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  مقدمه مترجممقدمه مترجم
 

 تJا اوائJل   ١٩٠٤ بقلم لئون تروتسکی که تدوين آن از تابستان        نتايج و چشم اندازها   

 بطول انجاميد، توسط او هنگامی که در زندان تزار بسر می برد آماده چاپ شد ١٩٠٦

پJس از انقJالب اکتبJر    .  در پترزبورگ منتشر گشJت ١٩٠٦و برای نخستين بار در سال  

انضمام مقدمه ی نويسنده و مقاله ای که او تحJت عنJوان      ه   ب  اين کتاب  ١٩١٩در سال   

 نوشته بود توسط چاپخانه ی دولتی در مسکو   ١٩١٥در اکتبر   " مبارزه برای قدرت  "

بين الملل سJوم    از طرف١٩٢١تجديد چاپ شد و ترجمه ی انگليسی اين متن در سال 

تن اصJلی روسJی    بعJدها ترجمJه ی انگليسJی جديJدی مطJابق مJ            . انتشار يافت ) کمينترن(

  .∗تهيه شد و ترجمه ی کنونی از اين متن انگليسی اصالح شده به عمل آمده است

 فصل دهم کتاب آمده اسJت  به صورت" مبارزه برای قدرت  "در متن جديد، مقاله ی      

  .که عينًا اينجا برگردان می شود

 حاشيه در طی متن آمده، اگر از خود نويسنده بJوده بJا        به صورت يادداشت هائی که    

عJالوه بJر ايJن برخJی     . مشخص گشJته اسJت  " مترجم"اينصورت با    غيرو در "  ت -ل"

  .های مفصل تر و توضيحی مترجم در آخر متن اضافه شده است يادداشت

آمده متعلق بJه خJود مJتن بJوده و برخJی کلمJات يJا عبJارات کJه             [ ] آنچه در متن بين     

  .قرار گرفته است(( )) فهم ترجمه ی فارسی اضافه شده، بين برای 

  

   ١٩٧٦/ ١٣٥٥تابستان 

 
 
                                                 
∗  Results and Prospects, Pioneer Publishers, New York, ١٩٦٥ (translated 
by John G. Wright and revised by Brian Pearce) 
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  پيشگفتارپيشگفتار
دورانی که با پيروزی انقالب سوسياليستی .  کنونی دوران انقالب مداوم استدوران

در روسيه آغاز خود را اعالم داشت و تا سرنگونی کامل نظام امپرياليستی و استقرار          

MMت سوسMMد يافMMه خواهMMانی ادامMMاس جهMMيه   .ياليزم در مقيMMارگر روسMMه ی کMMه طبقMMه مثابMMب

تMدوين  . ؛ تئوری انقالب مداوم را به اثبات رساند    ١٩١٧تبر  سازمانده اصلی  انقالب اک    

ران رهبM ن و دخالMت آگMاه در آن نيMز از آن     ابزار تئوريک ضروری برای فهMم ايMن دورا        

ايMن تئMوری   . تئوری انقالب مMدوام از ارزش ويMژه ای برخMوردار اسMت      . اين طبقه است  

 توسMط  را ارائMه مMی دهMد؛    نظريه ای فراگير و علمی از تبين ديناميزم دوران کنونی           که  

مهمترين دست آوردهMای تجربيMات انقالبMی    امل يافت و از تروتسکی تکوين و تک   لئون  

طبقه ی کMارگر بشMمار مMی رود و نمايMانگر برجسMته تMرين وجMه تکامMل بيMنش انقالبMی                   

  .مارکسيستی در عصر امپرياليزم است

: ای را دارا استموقعيت ويژه در جريان تکامل اين تئوری دو نوشته ی تروتسکی 

چMMMاپ بMMMرلين،  (انقMMMالب مMMMداومو ) ١٩٠٦چMMMاپ پترزبMMMورگ،  (نتMMMايج و چشMMMم انMMMدازها

 در اثMMMر اول، تروتسMMMکی بMMMا تجزيMMMه و تحليMMMل مشMMMخص از شMMMرايط مشMMMخص    ). ١٩٢٩

  روسMMيه ی تMMزاری نخسMMتين طMMرح جMMامع دينMMاميزم انقMMالب مMMداوم را در روسMMيه عرضMMه  

در اثر دوم، او پس از جمع بندی تجربيات انقالب روسيه تئوری انقالب مداوم . می کند

              هMMMای انقMMMالب دوم چMMMين  درسبراسMMMاسرا مجMMMددًا ارزيMMMابی کMMMرده و بMMMا آزمMMMايش آن 

. شMMکل کامMMل تMMر و تعمMMيم يافتMMه تMMری از ايMMن تئMMوری را ارائMMه مMMی دهMMد  ) ١٩٢٥ -٢٧( 

  منتشر شد »نشر کارگری سوسياليستی«ی پيش توسط    دوم چند ترجمه ی فارسی اثر     

نتMايج و چشMم انMدازها نيMز در دسMترس خواننMده ی فارسMی          و اينک ترجمMه ی فارسMی        

      م توصMMيه  تئMMوری انقMMالب مMMداو ه ايMMن دو اثMMر بMMرای درک مطالعMM. زبMMان قMMرار مMMی گيMMرد 

 .  می شود
  

 ١٣٨٣خرداد   رازی. م                                                                         
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  مقدمه بر تجديد انتشار اين اثرمقدمه بر تجديد انتشار اين اثر
  ١٩١٩١٩١٩ چاپ مسکو،  چاپ مسکو، 

ماهيEEت انقEEالب روسEEيه مسEEأله اساسEEی ای بEEود کEEه گEEرايش هEEای ايEEدئولوژيکی و          

        سياسEEEی گونEEEاگون جنEEEبش انقالبEEEی روسEEEيه خEEEود را در رابطEEEه بEEEا آن    سEEEازمان هEEEای

د حتEی  اين مساله از زمانی که حوداث مEاهيتی عملEی بEه آن بخشEيدن    . گروه بندی کردند  

از سEEال . در خEEود جنEEبش سوسEEيال دمکراتيEEک هEEم اختالفEEات عميقEEی را موجEEب گشEEت    

 به بعEد، ايEن اختالفEات شEکل دو گEرايش اساسEی، منشEويزم و بلشEويزم، بخEود               ١٩٠٤

ديدگاه منشويکی چنين بود که انقالب ما انقالبی بEورژوا خواهEد بEود، يعنEی کEه             . گرفت

ورژوازی و ايجاد شEرايط بEرای پارلمانتEاريزم      نتيجه ی طبيعی انقالب انتقال قدرت به ب       

ديEEدگاه بلشEEويزم، اگEEر چEEه اجتنEEاب ناپEEذيری ماهيEEت بEEورژوائی  . بEEورژوائی خواهEEد بEEود

انقEEالب آينEEده را مEEی پEEذيرفت، برقEEراری جمهEEوری دمکراتيEEک از طريEEق ديکتEEاتوری       

  .پرولتاريا و دهقانان را تکليف انقالب قرار می داد

بسيار سطحی بEود و طبEق روش معمEول بEی فرهنگEان              تحليل اجتماعی منشويک ها     

نه اين واقعيEت  . می شد اساسًا به تشابهات تاريخی ناهنجاری خالصه" تحصيل کرده"

فEEوق العEEاده ای  کEEه انکشEEاف سEEرمايه داری روسEEيه در هEEر دو قطEEب خEEود تضEEادهای  

بوجEEود آورده، نقEEش دمکراسEEی بEEورژوائی را بEEه نقEEش نEEاچيزی تقليEEل داده بEEود، و نEEه  

کEEدام منشEEويک هEEا را از جسEEتجوئی خسEEتگی ناپEEذير بEEه   جربEEه ی وقEEايع بعEEدی، هEEيچت

جEای دهEد   " ملEت "که خود را در رأس      " واقعی"و  " حقيقی"منظور يافتن دمکراسی    

و شرايط پارلمانی و حتی المقدور دمکراتيک برای انکشاف کاپيتاليسEتی ايجEاد نمايEد،      

جوی عالئEEم پيEEدايش دمکراسEEی منشEEويک هEEا هميشEEه و همEEه جEEا در جسEEت . بEEاز نداشEEت
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در عEين حEEال کEEه بEEه  . ش مEEی کردنEEد ابEورژوائی بودنEEد و آنجEEا کEه نمEEی يافتنEEد، اختEراع   

نيروهای پرولتاريا و چشم انداز مبارزات وی کم بها می دادند، در اهميت هEر اعالميEه    

" بEه حEق   "بEه منظEور تضEمين ماهيEت         . غّلEو مEی کردنEد     " دمکراتيEک "و هر نشانه ی     

قالب روسيه که گويا قوانين تاريخ ايجاب می کرد، چنان متعصبانه در پEی         بورژوائی ان 

يافتن اين دمکراسی بورژوائی رهبری کننده بودند که در طی خEود انقEالب، زمEانی کEه          

نشانی از دمکراسی بورژوائی رهبری کننEده نبEود، منشEويک هEا خEود اجEرای وظEايف         

  .آنرا، کم و بيش با موفقيت، به عهده گرفتند

     راسEEEی خEEEرده بEEEورژوائی، بEEEدون هيچگونEEEه ايEEEدئولوژی سوسياليسEEEتی، بEEEدون    دمک

سEت جEز اينگونEه کEه منشEويک هEا در       ی اگونه تدارک طبقEاتی مارکسيسEتی، بEديه     هيچ

انقEEالب فوريEEه عمEEل کردنEEد، نمEEی توانسEEت تحEEت شEEرايط انقEEالب   " رهبEEر"نقEEش حEEزب 

دمکراسی بورژوائی بEر  فقدان هرگونه پايه اجتماعی استواری برای      . روسيه عمل کند  

خود منشويک ها نيEز اثEر گذاشEت، چنانکEه بEزودی نقEش شEان بپايEان رسEيد و در مEاه              

  .هشتم انقالب مبارزه ی طبقاتی آنان را بکنار انداخت

وجEEه ذره ای ايمEEان بEEه قEEدرت و قEEّوه دمکراسEEی       ، در بلشEEويزم بEEه هEEيچ  بEEرعکس

بدو امر، اهميت تعيين کننده ی    از همان   . بورژوائی انقالبی در روسيه رخنه پيدا نکرد      

طبقEEه کEEارگر را در انقEEالب آينEEده تشEEخيص داد، ولEEی از نظEEر برنامEEه ی خEEود انقEEالب،      

 دهقEانی کEه بEدون آنEان يEا برعليEه آنEان            ميليEون هEا   بلشويک ها مقدمتًا آن را به منEافع         

در آن (پEذيرش  . پرولتاريا نمی توانست انقالب را بسEر انجEام برسEاند، محEدود سEاختند          

  . دمکراتيک انقالب توسط آنان از اينجا ناشی می شود-بورژواماهيت ) زمان

اين نويسنده، در آن دوره، از نظر برآورد نيروهای داخلی انقالب و چشم انEدازهای            

ديEدگاهی را  . يک از دو گرايش اصلی جنبش کارگری روسيه تعلق نداشEت           آن، به هيچ  

       Eوان چنEرد  که وی در آن زمان طرفدار آن بود می تEه کEاظ    : ين خالصEه از لحEالب، کEانق

تکاليف اوليه ی آن به مثابه ی انقالبی بEورژوائی آغEاز مEی گEردد، بEه سEرعت موجEب            

تصادم های طبقاتی نيرومندی خواهد گشت و کسب پيروزی نهائی فقط از طريق انتقال 
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قدرت به پرولتاريا يعنی تنها طبقه ای که قادر است در رأس توده هEای سEتمديده جEای     

پرولتاريا پس از رسيدن بEه قEدرت، نEه تنهEا نخواهEد خواسEت بلکEه                . گيرد، ميسر است  

وی تنهEا  .  دمکراتيEک محEدود سEازد   -نخواهد توانست که خود را به برنامه ای بورژوا     

در صEEورتی مEEی توانEEد انقEEالب روسEEيه را باتمEEام برسEEاند کEEه ايEEن انقEEالب بEEه انقEEالب          

 دمکراتيک انقالب، -ت، از برنامه ی بورژوادر آن صور. پرولتاريای اروپا تبديل شود

همراه با محدوديات مّلی آن، پيش تر رفته، تسلط سياسی موقت طبقه کارگر روسيه به 

ولی چنانچه اروپا به جنبش . ديکتاتوری سوسياليستی طويل المدتی تحول خواهد يافت

ل انقالب بEEورژوائی حکومEEت تEEوده هEEای زحمEEتکش را در روسEEيه تحمEE     ضEEددر نيايEEد، 

 بسEيار عقEب تEر از يEک جمهEوری       -نخواهد کرد و کشور را به عقEب سEوق خواهEد داد            

بنابراين، پرولتاريا پس از تسخير قدرت، نمی تواند در . دمکراتيک کارگران و دهقانان

 را اتخEاذ  انقالب مداوم تاکتيک هایمی بايد   .  دمکراسی باقی بماند   -محدوده ی بورژوا  

 حداقل و حداکثر سوسيال دمکراسEی را درهEم شEکند و          کند، يعنی حصار ما بين برنامه     

اصالحات اجتماعی بيش از پيش راديکال در پيش گيEرد و حمايEت فEوری و مسEتقيم را         

اين موضعی است که در اثری که نخستين بار به . در انقالب اروپای غربی جستجو کند

استدالل  نوشته شد و اکنونه تجديد چاپ می شود پرورده و        ١٩٠٤ -١٩٠٦ سال های 

  .شده بود

 سEال، در بEرآورد خEود از     ١٥نويسنده عليرغم اتخاذ موضع انقالب مEداوم بEه مEدت            

از آنجEEا کEEه . جنEاح هEEای مجEEادل در جنEEبش سوسEEيال دمکراتيEک مرتکEEب اشEEتباه گرديEEد  

 بEود، نويسEنده بEر ايEن عقيEده بEود کEه        بEورژوائی نقطه ی شروع هر دو موضع انقEالب   

در .  چنEان عميEق نخواهEد شEد کEه انشEعابی را توجيEه کنEد        اختالفات موجود بين آنان آن  

عين حال وی اميدوار بود که مسEير بعEدی حEوادث از يEک طEرف ضEعف و بEی اهميتEی                   

ممکن بEودن عينEی محEدود سEاختن     غيEر  دمکراسی روسEيه، و از طEرف ديگEر           -بورژوا

کEه  او مEی پنداشEت   . پرولتاريا به برنامه ی دمکراتيک را به روشنی ثابEت خواهEد کEرد       

  .اين هرگونه زمينه را برای اختالفات جناحی از ميان بر خواهد داشت
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نويسنده، که در دوره ی مهاجرتش خارج از هر دو جنEاح مانEده بEود، ايEن وضEعيت          

بسيار مهم را کامًال درک نکرد که در واقع به موازات خطوط اختالف بين بلشويک ها              

ذير، و در سمت ديگر عناصری که و منشويک ها، در يک سمت انقالبيونی انعطاف ناپ

هنگEامی  . بيش از پيش فرصت طلب و سازشکار می گشتند، در حال گروه بندی بودنEد       

 آغاز شد حزب بلشويک سازمان نيرومند متمرکزی بEود کEه بهتEرين    ١٩١٧که انقالب   

 پEس از  -عناصر کارگران پيشرو و روشنفکران انقالبی را در خود متحد ساخته بEود و   

ئی اتخEEاذ کEEرد کEEه، در همEEاهنگی کامEEل بEEا  تاکتيEEک هEEا بصEEراحت - داخلEEیچنEEدی مبEEارزه

تمEEEامی اوضEEEاع بEEEين المللEEEی و روابEEEط طبقEEEاتی در روسEEEيه، و در جهEEEت ديکتEEEاتوری     

 آن موقEع جناح منشEويک هEم، همچنانکEه قEبًال گفEتم، تEا       . سوسياليستی طبقه کارگر بود 

  . بود دمکراسی بالغ شده-درست بحّد به عهده گرفتن وظايف بورژوا

خواست نويسنده از ارائه تجديد چاپ اين کتاب در اين زمان نه تنها توضEيح اصEول          

تئوريکی است که وصلت سرنوشت وی و رفقای ديگر را، که ساليان چنEدی خEارج از         

 ممکEن سEاخت   ١٩١٧حزب بلشويک مانده بودند، با سرنوشت آن حزب در آغاز سال       

، بلکه در عEين  )د چاپ کتاب نمی بود  يک چنين توضيح شخصی دليل کافی برای تجدي       (

 مدت ها تاريخی نيروهای محرکه انقالب روس است که         -حال يادآوری تحليل اجتماعی   

 پيش از آنکه ديکتاتوری پرولتاريEا واقعيتEی انجEام شEده گEردد ايEن نتيجEه از آن مشEتق               

 می شد که تسخير قدرت سياسی بدست طبقه کارگر می تواند و می بايد تکليف انقEالب         

 نوشته و ١٩٠٦اينکه اکنون برای ما ميسر است اين جزوه را که بسال    . روسيه باشد 

 هEم طEرح ريEزی شEده بEود، بEدون تغييEر تجديEد چEاپ          ١٩٠٤خطوط اساسی آن به سال   

بسنده ای است بر اينکه تئوری مارکسيستی نه حامی جانشEينان منشEويکی              کنيم، دليل 

که در واقعيEت ديکتEاتوری طبقEه کEارگر      دمکراسی، بلکه پشتيبان حزبی است     -بورژوا

  . ی عمل در آوردجامعهرا به 

قابEEل انکEEار بEEر اينکEEه مEEا تئEEوری      غيرگEEواه . آزمEEون نهEEائی تئEEوری، تجربEEه اسEEت    

مارکسيستی را بدرستی بکار بسته بوديم، اين واقعيEت اسEت کEه رويEداهائی کEه مEا هEم          
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       شEEEرکت مEEEا در آن در خطEEEوط روش هEEEایاکنEEEون در آن شEEEرکت مEEEی جEEEوئيم، و حتEEEی  

  . سال قبل پيش بينی شده بود١٥اساسی شان 

بتEاريخ  )) کEالم مEا   ((Nashe Slova ناشEه اسEُلوُو   مقالEه ای را کEه نشEريه پاريسEی    

     بEEEه صEEEورت ، چEEEاپ کEEEرد،  "مبEEEارزه در راه قEEEدرت " تحEEEت عنEEEوان  ١٩١٥اکتبEEEر١٧

  .ضميمه ای تجديد چاپ می کنيم

پروگرامEاتيکی کEه از طEرف    " نامEه "شEت و نقEدی بEود بEر     اين مقالEه هEدفی َجEَدلی دا    

از آن مEا چنEين   . خطEاب شEده بEود   " رفقائی که در روسيه اند   "رهبران منشويک ها به     

 اميد ١٩٠٥نتيجه گرفتيم که انکشاف مناسبات طبقاتی در خالل ده ساِل متعاقب انقالب 

بنابراين روشEن  منشويک ها را به دمکراسی بورژوائی هر چه بيشتر تضعيف کرده و    

است که سرنوشت انقالب روسيه بيش از پيش با مسأله ی ديکتاتوری پرولتاريا پيوند 

در برابر جنگ افکار کليه اين ساليان گذشته، انسان واقعEًا بايEد خشEک       ... خورده است 

  !انقالب اکتبر سخن براند" ماجراجوئی"مغز باشد که از 

 انقEEالب، نمEEی تEEوان از انحطEEاط در صEحبت از طEEرز برخEEورد منشEEويک هEEا نسEEبت بEEه 

مEEارتف، َدن، و " تئEEوری هEEای "وی اکنEEون در . منشEEويکی کائوتسEEکی سEEخنی نگفEEت  

، ١٩١٧پس از اکتبر   .  تجّلی انحطاط سياسی و تئوريک خود را باز می يابد          )١(تسِِرِتلی

ما از کائوتسکی چنين شنيديم که اگر چه تسخير قدرت سياسی بدست طبقه کارگر بايEد    

ريخی حزب سوسيال دمکرات در نظر گرفتEه شEود، مEع الوصEف، از آنجEا کEه              تکليف تا 

حزب کمونيست روسيه از طريق بخصوص و مطابق برنامEه ی زمEانی بخصوصEی کEه           

کائوتسکی برايش تعيين کرده بود به قEدرت نرسEيده بEود، جمهEوری شEوراها مEی بايEد               

جاعی و موّالورانه انتقاد ارت. برای تصحيح به کرنسکی، تسرتلی و چرنف سپرده شود

کائوتسکی برای آن رفقائی که از دوره ی اولين انقالب روسEيه هوشEيارانه گذشEته، و          

 کائوتسکی را خوانده بودند می بايد بسيار غيرمترقبه تر بوده ١٩٠٥ -١٩٠٦مقاالت  

صEEEحيح اسEEEت کEEEه تEEEا حEEEدودی تحEEEت نفEEEوذ مفيEEEد        (در آن زمEEEان کائوتسEEEکی  . باشEEEد

فهميد و قبول داشت که انقالب روسيه به عّلت سطحی که کامًال می ) روزالوکزامبورگ
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مبارزه طبقاتی در خود کشور به آن رسيده بEود و بEه علEت تمEامی اوضEاع بEين المللEی          

 دموکراتيEEEک خاتمEEEه يابEEEد، بلکEEEه بايEEEد ناچEEEارًا بEEEه -نمEEEی توانEEEد بEEEه جمهEEEوری بEEEورژوا

حکومتی کارگری صراحت از ه کائوتسکی در آن زمان ب. ديکتاتوری پرولتاريا بينجامد

مبEارزه ی   اين تصور که مسير واقعEی    . می گفت   دمکراتيک سخن  -با اکثريتی سوسيال  

و سطحی دمکراسی سياسی قرار دهد بفکر او حتی  غيرطبقاتی را تابع زد و بندهای مت

  .خطور نکرده بود

در آن زمEEEان، کائوتسEEEکی مEEEی فهميEEEد کEEEه انقEEEالب بEEEرای نخسEEEتين بEEEار شEEEروع بEEEه    

هEم نEه همEه      دهقان و خرده بورژوازی شهری خواهد کرد، و آن  ن ها ميليوبرانگيختن  

يکبEEEاره، بلکEEEه بتEEEدريج، و قشEEEر بEEEه قشEEEر، چنانکEEEه وقتEEEی مبEEEارزه بEEEين پرولتاريEEEا و    

بورژوازی سرمايه دار به اوج خود می رسد، توده های وسيع دهقان هنوز در سطحی 

ايEن  . ينی رأی مEی دهنEد  ابتدائی از تکامل سياسی قرار دارند و به احEزاب سياسEی بينEاب       

کائوتسEEکی در آن موقEEع   . انعکاسEی اسEEت از عقEEب مانEEدگی هEEا و تعصEبات طبقEEه دهقEEان  

می فهميد پرولتاريا که به پيروی از منطق انقالب بطرف تسخير قدرت پEيش مEی رود،     

نمی تواند به دلخواه اين کار را بEه مEدت نEامعلومی بEه تعويEق انEدازد، زيEرا کEه بEا ايEن                

     کائوتسEEکی در آن زمEEان  . انقالب خEEالی مEEی کنEEد  ضEEدفًا ميEEدان را بEEرای خEEودداری صEEر 

مEEی فهميEEد کEEه، پEEس از تسEEخير قEEدرت انقالبEEی، پرولتاريEEا سرنوشEEت انقEEالب را در هEEر   

 آگEاه تEرين تEوده هEا کEه هنEوز بيEدار نگشEته انEد، نخواهEد            -لحظه تابع حاالت گذرای کEم     

 خEود متمرکEز کEرده اسEت بEه         قEدرت سياسEی ای را کEه در دسEت           برعکسبلکه  . ساخت

دستگاه نيرومندی برای روشنگری و سازماندهی همين توده های دهقEان عقEب مانEده            

کائوتسکی می فهميد کEه انقEالب روسEيه را انقالبEی بEورژوا         . و نادان تبديل خواهد کرد    

خواندن و در نتيجه تکEاليف آن را محEدود سEاختن، بEه معنEای عEدم فهEم هEر آن چيEزی                

يا می گذرد، همEدودش بEا مارکسيسEت هEای انقالبEی روسEی و لهسEتانی،             است که در دن   

وی بدرستی قبول داشت که چنانچه پرولتاريای روسيه قبل از پرولتاريای اروپا قدرت        

را بدست گيرد، از موقعيت خود به مثابه ی طبقEه ی حاکمEه نEه در جهEت تسEليم سEريع            
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مندی به انقالب پرولتری در موضع خود به بورژوازی، بلکه در جهت ارائه کمک قدرت

تمامی اين چشم اندازهای جهEانی، ُملهEم از    . اروپا و سراسر جهان استفاده خواهد کرد      

روحيه اصول مارکسيستی، نEه توسEط کائوتسEکی تEابع ايEن گشEته بEود کEه دهقانEان در                     

 چگونEEه و بEEه چEEه ١٩١٧انتخابEEات باصEEطالح مجلEEس مؤسسEEان در نEEوامبر و دسEEامبر  

  .داد و نه توسط ماکسی رأی خواهند 

 سال پيش، به واقعيت تبEديل  ١٥اکنون، يعنی زمانی که چشم اندازهای مطروحه در         

شده اند، کائوتسکی از اعطای برگ گواهی والدت به انقEالب روسEيه سEرباز مEی زنEد،            

 دمکراسEی بEه ثبEت    -به اين دليل که تولEد آن مطEابق مقEررات در دفتEر سياسEی بEورژوا             

ل  بکمEا ! چه تحقير باور نکردنی مارکسEيزم   ! ت شگفت انگيزی  چه واقعي . نرسيده است 

 گفEEت ايEEن قضEEاوت مبتEEذل در مEEورد انقEEالب روسEEيه توسEEط يکEEی از    مEEی تEEوانانصEEاف 

بزرگترين نظريه پردازان بEين الملEل دوم، بيEان حتEی زننEده تEری اسEت از انحطEاط ايEن                     

  . داده شد١٩١٤ اوت ٤بين الملل تا رأيی که به اعتبارات جنگ در 

در طEEی چنEEدين دهEEه کائوتسEEکی عقايEEد انقEEالب اجتمEEاعی را پرورانEEد و اشEEاعه داد،     

اکنون که اين عقايد صورت واقعيت يافته اند، کائوتسکی در مقابل آن وحشEتزده عقEب    

 و برخEورد خصEمانه ای نسEبت    مEی گEردد  از قدرت شورائی روسيه هراسان  . می نشيند 

کائوتسکی درست بمانند . پيش می گيردبه جنبش نيرومند پرولتاريای کمونيست آلمان 

آموزگار بينوائی است که طی ساليان مديEد وصEف بهEار را بEرای شEاگردانش در داخEل                    

خفقان آور تکرار کرده و وقتEی سEرانجام، در پايEان روزگEار        کالس های   چهار ديواری   

تEا  ( آموزگاريش، به هوای آزاد قدم می نهد، بهار را نمی شناسEد، خشEمگين مEی شEود              

 ثابEت نمايEد کEه    می کنEد  و سعی   ) ا که برای اين آموزگار خشمگين شدن ميسر باشد        آنج

 قوانين برخالفبهار بهار نيست، بلکه فقط بی نظمی عظيمی در طبيعت است، زيرا که 

تاريخ طبيعی صورت گرفته است، ليکن کارگران حتی به معتبرترين آموزگاران اعتماد 

  !دارندنمی کنند، بلکه به نوای بهار اعتماد 
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ما، پيروان مارکس، همدوش با کارگران آلمان، به اعتقاد خود پEا برجEائيم کEه بهEار                

انقEEالب، کEEامًال مطEEابق بEEا قEEوانين طبيعEEت اجتمEEاعی، و در عEEين حEEال مطEEابق بEEا قEEوانين   

چرا که مارکسEيزم، ترکEه ی آموزگEار کEه مEافوق            . تئوری مارکسيستی، فرارسيده است   

    Eد نيسEEه باشEاء يافتEاريخ ارتقEائل آن     تEEا و وسEت از راه هEاعی اسEEی اجتمEه تحليلEت، بلک

  .فراشد تاريخی که واقعًا در جريان است

هائی به  ابتدا خيال داشتم يادداشت.  تغييری نداده ام١٩١٥ و ١٩٠٦در متن دو اثر 

متن اضافه کنم که آن را با آخرين وقايع تاريخی مطابق سازد، ولی پEس از مطالعEه ی                

 وارد جزئيEEات گEردم، مEEی بايسEت حجEEم   مEی خواسEتم  اگEEر . گذاشEتم آن ايEن قصEد را کنEEار   

عEالوه بEر ايEن    . کتاب را دو برابر مEی کEردم و در حEال حاضEر وقEت چنEين کEاری نEدارم               

و از همه مهمتر اينکه به . برای خواننده آسان نخواهد بود" دو طبقه ای "چنان کتاب   

سEيار نزديEک بEه شEرائط     عقيده من جريان عقايد، از نقطه نظر شاخه های اصEلی آن، ب   

 زمان ما است و خواننده ای که زحمت آشEنائی جEامع تEر بEا ايEن کتEاب را بخEود همEوار            

می سازد به آسانی می تواند تشEريحات ايEن کتEاب را بEا اطالعEات الزمEی کEه از تجربEه            

  .انقالب کنونی اتخاذ می کند تکميل کند

  

  کرملين. ١٩١٩ مارس ١٢

  تروتسکی-ل
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   چشم اندازها چشم اندازهاوو  نتايجنتايج
  

مارکس@يزم  . ب@ود مترقب@ه  غيری همه، مگر سوسيال دمک@رات ه@ا،      برا ∗روسيه انقالب

      ی ک@@ه انقالب@  قب@@ل اجتن@اب ناپ@@ذيری انق@الب روس@@يه را پ@يش بين@@ی ک@رده ب@@ود،     م@دت ه@ا  از 

   ش@ده فس@يل می بايد در نتيج@ه ی تض@اد ب@ين انکش@اف کاپيتاليس@تی و نيروه@ای اس@تبداد                 

       ب@@ا. مارکس@@يزم ماهي@@ت اجتم@@اعی انق@@الب آين@@ده را از قب@@ل ب@@رآورد ک@@رده ب@@ود     . رخ ده@@د

عين@@ی ن@@ام گ@@ذاريش ب@@ه اس@@م انق@@الب ب@@ورژوائی، مارکس@@يزم مت@@ذکر م@@ی ش@@د ک@@ه تک@@اليف  

 معم@ولی ب@رای انکش@اف تم@امی جامع@ه ی            شرايط" عبارت است از ايجاد      انقالب فوری

  ".بورژوا

ين اکن@ون ديگ@ر احتي@اجی ب@ه بح@ث ي@ا اثب@ات           محرز گشته است و ا     مارکسيزم حقانيت

" امکان@ات "کش@ف  :  اکنون تکليفی کامًال متف@اوت در پ@يش دارن@د          هامارکسيست  . ندارد

يکسان شمردن انقالب .  انکشاف از طريق تحليلی از مکانيزم داخلی آن    حال در   انقالِب

 تش@@ابهات.  اش@@تباهی احمقان@@ه اس@@ت ١٨٤٨ و ي@@ا ١٧٨٩ -٩٣ س@@ال ه@@ای م@@ا ب@@ا وق@@ايع  

 ج@ايگزين تحلي@ل   توان@د ی کن@د، نم@ی   م@  زيست و از آن تغذيه      آنتاريخی، که ليبراليزم با     

  .اجتماعی گردد

 م@@اهيتی ک@@امًال وي@@ژه دارد، ک@@ه نتيج@@ه رون@@د وي@@ژه ی ک@@ّل انکش@@اف        روس@@يه انق@@الب

 و بنوبه ی خود در مقاب@ل م@ا چش@م ان@دازهای ت@اريخی ک@امًال            ماستاجتماعی و تاريخی    

 .نوينی را می گشايد

  

                                                 
∗  منظ""ور اس"ت "  روس"يه انق"الب "ه"ر کج"ا ک"ه اش"اره ب"ه      .  اس"ت ١٩٠٦ ی س"ال  نوش"ته  اث"ر،  اي"ن   

   مترجم.  است١٩٠٥ انقالب
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   انکشاف تاريخی روسيهويژگی های -١
چنانچ@@ه تکام@@ل اجتم@@اعی روس@@يه را ب@@ا تکام@@ل اجتم@@اعی کش@@ورهای اروپ@@ائی ديگ@@ر    

 کشورهای فوق الذکر را از نظر وجوه مشترک تاريخ شان که آنان را از        -مقايسه کنيم 

 م@@ی ت@@وانيم بگ@@وئيم ک@@ه     -ت@@اريخ روس@@يه متم@@ايز م@@ی س@@ازد يکج@@ا در نظ@@ر م@@ی گي@@ريم       

  . اصلی تکامل اجتماعی روسيه عقب افتادگی نسبی و آهنگ ُکند آن استمشخصه ی

ليکن اين . ما در اينجا در باره ی عوامل طبيعی اين عقب افتادگی مکث نمی کنيم

امر که زندگی اجتماعی روسيه بر پايه ی اقتصاد فقيرتر و ابتدائی تری بنا شده است 

  .واقعيتی بی شبهه بجا می ماند

 ت@اريخی را  - می دهد ک@ه انکش@اف نيروه@ای مول@ده فراش@د اجتم@اعی        مارکسيزم تعليم 

ش@@@کل گي@@@ری گ@@@روه بن@@@دی ه@@@ای اقتص@@@ادی، طبق@@@ات و اقش@@@ار ممت@@@از   . تعي@@@ين م@@@ی کن@@@د

Estates                 فقط زمانی امکان پ@ذير اس@ت ک@ه اي@ن تکام@ل ب@ه س@طح معين@ی رس@يده باش@د  .

و بوج@ود آم@دن   شکل گيری اقشار ممتاز و افتراق طبقاتی که توسط توسعه تقسيم ک@ار         

نقش های ويژه ی اجتماعی ای که تخصص هر چه بيشتری را اقتض@ا م@ی کنن@د، مع@ين      

م@@ی گ@@ردد، از پ@@يش ايج@@اب م@@ی کن@@د ک@@ه آن بخ@@ش از م@@ردم ک@@ه ب@@ه تولي@@د م@@ادی مس@@تقيم   

تنه@ا از راه تص@احب اي@ن م@ازاد          : اشتغال دارند، مازادی مافوق مصرف خود توليد کنند       

ع@الوه مي@ان خ@ود    ه  ب@ . ه بوج@ود آم@ده، ش@کل م@ی گيرن@د          تولي@د کنن@د   غيراست که طبق@ات     

طبقات تولي@د کنن@ده تقس@يم ک@ار فق@ط در س@طح معين@ی از توس@عه ی کش@اورزی ک@ه ق@ادر                 

   کش@@اورز را تض@@مين کن@@د، ممک@@نغيراس@@ت عرض@@ه ی محص@@ول کش@@اورزی ب@@ه جمعي@@ت  

روش@نی  ه  ه@م ب@  ت اساس@یِ  تکام@ل اجتم@اعی توس@ط آدام اس@مي     طرح ه@ای اين . می باشد 

  .مول بندی شده بودندفر

پي@@دايش  (Novgorodبن@@ابراين، چن@@ين نتيج@@ه م@@ی ش@@ود ک@@ه اگرچ@@ه دوره ی ُن@@وُگُرد   

تاريخ ما مصادف ب@ا آغ@از ق@رون وس@طای اروپ@ائی اس@ت، آهن@گ ُکن@د            ) شهرهای مدرن 

موقعي@@ت نامس@@اعدتر جغرافي@@ائی،   ( طبيع@@ی -ی ش@@رايط ت@@اريخ طی بس@@اقتص@@ادانکش@@اف 
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       ص@@@ورت بن@@@دی طبق@@@اتی را مخت@@@ل ک@@@رده، ماهي@@@ت   ناچ@@@ارًا فراش@@@د ) پراکن@@@دگی جمعي@@@ت 

  .ابتدائی تری به آن می بخشد

 داخل@ی  گرايش های گفت چنانچه روسيه منزوی و صرفًا تحت تأثير می توانمشکل  

کافيس@ت بگ@وئيم ک@ه    . باقی می ماند، تکام@ل اجتم@اعی اش چ@ه ش@کلی بخ@ود م@ی گرف@ت                 

 بر پايه ی اقتصادی داخلی معينی  زندگی اجتماعی روسيه که   . چنين چيزی اتفاق نيفتاد   

 تاريخی خارج قرار -بنا شده بود، همواره تحت نفوذ و حتی تحت فشار محيط اجتماعی

 .داشته است

که اين سازمان اجتماعی و دولتی در فراشد شکل گيری خود با سازمان ه@ای      ی  هنگام

نس@بی  مجاور ديگر تالق@ی نم@ود، عق@ب افت@ادگی رواب@ط اقتص@ادی يک@ی و تکام@ل بس@يط                       

  .ديگری در فراشد متعاقب نقش قاطعی ايفا کرد

 س@@ازمان ه@@ایدول@@ت روس@@يه ک@@ه برمبن@@ای اقتص@@اد عق@@ب افت@@اده ای رش@@د ک@@رده ب@@ود، ب@@ا  

دولتی که بر پايه های عالی تر و استوارتری بنا گش@ته بودن@د رابط@ه برق@رار ک@رد و ب@ا            

يس@ت در مب@ارزه ی   يا دولت روسيه می با: دو امکان نمودار گشت . آنان در تضاد افتاد   

خود با آن@ان هم@انطور ک@ه اي@ل مغ@ول در پيک@ار خ@ود ب@ا دول@ت مس@کو س@ر ف@رود آورد،                     

می گشت، و يا می بايست در رشد روابط اقتصادی بر آنان چيره گشته و نس@بت            تسليم

ماند، نيروهای حياتی بس@يار بيش@تری ج@ذب       ی به ظرفيت جذبش چنانکه منزوی باقی م  

 رش@د يافت@ه ب@ود ک@ه م@انع وق@وع       ب@ه ان@دازه ی ک@افی    روس@يه بنق@د   ليکن اقتصاد. می کرد 

دولت از هم نپاشيد، بلکه تحت فشار وحشت آور نيروهای اقتص@ادی      . امکان اول گردد  

  .شروع به رشد کرد

ب@@@دين ترتي@@@ب نکت@@@ه ی اص@@@لی اي@@@ن نب@@@ود ک@@@ه روس@@@يه تح@@@ت محاص@@@ره ی هم@@@ه جانب@@@ه    

در واقع اي@ن ام@ر    . شن نمی سازد  اين به تنهائی وضعيت را رو     . متخاصمين قرار داشت  

اين دول . در مورد هر کشور اروپائی ديگر باستثنای شايد انگلستان صدق خواهد کرد        

در پيکار متقابل خ@ود ب@رای هس@تی، ب@ر پاي@ه ه@ای اقتص@ادی ک@م وب@يش يکس@انی اتک@اء             
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 خ@ارجی  دولت@ی آن@ان ت@ابع چن@ين فش@ار نيرومن@د       سازمان ه@ای داشتند و از اين رو رشد  

  .نبود

.  مستلزم ِاعمال ح@داکثر کوش@ش ب@ود   Nogaiمبارزه عليه تاتارهای کريمه و نوگای    

ولی اين البته بيشتر از ِاعم@ال ق@درت در خ@الل جن@گ صدس@اله ی فرانس@ه و انگلس@تان                  

اين تاتارها نبودند که روسيه ی قديم را ناچار به استفاده ی اسلحه گ@رم و ايج@اد         . نبود

د؛ اين تاتارها نبودند که بعدًا روس@يه را ب@ه تش@کيل     کردنی استرلتسی هنگ های آماده    

س@@واره نظ@@ام و نيروه@@ای پي@@اده نظ@@ام وادار س@@اختند، بلک@@ه اي@@ن فش@@ار کش@@ور ليت@@وانی،    

  .لهستان و سوئد بود

در نتيجه ی اي@ن فش@ار از جان@ب اروپ@ای غرب@ی، دول@ت مفرطان@ه بخ@ش عم@ده ای از              

ز ک@ه در ح@ال ش@کل گي@ری بودن@د      محصول مازاد را می بلعيد؛ يعن@ی بخ@رج طبق@ات ممت@ا      

ل@يکن ب@ه اينج@ا خاتم@ه     . گذران می کرد و بدين ترتيب مانع رشد بنقد ُکند آنان می گشت           

آنان را از معاش خود مح@روم    . دهقانان را می ربود   " محصول الزم "دولت  . نمی يافت 

م@@ی ک@@رد و موج@@ب ف@@رار آن@@ان از اراض@@ی ای ک@@ه حت@@ی فرص@@ت س@@کنی گزي@@دن در آن را   

دند، می گشت وبدينگونه رشد جمعيت و توس@عه ی نيروه@ای مول@ده را مخت@ل         نيافته بو 

بن@@ابراين از آنج@@ائی ک@@ه دول@@ت ب@@دون هيچگون@@ه تناس@@بی بخ@@ش عم@@ده ی       . م@@ی س@@اخت 

نق@د ُکن@د افت@راق گ@روه ه@ای ممت@از را دس@تخوش           ه   را می بلعيد، آهنگ ب     محصول مازاد 

ط م@ی ک@رد حت@ی هم@ان     اختالل می کرد، و چون قسمت اعظم@ی از محص@ول الزم را ض@ب     

  .پايه های توليدی ابتدائی ای را که خود بر آن متکی بود منهدم می ساخت

دولت ب@رای ابق@ا،عملکرد و ب@االتر از هم@ه ب@رای تص@احب بخ@ش محص@ول اجتم@اعی                     

ب@@ه ي@@ک س@@ازمان دارای سلس@@له مرات@@ب از گ@@روه ه@@ای ممت@@از ني@@از   م@@ورد احتي@@اج خ@@ود 

ضعيف پايه های اقتصادی رش@د خ@ود، از طري@ق    باين دليل است که همزمان با ت    . داشت

 - مانند هر دولت ديگری-اقدامات دولتی می کوشيد بزور اين پايه ها را توسعه دهد، و

ميليوک@@@ف   . س@@@عی م@@@ی ک@@@رد اي@@@ن رش@@@د گ@@@روه ه@@@ای ممت@@@از را بنف@@@ع خ@@@ود برگردان@@@د         

Milyukov      ت@@اريخ ن@@ويس فرهن@@گ روس@@يه در اي@@ن نکت@@ه تب@@اين مس@@تقيمی ب@@ا ت@@اريخ 
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سلطنت مطلقه ی مبتنی ب@ر    .  غربی می بيند، ولی در اين جا تباينی وجود ندارد          اروپای

 در ق@رون وس@طی ک@ه ب@ه اس@تبداد بورکراتي@ک          eststes-monarchyگروه های ممتاز  

