم تالیتروتسک

 کي ھا و کادت ھا که از برالي لیمثال مانور ھا. ستي آن نیلي تفصی امکان بررسنجاي است و ادهيچي پ١٩٠۵ در کشمکش
 از ازي گرفتن امتی از وجود شوراھا و قدرت کارگران براکنندي می سعگري آورند و از طرف دیطرف به شوراھا فشار م

خوانند عالقمند . ستي مورد بحث ننجاي اس آر ھا ای ھااستي ساي نند و حکومت مشروطه شان را مستقر کتزار استفاده کنند
 .دي به مراجع مربوطه رجوع نماتوانديم

 کي ھمه در آن شرن،ي وجود دارد که، جز لنی تصور عمومکي کي منشواي کي دمکرات اعم از بلشوالي در حزب سوساما
 کي فعال انقالب دمکراتدي است و ما بای است، کشمکش در جامعه بر سر دمکراسکيب دمکراتانقال:  استنيتصور ا. ھستند
 . ھا، استکي در صفوف بلشوی ، حتی دمکراسالي تصور داده و حاکم در سوسنيا. مي برسانیروزيرا به پ

 الزم است تا ی حرفه اونيانقالب سازمان فشرده از کي است که دهي اني عبارت است از اعتقاد به انجاي تا اسمي بلشویخودآگاھ
 في وظای ماند، بورژوازی منتظر بورژوازدي ھا معتقدند که نباکي ھا، بلشوکيبه عکس منشو. در اوضاع دخالت کرد

 در ی معننيبه ا.  دمکرات ھا استالي کار طبقه کارگر و سوسکي دمکراتنقالب و انجام ادھدي را انجام نمکيانقالب دمکرات
 کي انجام انقالب دمکراتی برازي قدرت را قبل از ھر چني دارد اما ای مھمی جایاسي تصرف قدرت س ھاکي بلشوستميس
 .خواھنديم

 یاسي شدن به قدرت سرهي خسميني است، لنیستيالي انقالب سوسی انجام فوری برای انقالبسيسمي پراتسمينيلن. ستي نسميني لننيا
 ھنوز در سميبلشو.  داردیالتي تشکی ھنوز معنسميبلشو.  ھمه موانع آن است پا برداشتنشي و از پی انقالب پرولتریاست برا

 که البته کندي میندگي را نمايی و عمل گرایالتي تشکسميکالي رادکي است و دهي نبرسمي منشوز کرد ادي بای چه انقالبنکهيافق ا
اگر از .  است و نه ھسته آنسميني نه ھمه لنسيسمي نوع پراتني و ایالتي تشکسميکالي رادنياما ا.  استسميني جنبه مھم لنکي
 ژهي و بوسم،ي که بلشوديرسي متانتيلي مسميک منشوي گرفته شود، به یستيالي انقالب سوسی و محوری ھدف فورسمينيلن

 . آن استندهي نمان،ياستال

 و سي پل١٩٠۵آخر سال  و در دھدي که به آن اشاره شد، شتاب و دور خود را از دست ميی ھادادي روی در ط١٩٠۵ انقالب
 .کندي و روانه زندان مري و ھمه را دستگشوندي پتروگراد میارتش وارد جلسه شورا

 ١٩٠٥ دوره بعد از شکست انقالب – ٣

 که داده يی تزار قول ھا و وعده ھانکهي به اینيخوشب.  تزار ھستی نسبت به وعده ھایني اما ھنوز خوشبشودي منحل مشورا
 منتشر ی احزاب کماکان بصورت علنیاسي ساتي است، نشراني احزاب ھنوز در جری علنتيفعال. کرد خواھد یاست را عمل

 . شودلي مردم، توسط تزار تشکندگاني و ظاھرا قرار است که دوما، مجلس نماشونديم
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 ی کسیک دمکرات ھا، از ھر دو جناح، جز تروتسالي شناخته شده سوسی ھاتي انقالب، از شخصني ای ھاتي مورد شخصدر
 هي به روستواندي آخر کار است، مباي، که تقر١٩٠۵ در اوائل نوامبر نيھمه در خارج کشور ھستند و لن. ستي نهيدر روس
 .برگردد

 پتروگراد محاکمه و به زندان محکوم ی شورايی اجرااتي ھی اعضاري ھمراه سای فروكش کردن موج انقالب تروتسکبا
 در ی مھماري محاکمات نقش بسني انعکاس اشود،ي گزارش ماتي در نشرقيل دق است و بشکیمحاکمه که علن. شونديم

 که در ،ی و تروتسککنندي و به دولت حمله مکنندي از خود دفاع مني محاکمه، ھمه متھمانيدر جر.  داردی تروتسکتيمحبوب
 ١٩٠۵ محاکمات و بعد از ني بعد از ایتروتسک. شودي محاکمات مني پتروگراد است، ستاره ای شوراسيي ریريزمان دستگ

  . استهي روسی دمکراسالي رھبر سوسنيقطعا شناخته شده تر.  استهي در سراسر روسی شناخته شده توده اتي شخصکي

 و به کندي راه فرار ماني در می که تروتسکشوندي مدي تبعیبري به سيی اجرااتي ھی اعضاهي و بقی از محاکمات، تروتسکعدب
 به جناح گري که دکندي رسما اعالم م١٩٠٥ بعد از یتروتسک. گرددي ھم بعدا به خارج باز مني لن.گرددي برمی غربیاروپا
 ھا کي خود با منشویکي و او ھم نزدشناسدي مکي را بعنوان منشوی جامعه وکان کما١٩١٢ حزب تعلق ندارد اما تا یکيمنشو

 . ھا شرکت کندکي منشوندهيوان نما که به عنکندي قبول می رسمی از نشست ھایاري و در بسکنديرا حفظ م

 ھا را بھم کي ھا و بلشوکيانداز رشد جنبش، منشو  اکتبر تزار و چشمهياني از بی ناشکي دمکراتمهي نطي کار در شراافق
.  بودی وحدت طلبني اندهي نمایگري از ھر کس دشي بی به شدت قوت گرفت بود و تروتسکی وحدت طلبهيروح.  کردکينزد
را منتشر "  گولوسيیسورن" مشترک بنام هي نشرکيک ھا سه شماره ي ھا و منشوکي شد که بلشونيجر به ا منهي روحنيا

 ھر دو جناح ی ھا تهي ھا، که در تامر فورس فنالند برگزار شد، ادغام کمکي کنفرانس بلشو١٩٠٥کردند و در دسامبر 
 . کردبي کنگره مشترک را تصوليبمنظور تشک

 و رودي کامال کنار میالتيمسائل تشک. کندي مقتري ھا را حاد تر و عمکي ھا و منشوکي بلشواني اختالف م١٩٠۵ انقالب
 به رهيو غ"  انقالب کدام است؟ني از شرکت در اايھدف پرولتار"، "ست؟يخصلت انقالب چ "نکهي اري نظی تریمسائل جد

 .شوديجلو صحنه رانده م

 در داخل کشور به کي و چه منشوکي دمکرات ھا، چه بلشواليسوس اني در می وحدت طلبهي روح١٩٠۵ دوره انقالب یط
 تدارک کنگره ی ھا براکي ھا و منشوکي از بلشوی اتهي است که کمی وحدت طلبهي روحني فشار اريز. شودي متيشدت تقو

 .شودي فنالند برگذار مر ھا دکي کنفرانس بلشو١٩٠۵در دسامبر . شودي مليوحدت تشک

 ھا، دوره کي منشوی دوره، الاقل براني وجود دارد و ایاسي سی ھای دوره محدود ھنوز آزادکي یرا ب١٩٠۵ از انقالب بعد
اما به .  کرد و متشکل شدتي فعالشودي بوجود آمده و مهي در روسیاسي سی ھای آزادنکهي به اینيخوش ب.  استینيخوش ب

 کنديتزار دوما را منحل م. کندي کسب شده میاسي سی ھای شروع به تعرض به آزادیدولت تزار ) ١٩٠۶از  (یفاصله کوتاھ
 الي از سوسیري تعداد کثشوند،ي ملي تعطاتي نشرشوند،ي مدي و اس آر در دوما ھمه تبعکي منشوک،ي بلشوندگانيو نما

 .شوندي مدي تبعیشتري و تعداد بشوندي در زندان کشته میادي تعداد زشوند،ي و به زندان انداخته مريدمکرات ھا دستگ

 که خود را کردندي افتخار میاري بس١٩٠۵در . دي آی در جامعه بوجود میعي ارعاب وسهي تعرض دولت، روحجهي نترد
 ی اندکاري تعداد بسگري د١٩٠۶ شده بود، اما بعد از ی فخر فروشی مباھات و حتی کار نوعني دمکرات بخوانند و االيسوس

 یاسي احزاب سالتي موج ترک صف مبارزه و ترک تشکاس،ي ،ی سرخوردگهيروح. خوانندي دمکرات ماليخود را سوس
 .کندي مدايبشدت وسعت پ) سميلينھ (ی و احساس پوچغيو تبل)  دمکرات ھا و اس آر ھااليسوس (کاليراد

 لي تسھی برای از رفرم ھا و اقدامات اقتصادی سرکوب را با مجموعه اني است که انيپي دوره استولني در اري وزنخست
 .کندي ھمراه می دارهيگسترش سرما

 داشتي برنامه عمل بھم متصل نگاه مکي ھا را کيبلشو. ختي را بھم رکي و بلشوکي منشوی صفبندیادي مقدار زشکست
 . است ی شان تروتسکنيتر برجسته.  بودندادي زونيمستقل. یاسي فلسفه مشترک سکي ھا را کيمنشو

 شوکه یاري بسی که اساسا توسط کارگران و دھقانان بدست آمده بود برای انقالبیھا وهي در دفاع از می حتی بورژوازیناتوان
 کياز . زندي را دامن میعي و وسقي عماسي هي روحی دمکراساليخفقان و سرکوب در صفوف کارگران و سوس. کننده بود
 ی رو مسمي ترور از اس آر ھا دوباره بهیبخش. رديگي باال مسميترور گري متشکل و از طرف دتي به فعالیديطرف ناام

 .آورند
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 یانقالب.  است١٩٠٥ مھمتر آن شکست آرمان ھا و انتظارات انقالب ليدل. ستي صرفا اختناق ناسي علت بوجود آمدن اما
 و علم انقالب به سمي و ظاھرا مارکسدانندي دمکرات ھا آنچه که مالي بخش اعظم سوسند،ي آی شوراھا بوجود مرد،يگيشکل م

 نيا.  مردماسي و ی در اثر خستگشتريب. نه در اثر سرکوب. خوردي مکست اما انقالب شدھنديجام مآنھا گفته است را ان
 .دي آی بوجود می دمکراسالي سوسدي نسبت به کارا بودن عقایقي عماسي مردم خود اسي و ی از خستگیشکست ناش

 ھا نفوذ دارد بر کي منشوانيا در م که اساسشي گراکي. رديگي شکل مشي دو گرای دمکراسالي متن در صفوف سوسني ابر
 تواني نه درست است و نه م١٩٠۵ بعد از انقالب ژهي کار بوني است و ادهي فای بی سازمان مخفجادي باور است که اصوال انيا

 در یاسي ستيتنھا راه درست فعال.  استدي زندان و اعدام و تبع،یري دستگر کانيتنھا حاصل ا. مجددا آن را بوجود آورد
 تالش کرد که تناسب قوا و دي بای قانونتي که با استفاده از فعالرسدي مجهي نتني به اشي گرانيا.  موجود استنيچوب قوانچار
 که خواھان یکسان. شونديمعروف م"  طلبانلانحال" به نام شي گرانيا.  رفتشي پقي طرني داد و از اريي قانون را تغجهيدر نت

 . در چارچوب قانون ھستندتي و فعالی حزبیانحالل سازمان مخف

 تي و فعالرسدي نميی به جای توده ای در سازمانھاتي که معتقد است فعالگردي شکل میشي ھا گراکي بلشواني مقابل در مدر
 حرفه وني از انقالبی حزبی تماما مخفیتنھا ھسته ھا.  کردکوتي بادي ھا را باتي فعالني شود، کل ای منشا اثرتواندي نمیقانون

 نيلن. رديگيرا م" ستيکوتيبا" نام شي گرانيا.  کنندی کنند، بمانند و انقالب را رھبرمقاومت تزار سي در مقابل پلوانندتي میا
 .کشديرا به نقد م" ستيکوتيبا"و " انحالل طلب "شي است که ھر دو گرایتنھا کس

 امکان سازمان دادن د،ي متن اوضاع جد درريي اعتقاد به امکان و ضرورت دخالت و تغني لنی دوره بازھم قطب نماني ادر
 . انقالب استني سازمان دادن اجادي ای صف کارگران براژهي متحد کردن مردم و بو،یستياليانقالب سوس

 در مقابل انحالل طلبان شروع به مقاومت یتا حد)  ھا ھستندکيکه جناح چپ منشو( ھا مارتوف و پلخانف کي منشواني مدر
 است که نظرات ني مارتوف و پلخانف در مقابله با انحالل طلبان ايی عدم کارانيعلت ا. برندي نمشياز پ یادي اما کار زکننديم

 تر ی ھا اصوال جنبشکي که منشومي تر گفتشيپ.  ھا نداردکي منشوی نظرات بستر اصلا بی تفاوت اساسهيانحالل طلبان در پا
 در کنگره نيدر مجادالت خود حول اختالفات شان با لن. دنديدي نمی سازمان منضبط حزبکي به وجود ی چندانازيبودند و ن

 ھا از باال نسبت به نظرات کي منشوجهي نترد.  قرار داده بودندني لنی جنبه از بحث ھاني حمله را بر ھمزيدوم بعضا نوک ت
 . نبودادين ز نظرات در صفوف شاني تر بودند و دامنه عمل نشان در مقابل باالگرفتن اري پذبيانحالل طلبان آس
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 ١٩٠۵ انقالب ی درسھا-  ٧ فصل
 

 را نشان ی دمکراسالي درون سوسی و اجتماعیاسي سی که سنت ھاشودي متفاوت می سه جمعبند١٩٠۵ تجربه انقالب از
 ی موضع رسمن،ي لنی جمعبندشود،ي ھا مکي منشوی مارتوف است که جمعبندی عبارتند از جمعبندیسه جمعبند. دھنديم

 نقطه با ھم مشترک ھستند که قبال به آن کي در ١٩٠۵ الب از انقیھر سه جمعبند. ی تروتسکی و جمعبندودشي ھا مکيبلشو
 یاسي آمده باشند و در قدرت سداني که به می از استبداد از کارگرانشتري بی بورژوازخواھد،ي انقالب نمیبورژواز: اشاره شد
 دھد که ريي تغی نوعبه جي و به تدرزي که اوضاع را کژ دار و مرکندي تالش میبورژواز.  و ابا داردھراسدي کنند مینقش باز
 دهي کشداني آن مردم و بخصوص طبقه کارگر به مجهي مردم نباشد که در نتامي قاي اني در اثر طغی استبداد تزارینيعقب نش
 ی حکومت تزاریادي بنريي و تغیاسي سی ھای تحقق آزادجهيدر نت.  بند استمي نشهي اصالحات ھمجهيدر نت. نديايشدن ب

