
 سه بینش از انقالب روسیه

  1939اوت 

  

  آرام نوبخت: برگردان

این اثر که به عنوان ضمیمه اي بر طرح تروتسکی براي بیوگرافی لنین به رشتۀ تحریر در آمد و در 

از دیدگاه  را اندازهاي انقالب روسیهچشمبیوگرافی ناتمام استالین به قلم او نیز گنجانده شد، 

تروتسکی خطوط کلی مواضع این سه را ترسیم می . پلخانف، لنین و خود تروتسکی مقایسه می کند

؛ )»مناسبات اجتماعی روسیه تنها براي انقالب بورژوایی به بلوغ رسیده است«(منشویک ها : کند

که لنین با نوشتن (» دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان«مبنی بر  1917تئوري لنین تا پیش از 

خود وي، به عنوان » انقالب مداوم«؛ و تئوري )نهاد يکنار به ،  آن را1917در سال  »تزهاي آوریل«

دنبال تروتسکی رد رویکرد استالین نسبت به بحث هاي مطرح شده را . »گناه اصلی تروتسکیسم«

یک ارتجاع به واقع ، »سوسیالیسم در یک کشور«و نشان می دهد که چگونه تئوري  می کند

  .بوروکراتیک علیه انقالب اکتبر بود

***  

، که به آزمایشگاهی بدل شد که از دل آن 1917براي انقالب » تمرین نهایی«، نه فقط به 1905انقالب 

تفکر سیاسی روسیه پدیدار گشت و همۀ گرایش ها و سایه روشن هاي  اصلیبندي هاي تمامی گروه

در مرکز مجادالت و اختالفات، طبیعتاً مسألۀ . ریزي شدشکل گرفت یا طرح ،درون مارکسیسم روسی

- ها و پیش ینشب این جنگ. آن جاي می گرفت انکشافخصلت تاریخی انقالب روسیه و مسیر آتی 



به بیوگرافی استالین، که هیچ نقش مستقلی در آن ایفا نکرد، مربوط  مستقیماًبینی ها به خودي خود 

ترین جاذبۀ کمفاقد پیرامون این موضوع نوشت،  وي ند مقالۀ معدود تبلیغی کههمان چ. نمی شود

، همان ایده ها را، منتها با توانایی به مراتب  شمار زیادي از بلشویک هاي اهل قلم. استتئوریک 

ت خود یهسم می بایست بنا به ماانقالبی بلشوی بینششرح و توضیح انتقادي . ترویج کردند تري،بیش

با این حال، تئوري ها سرنوشت خود را دارند، اگر در دورة نخستین . لنین بشود ازبیوگرافی  وارد یک

هیچ استالین ، یعنی زمانی که آموزه هاي انقالبی شکافته و درك شد، 1923تا  از آن پسانقالب و 

وضعیت به سرعت تغییر می کند؛ در این  به بعد 1924در آن صورت از پس موضع مستقلی نداشت، 

فیلم انقالب، به عقب زده می . گذشته آغاز می شود اساسیاتیک و بازنگري ربوروک ا برهۀ ارتجاعج

در نگاه اول، جاي . آموزه هاي کهنه، مشمول ارزیابی هاي جدید یا تفسیرهاي جدید می شود. شود

، در »تروتسکیسم«رمنشأ تمامی خطاهاي فاحش به عنوان س ،»انقالب مداوم«تعجب ندارد که مفهوم 

 لبا کما -»تئوریک«اي اصلی اثر و، محتینشنقد این ب ،ها از این پس تا سال. دارد قرار کانون توجه

شاید بتوان گفت که کل استالینیسم، در سطح  .استالین و شرکاي او را شکل می دهد - عذرخواهی

توضیح و . فرموله شد، بیرون آمد 1905ی که در سال تئوریک، از درون نقد به تئوري انقالب مداوم

نمی  که در تمایز با تئوري هاي منشویک ها و بلشویک ها قرار دارد، تا همین حد، تشریح این تئوري

  .یک ضمیمه باشد قالبتواند وارد این کتاب نشود، حتی اگر در 

  مرکب در روسیه انکشاف

با این حال . ماندگی آن شناخته می شودبا عقبروسیه انکشاف و توسعۀ پیش از هر چیز، خصلت 

کشورهاي پیشرفته با صرفاٌ یک یا دو قرن  انکشافبه معناي بازتولید سادة ماندگی تاریخی عقب

و تماماً جدید را به وجود می آورد که در » مرکب«یک فرماسیون اجتماعی  این امر بلکه. تأخیر نیست

مایه داري، در درون مناسب بربریت فئودالی یا شبه فنی و ساختاري سر دستاوردهايآن آخرین 

منحصر  درمی آوردند و رابطۀ متقابلِ هسلطتحت ون و گرا دگر اتفئودالی ریشه می دهند، این مناسب

ور اروپایی شکبه دلیل تأخیر تاریخی خود، تنها روسیه دقیقاٌ .  دنرا میان طبقات خلق می کنبه فردي 

حزب،  یک م به عنوان یک آموزه و سوسیال دمکراسی به عنوانمارکسیس در آن از آب درآمد که

این طبیعی است که مشکل . به تکامل نیرومند دست یافتند حتی پیش از انقالب بورژوا دمکراتیک



در روسیه مشمول ژرف مشخصاً همبستگی میان مبارزه براي دمکراسی و مبارزه براي سوسیالیسم 

  .تئوریک شد هاي ترین تحلیل

پیش  به شکل موهومی از به رسمیت شناختن انقالبِ -اساساً نارودنیک ها-لیستآت هاي ایده ادمکر

زدند تا به » دمکراتیک«ن انقالب برچسب یاآن ها به . بورژوایی سر باز زدندوان یک انقالب نرو به ع

ن، آن هم نه تنها از دیگرا - اسطۀ یک فرمول سیاسی خنثی، محتواي اجتماعی آن را پنهان سازندو

  . مین طور از خودشانهکه 

از اوایل دهۀ هشتاد قرن  ،در مبارزه علیه نارودنیکیسم گذار مارکسیسم روسی،اما پلخانف، بنیان

ملل مانند دیگر بلکه ، ندارد انکشاف ممتازاخیر دریافت که روسیه هیچ دلیلی براي انتظار یک مسیر 

سرمایه داري عبور کند و دقیقاً در امتداد این مسیر به آزادي سیاسی ضروري  باید از برزخ» بالد کفر«

 بورژوایی را بپلخانف نه فقط انقال. بیابد، دست در راستاي سوسیالیسمتر پرولتاریا براي مبارزة بیش

لکه ب ، جدا نمود؛لوم موکول کرده بودعمآینده اي نااز انقالب سوسیالیستی که به  به عنوان یک وظیفه

رار بود به آزادي سیاسی ق. روها را ترسیم کردوتی از نیابراي هر یک از این دو، ترکیب کامالً متف

وسیلۀ پرولتاریا در اتحاد با بورژوازي لیبرال متحقق شود؛ پس از چند دهه و در سطح باالتري از 

یم علیه بورژوازي سرمایه داري، پرولتاریا سپس به انقالب سوسیالیستی در مبارزه اي مستق انکشاف

  .دست می زد

انقالب ما به عنوان انقالب  ند که به رسمیت شناختفکران روسیه، همیشه به نظر می رسبراي روشن«

پرولتاریا، مبارزه  از نظر... آن است مقدار کردنبی، تنزل دادن و دادن بورژوایی، به معناي تغییر رنگ

جامعۀ بورژوایی، صرفاً یک مرحلۀ ضروري در  رآزادي سیاسی و براي جمهوري دمکراتیک د براي

  .»ب سوسیالیستی استمبارزه براي انقال

به چه معنا؟ . دنبه خصلت بورژوایی انقالب هستمعتقد مارکسیست ها مطلقاً «: نوشت 1905او در سال 

شده اند، خود به  واجبدگرگونی هاي دمکراتیک که براي روسیه  دسته از ست که آنابدان معناین 

اي ، بلکه برعکس بستر را برنددال بر تضعیف سرمایه داري، تضعیف حاکمیت بورژوایی نیستخود 

سرمایه  سیاییِآ و سریع، براي انکاشف اروپایی و نهتین بار و به طور واقعی، براي انکشاف وسیع سخن



