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 استراتژی و سیاست

  الملل سوم از مارکس تا بین
 

  دانیل بن سعید: نوشتھ 
  ھوشنگ سپھر: مترجم 

 

  مترجم مقدمھ

: ارائھ شده در سمینارسخنرانی متن این مقالھ . حاضر ترجمھ بھ فارسی مقالھ ای از دانیل بن سعید است  مقالھ
دانیل بن سعید در این مقالھ بھ طرح . است ٢٠٠٧مھ  ١٩، در "ذھن و حرف: مارکس در قرن بیست و یکم"

  . و تحوالت آن در نظریھ و در عمل، از زمان مارکس تا بھ امروز می پردازد" استراتژي انقالبي"مسالھ 

از آن . است یافتھر اشتان ١ سایت اینرنتی نقدمھ شده و در الزم بھ یادآوری است کھ این مقالھ قبال بھ فارسی ترج
، و با توجھ بھ اھمیت مذکور حاوی ترجمھ ھایی نادرست کھ در مواردی خالف نظر نویسنده است متنجایی کھ 

  . را مفید دانستمموضوع، ارائھ  ترجمھ جدیدی از این مقالھ 

فارسي  ھب،  ٢ یدعدانیل بن ساینترنتی سایت آرشیو در متن اصلي آن بھ زبان فرانسھ  یاین نوشتھ از رو
با خواننده آشنا شدن  م بھ منظورافزوده شده توسط مترجتوضیحي  یپانویس ھاشماره . برگردانیده شده است

 .آورده شده اند]  [و شخصیت ھا در داخل مباحث 

 ھب ٣  بھ فارسی سایت آرشیو اینترنتی دانیل بن سعیددر ھمین نویسنده از ھای بھ فارسی ترجمھ شده نوشتھ سایر 
  .گردآوری شده اندفارسي 

  

+++++++++++++++  

  

نزد ھر دوی آن ھا شاھد گسستی ھستیم بین توجھ خاصی . مارکس و انگلس چندان بھ امر استراتژی نپرداختند
شان بھ  بدبینی(کھ از یک سو بھ خودانگیختگی اجتماعی و ابتکارات ناشی از آن از خود نشان می دھند 

استراتژیک،   یک اندیشھ ھبھی و از سوی دیگر کم توج، )گری یک اقلیت گرایی بالنکیستی و کیش توطئھ اراده
در مقاالتش  ھمنھ فقط انگلس، بلکھ مارکس  و(شود  د بھ جنبھ صرفا نظامی آن فروکاستھ میرموااز کھ در پاره 

جا  انگلس حتی تا آن). دھد شور و شوق نشان می این جنبھدرباره جنگ داخلی آمریکا و جنگ کریمھ نسبت بھ 
 . ٤ توصیف می کند» ی کامالً طبیعی و تابع قوانین فیزیکا پدیده«پیش می رود کھ انقالب را 

ی تنگاتنگ با لحظات پر جوش و  ا استراتژی فقط گھگاه در رابطھ  مسئلھ ،دو  در آثار آنبدین ترتیب بود کھ 
معمای دگردیسی حل کھ رسد  بھ نظر می. شود پدیدار می) و کمون پاریس ١٨۴٨ھای  انقالب(خروش انقالبی 

ھژمونیک و قادر بھ   شده توسط کار بھ طبقھ سلطھ و منکوب طبقھ استثمار شده، تحت تبدیلــ  "ھمھ"بھ  "ھیچ"
رشد و تمرکز پرولتاریا  است کھ بھ استناد بھ آنشناختی  جامعھ قماراین  منوط بھ برنده شدن درتغییر جھان 

 .انجامد دھی می ھای سازمان خود بھ ظھور آگاھی جمعی و پیشبُرد شیوه خودبھ

 "حزب تاریخی"از  آن را نامد، تا نیز می "دوام حزب بی"دھی سیاسی، کھ مارکس آن را  روند نامنظم سازمان 
ودن ب  ، ھم چون پیامد نامنظم)کھ چیزی جز جنبش رھایی پرولتاریا بھ معنای واقعی کلمھ نیست(متمایزش کند 

                                                 

1-https://naghd.com/2020/10/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%88-
%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ 

2 - http://danielbensaid.org/De-Marx-a-la-IIIe-Internationale 

3 - http://www.hks-iran.com/daniel/index.html 

4 - Engels, Letter to Marx, 13 February 1851, in Marx and Engels 1982, p. 290. 

https://naghd.com/2020/10/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://danielbensaid.org/De-Marx-a-la-IIIe-Internationale
http://www.hks-iran.com/daniel/index.html
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کمونیستی   بار از انحالل احزاب اتحادیھ بھ ھمین دلیل است کھ مارکس دو. شود پدیدار می یانقالب ھای فرصت
 :دنکمی ھا نقش داشت، دفاع  گذاری آن ، کھ  خود در پایھ١٨٧۴المللی کارگران در  و انجمن بین ١٨۵٢در 

بھ درخواست  ١٨۵٢در نوامبر  "اتحادیھ"خاطرنشان شوم کھ پس از انحالل  الزم است«
برای من حزب،   نتیجھ م، درھ اعلنی تعلق نداشت و یا بھ ھیچ انجمن و گروھی مخفی ھرگز من،

ام  عالوه براین، کوشیده… در مفھوم زودگذرش دیگر از ھشت سال پیش وجود نداشتھ است
ای است "اتحادیھ "ھمان  "حزب"سوءتفاھم ناشی از این برداشت را از میان ببرم کھ منظورم از 

منظورم . ای کھ دوازده سال پیش منحل شد تحریریھ ش عمرش بھ سر آمد، یا ھیئتکھ ھشت سال پی
 . ٥»تاریخی آن است  از حزب معنای گسترده

مکتب رسوایی و "بھ یک شکست در اثر بھ بیان دیگر، باید بلد باشیم ھنگامی کھ یک حزب بھ اصطالح انقالبی 
 . ٦د، از آن ببریمشو بدل می "فرومایگی

الملل اول پس از سرکوب کمون و ارتجاعِ متعاقب آن  انحالل بین  ر دربارهکِ ای بھ ِب  ترتیب، انگلس در نامھ ھمین بھ
 :می نویسد

میان کارگران انقالبِی تمام ارتباط  .وجود دارد کماکان در واقعیت امر الملل بین بر این عالوه«
دانم  راست بگویم در مقطع کنونی نمی رک و… وجود دارد تا آن جایی کھ مؤثر باشد،  ،کشورھا

ی بھ جنبش ببخشد جدیدتواند نیروی  چطور اتحاد این گروه ھای کوچک حول یک مرکز اصلی می
ردن ر متحد کاماما موعدش کھ سربرسد . انجامد ــ این کار احتماالً فقط بھ اصطکاک بیشتر می

 .٧ »طوالنی ببینیم مھم خواھد بود، بھ ھمین دالیل الزم است تدارکینیروھایمان 

، کھ "الملل رسمی بین"مجدد زود ھنگام  تشکیلبیش از حد بر ضرورت کند کھ نباید  بنابراین انگلس توصیھ می
الملل  بین"و  "الملل رسمی  بین"این تقابل بین . بھ حکم شرایط بھ انجمنی تبلیغاتی فروکاستھ خواھد شد، تأکید کرد

 .دھد نزد مارکس را نشان می "حزب تاریخی"و  "دوام بیحزب "تمایز میان  ھمان ،"بالفعل

از . شناختی پایبند ماندند بیستم تا حد زیادی بھ این جبر جامعھ  تروتسکی جوان و رزا لوکزامبورگ در آغاز سده
  :نگاه تروتسکی

کند  چنان قدرتمند و چنان گریزناپذیر است کھ سرانجام پرولتاریا را وادار می "منافع پرولتاریا"« 
 کسب امر شود تا می این موجب دیگر،د، بھ بیان وارد کنھا را بھ حوزه آگاھی خود  تا آن
 . ٨»اش بدل شود ذھنی  پرولتاریا بھ دغدغھ عینی منافع

ایمان بھ … «: انجامد کھ بھ ایمانی حقیقی می! خود و برای خود دیالکتیِک پرمخاطره ابژه و سوژه، در
  ٩».ھای انقالبی کھ کامالً متناظر است با جنبش تاریخی پرولتاریا کارگر و ایمان بھ ایده  سرنوشت انقالبی طبقھ

بھ ھمین ترتیب از نظر لوکزامبورگ، سوسیال . آشکارا مسئلھ بر سر ایمانی در معنای تاریخی آن است
بسیار نزدیک  مانیفست کمونیست فرمول، بیانی کھ بھ "ی کارگر جنبش خود طبقھ"دموکراسی چیزی نیست جز  

  . ١٠است

 

                                                 
5 - Marx, Letter to Freiligrath, 29 February 1860, in Marx and Engels 1985, pp. 

6 - Engels, Letter to Marx, 12 February 1851, in Marx and Engels 1982, p. 287. 

7  - Engels, Letter to Johann Philipp Becker, 10 February 1882, in Marx and Engels 1992, p. 197. 

8 - Trotsky 1979, p. 74. 

9 - Trotsky 1979, pp. 74 and 123. 

10 - Luxemburg 2004, p. 253. 
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 اساسیمباحثات 

ھای استراتژیک  دموکرات آلمان، بحثبیستم، در صفوف حزب بزرگ سوسیال   بدین ترتیب در اوایل سده
چشم تر کرده بود و بھ مدد حق رأی عمومی،  سیاسی را پیچیده  دولت پارلمانی مبارزه. اساسی شکل می گیرد

و ) انتخاباتی(بینی کرد کھ اکثریت سیاسی  شد پیش بنابراین می: می شود ظاھرتسخیر گام بھ گام قدرت ھم انداز 
اکثریت اجتماعی بھ ھم برسند ــ ادعایی کھ فرانسوا میتران در نخستین شب بعد از پیروزی در انتخابات 

ترجمان توھم ھمگنیت میان امر سیاسی و امر  چشم اندازاین . جمھوری فرانسھ، مدعی اش می شود ریاست
توھمات در مورد ایده  ،داری دوران رشد سرمایھ افزون آن کھ. عی بوده و تداوم آن را نیز تغذیھ می کنداجتما

موجب از بین رفتن ھم ، رشد پرولتاریا دست آخر. فروپاشی گریزناپذیرش سرمایھ داری را بی اعتبار می کند
 .، کھ ھمواره باز تولید می شود، نیست)بورژوازیِ  خرده(طبقات میانی 

نھادھا در حکم راه  تسخیر نخست، راھپیمایی طوالنی بھ سوی. ادوارد برنشتاین از این پدیده چند نتیجھ می گیرد
  واقع، ھیچ اندیشھ در«: دوم، پیوستگی ایدئولوژیک لیبرالیسم و سوسیالیسم .است قدرت کسببرای  یتمرینو 

ی مالکیت را، کھ از  نتیجھ، او مسئلھ در . ١١»ای نیست کھ بخشی از ابزار فکری سوسیالیسم نیز نباشد لیبرالی
ً حقوقی مناسبات  ای حیاتی بود، کم ھنگام ظھور جنبش سوسیالیستی مسئلھ اھمیت جلوه می دھد و تنظیم صرفا

ھا جنبھ سوسیالیستی  سازی کارخانھ، از تمام ملی برای ترین قوانین کوچک«: اجتماعی را برجستھ می کند
 را است تر آن جایی کھ سودآوری دولت از ھمھ کم«: درساین نتیجھ منطقی می  بھ  سرانجامو » .بیشتری دارد

  مجلھدر در مجمع کارفرمایان  ]١٢[گویی ھمان سخنان روکار ،این گفتھ .»باید بھ بخش خصوصی واگذار کرد
شده اھمیتی تازه  تی بزک پارلمانتاریساین سوسیالیسم . است ]١٤[، یا سخنان سگولن رویال]١٣[اکپانسیون وکار کسب

کارگر می   اھمیت خودانگیختگی طبقھ و از ی انتخابات ــ  اتحاد طبقات می دھد ــ عمدتا در عرصھ  بھ مسئلھ
 .کاھد

. ردگذامی استراتژی باقی ن  چیز شد و ھدف ھیچ، این دیدگاه جایی برای مسئلھ ای کھ جنبش ھمھ از لحظھ
ــ با گام سناتورھای رومی در مسیر ھموار ! ھیچ وقفھ ھایی شمرده ــ و بی گامبا  ]١٥[ »جنب و جوش نیروی بی«

 .رود تاریخ پیش می

موعد،  و زمانی بدون ھدف .ویدگمی سخن  "زمان سوسیالیسِم خارج از "از  ]١٦[آنجلو تاسکا رابطھدر ھمین 
در حالی کھ زمان استراتژیک دقیقاً . اش تغییر نمی کند ضربآھنگ گاه ، زمانی ھیچبدون راه حلی برای تداوم

ھا را سر  ھایی مساعد کھ باید آن منقطع با لحظات و مجال زمانی است، "نا پیوستھ"ھمان زمان گسستھ یا زمان 
 .١٧است "ھمگن و تھی"ضرب قاپید، زمانی کھ درست در نقطھ مخالف زمان یک نواخت، 

نقش قھرمان در آمد،  می شکیشی بھ نظر اک در راستظر جدی و خطرنچھ تجدید ن ائوتسکی در مواجھھ با آنک
 "راه قدرت "، کتاب "دوزاری اش زود می افتاد" کھلنین، . شودمی  ظاھرکیشی علیھ برنشتاین  راست

 او. را با این کتاب اعالم می کند بی چون و چرایشاو موافقت . اش می شود  کتاب مرجع) ١٩٠٩کائوتسکی، (
اش  برآشفتھ بی چون و چرا، بود هدرک کردرا آن پشت اگر منطق  د چرا کھوشمی ملتفت نرا  لیکن نکتھ ایو

 :کرد می

دانیم کھ ھدف ما فقط از  می. حزب سوسیالیست حزبی انقالبی است، اما انقالب کار حزب نیست«
قدر  دانیم کھ وقوع انقالب بھ ما بستگی ندارد و ھمان این را نیز می. شود طریق انقالب حاصل می

                                                 
11 - Bernstein 1993, p. 148. 

