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، یعنی یک سال قبل از کشتھ شدنش بھ ١٩٣٩این مقالھ را لئون تروتسکی در اوت 
در حقیقت فصلی بود از بیوگرافی لنین کھ . دست یکی از مأموران استالین، نوشت

خود در فرانسھ شروع بھ نوشتن آن کرد، ولیکن ھرگز بھ  در زمان تبعیدتروتسکی 
  .بعدھا این مقالھ بھ صورت ضمیمھ کتاب بیوگرافی استالین چاپ شد. پایان نرسید

در این مقالھ تروتسکی نکات اصلی و اساسی توافق و یا اختالفات خود با لنین 
ب روسیھ اجماال درباره تئوری انقالب مداوم و کاربرد آن در رابطھ با انکشاف انقال

  .شرح می دھد

مھ ج، بھ فارسی تر١این مقالھ ابتدا از متن فرانسھ آن، جزوه کالسیک سرخ، شماره 
، پاث ١٩۴٠-١٩٣٩، نوشتھ ھای لئون تروتسکی(شده و بعدا با تازه ترین چاپ آن 

 . مقایسھ و تصحیح شده است) ١٩٧٣فایندر پرس، نیویورک 
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، کھ بھ آزمایشگاھی ١٩١٧برای انقالب  ”نھاییتمرین ”، نھ فقط بھ ١٩٠۵انقالب 
بدل شد کھ از دل آن تمامی گروھبندی ھای اصلی اندیشھ سیاسی روسیھ پدیدار 
گشت و ھمۀ گرایش ھا و سایھ روشن ھای درون مارکسیزم روسی، شکل گرفت یا 

ً مسألۀ خصلت تاریخی . ریزی شد طرح در مرکز مجادالت و اختالفات، طبیعتا
بینش ھا و  این مبارزت بین. ھ و مسیر آتی انکشاف آن جای می گرفتانقالب روسی

پیش بینی ھا بھ خودی خود مستقیماً بھ بیوگرافی استالین، کھ ھیچ شرکت مستقلی در 
ھمان چند معدود مقالۀ تبلیغی کھ وی پیرامون . این مباحث نداشت، مربوط نمی شود

شمار زیادی از بلشویک  .این موضوع نوشت، فاقد کمترین جاذبۀ تئوریک است
شرح . ھای اھل قلم، ھمان ایده ھا را، منتھا با توانایی بھ مراتب بیشتری ابراز داشتند

و توضیح انتقادی بینش انقالبی بلشویسم بنا بھ ماھیت اش جایش در یک بیوگرافی 
  . از لنین است

ز آن تا تئوری ھا سرنوشت خود را دارند، اگر چھ در دورة نخستین انقالب و بعد ا
 -یعنی زمانی کھ آموزه ھای انقالبی ساختھ می شد و تحقق می یافت -١٩٢٣سال 

بھ بعد وضعیت بھ سرعت  ١٩٢۴استالین ھیچ موضع مستقلی نداشت، لیکن از سال 
تغییر می کند، از این لحظھ ارتجاع بوروکراتیک و تجدید نظر شدید گذشتھ شروع 

نظریات گذشتھ دستخوش ارزیابی . شود فیلم انقالب برعکس گردانیده می. می شود
 در نگاه اول، جای تعجب ندارد کھ. می گیرند رھای جدید یا تفسیرھای جدید قرا

، در ”تروتسکیزم”، بھ عنوان سرمنشأ تمامی خطاھای فاحش ”انقالب مداوم”مفھوم 
از این پس تا سال ھا، نقد این بینش، محتوای اصلی کارھای . کانون توجھ قرار دارد

استالین و شرکای را تشکیل می  -اگر بشود این لغت را بکار گرفت  -”ئوریکت”
شاید بتوان گفت کھ کل استالینیزم، در سطح تئوریک، از درون نقد بھ تئوری . دھند

توضیح و تشریح این . فرمولھ شد، بیرون آمد ١٩٠۵انقالب مداومی کھ در سال 
ک ھا و بلشویک ھا ھم کھ تئوری، حتی بھ خاطر تمایزش از تئوری ھای منشوی

 .شده، حتی بھ شکل ضمیمھ کھ شده، باید در این کتاب گنجانده شود

با این حال عقب . یز عقب ماندگی آن استچمشخصھ انکشاف روسیھ قبل از ھر 
ماندگی تاریخی بھ معنای بازتولید سادة انکشاف کشورھای پیشرفتھ با صرفاٌ یک یا 

و تماماً   ”مرکب”ر یک صورتمندی اجتماعی دو قرن تأخیر، نیست، بلکھ این ام
جدید را بھ وجود می آورد کھ در آن آخرین دستاوردھای فنی و ساختاری سرمایھ 

بربریت فئودالی یا شبھ فئودالی ریشھ می دوانند، این  اتداری، در بطن مناسب
مناسبات را دگرگون  کرده و بر آن ھا مسلط می شوند و مناسبات ویژه ای را میان 

ٌ بھ دلیل تأخیر تاریخی، روسیھ تنھا کشور اروپایی بود . بقات ایجاد می کنندط دقیقا
کھ در آن مارکسیزم بھ مثابھ یک آموزه و سوسیال دموکراسی بھ عنوان یک حزب، 
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این طبیعی است کھ مسالھ . حتی پیش از انقالب بورژوا دموکراتیک بسیار رشد کرد
مبارزه برای سوسیالیزم مشخصاً در روسیھ ارتباط میان مبارزه برای دموکراسی و 

 .مشمول ژرف ترین تحلیل ھای تئوریک شود

ً نارودنیک ھا - دموکرات ھای ایده آلیست خرافاتی مآبانھ از این کھ انقالبِ  - عمدتا
آن ھا بھ این انقالب برچسب . پیش رو یک انقالب بورژوایی است سر باز می زدند

یک فرمول سیاسی خنثی، محتوای اجتماعی می زدند تا بھ واسطۀ  ”دموکراتیک”
  .از خودشان حتیکھ بلآن ھم نھ تنھا از دیگران،  - آن را پنھان سازند

اما پلخانف، بنیانگذار مارکسیزم روسی، در مبارزه علیھ نارودنیزم، از اوایل دھۀ 
نشان داد کھ ھیچ دلیلی ندارد کھ روسیھ مسیر انکشاف ویژه ای را  گذشھھشتاد قرن 

باید از برزخ سرمایھ داری عبور کند و  ”نفرین شده”ند، بلکھ مانند دیگر ملل طی ک
ً با دنبال کردن این مسیر آزادی سیاسی را کھ الزمھ مبارزه پرولتاریا برای  دقیقا

پلخانف نھ فقط  انقالب بورژوایی بھ عنوان . سوسیالیزم است، کسب خواھد کرد
انقالب سوسیالیستی را بھ  - می کرد  از انقالب سوسیالیستی جدا را تکلیف فوری

بلکھ برای ھر یک از این دو انقالب ھا ترکیب  - آینده ای نامعلوم موکول می کرد
آزادی سیاسی قرار بود بھ وسیلۀ . کامالً متفاوتی از نیروھا را در نظر می گرفت

پرولتاریا در اتحاد با بورژوازی لیبرال متحقق شود، پس از چند دھھ و در سطح 
تری از انکشاف سرمایھ داری، پرولتاریا در مبارزه ای مستقیم علیھ باال

   .اجرا در می آورد.بورژوازی، انقالب سوسیالیستی را بھ مرحلھ

 :نوشت ١٩٠۴از سوی دیگر لنین در اواخر سال 

بھ نظر روشنفکر روسی، ھمیشھ این طور می نماید کھ اگر قبول کند کھ «
است، آن را بی  رنگ و رونق کرده، حقیر انقالب ما یک انقالب بورژوایی 

از نظر پرولتاریا، مبارزه برای آزادی ھای ... شمرده و تنزل داده است
ً یک مرحلۀ  سیاسی و جمھوری دموکراتیک در جامعۀ بورژوایی، صرفا

 ».ضروری در مسیر مبارزه برای انقالب سوسیالیستی است

  : نوشت ١٩٠۵او در سال 

بھ . قدند کھ خصلت انقالب روسیھ بورژوایی استمارکسیست ھا کامالً معت«
چھ معنا؟ این بدان معناست کھ تحوالت دموکراتیکی کھ برای روسیھ الزم 
شده اند، بھ خودی خود بھ معنی تیشھ بھ ریشنھ سرمایھ داری زدن و از بین 
بردن سلطھ بورژوایی نبوده، بلکھ برعکس این تحوالت برای نخستین بار و 

راه را برای انکشاف وسیع سرمایھ داری  بھ شکل اروپایی بھ طور واقعی، 
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این تحوالت برای نخستین بار سلطھ بورژوازی را . و نھ آسیایِی باز می کنند
  »...بھ مثابۀ یک طبقھ ممکن خواھند ساخت

  : لنین تأکید داشت کھ

ما نمی توانیم از چارچوب بورژوا دموکراتیک انقالب روسیھ جھش کنیم، «
یعنی ما می  . انیم این چارچوب را بھ مقدار وسیعی وسعت دھیمبلکھ می تو

