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١  

  حزب، طبقه و انقالب اجتماعی

  اّولقسمت 

  

کسانی اين پديده ای اجتناب ناپذير و برآمده از جريان تاريخ است که «

از طبقات مسلط تاکنونی به پرولتاريای در حال نبرد می پيوندند و 

عناصری از دانش را وارد آن می کنند. اين را ما در "مانيفست" ھم 

  به روشنی بيان کرده بوديم. اما در اينجا به دو نکته بايد توجه کرد:

رولتاريائی مفيد باشند، ر چنين کسانی بخواھند برای جنبش پاوال اگ

ايد که عناصر حقيقتا علمی را با خود ھمراه بياورند. اين اما متأسفانه ب

نزد اکثريت بزرگی از رويگردانان بورژوائی آلمان صدق نمی کند. 

] "آينده" و نه [جريان] "جامعۀ جديد" چيزی با خود نشريۀ نه [جريان

به ارمغان آورده اند که جنبش بتواند به کمک آن يک گام به جلو رود. 

زمينه عناصر حقيقتا آموزشی واقعی و تئوريک در آنھا کمبود در 

تالش ميکنند  ،آن[تالش برای رفع]   به جایاما اين آقايان مطلق است. 
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افکار سوسياليستی ای را که به طور سطحی فرا گرفته اند با  که

مواضع مختلف تئوريکی تطبيق دھند که از دانشگاھھا و يا جاھای 

ند. مواضعی که  به يمن گنديدگی حال حاضر ديگری با خودشان آورد

بقايای فلسفۀ آلمان، يکی از يکی مغشوش تر بود. به جای مطالعۀ دقيق 

دانش جديد، ھر کسی بيشتر [اين دانش] را با مواضعی که با خود 

ھمراه آورده بود چفت کرد، برای خودش صاف و ساده يک دانش 

علم کرد. به ھمين خصوصی درست کرد و فورا با ادعای آموزشش قد 

دليل در ميان اين آقايان به اندازه تعداد نفراتشان نظرات مختلف وجود 

دارد. به جای روشن کردن چيزی، فقط اغتشاش کاملی را دامن زده 

خوشبختانه البته فقط در بين خودشان. حزب با خيال راحت می  –اند 

تواند از چنين عناصر آموزش دھنده ای که رسالتشان آموزش چيزی 

  است که خود فرا نگرفته اند، صرفنظر کند.

دوما چنانچه چنين افرادی از ساير طبقات به جنبش پرولتاريائی ملحق 

آنھا بقايای پيشداوريھای  می شوند، اولين خواست ما بايد اين باشد که

بدون بورژوائی و خرده بورژوائی و غيره را با خود نياورند، بلکه 

اين آقايان اما،  فرا بگيرند.را جھان بينی پرولتاريائی رودربايستی 

ھمانطور که ديديم، از سر تا پا پر از تصورات بورژوائی و خرده 

ن وجود چنين در کشور خرده بورژوائی ای مثل آلما بورژوائی اند.

حزب سوسيال  خارج از. اما فقط در موجھندتصوراتی البته 

دمکراتيک کارگران. اگر آقايان در يک حزب سوسيال دمکراتيک 

خرده بورژوائی جمع شوند، کامال محقند. می توان با آنھا مذاکره کرد 

و بسته به مورد وارد ائتالفھايی با آنان شد و غيره. اما در يک حزب 

ھا عنصر تحريف اند. اگر داليلی مبنی بر تحمل موقتی آنھا کارگری آن
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در درون حزب وجود دارد، بنا بر اين [حزب] موظف است که آنھا 

تحمل کند، جای اعمال نفوذی برای آنھا در سطح رھبری باز  فقطرا 

نکند و بر اين آگاه باشد که گسست از اينھا فقط مسأله ای است مربوط 

اين که  سد که اين زمان البته فرا رسيده است.به زمان. و به نظر مير

حزب چگونه کماکان حضور نويسنده چنين مقاله ای [ھوش برگ: 

مروری بر جنبش سوسياليستی در آلمان] را در دل خود تحمل می 

کند، برای ما غير قابل درک است. اما اگر حتی رھبری حزب در 

ه شده خواھد دست چنين افرادی قرار بگيرد، آنگاه ديگر حزبی اخت

  بود و از برش پرولتاريائی آن چيزی باقی نخواھد ماند.

تا جائی که ما مربوط می شود، با تمام گذشته ای که داشته ايم تنھا 

سال پيش بر نقش  ۴٠ما از تقريبا يک راه برای ما باز می ماند. 

مبارزۀ طبقاتی به عنوان اولين نيروی پيش برندۀ تاريخ، و بويژه بر 

بقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا به عنوان اھرم بزرگ مبارزۀ ط

تحوالت اجتماعی نوين تأکيد داشته ايم. بنا بر اين غير ممکن است که 

ما با کسانی بتوانيم ھمراه شويم که می خواھند اين مبارزۀ طبقاتی را 

از جنبش خط بزنند. ما ھنگام بنيانگذاری انترناسيونال مصرانه اين 

کرديم: رھائی طبقۀ کارگر بايد امر خود طبقۀ کارگر شعار را فرموله 

آشکارا اظھار می باشد. پس ما نمی توانيم با کسانی ھمراه شويم که 

دارند که کارگران بيش از حد عامی اند که بتوانند خود را رھا کنند و 

بايد از باال و به وسيلۀ بورژواھا و خرده بورژواھای انساندوست آزاد 

شوند. چنانچه ارگان جديد حزب روشی را برگزيند که متناسب با 

ئی، آنگاه برای تمايالت اين آقايان باشد، بورژوائی باشد و نه پرولتاريا

ھر چقدر ھم که تأسف آور باشد  –ما راھی جز اين باقی نمی ماند که 
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علنا مخالفت خود را با آن ابراز کنيم و پايان ھمبستگی ای را اعالم  –

کنيم که تاکنون در مقابل جھانيان حزب آلمان را با آن نمايندگی کرده 

  »ايم. البته اميد است که کار به اينجا نکشد.

نامۀ جمعی به ببل، براکه و  مارکس و فريدريش انگلس:کارل 

  ١٨٧٩سپتامبر  ١٨، ليبکنشت

  ، روش برخوردطرح مسأله ١-١

 ديتجد در یا هيانيب – یاجتماع انقالب تدارک در«ا انتشار بيانيه ب

اين تصور برای بسياری پيش آمد که بيانيه » معاصر سميکمون سازمان

مزبور و کنفرانسی که در آن بيانيه بدان اشاره شده است، بيانيه ای 

برای تشکيل حزب کمونيستی طبقۀ کارگر در خارج از کشور است. 

ما به نادرستی اين برداشت تاکنون پرداخته ايم و باز ھم در اين باره 

م نوشت. با اين حال تلقی از بيانيه به عنوان بيانيه ای که مسألۀ خواھي

تحزب کمونيستی را به پيش کشيده است، تلقی نادرستی نيست. حقيقتا 

تحزب ھمواره «نيز يک حکم پايه ای بيانيه را اين تشکيل می دھد که 

حالت بيان کمونيسم به عنوان پايه ای ترين جنبش انتقادی به نظم مسلط 

يز کننده آن از انواع ديگر انتقاد به جامعۀ سرمايه داری بوده و متما

به اين معنا، تحزب در فعاليت ما پس از انتشار بيانيه نقشی ». است

غير از دوران پيش از انتشار بيانيه را ايفا خواھد نمود. ھمين نيز 

 مضاعفمباحثه بر سر تحزب کمونيستی را از نقطه نظر ما با اھميتی 

در دستور کار قرار می دھد. الزم است که به جوانب مختلفی از 

پروبلماتيک تحزب کمونيستی پرداخته شود و روشن گردد که درک ما 

از تحزب کمونيستی چيست و چه چيز آن را از ادراکات رايج متمايز 
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اين که چرا امروز مباحثه بر سر تحزب کمونيستی اھميتی می کند. 

ی است که ما در بيانيه فوق الذکر بدان پرداخته دوچندان دارد، نکته ا

  ايم.

اما نخستين پرسش در اين مباحثه اين است که از کجا بايد آغاز کرد؟ 

به ويژه مباحثه بر سر تحزب کمونيستی يکی از عرصه ھايی بوده 

و تا بيش از دو دھه بعد از آن،  ٥٧است که در دوران سالھای انقالب 

عرصه ھای مجادله در چپ ايران را تشکيل يکی از پر سر و صداترين 

می داده است. تنھا در سالھای اخير و با رشد پسا مارکسيسم 

انديويدوآليستی است که اين مباحثه به درجات زيادی فروکش کرده و 

محدود  ٥٧در قالب سازمانھا و گروھبنديھای چپ باقی مانده از انقالب 

مباحث ديگری از قبيل  شده است. جای اين مباحثه را در چپ، امروز

و عقدۀ و دمکراسی شورائی دمکراسی راديکال پايه ای و خود گردانی 

اديپوس و ايجاد حوزه ھای خارج از مناسبات کاالئی و امثالھم گرفته 

است. در يک کالم مباحثی که در رد تحزب کمونيستی اشتراک نظر 

يری از کامل داشته و ھرگونه رويکرد به تحزب کمونيستی را با تعاب

قبيل توتاليتاريسم و غيره رد می کنند. به اين مباحث نيز بايد پرداخت 

به سھم خود خواھيم پرداخت. اما برای مباحثه بر سر در آينده و ما نيز 

تحزب کمونيستی، پيش و بيش از پرداختن به مباحث انديويدوآليستی و 

نگی پسا مارکسيستی مورد اشاره، الزم است که درک خود ما از چگو

و نظری ما در اين زمينه روند تحزب کمونيستی و راھکارھای عملی 

نيست. بر اين صفحه کسان بيشماری  صفحه ای سفيداين  روشن شود و

نقش خود را نگاشته اند. از پيروان نظريه حزب انقالبيون حرفه ای تا 

حزب به مثابۀ ائتالف اجتماعی و پيروان نظريه ھای حزب مديائی و 
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آنارکو کمونيستی، ھمه و ھمه در اين زمينه به کرات گفته و تا تلقيات 

نوشته اند. ھمه و ھر گونه تصويری از حزب کمونيستی و يا 

سوسياليستی طبقۀ کارگر ارائه شده است. پرسش در اين زمينه پرسشی 

  است به جا که تمايز تلقی ما از تحزب کمونيستی چيست؟

ب کمونيستی در اين نخستين شاخص بحث ما در ورود به بحث تحز

است که اين بحث از نقد نظريات رايج در چپ استنتاج نمی شود. نقد 

نظريات رايج چپ البته در دل تصوير عمومی ما نسبت به تحزب 

کمونيستی طرح می شود؛ اما اين نقطۀ عزيمت بحث ما نيست و نمی 

بيانيه ای در «سال پيش و در بيانيه ديگری تحت عنوان  ٧تواند باشد. 

که رفيق عباس فرد و من از جمله تھيه » تبيين سوسياليسم معاصر

آن بوديم، تبيينی از حزب کمونيستی طبقۀ کارگر به دست داديم  کنندگان

که اساس آن ھنوز ھم به قوت خود باقی است. ما در آن بيانيه نوشتيم: 

 بر را روزه ھمه و نابرابر ینبرد خود شيدايپ آغاز از یدارهيسرما «

 یھانهيزم یھمه در که است ینبرد نيا. است کرده ليتحم کارگرطبقه

. است انيجر در استيس و فرھنگ تا عيتوز و ديتول از ،یاجتماع اتيح

. کارگراندطبقه یستياليسوس جنبش نبرد یھادانيم ھاعرصه نيا یھمه

 با مبارزه تا روزمره یزندگ در بھبود نيترکوچک یبرا مبارزه از

 یھایآزاد کسب یبرا مبارزه تا سرانجام و جھالت و قيتحم فرھنگ

 یھمه از که است دارهيسرما طبقه نيا اما مبارزه نيا در. یاسيس

 و مدارس تا ھارسانه و ھازندان و ھادادگاه از ،یاجتماع امکانات

 دولت یاجتماع شيآرا نيا مرکز در. است برخوردار ساھايکل و مساجد

 خواه ،یپارلمان خواه( یھرشکل از مستقل که دارد قرار یدارهيسرما

 تداوم و حفظ ارگان) کيالئ خواه و یمذھب خواه ـ ینظام یکتاتوريد
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 هيسرما شدنِ  یجھان از یادرجه چيھ. است کار بر هيسرما ادتيس

 یھمه در که است دولت نيا. است نداده دولت کارکرد نيا در یرييتغ

 ميترس را هيسرما انباشت یاجتماع یھاچھارچوب یدارهيسرما جوامع

 و خواھانهیآزاد یھاتالش ھمه مقابل در یسد مثابهبه و نموده

 قوا توازن نيا در یاساس یرييتغ که مادام. رديگیم قرار طلبانهعدالت

 روزمره و یشيفرسا جنگِ از کارگر طبقه باشد، نگرفته صورت

 نيترکوچک جاديا که یحال در. داشت نخواھد یخالص دارانهيسرما

 گرو در کشزحمت مردم و کارگران روزمره یزندگ در بھبود

 دارانهيسرما است؛ کارگران یتوده نيسنگ یھایجانفشان و مبارزات

 در یراتييتغ با قانون، کي بيتصو با تمام یِ راحتبه شاندولت و

 هيسرما انتقال ليقب از يیھاوهيش با سرانجام و یمال و یپول یھااستيس

 پرتو در کارگران یکارسازيب و ترصرفهبه مقرون مناطقبه

 را کارگران یتاکنون یآوردھادست یھمه ک،يتکنولوژ یھاشرفتيپ

 و کار تيوضع مداوم بھبود امکانبه داشتن باور. کنندیم برآب نقش

. ستين شيب یتوھم یدارهيسرما جامعه درون در کارگران شتيمع

 ارگان هيسرما دولت مقابل در که ندارد آن جز یاچاره کارگرطبقه

 قرار ھدف را یدارهيسرما شيآرا قلب و نموده جاديا را خود یمبارزات

صرفنظر از  .»است کارگر طبقه یستياليسوس حزب ارگان نيا. دھد

که امروز به جای آن از » حزب سوسياليستی طبقۀ کارگر«واژۀ 

نام می بريم، ارکان تعيين کننده ای از » حزب کمونيستی طبقۀ کارگر«

رويکرد ما به تحزب کمونيستی در تبيين فوق نيز به روشنی بيان شده 

اند. اين ارکان بر اين محورند که اوال مبارزۀ روزمرۀ کارگران به 

ئی آنان منجر نخواھد شد، ثانيا اين رھائی در گرو ايجاد تغيير رھا

اساسی در توازن قوای طبقاتی است و ثالثا اين تغيير در توازن قوا 
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بدون يک جنگ ھمه جانبۀ طبقاتی امکان پذير نيست و رابعا در آرايش 

طبقاتی اصلی متخاصم جامعۀ سرمايه داری، دولت بورژوائی در 

قۀ مسلط قرار دارد و در مقابل اين قلب طبقۀ مرکز آرايش قوای طب

سرمايه دار، حزب کمونيستی طبقۀ کارگر نيز بايد در مرکز آرايش 

طبقاتی پرولتاريا قرار داشته باشد. از نقطه نظر تبيين ضرورت و 

مطلوبيت تحزب کمونيستی کارگران، چيز چندانی نمی توان بر اين 

ز تبيينی کافی نيست. امروز و تبيين افزود. با اين حال تبيين فوق ھنو

سال، ھنوز گامی جدی به سمت تحقق اين ھدف نزديک نشده  ٧بعد از 

  ايم. امری که از جمله ريشه در نارسائی ھمان تبيين نيز دارد. 

آنچه در تبيين فوق غايب است، جنبۀ اثباتی تحزب کمونيستی طبقۀ 

رگر در کارگر است. تبيين فوق به خوبی روشن می کند که طبقۀ کا

مقابله با جنگ فرسايشی روزمرۀ طبقۀ سرمايه داری ھيچ شانسی برای 

ايجاد بھبود پايدار در زندگی خود نخواھد داشت. ضرورت در ھم 

طبقاتی طبقۀ سرمايه دار را به عنوان يک پيش شرط  شکستن آرايش

در ھم شکستن اين دور باطل جنگ و صلح طبقاتی به روشنی تبيين 

که به ابزارھای تحقق اين ھدف می رسد، ضمن اين  می کند. اما آنجا

که خود ھدف را به وضوح ترسيم می کند، از توضيح روندھای منتھی 

به آن باز می ماند. نظر به اھميت موضوع در بحث حاضر، اين بخش 

 تنھا ست،ياليسوس کارگران حزب... «از بيانيه را نيز نقل ميکنيم: 

 یبرا کارگران یاتوده یھاتشکل وجود. ستين طبقه درون سازمان

 ھرگام. دھدیم شنا امکان حزببه که است يیايدر یستياليسوس حزب

 يیسکو حالنيدرع کارگران مستقل یابيتشکل از ھردرجه و یشرويپ

 یاسيس اراده مثابهبه حزب. سمياليسوس شتريب یشرويپ یبرا است
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 و کارگرطبقه یطپنده قلببه بتواند ديبا ستياليسوس کارگرِ طبقه

 متنوع شيآرا متن بر. شود ليتبد آن یاسيس و یمعنو مرجعبه

 اھرم و کننده آھنگھم نھاد حزب ،یکارگرجنبش متشکل یھاگردان

 و یدارهيسرما دولت شکستن درھم یبرا کارگرطبقه یقوا تمرکز

 سطح نيتریعال و روند نيا اوج نقطه. است  یاسيس قدرت ريتسخ

 در متشکل یطبقه مثابهبه یستياليسوس دولت ليتشک کارگران، تشکل

 یابزار حزب. است آزاد یھاانسان یستياليسوس جامعه یبنا و دولت

 محو و دولت زوال راه در یخيتار ھدف نيا تحقق خدمت در است

  .طبقات

 نيترسخت در یطوالن و دشوار یامبارزه منيُ به رانيا یکارگر جنبش

 کهاست یضرور و تواندیم که است دهيرس یانقطهبه امروز ط،يشرا

 دهيسنج و آرام و دهيشياند یدارهيسرما جامعه از فراتر يیھاافقبه

 تالش گرو در نيا. نديبب تدارک را خود یخيتار اھداف تحقق یھاگام

 جنبش ینهيريد یھاآرمانبه وفادار یھاستياليسوس یھمه گسترده

 گذرد،ینم خردمندان اعجاز از یستياليسوس تحزب راه. است یکارگر

 یستياليسوس محافل و ھاانجمن در متشکل نيفعال یھمه یِ جمع خرد

 نيا در خود سھمبه زين ما. کندیم ھموار را راه نيا که است کارگران

پاشنه آشيل بيانيه نيز در ھمين عبارات و  .»کرد ميخواھ تالش راه

ھر گام پيشروی و ھر درجه «نتيجه گيری ھای آن است. از يک سو 

به عنوان سکويی برای پيشروی بيشتر » از تشکل يابی مستقل کارگران

مبارزۀ روزمرۀ  واقعیسوسياليسم ارزيابی می شود و ديالک تيک 

ی که گاه وارونه می کارگران يکسره از ديد پنھان می ماند. ديالکتيک

کارگران در مقطعی چه بسا پيشرويھای  نمايد. در اين مبارزۀ واقعی
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درون نظام مسلط نه تنھا الزاما سکوئی برای پيشروی سوسياليسم نمی 

 باشند، بلکه حتی ممکن است به تثبيت نظم مسلط منجر شوند.

که ممکن است در لحظۀ وقوع پيشروی به شمار آيند، در يشرويھائی پ

چشم اندازی تاريخی اما ايستائی در نقطۀ معينی معنی دھند؛ در منطقه، 

شاخۀ صنعتی و يا حتی کشور معينی پيشروی به شمار آيند، اما در 

تقابل و در تضاد با منافع عمومی و جھانی کارگران پسروی به شمار 

ه در عمل در غرب پيشرفته به ميزان بسيار زيادی واقع امری ک آيند.

پيشروی و تشکل يابی مستقل کارگران تنھا به شرطی  نيز شده است.

می تواند سکوی پيشروی سوسياليسم (که در تعبير ما ھمان کمونيسم 

طبقاتی در آن مشھود باشد. بدون -بود) باشد که عنصر آگاھی تاريخی

وی جنبش کارگری و ايجاد بھبود در حضور اين عنصر، چه بسا پيشر

شرايط زندگی کارگران به ايجاد توھم امکان بھبود مداوم زندگی در 

درون ھمين نظام مسلط منجر شده و نتيجتا کارگران را به مدافعان 

در بيانيه فوق بھای الزم به اين عوامل داده ھمين نظام کنونی بدل کند. 

ونيستی تنھا بر متن مناسبات نشده و گامھای الزم برای سازماندھی کم

عمومی "ھمۀ فعالين متشکل در انجمنھا و محافل سوسياليستی 

کارگران" تبيين می گرديد. امری که البته بيانگر خوش بينی معينی 

در راستای  يسمو کمون مدعی سوسياليسمنسبت به روند تحول چپ 

انکشاف مبارزۀ طبقاتی نيز بود. گذر زمان و چرخش ھر چه بيشتر 

چپ به سمت ائتالف استراتژيک با بورژوازی، نادرستی اين ارزيابی 

 را نشان داد.

با اين حال، مبانی تبيين فوق، درک متمايز نسبت به تحزب کمونيستی 

را به اندازه کافی منعکس می کنند. در اين تبيين ھيچ مدل از پيشی ای 
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مبارزۀ  مرکز برخورد را تشکيل نمی دھد. اين قوانين پايه ای حاکم بر

طبقاتی در جامعۀ سرمايه داری معاصرند که به امر تحزب کمونيستی 

رھنمون می شوند. در اين مبانی ھيچ تغييری حاصل نشده است. آنچه 

امروز بايد بدان پرداخت حلقۀ مفقوده ای است که درک مستتر در تبيين 

برای ورود به بحث  يشروی عملی به اين سمت باز داشت.فوق را از پ

مون چگونگی اين پيشروی عملی، و برای پرھيز از در غلطيدن پيرا

  به الگوبرداری نخست بار ديگر به روش برخورد بپردازيم. 

مارکس در کاپيتال عنوان می کند که تفاوت بدترين معمار با بھترين 

زنبور عسل در آن است که معمار قبل از اين که دست به ايجاد بنا 

ذھن خود دارد. اين فقط يکی از  بزند، طرح کاملی از آن را در

فرازھای بيشماری است که نزد مارکس در تبيين رابطۀ ديالکتيکی بين 

ذھن و عين، بين آگاھی و واقعيت مادی می توان يافت. تبيينی که پيشتر 

و در نقد فلسفۀ حق ھگل نيز در عبارت معروف "تئوری ھنگامی که 

دد" بيان شده بود. به توده گير می شود، به نيروئی مادی بدل می گر

اين جنبه از بحث در رابطه با تحزب کمونيستی بازخواھيم گشت. اما 

به معنای عملی و اھميت گفتار مارکس در تفاوت معمار و زنبور فعال 

  عسل بيشتر بپردازيم.

اگر بنا بر اين باشد که تمايز انسان با حيوان در دست زدن به عملی 

اھی وی از سوژۀ تغيير جستجو مشخص برای تغيير جھان را در آگ

کنيم، پرسشی که در رابطه با تحزب کمونيستی به ميان کشيده می شود 

اين است که آن بنائی که امروز بايد طرح کامل آن در ذھن يک کارگر 

کمونيست باشد چيست؟ به عبارتی ديگر، نمی توان به اين دليل به 

پرولتاريای  تحزب کمونيستی روی آورد که پاسخی است به نيازھای
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در حال نبرد و يا چيز ديگری در اين سطح. مسألۀ نياز به ابزار 

مبارزاتی، می تواند بر زمان و نحوۀ تشکيل حزب تأثير مستقيم داشته 

باشد. ھمچنان که عوامل بيشمار ديگری، از ساختار دولت تا توازن 

قوای لحظه ای و تا پس زمينه ھای ايدئولوژيک درون طبقۀ کارگر و 

ايش ايدئولوژيک بورژوازی در اين امر مؤثرند. آنچه اما ضرورت آر

تحزب را به ميان می کشد، لزوم حرکت به سمت ايجاد آن بنای مورد 

  نظر است.

اين روشن است که برای رسيدن به نقطه ای، بايد از نقطۀ ديگری 

حرکت کرد. اما آنچه که ساختار، سرعت و مکانيسم ابزار حرکت را 

، فقط نفس تأکيد بر حرکت نيست. حتی نقطۀ عزيمت نيز تعيين می کند

تعيين کنندۀ اين موضوع نيست. مسألۀ تعيين کننده ھدفی است  به تنھائی

بدون تعيين ھدف و بدون ارزيابی از مسير دسترسی که بايد بدان رسيد. 

به اين ھدف، نه ابزار مناسبی را می توان برای گام برداشتن برگزيد 

ابی برای حرکت تصور نمود. در صحنۀ جدال و نه می توان شت

اجتماعی، در ميدانی که اندازه ھا نه اندازه ھايی ثابت، بلکه متغيرھائی 

متحول اند، البته ھم ابزار و ھم شتاب حرکت در آغاز ھمانھائی نيستند 

به ھدف الزمند. اما با ابزاری که نتوان آن را متناسب که ھنگام رسيدن 

و با عطف به شرايط لحظه ای گاه دشوار و  با مراحل مختلف حرکت

بدون گاه سھلتر تغيير داد، از پيش دستيابی به ھدف ناممکن خواھد بود. 

ھمه چيز به خودبخودی روشن شدن اين امر و با فراموش کردن ھدف، 

حرکت واگذار خواھد شد و اين دقيقا ھمان مباحثه ای است که بعدھا 

-بين منشويکھای طرفدار تاکتيکدر درون سوسيال دمکراسی روسيه 

  نقشه درگرفت.-پروسه و بلشويکھای طرفدار تاکتيک
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با عزيمت از موضع پرولتاريا، به عنوان طبقه ای که در قلۀ ازخود 

بيگانگی بشر قرار گرفته است؛ طبقه ای که ھيچ چيز به جز 

زنجيرھايش را در انقالب از دست نمی دھد؛ طبقه ای که برای رھائی 

ار به محو موجوديت اجتماعی طبقات به طور کلی است؛ خويش ناچ

نخستين ھدف استراتژيکی که بايد بدان دست يافت چيزی به جز 

طبقۀ کارگر ديکتاتوری پرولتاريا نيست. ديکتاتوری پرولتاريا به مثابۀ 

متشکل در دولت. اين تصويری از بنائی است که بايد به آن دست يافت. 

تحول بنيادی در نظم کنونی و زير و رو تصويری که نه تنھا متضمن 

شدن حاکم و محکوم در آن است، بلکه ھمچنين مشخصات ابزارھای 

  دستيابی به خود ھدف را نيز در خود دارد.

برای اين که طبقۀ کارگر بتواند با تشکيل دولت سوسياليستی اش گذار 

به جامعۀ کمونيستی انسانھای آزاد را در دست بگيرد، چاره ای جز 

ن ندارد که تمام مکانيسمھای موجود در رابطۀ سلطۀ طبقاتی را در اي

ھم شکسته و با مناسبات جديد خويش جايگزين کند. اين بزرگترين 

درس کمون پاريس بود که پرولتاريا نمی تواند با ابزارھای موجودی 

که بورژوازی برای سيادت خود حدادی کرده است به سمت رھائی گام 

ين است، مکانيسمھای بديلی که پرولتاريا می تواند بردارد. اما اگر چن

  ؟و چگونه بايد آنھا را ساخت به آنھا اتکا کند کدامند

اقدام تاريخی پرولتاريا در سرنگونی بورژوازی، درھم شکستن ماشين  

دولتی بورژوائی و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا، امری نيست که 

کمون پاريس، ديگر امری  اتفاقی واقع شود. اين حتی بعد از تجربۀ

نيست که محصول روند خودبخودی وقايع باشد. اين فقط پرولتاريا 

نيست که از تجربۀ کمون پاريس آموخته است. به مراتب بيش از 
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پرولتاريا، اين بورژوازی است که درسھای فراوانی را ھم از کمون 

 پاريس و ھم از انقالب اکتبر فرا گرفته است. برقراری ديکتاتوری

پرولتاريا تنھا و تنھا با وقوع انقالبی اجتماعی است که امکانپذير می 

گردد. انقالبی که در ھم شکستن ماشين دولتی حاضر و جايگزينی آن 

با دولت پرولتاريائی تنھا لحظۀ معينی از آن را شکل می دھد. اين که 

اين لحظه چگونه واقع می شود، بسته به شرايط جھانی، تاريخی و ملی 

مبارزۀ طبقاتی است. ممکن است يک قيام اين لحظۀ تعيين کننده را در 

رقم بزند و يا ممکن است که اين لحظه محصول يک جنگ داخلی 

طوالنی مدت و يا اعتصابات توده ای و يا ھر شکل ديگری باشد. تعيين 

اين اشکال از پيش نه تنھا امکانپذير نيست، بلکه خود می تواند به مانعی 

نکشاف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا بدل شود. در يک چيز اما بر سر راه ا

ھيچ ترديدی نبايد وجود داشته باشد: انجام اين اقدام تاريخی به ھيچ وجه 

نمی تواند محصول مبارزه ای مسالمت آميز باشد. از ميان ھمۀ داليلی 

که اين امکان را نفی می کنند، تنھا اشاره به اين دليل کافی است که 

از ھمان نيمۀ قرن  –در ھمه جای جھان  –لتی بورژوازی ماشين دو

نوزدھم به اين سو، آنچنان قوام يافته است و امکان ايجاد تغيير بنيادی 

در آن آنچنان محدود شده است که ھر گونه اميدی به در ھم شکستن 

مسالمت آميز اين ماشين سرکوب و استثمار و تحميق توھمی خام بيش 

يز نگاھی به جھان معاصر و خشونت نيست. از نظر تجربی ن

بورژوازی در برخورد با حتی مسالمت آميز ترين جنبشھای حق طلبانۀ 

تودۀ مردم کارکن و زحمتکش، رد ھر گونه امکان تحول مسالمت آميز 

را به خوبی گواھی می دھد. ھر چقدر ھم که پرولتاريا از دست بردن 

بردن قھر انقالبی نخواھد چاره ای جز به کار به قھر اکراه داشته باشد، 

  داشت.
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بر اين اساس، در لحظۀ وقوع انقالب پرولتاريائی، تحولی واقع می 

شود که از دو مؤلفۀ اصلی برخوردار است. نخست اين که قدرت 

سياسی موجود به زير کشيده می شود و قدرت سياسی نوينی جايگزين 

آن می گردد و دوم اين که اين قدرت سياسی نوين در عين حال حکومت 

مجری می دارد. به عبارتی، انقالب اجتماعی  طبقاتی متفاوتی را نيز

پرولتاريا، تا جائی که به مسألۀ تسخير قدرت سياسی برميگردد، مشابه 

ھر انقالب سياسی ديگری است. برای اين اقدام نيروئی که دست به 

انقالب می زند، بايد توانائی به زير کشيدن نيروی مسلط را داشته باشد. 

ن نيرو خود چيست و به کدام طبقه تعلق ھيچ فرقی ھم نمی کند که اي

دارد. آنچه اما انقالب اجتماعی پرولتاريا را از تمام انقالبات سياسی 

ديگر دوران سرمايه داری متمايز می کند، جايگزينی طبقۀ حاکم با 

طبقه ای متفاوت است.  دولت پرولتاريائی، ديکتاتوری پرولتاريا، در 

. به اين عنوان اين طبقه بايد درجۀ اول طبقۀ متشکل در دولت است

بتواند از لحظۀ انقالب در مقام ھدايت کنندۀ دولت نوين بنای مناسبات 

الزم است که به اين وجوه دوگانه با تفصيل بيشتری جديد را آغاز کند. 

بپردازيم. ھمين وجوه دوگانه اند که خصلت و ساختار آرايش امروز 

  پرولتاريا را نيز تعيين می کنند. 

ه کرديم که برای موفق شدن در امر انقالب، نيروی انقالبی بايد اشار

توان دست زدن به انقالب را داشته باشد. ھمچنين به اين نيز اشاره 

کرديم که ھر گونه تصوری از انقالب يا تحول پايه ای  مسالمت آميز 

توھمی بيش نيست. بنا بر اين کسب توانائی برای دست بردن به قدرت 

ب پرولتاريا، خود جوانب متعددی را در بر ميگيرد. سياسی از جان

نخست اين که پرولتاريای انقالبی بايد توانسته باشد حداکثر نيروی خود 
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را برای خيز برداشتن به سمت تسخير قدرت بسيج کرده باشد. اين 

را به طور فعال با خود نداشته  حداکثر نيرو شايد اکثريت طبقۀ کارگر

ندان کمی در برگيرندۀ اکثريت جامعه نيز نخواھد و به احتمال نه چ باشد

بود. اما اين نيرو بايد توانسته باشد در لحظۀ خيز برداشتن به سمت 

قدرت سياسی، طبقۀ حاکم را به انزوا رانده باشد و از ميان نيروھای 

متزلزل اجتماعی، ھر آنچه را که می توان به سمت خود جلب کرده و 

اما اين تمام مسأله . باشد و يا خنثی کرده باشديا از طبقۀ حاکم دور کرده 

نيست. در کنار چنين آرايش سياسی ای، پرولتاريای انقالبی بايد از 

آمادگی رزمی الزم نيز برای کسب قدرت سياسی برخوردار باشد. در 

اين ترديدی نيست که اين آمادگی رزمی نمی تواند تنھا به آمادگی در 

و در جھان امروز  –. بيش از آن دست زدن به اعتصاب محدود شود

اين آمادگی رزمی يعنی آمادگی برای جنگيدن در  –شايد مھم تر از آن 

کسی که اين را باريکادھا، يعنی آمادگی برای دست بردن به سالح. 

انکار کند و از انقالب سخن بگويد، يا ھيچ از انقالب نفھميده است و يا 

  اميد بسته است.به جنگنده ھای ناتو برای انقالب خويش 

بر اين اساس مؤلفۀ معطوف به درھم شکستن ماشين دولتی و کسب 

قدرت سياسی، پيش از ھر چيز در گرو آمادگی رزمی نيروی انقالبی 

است و پرولتاريای انقالبی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. اما اين 

مؤلفه ھنوز به تنھائی تضمين کنندۀ وقوع انقالب اجتماعی نيست و 

نھا انقالبی اجتماعی می تواند باشد. اين را مارکس انقالب پرولتاريا ت

دروه ھای متعددی از فعاليت طوالنی اش مورد بحث قرار داده در 

و بعد  ١٨۴٨است. از سالھای آغازين فعاليتش تا سالھای بعد از انقالب 

اين تفاوت که اگر در آغاز انقالب اجتماعی به از تجربۀ کمون. با 
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سياسی به ميان کشيده می شد، در پرتو عنوان بديلی برای انقالب 

اروپا انقالب سياسی به عنوان لحظه ای از  ١٨۴٨تجارب انقالبات 

انقالب اجتماعی وارد رويکرد مارکس و انگلس به انقالب می شود. 

از جمله انگلس در بررسی "انقالب و ضد انقالب در آلمان" در سال 

ب در حمايت از در توضيح ورود طبقۀ کارگر به عرصۀ انقال ١٨۵٢

خرده بورژوازی، "رفع برخی موانع دستيابی به سيادت سياسی و 

انقالب اجتماعی" را به عنوان دليل آن بر می شمرد. به طور کلی در 

سالھای بعد نيز نزد مارکس و انگلس از يک سو انقالب سياسی در 

بطن مفھوم "انقالب اجتماعی" ھمواره پيش فرض گرفته می شد و از 

ھدف پرولتاريا تبيين می خود انقالب اجتماعی به عنوان ر سوی ديگ

گرديد. ھمين ھدف است که انقالب پرولتاريائی را از انقالبات ديگر 

متمايز می کند. به عبارتی ديگر، انقالب اجتماعی صرفا انقالب طبقه 

ای محروم از قدرت سياسی برای دستيابی به قدرت نيست. اين انقالب 

ن بر عليه زندگی تھی شده از انسانيت است". "تنھا بيان "اعتراض انسا

زمانی که يک انقالب بزرگ اجتماعی بر نتايج دوران بورژوائی، 

بازار جھانی و نيروھای مولدۀ نوين غلبه کرده و آنھا را تحت کنترل 

پيشرفته ترين ملتھا قرار داده است؛ تنھا در اين زمان پيشرفت بشر 

ۀ قبايل بت پرست بدوی نخواھد بود که ديگر شبيه پيشرفت مشمئز کنند

شرابشان را در جمجمۀ دشمنان شکست خورده می نوشيدند". (مقدمه 

  بر نقد اقتصاد سياسی)

بر اين اساس چيزی کمتر از تحول بنيادی در مناسبات جامعۀ بشری  

موضوع انقالب اجتماعی نيست. طبقۀ انقالبی حامل انقالب اجتماعی 

امور را ادامه دھد که پيش از آن جاری گونه  ديگر نمی تواند به ھمان
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بودند. اين آغاز مناسبات نوينی در جامعۀ بشری خواھد بود و برای 

اين آغاز نيروی پيش برندۀ آن، يعنی دولتی که با انقالب اجتماعی شکل 

می گيرد، در عين حال بايد دولتی باشد که توان گام برداشتن به سوی 

متبلور کرده باشد. چنين دولتی، ديکتاتوری انقالب اجتماعی را در خود 

 -پرولتاريا يا طبقۀ کارگر متشکل در دولت، بايد بتواند ارادۀ تاريخی

طبقاتی اين طبقۀ نافی کل مناسبات طبقاتی را اجرا کند و برای اجرای 

چنين اراده ای، دولت ديکتاتوری پرولتاريا بايد حقيقتا ارادۀ طبقه را 

د. به عبارتی ديگر، دولتی که در فردای در خود متشکل کرده باش

انقالب پرولتاريائی قدرت را در دست می گيرد، بايد که حقيقتا طبقۀ 

. تأکيد انگلس در اين زمينه  کارگر را در خود متشکل کرده باشد.

امروز به قوت بيشتری صدق می کند که "دوران بلواھا، دوران انجام 

انقالبات  توسط اقليتھای کوچک آگاه در رأس توده ھايی ناآگاه سپری 

شده است. آنجا که پای امر تجديد بنای کامل سازمان اجتماعی در ميان 

ن بايد درک کرده باشند است، خود توده ھا بايد درگير باشند، خودشا

که موضوع بر سر چيست و برای چه چيزی بايد با جان و زندگی خود 

لفۀ و اين مؤوارد ميدان شوند" (مقدمه بر مبارزات طبقاتی در فرانسه). 

ی و در تعيين مشی کمونيستی برای دومی است که در انقالب اجتماع

  تدارک انقالب اجتماعی وارد می شود. 

دولت انقالبی تنھا می تواند ساختاری باشد که در آن اما اگر ساختار 

ايجاد طبقۀ کارگر متشکل سرنوشت دولت و جامعه را تعيين می کند، 

چنين ساختاری نيز به ھمان اندازه اھميت دارد که تدارک برای کسب 

قدرت سياسی. اين ساختاری نيست که يکباره و ھمراه با انقالب شکل 

است که پيش از انقالب و در جريان  بگيرد. برعکس، اين ساختاری
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تدارک انقالب بايد شکل گرفته باشد. تصور اين که طبقۀ کارگری غير 

ھمراه با انقالب در دولت متشکل شود، تصوری صرفا متشکل بتواند 

ھمچنان که نيروی متشکلی که ساختار و بافتش از غير ممکن است. 

می تواند در مقام اليه ھا و طبقات غير کارگری تشکيل شده باشد، ن

نيروئی دولتی ارگانھای اعمال قدرت طبقۀ کارگر را شکل دھد. از اين 

ھم بيشتر، حتی از تشکلھائی که به نام طبقۀ کارگر تشکيل می شوند و 

کنترل و ھدايت حقيقتا نيز توده ھای کارگران را در بر می گيرند اما 

در لحظۀ  قرار دارند، نمی توانعناصر طبقات ديگر  در دستآنان 

ارگانھای اعمال قدرت پرولتاريا را داشت. تأکيد انقالب انتظار تبديل به 

بر بافت و ساختار طبقاتی تشکلھای طبقۀ کارگر از ھمين روست که 

  اھميت پيدا می کند. 

اين که طبقۀ کارگر انقالبی در آستانۀ انقالب از چه آرايشی برخوردار 

ی نيست و به روندھای مبارزۀ بود، از ھم اکنون قابل پيش بينخواھد 

طبقاتی گره خورده است. قدر مسلم اما اين است که اين آرايشی متنوع 

و در سطوح متفاوت خواھد بود. از تشکلھای صنفی کارگران تا حزب 

کمونيستی طبقه و تا شوراھای انقالبی. مسألۀ تعيين کننده اين است که 

در خود اين تشکلھا طوح تأمين استقالل طبقاتی کارگران در تمام اين س

نيز بايد بازتاب خويش را بيابد. اگر قرار است ديکتاتوری پرولتاريا 

سيادت طبقاتی کارگران در سطح جامعه باشد، پيش و بيش از آن  تحقق

و نسبت اين آرايش با اين سيادت طبقاتی در آرايش درون خود طبقه 

به جريان پيش از به قدرت رسيدن نيز بايد  طبقات ديگر اجتماعی، حتی

باشد. ارادۀ تشکل کارگری، خواه اين  يافتهروشن خود را  افتاده و بيان

تشکل اتحاديه باشد يا کميته کارخانه، شورای انقالبی باشد و يا حزب 
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کمونيستی، نمی تواند چيزی به جز ارادۀ خود کارگران متشکل باشد. 

تشکيل دولت انقالبی اش، در درون  پرولتاريای انقالبی پيش از

تشکلھای خود طبقه است که نوع متفاوتی از رابطه در درون طبقه و 

در رابطه با بيرون طبقه را برقرار می کند. برای اتحاديه ھای کارگری 

و حتی برای شوراھای کارگری، اين امری بديھی به نظر می رسد. 

م، اين برای حزب برای دوره ھای نسبتا طوالنی ای در قرن نوزدھ

کمونيستی (يا به عبارت آن زمان رايج: سوسيال دمکراتيک)، نيز 

امری شناخته شده بود. نامۀ مارکس و انگلس در ابتدای نوشتۀ حاضر 

نيز به خوبی ھمين امر را نشان می دھد. تحوالت معينی در درون 

جنبش کارگری اما به اين انجاميدند که به ويژه در عرصۀ تحزب، اين 

بی توجھی به ھمين اصل بديھی صل بديھی به فراموشی سپرده شود. ا

در تاريخ جنبش کارگری به فجايعی منجر شده است که ھمراه با 

ضربات تعيين کننده به کل طبقۀ کارگر بود. تنھا به عنوان نمونه کافی 

است به مباحثاتی اشاره کنيم که پس از پيروزی انقالب پرولتاريائی 

در درون  ١٩١٩ل دولت سوسياليستی در سال مجارستان و تشکي

ارگانھای اصلی حکومت کارگری در گرفت و در آن روشنفکرانی که 

در سطح رھبری دولت حضور داشتند خواھان امتيازات ويژه ای برای 

خويش بودند. از جمله داليل شکست انقالب مجارستان را بايد در ھمين 

آن، مارکس و انگلس  چھل سال پيش از مباحث فرسايشی جستجو کرد.