 .میتراندر دوران ریاست جمھوری فرانسوا وزیر  سیاستمدار عضو حزب سوسیالیست فرانسھ و نخست (Michel Rocard) میشل روکار  ١٢ -

13   - L’Expansion  

 .٢٠٠٧جمھوری سال  سیاستمدار عضو حزب سوسیالیست فرانسھ و نامزد این حزب در انتخابات ریاست (Marie-Ségolène Royal) ماری سگولن رویال ١٤ -

  .بود ١٩٨١این شعار کارزار انتخاباتی فرانسوا میتران در ١٥ - 

عضو  او بعدھا. دوشاخراج می از حزب  اش مواضع ضداستالینی خاطرکھ بھ  بود از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا (Angelo Tasca) سکالو تاجنآ ١٦ -
و ا. دست نشاند ھیتلر در فرانسھ است ضدفاشیستی بلژیک در حکومت ویشی  نفوذی شبکھ در طی چنگ جھانی دوم عامل. می شود حزب سوسیالیست ایتالیا

  .دوشمی ناتو  پیمان از جنگ مشاور پس

17 - Benjamin 1968, p. 261. 
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از این رو . برایش عاجزند  تراشی از مانع مان دشمنانھمان قدر ھم ب از توان ما خارج است انقال
جا کھ  و از آن. آن برای تدارک دیدن بھ و نھمی اندیشیم ما بھ ھیچ وجھ نھ بھ راه اندازی انقالب 

ی و تحت چھ ما در مورد این کھ انقالب در چھ زمان پس شود، آفریدهتواند بھ دلخواه ما  انقالب نمی
 ]١٨[.»توانیم بگوییم شرایطی متحقق خواھد شد، نیز اصوال ھیچ چیز نمی

توانیم بھ  نمی یا این کھتوانیم برای انقالب کردن یا ھیچ رخداد دیگری فرمان صادر کنیم، و  گفتن این کھ ما نمی
اما این ادعا کھ دشمن ھیچ ابزاری . ای را بزنیم، سخنان چندان بی معنایی نیست ی قیامی توده اراده خود جرقھ

کھ کودتا  نسنجیده بوده و دست کم گرفتن مخاطرات است، ھمان طور بس برای ممانعت از انقالب ندارد سخنی 
طبقھ مسلط با در دست داشتن : کنند کھ بھ ما یادآوری میبیرحمانھ ) ١٩٧٣(و در شیلی ) ١٩۶۵(در اندونزی 

قدرت دولتی و نھادھای سرکوبگر آن، امکانات آن را دارند کھ در شرایط بحرانی با بھ دست گرفتن ابتکار 
استراتژی میان سلطھ گر و زیر بودن  نامتقارناین یکی از پیامدھای . عمل، انقالب در راه را در نطفھ خفھ کنند

او از  خالف، اما بر"سازیم نمی"شاید بتوان گفت کھ ما انقالب را مطابق میل خود ھمانند کائوتسکی . تسلطھ اس
 .دانیم چطور برای انقالب تدارک ببینیم و چطور خود را برایش آماده سازیم آن چنین استنتاج نمی کنیم کھ نمی

 "رادیکالیسِم منفعل"کوک، وی را بھ  ھنویژه پا ھمین موضع منفعل است کھ سبب شد تا مخالفان کائوتسکی، بھ
تسخیر "و  "جا بھ جایی نیروھا در درون دولت"واقع محدود بھ  انقالب از نگاه کائوتسکی در .]١٩[کنندمتھم 

 "اشغال جایگاه مسلط در دولت"اصوال بھ  دکر بنابراین، دیکتاتوری پرولتاریا کھ وی ادعا می .]٢٠[بود "حکومت
کسب قدرت بھ معنای تالش برای تسخیر دولت و . شود فروکاستھ می» در حرف پرولتاریاھژمونی سیاسی "و 

باقی بماند، کارکردھای اجتماعی آن افزایش  "طبقاتی  ابزار سلطھ"نھادھا است، بر این اساس، اگر دولت مدرن 
 .]٢١[ انجامد ھور میعلیھ دولت رفاِه نوظ )لیبرال( "گونھ منچسترـ"یابد، و نیز از سوی دیگر بھ واکنشی  می
بنابراین مسئلھ  .انجامد  می ]٢٢[ »"سوسیالیستی  جامعھ"فعالیت اقتصادی دولت مدرن سرآغاز تحولی است کھ بھ «

. است "ضرورت گریزناپذیر تکامل اقتصادی"در راستای  "یک تعاونی اقتصادی بزرگ"دولت بھ  تبدیلبر سر 
کھ حداکثر کاری است این  سالھدور زد و زائد دانست، م شوددر این دولت مدرن بزرگ دیگر پارلمان را نمی 

را تا زمانی کھ دولت مدرن وجود دارد، کانون زی «: است ھای آن کھ می شود کرد تصحیح پاره ای از کنش
جمھوری پارلمانی حق رأی  یک درسیاسی   مسئلھ ترین اساسیو  ]٢٣[ »کنش سیاسی ھمواره پارلمان است

 .ھمگانی است

می  "ھردم پرشمارتر و قدرتمندتر"ھای کارگر کھ  توده طبیعیبرنشتاین، با تکیھ بر رشد  ، برخالفکائوتسکی
کند چون آن  اما وی در عین حال آنارشیسم را نیز نفی می. دھد اھمیت جلوه می اتحاد طبقات را کم  شوند، مسئلھ

او . »انجامد می تیاسد سیا کوپراستی ضدیر یا زود بھ سندیکالیسم صنفی «داند کھ  می "یوتوپیای پرولتری"را 
کند، و در مقام نگھبان  مؤعظھ می» احزاب بورژوایی  نسبت بھ ھمھ کاملبی اعتمادی «سرانجام درباره 

با پایان خوش بی چون و چرای ھمراه کھ منطق پیشرفت و پیروزی ، ھمان سوسیالیزمی "سوسیالیسم ناب"
 .ن می داردما از مخاطرات مصو ،تضمین شده تاریخی اش

ھایمان را برای نبرد  ضروری است کھ باروت«: نیروھا تکیھ کنیم  پس کافی است صبورانھ بھ انباشت منفعالنھ
برخالف کروپاتکین کھ مدعی ! ــ بھ بیان دیگر برای انتخابات بعدِی پارلمان» عظیم آتی دست نخورده حفظ کنیم

ھا و  نی تودهھیجا، کائوتسکی نسبت بھ خودانگیختگی »نندک درستی درک می مردم ھمواره موقعیت را بھ«بود کھ 
ھا  توده«: شان در برابر تحرکاتی کھ مخل بھ حال پیشروی آرام بھ سوی قدرت است، بیمناک بود پذیری آسیب

                                                 
18 - Authorised translation by A.M. Simons, Kautsky 1909, p. 50. 

19 - Anton Pannekoek, ‘Action de masse et revolution’, in Weber (ed.) 1983, p. 322. 

20 - Karl Kautsky, ‘La nouvelle tactique’, 1912, in Weber (ed.) 1983, p. 376. 

  .ھواداران بنتام در وستمینیستر "رادیکالیسم فلسفیِ "در مقام لیبرالیسِم بازار آزاد، در برابر ) شامل ریچارد کوبدن و ھربرت اسپنسر(مکتب منچستر  ٢١- 

22 - Kautsky 1971, p. 109. [For ‘Co-operative Commonwealth’, Bensaïd has ‘société socialiste’. The original German has it as: ‘zur 

sozialistischen Genossenschaft führt’. 

23 - Ibid. [Editors] Ben Lewis translation in Lewis (forthcoming), p. 51. 
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؛ بھ طوری کھ این »توانند بھ اقداماتی دست بزنند کھ فقط چند ساعت بیشتر دوام نمی آورند و ویرانگرند فقط می
 .]٢٤[ »تواند ثمره پیروزی را حفظ کند اما نمی«ای شاید بتوانند پیروزمند باشند،  ت تودهاقداما

در ھای  رزا لوکزامبورگ، در مواجھھ با اعتصاب. مجادلھ حاد بر سر اعتصاب عمومی نمایانگر این اکراه است
تواند اینرسی  می  ھا اجتماعی سرعت دریافت کھ انرژی این اعتصاب روسیھ در آغاز سده، بھدر بلژیک و 

برخالف سردمداران اتحادیھ ھای کارگری کھ شدیداً مخالف این . تشکیالت را برھم بزند انھکار محافظھ
ای  د و بھ مخالفت با اعتصاب تودهنکمی ھای خودانگیختھ بودند، کائوتسکی موضعی بینابینی اتخاد  جنبش

ً می پردازد و د) از نوع روسی یا شرقی(یا دفاعی  "زورمند" نمایش "ر مقابل از اعتصاب عمومِی صرفا
را زی. کند، حمایت می کند بازی را رعایت نمی  اعدو، بھ مثابھ آخرین حربھ در برابر رقیبی کھ دیگر ق "قدرت
 بھ واسطھدر روسیھ  .]٢٥[ »ای سیاسی ــ زورمند ــ و نبرد انتخاباتی کامالً مانع الجمع اند اعتصاب توده«یک 

خود نمایانگر پیروزی، اما در آلمان  خودی اعتصاب تنھا راه اعتراض بود، و بھنبود حقوق سیاسی، 
نھایی   سالحی نھایی است کھ ضربھ«ھا از راھکارھای دیگری برخوردارند، از این رو اعتصاب  سوسیالیست
 .زمانی کھ موعدش فرا رسیده باشدفقط در اما ،  ]٢٦[  »کند را وارد می

این بیانگر اعتماد . خورد در سراسر نوشتھ ھای وی دائما بھ چشم می "تکامل"  پس ھیچ تعجبی ندارد کھ واژه
داری ھم  بار سرمایھ احتضار فاجعھ: تاریخی منتسب بھ جبرباوری اقتصادی است  گرایی ناپذیر او بھ غایتخدشھ 

سرنگونی موقتاً "شان داده بود کھ دوران از سوی دیگر کمون پاریس ن. است "اجتناب ناپذیر"و ھم  "ضروری"
 ، دربود گرفتھ شده ]٢٨[این استراتژی منسوخ، کھ نامش از تاریخ نظامی سترگ دلبروک .]٢٧[ "سرآمده بود

. محدود می شد، شاید معتبر بود شھرھای بزرگونقل رشد چندانی نکرده بود و عمدتا بھ  جاھایی کھ سیستم حمل
  شیوه بھ "ھنبردھای طبقاتی در فرانس" بھ کتاب  ١٨٩۵تار مشھور انگلس در سال بنابراین، کائوتسکی از پیشگف

ھرچند انگلس ھرگز . دفاع کند "یاستراتژی فرسایش"د تا در رابطھ با حق رأی عمومی از نکمی خود استفاده 
انگلس با تاکید بر انحصار دولت مدرن بر  .]٢٩[کرد کھ فرسایش جای نبرد نھایی را می گیرد تصور نمی

را  "ناپذیری شورش مسلحانھ امکان"قصد داشت پیام  "معماری شھرھای مدرن"ھای مؤثر و تأمل پیرامون  سالح
ھای ناآگاه قرار  در رأس توده تاقلی یھایی کھ گروھ انقالب«و » شبیخون« گارروز: ھای آتی منتقل کند بھ نسل
یافتھ تشکالت خود را دارند، ھر چند کھ در چارچوب  ھای سازمان توده اینک .]٣٠[ بود دیگر بھ سر آمده» گیرند

 .کل مردم را متشکل کردبتوان  مشکلداری بھ احتمال فراوان  وجھ تولید سرمایھ

، بر بازه ستسریع ا ارجاع بھ جنگ فرسایشی یا جنگ موضعی، در تقابل با قیام کھ نیازمند تصمیم گیری 
  :داردطوالنی تأکید 

ھا یا  ھا در خالل سال نقالبا... سرنوشت یک انقالب اجتماعی را نمی توان یک باره تعیین کرد«
ھا در جریان فراز و فرودھای شان،  شوند؛ انقالب ھا پیکار اقتصادی و سیاسی تدارک دیده می دھھ

ھایی  دورهبدیل ھا، تحوالت مداوم طبقات و احزاب متخاصم را از سرمی گذرانند و اغلب با 
 .]٣١[»نده اطوالنی ارتجاعی مواجھ بود

                                                 
24 - Kautsky 1914, excerpted and translated as ‘The Mass Strike’, in Kautsky 1983, pp. 53–73. 

