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  مقدمه
شهرها و قسيم جهان راه انداخته بودند و اوائل قرن بيستم در بحبوحه جنگ جهانی اول که سرمایه داران برای ت

 اميد به رهایی از جنگ . بود اميد انقالب،١٩١٧ را نابود می کردند، انقالب اکتبر  ها ویران و ساکنان آنا رروستاها
   . اميد به برپایی دنيایی آزاد و برابر و انسانی.و ستم و استثمار سرمایه داری

: شود؛ به قول لنينانقالب با فرمان و قرار و قطعنامه هيچ حزبی به وقوع نمی پيوندد و یا متوقف نمی اساسا 
انقالب وقتی می تواند صورت گيرد که توده های تحت ستم مایل و طبقه حاکمه قادر به ادامه وضع موجود «

اگر . هاى عظيم مردم است  تحول ناگهانى و شديد در زندگى توده هر انقالبى به معناى يک«و یا » .نباشد
همان گونه که هر تحولى در . قى غيرممکن استنشده باشد وقوع انقالب حقي موجبات چنين تحولى فراهم

ببرد، به  فرد، بسى چيزها به او می آموزد و وادارش می سازد خيلى چيزها را ببيند و به چيزهايى پى زندگى يک
  ».تمام مردم می آموزد همان گونه هم انقالب در مدت کوتاهى پرمعناترين و گرانبهاترين درس ها را به

زندگى  ر دوران انقالب ميليون ها و ده ها ميليون تن از مردم در هر هفته بيش از يک سالد«: لنين، تاکيد دارد
تمامی مردم روى می دهد،  زيرا هنگامى که تحول ناگهانى و شديد در زندگى. آلود چيز می آموزند عادى و خواب

ه نيرويى دارد و با چه تعقيب می کند، چ با وضوح خاصى معلوم می شود که هر يک از طبقات مردم چه هدفى را
  )١٩١٧ سپتامبر ٦ انقالب، لنين، درس هاى(» ...روش هايى عمل می کند

جنگ داخلی، قحطی و گرسنگی، دخالت های امپریاليستی از یک سو، و به حاشيه رانده شدن شوراهای 
ردن شتابان کارگری و کميته های کارخانه و مرگ لنين و تصفيه های شدید استالين در درون حزب و صنعتی ک

 ظاز سوی دیگر، به طور کلی مسير انقالب روسيه را تغيير داد و به لحا روسيه با فشار فزاینده به نيروی کار
  .  سياسی حاکميت حزبی به جای حاکميت طبقه کارگرظاقتصادی در مسير سرمایه داری دولتی و به لحا

سياست و منافع طبقه  ن قدرت باید در خدمت بالفاصله ایمی گيرددر جایی که طبقه کارگر قدرت را در دست 
 برای پایان دادن به ریشه های ستم کشی و .کارگر قرار گيرد و دست به ریشه ها و مناسبات سرمایه داری ببرد

به عنوان طبقه در قدرت در جهت . توليد و توزیع را سازمان دهی کند. ثمار طرح و برنامه داشته باشدتاس
 حکومت خود را تثبيت  تا طبقه کارگر کشورهای دیگر بشتابد و انقالب جهانی به یاریم پرولترینترناسيوناليسا

 ١٣٢٤، در حالی که ملزومات اقتصادی و اجتماعی از سال های  صورت نگرفت، چنين اقداماتی در روسيه اما.کند
  .به بعد با خاتمه یافتن جنگ خارجی و داخلی و قحطی و گرسنگی در جامعه روسيه موجود بود

 بررسی ها با نقدها و  و که امروز ما تجربه هفتاد سال حکومت شوروی را در مقابل خود داریمالزم به تاکيد است
 با مراجعه به این تجربه رهنمودهاى متفاوتى براى آينده .از انقالب روسيه مواجه هستيم ی هاى مختلف و تبيين

 از این رو، نگاه به تجربه شوروی، صرفا تاریخ . کنيممی گيريم و صرفا وقایع نگاری تاریخی نمی خودمان در نظر
 و  به اين ترتيب، در بررسى. حائز اهميت است اهميت بررسی انقالب روسيه و شکست آننگاری نبوده، بلکه

 روسيه به این نتيجه برسيم که مثال در انقالب آتی ایران چه کارهایی ضروری است و  انقالباوضاع مشخص نقد
 آنچه که مسلم است قبل . قرار گيرد شوراهای کارگری و حکومت کارگری اولویتمل از بورژوازی درباید خلع ید کا

د که آلترناتيو طبقاتی خود را براى اداره جامعه نبايد آماده باش از انقالب هم شوراهای کارگری و هم حزب پرولترى
ی وارد انقالب شدند، اما پس از پيروزی بلشویک ها با هدف انقالب اجتماعی و واژگونی سرمایه دار. روشن کنند

  .ی توليد و اقتصادیات را نداشتندانقالب، آمادگی الزم برای سازمان ده
زیرا مضمون اقتصادى انقالب . نرساندند بلشويک ها خلع يد از بورژوازی را در يک پروسه انجام دادند، اما به پايان

  . نداشت، با انقالب بورژوايى تفاوت١٩١٧پرولترى تا آوريل 
ورود لنين، برای حزب بلشویک . ، مخفيانه به روسيه بازگشت١٩١٧ آپریل ١٦لنين، که مدت زیادی در تبعيد بود در 

  . و برای انقالب اجتماعی اهميت به سزایی داشت
مضمون و از این رو، .  را تغيير داد، اما اين بحث عمق و توسعه الزم را پيدا نکرد، در تزهای آوریل مرحله انقالبلنين

 اقتصاد بورژوایی مورد  هنوز روش نيست و به نوعی١٩١٧محتواى اقتصادى پرولتارياى روسيه در مقطع انقالب 
  .توجه است

تزهای آوریل لنين، برای انتقال از مرحله انقالب دموکراسی بورژوازی به انقالب کارگری سوسياليستی، پيام و 
خصوصيت موقع کنونی در روسيه عبارت است از انتقال از «: در این تزها آمده است. نقشه های روشنی داشت

 به –. نخستين مرحله انقالب که در اثر کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاریا قدرت به دست بورژوازی داده است
نه «: و در جای دیگر» .دست پرولتاریا و فقيرترین قشرهای دهقانان داده شوده مرحله دوم آن که باید قدرت ب

 بلکه -.ری پارلمانی که بازگشت به طرف آن نيست به شوراهای وکالی کارگران گامی به عقب استجمهو
سرانجام لنين ... ».جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران و مزدبگيران و دهقانان در سرتاسر کشور از پایين تا باال

  . در تزهای آوریل، خواهان ایجاد انترناسيونال کمونيستی بود
در اولين اقدام، سياست حزب را شدیدا مورد نقد قرار داد و ، همچنين ١٩١٧از ورود به روسيه در آوریل  پس ،لنين

خواند و حمایت از آن را خيانت به » نوکر بورژوازی«او دولت موقت را . ای برای بلشویک ها تدوین کرد مشی تازه 
ع کنند، انقالب بورژوایی را با انقالبی پرولتری  کارگران باید مبارزه مستقلی شرولنين،به نظر . دناميزحمتکشان 

  .تکميل کنند و به سوی کسب انحصاری حاکميت و تشکيل یک نظام سوسياليستی پيش بروند
ها را تشکيل داده بودند که ) سوویت( کارگران و سربازان ناراضی در شهرهای گوناگون روسيه شورا ،در این دوره

رهنمود لنين برای بلشویک .  خواهان تعميق دستاوردهای انقالب فوریه بودندآن ها. فعاليت آزاد و علنی داشتند
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 شوراها تعميق بخشيد تا از این طریق رهبری شوراها را در در  راها در این مرحله عبارت بود که فعاليت خود
  . دست گيرند و آن ها را برای قيام مسلحانه آماده سازند

های  ، دسته »گاردهای سرخ«. ا در پتروگراد قيام مسلحانه اعالم کردند اکتبر بلشویک ه٢۴سرانجام در شامگاه 
مسلح کارگران، سربازان و روشنفکران به پادگان ها و ادارات دولتی حمله بردند، مراکز حساس را به تصرف در 

  .دستگير کردند» کاخ زمستانی«آوردند و وزرای دولت موقت را در 
حکومت موقت . دومين کنگره سراسری شوراهای روسيه، قيام نيز آغاز گردیدبه این ترتيب، هم زمان با برگزاری 

. کسب قدرت توسط شوراهای کارگران و دهقانان رای داد دومين کنگره شوراها با اکثريت عظيمی به. سقوط کرد
  .برای اولين بار در جهان، الگوی کمون پاريس برای برقراری حکومت کارگری در روسيه واقعيت پيدا کرد

رفقای کارگر به خاطر داشته باشيد که از این پس مدیریت دستگاه «: پس از تصرف کاخ زمستانی، لنين گفت
اگر خود شماها متحد نشده و تمام امورات دولت را در دستان خود نگيرید، . دولتی بر عهده خودتان خواهد بود

های  ی قدرت دولتی هستند، ارگان  ها از این پس شوراهای شما ارگان. کسی به شما کمک نخواهد کرد هيچ 
  ».های تصميم گيری تمامی قدرت، ارگان 

، کنگره سراسری »تمام قدرت به شوراها را طرح کرده بودند«در پاسخ به فراخوان لنين و بلشویک ها که شعار 
شورای «شورای پتروگراد حاکميت کشور را به .  ها اعالم کردند همبستگی خود را با بلشویک» شوراهای روسيه
لنين، در جلسه شورا نطقی هيجان انگيز ایراد کرد و به عنوان . ، به رهبری لنين واگذار کرد»کميسرهای خلق

او هدف دولت تازه حکومت شوراها را . رئيس نخستين دولت سوسياليستی جهان زمام امور را به دست گرفت
  . اعالم کردو برپایی نظام سوسياليستی در روسيه» حاکميت کارگران و دهقانان«

لنين، بر خالف برخی دیگر از رهبران بلشویک ها بر این باور بود که پيروزی سوسياليسم در یک کشور امکان پذیر 
پرولتاریا وقتی قدرت را کسب می کند نه تنها می تواند آن را حفظ کند، بلکه باید فراتر رفته و از سرمایه . است

  . تی را سازمان دهدداران سلب مالکيت کند و اقتصاد سوسياليس
انقالب اکتبر . توجه به مسائل جهانی، انترناسيوناليسم و حکومت پرولتاريا از خصوصيات بارز حزب بلشويک بود

 . روسيه، یک انقالب عظيم کارگری سوسياليستی بود که نگرانی سرمایه داری جهانی را به دنبال داشت١٩١٧
يه انقالبی را با هدف کمک به سرمایه داران و ضدانقالبيون و  کشور امپریاليستی، روس١٥به همين دليل حدود 

. شکستن انقالب، در محاصره خود گرفتند و جنگ خارجی و داخلی عليه دولت انقالبی روسيه را شعله ور کردند
اما بلشویک ها و کارگران انقالبی، با تمام قدرت و با فداکاری ها و جان فشانی های بی نظير در مقابل آن ها 

صدها هزار نفر در این راه، جان باختند و ميليون ها . یستادند و از انقالب خود و دستاوردهای آن جانانه دفاع کردندا
نفر نيز در معرض قحطی، گرسنگی و بيماری مسری قرار گرفتند؛ اما نگذاشتند در این دوره انقالبشان شکست 