در نامۀ فوق الذکر دقيقا ھمين خطر را پيش بينی و نسبت به آن ھشدار 

پرسش اساسی اين است که چرا اين ھشدارھا مؤثر يک داده بودند. 

واقع نشد و چگونه می توان از تکرار چنين تحوالت بازدارنده ای 

  پيشگيری کرد؟
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از حزب طبقاتی تا حزب بر فراز طبقه و  ٢-١
  ا طبقاتیحزب فر

از آنچه در باال نقل کرديم و به ويژه از نامۀ مارکس و انگلس در آغاز 

نوشته، بايد روشن شده باشد که ساختار کارگری حزب کمونيستی در 

دوران شکوفائی جنبش سوسياليستی در نيمۀ قرن نوزدھم در شمار 

بديھيات درک کمونيستی از مبارزه طبقاتی به حساب می آمد. يک 

ارکس و انگلس با ساير رھبران سوسياليست اتفاقا تمايز مھم مباحث م

در تأکيد بر حفظ ھمين ساختار بود. حزب کمونيستی بر اساس اين 

درک نمی توانست حزبی بدون شاکلۀ کارگری باشد. از اين درک 

بديھی کمونيستی امروز و در آغاز دھۀ دوم قرن بيست و يکم چيزی 

اين که انقالب اجتماعی امر باقی نمانده است. مھم تر از آن، حتی خود 

پرولتاريای متشکل است، امروز بيش از ھر زمان ديگری نفی می 

  شود. 

از زمانی که آندره گورتز در آغاز دھۀ ھشتاد ميالدی (يعنی درست 

در ھمان مقطع ظھور تاچريسم و ريگانيسم) کتاب معروف "وداع با 

ات اجتماعی پرولتاريا" را نوشت، تا به امروز، موج وسيعی از نظري

ظھور کرده اند که مرکز توجه آنان ھمان وداع شبه انقالبی گوناگون 

با پرولتاريا و تبيين سوژۀ تاريخی متفاوتی از پرولتاريا برای انجام 

تحوالت اجتماعی است. با عروج پسا مارکسيسم، امروز نظريات شبه 

شت انقالبی اينگونه ھستند که بر جنبشھای اجتماعی مسلط شده و سرنو

آنان را رقم می زنند. محور اصلی و نقطۀ مشترک تمام اين نظريات 

را می توان در يک نکته خالصه کرد: نفی ضرورت انقالب اجتماعی 

و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا. ھمه و ھر گونه تصويری از روند 
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تحول جامعه، از پيش بينی فروپاشی اجتناب ناپذير آن تا تأکيد بر 

م و مالتی تود و امثالھم، در اين نقطۀ اصلی اشتراک آتونومی و ريزو

  نظر دارند که دوران انقالبات پرولتاريائی به سر آمده است. 

اما آنچه در اين دوران در عرصۀ نظری واقع شده است، تحولی بدون 

مقدمه نبود. پرولتاريا به مثابه طبقۀ انقالبی متشکل، مدتھا پيش از 

از انديشه و پراتيک کمونيسم و سوسياليسم انتشار "وداع با پرولتاريا" 

قرن بيستم خارج شده بود. سوسياليسم قرن بيستم مدتھا پيش با 

ی واقعی وداع کرده بود و آن را به مفھومی انتزاعی برای پرولتاريا

تبيين موجوديت مستقل فراطبقاتی خويش تبديل کرده بود. روند وداع 

با پرولتاريا در مراحل اوليه تکوين، نخست خود پرولتاريای واقعی را 

از دستگاه نظری و پراتيک خويش خارج کرده و "پيشگام"ی 

کنار گذاشتن رسمی پرولتاريا تنھا ه بود. فراطبقاتی را جايگزين آن کرد

به منزلۀ ترک قالبی بود که محتوای آن از مدتھا پيش از اين ترک 

از مضمون طبقاتی تھی شده بود. روندی که از ھمان دوران  ،رسمی

سوسيال دمکراسی آلمان آغاز شده و با مفھوم مسخ شدۀ "حزب لنينی" 

به نقطۀ عطف نظری خويش  به مثابۀ حزب پيشاھنگ يا آوانگارد طبقه،

رسيده بود. مفھوم حزب کمونيستی در سرتاسر قرن بيستم، بر ھمه و 

ھر گونه ساختار اجتماعی داللت می کرد، اال بر ساختار حزب 

کارگری. در مائوئيسم اين مفھوم حزب چند طبقه بود که با کارگران و 

کيسم دھقانان و روشنفکران خرده بورژوازی تبيين می شد، در تروتس

با تز بحران رھبری عمال حزب پيشاھنگی بود که بايد تودۀ کارگران 

را رھبری می کرد و در شاخه ھای ديگر سوسياليسم قرن بيستم نيز 

  رسما به حزب اقليتی آگاه و انقالبی تقليل يافته بود. 
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در يک نگاه تاريخی، اين روندی بود که از يک سو با افزايش اعتبار 

مارکسيسم در جنبشھای اجتماعی ھمراه بود و از سوی ديگر با 

شکلگيری چپی در بورژوازی که اکنون اعتبار اجتماعی مارکسيسم را 

چپ بورژوازی با ابزار مناسب ابراز وجود سياسی خويش می ديد. 

قرن نوزده در انگلستان و ھگليان چپ آلمان ريکاردوئی ھای چپ نيمۀ 

آغاز به تکوين کرد و ھمراه با شکست اين سنگرھای ايدئولوژيک در 

اين سنگرھا را رھا کرده و  ،مقابل صالبت علمی و انقالبی مارکسيسم

در قالبھای جديدی به آرايش خود پرداخت که بخش پرنفوذی از آن را 

ل می دادند. با شکست اين السالين ھا و دورينگی ھای آلمان شک

جريانات، از ھمان آلمان، روند جديدی در چپ بورژوازی شکل گرفت 

که اکنون خود مارکسيسم را به عنوان قالب ابراز وجود اجتماعی 

خويش مناسب تشخيص داده بود. مارکسيسمی که البته بايد از مضمون 

طبقاتی اش تھی می شد. مادام که جوشش انقالبی در -انقالبی

رولتاريای اروپا نيرومند بود و اين جوشش با نام مارکسيسم گره پ

خورده بود، ھمۀ تالشھائی که با مقابله با مارکسيسم در صدد آرايش 

چپ بورژوازی بر می آمدند، سرنوشتی جز شکست در انتظارشان 

نبود. اما به ھمين ميزان، آن گرايشاتی که به گونه ای خزنده به تصرف 

تحريف تدريجی دی در احزاب طبقاتی رو آوردند و تدريجی مواضع کلي

آموزه ھای مارکسيسم از مبارزۀ طبقاتی را در پيش گرفتند، موفق به 

تسخير مواضع استراتژيکی در کل جنبش کارگری جھانی شده و 

ھمان کاری را با مارکس کردند که او با ھگل انجام داده بود: وارونۀ 

گردانده و وارونه و با سر بر  آنھا مارکس و مارکسيسم را از پا بر

زمين نھادند. اشاره ای به زمينه ھای نگارش نامۀ آغاز متن از مارکس 

رو الزم است  آناين اشاره از  و انگلس، موضوع را روشنتر می کند.
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که دامنه و عمق تأثير تحوالت درون حزب سوسيال دمکرات آلمان در 

ب بود و کل جنبش جھانی پايان قرن نوزده، بسيار فراتر از خود اين حز

کمونيستی را تحت تأثير قرار می داد. اين حزب نيروی مسلط و مرجع 

تصويری اخالقی، معنوی و نظری کل پرولتاريای انقالبی جھانی بود. 

که در خارج از اين حزب از آن به دست داده می شد، اما تصويری 

  مسخ شده از واقعيت درون خود اين حزب بود. 

نامۀ فوق را مارکس و انگلس در شرايطی خطاب به رھبران حزب 

سوسيال دمکرات آلمان نوشتند که جمعی از پيروان دورينگ بر بخشی 

از ادبيات رسمی حزب سوسيال دمکرات مسلط شده و تبليغ و ترويج 

سازش طبقاتی و لزوم جلب طبقات باال و ميانی جامعه و روشنفکران 

از ھمان مقطع پس از د قرار داده بودند. اين آنان را در دستور کار خو

واقع  کنگرۀ معروف گوتا و وحدت دو جريان آيزناخی ھا و السالی ھا

که انگلس کار نگارش آنتی گرديد. در مقابله با ھمين جريان نيز بود 

دورينگ را در قالب سلسله مقاالتی در روزنامه "به پيش"، ارگان 

ه در تاريخ نگاری رايج از حزب سوسيال دمکرات آغاز کرد. آنچ

جنبش کارگری آلمان در اين دوره و بويژه در رابطه با آنتی دورينگ 

روايت می شود، مبنی بر اين است که گوئی برای دوره ای کوتاه نفوذ 

طرفداران ھپروتی دورينگ در جنبش کارگری آلمان رو به افزايش 

کتاب آنتی  بود و انگلس در مقام دفاع از بخش مارکسيست اين جنبش،

اين تصوير اما تصويری است دورينگ را به رشته تحرير درآورد. 

ناقص که از جانب خود سوسيال دمکراسی آلمان به دست داده شده و 

در اين تصوير رايج، بعدھا مورد پذيرش احزاب ديگر نيز قرار گرفت. 

خود حزب سوسيال دمکرات به عنوان نيروی مارکسيست درون جنبش 
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ی می شود و به ھمين دليل نيز ھنگام صحبت از نفوذ کارگری معرف

دورينگی ھا، از جنبش کارگری به طور کلی حرف زده می شود و نه 

واقعيت قضيه اين بود که نفوذ طرفداران از حزب سوسيال دمکرات. 

دورينگ در جنبش کارگری به طور عام نبود که انگلس را به نوشتن 

فوذ آنان در خود حزب سوسيال واداشت. اين ن سلسله مقاالت مربوطه

دمکرات و کسب بخشی از رھبری نظری و سياسی اين حزب بود که 

  مارکس و انگلس را به واکنش واداشته بود. 

در اين ماجرا دو چيز مھم بود. نخست اين که نفوذ دورينگی ھا در 

طرفداران دورينگ و حزب سوسيال دمکرات فقط ناشی از تالشھای 

يوھان موست نبود. اين خود رھبری حزب يل آنارشيستھايی از قب

سوسيال دمکرات بود که با باز کردن ميدان برای دورينگی ھا در ادامۀ 

، در مسير تحول حزب در کنگرۀ گوتا سنت سازش با السالی ھا

سوسيال دمکرات به سمت يک حزب تحت تسلط خرده بورژوازی و 

بورژواھای اشراف منش چپ حرکت می کرد. در بيرون از حزب اين 

تصوير ساختگی به دست داده می شد که گويا حزب سوسيال دمکرات 

حزب طرفداران نظريات مارکس و انگلس است، در درون حزب اما 

کنار گذاشتن اين نظرات و نفی سنتی که ديل و حتی تعاز ھمان دوران 

چھار اين نظرات متعلق به آن بودند، در دستور کار قرار گرفته بود. 

سال قبل از نگارش نامۀ حاضر، مارکس و انگلس نقد برنامۀ گوتا را 

در نقد مشی سازشکارانه رھبری حزب سوسيال دمکرات نوشته بودند. 

سال پس از نگارش، ھنوز انتشار  ١۵، يعنی ١٨٩٠اثری که تا سال 

  نيافته بود.
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در فاصلۀ انتشار نقد برنامۀ گوتا تا نگارش نامۀ فوق، تحوالت تعيين 

کننده ای در حزب سوسيال دمکرات آلمان واقع گرديد. از يک سو در 

اين حزب مقدمات شرکت در سياست جنگ طلبانه و ناسيوناليستی 

آمد و از سوی ديگر در بورژوازی عظمت طلب آلمانی فراھم می 

راستای سياست السالی ترغيب و تشويق دولت به اتخاذ سياست ھای 

"سوسياليستی"، تالشی وسيع از جانب طرفداران دورينگ برای کنار 

زدن افکار مارکس و انگلس از ارگانھای مسلط بر حزب آغاز شده 

ب تا چه حد از مارکسيسم دور بود. برای شناخت اين که رھبری حز

و تنھا در فرم خود را مدافع نظريات مارکسيستی نشان می داد،  بود

  واقعۀ معروف به واقعۀ کايزر به خوبی مؤثر است.

پس از حملۀ بورژوازی بيسمارکی آلمان به فرانسه از جانب حزب 

سوسيال دمکرات سياست رد اعتبارات جنگی برای مقابله با 

استی که نمايندگان تجاوزطلبی بورژوازی آلمان در پيش گرفته شد. سي

فراکسيون سوسيال دمکرات در رايشتاگ را موظف به رد کليه 

و تأمين مالی دولت بيسمارک  اعتبارات مربوط به بودجه ھای نظامی

می نمود. ھمين سياست بود که متقابال از جانب بيسمارک  به طور کلی

با قانون منع فعاليت سوسياليستی پاسخ گرفت. قانونی که البته مانع 

  فعاليت فراکسيون پارلمانی اين حزب نبود. 

و در جريان مباحثات پارلمان آلمان در زمينه عوارض  ١٨٧٩در سال 

ماکس به نام  گمرکی، يک نماينده از فراکسيون سوسيال دمکرات

بر خالف مصوبات حزب، در دفاع از قوانين تعرفۀ گمرکی  کايزر،

اقدامی که از پيش فراکسيون سخنرانی نموده و به آن رأی مثبت داد. 

حزب در پارلمان حق آن را برای کايزر به رسميت شناخته بود. 
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به انتقاد  ھيرشکارل متعاقب اين اقدام، يکی از رھبران حزب به نام 

از مواضع کايزر پرداخته و او را به نقض مصوبات حزب متھم نمود. 

شد، بلکه موضعگيری ھيرش اما نه تنھا در رھبری حزب مقبول واقع ن

تمام اين رھبری موضعی مخالف ھيرش اتخاذ نموده و اقدام او را 

محکوم نمودند. حتی ويلھلم ليبکنشت که رھبری آيزناخی ھای ظاھرا 

طرفدار نظريات مارکس را بر عھده داشت، موضعگيری ھيرش را 

"به کاھدان زدن" ناميده و خواستار آن شد که اين نزاع خاتمه يابد. خود 

زر نيز نه السالی بود و نه دورينگی. او نيز در شمار آيزناخی ماکس کاي

ھا قرار داشت. به اين ترتيب، گرايش به سازش با بورژاوزی نه فقط 

از جانب السالی ھا و بعد دورينگی ھا، بلکه ھمچنين از جانب آيزناخی 

  ھای ظاھرا طرفدار مارکس نيز دنبال می شد.

آينده" با امکانات مالی تشار نشريۀ "انابتدا بر متن اين شرايط بود که  

، از Höchberg Karlھوش برگ  کارل به نام شخص ثروتمندی

منتشر شد و مورد حمايت حزب طرفداران پر و پا قرص دورينگ 

بود که از ھمان آغاز به مخالفت با درک  قرار گرفت. اين نشريه ای 

مارکس و انگلس از سوسياليسم پرداخته و در مقابل سوسياليسمی 

  اخالقی را تبليغ می نمود. 

ھوش برگ با امکانات مالی خويش نفوذ مؤثری در حزب سوسيال 

با حمايت رھبری حزب  ١٨٧٩دمکرات به دست آورده و از سال 

نام سالنامۀ مطالعات اجتماعی را، با انتشار نشريه تازه تئوريکی به 

ھمکاری حلقه ای از فعالين سوسيال دمکرات در زوريخ آغاز نمود. 

از جمله گردانندگان اين نشريه بايد از ادوارد برنشتين نام برد که منشی 

ھوش برگ نيز بود. مشاجرات بر سر سياست اين نشريه و افراد ھيأت 
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رکس و انگلس از يک سو و بين ما ١٨٧٩تحريريۀ آن در تمام سال 

با رھبری حزب و ھوش برگ و برنشتين از سوی ديگر ادامه داشت. 

اين حال رھبری حزب با عنايت به امکانات مالی ھوش برگ، نه تنھا 

مالحظات مارکس و انگلس در اين مورد را جدی تلقی نکردند، بلکه 

نشريه  با اظھار اطمينان از اين که مکانيسمھای الزم برای کنترل جھت

را در دست دارند، عمال زمام امور را به ھوش برگ و برنشتين واگذار 

نمودند. ھوش برگ نيز نه تنھا در چيدن ھيأت تحريريه، بلکه حتی در 

به جريان السالی تعلق انتخاب محل چاپ آن در چاپخانۀ برلين که 

عمال از يک سو حمايت سياسی رھبری حزب را به دست آورده ، داشت

و از سوی ديگر به اشاعۀ نظريات خرده بورژوائی خويش می 

ھزينۀ انتشار نشريه نيز تماما از جانب ھوش برگ تأمين می پرداخت. 

اين در حالی بود  .مارک برای آن اختصاص داد ١٠٠٠٠شد که مبلغ 

وارد حزب سوسيال دمکرات  ١٨٧۶خود ھوش برگ تازه در سال که 

تمام فعاليت ھوش برگ مورد حمايت کامل با اين حال،  شده بود.

که نزد رھبری نشريۀ "آينده" رھبری حزب قرار داشت. از ھمان 

را داشت تا نشريه مطالعات  نشريۀ "به پيش" حزب دقيقا ھمان جايگاه

وان نشريۀ "به پيش" از نشريۀ "آينده" به عن ١۵در شمارۀ اجتماعی. 

  ارگان کل حزب نام برده و اين نشريه مورد حمايت قرار می گيرد.

تحت عنوان "مروری بر بدون نام نويسنده مقاله ای  ١٨٧٩در سال 

در سالنامه انتشار يافت که از سطح جنبش سوسياليستی در آلمان" 

انتقادات تا آنزمان جريان مزبور به درک علمی مارکس و انگلس از 

حزب را مورد بنيانھای کارگری رفته و مستقيما  سوسياليسم فراتر 

  . تعرض قرار داد
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که مارکس و انگلس در نامه به آن اشاره می کنند،  بحثدر مقالۀ مورد 

جنبشی که السال آن را به عنوان جنبشی اساسا «از جمله آمده بود که 

سياسی می ديد، که نه تنھا کارگران، بلکه ھمۀ دمکراتھای شرافتمند را 

بايد نمايندگان مستقل علم  در رأس آنبه آن فرا می خواند، جنبشی که 

بايد قرار می  ھمۀ مردان سرشار از نوعدوستی حقيقیو دانش و 

فون  ژان باپتيستشده از جانب  تحت زعامت رژيم برقرار گرفتند،

حزب يکسويه نگر مبارزه برای منافع کارگران شوايتزر به يک 

(نقل از ھمان نامۀ مارکس و انگلس، تأکيدات از  »تنزل يافت صنعتی

  اصل متن). 

در ادامۀ بررسی محتوای مقالۀ مزبور مارکس و انگلس به اين نتيجه 

طبقۀ کارگر توان  ...«از نظر نويسندگان مقاله گيری می رسند که 

کسب آزادی توسط خود را ندارد. برای اين امر بايد تحت ھدايت 

بورژواھای "تحصيلکرده و دارا"ئی قرار بگيرد که تنھا [نيروئی است 

که] "امکان و فرصت آن را دارد" که چيزھائی را فرا بگيرد که به 

لکه با نفع کارگران اند. و ثانيا با بورژوازی نبايد مبارزه کرد، ب

مارکس و انگلس نتيجه می ». جلب نمودپروپاگاند نيرومند بايد آن را 

در کشور خرده بورژوائی ای مثل آلمان وجود چنين  «گيرند که 

حزب سوسيال  خارج ازتصوراتی البته موجھند. اما فقط در 

دمکراتيک کارگران. اگر آقايان در يک حزب سوسيال دمکراتيک 

خرده بورژوائی جمع شوند، کامال محقند. می توان با آنھا مذاکره کرد 

و بسته به مورد وارد ائتالفھايی با آنان شد و غيره. اما در يک حزب 

  ».کارگری آنھا عنصر تحريف اند
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انگلس به نگارش آن نامه رو  در مقابل اين روند بود که مارکس و

حزب را به ميان کشيدند.  قطع رابطۀ ھمبستگی باآوردند و چشم انداز 

تھديدی که متأسفانه عملی نشد و اعتبار مارکس و انگلس در خدمت 

نخست در جريان جنگ جھانی اول، سال بعد  ٢۵حزبی قرار گرفت که 

تا بعد در مقام سرکوبگر  بورژوازی راندپرولتاريای آلمان را به مسلخ 

انقالب پرولتاريائی و به قتل رساندن رھبران برجستۀ پرولتاريای 

انقالبی آلمان، رزا لوگزامبورگ و کارل ليبکنشت، به ياری يونکرھای 

چشم اندازی که اگر بر مارکس و انگلس روشن می  ورشکسته بشتابد. 

  .بود، بدون ذره ای ترديد صفوف آن حزب را ترک می کردند

ھمۀ اين تحوالت پس از انتشار آنتی دورينگ واقع قابل توجه است که 

انگلس در آنتی دورينگ به طرز قاطعی بنيانھای نظری می شدند. 

سوسياليسم من درآوردی دورينگ را در ھم کوبيده و نتايج سياسی و 

حتی انتشار آنتی دورينگ عملی آن را به سخره گرفته بود. با اين حال 

نتوانسته بود اين روند را متوقف کند. برعکس، خود تحوالت نيز 

مربوط به انتشار آنتی دورينگ نيز به اندازه کافی قدرت جريان 

اجتماعی غير کارگری در تعرض برای تسخير مواضع استراتژيک 

درون حزب را نشان می داد. انتشار آنتی دورينگ از ابتدا به عنوان 

ارگان حزب، در نظر گرفته شده بود.  سلسله مقاالتی برای "به پيش"،

حزب سوسيال دمکرات، نمايندگان  ١٨٧٨در جريان کنگرۀ ماه مه 

دورينگی و السالی به رھبری يوھان موست، آنتی دورينگ را برای 

کارگران خسته کننده و غير الزم معرفی کرده و مخالفت صريح خود 

ند. در جريان اين را با انتشار آن اعالم و خواستار توقف انتشار آن شد

مجادله، ليبکنشت و ببل به دفاع از آنتی دورينگ برخاسته و سرانجام 
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اين مورد را نيز با سازشی پوچ، مبنی بر توقف انتشار آن در نشريه و 

به جای آن چاپ کل متن به عنوان کتابی جداگانه به نتيجه رساندند. بنا 

طرفداران  ،التسال بعد از اين مجاديک بر اين ھيچ عجيب نبود که 

به مارکسيسم را رسما در دستور کار  مجدد السال و دورينگ تعرض

قرار دھند. و از متن نامۀ مارکس و انگلس بايد روشن شده باشد که 

   يک محور اصلی اين تعرض ھمان خصلت طبقاتی حزب بود.

مقاومت مارکس و انگلس روند تحوالت را کند کرد، اما متوقف ننمود. 

با اشکال متفاوت تر و به مراتب خطرناکتر و مؤثر تر ھمان تحوالت 

تداوم يافت. از حلقۀ مورد انتقاد زوريخ  -گرچه در ابتدا با شتابی کمتر –

در نامۀ مورد بحث، برنشتين به ھمراھی دو نفر ديگر راھی لندن شدند 

تا نگرانی ھای مارکس و انگلس را برطرف کنند. ھمانجا بود که 

برنشتين ضمن اعالم اعتقاد به آموزه ھای علمی سوسياليستی مارکس 

  ود. در مقام دستيار انگلس آغاز به کار نمو انگلس 

به اين ترتيب حلقه ای که در رأس حمله به مارکسيسم و تعرض به 

خصلت طبقاتی و انقالبی حزب سوسيال دمکرات قرار داشت، اکنون 

با پذيرش صوری مارکسيسم خود را به مرکز اعتبار نظری مارکسيسم 

مرکز اعتبار نظری  ھمانجزئی از نزديک نموده و به تدريج خود به 

. با ورود کائوتسکی به لندن، نيروی تازه نفسی شدمارکسيسم بدل می 

نيز به اين جمع اضافه می شد که از توانائی باالئی در احاطه به علوم 

 خودبورژوائی نيز برخوردار بود. توجه به اين نکته نيز مھم است که 

پيشنھاد ھمان به در زوريخ  ١٨٨٢تا  ١٨٨٠کائوتسکی نيز در سالھای 

کارل ھوش برگ نويسنده احتمالی مقالۀ مورد انتقاد مارکس و انگلس 

و ناشر نشريۀ "آينده"، تحصيالت دانشگاھی اش را ناتمام گذاشته و به 
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با برنشتين آشنا  ویاز طريق عنوان منشی وی مشغول به کار گرديد و 

می  شده و سپس راھی لندن می شود و آنجا با مارکس و انگلس ديدار

  کند.

قال برنشتين و کائوتسکی به لندن و قرار گرفتن آنھا در کنار مارکس انت

و انگلس، تنھا واقعه ای محدود در زندگی و فعاليت سياسی تعدادی 

سوسيال دمکرات نبود. اين در عين حال تغيير خط و مشی ای بود که 

گاه  –تا آن زمان اعمال ھژمونی بر جنبش کارگری را از طريق تقابل 

با نظريات مارکس و انگلس دنبال می کرد  –مستقيم و گاه غير مستقيم 

و اکنون در پوستۀ مارکسيسم در را ه تحقق ھمان استراتژی گام بر 

ميداشت. نطريات زمخت ضد کمونيستی امثال السال و شوايتزر و 

ھوش برگ، اکنون توسط نظريه پردازانی ارائه می شد که خود ھم به 

و ارتباط مستقيم با مارکس و انگلس و ھم به واسطۀ  واسطۀ نزديکی

ر ارائۀ ھمان ه ھای مارکسيسم، به اندازه کافی داشتغال جدی با آموز

مضامين در قالب مارکسيسم تبحر داشتند. ھمۀ آن چيزی را که حلقۀ 

با فرمولبندی ھای آشکارا ضد کارگری ارائه  ١٨٧٩زوريخ در سال 

باصطالح سال بعد تحت عنوان نظريه  کرده بود، کارل کائوتسکی چند

  مارکسيستی آگاھی سوسياليستی بسته بندی و ارائه کرد.

برخی «او در نقد طرح برنامۀ حزب سوسيال دمکرات اطريش نوشت: 

از منتقدين رويزيونيست ما تصور می کنند مارکس ادعا کرده بود که 

توسعۀ اقتصادی و مبارزۀ طبقاتی نه تنھا پيش شرطھای توليد 

(تأکيد از  شناختسوسياليستی را فراھم می کنند، بلکه ھمچنين مستقيما 

کائوتسکی) ضرورت آن را. و ھمين جا کار اين منتقدين با اين استدالل 

تمام است که پيشرفته ترين کشور سرمايه داری يعنی انگلستان، در 
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ميان تمام کشورھای مدرن، از ھمۀ آنھا از چنين شناختی بری است. 

بر اساس طرح جديد می شود فرض گرفت که کميسيون برنامۀ حزب 

-نيز در ھمين نگرش مردود باصطالح "ارتدوکساطريش 

مارکسيستی" شريک است. چرا که می گويند "ھر چه توسعه سرمايه 

به ھمان نسبت [اين پرولتاريا] ھم داری باعث رشد پرولتاريا می شود، 

"امکان از  ناچار و ھم قادر به مبارزه با آن می شود. اين روند به آگاھی

تم می شود. اما اين نادرست است. و غيره خ "و ضرورت سوسياليسم

سوسياليسم به مثابه آموزه البته ھمانگونه ريشه در مناسبات اقتصادی 

امروز دارد که مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا نيز؛ و به ھمان نسبت مانند 

اين مبارزه از دل مبارزه بر عليه فقرو فالکت  توده ای نشأت می گيرد 

اين دو در کنار يکديگر و با پيش  که سرمايه داری ايجاد می کند. اما

شرطھای متفاوتی به وجود می آيند و نه از دل يکديگر. آگاھی مدرن 

سوسياليستی تنھا بر اساس درک عميق علمی می تواند به وجود بيايد. 

در عمل ھم علم امروزی اقتصاد به ھمان نسبت يک پيش شرط توليد 

اما پرولتاريا انصافا  که مثال تکنيک امروزی.سوسياليستی را می سازد 

نه اين را می تواند ايجاد کند و نه آن ديگری را. اين ھر دو از روندھای 

اجتماعی امروز نشأت می گيرند. حامل علم اما پرولتاريا نيست، بلکه 

(تأکيد از کائوتسکی) است. در عناصر منفرد  روشنفکری بورژوائی

و توسط آنان به ھمين اليه نيز بود که سوسياليسم مدرن شکل گرفت 

آنجا  -پرولترھای دارای توان ذھنی برجسته منتقل شد که اين آگاھی را 

وارد مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا می کنند. پس  -که شرايط اجازه بدھند 

آگاھی سوسياليستی چيزی منتقل شده از خارج به درون مبارزۀ طبقاتی 

ن. بر ھمين اساس ابتدائاٌ به وجود آمده از درون آپرولتاريا است و نه 

ھم برنامۀ قديمی ھاينفلدی [حزب] کامال به درستی می گويد که پر 
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(تأکيد از کائوتسکی) از وضعيت و وظايفش،  آگاھیکردن پرولتاريا با 

از جملۀ وظايف سوسيال دمکراسی است. اگر اين آگاھی از دل خود 

مبارزه طبقاتی می جوشيد، چنين چيزی الزم نبود. طرح جديد اين جمله 

از برنامۀ قديمی را برداشته و عبارت نقل شده در باال را به آن ضميمه 

» نظری آن کامال از ھم گسيخته است... نمود. به اين ترتيب اما انسجام

  (به نقل از چه بايد کرد لنين)

تمام تأکيدات يب مارکس نيز از پا به سر برگردانده شد. تو به اين تر

مارکس و انگلس مبنی بر حفظ اصالت طبقاتی و علمی حزب در مقابل 

تعرض تحصيلکرده ھای بورژوا و خرده بورژوا، يکسره ناديده 

با اين جايگزين می گردند که اصال ھمين تحصيلکرده انگاشته شده و 

مارکس و انگلس ھا ناقل آگاھی سوسياليستی به درون طبقۀ کارگرند. 

از علم جديدی حرف می زنند که تحصيلکرده ھای بورژوا و خرده 

بورژوا در صورت پيوستن به صفوف پرولتاريا تازه بايد آن را فرا 

نه تنھا ده ھا نزد مارکس و انگلس بگيرند. علم دانشگاھی اين تحصيلکر

پيش شرط علم جديد سوسياليستی نيست، بلکه مانع آن و حتی مخرب 

آن است. نزد کائوتسکی اما ھمان علم دانشگاھی نه فقط به مقام پيش 

شرط سوسياليسم ارتقا می يابد، بلکه خود آموزۀ سوسياليسم تلقی می 

مادی فعاليت خويش در حالی که مارکس و انگلس در سالھای متشود. 

بی وقفه نسبت به نفوذ روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا در حزب 

پرولتاريا ھشدار می دادند، نزد کائوتسکی يکباره رسالت انتقال آگاھی 

سوسياليستی به درون طبقه به ھمين روشنفکر بورژوا واگذار می 

ات (در حاشيه اشاره به اين ھم الزم است که بر خالف تبليغگرديد. 

آنتی کمونيستی آتونومھا و طرفداران مکتب پراکسيس و امثالھم مبنی 
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بر اين که کائوتسکی را ادامه دھندۀ مباحث انگلس معرفی می کنند، او 

ر عليه آن به مبارزه حقيقتا امتداد جريانی بود که انگلس با تمام توان ب

برخاسته بود وتھاجم اين جريانات به انگلس در واقع ادامۀ ھمان 

  )تھاجمات دورينگی است.

برجسته کردن نقش علم بورژوائی در باصطالح "انتقال آگاھی 

سوسياليستی" به درون طبقۀ کارگر، چيزی جز ھمان خزعبالت 

دورينگی مبنی بر ناتوانی پرولتاريا در دسترسی به علم نبود که اکنون 

در پوشش مارکسيستی و نه در تقابل با مارکسيسم بيان می شد. البته 

الزم است که در فرصتھای آتی به مفھوم سوسياليسم به مثابه علم نزد 

مارکس و انگلس و تفاوت آن با علم بورژوائی به طور کلی بيشتر 

پرداخته شود. اما در رابطه با بحث حاضر به ويژه اشاره به اين نکته 

قضاوت مارکس و انگلس بر خالف مورد علوم طبيعی، است که  مھم

و به طور مشخص  به طور کلی، تماعی بورژوازیدر مورد علوم اج

و بويژه آن چيزی که بورژوازی از آن به عنوان "علم اقتصاد" نام می 

، بسيار منفی تر از آن است که بتوان از آن خروجی ای به نفع برد

مارکس و انگلس بکرات بر اين تأکيد  سوسياليسم را برداشت کرد.

حتی با معيارھای بورژوائی  داشتند که اين باصطالح "علم اقتصاد"

مارکس در نظريه ھای ارزش اضافه به نيز علم به حساب نمی آيد. 

پايان خوبی نشان داده است که علم اقتصاد بورژوازی ھمراه با 

ريکاردو جستجوی حقيقت را به کلی کنار گذاشته و به يک دستگاه 

حال نزد ايدئولوژيک تحميق و دروغ و فريب تحول يافته بود. 

" علم امروزی اقتصاد ... يک پيش شرط توليد  ئوتسکی دقيقا ھمينکا

بودند که  ھمين رشته ھادانش آموختگان سوسياليستی" را می سازد و 
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و ھمۀ اين مباحث در رأس در نقش آموزگار پرولتاريا ظاھر می شدند. 

يک حزب کارگری و از جانب نظريه پردازان اصلی آن به ميان کشيده 

  می شد. 

اده در ديدگاه جمعی از فعاالن سوسيال ساين يک تغيير و جابجايی 

دمکرات در گوشه ای از دنيا نبود. يک جابجائی استراتژيک در رابطۀ 

بين پرولتاريا و روشنفکران خرده بوروژوا و بورژوا در مھم ترين و 

پر نفوذترين گردان رزمی طبقۀ کارگر سوسياليست در جھان بود. در 

بطه دقيقا اين نقش رھبری پرولتاريای سوسياليست بود که اين تغيير را

به اليه ھای غير کارگری واگذار می شد. تغييری که ھيچکدام از 

تالشھا و مبارزات آتی کمونيستھای طبقه نيز نتوانستند آن را خنثی 

نموده و رابطۀ اوليه ای را که بين پرولتاريای کمونيست و روشنفکران 

ی جامعه برقرار بود، مجددا بازسازی کنند. حتی طبقه ھای ميانی و باال

تالش پيگير بلشويسم انقالبی در روسيه نيز نتوانست اين صف بندی 

استراتژيک را تغيير داده و موقعيت دوران شکوفائی سوسياليسم 

پرولتاريائی در نيمۀ قرن نوزده را کامال بازسازی کند. امری که بيش 

شترک خود بلشويسم با سوسيال از ھر چيز ريشه در ديدگاه ھای م

  دمکراسی آلمان داشت. 

اين که کدام زمينه ھای مادی بستر وقوع چنين تحولی را فراھم کردند، 

موضوعی است که به طور جداگانه بايد به آن پرداخت. اشارات بعدی 

لنين در تحليل عوامل اين تحول، از جمله تحول مسالمت آميز طوالنی 

دمکرات و شکلگيری اشرافيت کارگری، و پارلمانی حزب سوسيال 

عناصر ارزنده ای از بحث در اين مورد را به دست می دھند. تمرکز 
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ما در نوشتۀ حاضر اما بر اصل وقوع اين تحول و شناخت نيروھايی 

  بود که در اين جابجائی نقش ايفا کردند.

در قسمت بعدی نوشته به تکامل آتی تئوری تحزب در بلشويسم و نقش 

نينی" خواھيم پرداخت و خواھيم ديد که اوال بدون بلشويسم "حزب ل

ميراث انقالبی مارکسيسم شايد برای دورانی طوالنی مدفون می شد و 

ثانيا نقاط گسست درون خود بلشويسم چگونه به اھرمی در دست 

بورژوازی و خرده بورژوازی برای برقراری مجدد ھژمونی خويش 

ل گرديدند. تنھا پس از آن است که بر جنبش پرولتاريای سوسياليست بد

می توان به ارائۀ بحث دربارۀ ساختار، چشم اندازھا و روشھای حزب 

  کمونيستی کارگران در دوران معاصر پرداخت.

  

  پايان قسمت اول

  

  بھمن شفيق

  ١٣٩٢مھر  ١۵

  ٢٠١٣اکتبر  ٧
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٢  
  

  حزب، طبقه و انقالب اجتماعی

  مقسمت دوّ 

 

و سرانجام از درک تاريخی توسعه يافته به نتايج زير دست می يابيم «
در تکامل نيروھای مولده مرحله ای فرا می رسد که در آن  -١که: 

نيروھای مولده و ابزارھای ارتباطی ای شکل می گيرند که تحت 
روابط موجود فقط مصيبت می آفرينند، [نيروھائی] که ديگر نيروھای 

و  –ه نيروھای تخريبی اند (ماشين آالت و پول) مولده نيستند، بلک
چيزی که مربوط به آن است، [يعنی] اين که طبقه ای شکل می گيرد 
که تمام بار جامعه را بر دوش می کشد، بدون آن که از مواھب آن 
بھره ای ببرد، [طبقه ای] که به بيرون از جامعه رانده می شود، [طبقه 

ای با تمام طبقات ديگر وارد می شود،  ای] که در آن تضاد تعيين کننده
طبقه ای که اکثريت اعضای جامعه را در بر ميگيرد و از آن آگاھی 
به ضرورت يک انقالب بنيادی، آگاھی کمونيستی، برميخيزد، [آگاھی 
ای] که البته در ميان طبقات ديگر نيز از طريق مشاھدۀ موقعيت اين 

نيروھای مولدۀ معينی می شرايطی که  -٢طبقه می تواند شکل بگيرد، 
توانند در درون آن به کار گرفته شوند، شرايط سلطۀ طبقۀ معين 
اجتماعی ای ھستند که قدرت اجتماعی ناشی از دارائی آن در شکل 

ايده آليستی خويش را باز می يابد و به ھمين -معين دولتش بيان عملی
تاکنون  دليل ھر مبارزۀ انقالبی بر عليه طبقه ای صورت می گيرد که

در تمام انقالبات تاکنونی نوع فعاليت ھمواره  -٣مسلط بوده است، 
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دست نخورده باقی ماند و موضوع به نوع ديگری از توزيع اين 
فعاليت، نوع ديگری از توزيع کار به افراد ديگر برمی گشت در حالی 
که انقالب کمونيستی بر عليه نوع تاکنونی فعاليت واقع می شود، خود 

از بين می برد و سلطۀ تمام طبقات را ھمراه با خود طبقات کار را 
از بين می برد، زيرا که [اين انقالب] توسط طبقه ای صورت می 
گيرد که در جامعه به عنوان طبقه ای به حساب نمی آيد، به عنوان 
طبقه به رسميت شناخته نمی شود، خود بيان انحالل ھمۀ طبقات، مليتھا 

ھم برای ايجاد انبوه و توده ای  -۴است و  و غيره در جامعۀ کنونی
اين آگاھی کمونيستی و ھم برای پيشبرد خود امر [تحول]، تغيير توده 
ای خود انسانھا الزم است، که تنھا در يک جنبش عملی، در يک 
انقالب می تواند واقع شود، [و اين که] انقالب نه تنھا از آن رو الزم 

نمی تواند سرنگون گردد، بلکه است که طبقۀ حاکم از طريق ديگری 
از اين رو نيز که خود طبقۀ سرنگون کننده تنھا در يک انقالب می 
تواند به آنجائی برسد که گريبان خود را از تمام کثافت کھنه پاک کند 

  ».و قادر به بنای جامعۀ نوين شود

  ايدئولوژی آلمانی -کارل مارکس، فريدريش انگلس

  

سوسيال دمکراسی، مارکسيسم و  ١-٢
  انقالب

ما در بخش نخست نوشتۀ حاضر ديديم که چگونه به موازات پيشرفت 
جنبش کارگری در آلمان، تالش گسترده ای از جانب بورژواھای 
دمکرات و خرده بورژوازی برای اعمال نفوذ بر اين جنبش و مقابله 

طبقاتی مارکس و انگلس در اين جنبش آغاز شد. با -با درک انقالبی
حتی در  –سيال دمکراسی آلمان ھيچگاه قطعيت می توان گفت که سو

بر مبنای نگرش انقالبی و  –بھترين دوره ھای حيات سياسی اش 
طبقاتی مارکس و انگلس عمل نمی کرد. از ھمان آغاز حيات اين 
حزب، ھمواره سازش بين ديدگاه طبقاتی و راديکال مارکسيستی و 
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 –ھا از السالی ھا تا دورينگی  –مجموعۀ گرايشات غير کارگری 
 -مشی ای حزب را تشکيل می داد. با شکلگيری جريان نظری برنشتين

کائوتسکی در سالھای دھه ھشتاد قرن نوزدھم و افزايش نفوذ اين 
جريان در سوسيال دمکراسی آلمان، اين حزب اکنون رسما ھمۀ 

را در  –و حتی سوسياليسم ارتجاعی السالی  –عناصر بورژوائی 
رکسيستی" در خود جذب کرده و در قالب صوری سوسياليسمی "ما

  مسير تبديل شدن به اھرمی در دست بورژوازی گام بر می داشت. 

دربارۀ اين تحول در سوسيال دمکراسی آلمان و تأثير آن بر جنبش 
سوسياليستی جھانی ھيچگونه توصيف اغراق آميزی نمی توان کرد. 