 فستي دمکرات ھا از اوضاع است که ھمانطور که اشاره شد در مانالي سوسی درک عمومنيا. تبرعھده طبقه کارگر اس
 . ھم ھست١٩٠۵ از تجربه انقالب ی ھر سه جمعبندمتي نقطه عزنيو ا. کنگره اول به قلم استروه ھم منعکس است

  مارتوفی جمعبند-  ١

 خط ی درست١٩٠۵مارتوف معتقد است که انقالب . کندي می را جمعبند١٩٠٥ ھا، تجربه انقالب کيب منشو از جانمارتوف،
 : ھستندنھاي او ایتزھا.  را اثبات کرده استني ھا در مقابل لنکيمنشو

 .ستي ممکن نرومندي نیاي پرولتارکي بدون وجود یستيالي سوسانقالب

 . گرددرومندي رشد کند و نتواندي می دارهي رشد سرماقي فقط از طرهي روسیايپرولتار

 رشد تواندي ميی انقالب بورژواکي فقط توسط هي روسی دارهي است و سرمای دارهي در راه رشد سرمای مانع اصلسميتزار
 .کند

 ني اني تفاوت ھست، که ھمه و از جمله لنی نه تنھا به لحاظ مضمونهي در روسکي و انقالب دمکراتیستيالي انقالب سوسانيم
 ناظر کيانقالب دمکرات.  ھستی ای طوالنشي فاصله کمابی دو انقالب به لحاظ زمانني را قبول دارند، بلکه بیتفاوت مضمون

 و کنند،ي و طبقه کارگر، رشد م،ی دارهي سرمارد،يگي مشهي ریاسي سی ھایاد آن آزی دوران است که طکي یريبر شکل گ
 .شودي میرب غی اروپاري نظیطي وارد شراهيجامعه روس

 اي پرولتارکي دمکراتی ھای آزادی دوران مبارزه برایط.  ظاھر شودیّ بعنوان متفق بورژوازدي دوره باني در اايپرولتار
 دوره ھرگونه تدارک انقالب ني ایط.  وارد عمل شودی به عنوان گروه فشار بر بورژوازدي است و بایمتحد بورژواز

 . پوچ استهي در روسیستياليھرگونه تدارک انقالب سوس.  استيی و ماجراجويی گراسم،ارادهي آوانتوریستياليسوس

 ھستند که ی ضد انقالب و ارتجاعیروي نکي و اساسا یدھقان خرده بورژواز.  با کارگران متحد کردتواني را نمدھقانان
 ی از عقب ماندگيیتنھا راه رھا. رد را بوجود آوی با آنھا اتحادتوانديطبقه کارگر نم.  جامعه را به عقب برگردانندخواھنديم

 شکست ی را ارتش دھقان١٩٠٥انقالب " که کردندي مديي را تای حکم تروتسکھا کيمنشو.  استی دارهي رشد سرمایدھقان
 ني ا١٩٠۵ مشاھده در انقالب ني از اني ھم منعکس است اما لنني لنی است که در جمعبندتي واقعکي البته نيا) ٣۶".(داد
 . کردحروم مروي نني را از اسمي و تزاری دھقانان را جذب کرد و بورژوازدي که بارديگي را مجهينت

 از ني مخالفت با تمام برداشت لنجهي بود، و در نتامي تدارک قاي ی مارتف مخالفت با کار پنھانی جمعبندی لحاظ سازماناز
 : کهکنندي اعالم می مصوبه ای طشودي ملي تشک١٩٠۵ ھا در کنفرانس خود که در ژنو در سال کيمنشو. حزب

 به ابتکار خود اقدام به گرفتن قدرت و نگه داشتن آن تا سرحد امکان خواھد ی دمکراسالي صورت سوسکيفقط در "
 تا سميالي تحقق سوسی براطي که شرا،ی غربی اروپاشرفتهي پیو آن عبارت است از گسترش انقالب در کشورھا. کرد
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 در جاده شرفتي و امکان پشودي رفع میادي زحد تاهي انقالب روسی ھاتي محدودی صورتنيدر چن.  آماده استیحد
 )٣٧."(ديآ ی فراھم میستياليتحوالت سوس

 شده یستيالي انقالب سوسی غربی کرد که در اروپایستيالي انقالب سوسشودي می تنھا به شرطهي در روسگر،ي عبارت دبه
اکسلرد در کنگره استکھلم که .  را سرکوب کردی مثال دھقانان و بورژوازودشي انقالب مني ایرويآنوقت به اتکا به ن. باشد

 :ديگوي پرداخت ممي به آن خواھعدا ھا است و بکي ھا و بلشوکيکنگره وحدت منشو

 وني خود، کارگران و انقالبخي دارد، کشش تاری آمادگيی انقالب بورژوای تاکنون فقط براهي در روسیروابط اجتماع"
 ی و ھر دو را به خدمتگزاران ناخواسته بورژوازبرد ی ميی بورژوايی انقالب گرای به سویشتري باري بسیرويرا با ن
 و سازمان کي را از لحاظ تاکتاي باشد، پرولتاریستيالي که اصوال سوس،یگري انقالبی که نوعی تا روزکند،يمبدل م

 )٣٨."( آماده سازدیاسي تفوق سیبرا

 ی است و جبر زمانه کارگران را به خدمتگزاران نا خواسته بورژوازکي مرحله انقالب دمکرات دوره،ني که اديگوي ماکسلرد
 . دور زدشودي را نمی تکامل اجتماعنيقوان. ستي نیگري و راه دکندي مليتبد

 :ديگوي در ھمان کنگره منفيمارت

 ساختن جامعه کالين آن و راد راندشي به پ،یاسي سی به زندگيی بورژوای راه وارد کردن دمکراسیدر دوره جار"
 )٣٩"( استهي دمکرات روسالي حزب سوسفهيبورژوا وظ

 اميضرورت ق: ني لنی جمعبند-  ٢

 ستي که در ليی در نوشته ھانينظرات لن. دھدي بدست م١٩٠۵ از تجربه انقالب یگري دی ھا جمعبندکي از طرف بلشونيلن
 فيوظا"، " انقالبیدرسھا"، "هي در انقالب روسی دمکراساليسوس کيدو تاکت"از جمله در .  آمده منعکس استیمطالعات
 از موضوعات یکي به ی که مسئله برخورد به دھقانان و به جنبش دھقانمي دادحيتوض".  در قبال دھقانانی دمکراساليسوس
چه "و " س روی دمکرات ھاالي سوسفيوظا" اش در ی در واقع ادامه بحث ھاني لنیجمعبند.  شدلي مورد بحث تبدیاصل
 : ھا ھستندني اني لنیاساس تزھا.است"  کرد؟ديبا

 . دولت استدني درھم کوبني استبداد بلکه آماده اقدام به ادني عالقمند به درھم کوبیرويتنھا ن  نشان داد که نهايپرولتار

 انجام دادن انقالب فهي وظاير پرولتانيبنابرا.  انقالب را انجام دھدني ايی به تنھاتواندي نه مخواھدي نه مهي روسیبورژواز
 . را برعھده داردکيدمکرات

 گري دھقانان ددي به سرانجام رسيی انقالب بورژوایوقت.  استیستيالي جامعه و طبقه کارگر انقالب سوسازي مورد نانقالب
 با خود ھمراه سازد و  پرولتر را در توده مردممهي عناصر نفتدي بشي در مرحله دوم پدي باايپرولتار.  نخواھند ماندیانقالب

طبقه .  استیستيالي انقالب سوسکيمرحله بالواسطه بعد از انقالب دمکرات.  و دھقانان را فلج سازدیتزلزل خورده بورژواز
 ني و شرط بدي قی بی قائل به فاصله زماننيلن. و راه را نشان خواھد داد.  خواھد آمدهي روسیايکارگر اروپا به کمک پرولتار

 یباني پرولتر دھقانان و پشتمهي بخش نیبانيپشت: کندي را به ھمان دو شرط منوط میستياليتحقق انقالب سوس. ستيدو انقالب ن
راه .  در جامعه استی جارکي تحول دمکراتی رھبرسميالي به سوسدني راه رسني لنی در اروپا برایستياليانقالب سوس

 . رھبر آن شوددي باايرولتارپ. ستادي تحول کنار اني در اشودينم.  وجود نداردیگريد

 خود قرار ی مسلحانه را در مرکز استراتژامي قیعني تر انقالب ی شکل عالدي باايپرولتار. بردي نميی راه به جایا  تودهاعتصاب
ا  و به آنھکندي که مردم را متحد ميی تا جای انقالب، تظاھرات و اعتصاب توده ایشروي که در پروسه پکندي مدي تاکنيلن. دھد

 را یاسي قدرت سدي بایروزي پني تضمیبرا. رساندي نمیروزي را به پ،ی و مردم انقالبا،يولتار درست است اما پردھديقدرت م
 از ی و محدود ماندن به اعتراضات و اعتصابات توده ااميعدم تدارک ق. دي را دامي تدارک قدي باجهيدر نت.  تصرف کرداميبا ق
  . مھلک استيیجا
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 ی کارگران و دھقانان، دولت موقت انقالبیکتاتوريد: نين لی جمعبند– ٣

 کند ی آن را رھبردي جامعه شرکت کند، بای در تحول انقالبدياما با.  استیستيالي انقالب سوسکي هي انقالب روسني نظر لناز
 ديقي قائل به وجود بنيلن.  کند خود استفادهیستيالي واسطه، بال وقفه، به انقالب سوسی گذار بی برایتا بتواند از آن تخته پرش ا

 .ستي نیستيالي دولت مستبد تزار، و انقالب سوسی سرنگونیعني ک،ين انقالب دمکراتي بی فاصله زمانکيو شرط 

تنھا راه جذب دھقانان .  شودجي متشکل و بستواندي برنامه مشترک کارگران و دھقانان مکي سرنگون کننده تزار حول یروين
 پالتفرم مشترک کارگران و دھقانان، یکتاتوري کنندگان دامي حکومت قجهيدر نت.  استی پالتفرم مشترکني چنريجلب آنھا به ز

 . استخواندي کارگران و دھقانان مکي دمکراتیکتاتوري آن را دني که لنیزيچ

 و قائل به داندي طبقه مکي دولت را دولت سمي مارکسرايز.  تناقض استکي کارگران و دھقانان ظاھرا کي دولت دمکراتترم
 که منصور حکمت تحت عنوان يی تزھاراموني سلسله بحث ھا در بحث پنياما ما در بخش دوم ا. ستيحکومت دو طبقه ن

دولت کارگران و .  وجود نداردی تناقضني داد که چنمي خواھشانمطرح کرده است، ن) ۴٠"(ی انقالبیدولت در دوره ھا"
 حي را توض،ی متعارف، انقالبري غی است که خصلت دولت در دوره ھای انقالبیادھقانان مربوط به بحث دولت در دوره ھ

، ١٩١٧ هيفور، دولت بعد از انقالب ١٩٢١ تا ١٩١٧ دولت بعد از انقالب اکتبر در فاصله یاز جمله خصلت طبقات. دھديم
 ی داشت، را به روشن وجودراني استي که در برنامه حزب کمون،ی انقالبکي دمکراتی جمھور،ی اسالمیدولت جمھور

 دولت تي حاکمني و تضماستي است که در آن سیدولت. ستي دولت متعارف نکي ی انقالبیدولت در دوره ھا. دھدي محيتوض
 دولت کي کارگران و دھقانان کي دمکراتیکتاتوري دولت دني لنیبرا. کندي مداي دست باال پی اقتصاداتيبه نسبت مقتض

.  استی پلني اصوال چنکي انقالب دمکراتني لنیبرا. ندهي آکي گذشته به کي ني است بیپل است ی دوره انقالبکيموقت در 
 یانقالب.  ساده استني لنستداللا.  بدون توقف استني لنی پل برانيعبور از ا. سميالي سوسندهي است و آیگذشته استبداد تزار

 و دھديپاسخ م) ني زمميتقس( دھقانان ازيو ن) امه حداقلبرن( انقالب ني در چارچوب ااي پرولتاری ھاازي به نشوديکه انجام م
 که خصلت رميگ. ستي جز دولت کارگران و دھقانان نیزي چنيا. کندي دو منشور سرکوب منيضد انقالب را در دفاع از ا

 انيفاصله م نيلن.  شودی فورا و بالواسطه طدي است که باسميالي پل به سوساي پرولتاری انقالب برانيا.  باشدتنگذرا داش
 دھقانان، به نيي قشر پاژهي بوعتر،ي و آن جلب توده ھرچه وسکندي منوط مزي چکي را به یستيالي و سوسکيانقالب دمکرات

 بخصوص ،یگري شرط دچي قائل به ھنيلن.  استیستيالي انقالب سوسجام و انی بورژوازی سرنگونی برااي از پرولتارتيتبع
 .ستيولده، ن میروھاي تکامل ناي یخيتکامل تار

 :ديگوي نسبت جنبش دھقانان می دمکراسالي در روش سوسنيلن

 آگاه و متشکل یاي پرولتاریروي خود، که نیروي نزاني بالفاصله و درست به مکيما پس از انجام انقالب دمکرات"
در .  کردمي توقف نخواھ راهمهيما در ن. ميما ھوادار انقالب مداوم ھست.  کردمي را آغاز خواھیستياليباشد، انقالب سوس

 و یلي وجود خواھد داشت تخی درون توده دھقانکي دمکراتب انقالی که فردايی قوابيحال حاضر حساب کردن ترک
 در نکهي و بدون امي نموده باشانتي خود خی به وجدان علمنکهي شده، بدون ايی دچار ماجراجونکهيما بدون ا. پوچ است

 در نان به تمام دھقاشي خویرويما با تمام ن: مييگوي و مميي بگوميتواني مزي چکي فقط مي باشی کسب وجھه سطحیتقال
 انقالب یعني تر ی عالفي به وظاعتري انتقال ھرچه سرلهي وسني کرد تا بدمي کمک خواھکيانجام انقالب دمکرات

 مساوات و ونهچگي ھ،ی ھماھنگچگونهيما وعده ھ.  آسان تر گرددا،ي حزب پرولتاریعني ما، ی برایستياليسوس
 عدم مساوات د،يبر عکس مبارزه جد. مي دھی نمنان به دھقای فعلامي قیروزي کردن را پس از پی اجتماعچگونهيھ
 الي سوسی آموزش ما از قصه ھاینيريش. ميکني و در راه آن مجاھدت مميدھي را وعده میدي و انقالب جدديجد

 الي به او به خورانند بگذار به طرف سوسینيريش خواھدي ھر کس که فقط میول. رولوسيونر ھا کمتر است
 . " راه باز و جاده درازديي گفت بفرمامين اشخاص خواھيرولوسيونر برود ما به ا

 :ديگوي سازمان داد مدي بای دھقانی انقالبی ھاتهي و معتقدند که کمکشندي که از آن طرف می در مقابل کسانگري دی در جاو