   .بخورد
د، در دو سال آخر زندگی خود عمال از هدایت حزب و  به سختی زخمی ش١٩١٨لنين، طی سوء قصدی در سال 

 ه ای با هم دشمنی دیرین نه تنهارهبری حزب به دست دو تن از یاران نزدیک او افتاد که. کشور ناتوان بود
  .تروتسکی و استالين: ، بلکه با برخی از سياست های لنين نيز موافق نبودندداشتند

 نمایندگان سيزدهمين کنگره حزب کمونيست، برخی از اعضای کميته لنين، قبل از مرگ خود در نامه خطاب به
حتی وی از کنگره خواسته بود که . مرکزی حزب، از جمله تروتسکی و استالين را شدیدا مورد نقد قرار داده بود

. او خواهان افزایش کميته مرکزی و رهبری جمعی شده بود. درباره انتخاب دبيرکلی استالين تجدیدنظر کنند
  .نابراین، لنين، نگران آینده شوروی بودب

های شدید، تروتسکی و سایر  او با تصفيه .  شداو، جوزف استالين جانشين ١٩٢۴پس از مرگ لنين، در ژانویه اما 
استالين، سيستمی را بنيان گذاشت که پایه و اساس آن را سرمایه داری دولتی . رقبا را از سر راه خود برداشت

تی ی تشکيل می داد که به لحاظ اقتصادی و سياسی با سوسياليسم علمی مارکس و حو ناسيوناليسم روس
  .سياست های لنين در تضاد بود

   
  روزشمار کوتاهی از ماه های پایانی انقالب اکتبر

پتروگراد دست به اعتصاب  بود، کارگران ، در حالی که نيکال درگير مسائل داخلی و خارجی جنگ١٩١٧ مارس ٨در 
تلگرافی برای تزار فرستاد و به او اطالع داد که  )فرمانده پادگان پتروگراد( مارس ژنرال خابالوف ١٠در . زدند

 .کرده اند ها اعتصاب بسياری از کارگران کارخانه 
 »اغتشاش«که به سوی  خابالوف نيز دستور داد» فورا… جلوی بی نظمی را بگيرید«: تزار به او پاسخ داد
 .کنندگان آتش بگشایند

 و کارگران، شورشگرنظامی   در همان روز هنگ های. مارس، بار دیگر دوما به دستور تزار منحل شد١٢ر د
طولی نکشيد که جمعيت کارگران و نظاميان . تظاهراتی در شهر برگزار شد. زندانيان سياسی شهر را آزاد کردند

ر خودجوش دور هم جمع شدند و شخصيت های انقالبی پتروگراد به طو برخی.  هزار نفر در شهر رسيد٣٠به 
 .شوراهای کارگری تشکيل شدند. کردند… کميته از رهبران اتحادیه های کارگری و مبادرت به ایجاد یک

 در مارس. ، سرانجام نيکالی استعفای خود را اعالم کرد و حکومت موقت آغاز به کار کرد١٩١٧ مارس ١۶در 
در چنين شرایطی، لنين  .ج از روسيه و یا سيبری در تبعيد بودند، بسياری از رهبران حزب بلشویک یا در خار١٩١٧

 آوریل ١۶در سپيده دم روز . کشور آلمان به وسيله قطار راهی پتروگراد شدند و بسياری دیگر از یارانش از طریق
.  کرده بودند برای استقبال از لنين تجمع،)مرز فنالند و پتروگراد(زیادی در ایستگاه راه آهن فنالمند  ، جمعيت١٩١٧
 کردند، سربازان، ملوانان و نمایندگان سازمان های انقالبی که پرچم های سرخ را با خود حمل می ،کارگران
گروهی از کارگران . شد  نخستين کسی بود که از قطار پياده،لنين.  این جمعيت انبوه را تشکيل می دادنداکثریت

برای دیدن لنين، به این ایستگاه  ،از هر سو  جمعيت موج.بردندبه سرعت او را بردوش گرفتند و به داخل ایستگاه 
رئيس شورای . بودند، با صدای بلند خوش آمد می گفتند  بازگشتهاز خارجد و به انقالبيونی که ور می آهجوم
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راد و رفيق لنين، ما به نام شورای پتروگ«: خطاب به لنين چنين دید در آن جا ، آمده بودلنينپتروگراد نيز به دیدن 
انقالبی در  ولی ما باور داریم که وظيفه اصلی دموکراسی… مد می گویيم آورود شما به روسيه را خوش انقالب،

اميدواریم که شما نيز در تالش برای … است زمان حاضر، دفاع از انقالب ما در برابر هر نوع یورش از داخل و خارج
 ».نيل به این هدف ما را یاری کنيد

 ،چنان فرزند نيکالی را به رسميت می شناخت  که همنشان داد یدی نسبت به آن گرایشیشدش ، واکنلنين
  ».حمایتی از حکومت موقت نمی کنيم ما هيچ«: اعالم کرد

و دیگر همرزمانش در فکر   اولين جرقه انقالب را زدند و در تمام مدت لنين،بدین سان عمال لنين و بلشویک ها
  . بودندطرحی برای سرنگونی دولت موقت 

در اواخر . به فنالند بازگشت  ژوئيه با وضعيتی که پيش آمده بود مجبور به فرار شد و دوباره١٩لنين مجددا در 
خواستار تدارک فوری بر پایی یک قيام  ، لنين نامه ای برای کميته مرکزی حزب بلشویک فرستاد و١٩١٧سپتامبر 

این بار  کيل دولت موقت تاکيد کرد که قيام بلشویک هاتش او ضمن مقایسه اوضاع قبل و بعد از. مسلحانه شد
 :قيام بلشویک ها اینک به دالیل زیر قابل تضمين است موفقيت این«: شکست نخواهد خورد

 از پتروگراد، ،سه نقطه آغاز کنيم یک حمله ناگهانی را از) اگر منتظر تشکيل کنگره شورا شویم( ما می توانيم -١
 .تيکاز مسکو و از ناوگان بال

 حکومتی که دهقانان مخالف مالکان را مرگ بر: استفاده از شعارهایی که حمایت مردم ما را تضمين کند نظير -٢
 .سرکوب می کند

 .کشور هستيم ما دارای یک اکثریت در -٣
 .و سوسياليست های انقالبی وجود دارد  تفرقه کاملی ميان منشویک ها-۴
قدرت را در مسکو ) دولت موقت با توجه به ضعف قدرت نظامی(که قادریم از لحاظ فنی در موضعی قرار داریم  -۵

 .قبضه کنيم
، )مقر حکومت موقت(زمستانی   ما هزاران کارگر و سرباز مسلح در پتروگراد داریم که قادرند بی درنگ کاخ-۶

 .را تصرف کنند مرکز مخابرات و تاسيسات چاپخانه های بزرگ ستاد کل ارتش،
  

جلسه سری . عهده دار شد لنين به پتروگراد آمد و کار تدارک یک قيام مسلحانه را رسما، ١٩١٧ اکتبر ٢٣در 
استالين، تروتسکی، اسوردولوف، اورتيسکی  کميته مرکزی حزب بلشویک با حضور افرادی چون زینوویف، کامنف،

ه نحوی است که ما باید اوضاع بين المللی ب«: چنين یاد آور شد  در جلسه،لنين.  در همان روز برگزار شد …و
ها  تفاوتی اقشار مردم را می توان با این حقيقت توجيه کرد که آنان از کلمات و قطعنامه بی. قيام را شروع کنيم
به زیان ما خواهد   بی شک،منتظر تشکيل موسسان شدن…  با ما هستند)مردم(اینک اکثریت . خسته شده اند

 .دشوارتر می سازد ین مجلس فقط کار ما راکار عاقالنه ای نيست زیرا تشکيل ا. بود
 ميان  دری یک بحث طوالنی و شدید به کميته مرکزی، قيام مسلحانهبرای سازمان دهی لنين پيشنهادپس از 

 حرف خود را به کرسی نشاند و قطعنامه یک طغيان مسلحانه را ،لنين اما باالخره. گرفتاعضای کميته مرکزی در
 .خالف به تصویب رساندرای م ٢ رای مثبت و ١٠با 

عليه ی داد تا مجری طرح تشکيل» کميته نظامی انقالبی«به ابتکار تروتسکی، شورای پتروگراد کميته ای به نام 
 :اعضای کميته مرکزی نوشت و طی آن اعالم کرد لنين نامه ای به، ١٩١٧ اکتبر ٢٣در . حکومت موقت باشد

 ظهر یا همين امشب از بعد بدون هيچ قيد و شرطی همين امروز باید )برپایی قيام مسلحانه(در باره موضوع «
توانند همين امروز پيروز شوند، هرگز  که می حالی که تعلل می کنند در تاریخ، انقالبيونی را. تصميم بگيرید
 ».نخواند بخشيد

گاردهای . فت قيام با سرعتی باور نکردنی گسترش یا. جلسه بلشویک ها آغاز شد،فردای همان روز  اکتبر٢۴در 
 بلشویک های مسلح عمارت .پستخانه و سایر ساختمان های دولتی را اشغال کردند سرخ اداراه مرکزی تلگراف،

پنجره به  و مقر نظاميان محلی را محاصره کردند، به طوری که وزیران حکومت موقت در حالی که از کاخ زمستانی
ببينند که پرسنل آن را ملوانان  را» آرورا«ریایی رزم ناو می نگریستند، می توانستند توپ های د» نوا«رودخانه 

پس از . این محاصره آخرین فرصتی بود برای هيات وزیران که خود را تسليم کنند. بلشویک تشکيل می دادند
خبر آن به همه جا . همگی در این حمله غافلگير کننده بازداشت شدند مدتی سرانجام اعضای حکومت موقت،

بود در آن  دنبال آن بسياری از اعضاء مردم و هواداران حزب سریع خود را به تاالر بزرگی که قرار همخابره شد و ب
  با کفو به باالی سکوی سخنرانی رفت  در ميان شور و شعف جمعيت عظيمیلنين،. کنگره برگزار شود رساندند
ان خود را با این سخن ،د بو گذاشتههایش هایش در جيب که دست  در حالی،او. زدن های شدید روبرو شد

داشتند اینک به  ها بارها بر ضرورت آن تاکيد انقالب اکتبر کارگران و دهقانان که بلشویک ! رفقا« : کردجمالت آغاز
که ما یک حکومت شورایی از مردم  این انقالب چه اهميتی دارد؟ اهميت آن در این است. انجام رسيده است

های محروم، خود   توده. نوع مشارکتی در آن ندارند ران و بورژوازی هيچحکومتی که سرمایه دا. خواهيم داشت
و به جای آن یک دستگاه . دولت قدیم کامال متالشی خواهد شد دستگاه. یک حکومت تشکيل خواهند داد

از همين حاال، صفحه جدیدی در تاریخ روسيه گشوده شده است، . وجود خواهد آمد حکومت از تشکيالت شورا به
به طرزی  اینک ما آموخته ایم که. انقالب روسيه در نهایت به پيروزی سوسياليسم خواهد انجاميد ينو سوم