ل و در حزب سوسيال دمکرات آلمان ھمراه با زوال انترناسيونال او
شرايطی شکل گرفت که در مجموعه ای از کشورھای جنوب اروپا 
سنت آنارشيستی باکونينی و پرودونی عمال مانع تشکل يابی کارگران 
بود و در انگلستان نيز جنبش اتحاديه ای رسما ھرگونه داعيه انقالبی 
گری را کنار نھاده و در چھارچوب نظم سرمايه داری اھداف خود را 

مود. پرولتاريای فرانسه نيز پس از شکست کمون پاريس تعقيب می ن
ھنوز نه قادر به غلبه بر نتايج اين شکست شده بود و نه قادر به نقد و 
فراتر رفتن از سنتھای آنارشيستی پرودونيستھا. به اين ترتيب اين 
حزب سوسيال دمکرات آلمان بود که ھمراه با افزايش قدرت مادی و 

به قطب اصلی جنبش سوسياليستی و کارگری  نفوذ اجتماعی اش، عمال
بين المللی بدل می گرديد. ديدگاھھا و نظريات رھبران اين حزب بود 
که به ديدگاھھای مسلط بر جنبش جھانی بدل می شد. دامنۀ اين نفوذ 
فقط به اروپا محدود نمی ماند و در ھمۀ کشورھائی که سوسياليسم و 

يز کامال مشھود بود. در سوسيال دمکراسی در آن شکل می گرفت ن
آغاز قرن بيستم، سوسيال دمکراسی آلمان مرجع بالمنازع کل جنبش 

نامۀ سوسيال دمکراتھای تبريز به سوسياليستی بين المللی بود. 
رای اظھار نظر در و درخواست از او ب ١٩٠٨در سال  کائوتسکی

باب مجادالت درون سوسيال دمکراتھای تبريز، نشان می دھد که اين 
نفوذ حتی تا کشوری که در ھمسايگی روسيه قرار داشت و از تحوالت 

 درون سوسيال دمکراسی روسيه متأثر بود، نيز گسترش يافته بود.
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در آغاز قرن بيستم و در دوره ای که سوسيال دمکراسی روسيه شکل 
گرفت، آنچه که تحت عنوان مارکسيسم بر جنبش کارگری مسلط  می

شده بود، چيزی غير از روايت نظريه پردازان سوسيال دمکراسی 
آلمان از مارکسيسم نبود. چه در جريان تشکيل گروه آزادی کار توسط 
پلخانوف و زاسوليچ و چه بعدھا تشکيل حزب سوسيال دمکرات 

کراسی آلمان بود که مشخصات کارگری روسيه، اين درک سوسيال دم
سوسيال دمکراسی روسيه را نيز رقم می زد. سوسيال دمکراسی ای 

، ١٨٩١که در فاصلۀ بين برنامۀ گوتا تا برنامۀ ارفورت در سال 
مارکسيسم را رسما به عنوان پرچم ايدئولوژيک خويش برافراشته بود. 

در بر  اما اين مارکسيسم حقيقتا فقط در شکل آموزه ھای مارکس را
می گرفت و در محتوا تداوم ھمان خط و خطوط مسلط السالی بر 
جنبش کارگری آلمان بود که مارکسيسم اکنون به عنوان پردۀ ساتری 

غير طبقاتی آن و به عنوان مکملی برای رفع -بر محتوای غير انقالبی
کمبودھای برنامه ای اين الساليسم به کار گرفته می شد. در حالی که 

نظری و در ادبيات رسمی، مارکسيسم و آموزه ھای مارکس در مسائل 
قالب مباحث حزب را تشکيل می دادند، مشی عملی حزب اما از 
الساليسمی تبعيت می کرد که اکنون با تريديونيونيسم نيز تکميل شده 
بود. برای روشن شدن ميزان نفوذ اين الساليسم در حزب سوسيال 

در ھمان زمان در درون حزب  دمکرات آلمان مراجعه به تصويری که
از نقش مارکس و السال وجود داشت، تصوير روشنی از اين مناسبات 
به دست می دھد. کتاب دو جلدی تاريخ سوسيال دمکراسی آلمان از 
فرانتس مھرينگ شايد از بھترين منابع قضاوت درباره اين دوران 

  باشد.

ای سوسيال فرانتس مھرينگ به عنوان مورخی معتبر، فراتر از مرزھ
به حزب  ١٨٩١دمکراسی به رسميت شناخته می شود. او در سال 

سوسيال دمکرات پيوست و در تمام مدت فعاليت و مبارزه اش در 
از معدود کسانی بود  ١٩١۴جناح چپ اين حزب قرار داشت. در سال 

که در رھبری حزب ھمراه با کارل ليبکنشت و رزا لوگزامبورگ در 
شووينيستی سوسيال دمکراسی صفوف اين  اعتراض به سياست جنگی

حزب را ترک کرده و اتحاديه اسپارتاکيستھا را بنيانگذاری کردند. در 
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و تنھا دو ھفته پس از به قتل رساندن ليبکنشت و  ١٩١٩ژانويه 
لوگزامبورگ، مھرينگ نيز، عليرغم فقدان ھر گونه سابقه بيماری 

ز قتل لوگزامبورگ سنگين، درگذشت. گفته می شود که اندوه ناشی ا
و ليبکنشت از عوامل مرگ او بود. اين جزئيات را از آن رو نقل 
کرديم تا روشن شود که روايت مھرينگ از سوسيال دمکراسی آلمان، 
روايت يک دست راستی نيست. برعکس شايد از بھترين رواياتی باشد 

  که تصويری واقعی از اين سوسيال دمکراسی ارائه می کند.

، به ويژه جلد دوم آن، تماما تحت تأثير السال قرار کتاب مھرينگ
دارد. روح السال از آغاز تا پايان بر قرائت کتاب از تکامل جنبش 
کارگری و سوسيال دمکراسی آلمان مسلط است. از "پاسخنامۀ 

که مھرينگ آن را ھم وزن آنتی  ١٨۶٢سرگشاده" السال در سال 
وتا و پس از آن، مھرينگ دورينگ ارزيابی می کند تا مباحث کنگرۀ گ

در ھمه جا رد پای السال را می بيند و در موارد بيشماری به دفاع از 
السال در مقابل اتھامات وارده بر او بر ميخيزد. از ميان اين ارزيابی 
ھا اما ھيچکدام به روشنی ارزيابی از جريان مباحث کنگره گوتا و 

در اين ارزيابی به خوبی نقد مارکس بر برنامۀ اين کنگره گويا نباشند. 
ميزان نفوذ اين دو بينش و دو مشی، در مقايسۀ مستقيم مورد ارزيابی 

  قرار می گيرد. 

مھرينگ نخست به توضيح برخی جزئيات نشست مشترک آيزناخی 
ھای باصطالح مارکسيست (شايد دانستن اين نيز جالب باشد که يکی 

ز ادوارد برنشتين از نمايندگان آيزناخی حاضر در نشست کسی نبود ج
معروف که در بخش اول نوشته به برخی از فعاليتھای وی پرداختيم. 
اين ھمان برنشتين است که به اولين رويزيونيست معروف شد) و 
السالی ھا می پردازد و توضيح می دھد که آنچه در اين نشست بين 
دو طرف به توافق رسيد تنھا در فرم نوعی سازش يود و نه در محتوا. 

تأکيد ميکند که آيزناخی ھا نه تنھا مخالفتی با ايده ھای السال  او
نداشتند، بلکه حتی در مواردی خود آنھا ايده ھايی را به ميان کشيدند 
که مارکس به اشتباه آنھا را ناشی از نفوذ السال قلمداد نمود. مھرينگ 
درباره نقد مارکس بر برنامۀ گوتا می نويسد که اين نقد "ھنوز ھم به 
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اثباتی بحثھايش کامال خواندنی است. جنبه ھای -دليل جوانب اصولی
منفی اش اما مکررا به اشتباه می رسند به اين دليل که از پيش داده 
ھای نادرستی حرکت می کند. مارکس تشخيص نداد که طرح برنامه 
[گوتا] منصفانه ديدگاھھای تئوريک ھر دو فراکسيون را منعکس می 

که آيزناخی کمونيسم علمی را در تمام جنبه ھايش  کند. او فکر می کرد
درک کرده اند و در مقابل السالی ھا يک فرقۀ عقب مانده ھستند که 
با جا ماندن از حرکت تاريخ بايد در مقابل آيزناخی ھا تسليم می شدند. 
خشمی که مارکس با آن اين نقد را نوشت از اين اشتباه ناشی می شود. 

و فراکسيون فقط بخشی از اصول خويش را ... اگر يکی از اين د
می شد کار » مأيوس«قربانی می کرد، حزب تشکيل شده به زودی 

به انشعاب می کشيد". پس از اين تصوير مھرينگ به برشماری بخشی 
مارکس] «[از موضوعات مورد نقد مارکس می پردازد و می نويسد 
رگ ببيند، که معموال عادت داشت جنبش کارگری را در چشم انداز بز

اين بار چيزھا را بيش از حد زير ميکروسکوپ گرفت و پشت ھر 
خرده اشکال، نارسائی و بی دقتی ای به دنبال مقاصد موذيانه ای گشت 
که در حقيقت وجود نداشتند. اين را نيز نمی توان انکار کرد که آنتی 
پاتی وی نسبت به السال در اين نامه قضاوت وی را تحت تأثير قرار 

. اين اتھام که السال مانيفست کمونيست را به شکل زمختی تحريف داد
کرد تا ائتالف خويش با دشمنان مستبد و فئودال بر عليه بورژوازی 
را توجيه کند، ھم سنگين و ھم غير عادالنه بود. السال نه وارد چنين 
ائتالفی شده بود و نه مانيفست کمونيست را زمخت تحريف کرده بود. 

رغی دستمزد او از مالتوس عزيمت نکرده بود، بلکه آن در قانون مف
را دقيقا ھمانطور فرموله کرده بود که در مانيفست آمده بود. عبارت 
"يک تودۀ تماما ارتجاعی" نيز از السال نبود بلکه به نوعی خودبخود 
و در جريان مبارزه ای دوازده ساله شکل گرفته بود.... به ھمين 

يز اشتباه می کرد که عبارت "در جامعۀ ترتيب مارکس در اينجا ن
امروز ابزارھای توليد در انحصار طبقۀ سرمايه دارند" را ميراث بدی 
از السال می دانست که می خواست فقط سرمايه داران را مورد 
تعرض قرار دھد و زمينداران را نه. از قضا اين "طبقۀ سرمايه دار" 

منظور آن مفھوم عامی از از برنامۀ آيزناخی ھا برگرفته شده بود که 
طبقۀ سرمايه دار بود که زمينداران را نيز در بر ميگرفت، در حالی 
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که اتفاقا السالی ھا درک دقيق تری از مسأله زمين و مالکيت ارضی 
او سپس به تأثير نامۀ مارکس اشاره می کند که به اين محدود ». داشتند

شايد به دليل – ماند که بعضی جمالت و کلمات تدقيق شدند. مھرينگ
 ١٧اشاره ای به اين نمی کند که اين نامه  -رعايت مالحظات حزبی

سال تمام منتشر نشد و در جمع رھبری آيزناخی ھا از ديد عموم دور 
ماند و نمی توانست تأثيری بيش از تدقيق و تصحيح عبارات داشته 
باشد. با اين حال تصوير مھرينگ از تناسب قوای درون حزب در 

رأی گيری نشان می دھد که تا چه حد ديدگاھھای سوسياليسم جريان 
نفر  ٧٣ارتجاعی بر حزب سوسيال دمکرات آلمان مسلطند. در کنگره 

 ۵۶نفر از جانب السالی ھا شرکت داشتند و  ١۵٣٢٢به نمايندگی از 
نفر حضور داشتند.  ٩١٢١نماينده آيزناخی به نمايندگی از طرف 

ستمزد تقريبا بدون ھيچگونه مشکلی مباحثات بر سر قانون مفرغی د
پيش رفت. تنھا ويلھلم ليبکنشت به اين اعتراض داشت و آن ھم نه از 
زاويه ای که مارکس در کاپيتال مسألۀ دستمزد را طرح کرده بود، 
بلکه از اين زاويه که اين قانون مفرغی نوعی ابدی بودن را تداعی 

ر جامعه سرمايه داری می کند و با اين توضيح که منظور السال فقط د
است، موضوع حل شد. درباره ساير مسائل از جمله تعاونی ھای 
توليدی با وامھای دولتی ھم کنگره بدون مشکلی پيش رفت. تنھا در 

 ١١١موضوع "يک تودۀ ارتجاعی" رأی گيری به اسم به عمل آمد که 
رأی با  ٢١٩١نفر با  ١٢رأی با آن توتفق نموده و  ٢٣٠٢٢نماينده با 

آن مخالفت نمودند.(فرانتس مھرينگ، تاريخ سوسيال دمکراسی آلمان، 
  جلد دوم)

اين وضعی بود که در کنگره گوتا وجود داشت. با چنين وضعيتی 
صحبت از حزب سوسيال دمکرات آلمان به عنوان حزبی با نگرشی 
مارکسيستی تنھا تحريف تاريخ است. خود قضاوت مھرينگ درباره 

ارکس در نقد خويش بر برنامۀ گوتا بر آنھا مسائل اساسی ای که م
پافشاری نموده است به عنوان  خرده گيری و تسويه حساب با السال 
نشان می دھد که چه قضاوتی در حزب سوسيال دمکرات آلمان نسبت 
به مارکس وجود داشت. بر متن چنين تحوالت نظری ای بود ظھور 
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ت واقع می شد. دورينگ و افزايش نفوذ وی در حزب سوسيال دمکرا
  امری که در قسمت نخست نوشته به آن پرداخته ايم.

اشاره ای کوتاه به اظھار نظر مھرينگ درباره مجموعه مقاالت آنتی 
دورينگ انگلس نيز می تواند باز ھم بيشتر فاصلۀ حزب سوسيال 
دمکرات از مشی پيشين جنبش کمونيستی را آشکار کند. مھرينگ به 

نگلس به دورينگ اشاره کرده و به درستی می شدت و تندی انتقادات ا
نويسد که اين شدت انتقادات نشان می داد که مارکس و انگلس از 
تحوالت درون حزب سوسيال دمکرات بسيار نگران بودند و از 
آرامشی که تا پيش از اين دوره در اظھار نظراتشان نسبت به اين 

ت. مھرينگ تحوالت به چشم می خورد، در آنتی دورينگ خبری نيس
البته به نامه مارکس و انگلس به رھبری حزب و تھديد به قطع 
ھمکاری با حزب اشاره نمی کند. شايد به اين دليل که از اين موضوع 

  بی اطالع بود.

پايه اجتماعی اين تحوالت را از يک سو بايد در رشد مداوم سوسيال 
ه داری دمکراسی و تشکلھای پيرامونی آن در نتيجه رشد سريع سرماي

آلمان دانست و از سوی ديگر، سرخوردگی ھر چه بيشتر دانشگاھيان 
و روشنفکران ناراضی از حزب ليبرال پيشرفت که باعث روی آوری 
آنان به ستاره در حال عروج سوسيال دمکراسی بود. ھمين اليه 
روشنفکری بود که به مرور جھان بينی خود را تبديل به جھان بينی 

  می کرد.  حزب سوسيال دمکرات

در قسمت نخست نوشته ديديم که مشی اين طيف اجتماعی نخست در 
تقابل آشکار با خصلت کارگری و انقالبی حزب، آشتی با طبقات ميانی 
و استراتژی جلب طبقات تحصيلکرده به سوسيال دمکراسی را ھدف 
قرار داده بود. در اين استراتژی انقالب اجتماعی جائی نداشت. اين 

ون طبقات حاکم بود که بايد راه را برای سوسياليسم باز تحول در در
می کرد. اين استراتژی با مقاومت شديد مارکس و انگلس و طرفداران 

از قبيل ژوزف ديتزگن  –پيگير مشی انقالب اجتماعی در درون حزب 
با ناکامی روبرو شد. با اين ھمه، نيروھای اين تحول  –و کارل ھيرش 

حتی رھبری خود حزب سوسيال دمکرات که با روايت مھرينگ  –
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با دست زدن به  –را نيز بايد در شمار اين نيروھا به حساب آورد 
عقب نشينی صوری در مقابل انتقادات مارکس و انگلس، نه تنھا 
مضامين سياست خويش را تغيير ندادند، بلکه ھمان سياست را اکنون 

سمی که از در چھارچوب رسمی "مارکسيسم" به پيش بردند. سوسيالي
سوی حزب سوسيال دمکرات شکل می گرفت، تنھا در فرم با کمونيسم 
مارکس و انگلس شباھت داشت. از نظر مضمون، اين سوسياليسمی 
متمايز بود که به ويژه رھبری طبقۀ کارگر برای انجام انقالب 
اجتماعی در آن دوفاکتو کنار گذاشته شده بود. رھبری البته برای 

خته می شد، اما در تناسب قوای درون خود حزب حزب به رسميت شنا
از طبقۀ کارگر سلب شده بود. ترکيب پيچيده ای که تنھا با مشروعيت 

  ناشی از مصادره تاريخ جنبش کمونيستی امکان پذير بود.

اين حزب در  برنامۀ ارفورتاين تحول در سوسيال دمکراسی در 
به روشن ترين وجھی خود را به نمايش گذاشت. برنامه  ١٨٩١سال 

ای که از دو بخش کليات و اقدامات مشخص برخوردار بود. دو بخشی 
که به خوبی نشانگر دوگانگی موجود در سوسيال دمکراسی و 

اقع شده در درون آن به زيان پرولتاريای جابجائی استراتژيک و
انقالبی و به نفع گرايشات بورژوازی بود. بخش نخست برنامه با 
ادبياتی شبه مارکسيستی به تکامل سرمايه داری و پيدايش طبقۀ کارگر 
صنعتی می پردازد و از ضرورت تبديل مالکيت خصوصی بر 

آورد و از  ابزارھای توليد به مالکيت اجتماعی صحبت به ميان می
اين که اين تحول شرط بھره وری کل جامعه از مواھب پيشرفتھای 
توليدی است. برنامه انجام اين تحول را نيز امر خود طبقۀ کارگر 
اعالم می کند تا سرانجام نتيجه بگيرد که طبقۀ کارگر "بدون دستيابی 
به قدرت سياسی" قادر به "گذار از مالکيت خصوصی به مالکيت 

بر وسايل توليد نخواھد بود. اين تمام "مارکسيسم"ی است اجتماعی" 
که در برنامه متبلور شده است. نه کلمۀ انقالب حتی يک بار در برنامه 
وارد شده است و نه سخنی از در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی 
و جايگزينی آن با دولت کارگران است. تا چه رسد به ديکتاتوری 

امه نيز تماما به مطالبات مشخص اختصاص پرولتاريا. بخش دوم برن
دارد. مطالباتی که نه تنھا نشانی از جھتگيری در فراتر رفتن از وضع 
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موجود ندارند، بلکه آشکارا مطلقا در جھت بھبود وضع طبقۀ کارگر 
و عموم مردم بر مبنای نظام قرار گرفته اند. و ھمين بخش دوم برنامه 

سی آلمان را به نمايش می است که ماھيت واقعی سوسيال دمکرا
گذارد. و ھمين سوسيال دمکراسی در صف بندی ھای درون جنبش 
سوسياليستی بين المللی در اردوی طرفداران انقالب قرار می گرفت 
و نه در اردوی معروف به "امکان گرايان" فرانسوی و تريديونيونيسم 
انگليسی که رسما رفرميسم درون جنبش کارگری را نمايندگی می 
کردند. انقالب اما نزد نظريه پردازان اصلی سوسيال دمکراسی نه 
ضروری بود و نه فعليت داشت. امری بود متعلق به آينده ای دور که 
از برنامۀ عمل روزمره سوسيال دمکراسی و جنبش کارگری به کلی 

  A حذف شده بود.

و شکل گيری سازمان  ١٨٨٩با تشکيل انترناسيونال دوم در سال 
در بروکسل، اکنون کل جنبش کارگری بين المللی به آرامی  مرکزی آن

تحت کنترل و ھدايت سوسيال دمکراسی آلمان قرار می گرفت که 
نسبت به تمام شاخه ھای کشوری سوسيال دمکراسی در موقعيتی به 
مراتب نيرومند تر قرار داشت. از نظر ساختار طبقاتی، اليه ھای 

رش نيز يافته بودند. نه تنھا حاکم بر سوسيال دمکراسی اکنون گست
دانشگاھيان و تحصيلکردگان بورژوازی و خرده بورژوازی از 
رھبری سوسيال دمکراسی کنار نزده شده بودند، بلکه اين 
تحصيلکردگان اکنون در ائتالف با کارگران يقه سفيدی و انتلکتوئاليسم 
"کارگری" جديدی قرار می گرفتند که در نتيجه رشد سريع سرمايه 

اری در دھه ھای پايانی قرن نوزده و گسترش بازارھای جھانی و د
تحکيم موقعيت بورژوازی کشورھای پيشرفتۀ صنعتی در اروپا، بھبود 
تدريجی وضعيت طبقۀ کارگر در چھارچوب نظام حاکم از طريق 
گسترش مداوم مبارزات اتحاديه ای را ھدف نھائی خويش قلمداد نموده 

نوان اھرمی برای ايجاد تغييرات سياسی و سوسيال دمکراسی را به ع
الزم در جھت افزايش نفوذ طبقۀ کارگر در درون دولت بورژوائی به 
کار می گرفتند. بر متن چنين شرايط بين المللی ای بود که بلشويسم 

  در روسيه شکل گرفت.
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  از سوسيال دمکراسی تا انقالب اکتبر ٢-٢

به عنوان بخشی از جنبش بين المللی سوسيال دمکراسی، سوسيال 
دمکراسی روسيه و بخش انقالبی آن يعنی بلشويسم، نمی توانستند 
مشخصه ھائی تماما متمايز از سوسيال دمکراسی بين المللی داشته 

و بويژه  –باشند. ضعفھا و انحرافات سوسيال دمکراسی بين المللی 
بر سوسيال دمکراسی روسيه نيز تأثيرات  –سوسيال دمکراسی  آلمان 

خويش را باقی می گذاشتند و ما در ادامۀ مطلب به اين وجوه از 
موضوع خواھيم پرداخت. اما پيش از ورود به اين مباحث الزم است 
روشن کنيم که چرا دفاع از ميراث سوسيال دمکراسی روسيه و به 

اتی است که در طور مشخص بلشويسم، امروز نيز به ھمان اندازه حي
  زمان انقالب اکتبر بود. 

تکوين سوسيال دمکراسی روسيه در عين حال آغاز روندی بود که 
سرانجام جريان مسلط بر جنبش بين المللی سوسيال دمکراسی را به 
چالش کشيد و سنت نوينی را پايه گذاری کرد. بدون سوسيال دمکراسی 

ه و بدون لنين به روسيه به طور کلی و بدون بلشويسم به طور ويژ
که ھمان ميراث انقالبی جنبش  –طور مؤکد، ميراث تاريخی مارکس 

اگر نه در گورستان رفرميسم برای ھميشه دفن می   -کارگری بود 
شد، الاقل برای يکی از تعيين کننده ترين دوره ھای تاريخ سرمايه 
داری از ميدان خارج شده بود. ھيچ کس نمی تواند فرجام جنگ جھانی 

ول بدون حضور بلشويسم را ترسيم کند. اما يقينا می توان گفت که ا
بدون بلشويسم نه تنھا وحشت بی پايان اين جنگ باز ھم فزونی می 
گرفت، بلکه حتی کل تاريخ قرن بيستم نيز به گونه ای به مراتب سياه 
تر رقم می خورد. شاھد عيان اين مدعا وضعيتی است که ھمين امروز 

پيشرفتھای علمی و تکنولوژيک بر جھان حاکم است.  و با عظيم ترين
وضعيتی که نه تنھا با جنگھای بی پايان منطقه ای و تشنجات 
روزافزون در مناسبات بين المللی، بلکه ھمچنين با گسترش وسيع 
ترين انقياد تودۀ عظيم کارکنان در بند سرمايه، با ترس و وحشت 

ورھای سرمايه داری و با ھمگانی از آينده حتی در پيشرفته ترين کش
ھزار کودک زير پنج سال در جھان تنھا  ٢٠مرگ روزانه بيش از 
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گوشه ای از فالکتھايش نمايان می شود. اين بلشويسم بود که با رويش 
انقالبی اش و درھم تنيدگی اش با پرولتاريای انقالبی روسيه، نخستين 

برای دوره  انقالب پيروزمند کارگری تاريخ بشر را رقم زد و الاقل
ای کوتاه جلوه ھائی از جامعۀ انسانی سعادتمند آينده را به روی بشر 

  گشود و اميد به زندگی را حتی در اقصی نقاط جھان برانگيخت. 

ابعاد تاريخی انقالب پرولتاريای روسيه به اندازه ای گسترده و دامنه 
بود  و عمق تغييرات ايجاد شده در اثر اين انقالب به اندازه ای عميق

که فراتر از مسخ و سپس شکست آتی آن، تا به امروز نيز الھام بخش 
انديشۀ انقالب اجتماعی باقی مانده است. با انقالب روسيه شھابی در 
تاريخ بشريت ظھور کرد که گرمای آن ھنوز نيز سرمنشأ نيرو و 
انرژی در مبارزه برای آينده است. دقيقا به ھمين دليل نيز ھست که 

ن بزرگ اين انقالب ھمراه خود اين انقالب ھنوز و به طور انديشمندا
مضاعف ھدف حمالت کينه توزانه بورژوازی در سرتاسر جھانند. نه 
تنھا ايدئولوگھای ضد کمونيست به طور آشکار اين انقالب را مورد 
تھاجم قرار می دھند، بلکه ھر خرده بورژوائی که امروز تمام ھم و 

جنبشی از "پائين" و بر عليه "باال" قرار  غم خود را بر شکل دادن به
داده است، در حقيقت انقالب اکتبر و سازماندھی پرولتاريای انقالبی 
را آماج انتقاد خويش قرار می دھد. حقيقت اين است که بر خالف 

و آنتی  –تبليغات گسترده آنتی کمونيستی بر عليه بلشويسم و لنين 
، ھم بلشويسم و ھم انقالب -لنينيسم چيزی جز آنتی کمونيسم نيست 

پرولتاريای روسيه نه تنھا پديده ھائی منحصرا روسی نبودند، بلکه 
عميقا بر بستر تحوالت جھانی قرار داشتند و دقيقا به ھمين دليل نيز 
نتايجشان کامال جھانی بود و ھست. از ھمين روست که پرولتاريای 

دقيقا بايد از نقطه انقالبی امروز جھان، برای انجام انقالب اجتماعی 
ای آغاز کند که پرولتاريای روسيه در اوج خويش قرار داشت. 
ھمچنان که خود پرولتاريای روسيه بايد از نقطۀ اوج کمون پاريس 
فراتر می رفت، امروز نيز پرولتاريای انقالبی ناچار است که از 
 پرولتاريای انقالبی روسيه فراتر رود. تاريخ توالی سادۀ وقايع نيست،

  توالی فراروندۀ آن است.
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به اين معنا بررسی انتقادی انقالب روسيه امروز و بر متن جھان 
متالطم امروزی نيز، به ھمان اندازه موضوعيت دارد که بررسی خود 
تحوالت معاصر سرمايه داری. صرفنظر از گستردگی موضوعات 
مورد بحث در اين رابطه، تا جائی که به مسألۀ سازماندھی طبقۀ 

گر و اشکال مختلف آرايش سازمانی کارگران بر می گردد، اين کار
بررسی امری گريز ناپذير است. به ويژه آن که تمام آنچه پس از 
انقالب اکتبر در سطح جھانی به نام کمونيسم و يا سوسياليسم خواھان 
انقالب اجتماعی شکل گرفت، به نحوی از انحاء از الگوھای سازمانی 

به طور اخص بلشويسم متأثر بوده است و ھم پرولتاريای روسيه و 
امروز نيز ھر گونه مباحثه ای در رابطه با سازماندھی و سازمانيابی 
پرولتاريای کمونيست، بدون نقد و رفع دستاوردھای تاريخی بلشويسم 

  و تئوری معروف به تئوری لنينی حزب امکان پذير نخواھد بود.

مارکسيسم و  -ميراث دوگانۀ لنين: اول ٣-٢
  قالب پرولتریان

باالتر گفتيم که ھم سوسيال دمکراسی روسيه و ھم بلشويسم پديده ھائی 
صرفا روسی نبودند، بلکه بر بستر تحوالت جھانی قرار داشتند. 
روسيه دھه ھای پايانی قرن نوزده گرچه از نظر توسعۀ اقتصادی به 
مراتب عقب تر از اروپای پيشرفته بود، از نظر سطح توسعه فرھنگی 

ا به مراتب به اروپا نزديکتر بود تا به آسيا. در اين دوران نه تنھا ام
نظريات سوسياليستھای تخيلی در روسيه بسط يافته بودند، بلکه 
ھمچنين اقتصاد سياسی روسيه نيز ھر چه بيشتر مؤلفه ھای اقتصاد 
سياسی کالسيک را به خود می گرفت. ھم ليبراليسم و ھم مارکسيسم 

مال شناخته شده و منطبق با جريانات جھانی مشابه لگال جرياناتی کا
بودند. در بررسی تحليلی، تأکيد بر جھانی بودن سوسيال دمکراسی 
روسيه نه به علت تمجيد از آن جنبش، بلکه به خاطر درک اين تحوالت 

. بدون درک وجه جھانی سوسيال دمکراسی Bاھميت حياتی دارد
موفقيتھا و عدم موفقيتھای  روسيه و به طور اخص بلشويسم، علت تمام
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پرولتاريای روسيه را بايد در ويژگی ھای روسيه جست. امری که 
البته در جای خود موضوعيت دارد، اما به ھيچ وجه پاسخگوی 
چگونگی و چرائی تحوالت سوسيال دمکراسی روسيه و بلشويسم 
نيست. نگاھی به جريانات متشکلۀ سوسيال دمکراسی روسيه نشان 

چگونه ھمان صف بندی ھای جھانی درون سوسيال می دھد که 
دمکراسی بين المللی، در روسيه نيز بازتاب و ما به ازای خود را در 
گروھبنديھای مختلف درون اين سوسيال دمکراسی يافتند. نه تنھا 

تحت تأثير مستقيم  ١٨٨٣بنيانگذاری گروه آزادی کار در سال 
چنين شکلگيری سوسيال دمکراسی آلمان قرار داشت، بلکه ھم

گروھبنديھای اکونوميستی سالھای پايانی قرن نوزده نيز مستقيما متأثر 
از جريان رويزيونيسم برنشتينی بود. بر اين اساس سوسيال دمکراسی 
روسيه بر ھمان بستری شکل می گرفت که سوسيال دمکراسی آلمان 

  بر آن مسلط بود. 

ن سوسيال از نظر ترکيب اجتماعی نيروھای شکل دھنده به اي
دمکراسی نيز، وضعيت در روسيه در آغاز کار از ھمان مختصات 
جنبش آلمان پس از جابجائی رھبری از کارگران به تحصيلکردگان 
برخوردار بود. ھم گروه آزادی کار و ھم گروھبنديھای بعدی در 
درون روسيه، در آغاز کار اساسا از ميان روشنفکران راديکاليزه 

ی انقالبی درون روسيه شکل می گرفتند. از اين شدۀ متعلق به جنبشھا
نقطه نظر، نقطۀ عزيمت سوسيال دمکراسی روسيه کامال متمايز از 
نقطۀ عزيمتی بود که کمونيسم آلمان در سالھای پايانی دھه چھل قرن 
نوزده از آن برخوردار بود. پائين تر و در رابطه با موضوع آگاھی 

  تر خواھيم پرداخت.سوسياليستی طبقه، به اين نکته بيش

به اين ترتيب سوسيال دمکراسی روسيه از ھمان مؤلفه ھای اساسی 
برخوردار بود که در سوسيال دمکراسی آلمان و اتريش ھم مشاھده 
می شد. اين سوسيال دمکراسی با گروه آزادی کار ھم تعلق خود را 
به مارکسيسم اعالم کرده بود و ھم از نقطه نظر تئوريک بر نقش 

کارگر به عنوان نيروی اصلی تحول انقالبی در جامعۀ روسيه طبقۀ 
تأکيد داشت. مبارزه وسيع نظری گروه آزادی کار با سوسياليستھای 
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خلقی و نارودنيکھا و تأکيد آنان بر نقش انقالبی طبقۀ کارگر در سالھای 
پايانی قرن نوزده از جانب محافل درون روسيه با حدت و شدت 

بارزه ای که الاقل در رگۀ انقالبی اين سوسيال بيشتری ادامه يافت. م
دمکراسی، تنھا تأکيدی انتزاعی بر نقش طبقۀ کارگر نبود، بلکه 
ھمچنين تأکيدی بر ضرورت انقالب نيز بود. در درون سوسياليسم 
خلقی اين نظر وسيعا رايج بود که با امکان تحول جماعتھای کمونی 

گذار مسالمت آميز به روستائی به کمونھای سوسياليستی، امکان 
سوسياليسم نيز موجود است. بديھی است که در چنين نظرياتی دھقانان 
به عنوان نيروی اصلی تحول سوسياليستی به شمار می آمدند. در 
مقابل، تأکيد سوسيال دمکراسی بر نقش طبقۀ کارگر در عين حال 
رديه ای بر امکان تحول مسالمت آميز به سوسياليسم و تأکيدی بر 

نقالب نيز بود. و اين دقيقا موضوع کليدی ای بود که ھم در خود ا
سوسيال دمکراسی روسيه منشأ اختالفات آتی و شکلگيری 
گروھبنديھای بلشويک و منشويک گرديد و ھم به جدائی تاريخی 

  بلشويسم از سوسيال دمکراسی انترناسيونال دوم انجاميد.

ونيسم مدرن يکی از مسألۀ انقالب اجتماعی از ابتدای شکلگيری کم
کليدی ترين مسائل و نقاط تمايز و افتراق بين کمونيسم و انواع 
سوسياليسمھای خرده بورژوائی و غيره را تشکيل می داد. ھم در 
مانيفست و ھم در بسياری از اسناد پيش و بعد از آن، فعليت و 
مطلوبيت و ضرورت انقالب يک پيش فرض بديھی به شمار می رفت. 

حصيلکردگان به سوی سوسيال دمکراسی، رشد امکانات با ھجوم ت
مبارزه پارلمانی و دوران رشد سريع سرمايه داری در دھه ھای پايانی 
سدۀ نوزده، از انقالب اجتماعی آغازين کمونيسم تنھا پوسته ای بيش 
باقی نمانده بود. باالتر ديديم که چگونه در سوسيال دمکراسی آلمان 

ست تبديل شده و مبارزه برای اصالحات انقالب به امری در دورد
جای آن را می گرفت. در سطح نظری نيز نه تنھا رويزيونيسم 
برنشتينی امر انقالب را به کلی مورد تخطئه قرار می داد، بلکه 

نيز انقالب  ٢ھمچنين در جريان ضد برنشتينی درون انترناسيونال 
دور تبديل شده تنھا به مفھومی انتزاعی و امری مربوط به آينده ھای 

بود. کائوتسکی در مجادله خويش با برنشتين به روشنی چنين 
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مواضعی را اتخاذ می نمود. امری که البته منعکس کنندۀ گرايش 
عمومی جنبش کارگری به سمت اتحاديه گرائی و تحول تدريجی نيز 
بود. چنين مواضعی در سوسيال دمکراسی اتريش و ساير کشورھا 

ه به حساب می آمد. برای سوسيال دمکراسی نيز امری پذيرفته شد
روسيه که تحت شرايط ارتجاع تزاری مبارزه می کرد، چنين برداشتی 
از انقالب امری غير قابل پذيرش به حساب می آمد. سالھا پيش از 

و موضعگيری لنين در برابر  ٢ايجاد شکاف در انترناسيونال 
يونيسم برنشتينی، کائوتسکی و شرکا، در جريان مبارزه بر عليه رويز

با نگارش نامه ای سرگشاده به کائوتسکی به  ١٨٩٨پلخانوف در سال 
روش برخورد وی به برنشتين اعتراض کرده و بر اين نکته تأکيد 
کرده بود که ناپيگيری کائوتسکی در برابر ديدگاه ھارمونيستی 
برنشتين تأکيد بر مبارزۀ طبقاتی را کمرنگ نموده و خطر جايگزين 

آن با ھارمونی طبقاتی را ھمراه دارد. روند تحوالت سالھای  نمودن
پايانی قرن نوزده و آغاز قرن بيست، اين شکاف بين سوسيال 
دمکراسی روسيه و آلمان را نه تنھا پر نکرده بود، بلکه به مرور 
تعميق نيز کرده بود. در اروپای پيشرفته اين تحول مسالمت آميز بود 

ل دمکراسی مسلط می شد و جريان انقالبی که ھر چه بيشتر بر سوسيا
درون آن را به حاشيه می راند، در حالی که در روسيه اين روندی 

  معکوس بود. 

ريشۀ تحول انقالبی در روسيه البته در مناسبات سياسی و نوع دولت 
استبدادی قرار داشت. نه تنھا در سوسيال دمکراسی، بلکه در خلق 

بود که به مرور دست باال را می  گرائی روسيه نيز تحول انقالبی
گرفت و جريانات مسلط اصالح طلبانه را کنار می زد. با زوال 
ناروديسم، سوسيال دمکراسی روسيه عمال به ادامه دھنده سنتھای 

بر  –انقالبی ناردويسم نيز بدل می گرديد. معضل اساسی در روسيه 
بود که بايد در نه نفس انجام انقالب، بلکه نوع انقالبی  -خالف اروپا 

دستور قرار می گرفت. به طور کلی، در سوسيال دمکراسی روسيه 
اين تلقی مسلط بود که انجام انقالب در روسيه می توانست پيش درآمد 
انقالبات در اروپا نيز باشد. در خود اروپا نيز انجام انقالب در روسيه 

د. اين به به عنوان پيش درآمد تحوالت انقالبی در اروپا تلقی می گردي
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دليل نقش ويژه ای بود که ارتجاع روسيه به عنوان دژ ارتجاع در کل 
اروپا ايفا می کرد. اما اين که خود انقالب روسيه چه خصلتی خواھد 
داشت، از ھمان آغاز به يکی از اصلی ترين مسائل مورد مشاجره در 

  بدل گرديده بود. –و به تبع آن در اروپا  –روسيه 

مباحثه از آن رو نيست که به طور مثال آيا تاکتيک  اھميت امروز اين
روسيه درست بود يا نه. اھميت اين مباحثه  ١٩٠۵بلشويکھا در انقالب 

بسيار فراتر از تأثيرات مستقيم آن بر خود روسيه و به عنوان مسأله 
ای جھانی است که امروز نيز پرداختن به آن را ضروری می کند. 

بی که در آغاز آشکارا نمی توانست انقالبی مسأله در اين بود که انقال
پرولتری باشد، چگونه می توانست به عنوان بخشی از استراتژی 
انقالب اجتماعی تلقی گردد؟ اين پروبلماتيک سالھا پيش از انقالب 

نيز طرح شده بود. در  ١٨۴٨روسيه در آلمان و در جريان انقالب 
قالبی پرولتاريائی باشد. آنجا نيز انقالب در آغاز کار نمی توانست ان

انقالبی بود با ماھيت بورژوائی که از نقطه نظر پرولتاريا بايد به 
سرعت به انقالبی پرولتری منجر می شد. ديناميسم اين تحول و رابطه 
بين انقالب بورژوائی و پرولتری به ھيچ وجه امری بديھی به حساب 

که در نامه اش نمی آمد. در حقيقت برای اولين بار اين مارکس بود 
با طرح استراتژی  ١٨۵٢به کميته مرکزی اتحاديه کمونيستھا در سال 

"انقالب مداوم" در صدد يافتن پاسخی عملی برای چنين رابطه ای 
برآمده بود. در مورد روسيه، اھميت موضوع از اين نيز فراتر می 
 رفت و از جمله مستقيما به مسائلی از قبيل نوع آرايش پرولتاريا، نقش

  حزب در انقالب، مسألۀ ھژمونی در انقالب نيز بسط پيدا می کرد.

پاسخ مقدماتی کل سوسيال دمکراسی به موضوع کامال روشن بود. 
ماھيت بورژوائی انقالب در روسيه در ابتدا امری بود که تقريبا در 
کل سوسيال دمکراسی مورد توافق قرار داشت. اين توافق اما به ھيچ 

تلقی واحدی از ترکيب نيروھای شرکت کننده در  وجه به معنای وجود
انقالب و نقش پرولتاريا در آن نبود. برعکس، دقيقا در ھمين زمينه 
ھا بود که مشاجرات در درون سوسيال دمکراسی روسيه سرانجام به 
شکاف قطعی و دائمی بين فراکسيونھای بلشويکی و منشويکی انجاميد. 
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چگونگی تبيين سازمان حزبی  شکافی که پيش از آن و در رابطه با
آغاز شده بود، در موضوع ماھيت انقالب و نقش نيروھای اجتماعی 

  به شکافی دائمی بدل گرديد.

  لنين و ديالکتيک انقالب ۴-٢
با عزيمت از ساختار اقتصادی عقب مانده روسيه و سطح تکامل 
ناکافی سرمايه داری، برای منشويکھا ماھيت بورژوائی انقالب روسيه 

ای جز واگذاری رھبری انقالب به بورژوازی و انجام انقالب نتيجه 
سوسياليستی در آينده ای دور و پس از انکشاف کافی سرمايه داری 
در روسيه و فراھم آمدن زمينه ھای مادی آن نداشت. پرولتاريا در 
اين ميان و تا زمان به فرجام رسيدن انقالب بورژوائی در نقش 

مقابل اين سياست آشکارا انفعالی  اپوزيسيون باقی می ماند. در
منشويسم، در ميان ساير بخشھای سوسيال دمکراسی مسأله به گونه 

  ای متفاوت طرح می شد. 

در  ٢بخش اعظم مارکسيستھا چه در روسيه و چه در انترناسيونال 
اين ارزيابی نيز توافق داشتند که با پايان قرن نوزدھم دوران انقالبات 

و بورژوازی ديگر نقشی انقالبی ايفا نمی کرد.  بورژائی به سر رسيده
حقيقتا نيز پس از کمون پاريس ديگر نمی توانست حرفی از دوران 
انقالبات بورژوائی در ميان باشد. اکنون و در آغاز قرن بيستم و 
شروع انقالب در روسيه، اين پرسش به طور واقعی طرح می شد که 

ده است و بورژوازی به اگر دوران انقالبات بورژوائی به سر رسي
ھيچ وجه متحد پرولتاريا در ھيچ انقالبی نخواھد بود، پس اوال ماھيت 
انقالب آتی روسيه چيست و ثانيا نيروی محرک و پيش برنده انقالبات 
در جوامعی که طبقۀ کارگر در آنھا در اقليتی محسوس قرار دارد را 

با اين نيروی در کجا بايد جست و مھم تر از اين رابطۀ پرولتاريا 
محرک انقالب و امکان وی برای به تحقق رساندن انقالب اجتماعی 

  چگونه خواھد بود. 