توانیم در درون جامعۀ بورژوایی شرایط بھ مراتب مساعدتری  برای مبارزة 
  ».آتی پرولتاریا بھ وجود آوریم

خصلت بورژوایی انقالب، نقطۀ . دوده، لنین از پلخانف پیروی می کردر این محد 
  .ی روس بودشروع ھر دو جناح سوسیال دموکراس

در تبلیغات خود از این فرمول  )استالین(در این شرایط،کامالً طبیعی است کھ ُکوبا 
او در . ھایی عام، کھ فصل مشترك بلشویک ھا و منشویک ھا بود، پا فراتر نگذارد

  : نوشت ١٩٠۵ژانویۀ 

مجلس مؤسساِن منتخب بر اساس حق رأی ھمگانی برابر، مستقیم و مخفی، «
این مجلس خواھد . چیزی است کھ باید اکنون برایش مبارزه کنیماین ھمان 

توانست جمھوری دموکراتیکی را کھ ما برای مبارزة خود در راستای 
 ».سوسیالیسم بھ آن نیاز فوری داریم، برایمان بھ ارمغان بیاورد

یک جمھوری بورژوایی، بھ مثابھ صحنھ مبارزات طبقاتی دراز مدت : چشم انداز
  . ھدف سوسیالیستی می باشددر راستای 

، یعنی پس از مباحثات بیشمار در مطبوعات پترزبورگ و خارج از ١٩٠٧در سال 
کشور و پس از یک آزمون جدی از پیش بینی ھای تئوریک در بوتۀ تجربیات 

  :، استالین نوشت)١٩٠۵(انقالب اول

ی بھ نظر می رسد در حزب ما بر سر این کھ انقالب ما انقالبی بورژوای« 
است، و این کھ این انقالب باید بھ نابودی نظام فئودالی و نھ نظام سرمایھ 
داری بیینجامد، و این کھ انقالب تنھا بھ یک جمھوری دموکراتیک می تواند 

 .»منجر شود ھمگی توافق دارند

استالین از این کھ انقالب از کجا شروع می شود چیزی نمی گوید، بلکھ از این کھ 
فقط ”ود صحبت می کند و کامالً و قاطعانھ آن را از قبل بھ یک بھ کجاختم می ش

جستجو در نوشتھ ھای او برای حتی یافتن . محدودمی کند ”جمھوری بورژوایی
اشاره ای بھ چشم انداز انقالب سوسیالیستی در رابطھ با انقالب دموکراتیک، عبث 
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تا رسیدن لنین  ١٩١٧موضع استالین حتی در جریان انقالب فوریھ سال . خواھد بود
  .بھ پترزبورگ، ھمین بود

تشخیص انقالب از نظر جامعھ شناسانۀ بھ مثابھ یک انقالب بورژوایی، برای 
پلخانف، آکسلرود و بھ طور کلی رھبران منشویسم، قبل از ھرچیز این ارزش 
سیاسی را داشت کھ از بدو امر از  تحریک بورژوازی توسط شبح سوسیالیزم، و از 

آکسلرود، تاکتیسین اصلی . او بھ اردوگاه ارتجاع جلوگیری می کرد ”رم دادن”
  می گفت کھ  ١٩٠۵منشویسم، در کنگرة وحدت آوریل 

در ... مناسبات اجتماعی روسیھ تنھا برای انقالب بورژوایی پختھ شده اند«
مواجھھ با فقدان ھمگانی حقوق سیاسی در کشور ما، از مبارزه مستقیم میان 

ر طبقات اجتماعی برای قدرت سیاسی حتی نمی توان پرولتاریا و دیگ
پرولتاریا درحال حاضر برای ایجاد شرایط توسغھ بورژوایی ... صحبت کرد

شرایط عینی تاریخی ایجاب می کند کھ سرنوشت . مبارزه می کند
پرولتاریای ما ھمکاری ناگزیر با بورژوازی در مبارزه علیھ دشمن مشترك 

  » .باشد

ی انقالب روسیھ از پیش بھ دگرگونی ھایی سازگار با منافع و بدین ترتیب محتوا
  .دیدگاه ھای بورژوازی لیبرال محدود  شده بود

بلشویسم بھ . ھمین جا است کھ اختالفات اساسی بین دو جناح آغاز می شود زدقیقاً ا 
ھیچوجھ قبول نداشت کھ بورژوازی روسیھ قادر خواھد بود کھ انقالب خود تا بھ 

لنین با قدرت و قاطعیت بھ مراتب بیشتری نسبت بھ پلخانف، مسألۀ . ندآخر برسا
. مرکزی انقالب دموکراتیک در روسیھ مطرح می کرد  مسألۀارضی را بھ عنوان 

  : او مکررا می گفت

نتیجھ گیری ھا درباره . مسالھ اصلی انقالب روسیھ، مسألۀ ارضی است«
یت توده ھا در مبارزه برای بر پایۀ وضع ... شکست یا پیروزی انقالب باید

  . »زمین استوار باشد

لنین ھم مثل پلخانف، دھقانان را یک طبقۀ خرده بورژوا می دید، و برنامۀ ارضی 
او در کنگرة وحدت پافشاری می . دھقانان را بھ عنوان برنامۀ پیشرفت بورژوایی

  :کرد کھ

داری  ، یک اقدام بورژوایی است کھ بھ توسعھ سرمایھ]زمین[کردن ملی«
انگیزه تحرک خواھد بخشید، مبارزة طبقاتی را تشدید خواھد کرد، تحرک 
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سرمایھ بھ بخش  شدن جنبش ارضی را تقویت می کند، موجب سرریز
   . »کشاورزی خواھد شد، بھای غالت را پایین خواھد آورد

بورژوایِی غیرقابل انکار انقالب ارضی، معھذا بورژوازی روسیھ  با وجود خصلت
صادره امالك بزرگ بود و درست بھ ھمین دلیل سعی در سازش با مخالف م

در برابر ایدة . سلطنت بر مبنای یک قانون اساسی از نوع پروسی حرکت می کرد
پلخانف مبنی بر اتحاد میان پرولتاریا و بورژوازی لیبرال، لنین ایدة اتحاد میان 

فۀ ھمکاری انقالبی این دو بنا بر نظریھ لنین وظی. پرولتاریا و دھقانان را قرار داد
سازی -، بھ مثابھ تنھا ابزار پاك”دیکتاتوری دموکراتیک”طبقھ، استقرار یک 

، ایجاد سیستمی از دھقانان آزاد و گشودن راه تھرادیکال روسیھ از زبالھ ھای فئودالی
 .انکشاف سرمایھ داری طبق الگوی امریکایی و نھ نمونھ پروسی

  :لنین نوشت 

تنھا از طریق یک دیکتاتوری می تواند بھ دست آید، چرا  پیروزی انقالب «
کھ تحقق دگرگونی ھایی کھ پرولتاریا و دھقانان بدان نیاز مبرم و فوری 
دارند، باعث مقاومت مستأصالنھ زمین داران، بورژوازی بزرگ و تزاریسم 

بدون دیکتاتوری، درھم شکستن این مقاومت و دفع تالش ھای . شد خواھد
اما این دیکتاتوری نھ یک دیکتاتوری . ، ناممکن خواھد بودضد انقالبی

و این دیکتاتوری  .سوسیالیستی، کھ یک دیکتاتوری دموکراتیک خواھد بود
بدون یک سلسلھ مراحل گذار (نخواھد توانست اساس سرمایھ داری را

در بھترین حالت قادر خواھد بود کھ بھ . از بین ببرد) تحوالت انقالبی
د، یک رژیم انشپوکال امالك بھ نفع دھقانان جامھ عمل ببازتقسیم رادی

دموکراتیک کامل و پیگیر منجملھ یک جمھوری برقرارکند، تمام 
خصوصیات آسیایی و فئودالی را نھ فقط از زندگی روزمرة روستا کھ ھمین 
طور از کارخانھ ریشھ کند، بھبود جدی وضع کارگران و ارتقای سطح 

  .»انجام شعلھ ھای انقالب را بھ اروپا بسط دھدزندگی را آغاز کنند، و سر

چرا کھ نھ از اصالحات قانون اساسی، . نظریھ لنین، یک گام بزرگی بھ جلو بود
بلکھ از اصالحات ارضی بھ مثابھ وظیفۀ محوری انقالب حرکت می کرد و تنھا 
ترکیب واقعگرایانھ نیروھای اجتماعی برای تحقق آن را  نشان می داد، با این حال 

بود  ”کراتیک پرولتاریا و دھقاناندیکتاتوری دمو”نقطھ ضعیف برداشت لنین، ایدة 
لنین خود زمانی کھ آن را صراحتاً بورژوایی خواند بر . کھ در ماھواً متناقض بود

مقصود او این بود کھ پرولتاریا . صحھ گذاشت ”دیکتاتوری”محدودیت بنیادی این 
بھ خاطر حفظ اتحاد خود با دھقانان، در انقالب پیش رو مجبور خواھد بود از طرح 
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اما این بھ معنای چشم پوشی پرولتاریا . قیم وظایف سوسیالیستی صرف نظر کندمست
در نتیجھ معنی این مطلب دیکتاتوری دھقانان . از اعمال دیکتاتوری خود می بود

