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i »در پترزبورگ  ١٩٠٦برد آماده چاپ شد و برای نخستین بار در سال  به قلم لئون تروتسکی هنگامی که وی در زندان تزار به سر می» نتایج و چشم اندازها

نوشته  ١٩١٥در اکتبر » مبارزه برای قدرت«تحت عنوان ای که او  به انضمام مقدمۀ نویسنده و مقاله ١٩١٩این کتاب در سال  ،پس از انقالب اکتبر. انتشار یافت
بعدها ترجمه انگلیسی . انتشار یافت) کمینترن(بین الملل سوم  از طرف ١٩٢١توسط چاپخانۀ دولتی در مسکو تجدید چاپ شد و ترجمه انگلیسی آن در سال  ،بود

 Results and Prospects, Pioneer Publishers, New. ی بر آن بودجدیدی مطابق متن اصلی روسی تهیه شد که نخستین ترجمه فارسی این اثر متک
York, 1965 (translated by John G. Wright and revised by Brian Pearce)  

سترس است که ای از آن در آرشیو اینترنتی مارکسیستی در د نسخه. در لندن منتشر شد ١٣٥٥نخستین ترجمه فارسی این اثر توسط انتشارات طلیعه در تیرماه 
اما در واقع ترجمه ای  ،با اینکه ترجمه فعلی از ترجمه اولیه طلیعه بهره برده است. کرده استاولیه اشتباهات فاحش و متعددی را وارد متن  ،"اصالح" تحت عنوان

 )فرانسوی. (ص.ج  و) انگلیسی. (ث.ت .داردجمه فرانسوی آن نیز مطابقت است جدید که اضافه بر ترجمه انگلیسی این اثر با تر 
  

  .  اند مشخص شده. ت.های نویسنده با ل یادداشت
 .اند برای فهم ترجمه فارسی اضافه شده[ ] کلمات یا عبارات بین 
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١٩١٩بر تجديد انتشار اين اثر، چاپ مسکو،  مقدمه  

 

سياسی گوناگون جنبش  یها سازمانو  ی ايدئولوژيکها بود که گرايش اى اساسىله ئمسن هماانقالب روسيه  خصلت
دث ماهيتی عملی به آن ا از زمانی که حو  ٬مسئلهاين . کردند مىبندی  گروهروسيه خود را در رابطه با آن در انقالبی 
 ١٩٠٤از سال  ٬اين اختالفات. اختالفات عميقی را موجب گشت نيز کراتيک و دم سوسيالحتی در خود جنبش  ٬بخشيد

ديدگاه منشويکی چنين بود که انقالب ما . خود گرفته ب را منشويزم و بلشويزم به بعد، شکل دو گرايش اساسی
انتقال قدرت به بورژوازی و ايجاد شرايط برای پارلمانتاريزم  ٬طبيعی انقالب نتيجه ٬، يعنیاست يىانقالبی بورژوا

تکليف پذيرفت،  میی انقالب آينده را يبورژوا خصلتناپذيری  اجتنابديدگاه بلشويزم، اگر چه . دشخواهد  یيبورژوا
  .نستدا میکراتيک از طريق ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان و برقراری جمهوری دمرا انقالب 

ى ها قياسبه اساساً " کرده تحصيل" فرهنگانِ  بی بسيار سطحی بود و طبق روش معمول ها تحليل اجتماعی منشويک
 خود تضادهای روسيه در هر دو قطب در  داری سرمايهنه اين واقعيت که انکشاف . شد می تاريخی خالصهزمخت 

کدام  وقايع بعدی، هيچ ، و نه تجربهکرد دموکراسی بورژوایی را محکوم به شکست میبود و  وجود آوردهبی ا هالعاد فوق
خود را در رأس بتواند که " واقعی"و " حقيقی"کراسی و دمآن يافتن براى ناپذير  خستگیی يرا از جستجو  ها منشويک

. ايجاد نمايد، باز نداشتداری  سرمایهبرای انکشاف  ى راکراتيکو المقدور دم حتیجای دهد و شرايط پارلمانی و " ملت"
يافتند،  میجا که ن ی بودند و آنيکراسی بورژواو هميشه و همه جا در جستجوی عالئم پيدايش دم ها منشويک

دادند، در  میکم بها  آنانداز  چشمبه نيروهای پرولتاريا و ى ا هقبل از هر مبارز که  ىدر عين حال. کردند میاختراعش 
چنان سخت در این توهم بودند که رهبری بورژوا . کردند میو لغ" کراتيکو دم"اهميت هر اعالميه و هر نشانه 
که تاریخ به انقالب روسیه محول کرده بود را کشف کند که وقتی در » قوانینی«دموکراتیک باید خصلت بورژوایی 

دموکراتیکی در میدان نبود خودشان وظایف آن را به عهده گرفتند و کم و بیش هم طی انقالب هیچ رهبری بورژوا 
 گونه ايدئولوژی سوسياليستی، ، بدون هيچنیز یيبورژوا خردهکراسی و دم ٬تحت شرايط انقالب روسيه .موفق بودند

در نقش حزب  ها گونه که منشويک جز اين توانست نمی طبقاتی مارکسيستی، آموزش و جهتگیریگونه  بدون هيچ
 برایی يکراسی بورژواو فقدان هرگونه پايه اجتماعی استواری برای دم. انقالب فوريه عمل کردند، عمل کند" رهبر"

شان  نقش سرعته بتبعاتی داشت؛ چیزی نگذشت که تمام توانشان صرفاً معطوف بقاء خود شد و نيز  ها خود منشويک
  .حاشيه رانده طبقاتی آنان را ب ۀپايان رسيد و در ماه هشتم انقالب مبارز ه ب

از همان بلشويزم  .نیروی دموکراسی انقالبی بورژوایی در روسیه اعتمادی نداشت هبوجه  ، بلشويزم به هيچبرعکس
به در ابتدا انقالب، آن را  اهداف لحاظاز  اماتشخيص داد، را کارگر در انقالب آينده  طبقه ۀکنند تعيين، اهميت ابتدا

سرانجام برساند، محدود ه را ب توانست انقالب میبدون آنان يا بر عليه آنان نپرولتاريا دهقانی که  ها ميليون منافع
  .شد میاز اينجا ناشی  ها بلشويکتوسط  )تا مقطعی( کراتيک انقالبو دم-بورژوا خصلتپذيرش . ساخت

يک از دو گرايش اصلی  آن، به هيچاندازهای  چشم انقالب و درونىبرآورد نيروهای  جنبهنويسنده، در آن دوره، از 
انقالب، که از : چنين خالصه کرد رادر آن زمان مورد حمايت وى  ديدگاهتوان  مى. جنبش کارگری روسيه تعلق نداشت

طبقاتی نيرومندی خواهد  تضادهاىگردد، به سرعت موجب  میی آغاز يلحاظ تکاليف اوليه آن به مثابه انقالبی بورژوا
که قادر است در رأس ای  هی فقط از طريق انتقال قدرت به پرولتاريا يعنی تنها طبقيگشت و کسب پيروزی نها
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پرولتاريا پس از رسيدن به قدرت، نه تنها نخواهد خواست بلکه . خواهد شدی ستمديده جای گيرد، ميسر ها توده
تواند انقالب روسيه را  میو تنها در صورتی . کراتيک محدود سازدو دم-بورژواای  هنخواهد توانست که خود را به برنام

کراتيک و دم-بورژواۀ در آن صورت، از برنام. اتمام برساند که اين انقالب به انقالب پرولتاريای اروپا تبديل شوده ب
کارگر روسيه به ديکتاتوری  طبقه، تسلط سياسی موقت تر رفته پيشی آن، با محدوديات ملهمراه  انقالب،

ی حکومت يانقالب بورژواضد، حرکت درنيايدولی چنانچه اروپا به . المدتی تحول خواهد يافت طويلسوسياليستی 
تر از جمهوری  عقببسيار  – درانتحمل نخواهد کرد و کشور را به عقب خواهد را در روسيه زحمتکش  یها توده

کراسی باقی و دم-تواند در محدوده بورژوا میاين، پرولتاريا پس از تسخير قدرت، ن بنابر. کراتيک کارگران و دهقانانو دم
وکراسی حداقل و حداکثر سوسيال دم ۀرا اتخاذ کند، يعنی حصار ما بين برنام انقالب مداومتاکتيک بايد  می و بماند
را در خود ی و مستقيم در پيش گيرد و حمايت فور را  یهم شکند و اصالحات اجتماعی بيش از پيش راديکالرا در 
 - ١٩٠٦ یها سال بينکه نخستين بار  شدهل مستد و  داختهپر  در اثری ٬اين موضع. اروپای غربی جستجو کند اتانقالب
  .شود میو اکنون تجديد چاپ  هنوشته شد ١٩٠٤

برآورد خود از ر ، ددر این پانزده سالی که از نوشتن این متن گذشتهموضع انقالب مداوم  حفظرغم يعل ٬نويسنده
موضع  جناح جا که نقطه شروع هر دو  از آن. کراتيک مرتکب اشتباه گرديدو در جنبش سوسيال دم درگير ی ها جناح

شد که انشعابی باچنان عميق  تواند نمىبود که اختالفات موجود بين آنان  باور بود، نويسنده بر اين  بورژوائیانقالب 
- اهميتی بورژوا بیاز يک طرف ضعف و  ٬بود که مسير بعدی حوادثدر عين حال وی اميدوار . را توجيه کند

کراتيک را به روشنی و دم ۀپرولتاريا به برنام زىممکن بودن عينی محدودساغيرکراسی روسيه، و از طرف ديگر و دم
  .پنداشت که اين هرگونه زمينه را برای اختالفات جناحی از ميان بر خواهد داشت میاو . ثابت خواهد کرد

بسيار مهم را کامالً درک نکرد که در واقع  واقعيتاز هر دو جناح مانده بود، اين بيرون  نويسنده، که در دوره مهاجرت
ناپذير، و در سمت ديگر  انعطاف، در يک سمت انقالبيونی ها و منشويک ها به موازات خطوط اختالف بين بلشويک

آغاز  ١٩١٧هنگامی که انقالب . بندی بودند گروهند، در حال شد میطلب و سازشکار  فرصتعناصری که بيش از پيش 
ان انقالبی را در خود روشنفکر  شد حزب بلشويک سازمان نيرومند متمرکزی بود که بهترين عناصر کارگران پيشرو و 

ی کامل با هنگاهم ی اتخاذ کرد که در يها تاکتيکصراحت ه ب – پس از چندی مبارزه داخلی – متحد ساخته بود و
جناح . کارگر بود المللی و روابط طبقاتی در روسيه و در جهت ديکتاتوری سوسياليستی طبقه بينتمامی اوضاع 

  .کراسی بالغ شده بودو دم-به عهده گرفتن وظايف بورژوا حد فقط در که قبالً گفتم، انطور ، همآن موقعتا  منشويک هم

سرنوشت  پيوندخواست نويسنده از ارائه تجديد چاپ اين کتاب در اين زمان نه تنها توضيح اصول تئوريکی است که 
 ١٩١٧وی و رفقای ديگر را که ساليان چندی خارج از حزب بلشويک مانده بودند، با سرنوشت آن حزب در آغاز سال 

، بلکه در عين حال يادآوری )دباش میکتاب ن شخصی دليل کافی برای تجديد چاپ انگیزهيک چنين (ممکن ساخت 
 واقعبه امر پيش از آنکه ديکتاتوری پرولتاريا  ها مدتتاريخی نيروهای محرکه انقالب روس است که  -تحليل اجتماعی

بايد تکليف  میتواند و  میکارگر  دست طبقهٔ ه شد که تسخير قدرت سياسی ب می گردد اين نتيجه از آن مشتقبدل 
 دليل ٬طرح شده بود ١٩٠٤که خطوط اساسی آن سال  ١٩٠٦امکان چاپ بدون تغییر جزوه سال . انقالب روسيه باشد

کراسی، بلکه پشتيبان حزبی و دم-است بر اينکه تئوری مارکسيستی نه حامی جانشينان منشويکی بورژواای  هبسند
  .عمل در آورد جامهکارگر را به  است که در واقعيت ديکتاتوری طبقه
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اين واقعيت  ٬توسط ماتئوری مارکسيستی  از  گيرى درست بهرهقابل انکار غير گواه . آزمون نهائی تئوری، تجربه است
 ٬شان اساسی در خطوط ٬در آنمداخله ما  ىها شيوه، و حتی ميکن میی که هم اکنون در آن شرکت ياست که رويداها

  .سال قبل پيش بينی شده بود ١٥

به ، چاپ کرد، "قدرتبرای مبارزه "تحت عنوان  ١٩١٥اکتبر  ١٧تاريخ ه ب iوو لپاريسی ناشه اسرا که نشريه ای  همقال
پروگراماتيکی که از طرف " امهن"اين مقاله هدفی َجَدلی داشت و نقدی بود بر  .کنيم میضميمه تجديد چاپ  صورت

از آن چنين نتيجه گرفتيم که انکشاف . شده بود نوشته" ندا هی که در روسييرفقا"به  خطاب رهبران منشويک
تر  بيشهر چه را ی يکراسی بورژواو دم ٬ها اميد منشويک ١٩٠٥مناسبات طبقاتی در خالل ده ساِل متعاقب انقالب 

ديکتاتوری پرولتاريا پيوند  مسئلهتضعيف کرده و بنابراين روشن است که سرنوشت انقالب روسيه بيش از پيش با 
" یيماجراجو "باشد که از  انديش جزمواقعاً بايد  آدماين ساليان گذشته،  تمامدر  ءنبرد آرادر برابر ... ستا هخورد

  !انقالب اکتبر سخن براند

وی . توان از انحطاط منشويکی کائوتسکی سخنی نگفت مینسبت به انقالب، ن ها در صحبت از طرز برخورد منشويک
، ١٩١٧پس از اکتبر . يابد می تئوريک خود را باز تجلی انحطاط سياسی و  iiرِتلیتسِ  مارتف، َدن، و " یها تئوری"ر اکنون د

بايد تکليف تاريخی حزب کارگر  طبقهٔ  دسته ما از کائوتسکی چنين شنيديم که اگر چه تسخير قدرت سياسی ب
و مطابق  مشخصجا که حزب کمونيست روسيه از طريق  الوصف، از آن معکرات در نظر گرفته شود، و دم سوسيال

برای تصحيح به  ستباي میکه کائوتسکی برايش تعيين کرده به قدرت نرسيده ، جمهوری شوراها  ىا هويژ زمانی  ۀبرنام
ی که از دوره اولين انقالب يکائوتسکی برای آن رفقاالنقطى انتقاد ارتجاعی و م. کرنسکی، تسرتلی و چرنف سپرده شود

تر بوده  غيرمترقبهبسيار  ستىباي می ٬ئوتسکی را خوانده بودندکا ١٩٠٥ -١٩٠٦گذشته، و مقاالت باچشمان باز روسيه 
قبول داشت که فهميد و  میکامالً ) لوکزامبورگ روزا مثبتتا حدودی تحت نفوذ (در آن زمان کائوتسکی . باشد

المللی  بينطبقاتی در خود کشور به آن رسيده بود و به علت تمامی اوضاع  ت سطحی که مبارزهٔ انقالب روسيه به عل
کائوتسکی در . به ديکتاتوری پرولتاريا بينجامد ر ناچابه دموکراتيک خاتمه يابد، بلکه بايد -تواند به جمهوری بورژوا مین

 تصور که مسير واقعی اين. گفت می کراتيک سخنو دم-صراحت از حکومتی کارگری با اکثريتی سوسياله آن زمان ب
  .بود فکر او حتی خطور نکردهه کراسی سياسی قرار دهد بو و سطحی دم غيرطبقاتی را تابع زد و بندهای مت ۀمبارز 

را به حرکت بورژوازی شهری  خردهدهقان و  ها ميليونفهميد که انقالب برای نخستين بار  میدر آن زمان، کائوتسکی 
، چنانکه وقتی مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی اليهبه  اليهتدريج، و ه باره، بلکه ب هم نه همه يک ، و آندرخواهد آورد

ی از تکامل سياسی قرار دارند و به يی وسيع دهقان هنوز در سطحی ابتداها رسد، توده میدار به اوج خود  سرمايه
در آن زمان، . تعصبات طبقه دهقان و  ها گیافتاد  عقباين انعکاسی است از . خواهند داداحزاب سياسی بينابينی رأی 

را  امر اين  تواند میرود، ن میسخير قدرت پيش طرف ته به پيروی از منطق انقالب ب فهميد پرولتاريا که میکائوتسکی 
خواهد انقالب خالی ضد به تعويق اندازد، زيرا که با اين خودداری صرفاً ميدان را برای  میمدت نامعلو  راىبخواه  به دل

، پس از تسخير قدرت انقالبی، سرنوشت انقالب را در هر لحظه پرولتاريا فهميد که میکائوتسکی در آن زمان . کرد
ای را که  سياسیقدرت  برعکسبلکه . ند، نخواهد ساختا هکه هنوز بيدار نگشت ها توده ترین نا آگاهتابع حاالت گذرای 

و  افتاده عقبی ها تودههمين سازماندهی  روشنگری و  ست به دستگاه نيرومندی برایا هدر دست خود متمرکز کرد
و در نتيجه تکاليف  ناميدنکه انقالب روسيه را انقالبی بورژوا  فهميد میکائوتسکی . تبديل خواهد کرد ىدهقاننادان 

                                                 
i   Nashe Slova - کالم ما  

ii  Julius Martov, Fedor Dan, Irakli Tsereteli  - از رهبران منشویزم  
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 ٬او .دهد مىروى محدود ساختن، به معنای عدم فهم هر آن چيزی است که در دنيا ] به تکاليف دموکراتيک[آن را 
پرولتاريای روسيه قبل از  اگر درستی قبول داشت که ه ی انقالبی روسی و لهستانی، بها همدوش با مارکسيست

خود  جایگاهدست گيرد، از موقعيت خود به مثابه طبقه حاکمه نه در جهت تسليم سريع ه پرولتاريای اروپا قدرت را ب
و . اروپا و سراسر جهان استفاده خواهد کردبه بورژوازی، بلکه در جهت ارائه کمک قدرتمندی به انقالب پرولتری در 

که دهقانان در انداز جهانی، ملهم از اصول مارکسیستی، تابع این پرسش نبود  نه برای کائوتسکی و نه برای ما این چشم
  .گونه و به چه کسی رأی خواهند دادچ ١٩١٧اصطالح مجلس مؤسسان در نوامبر و دسامبر ه انتخابات ب

ند، کائوتسکی از اعطای برگ ا هسال پيش، به واقعيت تبديل شد ١٥اندازهای مطروحه در  چشماکنون، يعنی زمانی که 
 - مقررات در دفتر سياسی بورژوازند، به اين دليل که تولد آن مطابق  میگواهی والدت به انقالب روسيه سرباز 

کمال انصاف  اب! مارکسيزمدر باور نکردنی  یانحطاطچه ! انگيزی شگفتچه واقعيت . ستا هبه ثبت نرسيددموکراسی 
الملل دوم، بيان  بين پردازان نظريهترين  بزرگگفت اين قضاوت مبتذل در مورد انقالب روسيه توسط يکی از  توان می

  .داده شد ١٩١٤اوت  ٤در  ىرأيی که به اعتبارات جنگ آن الملل تا بينتری است از انحطاط اين  زنندهحتی 

اکنون که اين عقايد  .پروراند و تئوری آن را می کرد مىتبليغ در طی چندين دهه عقايد انقالب اجتماعی را کائوتسکی 
روسيه هراسان  شوراها دراز قدرت . نشيند میزده عقب  وحشتآن  برابر ند، کائوتسکی در ا هصورت واقعيت يافت

کائوتسکی . گيرد میپيش  در  نسبت به جنش نيرومند پرولتاريای کمونيست آلمانای  هو برخورد خصمان دشو  می
است که طی ساليان مديد وصف بهار را برای شاگردانش در داخل چهار  ای بیچاره معلم مدرسهمانند ه درست ب
نهد، بهار  میقدم  ، به هوای آزادتدريسش وقتی سرانجام، در پايان روزگار  اما ٬تکرار کردهآور  خفقانی ها کالسديواری 

و ) تواند خشمگین شود تصور کنید یک معلم مدرسه تا چه اندازه می( شود میخشمگين به همين جهت شناسد،  میرا ن
 برخالفکه  در طبيعت است نظمی عظيمی بیبهار نيست، بلکه فقط در واقع ثابت نمايد که بهار  کند میسعی 

، بلکه به نوای بهار اعتماد نما عالمبه معتبرترين نه کارگران چقدر بجا که . ستا هقوانين تاريخ طبيعی صورت گرفت
  !ندکن مى

 طبيعتيم که بهار انقالب، کامالً مطابق قوانين يما، پيروان مارکس، همدوش با کارگران آلمان، به اعتقاد خود پا برجا
که ما  ىآموزگار  ۀچرا که مارکسيزم ترک. ستا هتئوری مارکسيستی، فرارسيد عدقوا ر طبق بنو در عين حال م اجتماعی،

  . ها و وسائل فرایند تاریخی جاری است بلکه تحلیل تاریخی راهنيست،  ٬باشد قرار گرفتهفوق تاريخ 

ی به متن اضافه کنم که آن را با يها يادداشت داشتم قصدابتدا . ستا هايجاد نشدييری تغ ١٩١٥و  ١٩٠٦در متن دو اثر 
وارد  خواستم میاگر . آن اين قصد را کنار گذاشتم مجدد آخرين وقايع تاريخی مطابق سازد، ولی پس از مطالعه

خواندن  ٬عالوهب. مشتکردم و در حال حاضر وقت چنين کاری ندا میبايست حجم کتاب را دو برابر  میم، بشوجزئيات 
 نتايج لحاظ عقايد، از سير من  نظر تر اينکه به  مهمو از همه . بود نمیای برای خواننده آسان  "اليهدو "ن کتاب يچن

 ه خود همواراين کتاب را ب مطالعه دقیقکه زحمت ای  هست و خوانندط زمان ماين، بسيار نزديک به شرااصلی آ
  .اين کتاب را با اطالعات الزم از تجربه انقالب کنونی تکميل کند شرحتواند  میسازد به آسانی  می

  

 تروتسکی -ل

 کرملين. ١٩١٩مارس  ١٢
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 تايج و چشم اندازهان

  

بینی کرده  پیشقبل  ها مدتمارکسيزم از . مترقبه بودغير، ها کراتو دم سوسيال بجزروسيه برای همه،  ]١٩٠٥[انقالب 
 انکشاف کاپيتاليستی و نيروهای استبداد فسيل شدهناپذیری از درون تضاد میان  بود که انقالب روسیه بطور اجتناب

بورژوايى با  ٬مارکسيزم. تشخیص داده بوداجتماعی انقالب آينده را  محتوىپیشاپیش مارکسيزم . بیرون خواهد زد
انکشاف جامعه  "عادی"ايجاد شرايط از  ندعبارت انقالب مبرم و عينی تکالیفکه  شده بود انقالب، متذکر ناميدن
  .يى در کليت آنبورژوا

اکنون  ها مارکسيستاما . ندارداضافی به بحث يا اثبات  نيازىو اين اکنون ديگر  حقانيت مارکسيزم محرز گشت
. آن درونىمکانيزم  تحلیلانقالِب در حال انکشاف از طريق " امکانات"کشف : در پيش دارند ىکامالً متفاوت تکليف

. يکسان بشمريم ١٨٤٨و يا  ١٧٨٩ -٩٣ یها سال وقايعاشتباه بزرگی است اگر فقط به این راضی باشیم که انقالبمان را با 
  .دبشوند جايگزين تحليل اجتماعی نتوان میکند، ن میو از آن تغذيه است  ندهتشابهات تاريخی، که ليبراليزم با آن ز 

نوبه خود و به  انکشاف اجتماعی و تاريخی ماستفراشد ويژۀ دارد، که نتيجه کّل  ىا هکامالً ويژ  خصلتانقالب روسيه 
 .گشايد میما چشم اندازهای تاريخی کامالً نوينی را  مقابلدر 
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  ی انکشاف تاريخی روسيهها ويژگی - ١

  

وجوه مشترک  جنبهکه اينجا از  –ی ياجتماعی کشورهای اروپا انکشافاجتماعی روسيه با  انکشافدر مقام مقايسه 
اجتماعی روسيه  انکشافمشخصه اصلی گفت  توان می – دنشو  مىگرفته يکجا در نظر  ٬از روسيه متمايزتاريخى 

  .نسبی و آهنگ ُکند آن است بدوى بودن

 حيات .اما واقعيت آن غير قابل انکار است. کنيم میافتادگی مکث ن عقبما در اينجا در باره عوامل طبيعی اين 
   .ستا هبنا شد ىتر  بدوىفقيرتر و  ىاقتصاد  ۀاجتماعی روسيه بر پاي

گيری  شکل. دنکن میتعيين انکشاف نيروهای مولده تاريخی را -اجتماعیى ها که فراشدمى آموزد مارکسيزم 
به سطح معينی  انکشافپذير است که اين  امکانزمانی  iاجتماعى متمايز  ىها اليه ، طبقات و ى اقتصادىها رکتش

گردد،  میين يعتاجتماعی  ۀی ويژ ها نقش ايجادتوسعه تقسيم کار و  هسطاو به که  اقشار و طبقات تفکيک. رسيده باشد
کند که آن بخش از مردم که به توليد مادی مستقيم اشتغال دارند، مازادی مافوق مصرف خود  میاز پيش ايجاب 

ه ب. گيرندبشکل شوند و پيداتوانند  مىتوليدکننده غير تنها از راه تصاحب اين مازاد است که طبقات : توليد کنند
عرضه که بتواند کار فقط در سطح معينی از توسعه کشاورزی  تقسيم ٬ميان خود طبقات توليد کننده ٬الوهع

اجتماعی  انکشافاساسِی  یها طرحاين . است يسرکشاورز را تضمين کند، مغير کشاورزی به جمعيت  تمحصوال 
  .شده بودند هفرمول روشنیه هم ب تتوسط آدام اسمي

ی است، آهنگ يمصادف با آغاز قرون وسطای اروپاتاريخ ما  iiدورُ گو شود که اگرچه دوره نو  میاين، چنين نتيجه  بنابر
 ر ناچاب) ی، پراکندگی جمعيتيموقعيت نامساعدتر جغرافيا(طبيعی -شرايط تاريخی بسبه اقتصادی ب توسعهُکند 

  .ستا هديتری به آن بخش بدوى ماهيتو بندی طبقاتی را مختل کرده،  صورتفراشد 

و صرفاً بر اساس گرایشهای درونی خودش رشد کند، انکشاف  قرار بود روسیه منزوی باشد اگرگفت  وانبتمشکل 
زندگی اجتماعی روسيه که . که چنين چيزی اتفاق نيفتاد گفته شودست اکافی  .کرد اجتماعی آن چه شکلی پیدا می

 بيرونىتاريخی -داخلی معينی بنا شده بود، همواره تحت نفوذ و حتی تحت فشار محيط اجتماعی اقتصادیبنياد بر 
 .ستا هقرار داشت

افتادگی  عقب، برخوردکرد همسايهی ها گيری خود با سازمان شکلکه اين سازمان اجتماعی و دولتی در فراشد ی هنگام
  .ندايفا کرد ىا هکنند تعييننقش  ٬ديگری بالنسبه باالتر روابط اقتصادی يکی و تکامل 

تر و  عالیی ها که بر پايهديگرى دولتی  یها سازمانرشد کرده بود، با  ى بدوىدولت روسيه که بر مبنای اقتصاد 
يا دولت : گشت پديداردو امکان بر اين اساس . افتاد صادمرابطه برقرار کرد و با آنان در ت ٬استوارتری بنا گشته بودند

 تسليمطور که ايل مغول در پيکار خود با دولت مسکو سر فرود آورد،  همانبايست در مبارزه خود با آنان  میروسيه 
نيروهای حياتی درمقايسه با شرايط انزوا و  شد مى با آنها همراهروابط اقتصادی  انکشافبايست در  میگشت، و يا  می

                                                 
i  Estates  - کلیسا و مردم  ،مثل سه رده اشرافیت. هایی از جوامع پیشا سرمایه داری که حقوق و وظایفشان بطور رسمی مقرر شده بود بخش. های اجتماعی رده

  )خرده بورژوا و کارگر را شامل می شد ،رده سوم طبقات بورژوا. در فرانسه
ii  Novgorod - دوره پیدایش شهرهای مدرن  
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يافته بود که مانع وقوع  توسعه کافی به اندازهٔ نقد ه اقتصاد روسيه ب اما. کرد میجذب را به خود يشتری بنسبتاً 
  .بزرگتر و بزرگتر شدنيروهای اقتصادی  مهيبدولت از هم نپاشيد، بلکه تحت فشار . امکان اول گردد

را روسیه ی وضعيت يبه تنهاامر اين . قرار داشت دشمنانجانبه  همهکه روسيه تحت محاصره  نیستنکته اصلی اين 
. نیز به کار برد یی ديگر يدر مورد هر کشور اروپا توان این استدالل را می شاید به استثناء انگلستان، .دهد توضیح نمی

 رشدی اقتصادی کم وبيش يکسانی اتکا داشتند و از اينرو ها ، بر پايهبقادر پيکار متقابل خود برای  ٬اين دول
  .نبود خارجیفشار نيرومند  آن چناندولتی آنان تابع  یها سازمان

کوشش و توانی نبود که صرف اين بيشتر از  اما. کوشش و توان زیادی طلبیدمبارزه عليه تاتارهای کريمه و نوگای 
اسلحه گرم و ايجاد  از را به استفاده  قديماين تاتارها نبودند که روسيه . شدجنگ صد ساله فرانسه و انگلستان 

پياده  قشونروسيه را به تشکيل سواره نظام و  تر نبودند که بعدکردند؛ اين تاتارها ناچار  iاسترلتسى ۀی آمادها هنگ
  .فشار ليتوانی، لهستان و سوئد بود نتيجه ، بلکه اينندنظام وادار ساخت

از محصول مازاد را ای  هبخش عمد کرد که روسیه را وادار می دولت شد وارد می از جانب اروپای غربی فشاری که
موجب کند و بدين ترتيب  شد مىامورات سپرى  ٬گيری بودند شکل که در حال ىخرج طبقات ممتاز ه ؛ يعنی بببلعد

از  ،ربود مینيز  دهقانان را" ضروررىمحصول "دولت . فتيا میبه اينجا خاتمه نمسئله  اما. شد شدن رشد آنها می
 .که حتی فرصت سکنی گزيدن در آن را نيافته بودند شد مىيى ها زميناز  شانفرار باعث و  کرد می شانمحروممعاش 

 بطور ناموزونیی که دولت يجا بنابراين از آن. ساخت میگونه رشد جمعيت و توسعه نيروهای مولده را مختل  بدين
از کرد، و  میی ممتاز را دستخوش اختالل ها گروه انکشافُکند  عمالبلعيد، آهنگ  میرا  محصول مازادبخش عمده 

را ی که خود بر آن متکی بود يی توليدی ابتداها حتی همان پايه ٬کرد میمحصول الزم را ضبط  اعظمقسمت  آنجا که
  .ساخت میمنهدم نیز 

به  ٬برای تصاحب بخش محصول اجتماعی مورد احتياج خود درجه اول بنابراين درعملکرد و  ،تداومدولت برای 
ی اقتصادی ها اين دليل است که همزمان با تضعيف پايهه ب. داشتی ممتاز نياز ها از گروه ىسلسله مراتب ىسازمان

توسعه دهد، و مانند هر دولت ديگری سعی به زور را  ها از طريق اقدامات دولتی اين پايهتا کوشيد  می، شرشد خود
تمايز در اين نکته  ٬فرهنگ روسيه تاریخنگار  ٬iiميليوکف. نفع خود گردانده ی ممتاز را بها گروهاين کرد رشد  می

در قرون  iiiی ممتازها سلطنت مبتنی بر گروه. تمایز در اینجا نیست اما .بيند میمستقيمی با تاريخ اروپای غربی 
را تقويت  ىد، شکلی از دولت بود که منافع و روابط اجتماعی معينييکراتيک فرا رو و بور  حکومت مطلقهوسطی که به 

خاندانی، درباری، ( پیدا کرد ى، منافع خاصپس از پيدايش و موجوديت يافتن شودخ ٬دولتاز اين شکل  اما. کرد مى
ی ممتاز در ها گروهى بااليى ها اليهی ممتاز بلکه حتی با منافع ها گروهى پايين ها اليهکه نه تنها با منافع ...) کراتيکو بور 

ی مردم و سازمان دولت را تشکيل ها تودهاجتماعی ضروری ميان "  واسطه ديوار "که  حاکمی ممتاز ها گروه .تضاد افتاد
در عين حال . ساختند میتبديل مضمون فعاليت عملی دولت به را تحت فشار قرار داده، منافع خود را  آندادند،  می

درنظر ش دخو منافع ی ممتاز را از زاويه ها گروه ى بااليىها اليه مثابه يک نيروی مستقل، منافعه قدرت دولتی نيز ب
تاريخ واقعی مناسبات بين . را تابع خود سازد هاکرد آن می تالشن مقاومت نشان داده، اميالشادر مقابل  وگرفت  مى

