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راﺟﻊ ﺑﮫ اﺻول ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم
ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﺳ ﺧ ﻧر اﻧ ﯽ ھ ﺎ ﺋ ﯽ ﮐ ﮫ د ر د ا ﻧ ﺷ ﮕ ﺎ ه ا ﺳ و ر د ﻟ ف ﺷ د ه ا ﺳ ت
ﺑﮫ دﻋ و ت ﻟﻧﯾﻧﯽ ﺗﻘد ﯾم ﻣ ﯽ ﮐ ﻧم
ی  .اﺳ ﺗ ﺎﻟﯾن

اﺻول ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺑﺣث ﺑزرﮔﯽﺳت .ﺑرای آن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺣث را ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻼًﺟﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﮏ ﮐﺗﺎب
ﮐﺎﻣل ﻻزم اﺳت ،و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾش از آن ،ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐﺗﺎب ﻣورد اﺣﺗﯾﺎج اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎی ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﺎﻣل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎ در
ﺑﮭﺗرﯾن ﺻورت ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻠﺧﯾص ﻓﺷردهای از اﺻول ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﺎﺷﻧد ﻣﻊذاﻟﮏ ﻣﻔﯾد
ﻣﯽداﻧم اﯾن ﺗﻠﺧﯾص را ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮑﺎت اوﻟﯾﮫی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻓﯾق در آﻣوﺧﺗن
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻻزم اﺳت ﺗذﮐر داده ﺷود.
ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﺎن اﺻول ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ھﻧوز اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺻول ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ﻟﻧﯾن ﺷرح داده ﺷود.
ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ﻟﻧﯾن و اﺻول ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم از ﺣﯾث ﺣﺟم ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻟﻧﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت اﺳت .و
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫی ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ وی ﻧﯾز ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ دﻟﯾل
ﺑر آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﺎﯾد ﺗﺷرﯾﺢ اﺻول ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷروع ﺷود .ﺑﯾﺎن ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن آن ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﺗﺎزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﻟﻧﯾن اﺳت و ﻟﻧﯾن آنھﺎ را ﺑر
ﮔﻧﺟﯾﻧﮫی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻓزوده و طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﻧﯾن ﻣرﺑوط ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻣن در
ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎی ﺧود راﺟﻊ ﺑﮫ اﺻول ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﺣث ﺧواھم ﮐرد.
ﺑﺎری ،ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﺿﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ھﻣﺎن ﺗطﺑﯾق ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺧﺗص اوﺿﺎع روﺳﯾﮫ
اﺳت .اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺳﮭﻣﯽ از ﺣﻘﯾﻘت را در ﺑر دارد ،وﻟﯽ اﺑدا ً ﺣﺎوی ﮐﻠﯾﮫی ﺣﻘﺎﯾق ﻧﯾﺳت.
ﻟﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﺎ اوﺿﺎع روﺳﯾﮫ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣود و ﺑﺎ اﺳﺗﺎدی ھم اﯾن ﺗطﺑﯾق را
اﻧﺟﺎم داد .وﻟﯽ اﮔر ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻓﻘط ﺗطﺑﯾق ﺳﺎدهی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻣﺧﺗص روﺳﯾﮫ ﺑود ،آن
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وﻗت ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﯾﮏ ﭘدﯾدهی ﺻرﻓﺎ ً ﻣﻠﯽ و ﻓﻘط ﻣﻠﯽ ،ﺻرﻓﺎ ً روﺳﯽ و ﻓﻘط روﺳﯽ ﻣﯽﺷد .و
ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﭘدﯾدهای اﺳت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﮫ ﻓﻘط روﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﺳﯾر
ﺗﮑﺎﻣل ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ رﯾﺷﮫ دارد ،ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧم اﯾن ﺗﺷﺧﯾص ،از ﻟﺣﺎظ
اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ طرﻓﯽ اﺳت ﻧﺎﻗص ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺣﯾﺎء ﻋﻧﺎﺻر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺳﺎلھﺎی - ١٨۴٠
 ١٨۵٠ﻗرن ﻧوزدھم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌدی ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﻣﻌﺗدل و ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷده ﺑود ،ﻣﻐﺎﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد .ھرﮔﺎه از اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ و ﻣﺑﺗذل
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺎرﮐس و ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻋﺗداﻟﯽ ﺻرف ﻧظر ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد اﻗرار ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺗﻌرﯾف ﻏﯾر ﮐﺎﻣل و ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾز ﺳﮭﻣﯽ از ﺣﻘﯾﻘت وﺟود دارد .اﯾن ﺟزء از
ﺣﻘﯾﻘت آن اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﻟﻧﯾن ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﮐﮫ اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دوم زﻧده ﺑﮫ ﮔور ﮐرده ﺑودﻧد از ﻧو زﻧده ﻧﻣود .اﻣﺎ اﯾن ﻓﻘط ﺟزﺋﯽ از ﺣﻘﯾﻘت
اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم آن اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻣﺟددا ً اﺣﯾﺎء
ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻗدم ﻧﯾز ﻓراﺗر ﻧﮭﺎده ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را در ﺷراﯾط ﺗﺎزهی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده و ﺗوﺳﻌﮫ داد.
ﭘس ﺑﺎﻻﺧره ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﭼﯾﺳت؟
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ اﺳت .دﻗﯾقﺗر :ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ ﺗﺋوری و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،و ﺑﮫ طور اﺧص ﺗﺋوری و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در دورهی ﻣﺎ ﻗﺑل اﻧﻘﻼب ) ﻣﻧظور ﻣﺎ اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽﺳت( ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ھﻧوز ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،در دورهﯾﯽ ﮐﮫ
ﭘروﻟﺗرھﺎ ﺑرای اﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﻣﯽﺷدﻧد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﻧوز ﻋﻣﻼ و
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻧﺎﮔزﯾر ﻧﺑود؛ وارد ﻣرﺣﻠﮫی ﻋﻣل ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﻟﻧﯾن ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
اﺳت ،در زﻣﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ و در دورهﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ وﺳﻌت ﻣﯽﯾﺎﻓت،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷور ﭘﯾروز ﮔﺷﺗﮫ و دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی را
ﺳرﻧﮕون ﮐرده ،ﻋﺻر دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻋﺻر ﺷوراھﺎ را آﻏﺎز ﻧﻣود؛ وارد ﻣﯾدان
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷد.
از اﯾنﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺗﮑﺎﻣل ﺑﻌدی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷﻣرده ﻣﯽﺷود.
ﻣﻌﻣوﻻً ﺗذﮐر ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم دارای ﺟﻧﺑﮫی ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﺑﺎرزه و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .اﯾن ﮐﺎﻣﻼ
ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﺧﺎﺻﯾت ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم دو ﻋﻠت دارد :اوﻻً اﯾن ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم از اﻋﻣﺎق اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﯾرون آﻣد و ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﮭر آن را ﺑر ﭼﮭرهی ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً اﯾن ﮐﮫ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در ﻧﺑرد ﻋﻠﯾﮫ اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ،ﮐﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑرای ﺗوﻓﯾق در
ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺷرط ﻻزم و اوﻟﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷده
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اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس از ﯾﮏ طرف و ﻟﻧﯾن از طرف دﯾﮕر
ﻣدﺗﯽ از زﻣﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ در آن اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن وظﺎﺋف
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻧﺑﺎﺷد.

١
رﯾﺸﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺣد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود رﺳﯾده
ﺑودﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷده ﺑود ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دوران
ﮔذﺷﺗﮫی آﻣﺎدﮔﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دوران ﺟدﯾد ﯾﻌﻧﯽ دوران ھﺟوم ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑرﺧورد و ﺑدل ﮔردﯾد؛ رﺷد ﻧﻣوده و ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓت.
ﻟﻧﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را »ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺣﺗﺿر« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾد .ﭼرا؟ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗﺿﺎدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺣد و ﺑﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺣد ﻓﺎﺻﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﭘس از آن
دﯾﮕر اﻧﻘﻼب ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﺳﮫ ﺗﺿﺎد را ﺑﺎﯾد از ﻣﮭمﺗرﯾن آنھﺎ ﺷﻣرد.
ﺗﺿﺎد اول  -ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻧﯾروی ﻣطﻠق
ﺗراﺳتھﺎ و ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی اﻧﺣﺻﺎری ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ و اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ .در
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻧﯾروی ﻣطﻠق ،ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻋﺎدی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر  -اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی
ﮐﺎرﮔری و ﮐﺋوﭘراﺗﯾفھﺎ ،اﺣزاب ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺑﺎرزات ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ  -ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯽ
ھﺳﺗﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣراﺣم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷو و ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ در ﺣﺎﻟت ﻓﻘر و ﺣﻘﺎرت ﺑﺎش ،ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺳﻼح ﺗﺎزه دﺳت ﺑﺑر .اﯾن اﺳت آن طرزی ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﺿوع را در ﺑراﺑر ﻣﯾﻠﯾونھﺎ
ﺗودهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
ﺗﺿﺎد دوم  -ﺗﺿﺎد ﺑﯾن دﺳﺗﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻟﯽ و دول اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺿﻣن ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺑﮫ
دﺳت آوردن ﺳرﭼﺷﻣﮫھﺎی ﻣواد ﺧﺎم و ﺗﺻرف ﺧﺎک دﯾﮕران اﺳت .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺑﺎرت
اﺳت از ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣواد ﺧﺎم و ﻣﺑﺎرزهی ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب اﻧﺣﺻﺎری آن
ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟدد دﻧﯾﺎی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ،ﺑﺎ ﺷدت ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻣﯾﺎن دﺳﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯽ
و دول ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾده ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی »ﺟﺎﺋﯽ در زﯾر آﻓﺗﺎب« ،ﻋﻠﯾﮫ دﺳﺗﺟﺎت و
دول ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﺻرف ﮐرده ﻧﻣودﻧد ،ﻣﺣﮑم ﭼﺳﺑﯾدهاﻧد .اﯾن ﻣﺑﺎرزهی ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ
ﺑﯾن دﺳﺗﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﻣﺎﯾﮫداران از اﯾن ﺣﯾث ﺷﺎﯾﺎن دﻗت اﺳت ،ﮐﮫ ﺟﻧﮓھﺎی
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اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ،ﺟﻧﮓھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺻرف ﺧﺎک دﯾﮕران ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻋﻧﺻر ﻧﺎﮔزﯾر در ﺑر دارد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود از اﯾن ﺣﯾث ﺷﺎﯾﺎن دﻗت اﺳت ﮐﮫ
وﺳﺎﺋل ﺿﻌف ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺿﻌﯾف ﺷدن ﺳﻧﮕرھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و
ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﻟﺣظﮫی اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻟزوم ﻋﻣﻠﯽ اﯾن اﻧﻘﻼب را ﻓراھم ﻣﯽآورد.
ﺗﺿﺎد ﺳوم  -ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﯾﮏ ﻣﺷت ﻣﻠل ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎی »ﻣﺗﻣدن« و ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﻣﻠل
ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل دﻧﯾﺎ اﺳت .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫﺗرﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن
اﺳﺎرت ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻣردم وﺳﯾﻊﺗرﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣرهھﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽﺑﺎﺷد .ھدف
اﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳرﮐوب ،ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺗﺣﺻﯾل ﺷود اﺿﺎﻓﯽ .وﻟﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺿﻣن
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد در آنﺟﺎ راهھﺎی آھن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و ﻣراﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ و
ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزد .ﭘﯾداﯾش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﺟﻠﯽ روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﯾداری اﻓﮑﺎر ﻣﻠﯽ ،ﻗوت
ﯾﺎﻓﺗن ﺟﻧﺑشھﺎی آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ؛ اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« .ﻗوی ﺷدن ﻧﮭﺿت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﺷﺎھد ﺑرﺟﺳﺗﮫﯾﯽ ﺑر اﯾن
اﻣر اﺳت .اﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺷﺎﯾﺎن اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧﮕرھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را از ذﺧﺎﺋر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ذﺧﺎﺋر اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﺗﺿﺎدھﺎی ﻋﻣدهی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری »ﺷﮑوﻓﺎن« ﺳﺎﺑق
را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺣﺗﺿر ﺑدل ﻣﯽﺳﺎزد.
اھﻣﯾت ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ ده ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣﺷﺗﻌل ﮔﺷت ،ﺿﻣﻧﺎ در آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن
ﺗﺿﺎدھﺎ را در ﯾﮏ ﮔره ﺟﻣﻊ ﮐرد ،روی ﮐﻔﮫی ﺗرازو اﻧداﺧت و ﻧﺑردھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را
ﺳرﯾﻊﺗر و آﺳﺎنﺗر ﻧﻣود.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﺑب آن ﺷد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻋﻣل ﻧﺎﮔزﯾری ﮔردﯾد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد را ﻧﯾز ﺑرای ھﺟوم ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ دژ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻓراھم آورد.
اﯾن اﺳت آن اوﺿﺎع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم زاﺋﯾده آن اﺳت.
ﺧوب ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﺻﺣﯾﺢ وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ
دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﮐﻼﺳﯾﮏ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﺑود و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ھم ﺑﺎﺷد؟ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻟﻧﯾن
دارد ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ ﻓﻘط در روﺳﯾﮫ و ﺑرای روﺳﯾﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد؟ ﭼرا روﺳﯾﮫ ﺑﺧﺻوص
ﮐﺎﻧون ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،وطن ﺗﺋوری و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺷد؟
ﺑرای آن ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ،ﻋﻘدهی ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑود.
ﺑرای آن ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﯾش از ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ آﺑﺳﺗن اﻧﻘﻼب ﺑود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘط او ﻗﺎدر ﺑود ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ را از راه اﻧﻘﻼب ﺣل ﮐﻧد.

5

از اﯾنﺟﺎ ﺷروع ﮐﻧﯾم ﮐﮫ روﺳﯾﮫی ﺗزاری ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ ظﻠم  -ھم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ھم
ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ و ھم ﻧظﺎﻣﯽ  -و آن ھم ﺑﺎ ﺷﻘﯽﺗرﯾن و وﺣﺷﯽﺗرﯾن ﺷﮑل آن ﺑود .ﮐﯾﺳت ﻧداﻧد
ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ ،ﻗدرت ﻣطﻠق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد ﺗزاری ،ﺗﺟﺎوز ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم روﺳﯽ ،ﺑﺎ
ﺟﻼدی ﺗزاری .درﺑﺎرهی ﻣﻠل ﻏﯾر روس ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧطﻘﮫھﺎﺋﯽ ﺑﮫ طور ﯾﮏ ﺟﺎ  -ﺗرﮐﯾﮫ،
اﯾران ،ﭼﯾن  -ﺑﺎ ﻏﺻب اﯾن ﻣﻧطﻘﮫھﺎ از طرف ﺗزارﯾﺳم و ﺟﻧﮓ ﻏﺎﺻﺑﺎﻧﮫ در آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود؟
ﻟﻧﯾن ﺣق داﺷت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔت ﺗزارﯾﺳم »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧظﺎﻣﯽ  -ﻓﺋوداﻟﯽ« اﺳت .ﺗزارﯾﺳم
ﻧﻘطﮫی ﺗﻣرﮐز ﻣﻧﻔﯽﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻗوهی دو ﺑود.
ﺳﭘس ،روﺳﯾﮫی ﻧزاری ﯾﮏ ذﺧﯾرهی ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏرب ﺑود ،ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺣﯾث
اﯾن ﮐﮫ راه را ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽﺗرﯾن رﺷﺗﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ روﺳﯾﮫ از
ﻗﺑﯾل ﺳوﺧت و ﻓﻠز ﺳﺎزی را در دﺳت ﺧود داﺷت ،ﺑﺎز ﻣﯽﮐرد ﺑﻠﮑﮫ از اﯾن ﻟﺣﺎظ ھم ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏرب ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺳرﺑﺎز ﺑدھد .ارﺗش  ١۴ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ روس را
ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳرﺳﺎم آور ﺳرﻣﺎﯾﮫداران اﻧﮕﻠﯾس و ﻓراﻧﺳﮫ در ﺟﺑﮭﮫھﺎ ﺧون ﻣﯽرﯾﺧت،
ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد.
و دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ ،ﺗزارﯾﺳم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮓ ﭘﺎﺳﺑﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷرق اروﭘﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻣل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏرب ﻧﯾز ﺑود ﺗﺎ در ﻗﺑﺎل وامھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎرﯾس و ﻟﻧدن و در ﺑرﻟن و ﺑروﮐﺳل
ﺑﮫ ﺗزارﯾﺳم داده ﻣﯽﺷد ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧزول از ﻣردم ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد.
ﺑﺎﻻﺧره ،ﺗزارﯾﺳم در اﻣر ﺗﻘﺳﯾم ﺗرﮐﯾﮫ ،اﯾران ،ﭼﯾن و ﻏﯾره ،وﻓﺎدارﺗرﯾن ﻣﺗﻔق اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻏرب ﺑود .ﮐﯽ ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗزارﯾﺳم ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی آﻧﺗﺎﻧت
اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد و روﺳﯾﮫ ﻋﻧﺻر ﻣﮭم اﯾن ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﺑود؟
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗزارﯾﺳم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﺎﻻﺧره در ﯾﮏ ﮐﻼف
واﺣد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗوأم ﻣﯽﮔﺷت .آﯾﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏرﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑدون آن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﻗوای ﺧود را ﺑرای ﻣﺑﺎرزهی ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻣﻣﺎﺗﯽ ﺑر ﺿد اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣداﻓﻌﮫ و
ﻧﮕﺎھداری ﺗزارﯾﺳم آزﻣﺎﯾش ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﮔم ﮐردن ﭼﻧﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﺣﮑم و ﻣﺧزن ﺛروﺗﻣﻧدی از
ﻧﯾرو و وﺳﺎﺋل ﻣﺎﻧﻧد روﺳﯾﮫی ﺗزاری ﺑورژوازی ،ﺗن در دھد؟ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت!
و اﻣﺎ از اﯾنﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ھر ﮐس ﻣﯽﺧواﺳت ﺗزارﯾﺳم را ﺑزﻧد ﻧﺎﮔزﯾر ﭘﻧﺟﮫ ﺑﮫ
روی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽاﻧداﺧت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺿد ﺗزارﯾﺳم ﻗﯾﺎم ﻣﯽﮐرد ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ھم ﻗﯾﺎم ﮐﻧد ،زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗزارﯾﺳم را ﺳرﻧﮕون ﻣﯽﮐرد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را
ﻧﯾز ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزد و اﯾن در ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ واﻗﻌﺎ ً ﻧﮫ ﻓﻘط ﻓﮑر درھم
ﺷﮑﺳﺗن ﺗزارﯾﺳم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻗطﻌﯽ او را ﻧﯾز ﺑﺧواھد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﻧﻘﻼب
ﻋﻠﯾﮫ ﺗزارﯾﺳم ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺷت و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺿﻣن رﺷد ﺧود ﺑﮫ آن ﺑدل ﮔردد.
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در ﻋﯾن ﺣﺎل ،در روﺳﯾﮫ ﻋظﯾمﺗرﯾن اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽﺷد و در رأس آن اﻧﻘﻼﺑﯽﺗرﯾن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﻔﻘﯽ ﺟدی ﻣﺎﻧﻧد دھﻘﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯾﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر
ﺧود داﺷت .آﯾﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت در ﻧﯾﻣﮫ راه ﻣﺗوﻗف
ﮔردد و در ﺻورت ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﭘﯾﺷروی ﻧﻣوده ﭘرﭼم ﻗﯾﺎم را ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﻠﻧد
ﻧﻣﺎﯾد؟
از اﯾنﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻘدهی ﺗﺿﺎدھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺷود ،و اﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ
آن ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺧﺎﺻﯾت ﺑﮫ وﯾژه زﺷت و ﻣﺎھﯾت ﺗﺣﻣل ﻧﺎﭘذﯾر
ﺧود در روﺳﯾﮫ از ھﻣﮫ ﺟﺎ آﺳﺎنﺗر ظﺎھر ﻣﯽﺷدﻧد ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ آن ﻋﻠت ﺑود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ
ﻣﮭمﺗرﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏرب و ﻣﺗﺻل ﮐﻧﻧدهی ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ ﻏرب و ﻣﺳﺗﻌﻣرات
ﺷرق ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻠت ﻧﯾز ﮐﮫ ﻓﻘط در روﺳﯾﮫ ﻗوای ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل ﺗﺿﺎدھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از راه اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷد ﻣوﺟود ﺑود.
و اﻣﺎ از اﯾنﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺗﺑدﯾل
ﻧﮕردد ،و از اوﻟﯾن روزھﺎی ﺗوﺳﻌﮫی ﺧوﯾش ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺟﻧﺑﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ارﮐﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎن را ﻣﺗزﻟزل ﻧﺳﺎزد.
آﯾﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی روس ﺑﺎ اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﺎرھﺎی ﺧود را در ﭼﮭﺎر دﯾوار ﺗﻧﮓ
ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب روس ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﯾﻧد؟ اﻟﺑﺗﮫ ﺧﯾز! ﺑرﻋﮑس ،ﺗﻣﺎم اوﺿﺎع ،ﭼﮫ داﺧﻠﯽ )ﺑﺣران
ﻋﻣﯾق اﻧﻘﻼﺑﯽ( و ﭼﮫ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺟﻧﮓ( آنھﺎ را ﺳوق ﻣﯾداد ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎی ﺧود از اﯾن
ﭼﮭﺎر دﯾوار ﺗﺟﺎوز ﻧﻣوده و ﻣﺑﺎرزه را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد ،ﺟراﺣﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
را ﺑﺎز ﮐﻧﻧد ،ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ ﺛﺑوت رﺳﺎﻧﻧد ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷووﻧﯾﺳم و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳم را در ھم ﺷﮑﻧﻧد و آﺧراﻻﻣر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را در ﮐﺷور ﺧود ﺳرﻧﮕون
ﺳﺎزﻧد و ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳﻠﺣﮫی ﺟدﯾدی را ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺗﺋوری و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺻﯾﻘل دھﻧد ﺗﺎ ﮐﺎر واژﮔون ﺳﺎﺧﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑرای
ﭘروﻟﺗرھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ آﺳﺎن ﺳﺎزﻧد .ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی روس ﺟز اﯾن ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻋﻣل
ﮐﻧﻧد ،زﯾرا ﻓﻘط از اﯾن راه ﻣﻣﮑن ﺑود اﻣﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻌﯾﻧﯽ در اوﺿﺎع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت رژﯾم ﺑورژوازی ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﺑود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ اﺟﺎق ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و ﻟﻧﯾن رھﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی روﺳﯾﮫ و اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﻧدهی آن ﺷد.
درﺑﺎرهی روﺳﯾﮫ و ﻟﻧﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﺎن »ﺗﺻﺎدف« ﺷد ﮐﮫ درﺑﺎرهی آﻟﻣﺎن و ﻣﺎرﮐس  -اﻧﮕﻠس
در ﺳﺎلھﺎی  ١٨۵٠- ١٨۴٠ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود  .آﻟﻣﺎن ھم در آن زﻣﺎن ،ﻣﺛل آﻏﺎز ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم روﺳﯾﮫ ،آﺑﺳﺗن اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﺑود .ﻣﺎرﮐس در آن زﻣﺎن در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ:
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»ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺗوﺟﮫی ﻋﻣدهی ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻣﻌطوف داﺷﺗﮫاﻧد
ﮐﮫ آﻟﻣﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ او اﯾن
ﺗﺣول را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﺷراﯾط ﻣﺗرﻗﯽﺗر ﺗﻣدن اروﭘﺎ ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ رﺷد
ﮐﺎﻣلﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻗرن  ١٧و ﻓراﻧﺳﮫی ﻗرن  ١٨دارد ،اﻧﺟﺎم ﺧواھد
داد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی آﻟﻣﺎن ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘدﻣﮫی ﺑﻼواﺳطﮫی اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷد1«.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣرﮐز ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﻓت.
ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﺑﺗوان ﺗردﯾد داﺷت در اﯾن ﮐﮫ ھﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در ﻧوﺷﺗﮫی ﺧود
ﻣﺗذﮐر ﺷده اﺳت دﻟﯾل آن ﺑود ﮐﮫ آﻟﻣﺎن ﻣﯾﮭن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس -
رھﺑران ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﻟﻣﺎن  -اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧدهی آن ﮔردﯾدﻧد.
ھﻣﯾن را ھم ،ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗری ،ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی روﺳﯾﮫی آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﮔﻔت .روﺳﯾﮫ
در اﯾن دوره در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت اﯾن اﻧﻘﻼب را در
ﺷراﯾط ﻣﺗرﻗﯽﺗری در اروﭘﺎ و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻟﻣﺎن
ﺳﺎلھﺎی ﭼﮭل ﻗرن ﻧوزدھم )ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧود دارﻧد( اﻧﺟﺎم دھد ،ﺿﻣﻧﺎ ً ﺗﻣﺎم
دﻻﺋل ﻣوﺟوده ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺑب ﻏﻠﯾﺎن و ﻣﻘدﻣﮫی اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷد.
اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻧﻣﯽﺗوان ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺷﻣرد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ھﻧوز در ﺳﺎل  ١٩٠٢ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ در ﺣﺎل ﺟﻧﯾﻧﯽ ﺑود ،در رﺳﺎﻟﮫی »ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد« ﺧود اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻌﺟزه
آﺳﺎ را ﻧوﺷت:
»ﺗﺎرﯾﺦ اﮐﻧون در ﺑراﺑر ﻣﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی روس ،ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن(
ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن وظﯾﻔﮫﯾﯽ را ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن وظﺎﺋف ﭘروﻟﺗرھﺎی ھر
ﮐﺷور دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣراﺗب اﻧﻘﻼﺑﯽﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻗرار داده اﺳت «.ﮐﮫ » ...اﻧﺟﺎم
اﯾن وظﯾﻔﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺧرﯾب ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ارﺗﺟﺎع ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻠﮑﮫ )ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم( در آﺳﯾﺎ ھم ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه اﺳت،
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روس را ﭘﯾش آھﻧﮓ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواھد ﻧﻣود«.
)رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ۴ﺻﻔﺣﮫ  ٣٨٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﻣرﮐز ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد.

 - 1رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ،ﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭘﮑﻦ ،ﺳﺎل  ،1972ﺻﻔﺤﻪ 89 - 88
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ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب در روﺳﯾﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻟﻧﯾن را ﺑﯾش از ﺣد ﻟزوم ﺛﺎﺑت
ﻧﻣود.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﺗﻌﺟب آور اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ را اﻧﺟﺎم داده و دارای
ﭼﻧﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽﺳت ،ﻣﯾﮭن ﺗﺋوری و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ﺗﻌﺟب آور اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ،رھﺑر اﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣوﺟد اﯾن ﺗﺋوری و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ و ﭘﯾﺷوای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺷده اﺳت؟

٢
ﻣﺘﺪ
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس از ﯾﮏ طرف و ﻟﻧﯾن از طرف دﯾﮕر ،دورهی
ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺳﯾﺎدت اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دوم ﻣوﺟود اﺳت .ﺑرای ﺗﺻرﯾﺢ ﻣطﻠب ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﻧم ﮐﮫ در اﯾنﺟﺎ ﺳﺧن ﺑر ﺳر رﺳﻣﯽ ﺑودن اﯾن ﺳﯾﺎدت اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑر ﺳر
ﺗﺳﻠط واﻗﻌﯽ آن اﺳت .رﺳﻣﺎ ً در رأس ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دوم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی »ﻣؤﻣن«،
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی »ارﺗدﮐس« از ﻗﺑﯾل ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ و ﻏﯾره ﻗرار داﺷﺗﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻋﻣﻼ از ﻣﺟرای اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟراء ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد.
اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ ،ﺑر ﺣﺳب طﺑﯾﻌت ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ و ﺧرده ﺑورژوازی ﺧوﯾش ،ﺑﺎ ﺑورژوازی
ﺳﺎزش ﻣﯽﮐردﻧد» .ارﺗدﮐسھﺎ« ھم ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود ،ﻣﺣض »ﺣﻔظ وﺣدت« و ﺑرای
»ﺗﺄﻣﯾن ﺻﻠﺢ« ﺑﺎ اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ ﺳﺎزش ﻣﯽﻧﻣودﻧد .ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗﺳﻠط اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﯽﺷد ،زﯾرا ھر دو ﺳر زﻧﺟﯾری ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑورژوازی و ﺳﯾﺎﺳت »ارﺗدﮐسھﺎ«
ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ﺑﮫ ھم ﻣﯽﭘﯾوﺳت.
اﯾن دورهی ﺗﮑﺎﻣل ﻧﺳﺑﺗﺎ ً آرام ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑود ،دورهی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ھﻧوز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ظﺎھر ﻧﺷده ﺑودﻧد ،وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮔران و اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ طور ﮐم و ﺑﯾش »ﻋﺎدی«
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻓراﮐﺳﯾونھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی
»ﺳرﮔﯾﺟﮫ آوری« ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽآودﻧد ،ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣد ّاﺣﯽ ﺷﮑلھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
ﻣﯽرﺳﯾد و ﺗﺻور ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را از طرﯾق ﮐﺎر ﻋﻠﻧﯽ ﻣﯽﺗوان »ﮐﺷت«،
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ﺧﻼﺻﮫ ﻣوﻗﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ،ھﻣواره ﭼرب و ﻓرﺑﮫ ﻣﯽﺷدﻧد و ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد
ﺟدا ً در ﻓﮑر اﻧﻘﻼب و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﭘرورش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺋوری ﮐﺎﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻗواﻋد ﺗﺋورﯾﮏ ﭘر از ﺗﺿﺎد و ﺗﮑﮫ ﭘﺎرهھﺎﺋﯽ از ﺗﺋوری ﮐﮫ
از ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧدهی ﺗودھﮭﺎ ﺟدا اﻓﺗﺎده و ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺟﺎﻣد ﻣﻧدرس ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود.
ﺑرای ﺣﻔظ ظﺎھر اﻟﺑﺗﮫ از ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐس ھم ﯾﺎد آوری ﻣﯽﺷد اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑرای آن ﮐﮫ روح
زﻧدهی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن را ﺣذف و ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐوﺗﮫ ﻧظری ﭘوﺳﯾده و ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزیھﺎی ﻣﻌﺗدﻻﻧﮫ ،دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ و
ﺑﻧد و ﺑﺳتھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ .ﺑرای ﺣﻔظ ظﺎھر اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﺷﻌﺎرھﺎی »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻧﯾز
اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷد .وﻟﯽ ﻓﻘط ﺑرای آن ﮐﮫ آنھﺎ را در ﮐﺷوی ﻣﯾز ﺑﮕذارﻧد.
ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرورش ﺣزب و آﻣوﺧﺗن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣزب از روی اﺷﺗﺑﺎھﺎت
ﺧودی ،اﻏﻣﺎض ﮐﺎﻣل و ﻣﺎﺳت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘرده ﭘوﺷﯽ در ﻣﺳﺎﺋل ﻓوق .ﺑرای ﺣﻔظ ظﺎھر اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ھم ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ درﺑﺎرهی ﻣﺳﺎﺋل دردﻧﺎک ھم ﻣذاﮐره ﺷود وﻟﯽ ﺑرای آن ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎ
را ﺑﺎ ﺻدور ﯾﮏ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫی »ﮐشدار« ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﻧد.
اﯾن ﺑود ﺳﯾﻣﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دوم ،ﺷﯾوهی ﮐﺎر و زرادﺧﺎﻧﮫی آن.
در اﯾن ﻣﯾﺎن دوران ﺟدﯾد ﺟﻧﮓھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و زد و ﺧوردھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻋرض اﻧدام ﻣﯽﮐرد .اﺳﻠوبھﺎی ﮐﮭﻧﮫﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯽﺷد ﻋﻠﻧﺎ در
ﺑراﺑر ﻗدرت ﻣطﻠق ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎﺗوان ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد.
ﻻزم ﺑود در ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻣﺗد ﮐﺎر ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده ،ﮐوﺗﮫ ﻧظری ،ﺳﺑﮏ
ﻣﻐزی ،ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی ،ارﺗداد ،ﺳوﺳﯾﺎل ﺷووﻧﯾﺳم و ﺳوﺳﯾﺎل ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳم را رﻓت و روب
ﻧﻣود .ﻻزم ﺑود ﺗﻣﺎم زرادﺧﺎﻧﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده آن ﭼﮫ را ﮐﮫ زﻧﮓ زده و
ﻣﻧدرس اﺳت دور رﯾﺧت و اﺳﻠﺣﮫھﺎﺋﯽ از ﻧوع ﺟدﯾد ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .ﺑدون اﻧﺟﺎم
ﭼﻧﯾن ﮐﺎر ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻧﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری رﻓت .ﺑدون اﯾن ﻣﻣﮑن ﺑود
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻗﺑﺎل زد و ﺧوردھﺎی ﺟدﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺧطر ﻋدم ﺗﮑﺎﻓوی اﺳﻠﺣﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﻘدان
ﮐﺎﻣل آن دﭼﺎر ﮔردد.
اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺑررﺳﯽ و ﺗﻧظﯾف ﮐﺎﻣل طوﯾﻠﮫھﺎی اوژﯾﺎس ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻧﺻﯾب ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﮔردﯾد.
در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺳﻠوب ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺗوﻟد ﺷده ،آﺑدﯾده ﮔردﯾد.
ﺧﻼﺻﮫی آن ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن اﺳﻠوب ﺧواﺳﺗﺎر آن اﺳت ،از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت؟
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اوﻻً ،آزﻣودن ﻋﻘﺎﯾد ﺟﺎﻣد ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم در آﺗش ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده ،در آﺗش
ﭘراﺗﯾﮏ زﻧده ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻗرار ﮐردن وﺣدت از ﺑﯾن رﻓﺗﮫی ﺑﯾن ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ و از ﺑﯾن
ﺑردن ﺟداﺋﯽ ﻣﯾﺎن اﯾن دو  ،زﯾرا ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ﺣزب ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﺷد ،اﯾﺟﺎد ﻧﻣود.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً آزﻣودن ﺳﯾﺎﺳت اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ،ﻧﮫ از روی ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻧﺎن )ﮐﮫ
ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد( ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻧﺎن ،زﯾرا ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﯽﺗوان اﻋﺗﻣﺎد ﺗودهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ دﺳت آورده و ﺳزاوار آن اﻋﺗﻣﺎد ﮔردﯾد.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ،ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻠﯾﮫی ﮐﺎرھﺎی ﺣزﺑﯽ ﺑﮫ طرز ﺟدﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑر اﺳﺎس ﺗرﺑﯾت و
آﻣﺎده ﻧﻣودن ﺗودهھﺎ ﺑرای ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،زﯾرا ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ﺗودهھﺎ را
ﺑرای اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧت.
راﺑﻌﺎ ً ،ﻣﻌﻣول ﮐردن اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود در اﺣزاب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت آﻧﺎن از روی
اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﺷﺎن ،زﯾرا ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ﮐﺎدرھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و رھﺑران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺣزب را
ﺗرﺑﯾت ﻧﻣود.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﺎھﯾت اﺳﻠوب ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم.
اﯾن اﺳﻠوب در ﻋﻣل ﭼﮕوﻧﮫ اﺟراء ﻣﯽﮔردﯾد؟
در ﭼﻧﺗﮫی اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺟﺎﻣد )دﮔم( ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ
ھﻣواره رﻗص ﺧود را از آن ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﭼﻧدﺗﺎﺋﯽ از آنھﺎ را از ﻧظر ﺑﮕذراﻧﯾم.
دﮔم اول :راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺑﮫ دﺳت آوردن دوﻟت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ
اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور اﮐﺛرﯾت ﻧدارد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد و ﻧﺑﺎﯾد
دوﻟت را ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرد .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﻟﯾﻠﯽ ھم در ﺑﯾن ﻧﯾﺳت ،زﯾرا اﯾن ﺗز ﻣزﺧرف را ﻧﮫ از
ﻧظر ﺗﺋوری و ﻧﮫ ﻋﻣﻼ ﻧﻣﯾﺗوان ﺛﺎﺑت ﻧﻣود .در ﺟواب آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ھﺳﺗﻧد،
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد :ﻓرض ﮐﻧﯾم اﯾن طور ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ھرﮔﺎه ﭼﻧﺎن ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ )ﺟﻧﮓ ،ﺑﺣران
ﮐﺷﺎورزی و ﻏﯾره( ﭘﯾش آﻣده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ اﻗﻠﯾت اھﺎﻟﯽ را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد ،اﻣﮑﺎن دھد ﮐﮫ ﺗودهھﺎی ﻋظﯾم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را دور ﺧود ﮔرد آورد ،ﭼرا ﺑﺎﯾد
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن دوﻟت ﺧودداری ﮐﻧد؟ ﭼرا ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺷﮑﺎﻓﺗن ﺟﺑﮭﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد و وﺻول ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻋﻣوﻣﯽ
را ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻧﻣﺎﯾد؟ ﻣﮕر ﻣﺎرﮐس در ﺳﺎلھﺎی ﭘﻧﺟﺎه ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ھر ﮔﺎه ﻣﻣﮑن
ﻣﯽﺑود »ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﻧﮓ دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود آورد« 2و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ از
 - 2ﻣﻨﻈﻮر اﻇﻬﺎرات ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪي ﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ  1856اﺳﺖ.
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اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرد ،اﻣر اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ در آﻟﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧﺳت »ﺑﮫ طرز
درﺧﺷﺎﻧﯽ« اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد؟ آﯾﺎ ﺑر ھﻣﮫ و ھر ﮐس ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﻟﻣﺎن در آن
زﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روﺳﯾﮫی ﺳﺎل  ١٩١٧ﮐﻣﺗر ﺑود؟ آﯾﺎ ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ روﺳﯾﮫ
ﻧﺷﺎن ﻧداد ﮐﮫ اﯾن دﮔم ﻣورد ﻋﻼﻗﮫی ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دوم ،ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ھر ﮔوﻧﮫ
اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻋﺎری اﺳت؟ آﯾﺎ واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده اﯾن دﮔم
ﭘوﺳﯾده را ﻣﯽﮐوﺑد و درھم ﻣﯽﺷﮑﻧد.
دﮔم دوم :ﻣﺎدام ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻗدر ﮐﻔﺎﯾت روﺷﻧﻔﮑران و ﮐﺎرﻣﻧدان اداری ﻻﯾق ﮐﮫ ﺑﮫ
ادارهی اﻣور ﻣﻣﻠﮑت ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧدارد؛ ﻧﻣﯽﺗواﻧد دوﻟت را در دﺳت ﺧوﯾش ﻧﮕﺎھدارد،
ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎدرھﺎ را در ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧت و ﺑﻌد دوﻟت را ﺑﮫ دﺳت
ﮔرﻓت .ﻟﻧﯾن در ﺟواب ﻣﯽﮔوﯾد :ﻓرض ﮐﻧﯾم اﯾن طور ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﭼرا ﻧﻣﯽﺗوان ﮐﺎر را
طوری ﭼرﺧﺎﻧد ﮐﮫ اﺑﺗدا دوﻟت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت و ﺑرای ﺗرﻗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋدی
ﺑﮫ وﺟود آورد و ﺳﭘس ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ ﻓرھﻧﮓ ﺗودهی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺗﮭﯾﮫی
ﮐﺎدرھﺎی رھﺑری و اداره ﮐﻧﻧده از ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ،ﺑﺎ ﻗدمھﺎی ﻓرﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ طرف ﺟﻠو ﭘﯾش
رﻓت؟ ﻣﮕر ﭘراﺗﯾﮏ روﺳﯾﮫ ﻧﺷﺎن ﻧداد ﮐﮫ ﮐﺎدرھﺎی رھﺑری ﮐﻧﻧده از ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران در
ﺷراﯾط دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺻد ﺑﺎر ﺳرﯾﻊﺗر و اﺳﺎﺳﯽﺗر از دوران دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ رﺷد و
ﻧﻣو ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد؟ ﻣﮕر واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗودهھﺎ ،اﯾن دﮔم ﺗﺋورﯾﮏ
اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ را ﻧﯾز ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺑﯽ رﺣﻣﯽ درھم ﻣﯽﺷﮑﻧد.
دﮔم ﺳوم :ﻣﺗد اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت ،زﯾرا از ﺣﯾث
ﺗﺋوری ﻧﺎﭘﺎﯾدار )ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد اﻧﮕﻠس ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( و ﻋﻣﻼ ﺧطرﻧﺎک اﺳت )ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﯾر
ﻋﺎدی ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻣﻠﮑت را ﻣﺧﺗل و ﺻﻧدوق اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔران را ﺗﮭﯽ ﺳﺎزد( و
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزهی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
اﺳت ،ﺑﺷود .ﻟﻧﯾﻧﯾﺳتھﺎ ﺟواب ﻣﯽدھﻧد  :ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب وﻟﯽ اوﻻً اﻧﮕﻠس ھر اﻋﺗﺻﺎب
ﻋﻣوﻣﯽ اﻗﺗﺻﺎدی را اﻧﺗﻘﺎد ﻧﮑرده ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻧوع ﻣﻌﯾﻧﯽ از اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗﺻﺎب
ﻋﻣوﻣﯽ اﻗﺗﺻﺎدی 3را ﮐﮫ از طرف آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺑﺎرزهی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘﯾش
ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ،اﻧﺗﻘﺎد ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﻣطﻠب ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
دارد؟ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و در ﮐﺟﺎ ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزهی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭمﺗرﯾن ﺷﮑل
ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻘط ﻣﮑﺗب و ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزات ﺧﺎرج از ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑوده و ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری در زﻣﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻓﻘط ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن ﻗﮭر ،ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهی ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺗودهھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ و ﻗﯾﺎم آنھﺎ ﺣل ﻣﯽﺷود .ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ﻣﺳﺄﻟﮫی ﮔذاردن
ﻣﺑﺎرزهی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺗد اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﮐﺟﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ ﮐﺟﺎ و
 - 3ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ر ﻣ ﻘ ﺎ ﻟ ﻪ ي ﻓ ﺮ ﯾ ﺪ ر ﯾ ﺶ ا ﻧ ﮕ ﻠ ﺲ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎ م » ﺑ ﺎ ﮐ ﻮ ﻧ ﯿ ﻨ ﯿ ﺴ ﺖ ﻫ ﺎ د ر ﻋ ﻤ ﻞ « اﺳ ﺖ .
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ﮐﯽ طرﻓداران اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐوﺷش ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزهی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزات ﺧﺎرج ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزﻧد؟ راﺑﻌﺎ ً ﻣﮕر اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﻧﺷﺎن ﻧداد ﮐﮫ
اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺗب اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﺑﺳﯾﺞ و
ﺗﺷﮑل ﺗودهھﺎی ﻋظﯾم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در آﺳﺗﺎﻧﮫی ﺣﻣﻠﮫ ﺑر دژ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺑﺎﺷد ﭘس دﯾﮕر
ﭼﮫ ﺟﺎی ﮔﻠﮫ ﮔذاری و دﻟﺳوزی ﺑﯾﺟﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ اﺧﺗﻼل ﺳﯾر ﻋﺎدی زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺻﻧدوقھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد؟
آﯾﺎ واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن دﮔم اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ را ﻧﯾز درھم
ﻣﯽﺷﮑﻧد؟
و ﻏﯾره و ﻏﯾره.
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻣﯾﮕﻔت »ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ دﮔم ﻧﯾﺳت« و اﯾن ﺗﺋوری »ﻓﻘط ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫی داﺷﺗن راﺑطﮫی ﻣﺣﮑم ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ ﻧﮭﺿت ﺗودهﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ
ﺗرﮐﯾب ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد« )از ﮐﺗﺎب »ﭼپ روی 4.(«...زﯾرا ﺗﺋوری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘراﺗﯾﮏ
ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا »ﺗﺋوری ﺑﺎﯾد ﺳؤاﻻﺗﯽ را ﮐﮫ ﭘراﺗﯾﮏ ﭘﯾش ﻣﯾﮑﺷد ،ﺟواب ﺑﮕوﯾد« )در
ﮐﺗﺎب »دوﺳﺗﺎن ﻣردم 5(...زﯾرا ﺗﺋوری ﺑﺎﯾد از روی ﺗﺟﺎرب ﻋﻣﻠﯽ ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﮔﯾرد.
و اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ،ھﻣﯾن ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫی ﺷﻌﺎر »ﺟﻧﮓ ﺑر ﺿد ﺟﻧﮓ« را ﺑﮫ ﺧﺎطر آورﯾم ﺗﺎ ﮐﻠﯾﮫی ﮐذب و ﻓﺳﺎد
ﭘراﺗﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن اﺣزاب ،ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را در ﻟﻔﺎﻓﮫی ﺷﻌﺎرھﺎ و
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘر طﻣطراق اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،ﻣﻌﻠوم ﮔردد .ھﻣﮫ ﮐس آن ﻧﻣﺎﯾش ﭘر
زرق و ﺑرﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم در ﮐﻧﮕرهی ﺑﺎل 6داد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ را ،در ﺻورت
اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ وﺣﺷت ﻗﯾﺎم ﺗﮭدﯾد ﻧﻣود و ﺷﻌﺎر ﻣﮭﯾب » ﺟﻧﮓ ﺑر ﺿد ﺟﻧﮓ«
را ﭘﯾش ﮐﺷﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر دارد .وﻟﯽ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘس از ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻧﮓ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎل ﺑﮫ دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
ﺷﻌﺎر ﺗﺎزهی  -ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر وطن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾد  -داده ﺷده؟ آﯾﺎ واﺿﺢ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،،ھرﮔﺎه ﺑﺎ ﮐردار ﺗوأم ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﭘﺷﯾزی ھم
ﻧﻣﯽارزﻧد؟ ھﻣﯾن ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺳﯾﺎﺳت ﻟﻧﯾن داﯾر ﺑر ﺗﺑدﯾل ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
 - 4ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ر ﮐ ﺘ ﺎ ب » ﭼ ﭗ ر و ي  ،ﺑﯿﻤ ﺎ ر ي ﮐ ﻮ د ﮐ ﯽ د ر ﮐ ﻤ ﻮ ﻧﯿ ﺴ ﻢ « اﺳ ﺖ .
 - 5ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب »دوﺳﺘﺎن ﻣﺮدم ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎي ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ؟« اﺳﺖ
 - 6ﮐﻨﮕﺮهي ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم در  24ﺗﺎ  25ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1912ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن و
ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ ،دﻋﻮت ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرهي اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه
اﻧﻘ ﻼ ﺑﯽ ﻋ ﻠﯿ ﻪ ﺧ ﻄ ﺮ ﺟ ﻨ ﮓ اﺳ ﺘﻔ ﺎد ه ﮐ ﻨ ﻨﺪ و » ﺟ ﻨ ﮓ ﺑﺮ ﺿ ﺪ ﺟ ﻨﮓ « ر ا اﻋ ﻼ م ﻧﻤ ﺎ ﯾﻨﺪ .
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داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺗﻣﺎم دﻧﺎﺋت ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزیھﺎی
اﭘورﺗوﻧﯾﺳم و ﻋظﻣت اﺳﻠوب ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﻔﮭوم ﮔردد.
در اﯾن ﻣورد ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺟﺎﺋﯽ از ﮐﺗﺎب ﻟﻧﯾن »اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﻣرﺗد« را ﯾﺎد
آوری ﻧﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﻟﻧﯾن در آنﺟﺎ ﮐوﺷش اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ک .ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﻟﯾدر ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم را
داﯾر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ درﺑﺎرهی اﺣزاب ﺑﺎﯾد از روی ﺷﻌﺎرھﺎی روی ﮐﺎﻏذ و اﺳﻧﺎد آنھﺎ ﻗﺿﺎوت
ﮐرد ﻧﮫ از روی ﻋﻣلﺷﺎن ،ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺷﻼق ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧد:
»ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﺻور اﯾن ﮐﮫ  ...ﮔوﯾﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫی ﺷﻌﺎر ،ﻣﯽﺗوان وﺿﻌﯾت را
ﺗﻐﯾﯾر داد ﺳﯾﺎﺳت ﮐوﺗﮫ ﻧظراﻧﮫ و ﻣﺧﺻوص ﺧرده ﺑورژواھﺎ را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟراء
ﻣﯽﮔذارد .ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی ﭘرده از روی اﯾن ﺗوھم ﺑر
ﻣﯽاﻧدازد :ھﻣﯾﺷﮫ دﻣﮑراتھﺎی ﺑورژوا ﺑرای ﻓرﯾﻔﺗن ﻣردم ھرﮔوﻧﮫ
»ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ« را ﭘﯾش ﮐﺷﯾده ،و ﻣﯽﮐﺷﻧد .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ اﯾنﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻداﻗت
آنھﺎ را آزﻣود و ﮐردارﺷﺎن را ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر ﺗطﺑﯾق ﻧﻣود ،ﺑﮫ ﺟﻣﻼت ﺧﯾﺎل ﺑﺎﻓﺎﻧﮫ و
ﺷﺎرﻻﺗﺎن ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷده در ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی واﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود) «.رﺟوع ﺷود
ﺑﮫ ﺟﻠد  ٢٣ص  ٣٧٧ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﻣن دﯾﮕر راﺟﻊ ﺑﮫ واھﻣﮫی اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم از اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود و اطوار آنھﺎ در ﭘﻧﮭﺎن
ﺳﺎﺧﺗن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧوﯾش و اﺳﺗﺗﺎر ﻣﺳﺎﺋل دردﻧﺎک و ﻧواﻗص ﺧودی در ﻟﻔﺎﻓﮫی ﺗظﺎھرات
ﺧوش آب و رﻧﮓ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐﻧدی ﻓﮑر زﻧده و اﯾﺟﺎد ﻣواﻧﻊ در راه ﺗرﺑﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب
از روی اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود ﻣﯽﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن اطواری ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﮭزای ﻟﻧﯾن واﻗﻊ ﺷده و
ﻟﻧﯾن داغ اﻓﺗﺿﺎح و رﺳواﺋﯽ ﺑر آن زده اﺳت ،ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔوﯾم.
اﯾن اﺳت آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن درﺑﺎرهی اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود در اﺣزاب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ در رﺳﺎﻟﮫی
»ﺑﯾﻣﺎری ﮐودﮐﯽ «...ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت:
»روﯾﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧطﺎھﺎی ﺧود اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد ﻣﮭمﺗرﯾن
و ﻗطﻌﯽﺗرﯾن ﻣﻼک ﺳﻧﺟش ﺟدی ﺑودن ﺣزب و اﺟرای وظﺎﺋف وی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
طﺑﻘﮫی ﺧود و ﺗودهی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در ﻋﻣل ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻋﺗراف ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه
ﺧود ،ﮐﺷف ﻋﻠل آن ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺷﺗﺑﺎه زاﺋﯾدهی آن اﺳت،
ﻣطﺎﻟﻌﮫی دﻗﯾق در وﺳﺎﺋل رﻓﻊ اﯾن اﺷﺗﺑﺎه .اﯾن اﺳت آﻣوزش و ﭘرورش طﺑﻘﮫ و
ﺳﭘس ﺗودهھﺎ) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  - ٢٠٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﻓﺷﺎی اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود ﺑرای ﺣزب ﺧطرﻧﺎک اﺳت،
زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدهی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن واﻗﻊ ﺷود .ﻟﻧﯾن اﯾن ﻗﺑﯾل
اﻋﺗراﺿﺎت را ﻏﯾر ﺟدی و ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽﺷﻣرد .ﻟﻧﯾن ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ،١٩٠۴ﻣوﻗﻌﯽ
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ﮐﮫ ﺣزب ﻣﺎ ﺿﻌﯾف و ﻗﻠﯾلاﻟﻌده ﺑود ،درﺑﺎرهی اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ در رﺳﺎﻟﮫی ﺧود ﻣوﺳوم ﺑﮫ
»ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش «....ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕﻔت:
»آنھﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ  -ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن( از ﻣﻼﺣظﮫی ﻣﺷﺎﺟرات ﻣﺎ ﺑﮫ وﺟد
ﻣﯽآﯾﻧد و ﺑﮫ ھم ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽزﻧﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ آنھﺎ ﺳﻌﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧوﯾش
ﻧﮑﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫای را از رﺳﺎﻟﮫی ﻣن ،ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﻧواﻗص ﺣزب ﻣﺎ اﺳت،
ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﻧد .اﮐﻧون دﯾﮕر ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراتھﺎی روس ﺑﮫ ﻗدر ﮐﻔﺎﯾت در ﻣﺟﺎدﻻت ھدف
ﺗﯾرﺑﺎران واﻗﻊ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻧﯾﺷﮕونھﺎ ﻣﺷوش ﻧﺷده و ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﻧﯾﺷﮕونھﺎ ﻋﻣل
اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود و اﻓﺷﺎی ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫی ﻧواﻗص ﺧوﯾش را  ،ﮐﮫ ﻧﻣو ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﻗطﻌﺎ و
ﺣﺗﻣﺎ آنھﺎ را ﺗﻼﻓﯽ ﺧواھد ﮐرد ،دﻧﺑﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺟﻠد  - ۶ﺻﻔﺣﮫ - ١۶١
ﭼﺎپ روﺳﯽ(
آن ﭼﮫ ﮐﮫ در اﺳﻠوب ﻟﻧﯾن آﻣده اﺳت ،اﺻوﻻً در آﻣوزش ﻣﺎرﮐس ،آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﻣﺎرﮐس »ذاﺗﺎ ً اﻧﺗﻘﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ« 7اﺳت ،وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ھﻣﯾن روح
اﻧﺗﻘﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر اﺳﻠوب ﻟﻧﯾن رﺳوخ ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺗﺻور
ﮐﻧﯾم اﺳﻠوب ﻟﻧﯾن ﻋﺑﺎرت از ﺗﺟدﯾد ﺳﺎدهی ھﻣﺎن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس داده اﺳت،
دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﺷده اﯾم ،زﯾرا در ﺣﻘﯾﻘت اﻣر اﺳﻠوب ﻟﻧﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط اﺣﯾﺎء ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺻرﯾﺢ و ﺗﮑﺎﻣل
ﺑﻌدی اﺳﻠوب اﻧﺗﻘﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐس و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ او ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد.