  .بود، حتی اگر با مشارکت کارگران باشد

بھ عنوان مثال، در کنفرانس استکھلم . لنین درست ھمین را گفت بسیاریدر موارد 
ی تسخیر قدرت موضع ”اتوپیا”نظر پلخانف کھ علیھ  ، لنین در رد]١٩٠۶یل آور[

  :گرفت، گفت

طبق این برنامھ چھ . ما درباره چھ برنامھ ای بحث می کنیم؟ برنامۀ ارضی«
آیا لنین دارد قدرت . کسی قرار است قدرت را بھ دست گیرد؟ دھقانان انقالبی

  » نھ پرولتری را با این دھقانان خلط می کند؟

  : او با اشاره بھ خودش می گوید

لنین بین قدرت سوسیالیستی پرولتاریا و قدرت بورژوا دموکراتیک دھقانان «
  .»کامال فرق می گذارد

  : او با تعجب می افزاید 

اما مگر یک انقالب دھقانی پیروزمند بدون تسخیر قدرت بھ دست دھقانان «
  » انقالبی ممکن است؟

با شفافیت خاص، نقطھ ضعف موضع اش را آشکار می در این فرمول جدلی، لنین 
 .سازد

دھقانان در سراس کشوری پھناور کھ نقاط کلیدی اتصال آن ھا، شھرھا ھستند،  
نیستند، چرا کھ  ددھقانان خود حتی قادر بھ فرمولھ کردن منافع ویژه خو. پراکنده اند

پیوند اقتصادی . در نواحی مختلف، این منافع بھ شکل ھای مختلف ظاھر می شوند
میان ایاالت، بھ وسیلۀ بازار و راه آھن ایجاد می شود کھ ھر دو در دست شھرھا 

اگر دھقانان در جستجوی رھایی خود از محدودیت ھای روستا خارج شوند . ھستند
و منافع ویژه خود را تعمیم دھند، ناگزیر تحت وابستگی سیاسی شھرھا قرار می 

قشر : ناسبت اجتماعی خود ھم ناھمگون ھستندنھایتاً، دھقانان در م. گیرند
ً سعی می کند کھ دھقانان را وادار بھ اتحاد با ] دھقانان ثروتمند[کوالك طبیعتا

بورژوازی شھری کند، درحالی کھ قشر پائین روستا، بھ جانب کارگران شھری می 
در چنین شرایطی، دھقانان بھ عنوان دھقان کامالً ناتوان از تسخیر قدرت . آید

 .ھستند
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در چین باستان، انقالب ھا، دھقانان را بھ قدرت رساندند، یا بھ طور دقیق تر باید  
این امر ھر . خیزش ھای دھقانی را در رأس قدرت قرار دادند گفت رھبران نظامی

می انجامید، کھ از این  ”دھقانی”بار بھ بازتقسیم زمین و استقرار یک سلطنت جدید 
د رِبا و مجدداً خیزشی جدید، تاریخ دوباره از ابتدا آغاز می جا بھ بعد، با انباشت جدی

مادام کھ انقالب خصلت دھقانی محض خود را حفظ کند، جامعھ قادر نیست از . شد
تاریخ آسیای باستان، از جملھ  اساساین، . خارج شودبستھ  دور تسلل و دایرهاین 

ھر خیزش پیروزمند در اروپا از اواخر قرون وسطی، . تاریخ روسیۀ آسیایی است
بھ  .دھقانی، نھ یک حکومت دھقانی کھ یک حزب شھری چپگرا را بھ قدرت رساند

بیان دقیق تر، میزان موفقیت یک خیزش دھقانی متناسب بود با میزان موفقیت آن 
در روسیۀ بورژوایی قرن بیستم، از . در تقویت موضع بخش انقالبی جمیعت شھری

  .کرد ھم نمی توانحتی صحبت قالبی تسخیر قدرت بھ دست دھقانان ان

ھمان طور کھ گفتھ شد، رویکرد نسبت بھ بورژوازی لیبرال، معیار و سنگ محکی 
وف سوسیال دموکراسی متمایز می بود کھ انقالبیون را از فرصت طلبان در صف

انقالب روسیھ تا کجا می توانست پیش رود؟ ماھیت حکومت موقت انقالبی . دکر
؟ در مقابل چھ وظایفی قرار خواھد گرفت؟ و بھ چھ ترتیبی؟ این آتی چھ خواھد بود

پرسش ھا با تمام اھمیت شان، تنھا بر مبنای خصوصیات اساسی سیاست پرولتاریا 
می توانست بھ درستی مطرح شود، و بھ نوبھ خود خصلت این سیاست را بیش از 

پلخانف . ی کردھر چیز طرز برخورد پرولتاریا نسبت بھ بورژوازی لیبرال تعیین م
آشکارا و با سماجت این نتیجھ اساسی تاریخ سیاسی قرن نوزدھم را نادیده می 

ھر بار کھ پرولتاریا بھ مثابھ یک نیروی مستقل جلو می آید، بورژوازی بھ : گرفت
ھرچھ مبارزة توده ای بی پرواتر شود، بھ ھمان . اردوگاه ضد انقالب پناه می برد

تاکنون ھیچ کس . رتجاعی لیبرالیسم افزوده می شودنسبت ھم بر سرعت انحطاط ا
موفق بھ اختراع وسیلھ ای برای خنثی کردن تأثیرات قانون مبارزة طبقاتی نشده 

 .است

  : پلخانف تکرار می کرد) ١٩٠۵(طی سال ھای انقالب اول 

ما باید جلب حمایت احزاب غیر پرولتری را گرامی بداریم و نھ این کھ آنان «
  . »کاری از خود برانیمرا با ندانم 

حکیم مارکسیزم، با موعظھ ھای مالل آور و یکنواخت خود نشان می داد کھ 
می تواند یک فرد روشنفکر  ”ندانم کاری”. دینامیزم زندة جامعھ را نمی فھمد

لیکن طبقات و احزاب بھ واسطۀ منافع اجتماعی جلب و یا . حساس را بھ رنجاند
  : ف پاسخ می دادلنین بھ پلخان. رانده می شوند
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" ندانم کاری"با قطعیت می توان گفت کھ لیبرال ھا و زمینداران میلیون ھا «
ک ترین اقدام برای مصادرة زمین چرا بھ شما خواھند بخشید، ولیکن کو

  .»ھایشان را بر شما نخواھند بخشید

و نھ فقط زمینداران، ھمچنین اقشار باالی بورژوازی بھ خاطر اشتراک منافع 
. مالکیت، و تا حدودی از طریق سیستم بانکی، پیوند تنگاتنگی با زمینداران دارند

اقشار باالی خرده بورژوازی و روشنفکران بھ لحاظ مادی و معنوی بھ مالکین 
در . آن ھا ھمگی از جنبش مستقل توده ھا در ھراسند -بزرگ و متوسط وابستھ اند

بود کھ ده ھا میلیون نفر از  عین حال، بھ منظور سرنگونی تزاریسم، ضروری
ستمدیدگان را بھ یک یورش انقالبی قھرمانانھ و از خود گذشتھ برانگیخت کھ در 

توده ھا تنھا زیر پرچم منافع خود و در نتیجھ با . دنمقابل ھیچ چیزی از پا نایست
روحیھ تخاصم آشتی ناپذیر نسبت بھ طبقات استثمارگر و قبل از ھمھ نسبت بھ 

اپوزیسیون بورژوازی از  ”رمیدن”لذا . می توانند بھ قیام برخیزند زمینمالکین 
ست و بھ وسیلھ دیپلماسی یا اکارگران و دھقانان انقالبی، قانون ذاتی خود انقالب 

  .نمی توان از آن احتراز کرد "کاردانی"

برخالف . ھرماه کھ سپری می شد ارزیابی لنینیستی لیبرالیزم بیشتر تائید می شد
نشویک ھا، کادت ھا نھ تنھا خود را آماده نمی کردند کھ در رأس انقالب انتظار م

قرار گیرند، بلکھ برعکس بیش از پیش رسالت تاریخی خود را در  "بورژوائی"
  .مبارزه علیھ این انقالب در می دیدند

پس از درھم شکستھ شدن قیام دسامبر، لیبرال ھا کھ در سایھ دومای زودگذر در 
قرار گرفتند، با تمام نیرو سعی می کردند کھ رفتار خود را در  مرکز صحنھ سیاست

، یعنی در زمانی ١٩٠۵قبال سلطنت مطلقھ توجیھ کنند، و بھ خاطر آن کھ در پاییز 
بھ خطر افتاده بود، بھ خاطر این کھ بھ حد  ”فرھنگ”کھ مقدس ترین ستون ھای 

رھبر لیبرال ھا، . کنند کافی عیھ انقالبیون مبازه نکرده بودند، ازخود رفع اتھام
میلیوکوف، کھ مذاکرات پشت پرده را با کاخ زمستانی پیش می برد، در مطبوعات 