دارای یک نيروی سازمان خلقی  ما. دوستانه با یکدیگر همکاری کنيم، و این امر در انقالب ما مشهود است
اکنون ما باید اوقات .  خواهد کردانقالب جهانی هدایت هستيم که همه چيز را تسخير کرده و پرولتاریا را به سمت

   ».سوسياليست پرولتاریا در روسيه بکنيم خود را صرف سازندگی یک دولت
  



 ٤

های  ، دسته »گاردهای سرخ«.  اکتبر بلشویک ها در پتروگراد قيام مسلحانه اعالم کردند٢۴سرانجام در شامگاه 
لتی حمله بردند، مراکز حساس را به تصرف در مسلح کارگران، سربازان و روشنفکران به پادگان ها و ادارات دو

  .دستگير کردند» کاخ زمستانی«آوردند و وزرای دولت موقت را در 
، کنگره سراسری »تمام قدرت به شوراها را طرح کرده بودند«در پاسخ به فراخوان لنين و بلشویک ها که شعار 

شورای «ورای پتروگراد حاکميت کشور را به ش.  ها اعالم کردند همبستگی خود را با بلشویک» شوراهای روسيه
لنين، در جلسه شورا نطقی هيجان انگيز ایراد کرد و به عنوان . ، به رهبری لنين واگذار کرد»کميسرهای خلق

او هدف دولت تازه حکومت شوراها را . رئيس نخستين دولت سوسياليستی جهان زمام امور را به دست گرفت
  .و برپایی نظام سوسياليستی در روسيه اعالم کرد» حاکميت کارگران و دهقانان«

رفقای کارگر به خاطر داشته باشيد که از این پس مدیریت دستگاه «: پس از تصرف کاخ زمستانی، لنين گفت
اگر خود شماها متحد نشده و تمام امورات دولت را در دستان خود نگيرید، . دولتی بر عهده خودتان خواهد بود

های   های قدرت دولتی هستند، ارگان  از این پس شوراهای شما ارگان. ک نخواهد کردکسی به شما کم هيچ 
  ».های تصميم گيری تمامی قدرت، ارگان 

لنين، بر خالف برخی دیگر از رهبران بلشویک ها بر این باور بود که پيروزی سوسياليسم در یک کشور امکان پذیر 
تنها می تواند آن را حفظ کند، بلکه باید فراتر رفته و از سرمایه پرولتاریا وقتی قدرت را کسب می کند نه . است

  . داران سلب مالکيت کند و اقتصاد سوسياليستی را سازمان دهد
انقالب اکتبر . توجه به مسائل جهانی، انترناسيوناليسم و حکومت پرولتاريا از خصوصيات بارز حزب بلشويک بود

  .ياليستی بود که نگرانی سرمایه داری جهانی را به دنبال داشت روسيه، یک انقالب عظيم کارگری سوس١٩١٧
  

   و قدرت حزبی و یا کارگریشورا و دمکراسی
 پاسخ از جمله مباحثی هستند که برخی شوراها در روسيه، بحث پيرامون دمکراسى پرولترى و سرنوشت

به بحث  طرفداران این نظریه .البته به جایی نرسيده اند .ن جستجو می کنندآ را در شکست انقالب در شوروى
 مضمون .باید به آن ها جواب بدهد، ندارندپرولتاريا   که مضمون اقتصادى اين جنبش شورايى، و واقعيت اقتصادى

  دیگرعانوا با نظر مارکسیاساسا تفاوت . است ، مساله اقتصاد به پيشگامی پرولتاریااصلى انقالب اجتماعى
 ستم گر و  تا جامعهانگشت می گذارد مارکسيسم روى اقتصاد  است که اصلدر اينت ها، سوسياليس

 اما تکامل اقتصادى  می داد، سرزنده باد شوراها  شعاردر روسيه که جریانی.  را واژگون کنداستثمارگر بورژوازی
 سرمايه انحصارى دولتى زيربناى اقتصادى می گفت يا می دانست وممکن   در بعد جهانىفقط  روسيه راانقالب
، یعنی در مقطع انقالب شوراها و ١٩١٧زیرا در سال . ، سياست های انحرافی داشتندتاتورى پرولتارياستديک

حزب بلشويک، نتوانست زيرا . ، چنين نبود١٩٢٣کميته های کارخانه نقش مهمی داشتند، اما در سال های 
از این رو، . ارخانه انتقال دهدی کها   شوراها و کميته در اوایل انقالب شعار می داد به کهن طوریآقدرت را 

 شوراها نقشى  تثبيت حکومت حزب کمونيست شوروی، دورهدربنابراین،  . به حاشيه رفتند هابسياری از آن
  .ندارند

معضل اساسی  بايد به اين پيش می کشددمکراسى منظر  که نقد شکست انقالب روسيه را از آن گرایشی
کند؟ پروسه صنعتى شدن ی  اقتصاد شوروى برقرار مبااسى پرولترى اى بين دمکر   رابطه نوع دهد که چهجواب

  و استالين پيش رفت، و بوروکراسى سياسى»کشور سوسياليسم در يک« متن مباحثکاپيتاليستى روسيه، در 
  . برگزيدند جامعه روسيهبرای   سرمایه داری دولتی رااقتصاد

 طرح می  تحکيم قدرت سياسىبرایى در دوره انقالبى، دولت پرولتر رایدولتى را ب دارى   سرمايه،وقتى لنين
 در تقابل با کمونيسم جنگى اما نباید فراموش کرد که این بحث لنين،.  استمعتبری برای این دورانبحث کند، 

  . از آن بعد های نه براى دوره بود،مطرح شده
راسی مستقيم اعمال می ، بهترین سيستم است و دمک اين نيست که سيستم شورايىاختالف بر سر اساسا

طبعا دامن  ها در قبال ساختار سياسى حکومت،  اولين وظيفه کمونيست در این است که اساسیشود، اختالف
 عدول از این مسئله و برقراری حاکميت حزبی به .ست ا قدرت واقعى به شوراهاانتقالزدن به جنبش شورايى و 

   .سيسم و رویگردانی از مارکس است عدول آشکار از مارک،جای حاکميت شورایی کارگران
هاى کارخانه و   و شوراها و کميته را لغو سيستم شورايى حزبیاستقرار کامل بوروکراسى  تا١٩٢٤در پروسه 

 منجر جدل ها و کشمکش های سياسی و طبقاتی در روسيه سرانجام .کنار گذاشته شدند گيرى غيره از تصميم
 روسيه را  که از زاويه دمکراتيک تجربهآن گرایشی ، بنابراين.شدرولترى جاى دمکراسى په به تثبيت بوروکراسى ب

بر این اساس محور  .و بررسی قرار می دهد به عمق اقتصادیات و زندگی ميليون ها انسان توجه نداردنقد مورد 
  . روسيه، اقتصاد است  نقد سوسياليستى از تجربهاصلی

  
  طبقه کارگر و انقالب جهانی

 از خودانترناسيوناليستى  المللى و سياست  همبستگى بينگسترده ترینتواند ی  مم هنگامی حاکطبقه کارگر
انتظار از  .در زمينه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی پرولتری عمل کندنشان دهد که در داخل کشور خود 

 کشورهای دیگر  چگونه می تواند در اسير تضاد کار و سرمايه است کشور خود هنوزطبقه کارگرى که در داخل
   !انقالب را دامن بزند؟

 پرولتری را دقدرت را کسب کند و اقتصامتشکل  عنوان يک طبقه کارگره  که طبقه کارگر ببپذیریماگر بدین ترتيب، 
   . به انقالب جهانى خدمت کندسازمان دهد، آن وقت قادر است

  در یک کشوری صاحب قدرت نظری و عملیاد اقتص برابری در سطح طبقه کارگر براى ايجادیدليل هر  اگر بنا به
انتظار زیادی نباید در بازتوليد سياست های خود در سطح جهانی  آنگاه  تن دهد، ديگرى هایشيوهبه  و نباشد

  .داشته باشد



 ٥

 بهبود و  گسترش در بالفاصله مهم ترین جهت گيری اش، سياسیمبارزه اقتصادى پرولتاريا پس از کسب قدرت
، در غير این دهتوليد اجتماعى را بايد سازمان دنه فقط این، بلکه  .است  و کل محرومان جامعهرفاه طبقه کارگر

انترناسيوناليستى واقعى پرولتارياى  اقدام . پا در هوا خواهد بودی، بحث از انترناسيوناليسم پرولترىبحث صورت
 امکانات مادی و معنوی خود رايل کند و انقالب جهانى تبد  واقعی را به سنگراین کشور پهناور که بودروسيه اين 

 وظيفه ن را می کشيدند هر چند کهآ که انقالبيون روسيه انتظار انقالب آلمان. قرار دهد در خدمت انقالب جهانى
این نياز در حد شایسته . به حمایت واقعی انترناسيوناليستی کارگران روسيه نياز داشت بود اماکارگر آلمان  طبقه

  .ای برآورد نشد
 نتوانست به  از لحاظ اقتصادى نشينی وادار سازد، اما عقب به دشمنان سياسى خود را توانست روسيهدولت

بنابراین، بزرگ ترین ضعف بلشویک ها عدم اشنایی به سازمان . پيشروی خود همانند عرصه سياسی ادامه دهد
 واقعى به معنای چيزى که به آن .ند بود و حرفه ایده حالی که در عرصه سياسی بسيار زبدهی اقتصاد بود، در

  بلکه و جنگ داخلی،سفيدها  نه ارتش نه دخالت های امپریاليستی،آوردی  فشار م بلشویکدولت و حزب
 حالیدر  .عمدتا براى حفظ قدرت سياسى بود،  مسائل اقتصادى. بودیاقتصادامر  گرسنگى، بيمارى و قحطی،

   . محدود نمایددارى دولتى  سرمايه  بهخود راى  وظايف اقتصاددر قدرت نبایدکه پرولتاريا 
 یک دوره معين برای حفظ قدرت سياسى بود نه به عنوان به  مشروط و محدود دارى دولتى، دفاع لنين از سرمايه

   .سوسياليسم  شرط نهايى روش تکامل نيروهاى مولده در روسيه به مثابه پيش
بر سر آن اشکال  اساسیانحصارى دولتى چيست؟ مساله دارى   سرمايه  در مقابلکمونيست هاآلترناتيو 
 بلکه در رابطه ،را نه جدا از وسائل توليد هاى توليد اجتماعى است که نقش طبقه کارگر  روش اشکالمالکيت و

 در سطح جهانى و به انترناسيوناليسم پرولتری به از این منظر باید .دارد نظرمدگيرنده  ها و در نقش تصميم با آن
این  ، کسب قدرت سياسى براى طبقه کارگر. نگریستعليه بورژوازى در سطح داخلى  طبقاتی بی وقفههمبارز

 طبقه در مقامامکانات توليد اجتماعى قدرت و که خود را بر جامعه حاکم کند و تمام  امکان را فراهم می سازد
  .قرار دهدحاکمه در خدمت انقالب جهانى 

  
  حزب و طبقه و قدرت سياسى

که جریان کمون پاریس را از نزدیک دنبال می کرد سه بيانيه برای مجمع عمومی بين الملل اول تهيه کرد مارکس 
این بيانيه ها که به .  پرداخت١٨٧١ و اوایل ١٨٧٠که در آن ها به تجزیه و تحليل رویدادهای کشور فرانسه در اواخر 