٣
ﺗﺌﻮری
از اﯾن ﻣﺑﺣث ﺳﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮐﻧم:

اﻟف -درﺑﺎرهی اھﻣﯾت ﺗﺋوری ﺑرای ﻧﮭﺿت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ.
ب -درﺑﺎرهی اﻧﺗﻘﺎد ﺑر »ﺗﺋوری« ﺟرﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧودی
ج -درﺑﺎرهی ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ.
 - 7ﻣ ﺮ ا ﺟ ﻌ ﻪ ﺷ ﻮ د ﺑ ﻪ » ﭘ ﺮ و ﻟ ﺘ ﺎ ر ﯾ ﺎ ي ﮔ ﻔ ﺘ ﺎ ر ﺑ ﺮ ا ي ﭼ ﺎ پ د و م «  -ﺟ ﻠ ﺪ او ل » ﮐ ﺎ ﭘ ﯿ ﺘ ﺎ ل « ﻣ ﺎ ر ﮐ ﺲ
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اﻟف -درﺑﺎرهی اھﻣﯾت ﺗﺋوری .ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻘدم
ﭘراﺗﯾﮏ ﺑر ﺗﺋوری ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻋﻣدهی آن ،ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻣل و
»اﺟرای« اﯾن ﻗواﻋد ﻣﯽﺑﺎﺷد ،و اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺋوری ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﺣد
ﮐﺎﻓﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎء اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﭘﻠﺧﺎﻧف ﺑﺎرھﺎ »ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ« ﻟﻧﯾن
را در ﺑﺎب ﺗﺋوری و ﻣﺧﺻوﺻﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﺗﮭزاء ﻣﯽﮐرد .ھم ﭼﻧﯾن ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻟﻧﯾﻧﯾﺳتھﺎی اھل ﻋﻣل اﻣروزی ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺋوری ﭼﻧدان ﻟطﻔﯽ ﻧدارﻧد و اﯾن
ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯽ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﻧﺎﺑر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﺟﺑورﻧد ،از
ﭘﯾش ﺑرﻧد .ﻣن ﺑﺎﯾد اظﮭﺎر ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘﯾدهی ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺟﯾب راﺟﻊ ﺑﮫ ﻟﻧﯾن و ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎﺻواب ﺑوده و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت وﻓق ﻧﻣﯽدھد و ﻧﯾز اﯾن ﺗﻣﺎﯾل اھل ﻋﻣل در دﺳت
ﮐﺷﯾدن از ﺗﺋوری ،ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎم روح ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑوده و ﻣﺧﺎطرات ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای ﮐﺎر درﺑر
دارد.
ﺗﺋوری ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺟرﺑﮫی ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﻣوع .ﺑدﯾﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺋوری ھرﮔﺎه ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوأم ﻧﮕردد ﭼﯾز ﺑﯽ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺧواھد ﺷد ،ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ ﭘراﺗﯾﮏ ﻧﯾز اﮔر راه ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑﺎ ﭘرﺗو ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺷن ﻧﺳﺎزد ،ﮐور و
ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽﮔردد .اﻣﺎ اﮔر ﺗﺋوری راﺑطﮫی ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﮫ ﻋظﯾمﺗرﯾن ﻧﯾروی ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﺗﺑدﯾل ﮔردد ،زﯾرا ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺗﺋوری اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﮭﺿت اطﻣﯾﻧﺎن و ﻗوت ﻗﻠب ﺑﺧﺷد ،ﻗدرت راه ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﮭم راﺑطﮫی داﺧﻠﯽ
ﺣوادث اﺣﺎطﮫ ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ آن ﺑدھد ،زﯾرا ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺗﺋوری ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘراﺗﯾﮏ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧد ﺗﺎ آن ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﻔﮭﻣد طﺑﻘﺎت ﺣﺎﺿره ﭼطور و ﺑﮫ ﮐدام ﺳﻣت ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑداﻧد در آﯾﻧدهی ﻧزدﯾﮏ ﻧﯾز ﭼطور و ﺑﮫ ﮐدام طرف ﺑﺎﯾد ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﻧﮭﺎ و ﻓﻘط ﻟﻧﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻗﺎﻋدهی ﻣﻌروف ذﯾل را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧد و دهھﺎ ﺑﺎر ﺗﮑرار ﻣﯽﻧﻣود:
»ﺑدون ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺟﻠد ﭼﮭﺎرم  -ﺻﻔﺣﮫ  - ٣٨٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(

ﺑﺎﺷد8«.

ﻟﻧﯾن ﭘﯾش از ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اھﻣﯾت زﯾﺎد ﺗﺋوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﯽﺑرد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای ﭼﻧﯾن
ﺣزﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣزب ﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﺑﺎرز ﭘﯾش آھﻧﮓ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن دﻧﯾﺎ ﻧﺻﯾﺑش ﺷده و وﺿﻌﯾت
داﺧﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾﭼﯾده و ﻏﺎﻣﺿﯽ وی را اﺣﺎطﮫ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﻣﯾن
ﻧﻘش ﻣﺧﺻوص ﺣزب ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ھﻧوز در ﺳﺎل  ١٩٠٢ﻻزم داﻧﺳت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ:
 - 8ﺗ ﮑ ﯿ ﻪ ر و ي ﮐ ﻠ ﻤ ﺎ ت ا ز ﻣ ﻦ ا ﺳ ﺖ  .س  .ا ﺳ ﺘ ﺎ ﻟ ﯿﻦ .
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»ﻧﻘش ﯾﮏ ﻣﺑﺎرز ﭘﯾش آھﻧﮓ را ﻓﻘط ﺣزﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾﻔﺎء ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺋوری
ﻣﺗرﻗﯽ رھﺑری ﺷود) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد ﭼﮭﺎرم  -ﺻﻔﺣﮫ  - ٣٨٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﻧون ﯾﻌﻧﯽ در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻟﻧﯾن راﺟﻊ ﺑﮫ
ﻧﻘش ﺣزب ﻣﺎ ﺟﺎﻣﮫی ﺣﻘﯾﻘت و ﻋﻣل ﭘوﺷﯾده اﺳت اﯾن ﺗز ﻟﻧﯾن ﻧﯾرو و اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺳب
ﻣﯽﮐﻧد.
ﺷﺎﯾد ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت روﺷنﺗرﯾن دﻟﯾل اھﻣﯾت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ ﺗﺋوری ﻣﯽداد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را
داﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻏﯾر از ﻟﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺗن در ﻧداد ﮐﮫ از ﻣﮭمﺗرﯾن
آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ از دورهی اﻧﮕﻠس ﺗﺎ ﻟﻧﯾن درﺑﺎرهی ﻓﻠﺳﻔﮫی ﻣﺎدی ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﮐﻧد و از ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﺿد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﭘﯾدا ﺷده ﺑود  ،اﻧﺗﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾد .اﻧﮕﻠس ﻣﯽﮔﻔت
ﮐﮫ:
»ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﺎ ھر اﮐﺗﺷﺎف ﻋظﯾم ﺗﺎزهﯾﯽ ﺷﮑل ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود
ﮔﯾرد9«.
ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻟﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﻣوﻗﻊ ﺧود وظﯾﻔﮫی ﻣذﮐور را در ﮐﺗﺎب درﺧﺷﺎن
ﺧوﯾش ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻣﭘرﯾوﮐرﯾﺗﯾﺳﯾﺳم« اﻧﺟﺎم داد .ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﻠﺧﺎﻧف ﮐﮫ
دوﺳت داﺷت ﺑر »ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ« ﻟﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧرده ﮔﯾری ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺣﺎﺿر ھم ﻧﺷد
ﺑﮫ طور ﺟدی دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺟﺎم اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺷود.
 -٢اﻧﺗﻘﺎد از »ﺗﺋوری« ﺟرﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﯾﺎ درﺑﺎرهی ﻧﻘش دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ در
ﻧﮭﺿت» .ﺗﺋوری« ﺟرﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﺗﺋوری اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺋوری ﮐرﻧش
در ﺑراﺑر ﺧودرو ﺑودن ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری و در واﻗﻊ ﺗﺋوری اﻧﮑﺎر ﻧﻘش رھﺑری ﮐﻧﻧدهی
ﭘﯾش آھﻧﮓ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر و ﺣزب طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺗﺋوری ﮐرﻧش در ﺑراﺑر ﻧﮭﺿت ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ،ﺟدا ً ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن ﺑرﻣﯽﺧﯾزد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﮭﺿت ﺧودرو ﺟﻧﺑﮫی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ و از روی ﻓﮭم داده ﺷود ،اﯾن ﺗﺋوری ﻣﺧﺎﻟف آن
اﺳت ﮐﮫ ﺣزب در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺣرﮐت ﮐﻧد ،ﺗودهھﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﻧﮭﺿت را
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﺑﺑرد ،اﯾن ﺗﺋوری طرﻓدار آن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر .ﻓﮭﻣﯾده و آﮔﺎه ﻧﮭﺿت ﻣزاﺣم
آن ﻧﺷوﻧد ﺗﺎ ﻧﮭﺿت در طرﯾق ﺧوﯾش ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾد و ﻋﻘﯾدهﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺣزب ﺑﺎﯾد ﻣطﯾﻊ
ﻧﮭﺿت ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﺑوده از دﻧﺑﺎل آن روان ﮔردد .ﺗﺋوری ﺟرﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﻋﺑﺎرت
از ﺗﺋوری ﺗﺧﻔﯾف ﻧﻘش ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه در ﻧﮭﺿت و ﻋﺑﺎرت از اﯾدﺋوﻟوژی »دﻧﺑﺎﻟﮫ روی«
ﺑوده و ﭘﺎﯾﮫی ﻣﻧطﻘﯽ ھر ﻗﺳم اﭘورﺗوﻧﯾﺳم اﺳت.
 - 9ر ﺟ ﻮ ع ﺷ ﻮ د ﺑ ﻪ » ﻟﻮ د و ﯾﮏ ﻓ ﻮ ﯾ ﺮ ﺑ ﺎ خ و ﭘ ﺎ ﯾ ﺎ ن ﻓ ﻠ ﺴ ﻔ ﻪ ي ﮐ ﻼ ﺳ ﯿ ﮏ آ ﻟ ﻤ ﺎ ن «  -ا ﻧ ﮕ ﻠ ﺲ .
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اﯾن ﺗﺋوری ،ﮐﮫ از ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب اول در ﺻﺣﻧﮫی ﮐﺷور روﺳﯾﮫ ظﺎھر ﺷده
ﺑود ،ﻋﻣﻼ ﺑﮫ آن ﻣﻧﺟر ﮔردﯾد ﮐﮫ ﭘﯾروان آن ﻣوﺳوم ﺑﮫ »اﮐوﻧوﻣﯾﺳتھﺎ« ﻟزوم وﺟود ﯾﮏ
ﺣزب ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری را در روﺳﯾﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر
ﺑرای ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﺗزارﯾﺳم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽورزﻧد ،آنھﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت
»ﺗردﯾوﻧﯾوﻧﯾﺳم« را در ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﺗروﯾﺞ ﻧﻣوده و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری را
زﯾر ﺳﻠطﮫی ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﻣﯽﮐﺷﺎﻧدﻧد.
ﻣﺑﺎرزهی روزﻧﺎﻣﮫی »اﯾﺳﮑرا«ی ﻗدﯾم و اﻧﺗﻘﺎد درﺧﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب »ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟«
ﻟﻧﯾن از ﺗﺋوری »دﻧﺑﺎﻟﮫ روی« ﺷده ﺑود ﻧﮫ ﻓﻘط ﻋﻘﯾدهی ﺑﮫ اﺻطﻼح »اﮐوﻧوﻣﯾﺳم« را در
ھم ﺷﮑﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺻول ﻋﻠﻣﯽ ﻧﮭﺿت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر روﺳﯾﮫ را ﻧﯾز اﯾﺟﺎد
ﮐرد.
ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزه ای ﺣﺗﯽ ﺗﺻور اﯾﺟﺎد ﺣزب ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری در روﺳﯾﮫ و ﻧﻘش رھﺑری
آن را در اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺷد ،ﮐرد.
اﻣﺎ ﺗﺋوری ﮐرﻧش در ﻣﻘﺎﺑل ﺟرﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﻓﻘط ﯾﮏ ﭘدﯾدهی ﻣﺧﺗص ﺑﮫ روﺳﯾﮫ
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺗﺋوری ،ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ،ﺷﯾوع ﺑﺳﯾﺎری ﺑﻼاﺳﺗﺛﻧﺎء در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﺣزاب
ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم دارد.
ﻣﻘﺻود ﻣن ﺗﺋوری ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده « اﺳت ﮐﮫ از طرف ﻟﯾدھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠل
دوم زﺷت و ﻣﺑﺗذل ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗﺋوری ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﺑرﺋﮫ و ھﻣﮫ را ﺑﺎ ھم ﺳﺎزﮔﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد و واﻗﻌﯾﺎت را ،ﻓﻘط آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻣﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ ﺣد اﺷﺑﺎ َ دﯾدهاﻧد ﻣﺗذﮐر ﻣﯽﺷود و
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ،و ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺗذﮐر ﺧﺎطر ﺧود را آﺳوده ﻣﯽدارد .ﻣﺎرﮐس ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﺗﺋوری
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در داﯾرهی ﺗوﺿﯾﺢ ﻋﺎﻟم ﻣﺣدود ﺑﻣﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،آن را
ﺗﻐﯾﯾر ھم ﺑدھد 10.اﻣﺎ ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ و ﺷرﮐﺎﯾش را ﮐﺎری ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و آنھﺎ ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻗﺳﻣت اول ﻓرﻣول ﻣﺎرﮐس اﮐﺗﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﯾﻧﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺛﺎلھﺎی ﻓراوان از ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﯾن »ﺗﺋوری« .ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از
ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ھرﮔﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ ﺟﻧﮓ را
ﺷروع ﻧﻣﺎﯾﻧد آنھﺎ »ﺟﻧﮓ ﺑر ﺿد ﺟﻧﮓ« اﻋﻼن ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل
از آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ،اﯾن اﺣزاب ﺷﻌﺎر »ﺟﻧﮓ ﺑر ﺿد ﺟﻧﮓ« را ﺑﮫ دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده،
ﺷﻌﺎر ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ آن ﯾﻌﻧﯽ »ﺟﻧﮕﯾدن در راه وطن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟراء ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن ﺗﻌوﯾض ﺷﻌﺎرھﺎ ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ اﻓراد ﮐﺎرﮔر ﺑود اﻣﺎ ﺧطﺎ
اﺳت ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺗﺻور ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﻘﺻرﯾﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﻧد و ﮐﺳﯽ از طﺑﻘﮫی
 - 10رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﺗﺰﻫﺎﺋﯽ درﺑﺎرهي ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ« ﻣﺎرﮐﺲ.
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ﮐﺎرﮔر رخ ﺑرﺗﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ آن ﺧﯾﺎﻧت ﮐرده اﺳت .اﺑدا ً ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻧﺑوده اﺳت! ھﻣﮫ ﭼﯾز
ھﻣﺎن طوری ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﯾد .اوﻻً ،ﺑﮫ آن ﻋﻠت ﮐﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﻣﯽداﻧﯾم »اﺑزار و آﻟت ﺻﻠﺢ « اﺳت ﻧﮫ ﺟﻧﮓ .و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﮐﮫ ﺑﺎ آن »ﺳطﺢ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهﯾﯽ« ﮐﮫ در آن زﻣﺎن وﺟود داﺷت ،اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ھم ﻧﻣﯾﺷد ﮐرد.
»ﻣﻘﺻر« »ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده« اﺳت .ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ را »ﺗﺋوری ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده«ی آﻗﺎی
ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ دﻗﯾﻘﺎ »ﺑرای ﻣﺎ« ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد .ھر ﮐس ھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن »ﺗﺋوری« اﯾﻣﺎن ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻧﻘش اﺣزاب ﭼﮫ ﺷد؟ ﭘس اھﻣﯾت آنھﺎ در ﻧﮭﺿت ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
رﻓت؟ ﺑﺎﻻﺧره در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن ﻋﺎﻣل ﻗﺎطﻌﯽ ﻣﺛل »ﺳطﺢ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده« ﭼﮫ ﮐﺎری از
دﺳت ﺣزب ﺑرﻣﯽآﯾد؟ ...
از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﺛﺎلھﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺣرﯾف ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﺳﯾﺎر ذﮐر ﻧﻣود.
ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم« ﻗﻼﺑﯽ ،ﮐﮫ ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن اﻧدام
ﻋرﯾﺎن اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ھﻣﺎن ﺗﺋوری »دﻧﺑﺎﻟﮫ روی اﺳت« ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اروﭘﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑﻠﯽ در آن داده ﺷده اﺳت و ﻟﻧﯾن ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب اول روﺳﯾﮫ
ھم ﺑﺎ آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐرد.
و ﻧﯾز ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﺎ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ھم ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﺗﻘﻠب ﺗﺋورﯾﮏ ﺷرط
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل اﺣزاب ﺣﻘﯾﻘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻏرب ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٣ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ .ﺗﺋوری ﻟﻧﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮫ اﺻل اﺳﺎﺳﯽ
اﺳت.
اﺻل اول .ﺳﯾﺎدت ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺗرﻗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری؛ اﻧﺗﺷﺎر اوراق ﺑﮭﺎدار
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد؛ ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣواد
ﺧﺎم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺻول اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾد؛ ﻗدرت ﻣطﻠق اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل
ﺳﯾﺎدت ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ اﺳت - ،ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﺟﻧﺑﮫی ﺧﺷن طﻔﯾﻠﯽﮔری ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
اﻧﺣﺻﺎری را آﺷﮑﺎر ﮐرده ،ﻓﺷﺎر ﺗراﺳت ھﺎ و ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺻد ﭼﻧدان
ﻣﺣﺳوسﺗر ﻣﯽﺳﺎزد .ھﯾﺟﺎن روز اﻓزون طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را ﻋﻠﯾﮫ اﺻول ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﯾش
از ﭘﯾش ﻗوت داده ،ﺗودهھﺎ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﻧﺟﺎت اﺳت روﺑرو
ﻣﯽﺳﺎزد) .رﺟوع ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم 11«...ﻟﻧﯾن  -ﭼﺎپ روﺳﯽ(
اﺳﺗﻧﺗﺎج اول ﮐﮫ از اﯾنﺟﺎ ﻣﯽﺷود :ﺣدت ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ در داﺧل ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
و ﻧﻣو ﻣواد و ﻋﻧﺎﺻر اﻧﻔﺟﺎر در ﺟﺑﮭﮫی داﺧﻠﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ »ﺻﺎﺣب ﻣﺳﺗﻌﻣره«.
 - 11ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري« ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
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اﺻل دوم .ﺻدور روز اﻓزون ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل؛ ﺗوﺳﻌﮫی
»ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ« و ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺗﺎ آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐرهی زﻣﯾن در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود؛ ﺑدل ﮔﺷﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟور و ﺳﺗم ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﮐﮫ
از طرف ﯾﮏ ﻣﺷت ﻣﻣﺎﻟﮏ »ﻣﺗرﻗﯽ« ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺳﮑﻧﮫی روی زﻣﯾن ﻣﻌﻣول
ﻣﯽﺷود - ،ھﻣﮫی اﯾنھﺎ از ﯾﮏ طرف ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﭘراﮐﻧده و اراﺿﯽ ﻣﻠل را ﺑﮫ
ﺣﻠﻘﮫھﺎی زﻧﺟﯾر واﺣدی ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎم دارد ،ﺗﺑدﯾل ﮐرده و از طرف دﯾﮕر ﮐﻠﯾﮫی
ﺟﻣﻌﯾت ﮐرهی زﻣﯾن را ﺑﮫ دو اردوﮔﺎه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از :ﻣﺷﺗﯽ
ﮐﺷورھﺎی »ﺟﻠو اﻓﺗﺎده«ی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ وﺳﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ را
زﯾر ﯾوغ ظﻠم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧوﯾش ﮐﺷﯾدهاﻧد و اﮐﺛرﯾت ھﻧﮕﻔﺗﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و
ﻣﺳﺗﻌﻣره ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﺧﻼص ﺧود از ﺟور و ﺳﺗم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهاﻧد.
)رﺟوع ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم(«...
اﺳﺗﻧﺗﺎج دوم ﮐﮫ از اﯾنﺟﺎ ﻣﯽﺷود :ﺣدت ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات و رﺷد ﻋﻧﺎﺻر
طﻐﯾﺎن ﺑر ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺟﺑﮭﮫی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑﮭﮫی ﻣﺳﺗﻌﻣرات.
اﺻل ﺳوم .ﺗﺻﺎﺣب اﻧﺣﺻﺎری »ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ« و ﻣﺳﺗﻌﻣرات :ﺗرﻗﯽ ﻧﺎﻣوزون ﻣﻣﺎﻟﮏ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی آن وﻗوع ﻣﺣﺎرﺑﺎت ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ اﺳت ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﺗﻘﺳﯾم دﻧﯾﺎ ﺑﯾن
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً زﻣﯾنھﺎﺋﯽ را ﻣﺗﺻرف ﺷدهاﻧد و ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻧﯾز ﺳﮭم ﺧود
را درﯾﺎﻓت دارﻧد؛ ﺟﻧﮓھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﺗﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﮫی ﺑرﻗراری »ﻣوازﻧﮫی «
ﻧﻘص ﺷده - ،ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت ﺟﺑﮭﮫی ﺛﺎﻟث ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑﮭﮫی ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن ﺧود
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺷده و آن ھم ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺿﻌﯾف و اﺗﺣﺎد دو ﺟﺑﮭﮫی اوﻟﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑﮭﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﺑﮭﮫی آزادی ﺧواھﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣرات را ﺑر ﺿد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﺳﺎنﺗر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد )ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« رﺟوع ﺷود(.
اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺳوم ﮐﮫ از اﯾنﺟﺎ ﻣﯽﺷود :ﻧﺎﮔزﯾر ﺑودن ﺟﻧﮓ در ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﺗﺣد ﮔﺷﺗن
ﺣﺗﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺷرق در .ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻧﻘﻼب ﺑر ﺿد ﺟﺑﮭﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم .ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ در ﻧظر ﻟﻧﯾن در ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫی
ﺟﺎﻣﻊ ﮐﮫ »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت« 12ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮔردد) .رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد
 - ١٩ﺻﻔﺣﮫ  - ٧١ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺑر طﺑق آن ﭼﮫ ذﮐر ﺷد ،ﺧود طرز ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺳﺄﻟﮫی اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
اﻧﻘﻼب و ﺣﺟم و ﻋﻣق و طرح رﯾزی آن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد.

 - 12ﺗﮑﯿﻪ روي ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﻦ اﺳﺖ .س .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
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ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺗﺟزﯾﮫی ﻣﻘدﻣﺎت اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را ﻣﻌﻣوﻻً از ﻧﻘطﮫ ﻧظر .وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﻼن
ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ﮐﺷور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽدادﻧد .وﻟﯽ اﮐﻧون اﯾن روﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺣﺎﻻ ﻻزم اﺳت از ﻧﻘطﮫ ﻧظر وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر ﻣﻣﺎﻟﮏ و از ﻟﺣﺎظ وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﻣورد دﻗت ﻗرار داد ،زﯾرا ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟداﮔﺎﻧﮫ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
اﮐﻧون دﯾﮕر واﺣدھﺎی ﻣﺳﺗﻘل اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫھﺎی زﻧﺟﯾر واﺣدی ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ﺗﺑدﯾل ﺷدهاﻧد ،زﯾرا ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻓرﺗوت »ﻣﺗﻣدن« ﺿﻣن رﺷد ﺧود،
ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم رﺳﯾده و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ھم ﻋﺑﺎرت از ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣظﺎﻟم
ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺷﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی »ﻣﺗرﻗﯽ« ﺑر اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺳﮑﻧﮫی روی
زﻣﯾن روا ﻣﯽﮔردد.
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻌﻣول ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎب وﺟود ﯾﺎ ﻋدم ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ در ﮐﺷورھﺎی
ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﯾﺎ دﻗﯾقﺗر ﺑﮕوﺋﯾم در ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﺗرﻗﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﺷود .وﻟﯽ ﺣﺎل اﯾن
ﻧظرﯾﮫ دﯾﮕر ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﮐﻧون ﻻزم اﺳت در ﺑﺎب وﺟود ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب در ﺗﻣﺎم
ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫی واﺣدی ﺻﺣﺑت ﻧﻣود ،و ﺿﻣﻧﺎ ً
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ھرﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺻﺣﯾﺢﺗر ،ﭼون ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرای اﻧﻘﻼب
رﺳﯾده و آﻣﺎده ﺷده اﺳت ،وﺟود ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻣﺎﻟﮏ در زﻣرهی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ
ﺻﻧﻌﺗﯽﺷﺎن ﮐم اﺳت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل رﻓﻌﯽ در راه اﻧﻘﻼب ﺑﺷود.
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻌﻣول ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎب اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ در ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﮐﻣﯾت ﻣﺳﺗﻘل ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺑﮭﮫی ﺟداﮔﺎﻧﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫی ھﻣﺎن ﻣﻠت ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﺿﺎد ﺧود ﻗرار داده ﻣﯽﺷد .اﮐﻧون اﯾن ﻧظرﯾﮫ دﯾﮕر ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد در
ﺑﺎب اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﺷود .زﯾرا ﺟﺑﮭﮫھﺎی ﻣﻧﻔرد ﻣﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ
ھﺎی زﻧﺟﯾر واﺣدی ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،ﺑدل ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﺎﯾد ﺟﺑﮭﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ ﻗرار داده ﺷود.
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را ﻓﻘط و ﻓﻘط از ﻧظر ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﮑﺎﻣل داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﻌﯾن
ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد .ﺣﺎﻻ اﯾن ﻧظرﯾﮫ دﯾﮕر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را ﻗﺑل از
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﮑﺎﻣل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺳﯾﺳﺗم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮔﺳﺳﺗن زﻧﺟﯾر ﺟﺑﮭﮫی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﯾن ﯾﺎ آن ﮐﺷور ﻣﻌﯾن داﻧﺳت.
اﻧﻘﻼب در ﮐﺟﺎ ﺷروع ﺧواھد ﺷد ،در ﮐﺟﺎ ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﺑﮭﮫﯾﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷﮑﺎف
ﺑردارد ،در ﮐدام ﮐﺷور؟
در آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺻﻧﻌت ﺗرﻗﯽ ﮐرده اﺳت ،آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﮐﺛرﯾت را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد ،آن ﺟﺎﺋﻲ ﮐﮫ ﻣدﻧﯾت زﯾﺎدﺗر اﺳت ،آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﻣﮑراﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت - ،اﯾن ﺑود
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً داده ﻣﯽﺷد.
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اﻣﺎ ﺗﺋوری ﻟﻧﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺟواب رد داده ،ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻧﮫ ،اﺟﺑﺎری ھم ﻧﯾﺳت ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺻﻧﻌت ﺑﯾﺷﺗر ﺗرﻗﯽ ﮐرده اﺳت وﻗس ﻋﻠﯾﮭذا .ﺟﺑﮭﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺟﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
زﻧﺟﯾر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در آنﺟﺎ ﺳﺳتﺗر ﺑﺎﺷد ،زﯾرا اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮔﺳﺳﺗن زﻧﺟﯾر
ﺟﺑﮭﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳﺳتﺗرﯾن ﻧﻘطﮫی آن اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺷروع ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓد از ﻟﺣﺎظ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗرﻗﯽاش ﮐﻣﺗر از ﻣﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗرﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﺎﻟﯽﺗر
ﺧود ﻣﻌذاﻟﮏ در ﭼﮭﺎر دﯾوار ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدهاﻧد.
در ﺳﺎل  ١٩١٧زﻧﺟﯾر ﺟﺑﮭﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در روﺳﯾﮫ ﺳﺳتﺗر و ﺑﯽ دوامﺗر از
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺷده ﺑود و در ھﻣﯾن ﺟﺎ ھم زﻧﺟﯾر ﭘﺎره ﺷد و ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ راه
ﺧروج داد .ﭼرا؟ زﯾرا در روﺳﯾﮫ ﺑزرگﺗرﯾن اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ داﻣﻧﮫ ﻣﯽﮔرﻓت ﮐﮫ در رأس آن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣرﮐت ﺑود ،و ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻣﺗﻔق ﺟدی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دھﻘﺎن ﮐﮫ ﺗﺣت
ظﻠم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻼﮐﯾن ﺑودﻧد ،ھﻣراه داﺷت .زﯾر در اﯾنﺟﺎ در ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب ﯾﮏ
ﭼﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﭘﻠﯾد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺛل ﺗزارﯾﺳم اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ وزن اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣورد ﺗﻧﻔر .ھﻣﮫی ﻣردم ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ روﺳﯾﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗرﻗﯽاش ﻣﺛﻼ از
ﻓراﻧﺳﮫ و ﯾﺎ آﻟﻣﺎن و از اﻧﮕﻠﯾس و ﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻣﺗر ﺑود ،اﯾن زﻧﺟﯾر در روﺳﯾﮫ ﺳﺳتﺗر از
آﻧﺟﺎھﺎ ،در آﻣد.
آﯾﺎ اﯾن زﻧﺟﯾر در آﯾﻧدهی ﻧزدﯾﮏ در ﮐﺟﺎ ﭘﺎره ﺧواھد ﺷد؟ ﺑﺎز ھم در آن ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺳتﺗر ﺑﺎﺷد .دور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻠﻘﮫی زﻧﺟﯾر ﻣﺛﻼ در ھﻧد ﭘﺎره ﺷود ﭼرا؟ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در
آنﺟﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟوان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻧﮕﺟوﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﺗﻔﻘﯽ ﻣﺛل ﻧﮭﺿت ﻧﺟﺎت ﻣﻠﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﻔﻘﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﺑزرگ و ﺑدون ﺷﮏ ﻗوی اﺳت ،وﺟود دارد .زﯾرا در
ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب در آنﺟﺎ ﭼﻧﺎن دﺷﻣن ﻣﻌروﻓﯽ ﻣﺛل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت
ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر اﺧﻼﻗﯽ و ﻣورد ﺗﻧﻔر ﻋﻣوﻣﯽ ﺗودهھﺎی ﻣظﻠوم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدهی ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ھم ﻣﯽرود ﮐﮫ زﻧﺟﯾر در آﻟﻣﺎن ﺑﮕﺳﻠد .ﭼرا؟ زﯾرا ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺗﺄﺛﯾر
ﮔذارﻧده ﻣﺛﻼ در ھﻧد ،در آﻟﻣﺎن ﻧﯾز .ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣودهاﻧد و ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت اﺧﺗﻼف
ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ھﻧدوﺳﺗﺎن و آﻟﻣﺎن از ﺣﯾث ﺳطﺢ ﺗرﻗﯽ وﺟود دارد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﺛر و
ﻧﺷﺎﻧﮫی ﺧود را در ﺳﯾر و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﻘﻼب آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ظﮭور ﻧرﺳﺎﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﺧود را ﺑﮫ طرف ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
 ...ﺑدﯾن ﺷﮑل اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھﻧد داد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ طور
ﻣوزوﻧﯽ »ﭘﺧﺗﮫ و رﺳﯾده« ﺷود ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺗرﻗﯽ از راه اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از
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دول ﺑﮫ دﺳت ﮔروھﯽ دﯾﮕر و از راه اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺧﺳﺗﯾن دوﻟت ﻣﻐﻠوب در ﺟﻧﮓ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرِد ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻣﺎم ﺷرق ﺗوأم اﺳت .از طرف
دﯾﮕر ﺧود ﺷرق ﻧﯾز در ﻧﺗﯾﺟﮫی ھﻣﯾن اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﻗطﻊ
ﺑﮫ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔراﺋﯾده و ﺑﮫ ﮔرداب ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻧﯾﺎ ﮐﺷﯾده ﺷده
اﺳت« )رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ٢٧ﺻﻔﺣﮫ  - ۴١۶ - ۴١۵ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﮐوﺗﺎه ﺳﺧن آن ﮐﮫ :زﻧﺟﯾر ﺟﺑﮭﮫی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﺑﺎﯾد در آن ﻧﻘطﮫ ﭘﺎره ﺷود ﮐﮫ
ﺣﻠﻘﮫھﺎی زﻧﺟﯾر ﺳﺳتﺗر اﺳت و در ھر ﺻورت اﺟﺑﺎری ﻧدارد در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در آنﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗرﻗﯽ ﮐرده و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻓﻼن ﻗدر درﺻد دھﻘﺎﻧﺎن ،ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻗدر درﺻد ﺟﻣﻌﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد و ﻏﯾره.
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻊ و ﺗﻔرﯾق آﻣﺎر راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻓﻼن ﻣﻣﻠﮑت ﭼﻧد
درﺻد اھﺎﻟﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد ،دﯾﮕر آن اھﻣﯾت ﻣﺧﺻوﺻﯽ را ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ،ﻋﺎﻟم ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻧﺑرده از اﻧﻘﻼب ﭼون از طﺎﻋون ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑراﯾش ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد،
از ،دﺳت داده اﺳت.
و اﻣﺎ ﺑﻌد .ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻣدﻋﯽ ﺑودﻧد )و ھﻧوز ھم ﻣدﻋﯽاﻧد( ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﻘﻼب
ﺑورژوازی دﻣﮑراﺳﯽ از ﯾﮏ طرف و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ از طرف دﯾﮕر ،ﭘرﺗﮕﺎه
ﻋظﯾﻣﯽ ،و ﯾﺎ در ھر ﺻورت ﯾﮏ دﯾوار ﭼﯾن وﺟود دارد ﮐﮫ آن دو را ﺑرای ﻓواﺻل ﮐن و
ﺑﯾش طوﻻﻧﯽ از ھم ﺟدا ﻣﯽﺳﺎزد .طﯽ اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑورژوازی ،ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟت رﺳﯾده اﺳت،
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺗرﻗﯽ داده ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھم ﻗوای ﺧود را ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای »ﺟﻧﮓ
ﻗطﻌﯽ« ﺑر ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﻣﻌﻣوﻻً دﺳت ﮐم دهھﺎ ﺳﺎل و
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽداﻧﻧد .ﺣﺎﺟت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،اﯾن »ﺗﺋوری« دﯾوار
ﭼﯾن از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﯽ ﻋﺎری ﺑوده و ﻓﻘط ﺳرﭘوﺷﯽ ﺑر روی ﻣﻘﺎﺻد و ﻧﯾﺎت ﺿد
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑورژوازی ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯾﺗواﻧد ھم ﻧﺑﺎﺷد .ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﮐﮫ آﺑﺳﺗن ﺗﺻﺎدﻣﺎت و ﺟﻧﮓھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ »آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ،در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری »ﺷﮑوﻓﺎن« ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
»ﻣﺣﺗﺿر« ﻣﺑدل ﺷده )ﻟﻧﯾن( و ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد ،در
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوای ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗزارﯾﺳم و رژﯾم ﺳرواژ،
ﻣﺗﺣد ﺷده و ﺑدﯾن طرﯾق ﺑﺎﻋث اﺗﺣﺎد ﺗﻣﺎم ﻗوای اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از ﻧﮭﺿت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻏرب
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﮭﺿت آزادی ﺧواھﯽ ﻣﻠﯽ ﺷرق ،ﻣﯽﺷود و ﺑﺎﻻﺧره در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺿﻣﺣﻼل
ﺑﻘﺎﯾﺎی وﺿﻌﯾت ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺳرواژ ﺑدون ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
ﻣﯽﮔردد - ،در ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی در ﮐﺷوری ﮐم و ﺑﯾش
ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧزدﯾﮏ و ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ﺑﺎﯾد اوﻟﯽ ﺑﮫ دوﻣﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ
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ﮔردد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﺑﺎ وﺿوح ﺗﻣﺎم ﺻﺣت و ﻣﺳﻠم ﺑودن اﯾن ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت
رﺳﺎﻧد .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن در ﺳﺎل  ١٩٠۵در آﺳﺗﺎﻧﮫ؟ی اﻧﻘﻼب اول روﺳﯾﮫ در ﮐﺗﺎب
ﺧود ﻣوﺳوم ﺑﮫ »دو ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ «...اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی و اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را
ﺑﮫ ﺷﮑل دو ﺣﻠﻘﮫ از ﯾﮏ زﻧﺟﯾر و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠوی واﺣد و ﮐﺎﻣل ﺗوﺳﻌﮫی اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ
ﺗﺻوﯾر ﻧﻣوده اﺳت:
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣول دﻣﮑراﺳﯽ را ﺑﮫ آﺧر ﺑرﺳﺎﻧد ،ﺗودهی دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧود
ﻣﻠﺣق ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺟﺑرا ً ﻣﻘﺎوﻣت دوﻟت ﻣطﻠﻘﮫ را درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ
ﺑورژوازی را ﻓﻠﺞ ﺳﺎزد .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را اﻧﺟﺎم ﺑدھد ﺑدﯾن
طرﯾق ﮐﮫ ﺗودهی ﻋﻧﺎﺻر ﻧﯾﻣﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣق ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ
زور و ﺟﺑر ،ﻣﻘﺎوﻣت ﺑورژوازی را درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺗزﻟزل دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧرده
ﺑورژوازی را ﻓﻠﺞ ﺳﺎزد .اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد وظﺎﺋف ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
اﯾﺳﮑرای ﺟدﯾد ،در ﺗﻣﺎم ﻗﺿﺎوتھﺎ و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧوﯾش راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫی
اﻧﻘﻼب ،آن را اﯾن ﻗدر ﮐوﭼﮏ ﺟﻠوه ﻣﯽدھﻧد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ٨ﺻﻔﺣﮫ ٩۶
 ﭼﺎپ روﺳﯽ(ﻣن دﯾﮕر از اﺛرھﺎی دﯾﮕر و ﺑﻌدی ﻟﻧﯾن ﮐﮫ اﯾدهی ﺗﺑدﯾل اﻧﺗﻘﺎل اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ در آنھﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗر از ﮐﺗﺎب »دو ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ  «...ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮑﯽ
از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺋوری ﻟﻧﯾن راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳت ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧم.
از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺑﻌﺿﯽ رﻓﻘﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻓﻘط در ﺳﺎل  ١٩١۶ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻓﺗﺎد و
ﮔوﺋﯽ ﻗﺑل از آن ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐرد اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ در ﭼﮭﺎر دﯾوار ﺑورژوازی ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد
و ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻗدرت دوﻟت از دﺳت ارﮔﺎن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ دﺳت
ﺑورژوازی ﺧواھد اﻓﺗﺎد ﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﯾن ادﻋﺎ ﺣﺗﯽ در ﻣطﺑوﻋﺎت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ ھم ﻧﻔوذ ﮐرده اﺳت .ﻣﮑن ﻻزم ﻣﯽداﻧم ﻣﺗذﮐر ﺑﺷوم ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﺣﻘﯾﻘت ﻧداﺷﺗﮫ و اﺑدا ً ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﯾﺳت.
ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﻧطق ﻣﻌروف ﻟﻧﯾن در ﮐﻧﮕرهی ﺳوم ﺣزب )در ﺳﺎل  (١٩٠۵اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ
وی در آنﺟﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻓﺗﺢ اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺳﯽ
را ﺑﮫ ﺷﮑل »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﻧﮫ ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺗظﺎﻣﺎت ) «-ﺟﻠد ھﻔﺗم  -ﺻﻔﺣﮫ
(٢۶۴
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ﺳﭘس ﻣن ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌروف ﻟﻧﯾن »راﺟﻊ ﺑﮫ دوﻟت ﻣوﻗﺗﯽ« )ﺳﺎل
ﺷﺎھد ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ در ﺿﻣن ﺗﺻوﯾر ﻣﻧظرهی ﺗوﺳﻌﮫی اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را در
ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺣزب ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ
»ﺑﺎﯾد ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺿت ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﮭﺿت ﺳﺎلھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ اﯾن اﻧﻘﻼب ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﮔذﺷتھﺎی ﺟزﺋﯽ
از طرف ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫی وﻗت ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﺎﻣل اﯾن ھﯾﺄت
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺧﺗم ﮔردد«.
و در ﺿﻣن ﺑﺳط ﺑﻌدی اﯾن ﻣﻧظره و ﻣرﺑوط ﮐردن آن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اروﭘﺎ ،اﯾن طور اداﻣﮫ
ﻣﯽدھد:
»و اﮔر اﯾن اﻣر ﻋﻣﻠﯽ ﺷود - ،در آن ﺻورت  ...در آن ﺻورت ﺣرﯾق اﻧﻘﻼب
ﺳراﺳر اروﭘﺎ را ﻓرا ﺧواھد ﮔرﻓت؛ ﮐﺎرﮔر اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺑﺎر ظﻠم و
ﻓﺷﺎر ارﺗﺟﺎع ﺑورژوازی ﺧم ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود ﻗد ﻋﻠم ﮐرده ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن
ﺧواھد داد ﮐﮫ »ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد«؛ آن وﻗت طﻐﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
اروﭘﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺧﺷﯾده و از دوراﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﺳﺎل اﻧﻘﻼب،
دوراﻧﯽ ﺷﺎﻣل دهھﺎ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آورد) «...در ھﻣﺎﻧﺟﺎ  -ﺻﻔﺣﮫ
(١٩١