کتاب  گلھ مردم توسط گوستاو لوبن و یا روانشناسی پژواکی است از ، ز توده ھایاغرو  ابتکارات ،خودانگیختگی ازکائوتسکی توام با انزجار این بی اعتمادی 
 .سیگلھنوشتھ  توده ھا روانشناسی جنایات جمعی

25 - Kautsky 1910a, pp. 656. 

26 - Karl Kautsky, ‘Une nouvelle stratégie’, , in Weber (ed.) 1983, p. 159. Original German version: ‘Eine neue Strategie’, Kautsky 

1910b. 

27 -  Karl Kautsky, ‘Et maintenant?’, in Weber (ed.) 1983. Original German version: ‘Was nun?’ (Kautsky 1910c). 

 .نگاران نظامی مدرن از نخستین تاریخHans Delbrück) ( ھانس دلبروک  ٢٨-

 .)1976مقایسھ کنید با اندرسون (کند  گرامشی است کھ آزمون نیرو و گسست انقالبی را رفع می  فقط منطق ھژمونی در اندیشھ -  ٢٩

30 - Kautsky 1914. 

31 - Kautsky 1971, p. 91. 
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وارد کھ پیش از گرامشی واژگان نظامی را بھ دروِن مجادالت جنبش کارگری  استاین کائوتسکی دین ترتیب ب
بود کھ در رویارویی  اینمنظور : ، مجادالتی کھ از تقابل جنگ فرسایشی و جنگ انھدامی آغاز شده بودمی کند

. ھ بر سر تضعیف و فرسودن دشمن، و خود را در موقعیت دفاع مشروع قرار دادن استبا دولت مدرن، مسئل
 .کھ بھ نبرد متوسل شویمبود  یم ھاخواین استراتژی در رویای این است کھ احتماال ھیچگاه مجبور ن

انحراف و یا بد (در حکم پرانتزھایی ساده  قبل از ھر چیز دیگریبا این برداشت، جنگ جھانی و فاشیسم 
طرفھ رو بھ باال  پلکانی کھ مسیری یک ]٣٢[آلوِد پگی شوند، بھ بیان طعن در مسیر پیشروی خطی قلمداد می) بیاری
اش،  ی فلسفی رقت انگیز نامھ کھ والتر بنیامین، در وصیت استھمین رویکرد تقدیرگرایانھ تاریخی . است

 :کند خواب رفتن بھ ھنگام بروز مخاطرات متھم می ھشیاری انقالبی را بھ

کند، فاسد  این باور کھ در راستای جریان حرکت می  کارگر آلمان را بھ اندازه  چیز طبقھ ھیچ«
دموکراتیک، و حتی کاربست آن، متکی بر درکی از پیشرفت است  سوسیال  نظریھ… نکرده است 

 ٣٣».کند می صادر میکھ جاپایی در واقعیت ندارد و فقط ادعاھای جز

، قبل از ھر چیز صرفا پیشرفت بشریت "ھا را تسخیر کرده بود دموکرات طور کھ ذھن سوسیال آن"این پیشرفت، 
ھایش در رابطھ با آن؛ ھمچنین پیشرفتی نامحدود بود ھمخوان با جزم  دانش بھ آن و تواناییپیشرفت بود نھ 

زمانی "ناپذیر کھ در  ناپذیر و برگشت آخر، پیشرفتی توقف شد، و دست پذیری کھ آن ھم نامحدود قلمداد می کمال
  . ر شده بوددَ َق مُ  "ھمگن و تھی

شد ھمین مالمت را علیھ جنبش کمونیستی  ھمان زمان ھم میآن چھ کھ بنیامین خاطرنشان نکرد این است کھ 
 .استالینیستی و بوروکراتیزه نیز بیان کرد

کاری  رزا لوکزامبورگ اھمیت خطر محافظھ ،"یا انقالب اتاصالح" بر سر ١٩٠٢ی سال  از زمان مجادلھ
زھر این  کارگران را پادجا پیش می رود کھ خودانگیختگی  او تا آن. نھادھا در امر سیاست را دریافتھ بود

لطف ظھور   ، بھ»سرآغاز عصری جدید برای جنبش کارگری است ١٩٠۵سال «: معضل قلمداد می کند
بنابراین اعتصاب عمومی از نگاه او نھ . »ظھور پیکار پرولتری در انقالب«یعنی  ،ناگھانی عنصری جدید

این بدین ترتیب کائوتسکی در . کند پذیر می امکانآخرین چاره دفاعی، بلکھ فورانی بود کھ استراتژی انقالبی را 
قایل » اعتصاب عمومی غربی«و » اعتصاب عمومی روسی«کھ لوکزامبورگ میان را تمایزی  زمان است کھ

 .٣٤ ردگیپارادیم میان شرق و غرب را  نشانھ می  ی کھتمایز. دپذیرمی می شود، 

از نگاه لوکزامبورگ، تقابل بین جنگ فرسایشی و جنگ انھدامی یکسره صوری بود، و در مورد تقابل میان 
کھ  استکوک ھلندی  اما چند سال بعد این آنتون پانھ. ودبآسیایی و اروپای پارلمانی زیادی اغراق شده   روسیھ

ھای حکومتی، بلکھ نابودی  تک وزارتخانھ د کھ مسئلھ نھ بر سر تسخیِر تکنکمی او ادعا . دنکمی جنجال بھ پا 
ای بھ قلم بوخارین،  این مجادلھ بار دیگر با مقالھ ١٩١۴از اوت  ناشیدر پرتو ضربھ  .٣٥ کل دستگاه دولتی است

کوک بر عصر امپریالیسم، بر اھمیت  پانھ .٣٦د ریگمی کھ لنین در ابتدا با تردید بھ آن نگاه می کرد، جانی دوباره 
. ردتی و نیز بر افزایش فشار مالی کھ طبقھ کارگر را بھ موضعی دفاعی عقب رانده بود، تأکید دارقابت تسلیحا

، در ردگذامی او بر برتری فرھنگی و تشکیالتی طبقات مسلط از طریق سلطھ اشان بر قدرت دولتی انگشت 
ل ھویت کارگران تشکل یابی پرولتاریا ذاتا چیزی است روشنفکرانھ کھ مبین یک دگرگونی کام«حالی کھ 

قدرت مردمی مداومی وجود دارد «طبقانی تنھا بھ این دلیل ممکن بود کھ   ترتیب نابودی سلطھ یندب .٣٧ »…است
ای نیرویش چنان شود کھ قدرت دولتی بورژوازی را  مرحلھ  در شود، می ایجاد وقفھ بھ گام و با آھنگی بی  کھ گام

، در "سرمایھ بیندوزد"پیش از آن کافی بود کھ بخشی از طبقات مردمی تا  .»نابود کند و از صحنھ خارج کند
اما کائوتسکی ترکیب . وسیع تری را بھ دنبال خود بکشند  ھای ھرچھ تواند بخش حالی کھ اکنون اقلیتی فعال می

                                                 
 .شاعر فرانسوی (Charles Péguy) ارل پگیش ٣٢ - 

33 - Benjamin 1968, pp. 258 and 260. 

 .مشاھده کردآرای لنین، تروتسکی، رادک و گرامشی  بینتوان  ی را میھایایزتم  ٣٤  -

  .دی نویھ تسایت در ١٩١٢تا  ١٩١٠ھای  سال در  فاصلھھایش  مقالھ در -  ٣٥

  .Sawer 1977نک بھ  -   ٣٦

  .Sawer 1977نک بھ  -   ٣٧
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 "آزمودهتاکتیک قدیمی "ــ با توسل بھ  می داردنادیده می گیرد و ھمین وی را وا را طبقات مدرن ویژهاجتماعی 
 .بسط دھد "کنش انقالبی"خالف با تدر تقابل و  "رادیکالیسم منفعل"و  "انتظار منفعل"ای را پیرامون  نظریھ

در دل ترکیب کنش  "بار وضعیت عنصر فاجعھ"پاسخ کائوتسکی این بود کھ در بطن رشد تعارضات، 
ھایی کھ تا ھمین چندی  کوک، توده پانھ از نگاه. نھفتھ است ،ھای عظیم نامتشکل پرولتاریای متشکل با کنش توده

. دارد طبقاتی شان ھمواره در راستای درست گام برنمی  غریزه ،پیش ھنوز بورژوا بودند و اینک پرولتر شده اند
وارگی است تا بھ کمک آن بتواند دریابد کھ ھیچ   ی ایدئولوژی، بتوارگی یا شئ ای درباره حال او فاقد نظریھ با این

ھمگن و   روج از دور باطل بازتولید مناسبات اجتماعی نیست مگر با گسست از باور بھ زمانراھی برای خ
 .ھا و شرایط انقالبی بحران  ای درباره خطی، یعنی بھ کمک نظریھ

» رھبری حزِب برای سازمان دادن انقالب«بھ  دادن کوک، تاکتیک جدید صرفا بھ توصیھ از نگاه آنتون پانھ
چنین بھ  حداقل(ھا فراتر می رود  دموکرات ھا و سوسیال از بگومگوی میان آنارشیست او .]٣٨[ محدود می شد
اما دقیقاً نابودِی چھ چیزی؟  .]٣٩[ است» زمان آن کسب قدرت دولتی و نابودی ھم«، و منظورش )نظر می رسد

مھ؟ یا نابودی ھیئت حاک… خواست درست خالف آن را می ١٨۴٨ی کمونیستی  نابودی تمرکز؟ اما اتحادیھ
شدند؟ از نگاه کائوتسکی مسئلھ بھ واقع نھ بر سر نابودی  ھا باید نابود می انتخابی بودن آن؟ و کدام وزاتخانھ

قضاییھ بود، و دموکراتیک  قوه مقننھ بر قوای مجریھ و» تفوق«قدرت دولتی، بلکھ بر سر دست باال داشتن و 
تواند بھ نابودی قدرت دولتی  ھرگز نمی و ایند ھرگزاین فر«: کردن نظام انتخاباتی از طریق حذف مجلس سنا

بالھت کنش «در برابر  .]٤٠[ »شود بینجامد، بلکھ ھمواره بھ تغییر توازن نیروھا در دل قدرت دولتی منتھی می
 .قرار می گیرداز جملھ کسب اکثریت پارلمانی  ،قدرت کسب ، شاھراه طالیی»ای توده

کنش . ]٤١[ بود» ناپذیر دور و دسترس«کوک تا آن زمان ھم چون ھدفی  پانھدر عوض، انقالب اجتماعی از نگاه 
از نگاه ما انقالب فرآیندی است کھ، «در رفرمیسم تحلیل رفتھ اند، حال آن کھ کامال ای و پارلمانی  اتحادیھھای 

است  یل انرژیابزار تبد«، حزب چشم اندازدر این  .٤٢»دھد بھ پیش برویم  از نخستین مراحلش، بھ ما اجازه می
فرآیندی   مثابھ اش در درک گذار بھ خطای کائوتسکی ناتوانی .٤٣»ھای انقالبی متوسل می شود کھ بھ کنش

درنتیجھ، برای او حزب بھ جای بھ دست گرفتن ابتکارعمل، نقش اش بھ آموزگاری کھ صرفا . دیالکتیکی است
 :دھد، فروکاستھ می شود آموزش و سازمان می

توانیم با نیروھایمان تسخیر و حفظ کنیم،  اتخاذ تمام آن مواضعی کھ میگسترش تشکیالت، «
  ای آگاھانھ و روشمند ھیچ وظیفھ گونھ توانیم بھ امروزه نمی: ھا بررسی دولت و جامعھ، آموزش توده

ناپذیر تأمل  بینی توانیم پیرامون امور پیش می. ھایمان قائل شویم دیگری برای خودمان و سازمان
 .٤٤»توانیم با تصمیمات تاکتیکی پیشینی بھ پیشواز آینده برویم نمی کنیم، اما

ی سوسیالیستی بود کھ ھریک جداگانھ زاده  دنبال وحدت جنبش کارگری واقعی با آموزه ارفورت بھ] برنامھ[روح 
 :شده بودند

شوند؛ کنند و از دل یکدیگر زاده نمی  رشد می  اما سوسیالیسم و پیکار طبقاتی شانھ بھ شانھ«
دانش   تواند بر پایھ آگاھی سوسیالیستی مدرن تنھا می. آورند ھریک در شرایطی متفاوت سربرمی

تأکید از [ ھستند قشر روشنفکران بورژوا حامل علم نھ پرولتاریا، بلکھ… علمی ژرف رشد کند

                                                 
38 - Anton Pannekoek, ‘Action de masse et revolution’, 1912, in Weber (ed.) 1983, p. 322. Original German version: ‘Massenaktion 

und Revolution’ . 

39 - Karl Kautsky, ‘La nouvelle tactique’, in Weber (ed.) 1983, p. 370. 

40 - Karl Kautsky, ‘La nouvelle tactique’,  in Weber (ed.) 1983, p. 37. 

41 - [Karl Kautsky, ‘La nouvelle tactique’, in Weber (ed.) 1983, p. 371. Original  German: ‘Die neue Taktik’ (Kautsky 1911–١٢ ).  