 الي حزب کارگران سوسی ھاتهي کمیعني خود، ی ھاتهي کرد که کممي کوشش خواھما در ھر جا که ممکن باشد"
 ھم روشنفکران ھم فاحشه ھا ھم سربازان ھم آموزگاران ھم انينوايدر آنھا ھم دھقانان ھم ب. مي دھليدمکرات را تشک

 ی ھا تمام کارھاتهيکم نيا.  دمکرات ھا، داخل خواھند شدالي دمکرات ھا، و فقط سوساليکارگران، خالصه تمام سوس
 خواھند کرد بخصوص و بطور ی حال سعني را با تمام عمق و وسعت آن انجام خواھند داد و در عی دمکراساليسوس
 یايپرولتار.  استاي پرولتاری حزب طبقاتی دمکراسالي سوسراي را متشکل سازند زهي روسیاي پرولتاری اژهيو

 ھمانطور که در برنامه ما یول.  دمکرات ما خواھد بودالين سوس حزب کارگرای ھسته اصلريگز نای و صنعتیشھر
 نوکرھا، ان،ي گداان،ينواي وران، بشهي تمام زحمتکشان و استثمار شدگان و بدون استثنا ھمه را اعم از پديآمده است با

 شرط الزم و نيا ا است بیھيالبته بد. مي و متشکل شان سازمي آنھا بکوشريولگردان و فاحشه ھا را جلب کرد و در تنو
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 اي نه پرولتاررندي را بپذايآنھا نظر پرولتار.  به آنھای دمکراسالي بگروند و نه سوسی دمکراسالي که آنھا به سوسیحتم
 )۴١."(نظر آنھا را

بحث بر سر .  به سرانجام رساندتواني است که انقالب را چگونه منيبحث ا.  بحث دخالت استنيبحث لن.  روشن استبحث
 دارد کي که خصلت دمکراتی است که شرکت کردن در تحولنيبحث ا.  متحد کرددي دمکرات ھا را بااليت که سوس اسنيا

 یستيالي دمکرات و کار طبقه کارگر فقط انقالب سوسالي سوسحزبکار .  استیستيالي شرط انقالب سوسشي پني تامیفقط برا
از .  استسميني است که ھسته لنیزيآن چ.  استی انقالبسيسمياتپر.  استسميني لننيا.  استیني لنقي ھمان متد عمنيا. است
 تي واقعريي تغی برای انقالبدن کرداي راه پ،ی انقالبسيسمياما به اعتقاد من پرات.  بدست داده شده استی متفاوتفي تعارسمينيلن
 یعني به ھدف، عتري ھرچه سردني رسی وقفه برای انسانھا، آگاه کردن آنھا، متحد کردن آنھا و فشار آوردن بجي بسیبرا

بحث . تي واقعريي تغی کردن براداي ندادن، صبر نکردن، راه پهي نشدن، تکطي شراميتسل.  استسميني لنی معنیستيجامعه کمون
 ادامه نيا.  رفتیستيالي بالواسطه به انقالب سوسدي باکي است که از انقالب دمکراتني انيو بحث لن.  مداوم استب انقالنيلن

 . مارکس استکي پراتسميالي و ھسته ماتررباخي در نقد فويیرکس، ادامه تزھاخط ما

 ی تروتسکی جمعبند-  ٤

 در ینظر تروتسک.  ھا ھم متفاوت استکي منشویابي ندارد و با ارزني لنی با جمعبندیادي در فرم تفاوت زی تروتسکیابيارز
 :ديگويم. منعکس است" ١٩٠۵"و " انقالب مداوم "ینوشته ھا

 است که بواسطه آن ارتش را یِ سـحر،ی آن و دھقان انقالباني ممي طبقه کارگر در انقالب، رابطه مستقشتازيموضع پ"
 زي ننيا. اي پرولتاریروزي پیعني کامل انقالب یروزيپ. راند ی قدرت می بسوري او را ناگزنھاي ھمه ا- کند ی مريتسخ

اش   یاسي تفوق سیدار  نگه ی او برای و منطق تالش فورد،بخش ی را تحقق می گسترش دمکراسیعنيبه نوبت خود 
 الي حداقل و حداکثر سوسیھا  برنامهانيم.  مطرح شوندیستيالي مسائل صرفا سوسیني که در لحظه معشوديباعث م
 دوران کي ني است؛ي ماه نکي اي مبارزه کي ست؛ي ضربه واحد ننيا. شودي برقرار می تداوم انقالبکي ،یدمکراس

 )۴٢."( استیخيتارگذار 

 :ديگوي میتروتسک: یستيالي گذار به انقالب سوسطي در مورد نحوه، شراو

 کي که تمام تاکترسندي مجهي نتنيبه ا"  استيیانقالب ما بورژوا" که دي تجرني ھا با آغاز کردن از اکياگر منشو"
 با آغاز کردن از زي ھا نکي دھند، بلشوقي تطبی قدرت حکومتري از تسخشي پبرالي لی را با رفتار بورژوازايپرولتار
 که رسندي مجهي نتني به ایستيالينه سوس" کي دمکراتیکتاتوريد "یعني ثمر است، ی که به ھمان اندازه بیگري دديتجر

 نيھا از ا  آنانيبله، م.  خواھد کردلي را برخود تحمکي بورژوا دمکراتتي که قدرت را بدست دارد محدودايپرولتار
 یھا  ھم اکنون به قوت تمام آشکار شده است؛ رگهسمي منشوی ضد انقالبیھا جنبه”  وجود داردی مھماريسلحاظ فرق ب
 )۴٣."(کند ی مجادي ایمي انقالب خطر عظیروزي فقط در صورت پسمي بلشویضد انقالب

 ی با موضع تروتسکنيلناما تفاوت موضع .  دارنددي تز انقالب مداوم تاکیعنيھر دو بر تداوم انقالب .  روشن استاختالف
 . استني پا گذاشتن توسط لنشيدرست در راه پ

 انقالب کيمطلقا خود را دچار مسائل مربوط به ملزومات رفتن از . زندي اما در مقابل آن زانو منديبي را متي واقعیتروتسک
 او را ١٩٢٨ تا ١٩٢١ در فاصله  وني روش بعدھا، بعد از مرگ لننيا. ماندي می باقدهي و در سطح اکندي نمیبه انقالب بعد

 و حزب ني استالی اقتصادی در مقابل راه حل ھای راه حلی و بی افقی بجهي و در نتشرفتي راه پافتني ی برايیفاقد توانا
 که کندي ميی ھادهي به الي مشاھدات را تبدني اما بالفاصله انديبي نکات مھم را مشهي مثل ھمیذھن تروتسک. کندي مکيبلشو
 ني استي قادر نچگاهي ھجهيدر نت. کندي میباز ی ذھنمي با آنھا بعنوان مفاھی و تروتسکشودي کنده متي از واقعشاني پاگريد

 . کندتي واقعريي تغی برايیروي به نليمشاھدات را، به اعتبار و با ابتکار خود، تبد

 را يی قطب نماني است که لنی انقالبسيسميپرات نيبا توسل به ا. دھدي را نشان متي واقعريي به عکس، راه جلو رفتن و تغن،يلن
 شاخص نيلن.  شده استري دی چه اقدامی است و برای عملی زود است؛ چه اقدامی چه اقدامدھديدارد که به او نشان م

و  در قدرت حزب تواندي که باالخره انجام آن مداندي ماي توده مردم به پرولتارب را درجه جذیستيالي به انقالب سوسیشرويپ
 .ستي و شاخص نسمي مکانني قائل به ایتروتسک. . طبقه کارگر باشد
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 متد است که کي خط و کي یھدف نشان دادن مولفه ھا. ستي نخي بحث ذکر تارني بحث اشاره کردم که ھدف ای ابتدادر
 ني اصي تشخیستي امروز طبقه کارگر و جنبش کمونیشروي را سازمان داد و به اعتقاد من شرط پهي در روسیانقالب کارگر

 . متد استنيخط و ا

 دوران موقت و گذار بالواسطه به کي بحث در مورد کندي کارگران و دھقانان مکي درباره انقالب دمکراتني که لنیبحث
 را رتري فقاي دھقانان فرودست یعني تي جمعمي بتواند بخش عظدي که طبقه کارگر در آن بایدوره ا.  استیالستيانقالب سوس

 گذار از انقالب نياز نظر لن. دي نمای را عملزميالي اتکا به آن بتواند سوسا طبقه کارگر جذب کند تا بیمه اجتماعبه برنا
 جامعه، بخش عي توده وسیروي وقفه است که شرط تحقق آن جذب نی پروسه مداوم و بکي یستيالي به انقالب سوسکيدمکرات

کار حزب طبقه .  را متحقق بکننده پروسني است که اني ھا اکي کار بلشونياز نظر لن. ھا استدهي اني دھقانان، به انييپا
 انقالب هي در واقع پاک،ي حقوق دمکراتی مبارزه برا،یاسي سی ھای آزادی پروسه مبارزه براني است که در ھمنيکارگر ا

 . و محکم کنندزنديخودشان را بر

اما ".ی غربیانقالب در اروپا"و " یستيالي به سوسکيب دمکراتعبور از انقال ”دھدي به تز انقالب مداوم دو پا میتروتسک
 راه نيمتد لن.  ندارديی خواناني آن توسط لنی و نه با نحوه فورمولنبندني نه با متد لندھدي مسئله مني به ای که تروتسکیتياھم
 ني اتواندي نمني لندگاهي؟ پاسخ از د است که اگر انقالب اروپا نشد چهنيسوال ا.  استايرولتار کردن برنامه پادهي پی برایابي

 نيا. انقالب شود) کدام کشور( تا در اروپا ستديا  بهيی در چارچوب اقتصاد بورژوادي بادهي بقدرت رسیايباشد که پرولتار
 لي بتفصنده،يکه بعدا، در جلسه آ. ستي خود نی تزھاجي نتاد مورد ھم باز در بنني در ایتروتسک. ستي نسميني باشد لنزيھرچ

 ني ادي که بای مسلحانه و حزبامي اما مسئله تدارک قکندي می توجھامي گرچه به قیتروتسک.  پرداختمي به آن خواھیشتريب
 . استیا  اعتصاب تودهیعني ی خط ی روشتريعمال کماکان ب. رديگي را در نظر نمنديتدارک را بب

  انقالبی مرحله بند– ٥

بر . شودي ملي انقالب تبدی ھا به بحث مرحله بندکيان و دھقانان بعدا توسط بلشو دولت کارگراي درباره حکومت ني لنبحث
 دوره کي ازمندي نکرده اند و جامعه ھنوز نی رشد کافسميالي کردن سوسی عملی مولده برایروھاي ھنوز نکردي رونيطبق ا
 یاما بورژواز.  استیستياليقالب سوس انی شرط ھاشي پني تامی دارانه براهي دوره توسعه سرماکي مولده و یروھايتکامل ن

 حزب طبقه کارگر قرار اي ايبر عھده پرولتار) کيانجام انقالب دمکرات (فهي وظني اجهيدر نت. کندي و ناتمام ممهي کار را ننيا
 یستياليفعال وقت انقالب سوس.  انجام دادا انقالب رني ادي است، باکي فعال مرحله انقالب دمکراتگريبه عبارت د. رديگيم

 . استدهينرس

 اي از بحث خصلت و یکي برداشت بلشونيا. شودي ملي ھدف درخود تبدکي به کي روش اصوال انقالب دمکراتني ادر
 سميمنشو. ستي نتانتيلي مسمي منشوکي جز یزي چکردي رونيا.  متفاوت استني انقالب است که با بحث لنیکاراکتر طبقات

 . نھدی را بر عھده خود و طبقه کارگر مفهي ھمان وظسميشو بلگذارد،ي میرژوزا را بر عھده انقالب و بویني معفهيوظ

 حکومت پا کي خلق، به عنوان کي دمکراتی و جمھوری بعدھا تماما به بحث ضرورت انقالب خلقیکي برداشت بلشونيا
 ی در مورد جمھوریستيي و مائویستي پوپولیبحث ھا.  پرداختمي که اگر فرصت شود بعدا به آن خواھشودي مليبرجا، تبد
 . انگلس و مارکس استن،ين بحث لني از ایکي برداشت بلشوني خلق ادامه ھمکيدمکرات

 به ھر صورت اي ستي کاراکتر انقالب و مسئله دولت کارگران و دھقانان را متوجه ناي در مورد خصلت ني لندهي کل اسميبلشو
 کي با توسل به هي شدن روسی شدن و صنعتزهي مدرن،يیب بورژوا ھا در واقع آرمان انقالکيبلشو. کنديآن را منعکس نم

 يی بورژواکالي و رادتانتيلي که در آن حکومت میآرمان. کنندي میندگي را نماتانتيليم) يیعمل گرا (سيسمي و پراتیدخالتگر
 ی معننينقالب عمال به ا بودن ای مرحله ادهي اک،ي انقالب دمکراتدهي ھا اکي بلشویبرا. شودي ملي ھدف در خود تبدکيبه 

 ،ی کار مزدشود،ي استثمار مرگر که در آن کارديگي را شکل میستيالي سوسري غی حکومتیخي دوره تارکي یاست که برا
 است که اوال با تمرکز ني در ای دارهيسرما" متعارف" حکومت کي حکومت با نيتفاوت ا. مزد، سود و پول ھم در آن ھست

 اقتصاد بر اي جامعه فائق آمد و ثانعي کردن سری آن از صنعتی و ناتوانی بورژوازیريگيبر ناپ توانيقدرت در دست دولت م
 که بعد ھا به آن نام دولت یافق.  دولت رفاهکي.  استی متکی و قانون کار بھتریشتري بی و خدمات رفاھیماعامکانات اجت

 . داده شدرهي و غ،ی دارهي سرماريخلق، راه رشد غ

 شان ني که متفکرشودي ملي مستعمره تبداي تحت سلطه و ی کشورھایستيونالي بعدھا به افق و آرمان رسما ناسی فکرستمي سنيا
 ھستند که آرمان يی نمونه ھارهي و غتويمائو، انور خوجه، کاسترو، ت".  بخشندیغنا م" را کردي رونيھر کدام به نوبه خود ا

 .کنندي دنبال مسمي به مارکسديجد" کي تئوری ھاودهدرافز"و ارائه " ميتعم"شان را با 
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 و هي، بعد از انقالب فور١٩١٧ در ني که لنی در بحث مربوط به مرحله انقالب را بعدا ھنگامسميني و لنسمي بلشوتفاوت
 شودي مهي وارد روس١٩١٧ لي سوم آورنيلن. دي دشودي مدھدي را ارائه ملي آوری خود موسوم به تزھای تزار، تزھایسرنگون
.  استیستيالي انقالب سوسی بسوشي که اساس آن فرمان پکندي اش می تزھاد قطار شروع به بحث در مورستگاهيان او از ھم