ﺳﭘس ﻣن ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻣﺷﮭور ﻟﻧﯾن ﮐﮫ در ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩١۵اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺷﺎره
ﮐﻧم ﮐﮫ در آن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧد و در آﯾﻧده ھم ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻓداﮐﺎری ﻣﺑﺎرزه ﺧواھد ﮐرد
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرد ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری را ﺑﮫ
دﺳت آورد ،ﺑرا آن ﮐﮫ اراﺿﯽ را ﻣﺻﺎدره ﻧﻣﺎﯾد  ...ﺑرای آن ﮐﮫ »ﺗودهھﺎی
ﻏﯾر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« را در اﺳﺗﺧﻼص روﺳﯾﮫی ﺑورژوازی از ﭼﻧﮕﺎل
»اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« ﻧظﺎﻣﯽ ﻓﺋوداﻟﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺗزارﯾﺳم( ﺷرﮐت ﺑدھد ،و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از اﯾن
ﻧﺟﺎت روﺳﯾﮫی ﺑورژوازی از دﺳت ﺗزارﯾﺳم و دوﻟت ﻣﻼﮐﯾن ارﺿﯽ ﻓورا ً14
اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد و اﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﺗﻣول در
ﻣﺑﺎرزهی آﻧﺎن ﺑر ﺿد ﮐﺎرﮔران روﺳﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای اﻧﻘﻼب

 - 13ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از ﻣﻘﺎﻻت ذﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  1905ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه » :ﺳﻮﺳﯿﺎل  -دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دوﻟﺖ
ا ﻧ ﻘ ﻼ ﺑ ﯽ ﻣ ﻮ ﻗ ﺘ ﯽ « ﮐ ﻪ ﭘ ﺎ ر ا ﮔ ﺮ اﻓ ﯽ ا ز آ ن ﺷ ﺎﻫ ﺪ آو ر د ه ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ  « ،د ﯾ ﮑ ﺘ ﺎ ﺗ ﻮ ر ي د ﻣ ﮑ ﺮ اﺗ ﯿ ﮏ اﻧﻘ ﻼ ﺑﯽ ﭘ ﺮ و ﻟ ﺘ ﺎ ر ﯾ ﺎ و د ﻫ ﻘ ﺎ ﻧ ﺎ ن « و
» ر اﺟ ﻊ ﺑ ﻪ د و ﻟﺖ اﻧﻘ ﻼ ﺑﯽ ﻣ ﻮ ﻗ ﺘ ﯽ « .
 - 14ﺗﮑﯿﻪ روي ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﻦ اﺳﺖ .ي .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
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ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﭘروﻟﺗرھﺎی اروﭘﺎ ﺧواھد ﺑود) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺟﻠد ١٨
 ﺻﻔﺣﮫ  - ٣١٨ﭼﺎپ روﺳﯽ(و ﺑﺎﻻﺧره ﻣن ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم آن ﻧﻘطﮫی ﻣﻌروف از رﺳﺎﻟﮫی ﻟﻧﯾن ﻣوﺳوم ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﻣرﺗد« را دﻟﯾل ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ در آنﺟﺎ ﺑﮫ ﺳطوری ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ از
ﮐﺗﺎب »دو ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ  «...راﺟﻊ ﺑﮫ وﺳﻌت داﯾرهی اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﻧﻘل ﮐردﯾم ،اﺷﺎره ﻧﻣوده و
ﺳﭘس ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی ذﯾل ﻣﯽرﺳد:
»ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻔﺗﯾم ھﻣﺎن طور ھم ﺷد .ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺻﺣت ﻗﺿﺎوت ﻣﺎ را
ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد .اﺑﺗدا ﺑﺎ ھﻣراھﯽ »ھﻣﮫی« دھﻘﺎﻧﺎن ﺑر ﺿد ﺳﻠطﻧت اﺳﺗﺑدای و
ﻣﻼﮐﯾن و ﺑر ﺿد اﺻول ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ )ﺗﺎ اﯾنﺟﺎ اﻧﻘﻼب ﻋﺑﺎرت از اﻧﻘﻼب
ﺑورژوازی و ﺑورژوازی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷد( و ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣﻌﯾت ﺗﮭﯾدﺳتﺗرﯾن
ﻗﺳﻣت دھﻘﺎﻧﺎن و ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ھﻣﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ،ﻋﻠﯾﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑر ﺿد ﻣﺗﻣوﻟﯾن دھﺎﺗﯽ و ﮐوﻻکھﺎ و ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزان
ﮐﮫ از اﯾنﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﮔردد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﯾن
اﯾن اﻧﻘﻼب و آن اﻧﻘﻼب ﯾﮏ دﯾوار ﭼﯾن ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮑﺷﻧد و اﯾن دو را ﺑﺎ ﭼﯾزی
ﺳوای ﻣﯾزان آﻣﺎدﮔﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و درﺟﮫی اﺗﺣﺎد وی ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﮭﯾدﺳت از ﯾﮏ
دﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،ﻣرﺗﮑب ﻋظﯾمﺗرﯾن ﺗﻘﻠﺑﺎت در ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻟﺟن ﻣﺎل
ﮐردن آن و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺷدهاﻧد) .رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ٢٣ﺻﻔﺣﮫ - ۴٩١
ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن دﯾﮕر ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﮔﻔت ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،اﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﺎ اﯾدهی »اﻧﻘﻼب ﭘرﻣﺎﻧﻧت )ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯽ
در ﭘﯽ(« ﺟﻧﮓ ﻣﯽﮐرد؟
ﺑرا اﯾن ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣود ﮐﮫ از اﺳﺗﻌداد اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﻘﺎﻧﺎن و اﻧرژی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن ﺑرای
اﺿﻣﺣﻼل ﮐﺎﻣل ﺗزارﯾﺳم و ﻋﺑور ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ »ﻣﻧﺗﮭﺎی« اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺷود ،در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ طرﻓداران »اﻧﻘﻼب ﭘرﻣﺎﻧﻧت« ﺑﮫ ﻧﻘش ﺟدی دھﻘﺎﻧﺎن در اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﭘﯽ
ﻧﻣﯽﺑردﻧد ،ﺑرای اﻧرژی اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ارزش ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﻗدرت و اﺳﺗﻌدادی ﮐﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روس در ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﺑردن دھﻘﺎﻧﺎن دارد ،ﻗدر و ﻗﯾﻣت ﻻزم ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑﮫ
اﯾن طرﯾق رھﺎﺋﯽ دھﻘﺎﻧﺎن را از ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺑورژوازی و اﻣر ﮔردآوری دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ دور
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯽﻧﻣودﻧد.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﻧﻣود ﮐﮫ ﮐﺎر اﻧﻘﻼب را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﮫ دﺳت
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺧﺷﯾد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ طرﻓداران اﻧﻘﻼب »ﭘرﻣﺎﻧﻧت« ﻣﯽﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
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ﮐﺎر را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺷروع ﻧﻣود و درک ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ
آنھﺎ از ﯾﮏ ﭼﯾز »ﺟزﺋﯽ« ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳرواژ ﭼﺷم ﭘوﺷﯾده ،ﭼﻧﯾن ﻗدرت ﻣﮭﻣﯽ ﻣﺛل
دھﻘﺎﻧﺎن روس را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآوردﻧد ،آنھﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻓﻘط
ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎر ﺟﻠب دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ طرف ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﻧد ﺳﺎزد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾﮑﺎر ﻟﻧﯾن ﺑﺎ طرﻓداران اﻧﻘﻼب »ﭘرﻣﺎﻧﻧت« ﺑر ﺳر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑودن اﻧﻘﻼب ﻧﺑود
ﭼون ﻟﻧﯾن ﺧودش ﻧﯾز دارای ﻧظرﯾﮫی اﻧﻘﻼب ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر اﯾن ﺑود ﮐﮫ آنھﺎ
ﺑﮫ ﻧﻘش دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﮫ ﺑزرگﺗرﯾن ارﺗش ذﺧﯾرهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻗﯾﻣت ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﮫ و
اﯾدهی ﺳﻠطﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را درک ﻧﻣﯽﮐردﻧد.
اﯾدهی اﻧﻘﻼب »ﭘرﻣﺎﻧﻧت« را ﻧﻣﯽﺗوان اﯾدهی ﺗﺎزهﯾﯽ داﻧﺳت .اوﻟﯾن ﺑﺎر اﯾن اﯾده را ﻣﺎرﮐس
در آﺧر ﺳﺎلھﺎی  ١٨۵٠ - ١٨۴٠در »ﭘﯾﺎم« ﻣﻌروف ﺧود ﺧطﺎب ﺑﮫ »اﺗﺣﺎد
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ« )در ﺳﺎل  (١٨۵٠اﺑراز ﻧﻣود .و از روی ھﻣﯾن ﺳﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﭘرﻣﺎﻧﻧﺗﯾﺳتھﺎی ﻣﺎ اﯾدهی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑودن اﻧﻘﻼب را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣودﻧد .ﻻزم اﺳت ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن
ﮐرد ﮐﮫ ﭘرﻣﺎﻧﻧﺗﯾﺳتھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﯾن اﯾده از ﻣﺎرﮐس ﺗﺎ درﺟﮫﯾﯽ در آن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل داده
و ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر آن را »ﻣﻌﯾوب« و ﺑرای ﭘراﺗﯾﮏ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣودﻧد .دﺳت ﻣﺟرب
ﻟﻧﯾن ﻻزم ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﺷﺗﺑﺎه را اﺻﻼح ﮐرده و اﯾدهی اﻧﻘﻼب ﭘرﻣﺎﻧﻧت ﻣﺎرﮐس را ﺑﮫ ﺷﮑل
اﺻﻠﯽ آن ﮔرﻓﺗﮫ و آن را ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﺧود ﻗرار دھد.
اﯾﻧﮏ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در »ﭘﯾﺎم« ﺧود ﭘس از آن ﮐﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
دﻣﮑراﺗﯾﮏ را ﺷﻣرده و ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ را ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن آنھﺎ دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد راﺟﻊ ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب ﭘﯽ در ﭘﯽ )ﭘرﻣﺎﻧﻧت( ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد:
»ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧرده ﺑورژواھﺎی دﻣﮑرات ﻣﻧش ﻣﯽﺧواھﻧد ﭘس از اﺟرای
ﺣداﮐﺛر ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣذﮐور اﻧﻘﻼب را ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﻧد ،ﻣﻧﺎﻓﻊ و
وظﯾﻔﮫی ﻣﺎ ﻋﺑﺎرت از آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ طﺑﻘﺎت ﮐم و ﺑﯾش ﺛروﺗﻣﻧد از
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧﯾﺎﻓﺗﺎدهاﻧد و ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﻧوز اﻗﺗدار دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﺻرف
ﻧﯾﺎورده اﺳت و ﺟﻣﻌﯾتھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎم
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻓرﻣﺎﻧروا دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﻧدازهای ﺗرﻗﯽ ﻧﻧﻣودهاﻧد ﮐﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾن
ﻣﻣﺎﻟﮏ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻻاﻗل آن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﮐﮫ ﻧﻘش
ﻗطﻌﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﻧد در دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﮕﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻧﮕذارﯾم
دﻧﺑﺎﻟﮫی اﻧﻘﻼب ﻗطﻊ ﺷود15«.
ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن:
 -15ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ »ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎب ﮐﻤﯿﺘﻪي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ« ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
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اﻟف -ﻣﺎرﮐس ،ﻋﻠﯽرﻏم ﻧﻘﺷﮫی »ﭘرﻣﺎﻧﻧﺗﯾﺳتھﺎی« روﺳﯽ ﻣﺎ ،اﺑدا ً ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ در
آﻟﻣﺎن ﺳﺎلھﺎی ﭘﻧﺟﺎه ﮐﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺷروع ﮔردد.
ب -ﻣﺎرﮐس ﻓﻘط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ اﻣر اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﺣراز ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ
اﻧﺟﺎم رﺳد و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﻓراﮐﺳﯾونھﺎی ﺑورژوازی ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری از ﻓراز دوﻟت ﺑﮫ
زﯾر اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ دوﻟت ﺑرﺳد و آﺗش اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ
ﻣﺷﺗﻌل ﺷود ،و اﯾن ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوﺧت و ﺿﻣن ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ،ﺑﺎ
ﺗﻌﻘﯾب ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺧود در ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،اﺟراء ﻣﯽﮐرد.
اﯾن طور ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ »ﭘرﻣﺎﻧﻧﺗﯾﺳتھﺎی« روﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻧﻘش دھﻘﺎﻧﺎن در اﻧﻘﻼب
روﺳﯾﮫ و ﺑرای اھﻣﯾت اﯾدهی ﺳﻠطﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ارزش ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺷدﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾدهی
ﻣﺎرﮐس را ﻧﯾز راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب »ﭘرﻣﺎﻧﻧت« )ﺑﮫ وﺟﮫ ﺑدی( ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل داده ،آن را ﺑرای
ﭘراﺗﯾﮏ ﻧﺎرﺳﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺑود ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺗﺋوری »ﭘرﻣﺎﻧﻧﺗﯾﺳتھﺎی« ﻣﺎ را ﻣورد اﺳﺗﮭزا ﻗرار داده آن را
»ﻧوظﮭور« و »ﻋﺎﻟﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾد و اﯾﺷﺎن را ﻣﺗﮭم ﻣﯾﺳﺎﺧت ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﻧد »ﻓﮑر
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا ده ﺳﺎل ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﺋوری ﻋﺎﻟﯽ از ﺣﯾﺎت ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﺎﻧده اﺳت« )ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻟﻧﯾن در
ﺳﺎل  ١٩١٠ﯾﻌﻧﯽ ده ﺳﺎل ﺑﻌد از ظﮭور ﺗﺋوری »ﭘرﻣﺎﻧﻧﺗﯾﺳتھﺎ« در روﺳﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ١٨ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﻟﻧﯾن  -ﺻﻔﺣﮫ (٣١٧
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑود ﮐﮫ ﻟﻧﯾن اﯾن ﺗﺋوری را ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻧﺷوﯾﮑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽداﺷت و ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ
اﯾن ﺗﺋوری
»از ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ دﻋوت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﻗطﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﮫ دﺳت
آوردن اﻗﺗدار ﺳﯾﺎﺳﯽ و از ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ »اﻧﮑﺎر« ﻧﻘش دھﻘﺎﻧﺎن را اﺧذ ﻣﯽﮐﻧد«.
)رﺟوع ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻟﻧﯾن »در ﺑﺎب دو راه اﻧﻘﻼب«  -در ھﻣﺎن ﺟﻠد(
اﯾن ﺑود اﯾدهی ﻟﻧﯾن در ﺑﺎب ﺑدل ﮔﺷﺗن اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑورژوازی ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ﮐردن از اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل »ﻓوری« ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ.
اﻣﺎ ﺑﻌد .ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب را در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺗﻧﮭﺎ ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷﻣردﻧد و ﺗﺻور
ﻣﯾﮑردﻧد ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺑورژوازی ﻗﯾﺎم ﺟﻣﻌﯽ ﭘروﻟﺗرھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺗرﻗﯽ و ﯾﺎ ﻻاﻗل
اﮐﺛرﯾت آن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧظرﯾﮫ اﮐﻧون دﯾﮕر ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺎﻻ
ﻻزم اﺳت وﻗوع ﭼﻧﯾن ﻓﺗﺣﯽ را ﻣﺣﺗﻣل داﻧﺳت زﯾرا ﺗرﻗﯽ ﻧﺎﻣوزون و ﺟﮭش ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺗوﺳﻌﮫی ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻓﻼﮐتﺑﺎر در
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داﺧل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی آن وﻗوع ﺣﺗﻣﯽ ﺟﻧﮓھﺎ اﺳت ،ﻧﻣو ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻣﺎم
ﻣﻣﺎﻟﮏ دﻧﯾﺎ؛ ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﭘﯾروزی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را در ﮐﺷورھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﻣﮑن
ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ آن را ﻻزم و ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ دﻟﯾل ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ اﺳت ﺑر
اﺛﺑﺎت اﯾن اﻣر .ﻟﯾﮑن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘرد ﮐﮫ ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﺑورژوازی ﻓﻘط
وﻗﺗﯽ ﻣﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد ﮐﮫ ﭘﺎرهﯾﯽ ﺷراﯾط ﺿروری و ﺣﺗﻣﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد،
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑدون وﺟود آنھﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺻور ﺗﺻرف ﺣﺎﮐﻣﯾت را ھم ﺑﮫ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﮐرد.
درﺑﺎرهی ﺷراﯾط ﻣذﮐور ﻟﻧﯾن در ﮐﺗﺎب ﺧود ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺑﯾﻣﺎری ﮐودﮐﯽ  «...اﯾن طور
ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻧﻘﻼبھﺎ و ﺑﮫ وﯾژه ھر ﺳﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ در
ﺳدهی ﺑﯾﺳﺗم آن را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣود ،از اﯾن ﻗرار اﺳت :ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺗودهھﺎی ﺳﺗﻣﮑش و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده ﺑﮫ ﻋدم اﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ طرز ﺳﺎﺑق ﭘﯽ
ﺑﺑرﻧد و ﺗﻐﯾﯾر آن را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺿروری اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺗواﻧﻧد دﯾﮕر ﺑﮫ طرز ﺳﺎﺑق زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻓﻘط ﻣوﻗﻌﯽ
ﮐﮫ »طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن« دﯾﮕر ﻧظﺎم ﮐﮭﻧﮫ را ﻧﺧواھﻧد و »طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻ« ھم ﭘﯾروی از
طرز ﺳﺎﺑق را ﻧﺗواﻧﻧد ،ﻓﻘط در آن ﻣوﻗﻊ اﻧﻘﻼب ﻣﯾﺗواﻧد ،ﻓﺎﺗﺢ ﺷود .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
را ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﯾن طور ﻣﯽﺗوان ﺑﯾﺎن ﻧﻣود :اﻧﻘﻼب ﺑدون ﯾﮏ ﺑﺣران
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠﯽ )ﮐﮫ ھم داﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن و ھم داﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن را
ﺑﮕﯾرد( ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت 16.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای اﻧﻘﻼب اوﻻً ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت
ﮐﺎرﮔران )ﯾﺎ در ھر ﺻورت اﮐﺛرﯾت ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ دارﻧد ،ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﻧد و از ﺣﯾث ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد( ﺑﮫ ﻟزوم اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯽ ﺑرﻧد و
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در راه آن ﺟﺎن ﺧوﯾش را ﻓدا ﮐﻧﻧد؛ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﻻزم اﺳت طﺑﻘﮫی
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﺑﺣران ﺣﮑوﻣﺗﯽ دﭼﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدهﺗرﯾن
ﺗودهھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻠب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  ...دوﻟت را ﻧﺎﺗوان ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯾون اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺳرﯾﻌﺎ آن را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزﻧد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺟﻠد
 - ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  - ٢٢٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(
اﻣﺎ ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن دوﻟت ﺑورژوازی و ﺑرﻗرار ﻧﻣودن دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷور؛
ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄﻣﯾن ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾﺳت .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐﺷور ﭘﯾروزﻣﻧد ﭘس
از اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﻧﯾﺎن دوﻟت ﺧوﯾش و ﺟﻠب دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ طرف ﺧود ﻣﯽﺗواﻧد و ﻣوظف اﺳت
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را در ﮐﺷور ﺧود ﺑﻧﺎ ﮐﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
 - 16ﺗﮑﯿﻪ روي ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﻦ اﺳﺖ  .ي .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
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ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل و ﻗطﻌﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺎﺋل ﻣﯽﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ وی ﺧواھد
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻧﯾروی ﯾﮏ ﮐﺷور ﻓﻘط ،اﺳﺎس ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﻣوده ،ﻣﻣﻠﮑت را
از ﻣداﺧﻠﮫی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﺗﺟدﯾد ؟رژﯾم ﺳﺎﺑق ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد؟ ﺧﯾر اﯾن ﺑﮫ
آن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑرای اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﻗﻼ در ﭼﻧد ﻣﻣﻠﮑت ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن
ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ دادن و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﻋﻣدهﺗرﯾن وظﯾﻔﮫی آن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻓﺎﺗﺢ ﺷده اﺳت .از اﯾن ﻟﺣﺎظ اﻧﻘﻼب ﮐﺷور ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی واﺣدی
ﻣﺳﺗﻘل ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و اﻓزاری ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺎﯾد ﭘﯾروزی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺳﺎﯾر
ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد.
ﻟﻧﯾن اﯾن ﻣﻘﺻود را در دو ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎن داﺷﺗﮫ و ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺗﮑﻠﯾف اﻧﻘﻼب ﭘﯾروزﻣﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر آن ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷﺷﯽ را ﮐﮫ در
ﺧور ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺳت ﺑرای ﺗرﻗﯽ و ﮐﻣﮏ و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن اﻧﻘﻼب در
ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  - ٢٣ﺻﻔﺣﮫ  - ٣٨۵ﭼﺎپ روﺳﯽ(
اﯾن ﺑود ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺧواص ﻣﺷﺧﺻﮫی ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻟﻧﯾن.

۴
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
از اﯾن ﻣﺑﺣث ﻣن ﺳﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی اﺳﺎﺳﯽ را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮐﻧم:

اﻟف -دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺑزار اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ؛
ب -دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﯾﺎدت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر ﺑورژوازی؛
ج -ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷوروی ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮑل دوﻟﺗﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.

 -١دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺑزار اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ .ﻣﺳﺄﻟﮫی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﺿﻣون اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ،
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ﻧﮭﺿت و ﺗوﺳﻌﮫ و ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی آن ﻓﻘط ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺟﺳم و ﺟﺎن ﺑﮫ
ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد .دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺑزار اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ،ارﮔﺎن آن و ﻣﮭمﺗرﯾن
ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه آن اﺳت ،و ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت ﮐﮫ اوﻻً ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺳرﻧﮕون ﺷده را ﺳرﮐوب ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽھﺎی ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ،ﯾﻌﻧﯽ رﺳﺎﻧدن اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اداﻣﮫ دھد.
اﻧﻘﻼب ﺑدون دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﺑورژوازی ﻏﻠﺑﮫ ﮐرده ،دوﻟت وی را
ﺳرﻧﮕون ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺳرﮐوﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑورژوازی و ﺣﻔظ ﻓﺗوﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷده اﺳت و ﺳﭘس
ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳوی ﻓﺗﺢ ﻗطﻌﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﮕر ﺑرای اﻧﻘﻼب ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ در
درﺟﮫی ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗرﻗﯽ ﺧود ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه و ارﮔﺎن ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺑرای ﺧوﯾش درﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
»ﻣﺳﺄﻟﮫی دوﻟت ﻣﺳﺄﻟﮫی اﺳﺎﺳﯽ ھر اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت« )ﻟﻧﯾن( .آﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ در اﯾنﺟﺎ ﻣوﺿوع ﻓﻘط ﺑﮫ ھﻣﺎن در دﺳت ﮔرﻓﺗن دوﻟت ﻣﺣدود ﻣﯽﺷود؟ ﺧﯾر اﯾن
ﻧﯾﺳت .ﺗﺻرف دوﻟت ﻓﻘط آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳت .ﺑورژوازی ﺳرﻧﮕون ﺷده در ﯾﮏ ﮐﺷور ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻋﻠل ﺑﺳﯾﺎری ،ﻣدتھﺎ ﻗویﺗر از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ آن را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اھﻣﯾت ﻣطﻠب در آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺣﮑوﻣت را در دﺳت ﻧﮕﺎه
داﺷت ،ﺑﻧﯾﺎن آن را ﻣﺣﮑم ﻧﻣود و آن را ﻣﻐﻠوب ﻧﺷدﻧﯽ ﮐرد .ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺻود ﭼﮫ
ﭼﯾزی ﻻزم اﺳت؟ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف اﻗﻼً ﻻزم اﺳت ﺳﮫ ﮐﺎر ﻋﻣده را ،ﮐﮫ در ھﻣﺎن
»روز ﺑﻌد« از ﭘﯾروزی در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋرض اﻧدام ﻣﯽﮐﻧد ،اﻧﺟﺎم داد:
اﻟف -درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﻼﮐﯾن و ﺳرﻣﺎﯾﮫداراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫی اﻧﻘﻼب از اوج
ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﺳرﻧﮕون ﺷده و اﻣواﻟﺷﺎن ﺿﺑط ﮔردﯾده اﺳت و از ﻣﯾﺎن ﺑردن ﮐﻠﯾﮫی ﻣﺳﺎﻋﯽ
و ھرﮔوﻧﮫ ﮐوﺷش آنھﺎ در ﺑرﻗراری ﻣﺟدد دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ؛
ب -ﺳﺎزﻣﺎن دادن اﻣر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوهﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را در اطراف ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺟﻣﻊ و ﻣﺗﺣد ﻧﻣﺎﯾد و اﻧداﺧﺗن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﺟراﺋﯽ ﮐﮫ وﺳﺎﺋل از ﺑﯾن رﻓﺗن و ﻣﺣو طﺑﻘﺎت را
ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد؛
ج -ﻣﺳﻠﺢ ﮐردن اﻧﻘﻼب ،ﺗﺷﮑﯾل ارﺗش اﻧﻘﻼب ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای آن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻋﻣل ﮔذاﺷﺗﮫ و اﺟرا
ﻧﻣﺎﯾد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
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»ﻋﺑور از ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﯾﮏ ﻋﺻر ﮐﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ھﻧوز اﯾن ﻋﺻر ﺗﻣﺎم ﻧﺷده اﺳت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺗﺟدﯾد رژﯾم ﻗدﯾم
اﻣﯾدوار ﺑوده و اﯾن اﻣﯾدواری را ھم ﺑﮫ اﻗدام و ﮐوﺷش ﺑرای ﺑرﻗراری وﺿﻊ
ﻗدﯾم ﺑدل ﺧواﻧد ﺳﺎﺧت .ﭘس از اوﻟﯾن ﻣﻐﻠوﺑﯾت ﺟدی ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳرﻧﮕون
ﺷده ،ﮐﮫ اﺑدا ً واژﮔوﻧﯽ ﺧود را ﻣﻧﺗظر ﻧﺑوده و آن را ﺑﺎور ﻧﮑرده ﺣﺗﯽ ﺗﺻورش
را ھم ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﺑﺎ ﺟدﯾﺗﯽ ده ﭼﻧدان و ﺑﺎ ﺣرص ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ و ﮐﯾﻧﮫ و ﺗﻧﻔری ﮐﮫ
ﺻد ﺑراﺑر اﻓزون ﺷده ،ﺑرای ﻋودت »ﺑﮭﺷﺗﯽ« ﮐﮫ از آنھﺎ ﻣﻧﺗزع ﺷده و ﺑرای
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺳﯽ ﺷﯾرﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﻧد و اﮐﻧون »رﺟﺎﻟﮫ
ھﺎی ﻋوام« آنھﺎ را ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﻓﻘر )ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر و زﺣﻣت »ﻋﺎدی« (...
ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،داﺧل ﻧﺑرد ﻣﯽﺷوﻧد .و در دﻧﺑﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮫداران اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧده،
ﺗودهی وﺳﯾﻊ ﺧرده ﺑورژوازی ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود ،ھﻣﺎن ﺗودهﯾﯽ ﮐﮫ دهھﺎ ﺳﺎل
ﺗﺟرﺑﮫی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﮫی ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷﺎھد ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل ﺗزﻟزل پ
ﺗردﯾد ﺑوده ،اﻣروز ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽرود و ﻓردا از ﻣﺷﮑﻼت اﻧﻘﻼب
ﻣرﻋوب ﻣﯽﮔردد و از اوﻟﯾن ﺷﮑﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﮑﺳت ﮐﺎرﮔران ﺧود را ﺑﺎﺧﺗﮫ و
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷده ،دﺳت و ﭘﺎی ﺧود را ﮔم ﮐرده ،ﺷروع ﺑﮫ ﻧق ﻧق و آه و ﻧﺎﻟﮫ
ﻣﯽﮐﻧد و ﺧود را از ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺑﮫ اردوﮔﺎه دﯾﮕر ﻣﯽاﻧدازد« )رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد
 - ٢٣ﺻﻔﺣﮫ  - ٣۵۵ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺑورژوازی ﺣق دارد ﺑرای ﺗﺟدﯾد رژﯾم ﻗدﯾم ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش ﮐﻧد زﯾرا ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺧود ﺑﺎز ﻣدتھﺎی ﻣدﯾدی از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ او را ﺳرﻧﮕون ﮐرده اﺳت ﻗویﺗر ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد:
»ھرﮔﺎه اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓﻘط در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﮐوب ﺷدهاﻧد؛ و ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ﻣﯽداﻧﯾم ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن طور اﺳت زﯾرا ﮐﮫ وﻗوع اﻧﻘﻼب در ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﮫ ﻧدرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد؛ در اﯾن ﺻورت آﻧﮭﺎ ﺑﺎر ھم ﻗویﺗر از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ – ﺻﻔﺣﮫ (٣۵۴
ﻧﯾروی ﺑورژوازی ﺳرﻧﮕون ﺷده ﭼﯾﺳت؟
اوﻻً »در ﻧﯾروی ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و رواﺑط ﻧﯾروﻣﻧد و اﺳﺗوار ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑورژوازی«
)رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  – ١٧٣ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ،در اﯾن ﮐﮫ »:اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺎ ﻣدت ﻣدﯾدی ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑﺎز ﻧﺎﮔزﯾر
در ﻋﻣل ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ رﺟﺣﺎنھﺎی ﺑزرگ را ﺑرای ﺧود ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧﻧد :ﭘول )زﯾرا
ﭘول را ﯾﮑﺑﺎره ﻧﻣﯽﺗوان از ﺑﯾن ﺑرداﺷت( ،ﻣﻘدار و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﻘدار ﻣﺗﻧﺎﺑﮭﯽ ،اﺷﯾﺎء
ﻣﻧﻘول ،رواﺑط ،ﻣﮭﺎرت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و اداری ،ﻋﻠم ﺑر ﺗﻣﺎم »اﺳرار« )ﻋﺎدت،
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طرق ،وﺳﺎﺋل و اﻣﮑﺎنھﺎ( و اداری ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽﺗر ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻧﯽ ھﺳﺗﻧد )و ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺑورژوازی زﻧدﮔﯽ
و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد( ،ﻣﮭﺎرت ﺑﺳﯾﺎر در ﮐﺎر ﻧظﺎم )ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ دارای اھﻣﯾت
ﺑﺳﯾﺎری اﺳت( و ﻏﯾره و ﻏﯾره؛ ھﻣﮫی اﯾنھﺎ در دﺳت آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
)رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٣ﺻﻔﺣﮫ  – ٣۵۴ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً» :،در ﻗوهی ﻋﺎدت و ﻧﯾروی ﺗوﻟﯾد ﮐوﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻧوز
ﺗوﻟﯾد ﮐوﭼﮏ در ﺟﮭﺎن زﯾﺎد و ﺧﯾﻠﯽ ھم زﯾﺎد اﺳت و ﺗوﻟﯾد ﮐوﭼﮏ اﺳت ﮐﮫ
ھﻣواره ،ھر روز و ھر ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﯾﺎس ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
و ﺑورژوازی را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد  ...زﯾرا »از ﺑﯾن ﺑردن طﺑﻘﺎت ﻓﻘط اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻼﮐﯾن و ﺳرﻣﺎﯾﮫداران را ﺑﯾرون ﻧﻣود .اﯾن ﮐﺎر را ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﮫ
ﺳﮭوﻟت اﻧﺟﺎم دادﯾم؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣوﻟدﯾن ﮐوﭼﮏ ﮐﺎﻻ را ﻧﯾز ﺑرطرف ﺳﺎﺧت وﻟﯽ
اﯾﻧﺎن را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﯾرون رﯾﺧت ،ﻧﻣﯽﺗوان ﺳرﮐوب ﺳﺎﺧت ،ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎﯾد از در
ﻣﻣﺎﺷﺎت درآﻣد ،آنھﺎ را ﻓﻘط ﻣﯾﺗوان )و ﻻزم اﺳت( در اﺛر ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ و
آھﺳﺗﮫ ،ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط از راه ﮐﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ از ﻧو ﺗرﺑﯾت ﻧﻣود) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد
 – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  ١٧٣و  – ١٨٩ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻓداﮐﺎرﺗرﯾن و ﺑﯽ اﻣﺎنﺗرﯾن ﺟﻧﮓ طﺑﻘﮫی ﺟدﯾد ﺑر ﺿد
دﺷﻣن ﻣﻘﺗدرﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﺑورژوازی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت آن ﭘس از واژﮔون ﺷدن ده
ﺑراﺑر ﮔردﯾده اﺳت« ،ﮐﮫ» دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺳرﺳﺧت ﺧوﻧﯾن
و ﺑدون ﺧون رﯾزی ،ﺟﺑری و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده و
اداره ﮐﻧﻧده ،ﺑر ﺿد ﻗوا و ﺳﻧن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻗدﯾم ﻣﯽﺑﺎﺷد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ -ﺻﻔﺣﮫ ١٧٣
و (١٩٠٩
ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﺣﺎﺟت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺟرای اﯾن ﻣﻘﺎﺻد در ﯾﮏ ﻣدت ﻗﻠﯾل و اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم
اﯾن اﻣور در ﻋرض ﭼﻧد ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻟذا ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
دورهی اﻧﺗﻘﺎل از ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دورهی ﮔذرﻧده ای ﺑﮫ ﺷﮑل
ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻓراﻣﯾن و اﺣﮑﺎم »ﺧﯾﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻧﮕﺎه ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻋﺻر
ﮐﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘر از ﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳرﺳﺧت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺣﻣﻠﮫ و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ،ﻓﺗﺢ و ﺷﮑﺳت داﻧﺳت .اﯾن ﺗﺻور ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﮫ
ﻓﻘط ﺑرای آن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ طﯽ آن ﻣﻘدﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ وﺟود آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ھم ﭼﻧﯾن ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻓرﺻت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اوﻻً؛
ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻌداد ادارهی ﻣﻣﻠﮑت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘرورش دھد و آﺑدﯾده
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ﺳﺎزد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً؛ ﺗرﺑﯾت طﺑﻘﺎت ﺧرده ﺑورژوازی را در ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺿﺎﻣن ﺗﺷﮑﯾل ﺗوﻟﯾد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺟدﯾد و اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﯽﮔﻔت:
»ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻧزده ،ﺑﯾﺳت  ،ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﺑردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ را
در زﻧدﮔﯽ ﺧود از ﺳر ﺑﮕذراﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻣوﻓق ﺷوﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود
ﺑﻠﮑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن را ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر داده و ﺧود را ﺑرای ﺳﯾﺎدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﻧﻣﺎﺋﯾد.
)رﺟوع ﺑﮫ ﺗﺄﻟﯾف ک .ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس – ﺟﻠد  – ٨ﺻﻔﺣﮫ  – ۵٠۶ﭼﺎپ
روﺳﯽ(
ﻟﻧﯾن ﻓﮑر ﻣﺎرﮐس را اداﻣﮫ و ﺑﺳط داده و ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»در ﺷراﯾط دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دھﻘﺎن و ﺧرده ﻣﺎﻟﮏ ،ﺻدھﺎ
ھزار ﻣﺳﺗﺧدم ،ﻣﺄﻣور دوﻟت و روﺷﻧﻔﮑر ﺑورژوازی را از ﻧو ﺗرﺑﯾت ﻧﻣوده،
ﺗﺣت اطﺎﻋت دوﻟت ﭘروﻟﺗری و رھﺑری ﭘروﻟﺗری درآورﯾم و ﻋﺎدت و ﺳﻧن
ﺑورژوازی را در وﺟود آﻧﺎن ﻣﻐﻠوب ﻧﻣﺎﺋﯾم« ﺟﻧﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﯾد » ...ﺗرﺑﯾت ﺧود
ﭘروﻟﺗرھﺎ را ھم در ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه طوﻻﻧﯽ ﺑر زﻣﯾﻧﮫی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر
داد .زﯾرا آنھﺎ ھم ﺗوھﻣﺎت ﺧرده ﺑورژوازی ﺧود را ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی
ﻣﻌﺟزه و ﯾﺎ وﺣﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ از راه ﺷﻌﺎر و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺻوﯾﺑﻧﺎﻣﮫ دور
ﻧﻣﯽاﻧدازﻧد و ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی ﺗودهﯾﯽ طوﻻﻧﯽ و ﺳﺧت ﺑر ﺿد
ﻧﻔوذ و ﺗﺄﺛﯾرات زﯾﺎد ﺧرده ﺑورژوازی در ﺗودهی ﻣردم ﻻزم اﺳت) «.رﺟوع ﺑﮫ
ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  ٢۴٧و  – ٢۴٨ﭼﺎپ روﺳﯽ(
 -٢دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﯾﺎدت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر ﺑورژوازی .از ھﻣﯾن ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ
ذﮐر ﺷد واﺿﺢ ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻓﻘط ﺗﺑدﯾل ﺳﺎدهی اﺷﺧﺎص و اﻋﺿﺎء
دوﻟت و ﺗﻐﯾﯾر »ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ« و ﻏﯾره و ﺣﻔظ ﻧظم و ﺗرﺗﯾب اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗدﯾم ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ و اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ،ﮐﮫ از اﺳم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭼون آﺗش ﻣﯽﺗرﺳﻧد ،و
از ﺷدت واھﻣﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺗﺻرف ﻗدرت« را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻔﮭوم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻗﺎﻟب ﻣﯽزﻧﻧد،
ﻣﻌﻣوﻻ »ﺗﺻرف ﻗدرت را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر »ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ« و ﭘﯾداﯾش وزرای ﺟدﯾد از ﻗﺑﯾل ﺷﯾدﻣﺎن
و ﻧوﺳﮑﮫ ،ﻣﺎﮐدوﻧﺎﻟد و ھﻧدرﺳن ﺑر ﺳر ﺣﮑوﻣت ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﮫ
ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ھﺎ و اﻣﺛﺎل آن ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
و ﺗﺻرف دوﻟت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮫ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧدارد .ﻣﺎﮐدوﻧﺎﻟدھﺎ و ﺷﯾدﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺑر ﺟﺎ ﻣﺎﻧدن ﻧظﺎﻣﺎت ﻗدﯾم ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾدهاﻧد ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺣﮑوﻣتﺷﺎن
ﺟز ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣطﯾﻊ در دﺳت ﺑورژوازی و روﭘوﺷﯽ ﺑر روی ﺟراﺣﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﺟز اﺳﻠﺣﮫﯾﯽ در دﺳت ﺑورژوازی ﺑر ﺿد ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗودهی ﻣظﻠوم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده
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ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎ در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺳودﻣﻧد
ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﺗوده را ﺑﯽ ﭘرده اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘرده و ﻣﺎﺳﮑﯽ
ﻻزم ﻣﯽﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ظﮭور ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎﺋﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫی آن اﺳت ﮐﮫ »وﺿﻊ آنھﺎ« )ﯾﻌﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫدارھﺎ( ھم »در ﺷﯾﭘﮑﺎ« ] [١آرام ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻗﺑﯾل ﺣﮑوﻣتھﺎ ﺑﺎز
ھﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫاﻧد ﮐﮫ رﻧﮓ و روﻏن ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺧود زدهاﻧد .از ﺣﮑوﻣت ﻣﺎﮐدوﻧﺎﻟد
ﯾﺎ ﺷﯾدﻣﺎن ﺗﺎ ﺗﺻرف ﻗدرت ﺑﮫ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻔﺎوت زا زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن اﺳت .دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻌوﯾض ﺣﮑوﻣت ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﺗﺎزهﯾﯽﺳت ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺟدﯾد
در ﻣرﮐز و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ و اﯾن دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی وﯾراﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﻗدﯾم
ﺑورژوازی ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧظﺎﻣﺎت ﺑورژوازی ظﮭور ﻧﮑرده ﺑﻠﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن درھم
ﺷﮑﺳﺗن آنھﺎ و ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑورژوازی و در ﺿﻣن ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت از ﻣﺎﻟﮑﯾن و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ،در ﺟرﯾﺎن دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﮐردن آﻻت و وﺳﺎﺋل ﻋﻣدهی ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎﻻﺧره در
ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺟﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ظﺎھر ﻣﯽﮔردد .دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻗدرت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑر ﻓﺷﺎر و ﺟﺑر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑورژوازی ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
دوﻟت ،ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ اﺳت در دﺳت طﺑﻘﮫی ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از اﯾن ﺣﯾث در ﺣﻘﯾﻘت ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از طﺑﻘﺎت
دﯾﮕر ﻧدارد زﯾرا ﺣﮑوﻣت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺳرﮐوﺑﯽ ﺑورژوازی ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ وﺟود دارد .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻋﺑﺎرت از آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣتھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل وﺟود داﺷﺗﮫاﻧد دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻗﻠﯾت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑر اﮐﺛرﯾت
ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ﺑودهاﻧد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧدﮔﺎن اﮐﺛرﯾت ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻗﻠﯾت اﺳت.
ﺧﻼﺻﮫ:
»دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳﯾﺎدت ﻏﯾر ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻗﺎﻧون و ﺗﺳﻠط ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﺑر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر ﺑورژوازی ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ھﻣدردی و ﺗﻘوﯾت ﺗودهی ﻋظﯾم
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ﺑﮭرهﻣﻧد اﺳت« ) ﻟﻧﯾن »دوﻟت و اﻧﻘﻼب«(
از اﯾن ﺟﺎ دو اﺳﺗﻧﺗﺎج اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺷود:
اﺳﺗﻧﺗﺎج اول .دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد دﻣﮑراﺳﯽ »ﮐﺎﻣل« ،دﻣﮑراﺳﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ،ھم
ﺑرای اﻏﻧﯾﺎ و ھم ﺑرای ﻧﮭﯽ دﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
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»دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧوﯾﻧﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﭘروﻟﺗرھﺎ و ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن( و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧوﯾﻧﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری )ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی() «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢١ﺻﻔﺣﮫ  – ٢٩٣ﭼﺎپ روﺳﯽ(