  .شد میتعيين  قواو بنا به تناسب  کرد مىسير  برآيند نيروها جهتممتاز در  یها گروهدولت و 

                                                 
i Streltsi Regiments   - تیرانداز"های  هنگ"  

ii M. Milyukov  
iii eststes-monarchy  
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  .نیز مشابه همین بود وقوع پيوسته بدر روسيه  فرایند اصلی که

آنان را تابع منافع ويژه مالی و نظامی خود  ند و اقتصادی در حال رشد استفاده ک یها گروهاز که کوشيد  میدولت 
مزاياى از دولت برای تثبيت  داشتند کهی سع ٬گرفتند مىبه محض آنکه شکل ، نيز مسلطاقتصادی  یها گروه. سازد
نيروهای  بازىبرآيند اين  ٬در قياس با تاريخ اروپاى غربىشکى نيست . استفاده کنندويژه  گروه يک مثابهبه  خود

فوقانی  یها گروهی متقابِل قدرت دولتی و ها خدمتی خوش. بسيار مساعدتر بودبرای قدرت دولتی اجتماعی 
متجلی  ها مسئوليتو امتيازات ، وظايفشد و در تقسيم حقوق و  میتمام زحمتکش  یها توده ضرر که به  اجتماعی

ممتاز  ىها گروهمبتنی بر  ی مطلقهٔ ها تری در برداشت تا در سلطنت کممزيت  در روسيهکليسا و  يتبود، برای اشراف
در اروپای غربی  که) گويد میکه ميليوکف  چنان( ، این استداللبا وجود اين. در قرون وسطی در اروپای غربی

ممتاز را  یها گروه ٬شدمنافع خو  براساس ٬در روسيه قدرت دولتیکه  وجود آوردند، حال آنبممتاز دولت را  یها گروه
  .استبسيار اغراق آميز و مغاير با هرگونه معيار تناسبی  ايجاد کرد

 به يارىتواند ب يک گروه اجتماعی قبل از آنکه. ن، بوجود آينديانو ، با وضع قىتوانند با اقدام دولت میممتاز ن یها گروه
اجتماعی آن رشد  اىيابايست از لحاظ اقتصادی و با تمام مز  میممتاز شکل بگيرد،  اليه کقدرت دولتی به عنوان ي

اعطای مثل  یا به صورت افتخاری هاز پيش تعيين شد سلسله مراتبتوان مطابق  میممتاز را ن های گروه. يافته باشد
که ای  هاولي اقتصادی ىها به فراشد با تمام قوای خود تواند می قدرت دولتی فقط. ايجاد کرد iلژيون دونورنشان 

گفتیم که دولت روسیه بخش نسبتاً بزرگی از . ند کمک کندنک میتری را توليد  عالیی اقتصادی ها صورت بندی
از . ساخت کرد و با این کار فراشد تبلور اجتماعی را که اتفاقاً به آن نیاز داشت مختل می نیروهای کشور را مصرف می

آن  دولت خود فشاری که سازمان نظامی – غربتر  پيشرفته، تحت نفوذ و فشار محيط نيز که دولت بوداين رو طبيعی 
تالش ی ياقتصادی ابتداى ها پايهاساس همان اجتماعی بر  تمایزگذاری روندنوبه خود در تحميل ه ب – کرد را منتقل می

اجتماعی، ناگزیر از تحمیل -اقتصادیهای  به عالوه، طبیعی بود که دولت، به خاطر ضعیف بودن صورتبندی. کند
را رشد طبقات فوقانی  روندکرده، از قدرتش استفاده  نگهبان در مساعی خود به منزلهٔ های اقتصادی از باال،  رشد پایه

 خصلت بدوىدولت با ضعف و  ٬ىموفقيت عظيم ابتداى مسير کسب چنينولی در . کندهدايت خود  بر اساس اميال
اما وقتی به  .بودخود ناشی از َبَدوی بودن ساختار اجتماعی  ٬همانطور که مشاهده کرديمکه  –روبرو شد  سازمان خود

کرد؛  های بیشتری در این مسیر بود به ضعف خودش، به خصلت بدوی سازمان خودش برخورد می دنبال موفقیت
  . دانیم یک ساختار اجتماعی بدوی آن را شکل داده بود سازمانی که همانطور که می

یعنی دولتهای دوست و ، هایش با فشار همسایهبود،  بنا شدهاين دولت روسيه که بر پايه شرايط اقتصادی روسيه  بنابر
 ]روسیه[ دولت. شد میجلو رانده ه رشد کرده بودند، ب ىاقتصادی عالی تر  ىها پايهبر که  به خصوص دولتهای دشمن،

تالش  ىاقتصاد  طبيعى تسريع رشد براىبا تمام قوای خود  – خصوص از اواخر قرن هفدهمه ب –یک جایی به بعداز 
اصطالح بطور مصنوعی به ه بهمگى ، صنايع بزرگ، سرمايه، ها ی جديد صنعت دستی، ماشينی، کارخانهها رشته. کرد

  .استزاده دولت  داری سرمايهرسید که  این طور به نظر می .نداقتصاد طبيعی پيوند زده شد درخت

                                                 
i   Legion d’honneur  -   بزرگترین نشان افتخار در فرانسه  
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 جهالت ملی درختو پيوندی مصنوعی بر  دولتفرآورده مصنوعی  روسیهتوان گفت کليه علوم  میاز اين ديدگاه 
 .iاست

مطابق . تر غرب توسعه يافت پيشرفته و اقتصادهایتر  عالیمانند اقتصاد آن، تحت فشار مستقيم افکار ه، یروستفکر 
به همین خاطر روابط با  .داشتاقتصاد روسیه، تجارت خارجی نیز رشد ناچیزی » اقتصاد طبیعی«با خصلت 

اثر این روابط پیش از آنکه خود را در شکل رقابت مستقیم اقتصادی نشان . کشورهای دیگر تحت فرمان دولت بود
اقتصاد غرب از طريق واسطه دولت اقتصاد  .ظاهر مى شدبه صورت تالشى سخت برای حفظ موجودیت دولت  ،دهد

، مجهز نظامىاز لحاظ  وروسيه برای حفظ بقای خود در قلب کشورهای متخاصم . داد میروسيه را تحت تأثير قرار 
 آموزشی دربارهٔ  یها کتابانتشار  و ی دريانوردیها آموزشگاهسازماندهی و  به تأسيس کارخانجاتناچار شد دست 

جهت حرکت ين هماگر خط سير کلی اقتصاد داخلی اين کشور پهناور در  اما. بزنداستحکامات دفاعی و غيره 
ی دولت ها ، تمام کوششنکرده بودايجاد  کاربردیو  نظریی برای علوم يکرد، اگر انکشاف شرايط اقتصادی تقاضا مین

ی يکاال -از اقتصاد طبيعی به اقتصاد پولی تحولدر حال  با حرکت طبیعی خوداقتصاد ملی که . ماند میبدون ثمر باقی 
تا آن درجه که  آن هم فقطو  کرد این حرکت ایجاب میکه  بود حکومتیاقدامات دسته از آن  پاسخگویبود، فقط 
عتبارات دولتی، بهترين شاهد تاريخ صنعت روسيه، تاريخ سيستم پولی روسيه و تاريخ ا. این حرکت بودمنطبق با 

  .در تأييد نظريه فوق است ممکن

 تقطيرهای  کارخانه نفت خام، و شکر های  پاالیشگاه، تافلز (صنعتی  یها بخشاکثر : "نویسد می پروفسور مندليف
 ى عظيمها سوبسيدتحت نفوذ مستقيم اقدامات حکومتی و حتی گاهی اوقات به کمک ) ، حتی صنعت نساجیالکل 

 ٬حکومت. کرد میرا دنبال  ]از صنايع داخلی[حمايت آگاهانه همواره سياست  حکومت ، چرا کهشکل گرفتند حکومتی
کامل اصول  پذيرشمحافل باالی حکومتی، با  ...کرد بيانخود در برنامه صراحت ه اين سياست را ب الکساندر، در دوره

سوی شناخت ه ب«مندليف،  -د." (ترند پيشرفتهدر روسيه، اثبات کردند که از کّل طبقات تحصيل کرده ما  ىحمايت
   )٨٤، ص ١٩٠٦رزبورگ، ت، سن پ»روسيه

ها به هیچ عنوان حاصل دغدغه  که این سیاستکند اضافه نمايد  میسرای فاضل حمايت صنعتی فراموش  مديحه
ه شدتکنيکی وضع -مالحظات مالی و تا حدودی نظامی خاطر بلکه صرفاً به  حکومت برای رشد نیروهای مولده نبود

بلکه حتی با منافع خصوصی  اغلب نه تنها با منافع اساسی توسعه صنعتی ىبه همين دليل سياست حمايت. بود
عوارض "علناً اعالم داشتند که  صنايع نساجىمثالً صاحبان . مغايرت داشت نیز داران سرمايهمختلف  یها گروه

." ندا هماند برقرار ] دولت[ مالی عوايدشت پنبه بلکه منحصراً به علت کگمرگی سنگين بر پنبه نه به قصد تشويق 
" پیوند زدن"کرد، در  میی دولت را تعقيب ها ممتاز بيش از هر چيز هدف ىها اليه" ايجاد"در  طور که حکومت همان

گونه ترديدی نيست که  الوصف هيچ مع. گرفت مىرا در نظر دولتی  ی خزانهها نيازمندیپیش از هر چیز صنايع نيز 
  .کردنايفا  کوچکىبه سرزمين روسيه نقش ای  هسيستم توليد کارخان زدن حکومت مطلقه در پيوند

، را احساس کردغرب  مشابه نهادهای سیاسی نهادهای سياسی ضرورت در حال رشد یِ يبورژواکه جامعه ی زمان
قرار متمرکزى دولت بر مبنای دستگاه بوروکراتيک . بودی مجهز ينيروهای مادی دول اروپا تمامحکومت مطلقه به 

. کندی سيستماتيک ها سرکوب قادر بود نیروی فراوانی صرف اما ٬فايده بود بىداشت که برای استقرار روابط جديد 

                                                 
i  محصول .،ها کافی است که خصائص ویژه روابط اولیه بین دولت و مدارس را به خاطر آوریم  تا متوجه شویم که مدارس، حداقل به همان اندازه کارخانه
در واقع تمام مدرسه در زنجیر . شاگرداِن گریزان از مکتب به زنجیر کشیده می شدند. است" تصنع"های آموزشی دولت مؤید این  برنامه. دولت بودند" مصنوعی"

  .ت.. ل.  شد، غیره و غیره به شاگردان مواجب پرداخت می. درس خواندن نوعی خدمت بود. بود
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بيشترى  هنسببالی و سرعت عمل همآهنگ ٬اعتماد به نفسی يدولت از طريق تلگراف که به اقدامات دستگاه اجرا
 گوشهخطوط راه آهن انتقال سريع نيروهای نظامی از يک . کشور فائق گشته بود عظمت جغرافیاییبر  ٬بخشيد مى

. شناختند میما قبل انقالب در اروپا خطوط راه آهن و تلگراف ن یها حکومت. ساخت می ممکنديگر را  گوشهکشور به 
بودنش در آزمون جّدی جنگ با ژاپن معلوم  فايده بیو اگرچه قرار داشت  حکومت مطلقهدر اختيار غول پيکرى  ارتش

نه تنها حکومت فرانسه قبل از انقالب کبير، بلکه حتی حکومت . کرد میداخلی کفايت  سلطه، با وجود اين برای شد
  .نداز امکانات مشابه ارتش امروز روسيه برخوردار نبود نيز ١٨٤٨سال 

 ه، بودجه ساليانکرد می کشی بهرهاش از کشور به منتهای درجه  میدستگاه مالی و نظا بوسيلهکه ی حکومت در حال
بورس  ٬دولتىگرمی ارتش و بودجه  با پشت ٬حکومت استبدادی. خود را به رقم هنگفت دو ميليارد روبل افزايش داد

بورس اروپا  بينواى ندۀهجدروسی به با ۀماليات دهند ٬بدين ترتيبو  .تبديل کرده بودخود  مالیخزانه به ی را ياروپا
  .مبدل شد

 ٬پيکر نظامی غولبه مثابه يک سازمان توانست قرن نوزدهم  پایانیدو دهه در  دولت روسيه این گونه بود که
  .در دنیا خود را مطرح کند ناپذير شکست بورسیو  کراتيک و مالیو بور 

 ساختهنابينا  زیر بار خود عاجز و  را هىمالی و نظامی سلطنت مطلقه نه تنها بورژوازی اروپا بلکه ليبراليزم روس قدرت
استبداد از دست داده  باعلنی موفقيت در يک زورآزمايى به  راتمام اميد خود به همین خاطر لیبرالیزم روسیه  .بود
روسيه در  ، هر چند کوچک،را امکان انقالبهرگونه  حکومت مطلقهو مالی   مینيروی نظاکه رسيد  مینظر ه ب .بود

  .دشثابت  آندر واقع دقيقاً عکس  اما .ستا  هحذف کرد

د، به همان اندازه زودتر به شو چه يک حکومت مرکزيت بيشتری پيدا کند و هر چه بيشتر از جامعه مستقل  هر
تر باشد،  وسيعهر چه نيروهای مالی و نظامی يک چنين سازمانی . شد خواهدل يبدتمافوق جامعه  و مستبد  ىسازمان

بدهى با بودجه دو ميلياردی خود، با  ٬متمرکزدولت . کند تالشبراى بقاى خود تواند  میآميزتر  موفقيتتر و  درازمدت
پاسخ  ترين نيازهاى توسعه اجتماعى ابتدايىبه دیگر  اگر حتی ٬مسلح از افرادارتش چند ميليونی  با هشت ميلياردی و 

 –که حفاظت از آن دليل پيدايشش بود  نظامى و امنيتىبلکه نيازهاى  ٬و نه تنها نيازهاى درونى دستگاه ادارى –ندهد 
   . مه دهدابه بقاى خود ادها  تا مدتتواند  مى

 ىها اقتصادی و فرهنگی و سياست توسعه نيازهاىکشيد، تضاد ميان  میچنين اوضاعی بيشتر به درازا قدر هرچ
 بزرگاصالحات "بعد از پشت سرگذاشتن عصر . شد میبيشتر  ،انفعال آن به توان بینهایت رسیده بودحکومت که 

 – ساختبرجسته  آشکارىطرز ه برای نخستين بار ب برعکسکه نه تنها اين تضادها را از بين نبرد بلکه  – "تدريجى
تنها . تر گشت غيرممکنبرای حکومت از هميشه دشوارتر و از لحاظ روانی  ستىاتخاذ داوطلبانه خط مشی پارلمانتاري

برای منفجر انقالبی د، انباشت کافی بخار کر  می تحميلحکومت به جامعه  يتکه وضع يىتضادهابراى رفع چاره 
  .بود ديگ استبداد ساختن

ه رغم انکشاف اجتماعی بيتوانست عل می در سايه آنکه  حکومت مطلقهبدين ترتيب قدرت اداری، نظامی و مالی 
 برعکس، بلکه داشت نمىميان بر داشتند امکان انقالب را از  اعتقاد ها ليبرالکه  آنطورخود ادامه دهد، نه تنها  بقاى

کرد،  میميان خود و ملت حفر ای  هدرّ  مطلقهبه همان نسبت که قدرت عظيم  ٬الوهبع .ساخت می انقالب را يگانه چاره
تواند سربلند باشد که  میمارکسيزم روسيه انصافاً . از پیش معلوم بود که این انقالب رادیکالتر و رادیکاتر خواهد بود

کرات مرتجعی همچون و ر و حتی ب .اَشکال کلی آن را پيش بينی کردو  اين انکشاف را توضيح داد مسير ی يبه تنها
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ها در اینجا  سوسیالیست«: نویسد وی در مورد رشد صنعت می. تواند این واقعیت را نبیند پرفسور مندلیف نمی
شان گمراهشان ساخت و اینگونه بود که با فرومایگی  اما روح التین. چیزی را احساس کردند و تا حدی آن را دریافتند

و این در . »ت فراخواندند و برای انقالب و قدرت جنگیدندرفته و آنها را به خشون عوامخشن به دنبال تهییج غرایز 
انقالبی در دنيای " یها نارودنيک"کردند و  میخود را ارضاء  ها "بينی واقع"ترين  غيرواقعیبا  ها ليبرالکه  حالی بود

  .بردند میسر ه ذهنی و غيرواقعی و با اعتقاد به معجزات ب

اين انقالب  محرک نيروهای حال پرسش اینجاست که. انقالب را اجتناب ناپذير ساخت ٬کّل انکشاف اجتماعی پيشين
  چه بودند؟
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  شهر و سرمايه -٢
  

سلطنت پتر اول، در ربع در اواخر . دهه اخير است تر چند دقيقتاريخ اخير يا به کالم  محصولتمدن شهری در روسيه 
اين . کشور بودکل جمعيت  درصد ٣نفر، يعنی حدود  ٣٢٨٬٠٠٠جدهم، رقم جمعيت شهری قدری بيش از اول قرن ه

جمعيت شهری به  ١٨١٢تا سال . کل جمعيت رسيد درصد ۱/۴نفر يعنی در حدود  ١٬٣٠١٬٠٠٠رقم در اواخر همان قرن به 
تا اواسط قرن نوزدهم هنوز بيش از حتى . جمعيت کل بود، افزايش يافت درصد ۴/۴نفر، که معادل  ١٬٦٣٥٬٠٠٠
 ١٦٬٢٨٩٬٠٠٠جمعيت شهرها  )١٨٩٧(سرانجام بر طبق آخرين سرشماری . بود نشدهکل  درصد ۸/۷نفر، يعنی  ٣٬٤٨٢٬٠٠٠

  .iکل جمعيت بود درصد ١٣نفر يعنی در حدود 

اقرار کنيم  بايداقتصادی و نه صرفاً يک واحد اداری در نظر بگيريم، -منزله يک صورت بندی اجتماعیه اگر ما شهر را ب
ی متعددی از ها در تاريخ دولت روسيه نمونه: توسعه شهرها نيستند واقعىتصوير  ۀالذکر بازگوکنند فوقم ارقاکه 

با وجود اين، . خورد میبه چشم  ٬علمی داشتند مبنايى سختىه داليلی که به منشور اعتبار شهرها ب اىلغااعطاء يا 
 در خالل ها اصالحات و رشد بسيار سريع آنيش از پبه روشنی نشان دهنده عدم اهميت شهرها در روسيه فوق  ارقام

 ۸/۳۳معادل  ١٨٨٥ -١٨٨٧ یها سال بنابر محاسبات ميخائيلوفسکی افزايش جمعيت شهری طی. ندا هدهه گذشت
و تقريباً سه برابر افزايش جمعيت روستائی ) درصد۲۵/۱۵(يعنی بيش از دو برابر افزايش کل جمعيت روسيه  درصد

کل  به مفهوم(ی صنعتی را نيز اضافه کنيم، رشد سريع جمعيت شهری ها روستاها و دهکده اگر  .بود) درصد۷/۱۲(
  .شود میتر  نمايانحتی ) کشاورزغير  جمعیت

چنين از  نه تنها از لحاظ تعداد ساکنان بلکه همند ا هکه مراکز حيات تجارى و صنعتى شدشهرهای مدرن روسيه  اما
گونه نقش اقتصادی نداشتند،  اکثر شهرهای قديمی ما تقريباً هيچ. اجتماعی با شهرهای قديمی فرق دارند شکللحاظ 

ال به اشکال مختلف به خدمات دولتی اشتغ انش ساکنان و بلکه مراکز نظامی و اداری و يا استحکامات دفاعی بودند،
  .ندماليات بود اخذاداری، نظامی و  مرکز  آنها عموما. کردند مین ار ذداری گ خزانهداشتند و به خرج 

شد، اين  میبرای حفاظت در مقابل دشمنان در داخل حصار شهرها يا حومه آن مستقر  غير خدماتىاگر هم جمعیت 
ترين  بزرگميليوکف حتی  .م گفتهه بنا ب. شد میی کشاورزی سابق آنان نها وجهی مانع از ادامه فعاليت ترين مکامر به 

جمعيت به انحاء گوناگون به عنوان  ى ازا همالحظ قابلبخش و  مسکو، صرفاً يک ملک سلطنتی بودشهر روسيه قديم، 
 ٧خانوار فقط  هزار  ١٦، از ١٧٠١بر طبق سرشماری سال . گزاران به دربار وابسته بودند خدمتملتزمين، محافظين و يا 

و برای کاخ سلطنتی کار  سکونت داشتند شهرگر بودند و حتی اينان در حومه  صنعتکشاورز و  درصد ٤٤يعنی  هزار 
بدين ترتيب شهرهای ." تعلق داشتند حاکمممتاز  ىها گروهو ) ١٥٠٠( کليسامانده به  باقیهزار خانوار  ٩. ندکرد می

شهرهای صنعتی و تجاری قرون وسطای اروپا صرفاً  برخالفی و يروسيه نظير شهرهای زير سلطه استبدادهای آسيا
زندگی کنند، در  ها وران حق ندارند در دهکده پيشهدر همان دوران، اين اصل که . اشتندکننده د مصرف ىنقش

پس . شهرهای روسيه هرگز در راه چنين هدفی نکوشيدند اما، رواج يافتشهرهای غربی، کم و بيش با موفقيت، 
  .کشاورزی ند باپيو در صنعت مانوفاکتور و صنايع دستی کجا بودند؟ در روستاها، 

                                                 
i   هزار نفر  ١٧١٢٢ ،، جمعیت شهری کل روسیه، که شامل سیبریه و فنالند نیز می شود١٨٩٧مطابق سرشماری . اند شدهاین ارقام از مقاالت میلیوکف استخراج

  .ت. ل). ٩٠، جدول صفحه ٢، جلد ١٩٠٦، سن پترزبورگ، »به سوی شناخت روسیه«مندلیف، (درصد کل جمعیت داده شده است ٢۵،١٣یا 
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. داد میگونه انباشت ثروت يا تقسيم اجتماعی کار مجال ن با چپاول شديد دولت، به هيچهمراه  پائين اقتصادی،سطح 
با در . ساخت مىفراهم ] از توليد[فراغت براى بيشتری مجال در زمستان تر بود،  کوتاهتابستان که در مقايسه با غرب 

 به صورتصنعت مانوفاکتور هرگز از کشاورزی جدا نشد و در شهرها متمرکز نبود، بلکه  ٬نظر گرفتن اين عوامل
طرز ه در نيمه دوم قرن نوزدهم بصنعت کاپيتاليستی زمانی که . اشتغالی مکمل کشاورزی در روستاها باقی ماند

. بلکه صرفا صنايع دستى روستاها را در مقابل خود يافت ع شهری مواجه نگرديدايرو به توسعه نهاد، با صن ىا هگسترد
 دستکمدر مقابل حداکثر يک و نيم ميليون کارگر کارخانه که در روسيه وجود دارد، هنوز : "نويسد میميليوکف  -م

ی کشاورزی ها فعاليت ی خود اشتغال دارند و در عين حالمانوفاکتورهای خانگی در روستاها در چهار ميليون دهقان 
گرفت و ليکن به  نشاتی از آن يی اروپاها کارخانه ...است کهای  هاين همان طبق. کنند میخود را نيز کماکان دنبال 

  ."ايفا کرد ی روسيه نقشها در تأسيس کارخانه ...ترين وجهی کم

شامل صنايع عاً طباين امر . ساختبرای تقسيم اجتماعی کار فراهم  زمينه راالبته ادامه رشد جمعيت و بارآوری آن، 
را  زمينهدر نتيجه فشار اقتصادی کشورهای پيشرفته، صنايع عظيم کاپيتاليستی اين  اما. گرديد می دستی شهری نيز

  .طوری که صنايع دستی شهری مجالی برای توسعه نيافتب، در اختيار خود گرفت

به عنوان  ند و جمعيت شهر را تشکيل داداصلى که در اروپا هسته  ندصری بوداعن همان یيور روستا پيشهچهار ميليون 
طی انقالب کبير . خود را هر چه بيشتر و بيشتر خارج از اصناف يافتند تر و بعد نداصناف شد وارداستاد کار يا شاگرد 

ين هم. داد میپاريس را تشکيل  محالتترين  انقالبیور بود که بخش عمده جمعيت در  پيشه ين طبقههمدقيقاً 
  .iبرای انقالب ما دربر داشت مهمىنتايج  به تنهايى – صنايع شهری ما بى اهميتى – واقعيت

نقل  حمل و شرایطاز اينرو . استروستا به مصنوع  فراوردۀ مواد خامِ  تبدیلاقتصادی شهر مدرن  مهمترین خصلت
وسعت بخشد که  یشهر را تا حد آذوقه  ۀکنند تأمين منابع مى توانستهن آ هراتنها گشايش . استحیاتی  شبرای

بود که تمرکز جمعیت را ضروری ای  هرشد صنعت بزرگ کارخان این. دساز فراهم  عظيمى رای ها امکان تراکم چنين توده
در یک شهر مدرن، دستکم شهری که تا حدی از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد، آنچه هسته اصلی . ساخت

اين طبقه که  .کارگران مزدبگیر است که از سایر شهرنشینان به شدت متمایز است دهد طبقه جمعیت را تشکیل می
  .در انقالب ما نقش قاطعی ايفا کند مقدر شد کهناشناخته بود، اساساً دوره انقالب کبير فرانسه هنوز  در 

 .کرد متزلزلی را نيز يبورژوادموکراسی  ىها زمينه، بلکه کشاند می خط مقدمنه تنها پرولتاريا را به  دستگاه صنعتى
 :آورد بدست مى خرده بورژوازی شهری ميانی حمايت خود را در يبورژوادموکراسی  ،پيشينی ها در انقالب]چرا که[

   .داران کوچک و غيره دکان و  وران پيشه

 سرمايهکه پرولتاريای روسيه ايفا کرد اين واقعيت است که  ىغيرقابل قياس و  عمدهسياسی نقش براى دليل ديگر 
و  قدرتبه رشد کّمی،  ٬ين واقعيتهم ٬بنا به گفته کائوتسکی. شتمنشاء خارجی دا ىا هقابل مالحظبه ميزان  ىروس

   .منجر شدليبراليزم -بورژوا در مقايسه باپرولتاريا بسيار بيشتر نفوذ 

با  ٬داری سرمايه. ع دستی انکشاف نيافتايدر روسيه از سيستم صنداری  سرمايهکه در باال گفته شد، همانطور 
ور  پيشهروستا يا  ۀور درماند پيشه ٬شدر مقابل .، روسيه را تسخير کردقفايشاقتصادی کل اروپا در  انکشاف
منبع ذخيره به مثابه  دهقانانی که نیمی از آنها به گدایی افتاده بودندآنی، و  باىشهری به مثابه رق ۀزد مصيبت

                                                 
i  فرانسه رایج شده بود، پارووس با درایت به این واقعیت به مثابه ویژگی سرنوشت انقالب روسیه  ١٧٨٩ه با انقالب هنگامی که مقایسه غیرانتقادی انقالب روسی

  .ت. ل. اشاره کرد
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داری مساعدت  سرمايه سارت کشيدن کشور با زنجيرهایا  هاستبداد به طرق گوناگون در ب. ندداشتنيروی کار قرار 
  . کرد

فقدان سرمايه در داخل کشور و نياز مداوم . ی دنيا تبديل کردها بورس دهندۀدر وهله اول دهقان روسی را به باج
تا وزارت ويت و  iاز دوران سلطنت کاترين دوم .ساختخارجی فراهم  انی رباخوار ها برای وام رادولت به پول زمينه 

يک را به  مطلقهکوشيدند حکومت  میداران آمستردام، لندن، برلن و پاريس به نحوی سيستماتيک  بانک ii٬رنووو د
بخش ی که از طريق يها وام، يعنی "داخلی"صطالح ا هی بها وامبخش قابل توجهی از . تبديل کنند عظيم سفته باز 

داران  سرمايه ازدر حقيقت  ها اين زيرای خارجی متمايز نبود، ها واموجه از  يچه شد، به می پرداختاعتبارات داخلی 
سنگين،  ىها با پرولتريزه کردن و فقير ساختن دهقانان از طريق ماليات حکومت مطلقه. دريافت شده بودخارجی 

بخش . کرد میهن تبديل آ هو را ها زندانی را به سربازان، ناوهای جنگی، به يدريافتی از بورس اروپا ىميليونمبالغ 
به خارج  بهرۀ وامسهم عظيمی از توليد ملی به شکل . مولد بودغيراز ديدگاه اقتصادی مطلقاً  ها عمده اين هزينه

اش در کشورهای  سياسی نفوذبورژوازی مالی اروپا که . ردک می مالی اروپا را غنی و تقويت اشرافيتشد و  میفرستاده 
به پشت صحنه  دارهای تجاری و صنعتی را سرمايهو  پارلمانتاريستی در طی ده سال گذشته بدون وقفه رشد کرده

خواست  میتوانست و ن میاين بورژوازی ن اما. تبديل کرده بود خدمتکار خود، حکومت تزاريستی را به ستا  هراند
این بورژوازی در حمایتها و مخالفتهای خود از اصولی الهام . دبشو روسيه  اخلی ديجزئی از اپوزيسيون بورژوا

پرداخت بهره : "فرموله کردند ١٧٩٨وام به تزار پل در سال  در رابطه با iiiءکه بانکداران هلندی هوپ و شرکا گرفت می
بود، زيرا  ذينفع حکومت مطلقهبورس اروپا حتی مستقيماً در حفظ ." گيردبصورت  از شرايط سياسی مستقل بايد

يگانه راه ورود  یدولتی ها وامالوصف  مع .نبودای  هرباخواران ۀچنين بهر  پرداخت هيچ حکومت ديگری قادر به تضمين
برد،  میهمان پولی که پرداخت آن بخش قابل توجهی از بودجه دولتی روسيه را تحليل . ی به روسيه نبوديسرمايه اروپا

و  فاقد تشکلخصوص نيروی کار ه کشور و ب ۀمجذوب ثروت طبيعی دست نخوردصنعتی که -به شکل سرمايه تجاری
 اندور . گشت میبه سرزمين روسيه باز  دوباره ، شده بوددر برابر سرمایه هرگونه مقاومتیه تا آن زمان ناآشنا ب

ای  همین سرمایهبدین ترتیب . ی نيز بوديدوران تشديد ورود سرمايه اروپا ١٨٩٣-٩٩ یها سال ی صنعتی ما دريشکوفا
های فرانسه و بلژیک بود طبقه  اش در پارلمان که مثل گذشته بخش قابل توجهی از آن اروپایی بود و مرکز فرماندهی

  .کارگر روسیه را بسیج کرد

ارتباطی خود را  وسائلی عمده توليدی و ها رشته افتاده، عقبسارت کشيدن اقتصادی اين کشور ا هی با بيسرمايه اروپا
بوده بود،  ها فنی و اقتصادی که در کشورهای منشاء خود مجبور به عبور از آن بينابينىاز فراز يک سلسله مراحل 

به همان نسبت  ٬شد میتری مواجه  کماش با موانع  اقتصادی در مسير سلطهاما هر چه . درروسيه مستقر ساخت
  .گشت میبيشتر نمايان  اش سياسینقش  ىاهميت بى

منافع مردمی دفاع از قرون وسطی انکشاف يافت و در لفافه  ى اجتماعىها گروه سوم طبقهی از بطن يبورژوازی اروپا
سلطنت . برافراشتممتاز اول را  بخشپرچم اعتراض عليه چپاول و تعدی دو  ٬کشی از آنان بود بهرهکه خود خواهان 

مبارزه عليه دعاوی  و در بوروکراتيک  ى مطلقهها حکومتتبديل خود به  روندقرون وسطی، در  ى ممتاز ها اليهی بر تکم
 بدين. بورژوازی از اين مبارزه برای ترفيع سياسی خود استفاده کرد. متکی بود يت به مردم شهرهاروحانيون و اشراف

                                                 
i   کاترین دوم یا کاترین کبیر)(Catherine II بود ١٧٩٦تا  ١٧٦٢های  امپراتور روسیه بین سال.  

ii  ویت - Sergei Yulyevich Witte -  دورنووو  ١٩٠٦تا  ١٩٠٣نخست وزیر روسیه تزاری از سال - P.Durnovo -  وزیر کشور در کابینه ویت در دوره
  .یکی از ارتجاعی ترین سیاستمداران تزاری بودو  ١٩٠٥انقالب 

iii Hoppe & Co 
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با  ١٧٨٩در سال يکديگر رشد کردند و هنگامی که اين دو  دار مقارن با سرمايهگونه استبداد بوروکراتيک و طبقه 
  .افتادند، بورژوازی ثابت کرد که از حمايت تمامی ملت برخوردار است تقابليکديگر در 

زودتر از آنچه شرايط اقتصادی داخلی  خیلیروسيه تحت فشار مستقيم دول غربی رشد کرد و حکومت مطلقه در 
در . حکومتی و اداری دول غربی زد ىها شيوهکردن  ىکرد، دست به کپ میدار را ايجاب  سرمايهپيدايش بورژوازی 