کادت ھا حتی نمی توانستند  ١٩٠۵کامالً بھ درستی اثبات می کرد کھ در پایان سال 
  : او نوشت. در مقابل توده ھا ظاھر شوند

ھ چرا حزب در را سرزنش می کنند ک] کادت[کسانی کھ این رورھا حزب «
نیامد با سازماندھی نشست ھا، علیھ توھمات انقالبی تروتسکیزم  روزھاآن 

جو سیاسی ای کھ آن زمان بر تجمعات عمومی دموکراتیک ... اعتراض کند،
  . »حکمفرما بود را یا نمی فھمند و یا بھ یاد ندارد
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بود کھ ، سیاست مستقل پرولتاریا ”توھمات تروتسکیزم”مقصود رھبر لیبرال از 
ھمدردی پایین ترین الیھ ھای شھری، سربازان، دھقانان و تمامی ستمدیدگان را بھ 

را از خود  ”جامعھ تحصیل کرده”سوی شوراھا جلب می کرد و بھ ھمین خاطر، 
آن ھا بیش از پیش مجبور می . منشویک ھا پا بھ پای ھمین ھا تکامل یافتند. راند

 ١٩٠۵توجیھ کنند، چرا کھ آن ھا پس از اکتبر شدند کھ خود را در برابر لیبرال ھا 
توضیحات مارتوف، مبلغ ماھر منشویک . در بلوکی با تروتسکی ظاھر شده بودند

توده ھا، را امر  ”توھمات انقالبی”ھا، بھ این خالصھ می شد کھ اعطای امتیاز بھ 
 .ضرروی می دید

در تفلیس گروھبندی ھای سیاسی درست بر ھمان مبنای اصولی شکل گرفتھ بودند 
  : ژوردانیا، رھبر منشویک ھای قفقاز، نوشت کھ. کھ در پترزبورگ وجود داشت

خرد کردن ارتجاع، برای حصول و اجرای قانون اساسی، بستگی خواھد «
داشت بھ وحدت آگاھانھ و تالش در جھت تشریک مساعی نیروھای 

درست است کھ دھقانان بھ ... ولتاریا و بورژوازی برای یک ھدف واحدپر
جنبش کشیده خواھند شد، یک خصلت اساسی بھ آن خواھند بخشید، اما نقش 
تعیین کننده را این دو طبقھ ایفا خواھند کرد، درحالی کھ جنبش دھقانی در 

  . »حکم آب برای آسیاب آن ھا خواھد بود

این کھ سیاست آشتی ناپذیر نسبت بھ بورژوازی، کارگران لنین ترس ژوردانیا را از 
  :را محکوم بھ درماندگی خواھد کرد، بھ تمسخر می گرفت

احتمالی پرولتاریا در انقالب دموکراتیک  شدن نزویمژوردانیا از مسألۀ «
از ھمۀ متحدین ممکن ! فراموش می کند دھقانان را... بحث می کند

او . زمیندار را می شناسد و شیفتۀ آن ھاستپرولتاریا، او فقط لیبرال ھای 
  » !و آن ھم در قفقاز. دھقانان را نمی شناسد

ھرچند استدالل ھای لنین در اساس صحیح بود، در یک مورد ولی مسألھ را بیش از 
نکرده بود و ھمانطور کھ از  ”فراموش”ژوردانیا دھقانان را . حد ساده می کرد

وانستھ احتماالً دھقانان را در قفقاز فراموش کرده اشارة خود لنین ھم پیداست، نمی ت
باشد، چرا کھ در این جا دھقانان توفان آسا طی مقطعی زیر پرچم منشویک ھا بھ پا 

معھذا ژوردانیا دھقانان را نھ بھ مثابھ یک متحد سیاسی، بلکھ بھ . خواستھ بودند
با پرولتاریا منزلھ یک دژکوب تاریخی در نظر می گرفت کھ بورژوازی در اتحاد 

او اعتقاد نداشت کھ دھقانان می توانند . می توانست و می بایست از آن استفاده کند
در انقالب نیرویی رھبری کننده و یا حتی مستقل باشند و در این مورد اشتباه ھم 
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قیام دھقانی را تا پیروزی  بودنمی کرد، اما او اعتقاد ھم نداشت کھ پرولتاریا قادر 
  .خطای مھلک او ھم ھمین بودو . رھبری کند

ایدة منشویکی اتحاد پرولتاریا با بورژوازی در حقیقت بھ معنای انقیاد کارگران و 
تخیلگرایی ارتجاعی این برنامھ، ازاین جا سرچشمھ می . دھقانان بھ لیبرال ھا بود

ھمان بورژوازی را از  بودن عامل انقالبگرفت کھ افتراق بیش از پیش طبقات، 
: در مورد این مسألۀ اساسی، کامالً حق با بلشویک ھا بود. فلج کرده بود منتفیابتا 

دنبال اتحاد با بورژوازی لیبرال دویدن، ناگزیر سوسیال دموکراسی را در برابر 
، منشویک ھا ھنوز ١٩٠۵در سال . جنبش انقالبی کارگران و دھقانان قرار می داد

. خود نداشتند ”بورژوایی”تئوری انقالب شھامت کافی را برای نتیجھ گیری الزم از 
  .، آن ھا نظریات خود را بھ نتایج منطقی آن رساندند و سرشکستھ شدند١٩١٧در 

در مورد مسألۀ برخورد با لیبرال ھا، استالین طرفدار  ١٩٠۵طی سال ھای انقالب 
باید گفت کھ طی این دوره، حتی اکثریت توده ھای عادی منشویک ھا ھم . لنین بود

ر مورد مسائل مربوط بھ اپوزیسیون بورژوائی، بھ لنین نزدیک تر بودند تا بھ د
با این حال . خوار شمردن لیبرال ھا، سنت ادبی رادیکالیسم روشنفکری بود. پلخانف

در روشن شدن این ) استالین(جستجو برای یافتن ادای سھم مستقل از جانب ُکبا 
ی جدید یا حتی یک فرمول یاستدالل ھامسألھ، در تحلیل مناسبات اجتماعی قفقاز، 

رھبر منشویک ھای . بندی جدید متفاوت از استدالل ھای قدیم، بیھوده خواھد بود
. قفقاز، ژوردانیا، نسبت بھ پلخانف بھ مراتب مستقل تر بود تا استالین نسبت بھ لنین

  : ژانویھ نوشت ٩ُکبا پس از 

ریکھ متزلزل تزار را نجات حضرات لیبرال ھا بیھوده دنبال این ھستند کھ ا«
توده ھای بھ پا ... دبھ سوی تزار دست کمک دراز می کنندھند، بیھوده 

بلھ، آقایان، تالش ... خاستۀ مردم آماده انقالب می شوند و نھ سازش با تزار
اجتناب ناپذیر است، ھمان قدر انقالب روسیھ در . ھای شما بیھوده است

می توانید مانع طلوع آفتاب شوید؟  مگر.اجتناب ناپذیر است کھ طلوع آفتاب
  »!مسألھ این است

دو سال و نیم بعد، با تقلید کلمھ بھ کلمھ . ُکبا بیش از این پیش نرفت. و غیره و غیره 
  : لنین، نوشت

نمی تواند نیروی محرکھ باشد، . انقالبی است بورژوازی لیبرال روسیھ ضد«
ب است و باید مبارزه ای او دشمن قسم خوردة انقال. چھ رسد رھبر انقالب

  .»سرسختانھ علیھ اش دامن زد
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با این حال، دقیقاً بر سر ھمین مسألۀ اساسی بود کھ طی ده سال بعدی استالین کامال 
از تشکیل یک بلوك با  ١٩١٧ریۀ دگردیس می شود و در جریان انقالب فو

در یک  ژوازی لیبرال استقبال کرده و دست آخر پرچمدار اتحاد با منشویک ھابو
تنھا رسیدن لنین بھ روسیھ بود کھ بھ این سیاست مستقل استالین کھ . حزب واحد بود

  .لنین آن را مضحکھِ مارکسیزم خواند، بھ طور ناگھانی پایان داد

می دیدند  ”استثمارشدگانی”و  ”زحمتکشان”نارودنیک ھا، کارگران و دھقانان را 
مارکسیست ھا، دھقانان را بھ  .اندکھ ھمگی بھ طور یکسان در سوسیالیزم ذینفع 

مثابۀ خرده بورژواھایی درنظر می گرفتند کھ تنھا تا آن حد می توانند سوسیالیست 
نارودنیک ھا با . ند کھ بھ لحاظ مادی یا معنوی، از دھقان بودن ببرندباش

احساساتگرایی خاص خود، این خصلتبندی جامعھ شناسانھ را ھمچون یک لوث 
مبارزه اصلی میان گرایش ھای انقالبی روسیھ طی دو . ی دانستنداخالقی دھقانان م

 . نسل بر سر این مسائل بود

برای درك مجادالت آتی میان استالینیزم و تروتسکیزم، ضروری است کھ باره 
دیگر تأکید کنیم کھ مطابق کل سنت مارکسیستی، لنین ھرگز برای لحظھ ای ھم 