فرا روئيد، ش@کلی از دول@ت ب@ود، ک@ه برخ@ی من@افع و رواب@ط اجتم@اعی مع@ين را تقوي@ت                   

جودي@ت ي@افتن اش، من@افع خ@اص     ليکن اين شکل دولت خود پ@س از پي@دايش و مو   . کرد

را داشت که نه تنها با منافع گروه های ممتاز ...) خاندانی، درباری، بورکراتيک( خود 

گ@روه ه@ای ممت@از    . تحتانی بلکه حتی با منافع گروه های ممت@از فوق@انی در تض@اد افت@اد        

از لحاظ اجتماعی ضروری ميان ت@وده ه@ای م@ردم و     " حصار واسطه ی  "حکمفرما که   

 دولت را تحت فشار قرار داده، منافع سازمان هایان دولت را تشکيل می دادند،      سازم

   در ع@@ين ح@@ال ق@@درت دولت@@ی ني@@ز   . خ@@ود را مض@@مون فعالي@@ت عمل@@ی دول@@ت م@@ی س@@اختند   

بمثابه ی يک نيروی مستقل، منافع گروه های ممتاز فوقانی تر را از زاويه ی خ@ويش       

شان داده، کوش@ش م@ی ک@رد آن@ان را ت@ابع        می نگريست و در مقابل آمال آنان مقاومت ن        

 ممتاز در جهت برآين@د  گروه هایمسير تاريخ واقعی مناسبات بين دولت و        . خود سازد 

  .نيروها، و بنا به تناسب نيروها، تعيين می شد

  .در روسيه فراشدی با اصولی يکسان بوقوع پيوست

 آن@ان را ت@ابع    اقتص@ادی در ح@ال رش@د اس@تفاده ک@رده،     گروه ه@ای دولت می کوشيد از  

 اقتص@ادی حکمفرم@ا، ه@م چنانک@ه     گ@روه ه@ای  . منافع ويژه ی مالی و نظامی خود س@ازد       

پديدار می گش@تند، س@عی م@ی نمودن@د از دول@ت ب@رای تثبي@ت مزي@ت ه@ای خ@ود ب@ه ش@کل                          

برآين@د اي@ن معامل@ه ی نيروه@ای اجتم@اعی، ب@رای ق@درت               . امتيازات قشری استفاده کنن@د    

خ@وش خ@دمتی ه@ای متقاب@ِل      . رد تاريخ اروپای غرب@ی ب@ود      دولتی بسيار مساعدتر از مو    

 فوق@@انی اجتم@@اعی ک@@ه ب@@ه قيم@@ت ت@@وده ه@@ای زحم@@تکش تم@@ام     گ@@روه ه@@ایق@درت دولت@@ی و  

می شد و در تقس@يم حق@وق و قي@ود، مس@ئوليت ه@ا و امتي@ازات متجل@ی ب@ود، در روس@يه                 

ه ی ب@@رای اش@@راف و روح@@انيون مزي@@ت کمت@@ری در برداش@@ت ت@@ا در س@@لطنت ه@@ای مطلق@@   

ب@ا  . در اين هيچ شکی نيست   . مبتنی بر اقشار ممتاز در قرون وسطی در اروپای غربی         

چنانکه (وجود اين بسيار اغراق آميز و مغاير با هرگونه معيار تناسبی خواهد بود اگر 
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 ممتاز دولت را بوجود آوردند، گروه هایبگوئيم در اروپای غربی ) ميليوکف می گويد

  . ممتاز را ايجاد کردگروه هایدولتی بخاطر منافع خويش حال آنکه در روسيه قدرت 

ي@ک گ@روه   .  ممتاز نمی توانند با اقدام دولت، با وضع قانون، بوج@ود آين@د          گروه های 

اجتماعی قبل از آنکه بتواند ب@ا کم@ک ق@درت دولت@ی ب@ه عن@وان ي@گ گ@روه ممت@از ش@کل               

ی آن رش@@د يافت@@ه بگي@@رد، م@@ی بايس@@ت از لح@@اظ اقتص@@ادی و ب@@ا تم@@ام مزي@@ت ه@@ای اجتم@@اع 

گروه های ممتاز را نمی توان مطابق مقياس از پيش تعيين ش@ده ی مرات@ب و ي@ا            . باشد

       ق@@درت دولت@@ی فق@@ط  .  س@@اختLegion dhonneurمط@@ابق مق@@ررات لژي@@ون دون@@ور    

می تواند به فراشد اوليه اقتصادی ای ک@ه ص@ورت بن@دی ه@ای اقتص@ادی ع@الی ت@ری را                

که در باال ذکر شد، دولت روسيه همانطور . ع خود کمک کندتوليد می کند، با تمام مناب     

بخ@@ش نس@@بتًا معتن@@ابهی از نيروه@@ای مل@@ت را مص@@رف ک@@رده، ب@@دين س@@ان فراش@@د تبل@@ور     

از . اجتماعی را مختل می ساخت، ليکن برای مقاصد خود به اين فراشد احتي@اج داش@ت     

 فش@اری  -اين رو طبيعی است که دولت، تحت نفوذ و فشار محيط مفترق تر غربی خود         

، بنوبه ی خود در تحميل انکشاف - دولتی انتقال می يافت- سازمان نظامیکه از طريق

ب@ه ع@الوه، هم@ين ض@رورت     . افتراق اجتماعی ب@ر پاي@ه ی اقتص@ادی ابت@دائی م@ی کوش@يد       

 اقتص@@ادی ب@@ود ک@@ه موج@@ه س@@اخت -تحمي@@ل، بس@@بب ض@@عف ص@@ورت بن@@دی ه@@ای اجتم@@اعی

ن رشد طبقات فوق@انی  دولت در مساعی خود به منزله ی نگهبان، برای نظارت بر همي      

ولی در راه تحص@يل موفقي@ت عظ@يم در    . طبق دلخواه خود از قدرت غالبش استفاده کند      

اين مسير، ابتدا دولت با ضعف و ماهيت ابتدائی سازمان خود، که چنانک@ه دي@ديم خ@ود             

  .ناشی از َبَدوی بودن ساختار اجتماعی بود، روبرو شد

اقتصادی روسيه استوار گشته بود، توس@ط  بنابراين دولت روسيه که بر پايه شرايط      

فش@@ار دوس@@تانه، و حت@@ی بيش@@تر فش@@ار خص@@مانه ی س@@ازمان ه@@ای دولت@@ی همس@@ايه ک@@ه       

دول@@ت از زم@@ان .  اقتص@@ادی ع@@الی ت@@ر رش@@د ک@@رده بودن@@د، بجل@@و ران@@ده م@@ی ش@@د  براس@@اس

 ب@ا تم@ام ق@وای خ@ود در تس@ريع رش@د اقتص@اد        - بخص@وص از اواخ@ر ق@رن هف@دهم       -معينی

رش@@ته ه@@ای جدي@@د ص@@نعت دس@@تی، ماش@@ينی، کارخان@@ه ه@@ا، ص@@نايع     . دم@@ی کوش@@ي  طبيع@@ی
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.     بزرگ، سرمايه، باصطالح بطور مص@نوعی ب@ه بدن@ه ی اقتص@اد طبيع@ی پيون@د زده ش@د            

  .سرمايه داری به نظر می رسيد زاده ی دولت باشد

از اين ديدگاه می ت@وان گف@ت ک@ه کلي@ه ی عل@وم روس@ی ف@رآورده ی مص@نوعی ت@الش               

 .∗وندی است مصنوعی بر بدنه ی جهالت ملیحکومت است و پي

 تفکر روسی، بمانند اقتصاد آن، تحت فش@ار مس@تقيم افک@ار ع@الی ت@ر و اقتص@ادهای                

 طبيع@@ی ش@@رايط -از آنج@@ا ک@@ه بخ@@اطر ماهي@@ت اقتص@@اد  . پيش@@رفته ت@@ر غ@@رب توس@@عه ياف@@ت  

اقتصادی، يعنی رشد ناچيز تج@ارت خ@ارجی، رواب@ط ب@ا کش@ورهای ديگ@ر ماهي@ت غال@ب                 

در برداش@@@ت، نف@@@وذ اي@@@ن کش@@@ورها پ@@@يش از اينک@@@ه خ@@@ود را در رقاب@@@ت مس@@@تقيم دولت@@@ی 

. اقتص@@ادی نش@@ان ده@@د، در مب@@ارزه ی ش@@ديد ب@@رای موجودي@@ت دول@@ت متجل@@ی م@@ی گش@@ت   

. اقتص@اد غ@رب از طري@ق واس@طه ی دول@ت اقتص@اد روس@يه را تح@ت ت@أثير ق@رار م@@ی داد          

ظ س@الح مجهزت@ر   روسيه برای حفظ بقای خ@ود در قل@ب کش@ورهای متخاص@م ک@ه از لح@ا         

    بودن@@د، ب@@@ه تأس@@@يس کارخانج@@@ات، س@@ازماندهی آموزش@@@گاه ه@@@ای دري@@@انوردی، انتش@@@ار   

ول@ی اگ@ر خ@ط     .  آموزشی در باره ی استحکامات دفاعی و غيره ناچار گردي@د           کتاب های 

سير کلی اقتصاد داخلی اين کشور پهناور در اين جهت حرکت نمی ک@رد، اگ@ر انکش@اف        

ای علوم کلی و عملی ايجاد نم@ی ک@رد، تم@ام کوش@ش ه@ای      شرايط اقتصادی تقاضائی بر  

اقتصاد ملی که طبيعتًا در حال تکام@ل از اقتص@اد طبيع@ی    . دولت بدون ثمر باقی می ماند 

 کاالئی بود، فقط به آن اقدامات حکومتی که مط@ابق ب@ا انکش@اف آن و          -به اقتصاد پولی  

ت@اريخ ص@نعت روس@يه،    . فقط تا آن درجه ک@ه منطب@ق ب@ا آن ب@ود، واک@نش نش@ان م@ی داد                    

تاريخ سيستم پ@ولی روس@يه و ت@اريخ اعتب@ارات دولت@ی، بهت@رين ش@اهد ممکن@ه در تأيي@د             

  .نظريه ی فوق است

                                                 
 ∗ وابط اوليه بين دول"ت و م"دارس را بخ"اطر آوري"م ت"ا متوج"ه       کافی است که خصائص ويژه ی ر 

. دول""ت بودن""د ک""ه کارخان""ه ه""ا " مص""نوعی" ان""دازه محص""ول ب""ه هم""انش""ويم ک""ه م""دارس، ح""داقل  
 ش"اگرادان گري"زان از مکت"ب ب"ه زنجي"ر کش"يده           . اس"ت " تص"نع "مساعی آموزشی دولت مؤي"د اي"ن        

ب""ه ش""اگردان مواج""ب  .  خ""دمت ب""وددرس خوان""دن ن""وعی. زنجي""ر ب""وده تم""ام مکت""ب ب"" . م""ی ش""دند
   ت-ل. پرداخت می شد، غيره و غيره
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فل@@ز، ش@@کر، نف@@ت خ@@ام،   ( ص@@نعتی بخ@@ش ه@@ای اکث@@ر : "بگفت@@ه ی پروفس@@ور من@@دليف 

تحت نفوذ مستقيم اقدامات حک@ومتی و حت@ی گ@اهی اوق@ات         ) تقطير، حتی صنعت نساجی   

ن@@ه ی هنگف@@ت حک@@ومتی، ول@@ی بخص@@وص چ@@ون دول@@ت هم@@واره آگاهان@@ه      ب@@ه کم@@ک اعا 

در دوره ی . ، بوج@@ود آمدن@@د م@@ی ک@@رد را دنب@@ال )) از ص@@نايع داخل@@ی ((سياس@@ت حماي@@ت  

... ص@راحت ب@@ر ل@وای خ@ود رس@م ک@@رد    ه حکوم@ت الکس@اندر، حکوم@ت اي@@ن سياس@ت را ب@     

ت کردن@د ک@ه   محافل باالی حکومتی، با قبول کامل کاربرد اصول حمايت در روسيه، اثبا   

، بسوی شناخت روسيه مندليف، -د." (از کّل طبقات تحصيل  کرده ی ما پيشرفته ترند    

   )٨٤، ص ١٩٠٦سن پطرزبورگ، 

مديح@@ه س@@رای فاض@@ل حماي@@ت ص@@نعتی فرام@@وش م@@ی کن@@د اض@@افه نماي@@د ک@@ه سياس@@ت       

حکوم@@ت ن@@ه ب@@ه عل@@ت کمت@@رين عالق@@ه ب@@ه رش@@د نيروه@@ای ص@@نعتی بلک@@ه ص@@رفًا ب@@ه عل@@ت  

ب@ه هم@ين دلي@ل سياس@ت     .  تکنيکی وضع گش@ته ب@ود  -و تا حدودی نظامیمالحظات مالی   

حمايت اغلب نه تنها با منافع اساسی توسعه ی صنعتی بلکه حت@ی ب@ا من@افع خصوص@ی      

م@ثًال ص@احبان    .  مغ@ايرت داش@ت    businessmen مختل@ف ش@رکت پيش@ه گ@ان          گروه های 

 ب@ر پنب@ه ن@ه ب@ه     ع@وارض گمرگ@ی س@نگين   "کارگاه های نخ ريسی علنًا اعالم داشتند که      

."  مانده ان@د برقرارقصد تشويق گشت پنبه بلکه منحصرًا به علت منافع مالی است که              

اقشار ممت@از ب@يش از ه@ر چي@ز ه@دف ه@ای دول@ت را           " ايجاد"حکومت همانطور که در     

ص@@@نايع ني@@@ز مالحظ@@@ه ی اص@@@لی اش در جه@@@ت رف@@@ع  " تأس@@@يس"تعقي@@@ب م@@@ی ک@@@رد، در 

م@ع الوص@ف هيچگون@ه تردي@دی نيس@ت ک@ه        . ودنيازمندی ه@ای خزان@ه دولت@ی معط@وف ب@          

حکومت مطلقه در پيوند سيستم توليدی کارخانه ای ب@ه س@رزمين روس@يه نق@ش مهم@ی            

  .ايفا کرد

ک@@ه جامع@@ه ی در ح@@ال رش@@د ب@@ورژوائی ش@@روع ب@@ه تش@@خيص ل@@زوم نهاده@@ای     ی زم@@ان

سياس@@ی غ@@رب ک@@رد، روش@@ن ب@@ود ک@@ه حکوم@@ت مطلق@@ه ب@@ه کلي@@ه ی نيروه@@ای م@@ادی دول   

دول@@ت برمبن@@ای دس@@تگاه بوروکراتي@@ک مرکزي@@ت يافت@@ه ای ق@@رار   . ه@@ز اس@@تاروپ@@ائی مج

داش@@ت ک@@ه ب@@رای اس@@تقرار رواب@@ط جدي@@د ع@@اری از هرگون@@ه فاي@@ده ب@@ود ول@@ی در اج@@رای      
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دول@ت از طري@ق     . م@ی ب@ود    سرکوبی های سيستماتيک قادر به پرورش ان@رژی بس@ياری         

 ام@@ر س@@رکوبی   تلگ@@راف ک@@ه ب@@ه اق@@دامات دس@@تگاه اجرائ@@ی ق@@ّوت و ب@@ه عملي@@ات آن در        

. هماهنگی و سرعت عمل نس@بی م@ی بخش@د ب@ر فواص@ل ف@احش کش@ور ف@ائق گش@ته ب@ود             

خطوط راه آهن انتقال سريع نيروهای نظامی از يک انتهای کشور به انته@ای ديگ@ر را       

   م@ا قب@ل انق@الب در اروپ@ا خط@وط راه آه@ن و تلگ@راف          حکوم@ت ه@ای   . عملی م@ی س@اخت    

 ب@ودنش در  ب@ی فاي@ده   و اگرچ@ه  -اد غول پيکر ب@ود ارتش در اختيار استبد  . نمی شناختند 

       آزم@@ون ج@@ّدی جن@@گ ب@@ا ژاپ@@ن معل@@وم گردي@@د، ب@@ا وج@@ود اي@@ن ب@@رای تس@@لط داخل@@ی کفاي@@ت      

 ١٨٤٨نه تنها حکومت فرانسه قبل از انقالب کبير، بلکه حتی حکوم@ت س@ال    . می کرد 

  .هم، از امکانات مشابه ارتش امروز روسيه برخوردار نبود

اليکه توس@ط دس@تگاه م@الی و نظ@امی اش از کش@ور ب@ه منته@ای درج@ه             حکومت در ح  

، بودج@@ه ی س@@اليان خ@@ود را ت@@ا ب@@ه رق@@م هنگف@@ت دو ميلي@@ارد روب@@ل م@@ی ک@@ردبه@@ره گي@@ری 

حکومت استبدادی با پشتگرمی ارتش و بودجه ی خود بورس اروپائی را . افزايش داد

اج ده ب@ی چ@اره ی اي@ن    خزانه دار خود ساخت و بدينگونه ماليات دهنده ی روسی ب@ه ب@   

  .بورس اروپائی مبدل شد

بدين ترتيب در دهه ی هشتاد و نود قرن نوزدهم حکوم@ت روس@يه ب@ه مثاب@ه ی ي@ک            

 بورس@@ی ق@@درتی شکس@@ت ناپ@@ذير دني@@ا -س@@ازمان غ@@ول پيک@@ر نظ@@امی بورکراتي@@ک و م@@الی

  .مواجه شد

ن@ين ب@ر   چ نيروی مالی و نظامی سلطنت مطلقه نه تنها بر بورژوازی اروپا بلکه ه@م            

ليبراليزم روسيه نيز که تمام اميد خود را به امکان حصول نتيجه از زورآزمائی علن@ی        

بنظ@ر م@ی رس@يد    . قدرت استبداد از دست داده ب@ود، غال@ب آم@د و چش@مان آن@ان را بس@ت          

ني@روی نظ@@امی و م@الی اس@@تبداد امک@@ان هرگون@ه فرص@@ت ب@@رای انق@الب روس@@يه را ب@@دور       

  .می داشت

  .يقًا عکس اين امر ثابت گرديدولی در واقعيت دق



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٠ 

هرچ@ه ي@ک حکوم@ت مرکزي@@ت بيش@تری پي@دا کن@د و ه@@ر چ@ه بيش@تر از جامع@ه مس@@تقل          

گردد، به هم@ان ان@دازه زودت@ر ب@ه ي@ک س@ازمان مس@تبد ک@ه م@افوق جامع@ه ق@رار گرفت@ه،              

هر چه نيروه@ای م@الی و نظ@امی ي@ک چن@ين س@ازمانی وس@يع ت@ر باش@د،                . مبدل می شود  

ارزه ی خ@@ود را در راه موجودي@@ت اش ه@@ر چ@@ه دراز م@@دت ت@@ر و  س@@ازمان م@@ی توان@@د مب@@

دولت مرکزيت يافته با بودج@ه ی دو ميلي@اردی خ@ود، ب@ا وام             . موفقيت آميزتر دنبال کند   

 بع@د از  م@دت ه@ا  هشت ميلياردی و ارتش چندين ميليونی نف@رات مس@لح خ@ود م@ی توان@د          

 نه تنها احتياجات اداره   -خاتمه ی برآوردن ابتدائی ترين احتياجات توسعه ی اجتماعی        

ام@@ور داخل@@ی بلک@@ه حت@@ی احتياج@@ات امني@@ت نظ@@امی ک@@ه در اص@@ل ب@@ه منظ@@ور حفاظ@@ت آن     

  .، به هستی خود ادامه دهد-تشکيل يافته بود

هرچ@@ه چن@@ين اوض@@اعی بيش@@تر ب@@ه درازا م@@ی کش@@يد، تض@@اد مي@@ان احتياج@@ات انکش@@اف  

خود را " يلياردیچندين م"اقتصادی و فرهنگی و سياست حکومت که وزنه ی مقتدر    

اص@الحات کبي@ر   "بع@د از پش@ت س@ر گذاش@تن عص@ر       . پرورش داده بود، بيشتر می گشت     

 برای نخس@تين  برعکس که نه تنها اين تضادها را از بين نبرد بلکه      -" پاره ای  -وصله

 اتخاذ داوطلبانه خط مشی پارلمانتاريزم برای -بار بطرز روشنی آنان را آشکار ساخت   

تنه@ا چ@اره ی اي@ن     . ممکن ت@ر گش@ت    غيرارتر و از لحاظ روانی      حکومت از هميشه دشو   

تضادها که وض@ع حکوم@ت ب@ه جامع@ه نش@ان م@ی داد، راه انباش@ت ک@افی بخ@ار در دي@گ                 

  .استبداد برای منفجر ساختن آن بود

ب@@دين ترتي@@ب ق@@درت اداری، نظ@@امی و م@@الی ک@@ه اس@@تبداد در س@@ايه ی آن م@@ی توانس@@ت  

 عقي@ده  ليب@رال ه@ا  د ادام@ه ده@د، ن@ه تنه@ا چنانک@ه      عليرغم انکشاف اجتماعی بوج@ود خ@و     

          انق@@الب را يگان@@ه چ@@اره  ب@@رعکس داش@@تند امک@@ان انق@@الب را از ب@@ين نم@@ی ب@@رد، بلک@@ه       

می ساخت، عالوه بر اين ماهيت هر چه راديک@ال ت@ر اي@ن انق@الب، ب@ه هم@ان نس@بت ک@ه                   

. تضمين شده ب@ود قدرت عظيم استبداد دّره ای ميان خود و ملت حفر می کرد، از پيش            

مارکسيزم روسيه انصافًا می تواند سربلند باش@د ک@ه ب@ه تنه@ائی جه@ت اي@ن انکش@اف را             
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واقعی ترين غير با ليبرال ها، حال آنکه ∗توضيح داده، َاشکال کلی آن را پيش بينی کرد

انقالبی در دنيای ذهنی و " نارودنيک های"خود را ارضاء می کردند و   " واقع بينی "

  .با اعتقاد به معجزات بسر می بردندغيرواقعی و 

نيروهای اين انقالب . کّل انکشاف اجتماعی پيشين انقالب را با اجتناب ناپذير ساخت

  پس چه بودند؟

 

                                                 
در . حتی ب"ورکرات ارتج"اعی ای نظي"ر پرفس"ور من"دليف مجب"ور ب"ه اق"رار اي"ن موض"وع اس"ت                     ∗

ه""ا نکت""ه ای در اينج""ا ديدن""د و حت""ی ت""ا    سوسياليس""ت: "رابط""ه ب""ا توس""عه ی ص""نايع وی م""ی گوي""د  
خط"ا رفت"ه،   ه  خ"ود، ب"  Latinismی از الت"ين گرائ"ی   حدودی آن را درک هم کردند، ولی در پيرو       

توس""ل ب""ه زور را توص""يه ک""رده، راه را ب""رای غراي""ز وحش""يانه ی ع""وام هم""وار س""اخته، در پ""ی      
   ت- ل-)١٢٠، ص بسوی شناخت روسيه."(انقالب و قدرت کوشيدند
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   شهر و سرمايه شهر و سرمايه--٢٢
 

دهه ی اخيJر   تمدن شهری در روسيه فرآورده ی تاريخ اخير يا به کالم دقيق تر چند

در اواخر سلطنت پتر اول، در ربع اول قرن هيجدهم، رقم جمعيت شJهری قJدری          . است

ايJن رقJم در   .  کل جمعيJت کشJور بJود   درصد نفر، يعنی در حدود سه ٣٢٨٠٠٠بيش از  

تJا  .  کJل جمعيJت رسJيد   درصد ١/٤ نفر يعنی در حدود ١٣٠١٠٠٠اواخر همان قرن به     

 جمعيJJت کJJل درصJد  ٤/٤ نفJJر، کJه معJJادل  ١٦٣٥٠٠٠ جمعيJJت شJهری بJJه  ١٨١٢سJال  

 نفJر، يعنJی       ٣٤٨٢٠٠٠تا اواسط قJرن نJوزدهم هJم هنJوز بJيش از              . بود، افزايش يافت  

رقم جمعيJت   ) ١٨٩٧(سرانجام بر طبق آخرين سرشماری      .  کل نگشته بود   درصد ٨/٧

  .∗ کل جمعيت بوددرصد نفر يعنی در حدود سيزده ١٦٢٨٩٠٠٠ها شهر

 اقتصJادی و نJه صJرفًا يJک     -منزله ی يک صورت بنJدی اجتمJاعی  ه اگر ما شهر را ب  

         واحJJJد اداری در نظJJJر بگيJJJريم، مJJJی بايسJJJت اقJJJرار کنJJJيم کJJJه رقJJJم هJJJای فJJJوق الJJJذکر       

يخ دولJJت روسJJيه در تJJار: کننJJده ی تصJJوير حقيقJJی توسJJعه ی شJJهرها نيسJJتند     بJJازگو

   JJه بJJداليلی کJJهرها بJJار شJJور اعتبJJو منشJJا لغJJاء يJJددی از اعطJJای متعJJه هJJت ه نمونJJزحم    

       بJJا وجJJود ايJJن، ايJJن ارقJJام بJJه روشJJنی       . پايJJه ای علمJJی داشJJتند بJJه چشJJم مJJی خJJورد      

نشJJان دهنJJده ی عJJدم اهميJJت شJJهرها در روسJJيه ی بJJيش از اصJJالحات و رشJJد بسJJيار     

بنابر محاسبات ميخائيلوفسکی افJزايش جمعيJت   . ذشته انددهه ی گ سريع آنها در خالل 

 يعنJJی بJJيش از دو برابJJر  درصJJد ٨/٣٣ معJJادل ١٨٨٥ -١٨٨٧ سJJال هJJایشJJهری طJJی 

و تقريبJJًا سJJه برابJJر افJJزايش جمعيJJت    ) درصJJد ٢٥/١٥(افJJزايش کJJل جمعيJJت روسJJيه    

                                                 
 روس''يه، ک''ه ش''امل س''يبريه  تم''امیجمعي''ت ش''هری .  ميليوک''ف ان''دمق''االت اي''ن ارق''ام م''أخوذ از ∗

 ک'''ل درص'''د ٢٥/١٣ نف'''ر ي'''ا ١٧، ١٢٢، ٠٠٠، ١٨٩٧وفنالن'''د ني'''ز هس'''ت، مط'''ابق سرش'''ماری 
، دو جل''د، ١٩٠٦، س''ن پطرزب''ورگ،  بس''وی ش''ناخت روس''يه  من''دليف، (جمعي''ت داده ش''ده اس''ت   

   ت-ل). ٩٠جدول صفحه 
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چنانچه بر ايJن روسJتاها و دهکJده هJای صJنعتی را نيJز          . بود)  درصد ٧/١٢(روستائی  

   حتJی نمايJان تJJر   ) کشJاورزی غيربJه مفهJوم   (فه کنJيم، رشJد سJريع جمعيJت شJJهری     اضJا 

  .می شود

ليکن شهرهای مدرن روسيه نه تنها از لحاظ تعJداد سJاکنان بلکJه همچنJين از لحJاظ               

اکثر شهرهای قديمی ما تقريبJًا هيچگونJه   . نوع اجتماعی با شهرهای قديمی فرق دارند  

نظJامی و اداری و يJا اسJتحکامات دفJاعی بودنJد،      نقش اقتصادی نداشتند، بلکJه مراکJز       

ساکنانش به اشکال مختلف به خJدمات دولتJی اشJتغال داشJتند و بJه خJرج خزانJه داری                

  .ان می کردند و بطور کلی شهر مرکز اداری، نظامی و وصول ماليات بودرگذ

 خJدماتی بJرای حفاظJت در مقابJل دشJمنان در داخJل حصJار          -زمانی کJه جمعيتJی غيJر      

ا حومه ی آن مستقر می شد، اين امر به کوچکترين وجهJی مJانع از ادامJه ی              شهرها ي 

 ميليوکف حتی بزرگتJرين  -م بنا بگفته ی. فعاليت های کشاورزی سابق آنان نمی گشت   

شهر روسيه قJديم، مسJکو، صJرفًا يJک ملJک سJلطنتی بJود، بخJش معتنابJه جمعيJت بJه               

. تگزاران به دربار وابسته بودندانحاء گوناگون به عنوان ملتزمين، محافظين و يا خدم

 ٤٤ خJانوار يعنJJی  ٧٠٠٠ خJانوار فقJJط  ١٦٠٠٠، از ١٧٠١بJر طبJJق سرشJماری سJJال   

 کشJJاورز و صJJنعتگر بودنJJد و حتJJی اينJJان در حومJJه ی نJJواحی دولتJJی زنJJدگی و   درصJJد

و ) ١٥٠٠(نه هزار خانوار باقيمانده بJه روحJانيون         . ندمی کرد برای کاخ سلطنتی کار     

بJدين ترتيJب شJهرهای روسJيه نظيJر شJهرهای       ." فرمJا تعلJق داشJتند   اقشار ممتاز حکم 

زير سلطه استبدادهای آسيائی و در تباين با شهرهای صنعتی و تجاری قرون وسطای    

در همان دوران، اين اصل که پيشه وران حJق   . اروپا صرفًا نقش مصرف کننده داشتند     

ش بJا موفقيJت، مرسJوم    ندارند در دهکده ها زندگی کنند، در شهرهای غربJی، کJم و بJي          

پJJJس صJJJنعت . گرديJJJد، ولJJJی شJJJهرهای روسJJJيه هرگJJJز در راه چنJJJين هJJJدفی نکوشJJJيدند

  .مانوفاکتور و صنايع دستی در کجا بودند؟ در روستاها، پيوسته به کشاورزی

سطح پائين اقتصادی، همراه با چپاول شديد دولJت، بJه هيچگونJه انباشJت ثJروت يJا               

ابستان ها کJه در مقJام مقايسJه بJا غJرب کوتJاه تJر        ت. تقسيم اجتماعی کار مجال نمی داد     
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صنعت مانوفJاکتور بJا در   . بودند، در زمستان مجال فراغت بيشتری را ايجاد می کردند         

نظر گرفتن اين عوامل هرگز از کشاورزی جدا نشJد و در شJهرها متمرکJز نبJود، بلکJه            

 دوم قJرن   در نيمJه ی   .  اشتغالی مکمل به کشJاورزی در روسJتاها بJاقی مانJد            به صورت 

نJJوزدهم، زمJJانی کJJه صJJنعت کاپيتاليسJJتی بطJJرز وسJJيعی رو بJJه توسJJعه نهJJاد، صJJنعت      

يJJJک از        مانوفJJاکتور عمJJدتًا فقJJJط بJJا صJJنعت دسJJJتی روسJJتائی روبJJرو بJJJود و بJJا هJJيچ        

در مقابJل حJداکثر يJک و    : " ميليوکف می نويسد-م. صنعت های شهری مواجه نگرديد 

يه وجود دارد، هنوز الاقل چهJار ميليJون دهقJان         نيم ميليون کارگر کارخانه که در روس      

به مانوفاکتورهای خانگی در روستاهای خود اشتغال دارند و در عين حال فعاليت های 

...    ايJJJن همJJJان طبقJJJه ای اسJJJت کJJJه . کشJJJاورزی خJJJود را نيJJJز کماکJJJان دنبJJJال مJJJی کننJJJد

أسJJيس در ت... کارخانJJه هJJای اروپJJائی از آن پايJJه گرفJJت و لJJيکن بJJه کمتJJرين وجهJJی        

  ."کارخانه های روسيه نقشی ايفا نکرد

البته ادامه ی رشد جمعيت و بارآوری توليدی آن، پايه ای برای تقسيم اجتماعی کار 

ليکن در نتيجه ی . اين امر طبيعتًا شامل صنايع دستی شهری نيز می گرديد. فراهم کرد

را ضبط کردنJد،  فشار اقتصادی کشورهای پيشرفته، صنايع عظيم کاپيتاليستی اين پايه   

  .بطوری که صنايع دستی شهری مجالی برای توسعه نيافت

چهار ميليون پيشه ور روستائی همان عناصری بودند که در اروپا هسته ی جمعيت 

شهر را تشکيل داد و به عنوان استاد کار يا شاگرد کار ديده در اصناف متشکل شده و 

دقيقJًا ايJن طبقJه پيشJه ور     . ف يافتنJد بعدًا خود را هر چه بيشتر و بيشتر خارج از اصJنا          

بود که طی انقJالب کبيJر بخJش عمJده ی تJوده ی جمعيJت در انقالبJی تJرين بخJش هJای                   

 - عJدم اهميJت صJنايع شJهری مJا         -بخJودی خJود ايJن واقعيJت       . پاريس را تشکيل می داد    

  .∗قابل تخمينی برای انقالب ما در بر داشتغيرنتايج 

                                                 
∗  فرانس'ه راي'ج ش'ده    ١٧٨٩ هنگامی که مقايسه ی بی چون و چرا ب'ين انق'الب روس'يه و انق'الب      

 اين واقعيت را بمثابه ی آنچه ويژگی سرنوشت انقالب روسيه را تعيين می کن'د،   )٢(بود، پارووس 
   ت-ل. گوشزد کرد
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يJن واقعيJت نهفتJه اسJت کJه مJواد خJام          خصوصيت اصJلی اقتصJادی شJهر مJدرن در ا          

از اين رو شرايط حمل و نقل بJرای شJهر       . محصول روستا را به مصنوع تبديل می کند       

تنهJJا گشJJايش راه آهJJن قJJادر بJJود منJJابع تJJأمين کننJJده شJJهر را تJJا          . اهميJJت قJJاطعی دارد

ضJرورت  . اين حد وسJعت بخشJد کJه امکJان تJراکم چنJين تJوده هJای بسJيطی فJراهم آيJد                

هسJته ی جمعيJت يJک       . کز جمعيت از رشد صنعت بJزرگ کارخانJه ای ناشJی گرديJد             تمر

شهر مدرن، حداقل شJهری کJه تJا انJدازه ای از اهميJت اقتصJادی و سياسJی برخJوردار                

اين طبقه که طJی دوره ی    . باشد، طبقه ی بشدت متمايز گشته ی کارگران مزدور است         

در گشته بود که در انقالب مJا نقJش       انقالب کبير فرانسه اساسًا هنوز ناشناخته بود، مق       

  .قاطعی ايفا کند

سيستم صنعتی کارخانه ای نه تنها پرولتاريا را به صفوف جلو پيش می آورد، بلکه 

در انقJJالب هJJای گذشJJته،   . موقعيJJت دمکراسJJی بJJورژوائی را نيJJز مJJرتعش مJJی سJJازد      

ان، دمکراسی بورژوائی حمايت خود را در بين خرده بورژوازی شهری مثل پيشJه ور           

  .دکانداران کوچک و غيره بدست آورد

دليل ديگر نقش عمده ی غيرقابل قياس سياسی ای که پرولتاريای روسJيه ايفJا کJرد      

ايJن  .  ی روسJيه بJه ميJزان متنJابهی منشJاء خJارجی دارد           اين واقعيت است کJه سJرمايه      

واقعيت بنابه گفته ی کائوتسکی بJه رشJد کّمJی، نيJرو و نفJوذ پرولتاريJا انجاميJد کJه بJا                

  . ليبراليزم متناسب نبود-رشد بورژوا

چنانکه در باال گفته شد، در روسيه سرمايه داری از سيستم صنعت دستی انکشJاف           

هنJJگ اقتصJJادی کJJل اروپJJا در پشJJت سJJر خJJود، روسJJيه را    سJJرمايه داری بJJا فر. نيافJJت

تسJJخير کJJرد و در مقابJJل آن پيشJJه ور درمانJJده ی روسJJتا يJJا پيشJJه ور مصJJيبت زده ی    

   گJJدا بJJه مثابJJه ی نيJJروی کJJار ذخيJJره -شJJهری بJJه مثابJJه ی رقيJJب آنJJی، و دهقانJJان نيمJJه

 هJJایاسJJتبداد بJJه طJJرق گونJJاگون در بJJه اسJJارت کشJJيدن کشJJور بJJا زنجير   . قJJرار داشJJت

در وهله ی اول دهقان روسی را بJه بJاج ده بJورس هJای          . سرمايه داری مساعدت کرد   

فقJدان سJرمايه در داخJل کشJور و نيJاز مJداوم دولJت بJه پJول زمينJه ای           . دنيا تبديل کرد  
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از دوران سJلطنت کJاترين دوم تJا وزارت    . برای وام هJای ربJاخوار خJارجی فJراهم کJرد       

م، لنJJدن، بJJرلن و پJJاريس بJJه نحJJوی سيسJJتماتيک    بانکJJداران آمسJJتردا)٣(ويJت و درنJJوو 

بخJJش قابJJل . مJJی کوشJJيدند حکومJJت خودکامJJه را بJJه بJJورس بJJازی عظيمJJی تبJJديل کننJJد 

 اعتبارات بخش هایئی که از طريق     وام ها ی باصطالح داخلی، يعنی     وام ها توجهی از   

ر ی خJارجی متمJايز نبJود، چJون اينهJا د     وام هJا وجJه از   هيچه داخلی دريافت می شد، ب    

اسJتبداد بJا پرولتريJزه کJردن و فقيJر         . حقيقت به سرمايه داران خارجی سJپرده مJی شJد          

ی دريافتی از بورس اروپائی ميليون هاساختن دهقانان از طريق ماليات بندی سنگين، 

بخJش عمJده ی   . می کJرد  و راه آهن تبديل زندان هارا به سربازان، ناوهای جنگی، به   

سJهم عظيمJی از توليJد ملJی بJه      . مولJد بJود   غيری مطلقJًا    اين هزينه ها از ديدگاه اقتصاد     

   شکل ربJح بJه خJارج فرسJتاده مJی شJد و اريستوکراسJی مJالی اروپJا را غنJی و تقويJت                 

بورژوازی مالی اروپا که نفوذ سياسی اش در کشJورهای پارلمانتاريسJتی در         . می کرد 

تی را وادار طی ده سال گذشته بدون وقفه رشد کرده و سرمايه دارهای تجاری و صنع        

به عقب نشينی به پشت صJحنه کJرده اسJت، حکومJت تزاريسJتی را بJه تبعيJت خJود در                 

آورد؛ لJJJيکن ايJJJن بJJJورژوازی نمJJJی توانسJJJت و نمJJJی خواسJJJت جزئJJJی از اپوزيسJJJيون    

                  اصJJJJولی کJJJJه بانکJJJJداران هلنJJJJدی هJJJJوپ و شJJJJرکا   . بJJJJورژوائی درون روسJJJJيه گJJJJردد 

 Hoppe&Co له کردند، رهنمون اين   فرمو١٧٩٨ل در سال در شرايط وام به تزار پ

مسJتقل از  پرداخJت بهJره مJی بايسJت     : "بورژوازی در همدمی يا در ناسJازگاريش بJود    

بJورس اروپJا حتJی مسJتقيمًا در حفJظ اسJتبداد ذيعالقJه         ."  صJورت گيJرد    شرايط سياسJی  

 . بود، زيرا هيچ حکومت ديگJری قJادر بJه تضJمين چنJين بهJره ی رباخوارانJه ای نبJود               

همان . ی دولتی يگانه راه ورود سرمايه ی اروپائی به روسيه نبود       وام ها ع الوصف   م

پولی که پرداخت آن بخش قابل توجهی از بودجه ی دولتی روسJيه را تحليJل مJی بJرد،             

 صنعتی که مجذوب ثروت طبيعJی دسJت نخJورده ی کشJور     -به شکل سرمايه ی تجاری 

JJJا ه و بJJJده و تJJJازمان داده نشJJJار سJJJروی کJJJوص نيJJJخصJJJنا بJJJان ناآشJJJه ه آن زمJJJهرگون

دوره ی شکوفائی صنعتی ما در    . مقاومتی، شده بود به سرزمين روسيه باز می گشت        
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بدين ترتيب اين .  دوران تشديد ورود سرمايه ی اروپائی نيز بود١٨٩٣ -٩٩سال های

   مانند سابق عمدتًا اروپائی باقی می ماند و تحقق قJدرت سياسJی اش در           ه  سرمايه که ب  

  ن هJJای فرانسJJه و بلژيJJک صJJورت مJJی گرفJJت، بJJود کJJه طبقJJه کJJارگر روسJJيه را   پارلمJJا

  .بسيج کرد

سرمايه اروپائی با به اسارت کشيدن اقتصادی اين کشJور عقJب افتJاده، رشJته هJای                 

ای   ارتبJاطی خJود را از فJراز يJک سلسJله مراحJل ميانJه               روش هJای  ی توليدی و     عمده

          Jود مجبJاء خJذر      فنی و اقتصادی که در کشورهای منشJود، گJوده بJور از آن بJه عبJور ب

 اش بJا موانJع کمتJری مواجJه مJی گشJت، بJه        اقتصادیاما هر چه بر سر راه تسلط       . داد

  .همان نسبت فقدان اهميت نقش سياسی آن بيشتر نمايان می شد

 قرون وسطی انکشاف يافت و در )٤("قشر ممتاز سوم"بورژوازی اروپائی از بطن 

خواهJان بهJره کشJی از آنJان بJود پJرچم اعتJراض عليJه              لفافه ی منافع مردمی که خJود        

سJJلطنت  مطلقJJه ی مبنJJی بJJر اقشJJار . برافراشJJتچپJJاول و تعJJدی دو قشJJر ممتJJاز اول را 

ممتاز در قرون وسطی، در فراشJد تبJديل خJود بJه اسJتبداد بوروکراتيJک بJر مبJارزه ی           

يJJن بJJورژوازی از ا. تJJوده هJJای شJJهری عليJJه دعJJاوی روحJJانيون و اشJJراف اتکJJاء کJJرد

بدينگونJJه اسJJتبداد بوروکراتيJJک و      . مبJJارزه بJJرای ترفيJJع سياسJJی خJJود اسJJتفاده کJJرد     

طبقه ی سرمايه دار مقارن با يکديگر رشد کردند و هنگامی که اين دو بJا يکJديگر در             

 بJJورژوازی ثابJJت کJJرد کJJه از حمايJJت تمJJامی ملJJت ١٧٨٩تضJJاد افتادنJJد، يعنJJی در سJJال 

  .برخوردار است

فشJار مسJتقيم دول غربJJی رشJد کJرد و بسJJيار زودتJر از آنچJJه      اسJتبداد روسJيه تحJJت   

شرايط اقتصادی داخلJی پيJدايش بJورژوازی سJرمايه دار را ايجJاب مJی کJرد، دسJت بJه             

بJه نقJد ارتJش آمJاده ی عظJيم و      . کپيه کردن متJدهای حکJومتی و اداری دول غربJی زد      