عظيم و  دائمىبه نقد ارتش حکومت مطلقه اهميتی داشتند،   بینقش اقتصادی مطلقاً  کماکانشهرهای روسيه حاليکه 
  .مقروض بود نيز  یيطور جبران ناپذيری به بانکداران اروپاه بو  در اختيار داشت ىمتمرکز و بوروکراتيکمالى دستگاه 

تبداد از راه رسيده بود، در مدت کوتاهی چندين شهر قديمی را به مراکز سغرب و با همکاری مستقيم اسرمايه که از 
بودند،  ىمسکونغيری که سابقاً مطلقاً يها ان کوتاهی در محلر تجارت و صنعت تبديل کرد و حتی پس از طی دو 

در . گشت می ظاهر عمومىسهامی  یها شرکتاين سرمايه اغلب به شکل . ی تجاری و صنعتی ايجاد کردها کشهر 
که طی  حال آن. ليارد روبل افزايش پيدا کرديسرمايه سهامی دو مکل  ١٨٩٣ -١٩٠٢ی صنعتی يخالل ده سال شکوفا

متمرکز و  عظيم ای همچون تودهخود را  به یکبارهپرولتاريا . ميليون افزايش يافته بود ٩٠٠صرفاً  ١٨٥٤ -٩٢ یها سال
منزوی از  ٬، بورژوازی قرار داشت که از لحاظ تعداد بسيار ناچيزمطلقهو حکومت  ها بين اين تودهکه ي، در حالبازیافت

  .  بيشتر تشکيل مى دادحرص منفعت را آن  محرکی تاريخی بود و تنها ها و بدون سنت خارجی -نيمه ٬"مردم"
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  ١٩٠٥ - ١٨٤٨ - ١٧٨٩ یها سال - ٣

  

توان  میند، هرگز نشو هر اندازه هم که انقالب روسيه و انقالب کبير فرانسه با هم مقايسه . کند میتاريخ خود را تکرار ن
  .نگشتبيهوده سپری در این میان سده نوزدهم . کرد تبديل اولی را به تکراری از دومی

ی پروس و اتريش ها دامنه ناچيز انقالب ٬در مقايسه با انقالب کبير. استتفاوت مخیلی  ١٧٨٩به نقد با  ١٨٤٨سال 
غول  آن نيروی. نددير رخ داد خیلی ديگرزود و به معنای  خیلیبه يک معنی  اين انقالبات .شود میموجب شگفتی 

دست ه تواند از دو راه ب میی برای تسويه حساب بنيانی با اربابان قديم به آن نياز دارد، تنها يی که جامعه بورژوايآسا
 گستردهست و يا از طريق انکشاف ا  هپا خاسته که عليه استبداد فئودالی ب ملت متفقيک نيروی يا توسط  :آيد

بوقوع پيوست، انرژی  ١٧٨٩-٩٣در حالت اول، که در . کند میتالش خود ی يکه برای رها یدرون ملتمبارزه طبقاتی 
به مصرف رسيد؛ در واسطه مقاومت سرسختانه نظام کهن متراکم شده بود، تماماً در مبارزه عليه ارتجاع ه ملی که ب

گيريم، انرژی واقعی الزم برای  میمثابه يک امکان در نظر ه نداده و ما صرفاً ب خکنون در تاريخ ر حالت دوم که تا
اصطکاک . آيد میی بوجود يدرون ملت بورژواطبقاتی " داخلى"چيرگی بر نيروهای تاريک تاريخ در راستای جنگ 

، امکان ايفای نقش عمده را از وی سلب مى شودی ياز انرژی بورژواشديد درونی که موجب جذب مقادير زيادی 
آموزد، او  میراند، و به پرولتاريا در عرض يک ماه، ده سال تجربه  می جلوش يعنی پرولتاريا را به ا مخالفينو کند،  می

مصمم و بدون هرگونه ترديدی، به  ٬اين طبقه. کند می واگذار او قدرت را به  سخِت  د، و عنانِ نشان میرا در رأس امور 
  .بخشد میعظيمی  دامنهرويدادها 

کند تا آماده جهش گردد، و يا  میگردد؛ يا توسط ملتی که همانند شير خود را جمع  می حاصلانقالب به دو گونه 
ملت در  شود تا بهترين اجزاء خود را برای اجرای تکاليفی که میقاطعانه تجزيه   مبارزه توسط ملتی که در جريان

اند که البته  تاريخیاز شرايط  تفاوتدو مجموعه ممعرف  شيوهاين دو . ی انجامشان را ندارد، آزاد سازديتوانايتش تمام
  .تقابل منطقی امکان پذير است يک تنها در  ناببه شکل 

 تحققهمين راه ميانه بود که  ١٨٤٨ سال در اما  ٬در اين مورد راه ميانه، نظير بسياری موارد ديگر، بدترين راه است
  .يافت

بوديم که هنوز بر تضادهای موقعيت خويش  روشنگرى تاريخ فرانسه ما شاهد بورژوازی فعال و نهقهرماناان ر در دو 
چنين عليه  و تاريخ، رسالت رهبری مبارزه برای نظام نوين، نه تنها عليه نهادهای پوسيده فرانسه بلکه هم بودواقف ن

مثابه رهبر  هب پيگيرانه خود را ٬يشها در تمام جناح ٬بورژوازی. به وی محول کرده بود سراسر اروپا را نيروهای ارتجاعی
دموکراسی  .کرد می را تعيين شان مبارزاتیی ها انگيخت و شعارها و تاکتيک میرا به مبارزه بر  ها ديد، توده میملت 

بورژواها را  – خرده بورژوازی شهری، دهقانان و کارگران – داد، مردم میهم پيوند ه يک ايدئولوژی سياسی ب باملت را 
شد، به زبان  می کنندگان به نمايندگان ابالغ انتخابگزيدند و دستوراتی که از جانب  میبه عنوان نمايندگان خود بر 

در طی خود انقالب، هر چند که . شد مینوشته بود  شدهی خود آگاه يکه به رسالت مسيحا يىبورژواطبقه 
 وندعناصر محافظه کارتر بورژوازی را از ر  دائمای طبقاتی آشکار شدند، اما وزنه نيرومند مبارزه انقالبی، ها خصومت
 بدين. شد میاش را به قشر زيرين منتقل سازد، بدور انداخته ن انرژیکه  هيچ قشری پيش از آن. کرد مىخارج سياسی 
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هنگامی که اقشار . داد میتر به مبارزه ادامه  دقيقتر و  مصممی ها برای نيل به اهدافش با شيوه ىملت بطور کل ٬سان
، لوئی شانزدهم پيمان بست و با جنبش شده بود انشعاب کرد واردهسته ملی که آن فوقانی بورژوازی ثروتمند از 

ه حق رأی عمومی و جمهوری ب منجر به همين و – گشت می طرحاين بورژوازی  عليهملت دموکراتيک  یها خواست
  .شددموکراسی  ناپذير  اجتناب مثابه شکل منطقی و

بورژوازی برای استيال، قدرت و  عمومىمبارزه  که، تر اين افزونو . راستی انقالبی ملی بوده انقالب کبير فرانسه ب
  .چارچوب ملی يافت این در بيان کالسيک خود را پيروزی کامل، 

تنفر بورژوازی از انقالب، . ستا هگشت بدل سرزنش آميز ىسخنه ب تمام نادانان ليبرالدر بيان  iژاکوبينيزم ٬امروزه
خشم و ترس  ى مبتنى بر يابد، در فرياد  میپرورش  ها ، تنفرش از نيرو و عظمت تاريخی که در خيابانها توده تنفرش از

پيش به تسويه حساب تاريخی خود با ژاکوبينيزم  ها مدتاز انی کمونيزم، هر جکما، لش !ژاکوبينيزم – گردد می جمع
. فت و نيرومند شدگر تمامی جنبش جهانی پرولتری کنونی در مبارزه عليه سنن ژاکوبينيزم شکل . پرداختيم

اش را آشکار ساختيم،  یيگرای تاريخی، تضادهای اجتماعی و تخيل ها يش را مورد نقد قرار داديم، محدوديتها تئوری
  . گسست کرديمشد،  میميراث مقدس انقالب محسوب مثابه ه سال ب ها دهاش که  سننشا کرديم، و از را اف اش لفاظی

. کنيم میدفاع زرد چهره  ليبراليزم بلغمی مزاِج  ی ابلهانهٔ ها یيدر برابر حمالت، بهتان و ناسزاگو از ژاکوبينيزم اما، ما 
ست و اجيران امروزينش گور ا  هاش خيانت کرد تاريخیآوری به تمام سنن دوران شباب  شرم بورژوازی به شيوه

پرولتاريا شرافت پيشينه انقالبی بورژوازی را . زنند میپوزخند  انيشها حرمت ساخته، بر خاکستر آرمان بینياکانش را 
از سنن انقالبی بورژوازی بريده باشد، با  از ريشه در عملکه پرولتاريا، هراندازه هم . ستا  هزير حمايت خود گرفت

کند و قلبش در همدردی با  می، دالوری و ابتکار، حفظ عظيم منزله ميراث محترم شور ه وجود اين، اين سنن را ب
  .تپد میسخنان و اقدامات کنوانسيون ژاکوبن 

در کدام دوره ديگر به چنين  یيبورژوادموکراسی  مگر ليبراليزم جذابيتش را از سنن انقالب کبير فرانسه نگرفت؟
 ٬پابرهنهژاکوبن، دموکراسی  که در دوران برافروختدر قلب مردم  را اوجی ارتقاء يافت و چنين شعله عظيمی

  ؟١٧٩٣تروريست و روبسپيری 

 دهد میی فرانسوی اين امکان را داد و هنوز هم ياليزم بورژواکی گوناگون راديها چه چيز ديگری جز ژاکوبينيزم به رگه
ی در آلمان و يراديکاليزم بورژواهم در زمانی که  ، آنشیفته خود سازد که اکثريت عظيم مردم و حتی پرولتاريا را

  .ستا هگره زدافعال ناچيز و ننگين را با  مختصرشتاريخ  ٬اتريش

با اش، با کيش جمهوری مقدسش،  انتزاعى جز فريبندگی ژاکوبينيزم، با ايدئولوژی سياسیه چه چيز ديگری ب
از آن تغذيه  ی فرانسویها سوسياليست راديکالو  ها شده که حتی امروزه راديکال باعثش، ا همندانز ی پيرو ها بيانيه
دانند چگونه از ارکان اساسی  می، و تمام آن سياستمدارانی که  ii، بورژوا قبيل کلمانسو، ميلران، بريان از کسانی :کنند

 .زادگان کودن گیوم دوم، امپراتور منصوب شده توسط خدا اشرافاز نه چندان بدتر و ی دفاع کنند، يجامعه بورژوا
 اما هنوز ورزند  میحسادت  ]جذابیت ژاکوبینیزم[ی کشورهای ديگر نوميدانه نسبت به يبورژوا یها کراتو دم

  .ندکن می بهتانآماج بارانى از را  قهرمانسرچشمه مزيت سياسی خود، يعنی ژاکوبينيزم 

                                                 
i   ها  ژاکوبین- Jacobins -   به رهبری روبسپیر به قدرت رسیدند ١٧٩٣یکی از رادیکال ترین جریانات سیاسی انقالب کبیر فرانسه بودند که در سال  .  

ii Clemenceau, Millerand, Briand and Bourgeois 
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برای پرولتاريا  .ه استجا مانده مردم ب همنزله سنتی در خاطر ه ، ژاکوبينيزم بامیدهای بسیارحتی پس از نابودی 
 و iنىنتاو م، قريب نيم قرن پس از حکومت ١٨٤٠در سال . گفت میزبان گذشته سخن ه ش با هاز آيندمدت درازی 

که  مطالبى درباره ديدن کرد و  سن مارسو از چندين کارگاه در ناحيه  iiينها  ،١٨٤٨هشت سال پيش از روزهای ژوئن 
من در آنجا چندين " :يک روزنامه آلمانی نوشتراى کردند، ب می، مطالعه "ينيترين بخش طبقات پا سالم" ٬کارگران

ی ها هجونامه، vکابه تاريخ انقالب، ivدو سويى ىها نسخهدر  iiiسخنرانی جديد از روبسپير و همچنين جزواتی از مارا
شاعر پيش . "بوی خون باهمگی آثاری  .را پيدا کردم توطئه بابفو  تعليمات در باره viآثار بونارتی و  ياغيانه کارمن

  ."کندسر بلند جمهوری دير يا زود در فرانسه ممکن است اين است که  های این بذر  یکی از میوه" :کند میبينی 

خواست و نه قادر بود که انحالل  می نه. ايفای نقش مشابهی را نداشتی يديگر توانا ١٨٤٨بورژوازی حتی در سال 
 چرادانيم که  میاکنون ما . گيردب دوشقدرت را مسدود ساخته بود، به ه انقالبی آن نظام اجتماعی که مسير راهش ب

تسلط سياسی بلکه نظام کهنه نه برای  از الزم های ضمانت گرفتن – ى داشتآگاهبر آن که کامالً  – هدفش. چنين بود
سر عقل  ىا هحقيرانبطرز تجربه  بواسطهبورژوازی فرانسه . خاطر سهيم شدن در قدرت با نيروهای گذشته بوده صرفاً ب

برای حمله به نظام  ها نه تنها از رهبری توده. يش وحشت زده شده بودها ش فاسد و از شکستيها از خيانت ؛آمده بود
  .دند دفع کندکر  مىوارد فشار  جلو ی را که به يها داد تا توده تکيهآن نظام ه بلکه ب ٬کهنه کوتاهی کرد

استقرار هر و آگاهيش آگاهی جامعه بود . انجام برسانده بورژوازی فرانسه توانست انقالب کبيرش را با موفقيت ب
 ىيی دنيای بورژواها محدوديت برای آنکه چشمش را به ٬در بسيارى موارد .اش بود نهادی تابع آگاهی و اقدام سیاسی

  .رفت میاما به پيش  ٬شد میی نمايشی متوسل ها یيبه خودنما ببندد

ش عليه شرايط عينی الزم برای ى اآگاه. نکرد بلکه از آن گسست، بورژوازی آلمان از همان آغاز نه تنها انقالب اما
 ٬در ذهن او. رسدبانجام سر ه بتوانست  میعليه او فقط انقالب نه توسط او بلکه . ه بودپا خاسته خودش ب سلطه

نظر ه ب آسایشش براىمنزله خطری ه بجنگد بلکه ببايد خاطرش ه منزله هدفی که به نه بدموکراتيک  نهادهای
  .رسيد می

که ای  هرغم او به عهده گيرد، طبقيبود که بتواند مسؤليت رويدادها را بدون بورژوازی و عل نياز ای  هبه طبق ١٨٤٨در 
را به  اش سياسیجسد  باشدحاضر  کننده تعيينبلکه در لحظات  آماده باشدفشار  باپيش راندن بورژوازی  براینه تنها 

  .کار را نداشتند ی اينيکدام توانا بورژوازی شهری و نه دهقانان هيچ خردهنه . دور اندازد

ه هنوز در بند مناسبات قرون وسطائی ب. ورزيد میخصومت  ينده نيز نه تنها با گذشته بلکه با آ بورژوازی شهری خرده
و  که هنوز مهر ىدر عين حال. را نيز از دست داده بود" آزاد"در برابر صنايع  نی ايستادينقد تواناه اما ب ٬برد میسر 

به  بورژوازِی کشتی خرده. ، ميدان را به بورژوازی متوسط و بزرگ تحويل داده بودمى زدبر پيشانی شهرها را اش  نشان
در  ناتوانِگل نشسته، غرق در تعصبات، کر شده از سر و صدای حوداث، استثمارشده و استثمارکننده، حريص و 

  .ی کنترل رويدادهای عظيم زمان را نداشتي، تواناارضاى آن

                                                 
i    کوه(حکومت مانتاین (-  La Montagne – گفته می شد ،راس مجلس می نشستندها که نمایندگان شان در مجلس ملی فرانسه در  به حکومت ژاکوبین..  

ii    هاین– Heinreich Heine  - .شاعر آلمانی  
iii    مارا-  Jean-Paul Marat – های انقالب فرانسه از تئوریسین.  
iv    سو-  sous –   های ارزانی است که در دوره انقالب  منتشر می شدند انتشارات دو سویی اشاره به جزوه. سانتیم ٥واحد پولی فرانسوی معادل  
v    کابه-  Étienne Cabet – های تخیلی فرانسوی از سوسیالیست .  

vi Philippe Buonarroti: History of Babeuf's Conspiracy for Equality 
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 ها قرنکه دهقانان، . محدودتری داشتند ايفای نقش مستقل سياسی بورژوازی شهری نیز امکان حتی از خرده دهقانان
در دوره  زده بودند،پيوند ی استثمار کهنه و نو را ها خود رشتهدرون فقرزده و خشمگين در  و شده به زنجير کشيده 

، پراکنده، منزوی از فاقد تشکلاما، دهقاناِن  .دادند میرا تشکيل  ای آشفته از نيروی انقالبی پرباریمنبع  مشخصى
خودشان،  روستاىمحدود به چارچوب  یافق ديد با  ٬مبهوت – اند مراکز اعصاب سياست و فرهنگکه  – شهرها

نقش مهمی ايفا کننده توانستند به عنوان يک نيروی رهبری  می، نگذشت میشهر در چه آنتفاوت نسبت به هر  بی
به شهرها که برای  را ند و ِدين خودشدکه قيود فئودالی از دوششان برداشته شد، آرام  دهقانان به محض آن. کنند

  .دندش" نظم" افراطىطرفداران  ٬دهقانان آزاد شده. پرداخت کردند ناشناسی حقبا  جنگيده بودند حقوقش

تر خود، بورژوازی لیبرال، رژه  این گروه زمانی در برابر خواهر مسن. فاقد نيروی طبقاتی بودند کراتو روشنفکران دم
ناتوانی  بدين وسيلهتا  به حال خود رها مى کردبورژوازی ليبرال را  ٬در لحظات حساس ٬ديگر ىزمانو ، رفت سیاسی می

  .پراکندند می و اين گيجی را همه جا با خود ساختند مى گيجدر تضادهای حل نشده را  شانخودآنها . کند افشاخود را 

داری اگر چه برای ضروری ساختن  سرمايهانکشاف . تجربه و دانش بود و تشکلبيش از اندازه ضعيف و فاقد  پرولتاريا
 به، توليد محصول مناسبات جديد ٬طبقه کارگر برای به پيش راندن امافئودالی بسنده بود،  ۀمناسبات کهنالغاى 
 بيش از خصومت ميان پرولتاريا و بورژوازی در چارچوب ملی آلمان، . کننده کافی نبود تعيينيک نيروی سياسی  مثابه

آن اندازه که امکان ه دهد، اما نه ببساالر ملی را واهمۀ نقش  بىرفته بود که به بورژوازی فرصت ايفای  اندازه به پيش
درونی انقالب، پرولتاريا را برای استقالل سياسی  اتدرست است که اصطکاکاين . کند واگذار ايفای آن را به پرولتاريا 

انقالب هدر رفتن نيرو شد و بيهوده موجب  و را تضعيف کرد ش، اما در عين حال انرژی و اتحاد عمله بودآماده ساخت
نشينی وادار  عقبو سپس، زير ضربات ارتجاع، به  ٬خسته کننده ىانتظار صبر و ی اوليه، به ها پس از موفقيترا 

  .ساخت

  .بود انگيزی از اين حالت ناتمام و ناقص مناسبات سياسی در دوران انقالب غمويژه روشن و اتريش مثال ب

دوباره و دوباره به نبرد . انگيزی از خود نشان داد شگفت ناشدنی و دالوری تمامانرژی  ١٨٤٨در سال  پرولتاريای وين
از شعاری به شعار  کورمالاز اهداف مبارزه و  عمومىفاقد برداشتی  ٬طبقاتی مبهم يز اغر  تنها به سبباما شتافت، 

 فعال که دموکراتيکِ  گروهيعنی تنها  ٬افتاددانشجويان  دسته آوری ب شگفتطرز ه رهبری پرولتاريا ب. رفت می ديگر 
بدون ترديد . دادها برخوردار بودخر در سير  دليل نيبه هم و ها توده در بيناز نفوذ عظيمی  بودنش فعالبه خاطر 

 ها، اما آنهمبستگى نشان دهندو شرافتمندانه با کارگران  نندتوانستند شجاعانه پشت سنگرها نبرد ک میدانشجويان 
  .خيابان را اهدا کرده بود، کامالً ناتوان بودند" ديکتاتوری" آنهاانقالبی که به  در هدايِت 

کارگران همواره در تمام . نيافته و فاقد تجربه سياسی و رهبری مستقل، از دانشجويان پيروی کرد سازمانپرولتاريای 
ی که با دستشان کار يآنها" کمک از طرفپيشنهاد " ندنک میآقايانی که با مغزشان کار "به نبرد لحظات حساس 

را از  ها مسير آن شانديگر خود ىخواندند و زمان میدانشجويان زمانی کارگران را به نبرد فرا . دادند میرا " ندنک می
، از طرح »لژيون آکادميک«و باتکاء سالح  شان سياسیگاهی با استفاده از نفوذ . ساختند میبه شهر مسدود  ها حومه

 براين نمونه کالسيک روشنی بود از ديکتاتوری انقالبی خيرانديش . دکردن می جلوگيرىکارگران مستقل  یها خواست
مه هنگامیکه تمام کارگران وين به فراخوان  ٢٦برآيند اين مناسبات اجتماعی چه بود؟ بدين منوال که در . پرولتاريا

جلوگيری کنند، هنگامی که تمام مردم ) iلژيون آکادميک(پا خاستند تا از خلع سالح دانشجويان ه دانشجويان ب

                                                 
i  کادم   .سازمان مسلح دانشجویان بود ،یکلژیون آ
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از خود نشان دادند و وين را به تصاحب در ای  هالعاد فوقپايتخت، که تمامی شهر را با سنگر پوشانيده بودند، قدرت 
که سلطنت در حال گريز هرگونه ی شد، هنگام میکه تمامی اتريش برای ياری به وين مسلح بسيج ی آوردند، هنگام

آخرين نفرات قشون پايتخت را تخليه کرده بودند،  ها که تحت فشار تودهی ت داده بود، هنگامرا از دس جسارتی
نيروی سياسی که خواستار در دست  – استعفاء داد ٬بدون آنکه جانشينی تعيين کند وقتکه حکومت ی هنگام

  .شد مین پيداگرفتن زمام قدرت باشد 

کرد و صرفاً رويای  میچنين راهزنانه تضمين شده بود خودداری  اينعمداً از تقبل قدرتی که  بورژوازی ليبرال
  .پروراند میفرار کرده بود، در سر  را که به تيرول بازگشت امپراطور 

به اندازه الزم آن  يگزين کردنبرای جابرای شکست دادن ارتجاع به اندازه کافی شهامت داشتند اما  کارگران
ف اهدااگر چه جنبش کارگری نيرومندی وجود داشت، اما مبارزه طبقاتی پرولتری با . يافته و آگاه نبودند سازمان

تکليف  توانست اين میپرولتاريا، ناتوان در کسب زمام امور، ن. سياسی روشن هنوز به اندازه کافی انکشاف نيافته بود
کنار ه ترين لحظات ب حساسدهد، در  میبورژوا، چنانکه غالباً رخ  یها کراتو دمرساند و تاريخی عظيم را به انجام ب

  .خزيدند می

قدر انرژی و پختگی از جانب پرولتاريا طلب  وادار ساختن اين فراريان از جبهه جنگ به اجرای تعهداتشان همان
  .کارگری الزم بودموقت کرد که برای استقرار يک حکومت  می

در واقع در وين جمهوری برقرار : "ه استش گفتا هدر بار بدرستى در مجموع، موقعيتی ايجاد شد که يکی از معاصرين 
از  طوالنى ىبرای مدت ٬نشد آگاهاين جمهوری که کسی به آن  ."نیست آگاهآن ه ، اما متأسفانه کسی باستشده 

  .گردد میهرگز باز ن ٬رودفرصتی که از دست .. .داد iها بزبورگها صحنه خارج شد و جای خود را به

مبارزه  توانند به نیروی میفقط  ها انقالبمنبعد  السال از تجارب انقالبات آلمان و مجارستان چنين برداشت کرد که
مجارستان بيش از هر کشور : "نويسد می١٨٤٩اکتبر  ٢٤به مارکس به تاريخ ای  هدر ناموی . تکیه کنندطبقاتی پرولتاريا 

اینکه چند دستگی و خاطر ه گذشته از داليل ديگر، ب. رساندکه مبارزه را به سر منزل پيروزی بديگر شانس آن را داشت 
نزاع شدید میان احزاب وجود نداشت و همچنین به این خاطر که انقالب در آنجا تا حد زیادی خصلت مبارزه برای 

 ." ملیدقيقاً به سبب خيانت حزب آن هم با وجود اين، مجارستان شکست خورد، . د گرفته بوداستقالل ملی به خو 

کند که هيچ انقالبی در اروپا پيروز  میبه من ثابت  ١٨٤٨ -٤٩ یها سالو تاريخ آلمان در  امر  اين: "دهد میالسال ادامه 
که در آن ای  ههيچ مبارز . به عنوان يک انقالب سوسياليستی ناب اعالم شود ابتداکه از همان  نخواهد شد مگر اين

حتی  .توفيق نخواهد يافت ٬مسائل اجتماعی صرفاً به منزله نوعی عناصر مبهم مطرح شوند و در حاشيه باقی بمانند
  ."گيردبی صورت يخواهی بورژوا جمهوریاگر مبارزه تحت لوای احياء ملی يا 

ت دارد که حتی در اواسط سده حاما بدون ترديد اين ص. مکث نخواهيم کرد قاطعی ها اين برداشت ما اينجا برای نقد
تمامی ملت فيصله  صداىو هم  همآهنگ یها فشار توانست از طريق تاکتيک  میسياسی ن مسئله رهايىنوزدهم نيز 

کسب نيرو برای مبارزه از موقعيت طبقاتيش، و فقط از موقعيت طبقاتيش،  مستقل پرولتاريا که یها تاکتيکتنها . يابد
  .توانست پيروزی انقالب را تضمين کند می رد،ک مى

                                                 
i Habsburgs 
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بهترين شاهد آن پيدايش شوراهای . شباهتی ندارد ١٨٤٨با کارگران وين سال  وجهبه هيچ  ١٩٠٦سال  ۀطبقه کارگر روسي
از پيش تدارک ديده به منظور تصاحب قدرت  و گر  توطئهی یها سازمان ها اين. نمايندگان کارگران در سرتاسر روسيه بود

توسط خود و با برنامه ی بودند که به طرز حساب شده يها ارگان ها خير، اين. توسط کارگران در لحظه قيام نبودند
، ها تودهپاسخگو به و  ها توده منتخبو اين شوراها، . ساختن مبارزه انقالبيشان ايجاد گشتند همآهنگ برایو  ها ودهت

روحيه سوسياليزم انقالبی هدايت  سياست طبقاتی را با ترین قاطعبودند که دموکراتيکی  بدون ترديد نهادهای
  .کردند می

نخستين خواست و . شود میملت آشکار کردن سلح م مسئلهی اجتماعی انقالب روسيه به خصوص حول ها ويژگی
در پاريس، در تمام اياالت  ١٨٤٨و  ١٧٨٩در سال  – يا گارد ملی بود ياانقالب ايجاد يک ميليس هر دستاوردنخستين 

گارد ملی، يعنی مسلح ساختن طبقات  ايجاد ١٨٤٨در سال . چنین چیزی را شاهد بودیم ايتاليا، در وين و در برلن
نه صرفاً حفاظت  آن روترين اقشارش بود و هدف ميانهی، حتی يو دارا، خواست تمامی اپوزيسيون بورژوا" کرده تحصيل"

، در برابر کودتایی از باال  دنشو  "بخشیده"هایی که ممکن بود  آزادیبگوئيم،  است دست آمده، يا بهتر ه ی بها یاز آزاد 
 ياسان خواست ايجاد ميليس بدين. ی عليه حمالت پرولتاريا بوديهمچنين حمايت از مالکيت خصوصی بورژوابلکه 

: نويسد مینگاران ليبرال انگليسی دوران وحدت ايتاليا  تاريخيکی از . بوضوح خواست طبقاتی بورژوازی بود
 غيرممکنادامه حيات استبداد را  شهریمسلح  ياىکردند که وجود يک ميليس می خوبی درکه ب ها یيايتاليا"

ارتجاع  .i"ينينظمی از پا بینزد طبقات دارا اين ضمانتی بود عليه احتمال هرج و مرج يا هرگونه  ٬بعالوه. سازد می
ی انقالبی، برخوردار نبود، ها ، يعنی توده"هرج و مرج"حاکم که در مرکز عمليات از قشون کافی برای مقابله با 

و سپس  سرکوب کنندنخست به شهرنشينان اجازه داد تا کارگران را  هاستبداد مطلق. اختبورژوازی را مسلح س
  .را خلع سالح و آرام ساخت ها همان

يت توانند اهم مین ها ليبرال. ی نيافتيهيچ گونه پشتيبانی ميان احزاب بورژوا ياخواست ايجاد ميليس ٬در روسيه
اما از طرف ديگر، آنها به . ستا  هداد ها در اين رابطه درس خوبی به آن حکومت مطلقهرا درک نکنند،  تسلیحخطير 

 ١٨٤٨کارگران روسيه با کارگران . ندا هاز و يا عليه پرولتاريا در روسيه نيز پی برد امجز  ياىايجاد ميليسغير ممکن بودن 
که یدر حال ٬شدند می مسلح قالبکردند و با  میسنگ پر  ی خود را باها جيب] کارگران ١٨٤٨در سال . [شباهتی ندارند

  .و شمشير بر کمر داشتندکشيدند  مىی سلطنتی بدوش ها تفنگوکال داران و دانشجويان و  مغازه

، آگاه و هراسان از اين ها ليبرال. انقالب پيش از هر چيز به معنای مسلح ساختن کارگران است تسليحدر روسيه 
حتی حاضرند بدون نبرد موقعيت خود را به استبداد تسليم کنند تا صرفاً از . کنند میپرهيز  ياواقعيت، کالً از ميليس

  .بورژوا پاريس و فرانسه را تسليم بيسمارک کرد iiکه تيرِ همانطور  -مسلح ساختن کارگران احتراز ورزند

کند  می مطرحکه احتمال انقالب را  iiiآقای دژيولگف ٬دولت مشروطه سمپوزيوم ٬کراتو دم-در بيانيه ائتالف ليبرال
ه ضروری جامعه خود بايد آمادگی آن را داشته باشد که برای دفاع از قانون اساسی ب در لحظهٔ : "گويد میدرستی ه ب

 بيند میضروری  ح مردم است، اين فيلسوف ليبراليسلبه تنتيجه منطقی اين موضع دعوت  جا که اما از آن." پا خيزد
خود آماده  تنها الزم است که جامعه." دنالزم نيست همه مسلح شو اساسا " ٬کودتاجلوگيری از  براى ٬اضافه کند که

                                                 
i Bolton King, History of Italian Unity, Russ. trans., Moscow 1901, vol.1, p.220. – L.T. 
ii Adolphe Thier 
iii Aleksei Dzhivelegov 
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گرفت، بايد اين باشد که در قلوب ای  هنتيجگفته اگر بتوان از اين . ستا هچگونگی آن روشن نشد اما. مقاومت باشد
  .استبداد است گری نظامیما واهمه از پرولتاريای مسلح بيش از ترس از  یها کراتو دم

سيويل، خواست  ياىميليس. ستا  هش بدوش پرولتاريا افتادا هتکليف مسلح ساختن انقالب با تمام وزن ٬از اينرو
و بيش از همه مسلح کردن  ها مسلح کردن توده عناى، در روسيه از همان آغاز به م١٨٤٨طبقاتی بورژوازی در سال 

  .ستا هپيوند خورد مسئلهپرولتارياست، سرنوشت انقالب روسيه با اين 
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  انقالب و پرولتاريا - ٤
  

نفسه هدف  فیدولت . است مبارزه برای کسب قدرت حال ميان نيروهای اجتماعی در  علنیی يانقالب زورآزما
، مکانيزم محرک مانند هر ماشين ديگر دارای موتور . اجتماعی مسلطصرفاً ماشينی است در دست نيروهای . نيست
نيروی محرک دولت منافع طبقاتی است؛ مکانيزم آن آژيتاسيون، نشريات، تبليغات . است يىو مکانيزم اجرا ىانتقال

مقننه  آن تشکيالت ىمکانيزم انتقال. ستها شورشو  ها نويسى هضيعر کليسا و مدرسه، احزاب، تظاهرات خيابانی، 
و يا ) همطلق حکومت(مثابه اراده الهی ه است که ب اتممتاز و يا طبق ىها اليه، ىسلطنتى ها سلسله ٬ها کاستمنافع 

 ٬اش پليس ی آن دستگاه اداری است، بايو باالخره، مکانيزم اجرا. شود میوانمود ) ريزماپارلمانت(اراده ملت 
  .يش، و ارتشها يش، زندانها دادگاه