اهند به مثابۀ یک طبقه ممکن خو را بار حاکمیت بورژوازي ینآن ها براي نخست. دنداري مهیا می کن

  .»ساخت

بلکه «، »ما نمی توانیم از چارچوب بورژوا دمکراتیک انقالب روسیه جهش کنیم«داشت که  تأکیداو 

  .»می توانیم این چارچوب را تا درجه اي عظیم بسط دهیم

 را براي مبارزة آتی پرولتاریا مساعدتريیعنی ما می توانیم در درون جامعۀ بورژوایی شرایط به مراتب 

خصلت بورژوایی انقالب، به نقطۀ عزیمت هر . در این محدوده، لنین از پلخانف پیروي کرد. ایجاد کنیم

  .دو جناح سوسیال دمکراسی روس بدل شد

عمومی  یدر تبلیغات خود فراتر از فرمول های) استالین(وبا کامالً طبیعی است که تحت این شرایط، کُ

  .نمی رفت ،ودکه فصل مشترك بلشویک ها و منشویک ها ب

ی برابر، مستقیم و انمنتخب بر اساس حق رأي همگ مجلس مؤسسانِ«: نوشت 1905او در ژانویۀ 

این مجلس به ما جمهوري دمکراتیک را ! مخفی؛ این همان چیزي است که باید اکنون برایش بجنگیم

  »من نیاز داریآیسم فوراً به لخواهد بخشید، که ما براي مبارزة خود در راستاي سوسیا

هدف سوسیالیسم؛  مروي براي مبارزة طبقاتی طوالنی در راستايبه عنوان قل ،جمهوري بورژوایی

  .چنین است چشم انداز

یک  از و پس از کشور شمار در مطبوعات پترزبورگ و خارج، یعنی پس از مباحثات بی1907در سال 

  :، استالین نوشتین انقالبتسخن یاتتجرببوتۀ  نی هاي تئوریک در یبزمون جدي از پیشآ

این که انقالب ما بورژوایی است، باید با نابودي نظام فئودالی و نه نظام سرمایه داري به فرجام برسد، «

در حزب ما ه و همه ر می رسد همبه نظ این که تنها با جمهوري دمکراتیک می تواند به کمال برسد،

  .»مورد توافق است

چه چیزي ختم می شود؛  چه چیزي آغاز می شود، گفت که بها استالین به جاي این که بگوید انقالب ب

جستجو در نوشته . کرد» جمهوري بورژواییفقط «او از پیش و کامالً به صراحت انقالب را محدود به 

او براي حتی یک نشانه از هرگونه چشم انداز انقالب سوسیالیستی در پیوند با براندازي  يها



تا رسیدن لنین به پترزبورگ،  1917آغاز انقالب فوریه در سال  حتی  از. دمکراتیک، عبث خواهد بود

  .باقی ماند چنان به قوت خودهم این موضع استالین

  دیدگاه منشویکی

شناسانۀ خصلت انقالب به  هویسم به طور اعم، توصیف جامعشنبراي پلخانف، آکسلرود و رهبران م

چرا که بیش از هرچیز از پیش مانع  عنوان یک انقالب بورژوایی، از لحاظ سیاسی ارزشمند بود،

یسین تاکت. اه ارتجاع می شدبورژوازي به اردوگ» رم دادن«و  ،تحریک بورژوازي با شبح سوسیالیسم

مناسبات اجتماعی روسیه تنها براي انقالب «نگرة وحدت گفت که ارشد منشویسم، آکسلرود، در ک

سیاسی در کشور ما، حتی  گانی از حقوقه با محرومیت همهجادر مو«و » ضج یافته استبورژوایی نُ

درت سیاسی وجود و دیگر طبقات اجتماعی براي قصحبتی از نبرد مستقیم میان پرولتاریا  نمی تواند

شرایط عینی تاریخی، . ط انکشاف بورژوایی استدرحال مبارزه براي شرایپرولتاریا ... داشته باشد

در مبارزه علیه دشمن مشترك به سرنوشت پرولتاریاي ما تبدیل می  را زياوهمکاري ناگزیر با بورژ

دگرگونی هایی محدود می شد که با منافع و دیدگاه محتواي انقالب روسیه از این رو از پیش به . »کند

  .هاي بورژوازي لیبرال سازگار است

م مطلقاً از پذیرش بلشویس. دقیقاً در این نقطه است که مخالفت بنیادي میان دو جناح آغاز می شود

و  لنین با نیرو.  ت، امتناع می کرداین که بورژوازي روسیه قادر به رهبري انقالب خود تا به آخر اس

انسجام بیکران و عظیم تري نسبت به پلخانف، مسألۀ ارضی را به عنوان مشکل مرکزي براندازي 

 .است) زمین(، مسألۀ ارضی معماي انقالب روسیه«: او تکرار کرد. دمکراتیک در روسیه مطرح کرد

توده ها در مبارزه براي زمین متکی  وضعیتمحاسبۀ بر ... فرجام شکست یا پیروزي انقالب باید 

برنامۀ ارضی ؛ و نگریستیک طبقۀ خرده بورژوا می به عنوان ه با پلخانف، دهقانان را النین همر. »شود

سازي، یک ملی«رة وحدت پافشاري کرد که در کنگ او. را به عنوان برنامۀ پیشرفت بورژوازي دهقانان

خواهد  تشدیدابزار بورژوایی است که به انکشاف سرمایه داري انگیزه خواهد داد؛ مبارزة طبقاتی را 

کشاورزي می شود، قیمت غالت  بخش را تقویت می کند؛ موجب سرریز سرمایه به جنبش ارضیکرد؛ 

انقالب ارضی، بورژوازي روسیه با سلب  بی تردید بورژواییِ با وجود خصلت. »را پایین می آورد

ن دلیل به سوي مصالحه با یمد و درست به هخصومت می ورزچنان هم خصوصی امالك از مالکیت



در برابر ایدة پلخانف مبنی بر . پروس حرکت می کند با الگويبر مبناي قانون اساسی  مطلقه سلطنت

او اعالم . یبرال، لنین ایدة اتحاد میان پرولتاریا و دهقانان را قرار داداتحاد میان پرولتاریا و بورژوازي ل

، به عنوان تنها »دیکتاتوري دمکراتیک«کرد که وظیفۀ همکاري انقالبی این دو طبقه، استقرار یک 

کردن  سازي رادیکال روسیه از زباله هاي فئودالی، ایجاد سیستم آزاد کشاورزان و پاكپاك ابزار

  .امریکایی و نه پروسی است با الگويانکشاف سرمایه داري  مسیر براي

چرا که انجام «به کمال برسد، » تنها با یک دیکتاتوري«او نوشت که پیروزي انقالب، می تواند 

نیاز دارند، مقاومت مستأصل زمین داران، بورژوازي بزرگ  دگرگونی هایی که پرولتاریا و دهقانان فوراً

ش هاي بدون دیکتاتوري، درهم شکستن مقاومت و دفع کردن تال. داشتو تزاریسم را دربرخواهد 

دیکتاتوري  کته نه یک دیکتاتوري سوسیالیستی، که یبلاما این ا. ، ناممکن خواهد بودضد انقالبی

بنیان هاي سرمایه ) بدون یک سلسله مراحل گذار تحوالت انقالبی(و این . دمکراتیک خواهد بود

بازتقسیم رادیکال امالك قادر به تحقق در بهترین حالت  ؛اهد گذاشتخوباقی داري را دست ناخورده 

، معرفی دمکراتیسم منسجم و کامل تا زمان شکل گیري جمهوري، ریشه کن کردن به نفع دهقانان

خانه، آغاز یک رازندگی روزمرة روستا که همین طور از ک آسیایی و فئودالی نه فقط ازخصوصیات 

یتاً گسترش شعله هاي انقالب به انهان و افزایش استانداردهاي زندگی و شرایط کارگر در ديبهبود ج

  .»خواهد بود اروپا

  پذیري موضع لنینآسیب

بلکه از سرنگونی ارضی به عنوان وظیفۀ محوري  ،لنین، تاجایی که نه از اصالحات قانون اساسی ینشب

اجتماعی را براي پیشبرد آن انتخاب می گرایانه از نیروهاي تنها ترکیب واقعانقالب حرکت می کرد و 