رهای روسJيه  دستگاه متمرکز و بورکراتيک مالی در اختيار داشت و در زمانی که شه             

همچنان نقش اقتصادی مطلقًا بی اهميتی داشتند، بطور جبJران ناپJذيری بJه بانکJداران                 

  .اروپائی مقروض بود
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تبداد از راه رسJJيده بJJود، در مJJدت  سJJسJJرمايه کJJه از غJJرب و بJJا همکJJاری مسJJتقيم ا   

کوتاهی چندين شهر قديمی را به مراکز تجارت و صنعت تبديل کرد و حتی پس از طJی           

مسJکون بودنJد، شJهرهای تجJاری و     غيرتاهی در محل هائی که سابقًا مطلقJًا        دوران کو 

شخصJی  غير سهامی بJزرگ   شرکت های اين سرمايه اغلب به شکل      . صنعتی ايجاد کرد  

 ١٨٩٣ -١٩٠٢در خJJالل ده سJJال شJJکوفائی صJJنعتی   . نمJJودار مJJی گشJJت )) حقJJوقی((

 سJال هJای  نکه طJی  حال آ. مجموع سرمايه ی سهامی دو مليارد روبل افزايش پيدا کرد     

بJه  پرولتاريJا بالفاصJله خJود را      .  صرفًا نJه صJدميليون افJزايش يافتJه بJود           ١٨٥٤ -٩٢

 تJJوده هJJای عظيمJJی متمرکJJز يافJJت، در حاليکJJه بJJين ايJJن تJJوده هJJا و حکومJJت     صJJورت

خودکامJJه، بJJورژوازی کاپيتاليسJJتی ای قJJرار داشJJت کJJه از لحJJاظ تعJJداد بسJJيار نJJاچيز و   

ی و بJJدون سJJنت هJJای تJJاريخی بJJود و تنهJJا ملهJJم آن    خJJارج-نيمJJه" مJJردم"منJJزوی از 

  .  حرص منفعت بود
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  ١٩٠٥١٩٠٥  --١٨٤٨١٨٤٨  --١٧٨٩١٧٨٩ سال های  سال های --٣٣

هر اندازه هم که انقالب روسيه و انقالب کبير فرانسه . تاريخ خود را تکرار نمی کند

سNده ی  . با هم مقايسه کردند، هرگز نمی توان اولNی را بNدل بNه تکNراری از دومNی کNرد       

  .نوزدهم بيهوده سپری نشده است

مقايسه با انقالب کبير دامنه ی در  .  تفاوت بسيار دارد   ١٧٨٩ به نقد با     ١٨٤٨سال  

به يNک معنNی بسNيار زود       . ناچيز انقالب های پروس و اتريش موجب شگفتی می شود         

آن نيNNروی غNNول آسNNائی کNNه جامعNNه     . و بNNه معنNNای ديگNNر بNNيش از انNNدازه ديNNر رخ داد     

بورژوائی برای تسويه حساب بنيانی با اربابان قديم به آن نياز دارد، تنها می تواند از          

 که عليه استبداد فئودالی بپا خاسته است  يا توسط نيروی ملتی متفق:اه بدست آيددو ر

 درون اين ملت که برای رهائی خNود  مبارزه ی طبقاتیو يا از طريق انکشاف نيرومند      

 بوقNNوع پيوسNNت، انNNرژی ملNNی کNNه   ١٧٨٩ -٩٣در حالNNت اول، کNNه در  . تNNالش مNNی کنNNد 

اکم شNده بNود، تمامNًا در مبNارزه عليNه      بواسطه ی مقاومت سرسختانه ی نظام کهن متNر        

ارتجاع به مصNرف رسNيد؛ در حالNت دوم کNه تNاکنون در تNاريخ روی نNداده و مNا صNرفًا               

بمثابه ی يک امکان در نظر می گيريم، انرژی واقعNی الزم بNرای چيرگNی بNر نيروهNای             

د درون ملت بورژوائی بوجو" متقابًال مهلکی"تاريک تاريخ در راستای جنگ طبقاتی 

اصNطکاک شNديد درونNی کNه موجNب جNذب مقNادير زيNادی از انNرژی بNورژوائی                  . می آيد 

ش يعنNی پرولتاريNا را   ا شده، امکان ايفای نقش عمده را از وی سلب می کند، مخالفين          

به پيشاپيش می راند، و به پرولتاريا در عرض يک ماه، ده سال تجربه می آموزد، او         

 کشيده شده ی قدرت را بNه وی  -و عنان سخترا در رأس امور جای نشين می سازد،         

مصمم و بدون خطور هرگونه ترديدی، اين طبقNه بNه رويNدادها نيNروی             . واگذار می کند  

  .بنيان کن عظيمی می بخشد
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انقالب به دو گونه تحصيل می گردد؛ يا توسط ملتی که همانند شير خNود را گNرد هNم         

 که در جريانNات مبNارزه قاطعانNه    جمع می کند تا آماده ی جهش گردد، و يا توسط ملتی       

تجزيه می شود تا بهترين اجزاء خود را برای اجرای تکاليفی که ملNت در تمNامی خNود          

اين دو راه دو مجموعNه ی متخNالف از شNرايط       . توانائی انجامشان را ندارد، آزاد سازد     

  .تاريخی اند که البته به شکل خالص تنها در تقابل منطقی امکان پذير است

 اما همNين راه  - مورد راه ميانه، نظير بسياری موارد ديگر، بدترين راه است         در اين 

  . انکشاف يافت١٨٤٨ميانه بود که در 

در دروان قهرمانانه تاريخ فرانسه ما شNاهد بNورژوازی فعNال و از بنNد خرافNات آزاد        

شNNده ای بNNوديم کNNه هنNNوز بNNر تضNNادهای موقعيNNت خNNويش آگNNاهی نيافتNNه بNNود و تNNاريخ،     

هبری مبارزه برای نظام نوين، نه تنها عليه نهادهای پوسيده ی فرانسه بلکه رسالت ر

بورژوازی . همچنين عليه نيروهای ارتجاعی سراسر اروپا را، به وی محول کرده بود 

در تمNNام جنNNاح هNNايش پيگيرانNNه خNNود را بمثابNNه ی رهبNNر ملNNت مNNی ديNNد، تNNوده هNNا را بNNه  

. مNNی کNNرد هNNای مبNNارزاتی آنNان را تعيNNين مبNارزه بNNر مNNی انگيخNNت و شNعارها و تاکتيNNک   

                 مNNNNردم دمکراسNNNNی ملNNNNت را توسNNNNط يNNNNک ايNNNNدئولوژی سياسNNNNی بهNNNNم پيونNNNNد مNNNNی داد،  

 بورژواها را به عنوان نمايندگان خNود      -خرده بورژوازی شهری، دهقانان و کارگران     -

می شNد، بNه    بر می گزيدند و دستوراتی که از جانب انتخاب کنندگان به نمايندگان ابالغ      

در طNی  . زبان بورژوازی که به رسالت مسNيحائی خNود آگNاه مNی گشNت نوشNته مNی شNد            

خود انقNالب، هNر چنNد کNه خصNومت هNای طبقNاتی آشNکار شNدند، امNا وزنNه ی نيرومنNد                    

مبارزه ی انقالبی، پيگيرانه عناصر محافظNه کNارتر بNورژوازی را از راسNتای سياسNی             

از آنکNه انNرژی اش را بNه قشNر زيNرين منتقNل            هNيچ قشNری پNيش       . به بيرون مNی افکنNد     

بدينسNNان ملNNت بطNNور کNNل بNNرای نيNNل بNNه اهNNدافش بNNا             . سNNازد، بNNدور انداختNNه نمNNی شNNد   

هنگNامی کNه اقشNار فوقNانی     . شيوه های مصممانه تر و دقيقتر به مبارزه ادامNه مNی داد          

 کرده، با بورژوازی ثروتمند از هسته ی ملی ای که در جنبش پديدار شده بود انشعاب       

 اين بورژوازی متوجه عليهلوئی شانزدهم پيمان بستند، خواست های دمکراتيک ملت 
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 و ايNNن منجNNر بNNه حNNق رأی عمNNومی و جمهNNوری بمثابNNه ی شNNکل منطقNNی و   -مNNی گشNNت

  .اجتناب ناپذير دمکراسی شد

 NNه بNNر فرانسNNالب کبيNNود ه انقNNی بNNی ملNNتی انقالبNNزون. راسNNارزه ی   و افNNه، مبNNر اينکNNت

وازی بNNNرای اسNNتيال، قNNNدرت و پيNNروزی کامNNل، در چNNNارچوب ملNNی بيNNNان     جهNNانی بNNورژ  

  .کالسيک خود را يافت

منزله ی سخن سرزنش آميNزی     ه   ب )٥(ژاکوبينيزمامروزه بر لبان تمام نادانان ليبرال       

تنفNر بNورژوازی از انقNالب، تنفNرش از تNوده هNا، تنفNرش از نيNرو و             . نقش بسته اسNت   

ورش می يابد، در يک فرياد خشم و تNرس متمرکNز       عظمت تاريخی که در خيابان ها پر      

 پNNيش بNNه تسNNويه حسNNاب  مNNدت هNNا مNNا، لشNNگر جNNانی کمNNونيزم،  !ژاکNNوبينيزم -مNNی گNNردد

تمامی جنبش جهNانی پرولتNری کنNونی در مبNارزه     . تاريخی خود با ژاکوبينيزم پرداختيم   

ر داديم، تئوری هايش را مورد نقد قرا. عليه سنن ژاکوبينيزم شکل يافت و نيرومند شد

محNNدوديت هNNای تNNاريخی، تضNNادهای اجتمNNاعی و تخيNNل گرائNNی اش را آشNNکار سNNاختيم،   

ميNNراث ده هNNا سNNال بمثابNNه ی  عبNNارت پNNردازی اش را افشNNا کNNرديم، و از سNNنن اش کNNه   

  . مقدس انقالب محسوب می شد، بريديم

            Nی مNزم بلغمNزاج اما، ما در برابر حمالت، بهتان و ناسزاگوئی های ابلهانه ی ليبرالي

بNورژوازی بNه شNيوه ی شNرم آوری بNه تمNام       . زرد چهره از ژاکNوبينيزم دفNاع مNی کنNيم      

سنن دوران شباب تاريخی اش خيانت کرده است و اجيران امروزينش گور نياکانش را 

پرولتاريNNا شNNرافت   . بNNی حرمNNت سNNاخته، بNNر خاکسNNتر آرمNNان هNNايش پوزخنNNد مNNی زننNNد     

پرولتاريNا، هرانNدازه هNم    . ت خود گرفته اسNت   ی انقالبی بورژوازی را زير حماي      پيشينه

  Nه در عمل از سنن انقالبی بورژوازی از ريشه بريده باشد، با وجود اين، اين سنن را ب

منزله ی ميراث محترم شNورانگيختی هNای بNزرگ، دالوری و ابتکNار، حفNظ مNی کنNد و            

  .قلبش در همدردی با سخنان و اقدامات کنوانسيون ژاکوبن می تپد

اليNNزم جNNذابيت اش را از سNNنن انقNNالب کبيNNر فرانسNNه نگرفNNت؟ دمکراسNNی       مگNNر ليبر

بورژوائی در کدام دوره ی ديگر به چنين اوجی ارتقاء يافت و چنين شNعله ی عظيمNی              
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، ∗sanseulotteدر قلNNNNب مNNNNردم فNNNNروزان کNNNNرد کNNNNه در دوران دمکراسNNNNی ژاکNNNNوبن،  

  ؟١٧٩٣تروريست و روبسپيری 

ه های گوناگون رادياليزم بورژوائی فرانسNوی  چه چيز ديگری جز ژاکوبينيزم به رگ    

اين امکان را داد و هنوز هم می دهد که اکثريت عظيم مردم و حتی پرولتاريNا را تحNت              

هم در زمانی که دفتNر تNاريخ کوتNه عمNر افعNال نNاچيز و ننگNين                 نفوذ خود نگهدارد، آن   

  .راديکاليزم بورژوائی در آلمان و اتريش بسته شده است

جز فريبندگی ژاکوبينيزم، با ايدئولوژی سياسی تجريNدی اش، بNا    ه  ی ب چه چيز ديگر  

ش، با بيانيه های پيرومندانه اش، موجب شده که حتی امروزه  اکيش جمهوری مقدس

راديکNNNNNNال هNNNNNNا و راديکNNNNNNال سوسياليسNNNNNNت هNNNNNNای فرانسNNNNNNوی از قبيNNNNNNل کلمانسNNNNNNو                

Clemenceau  ميلران ،Millerand  انNبري ، Briand  ورژواNب ، Bourgeois و ،

تمام آن سياستمدارانی که می دانند چگونه از ارکان اساسی جامعه ی بورژوائی دفNاع             

       Nم دوم بNودن ويلهNه    ه کنند، نه چندان بدتر از اشراف زادگان کNی، از آن تغذيNق الهNتوفي

 بNNورژوائی کشNNورهای ديگNNر نوميدانNNه نسNNبت بNNه اينNNان حسNNادت            دمکNNرات هNNای کننNNد؟ 

وجود اين سرچشمه ی مزيت سياسی خود، يعنی ژاکNوبينيزم دالور را   می ورزند؛ و با     

  .آماج بهتان می سازند

حتNNی پNNس از نNNابودی بسNNياری از چشNNم داشNNت هNNا، ژاکNNوبينيزم بمنزلNNه ی سNNنتی در    

    زبNان گذشNته سNخن   ه برای مدت درازی پرولتاريNا از آينNده اش بN         . خاطر مردم بجا ماند   

، هشNت  ∗∗MountainقNرن پNس از حکومNت         ، قريNب نNيم      ١٨٤٠در سNال    . می گفت 

 از چنNNدين کارگNNاه در ناحيNNه ی   Heine، هNNاين ١٨٤٨سNNال پNNيش از روزهNNای ژوئNNن    

Saint-Marceau     ارگرانNNه کNNه را کNNرد و آنچNNدن کNNات    " ديNNش طبقNNرين بخNNالم تNNس

مNن در   "او بNه يNک روزنامNه آلمNانی نوشNت            . ، مطالعه می کردند، مشاهده کNرد      "پائين

                                                 
∗    مترجم- پائين ترين اقشار جمهوری خواه در انقالب کبير فرانسه- لغوًا به معنی بی شلوران 

∗  مترجم- .مت حزب افراطی در انقالب کبير فرانسه که در راس مجلس می نشست حکو- کوه∗   
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 در      MaratچنNNين جزواتNNNی از مNNNارا  نی جديNNNد از روبسNNپير و هNNNم آنجNNا چنNNNدين سNNخنرا  

، هجونامNه هNای ياغيانNه ی        Cabet تNأليف کابNه      تاريخ انقNالب  ،  two-sousچاپ های   

 تعليمNNات و توطئNNه هNNای بNNابف  ، Bounarroti، آثNNار بونNNارتی CarmenenکارمنNNه 

Babeuf            دNا . " را پيدا کردم، همگی آثاری که بوی خون از آن می آيNی   شNيش بينNعر پ

  ."تهديد به فوران خواهد کرد)) جديدی((دير يا زود در فرانسه جمهوری "می کند که 

 نNه  .  ديگNر توانNائی ايفNای نقNش مشNابهی را نداشNت      ١٨٤٨بورژوازی حتی در سNال   

می خواست و نه قادر بود که انحالل انقالبی آن نظام اجتماعی که مسير راهش بقدرت     

 که -هدفش. چنين بودچرا اکنون ما می دانيم که . عهده گيردرا مسدود ساخته بود، به 

 معرفNNی تضNNمين هNNای ضNNروری در نظNNام کهنNNه نNNه بNNرای تسNNلط   -بNNر آن کNNامًال آگNNاه بNNود

بواسNطه ی  . سياسی بلکه صرفًا بخاطر سهيم شNدن در قNدرت بNا نيروهNای گذشNته بNود               

ش فاسNNد و از   اتجربNNه ی بNNورژوازی فرانسNNه بخيالنNNه سNNر عقNNل آمNNده بNNود، از خيانNNت   

نه تنهNا از رهبNری تNوده هNا بNرای حملNه بNه نظNام            . هايش وحشت زده شده بود     شکست

کهنNه کوتNNاهی کNNرد بلکNه بNNآن نظNNام پشNNتگرمی داد تNا تNNوده هNNائی را کNه بNNه پNNيش فشNNار         

  .می دادند دفع کند

    NNNت بNNNا موفقيNNNرش را بNNNالب کبيNNNت انقNNNه توانسNNNورژوازی فرانسNNNاند ه بNNNام برسNNNانج .      

ش بNه  ی اش آگاهی جامعNه بNود و هNيچ نهNادی بNدون آنکNه ابتNدا از طريNق آگNاه            ا یآگاه

   NNدف، بNNک هNNوان يNNرار       ه عنNNردد، برقNNرح گNNی مطNNت سياسNNأله ی خلقNNک مسNNوان يNNعن       

ش از خNود، بNه   ی ا اغلب به منظور پوشاندن محدوديت های دنيای بورژوائ       . نمی گشت 

  . رفت اما به پيش می-خودنمائی های نمايشی متوسل می شد

نکNرد بلکNه بNا آن    " ايجNاد "ليکن، بورژوازی آلمان از همان آغاز نه تنها انقالب را   

. ش عليNNه شNNرايط عينNNی الزم بNNرای غلبNNه خNNودش بپNNا خاسNNتی اآگNNاه. قطNع رابطNNه کNNرد 

نهادهNای دمکراتيNک   . انجام رسده انقالب فقط می توانست نه توسط او بلکه عليه او ب    

خاطرش بجنگNد بلکNه بمنزلNه ی خطNری در راه     ه  که ب منزله ی هدفی  ه  در ذهن او نه ب    

  .ش بنظر می رسيد ارفاه
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 به طبقه ای احتياج بود که بتواند مسؤليت رويدادها را بدون بNورژوازی        ١٨٤٨در  

و عليرغم او به عهده گيرد، طبقه ای که نه تنها آماده ی به پيش راندن بورژوازی از        

ه حاضر به دور انداختن جسNد سياسNی او     طريق فشار است بلکه در لحظات تعيين کنند       

  .کدام توانائی اينکار را نداشتند نه خرده بورژوازی شهری و نه دهقانان هيچ. باشد

          چنNNين بNNا آتيNNه خصNNNومت      نNNه تنهNNا بNNا گذشNNته بلکNNه هNNم      خNNرده بNNورژوازی شNNهری   

هنNNوز در بنNNد مناسNNبات قNNرون وسNNطائی بسNNر مNNی بNNرد امNNا بنقNNد توانNNائی       . مNNی ورزيNNد 

وی در عين حال که هنNوز  . را نيز از دست داده بود     " آزاد"يستادگی در برابر صنايع     ا

مهرو نشان اش بر پيشانی شهرها نقش بسته بود، ميدان را به بNورژوازی متوسNط و              

ر خرده بورژوازِی کشتی به ِگNل نشسNته، غNرق در تعصNبات، َکN     . بزرگ تحويل داده بود  

ه و استثمار کننده، حريص و بيچاره در طمع شده از سر و صدای حوداث، استثمار شد

  .اش، توانائی کنترل رويدادهای عظيم زمان را نداشت

.  حتی در مقياس بزرگتری از ايفای نقش مستقل سياسی محروم شده بودنNد       دهقانان

دهقانان، قرن ها به زنجير کشيده شNده، فقNرزده و خشNمگين، کNه در خNود رشNته هNای              

ق می دادند، در دوره ی معينی منبعی غنی از نيروی انقالبی استثمار کهنه و نو را تلفي

 مراکز -اما، دهقاناِن سازمان نيافته، پراکنده، و منزوی از شهرها. را تشکيل می دادند

، کوتNNه بNNين و محNNدود بNNه چNNارچوب دهNNاِت خNNود در افNNق    -اعصNNاب سياسNNت و فرهنNNگ 

توانستند به عنوان يک ديدشان، بی تفاوت نسبت به هر چه که شهر می انديشيد، نمی 

دهقانان به محض آنکه قيود فئودالی از دوششان . نيروی رهبری نقش مهمی ايفا کنند

برداشته شد، آرام گشتند و با حق ناشناسی ِدين خود را بNه شNهرها کNه بNرای حقNوقش               

  .گرديدند" نظم"دهقانان آزاد شده طرفداران متعصب . جنگيده بودند پرداخت کردند

اين گروه زمانی به مثابه ی نNوعی        .  فاقد نيروی طبقاتی بودند    روشنفکران دمکرات 

، زمNان ديگNر در   می کNرد ُدم سياسی، خواهر مسن تر خود، بورژوازی ليبرال را دنبال          

لحظNNات حسNNاس بNNورژوازی ليبNNرال را تNNرک گفNNت تNNا از ايNNن رو نNNاتوانی خNNود را فNNاش   
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وش سNاخت و ايNن گيجNی را همNه جNا بNا       او در تضادهای حل نشNده خNود را مغشN     . سازد

  .خود حمل کرد

انکشNNاف .  بNNيش از انNNدازه ضNNعيف و فاقNNد سNNازمان، تجربNNه و دانNNش بNNود   پرولتاريNNا

سرمايه داری اگر چه برای ضروری ساختن نابودی مناسبات کهنNه ی فئNودالی بسNنده          

 به طبقه ی کارگر بود، ولی برای به پيش راندن محصول مناسبات صنعتی جديد، يعنی       

خصNNومت ميNNان پرولتاريNNا و  . منزلNNه ی يNNک نيNNروی سياسNNی تعيNNين کننNNده کNNافی نبNNود    

بNNورژوازی حتNNی در چNNارچوب ملNNی آلمNNان تNNا بNNه آن انNNدازه بNNه پNNيش رفتNNه بNNود کNNه بNNه     

    Nدازه  ه بورژوازی فرصت ايفای بدون واهمه ی نقش ساالر ملی را ندهد، اما نه بNآن ان

درست است که اصطکاک درونNی  . ا اعطاء کندکه امکان ايفای آن نقش را به پرولتاري     

انقالب، پرولتاريا را بNرای اسNتقالل سياسNی آمNاده سNاخت، امNا در عNين حNال انNرژی و                 

اتحNNNاد عمNNNل را تضNNNعيف کNNNرد، موجNNNب هNNNدر رفNNNتن بيهNNNوده ی نيNNNرو شNNNد و پNNNس از              

موفقيNNت هNNای اوليNNه، انقNNالب را بNNه انتظNNار کشNNِی خسNNته کننNNده و سNNپس، زيNNر ضNNربات    

  .جاع، به عقب نشينی وادار ساختارت

اتريش مثال به ويژه روشن و غم انگيزی بود از اين حالت ناتمام و ناقص مناسبات 

  .سياسی در دوران انقالب

 انNرژی تمNام ناشNدنی و دالوری شNگفت انگيNزی از        ١٨٤٨ در سال    پرولتاريای وين 

زه ی طبقاتی مبهمی غري دوباره و دوباره به نبرد شتافت، تنها به سبب. خود نشان داد

برانگيخته شد، فاقد برداشتی کلی از اهداف مبارزه بود و دست به عصا از شعاری به            

 دانشNجويان رهبNری پرولتاريNا بطNرز شNگفت آوری بدسNت      . شعار ديگر متوسل می شد   

 فعال که بخاطر فعاليتش از نفوذ عظيمی ميان توده ها گروه دمکراتيکافتاد يعنی تنها 

بNدون ترديNد دانشNجويان مNی توانسNتند      . بNر رويNدادها برخNوردار بNود      سNبب    به همNان  و  

شجاعانه پشت سنگرها نبرد کرده و شرافتمندانه با کارگران برادری ورزند، امNا آنNان             

خيابان را اهدا کرده بود، کNامًال  " ديکتاتوری"در هدايت پيشرفت انقالبی که به ايشان   

  .ناتوان بودند
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 فاقد تجربه ی سياسی و رهبری مستقل، از دانشجويان پرولتاريای سازمان نيافته و

آقايNانی کNه بNا مغزشNان کNار      "کارگران همواره در تمام لحظات حساس بNه  . پيروی کرد 

. را مNNی دادنNNد" آنهNNائی کNNه بNNا دستشNNان کNNار مNNی کردنNNد "پيشNNنهاد يNNاوری " مNNی کردنNNد

خود مسير آنها را دانشجويان زمانی کارگران را به نبرد فرا می خواندند و زمان ديگر 

گNاهی بNا اسNتفاده از نفNوذ سياسNی و باتکNاء          . از حومه ها به شهر مسدود مNی سNاختند         

 مسNNتقل خNNود بNNر حNNذر              خواسNNت هNNای  سNNالح لژيNNون آکادميNNک، کNNارگران را از طNNرح     

 بNر اين نمونNه ی کالسNيک روشNنی بNود از ديکتNاتوری انقالبNی خيرانNديش             . می داشتند 

 مه هنگامی که ٢٦ اين مناسبات اجتماعی چه بود؟ بدين منوال که در برآيند. پرولتاريا

تمام کارگران وين بNه فراخNوانی دانشNجويان بپNا خاسNتند تNا از خلNع سNالح دانشNجويان                     

جلوگيری کنند، هنگامی که تمام مردم پايتخت، که تمامی شهر را بNا  ) لژيون آکادميک (

 خود نشان دادند و وين را بNه تصNاحب      سنگر پوشانيده بودند، قدرت فوق العاده ای از       

در آوردنNNد، هنگاميکNNه تمNNامی اتNNريش بNNرای يNNاری بNNه ويNNن مسNNلح بسNNيج مNNی شNNد،            

هنگاميکه سلطنت در حال گريز، هرگونه اهميتی را از دست داده بود، هنگاميکه تحت 

فشار توده ها آخرين نفرات قشون پايتخNت را تخليNه کNرده بودنNد، هنگاميکNه حکومNت           

 هNيچ نيNروی سياسNی کNه خواسNتار      -ون آنکه جانشينی تعيين کند استعفاء داد  اتريش بد 

  .در دست گرفتن زمام قدرت باشد يافت نمی شد

 عمدًا از تقبل قدرتی که بNه يNک چنNين شNکل راهزنانNه ای تضNمين       بورژوازی ليبرال 

شNNده بNNود خNNودداری مNNی کNNرد و صNNرفًا رويNNای بازگشNNت امپراطNNوری را کNNه بNNه تيNNرول      

Tyrolرار کرده بود، در سر می پروراند ف.  

 برای شکست دادن ارتجاع به اندازه ی کافی شهامت داشتند امNا بNه انNدازه          کارگران

اگNر چNه جنNبش کNارگری     . الزم برای جای نشين شNدن آن سNازمان يافتNه و آگNاه نبودنNد              

نيرومندی وجود داشت، اما مبارزه ی طبقاتی پرولتری با هNدف سياسNی روشNن هنNوز        

پرولتاريNNNا، نNNNاتوان در کسNNNب زمNNNام امNNNور،        . ازه ی کNNNافی انکشNNNاف نيافتNNNه بNNNودبNNNه انNNNد
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 بNورژوا،  دمکNرات هNای  نمی توانست اين تکليف تاريخی عظNيم را بNه انجNام برسNاند و               

  .چنانکه غالبًا رخ می دهد، در حساس ترين لحظات بکنار خزيدند

تشان همانقدر انNرژی و  وادار ساختن اين فراريان از جبهه ی جنگ به اجرای تعهدا      

پختگی از جانب پرولتاريا طلب می کرد که برای استقرار يک حکومت کارگری موقتی    

  .الزم بود

در واقNع  : "در مجموع، موقعيتی ايجاد شد کNه يکNی از معاصNرين در بNاره اش گفNت      

ايNNن . "در ويNNن يNNک جمهNNوری برقNNرار شNNده بNNود، امNNا متأسNNفانه کسNNی بNNآن واقNNف نبNNود 

ی به آن واقف نشد برای مدت مديدی از صحنه خارج شد و جای خود جمهوری که کس  

          فرصNNNتی کNNNه از دسNNNت رفNNNت هرگNNNز بNNNاز     .. . دادHabsburgرا بNNNه هNNNابزبورگ هNNNا   

  .نمی گردد

 از تجNNارب انقالبNNات آلمNNان و مجارسNNتان چنNNين برداشNNت کNNرد کNNه    LassalleالسNNال 

در نامه ای به   . شتيبانی خواهد يافت  منبعد انقالب فقط در مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا پ        

مجارستان بيش از هر کشNور  : "، السال می نويسد١٨٤٩ اکتبر ٢٤مارکس به تاريخ    

گذشNته از داليNل   . ديگر شانس آن را داشت که مبارزه را به سر منزل پيNروزی برسNاند      

 ديگر کشورهای اروپای غربی حزب در حالت    برخالفکه در آنجا     خاطر اين ه  ديگر، ب 

های شديد نبود؛ زيNرا انقNالب تNا حNدود زيNادی شNکل مبNارزه           ی  يه و خصومت ورز   تجز

بNا وجNود ايNن، مجارسNتان شکسNت خNورد، دقيقNًا بNه         . برای استقالل ملی به خود گرفNت  

 ." ملیسبب خيانت حزب 

 بNه مNن ثابNت      ١٨٤٨ -٤٩ سNال هNای  ايNن و تNاريخ آلمNان در    : "السال ادامه می دهد 

در اروپا پيروز نخواهد شد مگر اينکه از همان آغاز به عنوان می کند که هيچ انقالبی 

هNيچ مبNارزه ای کNه در آن مسNائل اجتمNاعی      . يک انقالب سوسياليستی ناب اعالم شNود   

 توفيNق  ،صرفًا به منزله ی نوعی عناصر مNبهم مطNرح شNوند و در حاشNيه بNاقی بماننNد         

ری خNواهی بNورژوائی    نخواهد يافت حتی اگر مبNارزه تحNت لNوای احيNاء ملNی يNا جمهNو                 

  ."صورت گيرد
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امNا بNدون   . ما اينجا برای نقد اين برداشت های بی چNون و چNرا مکNث نخNواهيم کNرد               

  ترديد ايNن صNّحت دارد کNه حتNی در اواسNط سNده ی نNوزدهم نيNز مشNکل آزادی سياسNی              

. نمی توانست از طريق تاکتيک های هم آهنگ و هم آواز فشار تمامی ملت فيصله يابNد  

ش، و فقNNط از موقعيNNت  ی ا مسNNتقل پرولتاريNNا کNNه از موقعيNNت طبقNNات  تيNNک هNNای تاکتنهNNا 

مNNی توانسNNت پيNNروزی انقNNالب را    ش، بNNرای مبNNارزه نيNNرو بدسNNت مNNی آورد،   ی اطبقNNات

  .تضمين کند

 ١٨٤٨ بNه هNيچ روی بNا کNارگران ويNن سNال       ١٩٠٦طبقه ی کارگر روسNيه ی سNال     

ينNNدگان کNNارگران در سرتاسNNر بهتNNرين شNNاهد آن پيNNدايش شNNوراهای نما . شNNباهتی نNNدارد

اينها سازمان های توطئه گرانه ی از پيش تدارک ديده به منظور تصاحب . روسيه بود

هائی بودند کNه توسNط     خير، اينها ارگان  . قدرت توسط کارگران در لحظه ی قيام نبودند       

          Nارزه ی انقالبNاختن مبNگ سNم آهنNرای هNان  ی خود توده ها به طرز حساب شده ای بNش

و اين شوراها، انتخاب شده توسط توده ها و مسئول در مقابNل تNوده هNا،          . تندايجاد گش 

روحيه ی  بدون ترديد نهادهای دمکراتيکی بودند که مصمم ترين سياست طبقاتی را با

  .سوسياليزم انقالبی هدايت می کردند

ويژگی های اجتماعی انقالب روسيه به خصوص حول مسأله ی مسلح ساختن ملNت           

نخستين خواست و نخستين دست آورد هر انقNالب ايجNاد يNک ميلNيس     . آشکار می شود 

 در پاريس، در تمام اياالت ايتاليNا، در ويNن     ١٨٤٨ و   ١٧٨٩ در سال    -يا گارد ملی بود   

 تحصNNيل"ايجNNاد گNNارد ملNNی، يعنNNی مسNNلح سNNاختن طبقNNات     ١٨٤٨در سNNال . و در بNNرلن

ه روترين اقشارش بود و دارا، خواست تمامی اپوزيسيون بورژوائی، حتی ميان" کرده

)) هایی آزاد((های بدست آمده، يا بهتر بگوئيم،    ی  و هدفش نه صرفًا حفاظت از آزاد      

، عليه واژگون سازی از بNاال، بلکNه همچنNين حمايNت از مالکيNت      "بخشش"وابسته به   

بدينسNNان خواسNNت ايجNNاد ميلNNيس    . خصوصNNی بNNورژوائی عليNNه حمNNالت پرولتاريNNا بNNود    

يکی از تاريخ نگاران ليبرال انگليسی دوران . رژوازی بودبوضوح خواست طبقاتی بو

خوبی درک می کردند که وجود يNک ميلNيس   ه  ايتاليائی ها ب  : "وحدت ايتاليا می نويسد   
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تNر   افزون.  مسلح ادامه ی حيات استبداد را ناميسر می ساختCivil mihtiaسيويل 

مرج يا هرگونه بی نظمی که نزد طبقات دارا اين ضمانتی بود عليه احتمال هرج و       اين

هرج و "ارتجاع حاکم که در مرکز عمليات از قشون کافی برای مقابله با   "  ∗.از پائين 

اسNتبداد  . ، يعنی توده های انقالبی، برخوردار نبود، بورژوازی را مسلح سNاخت    "مرج

مطلق نخست به شهرنشينان اجازه داد تا کارگران را فرونشNانند و سNپس شهرنشNينان      

  .الح و آرام ساخترا خلع س

. در روسيه خواست ايجاد ميليس هيچ گونه پشتيبانی ميان احزاب بNورژوائی نيافNت             

ليبرال ها نمی توانند اهميت خطير اسلحه را درک نکنند، استبداد مطلق در ايNن رابطNه        

امNا از طNرف ديگNر، آنهNا بNه عNدم امکNان قطعNی ايجNاد            . درس خوبی به آنهNا داده اسNت       

کNارگران روسNيه بNا    . يا عليه پرولتاريا در روسيه نيز پNی بNرده انNد       ميليس مجزی از و     

می شدند  که جيب های خود را با سنگ پر می کردند و با کلنگ مسلح   ١٨٤٨کارگران  

در حاليکه مغازه داران و دانشجويان و قضات تفنNگ هNای سNلطنتی بNدوش و شمشNير           

  .بر کمر داشتند، شباهتی ندارند

الب پيش از هر چيز بNه معنNای مسNلح سNاختن کNارگران           در روسيه مسلح ساختن انق    

حتNی  . ليبرال ها، آگاه و هراسان از ايNن واقعيNت، کNًال از ميلNيس پرهيNز مNی کننNد         . است

حاضرند بدون نبرد موقعيت خود را به استبداد تسNليم کننNد تNا صNرفًا از مسNلح سNاختن               

انسNNه را تسNNNليم   بNNورژوا پNNاريس و فر  Thier چنانکNNه تيNNNر  -کNNارگران احتNNراز ورزنNNد   

  .بيسمارک کرد

 آقNای  -دولNت مشNروطه   سNمپوزيومی بنNام      - دمکNرات  -در آن بيانيه ی ائNتالف ليبNرال       

در : " که احتمال انقالب را بحث می کند بدرسNتی مNی گويNد           Dzhivelegovدژيولگف  

لحظه ی ضروری جامعه خود بايد آمادگی آن را داشNته باشNد کNه بNرای دفNاع از قNانون            

امNا از آنجNا کNه نتيجNه ی منطقNی ايNن موضNع دعNوت مسNلح کNردن                ." داساسی بپNا خيNز    

                                                 
∗ ، جلYد اول،  ١٩٠١، ترجمه روسYی، مسYکو،   تاريخ وحدت ايتاليا، Bolton King بولتن کينگ  

   ت- ل-٢٢٠ص 
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خاطر جلوگيری ه که ب" ضروری می بيند اضافه کند " مردم است، اين فيلسوف ليبرال    

تنهNا الزم اسNNت کNNه  " ∗.اساسNNًا الزم نيسNت کNNه همNNه کNس مسNNلح شNNود  "از عقNب گردهNNا  

اگNر بتNوان اساسNًا    .  چگونگی آن روشن نشده است -جامعه خود آماده ی مقاومت باشد     

 مNا واهمNه   دمکNرات هNای  از اين هيچ گونه نتيجه ای گرفت، بايد اين باشد که در قلوب              

  .گری استبداد استی از پرولتاريای مسلح بيش از ترس از نظام

. از اينرو تکليف مسلح ساختن انقالب با تمام وزنه اش بدوش پرولتاريا افتاده است

، در روسيه از همNان آغNاز    ١٨٤٨ازی در سال    ميليس سيويل، خواست طبقاتی بورژو    

به مفهوم خواسNت مسNلح کNردن تNوده هNا و بNيش از همNه مسNلح کNردن پرولتارياسNت،                    

  .سرنوشت انقالب روسيه با اين مساله پيوند خورده است

 

                                                 
∗    ت-ل. ٤٩، سمپوزيوم، چاپ اول، ص دولت مشروطه -  
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   انقالب و پرولتاريا  انقالب و پرولتاريا --٤٤

انق::الب زورآزم::ائی آشکاريس::ت مي::ان نيروه::ای اجتم::اعی در مب::ارزه ب::رای کس::ب      

ص::رفًا ماش::ينی اس::ت در دس::ت نيروه::ای غال::ب  . دول::ت ف::ی نفس::ه ه::دف نيس::ت . ق::درت

. مانند هر ماشين ديگر دارای موتور، مکانيزم انتقال و مک:انيزم اج:را اس:ت         . اجتماعی

بقاتی اس:ت؛ مک:انيزم موت:وری آن آژيتاس:يون، نش:ريات،       نيروی محرک دولت منافع ط    

. ها و قيام هاست حال دادن تبليغات کليسا و مدرسه، احزاب، تظاهرات خيابانی، عرض

، سلطنت، قشر ممت:از  casteمکانيزم انتقال آن تشکيالت مقننه ی معرف منافع کاست        

 اراده ی مل:::ت و ي:::ا) اس:::تبداد مطل:::ق(و ي:::ا طبق:::ه اس:::ت ک:::ه بمثاب:::ه ی اراده ی اله:::ی   

و باالخره، مکانيزم اجرائ:ی آن دس:تگاه اداری اس:ت،           . وانمود می شود  ) پارلمانتريزم(

  .با پليس اش دادگاه هايش، زندان هايش، و ارتش

دولت فی نفسه هدف نيست، بلکه افزار عظيمی است برای سازماندهی، بر هم زن:ی      

ه:ائی اداره اش     ه دس:ت بس:تگی ب:ه اينک:ه چ:     . و دوباره سازماندهی مناسبات اجتم:اعی     

م::ی کنن::د، ي::ا م::ی توان::د اه::رم نيرومن::دی ب::رای انق::الب باش::د ي::ا وس::يله ای ب::رای رک::ود  

  .سازمان يافته

چن:گ  ه هر حزب سياسی که سزاوار اين نام باش:د م:ی کوش:د ت:ا ق:درت سياس:ی را ب:         

. آورد و بدينسان دولت را در خدمت طبقه ای که وی بيانگر من:افعش اس:ت، ق:رار ده:د     

   منزل::ه ی ح::زب پرولتاري::ا، طبيعت::ًا ب::رای غلب::ه ی سياس::ی    ه ، ب::دمک::رات ه::ا ال سوس::ي

  .طبقه ی کارگر تالش می کنند

ب:دين معن:ی،   . با رشد س:رمايه داری پرولتاري:ا رش:د م:ی کن:د و نيرومن:دتر م:ی ش:ود                   

انکش::::اف س::::رمايه داری در ع::::ين ح::::ال پيش::::رفت پرولتاري::::ا بس::::وی ديکت::::اتوری        

و ساعتی که قدرت بدست طبقه ی کارگر منتقل م:ی گ:ردد       اما روز   . است)) پرولتاريا((

در مب:ارزه ی  )) ق:وا ((مستقيمًا نه به سطح انکش:اف نيروه:ای مول:ده بلک:ه ب:ه تناس:ب        
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س:نن، ابتک:ار و   : طبقاتی، به اوض:اع ب:ين الملل:ی، و ب:االخره ب:ه تع:دادی عوام:ل ذهن:ی               

  .آمادگی کارگران برای نبرد بستگی دارد

وری از لحاظ اقتصادی و عقب افتاده زودتر از کشوری        ممکن است کارگران در کش    

 در پ:اريِس خ:رده ب:ورژوا، ک:ارگران آگاهان:ه         ١٨٧١در س:ال    . پيشرفته به قدرت رس:ند    

 -مدت دو ماه، ام:ا، در مراک:ز ب:زرگ   ه درست است که فقط ب   . قدرت را در دست گرفتند    

ساعت هم قدرت   کسرمايه داری بريتانيا يا اياالت متحده، کارگران هرگز حتی برای ي          

اين تصور که ديکتاتوری پرولتاري:ا بط:رزی مکاني:ک وار ب:ه     . را در اختيار نداشته اند    

اس:ت  " اقتصادی"انکشاف تکنيک و منابع يک کشور بستگی دارد تعصب ماترياليزم           

اي:ن دي:دگاه ک:وچکترين وج:ه مش:ترکی ب:ا مارکس:يزم           . که به حد ابتذال ساده ش:ده اس:ت        

  .ندارد

 پ::يش از آنک::ه الب روس::يه چن::ان ش::رايطی ايج::اد خواه::د ک::رد ک::ه     ب::ه نظ::ر م::ا، انق::  

سياس:تمداران ليبرالي:زم ب:ورژوائی فرص:ت اب:راز کم:ال استعدادش:ان را ب:رای حکوم::ت         

 و در صورت پيروزِی -داشته باشند، قدرت می تواند بدست طبقه ی کارگر منتقل گردد  

  .انقالب بايستی که چنين شود

 در روزنام:ه ی    ١٨٤٨ -٤٩ س:ال ه:ای   انقالب  ض:د مارکس در جم:ع بن:دی انق:الب و          

طبق:::ه ی ک:::ارگر در آلم:::ان از لح:::اظ پيش:::رفت   : "  نوش:::تTheTribuneآمريک:::ائی 

سياس::ی و اجتم::اعی ب::ه هم::ان نس::بت عق::ب مان::ده ت::ر از طبق::ه ی ک::ارگر انگلس::تان و      

خ:دايان مش:ابه    . فرانسه است که بورژوازی آلم:ان نس:بت ب:ه ب:ورژوازی اي:ن کش:ورها               