 ی مرکزتهيکل کم. کندي نمتي حمالي آوری ھا از او و از تزھاکي بلشوی مرکزتهي نفر از کمکي یحت. ماندي منفرد منيلن
 در آستانه کيحزب بلشو. کندي خطاب مايخولي و مالوانهي را دني لنبوگدانوف در جلسه. کندي تزھا را رد مني اکيحزب بلشو

 که بعدا مفصل به آنھا نشاندي می سخت خود را به کرساري بسی با جدالسميني و لنکندي را رد مسميني عمال لن١٩١٧انقالب 
 . پرداختميخواھ

 تانتيلي شده و مزهيکالي رادسمي و منشوسمينين بستر مشترک لسميبلشو.  تفاوت داردسمي با بلشوسميني است که لنني من ابحث
 ني درست کرد، مظھر اعتقاد به االتي تشکدي حکم است که باني است، مظھر اعتقاد به اسميکالي مظھر رادسميبلشو. شده است

 مورد  دری و حتست؟ي ھدف انقالب چست؟ي چی دخالت کرد؟ انقالب پرولتردي چرا بانکهياما ا.  دخالت کرددياصل است که با
 است، که مجددا مفصل تر به آن یکيً کامال منشودشي دنديبي میستيالي و انقالب سوسکي انقالب دمکراتني که بیفاصله ا
 . پرداختميخواھ

 کنگره وحدت ن،ي استالی ھا، به سرپرستکي بود بلشودهي نرسهي به موقع به روسه،ي، و بعد از انقالب فور١٩١٧ در ني لناگر
 کي تماما صف شان را از منشودي ھا باکيمعتقد بود بلشو.ني که لندادي می روی در زماننيا.  بودنددهيرک د ھا تداکيبا منشو

 ی سرنگون شده، آزادی تمام شد، حکومت استبدادکي معتقد بود انقالب دمکراتنيلن.  کنندجدا دو ونالي انترناسسميھا و اپورتون
 راه خود را برود و جامعه را پشت سر خود و دي باايه است و پرولتار قدرت دوگانه شکل گرفتده،ي متحقق گردیاسي سیھا

 یکي منشوني لنکي و انقالب دمکراتکي دمکراتی ھم از بحث جمھوریبرداشت تروتسک.  کندجيپشت سر انقالب خود بس
الم موافقت  با آن اعشودي روبرو مني لنلي آوری و با تزھاگرددي برمهي به روسی که تروتسکی وقت١٩١٧در سال . است
 کي که بلشونديبي که خوشحال است که مکندي آورده است و اعالم می به اعتقاد او روني است که لنني اش ایابياما ارز. کنديم

 . استجي به وسعت راکالي امروز در چپ رادی برداشت تروتسکنيا. گذارندي را کنار مسميشوھا بل

 کارگران و دھقانان و دولت موقت را نا کي دمکراتی جمھوردهيموقت، ا تزار و سر کار آمدن دولت ی بعد از سرنگونن،يلن
شدن است و معتقد " زهي بلشوید" در پروسه کي که حزب بلشوکندي اعالم می تروتسکريي تغني و با اکنديمربوط اعالم م
 به وستني حاضر به پلي دلني و درست به ھمابدي بتي پروسه رسمني دھند تا اريي اسم خود را تغدي باگري ھا دکياست که بلشو
 .شودي نمکيحزب بلشو

 کي خواھدي مني باور است که لننيبر ا.  داردسمي از بلشوسمي است که منشوی دارد تصورسمي از بلشوی که تروتسکیتصور
 از حکومت دھقانان و کارگران یتصور تروتسک.  استستي سکتارني است، لنستي آوانتورنيسازمان کودتاگر درست کند، لن

 ني ای رسمسمي با منشویتفاوت تروتسک.  استیخي و تکامل تارین دوره طوالکي است که ناظر بر یکيمان تصور بلشوھ
 ھا کيبلشو.  انجام دھدی خود بورژوازدي را با،ی دوره تکامل اجتماعني کردن ای کار، طني ھا معتقدند اکياست که منشو

 ني است که امعتقد یتروتسک. ردي دوره را بدست بگنيا"  کم درد ترھرچه" کردن ی ابتکار طديمعتقدند که طبقه کارگر با
 . استنھاي از ھر سه ازي متمای خطنيلن.  استیارتجاع"  با کمک دھقانانسمياليسوس. "ستي نیعمل" پروژه"

حال  ھا در کيگرچه تفاوت او با منشو.  دمکرات ھا استالي عدم بلوغ صفوف سوسندهي ھنوز نمای تروتسک١٩٠۵ از بعد
 انتقاد ی اصلی رورد،يگي قرار ماي پرولتارفي از وظایکي منشوري تماما در مقابل تفسباي تقر١٩٠۵گسترش است و در انقالب 

" نييپا" بدنه و یفشار وحدت طلب.  ھا استکي ھا و منشوکي بلشواني طرفدار وحدت میتروتسک.  ھا استکياش به بلشو
 گري دیتروتسک. ستي نی قابل چشم پوشگري د١٩٠۵ بعد از یفشار تروتسک. کندي دمکرات ھا را منعکس ماليصفوف سوس

 از یکي و ١٩٠۵ انقالب ی اصلتاتوري پتروگراد، آژی شوراسيي ریتروتسک. ستي ن١٩٠٢" دهيتازه از راه رس"جوان 
 مارتف ن،يز لن دوره ھنونيدر ا.  استی در ابعاد توده اهي دمکرات در روسالي سوسی اجتماعیتھاي شخصنيشناخته شده تر

اما در .  شناسندی چپ البته آنھا را می ھاانيدر محافل و جر. ستندي شناخته شده نی و اجتماعی را در ابعاد توده انوفيو مارت
 . شده تر از ھمه استه شناختی تروتسکیابعاد اجتماع

 ھا را به کي ھا و منشوکي و بلشوکندي مجي را بسیادي زیروي ھا نکي ھا و بلشوکي وحدت منشوی برای تروتسکفشار
 .کشانديتدارک کنگره وحدت م
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 ١٩٠٥ بعد از انقالب – ٨ فصل
 

  کنگره وحدت-  ١

)  ھاکيکنگره چھارم از نظر بلشو( ھا مقدمات کنگره را فراھم کرد و کنگره وحدت کي ھا و منشوکي مشترک بلشوتهيکم
 تي ھا اکثرکي کنگره منشونيا. دي استکھلم برگزار گرد دری به اصالحات تزاریني در اوج خوشب١٩٠٦ هي و فورهيدر ژانو

 . داشتندینسب

 .رنديگي و مورد بحث قرار مشوندي ارائه م١٩٠۵ فوق الذکر از انقالب ی کنگره سه جمعبندني ادر

 از ی بعد از کنگره، اختالفات ناش، پارچه شودکي متحد و دي که بر طبق آن حزب باکندي مبي تصویً کنگره رسما قرارگرچه
، که با باال " ھاستيکوتيبا"و " انحالل طلبان" مربوط به ی بعالوه بحث ھا١٩٠۵ انقالب ی مختلف در باره درسھای ھادگاهيد

عالوه بر اختالفات .  باز تر کردشهي ھا را از ھمکي ھا و منشوکي بلشواني مشکاف اختناق، مطرح شده بودند، یگرفتن بعد
)  و بوگدانوفنيلن( ھا کي خود بلشوانيو م)  و مارتوفیتروتسک( ھا کي خود منشوناي ھا مکي ھا و منشوکي بلشوانيم

 .رديگياختالف باال م

 جناح از کي. کنديشروع به رشد م ) empiriocriticism"(  ھاستيسيتيوکريامپر" موسوم به یاني ھا جرکي بلشواني مدر
 بوگدانوف، کال به ريکامال توطئه گرانه ھستند، نظ فشرده و یلي خی ھا که طرفدار کار مخفستيکوتي ھا، باکيبلشو
 مي که امروز امکان پرداختن به آنھا را ندارکنندي را شروع ميی و بحثھاشوندي مني بد بسمياليماتر

 اختالفات صف ني و با باال گرفتن اگردي ھا اختالف باال مکي ھا و در صفوف بلشوکي ھر صورت، در صفوف منشوبه
 و کي که نه منشوکنندي اعالم منھايا. شودي معيوس" ونيمستقل" صف یعني دانند،يز ھمه جناح ھا مستقل م که خود را ایکسان

 از مبارزه متشکل از دني متن، کنار کشني انتظار داشت بر اشودي که مرو ھمانطو.  ھستندی ثالثدهي پدکي بلکه کينه بلشو
 .رديگي بخود می ھا مختلف اشکال حاد تریح بند جنااني و به موازات آن اختالفات مشودي تر معي وسشهيھم

 ١٩٠٧ – کنگره پنجم -  ٢

 و وني ھا و مستقلکي ھا، در مقابل منشوکي کنگره بلشونيدر ا. شودي کنگره پنجم حزب در لندن برگزار م١٩٠٧ ماه مه در
 .شودي می کنگره بر سر دو نکته وارد جدل سختنيا.  دارندی نسبتي ھا، اکثری گروه بندريسا

 گسترش ،ی است بعد از شروع سرکوب دولتنيمسئله ا.  استهي در روسیزاني دستجات پارتتي اول مربوط به فعالموضوع
. شودي حزب محدود تر می برای کمک مالی امکان جمع آور،یدي متشکل و دامن گرفتن نا امتي از فعالیريموج کناره گ

 فهي که وظابندي ی ھا، بخصوص در منطقه قفقاز، سازمان مکي بلشوز ا،یزاني پارتی دسته ھای وضع تعدادني مقابله با ایبرا
 . استی دولتی سرقت از بانکھا و نھادھاقي حزب از طری مالیازھاي ننيآنھا تام

 انتي خ،یستي تروریاستي را ساستي سني ھا اکيمنشو. کنندي اقدامات ھستند و به آن اعتراض مني اهي علًداي ھا شدکيمنشو
 و خواستار متوقف کردن آن دانندي مرهي و غیکي نارودنسمي بازگشت به ترور،ی به جنبش کارگرانتي خ،سميبه مارکس

 .شونديم

 شرکت و دخالت ی بحثچي است که در ھی نا شناخته اندهياو نما.  در آن شرکت داردني است که استالی کنگره اني اولنيا
 است و عمال مورد حمله یزاني پارتی دسته ھاني از سازمان دھندگان ایکي ني است که استالني جالب، ادي اما نکته، شاکندينم

 . قرار دارد،ی تروتسکزي آمني برخورد توھوهي ھا، و بخصوص زبان گزنده و شکيمنشو
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 جهي حزب را در نتتي فعالشودي است که نمني انيبحث لن. )۴۴( مشروط داردتي حمایزاني پارتی از اقدامات گروھھانيلن
 که حزب از نظر ی تا وقتجهي کرد در نتني حزب را تامازي پول مورد نديبا.  کردلي تعطی از اختناق تزاری ناشیالمشکالت م

 را کنار تي فعالني اشوديبعدا م.  کردتي از آن حمادي راه است و باکي یزاني پارتی دست ھاتي، فعال" بنددیبارش را م "یمال
 . ھستنداستي سني اهيًاشاره شد، کامال عل ھا، ھمانطور که کي و منشویتروتسک. گذاشت

خصلت " کرد است که دوباره بحث دي باز شدن مجدد بحث بر سر چه باشودي دوم که مورد مناقشه در کنگره مموضوع
 .کشدي ماني را به ماي دمکرات ھا و پرولتارالي سوسفي و وظا١٩٠۵ از انقالب ی، جمع بند"انقالب

 نمانده ی باقی سازمانچي ھباي تقرهيدر داخل روس.  استدهي از ھم پاشیبات دولت تزار ضری زمان سازمان حزب طني ادر
 ھا کياما منشو.  خورندی ضربه را منيشتري سازمان ھستند و سازمان داشتند، بجادي در کار اشتري ھا، که بکياست و بلشو

 است که حزب یطيدر ھر صورت شرا. خورندي می ندارند ضربه کمتری کنند و سازمان درستی کار می جنبششتريکه ب
 . نداردی چندانتيفعال

 و ھمراه آن مجددا بحث رديگي داد، باال مريي اوضاع را تغدي جمع کرد و بادي کار کرد، بادي که باني کنگره مجددا فشار لندر
 .کندي خصلت انقالب، طبقه کارگر، ھمه و ھمه سر باز مسم،يني لنسم،ي ، منشوسميحاد در مورد بلشو

 نگاه ی که وحدت حزب را کماکان به حالت صورشودي برگزار مسي، کنفرانس حزب در پار١٩٠٨ از کنگره، در دسامبر بعد
 . اسم حزب ھست اما ھر کس، ھر بخش از حزب، دنبال سازمان، کار و برنامه خود استیعني. دارديم

. کنندي ھا ھم کار خود را مکيمنشو. حزب ھستند ھا به دنبال سر و سامان دادن به سازمان کي و بلشوني دوره لنني ادر
 اروپا، بخصوص ی دمکراسالي سوساتي دوره نشرني است که در انينکته قابل توجه ا.  مجادالت بشدت تند استیفضا

از جمله با توجه . کنندي دفاع مني ھا در مقابل لنکي از منشوا علنا و رسمی دمکرات آلمان و شخص کائوتسکاليحزب سوس
 ی امنی جا،ی مرکزتهي کمهي را، بعنوان سھمی ھا ھر دو پولکي ھا و منشوکي که بلشوشودي حزب، قرار میت رسمبه وحد

 کرده ني تامیزاني پارتیھا پول را دسته ني که اداننديھمه م.  از آن استفاده کندجي بتواند به تدری مرکزتهيکنار بگذارند تا کم
 امانت ،یانجي و مني بعنوان ام،ی پول نزد کائوتسکني اناني اطمیبرا. آورند ی خود نمیً ھا اصال به روکياند اما منشو
 مارتوف و پلخانف با ،ی ھا، تروتسککياما منشو.  از آن استفاده کندهي دمکرات روسالي تا کل حزب سوسشوديگذاشته م
در مقابل اعتراض پر سر و اما .  ھا اختصاص دھندکي منشوتي پول ھا را به فعالني که اکنندي مصد قی کائوتسکیھمراھ
امور " و به رديگي می و پول را از کائوتسککندي دمکرات آلمان دخالت مالي حزب سوسی مرکزتهي ھا، کمکي بلشویصدا
 !رسانديم" خود

 یاما اختالف به حد. شودي منتشر مفينووي مارتوف، کامنوف و زن،ي تحت نظر لنی مشترکیاسي سهي نشر١٩٠٩ سال در
 فاقد انسجام است و ھر کدام به کندي منتشر مهي که نشریمقاالت. شودي کشمکش و مجادله مهير سر ھر مقاله نشر است که باديز

 استي ستواندي حزب، فلج است و نمکي است که حزب، بعنوان ني ادھدي نشان مهي و آنچه که نشرزنندي خط مکياصطالح 
 .ردي گشي را در پیواحد

 به وضع نابسامان حزب در یدگي رسی برای مرکزتهي پلنوم کمس،يد از کنفرانس پار سال بعکي یعني، ١٩١٠ هي ژانودر
 استي سخواھندي که مرندي در راس کارھا قرار گی است که تنھا کسانني طرفدار اني کنفرانس، لننيدر ا. شودي ملي تشکسيپار
 کي جادي به ضرورت ایوال اعتقاد انحالل طلب، که اصکي که مثال ت اسني انيبحث لن.  ببرندشي مصوب حزب را پیھا