تا جائی که به نيروی محرک انقالب و متحد طبقۀ کارگر باز می 
گشت، پاسخ به سؤال برای اکثريت مارکسيستھا، چه در روسيه و چه 
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يم دھقانان خارج از آن، روشن بود. اين نيرو چيزی نبود جز تودۀ عظ
روسی. اما اين که رابطۀ پرولتاريا با اين تودۀ عظيم دھقانان چگونه 
خواھد بود و امکان عمل پرولتاريا برای تحقق برنامۀ سوسياليستی 
اش چه شکلی را به خود خواھد گرفت، امری بود که به ھيچ وجه نه 
درک روشنی از آن وجود داشت و نه توافقی پيرامون آن. در حقيقت 

اين موضوع گرھی بود که ديناميسم واقعی انقالب در روسيه و در 
حرکت به سمت انقالب اجتماعی نھفته بود و در ھمين موضوع بود 
که درک لنين به درک دورانسازی بدل می شد که تاريخ قرن بيستم 
را با انقالب پرولتاريائی اکتبر رقم می زد. نگاھی مختصر به تمايز 

ھای سوسيال دمکراسی ھم برای روشن بين درک لنين و ساير بخش
شدن موضوع و ھم برای دريافت اھميت تاريخی انقالب اکتبر الزم 

  است.

صرفنظر از سياست آشکارا بورژوائی منشويسم، در صفوف سوسيال 
دمکراسی انقالبی دو ديدگاه متمايز از ديدگاه لنين خودنمائی می کرد. 

رد و سپس ديدگاه نخست ديدگاھی که کائوتسکی آن را بيان می ک
تروتسکی که در مقدمات با ديدگاه کائوتسکی اشتراک داشت و در 

  نتيجه گيری ھا از آن متمايز می شد.

و بر سر موضوع شرکت  ١٩٠۵در جريان مجادالت پس از انقالب 
يا عدم شرکت در انتخابات دوما، پلخانوف با نگارش نامه ای به 
کائوتسکی نظر وی را در رابطه با برخی موضوعات گرھی انقالب 
روسيه و تاکتيک سوسيال دمکراسی جويا می شود. اميد پلخانوف به 

سياست منشويکھا در ورود به ائتالف اين بود که کائوتسکی به تأئيد 
با بورژوازی ليبرال پرداخته و موضع بلشويکھا را مورد انتقاد قرار 
دھد. بر خالف انتظار پلخانوف، کائوتسکی در مطلبی که در دو شماره 
روزنامه دی نويه تسايت تحت عنوان "نيروھای محرکه و چشم 

انقالبات بورژوائی  اندازھای انقالب روسيه" منتشر شد، به نفی دوران
، يعنی انقالباتی که بورژوائیپرداخته و نوشت: "عصر انقالبات 

نيروی محرکۀ آنان را بورژوازی تشکيل می داده، سپری شده است؛ 
برای روسيه ھم. در آنجا نيز پرولتاريا ديگر، آنگونه که در انقالبات 
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بقۀ بورژوائی بود، دنبالۀ و ابزاری برای بورژوازی نيست، بلکه ط
مستقلی با اھداف انقالبی مستقل خودش است. و آنجائی که پرولتاريا 
به اين گونه ظاھر می شود، بورژوازی ديگر طبقه ای انقالبی نيست. 
بورژوازی روسيه، تا جائی که اصوال سياست مستقلی را دنبال می 
کند و ليبرال است، از استبداد بيش از ھمه به اين دليل متنفر است که 

علت اصلی انقالب را می بيند؛ و تا آنجائی که خواستار آزادی در آن 
سياسی است، اين را به آن دليل می خواھد که در آن ابزاری را می 
بيند که با آن نقطۀ ختمی بر انقالب بگذارد. بنا بر اين بورژوازی در 
شمار نيروھای محرکۀ جنبش انقالبی امروز روسيه نيست و به ھمين 

را نمی توان بورژوائی ناميد". وی پس از نفی خصلت  دليل اين انقالب
بورژوائی انقالب روسيه ادامه می دھد که "... اما به اين دليل ھنوز 
نمی توان گفت که اين يک انقالب سوسياليستی است. اين انقالب به 
ھيچ وجه نمی تواند پرولتاريا را به سيادت انحصاری، به ديکتاتوری 

رولتاريای روسيه ھنوز خيلی ضعيف و توسعه برساند. برای اين کار پ
نيافته است. البته اين کامال ممکن است که در جريان انقالب پيروزی 
نضيب حزب سوسيال دمکرات شود و سوسيال دمکراسی ھم بسيار 
از اين منتفع خواھد شد که طرفداران خويش را از اين اعتماد به 

شاپيش از پيروزی پيروزی سرشار کند، چرا که با صرفنظر کردن پي
نمی توان مبارزه موفقی را پيش برد." به اين ترتيب کائوتسکی ضمن 
نفی استراتژی منشويستی، امکان به قدرت رسيدن حزب سوسيال 
دمکرات را به عنوان امکانی واقعی در شرايط ضعف پرولتاريا و 
توسعه نيافتگی آن به ميان می کشد. به تفاوت اين ديدگاه با ديگاه لنين 

ائين تر خواھيم پرداخت. کائوتسکی در ادامۀ تحليل خويش به پ
دشواريھای پيشرفت حزب سوسيال دمکرات پرداخته و می نويسد که 
"...اما اگر برای سوسيال دمکراسی دست يافتن به پيروزی تنھا با 
پرولتاريا و بدون طبقات ديگر امکانپذير نيست، بنا بر اين به عنوان 

تواند در تحقق برنامه ھای خويش از آن يک حزب پيروزمند نمی 
چيزی که منافع طبقات حامی پرولتاريا اجازه می دھد جلوتر رود. ... 
اتحاد پرولتاريا با طبقات ديگر در مبارزه انقالبی، اگر که می خواھد 

اشتراک اتحادی پايدار و پيروزمند باشد، بايد بيش از ھر چيز بر 
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اکتيک سوسيال دمکراسی نيز بايد قرار داشته باشد. ت منافع اقتصادی
  بر چنين اشتراک منافعی استوار شود.

اما يک چنين اشتراک منافع با ثباتی برای کل دورۀ مبارزۀ انقالبی 
تنھا بين پرولتاريا و دھقانان وجود دارد. اين بايد مبنای تمام تاکتيک 
انقالبی سوسيال دمکراسی روسيه قرار بگيرد. ھمکاری با ليبراليسم 

ھا تا جائی و به نحوی بايد در نظر گرفته شود که عمل مشترک با تن
دھقانان از آن متأثر نشود. نيروی انقالبی سوسيال دمکراسی روسيه، 
امکان پيروزی آن و در عين حال مرزھای امکان بھره برداری از 
اين پيروزی در اشتراک منافع پرولتاريای صنعتی و دھقانان نھفته 

   Cاست".

يب کائوتسکی ديدگاھی را به ميان می کشد که بر اساس آن به اين ترت
اوال انقالب روسيه نه بورژوائی و نه سوسياليستی است. ثانيا امکان 
دستيابی به قدرت برای سوسيال دمکراسی عليرغم ضعف پرولتاريا 
وجود دارد و ثالثا اشتراک منافع اقتصای پرولتاريا و دھقانان منشأ 

دمکراسی روسيه است. بر اساس چنين نيروی انقالبی سوسيال 
ديدگاھی کائوتسکی حل مسألۀ ارضی را مسألۀ کليدی در اين اشتراک 
منافع بين پرولتاريا و دھقانان قلمداد نموده و در حل اين موضوع نيز 
بدون ارائۀ راه حل مشخص عمال دادن امتياز به دھقانان را غير قابل 

وارد مشخصی از طرحھای اجتناب دانسته و طی نوشته ھای ديگری م
منشويکی در رابطه با واگذار نمودن اختيار تقسيم زمين به ارگانھای 
محلی را تجربه ای در خور توجه دانست. جزئيات برخورد کائوتسکی 

. آنچه مھم است توجه Dبه موضوع در نوشتۀ حاضر چندان مھم نيست
به اين نکته است که نزد کائوتسکی حزب سوسيال دمکرات می 

انست قدرت را در انقالبی به دست بگيرد که نه بورژوائی و نه تو
سوسياليستی است و مرز پيشروی اين حزب را نيز منافع دھقانان 
مشخص می کردند. اين که گذار به انقالب سوسياليستی چگونه انجام 

  خواھد گرفت، وارد بحث کائوتسکی نمی شود.
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و کائوتسکی قرار  دقيقا در ھمين نقطه تمايز بين ديدگاه تروتسکی
دارد. نزد تروتسکی امکان رھبری پرولتاريا در انقالب با امکان تحقق 
برنامۀ سوسياليستی يکی قلمداد می شود. او که به محدوديتھای نظام 
اقتصادی روسيه و وزن عظيم اقتصاد دھقانی در آن به طور کلی آگاه 
است، از يک سو اجرای برنامۀ سوسياليستی در صورت تأمين 
ھژمونی را امکانپذير می داند و از سوی ديگر پيروزی اين سوسياليسم 

نتايج و چشم را منوط به پيروزی انقالب در اروپا می کند. در رسالۀ "
اکتيک سوسيال که بعد از رسالۀ "دو ت ١٩٠۶" در سال اندازھا

دمکراسی در انقالب روسيه" لنين منتشر شد، تروتسکی بنيانھای 
ديدگاه خود را مستدل نموده و در عين حال به ظور ضمنی به تمايز 
اين ديدگاه با ديدگاه لنين نيز اشاره می کند. اساس نظريۀ تروتسکی 
بر ضعف بورژوازی و قدرت پرولتاريا در روسيه قرار دارد که به 

جتناب ناپذيری واگذاری ھژمونی بر دھقانان از جانب طور ا
بورژوازی به پرولتاريا را به دنبال خواھد آورد. او با طرح رساله 

که وی در آن به بررسی تشابھات و  ١٩٠۴ای از کائوتسکی از سال 
تمايزات سرمايه داری در آمريکا و روسيه پرداخته و در يکی قدرت 

پرولتاريا را شاخص دانسته بود،  سرمايه داران و در ديگری قدرت
می نويسد: "پس بنا بر نظر کائوتسکی روسيه در عرصۀ اقتصادی با 
ميزان اندکی از توسعه سرمايه داری مشخص می شود، اما در عرصۀ 
سياسی با بی اھميتی بورژوازی و قدرت پرولتاريا. اين به آنجا منجر 

تنھا طبقۀ نيرومند  مبارزه برای منافع کل روسيه بر عھدۀ«می شود که 
نقش رھبری »". موجود کنونی، يعنی پرولتاريای صنعتی، خواھد بود

پرولتاريا در انقالب در بحث تروتسکی چنان برجسته می شود که 
نتيجۀ انقالب را تحت الشعاع قرار ميدھد. او در اين زمينه می نويسد: 

يا  "...می توان چنين دولتی را ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان؛
ديکتاتوری پرولتاريا، دھقانان و روشنفکران؛ و يا باالخره دولت 
ائتالفی طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی ناميد. اما مسألۀ اصلی ھمان 
پرسش سابق خواھد بود: چه کسی سيادت را در دولت و به اين ترتيب 
در کل کشور در دست دارد؟ و اگر ما از دولت کارگری حرف ميزنيم، 

ل اين پاسخ را ميدھيم که ھژمونی متعلق به طبقۀ کارگر به اين سؤا
خواھد بود." روشن است که در اينجا مرزبندی ضمنی با ديدگاه لنينی 
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و شعار "ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان" نيز صورت 
  ميگيرد. پائين تر به اين تمايزات کمی دقيق تر خواھيم پرداخت. 

تيجه ميگيرد که: "سيادت سياسی پس از اين مقدمات تروتسکی ن
پرولتاريا با بردگی اقتصادی آن غير قابل جمع است. مستقل از اين 
که پرولتاريا زير چه پرچمی به قدرت ميرسد، مجبور خواھد بود 
سياستی سوسياليستی را دنبال کند." او سپس اين ديدگاه را که امر 

زمينه ھای پرولتاريای پيروزمند در انقالب بورژوائی به ايجاد 
جمھوريخواھانه و دمکراتيک برای بورژوازی محدود خواھد ماند، 
ديدگاھی تخيلی می نامد و ادامه می دھد که قدرتگيری پرولتاريا 
مبارزۀ اقتصادی اش با بورژوازی را جھش گونه جلو خواھد برد. 
پيشبرد سياست سوسياليستی برای تروتسکی محدود به عرصۀ رابطۀ 

ر کارخانه نيست. او صراحتا از اين فراتر رفته و کار و سرمايه و د
ھمين سياست را در رابطه با دھقانان توصيه می کند: "رژيم 
پرولتاريائی بايد در ھمان اولين گامھا حل مسألۀ کشاورزی را، که 
سرنوشت توده ھای بزرگ جمعيت روسيه به آن بستگی دارد، در 

مثل تمام  –اين مسأله  دستور کار خود قرار دھد. پرولتاريا برای حل
از مھمترين جھتگيری ھای سياست اقتصادی خويش  –مسائل ديگر 

راھبری خواھد شد، يعنی عرصۀ ھر چه بيشتری از اقتصاد 
سوسياليستی را در دست بگيرد. در مسألۀ کشاورزی اشکال و سرعت 
اين سياست توسط منابع مادی ای تعيين خواھند شد که در اختيار 

ند و ھمچنين اين ضرورت که اقداماتی که در دستور پرولتاريا ھست
قرار می گيرند به گونه ای نباشند که متحدان بالقوۀ پرولتاريا را به 
صف ضد انقالب برانند". در اين ديدگاه روشن است که نقطۀ عزيمت 
نه واقعيتھای روابط دھقانی در روسيه، بلکه جھتگيری ھای خود 

ه اند. تروتسکی البته در مسألۀ ارضی پرولتاريا ھستند که تعيين کنند
بيشتر به ديدگاه منشويکھا نزديک بود تا به ديدگاه بلشويکھا. اما نزد 
وی ھژمونی پرولتاريا موقعيت ويژه ای را فراھم ميکند که امکانات 
عمل پرولتاريا را مستقل از روابط واقعی در جامعه به اندازه ای 

اليستی خود را اجرا کند: گسترش می دھند که بتواند سياست سوسي
"ھنگامی که قدرت در دست يک دولت انقالبی با يک اکثريت 

65



انقالب اجتماعی حزب، طبقه و  

سوسياليستی قرار بگيرد، تفاوت بين برنامۀ حداقل و برنامۀ حداکثر 
ھم از نظر اصولی و ھم از نظر بيواسطه عملی ھر گونه اھميتی را 
از دست خواھد داد". اينجا روشن می شود که چرا تروتسکی ھنگام 

ام بردن از دولت آتی تفاوتی بين اسامی مختلف قائل نيست. اين ن
ديدگاھی است که به سمت نظريۀ ويژۀ "انقالب مداوم" تروتسکی در 
حال عزيمت است. ديدگاھی که مسألۀ رھبری را فراتر از ظرايف و 
دقايق مبارزۀ انقالبی تعيين کننده قلمداد نموده و آن را حتی به تغييرات 

تصادی در جامعه نيز تعميم می دھد. ھمين ديدگاه در ساختارھای اق
جھان بينی تروتسکيستی در دھه ھای بعد نيز نقش تعيين کننده ايفا 
نمود. تروتسکی فراموش می کند که "انسانھا تاريخ خويش را می 
سازند، اما آنھا آن را دلبخواه نمی سازند، نه در شرايطی که خود 

طی که بيواسطه موجود، داده شده و انتخاب کرده اند، بلکه در شراي
به جا مانده از گذشته اند". (مارکس، مقدمه بر چاپ سوم ھيجدھم 

  برومر لوئی بناپارت)

ريشۀ اين تلقی را البته در ھمان نوشته تروتسکی و در مقايسۀ بين 
انقالب روسيه و انقالب فرانسه می توان دريافت. برای توضيح 
امکانپذير بودن اجرای سياست سوسياليستی در نتيجۀ تأمين رھبری 
پرولتاريا، تروتسکی کنوانسيون انقالب فرانسه را شاھد مثال می گيرد 

انسيون به عنوان ارگان ديکتاتوری ژاکوبنھا تنھا و می نويسد: "کنو
از ژاکوبنھا تشکيل نشده بود. حتی بيش از آن، ژاکوبنھا در آنجا در 
اقليت نيز بودند. اما نفوذ شلوار بلندھا [ در فرانسه زمان انقالب کبير 
اشراف شلوار کوتاه تا باالی زانو می پوشيدند و ھمۀ اقشار و طبقات 

ب.ش] بيرون ديوارھای کنوانسيون و  –وار بلند مشغول به کار، شل
ضرورت يک سياست قاطع برای نجات کشور، قدرت را در دستان 
ژاکوبنھا قرار دادند. به اين ترتيب کنوانسيون که به طور رسمی يک 
مجمع نمايندگی ملی بود که از ژاکوبنھا، ژيروندن ھا و انبوھی آشغال 

ی ژاکوبنھا بود". تروتسکی يک ديکتاتوردر واقع  تشکيل شده بود،
توجه نمی کند که نيروھای تشکيل دھندۀ کنوانسيون متعلق به 
فراکسيونھای متفاوت درون يک طبقه بودند و گرايش پرولتاريائی تنھا 
به شکل نطفه ای در ميان ژاکوبنھا حضور داشت، در حالی که در 
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 انقالب روسيه اين رابطۀ بين طبقات مختلف بود که موضوع جدال
بود. تفاوت بين سياست ژاکوبنی و ژيروندنی در ميزان و درجۀ 
انقالبی بودن بود و نه در دو چشم انداز کامال متفاوت و متضاد 

  . Eطبقاتی

بر اين اساس، اگر کائوتسکی در مقابل ويژگی انقالب روسيه به 
پاسخی مبھم بسنده کرده و با فرمولبندی انقالبی که نه بورژوائی و نه 
سوسياليستی است، در سطحی از انتزاع باقی می ماند، تروتسکی با 
تعميق ديدگاه کائوتسکی مشکل واقعی انقالب روسيه را با تأکيد بر 
ھژمونی پرولتاريا به نفع سوسياليسم حل می کند. ھر دو ديدگاه اما در 
پاسخ به روابط واقعی موجود در روسيه ناتوان می مانند. اين لنين بود 

نظريۀ انقالب خود ھم محدوديتھای انقالب روسيه را به درستی که در 
  تشخيص داد و ھم به ديناميسم واقعی انقالب پرولتاريائی پرداخت.

نزد لنين خصلت انقالب روسيه به صراحت به عنوان انقالبی 
بورژوائی قلمداد می شود. او در کتاب "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی 

به تبيين ديدگاه خويش پرداخته و  ١٩٠۵در انقالب روسيه" در سال 
نوشته بود که شعار سوسيال دمکراسی تنھا می تواند "ديکتاتوری 
دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان" باشد. او نوشت که "پرولتاريا بدون 
قيد و شرط خصلت بورژوائی انقالب روسيه را به رسميت می شناسد، 

ھای يک تحول از چھارچوب بالواسطه ایکه قادر نيست به طور 
دمکراتيک فراتر رود، اما به طور ھمزمان اين تحول را به پيش می 
راند و سعی بر اين دارد که به اين تحول مفيد ترين اشکال را برای 
پرولتاريا بدھد و در نتيجه سعی می کند که از اين تحول دمکراتيک 

فاده برای تداوم مبارزۀ پرولتاريا برای سوسياليسم به بھترين وجھی است
کند". به اين ترتيب لنين بر خالف کائوتسکی ديدگاھی را به ميان می 
کشد که در آن ھژمونی پرولتاريا در انقالب بورژوائی به معنای در 
ھم شکستن چھارچوبھای اين انقالب نيست. لنين انقالبی به اندازه ای 
به واقعيت توجه دارد که نخواھد آرزوی خود را به جای آن بنشاند. 

بر اين نيز واقف است که انقالب جاری روسيه نمی تواند وظايف او 
يک انقالب سوسياليستی را به پيش برد. ديدگاھی که عمال ضرورت 
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انقالب ديگری را در درون خود نھفته دارد که ما پائين تر بدان می 
پردازيم. پيش از آن اما به ھمان خصلت بورژوائی انقالب از ديد لنين 

  که در خود دقيقا ھمين عنصر انقالبی را نھفته دارد.  نيز بايد پرداخت

تعبير لنين از خصلت بورژوائی انقالب تعبيری است کامال متفاوت. 
او انقالب روسيه را انقالبی دھقانی می خواند و به اين ترتيب در تببين 
خصلت بورژوائی انقالب از تعاريف انتزاعی و کلی با مراجعه کلی 

امعه روسيه به مثابه جامعه ای سرمايه داری به ساختار اقتصادی ج
فراتر رفته و نيروھای واقعی خود انقالب را نقطۀ عزيمت قرار می 
دھد. برای لنين عدم حضور بورژوازی به عنوان نيروئی انقالبی 
ھنوز به معنای گذار به انقالب سوسياليستی نيست. در جامعۀ روسيه 

ل می داد، اين ھنوز انقالبی که مسألۀ دھقانی مسألۀ اصلی آن را تشکي
با خصلتی بورژوائی بود که می بايست با درھم شکستن جماعتھای 
روستائی و حل مسألۀ ارضی راه را برای مبارزه طبقاتی پرولتاريا 
باز کند. بر اساس اين مشاھدات لنين از بحث خصلت بورژوائی انقالب 

سال بعد و در  فراتر رفته و "انقالب دھقانی" را به ميان می کشد. دو
رساله "برنامه ارضی سوسيال دمکراسی" می نويسد: "ھر انقالب 
دھقانی که در جامعه ای با خصلت سرمايه داری بر عليه ھمه و ھر 
چه قرون وسطائی است واقع می شود، انقالبی است بورژوائی. اما 
ھر انقالب بورژوائی انقالبی دھقانی نيست...نادرستی تمام تاکتيک 

و منشويکھای دنباله رو او در اولين دور انقالب روسيه پلخانوف 
) اساسا از آنجا ناشی می شود که آنھا ١٩٠۵-١٩٠٧(يعنی در سالھای 

رابطۀ بين انقالب بورژوائی به طور کلی و انقالب بورژوائی دھقانی 
را مطلقا نفھميده اند ... بخشی از مارکسيستھا، يعنی جناح راست، 

م انتزاعی و الگو وار انقالب بورژوائی محدود ھمواره خود را به مفھو
کرد و در موقعيتی نبود که ويژگيھای انقالب بورژوائی موجود به 
عنوان انقالبی دھقانی را درک کند". به اين ترتيب لنين خط مشی ای 
را به ميان می کشد که در تمايز با منشويکھا بر جنبۀ انقالبی تحول 

که اين تحول برای انقالب بورژوائی در روسيه و امکاناتی 
سوسياليستی طبقه کارگر باز می کند تأکيد دارد و از سوی ديگر در 
تمايز با کائوتسکی و بويژه تروتسکی، مضمون بورژوائی انقالب را 
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با عبارت پردازی سوسياليستی پنھان نمی کند. او به صراحت انقالب 
بيند و از سوسياليستی را مرحله ای مجزا از انقالب بورژوائی می 

دل انقالب بورژوائی موجود به جستجوی بھترين امکانات برای 
انقالب بعدی می پردازد. بر خالف آنچه که بعدا و توسط سوسياليسم 

و ھنوز  –دولتی روسی تحت عنوان انقالب دو مرحله ای تبليغ می شد 
و ھمواره  -ھم از جانب بقايای سوسياليسم پرو روسی تبليغ می شود 

دن دامنه تحوالت انقالبی و کشاندن انقالب پرولتاريائی به محدود کر
حمايت از اين يا آن جناح بورژوائی را مد نظر داشته و دارد، نزد 
لنين اتفاقا اين تفکيک بين دو سطح مختلف مبارزه به معنای شناخت 
دقيق ديناميسم گذار به انقالب سوسياليستی از دل شرايطی بود که 

به چنين انقالبی را فراھم نمی کرد. حتی حل ھنوز امکان دست زدن 
مسألۀ ارضی نيز در اين درک نه به خاطر نفس حل آن، بلکه به خاطر 
اھميتی بود که اين موضوع برای تدارک انقالب سوسياليستی ايفا می 
کرد. از ھمين رو بود که لنين در تمايز با تروتسکی بر اين تأکيد می 

زاديخواھانه بورژوائی، که سوسيال کند که: "نقش ھژمونی در جنبش آ
دمکراسی انقالبی آن را برای پرولتاريا قائل گرديده است، بايد دقيق 
تر تعريف شود؛ به مثابه نقش يک رھبر که دھقانان را رھبری می 
کند. و به کجا؟ به يک انقالب بورژوائی در پيگيرترين و قاطع ترين 

بلکه چگونگی حل  شکل آن". برای لنين نه صرف حل مسألۀ ارضی،
آن بود که می توانست در سرنوشت انقالب پرولتاريائی آتی نقش 

  حياتی ايفا کند.

ھمين درک بود که در سالھای بعد نزد لنين تعميق يافته و ھر چه 
بيشتر و روشن تر رابطۀ پرولتاريای انقالبی صنعتی روسيه با دھقانان 

لنين  ١٩١٣در سال  را به رابطۀ يک رھبری طبقاتی واقعی ارتقا داد.
مطلبی در رابطه با تاکتيک انقالبی نزد مارکس نوشت که متأسفانه از 
ميان رفت. در مقدمه ای که او بر انتشار مقالۀ "کارل مارکس" در 

مجموعه آثار) با يادآوری اين موضوع  ٢١نوشت (جلد  ١٩١٨سال 
می نويسد که: "من فقط به خاطر می آورم که در بخش پايانی مطلب 

آوريل  ١۶از جمله به اين قسمت از نامۀ مارکس به انگلس در تاريخ 
کل ماجرا در آلمان «...اشاره کرده بودم که مارکس نوشته بود  ١٨۵۶
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از اين امکان وابسته است که انقالب پرولتاريائی را با نوعی از روايت 
دوم جنگ دھقانی مورد پشتيبانی قرار داد. در اين صورت موضوع 

تا حاال  ١٩٠۵دقيقا ھمين را منشويکھای ما از ». می شود فوق العاده
نفھميده اند. ھمان منشويکھائی که اکنون به خيانت کامل به سوسياليسم 
رسيده اند و به صف بورژوازی پيوسته اند". اينجا ديگر کامال روشن 
است که لنين به چه می انديشيده. انقالبی پرولتاريائی که با يک جنگ 

حمايت قرار می گيرد. و حقيقتا نيز ھمين استراتژی بود دھقانی مورد 
در کوتاھترين مدت انقالب فوريه را به تاريخ سپرد  ١٩١٧که در سال 

و پرولتاريای روسيه را به انقالب اکتبر راھنمون شد. نه تنھا 
رسما به خدمتگذاران بورژوازی  ١٩١٧منشويکھا که پس از فوريه 

تمام تالش خود را برای مھار انقالب  تازه به قدرت رسيده بدل شده و
به کار می بردند، بلکه حتی بلشويکھا نيز، تا آوريل اين سال و تا 
ورود لنين به روسيه عمال نتوانستند نقشی در تعميق روند انقالبی ايفا 
کنند. تروتسکی در کتاب تاريخ روسيه متذکر می شود که با ورود 

ان يک جريان مستقل مبارزه را لنين به روسيه بود که بلشويسم به عنو
از سر گرفت. نه ديدگاه کائوتسکی و نه ديدگاه تروتسکی قادر به 
توضيح تحوالت انقالب فوريه نبودند. در ھر دو اين ديدگاھھا رھبری 
پرولتاريا در انقالب امری مسجل تلقی می گرديد. اکنون انقالب واقع 

ه در دست ائتالفی شده بود و رھبری نيز نه در دست پرولتاريا، بلک
از دھقانان و بورژوازی قرار گرفته بود. امری که در نظريۀ انقالب 
کائوتسکی و تروتسکی پيش بينی نشده بود. اين ديدگاه لنينی بود که با 
تفکيک روشن بين انقالب بورژوائی و انقالب سوسياليستی، اکنون 

  می توانست به گامھای فراتر از انقالب بورژوائی بپردازد.

پس از انقالب فوريه، ادامۀ جنگ و خطر فالکت از يک سو، امتناع 
از حل مسألۀ ارضی از سوی ديگر و رھبری رفرميستھا بر شوراھای 
کارگران و دھقانان، لنين را به اين نتيجه رساند که گام اساسی ديگری 
برای تعميق روند انقالب فوری و حياتی است. روند وقايع و نقش 

يا در تحوالت انقالبی روسيه و تالطم انقالبی در روزافزون پرولتار
پرولتاريای ساير نقاط اروپا بر عليه جنگ، پرسش رابطۀ انقالب 
بورژوائی با انقالب پرولتری را در پرتو وقايع به گونه ای ديگر به 
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ميان می کشيد. لنين به درستی اين امکان را دريافت که اکنون امکان 
 ١٩٠۵يه به مراتب بيش از زمان انقالب عمل پرولتاريای انقالبی روس

به صراحت امکان فرا رفتن از چھارچوب  ١٩٠۵است. او که در 
بورژوائی انقالب را نفی می کرد و شعار "ديکتاتوری دمکراتيک 
پرولتاريا و دھقانان" را حد پيشروی انقالب قلمداد می کرد، اکنون به 

با کارگران سوئيس  ارزيابی متفاوتی می رسيد. در نامۀ خداحافظی اش
آوريل به تقويم جديد) نوشت: "اين  ٨( ١٩١٧مارس  ٢۶در تاريخ 

افتخار بزرگ نصيب پرولتاريای روسيه شده است که آغازگر سلسله 
انقالباتی باشد که جنگ امپرياليستی با عينيتی اجتناب ناپذير به وجود 

رگران ساير آورده است. ما اما کامال از اين ايده مبرائيم که در ميان کا
کشورھا، پرولتاريای روسيه را پرولتاريای برگزيده ای قلمداد کنيم. 
ما به خوبی می دانيم که پرولتاريای روسيه کمتر از کارگران 
کشورھای ديگر سازماندھی شده، اموزش ديده و آگاه به منافع طبقاتی 
خويش است. نه خصلتھای ويژه، بلکه شرايط تاريخی ويژه پرولتاريای 

يه را برای زمان معين، و شايد خيلی کوتاھی، به پيشگام روس
پرولتاريای انقالبی کل جھان بدل نموده است. روسيه کشوری است 
دھقانی، يکی از عقب مانده ترين کشورھای اروپا. سوسياليسم در 
روسيه نمی تواند فوری و بيواسطه پيروز شود؛ اما کاراکتر دھقانی 

لکيت عظيم دست نخورده اراضی کشور می تواند با توجه به ما
نيروی تحرک عظيمی به  ١٩٠۵زمينداران بزرگ و بر اساس تجربۀ 

دمکراتيک در روسيه اعطا کند و انقالب ما را به -انقالب بورژوائی
پيش درآمدی بر انقالب سوسياليستی جھانی، به مرحله ای از آن تبديل 

و بدون تأخير نمايد. ... سوسياليسم در روسيه نمی تواند بالواسطه 
پيروز شود. اما تودۀ دھقانان می تواند تحول اجتناب ناپذير و فورا 
ضروری ارضی را تا حد مصادره تمام زمينھای بی حساب زمينداران 
پيش ببرد". آشکار است که لنين در انديشۀ ائتالف طبقاتی متفاوتی 
است. امری که با ائتالف سوسيال رولوسيونرھای راست، ترودويکھا، 

نشويکھا و کادتھا در دولت موقت ھر چه بيشتر به امر حياتی انقالب م
  بدل می گرديد و با تزھای آوريل شکل روشن خود را يافت.
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در اينجا نيز ھمان ايدۀ مرکزی انقالب پرولتاريائی با حمايت جنگ 
مجددا به ميان می  ١٩١٧دھقانی است که لنين در شرايط بحرانی 

بار الگوی پيشين اتحاد طبقاتی پرولتاريا با  کشد. با اين تفاوت که اين
تمام دھقانان کنار گذاشته شده و اتحاد با دھقانان فقير در مرکز توجه 
استراتژی انقالبی قرار می گرفت: "خودويژگی موقعيت کنونی در 
روسيه در گذار از اولين مرحلۀ انقالب، که در اثر رشد ناکافی اگاھی 

پرولتاريا قدرت را در اختيار بورژوازی  طبقاتی و سازمانيابی ناکافی
قرار داد، به مرحلۀ دوم انقالب که بايد قدرت را در دستان پرولتاريا 
و فقيرترين اقشار دھقانان قرار دھد". به خوبی روشن است که در اين 
ارزيابی اين صف بندی سياسی در مبارزۀ طبقاتی است که مرکز 

کافی در درون دھقانان نيز به توجه قرار دارد. اين که آيا حقيقتا ش
گونه ای که تنھا اتحاد با دھقانان فقير را مجاز نمايد ايجاد شده بود يا 
نه، در اين ارزيابی نقشی ايفا نمی کرد و نمی توانست ھم ايفا کند. 
سرنوشت انقالب در دوران بحرانی بين فوريه تا اکتبر، در پيشرفته 

زبورگ انقالبی و مسکو و ترين مراکز مبارزۀ طبقاتی، در سن پطر
نواحی پيرامون آنان و در تعيين تکليف پيشروترين گردانھای 
مبارزاتی نيروھای طبقاتی درگير در جدال تعيين می شد و نه در 
سيبری و اوکراين و قفقاز. اين که مضمون تاريخی ائتالف طبقاتی 

الب شکل گرفته چه بود پائين تر خواھيم ديد. اما آنچه در ارزيابی انق
اکتبر تعيين کننده است، درک اين حقيقت تاريخی است که با اکتبر 
حقيقتا پرولتاريای انقالبی روسيه در اتحاد با انقالبی ترين بخش جنبش 
دھقانی به قدرت سياسی دست يافت. در اکتبر، برای لحظه ای معين 
ارادۀ تاريخی پرولتاريای روسيه در حزب بلشويک متحقق شده بود. 

ارگران متشکل در کميته ھای کارخانه از ھمان ماھھای اکثريت ک
آوريل به بعد به طور روزافزونی در بلشويسم نماينده سياسی و طبقاتی 
خويش را می ديدند و در قطعنامه ھای متعدد نيز اين ھمسانی را به 

  نمايش گذاشته بودند. 

اين ھمانی ارادۀ حزب بلشويک و پرولتاريای صنعتی روسيه در مقطع 
کتبر به اندازه ای بود که حتی مخالفان سرسخت بلشويسم نيز چاره ا

ای جز اعتراف به اين نداشتند که در تحوالت اکتبر قدرت سياسی 
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حقيقتا به پرولتاريای روسيه منتقل شده بود. اين را نه تنھا 
سوسياليستھای انقالبی در ھمه جای جھان، بلکه حتی مخالفين بلشويسم 

. گئورگی پلخانوف که اکنون ديگر در شمار نيز اذعان می کردند
نامۀ دشمنان سرسخت بلشويسم قرار داشت در فردای انقالب طی 

خود را ناچار ديد که نگرانی اش از از تسخير زودرس  سرگشاده ای
را اعالم نموده و به آنان ھشدار دھد. او در  قدرت توسط کارگران

ھمان آغاز نامه اش خطاب به کارگران پطرزبورگ نوشت: "رفقا! 
شکی در اين نيست که بسياری از شما در باره وقايعی که به سقوط 

انتقال تمام قدرت سياسی به دستان دولت ائتالفی کرنسکی و 
ز من] منجر شده اند، [تأکيد ا شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان

خوشحال ھستيد". حقيقت اين است که در فردای انقالب اکتبر، حرفی 
از "کودتا" و "ديکتاتوری حزب" و امثالھم در ميان نبود. ھمراه با 
ناکاميھای آتی و تحوالت دھه سی و عروج استالين بود که تبليغات 

به عنوان  آنتی کمونيستی تا خود انقالب اکتبر نيز بسط يافت و از آن
کودتای لنينی نام برد. واقعيت اما کامال متفاوت بود. با انقالب اکتبر 
بود که برای اولين بار پرولتاريا پيروزمندانه دست به انقالب می زد. 
اين انقالب اکتبر بود که روح انقالبی مارکسيسم را زنده نگه داشت. 

: "...[بلشويکھا] اين افتخار ھميشگی تاريخی رزا لوگزامبورگبه قول 
را کسب کرده اند که برای اولين بار اھداف نھائی سوسياليسم را به 
عنوان برنامۀ بالواسطۀ سياست عملی اعالم کنند. ھمۀ آن شھامت، 

ی را که در لحظۀ تاريخی جسارت عمل، دوربينی انقالبی و قاطعيت
يک حزب بايد از خود نشان دھد، لنين، تروتسکی و رفقای ديگر تماما 

  از خود به نمايش گذاشتند".

با اين حال صف بندی لحظۀ انقالب، تنھا می توانست توازن قوا در 
فشرده ترين عرصۀ مبارزۀ طبقاتی را در خود منعکس کند. اين صف 

ای واقعی اجتماعی دوام داشته باشد و بندی نمی توانست بدون پايه ھ
نھايتا نيز اين پايه ھای واقعی دولت جديد بودند که مضمون طبقاتی 
آن را مشخص می کردند. با اکتبر پرولتاريای صنعتی روسيه در رأس 
دولتی انقالبی قرار گرفته بود که در ھيأت سربازان، نمايندگان دھقانان 

ھمين واقعيت برای اين ارزيابی کافی فقير را نيز در خود جا داده بود. 
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است که انقالب اکتبر انقالبی پرولتاريائی بود. اما پرسش اساسی اين 
است که آيا دولت برآمده از اين انقالب دولتی سوسياليستی نيز بود؟ 
ترکيب نيروھای متشکل در دولت انقالبی می توانست خصلت دولت 

ون طبقاتی دولت پس از انقالبی را مشخص کند، اما برای تعيين مضم
  انقالب، اين ھنوز کافی نبود. 

سرنوشت انقالب روسيه بسيار پيچيده تر از آن بود که با ترکيب 
طبقاتی لحظۀ انقالب بتوان به آن پاسخی نھائی داد. برای پی بردن به 
داليل مسخ و شکست آتی انقالب در دستيابی به اھداف سوسياليستی 

جانبه تری الزم است که در حوصله و  بررسی بسيار دقيق تر و ھمه
امکان نوشته حاضر نيست. در اينجا فقط به اشاره ای به يک ارزيابی 
متفاوت از انقالب اکتبر برای نشان دادن پيچيدگی موضوع کفايت می 

تصاحب به ھمراھی تمام دھقانان قدرت را  ١٩١٧کنيم: "ما در اکتبر 
روستا ھنوز انکشاف نيافته  کرديم. اين تا آنجا که مبارزه طبقاتی در

بود، ھنوز يک انقالب بورژوائی بود. ھمچنان که گفتم، تازه در 
بود که انقالب واقعی پرولتاريائی در روستا آغاز شد.  ١٩١٨تابستان 

اگر ما نمی فھميديم که اين انقالب را آغاز کنيم، کار ما ناتمام باقی 
د و جاری کردن می ماند. اولين مرحله تسخير قدرت در شھرھا بو

شکل شورائی دولت. دومين مرحله آن چيزی بود که برای ھمه 
سوسياليستھا پايه ای است و بدون آن سوسياليستھا ديگر سوسياليست 
نيستند: جدا کردن عناصر پرولتر و نيمه پرولتر در روستا، اتحاد آنان 
با پرولتاريای شھری برای مبارزه بر عليه بورژوازی در روستا". 

حزب کمونيست روسيه اند. (جلد  ٨ا اظھارات لنين در کنگرۀ اينھ
) ھمين اظھارات به تنھائی بايد پيچيدگی ھای انقالب روسيه را ٢٩

روشن کرده باشند. انقالبی که بايد در فرصتھای آتی بيشتر مورد 
تحليل قرار بگيرد. با اين ھمه در يک نکته نبايد ترديد کرد. در ھمين 

تا بيشترين حد  ٢ود که گسست از انترناسيونال استراتژی انقالبی ب
صورت گرفت. کمونيسم معاصر نه تنھا وظيفۀ دفاع از اين ميراث 
انقالبی را بر عھده دارد، بلکه اساسا در امتداد اين استراتژی انقالبی 
است که می تواند و بايد به مصاف چالشھای جھان معاصر برود. 

بستر مبارزۀ جھانی طبقۀ کارگر استراتژی ای که از يک سو تماما بر 
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انقالبی قرار می گيرد، از سوی ديگر مستقيما بر توازن قوای طبقاتی 
جامعۀ انقالبی متکی است و سرانجام اين که استراتژی نقشه مندی 
است که ھدف برقراری ديکتاتوری پرولتاريا قطب نمای آن را و 

  حزب آرايش مرکزی آن را تشکيل می دھد.

ندازه که استراتژی انقالب گسست بلشويسم از اما به ھمان ا
را به نمايش می گذارد، درک از سوسياليسم و به ويژه  ٢انترناسيونال 

درک از رابطۀ پرولتاريا با روشنفکران بورژوازی و ساختار و 
 ٢مناسبات درونی حزب، متأثر از ديدگاھھای مسلط بر انترناسيونال 

گانۀ لنين است که با طرح حزب باقی ماند. و اين وجه ديگر ميراث دو
آوانگارد به مثابۀ حزب انقالبيون حرفه ای کل تاريخ سوسياليسم و 
کمونيسم انقالبی قرن بيستم تا کنون را رقم زده است. اين که تا چه 
حد اين موضوع در تعيين سرنوشت آتی انقالب اکتبر و شکست 

ستی نقش تاريخی پرولتاريای روسيه در ساختمان جامعه ای سوسيالي
ايفا کرد، موضوعی است که در بررسی ھای مفصل تر از فرجام 
انقالب روسيه بايد بدان پرداخت. اما اين که اين موضوع حقيقتا در 
فرجام اين انقالب مؤثر واقع بود، امری است غير قابل ترديد. کمترين 

 ١٩٩١ترديدی نمی تواند در اين باشد که حزب کمونيستی که در سال 
قدرت به بيرون پرتاب شد، حزب پرولتاريای انقالبی روسيه  از دائرۀ

نبود. از اين ھمانی ارادۀ طبقاتی پرولتاريا و قدرت حزب بلشويک در 
کوچکترين اثری باقی نمانده بود. اکنون اين حزبی از  ١٩١٧اکتبر 

اليگارشی حکومتی بر فراز طبقۀ کارگر روسيه بود که تنھا نام اين 
د. صرفنظر از کليه عوامل مؤثر در ايجاد چنين طبقه را يدک می کشي

وضعيتی، در شکلگيری خود حزب بلشويک عناصر اين تحول آتی 
  وجود داشتند. و اين وجه دوم ميراث دوگانۀ لنين است.
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حزب  –ميراث دوگانۀ لنين: دوم  ۵-٢
	آوانگارد و آگاھی سوسياليستی

  نگاھی به يک مجادلۀ تلخ

گابريل مياسنيکوف، از فعالين مکاتبه ای بين  ١٩٢١در اوت سال 
گروه اپوزيسيون کارگری حزب بلشويک، و لنين صورت گرفت که 
وجوه بسياری از تحول دراماتيک حزب کمونيست و انقالب روسيه 
را به نمايش می گذارد. مياسنيکوف طی مقاالتی ديدگاھھای خود را 

مه ای درباره روند نگران کنندۀ  انقالب طرح نموده و لنين نيز در نا
به وی به نظرات او پرداخته و تالش نموده بود که وی را به تصحيح 

، م آ آ) و اسناد به جا ٣٢مشی خويش متقاعد نمايد. از نامۀ لنين (جلد 
مانده از اين مکاتبه چنين بر می آيد که انتقادات مياسنيکوف از يک 
سو به از بين رفتن قدرت شوراھا و شکل گيری ديکتاتوری حزبی بر 

راز طبقه مربوط می شدند و از سوی ديگر وی راه چاره را در ف
برقراری آزادی بدون قيد و شرط بيان و مطبوعات می ديد. پاسخ لنين 
به مياسنيکوف در نامۀ رفقيانه اش، خطاھای مياسنيکوف در زمينه 
برقراری آزادی بدون قيد و شرط بيان و مطبوعات را با عطف به 

يت و دقت تمام شکافته و ضمن تأئيد شرايط جنگ داخلی با شفاف
بسياری از انتقادات مياسنيکوف در زمينه کاھش دامنۀ عملکرد و 
قدرت شوراھا تأئيد می کند که بايد برای تقويت شوراھا مبارزه نمود. 
در بخشی از نامه می نويسد: "ھسته ھای کمونيستی از حزب جدا 

ی. درست است، افتاده اند؟ درست است. يک آفت، يک شر، يک بيمار
  يک بيماری شديد. و ما آن را می بينيم.