)ﺑرای17

ﯾﺎوه ﺳراﺋﯽھﺎی ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ و ﺷرﮐﺎء راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺳﺎوات ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎرهی دﻣﮑراﺳﯽ
»ﺧﺎﻟص« ،دﻣﮑراﺳﯽ »ﮐﺎﻣل« و ﻏﯾره ﻓﻘط ﭘرده ﭘوﺷﯽ ﺑورژوا ﻣﺄﺑﺎﻧﮫی اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳﻠم
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺳﺎوی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﺋوری
دﻣﮑراﺳﯽ »ﺧﺎﻟص« ﺗﺋوری ﻗﺷر ﺑﺎﻻﺋﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﭘروردﮔﺎن و رﯾزه
ﺧوار ﺧوان ﻧﻌﻣت ﻏﺎرﺗﮕران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ظﮭور اﯾن ﺗﺋوری ﺑﮫ آن ﻣﻘﺻود اﺳت
ﮐﮫ ﺟراﺣﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻣﺳﺗور داﺷﺗﮫ ،رﻧﮓ و روﻏﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم زده ،در ﻣﺑﺎرزه
ﺑر ﺿد ﺗودهھﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده ﻧﯾروی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺧﺷد .ﺑﺎ وﺟود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
»آزادی« ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧﻣﯽﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وﻟو از اﯾن
ﺟﮭت ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻣطﺎﺑﻊ و اﻧﺑﺎرھﺎی ﮐﺎﻏذ و ﻏﯾره ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدهی از »آزادی«
ﻣورد ﻧﯾﺎز ھﺳﺗﻧد ھﻣﮫ در اﻧﺣﺻﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﺎ وﺟود رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﺷﺗراک ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗودهی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده در اداره ﮐردن ﮐﺷور وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و
ﻧﻣﯽﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وﻟو ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎ وﺟود
دﻣﮑراﺳﯽﺗرﯾن رژﯾمھﺎ ،ﺣﮑوﻣتھﺎ را ﻣﻠت ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑرده ﺑﻠﮑﮫ روﺗﺷﯾﻠدھﺎ ،اﺳﺗﯾﻧسھﺎ و
راﮐﻔﻠرھﺎ و ﻣرﮔﺎنھﺎ ﻣﻌﯾن و ﻣﻧﺻوب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .دﻣﮑراﺳﯽ در ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﻋﺑﺎرت اﺳت از دﻣﮑراﺳﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،دﻣﮑراﺳﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻗﻠﯾت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی
ﻣﺣدود ﻧﻣودن ﺣﻘوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن اﮐﺛرﯾت و ﺑر ﺿد اﯾن اﮐﺛرﯾت اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻓﻘط ﺗﺣت رژﯾم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ آزادی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺳر
ﺷده اﺷﺗراک واﻗﻌﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن در ادارهی اﻣور ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻣﮑن ﻣﯽﮔردد.
دﻣﮑراﺳﯽ ھﻧﮕﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗری و دﻣﮑراﺳﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن
اﮐﺛرﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣدود ﮐردن ﺣﻘوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻗﻠﯾت اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑر
ﺿد اﯾن اﻗﻠﯾت ﻣﺗوﺟﮫ اﺳت.
اﺳﺗﻧﺗﺎج دوم .ظﮭور دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺟﺎﻣﻌﮫی
ﺑورژوازی و دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط در ﻧﺗﯾﺟﮫی درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻣﺎﺷﯾن
دوﻟﺗﯽ ﺑورژوازی و ارﺗش ﺑورژوازی و دﺳﺗﮕﺎه اداری ﺑورژوازی و ﭘﻠﯾس ﺑورژوازی،
ﻣﯽﺗواﻧد ظﺎھر ﮔردد.
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﻣﻘدﻣﮫی »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﯽﮔوﯾﻧد:

 - 17ﺗﮑﯿﻪ روي ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﻦ اﺳﺖ .ي .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ.
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»طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﺳﺎده ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺎﺿر دوﻟﺗﯽ را ﺗﺻرف ﮐرده
آن را ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧوﯾش ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧدازد«.
ﻣﺎرﮐس ﺿﻣن ﻣﮑﺗوب ﺧود ﺑﮫ ﮐوﮔﻠﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٨٧١ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
» ...ﺑرﺧﻼف ﺳﺎﺑق ﻣﺎﺷﯾن ﺑوروﮐراﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ را از دﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﯽ ﻧدھد
ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺑﺷﮑﻧد ،...ﺷرط ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ھر اﻧﻘﻼب ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗودهﯾﯽ در ﻗﺎره از اﯾن
ﻗرار اﺳت«18
ﻋﺑﺎرت ﻣﺣدود ﮐﻧﻧدهی ﻣﺎرﮐس راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺎره وﺳﯾﻠﮫﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏ
ھﺎی ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ داد ﮐﮫ داد و ﻓرﯾﺎد راه اﻧداﺧﺗﮫ ،ﺑﮕوﯾﻧد از اﯾن ﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﻣﺎرﮐس
ﺗﮑﺎﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی را ﺑﮫ دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ  ،ﻻاﻗل
ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﮫ ﺟزء ﻗﺎرهی اروﭘﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد »اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ« ،ﻣﻣﮑن
ﻣﯽداﻧﺳت .ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ھم ﻣﺎرﮐس ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽداد و دﻟﯾل ھم داﺷت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
را ﺑرای اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎی ﺳﺎلھﺎی ھﻔﺗﺎد ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑدھد .در آن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻧﺣﺻﺎری در ﺑﯾن ﻧﺑود ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم وﺟود ﻧداﺷت و در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﻌﺿﯽ
ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﺻﮫی ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم و ﺑوروﮐراﺗﯾﺳم ھﻧوز در آﻧﺟﺎھﺎ
ﺷدت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ظﮭور اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺑﺎﻗﯽ ﺑود .اﻣﺎ
ﺑﻌدھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از ﮔذﺷﺗن ﺳﯽ ﺟﮭل ﺳﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ از اﺻل و
رﯾﺷﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت و در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗرﻗﯽ ﮐرده و ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را
ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓرا ﮔرﻓت ،ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم و ﺑوروﮐراﺗﯾﺳم در اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﭘﯾدا
ﺷد و در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺗرﻗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز در اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ از ﻣﯾﺎن رﻓت؛
ﻣﺣدودﯾت درﺑﺎرهی اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود از ﻣﯾﺎن ﺑرود.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»اﮐﻧون ،در ﺳﺎل  ،١٩١٧در ﻋﺻر اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،دﯾﮕر اﯾن
ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﻗﺎﺋل ﺑود ،ﻣورد ﻧدارد و ﺧواه اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺧواه آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ
از ﺣﯾث ﻓﻘدان دﺳﺗﮕﺎه ارﺗﺷﯽ و ﺑوروﮐراﺗﯾﺳم ﺑزرگﺗرﯾن و آﺧرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
»آزادی« آﻧﮕﻠوﺳﺎﮐﺳون - ،در ھﻣﮫی ﺟﮭﺎن – ﺑودﻧد ،ﮐﺎﻣﻼً در ﺑﺎﺗﻼق ﮐﺛﯾف و
ﺧوﻧﯾن ادارات ﺑوروﮐراﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اروﭘﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣطﯾﻊ ﺧود
ﮐرده و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺳرﮐوب ﻣﯽﺳﺎزد ،درﻏﻠطﯾدهاﻧد .اﮐﻧون ﭼﮫ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و
ﭼﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ »ﺷرط ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ھر ﮔوﻧﮫ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ ﻣردم« ﻋﺑﺎرت از
ﺷﮑﺳﺗن و داﻏﺎن ﮐردن »ﻣﺎﺷﯾن آﻣﺎدهی دوﻟﺗﯽ« )ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩١٧ – ١٩١۴
 - 18رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
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ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾش از ﻣﮑﻣل ﮔﺷﺗن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻣوﻣﯽ »اروﭘﺎﺋﯽ« در آن ﺟﺎ ﺣﺎﺿر
ﺷده اﺳت() «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢١ﺻﻔﺣﮫ  – ٣٩۵ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ﻗﺎﻧون اﻧﻘﻼب اﺟﺑﺎری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻗﺎﻧون ﺗﺧرﯾب دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﮫی
ﺑورژوازی ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﺷرط ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻧﮭﺿتھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﻧﺎﮔزﯾر.
اﻟﺑﺗﮫ در آﯾﻧدهی دوری ھر ﮔﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻋﻣدهﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﭘﯾروز
ﮔردد و اﺣﺎطﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ اﺣﺎطﮫی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود ،در آن ﺻورت
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣﺗﻣل ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﭘﺎرهﯾﯽ از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﻧﺗﯾﺟﮫی »ﻣﺳﺎﻋد
ﻧﺑودن« اوﺿﺎع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺻﻼح ﺧود را در آن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ »داوطﻠﺑﺎﻧﮫ«
ﮔذﺷتھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮑﻧﻧد و در اﯾن ﺻورت ﺗﮑﺎﻣل و اﻧﺗﻘﺎل در ﭼﻧﯾن
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﺑﮫ طور »ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« ﺻورت ﭘذﯾرد .وﻟﯽ اﯾن ﻓﻘط ﻓرﺿﯽ اﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
آﯾﻧدهی دور و اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﻧدهی ﻧزدﯾﮏ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای آن وﺟود
ﻧدارد.
ﻟذا ﻟﻧﯾن ﺣق دارد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
»اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑدون ﺗﺧرﯾب ﺟﺑری ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ ﺑورژوازی و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ
ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ ﺟدﯾد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑﺎﺷد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٣ﺻﻔﺣﮫ ٣۴٢
– ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
 -٣ﺣﮑوﻣت ﺷوروی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮑل دوﻟﺗﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﻣﻔﮭوم ﻓﺗﺢ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﺑورژوازی و ﺷﮑﺳﺗن دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺑدﯾل
دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی ﺑﮫ دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ اﺳت .اﯾن روﺷن اﺳت .وﻟﯽ ﮐدام
ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی آن ﻣﯾﺗوان اﯾن ﮐﺎر ﻋظﯾم را اﻧﺟﺎم داد؟ اﯾن ﮐﮫ اﺷﮑﺎل
ﮐﮭﻧﮫی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﺑورژوازی ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،در اﯾن ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت .ﭘس ﮐدام ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺟدﯾد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدر اﺳت ﻧﻘش ﮔورﮐن دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را اﯾﻔﺎء ﻧﻣوده ،ﻧﮫ ﻓﻘط اﯾن
دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺷﮑﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ داﯾر ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺑرای دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺷود؟
آن ﺷﮑل ﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺷوراھﺎ.
ﻧﯾروی ﺷوراھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﺳﺎﺑق ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﭼﯾﺳت؟
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در آن اﺳت ﮐﮫ ﺷوراھﺎ ﺟﺎﻣﻊﺗرﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗودهﯾﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد زﯾرا آنھﺎ و ﻓﻘط
آنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﮔران را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
در آن اﺳت ﮐﮫ ﺷوراھﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗودهﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﻠﯾﮫی ﻣظﻠوﻣﯾن و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧدﮔﺎن ،ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳرﺑﺎران و ﻧﺎوﯾﺎن ﻣﯾﺷوﻧد ،و ﻟذا در آن ﺟﺎ رھﺑری
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزهی ﺗودهھﺎ از طرف ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺗودهھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آﺳﺎنﺗر
و ﮐﺎﻣلﺗر از ھر ﺷﮑل دﯾﮕری ﺻورت ﮔﯾرد.
در آن اﺳت ﮐﮫ ﺷوراھﺎ ﻗویﺗرﯾن ارﮔﺎن ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده و اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوده و
ﻗﯾﺎم ﺗوده ﺑوده ،ارﮔﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻗﺗدار ﻋظﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ و ﺿﻣﺎﺋم ﺳﯾﺎﺳﯽ
آن را درھم ﺷﮑﻧد.
در آن اﺳت ﮐﮫ ﺷوراھﺎ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﻼواﺳطﮫی ﺧود ﺗوده ﯾﻌﻧﯽ دﻣﮑراﺳﯽﺗرﯾن و ﻟذا
ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗودهھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﺗوده را در ﺳﺎﺧﺗن دوﻟت ﺟدﯾد و
اداره ﮐردن آن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت آﺳﺎن ﮐرده ،اﻧرژی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﯾروی اﺑﺗﮑﺎر و اﺳﺗﻌداد ﺧﻼﻗﮫی
ﺗوده را در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺧرﯾب ﺑﻧﯾﺎن رژﯾم ﮐﮭن و در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رژﯾم ﻧوﯾن ﭘروﻟﺗری
ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھﻧد.
دوﻟت ﺷوروی ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺟﻣﻊ آوری و ﺗﺷﮑل ﺷوراھﺎی ﻣﺣﻠﯽ در ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ،در ﺗﺷﮑﯾﻼت دوﻟﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ھم ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺗودهی ﻣظﻠوم و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧده و ھم طﺑﻘﮫی ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﻋﺑﺎرت از ﺟﻣﻊ آوری آنھﺎ در
ﺟﻣﮭوری ﺷوراھﺎ اﺳت.
ﻣﺎھﯾت ﺣﮑوﻣت ﺷوروی در آن اﺳت ﮐﮫ ﺗودهﯾﯽﺗرﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ھﻣﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﯾوغ ظﻠم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و
ﻣﻼﮐﯾن ﺑودﻧد اﮐﻧون »ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣطﻠق و داﺋﻣﯽ ﺗﻣﺎم اﻗﺗدارات و دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ«
ﻣﯽﮔردﻧد و »ھﻣﺎن ﺗودهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در دﻣﮑراﺳﯽﺗرﯾن ﺟﻣﮭوریھﺎی
ﺑورژوازی « ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون دارای ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑودﻧد وﻟﯽ »ﻋﻣﻼ ﺑﮫ
ھزاران ﺣﯾﻠﮫ و وﺳﯾﻠﮫ از ﺷرﮐت در ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘوق و آزادی
دﻣﮑراﺳﯽ ﻣﺣروم ﻣﯾﺷدﻧد اﮐﻧون ﺑﮫ ﺷرﮐت داﺋﻣﯽ و ﺣﺗﻣﯽ و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺷرﮐت ﻗطﻌﯽ در ادارهی دﻣﮑراﺗﯾﮏ دوﻟت ﺟﻠب ﻣﯽﺷوﻧد«) 19رﺟوع ﺑﮫ ﻟﻧﯾن
– ﺟﻠد  – ٢۴ﺻﻔﺣﮫ  – ١٣ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺣﮑوﻣت ﺷوروی ﺷﮑل ﺟدﯾدی از ﺗﺷﮑﯾﻼت دوﻟت اﺳت ﮐﮫ اﺻوﻻً ﺑﺎ ﺷﮑل
ﺳﺎﺑق دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی و اﺻول ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﻧوع ﺗﺎزهﯾﯽ از
 - 19ﺗﮑﯿﻪ روي ﮐﻠﻤﺎت در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻣﻦ اﺳﺖ .ي .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
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ﺣﮑوﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﻌدی ﺑر ﺗودهی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای آزادی ﮐﺎﻣل
آﻧﺎن از ھر ﻧوع ظﻠم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑرای دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮔردد.
ﻟﻧﯾن ﺣق داﺷت وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش ﺣﮑوﻣت ﺷوروی،
»ﻋﺻر ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم دﻣﮑراﺳﯽ ﺑورژوازی ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣوﻣﯽ
دﻧﯾﺎ ﻓﺻل ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﻋﺻر دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت ﺷروع ﮔردﯾده اﺳت«.
ﺻﻔﺎت ﻣﺷﺧﺻﮫی ﻗدرت ﺷوروی ﮐدام اﺳت؟
آن اﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط وﺟود طﺑﻘﺎت ﻗدرت ﺷوروی در ﺑﯾن ﮐﻠﯾﮫی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﻣﮑن
دوﻟﺗﯽ ،از ھﻣﮫی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗودهﯾﯽﺗر و دﻣﮑراﺗﯾﮏﺗر اﺳت ،زﯾرا اﯾن ﻗدرت
ﻣﯾدان اﺗﻔﺎق و ھﻣﮑﺎری ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧد در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑوده و در اﻗداﻣﺎت ﺧوﯾش ﺑﮫ اﯾن اﺗﻔﺎق و ﻣﻌﺎﺿدت ﻣﺗﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،و از اﯾن ﻟﺣﺎظ اﺳت
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑر اﻗﻠﯾت ،دوﻟت اﯾن اﮐﺛرﯾت و ﻣظﮭر دﯾﮑﺗﺎﺗوری آن ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود.
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﺷوروی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ،زﯾرا
اﯾن دوﻟت ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ را ﻣﺣو ﮐرده ﺑر ﻣﺳﺎﻋدت ﺗودهی زﺣﻣﺗﮑش ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮑﯾﮫ
ﻣﯽﮐﻧد و ﺑدﯾن طرﯾق ﻣﺳﺄﻟﮫی ﮔرد آﻣدن اﯾن ﺗودهھﺎ را در ﯾﮏ اﺗﻔﺎق دوﻟﺗﯽ واﺣد ﺗﺳﮭﯾل
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
آن اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﺳﻠوب ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗدرت ﺷوروی ﮐﺎر رھﺑری ﺗودهھﺎی ﻣظﻠوم و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧده را از طرف ﭘﯾش آھﻧﮓ آنھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﻣﺗﺣدﺗرﯾن و آﮔﺎهﺗرﯾن ھﺳﺗﮫی
ﺷوراھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺗﺟرﺑﮫی ﮐﻠﯾﮫی اﻧﻘﻼبھﺎ و ﺗﺟرﺑﮫی ﮐﻠﯾﮫی ﻧﮭﺿتھﺎی طﺑﻘﺎت ﻣظﻠوم و
ﺗﺟرﺑﮫی ﻧﮭﺿت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوزد ﮐﮫ ﻓﻘط ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻗﺷرھﺎی از ھم ﭘﺎﺷﯾده و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدهی ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧده را ﺑﮫ دور ھم ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﺑﺑرد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد – ٢۴
ﺻﻔﺣﮫ  – ١۴ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﻣوﺿوع اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻠوب ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗدرت ﺷوروی ،ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن آن ﭼﮫ را ﮐﮫ اﯾن
ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،آﺳﺎن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
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آن اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﺷوروی ﻗوهی ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻗوهی ﻣﺟرﯾﮫ را در ﺗﺷﮑﯾﻼت واﺣد دوﻟﺗﯽ ﺟﻣﻊ
ﮐرده ،ﺣوزهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﮫ واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑدﯾن طرﯾق ﮐﺎرﮔران و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی اداری دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط ﻧﻣوده ﺑﮫ آﻧﺎن طرز ادارهی ﻣﻣﻠﮑت را ﻣﯽآﻣوزد.
آن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻗدرت ﺷوروی ﻣﯽﺗواﻧد ارﺗش را از اطﺎﻋت ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑورژوازی
آزاد ﺳﺎزد و اﯾن ارﺗش را ﮐﮫ در رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری آﻟت ﺳﺗم ﺑر ﺧﻠق ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑﮫ آﻟت
اﺳﺗﺧﻼص آن از ﯾوغ ﺑورژوازی ﺧودی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
آن اﺳت ﮐﮫ:
»ﻓﻘط ﺗﺷﮑﯾﻼت دوﻟﺗﯽ ﺷوروی ﻣﯽﺗواﻧد دﺳﺗﮕﺎه ﻗدﯾم ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺑورژوازی
اداری و ﻗﺿﺎﺋﯽ را ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺷﮑﻧد و ﺑﮫ طور ﻗﺎطﻌﯽ آن را داﻏﺎن ﮐﻧد«.
)در ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب(
آن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺷﮑل ﺷوروی دوﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗودهی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﺷرﮐت داﺋﻣﯽ و ﺑﻼﺷرط در ادارهی دوﻟت ﺟﻠب ﮐرده و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻗﺎﺑﻠﯾت دارد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن زاﺋل ﮔﺷﺗن دوﻟت را ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑدون
دوﻟت و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ آﯾﻧده اﺳت ،ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﻣﮭوری ﺷوراھﺎ آن ﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣطﻠوب و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ دﺳت آﻣدهﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻗﺎﻟب آن ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺧﻼص اﻗﺗﺻﺎدی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺻورت ﭘذﯾرد.
ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﻧطﻔﮫی اﯾن ﺷﮑل ﺑود .ﻗدرت ﺷوروی ﺗﮑﺎﻣل و ﺳراﻧﺟﺎم آن اﺳت.
ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺟﻣﮭوری ﺷوراھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران و ﺳرﺑﺎزان و دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ
ﺷﮑل ﻋﺎﻟﯽﺗری از ﻣؤﺳﺳﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﺳت  ...ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ 20ﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯽ دردﺳرﺗرﯾن طرﯾﻘﮫی ﻋﺑور ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد«.
)رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٢ﺻﻔﺣﮫ  – ١٣١ﭼﺎپ روﺳﯽ(.