42 - Pannekoek 1978, p.51. 

43 - Pannekoek 1978, p. 52. 

44 - Pannekoek 1978, p. 71. 
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ا پرولتاری  بنابراین آگاھی سوسیالیستی چیزی است کھ از بیرون بھ پیکار طبقھ …]کائوتسکی
 .٤٥»از درون آن سربرمی آورد و نھ چیزی کھ خودجوش شود تزریق می

تعبیر آن  ھمگام اما بیست صفحھ بعد. ]در کتاب چھ باید کرد؟[ کند لنین این قطعھ را با نگاھی موافق نقل می
 :گوید می یمتفاوت کامالای  نکتھ

بیان دیگر از بیروِن   شود، بھکارگر آورده   بھ طبقھ فقط از بیرون تواند آگاھی طبقاتی سیاسی می«
توان  حیطھ ای کھ فقط از آن می. پیکار اقتصادی، از بیرون حیطھ مناسبات کارگران و کارفرمایان

طبقات و اقشار با دولت و حکومت است، سپھر روابط  تمام این دانش را کسب کرد، سپھر روابط
بھ میان ھمھ  باید کارگران اسی بھدانش سی  ھا برای ارائھ دموکرات سوسیال… طبقات تمام متقابل

 .٤٦»روانھ کنند بھ ھرسو شان را طبقات مردمی بروند؛ باید واحدھای ارتش

توان آن را فقط بھ  راستا با فھم وی از خصلت پیکار سیاسی است کھ نمی آزاد لنین درواقع ھم) بسیار( فسیراین ت
 .مطالبات اجتماعی فروکاست

از او یاد می کند، درک خود از سوسیالیسم را با بازبینی  "ی التقاطی نابغھ"ژورس کھ تروتسکی با عبارت  
از نظر او جمھوری در حکم اصل . آلمان بسط می دھد  میراث انقالب فرانسھ و نیز در پاسخ بھ مناقشھ

ھ ب(ی دکترای ژورس  نامھ پایان .]٤٧[ شود کامالً اجتماعی درک می  دھی جامعھ، در قالب یک جمھوری سازمان
  زمینھ از نگاه وی، نقد لوتری بر رباخواری پیش. بھ رابطھ میان دولت و مالکیت می پردازد عمدتا) زبان التین

 "سوسیالیسم اخالقی"بھ کھ این دیدگاه . بود» قدرت بازتولیدی پوِل رھاشده بھ حال خود«نقد سوسیالیستی بر 
م قراردادی عقالنی و اھرم ضروری برای انجامد، وارث نقد مسیحی بر پول، و نوسازی دولت در حک می

 :است رھایی سیاسی

قابل   دولت و قرارداد اجتماعی چارچوب از در خارج حقوق سیاسی و اقتصادی یک شھروند«
، بلکھ متحد نیستند د با یکدیگردر تضا فقط ؛ از این رو فردگرایی و سوسیالیسم نھتشخیص نیستند

 .٤٨»ندرسازگا با ھم و

داری دولتی در  سرمایھ"واقع  اولی در: ای سوسیالیسم دولتی را از نظام اشتراکی جدا می کندد هحال در این با
ای است، مناسباتی کھ  جامعھ در مناسبات اقتصادی  مداخلھ«است، حال آن کھ سوسیالیسم  "حوزه خدمات عمومی

تعیم استقرار مجدد و «ھا راھکاِر بنابراین نظام اشتراکی تن. »ھا بھ وجود آمده اند مالکیت میان انسان بھ واسطھ
  .٤٩است» حاکمیت اقتصادی ملت«درون چھارچوب » مالکیت فردی یافتھ

بدل  "کارکرد اجتماعی"بھ تدریج کارکرد عمومی بھ : پذیرد بدین ترتیب ژورس چشم انداز زوال دولت را می
چیزی متمایز با آن در  ھر زند و بھ سینھ میھم را  ]انقالب فرانسھ[ ١٧٩٣او سنگ قانون اساسی . می شود

کارانھ  عقب نشینی از روحیھ سرپیچی و کرنش در برابر امتیازات محافظھناشی از قوانین اساسی مدرن را 
کھ از نگاه رزا لوکزامبورگ دموکراسی بورژوایی صرفاً  درحالی. داند کھ از بقایای سنن سلطنت اند می

انقالب پرولتری بھ انقالب دموکراتیک "یوند زدن قصد ژورس پاما است،  "دموکراسی تخیلی انتزاعی"
داند کھ  را روشی علمی می  "روش سوسیالیستی"منطقی و روشمند او، در مقام یک فرد . است "بورژوایی

ی انقالبی  ای بلند از تدارک اقتصادی و سیاسی را بر سراسر اندیشھ مشمول قانون تکامل می شود و دوره«
است تا انقالبی، غایت مطلوب از نظر او ھمواره از پیش شکل داده  "تکامل گرا"او بیشتر  .٥٠»کند تحمیل می

تعیین شده ای   آرمانی از پیش"است، پیش شرط دگرگونی اجتماعی  "عدالت و قانون  ایده"ن ی، و تضماستشده 

                                                 
45 - Kautsky 1914, p. 281. 

46 - Kautsky 1901–, p. 79. [Cited (and translated) in Lenin 1961, pp. 383. 

47 - Lenin 1961, p. 422. 

 http://www.nashr.de/1/lnin/chebayadKard.pdf  "؟چھ باید کرد"والدیمیر لنین، 

48 - Antonini 2004. 

49 - Antonini 2004, p. 71. 

50 - Antonini 2004, p. 97. 
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آمیز و  تی توطئھبرداش  درنتیجھ او نھ فقط بالنکی بلکھ مارکس و انگلس را نیز بھ.  "کند کھ انسانیت دنبال می
بھ ھمین علت برای او . کند ، مالمت مینگھمیداردبورژوایی از انقالب کھ پرولتاریا را در جایگاھی فرودست 

توان  را می مسرابی بھ این امید کھ کمونیس«: تعلق داشت» ی یوتوپیایی دوره«کماکان بھ  "تمانیفست کمونیس"
را از نظر او زی ،گیری برنشتاین را تأیید نمی کند حال ژورس جھت بااین .٥١»بھ انقالب بورژوایی پیوند زد

 .٥٢ »کند ھدف نھایی سوسیالیسم را در مھ تیره و تار آینده گم می«برنشتاین 

او در خالل . در مجادلھ بر سر استراتژی محتاط و دوپھلو باقی می ماندمعھذا ژورس، علی رغم اننقادھایش، 
ای  سوسیالیست در حکومت بورژوایی، این مسالھ را ــ ھمانند کائوتسکی ــ مسئلھ ]٥٣[ن شرکت میلرا  بحث درباره

  .تاکتیکی می داند، حال آن کھ از نگاه رزا لوکزامبورگ دولت جمھوری شکل عملی ھژمونی بورژوازی است

 انقالب در انقالب

او . ی نماینده آن بود وفادار می ماندکیشِی کھ کائوتسک ان بھ راستکماکریان مباحثات پیرامون آلمان، لنین جدر 
اما نحوه رویکردش او را . ھم با تجدیدنظرطلبی برنشتاین مخالفت می کند و ھم با رادیکالیسم رزا لوکزامبورگ
او، در مخالفت . وفصل کند درگیر معضلی کامالً متفاوت می کند، معضلی کھ زمان زیادی الزم بود تا کامالً حل

جھت   کارزار سیاسی گسترده"ر سوسیالیسم نوپا در روسیھ، از ھمان ابتدا بر ضرورت با اکونومیسِم غالب د
 فعالیت ھای ھای بدین ترتیب بود کھ او از اولویت امر سیاسی بر محدودیت. پافشاری می کند "افشای استبداد

 منطق از نگاه لنین مسئلھ بر سر. کند نظرانھ از منافع طبقاتی بود، دفاع می کھ مبتنی بر دیدگاھی تنگ یکوپراتیو
  . علیھ اپوزیسیون کارگری تکرار می شود ١٩٢١ھمین منطق بار دیگر در بحث سال  و ،بود "نیرو -   ایده"

، مبارزات اقتصادی را اعمال می کند اش سلطھکھ دولتی  دستگاهدر گستره  زمبرای رویارویی با استبداد تزاری
آید نقد وی از  بھ نظر می. نیاز است "روسیھ ھمھ برای ییک حزب سراسر"بھ   :کند محلی کفایت نمی

است و ھم بھ معنای  "خودانگیختگی"درواقع ھم بھ معنای   stikhiinostدر زبان روسی واژه ( خودانگیختگی
ای فی البداعھ و  ھای توده خوش نشان ندادن کائوتسکی بھ جنبشبسیار شبیھ کراھت و روی ) "بھ ھم ریختگی"

 :خود بھ خودی است

یا  لحاظ تاریخی محتمل است کھ استبداد تحت فشار یکی از آن انفجارات ھ کامالً ممکن و ب«
اما ھیچ حزب  .کند، فروبپاشد سو تھدیدش می ھای سیاسی غیرمترقبھ ای کھ مدام از ھر دشواری

ً بھ امید وقوع چنین  ام ماجراجویی نیفتاده باشد، نمیسیاسی، اگر بھ د تواند فعالیت خود را صرفا
تر بھ  چقدر کم و در محاسباتمان ھر. ما باید راه خود را برویم. ھایی بنا کند ھا و دشواری فوران

غافلگیر خواھیم  ھم کم تر "ی عطفی تاریخی نقطھ"فرصت ھای غیرمترقبھ تکیھ کنیم، بھ ھنگام 
 .٥٤»شد

رأی دادن   ضربھ. ماندمی کیِش باقی  بنابراین لنین تا زمان جنگ ظاھرا یک کائوتسکیست راست
الزم بود تا او دریابد چھ شکاف بزرگی میان   )شد کھ باورش نمی( جھانی بھ نفع جنگ ]دمکرات سوسیال[

 "بحران انقالبی" مفھوم. برآورده است گیری اکثریت انترناسیونال دوم سر رویکرد استراتژیک خودش و جھت
ورشکستگی بین الملل "، در مقالھ می شودوپرداختھ  بھ تدریج در خالل نوشتھ ھایش ساختھ ١٩٠۵کھ از سال 

ای منطقی با مفاھیم اوضاع و احوال و  این مفھوم رابطھ. توان دید معنای ھمھ جانبھ و کامل اش را می "دوم
ستھ می کند و خطی بودن زمانی سوسیالیسم خارج از را برج ساعدوضعیت دارد، کھ بھ لحاظ سیاسی لحظھ م

انگیز  بدون شک این شوک ھول. و ضرباھنگ خود را دارد آھنگ ،نوسان ھم مبارزه: شکند می درھم زمان را 
  با انسجامتا  دارد می ی استراتژیک لنین ضربھ شدیدی وارد آورد و او را وا بود کھ بھ اندیشھ ١٩١۴اوت 

                                                 
51 - Jaurès, quoted in Antonini 2004, p. 159. 

52 - Antonini 2004, pp. 183. 

لدک  روسو در او حکومتوی در  شرکت، سوسیالیست مستقل فرانسوی کھ در ابتدای سده بیستم بحث بر سر (Alexandre Millerand) ــ الکساندر میلران   ٥٣
بھ  ١٩٢٠ی  وی در دھھ. ای مھم در جنبش سوسیالیستی برانگیخت کنار مارکی دو گالیفھ، ژنرال بدنامی کھ در سرکوب کمون پاریس نقشی جدی داشت، مناقشھ

  . نسھ رسیدجمھوری فرا وزیری و ریاست نخست

54 - Lih 2005, p. 311. 
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 درک ناگھانی از ورشکستگی سوسیال: کننده بردارد ری گوناگون خود گامی تعیینخشیدن بھ تأمالت نظب
شدن  کاری بوروکراتیِک کادرھای حزبی، غرق گیری اشرافیت کارگری، محافظھ شکل(ھا و از علل آن  دموکرات

 - سیالھای سو مندی جھانی صورتبندی ؛ تشریح مفھوم امپریالیسم در قالب چندعلت)ھای پارلمانی در روزمرگی
علم  دیالکتیک با مطالعھ  کشف دوبارهو ؛ "دولت و انقالب" دولت در کتاب  ملی؛ ارزیابی مجدد مسئلھ

 .٥٥ دفترھای فلسفی ھگل در منطقِ 

ند می کند و ھمین مفھوم است کھ در فاصلھ نین مفھوم بحران انقالبی را نظاماست کھ ل یین محتواچنی ستربر ب
از ھم دور باطل انقیاد را بھ او امکان می دھد . چراع راھنمای دخالتگری ھایش می شود ١٩١٧فوریھ و اکتبر 

را ) از جملھ ایدئولوژیک(ای زیر یوغ ھمھ اشکال سلطھ  توسط طبقھ  ، و سرانجام باور بھ کسب قدرتدبگسل
: کلی را ھمھ می دانیم یحاتضتو. شکستھ شود  ال جاری بازتولید اجتماعی درھمرو آن زمان کھ ،ممکن سازد

؛ ھنگامی کھ پایینی ھا …ھا دیگر نتوانند ھم چون گذشتھ حکومت کنند  دھد کھ باالدستی بحران ھنگامی رخ می
سھ عنصر  این ،]٥٦[…پیوندندبمردد بھ اردوگاه انقالب  یھا ؛ ھنگامی کھ میانھ…دیگر نتوانند تاب بیاورند