تکام:ل ش:رايط وج:ود طبق:ه ی پرولت:ری متع:دد، نيرومن:د،              .  آفرينن:د  مخلوق مش:ابه م:ی    

 متع:دد، ثروتمن:د،   ∗متراکم و هوشيار همگام با انکشاف شرايط وجود طبق:ه ی متوس:ط       

جن::بش طبق:ه ی ک:ارگر خ:ود ت:ا زمانيک:ه کلي::ه ی      . مت:راکم و نيرومن:د ب:ه پ:يش م:ی رود     

ح آن، ص:احب ص:نايع     جناح های گوناگون طبقه ی متوسط، و ب:ويژه مترق:ی ت:رين جن:ا              

                                                 
ان طبق$$ه ايس$$ت ک$$ه منش$$اء ب$$ورژوازی اس$$ت، مي$$  " طبق$$ه متوس$$ط" منظ$$ور م$$ارکس در اينج$$ا از  ∗

   مترجم-.پرولتاريا و اشرافيت زميندار
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 خ:ود ب:ه   خواس:ت ه:ای   براساسمانوفاکتور بزرگ، قدرت سياسی را تصاحب نکرده و  

. دولت قالبی جديد نداده اند، هرگز مستقل و دارای خصلتی کامًال پرولتری نخواهد بود             

در آن زمان است که مبارزه ی اجتن:اب ناپ:ذير مي:ان ک:ار فرم:ا و ک:ارگر قري:ب الوق:وع                       

  ∗∗∗∗∗∗∗∗..."امکان به تعويق انداختن آن نيستمی شود، و ديگر 

ش::ايد خوانن::ده ب::ا اي::ن نق::ل ق::ول آش::نا باش::د، زي::را ک::ه در دوران اخي::ر ب::ه مرات::ب           

قاب::ل غيرمارکسيس::ت ه::ای کت::ابی از آن س::وء اس::تفاده ک::رده و ب::ه منزل::ه ی اس::تداللی   

. انکار عليه عقي:ده ی حکوم:ت طبق:ه ی ک:ارگر در روس:يه ب:ه پ:يش کش:يده ش:ده اس:ت                    

ايش:::ان بره:::ان م:::ی آورن:::د ک:::ه اگ:::ر  ." مش:::ابه مخل:::وق مش:::ابه م:::ی آفرينن:::دخ:::دايان "

بورژوازی سرمايه دار توانائی کافی برای تصاحب ق:درت ن:دارد، پ:س امک:ان اس:تقرار       

  .محتمل تر استغيردمکراسی کارگری، يعنی غلبه سياسی پرولتاريا، هر چه 

و تحليل کتب،  نه تجزيه -مارکسيزم پيش از هر چيز يک روش تجزيه و تحليل است

آي::ا اي::ن ص::حت دارد ک::ه در روس::يه ض::عف . اجتم::اعی! بلک::ه تجزي::ه و تحلي::ل مناس::بات

ليبراليزم کاپيتاليستی بطرز اجتناب ناپذيری با ضعف جنبش کارگری مترادف است؟ آيا 

اين صحت دارد ک:ه در روس:يه ت:ا زمانيک:ه ب:ورژوازی ق:درت را تص:احب نک:رده اس:ت           

 وج:ود داش:ته باش:د؟ کافيس:ت ک:ه پرس:ش ه:ای ف:وق                جنبش مستقل کارگری نمی توان:د     

   تب:ديل ي:ک   ب:ه منظ:ور  صرفًا ط:رح ش:وند ت:ا فرم:اليزم ب:ی درم:انی ک:ه پش:ت اي:ن ت:الش             

 تاريخی مارکس به يک قاعده ی کلی ماوراء تاريخی پنهان شده اس:ت،       -گفته ی نسبی  

  . آشکار گردد

يه خص::لت در دوره ی ش::کوفائی ص::نعتی، توس::عه ی ص::نايع کارخان::ه ای در روس::    

ام:ا در قي:اس ب:ا ص:نايع اي:االت متح:ده، ص:نايع کاپيتاليس:تی         . بخود گرف:ت  " آمريکائی"

 درص:د  ٦/١٦ - ميلي:ون نف:ر    ٥در روسيه   . روسيه در ابعاد واقعيش کودکی بيش نيست      

رق:م مش:ابه ب:رای    . جمعيت از لحاظ اقتصادی فعال در صنايع مانوف:اکتور اش:تغال دارن:د    

                                                 
، Alexeyeva، ترجم$$ه روس$$ی، چ$$اپ آلکس$$ييوا    ١٨٤٨ -٥٠ س$$ال ه$$ای آلم$$ان ب$$ه    م$$ارکس، ∗∗

  ت- ل-٨ -٩، صفحات ١٩٠٥
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ارقام فوق هنوز چندان چيزی به .  استدرصد ٢/٢٢ون و  ميلي٦اياالت متحده آمريکا 

ما نشان نمی دهند، اما هنگاميکه بخاطر آوريم جمعيت روسيه تقريبًا دو برابر جمعيت  

ول::ی ب::رای ارزي::ابی ابع::اد واقع::ی ص::نايع  . اي::االت متح::ده اس::ت، بس::يار گوي::ا م::ی ش::وند 

     خان:::ه ه:::ا و  کار١٩٠٠روس:::ی و آمريک:::ائی باي:::د در نظ:::ر گرفت:::ه ش:::ود ک:::ه در س:::ال    

 ميليارد روب:ل ک:اال تولي:د کردن:د در حاليک:ه      ٢٥کارگاه های بزرگ آمريکائی به ارزش    

 ميليارد روب:ل   ٥/٢در همان دوره کارخانه های روسی محصوالتی به ارزشی کمتر از            

  ∗.بيرون دادند

ترديدی نيست ک:ه تع:داد، ت:راکم، اهمي:ت فرهنگ:ی و سياس:ی پرولتاري:ای ص:نعتی ب:ه            

در . اما اين وابس:تگی بالفص:ل نيس:ت     . کشاف صنايع کاپيتاليستی بستگی دارد    ميزان ان 

هر لحظه ی معين ما بين نيروه:ای مول:ده ی کش:ور و ق:درت سياس:ی طبق:اتش عوام:ل             

گوناگون اجتماعی و سياسی با ماهيت ملی و بين المللی وجود دارن:د ک:ه بي:ان سياس:ی       

علي::رغم اي::ن .  تغيي::ر م::ی دهن::دمناس::بات اقتص::ادی را جابج::ا ک::رده و حت::ی گ::اهی ک::امالً 

واقعيت که نيروهای مولده ی اياالت متحده ده براب:ر عظ:يم ت:ر از روس:يه اس:ت، نق:ش           

سياس::ی پرولتاري::ای روس::يه، نف::وذش در ص::حنه ی سياس::ی کش::ور خ::ويش و امک::ان     

قاب::ل مقايس::ه ای ب::يش از  غيرنف::وذش در سياس::ت جه::انی در آتي::ه ی نزدي::ک، بط::رز    

  .ده استپرولتاريای اياالت متح

کائوتسکی در کتاب اخير خود در باره ی پرولتاريای آمريکا نشان می دهد که ميان              

ش::اف کاپيتاليس::تی از ق::درت سياس::ی پرولتاري::ا و ب::ورژوازی از ي::ک س::و و س::طح انک  

دو حال:ت ک:امًال متب:اين ب:ا        : "او م:ی گوي:د    . سوی ديگر رابطه ی مستقيمی وجود ندارد      

      در يک::ی از آن دو، يک::ی از عناص::ر وج::ه تولي::د س::رمايه داری     . يک::ديگر وج::ود دارد 

بی اندازه، يعنی بدون تناسب با سطح انکشاف اين وجه توليد، رشد ک:رده اس:ت، و در      

    طبق:::ه ی)) عنص:::ر(( اي:::ن - آمريک:::ا-در ي::ک حال:::ت .  عنص:::ر ديگ:::رحال::ت ديگ:::ر ي:::ک 

ه ب:: در ه::يچ کش::ور ديگ::ری. س::رمايه دار اس::ت، ح::ال آنک::ه در روس::يه پرولتاري::ا اس::ت 

                                                 
∗    ت-ل. ٩٩، ص ١٩٠٦، بسوی شناخت روسيه مندليف، - د 
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اندازه ی آمريکا نمی توان صحبت از ديکتاتوری سرمايه کرد، در حاليکه پرولتاري:ای      

اي:ن اهمي:ت بايس:تی    . تاندازه ی روسيه اهمي:ت پي:دا نک:رده اس:    ه مبارزه در هيچ کجا ب    

افزايش يابد و بدون ترديد افزايش خواه:د ياف:ت، زي:را ک:ه اي:ن کش:ور ص:رفًا در هم:ين              

اواخر است که در مبارزه ی طبقاتی مدرن شرکت کرده و صرفًا در همين اواخ:ر اس:ت         

کائوتسکی سپس با اشاره به اينکه     ." اندازه ای امکان آن را فراهم ساخته است        که تا 

واقع::ًا : "ان:د آتي::ه اش را ت:ا ح:دودی از روس::يه ف:را گي:رد، ادام::ه م:ی ده:د       آلم:ان م:ی تو  

م:ا نش:ان   ه بسيار خارق العاده است ک:ه پرولتاري:ای روس:يه م:ی بايس:ت آتي:ه م:ان را ب:            

دهد، نه در رابطه با حدود انکشاف سرمايه بلکه تا آنجائيک:ه ن:دای اعت:راض طبق:ه ی        

اي:ن واقعي:ت ک:ه اي:ن     : "ور م:ی ش:ود  کائوتس:کی چن:ين ي:ادآ     ."کارگر را بيان م:ی س:ازد      

روس::يه عق::ب افت::اده ت::رين دول::ت ب::زرگ جه::ان س::رمايه داری اس::ت ش::ايد ب::ا برداش::ت   

 تکام::ل اقتص::ادی پاي::ه ی تکام::ل  -ماترياليس::تی ت::اريخ متن::اقض بنظ::ر آي::د، ک::ه بن::ابرآن 

ام::ا در واق::ع فق:ط ب::ا آن برداش::ت ماترياليس::تی از  : "م:ی ده::د و ادام::ه ." سياس:ی اس::ت 

 دارد که توسط مخالفين و منقدين ما ترسيم شده اس:ت، کس:انی ک:ه آن را        تاريخ تناقض 

از پ:يش س:اخته در   کليش:ه ای   بلکه صرفًا به منزله ی روش تحقيقنه به مثابه ی يک  

    م::ا ب::ويژه اي::ن س::طور را ب::ه آن مارکسيس::ت ه::ای روس::ی توص::يه   " ∗.نظ::ر م::ی گيرن::د

   را ب:ا اس:تتاجاتی از م:تن ه:ائی       می کنيم که تجزي:ه و تحلي:ل مس:تقل مناس:بات اجتم:اعی             

ه:يچ  . کنن:د  ان:د، ج:ايگزين م:ی     تأييد هر م:وقعيتی در زن:دگی برگزي:ده ش:ده       به منظور که  

       ن::ام نه::اده ب::ه مارکس::يزم لطم::ه وارد    -ی اي::ن مارکسيس::ت ه::ای خ::ود   ک::س ب::ه ان::دازه  

  .آورد نمی

انکش:اف  قول کائوتسکی، روسيه از لحاظ اقتص:ادی در س:طح پ:ائينی از    ه بدينسان ب 

سرمايه داری قرار دارد و از لحاظ سياسی دارای بورژوازی کاپيتاليستی بی اهمي:ت و       

مبارزه برای "برآيند اين امر اين واقعيت است که . پرولتاريای انقالبی نيرومندی است

                                                 
∗ ، ١٩٠٦، ترجم$ه روس$ی، س$ن پطرزب$ورگ،     ک$ارگران آمريک$ائی و روس$ی    کائوتس$کی،  -ک -  

   ت- ل-  ٥و ٤صفحات 
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 - پرولتاريای صنعتی-تنها طبقه ی نيرومند موجود در کشور روسيه بدوش تماممنافع 

رو پرولتاري:ای ص:نعتی دارای اهمي:ت سياس:ی عظيم:ی اس:ت و ب:ه            از اي:ن    . افتاده است 

همين خاطر مبارزه برای رها ساختن روسيه از کابوس خفق:ان آور اس:تبداد مطل:ق ب:ه              

 تبديل شده است، پيکار واحدی ک:ه  پيکار واحد ميان استبداد و پرولتاريای صنعتیيک  

هن:د، ام:ا توان:ائی ايف:ای     در آن دهقانان ممکن است پش:تيبانی قاب:ل مالحظ:ه ای ارائ:ه د           

آي:ا تم:ام اينه:ا موج:ب نم:ی گ:ردد ب:ه اي:ن اس:تتاج برس:يم ک:ه             ." نقش رهب:ری را ندارن:د     

  قدرت را تصاحب خواهد کرد؟" خدايانش"روسی زودتر از " مخلوق"

  

*                   *                    *  
 مزايای خ:ود در  می توانيم در توانائی و. دو گونه خوشبينی سياسی می توان داشت   

م:وقعيتی انقالب:ی مبالغ::ه ک:رده، تک:اليفی ب::دوش گي:ريم ک:ه تناس::ب ق:وای موج::ود آن را        

از سوی ديگ:ر، ش:ايد خوش:بينانه ح:دودی ب:رای تک:اليف انقالب:ی خ:ود         . ايجاب نمی کند  

تعيين کنيم و ليکن بواسطه ی منطق موضعمان بطرز اجتناب ناپذيری ب:ه فراس:وی آن           

  .رانده شويم

ب::ا اظه::ار اينک::ه انق::الب م::ا در اه::داف عين::ی آن و بن::ابراين در نت::ايج     ممک::ن اس::ت  

 است، دامنه ی تمامی مس:ائل انق:الب را مح:دود س:اخته، از     بورژوائیاحتراز ناپذيرش  

اين واقعيت چشم پوشی کنيم که بازيگر اصلی اين انقالب بورژوائی، پرولتارياست ک:ه       

  .ه می شودبواسطه ی کل جريان انقالب بسوی کسب قدرت راند

ما شايد به خود دلگرم:ی ده:يم ک:ه در چ:ارچوب انق:الب ب:ورژوائی غلب:ه ی سياس:ی                    

پرولتاريا فقط رويدادی گذراس:ت و فرام:وش کن:يم ک:ه پرولتاري:ا زمانيک:ه ق:درت را در                   

دست گرفت بدون مقاومت سرسختانه آنرا رها نخواه:د ک:رد مگ:ر اينک:ه ب:زور ني:روی              

  .مسلح از دستش گرفته شود

ز به خود اطمينان خاطر دهيم که شرايط اجتماعی روسيه هنوز برای اقتصاد شايد با

سوسياليس::تی آم::اده نيس::تند و از نظ::ر دور ب::داريم ک::ه پرولتاري::ا پ::س از کس::ب ق::درت،   
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درست بخاطر منطق موضعش، بطرز اجتناب ناپذيری ناچارب:ه معرف:ی م:ديريت دولت:ی              

وجه مسائل،   به هيچبورژوائیانقالب عبارت کلی جامعه شناسی . صنايع خواهد گشت 

 مع::ين ت::اکتيکی را ک::ه مک::انيزم ي::ک انق::الب ب::ورژوائی    -تض::ادها و مش::کالت سياس::ی 

  . بوجود می آورد حل نمی کند

اواخر قرن هجدهم درون چارچوب انق:الب ب:ورژوائی ک:ه تکلي:ف عين:ی آن اس:تقرار                 

. ذير اس:ت  ها امکان پ   sansculotteغلبه ی سرمايه بود، مشاهده شد که ديکتاتوری         

اي::ن ديکت::اتوری ص::رفًا ي::ک روي::داد گ::ذرا نب::ود و علي::رغم آنک::ه ب::ه س::رعت در مقاب::ل    

سدهای محدود کننده ی انقالب بورژوائی در هم شکسته ش:د، مه:ر خ:ود را ب:ر تم:امی                 

در انقالب اوائل قرن بيستم که تکاليف عين:ی بالفص:ل آن ني:ز    . قرن متعاقب بجا گذاشت 

     ی و ي::ا ح::داقل احتم::ال غلب::ه ی سياس::ی پرولتاري::ا ب::ه     ب::ورژوائی ان::د، اجتن::اب ناپ::ذير  

پرولتاريا خود به اي:ن ام:ر خواه:د پرداخ:ت     . مثابه ی دورنمائی نزديک پديدار می شود     

گ::ذار " روي::دادی" ص::رفًا - چنانچ::ه برخ::ی واق::ع بين::ان مبت::ذل اميدوارن::د -ک::ه غلب::ه اش

 اين اجتناب ناپ:ذير اس:ت   آيا: اما ما حتی اکنون هم می توانيم از خود سوال کنيم       . نشود

که ديکتاتوری پرولتری در برابر سدهای انقالب بورژوائی م:ی بايس:ت دره:م شکس:ته          

 موج::ود  ت::اريخی-جه::انیش::ود ي::ا آي::ا ممک::ن اس::ت ديکت::اتوری پرولت::ری در ش::رايط      

دورنمای پيروزی را از طريق شکستن اين سدها در برابر خ:ود کش:ف کن:د؟ اينجاس:ت                  

آيا بايد به هم:ان نس:بت ک:ه انکش:اف انق:الب       : وبرو می شويم  که ما با مسائل تاکتيک ر     

اين مرحله را نزديکتر می سازد، آگاهانه در جهت حکومت طبقه ی کارگر کار کنيم، و 

يا اينکه بايد در چنين حالتی قدرت سياسی را به منزل:ه ی ي:ک ب:دآوری تلق:ی کن:يم ک:ه                  

  ه از آن احتراز شود؟ انقالب بورژوائی بدوش کارگران انداخته، بهتر بدانيم ک

 در ارتباط با کموناردهای Vollmarولمار" واقع بين"آيا بايد از گفتار سياستمدار  

بج:ای در دس:ت گ:رفتن ق:درت بهت:ر م:ی ب:ود ک:ه ب:ه خ:واب                : " سرمشق بگي:ريم   ١٨٧١

 ؟"......می رفتند
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   پرولتاريا در قدرت و دهقانان پرولتاريا در قدرت و دهقانان--٥٥

در ص<<ورت پي<<روزی قطع<<ی انق<<الب، ق<<درت بدس<<ت طبق<<ه ای ک<<ه نق<<ش رهب<<ری را در  

باي<د ف<ورًا   .  منتق<ل خواه<د ش<د   - ب<ه عب<ارت ديگ<ر بدس<ت پرولتاري<ا       -مبارزه ايفا می کن<د    

 اجتم<<<اعی گ<<<روه ه<<<ایوج<<<ه ورود نماين<<<دگان انقالب<<<ی   ه<<<يچه مت<<<ذکر ش<<<د ک<<<ه اي<<<ن ب<<< 

: آنها می توانند و می بايد در حکومت باشند. حکومت نفی نمی کنده  بغيرپرولتری را

سياست صحيح پرولتاريا را ناچار خواهد ساخت که رهبران با نف<وذ خ<رده ب<ورژوازی      

      تم<<ام مس<<أله در اي<<ن خالص<<ه  . ش<<هری، روش<<نفکران و دهقان<<ان را بق<<درت ف<<را خوان<<د   

واهد کرد، چ<ه کس<ی در آن از   چه کسی محتوای سياست حکومت را تعيين خ  : می شود 

  اکثريت استواری برخوردار خواهد بود؟

شرکت نمايندگان اقشار دمکراتيک مردم در حکومتی با اکثريت کارگری يک مطل<ب        

 دمکراتيک بمثابه ی -است و شرکت نمايندگان پرولتاريا در يک حکومت قطعًا بورژوا

  .اوتگروگان های کم و بيش محترم، مطلبی ديگر و کامًال متف

     سياس<<<ت ب<<<ورژوازی ليب<<<رال س<<<رمايه دار، ب<<<ا تم<<<ام نوس<<<انات، عق<<<ب نش<<<ينی ه<<<ا و 

ه<<م مش<<خص ت<<ر و     سياس<<ت پرولتاري<<ا حت<<ی از آن. خيان<<ت ه<<ايش ک<<امًال مش<<خص اس<<ت

ول<<ی سياس<<ت روش<<نفکران، ب<<ه عل<<ت موقعي<<ت بين<<ابينی اجتم<<اعی و        . کام<<ل ت<<ر اس<<ت  

ل<<ت گون<<اگونی اجتم<<اعی ش<<ان، انعط<<اف پ<<ذيری سياس<<ی ش<<ان، سياس<<ت دهقان<<ان، ب<<ه ع 

موقعيت بينابينی و بدوی بودنشان؛ سياست خرده بورژوازی ش<هری ه<م ب<از ب<ه عل<ت          

 مطلق<<<ًا -ب<<<ی خص<<<لتی اش، موقعي<<<ت بين<<<ابينی اش و فق<<<دان کام<<<ل س<<<نت سياس<<<ی اش   

  .مترقبه استغيرنامشخص، شکل نيافته، پر از احتماالت و در نتيجه پر از امکانات 
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حکوم<ت انقالب<ی دمکراتي<ک ب<دون نماين<دگان پرولتاري<ا را             کافيست س<عی کن<يم ي<ک        

         امتن<<<<اع . مجس<<<<م کن<<<<يم ت<<<<ا ف<<<<ورًا متوج<<<<ه ب<<<<ی معن<<<<ی ب<<<<ودن چن<<<<ين مفه<<<<ومی بش<<<<ويم 

 از ش<<رکت در ي<<ک حکوم<<ت انقالب<<ی چن<<ين حک<<ومتی را ک<<امًال      دمک<<رات ه<<ا سوس<<يال 

رکت ول<<ی ش<< . غي<<رممکن س<<اخته، بن<<ابراين مع<<ادل ب<<ا خيان<<ت ب<<ه انق<<الب خواه<<د ب<<ود       

ني<روی رهب<ری کنن<ده و     ي<ک  به صورتپرولتاريا در يک حکومت از نظر اصولی فقط  

البت<<ه م<<ی ت<<وان چن<<ين حک<<ومتی را ب<<ه   .  مج<<از و از لح<<اظ عين<<ی محتم<<ل تراس<<ت غال<<ب

عن<<<<وان ديکت<<<<<اتوری پرولتاري<<<<<ا و دهقان<<<<ان، ديکت<<<<<اتوری پرولتاري<<<<<ا و دهقان<<<<<ان و   

گر و خ<رده ب<ورژوازی، توص<يف       روشنفکران، يا حتی يک حکومت ائتالف<ی طبق<ه ک<ار          

چه کس<ی در اي<ن حکوم<ت، و از طري<ق        : ال بقّوت خود باقی می ماند     وکرد، ولی اين س   

خواه<<د ياف<<ت؟ و وقت<<ی م<<ا از حکوم<<ت    )) هژم<<ونی((اي<<ن حکوم<<ت ب<<ر کش<<ور اس<<تيال    

کارگری سخن می رانيم، جوابم<ان اي<ن اس<ت ک<ه هژم<ونی باي<د متعل<ق ب<ه طبق<ه ک<ارگر                  

وجه ص<رفًا   هيچه ی، زمانيکه ارگان ديکتاتوری ژاکوبن ها بود، ب  کنوانسيون مل  .باشد

 ژاکوبن ها در آن در اقلي<ت بودن<د، ول<ی    -از آن گذشته  . از ژاکوبن ها تشکيل نشده بود     

  در خ<ارج از ديواره<ای کنوانس<يون، و ني<از ب<ه        sanaculottesنفوذ س<ان کول<ت ه<ا        

. س<ت ژاک<وبن ه<ا منتق<ل ک<رد     يک سياست قاطعانه به منظور نج<ات کش<ور، ق<درت را بد    

 ي<<ک مجل<<س مل<<ی ب<<ود مرک<<ب از ژاک<<وبن ه<<ا،   ص<<ورًابن<<ابراين در حاليک<<ه کنوانس<<يون  

" ب<اتالق "وس<يع و متل<ون المزاج<ی ک<ه ب<ه اس<م           )) سانتر" ((مرکز"گيرونديست ها و    

  . ديکتاتوری ژاکوبن ها بوددر باطنمعروف گشته بود، 

ن حک<<ومتی اس<<ت ک<<ه در آن وقت<<ی از حکوم<<ت ک<<ارگری ص<<حبت م<<ی کن<<يم مقص<<ودما 

پرولتاري<ا ب<رای تحک<يم     . نمايندگان طبقه ی کارگر غال<ب هس<تند و نق<ش رهب<ری دارن<د              

 متع<<دد     بخ<<ش ه<<ای. ق<<درتش، ج<<ز اينک<<ه پاي<<ه ه<<ای انق<<الب را وس<<عت ده<<د راه<<ی ن<<دارد 

خصوص در روستاها، فقط وقتی به انق<الب کش<يده ش<ده و از     ه  توده های زحمتکش، ب   

ل می شوند که پيشگام انقالب، يعنی پرولتاريای شهری زمام دولت لحاظ سياسی متشک

کم<ک من<ابع   ه در آن صورت آژيتاسيون و سازماندهی انقالبی ب<        . را بدست گرفته باشد   
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ق<درت مقنن<ه خ<ود ب<ه وس<يله ی نيرومن<دی ب<رای انقالب<ی ک<ردن             . دولتی انجام می گيرد   

ريخی م<ا، ک<ه تم<امی  وزن<ه ی          ت<ا  -ماهيت مناسبات اجتماعی  . توده ها تبديل خواهد شد    

انق<<الب ب<<ورژوائی را ب<<ر دوش پرولتاري<<ا م<<ی گ<<ذارد، ص<<رفًا ب<<رای حکوم<<ت ک<<ارگری      

اشکاالت عظيمی ايجاد نم<ی کن<د، بلک<ه، ح<داقل در اول<ين مراح<ل وج<ود خ<ود، مزاي<ای             

اين امر در رواب<ط مي<ان پرولتاري<ا و دهقان<ان          . بسيار پرارزشی نيز دربر خواهد داشت     

  .د گذاشتتأثير خواه

 ق<درت ابت<دا از دس<ت اس<تبداد بدس<ت عناص<ر       ١٨٤٨ و  ١٧٨٩ -٩٣ انقالب های در  

چگ<ونگی آن،  (ميانه روی بورژوازی افتاد، و اين طبق<ه ب<ود ک<ه دهقان<ان را آزاد ک<رد              

، قبل از اينکه دمکراسی انقالبی قدرت را در دست بگي<رد و ي<ا حت<ی       )مطلب ديگريست 

دهقان<<اِن از قي<<د ره<<ا ش<<ده ب<<ه کلي<<ه     .  ک<<رده باش<<دخ<<ود را آم<<اده ی در دس<<ت گ<<رفتن آن 

عب<<ارت ديگ<<ر ب<<ه پيش<<رفت ه  ي<<ا ب<<-"شهرنش<<ينان"عالق<<ه ی خ<<ود را ب<<ه آم<<ال سياس<<ی  

مانند يک سنگ زي<ر بن<ائی وزي<ن    ه  از دست دادند و با قرار دادن خود ب       -بيشتر انقالب 

  .م کردند يا رژيم مستبد کهن تسلي∗، انقالب را به ارتجاع سزاری"نظم"در خدمت 

انقالب روسيه اجازه ی استقرار هيچ نوع نظام مش<روطه ی ب<ورژوائی را ک<ه ش<ايد             

 و نه تا مدت زيادی خواهد می دهدبتواند ابتدائی ترين مسائل دمکراسی را حل کند، نه 

 اص<<الح طل<<ب، نظي<<ر وي<<ت و   ب<<ورکرات ه<<ای " روش<<نگرانه"تم<<ام کوش<<ش ه<<ای    .داد

در نتيج<<ه سرنوش<<ت  .  خودش<<ان خنث<<ی م<<ی گ<<ردد   بوس<<يله ی تن<<ازع بق<<اء )٦(اس<<توليپين

، بمثاب<ه ی  بط<ور اع<م   و حت<ی سرنوش<ت دهقان<ان      -ابتدائی ترين منافع انقالبی دهقان<ان     

 ، به سرنوشت تمامي<ت انق<الب، يعن<ی ب<ه سرنوش<ت پرولتاري<ا وابس<ته            -قشر ويژه يک  

  .است

 ی  طبقه ی مثابهه  پرولتاريا، هنگامی که قدرت را بدست آورد، در مقابل دهقانان ب          

اس<<تيالی پرولتاري<ا ن<<ه تنه<ا ب<<ه معن<ای تس<<اوی    . آزاد کنن<ده ی آن<<ان ق<رار خواه<<د گرف<ت   

                                                 
   ∗   - Caesarک""اره ب""ه مفه""وم ديکت""اتور ه""م ب"".  لق""ب گروه""ی از امپراط""وران روم ق""ديم اس""ت      

  مترجم. می رود و در اينجا به همين معنی آمده است
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 حک<<ومتی آزاد، انتق<<ال تم<<امی وزن<<ه ی مالي<<ات ه<<ا ب<<ر دوش طبق<<ات  -دمکراتي<<ک، خ<<ود

ثروتمند، انحالل ارتش آماده و تبديل آن به مردم مسلح و لغو کليه خراج های اجباری              

ن<<ين ب<<ه معن<<ای برس<<ميت ش<<ناختن تم<<ام تغيي<<رات انقالب<<ی ای    چ کليساهاس<<ت، بلک<<ه ه<<م 

پرولتاري<ا اي<ن   . خواهد بود که دهقانان در رواب<ط ارض<ی ايج<اد ک<رده ان<د             ) مصادره ها (

  .تغييرات را نقطه ی شروع اقدامات بعدی دولتی در کشاورزی خواهد ساخت

تحت چنين شرايطی دهقانان روسيه، در اولين و مشکل ترين دوران انقالب، حداقل            

عالقمن<<د خواه<<د ب<<ود ک<<ه   ) دمکراس<<ی ک<<ارگری (همانق<<در ب<<ه حف<<ظ رژي<<م پرولتاري<<ائی    

        دهقان<<<ان فرانس<<<وی ب<<<ه حف<<<ظ رژي<<<م نظ<<<امی ن<<<اپلئون بناپ<<<ارت، ک<<<ه ب<<<زور س<<<ر ني<<<زه      

و اي<ن  .  را تضمين می کرد، عالقمند بودن<د    مالکان -خدشه ناپذير بودن امالک اين تازه     

بدين معنی است که مرجع نماين<دگی مل<ت ک<ه تح<ت رهب<ری پرولتاري<ائی ک<ه پيش<تيبانی               

جز پوشش دمکراتيکی برای حاکميت ه دهقانان را جلب کرده مجتمع شده اند، چيزی ب      

  .پرولتاريا نخواهد بود

ر زده و ج<ايگزين آن ش<وند؟   ولی آيا اين امکان هس<ت ک<ه دهقان<ان پرولتاري<ا را کن<ا      

. تجربي<<ات ت<<اريخی تمام<<ًا علي<<ه چن<<ين فرض<<ی ش<<هادت م<<ی دهن<<د  . ممکن اس<<تغي<<راي<<ن 

 سياسی مستقلتجربه تاريخی نشان می دهد که دهقانان مطلقًا قادر به ايفای يک نقش      

  .∗نيستند

                                                 
∗ در ) Trudoviki(آيا ظهور و انکشاف مقدم اتحاديه دهقان"ان و بع"د از آن گ"روه زحمتکش"ان      -  

اتحاديه دهقانان چيس"ت؟  . وجه هيچه  اين استدالالت، و استدالالت بعدی تناقض دارد؟ ب     با )٧(دوما
اتحاديه ای است که برخی از عناصر دمکراسی راديکال، که دنبال توده ه"ائی ب"رای پش"تيبانی از       

 روش"ن اس"ت ک"ه    -خود می کردند، همراه با برخی از عناص آگاه تر دهقان"ان را در ب"ر م"ی گي"رد        
 و منش"""ور سياس""ی آن انق""الب دمکراتي"""ک و   -نم""ی ش""ود  ائين ت""رين اقش""ار دهقان"""ان   اي""ن ش""امل پ"""  

  .اصالحات ارضی است
، ک"ه عل"ت وج"ود    ")ح"ق متس"اوی در اس"تفاده از زم"ين       ("در مورد برنامه ارضی اتحاديه دهقانان       

 چ""ه انکش""اف جن""بش دهق""انی وس""يع ت""ر و     ه""ر : اي""ن اتحادي""ه اس""ت، باي""د ب""ه اي""ن نک""ات توج""ه کن""يم   
 ب"ه هم"ان  ه"ا و توزي"ع آنه"ا برس"د،      تر شود و هر چ"ه زودت"ر ب"ه نقط"ه ی مص"ادره ی زم"ين             عميق  

نسبت هم فراشد از هم پاشيده شدن اتحاديه دهقانان زودتر شروع خواهد شد، از ه"م پاش"يده ش"دنی           
اعض""ای آن، در      . ک""ه ناش""ی از ه""زاران تض""اد طبق""اتی، محل""ی، روزم""ره و تکنيک""ی خواه""د ب""ود      

ه"ای انق"الب ارض"ی در روس"تاها، نف"وذ خ"ود را اعم"ال خواهن"د               انان، يعنی ارگ"ان   کميته های دهق  
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انکش<اف ص<نعتی ش<هرهای اروپ<ائی     . تاريخ کاپيتاليزم تاريخ تبعيت ده از شهر است      

. ممکن س<اخت غي<ر  مسير خود ادامه ی وجود رواب<ط فئ<ودالی در کش<اورزی را      در طی 

وق<ت طبق<ه ای بوج<ود ني<اورد ک<ه بتوان<د اج<رای تکلي<ف انقالب<ی                   ولی خود روستا هيچ   

  .الغاء روابط فئودالی را برعهده گيرد

ش<هر، ک<<ه کش<<اورزی را ت<ابع س<<رمايه ق<<رار داد، ني<<روی انقالب<ی ای تولي<<د نم<<ود ک<<ه    

سی بر روستا را در دست خود گرفت و انقالب در روابط مالکيت و دولت        هژمونی سيا 

همراه با انکشاف بعدی سرانجام روستا به بردگی اقتصادی        . را به روستا گسترش داد    

اي<ن اح<زاب، ب<ا تب<ديل       . سرمايه و دهقانان به بردگی سياس<ی اح<زاب س<رمايه در آمدن<د             

انتخاب<<اتی خ<<ود، فئ<<وداليزم را در  دهقان<<ان ب<<ه قلمروئ<<ی ب<<رای تاخ<<ت و تازه<<ای ش<<کار   

دول<ت م<درن ب<ورژوائی، از طري<ق مالي<ات و         . سياست پارلم<انی از ن<و احي<اء ک<رده ان<د           

گ<<<ری، دهق<<<ان را گرفت<<<ار چنگ<<<ال س<<<رمايه ی ن<<<زول خ<<<وار ک<<<رده، از طري<<<ق           ی نظ<<<ام

کش<<يش ه<<ای دولت<<ی، م<<دارس دولت<<ی و فس<<اد زن<<دگی در س<<ربازخانه ه<<ا، او را گرفت<<ار   

  .ول خواران می سازدسياست نز

ب<<ه . ب<<ورژوازی روس<<يه تم<<امی مواض<<ع انقالب<<ی را ب<<ه پرولتاري<<ا تس<<ليم خواه<<د ک<<رد  

هم<<ين ترتي<<<ب ناچ<<ار خواه<<<د گش<<ت ک<<<ه هژم<<<ونی انقالب<<ی ب<<<ر دهقان<<ان را ني<<<ز تس<<<ليم      

در يک چنين موقعيتی، که موجد آن انتقال قدرت بدست طبقه کارگر . کند)) پرولتاريا((

حتی . ی جز پشتيبانی از رژيم دمکراسی کارگری باقی نمی ماند    است، برای دهقان راه   

چنانچه دهقانان اين پشتيبانی را با درجه ی آگاهی نه چندان بيشتری از آنچه ک<ه آن<ان             

                                                                                                      
 کميت"ه ه"ای دهق"انی ق"ادر نخواهن"د ب"ود ک"ه            اداری -اقتص"ادی کرد، ولی نگفته پيداست که نهادهای       

وابس""تگی ای ک""ه يک""ی از س""يماهای اساس""ی  .  روس""تا ب""ر ش""هر را از ب""ين ببرن""د سياس""یوابس""تگی 
  .جامعه مدرن است

ه"ای انقالب"ی دهقان"ان     ليزم و بی شکلی گروه زحمتکشان بيان تناقض"ات موج"ود در آرم"ان              راديکا
 دمک"رات ه"ای  (ه"ا   در دوران توهمات مشروطه خواهی، آنه"ا مذبوحان"ه دنبال"ه روی ک"ادت     . است

در موقع انحالل دوما، آنها طبيعت"ًا تح"ت رهب"ری گ"روه سوس"يال دمک"رات        . بودند) مشروطه خواه 
تقالل نماين""دگان دهقان""ان در لحظ""ه ای ک""ه احتي""اج ب""ه نش""ان دادن ابتک""ار عم""ل    ع""دم اس"". در آمدن""د

مصممانه احساس می شود، يعنی در زمانی ک"ه ق"درت باي"د بدس"ت انقالبي"ون بيفت"د، بروش"نی دي"ده             
  ت-ل. خواهد شد
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. را به دور رژيم بورژوائی گرد می آورد هم انجام دهن<د، ب<از چن<دان مه<م نخواه<د ب<ود           

هقان<<ان برخ<<وردار اس<<ت، ب<<دون ل<<يکن در زم<<انی ک<<ه ه<<ر ح<<زب ب<<ورژوائی ک<<ه از رأی د

اتالف وقت، قدرتش را در راه چاپيدن و ف<ريفتن دهقان<ان بک<ار م<ی ب<رد، و س<پس اگ<ر          

جاه<<ای باري<<ک کش<<يد ج<<ای خ<<ود را ب<<ه ي<<ک ح<<زب ديگ<<ر س<<رمايه م<<ی ده<<د،        ه ک<<ار ب<< 

پرولتاريا، با اتکاء بر دهقانان، تمام نيروه<ای ممک<ن را در راه ارتق<اء س<طح فرهن<گ        

از آنچ<ه ت<ا بح<ال گفت<ه اي<م        . آگاهی سياسی دهقانان بک<ار خواه<د بس<ت        روستا و تکامل    

مسأله اين . چيست" ديکتاتوری پرولتری و دهقانی   "روشن است که نظر ما در مورد        

نيست که آيا از نظر اص<ول آن<را مج<از م<ی دان<يم ي<ا ن<ه و ي<ا چن<ين ش<کلی از همک<اری                      

کن<<يم ک<<ه چن<<ين چي<<زی ی م<<م<<ا ص<رفًا فک<<ر  ". خ<<واهيمی خ<<واهيم ي<<ا نم<<ی م<<" سياس<ی را 

  .حداقل به مفهوم مستقيم کلمه تحقق پذير نيست

در واقع يک چنين ائتالفی مستلزم اينست که يا يکی از احزاب بورژوائی موجود بر          

دهقانان نفوذ داشته باشد ي<ا اينک<ه دهقان<ان ح<زب مس<تقل و نيرومن<د خ<ويش را ايج<اد                 

 .يک از اينها ممکن نيست هيچکرده باشند، ليکن ما سعی کرديم نشان دهيم که 
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   رژيم پرولتری رژيم پرولتری--٦٦

. ق88درت برس88ده د ب88ا تکي88ه ب88ر ش88ور و طغي88ان سرتاس88ری ب88   م88ی توان88پرولتاري88ا فق88ط 

مثاب8ه ی نماين88ده ی انقالب8ی مل8ت و رهب88ر ش8ناخته ش8ده ی آن در مب88ارزه      ه پرولتاري8ا ب8  

ليکن با بدست گ8رفتن ق8درت   . عليه استبداد و توحش فئودالی وارد حکومت خواهد شد     

 مثب8ت، و در  سياست ه8ای گشود، عصر قانونگذاری انقالبی و   عصر جديدی را خواهد     

وجه نم8ی توان8د مطم8ئن باش8د ک8ه نق8ش خ8ود را بمثاب8ه ی               هيچه  اين رابطه پرولتاريا ب   

علي888رغم آنچ888ه ک888ه . بي888ان کنن888ده ی ش888ناخته ش888ده ی اراده ی مل888ت حف888ظ خواه888د ک888رد

ن ت8وده ه8ای   خواجگان ليبرال ممکن است در مورد پا بر جائی برخ8ی تعص8بات در مي8ا                

مردم بگويند، اول8ين اق8دامات پرولتاري8ا، ک8ه پاکس8ازی طويل8ه ه8ای پ8ر از کثاف8ت رژي8م                   

س88ت، ب88ا پش88تيبانی فّع88ال تم88ام مل88ت روب88رو خواه88د   اس88ابق و بي88رون ران88دن س88اکنان آن

  .گشت

اي88ن پاکس88ازی سياس88ی ب88ا س88ازماندهی مج88دد دمکراتي88ک تم88ام مناس88بات اجتم88اعی و  

کوم8ت ک8ارگری زي8ر نف88وذ فش8ارها و مطالب8ات بالواس88طه      ح. دولت8ی تکمي8ل خواه8د ش88د   

  ...ناچار خواهد گشت قاطعانه در کليه مناسبات و رويدادها مداخله کند

اولين تکليف حکومت کارگری اخراج از حکومت و ارتش کليه اف8رادی خواه8د ب8ود               

خون مردم آلوده اند و برکن8اری و ي8ا انح8الل تم8ام هن8گ ه8ائی ک8ه ب8يش از هم8ه                  ه  که ب 

اينکار می باي8د در هم8ان اول8ين روزه8ای انق8الب          . مردم شده اند  ضدمرتکب جنايات بر    

 پ8يش از اينک8ه معرف8ی نظ8ام م8أمورين منتخ8ب و مس88ئول و       م8دت ه8ا  يعن8ی  . انج8ام ش8ود  

ل88يکن مطل88ب ب88ه هم88ين ج88ا خ88تم       . س88ازماندهی ميل88يس سرتاس88ری امک88ان داش88ته باش88د  
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ائل ط8ول س8اعات ک8ار روزان8ه، مس8أله           دمکراس8ی ک8ارگری بالفاص8له ب8ا مس8         . نمی گردد 

  .ارضی، و مسأله بيکاری مواجه خواهد بود

با گذشت هر روز سياست پرولتاريای صاحب قدرت عميق تر . يک چيز روشن است

همگ88ام ب88ا آن بن88دهای .  آن ه88ر چ88ه بيش88تر روش88ن خواه88د ش88دماهي88ت طبق88اتیگش88ته، و 

د، تجزيه طبقاتی دهقان8ان ش8کل   انقالبی ميان پرولتاريا و ملت از هم گسيخته خواهد ش        