اين بيماری را نه با "آزادی" (برای بورژوازی)، بلکه با اقدامات 
  پرولتاريائی و حزبی بايد عالج نمود. 

» ماشينھای شخم زنی«آنچه شما در مورد تقويت اقتصاد، در مورد 
» أثيرگذاریت«و چيزھای بيشتری از اين قبيل و دربارۀ مبارزه برای 

بر دھقانان می گوئيد، حاوی حقايق و نکات مفيد بسياری است. چرا 
شما اينھا را نبايد مطرح کنيد؟ ما به تفاھم خواھيم رسيد و در يک 
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حزب متحدانه کار خواھيم کرد. اين فوايد بسياری با خود ھمراه خواھد 
  .به آرامیبلکه بسيار  البته نه يکبارهآورد، 

ب ھمکاری غير حزبی ھا؛ اعمال کنترل بر کار احياء شوراھا، جل
اعضاء حزب از طريق غير حزبی ھا؛ اينھا مطلقا درستند. در اينجا 

  کمبود کار وجود دارد، کار عظيمی بايد انجام شود."

از ھمين عبارات کوتاه بسياری چيزھا در مورد اوضاع روشن می 
اقعی چيزی شود. از "احياء شوراھا" معلوم می شود که از شوراھای و

باقی نمانده است و از اعمال کنترل غير حزبی ھا بر کار اعضای 
حزب روشن می شود که حزب در مسير قرار گرفتن بر فراز جامعه 
افتاده است. ھمان عبارات اوليه در زمينه جدا افتادن ھسته ھای 
کمونيستی از حزب نشان می دھد که مکانيسمھای حزب به عنوان 

پرولتاريا در ھم ريخته اند. مسألۀ اساسی اين  سازمان متشکل کنندۀ
است که لنين به عنوان مؤثرترين رھبر حزب، نه تنھا اين انتقادات را 
رد نمی کند، بلکه آنھا را تأئيد نيز نموده و در اصالح امور نيز با 
مياسنيکوف توافق دارد. با اين حال آن چه در پی اين اظھارات می 

می کند که نمی توان به سادگی از آن  آيد، محدويتھائی را آشکار
گذشت. لنين در ادامه می نويسد: "چرا شما نبايد اينھا را به گونه ای 
منطقی در رساله ای برای کنگره حزب طرح نکنيد؟ چرا به اين کار 

  نمی پردازيد؟ 

چرا پرھيز از کار روتين (قلع و قمع سوء استفاده ھا از طريق 
يق مطبوعات حزبی، از طريق کميسيون مرکزی کنترل، از طر

پروادا)؟ از روی ناباوری به کار روتين آرام، دشوار و پر زحمت، 
» راحت«مردم به ورطۀ دستپاچگی در می غلطند و به دنبال راه چارۀ 

(برای بورژوازی)...کجا شما کميته » آزادی مطبوعات«می افتند: 
جا ابزارھايی مرکزی را از اين يا آن سوء استفاده مطلع کرده ايد؟ و ک

برای اصالح اين [سوء استفاده ھا] و از بين بردن آنھا را پيشنھاد کرده 
  ".Fايد؟ ھرگز. حتی يک بار نيز [اين کار را نکرده ايد].
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حتی در نگاه اول نيز می توان متوجه عمق دراماتيک مجادلۀ حاضر 
گرديد. مسأله در اين نيست که آيا مياسنيکوف تا چه حد در انتقادات 

ويش محق بود و تا چه حد در ارائۀ راه حل ناموفق. حقيقت اين خ
است که مياسنيکوف که در نامه اش تا به اين حد توانسته بود نظر 
موافق لنين را درباره وضعيت نامساعد حزب و شوراھا جلب کند، 
پيش از آن و در تاريخ مشاجرات پس از اکتبر در مھم ترين مسائل 

پوزيسيون چپ و بعدا اپوزيسيون کارگری، کليدی انقالب ھمراه با ا
مواضعی غلط اتخاذ نموده بود. آنھا ھم صلح برست ليتوفسک را به 
عنوان فروش انقالب به آلمانھا رد کرده بودند و ھم به مخالفت با نپ 
برخاسته بودند. ھمين مخالفتھا در مسائل گرھی انقالب نشان می داد 

و سپس گروه کارگری به  که آنچه تحت عنوان اپوزيسيون کارگری
مخالفت با سياستھای حزب بر ميخاست، از نظر سياسی ھنوز فاقد 
بلوغ يک جريان کمونيستی پيروزمند پس از انقالب بود. اما اينھا نافی 
اين واقعيت نيستند که با گروه کارگری مياسنيکوف، اکنون اين دومين 

ی در مقابل بار بود که در حزب بلشويک اپوزيسيونی با پرچم کارگر
رھبری حزب قد علم می کرد. خود ھمين واقعيت به اندازه کافی گويای 
بی اعتمادی بخشی از پيشروترين کارگران درون حزب به رھبری 
حزب ھست. پرسش اساسی در مجادلۀ بين لنين و مياسنيکوف در اين 
نيست که کدام يک تا چه حد محق بودند. پرسش اساسی در موقعيت 

است: لنين از سوی رھبری حزب و مياسنيکوف  دو طرف مجادله
خارج از اين رھبری. پرسش دقيقا ھمين جاست که چرا امثال 
مياسنيکوف در رھبری حزب قرار نداشتند؟ از ميان تمام رھبران 
اپوزيسيون کارگری تنھا شلياپنيکوف برای دوره ای وزارت کار را 

  بر عھده داشت.

اپوزيسيون  ١٩٢١در سال  حزب کمونيست ١٠ھنگامی که در کنگره 
کارگری مطالبات خود را ارائه کرد، لنين در پيش نويس قطعنامه به 

آنارشيستی  –اين منظور از اين جريان به عنوان گرايشی سنديکاليستی 
و تحت تأثير خرده بورژوازی نام برده بود. حقيقتا نيز رھبران 

حاديه ھای اپوزيسيون کارگری که عمدتا خود کارگر و از مسئولين ات
کارگری شاخه ھای مختلف بودند، در برنامه ھای سياسی شان چيزی 
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بيشتر از انحالل کار کمونيستی با مراجعه به مفھوم کلی "توليد 
کنندگان" را به نمايش نگذاشته بودند. اما اين تنھا يک سوی واقعيت 
بود. سوی ديگر آن اين بود که اتفاقا ھمين رھبران حقيقتا چھره ھای 

گری حزب بلشويک را تشکيل می دادند. تبيين لنين از اشتباھات کار
اين رھبران به مثابۀ نتايج نفوذ خرده بورژوازی و نه به مثابۀ 
اشتباھات رھبران کارگری،تبيينی ساده انگارانه بود که نقش خود 
حزب در ايجاد آن وضعيت نامناسب را ناديده گرفته و به عوامل 

تا چگونه است که در حزب سوسيال بيرونی نسبت می داد. حقيق
دمکرات کارگری روسيه و بعدھا در حزب کمونيست، مجموعه ای 
از مھم ترين فعالين کارگری آن دچار چنين خطاھائی می شدند و در 
مقابل مجموعۀ رھبری "سر خط" حزب از مبارزانی تشکيل می شد 

تا که ھيچکدام از پيشينه کارگری برخوردار نبودند؟ از خود لنين 
تروتسکی، زينوويف، کامنف، دزرژينسکی، سوردلف و استالين. 
بدون ترديد اگر امثال شلياپنيکوف و مياسنيکوف و مدودوف و 

الاقل تا  –کوتزوف در مقام رھبری حزب قرار داشتند، روند وقايع 
 -جائی که به جدال با اپوزيسيون کارگری و گروه کارگری بر ميگردد

ورد. شايد باز ھم اپوزيسيونی تحت عنوان به گونه ای ديگر رقم ميخ
اپوزيسيون کارگری در حزب ظاھر می شد، اما در آن صورت خود 
رھبران کارگری بودند که به اقناع آنان می پرداختند. وضعيت واقعی 
اما به گونه ای ديگر شکل گرفت. در يک سو رھبران اتحاديه ھای 

ديگر رھبری کارگری، بلشويکھای با سابقۀ کارگری و در سوی 
مارکسيستی دارای اعتبار انقالبی و طبقاتی اما فاقد پيشينه مبارزۀ 
کارگری. اين صف بندی يک وضعيت اتفاقی نبود. محصول تاريخی 
بود که نه فقط شرايط بيرونی، بلکه ھمچنين و اساسا درک حاکم بر 
مفھوم حزب آوانگارد در پيدايش آن نقشی غير قابل انکار ايفا کرده 

  .بودند

ما باالتر اشاره کرديم که پيدايش سوسيال دمکراسی روسيه اساسا از 
دل محافل و جرياناتی بيرون از طبقۀ کارگر واقع گرديد. اين می شد 
وضعيتی اتفاقی باشد. اما نه تنھا چنين نبود، بلکه به عنوان تنھا راه 
شکلگيری آگاھی سوسياليستی تئوريزه نيز شد. درک غير طبقاتی 
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مکراسی آلمان که ما در قسمت اول نوشته بدان اشاره کرديم، سوسيال د
نه تنھا به خود آلمان محدود نماند، بلکه مستقيما در ايجاد حزب سوسيال 
دمکرات روسيه نتايج عميق خود را نيز بر جا گذاشت. و اتفاقا اين 
لنين بود که اين بار نه به مثابۀ آغازگر مصافی انقالبی، بلکه در مقام 

درکی کامال غير طبقاتی و بورژوائی از آگاھی سوسياليستی مدافع 
ظاھر می شد. ريشه ھای صف بندی پس از انقالب اکتبر در درون 
حزب را در ھمان دوران اوليه تشکيل حزب و جدالھای آغاز قرن 

  بيستم بايد جستجو کرد.

  مارکسيسم، آگاھی و ايدئولوژی ۶-٢
در بخش اول نوشتۀ حاضر ديديم که چگونه لنين در جدل با 
اکونوميستھا بر سر موضوع ضرورت تشکيل حزب، از استدالل 
کائوتسکی دربارۀ چگونگی تکوين آگاھی سوسياليستی در طبقۀ کارگر 
استفاده می کند. نزد کائوتسکی "آگاھی مدرن سوسياليستی تنھا بر 

وجود بيايد و ای علم نيز  اساس درک عميق علمی" می توانست به
چيزی جز علوم بورژوائی نبود و از نظر کائوتسکی نيز "حامل علم 

" است. به اين ترتيب روشنفکری بورژوائیاما پرولتاريا نيست، بلکه 
اين روشنفکری بورژوائی است که آگاھی سوسياليستی را توليد و آن 

تبيين را از آن  را به درون طبقۀ کارگر منتقل می کند. لنين تماما اين
خود کرده و اساس جدال خويش با اکونوميستھا را بر آن استوار می 
سازد. در ادامۀ نقل گفتار کائوتسکی، خود لنين در مقام توضيح 
موضوع اضافه می کند: "ما گفتيم که کارگران اصال نمی توانستند 
دارای آگاھی سوسيال دمکراتيک باشند. اين فقط می توانست از بيرون 

ه آنھا منتقل شود. تاريخ تمام کشورھا گواه آن است که طبقۀ کارگر ب
به نيروی خود منحصرا قادر به ايجاد يک آگاھی تريديونيونيستی 
است؛ يعنی اعتقاد به ضرورت متشکل شدن در اتحاديه ھا، پيشبرد 
مبارزه بر عليه کارفرمايان و گرفتن اين يا آن قانون الزم برای 

و امثالھم. آموزۀ سوسياليسم در مقابل از دل نظريه کارگران از دولتھا 
ھای فلسفی، تاريخی و اقتصادی بيرون آمده است که از سوی عناصر 
تحصيلکرده طبقات دارا، روشنفکران، پرورده شد. بنيانگذاران 

80



انقالب اجتماعی حزب، طبقه و  

سوسياليسم علمی مدرن، مارکس و انگلس، نيز از نظر موقعيت 
داشتند. ھمچنين در اجتماعی شان به روشنفکران بورژوائی تعلق 

روسيه نيز آموزه سوسيال دمکراسی کامال مستقل از رشد خودبخودی 
جنبش کارگری به وجود آمد، به عنوان نتيجۀ طبيعی و غير قابل 
اجتناب تکامل ايدئولوژيک روسنفکران سوسياليست. در دوره ای که 
ما از آن صحبت ميکنيم، يعنی در ميانۀ سالھای دھۀ نود [قرن نوزده] 
اين آموزه نه تنھا برنامۀ کامل گروه آزادی کار بود، بلکه توانسته بود 
اکثريت جوانان انقالبی روسيه را به خود جلب کند" (چه بايد کرد). 
روشن است که در اينجا لنين در اين زمينه نه تنھا در جھت گسست 
از درک مسلط بر سوسيال دمکراسی آلمان گام بر نمی دارد، بلکه 

تعميق و بسط آن نيز تالش می کند. درکی که از اساس  حتی در جھت
با برداشت ماترياليستی مارکس و انگلس از تاريخ در تناقض قرار 
دارد. اگر در درک ماترياليستی تاريخ "اين ھستی اجتماعی است که 
شعور اجتماعی را تعيين می کند و نه برعکس"، در درک 

شعور اجتماعی مستقل کائوتسکيستی از تکوين آگاھی سوسياليستی، 
از ھستی اجتماعی تکوين می يابد. روشنفکر طبقۀ بورژوازی آگاھی 
ای را توليد می کند که ناظر بر محو روابط توليدی سرمايه داری 

  اند!!

واقعيت جامعه اما خالف اين است. به ويژه تا جائی که به درک 
نين، مارکس و انگلس برميگردد، آموزه کائوتسکی و تداوم آن توسط ل

کامال در تناقض با دريافتھای مارکس و انگلس قرار دارند. از نظر 
مارکس و انگلس "افکار طبقۀ مسلط در ھر عصری افکار مسلط اند، 
يعنی طبقه ای که قدرت مادی مسلط جامعه است، ھمزمان قدرت 
معنوی مسلط آن نيز ھست. طبقه ای که وسايل توليد مادی را در 

ن وسيله ھمزمان وسايل توليد معنوی را نيز اختيار خويش دارد، بدي
در اختيار می گيرد، به گونه ای که ھمزمان و به طور متوسط افکار 
آنانی که وسايل توليد را از دست می دھند، تحت کنترل آنان قرار 
دارد... افرادی که طبقۀ مسلط را تشکيل می دھند در عين حال آگاھی 

تا جائی که به عنوان طبقه سيادت  نيز دارند و فکر نيز می کنند؛ يعنی
می ورزند و تمام محدودۀ يک دوران تاريخی را تعيين می کنند، بديھی 
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است که اين را در کليه ابعادش انجام می دھند، يعنی از جمله به مثابه 
متفکرين، به مثابه توليد کنندگان افکار سيادت می ورزند، توليد و 

کنند؛ يعنی اين که افکار آنھا  توزيع افکار دوران خود را تنظيم می
افکار مسلط دورانشان ھستند". اين تبيين عمومی مارکس و انگلس از 
توليد افکار توسط طبقۀ مسلط است. بنا بر اين صحبتی از اين نمی 
تواند در ميان باشد که طبقۀ مسلط افکار نابود کنندۀ خود را توليد می 

ی توانند به خود بگيرند، کند. اين که افکار طبقۀ مسلط چه اشکالی م
موضوعی است که در ادامه به تبيين مارکس و انگلس از آن خواھيم 
پرداخت. اما روند استداللی مارکس و انگلس را در موضوع چگونگی 
اين توليد افکار نيز بايد دنبال کرد تا جزئيات بيشتری از آن روشن 

  شود. 

سلط در رابطه مارکس و انگلس پس از اين که نخست موقعيت طبقۀ م
با توليد افکار در جامعه را مشخص کرده اند، به توضيح چگونگی آن 
می پردازند: "تقسيم کار ... اکنون خود را در درون طبقۀ مسلط نيز 
به مثابۀ تقسيم کار معنوی و مادی بيان می کند، به گونه ای که در 
، درون اين طبقه يک بخش به مثابۀ متفکرين اين طبقه ظاھر می شود

ايدئولوگ ھای فعال و طراح طبقه که پرورش تصورات اين طبقه 
نسبت به خود را به امرار معاش اصلی خويش بدل می کنند، در حالی 
که سايرين نسبت به اين افکار و تصورات بيشتر در وضعيت انفعالی 
و دريافت کننده رفتار می کنند، چرا که در واقعيت اينھا اعضاء فعال 

و کمتر وقت آن را دارند که به ساختن تصورات و اين طبقه ھستند 
افکار نسبت به خويش بنشينند". اين دقيقا ھمان تعيين شعور اجتماعی 
توسط ھستی اجتماعی است که در درون طبقۀ حاکمه به شکل تقسيم 
کاری در درون اين طبقه و با پيدايش روشنفکران طبقۀ بورژوازی 

سوسياليستی، بلکه آگاھی طبقۀ ھمراه است. روشنفکرانی که نه آگاھی 
خويش را توليد می کنند و روند عمومی غير از اين نيز نمی تواند 
باشد. به استثناء ھا در نگرش ماترياليستی تاريخ نيز خواھيم پرداخت. 
اما در اينجا به وجه ديگری از انديشه مارکس و انگلس که در بحث 

  ما حائز نھايت اھميتند نيز بايد پرداخت.
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تسکی البته تا آنجا حق دارد که مدعی شود از دل طبقۀ حاکم ھم کائو
سوسياليستھائی بيرون می آيند. اما او اين واقعيت را پنھان می کند که 
سوسياليسم برآمده از دل طبقۀ حاکم، سوسياليسم ھمان طبقه است و نه 
سوسياليسم طبقۀ کارگر. اين برای ھر کمونيستی که با مانيفست آشنائی 

باشد روشن است که نزد مارکس و انگلس تنھا يک روايت از  داشته
سوسياليسم وجود نداشت. آنھا انواع سوسياليسمھای غير کارگری را 
نيز در مانيفست بر می شمرند. شکل سوسياليستی انديشه ھا و آراء 
طبقات حاکم تنھا در نگاه اول اين تلقی را ايجاد می کند که اين افکار 

توليدی مسلطند. توضيح مارکس و انگلس به در جھت محو روابط 
زيباترين و مؤثر ترين شکلی مسأله را تبيين می کند: "اين شکاف [بين 
کار معنوی و مادی] در درون اين طبقه [يعنی طبقۀ مسلط] می تواند 
حتی به يک تقابل و خصومت دو بخش تبديل شود، که اما در ھر 

د مرتفع می شود، يعنی برخوردی که طبقه به خطر می افتد، خودبخو
آنجا که حتی اين طاھر ھم ناپديد می شود که گويا افکار مسلط افکار 
طبقۀ مسلط نيستند و نيروئی به غير از نيروی اين طبقه را دارا 
ھستند". راز ظھور انواع سوسياليسمھا و انواع نظريات انتقادی درون 

ون طبقه طبقۀ حاکم نيز در ھمين نھفته است. تخاصماتی که در در
شکل می گيرند و به محض اين که موجوديت طبقه به خطر می افتد 
خودبخود مرتفع می شوند. روشن است که حتی در اين ھيأت ھم چنين 
افکاری برای طبقۀ مسلط کاربرد دارند. با ظھور چنين افکار انتقادی 
درون طبقۀ حاکم است که بخشھای ايدئولوگ فعال طبقه قادرند دامنۀ 

ه را به اليه ھا و طبقات ناراضی جامعه نيز گسترش دھند تسلط طبق
و با ظاھر انتقادی خود ظرفيت اعتراضی طبقات تحت سلطه را نيز 
در مکانيسمھای طبقۀ حاکم جذب کنند. سرنوشت خود سوسيال 
دمکراسی آلمان و سرکوب انقالب کارگری توسط اين "سوسياليستھا" 

اده بود، بھترين شاھد تاريخی در زمانی که موجوديت طبقه به خطر افت
اين تبيين درخشان مارکس و انگلس است. و ھمچنين است تودۀ بيشمار 
سوسياليستھا، پسا مارکسيستھا، چپگرايان دانشگاھی، کارشناسان 
"مارکسيست" شاغل در بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و 

  .سازمان جھانی کار و اتحاديه ھای کارگری دست راستی و غيره
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اما تا جائی که به سوسياليسم انقالبی و کارگری، به کمونيسم مربوط 
می شود، اين سوسياليسم نه محصول طبقات حاکم، بلکه محصول طبقۀ 
انقالبی است. به بيان مارکس و انگلس: "وجود افکار انقالبی در يک 
عصر مشخص، متضمن پيشفرض وجود يک طبقۀ انقالبی است". از 

بی است که افکار انقالبی شکل می گيرند و نه از دل اين طبقۀ انقال
دل علم بورژوائی به تعبير کائوتسکی و يا تعبير بغايت خطای رفيق 

  لنين از دل فلسفه، تاريخ و اقتصاد. 

با اين ھمه، تمام آنچه گفته شد به معنای آن نيست که از دل طبقات 
ت. چنين حاکم عناصری به مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر نخواھند پيوس

نيست و در جھان واقعی ھمواره عناصری در دل طبقۀ حاکم يافت 
خواھند شد که به انتقاد بنيادی از نظم موجود دست يافته و به صف 
انقالب برای دگرگونی پايه ای اين نظم می پيوندند. مسأله اما اين است 
که اين عناصر استثناء ھای درون طبقۀ حاکم را تشکيل می دھند و نه 

دۀ عمومی را. قاعدۀ عمومی آن است که متفکرين طبقۀ حاکم قاع
متفکرين ھمان طبقه اند و پرولتاريای کمونيست دقيقا با ھمين بدبينی 
بايد به متفکرين "سوسياليست" و "کمونيست"ی نگاه کند که از دل 
طبقۀ حاکم به صفوف طبقۀ محکوم می پيوندند. اين دقيقا ھمان تبيينی 

که در ابتدای نوشتۀ حاضر از مارکس و انگلس  است که در عباراتی
نقل کرده ايم نيز بيان شده است. در اين تبيين از دل طبقۀ کارگر است 
که آگاھی کمونيستی برميخيزد طبقه ای "که در آن تضاد تعيين کننده 
ای با تمام طبقات ديگر وارد می شود، طبقه ای که اکثريت اعضای 

ن آگاھی به ضرورت يک انقالب جامعه را در بر ميگيرد و از آ
بنيادی، آگاھی کمونيستی، برميخيزد". اين يک حکم روشن و بدون 
اما و اگر است. می توان با آن مخالف بود و تبيينی متفاوت ارائه داد، 
اما نمی توان مدعی آن بود که از علم بورژوائی آگاھی سوسياليستی 

س نسبت داد. نمی طبقۀ کارگر بر ميخيزد و آن را به مارکس و انگل
توان روشنفکران طبقۀ بورژوا را حاملين آگاھی سوسياليستی به درون 
طبقۀ کارگر دانست و در عين حال مدعی درک مارکسيستی از 
موضوع بود. و صد البته که مارکس و انگلس به اين نيز واقف بودند 
که چنين آگاھی سوسياليستی ای "البته در ميان طبقات ديگر نيز از 
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شکل  می تواندمشاھدۀ موقعيت اين طبقه [يعنی طبقۀ کارگر]  طريق
. و اين تفاوتی است نه چندان می گيردو نه اين که  می تواندبگيرد"، 

  ناچيز.

ما در ادامۀ مطلب به اين خواھيم پرداخت که اگر طبقۀ دارای وسايل 
توليد مادی وسايل توليد معنوی را نيز در اختيار خود می گيرد و اگر 

ر مسلط بر ھر دوره ای افکار طبقۀ مسلط بر آن دوره اند، پس افکا
طبقۀ تحت سلطه چگونه می تواند خود را از قيد اين افکار خالص 
کند. اين پرسشی است تعيين کننده که بايد به طور تفصيلی بدان 
پرداخت. اما پيش از آن الزم است برخورد لنين به موضوع را ھم از 

و ھم از نقطه نظر انگيزه ھا و نتايج نقطه نظر موقعيت تاريخی 
برخورد لنين مورد بررسی دقيق تری قرار دھيم. چرا که ھمين تبيين 
بود که در پيوند با حزب آوانگارد و به شکل مسخ شده ای "تئوری 
لنينی حزب" را شکل داد که برای دوره ای طوالنی بر ھر تالش 

  انقالبی درون طبقۀ کارگر سايه انداخت.

گوئيم که لنين در برخورد به مخالفين اکونوميست خويش کامال مقدمتا ب
محق بود. ھمچنان که کائوتسکی نيز در برخورد به رويزيونيسم 
برنشتينی محق بود که پيدايش آگاھی سوسياليستی را امر جنبش 
خودبخودی طبقه می دانست. اتفاقا تمام توضيحاتی که از مارکس و 

نقل کرديم نيز نشان می دھند که شکل انگلس درباره افکار طبقۀ مسلط 
گيری اين آگاھی با مراجعه به خودبخودی امکانپذير نيست. خود 
مارکس از ضرورت فراگيری اين "علم جديد" نيز حرف زده بود. 
ھمۀ اين مباحث را واگذار ميکنيم به ادامۀ مطلب. پيش از ورود به 

نين و تناقضات اين مباحث اما، ھمانطور که گفتيم، پرداختن به درک ل
  خود او در اين زمينه از اھميتی حياتی برخوردار است.

اين را ھم بايد مورد تأکيد قرار دھيم که گرچه استدالل لنين تماما بر 
نظريۀ کائوتسکی استوار است، نقطۀ عزيمت او اما متفاوت از نقطۀ 
عزيمت کائوتسکی است. کائوتسکی با رويزيونيسمی جدل ميکرد که 

ۀ سياسی و تحزب را نفی نمی کرد، سياست متفاوتی را اصل مبارز
در مقابل حزب می گذاشت. در تقابل با آن رويزيونيسم ھيچ نيازی به 
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تئوری ورود آگاھی سوسياليستی از خارج به درون طبقه نبود. جدال 
با آن رويزيونيسم بر سر مسألۀ انقالب بود و اين که با گذار مسالمت 

ليسم دست يافت. کائوتسکی با تمرکز بحث آميز نمی توان به سوسيا
بر سر موضوع آگاھی سوسياليستی، در واقع مجادله را از نکتۀ اصلی 
مورد اختالف، يعنی انقالب يا رفرم، منحرف کرده و به عرصه ای 
ديگر سوق داده بود. دليل اين نيز با توجه به تزلزلھای کائوتسکی 

لنين اما در مجادله با  دربارۀ موضوع انقالب کامال قابل فھم است.
اکونوميسم استدالل ميکرد که نافی ضرورت تشکيل حزب سياسی 
برای طبقۀ کارگر بود و مبارزۀ اقتصادی را کافی می دانست. اين 
تفاوت نقطۀ عزيمت در کنار تعھد ھنوز ناروشن لنين به انقالب 
اجتماعی، تناقضاتی را وارد برخورد خود او نيز می کند که در تمام 

اريخ مبارزۀ سياسی وی، او را ھمراھی می کند. اين که درک لنين ت
از انقالب اجتماعی در مقطع تشکيل حزب ھنوز درکی ناروشن است، 
از اين واقعيت ساده قابل مشاھده است که نزد او انقالبيگری به طور 
کلی با تعھد به انقالب اجتماعی تداخل می يابد. به طور نمونه او 

بت می کند که تشکيل حزب سوسيال دمکرات بکرات از اين صح
کارگری روسيه محصول درھم آميختن جنبش کارگری روسيه و 
جنبش انقالبی متأثر از سوسيال دمکراسی در روسيه است. "جنبش 
انقالبی" در تقريبا تمام آثار اين دوران لنين (به طور مثال در "يک 

ر نقد برنامۀ و يا د ۴حرکت رو به عقب در سوسيال دمکراسی"، جلد 
 Profession deمنشويکی در مقالۀ "به بھانۀ طرح يک برنامه [

foi ،"در ھمان جا و يا "قطعاتی از يک نقد بر سوسياليستھای انقالبی ،[
و بسياری آثار ديگر) جنبشی است مستقل از جنبش پرولتاريا  ۶جلد 

 که در تمام اين آثار به عنوان جنبشی خودبخودی ظاھر می شود. 

مجادلۀ لنين با اکونوميستھا بر سر مسألۀ آگاھی سوسياليستی در به 
قسمت بعدی نوشته خواھيم پرداخت. اما الزم است که وجه ديگری از 
بحث لنين، يعنی مراجعه به تاريخ، را نيز مورد وارسی قرار داد. 
لنين می گويد: " تاريخ تمام کشورھا گواه آن است که طبقۀ کارگر به 

را قادر به ايجاد يک آگاھی تريديونيونيستی است؛ نيروی خود منحص
يعنی اعتقاد به ضرورت متشکل شدن در اتحاديه ھا، پيشبرد مبارزه 
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بر عليه کارفرمايان و گرفتن اين يا آن قانون الزم برای کارگران از 
دولتھا و امثالھم. آموزۀ سوسياليسم در مقابل، از دل نظريه ھای فلسفی، 

رون آمده است که از سوی عناصر تحصيلکرده تاريخی و اقتصادی بي
طبقات دارا، روشنفکران، پرورده شد. بنيانگذاران سوسياليسم علمی 
مدرن، مارکس و انگلس، نيز از نظر موقعيت اجتماعی شان به 
روشنفکران بورژوائی تعلق داشتند". اين روايتی نادرست از تاريخ 

تی درباره تاريخ روسيه کمونيسم است. بعدا خواھيم ديد که خود لنين ح
نيز تعابيری متفاوت ارائه می کند. اما اين روايت از تاريخ بيش از 
ھمه در توضيح تاريخ پيدايش کمونيسم و آگاھی کمونيستی، روايتی 
است نادرست. تاريخ تمام کشورھا اتفاقا گواه آن است که طبقۀ کارگر 

ت و اين اساسا به نيروی خود به آگاھی کمونيستی دست يافته اس
عناصر تحصيلکرده طبقات دارا يا روشنفکران بوده اند که به اين 

  جنبش پيوستند و نه بر عکس.

به کمونيسم بدوی و  –پيدايش آگاھی کمونيستی در تاريخ مدرن 
به دھه ھای سی و چھل قرن  –"کمونيسم" مسيحائی کاری نداريم 

نوزدھم باز ميگردد. در اين دوره ھا بود که آگاھی کمونيستی به طور 
مشخص از درون طبقۀ کارگر شکل گرفت. آگاھی ای که بر خالف 
روايت لنين نه محصول فلسفه، تاريخ و اقتصاد بورژوائی، بلکه 

  مستقيما نتيجۀ نقد سوسياليسم طبقات دارا بود. 

کمونيسم مدرن را در کمونيسم بابوفی و "اتحاديۀ عناصر اوليۀ 
می توان يافت. جريانی که در دل  ١٧٩۶عدالتخواھان" وی در سال 

انقالب فرانسه شکل گرفت و نخستين جوانه ھای استقالل جنبش 
نوظھور کارگران و محرومان جامعه را از خود بروز داد. کمونيسم 

برای ھمگان را برای  بابوفی تا جائی پيش رفته بود که کار کردن
جامعۀ آتی کمونيستی تحت حکومت "ديکتاتوری فقرا" برنامۀ کار 
دولت آتی در نظر گرفته بود. دولتی که قرار بود با انقالب حکومت 
آريستوکراسی را در ھم شکسته و با ديکتاتوری فقرا جايگزين کند. 
 ھمين عناصر اوليۀ کمونيسم بابوفی است که در دھه ھای سی و چھل

قرن نوزده در پاريس به جنبش کمونيستی ای متحول می شوند که 
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مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست نيز به آن ارجاع داده و علت 
نامگذاری مانيفست به عنوان "مانيفست کمونيست" را نيز در وجود 

  ھمين جنبش توضيح می دھند.

 Maxماکس بھر  Beer " تاريخ عمومی سوسياليسم و در کتاب
" توضيح می دھد که چگونه عناصر کمونيسم مبارزات اجتماعی

ابتدائی فرانسوی در پاريس تطور يافته و به کمونيسم مدرن تبديل 
 -شدند. در رابطه با فرانسه می نويسد: "تحول ايده ھای بورژوائی

کمونيستی گام به گام صورت -آژيتاسيون پرولتاريائیدمکراتيک به 
 ١٨٣١گرفت و با نفوذ بوناروتی و قيامھای بنيادی بافندگان ليون در 

که بخشا به علت مزدھای بخور و نمير و بخشا به خاطر  – ١٨٣۴و 
سوسياليستی واقع شده و توسط تی  –نفوذ ايده ھای جمھوريخواھانه 

تقويت گرديد" از  -، سرکوب شدند ير ليبرال، ھمان سرکوبگر کمون
ميان چھار تشکل مھم جمھوريخواه و پرولتاريائی، بھر دو تشکل 

 و "جامعۀ چھارفصل"  Societe des familles"جامعۀ خانواده ھا" 

Societe des saisons کمونيستی ارزيابی می کند: -را پرولتاری
شاپر و باوئر "در اين دو تشکل بود که کمونيستھای آلمانی وايتلينگ و 

و ساير اعضاء انجمن آموزشی کارگران لندن با کمونيسم انقالبی آشنا 
شدند. ھمانھائی که بعدا ھستۀ اصلی اتحاديه کمونيستھا را تشکيل 
دادند. در اين انجمن ھا کتاب بوناروتی تأثير زيادی گذاشت و ايدۀ 

اتحاديۀ  ديکتاتوری انقالبی نيز از ھمينجا می آيد که بعدھا وايتلينگ و
  کمونيستھا آن را به کار بردند." 

پيدايش کمونيسم در آلمان نيز در ارتباط مستقيم با تحوالت درون 
جنبش کارگری فرانسه قرار داشت. پس از سرکوبھای دھه سی انقالب 
دمکراتيک در آلمان، موجی از فرار فعالين جنبشھای دمکراتيک از 

نسه و پاريس، به جريان آلمان به کشورھای ديگر، و بويژه به فرا
افتاد. فراريان آلمانی در پاريس نخست با تشکيل "انجمن خلق آلمان" 

)Deutschen  Volksverein به ادامۀ مبارزه برای اھداف ،(
دمکراتيک و از جمله برای وحدت آلمان پرداخته و در آغاز سال 

 Bund"اتحاديۀ تحقير شدگان" ( ١٨٣۴ der  Geächteten را (
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کردند. ھدايت اين اتحاديه با ياکوب وندی و دکتر تئودور  بنيانگذاری
شوستر بود. وندی استادی بود که در ھايدلبرگ تدريس خصوصی می 
داد. ھمچنين دکتر شوستر که در گوتينگن به تدريس خصوصی اشتغال 
داشت. وندی به ايده ھای فوريه سمپاتی داشت در حالی که دکتر 

مون و فوريه موضع راديکالتری را شوستر متأثر از ايده ھای سن سي
اتخاذ نموده و در مواردی به مخالفت با وندی می پرداخت. شوستر 
تقسيم جامعه به اقليتی از طبقات دارا و اکثريتی ندار را ديده و بر 
اساس ايده ھای بوشه خواستار تعاونی ھای توليدی به کمک دولت 

فرا تر نرفت و بود. بھر می نويسد که "شوستر از ايده ھای بوشه 
انقالبی او خود را از جنبش کنار  -ھمراه با تقويت جريان پرولتاريائی

کشيد... اتحاديه تحقير شدگان در ارتباط با انجمن فرانسوی حقوق بشر 
Droits de  l'homme  قرار داشت. در اساسنامۀ عمومی آن به

 آزادسازی و تولد دوبارۀ آلمان و تحقق«عنوان ھدف عنوان شده بود 
مفاد پايه ای مندرج در اعالميۀ حقوق بشر و شھروندان... ھمچنان که 

ملی) و –در انجمن حقوق بشر يک جناح راست (تماما دمکراتيک 
يک جناح چپ وجود داشت، در اتحاديۀ تحقير شدگان نيز جناح چپی 
وجود داشت. جناح چپ اين اتحاديه تحت رھبری شوستر در سال 

را پايه گذاری  Bund der Gerechtenاتحاديۀ عدالتخواھان  ١٨٣۶
انقالبی شد  –تخيلی بود و سپس کمونيستی -کرد که نخست کمونيستی

) که مارکس و انگلس ١٨۴٧و تبديل به اتحاديه کمونيستھا گرديد (
مانيفست را برای آن نوشتند.". بھر دربارۀ علت مشخص جدائی فعالين 

لت را مشخصا در کارگری چيزی نمی نويسد. منابع ديگر اما اين ع
آن می دانند که اتحاديۀ تحقير شدگان توسط روشنفکران خرده 
بورژوائی ھدايت می شد که مانع دخالت کارگران عضو اتحاديه در 
رھبری آن بودند و اتحاديۀ عدالتخواھان اساسا به اين دليل تشکيل شد 
  که کارگران ديگر حاضر به پذيرش رھبری خرده بورژواھا نبودند.

تحاديۀ عدالتخواھان بود که به اتحاديۀ کمونيستھا تغيير نام داد ھمين ا
و شروع به سازماندھی کارگری نمود. مارکس در نوشته ای تحت 
عنوان "آقای فوگت" فصل مستقلی را به تاريخ اين اتحاديه اختصاص 
داده است که نحوۀ سازماندھی و دستاوردھای آن را تقريبا به تفصيل 
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ئی مارکس با اتحاديۀ عدالتخواھان در پاريس و توضيح می دھد. آشنا
صورت گرفت. وی در پاريس به دفعات در جلسات  ١٨۴٣در سال 

اتحاديه شرکت نمود و با رھبران تشکلھای کمونيستی فرانسوی نيز 
ارتباط برقرار نمود. ولفگانگ مايزر در مطلبی به نام "درباره روايت 

ی ذکر می کند که :"اگر مارکس از اتحاديۀ عدالتخواھان" به درست
مارکس در اين دوره در پرولتاريا سوژه و نيروی اجتماعی ای را 

را متحقق کند، » رھائی بشر«يافت که قادر است و رسالت دارد که 
ادعا می کنند از » مارکس شناسان«اين الاقل مقدمتا نه آنچنان که 

از شھود فلسفی، بلکه بر مبنای تجارب و مشاھدات مستقيم خود وی 
جنبش پرولتاريائی صورت گرفت". جنبشی که نه تنھا به ضرورت 
سرنگونی مناسبات مالکيت مسلط، انقالب اجتماعی و آشتی ناپذيری 
منافع کارگران و سرمايه داران پی برده بود، بلکه با تبيين ديکتاتوری 
انقالبی به عنوان ھدف خويش ھمۀ جنبشھای تاکنونی را نيز پشت سر 

بدين ترتيب نخست آن : "وايتلينگ در اين باره نوشته بودگذاشته بود. 
مبارزانی که دست به انقالب می زنند حق موقت و انقالبی انتخاب را 
به دست می آورند و در مجامع مسلح خود يک دولت انقالبی موقت و 

برای بنيانگذاری نظم نوين را انتخاب می کنند.  يک مرجع قضائی
حق انتخاب را فقط آن کسی خواھد داشت که در يک فعاليت مفيد 
اجتماعی شرکت دارد و تالش، توانائی و عالقه به نظم را از خود 
نشان می دھد. سرمايه داران، تاجران، روحانيون، وکال و مزدوران 

". حروم خواھند بودو موجودات انگلی مشابه از حق انتخاب م
ديکتاتوری پرولتاريای مارکس و انگلس تداوم اين ايده ھا بود و نه 

  علم بورژوائی.

بنا بر اين صحبتی از اين نمی تواند در ميان باشد که آگاھی 
سوسياليستی در نخست در بيرون جنبش کارگری و توسط روشنفکران 

حقيقت  بورژوازی توليد و سپس به درون طبقۀ کارگر منتقل شد.
تاريخی اين است که کمونيسم اتفاقا در درون طبقۀ کارگر شکل گرفت 
و اين مارکس و انگلس بودند که به آن پيوستند. اھميت کار مارکس و 
انگلس در آن بود که مبانی علمی الزم را برای اين جنبش انقالبی 
فراھم نمودند. ھمان "علم"ی که مارکس معتقد بود علمی جديد است 
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آن را فرا گرفت و با علوم بورژوائی ھم ھيچگونه ربطی  که بايد
ندارد. ما به بحث نقش بررسی علمی در تکوين آگاھی سوسياليستی و 
ھمچنين عرصه ھا و ميدانھای اين روند پائين تر خواھيم پرداخت. اما 
پيش از آن اشاره ای به ارزيابی مارکس از استعداد تئوريک کارگران 

  نيز الزم است. 

بکرات از استعداد تئوريک کارگران حرف زده است. از  مارکس
جمله او در مؤخره بر چاپ دوم کاپيتال از اين سخن می گويد که 

اقبالی که "کاپيتال" به سرعت در محافل وسيعی از طبقۀ کارگر :«
آلمان از آن برخوردار شد، بھترين مزد برای کار من است. آقای 

ردی اقتصاد دان از موضع ماير، يک کارخانه دار اھل وين و م
بورژوائی در رساله ای که در جريان جنگ آلمان و فرانسه منتشر 
کرد به درستی قيد کرد که حس عميق تئوريک که خاصۀ ژن آلمانی 
بود به کلی از طبقات تحصيلکردۀ آلمان رخت بر بسته است در حالی 

ن و اما سالھا پيش از آ». که در طبقۀ کارگرش جانی تازه گرفته است
در ھمان دھۀ چھل نيز مارکس به اين استعداد تئوريک پی برده بود. 