مناسبات  دوباره سازماندهیو  نفىسازماندهی،  زار عظيمی است برایبدولت فی نفسه هدف نيست، بلکه ا
يا  وتواند اهرم نيرومندی برای انقالب باشد  میکنند، يا  می شا هی ادار يها دست بستگی به اينکه چه .اجتماعی

  .برای رکود سازمان يافتهای  هوسيل

سان دولت را در خدمت  چنگ آورد و بدينه ب کوشد تا قدرت سياسی را میهر حزب سياسی که سزاوار اين نام باشد 
 سلطهاً برای عمنزله حزب پرولتاريا، طبه ، بها کراتو دم سوسيال. که وی بيانگر منافعش است، قرار دهدای  هطبق

  .کنند میسياسی طبقه کارگر تالش 

به داری در عين حال  سرمايهبدين معنی، انکشاف . شود میکند و نيرومندتر  میداری پرولتاريا رشد  سرمايهبا رشد 
د شو  میدست طبقه کارگر منتقل ه اما روز و ساعتی که قدرت ب. بسوی ديکتاتوری است پيشرفت پرولتاريامعناى 

به  المللی، و باالخره مستقيماً نه به سطح انکشاف نيروهای مولده بلکه به تناسب قوا در مبارزه طبقاتی، به اوضاع بين
  .و آمادگی کارگران برای نبرد بستگی دارد اتسنن، ابتکار  مثل تعدادی عوامل ذهنی

در سال . رسندببه قدرت رفته پيش افتاده زودتر از کشوری عقبادی ممکن است کارگران در کشوری از لحاظ اقتص
ماه، اما،  مدت دوه درست است که فقط ب. بورژوا، آگاهانه قدرت را در دست گرفتند خردهدر پاريِس  ٬کارگران ١٨٧١

ساعت هم قدرت را در اختيار  بريتانيا يا اياالت متحده، کارگران هرگز حتی برای يک ٬داری سرمايهدر مراکز بزرگ 
از  ٬داردگی بست يک کشور  و منابع ىتکنيک توسعهبه  ىطرزی مکانيکه اين تصور که ديکتاتوری پرولتاريا ب. ندا هنداشت
ترين وجه مشترکی با  کوچکاين ديدگاه . ستا  هابتذال ساده شد حد تااست که " اقتصادی"ترياليزم ما اتتعصب

  .مارکسيزم ندارد

ی يسياستمداران ليبراليزم بورژواکه آن  پيش از ايجاد خواهد کرد که  را به نظر ما، انقالب روسيه چنان شرايطی
منتقل طبقه کارگر به  تواند میداشته باشند، قدرت را شان برای حکومت هاياستعدادبراى نشان دادن کامل  یفرصت
  .عمال اينگونه خواهد بود ٬و در صورت پيروزِی انقالب – گردد

  : نوشت تريبونی يروزنامه آمريکا برای ١٨٤٨ -٤٩ یها سالانقالب ضدبندی انقالب و  جمعمارکس در 
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تر از طبقه کارگر انگلستان و  مانده عقبسياسی و اجتماعی به همان نسبت رفت پيش طبقه کارگر در آلمان از لحاظ"
طبقه يک  تکامل شرايط وجود i!نوکرمثل  ٬اربابمثل . هافرانسه است که بورژوازی آلمان نسبت به بورژوازی اين کشور 

متعدد، ثروتمند،  iiطبقه متوسطيک شرايط وجود  توسعهبا  دست بدست ٬متعدد، نيرومند، متراکم و هوشيار ىپرولتر 
، و بويژه بورژوای گوناگون طبقه ها که کليه جناحی خود تا زمانجنبش طبقه کارگر . رود میمتراکم و نيرومند به پيش 

قالبی  منافع خودشان براساس دولت را و   بزرگ، قدرت سياسی را تصاحب نکرده توليدکنندگانترين جناح آن،  مترقی
ناپذير  اجتناب تصادمدر آن زمان است که . ، هرگز مستقل و دارای خصلتی کامًال پرولتری نخواهد بوداند هنداد جديد

  iii..."د و ديگر امکان به تعويق انداختن آن نيستگير  میحالتى واقعى فرما و کارگر ميان کار 

از آن سوء استفاده بکرات در اين اواخر  متن محوری ها شايد خواننده با اين نقل قول آشنا باشد، زيرا که مارکسيست
مثل  ٬اربابمثل . "ندا هدر ک مطرحده حکومت طبقه کارگر در روسيه ايقابل انکار عليه غير کرده و به منزله استداللی 

، پس برخوردار نيستبرای تصاحب قدرت  الزم يىتوانااز دار  سرمايهآورند که اگر بورژوازی  میايشان برهان " نوکر
  .تر است غيرمحتملسياسی پرولتاريا، هر چه  سلطهکارگری، يعنی دموکراسی  امکان استقرار 

 ، بلکه تجزيه و تحليل مناسباتمتوننه تجزيه و تحليل  – پيش از هر چيز يک روش تجزيه و تحليل استمارکسيزم 
 ضعف به معناى ناپذيری اجتنابطرز ه در روسيه ضعف ليبراليزم کاپيتاليستی ب آيا اين صحت دارد که. اجتماعی

ست جنبش ا هقدرت را تصاحب نکرد بورژوازیزمانی که  جنبش کارگری است؟ آيا اين صحت دارد که در روسيه تا
که  مفلوکى فرمالیزمی فوق صرفاً طرح شوند تا ها که پرسشکافیست  تواند وجود داشته باشد؟ میمستقل کارگری ن
مارکس به يک قاعده کلی ماوراء تاريخی پنهان  نسبیاز لحاظ تاريخى  ۀگفت تبديل يک براىپشت اين تالش 

  . ست، آشکار گرددا هشد

اما در قياس با . خود گرفته ب" یيآمريکا"در روسيه خصلت ای  هی صنعتی، توسعه صنايع کارخانيشکوفادر دوره 
 – ميليون نفر پنجدر روسيه . صنايع اياالت متحده، صنايع کاپيتاليستی روسيه در ابعاد واقعيش کودکی بيش نيست

 نفر  ميليون ششرقم مشابه برای اياالت متحده آمريکا . اشتغال دارند توليدىدر صنايع  –شاغل  جمعيت درصد ۱۶،۶
آوريم جمعيت روسيه خاطر ب هنگامی که دهند، اما میارقام فوق هنوز چندان چيزی به ما نشان ن. است درصد ۲۲،۲و 

برای ارزيابی ابعاد واقعی صنايع روسی و  اما. شوند میتقريباً دو برابر جمعيت اياالت متحده است، بسيار گويا 
ميليارد روبل کاال  ٢٥ معادلی يی بزرگ آمريکاها کارگاه و ها کارخانه ١٩٠٠ی بايد در نظر گرفته شود که در سال يآمريکا

ميليارد روبل بيرون  ۲،۵تر از  ی روسی محصوالتی به ارزشی کمها در همان دوره کارخانهکه يحال توليد کردند در 
  .ivدادند

 ترديدی نيست که تعداد، تراکم، اهميت فرهنگی و سياسی پرولتاريای صنعتی به ميزان انکشاف صنايع کاپيتاليستی
ما بين نيروهای مولده کشور و قدرت سياسی  ٬در هر لحظه معين. بالفصل نيستگی بستاما اين وا. داردبستگی 
المللی وجود دارند که بيان سياسی  بين ملی و ىها خصلتبا  ىگوناگون اجتماعی و سياسیعوامل  ٬آن طبقات

اين واقعيت که نيروهای مولده رغم يعل .دهند میجا کرده و حتی گاهی کامالً تغيير ه ب مناسبات اقتصادی را جا

                                                 
i  یعنی از چنان اربابی باید چنین نوکری توقع داشت!  

ii  یعنی بورژوازی دوران فئودالیزم ،های بین مردم و زمینداران بزرگ است منظور از طبقه متوسط اینجا الیه .  
iii  »مجموعه آثار مارکس و  ،»انقالب و ضد انقالب در آلمان«فصل اول . (ت.ل. ٩- ٨ص  ، ١٩٠٥ ،چاپ آلکسیوا  ،ترجمه روسی ،» ١٨٤٨ – ٥٠آلمان در

  )  ١٠ص  ، ١١جلد  ،انگلس
iv  ت .ل. ٩٩، ص ١٩٠٦، »به سوی شناخت روسیه«مندلیف،  -د.  
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تر از روسيه است، نقش سياسی پرولتاريای روسيه، نفوذش در صحنه سياسی کشور  عظيماياالت متحده ده برابر 
بيش از پرولتاريای اياالت ای  هقابل مقايسغير به طرز  امکان نفوذش در سياست جهانی در آتيه نزديک،خويش و 

  .متحده است

دهد که ميان قدرت سياسی پرولتاريا و بورژوازی از  میکائوتسکی در کتاب اخير خود در باره پرولتاريای آمريکا نشان 
دو حالت کامًال : "نویسد میاو . يک سو و سطح انکشاف کاپيتاليستی از سوی ديگر رابطه مستقيمی وجود ندارد

اندازه، يعنی بدون  بی داری سرمايهعنصر وجه توليد دو در يکی از آن دو، يکی از . وجود دارديک ديگر  متباين با
اين  – آمريکا – در يک حالت. ست، و در حالت ديگر عنصر ديگرا هبا سطح انکشاف اين وجه توليد، رشد کردتناسب 

توان  میمريکا نآاندازه ه ب در هيچ کشور ديگری. در روسيه پرولتاريا استآن که  دار است، حال سرمايهطبقه  ]عنصر[
 هاندازه روسيه اهميت پيدا نکرده در هيچ کجا ب رزمندهپرولتاريای حالی که  صحبت از ديکتاتوری سرمايه کرد، در 

اين اهميت بايستی افزايش يابد و بدون ترديد افزايش خواهد يافت، زيرا که اين کشور صرفاً در همين اواخر . ستا 
را  ىا هچنين مبارز امکان ای  هانداز  است که در مبارزه طبقاتی مدرن شرکت کرده و صرفاً در همين اواخر است که تا

 ش را تا حدودی از روسيه فرا گيرد، ادامها هيندتواند آ میآلمان اينکه  کائوتسکی سپس با اشاره به." ستا هفراهم ساخت
انکشاف ميزان ما نشان دهد، نه در رابطه با ه ما را بيندۀ آ بايدالعاده است که پرولتاريای روسيه  خارقواقعاً : "دهد می

اين واقعيت که رسد  مىبه نظر : "شود میکائوتسکی يادآور  ."طبقه کارگر اعتراضاته با سطح طدر رابسرمايه بلکه 
 گويا، که کندنقض  را تاريخاز برداشت ماترياليستی  ٬داری است سرمايهافتاده ترين دولت بزرگ جهان  عقب ٬روسيه

فقط با آن برداشت ماترياليستی اين "اما در واقع  ٬دهد میو ادامه ا." داند مىتکامل سياسی را اساس تکامل اقتصادی 
 روش تحقيقمثابه يک  ست، کسانی که آن را نه بها هقدين ما ترسيم شدتکه توسط مخالفين و من از تاريخ تناقض دارد

ی روسی ها ويژه اين سطور را به آن مارکسيسته ما ب i."گيرند میاز پيش ساخته در نظر ای  هکليش بلکه صرفاً به منزلهٔ 
هر  استفاده در  براىکه  ىنو مت تاجاتی ازنکه تجزيه و تحليل مستقل مناسبات اجتماعی را با استکنيم  میتوصيه 

به  ی خودخواندهها سيستمارکهيچ کس به اندازه اين . کنند میند، جايگزين ا هشد انتخابموقعيتی در زندگی 
  .دزن میمارکسيزم لطمه ن

داری قرار دارد و از لحاظ  سرمايهينی از انکشاف يسطح پاسان بقول کائوتسکی، روسيه از لحاظ اقتصادی در  بدين
برآيند اين امر اين واقعيت . اهميت و پرولتاريای انقالبی نيرومندی است کم سياسی دارای بورژوازی کاپيتاليست

 –پرولتاريای صنعتی – تنها طبقه نيرومند موجود در کشوردوش ه روسيه ب تماممبارزه برای منافع "است که 
از اين رو پرولتاريای صنعتی دارای اهميت سياسی عظيمی است و به همين خاطر مبارزه برای رها . ستا هافتاد

تبديل  ميان استبداد و پرولتاريای صنعتی منفردپيکار آور استبداد مطلق به يک  خفقانساختن روسيه از کابوس 
ی ايفای نقش يارائه دهند، اما تواناای  هالحظم قابلپشتيبانی توانند  ىمست، پيکار واحدی که در آن دهقانان ا هشد

اش  "ارباب"روسی زودتر از " نوکر" توان نتيجه گرفت مىدال بر اين نيست که پس  ها آيا تمام اين ."را ندارند آن رهبری
  قدرت را تصاحب خواهد کرد؟

 * *      **        **  

 نيم و خود در موقعيتی انقالبی مبالغه ک امکاناتی و يتوانيم در توانا می. توان داشت میدو گونه خوشبينی سياسی 
از سوی ديگر، شايد خوشبينانه حدودی برای . کند مین شان ايجابدوش گيريم که تناسب قوای موجود ه برا تکاليفی 

                                                 
i  ت .ل -  ٥و  ٤، صفحات ١٩٠٦رزبورگ، ت، ترجمه روسی، سن پ»کارگران آمریکایی و روسی«کائوتسکی،  -ک.  
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به فراسوی آن رانده  واسطه منطق موضعمانبناپذيری  اجتناببطرز  که ، در حالیتکاليف انقالبی خود تعيين کنيم
  .خواهیم شد

است، دامنه  یيبورژوااين در نتايج احتراز ناپذيرش  انقالب ما در اهداف عينی آن و بنابراينکه  است با اظهار  ممکن
ی، يپوشی کنيم که بازيگر اصلی اين انقالب بورژوا چشمتمامی مسائل انقالب را محدود ساخته، از اين واقعيت 

  .شود میکسب قدرت رانده به سوی  انقالب روندپرولتارياست که بواسطه کل 

و  ٬راستسياسی پرولتاريا فقط رويدادی گذ سلطه ٬یيدهيم که در چارچوب انقالب بورژواگرمی  شايد به خود دل
 مگر  ٬را رها نخواهد کرد بدون مقاومت سرسختانه آن ٬قدرت را در دست گرفتزمانی که  فراموش کنيم که پرولتاريا

  .گرفته شودزور نيروی مسلح از دستش ه باينکه 

سوسياليستی آماده نيست و از  یشايد باز به خود اطمينان خاطر دهيم که شرايط اجتماعی روسيه هنوز برای اقتصاد 
به  ناپذيری ناچار اجتناببه طرز  منطق موضعش،به خاطر نظر دور بداريم که پرولتاريا پس از کسب قدرت، درست 

وجه مسائل،  به هيچ یيانقالب بورژوا انۀشناس جامعهکلی  عبارت. مديريت دولتی صنايع خواهد گشت استقرار 
حل  ٬آورد میبوجود  معينی يرا که مکانيزم يک انقالب بورژوامشخصى تاکتيکی  -تضادها و مشکالت سياسی

  . کند مین

که  کرديمسرمايه بود، مشاهده  سلطهی که تکليف عينی آن استقرار يدر چارچوب انقالب بورژوا ٬جدهمه اواخر قرن
به سرعت در مقابل آنکه  رغميعل اين ديکتاتوری صرفاً يک رويداد گذرا نبود و . بودپذير  امکان iها پابرهنهديکتاتوری 

آغاز در . جا گذاشته ب بعدىی درهم شکسته شد، مهر خود را بر تمامی قرن يانقالب بورژوا ۀسدهای محدود کنند
 سلطهناپذيری و يا حداقل احتمال  اجتناباند،  یيبورژواکه تکاليف عينی بالفصل آن نيز قرن بیستم، در انقالبی 

پرولتاريا خود به اين امر خواهد پرداخت که . خواهد شدنزديک پديدار  اندازى چشممثابه  سياسی پرولتاريا به
توانيم  میاما ما حتی اکنون هم . نشود ار گذ" رويدادی"صرفاً  – بينان مبتذل اميدوارند واقعچنانچه برخی  –ش ا هسلط

ی درهم يدر برابر سدهای انقالب بورژوابايد آيا اين اجتناب ناپذير است که ديکتاتوری پرولتری : ال کنيمؤ از خود س
دورنمای پيروزی را از بتواند موجود  تاريخی- جهانیممکن است ديکتاتوری پرولتری در شرايط  اينکهشکسته شود يا 

آيا بايد به : شويم میرو روب ىشکستن اين سدها در برابر خود کشف کند؟ اينجاست که ما با مسائل تاکتيکدرهم طريق 
 کنيم، ياتالش سازد، آگاهانه در جهت حکومت طبقه کارگر  میتر  نزديکهمان نسبت که انکشاف انقالب اين مرحله را 

دوش کارگران ه ی بيتلقی کنيم که انقالب بورژوا شانسىبايد در چنين حالتی قدرت سياسی را به منزله يک بداينکه 
  شود؟  پرهيز که از آن  استبهتر و انداخته، 

جای در ه ب: "گفت ۱۸۷۱، عمل کنیم که در مورد کمونارهای  iiولمار "بین واقع"سیاستمدار  آیا بهتر است به گفته
  ؟..".رفتند میبود که به خواب  می دست گرفتن قدرت بهتر

                                                 
i Sans culotte 
ii Georg von Vollmar 
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  پرولتاريا در قدرت و دهقانان - ٥
  

به  – کند مینقش رهبری را ايفا در مبارزه که منتقل خواهد شد ای  هطبقبه  در صورت پيروزی قطعی انقالب، قدرت
اجتماعی  یها گروهوجه ورود نمايندگان انقالبی  يچه بايد فوراً متذکر شد که اين به. پرولتاريابه دست  ٬عبارت ديگر
پرولتاريا را  درست سياسِت : در حکومت باشندکه بايد  میتوانند و  می ها آن. کند مینفی ن را حکومته غيرپرولتری ب

تمام . قدرت فرا خوانده بورژوازی شهری، روشنفکران و دهقانان را ب خردهناچار خواهد ساخت که رهبران با نفوذ 
حکومت را تعيين خواهد کرد، چه کسی در آن از  ىچه کسی محتوای سياس: شود میدر اين خالصه  مسئله

  برخوردار خواهد بود؟ منسجمىاکثريت 
مردم در حکومتی با اکثريت کارگری يک مطلب است و شرکت نمايندگان دموکراتيک  شرکت نمايندگان اقشار 

  .کامالً متفاوت ی محترم، مطلبی ديگر و ها گروگانکم و بيش مثابه ه بدموکراتيک -پرولتاريا در يک حکومت بورژوا

سياست . يش کامالً مشخص استها خيانت و ها ليبرال، با تمام نوسانات، عقب نشينی ىها کاپيتاليستسياست بورژوا 
روشنفکران، به علت موقعيت بينابينی گروه اجتماعى سياست  اما. تر است کاملتر و  مشخصهم  پرولتاريا حتی از آن

شان؛  بودناجتماعی، موقعيت بينابينی و بدوی  دهقانان، به علت گوناگونیشان،  سياسیپذيری  انعطافاجتماعی و 
مطلقاً  – اش سياسی نسن کامل، موقعيت بينابينی و فقدان شخصيتى بیبه علت هم باز  ٬بورژوازی شهری خرده

  .است مترقبهغير اقداماتر از و در نتيجه پُ  حتماالتر از ا، پُ شکل بىنامشخص، 

بدون نمايندگان پرولتاريا را مجسم کنيم تا فوراً متوجه دموکراتيک  يک حکومت انقالبیکه کنيم  تالشست يکاف
از شرکت در يک حکومت انقالبی چنين حکومتی را  ها کراتو دم سوسيالامتناع . معنی بودن چنين مفهومی بشويم بی

شرکت پرولتاريا در يک  لحاظ اصولى اما از . بنابراين معادل با خيانت به انقالب خواهد بود سازد و  مىکامالً غيرممکن 
البته . است تر محتملمجاز و از لحاظ عينی  نيروی رهبری کننده و غالبيک شرکت  به صورتحکومت فقط 

توان چنين حکومتی را به عنوان ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان، ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان و روشنفکران، يا  می
چه : ماند می ت خود باقیو قه ال بؤ اين س امابورژوازی، توصيف کرد،  خردهو طبقه کارگر  حتی يک حکومت ائتالفی

؟ و وقتی ما از حکومت کارگری سخن داشتکسی در اين حکومت، و از طريق اين حکومت بر کشور هژمونی خواهد 
   .باشدطبقه کارگر  يم، جوابمان اين است که هژمونی بايد متعلق بهگوي می

 ٬بعالوه. تشکيل نشده بود ها وجه صرفاً از ژاکوبن هيچه بود، ب ها ارگان ديکتاتوری ژاکوبنزمانی که  ملی،کنوانسيون 
از ديوارهای کنوانسيون، و نياز به يک سياست  در خارج iها نفوذ سان کولت اما ؛در آن در اقليت بودند ها ژاکوبن

يک  ٬از لحاظ صورى ٬کنوانسيونحالیکه  اين در  بنابر. منتقل کرد ها ژاکوبنبه  نجات کشور، قدرت را براىقاطعانه 
چیزی  در بطنبود، " باتالق" موسوم بهالمزاجی  متلونوسيع و " مرکز"و  ها يرونديستژ ، ها ملی مرکب از ژاکوبن مجلس

  .ها ديکتاتوری ژاکوبننبود جز 

و  ندکه در آن نمايندگان طبقه کارگر غالبرا در مد نظر داريم کنيم حکومتی  میوقتی از حکومت کارگری صحبت 
 یها بخش. دبخشی انقالب را وسعت ها پايهکه ندارد جز اين راهى پرولتاريا برای تحکيم قدرتش، . نقش رهبری دارند

                                                 
i  پابرهنه ها!  
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شد و از لحاظ سياسی  جلب خواهندبه انقالب  هنگامىخصوص در روستاها، فقط ه ی زحمتکش، بها متعدد توده
در آن صورت . گرفته باشدبه دست  که پيشگام انقالب، يعنی پرولتاريای شهری زمام دولت را تشکل خواهند يافت

قدرت مقننه خود به وسيله نيرومندی  خواهد گرفت و کمک منابع دولتی انجام ه انقالبی بسازماندهی  آژيتاسيون و 
ی يوزنه انقالب بورژوا تاريخی ما، که تمامی-ماهيت مناسبات اجتماعی. تبديل خواهد شد ها کردن توده انقالبیبرای 

کند، بلکه، حداقل در اولين  میت عظيم ايجاد نالشکمصرفاً گذارد، برای حکومت کارگری  میرا بر دوش پرولتاريا 
ط ميان پرولتاريا و دهقانان تأثير اين امر در رواب. رارزشی نيز دربر خواهد داشتمراحل وجود خود، مزايای بسيار پُ 

  .خواهد گذاشت

روی بورژوازی افتاد، و اين طبقه  ميانهعناصر به دست  قدرت ابتدا از دست استبداد ١٨٤٨و  ١٧٨٩ -٩٣ یها انقالبدر 
انقالبی قدرت را در دست دموکراسی که پيش از آن، )ستی ، مطلب ديگر چگونگی آن(بود که دهقانان را آزاد کرد 

عالقه خود را به آمال  اما کامالًرها شده  بنددهقاناِن از . بگيرد و يا حتی خود را آماده در دست گرفتن آن کرده باشد
مانند ه از دست دادند و با قرار دادن خود ب – بيشتر انقالبرفت پيش عبارت ديگر بهه يا ب – "شهرنشينان"سياسی 

  .رژيم مستبد کهن تسليم کردند و ، انقالب را به ارتجاع سزاری "نظم"در خدمت  سنگين ىيک سنگ زير بنا

را حل دموکراسی  ترين مسائل یيابتداتواند ب ی را که شايديانقالب روسيه اجازه استقرار هيچ نوع نظام مشروطه بورژوا
طلب، نظير ويت و  اصالح یها کراتو بور " دورانديشانه"ی ها تمام کوشش .خواهد دادن درازىمدت  و تا دهد مینکند، 

 ترين منافع انقالبی دهقانان یيابتدادر نتيجه سرنوشت . گردد میتنازع بقاء خنثی  براى خودشانا تالش ب iاستوليپين
به سرنوشت تماميت انقالب، يعنی به  – اجتماعى ويژه ردهمثابه يک ه ، بطور اعمه بو حتی سرنوشت دهقانان  –

  .وابسته استسرنوشت پرولتاريا 

آزاد کننده آنان قرار خواهد  طبقهٔ ه مثابه آورد، در مقابل دهقانان ببه دست  که قدرت را میپرولتاريا، هنگا
، انتقال تمامی وزنه حق حاکمیت آزاد بر خودکراتيک، و استيالی پرولتاريا نه تنها به معنای تساوی دم. گرفت
به اجباری ى ها پرداختبر دوش طبقات ثروتمند، انحالل ارتش آماده و تبديل آن به مردم مسلح و لغو کليه  ها ماليات

در روابط ارضی ) ها مصادره(دهقانان  کليساهاست، بلکه همچنين به معنای برسميت شناختن تمام تغييرات انقالبی
  .کردخواهد محسوب  دولتی در کشاورزی پرولتاريا اين تغييرات را نقطه شروع اقدامات بعدی. خواهد بود

قدر به حفظ رژيم  ترين دوران انقالب، حداقل همان مشکلتحت چنين شرايطی دهقانان روسيه، در اولين و 
  د بود که دهقانان فرانسوی به حفظ رژيم نظامی ناپلئون بناپارت کهنعالقمند خواه) کراسی کارگریو دم(پرولتاريائی 

 ٬و اين بدين معنی است که مرجع نمايندگی ملت. کردمالکان را تضمين -تازه مالکيتناپذير بودن  خدشه زور سرنيزهه ب
  .برای حاکميت پرولتاريا نخواهد بوددموکراتيک  ىچيزی جز پوشش ٬پشتيبانی دهقانان داراىی يتحت رهبری پرولتاريا

تجربيات . ممکن استغيرو جايگزين آن شوند؟ اين  نندز بولی آيا اين امکان هست که دهقانان پرولتاريا را کنار 
دهد که دهقانان مطلقاً قادر به ايفای يک  میتجربه تاريخی نشان . دهند میتاريخی تماماً عليه چنين فرضی شهادت 

  ii.سياسی نيستند مستقلنقش 

                                                 
i   استولیپینPeter Stolypin )در این دوره . ی رسیدبه نخست وزیر  ١٩٠٥در دوره پس از شکست انقالب  که دوران تزار سیاستمدار ارتجاعی -)١٨٦٢ -١٩١١ 

  .ی روستاها بودها قشری از دهقانان ثروتمند و انهدام کمون توسعه اصالحات ارضی طرح کرد که هدف آن کمک به  ای برای برنامه
ii   حمت اتحادیه دهقانان و بعد از آن گروه ز  نخستینآیا ظهور و انکشاف)Trudoviki (اتحادیه . و بعدی تناقض دارد؟ به هیچ وجهباال  با استدالالت  در دوما

گاه ربرخی از عناصبه اضافه  ،هستند ای  تودهپشتیبانی دنبال به است که برخی از عناصر دموکراسی رادیکال که ای  هدهقانان چیست؟ اتحادی که  – تر دهقانان آ
  .و منشور سیاسی آن انقالب دموکراتیک و اصالحات ارضی است گیرد را دربر می – نیستندترین اقشار دهقانان  پائین بوضوح
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روابط  تداومی در طی مسير خود يصنعتی شهرهای اروپا توسعه. تاريخ تبعيت ده از شهر است داری سرمایهتاريخ 
وجود نياورد که بتواند اجرای تکليف بای  هوقت طبق ولی خود روستا هيچ. ممکن ساختغيرفئودالی در کشاورزی را 

  .انقالبی الغاء روابط فئودالی را برعهده گيرد

روستا را در دست خود د که هژمونی سياسی بر کر ی انقالبی توليد يد، نيرو کر شهر، که کشاورزی را تابع سرمايه 
به بردگی  روستاانکشاف بعدی سرانجام  به دنبال .گرفت و انقالب در روابط مالکيت و دولت را به روستا گسترش داد

احياى فئوداليزم در پارلمان اين احزاب، با . اقتصادی سرمايه و دهقانان به بردگی سياسی احزاب سرمايه در آمدند
ی، از طريق ماليات و يدولت مدرن بورژوا. ندا هکردتبديل  تاخت و تازهای انتخاباتی خودی برای يبه قلمرو را دهقانان 

ی دولتی، مدارس دولتی و فساد ها از طريق کشيشو کرده، اسير خوار  نزولچنگال سرمايه  در گری، دهقان را  نظامی
  .ساخته است خواران نزولگرفتار سياست  آنها را، ىا هزندگی سربازخانناشى از 

به همين ترتيب ناچار خواهد گشت که . بورژوازی روسيه تمامی مواضع انقالبی را به پرولتاريا تسليم خواهد کرد
، ايجاد خواهد کردطبقه کارگر به  در چنين موقعيتی، که انتقال قدرت. هژمونی انقالبی بر دهقانان را نيز تسليم کند

دهقانان  اگر حتی چندان مهم نخواهد بود . ماند میگری باقی نکار دموکراسی  برای دهقان راهی جز پشتيبانی از رژيم
 ٬آورد می ی گرديا را به دور رژيم بورژواهآنمعموال چه که  تری از آن بيشاين پشتيبانی را با درجه آگاهی نه چندان 

در راه بدون اتالف وقت ی که از رأی دهقانان برخوردار است، قدرتش را يهر حزب بورژوا کهحاليدر  اما. دانجام دهن
جای خود را به يک حزب ديگر  ٬ه شدجاهای باريک کشيده ب رد، و سپس اگر کارگي میچاپيدن و فريفتن دهقانان بکار 

آگاهی  رشدروستا و  ىدهد، پرولتاريا، با اتکاء بر دهقانان، تمام نيروهای ممکن را در راه ارتقاء سطح فرهنگ میسرمايه 
ديکتاتوری پرولتری و "يم روشن است که نظر ما در مورد ا هگفت حاله از آنچه تا ب. سياسی دهقانان بکار خواهد بست

ی سياسی همکار  دانيم يا نه و يا چنين شکلی از  میرا مجاز  اين نيست که آيا از نظر اصول آن مسئله. چيست" دهقانی
پذير  تحقق ٬به طور مستقیم و فوریحداقل  ٬کنيم که چنين چيزی میما صرفاً فکر ". خواهيم میخواهيم يا ن می"را 

  .نيست

 ی موجود بر دهقانان نفوذ داشته باشد يايست که يا يکی از احزاب بورژواا در واقع يک چنين ائتالفی مستلزم اين
 کدام ما سعی کرديم نشان دهيم که هيچ امارا ايجاد کرده باشند،  دشاندهقانان حزب مستقل و نيرومند خو اينکه 

  .ممکن نيست

                                                                                                                                            
جنبش  رشدهر چه : این اتحادیه است، باید به این نکات توجه کنیم یکه علت وجود") استفاده از زمین مساوی در حق("در مورد برنامه ارضی اتحادیه دهقانان 

از هم پاشیدن اتحادیه دهقانان زودتر  روندبرسد، به همان نسبت هم  ها و توزیع آن ها مصادره زمین مرحلهترشود و هر چه زودتر به  میقعو تر  گستردهدهقانی 
ی ها ی ارگانی دهقانان، یعنها اعضای آن، در  کمیته. از هم پاشیدنی که ناشی از هزاران تضاد طبقاتی، محلی، روزمره و تکنیکی خواهد بود .خواهد شد آغاز

ی دهقانی قادر نخواهند بود که ها کمیته اداری -اقتصادیگفته پیداست که نهادهای ا انقالب ارضی در روستاها، نفوذ خود را اعمال خواهند کرد، ولی ن
  .ای که یکی از سیماهای اساسی جامعه مدرن است وابستگی. شهر را از بین ببرند بهروستا  سیاسیوابستگی 

 ها کادت ازمذبوحانه  ها خواهی، آن در دوران توهمات مشروطه. ی انقالبی دهقانان استها بیان تناقضات موجود در آرمان »گروه زحمت«شکلی  بیرادیکالیزم و 
م استقالل عد. دموکرات در آمدند تحت رهبری گروه سوسیال به شکلی طبیعی ها در موقع انحالل دوما، آن. دندروی کر  دنباله) خواه ی مشروطهها دموکرات(

. ، یعنی در زمانی که قدرت باید به دست انقالبیون بیفتد، به روشنی دیده خواهد شدنیاز استکه به ابتکار عمل مصممانه ای  هدر لحظدرست نمایندگان دهقانان 
 .ت .ل
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  رژيم پرولتری - ٦
 

مثابه نماينده انقالبی ملت و رهبر ه پرولتاريا ب. قدرت برسده سری باد با تکيه بر شور و طغيان سر توان میپرولتاريا فقط 
گرفتن قدرت دست  در  با اما. در مبارزه عليه استبداد و توحش فئودالی وارد حکومت خواهد شد آن ۀشناخته شد