۵
 - 20ﺗﮑﯿﻪ روي ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﻦ اﺳﺖ .ي .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ.
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ﻣﺴﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن
از اﯾن ﻣﺑﺣث ﻣن ﭼﮭﺎر ﻣﺳﺄﻟﮫ را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮐﻧم:
اﻟف -طرح ﻣﺳﺄﻟﮫ؛
ب -دھﻘﺎﻧﺎن در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑورژوازی؛
ج -دھﻘﺎﻧﺎن در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ؛
د -دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﻌد از اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻗدرت ﺷوروی
 -١طرح ﻣﺳﺄﻟﮫ :ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮑﺗﮫی اﺳﺎﺳﯽ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم دھﻘﺎﻧﺎن ﺑوده و ﺳر
ﻣﻧﺷﺎء ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و ﻧﻘش و درﺟﮫی اھﻣﯾت آن ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺻور
ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻋﺎری از ﺻﺣت اﺳت .ﻣوﺿوع اﺳﺎﺳﯽ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و ﺳر ﻣﻧﺷﺎء آن ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن
ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺷراﯾط ﺑدﺳت آوردن و ﺷراﯾط اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗن
آن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣوﺿوع دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزه در راه ﺗﺻرف ﻗدرت ،ﯾﮏ
ﻣﺗﻔق اﺳت ،ﻣﺳﺄﻟﮫﯾﯽ ﻓرﻋﯽ اﺳت.
وﻟﯽ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ اﺑدا ً ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن را از آن اھﻣﯾت ﺟدی و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑدون
ﺷﮏ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ دارد ،ﻧﻣﯽاﻧدازد .ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﺟدی
ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن از طرف ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی روس ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب اول
) (١٩٠۵ﺑﮫ طور ﺟدی ﺷروع ﮔردﯾد ﯾﻌﻧﯽ در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺑراﻧداﺧﺗن
ﺗزارﯾﺳم و ﺑﮫ وﺟود آوردن ﺳﻠطﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اھﻣﯾت ﺧود را در ﺑراﺑر ﺣزب ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر
ﻧﻣود و ﻣوﺿوع ﻣﺗﻔق ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺑورژوازی ،اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .و ﻧﯾز ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﮭﯾﮫی ﻣﺗﻔق ﺑرای
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﮔردﯾد ،ﻣوﺿوع دھﻘﺎﻧﺎن روﺳﯾﮫ ﺑﺎز ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳب اھﻣﯾت ﻧﻣود .ﻋﻠﺗش
ھم واﺿﺢ اﺳت؛ ھر ﮐﮫ ﺑرای ﻗدرت آﻣﺎده ﻣﯾﺷود و ﺑﮫ طرف آن ﻣﯽرود ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﺗﻔﻘﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧد.
از اﯾن ﺣﯾث ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن ﺟزﺋﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫی ﮐﻠﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﯾﮑﯽ از ﺣﯾﺎﺗﯽﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد.
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ﻋﻠت ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ و ﺣﺗﯽ در ﭘﺎرهﯾﯽ از اوﻗﺎت رﻓﺗﺎر ﻣﻧﻔﯽ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘط ﺷراﯾط ﻣﺧﺻوص ﺗﮑﺎﻣل ﮐﺷورھﺎی ﻏرب ﻧﯾﺳت .ﻏﻠت آن ﭘﯾش از
ھﻣﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺣزاب ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﯾﻣﺎن ﻧدارﻧد ،از اﻧﻘﻼب ﺗرﺳﯾده و
در اﯾن ﺧﯾﺎل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ طرف ﻗدرت ﺑﺑرﻧد و آن ﮐس ھم ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب
ﺑﺗرﺳد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﺎل ﻧدارد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ طرف ﻗدرت ﺳوق دھد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺗﻔﻘﯾن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﺑرای او ﻣﺳﺄﻟﮫی وﺟود ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯽاﻟﺳوﯾﮫ
و دور از واﻗﻌﯾت اﺳت .روش ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ،ﮐﮫ ﻣوﺿوع دھﻘﺎﻧﺎن را ﻣورد
اﺳﺗﮭزاء ﻗرار ﻣﯽدادﻧد ،در ﻧظر ﺧودﺷﺎن ﻋﻼﻣت ﯾﮏ روﯾﮫی ﭘﺳﻧدﯾده و ﻧﺷﺎﻧﮫی
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم »ﺣﻘﯾﻘﯽ« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﮔردد .و اﻣﺎ در واﻗﻊ ذرهﯾﯽ ھم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم در اﯾن ﻋﻣل
وﺟود ﻧدارد زﯾرا ﻻﻗﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭﻣﯽ ﻣﺛل ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫی
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ،در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎﻧﻧد ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑدون ﺷﮏ
ﻧﺷﺎﻧﮫی ﺑﺎرز ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣﯽﺑﺎﺷد.
طرح ﺳﺋوال از اﯾن ﻗرار اﺳت :آﯾﺎ از اﻣﮑﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﮫ ﺗودهی دھﻘﺎﻧﯽ ،ﺑرﺣﺳب
ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن زﻧدﮔﯽ ،در اﻋﻣﺎق ﺧود ﻣﺳﺗور داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﮐﻧون دﯾﮕر ﻣﻧﺗﮭﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ و اﮔر ﻧﺷده اﺳت آﯾﺎ اﻣﯾدواری و دﻟﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ از اﯾن اﻣﮑﺎنھﺎ ﺑرای
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و ﺗودهی دھﻘﺎﻧﯽ و اﮐﺛرﯾت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدهی آن از ﺣﺎل
ارﺗش ذﺧﯾرهی ﺑورژوازی ،ﮐﮫ ﻧﻘش دھﻘﺎﻧﺎن در اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑورژوازی ﻏرب ﺑود و اﮐﻧون
ﻧﯾز ھﺳت ،ﺑﮫ ارﺗش ذﺧﯾرهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻣﺗﻔق وی ﺗﺑدﯾل ﮔردد؟
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﺟواب ﻣﺛﺑت ﻣﯽدھد ،ﯾﻌﻧﯽ وﺟود اﺳﺗﻌدادھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺻﻔوف
اﮐﺛرﯾت ﺗودهی دھﻘﺎﻧﯽ ﺗﺻدﯾق ﻧﻣوده و اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎدهی از آن را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺷﻣﺎرد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﮐﻠﯾﮫی ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ را ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻟزوم ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺗودهھﺎی زﺣﻣﺗﮑش دھﻘﺎن در ﻣﺑﺎرزهی آنھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑرای اﺳﺗﺧﻼص از
ﻣذﻟت و ﻓﺷﺎر .وﻟﯽ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھر ﻧوع ﻧﮭﺿت
دھﻘﺎﻧﯽ را ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﺟﺎ ﻣﻘﺻود ﻣﺎ ﺗﻘوﯾت ﭼﻧﺎن ﻧﮭﺿت و ﭼﻧﺎن
ﻣﺑﺎرزهی دھﻘﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﺎر ﻧﮭﺿت آزادی ﺑﺧش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را
آﺳﺎن ﮐرده و ﺑﮫ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ رﯾﺧﺗﮫ ﺗﺑدﯾل دھﻘﺎﻧﺎن را
ﺑﮫ ذﺧﯾره و ﻣﺗﻔق طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد.
 -٢دھﻘﺎﻧﺎن در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑورژوازی .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل زﻣﺎن ﺑﯾن اﻧﻘﻼب اول
روﺳﯾﮫ ) (١٩٠۵و اﻧﻘﻼب دوم ) (١٩١٧و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺧود اﯾن اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻋﻼﻣت
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ﻣﺷﺧﺻﮫی اﯾن دوره ،ﺧﻼص ﮔﺷﺗن دھﻘﺎﻧﺎن از زﯾر ﻧﻔوذ ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال و دور ﺷدن
آﻧﺎن از ﮐﺎدتھﺎ و روی آوردن ﺑﮫ طرف ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن
دوره ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزهی ﺑﯾن ﮐﺎدتھﺎ )ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال( و ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ
)ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﺑر ﺳر دھﻘﺎﻧﺎن .ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻣﺑﺎرزه را دوران ﻣﺟﻠس دوﻣﺎ ً ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود زﯾرا
ﭼﮭﺎر دوره از ﻣﺟﻠس دوﻣﺎی روﺳﯾﮫ ﺑرای دھﻘﺎﻧﺎن روﺳﯾﮫ درس ﻋﺑرﺗﯽ ﮔردﯾد و اﯾن درس
ﺑﮫ طور وﺿوح ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ از دﺳت ﮐﺎدتھﺎ ] [٢ﻧﮫ زﻣﯾن  ،ﻧﮫ آزادی ھﯾﭻ
ﮐدام ﻋﺎﯾدﺷﺎن ﻧﺧواھد ﺷد و ﺗزار ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا طرﻓدار ﻣﻼﮐﯾن ﺑوده ،ﮐﺎدتھﺎ ﻧﯾز از ﺗزار
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد و اﻣﯾدوار
ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎرﮔران ﺷﮭری ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط درس دورهی
دوﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣوده دوری دھﻘﺎﻧﺎن را از ﺑورژوازی و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧدن ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال را
ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد زﯾرا ﺳﺎلھﺎی ﺟﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻣﯾد ﮔرﻓﺗن ﺻﻠﺢ از ﺗزار و ﻣﺗﻔﻘﯾن
ﺑورژوازی او ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس و ﻓرﯾب ﻣﺣض اﺳت .ﺑدون درسھﺎی روﺷن دوران
دوﻣﺎ ،ﺳﻠطﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑود.
ﺑدن طرﯾق اﺗﺣﺎد ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺻورت ﭘذﯾرﻓت.
ﺑدﯾن طرﯾق ﺳﻠطﮫی )رھﺑری( ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزهی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن
ﺗزارﯾﺳم ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﺳﻠطﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫی  ١٩١٧ﮔردﯾد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑورژوازی ﻏرب )اﻧﮕﻠﯾس ،ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻟﻣﺎن و اﺗرﯾش( در
ﻣﺳﯾر دﯾﮕری ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﻧد .رھﺑری اﻧﻘﻼب در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﮭدهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺿﻌف ﺧود  ،ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﺳﺗﻘل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺑود و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ھم ﺑﺎﺷد ،ﻧﺑود و ﺑﮫ ﺑورژوازی
ﻟﯾﺑرال ﺗﻌﻠق داﺷت .در آن ﺟﺎ اﺳﺗﺧﻼص دھﻘﺎﻧﺎن از رژﯾم ﺳرواژ ﺑﺎ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ
ﻗﻠﯾلاﻟﻌده و ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل ﺑود اﻧﺟﺎم ﻧﮕرﻓت ﺑﻠﮑﮫ ﺑورژوازی وﺳﯾﻠﮫی اﻧﺟﺎم آن ﮔردﯾد .در آن
ﺟﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﯾت ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﻋﻠﯾﮫ اوﺿﺎع ﻗدﯾم ﻗﯾﺎم ﻧﻣودﻧد .در آن ﺟﺎ دھﻘﺎﻧﺎن
ذﺧﯾرهی ﺑورژوازی ﺑودﻧد .ﻟذا در آن ﺟﺎ اﻧﻘﻼب ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ وزن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑورژوازی ﺑﮫ
طور ھﻧﮕﻔﺗﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
ﺑرﻋﮑس در روﺳﯾﮫ ،اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی درﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣﻌﮑوس ﺑﺧﺷﯾد .ﺑورژوازی را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻘوﯾت ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣود ،ﺑﮫ ذﺧﺎﺋر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑورژوازی
ﻧﯾﺎﻓزود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از دﺳت دادن ذﺧﯾرهی ﻋﻣده آن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ از دﺳت دادن دھﻘﺎﻧﺎن
ﮔردﯾد .اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ،ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال را در ﺻف اول ﻗرار ﻧداد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺟﻠو آورد و ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دھﻘﺎن را در اطراف وی ﺟﻣﻊ ﻧﻣود.
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ھﻣﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﺎﻋث آن ﮔردﯾد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً در ﻋرض ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ رﺳﯾد ،ﺳﻠطﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧطﻔﮫ و ﻣرﺣﻠﮫی ﻋﺑور ﺑﮫ ﺳوی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑود.
آﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﭘدﯾدهی ﻣﺧﺻوص اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ،ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑورژوازی
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻏرب ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد ،ﭼﮫ ﻋﻠﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ذﮐر ﮐرد؟ از ﮐﺟﺎ اﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﭘﯾدا ﺷده
اﺳت؟
ﻋﻠت آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی در روﺳﯾﮫ وﻗﺗﯽ داﻣﻧﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﺑﺎرزهی
طﺑﻘﺎﺗﯽ در آن ﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﻋرب ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﻣوده و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روس ﻣوﻓق
ﺷده ﺑود ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗوهی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔردد .ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال،
ﮐﮫ از اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﻣﺎﯾﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ وﺣﺷت زده ﺷده ﺑود ،ھرﮔوﻧﮫ ﺧﺎﺻﯾت
اﻧﻘﻼﺑﯽ را از دﺳت داده ﺑود )ﺧﺻوﺻﺎ ً ﭘس از درسھﺎی ﺳﺎل  (١٩٠۵و ﺑﮫ ﺳوی اﺗﺣﺎد ﺑﺎ
ﺗزار و ﻣﻼﮐﯾن ﺑر ﺿد اﻧﻘﻼب و ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﮔراﺋﯾد.
ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﻣراﺗب زﯾرﯾن ،ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧﺻوﺻﯾت اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ﺷده اﺳت،
ﻋطف ﺗوﺟﮫ ﻧﻣود:
اﻟف -ﺗﻣرﮐز ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺻﻧﺎﯾﻊ روﺳﯾﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب .ﻣﺛﻼ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ
ﻋدهي ﮐﺎرﮔران ﺑﻧﮕﺎهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  ۵٠٠ﻧﻔر در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﻧد ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎر درﺻد
ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽداد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧﺎن ﮐﺷور ﭘﯾﺷروﺋﯽ ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ ،در اﯾن ﻗﺑﯾل ﺑﻧﮕﺎهھﺎ ﻓﻘط ﺳﯽ و ﺳﮫ درﺻد ھﻣﮫی ﮐﺎرﮔران ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﻧد .ﺗﺻور
ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﯾن ﯾﮏ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺛل
ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳت طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر روﺳﯾﮫ را در ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷور ﺑﮫ ﻗدرت
ﺑزرﮔﯽ ﺑدل ﺳﺎزد.
ب -طرﯾﻘﮫ و ﺻور وﻗﯾﺣﺎﻧﮫی اﺳﺗﺛﻣﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺿﺎﻓﮫ ﺑر آن رژﯾم طﺎﻗت ﻓرﺳﺎی
ﭘﻠﯾﺳﯽ دژﺧﯾﻣﺎن ﺗزاری ،ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھر اﻋﺗﺻﺎب ﺟدی ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑزرﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣرده طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را ﭼون ﻧﯾروﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ج -ﭘژﻣردﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵ﺧدﻣﺗﮑﺎر ﺗزارﯾﺳم و
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷده ﺑود و ﻋﻠت آن ھم ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺧود را ﺑﮫ آﻏوش ﺗزارﯾﺳم
اﻧداﺧت ﻓﻘط اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر آن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑود
ﮐﮫ اﯾن ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺳﻔﺎرﺷﺎت دوﻟﺗﯽ داﺷت.
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د -وﺟود ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﺷت و ﺗﺣﻣل ﻧﺎﭘذﯾر دورهی ﺳرواژ در دھﺎت ھﻣراه ﺑﺎ ﻗدرت
ﻣطﻠﻘﮫی ﻣﻼﮐﺎن؛ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻓﮑﻧدن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ آﻏوش اﻧﻘﻼب ﮔردﯾد.
ه -وﺟود ﺗزارﯾﺳم ﮐﮫ ھر ﺟﻧﺑﻧدهﯾﯽ را ﺳرﮐوب ﮐرده و ﺑﺎ ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﺧود ﺗﻌدی
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران و ﻣﻼﮐﯾن را رﯾﺷﮫدارﺗر ﻧﻣوده ﺑود ،ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن
را در ﻣﺳﯾل اﻧﻘﻼب واﺣدی داﺧل ﮐرده ،آنھﺎ را ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺳﺎﺧت.
و -ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫی اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ روﺳﯾﮫ را در ﺑﺣران ﻋﻣﯾق
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗراﮐم ﮐرده و ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﯾرو و ﺷدت ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺧﺷﯾده ﺑود.
ﺑﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ آﯾﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ دام طرف ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد روی آورﻧد؟ از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑر ﺿد ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺷﺎﺋﯽ ﻣﻼﮐﯾن و ﺑر ﺿد ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﺗزار ،ﺑر ﺿد ﺟﻧﮓ
ﻣﺧرﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﯾرازهی اﻗﺗﺻﺎد آﻧﺎن را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﺑود ،ﮐﻣﮏ و ﯾﺎری ﺑطﻠﺑﻧد؟ از
ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال؟ وﻟﯽ ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﺧودش دﺷﻣن آﻧﺎن اﺳت ،اﯾن ﻣوﺿوع را
ﺗﺟرﺑﮫی ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫی ﭼﮭﺎر ﻣﺟﻠس دوﻣﺎ ﺛﺎﺑت ﮐرده ﺑود .از اسارھﺎ؟ اﻟﺑﺗﮫ اسارھﺎ از
ﮐﺎدتھﺎ »ﺑﮭﺗر« ھﺳﺗﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫی آﻧﺎن »ﻣﻧﺎﺳب« و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﮐﺷﺎورزی اﺳت ،وﻟﯽ ﭼﮫ
ﺳودی از اسارھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎﯾد ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧظر دارﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن اﺗﮑﺎء
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﺷﮭر ،ﮐﮫ دﺷﻣن در وھﻠﮫی اول ﻗوای ﺧود را از آن ﺟﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
ﺿﻌﯾف ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد؟ ﮐو آن ﻧﯾروی ﻧوﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﮫ در ﺷﮭر و ﻧﮫ در ده ﻧﮭراﺳﯾده،
در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗزار و ﻣﻼﮐﯾن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل رﺷﺎدت در ﺻف اول ﺣرﮐت ﮐﻧد و ﺑﺗواﻧد دھﻘﺎﻧﺎن را
ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ از اﺳﺎرت و ﺑﯽ زﻣﯾﻧﯽ ،ظﻠم و ﺟﻧﮓ ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد؟ آﯾﺎ اﺻوﻻً ﭼﻧﯾن ﻧﯾروﺋﯽ
در روﺳﯾﮫ وﺟود داﺷت؟ ﺑﻠﯽ وﺟود داﺷت .و آن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ از ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش
ﯾﻌﻧﯽ از ھﻣﺎن ﺳﺎل  ١٩٠۵ﻧﯾرو و ﻟﯾﺎﻗت ﺧوﯾﺷﺗن را ﺗﺎ آﺧر در ﻣﺑﺎرزه ﮐردن و ﺷﺟﺎﻋت
و اﺳﺗﻘﺎﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽاش را ﻧﺷﺎن داده ﺑود.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻧﯾروی دﯾﮕری ﻧظﯾر آن وﺟود ﻧداﺷت و از ھﯾﭻ ﺟﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﺑود ﭘﯾدا ﻧﻣود.
از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑود ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﮫ از ﮐﺎدتھﺎ دور ﺷده و ﻧزد اسارھﺎ ﻟﻧﮕر اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد،
ﺑﺎﻻﺧره ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣطﯾﻊ رھﺑری ﭘﯾﺷوای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﯾوری ﻣﺛل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ
ﺑﺷوﻧد.
اﯾنھﺎ ﮐﯾﻔﯾﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧﺻوﺻﯾت اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ﮔردﯾد.
 -٣دھﻘﺎﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ﻣدت زﻣﺎن ﺑﯾن اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫی
) (١٩١٧ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن دوره ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﺗﺎه ﺑود و روﯾﮭم رﻓﺗﮫ ھﺷت ﻣﺎه ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد.
ﻟﯾﮑن اﯾن ھﺷت ﻣﺎه را از ﻧظر ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗرﺑﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗودهھﺎ ﺑﮫ ﺟرأت
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ﻣﯾﺗوان در ردﯾف دهھﺎ ﺳﺎل ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﻌﻣوﻟﯽ طﺑﻘﮫ اﺻول ﻣﺷروطﯾت ﻗرار داد ،زﯾرا اﯾن
ھﺷت ﻣﺎه ،ھﺷت ﻣﺎه اﻧﻘﻼب اﺳت .ﻋﻼﻣت ﻣﺷﺧﺻﮫی اﯾن دوره اﯾن اﺳت ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن روز
ﺑﮫ روز اﻧﻘﻼﺑﯽﺗر ﺷده از اسارھﺎ ﻣﺄﯾوس و روﮔردان ﻣﯽﺷوﻧد و از ﻧو ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺟﻣﻊ
ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﮔرد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ روی ﻣﯽآورﻧد ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾروی ﺗﺎ آﺧر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑوده
و ﻗﺎدر اﺳت ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧزل ﺻﻠﺢ ﺑرﺳﺎﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دوره ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺑﺎرزهی اسارھﺎ )دﻣﮑراﺳﯽ ﺧرده ﺑورژوازی( و ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ )دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﺑر
ﺳر دھﻘﺎﻧﺎن و ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن اﮐﺛرﯾت آﻧﺎن ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻣﺑﺎرزه را دورهی اﺋﺗﻼف
ﯾﻌﻧﯽ دورهی ﻣﺎﺟرای ﮐرﻧﺳﮑﯽ ،اﻣﺗﻧﺎع اسارھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ از ﺿﺑط اراﺿﯽ ﻣﻼﮐﯾن،
ﻣﺑﺎرزهی اسارھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ ﺑرای اداﻣﮫی ﺟﻧﮓ ،ﺗﻌرض ژوﺋن در ﺟﺑﮭﮫ ،ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﺟﺎزات اﻋدام ﺑرای ﺳرﺑﺎزان و طﻐﯾﺎن ﮔرﻧﯾﻠوف ﻣﺷﺧص ﻧﻣود.
ھر ﮔﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﯾﻌﻧﯽ در دورهی ﻗﺑل از اﯾن ،ﻣﺳﺄﻟﮫی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻋﺑﺎرت از ﺳرﻧﮕون
ﺳﺎﺧﺗن ﺗزار و ﺣﮑوﻣت ﻣﻼﮐﯾن ﺑود ،اﮐﻧون ﯾﻌﻧﯽ در دوران ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫ ،ﮐﮫ
دﯾﮕر ﺗزار در ﺑﯾن ﻧﺑود و ﺟﻧﮓ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻣﻠﮑت و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ دھﻘﺎﻧﺎن را ورﺷﮑﺳت ﻧﻣوده
ﺑود ،ﻣﺳﺄﻟﮫی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺑرطرف ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﮓ ﮔردﯾد .ﻣرﮐز ﺛﻘل ،آﺷﮑﺎرا ﺟﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷد و از ﻣﺳﺄﻟﮫی داﺧﻠﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺟﻧﮓ اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت.
»ﺟﻧﮓ را ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﮐرد«» ،ﺑﺎﯾد از ﭼﻧﮕﺎل ﺟﻧﮓ ﺧﻼص ﮔﺷت« ،اﯾن ﺑود ﻓرﯾﺎد ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﺷور ﻓرﺳوده و ﭘﯾش از ھﻣﮫ دھﻘﺎﻧﺎن.
وﻟﯽ ﺑرای اﺳﺗﺧﻼص از ﺟﻧﮓ ﻻزم ﺑود ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗﺗﯽ را ﺑراﻧداﺧت ،ﻻزم ﺑود ﺣﮑوﻣت
ﺑورژوازی را ﺳرﻧﮕون ﻧﻣود ،ﻻزم ﺑود ﺣﮑوﻣت اسارھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ را ﺳﺎﻗط ﮐرد،
زﯾرا آنھﺎ و ﻓﻘط آنھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ را ﺗﺎ »ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﺋﯽ« ﻣﯽﮐﺷﺎﻧدﻧد .ﻋﻣﻼً راه
دﯾﮕری ﺑرای ﺧروج و ﺧﻼﺻﯽ از ﺟﻧﮓ ﺟز ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻧظر
ﻧﻣﯽرﺳﯾد.
اﯾن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺟدﯾد و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑود زﯾرا اﻧﻘﻼب آﺧرﯾن و ﭼپﺗرﯾن
ﻓراﮐﺳﯾون ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب اسارھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ را از ﻓراز ﺣﮑوﻣت
ﺑرﻣﯽاﻧداﺧت .ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد ،ﺣﮑوﻣت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ و ﺣﮑوﻣت ﺷوراھﺎ را ﺑﮫ
وﺟود آورد و ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ ،ﺣزب ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺻﻠﺢ دﻣﮑراﺳﯽ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺳﺎﻧد .اﮐﺛرﯾت دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﺑﺎرزهی
ﮐﺎرﮔران را ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺻﻠﺢ و ﺗﺄﺳﯾس ﺣﮑوﻣت ﺷوراھﺎ ﺗﻘوﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣود.
دھﻘﺎﻧﺎن ﭼﺎرهی دﯾﮕری ﻧداﺷﺗﻧد .ﭼﺎرهی دﯾﮕری ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن دورهی ﮐرﻧﺳﮑﯽ ﺑرای ﺗودهھﺎی زﺣﻣﺗﮑش دھﻘﺎﻧﺎن ﺑزرگﺗرﯾن درس ﻋﺑرت ﺑود
زﯾرا اﯾن دوره ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﺣﮑوﻣت اسارھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ ﮐﺷور از ﺟﻧﮓ
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ﺧﻼص ﻧﺧواھد ﮔﺷت و ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﮫ زﻣﯾن و ﻧﮫ آزادی ،ھﯾﭻ ﯾﮏ داده ﻧﺧواھد ﺷد ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ و اسارھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎدتھﺎ دارﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﺷﯾرﯾن و وﻋدهھﺎی ﺗو ﺧﺎﻟﯽ و
ﻗﻼﺑﯽ اﺳت واّﻻ ﻋﻣﻼً ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎدﺗﯽ را اﺟرا ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺷﺎن
داد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺷور را ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﮐﻧد ﻓﻘط ﺣﮑوﻣت ﺷوراھﺎ
اﺳت .اداﻣﮫ ﺑﻌدی ﺟﻧﮓ ﻓﻘط ﺻﺣت اﯾن درس را ﺗﺄﯾﯾد و ﺳﯾر اﻧﻘﻼب را ﺳرﯾﻊﺗر ﻧﻣود و
ﺗودهھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳرﺑﺎزان را ﺑﮫ راه ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾم در اطراف اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺳوق ﻣﯽداد .اﻧﻔراد ﺑرای اسارھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ اﻣر ﻣﺳﻠﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺑدون
دروس روﺷن اﯾن دوران اﺋﺗﻼف ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑود.
اﯾن اﺳت ﮐﯾﻔﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯾر ﺑدل ﮔﺷﺗن اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ آﺳﺎن
ﻧﻣود.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در روﺳﯾﮫ ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓت.
 -۴دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﻌد از اﺳﺗﺣﮑﺎم دوﻟت ﺷوروی .ھر ﮔﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ً در دورهی اول اﻧﻘﻼب ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﻋﻣده ﺑراﻧداﺧﺗن ﺗزارﯾﺳم ﺑود و ﺳﭘس ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫ ﻣﻘدمﺗرﯾن ﻣطﻠب ﺧروج و
ﺧﻼﺻﯽ از ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﺑورژوازی ﺑود ،اﮐﻧون ﯾﻌﻧﯽ
ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ و ﻣﺣﮑم ﺷدن ﭘﺎﯾﮫی ﺣﮑوﻣت ﺷوروی ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻘﺎم اول را اﺣراز ﮐردﻧد .ﺗﻘوﯾت و ﺗرﻗﯽ دادن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﺷده ،ﺑدﯾن
ﻣﻧظور ﻣرﺑوط ﺳﺎﺧﺗن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرف دوﻟت
ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﺷود؛ ﺗﺑدﯾل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﻘدی ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﮐﺳر ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﯾزان
اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺗوان ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣﺑﺎدﻟﮫی اﺟﻧﺎس ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ ﻓراورده ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﻣود؛
زﻧده ﮐردن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗرﻗﯽ دادن ﮐﺋوﭘراﺳﯾون و ﺟﻠب ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن
ﮐﺋوﭘراﺳﯾون ،ﭼﻧﯾن اﺳت ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ﻟﻧﯾن از وظﺎﺋف روزﻣرهی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ
ﻣﻧظور رﯾﺧﺗن ﺷﺎﻟودهی اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻓوق ﻗوهی ﮐﺷوری ﻣﺛل ﮐﺷور ﮐﺷﺎورزی روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﻌﺿﯽ اﺷﺧﺎص دﯾر ﺑﺎور و ﺷ ّ
ﮑﺎک ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد اﯾن ﯾﮏ ﺗﺧﯾل ﻣﺣض و
ﻓﮑر اﺟراء ﻧﺷدﻧﯽ اﺳت زﯾرا دھﻘﺎن ،دھﻘﺎن اﺳت و ﺗودهی دھﻘﺎﻧﺎن از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﮐوﭼﮏ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺑﻧﯾﺎن ﺗوﻟﯾد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رود.
ﻟﯾﮑن ﺷ ّ
ﮑﺎﮐﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد زﯾرا آﻧﺎن ﺑرﺧﯽ از ﮐﯾﻔﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد اھﻣﯾت ﻗطﻌﯽ
دارد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽآورﻧد .ﻋﻣدهﺗرﯾن آنھﺎ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾم.
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اوﻻً .ﻧﺑﺎﯾد دھﻘﺎﻧﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی را ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﻏرب ﻣﺧﻠوط ﻧﻣود .دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺳﮫ اﻧﻘﻼب را طﯽ ﮐرده و ﺑر ﺿد ﺗزار و ﺣﮑوﻣت ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻣﻌﯾت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﺣت
رھﺑری وی ﭘﯾﮑﺎر ﻧﻣودهاﻧد ،دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن و ﺻﻠﺢ را از دﺳت اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐرده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﯾروی ذﺧﯾرهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺷدهاﻧد ،ﭼﻧﯾن دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت
ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣوﻗﻊ اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﻣﺑﺎرزه ﮐرده
ن از دﺳت اﯾن ﺑورژوازی زﻣﯾن درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ارﺗش ذﺧﯾرهی آن
ﺷدهاﻧد ،ﺗﻔﺎوت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺷوروی ﮐﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت زﯾﺎد
دوﺳﺗﯽ و ﻣﻌﺎﺿدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋﺎدت ﮐردهاﻧد و آزادی ﺧود را ﻣرھون اﯾن
دوﺳﺗﯽ و ﻣﻌﺎﺿدت ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺎدهی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد.
اﻧﮕﻠس ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
»در دﺳت ﮔرﻓﺗن اﻗﺗدار ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﺣزب ﺳوﺳﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣﺳﺎﺋل آﯾﻧدهی ﺧﯾﻠﯽ
ﻧزدﯾﮏ اﺳت ... «.و »ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺣزب اﯾن اﻗﺗدار را ﺑﮫ دﺳت آورد ﻻزم
اﺳت ﺑدوا ً از ﺷﮭر ﺑﮫ ده رﻓﺗﮫ و در آن ﺟﺎ ﻣﺣﮑم و ﻗوی ﺷود» )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب »ﻣﺳﺄﻟﮫی دھﻘﺎﻧﺎن  «...ﺗﺄﻟﯾف اﻧﮕﻠس – ﭼﺎپ  ١٩٢٢روﺳﯽ(.
وی اﯾن ﻣوﺿوع را در ﺳﻧوات ﻧود ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ و دھﻘﺎﻧﺎن ﻏرب را در ﻧظر داﺷﺗﮫ اﺳت.
آﯾﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت اﺳت اﮔر ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در ﻋرض ﺳﮫ اﻧﻘﻼب از اﯾن
ﺣﯾث ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی زﯾﺎدی ﻧﺎﺋل ﺷدهاﻧد ،اﮐﻧون دﯾﮕر ﭼﻧﺎن ﻧﻔوذی ﺑرای ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐردهاﻧد
ﮐﮫ رﻓﻘﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺻور آن را ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮑﻧﻧد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﮭوﻟت
ﺑﯽ اﻧدازهﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن وﺿﻊ ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻌﺎون اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾن طﺑﻘﮫی
ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت اﻧﮑﺎر ﻧﻣود؟
اﺷﺧﺎص ﺷ ّ
ﮑﺎک داﺋﻣﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﭘﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
در ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟﻧد .وﻟﯽ ﮔوش ﮐﻧﯾد و ﺑﺷﻧوﯾد اﻧﮕﻠس راﺟﻊ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﭘﺎی ﻏرب ﭼﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺎ ﺟدا ً طرﻓدار دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﭘﺎ ھﺳﺗﯾم؛ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﺧواھﯾم ﻧﻣود ﮐﮫ وی ﺑﮭﺗر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﮔر ﺧودش ﻣﺻﻣم ﺑﺎﺷد ،ﻗﺑول
ھﻣﮑﺎری ﺑراﯾش آﺳﺎنﺗر ﺷود؛ و اﻣﺎ اﮔر وی ھﻧوز ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﺧذ ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ
را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺑﮫ ﻗدر اﻣﮑﺎن وﻗت زﯾﺎدﺗری در اﺧﺗﯾﺎر وی
ﺑﮕذارﯾم ﺗﺎ در ﻗطﻌﮫ زﻣﯾن ﮐوﭼﮏ ﺧود در اﯾن ﺑﺎره ﻓﮑر ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ آن
ﺟﮭت اﯾن طور ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﻣدن دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﭘﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ طرف ﺧود ﻣﻣﮑن ﻣﯾداﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣزﺑﯽ ﻧﯾز
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اﯾن طور اﻗﺗﺿﺎ دارد .ھر ﻗدر ﻋدهی دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آنھﺎ را در ھﻣﺎن ﺣﺎل
دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ طرف ﺧود ﺟﻠب ﮐرده و اﻣﮑﺎن ﺗﻧزل ﺑﮫ ﺣد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
ﻧداده ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ھﻣﺎن ﻗدر ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر و آﺳﺎنﺗر
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد .اﮔر ﻣﺎ ﺑرای اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت ﺷوﯾم ﮐﮫ
ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺗﺎ آﺧرﯾن درﺟﮫ ﺗرﻗﯽ ﮐرده و ﺣﺗﯽ آﺧرﯾن
ﺻﻧﻌﺗﮕر ﮐوﭼﮏ و آﺧرﯾن دھﻘﺎن ﺧرده ﭘﺎ ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑزرگ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺷوﻧد ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺧواھد ﺑود .ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺎدی ﮐﮫ از اﯾن ﺣﯾث ﻻزم اﺳت
در راه ﻣﻧﺎﻓﻊ دھﻘﺎﻧﺎن از وﺟوه و ﺛروت ﺟﺎﻣﻌﮫ داده ﺷود ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻧظر
اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﭘول دور رﯾﺧﺗﮫﯾﯽ ﺣﺳﺎب ﮔردد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ
ﻣﺻرف درﺧﺷﺎﻧﯽ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،زﯾر ﺑﺎ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﺷﺎﯾد ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ده
ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺧﺎرج ﻻزﻣﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از اﯾن ﺣﯾث ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺳﺧﺎوت رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم«.
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب(.
اﯾن اﺳت ﮔﻔﺗﮫی اﻧﮕﻠس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻏرب را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽدھد .وﻟﯽ آﯾﺎ
واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن اﻧﮕﻠس در ھﯾﭻ ﺟﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺟراء ﺷود؟ آﯾﺎ واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط در روﺳﯾﮫ ﺷوروی
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧواه ﻣﺳﺄﻟﮫی »آﻣدﻧد دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ طرف ﻣﺎ«
و ﺧواه »ﻓداﮐﺎریھﺎی ﻣﺎدی« ﮐﮫ ﺑرای اﯾن اﻣر واﺟب اﺳت و ﺧواه »ﺳﺧﺎوت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن« ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺻود ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﺟرا ﮔردد؟ و آﯾﺎ آﺷﮑﺎر
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت و اﻣﺛﺎل آنھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دھﻘﺎﻧﺎن ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ھم در روﺳﯾﮫ اﺟراء
ﻣﯽﺷوﻧد؟ ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﮑﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود اﻣر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﺷوروی را ﺗﺳﮭﯾل ﮐرده و ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت آن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد؟
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً .ﻧﺑﺎﯾد اﻗﺗﺻﺎد روﺳﺗﺎﺋﯽ روﺳﯾﮫ را ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد روﺳﺗﺎﺋﯽ ﻋرب ﻣﺧﻠوط ﮐرد .در آن ﺟﺎ
ﺗرﻗﯽ ﮐﺷﺎورزی از طرﯾق ﻋﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺣﯾط ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷدﯾد
دھﻘﺎﻧﺎن ﺟرﯾﺎن دارد ،ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻗطب آن اﻣﻼک ﺧﺻوﺻﯽ ﺑزرگ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران و در ﻗطب دﯾﮕر ﺳﯾر ﺑﮫ ﺳوی ﮔداﺋﯽ ،ﻓﻼﮐت و ﺑردﮔﯽ روز ﻣزدی ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺗﺟزﯾﮫ و از ھم ﭘﺎﺷﯾدن در آن ﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫی طﺑﯾﻌﯽ ﺳﺎ .اﻣﺎ در
روﺳﯾﮫ اﯾن طور ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ﺗرﻗﯽ ﮐﺷﺎورزی ﻧﻣﯽﺗواﻧد از اﯾن راه ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد وﻟو
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ وﺟود ﺣﮑوﻣت ﺷوروی و ﻣﻠﯽ ﺷدن اﺑزار و وﺳﺎﺋل ﻋﻣدهی ﺗوﻟﯾد اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺗرﻗﯽ را اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد .در روﺳﯾﮫ ﺗرﻗﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺑﺎﯾد از راه دﯾﮕری ﺑرود ﯾﻌﻧﯽ از
طرﯾق ﮔرد آوردن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دھﻘﺎن ﺧرده ﭘﺎ و ﻣﺗوﺳط در ﮐﺋوﭘراﺳﯾون و از طرﯾق ﺗرﻗﯽ
دادن ﮐﺋوﭘراﺗﯾفھﺎی ﺗودهﯾﯽ در ده و ﺗﻘوﯾت دوﻟت از آنھﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی دادن اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎ
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ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد .ﻟﻧﯾن در ﻣﻘﺎﻻت ﺧود راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺋوﭘراﺗﯾف درﺳت ﻧﺷﺎن داد ،ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ
ﮐﺷﺎورزی در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در راه ﺟدﯾدی ﺣرﮐت ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ در طرﯾق ﺟﻠب اﮐﺛرﯾت
دھﻘﺎﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از راه ﮐﺋوﭘراﺳﯾون و در طرﯾق ﺟﺎی ﮔﯾری ﺳﺎﺧﺗن
ﺗدرﯾﺟﯽ اﺻول دﺳت ﺟﻣﻌﯽ در ﮐﺷﺎورزی ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ھم ﺑﺎﯾد ﺑدوا ً در ﻗﺳﻣت ﻓروش و
ﺳﭘس در ﻗﺳم ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟراء ﮔذاﺷت.
ﺑﻌﺿﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎزهﯾﯽ ﮐﮫ در دھﺎت ﺿﻣن ﮐﺎر ﮐﺋوﭘراﺳﯾون ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ظﮭور ﻣﯽرﺳد از
اﯾن ﺣﯾث ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫاﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم در داﺧل اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﮐﺋوﭘراﺗﯾفھﺎی
ﮐﺷﺎورزی 21ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑزرگ ﺗﺎزهای در رﺷﺗﮫھﺎی ﻣﺣﺻول ﮐﺷﺎورزی از ﻗﺑﯾل :ﮐﺗﺎن،
ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ،روﻏن و ﻏﯾره ﺑﮫ وﺟود آﻣدهاﻧد ﮐﮫ دارای آﯾﻧدهی ﺑﺳﯾﺎر درﺧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻟﻧوﺳﻧﺗر )اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺗﺎن( ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫی ﺗﻣﺎﻣﯽ از ﺷرﮐتھﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﮐﺷت ﮐﺗﺎن را ﻣﺗﺣد و ﺟﻣﻊ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﻟﻧوﺳﻧﺗر ﮐﺎرش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑذر و اﺑزار
ﺗوﻟﯾد داده و ﺑﻌدا ً از ھﻣﯾن دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻول ﮐﺗﺎن را ﺧرﯾداری ﻣﯽﮐﻧد و ﭘس از ﺧرﯾد،
آنھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﻠﯽ در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧده دھﻘﺎﻧﺎن را در ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﺷرﯾﮏ و ﺑﮫ
اﯾن وﺳﯾﻠﮫ اﻗﺗﺻﺎد دھﻘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط و
وﺻل ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺷﮑل از ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗوﻟﯾد را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻣﯾد؟ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی ﻣن اﯾن ﺳﯾﺳﺗم
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑزرگ دوﻟﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻗﺳﻣت ﮐﺷﺎورزی اﺳت .ﻣن در اﯾن ﺟﺎ از
ﺳﯾﺳﺗم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗوﻟﯾد دوﻟﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾم زﯾرا آن را ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺛﻼً در ﻗﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺳوﺟﺎت ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در آن ﺟﺎ اﺳﺗﺎد ﮐﺎرھﺎ ﻣواد
ﺧﺎم و آﻻت و اﺑزار ﮐﺎر را از ﺳرﻣﺎﯾﮫدار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺗﺣوﯾل ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود ﺑﮫ وی
در ﺣﻘﯾﻘت در ﺣﮑم ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﻣﮫ ﻣزدوری ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫی ﺧود ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫدار ﮐﺎر
ﻣﯽﮐردﻧد .اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺗرﻗﯽ ﮐﺷﺎورزی در ﮐﺷور ﻣﺎ
در ﭼﮫ راھﯽ ﺑﺎﯾد ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد .ﻣن دﯾﮕر در اﯾن ﺟﺎ درﺑﺎرهی ﺷواھدی از ھﻣﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﮫ در
ﺳﺎﯾر رﺷﺗﮫھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﻣوﺟودﻧد ﺣرﻓﯽ ﻧﻣﯽزﻧم.
ﺗﺻور ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل اﯾن راه ﺗﺎزهی
ﺗرﻗﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و طرﯾﻘﮫی اﻣﻼک ﺑزرگ ﺷﺧﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و اﺳﺎرت و
ﻣزدوری و ﺑﺎﻻﺧره طرﯾﻘﮫی ﻓﻘر و ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ را ﺑﮫ دور ﺧواھﻧد اﻧداﺧت.
اﯾﻧﮏ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن در ﺑﺎب طرق ﺗرﻗﯽ ﮐﺷﺎورزی ﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد:
»ﺗﺳﻠط دوﻟت ﺑر ﺗﻣﺎم وﺳﺎﺋل ﺑزرگ ﺗوﻟﯾد ،ﻗدرت دوﻟت در دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ،
اﺗﺣﺎد اﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دھﻘﺎن ﺧردهﭘﺎ و ﺧردهﭘﺎﺗرﯾن آنھﺎ ،ﺗﺄﻣﯾن
 - 21ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪي ﮐﺌﻮﭘﺮاﺗﯿﻒﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﻤﺎم روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوت  1921ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ژوﺋﻦ 1929
ﺣ ﺬ ف ﮔ ﺮد ﯾﺪ .
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رھﺑری اﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و ﻏﯾره ،آﯾﺎ اﯾن ﮐﻠﯾﮫی آن ﭼﯾزھﺎی
ﻻزﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ از ﮐﺋوﭘراﺳﯾون ،ﺗﻧﮭﺎ از ﮐﺋوﭘراﺳﯾون ،ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﺎ
آن را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﺳوداﮔری ﺳرزﻧش ﻣﯽﮐردﯾم و اﮐﻧون ھم* ﮐﮫ زﻣﺎن ﻧپ
اﺳت ﺗﺎ درﺟﮫی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺣق دارﯾم ،ﺳرزﻧش ﮐﻧﯾم؛ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺳﺎزﯾم ،آﯾﺎ اﯾن ﮐﻠﯾﮫی آن ﭼﯾزھﺎی ﻻزم ﻧﯾﺳت؟ اﯾن ھﻧوز ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ھﻣﮫی آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻻزم و
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٧ﺻﻔﺣﮫ  – ٣٩٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(
ﺳﭘس ﺿﻣن ﺗذﮐر ﻟزوم ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾره ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی »ﭘرﻧﺳﯾپ
ﺗﺎزهی ﻣﺗﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗن اھﺎﻟﯽ« و »ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺟدﯾد در ﻣوﻗﻊ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ھر رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ طﺑﻘﮫی ﻣﻌﯾﻧﯽ ظﺎھر ﻣﯽﮔردد .ھﯾﭻ
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﺻدھﺎ و ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻣﻧﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای زاﺋﯾده ﺷدن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری »آزاد« ﺧرج ﺷده اﺳت ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎزﯾم .اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
ﻣﺳﺄﻟﮫ را درک و اﺟراء ﮐﻧﯾم و آن اﯾن ﮐﮫ آن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﮫ آن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾم ھﻣﺎﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺋوﭘراﺗﯾﻔﯽ اﺳت .ﻟﯾﮑن اﯾن ﮐﻣﮏ
را ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن طور ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
ھر ﻗﺳم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺋوﭘراﺗﯾﻔﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﻋﺑﺎرت ،ﯾﺎری ﺑﮫ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺋوﭘراﺗﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺗودهھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣردم در آن ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧد) «.رﺟوع ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب – ﺻﻔﺣﮫ  – ٣٩٣ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ھﻣﮫی اﯾن ﮐﯾﻔﯾﺎت ﺣﺎﮐﯽ از ﭼﯾﺳت؟
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷ ّ
ﮑﺎﮐﯾن ﻣﺣّق ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗودهھﺎی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ذﺧﯾرهی
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﻧﮕرد ﺑر ﺣق اﺳت.
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رأس ﺣﮑوﻣت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻗﺎدر و ﻣوظف اﺳت
اﯾن ذﺧﯾره را ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺻﻧﺎﻋت و ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را
ﺗرﻗﯽ داده و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫی ﻻزﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون آن ورود در اﻗﺗﺻﺎد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗرار دھد.
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۶
ﻣﺴﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ
از اﯾن ﻣﺑﺣث ﻣن دو ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻋﻣده را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮐﻧم:
اﻟف -طرح ﻣﺳﺄﻟﮫ؛
ب -ﻧﮭﺿت آزادی طﻠﺑﺎﻧﮫی ﻣﻠل ﻣظﻠوم و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ.

 -١طرح ﻣﺳﺄﻟﮫ .ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ طﯽ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺧﯾر در ﻣﻌرض ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭم
ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در دورهی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم و ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در دورهی ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺑدا ً
ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن دو ،ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺣﯾث ﺣﺟم و ﮐﻣﯾت ﺑﻠﮑﮫ از ﻧظر ﺟﻧﺑﮫی داﺧﻠﯽ
ﺧوﯾش ﻧﯾز ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻣﺗﺿﺎدﻧد.
در ﺳﺎﺑق ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻣوﻻً در داﯾرهی ﻣﻧﻘﺑﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻠﯾتھﺎی »ﻣﺗﻣدن«
ﻣرﺑوط ﺑود ،ﻣﺣدود ﻣﯽﮔردﯾد .ﻓﻘط ﺳرﻧوﺷت اﯾرﻟﻧدیھﺎ ،ﻣﺟﺎرھﺎ ،ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ،ﻓﻧﻼﻧدیھﺎ،
ﺻربھﺎ و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن ﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﻘوق ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﻣورد ﺗوﺟﮫ رﺟﺎل ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت .دهھﺎ و ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻣﻠل آﺳﯾﺎﺋﯽ و
آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺷنﺗرﯾن و ﻗﺳﺎوت آﻣﯾزﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﻠﯽ را ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐردﻧد ،ﻣﻌﻣوﻻً
در ﺧﺎرج از ﺣﯾطﮫی ﺗوﺟﮫ واﻗﻊ ﺑودﻧد .ﺳﻔﯾدھﺎ و ﺳﯾﺎه ھﺎ »ﻣﺗﻣدنھﺎ« و »ﻏﯾر ﻣﺗﻣدنھﺎ«
را ﺟرأت ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر در ﯾﮏ ردﯾف ﻗرار دھﻧد .ﺻدور دو ﺳﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫی ﺗو
ﺧﺎﻟﯽ و ﺗرش و ﺷﯾرﯾن ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺳﺗﻌﻣرات در آن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺟدﯾت ﻣﺎﺳت
ﻣﺎﻟﯽ ﺷده ﺑود ،اﯾن ﺑود ،اﯾن ﺑود ﺗﻣﺎم آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ رﺟﺎل ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ آن
اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧﻧد .اﮐﻧون اﯾن دو رﻧﮕﯽ و دو ﭘﮭﻠوﺋﯽ را در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده
داﻧﺳت .ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،اﯾن ﻋدم ﺗواﻓق ﻓﺎﺣش را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ و دﯾوار ﺑﯾن ﺳﯾﺎهھﺎ و ﺳﻔﯾدھﺎ ،ﺑﯾن
اروﭘﺎﺋﯽھﺎ و آﺳﯾﺎﺋﯽھﺎ و ﺑﯾن ﺑﻧدﮔﺎن »ﻣﺗﻣدن« و »ﻏﯾر ﻣﺗﻣدن« اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻓرو رﯾﺧت
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﺳﺗﻌﻣرات وﺻل و ﻣرﺑوط ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ اﯾن
ﻋﻣل ،ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺧﺻوﺻﯽ و داﺧﻠﯽ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻋﻣوﻣﯽ و
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی دﻧﯾﺎﺋﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣرات از
اﺳﺎرت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑدل ﮔردﯾده اﺳت.
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ﺳﺎﺑﻘﺎ ً اﺻل ﺣق ﻣﻠل ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻣﻌﻣوﻻً ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻌﺑﯾر ﻧﺷده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻌﻧﺎی آن ﺑﮫ
ﺣق ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠل ﻣﺣدود ﻣﯽﮔردﯾد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻟﯾدرھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﺣﺗﯽ ﺗﺎ آن ﺟﺎ
رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺣق ﻣﻠل ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺣق داﺷﺗن اﺳﺗﻘﻼل ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑدل
ﮐردﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣق ﻣﻠل ﻣظﻠوم در داﺷﺗن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣدﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در دﺳت ﻣﺎﻟت ﺣﮑﻣران ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن ﮐﯾﻔﯾت آن
ﺑود ﮐﮫ اﯾدهی ﺣق ﻣﻠل ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ،ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ اﺑزار ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد اﻟﺣﺎق
اراﺿﯽ دﯾﮕران ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن ﺑود اﺑزار ﺗﺻوﯾب و ﺗﺻدﯾق اﯾن اﻟﺣﺎق ﮔردد .اﯾن درھم
ﮐﺎریھﺎ را ﺑﺎﯾد اﮐﻧون ﺑر طرف ﺷده داﻧﺳت .ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﻔﮭوم ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت را وﺳﯾﻊ ﮐرده
ﻣﻌﻧﺎی آن را ﺣق ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣره در ﺟداﺋﯽ ﮐﺎﻣل و اﯾﺟﺎد
دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻌﺑﯾر ﻧﻣود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺻدﯾق اﺻول اﻟﺣﺎق از طرﯾق ﺗﻌﺑﯾر ﺣق
ﻣﻠل ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری از ﺑﯾن رﻓت .ﺧود ﭘرﻧﺳﯾپ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر
ﺳرﻧوﺷت ھم ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در دﺳت ﺳوﺳﯾﺎل ﺷووﻧﯾﺳتھﺎ ﺣرﺑﮫی
ﻓرﯾب و اﻏوای ﺗوده ﺷده ﺑود ،ﺑدل ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫی اﻓﺷﺎی ﺗﻣﺎم و ھر ﻧوع ﺗﻣﺎﯾﻼت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﺑﻧد و ﺑﺳتھﺎی ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻓزار روﺷﻧﮕری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوده ھﺎ ﺑﺎ روح اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﮔردﯾد .در ﺳﺎﺑق ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺻرﻓﺎ ﺣﻘوﻗﯽ
ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد .اﻋﻼم ﭘر طﻣطراق »ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق ﻣﻠل« ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر راﺟﻊ ﺑﮫ
»ﻣﺳﺎوات ﻣﻠل« ،اﯾنھﺎ ﺑود اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﺑﮫ آن ﻗﻧﺎﻋت ورزﯾده و در
ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﮑﺗوم ﻣﯽداﺷﺗﻧد ﮐﮫ »ﺗﺳﺎوی ﻣﻠل« ﺑﺎ وﺟود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣﻠل )اﻗﻠﯾت( ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔروه دﯾﮕری از ﻣﻠل ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺟز ﺗﻣﺳﺧر
ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .اﮐﻧون اﯾن ﻧظرﯾﮫی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑورژوازی را در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﯾد رﺳوا ﺷده داﻧﺳت؛ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را از اوج اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﭘر طﻣطراق ﭘﺎﺋﯾن
ﮐﺷﯾده ﺑﮫ زﻣﯾن آورد و اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی »ﺗﺳﺎوی ﻣﻠل« ،ﺗﺎ از طرف اﺣزاب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهی ﻣﺳﺗﻘﯾم آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﺗﻘوﯾت ﻧﮕردد ،ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﭘوچ و
ﻗﻼﺑﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻣظﻠوم ،ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﺳﺎﻋدت و ﮐﻣﮏ ﺣﻘﯾﻘﯽ و
داﺋﻣﯽ در ﻣﺑﺎرزهی آﻧﺎن ﺑر ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﺳﺎﻋدت در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺳﺎوی
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﻠل و ﻣوﺟودﯾت ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ آﻧﺎن ﮔردﯾد.
در ﺳﺎﺑق ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ طرﯾق رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺎﻧن ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫای ﺑﺎ
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣوﺿوع اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد .از راه ﺳﮑوت واﻧﻣود ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اروﭘﺎ
ﺑدون اﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻣﻣﮑن ﺑوده و ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ و
ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون ﺻد و ﺻدا و »ﺑﮫ ﺧودی ﺧود« در ﺧﺎرج از ﺷﺎھراه اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ و ﺑدون ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺻورت ﮔﯾرد .وﻟﯽ اﮐﻧون اﯾن ﻧظرﯾﮫی
ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎﯾد اﻓﺷﺎ ﺷده داﻧﺳت .ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺛﺎﺑت ﮐرد و ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼب
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روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻓﻘط در ﺣﺎل راﺑطﮫ و ﺑر اﺳﺎس اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣل و ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮔردد ،ﮐﮫ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب در ﺑﺎﺧﺗر از راه اﺗﺣﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ
ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﺑر ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟرﯾﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑدﯾن ﻗرار اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﮑﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در ﺑطون ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣظﻠوم ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ،اﮐﻧون ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ رﺳﯾده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ و اﮔر ﻧرﺳﯾده اﺳت آﯾﺎ
اﻣﯾد و اﺳﺎﺳﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺗوان از اﯾن اﻣﮑﺎنھﺎ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و
ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣره را از ذﺧﯾرهی ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ذﺧﯾره
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﮫ ﻣﺗﻔق وی ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود؟ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﺟواب ﻣﺛﺑت ﻣﯽدھد،
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود اﻣﮑﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑطون ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑوده و اﺳﺗﻔﺎده
از آنھﺎ را ﺑرای ﻣﺣو دﺷﻣن ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﻣﮑن ﻣﯽداﻧد .ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ
ﺗرﻗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺳﺗﻧﺗﺎجھﺎی ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را در اﯾن
ﺧﺻوص ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
از اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﻟزوم ﮐﻣﮏ ،آن ھم ﮐﻣﮏ ﻗطﻌﯽ و ﺟدی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠل »ﻓرﻣﺎﻧروا« ﺑﮫ
ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی ﻣﻠل ﻣظﻠوم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل.
ﻣﻌﻧﺎی اﯾن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھر ﻗﺳم ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﯾﺷﮫ و
در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﺧن ﻣﺎ اﯾن ﺟﺎ در ﺑﺎب ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﭼﻧﺎن
ﻧﮭﺿتھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺿﻌف و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷود ﻧﮫ آن ﮐﮫ ﺳﺑب
اﺳﺗﺣﮑﺎم و اﺑﻘﺎی آن ﮔردد .ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﮐﮫ ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﭘﺎرهﯾﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻣظﻠوم
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗرﻗﯽ ﻧﮭﺿت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺻﺎدم ﻣﯽﮐﻧد .ﻻزم ﺑﮫ ﺗذﮐر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن
ﻣواردی ﺳﺧﻧﯽ ھم از ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺣﻘوق ﻣﻠل ﯾﮏ ﻣوﺿوع
ﻣﻧﻔرد و ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺟزﺋﯽ اﺳت از ﻣﺳﺄﻟﮫی ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ،و اﯾن ﺟزء
ﻣطﯾﻊ ﮐل ﺑوده و از ﻧﻘطﮫی ﻧظر ﮐل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﻣﺎرﮐس در ﺳﻧوات ﭼﮭل ﻗرن
ﮔذﺷﺗﮫ طرﻓدار ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ و ﻣﺟﺎرھﺎ و ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﭼﮏھﺎ و
اﺳﻼواکھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑود .ﭼرا؟ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﭼﮏھﺎ و اﺳﻼواکھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
»ﻣﻠل ﻣرﺗﺟﻊ« و در اروﭘﺎ »طﻼﯾﮫی روسھﺎ« و ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑودﻧد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ و ﻣﺟﺎرھﺎ »ﻣﻠل اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺿد ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﭼﮏ ھﺎ و اﺳﻼواکھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،ﮐﻣﮏ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺗزارﯾﺳم ﯾﻌﻧﯽ ﺧطرﻧﺎکﺗرﯾن دﺷﻣن ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ در اروﭘﺎ ﻣﯽﺑود.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
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» ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫی دﻣﮑراﺳﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺣق ﻣﻠل ﺑرا ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ،ﯾﮏ
ﭼﯾز ﻣطﻠق ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺟزﺋﯽﺳت از ﻧﮭﺿت ﻋﻣوﻣﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺟﮭﺎن )اﮐﻧون:
ﻧﮭﺿت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺟزء
ﺑﺎ ﮐل ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد ،در اﯾن ﺻورت ﻻزم اﺳت از آن ﺻرف ﻧظر ﻧﻣود«.
)رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ١٩ﺻﻔﺣﮫ  – ٢۵٨ – ٢۵٧ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻧﮭﺿتھﺎی ﻣﻠﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﺟﻧﺑﮫی ﻣﺣﺗﻣل ارﺗﺟﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ
از ﻧظر رﺳﻣﯽ و ﺣﻘوق ﻣطﻠق ﺑﻠﮑﮫ از ﻧظر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺧص ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷود،
ﺑﮫ ﻗراری ﺑود ﮐﮫ ذﮐر ﺷد .ﻋﯾن ھﻣﯾن را ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﺑﺎب ﻧﮭﺿتھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﻠﯽ ﮔﻔت .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن ﺣﺗﻣﯽ اﮐﺛرﯾت ھﻧﮕﻔت ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﻠﯽ ھﻣﺎن ﻗدر ﻧﺳﺑﯽ و دارای
اﺷﮑﺎل ﺑﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑودن ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺑشھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫی ﻣﻠﯽ
ﻧﺳﺑﯽ و دارای ﺷﮑلھﺎی ﺑﺧﺻوص ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻻزﻣﮫی ﺟﻧﺑﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ در
ﺷراﯾط ﻓﺷﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ در ﻧﮭﺿت وﺟود
داﺷﺗﮫ و ﻧﮭﺿت دارای ﺑرﻧﺎﻣﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر دﻣﮑراﺳﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻣﺑﺎرزهی اﻣﯾر اﻓﻐﺎن ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺟود ﻧظرﯾﮫی ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﯽ او و اﻋوان و
اﻧﺻﺎرش از ﻧظر ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت زﯾرا اﯾن ﻣﺑﺎرزه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺿﻌﯾف و
ﻗواﯾش را ﺗﺟزﯾﮫ ﮐرده و آن را از رﯾﺷﮫ ﻣﺗزﻟزل ﻣﯽﺳﺎزد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی
دﻣﮑرات ھﺎ و »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ«» ،اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ« و ﺟﻣﮭوری طﻠﺑﺎن »ﺑﺎ ﺣرارﺗﯽ« ،از ﻗﺑﯾل
ﻣﺛﻼً ﮐرﻧﺳﮑﯽ و ﺗﺳرﺗﻠﯽ ،رﻧودل و ﺷﯾدﻣﺎن ،ﭼرﻧوف و دان ،ھﻧدرﺳن و ﮐﻼﯾﻧس ھﻧﮕﺎم
ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺑﺎرزهی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑود ،زﯾر ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث رﻧﮓ و رو ﯾﺎﻓﺗن و ﺗﺣﮑﯾم
و ﭘﯾروزﻣﻧدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﮔﺷت .ﻣﺑﺎرزهی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران ﺑورژوازی ﻣﺻر
ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺻر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭﺎت از ﻧظر ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ
ﻟﯾدرھﺎی ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﻣﺻر از طﺑﻘﮫی ﺑورژوازی و دارای ﻋﻧوان ﺑورژوازی ﺑوده و
ﻣﺧﺎﻟف ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھﺳﺗﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﺣﮑوﻣت »ﮐﺎرﮔری« اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در
راه ﺣﻔظ وﺿﻊ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺻر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠت ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺎرزهی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ
اﻋﺿﺎی اﯾن ﺣﮑوﻣت دارای اﺻل و ﻧﺳب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺎم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑوده و
»طرﻓدار« ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﻣن دﯾﮕر راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﮭﺿتھﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻗﺑﯾل ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭼﯾن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ھر ﻗدم آﻧﺎن در
راه ﺧﻼﺻﯽ ،اﮔر ھم ﻣﻧﺎﻓﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی دﻣﮑراﺳﯽ رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻌذاﻟﮏ ﻣﺛل ﺿرﺑﮫی
ﭼﮑش ﺑﺧﺎر ﺑر ﻣﻐز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑوده و ﺑﯽ ﺷﮏ ﻗدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
ﻟﻧﯾن ﺣق داﺷت ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔت:
»ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣظﻠوم را ﻧﺑﺎﯾد از ﻧﻘطﮫ ﻧظر دﻣﮑراﺳﯽ ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ
ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﻧﺗﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ آن در ﺗرازﻧﺎﻣﮫی ﻋﻣوﻣﯽ
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ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺑﮫ آن ﻗﯾﻣت ﮔذاﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ »ﻧﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧﻔرد و
ﻣﺟزا ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ١٩ﺻﻔﺣﮫ  – ٢۵٧ﭼﺎپ
روﺳﯽ(.
 -٢ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی ﻣﻠل ﻣظﻠوم و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ.
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در ﻣوﻗﻊ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎی ذﯾل را ﻣﻧﺷﺎء ﻗرار ﻣﯽدھد:
اﻟف -ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دو اردوﮔﺎه ﻣﻧﻘﺳم اﺳت :اردوﮔﺎه ﻣﺷﺗﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﻣدن ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺳرﻣﺎﯾﮫی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑوده و اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺳﮑﻧﮫی زﻣﯾن را زﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺷﯾدهاﻧد و اردوﮔﺎه ﻣﻠل ﻣظﻠوم
و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدهی ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣره ﮐﮫ اﯾن اﮐﺛرﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.؛
ب -ﻣﺳﺗﻌﻣرهھﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﻣور ظﻠم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻣﺎﻟﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﻋظﯾمﺗرﯾن ذﺧﯾره و ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻗوای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد؛
ج -ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺑر ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﯾﮕﺎﻧﮫ راه اﺳﺗﺧﻼص آنھﺎ از ظﻠم و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت؛
د -ﻣﮭمﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ،ھم اﮐﻧون دﯾﮕر در ﺟرﯾﺎن ﻧﮭﺿت
آزادی ﻣﻠﯽ داﺧل ﺷده و اﯾن ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﮕردد؛
ه -ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺿت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﯽ ﻣﻠﯽ در
ﻣﺳﺗﻌﻣرات ،اﺗﺣﺎد اﯾن دو ﺷﮑل ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﺿد دﺷﻣن
ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﯾﺟﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
و -ﭘﯾروزی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻠل ﻣظﻠوم از ﻗﯾد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑدون ﺗﺷﮑﯾل و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺟﺑﮭﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت؛
ز -ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺟدی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠل ظﻠم ﮐﻧﻧده
ﺑﮫ ﻧﮭﺿت آزادی ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم »ﻣﯾﮭﻧﯽ« ﺧود ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ،زﯾرا
»ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠل دﯾﮕر را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر و ظﻠم ﻗرار داده ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺧودش آزاد
ﺑﺎﺷد« )اﻧﮕﻠس(
ح -ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣزﺑور ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺷﻌﺎر – ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش،
ﺟدا ﺷدن و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ،ﺟدا ً طرﻓداری و دﻓﺎع ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد و اﯾن ﺷﻌﺎر اﺟراء
ﺷود؛
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ط -ﺑدون اﺟرای اﯾن ﺷﻌﺎر ،ﺑﮫ وﺟود آوردن اﺗﺣﺎد و ﻣﻌﺎﺿدت ﻣﻠل ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﻗﺗﺻﺎد
واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫی ﻣﺎدی ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻓراھم آورد ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت؛
س -اﯾن اﺗﺣﺎد ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد از روی اﺧﺗﯾﺎر و ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و رواﺑط ﺑرادراﻧﮫی
ﻣﻠل ﺑﺎﺷد.
از اﯾن ﺟﺎﺳت وﺟود دو ﺟﻧﺑﮫ و دو ﺗﻣﺎﯾل در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ :ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
اﺳﺗﺧﻼص ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺑﻧدھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻠﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس آن در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺑروز ﻧﻣوده
اﺳت و ﺗﻣﺎﯾل دﯾﮕر ﻣﯾل ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻠل ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎزار
ﻋﻣوﻣﯽ دﻧﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﺣﺎل ﺗرﻗﯽ ﺧود ﺑﮫ دو ﺗﻣﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ
ﺑرﻣﯽﺧورد:
اول .ﺑﯾداری ﺣﯾﺎت ﻣﻠﯽ و ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ،ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت ﻣﻠﯽ
و اﯾﺟﺎد دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ.
دوم .رﺷد و اﻓزاﯾش ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ رواﺑط ﺑﯾن ﻣﻠت ھﺎ ،ﺷﮑﺳﺗن ﺳدھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺗوﻟﯾد
وﺣدت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻋﻣوﻣﺎ ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳت و ﻋﻠم و ﻏﯾره.
اﯾن دو ﺗﻣﺎﯾل ھر دو ﻗﺎﻧون ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻣﺎﯾل اوﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر در
ﺑدو ﺗرﻗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗﻔوق دارد و ﺗﻣﺎﯾل دوﻣﯽ ﻣﺧﺻوص ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﭘﺧﺗﮫ
و رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طرف ﺑدل ﮔﺷﺗن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽرود«.
)رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ١٧ﺻﻔﺣﮫ  - ١۴٠ – ١٣٩ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﯾن دو ﺗﻣﺎﯾل ﯾﮏ ﺿد و ﻧﻘﯾض آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد زﯾرا اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻧﮕﺎھداری ﺟﺑری ﻣﺳﺗﻌﻣرات در داﯾرهی »ﻣﺟﻣوﻋﮫی واﺣد«
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓﻘط ﻗﺎدر اﺳت ﻣﻠتھﺎ را از طرﯾق اﻟﺣﺎق و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﮫ ھم
ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑدون آن ھم اﺻﻼً وﺟود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏﯾر ﻣﻔﮭوم اﺳت.
ﺑرﻋﮑس ﺑرای ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،اﯾن ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻓﻘط دو طرف ﯾﮏ اﻣر ،ﯾﻌﻧﯽ اﻣر اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻠل
ﻣظﻠوم از ﻗﯾد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ،زﯾرا ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﻠل در اﻗﺗﺻﺎد واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣواﻓﻘت اﺧﺗﯾﺎری اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺑوده و ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎد اﺧﺗﯾﺎری
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ﻣﻠل از راه ﺟدا ﺷدن ﻣﺳﺗﻌﻣرات از »ﻣﺟﻣوﻋﮫی واﺣد« اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و از راه ﺗﺑدﯾل آنھﺎ
ﺑﮫ دوﻟتھﺎی ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
از اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﻟزوم ﻣﺑﺎرزهی ﺷدﯾد ﺟدی و داﺋﻣﯽ ﺑر ﺿد ﺷووﻧﯾﺳم ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮫی
»ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی« ﻣﻠل ﺳﯾﺎدت ﮐﻧﻧده )اﻧﮕﻠﯾس ،ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻣرﯾﮑﺎ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ژاﭘن و ﻏﯾره( ﮐﮫ
ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دول اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺧوﯾش ﻧﺑوده و ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﻣﺳﺗﻌﻣرات
»ﺧود« در ﻣﺑﺎرزهی آﻧﺎن ﺑرای ﻧﺟﺎت از ظﻠم و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﻣﺟزا ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزهﯾﯽ ﺗرﺑﯾت طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻣﻠل ﺳﯾﺎدت ﮐﻧﻧده ﺑﺎ روح اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗودهی زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﺑﺎ روح
آﻣﺎدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .اﮔر از طرف ﻣﻠل ﻣظﻠوم
اﻣﭘراطوری روﺳﯾﮫی ﺳﺎﺑق ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽ ﺷد ،اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﻓﺎﺗﺢ
ﻧﻣﯽﮔﺷت و ﮐﻠﭼﺎک و دﻧﯾﮑﯾن ﻧﯾز ﺷﮑﺳت ﻧﻣﯽﺧوردﻧد .وﻟﯽ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ و
طرﻓداری اﯾن ﻣﻠل ھم ﻻزم ﺑود ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻘدم ﺑر ھر ﭼﯾز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم روﺳﯽ را از ھم
ﮔﺳﺳﺗﮫ و اﯾن ﻣﻠتھﺎی را از ﺳﺗم ﻣﻠﯽ آزاد ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑدون اﻧﺟﺎم اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت ﺷوروی و ﮐﺎﺷﺗن ﻧﮭﺎل اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ و
ﺑﺎر آوری آن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﺿدت ﻣﻠل ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽﺷود و ﻧﻣوﻧﮫی زﻧدهی اﺗﺣﺎد آﺗﯾﮫی ﻣﻠل در اﻗﺗﺻﺎد واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ،اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﯽﺑود.
از اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﻟزوم ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد ﻣﺣدودﯾت ﻣﻠﯽ و ﮐﻧﺎره ﮔﯾری و اﻓﺗراق
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣظﻠوم ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺧروج از داﯾرهی ﺗﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺧود ﻧﺑوده و
ارﺗﺑﺎط ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫی ﮐﺷور ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﻧﮭﺿت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ
درک ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزهی ،ﻧﻣﯽﺗوان ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠل ﻣظﻠوم و
ﻣﻌﺎﺿدت طﺑﻘﺎﺗﯽ وی را ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺣﺎﮐﻣﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای از ﭘﺎ درآوردن
دﺷﻣن ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای از ﭘﺎ درآوردن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺣﻔظ ﻧﻣود.
اﯾن اﺳت راه ﺗرﺑﯾت ﺗودهھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﻣﻠل ظﺎﻟم و ﻣظﻠوم ﺑﺎ روﺣﯾﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ.
ﻟﻧﯾن در ﻣورد اﯾن ﮐﺎر دو طرﻓﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗرﺑﯾت ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ روﺣﯾﮫی
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺗرﺑﯾت  ...ﺧواه ﺑرای ﻣﻠل ﺑزرگ و ظﺎﻟم و ﺧواه ﺑرای ﻣﻠل ﮐوﭼﮏ و
ﻣظﻠوم ،ﺧواه ﺑرای ﻣﻠل اﻟﺣﺎق ﮐﻧﻧده و ﺧواه ﺑرای ﻣﻠل اﻟﺣﺎق ﺷوﻧده ﺻراﺣﺗﺎ ً ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد؟
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ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾر .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﻘطﮫی واﻗﻊ در ﻣرﮐز ﯾﮏ
ﺻﻔﺣﮫی ﻣﻔروض از ﯾﮏ ﺳﻣت آن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ طرف ﭼپ و از ﺳﻣت ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ طرف
راﺳت اﺳت ،ھﻣﺎن طور ھم ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺻول ﺑﮫ ﯾﮏ ھدف واﺣد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﺎوی ﮐﺎﻣل،
ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺣﮑم و ﺳﭘس ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗن ﺗﻣﺎم ﻣﻠل در اﯾن ﻣورد دارای طرق ﻣﺷﺧص ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ھر ﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑزرگ ظﺎﻟم و اﻟﺣﺎق ﮐﻧﻧده ،ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗن ھﻣﮫی ﻣﻠل را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ھم ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻧﯾﮑﻼی دوم و »او« ،وﯾﻠﮭﻠم دوم »او« ،ژرژ و ﭘواﻧﮑﺎره و ﻏﯾره ﻧﯾز ھﻣﮫ طرﻓدار ﺑﮫ ھم
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﺎ ﻣﻠل ﮐوﭼﮏ )از طرﯾق اﻟﺣﺎق( ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﮑﻼی دوم طرﻓدار »ﭘﯾوﺳﺗن« ﺑﺎ ﮔﺎﻟﯾﺳﯽ
و وﯾﻠﮭﻠم طرﻓدار »ﭘﯾوﺳﺗن« ﺑﺎ ﺑﻠژﯾﮏ و ﻏﯾره ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،در آن ﺻورت ﭼﻧﯾن ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣﮑراﺗﯽ در ﺗﺋوری ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺑﻼ ﻋﻣل و در ﻋﻣل ﯾﺎر و ﯾﺎور اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣرﮐز ﺛﻘل ﺗرﺑﯾت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔران در ﮐﺷورھﺎی ظﺎﻟم ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد ﻋﺑﺎرت از ﺗروﯾﺞ
آزادی ﮐﺷورھﺎی ﻣظﻠوم در ﺟدا ﺷدن و ﭘﺎﻓﺷﺎری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑدون اﯾن ﮐﺎر،
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ ﺣق داﺷﺗﮫ و ﻣوظﻔﯾم ھر ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﻣﻠت ظﺎﻟم را
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ را ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﻋﻧﺻر ﺧﺑﯾث ﺑﻧﺎﻣﯾم .اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺗﻣﯽ اﺳت
وﻟو اﯾن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾش آﻣدی ﯾﻌﻧﯽ ﺟدا ﺷدن ،ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻓﻘط در ﯾﮏ از
ھزار ﻣورد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر و »ﻗﺎﺑل اﺟراء« ﺑﺎﺷد ...
اﻣﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﻣﻠت ﮐوﭼﮏ ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد ﻣرﮐز ﺛﻘل ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧود را روی ﮐﻠﻣﮫی
دوم ﻓرﻣول ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ »اﺗﺻﺎل اﺧﺗﯾﺎری« ﻣﻠتھﺎ ﻗرار دھد .او ﻣﯽﺗواﻧد  ،ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﭘﺷت ﭘﺎ ﺑﮫ وظﺎﺋف ﺧود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت اﺳت ﺑزﻧد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ھم
طرﻓدار اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠت ﺧود و ھم طرﻓدار دﺧول اﯾن ﻣﻠت در ﺟرﮔﮫی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻣﺟﺎور  Xو  Yو  Zو ﻏﯾره ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑر او ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﮐوﭼﮏ
ﻣﺣدودﯾت و اﻧزوای ﻣﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺑوده و طرﻓدار ﻣراﻋﺎت ﻣﻘﺻد ﮐﻠﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﺑﻌﯾت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺻوﺻﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﻌﻣﯾق ﻧﮑردهاﻧد اﯾن را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر »ﻣﺗﺿﺎد« ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣﮑراتھﺎی ﻣﻠل ظﺎﻟم در راه »آزادی ﺗﺟزﯾﮫ« و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراتھﺎی ﻣﻠل ﻣظﻠوم ﺑرای
»آزادی اﺗﺻﺎل« ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐﻧد .وﻟﯽ ﮐﻣﯽ دﻗت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ راه دﯾﮕری ﺑﮫ طرف
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗن ﻣﻠل ،راه دﯾﮕری از وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑﮫ طرف اﯾن ھدف
ﻧﺑوده .ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ١٩ﺻﻔﺣﮫ  – ٢۶١ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
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٧
اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
از اﯾن ﻣﺑﺣث ﻣن ﺷش ﻣﺳﺄﻟﮫ را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮐﻧم:
اﻟف -اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﻓن رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ؛
ب -ﻣراﺣل اﻧﻘﻼب و اﺳﺗراﺗژی؛
ج -ﺟزر و ﻣد ﻧﮭﺿت و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ؛
د -رھﺑری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ؛
ه -رھﺑری ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ؛
و -رﻓرﻣﯾﺳم و روﻟوﺳﯾوﻧﯾﺳم.