دیکتاتوري «ن حال حلقۀ ضعیف برداشت لنین، ایدة یابا  .به جلو بودمعرّف یک گام عظیم  ،نمود

 محدودیتزمانی بر لنین خود . رونی قرار داشتبود که در تناقضی د» دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان

مقصود او این بود که . خواند بورژواییحتاً که آن را صرا صحه گذاشت» دیکتاتوري«بنیادي این 

پرولتاریا به خاطر حفظ اتحاد خود با دهقانان، در انقالب پیش رو مجبور خواهد بود از طرح مستقیم 

می اما این به معناي چشم پوشی پرولتاریا از دیکتاتوري خود . وظایف سوسیالیستی صرف نظر کند

ان ردهقانان را دربرمی گرفت، حتی اگر با مشارکت کارگموضوع، دیکتاتوري جان کالم  در نتیجه.بود



لنین  در به عنوان مثال، در کنفرانس استکهلم، . د مشخص لنین درست همین را گفتردر موا. باشد

 چه برنامه اي درحال بحث «: ي تسخیر قدرت موضع گرفت، گفت»اتوپیا« علیه پلخانف کهنظر رد

آیا لنین . ین برنامه قدرت را بگیرد؟ دهقانان انقالبیچه کسی قرار است تحت ا. است؟ برنامۀ ارضی

لنین بین قدرت : او به خودش می گوید. دارد قدرت پرولتري را با این دهقانان خلط می کند؟ نه

او با تعجب . »فرق می گذارد دقتقانان به هسوسیالیستی پرولتاریا و قدرت بورژوا دمکراتیک د

تسخیر قدرت به دست دهقانان  ناما چه طور یک انقالب دهقانی پیروزمند بدو«: دوباره می گوید

پذیري موضع خود را آشکار لنین با شفافیت خاص، آسیب ،در این فرمول جدلی» انقالبی ممکن است؟

  .می کند

. شهرها هستند ،ها نقاط کلیدي اتصال آناکنده شده اند که رپ پهناوردهقانان بر سطح کشوري 

ع به تا جایی که در هر ناحیه، این مناف، هستند شاناز حتی فرموله کردن منافع عاجزدهقانان خود 

بازار ایجاد می شود و راه  پیوند اقتصادي میان ایاالت، به وسیلۀ. دشکل هاي مختلف ظاهر می شون

دهقانان در جستجوي رهایی خود از . در دست شهرها هستند ،آهن؛ اما هم بازار و هم راه آهن

. دنمحدودیت هاي روستا و تعمیم منافع خود، ناگزیر به وابستگی سیاسی  به شهر کشیده می شو

قشر کوالك طبیعتاً در جستجوي آن : نهایتاً، دهقانان در مناسبت اجتماعی خود هم ناهمگون هستند

اد با بورژوازي شهري حرکت دهد، درحالی که قشر دیگر روستا، است که این مناسبات را به سوي اتح

کامالً ناتوان از  ،تحت چنین شرایطی، دهقانان به معناي واقعی کلمه. یدآبه جانب کارگران شهري می 

  .تسخیر قدرت هستند

امی رهبران نظ باید گفت یا به طور دقیق تر رساندند،قدرت  بهقانان را هدر چین باستان، انقالب ها، د

هر بار به بازتقسیم زمین و استقرار یک سلطنت  امر این. نددخیزش هاي دهقانی را در قدرت قرار دا

تاریخ  خیزشی جدید،مجدداً و  بارِجدید  انباشت، با به بعد جا، که از این می انجامید» دهقانی«جدید 

کند، جامعه قادر خصلت دهقانی محض خود را حفظ مادام که انقالب . شددوباره از ابتدا آغاز می 

مبناي تاریخ آسیاي باستان، از جمله تاریخ روسیۀ  ،این. بیاید بیرونناامید و شوم  نیست از این حلقۀ

از اواخر قرون وسطی، هر خیزش پیرومند دهقانی ، نه یک حکومت دهقانی که در اروپا . آسیایی است

بت میزان به نس تر، یک خیزش دهقانیبه بیان دقیق. را به قدرت رساند گرایک حزب شهري چپ



در روسیۀ بورژوایی قرن . د بودنمموفقیت آن در تقویت موضع بخش انقالبی جمیعت شهري، پیروز

  .ت وجود داشته باشدسندست دهقانان انقالبی هم نمی توا بیستم، حتی صحبت از تسخیر قدرت به

  رویکرد نسبت به لیبرالیسم

معیار و سنگ محک تمایزات میان رویکرد نسبت به بورژوازي لیبرال، همان طور که گفته شد، 

انقالب روسیه تا چه حد می توانست .  سوسیال دمکرات ها بود فوفانقالبیون و اپورتونیست ها در ص

وظایفی پیش روي آن قرار  چهپیش رود؟ حکومت موقت انقالبی آتی چه خصلتی خواهد داشت؟ 

تنها بر مبناي خصلت بنیادي خواهد گرفت؟ و به چه ترتیبی؟ این پرسش ها با تمام اهمیت خود، 

در عوض بیش از هر چیز  تستی مطرح شود، و خصلت این سیاسرسیاست پرولتاریا می توانست به د

روي شم خود را به شکارا و با سماجت چآپلخانف . زي لیبرال تعیین می شدابا رویکرد نسبت به بورژو

ولتاریا به عنوان یک نیروي هر زمان که پر: بنیادي تاریخ سیاسی قرن نوزدهم می بستفرجام 

ة توده ارزبمهرچه . تغییر جهت می دهدمستقل جلو می آید، بورژوازي به سوي اردوگاه ضد انقالب 

هیچ کسی تاکنون ابزاري براي فلج . تر استاي متهورانه تر باشد، انحطاط ارتجاعی لیبرالیسم سریع

  .ساختن تأثیرات قانون مبارزة طبقاتی اختراع نکرده است

ما باید حمایت احزاب غیرپرولتري را گرامی «: پلخانف طی سال هاي نخستین انقالب، تکرار کرد

فیلسوف مارکسیسم، با موعظه هاي  .»از سوي خود دفع نکنیم نسنجیدهبداریم و آن ها را با اقدامات 

. تیافتنی نیسزندة جامعه براي او دست دادکه دینامیسمخسته کننده و یکنواخت خود نشان می 

طبقات و احزاب به واسطۀ منافع . می تواند یک فرد روشنفکر حساس را دفع کند» نسنجیدگی«

با قطعیت می توان «: لنین به پلخانف پاسخ داد. عی مورد حمله قرار می گیرند یا دفع می شوندااجتم

فراخوانی  به شما خواهند بخشید، و نه "نسنجیدهاقدام "ون ها یداران میلت که لیبرال ها و زمینفگ

ت، و یکبر مبناي یگانگی منافع مال بورژوازي اقشار باالي. دارانو نه فقط زمین. »براي مصادرة زمین

ران شار باالي خرده بورژوازي و روشنفکاق. داران دارندتر با نظام بانک ها، پیوند تنگاتنگی با زمینکم

همگی از جنبش توده اي آن ها  -به لحاظ مادي و اخالقی به مالکین بزرگ و متوسط وابسته هستند

ي بود که ده ها و ده ها میلیون رون، به منظور سرنگونی تزاریسم، ضردر این میا. مستقل در هراسند

تهییج کرد که هیچ و نامحدوداز خود گذشته قهرمانانه،  انقالبی رشبه یک یو را دیدگاننفر از ستم



م صاروح تخ در نتیجه باتوده ها تنها زیر پرچم منافع خود و . چیزي را به حالت تعویق درنمی آورد

. طغیان خواهند کرد داران آغاز می شود،مارگري که با زمینثاست آشتی ناپذیر نسبت به طبقات

 ماندگارقانون  به همین سبباز کارگران و دهقانان انقالبی،  در اپوزیسیوني بورژواز» نیروي دافعۀ«

  .قرار گیرداجتناب مورد » سنجیده«خود انقالب بود و نمی توانست با دیپلماسی یا اقدام 

پس از درهم شکستن قیام دسامبر، لیبرال ها که توجه سیاسی عموم را به لطف دوماي زودگذر به 

توجیه کنند و  مطلقه خود سعی کردند خودشان را در برابر سلطنتدست آورده بودند، با تمام توان 

مقدس ترین ستون هاي  ،زمانی که خطر -1905 نه چندان فعال خود را در پاییزضد انقالبی  نقش