وجه  هيچه مثبت، و در اين رابطه پرولتاريا ب یها سياستعصر جديدی را خواهد گشود، عصر قانونگذاری انقالبی و 
آنچه که رغم يعل .اراده ملت حفظ خواهد کرد ۀشناخته شد سخنگوىمثابه ه تواند مطمئن باشد که نقش خود را ب مین

ی مردم بگويند، اولين اقدامات ها ی برخی تعصبات در ميان تودهيمورد پا بر جاخواجگان ليبرال ممکن است در 
رو روب ال تمام ملتست، با پشتيبانی فعا رژيم سابق و بيرون راندن ساکنان آن iاسیاوژ  لهیطو سازی  پاککه  پرولتاريا

  .خواهد گشت

حکومت کارگری . تمام مناسبات اجتماعی و دولتی تکميل خواهد شددموکراتيک  بازسازى سازی سياسی با پاکاين 
  ...قاطعانه در کليه مناسبات و رويدادها مداخله کندبود زير نفوذ فشارها و مطالبات بالواسطه ناچار خواهد 

خون مردم ه ب شان دست از حکومت و ارتش که کليه افرادی اخراج عبارت است از اولين تکليف حکومت کارگری
کار  اين. ندا همردم شدضدی که بيش از همه مرتکب جنايات بر يها و برکناری و يا انحالل تمام هنگ است هآلود
مأمورين جديدى از نظام  ايجادامکان  کهآن پيش از ها مدتيعنی . بايد در همان اولين روزهای انقالب انجام شود می

دموکراسی  .گردد میمطلب به همين جا ختم ن اما. بوجود آیدسری اسر  ياىمنتخب و مسئول و سازماندهی ميليس
  .خواهد بود بيکاری مواجه مسئلهارضی، و  مسئلهکارگری بالفاصله با مسائل طول ساعات کار روزانه، 

آن  ماهيت طبقاتیو  خواهد شدتر  عميقسياست پرولتاريای صاحب قدرت  ٬با گذشت هر روز. يک چيز روشن است
د شد، نانقالبی ميان پرولتاريا و ملت از هم گسيخته خواه پيوندهاى ،همگام با آن. گشتخواهد  آشکار هر چه بيشتر 

با مشخص شدن سياست حکومت کارگری، يعنی همراه  خواهد گرفت، و به خود  طبقاتی دهقانان شکل سياسی تجزيه
ی ها و تبديل آن به سياست طبقاتی، ميزان خصومت مابين بخشدموکراتيک -عمومىی ها خاتمه سياست

  .افزايش خواهد يافت آن ۀدهند تشکیل

صعود به  ٬پرولتری در ميان دهقانان و روشنفکرانضدی و تعصبات يبورژوا-یيفردگرا ۀانباشته شدن سن فقداناگر چه 
نه به اين تعصبات  فقداناز طرف ديگر الزم است در نظر داشته باشيم که  اما. کمک خواهد کرد قدرت پرولتاریا به

و فقدان شخصيت اجتماعی  بدوى بودن، اجتماعى شکلی بیسياسی،  بربریتآگاهی سياسی بلکه به سبب خاطر 
و فعال پرولتری  پيگير قابل اعتمادی برای سياست  اساسد نتوان مین وجههيچ ه يک از اين خصوصيات، ب هيچ. است

  .دنبوجود آور 

وضع . خواهد شدرو روب ست،ا که تمام بار بر دوش آنای  هدهقانان، يعنی قشر ويژ  کليهالغاء فئوداليزم با پشتيبانی 
هر قانونی که به منظور  اما. بر درآمد نيز مورد پشتيبانی اکثريت عظيم دهقانان قرار خواهد گرفتتصاعدی ماليات 

با نخواهد شد، بلکه حتی رو روب فعال اکثريت دهقانان لىحمايت از پرولتاريای کشاورز وضع گردد نه تنها با همد 
  .دشخواهد  روبرو ال اقليتی از آنان نيز عمخالفت ف

                                                 
i    سی سال تمیز نشده بود تا اینکه هرکول آن را تمیز کرد پادشاه الیس که اصطبلی بزرگ با سه هزار گاو داشت که) یا آوگیاس(اشاره به اسطوره یونانی اوژیاس.  
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رغم يعل بدين ترتيب آن اشتراک منافعی را که و پرولتاريا ناگزير خواهد شد مبارزه طبقاتی را به داخل روستاها بکشاند 
 نخستين لحظهٔ پرولتاريا از همان . شود، از بين ببرد میشک در ميان تمام دهقانان يافت  بیدامنه نسبتاً محدود آن، 

گرفتن قدرت ناچار خواهد بود که در تخاصم ما بين فقيران روستا و ثروتمندان آن، ما بين پرولتاريای کشاورزی دست ب
ی ها و پايهسازد  مىاين امر را مشکل که ناهمگونی دهقانان يدر حال. بيابد خود را گاه تکيهو بورژوازی کشاورزی، 

ميان ه طبقاتی بپيشرفتۀ  بردن مبارزه براى مانعى استطبقاتی ناکافی  تفکيک، کندمى سياست پرولتری را محدود 
موانع زیادی در برابر طبقه کارگر  ٬بدوى بودن شرايط دهقانان. استپرولتاريای شهری اصلى گاه  تکيهدهقانان، که 

  .ایجاد خواهد کرد

بر بخشی از  ناچاربه ، شان فوقانیمخالفت فعاالنه اقشار  ٬از همه بيشتر و  ٬از شور افتادن دهقانان، انفعال سياسی آنان
  .بورژوازی شهری تأثير خواهد گذاشت خردهروشنفکران و 

محدودتر و  زمين زير پايشتر باشد،  قاطعانهتر و  واضحهر چه سياست پرولتاريا بعد از تسخير قدرت  ٬ترتيب بدين
  ...ناپذيرند اجتنابکامالً محتمل و حتی  ها اين همه. دشتر خواهد  لرزان

کردن و  اشتراکیسياست پرولتری که با مخالفت متحدين پرولتاريا مواجه خواهد شد  از  دو جنبه عمده
  .استانترناسيوناليزم 

انزوایشان از عهد و پيوندهای سياسی و  ی ويروستانظرانه  تنگ ديدگاهی دهقانان، يبورژوا خردهو خصلت  شرايط بدوى
  .وحشتناکی در راه تحکيم سياست انقالبی پرولتاريای در قدرت ايجاد خواهد کردشکالت مجهانی، 

 هرهبری آن را در دور  ٬بشوندست که وارد حکومت موقت ا اين ها کراتو دم سوسيالتصور اين موضوع که وظيفه 
و بدين منظور بر  ننداصالحات مبارزه ک شدن اين تر  راديکالگيرند، برای هر چه بدست ب انقالبیدموکراتيک  اصالحات

رها  ندا هرا که بنا کردای  هقلع کراتيک،و نجام رساندن برنامه دما هب و سپس، بعد از ٬اتکاء کنند يافته سازمانپرولتاريای 
ين ترتيب يک دوره سياست ا  هاپوزيسيون بروند و ب جناحه و خود ب ٬ی گشوده شوديسازند تا راه برای احزاب بورژوا

را زير سوال نفس مفهوم حکومت کارگری  خودست که اای  هگونه ب وقايعمعنای تصور ه افتتاح نمايند، بری را اپارلمانت
ين شکل تجريدی عاری از ا هب مسئله رحط – مجاز استغير" از نظر اصولی"بدين علت که چنين امری  نه. مى برد

انقالبی  يوتوپيزميعنی نوعی  ٬بافی خيال و بدترين نوع واقعىغير که چنين امری مطلقاً  ين علتا هبلکه ب – معناست
  . مبتذالنه است

  :بدين دليل

ی حداکثر و حداقل، در دورانی که قدرت در دست بورژوازی قرار دارد، واجد اهميت ها تقسيم برنامه ما به برنامه
تمام مطالباتی را که با مالکيت خصوصی  ٬وجود قدرت در دست بورژوازی همين واقعيِت . اصولی وافر و عميقی است

چنين مطالباتی محتوای انقالب سوسياليستی را . کند میاز برنامه حداقل ما حذف  ٬وسايل توليد تلفيق ناپذيرندبر 
  . گيرند مىفرض  پيشرا ديکتاتوری پرولتری  وجودو  مى دهندتشکيل 

سوسياليستی، تقسيم برنامه به حداکثر و حداقل تمام  مجرد انتقال قدرت به يک حکومت انقالبی با اکثريتیه ب اما
تحت هيچ  يک حکومت پرولتری. از دست خواهد داد بالفاصله ٬ی خود را، هم از لحاظ اصولی و هم در عملامعن

 همان. هشت ساعت کار در روز را در نظر بگيريم مسئله .تواند خود را در چنين چارچوبی محدود کند مین شرايطى
 اين يک بند برنامه حداقل سوسيال کند و بنابر میداری را نقض ن سرمايهوجه مناسبات  هيچه انيم اين بد میطور که 

ولی بگذاريد اجرای واقعی اين اقدام را در دوران انقالب، در زمان تشديد شور طبقاتی . دهد میرا تشکيل دموکراسی 
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 ىشکل تعطيله ب مثالداران، بطور  سرمايهشک نيست که اين اقدام با مقاومت متشکل و قاطعانه . مجسم کنيم
  .خواهد شدرو روب و اخراج کارگران، ها کارخانه

قدر هم راديکال  ی، هريبايد بکند؟ يک حکومت بورژوا حکومت چه . رانده خواهند شد ها صدها هزار کارگر به خيابان
ناچار  پس. ناتوان است ها تعطيل کارخانهدر مقابله با باشد، هرگز اجازه نخواهد داد که اوضاع بدين مرحله برسد، زيرا 

  .نشينی خواهد شد، هشت ساعت کار اجرا نخواهد گشت و کارگران ناراضی سرکوب خواهند گرديد عقببه 

واضح است . نتايج کامالً متفاوتی خواهد رسيد ر در روز کالً بهسياسی پرولتاريا اجرای هشت ساعت کا سلطهتحت 
 ميانجىايفای نقش  هانو خوا استبر سرمايه  اتکا برای حکومتی که خواهان اتکاء بر پرولتاريا و نه مانند ليبراليزم

. نخواهد بود برای افزايش ساعات کار روزانهای  هبهان ها بسته شدن کارخانه ٬نيست بورژوايى دموکراسی" طرف بی"
ی يتوليد بر مبناسازماندهی  و  شدهی تعطيل ها برای حکومت کارگری فقط يک راه وجود دارد و آن مصادره کارخانه

  .است سوسياليستى

ش، حکم هشت ساعت کار ا هفرض کنيم که حکومت کارگری، به پيروی از برنام: طور استدالل کرد توان اين میالبته 
بر مبنای حفظ و دموکراتيک زند که نتوان با توسل به برنامه باگر سرمايه دست به مقاومتی  .در روز را صادر کند

چنين . ندشو  میدامان پرولتاريا ه و دست ب دهند مى ءافاستع ها کراتو دم سوسيالمالکيت خصوصی بر آن فائق آمد، 
انقالب راه حلی  توسعهگشا خواهد بود، اما برای پرولتاريا و يا برای  مشکلراه حلی فقط از ديدگاه گروه عضو حکومت 

ناچار به را  ها کراتو دمخواهد بود که سوسيال  همانوضعيت عيناً  ها کراتو دم سوسيالبعد از استعفای . نخواهد بود
از ابتدا از اينکه  تاتری به انقالب خواهد بود  بزرگمقابل مخالفت متشکل سرمايه خيانت  در  فرار. دکر تسخير قدرت 

اينکه  د تاشو حقيقتاً بسيار بهتر خواهد بود وارد حکومت نطبقه کارگر  برای حزب. دکردن مى خوددارىتقبل قدرت 
  .دنبال داشته باشده بنيز ضعفش باشد و سپس استعفايش را  آشکار شدننتيجه ورودش، 

جرا ا  هبيکاری ب مسئلهقدرت رسيده ناچار است مؤثرترين اقدامات را در راه حل ه ی که بيپرولتاريا. مثال ديگری بزنيم
د مطالبات کارگران بيکار را با استدالالتی نتوان میبگذارد، زيرا کامالً بديهی است که نمايندگان کارگران در حکومت ن

  .ی انقالب پاسخ گوينديدر باره خصلت بورژوا

اين به معنای يک  – چگونگی آن در حال حاضر برای ما مهم نيست – تقبل کندولی اگر حکومت مخارج بيکاران را 
جور و  داران، که در ِاعمال سرمايه. نفع پرولتاريا خواهد بوده تغيير فوری و کامالً اساسی در توازن قوای اقتصادی ب

در . زبون حس خواهند کرد اقتصادی لحاظرا از  دوجود ارتش ذخيره کار بودند، خو  ر متکی ب وارهستم بر کارگران هم
  .ستا هناتوان ساخت سياسیرا از لحاظ آنها  نيز حکومت انقالبی ى کهعين حال

کار را نکند،  اگر اين. ستا  هکردکنندگان را هم تقبل  اعتصابمخارج  ٬مخارج بيکاران، در نتيجه تامينحکومت با 
  .خواهد کرد خود را تضعيف ىی وجود ها مستقيماً و بی چون و چرا پايه

. ماند میباقی ن ها داران راهی جز توسل به بيرون راندن کارگران، يعنی تعطيل کارخانه برای سرمايه ٬در اين صورت
 ٬اين بنابر وتوانند وقفه در توليد را تحمل کنند تا کارگران،  میتری  بيشواضح است که کارفرمايان مدت بسيار 

به  مبادرتو  ها آن مصادره کارخانه وشته باشد دا مقابل اخراج عمومی در  يک پاسختواند  مىحکومت کارگری فقط 
  .، استها ترين آن بزرگ توليد جمعی يا دولتی، حداقل در

وجه نبايد تصور شود که حکومت  هيچه ب. دشمسائل مشابهی ايجاد خواهد  ها مصادره زمين نيز به صرف در کشاورزی
، آنها را قطعه کنند میمقياس عظيم توليد  هم اکنون در امالک خصوصی که آن دسته از پرولتری به محض مصادره 
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 برای حکومت کارگری ٬رابطهدر اين . برداری به توليدکنندگان کوچک خواهد فروخت بهرهقطعه کرده و برای 
اين مسير در  اما. است نها مسير ممکنت توليد تعاونی تحت کنترل جمعی و يا مستقيماً زير نظر دولتسازماندهی 

  .جهت سوسياليزم است

به اين شکل تواند  میندر يک حکومت انقالبى  ها کراتو دم سوسيالمشارکت دهد که  میروشنی نشان ه تمام اينها ب
به  ٬نخواهند کرد نشينی عقبدهند که در مورد برنامه حداقل  میبه کارگران از پيش تعهد حالیکه عين  درباشد که 

ممکن غيرکامالً ای  هتحقق چنين قرار داد دوجانب. نخواهند گذاشت قدم فراتر دهند که از آنب بورژوازی نيز قول
کننده وارد  رهبرینيروی  مثابهٔ ه بلکه ب ناتوانی ها مثابه گروگانه همين واقعيت که نمايندگان پرولتاريا نه ب. است

اشتراکی کردن را در دستور بدين معنا که . برد میشوند، خط مرز بين برنامه حداقل و حداکثر را از بين  میحکومت 
وجه، نه به نيات اوليه  هيچه ب ٬شود مىمتوقف که در آن پيشروی پرولتاريا در اين جهت  ىا هنقط .دده میروز قرار 

  .داردبستگی  ب پرولتری، بلکه به تناسب نيروهاحز 

دموکراتيک  ی، از ديکتاتوریياز ديکتاتوری پرولتری در انقالب بورژوا خاصىگونه شکل  توان از هيچ میاين دليل نه ب
 از فراتر رفتن از حدود برنامه امتناعبدون طبقه کارگر  .گفتسخن ) يا ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان(پرولتری 

 بار مصيبتدر اين مورد  میهتو هرگونه . ديکتاتوری را حفظ کنددموکراتيک  تواند خصلت میخويش ندموکراتيک 
  .دکشانخواهد را به سازش دموکراسی  سوسيالو از همان آغاز  خواهد بود

ی اين مبارزه در راه حفظ و ها که يکی از سالحيدر حال. پرولتاريا پس از تسخير قدرت، تا به آخر برای آن خواهد جنگيد
خواهد  سازى اشتراکیسياست آن بخصوص در روستاهاست، اسلحه ديگر سازماندهی،  تحکيم قدرت، آژيتاسيون و 

که حزب بعد از در دست گرفتن  استپيشروی از موضعی براى  ناپذير  اجتنابنظام اشتراکی نه فقط تنها راه . بود
  .خواهد بود نيز  با پشتيبانی پرولتارياضع برای حفظ اين مو ای  ه، وسيل، بلکهگيرد مىقدرت در آن قرار 

و  حکومت مطلقه انحاللکه ای  هايد – در مطبوعات سوسياليستی فرموله شد وقفه بىهنگامی که ايده انقالب 
ی ها خيزش اجتماعی، ۀی رشد يابندها مادصبا تهمراه  ،داد میانقالب سوسياليستی پيوند  يک بهرا  فئوداليزم

مطبوعات  –، و حمالت پی در پی پرولتاريا عليه امتيازات اقتصادی و سياسی طبقات حاکم ها توده جديد یها بخش
توانيم اجازه  میيم، ولی اين را ديگر نا هحال بسيار تحمل کرده ما تا ب"شان بر آمد که  خشم همآهنگ ما فرياد" مترقی"

مبادرت به اقدامات استثنائی فقط در شرايط . بخشيد »قانونی«به آن اعتبار توان ب انقالب راهی نيست که. بدهيم
ست که آن را هر چه زودتر به ا بلکه اين. بخش مداوم ساختن انقالب نيست آزادیهدف جنبش . استثنائی مجاز است

  .لکاو غيره و ذ" هدايت کند قانونیمجراهای 

 کنون که تا قانونى" دستاوردهای"کنند عليه انقالب حتی از ديدگاه  میجرأت ندموکراسی  تر همين راديکالنمايندگان 
ريزم، اسلحه نيرومندی اوجود خود پارلمانت برای آنان اين عجوزه پارلمانی، اسبق بر. موضع بگيرند ٬ستا هآمدبه دست 

موضع خود را نه بر مبنای  هاآن. گزينند میراه ديگری را بر  ها آن. شود میبرای مبارزه عليه انقالب پرولتری محسوب ن
تاريخی، بر مبنای " امکان"بر مبنای  – دهند میآيد قرار  می ىنظرشان واقعه چه که ب قانون، بلکه بر مبنای آن

 و چرا که نه؟ آنتونيو، آن بورژوای زاهد ونيزی،". مارکسيزم"باالخره، حتی بر مبنای ... سياسی، و باالخره" بينی واقع"
  :چه خوش گفت

  ."آورد اگر الزم باشد از کتاب مقدس هم نقل قول میشيطان "
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پندارند، بلکه حتی امکان  میراديکال نه تنها ايده يک حکومت کارگری در روسيه را عجيب و غريب  یها کراتو دماين 
گويند  میآنها . کنند میای که در پيش داريم رد  تاريخیانقالب سوسياليستی در اروپا را هم در دوران 

توان از تعيين موعد انقالب  میآيا اين حقيقت دارد؟ مسلماً ن." ی انقالب هنوز مرئی نيستندها شرط پيش"
 .تاريخی آن را نشان دادواقعی اندازهای  چشم، ولی الزم است گفتسوسياليستی سخن 
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  سوسياليزم پيش شرط هاى - ٧

  

" يوتوپيا"را از تبديل مارکسيزم به " هامارکسيست"از  یبرخ امر اين  یمارکسيزم، سوسياليزم را به علم تبديل کرد، ول
  .داردیباز نم

وجود " برای جامعه آينده الزمهاى  شرط پيش"پرسد که آيا  می،  ىتعاونژکف، در بحث عليه برنامه اجتماعی کردن و رُ 
سودجويى انکشافی در تکنيک که انگيزه  درجه از چنان ندعينی مادی عبارتهاى  شرط پيش": دهد دارند؟ او توضيح مى

و در نتيجه توليد اجتماعی در رأس  برسندبه حداقل  فردى، تالش، تهور و مخاطره ]؟[و عالقه به نقديات شخصى
های  بخش[!] در تمام بزرگمقياس  در توليِد [!] تقريباً کامل سلطهچنين سطحی در تکنيک با . دگير مسائل قرار 

  :دهد رژکف ادامه میi."ارتباط بسيار نزديک دارد ٬اقتصادی

ايم؟ حتی شرايط الزم ذهنی و روانی، نظير رشد  آيا به چنين مرحله ای رسيده .. آيا اين شرايط هم اکنون وجود دارند؟" 
، وجود را ممکن سازدتوده مردم  عظيموحدت معنوی اکثريت  ى که بتواندآگاهی طبقاتی ميان پرولتاريا به حد 

ين اتحاديه گران معروف فرانسوی در آلبی، و چند های توليدکنندگان، نظير شيشه ما از اتحاديه. خارجی ندارد
در چنان دهد که حتی  نشان می دربهترين شکل ممکنتجربه فرانسه اما . کشاورزی، همچنين در فرانسه، سراغ داريم

ها متوسط  اندازه اين شرکت. اند توسعه نيافته یتعاون] سيستم[سلطه به حد کفايت برای نيز شرايط ای  پيشرفتهکشور 
 در رأس توسعه صنعتی قرار ندارندداری نيست،  های معمولی سرمايه تها باالتر از سطح شرک است، سطح تکنيک آن

  ".اند رسيدهمعمولی و سطح متوسط به يک ، بلکه ن آن نيستندبراره و 

توان  در حيات اقتصادی باشد، می هاهای توليدی مؤيد نقش عمده آن انجمنفقط هنگامی که تجربه منفرد هر يک از "
الزم برای وجود  توان مطمئن بود شرايط شويم، فقط در آن هنگام است که می میگفت که ما به نظام جديدی نزديک 

  ii".آن برقرار شده است

ی هم در مورد آنچه يبورژوا ادبياتبا کمال احترام به حسن نيت رفيق رژکف، متأسفانه بايد اقرار کنيم که حتی در 
، مسئلهخاطر خود اين بالاقل . هستیمآيند بندرت با چنين سردرگمی روبرو  سوسياليزم به شمار می هاى شرط پيش

  .در باره اين سردرگمی تعمق کنيم کمىبخاطر رژکف، ارزش دارد که  حتی اگر نه

و  سودجويى شخصىکه انگيزه "ايم  نرسيده" انکشافی در تکنيک درجه چنان" به دارد که ما هنوز  رژکف اعالم می
و در نتيجه توليد اجتماعی در رأس مسائل قرار  برسندبه حداقل  فردى، تالش، تهور و مخاطره ]؟[نقدياتعالقه به 

  "  .دگير 

خواهد بگويد که اوًال تکنيک نوين هنوز به حد کفايت  ظاهراً رژکف می. فهم معنای اين قطعه قدری دشوار است
واحدهای  کامل" تقريباً " سلطهن حذفی مستلزم نيروی کار انسانی را از صنعت حذف نکرده است و ثانياً تضمين چني

                                                 
i  کروشه ها از تروتسکی .  
ii رژکف .ن ]N. Rozhkov[،» ت .ل -٢٢و  ٢١، صفحات »ارضی مسئلهدر باره.  
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 تمامی جمعيت کشورکامل" تقريباً " پرولتريزه شدن، و در نتيجه مستلزم ىهای اقتصاد  رشتهکليهدر  بزرگ توليدى
  ."تعيين کرده است فاطعيت بامارکس "که گويا  ندا شرط الزم برای سوسياليزم پيشاين ها آن دو . است

با آن مواجه خواهد شد  شبه هنگام فرارسيدن کاپيتاليستی که به گفته رژکف سوسياليزممناسبات وضعيت  بگذاريد
در  بزرگمقياس  در توليِد [!] تقريباً کامل  سلطه"داری،  سرمايه طور که گفته شد، در شرايط همان. تجسم کنيمرا 

توسط در کشاورزی و صنعت، به معنای پرولتريزه شدن کليه توليدکنندگان کوچک و م" های اقتصادی بخش[!] تمام
استخدام نيروی  ٬کامل تکنيک ماشينی در اين واحدهای عظيم سلطه ٬اما.يعنی تبديل تمامی جمعيت به پرولتارياست

به ارتش  –درصد ٩٠مثالً  –د و در نتيجه اکثريت قريب به اتفاق جمعيت کشوررسانبه حداقل خواهد  را کار انسان
درصد جمعيت، ولی هيچ  ٩٠گفتيم . تبديل خواهند شد ٬کنند رالفقرا زندگی میذخيره کار که به خرج دولت در دا

منطقی شرايطی را تجسم کنيم که در آن تمامی توليد عبارت است از يک مکانيزم بطور چيز مانع از آن نيست که 
. يافته احتياج دارد عنوان کار زنده فقط به يک ارانگوتان تعليمبکه  واحد iىمتعلق به يک سنديکا و  واحد خودکار 

تحت چنين . است iiیکبارانوفس -تئوری منطقی بسيار مشعشع پرفسور توگانهمان دانيم، اين  همانطور که می
در چنين  ٬الوهبع. راند کند، بلکه بر تمامی ميدان فرمان می را اشغال می" اول صف"نه تنها " توليد اجتماعی"شرايطی 

تراست اين درصدی که صاحب  ١٠، زيرا تمامی ملت، به استثنای است شده اجتماعی عاً نيز طب مصرفاوضاعی، 
بارانوفسکی  -و آشنای توگان خندانبدين سان، در پس رژکف چهره . برند در دارالفقرا به سر می دولتهستند، به خرج 

ند و از گروه شو  می خارجمردم از دارالفقرا . گذاردبتواند به صحنه قدم  می اکنون سوسياليزم. کنيم را مشاهده می
  .البته هيچ گونه انقالب يا ديکتاتوری پرولتاريا نيز ضرورتی ندارد. کنند غاصبين خلع يد می

توليد تعاونی در داخل آن  برترىيک کشور برای سوسياليزم، امکان  رسيدگىبه گفته رژکف، دومين عالمت اقتصادی 
. االتری از ساير واحدهای کاپيتاليستی قرار ندارندآلبی در سطح ب  گری شيشه های تعاونی حتی در فرانسه هم. است

پيشاپيش توسعه در  گر هدايتها به منزله واحدهای  گردد که تعاونی توليد سوسياليستی فقط هنگامی ممکن می
  .قرار گيرند اقتصادی

پيشرفت اقتصادی  درتوانند رهبری را  ها نمی علت اين که تعاونی. است وارونه شدهتمامی استدالل از آغاز تا به انتها 
روی  پيش ىزياد به عهده گيرند اين نيست که توسعه اقتصادی به کفايت پيش نرفته است، بلکه اين است که 

برای چه نوع تعاونی؟ برای تعاون  اماآورد،  گمان، توسعه اقتصادی شالوده تعاون را بوجود می بی. است کرده
با . دهد به ما نشان می تصويری از چنين تعاون کاپيتاليستی را ای هر کارخانه – کاپيتاليستی، برمبنای کار مزدی

های تعاونی  تواند شرکت چگونه می داری رمايهس توسعه اما. يابد توسعه تکنيک اهميت اين گونه تعاون نيز افزايش می
ها و کارتل توانند بهای تعاونی  قرار دهد؟ رژکف بر چه اساسی اميدوار است که شرکت" اول صنايع صف"را در 
ها را از ميدان بدر کنند و در پيشاپيش توسعه صنعتی جای گيرند؟ بديهی است اگر چنين امری رخ دهد،  تراست
تنها امرى که باقى پس .بايد به طرزی خودکار صرفاً واحدهای کاپيتاليستی را مصادره کنند های تعاونی می شرکت

تنظيم و  شودفراهم  اشتغال شهروندانرای کليه اى که ب اندازهبه ساعات کار روزانه ماند عبارت است از کاهش  مى
بدين ترتيب خصوصيات عمده سوسياليزم برقرار . ر شوداحتراتا از بحران تولیدهای مختلف  توليد در رشته حجم

  .و نه ديکتاتوری طبقه کارگر الزم است نه انقالببه هيچ وجهى  با این استدالل باز هم روشن است که. شود می

                                                 
i  یعنی نوعی از تشکیالت کارفرمایان مثل کارتل و تراست(غرض سندیکاهای کاپیتالیستی است (  

ii  یکبارانوفس -توگانمیخائیل )Mykhailo Tuhan-Baranovskyi ( مارکسیزم قانونی"از رهبران ."  
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ای رسيده باشد که ه آگاهی طبقاتی پرولتاريا به چنان مرحل"ضرورت اينکه، : شرط الزم سوم، شرطی روانی است
ی ابايد به معن" وحدت معنوی" بديهى استاز آنجا که ." کنداکثريت قريب به اتفاق مردم را از لحاظ معنوی متحد 

که رفيق رژکف شرط الزم روانی سوسياليزم را  گرفتبايد نتيجه همبستگی آگاه سوسياليستی تلقی گردد، بنابر اين 
بنابر اين رژکف بوضوح چنين فرض . داند دموکرات می در حزب سوسيال" اکثريت قريب به اتفاق مردم"تشکل 

توده پرولتر به صفوف ارتش ذخيره  افزودنتوليدکنندگان خرد به خيل پرولتاريا و  افزودنداری، با  کند که سرمايه می
مردم را از لحاظ ) درصد؟ ٩٠( اکثريت قريب به اتفاقدموکراسی خواهد آفريد که  امکان را برای سوسيالکار، اين 

  .معنوی متحد سازد و ذهنشان را روشن کند

ها در قلمرو رقابت  تعاونی سلطههمانقدر غيرممکن است که  داری بربريت سرمایهتحقق اين امر در جهان 
ملت که از لحاظ روحيه و " اکثريت قريب به اتفاق"بود، آنوقت آن  پذير می تحققچنین چیزی  اگر  البته. داری سرمایه

سرمايه را سرکوب کرده، اقتصاد سوسياليستی را بدون انقالب يا  ناچيز  چند قطب مشکلىآگاهی متحدند، بدون هيچ 
  .ددنسازمان می دا ديکتاتوری 

اصلی  هاى طشر  پيش"مارکس که اماخود . داند موزگار خود میرژکف مارکس را آ. شود سوالی مطرح میاينجا  اما
درآمد بالفصل انقالب  را پيش ١٨٤٨انقالب  ٬به ايجاز تشريح کرده است »مانيفست کمونيست«را در " سوسياليزم

داری هنوز پا برجاست، در يافتن اشتباه  سال، از آنجا که دنيای سرمايه ٦٠البته پس از . دانست سوسياليستی می
شود؟ آيا او توجه نکرد که ب ىاشتباه چنينتوانست مرتکب  مارکس چگونه می اما. طلبد مارکس چندان فراستی نمی

های توليدکنندگان در راس  تعاونیهنوز اند؛ که  نيافتهبرترى های صنعت  در کليه رشته بزرگهنوز واحدهای 
مانيفست «مبنای عقايدی که در  بر هنوز اکثريت قريب به اتفاق مردم  اند، که قرار نگرفته بزرگهای  شرکت

کنيم، پس چگونه بود  ی را حتی امروزه هم مشاهده نمیياند؟ اگر ما چنين چيزها بيان شده متحد نگشته »کمونيست
يسه با در مقام مقا ١٨٤٨ملتفت نشد که چنين چيزی وجود ندارد؟ ظاهراً، مارکس به سال  ١٨٤٨سال در که مارکس 

  !پردازی بيش نبود جوان خيال ٬مصون از خطای امروزهمارکسيسِت های  کوکی بسياری از ماشين

قدين مارکس نيست، با اين وصف وی انقالب پرولتری تبينيم که اگر چه رژکف به هيچ وجه از زمره من بدين ترتيب می
را که تعداد قابل  ادراکاتىاز آنجا که رژکف . اندازد شرط اساسی سوسياليزم کامالً به دور میرا به مثابه پيش 

، الزم تانتايج منطقى آنها به پيش برده است ٬النظرند متفقهای هر دو گرايش حزب ما در آن  ای از مارکسيست مالحظه
  .بيشتر بپردازيم روشهای اشتباهات وی از لحاظ اصول و  است به ريشه

ما هرگز و در هيچ کجا . ها متعلق به خود اوست ر باره سرنوشت تعاونیضمناً بايد متذکر شد که استدالل رژکف د
ن پيشرفت ساده و غيرقابل مقاومت تمرکز توليد و پرولتريزه شدن مردم و هم در يايم که هم به چن سوسياليستی نديده

پيش تلفيق اين دو . های تعاونی توليدکنندگان قبل از انقالب پرولتری اعتقاد داشته باشد شرکت سلطهعين حال به 
تر است تا در مغز انسان، گرچه حتی اين هم به نظر ما هميشه غيرممکن  شرط در تکامل اقتصادی بسيار مشکل

  .نمود می

ليد، توسعه تکنيک، و رشد آگاهی در ميان تمرکز تو . پردازيمبتری هستند  رايج باورهایديگر که " شرط پيش"به دو  اما
روند و نه تنها به  میبه جلو  باهماين فراشدها  اما. اساسی برای سوسياليزم هستند و  گمان شروط الزم ها بی توده