 در یک مجموعه به صورت کتاب معروفی به نام گردیدنيز چاپ و منتشر زبان های فرانسوی و انگيسی و آلمانی 
  .دشچاپ و توزیع » جنگ داخلی در فرانسه«
  

نوشتند، تاکيد ) مانيفست( بيانيه ١٨٧٢مارکس و انگلس، بعد از کمون پاریس، در مقدمه ای که بر چاپ سال 
 دستگاه حاضر و یک مطلب، به خصوص، به وسيله کمون ثابت شد و آن این که طبقه کارگر نمی تواند«: کردند

  ».کار گيرده آماده دولتی را به آسانی قبضه کند و در راه مصالح خود ب
، سوسياليسم علمى، يعنى علم رهايى بشر را در اواسط قرن نوزدهم، به عنوان يك تحول   و انگلس مارآس

. مى قرار دادند عل دارى را مورد تحقيق و پژوهش  ها پايه اساسى سيستم سرمايه  آن. علمى بنيان گذاشتند
دارى از لحاظ تاريخى گذراست و   آه سرمايهنمودندقوانين تكامل آن را آشف آردند و با داليل عميق علمى اثبات 

گردد؛   دارى وسايل توليد متمرآز مى  با پيشرفت سرمايه. سازد   شرايط را مساعد مى خود براى نابودى خويش
دار   گيرد؛ ولى محصول آار همگانى را مشتى سرمايه   خود مى خصلت اجتماعى به  از پيش آار و توليد بيش

دارى توليد بزرگ را آه شرايط مادى   به اين ترتيب، سرمايه. ها تعلق دارد  آند، زيرا وسايل توليد به آن تصاحب مى
 دارى با شيوه  شيوه توليد سرمايه براى تعويض. آورد  تحقق سوسياليسم است را خود به وجود مى

داران به مالكيت اشتراآى همه جامعه   يستى، بايد وسايل توليد از مالكيت خصوصى طبقه سرمايهسوسيال
  .درآيد

آورنده جامعه جديد  دارى و پديد  تاريخى طبقه آارگر را به مثابه گورآن سيستم سرمايه ، نقش  و انگلس مارآس
ياسى و اجتماعى توضيح و تشريح آمونيستى را به طور همه جانبه از زواياى اقتصادى، علمى، فلسفى، س

  ها فاقد وسايل توليد را آه به دليل ادامه زندگى مجبور به فروش  دارى، خود، پرولترها يعنى انسان سرمايه. کردند
. يابد  دارى، پرولتاريا نيز رشد و تكامل مى  به موازات رشد سرمايه. آورد  نيروى آار خود هستند، به وجود مى

 ظ سيستم استثمارگر موجود، هيچ نفعى ندارد و در انقالب اجتماعى نيز غير از زنجيرهاىطبقه آارگر، در حف
، دشمن اصلى خود،  برای کسب مطالبات شانآارگران در هر گامى. دهد   چيزى از دست نمى، خوداسارت

ارزه بين آارگران مب. بيند   را در مقابل خود مى و نيروهای سرکوبگر دولت حامی سرمایهداران  يعنى طبقه سرمايه
 از هر  آارگران، به مثابه طبقه توليدآننده، بيش. گردد  اى تبديل مى  مبارزه خصمانه داران همواره به  و سرمايه

د، به همين دليل اين طبقه همواره براى برانداختن سلطه و ن ستم و استثمار قرار دار طبقه ديگرى در معرض
ترين و پيشروترين طبقه در امر انقالب   بنابراين پرولتاريا، انقالبى. آند   مى و مبارزه داران تالش  استثمار سرمايه

  . است و نابرابریآن آردن فقر و ستم  اجتماعى در جهت محو آامل مالكيت خصوصى و لغو آار مزدى و ريشه
ها و    هدفند آه نيروى طبقه آارگر در تشكل و آگاهى طبقاتى و دركه ا تاآيد آرد همچنين،  و انگلس مارآس

 آارگرى براى اين آه پيروز شود، بايد به علم سوسياليسم مجهز  جنبش.  در مبارزه طبقاتى است وظايف خويش
يابى و آسب   آنند، در تشكل  احزاب آمونيست، آه منافعى جدا از منافع طبقه آارگر براى خود تصور نمى. گردد

بنابراين، براى اين آه پرولتاريا . آنند  ايفاء مىا راساسى آگاهى طبقاتى و سوسياليستى طبقه آارگر نقش
  . خود را داشته باشد کارگری کمونيستی آند و جامعه آمونيستى را بسازد بايد احزابواژگونبتواند بورژوازى را 

 در جامعه.  بحث حزب و طبقه و قدرت سياسى يكى از مباحث مهم و گرهى مبارزه طبقاتى است،بدين ترتيب
آوچك  هاى   گروه محافل و فردى و يا در هایشود و فعاليت  رد مىنآو کار متحد و متشکل در  اى آه حزبيت 



 ٦

   نگرشبا. دارى است  اى است آه متعلق به دوران پيشاسرمايه  مانده   عقبنظرگردد،   غيرحزبى تبليغ مى
نشان نمی دهد، به روابط و آن پراتيکی از خود  و نه براى تغيير می کند تفسير که صرفا جهان را» روشنفكرانه«

  .مناسبات نابرابر موجود چشم می بندد
ی می اما طبقه کارگر را به عنوان سياهی لشکرنامد،   از سوى ديگر حزب و سازمانى آه خود را آمونيست مى

به   جدا از هر تعریفی که از خود می دهند که هستند برساند، احزابیحاکميت حزب را به آن و یا این که بيند
 .ربطی ندارند  و برقراری حکومت کارگری سوسياليستیکل و متحد و آگاهش مت اجتماعى طبقه آارگر نبشج

ها و ا از طریق شور هستند که کارگران اینبنابراین، هنگامی که هدف حکومت کارگری است به معنای واقعی
 مانند حزب کمونيست آورند، نه این که احزاب کمونيستمی دیگر تشکل هایشان حکومت خود را به وجود 

این امر مغایر با اهداف و آرمان های جنبش .  بنامدشوروی، حاکميت حزبی خود به جای حاکميت طبقه کارگر
  .کارگری سوسياليستی است

  
  زنان و انقالب

  زن، در تالش.  بسيار مهمى از تحوالت اجتماعى و انقالب است  و نابرابرى، بخش رهايى زن از ستم و تبعيض
 رهايى خود آليه روابط و مناسبات آهن پدرساالرى را از بين ببرد و در جهت آزادى و برابرى جنسى گام است با
، ١٩١٧نخستين نمونه تاريخى آن، حضور فعال زنان در به ثمر رساندن انقالب آارگرى سوسياليستى . بردارد
  . است بودهروسيه
، را منتشر آردند و به »رابوت نيتزا«اى به نام   ، روزنامهها براى متشكل آردن زنان، به ويژه زنان آارگر  بلشويك

هاى آارخانه در جهت دخالت سياسى و   آميته و وسيله آن، زنان را به شرآت در فعاليت متشكل در شوراها
  .اجتماعى تشويق آردند

ثبت قانونى ازدواج، هاى نخستين انقالب اآتبر، قوانين و مقرراتى درباره برابرى واقعى زن و مرد مانند   در ماه
اجازه طالق، لغو نامشروعيت، لغو اجبار زنان در پذيرفتن نام خانوادگى شوهر و تبعيت از محل سكونت شوهر 

در دوران رياست الكساندر آلنتاى بر آميسارياى رفاه اجتماعى خلق، قانون آار به تصويب رسيد و طى . وضع شد
قبل و بعد از (  هاى اجتماعى، مرخصى دو ماهه حاملگى  مهآن مقرراتى درباره هشت ساعت آار روزانه، بي

 زنان  بخش. ، زمان شيردادن نوزادان در ضمن آار و ممنوعيت آار آودآان و آار شبانه زنان تصويب شد)زايمان
سوادى به   هايى با هدف مبارزه با بى  حزب آمونيست شوروى، اقدام به رفع حجاب زنان مسلمان آرد و آالس

مشارآت زنان در « آردند از طريق اجتماعى آردن وظايف خانگى، اين آار به  ها تالش  سوسياليست. ختراه اندا
  . آشيده شود»نيروى آار عمومى

ها بعد به الگوها و   ، دهه١٩١٧الگوها و قوانين شوروى درباره آزادى زنان و برابرى زن و مرد در انقالب اآتبر 
  . تبديل شدها در اروپا  مطالبات عمده فمينيست

 همواره بر رهايى زن و برابرى واقعى زن و مرد تاآيد ،١٩١٧ياليستی اکتبر س، رهبر انقالب کارگری سو لنين
آننده و  آننده، زجرآور، آسل دارى براى او خرد  هاى آوچك خانه  آارگاه. چنان برده خانگى است  زن هم« :داشت

 ى آرده و اشتغال در آارهاى دشوار غيرمولد، جزئى، عصبانىدار  او را اسير آشپزخانه و بچه. تحقيرآميز است
  ».آننده، نيروى او را تباه آرده است آور و خرد گارى آسالت آننده، و بى
 بلكه در آل زندگى، ،ما خواهان برابرى زنان آارگر و مردان آارگر هستيم، آن هم نه فقط در قانون« :گفت لنين مى

  ».اى در اداره عمومى و اداره امور دولتى داشته باشند  ر سهم فزايندهبه اين خاطر الزم است زنان آارگ
  رساله جنبش«اى به نام  مه ها، نخستين آنگره زنان آمونيست را برگزار آردند و مقدمات انتشار روزنا  بلشويك

جتماعى زنان و در اين روزنامه عالوه بر تاآيد به برابرى اقتصادى، سياسى و ا. را فراهم آردند» زنان آمونيست
در تدوين برنامه . شد نوشته مى» آانون خانواده«و » آدبانوگرى«ها، مقاالتى نيز در نقد   تضمين حقوق آن

  ها و اهداف رهايى زن، زنان آمونيستى مانند الكساندر آلنتاى، اينسا ارمند و آالرازتكين، نقش  سياست
 .اى داشتند  برجسته

نان از آو برای . گر و دهقان حضور پيدا می کرد و در مباحث آنان شرکت می کردلنين، همواره در جلسات زنان کار
ستم و تحقير مضاعف زنان کارگر در جامعه سرمایه داری سخن می گفت و اشاره می کرد که دولت شوروی، آن 

 سال چه در این مدت کوتاه توانست انجام دهد، بيش از کارهایی بوده که جمهوری های جهان، در طول یک صد
 می کرد تا زنان سهم برجسته ای در دفاع از کشور و بنای حاکميت سوسياليستی به روی اصرا. انجام داده اند
  .عهده بگيرند

: بود، خطاب به او گفت» تورچستو«سرافيمویچ، نویسنده، نوشته است لنين مشغول گفتگو درباره مجله . آ
 تی، زن روستایی ندارید که بگویی؟ مگر نه این که در حاکمياین را به من بگو، چرا شما درباره زن شورو... بخ«

 آنان هم اکنون، در حوزه گسترده ای . زن، نقشی فوق العاده به عهده دارد-ياليسم س سو-بازآفرینی شده نوین 
نگاه کنيد که چطور زن ها، حتی در روستاها، برای . از فعاليت های مردمی برای نخستين بار گام گذاشته اند