برعکس، لنین . پرولتاریا در نظر نگرفتھ بود دھقانان را بھ منزلھ متحد سوسیالیستی
ناممکن بودن انقالب سوسیالیستی در روسیھ را دقیقاً از سنگینی وزنھ دھقانان نتیجھ 

این ایده در تمامی مقاالت او کھ بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم بھ مسألۀ . می گرفت
   .ارضی می پردازد، مشھود است

  : لنین نوشت ١٩١۵در سپتامبر 

 باشد از جنبش دھقانی تا حدی کھ یک جنبش انقالبی دموکراتیک ما«
خود را آماده می کنیم کھ بھ ) از ھمین حاال و بالفاصلھ(ما . پشتیبانی می کنیم

کل . پرولتری شود با آن مبارزه کنیم ھمان نسبت کھ جنبشی ارتجاعی و ضد
  » ...چکیده مارکسیزم در ھمین وظیفۀ دوگانھ نھفتھ است

نین پرولتاریای غرب و تا حدی ھم عناصر نیمھ پرولتر روستاھای روسیھ در نظر ل
او با پافشاری خاص . بودند، ولی نھ ھرگز دھقانان بھ طور عامسوسیالیستی  انمتحد

  : خود تکرار می کرد

ما از طریق ھر اقدامی، از جملھ مصادره، از آغاز تا پایان، از دھقانان بھ «
و نھ حتی بعدھا، (حمایت می کنیم و بعدھا طور اعم در برابر زمینداران 

از پرولتاریا در برابر دھقانان بھ طور اعم حمایت می ) بلکھ در آن واحد
  »کنیم
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  : لنین نوشت ١٩٠۶در مارس 

دموکراتیک پیروز خواھند شد و با این   -دھقانان در انقالب بورژوا«
. د رسیدپیروزی شھامت انقالبی اشان در مقام دھقانان بھ پایان خواھن

دموکراتیک پیروزی خواھد یافت، و با این  - پرولتاریا در انقالب بورژوا
  . »پیروزی تازه روحیۀ انقالبی سوسیالیستی خود را واقعا انکشاف خواھد داد

  : او در ماه مھ ھمان سال تکرار کرد کھ

ی است برای امبارزه . جنبش دھقانان، جنبش یک طبقۀ دیگری است«
  . »ای فئودالیسم است و نھ علیھ سرمایھ داریروبیدن تمامی بقای

. این دیدگاه را می توان در یک یک مقاالت و در ھمھ مجلدات آثار لنین مشاھده کرد
طرز بیان زبان و مثال ھا تغییر می کند، اما اندیشھ اصلی بھ ھمان شکل باقی می 

سوسیالیستی  اگر لنین دھقانان را یک متحد. غیر از این ھم نمی توانست باشد. ماند
در نظر می گرفت، دیگر کوچکترین دلیلی نداشت کھ بر روی خصلت بورژوایی 

بھ وظایف صرفا  ”دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان”انقالب پا فشاری کند و 
کم بھا ”در آن موارد کھ لنین نویسندة این کتاب را بھ . دشودموکراتیک محدود 

من گرایش ھای  کھ ھ ھیچ وجھ این نبودمنظورش ب بھ دھقانان متھم می کرد، ”دادن
از نظر  - می گرفتم، بلکھ برعکس مقصودش این بود  هسوسیالیستی دھقانان را نادید

توانایی نسبت بھ دموکراسی ،  -کھ من نسبت بھ استقالل دھقانان از بورژوا - لنین
دھقانان بھ ایجاد قدرت ویژه خود و از این رو جلوگیری از استقرار دیکتاتوری 

 .وسیالیستی پرولتاریا شناختی ناقص داشتمس

، ١تنھا در سال ھای ارتجاع ترمیدوری ارزیابی مجدد ارزش ھا در مورد این مسألھ
از این پس اعالم . کھ آغازش تقریباً ھمزمان بود با بیماری و مرگ لنین، شروع شد

 شد کھ اتحاد کارگران و دھقانان روسیھ بھ خودی خود تضمینی کافی در برابر
خطرات بازگشت بھ عقب و وثیقھ خدشھ ناپذیر جھت تحقق سوسیالیسم در محدوده 

با  "انقالب جھانی"استالین با جایگزین کردن تئوری . مرزھای اتحاد شوروی است
، ارزیابی مارکسیستی از دھقانان را "سوسیالیسم در یک کشور"تئوری 

نامید، و بھ عالوه آن ھم نھ فقط در ارتباط با حال، بلکھ در رابطھ با  "مزتروتسکی"
 .کل گذشتھ

البتھ می توان این پرسش را طرح کرد کھ آیا دیدگاه کالسیک مارکسیستی درباره  
لیکن این موضوع ما را از حدود بررسی فعلی . دھقانان اشتباه از کار درآمد یا نھ

ست بگوئیم کھ ارزیابی مارکسیزم از دھقانان، بھ در این جا کافی ا. دور خواھد کرد
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مارکس خود . مثابھ یک طبقھ غیر سوسیالیست ھرگز خصلتی مطلق و ایستا ندارد
در شرایط . گفت کھ یک دھقان صرفا خرافاتی نیست، بلکھ توانایی استدالل ھم دارد

ریا رژیم دیکتاتوری پرولتا. در حال تغییر، ماھیت خود دھقان ھم تغییر می کند
. امکانات وسیعی را برای تأثیرگذاری بر دھقانان و بازآموزی آن ھا فراھم کرد

  .تاریخ ھنوز این امکانات را بھ پایان نرسانده است

با این وجود اکنون روشن است کھ نقش رو بھ رشد قھر دولتی در اتحاد جماھیر 
س از شوروی، رویکرد نسبت بھ دھقانان را کھ وجھ تمایز مارکسیست ھای رو

با این حال . نارودنیک ھا بود، نھ فقط رد نکرده، بلکھ اساساً بھ اثبات رسانیده است
امروز وضعیت از این نظر ھرچھ باشد، پس از گذشت بیست سال از عمر رژیم 

تردیدی نیست کھ تا انقالب اکتبر یا درست بگوییم تا سال  دیگر جای ھیچجدید، 
دھقانان را یک   - بھ خصوص لنین  -ا ، ھیچ کس در اردوگاه مارکسیست ھ١٩٢۴

لنین تکرار می کرد کھ بدون کمک . عامل سوسیالیستی تغییر و تحوالت نمی دید
. انقالب پرولتری در غرب، بازگشت سرمایھ داری در روسیھ اجتناب ناپذیر است

بوروکراسی استالینیستی چیزی نیست جز نخستین مرحلھ : او اشتباه نمی کرد
 .بازگشت بورژوازی

اما . ما در باال نقاط تمایز دو جناح اصلی سوسیال دمکراسی روسیھ را تحلیل کردیم 
، یک موضع سوم ھم مطرح شده بود کھ ١٩٠۵انقالب  آستانھآن ھا، و در  پا بھ پای

در آن سال ھا تقریبا کامال ناشناختھ باقی ماند، و ما مجبوریم در این جا با تمام 
 ١٩١٧نھ فقط بھ این خاطر کھ رویدادھای سال . جزئیات الزم  آن را شرح دھیم

صحت آن را تأیید کردند، بلکھ بھ خصوص بھ این دلیل کھ ھفت سال پس از انقالب 
اکتبر، این بینش پس از وارونھ شدن اش، نقشی پیش بینی نشده در تکامل سیاسی 

 . استالین و کل بوروکراسی شوروی ایفا نمود

این جزوه . لم تروتسکی در ژنو منتشر شدجزوه ای بھ ق ١٩٠۵در آغاز سال 
نویسنده بھ این نتیجھ . را تحلیل کرده بود ١٩٠۴وضعیت سیاسی روسیھ در زمستان 

رسد کھ ظرفیت کارزار مستقل طومارھای اعتراضی و برپایی ضیافت ھا از می 
سوی لیبرال ھا، دیگر بھ پایان رسید بود، روشنفکران رادیکالی کھ بھ لیبرال ھا امید 

جنبش دھقانی داشت شرایط . بستھ بودند، ھمراه با آن ھا بھ بن بست رسیده بودند
مساعدی برای پیروزی مھیا می کرد، اما قادر بھ تضمین پیروزی نبود، تنھا از 
طریق قیام مسلحانۀ پرولتاریا تعیین تکلیف نھایی ممکن بود، و مرحلھ بعدی در این 

 "پیش از نُھم ژانویھ" وان این جزوه،عن. اعالم شده بود مسیر، اعتصاب عمومی
موج نیرومند . پترزبورگ نوشتھ شده بود "یکشنبۀ خونین"بود، چرا کھ پیش از 
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اعتصابات کھ پس از این تاریخ سر رسید، ھمراه با درگیری ھای مسلحانۀ اولیھ ای 
کھ این اعتصابات را تکمیل می کردند، تأییدی صریح بر پیش بینی استراتژیک این 

 .بود جزوه

پارووس، یک مھاجر سیاسی روس کھ در آن روزھا یک نویسندة آلمانی نویس  
پارووس یک شخصیت . برجستۀ شده بود، مقدمھ ای بر این جزوة من نوشتھ بود