ذاکرات پشت پرده رهبر لیبرال ها، میلیوکوف، که م .رفع و رجوع کنند -را تهدید می کرد» فرهنگ«

، کادت ها 1905، کامالً به درستی در مطبوعات نشان داد که در پایان سال را با کاخ زمستانی پیش برد

) کادت(کسانی که اآلن از حزب «: او نوشت. توده ها خود را نشان بدهند در مقابلحتی نمی توانستند 

علیه توهمات  ،با سازماندهی نشست ها نیامد حزب در آن مقطعله می کنند، به این خاطر که گ

حال و هواي آن زمان را میان تجمعات عمومی دمکراتیک در ... کندکیسم اعتراض انقالبی تروتس

، »ات تروتسکیسممتوه«درك این رهبر لیبرال از . »نشست ها متوجه نمی شوند یا به یاد ندارد

ترین الیه هاي درون شهرها، سربازان، دهقانان و  پایینسیاست مستقل پرولتاریا بود که همدردي 

را می » جمعیت تحصیل کرده«ن خاطر، یمدیدگان را به سوي شوراها جلب می کرد و به هتمامی ستم

تر آن ها مجبور بودند خود را هر چه بیش. زات همین ها آشکار می شدایک ها به مووتکامل منش. راند

ظاهر ی در بلوکی با تروتسک 1905تر در برابر لیبرال ها توجیه کنند، چرا که آن ها پس از اکتبر و بیش

امتیاز  اعطاي که جا رسیدبه این ویک ها، شنچی بااستعداد مبلیغاتتوضیحات مارتوف، ت. شده بودند

  .ضرروي بود ،توده ها» توهامات انقالبی«به 

  نقش استالین در این جدال

. بر همان مبناي اصولی شکل گرفت که در پترزبورگدرست سیاسی  هاي يبنددر تفلیس نیز گروه

و پیش بردن  فتح کردنردن ارتجاع، براي براي خرد ک«وردانیا، رهبر منشویک هاي قفقاز، نوشت که ژ

واحد از سوي نیروهاي پرولتاریا و  هدف جهت یک راین به وحدت آگاهانه و تالش د قانون اساسی،

درست است که دهقانان به جنبش کشیده خواهند شد، یک ... بورژوازي بستگی خواهد داشت



به آن می بخشند، اما نقش تعیین کننده را با این حال دو طبقه ایفا خواهند کرد،  ساسیاخصلت 

از این  را لنین ترس ژوردانیا. »بود سیاب آن ها خواهدآ در حکم آب براي درحالی که جنبش دهقانی

خواهد کرد، به تمسخر  درماندگیکارگران را محکوم به  ،ناپذیر نسبت به بورژوازيکه سیاست آشتی

... مسألۀ انزواي احتمالی پرولتاریا در سرنگونی دمکراتیک را بحث می کند و «ژوردانیا . رفتگ

دار را می شناسد و از همۀ متحدین ممکن پرولتاریا، او لیبرال هاي زمین! دهقانان رافراموش می کند

هرچند در استدالل هاي لنین » !قفقاز است در و این. دساو دهقانان را نمی شنا. آن هاست ۀتشیف

ژوردانیا دهقانان را . صحیح بود، ولی مشکل را در یک مورد بیش از حد ساده می کرد جوهرة خود

یافت، نمی توانسته احتماالً دهقانان رارة خود لنین می توان دشاو آن طور که از نمی کرد » فراموش«

آسا طی مقطعی زیر پرچم قانان به شکلی توفان ه، چرا که در این جا دباشدرا در قفقاز فراموش کرده 

چندان سیاسی نمی دید  با این حال در دهقانان یک متحد ژوردانیا. منشویک ها درحال قیام بودند

او اعتقاد . چون یک دژکوب تاریخی در اتحاد با پرولتاریا استفاده کندکه بورژوازي بتواند و باید هم

ده یا حتی مستقل در انقالب شوند و در تبدیل به نیروهایی هدایت کنن می توانندنداشت که دهقانان 

این مورد اشتباه هم نمی کرد؛ اما او اعتقاد هم نداشت که پرولتاریا قادر به هدایت قیام دهقانی به 

ایدة منشویکی اتحاد پرولتاریا با بورژوازي به معناي . و این خطاي مهلک او بود -سوي پیروزي است

با این واقعیت تعیین می  ،گرایی ارتجاعی این برنامهتخیل. بود انقیاد کارگران و دهقانان به لیبرال ها

رفتۀ طبقات، بورژوازي را از پیش به عنوان یک فاکتور انقالبی فلج می تجزیۀ بسیار پیششد که 

اتحاد با بورژوازي  دنبال کردن: جانب بلشویسم بود بهدر این مسألۀ بنیادي، حق تماماً . ساخت

در سال . ران و دهقانان قرار می دادگدمکراسی را در برابر جنبش انقالبی کارلیبرال، ناگزیر سوسیال 

، منشویک ها هنوز فاقد شجاعت الزم براي گرفتن تمام نتایج ضروري از تئوري انقالب 1905

و  رساندندنتیجۀ منطقی آن فرجام و ایده هاي خود را به آن ها  ،1917در سال . خود بودند» بورژوایی«

  .همۀ سعی خود را هم کردنددر این راه 

نب لنین طی سال هاي نخستین انقالب، در جادر مورد مسألۀ رویکرد نسبت به لیبرال ها، استالین 

عات مربوط به وموض هم دریک هاي رده پایین وشن دوره، حتی اکثریت منباید گفت که طی ای. ایستاد

جویانه نسبت به لیبرال ها، کرد ستیزهروی .بورژوازي معترض، به لنین نزدیک تر بودند تا به پلخانف

 )استالین( وبابراي یافتن سهم مستقل کُ ل جستجوبا این حا. رادیکالیسم روشنفکري بودسنت ادبی 



فرمول بندي  فقاز، استدالل هاي جدید یا حتی یکت اجتماعی قاتحلیل مناسبدر در این مسأله، 

ویک هاي قفقاز، ژوردانیا، نسبت به شنرهبر م .جدید از استدالل هاي قدیم، بیهوده خواهد بود

آقایان لیبرال «: ژانویه نوشت 9وبا پس از کُ. پلخانف به مراتب مستقل تر بود تا استالین نسبت به لنین

ده به سوي تزار دست وت سلطنت متزلزل تزار را نجات دهند، بیهدنبال این هستند که تخها بیهوده 

  »!کمک دراز می کنند

بله، آقایان؛ ... ه پا خاستۀ مردم، درحال تدارك براي انقالب هستند و نه سازش با تزارتوده هاي ب«

انقالب روسیه، اجتناب ناپذیر است؛ همان قدر اجتناب ناپذیر است که . تالش هاي شما بیهوده است

وبا کُ. و غیره و غیره» !آیا می توانید طلوع خورشید را متوقف کنید؟ مسأله این است! طلوع خورشید

: لنین تقریباً به شکل ادبی، نوشت بحث هاي دو سال و نیم بعد، با تکرار. از این پیش نرفت بیش

رهبر انقالب  ،تریروي محرکه، و حتی بسیار کمنمی تواند ن. بورژوازي لیبرال روسیه ضد انقالبی است«

با این . »دامن زده شودتانه علیه آن خسباید مبارزه اي سر دشمن قسم خوردة انقالب است و. باشد

حال، دقیقاً در همین مسألۀ بنیادي بود که استالین می رفت تا طی ده سال آتی یک دگردیسی کامل 

به عنوان قهرمان اتحاد با  امی یک بلوك با منشویک ها و از این روو به عنوان ح ،داشته باشد

پس از بازگشت  بود که تنها لنین .رو به رو شود 1917با انقالب فوریۀ ، منشویک ها در یک حزب واحد

  .دادمارکسیسم می خواند، پایان  تمسخرِاز خارج، به سرعت به سیاست مستقل استالین که او 

  دربارة نقش دهقانان

می دیدند که  را »استثمارشدگانی«و » زحمتکشان«کارگران و دهقانان صرفاً  درون درنارودنیک ها، 

مارکسیست ها، دهقانان را به مثابۀ خرده بورژواهایی  .سان به مارکسیسم عالقه مندندهمگی به یک