خود خواهد گرف8ت، و هم8راه ب8ا مش8خص ش8دن سياس8ت حکوم8ت ک8ارگری،                ه  سياسی ب 

يعن8ی خاتم8ه ی سياس8ت ه8ای کل8ی دمکراتي8ک و تب8ديل آن ب8ه سياس8ت طبق8اتی، مي88زان           

  .خصومت ما بين بخش های ترکيب دهنده ی ملت افزايش خواهد يافت

 ب888ورژوائی و تعص888بات           –دگرائ888ی اگ888ر چ888ه ع888دم س888نت ه888ای انباش888ته ش888ده ی فر     

پرولتری در ميان دهقانان و روشنفکران به ق8درت رس8يدن ک8ارگران کم8ک خواه8د              ضد

ليکن از طرف ديگر الزم است در نظر داشته باشيم که عدم اين تعصبات ناشی از . کرد

آگاهی سياسی نبوده، بلکه به سبب توحش سياسی، بی شکلی، عقب افت8ادگی و فق8دان     

 ه88يچ روی نم88ی توان88د   ه ي88ک از اي88ن خصوص88يات، ب88   ه88يچ. ص88يت اجتم88اعی اس88ت  شخ

  .شالوده ی قابل اعتمادی برای سياست همگون و فعال پرولتری بوجود آورد

 دهقانان، يعنی قشر ويژه ای ک8ه تم8ام ب8ار ب8ر دوش       کليهالغاء فئوداليزم با پشتيبانی     

يز مورد پشتيبانی اکثري8ت  وضع ماليات بر درآمد تصاعدی ن    . آنست، روبرو خواهد شد   

ولی هر قانونی که به منظور حماي8ت از پرولتاري8ای          . عظيم دهقانان قرار خواهد گرفت    

کشاورز وضع گردد نه تنها با همدردی فعال اکثريت دهقانان روبرو نخواهد شد، بلکه         

  .حتی با مخالفت فّعال اقليتی از آنان نيز برخورد خواهد کرد

شد مبارزه ی طبقاتی را به داخل روستاها بکش8اند ت8ا ب8دين             پرولتاريا ناگزير خواهد    

ترتيب آن اشتراک منافعی را که، عليرغم دامنه ی نسبتًا محدود آن، بی ش8ک در مي8ان     

پرولتاريا از هم8ان نخس8تين لحظ8ه ی بدس8ت         . تمام دهقانان يافت می شود، از بين ببرد       

ن روستا و ثروتمندان آن، ما گرفتن قدرت ناچار خواهد بود که در تخاصم ما بين فقيرا  

در عين حال ک8ه     . بين پرولتاريای کشاورزی و بورژوازی کشاورزی، تکيه گاهی بيابد        
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ناهمگونی دهقانان مش8کالتی ايج8اد م8ی کن8د و پاي8ه ه8ای سياس8ت پرولت8ری را مح8دود              

خواهد ساخت، افتراق طبقاتی ناکافی نيز موانعی در راه بردن مبارزه طبقاتی انکشاف       

. ميان دهقانان، که می تواند تکيه گاه پرولتاريای شهری باشد، ايجاد م8ی کن8د        ه  بيافته  

  .سيمای خصمانه ی عقب افتادگی دهقانان بسوی پرولتاريا معطوف می گردد

از شور افتادن دهقانان، انفعال سياسی آنان و باالتر از همه مخالف8ت فعاالن8ه اقش8ار              

 و خ8رده ب8ورژوازی ش8هری ت8أثير خواه8د      فوقانی آن، ناچارًا بر بخشی از روش8نفکران    

  .گذاشت

بدينگونه هر چه سياست پرولتاريا بع8د از تس8خير ق8درت مش8خص ت8ر و قاطعان8ه ت8ر         

تم8ام اينه8ا   . باشد، تکيه گاهی که بر آن قرار دارد مح8دودتر و ل8رزان ت8ر خواه8د گردي8د           

  ...کامًال محتمل و حتی اجتناب ناپذيرند

ی که با مخالفت متحدين پرولتاريا مواجه خواهد دو جنبه ی عمده ی سياست پرولتر

  . استانترناسيوناليزم و اشتراکی کردنشد 

     عق888ب افت888ادگی و خص888لت خ888رده ب888ورژوائی دهقان888ان، دي888دگاه تن888گ روس888تائی و        

انزوای شان از عهد و پيوندهای سياسی و جهانی، اشکاالت وحشتناکی در راه تحکيم    

  .ت ايجاد خواهد کردسياست انقالبی پرولتاريای در قدر

 اينس88ت ک88ه وارد حکوم88ت دمک88رات ه88اتص88ور اي88ن موض88وع ک88ه وظيف88ه ی سوس88يال 

موقت شده و رهبری آن را در خالل دوران اصالحات دمکراتيک انقالبی بدست گيرند، 

و ب888رای خص888لت ه888ر چ888ه راديک888ال ت888ر اص888الحات مب888ارزه ک888رده و ب888دين منظ888ور ب888ر   

انج88ام رس88اندن برنام88ه ی  ه س88پس، بع88د از ب88  و -پرولتاري88ای متش88کل ش88ده اتک88اء کنن88د 

قلعه ای را که بنا کرده رها سازند ت8ا راه ب8رای اح8زاب ب8ورژوائی گش8وده                  دمکراتيک،

برون88د و ب88ه اي88ن ترتي88ب ي88ک دوره ی  )) اپوزيس88يون((جن88اح مخ88الف ه ش88ود و خ88ود ب88 

 گون8ه ايس8ت ک8ه ب8ه      ه  معنای تص8ور حق8ايق ب8      ه  تری را افتتاح نمايند، ب     سياست پارلمان 

اي8ن ب8دين عل8ت نيس8ت ک8ه چن8ين         . نفس مفهوم حکومت ک8ارگری خدش8ه وارد م8ی آورد          

 مط8رح ک8ردن مس8أله ب8ه اي8ن ش8کل تجري8دی           -مج8از اس8ت   غير" از نظر اصولی  "امری  
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حقيق8ی و ب8دترين   غير بلکه به اين علت است که چنين ام8ری مطلق8ًا    -عاری از معناست  

  . نه استنوع خيالبافی يعنی نوعی خيالبافی انقالبی مبتذال

  :بدين دليل

تقسيم برنام8ه م8ا ب8ه برنام8ه ه8ای ح8داکثر و ح8داقل، در دوران8ی ک8ه ق8درت در دس8ت                       

هم8ين واقعي8ت وج8ود    . بورژوازی قرار دارد، واجد اهميت اصولی وافر و عميقی اس8ت     

ق88درت در دس88ت ب88ورژوازی تم88ام مطالب88اتی را ک88ه ب88ا مالکي88ت خصوص88ی وس88ايل تولي88د   

چن88ين مطالب88اتی محت88وای انق88الب  .  ح88داقل م88ا ح88ذف م88ی کن88د تلفي88ق ناپذيرن88د از برنام88ه 

  .سوسياليستی را تشکيل داده و مستلزم ديکتاتوری پرولتری است

مجرد انتقال قدرت به يک حکومت انقالبی با اکثريتی سوسياليستی، تقسيم        ه  ليکن ب 

  برنام88ه ب88ه ح88داکثر و ح88داقل تم88ام معن88ی خ88ود را، ه88م از لح88اظ اص88ولی و ه88م در عم88ل        

وج8ه نم8ی توان8د خ8ود را       هيچه  يک حکومت پرولتری ب   . بی درنگ از دست خواهد داد     

. مسأله ی هشت ساعت ک8ار در روز را در نظ8ر بگي8ريم       .در چنين چارچوبی محدود کند    

وج8ه مناس8بات س8رمايه داری را نق8ض نم8ی کن8د و        ه8يچ ه همانطور که می دان8يم اي8ن ب8       

ولی بگذاري8د  . مکراسی را تشکيل می دهد   بنابراين يک بند برنامه ی حداقل سوسيال د       

. اجرای واقعی اين اقدام را در دوران انقالب، در زمان تشديد شور طبقاتی مجسم کن8يم       

شک نيست که در اين صورت اين اقدام با مقاومت متش8کل و قاطعان8ه س8رمايه داران،            

  .بطور نمونه بشکل تعطيل کارخانه ها و اخراج کارگران، روبرو خواهد شد

حکومت چه م8ی باي8د بکن8د؟ ي8ک     . ها رانده خواهند شد ا هزار کارگر به خيابان  صده

حکومت بورژوائی، هرقدر هم راديکال باشد، هرگز اجازه نخواهد داد که اوضاع بدين   

پ8س ناچ8ار   . مرحله برسد، زيرا با تعطيل کارخانه ها قدرت خود را از دست خواه8د داد           

اج8را نخواه8د گش8ت و ک8ارگران ناراض8ی      به عقب نشينی خواهد شد، هشت ساعت ک8ار          

  .سرکوب خواهند گرديد

تحت استيالی سياسی پرولتاريا اجرای هشت ساعت کار در روز کًال به نت8ايج ک8امًال        

واضح است برای حکومتی که خواهان اتکاء بر پرولتاريا و نه   . متفاوتی خواهد رسيد  
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 -بورژوا" بی نظر"مانند ليبراليزم بر سرمايه باشد و خواستار ايفای  نقش واسطه ی 

ه ها بهان8ه ای ب8رای اف8زايش س8اعات ک8ار روزان8ه        بسته شدن کارخان  . دمکراسی نيست 

ب88رای ي88ک حکوم88ت ک88ارگری فق88ط ي88ک راه وج88ود دارد و آن مص88ادره ی  . نخواه88د ب88ود

  .کارخانه های تعطيل گشته و سازماندهی توليد بر مبنائی اجتماعی شده است

فرض کنيم که حکوم8ت ک8ارگری، ب8ه پي8روی از         : البته می توان اينطور استدالل کرد     

ه اش، حک88م هش88ت س88اعت ک88ار در روز را ص88ادر کن88د، اگ88ر س88رمايه دس88ت ب88ه        برنام88

مق88اومتی زن88د ک88ه نت88وان ب88ا توس88ل ب88ه برنام88ه ی دمکراتي88ک برمبن88ای حف88ظ مالکي88ت         

دام88ان ه ا داده، و دس88ت ب88 ف اس88تعدمک88رات ه88ا خصوص88ی ب88ر آن ف88ائق آم88د، سوس88يال     

م8ت مش8کل گش8ا      چن8ين راه حل8ی فق8ط از دي8دگاه گ8روه عض8و حکو              . پرولتاريا می گردند  

  بع8د . خواهد بود، اما برای پرولتاريا و يا ب8رای انکش8اف انق8الب راه حل8ی نخواه8د ب8ود        

   وض888عيت عين888ًا مانن888د آن زم888انی خواه888د ب888ود ک888ه دمک888رات ه888ااز اس888تعفای سوس888يال 

گريز از مقابل مخالفت متشکل .  ناچار به تسخير قدرت شده بودنددمکرات هاسوسيال 

 به انقالب خواهد بود ت8ا اينک8ه از ابت8دا از تقب8ل ق8درت امتن8اع             سرمايه خيانت بزرگتری  

برای حزب طبقه کارگر حقيقتًا بس8يار بهت8ر خواه8د ب8ود وارد حکوم8ت نگ8ردد ت8ا             . شود

اينکه نتيج8ه ی ورودش، نش8ان دهن8ده ی ض8عفش باش8د و س8پس اس8تعفايش را ب8دنبال             

  .داشته باشد

قدرت رس8يده ناچ8ار اس8ت م8ؤثرترين     ه پرولتاريائی که ب . بگذاريد مثال ديگری بزنيم   

اج88را بگ88ذارد، زي88را ک88امًال ب88ديهی اس88ت ک88ه  ه اق88دامات را در راه ح88ل مس88أله بيک88اری ب88 

نمايندگان کارگران در حکومت نمی تواند مطالبات کارگران بيکار را ب8ا اس8تدالالتی در              

  .باره ی خصلت بورژوائی انقالب پاسخ گويند

 چگونگی آن در حال حاضر برای م8ا  - تقبل کند ولی اگر حکومت مخارج بيکاران را     

 اين به معنای يک تغيير فوری و ک8امًال اساس8ی در ت8وازن ق8وای اقتص8ادی              -مهم نيست 

س88رمايه داران، ک88ه در ِاعم88ال ج88ور و س88تم ب88ر ک88ارگران    . بنف88ع پرولتاري88ا خواه88د ب88ود  

 زبون یلحاظ اقتصادهميشه متکی به وجود ارتش ذخيره ی کار بودند، خويشتن را از 
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 را ني8ز از آنه8ا س8لب    سياس8ی در ع8ين ح8ال حکوم8ت انقالب8ی ق8درت        . حس خواهن8د ک8رد    

  .کرده است

حکومت با تقبل مخارج بيکاران، در نتيجه ی مخارج اعتصاب کنن8دگان را ه8م تقب8ل          

اگ88ر اينک88ار را نکن88د، مس88تقيمًا و ب88ی چ88ون و چ88را پاي88ه ه88ای وج88ود خ88ود را     . م88ی کن88د

  .تضعيف می کند

ت برای سرمايه داران راهی به ج8ز توس8ل ب8ه بي8رون ران8دن ک8ارگران،         در اين صور  

واض88ح اس88ت ک88ه کارفرماي88ان م88دت بس88يار    . يعن88ی تعطي88ل کارخان88ه ه88ا ب88اقی نم88ی مان88د   

بيش88تری م88ی توانن88د وقف88ه در تولي88د را تحم88ل کنن88د ت88ا ک88ارگران، و بن88ابراين حکوم88ت       

دره ی کارخان8ه ه8ا و   کارگری در مقابل اخراج عمومی فقط ي8ک پاس8خ دارد و آن مص8ا             

  .شروع به توليد جمعی يا دولتی، حداقل در بزرگترين آنها، است

ه ب8 . ها به تنهايی مسائل مش8ابهی ايج8اد خواه8د ک8رد     در کشاورزی مصادره ی زمين 

وج88ه نباي88د تص88ور ش88ود ک88ه حکوم88ت پرولت88ری ب88ه مح88ض مص88ادره ی ام88الک           ه88يچ

آنه8ا را قطع8ه قطع8ه ک8رده و     ، م8ی کنن8د  خصوصی که کماک8ان ب8ه مقي8اس عظيم8ی تولي8د        

در اي8ن زمين8ه تنه8ا مس8ير     . برای بهره برداری به توليدکنندگان کوچک خواهد فروخ8ت     

ممکن88ه ب88رای حکوم88ت ک88ارگری س88ازماندهی تولي88د تع88اونی تح88ت کنت88رل جمع88ی و ي88ا        

  .ولی اين مسير در جهت سوسياليزم است. مستقيمًا زير نظر دولت است

 نمی توانند در حاليک8ه ب8ه   دمکرات هاد که سوسيال تمام اينها بروشنی نشان می ده 

 و عقب نشينی نمی نمايندکارگران از پيش تعهد می دهند که در مورد برنامه ی حداقل 

، ب8ه ي8ک   قدم فرات8ر نخواهن8د گذاش8ت   در آن واحد به بورژوازی نيز قول دهند که از آن   

. ممکن اس88تغي8ر مًال تحق8ق چن88ين ق8رار داد دوجانب8ه ای ک8ا    . حکوم8ت انقالب8ی راه يابن8د   

ه8ای زب8ون بلک8ه بمثاب8ه ی          همين واقعيت که نمايندگان پرولتاريا نه بمثابه ی گروگ8ان         

نيروی رهبری کننده وارد حکومت می شوند، خط مرز بين برنامه حداقل و ح8داکثر را          

.     اش88تراکی ک88ردن را در دس88تور روز ق88رار م88ی ده88د     ب88دين معن88ا ک88ه   . از ب88ين م88ی ب88رد  
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وج8ه،   ه8يچ ه ر آن پيشروی پرولتاريا در اين جهت باز خواه8د ايس8تاد ب8   مرحله ای که د 

  .نه به نيات اوليه حزب پرولتری، بلکه به تناسب نيروها بستگی دارد

 از ديکتاتوری پرولتری در انقالب ويژه ایباين دليل نمی توان از هيچگونه شکل 

به ) تاريا و دهقانانيا ديکتاتوری پرول( پرولتری دمکراتيکبورژوائی، از ديکتاتوری 

طبقه کارگر بدون خودداری از فراتر رفتن از حدود برنامه دمکراتيک . سخن راند

هرگونه اوهامی در . خويش نمی تواند خصلت دمکراتيک ديکتاتوری خود را حفظ کند

اين مورد مصيبت آميز بوده، و از همان آغاز به سوسيال دمکراسی خدشه وارد 

  .خواهد آورد

در ع8ين ح8ال ک8ه    . س از تسخير قدرت، تا به آخر برای آن خواه8د جنگي8د       پرولتاريا پ 

يکی از سالح های اين مبارزه در راه حفظ و تحکيم قدرت، آژيتاسيون و سازماندهی،              

نظ8ام  . خصوص در روستاهاست، اس8لحه ديگ8ر سياس8ت نظ8ام اش8تراکی خواه8د ب8ود              ه  ب

ضعی می گردد که حزب بعد از اشتراکی نه فقط تنها راه اجتناب ناپذير، پيشروی از مو    

در دس888ت گ888رفتن ق888درت در آن ق888رار خواه888د گرف888ت، بلک888ه ب888ا پش888تيبانی پرولتاري888ا،          

  .وسيله ای هم برای حفظ اين موقعيت خواهد بود

 اي8ده ای  -هنگامی که ايده ی انقالب الينقطع در مطبوعات سوسياليستی فرموله ش8د         

       تض888ادهای رش888د يابن888ده ی اجتم888اعی،  ک888ه ن888ابودی اس888تبداد و فئ888وداليزم، هم888راه ب888ا    

 ن8وين ت8وده ه8ا، و حم8الت پ8ی در پ8ی پرولتاري8ا علي8ه امتي8ازات          بخش ه8ای  طغيان های   

اقتصادی و سياسی طبقات حاکمه را به انقالب سوسياليستی پيوند م8ی داد، مطبوع8ات          

م، حال بسيار تحمل ک8رده اي8  ه ما تا ب"شان برآمد که  ما فرياد هماهنگ خشم " مترقی"

انقالب راهی نيست ک8ه بت8وان ب8ه آن اعتب8ار          . ولی اين را ديگر نمی توانيم اجازه بدهيم       

هدف . مبادرت به اقدامات استثنائی فقط در شرايط استثنائی مجاز است        . قانونی بخشيد 

بلکه اينست ک8ه آن را ه8ر چ8ه زودت8ر           . جنبش آزادی بخش مداوم ساختن انقالب نيست      

  ...و غيره و ذلک" ند هدايت کقانونیبه مجراهای 
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نمايندگان راديکال تر همين دمکراسی جرأت نمی کنن8د علي8ه انق8الب حت8ی از دي8دگاه           

ب8رای آن8ان    . مشروطه ای که تاکنون بدست آمده است موض8ع بگيرن8د          " دستاوردهای"

ريزم، اس8لحه نيرومن8دی ب8رای     ااين عجوزه ی پارلم8انی، اس8بق بروج8ود خ8ود پارلمانت8            

. آنه8ا راه ديگ8ری را ب8ر م8ی گزينن8د     . پرولتری محس8وب نم8ی ش8ود   مبارزه عليه انقالب   

آنان موضع خود را نه برمبنای قانون، بلکه برمبنای آنچه ک8ه بنظرش8ان پاي8ه واقعي8ت                  

سياس8ی، و   " واق8ع بين8ی   "تاريخی، برمبنای   " امکان" برمبنای   -می آيد قرار می دهند    

که نه؟ آنتونيو، آن بورژوازی و چرا ". مارکسيزم"باالخره، حتی بر مبنای     ... باالخره

  :زاهد ونيزی، چه خوش گفت

  ."شيطان می تواند برای قصد خويش از کتاب مقدس نقل قول بياورد"

 راديکال نه تنها ايده ی يک حکومت کارگری در روسيه را عجيب دمکرات هایاين 

ان و غريب می پندارند، بلکه حتی امکان انقالب سوسياليستی در اروپ8ا را ه8م در دور         

پ8يش ش8رط ه8ای انق8الب     "آنه8ا م8ی گوين8د    . تاريخی ای ک8ه در پ8يش داري8م رد م8ی کنن8د           

آي8ا اي8ن حقيق8ت دارد؟ مس8لمًا نم8ی ت8وان از تعي8ين موع8د انق8الب          ." هنوز مرئ8ی نيس8تند   

سوسياليستی س8خن ران8د، ول8ی الزم اس8ت چش8م ان8دازهای ت8اريخی واقع8ی آن را نش8ان             

 .داد

 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٣ 

  

  

   شرايط الزم برای سوسياليزم شرايط الزم برای سوسياليزم--٧٧

را " مارکسيست ها"مارکسيزم، سوسياليزم را به علم تبديل کرد، ولی اين برخی از 

  .باز نمی دارد" مدينه ی فاضله"از تبديل مارکسيزم به 

شQQرايط الزم بQQرای   "رژکQQف، در بحQQث عليQQه برنامQQه ی اجتمQQاعی کQQردن و تعQQاون،      

شQرايط  : "، چنQين بيQان مQی دارد     "ت تعيQين کQرد    جامعه ی آينده را که مارکس به صQالب        

الزم عينی مادی عبارتست از چنان انکشافی در تکنيک که موجب کاهش انگيزه سود           

، تالش، تهور و مخاطره شخصQی بQه حQداقل شQود و در           ]؟[شخصی و عالقه به نقديات    

چنQين سQطحی در تکنيQک ارتبQاط        . نتيجه توليQد اجتمQاعی را در رأس مسQائل قQرار دهQد             

 بخQش هQای  [!] توليQِد بQه مقيQاس عظQيم در تمQام     [!] يار نزدک با تفQوق تقريبQًا کامQل          بس

آيا اين شرايط هم اکنون وجود دارنQد؟ آيQا بQه     :" می دهد رژکف ادامه   . "اقتصادی دارد 

چنين مرحله ای رسيده ايم؟ حتی شرايط الزم ذهنی و روانی، نظير رشد آگاهی طبقاتی     

ل وحQدت معنQوی اکثريQت غالQب تQوده ی مQردم توسQعه        ميان پرولتاريا، که تا بحد حصو     

ما از اتحاديQه هQای توليدکننQدگان، نظيQر شيشQه گQران       . يافته باشد، وجود خارجی ندارد    

چنQين در فرانسQه، سQراغ     معروف فرانسوی در آلبی، و چندين اتحاديه کشQاورزی، هQم  

کشQور چنQان    که حتی شQرايط  می دهدمانندی نشان ی  ببه نحو تجربه ی فرانسه    . داريم

انQQدازه ی ايQQQن      . پيشQQرفته ای هQQم بحQQد کفايQQت بQQرای تفQQوق تعQQاون توسQQعه نيافتQQه انQQد          

 معمQQولی   شQQرکت هQQای شQQرکت هQQا متوسQQط اسQQت، سQQطح تکنيQQک آنهQQا بQQاالتر از سQQطح     

اينQQQان در رأس توسQQQعه ی صQQQنعتی قQQQرار ندارنQQQد، رهنمQQQون آن  سQQQرمايه داری نيسQQQت، 

  . دارند، بلکه در سطح متوسط معمولی قرارنيستند
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فقط هنگامی که تجربه ی منفرد هر يک از اتحاديه های توليدی مؤيد نقش عمده ی     

آنان در حيات اقتصادی باشد، می توان گفت که ما به نظام جديدی نزديQک مQی شQويم،                 

فقط در آن هنگام اسQت کQه مQی تQوان مطمQئن بQود شQرايط الزم بQرای وجQود آن برقQرار                

  "∗.شده است

سQفانه بايQد اقQرار کنQيم کQه حتQی در       أسQن نيQت رفيQق رژکQف، مت    با کمQال احتQرام بQه ح       

             Qياليزم بQرايط الزم سوسQه شQه  نوشتجات بورژوائی هم در مورد آنچ    Qد بQی آينQمار مQه ش

الاقQل بخQاطر خQود    . ندرت با چنين سردرگمی ای که وی ابزار می دارد روبرو شده ايQم           

         Qه بQر نQی اگQدو       ه  اين مسأله، حتQا حQه تQف، ارزش دارد کQاطر رژکQن   خQاره ی ايQدی در ب

  .سردرگمی تعمق کنيم

بQQه چنQQان مرحلQQه از توسQQعه ی تکنيQQک کQQه       "رژکQQف اعQQالم مQQی دارد کQQه مQQا هنQQوز     

، تالش، تهور و مخاطره شخصQی را بQه   ]؟[انگيزه ی سود شخصی و عالقه به نقديات       

  .نرسيده ايم" حداقل کاهش دهد و توليد اجتماعی را در رأس مسائل قرار دهد

ظاهرًا رژکف می خواهد بگويد که اوًال .  قطعه قدری دشوار استفهم معنای اين

حد کفايت نيروی کار انسانی را از صنعت حذف نکرده است و ه تکنيک نوين هنوز ب

 واحدهای عظيم المقياس در کامل" تقريبًا "تفوقثانيًا تضمين چنين حذفی مستلزم 

کامل تمامی " تقريبًا "نپرولتريزه شد رشته های اقتصاد، و در نتيجه مستلزم کليه

مارکس "اينها آن دو شرط الزم برای سوسياليزم است که گويا .  استجمعيت کشور

  ."صالبت تعيين کرده استه ب

              Qياليزم بQف سوسQه ی رژکQام  ه بگذاريد اوضاع مناسبات کاپيتاليستی را که بگفتQهنگ

تفQوق  "ی، در شQرايط سQرمايه دار  . فرارسيدن خود با آن مواجه خواهد شد تجسم کنQيم  

، همQانطور کQه گفتQه    "تقريبًا کامل واحدهای عظيم المقياس در کليه رشته هQای صQنعت         

شد، به معنای پرولتريزه شدن کليه ی توليدکنندگان کوچک و متوسط در کشQاورزی و     

                                                 
   ت- ل-٢٢ و ٢١، صفحات مسأله ارضی در باره ی رژکف، - ن∗
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صنعت، يعنی تبديل تمامی جمعيت به پرولتراست، ولی تفوق کامل تکنيQک ماشQينی در        

هش استخدام نيروی کار انسان به حداقل خواهQد شQد و   اين واحدهای عظيم منجر به کا     

 بQه ارتQش ذخيQره ی    -درصQد  ٩٠ مQثًال    -در نتيجه اکثريت قريب به اتفاق جمعيت کشQور        

 درصQد  ٩٠گفتQيم  . خرج دولت در دارالفقرا زندگی می کنند تبديل خواهند شده  کار که ب  

را تجسم کنيم کQه  جمعيت، ولی هيچ چيز مانع از آن نيست که منطقی باشيم و شرايطی    

در آن تمامی توليد عبارت است از يک مکانيزم واحد خودکار، متعلق بQه يQک سQنديکا             

  همQانطور کQه   . که به عنوان کار زنQده فقQط بQه يQک ارانگوتQان تعلQيم يافتQه احتيQاج دارد           

تحQت  .  بارانوفسQی اسQت  -، اين تئوری منطقی بسQيار مشعشQع پرفسQور توگQان          می دانيم 

را اشQغال مQی کنQد، بلکQه بQر      " رديQف اول "نQه تنهQا    " يQد اجتمQاعی   تول"چنين شرايطی   

 نيQز طبيعتQًا   مصQرف عQالوه بQر ايQن در چنQين اوضQاعی،      . تمامی ميدان فرمQان مQی رانQد    

 ی کQه صQاحب   درصQد  ١٠ می گQردد، زيQرا کQه تمQامی ملQت، بQه اسQتثنای                اجتماعی شده 

         Qرا بQوم در دارالفقQد     ه  تراست هستند، بخرج عمQی برنQر مQان . سQف     بدينسQس رژکQدر پ ،

   اکنQون سوسQQياليزم  .  بارانوفسQQکی را مشQاهده مQی کنQيم   -چهQره متبسQم و آشQنای توگQان    

مردم از دارالفقرا بيرون می ريزند و از گQروه غاصQبين   . می تواند به صحنه قدم گذارد  

  .گونه انقالب يا ديکتاتوری پرولتاريا نيز ضرورتی ندارد البته هيچ. خلع يد می کنند

QQه ی رژکQQياليزم،   بگفتQQرای سوسQQور بQQک کشQQادگی يQQادی آمQQت اقتصQQين عالمQQف، دوم

حتQی در فرانسQQه هQم شيشQQه گQری هQQای    .  توليQد تعQQاونی در داخQل آن اسQQت  تفQQوقامکQان  

توليQQد . تعQاونی در آلبQی در سQQطح بQاالتری از سQQاير واحQدهای کاپيتاليسQتی قQQرار ندارنQد      

ه ی واحQQدهای  کQQه تعQQاونی هQQا بQQه منزلQQ  مQQی گQQردد سوسياليسQQتی فقQQط هنگQQامی ممکQQن   

  . قرار گيرندپيشاپيش توسعه اقتصادی در رهنمون

علQQت اينکQQه تعQQاونی هQQا       . تمQQامی اسQQتدالل از آغQQاز تQQا بQQه انتهQQا وارونQQه گشQQته اسQQت    

نمی توانند رهبری را در پيشQرفت اقتصQادی بQه عهQده گيرنQد ايQن نيسQت کQه توسQعه ی            

.      پيشQروی کQرده اسQت   هزيQاد کفايت پيش نرفتQه اسQت، بلکQه ايQن اسQت کQه               ه  اقتصادی ب 
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بی گمان، توسعه ی اقتصادی شالوده ی تعاون را بوجود می آورد، ولی برای چه نوع 

 هQر کارخانQه ای تصQويری از     -تعاونی؟ برای تعQاون کاپيتاليسQتی، برمبنQای کQار مQزدی           

با توسQعه ی تکنيQک اهميQت اينگونQه        . ما نشان می دهد   ه  چنين تعاون کاپيتاليستی را ب    

 شرکت هایليکن چگونه انکشاف سرمايه داری می تواند .  افزايش می يابد تعاون نيز 

قرار دهد؟ رژکف بر چQه اساسQی اميQدوار اسQت کQه      " رديف اول صنايع"تعاونی را در   

 تعQQاونی مQی تواننQQد سQنديکاهای و تراسQQت هQا را از ميQQدان بQدر کننQQد و در     شQرکت هQای  

     چنQQين امQQری رخ دهQQد،  پيشQQاپيش توسQQعه ی صQQنعتی جQQای گيرنQQد؟ بQQديهی اسQQت اگQQر       

طرزی خود کار صرفًا کليه واحدهای کاپيتاليستی ه  تعاونی سپس می بايد بشرکت های

 QQا مQQرای آنهQQه بQQس از آن آنچQQد، پQQادره کننQQار  ی را مصQQاعات کQQافی سQQد کQQل بحQQد تقليQQمان

روزانه است تا برای کليQه اهQالی اشQتغالی فQراهم آيQد و مقQدار توليQد را در رشQته هQای                  

QQQف تنظQQQودمختلQQQذر شQQQران حQQQا از بحQQQد تQQQده ی . يم نماينQQQيات عمQQQب خصوصQQQدين ترتيQQQب

باز هم روشن است که نه انقQالب و نQه ديکتQاتوری طبقQه        . سوسياليزم برقرار می شود   

  . وجه الزم نخواهد بود هيچه کارگر ب

که، آگاهی طبقQاتی پرولتاريQا بQه        ضرورت اين : شرط الزم سوم، شرطی روانی است     

اتفاق مردم را از لحQاظ معنQوی متحQد    ه باشد که اکثريت قريب ب   چنان مرحله ای رسيده     

بQQديهتًا مQQی بايQQد بQQه معنQQی  " وحQQدت معنQQوی"از آنجQQا کQQه در ايQQن مQQورد  ." کQQرده باشQQد

همبسQQتگیِ  آگQQاه سوسياليسQQتی تلقQQی گQQردد، بنQQابراين چنQQين نتيجQQه مQQی شQQود کQQه رفيQQق   

در حزب " فاق مردماکثريت قريب به ات"رژکف شرط الزم روانی سوسياليزم را تشکل 

     بنQQQابراين رژکQQQف بوضQQQوح چنQQQين فQQQرض مQQQی کنQQQد کQQQه   . سوسQQQيال دمکQQQرات مQQQی دانQQQد 

سرمايه داری، با ريختن توليدکنندگان خرده به خيل پرولتاريا و ريختن توده ی پرولتر 

به صفوف ارتش ذخيره ی کار، اين امکان را برای سوسQيال دمکراسQی خواهQد آفريQد                  

     مQQردم را از لحQQاظ معنQQوی متحQQد سQQازد و    ) ؟درصQQد ٩٠ (قاکثريQQت قريQQب بQQه اتفQQا   کQQه 

  .شان را روشن کند ذهن
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تحقق ايQن امQر در جهQان تQوحش کاپيتاليسQتی همQان قQدر غيQرممکن اسQت کQه تفQوق              

ليکن اگر تحقق پذير می بود، آنوقQت البتQه آن     . تعاونی ها در قلمرو رقابت کاپيتاليستی     

ظ روحيه و آگاهی متحدند، بدون هيچ اشکالی ملت که از لحا" اکثريت قريب به اتفاق"

چنQQQد قطQQQب سQQQرمايه را سQQQرکوب کQQQرده، اقتصQQQاد سوسياليسQQQتی را بQQQدون انقQQQالب يQQQا       

  .ديکتاتوری سازمان می داد

ولی . رژکف مارکس را آموزگار خود می داند. ال زير پيش می آيدوئولی در اينجا س

 خQود بQه ايجQاز    کمونيستمانيفست را در " شرايط الزم اصلی سوسياليزم  "مارکس که   

.  را پيش در آمد بالفصل انقالب سوسياليستی می دانست١٨٤٨شرح می دهد، انقالب 

البته پس از شصت سال، از آنجا که دنيای سرمايه داری هنوز پQا برجاسQت، در يQافتن             

 ايQن ولی چگونه مارکس می توانست مرتکب . اشتباه مارکس چندان فراستی نمی طلبد  

        او توجQQQه نکQQQرد کQQQه واحQQQدهای عظQQQيم المقيQQQاس هنQQQوز در کليQQQه ی  اشQQQتباه شQQQود؟ آيQQQا

  سأرشQQته هQQای صQQنعت تفQQوق نيافتQQه انQQد؛ کQQه تعQQاونی هQQای توليدکننQQدگان هنQQوز در ر      

اتفQاق مQردم هنQوز    ه  به مقياس عظيم قرار نگرفته اند، که اکثريQت قريQب بQ      شرکت های 

تحQد نگشQته انQد؟ اگQر مQا       بيQان شQده بQود م     مانيفست کمونيست در مبنای عقايدی که در      

چنين چيزهQائی را حتQی امQروزه هQم مشQاهده نمQی کنQيم، پQس چگونQه بQود کQه مQارکس                     

 در ١٨٤٨ چنين چيزی وجود ندارد؟ ظاهرًا، مارکس بسال ١٨٤٨ملتفت نشد که بسال 

مقام مقايسه با بسياری از ماشين کوکی هQای مصQون از خطQای امQروزه ی مارکسQيزم               

  !بودجوان خيال پردازی بيش ن

             Qف بQه رژکQه اگرچQيم کQی بينQب مQيچ ه بدين ترتيQارکس      هQدين مQره ی منقQه از زمQوج

  نيسQQت، بQQا ايQQن وصQQف وی انقQQالب پرولتQQری يعنQQی شQQرط الزم اساسQQی سوسQQياليزم را      

از آنجQQا کQQه رژکQQف نظريQQاتی را کQQه تعQQداد قابQQل مالحظQQه ای از  . کQQامًال بQQدور مQQی انQQدازد

ن متفق النظرند صرفًا بسيار پيگيرانه تQر  مارکسيست های هر دو گرايش حزب ما در آ   
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بيQQان داشQQته اسQQت، الزم اسQQت بQQه ريشQQه هQQای اشQQتباهات وی از لحQQاظ اصQQول و شQQيوه    

  .بيشتر بپردازيم

           Qق بQا متعلQاونی هQت تعQاره ی سرنوشQف در بQه ضمنًا بايد متذکر شد که استدالل رژک

 چنQان پيشQرفت   ما هرگز و در هيچ کجا سوسياليستی نديQده ايQم کQه هQم بQه           . خود اوست 

قابل مقاومQت تمرکQز توليQد و پرولتريQزه شQدن مQردم معتقQد باشQد و هQم در                 غيرساده و   

 تعQQاونی توليدکننQQدگان قبQQل از انقQQالب پرولتQQری شQQرکت هQQایعQQين حQQال بQQه تفQQوق نقQQش 

تلفيق اين دو شرط الزم در تکامل اقتصادی بسيار مشکل تر اسQت            . اعتقاد داشته باشد  

  .نظر ما هميشه غيرممکن می نموده حتی اين هم بتا در مغز انسان، گرچه 

تمرکQز  . ديگر که تعصبات رايQج تQری هسQتند مQی پQردازيم            " شرط الزم "ليکن به دو    

توليد، توسعه تکنيک، و رشد آگQاهی در ميQان تQوده هQا بQی گمQان شQروط الزم اساسQی                   

 ولQQی ايQQن فراشQQد هQQا همزمQQان پQQيش مQQی رونQQد و نQQه تنهQQا بQQه . بQQرای سوسQQياليزم هسQQتند

   محQدود يکديگر قQوه تحQرک مQی بخشQند، بلکQه در عQين حQال حرکQت يکQديگر را کنQد و                   

هر يک از اين فراشدها در سطح واالتری، انکشاف معينی از فراشد ديگر را  . می کنند 

ليکن انکشاف کامQل هQر يQک بQدون انکشQاف کامQل       . در سطحی پائين تر ايجاب می کند     

  .بقيه ممکن نيست

 کمQQال مطلQQوب خQQود را در مکQQانيزم خQQود کQQار واحQQدی         توسQQعه ی تکنيQQک بQQی گمQQان  

می يابد که مواد اوليه را از دامن طبيعت بر چيده و به شکل اشQياء سQاخته و پرداختQه       

اگQQر موجوديQQت نظQQام سQQرمايه داری را مناسQQبات . بQQرای مصQQرف بQQه پQQای انسQQان بريQQزد

          Qی کQه    طبقاتی و مبارزه انقالبی ای که از آن ناشی می شود محدود نمQرض کQن فQرد، اي

شQکل  ه تکنيک با نزديک شدن به کمال مطلوب خود در چارچوب نظام سرمايه داری ب     

  يک مکانيزم خود کار واحد، خQود بخQود سQرمايه داری را از بQين مQی بQرد، چنQدان هQم                    

  .بی پايه نمی بود
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تمرکQQز توليQQد، کQQه ناشQQی از قQQوانين رقابQQت اسQQت، ذاتQQًا گQQرايش بQQه پرولتريQQزه کQQردن   

اگر اين گرايش را بQه تنهQائی در نظQر بگيQريم، ايQن فQرض صQحيح         . جمعيت دارد تمامی  

             Qرد بQد بQيش خواهQر پQه آخQا بQرط آن ه خواهد بود که سرمايه داری اين کار خود را تQش  

که انقالب فراشد پرولتريزه کQردن را از هQم نگسQلد؛ امQا وقQوع ايQن امQر، تحQت تناسQب           

رمايه داری اکثريQQت ملQQت را تبQQديل بQQه   پQQيش از آنکQQه سQQمQQدت هQQامعينQQی از نيروهQQا، و 

ارتش ذخيره و محبQوس در سQربازخانه هQای زنQدان ماننQد کQرده باشQد، اجتنQاب ناپQذير                

  .است

QQQزاب ه بQQQه ی احQQQالش آگاهانQQQره و تQQQارزات روزمQQQه ی مبQQQايه ی تجربQQQالوه، در سQQQع

سوسياليستی، بی شبهه، آگاهی متصQاعدًا در حQال رشQد اسQت و اگQر ايQن فراشQد را بQه              

ی در نظر بگيريم، می توانيم در دنيای خيال اين رشد را تQا بQدانجا دنبQال کنQيم کQه              تنهائ

 سياسQی متشQکل شQده باشQند، و         سازمان های اکثريت مردم در اتحاديه های کارگری و        

اگQQر ايQQن فراشQQد واقعQQًا           . روحيQQه ی همبسQQتگی و وحQQدِت هQQدف متحدشQQان کQQرده باشQQد     

فی بطQور کمQی افQزايش يابQد، سوسQياليزم بطQور             می توانست بدون هيچ تأثير پذيری کي      

" اقQدام مQدنی  "مسالمت آميز در حدود قرن بيست و يکم يا بيست و دوم از طريق يQک   

  .آگاه و متفق القول، قابل تحقق می بود

ليکن تمام مطلQب در ايQن واقعيQت نهفتQه اسQت کQه فراشQد هQائی کQه از لحQاظ تQاريخی             

شوند منفرد از هم انکشاف پيQدا نمQی کننQد،    برای سوسياليزم شرايط الزم محسوب می      

بلکه يکديگر را محدود می کنند و با رسيدن به مرحله ی معينی که مقتضيات متعQددی   

 - مرحله ای که از حدود رياضی ايQن فراشQدها بسQيار فاصQله دارد            -آن را تعيين می کند    

ورنQد کQه مQا    تغيير کيفی می يابند، و با ترکيب پيچيده ی خود آن چيزی را بوجQود مQی آ       

  .بنام انقالب اجتماعی می شناسيم

  رشQد آگQاهی، همQانطور کQه     -از فراشدی که آخر از همه ذکر کQرديم شQروع مQی کنQيم           

می دانQيم رشQد آگQاهی در آکQادمی هQا، يعنQی در جQائی کQه ممکQن اسQت بتQوان مصQنوعًا                   
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در داشQت، صQورت نمQی گيQرد، بلکQه       پرولتاريا را بمدت پنجاه، صد يا پانصد سال نگQه    

رشد آگاهی . طی زندگی همه جانبه در جامعه ی کاپيتاليستی و بر مبنای مبارزه طبقاتی

پرولتاريا اين مبارزه ی طبقاتی را دگرگون می کند، خصلت عميق تQر و بQا هQدف تQری          

          بQQه آن مQQی بخشQQد، و ايQQن بنوبQQه ی خQQود عکQQس العمQQل متقابQQل طبقQQه حاکمQQه را فQQرا           

     شQرکت هQای   پQيش از آنکQه    مQدت هQا   اريQا عليQه بQورژوازی       مبQارزه ی پرولت   . می خواند 