مالحظات انتقادی دربارۀ مقالۀ و در مقالۀ  ١٨۴۴از جمله در سال 
تا جائی «دربارۀ وايتلينگ می نويسد:  "شاه پروس و رفرم اجتماعی"

انش و قابليت آموزش کارگران آلمانی به طور کلی که به سطح د
مربوط می شود فقط به نوشته ھای نبوغ آميز وايتلينگ مراجعه می 
دھم که از نقطه نظر تئوريک اغلب حتی از پرودون فراتر می روند، 

با  –ھر چند که در نگارش از آن عقب تر می مانند. کجا بورژوازی 
مثل "تضمينھای ھارمونی و کاری  –ھمۀ فالسفه و قلم بدستانش 

را می  –رھائی سياسی  –آزادی" وايتلينگ درباره رھائی بورژوازی 
تواند نشان دھد؟ اگر کسی متوسط الحالی ادبيات سياسی بی مايه و بی 
صدای آلمان را با اين اولين نمايش ادبی بيکران و درخشان کارگران 
آلمان مقايسه کند؛ اگر اين کفشھای غول آسای دوران کودکی پرولتاريا 

آنگاه را با کفشھای سياسی کوتولۀ سابيده بورژوازی آلمان مقايسه کند، 
». بايد برای اين سيندرالی آلمانی پيکری پھلوانی را پيش بينی کرد

چنين ارزيابی ھائی تنھا برداشتی از مشاھدات بالواسطه نبود. مارکس 
در نظريه ھای ارزش اضافه نشان داده بود که با ريکاردو جستجوی 
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حقيقت برای بورژوازی به پايان رسيد. از آن پس علم نزد بورژوازی 
جز ابزاری برای ادارۀ وضع موجود، سازماندھی انباشت چيزی 

سرمايه و تداوم سلطۀ طبقاتی خويش نبود و نيست. ھر چه بر انحطاط 
بورژوازی افزوده می شود، به ھمان نسبت نيز علم بورژوائی بيشتر 
به انحطاط می گرايد. پيشرفت در علوم طبيعی در نتيجۀ نياز سرمايه 

در شاخه ھای تخصصی گامھای عظيم  به انباشت سرعت می يابد و
بر می دارد، اما به ھمان اندازه نيز علوم اجتماعی بورژوازی ھر چه 

  بيشتر به خرافه تبديل می شوند. 

بر اين اساس بايد روشن باشد که آگاھی سوسياليستی به مثابۀ آگاھی 
طبقاتی کارگران از دل طبقۀ کارگر شکل ميگيرد و نه در 

زی. آنچه در دل بورژوازی در شکلی تحصيلکردگان بورژوا
سوسياليستی خود را نمودار می سازد، به طور طبيعی توھم 
سوسياليستی روشنفکران درون طبقۀ حاکم است و نه آگاھی 
سوسياليستی طبقاتی کارگران. دقيقا از ھمين رو نيز ھست که مارکس 
و انگلس در نامۀ خويش به رھبری حزب سوسيال دمکرات آلمان که 

آغاز بخش نخست نوشته از آن نقل کرديم، نسبت به حضور اين در 
افراد در حزب ھشدار می دھند و مؤاکدا با حضور آنان در رھبری 
حزب به مخالفت می پردازند. ما ھمانطور که گفتيم، پائين تر به روند 
تکوين آگاھی سوسياليستی به طور دقيق تر خواھيم پرداخت. بحث 

  ريۀ لنين در تشکيل حزب ادامه دھيم.خود را نخست با نتايج نظ

نظريه آگاھی سوسياليستی لنين که به طور جدائی ناپذيری با نظريۀ 
حزب طرح شد، روندی خالف روند مورد نظر مارکس و انگلس را 
در حزب سوسيال دمکرات روسيه به جريان انداخت. در نظريۀ لنينی 

تيک" و "جنبش امتزاج يا در ھم آميزی "جنبش انقالبی سوسيال دمکرا
خود بخودی کارگری"، دو جزء اين امتزاج نه به عنوان دو جزء 
برابر بلکه به عنوان دو جزء با موقعيت متفاوتند که خود را طرح می 
کنند. نظريۀ امتزاج بر متن نظريۀ ورود آگاھی سوسياليستی از بيرون 
به درون طبقه، از پيش نقشھای معينی را برای دو جزء تشکيل دھندۀ 
حزب در نظر گرفته است. بخش انقالبی آن که ھمان "جنبش انقالبی" 
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است، در واقع ھمان بخشی است که قرار است از بيرون آگاھی 
سوسياليستی را به درون طبقه منتقل کند. در سوی ديگر اين رابطه، 
بخش "جنبش خود بخودی کارگری" در واقع دريافت کنندۀ آن آگاھی 

يد کنندۀ آن. بخش انقالبی، بخشی که از سوسياليستی است و نه تول
بيرون می آيد، طرف فعال اين رابطه است و بخش کارگری، بخشی 
که آگاھی را دريافت می کند، طرف منفعل آن. اين رابطه ای است 
که در دل خود ھژمونی تحصيلکردگان بر کارگران را از آغاز حمل 

رون حزب می کند. بر متن چنين رابطه ای ھيچگاه ھژمونی در د
نصيب خود کارگران نخواھد شد، و در عمل ھم چنين نشد. بنا بر اين 
پاسخ به سؤالی که در آغاز اين قسمت از نوشته و در مجادلۀ بين لنين 
و مياسنيکوف مبنی بر اين طرح کرديم که چرا در رھبری حزب 
کارگران نقشی نداشتند، اکنون بايد روشن شده باشد. ساختارھای حزب 

ای بنا شده و رابطۀ بين نيروھا در درون حزب به گونه ای  به گونه
برقرار شده بود که امکان تأمين چنين ھژمونی ای در درون حزب 
برای کارگران وجود نداشت. اگر مارکس و انگلس به رھبری حزب 
سوسيال دمکرات آلمان ھشدار می دادند که حضور تحصيلکردگان 

ی کند، در حزب سوسيال بورژوازی در رھبری حزب آن را اخته م
دمکرات روسيه قضيه برعکس بود. کارگران ھيچگاه در رھبری 
حضور چشمگير نداشتند (و طنز تلخ تاريخ است که اين تحول در اثر 
نفوذ ھمان حزب سوسيال دمکرات آلمان به وقوع پيوست). و نه فقط 
اين، بلکه حتی در سطوح مختلف حزب و در دوره ھائی حتی تمايلی 

جذب کارگران به عنوان عضو سادۀ حزب نيز وجود نداشت. برای 
امری که از ديد لنين نيز پنھان نماند و در تمام سالھای فعاليت حزبی 
برای تصحيح آن مبارزه کرد. مبارزه ای که البته نافرجام ماند و نمی 
توانست ھم موفق شود، به اين دليل که لنين ھيچگاه به صراحت به 

  ه خويش نپرداخت.انتقاد از ديد اولي

حزب سوسيال  ٣کنگرۀ مروری بر برخی از اظھارات لنين در 
يعنی کنگره ای که در لندن منحصرا از بلشويکھا تشکيل  دمکرات

ر درون شده بود، نشان می دھد که ھژمونی تحصيلکردگان انقالبی د
بلشويکھا چه نقش تعيين کننده ای ايفا می کرد. آنطور که از قطعات 
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پراکندۀ اظھارات لنين به نظر ميرسد، در کنگره حتی اين نظر طرح 
شده بود که کارگران را نمی توان به عضويت حزب درآورد. در 

«... ھمين رابطه لنين در يکی از يادداشتھايش ھايش طرح می کند: 
ا عنوان شد که کارگرانی پيدا نمی شوند که برای جذب وقتی که اينج

در کميته ھا[ی حزب] مناسب باشند، من نمی توانستم سر جايم آرام 
بنشينم. اين موضوع ھی کش داده می شود. مثل اين که حزب ما 
». چيزيش می شود. کارگران بايد به عضويت کميته ھا پذيرفته شوند

ود که در درک نمايندگان حزب از ھمين يادداشت کوتاه معلوم می ش
در کنگره نه تنھا حزب، به طور بديھی حزب کارگران نبود، بلکه 
حتی اصل عضوگيری از کارگران نيز مورد پذيرش ھمگان قرار 
نداشت. اين که مقاومت در برابر عضو شدن کارگران تا چه حد 
نيرومند بود، نيازمند بررسی و مطالعۀ اسناد بيشتری است. اما از 

 ١٩٠۵ين اظھار نظر لنين روشن است که وضع در بحبوحۀ انقالب ھم
در درون حزب بلشويک چگونه بود. بر ھمين اساس نيز لنين بخشی 
از مبارزه اش را بر تغيير ترکيب حزب به نفع کارگران اختصاص 
داده بود و از جمله در يک سخنرانی اش در اين باره چنين اظھار 

به کميته ھا[ی حزبی] فقط وظيفه ای  واردکردن کارگران«... داشت: 
آموزشی نيست، وظيفه ای سياسی نيز ھست. کارگران دارای شم 
طبقاتی اند و با کمی ممارست در امور سياسی تقريبا به سرعت به 
سوسيال دمکراتھائی ثابت قدم تبديل می شوند. من به شدت طرفدار 

رگر حضور کا ٨روشنفکر،  ٢آنم که در کميته ھای ما در مقابل ھر 
داشته باشند. اگر توصيه ھای تاکنونی در ادبيات حزبی مبنی بر جذب 
کارگران در حد امکان کافی نيستند، پس مناسب است که اين توصيه 

اين که حزب تا چه حد در اين زمينه » ھا از جانب کنگره ارائه شوند
جلو رفت نيز نيازمند بررسی بيشتر است. اما از اظھارات لنين در 

ای بعد و بويژه پس از انقالب اکتبر معلوم می شود که در اين سالھ
  زمينه تغييری در حزب صورت نگرفته بود. 

در اين رابطه تأکيد بر اين امر مھم است که ترکيب روشنفکری حزب 
نه تنھا مورد تأئيد لنين نبود، بلکه يکی از نگرانی ھای دائمی وی را 

ای آخر عمر وی نيز با او تشکيل می داد. نگرانی ای که تا لحظه ھ
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ھمراه بود و در آخرين نوشته ھای لنين که به نام وصيتنامه وی 
معروف شده اند با اين بيان در رابطه با گسترش اعضاء کميتۀ مرکزی 

نفر آشکار می شود که "طبقۀ کارگر می  ١٠٠تا  ۵٠نفر به  ٢١از 
حزب  نفر را در اختيار کميته مرکزی ١٠٠تا  ۵٠تواند از دل خود 

قرار دھد". و البته که اين نيز محقق نشد. تصور نمی کنم پس از مرگ 
لنين اين دغدغه در درون کميته مرکزی حزب اصوال نمايندگی می 
شد. به ھر رو، اين روشن است که تالشھای لنين در اين زمينه بی 
ثمر ماند و به ويژه در ترکيب رھبری حزب ھيچ تغيير قابل مشاھده 

رگران ضورت نگرفت. باالتر گفتيم که چنين تغييری ای به نفع کا
اصوال در ساختار از پيش داده شده ای که در آن روشنفکران نقش 
ھدايت کنندگان و کارگران نقش ھدايت شوندگان را بر عھده دارند، 
نمی تواند صورت بگيرد. روشنفکر در اين درک آموزگار است و 

اران کبير پرولتاريا" است کارگر شاگرد و دقيقا ھمين تصوير "آموزگ
مائوئيسم  –که کمونيسم روسی قرن بيستم و شاخه ھای منشعب از آن 

از رھبران احزاب کمونيست و  –و تروتسکيسم و انور خوجه ايسم 
  از نظريه پردازان کمونيست ارائه می دھند. 

حقيقتا نيز اگر طبقۀ کارگر نمی تواند به نيروی خود به آگاھی 
يابد، اگر آگاھی سوسياليستی منحصرا از بيرون به سوسياليستی دست 

درون طبقۀ کارگر منتقل می شود، پس جائی برای آن نمی ماند که 
اين طبقه سرنوشت خود و جامعه را به دست خود بگيرد. طبقه ای که 
سرنوشت خود او را ديگران برايش رقم می زنند، ھيچگاه نخواھد 

ھر شود. اين نتيجۀ فاجعه باری توانست در مقام اداره کنندۀ جامعه ظا
است که به طور اجتناب ناپذيری از تز عاريت گرفته از کائوتسکی 
حاصل می شود. نتيجه ای که خود لنين نشانه ھای بروز آن را می 
ديد و به مبارزه با آن نيز برخاسته بود و در اين مبارزه حتی تا آنجا 

ان تشکيل حزب پيش رفت که برخی از اظھارات اوليه خويش در دور
را نيز تصحيح کند، اما ھيچگاه اين تصحيح را به يک انتقاد نظام مند 
از تلقی اوليه خويش ارتقا نداد. در ھمان کنگرۀ سوم حزب در آوريل 

لنين اظھار نظری دارد دربارۀ انتقال آگاھی سوسياليستی از  ١٩٠۵
را نيز بيرون به درون طبقه که ھمۀ عناصر چنين انتقاد ھمه جانبه ای 
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در خود نھفته دارد. او در پاسخ به برخی نظرات اظھار شده در کنگره 
اينجا گفته شد که ناقلين ايده ھای سوسيال «... عنوان می کند: 

دمکراتيک بيشتر روشنفکران بودند. اين درست نيست. در دوران 
[سلطۀ] اکونوميسم، کارگران ناقلين ايده ھای انقالبی بودند و نه 

چه چيزی مانع از اين می شد که لنين ھمينجا و ...».  روشنفکران.
بنا بر اين « در ادامۀ ھمين جمله به طور مثال عنوان می کرد که 

تلقی ما در سالھای گذشته و در جريان مباحثه با اکونوميستھا مبنی بر 
اين که آگاھی سوسياليستی تنھا از بيرون می تواند به درون طبقۀ 

لقی نادرست بود که بايد آن را اصالح نمود. کارگر منتقل شود، يک ت
مباحثات درون ھمين کنگره نشان ميدھد که آن تلقی چه نتايج ناگواری 

لنين البته چنين ...». برای حزب ما و برای طبقۀ کارگر خواھد داشت 
جمالتی را ادا نکرد و در ھمان حد اشاره باقی ماند. اشاره ای که به 

ليه و کائوتسکيستی لنين را نشان می دھد. تنھائی بی اعتباری تلقی او
در عين حال اشاره ای که نشان می دھد که درک لنين در عمل از 
چھارچوبھای تئوريکی که خود او قرار داده بود فراتر رفته و به 
راھکارھای ديگر و متفاوتی می انجاميد. دقيقا ھمين درک عملی، 

و بايد  –رمايه داری انقالبی به ھمراه نقد عميق لنين به مناسبات س
تأکيد کنيم که در تمام دوران پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيستم از 
ميان تمام رھبران جنبش کارگری لنين عميق ترين نقد را به مناسبات 
سرمايه داری ارائه کرد و جامع ترين ادراک را از تحول در نظام 

سم انقالبی بود که در جريان دينامي –سرمايه داری به نمايش گذاشت 
به ھمان اين ھمانی تاريخی ارادۀ  ١٩١٧جامعۀ متالطم روسيه در سال 

  پرولتاريای صنعتی روسيه و بلشويسم در لحظۀ انقالب انجاميد. 

اتحاديۀ کمونيستھا و حزب بلشويک،  ٧-٢
  يک مقايسه

مباحث اين بخش را با مقايسه ای بين ساختار حزبی مورد اشاره در 
باال و نقش کارگران در اين ساختار حزبی با ساختار و نقش کارگران 
در اتحاديه کمونيستھا به روايت مارکس به پايان می بريم و به مجادلۀ 
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لنين با اکونوميستھا می پردازيم. با توجه به اھميت روايت مارکس چه 
بطه با ساختار اتحاديه کمونيستھا و چه در رابطه با بحث تکوين در را

آگاھی سوسياليستی، قسمتی نسبتا طوالنی از نوشتۀ مارکس را نقل 
  ميکنيم. مارکس در توضيح روابط درون اتحاديۀ کمونيستھا می نويسد: 

در پاريس، مقدمتا تحت نام  ١٨٣۶اتحاديۀ کمونيستھا در سال «
ختار آن که به مرور شکل گرفت بدينگونه بود: ديگری، ايجاد شد. سا

را می ساختند،  Gemeindeتعداد معينی از اعضا يک "جماعت" 

را شکل می  Kreisجماعتھای مختلف در شھر واحد يک "حوزه" 
دادند و تعداد معين بيشتر يا کمتری از حوزه ھا يک "حوزۀ رھبری" 

leitenden  Kreis رکزی" را. در رأس تمام اينھا "ارگان م

Zentralbehörde  قرار داشت که در کنگره ای توسط نمايندگان
ھمۀ حوزه ھا انتخاب می شد و در عين حال اين حق را داشت که خود 
را تکميل کند و در موارد ضروری به طور موقت جانشينان خود را 
نيز منصوب نمايد. ارگان مرکزی نخست در پاريس مستقر بود و از 

ر لندن. مسئولين ھمۀ جماعتھا و حوزه ھا و د ١٨۴٨تا آغاز  ١٨۴٠
خود ارگان مرکزی در انتخابات برگزيده می شدند. اين نظام 
دمکراتيک کامال با اھداف جوامع مخفی توطئه گر در تناقض قرار 
داشت، اما الاقل با وظايف يک جامعۀ تبليغاتی غير قابل جمع نبود. 

وزشی عمومی کارگران فعاليت "اتحاديه" نخست در ايجاد انجمنھای آم
آلمانی قرار داشت و بيشتر انجمنھای اينگونه که ھنوز ھم [يعنی در 

] در سويس، انگلستان، بلژيک و اياالت متحدۀ آمريکا ١٨۶٠سال 
وجود دارند، يا به طور مستقيم توسط "اتحاديه" بنيانگذاری شدند و يا 

نا بر اين توسط اعضاء سابق اتحاديه. ساختار اين انجمنھای کارگری ب
ھمه جا يکسان است. يک روز در ھفته برای مباحثات تعيين شد، روز 
ديگری برای سرگرمی ھای جمعی (آواز، شعرخوانی و غيره). ھمه 
جا کتابخانه ھای انجمن ايجاد شدند و ھر جا که امکانش بود کالسھای 
آموزشی برای تدريس پايه ھای ابتدائی علمی به کارگران ايجاد شدند. 

اديه" که پشت تمام اين انجمنھای عمومی کارگران قرار داشت و "اتح
آنھا را ھدايت ميکرد، در اين انجمنھا ھم نزديکترين امکان برای 
تبليغات را می ديد و ھم از سوی ديگر از ميان آنھا بھترين و مفيد 
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ترين اعضا را انتخاب و خود را گسترش می داد. و از آنجا که 
در حال سفر ھستند [اين سنت ھنوز ھم در  صنعتگران آلمانی دائما

برخی شاخه ھا مثل کارآموزان تعمير و پاک کردن دودکشھا در آلمان 
حفظ شده است. ب. ش]، ارگان مرکزی تنھا در موارد معدودی نياز 

  به ارسال فرستاده ويژه به نقطه ای داشت. 

ه ھا تا جائی که به آموزه ھای مخفی "اتحاديه" مربوط ميشد، اين آموز
تحوالت مختلفی از سوسياليسم فرانسوی و انگليسی و ھمچنين 
روايتھای آلمانی اش (به طور مثال تخيالت وايتلينگ) را پشت سر 
گذاشته بودند. ھمانطور که از گزارش بلونچی [يک گزارش پليس 

مسألۀ مذھب ھم در  ١٨٣٩سويس. ب. ش] ھم معلوم است، از سال 
را بازی می کرد. فازھای مختلفی را  کنار مسألۀ اجتماعی نقش مھمی
طی شد، در دل اين  ١٨۴۶تا  ١٨٣٩که در فلسفۀ آلمانی طی سالھای 

جوامع کارگری با حادترين موضعگيريھا دنبال می شد. سازمان 
Gesellschaft  .شکل مخفی خود را مديون منشاء خود در پاريس بود

حفظ آتی  –ان تبليغات در ميان کارگران در آلم –ھدف اصلی اتحاديه 
اين شکل مخفی را الزم می کرد. در اولين اقامتم در پاريس، با رھبران 
اتحاديه و ھمچنين رھبران بيشتر سازمانھای مخفی کارگری فرانسوی 
در پاريس رفت و آمد داشتم، بدون آن که وارد ھيچکدام از آنھا شوم. 

انگلس و در بروکسل که گيزو مرا به آنجا تبعيد کرده بود، ھمراه با 
ويلھلم ولف و ديگران انجمن آموزشی کارگران آنجا را ايجاد کرديم 
که ھنوز ھم وجود دارد. ھمزمان ما يک سلسله رساله منتشر کرديم 

که در آنھا ملغمۀ سوسياليسم و  –بخشا چاپی و بخشا دست نويس  –
يا کمونيسم فرانسوی و فلسفۀ آلمانی را که در آن زمان آموزه ھای 

حاديه" را شکل می دادند به نقد بيرحمانه کشيديم و به جای مخفی "ات
آن درک علمی ساختار اقتصادی جامعۀ بورژوائی را به تنھا مبنای 
تئوريک قابل دفاع به ميان کشيديم و سرانجام در شکل قابل فھمی 
وارد اين درگيری شديم که موضوع نه بر سر اجرای نوعی از سيستم 

با اعتماد به نفس در روند تاريخی تحولی  تخيلی، بلکه بر سر مشارکت
  است که در جلو چشمان ما در جامعه جريان است. 
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در نتيجۀ اين تأثيرگذاری ارگان مرکزی لندن با ما ارتباط گرفت و 
يکی از اعضای خود، ژوزف مول ساعتساز، را که  ١٨۴۶آخر سال 

باخت، به بعدھا به عنوان سرباز انقالب در ميدان نبرد در بادن جان 
بروکسل فرستاد تا از ما بخواھند وارد اتحاديه شويم. مول مالحظات 
ما در اين زمينه را با طرح اين موضوع از بين برد که ارگان مرکزی 
قصد فراخوان يک کنگره اتحاديه در لندن را دارد که در آنجا 
ديدگاھھای انتقادی طرح شده از جانب ما بايد به عنوان يک بيانيه و 

ثابۀ آئين اتحاديه منتشر شوند و اين که برای مقابله با عناصر کھنه به م
و مخالف حضور شخصی ما الزامی است و اين نيز تنھا با عضويت 
در اتحاديه امکانپذير است. ما ھم عضو شديم. کنگره که در آن 
اعضای اتحاديه از سويس، فرانسه، بلژيک، آلمان و انگلستان نماينده 

د و در مباحثاتی چند ھفته ای "مانيفست حزب داشتند، برگزار ش
کمونيست" تھيه شده توسط انگلس و من پذيرفته شد که در آغاز سال 

به چاپ رسيد و بعدا به زبانھای انگليسی، فرانسوی، دانمارکی  ١٨۴٨
و ايتاليائی منتشر شد. ھنگام وقوع انقالب فوريه، ارگان مرکزی 

اگذار کرد. در جريان انقالب اختيار رھبری کل اتحاديه را به من و
در آلمان در نتيجۀ به وجود آمدن امکانات مؤثرتری برای پيشبرد 
اھدافش، فعاليتھايش خودبخود متوقف شد. ھنگامی که من در اواخر 

پس از اخراج مجدد از فرانسه وارد لندن شدم ويرانه  ١٨۴٩تابستان 
ا حوزه ھای ھای ارگان مرکزی را در آنجا بازسازی کردم و ارتباط ب

  »تجديد سازمان شده در آلمان را برقرار کرديم.

اظھارات مارکس برای درک روند تکوين آگاھی سوسياليستی در 
دوران مورد بحث و اين حکم که "شواھد تاريخی نيز نشان می دھند 
که آگاھی سوسياليستی از طبقات ديگر وارد پرولتاريا شده و اين که 

م علمی مدرن، مارکس و انگلس، نيز از بنيانگذاران سوسياليس« خود 
 » نظر موقعيت اجتماعی شان به روشنفکران بورژوائی تعلق داشتند

روشنگر بسياری از نکات است که در ادامه بدان خواھيم پرداخت. 
اما مقدمتا اشاره به اين الزم است که برای پی بردن به معضل العالج 

کمونيستھا، اين اظھارات  حزب بلشويک و مقايسۀ ساختار آن با اتحاديۀ
بايد کافی باشند.  ٣و مقايسۀ آن با اظھارات غمگينانۀ لنين در کنگرۀ 
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بايد روشن باشد که بين حزبی که در کنگرۀ سوم آن ھنوز بحث در 
اين باره در ميان است که آيا کارگران را بايد به عضويت پذيرفت يا 

که حتی کادرھای نه و سازمانی که نه تنھا رھبران طراز اول آن، بل
در حال سفر آن را کارگران صنعتگر تشکيل می دادند، تفاوتی عميق 
موجود است. اگر حزب بلشويک بزرگترين درسھا را برای 
سازماندھی انقالب از خود بر جا گذاشت، در زمينه سازماندھی حزبی 
خود کارگران اما ميراثی از خود باقی گذاشت که تنھا می تواند مورد 

  مانه قرار بگيرد. نقد بيرح

بازگرديم به موضوع تکوين تاريخی آگاھی سوسياليستی و به بررسی 
اين موضوع بپردازيم که آيا اين سير تکوين تاريخی مجوزی برای 
صدور حکم انتقال آگاھی سوسياليستی از بيرون طبقۀ کارگر به درون 

  آن ھست يا نه.
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٣ 
 

مروری بر تاريخ تکوين 

  سوسياليستیآگاھی 

مارکس دربارۀ اتحاديۀ کمونيستھا از چند نظر حائز اھميت ظھارات ا
است. نخست اين که افراد متشکل در اتحاديۀ کمونيستھا کسانی نبودند 
که در جلسات و روابط درونی شان فقط دربارۀ وضعيت فالکت بار 
طبقه به گفتگو می نشستند. برعکس، مارکس تأکيد می کند اين 

سوسياليسم انگليسی و فرانسوی و  کارگران تمام آموزه ھای مختلف
روايتھای آلمانی آنھا را پشت سر گذاشته بودند. به ويژه اشاره مارکس 
به اشتغال فعالين اتحاديه با فازھای مختلف فلسفی در آلمان بين سالھای 

حائز اھميت فراوان است. مھم ترين جريانات فکری  ١٨٤٦تا  ١٨٣٩
ھگليان چپ، کمونيسم  و اجتماعی اين فازھای مختلف فلسفی را

فوئرباخی و به طور مشخص بخشی از سوسياليستھای حقيقی تشکيل 
می دادند (موزز ھس و کارل گرون). يعنی در اين سالھا در ميان 
فعالين اتحاديۀ کمونيستھا، در ميان ھمان صنعتگران دوره گرد، 
مباحثاتی به بيان مارکس حاد بر سر مواضع فلسفی در آلمان در جريان 

وده است. توجه به دو واقعه  تاريخی در اين رابطه بسيار مھم است. ب
صورت  ١٨٤٣اول اين که نخستين ديدار مارکس از فرانسه در سال 

گرفته بود و دوم اين که بعد از اين سال است که مارکس کار نقد 
جريانات فلسفی معاصر را به طور جدی آغاز می کند. روندی که از 

رونو باوئر به گذر از ھگليان چپ، به نقد جانبداری اوليه از ب
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سوسياليسم حقيقی و به نقد کمونيسم ھومانيستی فوئرباخ فرا می رويد 
و سرانجام در کار مشترک مارکس و انگلس در "ايدئولوژی آلمانی" 
به فرجام می رسد. می توان اين سير تحول در مارکس را به گونه ای 

ی توضيح داد. اما توضيحی که انتزاعی و با مراجعه به افکار خود و
به مراتب با واقعيت نزديکتر است اين است که مارکس در تکوين و 
تکامل نظريات خويش حقيقتا در حال پاسخگوئی به نياز طبقاتی 
پرولتاريا بوده است. بيان خود مارکس مبنی بر اين که پس از بازگشت 

زشی به بروکسل به ھمراھی انگلس و ولف و ديگران "انجمن آمو
کارگران" بروکسل را تأسيس و ھمزمان رساالت متعددی در نقد ملغمۀ 
امتزاج فلسفۀ آلمانی و انواع سوسياليسم ھای فرانسوی و انگليسی 
منتشر کرده اند، مؤيد اين ديد است. به اين اعتبار کار مارکس را بايد 
بخشی از ھمان مباحثات درون جنبش کارگری قلمداد کرد و نه کاری 

  از طبقه. بيرون 

با اين ھمه اين فقط بخش کوتاھی از تاريخ اين دوره است. اشارۀ 
مارکس در مقطع زمانی وسيعتری بر اين است که کارگران متشکل 
شده در اتحاديه تمام انواع سوسياليسمھای فرانسوی و انگليسی را نيز 
پشت گذاشته بودند. ما باالتر نيز اشاره کرديم که در دھه ھای سی و 

قرن نوزده در تشکلھای کارگری فرانسه ديدگاھھای کمونيسم چھل 
بابوفی از طريق نفوذ کتاب بوناروتی وسيعا رايج بود. بابوف خود 
البته از طبقات پائين جامعه بود که با اشتغال به شغل نقشه برداری 
امکان مشاھدۀ مستقيم ھم فالکت دھقانان و ھم زندگی اشرافی را يافته 

ا اصوال از تباری اشرافی در ايتاليا می آمد که در بود. بوناروتی ام
خود ايتاليا برای وحدت اين کشور مبارزه می کرد و در فرانسه به 
کمونيسم فرانسوی پيوسته بود. آيا می توان اينھا را شاھد مثال تاريخی 
بر اين دانست که آگاھی کمونيستی از خارج به درون طبقۀ کارگر 

نه. اگر چه ظاھر قضايا در نگاه نخست منتقل می شود؟ به نظر ما 
چنين چيزی را نشان می دھد، اما کمی دقت و مراجعه به تاريخ نشانه 
ھائی را به نمايش می گذارند که بر اساس آنھا بايد به گونه ای متفاوت 

  به قضاوت دربارۀ اين تاريخ نشست. 
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تاريخ عمومی سوسياليسم و مبارزات  ماکس بھر در کتاب نامبردۀ "
اجتماعی" به موضوعی اشاره می کند که برای فھم تاريخ کمونيسم 
فرانسوی بسيار تعيين کننده است. در بررسی تاريخ کمونيسم در 

 ١٨٣٠فرانسه او نخست توضيح می دھد که چگونه در انقالب ژوئيۀ 
نھا افتاد و و با سقوط سلطنت مطلقۀ بوربونھا حکومت به دست اورلئا

مارکس اين حکومت را نه دولت بورژوازی، بلکه دولت بانکداران و 
رباخواران ناميده بود. پس از آن بھر در بخشی تحت عنوان "تقسيم 

نتيجۀ اجتماعی اين تحول «طبقات به بورژوازی و خلق" می نويسد: 
اقتصادی جدائی جامعه به دو طبقه بود که عموما به نام بورژوازی و 

-١٨۴٠شناخته شدند. لوئی بالن در کتاب "تاريخ ده ساله (خلق 
) می گويد "تحت عنوان بورژوازی من تمام شھروندانی را می ١٨٣٠

فھمم که صاحب ابزارھای توليد يا سرمايه اند و با ابزارھای خودشان 
) کليت peupleکار می کنند و به ديگران وابسته نيستند. خلق (

ای ندارند و در موجوديت زندگی اشان شھروندانی ھستند که سرمايه 
تماما به ديگران وابسته اند". اين تقسيم طبقاتی تا حدی جا افتاده بود 

) چارلز ١٨٣١فوريه  ٣که در طومار کارگران به مجلس نمايندگان ( 
برانگر کارگر توضيح می دھد: "...احتماال تعداد کمی در ميان شما 

ه اند. خلق تماميت آنھائی است ھستند که تا کنون از خلق چيزی نشنيد
که کار می کنند، که ھستی اجتماعی شان به غارت رفته است، که 
چيزی ندارد؛ شما می دانيد که منظور من کيست: پرولتاريا" (به نقل 
از اکتاو فستی، جنبش کارگری) در آن زمان خلق و پرولتاريا مفاھيمی 

انفانتيس به انقالب با معنای يکسان بودند. فستی در پاسخ به انتقاد 
ژوئيه می گويد: "خلق يا پرولتاريا در باريکادھا جنگيد، اما پس از 

  پيروزی بورژوازی بر عليه پرولتاريا مسلح شد". 

اين که اين موضوع برای ما تا چه حد مھم است از توجه به نکتۀ 
متعاقب معلوم می شود. اگر آن زمان خلق و پرولتاريا مفھوم واحدی 

ب.ش] يا  –بنابر اين حاکميت خلق [يا حاکميت مردم بودند، پس 
دمکراسی حقيقتا معنای حاکميت پرولتاريا يا حاکميت طبقۀ کارگر را 
داشت. نه مثل امروز که دمکراسی به مثابۀ حاکميت کل ملت در تقابل 
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دمکراسی به  ١٨٣١-١٨۴٨با سلطنت فھميده می شود. در سالھای 
  ورژوازی بود.معنای حاکميت خلق در تقابل با ب

تنھا از دل اين چشم انداز تاريخی می توان قطعۀ ظاھرا متناقض و 
غير قابل فھم در "مانيفست کمونيست" را فھميد که می گويد: "اولين 
قدم در انقالب کارگری ترفيع پرولتاريا به طبقۀ مسلط است، کسب 
دمکراسی". دمکراسی در بيان مانيفست کمونيست بر اين اساس معنای 

  ادت طبقۀ کارگر را دارد.سي

فريدريش انگلس حتی از اين نيز فراتر رفته و يکسره گفت: 
"دمکراسی امروزه ھمان کمونيسم است... به استثناء آنھائی که نبايد 

تمام دمکراتھای اروپائی کم يا بيش  ١٨۴۶به حسابشان آورد، در سال 
  ).»٢کمونيستند" (يادداشتھای ادبی به جا مانده از انگلس، جلد 

اين تصويری است که بھر از دوران دھه سی و چھل فرانسه به دست 
می دھد. دورانی که در تکوين آگاھی کمونيستی نقشی اساسی ايفا 
کرد. بھر توضيح می دھد که چگونه در دھه سی موجی از رمان 
نويسان و شعرا و کشيشان سوساليست و کمونيست در فرانسه شکل 

قابت با ديگری قصد نشان دادن محکوميت گرفته بود که ھر کدام در ر
اخالقی و زوال سرمايه داری را داشتند. اين ھمانی مفاھيم خلق و 
پرولتاريا در دوران مورد بحث، بحثی زبان شناسانه نبود، بازتاب 
واقعيت اجتماعی معينی بود که در آن ھم آميزی طبقۀ کارگر با ھمۀ 

مه ای می دانستند که به آنھائی که خود را فاقد امتيازات طبقۀ حاک
تعبير مارکس از بانکداران و نزول خواران تشکيل می شد، بازتاب 
می يافت. چھل سال پس از انقالب بورژوائی فرانسه، اين جنبش 
انقالبی البته اکنون توانسته بود مسألۀ مالکيت خصوصی بر ابزارھای 

و ساير  توليد را طرح کند، اما ھنوز به تفکيک روشن بين طبقۀ کارگر
يعنی تمام  –کسانی که آنھا نيز به نيروی کار خود زندگی می کردند 

منجر نشده بود.  –صنعتکاران صاحب کارگاھھای کوچک و دھقانان 
اين دوران جزئی از دورانی بود که آغاز آن مقارن با ھمان انقالب 
فرانسه بود. با اين تفاوت که در انقالب فرانسه پرولتاريا ھنوز بر 

مشترک با خرده بورژوازی انقالبی قرار داشت که در  بستری
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ژاکوبنھا پيگير ترين نمايندگان خود را يافته بود. در انقالب فرانسه 
نھايت پيشروی مشترک پرولتاريا و ژاکوبنھا در تصويب قانون اساسی 

بود که مالکيت خصوصی را تضمين می کرد. امری که  ١٧٩٢سال 
سياليستھا قرار داشت اما ھيچگاه ھمان زمان نيز مورد اعتراض سو

به برش سوسياليستھا از ژاکوبنھا منجر نشد. اکنون و در دھه سی 
قرن نوزده، اين تصوير پرولتاريا از جامعۀ آينده بود که دست باال را 
می گرفت. تفکيک واقعی طبقۀ کارگر از ساير طبقات اجتماعی تنھا 

ود که واقع گرديد و در فرانسه و آلمان ب ١٨۴٨در جريان انقالبات 
مارکس در کتابھای با ارزش "مبارزۀ طبقاتی در فرانسه" و "ھيجدھم 

  برومر لوئی بناپارت" آن را به تصوير کشيد.

تحولی که در اين دوران واقع شد، تحولی تاريخی در يکی از انقالبی 
ترين دوره ھای تاريخ بشر بود. يک مشخصۀ اصلی اين دوران 

مرزھای طبقاتی است که تازه مراحل تکوين انقالبی در ھم ريختن 
تاريخی خود را طی می کنند. دورانی که انگلس نامی را به اين 
قضاوت ميرساند که "اکنون ھمۀ دمکراتھا کمونيستند". از واقعيت اين 
دوران انقالبی به اين حکم رسيدن که روشنفکری بورژوائی حامل 

نھا از امثال کائوتسکی آگاھی سوسياليستی به درون طبقۀ کارگر است ت
بر می آيد که به اين ترتيب خود و برنشتين را ھم در ھمان رديف 
مارکس و انگلس قرار می دھد. تحريفی تاريخی که لنين نيز آن را 
برگرفت و ھيچگاه نه توانست عواقب ناگوارش را بزدايد و نه به طور 

  جدی آن را اصالح کند. 

بحث را با دوران تاريخی انباشت  به يک بيان شايد بتوان دوران مورد
اوليه سرمايه برای بورژوازی مقايسه کرد. در دوران انباشت اوليه 
سرمايه نيز غارت طالی آمريکا يکی از مھم ترين اھرمھای اين 
انباشت اوليه را تشکيل می داد. اما پس از طی اين دوران، ديگر 

ال پيش سرمايه برای انباشت بر پاھای خود متکی بود و غارت ط
شرط انباشت به شمار نمی آمد. اگر قرار بود قوانين اين دوران به 
دوره ھای استقرار سرمايه نيز بسط داده می شدند، تئوری ارزش 
ديگر خاصيتی نداشت و به جای آن بايد تئوری غارت نوشته می شد. 
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به ھمين ترتيب نيز اگر قرار باشد قوانين دوران انقالبی تکوين 
عنوان قوانين عام مبارزۀ پرولتاريا درک شوند، نتيجه پرولتاريا به 

چيزی به جز محو استقالل طبقاتی پرولتاريا نخواھد بود. انگلس در 
ه ھای تاريخی دربارۀ چنين دور طی نامه ای به زورگه ١٨٩٢سال 

منحصر به فردی می نويسد: "... مبارزات طبقاتی در اينجا يعنی 
صنعت بزرگ شديدتر بودند و از قضا  دورۀ تکاملانگلستان نيز در 

در دوران سلطۀ جھانی بالمنازع صنعتی انگلستان فروکش کردند، در 
مقارن می شود با  ١٨۵٠آلمان نيز تکامل صنعت بزرگ از سال 

سياليستی و در آمريکا نيز احتماال غير از اين نخواھد رونق جنبش سو
در حال بود. اين انقالبی کردن ھمۀ مناسبات موجود توسط صنعِت 

  ». است که کله ھا را ھم انقالبی می کند تکامل خويش

در چنين دوره ھائی است که که روشنفکرانی از بورژوازی با پشت 
کردن به طبقۀ خود می توانند به صفوف پرولتاريا بپيوندند و با خود 
عناصری از دانش را ھمراه بياورند. اين اما نه می تواند قانون عام 
تکوين آگاھی سوسياليستی در طبقه کارگر باشد و نه ھست. برعکس، 

ن بيستم و تاريخ بيش از ده سالۀ قرن حاضر نشان می تاريخ تمام قر
از دمکراتيک  –دھد که ھمۀ آنچه تحت عنوان سوسياليسم و کمونيسم 

وارد طبقۀ کارگر شده است،  –تا راديکال، از انسانی تا کارگری 
اساسا اشکال دفرمه و پيچيده ای از ھمان ايدئولوژی بورژوائی بوده 

 اند و الغير.

  ھی سوسياليستیخودبخودی و آگا ١-٣
اما مجادله دربارۀ تکوين آگاھی سوسياليستی در طبقۀ کارگر از طريق 
انتقال آن از بيرون و توسط روشنفکران بورژوازی، روی ديگری ھم 
دارد که بايد به دقت بدان پرداخت. ما باالتر گفتيم که ھم لنين و ھم 

يستھا کائوتسکی در مواجھه با اين حکم کلی اکونوميستھا و رويزيون
حق داشتند که آگاھی سوسياليستی محصول جنبش خودبخودی 
کارگران، يا محصول مبارزۀ اقتصادی آنان نيست. اشتباه اساسی لنين 
در اين بود که در اين مجادله در رد قابليت جنبش خودبخودی کارگران 
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برای تکوين آگاھی سوسياليستی به رد امکان طبقه کارگر به طور 
تأسی از کائوتسکی روشنفکران بورژوازی را کلی رو آورد و به 

عامل انتقال آگاھی سوسياليستی به درون طبقۀ کارگر خواند. آگاھی 
ای که مقدمتا بيرون از طبقۀ کارگر و نزد روشنفکران بورژوازی 
شکل می گيرد. فراتر از اين اشتباه اما پرداختن به مجادلۀ لنين با 

ستدالل مبنی بر اين که چرا اکونوميستھا و دريافت اشتباه وی در ا
آگاھی سوسياليستی از درون جنبش خودبخودی کارگران شکل نمی 
گيرد، تا ھمين امروز ھم واجد اھميت حياتی است. نه فقط اکونوميسم 
و رويزيونيسم برنشتينی آغاز قرن بيستم مبلغ و مدافع تکوين آگاھی 

انواع سوسياليستی از طريق جنبش خودبخودی کارگران بود، بلکه 
رويزيونيسم چپ بعد از آن و تا زمان معاصر نيز ھنوز چنين نظراتی 
را با کمی تفاوت در فرم تبليغ می کنند. در ايران به طور مشخص 
فعالين لغو کار مزدی به عنوان جدی ترين مدافعان چنين نظريه ای 
شناخته می شوند. با اين تفاوت که آنھا از تکوين آگاھی سوسياليستی 

خودبخودی کارگران حرف نمی زنند، بلکه خود جنبش  در جنبش
خودبخودی کارگران را ضد سرمايه داری و بنابر اين حاوی آگاھی 
سوسياليستی قلمداد می کنند. نزد طرفداران کمونيسم شورائی نيز 
موضوع اساسا ھمين است. آنجا نيز اين طبقۀ کارگر است که از دل 

سوسياليستی را بيرون می دھد  خود به گونه ای اجتناب ناپذير آگاھی
و سرانجام نيز در روزی موعود انقالب سوسياليستی را عملی خواھد 
کرد. از ھمين رو الزم است که به آن مجادله با دقت بيشتری پرداخته 

  شود. 