 . کردی مسئول سازمان حزبيی در جادي ندارد، را نبایسازمان منضبط مخف

 فضا اساسا در دست وحدت طلبان است، پلنوم بر ضرورت حفظ وحدت در ھمه نکهي با توجه به اني رغم اصرار لنیعل
.  استیتروتسک" وحدت طلب "یروي ننيرھبر ا. کندي می قرار ندادن موضوعات مورد اختالف پا فشاراريسطوح و مع

 در کند،ي آن را منتشر می، که تروتسک"پراودا "هي و از نقش او و نقش نشرگذاردي ارج میپلنوم، بعالوه، بر خدمات تروتسک
 . کندی منيي تعی پراودا، حقوق ماھانه اري بعنوان سردب،ی تروتسکیپلنوم برا. شودي می قدردانکنديحفظ وحدت حزب م

 است که یمي قدکي بلشوکيکامنوف، .  ھا، کامنوف، حضور داردکي پراودا از طرف بلشوهي نشرهيري تحراتي در ھالبته
 ی دو با ھم فرق دارد اما بلحاظ شخصني ااستيس.  استکي نزدی ھم ھست و به او از نظر شخصیبعالوه باجناغ تروتسک

 . و دوست ھستندکينزد

 لي به دلیتروتسک.  دوام نداردشتري چند ھفته بیروزي پنياما ا. دي آی مروني بروزي است که پی پلنوم تروتسکني ااز
 روديکامنوف خود کنار م.  پراودا کنار گذاشته شودهيري تحراتي که کامنوف از ھکندياصطکاک دائم خود با کامنوف تقاضا م
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 نکهي و مھمتر اکندياز پراودا را قطع م حزب ی مالتي ھا است، حماکيلشو آن با بتي که آن زمان اکثر،ی مرکزتهيو کم
 . منتشر شودی مرکزتهي بنام پراودا از جانب کمی اهي که در داخل کشور نشردھدياجازه م

 ماتي تنظري از زی حزب است و از آنجا که تروتسکهي است که پراودا نشرني ارديگي که می پاسخکند،ي اعتراض میتروتسک
 را به یدي جدی اقدام تلخنيا.  حق دارد که انتشار آن را مجددا سازمان دھدیمرکز تهي خارج شده است، کمی مرکزتهيکم

 .کندي، اضافه می الاقل از جانب تروتسکن،ي و لنیرابطه تروتسک

 ی دمکراسالي و انشقاق در سوسی تشنج در اروپا، تدارک جنگ اول جھان– ٣

مسابقه . شودي میدي وارد دور جدیستيالي دول امپرانيقابت مدر اروپا ر. دھدي رخ می اتفاقات مھم١٩١٢ تا ١٩١٠ فاصله در
 آلمان رشد ی دارهي قرار دارد که سرماتي واقعني ایحاتي مبارزه تسلنيپشت ا. رديگي اروپا اوج می دولت ھااني میحاتيتسل

انعکاس جدال بر سر  یحاتيمسابقه تسل.  و فرانسه محدود شده استسي انگلی دارهيکرده است اما بازار رشد آن توسط سرما
 و دولت آلمان با اتکا ی دارهيسرما. . شده بودمي و فرانسه تقسسي بازار و جھان است که در آن زمان به نفع انگلمي تقسديتجد

 ی ھاتيواقع" به نفع اي در دنی بندمي تقسريي تغازمندي آلمان نی دارهيسرما. زندي کشمکش را دامن می آلمانسميوناليبر ناس
 یعي خلوت طباطيآلمان بالکان را ح.  بالکان استشودي که جنگ در آن شروع می منطقه انياول.  رشد آلمان استیعني" ديجد

 بالکان را ھم که آنھا ه،ي دولت روسی اقدام پانيا. کندي م،ی کراوسسميونالي ناستي و شروع به جلب کراوت ھا، تقودانديخود م
 صرب و جنبش سميونالي مقابله با تالش آلمان ناسی روس براسميونالي و ناسهيدولت روس. کشدي ماني را به مداننديسھم خود م
 و ،ی دولت عثمانتي حاکمهي و استقالل طلبانه در بالکان علیستيونالي که ستون فقرات جنبش ناسزندي را دامن مسميپان اسالو

 از تزار شي دارد که پشت آن بیعيرشد سر هي در روسسمي پان اسالوسميونالي دوره ناسنيدر ا. است" انمسلمان"و " ترک ھا"
 . در آن کشور ھستندی دارهي رشد سرماندهي قرار دارد که نماهي روسبرالي لی حاکم، کادت ھا و بورژوازسميو دستگاه فئودال

 یاتور پان اسالو در کل منطقه، امپرسميونالي ناسجي تا با بسکنندي کادت ھا ھستند که کنفرانس پان اسالو را برگذار منيا
 سنتا به هي روسی دارهي توجه داشت که سرماديبا.  منطقه را به نفع خود بگردانندني و دولت آلمان را عقب بزنند و ایعثمان

 . تصرف آن را داردی چشم دوخته است و آرزوترانهي به مدخود یابياستانبول به عنوان راه دست 

 ھا، با اتکا به یصرب" ضد ترک "سميونالي ناسیري قدرت گ وهي مقابله با گسترش نفوذ روسی برای عثمانیامپراتور
 ني اا،يتاني تناسب قوا در اروپا به ضرر فرانسه و بررييخطر تغ. رديگي و در کنار آلمان قرار مشودي مدانيوارد م" تياسالم"

 باال یحاتيکل حاد و تسل دو بلوک، بشني و رقابت بکشدي می عثمان–آلمان " محور" به مقابله با هيدو کشور را در کنار روس
 .رديگي کل اروپا را در بر مسميونالي و تب ناسرديگيم

 کي. ستي نی احتمال کلکي دو بلوک اني بحث جنگ مگري که دشودي متوجه مدي آن دوره مراجعه کنی به نوشته ھایوقت
 الوقوع بيا در مورد جنگ قرھمه احزاب و رسانه ھا و دولت ھ. زندي اروپا را می است که درب منزل ھمه کشورھاتيواقع

 .رديگيدر اروپا باال م) یستيتاريليم (ی گری و نظامیستيونالي ناسهي روحجهي و در نتکننديصحبت م

 ھستند، در کل یستيونالي تحت نفوذ سنت و جنبش ناسقاي دمکرات ھا، که عمالي در صفوف سوسسميونالي باالگرفتن تب ناسبا
 .شودياروپا دو شقه م

بر اساس ...)  و یکائوتسک(و راست ...)  و بکنشتي و لی( چپ ی ھای زمان جناح بندني آلمان تا ای دمکراساليوس در سمثال
 ی داخلاستي است و ما به ازا آن در سگري دی ھاکي و منشوی تروتسکاني است و در واقع انعکاس اختالف مهيمسائل روس

اما با باال .  استی خط تروتسکی آلمان در واقع روی دمکراسالي چپ سوساحجن. ستيآلمان چندان برجسته و قابل مشاھده ن
 مسئله ني حول اگر،ي دی آلمان، کشورھای دمکراسالي انشقاق در صفوف سوس،ی جنگغاتي و تبلی گریگرفتن نظام

 .کندي مداي پطرهي سزي و ھمه چیاسي سیاينھفته است بر ھمه دن"  ملت خودسميوناليناس"که پشت آن " یخود"

 که کندي مشنھادي پی جنگی تالش ھاتي در محکومی قطعنامه ای رزا ونالي انترناسی از کنفرانس ھایکي رابطه در ني ادر
 دمکرات الي که سوسيی اروپای که، در دولت ھاکندي قطعنامه اعالم منيا. رديگي قرار مني قاطع و پر حرارت لنتيمورد حما

 ردي در بگی را ندارد و اگر جنگی مثبت به بودجه نظامی حق دادن رایکرات دمالي سوسري وزچيھا در آن شرکت دارند، ھ
 . کنندلي تبدی بورژوازهي علی جنگ را به سالحني است که اني دمکرات ھا االي سوسفهيوظ

. شودي ترور منيپيخود استول. شودي شکسته مجي به تدرنيپي اختناق استول١٩١٢ تا ١٩١٠ در فاصله هي در روسگري طرف داز
 را با ١٩٠۵ که تجربه شکست یوني از کارگران و انقالبیدي نسل جد١٩١٢ تا ١٩٠۵از . کندي مشياضات شروع به افزااعتر

 و در مقابل دولت تزار شروع به اعتراض کردن و سازمان ستي اختناق نر نسل مقھونيا. شونديخود ندارند وارد جامعه م
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 کيبلشو. شودي منتشر می علنمهي و مثال پراودا عمال نشونديدسترس م قابل ی قانونري احزاب غاتينشر. کنديدادن اعتراض م
مثال کامنوف، . شوندي انتخاب مندهي و بعنوان نماکنندي انتخابات دوما شرکت می از دوره ھای ھا ھردو در بعضکيھا و منشو

 که جامعه ی اوضاعنيدر چن. رودي و به دوما مشودي انتخاب مندهي ھا است، بعنوان نماکي شناخته شده بلشوتي شخصکيکه 
 تهي است و کملي عمال تعطی حزب در گرداب اختالفات داخلني دمکرات را دارد، االي حزب سوسعي به دخالت سرازين

 شداد و غالظ را ی ھاهي انتظار و صدور اعالماستي ھا کماکان ھمان سکيمنشو.  نداردی نشستاي سه جلچي دو سال ھیمرکز
 .دھنديادامه م

 نيدر ا.  ھا در آن شرکت دارندکيکه اساسا بلشو.  خواندی را در پراگ فرا می کنفرانس حزبني، لن١٩١٢ هي ژانودر
 ی کنفرانس خود را کنفرانس سراسرنيا.  ھستندکي بلشوهي شرکت دارند که بجز دو نفر بقی صاحب راندهي نما١۴کنفرانس 

 بي و ترکهي در روسی کار قانونی سازمان دھه،يدر روس حزب ینون قاري سازمان غی و از جمله بازسازکنديحزب اعالم م
 ساعت کار ٨:  رابطه سه شعار نيدر ا. کندي مبي را تصويی و قرار ھادھدي را در دستور قرار می قانونري و غیکار قانون

ب ن دوره حزي ای شعارھاني تری چھارم را بعنوان اصلی داران، و انتخابات دوماني ھمه زمنيدر روز، مصادره زم
 .کندي مبيتصو

 آن باز فهي که وظدھندي ملي را تشکهي به نام دفتر روسی و دفترکندي را انتخاب میدي جدی مرکزتهي پراگ بعالوه کمکنفرانس
 تي کنفرانس صالحني ھا اعالم کردند که اکيمنشو. شوندي اعزام مهي دفتر به روسني ای حزب در داخل است و اعضایساز

 دو حزب یري ھا و شکل گکي ھا و بلشوکي منشويی کنفرانس جدانيبا ا. کنندي محکوم میانشعاب را بعنوان نيندارد و لن
 که جنگ ١٩١۴ تا تي وضعنيا.  رسما دو حزب داردهي روسی دمکراسالي، سوس١٩١٢ هي ژانوخ،ي تارنياز ا. شودي میرسم

 . ادامه داردشودي شروع میاول جھان
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  و جوابسوال
  : یرس مدکورش

 دي را بايی که چه کتابھاپرسندي مجددا میرفقائ.  الزم استحي توضکي بحث در سالن، ايقبل از شروع سوال و جواب 
 نوشته هي انقالب روسخيتار:  نام ببرمتوانمي منھاي از جمله از ای ضروریاز کتابھا.  ھستیادي زیخواند؟ کتابھا

 . ترجمه شده استیکه سه جلد اول آن به فارس کار، چ ای نوشته ای شوروهي روسخي و تاریتروتسک

و ) ۴۵(ی انقالبکي و پراتسميني مطالعه دو نوشته از منصور حکمت تحت عنوان لنی در رابطه با بحث تا کنونبعالوه
 منصور ینوشته ھا. کنمي مهي توصدايرا اک) ۴۴( حزب در کردستانتي تحت عنوان درباره فعالی نوشته ایگريد

 نوشته ھا ارجاعات نيبعالوه در ھمه ا. دھدي محي برم را توضی بکار منجاي که من در ای کس،متدحکمت،بھتر از ھر
 مطابق تواندي که خواننده مشودي داده مخي تارني ای ھاتي شخصري و سای تروتسکن،ي به مارکس، انگلس، لنیمتعدد

 . به آنھا مراجعه کندازين

 از یکي آن خود ی ھادادي ماجرا و روني اخي است که تارنيدھم ا قرار بدي بازھم مورد تاکخواھمي که می انکته
 را خ،ي تارني ای ھاتي شخصی و چه کتاب ھایخي تاری چه کتاب ھا،یھر کتاب. موضوع مورد مناقشه و جدل است

 .دي با ذھن باز خواند و نقاط قدرت و ضعف احکام و استدالالت را دديبا

 ني از ایابيو بخصوص امروز انعکاس اختالف در ارز. ع جدل است موضوهي ھر صورت، موضوع انقالب روسبه
.  حول آن ھنوز شروع نشده استی موضوع حاد است که جدل جدکي راني چپ در ایاسيانقالب در تحرک س

 موضع ري تحت تاثینيي حالت تبني و در بھتر،یبرالي لاي کي دمکراتنيي انقالب تبني به اتفاق چپ از ابي قرتياکثر
 ام دهي که من ديیتنھا نوشته ھا.  استرفتهيپذ" معلوم" داده و تي واقعکي چپ را بعنوان ونيسي و اپوزی ،یتروتسک
 که با ی در جدلیابندريدر.  استیابندري دو نوشته از نجف دریکي رديگيفاصله م" یعيطب "دگاهي دني از ایکه کم
 ).۴۶(دھدي بدست مرهي و غني لن،یسکاز تروت" ی متعارفريغ "ی ھانييران،تبي ای ھابرالي از لیتعداد

  :ی جعفرمحمد

 نکهي ایکي.  داشترادي دو اه،ي مھم انقالب روستي شخصکي بعنوان ،ی که تروتسکدي اشاره کردني در بحث شما به ا
 را ی انقالبکي پراتگاهي در برخورد به انقالب جانکهي اگري و دکرد،ي را از ھم جدا نگاه نمی و شخصیاسيمسائل س
 ني ااي در فرد وجود دارد؟ آراداتي اني از ایري جلوگی برای است که چه راھنيسوال من ا. دادي نمصيشخدرست ت

  ممانعت از آن ھا ھست؟ی برای راھاي ھستند ی به اصطالح فطريی ضعف ھانيچن

  : اي پوبرزيفر

 منصور حکمت  ازی و به نوشته ادي صحبت کردسميني لنی اهي پااتي تان در مورد خصوصیشما در صحبت ھا
 نکته، مستقل از انقالب ني اکنميفکر م. ی آلمانیدئولوژي مارکس در ای به تئوردي را وصل کردني و اديرجوع کرد