عظيم المقياس شروع به تفوق يافتن در کليه رشته های صنعت نمايند به نقطه ی اوج   

  .خود خواهد رسيد

عالوه، بديهی است که رشد آگاهی سياسی به رشد عددی پرولتاريا بسQتگی دارد    ه  ب

رولتاريQا بحQد کQافی زيQاد باشQد تQا بQر             و ديکتاتوری پرولتری مستلزم آنسQت کQه تعQداد پ          

وجQه بQه ايQن معنQی نيسQت کQه             هيچه  ولی اين ب  . انقالب بورژوائی فائق آيد   ضدمقاومت  

" اکثريQQت قريQQب باتفQQاق  "مQQردم مQQی بايQQد پرولتQQر باشQQند و     » اکثريQQت قريQQب باتفQQاق  «

 البته روشن است که ارتش انقالبی آگQاه . پرولتاريا می بايد آگاهانه سوسياليست باشند     

    انقالبی سQQرمايه باشQQد، و در عQQين حQQال اقشQQار   ضQQدپرولتاريQQا بايQQد قQQوی تQQر از ارتQQش    

ميانه ای، متردد يا بی تفاوت جمعيت می بايد در موقعيتی باشQند کQه رژِيQم ديکتQاتوری              

. پرولتQری آنهQQا را بQQه جبهQه ی انقQQالب جلQQب کنQد و بQQه جبهQQه ی دشQمنان خQQويش نرانQQد    

  . اين را آگاهانه در نظر بگيردطبيعتًا، سياست پرولتری می بايد

تمام اينها بنوبه ی خود مستلزم تفوق صنعت بر کشاورزی و تسQلط شQهر و روسQتا                 

  .است

*                 *                 *  
اکنون خواهيم کوشيد تا شرايط الزم سوسQياليزم را بترتيQب نزولQی عموميQت آنهQا و         

  .به ترتيب صعودی پيچيدگیِ  آنها بررسی کنيم

 سوسياليزم صرفًا مسأله ی توزيع مساوی نيسQت، بلکQه مسQأله توليQد بQا برنامQه         -١

 عظQيم، فقQط هنگQامی ممکQن        بQه مقيQاس   سوسياليزم، يعنی توليQد تعQاونی       . نيز می باشد  
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است که انکشاف نيروهQای مولQده بQه مرحلQه ای رسQيده باشQد کQه واحQدهای بQزرگ از               

های بزرگ بر واحدهای کوچQک بيشQتر   هر چه واحد. واحدهای کوچک بارآورتر باشند  

بچربند، يعنی هر چه تکنيک انکشاف بيشتری يافته باشد، توليد اجتماعی شQده نيQز از      

نظر اقتصادی پرصرفه تر خواهد شQد، و در نتيجQه سQطح فرهنگQی کQل جمعيQت نيQز در                   

  .اثر توزيع مساوی بر پايه ی توليِد با برنامه باالتر خواهد بود

 از -سQت کQه موجQود بQوده اسQت      مQدت ها  نی بQرای سوسQياليزم      نخستين شرط الزم عي   

و از زمانی . همان هنگام که تقسيم اجتماعی کار منجر به تقسيم کار در مانوفاکتور شد

که کارخانه، توليد ماشينی، جايگزين مانوفQاکتور گرديQد، بQه مراتQب حتQی بيشQتری هQم           

ايQن در عQين حQال بQه      واحدهای بزرگ هر چه باصرفه تQر شQدند، و           . وجود داشته است  

اين معنی بود که اجتماعی کردن اين واحدهای بQزرگ مQی توانسQت اجتمQاع را هQر چQه           

روشن است که انتقال تمQام کارگQاه هQای پيشQه هQای دسQتی بQه مالکيQت                 . ثروتمندتر کند 

مشترِک تمام پيشه وراِن دستی آنان را حتی يک پشيز هم ثروتمندتر ساخت، حال آنکه 

رها به مالکيQت مشQترک کQارگران آن، يQا انتقQال کارخانQه هQا بQه دسQت                    انتقال مانوفاکتو 

 و يQا بهتQر اسQت بگQوئيم انتقQال تمQام وسQائل توليQد          -کارگرانی که در آنها کQار مQی کننQد         

 بی گمQان سQطح مQادی زنQدگی مQردم را بQاال        -کارخانه ای بزرگ به دست تمامی جمعيت      

تQری رسQيده باشQد، ايQن     ی  عQال  بQزرگ بQه مرحلQه ی       به مقياس می برد، و هر چه توليد       

  .سطح نيز باالتر خواهد بود

می شود که  ، ياد∗در نوشتجات سوسياليستی اغلب از عضو انگليسی پارلمان، بلرز

 شQرکت هQای  ، يعنی يک قرن پيش از توطئه بابف، طرحQی بQرای ايجQاد    ١٦٩٦در سال   

د، بQه پارلمQان    تعاونی ای که می بايQد مسQتقًال تمQامی احتياجQات خQود را بQرآورده سQازن                  

بنابQه ايQن طQرح، ايQن تعQاونی هQای توليدکننQدگان مQی بايسQت متشQکل از                    . پيشنهاد کQرد  

                                                 
 John Bellers ∗ ب=ه   بلرز عضور پارلمان نبود، بلکه مالک کواکری بود که طرح خ=ود را  -    

  . يادداشت از مترجم انگليسی–.  خطابيه ای به پارلمان منتشر ساختصورت
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در اينجا نمQی تQوانيم اسQتدالل او را بيازمQائيم؛ بQرای      . دويست الی سيصد نفر می بودند 

منظور ما الزم هم نيست؛ آنچه حائز اهميت است اينسQت کQه اقتصQاد جمعQی، حتQی اگQر              

نقد از ه  نفری متصور می شد، ب٥٠٠، يا ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ هایگروه فقط بر حسب 

  .صرفه دانسته می شده اواخر قرن هفدهم از نظر توليد ب

 خQQود را بQQرای اتحاديQQه هQQای  طQQرح هQQای Fourierدر اوايQQل قQQرن نQQوزدهم، فوريQQه  

"          واحQQQQQQQدهای کوچQQQQQQQک و مسQQQQQQQتقل اشQQQQQQQتراکی   " مصQQQQQQQرف کننQQQQQQQده،  -توليدکننQQQQQQQده

phalansteriesکQQر يQQب از ، هQQی ٢٠٠٠ مرکQQد ٣٠٠٠ الQQه ديQQر، تهيQQبات .  نفQQمحاس

          QQی بQQد؛ ولQQته انQQهرت نداشQQان شQQحت شQQت صQQه علQQز بQQه هرگQQعه  ه فوريQQال، توسQQهرح

مراتب وسيع تر ه فکر واحدهای جمعی اقتصادی ای به  او را بآن موقعمانوفاکتور در 

               لQQQيکن روشQQQن اسQQQت کQQQه هQQQم اتحاديQQQه هQQQای جQQQان بلQQQرز و         . از مثQQQال فQQQوق انQQQداخت  

  فوريQQه مQQاهيتی بسQQيار نزديکتQQر بQQه آن    " واحQQدهای کوچQQک و مسQQتقل اشQQتراکی   "هQQم 

کمون های اقتصادی آزاد دارند که آنارشيست ها آرزويش را می کنند، کمون هائی کQه   

 -شان"برخالف طبيعت بودن"آنها و يا در" غيرممکن بودن"شان نه در  تخيلی بودن

 بلکQه در ايQن بQود کQه      -کردنQد کQه شQدنی هسQتند       کمون های کمونيستی در آمريکا ثابQت        

  . سال از پيشرفت توسعه ی اقتصادی عقب مانده بودند٢٠٠ الی ١٠٠

انکشاف تقسيم اجتماعی کار، از يک طرف، و توليQد ماشQينی از طQرف ديگQر منجQر            

به اوضاعی گشته که امروزه تنها تشکيالت تعاونی ای که مQی توانQد از مزايQای توليQد              

عالوه بر آن، توليد وسياليستی، هم .  وسيع بهره مند گردد دولت استسبه مقياجمعی 

بQداليل اقتصQQادی و هQQم بQQداليل سياسQQی، نمQی توانQQد در داخQQل مرزهQQای محQQدود کننQQده ی   

  . منفرد مقيد شوددولت های

، يک سوسياليست آلمانی که ديدگاه مارکسيستی را نپذيرفت، در اواخر ∗∗∗∗آتالنتيکوس

صادی ای را کQه اجQرای اقتصQاد سوسياليسQتی در واحQدی نظيQر           قرن گذشته مزايای اقت   

                                                 
∗ - G. Jaeckh -توضيح مترجم انگليسی .  
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وجQQه بQQه گريQQز بQQه تخQQيالت  هQQيچه آتالنQQـتيکوس بQQ. آلمQQان ببQQار مQQی آورد، محاسQQبه کQQرد

عقايد وی عمومًا در داخل مدار جريان عQادی اقتصQادی سQرمايه داری            . شهرت نداشت 

ا و مهندسQين    هQ  وی اسQتدالالت خQود را برمبنQای نوشQتجات آگرونوميسQت           . می زد  دور

           ايQQQن امQQQر نQQQه تنهQQQا اسQQQتدالل وی را تضQQQعيف نمQQQی کنQQQد،  . معتبQQQر مQQQدرن قQQQرار مQQQی داد 

           بلکQQQQه بQQQQرعکس جنبQQQQه ی مثبQQQQت اوسQQQQت، زيQQQQرا او را از خوشQQQQبينی نQQQQاوارد مصQQQQون 

 هرحQال، آتالنتيکQوس بQه ايQن نتيجQه مQی رسQد کQه بQا سQازماندهی مناسQب                 ه  بQ . می دارد 

 دهه ی نود قQرن  سال هایکار بستن منابع تکنيکی اواسط ه   با ب  اقتصاد سوسياليستی، 

نوزدهم، در آمد کارگران می تواند دو يا سه برابر شQود و سQاعات کQار روزانQه نصQف             

  .گردد

لQQيکن، نبايQQد پنداشQQت کQQه آتالنتيکQQوس نخسQQتين کسQQی بQQود کQQه مزايQQای اقتصQQادی           

بارآوری بيشتر کار در واحدهای بزرگ، از يک سو، و لزوم         . سوسياليزم را نشان داد   

ی اقتصQادی بQه ثبQوت رسQيده اسQت، از سQوی       بحران هQا  برنامه ريزی توليد، که توسط      

اليزم بQQوده اسQQت تQQا حسQQابداری  ديگQQر، گQQواه بسQQيار قQQانع کننQQده تQQری بQQر لQQزوم سوسQQي    

تنهQا خQدمت وی عبQارت از اينسQت کQه ايQن مزايQا را بQه          . سوسياليست وار آتالنتيکوس  

  .ارقام تقريبی بيان داشته است

از آنچه گفته شد حQق داريQم نتيجQه بگيQريم کQه رشQد بيشQتر نيQروی تکنيکQی انسQان،            

ی برای توليد جمعی سوسياليزم را هر چه سودمندتر خواهد ساخت؛ شرايط الزم تکنيک

بنقQQد صQQد يQQQا دويسQQت سQQQال اسQQت کQQQه بکفايQQت وجQQQود داشQQته انQQQد، و در حQQال حاضQQQر        

ميQزان وسQيعی در مقيQاس جهQانی نيQز از      ه  ملQی، بلکQه بQ   به مقياسسوسياليزم نه تنها  

  . استلحاظ تکنيکی سودمندتر

در . وجه برای تحقق يافتن آن کافی نبود      هيچه  ِصرف مزايای تکنيکی سوسياليزم ب    

 عظQQQيم خQQQود را نQQQه بشQQQکل بQQQه مقيQQQاسطQQQی قQQQرون هجQQQدهم و نQQQوزدهم مزايQQQای توليQQQِد 

هQيچ يQک از طQرح هQای بلQرز و        .  کاپيتاليسQتی نشQان داد     به صQورت  سوسياليستی بلکه   
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چرا؟ زيرا که نيروهای  اجتماعی ای که حاضر و قادر بQه  . فوريه بمورد اجرا در نيامد    

  .اجرای آن باشند در آن زمان وجود نداشتند

 - تکنيکی سوسياليزم به شQرايط الزم اجتمQاعی       - اکنون ما از شرايط الزم توليدی      -٢

اگQQر مQQا در اينجQQا نQQه بQQا جامعQQه ای کQQه توسQQط تخاصQQم طبقQQاتی   . اقتصQQادی آن مQQی رسQQيم

شQQکاف برداشQQته، بلکQQه بQQا جماعQQت همگQQونی کQQه آگاهانQQه شQQکل اقتصQQاد خQQود را بQQر                

نتيکQQوس بQQی گمQQان بQQرای آغQQاز سQQاختمان مQی گزينQQد سQQر و کQQار داشQQتيم، محاسQQبات آتال 

ی سوسياليسQت هQا   خود آتالنتيکوس، کQه از قمQاش        . سوسياليستی کامًال بسنده می بود    

در حال حاضر چنQين ديQدگاهی   . بسيار عاميانه بود، واقعًا اثر خود را چنين می پنداشت 

ايQن  . فقط در محدوده ی شرکت خصوصی يک فرد واحد يا يک کمپانی قابل اجرا اسQت         

فرض هميشه موجه است که هرگونQه طQرح اصQالح اقتصQادی، از قبيQل معرفQی ماشQين          

آالت نQQوين، مQQواد اوليQQه جديQQد، شQQکل نQQوينی از مQQديريت کQQار، و يQQا سيسQQتم هQQای جديQQد   

کاران قابل قبولند که بتوان نشان داد  دستمزد، هميشه صرفًا به اين شرط برای صاحب

لQی از آنجQا کQه مQا در اينجQا بايQد اقتصQQاد       و. هQا مزيQت اقتصQادی در بQر دارنQد      ايQن طQرح  

ه آنچه ب. در اينجا منافع مخالف هم در تضادند. جامعه را بررسی کنيم، اين کافی نيست   

   QQت بQQی اسQQع يکQQت  ه نفQQری اسQQرر ديگQQرخالف      . ضQQا بQQه تنهQQه نQQک طبقQQواهی يQQخودخ

بنابراين، . ضرر کل جماعت عمل می کنده خودخواهی طبقه ديگر، بلکه در عين حال ب

منظور تحقق سوسياليزم، الزم است که در ميان طبقات متخاصم جامعه کاپيتاليستی به 

نيروئQQQی اجتمQQQاعی وجQQQود داشQQQته باشQQQد کQQQه بQQQه علQQQت موضQQQع عينQQQی خQQQود، در تحقQQQق  

 QQع و بQQياليزم ذينفQQافع      ه سوسQQا و منQQت هQQر مقاومQQد بQQه بتوانQQد کQQد باشQQافی قدرتمنQQد کQQح

  .متخاصم به منظور تحقق آن فائق گردد

ت اساسی سوسياليزم علمی عبارت از اينست که بطرز تئوريQک چنQين    يکی از خدما  

     بQQQه نحQQQونيQQQروی اجتمQQQاعی را در پرولتاريQQQا کشQQQف کQQQرد و نشQQQان داد ايQQQن طبقQQQه، کQQQه  

اجتنQQQاب ناپQQQذيری همگQQQام بQQQا سQQQرمايه داری رشQQQد مQQQی کنQQQد، رهQQQائی خQQQود را فقQQQط در   
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 QQا وی را بQQت پرولتاريQQام موقعيQQد، تمQQی يابQQياليزم مQQه سوسQQرف سوسQQدطQQی رانQQياليزم م       

و بQQدين ترتيQQب اصQQول سوسQQياليزم بQQاالخره در طويQQل المQQدت آرمQQان پرولتاريQQا خواهQQد     

  .گشت

بنQQابراين بQQه آسQQانی مQQی تQQوان دريافQQت آتالنتيکQQوس چQQه گQQام عظيمQQی بQQه عقQQب بQQر               

بQا انتقQال وسQايل توليQد بQه      "می دارد وقتی اظهار می دارد، زمانی کQه ثابQت شQود، کQه                

، نه تنها رفاه عمومی تضمين می شود، بلکه ساعات کار در روز نيز تقليل دست دولت

می يابد، ديگر صّحت داشتن يQا نداشQتن تئQوری تمرکQز سQرمايه و ناپديQد شQدن طبقQات                    

  ".ميانه ای جامعه بی اهميت است

QQند،         ه بQQوت رسQQه ثبQQياليزم بQQای سوسQQه مزايQQض آنکQQه محQQوس، بQQه ی آتالنتيکQQگفت

ود را بر طلسم توسعه ی اقتصادی بنا کنيم، می بايد دسQت بQه   بيهوده است که اميد خ    "

تحقيقات وسيعی بزنيم و تدارک جامع و کQاملی را بQرای انتقQال از توليQد خصوصQی بQه              

  "∗.نمائيم[!] آغاز" اجتماعی"توليد دولتی يا 

 و بQا پيشQنهاد   دمکQرات هQا   صرفًا مخالف آميز سوسيال      تاکتيک های در اعتراض به    

دارک انتقQQال بQQه سوسQQياليزم، آتالنتيکQQوس فرامQQوش  مQQی کنQQد کQQه       فQQوری تQQ " آغQQاز"

 هنQوز فاقQد قQدرت الزمنQد و ويلهQم دوم، و اکثريQت مجلQس مقننQه          دمکQرات هQا   سوسيال  

آلمان، اگر چه قدرت را در دسQت دارنQد، ولQی کQوچکترين قصQد معرفQی سوسQياليزم را                   

در عرصه ی تئوری   خود را بر رؤياهای پرشوری      . فوريه تخيل گرائی سياسی   . ندارند

اقتصادی بنا می کرد، حال آنکه آتالنتيکوس سياست خود را، کQه کمتQر تخيلQی نيسQت،             

با اين وصف . برمبنای حسابداری بطرز مبتذلی معقول نما و قانع کننده استوار می کند

          هQQQQيچ  )٨(طQQQرح هQQQQای سوسياليسQQQQتی آتالنتيکQQQوس در نظQQQQر سلسQQQQله همQQQومن زلQQQQرن   

  .طرح های فوريه در نظر بوربن های به سلطنت بازگشته نيستقانع کننده تر از 

                                                 
∗ . ٢٣ و ٢٢، ص=فحات  ١٩٠٦، سن پطرزبورگ،  "Dyelo"، نشر از دولت آيندهکوس،  آتالنتي 
   ت-ل



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٦ 

افتQQراق اجتمQQاعی مQQQی بايQQد بQQه چQQQه درجQQه ای رسQQيده باشQQQد تQQا دومQQين شQQQرط الزم         

سوسياليزم امکان تحقق بيابد؟ به عبارت ديگQر، وزنQه کمQی نسQبی پرولتاريQا چQه بايQد                 

يQين حQد صQرفًا    باشد؟ آيا بايد نصف، دوسوم يا نه دهQم جمعيQت شQده باشQد؟ سQعی در تع      

در درجQه اول، در  . رياضی اين دومين شرط الزم سوسياليزم مطلقًا بيهوده خواهد بQود        

" پرولتاريQا "چنين سعی الگووار، می بايد تصميم بگيريم که چQه کسQی بايQد در مقولQه      

 دهQاقين را در آن بگنجQانيم؟   - پرولتری شبه-آيا بايد توده ی عظيم شبه. گنجانيده شود 

      هQQای ذخيQQره ی پرولتاريQQای شQQهری را در آن بگنجQQانيم؟ تQQوده هQQائی کQQه   آيQQا بايQQد تQQوده

    از يQQک طQQرف بQQا پرولتاريQQای طفيلQQی گQQدايان و دزدان جQQوش مQQی خورنQQد و از طQQرف       

های شهر را در شکل خQرده فروشQان پQر کQرده، بطQور کلQی در رابطQه بQا                   ديگر خيابان 

وجQه مسQاله ی سQاده ای     هQيچ ه بQ نظام اقتصادی نقشی طفيلی ايفا می کنند؟ اين مسأله      

  .نيست

اهميQQت پرولتاريQQا کQQامًال بسQQتگی بQQه نقشQQی دارد کQQه در توليQQد بQQه مقيQQاس عظQQيم ايفQQا       

بQQورژوازی در مبQQارزه بQQرای تفQQوق سياسQQی بQQر قQQدرت اقتصQQادی خQQود تکيQQه         . مQQی کنQQد

پيش از آنکه موفق به کسQب قQدرت سياسQی شQود، وسQايل توليQد کشQور را در           . می کند 

اين آن نکته ای است کQه وزنQه ی ويQژه آن را در جامعQه     . ت خود متمرکز می سازد  دس

ليکن پرولتاريا، عليرغم تمام خواب و خياالت تعاونی ها، تا خود انقالب . تعيين می کند

قQQدرت اجتمQQاعی وی در ايQQن  . سوسياليسQQتی از وسQQايل توليQQد بQQی نصQQيب خواهQQد مانQQد    

 در دسQت بQQورژوازی اسQQت فقQط مQQی توانQQد   واقعيQت نهفتQQه اسQت کQQه وسQQايل توليQدی کQQه   

از ديQدگاه بQورژوازی، پرولتاريQا نيQز يکQی از وسQايل          . توسط پرولتاريQا بحرکQت در آيQد       

. توليد است که همراه با ساير وسايل يک مکQانيزم واحQد يکپارچQه را تشQکيل مQی دهQد       

ساعی ليکن پرولتاريا تنها جزء اين مکانيزم است که خود کار نيست، و عليرغم تمام م

ايQن موقعيQت بQه پرولتاريQا ايQن      . نمی تواند به حالQت يQک ماشQين خQود کQار کQاهش يابQد        

قدرت را می دهد که بنا به اراده از طريق اعتصابات جزئی يا عمQومی، کQارکرد مرتQب               
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بQدين ترتيQب روشQن اسQت کQه اهميQت       . اقتصادی جامعه را جزئًا يا تمامًا دچار وقفه کند      

حرکت در ه  به نسبت مقدار نيروهای مولده ای که ب-ساوی به فرض تعداد م-پرولتاريا

يعنی، يک پرولتر در يک کارخانه بزرگ، اگر ساير عوامQل          . می آورد افزايش می يابد    

يکسان باشد، از وزنQه ی اجتمQاعی بيشQتری برخQوردار اسQت تQا يQک کQارگر پيشQه ور                       

سQت تQا يQک    دستی، و يک کارگر شهری دارای وزنه ی اجتماعی بيشQتری برخQوردار ا      

کارگر پيشه ور دستی، و يک کارگر شهری دارای وزنه ی اجتماعی بيشQتری اسQت تQا        

به عبارت ديگر نقش سياسی پرولتاريا به همان نسبت کQه توليQد       . يک کارگر روستائی  

 نسبت که صنعت بر کشاورزی به همانبه مقياس عظيم بر خرده توليد تفوق می يابد،      

 کQه شQهر بQر روسQتا تفQوق مQی يابQد، دارای اهميQQت        تفQوق مQی يابQد، و بQه همQان نسQبت      

اگQQر تQQاريخ آلمQQان يQQا انگلQQيس را در دروه ای در نظQQر بگيQQريم کQQه    . بيشQQتری مQQی شQQود 

پرولتاريای اين کشورها همان نسبتی از ملت را تشکيل می دادند که امروزه پرولتاريا     

 کQه امQروزه   ، خQواهيم ديQد کQه آنQان نQه تنهQا همQان نقشQی را          می دهQد  در روسيه تشکيل    

عهده نداشتند، بلکه بواسطه ی اهميت عينQی شQان   ه پرولتاريای روسيه ايفا می کند، ب  

  .نمی توانستند هم چنين نقشی را ايفا کنند

هنگQامی  . همانطور که ديده ايم اين مطلب در مورد نقش شهرها نيQز صQدق مQی کنQد               

می داد، نظيQر   کل جمعيت کشور را تشکيل     درصد ١٥که در آلمان جمعيت شهرها فقط       

آنچه امروزه در روسيه است، نمی توانست تصور شود که شهرهای آلمQان در زنQدگی           

اقتصادی و سياسی کشور همان نقشی را ايفا می کردند کQه امQروزه شQهرهای روسQيه             

تمرکQQز مؤسسQQات عظQQيم صQQنعتی و تجQQاری در شQQهرها، و ارتبQQاط شQQهرها و   . مQQی کننQQد

شQQهرهای مQQا اهميتQQی بQQه مراتQQب بQQيش از رقQQم  واليQQات از طريQQق شQQبکه ی راه آهQQن بQQه  

رشQQد اهميQQت آنهQQا بسQQيار بQQيش از رشQQد جمعيQQت    . محQQض تعQQداد سQQاکنين آن داده اسQQت  

آنهاست، و در عين حQال رشQد جمعيQت شQهرها بنوبQه ی خQود بQيش از افQزايش طبيعQی               

 نQه فقQط پرولترهQا    - تعQداد پيشQه وران   ١٨٤٨در ايتاليا بسال    ... جمعيت کل کشور است   
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 جمعيت می شد، يعنی نه کمتر از درصد ١٥ بالغ بر -چنين استادکاران مستقل بلکه هم

ولی نقشی که آنهQا ايفQا مQی کردنQد     . نسبت پيشه وران و پرولترها در روسيه ی امروز      

  .به مراتب کمتر از نقش پرولتاريای مدرن صنعتی روسيه بود

 اينکه چه نسبتی از آنچه گفته شد بايد روشن باشد که سعی در از پيش تعيين کردن             

ه بQ . از کل جمعيت در لحظه ی تسخير قدرت می بايد پرولتر باشد تالشی بQی ثمQر اسQت      

جQQای آن چنQQد رقQQم تقريبQQی کQQه در حQQال حاضQQر نيQQروی عQQددی نسQQبی پرولتاريQQا را در        

جمعيQQت شQQاغل آلمQQان در سQQال . کشQQورهای پيشQQرفته نشQQان مQQی دهQQد عرضQQه مQQی داريQQم 

 کارمنQدان دولQت و اشخاصQی کQه شQغل معينQی              بدون به حسQاب آوردن ارتQش،       (١٨٩٥

شامل کارگران مزدور   (نفر  ١٢٥٠٠٠٠٠از اين تعداد    . نفر بود  ٢٠٥٠٠٠٠٠) ندارند

تعQQداد  . پرولتQQر بودنQQد  ) چنQQين خQQدمات خQQانگی   در کشQQاورزی، صQQنعت، تجQQارت و هQQم   

نفQQر  ٨٠٠٠٠٠٠بسQQياری از . نفQQر بQQود ١٠٧٥٠٠٠٠کQQارگران کشQQاورزی و صQQنعتی  

 QQم واقعQQده هQQارُکن     باقيمانQQای کQQانگی، اعضQQنايع خQQارگران صQQر کQQتند، نظيQQر هسQQًا پرولت

 نفQر  ٥٧٥٠٠٠٠بطور جداگانه تعداد کارگران مQزدور در کشQاورزی        . خانواده، و غيره  

ايQQن ارقQQام، .  کQQل جمعيQQت کشQQور را تشQQکيل مQQی داد درصQQد ٣٦جمعيQQت روسQQتائی . بQQود

 گذشQته  آن موقQع در طی يازده سQالی کQه از   .  است١٨٩٥تکرار می کنيم، متعلق بسال      

 در جهQQت افQQزايش نسQQبت جمعيQQت شQQهری بQQه جمعيQQت    -اسQQت مسQQلمًا تغييQQرات عظيمQQی 

، در جهQQت ) کQQل جمعيQQت بQQوددرصQQد ٤٢ جمعيQQت روسQQتائی ١٨٨٢در سQQال (روسQQتائی 

افQQزايش نسQQبت پرولتاريQQای صQQنعتی بQQه پرولتاريQQای کشQQاورزی، و بQQاالخره در جهQQت       

 ايجQاد  ١٨٩٥ی، در مقايسQه بQا سQال    افزايش مقدار سرمايه توليدی به هر کارگر صنعت      

 هم نشان می دهد که پرولتاريای آلمان از دير زمان        ١٨٩٥ولی حتی ارقام    . شده است 

  .توليد کننده ی غالب را در کشور تشکيل می داده است نيروی

از هر صد نفری که .  ميليون نفر يک کشور صنعتی خالص است٧بلژيک با جمعيت 

 Qد،  ه بQتغال دارنQQاری اشQQط    ن٤١کQQه و فقQق کلمQQای دقيQQه معنQنعت بQQر در صQQر در ٢١فQQنف 
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 ميليQQQون نفQQQر شQQQاغل بQQQا درآمQQQد، قريQQQب  ٣از حQQQدود . کشQQQاورزی اشQQQتغال بکQQQار دارنQQQد 

اگQر بQه پرولتاريQای شQديدًا افتQراق         . ، پرولتQر هسQتند    درصQد  ٦٠نفر، يعنQی   ١٨٠٠٠٠٠

ان بQه   يعنQی توليQد کننQدگ   -يافته عناصر اجتماعی مربوط به آن را هم اضQافه مQی کQرديم            

ظQQاهر مسQQتقل هسQQتند و در واقQQع بQQرده ی سQQرمايه      ه را کQQه فقQQط  بQQ» مسQQتقل«اصQQطالح 

         ايQQQن رقQQQم از ايQQQن هQQQم بسQQQيار  -شQQQده انQQQد، کارمنQQQدان پQQQائين رتبQQQه، سQQQربازان، و غيQQQره 

  .گيرتر می شد چشم

ولی مقام اول در صنعتی شدن اقتصاد و پرولتريزه شدن جمعيت بی گمان به بريتانيا 

داری و   تعQQداد افQQراد مشQQتغل در کشQQاورزی، جنگQQل    ١٩٠١در سQQال . مQQی گيQQرد تعلQQق 

نفر بود، حال آنکه اين تعداد در صنعت، تجارت و حمل و نقQل     ٢٣٠٠٠٠٠ماهيگيری  

بنQابراين، مQی بينQيم کQه در کشQورهای مهQم اروپQائی               . نفQر مQی رسQيد      ١٢٥٠٠٠٠٠به  

امQا تفQوق عظQيم جمعيQت        . جمعيت شهرها از لحاظ تعداد بر جمعيت روسQتا غالQب اسQت            

چنQين در   شهری نه فقط در حجQم نيQروی توليQدی اسQت کQه تشQکيل مQی دهQد، بلکQه هQم             

شQQهر پرمايQه تQQرين، قQQادرترين و بQاهوش تQQرين عناصQQر   . کيفيQت ترکيQQب افQراد آن اسQQت  

اثبQات آمQاری ايQن امQر مشQکل اسQت، ولQی ترکيQب سQنی            . روستا را بخود جلQب مQی کنQد        

اين واقعيت اهميت خQود را  . مستقيم بر آن استغيرد نسبی جمعيت شهر و روستا شاه  

 ميليQون نفQر در کشQاورزی و    ٨، بنابر محاسبات، ١٨٩٦در آلمان در سال     . حائز است 

      ولQQی اگQQر جمعيQQت را برمبنQQای سQQن   .  ميليQQون نفQQر در صQQنعت بکQQار اشQQتغال داشQQتند    ٨

، انسQان فعQال   گروه بندی کنيم، می بينيم که کشاورزی يک ميليون نفر کمتQر از صQنعت   

اند که اکثQرًا در  "پيران و نوساالن"اين نشان می دهد که .  دارد٤٠ الی  ١٤بين سنين   

  .روستا باقی می مانند

 رشQد صQنعت، رشQد    -تمام اينها ما را بQه ايQن نتيجQه مQی رسQاند کQه تکامQل اقتصQادی                  

واحQQدهای عظQQيم، رشQQد شQQهرها، و رشQQد پرولتاريQQا بطQQور کلQQی و بQQويژه پرولتاريQQای         
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 پرولتاريا در راه قدرت سياسی بلکه مبارزه هم اکنون عرصه را نه تنها برای -یصنعت

  . اين قدرت گشوده استتسخيربرای 

.  اکنQQون بQQه سQQومين شQQرط الزم سوسQQياليزم، ديکتQQاتوری پرولتاريQQا مQQی پQQردازيم   -٣

سياسQQت صQQفحه ايسQQت کQQه در آن شQQرايط الزم عينQQی سوسQQياليزم و شQQرايط ذهنQQی بQQا        

 اقتصQادی، طبقQه ای   -تحQت برخQی شQرايط معQين اجتمQاعی     . دا می کننديکديگر تقاطع پي  

آگاهانه هدف معين تسخير قدرت سياسی را برای خود تعيين می کند؛ نيروهای خود را 

اتحاد می بخشد، قوه دشمن را می سنجد و اوضاع را ارزيابی می کند؛ ليکن، حتی در              

 آگQاهی،  -وه بQر عوامQل ذهنQی     عQال . اين عرصه ی سوم هم پرولتاريQا مطلقQًا آزاد نيسQت           

 پرولتاريQا در اجQرای   -آمادگی و ابتکار، کQه انکشQاف آنهQا نيQز منطQق خQود را داراسQت        

سياست خود با عوامل عينQی چنQدی مواجQه مQی شQود، نظيQر سياسQت طبقQات حاکمQه و               

، مناسQبات        )نظير ارتش، مدارس طبقاتی، کليسQای دولتQی    ( موجود دولتی    سازمان های 

  .ی، و غيرهبين الملل

آمQادگی پرولتاريQا بQرای انقQالب     : ما قبل از هر چيز شرايط ذهنQی را برسQی مQی کنQيم      

البتQه کQافی نيسQت کQه سQطح تکنيQک، اقتصQاد سوسياليسQتی را از لحQاظ                    . سوسياليستی

چنQين، کQافی نيسQت کQه افتQراق         بQه هQم   . بارآوری کار اجتماعی سودمندتر سQاخته باشQد       

رولتاريQائی را بوجQود آورده باشQد کQه بخQاطر تعQداد و           اجتماعی مبنی بQر ايQن تکنيQک پ        

عالوه بر . نقش اقتصادی خود طبقه ی عمده و از نظرعينی ذينفع در سوسياليزم است 

 درک کنQد  باشQد، الزم اسQت کQه     آگQاه اينها الزم است که اين طبقه بQه منQافع عينQی خQود               

    Qت کQدارد، الزم اسQکار   هيچ را چاره ای برای او جز سوسياليزم وجود نQگ آشQه در جن

  .برای تسخير قدرت سياسی ارتشی بکفايت نيرومند فراهم آورد

. در حال حاضر احمقانه است که لزوم بدين روال آماده شدن پرولتاريا را انکار کنيم

فقط بالنکيست های قديمی می توانند به نجات توسط ابتکار سازمان های توطئه گرانه 

 ، اميQQدوار باشQQند؛ و يQQا نقطQQه مقابQQل آنهQQQا،      کQQه مسQQتقل از تQQوده هQQا شQQکل گرفتQQه انQQد       
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آنارشيست ها، ممکQن اسQت بQه انفجQار مقQدماتی خودبخQودی تQوده هQا کQه سQرانجام آن            

عمQل   تسخير قدرت را دمکرات هاسوسيال . قابل پيش بينی است اميد داشته باشند     غير

  . می دانندآگاه طبقه انقالبی

 آنهQا کQه   -ولوگ به معنی بQد کلمQه  ايدئ(ولی بسياری از ايدئولوگ های سوسياليستی  

از آماده کردن پرولتاريا برای سوسياليزم به معنی احياء ) همه چيز را وارونه می کنند

بطQQورکلی، مQQی بايQQد ابتQQدا " بشQQريت"پرولتاريQQا، و حتQQی . اخالقQQی آن صQQحبت مQQی کننQQد

طبيعت خودخواه پيشين خود را بدور افکند، نوع پرستی می بايQد بQر زنQدگی اجتمQاعی              

از آنجا که ما هنوز تا چنين اوضاع و احوالی بسيار فاصQله داريQم،       . غالب آيد، و غيره   

بسيار بQه کنQدی تغييQر مQی کنQد، سوسQياليزم بQرای چنQدين قQرن بQه                 " طبيعت بشری "و  

چنين ديدگاهی شايد بسيار واقع بينانQه و تکQاملی، و امثQالهم،     . تعويق انداخته می شود   

  .ظ اخالقی سطحی چيزی بيش نيستبنظر آيد، ولی در واقع جز وع

چنين فرض می شود که روحيه سوسياليستی بايستی قبل از فرارسQيدن سوسQياليزم       

مQQی تواننQQد تحQQت  انکشQQاف يابQQد، بQQه عبQQارت ديگQQر چنQQين فQQرض مQQی شQQود کQQه تQQوده هQQا 

در اينجQا نبايQد تQالش آگاهانQه در جهQت            . سرمايه داری روحيه سوسياليستی کسب کنند     

روحيه سوسياليستی مستلزم فقQدان  . روحيه سوسياليستی اشتباه کرد   سوسياليزم را با    

انگيQQزه هQQای خQQود خواهانQQه در زنQQدگی اقتصQQادی اسQQت، حQQال آنکQQه تQQالش در جهQQت          

هQر چنQد   . مQی گQردد  سوسياليزم و مبارزه در اين راه از روحيه طبقاتی پرولتاريا ناشی        

 روحيQه سوسياليسQتی     نقاط تماس بسياری ممکن است بين روحيه طبقاتی پرولتاريQا و          

غيرطبقQQاتی وجQQود داشQQته باشQQد، بQQا ايQQن وصQQف شQQکاف عميقQQی ايQQن دو را از هQQم جQQدا        

  .می کند

مبQQارزه ی مشQQترک عليQQه اسQQتثمار جوانQQه هQQای شQQکوهمند ايQQده آليQQزم، همبسQQتگی        

رفيقانه و از خود گذشتگی را ايجاد می کند، ولی در عين حال، مبQارزه انفQرادی بQرای             

 QQه ی هQQاء، ورطQQار      بقQQارگران، فشQQود کQQفوف خQQراق در صQQر، افتQQر فقQQاينده تQQه گشQQر چ     
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توده های ندان از پائين، و نفوذ فاسQد کننQده ی احQزاب بQورژوائی بQه ايQن جوانQه هQای           

بQا همQQه ی اينهQQا، عليQرغم بقايQQای خQQود   . شQکوهمند فرصQQت شQQکوفائی کامQل نمQQی دهنQQد  

نمايندگان معمQولی طبقQات   از " انسانی"خواهی عاميانه اش، و بدون اينکه در ارزش   

 QQولی بQQارگر معمQQرد، کQQی گيQQورژوا پيشQQه ه بQQد کQQی دانQQه مQQات و تجربQQرين احتياجQQاده تQQس

  .آرزوهای طبيعی اش فقط می تواند بر خرابه های نظام سرمايه داری برآورده گردد

 ايده آليست ها نسل آينده ی دوری را که سQزاوار سوسQياليزم شQده اسQت همانگونQه                

  . مسيحی ها اعضای کمون های مسيحی اوليه رامتصور می شوند که

" افعQQال حواريQQون" از -روحيQQه نخسQQتين نوآئينQQان مسQQيحيت هQQر چQQه کQQه بQQوده باشQQد 

 بهرحال، مسيحيت هر چه که بيشQتر رواج   -موارد اختالس اموال اشتراکی را می دانيم      

هQاد،  يافت، نه تنها موفق به احيای روح تمام مردمان نشد، بلکه خود رو بQه انحطQاط ن     

مQادی و بورکراتيQک گرديQد؛ از رسQQم آمQوزش برادرانQه بQQه يکQديگر بQه دنبالQQه روی از        

پاپ، از گQدائی دوره گQردی بQه طفيلQی بQودن راهبانQه تبQديل شQد، بQه اختصQار، نQه تنهQا                      

مسيحيت موفق نشد شرايط اجتماعی محيطی را که در آن بسQط مQی يافQت تحQت تبعيQت                 

ايQن بQه علQت فقQدان کQاردانی يQا حQرص        .  در آمQد خود در آورد، بلکه خود بQه تبعيQت آن      

پيشوايان و آموزگاران مسيحيت نبQود، بلکQه نتيجQه قQوانين سQرپيچی ناپQذير وابسQتگی          

روحيه انسان به شرايط زندگی و کار اجتماعی بود و پيشوايان و آموزگاران مسيحيت         

  .اين وابستگی را در شخص خود نشان دادند

ت نوين بشری در داخل حدود جامعه کهن می بQود،        اگر هدف سوسياليزم ايجاد طبيع    

هQQQدف . جQQQز نسQQQخه ی جديQQQدی از مQQQد ايQQQن فاضQQQله ی اخالقQQQی چيQQQزی بQQQيش نمQQQی بQQQود  

سوسQQياليزم ايجQQاد روحيQQه ی سوسياليسQQتی بQQه مثابQQه ی پQQيش شQQرط الزم سوسQQياليزم     

نيسQQت، بلکQQه ايجQQاد شQQرايط سوسياليسQQتی زنQQدگی بQQه مثابQQه پQQيش شQQرط الزم روحيQQه        

 .تسوسياليستی اس

 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨٣ 

  

   حکومتی کارگری در روسيه و سوسياليزم حکومتی کارگری در روسيه و سوسياليزم--٨٨

حال نشان داديم که شرايط الزم عينی برای انقالب سوسياليس=تی ه=م اکن=ون           ه  ما تا ب  

. بواسطه ی انکشاف اقتصادی کش=ورهای پيش=رفته ی س=رمايه داری ايج=اد ش=ده اس=ت          

   گفت؟می تواناما در اين رابطه راجع به روسيه چه 

نتقال قدرت به دست پرولتاري=ای روس=يه س=رآغاز تب=ديل     آيا می توان متوقع بود که ا    

س=ئوال  سال پيش ما به اي=ن     اقتصاد ملی ما به اقتصادی سوسياليستی خواهد بود؟ يک        

های هر دو جن=اح ح=زب م=ا     در مقاله ای که آماج آتش انتقادات شديدی از طرف ارگان     

  :در اين مقاله ما چنين گفتيم. قرار گرفت، جواب داديم

م=ا  . کارگران پاريس از کمون خود طلب معج=زه نکردن=د         "آموزش مارکس،   بنابه به   

قدرت . نيز نمی بايد از ديکتاتوری پرولتاريا امروزه توقع معجزات فوری داشته باشيم    

هجو است اگر بپنداريم که پرولتاريا فقط الزم است قدرت را . سياسی قادر مطلق نيست

ياليزم را ج=ايگزين س=رمايه داری   وق=ت ب=ا تص=ويب چن=د حک=م سوس=       بدس=ت گي=رد ت=ا آن   

  ح=داکثر ک=اری ک=ه پرولتاري=ا     . نظ=ام اقتص=ادی ف=رآورده ی َاعم=ال حکوم=ت نيس=ت       . نمايد

   ب==ه س==ت ک==ه ق==درت سياس==ی خ==ود را ب==ا تم==ام ق==وای ممکن==ه     ام==ی توان==د انج==ام ده==د اي==ن 