گفتيم که لنين به درستی تز اکونوميستھا مبنی بر تکوين آگاھی 
رد می کند. او در  سوسياليستی از دل جنبش خودبخودی کارگران را

عوض معتقد است که جنبش خودبخودی کارگران نھايتا موفق خواھد 
شد که به آگاھی تريديونيونيستی منجر شود. اين نيز حکمی است اساسا 
درست. اما پرسش اين است که چرا چنين است؟ چرا جنبش 
خودبخودی کارگران و يا مبارزه اقتصادی آنان نمی تواند به تکوين 

سياليستی در درون طبقۀ کارگر منجر شود؟ پاسخ لنين در آگاھی سو
اغلب ميگويند: طبقۀ کارگر «"چه بايد کرد؟" به اين سؤال چنين است: 
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به سمت سوسياليسم کشش دارد. اين کامال درست  خودبخودیبه طور 
است به اين معنا که تئوری سوسياليستی عميقتر و درست تر از ھر 

طبقۀ کارگر را نشان می دھد و به  [تئوری] ديگری عوامل فالکت
 مشروطھمين خاطر از جانب کارگران به سادگی پذيرفته می شود؛ 

به اين که خود اين تئوری در مقابل خودبخودی سينه سائی نکند، 
به اين که خود را تابع خودبخودی نکند. معموال اين خودش  مشروط

ين واقعيت بديھی قابل فھم است اما رابوچيه دلو [ارگان اکونوميستھا] ا
را فراموش می کند و وارونه می سازد. طبقۀ کارگر به طور 
خودبخودی به سمت سوسياليسم کشيده می شود، اما ايدئولوژی وسيعا 
رايج (و در اشکال متنوع دائما در حال احياء) بورژوائی عليرغم اين 
». خود را بيش از ھمه به طور خودبخودی به کارگر تحميل می کند

سخی است که از دو جزء مختلف تشکيل می شود. نخست توافق اين پا
با اکونوميستھا مبنی بر اين که طبقۀ کارگر به طور خودبخودی به 
سمت سوسياليسم کشش دارد و دوم وسعت و فراگيری ايدئولوژی 
بورژوائی که خود را به کارگران تحميل می کند. در توضيح جزء 

در تبيين فالکت طبقۀ کارگر را  اول لنين توانائی تئوری سوسياليستی
عامل آن می داند. اما معلوم نيست به چه دليل به اين نتيجه ميرسد که 
ايدئولوژی بورژوائی عليرغم آن خود را به کارگر تحميل می کند. 
اگر تئوری ای اينچنين با گرايش طبيعی و خودبخودی کارگران 

چيزی نخواھد بود  خوانائی داشته باشد، آنگاه نتيجۀ منطقی اين گزاره
جز انتخاب اين تئوری عليرغم وسعت و گسترش بيشتر ايدئولوژی 
بورژوائی. وسعت و گستردگی يک ايدئولوژی نمی تواند عامل 
پذيرفتن آن از سوی کسانی شود که به نادرستی آن آگاه باشند و يا آگاه 
شوند. بلکه برعکس، ايدئولوژی ای که نتواند پاسخ درست به وضعيت 

رائه کند، اتفاقا اين وسعت و گستردگی خويش را نيز از دست را ا
  خواھد داد. 

اما مھم تر از اين تناقض خود استدالل اول مبنی بر کشش طبيعی يا 
خودبخودی کارگران به سمت سوسياليسم است. لنين به عنوان عامل 
اين امر توانائی تئوری سوسياليستی را به ميان می کشد. در حالی که 

س آن باشد. توانائی تئوری سوسياليستی در توضيح فالکت بايد عک
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کارگران نمی تواند توضيح دھندۀ اين باشد که کارگران به طور 
خودبخودی به سمت سوسياليسم کشش دارند. برعکس، طبقه ای که به 
طور خودبخودی به سمت سوسياليسم کشش داشته باشد، خود تئوری 

اد. از اين نقطه نظر اتفاقا اين ھای مربوط به آن را نيز شکل خواھد د
استدالل اکونوميستھا است که از منطق روشنی پيروی می کند. لنين 
اما اين کشش خودبخودی را به تئوری سوسياليستی ربط می دھد و 
در انجام اين کار فراموش می کند که به اين ترتيب خود آن کشش 

ين که گوئی خودبخودی به سمت سوسياليسم را عمال نفی کرده است. لن
خود به ضعف استدالل خويش واقف است، نيازی به توضيح بيشتر 
در اين زمينه می بيند و در زيرنويس مربوط به ھمين قطعه لنين می 

خواننده خواھد پرسيد که پس چرا جنبش خودبخودی، جنبش «نويسد: 
به سمت کمترين مقاومت اتفاقا به سيادت ايدئولوژی بورژوائی خواھد 

به اين دليل ساده که ايدئولوژی بورژوائی از نقطه نظر منشأ انجاميد؟ 
آن خيلی قديمی تر از سوسياليستی است، زيرا که ھمه جانبه تر تکامل 

ابزارھای بيشتری را در  به طرز غير قابل قياسیيافته است، زيرا که 
ھمۀ اينھا البته به عنوان بخشی از توضيح موضوع ». اختيار دارد

ھم ايدئولوژی بورژوائی ھم از قدمت بيشتری نسبت درستند. حقيقتا 
به نظريه سوسياليستی برخوردار است و ھم طبقۀ مسلط ابزارھای به 
مراتب بيشتری را برای بازتوليد اين ايدئولوژی در اختيار دارد. اما 
مسأله فقط به ھمين قدمت بيشتر و ھمين ابزارھای گسترده تر خاتمه 

ارھای گسترده تر ھنوز برتری ای کمی نمی يابد. قدمت بيشتر و ابز
را نسبت به نظريات سوسياليستی تبادر می کنند. پرسش اساسی اين 
است که آيا عمق نفوذ ايدئولوژی بورژوائی در ھمان رفتار 
خودبخودی کارگران تأثير گذاشته است يا نه؟ لنين تا يک قدمی 

پس از موضوع جلو می رود، اما آنجا در مقابل واقعيت سرسختی که 
انقالب اکتبر ناچار به اعتراف از آن می شود، متوقف می ماند. تازه 
پس از انقالب اکتبر است که لنين عامل جديدی را به عنوان "نيروی 
عادت" که قويتر از ھر گونه ايدئولوژی عمل می کند، وارد بحث می 
کند. زمانی که ديگر دير شده بود. و دقيقا ھمين نيروی عادت است 

ث می شود کارگران بر خالف حکم مشترک لنين و اکونوميستھا که باع
به طور خودبخودی به سوسياليسم کشش نداشته باشند. برعکس، آنھا 
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به طور خودبخودی نظم موجود را به عنوان نظمی طبيعی قلمداد می 
کنند و در چھارچوب ھمين نظم "طبيعی" است که در صدد بھبود 

ديگر صحبت از ايدئولوژی به عنوان زندگی خويش بر می آيند. اينجا 
عاملی روبنائی نيست. اين نظم "طبيعی" نيروئی مادی است. ھمان 
مکانيسمی است که مارکس از آن تحت عنوان "اتوماتيسم سرمايه" نام 
می برد.  اجازه بدھيد برای روشن شدن مسأله دقيق تر به بررسی 

  موضوع بپردازيم.

فۀ ھگل شروع کنيم مبنی بر از عبارت معروف مارکس در نقد فلس
اين که "تئوری ھنگامی که ھمه گير شود به نيروئی مادی بدل می 
گردد". تئوری ھمه گير عمال چيزی نيست به جز نرمھا و عادات 
مسلط بر يک جامعه. نرمھا و عاداتی که در رفتار انسانھا با يکديگر 

دد، چرا بازتاب يافته و به اين عبارت تبديل به نيروئی مادی می گر
که مناسبات انسانھا با يکديگر مناسباتی اند مادی. بر اساس ھمين ايده 
است که مارکس در کاپيتال تحکيم تقديس مالکيت خصوصی در کلۀ 
انسانھا را پيش شرط ضروری استقرار سرمايه داری قلمداد می کند. 
دقيقا ھمان تئوری توده گير شده ای که در نقد فلسفۀ ھگل به نيروی 

بدل می گردد، اکنون با تقديس تعميم يافته مالکيت خصوصی  مادی
نيروئی مادی و بنيان پذيرش استقرار مناسبات سرمايه داری در جامعه 
است. اين روندی است که به موازات انباشت اوليه سرمايه به پيش 
می رود. فرد آزاد سرمايه داری چيزی جز تحکيم ھمين تقديس مالکيت 

ا نيست که اکنون با ورود فرد به بازار در خصوصی در ذھن انسانھ
قالب نيروی مادی خودنمائی می کند. مادام که مناسبات توليد کاالئی 
تعميم نيافته اند و تا زمانی که سرمايه روند توليد را تماما تحت کنترل 
خود درنياورده است، اين بنيان ھنوز بنيانی سست و متزلزل است و 

ھر مادی بيشتری است. اما به ھر درجه حفظ آن نيازمند بکارگيری ق
که مناسبات کاالئی تعميم می يابد، به ھمان ميزان نيز خود مناسبات 
بين "افراد آزاد" است که به طور مداوم خويشتن را باز توليد می کند. 
تعميم مناسبات توليد کاالئی در عين حال يعنی تعميم مناسباتی در 

ستوار گرديده اند. تضاد دوگانه بين جامعه که بر مبنای دوگانگی کاال ا
ارزش استفاده و ارزش مبادله به پايه ای ترين تضاد جامعۀ سرمايه 
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داری بدل می گردد و طبقات اصلی جامعه نيز بر اساس اين تضاد در 
رابطۀ متقابل با يکديگر قرار می گيرند. رابطۀ بين ارزش مبادله و 

احد است. دو قطبی که ارزش استفاده اما رابطۀ دو قطب يک تضاد و
ھيچکدام بدون ديگری نمی توانند وجود داشته باشند و ھر دو نيز به 
طور مداوم در حال تبديل به ديگری ھستند. ارزش استفاده در مقابل 
ارزش مبادله قرار می گيرد و تبديل به آن می شود و بالعکس. اين 

ن انسانھا رابطه ای است که به طور روزمره و در ميلياردھا رابطۀ بي
متحقق می شود. رابطه ای که اين بار و در نظام سرمايه داری، نه 
بر اساس سلطۀ مستقيم و بالواسطۀ طبقات حاکم، بلکه در مناسبات 
ظاھرا آزاد افراد مستقل و با واسطۀ توليد کاالئی تعميم يافته متحقق 
می شود. با استقرار سرمايه داری به عنوان نظام مسلط، خود اين 

سبات اکنون ديگر نه به عنوان نتيجۀ رابطۀ بين کار و سرمايه، منا
بلکه به عنوان پيش شرط داده شدۀ ھرگونه توليد اجتماعی در مقابل 
انسان توليد کننده نمودار می گردد. مارکس در اين باره می گويد: 

تفکر دربارۀ اشکال زندگی انسان، و ھمچنين تحليل علمی آنھا، به «
ف تحول واقعی [اين اشکال] را طی می کند. اين طور کلی راھی خال

و از ھمين رو با نتايج تمام  post festum[کار] بعد از عمل واقع 
شدۀ روند تحول آغاز می شود. اشکالی که محصوالت کار را به کاال 
تبديل می کنند و از ھمين رو پيش شرط گردش کاال را رقم می زنند، 

 –[تأکيد از من است  اجتماعیاشکال طبيعی زندگی از پيش ثبات 
ب.ش] را به خود گرفته اند، پيش از اين که انسانھا نه در صدد تبيين 
کاراکتر تاريخی اين اشکال که اکنون بيشتر برای آنھا غير قابل تغيير 
تلقی می شود، بلکه درصدد تبيين محتوای آنھا برآيند. به اين ترتيب 

يان اين تنھا تحليل قيمت کاالھا بود که به تعيين اندازۀ ارزش و تنھا ب
پولی مشترک کاالھا بود که به تعين خصلت ارزشی آنھا رھنمون می 

جھان کاالھا است که  –شکل پولی  –شد. اما ھمين شکل تمام شده 
خصلت اجتماعی کارھای خصوصی و از اين رو روابط اجتماعی 
کارگران منفرد را به طور عينی می پوشاند، به جای اين که آن را 

ويم کت، چکمه و غيره به عنوان تجسم کار آشکار کند. وقتی من می گ
انتزاعی انسانھا با کتان در نسبت قرار ميگيرند، ديوانگی اين بيان به 
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چشم ميخورد. اما وقتی توليد کنندگان کت، چکمه و غيره اين کاالھا 
يا به طال و نقره، که در اصل موضوع تفاوتی ايجاد  –را به کتان 

ربط می دھند، اين رابطۀ بين  به عنوان معادل عمومی –نمی کند 
آنان با کار کلی اجتماعی دقيقا در ھمين شکل  خصوصیکارھای 

  ديوانه بر آنھا ظاھر می شود.

ھمين اشکال ھستند که مقوالت اقتصاد بورژوائی را می سازند. اينھا 
برای روابط توليدی  اشکال عينی تفکراشکال معتبر اجتماعی، يعنی 
يعنی توليد کاالئی، معين ھستند. تمام  اين شيوۀ توليدی تاريخی،

رازآميزی جھان کاالھا، تمام سحر و جادوئی که محصوالت کار بر 
اساس توليد کاالئی را مه آلود می کنند، به محض اين که به اشکال 

سرمايه، جلد »(ديگری از توليد رو بياوريم محو و ناپديد می شوند
). اين بيان کاراکتر فتيشی کاال و راز آناول، فصل اول، بخش 

رازآميزی مناسبات مسلط از يکسو و بيان اين واقعيت است که اشکال 
زندگی در چھارچوب سرمايه داری نزد توليد کنندگان به عنوان اشکال 
ر طبيعی جلوه گر می شود. اشکالی که برای خود توليد کنندگان غي

قابل تغيير قلمداد می گردند. ھنگامی که انسانھا به دنيا می آيند، اين 
روابط و مناسبات از پيش داده شده، موجودند و در دل ھمين مناسبات 
است که انسانھا در برقراری روابط با يکديگر ھمين مناسبات را به 
عنوان پيش شرط در مقابل خويش دارند و وارد جريانی می شوند که 

وان نتيجه بازتوليد ھمين مناسبات را در سطحی فراتر از خود به عن
و به عنوان پيش شرطی برای نسل بعدی به جا می گذارد. توجه به 
اين نکته در بحث مارکس حائز اھميت فراوان است که پس از طرح 
اعتبار اجتماعی اشکال داده شده مناسبات اجتماعی، مارکس از اين 

ياد می کند. در اينجا ھم ھمان تبديل  تفکر اشکال عينیاشکال به مثابۀ 
تئوری توده گير به نيروی مادی است که در نقد فلسفۀ ھگل برای 

  نخستين بار طرح شده بود. 

رابطۀ کارگر به عنوان فروشندۀ نيروی کار با اين مناسبات اجتماعی 
اشکال عينی نيز تابع ھمين روند عمومی است. کارگر نيز با ھمين 

می شود. ھمان شکل پولی که به عنوان يک شکل عينی مواجه  تفکر
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تفکر در مقابل کل جامعه قرار گرفته است، ھمان نمود اشکال طبيعی 
زندگی اجتماعی که کل جامعه با آن روبرو است، در مقابل کارگر 
نيز قرار می گيرد. کارگر نيز به عنوان يک "فرد آزاد" وارد مناسبات 

جتماعی کار، تمام تقسيم کار اجتماعی اجتماعی می شود. تمام خصلت ا
که پيش شرط بازتوليد خود جامعه اند، مقدمتا از ديد محو شده و رابطۀ 
بين افراد آزاد به جای آنھا جلوه گر می شود. کار مزدی اتفاقا نه تنھا 
اين خصلت اجتماعی کار را نمودار نمی سازد، بلکه آن را کامال از 

ار تمام رد پای تقسيم روز کاری به شکل مزد ک«ديد پنھان می کند: 
کار ضروری و کار اضافه، به کار پرداخت شده و پرداخت نشده را 

  محو می کند. تمام کار به مثابۀ پرداخت شده نمودار می گردد. 

در دوران کار رعيتی، کار رعيت برای خودش و کار اجباری رعيت 
بل حسی برای اربابش، ھم از نظر مکانی و ھم زمانی، به طور قا

  دريافت کردنی از ھم قابل تمايز است. 

در کار بردگی حتی آن بخش از روز کاری که در آن برده برای 
ارزش وسايل زندگی خودش کار می کند، يعنی ھمان بخشی که او 
واقعا برای خودش کار می کند، به مثابۀ کار برای صاحبش نمودار 

  لوه گر می شود. می شود. تمام کارش به مثابۀ کار پرداخت نشده ج

در کار مزدی برعکس حتی کار اضافی نيز به مثابۀ کار پرداخت شده 
جلوه گر می شود. در آنجا [يعنی در برده داری] رابطۀ مالکيت، کار 
برای خود برده را پنھان می کند، در اينجا [يعنی در کار مزدی] رابطۀ 

  پولی کار مجانی کارگر مزدی را...

 –[تأکيد از من  گر و ھمچنين سرمايه دارتصورات حقوقی کارتمام 
شيوۀ توليد سرمايه داری، تمام توھمات  خودفريبی ھایب.ش]، تمام 

آزادی اش، تمام لق لقه ھای توجيه کنندۀ اقتصاد عاميانه، بر اين شکل 
نمود بنا شده است که رابطۀ واقعی را نامرئی می سازد و اتفاقا عکس 

، مزد کار) ١٧جلد اول، فصل  (سرمايه،».  Gآن را نشان می دھد
دقيقا به اين دليل است که کارگر در مبارزۀ اقتصادی اش، در مبارزۀ 
خودبخودی اش، قادر به فراتر رفتن از چھارچوب سرمايه داری 
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نيست و نه به علت قدرت بيشتر ايدئولوژی بورژوائی. در اينجا مقدمتا 
د، بلکه اين ايدئولوژی بورژوائی نيست که کارگر را محدود می کن

خود مناسبات مادی اند که مبانی ايدئولوژی بورژوائی را ھم برای 
کارگر و ھم برای خود بورژوازی توليد می کنند. بر مبنای اين 
مناسبات مادی، صحبتی از اين نمی تواند در ميان باشد که کارگر به 
طور خودبخودی به سوسياليسم کشش دارد. برعکس، در خود اين 

ه عنوان يک "فرد آزاد" است که کارگر نيز به دنبال ترقی مناسبات و ب
موقعيت اجتماعی خويش می افتد و آنجا ھم که به عنوان اتحاديه ای 
در چنين تشکلی گرد ھم جمع می آيد، به دنبال تقويت موضع گروه 
خويش در قبال گروھھای ديگر کارکنان است. بنيانھای جان سخت 

ر اين واقعيات مادی بنا شده اند. رفرميسم در جنبش کارگری نيز ب
  ايدئولوژی بورژوائی فقط قابلۀ اين رفرميسم است و نه مادر آن.

آنچه نزد اکونوميستھا به عنوان کشش خودبخودی کارگران به سمت 
سوسياليسم نمودار می شود و لنين نيز آن را تأئيد می کند، در واقعيت 

ثروت اجتماعی  چيزی نيست به جز کشش به سمت توزيع "عادالنه"
که با مشاھدۀ سادۀ اختالف درآمد و سطح رفاه و فقر ثروتمندان از 
يک سو و فقرا از سوی ديگر در ميان کارگران شکل می گيرد. اما 
اين گرايش به سمت "عدالت اجتماعی" که تمام تاريخ رفرميسم در 
درون جنبش کارگری مشحون از آن است، چيزی جز ماندن در 

ن نظام موجود نيست. اين دقيقا ھمان چيزی است که چھارچوبھای ھمي
انگلس به نقد آن پرداخت. به ويژه در دروه ھای گسترش فقر نسبی و 
مطلق در درون طبقۀ کارگر، اين گرايشی است که در ميان کارگران 
به طور "خودبخودی" شکل می گيرد. ما به ازاء سياسی و 

اخالقی طبقۀ  ايدئولوژيک اين گرايش نيز چيزی جز محکوميت
سرمايه دار و دولت آن نيست. محدود کردن داليل تداوم سلطۀ 
بورژوازی به قدرت ايدئولوژيک آن به چيزی جز محدود کردن 
مبارزۀ انقالبی به افشاگری و تقابل ايدئولوژيک با بورژوازی نخواھد 
انجاميد. برای دوران اوليه رشد سرمايه داری و تا زمانی که مناسبات 

االئی ھنوز تا گوشه ھا و زوايای جامعه تعميم نيافته اند، و توليد ک
بويژه در کشورھائی که به قول تعبير داھيانۀ لنين "حلقۀ ضعيف 
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سرمايه داری" را شکل می دھند، اين استراتژی چه بسا می تواند به 
موفقيتھای چشمگيری در بھبود وضعيت زندگی کارگران و يا حتی 

ف انقالبی پرولتاريا دست بيابد. اما با در مورد روسيه به تکوين ص
به پايان رسيدن روند تعميم مناسبات کاالئی که در عرصۀ اجتماعی 
معنائی جز تکوين و قوام جامعۀ مدنی ندارد، اين استراتژی در بھترين 
حالت تنھا استراتژی عقيمی خواھد بود که به کوبيدن سر به ديوار 

نينی" پس از لنين چيزی غير منجر خواھد شد. تاريخ تمام احزاب "ل
لنينيسم" قرن بيستم به مثابۀ  -از اين نيست. در واقع نيز "مارکسيسم 

مسخ آموزشھای لنين ھمان تحولی را سير کرد که زمانی سوسياليسم 
تخيلی سير کرده بود. مارکس در مانيفست دربارۀ سوسياليسم تخيلی 

ی در رابطه ای تخيل-اھميت سوسياليسم يا کمونيسم انتقادی«نوشت: 
وارونه با تحول تاريخی قرار دارد. به ھر درجه ای که مبارزۀ طبقاتی 
توسعه و تکامل می يابد، اين قيام تخيلی بر ھمان [مناسبات]، اين 
مبارزۀ تخيلی با آن، ھمۀ ارزش عملی خود و ھمۀ حقانيت تئوريک 

ا از خود را از دست می دھد. بنا بر اين اگر بنيانگذاران اين سيستمھ
بسياری جنبه ھا انقالبی بودند، شاگردان آنھا اما فرقه ھائی ارتجاعی 
را تشکيل می دھند. آنھا در مقابل تحول به پيش تاريخی پرولتاريا به 
ديدگاھھای کھنۀ اساتيد خود می چسبند. از ھمين رو آنھا به طور 
پيگيری تالش می کنند مبارزۀ طبقاتی را کند کنند و بر تضادھا 

سرنوشت حواريون پيگير لنين نيز چيزی جز ». بگذارند... سرپوش
اين نبود. تمام ديناميسم انقالبی استراتژی لنينی نزد اين حواريون يا 
به راه رشد غير سرمايه داری و "رھبری امام ضد امپرياليست" و يا 
به دريوزگی بورژوازی صنعتی و حمايت از بورژوازی ملی و 

به اتحاد با  –در تکامل مائوئيستی لنين  –بازرگان و امثالھم و يا 
ابرقدرت آمريکا در مقابل ابر قدرت سوسيال امپرياليسم روسيه 
انجاميد. به ھمانگونه که تئوری لنينی حزب آوانگارد به ابزاری برای 
توجيه و حدادی نظريات شبه فاشيستی کسب قدرت توسط اقليتی متکی 
بر منابع مادی جامعۀ مديائی برای "کوبيدن ميخ کمونيسم" تبديل 

د. پرولتاريای کمونيست تنھا با نقد انقالبی لنين و انقالب اکتبر گردي
می تواند گامھای بعدی خويش به جلو را بردارد. نقدی که اساس آن 
بر نقد نظريۀ انتقال آگاھی سوسياليستی از درون طبقات حاکم به درون 
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طبقۀ کارگر استوار است. اصول پاسخھای عملی اين نقد را نيز خود 
  کارگری در اختيار گذاشته است.  تاريخ جنبش

باالتر ما ديديم که از نقطه نظر ماترياليسم تاريخی طبقۀ مسلط بر 
منابع مادی، وسايل توليد معنوی را در اختيار خود می گيرد. با تقسيم 
کار درونی بورژوازی، بخشی از طبقۀ مسلط به توليد کنندگان 

می شوند. ھستی توھمات، تصورات، افکار و آراء اين طبقه بدل 
اجتماعی طبقۀ مسلط، شعور اجتماعی متناظر با خويش را توليد می 
کند. از سوی ديگر اين را نيز ديديم که در دل جامعۀ سرمايه داری 

که در آن تضاد تعيين کننده ای با تمام  «طبقه ای شکل می گيرد 
طبقات ديگر وارد می شود، طبقه ای که اکثريت اعضای جامعه را 

ميگيرد و از آن آگاھی به ضرورت يک انقالب بنيادی، آگاھی در بر 
در بررسی مناسبات سرمايه  در عين حال». کمونيستی، برميخيزد

داری به عنوان مناسباتی پيش داده که از ثباتی مانند روابط طبيعی 
برخوردارند، به اين نتيجه رسيديم که طبقۀ کارگر در مبارزۀ 

ب مناسبات سرمايه داری فراتر رفته خودبخودی نمی تواند از چھارچو
و به آگاھی کمونيستی دست بيابد. پرسش اساسی اين است که اگر اين 
آگاھی از دل خود طبقه بر ميخيزد و اگر اين آگاھی به گونه ای 
خودبخودی کسب نمی شود، پس کدام مکانيسمھا منجر به برخاستن آن 

  يستی می شوند؟آگاھی به ضرورت يک انقالب بنيادی يا آگاھی کمون

  آگاھی سوسياليستی، تئوری انقالبی، حزب ٣-٢

ايو برندل از مورخين و نظريه پردازان کمونيسم شورائی در مقالۀ ک
" از جمله به موضوع دمکراسی شورائی به جای ديکتاتوری حزبی"

انقالبی نزد لنين می پردازد و آن را به نقد می کشد. برای  تئوری
ورود به بحث دربارۀ آگاھی سوسياليستی، از ھمان نقد شروع ميکنيم. 
پرداختن به نقد برندل از آن رو نيز مصداق بيشتری دارد که او نقد 
خود را بر تشريح ديدگاه پل ماتيک متکی می کند. او متوجه نيست که 

عملی خود پل ماتيک به معنای نفی ھمان نقد برندل نيز اتفاقا مبارزۀ 
توضيحات پل ماتيک به موضوعی می «ھست. برندل می نويسد: 
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پردازند که از جانب کمونيستھای شورائی ھمواره مورد تأکيد قرار 
گرفته است. کارگران به اين دليل وارد مبارزه نمی شوند که از يک 

اند، بلکه به دليل موقعيت طبقاتی انتلکتوئاليسم انقالبی آموزش ديده 
شان که آنھا را به خودعملی[!!] خودبخودی وادار می کند 

]spontanen Selbsthandeln  برندل آنچنان به خودبخودی اعتقاد
دارد که حتی نمی گويد عمل خودبخودی، بلکه می گويد خودعملی 
خودبخودی. گويی اگر می گفت "عمل خودبخودی" اين عمل را به 

ی خارج از کارگران رجوع داده بود]. سرمايه داری از اين رو مرجع
سرنگون نمی شود که کارگران خواھان انقالب ھستند، بلکه انقالب 
از اين رو اجتناب ناپذير است که مبارزۀ طبقاتی در سرمايه داری 
اجتناب ناپذير است. با اين درک کمونيسم شورائی تز لنين را ھم دور 

تئوری انقالبی عمل انقالبی" نمی تواند وجود  می اندازد که "بدون
داشته باشد. ماتيک لنين را مورد انتقاد قرار می دھد که اتفاقا برعکس 
است: بدون عمل انقالبی تئوری انقالبی وجود ندارد! و اين نيز به آن 
دليل است که ھر تئوری جمعبندی انديشه ای واقعيتی معين است. بدون 

باره اش نظريه پردازی کرد، تئوری ای وجود چيزی که بتوان در
  وجود نخواھد داشت.

تئوری کمونيسم شورائی بر مبارزات جاری در عصر ما و بر 
گرايشات امروزی توسعۀ سرمايه داری متکی است، ھمچنان که 
تئوری مارکس بر مبارزات طبقاتی آن دوره و بر گرايشات سرمايه 

کارگيری] ھمان روش داری ھمان زمان ناظر بود. اين ھم نتيجۀ [ب
تحقيق است. اگر کمونيسم شورائی مصرا مخالف اين است که 
کارگران در انضباط محکم از ھر گونه رھبری حزبی اطاعت کنند، 
اگر موافق خودبخودی و [حق] تعيين سرنوشت است، به خاطر آن 
است که تحول مبارزۀ طبقاتی واقعی جاری ھر چه روشنتر داليلی 

ردن از آن به دست می دھد که يک جنبش جديد غير قابل صرفنظر ک
کارگران و مستقل از ھر گونه "قيموميت" متأثر از ھر گونه 

  ايدئولوژی ورشکسته ای تنھا چشم انداز موجود را می سازد.
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يک جنبش کارگری مستقل و کامال متفاوت از [جنبش] سنتی، از نقطه 
ی به وجود نظر ديدگاه کمونيستی شورائی نمی تواند به طور تصنع

بيايد. اين [جنبش] از دل جامعه و در نتيجه مبارزات اجتماعی رشد 
می کند. جھت حرکت آن ھم، مستقل از اين که خود بدان آگاه باشد يا 

  ».نه، دمکراسی شورائی است

نقد تفصيلی مجموعۀ احکام نادرستی که در ھمين چند عبارت به طور 
د نوشته ای جداگانه را می فشرده ای در کنار ھم قرار گرفته اند، خو

  طلبد. تلفيقی از آرزو ھا و تخيالت ھمراه با التقاط و تحريف تاريخی.

در اين که خودبخودی کارگران به آگاھی سوسياليستی منجر نمی شود 
وارد نمی شويم. اين بحثی است که باالتر بدان پرداخته ايم. اما معلوم 

ز اين رو اجتناب ناپذير انقالب ا« نيست برندل از کجای اين حکم که 
به اين »  است که مبارزۀ طبقاتی در سرمايه داری اجتناب ناپذير است

با اين درک کمونيسم شورائی تز لنين را ھم «نتيجه ميرسد که پس 
دور می اندازد که "بدون تئوری انقالبی عمل انقالبی" نمی تواند وجود 

ين از جنبش انقالبی ؟ (اين نکنه نيز قابل توجه است که لن»داشته باشد
حرف زده بود و نه از عمل انقالبی. شايد اين تغيير واژه نزد برندل 
دليل خاصی نداشته باشد. اما به ھر صورت روشن است که جنبش 
انقالبی مفھومی فراتر از عمل انقالبی دارد که ممکن است ھنوز به 

ر اين جنبش بدل نشده باشد. ما ھم از اين پس ھمان جنبش انقالبی را د
بحث به کار ميگيريم.) مبارزۀ طبقاتی در تمام دوران سرمايه داری 
وجود داشته است، اما جنبش انقالبی برای نابودی اين نظام تنھا در 
دوره ھای معينی شکل گرفته است و در اين دوره ھا ھم با تالش معين 
انسانھا برای شکل دادن به اين جنبش انقالبی ھمراه بوده است. در 

دوره ای از حيات سرمايه داری جنبش انقالبی خودبخودی ای ھيچ 
شکل نگرفته است. برندل اجتناب ناپذير بودن انقالب، يعنی پديده ای 
اجتماعی و معطوف به رابطۀ انسانھا با يکديگر را، با ھمان قطعيتی 
ارزيابی می کند که اجتناب ناپذير بودن طلوع و غروب خورشيد و 

قوط يک جسم سنگين را. برندل فراموش می اجتناب ناپذير بودن س
کند که جامعۀ سرمايه داری در برابر انسان به مثابۀ "طبيعتی ثانوی" 
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) ظاھر می شود. طبيعتی که البته ٥٠، فصل ٣(مارکس، کاپيتال، جلد 
محصول کار خود اوست و به ھمين دليل نيز می توان آن را به طور 

توسط خود انسانھا « Hديتر ولفبنيادی تغيير داد. طبيعتی که به قول 
ساخته می شود که فقط ھنگامی امکانپذير است که انسانھا در رابطه 
با ھمديگر و در رابطه با طبيعت به مثابۀ موجودات زنده ای با اراده 

-يک روی رابطه اقتصادی«... با اين ھمه ». و آگاھی عمل می کنند
دودۀ اراده و آگاھی اجتماعی آنان برای آنان روشن نيست، خارج از مح

ما باالتر ديديم که چگونه کار مزدی اتفاقا ». آنھا قرار می گيرد...
روابط واقعی سرمايه داری را پنھان می سازد. حال از برندل می 
شنويم که کارگران به طور خودبخودی به عمل انقالبی رو می آورند 

برندل  و عمل انقالبی ھم با خود تئوری انقالبی را ھمراه می آورد.
وجود افکار انقالبی در يک عصر توجه ندارد که بين اين که "

با جنبش مشخص، متضمن پيشفرض وجود يک طبقۀ انقالبی است" 
انقالبی فاصله ای وجود دارد به نام پراتيک انسانی. پراتيکی که نه 
تنھا جنبه ای عملی، بلکه کامال جنبۀ نظری نيز دارد. وجود طبقۀ 

واسطه به جنبش انقالبی و از آنجا نيز به تئوری انقالبی به طور بال
انقالبی منجر نمی شود. اتفاقا برعکس، تکوين جنبش انقالبی بدون 
تکوين يک تئوری انقالبی محصول بررسی مبانی آن و ناظر بر آن 

مقدمتا حتما توافق می کنيد که «غيرممکن است. به بيان مارکس: 
است، کمتر از آن قادر است  آدمی که نظم معاصر اجتماعی را نفھميده

ھم جنبشی را بفھمد که می خواھد آن را تغيير دھد و ھم بيان ادبی اين 
) ٢٧در رابطه با پرودون، جلد  نامه به آننکوف(». جنبش انقالبی را

ھر تئوری جمعبندی « ندل با استناد به ماتيک عنوان می کند که بر
، و اين "واقعيت معين" را به عمل »انديشه ای واقعيتی معين است 

انقالبی تقليل می کند. او فراموش می کند که واقعيت معين موضوع 
تئوری انقالبی نه فقط عمل انقالبی، بلکه کليت مناسبات اجتماعی 

است که عمل انقالبی تنھا بخش ناچيزی از آن جامعۀ سرمايه داری 
را تشکيل می دھد. به ھمين دليل نيز بود که مارکس در قطعۀ معروف 

" اتفاقا عزيمت از واقعيتھای کنکرتی روش اقتصاد سياسیمربوط به "
نادرست قلمداد نموده و به اين مثل طبقات و مبارزۀ طبقاتی را 

مشخص از آن رو مشخص است که ترکيب «جمعبندی رسيده بود که: 
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تعينات متعدد است، وحدت تنوع است. بنا بر اين در تفکر به مثابۀ 
روند جمعبندی، به مثابۀ نتيجه ظاھر می شود و نه به مثابۀ نقطۀ 

زيمت عزيمت، گرچه خود نقطۀ عزيمت واقعی و از اين رو نقطۀ ع
جنبش انقالبی يا عمل ». مشاھده و تصور را نيز تشکيل می دھد

انقالبی نيز چنين واقعيت مشخصی است که در تئوری تنھا به مثابۀ 
نتيجۀ جمع بندی می تواند ظاھر شود، گر چه خود نقطۀ عزيمت واقعی 
است. به ويژه ھر چه جنبش به پيش می رود، برای پيشروی بيشتر 

به تئوری انقالبی ندارد. در تئوری انقالبی است چاره ای جز تجھيز 
که جنبش می تواند گامھای آينده خود را طرحريزی کند و برای 
مصافھای آتی آماده شود. عمل انقالبی جنبش ھمواره بيواسطه است، 
اين تئوری انقالبی است که به مثابۀ بيان نظری جنبش انقالبی آن را 

ند. اين نه تنھا ايده آليستی نيست، برای مبارزۀ آينده نيز تجھيز می ک
بلکه دقيقا روال واقعی امور در ھمه جای جھان بوده و خواھد بود. 
تنھا اگر تئوری را مکتبی آئينی فرض کنيم، تنھا در اين صورت است 
که ممکن است کسی به مخالفت با اين حکم برخيزد که "بدون تئوری 

. پائين تر خواھيم ديد انقالبی عمل انقالبی" نيز وجود نخواھد داشت
که برندل چگونه تئوری را به دنباله روی از خودبخودی تقليل می 

  دھد.

برندل متوجه نيست که در دوران عادی تکامل سرمايه داری از 
جنبشی به نام جنبش شورائی پرولتاريا خبری نيست و نمی تواند باشد. 

عنای اخص کلمه نه تنھا اين، بلکه حتی از جنبش انقالبی پرولتاريا به م
نيز نمی تواند حرفی در ميان باشد. جنبش انقالبی پرولتاريا می تواند 
موجود باشد، می تواند فروکش کرده و حتی قابل مشاھده ھم نباشد. و 
اتفاقا اين دومی حالت معمول در جامعۀ سرمايه داری است. تنھا در 

گونه ای دوره ھای معين تاريخی است که جنبش انقالبی پرولتاريا به 
محسوس وارد حيات اجتماعی می شود. اما ھيچکدام از اين افت و 
خيزھا تغييری در اين واقعيت نميدھد که طبقۀ انقالبی جامعۀ سرمايه 
داری، طبقه ای که توان و موقعيت رفع مناسبات سرمايه داری را 
دارد، ھمان طبقۀ کارگر است. و در اين نيز تغييری به وجود نمی آيد 

يا زود، زمان برآمدھا و انقالبات اين طبقه نيز خواھد رسيد. که دير 
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توصيف بسيار زيبائی از افت  مبارزات طبقاتی در فرانسهمارکس در 
در «...می نويسد:  و خيزھای انقالبی اين طبقه به دست می دھد.

زمان رونق عمومی [سرمايه داری]، که در آن نيروھای مولدۀ جامعۀ 
بورژوائی در ھمان محدودۀ ظرفيت کلی جامعۀ سرمايه داری اينچنين 
چشمگير توسعه می يابند، حرفی از يک انقالب واقعی نمی تواند در 

دو ميان باشد. چنين انقالبی تنھا در دوره ھائی ممکن است که اين 
با  اشکال بورژوائی توليدو  نيروھای مولدۀ مدرنيعنی  فاکتور

يک انقالب تازه تنھا متعاقب قرار می گيرند. ...  تناقضيکديگر در 
يک بحران تازه امکانپذير است. چنين انقالبی اما به ھمان اطمينان 

مسألۀ اساسی اين است که تا زمان ». [خواھد آمد] که خود بحران
بی بخش آگاه طبقه چه خواھد کرد؟ آيا خود را به وقوع چنين انقال

خودبخودی توده ھای طبقه محدود خواھد کرد، آنچنان که برندل تجويز 
می کند؟ يا اين که انسجام خود را حفظ خواھد کرد، تجارب دوره ھای 
پيشين را جمع بندی خواھد کرد، پرولترھای ھر چه بيشتری را به 

ور مداوم و بی وقفه در عرصۀ صفوف خود جلب خواھد کرد، به ط
نظری ايدئولوگھای بورژوازی را به مصاف خواھد طلبيد، تودۀ 
کارگران را در مبارزات روزمره اشان ھمراھی خواھد کرد و نقشه 
ھای الزم را برای تدارک دوران بعدی نبرد طراحی خواھد کرد؟ اين 
دومی تصوير مختصر يک حزب انقالبی کارگری است. آگاھی 

يستی طبقه نه در مناسبات روزمره و در ھمه حال، بلکه در سوسيال
دوره ھای چنين برآمدھائی است که شکل می گيرد. در چنين دوره 
ھائی است که تضاد نھفته در مناسبات بين کار و سرمايه که خود 
بازتابی از تضاد بين ارزش استفاده و ارزش مبادله است، به تناقضی 

وسيع کارگران تبديل می شود. تا آن زمان قابل مشاھده برای توده ھای 
تنھا بخش محدودی از طبقه به چنين روندی آگاه ھستند. بخش محدودی 
که اتفاقا برای حفظ تجارب تاريخی پرولتاريا و انتقال آن به درون 
طبقه بايد که از آمادگی الزم برخوردار باشد. بخش محدودی که اتفاقا 

می تواند و مجاز نيست از برای حل نشدن در مناسبات موجود ن
 تصورات حقوقیخودبخودی طبقۀ کارگر که در چھارچوب ھمان 

  بورژوائی قرار می گيرد تبعيت کند.
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گفتيم که نقل قول برندل از ماتيک اتفاقا از اين نقطه نظر نيز جالب 
است که مبارزۀ عملی خود ماتيک ناقض احکام برندل است. برندل 

می تواند ھالۀ مقدس "عمل انقالبی" را  به استناد ماتيک تا جائی که
برجسته می کند که "تئوری انقالبی" فقط می تواند ناشی از آن باشد، 
اما به تناقضات خوردکنندۀ عمل خود ماتيک توجه نمی کند که عليرغم 
ارائه کارھای بسيار با ارزش تئوريک در نظريۀ بحران سرمايه داری 

بخشی از ميراث نظری مارکسيسم  کارھائی که حقيقتا بايد به عنوان –
خود سرانجام به اين انفعال مطلق می  –مورد مطالعه قرار بگيرند 

رسد و در پايان کار قابل توجه و مھمش "مارکس و کينز" اين انفعال 
مارکس زمانی اعالم کرد که «مطلق را چنين فرموله می کند: 

اضر او "ھيچ" "پرولتاريا يا انقالبی خواھد بود و يا ھيچ". در حال ح
) حتی برای خود ٣٤٤(متن آلمانی، ص » است و شايد ھم چنين بماند

ماتيک ھم روشن نبود که اگر تئوری انقالبی بازتاب عمل انقالبی 
پرولتاريا بود، چگونه "ھيچ" می توانست چنين بازتابی در تئوری 
داشته باشد؟ حقيقتا نوشته ھای خود ماتيک بازتاب کدام عمل انقالبی 

لتاريا بود؟ ھيچ. اين تالش خود پراتيک نظری مستقلی بود که به پرو
ھيچ وجه زادۀ ھيچ جنبش خودبخودی انقالبی ای در ھيچ نقطه ای از 
جھان نبود. حاصل زحمات، بيخوابی ھا، بررسی ھا و تحقيقات 
گستردۀ ماتيک بود. ھمچنان که کار ھمۀ نظريه پردازان نيز حاصل 

ل از ماتيک دقيقا ضعيفترين و عقيم ترين زحمات خود آنان است. برند
وجه نظری را بر ميگيرد. عالوه بر اين، معلوم نيست برندل در زمان 

به کدام جنبش انقالبی خودبخودی  ١٩٩٢نگارش مقاله اش در سال 
پرولتاريا رجوع می دھد. اگر "کمونيسم شورائی" تئوری ای انقالبی 

تئوری انقالبی در دوره  ، اين-که از ديد برندل بايد باشد  –است 
بالواسطۀ پس از فروپاشی ديوار برلين بازتاب کدام عمل انقالبی 
پرولتاريا است؟ مگر اين که "انقالبات" اروپای شرقی را چنين 
انقالباتی بدانيم که به برندل قوت قلب اين را می دھند که ھمه جا به 

  زودی دمکراسی شورائی خواھد آمد.