ادي یا به لحاظ مد که ندرنظر می گرفتند که تنها تاجایی می توانند به سوسیالیست تبدیل شو

بندي جامعه گرایی خاص خود، این خصلتنارودنیک ها با احساسات. معنوي، دیگر دهقان نباشند

در راستاي همین خط، جنگی . رك می کردندیک تهمت اخالقی به دهقانان دچون همشناسانه را 

براي درك مجادالت آتی میان . اساسی به مدت دو نسل میان گرایش هاي انقالبی روسیه رخ داد

کل سنت مارکسیسم تأکید کنیم  مطابق باضروري است که باري دیگر استالینیسم و تروتسکیسم، 

برعکس، او . رولتاریا محسوب نکردکه لنین هرگز براي لحظه اي دهقانان را متحد سوسیالیست پ



این . عظیم دهقانان نتیجه می گرفت نفوذ ناممکن بودن انقالب سوسیالیستی در روسیه را دقیقاً از 

  .ایده  در تمامی مقاالت او که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مسألۀ ارضی می پردازد، مشهود است

ما از جنبش دهقانی تا جایی پشتیبانی می کنیم که یک جنبش «: نوشت 1915لنین در سپتامبر 

براي مبارزه همراه با آن آماده ایم، اما تا جایی که این ) هاکنون و بالفاصل(ما .  کراتیک استانقالبی دم

کل جان کالم مارکسیسم در همین  .»باشدجنبش به جنبشی ارتجاعی و ضد پرولتري تبدیل نشده 

و بخشاً در عناصر شبه  سوسیالیستی را در پرولتاریاي غربلنین متحد . نهفته است وظیفۀ دوگانه

پافشاري  با لنین. پرولتري روستاهاي روسیه می دید، و نه هرگز در دهقانان به معناي دقیق کلمه

ر اعم مصادره، از دهقانان به طو سر حد ما از ابتدا تا به آخر، با هر وسیله اي، تا«: خاص خود تکرار کرد

از پرولتاریا در برابر ) و نه حتی بعدها، بلکه در آن واحد(داران حمایت می کنیم و بعدها در برابر زمین

  .»دهقانان به طور اعم حمایت می کنیم

، ن سانیبددمکراتیک پیروزي خواهند یافت و -دهقانان در انقالب بورژوا«: نوشت 1906او در مارس 

پرولتاریا در انقالب . کرد دنخواه تمام و دهقانان کامالً فرسوده روحیۀ انقالبی خود را به عنوان

واقعی روحیۀ انقالبی  طورتنها به  بدین ترتیبدمکراتیک پیروزي خواهد یافت، و -بورژوا

جنبش «او در ماه مه همان سال، تکرار کرد که . »شکار خواهد کردآسوسیالیستی حقیقی خود را 

این مبارزه اي نه علیه بنیان هاي سرمایه داري، که براي . ستدهقانان، جنبش یک طبقۀ متفاوت ا

رد این دیدگاه را می توان در یک مقاله تا مقالۀ بعدي، از یک . »تسویۀ تمامی بقایاي فئودالیسم است

زبان و مثال ها تغییر می کند، اما تفکر اصلی به همان . جلد تا جلد دیگر نوشته هاي لنین پی گرفت

 یافتهاگر لنین در دهقانان متحد سوسیالیستی را . نمی توانست طور دیگري باشد. شکل باقی می ماند

دیکتاتوري پرولتاریا « انقالب و محدود کردن بورژواییلیلی براي اصرار بر خصلت ترین دبود، کوچک

در آن موارد که لنین نویسندة این کتاب را به . به وظایف دمکراتیک محض نمی یافت »و دهقانان

من از گرایش هاي  عدم شناخت عنواندهقانان متهم می کرد، او به هیچ » دست کم گرفتن«

 - از نظر لنین -را در ذهن نداشت، بلکه برعکس مقصود او درك ناکافی من ستی دهقانانیلسوسیا

 يدمکراتیک دهقانان، توانایی آن به ایجاد قدرت خود و از این رو جلوگیر-نسبت به استقالل بورژوا

  .ستی پرولتاریا بودیلقرار دیکتاتوري سوسیااز است



زمان ارتجاع ترمیدوري که آغازش تقریباً همل این مسأله، تنها در سال هاي وح اصولارزیابی مجدد 

از این پس، اعالم شد که اتحاد کارگران روسیه و دهقانان به . شد شروعبود با بیماري و مرگ لنین، 

تحقق  به خدشه ناپذیر يتعهدبه عقب و  شتد تضمینی کافی در برابر خطرات بازگخودي خو

جایگزین کردن تئوري انقالب جهانی با لین با استا. سوسیالیسم در درون مرزهاي اتحاد شوروي است

ه نامید، و ب» تروتسکیسم«ارزیابی مارکسیستی از دهقانان را تئوري سوسیالیسم در یک کشور، 

  .، که کل گذشتهامروزنه فقط در ارتباط با  آن هم عالوه

ا بوده است البته می توان این سؤال را طرح کرد که آیا دیدگاه کالسیک مارکسیستی از دهقانان خط

 جا در این. فراتر از محدودیت هاي بازنگري کنونی هدایت خواهد کردبه این موضوع ما را . یا خیر

لیستی با گفتن این کفایت می کند که ارزیابی مارکسیسم از دهقانان، هرگز طبقه اي غیر سوسیا

که توانایی بل، نیستخرافاتی فقط مارکس خود گفت که دهقان، . نبوده است یستاق و اخصلت مطل

رژیم دیکتاتوري پرولتاریا . تغیر، ماهیت خود دهقان نیز تغییر می کنددر شرایط م .هم دارد لاستدال

تاریخ هنوز . گشود ها فرصت هاي گسترده اي را براي تأثیرگذاري بر دهقانان و بازآموزي آن

  .محدودیت این فرصت ها را به اتمام نرسانده است

رویکرد  ،هیر شورويمادر اتحاد ج یاست که نقش رو به رشد قهر دولتبا این وجود اکنون روشن 

هاي روس از نارودنیک ها بود، نه فقط رد نکرده، که  نسبت به دهقانان را که وجه تمایز مارکسیست

ت سال از از این نظر هرچه باشد، پس از بیس با این حال امروز وضعیت.  اساساً به اثبات رسانیده است

، هیچ کسی در 1924رژیم جدید، همچنان تردیدي نیست که تا انقالب اکتبر یا درست بگوییم تا 

دهقانان را یک فاکتور سوسیالیستی تغییر و تحوالت نمی  -به خصوص لنین-اردوگاه مارکسیست ها

. اپذیر بودبدون کمک انقالب پرولتري در غرب، بازگشت در روسیه اجتناب ن که تکرار کردلنین . دید

  .نیست جز نخستین فاز بازگشت بورژوازي بوروکراسی استالینیستی هیچ چیز: او اشتباه نمی کرد

  تروتسکی مدافع موضع سوم است

اما در کنار آن ها، . در باال نقاط عزیمت دو جناح اصلی سوسیال دمکراسی روسیه را تحلیل کرده ایم

و ما در آن سال ها ناشناخته ماند، ه شد که در طلوع نخستین انقالب، یک موضع سوم فرمولو 



تأیید شد،  1917متعهدیم در این جا با تمامیت الزم بیاوریم؛ نه فقط به این خاطر که در رویدادهاي 

ه خصوص به این دلیل که هفت سال پس از انقالب اکتبر، این بینش پس از وارونه شدن، نقشی بلکه ب

  .استالین و کل بوروکراسی شوروي ایفا نمودنشده در تکامل سیاسی بینیپیش

این جزوه وضعیت سیاسی را به آن . ، جزوه اي به قلم تروتسکی در ژنو منتشر شد1905در آغاز سال 

و نویسنده به این نتیجه رسید که کارزار  رخ نمود، تحلیل می کرد 1904صورت که در زمستان 

ها از همۀ فرصت تاحد امکان ي لیبرال ها، ایی ضیافت ها از سوپمستقل طومارهاي اعتراضی و بر

ن بست ب بهان رادیکالی که به لیبرال ها امید بسته بودند، همراه با آن ها رکاستفاده کرده بود؛ روشنف

، اما ناتوان از تضمین مهیا می کردشرایط مساعدي براي پیروزي داشت جنبش دهقانی . رسیده بودند