  ک=ار ه  تسهيل و کوت=اه ک=ردن مس=ير تکام=ل اقتص=ادی در جه=ت نظ=ام اش=تراکی ب=              منظور

  .گيرد

ن==ام برنام==ه ی ه پرولتاري==ا ش==روع ب==ه آن اص==الحاتی خواه==د ک==رد ک==ه در آنچ==ه ک==ه ب=="

ش  احداقل معروف است جای دارند، و مستقيمًا از اين اصالحات نفِس منط=ق موقعي=ت           

  .او را وادار خواهد ساخت که به اقدامات اشتراکی مبادرت کند

عدی نس=بتًا آس=ان   معرفی هشت ساعت کار در روز و ماليات بر درآم=د بس=يار تص=ا      "

، بلک==ه در "اليح==ه"خواه==د ب==ود، اگرچ==ه حت==ی در اينج==ا ه==م مرک==ز ثق==ل ن==ه در تص==ويب   

 و گ=ذار ب=ه   -ول=ی مش=کل اص=لی     . سازماندهی اجرای عملی اين اق=دامات ق=رار م=ی گي=رد           
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 س====ازماندهی دولت====ی تولي====د در آن        -!نظ====ام اش====تراکی در هم====ين نکت====ه نهفت====ه اس====ت  

ش=ان در واک=نش ب=ه تص=ويب اي=ن ل=وايح           توس=ط ص=احبان    کارخانه هائی خواهد ب=ود ک=ه      

م==ورد اج==را گ==ذاردن چن==ين ه تص==ويب ق==انونی ب==رای لغ==و ح==ق ارث و ب==. تعطي=ل ش==ده ان==د 

ش=کل س=رمايه ی پ=ولی ماي=ه     ه ع=الوه مي=راث ب=   ه ب. قانونی نسبتًا کار آسانی خواهد بود  

ابه ی موروث مثه ولی ب. گرفتاری پرولتاريا و يا باری بر دوش اقتصادش نخواهد بود

زمين و سرمايه ی صنعتی عم=ل ک=ردن ب=ه اي=ن معن=ا اس=ت ک=ه دول=ت ک=ارگری م=ی باي=د                 

  .برای مبادرت به سازماندهی توليد اجتماعی آماده باشد

 ي==ا ب==دون پرداخ==ت -هم=ين مطل==ب، ل==يکن ب==ه ان==دازه ی بيش=تری، در م==ورد مص==ادره  "

رت=ر اس=ت ول=ی از    مصادره با پرداخت غرام=ت از لح=اظ سياس=ی ب   .  صحت دارد  -غرامت

لحاظ مالی دشوار است، حال آنکه مصادره بدون پرداخت غرامت از لحاظ مالی ترجيح 

ولی س=ازماندهی تولي=د پيچي=ده ت=رين مش=کالت      . دارد ولی از لحاظ سياسی مشکل است   

دوباره متذکر می شويم که حکومت پرولتاري=ا حک=ومتی نيس=ت    . را پيش پا خواهد نهاد  

  .که قادر به اعجاز باشد

اجتم==اعی ک==ردن تولي==د از آن رش==ته ه==ای ص==نعت آغ==از خواه==د ش==د ک==ه کمت==رين           "

در دوره اوليه، توليد اجتماعی شده نظي=ر واح=دهائی چن=د         . مشکالت را پيش می آورند    

خواهند بود که از طريق قوانين گردش ک=االئی ب=ا واح=دهای خصوص=ی م=رتبط خواهن=د                  

مزاي=ای آن بيش=تر روش=ن خواه=د     هر چه عرصه ی توليد اجتماعی گسترش ياب=د،        . بود

ش=د، رژي==م سياس==ی جدي==د ق==وام بيش==تری ح==س خواه==د ک==رد، و اق==دامات اقتص==ادی بع==دی  

در اين اقدامات نه تنها بر نيروهای توليدی مّل=ی،      . پرولتاريا متهورانه تر خواهد گشت    

ک===ه در سياس===ت         بلک===ه ب===ر تکني===ک تم===ام دني===ا اتک===اء توان===د و خواه===د ک===رد، همچن===ان  

ب==ی اش، ن==ه تنه==ا ب==ر تجرب==ه ی مناس==بات طبق==اتی در داخ==ل کش==ور بلک==ه ب==ر تم==امی  انقال

  ."تجربه تاريخی پرولتاريای بين المللی متکی خواهد بود

ظر  نپرولتاريا صرف. تفوق سياسی پرولتاريا با بردگی اقتصادی وی سازگار نيست     

 راه ق==درت رس==يده اس==ت، مجب==ور خواه==د ب==ود  ه ک==ه تح==ت ک==دام پ==رچم سياس==ی ب==   از اي==ن
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منتهای تخيل گرائی خواه=د ب=ود اگ=ر بينديش=يم ک=ه           . سياست سوسياليستی را پيش گيرد    

ک==ه ب==ر اث==ر مک==انيزم درون==ی ي==ک انق==الب ب==ورژوائی ب==ه تس==لط     پرولتاري==ا، پ==س از اي==ن 

سياسی ارتق=اء ياف=ت، م=ی توان=د، حت=ی اگ=ر بخواه=د، رس=الت خ=ود را ب=ه ايج=اد ش=رايط                     

تف=وق سياس=ی   . عی ب=ورژوازی مح=دود س=ازد     دمکراتيک ب=رای تس=لط اجتم=ا       -جمهوری

پرولتاري==ا، حت==ی اگ==ر ص==رفًا م==وقتی باش==د، مقاوم==ت س==رمايه را، ک==ه هميش==ه محت==اج         

پشتيبانی دولت اس=ت، بح=د اعل=ی ض=عيف م=ی کن=د و ب=ه مب=ارزه ی اقتص=ادی پرولتاري=ا              

کارگران جز طلب خرجی اعتصاب کنن=دگان از حکوم=ت        . عرصه ی پهناوری می بخشد    

انند کرد، و حکومتی که متکی به ک=ارگران اس=ت نم=ی توان=د چن=ين طلب=ی را       انقالبی نتو 

ول==ی اي==ن، ب==ه معن==ی خنث==ی ک==ردن اث==ر ارت==ش ذخي==ره ی ک==ار و مس==لط س==اختن      . رد کن==د

چن=ين در عرص=ه ی اقتص=ادی خواه=د       عرص=ه ی سياس=ی بلک=ه ه=م         کارگران نه فقط در   

   اي==ن نت==ايج  . ت س==اخم==وم خواه==د ررا موهب==ود و مالکي==ت خصوص==ی ب==ر وس==ايل تولي==د    

سرعت، و ب=ه مرات=ب پ=يش        به   اقتصادی ديکتاتوری پرولتری     -اجتناب ناپذير اجتماعی  

از آنک==ه دمکراتي==زه ک==ردن نظ==ام سياس==ی تکمي==ل ش==ده باش==د، خ==ود را نماي==ان خواهن==د      

به مح=ض رس=يدن پرولتاري=ا ب=ه ق=درت      " حداکثر"و " حداقل"مرز بين برنامه    . ساخت

  .ناپديد می شود

ی که رژيم پرولت=ری، ب=ا دس=تيابی ب=ه ق=درت، باي=د ب=ه آن اق=دام کن=د ح=ل                  نخستين چيز 

مس=أله ی ارض=ی اس=ت ک=ه سرنوش=ت ت=وده ه=ای عظ=يم جمعي=ت روس=يه ب=ه آن بس=تگی             

رهنم==ون پرولتاري==ا در ح==ل اي==ن مس==أله، نظي==ر تم==ام س==اير مس==ائل، ه==دف اساس==ی   . دارد

چ==ه وس==يعتری سياس==ت اقتص==ادی اوس==ت، يعن==ی تح==ت فرمان==دهی در آوردن مي==دان ه==ر   

ول==ی ش==کل و آهن==گ اج==رای اي==ن    . ب==رای س==ازمان بخش==يدن ب==ه اقتص==اد سوسياليس==تی    

سياست ارضی را می بايد برمبن=ای من=ابع م=ادی ای ک=ه در اختي=ار پرولتارياس=ت، و ب=ا               

انقالب ض=د توجه به اين نکته که نبايد چنان عمل کرد که متحدين ممکنه را به ص=فوف      

  .انداخت، تعيين کرد
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، يعنی مسأله سونوشت کشاورزی در مناسبات اجتماعی اش، البته ب=ا            ارضیمسأله  

ول=ی ش=کی نيس=ت      . ، يعنی مسأله َاشکال مالکيت زمين، خاتمه نم=ی پ=ذيرد          زمينمسأله  

ک=ه ح=ل مس==أله زم=ين، حت=ی اگ==ر تکام=ل ارض==ی را از پ=يش تعي=ين نکن==د، الاق=ل سياس==ت         

ک=ه رژي=م پرولت=ری در م=ورد     عبارت ديگر، آنچه ه  ب: ارضی پرولتاريا را تعيين می کند     

های ی زمين انجام می دهد می بايد بدقت با برخورد کلی اش پيرامون مسير و نيازمند          

ب=ه اي=ن دلي=ل مس=أله زم=ين درج=ه ی اول اهمي=ت را            . توسعه ی کش=اورزی م=رتبط باش=د       

  .حائز است

ي==ک راه ح==ل مس==أله زم==ين، ک==ه سوس==يال رولوس==يونرها ب==ه آن رواج==ی ن==ه چن==دان        

زنش داده اند سوسياليزه کردن کليه زمين هاست؛ عبارتی که، وارسته از         غيرقابل سر 

تجديد توزي=ع  "يا " (مساوی کردن استفاده از زمين   "آرايش اروپائی آن، جز به معنی       

بن==ابراين برنام==ه توزي==ع مس==اوی زم==ين مس==تلزم تص==احب تم==ام           . نيس==ت") فراگيرن==ده

ک خصوص=ی، و ي=ا زمين=ه ه=ای      ه=ای تح=ت تمل=      زمين هاست، نه تنها بطور اع=م زم=ين        

اگر در نظر بگي=ريم     . تحت تملک خصوصی دهقانی، بلکه حتی نيز زمينه های همگانی         

هم در زمانی که  که اين مصادره می بايد يکی از نخستين اقدامات رژيم نوين باشد، آن

 کاپيتاليس==تی هن==وز ک==امًال غال==ب ان==د، آنوق==ت متوج==ه خ==واهيم ش==د ک==ه   -مناس==بات ک==االئی

يا به عبارت بهتر، نخس=تين کس=انی ک=ه چن=ين ح=س        (اين مصادره   " قربانيان"نخستين  

      اگ==ر در نظ==ر بگي==ريم ک==ه دهق==ان، ب==رای تب==ديل       . دهقان==ان خواهن==د ب==ود  ) خواهن==د ک==رد 

     ه ب==ه مل==ک خصوص==ی خ==ود در ط==ی چن==دين ده==ه پ==ول بازخري==د    ه==ای اعط==اء ش==د  زم==ين

م==ی پرداخت==ه اس==ت؛ اگ==ر در نظ==ر بگي==ريم ک==ه بعض==ی از ده==اقين مرف==ه ت==ر، ب==ی گم==ان ب==ا  

ب==ه ف=داکاری ه==ای قاب==ل مالحظ==ه ی نس=لی ک==ه هن==وز زن==ده اس=ت، قطع==ات وس==يعی زم==ين    

 ب=ا   ملک خصوصی بدست آورده ان=د، آنوق=ت بس=ادگی م=ی ت=وان تجس=م ک=رد ک=ه              صورت

زمينه های همگانی و زم=ين ه=ای کوچ=ک تح=ت تمل=ک خصوص=ی ب=ه            مبادرت به تبديل  

اگر رژيم نوين چنين عمل کند، . ملک دولتی چه مقاومت عظيمی برانگيخته خواهد شد  

  .در شروع کار خويش با مخالفت عظيم دهقانان برعليه خود روبرو خواهد شد
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خصوص=ی م=ی باي=د تب=ديل ب=ه      های همگانی و کوچه تحت تملک        به چه منظور زمين   

ِملک دولتی گردند؟ به اين منظور، که به نحوی از انحاء برای بهره برداری اقتصادی              

در دسترس کليه زم=ين داران، از جمل=ه ده=اقين فع=ًال ب=ی زم=ين و ک=ارگران              " مساوی"

بنابراين، رژيم ن=وين ب=ا تص=احب زم=ين ه=ای کوچ=ک و همگ=انی           . کشاورزی قرار گيرد  

ه=ای دولت=ی     نخواهد برد، زيرا که پس از توزيع مجدد آن زم=ين قتصادیاهيچ بهره ی    

، از لحاظ سياس=ی .  بهره برداری های خصوصی کشت خواهد شد  به صورت يا عمومی   

رژي==م ن==وين مرتک==ب خط==ای بزرگ==ی خواه==د ش==د، زي==را ک==ه ف==ورًا ت==وده دهق==ان را علي==ه     

  .پرولتاريای شهری يعنی رهبر سياست انقالبی بر خواهد انگيخت

عالوه بر اين، توزيع مساوی زم=ين مس=تلزم غيرق=انونی ک=ردن اس=تخدام ک=ار م=زدی                 

 اص=الح اقتص=ادی باش=د ول=ی     نتيج=ه از بين بردن کار مزدی می توان=د و م=ی باي=د       . است

ک=افی نيس=ت ک=ه اس=تخدام ک=ار م=زدی          . نمی تواند توسط منع قانونی از قب=ل تعي=ين ش=ود           

 -م، قبل از هر چيز الزم است که امکان بقاء      توسط زميندار کاپيتاليست را ممنوع سازي     

تح=ت  .  ب=رای ک=ارگر ب=ی زم=ين ت=أمين گ=ردد      - اقتصادی بقائی معقول-و از نظر اجتماعی 

برنام==ه ی تس==اوی اس==تفاده از زم==ين، ممن==وع ک==ردن اس==تخدام ک==ارمزدی ب==ه اي==ن معن==ی   

خواه==د ب==ود ک==ه از ي==ک س==و ک==ارگران ب==ی زم==ين وادار ب==ه س==کنی گزي==دن ب==ر تک==ه ه==ای   

وچک زمين می گردند و از سوی ديگر حکومت مجبور خواهد بود مواد و آالت الزم            ک

  .را برای توليد از لحاظ اجتماعی نامعقول آنان فراهم آورد

البته معلوم است که دخالت پرولتاريا در سازماندهی کشاورزی نه ب=ا وابس=ته ک=ردن     

داری واح=دهای عظ=يم   کارگران پراکنده ب=ه قطع=ات پراکن=ده ی زم=ين، بلک=ه ب=ا به=ره ب=ر          

فقط هنگامی که اجتماعی ک=ردن تولي=د ب=ر پاي=ه ی     . توسط دولت يا کمون آغاز می شود   

س==وی ممن==وع ک==ردن ه خ==ود اس==توار گردي==ده اس==ت، فراش==د اجتم==اعی ش==دن م==ی توان==د ب== 

ممکن غي==راي==ن ام==ر، زراع==ت کاپيتاليس==تی ب==ه مقي==اس کوچ==ک را  . ک==ارمزدی پ==يش رود

 خود مصرفی - مصرفی يا شبه-هره برداری های خودخواهد ساخت، ولی هنوز برای ب
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وجه در طرح های  جا باقی خواهد گذاشت، تصاحب جبری اين بهره برداری ها به هيچ

  .پرولتاريای سوسياليست راه نخواهد يافت

هرحال، ما نمی توانيم اق=دام ب=ه اج=رای برنام=ه ی توزي=ع مس=اوی ای کن=يم ک=ه از                 ه  ب

 صوری و بی هدف بهره برداری های کوچک فرض     يک سو بر پايه ی تصاحب صرفاً      

ش==ده، و از س==وی ديگ==ر مس==تلزم قطع==ه قطع==ه ش==دن کام==ل واح==دهای ب==زرگ ب==ه قطع==ات   

چنين سياستی، که از نظر اقتصادی مس=تقيمًا موج=ب ات=الف اس=ت،       . کوچک خواهد بود  

 ارتج=اعی داش=ته باش=د، و از هم=ه مهمت=ر از       -صرفًا می توان=د انگي=زه ی نه=انی تخيل=ی          

  .اظ سياسی حزب انقالبی را تصعيف می کندلح

*                 *                 *  
 سياس==ت سوسياليس==تی طبق==ه ی ک==ارگر را در ش==رايط    م==ی ت==وان ول==ی ت==ا چ==ه ح==دی   

ست که بس=يار   ااقتصادی روسيه بکار بست؟ نکته ای که می شود با اطمينان گفت اين   

ادم پيدا کند با موان=ع سياس=ی مواج=ه    زودتر از آنکه با عقب ماندگی تکنيکی کشور تص 

ب=دون پش=تيبانی مس=تقيم دولت=ی پرولتاري=ای اروپ=ا، طبق=ه ک=ارگر روس=يه              . خواهد گش=ت  

  ق===ادر نيس===ت در ق===درت مان===ده، تس===لط م===وقتی خ===ود را ب===ه ديکت===اتوری سوسياليس===تی  

ولی از . حتی برای يک لحظه هم نمی توان در اين مورد شک کرد. استواری تبديل کند

گر جای هيچگونه ترديدی نيست که انقالب سوسياليستی در غرب ما را ق=ادر           سوی دي 

خواهد س=اخت ک=ه مس=تقيمًا تس=لط موق=ت طبق=ه ک=ارگر را ب=ه ديکت=اتوری سوسياليس=تی               

  .تبديل کنيم

، کائوتسکی، در بحث چشم انداز انکشاف اجتماعی و تخمين امکان      ١٩٠٤در سال   

انق=الب در روس=يه نم==ی توان=د ف==ورًا    : "انق=الب قري=ب الوق==وعی در روس=يه، م=ی نويس==د    

شرايط اقتصادی کشور برای چنين هدفی کوچکترين . منجر به رژيم سوسياليستی شود

ولی انقالب روسيه مطمئن=ًا انگي=زه ی نيرومن=دی ب=ه جن=بش پرولت=ری       ." پختگی ندارند 

در نقاط ديگ=ر اروپ=ا خواه=د بخش=يد و در ت=والی ش=عله ی مب=ارزه ای ک=ه زبان=ه خواه=د                      

کائوتس=کی چن=ين ادام=ه م=ی ده=د         . قدرت برسد ه  شيد، پرولتاريای آلمان ممکن است ب     ک
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می بايس=ت ب=ه غلب=ه ی سياس=ی        . چنين برآيندی بر تمامی اروپا اثر خواهد گذاشت       " که

پرولتاريا در اروپای غربی منجر گردد و برای پرولتاريای اروپای شرقی امکان ادغام    

اس=تقرار مص=نوعی نهاده=ای      رمش=ق آلم=انی ه=ا،       مراحل انکشاف شان، و با تقليد از س       

 ي=ک ک=ّل نم=ی توان=د مص=نوعًا از روی           به صورت جامعه  . ، فراهم آورد  سوسياليستی را 

هيچ يک از مراح=ل انکش=اف خ=ود بجه=د، ول=ی اج=زاء ترکي=ب کنن=ده جامع=ه م=ی توانن=د                  

 ب=ه  انکشاف عقب افتاده ی خود را با تقليد از کشورهای پيشرفته تر تس=ريع نماين=د، و               

اي==ن ترتي==ب حت==ی در پيش==اپيش توس==عه ق==رار گيرن==د، زي==را ب==ر پش==ت آن==ان ب==ار س==نتی ک==ه  

" کائوتسکی می نويسد... "کشورهای کهن تر بدنبال خود می کشند، سنگينی نمی کند      

اي==ن ممک==ن اس==ت بوق==وع بپيون==دد، ول==ی هم==انطور ک==ه ق==بًال گفت==ه اي==م، اينج==ا از راس==تای  

 قدم می نهيم و بن=ابراين ممک=ن اس=ت بگون=ه ی       اتامکانحتمّيات خارج شده، به ميدان      

  ." ديگری رخ دهد

 دمکرات آلمانی زمانی به نوشته در آورد که اين     -اين سطور را تئوريسين سوسيال    

مسئله را که آيا انقالب ابتدا در روسيه و يا در غرب شروع خواهد ش=د م=ورد بررس=ی         

ظيم==ی از خ==ود ب==روز داد ک==ه بع==دها، پرولتاري==ای روس==يه، چن==ان ق==درت ع. ق==رار م==ی داد

            روس===يه حت===ی در خوش===بين ت===رين ح===االت خ===ود ني===ز توق===ع    دمک===رات ه===ای سوس===يال 

     مس==ير انق==الب روس==يه، ت==ا آنج==ا ک==ه خصوص==يات اص==لی آن م==ورد نظ==ر        . نم==ی داش==تند 

      ب=ود ي=ا چن=ين ب=ه نظ=ر م=ی رس=يد       ممک=ن آنچه که دو ي=ا س=ه س=ال پ=يش       . است تعيين شد  

 ش=دن  حتم=ی ک ش=د و هم=ه ی ق=رائن ب=ر اي=ن نش=انه دارد ک=ه در ش=رف             نزدي=  محتم=ل به  

  . است
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   اروپا و انقالب اروپا و انقالب--٩٩

  : نوشتيم١٩٠٥در ماه ژوئن 

نLيم قرنLی کLه شLاهد فتوحLات بالانقطLاع       .  می گذرد ١٨٤٨بيش از نيم قرن از سال       "

سLLLرمايه داری در سراسLLLر جهLLLان؛ توافLLLق و سLLLازش متقابLLLل بLLLين نيروهLLLای ارتجLLLاع   

بورژوائی و ارتجLاع فئLودالی بLوده اسLت؛ نLيم قرنLی کLه در طLی آن بLورژوازی حLرص             

و آمLادگی اش را بLLرای وحشLLيانه تLLرين  )) بLLر جهLLان((يوانLه وار خLLود را بLLرای تسLلط   د

 .ها در راه اين تسلط آشکار ساخته است جنگ

مانند جوينده ی حرکت ابدی که به موانعی تازه بر می خورد و به قصد ه درست ب" 

تLی  غلبه بر آن ماشين های بی شمار به روی هم می چيند، بورژوازی نيز دسLتگاه دول  

بLLا نيروهLLای " مLLاوراء قLLانونی"خLLود را تغييLLر داده و ازنوسLLاخته اسLLت تLLا از تصLLادم   

اما همانگونه که جوينده ی حرکت ابدی سرانجام بLه آخLرين       . متخاصم خويش حذر کند   

قابل عبوِر قانون بقاء انرژی بر می خورد، بLورژوازی نيLز بايLد سLرانجام در          غيرمانع  

يعنLی تخاصLم طبقLاتی کLه بLه      :  عبLور بLر خLورد کنLد       قابLل غيرمسير خود به مانع نهLائی       

  .ناچار با زد و خورد تسويه خواهد شد

يکديگر پيوند ه ش ب اسرمايه داری همه کشورها را از طريق وجه توليدی و تجارت

LLان را بLLامی جهLLه ای در  ه داده و تمLLی يگانLLادی و سياسLLک اقتصLLد ارگانيLLه ی واحLLمثاب

درن در عLين حLال کLه هLزاران شLرکت را توسLط        همانگونه که اعتبارات مL    . آورده است 

هم پيوسLته و بLه سLرمايه قابليLت تحLرک بLاورنکردنی ای بخشLيده        ه گره های نامرئی ب   

راه از بسLياری ورشکسLتگی هLای کوچLک جلLوگيری مLی کنLد، و لLيکن                 است و از اين   

مترقبه عمومی اقتصادی در سطحی بLی سLابقه مLی گLردد،     غيری بحران هاخود موجب  
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های سياسی و اقتصادی سرمايه داری، يعنLی تجLارت           طريق نيز همه کوشش   به همان   

جهانی آن، سيستم قروض غLول آسLای دولتLی آن و گLروه بنLدی هLای سياسLی ملLل کLه                  

تمامی نيروهای ارتجاع را در نوعی شرکت سهامی جهانی گردآورده است، نه تنها در 

 پايLLه هLLای بحرانLLی ی سياسLLی منفLLرد مقاومLLت بخLLرج مLLی دهLLد، بلکLLه بحLLران هLLابرابLLر 

بورژوازی تاکنون توانسته است . اجتماعی به ابعاد بی سابقه را نيز فراهم آورده است

های مرض درونی خود، حLذر از مشLکالت، طفLره رفLتن از کليLه ی         با پوشاندن جريان  

مسائل مهم سياست داخلی و بين المللی و با پوشاندن سLطحی همLه ی تضLادها عاقبLت            

ندازد، اما بدين ترتيب راه را برای انحالل ريشه ای فرمانروائی خود کار را به تأخير بي

هLر نيLروی ارتجLLاعی   ه بLورژوازی حريصLانه بLL  . در سLطح جهLانی همLوار سLLاخته اسLت    

پLاپ هLا و سLلطان هLا     . بدون آن کLه منشLاء آن را جويLا شLده باشLد، متوسLل شLده اسLت            

ر چLين پيمLان دوسLتی نبسLت       تنها دليلی که با امپراطو    . خوارترين دوستان او نبوده اند    

اين بود که وی کوچکترين قدرتی در اختيار نداشت، از اين رو نفع بورژوازی در ايLن          

منزله به ژانLدارم خLويش بLه خLدمت گمLارد و از       ه  جای آن که امپراطور را ب     ه  بود که ب  

      بدينگونLLه . کيسLLه خLLود مLLزدش بدهLLد، مسLLتقيمًا سLLرزمين او را غLLارت و چپLLاول کنLLد        

  Lی بينLنگرهای           مLه سLًا بLود را عميقLی خLتم دولتLداری سيسLانی پايLورژوازی جهLه بLيم ک

  .ارتجاعی رژيم های ناپايدار پيش از سرمايه داری وابسته ساخته است

اين موضوع به رويدادهائی که اکنون در جريان اسLت فLورًا خصLلتی جهLانی داده،            "

ی طبقLه کLارگر، ايLن      رهائی سياسی روسيه به رهبر    . افق پهناوری را نمايان می سازد     

طبقLLه را بLLه بLLاالترين مقLLامی کLLه تLLاريخ تLLاکنون شLLاهد بLLوده ترفيLLع خواهLLد داد و او را    

صLLاحب چنLLان قLLدرت و منLLابعی خواهLLد سLLاخت کLLه پيشLLگام و مبتکLLر ريشLLه کLLن کLLردن     

سرمايه داری جهانی خواهد گرديد، تاريخ همه ی شرايط عينی را برای چنين انهدامی           

  "∗.مهيا کرده است

                                                 
∗    ت-ل. ، مراجعه کنيدMolot به پيش گفتار من به خطاب به قضات ف السال، چاپ  
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چه پرولتاريای روسيه، پس از کسب موقت قدرت، انقالب را به ابتکار خود بLه             چنان

 بLورژوائی اروپLا، بLه    -خاک اروپا اشاعه ندهد، تحLت فشLار نيروهLای ارتجLاع فئLودالی       

هائی را که انقالب  البته بيهوده است که از هم اکنون روش. مجبور خواهد شداين کار 

. اليستی کهن در پيش خواهد گرفت، تعيين کنيمروسيه در برخورد خود با اروپای کاپتي

بگذاريLد بLرای نمونLه از    . منتظره ظاهر شLوند غيرها ممکن است خود کامًال      اين روش 

لهستان به عنوان حلقه رابطی ميان شرق انقالبی و غرب انقالبی ياد کنيم؛ اگر چه اين 

  .قعياتعنوان واه عنوان تنوير عقيده خود می آوريم تا به مثال را تنها ب

. پيروزی انقالب در روسيه به معنLی پيLروزی مسLلم انقLالب در لهسLتان خواهLد بLود                

ی رژيم انقالبی در ده ايالت لهستانی روسيه بLه طغيLان گاليسLيا و           برقرارتجسم اين که    

 هLLLومن زلLLLرن و حکومLLLت هLLLای.  خواهLLLد انجاميLLLد، دشLLLوار نيسLLLت PoznanپوزنLLLان 

ی نظامی خود به مرز لهستان پاسخ خواهند هابسبورگ به اين طغيان با ارسال نيروها

داد، بدين قصد که از آن عبور کرده و دشLمن خLود را در مرکLز آن يعنLی در ورشLو در          

کامًال روشن است که انقالب روسيه نمی تواند پLيش قLراوالن غربLی اش در            . هم کوبند 

جنLLگ حکومLLت انقالبLLی روسLLيه برعليLLه  . دسLLت سLLربازان پروسLLی و اتريشLLی رهLLا کنLLد 

 ويلهLم دوم و فLرانتس ژوزف در چنLين شLرايطی دفLاع از خLود محسLوب          ومت هLای  حک

در آن صورت پرولتاريLای آلمLان و اتLريش چLه رويLه ای در پLيش خواهنLد                . خواهد شد 

انقالبی ارتLLش هLLای کشLLور خLLويش آرام ضLLدگرفLLت؟ واضLLح اسLLت آنLLان در برابLLر جهLLاد 

ه انقالبLLی بناچLLار بLLه  بLLورژوائی و روسLLي-جنLLگ ميLLان آلمLLان فئLLودال. نخواهنLLد نشسLLت

ما به کسانی که اين اظهار بنظرشان بيش از . انقالب پرولتری در آلمان خواهد انجاميد

انLLدازه مطلLLق مLLی نمايLLد خLLواهيم گفLLت کLLه سLLعی کننLLد واقعLLه ی تLLاريخی ديگLLری مثLLال      

بياورنLLد کLLه در آن نLLاگريز شLLدن کLLارگران و ارتجLLاعيون آلمLLان بLLه زورآزمLLائی آشLLکار   

  . بودمحتمل تر خواهد

 برقLLرارهنگLامی کLLه کابينLLه ی اکتبLLر مLLا، بطLور مترقبLLه در لهسLLتان حکومLLت نظLLامی   

ساخت، شايعه ای که ظLاهرًا بسLيار موّجLه مLی نمLود پخLش گشLت کLه ايLن مسLتقيمًا بLه                      
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در آسLLتانه ی انحLLالل دومLLًا روزنامLLه هLLای دولتLLی      . دسLLتور بLLرلن انجLLام گرفتLLه اسLLت    

   LLت هLLان حکومLLذاکرات ميLLه مLLوط بLLات مربLLه  مکاتبLLورد مداخلLLن را در مLLرلن و ويLLای ب

نظامی در امور داخلLی روسLيه بLه منظLور خوابانLدن شLورش بLه چLاپ رسLاندند و ايLن                        

انکار کابينLه نمLی توانسLت اثLر     هيچ گونه   . مثابه تهديدی عرضه داشتند   ه  مکاتبات را ب  

آشLکار بLود کLه در کLاخ هLای سLه کشLور        . تکان دهنده ی اين مکاتبLات را از ميLان َبLرد        

چگونLه مLی توانسLت جLز ايLن      . انقالبی خLونينی در حLال تLدارک بLود     ضLد ايه انتقLام    همس

 فئودال می توانستند در حالی که شعله های انقLالب  -باشد؟ آيا همسايگان سلطنتی شبه 

  تا مرزهای قلمروی آنان زبانه کشيده بود، بی اعتنا باقی بمانند؟

 پيش داشت، معهذا اثر خود انقالب روسيه، اگر چه هنوز تا پيروزی، راه درازی در

  در مLاه  DaszynskiداستزينسLکی  . را از طريق لهستان بر گاليسيا بجLا گذاشLته بLود         

:  فريLاد مLی زنLد   Lvov لهستان در لLوف دمکرات هایمه امسال در کنفرانس سوسيال      

چه کسی می توانست قبل آنچه را کLه اکنLون در گاليسLيا مLی گLذرد، پLيش بينLی کنLد؟            " 

در زباراز . نی عظيم همگی را در سراسر اتريش حيرت زده کرده استاين جنبش دهقا

Zbaraz    اب           ه   يک سوسيال دمکرات بLه ای انتخLن منطقLری انجمLاون کالنتLعنوان مع    

بLرای دهقانLان   " پرچم سرخ"دهقانان روزنامه ی انقالبی سوسياليستی بنام      . می شود 

ت و آرام بLود، جلسLات عظLيم    در دهکده های گاليسيا که زمانی بLی تفLاو  . چاپ می کنند 

توده ای سی هLزار نفLری تشLکيل مLی شLود و صLفوف دهقانLان بLا پLرچم هLای سLرخ و                     

هنگامی که از روسيه فرياد ملی کردن زمين به اين ... سرودهای انقالبی رژه می روند

دو سLال و انLدی پLيش کائوتسLکی در      "دهقانان مکنت زده برسد چه پيش خواهد آمLد؟        

، سوسياليست لهستانی، خاطر نشان می کرد کLه ديگLر      Lusniaنيا  مباحثه اش با لوس   

نبايد روسيه را چون وزنه ای سنگين بر پای لهسLتان انگاشLت و يLا لهسLتان را چLون                   

کناره ی شرقی اروپای انقالبی که چون گوه ای در ميان جلگه هLای تLوحش ُمسLکوئی         

ل کائوتسLLکی، قLLوه در صLLورت انکشLLاف و پيLLروزی انقLLالب روسLLيه، بLL  . فLLرو مLLی رود

     ديگLLر بLLار مسLLأله ی حLLادی خواهLLد شLLد، اّمLLا نLLه بLLه آن مفهLLومی کLLه لوسLLنيا    "لهسLLتان 
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چه لهستان در اين صورت نه برعليه روسيه بلکه برعليه اتLريش و آلمLان   . می پندارد 

که لهستان در خدمت انقالب است، تکليLف او نLه   ی  به پيش رانده خواهد شد و تا موقع       

مقابLLل روسLLيه بلکLLه اشLLاعه ی انقLLالب بLLه اتLLريش و آلمLLان خواهLLد   دفLLاع از انقLLالب در 

پندارد تحقLق  ه  اين پيش بينی کائوتسکی خيلی زودتر از آنچه وی ممکن است ب           ." بود

  .خواهد يافت

در بLاال  . وجه تنها نقطه ی آغLاز انقLالب در اروپLا نيسLت          هيچه  اما لهستان انقالبی ب   

    از حل بسياری از مسائل پيچيده و حاد که تذکر داديم که بورژوازی بطور سيستماتيک  

  . هLLLم در سياسLLLت داخلLLLی و هLLLم در سياسLLLت خLLLارجی مؤثرنLLLد، امتنLLLاع ورزيLLLده اسLLLت    

 بورژوائی اگر چه تLوده عظيمLی را در خLدمت ارتLش گماشLته انLد، لLيکن                حکومت های 

فقLط  .  بLين المللLی بLا بکLار بسLتن زور نيسLتند      سياسLت هLای  های  قادر به حل پيچ و خم

متی قادر به اعزام صدها و هزاران سرباز به ميدان نبرد است که يLا از پشLتيبانی            حکو

ملتی که منافع حياتی شان در خطر افتاده، برخوردار است، و يا چنLان پايLه خLود را از        

در شLLرايط مLLدرن  . ش شLLده اسLLت  ادسLLت داده کLLه يLLأس و بيچLLارگی مايLLه ی شLLجاعت    

خLدمت نظLام همگLانی، تنهLا اطمينLان      فرهنگ سياسی، علم نظامی، حق رأی عمومی و     

در جنLگ  . هLا را در کشLمکش انLدازد    کامل و يا ماجراجوئی ديوانه وار مLی توانLد ملLت        

    ، از سLLوئی بيسLLمارک بLLرای پروسLLی کLLردن آلمLLان     ١٨٧٠فرانسLLه و پLLروس در سLLال   

هرحال به معنی اتحاد ملLی بLود کLه هLر آلمLانی آنLرا از ابتLدائی تLرين            ه  می جنگيد، که ب   

يات می دانست، و از سوئی ديگر دولLت نLااليق، منفLور ملLت و نLاتوان نLاپلئون                ضرور

           Lود بLات خLمين حيLرای تضLه             ه  سوم که بLه هرگونLود بLر بLر حاضLاه ديگLدت دوازده مLم

  .همين گونه بوده ترتيب نقش ها در جنگ روس و ژاپن نيز ب       . ماجراجوئی تن در دهد   

وز پرلتاريای انقالبی ای در برابرش  می کنيم که هن    از سوئی دولت ميکادو را مشاهده     

     قد علLم نکLرده بLود و بLرای حاکميLت سLرمايه ی ژاپنLی در خLاور دور مبLارزه مLی کLرد               

 پLيش عمLرش بسLر آمLده بLود و جبLران       مLدت هLا  و از سوی ديگLر دولLت اسLتبدادی کLه          

  .های داخلی را در پيروزی های خارجی می جست شکست
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  LLLرمايه داری مطالبLLLن سLLLورهای کهLLLی"ات در کشLLLات  "ملLLLی مطالبLLLه ی ، يعنLLLجامع

، وجLLود نLLدارد کLLه بLLورژوازی حLLاکم ادعLLای پرچمLLداری آن را بLLورژوائی در تماميLLت آن

های ملی  حکومت های فرانسه، بريتانيا، آلمان و اتريش از رهبری جنگ. داشته باشد

 سياسLLت هLLایهLLای سLLتم کشLLيده و يLLا  مصLLالح حيLLاتی تLLوده هLLا، مصLLالح مليLLت. عاجزنLد 

داخلی وحشيانه کشورهای همسايه قادر نيست حتی يکی از اين حکومت های بLورژوا        

. را به جنگی وادارد که ممکن است خصلتی آزادی بخLش و در نتيجLه ملLی بخLود گيLرد      

گرانه کاپيتاليستی که گLاه و بLی گLاه ايLن يLا آن حکومLت را        از سوی ديگر منافع چپاول   

    شيرهايشLLان را بگLLوش جهانيLLان برسLLانند،   اغLLوا مLLی کنLLد تLLا طنLLين مهميزهLLا و يLLا شم   

   ايLن دليLل بLورژوازی يLا    ه بL . نمی تواند کوچکترين واکنشی در ميان توده هLا برانگيLزد        

. جنLگ ملLی را بLه عهLده گيLرد     هLيچ گونLه   نمی تواند يا نمی خواهد فرمان و يا رهبLری          

ی جنLوبی  ملی پيش می آورند با دو تجربه ی اخير در آفريقاضدهای مدرن  آنچه جنگ 

  .و خاور دور کامًال روشن گرديده است

خاطر ه شکست سنگين حزب محافظه کار امپرياليستی در بريتانيا در تحليل نهائی ب          

تر و وخيم تر   گرفته شد، نيست، بلکه نتيجه بسيار مهمBoerدرسی که از جنگ بوئر

تاريای  امپرياليستی، خودمختاری سياسی پرولسياست های) وخيم از نظر بورژوازی(

      Lام       ه  بريتانيا است که چون دست بLا گLود بLار شLد           کLيش خواهLه پLنگی بLت فرسLای هفLه

هLLای روس و ژاپLLن بLLرای دولLLت پتروگLLراد هLLم آنچنLLان معLLروف  عواقLLب جنLLگ. شLLتافت

 حکومLت هLای  امLا حتLی بLدون ايLن دو تجربLه هLم       . عموم است کLه الزم بLه بحLث نيسLت          

 دوپای خود بايستد، همواره از طLرح    اروپائی، از لحظه ای که پرولتاريا توانست روی       

دقيقًا همين ترس از شورش پرولتارياسLت کLه       . انتخاب جنگ يا انقالب بيم داشته است      

احزاب بورژوا را ناچار کLرده اسLت کLه بLا وجLود تصLويب مخLارج هنگفLت نظLامی، در                     

 تأييد صلح خطابيه های وزين ايراد کنند و رؤيای دادگاه های داوری بين المللی و حتی

البتLه ايLن خطابيLه هLای رقLت آور نLه          . تشکّل دول متحده اروپLائی را در سLر بپروراننLد          
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تخاصم ميان دول را از بLين خواهLد بLرد و نLه زدوخوردهLای مسLلحانه را مLانع خواهLد                

  .شد

   صLLلح مسLLلحانه ای کLLه در اروپLLا پLLس از جنLLگ پLLروس و فرانسLLه برمبنLLای تLLوازن      

خدشLه ناپLذيری ترکيLه، تقسLيم بنLدی لهسLتان و        شد نه تنها    برقرارهای اروپائی    قدرت

ه ی کثيرالنژاد رنگارنگ را، بلکه حتی ابقای استبداد روسيه را     عحفظ اتريش، آن جام   

ليکن . نيز، که سرتاپا در نقش ژاندارم ارتجاع اروپائی مسلح است، مسلم انگاشته بود

رژيLLم  وداشLLته مLLی شLLد   برجLLا نگLLه پاجنLLگ روس و ژاپLLن بLLه ايLLن نظLLام کLLه مصLLنوعًا    

برای مدتی روسيه از . استبدادی در پياپيش آن قرار داشت ضربه ای سخت وارد آورد       

از . هLم خLورد  ه هLا بL   ها به دور افتLاد و تLوازن قLدرت    اصطالح هم آهنگی قدرت   ه  اين ب 

        هLLLای ژاپLLLن غريLLLزه ی متجاوزانLLLه ی بLLLورژوازی سLLLرمايه دار  ی سLLLوی ديگLLLر پيLLLروز

   بLLورس را، کLLه در سياسLLت معاصLLر نقLLش مهمLLی بLLه    را تحريLLک کLLرد، بLLه ويLLژه بLLازار  

در همLه جLا    . امکان جنگ در خLاک اروپLا بLه شLديدترين درجLه خLود رسLيد                . عهده دارد 

حLLال از طLLرق ديپلماتيLLک از ه هLLا در حLLال مايLLه گLLرفتن اسLLت و اگLLر چLLه تLLا بLL   کشLLمکش

تضLمينی در مLورد موفقيLت    هLيچ گونLه   گسترش آن جلوگيری به عمل آمده اسLت لLيکن       

ولLی جنLگ اروپLائی بLدون شLبهه بLه       .  بودن اين تدابير در دراز مLدت وجLود نLدارد    آميز

  .معنی انقالب در اروپا خواهد بود

بLLه هنگLLام جنLLگ روس و ژاپLLن حLLزب سوسياليسLLت فرانسLLه اعLLالم داشLLت چنانچLLه       

حکومت فرانسه به نفع استبداد روسيه دخالت کند، حزب سوسياليست پرولتاريا را به           

در ماه مارس .  اقدامات حتی تا حد دعوت به قيام، فرا خواهد خوانداخذ مصممانه ترين

        هنگLLامی کLLه کشLLمکش ميLLان فرانسLLه و آلمLLان بLLر سLLر مLLراکش بLLه اوج خLLود       ١٩٠٦