هر يک از اين فراشدها . ندساز  می محدودبخشند، بلکه در عين حال حرکت يکديگر را کند و  تحرک می انگيزهيکديگر 
ليکن انکشاف کامل هر يک . کند تر ايجاب می ينياالتری، انکشاف معينی از فراشد ديگر را در سطحی پابدر سطح 

  .بدون انکشاف کامل بقيه ممکن نيست
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که مواد اوليه را از دامن  خواهد يافتگمان کمال مطلوب خود را در مکانيزم خودکار واحدی  توسعه تکنيک بی
اگر موجوديت نظام  .به پای انسان بريزدبرای مصرف  شده ه و پرداختهو به شکل اشياء ساخت ندطبيعت بر چي

در چارچوب نظام  کرد، اين فرض که تکنيک از آن محدود نمی منتجداری را مناسبات طبقاتی و مبارزه انقالبی  سرمايه
نيز داری را  يک مکانيزم خودکار واحد، خود به خود سرمايه مثابهداری با نزديک شدن به کمال مطلوب خود به  سرمايه

  .نبودپايه از بين می برد، چندان بی 

اگر اين گرايش را به . تمرکز توليد، که ناشی از قوانين رقابت است، ذاتاً گرايش به پرولتريزه کردن تمامی جمعيت دارد
را تا به آخر پيش خواهدبرد به شرط  کار خوداری اين د ی در نظر بگيريم، اين فرض صحيح خواهد بود که سرمايهيتنها

ها پيش  تحت تناسب معينی از نيروها، وقوع اين امر، و مدت ٬؛ امامتوقف نکندآنکه انقالب فراشد پرولتريزه کردن را 
، مانند کرده باشد های زندان داری اکثريت ملت را تبديل به ارتش ذخيره و محبوس در سربازخانه از آنکه سرمايه

  .ناپذير است اجتناب

در  به شکل تدریجی، آگاهی بدون ترديدبعالوه، در سايه تجربه مبارزات روزمره و تالش آگاهانه احزاب سوسياليستی، 
توانيم در دنيای خيال اين رشد را تا بدان جا دنبال  ی در نظر بگيريم، میيبه تنهانيز حال رشد است و اگر اين فراشد را 

همبستگی و هدف  ، و روحيهٔ باشندهای سياسی متشکل شده  های کارگری و سازمان مردم در اتحاديهکنيم که اکثريت 
توانست بدون هيچ تأثير پذيری کيفی بطور کمی افزايش يابد،  اگر اين فراشد واقعاً می. باشدمتحدشان کرده واحد 

آگاه و " مدنیفرمان "ز طريق يک آميز در حدود قرن بيست و يکم يا بيست و دوم ا سوسياليزم به طور مسالمت
  .بود القول، قابل تحقق می متفق

محسوب شرط  پيشی که از لحاظ تاريخی برای سوسياليزم يتمام مطلب در اين واقعيت نهفته است که فراشدها اما
ات کنند و با رسيدن به مرحله معينی که مقتضي ند، بلکه يکديگر را محدود میياب انکشاف نمی در انزوامی شوند 

کيفی  ىتغيير  – ای که از حدود رياضی اين فراشدها بسيار فاصله دارد مرحله – کند متعددی آن را تعيين می
  .آورند که ما به نام انقالب اجتماعی می شناسيم د، و با ترکيب پيچيده خود آن چيزی را به وجود میپذيرن می

ها،  در آکادمینه دانيم رشد آگاهی  همانطور که می .رشد آگاهی – از فراشدی که آخر از همه ذکر کرديم شروع کنيم
در طی زندگی بلکه پرولتاريا را به مدت پنجاه، صد يا پانصد سال نگه داشت،  ی که ممکن است بتوانييعنی در جا

رشد آگاهی پرولتاريا مبارزه طبقاتی را . گيرد صورت مى و بر مبنای مبارزه طبقاتی دارى سرمايههمه جانبه در جامعه 
العمل متقابل طبقه حاکم را  بخشد، و اين به نوبه خود عکس تری به آن می تر و با هدف د، خصلت عميقساز  دگرگون می

سلطه های صنعت  در کليه رشته بزررگهای  ها پيش از آن که شرکت مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی مدت. دانگيز  میبر
  .رسيداوج خود خواهد  به نقطهٔ  ٬خود را آغاز کنند

به عالوه، بديهی است که رشد آگاهی سياسی به رشد عددی پرولتاريا بستگی دارد و ديکتاتوری پرولتری مستلزم آن 
ولی اين به هيچ وجه به . چيره شودی يست که تعداد پرولتاريا به حد کافی زياد باشد تا بر مقاومت ضدانقالب بورژواا

پرولتاريا " اکثريت قريب به اتفاق"و  شده باشندپرولتر  بايد ردم میم» اکثريت قريب به اتفاق«اين معنی نيست که 
تر از ارتش  آگاه انقالبی پرولتاريا بايد قوی البته روشن است که ارتش. شده باشندبايد آگاهانه سوسياليست  می

باشند که  وضعيتىبايد در  تفاوت جمعيت می يا بی مردد، بينابينى هاى اليهضدانقالبی سرمايه باشد، و در عين حال 
طبعاً، سياست . آنها را به جبهه انقالب جلب کند و به جبهه دشمنان خويش نراند بتواند ديکتاتوری پرولتری رژیم

  .را آگاهانه در نظر بگيرد امر  بايد اين پرولتری می
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  .روستا است بر شهر  هصنعت بر کشاورزی و سلط هژمونىتمام اينها به نوبه خود مستلزم 

و به ترتيب صعودی  شان سوسياليزم را به ترتيب نزولی عموميت هاى شرط پيشيم کوشيد تا اکنون خواه
  .بررسی کنيم شان پيچيدگی ِ

سوسياليزم، يعنی توليد . باشد توليد با برنامه نيز می مسئلهتوزيع مساوی نيست، بلکه  مسئلهسوسياليزم صرفاً  -١
ای رسيده باشد که واحدهای  نيروهای مولده به مرحله توسعهتعاونی به مقياس عظيم، فقط هنگامی ممکن است که 

هر چه واحدهای بزرگ بر واحدهای کوچک بيشتر بچربند، يعنی هر چه . بزرگ از واحدهای کوچک بارآورتر باشند
تر خواهد شد، و در نتيجه سطح  شده نيز از نظر اقتصادی پر صرفه اجتماعیبيشتری يافته باشد، توليدِ  توسعهتکنيک 

  .رهنگی کل جمعيت نيز در اثر توزيع مساوی بر پايه توليِد با برنامه باالتر خواهد بودف

از همان هنگام که تقسيم اجتماعی  -هاست که موجود بوده است شرط عينی برای سوسياليزم مدت پيشنخستين اين 
جايگزين مانوفاکتور گرديد، به توليد ماشينی  و  و از زمانی که کارخانه. کار منجر به تقسيم کار در مانوفاکتور شد

توانست  می شانتر شدند، اجتماعی کردن واحدهای بزرگ هر چه باصرفه. حتی بيشتری هم وجود داشته است درجات
دستی به مالکيت  صنايعهای  روشن است که انتقال تمام کارگاه. معادل ثروتمندتر شدن هر چه بیشتر جامعه باشد

به مالکيت ساخت، حال آنکه انتقال مانوفاکتورها نخواهد حتی يک پشيز هم ثروتمندتر ا را هآن نورا مشترِک تمام پيشه
و يا بهتر  – کنند ها به دست کارگرانی که در آنها کار می ، يا انتقال کارخانهاین مانوفاکتورها کارِ  قطعه مشترک کارگران

گمان سطح مادی زندگی مردم  بی – جمعيتای بزرگ به دست تمامی  است بگوئيم انتقال تمام وسائل توليد کارخانه
  .تری رسيده باشد، اين سطح نيز باالتر خواهد بود الیعبرد، و هر چه توليد به مقياس بزرگ به مرحله  را باال می

، يعنی يک ١٦٩٦شود که در سال  ياد می ٬انگليسيکى از نمايندگان مجلس  i٬ِبلرزدر نوشتجات سوسياليستی اغلب از 
مستقًال تمامی احتياجات خود را برآورده  ستباي های تعاونی که می انجمنقرن پيش از توطئه بابف، طرحی برای ايجاد 

. دباشن نفر  ٣٠٠الی  ٢٠٠متشکل از ى توليد بايد ها اين طرح، اين تعاونی مطابق. ، به پارلمان پيشنهاد کردساختند مى
آن چه حائز اهميت است اينست که  يم؛ برای منظور ما الزم هم نيست؛يا بيازماتوانيم استدالل او ر  دراينجا نمی

از اواخر قرن  نقداً ، شکل گرفته باشدنفری  ٥٠٠، يا ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠های  ، حتی اگر فقط بر حسب گروهاشتراکىاقتصاد 
  .شد میبه صرفه دانسته  ىتوليد  لحاظاز  به بعد هفدهم

هر  ٬iii"اشتراکی هاى کمون"کننده،  مصرف-های توليدکننده انجمنهای خود را برای  طرحiiدر اوايل قرن نوزدهم، فوريه
هر  اما در اند؛  شان شهرت نداشته محاسبات فوريه هرگز به علت صحت .تدارک ديدنفر،  هزار  ٣الی  ٢از  تشکليک م

. تر از مثال فوق انداخت به مراتب وسيع اقتصادی اشتراکىاو را به فکر واحدهای  زمانحال، توسعه مانوفاکتور در آن 
 آزاد های تر به کمون فوريه ماهيتی بسيار نزديک "ِاشتراکی هاى کمون"های جان بلرز و هم  انجمنروشن است که هم 

ها و  بودن آن "غيرممکن"ی که تخيلی بودنشان نه در يها کنند، کمون ها آرزويش را می اقتصادی دارند که آنارشيست
بلکه در اين  – ت کرد که شدنی هستندابثاهای کمونيستی در آمريکا  کمونوجود  – شان بودن"طبيعت برخالف"يا 

  .مانده بودند پيشرفت اقتصادی عقب سال از ٢٠٠الی  ١٠٠بود که 

                                                 
i  بلرزجان John Bellers - -  ای به پارلمان منتشر ساخت طرح خود را به صورت خطابیهزمینداری بود که عضو پارلمان نبود، بلکه.  

ii  شارل فوریه- Charles Fourier– از سوسیالیست های تخیلی فرانسوی  .  
iii phalansteries 
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انکشاف تقسيم اجتماعی کار، از يک طرف، و توليد ماشينی از طرف ديگر منجر به اوضاعی گشته که امروزه تنها 
، توليد الوهبع. مند گردد دولت است تواند از مزايای توليد جمعی به مقياس وسيع بهره ای که می تعاونیتشکيالت 

های  دولتۀتواند در داخل مرزهای محدود کنند وسياليستی، هم به داليل اقتصادی و هم به داليل سياسی، نمیس
  .منفرد مقيد شود

ناشى از ، در اواخر قرن گذشته مزايای اقتصادی نداشت، يک سوسياليست آلمانی که ديدگاه مارکسيستی iآتالنتيکوس
به خيالبافى شهرت آتالنـتيکوس به هيچ وجه . محاسبه کرد رااجرای اقتصاد سوسياليستی در واحدی نظير آلمان 

وی استدالالت خود را بر . زد دور می داری عقايد وی عموماً در داخل مدار جريان عادی اقتصادی سرمايه .نداشت
را تضعيف  شاين امر نه تنها استدالل. داد ها و مهندسين معتبر مدرن قرار می iiمبنای نوشتجات آگرونوميست

به هر حال، . دارد مصون می مورد بیرا از خوشبينی  ویزيرا . آن به حساب مى آيدکند، بلکه برعکس جنبه مثبت  نمی
با بکار بستن منابع تکنيکی اواسط  و  رسد که با سازماندهی مناسب اقتصاد سوسياليستی يجه میآتالنتيکوس به اين نت

  .دو يا سه برابر شود و ساعات کار روزانه نصف گرددد دهه نود قرن نوزدهم، درآمد کارگران می توان

بارآوری بيشتر کار در . دادنبايد پنداشت که آتالنتيکوس نخستين کسی بود که مزايای اقتصادی سوسياليزم را نشان 
از سوی ديگر، گواه  اند را نشان داده ريزی توليد لزوم برنامه های اقتصادی که بحران واحدهای بزرگ، از يکسو، و 

که اين  بودتنها خدمت وی اين . آتالنتيکوس ىتری بر لزوم سوسياليزم بوده است تا حسابداری سوسياليست کننده قانع
  .يبی بيان داشته استمزايا را به ارقام تقر 

تر نيروی تکنيکی انسان، سوسياليزم را هر چه سودمندتر  از آنچه گفته شد حق داريم نتيجه بگيريم که رشد بيش
تکنيکی برای توليد جمعی به نقد صد يا دويست سال است که به کفايت  شرط های پیشخواهد ساخت؛ 

مقياس ملی، بلکه به ميزان وسيعی در مقياس جهانی نيز از  دراند، و در حال حاضر سوسياليزم نه تنها  وجودداشته
  .است لحاظ تکنيکی سودمندتر

در طی قرون هجدهم و نوزدهم مزايای توليِد . کافی نبودآن ِصرف مزايای تکنيکی سوسياليزم به هيچ وجه برای تحقق 
های بلرز و  هيچ يک از طرح. دادنه به شکل سوسياليستی بلکه به صورت کاپيتاليستی نشان  مقياس عظيم خود را در 

  .و قادر به اجرای آن وجود نداشتند حاضر در آن زمان نيروهای اجتماعی  چرا؟ زيرا که. فوريه به مورد اجرا در نيامد

اگر ما در . رسيم اقتصادی آن می-اجتماعیهای  شرط پيشتکنيکی سوسياليزم به -توليدی هاى شرط پيشاکنون ما از  -٢
ای که توسط تخاصم طبقاتی شکاف برداشته، بلکه با جماعت همگونی که آگاهانه شکل اقتصاد خود  عهاينجا نه با جام

گمان برای آغاز ساختمان سوسياليستی کامالً بسنده  گزيند سروکار داشتيم، محاسبات آتالنتيکوس بی را بر می
در حال . پنداشت واقعاً اثر خود را چنين میود، بعامى های بسيار  خود آتالنتيکوس، که از قماش سوسياليست. بود می

توان  همیشه می. حاضر چنين ديدگاهی فقط در محدوده شرکت خصوصی يک فرد واحد يا يک کمپانی قابل اجرا است
آالت نوين، مواد اوليه جديد،  از قبيل معرفی ماشين –را  انتظار داشت که یک رئیس شرکت یک طرح اصالح اقتصادی

چنين که بتوان نشان داد فقط زمانى قبول کند  – مزد پرداخت های جديد ريت کار، و يا سيستمشکل نوينی از مدي
در اينجا منافع . ، اين کافی نيستسروکار داريمولی از آنجا که ما با اقتصاد جامعه . است طرحى دارى مزيت تجارى

 صرفاً عليهخودخواهی يک طبقه . آنچه به نفع يکی است به ضرر ديگری است. ندصادم با يکديگر در ت متعارض

                                                 
i Ballad Atlanticus 

ii  گرونومی   . به علم استفاده از گیاهان به منظور ایجاد غذا و سوخت گفته می شود) برزشناسی(آ
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بنابر اين، به منظور تحقق . کند عمل می جامعه، بلکه در عين حال به ضرر کل نيست خودخواهی طبقه ديگر 
که به  ی اجتماعی وجود داشته باشدينيرو  داری سرمایهسوسياليزم، الزم است که در ميان طبقات متخاصم جامعه 

که بتواند داشته باشد به حد کافی قدرت براى تحقق آن و  بوده ، در تحقق سوسياليزم ذينفعاش عينی قعيتمو دليل
  .دآيها و منافع متخاصم فائق  بر مقاومت

ی اجتماعی را در پرولتاريا کشف ينيرو  اينتئوريک  صورتب ست کهااين در يکی از خدمات اساسی سوسياليزم علمی 
ی خود را فقط در يکند، رها داری رشد می ناپذيری همگام با سرمايه داد اين طبقه که به نحو اجتناب کرد و نشان

در  عاقبتراند و بدين ترتيب اصول سوسياليزم  وی را به طرف سوسياليزم می اش يابد، تمام موقعيت سوسياليزم می
  .بشودپرولتاريا  تواند چيزى جز اعتقادات نمى درازمدت

ثابت  اگر دارد  اظهار می هنگامى که ،برداشته توان دريافت آتالنتيکوس چه گام عظيمی به عقب آسانی می بنابراين به
نيز  روزانهشود، بلکه ساعات کار  با انتقال وسايل توليد به دست دولت، نه تنها رفاه عمومی تضمين می"شود که 
اهمیتی جامعه بينابينى سرمايه و ناپديد شدن طبقات  راکمصّحت داشتن يا نداشتن تئوری ت ديگر يابد،  تقليل می

  ".نخواهد داشت

 به فتيشبيهوده است که اميد خود را "رسند، ب اثباتبه گفته آتالنتيکوس، به محض آنکه مزايای سوسياليزم به 
انتقال از توليد بايد دست به تحقيقات وسيعی بزنيم و تدارک جامع و کاملی را برای  می .متکى کنيمتوسعه اقتصادی 

  i."يمينما[!] خصوصی به توليد دولتی يا اجتماعی آغاز

فوری تدارک " آغاز"ها و با پيشنهاد  دموکرات سوسيال جويانه تهای صرفاً مخالف اعتراض به تاکتيکباآتالنتيکوس 
م دوم، لند و ويلهر براى اين ام ها هنوز فاقد قدرت الزم دموکرات کند که سوسيال می انتقال به سوسياليزم، فراموش

سوسياليزم  به برقراری یقصد مترين ک امارا در دست دارند، آن ، اگر چه قدرت رايشستاگ آلمانو اکثريت بولو 
کرد، حال آنکه  ياهای پرشوری در عرصه تئوری اقتصادی بنا میو خود را بر ر  ی سياسیيگرا فوريه تخيل. ندارند

کننده استوار  نما و قانع بطرز مبتذلی معقول نيست، برمبنای حسابداریِ تر تخيلی  آتالنتيکوس سياست خود را، که کم
تر از  قانع کنندهوجه هيچ به iiولرنز  دودمان هوهن نزدهای سوسياليستی آتالنتيکوس  با اين وصف طرح. کند می

  .های به سلطنت بازگشته نيست iiiبوربن نزدهای فوريه  طرح

سوسياليزم امکان تحقق بيابد؟ به عبارت  شرط پيشای رسيده باشد تا دومين  بايد به چه درجه اجتماعی می تفکيک
؟ آيا بايد نصف، دوسوم يا نه دهم جمعيت شده باشد؟ سعی در باشدمیزان چه بايد به نسبی پرولتاريا  ۀديگر، وزن

 تالش، در چنين وهله نخستدر . سوسياليزم مطلقاً بيهوده خواهد بود شرط پيشتعيين حد صرفاً رياضی اين دومين 
- آيا بايد توده عظيم شبه. گنجانيده شود" پرولتاريا"بايد تصميم بگيريم که چه کسی بايد در مقوله  میى الگووار 

ی که يها را در آن بگنجانيم؟ توده صنعتىهای ذخيره پرولتاريای  را در آن بگنجانيم؟ آيا بايد توده ىنادهق -پرولتری شبه
های شهر را در شکل  خورند و از طرف ديگر خيابان گدايان و دزدان جوش می ،طفيلیاز يک طرف با پرولتاريای 

کنند؟ اين مسئله به  در رابطه با نظام اقتصادی نقشی طفيلی ايفا میآنهايى که  بطور کلیو فروشان پر کرده،  خرده
  .ای نيست ساده هيچ وجه مسئله

                                                 
i Atlanticus, The State of the Future, published by Dyelo, St. Petersburg 1906, pp.22 and 23   .  
ii Hohenzollern 
iii Bourbons 



تايج و چشم اندازھان 43  

revolutionary-socialism.com  سوسياليزم انقالبىگرايش  

بورژوازی در مبارزه برای . کند مقياس عظيم ايفا می در بستگی به نقشی دارد که در توليد  اهميت پرولتاريا کامالً
پيش از آنکه موفق به کسب قدرت سياسی شود، وسايل توليد  و  کند سياسی بر قدرت اقتصادی خود تکيه می سلطه

 اما. کند جامعه تعيين می ويژه آن را در  ۀای است که وزن اين آن نکته. ساخته استکشور را در دست خود متمرکز 
. نصيب خواهد ماند ها، تا خود انقالب سوسياليستی از وسايل توليد بی پرولتاريا، علیرغم تمام خواب و خياالت تعاونی

وسايل توليدی که در دست بورژوازی است فقط توسط همان قدرت اجتماعی وی در اين واقعيت نهفته است که 
از ديدگاه بورژوازی، پرولتاريا نيز يکی از وسايل توليد است که همراه با ساير وسايل . يدتواند به حرکت درآ پرولتاريا می

خودکار اين مکانيزم است و علیرغم تمام غير پرولتاريا تنها جزء  اما. دهد يک پارچه را تشکيل می و  يک مکانيزم واحد
دهد که بنا  به پرولتاريا اين قدرت را می اين موقعيت.فروکاسته شوديک ماشين خودکار  وضعيتتواند به  مساعی نمی

. دساز دچار وقفه  يا در کل يک بخشدر ی يا عمومی، کارکرد مرتب اقتصادی جامعه را يبه اراده از طريق اعتصابات جز 
ای که به  به نسبت مقدار نيروهای مولده – به فرض تعداد مساوی – بدين ترتيب روشن است که اهميت پرولتاريا

 ۀيعنی، يک پرولتر در يک کارخانه بزرگ، اگر ساير عوامل يکسان باشد، از وزن. يابد افزايش می ٬آورد حرکت در می
رخوردار تری ب اجتماعی بيش از وزنهٔ ور دستی، و يک کارگر شهری  اجتماعی بيشتری برخوردار است تا يک کارگر پيشه

بعبارت  .یيتری است تا يک کارگر روستاشاجتماعی بيوزنٔه ، و يک کارگر شهری دارای ور است تا يک کارگر پيشه
چيره مى يابد، به همان نسبت که صنعت بر کشاورزی  می کوچک برترىبر توليد  بزرگبه همان نسبت که توليد  ٬ديگر
اگر . کند پيدا مىنقش سياسی پرولتاريا اهميت بيشتری  د،شو  می غالبو به همان نسبت که شهر بر روستا  شود

داد  ای در نظر بگيريم که پرولتاريای اين کشورها همان نسبتی از ملت را تشکيل می ان يا انگليس را در دورهتاريخ آلم
نه تنها همان نقشی را که امروزه پرولتاريای روسيه  هادهد، خواهيم ديد که آن روسيه تشکيل می ىکه امروزه پرولتاريا

  .توانستند چنين نقشی را ايفا کنند شان نمی نیتند، بلکه بواسطه اهميت عيگرفکند، بعهده ن ايفا می

 ١٥هنگامی که در آلمان جمعيت شهرها فقط . کند همانطور که ديده ايم اين مطلب در مورد نقش شهرها نيز صدق می
د که شهرهای کر توان تصور  ، نمیوجود داردداد، نظير آن چه امروزه در روسيه  درصد کل جمعيت کشور را تشکيل می

 .کنند میایفا  کردند که امروزه شهرهای روسيه همان نقشی را در زندگی اقتصادی و سياسی کشور ايفا میآلمان 
به شهرهای ما  ٬ت از طريق شبکه راه آهنال يااتمرکز مؤسسات عظيم صنعتی و تجاری در شهرها، و ارتباط شهرها و 

ها بسيار بيش از رشد جمعيت  اهميت آنرشد . مراتب بيش از رقم محض تعداد ساکنين آن داده استه اهميتی ب
در ايتاليا . خود بيش از افزايش طبيعی جمعيت کل کشور است هاست، و در عين حال رشد جمعيت شهرها به نوبهٔ  آن
شد،  درصد جمعيت می ١٥بالغ بر  –نه فقط پرولترها بلکه همچنين استادکاران مستقل –وران تعداد پيشه ١٨٤٨سال  در 

تر از  کردند به مراتب کم آنها ايفا می ولی نقشی که. وران و پرولترها در روسيه امروز نسبت پيشه تر از  يعنی نه کم
  .نقش پرولتاريای مدرن صنعتی روسيه بود

تسخير قدرت  تعيين اينکه چه نسبتی از کل جمعيت در لحظهٔ  تالش براىاز آن چه گفته شد بايد روشن باشد که 
به جای آن چند رقم تقريبی که در حال حاضر نيروی عددی نسبی پرولتاريا . ثمر است بايد پرولتر باشد تالشی بی می

ارتش، کارمندان  شامل( ١٨٩٥جمعيت شاغل آلمان در سال . کنیم ارائه میدهد  پيشرفته نشان می را در کشورهای
شامل کارگران (نفر  ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠از اين تعداد . نفر بود ٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠) شود نمى ٬دولت و اشخاصی که شغل معينی ندارند

تعداد کارگران کشاورزی و صنعتی . پرولتر بودند) در کشاورزی، صنعت، تجارت وهمچنين خدمات خانگی ىمزد 
و اعضای  ، نظير کارگران صنايع خانگیبودندنفر باقی مانده هم واقعاً پرولتر  ميليون ٨بسياری از . نفر بود ١٠٬٧٥٠٬٠٠٠

. نفر بود ٥٬٧٥٠٬٠٠٠در کشاورزی ىبه طور جداگانه تعداد کارگران مزد . ، و غيرهکردند می خانواده که با آنها کار 
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 ١٨٩٥متعلق به سال  کنیم که این ارقام یادآوری می. داد درصد کل جمعيت کشور را تشکيل می ٣٦ی يجمعيت روستا
در  –است ايجاد شده ١٨٩٥سال  گذشته مسلماً تغييرات عظيمیدر مقايسه با زماندر طی يازده سالی که از آن . است

 درصد کل جمعيت ٤٢جمعيت روستائی  ١٨٨٢در سال (ی يجهت افزايش نسبت جمعيت شهری به جمعيت روستا
هر  به نسبت، افزايش نسبت پرولتاريای صنعتی به پرولتاريای کشاورزی، و باالخره افزايش مقدار سرمايه توليدی )بود

غالب را در کشور  مولدد که پرولتاريای آلمان از دير زمان نيروی نده نشان می نيز  ١٨٩٥حتی ارقام  اما.کارگر صنعتی
  .داده است تشکيل می

نفر در  ٤١از هر صد نفری که به کاری اشتغال دارند، . استناب ميليون نفر يک کشور صنعتی  ٧بلژيک با جمعيت 
نزديک ميليون نفر شاغل با درآمد،  ٣از حدود . دهستننفر در کشاورزی  ٢١صنعت به معنای دقيق کلمه و فقط 

که به آن تعلق عناصر اجتماعی  يافته تفکيکاگر به پرولتاريای شديداً . درصد، پرولتر هستند ٦٠نفر، يعنی ١٬٨٠٠٬٠٠به
که فقط به ظاهر مستقل هستند و در واقع برده » مستقل«يعنی توليد کنندگان به اصطالح  – کنیمرا هم اضافه  دارند

  .دو ش اين رقم از اين هم بسيار چشمگيرتر می – ، سربازان، و غيرهپایه دوناند، کارمندان  سرمايه شده

 ١٩٠١در سال . گيرد گمان به بريتانيا تعلق می ولی مقام اول در صنعتی شدن اقتصاد و پرولتريزه شدن جمعيت بی
آنکه اين تعداد در صنعت، تجارت و نفر بود، حال  ٢٬٣٠٠٬٠٠٠در کشاورزی، جنگلداری و ماهیگيری شاغل تعداد افراد 

جمعيت  ،از لحاظ تعداد ،یيبينيم که در کشورهای مهم اروپا می بنابر اين،. رسيد نفر می ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠حمل و نقل به 
است که تشکيل  مولدىاما تفوق عظيم جمعيت شهری نه فقط در حجم نيروی . شهرها بر جمعيت روستا غالب است

ترين عناصر روستا را  و باهوش توانمندترینترين،  شهر پرمايه. کيفيت ترکيب افراد آن استدهد، بلکه هم چنين در  می
اثبات آماری اين امر مشکل است، ولی ترکيب سنی نسبی جمعيت شهر و روستا شاهد . به خود جلب می کند
ميليون  ٨محاسبات،  ، بنابر ١٨٩٦در آلمان در سال . داردخود را خاص اين واقعيت اهميت . غيرمستقيم بر آن است

بندی  ولی اگر جمعيت را بر مبنای سن گروه. ميليون نفر در صنعت به کار اشتغال داشتند ٨نفر در کشاورزی و 
دهد  اين نشان می. دارد ٤٠الی  ١٤فعال بين سنين نیروی  تر از صنعت بينيم که کشاورزی يک ميليون نفر کم کنيم، می

  .مانند اند که اکثراً در روستا باقی می "لافراد مسن و افراد کم سن و سا"که 

رشد صنعت، رشد واحدهای عظيم، رشد شهرها، و رشد  –رساند که تکامل اقتصادی ها ما را به اين نتيجه می تمام اين
پرولتاريا در راه قدرت سياسی  مبارزههم اکنون عرصه را نه تنها برای  –پرولتاريا بطور کلی و بويژه پرولتاريای صنعتی

  .اين قدرت گشوده است تسخيربلکه برای 

ست که در آن اای  سياست صفحه. پردازيم شرط سوسياليزم، ديکتاتوری پرولتاريا می پيشاکنون به سومين  -٣
صادی، اقت-تحت برخی شرايط معين اجتماعی. کنند سوسياليزم با يکديگر تقاطع پيدا میو ذهنى عينی  هاى شرط پيش
 نيروىد، ساز  میمتحدنيروهای خود را  ،کند ای آگاهانه هدف معين تسخير قدرت سياسی را برای خود تعيين می طبقه

عالوه بر . ، حتی در اين عرصه سوم هم پرولتاريا مطلقاً آزاد نيستاماکند؛  سنجد و اوضاع را ارزيابی می دشمن را می
پرولتاريا در اجرای  – نيز منطق خود را داراست توسعه هرکدام، که عمل آگاهی، آمادگی و ابتکار  –عوامل ذهنی

نظير (های موجود دولتی  شود، نظير سياست طبقات حاکمه و سازمان با عوامل عينی چندی مواجه می هايش سياست
  .المللی، و غيره ، مناسبات بين)ارتش، مدارس طبقاتی، کليسای دولتی

البته کافی نيست که سطح . آمادگی پرولتاريا برای انقالب سوسياليستی: کنيم قبل از هر چيز شرايط ذهنی را بررسی
تکنيک، اقتصاد سوسياليستی را از لحاظ بارآوری کار اجتماعی سودمندتر ساخته باشد، و همچنين، کافی نيست که 

طبقه  اش ش اقتصادیی را بوجود آورده باشد که به خاطر تعداد و نقياجتماعی مبنی بر اين تکنيک پرولتاريا تفکيک
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 آگاهها الزم است که اين طبقه به منافع عينی خود  عالوه بر اين. باشدنفع در سوسياليزم يعمده و از نظرعينی ذ
الزم است که در جنگ آشکار برای  ؛ای برای او جز سوسياليزم وجود ندارد هيچ چاره درک کندالزم است که  ؛باشد

  .ارتشی به کفايت نيرومند فراهم آورد ٬تسخير قدرت سياسی

فقط . برای به عهده گرفتن وظایف فوق را انکار کنیم پرولتارياگى است که لزوم آماد  بلهانهدر حال حاضر ا
ها شکل  که مستقل از تودهگری  توطئههای  سازمانعمل توسط ابتکار  رهايىتوانند به  های قديمی می بالنکيست

ها  تودهانگيخته ها، ممکن است به انفجار مقدماتی خود  ها، آنارشيست ؛ و يا نقطه مقابل آناند، اميدوار باشند گرفته
طبقه  انهعمل آگاهرا ها تسخير قدرت  دموکرات سوسيال. ه باشندبستبينی است اميد  آن غيرقابل پيش که سرانجامِ 

  .دانند می انقالبی

) کنند که همه چيز را وارونه می يىآنها – بدترین معنی کلمهبه ايدئولوگ (های سوسياليستی  ولی بسياری از ايدئولوگ
پرولتاريا، و حتی  گویند می .کنند از آماده کردن پرولتاريا برای سوسياليزم به معنی احياء اخالقی آن صحبت می

بر بايد  میو کمک به هم نوع بايد ابتدا طبيعت خودخواه پيشين خود را به دور افکند،  بطور کلی، می" بشريت"
" طبيعت بشری"از آنجا که ما هنوز تا چنين اوضاع و احوالی بسيار فاصله داريم، و . زندگی اجتماعی غالب آيد، و غيره

چنين ديدگاهی شايد بسيار . شود کند، سوسياليزم برای چندين قرن به تعويق انداخته می بسيار به کندی تغيير می
  .سطحی چيزی بيش نيست ، ولی در واقع جز وعظ اخالقیِ بينانه و تکاملی، و امثالهم، به نظر آيد واقع

بعبارت ديگر چنين  .يابدانکشاف  ٬قبل از فرا رسيدن سوسياليزمبايستى شود که روحيه سوسياليستی  چنين فرض می
در اينجا نبايد تالش آگاهانه . داری روحيه سوسياليستی کسب کنند توانند تحت سرمايه ها می شود که توده فرض می