این مسیر،  ۀ پرولتاریا ممکن بود؛ فاز بعدياز خالل قیام مسلحان، تنها تعیین تکلیف نهایی. آن بود

خونین نبۀ بود، چرا که پیش از یکش» ژانویه مهپیش از نُ«عنوان این جزوه، . می بوداعتصاب عمومی 

 عتصاب که پس از این تاریخ سر رسید، همراه با درگیرياموج نیرومند . پترزبورگ نوشته شده بود

نی یبپیش بر صریح يکه این موج اعتصاب را تکمیل می کرد، تأیید هاي مسلحانۀ اولیه اي

  .استراتژیک این جزوه بود

ته بود به یک نویسندة برجستۀ آلمانی تبدیل سندر آن مقطع توا کهس، یک مهاجر سیاسی روس پارو

 پاورس یک شخصیت استثنایی خالق بود که می توانست. ، مقدمه اي بر این جزوة من نوشته بودشود

تعادل درونی و عشق او فاقد . عقاید خود غنی کند اید دیگران شود و هم دیگران را باهم مبتال به عق

کافی براي کار بود تا سهمی سزاوار استعدادهایش به عنوان متفکر و نویسنده در جنبش کارگري 

ی از عصر اجتماع-، به خصوص در ارتباط با درك انقالبیدر رشد شخصی من او بی تردید. داشته باشد

س با شور و شوق از ایدة یک اعتصاب چند سال پیش از نخستین دیدار ما، پاور. تأثیر داشت ،ما

عمومی در آلمان دفاع کرد؛ اما در آن مقطع کشور درحال عبور از یک دورة طوالنی رونق صنعتی بود؛ 

خارجی با  فرد انقالبی یکوفق داده بود؛ تبلیغات » تسولرنهوهن«سوسیال دمکراسی خود را با رژیم 

س که در دومین روز پس از رویدادهاي پاور. اعتنایی تمسخرآمیزهیچ چیزي رو به رو نمی شد جز بی

نویس من در آن موقع آشنا شده بود، به نقشی استثنایی که خونین پترزبورگ با جزوة دست

  . مانده محکوم به ایفایش بود، رسیدپرولتاریاي روسیۀ عقب



سیار ب ما براي هر دوياز مکالماتی که  بود که با هم در مونیخ وقت صرف می کردیم، سرشارآن ایام 

س در آن مقدمه اي که پاور. دیگر نزدیک تر ساختاظ شخصی به یکروشنگرانه واقع شد و ما را به لح

او  ،طی چند صفحه. روسیه شده است یبوه نوشت، به شکلی استوار وارد تاریخ انقالزمان براي جز

تر شناخته شده خصوصیات اجتماعی روسیۀ عقب مانده را روشن کرد، خصوصیاتی که گرچه پیش

  .بود، اما هیچ کسی نتایج الزم را از آن استنتاج نکرده بود

رادیکالیسم سیاسی اروپاي غربی، همان طور که مشهور است، اساساً بر خرده «س نوشت که پاور

نه فقط که  وجود داشتند ور، و به طور کلی بخشی از بورژوازي کارگران پیشه. بورژوازي تکیه دارد

... زمان طبقۀ سرمایه دار آن را به حاشیه رانده بودبلکه هم پیشی گرفته بود،ها  آنتوسعۀ صنعتی از 

این . تا اروپایی ندچینی تکامل یافت با الگويتر شهرها بیشدر روسیه، طی دورة پیشا سرمایه داري، 

ترین اهمیت سیاسی، درحالی که از ري بودند، با خصلت صرفاً کارگزار، بدون کوچکشهرها، مراکز ادا

 انداران و دهقانبراي محیط اجتماعی زمین یعنی بازارها رامراکز تجاري،  نقشنظر روابط اقتصادي، 

با آغاز  فرایند سرمایه داري آن زمان هم که در حتی انکشاف آن ها هنوز ناچیز بود، .می کرد ایفا

و مراکز تجارت جهانی، این  ك هاي کارخانهوي خود، یعنی شهرگلاایجاد شهرهاي بزرگ بنا به 

درست همان چیزي که بازدارندة انکشاف دمکراسی خرده بورژوایی بود، به .. .انکشاف را متوقف کرد

. تولید شکل پیشه ورياف ضعیف شکاریا در روسیه خدمت کرد، یعنی اننفع آگاهی طبقاتی پرولت

  .پرولتاریا بالفاصله در کارخانه ها متمرکز شد

آن ها تنها قادر به افزایش . به جنبش کشیده خواهند شددهقانان تري از تر و عظیمتوده هاي عظیم

کومت هستند؛ آن ها نمی توانند یک ارتش ح سیاسی در روستاها، و به این شکل تضعیف آنارشی

- به مراتب بیشاز کار سیاسی سهم پرولتاریا انقالب،  جه با انکشافدر نتی. انقالبی منسجم ایجاد کنند

تر خواهد شد، انرژي سیاسی آن رشد خواهد همراه با این، خودآگاهی سیاسی وسیع. شد تر خواهد

  .کرد

یا مسئولیت حکومت موقت را به عهده بگیرد، : سوسیال دمکراسی با یک دوراهی رو به رو خواهد شد

کارگران این حکومت را، حکومت خود تلقی خواهند کرد، فارغ از . یا از جنبش کارگري دور بایستد

ا سرنگونی انقالبی در روسیه تنها ب... این که چگونه سوسیال دمکراسی خود را هدایت می کند



حکومت موقت انقالبی در روسیه، حکومت دمکراسی کارگري خواهد . کارگران می تواند انجام گیرد

رولتریاي روسیه را رهبري کند، در آن صورت این پاگر سوسیال دمکراسی جنبش انقالبی . بود

  .سوسیال دمکرات خواهد بود ،حکومت

الیستی نیست، اما فرایند انحالل حکومت موقت سوسیال دمکرات، قادر به انجام یک سرنگونی سوسی

یزي را براي کار سیاسی در اختیار آن خحاصل خاك ،جمهوري دمکراتیک رحکومت مطلقه و استقرا

  ».خواهد گذاشت

س را مالقت کردم و این بار در ، من باري دیگر پاور1905در گرماگرم رویدادهاي انقالبی پاییز سال 

ترکاً یک روزنامۀ کارگري با نام از هر دو جناح، مش تقالل تشکیالتیما ضمن حفظ اس. پترزبورگ

. را منتشر کردیم» ناچالو«بزرگ سیاسی،  ر ائتالف با منشویک ها یک روزنامۀو د» وولُسا هکویسرو«

این تنها تا درجه اي . پیوند خورده است» س و تروتسکیپاور«تئوري انقالب مداوم اغلب با نام هاي 

 سس، متعلق به اواخر قرن گذشته است، زمانی که او در رأقالبی پاوردورة نقطۀ اوج ان. درست بود

 . ستی تئوري مارکس، حرکت می کردی، یعنی تحریف اپورتون»رویزیونیسم«اصطالح مبارزه علیه به

مانه تر، خوشدر جهت سیاست هاي مصم ل دادن سوسیال دمکراسی آلمانشکست تالش ها براي ه-

با شک و س نسبت به چشم انداز انقالب سوسیالیستی در غرب، پاور. بینی او را تضعیف کرد

حکومت موقت سوسیال «در آن زمان در نظر داشت که . ن داداشتر واکنش نتر و بیشردیدهاي بیشت

بینی او بنابراین نه به پیش. »دمکرات، قادر به انجام سرنگونی سوسیالیستی در روسیه نخواهد بود

ب سوسیالیستی، که تنها به استقرار یک رژیم دمکراسی کارگري یک به انقالدگرگونی انقالب دمکرات

مبناي بر  براي نخستین بار در آن اتریش اشاره داشت، جایی که،کم و بیش مانند نمونۀ در روسیه

  .یم بورژوایی نرفتژچوب یک ررسیستم کشاورزان یک حکومت کارگري برخاست که فراتر از چا

اصلخیر یک قارة جدید رشد کرد دمکراسی اتریشی اساساً از خاك ح. داشتماین نتیجه گیري را من ن

. کردمنحصربه فرد را تابع خود اي جوان ولی یمحافظه کار یافت و یک پرولتار یو به یک باره خصلت