استثنایی خالقی بود کھ ھمان طور کھ می توانست تحت تاثیر عقاید دیگران واقع 
آن تعادل درونی و عشق کافی  او. شود دیگران را ھم با عقاید خود غنی می ساخت

برای کار را نداشت تا در مقام یک متفکر و نویسنده استعدادھایش بتواند سھمی 
بی تردید او در رشد شخصی من، بھ . شایستھ در جنبش کارگری داشتھ باشد

چند سال پیش از . اجتماعی دوران ما، تأثیر داشت  -خصوص در مورد درك انقالبی
ووس با شور و شوق از ایدة یک اعتصاب عمومی در آلمان نخستین دیدار ما، پار

دفاع کرده بود، اما در آن زمان آلمان یک دورة طوالنی رونق صنعتی را می 
وفق می داد، و بھ  ٢د، سوسیال دموکراسی خود را با رژیم وھن زولرننگذرا

پارووس . تبلیغات انقالبی یک خارجی با بی تفاوتی تمسخرآمیزی برخورد می کرد
کھ دو روز پس از رویدادھای خونین پترزبورگ با جزوة دستنویس من آشنا شده 

من در نظریھ  درپرولتاریای روسیۀ عقب مانده  بود، پیش بینی نقشی استثنایی ای کھ
 .می بایست بازی می کرد، او را سخت مسخر می کند

ائل چند روزی کھ در مونیخ با ھم گذراندیم، سرشار از گفتگو ھایی بود کھ مس
مقدمھ ای . بسیاری را برای ھر دوی ما روشن کرد و ما را بھ ھم نزدیک تر کرد

کھ پارووس در آن زمان بر جزوه من نوشت، قاطعانھ بخشی از تاریخ انقالبی 
طی چند صفحھ، او ویژگی ھای اجتماعی روسیۀ عقب مانده را . روسیھ شده است

ودند، اما ھیچ کسی نتایج روشن کرد، خصوصیاتی کھ گرچھ پیشتر شناختھ شده ب
   :پارووس نوشت کھ  .الزم را از آن ھا استنتاج نکرده بود

پایھ رادیکالیسم سیاسی اروپای غربی، ھمان طور کھ ھمھ می دانند، عمدتاً «
یعنی پیشھ وران صنایع دستی، و بھ طور کلی آن . خرده بورژوازی بود

پیشی گرفتھ بود،  بخشی از بورژوازی کھ نھ فقط توسعۀ صنعتی از آن ھا
در روسیھ، ... بلکھ ھمزمان طبقۀ سرمایھ دار ھم آن را بھ حاشیھ رانده بود

یافتند تا  طی دورة پیشا سرمایھ داری، شھرھا بیشتر با الگوی چینی تکامل
مراکز اداری بودند، با خصلت صرفاً بوروکراتیک،  شھرھا. الگوی اروپایی

از نظر روابط اقتصادی، نقش  سیاسی، درحالی کھ بدون کوچکترین اھمیت
نان مراکز تجاری، یعنی بازارھا را برای محیط اجتماعی زمینداران و دھقا
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ھا چندان توسعھ نیافتھ بودند کھ فرایند سرمایھ ھنوز این شھر. ایفا می کردند
داری با آغاز ایجاد شھرھای بزرگ از نوع خاصی، یعنی شھرك ھای 

درست ھمان ... جلوی این توسعھ را گرفتکارخانھ و مراکز تجارت جھانی، 
عاملی کھ از توسعھ دموکراسی خرده بورژوایی جلوگیری کرده بود، یعنی 

عاملی شد بھ نفع آگاھی طبقاتی  ، خودانکشاف ضعیف  پیشھ وران تولیدی
 ...پرولتاریا مستقیما در کارخانھ ھا متمرکز شده بود. پرولتاریا در روسیھ

لیکن آن ھا تنھا . تری بھ جنبش کشیده خواھند شدتوده ھای دھقانی چھ بیش
دولت را  ققادرند بر ھرج و مرج سیاسی در روستاھا بیافزایند و از این طری

در . تضعیف کنند، آن ھا نمی توانند یک ارتش انقالبی منسجم ایجاد کنند
نتیجھ با انکشاف انقالب، سھم پرولتاریا از کار سیاسی بھ مراتب بیشتر 

و  کردخواھد  رشدھمراه با این، خودآگاھی سیاسی پرولتاریا . خواھد شد
 ...انرژی سیاسی اش ھم رو بھ افزایش خواھد گذاشت

یا باید  :سوسیال دموکراسی بر سر یک دوراھی قرار خواھد گرفت 
مسئولیت حکومت موقت را بر عھده گیرد و یا این کھ خود را از جنبش 

سیال دموکراسی، کارگران این فارغ از نحوه عمل سو. کارگری دور کند
سرنگونی انقالبی در روسیھ ... حکومت را، حکومت خود تلقی خواھند کرد،

حکومت موقت انقالبی در روسیھ، . تنھا توسط کارگران می تواند انجام گیرد
اگر سوسیال دمکراسی در رأس . حکومت دموکراسی کارگری خواھد بود

د در آن صورت این حکومت، جنبش انقالبی پرولتریای روسیھ قرار گیر
 ...حکومت سوسیال دموکراتیک خواھد بود

حکومت موقت سوسیال دموکراتیک، قادر بھ انجام یک سرنگونی  
سوسیالیستی در روسیھ نخواھد بود، اما فرایند از بین رفتن حکومت مطلقھ و 
استقرار جمھوری دموکراتیک، زمینھ ای غنی را برای کار سیاسی فراھم 

 ».آوردخواھد 

، من یک بار دیگر پارووس را ١٩٠۵در بحبوحھ رویدادھای انقالبی پاییز سال  
ما ضمن حفظ استقالل تشکیالتی از ھر دو . مالقت کردم و این بار در پترزبورگ

ً یک روزنامۀ کارگری با نام  و در ائتالف با  "روسکویھ اسلُوو"جناح، مشترکا
انقالب "تئوری . را منتشر می کردیم "وناچال"منشویک ھا یک روزنامۀ پر تیراژ، 

این نکتھ تنھا تا درجھ . نسبت داده می شود "پارووس و تروتسکی"اغلب بھ  "مداوم
متعلق بھ اواخر قرن گذشتھ بود، زمانی  ووسدورة اوج انقالبی پار. ای درست است

، یعنی علیھ تحریفات "رویزیونیزم"کھ او در رأس مبارزه علیھ بھ اصطالح 
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شکست تالش ھایش برای سوق دادن . نیستی تئوری مارکس، قرار داشتاپورتو
سوسیال دموکراسی آلمان در جھت سیاست ھای مصممانھ تر، خوش بینی او را از 

پارووس نسبت بھ چشم انداز انقالب سوسیالیستی در غرب،  بیش از پیش . بین برد
ل دموکرات، حکومت موقت سوسیا«در آن زمان نوشت کھ . دچار شک و تردید شد

پیش بینی او بنابراین . »قادر بھ انجام سرنگونی سوسیالیستی در روسیھ نخواھد بود
نھ بھ تحول انقالب دموکراتیک بھ انقالب سوسیالیستی در روسیھ، بلکھ تنھا بھ 
استقرار یک رژیم دموکراسی کارگری، کم و بیش مانند نمونۀ استرالیا اشاره 

ی یک سیستم زراعتی برای نخستین بار یک داشت، کشوری کھ در آن بر مبنا
 .حکومت کارگری مستقر شد کھ از چارچوب یک رژیم بورژوایی فراتر نرفت

دموکراسی استرالیا اساساً در زمین بکر . موافق نبودم پارووس من با نتیجھ گیری 
وخاك حاصلخیر در یک قارة جدید رشد کرده بود، فورا خصلتی محافظھ کارانھ بھ 

اما . و یک پرولتاریای جوان ولی با مزایایی را تابع خود کردخود گرفت 
دموکراسی روسی، برعکس، تنھا در نتیجۀ یک سرنگونی انقالبی باشکوه می 
توانست شکوفا شود، با دینامیسم کھ بھ ھیچ وجھ بھ حکومت کارگری اجازه نمی داد 

ی پس از اختالفات ما، کھ اندک. در چارچوب دموکراسی بورژوایی باقی بماند
این زمانی . آغاز شده بود، بھ گسست کامل ما در اوایل جنگ انجامید ١٩٠۵انقالب 

بود کھ پارووس شکاك کامال بر پارووس انقالبی غلبھ کرده بود، در جبھۀ 
امپریالیسم آلمان قرار گرفتھ بود و بعدھا مشاور و الھام بخش نخستین رئیس جمھور 

 .، می شود٣آلمان، ابرت

بھ بعد بارھا بھ تکامل و توجیھ   "قبل از نھم ژانویھ"ن انتشار جزوة من از زما 
بھ خاطر اھمیتی کھ این تئوری بعدھا در تحول . تئوری انقالب مداوم پرداختم

کسب کرد، ضروری است کھ آن را در ] لنین[ایدئولوژیک قھرمان این بیوگرافی
 :ا شرح دھمخود در این ج ١٩٠۶-١٩٠۵قالب نقل قول ھای دقیقی از آثار 