 از یکي را بعنوان ني ا،ی کارگرستي حزب کمونز که امروستي چاتي خصوصنيا. اکتبر، قبال مطرح شده است
 انقالب گري دی ھاتي مبنا از ھمه شخصني بر ھمنيلن نشان داد که شوديم. نديبي می کارگرسمي کموناتيخصوص

 و اکتبر هي دو انقالب فورني را بخصوص بسمي با بلشوني است که تفاوت لنني اگريسوال د.  استزي متماهيروس
تفاوت . ی تروتسکژهي صحبت کرده اند، بوسمي با بلشوني ھم در مورد تفاوت لنیگري کسان دقبال. دي دشودي م١٩١٧

 ست؟ي تفاوت چني از ای با برداشت تروتسکبرداشت شما

  : فرھنگیعل

 تي شخصگاهيمتوجه جا.  کرددي متوجه شده است که چه باشهي است که ھمني فقط لنني است که ظاھرا انيسوال من ا
امروز ھم .  افتدی مخي اتفاق در تارنيچرا ا. فھمدي مني را فقط لنسمي ھستم اما انگار که آثار مارکسخيھا در تار
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 ی تئورني نفر اکي دي باشهيچرا ھم. فھمندي را نمسمي ده ھا نفر، صد ھا نفر مارکس،یاديچرا تعداد ز.  استنطوريمھ
 ست؟ي مسئله چني ای برایخي تار،یستيالي ماترحي شود؟ توضتيرا بفھمد و اقل

  : کفاامان

 بعد از یمثال، حت.  داشتدراي ھم انياما خود لن. ی جدا کردسمي را از بلشوسميني در صحبت مشخص بود که لن
 که در مورد ی و سکوتدھدي جا ھا می که بعضيی افق ھااي شد،ي مکي که در مورد حقوق دمکراتيی، بحث ھا١٩٠۵

 طي در مقابل شرای وقتني که لنشوديگفته م. شودي داده نمیدي جدی دارد، که افق ھا١٩٠۵ بعد از یستياليانقالب سوس
 لحاظ ني از ای انتقادايآ.  مشکل بوجود آورده استني و ھمستيل موضع اش معلوم ناز قب. دھدي نظر مرد،يگيقرار م
 اي است سمي مارکسهي شبیزي چی دارسميني لنگاهي که از جایري تصواي آ؟ی دارسمي از مارکسزي در تماسمينيبه لن

 ؟ی به آن داری است و انتقادی مشخص تردهيمنظورت پد

  : اني کم گواعظم

 که یگري دارد؟ سوال دی کارگریستيالي سوساني جرکي ی برای عملجي چه درسھا و نتاسمينيلنصحبت شما در مورد 
 حزب سالھا با ني ااناتي بوده است جرادي نقاط افتراق زنکهي با اهي دمکرات روسالي است که در حزب سوسنيھست ا
. شوديات ناگھان حزب منفجر م با باال گرفتن اختالفراني استيون در حزب کمکهي در حالمانندي حزب مکيھم در 
 نجاي ادھند،ي آورد؟ آنجا سالھا باھم ادامه می تفاوت را بوجود مني ایخي و تاری اجتماع،ی چه عوامل مادست؟يعلت چ

 تر و ینيزم ري تصوکي د،ي پروسه دادني که شما از ایريتصو.  افتدی اتفاق ميی و جداشودي می بحث قطبعي سریليخ
 نگاه ی کارگرستي متد به حزب کموننياگر با ھم. دھدي بدست مخي تاری کتاب ھای اشهي کلري از تصویقابل فھم تر

 از آن اري ما بسی امروز برایاسي و سی اجتماع،یخي تارنهي زمدانمي کرد؟ میابي حزب را ارزني ادي چگونه باديکن
 ،یاسي و قدرت سی دارهياانسجام سرم.  استهي دمکرات روسالي تر از دوران حزب سوسدهيچيدوران سخت تر و پ

 تي خودش را در موقعی کارگرستياما چرا حزب کمون.  است١٩١٧ از شتري باري آن امروز بسی و فرھنگیسيپل
 دھد؟ي قرار نمکيحزب بلشو

  :  کديسع

 خي در نگاه کردن به تاره،ي روسخي مسئله است که در نگاه کردن به تارني سوال باشد، طرح انکهي از اشتريبحث من ب
 از یکي.  بودبي جنبه غاني اهي انقالب روسخيدر برخورد شما به تار.  برگشت١٩٠٠ به قبل از دينقالب اکتبر، باا

 ی ھااستي پشت سشي گرانيا. رسدي مري است به پطر کبسمياسالو جنبش پرو ه،ي روسی جنبش اجتماعني تریاساس
 و ميني نبهي روسخي را در تارسمي اگر ما پرو اسالو. وجود داردهي روسی بسط امپراتوری براخي از آن تارهيدولت روس

 .مي جواب بدھميتواني را نمی و اتفاقات بعدميني بی دارد نمهي که بر سنت ھمه احزاب در روسیريتاث

 دي باکنميمن فکر م. دي شروع کردهي دمکرات روسالي را از روند ھا و رشد حزب سوسهي انقالب روسخي تارشما
 حي توضخي آن تاری اجتماعی نگاه کردن به جنبش ھاقي نگاه کرد و اتفاقات را از طرهي قضني تر به ای جنبشیليخ
در بالکان .  ھنوز زنده استسميجنبش پرو اسالو.  ھستندهي روساستي که اتفاقا اکنون ھم در صحنه سیاناتيجر. داد

 که در ی احزاب،یاسيمله احزاب س ھا، از جدهي از پدیاري بسحيلذا توض.  زنده استهي در خود روسیحت. زنده است
 پرو ١٩١٧بعد از .  استی ناکافکنندي مقاومت مسمي که در مقابل مدرنسمي نارودنحي توضی حترند،يگي شکل مهيروس
 سمي از پرو اسالويی است که اتفاقا خشونت جزني خشن است اني استالنکهيا. دي دشودي مني استالبتي در ھرا سمياسالو
 .است

  :ی مدرسکورش

 سوال را جلو گذاشت که راه ني ایمحمد جعفر.  مطرح شد خالصه وار اشاره کنمنجاي که در ای به نکاتکنمي میعس
 ست؟ي فرد به اشتباھات دچار نشود چنکهيحل ا

.  با استفاده از آن بتوان خود را از اشتباه مصون داشتشوديوجود دارد که م" ی نجاتیدارو "اي واکسن کنمي نمگمان
اگر .  خود قائل استی است که فرد برای عامل نقشني موثرترکنمي فکر مکند،ي مداي پیا که بحث جنبه فرداما تا آنج

 آنھا را ی که بحث ھاشوديآنوقت الزم م.  که انسانھا را متحد کندشودي را عوض کند آنوقت الزم ماي دنخواھدي میکس
 که آنھا را شوديالزم م.  که انسانھا را جذب کندشوديمآنوقت الزم .  پا بگذاردشي کند راه پیگوش کند و بخواند و سع

 شوديالزم م.  داردگاه که آنھا را متحد نشوديالزم م.  کندزي و متمافي اتحاد را تعرني که پرچم اشوديالزم م. متحد کند
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ه ھرکس چه نقش  کگرددي برمني به اهي قضهي پاجهيدر نت.  افق در مقابل آنھا قرار دھدشوديالزم م.  آنھا بحث کندیبرا
 . خود داردی زندگی برايیويو سنار

 در کنگره دوم به نيلن.  اش را کردی تمام سعني به نظر من لند؟ياي کنار بی نتوانست با تروتسکني شد که چرا لنسوال
 مورد صحبت ني در اليبه تفص"  منیزندگ" در یخود تروتسک.  از او دور نشودی که تروتسککنديشدت تالش م

 ني بحث کنند که ای که با تروتسکخواھدي میگري از کسان دکندي بار ساعت ھا با او بحث مني چندني لن کهکنديم
 . و دنبال آن نروستي خط تو نسميمنشو

 کي به حزب بلشووستني پشنھادي پی به تروتسک١٩١٧در .  را جذب کندی تروتسککندي تالش مداي شد١٩٠۵ در نيلن
که علت آن اول . رديگي فاصله مني از لنشهي است که ھمی تروتسکنيا. دھديم را ی مرکزتهي در کمتيو قول عضو

 به بي مثل بخش قرن،ي از نظرات لنیوتسکتصور تر. ستي نسميني و لنني لنکردي متوجه روی است که تروتسکنيا
 . استیکي امروز، کامال منشوکالياتفاق چپ راد

 ی را چه کساستي ساي دهي اکي که کندياول نگاه م.  ھا جدا کنددهيز ا آدم ھا را اتواندي متاسفانه نمی تروتسکنکهي ادوم
 یاري بسجهيدر نت.  کننده داردنيي تعري او تاثیاسي اش از نظر سیابي او در مورد فرد بر ارزی و نظر شخصديگويم

 ی برانيا.  استی لنگر تروتسکی در روابط شخصیکيزد و نیدور. ستي نی لنگر تروتسکاستياز اوقات س
 ھمه بايچون تقر. سازدي مسئله می جنگ اول جھانیري با شکل گیعني ١٩١٧ تا ١٩١۴ در فاصله ژهي بویتروتسک
 از اي است که آني ارديگي قرار مانشي که در مقابل او و دسته کوچک اطرافی و سوالشوندي مستي شونشيدوست ھا

  نشد؟ستي شونی ھا کسکي نبود؟ چرا از بلشونياول حق با لن

 ی انقالبکي و پراتسمينياشاره کردم که منصور حکمت در نوشته لن. دي پرسسميني لنی اهي در مورد مشخصات پابرزيفر
 ی آلمانیدئولوژي اني و ھمچنرباخي مارکس در باره فوی برگشت و تزھادي و بنظرم باکندي مورد بحث منيمفصل در ا
 .را خواند

است که ) کيمتدولوژ (ی و روشی بحث فلسفکيبه اعتقاد من . ت اسهي انقالب روسخي بحث مستقل از تارکي سمينيلن
 ،ی عنصر ذھن،یني در مورد عنصر عني در مورد آن مستقال بحث کرد و مثال نظر لنی مثل ھر مکتب فلسفشوديم

 اجازه انقالب ی اجتماعاي یني عطي شراه کشوديمثال گفته م.  در فلسفه شناخت را به بحث گذاشتکينقش پرات
 قانون سلب کي تابع ی و عمل انقالباي دننديگويم.  رشد نکرده اندی مولده به اندازه کافیروھاين. دھدي نمیتسياليسوس
 طي از شراتواندي نمی ذھنطي شراني انديگويم.  که بشر است،ی ذھنطي شراکي ھست و اي در دنیني عطي شراکي. است
 في تعرني انکهيا. رهي ھستند و غرهي مولده و غیوھاري از ذھن مانند نروني بطي شرایني عطيشرا. فتدي جلو بینيع

 طيشرا.  وجود نداردی فاصله اني چنسميني لنی مارکس و برایبه نظر من برا. ستيچقدر درست است بحث من ن
بقول . داردي به ھم وصل نگاه مکيپراترا )  دھندهريي عنصر تغیعني (یني عطيو شرا) تي موضوع فعالاي طيمح (ینيع
 را یني عطي شراتواندي دھنده دارد مريي انسان نقش تغاي. تم مشاھده گر خود بخش انتگره مشاھده است کوانکيزيف
 تواندي و مردي بگمي تصمتوانديانسان م". ینيع" کورني نه قوانکندي منيي را انسان تعندهي اعتبار آنيبه ا.  دھدرييتغ
 اي که مارکس ستندي نی و ذھن زوج مقوالتنيع.  دھندريي را تغ،ی فکراي یکيزي کل جھان داده، اعم از فیعني ت،ينيع
 ھر سه از ھمان اول جزو ،ی انسان، در عرصه علوم اجتماعکي ذھن و پراتن،يع. دھندي محي را با آن توضاي دننيلن

 است که نينقد مارکس به ھگل ا. کندي مرباخي است که مارکس وارد فلسفه فویريي تغنيا.  مارکس ھستندهيمقوالت پا
َ خـرد خي و مکاتب و افکار و به اصطالح تاردي جنگ عقاخيارت ِ)reason (ست،يالي ماتررباخي و در مقابل فوستين 

 با ی و به ضرورت ھمراھگذاردي مشي را پی ضرورت عمل انقالبیمارکس تئور. دھدي را قرار مکي پراتسمياليماتر
 به آن مي بتوانیگري در فرصت ددوارمينه دارد که ام بحث جداگاکي به اجي احتنيا.  نقش مثبت در آنیفاي و اخيتار

 )۴٨(ميبرگرد

 زهي که منصور حکمت بکار برده و تئوری سنت ما، منظورم متدميگوي میوقت.  استني نظر من سنت ما ھم ھمبه
 در سمياليسوس.  به آن ھدف گرفته شده استیشروي به پمي ھدف در مقابل ھست که از قبل تصمکي. باشديکرده م

 و ی صبریب.  وقفه به سمت آن استی بن رفتشي پیسوال چگونگ.  و در متد ما مفروض استسميني در لنسم،يرکسما
 داي راه پیتالش برا. رديگي نشات مکردي روني است از استادهي که در مقابل ما ایتي واقعريي تغی برایعمل انقالب

 کرد و به لحاظ نيي تبتواني می و فلسفی را به لحاظ علم متدنيا. رساندي عناصر کوتاه کردن راه مدنيکردن ما را به د
 . آن را نشان دھدست کاربیعمل

.  متفاوت استني که با لنديگوي مسمي دو نکته در باره بلشوی بحث، تروتسکني با ای مورد تفاوت بحث تروتسکدر
 دهي در مورد ایوتسک بحث تری کارگران و دھقانان است و دومکي در مورد انقالب دمکراتی بحث تروتسکیکي
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 را ني و دھقانان در بحث لنارگراناگر حکومت ک.  خط من آمدی روني لن١٩١٧ در ديگويم. حزب متمرکز است
 ی بحث تروتسکدند،ي فھمی ھا مکي ھا و بلشوکي آنطور که منشوم،ي مرحله انقالب بفھکي اي دوران کيبعنوان 

 .درست است

 کيدو تاکت" است به یکاف.  داردیکي برداشت منشوني و ادهي اني رد ا دری مفصلی جدل ھا و کتاب ھاني لناما
 کيعکس برداشت منشو..." کيدو تاکت" در در نيبحث لن. ديمراجعه کن" کي در انقالب دمکراتی دمکراساليسوس

  در اساسني ھم مثل استالیتروتسک. است غلط ی تروتسکیابيبه اعتقاد من، ارز.  ھا، ھر دو، استکيھا و بلشو
..." کيدو تاکت" درست در انطباق با بحث ١٩١٧ در نيلن.  که دو نحله متفاوت از آن باشندرمي است، گکيمنشو