باشکوه توانست برخیزد که تنها در نتیجۀ یک سرنگونی انقالبی دمکراسی روسی، برعکس، 

باقی  ه حکومت کارگري اجازه نمی داد در چارچوب دمکراسی بورژواییآن به هیچ وجه ب دینامیسم

آغاز شد، به گسست کامل ما در اوایل جنگ  1905ی پس از انقالب اختالفات ما که اندک. بماند



س، وجه انقالبی او را تمام و کمال کشته بود، و او در جبهۀ زمانی که وجه شکاك پاوریعنی انجامید؛ 

بخش نخستین رئیس جمهور آلمان، ابرت، تبدیل ظاهر شد و بعدها به مشاور و الهامامپریالیسم آلمان 

  .شد

  تئوري انقالب مداوم

و توجیه تئوري انقالب مداوم  تکامل، بیش از یک بار به »ژانویه مپیش از نه«من با آغاز از جزوة 

به  ]لنین[افیراین بیوگ به خاطر اهمیتی که این تئوري بعدها در تکامل ایدئولوژیک قهرمان. بازگشتم

 اجخود در این  1906- 1905از آثار  ینقل قول هاي دقیق در قالبدست آورد، ضروري است که آن را 

  :ارائه کنم

هستۀ جمعیت یک شهر مدرن، دست کم در شهرهایی با اهمیت اقتصادي و سیاسی، متشکل از «

که اساساً طی انقالب کبیر فرانسه دقیقاً همین طبقه، . طبقه اي به شدت متمایز از مزدبگیران است

در کشوري که به لحاظ ... ده در انقالب ماستنناشناخته بود، محکوم به ایفاي نقشی تعیین کن

پرولتاریا ممکن است سریع تر از یک کشور سرمایه داري پیشرفته به اقتصادي عقب مانده تر است، 

خایر ذولتاریا به نیروهاي تکنیکی و فرضِ وجود نوعی وابستگی خودکار دیکتاتوري پر. قدرت برسد

. و شدیداً ساده شده نشأت می گیرد "اقتصادي"داوري است که از ماتریالیسم یک کشور، یک پیش

در  یصنعت با وجود آن که نیروهاي مولد...  چنین دیدگاهی هیچ وجه اشتراکی با مارکسیسم ندارد

ایاالت متحده ده ها بار بیشتر از کشور ماست، نقش سیاسی پرولتاریاي روسیه، نفوذ آن بر سیاست 

نظیري باالتر از نقش و اهمیت ، و امکان نفوذ آتی آن بر سیاست جهانی، به شکل بیخود کشور

  .پرولتاریاي امریکا است

با پیروزي و (که طی آن قدرت می تواند انقالب روسیه، مطابق با دیدگاه ما، شرایطی ایجاد خواهد کرد 

ن لیبرالیسم بورژوایی فرصتی پرولتاریا بیافتد، پیش از آن که سیاستمدارا به دستان) بایدانقالب، 

دارد تمام  بورژوازي روسیه... آشکار کنندتا به انتها  در مدیریت امور رندانۀ خود را وغبپیدا کنند ن

مجبور خواهد بود تا به همین شکل، رهبري . م و واگذار می کندضع انقالبی را به پرولتاریا تسلیامو

چون یک طبقۀ منجی ظاهر پرولتاریا در قدرت، براي دهقانان هم. انقالبی دهقانان را هم واگذار کند



پرولتاریا با متکی کردن خود بر دهقانان، تمام نیروهاي خود را به صحنه خواهد آورد تا ... خواهد شد

اما شاید . را افزایش دهد و آگاهی سیاسی را در درون دهقانان تکامل بدهد اروستاهسطح فرهنگی 

کل تجربۀ . به پرولتاریا نزدیک شوند و جایگاه آن را اشغال کنند؟ این ناممکن استخود دهقانان 

تاریخ بر ضد این فرض است و نشان می دهد که دهقانان کامالً ناتوان از ایفاي یک نقش سیاسی 

دیکتاتوري پرولتاریا و "از آن چه گفته شد، روشن است که ما چگونه ایدة ... هستندمستقل 

تئوري قابل  سطح جان کالم موضوع، این نیست که آیا آن را در. را درنظر می گیریم "دهقانان

می دانیم یا  "مطلوب"را ل از همکاري سیاسیکپذیرش درنظر می گیریم یا خیر، این که آیا این ش

  ».کم در مفهوم مستقیم و بالواسطۀ آندست -نین چیزي را غیرقابل تحقق می دانیمما چ. خیر

بورژوا  از انقالب« ،ارائه شده در این جا نشتر گفته شد نشان می دهد این ادعا که بیآن چه پیش

من در آن . نادرست است؛ ادعایی که بعدها بی وقفه تکرار شد ه حدتا چ» دمکراتیک جهش کرده

مبارزه براي بازسازي دمکراتیک روسیه، تمام و کمال از دل سرمایه داري بیرون «موقع نوشتم که 

در وهلۀ مستقیماً و و  هدایت می شود، شکل گرفتهنیروهایی که بر مبناي سرمایه داري  با آمده،

در مسیر انکشاف جامعۀ سرمایه داري، هدف گرفته می  ها سرفال ها و ، دارد علیه موانع فئودنخست

  دقیقاً چه نیروها و روش هایی قادر به حذف این موانع هستند؟: با این حال پرسش این بود که.  »شود

ما شاید با گفتن این که انقالب ما در اهداف عینی خود و در نتیجه در نتایج اجتناب ناپذیر خود «

 زمانو می توانیم همتعیین کنیم،  ، حد و مرزي در برابر همۀ پرسش هاي انقالباست بورژوایی

چشمان خود را به روي این واقعیت که مأمور اصلی این انقالب بورژوایی، پرولتاریست، و پرولتاریا به 

شما می توانید خود را با این ... ببندیمواسطۀ کل مسیر انقالب به سوي قدرت هل داده خواهد شد، 

درنگ و بی -ذهنیت آرام کنید که شرایط اجتماعی هنوز براي یک اقتصاد سوسیالیستی بالغ نیست

گیري، ناگزیر به خاطر کل منطق وضعیت این واقعیت را نادیده بگیرید که پرولتاریا به محض قدرت

ریا، نه به وقتی نمایندگان پرولتا... دانمی گرد آن را خود، وادار به معرفی اقتصادي می شود که دولت

عنوان گروگان هاي درمانده که به عنوان قدرت حاکم، وارد حکومت می شوند، درست به دلیل همین 

اشتراکی کردن را در دستور روز قرار یعنی  مرز بین برنامۀ حداقل و حداکثر را نابود خواهند کرد،  امر 



هد شد، به مناسبات نیروها این که پرولتاریا در چه نقطه اي در این جهت متوقف خوا. خواهند داد

  .حزب پرولتاریا اولیۀبستگی خواهد داشت، و نه به هیچ وجه به تمایالت 

آیا دیکتاتوري پرولتاریا ناگزیر باید در برابر : اما اکنون خیلی زود نیست که این پرسش را طرح کنیم

، چشم انداز جهاناساس موقعیت تاریخی موجود بر باید چارچوب انقالب بورژوازي خرد شود؟ و یا نه، 

یک چیز را می توان با ... ؟ بنگرد ،خرد کردن محدودیت هاي این چارچوب پس ازرا  تحقق پیروزي

بدون حمایت مستقیم دولتی از سوي پرولتاریاي اروپا، طبقۀ کارگر روسیه نمی تواند در : قطعیت گفت

را به یک دیکتاتوري سوسیالیستی بلندمدت  قدرت باقی بماند و نمی تواند حاکمیت موقت خود

  »...تبدیل کند

  :بینی بدبینانه به دنبال نمی آیدبا این حال، از این گفته به هیچ وجه یک پیش

سابقه اي باال می رهایی سیاسی به رهبري طبقۀ کارگر روسیه، این رهبر را به قله هاي تاریخی بی«

مبتکر انحالل جهانی سرمایه به برد، نیروها و ذخایر عظیمی را در دستانش قرار می دهد، و  آن را 

  .»شرط هاي عینی الزم را خلق کرده استداري تبدیل می کند که تاریخ براي آن تمامی پیش

فۀ انقالبی خود خواهد در این ارتباط که سوسیال دمکراسی بین المللی تا چه حد قادر به تحقق وظی

  :نوشتم 1906بود، در سال 

هر یک  -ترین حزب در میان آن ها یعنی حزب آلمانبه خصوص قوي  - احزاب سوسیالیست اروپایی