در اندک سال هایی که در پی می آید، ما باید زنان دکتر، زنان . لعه و کسب آموزش و پرورش مشتاق هستندمطا
وی بعد از یک مکث » .کارشناس کشاورزی، زنان مهندس، زنان دانشمند و زنان سياست مدار داشته باشيم، بله

سهم زیادی از پيشرفت ما به آنان مربوط و ما باید نوشتن را درباره زنان مان شروع کنيم، «: متفکرانه ادامه داد
  )١٨١ و ١٨٠گذری کوتاه بر زندگی والدیمير ایليچ لنين، برگردان هادی پاکزاد، صص (» .وابسته است

 سرمایه داری به صادی با تثبيت بوروکراسی حزبی به جای دمکراسی پرولتری و اقت در شوروى،١٩٣٠اما در دهه 
 سياسى و اجتماعى ديگر  اقتصادی،هاى  عاليت زنان نيز مانند همه عرصه عرصه ف،ياليستیسجای اقتصاد سو
  .داد» خانواده سوسياليستى؟ « شد، جاى خود را به تقديس  نقدهايى آه از آانون خانواده مى .محدودتر گرديد

  
 



 ٧

   لنين»چه باید کرد؟«
دهی در جنبش  ازمان، بی شک همه جانبه ترین مباحث و انتقادهای مربوط به س»چه باید کرد؟«جزوه 

گسيخته جنبش  سوم و وضعيت از همباید دوره«: به قول لنين. سوسياليستی را به خود اختصاص داده است
  ».روسيه را از ميان برد

، تاکيد کرده است که انتشار این جزوه با تاخير روبرو »چه باید کرد؟«عالوه براین، لنين در پيشگفتار چاپ نخست 
از نقایص بسياری هم که در طرز «بدین سان، او . دليل با عجله به نگارش در آمده استشده بود و به همين 
  . است پوزش خواسته بود» انشاء این رساله موجود

د نقد قرار داده است که با رواین نظر را ماو .  لنين، اهميت ویژه ای به کار تئوریک داده است»چه باید کرد؟«در 
دارد از یک دوجين برنامه مهم تر هر قدمی که جنبش عملی بر می «رکس دایر بر  معروف ماآوردن بخشی از نامه

 جنبش سوسياليستی روسيه را توجيه کوشيدند آشفتگی نظری و پراکندگی سازمانی آن دوره، می »است
 اگر واقعا  به رهبران حزب آلمان خاطرنشان ساخته بود کهلنين، تاکيد دارد که کارل مارکس، در همان نامه. کنند

پرنسيب «اید پس به خاطر برآوردن مقاصد عملی جنبش قراردادهایی ببندید ولی متحد شدن را الزم دیده 
های تئوریک را از سه ش لنين، در آن موقع، اهميت آموز. نکنيد» های تئوریکگذشت «را روا نداشته و » فروشی

 گرفت و هنوز با ال دموکرات تازه داشت شکل میاول این که، حزب سوسي. دانستجنبه برای حزب حياتی می 
دوم این که، لنين به .  های سوسياليستی درون طبقه کارگر مرز خود را شفاف تر نکشيده بودسایر نظریات جریان

المللی می نگریست و نقد و بررسی و آگاهی جنبش و تشکل سوسياليستی به عنوان جنبش و تشکلی بين 
های آخرین قطعنامه » رونویسی«اما لنين .  دانستیگر کشورها را مهم و حياتی میبه تجارب جنبش کارگری د

 دانست و اعتقاد داشت که می بایست به طور مستقل و دیگر کشورها را برای حزب سوسيال دموکرات خطا می
ره به این سوم این که، وی با اشا. به تجارب عملی و نظری سایر کشورها توجه زیاد داشت با نگرشی انتقادی

موضوع که برخی از وظائف و تکاليف انقالبی در جامعه روسيه منحصر به همان کشور هستند و در مقابل هيچ 
اند، به خود ویژگی مسائل سياسی، تشکيالتی، نظری و یک از احزاب سوسيال دموکرات جهان قرار نگرفته 

  . برنامه ای حزب سوسيال دموکرات روسيه تاکيد ویژه ای داشت
اهميتی عظيم »  انقالبیآگاهانه«، تاکيد دارد که مارکسيسم برای کار »چه باید کرد؟«ين، در آخر این بخش از لن

  . دارد
مشخص شده »  تئوریک اهميت مبارزهانگلس درباره«که زیر عنوان » چه باید کرد؟«لنين، در بخش دیگری از جزوه 

 چگونگی پيدایش خودآگاهی نزد ه نکته بسيار مهمی در بارهاست، با استفاده از نقل قولی که از انگلس آورده ب
  رهبران طبقههای کارگری اشاره کرده است، به ویژه وظيفهها و سازمان کارگران پيشرو، و اشاعه آن ميان توده 

که در تمام مسائل تئوریک بيش از پيش ذهن خود را روشن سازند، بيش از پيش از زیر بار نفوذ « :این است
ارات سنتی متعلق به جهان بينی کهنه آزاد گردند و هميشه در نظر داشته باشند که سوسياليسم از موقعی عب

این .  را مورد مطالعه قرار دهندکه به علم تبدیل شده است ایجاب می کند که با آن چون علم رفتار کنند یعنی آن
 های کارگر  و شفاف است، باید در بين تودهطریق حاصل شده و به طور روزافزونی روشنخودآگاهی را که بدین 
تر فشرده و  ها را هر چه بيش تر گسترش داد و هر دو سازمان حزب و سازمان اتحادیهبا جدیتی هر چه تمام 

  »...محکم ساخت
یک نکته مهم دیگر در استدالل لنين، مربوط به نقش روشنفکران سوسياليست و پيشگام کارگران در چارچوب 

  .در داخل روسيه است» های مخفی حزبیکميته «تشکيالت و
راهنمای مبارزه  به عنوان یک سند سياسی کمونيستی، همواره جزوه چه باید کرد؟ لنين،صروری است که 

 .قرار گيردطبقاتی همه نيروهای کارگری سوسياليستی 
 

 آینده شورویهشدار لنين درباره 
با .  می برديل او را رو به تحلتی سالم،ه ها در بدنش مانده بودیکی از گلول که ١٩١٨ در سال تروربعد از  لنين،

ایف کشور  وظاما با وجود وضع جسمانی بيمارش به امور روزانه و. گهان حالش بدتر شدا، ن١٩٢١شروع زمستان 
او در این سخنرانی ضمن برشمردن .  کردنی کنگره حزب سخنرایازدهمين، برای ١٩٢٢در مارس . ادامه می داد

او بار دیگر تاکيد کرد که عليه عناصر . وردهای انقالب، در عين حال شدیدا حزب را مورد انتقاد قرار داددستا
  .این آخرین کنگره ای بود که لنين سخنرانی کرد.  صورت گيرد جدیسرمایه داران سازمان دهی

درباره مباحث مهم را تصميمات . وی قوق العاده به کار جمعی اهميت می داد و آن را همواره تشویق می کرد
 میابی یگذاشته شود، نادرست ارزن ن این که در شورای کميته حزب و یا در شورای کميساریای خلق در مياوبد
  . بحث شود و به طور کلی توافق جمعی حاصل شود مباحث، دقيقام تما پيراموناو تمایل داشت تا. کرد

 در جریان جنگ داخلی، هنگامی که کنگره ها با مشکالت  حتی،، هرگز زیر پا گذاشته نشدنيناین اصل در زمان ل
  .فراوان برگزار می شد، با وجود این هر سال به طور منظم تشکيل می گردید

اما کنگره با دستورالعمل . ، به دليل بيماری نتوانست حضور داشته باشد١٩٢٣لنين، در دوازدهيمن کنگره در سال 
  .های وی اداره شد

 برای نمایندگان سيزدهمين کنگره حزب ،این نامه. بود»  به کنگرهنامه«های لنين، به کنگره یکی از اخرین نوشته 
هداشتن وجدت حزب پافشاری کرده بود و گ قرائت شد که در آن، لنين مجداد بر ضرورت سالم ن١٩٢٤در می 
نامه به این در . بودری کميته مرکزی را به مثابه شرط ضروری برای حزب مورد توجه قرار داده ا استو وانسجام

کنگره پيشنهاد کرده بود که شمار اعضای کميته مرکزی به تعداد مناسبی اقزایش پيدا کند که این امر برای بهبود 
 جلوگيری از برای«بخشيدن به اعتبار و اقتدار کميته مرکزی به عنوان یک مجموعه مشترک ضرورت داشت و 

 لين، نامه ». الزم بودآینده حزباطی برای رفکسب نفوذ ا کوچک کميته مرکزی در تعارضات بين بخش های
  . بودحاکميت مطلق آن بر باالی سر طبقه کارگر برای وحدت و یشو نگرانی ها سرشار از دلواپسی ها
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تروتسکی با طرح لنين برای تقویت کميته مرکزی با افزایش اعضای آن، مخالفت کرد، اما مخالفت وی توسط 
  .کميته مرکزی رد شد

 در نامه اش مقوله استحکام حزب را از دیدگاه خصوصيات فردی تعدادی از اعضای کميته مرکزی که مختصرا يننل
. زینویف، کامنوف، تروتسکی، بوخارین، پياتاکف، و استالين را در برمی گرفت، توصيف و مورد بررسی قرار داده بود

او .  انقالب اکتبر نمی توانست تصادفی باشدوی خاطرنشان کرد، سلوک تسليم طلبانه کامنوف و زینویف در شب
ود از ضدبلشویسم تروتسکی و مبارزه وی عليه کميته مرکزی نام برد و تروتسکی را به عنوان مردی ارزیابی نم

 ،لنين. اطی در دست می گيرد و با زیاده روی، مشتاق فرمانبرداری مردم استرفکه امور را با خود اطمينانی ا
 از تردیدهای خود درباره ،ينن در همان نامه، ل».او با ماست، اما یکی از ما نيست«: تباره تروتسکی نوشرد

در صورت تمرکز قدرت زیاد در دستان او، به خاطر خطاهای شخصی عمده اش، قادر به «: استالين نوشت
الين در پست ی از کنگره درخواست کرد تا جایگزینی استو» .استفاده از قدرت، با بصيرت الزم نمی تواند باشد

لنين اعتقاد داشت که این مقام توسط شخصی باید اشغال شود . دبيرکلی کميته مرکزی مورد بررسی قرار گيرد
از تمام جهات دیگر از رفيق استالين که تنها یک امتياز دارد، متفاوت باشد، بدین معنی که شکيباتر، صادق «که 

  ».م تر دمدمی و غيره باشدتر، فرهيخته تر و نسبت به رفقا با مالحظه تر و ک
سيزدهمين کنگره، به بررسی مبارزه سازش ناپذیر استالين عليه تروتسکيسم و دفاع استالين از مشی 

گذری کوتاه بر زندگی والدیمير  (. پرداخت و وی را در پست دبيرکلی کميته مرکزی حزب ابقاء نمود»لنينيستی«
  )٢١٣ و ٢١٢لنين، برگردان هادی پاکنژاد، صص 