 ی دھقانان براجي بسیعني سازمان دادن انقالب، ی راه مطلوب برانيلن.  کرده استريي که اوضاع تغکنديمشاھده م
 ري و از مسگري دوهي به شتي که واقعیاما وقت. دادي خود را نشان مکي تحقق اھداف دمکراتر داي به پرولتاروستنيپ
 و اتفاقا به شناسدي متي را به رسمريي تغني اني شکل گرفته، لنیگري و اوضاع دیگري حکومت دکند،ي مريي تغیگريد

 و کي مربوط به انقالب دمکراتی از بحث ھایکي بلشوري و غیکي منشوري درک غازمندي نريي تغني شناختن اتيرسم
 و یکي.." کيدو تاکت "ی است که با بحث ھاصي تشخني انعکاس الي آوریتزھا.  استنيارگران و دھقانان لندولت ک

 در مقابل ھم قرار ،ی به نوعام،ي را در مورد قني و لنی تروتسک١٩١٧ اختالف در متد در ھمان نيا. انتگره است
 .دھديم

.  نداردی تروتسکی در تئوری برجسته اگاهي جااميکه ق است ی و تروتسکني متد لناني اختالف مني ھملي به دلدرست
 ی تروتسکی که برایگاھي، که انجام آن خارج از اراده او ست، جا"یانقالب جھان "ني لنی در تئورلي دلنيو به ھم

 ستمي ھر کدام در سگاهي اما جاکنندي صحبت می جھاننقالب و اامي در مورد قی و ھم تروتسکنيھم لن. دارد را ندارد
 . متفاوت استی دو بکلني از اکيرھ

 ني اولني لن١٩٠۵ ھا، گفتم که در کي از بلشوني لنزي شدن حزب و تمایکي بلشوري در باره غی مورد نظر تروتسکدر
 را ني ایتروتسک. کندي را صادر منيي حزب از باال تا پای شدن تمام ارگانھای حزب است که فرمان انتخابتيشخص

، " متحدی دمکرات ھااليسوس" افتد، ی مدوباره ھمان اتفاق ١٩١٧ در یوقت. دانديمشدن حزب ن" زهي بلشوید"
 ھا، کي و بلشوني شان با لنیکي نزدحي توضی برای تئوری به آن تعلق دارد، در جستجوی که تروتسکیگروھ

 ستيکوتي باهي علني سالھا قبل از اني است که لنی در حالنيا. شوندي فرمول متوسل منيبخصوص در مورد جنگ، به ا
 یاما تروتسک.  رسانده استبي و به تصوشنھادي آنھا قطعنامه پهيرا نوشته است عل" سميسيتيوکريامپر"ھا کتاب 
 .ديفھمي و مکردي می معرفستيکوتي را باني لن١٩١٧کماکان تا 

لکه با تمام قوا  ندارد، بی اعتراضی بار تروتسکني اشود،ي مجددا سازمان حزب متمرکز می با شروع جنگ داخلیوقت
 در ني لنشود،ي تمام می جنگ داخلکند،ي مريي مجددا تغطي که شرای تفاوت که وقتنيبا ا. رودي به تمرکز مازي ننيپشت ا

 . دھدصي سازمان حزب را تشخرييتغ وضع و ضرورت ريي تغني که استي فعال ناستيصحنه س

 ري غطيتنھا در شرا.  و باز استکي دمکرات،یعلن القاعده ی است که علاستي حزب ابزار دخالت در سني لنیبرا
 ديخواني را میتروتسک)۴٩"( منیزندگ" که یوقت. ردي متعارف به خود بگري شکل و روابط غديمتعارف است که با

 .گذردي مبھم مني اختالفات با لننياز ا

 ن،يص بعد از مرگ لن و بخصو١٩١٧ بعد از انقالب ی که تروتسکی است که در مطالبني ھست و آن اتي واقعکي
 ھستند که يی ھادهي پدنھاياما ا.  مجبور است از آنھا دفاع کندسد،ينوي م١٩١٧ قبل از ني و لنسميدر مورد بلشو

 و ني بعد از لنک،ي خود و حزب بلشواني می بعدیدر شکاف ھا.  آنھا نوشته و مبارزه کرده استهي سالھا علیتروتسک
 و ستي که درست نکندي ممي را ترسنيو لن) نياستال( ھا کي بلشواني مقي نا دقزي تماکي ی تروتسکن،يدر زمان استال

 . پرداختميبعدا به آنھا خواھ

. ستي ندني نفھماي دهي است؟ من فکر بحث فھمدهي فھمني را فقط لنسمي مارکسرسدي چرا بنظر مديگوي فرھنگ میعل
 سمي متد کمونزي تمای نکته درست ھسته اساسنيا صيتشخ.  کردن افق ھا و جنبش ھا و سنت ھا استیندگيبحث نما
 .٥٢l استی انقالبسمي مارکسیعني نيشي از متد پیکارگر

ھر .  دھندريي شان را تغراموني پطي محخواھندي افتند که بر طبق آن می می افق و سنتی انسانھا روی واقعیاي دندر
 ن،ي متفکرنيا.  آورندی خود را بوجود می ھانيسي ھا و تاکتنيسي تئورن،ي سنت ھا و افق ھا متفکرنيکدام از ا

 اي ی فکرکاني پني ازي ھستند که نوک تی کساننھايا. شودي را شامل معي وسفي طکي ھا نيسي ھا و تاکتنيسيتئور
. ميکني صحبت می و اجتماعیاسي س،ی برجسته مکاتب فکرندگاني نمانيما غالبا در مورد ا. شوندي می علماي یاجتماع
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 جان نوزا،ي دکارت، ھگل، اسپرابو،ي را در منيا.  صادق استی و انسانی اجتماعی ھادهيدر مورد کل پد مشاھده نيا
 يیانسانھا. دي دشودي مرهي و غیني مارگارت تاچر و خمن،ي انشتوتن،ي نن،ي ، مارکس، لنکاردوي رت،ي آدام اسمک،ال

 فاني آنھا را در مقابل حریاسي ساي ی عمل،یر فکی جواب سوال ھاکنند،ي را به خود جلب مگراني افتند و دیجلو م
 به سر تواني انسانھا مجي را با بسرييدر جامعه تغ. ورند آی بوجود مريي و تغدھندي و مکتب خود، را مگر،يمکاتب د

 بھتر و ی شان انسان ھا را به زندگی ھای افراد بعضنيا.  استیبحث جنبش و سنت و افق و رھبر. انجام رساند
 موجود ی به افق ھامي به تسلیو بعض)  مارکسن،يلن( و باز کردن افق ھا شرفتي به پی بدتر، بعضیگ به زندیبعض
 تنھا با شود،ي برعکس آنچه که تصور من،ياستال. کشاننديم)  مائو،ی تروتسکن،ياستال( افق خودشان ھم ھست بتهکه ال

 ی خالی چپ را بکلونيسي اپوزی پاري و افق زی جنبش،ی به لحاظ فکرنياستال. شودي مروزي که پستيسرکوب ن
بحث بر سر . وندديپي مني بود، به کمپ استالن در راس آی چپ، که در آخر کار تروتسکونيسي اپوزیبدنه اصل. کنديم

 حرکت ري است که انسانھا در سی بحث بر سر افق ھا و جنبش ھا و سنت ھا و نقشستي نسمي مارکسدني و نفھمدنيفھم
.  گشتمي بر خواھنھايکه بعدا مفصل تر به ا. کنندي مفاي بھتر در مقابل جامعه ایاي به دندنيس ریجامعه و تالش برا

 بوده است هي توانا تر از بقاي تر زياتفاقا چون ت.  اندري در آن درگیادي زی است که انسانھای حرکتزي نک تممارکس ھ
 .کندي مداي پژهي وی فوتبال است که جامي دروازه بان خوب تايمثل فوروارد .  کرده استداي را پگاهي جانيا

 از یاريبس. ستيبحث بر سر فرد ن.  افراد آن نبودی ناتواناي يی در مورد تواناکي من در باره حزب بلشوبحث
 است و به یکي ني با لناي از مقاطع خط شان با ھم یاري در بسني استالی حتاي ی مثل تروتسکخي تارني ای ھاتيشخص

 کيپرات (نيو متد لن)  امروزني ھمیستياليانقالب سوس (ني لنیاما از نظر متد، قطب نما.  ھستندتسيني اعتبار لننيا
 حزب بسازد و حزب و مردم دي که بایکس( خود قائل است ی براني که لنیرا ندارند و آن نقش)  دھندهريي و تغیانقالب
لنگ " جا کيھر کدام از . ستنديائل ن خود قیرا برا)  کندی و عملی فکری رھبریستيالي انقالب سوسیرا برا

 درست ی را به تئورني است که لنی جنبشازي ننيا. گرددي آنھا برمیھم خود به افق جنبش" لنگ زدن "نيا". زننديم
 کردي را نم١٩١٧ اگر انقالب نيلن.  درست آن است که موفق شود به اھداف خود برسدیدست آخر تئور. رسانديم

 .ميکردي در مورد فھم او از مارکس صحبت نموز و ما احتماال امرماندي منوفي مارتايوه  مانند استری گمنامتيشخص

بحث من . رودي چراغ که جلو دارد مکي ھست با ني لنکي اند و چي که در آن ھمه ھمي داريیاي نبود که دنني من ابحث
 ی جنبش و نقشنيجه احاطه بر اھداف ا جنبش ھا با درني رھبران ارد،يگي بود که جامعه در مقابل جنبش ھا قرار منيا

 ني استالکند،ي کار را مني انيلن.  جنبش واقع شوندني در راس اتوانندي که دارند می خود قائل ھستند و متدیکه برا
 ی اند بستگدهي کدام مارکس را بھتر فھمنکهيا.  جنبش خودی ھم برای و تروتسککندي کار را مني جنبش خود ایبرا

 را دي نه آن دیتروتسک.  افتادی اتفاق نم١٩١٧ نبود انقالب اکتبر نياگر لن. د در کدام کمپ است خویدارد که قاض
 ھم نتوانست نيبعد از لن.  را دارا بودی فکری رھبرتي شود را داشت و نه آن قابلجي که به حرفش بسیداشت، نه حزب

 .دي اول خلع سالح شد بعد طرد گردچريبقول دو.  بماندیسوار باق

 انياز م. کنديم) قابل تحقق( را ممکن ی جامعه اتفاقاتیني عطيشرا.  نقش دارندندهي آنيي در تعی و جمعی فردانھاانس
 ني انکهي ممکن است، اما اسمياليسوس. کنندي را متحقق میکي انسان است که کي پراتني ممکن ھا و قابل تحقق ھا انيا

 .سانھا دارد به اراده و نقش انی نه بستگاي شوديممکن متحقق م

من موافق ظھور .  متفاوت استدانندي می را قطعسميالي و عروج سوسی دارهي که سقوط سرمايی ھادگاهي با ددي دنيا
 یسي بقول انگلاي آن، و یستيالي و چه سوسی روز محشر، چه مذھبی ھای از چاه، و تئوری آمدن مھدروني بح،يمس

Doom’s day theoryني ھم ھمني مارکس و لنکنميفکر م. سازندي خود را مخينھا خود تاربه اعتقاد من انسا. ستمي ن 
 محتوم امتي قچيھ.  کل جامعه را نابود کنداي نسل بشر ی جنگ ھسته اکي ممکن است با ی دارهيسرما. نديگويرا م
 کيراتانسانھا و پ.  استرباخي مارکس در نقد فوی تزھای ھم ھسته اساسني اکنميفکر م.  وجود نداردیستياليسوس
 است در ی حتمی دارهي سقوط سرمااي سميالي تز که سوسنيا.  اتفاق خواھد افتادزي که چه چکندي منيي انسانھا تعیانقالب
 يی درست جانيا.  ندارديی و منصور حکمت ھم جاني مارکس، لنستمي در سکنمي ندارد و فکر ميی من جای فکرستميس

 کتاب ی دارهي سقوط سرمایري اثبات اجتناب ناپذیبرا که نديبيور م و خود را مجبکندي مري در آن گیاست که رزا 
 سميونيزي در مقابل روی دارهي سقوط سرماتي کتاب اثبات حتمني از نوشتن ایھدف . سدي را بنو "هيانباشت سرما"

 . آن زمان استی دمکراسالي در سوسسمي نسبت به مارکسدي و تردنيبرنشتا

  الزم را داشت؟ینيمارکس دورب مثل ني لناي آپرسدي مامان

 نيسي پراتکي نيلن.  استتي واقعکي نيا. ستي ننيسيوري اساسا تنيلن.  و مارکس ھستني لنني تفاوت بکي د،ينيبب
 تفاوت در دور ی به معننياما ا. کندي نمتالي در سطح کاپی مثل مارکس اقدام به نوشتن کتابچگاهي ھنيلن.  استیانقالب

 نپرداخته رديگي قرار میستي که بعدا در مقابل جنبش کمونیمسائل از یاريمارکس ھم به بس. ستي نیني بکي نزداي ینيب
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 که در مقابل آنھا قرار گرفته بود جواب ی ھدف واحد، به مسائلکي است که ھر کدام، در راه تحقق ني اتيواقع. است
 فرو کش با.  ھستندیاسي و سیونيتاسي آژقاي عمشينوشته ھا.  استی انقالبنيسي پراتکي يیمارکس دوره ھا. دادنديم

 که در مقابل مارکس قرار یمسئله ا. شودي تر معطوف می اهي پای در اروپا، مارکس به کارھایکردن طپش انقالب
 مقابل تحقق ی و عملیاسي س،ی جواب دادن به مسائل فکری برایدي متد جدکي و ی تئورکي ی گذارهيدارد پا
نوشته .  استی بر اساس آن تئوری انقالبني دادن چنسازمان رديگي قرار منيکه در مقابل لن یمسئله ا.  استسمياليسوس
 يی پاسخ گوديگوي مسميسيتيوکري در مورد کتاب امپریحت.  رو استشي پیاسي پاسخ مسائل عاجل سني لنکي تئوریھا

 او جهي در نتکندي میبار شانه خال رياما پلخانف فعال از ز.  کار پلخانف استست،ي ھا کار او نستيسيتيوکريبه امپر
 در ی دمکراسالي تک افتاده در مقابل کل سوسی انقالبکي نيدر بحث دولت و انقالب لن.  را انجام دھدفهي وظني اديبا

 انقالب چه ني اپرسدياعظم م. کندي است که دارد از ضرورت تصرف قدرت توسط حزب دفاع م١٩١٧آستانه انقالب 
  دارد؟ی کارگرستي حزب کمونی برايیدرسھا

درس آن . رديگي و درس مکندي تجربه نگاه مني به اگذاردي خود می که برای نظر من ھر کس با توجه به نقش و ھدفبه
 و تصرف یستيالي چشمش به انقالب سوسدي است که حزب بانيدرس ا.  استیاسي حزب بحث حزب و قدرت سیبرا

 اي زدن و منتظر فرصت هيتک.  کندداي پآن تحقق ی راه را برانيعتري راه و سرني ترکي باشد و نزدیاسيقدرت س
 . استسميني و ضد لنرباخي مارکس در مقابل فوی ضد تزھاست،ي نی نشستن کار درستخيتکامل تار