های  روحيه سوسياليستی مستلزم فقدان انگيزه. جهت سوسياليزم را با روحيه سوسياليستی اشتباه کرددر 
از روحيه طبقاتی  خودخواهانه در زندگی اقتصادی است، حال آنکه تالش در جهت سوسياليزم و مبارزه در اين راه

طبقاتی پرولتاريا و روحيه سوسياليستی  هر چند نقاط تماس بسياری ممکن است بين روحيه. گردد پرولتاريا ناشی می
  .کند غيرطبقاتی وجود داشته باشد، با اين وصف شکاف عميقی اين دو را از هم جدا می

کند،  ، همبستگی رفيقانه و از خود گذشتگی را ايجاد میآلیسم ايدهشکوهمند های  مبارزه مشترک عليه استثمار جوانه
های  تر فقر، افتراق در صفوف خود کارگران، فشار توده عميقولی در عين حال، مبارزه انفرادی برای بقاء، ورطه هر چه 

با . دهند نمیرا ی کامل يهای شکوهمند فرصت شکوفا ی به اين جوانهيين، و نفوذ فاسدکننده احزاب بورژوايدان از پاا ن
یک بورژوای از اش  "انسانی"که ارزش آناش، و بدون  ای خودخواهی عاميانهعلیرغم بقاي ٬همه اينها، کارگر معمولی

اش فقط بر خرابه های نظام  طبيعیامیال و  نيازهاترين  سادهداند که  ، به تجربه میمتوسط بيشتر باشد
  .دشوند برآورده نتوان می داری سرمايه

ها اعضای  که مسيحی کنند تصورمیهمان گونه  ٬باشددوری را که سزاوار سوسياليزم شده  ۀها نسل آيند تآلیس ايده
  .های مسيحی اوليه را کمون

موارد اختالس اموال اشتراکی را  i»رسوالن اعمال«کتاب از  – مسيحيت هر چه که بوده باشد مريدانروحيه نخستين 
روح تمام مردمان نشد، بلکه خود  نجاتبيشتر رواج يافت، نه تنها موفق به  مسيحيتهر حال، هر چه  در  –دانيم می

مستمندى از  و  روی از پاپ به دنباله ىديگر برادرانه يکى به د؛ از رسم آموزش شرو به انحطاط نهاد، مادی و بورکراتيک 
به اختصار، نه تنها مسيحيت موفق نشد شرايط اجتماعی محيطی را که  ؛راهبانه تبديل شد گرى طفيلیدرويشانه به 

                                                 
i  رسوالن اعمال«کتاب« - Acts of the Apostles–  در باره تاریخچه گسترش جنبش مسیحیت است» عهند جدید«بخشی از.  
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پيشوايان و  طمعکاردانی يا  عدماين به علت . شدآن  تابعفت تحت تبعيت خود در آورد، بلکه خود يا در آن بسط می
اجتماعی  فعاليتوابستگی روحيه انسان به شرايط زندگی و ناپذیر  تخطیآموزگاران مسيحيت نبود، بلکه نتيجه قوانين 

  .بود و پيشوايان و آموزگاران مسيحيت اين وابستگی را در خود نشان دادند

جامعه کهن بود، جز نسخه جديدی از مداين فاضله  محدودهٔ نوين بشری در  سرشتاگر هدف سوسياليزم ايجاد 
يزم نيست، بلکه شرط سوسيال هدف سوسياليزم ايجاد روحيه سوسياليستی به مثابه پيش. بود اخالقی چيزی بيش نمی

 .شرط روحيه سوسياليستی است ايجاد شرايط سوسياليستی زندگی به مثابه پيش

  



تايج و چشم اندازھان 47  

revolutionary-socialism.com  سوسياليزم انقالبىگرايش  

  
  حکومت کارگری در روسيه و سوسياليزم - ٨

  

عينی برای انقالب سوسياليستی هم اکنون بواسطه انکشاف اقتصادی هاى  طشر  پيشما تا به حال نشان داديم که 
  توان گفت؟ روسيه چه میدرباره اما در اين رابطه . داری ايجاد شده است پيشرفته سرمايه کشورهای

توان متوقع بود که انتقال قدرت به دست پرولتاريای روسيه سرآغاز تبديل اقتصاد ملی ما به اقتصادی  آيا می
های  ارگانای که آماج آتش انتقادات شديدی از طرف  سوسياليستی خواهد بود؟ يک سال پيش به اين سؤال در مقاله

  :مقاله چنين گفتيمآن در . هر دو جناح حزب ما قرار گرفت، جواب داديم

از ديکتاتوری  امروزه بايد ما نيز نمی. "کارگران پاريس از کمون خود طلب معجزه نکردند" گوید که به ما می مارکس "
کافى است اگر بپنداريم فقط  مسخره. قدرت سياسی قادر مطلق نيست. پرولتاريا توقع معجزات فوری داشته باشيم

نظام . داری نمايد است که پرولتاريا قدرت را بدست گيرد تا با تصويب چند حکم سوسياليزم را جايگزين سرمايه
تواند انجام دهد اينست که قدرت سياسی  حداکثر کاری که پرولتاريا می. اقتصادی فرآورده اَعمال حکومت نيست

  .نظور تسهيل و کوتاه کردن مسير تکامل اقتصادی در جهت نظام اشتراکی بکار گيردخود را با تمام قوای ممکنه به م

و مستقيماً  که در آنچه که به نام برنامه حداقل معروف است جای دارند،خواهد کرد آغاز اصالحاتی  باپرولتاريا "
مبادرت  کردن تراکیاش ى در جهتکه به اقدامات شدمنطق موقعيتش وادار خواهد بواسطه اصالحات  بخاطر همين

  .کند

بر درآمد نسبتاً آسان خواهد بود، اگرچه حتی در اينجا هم تصاعدى  شديداً  معرفی هشت ساعت کار در روز و ماليات"
و گذار به  –مشکل اصلی اما. گيرد اين اقدامات قرار می يی، بلکه در سازماندهی اجرا"اليحه"مرکز ثقل نه در تصويب 

ی خواهد بود که توسط يها سازماندهی دولتی توليد در آن کارخانه – نظام اشتراکی در همين نکته نهفته است
و به اجرا گذاردن  وراثت تصويب قانونی برای لغو حق. اند صاحبانشان در واکنش به تصويب اين لوايح تعطيل شده

مايه گرفتاری پرولتاريا و يا باری چندان به شکل سرمايه پولی  ارثه به عالو . چنين قانونی نسبتاً کار آسانی خواهد بود
 بعهده گرفتنبايد برای  ٬و سرمايه صنعتیوارث اراضى  به مثابهٔ  ٬رىدولت کارگ اما. بر دوش اقتصادش نخواهد بود

  .سازماندهی توليد اجتماعی آماده باشد

مصادره با پرداخت . صحت دارد – بدون پرداخت غرامت با يا – ، در مورد مصادرهتا حدی بیشتر اماهمين مطلب، "
از لحاظ مالی دشوار است، حال آنکه مصادره بدون پرداخت غرامت از لحاظ  اما مزیت داردغرامت از لحاظ سياسی 

خود را نشان سازماندهی توليد ترین مشکالت در  اما پیچیده. ولی از لحاظ سياسی مشکل است دارای مزیتمالی 
  .باشد معجزهحکومتی نيست که قادر به  یيشويم که حکومت پرولتاريا دوباره متذکر می .خواهند داد

در دوره . آورند ترين مشکالت را پيش می صنعت آغاز خواهد شد که کمدر ی يها اجتماعی کردن توليد از آن رشته"
ی با واحدهای يدش کاال خواهند بود که از طريق قوانين گر  چند آبادى محدودشده نظير  اوليه، توليد اجتماعی

خواهد شد، رژيم سياسی  تر هر چه عرصه توليد اجتماعی گسترش يابد، مزايای آن روشن. خصوصی مرتبط خواهند بود
رژیم جدید در . شدتر خواهد  س خواهد کرد، و اقدامات اقتصادی بعدی پرولتاريا متهورانهساحرا اجديد قوام بيشتری 

که در  انطور مّلی، بلکه بر تکنيک تمام دنيا اتکاء خواهد کرد، هم مولدهاقدامات نه تنها بر نيروهای  اجرای این
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اش، نه تنها بر تجربه مناسبات طبقاتی در داخل کشور بلکه بر تمامی تجربه تاريخی پرولتاريای  سياست انقالبی
  ."المللی متکی خواهد بود بين

کدام پرچم لواى پرولتاريا صرفنظر از اين که تحت . صادی وی سازگار نيستسياسی پرولتاريا با بردگی اقت سلطه
بینی محض است اگر  خوش. پيش گيرددر ، مجبور خواهد بود سياست سوسياليستی را باشدسياسی به قدرت رسيده 

، حتی اگر افتدست ي سياسیسلطه که بر اثر مکانيزم درونی يک انقالب بورژوائی به آنکه پرولتاريا، پس از  فکر کنیم
. دموکراتيک برای تسلط اجتماعی بورژوازی محدود سازد-رسالت خود را به ايجاد شرايط جمهوری تواند می بخواهد،

سياسی پرولتاريا، حتی اگر صرفاً موقتی باشد، مقاومت سرمايه را، که هميشه محتاج پشتيبانی دولت است، به  برترى
توانند از حکومت انقالبی  کارگران نمی. بخشد میگسترش دی پرولتاريا کند و به مبارزه اقتصا  ضعيف میتحد اعلی 

رد را  خواستىتواند چنين  ، و حکومتی که متکی به کارگران است نمیبرای حمایت کارگران اعتصابی کمک نخواهند
، به معنی خنثی کردن اثر ارتش ذخيره کار و مسلط ساختن کارگران نه فقط در عرصه سياسی بلکه امر ولی اين. کند

ناپذير  اين نتايج اجتناب. استبه يک داستان مالکيت خصوصی بر وسايل توليد  تبديلهمچنين در عرصه اقتصادی و 
يزه کردن نظام سياسی تکميل شده اقتصادی ديکتاتوری پرولتری بسرعت، و بمراتب پيش از آنکه دموکرات-اجتماعی

ناپديد " حداکثر"و " حداقل"مرز بين برنامه  ٬به محض رسيدن پرولتاريا به قدرت. باشد، خود را نمايان خواهند ساخت
  .شود می

ارضی است که سرنوشت  مسئلهکه رژيم پرولتری، با دستيابی به قدرت، بايد به آن اقدام کند حل  امرىنخستين 
، ديگر ، نظير تمام مسائلمسئلهرهنمون پرولتاريا در حل اين . های عظيم جمعيت روسيه به آن بستگی دارد توده

 دهىتری برای سازمان هدف اساسی سياست اقتصادی اوست، يعنی تحت فرماندهی در آوردن ميدان هر چه وسيع
منابع مادی که در اختيار  شکل و آهنگ اجرای اين سياست ارضی بايد بر مبنای اما. اقتصاد سوسياليستی

کرد که متحدين ممکن را به صفوف ضدانقالب انداخت، تعيين  کارىپرولتارياست، و با توجه به اين نکته که نبايد 
  .شود

اَشکال  مسئله، يعنی زمين مسئله، البته با آنسرنوشت کشاورزی در مناسبات اجتماعی  مسئله، يعنی ارضیمسئله
تکامل ارضی را از پيش تعيين شکل زمين، حتی اگر  مسئلهنيست که حل  اماترديدى. يردپذ مالکيت زمين، خاتمه نمی

بعبارت ديگر، آنچه رژيم پرولتری در مورد زمين انجام : کند بايد مشخصنکند، الاقل سياست ارضی پرولتاريا را 
به اين دليل . شاورزی مرتبط باشدکهای توسعه  اش پيرامون مسير و نيازمندی بايد به دقت با برخورد کلی دهد می می

  .مهمترین مسئله استزمين  مسئله

کردن  اجتماعى ٬اند رولوسيونرها به آن رواجی نه چندان غيرقابل سرزنش داده زمين، که سوسيال مسئلهيک راه حل 
") عمومىتوزيع  باز "يا " (از زمين برابر استفاده "جز چيزى ی آن، ياز آرايش اروپا جدااست؛ عبارتی که، اراضى کليه 

های تحت تملک  زمين عمومهاست، نه تنها  بنابراين برنامه توزيع مساوی زمين مستلزم تصاحب تمام زمين. نيست
اگر در نظر بگيريم که . مشترک عمومىهای  های تحت تملک خصوصی دهقانی، بلکه حتی زمين خصوصی، و يا زمين

- یيمناسبات کاال هنوز نوين باشد، آن هم در زمانی که بايد يکی از نخستين اقدامات رژيم  اين مصادره می
يا به عبارت بهتر، (اين مصادره " قربانيان"، آنوقت متوجه خواهيم شد که نخستين اند مسلطکاپيتاليستی کامالً 

، برای تبديل اناگر در نظر بگيريم که دهقان. دهقانان خواهند بودخود ) نخستين کسانی که چنين حس خواهند کرد
؛ اگر در نظر بگيريم که ندا پرداخته های اعطاء شده به ملک خصوصی خود در طی چندين دهه پول بازخريد می زمين

 ترى را های قابل مالحظه نسلی که هنوز زنده است، قطعات وسيع گمان با فداکاری تر، بی مرفه دهقان هاىبعضی از 
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های  تجسم کرد که با مبادرت به تبديل زمينتوان  آنوقت بسادگی می ؛اند به صورت ملک خصوصی بدست آورده
اگر . چه مقاومت عظيمی برانگيخته خواهد شد ٬دولتی يتلکاتحت تملک خصوصی به م های کوچکِ  و زمين عمومى

به حرکت در خواهد دهقانان برعليه خود  ى را در بينشروع کار مخالفت عظيمهمان رژيم نوين چنين عمل کند، در 
  .آورد

گردند؟ به اين منظور، که به نحوی از تبديل دولتی  الکيتبه مِ د مالکيت عمومى و مالکيت خصوصى بايبه چه منظور 
زمين و کارگران  فعالً بیدهقانان داران، از جمله  در دسترس کليه زمين" برابر"برداری اقتصادی  انحاء برای بهره

نخواهد برد، زيرا  اقتصادیهيچ بهره  عمومى های کوچک و بنابراين، رژيم نوين با تصاحب زمين. کشاورزی قرار گيرد
از . د شدنهای خصوصی کشت خواه برداری های دولتی يا عمومی به صورت بهره زمين ٬اراضىتوزيع باز  که پس از 

رژيم نوين مرتکب خطای بزرگی خواهد شد، زيرا که فوراً توده دهقان را عليه پرولتاريای شهری  نيز  لحاظ سياسی
  .يعنی رهبر سياست انقالبی بر خواهد انگيخت

تواند  از بين بردن کار مزدی می. عالوه بر اين، توزيع مساوی زمين مستلزم غيرقانونی کردن استخدام کار مزدی است
کافی نيست که . تواند توسط منع قانونی از قبل تعيين شود اقتصادی باشد ولی نمی اتاصالح نتيجهبايد  و می

اقتصادی  -و از نظر اجتماعی – امکان بقاء آنکهرا ممنوع سازيم، قبل از  دار سرمایهاستخدام کار مزدی توسط زميندار 
از زمين، ممنوع کردن استخدام  برابر  تحت برنامه استفاده. شده باشدزمين تأمين  برای کارگر بی –ی معقوليبقا

شده های کوچک زمين  زمين وادار به سکنی گزيدن بر تکه کارمزدی به اين معنی خواهد بود که از يک سو کارگران بی
  .دساز فراهم را نيز الزم برای توليد از لحاظ اجتماعی نامعقول آنان  وسائلمواد و  استو از سوی ديگر حکومت مجبور 

دخالت پرولتاريا در سازماندهی کشاورزی نه با وابسته کردن کارگران پراکنده به قطعات پراکنده  است که روشنالبته 
کردن توليد  فقط هنگامی که اجتماعی. شود واحدهای عظيم توسط دولت يا کمون آغاز میاز برداری  زمين، بلکه با بهره

اين امر، . بسوی ممنوع کردن کارمزدی پيش رودتواند  می کردن اجتماعیروندخود استوار گرديده است،  هاى بر پايه
های خود مصرفى کوچک  برداری ولی در مورد بهرهمقياس کوچک را غيرممکن خواهد ساخت،  در زراعت کاپيتاليستی 

بهره برداری ها به هيچ گونه ، تصاحب جبری اين کنند اینگونه نخواهد بود که از اقتصادی کم و بیش بسته ارتزاق می
  .های پرولتاريای سوسياليست راه نخواهد يافت وجه در طرح

که از يک سو بر پايه تصاحب صرفاً  دکن برابر توزيع  اى براى اقدام به اجرای برنامه دتوان نمیپرولتاريا هر حال،  در 
کامل واحدهای بزرگ به قطعات  تجزيهشده، و از سوی ديگر مستلزم  بناهای کوچک  برداری هدف بهره صوری و بی

ی يانگيزه نهايک تواند  چنين سياستی، که از نظر اقتصادی مستقيماً موجب اتالف است، صرفاً می. تاسکوچک 
  .خواهد کردعيف ضتر از لحاظ سياسی حزب انقالبی را ت ارتجاعی داشته باشد، و از همه مهم -تخيلی

  

*    *    **    *    *  
ای که  اقتصادی روسيه بکار بست؟ نکتهتوان سياست سوسياليستی طبقه کارگر را در شرايط  تا چه حدی می اما
با موانع  ،ماندگی تکنيکی کشور تصادم پيدا کند ست که بسيار زودتر از آنکه با عقبابا اطمينان گفت اين  توان می

بدون پشتيبانی مستقيم دولتی پرولتاريای اروپا، طبقه کارگر روسيه قادر نيست . سياسی مواجه خواهد گشت
حتی برای يک . موقتی خود را به ديکتاتوری سوسياليستی استواری تبديل کندباقى بماند و سلطه در قدرت 
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ولی از سوی ديگر جای هيچ گونه ترديدی نيست که انقالب سوسياليستی . توان در اين مورد شک کرد لحظه هم نمی
  .تاتوری سوسياليستی تبديل کنيمدر غرب ما را قادر خواهد ساخت که مستقيماً تسلط موقت طبقه کارگر را به ديک

الوقوع در روسيه،  انداز انکشاف اجتماعی و تخمين امکان انقالب قريب ، کائوتسکی، در بحث چشم١٩٠٤در سال 
شرايط اقتصادی کشور برای چنين . تواند فوراً منجر به رژيم سوسياليستی شود انقالب در روسيه نمی: "نويسد می

انقالب روسيه مطمئناً انگيزه نيرومندی به جنبش پرولتری در نقاط ديگر اروپا  اما." دندارن آمادگى را کمترينهدفی 
. دانبه قدرت برس راپرولتاريای آلمان ممکن است زبانه خواهد کشيد،  که به دنبال آن ای خواهد بخشيد و شعله مبارزه
به غلبه سياسی  دباي می. ذاشتچنين برآيندی بر تمامی اروپا اثر خواهد گ"دهد که کائوتسکی چنين ادامه می

 کوتاه کردنامکان  ها با تقليد از تجربه آلمانى پرولتاريا در اروپای غربی منجر گردد و برای پرولتاريای اروپای شرقی
تواند  جامعه بصورت يک کّل نمی. فراهم آوردرا  ی نهادهای سوسياليستیتصنعىاستقرار  شان و مراحل انکشاف

توانند انکشاف  جامعه می دهنده تشکیلاجزاء  اما، جهش کندمصنوعاً از روی هيچ يک از مراحل انکشاف خود 
قرار  در پيشاپيش توسعهتر تسريع نمايند، و به اين ترتيب حتی  افتاده خود را با تقليد از کشورهای پيشرفته عقب

کائوتسکی  ... "کند کشند، بر پشت آنان سنگينی نمی خود میتر به دنبال  بار سنتی که کشورهای کهنزيرا گيرند، 
ايم، اينجا از راستای حتمّيات خارج شده به  طور که قبالً گفته همانامااين ممکن است بوقوع بپيوندد، " نويسد می

  ." رخ دهد نيز  ديگری و بنابر اين ممکن است به گونهٔ  گذاريم قدم می امکاناتميدان 

آلمانی زمانی به نوشته در آورد که اين مسئله که آيا انقالب ابتدا در  تيکدموکرا-ن سوسيالاين سطور را تئوريسي
، پرولتاريای روسيه، چنان قدرت عظيمی از تربعد. داد مورد بررسی قرار میرا روسيه و يا در غرب شروع خواهد شد 

مسير انقالب . داشتندنخود نيز توقع  حاالتترين  انهخوشبينهای روسيه حتی در  دموکرات خود بروز داد که سوسيال
بود  ممکنآن چه که دو يا سه سال پيش . ه استروسيه، تا آن جا که خصوصيات اصلی آن مورد نظر است تعيين شد

  . شدن است حتمینزديک شد و همه قرائن بر اين نشانه دارد که در شرف  محتملرسيد به  يا چنين به نظر می
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  اروپا و انقالب -٩

  

  :نوشتيم ١٩٠٥در ماه ژوئن 

 نيم قرن از انطباقداری در سراسر جهان؛  سرمايهوقفۀ  بىنيم قرن فتوحات . گذرد می ١٨٤٨بيش از نيم قرن از سال "
 سلطهوار خود برای  ؛ نيم قرنی که در طی آن بورژوازی حرص ديوانهی و ارتجاع فئودالیيمتقابل نيروهای ارتجاع بورژوا

 .آشکار ساخته است سلطه رااين حفظ  براىها  ترين جنگ وحشيانهاستفاده از اش برای  و آمادگی

ه موانعی هر بار که ب و  وقفه حرکت کند که بی است در جستجوی ابداع ماشینیکه  مکانیکی خیالیمانند هدرست "
چيند، بورژوازی نيز دستگاه دولتی خود را  به روی هم می غلبه بر آن براى ديگرى شمار های بی خورد ماشين تازه بر می

اما همانگونه که . با نيروهای متخاصم خويش حذر کند" ماوراء قانونی"ا از تصادم کند ت زى مىو نوسا دهد مىتغيير 
، بورژوازی نيز بايد خورد خواهد انرژی برى سرانجام به آخرين مانع غيرقابل عبوِر قانون بقا ۀماشين خودکار جويند

نزاع شديد يعنی تخاصم طبقاتی که به ناچار با : برخورد کند ىی غيرقابل عبور يمسير به مانع نهااين در  سرانجام
  .تسويه خواهد شد

 زمبه يکديگر پيوند داده و تمامی جهان را به ارگاني شوجه توليد و تجارت بواسطهداری همه کشورها را  سرمايه"
که هزاران شرکت را توسط  ىهمانگونه که اعتبارات مدرن در عين حال. است واحدى تبديل کردهاقتصادی و سياسی 

از بسياری  درنتيجهباورنکردنی بخشيده است و  ىو به سرمايه قابليت تحرک ند زدهی به هم پيو يی نامر يها گره
 ز قبلتر ا گستردههای عمومی اقتصادی در سطحی  خود موجب بحران اماکند،  های کوچک جلوگيری می ورشکستگی

تجارت جهانی آن، سيستم  ٬داری، يعنی های سياسی و اقتصادی سرمايه گردد، به همان طريق نيز همه کوشش می
های سياسی ملل که تمامی نيروهای ارتجاع را در نوعی شرکت سهامی  بندی آسای دولتی آن و گروه غول هاى وام

بحرانی را براى  شرايط در ضمن، بلکه کند نمىمقاومت  های سياسی منفرد در برابر بحران صرفاُ جهانی گردآورده است، 
با ، يشض درونامر ابورژوازی تا کنون توانسته است با پوشاندن . مى آوردسابقه نيز فراهم  بی ىابعاد در اجتماعی 

سطحی همه  روپوشانىالمللی و با  بين طفره رفتن از کليه مسائل مهم سياست داخلی وبا مشکالت، تمام از  احتراز 
ی خوددر سطح يای فرمانروا را به تأخير بيندازد، اما بدين ترتيب راه را برای انحالل ريشه خودش عاقبت کار  ٬تضادها

بورژوازی حريصانه به هر نيروی ارتجاعی بدون آن که منشاء آن را جويا شده باشد، متوسل . جهانی هموار ساخته است
نبست اين بود که  "دوستی"تنها دليلی که با امپراطور چين پيمان . اند او نبوده يارانخوارترين  پاپ و سلطان. مى شود

نفع بورژوازی در اين بود که بجای آنکه امپراطور را به منزله به همين خاطر ترين قدرتی در اختيار نداشت،  وی کوچک
 ،بدين گونه. را غارت و چپاول کند ش، مستقيماً سرزمينهددرد و از کيسه خود مزدش بگيژاندارم خويش به خدمت 

ناپايدار  ابورژوايىِ سيستم دولتی خود را عميقاً به سنگرهای ارتجاعی پيش پايداریِ  ،بينيم که بورژوازی جهانی می
  .وابسته ساخته است

افق پهناوری را نمايان  دهد و  مىجهانی بالواسطه خصلتی  ٬ی که اکنون در جريان استيبه رويدادها ٬اين موضوع"
ی سياسی روسيه به رهبری طبقه کارگر، اين طبقه را به باالترين مقامی که تاريخ تا کنون شاهد بوده يرها. سازد می
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داری  سرمايهاضمحالل و منابعی خواهد ساخت که پيشگام و مبتکر  نيرو را صاحب چنان  وىداد و  خواهد ترفيع
  i."را مهيا کرده است اقدامىی برای چنين ، تاريخ همه شرايط عينبشودجهانی 

ندهد، تحت فشار  گسترشپرولتاريای روسيه، پس از کسب موقت قدرت، انقالب را به ابتکار خود به خاک اروپا  اگر 
ی يها البته بيهوده است که از هم اکنون روش. خواهد شدبه اين کار مجبور ی اروپا، يبورژوا-نيروهای ارتجاع فئودالی

ها  اين روش. انقالب روسيه در برخورد خود با اروپای کاپيتاليستی کهن در پيش خواهد گرفت، تعيين کنيمکه را 
بگذاريد برای نمونه از لهستان به عنوان حلقه رابطی ميان شرق . ممکن است خود کامالً غيرمنتظره ظاهر شوند

پيش بينى  منزلهبه  و نه شود میاين نکته ذکر توضيحانقالبی و غرب انقالبی ياد کنيم؛ اگر چه اين مثال تنها به عنوان 
  .ىواقع

تجسم اينکه برقراری رژيم انقالبی . دکر خواهد ناپذير  را اجتنابپيروزی انقالب در روسيه پيروزی انقالب در لهستان 
و  لرنهونزو های  حکومت. در ده ايالت لهستانی روسيه به طغيان گاليسيا و پوزنان خواهد انجاميد، دشوار نيست

به اين طغيان پاسخ خواهند داد، بدين قصد که از آن عبور  هابسبورگ با ارسال نيروهای نظامی خود به مرز لهستان
تواند پيش  نمی کامالً روشن است که انقالب روسيه. کرده دشمن خود را در مرکز آن يعنی در ورشو در هم کوبند

جنگ حکومت انقالبی روسيه  ٬در چنين شرايطی. اتريشی رها کنددر دست سربازان پروسی و را اش  قراوالن غربی
در آن صورت پرولتاريای آلمان و . های ويلهم دوم و فرانتس ژوزف دفاع از خود محسوب خواهد شد برعليه حکومت
 های کشور خويش آرام آنان در برابر جهاد ضدانقالبی ارتشکه ای در پيش خواهند گرفت؟ واضح است  اتريش چه رويه

و روسيه انقالبی به ناچار به انقالب پرولتری در آلمان خواهد  فئودال  بورژواجنگ ميان آلمان . نخواهند نشست
نمايد خواهيم گفت که سعی کنند واقعه  به نظرشان بيش از اندازه مطلق می بينى پيشما به کسانی که اين . انجاميد

  .باشدتر  ی آشکار محتمليگران و ارتجاعيون آلمان به زورآزماکه در آن ناگريز شدن کار  تاريخی ديگری مثال بياورند

ای که ظاهراً بسيار  مترقبه در لهستان حکومت نظامی برقرار ساخت، شايعهغير هنگامی که کابينه اکتبر ما، بطور 
های  روزنامه ٬ادوم تعطيلدر آستانه . مستقيماً به دستور برلن انجام گرفته استامر که اين  شدنمود پخش  ه میجمو 

های برلن و وين را در مورد مداخله نظامی در  مکاتبات مربوط به مذاکرات ميان حکومت ٬به مثابه يک تهديد٬ دولتی
دهنده اين  توانست اثر تکان هيچ گونه انکار کابينه نمی. منتشر کردند فتنهامور داخلی روسيه به منظور خواباندن 

های سه کشور همسايه انتقام ضدانقالبی خونينی در حال تدارک  که در کاخآشکار بود . ردببمکاتبات را از ميان 
های  توانستند در حالیکه شعله میهمسايه فئودال -نيمهسلطنتی  هاى رژيمتوانست جز اين باشد؟ آيا  چگونه می. است

  اعتنا باقی بمانند؟ زبانه کشيده بود، بیشان  انقالب تا مرزهای قلمروی

، معهذا اثر خود را از طريق لهستان بر گاليسيا به جا دارده تا پيروزی، هنوز راه درازی در پيش انقالب روسيه، اگر چ
 :زد فرياد می iiiهای لهستان در لوف دموکرات در ماه مه امسال در کنفرانس سوسيال iiداستزينسکی. استگذاشته 

بينی کند؟ اين جنبش دهقانی عظيم  گذرد، پيش قبل آنچه را که اکنون در گاليسيا می از  توانست چه کسی می"
نايب فرمانده نظامى دموکرات به عنوان  يک سوسيال ivدر زباراز. زده کرده است همگی را در سراسر اتريش حيرت

در . کنند میمنتشر »پرچم سرخ«سوسياليستی به نام  نقالبیادهقانان روزنامه . شود ای انتخاب می منطقهشوراى 

                                                 
i  ت .ل. ، مراجعه کنیدمولوتالسال، چاپ  .ف ،»خطاب به قضات«در کتاب به پیشگفتار من.  

ii Ignacy Daszynski 
iii Lvov 
iv Zbaraz 
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شود و صفوف  ای سی هزار نفری تشکيل می تفاوت و آرام بود، جلسات عظيم توده بی های گاليسيا که زمانی دهکده
هنگامی که از روسيه فرياد ملی کردن زمين به اين ... روند های سرخ و سرودهای انقالبی رژه می دهقانان با پرچم

، سوسياليست با لوسنيا ای کائوتسکی در مباحثهدو سال و اندی پيش  "برسد چه پيش خواهد آمد؟ زدهفقر  دهقانان
ای سنگين بر پای لهستان انگاشت و يا لهستان را چون  کرد که ديگر نبايد روسيه را چون وزنه لهستانی، خاطر نشان می

به قول کائوتسکی، در . رود ی فرو میيهای توحش ُمسکو  ای در ميان جلگه کناره شرقی اروپای انقالبی که چون ُگِوه
ا نه به آن مفهومی که لوسنيا محادی خواهد شد، ا مسئلهديگر بار "ب روسيه، لهستان و پيروزی انقال گسترشصورت 

ه لهستان در اين صورت نه برعليه روسيه بلکه برعليه اتريش و آلمان به پيش رانده خواهد شد و تا را کچ. پندارد می
روسيه بلکه اشاعه انقالب به از انقالب در مقابل  موقعی که لهستان در خدمت انقالب است، تکليف او نه دفاع

تحقق خواهد  پنداشت خود او مى کهخيلی زودتر از آن شايد بينی کائوتسکی  اين پيش." اتريش و آلمان خواهد بود
  .يافت

در باال تذکر داديم که بورژوازی بطور . اما لهستان انقالبی به هيچ وجه تنها نقطه آغاز انقالب در اروپا نيست
هم در سياست داخلی و هم در سياست خارجی، امتناع ورزيده  ٬بسياری از مسائل پيچيده و حادسيستماتيک از حل 

توانند کالف پيچيده  امانمىاند،  ی اگر چه توده عظيمی را در خدمت ارتش گماشتهيهای بورژوا حکومت. است
ران سرباز به ميدان نبرد است فقط حکومتی قادر به اعزام صدها و هزا. دشمشيرباز کننبا  را المللی های بين سياست

را از دست  خودهاى  چنان پايهآن ، و يا باشددر خطر افتاده، برخوردار  اش که يا از پشتيبانی ملتی که منافع حياتی
فرهنگ سياسی، علم نظامی، حق رأی  عاصر شرايط م تحت. بشوداش  مايه شجاعت ىکه يأس و بيچارگباشد داده 

 به جنگملت را دو وار می تواند  ی ديوانهيکامل يا ماجراجو اعتماد به نفس تنها همگانی، وظيفه عمومی و نظام 
جنگيد، که به هر حال  ی بيسمارک برای پروسی کردن آلمان میي، از سو ١٨٧٠در جنگ فرانسه و پروس در سال . دبکشان

ی ديگر دولت نااليق، يسو دانست، و از  ترين ضروريات می یيملی بود که هر آلمانی آن را از ابتدا وحدتبه معنی 
دوازده ماه ديگر حاضر بود به هرگونه  براىکه برای تضمين حيات خود قرار داشت  منفور ملت و ناتوان ناپلئون سوم