دین ترتيب، لنين با شناختی که از اعضای رهبری حزب بلشویک داشت نگرانی خود را ابراز کرد اما مرگ به وی ب
 سالی که از ٦  حدودزیرا در مدت.  و  حکومت پرولتری بپردازد سوسياليستیامان نداد تا در آرامش به امر اقتصاد

یا درگير محاصره امپریاليستی و جنگ آن ها اره طبقه کارگر روسيه و بلشویک ها و لنين، هموانقالب می گذشت 
 به اقتصاد  لنين هميشهاما با این وجود. و یا درگير جنگ داخلی و مهم تر از همه قحطی و گرسنگی مردمبودند 
  .ياليستی و حکومت کارگری تاکيد می کردسسو

زی غعلت خونریزی ملنين به  ، در ساعت شش و نيم بعد از ظهر،١٩٢٤ یکم ژانویه  ودر بيستسرانجام 
  .ياليستی استسرمان لنين، همواره زنده و راهنمای انقالب کارگری سوآ .درگذشت

  
  جدل گرایشات درون حزب بلشویک درباره نپ، سوسياليسم در یک کشور و اقتصاد سوسياليستی

 همه  دخالت کند، در حالی که١٩٢٤-١٩٢٨ به بعد، زنده نماند که در بحث هاى مهم ١٩٢٤سال  لنين، از
لنيسيم، اصطالحی بود که . را نمايندگى می کنند» لنينيسم«مدعى بودند که  گرایشات درون حزب کمونيست

در نتيجه به مرور زمان ناسيوناليسم روسی و گرایش سرمایه داری . پس از مرگ لنين در شوروی طراحی شد
در حالی که . داری را ادامه داددر حزب کمونيست روسيه و در کمينترن غالب شد و راه رشد سرمایه  دولتی

به اصطالح رشد » نپ«لنين، می گفت که .  دارى نباشد انقالب بر سر اين بود که دیگر در روسيه سرمايه
  . آورده است دارى را به بار سرمايه

اساسا اقتصاد کمونيستى، اقتصاد . بحث بر سر نپ و اقتصاد سوسياليستی از مباحث گرهی بلشویک ها بود
وقتى هر کس به اندازه نيازش از . کس به اندازه نيازش تعلق گيرد  است، یعنی از این اقتصاد به هراجتماعی

  .جامعه سهم می برد، به معنی این است که اقتصاد دچار بحران نيست و توزیع آن نيز عادالنه است
اه توليدى نيست، سرمايه در جایگ وقتى انقالب پيروز شد و از سرمایه داری خلع يد شد، وقتى کسى مالک

. وقتى جبر انباشت و ثروت اندوزی وجود ندارد و غيره، ديگر به ادامه راه رشد سرمایه داری نيازی باقی نمی ماند
 که کارگر هم چنان نيروى ه بودمانددیگر نيازی باقی ن، ١٩٢٤ و ١٩٢٣ روسيه، به ویژه از سال های در جامعه
ین ترتيب، روابط انسان با انسان در توليد، و رابطه انسان با ابزار توليد بد. بفروشد و دستمزد دریافت کند کارش را

  . دگرگون می شود
مارکس و انگلس به انقالب جهانى و . یکی دیگر از مباحث مهم آن دوره، بر سر سوسياليسم در یک کشور بود

اما نمی توان از این نظر . کمونيستى را انقالبى جهانى می دانستند انقالب اروپا تاکيد کرده بودند و انقالب
نظری   چنينیمارکس و انگلس به این نتيجه رسيد که سوسياليسم در يک کشور غيرممکن است و اگر کس

  . داشته باشد از اصول مارکسيسم عدول کرده است
، درون حزب کمونيست روسيه شدت گرفت، کليه جريانات درون ١٩٢٥در پروسه جدل و مباحثی که در سال های 

  .رعوب نظريه اقتصادی سرمایه داری دولتی شدندآن، م
نياز از  طبقه، جامعه بى  یک سئوال مهم دیگر این بود که آیا در روسيه ساختمان کمونيسم بمثابه جامعه بى 

از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه احتياجش ميسر شده است؟ آیا روسيه به سوی  دولت، جامعه
در حالی که امکانات و . لکيت خصوصی در حرکت است، پاسخ همه این مسائل منفی بودلغو کار مزدی و ما

 جواب .، برداشتن چنين گام هایی را ممکن می ساخت١٩٢٤ملزومات اقتصادی و اجتماعی روسيه از سال های 
  .مثبت است و برداشتن برداشتن چنين گام هایی موجود بود

گرايش ناسيوناليستى .  می شوددرگيرروسيه   با معضل اقتصاد،١٩٢٨ تا ١٩٢٥کمونيسم روسی در سال هاى 
تمام ناسيوناليست ها . اپوزيسيون را با اشکال مختلف از بين می برد» سوسياليسم در يک کشور«تحت عنوان 

این مسئله هم از گرایش اجتماعی در جامعه و هم قدرت حاکم درون حزب . در پشت اين بحث سنگر می گيرند
 مارکسيستى  در واقع این جدل ها در پرتو یک نوع گرایش شبه.  دهقانان از آن حمایت می کردند.حمایت می شد
ناسيوناليست ها و بورژوازى بزرگ به حمايت از اين گرایش برخاستند و بوروکراسى را پايه مادى . مطرح می شد

 را بر اهداف و منافع طبقه  دولتیريزى اقتصاد دولتی و صنعتى کردن روسيه، و بوروکراسى دادند و رهبری برنامه 
  . کارگر ترجيح دادند
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 ظاهرا با حمایت از نظر لنين در مورد نپ، سوسياليسم در یک کشور و انتظار فعال شبه مارکسيستی،گرایشات 
  .  جهانى، گرایشات دیگر دورن حزب را منزوی و شدیدا پاک سازی کردند براى انقالب

غيره، موضع کسانی را که به دنبال سرمایه داری دولتی  دارى دولتى، نپ و  های لنين، در مورد سرمايه  بحث
در حالی که لنين در جهت حفظ قدرت . زیرا آن ها به این بحث های لنين اتکا می کردند. بودند تقویت می کرد
 لنين، خطر زیرا تا هنگام مرگ. ها را مطرح کرده بود  این بحث ، آن هم برای یک دوره معينپرولتاريا در روسيه

دارد که نشان می  های زیادی وجود اما اسناد و فاکت . نابودى حاکميت پرولتاريا در روسيه منتفى نشده بود
بنابراین، گرایش . مشغله لنين را گرفته بود از این رو، امر اقتصاد، شدیدا. دهند لنين از وجود دولت ناراضى بود

 احيا نمود که بورژوازی پشت آن اهداف و سياست های خود ناسيوناليستی و شبه مارکسيستی روسيه بزرگ را
یکی از مسائلی بود که مورد بهره برداری ناسيوناليسم » سوسياليسم در یک کشور«در واقع تز . را پيش برد

  .روسی قرار گرفت
ادامه حاکم، چرا ناگزير است توليد سرمايه داری را  سئوال مهم در این ميان این است که طبقه کارگر متشکل

این با منطق علمی و اقتصادی . تعيين کند و تحت سلطه سرمايه کار نماید دهد، برای خودش دستمزد
مگر نيرویی بر باالی سر طبقه باشد که این وضعيت . سوسياليستی و موقعيت طبقه کارگر حاکم در تضاد است

  . را به نام طبقه در حاکميت محکم کرداین نيرو همان قدرت حزبی در روسيه بود که پای خود. را بر او تحميل کند
از این رو پرداختن به اوضاع . معنای واقعى و عينى امری مهم و حياتی در ادامه انقالب روسيه است امر اقتصاد به

مورد بحث و ن دوره روسيه را آاز هر نظر بخواهيم وقایع .  نمی تواند امر اقتصاد را نادیده بگيرد،آن دوره روسيه
از این رو، آن نظری که اقتصاد را معضل اصلی و . دهيم اقتصاد زیر بنای بحث مان را تشکيل می دهد بررسی قرار

  .پایه ای روسيه قرار نمی دهد، نظری ناقص است
دار و  سرمايه . دارى، به وجود اجتماعى طبقات معينى با وسائل توليد معينی نياز دارد سرمايه  قوانين حرکت
هم باید بتواند در هر  رایطی به دنبال ابقاى موقعيت و قدرت خويش است و کارگردار در هر ش طبقه سرمايه

این از قوانين پایه ای و غيرقابل گریز مبارزه و . شرایطی به دنبال منافع اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود باشد
افتد سرمايه  نشان داد که در سيستم سرمایه داری دولتی هر اتفاقی بي،تاریخ شوروی. جدل طبقاتی است

  . دارى با تمام قدرت به قوانين و حرکت خود ادامه می دهد 
در مورد کليه امور اقتصادی و اجتماعی از جمله کليه مسائل توليد  ، مستقيماخود در شوراهای  کارگرانوقتی

انين تبادل نظر می کنند و تصميم می گيرند، آن موقع است که جایی برای بحث در مورد انباشت سرمايه و قو
و به اندازه  نيروى کار ديگر کاالى کسی نيست که از راه فروش آن زندگى کند،. باقی نمی ماند سرمايه

کار به عنوان يک وظيفه اجتماعى شناخته می شود و ماهيت کااليى نيروى کار در مسير . بازتوليدش مزد بگيرد
 کسی که از.  قدرت طبقه پرولتاریا معنی ندارداگر غير از این ها باشد حاکميت انقالبی و. نابودی قرار می گيرد

 سرمایه داری دولتى به عنوان اقتصاد پرولتاريایی نام می برد آشکارا آرمان سوسياليسم را نفی حاکميت حزبی و
  .می کند

نيروهاى مولده در يک  آن مقدارى که براى بازتوليد پس از کسر مارکس، در برنامه گوتا روشن کرده است که
در این جا دیگر قانون ارزش اضافه حاکم . می رسد» به هر کس به اندازه کارش«ترده الزم است، مقياس گس

به سادگى طبقه کارگر تصميم می گيرد که چه مقدار از ثروت مجددا صرف بازتوليد وسائل توليد بشود، . نيست
ن خود در جهت مناسبات اى که در درو  جامعه. تصميم می گيرند که در چه سطحی و چه چيزی را توليد کنند

سوسياليستى گام برمی دارد و نيروى آگاهى طبقه کارگر متحد و متشکل ضامن آن است، سرمایه داری در حال 
 .  پرولتاريا تمام شود مهم ترین وظايف اقتصادى انقالب پرولترى وظايفى است که بايد به نفع. اضمحالل است

 
   و فروپاشی شورویقدرت مطلق ژوزف استالين

لنين، با . نين، دست کم دوازده سخنرانی، گزارش یا بخش هایی از کتاب های مهم درباره مساله ملی داردل
توجه به اهميت مبارزات رهایی بخش ملی و حق تعيين سرنوشت ملت ها، روشنگری های شفافی در تئوری 

. ت ها را به عهده داشت پس از انقالب، استالين در پست کميسر، مسئوليت ملي.ه استمارکسيستی انجام داد
، ایجاد گردید در بر گيرنده پانزده جمهوری و نواحی خودمختار ١٩٢٢اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی که در 

  . حل مسئله ملی، یکی از موارد مورد اختالف بين لنين و استالين بود. بی شمار شد
 دوره صنعتی شدن انبوه و مبارزات داخلی .بودهه پرتالطمی در تاریخ روسيه  شامل د١٩٣٩ تا ١٩٢٩سال های 