 -١اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﻓن رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.
دورهی ﺳﯾﺎدت ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﺑﯾﺷﺗر دورهی ﺗﺷﮑﯾل و ﺗﻌﻠﯾم ارﺗشھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در
وﺿﻊ ﺗﮑﺎﻣل ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑود .اﯾن دوره ،دورهی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزهی
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾن ﺷﮑل ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯾﺷد .در آن زﻣﺎن ظﺎھرا ً ﺗﺻور ﻣﯽرﻓت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﻋظﯾم طﺑﻘﺎت ،ﺗﮭﯾﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای زد و ﺧوردھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و طرف ﺑﮫ
دﺳت آوردن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺟزو ﻣﺳﺎﺋل روز ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣوﺿوع ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﻣﯽﺷد ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم طرف ﺗرﻗﯽ ﻋﻠﻧﯽ ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل و ﺗﻌﻠﯾم ارﺗشھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﺷود ،ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ھم طﺑق ﺷراﯾط ﻣوﺟوده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد و ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺑﺎﯾد ھم ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﺣﺗﺎج
ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن دوراﻧﯽ و ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﺗﺷﺧﯾص وظﯾﻔﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻧﮫ
اﺳﺗراﺗژی ﮐﺎﻣل ﻣﯽﺗواﻧﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ .ﻓﻘط اﻓﮑﺎر
ﺗﮑﮫ ﭘﺎرهﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ و اﺳﺗراﺗژی وﺟود داﺷت وﻟﯽ ﺧود ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ و اﺳﺗراﺗژی در
ﻣﯾﺎن ﻧﺑود.
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ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾرهی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣوﻗﻊ ﺧود ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزهی
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟرا ﮔذاﺷت ﺑﻠﮑﮫ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺷﮑﺎل ﭘﯾش از ﺣد ﻟزوم
ﻗﯾﻣت داده و آنھﺎ را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯾداﻧﺳت و ھﻣﯾن ﮐﮫ دورهي
زد و ﺧوردھﺎی ﻋﻠﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓرا رﺳﯾد و اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزهی ﺧﺎرج از ﭘﺎرﻟﻣﺎن درﺟﮫی اول
اھﻣﯾت را ﮐﺳب ﻧﻣد ،اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻧوﯾن ﭘﺷت ﭘﺎ زده و آن را ﻗﺑول
ﻧﮑردﻧد.
ﻓﻘط در دورهی ﺑﻌدی ،ﯾﻌﻧﯽ دورهی ﻋﻣﻠﯾﺎت آﺷﮑﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،در دورهی اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﺑورژوازی ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷده ﺑود،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ذﺧﺎﺋر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ )اﺳﺗراﺗژی( ﯾﮑﯽ از ﺣﯾﺎﺗﯽﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﮔردﯾد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم ﺻور ﻣﺑﺎرزه و ﺗﺷﮑﯾﻼت ،ﭼﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾر ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ )ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ( ﺑﺎ وﺿوح ﺗﻣﺎم
ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐردﻧد؛ ﻓﻘط در اﯾن دوره ﺑود ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم اﺳﺗراﺗژی ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫی ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯾﺷد .ھﻣﺎﻧﺎ در اﯾن دوره ﺑود ﮐﮫ اﻓﮑﺎر
داھﯾﺎﻧﮫی ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﺑﺎب ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ و اﺳﺗراﺗژی ،ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم دﻓن ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ دﺳت ﻟﻧﯾن در ﻣﻌرض اﻓﮑﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .وﻟﯽ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ
اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﺗزھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫی ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس اﮐﺗﻔﺎ ﻧﻧﻣود .او آنھﺎ را ﭘﯾﺷﺗر
ﺑرد و ﺑﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ و اﻓﮑﺎر ﺗﺎزهﯾﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣود و ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ را در ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻗواﻋد و ﻣﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻣود .رﺳﺎﻻت ﻟﻧﯾن ﻣﺛل »ﺟﮫ
ﺑﺎﯾد ﮐرد؟«» ،دو ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ» ،«...اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،«...دوﻟت و اﻧﻘﻼب« ،اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ و
ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﻣرﺗد«» ،ﭼپ روی ،«...ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان ذﺧﺎﺋر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻔﯾس وارد
ﮔﻧﺟﯾﻧﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و اﺳﻠﺣﮫ ﺧﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺧواھﻧد ﺷد .اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،ﻓن اداره و رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
 -٢ﻣراﺣل اﻧﻘﻼب و اﺳﺗراﺗژی .اﺳﺗراﺗژی ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻌﯾﯾن ﺳﻣت وارد آوردن
ﺿرﺑﮫی اﺻﻠﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣرﺣﻠﮫی ﻣوﺟود اﻧﻘﻼب و ﺗﮭﯾﮫی ﻧﻘﺷﮫی ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑرای
ﺻف آراﺋﯽ ﻗوای اﻧﻘﻼﺑﯽ )ذﺧﺎﺋر ﻋﻣده و ﻓرﻋﯽ( و ﻣﺑﺎرزه در راه از ﭘﯾش ﺑردن اﯾن ﻧﻘﺷﮫ
در طول ﻣدت اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اﻧﻘﻼب.
اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون دو ﻣرﺣﻠﮫ را طﯽ ﮐرد و ﭘس از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر داﺧل ﻣرﺣﻠﮫی ﺳوم
ﮔردﯾده اﺳت .ﺑراﺑر آن ،اﺳﺗراﺗژی ﻧﯾز در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣرﺣﻠﮫی اول .ﺳﺎل  ١٩٠٣ﺗﺎ ﻓورﯾﮫی  .١٩١٧ھدف -:ﺑراﻧداﺧﺗن ﺗزارﯾﺳم و ﻣﺣو ﮐﺎﻣل
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ .ﻧﯾروی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب -:ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ذﺧﯾرهی او-:
دھﻘﺎﻧﺎن .ھدف ﺿرﺑت اﺻﻠﯽ -:ﻣﻧﻔرد ﺳﺎﺧﺗن ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﺳﻠطﻧت طﻠب ﮐﮫ ﺑرای
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ﺟﻠب دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ طرف ﺧود و ﻣﺣو اﻧﻘﻼب از راه ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎ ﺗزارﯾﺳم ﮐوﺷش ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﻘﺷﮫ ﺻف آراﺋﯽ ﻧﯾرو -:اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن.
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣول دﻣﮑراﺳﯽ را ﺑﮫ آﺧر ﺑرﺳﺎﻧد و ﺗودهی دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧود
ﻣﻠﺣق ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺟﺑرا ً ﻣﻘﺎوﻣت ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺑﯽ
ﺛﺑﺎﺗﯽ ﺑورژوازی را ﻓﻠﺞ ﺳﺎزد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد ھﺷﺗم از ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﻟﻧﯾن –
ﺻﻔﺣﮫ .(٩۶
ﻣرﺣﻠﮫی دوم .ﻣﺎرس  ١٩٢٧ﺗﺎ اﮐﺗﺑر  .١٩١٧ھدف -:ﺑراﻧداﺧﺗن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘر روﺳﯾﮫ و
ﺧروج از ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ .ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب -:ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ذﺧﯾرهی او-:
ﺗﮭﯽ دﺳتﺗرﯾن دھﻘﺎﻧﺎن .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ذﺧﯾرهی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ .ﺟﻧﮓ
طوﻻﻧﯽ و ﺑﺣران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫی ﻣﺳﺎﻋد .ھدف ﺿرﺑﮫی اﺻﻠﯽ -:ﻣﻧﻔرد
ﺳﺎﺧﺗن دﻣﮑراﺳﯽ ﺧرده ﺑورژوازی )ﻣﻧﺷوﯾﮏ ھﺎ و اسارھﺎ( ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب ﺗودهھﺎی
زﺣﻣﺗﮑش دھﻘﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب از راه ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻧﻘﺷﮫی ﺻفاراﺋﯽ ﻧﯾرو -:اﺗﺣﺎد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮭﯾدﺳتﺗرﯾن دھﻘﺎﻧﺎن.
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را اﻧﺟﺎم ﺑدھد ﺑدﯾن طرﯾق ﮐﮫ ﺗودهی
ﻋﻧﺎﺻر ﻧﯾﻣﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣق ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ زور و ﺟﺑر
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑورژوازی را درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺗزﻟزل دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧرده ﺑورژوازی را
ﻓﻠﺞ ﺳﺎزد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎ(.
ﻣرﺣﻠﮫی ﺳوم .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺷروع ﮔردﯾد .ھدف -:اﺳﺗﺣﮑﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷور و اﺳﺗﻔﺎده از آن ﭼون ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑرای از ﺳر راه ﺑرداﺷﺗن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ .اﻧﻘﻼب از ھﺎر دﯾوار ﯾﮏ ﮐﺷور ﺧﺎرج ﺷده و ﻋﺻر اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﻧﯾروھﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب -:دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷور و
ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ .ذﺧﺎﯾر ﻋﻣده -:ﺗودهھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﭘﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﻧﮭﺿتھﺎی آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات و
ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل .ھدف ﺿرﺑت اﺻﻠﯽ -:ﻣﻧﻔرد ﺳﺎﺧﺗن دﻣﮑراﺳﯽ ﺧرده ﺑورژوازی
و اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﻘﺷﮫی ﺻف آراﺋﯽ ﻧﯾروھﺎ -:اﺗﺣﺎد اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣرات
و ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل.
ﺳرو و ﮐﺎر اﺳﺗراﺗژی ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب و ذﺧﺎﯾر آن اﺳت .اﺳﺗراﺗژی ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل
اﻧﻘﻼب از ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫی دﯾﮕر ﻋوض ﻣﯽﺷود در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ طﯽ ﺗﻣﺎم دورهی
ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫی ﻣﻌﯾن اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
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 -٣ﺟزر و ﻣد ﻧﮭﺿت و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ .ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻌﯾﯾن روش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣدت
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﺗﺎه ﺟزر ﯾﺎ ﻣد ﻧﮭﺿت ،ﺻﻌود ﯾﺎ ﻧزول اﻧﻘﻼب و ﻣﺑﺎرزه در راه از ﭘﯾش ﺑردن اﯾن
ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑﮫ طرﯾق ﺗﺑدﯾل اﺷﮑﺎل ﮐﮭﻧﮫی ﻣﺑﺎرزه و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺎره و ﺗﺑدﯾل
ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ ﻧو و از راه ﺗرﮐﯾب اﯾن ﺻور ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر و ﻏﯾره .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھدف
اﺳﺗراﺗژی ﻣﺛﻼً ﭘﯾروزی در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗزارﯾﺳم ﯾﺎ ﺑورژوازی و ﺑﮫ آﺧر رﺳﺎﻧدن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺗزارﯾﺳم ﯾﺎ ﺑورژوازی ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ در ﺑراﺑر ﻣﻘﺎﺻد ﻏﯾر ﻣﮭمﺗری را ﻗرار ﻣﯽدھد،
زﯾرا ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑرای ﭘﯾروزی در ﺗﻣﺎم ﺟﻧﮓ ﮐوﺷش ﻧﮑرده ﺑﻠﮑﮫ ھدف آن ﭘﯾروزی در اﯾن ﯾﺎ
آن ﻧﺑرد ،اﯾن ﯾﺎ آن رزم ،اﺟرای ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫی اﯾن ﯾﺎ آن ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﺗﻌرﺿﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺻﻌود و ﯾﺎ ﻧزول اﻧﻘﻼب ﻣطﺎﺑﻘت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺣزﺋﯽ از
اﺳﺗراﺗژیﺳت و ﻣطﯾﻊ و ﻣﺟری اواﻣر آن اﺳت.
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺟزر و ﻣدھﺎ ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دورهی ﻣرﺣﻠﮫی
اول اﻧﻘﻼب ) ١٩٠٣ﺗﺎ ﻓورﯾﮫی  (١٩١٧ﻧﻘﺷﮫی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
در ظرف اﯾن دوره ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .در دورهی ﺳﺎلھﺎی  ١٩٠٣اﻟﯽ  ١٠۵ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
ﺣزب ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺗﻌرﺿﯽ ﺑود ،زﯾرا ھﻧﮕﺎم ﻣد اﻧﻘﻼب و اوج ﮔرﻓﺗن ﻧﮭﺿت ﺑﮫ طرف ﺑﺎﻻ ﺑود
ﻟذا ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھم ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻧطﺑق ﻣﯽﺷد .طﺑق اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﺻور ﻣﺑﺎرزه
ﻧﯾز اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣد اﻧﻘﻼب ﺑود .اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه ﮐﮫ در اﯾن دوره ﯾﮑﯽ
ﺟﺎی دﯾﮕری را ﻣﯽﮔرﻓت ،ﻋﺑﺎرت ﺑود از اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺣرﯾم دوﻣﺎ ،ﻗﯾﺎم ،ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﺑر ﺣﺳب ﺗﻐﯾﯾر
اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه ،اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز در آن دوره ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐرد .ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﻓﺎﺑرﯾﮏ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ،ﺷوراھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران،
ﺣزب ﮐم و ﺑﯾش ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔری ،اﯾنھﺎ ﺑود اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻋرض اﯾن دوره.
در دورهی ﺳﺎلھﺎی  ١٩٠٧اﻟﯽ  ١٩١٢ﺣزب ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔردﯾد،
زﯾرا در آن وﻗت در ﻗوس ﻧزوﻟﯽ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟزر اﻧﻘﻼب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد .ﻣطﺎﺑق اﯾن وﺿﻌﯾت ،اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه و
اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺣرﯾم دوﻣﺎ – ﺷرﮐت در دوﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﻗداﻣﺎت
ﻋﻠﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﺎرج دوﻣﺎ – ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎ و ﮐﺎر در داﺧل دوﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﻋﺗﺻﺎبھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺟزﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﯾﺎ اﺻوﻻً ﺳﮑوت .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣزب
در اﯾن دوره ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﺧﻔﯽ درآﯾد و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗودهﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺟﺎزه ﻣﯽداد از ﻗﺑﯾل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣدﻧﯽ ،ﮐﺋوﭘراﺗﯾف و ﺑﯾﻣﮫ و ﻏﯾره
ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾد.
ھﻣﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را درﺑﺎرهی ﻣراﺣل دوم و ﺳوم اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ طﯽ آن ھم ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
دهھﺎ ﺑﺎر ﻋوض ﺷد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی اﺳﺗراﺗژی ﺑﻼ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﺳر و ﮐﺎر
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ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه و اﺷﮑﺎل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﻐﯾﯾر و ھم آھﻧﮕﯽ آنھﺎ اﺳت .ﺑر
اﺳﺎس ﻣرﺣﻠﮫی ﻣﻔروﺿﯽ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت
ﺟزر و ﻣد و ﺻﻌود و ﻧزول اﻧﻘﻼب ،ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد.
 -۴رھﺑری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ .ذﺧﺎﺋر اﻧﻘﻼب ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ذﺧﺎﺋر ﻣﺳﺗﻘﯾم:
اﻟف -دھﻘﺎﻧﺎن و ﻋﻣوﻣﺎ ﻗﺷرھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در ﮐﺷور ﺧودی؛
ب -ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺟﺎور؛
ج -ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل؛
د -ﭘﯾروزیھﺎ و ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ دﺷﻣن ﻗوی
را ﺗطﻣﯾﻊ ﻧﻣوده ﺑرای ﺗﺎزه ﮐردن ﻧﻔس ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﻗﺗﺎ ً از ﯾﮏ ﻗﺳﻣت
آن ﺻرﻓﻧظر ﻧﻣوده در ﻋوض ﺗﻔوق ﻗوا را ﺑرای ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧد.
ذﺧﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم:
اﻟف -ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﻏﯾر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﮐﺷور ﺧودی ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف دﺷﻣن و ﺗﻘوﯾت ذﺧﺎﺋر ﺧود از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد؛
ب -ﺗﺿﺎدھﺎ ،ﺗﺻﺎدﻣﺎت و ﺟﻧﮓ )ﻣﺛل ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( ﺑﯾن دول ﺑورژوازی دﺷﻣن
دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوﻗﻊ ﺗﻌرض و ﯾﺎ ﻣﺎﻧور در ﺻورت ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
اﺟﺑﺎری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ واﻗﻊ ﺷود.
در ﺑﺎب ذﺧﺎﺋر ﻗﺳم اول ﻻزم ﺑﮫ ﺷرح و ﺗﻔﺻﯾل ﻧﯾﺳت زﯾرا اھﻣﯾت آنھﺎ ﺑر ھﻣﮫ و ھر
ﮐس روﺷن اﺳت .ول درﺑﺎرهی ذﺧﺎﺋر ﺷق دوم ،ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اھﻣﯾتﺷﺎن روﺷن ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺋز درﺟﮫی اول اھﻣﯾتاﻧد .ﻣﺛﻼً ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود
ﺑﺗوان آن اھﻣﯾت ﻋظﯾﻣﯽ را ﮐﮫ ﺗﺻﺎدم ﺑﯾن دﻣﮑراﺳﯽ ﺧرده ﺑورژوازی )اسارھﺎ( و
ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﺳﻠطﻧت طﻠب )ﮐﺎدتھﺎ( ھﻧﮕﺎم اﻧﻘﻼب اول و ﺑﻌد از آن داﺷﺗﮫ و
ﺑﻼﺷﮏ در اﻣر ﺧروج دھﻘﺎﻧﺎن از زﯾر ﻧﻔوذ ﺑورژوازی ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت،
اﻧﮑﺎر ﻧﻣود .ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗوان اھﻣﯾت ﻓوقاﻟﻌﺎدهی ﺟﻧﮓ ﻣﺧرب ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾن
دﺳﺗﺟﺎت ﻋﻣدهی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ را در دوران اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر اﻧﮑﺎر ﻧﻣود ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣوﻗﻌﯽ
ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن ﺧود ،اﻣﮑﺎن ﻧداﺷﺗﻧد ﺑر ﺿد دوﻟت
ﺟوان ﺷوروی ﻗوای ﺧود را ﺗﻣرﮐز دھﻧد و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻣوﻓق ﺷد ﺗﻣﺎم ﺣواس
ﺧود را ﻣﺗوﺟﮫی ﺗﺷﮑﯾل ﻧﯾرو و ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ و وﺳﺎﺋل ﺷﮑﺳت ﮐﻠﭼﺎک و
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دﻧﯾﮑﯾن را ﻓراھم آورد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﯾن دﺳﺗﺟﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻋﻣﯾقﺗر ﺷده و وﻗوع ﻣﺣﺎرﺑﮫی ﺟدﯾد در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﻣﺳﺄﻟﮫﯾﯽ ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽﮔردد ،اﯾن
ﻗﺳم ذﺧﺎﺋر ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد ﺑود.
وظﯾﻔﮫی رھﺑری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ آن اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم اﯾن ذﺧﺎﺋر ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺻود اﺳﺎﺳﯽ
اﻧﻘﻼب در ﻣرﺣﻠﮫی ﻣﻔروض از ﺗرﻗﯽ آن ﺻﺣﯾﺣﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
اﺳﺗﻔﺎدهی ﺻﺣﯾﺢ از ذﺧﺎﺋر ﻋﺑﺎرت از ﭼﯾﺳت؟
ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺟرای ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ﻻزﻣﮫ ﮐﮫ ﻋﻣدهﺗرﯾن آنھﺎ را ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺎت زﯾرﯾن
داﻧﺳت:
اوﻻً .ﺗﻣرﮐز ﻗوای ﻋﻣدهی اﻧﻘﻼب در ﻟﺣظﮫی ﻗطﻌﯽ در ﺿﻌﯾفﺗرﯾن ﻧﻘطﮫی دﺷﻣن ،در
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﻼً رﺳﯾده ﺳت ،در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌرض ،ﭼﮭﺎر ﻧﻌل در ﺣﺎل ﭘﯾﺷرﻓت
اﺳت ،در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﺎم دقاﻟﺑﺎب ﮐرده و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻠب ذﺧﯾره ﺑﮫ طرف ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺷرط
ﻗطﻌﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﺳﺗراﺗژی ﺣزب در دورهی آورﯾل ﺗﺎ اﮐﺗﺑر  ١٩١٧را ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫﯾﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ذﺧﯾره را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺷﮏ ﻧﯾﺳت در
اﯾن دوره ﺿﻌﯾفﺗرﯾن ﻧﻘطﮫی دﺷﻣن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺟﻧﮓ ﺑود ،در اﯾن ھم ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ھﻣﺎﻧﺎ در ھﻣﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫی اﺳﺎﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣزب وﺳﯾﻊﺗرﯾن ﺗودهھﺎی اھﺎﻟﯽ ﮐﺷور را ﮔرد
طﺑﻘﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺟﻣﻊ ﮐرد .اﺳﺗراﺗژی ﺣزب در اﯾن دوران آن
ﺑود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻗداﻣﺎت در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ از راه ﻧﻣﺎﯾشھﺎ و ﺗظﺎھرات ﺑﮫ ﭘﯾش آھﻧﮓ آﻣوﺧﺗﮫ
ﺷده و در ھﻣﺎن ﺿﻣن ذﺧﺎﺋر از راه ﺷوراھﺎ در ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ و از راه ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﺳرﺑﺎزان
در ﺟﺑﮭﮫ ﺑﮫ طرف ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺟﻠب ﮔردد .ﻧﺗﯾﺟﮫی اﻧﻘﻼب ،ﺛﺎﺑت ﻧﻣود ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ذﺧﺎﺋر
ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻟﻧﯾن در ﺑﺎب اﯾن ﺷرط اﺳﺗﻔﺎدهی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ از ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﭘس و ﭘﯾش ﮐردن
ﺗزھﺎی ﻣﺷﮭور ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
» -١ھﯾﭻ وﻗت ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎزی ﮐرد و در ﺻورت ﺷروع آن داﻧﺳﺗن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗطﻌﺎ ً ﺗﺎ آﺧر ﭘﯾش رﻓت.
 -٢ﻻزم اﺳت در ﻧﻘطﮫی ﻗطﻌﯽ ،در ﻟﺣظﮫ ﻗطﻌﯽ ﺗﻔوق ﻋظﯾﻣﯽ از ﻗوا را
ﻓراھم ﺳﺎﺧت واﻻ دﺷﻣن ،ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗش ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧدﮔﺎن را
ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
 -٣ﭘس از آن ﮐﮫ ﻗﯾﺎم ﺷروع ﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﻗطﻌﯾت ﻋﻣل ﮐرد و ﺑدون ﺗردﯾد
و ﺣﺗﻣﺎ ً ﺷروع ﺑﮫ ﺗﻌرض ﻧﻣود» .دﻓﺎع ﻣرگ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ اﺳت«.
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 -۴ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ﻧﻣود دﺷﻣن ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷود و ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗوای وی ھﻧوز ﭘراﮐﻧده
اﺳت از ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
 -۵ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ﻧﻣود در ھر روز )و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺷﮭر اﺳت در ھر ﺳﺎﻋت( ،وﻟو ﺧﯾﻠﯽ ھم ﮐم ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ ﮐرد و ھر طور
ﺷده اﺳت »ﺗﻔوق روﺣﯽ« را ﺣﻔظ ﻧﻣود) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢١ﺻﻔﺣﮫ ٣١٩
–  – ٣٢٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً .اﻧﺗﺧﺎب ﻟﺣظﮫی ﺿرﺑت ﻗطﻌﯽ و ﺷروع ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﻋﻠﻧﯽ ،ﭘس از اﯾن ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﺷود ﮐﮫ ﺑﺣران ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﻧﻘطﮫی اوج ﺧود رﺳﯾده اﺳت و ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺗﺎ آﺧرﯾن رﻣق
ﺧود ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺣﺎﺿر و ذﺧﺎﺋر ﻣﺳﺗﻌد ﺗﻘوﯾت وی ﺑوده و در ﺻﻔوف دﺷﻣن ﺣداﮐﺛر
اﻏﺗﺷﺎش و اﺿطراب اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺟﻧﮓ ﻗطﻌﯽ را ﻣﯾﺗوان ﮐﺎﻣﻼً ﻓرا رﺳﯾده داﻧﺳت اﮔر
 -١ﺗﻣﺎم ﻗوای طﺑﻘﺎﺗﯽ دﺷﻣن ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺳر در ﮔم ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﯾن ﺧود
در ﺟﻧﮓ و ﺟدال ﺑﺎﺷﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣﺑﺎرزه ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ،ﺧود را ﻧﺎﺗوان
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ اﮔر
 -٢ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر دو دول ،ﻣﺗزﻟزل و ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧرده ﺑورژوازی
و ﯾﺎ دﻣﮑراﺳﯽ ﺧرده ﺑورژوازی ،ﺟدا ً از ﺑورژوازی ،ﻋﻣﻼً ورﺷﮑﺳت ﺷده،
ﺧود را ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﻠت رﺳوا و ﻣﻔﺗﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ اﮔر
 -٣ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ا .ﻗطﻌﯽﺗرﯾن و ﺟﺳوراﻧﮫﺗرﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿد ﺑورژوازی آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻧﯾروﻣﻧدی رو ﺑﮫ ﻓزوﻧﯽ
ﮔذارده ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان اﻧﻘﻼب را ﻓرا رﺳﯾده داﻧﺳت ،در
اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﻣﺎ ،اﮔر ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷد ...
ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده و ﻣوﻗﻊ را ﺧوب اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ،ﺗﺄﻣﯾن ﺷده
اﺳت) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  – ٢٢٩ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
طرز اﺟرای ﻗﯾﺎم اﮐﺗﺑر را ﻣﯾﺗوان ﻧﻣوﻧﮫی ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﺳﺗراﺗژی داﻧﺳت.
ﺗﺧﻠف از اﯾن ﺷرط ﻣوﺟب اﺷﺗﺑﺎه ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ »از دﺳت دادن آھﻧﮓ ﺳرﻋت«
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣزب از ﺟرﯾﺎن ﻧﮭﺿت ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺟﻠو ﻣﯽاﻓﺗد و
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧطر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد .ﻧﻣوﻧﮫی »از دﺳت دادن آھﻧﮓ ﺳرﻋت« و
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اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﻧﺗﺧﺎب ﻟﺣظﮫی ﻗﯾﺎم اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣود ﮐوﺷش ﻋدهﯾﯽ از رﻓﻘﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎم را در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩١٧ﺑﺎ ﺗوﻗﯾف ﺷورای دﻣﮑراﺳﯽ ﺷروع
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷوراھﺎ ھﻧوز ﺗزﻟزل و ﺗردﯾد ﻣﺣﺳوس ﺑود و ھﻧوز ﺟﺑﮭﮫ
در ﺣﺎل ﻏﯾر ﻣﻌﯾن و ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﺑود و ذﺧﺎﺋر ھﻧوز ﺑﮫ طرف ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺟﻠب ﻧﮕردﯾده
ﺑودﻧد.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً .روﯾﮫ و راھﯽ را ﮐﮫ اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ و ھر ﻗﺳم ﻣﺷﮑﻼت و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎ ﺑﺎ
ﮐﻣﺎل ﺟدﯾت اﺟراء ﻧﻣوده ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘﯾش آھﻧﮓ ﻣﻘﺻود اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه را از ﻧظر دور
ﻧدارد و ﺗودهھﺎ در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺑﮫ طرف اﯾن ﻣﻘﺻود و ﮔرد آﻣدن ﺑﮫ دور ﭘﯾش آھﻧﮓ
ﺧود ،از راه ﻣﻧﺣرف ﻧﺷوﻧد .ﺗﺧﻠف از اﯾن ﺷرط ﻣوﺟب اﺷﺗﺑﺎه ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
درﯾﺎﻧوردان ﺑﺎ آن ﺧوب آﺷﻧﺎ ﺑوده و »از دﺳت دادن ﺧط ﺳﯾر« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .رﻓﺗﺎر
اﺷﺗﺑﺎه آﻣﯾز ﺣزب ﻣﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺷورای دﻣﮑراﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﻣوﻧﮫی اﯾن ﮔوﻧﮫ »از
دﺳت دادن ﺧط ﺳﯾر« داﻧﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
ﺷرﮐت ﺟوﯾد .ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﺣزب در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﮐوﺷﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرف ﺑورژوازی ﺑرای اﻧﺣراف ﮐﺷور از راه ﺷوراھﺎ و
داﺧل ﮐردن آن ﺑﮫ راه ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﺑورژوازی ،ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽآﯾد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷرﮐت ﺣزب
در ﭼﻧﯾن ﻣؤﺳﺳﮫﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫی ورقھﺎ را ﺑر ھم زده ،ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن را ﮐﮫ
در زﯾر ﺷﻌﺎر »ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺑﮫ دﺳت ﺷوراھﺎ!« ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ،از راه
ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد .اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎ ﺧروج ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ از ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ و اﺻﻼح
ﮔردﯾد.
راﺑﻌﺎ ً .ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾروھﺎی ذﺧﯾره ﺑرای ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﻧظم در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﻗوی و
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺿروری اﺳت و ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺑودن ﻧﺑردی ﮐﮫ دﺷﻣن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد از ﭘﯾش ﻣﺣرز
اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﻣوﺟود ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫی
اﺳﺗﺧﻼص ﭘﯾش آھﻧﮓ از زﯾر ﺿرﺑت و ﺣﻔظ ذﺧﺎﺋر ﺑرای وی ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»اﺣزاب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد .آنھﺎ ﻓﻘط ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻌرض
را ﻣﯽآﻣوﺧﺗﻧد .اﮐﻧون ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر اﯾن داﻧش ﺑﺎﯾد ﺑﺎ داﻧش
دﯾﮕری ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد و آن اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﺻﺣﯾﺢﺗر ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد – و طﺑﻘﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﺛر ﺗﺟرﺑﮫی ﺗﻠﺦ،
ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ آن را ﻣﯽآﻣوزد – ﮐﮫ ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗن طرز ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻌرض و ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﭘﯾروزی را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ ١٧٧
– ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
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ھدف اﯾن ﻗﺳم اﺳﺗراﺗژی؛ ﺑﮫ دﺳت آوردن وﻗت ،ﭘراﮐﻧدن ﻗوای دﺷﻣن و ﺟﻣﻊ آوری ﻧﯾرو
ﺑرای ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺗﻌرض ﺑﻌدی اﺳت.
اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﺑرﺳت را ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣزب اﻣﮑﺎن داد ﻓرﺻت ﺑﮫ دﺳت آورد و از ﻣﺻﺎدﻣﺎت در
اردوﮔﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﻗوای دﺷﻣن را ﻣﺗﻔرق ﺳﺎزد و ﺗودهی دھﻘﺎﻧﯽ را ﺑرای
ﺧود ﻧﮕﺎھدارد و ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﭼﺎک و دﻧﯾﮑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺧوﯾش را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﺎی،
ﻣﯾﺗوان ﻧﻣوﻧﮫی ﭼﻧﯾن اﺳﺗراﺗژی داﻧﺳت.
ﻟﻧﯾن در آن وﻗت ﻣﯽﮔﻔت:
»ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎ درﺟﮫﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧود را از دﺳت ھر دو ﮔروه ﻣﺗﺧﺎﺻم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﻼص ﻧﻣوده ،از ﺧﺻوﻣت
و ﺟﻧﮓ آﻧﺎن – ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻘد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ اﺳت – اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم و دورهی
ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳتھﺎی ﺑﺎز اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را اداﻣﮫ
دھﯾم و ﻣﺣﮑم ﺳﺎزﯾم) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٢ﺻﻔﺣﮫ  – ١٩٨ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻋﻘد ﻗرارداد ﻣذﮐور ﺑﺎز ھم ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»"ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ھر اﺣﻣﻘﯽ ھم" ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ "ﺻﻠﺢ ﺑرﺳت" ﮔذﺷﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﻗوی و ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﭘراﮐﻧده ﺳﺎﺧت) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٧ﺻﻔﺣﮫ
 – ٧ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﺷراﯾط ﻋﻣدهﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﺣت رھﺑری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۵رھﺑری ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ .رھﺑری ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ،ﺟزﺋﯽ از رھﺑری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑوده و ﻣطﯾﻊ ﺣواﺋﺞ
و ﻣﻘﺎﺻد آن اﺳت .وظﯾﻔﮫی رھﺑری ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫی اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه و
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺳﻠط ﺷود و اﺳﺗﻔﺎدهی ﺻﺣﯾﺢ از آنھﺎ را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﻣوﺟود ،ﮐﮫ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫی ﻣﻘدﻣﺎت ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻻزم
اﺳت ،ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋﺑﺎرت از ﭼﯾﺳت؟
ﻋﺑﺎرت از اﺟرای ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ﻻزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن آﻧﺎن ﺑﮫ ﻗرار ذﯾل ھﺳﺗﻧد:
اوﻻً .در درﺟﮫی اول اھﻣﯾت ﻗرار دادن آن اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﺎ
ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺟزر و ﯾﺎ ﻣد ﻧﮭﺿت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑوده و اﺳﺗﻌداد آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺳﺎﻧدن
ﺗودهھﺎ را ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳوق ﺗودهھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ را ﺑﮫ طرف ﺟﺑﮭﮫی اﻧﻘﻼب و ﺟﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﻣودن آﻧﺎن را در ﺟﺑﮭﮫ ﺗﺳﮭﯾل و ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻣطﻠب ﺑر ﺳر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﭘﯾش آھﻧﮓ ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎی رژﯾم ﮐﮭﻧﮫ و اﻧﻘراض
ﺣﺗﻣﯽ آن را ﻓﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣطﻠب ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ ،ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺗودهی ﻣردم
ﺑﮫ اﯾن ﺿرورت ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد و ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺗودهھﺎ اﯾن را ﻓﻘط
از روی ﺗﺟرﺑﮫی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻔﮭﻣﻧد .ﻣوﺿوع ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ
ﺗودهی ﻣردم اﻣﮑﺎن داده ﺷود ﺗﺎ از روی ﺗﺟرﺑﮫی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺿرورت و ﻟزوم اﻧﻘراض
ﺣﮑوﻣت ﻗدﯾم را ﺑﻔﮭﻣﻧد و ﭼﻧﺎن اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه و ﭼﻧﺎن اﺷﮑﺎل ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ﮐﮫ
ﺗودهھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد از روی ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت ،ﺻﺣت ﺷﻌﺎرھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را درﯾﺎﺑﻧد .اﯾن اﺳت
وظﯾﻔﮫ.
ھر ﮔﺎه ﺣزب در ﻣوﻗﻊ ﺧود ﺑرا ﺷرﮐت در دوﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود و ﻗطﻊ ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ
ﻗوای ﺧود را ﺑرای ﮐﺎر در دوﻣﺎ ﺗﻣرﮐز داده ،ﻣﺑﺎرزه را ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﮐﺎر ﺗوﺳﻌﮫ دھد ،ﺗﺎ
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوده اﻣﮑﺎن داده ﺷود ﮐﮫ از روی ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﯾش ﺑﯽ ﻓﺎﯾدﮔﯽ دوﻣﺎ و
ﮐذب ﻣواﻋﯾد ﮐﺎدتھﺎ و ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑودن ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺗزارﯾﺳم و ﺿرورت اﺗﻔﺎق دھﻘﺎﻧﺎن را
ﺑﺎ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر درک ﻧﻣﺎﯾد ،در آن ﺻورت ﭘﯾش آھﻧﮓ از طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺟدا ﺷده و
طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻧﯾز ارﺗﺑﺎط ﺧود را ﺑﺎ ﺗودهھﺎ از دﺳت ﻣﯽداد .ﺑدون ﺗﺟرﺑﮫی ﺗودهھﺎ در
دورهی دوﻣﺎ ،رﺳوا ﮐردن ﮐﺎدتھﺎ و اﯾﺟﺎد ﺳﻠطﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑود.
ﺧطر ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ آﺗزووﯾﺳم در اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﺎﻋث ﺟداﺋﯽ ﭘﯾش آھﻧﮓ از ﻣﯾﻠﯾونھﺎ
ﻗوای ذﺧﯾرهی وی ﻣﯽﺷد.
ھرﮔﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﻋﻘﯾدهی ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی »ﭼپ« ﮐﮫ در آورﯾل ﺳﺎل  ١٩١٧دﻋوت ﺑﮫ
ﻗﯾﺎم ﻣﯽﻧﻣودﻧد ،ﭘﯾروی ﻣﯽﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ در آن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ و اسارھﺎ ھﻧوز ﺑﮫ
ﻋﻧوان طرﻓداران ﺟﻧﮓ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم رﺳوا ﻧﺷده ﺑودﻧد و ﺗودهھﺎ ھﻧوز دروغ ﺑودن
ﻧطقھﺎی ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ و اسارھﺎ را راﺟﻊ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و زﻣﯾن و آزادی از روی ﺗﺟرﺑﮫی
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻧﻔﮭﻣﯾده ﺑودﻧد ،ﺣزب از طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺟدا ﻣﺎﻧده و طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ھم ﻧﻔوذ
ﺧود را در ﺑﯾن ﺗودهی وﺳﯾﻊ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳرﺑﺎزان از دﺳت ﻣﯽداد .ﺑدون ﺗﺟرﺑﮫی ﺗودهھﺎ در
دورهی ﮐرﻧﺳﮑﯽ ،ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ و اسارھﺎ ﻣﻧﻔرد ﻧﻣﯽﺷدﻧد و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻏﯾر
ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑود .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ »ﺗوﺿﯾﺢ ﺻﺑوراﻧﮫی« اﺷﺗﺑﺎھﺎت اﺣزاب ﺧرده
ﺑورژوازی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی ﻋﻠﻧﯽ در داﺧل ﺷوراھﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ ﺑود.
ﺧطر ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی »ﭼپ« در اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣﮑﺎن داﺷت ﺣزب را از رھﺑر
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺷت ﺗوطﺋﮫ ﭼﯾﻧﺎن ﺗوﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺑدل ﺳﺎزد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
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»ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﯾش آھﻧﮓ ﻧﻣﯽﺗوان ﻓﺗﺢ ﻧﻣود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم طﺑﻘﮫ و ﺗودهھﺎی
وﺳﯾﻊ ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾش آھﻧﮓ اﺑراز ﻧﮑردهاﻧد و ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
وی ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫاﻧد و ﯾﺎ اﻗﻼً ﯾﮏ ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﺳن ﻧظر اﺗﺧﺎذ ﻧﮑردهاﻧد
 ...ﺳوق دادن ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺑﮫ ﭘﯾﮑﺎر ﻗطﻌﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﻗت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود .و اﻣﺎ ﺑرای آن ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺗﻣﺎم طﺑﻘﮫ و ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ زﺣﻣﺗﮑش ﮐﮫ
زﯾر ﺳﺗم و ﻓﺷﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد،
ﺗﻧﮭﺎ ﭘرﭘﺎﮔﺎﻧد و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺟرﺑﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود اﯾن ﺗودهھﺎ ﻻزم
اﺳت .اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎم اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ روﺳﯾﮫ
ﺑﻠﮑﮫ آﻟﻣﺎن ھم ﺑﺎ ﻧﯾرو و ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی آن را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت .ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗودهھﺎی ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﯽ ﺳواد روﺳﯾﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗودهھﺎی
ﺳراﺳر ﺑﺎ ﺳواد و دارای ﺗﻣدن ﻋﺎﻟﯽ آﻟﻣﺎن ھم ﻻزم آﻣد ﻋﻣﻼً طﻌم ﺗﻠﺦ ﺿﻌف و
ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺑﯽارادﮔﯽ و درﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﻧوﮐری در ﻣﻘﺎﺑل ﺑورژوازی و دﻧﺎﺋت
ﺣﮑوﻣت ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم را ﺑﭼﺷﻧد و ﺣﺗﻣﯽ ﺑودن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣرﺗﺟﻌﯾن
اﻓراطﯽ را )ﮐورﻧﯾﻠوف در روﺳﯾﮫ و ﮐﺎپ 22و ﺷرﮐﺎء در آﻟﻣﺎن( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷق
واﺣد در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻗطﻊ
ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮔردﻧد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  – ٢٢٨ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً .در ھر ﻟﺣظﮫی ﻣﻌﯾن ﺑﺎﯾد آن ﺣﻠﻘﮫی ﻣﺧﺻوﺻﯽ از زﻧﺟﯾر وﻗﺎﯾﻊ را ﯾﺎﻓت ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ
دﺳت ﮔرﻓﺗن آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎم زﻧﺟﯾر را در دﺳت ﻧﮕﺎه داﺷت و ﺑﺗوان ﺷراﯾط را ﺑرای
وﺻول ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺣﺎﺿر ﻧﻣود.
ﻣﻘﺻود آن اﺳت ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺣزب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
آن ﻣﺳﺄﻟﮫی روز را ﺑﺎﯾد ﺟدا و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣل آن از ھﻣﮫ ﻻزمﺗر و ﻣﮭمﺗر ﺑوده و
اﺟرای آن ﺑﺎﻋث ﺣل ﺳرﯾﻊ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل روزﻣره ﻣﯽﮔردد.
اھﻣﯾت اﯾن اﺻل را ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ دو ﻣﺛﺎل ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ زﻣﺎن ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ
ﭘﯾش )دورهی اﯾﺟﺎد و ﺗﺄﺳﯾس ﺣزب( و دوﻣﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﯾﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎ
)دورهی ﻧپ( اﺳت ،ﻧﺷﺎن داد.
در دورهی ﺗﺄﺳﯾس و اﯾﺟﺎد ﺣزب ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣوزهھﺎ و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ھﻧوز ﺑﺎ ﯾﮏ
دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﻧﺑودﻧد ،ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺧرده ﮐﺎری و ﻣﺣﻔل ﺑﺎزی ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﺣزب را زﻧﮓ زده
ﻣﯽﮐرد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﺗت و ﺗﻔرﻗﮫی ﻓﮑر ،ﺻﻔت اﺻﻠﯽ ﺣﯾﺎت داﺧﻠﯽ ﺣزب را ﺗﺷﮑﯾل
 - 22ﮐﺎپ ) – (1922 – 1867رﻫﺒﺮ ﮐﻮدﺗﺎي ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل  1920در آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﭘﻮچ ﮐﺎپ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،او ﺑﻪ
ﺻ ﻮ ر ت ﺳ ﺮ ﮐ ﺮ د ه ي ﺣ ﮑ ﻮ ﻣ ﺖ ﺟ ﺪ ﯾﺪ د ر آ ﻣ ﺪ و اﯾﻦ ﺣ ﮑ ﻮ ﻣ ﺖ ﮐ ﻮ ﺗ ﺎ ه ﻋ ﻤ ﺮ ﺑﻮ د ه و ﺑ ﻪ و ﺳ ﯿﻠ ﻪ ي اﻋ ﺘ ﺼ ﺎ ب ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﯽ ﮐ ﺎ ر ﮔ ﺮ ان آﻟﻤ ﺎ ن
ﺳ ﺮ ﻧﮕ ﻮ ن ﺷ ﺪ .
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ﻣﯽداد؛ در اﯾن دوره ﺣﻠﻘﮫی اﺳﺎﺳﯽ و وظﯾﻔﮫی ﻋﻣدهﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋل آن
روزی در ﺑراﺑر ﺣزب ﻋرض اﻧدام ﻣﯽﮐرد ،ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺗﺄﺳﯾس روزﻧﺎﻣﮫی ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ
)اﯾﺳﮑرا( ،ﺑرای ﺗﻣﺎم روﺳﯾﮫ ﺑود .ﭼرا؟ زﯾرا ﻓﻘط از راه روزﻧﺎﻣﮫی ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم
روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود در ﺷراﯾط آن روزی ھﺳﺗﮫی ھم آواز ﯾﻌﻧﯽ ﺣزﺑﯽ را ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل
و ارﺗﺑﺎط ﺣوزهھﺎ و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﯽ ﺷﻣﺎر را در ﯾﮏ واﺣد و ﺗﮭﯾﮫی ﺷراﯾط وﺣدت
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و ﺑدﯾن طرﯾق ﮔذاﺷﺗن ﭘﺎﯾﮫی ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﺣﻘﯾﻘﯽ را دارا ﺑﺎﺷد،
اﯾﺟﺎد ﻧﻣود.
در دورهی اﻧﺗﻘﺎل از ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ در زﯾر ﭼﻧﮕﺎل
وﯾراﻧﯽ وﺿﻌﯾت اﺳف آوری را از ﺳر ﻣﯽﮔذراﻧد و از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده ﺑود و اﻗﺗﺻﺎد روﺳﺗﺎﺋﯽ
از ﮐﻣﺑود ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺷﮭری در ﻣﺿﯾﻘﮫ ﺑود و اﯾﺟﺎد ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد
روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷده ﺑود ،در اﯾن دوره ﺗرﻗﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﯾﺎن وظﺎﺋف و ﺳﻠﺳﻠﮫ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺣﻠﻘﮫی وظﯾﻔﮫی اﺳﺎﺳﯽ ﺑود .ﭼرا؟ زﯾرا در
ﺷراﯾط ﻧپ ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن ﺻﻧﺎﻋت و اﻗﺗﺻﺎد روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺟز از راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ طرﯾق دﯾﮕری
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت؛ زﯾرا ﺗوﻟﯾد ﺑدون ﻓروش در ﺷراﯾط ﻧپ در ﺣﮑم ﻣرگ ﺻﻧﻌت اﺳت؛ زﯾرا
ﺻﻧﻌت را ﻓﻘط از راه ﺗوﺳﻌﮫی ﻣﺻرف و ﺗرﻗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗرﻗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ دا؛
زﯾرا ﻓﻘط ﭘس از ﻣﺣﮑم ﺷدن در رﺷﺗﮫ ؟ی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﭘس از ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﭘس از ﺑﮫ دﺳت آوردن اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﻣﯽﺷود ﺻﻧﻌت و ﺑﺎزار دھﻘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ھم وﺻل ﮐرد و
ﻣﺳﺎﺋل روزﻣرهی دﯾﮕری را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﺑﻧﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣل
ﻧﻣود.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن ﯾﺎ طرﻓدار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﯾﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت  ...ﺑﺎﯾد ﺑﻠد ﺑود در ھر ﻟﺣظﮫ ،آن ﺣﻠﻘﮫی ﻣﺧﺻوص را ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای
ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺗﻣﺎم زﻧﺟﯾر و ﻓراھم ﻧﻣودن ﻣﻘدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﮫ آن ﭼﺳﺑﯾد «...
»در ﻟﺣظﮫی ﻓﻌﻠﯽ  ...ﭼﻧﯾن ﺣﻠﻘﮫﯾﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗرﻗﯽ و روﻧق دادن
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺷرط ﺗﻧظﯾم )ھداﯾت( ﺻﺣﯾﺢ ﺟرﯾﺎن آن از طرف دوﻟت.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،آن »ﺣﻠﻘﮫﯾﯽ« از زﻧﺟﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣوادث اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺷﮑلھﺎی
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎلھﺎی " ١٩٢٢ – ١٩٢١ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﮫ آن
ﭼﺳﺑﯾد") «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٧ﺻﻔﺣﮫ  – ٨٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﺷراﯾط ﻋﻣدهﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﺣت رھﺑری ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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 -۶رﻓرﻣﯾﺳم و روﻟوﺳﯾوﻧﯾﺳم .ﭼﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺑﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ
ﻣوﺟود اﺳت؟
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف رﻓرم و ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و
ﺳﺎزش اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻏﻠط اﺳت .ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ از ھر ﮐس ﺑﮭﺗر ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﻔﮭوم
ﻣﻌﯾﻧﯽ »ھر ﭼﮫ ﺑدھﻧد ﻏﻧﯾﻣت اﺳت« و ﺑﺎ وﺟود ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن و ﻣﻔروﺿﯽ ،ﻋﻣوﻣﺎ رﻓرم و
ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و ﺳﺎزش ﻻزم و ﻣﻔﯾد اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»آﯾﺎ ﺧﻧده آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم در راه واژﮔون ﺳﺎﺧﺗن ﺑورژوازی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺟﻧﮓ ﮐﻧﯾم ،ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺻد ﺑﺎر دﺷوارﺗر و طوﻻﻧﯽﺗر و ﭘﯾﭼﯾدهﺗر از ﺳﺧتﺗرﯾن
ﺟﻧﮓھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﯾن دول اﺳت و در اﯾن ﺟﻧﮓ ﻗﺑﻼً از ﻓرﺻت ﺟوﺋﯽ و
اﺳﺗﻔﺎده از اﺧﺗﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾن دﺷﻣﻧﺎن )وﻟو آن ﮐﮫ ﻣوﻗﺗﯽ ھم ﺑﺎﺷد( ﺻرف ﻧظر
ﮐﻧﯾم و اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻣﻣﮑن را )وﻟو ﻣﺗﻔق ﻣوﻗﺗﯽ ،ﺑﯽ ﺛﺑﺎت،
ﻣﺗزﻟزل و ﻣﺷروط ھم ﺑﺎﺷﻧد( رد ﻧﻣﺎﺋﯾم؟ آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ در ﺣﮑم آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
در ﺣﯾن ﺻﻌود دﺷوار ﺑر ﻓراز ﮐوھﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده و ﭘﺎی ﮐﺳﯽ ﺑﮫ آن
ﺟﺎ ﻧرﺳﯾده اﺳت ﻗﺑﻼً ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾﭻ و ﺧم ﻧﯾﺎﻧدازﯾم و ﮔﺎه ﺑﮫ
ﮔﺎه ﻣراﺟﻌت ﻧﮑﻧﯾم و از راھﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐردهاﯾم ﻣﻧﺻرف ﻧﺷوﯾم و در ﺟﮭﺎت
و ﺟواﻧب دﯾﮕر راه را ﻧﺳﻧﺟﯾم؟« )رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  – ٢١٠ﭼﺎپ
روﺳﯽ(.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﻣطﻠب ﺑر ﺳر رﻓرم ﯾﺎ ﺳﺎزش و ﺻﻠﺢ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر آن
اﺳﺗﻔﺎدهﯾﯽﺳت ﮐﮫ ﻣردم از رﻓرم و ﺳﺎزش ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﺷﺧص رﻓرﻣﯾﺳت؛ رﻓرم ﻏﺎﯾت ﻣﻘﺻود و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺑﺣث و ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﺑودن ﻋرﯾﺿﮫ و اﻏﻔﺎل اﺳت ،و ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب رﻓرم در ﺻورت وﺟود ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ
و در ﺷراﯾط ﺣﮑوﻣت ﺑورژوازی ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ آﻟت اﺳﺗﺣﮑﺎم اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﺗﻔرﻗﮫی اﻧﻘﻼب ﺑدل
ﻣﯽﮔردد.
اﻣﺎ ﺑرﻋﮑس ﺑرای ﺷﺧص اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣوﺿوع ﻋﻣده ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﻧﮫ رﻓرم ،ﺑرای او
رﻓرم ﻓﻘط ﻣﺣﺻول ﻓرﻋﯽ اﻧﻘﻼب اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت رﻓرم ،در ﺻورت وﺟود ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﺷراﯾط وﺟود ﺣﮑوﻣت ﺑورژوازی ،طﺑﻌﺎ ً ﺑﮫ آﻟت اﻧﺣﻼل اﯾن دوﻟت و
اﺳﺗﺣﮑﺎم اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺗوﺳﻌﮫی ﺑﻌدی داﻣﻧﮫی ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود.
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ﺷﺧص اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓرم را ﺑرای آن ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آن را ﭼون ﭼﻧﮕﮑﯽ ﺑرای اﺗﺻﺎل
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد و از آن ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﭘوش ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر
ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮭﯾﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗودهھﺎ ﺟﮭت ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﺑورژوازی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻔﺎدهی اﻧﻘﻼﺑﯽ از رﻓرم و ﺳﺎزش در ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم.
اﻣﺎ رﻓرﻣﯾﺳت ﺑرﻋﮑس ،رﻓرم را ﺑرای آن ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ھر ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ
اﺟﺗﻧﺎب ورزد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫی ﺗودهھﺎ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﻟطﻣﮫ وارد آورد و در زﯾر ﺳﺎﯾﮫی رﻓرم
»اﻋطﺎء ﺷده« ﻟم داده ،اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد.
اﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ.
ﻣﺳﺄﻟﮫی رﻓرمھﺎ و ﺳﺎزشھﺎ در وﺿﻌﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻗراری اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد.
وﻟﯽ ﭘس از ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ظﮭور دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣطﻠب ﺗﺎ اﻧدازهﯾﯽ
دﮔرﮔون ﻣﯽﺷود دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن و ﮐﯾﻔﯾﺎت ﻣﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﺟﺑور ﺷود در طرﯾق ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رژﯾم ﻣوﺟوده ﻣوﻗﺗﺎ ً از راه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻧﺣرف ﺷده از
طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﺗدرﯾﺟﯽ اوﺿﺎع و ﯾﺎ ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﻟﻧﯾن در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻣﺷﮭور ﺧود »راﺟﻊ ﺑﮫ
اھﻣﯾت طﻼ  23«...ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺑﮫ طرﯾق رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ« و از راه ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ،از راه رﻓرم و
ﮔذﺷت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻏﯾر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫی اﯾن طﺑﻘﺎت ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺑدھد ﺗﺎ
ﺗﺟﻣﻊ ﻗوا ﺑﻧﻣﺎﯾد و ﺷراﯾط را ﺑرای ﺗﻌرض ﺟدﯾد ﻓراھم ﺳﺎزد .ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﮑﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن
راه ﺗﺎ اﻧدازهی ﻣﻌﯾﻧﯽ راه »رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ« اﺳت .وﻟﯽ ﻓﻘط ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘرد ﮐﮫ ﻣﺎ
در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ رﻓرم در اﯾن ﻣورد
از طرف دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ اﺟراء ﻣﯽﺷود و ﺑﺎﻋث ﺗﺣﮑﯾم دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دادن ﻓرﺻت
ﻻزم ﺑﮫ وی ﻣﯽﮔردد و ﻣﻧظور از اﯾن رﻓرم ﺗﻔرﻗﮫی اﻧﻘﻼب ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔرﻗﮫی طﺑﻘﺎت ﻏﯾر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ رﻓرم ﺑﮫ ﻣﺗﺿﺎد ﺧود ﺑدل ﻣﯽﺷود.
اﺟرای ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ از طرف ﻗدرت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘط و ﻓﻘط از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﯾﺳر اﺳت ﮐﮫ
داﻣﻧﮫی اﻧﻘﻼب در دوران ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ وﺳﯾﻊ ﺑوده و ﻓﺿﺎ و ﻣﯾدان ﮐﺎﻓﯽ ﻓراھم
آورده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺗﻌرض را ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣوﻗت
و ﺣرﮐت از راه ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﯾراھﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود.