ً گسترش . ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند بنابراین بحران انقالبی بحرانی سیاسی است، و نھ صرفا
بحران انقالبی یک . کارگر باشد  ، حتی اگر کامال متعلق بھ طبقھیاعتراضات مطالباتی یا مبارزه کوپراتیو

با  یارتباط تنگاتنگ کھ) ورزد ن نکتھ تأکید میلنین چندین بار بر ای(مناسبات اجتماعی است  یھکل "بحران ملیِ "
. یک مفھوم استراتژیک حیاتی دیگری دارد، منظور مفھوم دوگانگی قدرت میان دو مشروعیت آشتی ناپذیر

ای بھتر یا بھ گونھ  گونھ کھ بتواند بھ گرفتھ باشندشکل بنقد چنین وضعیتی فقط ھنگامی ممکن است کھ ابزارھایی 
دیگر از پس  - شده، و یا در در حال فروپاشی  فلج - د کھ دستگاه کھنھ دولتی نمتفاوتی کارکردھایی را انجام دھ

تر،  فقط دموکراتیک ھایی کھ نھ شکل: باید پدیدار شوند ھم اشکال جدیدی افزون آن کھ .دنآی انجام آن ھا برنمی
ین ترتیب بحران ملی مستلزم بد. ترند اکثریت مردم کارا  ارکردھای ضروری زندگی روزمرهبلکھ در انجام ک

 .ھژمونی است مسئلھ

برای این کھ این بحران بتواند بھ پیروزی بینجامد، ضروری است کھ عنصر چھارمی بھ سھ عنصری کھ لنین 
حزب دیگر آن آموزگار مورد . ٥٧ گیری ھا طرحی آگاھانھ و نیرویی قادر بھ ابتکار در تصمیم: بیفزاییم ،برشمرد

و روشن کردن جاده  ،ی ناآگاه وارد کردِن تجربھ ھا  ھیاش محدود بھ حوزه آگا نیست کھ وظیفھ  نظر کائوتسکی
تواند موقعیت  شود کھ می ک بدل میحزب بھ عاملی استراتژی. ریزی کرده است تر طرح ای باشد کھ تاریخ پیش

تواند ابتکارعمل برای  سازمان دھد، می را تواند ــ اگر ضروری باشد ــ عقب نشینی منظمی مساعد را بقاپد، می
یعنی مطابق فراز و فرود ھای مبارزه طبقاتی تصمیمات مقتضی اتخاذ . پاتک و تھاجم طبقاتی را بھ دست بگیرد

 .کند

چیز یک خیزش اجتماعی است، پس سرنوشت آن بھ لحاظ سیاسی و نظامی، در آن چنان  اگر انقالب قبل از ھر
از این رو باید . معادل یک روز و یک روز چون یک سال است  شرایطی رقم می خورد کھ یک ساعت

دید،  "تدارک"انقالب را از طریق ایجاد جمعی قادر بھ ایفای نقش در شرایط دشوار ) کائوتسکی  برخالف گفتھ(
و پیاده  ی ھاآن چھ کھ تصمیم گیر. کھ در نخستین رویارویی از پا نیفتد و با نخستین مانع چند پاره نشود جمعی 

کند انباشت منفعل نیروھا و آموزش صحیح کادرھای حزبی نیستند، بلکھ چگونگی  کردن آن ھا را ممکن می
 .٥٨ کننده دارند است کھ نقش تعیین پیوند با جنبش اجتماعی و مشروعیت سیاسی و اجتماعی رھبری آن جنبش

مستلزم درکی یک سره  "قدرت دوگانھ"و  "حران انقالبیب"بنابراین استراتژی انقالبِی حول محور مفاھیم 
ً محصول رشد اجتماعی و بلوغ . ارفورت است] برنامھ[متفاوت با درک سنِت  این چنین حزبی دیگر صرفا

. زند تا توازن نیروھا را تغییر دھد و اتحادھای ضروری ایجاد می کند حزب دست بھ عمل می. پرولتاریا نیست
مکانیکی   گرایانھچپ  استراتژیک لنین از بیخ و بن با ایده  دیشھبنابراین ان. کند بیان دیگر در سیاست مداخلھ می بھ

                                                 
 ٥٥  -  Löwy 1993 - جھان تغییر ی ربارهد" ،میشل لووی".   

56 - Ibid. 

57 - Bensaïd 2003 « La politique comme art stratégique »: 

http://danielbensaid.org/La-Politique-comme-art-strategique 

  :گردد بھ مفھوم بحران انقالبی بازمی  "در کمونیزم روی چپ ،بیماری کودکانھ"کتاب  لنین در -   ٥٨

http://www.nashr.de/1/lnin/bimariKudakiChapravi.pdf 
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بار دیگر این نکتھ در آلمان  ١٩٢١بار مارس  فاجعھ ماجرایدر ارزیابی وی از . متفاوت است "تھاجم  نظریھ"
 را نھ در معنای یک دوران، بلکھ "فعلیت انقالب"لنین طرفداران خود را بھ خاطر این کھ مقولھ  .مشھود است

ھای  ھای اقتصادی، چرخھ ھا نھ برحسب چرخھ آن. تعبیر کرده بودند، مالمت می کند ،بھ معنایی بالفصل و مداوم
ھای  گام شبیھ ھماناندیشیدند،  مندی خطی می ، بلکھ بر اساس زمان)و آگاھی(تجربی و فراز و فرود پیکارھا 

. ناپذیر بود کھ بستر کسب آرا در انتخابات برگشتزمان برای آنان بھ ھمان اندازه . الک پشتی رفرمیسم پارلمانی
استراتژی در حیطھ ھای تشکیالتی، سیاسی و نظامی در نھایت بھ تھاجم دائمی فارغ از زمان  بدین ترتیب

  .٥٩ بھ ھمان درک تکامل گرایانھ از جنبش کارگری می پیونددشود و  فروکاستھ می

آمیز بھ  ی تحسینلحنبودند، با   "چھ باید کرد؟" ی دریی کھ مخاطب جدل و"ھا اکونومیست"لنین در برابر 
دی نویھ "حزب سوسیال دموکرات اتریش در نشریھ   برنامھ با ای از کائوتسکی اشاره می کند کھ در رابطھ مقالھ

ادغام واقعیت  چارچوب ارفورت، یعنی در برنامھ این متن در ھمان چارچوب منطق. منتشر شده بود "تسایت
 :سوسیالیستی قرار دارد  جنبش کارگری و آموزه

کنند و نھ از دل یکدیگر؛ ھریک بر زمینھ  رشد می  اما سوسیالیسم و پیکار طبقاتی بھ موازات ھم«
دانش علمی ژرف   تواند بر پایھ آگاھی سوسیالیستی مدرن تنھا می. آورند برمی ھای متفاوت سر

اد معاصر ھمان قدر شرط برقراری سوسیالیزم است کھ برای مثال در واقع علم اقتص. رشد کند
ھر دو از بطن . علی رغم اشتیاق وافرش قادر بھ ایجاد ھیچ کدام نیستپرولتاریا تکنیک مدرن، و 

است  قشر روشنفکران بورژوا علم نھ پرولتاریا، بلکھ این حامل. فراشد معاصر زاده می شوند
بنابراین . ن ھا بھ بخش پیشرفتھ تر پرولتاریا منتقل می شودو توسط آ… ]تأکید از کائوتسکی[

 شود میوارد  بھ مبارزاتش پرولتاریا  طبقھمبارزات  آگاھی سوسیالیستی چیزی است کھ از بیرون
 .٦٠»از درون آن سربرآورد و نھ چیزی کھ خودجوش

  و در عین حال بر رابطھکند  بدین ترتیب کائوتسکی از استقالل نسبی نظریھ و نقش آموزشی حزب دفاع می
لنین در جدال اش علیھ جریانات اکونومیستی درون حزب، با توسل  .کند نابرابر آموزگار و آموزنده پافشاری می

قول ھایی از کائوتسکی برای اثبات درستی نظریاتش، خود را در پس اقتدار بی چون و چرای کائوتسکی  بھ نقل
 :دھد ھ سی صفحھ بعد ــ عمداً یا سھواً ــ کلمات و معنای متن را تغییر میحال می بینیم ک  با این. پنھان می کند

بیان دیگر از   ی کارگر آورده شود، بھ بھ طبقھ فقط از بیرون تواند آگاھی سیاسی طبقاتی می« 
سپھری کھ فقط از آن . بیروِن مبارزه اقتصادی، از بیرون سپھر مناسبات کارگران و کارفرمایان

طبقات و اقشار با دولت و حکومت، سپھر  تمام دانش را کسب کرد، سپھر روابطتوان این  می
بھ میان  باید کارگران دانش سیاسی بھ  ھا برای ارائھ دموکرات سوسیال .. .طبقات تمام روابط متقابل

اگر ما این فرمول . روانھ کنند بھ ھرسو تمام طبقات مردم بروند؛ باید گردان ھای رزمی اش را
کنیم، نھ بھ قصد  کنیم، اگر نظر خود را با زبانی تند وتیز و ساده بیان می را انتخاب میپرده  بی

تا بھ  "ترغیب کنیم"ھا را  گویی ھا است، بلکھ برای این است کھ اکونومیست  افشای تناقض
الف سیاست تختا بھ ا وظایفی کھ بھ طور غیر قابل بخششی بھ حقارت می نگرند را درک کنند،

  .٦١»پی ببرند - کھ از درکش سر باز می زنند - دموکراتیک ی و سوسیالا اتحادیھ

لنین با . ھا را خاطر نشان می سازد روشنی مضمون و اختالفات مجادلھ علیھ اکونومیست این جمالت بھ
واقع حرفی یکسره متفاوت  بازنویسی عبارات کائوتسکی، و با باوری مطمئن بھ این کھ بھ او وفادار است، در

گیرد، بیرون از سپھر تولید، اما نھ  نخست این کھ، آگاھی سیاسی بیرون از پیکار اقتصادی شکل می. زند می
دوم آن کھ، دانش مناسبات اجتماعی در گروی آن علمی نیست کھ در انحصار . بیرون از پیکار طبقاتی

دیگر، از زاویھ کل  یانب  بھ. ی متقابل تمام طبقات با یکدیگر و با دولت است روشنفکران است، بلکھ دانش رابطھ
                                                 

 ،انسانتکامل  کھ بھ سیاقجنبش کارگری،  از تکامل گرایانھ نگرش. ١٩٧٠در نوبرگ  ]ـ نام پیشین پایتخت استونی Reval[ بھ ارزیابی شورش روال. نک -   ٥٩
کوک، بوردیگا، رھبران حزب ھ ، کمابیش میان گورتر، پانبا آنھای سازمانی خاص متناظر  شکلیعنی شود،  می تبییناز کودکی تا بلوغ  انسان زندگی بعتبھ و 

  .ی در کمینترن مشترک بودزکارگران کمونیست آلمان، زینوویف، بال کون و ماتیاس راکو

  .٣٩  بھ یادداشت شماره. نک -   ٦٠

61  - Lenin 1961, p. 422. 

  http://www.nashr.de/1/lnin/chebayadKard.pdf  "؟چھ باید کرد"والدیمیر لنین، 
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ھای حزبی، برخالف  آخر، برای تولید این دانش، سیاست دست. مناسبات تولید، گردش، و بازتولید سرمایھ
ای کھ فقط در سطح کارخانھ اند، باید نیروھایش را بھ درون ھمھ طبقات مردم بفرستد و بھ  ھای اتحادیھ سیاست

لنین منطقی از ھژمونی را تعریف می کند کھ یکسره متضاد بدین ترتیب . جمعبندی مداخالت بپردازد
  مثابھ سیاست بھ"او خود را در مقام متفکر اصیل . کارگرگرایی دست و پا گیر و یا جبرباوری اقتصادی است

استراتژیک بھ کمک   ، این اندیشھ١٩١٧در جریان رخدادھای مھم فوریھ تا اکتبر . تثبیت می کند "ھنر استراتژی
ھای، تغییر شعارھا و اتخاذ ابتکار  اش در ھمخوانی با فراز و فرودھا، تشخیص توازن قوا، قاپیدن فرصت توانایی

 .٦٢ عمل، پتانسیل خود را با تمام قوا متحقق می کند

ثباتی بود، پیامدھای انقالب روسیھ و پیکار با  خروش و بیو   جوشپر   اندورجھانی ھای بین دو جنگ  سال
بر سر  عمدتا مجادالت عظیمی کھ بھ جدایی انترناسیونال دوم و سوم انجامید. بودند شانین تر مھم فاشیسم

 ،استعمار  ھای متفاوت از دولت و دموکراسی، چند و چون حزب انقالبی و مسئلھ ، درک"ھای اکتبر درس"
سیھ، آلمان و حال، فرای استنتاجات نظری و تشکیالتی، تاثیرات استراتژیک تجربیات رو با این. متمرکز بود

کمینترن بھ بعد، ارزیابی شکست اکتبر   از پنجمین کنگره .٦٣ ندقرار گرفت بررسی موردایتالیا فقط تا حد ناقصی 
پرونده . دوشمی ای قرار می گیرد کھ از ھمان فردای مرگ لنین آغاز  ای فرقھ الشعاع مبارزه آلمان تحت ١٩٢٣