محافظه کاري اي که متناسب با اندازة توده هاي متمایل به بسط داده اند، محافظه کاري خود را 

به عنوان به همین خاطر، . تر می شودتوده ها، قويسوسیالیسم و کارایی سازمان و انضباط این 

ین به مانعی مستقیم در مسیر احتماالً در لحظه اي معۀ سیاسی پرولتاریاست م تجربسجسازمانی که ت

  »...بورژوازي تبدیل می شود مبارزة آشکار میان کارگران و ارتجاعِ

تري به سوي تر و بیشتوده هاي بیش«نتیجه گرفتم که  اطمینانبا این حال من از تحلیل خود با این 

ایده آلیسم انقالبی  انقالب شرق، پرولتاریاي غرب را به«و این که  »سوسیالیسم حرکت می کنند

  ».سخن بگوید "روسی"که با دشمن خود به آغشته و  در آن این شوق را ایجاد می کند 



  بندي سه دیدگاهجمع

 مطلقاً راه هاياز توهمات نسبت به ، )1(فیلیادنبال اسالونارودنیکیسم، به . بندي کنیماجازه دهید جمع

مارکسیسم . ی انکشاف نشأت گرفت و سرمایه داري و جمهوري دمکراتیک را نادیده پنداشتروس

 را در سطح تئوري بر مسیر تاریخیتاریخی روسیه  رهویت مسی این تمرکز داشت که بر پلخانف،

نتیجه گرفته شد، خصوصیات کامالً واقعی و نه به هیچ وجه برنامه اي که از این . تطبیق دهد غرب

رویکرد منشویکی نسبت به . رازآلود ساختار اجتماعی روسیه و انکشاف انقالبی آن را نادیده گرفت

پیروزي انقالب : ، می توان به این تقلیل دادآنها و انحرافات فردي  پوسته با حذف، را انقالب

بورژوایی روسیه، تنها تحت رهبري بورژوازي لیبرال قابل تصور است و باید قدرت را به این دومی 

خواهد داد که خود را مسیر مبارزه  اجازه روسپرولتاریاي سپس رژیم دمکراتیک به . تفویض کند

  .تر خود در غرب برساند، به برادران قدیمینظیر تاکنونبراي سوسیالیسم، با موفقیتی بی

زي دیرهنگام روسیه، قادر به رهبري بورژوا: انداز لنین می تواند مختصراً به این شکل بیان شودچشم

دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و «پیروزي کامل انقالب به واسطۀ . انقالب خود تا به آخر نیست

یی پاك می کند، به انکشاف سرمایه داري روسیه ضرب کشور را از  عقاید قرون وسطا» دهقانان

رد، و فرصت امریکا را خواهد بخشید، پرولتاریا را در شهر و روستا تقویت خواهد ک انکشاف آهنگ

از سوي دیگر،  پیروزي انقالب . مبارزه در راه سوسیالیسم خواهد گشود هاي گسترده اي را به سوي

سوسیالیستی در غرب خواهد بود و همین دومی نه فقط از  بروسیه، یک تکان قدرتمند براي انقال

روسیه در برابر خطر بازگشت به عقب محافظت خواهد کرد، که همین طور به پرولتاریاي روسیه اجازه 

  .طی بازة تاریخی نسبتاً کوتاهی به تسخیر قدرت دست یابد کهخواهد داد 

پیروزي کامل انقالب دمکراتیک در : بندي شودچشم انداز انقالب مداوم می تواند به این شکل جمع

دیکتاتوري پرولتاریا، .  روسیه، قابل تصور نیست، مگر به شکل دیکتاتوري پرولتاریا متکی بر دهقانان

که ناگزیر وظایف نه فقط دمکراتیک که سوسیالیستی را در دستور روز قرار خواهد داد، در عین حال 

 است که تنها  پیروزي پرولتاریا در غرب.  تی جهانی خواهد دادتکان نیرومندي به انقالب سوسیالیس

ه گیري ساختمان سوسیالیستی را امکان نتیجي محافظت و ر برابر بازگشت بورژوازاز روسیه د

  .تضمین خواهد کرد



ود با چشم انداز ناپذیر ختجانس دو بینش آخر در تضاد آشتی از یک سوبندي هاي موجز، این فرمول

تفاوت ماهوي شدید آن ها با یک دیگر بر سر مسألۀ خصلت  از سوي دیگرو  ،ویکی رامنش-لیبرال

را که قرار بود از دل انقالب بیرون آید،  با شفافیت یکسان آشکار » دیکتاتوري«اجتماعی و وظایف 

این مضمون تکرار می شود که اعتراضی که اغلب از سوي تئوریسین هاي فعلی مسکو با . می کند

از نظر تجربی، . بود، کامالً خالی از محتوا است» زودرس« 1905کتاتوري پرولتاریا در سال دی برنامۀ

مناسبات  .است» زودرس«به یک سان  که برنامۀ دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان نشان داد

 ينامساعد نیروها در برهۀ  نخستین انقالب،  نه دیکتاتوري پرولتاریا به معناي دقیق کلمه، که پیروز

در این میان، تمامی گرایش هاي انقالبی از امید به یک . اعم را ناممکن ساخت روط هبخود انقالب 

. ناممکن خواهد بود حدودنامبدون چنین امیدي، یک مبارزة انقالبی  پیروزي کامل سرچشمه گرفتند؛

چشم انداز منشویسم از . تفاوت ها، بر سر چشم اندازهاي عمومی انقالب و استراتژي  ناشی از آن بود

چشم انداز  .این استراتژي، مسیر کامالً متفاوتی را براي پرولتاریا ترسیم می کرد: اساس نادرست بود

یان می کرد، اما خصلت مراحل آن را جهت عمومی مبارزه را به درستی ب: بلشویسم کامل نبود

آشکار نشد، تنها به این دلیل  1905نارسایی چشم انداز بلشویسم در سال . دنمونادرست توصیف می 

وادار شد در نبردي مستقیم با لنین ، 1917اما در آغاز سال . تري نیافتانقالب توسعۀ بیش خود که

  .بدهدترین کادرهاي حزب، چشم انداز را تغییر قدیمی

همین .  بنی نجومی دقیق استد وانمود کند که به اندازة یک پیشناوبینی سیاسی نمی تیک پیش

یابی در مسیر واقعی کفایت می کند که اشاره اي صحیح به خط کلی انکشاف داشته باشد و به جهت

ین نظر، عدم از ا. رویدادها که خط اصلی آن ناگزیر یا به چپ چرخش می کند یا به راست، یاري رساند

تصدیق این واقعیت که مفهوم انقالب مداوم به طور کامل آموزن تاریخ را پشت سرگذاشته، ناممکن 

هیچ کسی این را انکار نمی کرد؛ برعکس، این واقعیت در شماري در سال نخست رژیم شوروي، . است

هاي آرام و استوار جامعۀ اما وقتی ارتجاع بوروکراتیک بر قله . از نشریات رسمی با تأیید رو به رو شد

پا به عرصه گذاشت، از همان بدایت امر علیه این تئوري هدف گرفته شد  اکتبر ]انقالب[شوروي علیه

تر از هر تئوري دیگري نخستین انقالب پرولتري در تاریخ را منعکس و در عین حال به که کامل

بنابراین با بیزاري تمام، تئوري  .روشنی خصلت ناکامل، محدود و جزئی آن را آشکار می کرد

  .سوسیالیسم در یک کشور، دگم اصلی استالینیسم را خلق کرد



  1939تابستان 

، جنبشی روشنفکرانه از قرن نوزدهم بود که درنظر داشت امپراتوري )Slavophilia(اسالوفیلیا ) 1(

طرفداران این جنبش، اساساً . روسیه، مطابق با ارزش ها و عرف هاي تاریخ اولیۀ آن تکامل پیدا کند

جنبش هاي مشابهی نیز در لهستان، . مخالف با نفوذ و تأثیرات اروپاي غربی در روسیه بودند

، یعنی »اسالوفوبیا«بسته به بستر تاریخی، این جنبش را می توان . مجارستان و یونان وجود داشت

  م-ترس از فرهنگ اسالوها، نامید

  »میلیتانتکارگر «برگفته از نشریۀ 
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