 - 23ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »درﺑﺎرهي اﻫﻤﯿﺖ ﻃﻼ ،اﮐﻨﻮن و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« اﺳﺖ.
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ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھرﮔﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ً در ﻣوﻗﻊ ﻗدرت ﺑورژوازی ،رﻓرم ﻣﺣﺻول ﻓرﻋﯽ اﻧﻘﻼب ﺑود،
اﮐﻧون ﯾﻌﻧﯽ در زﻣﺎن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫی رﻓرم ﻓﺗوﺣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ذﺧﺎﺋری اﺳت ﮐﮫ در دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻣرﮐز ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻓﻘط ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن رﻓرم و اﻧﻘﻼب را دﻗﯾﻘﺎ و ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده
اﺳت و ﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﺎرﮐس ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳوی اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت را ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺑﯾﻧد و آ« از
وﺿﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾروزی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﺎ دوام و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻗﻼً
در ﯾﮏ ﮐﺷور ،وﺟود داﺷت .در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ روﯾﮫی ﺻﺣﯾﺢ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓرم اﯾن ﺑود ﮐﮫ آن را ﻣﺣﺻول ﻓرﻋﯽ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑداﻧﯾم  ...ﭘس از ﭘﯾروزی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎﺷد،
در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط رﻓرم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺗﮫی ﺗﺎزهی ظﺎھر ﻣﯽﮔردد .از ﻟﺣﺎظ
اﺻول ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد وﻟﯽ از ﺣﯾث ﺷﮑل ﺗﻐﯾﯾری ﭘدﯾد
ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺷﺧﺻﺎ ً ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت آن را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ درک آن ﻓﻘط ﺑر
اﺳﺎس ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد  ...ﺑرای ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘﯾروزی ﻧﺎﺋل ﺷده اﺳت آنھﺎ )ﯾﻌﻧﯽ رﻓرمھﺎ – ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن() ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ در
ﻣﻘﯾﺎس ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎز ھم ھﻣﺎن "ﻣﺣﺻول ﻓرﻋﯽ" ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد( ،ﭘس از ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن
ﭘﯾروزی ،در ﻣواردی ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻗوا وارد ﺷد و دﯾﮕر ﻗوای ﮐﺎﻓﯽ
ﺑرای اﯾن و ﯾﺎ آن ﺗﺣول اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ،ﺣﮑم ﯾﮏ ﺗﻧﻔس ﻻزم و ﻗﺎﻧوﻧﯽ
را دارﻧد .ﭘﯾروزی ،ﭼﻧﺎن "ذﺧﯾرهی" ﻗواﺋﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻣوﻗﻊ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ اﺟﺑﺎری ھم ﻣﯾﺗوان ﺧود را ﺧواه از ﺣﯾث ﻣﺎدی و ﺧواه از ﺣﯾث
ﻣﻌﻧوی ﻧﮕﺎھداری ﻧﻣود) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٧ﺻﻔﺣﮫ  – ٨۵ – ٨۴ﭼﺎپ
روﺳﯽ(.