ی واحد و حکومت کارگری آغاز شده بود بھ  قالی، جبھھمباحث داغی کھ بھ تازگی بر سر خواست ھای انت
ھای اپوزیسیون چپ  معھذا این مباحث از طریق تأمالت فردی توسط گرامشی و نوشتھ. ت بستھ می شودعسر

  .دنادامھ می یاب

ی نفوردولت ھای مبا در شرق . برجستھ می کند تقابل الگویی میان شرق و غرب، تفاوت میان دو نوع دولت را 
ھایی با نھادھایی ریشھ دوانیده در جامعھ، کھ منطقا با  دولت با ، و در غربمواجھ ایم  گر دستگاه سرکوببا 

از این رو در مقایسھ با شرق تسخیر . و پارلمان ی کارگریھا  جنبش کارگری در اتحادیھ مندشدن قدرت   نھادینھ
ھای کلی از  در حالی کھ استخراج درس پسآید،  بھ نظر می تر  قدرت در غرب دشوارتر ولیکن حفظ آن آسان

بدین ترتیب بود کھ . نادیده گرفتھای شرقی و روسی آن را  انقالب اکتبر امری ضروری است اما نباید ویژگی
بدیل  ی ازشکل شدهقدرت ایجاد  ءخالاز دل  کھتروتسکی فروپاشی ناگھانی دولت ملی را متصور می شود، 

 ندکمی پیش بینی اما او ھم چنین امکان یک بحران طوالنی و ُکند را نیز . دبرآور تواند بھ سرعت سر قدرت می
بھ این ترتیب کنترل کارگری منحصر بھ اوضاع بلبشوی . دھد  کھ امکان تمرین تدریجی اعمال قدرت را می

رخ م ھھای محلی  در تجربھ دتوان می بلکھکرد،  کیشی نوظھور ادعا می قدرت دوگانھ نبوده ، آن طور کھ راست
ی مھم برای  مسئلھ. استھا  دوران گذار، تعاونیطالب خواست ھای این رویکرد متفاوت بھ طور کلی . دھد

توازن قوا با از شعارھای بی ربط با شرایط مشخص و  پرھیز سازمانی و  اجتناب از بتوارگی اشکال تروتسکی 
 .است

عمدتا پیرامون تدوین  ،جھانی دو جنگھای بین  بدین ترتیب مباحث جنجالی مھم ناتمام در فاصلھ سال
کمینترن در   بحث بر سر برنامھ. واحد و ھژمونی بود  استراتژیک مفاھیم مرتبط با خواست ھای انتقالی، جبھھ

سوم آغاز شد و تا کنگره پنجم، در پرتو اکتبِر آلمان و شکست آن   در حین تدارک برای کنگره ١٩٢٢تابستان 
متبلور می شود، کھ قرار بود از گسست سنتی  "خواست ھای انتقالی"این بحث تا حدود زیادی در  .٦٤ ادامھ یافت

ھدف این بود، کھ بھ . حداقل و برنامھ حداکثر و تضاد صوری بین اصالحات و انقالب فراتر رود  میان برنامھ
. پویا برایشان قائل شدجای اطالق ارزشی ذاتی بھ این خواست ھا، بھ منظور تغییر توازن قوا، کارکردی 

فرمول  .واحد در عمل و ماحصل حکومتی آن پیوند داشت  جبھھ  ھا با مسئلھ بندی و چیدمان آنفرمولبنابراین 
  .قطعاً متنوع ترین و گاه متباین ترین تفسیرھا را موجب شده است" حکومت کارگران"جبری 

، کھ ھمکاری مشترک در عمل ١٩٢١ی  ژانویھ وی دررادک و پل لِ  "نامھ سرگشاده"بندی جبھھ واحد در فرمول
این نامھ کھ پیش از چرخش خط . دوشمی آزمون گذاشتھ   د، بھ بوتھنک دموکرات را مطرح می با متحدان سوسیال

                                                 
گاھش در فنالند بھ رھبری مخفیاز  لنین ھای تھدیدآمیزی کھ ، یا حتی تلگرام"فاجعھ و چگونگی رویارویی با آن خطر"و ، "تزھای آوریل" ھمقایسھ کنید ب -   ٦٢

  .دنکمی  قیامفرستد و دعوت بھ می بلشویک حزب 

63 - Lenin 1974, pp. 227; Adler (ed.) 1980; Luxemburg 1961; Trotsky 1963, pp. 113. 

64 - Ernesto Ragioneri, Le programme de l’Internationale Communiste, ‘Studi Storici’, December 1972, in Cahiers d’Histoire de 

l’Institut Maurice Thorez. 
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 ١٩٢٢  اش در ژوئیھ"مالحظات اولیھ"رادک در . سوم بود، نوعی بھ پیشواز رفتن بود  مشی کمینترن در کنگره
  :ھا را استخراج کند کوشید نخستین درس "ی کمینترن ی برنامھ درباره مسئلھ"

ً بھ دلیل ھمین بعد زمانی،  و ھا طول خواھد کشید، عصر انقالب در مقیاس جھانی دھھ« صرفا
ای از مسائل مشخص را پیش  این نکنھ مجموعھ. است استخراج یک چشم انداز ھای کلی ناممکن

منظور مسائل . شدند وفصل می ای تجربی حل گونھ گذارد کھ تاکنون بھ پای احزاب کمونیست می
دفاع از دموکراسی بورژوایی، رویکرد  با برای مثال رویکرد در رابطھ: اقتصادی و سیاسی اند
خصلت مرحلھ  تعیین ھمھ این مسائل،  در پس… داری ھای جھانی سرمایھ در ارتباط با سیاست

بھ این کھ آیا باید بھ طرح خواست ھای کنونی انقالب جھانی نھفتھ است، بھ بیان دیگر مسئلھ علم 
امی بھ دیکتاتوری پرولتاریا ندارند، مثالً ضوجھ ان ھیچ انتقالی بپردازیم یا نھ، خواست ھایی کھ بھ

  بایست طبقھ ، بلکھ مطالباتی اند کھ میدارندی اسپارتاکیست ھا ن با مطالبات مشخص برنامھ اھتیشب
در مسیر  را کارگران بتوان د کھ از مجرای آننکارگر را در آن چنان پیکاری درگیر ساز

 .]٦٥[ »دادیکتاتوری پرولتاریا سوق د

 :کند ای را رد می بدین ترتیب رادک جدایی میان تاکتیک و اصول برنامھ

ای تا بھ امروز از ویژگی ھای  وسخت میان مسائل تاکتیکی و مسائل برنامھ  این تمایز سفت«
کند تا دستش برای انجام ھرنوع  برنامھ را حفظ می پاکیاپورتونیسم بوده است، کھ با کمال میل 

 .]٦٦[ »ی عمل باز بماند کثافتکاری در عرصھ

واحد، پس از   پ و چرخش بھ مشی جبھھن  اما مخالف تجربھ ١٩٢٢ سال نویس برنامھ در بوخارین، مبتکر پیش
گیری جدیدی روی  ی جھانی کمینترن، بھ جھت ی حزب کمونیست اتحاد شوروی و سومین کنگره دھمین کنگره

نظرطلب آلمانی را مطرح می کند و   کیش و مارکسیسم تجدید او سپس پیکار میان مارکسیسم راست. می آورد
تر بھ این مسئلھ  پیش«: کرده اند» عیار تمکین تمام«طلبان نظر  دیدتجکیشان در برابر  مدعی می شود کھ راست

توانیم دریابیم چرا  چنین  توانیم آن را آشکارا و با صراحت اعالم کنیم، و نیز می توجھ بودیم، اما امروز می بی
گیرد و  ی نمیخواست ھای انتقالی را جد مطلب کند اما در ادامھ او بر بدفھمی از نقش دولت تأکید می .»رخ داد

  .کاھد آن را بھ شعارھای موقتی فرومی

ای در حزب  چھارم بار دیگر دالیل گسست نظری از اعتصاب توده  تالھایمر در گزارش اش بھ کنگره
الملل دوم و متالشی شدنش را بھ یاد آوریم تا  کافی است تاریخ بین«: دموکرات آلمان را مطرح می کند سوسیال

ً ھمین ج آن بھ شمار  دایی مسائل تاکتیکی و اھداف بزرگ است کھ سرآغاز لغزش اپورتونیستیدریابیم دقیقا
تدریج اھداف ھ ب«این انحراف با جدل میان برنشتاین و کائوتسکی بر سر تاکتیک آغاز شده بود، اما  .»آید می

طلب این نیست کھ  ھای اصالح درواقع تفاوت خاص میان ما و سوسیالیست«: »ندنھایی بھ فراموشی سپارده شد
مان حذف کنیم تا  از برنامھ) مھم نیست کھ با چھ اسمی آن ھا را بنامیم(طلبانھ را  مندیم مطالبات اصالح ما عالقھ

نتقالی، را در ھای ا امر ما این خواست ھای انتقالی، این شعار یتواقع بگذاریم، بلکھ در "در پستو"آن ھا را 
 .]٦٧[ »دھیم مان قرار می ای تنگاتنگ با اصول و اھداف رابطھ

لنین، تروتسکی، رادک،  توسط ای سازشکارانھمشترک بیانیھ وفصل رویارویی با تالھایمر  بھ منظور حل
 :دشومی  منتشرزینوویف و بوخارین  

این مطالبات چھ جایگاھی ویژه این کھ  بحث بر سر نحوه فرمولبندی خواست ھای انتقالی، و بھ«
کھ گویا بر سر اصول  هردبھ وجود آو در برنامھ باید داشتھ باشند، این برداشت کامالً نادرست را

کنند کھ وارد کردن خواست ھای انتقالی در  ھیات نمایندگی روسیھ تأیید می. اختالفاتی وجود دارد

                                                 
65 - Radek 1924, pp. 7. 

66 - Ibid. 

67 - August Thalheimer, Report on Programme, Session 14, 18 November 1922, Fourth Congress of the Communist International, 

in Riddell (ed.) 2012, p. 510. 
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شان در بخش کلی برنامھ، نباید  نظریھا و توجیھ  ھای ملی، و نیز فرمولبندی کلی آن بخش  برنامھ
 .]٦٨[»انگ اپورتونیسم بخورد

مشی جبھھ واحد، جلب اکثریت توده ھا، مخالفت با وسوسھ با این بیانیھ کلی بحث را کماکان در راستای منطبق 
 .، فیصلھ می دھددر آلمان ١٩٢١ھای پوچیستی از نوع اقدامات مارس 

کھ زینوویف در واکنش  "کردن بلشویکی"و  "گردش بھ چپ"پنجم بوخارین و تالھایمر، علیھ سیاست   در کنگره
بر کوشد تا  تالھایمر در گزارش اش می. ندھدمی مشترک تشکیل   کرد، جبھھ بھ شکست اکتبر آلمان موعظھ می
بینی  و بھ پیش بپردازدی ھر کشور تمایز اوضاع و احوال درھ ب در کشورھا،اساس میزان رشد سرمایھ داری 

  . روشنفکران بپردازد نقشی ملی و  ارضی، مسئلھ  پیامدھایش برای مسئلھ

مسئلھ برنامھ بھ کنار گذاشتھ می شود، اما در . وی در این گزارش برای نخستین بار بھ مسالھ فاشیسم می پردازد
کھ جنبھ تبلیغی آن تا حدی بحث استراتژیک د، این بار در شکل بیانیھ ای وش میکنگره ششم بار دیگر مطرح 

برای تروتسکی . کنند یک جداگانھ مسالھ استراتژیک را دنبال می گرامشی و تروتسکی ھر .]٦٩[ زند را کنار می
، وفق دھدذھنیت کارگران را با حقایق عینی «باید    این برنامھ .٧٠برنامھ موسوم بھ انتقالی جمعبندی موقتی آن بود

ھا،  بنابراین مسئلھ نھ بر سر دنبالھ روی از ذھنیت توده .٧١ »کارگران وظایف عینی را درک کنندسبب شود تا 
توانستم  طبعاً اگر چشمانم را می بستم می«: ھای آن بود ی منطبق با وضعیت و دشواریچشم اندازبلکھ ترسیم 

یچ ربطی بھ واقعیت نمی داشت؛ و اما چنین برنامھ ھ. ای خوشبینانھ بنویسم کھ ھمھ با آن موافق باشند برنامھ
 .٧٢ »شکی نیست کھ برنامھ باید قبل از ھر چیز پاسخگوی وضعیت عینی باشد

 :تروتسکی، در بحث با مبارزان آمریکایی، تأکید می کند

نخستین فصل آن فقط پیشنھادی برای بحث است و کامل . بخش آغازین برنامھ کامل نیست«
تسخیر قدرت از  از است، چرا کھ از انقالب اجتماعی، بخش پایانی برنامھ نیز ناقص. نیست

ی  داری بھ دیکتاتوری، و دیکتاتوری بھ جامعھ ی سرمایھ دگرگونی جامعھاز طریق قیام، 
این . رساند نتیجھ این برنامھ فقط خواننده را بھ آستانھ می در. رود  سوسیالیستی در آن سخنی نمی

تدوین برنامھ با دو … تا سرآغاز انقالب سوسیالیستیامروز  ھمین ای است برای عمل از برنامھ
نخستین خطر چسبیدن بھ خطوط کلی انتزاعی و تکرار شعارھای عام بدون . خطر مواجھ است

خطر دیگر کھ نقطھ مقابل . گرایی است این مسیر فرقھ. است ھای کارگری ارتباط واقعی با اتحادیھ
 .٧٣ »وفق دادن و رھا کردن مشی انقالبی است اولی است، ھمانا زیادی خود را با شرایط ویژه

تروتسکی برای مثال بھ بی عالقگی مبارزان آمریکایی در متوسل شدن بھ اعتصاب ھمراه با اشغال کارخانھ 
سوای بیان کلیات درباره تحلیل .  نسبِی اصول انجامید ِسازی بھ شفاف ١٩٢٠ی  ھای دھھ بحث .اشاره می کند

از ارزیابی دقیق توازن قوا و سطح آگاھی، بھ ھیچ وجھ نھ یک دستورالعملی  و مشخص از شرایط مشخص
ھا اما در مورد  آن. روش،  برای یکی برنامھ کلی ارائھ می دھد، نھ راھنمای کاربردی است و نھ گفتاری درباره

. ناروشن اند اش با نھادھا، و نیز بر سر رابطھ میان طبقات، میان حزب و دولت گنگ و حکومت و رابطھ  مسئلھ
ای از دولت و احزاب، و نیز مسئلھ مھم  ھای اجتماعی و اتحادیھ سازی تئوریک در رابطھ با استقالل جنبش شفاف

  .٧٤ آغاز شد ١٩٣٠ی  پلورالیسم سیاسی، درواقع پس از دھھ

 

                                                 
68 - Ibid. 