  .  کرد  داشت، و قدرتی نامحدود را اعمال می را بر جامعه روسيهحاکميت مطلق خود ،ژوزف استالينکه در آن 
را آزاد نمود، این ) NEP(ود را ارائه نمود، برنامه اقتصاد جدید  خبرنامه پنج ساله، استالين اولين ١٩٢٨در سال 

 و فشار زیادی بر  هایی بود که با هدف تجمع سریع منابع سرمایه در دست دولت بود اولين برنامه از شمار برنامه
  .نيروی کار تحميل می شد

 .ساخت  می محکم تر را نيز رفت، استالين قدرت شخصی خود  ساله به پيش می های پنج  در حالی که برنامه
از ميان شش .  یا اعدام نمود و ها هزار نفر از شهروندان شوروی را دستگير، تبعيد  ده نيزپليس مخفی شوروی

 که با لنين بودند، همگی توسط استالين از حزب ١٩٢٠عضو اصلی بازمانده از کميته اجرائی پوليتبرو در سال 
، و مدیران صنعتی در ارتش سرخبلشویک های قدیمی که به لنين وفادار بودند، افسران بلندپایه . پاکسازی شدند

های شوروی به امر تمرکز کنترل در   ها در دیگر جمهوری  پاکسازی.  از کار برکنار شدندپاکسازی های بزرگاین 
  .اتحاد جماهير شوروی کمک نمود
، لئونيد برژنف، یور آنروپف، يتا خروشچفنيکی به ترتيب، به ، رهبری شورو١٩۵٣پس از مرگ استالين در سال 

پس از مرگ استالين تحوالتی که در رهبری شوروری صورت گرفت، هر چه . کنستانتين چرنکو و به گورباچف رسيد
 که ابزار آالت ، با وجود این١٩٧٠ و ١٩۶٠مثال در دهه های . بيش تر ضعف های اقتصادی این کشور را شدیدتر کرد

  کمبودهای اساسی وجود داشت وو دیگر کاالها بيش تر بود، اما بر عکس در عرضه مهم مسکن و مواد غذائی
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در این دوره فروپاشی فزاینده و علنی ساختارهای اقتصادی و سياسی اتحاد شوروی، و تعدیل و . کافی نبود
ایی رسيد که ماموران داخلی ران شوروی به ج برای کنترل بح١٩٩١تالش گورباچف، تا سال . اصالحات بود

 را سازمان دهی کردند که موقعيت سياسی کودتای ماه اوت شبه  و طرفداران سرمایه داری دولتی،حکومت
  .گورباچف را بيش از پيش متزلزل کرد که سرآغازی برای فروپاشی کامل شوروی شد

ز دوران شوروی سابق، پس از فروپاشی شوروری، گورباچف، رقيب قدیمی خود و اولين رئيس جمهوری پس ا
  .بوریس یلتسين را به از هم پاشاندن شوروی به منظور ارتقای منافع شخصی خود متهم نمود

در نتيجه کشمکش و . ، اوج گرفت١٩٨٠ معضل الینحل شوروی بود که در اواخر دهه یکملی گرایی بدین ترتيب، 
و گروهی که فقط خواهان ایجاد کشور ی را یک پارچه نگهدارند شورو خواستند  تنش ميان آن هایی که می

ی قدرت خود را از دست داده  عمال حکومت شوروقدرتمند روسيه بودند و یا در جمهوری هایی مانند آذربایجان
  . تشدید شد هر چه بيش تربود،

د شوروی به آخرین اقدام انتقال قدرت از اتحا.  از هم پاشيد١٩٩١  دسامبر٢۵ به طور رسمی در ،اتحاد شوروی
ای این کشور را از  مربوط به کدهایی بود که اطالعات مربوط به تسليحات هسته » اسناد« با انتقال ،روسيه

  . ساخت گورباچف به یلتسين منتقل می
درست چند ساعت . ، یلتسين در پایان دوره زمامداری سياسی خود قرار گرفت١٩٩٨پس از بحران مالی سال 

، یلتسين، استعفای خود را اعالم کرد، و دولت را به دست نخست وزیر کم تر ٢٠٠٠سال پيش از آغاز اولين روز 
و رئيس سازمان جانشين ) ب.گ.کا(پوتين، یک افسر سابق .  انتقال دادوالدیمير پوتين ، یعنیشناخته شده خود

، رئيس جمهور تازه به سادگی رقبای خود را در ٢٠٠٠ سال  مارس٢۶ر د. پس از فروپاشی شوروی بود) ب.گ.کا(
 ریاست جمهوری روسيه  انتخاباتدر. انتخابات ریاست جمهوری شکست داد و در اولين دور رای گيری پيروز شد

    .ه است درصد آراء را کسب کرد٧١ پوتين، نيز اعالم شد که ٢٠٠۴ سال در
  

   !ده روزی که دنيا را لرزاند
 در جریان واقعيات به روسيه سفر کرد تا مردم جهان را یی، آمریکا یک ژورناليست انترناسيوناليست،جان رید

 مسافرت جان رید به روسيه، کتابی تاریخی بود به نام نتيجه .قرار دهد  سوسياليستی این کشورانقالب کارگری
 بورژوازی بين المللی در مورد انقالب اکتبر  تحریفات از یک سوجان رید، با این کتاب،» .ده روزی که دنيا را لرزاند«

  .شناساند مردم جهان  بهترین وجهی به بزرگ ترین انقالب جهانی را به واقعيات از سوی دیگر، را کنار زد و١٩١٧
  در صف نان،کارگران، دهقانان، در ميان سربازان،  در روسيه در حال انقالب، در همه جا، در جبهه جنگ،،جان رید

شبانه پتروگراد، محافل سرمایه داران، جلسات روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و در گنگره های تئاترهای 
  . و وقایع انقالب را از نزدیک و مستقيما دنبال می کردمی شدحاضر احزاب سياسی 
 ١٩١٧الب اکتبر  عمق انقا لحظات با شکوه و واقعيات و، خواننده را ب»ده روزی که دنيا را لرزاند«از این رو، کتاب 

  . آشنا می کندروسيه
خواند، زیرا مردم  سياست، اقتصاد و تاریخ می. سراسر روسيه خواندن می آموخت... «: جان رید، می نویسد

در هر شهر و اغلب قصبات، در سرتاسر جبهه، هر دسته سياسی روزنامه خود را داشت ... خواستند بدانند  می
شد و به داخل ارتش  طریق هزاران سازمان پخش می ها هزار رساله و نشریه ازصد. و گاه دارای چند روزنامه بود

عطش برای کسب دانشی . شد وچه ها راه می یافت و منتشر میکو به دهات، به درون کارخانه ها و در ميان 
راد هميشه در پطروگ. ... که مدت های مدید بر روی مردم بسته بود در اثر انقالب به نحو شگرفی امکان بروز یافت

سه چهار مجمع بر قرار بود که هرگونه تالشی برای محدود ساختن زمان سخنرانی ناطقين با ممانعت قاطع روبرو 
  » ...شد و هر فرد امکان کامل می یافت تا هر احساس و نظری را که دارد بيان کند می

 کند که چگونه هم در رهبری حزب  میبه زیبایی توصيفجان رید، لحظات پيچيده و پرشکوهی ار انقالب اکتبر را 
سپس کارگری «: بلشویک و هم در ميان توده کارگران و دهقانان در مورد قيام عليه حکومت تزاری اختالف بود

من از «: خشن و زمخت از جای برخاست و با چهره ای در هم فشرده از خشم و با لحنی پر از خشونت گفت
اما از حاال من به شما . شما به راه خودتان بروید.  طرفدار قيام هستيمما. طرف پرولتاریای پطروگراد حرف می زنم

  ».گوشزد می کنم که اگر شما جلو انحالل شوراها را نگيرید، حساب ما با شما پاک است
روز سوم نوامبر، «:  رهبری لنين آشنا می کند، جان رید، مردم دنيا را با»ده روزی که دنيا را لرزاند«در کتاب 
 اکتبر برای اقدام خيلی ٢۴: در آن جلسه لنين گفت. لشویک در جلسه مشاوره تاریخی خود گرد آمدندرهبران ب
 اکتبر هنوز همه نمایندگان به گنگره نرسيده ٢۴و تا روز . قيام احتياج به پا یه ای در سراسر روسيه دارد. زود است

ان کنگره تشکيل یافته و برای یک جلسه بزرگ، تا این زم.  اکتبر برای عمل خيلی دیر است٢۶از جانب دیگر، . اند
 تا بتوانيم به - در روز گشایش کنگره -.  اکتبر اقدام کنيم٢۵ما باید روز . اخذ تصميمات سریع و قاطع دشوار است

  » با آن چه خواهيد کرد؟! این است قدرت حاکمه: کنگره بگویيم
ناگهان تحت تاثير یک انگيزه درونی  «: می دهدرشگزا  چنينکتاب جان رید، از گنگره شوراهای سراسری روسيه

پا خاستند و ما مشاهده کردیم که به اتفاق هم با آهنگ یک دست که هر لحظه اوج می گرفت، سرود ه همه ب
الکساندر . سربازی سال خورده با موهای خاکستری مانند کودکی بغض کرده بود. بين المللی را می سرائيم
هلهله عظيمی سراسر تاالر . هم زدن چشم ها جلو اشک های خود را بگيرده يد تا با بکولونتای تند تند می کوش

و در پایان سرود، . ... را مملو ساخته بود که پنجره و درها را می شکافت و آرام و ضعيف در آسمان محو می شد
آن هایی را ! رفقا«: دآن لحظه که در ميان سکوت ناراحت کننده سر پای ایستاده بودیم یکی از پشت سر فریاد ز

  »...به خاطر بياوریم که در راه آزادی جان دادند
به عنوان نماینده حزب . رساندانقالب اکتبر را به گوش جهانيان  تا آخرین لحظات با کوشش بی نظيریجان رید، 

 از کنگره  از کنفرانسی به کنفرانس دیگر، او،.کارگری کمونيست آمریکا در انترناسيونال کمونيستی شرکت کرد
 فشار سرانجام جان رید، در اثر . شود روسيهياليستیستا مبلغ انقالب کارگری سوای به کنگره ای دیگر رفت 
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 تب  حالی که سالگی در٣٣، در سن ١٩٢٠ و در سال ای جنگ به بيماری تيفوس مبتال شدکار، در جبهه ه
به خاک دان سرخ، پای دیوار کرملين جان رید، در مي.  بيماری چشم از جهان فروبست این بای داشتشدید

   .سپرده شد
را » ده روزی که دنيا را لرزاند«با عالقه و توجهی فراوان کتاب جان رید «:  در مورد جان رید و کتابش نوشت،لنين

این کتابی است که من آرزو دارم در . من خواندن این کتاب را به تمام کارگران جهان توصيه می کنم. خواندم
این کتاب حقيقی ترین و روشن ترین تصویر از .  نسخه به چاپ برسد و به همه زبان ها ترجمه شودميليون ها

حوادثی است که وقوف بر آن ها برای فهم چگونگی انقالب پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا دارای اهميتی 
ش از این که این اندیشه اما هر کس پي. این مسائل با گسترش بسيار مورد بحث و بررسی قرار دارد. بسزاست