٨
ﺣﺰب
در دورهی ﻣﺎﻗﺑل اﻧﻘﻼب و دورهی ﺗرﻗﯽ ﮐم و ﺑﯾش ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﮐﮫ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم از
ﺣﯾث ﻧﯾرو در ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﺳﯾﺎدت داﺷﺗﮫ و ﺷﮑلھﺎی ﻣﺑﺎرزهی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺻور اﺳﺎﺳﯽ
و اﺻﻠﯽ ﺣﺳﺎب ﻣﯽﺷد ،در اﯾن ﺷراﯾط ﺣزب آن اھﻣﯾت ﺟدی و ﻗطﻌﯽ را ﮐﮫ ﺑﻌدا ً در
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ﺷراﯾط زد و ﺧوردھﺎی ﻋﻠﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺳب ﻧﻣود ،دارا ﻧﺑود و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎﺷد،
ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻣﻼت وارده ﺑﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﻣﯽﮔوﯾد اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم اﺑزار
ﺻﻠﺢاﻧد ،ﻧﮫ اﺑزار ﺟﻧﮓ و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﺑود ﮐﮫ آنھﺎ ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ و دورهی ﻗﯾﺎمھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺷﺑث ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻗدام ﺟدی ﻧﮕردﯾدﻧد .اﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .وﻟﯽ
ﻣﻌﻧﺎی آن ﭼﯾﺳت؟ ﻣﻌﻧﺎﯾش آن اﺳت ﮐﮫ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﺑﮫ درد ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﻣﯽﺧوردﻧد و اﺣزاب ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ ﺳوی ﻗدرت
ﺳوق دھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻣﺑﺎرزات
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ درﺳت ﺷدهاﻧد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﮐﮫ در دورهی ﺳﯾﺎدت اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم
ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺣزب ﻧﺑود و ﺑﻠﮑﮫ ﻓراﮐﺳﯾون ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑود ،در ﺣﻘﯾﻘت
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت .ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺣزب در اﯾن دوره ﯾﮑﯽ از ﺿﻣﺎﯾم و ﻋﻧﺎﺻر
ﺗﺎﺑﻌﮫی ﻓراﮐﺳﯾون ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑود .ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ و ﺑﺎ ﺑودن
ﭼﻧﯾن ﺣزﺑﯽ در رأس ﮐﺎرھﺎ دﯾﮕر ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺻﺣﺑت در اطراف آﻣﺎدﮔﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای
اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد.
وﻟﯽ ﺑﺎ ظﮭور دوران ﺟدﯾد ﻣوﺿوع اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .دورهی ﺗﺎزه ،دورهی ﺗﺻﺎدﻣﺎت
آﺷﮑﺎر طﺑﻘﺎت ،دورهی ﺗظﺎھرات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،دورهی اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ،دورهی
ﺗدارک ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗوا ﺑرای ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﺻرف ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
اﺳت .اﯾن دوره در ﻣﻘﺎﺑل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺟدﯾدی را ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﺟدﯾد
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻠﯾﮫی ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣزﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫی ﺗﺎزه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗرﺑﯾت ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ
روﺣﯾﮫی ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ،ﺗﮭﯾﮫ و ﺟﻠب ذﺧﺎﺋر ،اﺗﺣﺎد ﺑﺎ
ﭘروﻟﺗرھﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار ،اﺳﺗﻘرار راﺑطﮫی ﻣﺣﮑم ﺑﺎ ﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواھﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣرات
و ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﻏﯾره و ﻏﯾره .ﺗﺻور اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎزه را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ
ﻗوای اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﺳﺎﺑق ﺣل ﻧﻣود ،ﯾﻌﻧﯽ اﺣزاﺑﯽ ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺻﻠﺢ آﻣﯾز
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﻧﺷو ﻧﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد؛ ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺄس و ﺣرﻣﺎن ﮐﺎﻣل و
ﺷﮑﺳت ﻣﺳﻠم ﻣﺣﮑوم ﺳﺎزﯾم .داﺷﺗن ﭼﻧﯾن وظﺎﯾﻔﯽ ﺑر دوش ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺣزاب ﻗدﯾﻣﯽ در
رأس اﻣور ھﺳﺗﻧد ﻣﻌﻧﺎﯾش ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺎﻣل درآﻣدن اﺳت .ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﺳﺎزد.
از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﻟزوم ﺗﺄﺳﯾس ﺣزب ﺟدﯾد ،ﺣزب ﻣﺑﺎرز ،ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣزﺑﯽ ﺑﮫ ﻗدر ﮐﻔﺎﯾت
ﺟﺳور ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه در راه ﺗﺻرف ﻗدرت ﺳوق دھد ،ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﺟرب ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﺷراﯾط ﻏﺎﻣض و ﭘﯾﭼﯾدهی اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ ﭘﯽ ﺑرد ،ﺑﮫ
اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ دارای ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﻌطﺎف ﺗﺎ از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣواﻧﻊ ﻧﺎﻣرﺋﯽ در راه ﻣﻘﺻود ﺑﮕذرد.
ﺑدون ﭼﻧﯾن ﺣزﺑﯽ ﺗﺻور ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑﮫ دﺳت آوردن دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ھم ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد.
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اﯾن ﺣزب ﺟدﯾد ﺣزب ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺳت.
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﺣزب ﺟدﯾد از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت؟
 -١ﺣزب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﯾش آھﻧﮓ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر .ﻣﻘدم ﺑر ھر ﭼﯾز ﺣزب ﺑﺎﯾد ﭘﯾش آھﻧﮓ
طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد ﺣزب ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ،ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت
ﺑﯽ ﺣد اﯾﺷﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ﺣزب ﺑرای اﯾن ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠم ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﮭﺿت و ﻗواﻧﯾن اﻧﻘﻼب،
ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺣزب ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑردن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت .ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﻓﻘط ﺑﮫ ﺛﺑت ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮔذران و اﻓﮑﺎر
ﺗودهی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺣدود ﮐﻧد و در دﻧﺑﺎل ﻧﮭﺿت ﺧودرو اﻓﺗﺎده ،ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻓﻊ رﮐود و
ﻻﻗﯾدی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﮭﺿتھﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،و ﻧﺗواﻧد از ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘﺎ ﻓراﺗر ﻧﮭﺎده و
ﺗودهھﺎ را ﺗﺎ وﺻول ﺑﮫ ﻣﻘﺎم درک ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ارﺗﻘﺎء دھد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺣزب
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣزب ﺑﺎﯾد در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،دورﺑﯾنﺗر از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﺎﺷد و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﺑﺑرد ﻧﺎ اﯾن ﮐﮫ در دﻧﺑﺎل وﻗﺎﯾﻊ و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺧودرو روان
ﮔردد .اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ﮐﮫ »دﻧﺑﺎﻟﮫ روی« را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻋُﻣﺎل و اﺟرا ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺳﯾﺎﺳت ﺑورژوازی ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ اﺑزار ﻣﺣض در دﺳت
ﺑورژوازی ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﺳﺎزد .ﻓﻘط ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ واﺟد ﻧظرﯾﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑوده و
ﻗﺎﺑﻠﯾت آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗودهھﺎ را ﺗﺎ ﺳطﺢ درک ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ارﺗﻘﺎء دھد؛ ﻓﻘط ﭼﻧﯾن
ﺣزﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را از راه ﺗردﯾوﻧﯾوﻧﯾﺳم ﻣﻧﺻرف ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣزب ،ﭘﯾﺷوای ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت.
ﻣن در ﺑﺎﻻ درﺑﺎرهی ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺑﺎرزه و
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ و ذﺧﺎﺋر و ﻣﺎﻧور و ﺣﻣﻠﮫ و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗم .ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ اﯾن
ﺷراﯾط ھر آﯾﻧﮫ اﮔر از ﺷراﯾط ﺟﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد از آن ﮐﻣﺗر ﻧﯾﺳت .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ﮐُﻧﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﭘﯽ ﺑﺑرد .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﺷراﯾط ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺗودهی ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ
طور ﺻﺣﯾﺣﯽ راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧد؟ ھر ارﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﺧواھد دﭼﺎر ﺷﮑﺳت ﮔردد ،ﻣﺟﺑور اﺳت
دارای ﺳﺗﺎد ﻣﺟرﺑﯽ ﺑﺎﺷد .آﯾﺎ واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﻧﺑﺎﺷد ﺧود
را طﻌﻣﮫی دﺷﻣﻧﺎن ﺟﺎﻧﯽ ﺧود ﺳﺎزد ،ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﭼﻧﯾن ﺳﺗﺎدی ﺑﯽ ﻧﯾﺎز
ﺑﺎﺷد؟ اﻣﺎ اﯾن ﺳﺗﺎد ﮐﺟﺎ اﺳت؟ اﯾن ﺳﺗﺎد ﻓﻘط ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .طﺑﻘﮫی
ﮐﺎرﮔر ﺑدون ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ارﺗش ﺑدون ﺳﺗﺎد اﺳت.
ﺣزب ﺳﺗﺎد ﺟﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
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اﻣﺎ ﺣزب ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻓﻘط دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎﯾد در ﻋﯾن ﺣﺎل دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ
طﺑﻘﮫ و ﺟزﺋﯽ از طﺑﻘﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻣﺎدام ﮐﮫ
ھﻧوز طﺑﻘﺎت از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫاﻧد و طﺑﻘﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ داﺋﻣﺎ ً از اﻓرادی ﮐﮫ از طﺑﻘﺎت دﯾﮕر
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷوﻧد ﭘر ﻣﯽﮔردد و ﻣﺎدام ﮐﮫ ھﻣﮫی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺳطﺢ
دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ،ﺑﯾن
ﺣزﺑﯽھﺎ و ﺗودهھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻣﯾﺎن ﺑرود .وﻟﯽ ھر ﮔﺎه اﯾن اﺧﺗﻼف ﺑﮫ
اﻧﻘطﺎع ﺑدل ﺷده و ﺣزب از ﺗوده ﺑﮫ ﮐﻠﯽ دور اﻓﺗﺎده و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎﻧد در اﯾن ﺻورت ﺣزب ھم
از ﺣﺎل ﺣزب ﺑودن ﺧﺎرج ﺧواھد ﺷد .ھرﮔﺎه ﺣزب ﺑﺎ ﺗودهھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﭘﯾوﻧد ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ھرﮔﺎه ﺑﯾن ﺣزب و ﺗودهھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھرﮔﺎه اﯾن
ﺗودهھﺎ رھﺑری وی را ﻗﺑول ﻧﮑﻧﻧد و ﺣزب در ﺑﯾن ﺗوده دارای اﻋﺗﺑﺎر اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد طﺑﻘﮫ را رھﺑری ﮐﻧد.
اﺧﯾرا ً دوﯾﺳت ھزار ﻋﺿو ﺟدﯾد از ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران در ﺣزب ﻣﺎ ﻗﺑول ﮔردﯾدﻧد .در اﯾن ﺟﺎ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗودهی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ورود اﯾن اﺷﺧﺎص ﺑﯾﺷﺗر از
ﺧود آنھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺧرج داده و در ﻗﺑوﻻﻧدن اﻋﺿﺎء ﺑﮫ ﺣزب ﺟدا ً ﺷرﮐت ﻧﻣوده
و ﺑدون ﺗﺻوﯾب اﯾﺷﺎن اﻋﺿﺎء ﺗﺎزه ﻗﺑول ﻧﻣﯽﺷدﻧد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ
ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔران ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ،ﺣزب ﻣﺎ را ﺣزب ﺧود و ﺣزب ﻧزدﯾﮏ و ﺧوﯾﺷﺎوﻧد
ﺧود ﺷﻣرده و ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﺗوﺳﻌﮫی آن از دل و ﺟﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧدﻧد و ﺑﮫ طﯾب ﺧﺎطر
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را ﺑﮫ رھﺑری آن ﺗﻔوﯾض ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدون
وﺟود ﭼﻧﯾن رﺷﺗﮫھﺎی ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﮫ ﺣزب را ﺑﺎ ﺗودهھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧد،
ﺣزب ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧﯾروی ﻗﺎطﻊ طﺑﻘﮫی ﺧود ﮔردد.
ﺣزب ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺎ ﺣزب طﺑﻘﮫ ھﺳﺗﯾم و ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم طﺑﻘﮫ )و در ﻣوﻗﻊ ﺟﻧﮓ ،در دوران
ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﺗﻣﺎم طﺑﻘﮫ( ﺑﺎﯾد ﺗﺣت رھﺑری ﺣزب ﻣﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺣزب
ﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﻟﻣﻘدور ﻧزدﯾﮏﺗر و ﻣﺗﺻلﺗر ﮔردد ،وﻟﯽ ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺗﺻور ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎره
ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫی طﺑﻘﮫ ﺑﺎ وﺟود رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ ﻓﮭم و ﻓﻌﺎﻟﯾت
دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﺧوﯾش ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑد ،ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری
ﻣﺎﻧﯾﻠووﯾﺳم و "دﻧﺑﺎﻟﮫ روی" ﻣﯽﺑود .ھﯾﭻ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﺗردﯾد ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﮐﺎرﮔری »ﮐﮫ
ﺑدویﺗر و ﺑﮫ ﻓﮭم ﻗﺷرھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻧزدﯾﮏﺗر اﺳت( ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﮫ و ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫی
طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را ﻓرا ﮔﯾرد .ﻓراﻣوش ﮐردن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ و ﺗﻣﺎم ﺗودهھﺎﺋﯽ
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ﮐﮫ ﺑﮫ طرف آن ﺟﻠب ﻣﯽﺷوﻧد و ﻓراﻣوش ﮐردن وظﯾﻔﮫی داﺋﻣﯽ دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﮐﮫ
ارﺗﻘﺎء ﺑﯾش از ﭘﯾش اﻗﺷﺎر وﺳﯾﻊ ﺗﺎ ﺳطﺢ ﺗرﻗﯽ ﺧوﯾش اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن را ﻓرﯾب
دادن و از ﻧظر دور داﺷﺗن اھﻣﯾت وظﺎﺋف و ﮐوﭼﮏ ﮐردن اﯾن وظﺎﺋف اﺳت) «.رﺟوع ﺑﮫ
ﺟﻠد  – ۶ﺻﻔﺣﮫ  – ٢٠۶ – ٢٠۵ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
 -٢ﺣزب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر .ﺣزب ﻓﻘط دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ طﺑﻘﮫی
ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﺑﺧواھد واﻗﻌﺎ ً ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﮫ را رھﺑری ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد
در ﻋﯾن ﺣﺎل دﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل طﺑﻘﮫی ﺧود ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .وظﺎﺋف ﺣزب در ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻋظﯾم و ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت .ﺣزب ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت و ﻣﺷﮑل ﺗﮑﺎﻣل
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را رھﺑری ﻧﻣوده ،در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﻣﻘﺗﺿﯽ
اﺳت ﮐﺎرﮔران را از زﯾر ﺿرﺑﮫی دﺷﻣن ﻗوی ﺧﺎرج ﺳﺎزد و در ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺗودهی ﮐﺎرﮔر
ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل و ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ روح اﻧﺿﺑﺎط و از روی ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺎر ﮐردن در ﻣﺑﺎرزه و روح
ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﭘﺎﯾدار ﯾو ﻣﺗﺎﻧت را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ﺣزب ،وﻗﺗﯽ اﯾن وظﺎﺋف را ﻣﯽﺗواﻧد
اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺟﺳﻣﮫی اﻧﺿﺑﺎط و اﻧﺗظﺎم و دﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑدون
وﺟود اﯾن ﺷراﯾط ﺳﺧﻧﯽ ھم در ﺑﺎب رھﺑری ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺗودهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از طرف
ﺣزب ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد.
ﺣزب دﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت.
اﯾن ﻓﮑر ﮐﮫ ﺣزب ﯾﮏ واﺣد ﻣﺗﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﺿﻣن ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﻣﻌروﻓﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن در
ﻣﺎدهی ﯾﮑم آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫی ﺣزﺑﯽ ﻣﺎ ﮐرده اﺳت ،ﺗﺣﮑﯾم ﮔﺷﺗﮫ و در آن ﺟﺎ ﺣزب ﻋﺑﺎرت اﺳت
از ﻣﺟﻣوع ﺗﺷﮑﯾﻼت و اﻋﺿﺎی ﺣزب؛ آن ﭼﻧﺎن اﻋﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺷﮑﯾﻼتھﺎی
ﺣزب واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﺳﺎل  ١٩٠٣ﺑر ﺿد اﯾن ﻓرﻣول ﺷروع ﺑﮫ
اﻋﺗراض ﻧﻣودﻧد ،در ﻋوض آن» ،ﺳﯾﺳﺗم« دﯾﮕری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود از
ورود ﺧود ﺳراﻧﮫ و اطﻼق »اﺳم« ﻋﺿو ﺣزب ﺑﮫ ھر »ﭘروﻓﺳور« و »داﻧش آﻣوز« و
»ﻣﺗﻣﺎﯾل« و »اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء از ﺣزب طرﻓداری ﮐرده وﻟﯽ در
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣزﺑﯽ داﺧل ﻧﺷده و ﻧﻣﯽﺧواھد داﺧل ﺷود .ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ھرﮔﺎه اﯾن »ﺳﯾﺳﺗم« ﻋﺟﯾب در ﺣزب ﻣﺎ ﻣﻌﻣول ﻣﯽﺷد ،ﺑﻼﺗردﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘر ﮐرده
ﺣزب از ﭘروﻓﺳورھﺎ و داﻧش آﻣوزان و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾت آن ﺑﮫ ﯾﮏ »اﺟﺗﻣﺎع« ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل و
ﭘراﮐﻧده و ﺑﯽ اﻧﺿﺑﺎط ﻣﯽﮔردﯾد ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در درﯾﺎی »ﻣﺗﻣﺎﯾﻠﯾن« ﻏرق ﺷده و ﺳرﺣد
ﺑﯾن ﺣزب و طﺑﻘﮫ را زدوده و وظﺎﺋف ﺣزب را در راه ارﺗﻘﺎء ﺗودهی ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل ﺑﮫ ﺳطﺢ
دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽاﻧداﺧت .دﯾﮕر ﻻزم ﺑﮫ ﺗذﮐر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن »ﺳﯾﺳﺗم«
اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺣزب ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ھﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل ﮐﻧﻧدهی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را در
ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺎ اﯾﻔﺎء ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»از ﻧﻘطﮫ ﻧظر رﻓﯾق ﻣﺎرﺗف ﺣدود ﺣزب ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﺷﺧص ﻣﯽﻣﺎﻧد ،زﯾرا »ھر
اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده« ﻣﯽﺗواﻧد »ﺧود را ﻋﺿو ﺣزب اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد« .ﻓﺎﯾدهی اﯾن
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟ اﻧﺗﺷﺎر وﺳﯾﻊ »ﻧﺎم« .ﺿرر آن ،ﺗوﻟﯾد اﻓﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﻧﺎﻧﮫ
راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺧﻠوط ﻧﻣودن طﺑﻘﮫ و ﺣزب) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ۶ﺻﻔﺣﮫ – ٢١١
ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
وﻟﯽ ﺣزب ﻓﻘط ﻋﺑﺎرت از ﻣﺟﻣوع ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣزﺑﯽ ﻧﯾﺳت .ﺣزب ﺿﻣﻧﺎ ً ﻋﺑﺎرت از ﺳﯾﺳﺗم
واﺣد اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت و اﺟﺗﻣﺎع رﺳﻣﯽ آﻧﺎن در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫی واﺣدی اﺳت ﮐﮫ دارای
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺋﯽ و ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ رھﺑری ﮐﻧﻧده و اطﺎﻋت اﻗﻠﯾت از اﮐﺛرﯾت و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﺗﻣﯽاﻻﺟراء ﺑرای ھﻣﮫی اﻋﺿﺎی ﺣزب ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑدون وﺟود اﯾن ﺷراﯾط ،ﺣزب
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ واﺣد ﮐل ﻣﺗﺷﮑل ﺑوده و ﻗﺎﺑﻠﯾت رھﺑری ﻣﻧظم و ﻣﺗﺷﮑل ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﮫی
ﮐﺎرﮔر را دارا ﺑﺎﺷد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺣزب ﻣﺎ ،ﻣﺗﺷﮑل و رﺳﻣﺎ ً ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻣﺟﻣوﻋﮫﯾﯽ از دﺳﺗﺟﺎت
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑود و ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب رواﺑط ﺑﯾن اﯾن دﺳﺗﺟﺎت ﻧﯾز ﺟز ﺗﺄﺛﯾر ﻓﮑری ﺑر ﯾﮏ دﯾﮕر
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﺷد .اﮐﻧون ،ﻣﺎ ﺣزب ﻣﺗﺷﮑل ﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن اﯾﺟﺎد ﻗدرت،
ﺗﺑدﯾل ﻧﻔوذ ﻓﮑری ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﻗدرت ،اطﺎﻋت ﭘﺎﺋﯾنﺗر از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽﺗر ﺣزﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد«.
)رﺟوع ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب – ﺻﻔﺣﮫ .(٢٩١
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﮐﮫ ﭘرﻧﺳﯾپ اطﺎﻋت اﻗﻠﯾت از اﮐﺛرﯾت و رھﺑری اﻣور ﺣزﺑﯽ از ﻣرﮐز
ﺑﮫ »ﺑوروﮐراﺗﯾﺳم« و »ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم« و ﻏﯾره ﻣﺗﮭم ﻣﯽﮔردد و ﻣورد ﺣﻣﻠﮫی ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر
ﺛﺎﺑت واﻗﻊ ﻣﯽﺷود .ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﻧظم ﺣزب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫی
واﺣد و رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ،ﺑدون اﺟرای اﯾن ﭘرﻧﺳﯾپھﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑود.
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،اﺟرای ﮐﺎﻣل اﯾن ﭘرﻧﺳﯾپھﺎ اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﭘرﻧﺳﯾپ
را »ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم روﺳﯽ« و »آﻧﺎرﺷﯾﺳم اﺷراﻓﯽ« ﻧﺎﻣﯾده ﻻﯾق اﺳﺗﮭزاء و طرد ﻣﯽداﻧد.
اﯾن اﺳت آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﺛﺎﺑت در ﮐﺗﺎب ﺧود ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﯾﮏ
ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش  «...ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد:
»اﯾن آﻧﺎرﺷﯾﺳم اﺷراﻓﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً از ﻣﺧﺗﺻﺎت ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت روﺳﯽ اﺳت .او
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣزﺑﯽ را ﯾﮏ "ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫی" ﻣدھﺷﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧد ،اطﺎﻋت ﺟزء از ﮐل و
اﻗﻠﯾت از اﮐﺛرﯾت را "ﺑﻧدﮔﯽ" ﻣﯽﺷﻣﺎرد  ...از ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺗﺣت رھﺑری ﻣرﮐز
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ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ ﺣﺎﻟت ﺧﻧده آور و ﻏم اﻧﮕﯾزی ﻧ ُدﺑﮫ و زاری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
اﻧﺳﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت "ﭘﯾﭻ و ﻣﮭره" در ﻣﯽآورﻧد  ...ﺗذﮐر راﺟﻊ ﺑﮫ وﺟود
ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺣزب ﺑﺎﻋث آن ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ وی روی ﺗرش ﻧﻣوده و ﺑﺎ
ﻻﻗﯾدی اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾد  ...ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود اﺻﻼً ﺑﯽ ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ھم ﺑﮫ ﺳر ﺑرد«.
»ﺗﺻور ﻣﯽرود اﯾن ﻣطﻠب روﺷن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھو و ﺟﻧﺟﺎل در اطراف
ﺑوروﮐراﺗﯾﺳم ﮐذاﺋﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧوع ﺑرگ ﺳﺎﺗر و ﺳرﭘوﺷﯽ اﺳت ﺑر روی ﻋدم
رﺿﺎﯾت از اﻋﺿﺎی ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﮐزی  ...ﺗو ﺑوروﮐرات ھﺳﺗﯽ زﯾرا ﺑﮫ ﺧﻼف
ارادهی ﻣن از طرف ﮐﻧﮕره اﻧﺗﺧﺎب ﺷدهای؛ ﺗو ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ھﺳﺗﯽ زﯾرا ﺑر
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﮐﻧﮕره اﺗﮑﺎء ﻣﯽﮐﻧﯽ ﻧﮫ ﺑر ﻣواﻓﻘت و رﺿﺎﯾت ﻣن؛ ﺗو ﺧﺷن
و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯽ زﯾرا در ﮐﺎرھﺎ و ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت »ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ« ﮐﻧﮕرهی
ﺣزﺑﯽ اﺷﺎره ﮐرده و ﻣﯾل ﻣرا ﺑرای دﺧول در دﺳﺗﮕﺎه رھﺑری در ﻧظر
ﻧﻣﯽﮔﯾری؛ ﺗو ﻣﺳﺗﺑدی زﯾرا ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﯽ ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﺟرﮔﮫی ﮔرم
ﻗدﯾم واﮔذاری) 24«.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ۶ﺻﻔﺣﮫ  ٢٨٧و  – ٣١٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
 -٣ﺣزب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﺣزب دﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل
طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت .وﻟﯽ ﺣزب ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳت .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دارای ﯾﮏ
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕر ھم ھﺳت ﮐﮫ ﺑدون آﻧﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾزی ﺑﮑﻧد :اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﮐﺋوﭘراﺗﯾفھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻓﺎﺑرﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫﯾﯽ،
ﻓراﮐﺳﯾونھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ زﻧﺎن ،ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
و ﻣدﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ )در ﻣوﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ(،
ﺷوراھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮑل دوﻟﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت )در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در رأس
ﻗدرت ﺑﺎﺷد( و ﻏﯾره .اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ،ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﺑوده و ﻓﻘط ک ﻗﺳﻣت از
آنھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺣزب ﻣرﺑوط و ﯾﺎ از ﺷﻌﺑﺎت آن ھﺳﺗﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺷراﯾط
ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑرای طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻻزﻣﻧد ،زﯾرا ﺑدون آﻧﺎن ﺗﺣﮑﯾم ﻣواﺿﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
در رﺷﺗﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﮫی ﻣﺑﺎرزه ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ،زﯾرا ﺑدون آن ﻣﺣﺎل اﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ
ﺻورت ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد رژﯾم ﺑورژوازی را ﺑﮫ رژﯾم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑدل ﺳﺎزد ،آﺑدﯾده
ﮐرد .وﻟﯽ آﯾﺎ وﺣدت رھﺑری را ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﺛرت ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان اﯾﺟﺎد ﻧﻣود؟
ﭼﮫ ﭼﯾز ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﻌدد ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣوﺟب ﺗﺷﺗت ﻋﻣل در رھﺑری ﻧﺧواھد ﺷد؟
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾﻧد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در رﺷﺗﮫ ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود ﮐﺎر ﮐرده و ﺑﮫ
اﯾن ﺟﮭت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣزاﺣم دﯾﮕری ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ھم راﺳت اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر را در ﯾﮏ ﺟﮭت ﺟرﯾﺎن دھﻧد .زﯾرا آنھﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ
 - 24ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ "ﺟﺮﮔﻪي" آﮐﺴﻠﺮد ،ﻣﺎرﺗﻒ ،ﭘﻮﺗﺮﺳﻒ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﮕﺮهي دوم ﻧﺒﻮده و ﻟﻨﯿﻦ را
ﺑ ﻪ " ﺑ ﻮ ر و ﮐ ﺮ ا ﺗ ﯿ ﺴ ﻢ " ﻣ ﺘﻬ ﻢ ﻣ ﯽ ﮐ ﺮ د ﻧ ﺪ  – .ي  .اﺳ ﺘ ﺎ ﻟﯿ ﻦ .
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طﺑﻘﮫی واﺣد ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ طﺑﻘﮫی ﭘروﻟﺗرھﺎ اﺳت .ﺳﺋوال ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮐﯽ آن ﺧط
ﻣﺷﯽ و ﺟﮭت ﻋﻣوﻣﯽ را ﮐﮫ ھﻣﮫی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد در آن ﺟﮭت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود را اﺟراء
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد؟ ﮐﺟﺎ اﺳت آن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣرﮐزی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻧﺗﯾﺟﮫی داﺷﺗن ﺗﺟﺎرب
ﻻزم ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ را رﺳم ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر آن آﻧﻘدر ﻧﺎﻓذ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ھﻣﮫی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ را ﺑﮫ اﺟرای اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ وادار ﮐرده ﺑدﯾن طرﯾق وﺣدت رھﺑری
را اﯾﺟﺎد و از اﻣﮑﺎن وﻗﻔﮫ در ﮐﺎرھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد؟
آن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.
ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺣزب دارای ﺗﻣﺎم وﺳﺎﺋل ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷد زﯾرا ،اوﻻً ﺣزب ﻣﺣل اﺟﺗﻣﺎع
ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
راﺑطﮫ داﺷﺗﮫ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً رھﺑر آنھﺎ ھﺳﺗﻧد؛ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ،ﺣزب ﺟون ﻣﺣل اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮭﺗرﯾن اﻓراد
طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت ،ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺗب ﺗﮭﯾﮫی ﭘﯾﺷواﯾﺎن طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻟﯾﺎﻗت
رھﺑری اﻧواع ﺷﮑلھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ طﺑﻘﮫی ﺧود را دارﻧد؛ ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ،ﺣزب ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺗب
ﭘﯾﺷواﯾﺎن طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر اﺳت ،ﻧظر ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻧﻔوذ ﺧود ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﺑر ﺗﻣرﮐز رھﺑری ﻣﺑﺎرزهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑوده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗدرت دارد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫی اﻗﺳﺎم و
ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ارﮔﺎنھﺎی ﮐﻣﮑﯽ و زﻧﺟﯾرهی
اﺗﺻﺎل ﺣزب ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣزب ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺷﮑﯾﻼت طﺑﻘﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻣطﻠب آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ از ﻗﺑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری
و ﮐﺋوﭘراﺗﯾفھﺎ و ﻏﯾره ﺑﺎﯾد رﺳﻣﺎ ً ﻣطﯾﻊ رھﺑری ﺣزب ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻘﺻود ﻓﻘط اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﻋﺿﺎی ﺣزب ،ﮐﮫ داﺧل در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑوده و در آن ﺑﻼ ﺗردﯾد دارای ﻧﻔوذﻧد ﺗﻣﺎم
ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺧود را ﺑرای اﻗﻧﺎع آن ﺑﮑﺎر ﺑرﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ در ﮐﺎرھﺎی ﺧود
ﺑﮫ ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷده و از روی رﺿﺎ و رﻏﺑت رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ آن را ﻗﺑول
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺣزب ﻋﺑﺎرت اﺳت از »ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺟﻣﻊ ﭘروﻟﺗرھﺎ« و ﮐﻠﯾﮫی اﺷﮑﺎل
دﯾﮕر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺣت رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺑﺎﺷد) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  – ١٩۴ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺋوری اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ »اﺳﺗﻘﻼل« و »ﺑﯽ طرﻓﯽ« ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻏﯾر
ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی آن ﭘﯾداﯾش ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳتھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺟدا ﺷده از
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ﺣزب و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐوﺗﮫ ﻓﮑر اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ﮐﺋوﭘراﺗﯾفﭼﯽھﺎی ﺑدل ﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧرده
ﺑورژوا ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺳت.
 -۴ﺣزب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻓزار دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﺣزب ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
اﺳت .ﺣزب در داﺧل طﺑﻘﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و در ﻣﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﯾن طﺑﻘﮫ ﻣﺑداء اﺻﻠﯽ
رھﺑری ﻣﯽﺑﺎﺷد .وﻟﯽ از اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻧﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺣزب را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود ھدف ﻏﺎﺋﯽ و ﻧﯾروﺋﯽ ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ذات داﻧﺳت .ﺣزب ﻧﮫ ﻓﻘط ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺟﻣﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗرھﺎ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل اﺑزاری اﺳت در دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت
آوردن دﯾﮑﺗﺎﺗوری در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ھﻧوز اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم
و ﺗوﺳﻌﮫی آن در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت .ھرﮔﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻗدرت را در
ﭘﯾش ﻧداﺷت ،ھرﮔﺎه ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺣﺗﻣﯽ ﺑودن ﺟﻧﮓھﺎ و وﺟود ﺑﺣران ﻣﺳﺗﻠزم
ﺗﻣرﮐز ﮐﻠﯾﮫی ﻧﯾروھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ و ﺗﺟﻣﻊ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺣل ﺑرای ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﺑورژوازی و ﺑﮫ دﺳت آوردن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﻣﯽﺑود،
ﺣزب ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت دارای ﭼﻧﯾن اھﻣﯾت ﻋظﯾﻣﯽ ﺷود و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل دﯾﮕر
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧوﯾش ﻗرار دھد .ﺣزب ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﺟﻧﮕﯽ ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑرای در دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻗدرت ﺿروری
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﺑدون داﺷﺗن ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﺗﺷﮑﻼت ﺗودهﯾﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ دور ﺧود ﺑوده و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻣرﮐز رھﺑری
ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺿت در ﺿﻣن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ وﺟود
آورد.
وﻟﯽ ﺣزب ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ دﺳت آوردن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻻزم اﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﺿرورت آن ﺑرای ﺣﻔظ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم و ﺗوﺳﻌﮫی آن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﮫ طور ﻗطﻊ اﮐﻧون دﯾﮕر ﺑر ھﻣﮕﺎن روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮑﯽ اﻧﺿﺑﺎط ﺑﯽ
اﻧدازه ﺳﺧت و واﻗﻌﺎ ً آھﻧﯾن در ﺣزب ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺑود و اﮔر ﺣزب ﻣﺎ از طرف ﺗﻣﺎم
ﺗودهی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر از طرف ﺗﻣﺎم آنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن
طﺑﻘﮫ دارای ﺗﻔﮑر ،ﺷراﻓت ،ﺟﺎﻧﺑﺎزی و ﻧﻔوذ ﺑوده و ﻻﯾق اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﺑﻘﺎت
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده را رھﺑری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﻓداﮐﺎراﻧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﺷد،
ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ دو ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ دو ﻣﺎه و ﻧﯾم ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻗدرت را
در دﺳت ﺧود ﻧﮕﺎھدارﻧد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  – ١٧٣ﭼﺎپ
روﺳﯽ(.
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وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽ »ﺣﻔظ« و »ﺗوﺳﻌﮫ« دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭼﯾﺳت؟ ﻣﻌﻧﺎی آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﻠﯾون
ھﺎ ﺗودهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ روح اﻧﺿﺑﺎط و ﺗﺷﮑﯾﻼت رﺳوخ داده ﺷود؛ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در داﺧل
ﺗودهھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه و دژ ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑر ﺿد ﻧﻔوذ ﻣﺧرب ﻣﺣﯾط ﺧرده ﺑورژوازی
و ﻋﺎدات ﺧرده ﺑورژوازی اﯾﺟﺎد ﺷود؛ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﭘروﻟﺗرھﺎ در زﻣﯾﻧﮫی
ﺗﺟدﯾد ﺗرﺑﯾت و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾت دادن ﺑﮫ ﻗﺷرھﺎی ﺧرده ﺑورژوازی ﺗﻘوﯾت داده ﺷود؛ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗودهھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﻣﮏ و ﻣﺳﺎﻋدت ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﻧﯾروﺋﯽ
ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ از ﻣﯾﺎن ﺑردن طﺑﻘﺎت و ﺗﮭﯾﮫی ﺷراﯾط ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﺟرای ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﺑدون داﺷﺗن ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ از ﺣﯾث وﺣدت و
اﻧﺿﺑﺎط ﮐﺎﻣﻼً ﻧﯾروﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی ﺳرﺳﺧت ،ﺧوﻧﯾن و ﺑدون ﺧوﻧرﯾزی،
ﺟﺑری و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده و اداره ﮐﻧﻧده ﺑر ﺿد
ﻗوا و ﺳﻧن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻗدﯾم ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻧﯾروی ﻋﺎدت ﻣﯾﻠﯾونھﺎ و دهھﺎ ﻣﯾﻠﯾون اﻧﺳﺎن،
ﻣﺧوفﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎ اﺳت .ﺑدون ﺣزب آھﻧﯾن ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه آﺑدﯾده ﺷده ،ﺑدون
ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر ﭘﺎﮐداﻣن اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑدون ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧد اﻓﮑﺎر و روﺣﯾﺎت ﺗوده را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد و در آن ﻧﻔوذ ﮐﻧد ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزهﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﭘﯾش ﺑرد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ
 – ١٩٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺣزب ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از آن ﺟﮭت ﻻزم اﺳت ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺣﻔظ ﻧﺎﯾد.
ﺣزب اﺳﻠﺣﮫی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
وﻟﯽ از اﯾن ﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن طﺑﻘﺎت و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺣزب ﻧﯾز ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽدھد.
 -۵ﺣزب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺣدت اراده ،ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻓراﮐﺳﯾونھﺎ ﻣﻐﺎﯾرت دارد .ﺑﮫ دﺳت آوردن و
ﺣﻔظ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑدون ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ وﺣدت و اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن ﺧود ﻧﯾروﻣﻧد
ﺑﺎﺷد ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن در ﺣزب ﺑدون وﺣدت اراده ،ﺑدون وﺣدت
ﻋﻣل ﮐﺎﻣل و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ھﻣﮫی اﻋﺿﺎی ﺣزب ،ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎی
اﯾن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻓﮑری در داﺧل ﺣزب ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺷود .ﺑرﻋﮑس
اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن ،اﻧﺗﻘﺎد و ﻣﺑﺎرزهی اﻓﮑﺎر را در داﺧل ﺣزب ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺟﺎز
ﻣﯽداﻧد ،ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧظﺑﺎط ﺑﺎﯾد »ﮐورﮐوراﻧﮫ« ﺑﺎﺷد .ﺑرﻋﮑس،
اﻧظﺑﺎط آھﻧﯾن اطﺎﻋت اﺧﺗﯾﺎری و از روی ﻓﮭم را ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺟﺎﯾز ﻣﯽﺷﻣﺎرد
زﯾرا ﻓﻘط اﻧﺿﺑﺎط از روی ﻓﮭم و ادراک اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً آھﻧﯾن ﺑﺎﺷد.
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وﻟﯽ ﭘس از آن ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی اﻓﮑﺎر ﺗﻣﺎم ﺷد و اﻧﺗﻘﺎد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت و ﺗﺻﻣﯾم اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد،
وﺣدت اراده و وﺣدت ﻋﻣل ھﻣﮫی اﻓراد ﺣزب ﺷرط ﻻزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ﻧﮫ وﺟود
ﺣزب ﻣﺗﺣد ﻣﯾﺳر ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن در ﺣزب.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﯾﻌﻧﯽ در ﻣوﻗﻊ ﺷدت ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓﻘط در
ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد وظﯾﻔﮫی ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗش دارای ﻣﻧﺗﮭﺎی
ﻣرﮐزﯾت ﺑوده و در آن اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﻧﺿﺑﺎط ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﮑم ﻓرﻣﺎ
ﺑﺎﺷد و ﻣرﮐز ﺣزﺑﯽ آن ﭼﻧﺎن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻘﺗدر و ﻣﺳﻠط و دارای اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﯾﻊ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻠﯾﮫی اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺑﮭرهﻣﻧد ﺑﺎﺷد ) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد ٢۵
– ﺻﻔﺣﮫ  – ٢٨٣ – ٢٨٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺳﺄﻟﮫی اﻧﺿﺑﺎط ﺣزب در ﺷراﯾط ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾش از ﺑﮫ دﺳت آوردن دﯾﮑﺗﺎﺗوری.
ﻋﯾن ھﻣﯾن را ھم ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی اﻧﺿﺑﺎط در ﺣزب ﺑﺧﺻوص ﭘس از ﺑﮫ دﺳت آوردن
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ذﮐر ﻧﻣود.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ھر ﮐس ،وﻟو اﻧدﮐﯽ ،اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺿﻌﯾف ﺳﺎزد
)ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣوﻗﻊ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( در ﻋﻣل ﺑر ﺿد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ
ﺑورژوازی ﮐﻣﮏ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد) .رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ .(١٩٠
و از اﯾن ﺟﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ وﺟود ﻓراﮐﺳﯾونھﺎ در ﺣزب ،ھم ﻣﺧﺎﻟف وﺣدت
ﺣزب و ھم ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن آن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﺻور ﻧﻣﯽرود ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
وﺟود ﻓراﮐﺳﯾون ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وﺟود ﭼﻧدﯾن ﻣرﮐز ﺷده و وﺟود ﭼﻧدﯾن ﻣرﮐز ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎﯾش ﻋدم
وﺟود ﻣرﮐز ﻣﺷﺗرک در ﺣزب و ﺗﺟزﯾﮫی وﺣدت اراده ،ﺿﻌف و از ھم ﭘﺎﺷﯾدن اﻧﺿﺑﺎط و
ﺑﺎﻻﺧره ﺿﻌف و ﺗﺟزﯾﮫی دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳت .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم ،ﮐﮫ ﺑر
ﺿد دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣوده و ﻣﺎﯾل ﺑﮫ آوردن ﭘروﻟﺗرھﺎ در رأس ﻗدرت ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭼﻧﯾن ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﻣﯽ را ﻣﺛل آزادی ﻓراﮐﺳﯾون ﺑرای ﺧود ﻣﺟﺎز ﺷﻣﺎرﻧد ،زﯾر آنھﺎ
اﺑدا ً ﺑﮫ اﻧﺿﺑﺎط آھﻧﯾن اﺣﺗﯾﺎج ﻧدارﻧد .وﻟﯽ اﺣزاب ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫی ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧود را ﺑر ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺣﮑوﻣت و اﺳﺗﺣﮑﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳﺗوار
ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ،ﻧﮫ »ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم« را ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻗﺑول ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ آزادی ﻓراﮐﺳﯾون را.
ﺣزب ﻋﺑﺎرت اﺳت از وﺣدت ارادهﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﻗﺳم ﻓراﮐﺳﯾون ﺑﺎزی و ﺗﺟزﯾﮫی اﻗﺗدار در
داﺧل ﺣزب ﻣﻧﺎﻓﯽ اﺳت.
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ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن راﺟﻊ ﺑﮫ »ﺧطر ﻓراﮐﺳﯾون ﺑﺎزی از ﻧﻘطﮫ ﻧظر وﺣدت ﺣزب
و ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن وﺣدت ارادهی دﺳﺗﮫی ﭘﯾش آھﻧﮓ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﯾﺷرﻓت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« ،ﮐﮫ دز ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫی ﻣﺧﺻوص ﮐﻧﮕرهی دھم ﺣزب ﻣﺎ
»راﺟﻊ ﺑﮫ وﺣدت ﺣزب« 25ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ ﻟﻧﯾن »ﻣﺣو ﮐﺎﻣل ھر ﻗﺳم ﻓراﮐﺳﯾون ﺑﺎزی« و »اﻧﺣﻼل ﻓوری
ﮐﻠﯾﮫی دﺳﺗﺟﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾل ﺷدهاﻧد ﺑﻼاﺳﺗﺛﻧﺎء« ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ
»اﺧراج ﺣﺗﻣﯽ و ﻓوری از ﺣزب ﺧواﺳﺗﺎر ﺑود) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫی »راﺟﻊ ﺑﮫ
وﺣدت ﺣزب«(
 -۶ﺣزب ،ﺑﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧود از ﻋﻧﺎﺻر اﭘورﺗوﻧﯾﺳت اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺳرﭼﺷﻣﮫ و ﻣﻧﺷﺎء
ﻓراﮐﺳﯾون ﺑﺎزی در ﺣزب ،ﻋﻧﺎﺻر اﭘورﺗوﻧﯾﺳت آن ھﺳﺗﻧد .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮏ طﺑﻘﮫی ﻣﻧزوی
ﻧﯾﺳت .ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرج ﺷده از ﻣﯾﺎن دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧرده ﺑورژوازی ﺷﮭر و روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗرﻗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺻورت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ درآﻣدهاﻧد ،ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺳوی ﺣزب روان ھﺳﺗﻧد .ﺿﻣﻧﺎ ً ﺗﺟزﯾﮫی ﻗﺷرھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳتھﺎ ﮐﮫ ﺑورژوازی از ﺳود اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣرات طﻌﻣﮫﯾﯽ
ھم ﺟﻠوی آنھﺎ ﻣﯽاﻧدازد در ﺟرﯾﺎن اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»اﯾن ﻗﺷر ﮐﺎرﮔران ﺑورژوا ﺷده و ﯾﺎ »ﮐﺎرﮔران اﺷراف ﻣﻧش« ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر طرز
زﻧدﮔﯽ و ﻣﻘدار ﻣزد و ﻋﻘﯾدهی ﺧود ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺧرده ﺑورژوا ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه
ﻋﻣدهی ﺑﯾناﻟﻣﻠل دوم و اﻣروزه ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻋﻣدهی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ(
ﺑورژوازی ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا اﯾنھﺎ در داﺧل ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﻋُﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺑورژوازی و اﻣرﺑران ﮐﺎرﮔری طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ؟داری  ...ھﺎدﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ رﻓرﻣﯾﺳم
و ﺷووﻧﯾﺳم ھﺳﺗﻧد« )رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ١٩ﺻﻔﺣﮫ  – ٧٧ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺗﻣﺎم اﯾن دﺳﺗﺟﺎت ﺧرده ﺑورژوا ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ در ﺣزب راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ،در آن ﺟﺎ روح
ﺗزﻟزل و اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ،روح ﺗﻔرﻗﮫ و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی را داﺧل ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ھﻣﯾنھﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻓراﮐﺳﯾون ﺑﺎزی و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺳرﭼﺷﻣﮫی اﺧﻼل و اﻧﻔﺟﺎر ﺣزب از داﺧل
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺟﻧﮓ ﮐردن ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺻورت داﺷﺗن ﭼﻧﯾن »ﻣﺗﻔﻘﯽ« در ﻋﻘب ﺟﺑﮭﮫ،
ﻣﻌﻧﺎﯾش اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از دو طرف – ھم از ﺟﺑﮭﮫ و ھم از ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ
– ﺑﮫ آنھﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزهی ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧﺎﺻر و طرد آنھﺎ
از ﺣزب ﺷرط اوﻟﯾﮫی ﻣوﻓﻘﯾت در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت.
 - 25ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ »راﺟﻊ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺣﺰب« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه و از ﻃﺮف ﮐﻨﮕﺮهي دﻫﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در  16-8ﻣﺎرس  1921ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
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ﺗﺋوری »ﻏﻠﺑﮫ« ﺑر ﻋﻧﺎﺻر اﭘورﺗوﻧﯾﺳت از طرﯾق ﻣﺑﺎرزهی ﻓﮑری در داﺧل ﺣزب و
ﺗﺋوری »از ﻣﯾﺎن ﺑردن« اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻘط در ﭼﮭﺎر دﯾوار ﺣزب ،ﺗﺋوری ﭘوﺳﯾده و
ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾم آن ﻣﯽرود ﺣزب را ﺑﮫ ﻓﻠﺞ و ﻣرض ﻣزﻣن ﻣﺣﮑوم ﻧﻣوده ﺑرای ﺑﻠﻊ
و ﮐﺎم اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﺑﯾﺎﻧدازد و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑدون ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮕذارد و از اﺳﻠﺣﮫی ﻋﻣدهی
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺣروم ﺳﺎزد .اﮔر ﺣزب ﻣﺎ در ﺻﻔوف ﺧود ﻣﺎرﺗفھﺎ و دانھﺎ و
ﭘوﺗرﺳوفھﺎ و آﮐﺳﻠردھﺎ را ﻣﯽداﺷت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺷﺎھراه اﻓﺗﺎده ،ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت
ﺑﮕﯾرد و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺗﺷﮑﯾل دھد و از ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷود.
اﮔر ﺣزب ﻣﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾﺟﺎد وﺣدت داﺧﻠﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺻﻔوف ﺧوﯾش ﺷد ،ﻗﺑل
از ھﻣﮫ ﻋﻠﺗش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗواﻧﺳت ﺧود را از ﻟوث وﺟود اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﭘﺎک ﮐرده،
اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ را از داﺧل ﺧود ﺑﯾرون اﻧدازد .ﺗرﻗﯽ و اﺳﺗﺣﮑﺎم اﺣزاب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ از طرﯾق ﺗﻧظﯾف آنھﺎ از اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎ و رﻓرﻣﯾﺳت ھﺎ ،ﺳوﺳﯾﺎل –
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎل – ﺷووﻧﯾﺳتھﺎ ،ﺳوﺳﯾﺎل – وطن ﭘرﺳﺗﺎن و ﺳوﺳﯾﺎل –
ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳتھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺣزب ﺑﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫی ﺧود از ﻋﻧﺎﺻر اﭘورﺗوﻧﯾﺳت اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﺎ داﺷﺗن رﻓرﻣﯾﺳتھﺎ و ﻣﻧﺷوﯾﮏ ھﺎ در ﺻﻔوف ﺧود ،ﭘﯾروزی در اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن و ﻧﮕﺎھداری آن ﻣﺣﺎل اﺳت .اﯾن از روی اﺻول
روﺷن اﺳت .و اﯾن را ،ھم ﺗﺟرﺑﮫی روﺳﯾﮫ و ھم ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن آﺷﮑﺎرا ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣوده
اﺳت  ...در روﺳﯾﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر وﺿﻌﯾت ﺳﺧﺗﯽ روی داد ﮐﮫ ﺳرﻧﮕون ﺷدن
رژﯾم ﺷوروی ،در ﺻورت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ و رﻓرﻣﯾﺳت ھﺎ و
دﻣﮑراتھﺎی ﺧرده ﺑورژوا در داﺧل ﺣزب ﻣﺎ ،ﻗطﻌﯽ ﺑود  ...ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی ھﻣﮫ،
اﻣروز در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧﮓ ﻗطﻌﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﺑورژوازی ﺑر ﺳر
ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗدرت دوﻟت ﺟرﯾﺎن دارد .در ﭼﻧﯾن ﻟﺣظﮫﯾﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط دور ﮐردن
ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ ،رﻓرﻣﯾﺳتھﺎ و ﺗوراﺗﯾﺳتھﺎ از ﺣزب واﺟب اﺳت ﺑﻠﮑﮫ دور ﮐردن
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳوی »وﺣدت« ﺑﺎ
رﻓرﻣﯾﺳتھﺎ ﻣﯾل ﯾﺎ اظﮭﺎر ﺗﻣﺎﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد از ھر ﭘﺳت ﻣﺳﺋول ﺷﺎﯾد ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﻧﺑﺎﺷد
 ...در آﺳﺗﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب و در ﻟﺣظﮫی ﺟﻧﮓھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت در راه ﭘﯾروز
اﻧﻘﻼب ،ﮐﻣﺗرﯾن ﺗزﻟزل و ﺗردﯾدی در داﺧل ﺣزب ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫ را ھﻼک
ﮐﻧد و اﻧﻘﻼب را ﺧﻧﺛﯽ ﻧﻣوده ،ﻗدرت را از دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزد ،زﯾرا
اﯾن ﻗدرت ھﻧوز ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﺷده و ﻓﺷﺎر واردهی ﺑر آن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾروﻣﻧد اﺳت .اﮔر
ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﻣﺗزﻟزل در ﭼﻧﯾن وﻗﺗﯽ از ﺣزب دوری ﺟوﯾﻧد اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣوﺟب
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ﺿﻌف ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ ھم ﺣزب و ھم ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری و ھم اﻧﻘﻼب را ﻗوت
ﻣﯽﺑﺧﺷد) .رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢۵ﺻﻔﺣﮫ  ۴۶٣ ،۴۶٢و  – ۴۶۴ﭼﺎپ روﺳﯽ(.

٩
ﺳﺒﮏ ﮐﺎر
ﮔﻔﺗﮕو ﺑر ﺳر ﺳﺑﮏ ادﺑﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﻘﺻود ﻣن ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﮐردن و آن ﺻﻔت ﺧﺎﺻﯽ در
ﭘراﺗﯾﮏ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾپ ﻣﺧﺻوص ﻓﻌﺎل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد .ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﮑﺗب
ﺗﺋورﯾﮑﯽ و ﭘراﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾپ ﻣﺧﺻوص ﻓﻌﺎل ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و ﺳﺑﮏ
ﻟﻧﯾﻧﯽ ﻣﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺎر اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾن ﺳﺑﮏ ﮐدام اﺳت؟ ﺧﺻوﺻﯾﺎت آن ﭼﯾﺳت؟
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣذﮐور دو ﺗﺎ ھﺳﺗﻧد:
اﻟف -داﻣﻧﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ و
ب -ﮐﺎرﺑری آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ.
ﺳﺑﮏ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗرﮐﯾب اﯾن دو ﺻﻔت در ﮐﺎر ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ .داﻣﻧﮫی
اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ،ﭘﺎدزھری اﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ،وﻓﻘﮫی در ﮐﺎر ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ،ﺟﻣود
ﻓﮑری ،ﺑﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻧن و ﻋﺎدات آﺑﺎء و اﺟدادی .داﻣﻧﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ،آن ﻧﯾروی
ﺟﺎن ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر را ﺑﯾدار ﮐرده و ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق ﻣﯽدھد ،ﮔذﺷﺗﮫ را درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و
دورﻧﻣﺎ ﻣﯽدھد .ﺑدون آن ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت
وﻟﯽ اﮔر داﻣﻧﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑری آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗوأم ﻧﺷود ،در ﻋﻣل از ھر ﺟﮭت
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﯾﻠووﯾﺳم »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺧﺷﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔردد .ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺗﺑدﯾﻠﯽ ھر
ﻗدر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽﺷود ﻣﺛﺎل آورد .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ از ﻣرﺿﺎ ﻣﯾرزا ﺑﻧوﯾﺳﯽ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﻧﻘﺷﮫ
ﺳﺎزی »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﮐﮫ ﺳر ﻣﻧﺷﺎء آن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻗدرت ﺗﺻوﯾب ﻧﺎﻣﮫھﺎ در اﯾﺟﺎد و اﺻﻼح
ھر ﭼﯾز اﺳت ،اطﻼع ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﯾﮑﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن روﺳﯽ اﯾﻠﯾﺎ ارﻧﺑورگ در ﺣﮑﺎﯾت
»اﺳﮑوﻣﭼل« )ﺷﺧص ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣل اﻟﻌﯾﺎر( ﻧﻣوﻧﮫ ،از اﺷﺧﺎص ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﻣرض را
ﻣﺟﺳم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺷﺧص ﻣذﮐور »ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ« اﺳت ﮐﮫ ھدف ﺧود را ﺗرﺳﯾم ﺗﺻوﯾر اﻧﺳﺎن
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ﮐﺎﻣل اﻟﻌﯾﺎر ﻗرار داده و  ...در اﯾن »ﮐﺎر« »واﻣﺎﻧده اﺳت« .در ﺣﮑﺎﯾت اﻏراق زﯾﺎد ﺷده
اﺳت وﻟﯽ در اﯾن ﮐﮫ وی اﯾن ﻣرض را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده اﺳت ،ھﯾﭻ ﮐوﻧﮫ ﺗردﯾدی
ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﮔوﯾﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻣﺎﻧﻧد ﻟﻧﯾن اﯾن ﻧﺎﺧوﺷﯽ را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﻣورد
اﺳﺗﮭزاء ﻗرار ﻧداده اﺳت .اﯾن ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﯾرزا ﺑﻧوﯾﺳﯽ و ﺗﺻوﯾب ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾرون دادن را ﻟﻧﯾن
»ﮐﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﮐﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت و
ھﻧوز از آن اﺧراج ﻧﺷده ،ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد ھﻣﮫی ﻣﺳﺎﺋل را ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻدور
ﺗﺻوﯾب ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد) «.رﺟوع ﺑﮫ ﺟﻠد  – ٢٧ﺻﻔﺣﮫ – ۵٠
 – ۵١ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﻟﻧﯾن ﻣﻌﻣوﻻً اﻋﻣﺎل ﺳﺎده و ﻣﻌﻣوﻟﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﻣﺎت و ﺳﺧﻧﺎن ﺗوﺧﺎﻟﯽ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻗرار
ﻣﯾداد و ﺑدﯾن طرﯾق ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﺑﻧوﯾﺳﯽ و ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺎزی »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﺧﺎﻟف
روح و ﻧص ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﮐﻣﺗر ﺟﻣﻼت ﺗوﺧﺎﻟﯽ و ﭘر ﺳر و ﺻدا ،ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ﺳﺎده و ﻣﻌﻣوﻟﯽ «...
»ﮐﻣﺗر ھﺎی و ھوی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺟﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده وﻟﯽ
ﺣﯾﺎﺗﯽ  ...و واﻗﻌﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺟﻠد – ٢۴
ﺻﻔﺣﮫ  ٣۴٣و  – ٣٣۵ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﮐﺎرﺑری آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑرﻋﮑس ﭘﺎدزھری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺿد ﻣﺎﻧﯾﻠووﯾﺳم »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﻣﯾرزا
ﺑﻧوﯾﺳﯽ از روی ھوی و ھوس .ﮐﺎرﺑری آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ – آن ﻧﯾروی ﻣﻘﮭور ﻧﺷدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ اﺻرار ﻣﺟداﻧﮫی ﺧوﯾش ھر ﮔوﻧﮫ ﻣواﻧﻌﯽ را از ﭘﯾش ﭘﺎی
ﺧود ﺑرﻣﯾدارد وﻗﺗﯽ ﮐﺎری ﺷروع ﮐرد ،وﻟو ﮐوﭼﮏ ھم ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻧرﺳﺎﻧد و ﻧﯾروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺟدی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت.
وﻟﯽ ﮐﺎرﺑری آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ داﻣﻧﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ﺟﻣﻊ و ﺗوأم ﻧﺷود ،ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔذراﻧﯽ ﻣﺣدود و ﺑدون ﭘرﻧﺳﯾﭘﯽ ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﭘراﮐﺗﯾﺳﯾﺳم
ﻣﺣدود و ﮐﺎرﮔذراﻧﯽ ﺑدون ﭘرﻧﺳﯾﭘﯽ را ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐرارا ً ﺑﻌﺿﯽ »ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ« را ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾت و دوری از ﻋﻣل اﻧﻘﻼب ﮐﺷﺎﻧده اﺳت ،ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد؟ اﯾن ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﺧﺻوص
در ﺣﮑﺎﯾت ب .ﭘﯾﻠﻧﯾﺎک ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺳﺎل ﺑرھﻧﮫ« ﻣﺟﺳم ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ
از »ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎی« روس را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ دارای اراده ای ﻣﺣﮑم و ﻋزﻣﯽ راﺳﺦ ﺑوده
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و ﺧﯾﻠﯽ »ﻣﺟداﻧﮫ« »در ﺟرﯾﺎن« ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻓﺎﻗد دورﻧﻣﺎ ﺑوده و ﻧﻣﯽداﻧﻧد »ﭼﮫ ﮐﺎری
ﺑرای ﭼﮫ ﻣﻘﺻودی اﺳت« و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳررﺷﺗﮫی ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ را از دﺳت ﻣﯽدھﻧد .ھﯾﭻ
ﮐس اﯾن ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﮐﺎر ﮔذراﻧﯽ ﺑﯽ ﭘرﻧﺳﯾپ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻟﻧﯾن ﻣورد اﺳﺗﮭزاء ﻗرار ﻧداده
اﺳت .اﯾن ﻧﺎﺧوﺷﯽ را ﻟﻧﯾن »ﭘراﮐﺗﯾﺳﯾﺳم ﮐوﺗﮫ ﻓﮑراﻧﮫ« و »ﮐﺎر ﮔذراﻧﯽ از روی ﺑﯽ
ﺧودی« ﻣﯽﻧﺎﻣد .او در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن طرز ﮐﺎر ،ﮐﺎرھﺎی زﻧده و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺎدی و ﻟزوم داﺷﺗن
دورﻧﻣﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی روزﻣرهی ﻣﺎ ﻗرار داده ،ﺑدﯾن طرﯾق ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن
ﻣﯽﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﮐﺎر ﮔذراﻧﯽ ﺑدون ﭘرﻧﺳﯾپ ھﻣﺎن ﻗدر ﺑﺎ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾرزا
ﺑﻧوﯾﺳﯽ »اﻧﻘﻼﺑﯽ«.
ﺗرﮐﯾب داﻣﻧﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑری آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻋﺻﺎره و ﺣﻘﯾﻘت ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در ﮐﺎرھﺎی
ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ اﺳت .ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﺗرﮐﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫی ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﻧﻔر ﻓﻌﺎل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت
و از ﺳﺑﮏ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را در ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھد.

»ﭘراودا« ﺷﻣﺎره  ٢۶ ،١١١-١٠٨-١٠٧-١٠۵-١٠٣-٩٧-٩۶و  ٣٠آورﯾل-٩ -
 -١١-١۴-١۵-١٨ﻣﺎه ﻣﮫ ﺳﺎل ١٩٢۴
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