69 - Communist International 1923, p. 542. 
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 ھای استراتژیک فرضیھ

تاریخ و رخداد، کنش و فرآیند، تسخیر . ھا است ھا و مکان رت زمانثبھ وضوع متبین ک یمفھوم استراتژی انقالب
ھای استراتژیک مھمی را  بیستم امکان تدوین فرضیھ  ھای سده انقالب. کند را ترکیب می "انقالب مداوم"قدرت و 

ویی یارمستلزم یک روکھ گرا متأثر از کمون پاریس و قیام اکتبر؛ قیامفرضیھ اعتصاب عمومی . نددآور فراھم 
بھ دست گرفتن کنترل پایتخت و مراکز  ھمانا ؛ و داو اصلیاست سریع یو بھ سرانجام رسیدن مستقیم با پایانی

ھای چین و  متأثر از انقالب ،جنگ مردمی طوالنی استراتژیک دیگر فرضیھ  فرضیھ. مھم قدرت دولتی است
خودگردان و   شده نطقھ جغرافیایی آزادقدرت دوگانھ در یک م یک این فرضیھ مستلزم استقرار پایدار. ویتنام
ھای  بیستم، از انقالب آلمان تا انقالب نیکاراگوئھ، از جنگ داخلی اسپانیا تا جنگ  ھای سده تجربھ. است

. ھای اصلی بوده اند ویژگی دو بخش ملی و انقالب کوبا، ھمگی حاکی از ترکیبی با درجات متفاوت از این آزادی
ھای سیاسی مدرنیتھ، ھر چند با  ھای سیاسی خود را از مقولھ ھای سرنگونی طلب مقولھ اما تمام استراتژی

ی و ملحاکمیت، اما دموکراتیک و مردمی؛ شھروندی، اما اجتماعی؛ رھایی : اند دستکاری معنایشان، وام گرفتھ
آور نیست کھ بحران پارادایم سیاسی مدرنیتھ، در  از ھمین رو، شگفت. انترناسیونالیسم؛ جنگ، اما جنگ مردمی

 .شان برای مثال در بھ ھم ریختگی شرایط مکانی ـ زمانی. ھای سرنگون طلب پژواک می یابد بحران استراتژی

ھا بھ  این فرضیھ. ھای استراتژیک است آنری لوفور معتقد است کھ رشد دانایی مستلزم بھ کار گرفتن فرضیھ
بازی استراتژیک ناکام «دیر یا زود، : چنین ادعایی داشتھ باشندخود آن کھ  یقتی جاودانی متعھدند بیحق
دولتی فضای پیاده   فضای سلطھ. و صحنھ بازی مناسبات است قدرتفضای استراتژیک عرصھ . »ماند می

صل شوند، و مراکز تصمیم ھایی کھ باید حا ھایی کھ باید بھ تصرف درآیند، ھدف ھا است، مکان کردن استراتژی
 .٧٥ تسخیر شوندکھ باید ھایی گیری 

ای کھ در این جا بدان پرداختھ شده، محدود بھ پیکار برای تسخیر قدرت سیاسی در سطح ملی است، کھ آن  مسئلھ
انقالب "  در زمان و مکان، کھ موضوع نظریھ "استراتژی گسترده"نامیم تا آن را از  می "استراتژی محدود"را 
شدن، دولت ھای ملی تضعیف شده اند و پاره ای   چارچوب جھانیدر  ست است کھدر. است، متمایز کنیم "وممدا

ملی گستره ھذا، این قوانین کھ در عم. ھای حاکمیت ملی بھ نفع نھادھای فراملی صورت گرفتھ است از جابجایی
ت را مشخص می کند، و در فضاھای ھستند، ساختار مناسبات طبقاتی را تعیین می کنند، حدود جغرافیایی دول

 ٧٦.دنکننده ای دار استراتژیک سیال نقش تعیین

 "شرط بی چون وچرای پیش"را  سیاسی کھ تسخیر قدرت(از فرآیند انقالب  "باور مرحلھ"دیدگاه  حامیان نقدھای
جدی ھای انقالبی بی اطالع ھستند و یا  یا از مناقشات جاری درون جنبش) اجتماعی می داند  ھر گونھ دگرگونی

 "شوند؟ بودگان چگونھ ھمھ چیز می ھیچ"ی استراتژیک در شعار  اگر در گذشتھ ھر از گاھی مسئلھ. دنیستن
شی پُرمخاطره است کھ مسافری قاچاقی خالصھ می شد، بھ خاطر تأکید بر این حقیقت بود کھ گسست انقالبی جھ

گفتن این . چشم ھا را خوب باز کردو بنابراین باید ھشیار بود . تواند سودش را ببرد می) بوروکراسی(و پنھان 
 "ھمھ چیز"این کھ باید و در عاری از حقیقت است؛ ادعایی است،  " ھیچ"کھ پرولتاریا تا پیش از تسخیر قدرت 

این بدیل بین ھمھ چیز و یاھیچ چیز، کھ از سرود انترناسیونال وام گرفتھ شده ! دشود ھم جای شک وجود دار
بورژوایی و انقالب اجتماعی است، اولی ) سیاسی(انقالب  بین تقارن ساختاری  است، قصدش تأکید بر عدم

ا بخشد، حال آن کھ دومی اصوال بکسب شده را تداوم می  بنقد وضعیت سلطھ و قدرت فرھنگی و اقتصادی
 .طھ قدرت نھ فقط  سیاسی و فرھنگی بلکھ اقتصادی ھم در می افتدلس

گذار و حکومت کارگری کھ تروتسکی، تالھایمر، رادک و کالرا   انواحد، مطالبات دور  طرح مقوالت جبھھ
ا این کردند، دقیقاً ب ھا دفاع می ی ششم از آن ای کمینترن تا کنگره خود در مباحثات برنامھ  زتکین ھریک بھ شیوه

پیوند با ھدف را با انقالب، و جنبش  را با شرایط تدارک اش، اصالحاترا رخداد انقالبی  بتوانند ھدف بود کھ

                                                 
75 - Lefebvre 1991. 

مقایسھ کنید با ابتکار کماندوھای آمادورا در . پردازد می "استراتژیکفضای "بارھا بھ  ٣٧۵ فحھبرد اما در ص نام می "ھای استراتژیک فرضیھ"جا از  وفور ھمھل
جمھوری  گران بھ کاخ ریاست ی توطئھ ، حملھ١٩١٧  ، تسخیر کاخ زمستانی در روسیھ١٩٣٧مخابرات بارسلون در  مرکزبھ   حملھ ، دردر پرتقال ١٩٧۵نوامبر 

  .١٩۶٨بورس پاریس در  آتش زدن نمادینیا حتی   …١٩٧٣در شیلی 

76 - Critique Communiste, Nº  (December 2005) and Nº  (July 2006). 
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کھ (میان شرق  قابلت .٧٧ دننک در ھمان مسیر حرکت میھم  "جنگ موضعی"و  "ھژمونی" قولھ ھایم. زنند
و غرب بھ ھمان ) دشوارتر استجا آن در شود، اما حفظ قدرت  تر تسخیر می شود دولت در آن آسان فرض می

  در تضاد بود، نظریھ ای کھ در اواخر دھھ "ردَ َق فروپاشی مُ "  این رویکردھا با نظریھ. گردد ھا بازمی دغدغھ
 .کردند کیشی نوظھور استالینیستی از آن دفاع می ھای راست اقتصاددانان و ایدئولوگ ١٩٢٠

باور ن رای فرآیند انقالبی و دیدگاه سکوگ ھای خودانگیختھ گاهدر ھنگام مبارزه علیھ دید ١٩۶٠  ما در دھھ
. ]٧٨[ھا، تأکید کردیم  ، نھ اھمیت مدل"ھای استراتژیک فرضیھ"و اھمیت  "عامل سوبژکتیو"ساختارگرا، بر نقش 
. شود برداری می چیزی است کھ با کمک دستورالعمل کپی  مدل. با واژگان نیست الس زدنمسئلھ بر سر نوعی 

کند، اما در پرتو تجربیات جدید و اوضاع جدید  ھای گذشتھ تغذیھ می ھ راھنمای عمل است کھ از تجربھفرضی
کھ تنھا (زنی ندارد، بلکھ بھ محفوظات تجربیات گذشتھ  فرضیھ ھیچ ربطی بھ گمانھ. پذیر است اصالح و تعدیل

ً ) مصالح در دسترس ھستند  ونانقالبی: تکرار آن تجربیات نیست مربوط است، با علم بھ این کھ آینده ھرگز صرفا
ضرب المثلی می گوید : ستنیوضععیت سربازان در جنگ  ھت بھابشبی دھند کھ  ھمواره بھ مخاطراتی تن می

 .جنگند سربازان ھمواره در جنگ قبلی می

داخلی ھای روسیھ و چین، و نیز انقالب آلمان و جبھھ خلق در جنگ  انقالب(بیستم   از رخدادھای انقالبی سده
ھای  ، انقالب میخکی پرتقال، اتحاد خلقی در کودتای شیلی، انقالب١٩۶٨اسپانیا، جنگ استقالل ویتنام، مھ 

ھا مبین دو نوع اصلی بحران اند، دو شکل  آن. توان استخراج کرد ی مھم می دو فرضیھ) …آمریکای مرکزی و
 .ی رفع تضاد طبقاتی از قدرت دوگانھ، دو شیوه

ً شھری است، از نوع کمون قیامگرااز منظر فرضیھ اعتصاب  نھ فقط (، قدرت دوگانھ مستلزم شکلی اساسا
در  ١٩٣٧و  ١٩٣۶ سال ھای ھای کمون پاریس، بلکھ شورای پتروگراد، قیام ھامبورگ، قیام کانتون، قیام

آخر   پرده. دوام بیاورندتوانند مدتی طوالنی در فضایی متمرکز در کنار  قدرت متخاصم نمیدو ). …بارسلون
جنگ داخلی در روسیھ، جنگ : تواند بھ تقابلی مداوم بینجامد ، کھ میکند تحمیل میخود را سرعت  نمایش بھ

ارتش   و تضعیف روحیھسربازان کردن  ، متشکل از منظر این فرضیھ… ١٩۴۵استقالل در ویتنام پس از قیام 
 .٧٩ کند نقشی مھم ایفا می) شده اندمتشکل  سربازان وظیفھاز در اکثر موارد، کھ (

کھ ) خودگردان  مناطق آزادشده(قدرت دوگانھ مستلزم شکلی جغرافیایی است  ، طوالنی از منظر جنگ مردمی
مائو برخی از شرایط آن را در سال . ستی داشتھ باشندزی ای طوالنی در تقابل با نظم حاکم ھم توانند برای دوره می

بیان می خالصھ  بھ طور "شود؟ مستقرتواند  قدرت سیاسی سرخ میچرا در چین "ای بھ نام  در جزوه ١٩٢٧
، نھادھای  گرانھقیامدر حالی کھ در اعتصاب عمومی . بود ١٩٣٠ی  تجربھ ینان تجسم این فرضیھ در دھھ. دنک

ای ھ ھا، شوراھای کارگری، کمیتھ کمون پاریس، سوویت(قدرت بھ لحاظ اجتماعی متأثر از شرایط شھری اند 
ھا در  ، در جنگ مردمی آن)…ھای مراکز صنعتی و کماندوھای شھری در شیلی نظامی کاتالون، حلقھ شبھ

 .متمرکزند کھ اکثر اعضای آن دھقان ھستند "ارتش خلق"

رغم  انقالب کوبا، بھ. ھا و اشکال ترکیبی میانی وجود دارد ی ناب طیف وسیعی از گونھ میان این دو فرضیھ
در  رژیس دبره توسط از جملھ ارائھ داده شده سادهتصویری بسیار از انقالب کوبا  کھ( ]٨٠[ "کانون"  افسانھ
در ھاوانا و سانتیاگو  را ھایی ، کانون چریکی ــ در حکم ھستھ ارتش شورشی ــ تالش)"انقالب در انقالب "کتاب

یان این دو بغرنج بود، این ارتباط م. دادسازمان  ،عمومی  اعتصاب و کارگری ھای  اتحادیھ با پیوند جھت در
ھای مکرر  گوارا پیرامون تنش نکتھ بھ خوبی در مکاتبات فرانک پائیس، دانیل راموس التور، و خود چھ

 انھدر مورد حماسھ قھرمان گوییبا اغراق انقالب کوبا، تاریخ رسمی .٨١ مشھود است "دشت"و  "جنگل"میان
                                                 

  http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_1.pdf:  "نبین الملل سوم پس از لنی"لئون تروتسکی،   -   ٧٧

برای چند سالی مد روز محافل آکادمیک شده بود،  ١٩۶٠این نظریھ کھ در دھھ . لویی آلتوسر است "ساختارگرایی"اشاره  دانیل بن سعید بھ نظریھ موسوم بھ  -  ٧٨
 ,Ernest Mandel et. al, Contre Althusser, pour Marxکتاب  بھ دمراجھ کنی. بھ سرعت بھ فراموشی سپارده می شود

79 - Vv.Aa. 1970,  Brossat and Potel 1975. 