کتاب جان رید بدون تردید در روشن کردن مسئله . ها را قبول یا رد کند باید به اهميت تصميم خویش واقف باشد
  ».ای که مسئله اساسی نهضت کارگری بين المللی است کمک خواهد کرد

  
  جمع بندی

دستگاه «، اين بود آه ١٩١٧مقطع انقالب بدين ترتيب، اميد و آرزوى آارگران سوسياليست و حتا خود لنين، در 
، اما متاسفانه چنين »یابدنظام سوسياليستى استقرار «و » اى از دل شوراها سر برخواهد آورد  رهبرى تازه

 را دروان  ها، جنگ داخلى، فقر و گرسنگى اگر چند سال اول انقالب را به دليل محاصره امپرياليست. نشد
آه لنين خود آن را يك اقتصاد بورژوايى » نپ«برنامه اقتصادى همچنين  و م؛در نظر بگيری» کمونيسم جنگی«

دهى اقتصاد آشور تعيين شده بود، استالين، در   دهى و سامان  ناميده بود و براى يك دوره معين براى سازمان
لزومات ، در حالی که بعد از این دوران مرا اقتصاد سوسياليستى ناميد» نپ«، برنامه اقتصادى ١٩٢٨سال 

 بنابراین، اعالم .اقتصادی و اجتماعی حاکميت طبقه کارگر و سازمان دهی اقتصاد سوسياليستی موجود بود
 دارى دولتى و سوسياليسم بورژوايى و   غير از استقرار سرمايهتوسط استالين،استقرار سوسياليسم در شوروى 

  . يگرى نبودآنار زدن طبقه آارگر از حاآميت و برقرارى حاآميت حزبى چيز د
 تجربه بودند و  در عرصه اقتصاد بى  اى و مهارت آامل داشتند، بر عكس واقعا در عرصه سياسى حرفه   ها بلشويك

  .به همين دليل در اين عرصه نتوانستند آلترناتيو اقتصاد سوسياليستى را سازمان دهند
درس اساسى تجربه . ورت گرفته است بحث ها و تحليل های زیادی ص،درباره دالئل اين ناکامى شورویامروز 

است که انقالب سوسياليستی کارگرى، بدون خلع ید کامل از بورژوازی و بدون   اينکمونيست هاشوروى براى 
 بدون اين  طبقاتیبنياد اقتصادى جامعه، محکوم به شکست است و هر پيروزى سياسى اى ايجاد يک انقالب در

انقالب در .  داشت و نهايتا به ناکامى منجر خواهد شدبقه کارگر نخواهدخوبی برای طاقتصادى، سرانجام  انقالب
لغو مالکيت خصوصی و  مناسبات اقتصادى، نه تحميل پاره ای اصالحات به نظام موجود، بلکه اساسا اين انقالب

وى روی شور انقالبی که هرگز در. کار مزدى و برقراری مالکيت اشتراکى کردن بر کل وسائل توليد و توزيع است
این ها . ی حاکميت خود را به جای حاکميت طبقه به جامعه تحميل کردعالوه براین، حزب کمونيست شورو .نداد

اصول پایه ای مارکسيستی است که عدول از آن ها راهی جز شکست ثمر دیگری برای طبقه کارگر و از این 
  .طریق کل جامعه ندارد

  انقالب روسيه و با مطالعه همه جانبه شوروی،قبل از فروپاشیحزب ما، یعنی حزب کمونيست ایران، سال ها 
مورد نقد و » بولتن شوروی« انقالب را از موضع طبقه کارگر در  اینشکست  و سياسی و اجتماعیدیدالیل اقتصا

که اقتصاد شوروى و واقعيات اجتماعی آن، ربطی به اقتصاد   تا به جامعه نشان دهدبحث و بررسی قرار دارد
. شداز اواخر دهه سی از کمونيسم دور  به عنوان حزب حاکم،ليستى نداشته و حزب کمونيست شوروى سوسيا

 اقتصاد سرمایه داری ، این حزب در قدرتزد؛از حاکميت کنار  را  شوراها و کميته های کارخانهدولت شوروی،
طبقه کارگر  ه موقعيت اقتصادیدر چنين موقعيتی، تفاوت عمد. دولتی را در پيش گرفت و به کار مزدی ادامه داد

رب در این مسئله بود که در بلوک شوروی، مزد کارگر توسط دولت پرداخت غی با طبقه کارگر بلوک بلوک شورو
در .  در هر دو بلوک طبقه کارگر استثمار می شددر عين حال خصوصی،  داری سرمایهطمی شد و در غرب توس

خرد و چه کسی مزد او را پرداخت می  چه کسی  را نيروی کارش برای طبقه کارگر فرقی نمی کند کهحالی که
 کسب قدرت آن چه که برای طبقه کارگر اهميت حياتی دارد مبارزه برای واژگونی سرمایه داری و. کندمی 

 بدون  برابر و انسانیآزاد و حرکت به سوی لغو کار مزدی و مالکيت خصوصی و ساختن جامعه ای سياسی، و
 روسيه، به ویژه از سوی لنين مطرح بود، اما سال های ١٩١٧حرکتی در اوایل انقالب اکتبر  چنين .طبقه است

سکان . مسير اصلی کارگری سوسياليستی خود منحرف شد بعد، به ویژه حدود یک دهه پس از آن، این انقالب از
  .این انحراف نيز مستقيما در دست دولت شوروی به رهبری استالين بود

 از فروپاشى آن شهروندان شوروى سابق به شرايط بدتر  سم در شوروى شكست خورد و پسسرانجام سوسيالي
 سرمايه کودتا در شوروى آخرين مقاومت و تالش نيروهاى. دى، سياسى و اجتماعى دچار شدنداصتالت اقکمش

 اقليت راست منجر شد و به يک مقابل بازار آزاد بود و به نتايجى مخالف اهداف گردانندگانش دارى دولتى در 
 ١٩٢٢بدین ترتيب، تاریخ نوین شوروی که از سال . افراطى ميدان عمل بسيار داد تا امور کشور را در دست گيرند

  . با فروپاشی آن به پایان رسيد١٩٩١آغاز شده بود در سال 
 این طور تبليغات می  حتی سال ها پس از فروپاشی شوروی، آگاهانهبعد از جنگ دوم در اروپاى غربى و آمريکا،

مونيسم  تا فروپاشی این دولت را در افکار عمومی فروپاشی ک شوروى یکی بگيرند دولتبا شد که کمونيسم را
 داشته باشد خوب  مبارزه طبقاتیجنبش کمونيستى و تاريخی اما هر کس که کوچک ترین اطالعى از. بنامند

 در بهترین حالت چيزی جز بلوک شوروی،اين بلوک، عملکردهای اقتصادی و سياسی  می داند که برخالف ادعای
  اقتصادى بودند که به جاى الگویاحزاب پروروس نيز احزاب. شبه کمونيست و شبه سوسياليست نبوده است

ی، ورسياری از آن ها پس از فروپاشی شوب.  بودنددارى دولتى را انتخاب کرده  سوسياليستی، الگوی سرمايه
در خود بلوک شوروی نيز . ناميدند» چپ«حتی نام کمونيست را حذف کردند و خود را احزاب و سازمان های 
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ی به ور و بسياری از احزاب و رهبران سابق حزب کمونيست شوگرایشات مذهبی و ناسيوناليستی رشد کرد
  . رهبران راست و دو آتشه ناسيوناليست محلی تبدیل شدند و قدرت را در دست گرفتند

آن، مربوط می شود  آن جا که به سوسياليسم کارگرى، و مارکسيسم به عنوان چهارچوب فکرى و تئوريکى تا
 اين.  نه شکست سوسياليسم است و نه پايان کمونيسمشکست دولت شوروی و سوسياليسم روسی،

زی  دیگر پافشارى بورژوا امروز.شکست و پايان نوع مشخصى از سوسياليسم و مدل سرمايه دارى دولتى است
. چندان خریدار ندارد،  مبنی بر تداعى کردن فروپاشی شوروى با کمونيسمبين المللی و تئوریسن هایشان

ياليسم علمی با هدف واژگونی سرمایه داری و پایان دادن استثمار انسان از انسان اساسا مبارزه در جهت سوس
  .آرزوی دایمی بشر است

اى  حزب آمونيست شوروى، تاريخ پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشته و از يك سازمان کادرهای حرفه 
ترين   عنوان يکى از سرشناسلنين، به . اى آارگرى و انترناسيوناليستى تبديل شد  توده سياسی به يك جنبش

 براى هميشه چشم ١٩٢٣گذاران اين حزب، تا هنگامى آه در سال   رهبران و متفکران جنبش کمونيستی از بنيان
از جهان فرو بست، در همه مراحل سير تاريخى برای حکومت کارگری با مناسبات شورایی یک لحظه از مبارزه 

  هاى مارآس ز اعضاى فعال انترناسيونال بودند و در اين راه آموزه حزب آمونيست شوروى و لنين، ا. دست نکشيد
اما بزرگ ترین ضعف بلشویک ها و به طور کلی طبقه کارگر روسيه در .  را به خوبى ياد گرفته بودند و انگلس

ه نپ، به عنوان سرمایه داری دولتی که به گفت. سازمان دهی اقتصادی متفاوت از سرمایه داری بورژوایی بود
لنين قرار بود یک دوره جواب گوی کمونيسم جنگی، قحطی و گرسنگی، جنگ داخلی و محاصره امپریاليستی 

شوراهای کارگری و کميته های کارخانه از . شود، پس از مرگ لنين، به الگوی دایمی حکومت شوروی تبدیل شد
در درون حزب صورت گرفت و همچنين تصفيه های شدیدی . حکومت کنار زده شدند و در حاشيه قرار گرفتند

کراسی پرولتری در حکومت تثبيت گردید که سرانجام به فروپاشی بلوک شوروی وبورکراسی حزبی به جای دم
   .انجاميد

 که مارکس و انگلس بينان  شكست خورد؛ اما سوسياليسم علمى١٩١٧بی شک بايد تاآيد آرد گرچه انقالب 
 و ناظر بر مبارزه دایمی  بالندهستثمار سرمایه داری، علمی خالق وگذار آن هستند، علم رهایی بشر از ستم و ا

به  ست کهانقالب جهانى پرولتارياتنها  .طبقه کارگر متشکل و آگاه بر عليه سرمایه داری و نظم موجود است
 پایان می دهد و جامعه ای دارى ثمار سرمايه ت خشونت و ستم و اس و آشتار، سرآوب، جنگتبعيض، نابرابری،

نقد و بررسی عميق تر و همه جانبه تر و واقعی تر ارزش های  از این زاویه. زاد و برابر و انسانی می سازدآ
، و استفاده از تجارب انقالبات دیگر امری مهم برای  روسيه١٩١٧ انقالب کارگری سوسياليستی اکتبر طبقاتی

  .طبقه کارگر و همه نيروهای کمونيست است
 روسيه، انقالبی عظيم، با شکوه و فراموش نشدنی است که تجارب و ١٩١٧ی اکتبر انقالب کارگری سوسياليست

  .درس ها و آموزه های آن، برای انقالبات آتی کارگری سوسياليستی ضروری است
  

  ٢٠٠٧اکتبر 