ی دولت ميکادو را مشاهده ياز سو . ها در جنگ روس و ژاپن نيز به همين گونه بود ترتيب نقش. دهدبی تن يماجراجو 
انقالبی در برابرش قد علم نکرده و برای حاکميت سرمايه ژاپنی در خاور دور مبارزه کنيم که هنوز پرولتاريای  می
های داخلی را در  ها پيش عمرش به سر آمده و جبران شکست مدتاز و از سوی ديگر دولت استبدادی که ندک می

  .کند جستجو میهای خارجی  پيروزی

د که ن، وجود ندار ی در تماميت آنيجامعه بورژواات ، يعنی مطالب"ملی"داری مطالبات  در کشورهای کهن سرمايه
های  های فرانسه، بريتانيا، آلمان و اتريش از رهبری جنگ حکومت. بورژوازی حاکم ادعای پرچمداری آن را داشته باشد

های داخلی وحشيانه کشورهای  کشيده و يا سياست های ستم ها، مصالح مليت مصالح حياتی توده. ملی عاجزند
بخش و در  خصلتی آزادی بتواندد که کنن های بورژوا را به جنگی وادار  حتی يکی از اين حکومت توانند نمىهمسايه 

گاه اين يا آن حکومت را اغوا  گرانه کاپيتاليستی که گاه و بی از سوی ديگر منافع چپاول. گيردبنتيجه ملی به خود 
ترين واکنشی در ميان  تواند کوچک ن برسانند، نمیو يا شمشيرهايش را به گوش جهانيا طنين مهميزهاکند تا  می

و يا رهبری هيچ گونه جنگ ملی را به  دهىخواهد فرمان تواند يا نمی دليل بورژوازی يا نمی ه همينب. ها برانگيزد توده
آورند با دو تجربه اخير در آفريقای جنوبی و خاور دور کامًال  ضدملی پيش می معاصر های  آنچه جنگ. گيردبعهده 
  .ده استشروشن 
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نيست، بلکه  ر بوئجنگ هاى  ی بخاطر درسيکار امپرياليستی در بريتانيا در تحليل نها شکست سنگين حزب محافظه
سياسی پرولتاريای های امپرياليستی، خودمختاری  سياست) وخيم از نظر بورژوازی(تر  تر و وخيم نتيجه بسيار مهم

های روس و  عواقب جنگ. های هفت فرسنگی به پيش خواهد شتافت گام بريتانيا است که چون دست به کار شود با
 نيزاما حتی بدون اين دو تجربه . است که الزم به بحث نيست براى همه روشنبقدرى ژاپن برای دولت پتروگراد 

در جنگ يا انقالب  گزينهای که پرولتاريا توانست روی پای خود بايستد، همواره از طرح  ی، از لحظهيهای اروپا حکومت
همزمان دقيقاً همين ترس از شورش پرولتارياست که احزاب بورژوا را ناچار کرده است که . بيم داشته استبرابر آن 

المللی و  های داوری بين يای دادگاههای وزين ايراد کنند و رؤ  تصويب مخارج هنگفت نظامی، در تأييد صلح خطابيه با
آور نه تخاصم ميان دول را از بين  های رقت البته اين خطابيه. ی را در سر بپروراننديدول متحده اروپا يلحتی تشک

  .زدوخوردهای مسلحانه خواهد شدمانع خواهد برد و نه 

ی برقرار شد نه تنها يهای اروپا تای که در اروپا پس از جنگ پروس و فرانسه برمبنای توازن قدر  صلح مسلحانه
، بلکه حتی ابقای استبداد روسيه را قوم چهل تکهلهستان و حفظ اتريش، آن جامعه کثيرال تجزيهناپذيری ترکيه،  خدشه

 جنگ روس و ژاپن به اين نظم که اما. بود مفروض گرفتهمسلح است، تا دندان ی ينيز که در نقش ژاندارم ارتجاع اروپا
. ای سخت وارد آورد اپيش آن قرار داشت ضربهششد و رژيم استبدادی در پي پابرجا نگهداشته میبه صورت تصنعى 

از سوی ديگر . به هم خورد قواو توازن فاصله گرفت ها  برای مدتی روسيه از اين به اصطالح همآهنگی قدرت
کرد، بويژه بازار بورس که در سياست معاصر نقش دار را تحريک  بورژوازی سرمايه تجاوزگرىهای ژاپن غريزه  پيروزی

 ها در حال همه جا کشمکش. است هترين درجه خود رسيدباالامکان جنگ در خاک اروپا به . مهمی به عهده دارد
 براىهيچ گونه تضمينی  امااست  شدهو اگر چه تا به حال از طرق ديپلماتيک از گسترش آن جلوگيری ند ا گرفتنپروبال 

به معنی انقالب در اروپا خواهد  ناپذيرى بطرز اجتنابی يجنگ اروپا اما. ازمدت اين تدابير وجود نداردموفقيت در 
  .بود

چنانچه حکومت فرانسه به نفع استبداد روسيه  کردحزب سوسياليست فرانسه اعالم  ٬به هنگام جنگ روس و ژاپن
در . اقدامات حتی تا حد دعوت به قيام، فرا خواهد خواند ترین تخاذ قاطعانهاحزب پرولتاريا را به اين دخالت کند، 

رسيد، دفتر سوسياليستی  هنگامی که کشمکش ميان فرانسه و آلمان بر سر مراکش به اوج خود می ١٩٠٦ماه مارس 
برای جلوگيری از جنگ و يا خاتمه دادن به آن به احزاب "الملل تصميم گرفت که در صورت خطر بروز جنگ  بين

البته اين ." های عمل را ارائه نمايد روش مساعدترين يافته سازمانالملل و تمامی طبقه کارگر  ی بينسوسياليست
از  علل زیادیبايست جنگی در گيرد تا اهميت واقعی آن آزمايش شود، ولی بورژوازی به  می. ای بيش نبود قطعنامه

تر از منطق ديپلماسی  المللی بسيار قوی هر حال از بخت بد بورژوازی، منطق روابط بين در . کند اين آزمايش پرهيز می
  .است

توسط حکومتی  يانظر از اينکه در نتيجه مديريت امور توسط بوروکراسی باشد و  روسيه، صرف دولتورشکستگی 
. يب بر فرانسه خواهد گذاشتزند، اثری مه انقالبی اعالم شود که از پرداخت جزيه گناهان دولت پيشين سرباز می

دار حفاظت منافع  حزب راديکال که اکنون سرنوشت سياسی فرانسه را در دست خود دارد، با رسيدن به قدرت، عهده
ورشکستگی روسيه مستقيماً به  ناشى از توان از هر نظر پذيرفت که بحران مالی  از اينرو، می. نيز گشته است سرمايه

 در . ديابپايان تواند  مىشکل بحران حاد سياسی در فرانسه تکرار خواهد شد که تنها با انتقال قدرت به دست پرولتاريا 
ی و يا در نتيجه ورشکستگی دولت يهر صورت، يا از طريق انقالب در لهستان يا به دنبال عواقب يک جنگ اروپا

  .کردخواهد  نفوذوی اروپای کاپيتاليستی کهن روسيه، انقالب به قلمر 
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ای بسيار نزديک به علت باال  ا ورشکستگی، انقالب چه بسا در آيندهيحتی بدون فشار حوداث خارجی مانند جنگ اما 
در اينجا سعی نخواهيم کرد به فرضيات ديگری . ی فرا برسديگرفتن شديد مبارزه طبقاتی در يکی از کشورهای اروپا

در اين ترديدی نيست که تضادهای اما ی نخست به جاده انقالب گام خواهد نهاد، يکه کدام کشور اروپابپردازيم 
  .اند ت خود رسيدهشدی در ايام اخير به اوج يطبقاتی در کشورهای اروپا

ناگزير پرولتاريا را به نبردی آشکار با  مطلقه شبه قانون اساسىدموکراسی در آلمان در چارچوب  سوسيال عظيمرشد 
در برابر کودتای سياسی از طريق اعتصاب  مقاومت مسئلهگذشته در سال . بر خواهد انگيخت بورژوافئودالسلطنت 
در فرانسه، انتقال قدرت به . است تبديل شدهترين مسائل حيات سياسی پرولتاريای آلمان  يکی از اساسی به عمومی

ی در مبارزه بر ضدناسيوناليزم و يبا احزاب بورژوا اش ی که همکاریيور قطعی پرولتاريا را از بندهاحزب راديکال به ط
های جاودان  حزب سوسياليست، غنی از سنت. ساختقدرت سياسی کليسا به دست و پايش پيچيده بود، رها خواهد 

، رو در روی يکديگر خفی ساخته استمکار که خود را در پشت نقاب راديکاليزم  چهار انقالب و بورژوازی محافظه
ند، پرولتاريا در اثر ا دهريزم را به حرکت در آور اقرن االکلنگ پارلمانتيک ی يدر بريتانيا که دو حزب بورژوا. ايستاده اند

با وجود اينکه در آلمان اين فراشد چهار دهه به طول . عوامل بسياری اخيراً در مسير سياسی مستقلی قدم نهاده است
های کارگری نيرومند و برخورداری از تجربه مبارزات اقتصادی، ممکن  ميد، طبقه کارگر بريتانيا با داشتن اتحاديهانجا

  .سبقت جويد يىاست با چند جهش بر سپاه سوسياليزم اروپا

که نيروی ى روسمطلقه گذشته از نابودی استبداد . خواهد بوداثر انقالب روسيه بر پرولتاريای اروپا بسيار عظيم 
ايجاد  يىطبقه کارگر اروپا روحيهانقالب را در آگاهی و  براىالزم هاى  پيش شرطاساسی ارتجاع اروپاست، اين انقالب 

  .خواهد کرد

داری مناسبات اجتماعی را دگرگون ساخت، نقش احزاب سوسياليست نيز دگرگون  همانگونه که انکشاف سرمايه
بازدارنده  املو اما کار آژيتاسيون و سازماندهی در ميان صفوف پرولتاريا ع. ساختن آگاهی طبقه کارگر بوده و هست

اند و بيشتر متشکل شده  های بيشتری به سوسياليزم روی آورده به همان نسبت که توده. درونى نيز ايجاد کرده است
دموکرات آلمان، نيز  وسيالها، حزب س ترين آن کاری احزاب سوسياليست اروپا، بويژه بزرگ اند، محافظه و انضباط يافته 

به مثابه سازمانی که تجربه سياسی پرولتاريا را در خود اندوخته  ٬در نتيجه، سوسيال دموکراسی. افزايش يافته است
عبارت ديگر ب. ی تبديل شوديکارگران و ارتجاع بورژوا سد راه نبرد آشکار در زمانی مشخص مستقيماً به  تواند مىاست، 

احزاب پرولتری از مبارزه ى پروپاگانديستسوسياليزم کاری  که در زمانی مشخص محافظه اين امکان وجود دارد
عادی  روالکاری و  محافظهتواند مىتأثير عظيم انقالب روسيه . قدرت جلوگيری کند براى تسخير  مستقيم پرولتاريا

. ددهقرار کار در دستور را يتاليستی ی آشکار ميان پرولتاريا و ارتجاع کاپيزورآزما مسئلهرد و ببامور حزب را از ميان 
مبارزه برای حق رأی عمومی در اتريش، ساکسونی و پروس تحت تأثير مستقيم اعتصابات اکتبر در روسيه سخت 

را در او  تمايلليزم انقالبی به پرولتاريای غرب سرايت خواهد کرد و اين ئابا انقالب در شرق ايد .استشدت يافته 
 موقعيتىحتی صرفاً به علت  ٬چنانچه پرولتاريای روسيه. صحبت کند" به روسی"برخواهد انگيخت که با دشمنانش 

ارتجاع جهانی و از سوی ديگر با  سازمانيافتهبه قدرت برسد، از يک سو با خصومت  ٬ی مايبورژواموقتی در انقالب 
  .شداز وی مواجه خواهد  تهسازمانيافآمادگی پرولتاريای جهان در پشتيبانی 

او پشت  کارگر روسيه تنها به اميد آنچه که خود در اختيار دارد رها شود، به مجرد اينکه دهقانان به اگر طبقهٔ 
ای نخواهد داشت جز اينکه  طبقه کارگر روسيه چاره. برگردانند، مسلماً به دست ضدانقالب سرکوب خواهد شد

جه سرنوشت کل انقالب روسيه را به سرنوشت انقالب سوسياليستی در اروپا سرنوشت حاکميت سياسی خود و در نتي
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دولتی که بواسطه پيشآمد موقتی شرايط در انقالب بورژوائی روسيه نصيب وی -آن قدرت عظيم سياسی .مرتبط سازد
با قدرت  ٬روسيهطبقه کارگر .ه خواهد شدداری افزود کفه مبارزه طبقاتی کل جهان سرمايه سنگينى، به خواهد گردید

اين در سراسر جهان  ش، به تمام رفيقانشبرابر ی در ي، و ارتجاع اروپاسرش ، ضدانقالب در پشتاختيارشدولتی در 
  !جهان متحد شويد کارگران همه:یياين بار برای حمله نها و ، مبارزه را سر خواهد دادکهن  نداى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تايج و چشم اندازھان 57  

revolutionary-socialism.com  سوسياليزم انقالبىگرايش  

  

  iiمبارزه برای قدرت
 

تکاليفی که پرولتاريای روسيه با آن "ما تحت عنوان  های قرار دارد در باره برنامه و تاکتيک اى اعالميه مادر برابر 
کوفسکی مس .مارتف و س .، لمارتيُنف .ا، اَکسلُرد، اَسترف .اين سند را پ". روسيهای به رفقا در  نامه -روبروست
  .iiاند امضا کرده

موقعيتی که بروز  تشريحو هر چه نويسندگان از  ر کلی مطرح شده است،به طرزی بسيا" نامه"انقالب در اين  مسئله
شوند، به همان نسبت نيز از روشنی و  تر می اندازهای سياسی و نتايج تاکتيکی نزديک جنگ ايجاد کرده است، به چشم

  .گردند مبهم می ٬پراکنده و تعاريف اجتماعی ٬که مفاهيم آنجاتا  شدهدقت مطلب کاسته 

ها تا  ُرمانفاز  –در وهله اول توجه به دفاع ملی : بر روسيه غالب استطرز فکر رسد که دو  چنين به نظر میاز خارج 
غالب  روحيهاين دو . های خيابانی شورشتا  iiiاپوزيسيون بوروکراتيک فروند از  –ی عمومی يو دوم نارضا –پلخانف 

منجر  هاى مردمى به آزادى ٬در آينده ٬دفاع ملی راىبمبارزه کنند که گويا قرار است  درضمن اين توهم را ايجاد مى
دیده " ای انقالب توده" مسئلهطرح هايى هستند که در  ناروشنىتا حد زيادی مسئول  طرز فکر اين دو  اما. شود
  .دهند قرار می" دفاع ملی"در مقابل رسماً این انقالب را که  زمانيکهتی شوند؛ ح می

برای ما . ايجاد نکرده استانقالبی و يا نيروهای انقالبی برای حل اين مسائل  مسئلههيچ  ٬هايش شکستبا  ٬جنگخود 
ند که هست تضادهای انقالبی و نيروهای اجتماعی هر دو همان. شود آغاز نمی ياباوار  ۀتاريخ با تسليم ورشو به شاهزاد

بروز . اند کردهای تغيير  ظهبطور قابل مالح هابا گذشت ده سال اين هرچند. با آن مواجه شديم ١٩٠٥نخست در سال 
در عين حال جنگ آگاهی اجتماعی را نيز مغشوش . ساخته است برمال بوضوحرا جنگ صرفاً ورشکستگی عينی رژيم 

 vو همچنين احساس نفرت نسبت به رژيم سوم ژوئن ivمقاومت در برابر هيندنبورگ ميل بهآيد که  کرده و به نظر می
خود را با پليس تزاری  ابتدااز همان " ىجنگ مردم"همانگونه که سازماندهی  اما. سرايت نموده است" همگان"به 

شود، به همانگونه  آشکار می" ىجنگ مردم"يابد، و در نتيجه حقيقی بودن روسيه سوم ژوئن و افسانه بودن  روبرو می
 ؛بيند نف مواجه میآستانه ظهور، خود را با پليس سوسياليست پلخا همان نيز در " ىانقالب مردم"در جهت  تمايل

های ملی غيرانقالبی و  های ملی و ليبرال شخصی که اگر کرنسکی، ميليوکف، کوچکف و به طور کلی همه دموکرات
  .ضدانقالبی را در پشت سر خود نداشت، ممکن بود بتوان وی و کل گروهش را افسانه تلقی کرد

و يا فراموش کند که ملت بايد از راه انقالب خود را از  رداتواند تقسيم طبقاتی ملت را ناديده انگ نمی" نامه"البته اين 
ها، صاحبان صنايع و  خواهان، کادت ها، ترقی ها و اکتبريست ناسيوناليست."دنجات دهنتايج جنگ و از رژيم کنونی 

اين براى دارند که بوروکراسی عاجز از دفاع از کشور است و  حتی بخشی از روشنفکران راديکال يک صدا اعالم می

                                                 
i   ،١٩١٥اکتبر  ١٧از ناشه اسلوو، پاریس  

ii P. Axelrod, Astrov, A. Martynov, L. Martov, S. Semkovsky ) ها از منشویک(   
iii Fronde 

iv هیندنبورگ -Paul von Hindenburg - )در جنگ جهانی اول. ارتش آلمان و فرمانده فیلد مارشال پروسی -)١٨٤٧ -١٩٣٤.  
v را برای دستگیری و  دوما سوسیال دموکرات نمایندگاننفر  ٥٥که ، از دوما خواست ١٩٠٧که در ژوئن  استولیپین، نخست وزیر روسیه تزاری اشاره به رژیم

  .دوما این خواست را نپذیرفت. محاکمه تسلیم دولت کنند
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برای دفاع از دولت "نامه در مورد ماهيت ضدانقالبی اين موضع که ..." بسيج نيروهای اجتماعی هستند خواهان
. ای درست رسيده است کند، به نتيجه می تبليغرا " ها ها، اشراف و ژنرال اتحاد با حاکمان فعلی روسيه، با بوروکرات

در اينجا ما . را خاطر نشان می سازد" ی از هر قماشيبورژوا پرستان وطن"همچنين نامه به درستی موضع ضدانقالبی 
  .آنها نشده استای به  که در نامه هيچ اشارهکنيم  نيز اضافه مى رايست سوسيالپرستان  وطن

ن حزب انقالبی بلکه تنها حزب انقالبی در منسجم تري فقطها نه  دموکرات نتيجه گرفت که سوسيال از اینجا باید
های انقالبی نااستوارند، بلکه احزاب غيرانقالبی نيز  روشبکار گرفتن ی که در يها ار آنها نه تنها گروهکشورند، و در کن

نارضایی "کنند، علیرغم  ای انقالبی طرح می ها با اینکه مسائل را به شیوه دموکرات بعبارت دیگر، سوسیال. وجود دارند
  .بايد به دقت در برآوردهایمان منظور شود اين اولين نتيجه می .اند در عرصه باز سیاسی کامالً منزوی "عمومی

گيرد و  موضعی که حزب در پيش می بينممکن است  بنابراین. البته بايد دانست که احزاب همان طبقات نيستند
 بين ديده شود که چه بسا در آينده به تضاد ژرفی هایی ناهماهنگیبر آن متکی است،  حزب اجتماعی که آن اليهمنافع 

براساس . در اين بحث شکی نيست. ها تغيير کند توده روحياتحزب تحت تأثير  رفتار ممکن است . مدادو بينجاين 
های حزب  اين منطق است که بايد در محاسبات خود نه بر مبنای عواملی ناپايدار و مشکوک نظير شعارها و تاکتيک

گرايش نيروهای طبقاتی و  تناسباجتماعی ملت،  ار ساختبلکه هر چه بيشتر براساس عوامل پايدارتر تاريخی يعنی 
  .يمياتکا نما تحوالت

به چه معنی  ١٩١٥ در روسيهٔ " یانقالب مردم. "ورزند از بررسی اين مسائل کامالً اجتناب می" نامه"اما نويسندگان 
دانيم  ما می. بپذيرد توسط پرولتاريا و دموکراسی انجام" بايد"دهند که انقالب  ؟ نويسندگان صرفاً پاسخ میاست

 با آنچه در باال مورد اشاره قرار گرفتچيست؟ آيا حزبی سياسی است؟ " دموکراسی"دهد، اما  پرولتاريا چه معنی می
های مردم است؟ کدام توده؟ از قرار معلوم اين توده همان  تودهمنظور پس آيا . واضح است که چنين نيست

  .تواند اينان باشد فقط می" نامه"منظور نويسندگان . ندا روشنفکران و دهقانانبورژواهای صنعتی و تجاری،  خرده

اهميت انقالبی اين نيروهای اجتماعی را  »بحران جنگ و چشم اندازهای سياسی«تحت عنوان  تدر يک سلسله مقاال 
گذشته در تناسب بر مبنای تجربيات انقالبی اخير، تغييراتی را که در طی ده سال . ایم بررسی کردهور کلی طب

دموکراسی  نفعبه آيا اين تغييرات . ایم وقوع پيوسته نيز نشان دادهب ١٩٠٥نيروهای اجتماعی موجود نسبت به سال 
 مسئله اين سوال ٬های پرولتاريا بوده است؟ برای قضاوت در مورد دورنمای انقالب و تاکتيک آنضرربه و يا ) ییبورژوا(

تا کنون نيرومندتر شده يا حتی بيشتر رو به زوال  ١٩٠٥دموکراسی در روسيه از سال -آيا بورژوا. مرکزی تاريخی است
که هنوز  هايىمی زده است و آندموکراسی دور -سرنوشت بورژوا مسئلهپيرامون  پيشين مارفته است؟ تمام بحث های 

ما به اين سؤال . رمال پيدا کردن راه خود در تاريکی ندارندعاجزند، چاره ای جز کورمال کو  مسئلهاز پاسخ به اين 
 - ی در روسيه امکان پذير نيست، زيرا در آنجا از بورژوايانقالب ملی بورژوا: بدين گونه پاسخ می دهيم که

به همانگونه . سپری شده است – دست کم در اروپا –دوران انقالب های ملی. دموکراسی واقعاً انقالبی اثری نيست
ما در عصری از امپرياليزم بسر . وجود دارد درونىميان ايندو رابطه ای . است سپرى شدهدوران جنگ های ملی  که

. استعماری نيست، بلکه به معنی رژيم معينی در داخل کشور نيز هست تصرفاتمی بريم که صرفاً منحصر به نظام 
  .قرار داردملت بورژوا با رژيم کهن در ضديت نيست، بلکه اين پرولتارياست که با ملت بورژوا در تضاد  ٬در اين نظام

ای نيست که  جای هيچ شبهه. کردندايفا  ناچیزینقش  ١٩٠٥بورژوا به نقد در انقالب  ن خردهاگران و تاجر  صنعت
در قياس با کشورهای ديگری که از انکشاف . اهميت اجتماعی اين طبقه دردهه اخير بيش از پيش کاهش يافته است

. کند تر و شديدتر برخورد می کن داری روسيه با طبقات ميانی به نحوی بنيان تری برخوردارند، سرمايه اقتصادی قديمی
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اما در عين حال حتی . اش نيز فزونی يافته است قشر روشنفکر بدون ترديد رشد کمی بسياری کرده و نقش اقتصادی
اهميت اجتماعی روشنفکران کامالً به نقش آنان در . اش نيز بکلی از ميان رفته است گذشته وهومم" استقالل"

اش با  های مادی پيوستگی. ی بستگی دارديعمومی بورژوا اذهانداری و در پرورش  سازماندهی صنايع سرمايه
حتی "مزبور" نامه"هم ذکر شد، بنا بر همانطور که قبالً . داری او را در تمايالت امپرياليستی غرق ساخته است سرمايه

اين مطلقاً نادرست است، ." طالب بسيج نيروهای اجتماعی به منظور دفاع هستند... بخشی از روشنفکران راديکال
اند، و در واقع بايد گفت که عالوه بر تمامی بخش  روشنفکران راديکال بر اين عقيده همه، بلکه بخشی زيرا نه تنها

ای از روشنفکران سوسياليست، اگر نه اکثريت ايشان، نيز اين   ن، دست کم تعداد قابل مالحظهراديکال روشنفکرا
  .ايش دادافز را " دموکراسی"ماهيت روشنفکران صفوف  بزک کردنتوان با  به سختی می. طلبند بسيج را می

بيش از پيش  نيز  و صنعتینشينی روشنفکران از مواضع انقالبی خود، بورژوازی تجاری  بدين ترتيب همزمان با عقب
در اين ميان تنها دهقانان . دموکراسی شهری به عنوان عاملی انقالبی حتی ارزش يادآوری هم ندارد. ول کرده استاف

دانيم نه اکسلرد و نه مارتف هرگز چندان اميدی به نقش مستقل انقالبی آنان  مانند، اما تا آنجا که می باقی می
بالوقفه طبقاتی در ميان دهقانان در طی ده سال اخير  تفکيکاند که  ه اين نتيجه رسيدهپس آيا ايشان ب. اند نداشته

  .تمام نتايج تئوريک و همه تجربيات تاريخی است ای آشکارا در تضاد با تر کرده است؟ چنين فرضيه نقش آنان را مهم

  ؟چیست" ب مردمانقال"منظورش ازکند؟ و  صحبت می" دموکراسی"در اين صورت نامه مزبور از کدام 

اين شرايط برقرار . آيا چنين شرايطی وجود دارد؟ آری. شعار مجلس مؤسسان خود مستلزم وجود شرايط انقالبی است
دموکراسی که گويا اکنون برای تسويه حساب با تزاريزم آماده و -تولد فرضی بورژوانه بخاطر اما به هيچ وجه . است

را کامالً آشکار ساخته باشد، همانا عدم وجود دموکراسی انقالبی در  ای ئلهمسبرعکس، اگر اين جنگ . است توانا شده
  .کشور است

اين . تالش روسيه سوم ژوئن برای حل مسائل انقالبی داخلی از طريق امپرياليزم به شکستی آشکار انجاميده است
خواهند گرفت، بلکه بدان مسئول رژيم سوم ژوئن راه انقالب را پيش -بدان معنی نيست که احزاب مسئول يا نيمه

با شکست مهيب نظامی بارزتر شده و طبقه حاکمه را بيش از پيش در مسير که انقالبی  مسئلهمعنی است که 
  .کرده استدو چندان را اهميت تنها طبقه انقالبی در کشور  ،به جلو مى راندامپرياليزم 

اين بدان معنی نيست که  .از هم دريده استهای داخلی آن را  و کشمکش اتائتالف سوم ژوئن متزلزل شده، اصطکاک
متحد را  يتانقالبی قدرت پرداخته و حمله به مواضع بوروکراسی و اشراف مسئلهها به بررسی  ها و کادت اکتبريست
 تترديد برای مد در برابر فشار انقالبی بی رژيم براى مقاومتبلکه بدين معنی است که قدرت . دنبين تدارک می

  .تضعيف گشته است ىمعين

قدرت را واگذار  بدون جنگ آنهااما اين بدان معنی نيست که . اند سلطنت و بوروکراسی اعتبار خود را از دست داده
ای تا  که چنن فرضيه –به کسانى که محتاج آن بودند  –و تغييرات اخير کابينه نشان داد  اانحالل دوم. خواهند کرد

، به بسيج انقالبی رشد خواهد کردتر  بوروکراتيک، که هر چه بيش ثباتى بىاما . چه اندازه از حقيقت بدور است
  .ها کمک بسياری خواهد کرد دموکرات پرولتاريا توسط سوسيال

ی اين بدان معن. خواهند شد، مغبون، ناراضی و خشمگين فرسودهينی شهرها و روستاها بيش از پيش يطبقات پا
 مايهی نه از ي، زيرا چنين نيرو کردنيست که نيروی مستقل دموکراسی انقالبی دوشادوش پرولتاريا مبارزه خواهد 
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 باعث ىينيی عميق طبقات پاينارضادون ترديدباین بدان معنی است که . برخوردار است ىاجتماعی و نه از رهبر 
  .شدتقويت فشار انقالبی طبقه کارگر خواهد 

و  انفعالتر خود را با  ی روزشماری کند و هر چه کميتر در انتظار پيدايش دموکراسی بورژوا کم هر چه پرولتاريا
، شود مىناپذيرتر  تر و آشتی ، به همان نسبت در نبرد خود راسخمنطبق سازدبورژوازی و دهقانان  های خرده محدوديت

به  های غيرپرولتر  توده درجلب امکاناتشو گردد  مىرفتن، يعنی تسخير قدرت آشکارتر " تا به آخر"ش برای ا ىآمادگ
و " اراضی مصادره "ی نظير يپيش گذاشتن شعارهابه ِصرِف  ٬البته. تر خواهد گشت ی وسيعيدر لحظه نها همراهى

در مورد ارتش که دوام يا سقوط حکومت بدان  بيشترى اندازهاين موضوع به  .اى حاصل نخواهد شد هيچ نتيجه ٬غيره
که متقاعد شود طبقه انقالبی متمايل خواهد شد که  طرفتوده ارتش تنها زمانی به . کند مىق دصنيز ست، وابسته ا

اش نيز  جنگد و احتمال پيروزی برای تصاحب قدرت می بلکه ٬کند نمىاين طبقه تنها به غرولند و تظاهرات کفايت 
و آن مسئله . اند این کشور پرتو افکندههای اخیر بر روی مسئله انقالبی مشخصی در  جنگ و شکست. وجود دارد

 شدتی يهای شهری و روستا ی تودهينارضا. گردد از هم گسیخته میاز پيش بیش طبقه حاکمه  .قدرت سیاسی است
  .١٩٠٥از سال  تر به مراتب بيش ٬اکنون ؛دببر توانداز اين شرايط بهره  که میاست تنها عامل انقالبی اماپرولتاريا . يابد می

شود کارگران سوسيال  گفته می. گردد نزديک می مسئلهدر عبارتی به نکته مرکزی اين " نامه"که  رسد مىبه نظر 
ما نشان داديم که  ."رهبری مبارزه ملی برای سرنگونی سلطنت سوم ژوئن را بعهده گيرند"دموکرات روسيه میبايد 

 صرفاً بدين معنی نباشد که کارگران" تن رهبریبعهده گرف"اما اگر . باشدداشته تواند  چه مفهومی می" ملی"مبارزه 
ين معنی باشد که کارگران دجانبازانه خون خود را بريزند بدون اينکه از خود بپرسند به چه منظور، بلکه ب و پيشر 

 که است روشن گيرند، آنگاهبای پرولتری خواهد بود، در دست  کل مبارزه را که قبل از هر چيز مبارزه رهبری سياسی
ای که مبارزه را رهبری کرده، يعنی به پرولتاريای  به طبقه قدرت انتقال بايدبه می مبارزه اين در پيروزی

  .مدجادموکرات بين سوسيال

عبارتی تو خالی که مضمون آن را فراشد تاريخی  –نخواهد بود " حکومت موقت انقالبی"صرفاً تشکيل  مسئلهاز اينرو 
، يعنی تسخير قدرت توسط تشکيل حکومت انقالبی کارگریعبارت است از  مسئلهبلکه  – معين خواهد کرد
مصادره اراضى جمهوری، هشت ساعت کار در روز،  ستقرار مطالباتی نظير مجلس مؤسسان، ا. پرولتاريای روسيه

 ٬متحده اروپا اياالتها و تأسيس  ملت تعيين سرنوشت براى، همراه با خواست ختم فوری جنگ، حق داران بزرگزمين
 مسئله ٬اما انقالب پيش از هر چيز و در درجه نخست. دندار ها  دموکرات سوسيالمهمى در وظايف تبليغى  سهم

. اجتماعی حکومت اىبلکه محتو ) اياالت متحدهمجلس مؤسسان، جمهوری، (شکل دولت  مسئلهنه  – قدرت است
 اراضىتأسيس مجلس مؤسسان و مصادره  مطالبات، چنانچه پرولتاريا آمادگی نبرد برای تسخير قدرت را نداشته باشد

لتاريا قدرت را از چنگ سلطنت بدر و اگر پر  زيراد داد، نتحت شرايط کنونی تمام اهميت انقالبی خود را از دست خواه
  .نيآورد، هيچ کس ديگری اين کار را نخواهد کرد

چه . المللی بستگی دارد ويژه ديگری است و به برخی عوامل سياسی و نظامی، ملی و بين مسئلهانقالبی  روندآهنگ 
اما شرايط هر چه باشد، پرولتاريا . بسا که اين عوامل در تسريع يا تأخير، تسهيل پيروزی يا شکست انقالب مؤثر باشند

های  ز هر چيز ديگر بايد خود را از سرابا بيش.بايد مسير خود را به روشنی دريابد و آگاهانه در آن جهت گام بردارد
اتکاء به ديگران بوده  تاریخ از آن صدمه ديدهدر طول همواره پرولتاريا ترين توهمى که  و فريبنده. فريبنده رها سازد

  . است

  ىلئون تروتسک
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