ھستۀ مرکزی جمعیت یک شھر مدرن، دست کم در شھرھایی کھ دارای « 
طبقھ کامال مشخصی از مزدبگیران را ند، ھستاھمیت اقتصادی و سیاسی 

ً طی انقالب کبیر فرانسھ . تشکیل می دھند ً ھمین طبقھ، کھ اساسا دقیقا
در ... ردناشناختھ بود، در انقالب ما نقشی تعیین کننده ای بازی خواھد ک

کشوری کھ بھ لحاظ اقتصادی عقب مانده تر است، پرولتاریا ممکن است 
فرِض . زودتر تر بھ قدرت برسد تا در یک کشور سرمایھ داری پیشرفتھ

وجود نوعی وابستگی خودکار دیکتاتوری پرولتاریا بھ نیروھای تکنیکی و 
"  یاکونومیست"صنایع یک کشور، یک پیشداوری است کھ از ماتریالیسم 
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چنین دیدگاھی ھیچ وجھ اشتراکی با . شدیداً ساده شده نشأت می گیرد
صنعتی در ایاالت متحده ده  با وجود آن کھ نیروھای مولده. مارکسیزم ندارد

ھا بار عالی تر از روسیھ است، معھذا نقش سیاسی پرولتاریای روسیھ، نفوذ 
آتی آن بر سیاست جھانی، بھ مراتب  اتآن بر سیاست کشور، و امکان تاثیر

 ...بیشتر از نقش و اھمیت پرولتاریای امریکا است

بھ نظر ما انقالب روسیھ، شرایطی ایجاد خواھد کرد کھ تحت آن قدرت می  
بھ دست پرولتاریا بیافتد، پیش ) می باید و در صورت پیروزی انقالب(تواند 

نبوغ رندانۀ خود  یابند کھ صتاز آن کھ سیاستمداران لیبرالیسم بورژوایی فر
بورژوازی روسیھ دارد تمام ... را در مدیریت امور تا بھ انتھا آشکار کنند

بھ ھمین منوال ناچار بھ . مواضع انقالبی را بھ پرولتاریا واگذار می کند
پرولتاریا در قدرت، . واگذاری رھبری انقالبی دھقانان بھ پرولتاریا می شود

کھ آن ھا را از بند رھا کرده، ظاھر خواھد ای طبقۀ در چشم دھقانان ھمچون 
پرولتاریا با اتکاه بھ دھقانان، با تمام قوا سعی خواھد کرد تا سطح ... شد

فرھنگی روستاھا را افزایش دھد و آگاھی سیاسی را در درون دھقانان 
اما آیا امکان این وجود ندارد کھ دھقانان، پرولتاریا را کنار ... توسعھ دھد

کلیھ تجارب تاریخی . و جای پرولتاریا را بگیرند؟ این ناممکن است زنند
تاریخ نشان می دھد کھ دھقانان کامالً . این فرض را نشان می دھد  خالف

از آن چھ گفتھ شد، روشن ... ھستند مستقل ناتوان از ایفای یک نقش سیاسی
. ستچی" دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان"است کھ نظر ما نسبت بھ ایدة 

اصل مسالھ این نیست کھ آیا ما آن را از نظر اصولی قابل قبول می دانیم یا 
. می دانیم یا نھ" مطلوب" نھ، و یا این کھ آیا این شکل از ھمکاری سیاسی را

دستکم در مفھوم مستقیم و  - ما چنین چیزی را غیرقابل تحقق می دانیم
 .»بالواسطۀ آن

از روی " کھ بینش ارائھ شده در این جا این عاادآن چھ پیشتر گفتھ شد نشان می دھد 
است، ادعایی کھ  یتا چھ حد نادرست ادعای ،"انقالب بورژوا دموکراتیک می جھد

  : من در آن موقع نوشتم کھ. بعدھا بی وقفھ تکرار شد

مبارزه بھ خاطر بازسازی دموکراتیک روسیھ، تمام و کمال از دل سرمایھ «
ایی پیش برده می شود کھ خود بر مبنای داری رشد کرده، و توسط نیروھ

متوجھ  مستقیماً و قبل از ھر چیزاین مبارزه . سرمایھ داری انکشاف یافتھ اند
موانع سرواژ فئودالی است کھ بر سر راه رشد جامعۀ سرمایھ داری قرار 

  .»دارند
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ولی مسالھ این بود کھ دقیقاً چھ نیروھا و چھ روش ھایی قادر بھ حذف این موانع  
 ند؟ودب

گفتن این کھ انقالب ما بھ دلیل اھداف عینی و از این رو بھ دلیل نتایج «
است، می تواند مسایل انقالب را  بورژوایی یک انقالب ،شاجتناب ناپذیر

 کرد، و ممکن است از این واقعیت کھ عامل اصلی این و مخدوش محدود
طۀ کل مسیر و این کھ پرولتاریا بھ واس انقالب بورژوایی، پرولتاریا است

می توان دل خود  ...ه خواھد شد، چشم پوشی کنیمانقالب بھ سوی قدرت راند
د کھ شرایط اجتماعی ھنوز برای یک اقتصاد ررا با این توھم خوش ک
کھ  فتو از این رو این واقعیت را نادیده گر -سوسیالیستی پختھ نیست

ود، پرولتاریا بھ محض بھ قدرت رسیدن، بھ خاطر کل منطق وضعیت خ
نمایندگان ... باالجبار اقتصادی تحت کنترول دولت ایجاد خواھد کرد

پرولتاریا، نھ بھ عنوان گروگان ھای درمانده، بلکھ در مقام صاحبان قدرت، 
وارد حکومت می شوند، درست بھ دلیل ھمین امر، مرز بین برنامۀ حداقل و 

تور روز قرار اشتراکی کردن را در دس حداکثر را از بین خواھند برد، یعنی
این کھ پرولتاریا در این مسیر در چھ نقطھ ای متوقف خواھد شد، بھ . ھندد

مناسبات نیروھا بستگی خواھد داشت، و بھ ھیچ وجھ بھ مقاصد از پیش تعیین 
 ...شده حزب پرولتاریا ربطی ندارد

آیا این دیکتاتوری پرولتاریا  در  ت آن نرسیده کھ از خود بپرسیم کھآیا وق
شود؟ و یا نھ، باید بر می خرد اجبارا برخورد با چارچوب انقالب بورژوائی 

چشم انداز تحقق پیروزی را از طریق خرد  تاریخی و جھانی،اساس موقعیت 
یک نکتھ را می توان ... کردن محدودیت ھای این چارچوب تنگ، بگشایدد؟ 

مستقیم دولتی از سوی پرولتاریای اروپا، طبقۀ  بدون حمایت: با قطعیت گفت
کارگر روسیھ نخواھد توانست قدرت خود را حفظ کندد و نمی تواند حاکمیت 

 »...موقت خود را بھ یک دیکتاتوری سوسیالیستی بلند مدت تبدیل کند

  :بھ ھیچ وجھ یک پیش بینی بدبینانھ استنتاج نمی شودمذکور  گفتھ ن حال، از با ای

سیاسی تحت رھبری طبقۀ کارگر روسیھ، طبقۀ کارگر را بھ قلھ رھایی «
د، نیروھا و منابع عظیمی را در دھمی ارتقا ھای تاریخی بیسابقھ ای 

می کند، و  یارنابودی جھانی سرمایھ د قدمپیش او رااختیارش قرار می دھد، 
تاریخ کلیھ پیش شرط ھای عینی الزم را بوجود آورده  ،برای این نابودی

  »...است
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در باره این کھ سوسیال دموکراسی بین المللی تا چھ حد قادر بھ ایفای وظیفۀ انقالبی 
 :نوشتم ١٩٠۶خود خواھد بود، در سال 

بھ خصوص قوی ترین آن ھا یعنی حزب  - احزاب سوسیالیست اروپائی «
ھ توده ھای بیشتری بھ چھر. ھر یک محافظھ کاری خود را یافتھ اند - آلمان

سوسیالیسم جلب می شوند و ھرچھ میزان تشکل یابی و انضباط این توده ھا 
قویتر می شود، بھ ھمان اندازة ھم محافظھ کاری سوسیال دموکراسی افزایش 

 مظھربھ ھمین خاطر سوسیال دموکراسی بھ مثابھ سازمانی کھ . می یابد
ممکن است بھ مانعی مستقیم  ست در زمان معینیا تجربۀ سیاسی پرولتاریا

  » ...مبارزة آشکار میان کارگران و ارتجاعِ بورژوازی تبدیل شود بر سر راه

  :با این حال من تحلیل خود را با بیان این اطمینان خاتمھ دا م کھ

انقالب ... توده ھای ھر جھ بیشتری بھ سوی سوسیالیسم روی می آورند« 
نقالبی  خواھد دمید و در او این شوق شرق در پرولتاریای غرب ایده آلیسم ا