 کنمي به سرعت شقه شد؟ فکر مراني استي حزب کمونی سال با ھم ماندند ولني ھا چندکي ھا و بلشوکي منشوچرا
.  از ھم جدا شدندی اتفاق بزرگ جھانکيھر دو حزب در مقابل .  استی اجتماعميو اتفاقات عظ ی اوضاع جھانلشيدل
 اول و مسئله یجنگ جھان( آنھا ی تا براافتادزود تر ) جيسقوط بلوک شرق و جنگ خل( ما ی اتفاق براني انکهيا

 روني بزرگ بیدادھايدر مقابل رو دھد که ھر دو ی نمريي تغتي واقعني را در ایزيچ) یسازمان دادن انقالب پرولتر
 .شوندياز خود منشعب م

 الي حزب سوسخي تارنيي دادم که در تبحي جلسه توضی ابتداسم،ي ک در رابطه با پان اسالودي مورد نقش بحث سعدر
. مي عصر خودشان قرار دھیاسي و سی اجتماعی را در متن جنبش ھاگر،ي داناتي حزب، و ھمه جرني اديدمکرات با

 که لي دلني جنبش ھا کمتر پرداختم به انيبه ا. اد دحي توضتواني نمهي دمکرات روسالي حزب سوسخي را با تارخيتار
 . به آنھا برخواھم گشتیگري دیدر جا

 روس آن سميونالي ناسکنميفکر م. کنمي بر آن قرار داد؟ گمان نمدي است که احزاب را بای آن متنسمي پرواسالونکهي ااما
 سمي پرو اسالواي سمي و پان اسالورديگي و تاتار ھم جا می گرجسميونالي ناسنيدر ا.  شدقي به آن دقديبا است که یجنبش

 کي یراني اسميوناليناس.  دادحي توضشودي فارس نمسميونالي را تنھا ھم با ناسراني اخيتار.  متن قابل فھم استنيھم در ا
 شودي نمسمي را با پان اسالوسمي نارودنکنميفکر م. کندي مادي پی فارس ھم در آن معنسميوناليرگه مھم است که ناس

 ستي رفرمسميونالي ناسکه است راني راه کارگر و حزب توده در ااني جراي یکي مثل جنبش چرسمينارودن.  دادحيتوض
 عقب مانده یقي طرفدار موس،یاما در ھمان حال ضد غرب، ضد تمدن غرب. سوزدياست که واقعا دلش به حال مردم م

 آنھا یاسيدر فلسفه س" سميالي با امپرتيضد"و " استقالل" و ی ملتي است چون ھوستيوناليناس.  استرهي و غیمحل
اما . کندي حل می و توده ای مردم،ی آش در ھم جوش انقالب خلقکي در ا رسميالي دارد و سوسی مھماري بسیجا

 سميونالي ناسهيسنت پا.  کنندی راحت تر زندگ ضد فقر را دوست دارد و دوست مردمی و رفرم ھایاصالحات اجتماع
 .روس است

 را خياما تنھا تفاوت در متد، تار.  دادمحي را در سطح متد توضني ھا و لنکي ھا و بلشوکي منشواني تفاوت ممن
 جنبش ھا ني به آنھا پرداخت و به ادي مختلف قرار دارند که بای اجتماعی متد ھا جنبش ھانيپشت ا. دھدي نمحيتوض

 ميتواني جنبش ھا را در تمام قامت شان مني امي تجربه را نگاه کردني و کل ایبعدا که بحث را جمعبند. اشاره کردم
 اجي تزھا احتني به ایجنبش. ستي نرباخي مارکس در مورد فوی تزھادني نفھماي دنياشاره کردم که مسئله فھم. مينيبب

 ت که به اعتقاد من نادرسکردندي مارکس می از تئوریري تفسنھايا.  را نداردیاجي احتني چنیگريدارد و جنبش د
 سميونيزيرو.  داردگري جنبش دکي در منافع شهي رفي تحرني ااي ري تفسني است که اني تر ایاست، اما مسئله اساس

 استفاده کند سمي از مارکسشودي مجبور مگري جنبش دکي که یوقت. ستي نیاسي و سی اجتماعی چرخش ھاحيتوض
 ني ای فکری ھاازي چفت شدن به نلي به دلو شودي میضرور" سميونيزيرو "جهياست آن را عوض کند در نتناچار 

 ني و اکندي می را ضرورفي تحرني ااي نظر دي تجدني که ای آن افق و آن جنبشديبا. دواندي مشهيجنبش است که ر
 که ميرسي مستيونيزي کافر و مشرک و رو شدنداي پی و گرنه به بحث مذھبمي نگاه کنکندي میندگي آن را نمافيتحر

  .  استی مذھبهي و تسوکيدئولوژي ھم انقالب اھاراه مقابله با آن
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  در مورد رزا لوگزانبورگی ھائاداشتي - ١ مهيضم
 

 اريبس و جذب کننده و باي زی ماھر با صدائی سخنور،ی انسانقي با احساسات عمستي کمونتاتوري آژکي٭ رزا لوگزامبورگ 
  استتانتيليم

  آمداي در لھستان بدن١٨٧٠٭ در 

 . را ادامه بدھدلشي تا تحصرودي مخي قاچاق به زوروهي به ش١٨٩٨ -  وستي پی انقالبتي به فعالرستاني٭ در دوران دب

 ی انشعاب اختالف بر سر مساله ملیمبنا. کندي می لھستان بازستيالي در انشعاب حزب سوس١٨٩٣ را در ی٭ نقش اصل
او مخالف آن . داندي مکي درجه تي اولویرا دارا) شي و اترهياستقالل از روس (ی لھستان مساله ملستياليحزب سوس. است

 در لھستان ستي فاشونالي حکومت ناسی بعدھا مبناستياليسوس مانده حزب یباق. دھدي انشعاب را سازمان مکياست و 
 .شوديم

 ليرا تشک) هيقسمت تحت سلطه روس( دمکرات لھستان الي و حزب سوسستدي ای می عروج مساله ملهي عل- ٭ لوگزانبورگ 
 الي و خود را به حزب سوسکشدي لھستان کنار می از دخالت در مساله وحدت ملی بطور کلباي حزب خود را تقرنيا. دھديم

 .کندي وصل مهيدمکرات روس

 ماندي در ھمه جھان ممسيونالي طرفدار انترناسسم،يونالي ناسدي مخالف شد-٭ لوگزانبورگ 

 از یگري، بھمراه تعداد د١٩١٧در سال . شودي مدي دچار اختالف شدني سرنوشت با لننيي٭ بعدھا بر سر حق ملل در تع
 .کندي انتقاد میني خواھانه اوکرای جدائالتي در مقابل تماني به نرمش لن- ھا از جمله رادک کيبلشو

رفرم " کتابش به نام ني اولزد،ي خی بر مسميان و ژوره در فرانسه به دفاع از مارکس در آلمني برنشتاسميونيزي٭ در مقابل رو
 یتلخ" است که ني اني برنشتادهيا. کندي منتشر مني را در نقد برنشتاSocial Reform or Revolution"  انقالباي یاجتماع

 ." دھدريي تغسميالي سوسنيري شیايه در بی رفرم اجتماعنيري شمونادي لی بطرچند ختني را با ریدار هي سرماانوسياق

 ١٩٠٥ انقالب ريتحت تاث.کنديرا منتشر م" ی کارگریھا هي حزب و اتحاد،یا اعتصاب توده" کتاب مشھور خود ١٩٠٦٭ در 
 از. پردازديم)  مسلحانهاميق (ني در مقابل تز لنی و بطور ضمنیا  هي در مقابل جنبش اتحادیا  به دفاع از اعتصاب تودههيروس

 ی سرنگونی برای انقالبتي گرفتار است و فعالسمي و رفرمسميونيزي رونگال در چقاي آلمان عمهينظر او جنبش اتحاد
 . را کنار گذاشته استیبورژواز

 یھا  است و در متن بحثیستيالي کتاب در دفاع از ضرورت انقالب سوس-.سدينويرا م" هيانباشت سرما" کتاب ١٩١٣٭ در 
 آن مھم یاسي و کاربست ستي اش مھم شود بخاطر اھمکي از آنکه بخاطر عمق تئورشي کتاب بنيا.  شوددهي فھمديآن دوره با

 هي سرمای نابودتي دفاع از تز قطعی ھا در پستيونيزي و روني برنشتابل کتاب در مقا-.رديگي و مورد توجه قرار مشوديم
و .  را تمام کندتالي کاپ٢ه مارکس نتوانست بحث جلد لوگزانبورگ معتقد است ک.  آن استی در پرتو تناقضات درونیدار

  کند؟داي ادامه پابد تا تواندي نمی دارهي که چرا سرماني احياز جمله توض:  گذاشتی را باقیا سواالت جواب نداده

مکن است که  میاما انباشت تا وقت.  ادامه دھدی به زندگتواندي که بتواند انباشت کند می تا وقتی دارهيسرما:  استني اتز
 شدن ی دارهي آن و سرمای مستعمرات و بازارھانيبا تمام شدن ا.  و مستعمرات وجود داشته باشندی دارهي سرماريجوامع غ

 . افتدی به بحران سقوط می دارهي و سرماشوديآنھا، پروسه انباشت مختل م

 از آنکه بدنبال بازار باشد شي بی دارهيرما در مستعمرات سنني است که از نظر لني ای با ني لنسميالي٭ تفاوت بحث امپر
 .کندي متعھد نمی دارهي سرماري اجتناب ناپذی خود را به تز فروپاشچگاهي ھنيبعالوه لن. بدنبال کار ارزان است
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 . استني متمرکز لنالتي تز تشکدي٭ مخالفت شد

 . استی او با جنگ اول جھاندي در آلمان اساسا حاصل مخالفت شدی متمادی و نفوذ او در نسل ھای٭ اعتبار 

 و از کندي را محکوم می بودجه نظامشي و افزاسميتاريلي که مکندي مشنھادي را پیا  قطعنامهونالي انترناس١٩٠٠٭ در کنگره 
 .شودي مبيقطعنامه به اتفاق آرا تصو.  ندھندی رایھائ  بودجهني به چنخواھدي دمکرات ماليھمه احزاب سوس

. دھدي ملي را تشکهي دمکرات روسالي حزب سوساتي مارتف ھن،ي در اشتوتگارت بھمراه لنوناليرناس انت١٩٠٧٭ در کنگره 
 نتنھا با جنگ مخالفت شوندي آن احزاب موظف می که طکندي مشنھادي را پیا  قطعنامههي از طرف حزب روسی کنگره نيدر ا

 هي تماما مورد استفاده قرار دھند تا نظام سرما از آن رای ناشیتصاد و اقیاسي سطيکنند بلکه در صورت وقوع جنگ شرا
 گذاشته شد و ی مجددا به راونالي انترناسیھا  در ھمه کنگره١٩١٤ شد و تا بي قطعنامه تصونيا.  را سرنگون سازندیدار

 . شدمحکوم زندان کسالي و به ري دستگی به نافرمانقي در آلمان به جرم تشو١٩١٤ در ی.  شدبيمجددا تصو

 . شدلي جنگ در آلمان تبدهي علی اصلیگو٭ به سخن

 .را نوشت)  معروف شدوسيونيکه بعدا بنام جزوه  (ی دمکراسالي٭ جزوه بحران سوس

 ی منفی رای آلمان است که به بودجه جنگی دمکراسالي سوسندهي نماني اولبکنختي ھمراه کارل لشتاگي در را١٩١٤٭ در 
 .کنديگ مبارزه م جنهي علشودي مري که دستگ١٩١٧ و تا دھديم

 یھائ هياني آلمان، جزوات و بی دمکراسالي از روشنفکران چپ در سوسی وتعدادبکنختي لوگزانبورگ، ل١٩١٥٭ در سال 
 ببعد بنام گروه اسپارتاکوس ني گروه از انيا. را با خود دارد"  اسپاتارکوسیھا نامه" که عنوان کنندي جنگ را منتشر مهيعل

 .شونديمعروف م

گروه . شودي مليتشک"  دمکرات مستقلوساليحزب س "دھد،ي دمکرات آلمان رخ ماليوسي انشعاب در حزب س١٩١٦٭ در 
 حزب کماکان ني در ایگري و انقالبیستيفي موضع پاسانياختالف م. شودي ملي حزب تبدني ای گروه درونکياسپارتاکوس به 

 .ھست

 مذاکرات در زندان نيلوگزانبورگ تا خاتمه ا. شودياد م با شروع مذاکرات ترک مخاصمه آز١٩١٨ در سال بکنختي٭ ل
 .مانديم

 سربازان ھمه جا سربلند ندگاني کارگران و نمای ھاتيسو.  کامل استی بحران انقالبکي در باي دوره آلمان تقرني٭ در ا
 الي متشکل در سوس دمکراتھا و سه حزبالي شورا شامل سوسنيا.  مردم استیارھاي کمسی شورای نھائتهياتور. اند کرده

 . مستقل استیدمکراتھا

 ني بدون تزلزل طرفدار ابکنختيل.  بحث داغ استهي روسیستيالي به انقالب سوسوستني و پستي حزب کمونلي٭ بحث تشک
 سيشنوي و پوندديپي حرکت منيبھرحال به ا.  دارددي کار تردني کارگران آلمان از اتيلوگزانبورگ در مورد حما. کار است

 در کنگره موسس آن در ی را در پرانتز دارد و سخنران اصلستيسپارتاک که نام اسدينوي آلمان را مستيه حزب کمونبرنام
 . است١٩١٨

 مانده ی از باقتي دمکرات ھا به حماالي سوسن،ي در برلیاباني خی جنگ ھااني٭ در ھرج و مرج بعد از ترک مخاصمه و جر
 ی ھا و برگزارتيبرنامه آنھا برگرداندن نظم، انحالل سو. کنندي مدايست باال را پ دجي و بتدرزنديخي ارتش برمیسرفرماندھ

 .انتخابات مجلس است

 ستي مقطع معلوم ننيدر ا. کنندي مداي دمکرات ھا دست باال را پالي مردم سوسیسارھاي کمی در شورا١٩١٨ سال اني٭ در پا
 ارھا؟سي کمی شوراايژنرالھا :  کنترل را بدست داردیکس که چه

تنھا بدنبال آرامش و نظم بلکه  اند و نه   افتهي که اعتماد بنفس را باز سي اما ارتش و پلرد،يگي شدت میاباني خی٭ جنگ ھا
 و چند کنندي مري دستگبکنختي لوگزانبورگ و ل١٩١٩ هي ژانو١٦ ھستند در ستھاي و بخصوص کموننيبدنبال سرکوب مخالف
 .کشنديساعت بعد آنھا را م
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 - Merchant capitalist – سوداگر ی بورژواز- ١٧
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 "وظايف سوسيال دمکراتھاى روس: "ني لن- ٢٧
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 .ن شھر را دھقانان شکست دادندا کارگراي شوراھا را دھقانان شکست دادند ديگوي میتروتسک

 ٧٨ ص ١ اى اچ کار جلد - ٣٧
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