ليد نظريه برای پرولتاريا نيز دقيقا مثل توليد بر خالف نظر برندل، تو
ايدئولوژی برای بورژوازی اوال محصول کار معينی است به نام کار 
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فکری که نوع مشخص و متمايزی از پراتيک انسانی است و با عنوان 
کلی عمل انقالبی نمی توان آن را حذف کرد و ثانيا اين توليد نظری 

که بتواند به عنوان پشتوانۀ آن عمل نيز نيازمند نيروی مادی ای است 
کند. نظريه پردازان نيز ھم برای بقا نياز به محصوالت مادی برای 
امرار معاش خود دارند و ھم برای توليد نظريه نياز به مناسباتی دارند 
که بتوانند بستر مادی اين نظريات را فراھم کنند. بی دليل نبود که 

تحاديه کمونيستھا اعالم می کند مارکس در گزارش خود از رابطه با ا
که در بازگشت از پاريس به ھمراھی انگلس و ولف و ديگران انجمن 
آموزشی کارگران را در بروکسل تشکيل دادند و ھمزمان به انتشار 
رساالتی در نقد ملغمۀ سوسياليسم فرانسوی و انگليس و فلسفۀ آلمانی 

رساالتشان را بدون  نزد فعالين اتحاديه پرداختند. آنھا می توانستند
تشکيل آن اتحاديه ھم بنويسند. اما در اين صورت آن رساالت جز 
مجموعه ای آکادميک چيزی بيش نبود. اين که مارکس از آغاز فعاليت 
نظری خويش تقريبا ھمواره در جنبشھای انقالبی عصر خود نيز 
حضور داشته است امری ناشناخته نيست. يک تمايز مھم بين مارکس 

وه "مارکسيستھا" و "پسا مارکسيستھا" ی حقوق بگير دانشگاھھا و انب
و اتاقھای فکر و مؤسسه ھای تحقيقاتی در ھمين بود که به جای تکوين 
نظريات خويش در کالسھای درس دانشگاه و به جای بکارگيری 
دستياران دانشجوی دکترا، مارکس در تبادل نظر و در مجادله دائمی 

. به ويژه از زمانی که مارکس در ارتباط با با انقالبيون قرار داشت
جنبش کارگری دوران خويش قرار گرفت، نه تنھا در اين اصل 
تغييری ايجاد نشد، بلکه در مقاطع مختلف و در سازمانھای مختلف 
انقالبی کارگران، اشکال معين فعاليت حزبی را نيز ھم خود به پيش 

نمود. اين ھم در اتحاديۀ برد و ھم به نوبۀ خود برای تقويتشان فعاليت 
کمونيستھا واقع گرديد و ھم در انترناسيونال اول که مارکس به گواه 

  اسناد متعدد ھمواره خواھان تمرکز در رھبری آن بود. 

برندل اما مخالف ھر گونه تحزب کارگران است. او ھر گونه تحزب 
ست را قيموميت بر کارگران قلمداد می کند. اما نکتۀ قابل توجه اين ا

که اين مخالفت بالواسطه پس از تأکيد مجدد بر نقش ويژۀ تئوری نزد 
کمونيسم شورائی عنوان می گردد تا اينجا نيز نشان دھد که اين مخالفت 
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با تحزب بر ھمان اساس مخالفت با ايدۀ "بدون تئوری انقالبی جنبش 
انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد" بنا شده است. برندل می نويسد: 

تئوری کمونيسم شورائی بر مبارزات جاری در عصر ما و بر «
گرايشات امروزی توسعۀ سرمايه داری متکی است، ھمچنان که 
تئوری مارکس بر مبارزات طبقاتی آن دوره و بر گرايشات سرمايه 
داری ھمان زمان ناظر بود. اين ھم نتيجۀ [بکارگيری] ھمان روش 

مخالف اين است که تحقيق است. اگر کمونيسم شورائی مصرا 
کارگران در انضباط محکم از ھر گونه رھبری حزبی اطاعت کنند، 
اگر موافق خودبخودی و [حق] تعيين سرنوشت است، به خاطر آن 
است که تحول مبارزۀ طبقاتی واقعی جاری ھر چه روشنتر داليلی 
غير قابل صرفنظر کردن از آن به دست می دھد که يک جنبش جديد 

قل از ھر گونه "قيموميت" متأثر از ھر گونه کارگران و مست
او ». ايدئولوژی ورشکسته ای تنھا چشم انداز موجود را می سازد

نخست تئوری کمونيسم شورائی را بر گرايشات امرزوی توسعۀ 
سرمايه داری بنا می کند و مدعی می شود که اين ھمان روش مارکس 

حزبی است و سپس مخالفت خويش با تحزب و مبارزۀ منضبط 
کارگران را نيز بر اين بنا می کند تحول مبارزۀ طبقاتی جاری (يعنی 

و در يکی از سياھترين دوره ھای پيروزی ارتجاع  ١٩٩٢در سال 
سرمايه داری) از قضا داليل غير قابل صرفنظر کردن ضرورت يک 
جنبش مستقل از قيموميت يا فاقد تحزب را به دست می دھد. اينجا فقط 

ين ھمراه شد که خطاب به اکونوميستھا عنوان می کرد می توان با لن
تئوری سوسياليستی عميقتر و درست تر از ھر [تئوری] « که بله 

ديگری عوامل فالکت طبقۀ کارگر را نشان می دھد و به ھمين خاطر 
به اين که خود  مشروطاز جانب کارگران به سادگی پذيرفته می شود؛ 

به اين که  مشروطه سائی نکند، اين تئوری در مقابل خودبخودی سين
، مشروط بر اين که مثل برندل تحول »خود را تابع خودبخودی نکند.

لحظه ای در حال وقوع را به عنوان قانونی عمومی تعميم ندھد و به 
  دنباله روی از آن نيفتد. 

اما اين سينه سائی در مقابل جنبش خودبخودی که با تقديس آسمانی 
ی شود، روی ديگر خود را در برخورد به "عمل انقالبی" ھمراه م
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تئوری نيز نشان می دھد. در اينجا مشخص می شود که مخالفت با آن 
حکم لنين درباره تئوری انقالبی، از آن حد نيز فراتر می رود و به 

تئوری کمونيسم شورائی بر مبارزات « اين حکم ختم می شود که 
رمايه داری جاری در عصر ما و بر گرايشات امروزی توسعۀ س

متکی است، ھمچنان که تئوری مارکس بر مبارزات طبقاتی آن دوره 
و بر گرايشات سرمايه داری ھمان زمان ناظر بود. اين ھم نتيجۀ 

روشن است که در اينجا  .»[بکارگيری] ھمان روش تحقيق است
"عصر" نه به معنای دوران سرمايه داری، بلکه به معنای محدود 

و به کار می رود. به اين ترتيب تئوری نه ناظر دورۀ بالواسطه پيش ر
بر روند تاريخی تحول سرمايه داری، نه در برگيرندۀ روندھای پايه 
ای آن در تمام دوره ھای تکاملی اش، نه بيان گرايش عمومی آن به 
طور کلی و مستقل از دوره ھای رونق و بحران و رشد و رکود، بلکه 

وسعۀ سرمايه داری است. ما منحصرا ناظر بر گرايشات امروزی ت
نيز از برندل می پذيريم که تئوری کمونيسم شورائی حقيقتا ھمين است. 
اما برندل مدعی است که اوال اين ھمان روش مارکس است. ما باالتر 
اشاره کرديم که روش مارکس چه بود و خوانندۀ عالقمند می تواند 

ھمينقدر بگوئيم جزئيات بيشتر را نزد خود مارکس تحقيق کند. اينجا 
که اين روش مارکس نبود. اما مھم تر از آن و ثانيا برندل معتقد است 

بر مبارزات «که تئوری مارکس ھم ھمين بوده. تئوری مارکس ھم 
طبقاتی آن دوره و بر گرايشات سرمايه داری ھمان زمان ناظر بود 

به بيان ديگر، تئوری مارکس امروز و برای بررسی گرايشات ». 
توسعۀ سرمايه داری کارآئی ندارد. آيا اين بيان خجوالنه حکم  امروزی

مبلغان و ايدئولوگھای دست راستی بورژوازی نيست که تئوری ھای 
مارکس را کھنه شده و مربوط به دوران اوليه رشد سرمايه داری 
قلمداد می کنند؟ برندل چنين نتيجه گيری ای نمی کند. نفس مراجعه 

در بررسی روندھای عمومی سرمايه داری يکی او به ماتيک که اتفاقا 
از معدود مارکسيستھائی است که به ھستۀ اصلی نظريه مارکس 
نزديک شده است، خالف اين را گواھی می دھد. اما لجاجت برندل 
در مخالفت با حکم درست لنين و مخالفت بی پايه او با تحزب کارگران 

تئوری مارکس را به طور کلی وی را تا اين نقطه سوق می دھد که 
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ھم ناظر به مبارزات طبقاتی آن دوره قلمداد نموده و اين سالح 
پرولتاريا را از دست او بگيرد. تئوری مارکس البته ناظر بر گرايشات 
سرمايه داری دوران او نيز بود. اما نه ايدئولوژی آلمانی، نه 
گروندريسه، نه نظريه ھای ارزش اضافه و سرانجام نه کاپيتال، 

دام محدود به گرايشات سرمايه داری آن دوران نبودند. آنھا نشان ھيچک
دادند که غولھای انديشۀ دوران معاصر از دل پرولتاريا عروج خواھند 
کرد. تمام ارزش کار انديشمندان بزرگ تاريخ بشر در آن است که 
آنھا از چھارجوبھای محدود دوران خويش فراتر رفته و افق تاريخی 

مقابل انسان گشوده اند. اھميت کار سترگ مارکس وسيع تری را در 
نيز نه فقط در تبيين روندھای پايه ای سرمايه داری بلکه در ايجاد 
انقالبی در انديشۀ بشری نيز بود که تأثيرات عميق خود را بر تمام 
انديشۀ اجتماعی نيز بر جا گذاشت. با مارکس اين افتخار تاريخی 

ثرترين انديشمند دوران معاصر را نصيب پرولتاريای مدرن شد که مؤ
تقديم بشريت نمود. اين ميراث گرانبھائی است که امروز نيز نقطۀ 

  اتکاء پرولتاريای انقالبی را تشکيل می دھد و بايد بدھد. 

اما اھميت اين مباحثه تنھا به دليل روشن شدن نقش تاريخی مارکس 
نيست. اھميت اين مباحثه به ويژه از آن رو نيز ھست که دستاوردھای 
تاريخی پرولتاريای انقالبی را از تئوری انقالب امروز پرولتاريا 
حذف می کند. تئوری انقالب پرولتاريا نه فقط ناظر بر گرايشات 

مايه داری است، بلکه ھمچنين ھمۀ اين امروزی توسعۀ سر
دستاوردھای تاريخی را نيز بايد در خود داشته باشد. دستاوردھائی که 
نه تنھا پيش داده ھای تئوری امروز پرولتاريای انقالبی، بلکه مبانی 

نمی توانست  ١٨٧١آن را تشکيل می دھند. تئوری مارکس تا پيش از 
اشد. پس از کمون اما تجربۀ تجربۀ کمون پاريس را در خود داشته ب

آن به جزء جدائی ناپذيری از نظريه انقالب تبديل شد. ھمچنان که 
تئوريھای مارکسيستھا تا پيش از انقالب اکتبر نمی توانست تجربۀ 
تاريخی يک انقالب پيروزمند پرولتاريائی را در خود داشته باشد و 

منوال که  پس از آن بايد اين تجربه را در خود می داشت به ھمان
را نيز بايد در  –و شکست انقالب آلمان  –امروز تجربۀ شکست آن 

  خود داشته باشد. 
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۴  

  عملی برخی نتايج 

طرح موضوع رابطۀ بين حزب انقالبی پرولتاريا با کل طبقه و نقش 
آن در انقالب اجتماعی و رابطه آن با ساير اشکال سازمانيابی طبقه 

ولت پس از انقالب مبحثی نيست کارگر و نوع و آرايش آتی طبقه در د
که بتوان با يک نوشته به تمام وجوه آن پرداخت. آنچه در نوشته کنونی 
طرح شده است، گامی است برای طرح دقيق تر ھمۀ اين مباحث. با 
اين حال می توان به عنوان يک جمع بندی مقدماتی و بدون طرح 

   ، برخی نتايج عملی بحث را به ميان کشيد:جامعيتادعای 

انقالب اجتماعی پرولتاريا تابعی از ارادۀ انقالبی پرولتاريا  –اول 
نيست. ارادۀ انقالبی پرولتاريا شرط الزم برای انقالب اجتماعی است، 
اما تعيين کنندۀ زمان وقوع آن نيست. برعکس، در زمان وقوع انقالب 
ی است که خود اين ارادۀ انقالبی تکوين يافته و تودۀ کارگران برای بنا

نظام جديد آموزش می يابند. اين انقالبی است که در شرايط معينی 
واقع می شود. شرايطی که در آن روابط توليدی به سد راه نيروھای 

  مولده بدل شده اند. 

انقالب اجتماعی پرولتاريا انقالبی است برای تغيير بنيادی امور.  -دوم
معۀ انسانی را اين انقالبی است که برقراری آگاھانه مناسبات در جا

برای اولين بار در تاريخ بشر جاری می کند. موضوع اين انقالب 
  تجديد سازمان کامل اجتماعی است.

اگر قرار است که اين انقالب بنيانھای جامعه را دگرگون کند،  –سوم 
خود توده ھا بايد درگير يک پيش شرط ضروری آن اين است که 
موضوع بر سر چيست و  باشند، خودشان بايد درک کرده باشند که

  برای چه چيزی بايد با جان و زندگی خود وارد ميدان شوند.
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تدارک انقالب اجتماعی بدون يک حزب انقالبی امکانپذير  –چھارم 
نيست. حزب انقالبی انقالب را به وجود نمی آورد، سازمان تدارک 

برای به فرجام رساندن موفقيت آميز انقالب پرولتاريائی انقالبيون 
  است.

حزب انقالبی پرولتاريا تنھا می تواند حزب خود طبقه باشد.  –پنجم 
خصلت طبقاتی حزب نه فقط در سياستھا و تئوريھا، بلکه در ساختار 
حزب نيز خود را نشان می دھد. حزب پرولتاريا اساسا متشکل از 
کارگران کمونيست، برای سازماندھی مبارزۀ کمونيستی خود آنان 

  آنان است.وتحت رھبری خود 

روشنفکران طبقات ديگر تا جائی در حزب طبقاتی   –ششم 
پرولتاريای انقالبی قرار می گيرند که اوال در ترکيب طبقاتی حزب 
تغييری به زيان کارگران ايجاد نشود و ثانيا با فراگيری عميق 
مارکسيسم ھمه و ھر گونه بقايای علوم اجتماعی بورژوائی را کنار 

  طبقاتی پرولتاريا به مبارزۀ انقالبی بپردازند.گذاشته و از موضع 

امر تدارک انقالب اجتماعی محدود به پيشبرد مبارزۀ سياسی  –ھفتم 
نيست. يک وظيفۀ دائمی حزب طبقاتی پرولتاريا تأمين مبانی الزم 
توليد تئوری و توليد نظريه پردازان پرولتاريا است. به ھمانگونه که 

سازمان می دھد، حزب پرولتاريا نيز  بورژوازی ايدئولوگھای خود را
نظريه پردازان خود را پرورش می دھد. نظريه پردازانی که به آخرين 
دستاوردھای علوم مجھز بوده و توانائی مقابلۀ ھمه جانبه با 
ايدئولوگھای بورژوازی را داشته باشند. بازتوليد نظريۀ انقالبی يک 

  وظيفۀ دائمی حزب پرولتاريا است.

فۀ حزب پرولتاريا با درک علمی ساختارھای اقتصادی وظي –ھشتم 
جامعه و روندھای پايه ای آن، پی بردن به مکانيسمھای موجود مبارزۀ 
انقالبی پرولتاريا و ياری رساندن به انکشاف آن است و نه اعالم 
آئينھای مستقل از تاريخ. حزب پرولتاريا حزب تحقق سيستمھای فکری 

عی نيست، حزب تحقق دائمی کمونيسم به مبتنی بر اصول عام و انتزا
عنوان جنبش در حال شدن است. مبارزۀ سياسی يک رکن فعاليت 
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حزب انقالبی پرولتاريا را شکل می دھد. در مبارزۀ سياسی است که 
رابطۀ بين طبقات به فشرده ترين شکلی بيان می شود. آگاھی 

يرد: سوسياليستی طبقه بيش از ھمه در اين عرصه است که شکل ميگ
  در مبارزۀ سياسی خود طبقه و حزب انقالبی اش.

مبانی نظری حزب پرولتاريا بر ميراث مارکسيسم استوار است.  –نھم 
در اين ميراث تجربۀ دولت شورائی کمون به ھمان اندازه نقش دارد 

. انقالب اجتماعی آينده از ١٩١٧که تجربۀ انقالب پرولتاريائی اکتبر 
ادامه خواھد داد که پرولتاريای روسيه در  ھمان نقطه ای به کار خود

  آن متوقف ماند. 

حزب پرولتاريا تنھا در شکل کشوری است. نقطۀ عزيمت آن  –دھم 
  و ھمچنين آيندۀ آن اما جھانی است.

يک شاخص اصلی موفقيت کنفرانس تجديد سازمان کمونيسم معاصر 
و ه در تدوين برنامه ھائی خواھد بود که بر اين مبانی شکل گرفت

راھکارھای عملی برای شکل دادن به ساختار و آرايش حزبی مناسب 
  . دوران معاصر را نشان دھند

  

  بھمن شفيق

  ١٣٩٢ديماه 

  ٢٠١٤ژانويه 
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٥  

  پانويسھا
  

  

  

A   ھمين برنامۀ نيم بند ارفورت نيز پس از نقدی که انگلس بر پيش نويس

ھورست بارتل، مورخ آلمان شرقی، در توضيح  آن نوشته بود فرموله شد.

مبارزۀ انگلس برای آماده سازی حزب سوسيال دمکرات در جھت برداشتن 

ه يک گام راديکال و زدودن نتايج برنامۀ گوتا می نويسد که انگلس در ژانوي

برای تدارک سياسی کنگره ای که قرار بود تشکيل شود، نخست  ١٨٩١سال 

ھنوز منتشر نشده  ١٨٧۵نقد برنامۀ گوتا را که از زمان نگارش آن سال 

بود، انتشار می دھد. پس از آن نيز باز ھم دقيقا در جھت تدارک سياسی 

اريس کنگره در بھار ھمان سال اثر استادانۀ مارکس دربارۀ درسھای کمون پ

تحت عنوان "جنگ داخلی در فرانسه" را منتشر می کند. با اين حال پيش 

نويسی از جانب رھبری حزب تھيه شده که کمترين آمادگی را برای جذب 

و در مورد نظام سياسی، در  نويس اوليهپيش در  اين ايده ھا در خود داشت.

بخش مطالبات آمده بود " قانونگذاری مستقيم توسط مردم، يعنی حق پيشنھاد 

و رد توسط مردم". ھمين. نه صحبتی از جھمھوری به ميان آمده بود و نه 

نوشت که  نقد بر پيش نويسحتی از انتقال تمام قدرت به پارلمان. انگلس در 
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" اگر يک چيز معلوم باشد آن ھم اين است که حزب ما و طبقۀ کارگر تنھا 

تحت شرايط يک جمھوری دمکراتيک می توانند به قدرت برسند. اين حتی 

شکل ويژه ديکتاتوری پرولتاريا است". انگلس در واقع بر ھمان ديدی تأکيد 

به آن پرداخته و  نامه ای به برنشتيندر  ١٨٨٣سال  می کرد که قبال و در

نوشته بود که " نزد ما [در آلمان] اولين و بيواسطه ترين نتيجۀ انقالب می 

غير از جمھوری بورژوائی تواند و بايد به لحاظ شکل ھيچ چيز ديگری 

باشد. اين اما فقط يک ايستگاه کوتاه بينابينی است، چرا که ما خوشبختانه 

جمھوری بورژوائی ... فاقد يک حزب ناب جمھوريخواه بورژوائی ھستيم. 

".  مقدمتا به جذب توده ھای کارگر برای سوسياليسم انقالبی ياری می رساند

بود که اگر شرايط آلمان اجازه طرح  در نقد پيش نويس انگلس تأکيد کرده

علنی شعار جمھوری را نمی دھد، الزم است که برنامه خواست تمام قدرت 

به دست پارلمان را طرح کند. پس از تمام اين مباحثات بند مربوطه به اين 

شکل در برنامه تکميل شد: "حق تعيين سرنوشت و خودمديريت مردم در 

يھا". تمام استراتژی انقالبی يکسره به پارلمان، دولت، نواحی و شھردار

  تاکتيکی برای حضور در ارگانھا بدل گرديد. 

B   "معرفی انقالب اکتبر به عنوان پديده ای ويژۀ "روسيۀ عقب ماندۀ آسيائی

ھمواره يکی از ابزارھای ايدئولوژيک بورژوازی برای مقابله با اعتبار 

بوده است. با رده بندی  جھانی اين انقالب نزد پرولتاريای ساير کشورھا

انقالب اکتبر به عنوان انقالبی در يک کشور استبدادی، رھبران اين انقالب 

و بويژه لنين نيز به عنوان رھبر جنبشی عقب مانده معرفی می شدند و ھنوز 

ھم می شوند. اين تلقی اما به ايدئولوگھای رسمی بورژوازی غرب محدود 

" اروپائی نيز تمام تالش خود را برای نماند. نظريه پردازان "کمونيسم چپ

معرفی لنين به عنوان يک تاکتيسين حزبی ويژۀ روسيه و به اين وسيله بی 

اعتبار نمودن ميراث نظری لنين به کار بردند. اين روش نه فقط نسبت به 

پراتيک سياسی لنين و آثار مستقيما سياسی او، بلکه ھمچنين نسبت به آثار 
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ته شد. از جمله کارل کرش و آنتون پانه کوک از نظری لنين به کار گرف

مؤثرترين کسانی بودند که در رواج اين نظريه نقشی اساسی داشتند که کتاب 

"ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم" لنين برای مقابله با مخالفان حزبی اش پس 

و برقراری ارتجاع استوليپينی به رشته تحرير  ١٩٠۵از شکست انقالب 

ھر گونه ارزش علمی است. پانه کوک و کرش محتوای علمی  درآمد و فاقد

کتاب را ناچيز قلمداد نموده و آن را به عنوان بخشی از مبارزۀ حزبی درون 

سوسيال دمکراسی روسيه اساسا اثری سياسی قلمداد می نمايند. در حقيقت 

کرش و پانه کوک با اين رده بندی اثر لنين نخست آن را به عنوان پديده ای 

سی معرفی می کنند تا با تداعی عقب ماندگی روسيه، خود مباحث را نيز رو

بی اعتبار معرفی کرده و راه را برای نظريات التقاطی خويش باز کنند. 

پرداختن به اين نظريات التقاطی فرصتی ديگر می طلبد. اما اشاره به اين 

در  الزم است که بر خالف تحريفات کرش و پانه کوک، نه تنھا اثر لنين

سطح جھانی به عنوان يک اثر مھم در مباحثات مربوط به ديالکتيک 

ماترياليستی نقش ايفا کرد، بلکه در ھمان زمان پيدايشش کامال باالترين سطح 

مباحثات علمی در جھان را در خود بازتاب می داد.  ريشارد آلبرشت در 

عنوان تحت  ١٩٧٢نشريۀ آرگومنت در سال  ٧۴مقالۀ ارزنده اش در شماره 

"نقد کرش و پانه کوک بر ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم لنين" به روشنی 

بی پايگی ارزيابی ھای کرش و پانه کوک را نشان داده و روشن می کند که 

در پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيستم ميالدی بازگشت به ايده آليسم فلسفی 

ورده از شکست روندی جھانی بود که نه فقط روشنفکران انقالبی سرخ

در روسيه را در خود فرو می برد، بلکه بر کل تحول علمی  ١٩٠۵انقالب 

جھان تأثيرات عميقی بر جا می گذاشت. آلبرشت سه سطح مختلف را در 

مجادله لنين با ارنست ماخ از ھم تفکيک می کند که وجه مربوط به شکست 

ود. پيش از انقالب در روسيه تنھا به عنوان سطح سوم مباحثه طرح می ش

آن اما آلبرشت در سطح نخست پوزيتيوسيم ماخ را نزد روشنفکران 

جايگزينی مناسب برای ايده آليسم عريانی می داند که در اثر پيشرفت عظيم 
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علوم طبيعی در قرن نوزده ديگر قادر به خودنمائی نبود. در سطح دوم 

له را روشن مباحثه که اتفاقا بيش از سطح اول اھميت و به روز بودن مجاد

می کند، آلبرشت به طور مشخص به تحوالت در فيزيک می پردازد و می 

ماترياليستی روآوری فلسفۀ -سطح دومی از تحليل تاريخی«نويسد: 

بورژوائی به فلسفۀ ايده آليستی ويا فلسفه ھای "راه سوم" را بايد در تحول 

لوم طبيعی علوم طبيعی و بويژه در فيزيک بايد جست. در اين تحول، جلب ع

در روند ارزش زائی کاپيتاليستی در پايان قرن نوزده است که خود را نشان 

که اغلب به عنوان انقالبی کردن کل علوم  –می دھد. اکتشافات فيزيک 

طبيعی قلمداد می شدند (اشعۀ ايکس، راديو آکتيويته، تئوری نسبيت و مدل 

سازی به ميان کشيدند ھر چه بيشتر تجربه را به عنوان پايۀ تئوری  –اتم) 

و از آن ھم گذشته نه فقط تفکر تئوريک دانشمندان علوم طبيعی را تحت 

تأثير قرار دادند، بلکه ھمچنين موضوع کار فالسفۀ بورژوازی نيز قرار 

و بويژه در تئوری علم به کار گرفته شدند. به طور ھمزمان تمام  –گرفته 

ز تکوين و (اساسا پس از جھان بينی روشنفکران بورژوازی بويژه بعد ا

) توده گير شدن تئوری نسبيت انيشتين به طور پايداری تحت ٢٠سالھای 

 ١٩٠۵تأثير قرار گرفت. بر اين اساس می توان فلسفۀ ماخ و پس از سال 

بکارگيری آن توسط روشنفکران روسی نزديک شده به جنبش کارگری برای 

گرايش [جھانی] دانست...". تجديد نظر در مارکسيسم را به عنوان امتداد يک 

کرش و پانه کوک با نفی اين نقش جھانی، در واقع نزديکی خود با اين 

گرايش را به گونه ای غير مستقيم نشان می دادند. ماخ نيز تالش می کرد 

تحت پوشش لفاظی از بين بردن دوئاليسم عين و ذھن، جھان عينی را انکار 

پراکسيس نزد کرش و پانه کوک  کند، ھمچنان که نظريۀ به ظاھر انقالبی

  چيزی جز تخريب مبانی ماترياليستی مارکسيسم نيست.

C   آلفرد شرودر در کار با ارزشی تحت عنوان "انقالب اکتبر، تکوين تئوری

مارکسيستی و مبارزۀ طبقاتی در جوامع توسعه نيافته" به بررسی وسيعی از 
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الب اکتبر را در عدم مسألۀ دھقانی در روسيه دست زده و معضل کليدی انق

توفيق کليه فراکسيونھای سوسيال دمکراسی در حل اين مسأله می داند. 

بررسی شرودر از ساخت دھقانی مناطق مختلف روسيه و روابط مالکيتی 

متفاوت در اين مناطق به خوبی نشان می دھد که چرا و چگونه دھقانان 

در جنگ داخلی به مناطق مرکزی روسيه از دولت انقالبی بھره مند شده و 

حمايت از آن برخاستند، در حالی که دھقانان مناطقی مثل اوکراين و قفقاز 

به مخالفت با دولت برآمده از انقالب اکتبر برخاستند و به جبھۀ سفيد ھا و يا 

آنارشيستھای ماخنو پيوستند. تفاوت اصلی در اين مناطق را شرودر در 

وستائی می بيند. او معتقد گستردگی مالکيت خصوصی و يا جماعتھای ر

است که رفرم ارضی بلشويکھا جماعتھای روستائی را نه تنھا تضعيف 

نکرد، بلکه تقويت نيز نمود. مشکل بررسی شرودر در اين است که او 

تحوالت سوسيال دمکراسی روسيه را به اين موضوع مرکزی تقليل می دھد 

مکراسی و نقش و وارد بررسی مسائلی از قبيل ساختار خود سوسيال د

  کارگران در آن نمی شود.

‐http://www.kommunistische

.html1993debatte.de/geschichte/su   

D   اشاره به دو موضوع در موضعگيری کائوتسکی الزم است. نخست اين

که کائوتسکی با موضعگيری اش عمال موقعيت منشويسم و شخص پلخانوف 

را در مقابل بلشويسم تضعيف می نمود. اين که چرا کائوتسکی که خود در 

تعويق چشم انداز و دوزنمای انقالب در حزب سوسيال دمکرات آلمان نقشی 

يفا کرده بود، اکنون و در برخورد به انقالب روسيه موضعی نسبتا کليدی ا

انقالبی اتخاذ می کرد، سؤالی است که نمی توان باقطعيت بدان پاسخ داد. 

 ١٨٩٨شايد اين موضعگيری پاسخ ديرھنگامی بود به پلخانوف که در سال 

 و در جدال با برنشتين کائوتسکی را تلويحا به سازشکاری متھم نموده بود

و اکنون خود او بود که از جانب کائوتسکی بر صندلی اتھام سازشکاری 
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قرار می گرفت. نکتۀ دوم اين که کائوتسکی از امکان کسب قدرت توسط 

"سوسيال دمکراسی" حرف می زند يا به عبارتی روشن تر کسب قدرت 

را ھم امکانی واقعی می بيند و ھم نه تنھا در  حزب سوسيال دمکراتتوسط 

ادی نمی بيند، بلکه آن را منطبق با منطق تحوالت انقالب روسيه می آن اير

در ھيچ کجا صحبت  –الاقل در اين دوره  –بيند، در حالی که در ادبيات لنين 

از به قدرت رسيدن "حزب سوسيال دمکرات" نيست و ھمه جا از ديکتاتوری 

طبقه به ھمراھی دھقانان حرف زده می شود. اينجا روشن می شود که 

لشگرکشی صليبی کائوتسکی بر عليه "ديکتاتوری حزبی" لنين پس از انقالب 

اکتبر، تنھا پردۀ ساتری است بر علت واقعی مخالفت کائوتسکی با اين انقالب 

يعنی مخالفت با خود انقالب که عبارت پردازی بر عليه "ديکتاتوری حزبی" 

  فقط ماسک عوامفريبانۀ آن را تشکيل می داده.

E   به اشتباھات تروتسکی در طول سالھا فعاليت سوسياليستی به پرداختن

معنی نفی توانائی ھای فوق العاده و خدمات ارزندۀ وی به پرولتاريای جھانی 

نيستند. تروتسکی در مقاطع متعددی نشان داد که از شم انقالبی و تعھد 

طبقاتی نيرومندی برخوردار بود. از جمله در برخورد به مسألۀ سازماندھی 

، در مقطعی که بلشويکھا ھنوز ١٩٠۵شورائی کارگران در جريان انقالب 

در قدرتگيری شوراھا عامل رقيبی در برابر حزب را می ديدند، تروتسکی 

با استقبال از اين شکل نوين سازماندھی نه تنھا خود به عنوان نماينده شورای 

يح کارگران پظرزبورگ انتخاب شد، بلکه ھمچنين نقشی اساسی در تصح

ديدگاه بلشويکھا ايفا نمود. ھمچنين است در جريان مبارزات بين ماھھای 

که تروتسکی با پايداری تمام نخست از شعار ھمۀ  ١٩١٧آوريل تا اکتبر 

قدرت به شوراھا به دفاع برخاست و سپس نيز در تدارک قيام مسلحانه دوش 

ۀ اينھا بايد به دوش لنين به مبارزه پرداخت. و بويژه و شايد مھم تر از ھم

از نقش تاريخی تروتسکی در سازماندھی ارتش سرخ ياد کرد. بيھوده نبود 
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که لنين در وصيتنامه خويش از تروتسکی به عنوان "تواناترين عضو در 

  کميتۀ مرکزی کنونی" نام برده بود.

F   اخيرا کتابی تحت عنوان "اپوزيسيون بلشويکی عليه لنين: گابريل

گران" از جانب جمعی به نام "پويندگان تجارب مياسنيکوف و گروه کار

طبقاتی کارگران" منتشر شده است که حاوی مطلبی از پاول آوريچ  -تاريخی

در معرفی گروه کارگران و مياسنيکوف و ھمچنين ترجمه نامۀ لنين به 

مياسنيکوف است. مترجمين اين نامه با القيدی غير قابل باوری چنان ترجمه 

دست داده اند که تصويری کامال غير واقعی از برخورد  ای از نامۀ لنين به

رفيقانۀ لنين به مياسنيکوف به دست می دھد. از جمله آنھا در رابطه با 

توصيۀ لنين به مياسنيکوف مبنی بر طرح موضوعات به طريق منطقی و 

رو آوردن به کار روتين برای اصالح امور، "کار روتين" را به "کار با 

چرا از کار کردن با بيل «و از قول لنين نوشته اند که  بيل" ترجمه کرده

بترسيم (سوء استفاده کردن را از طريق کميسيون کنترل مرکزی يا 

مطبوعات حزبی، پراودا محکوم نکنيم)؟ سوء ظن دربارۀ کار سخت با بيل 

سبب دستپاچگی مردم می شود تا راه آسان "آزادی مطبوعات" را جستجو 

آشنائی با زبان پيشکش، کسی که در مسأله ای با » ).کنند (برای بورژوازی

چنين اھميت دست به اقدام و موضعگيری می زند، حداقل بايد به آن چه 

منتشر می کند کمی ھم فکر کند. حقيقتا برای مترجم يا مترجمين حتی لحظه 

ای ھم اين سؤال طرح نشد که ربط بين "کار کردن با بيل" با "مبارزه با 

ھای درون حزبی" چيست؟ ظاھرا نه. متن به احتمال قوی از سوء استفاده 

انگليسی برگردانده شده است. اگر مترجم کمی فکر می کرد، خيلی ساده می 

معنائی غير از کار کردن با بيل را دارد. در  spade workشد فھميد که 

فارسی ھم به کار آرام روتين می گويند "خشت روی خشت گذاشتن". اما 

حزب کمونيستی حقيقتا خشت به دست نمی گيرد و روی  ھيچکس در يک

  خشت ديگر نمی گذارد. 
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G   و پس از انتشار "پيش نويس منشور تشکل ضد سرمايه  ٠۴٢٠در سال

داری" از جانب محسن حکيمی و دوستانش، من و زنده ياد يداله خسروشاھی 

نوشتيم و به اميد يک مجادله متين و اصولی از طريق  نقدی بر اين منشور

رفيقی برای آنھا فرستاديم. بعد از مدتی با اين واکنش مواجه شديم که 

نويسندگان منشور نه تنھا از نقد ما استقبال نکرده بودند، بلکه از اين نيز 

بودند که چرا اصوال اين پيش نويس به دست ما نيز رسيده بود.  دلخور شده

به ھر رو، پس از انتشار منشور، ما نيز آن نقد را علنی کرديم. ما در اين 

 و کار نيب تضاد گرفتن یکي با ...سينو شيپ«نقد از جمله نوشته بوديم: 

 صرفا را هيسرما و یمزد کار نيب رابطه که است دو آن نيب زيست و هيسرما

 دار هيسرما و کارگر نيب روزمره توافق اي اجماع و داند یم زيست بر یمبتن

 یم عنوان نادرست به اساس نيھم بر و رديگ یم دهيناد را متقابل مبادله در

 نه اما یمزد کار. کند یم عمل هيسرما ینابود جھت در یمزد کار که کند

 آن سلطه ميتحک جھت در بلکه کند، ینم عمل هيسرما ینابود جھت در تنھا

 روزمره مناسبات در هيسرما و کار نيب تضاد وجود رغميعل. کند یم عمل

 رابطه که است توافق و اجماع نيا است، مسلط یدار هيسرما که مادام و

 و کارگر نيب یا مبارزه ھر. دھد یم شکل را هيسرما و کار نيب روزمره

 گرفتن کار به روند آغاز سر که شود یم ختم نيمع یتوافق با دار هيسرما

 رشد شتريب ھم باز هيسرما روند نيا انيپا در. است ديتول در کار یروين

 علت. شود یم گر جلوه کارگر مقابل در یشتريب قدرت با و است کرده

 مناسبات در ليدل نيھم به. است یمزد کار وجود ھم هيسرما رشد یاصل

 گر جلوه هيسرما یديتول قدرت عنوان به انسان یديتول قدرت یدار هيسرما

 تر رومندين هيسرما نسبت ھمان به ابدي شيافزا قدرت نيا چه ھر و شود یم

 هيسرما مناسبات شتريب ميتحک یمزد کار گسترش ميمستق جهينت. شود یم

پس از مدتی از سوی ناصر پايدار پاسخی به  .»آن ینابود نه و است یدار

نوشتۀ ما منتشر شد تحت عنوان "چرا تشکل سراسری و ضد سرمايه داری 

138



انقالب اجتماعی حزب، طبقه و  

                                                                                                            
طبقۀ کارگر؟". اين پاسخ به حدی دور از موضوع بود که ما نيازی به جواب 

دادن به آن نديديم. پايدار پاسخ خود را به سؤالی که خود در عنوان مقاله اش 

پاسخ اين سؤال ھيچ « اين شکل در آغاز مطلب می دھد:  طرح کرده بود به

پيچيده نيست. طبقه کارگر بايد با اتکاء به نيروی خود تشکل ضدسرمايه 

داری و سراسری خويش را ايجاد کند، به اين دليل بسيار بديھی که جنبش 

وی ماھيتاً ضدسرمايه داری و سراسری است، دليل ضد سرمايه داری بودن 

ن جنبش او نيز اين است که مطالبات و انتظاراتش و سراسری بود

طبقه کارگر سخن می  مطالباتضدسرمايه داری و سراسری است. وقتی از 

رود، معنايش دستيابی اين طبقه به ھمه انتظارات، امکانات، نوع زندگی و 

تحوالتی است که نظام سرمايه داری سد راه تحقق آن است. ريشه 

ات، انتظارات و دورنماھا در کجاست؟. معلوم کارگر از اين مطالب جدائی 

است که در عمق رابطه کار و سرمايه قرار دارد. به بيان ديگر کارگران 

از سرمايه داران و دولت آنھا تا چشم کار می کند طلبکارند و به عنوان يک 

طبقه به وضعيت خود در نظام سرمايه داری سخت اعتراض دارند. اين 

و محتوای اين اعتراض چه می باشد؟ طلب کارگران طلب از چه بابتی است؟ 

از نظام سرمايه داری بابت کار اضافی وحشتناکی است که برای اين نظام 

انجام داده و می دھند. بنابراين مبارزه کارگران برای تحقق مطالبات و 

اھداف خود، علی العموم و به ميزانی که آنان تحت تاثير سموم ضد کارگری 

است قرار نگرفته باشند، ھمان بيرون کشيدن محصول رفرميسم چپ و ر

کار اضافی خود از چنگال سرمايه و سرانجام نابودی رابطه توليد اضافه 

ارزش است. بسيار واضح است که اين رويکرد سوای ضديت ماھوی 

پايدار که ». ندارد کارگران با سرمايه و نظام سرمايه داری معنای ديگری 

انشانويسی را با استدالل اشتباھی می گيرد، در  به طور معمول در مطالبش

اين قطعۀ حماسی ھم شاعرانه آرزوھای خود را به جای واقعيت می نشاند. 

از مطالبات طبقۀ کارگر حرف می زند، آن ھم از ھمۀ مطالبات و انتظاراتش. 

اما تنھا نمی گويد که کارگران در جھان واقعی اين مطالبات را طرح نکرده 
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اين خود اوست که دارد از زبان کارگران حرف می زند. او  اند، بلکه 

متوجه نيست که بين دنيای تخيالتش با دنيای واقعی فاصلۀ يک آسمان 

ھپروت تا يک زمين ناسوت است. شاھکار انشانويسی پايدار که در تمام 

نوشته ھايش به مثابه ترجيع بندی دائمی تکرار می شود در اين حکم است 

رگران برای تحقق مطالبات و اھداف خود، علی العموم و به مبارزه کا«که 

ميزانی که آنان تحت تاثير سموم ضد کارگری رفرميسم چپ و راست قرار 

نگرفته باشند، ھمان بيرون کشيدن محصول کار اضافی خود از چنگال 

پايدار نمی ». سرمايه و سرانجام نابودی رابطه توليد اضافه ارزش است

کار در سرمايه داری اتفاقا ھمين "کار اضافی" را  فھمد که شکل مزدی

پنھان می کند و برای فھميدن ھمين نکتۀ کوچک بايد ابتدا از آگاھی 

سوسياليستی برخوردار بود و اين آگاھی سوسياليستی در سطح وسيع در 

مناسبات روزمره بين کار و سرمايه ظھور نمی کند. به ھمين علت نيز پايدار 

ا در نقد پيش نويس منشور را بفھمد که مبارزه برای نمی توانست حکم م

دستمزد ھر بار با سازشی به پايان می رسد. در نوشتۀ ديگری به اين خواھيم 

پرداخت که پايدار و کل "جنبش لغو کار مزدی" در تقديس جنبش کارگری 

به عنوان جنبشی در ھمه حال ضد سرمايه داری و خواھان لغو کار مزدی 

  بخشی از ميراث فکری منصور حکمت اند. در حقيقت وارث

H   ديتر ولف، تفسير کارل رايتر از سرمايه، در  

lf.net/pdf/Karl_Reitters_Kapitalinterhttp://www.dieterwo

pretation_zweite_Natur_abstrakte_Arbeit_Buchbesprech

ung_Castoriadis_Aristoteles.pdf   
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	ميراث دوگانۀ لنين: اول- مارکسيسم وانقلاب پرولتری
	لنين و ديالکتيک انقلاب
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