  .»سخن بگوید" روسی"را ایجاد خواھد کرد کھ با دشمن خود بھ ز بان 

، با دنبال کردن رد پای اسالووفیل ھا از ھا نارودنیکخلق گرایی . خالصھ کنیم
توھمات مربوط بھ راه ھای بدیع انکشاف روسیھ شروع کرد، سرمایھ داری و 

مارکسیزم پلخانف، سعی می کرد ثابت کند کھ . جمھوری بورژوایی را کنار گذاشت
برنامھ ای کھ از این منتج . راه ھای  تاریخی روسیھ و غرب اصوال یکی می باشند

ویژگی ھای کامالً واقعی و نھ بھ ھیچ وجھ رازآلود ساختار اجتماعی روسیھ می شد، 
رویکرد منشویکی نسبت بھ انقالب را، . و انکشاف انقالبی آن را نادیده می گرفت

: صرف نظر از دستھ بندی ھا و انحرافات شخصی آن، چنین می توان خالصھ کرد
رژوازی لیبرال امکان دارد پیروزی انقالب بورژوایی روسیھ، تنھا تحت رھبری بو

رژیم دموکراتیک بھ  بعدھا. باید قدرت را بھ دست این بورژوازی بدھد کھ
با  اجازه خواھد داد کھ خود را مسیر مبارزه برای سوسیالیزم، یھپرولتاریای روس

  .موفقیت بسیار بیشتری از سابق، بھ پای برادران ارشد غربی خود برسد

بورژوازی عقب افتاده : دکرمختصراً این چنین تشریح می توان چشم انداز لنین را  
پیروزی کامل انقالب از راه . روسیھ قادر نیست انقالب خود را بھ پایان برساند

کشور را از بقایای قرون " دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان"استقرار 
یی می وسطایی پاك می کند، بھ انکشاف سرمایھ داری روسیھ ضرب آھنگ امریکا

بخشد، پرولتاریای شھر و روستا را تقویت خواھد کرد، و امکانات وسیعی ای را 
از سوی دیگر، پیروزی انقالب . برای مبارزه در راه سوسیالیسم خواھد گشود

روسیھ، یک انگیزه قدرتمندی برای انقالب سوسیالیستی در غرب خواھد بود و 
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از خطر بازگشت بھ  را فقط روسیھانقالب سوسیالیستی در غرب ھم بھ نوبھ خود نھ 
عقب حفظ خواھد کرد، بلکھ بھ پرولتاریای روسیھ فرصت خواھد داد کھ طی مدت 

  .زمان تاریخی نسبتاً کوتاھی قدرت را تسخیر کند

پیروزی کامل انقالب : را می توان چنین خالصھ کرد "انقالب مداوم"چشم انداز 
دیکتاتوری پرولتاریا متکی بر  دموکراتیک در روسیھ مسیر نیست مگر در قالب

کھ این دیکتاتوری بھ ناچار نھ فقط وظایف دموکراتیک بلکھ وظایف . دھقانان
سوسیالیستی را در دستور کار قرار خواھد داد، و در عین حال محرک نیرومندی 

تنھا پیروزی پرولتاریا در غرب است . برای انقالب سوسیالیستی جھانی خواھد بود
خطر بازگشت بورژوازی محافظت و بھ او این امکان را خواھد کھ روسیھ را از 

 .داد کھ ساختمان سوسیالیستی را بھ سرانجام رساند

در  ]لنین و تروتسکی[این فرمولبندی ھای موجز، از یک سو تجانس دو بینش آخر
منشویکی را نشان می دھد، و از سوی  - تضاد آشتی ناپذیرشان با چشم انداز لیبرال

ماھوی شدید آن دو با یک دیگر بر سر مسألۀ خصلت اجتماعی و دیگر تفاوت 
را کھ قرار بود از دل انقالب بیرون آید، با شفافیت آشکار می  "دیکتاتوری"وظایف 

ایراداتی کھ بارھا از سوی تئوریسین ھای فعلی مسکو ابراز شده صرفا . سازد
پیش از " ١٩٠۵ تکرار این مضمون است کھ برنامۀ دیکتاتوری پرولتاریا در سال

دیکتاتوری دموکراتیک "برنامۀ  ھتجرب در. بود، ایرادی کامالً خالی از محتوا" موقع
از " پیش از موقع" ١٩٠۵در سال  "انقالب مداوم" ھم بھ ھمان اندازه "پرولتاریا

، نھ فقط مشخصا دیکتاتوری ١٩٠۵تناسب نامساعد نیروھا در انقالب . کار درآمد
در  .طور کلی پیروزی خود انقالب ھم را ناممکن کرده بودپرولتاریا را بلکھ بھ 

عین حال، کلیھ گرایش ھای انقالبی با امید بھ یک پیروزی کامل پیش می رفتند، 
تفاوت ھا، بر سر . بدون چنین امیدی، یک مبارزة انقالبی مستمری ممکن نمی بود

منشویسم از  چشم انداز. چشم اندازھای کلی انقالب و استراتژی ناشی از آن بود
این استراتژی، مسیر کامالً متفاوتی را برای پرولتاریا ترسیم : اساس نادرست بود

سمت و سوی کلی مبارزه را بھ درستی : چشم انداز بلشویسم کامل نبود. می کرد
در سال . تعیین می کرد، اما خصلت مراحل آن را نادرست مشخص می نمود

نشد، آن ھم صرفا بھ این دلیل کھ خود  نارسایی چشم انداز بلشویسم آشکار ١٩٠۵
ر شد در نبردی مجبو، لنین ١٩١٧اما در آغاز سال . انقالب توسعۀ بیشتری نیافت

  .را تغییر دھد بلشویکی مستقیم با قدیمی ترین کادرھای حزب، چشم انداز

. پیش بینی ھای سیاسی نمی توانند تظاھر بھ دقتی نظیر پیش بینی ھای نجومی کنند
بینی سیاسی کافی است کھ سمت و سوی کلی انکشاف را نشان دھد، و در یک پیش 
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تعیین جھت درست، در مسیر واقعی رویدادھا، کھ خط اصلی آن ناگزیر گاه بھ چپ 
این  نمی توان منکراز این رو، . می چرخد و گاه بھ راست، ما را یاری رساند

در . بیرون آمد مندانھاز آزمون تاریخ پیروز "انقالب مداوم" بینسکھ  شد واقعیت
آن را انکار نمی کرد، برعکس، در  سال ھای نخست رژیم شوروی، ھیچ کس

اما در روزھای فروکش کردن . شماری از نشریات رسمی مورد تأیید واقع شد
جوش و خروش انقالب درجامعۀ شوروی، آن گاه کھ ارتجاع بوروکراتیک علیھ 

این تئوری . این تئوری حملھ ور شدندانقالب اکتبر قد علم کرد، از ھمان اول بر 
کامل تر از ھر تئوری دیگری نخستین انقالب پرولتری در تاریخ را منعکس می 

روشنی  کرد، و در عین حال بھ روشنی خصلت ناکامل، محدود و ناتمام آن را بھ
برای دفع آن، تئوری  بدین ترتیب بود کھ از سر بیزاری و. نشان می داد

  .شور، دگم اصلی استالینیزم متولد شدسوسیالیسم در یک ک"

 

  یادداشت ھا
نام ماه یازدھم در تقویم جدیدی بود کھ Themidor ترمیدور : ارتجاع ترمیدوری – ١

سال ] ژوئیھ ٢٧مطابق با [در نھم ترمیدور . پس از انقالب کبیر فرانسھ اختیار شد
جمھوری اول با این واژگونی حرکت بھ سمت راست . ، روبسپییر برکنار شد١٧٩۴

در ھیجدھم برومر مطابق [شروع شد و راه را برای روی کودتای ناپلئون بناپارت 
تروتسکی و سایر بلشویک ھا اغلب از بعضی جھات . باز کرد] ١٧٩٩نوامبر ٩با 

منظور از ارتجاع . انقالب کبیر فرانسھ را با انقالب اکتبر روسیھ مقایسھ می کنند
روسیھ، انحطاط بوروکراتیک حکومت شوروی و ترمیدوری در رابطھ با انقالب 

  )متن( .تثبیت استالینیزم می باشد
  
با سلطنت فردریک ھوھن  ١۴١۵از سال Hohenzllern سلسلھ ھوھن زولرن  – ٢

از اوایل قرن ھفدھم این سلسلھ بر پروس حکومت می کرد و در . زولرن آغاز شد
 ٩ین سلسلھ در دوره حکومت ا. زمان صدراعظمی بیسمارک حاکم بر آلمان ھم شد

  )متن( .با کناره گیری ویلھلم دوم بھ پایان رسید ١٩١٨نوامبر 
  
یکی از رھبران جناح راست ) ١٩٢۵-١٨٧١(Fredrich Ebert فردریک ابرت  – ٣

صدراعظم آلمان شد و بھ ھنگام  ١٩١٨سوسیال دموکراسی آلمان بود کھ در اکتبر 
بھ ریاست  ١٩١٩ریھ بعدا در فو. در این منصب بود ١٩١٨سرکوب انقالب نوامبر 

  )متن( .حمھورا آلمان انتخاب شد و تا مرگش در این سمت باقی ماند
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