می رسيد، دفتر سوسياليستی بين الملل تصيميم گرفت که در صورت خطر بروز جنLگ    

شLکل بLرای جلLوگيری از     به احزاب سوسياليستی بين الملل و تمامی طبقLه کLارگر مت           " 

البتLLه ايLLن  ."  عمLLل را ارائLLه نمايLLد روش هLLایجنLLگ و يLLا خاتمLLه دادن بLLه آن بهتLLرين   

می بايست جنگی در گيرد تLا اهميLت واقعLی آن آزمLايش شLود،             . قطعنامه ای بيش نبود   
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هرحLال از بخLت بLد    ه بL . ولی بورژوازی به انواع داليل از اين آزمLايش پرهيLز مLی کنLد            

  .وابط بين المللی بسيار قوی تر از منطق ديپلماسی استبورژوازی، منطق ر

ورشکستگی دولتی روسيه، صرفنظر از اينکه چه در نتيجه مديريت مسLتعمر امLور    

توسLLط بورکراسLLی باشLLد و چLLه توسLLط حکLLومتی انقالبLLی اعLLالم شLLود کLLه از پرداخLLت           

. ذاشLت ی گناهان دولت پيشين سرباز می زنLد، اثLری مهيLب بLر فرانسLه خواهLد گ          جزيه

حزب راديکال که اکنون سرنوشت سياسی فرانسه را در دست خود دارد، با رسيدن به 

از ايLن رو، مLی تLوان از هLر     . قدرت، عهده دار حفاظت منافع سLرمايه نيLز گشLته اسLت           

نظر پذيرفت که بحران مالی ای که در اثر ورشکستگی روسيه پيش می آيLد، مسLتقيمًا         

نسLه تکLرار خواهLد شLد کLه تنهLا بLا انتقLال قLدرت            بشکل بحLران حLاد سياسLی ای در فرا         

هرصLورت، يLا از طريLق انقLالب در لهسLتان يLا        ه  بL . بدست پرولتاريLا پايLان توانLد يافLت        

بدنبال عواقب يک جنگ اروپائی و يا در نتيجه ورشکستگی دولت روسيه، انقالب بLه             

  .قلمروی اروپای کاپيتاليستی کهن اشاعه خواهد يافت

حوداث خارجی ماننLد جنLگ يLا ورشکسLتگی، انقLالب چLه بسLا            ولی حتی بدون فشار     

ممکن است در آينده ای بسيار نزديک به علت باال گLرفتن شLديد مبLارزه ی طبقLاتی در         

در اينجا سعی نخواهيم کرد به فرضLيات ديگLری   . يکی از کشورهای اروپائی فرا برسد   

اهد نهLاد، ولLی ديگLر    بپردازيم که کدام کشور اروپائی نخست به جاده ی انقالب گام خو      

در اين ترديدی نيست که تضادهای طبقاتی در کشورهای اروپائی در ايام اخير بLه اوج     

  .حّدت خود رسيده اند

رشLLد بسLLيار سوسLLيال دمکراسLLی در آلمLLان در چLLارچوب مشLLروطيت شLLبه اسLLتبدادی 

.  بورژوائی بر خواهد انگيخLت   -ناگزير پرولتاريا را به نبردی آشکار با سلطنت فئودال        

در سLال اخيLر مسLأله ايسLتادگی در برابLLر کودتLای سياسLی از طريLق اعتصLاب عمLLومی         

در فرانسLه،  . يکی از اساسی ترين مسائل حيLات سياسLی پرولتاريLای آلمLان شLده اسLت        

انتقLال قLدرت بLLه حLزب راديکLال بطLLور قطعLی پرولتاريLا را از بنLLدهائی کLه همکLاری بLLا         

يزم و قدرت سياسی کليسLا بدسLت و پLايش    ناسيونالضداحزاب بورژوائی در مبارزه بر      
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هLای جLاودان چهLار     حLزب سوسياليسLت، غنLی از سLنت     . پيچيده بLود، رهLا خواهLد کLرد        

انقالب و بورژوازی محافظه کار که خود را در پشت نقاب راديکLاليزم پوشLانده اسLت،          

زم ريادر بريتانيا که دو حزب بورژوائی االکلنگ پارلمانت. رودروی يکديگر ايستاده اند

را قرنی است به حرکت در می آورند، پرولتاريا در اثر عوامل بسياری اخيرًا در مسير  

با وجود اينکه در آلمان اين فراشد چهار دهه به طول . سياسی مستقلی قدم نهاده است

انجاميد، طبقه کارگر بريتانيا با داشتن اتحاديه های کارگری نيرومند و برخورداری از      

تصLLادی، ممکLLن اسLLت بLLا چنLLد جهLLش بLLر سLLپاه سوسLLياليزم اروپLLا تجربLه ی مبLLارزات اق 

  .سبقت جويد

چLه، گذشLته از نLابودی    . اثر انقالب روسيه بر پرولتاريLای اروپLا بسLيار عظLيم اسLت        

اسLتبداد روسLLيه کLLه نيLروی اساسLLی ارتجLLاع اروپاسLLت، ايLن انقLLالب شLLرايط الزم اوليLLه    

  . خواهد کردانقالب را در آگاهی و ُخوی طبقه کارگر اروپا ايجاد

گونه که انکشاف سرمايه داری مناسبات اجتمLاعی را دگرگLون سLاخت، نقLش              همان

امLا کLLار  . احLزاب سوسياليسLت نيLز دگرگLون سLاختن آگLاهی طبقLه کLارگر بLوده و هسLت          

به . آژيتاسيون و سازماندهی در ميان صفوف پرولتاريا در خود عاملی بازدارنده دارد            

به سوسياليزم روی آورده اند و هر چه اين توده ها  نسبت که توده های بيشتری همان

بيشLLتر متشLLکل شLLده و انضLLباط يافتLLه انLLد، بLLه همLLان نسLLبت محافظLLه کLLاری احLLزاب            

سوسياليست اروپا، بويژه بزرگترين آنها، حزب سوسيال دمکرات آلمان، نيLز افLزايش         

مثابLLه سLLازمانی کLLه تجربLLه سياسLLی     ه در نتيجLLه، سوسLLيال دمکراسLLی بLL   . يافتLLه اسLLت 

پرولتاريLLا را در خLLود اندوختLLه اسLLت، ممکLLن اسLLت در زمLLانی مشLLخص مسLLتقيمًا بLLه         

به عبارت . بازدارنده ی کشمکش آشکار ميان کارگران و ارتجاع بورژوائی تبديل شود

 -ديگLLر ايLLن امکLLان وجLLود دارد کLLه در زمLLانی مشLLخص محافظLLه کLLاری پروپاگانديسLLت    

 در دست گرفتن به منظورولتاريا سوسياليست احزاب پرولتری از مبارزه ی مستقيم پر

  ))ايLLن تLLأثير ((تLLأثير عظLLيم انقLLالب روسLLيه نشLLان مLLی دهLLد کLLه    . قLLدرت جلLLوگيری کنLLد 

محافظه کاری و جريان عادی امور حزب را از ميان خواهLد بLرد و مسLأله زورآزمLائی          
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. آشLLکار را از ميLLان پرولتاريLLا و ارتجLLاع کاپيتاليسLLتی در دسLLتور روز قLLرار خواهLLد داد 

زه بLLرای حLLق رأی عمLLومی در اتLLريش، ساکسLLونی و پLLروس تحLLت تLLأثير مسLLتقيم   مبLLار

با انقالب در شرق ايده آليزم انقالبLی  . اعتصابات اکتبر در روسيه سخت شدت يافته اند 

به پرولتاريای غرب سرايت خواهد کرد و ايLن آرزو را در او برخواهLد انگيخLت کLه بLا        

تاريLای روسLيه حتLی صLرفًا بLه علLت         چنانچLه پرول  . صحبت کند " به روسی "دشمنانش  

پيشامد موقتی شرايط در انقالب بورژوائی ما، به قدرت برسد، از يک سو با خصومت      

متشLLکل ارتجLLاع جهLLانی و از سLLوی ديگLLر بLLا آمLLادگی پرولتاريLLای جهLLان در پشLLتيبانی    

  .متشکل از وی مواجه خواهد گشت

يLار دارد رهLا شLود، بLه     اگر طبقLه کLارگر روسLيه تنهLا بLه اميLد آنچLه کLه خLود در اخت             

انقالب سLرکوب خواهLد   ضLد مجرد اينکه دهقانان به او پشLت برگرداننLد، مسLلمًا بدسLت            

طبقه کارگر روسيه چاره ای نخواهد داشت جز اينکه سرنوشLت حاکميLت سياسLی               . شد

خود و در نتيجه سرنوشت کل انقالب روسيه را به سرنوشت انقLالب سوسياليسLتی در        

 دولتی که بواسLطه پيشLآمد مLوقتی شLرايط         - قدرت عظيم سياسی   آن. اروپا مرتبط سازد  

در انقالب بورژوائی روسLيه نصLيب وی گرديLده، بLه وزنLه ی کفLه مبLارزه طبقLاتی کLل                  

انقالب در پشLت، و  ضLد بLا قLدرت دولتLی در دسLت،        . جهان سرمايه داری خواهLد افLزود      

ان خLLود در مLL ارتجLLاع اروپLLائی در مقابLLل، طبقLLه کLLارگر روسLLيه بLLه سLLوی تمLLام رفيLLق     

سراسر جهان بانگ کهن را، کLه ايLن بLار بLرای حملLه ی نهLائی خواهLد بLود، برخواهLد             

  :آورد

!!کارگران همه ی جهان متحد شويدکارگران همه ی جهان متحد شويد   
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  ∗∗∗∗∗∗∗∗ مبارزه برای قدرت مبارزه برای قدرت--١٠١٠

م=ان تح=ت عن=وان    يدر برابر ما ج=زوه ای ق=رار دارد در ب=اره ی برنام=ه و تاکتي=ک ها       

   ". نام=ه ای ب=ه رفق=ا در روس=يه     -تکاليفی ک=ه پرولتاري=ای روس=يه ب=ا آن روب=رو اس=ت             "

 ،  Martynov مارتيُنف  -، اAstrov، َاسترف P.Axelrod َاکسيلُرد -اين سند را پ

  . امضا کرده اندS.Semkovsky سنکوفسکی - و سMartov  مارتف-ل

به طرزی بسيار کل=ی مط=رح ش=ده اس=ت، و ه=ر چ=ه       " نامه"مسأله ی انقالب در اين  

نويس==ندگان از ش==رح م==وقعيتی ک==ه ب==روز جن==گ ايج==اد ک==رده اس==ت، ب==ه چش==م ان==دازهای    

ق=ت  سياسی و نتايج تاکتيکی نزديک تر می شوند، ب=ه هم=ان نس=بت ني=ز از روش=نی و د            

مطل==ب کاس==ته م==ی ش==ود ت==ا آنج==ا ک==ه مف==اهيم، پراکن==ده و تع==اريف اجتم==اعی خ==ود م==بهم          

  .می گردند

در وهله ی اول : نظر می رسد که دو حالت بر روسيه غالب است      ه  از خارج چنين ب   

توجه به دفاع ملی که نظريات ُرمانف ها تا پلخانف را شامل می ش=ود و دوم نارض=ائی    

  تا ب=روز آش=وب ه=ای خياب=انی را     Frondeورکراتيک فروند  عمومی که اپوزيسيون ب   

    چن==ين در ب==اره ی آزادی ت==وده ای در آين==ده  اي==ن دو حال==ت غال==ب ه==م . در ب==ر م==ی گي==رد 

 ت==وهم م==ی آفرينن==د، آزادی ت==وده ائ==ی ک==ه گوي==ا از مب==ارزه در راه دف==اع مل==ی برخواه==د        

           "ق==الب ت==وده ایان"ل==يکن اي==ن دو حال==ت ت==ا ح==د زي==ادی مس==ئول ط==رح مس==أله    . خاس==ت

مط=رح ش=ده   " دف=اع مل=ی  "حت=ی موقعيک=ه ص=ورًا در مقاب=ل        . صريح هس=تند  غيربوجهی  

  .باشد

                                                 
 ∗     ت- ل-١٩١٥ اکتبر ١٧، پاريس، ناشه اسلوواز   
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هايش با خود هيچ مسأله انقالبی و يا نيروهای انقالبی ب=رای ح=ل         جنگ  ورشکست  

برای ما تاريخ با تسليم ورشو به شاهزاده ی باواری        . اين مسائل بوجود نياورده است    

تض=ادهای انقالب=ی و نيروه=ای اجتم=اعی ه=ر دو همانن=د ک=ه نخس=ت در              . ی شود آغاز نم 

البت==ه ب==ا گذش==ت ده س==ال اي==ن تض==ادهای انقالب==ی و      .  ب==ا آن مواج==ه ش==ديم  ١٩٠٥س==ال 

ب===روز جن===گ ص===رفًا  . نيروه===ای اجتم===اعی بط===ور قاب===ل مالحظ===ه ای تغيي===ر يافت===ه ان===د   

در ع=ين   . س=اخته اس=ت   ورشکستگی عينی رژيم را بشکلی مکانيک وار و گويا نمايان           

حال جنگ آگاهی اجتماعی را نيز مغشوش کرده و بنظر می آيد که آرزوی مقاومت در      

 ب=ه  )١٠(چن=ين احس=اس نف=رت نس=بت ب=ه رژي=م س=وم ژوئ=ن           و ه=م  )٩(برابر هين=دنبورگ    

از " جن=گ م=ردم   "گون=ه ک=ه س=ازماندهی        ل=يکن هم=ان   . سرايت نم=وده اس=ت    " همگان"

اری روبرو می يابد، و در نتيجه حقيقی ب=ودن روس=يه   همان نخست خود را با پليس تز     

گون=ه پ=ويش در    ب=ه هم=ان  آشکار م=ی ش=ود،   " جنگ مردم"سوم ژوئن و افسانه بودن     

ني=ز در آس==تانه ظه=ور، خ==ود را ب=ا پل==يس سوسياليس=ت پلخ==انف     " انق=الب م==ردم "جه=ت  

مواجه می بيند، شخص=ی ک=ه اگ=ر در پش=ت س=ر خ=ود کرنس=کی، ميليوک=ف، کوچک=ف و                       

انقالبی را ض=د انقالب=ی و  غيری مل=ی    ليب=رال ه=ا    مل=ی و     دمکرات ه=ای   کلی همه ی     بطور

  .نداشت، ممکن بود بتوان وی و کل گروهش را افسانه تلقی کرد

نم==ی توان==د تقس==يم بن==دی طبق==اتی مل==ت را نادي==ده انگاش==ته و ي==ا      " نام==ه"البت==ه اي==ن  

 و از رژي=م کن=ونی   فراموش کند که ملت می باي=د از راه انق=الب خ=ود را از نت=ايج جن=گ            

  .رهائی بخشد

ناسيوناليست ها و اکتبريست ها، ترقی خواهان، کادت ها، صاحبان صنايع و حتی         "

از روشنفکران راديکال يک ص=دا اع=الم م=ی دارن=د ک=ه بورکراس=ی ع=اجز از                 (!) بخشی

 دف==اع از کش==ور  ب==ه منظ==ور دف==اع از کش==ور اس==ت و طال==ب بس==يج نيروه==ای اجتم==اعی     

ب=رای دف=اع از دول=ت    "انقالبی اين موض=ع ک=ه     ضده در مورد ماهيت     اين نام ..." هستند

را تقب=ل م=ی کن=د،    " ه=ا  ، اشراف و ژن=رال بورکرات هااتحاد با حاکمان فعلی روسيه، با       

انقالبی        ض==د چن==ين نام==ه ب==ه درس==تی موض==ع      ه==م. ب==ه نتيج==ه ای درس==ت رس==يده اس==ت    
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در اينج==ا م==ا  . زدرا خ==اطر نش==ان م==ی س==ا   " وط==ن پرس==تان ب==ورژوای از ه==ر قم==اش    "

  . پاترُيت ها را، که در نامه هيچ اشاره ای به آنان نشده، نيز می افزائيم-سوسيال

 ن=ه ص=رفًا منطق=ی ت=رين     دمک=رات ه=ا  از اين نامه می باي=د نتيج=ه گرف=ت ک=ه سوس=يال             

حزب انقالبی بلکه تنها حزب انقالبی در کشورند، و در کن=ار آنه=ا ن=ه تنه=ا گ=روه ه=ائی        

انقالب=ی  غير انقالبی نااس=توارترند، بلک=ه اح=زاب    روش هایدر کار ُبرد وجود دارند که   

ح=زب سوس=يال دمک=رات در    " نارضائی عم=ومی "به عبارت ديگر عليرغم  . نيز هستند 

اي=ن اول=ين   .  کامًال منزوی استدر عرصه ی باز سياسیشيوه ی انقالبی طرح مسائل،    

  .نتيجه می بايد بدقت در برآوردهای مان منظور شود

بته بايد دانست که احزاب همان طبقات نيستند، چه ممکن اس=ت مي=ان موض=عی ک=ه       ال

ح====زب در پ====يش م====ی گي====رد و من====افع قش====ر اجتم====اعی ای ک====ه ب====ر آن متک====ی اس====ت،       

ناهماهنگی هائی ديده ش=ود ک=ه چ=ه بس=ا احتم=اًال در آين=ده ب=ه تض=اد ژرف=ی مي=ان آن دو                    

در اي=ن بح=ث   . ه ه=ا تغيي=ر کن=د     ممکن است س=لوک ح=زب تح=ت ت=أثير ُخل=ق ت=ود             . بينجامد

 اي=ن منط=ق اس=ت ک=ه باي=د ه=ر چ=ه بيش=تر در محاس=بات خ=ود ن=ه                براس=اس . شکی نيست 

 براساسبرمبنای عواملی ناپايدار و مشکوک نظير شعارها و تاکتيک های حزب بلکه   

عوام==ل پاي==دارتر ت==اريخی يعن==ی س==اختمان اجتم==اعی مل==ت، رابط==ه نيروه==ای طبق==اتی و     

  .آن اتکاء نمائيمگرايش های انکشاف 

اي==ن . از بررس==ی اي==ن مس==ائل ک==امًال اجتن==اب م==ی ورزن==د " نام==ه"ام==ا نويس==ندگان اي==ن 

 چيس=ت؟ نويس=ندگان ص=رفًا پاس=خ م=ی دهن=د ک=ه               ١٩١٥در روس=يه ی     " انقالب م=ردم  "

م=ا م=ی دان=يم پرولتاري=ا چ=ه       . توسط پرولتاريا و دمکراسی انج=ام بپ=ذيرد       " بايد"انقالب  

چيس=ت؟ آي=ا حزب=ی سياس=ی اس=ت؟ ب=ا آنچ=ه در ف=وق             " راس=ی دمک"معنی م=ی ده=د، ام=ا        

پس آيا توده های مردم اس=ت؟ ک=دام ت=وده؟ از         . اشاره رفت واضح است که چنين نيست      

ق==رار معل==وم اي==ن ت==وده هم==ان خ==رده بورژواه==ای ص==نعتی و تج==اری، روش==نفکران و         

  .فقط می تواند اينان باشد" نامه"منظور نويسندگان . دهقانان است
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اهمي=ت  " بحران جنگ و چشم اندازهای سياس=ی      "سله مقاله تحت عنوان     در يک سل  

برمبن==ای . ممکن==ه ی انقالب==ی اي==ن نيروه==ای اجتم==اعی را بط==ور کل==ی تخم==ين زده اي==م        

تجربي==ات انقالب==ی اخي==ر، تغييرات==ی را ک==ه در ط==ی ده س==ال گذش==ته در تناس==ب نيروه==ای    

     آي=ا اي=ن تغيي=رات   .  ب=ه پ=يش آم=ده، جوي=ا ش=ديم     ١٩٠٥اجتماعی موج=ود نس=بت ب=ه س=ال      

 او بوده است؟ اين پرسش برای قض=اوت  به زيانو يا ) بورژوازی( دمکراسی   به سود 

آي=ا  .  پرولتاريا مسأله مرکزی تاريخی استتاکتيک هایما در مورد دورنمای انقالب و  

 تاکنون نيرومند ت=ر ش=ده ي=ا حت=ی بيش=تر      ١٩٠٥ دمکراسی در روسيه از سال       -بورژوا

 -های گذشته م=ا پيرام=ون مس=أله سرنوش=ت ب=ورژوا      ته است؟ تمام بحثرو به زوال رف  

دمکراسی دورمی زده است و آنان که هنوز از پاسخ به اين مسأله عاجزن=د، چ=اره ای           

گونه  ال بدينئوما به اين س  . جز کورمال کورمال پيدا کردن راه خود در تاريکی ندارند         

ه امکان پذير نيس=ت، زي=را در آنج=ا    انقالب ملی بورژوائی در روسي: پاسخ می دهيم که   

 دست ک=م در  - ملیانقالب هایدوران .  دمکراسی واقعًا انقالبی اثری نيست     -از بورژوا 

مي=ان  . ه=ای مل=ی گذش=ته اس=ت     گونه که دوران جنگ    به همان .  سپری شده است   -اروپا

م=ا در عص=ری از امپري=اليزم بس=ر م=ی ب=ريم ک=ه           . اين دو رابطه ای الينف=ک وج=ود دارد        

فًا منحصر به نظام فتوحات استعماری نيست، بلکه به معن=ی رژي=م معين=ی در داخ=ل      صر

در اين نظام ملت ب=ورژوا ب=ا رژي=م که=ن در ض=ديت نيس=ت، بلک=ه اي=ن         . کشور نيز هست 

  .پرولتارياست که با ملت بورژوا در تضاد می افتد

ف==ا         نق==ش ناق==ابلی اي ١٩٠٥نق==د در انق==الب  ه ص==نعتگران و ت==اجرين خ==رده ب==ورژوا ب==  

جای هيچ شبهه ای نيست که اهميت اجتماعی اي=ن طبق=ه در ده=ه اخي=ر ب=يش               . کرده اند 

در قي=اس ب=ا کش=ورهای ديگ=ری ک=ه از انکش=اف اقتص=ادی         . از پيش ک=اهش يافت=ه اس=ت       

ی بنيان کن تر به نحوقدديمی تری برخوردارند، سرمايه داری روسيه با طبقات ميانی       

روشنفکر بدون ترديد رشد کمی بسياری کرده و نقش قشر . و شديدتر برخورد می کند

موه==وم           " اس==تقالل "ام==ا در ع==ين ح==ال حت==ی    . اقتص==ادی اش ني==ز فزون==ی يافت==ه اس==ت    

اهميت اجتماعی روشنفکران کامًال به نق=ش  . کلی از ميان رفته استه گذشته اش نيز ب  
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اندهی ص==نايع س==رمايه داری و در پ==رورش عقاي==د عم==ومی ب==ورژوائی     مآن==ان در س==از 

پيوستگی های مادی اش با سرمايه داری او را در تمايالت امپرياليس=تی        . بستگی دارد 

حت=ی بخش=ی   "مزب=ور " نام=ه "طور که قبًال هم ذکر شد، بنابر      همان. غرق ساخته است  

."  دف=اع هس=تند   منظ=ور ب=ه طال=ب بس=يج نيروه=ای اجتم=اعی      ... از روشنفکران راديکال  

 روش=نفکران راديک=ال ب=ر    هم=ه ی ، بلک=ه   بخش=ی اين مطلقًا نادرست است، زيرا نه تنها     

اين عقيده اند، و در واقع بايد گفت ک=ه ع=الوه ب=ر تم=امی بخ=ش راديک=ال روش=نفکران،         

دست کم تعداد قابل مالحظ=ه ای از روش=نفکران سوسياليس=ت، اگ=ر ن=ه اکثري=ت ايش=ان،           

بسختی می توان با آرايش ماهيت روشنفکران ب=ه ص=فوف     . ا می طلبند  نيز اين بسيج ر   

  .افزود" دمکراسی"

زم===ان ب===ا عق===ب نش===ينی روش===نفکران از مواض===ع انقالب===ی خ===ود،   ب===دين ترتي===ب ه===م

دمکراس==ی ش==هری ب==ه . ب==ورژوازی تج==اری و ص==نعتی ب==يش از پ==يش ن==زول ک==رده اس==ت 

ي=ن مي=ان تنه=ا دهقان=ان ب=اقی         در ا . عنوان عاملی انقالبی حتی ارزش يادآوری هم ندارد       

می مانند، اما تا آنجا که می دانيم نه اکسلرد و نه مارتف هرگز چندان امي=دی ب=ه نق=ش          

پ=س آي=ا ايش==ان ب=ه اي=ن نتيج=ه رس==يده ان=د ک=ه افت==راق        . مس=تقل انقالب=ی آن=ان نداش==ته ان=د    

ت؟ بالوقفه طبقاتی در ميان دهقانان در طی ده سال اخير نقش آنان را مهمتر کرده اس=         

چنين فرضيه ای آشکارا در تضاد ب=ا تم=ام نت=ايج تئوري=ک و هم=ه ی تجربي=ات ت=اريخی                  

  .است

انق=الب  "صحبت م=ی کن=د؟ و از   " دمکراسی"در اين صورت نامه ی مزبور از کدام    

  چه مفهومی دارد؟" مردمی

آي=ا چن=ين ش=رايطی    . شعار مجلس مؤسسان خود مستلزم وجود شرايط انقالب=ی اس=ت      

وج=ه در تول=د فرض=ی     ه=يچ ه ام=ا بي=ان آن ب=    .  است برقرار اين شرايط    .وجود دارد؟ آری  

 دمکراسی، که گويا اکنون برای تسويه حساب با تزاريزم آماده و ق=ادر اس=ت،    -بورژوا

، اگر اين جنگ مسأله ای را ک=امًال آش=کار س=اخته باش=د، همان=ا       برعکس. متجلی نيست 

  .عدم وجود دمکراسی انقالبی در کشور است
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ه ی سوم ژوئن برای حل مسائل انقالبی داخل=ی از طري=ق امپري=اليزم ب=ه       تالش روسي 

اي===ن ب===دان معن===ی نيس===ت ک===ه اح===زاب مس===ئول ي===ا                   . شکس===تی آش===کار انجامي===ده اس===ت  

 مس=ئول رژي=م س=وم ژوئ=ن راه انق=الب را پ=يش خواهن=د گرف=ت، بلک=ه ب=دان معن=ی                    -نيمه

ر شده و طبقه حاکم=ه را ب=يش از   است که مسأله انقالبی با شکست مهيب نظامی بارزت      

پيش در مسير امپرياليزم خواهد راند، و اهميت تنها طبقه انقالبی در کشور دو چن=دان           

  .خواهد گشت

ائ==تالف س==وم ژوئ==ن متزل==زل ش==ده، اص==طکاک و کش==مکش ه==ای داخل==ی آن را از ه==م   

ه=ا ب==ه بررس==ی مس==أله   اي==ن ب=دان معن==ی نيس==ت ک=ه اکتبريس==ت ه==ا و ک=ادت   . دري=ده اس==ت 

      الب==ی ق==درت پرداخت==ه و حمل==ه ب==ه مواض==ع بورکراس==ی و اش==راف متح==د را ت==دارک          انق

        بلک==ه ب==دين معن==ی اس==ت ک==ه ق==درت مقابل==ه حکوم==ت در براب==ر فش==ار انقالب==ی    . م==ی بين==د

  .بی ترديد برای مدتی معين تضعيف گشته است

يس=ت ک=ه   اما اين ب=دان معن=ی ن  . سلطنت و بورکراسی اعتبار خود را از دست داده اند  

انحالل دومًا و تغييرات اخير کابينه نشان  . ايشان نجنگيده قدرت را واگذار خواهند کرد      

ام=ا سياس=ت ناپاي=داری    . دور اس=ت ه داد که چ=نن فرض=يه ای ت=ا چ=ه ان=دازه از حقيق=ت ب=               

بورکراتيک، که هر چ=ه بيش=تر رش=د خواه=د ياف=ت، ب=ه بس=يج انقالب=ی پرولتاري=ا توس=ط                

  .بسياری خواهد کرد کمک دمکرات هاسوسيال 

طبقات پائينی شهرها و روستاها بيش از پيش خسته، مغبون، ناراضی و خش=مگين             

اي==ن ب==دان معن==ی نيس==ت ک==ه ني==روی مس==تقل دمکراس==ی انقالب==ی دوش==ادوش    . م==ی گردن==د

مبارزه خواهد پرداخت، زيرا چنين نيروئی نه از مايه ی اجتماعی و نه از ه پرولتاريا ب

بلکه بی شبهه بدين معنی است که نارضائی عميق طبقات . ستافراد رهبر برخوردار ا   

  .پائين موجب تقويت فشار انقالبی طبقه ی کارگر خواهد گشت

هر چه پرولتاريا کمتر در انتظار پيدايش دمکراسی بورژوائی روزشماری کند و هر 

چه کمتر خود را با بی ارادگی و محدوديت های خرده بورژوازی و دهقانان وفق دهد،      

تا ب=ه  "ش برای ی ا نسبت در نبرد خود راسخ تر و آشتی ناپذيرتر شده، آمادگ        ه همان ب
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هم=راه کش=يدن           ه رف=تن، يعن=ی تس=خير ق=درت آش=کارتر و دورنم=ای اقب=ال او در ب=              " آخر

البته ه=يچ ک=اری ص=رفًا      . توده های غيرپرولتر در لحظه ی نهائی وسيعتر خواهد گشت         

اي=ن  . و غي=ره انج=ام نم=ی پ=ذيرد    " مص=ادره زم=ين ه=ا     "با پيش گذاشتن شعارهائی نظير    

تری در مورد ارت=ش ني=ز ک=ه دوام و ي=ا س=قوط حکوم=ت ب=دان         موضوع به نسبت وسيع   

توده ارتش تنه=ا زم=انی ب=ه س=وی طبق=ه ی انقالب=ی متماي=ل               . وابسته است، صادق است   

بلکه برای خواهد شد که دريابد که اين طبقه تنها به غرولند و تظاهرات کفايت نکرده، 

مسأله ای عينی و انقالبی . اش نيز می رود تصاحب قدرت می جنگد و احتمال پيروزی     

ه=ای اخي=ر    ه=ا و شکس=ت    که با جنگ- مسأله قدرت سياسی-در کشور مطرح می شود    

نارض=ائی  . طبقه حاکم=ه بيش=تر از پ=يش مخت=ل م=ی گ=ردد         . خوبی آشکار گرديده است   ه  ب

ليکن پرولتاريا تنها عام=ل انقالب=ی       . نی می يابد  ميان توده های شهری و روستائی فزو      

  . از اين شرايط بهره گيرد١٩٠٥است که می تواند اکنون به مراتب بيش از سال 

در عب==ارتی ب==ه نکت==ه ی مرک==زی اي==ن مس==أله نزدي==ک           " نام==ه"چن==ين م==ی نماي==د ک==ه   

ي=د  بدين ترتيب که گفت=ه م=ی ش=ود ک=ارگران سوس=يال دمک=رات روس=يه م=ی با                 . می گردد 

." عهده گيرنده رهبری مبارزه ی ملی برای سرنگونی رژيم سلطنتی سوم ژوئن را ب"

ب=ه عه=ده   "ام=ا اگ=ر   . چه مفه=ومی م=ی توان=د باش=د    ه ب" ملی"ما نشان داديم که مبارزه    

صرفًا بدين معنی نباشد که کارگران پيش=رفته م=ی بايس=ت ب=دون اينک=ه         " گرفتن رهبری 

زانه خون خود را بريزند، بلکه باين معنی باشد ک=ه   از خود بپرسند به چه منظور جانبا      

 کل مبارزه را، که قبل از هر چيز مبارزه ای پرولت=ری خواه=د       رهبری سياسی کارگران  

پيروزی در اين مب=ارزه م=ی باي=د ب=ه انتق=ال      بود، در دست گيرند، آنگاه روشن است که       

ی سوس=يال دمک=رات،   قدرت به طبقه ای که مبارزه را رهبری کرده، يعنی به پرولتاريا      

  . بينجامد

 عب==ارتی -نخواه==د ب==ود" حکوم==ت موق==ت انقالب==ی"از اي==ن رو مس==أله ص==رفًا تش==کيل 

تش=کيل   بلک=ه مس=أله    -توخالی که که فراش=د ت=اريخی مض=مون آن را مع=ين خواه=د ک=رد                

. ، يعنی تسخير قدرت توسط پرولتاري=ای روس=يه مط=رح اس=ت            حکومت انقالبی کارگری  
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ل==ی مؤسس==ان، ايج==اد جمه==وری، هش==ت س==اعت ک==ار در روز،      مطالب==اتی نظي==ر مجل==س م

ه=ا   جنگ، حق خودمختاری ملت خلع يد مالکين از زمين، همراه با خواست ختم فوری    

 اهمي=ت بس=ياری   دمکرات هاو تأسيس دول متحده اروپا در نقش آژيتاسيونی سوسيال        

 مس=أله  -س=ت اما انقالب پيش از هر چيز و در درجه ی نخست مس=أله ی ق=درت ا      . دارند

بلک==ه محت==وی اجتم==اعی  ) مجل==س مؤسس==ان، جمه==وری، دول متح==ده (ن==ه ش==کل دول==ت  

چنانچ==ه پرولتاري==ا آم==ادگی نب==رد ب==رای تس==خير ق==درت را نداش==ته باش==د،  . حکوم==ت اس==ت

مطالبات تأسيس مجلس مؤسسان و مص=ادره ام=الک تح=ت ش=رايط کن=ونی تم=ام اهمي=ت               

در ه لتاري=ا ق=درت را از چن=گ س=لطنت ب=     انقالبی خود را از دست خواهد داد، چه اگر پر       

  .نيآورد، هيچ کس ديگری اينکار را نخواهد کرد

آهنگ فراشد انقالبی مسأله ويژه ی ديگری است و بستگی به برخی عوامل سياسی 

چ=ه بس=ا ممک=ن اس=ت ک=ه اي=ن عوام=ل در تس=ريع ي=ا           . و نظامی، ملی و ب=ين الملل=ی دارد        

ام==ا ش==رايط ه==ر چ==ه باش==د،   . ؤثر باش==ندت==أخير، تس==هيل پي==روزی ي==ا شکس==ت انق==الب م==   

باالتر .  دريابد و آگاهانه در آن جهت گام برداردیپرولتاريا بايد مسير خود را به روشن

در ط==ول ت==اريخ  . از ه==ر چي==ز ديگ==ر باي==د خ==ود را از س==راب ه==ای فريبن==ده ره==ا س==ازد       

رد حال مض=رترين ت=وهمی ک=ه ب=يش از ه=ر چي=ز ب=ه پرولتاري=ا ص=دمه وا         ه پرولتاريا تا ب  

  . ديگران بوده استه آورده همواره اتکاء ب
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  هاها  يادداشتيادداشت
 

 از بنيان گذاران حزب سوسAيال  –) ١٨٧٣ -١٩٢٣ (Julius Martov مارتف -١

دمکAAرات روسAAيه و از همکAAاران نزديAAک لنAAين در دوره ی اوليAAه سوسAAيال دمکراسAAی    

  . مخالفت کرد١٩١٧بعدها يکی از رهبران منشويک ها شد و با انقالب اکتبر . روسيه

رهبران منشويک هAا کAه عضAو هيAأت      از –) ١٨٧١ -١٩٤٧ (Feodor Danدن  

 مخالفAت  ١٩١٧ نيز بود، وی با انقالب اکتبAر  ١٩١٧رئيسه شورای پتروگراد در سال  

  .کرد

 از رهبران منشويک ها که بعدًا –) ١٨٨٢ -١٩٥٩(Iraklii Tseretelliتسرتلی  

  . وزير بود١٩١٧نيز در حکومت موقت کرنسکی از مارس تا اوت 

 از تئوريسAAAين هAAAای  –) ١٨٦٩ -١٩٢٤ (Alexander Parvus پAAAارووس -٢

تروتسکی در همکاری با وی بAود کAه        . مارکسيست اروپای شرقی در اوايل قرن بيستم      

ولAی بعAدها کAه پAارووس از رهبAران جنAاح       . ابتدا به نتAايج تئAوری انقAالب مAداوم رسAيد       

موافق جنگ جهانی اول در حزب سوسيال دمکرات آلمان شد، تروتسکی بکلی از وی    

  .دجدا ش

  .١٩٠٦ تا ١٩٠٣ نخست وزير روسيه تزاری از سال SergeiY. Witle ويت -٣

 -١٩٠٥ وزير کشور در کابينه ی ويAت در دوره ی انقAالب            P.Durnovoدورنوو    

  .وی يکی از ارتجاعی ترين سياستمداران تزاری بود

 در جامعAه ی فئAودالی هAر يAک از     - the Third Estate"  قشر ممتاز سAوم  "-٤

اجتماعی برخوردار بودنAد خوانAده     / اقتصادی/ ه از امتيازات ويژه ی سياسی     اقشاری ک 

در طی  دوران . قشر ممتاز اول، روحانيون و قشر ممتاز دوم، اشراف بودند. می شدند
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گذار به سرمايه داری کليه اقشاری که در مبارزه عليه ايAن امتيAازات درگيAر بودنAد بAه                   

Third Estateب اجتماعی دقيق اين مقوله بسيار دشوار تعريف ترکي.  معروف شدند

 در اين باره    ١٧٨٧ -١٧٩٩انقالب فرانسه در کتاب خود، . Albert Soboulاست 

  :چنين می نويسد

. طبقAAات عامAAه را در روسAAتاها و شAAهرها در بAAر مAAی گرفAAت       " قشAAر ممتAAاز سAAوم   "

اگAر چAه   بورژوازی پائين و متوسط، عمدتًا صنعتگران و تاجران را نيز شامل می شد،   

بAه اينAان، اعضAاء      . تميز روشن بين اين کاتگوری های مختلف اجتماعی ممکن نيسAت          

آن رؤسای دادگاهی که به قشر اشAراف ارتقAاء   : حرفه های آزاد را نيز بايد اضافه کرد      

نماينAAدگان . نيافتAAه بودنAAد، وکAAال، ماموريAAت ثبAAت احAAوال، معلمAAين، دکترهAAا، و جراحAAان   

از جملAAAه          . ر فوقAAAانی بAAAورژوازی تعلAAAق داشAAAتند  بAAAزرگ و مAAAالی بAAAه قشAAA شAAAرکت هAAAای

      معتبرتAAAAرين شAAAAان متخصصAAAAين مAAAAالی، صAAAAاحبان کشAAAAتی، تحصAAAAيل داران ماليAAAAاتی، و 

    اينAAAان، از طريAAAق بسAAAيار از اشAAAراف سAAAبقت گرفتAAAه بودنAAAد، ولAAAی  . داران بودنAAAد بانAAAک

رمان شان اين بود که از طريق کسب مقامات دولتAی و تّشAرف، بAه صAفوف اشAرافيت                آ

، عليAرغم ايAن گونAاگونی اجتمAاعی، وحAدت       "قشAر ممتAاز سAوم     "آنچه که بAه     . راه يابند 

ذاتی اش می بخشAيد، مخالفAت آن بAا مراتAب موجAود ممتAاز و مطالبAه ی تسAاوی مAدنی                  

  .بود

  ٤٤و ٤٣از ترجمه ی انگليسی، صفحات 

 گرايشAAی در انقAAالب کبيAAر فرانسAAه کAAه جنAAاح چAAپ    - JacobinismاکAAوبينيزم   ژ-٥

شAان روبسAپير و مAارا را مAی تAوان نAام        از معAروف تAرين رهبAران   . رهبری جنبش بAود   

      تAAAAا قبAAAل از سAAAAقوط -١٧٩٣ -٩٤روبسAAAAپير رهبAAAر حکومAAAAت فرانسAAAه در دوره   . بAAAرد 

  .د بو-ژاکوبن ها از حکومت و روی کار آمدن ناپلئون بناپارت

 سياسAتمدار ارتجAاعی دوران   -)١٨٦٢ -١٩١١ (Peter Stolypin اسAتوليپين  -٦

در  . مقAام رئAيس الAوزرائی رسAيد      ه   بA  ١٩٠٥در دوره ی پAس از شکسAت انقAالب           . تزار
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دوره ی نخست وزيريش برنامه اصالحات ارضی ای را طAرح کAرد کAه هAدف آن کمAک             

  .ای روستاها بودبه انکشاف قشری از دهقانان ثروتمند و انهدام کمون ه

 توسAAط تAAزار نAAيکالی دوم   ١٩٠٥ پارلمAAان روسAAيه کAAه در سAAال   -Duma دومAAا -٧

قدرت اين پارلمان بسيار محدود بود و تزار به ميل خAود تصAميمات آن را              . تأسيس شد 

  .تصويب يا لغو می کرد

 ١٨٧١ خاندان سلطنتی حاکم بر آلمAان از سAال         -Hohenzollern هوهن زلرن    -٨

 کAAه رژيAAم سAAلطنتی را انقAAالب آلمAAان سAAرنگون کAAرد و قيصAAر ويلهAAم    ١٩١٨تAAا نAAوامبر 

  .استعفا داد

 فيلAAد مارشAAال   -)١٨٤٧ -١٩٣٤ (Paul von Hindenburg هينAAدنبورگ  -٩

 ١٩٢٥بعAدًا بسAال    . در جنگ جهانی اول فرمانده قوای آلمان شد       . پروسی ارتش آلمان  

مقAام کنسAول اعظAم     ه هيتلAر را بA  ١٩٣٣به رياست جمهوری انتخAاب شAد و در ژانويAه     

  .منصوب کرد

 اسAAتوليپين، ١٩٠٧ ژوئAAن ١٦ الAAی ١٤ در طAAی روزهAAای  - رژيAAم سAAوم ژوئAAن -١٠

 - نفAAر از اعضAAای دومAAا ٥٥نخسAAت وزيAAر وقAAت روسAAيه تAAزاری، از دومAAا خواسAAت کAAه    

.  را بAرای دسAتگيری و محاکمAه تسAليم دولAت کننAد         -همگی نمايندگان سوسيال دمکرات   

  .دوما اين خواست را نپذيرفت

استوليپين نمايندگان سوسيال دمکرات را دستگير کرده، دومای دوم را منحل کرد و 

دسAAتور انتخابAAات دومAAای سAAوم را همAAراه بAAا قAAوانين جديAAد انتخابAAاتی کAAه مغAAاير قAAانون     

يخ روسيه بAه رژيAم   راين کودتا دوره ای را آغاز کرد که در تا. اساسی بود صادر نمود  

تقويم قبل از انقالب روسيه مطابق می شAود بAا        سوم ژوئن به    . سوم ژوئن معروف شد   

 . ژوئن به تقويم متداول مسيحی١٦

 