  .تر، تأثیر میر در ارتش شیلی نھیاگرا ھای سربازان در فرانسھ، سولدادوس اونیدوس ونسرائو در پرتقال، و از منظری توطئھ ی کمیتھ بھ تجربھ. ھمچنین نک

ــ  focoبرگرفتھ از(مشھور است  foquismo در زبان اسپانیایی بھ ندی کرد،فرمولبدبره آن را  سکانونی انقالب از طریق جنگ چریکی، کھ رژی  نظریھ -   ٨٠
  ).کانون ــ بھ اسپانیایی

81 - Franqui 1980. 
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 و گروه کاستریستی "ژوئیھ ٢۶جنبش "تقویت مشروعیت بخشیدن بھ  با ھدف، بیشتر ]٨٢[گرانما و بازماندگانش
کھ  ،روایت افسانھ ای رسمیاین . و بازیگران آن انفالب تر از فرآیند پیچیدهاما  ارائھ برداشتی واقع بینانھ تا است

ال، در پرو، ونزوئ( ١٩۶٠  ھای دھھ در انقالب کوبا از چریک روستایی یک الگو ارائھ می دھد، بر تجربھ
مرگ در حین نبرِد دال پونتھ و لوباتون، کامیلو تورز، یون سوسا، . تأثیر می گذارد) نیکاراگوئھ، کلمبیا، بولیوی

لوسیو کابانیاس در مکزیک، ماریگال و المارکا در برزیل، ماجرای تراژیک چھ گوارا در بولیوی، نابودی 
نشانگر پایان این چرخھ  گیونتھ در بولیوی، ھمی تئوپ در پانکاسان و فاجعھ ١٩۶٧ھا در  تقریبی ساندنیست

 .ھستند

ی استراتژیک حزب کارگران انقالبی آرژانتین و میِر شیلی بیشتر متأثر از نمونھ  فرضیھ ١٩٧٠  در اوایل دھھ
ای از جنگ استقالل  و در مورد حزب کارگران انقالبی آرژانتین، برداشتی افسانھ(ویتنامِی جنگ خلق بود 

، نمایانگر ترکیب این ١٩٧٩اش بر دیکتاتوری سوموزا در  ساندنیستی، تا زمان پیروزی  ریخ جبھھتا). الجزایر
گیری نیروھای چریکی در  توماس بورخھ بر شکل "جنگ طوالنی خلقِ "گرایش . ھای مختلف است گیری جھت

بھ ( "ولتریگرایش پر". کرد ی طوالنی از انباشت تدریجی نیروھا تأکید میانھا و ضرورت دور کوھستان
کارگر با حفظ چشم   داری در نیکاراگوئھ و تقویت طبقھ بر تأثیرات اجتماعی رشد سرمایھ) رھبری ھایمھ ویالک

مورد حمایت ( "راه سوم"گرایش . تأکید داشت "لحظھ قیام"انداز انباشت درازمدت نیروھا بھ امید فرارسیدن 
 .ماناگوا را ممکن کرد قیامجنوب و   چارچوب جبھھ ، کھ ترکیبی از دو گرایش دیگر بود،)براداران اورتگا

 :خالصھ می کند چنینرا  سیاسی اومبرتو اورتگا بعدھا اختالفات

اندوختن نیرو در   ویھست، رَ ا عدم دخالت در پیشامدھا  ویھمنظورم از انباشت منفعل نیروھا رَ «
انفعال بھ معنای باور بھ این . مشی منفعل در مورد اتحادھا است اتخاذ خط  ویھرَ  عین انفعال است؛

توان اسلحھ انبار کرد و می توان شمار  توده ھا، می ون نبرد با دشمن و بدو فرآخواندنکھ بد
 .٨٣  »نیروھای سازمان را افزایش داد

  : ، نقشھ ھا را یکی بعد از دیگری بھ ھم زندو اوضاع کھ شرایطاذعان دارد او ھمچنین 

ھایی بھ شتاب رخدادند و شرایط عینی بھ ما اجازه نمی دادند بھتر رویداد. ما فراخوان قیام دادیم«
ھ ای آن چنان ابعاد عظیمی بھ خود گرفت جنبش توده. توانستیم قیام را متوقف کنیم نمی. آماده شویم

توانستیم در برابر آن جنبش  شک ما نمی بی. نیروھای پیشگام قادر بھ رھبری آن نبودکھ  بود
می توانستیم بکنیم این بود کھ خود را در  کھ تنھا کاری. وی بھمن را بگیریمای بایستیم و جل توده

  .٨٤»یم تا حدودی رھبری آن را بھ دست بگیریم و آن را ھدایت کنیمھد قرار آن صف مقدم 

 متکی بھ طرح نظامی وھا بود،  استراتژی قیام ما ھمیشھ متمرکز و متکی بر توده«: او چنین جمعبندی می کندد
 و ھای سیاسی استراتژیک در واقع مستلزم تنظیم اولویت  گزینھیک  .]٨٥[»این نکتھ باید بر ھمھ روشن باشد. نبود

  .ندنک ھم سیاست اتحادھا را تعیین میھا و ھمین  .ھای مداخلھ و شعارھاست عرصھ

بازگشت  روایت وراس از فرآیند انقالب گواتماال  ، روایت ماریو پایھ"تندر در شھر تا  روزھای جنگل از"کتاب 
رژیس . سیاسی، میان شھر و روستا مبارزه نظامی و  ی در رابطھ میان مبارزهتحولاز جنگل بھ شھر است، و 

آمریکای التین   ھا در قاره بھ ثبت کارنامھ و تحول استراتژی  "نقد سالح "بھ بعد، در کتاب  ١٩٧۴دبره از سال 
تر بھ نام گروه بادر  کھ بیش(بار فراکسیون ارتش سرخ  در اروپا تاریخ فاجعھ. پس از انقالب کوبا می پردازد

                                                 
٨٢  - Granma  کھ از مکزیک  ١٩۵۶بود کھ در سال ) از جملھ چھ گوارا، فیدل و رائول کاسترو و خوان آلمیدا(تن از مبارزان انقالبی  ٨٢قایقی حامل  نام

  .شدند راھی کوبا 

: ھستیمانبوھی شرایط عینی باز کردن ھم زمان  شاھد سر زمانکھ تا آن  این«: می گوید قیام دادن چھ وقتی است زمان فراخوان این کھاورتگا در پاسخ بھ  -   ٨٣
حاظ استراتژیک، در زمان و ل و نیز بھ این دلیل کھ ما پس از سپتامبر دریافتیم کھ ضروری است بھ. بحران اقتصادی، کاھش ارزش پول ملی و بحران سیاسی

 با آن یا شرکت کنند ونیروھای نظامی جبھھ ترکیب کنیم، و نیز اعتصابی سراسری کھ در آن کارفرمایان نیز   حملھ را باھا در سراسر کشور  توده قیاممکان، 
چندین اعتصاب  ھم پیش از این. می بودممکن نای  یمکان ھیچ پیروز ھم و ھم زمانترکیب این سھ عامل استراتژیک  بدون. ند، را سازمان دھیمشبا موافق

اما با  زدنی سخت بھ دشمن  ضربھ کھ برای وجود داشت ای ھای توده خیزش تر پیش ھم چنین .ندشدنھا ترکیب  توده تھاجمسراسری شکل گرفتھ بود، اما با 
 خبریآن دو عامل دیگر  ند ولیکن ازضرباتی وارد کرده بودھم خود نیروی پیشگام  ھمین طور .  نیروھای پیشگام ترکیب نشد قابلیت ھاییا با  ات واعتصاب

  .)٧٣. ، ص١٩٨٢اورتگا (» .نبود

84 - Ortega 1982, p. 66. 

85 - Ortega 1982, p. 70. 
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چریک "بھ  "چریک روستایی"ھا برای برگردان تجربھ  سایر تالشھمچنین و  ،٨٦ )ماینھوف مشھور است
ھایی  ی قابل ذکری کھ دوام آوردندد آن ھای مسلحانھ جنبش. فتندرگپایان  ١٩٧٠  در دھھ امر اقعیت، در و"شھری

 .٨٧)در ایرلند و باسک( نیده بوداوشان در مبارزه با ستم ملی ریشھ د بودند کھ پایگاه اجتماعی

ظایف سیاسی را در ای از و ھا مجموعھ آن. گیری نظامی نیستند ھای استراتژیکی مذکور محدود بھ جھت فرضیھ
بدین ترتیب، در آرژانتین درک حزب کارگران انقالبی از انقالب بھ مثابھ جنگ ملی . نددادمی قرار برابر خود 

بھ قیمت بھا ندادن بھ ) ارتش انقالبی خلق(بخش، سبب شد تا اولویت قائل شدن برای ایجاد یک ارتش  رھایی
بھ ھمین ترتیب، در شیلی گرایش میر، با چشم انداز یک . شودھای کار و محالت تمام  دھی در محیط خودسازمان

، بھ ارزیابی )ھای روستایی و پایگاه(، بر انباشت نیروھا یخلق وحدت جبھھ طوالنی، با تأکید بر  مسلحانھ  مبارزه
  با این حال، در فردای. کم گرفتن پیامدھای آن در دراز مدت انجامید نادرست از قدرت کودتاچیان و دست

برای کودتای موفق سپتامبر، میگوئل انریکز فرصت کوتاِه مساعد  بود ، کھ تمرینی١٩٧٣ودتای نافرجام ژوئن ک
 .گیری یک حکومت آماده نبرد برای زورآمایی نھایی را بھ خوبی فھمیده بود بین دو کودتا برای شکل

بر این او . بود یعطف جدید  طھنشانگر نق ١٩٧٩ھا در  پیروزی ساندنیست کھ استنظر این بر راس  ماریو پایھ
نھ دیگر ) و در السالوادور(ھای انقالبی در گواتماال  جنبش ،ھا بھ بعد پیروزی ساندنیست از زمانکھ  استباور 

با دیکتاتورھای پوشالی پوسیده، بلکھ با مشاوران اسرائیلی، تایوانی و آمریکایی سر و کار داشتند، با 
روز توازن   این عدم ،از آن زمان بھ بعد. "شورش ضد"و  "دامنھ جنگ کم"و ظریف   ھای پیچیده استراتژی

ھای جدید و با جنگ  ھای استراتژیک جدید پنتاگون، با سالح با آموزه ،ن مبارزه در سراسر جھانوفزا
گوالگ   ھا درباره افشاگری البتھ(این یکی از دالیلی است . گسترش یافتھ است "تروریزم"علیھ  "نامحدود"

ی تراژدی کامبوج ھم بھ آن  ھای ناشی از انقالب فرھنگی چین، و خشونت بسیار گسترده لینیستی، خسارتاستا
ھای  ھای گرانما و چھ گوارا، یا نوشتھ  از مجرای حماسھ(تر  خشونت انقالبی کھ پیش  کھ مسئلھ) نده شدافزود

 .چون خاری در چشم شده است اکنون ھم ،شد بخش قلمداد می معصومانھ و رھایی) فانون، جیاپ، کاربال

ضعیف بھ قوی از  این روزھا شاھد تالش ھایی کورمال کورمال و الکی برای یافتن یک استراتژی نامتقارن
شونت را موعظھ می خ  جھت گیری عدمیک ، و یا ٨٨ دند بھ ترکیبی از لنین و گاندی برسنھستیم کھ یا می خواھ

ال از ھنگام سقوط دیوار برلین بھ ھیچ وجھ از خشونت در جھان کاستھ نشده است، و بی ح  اینا ب .٨٩ ندنک
عصر "ای شرط ببندیم کھ در  خیالی "راه مسالمت آمیز"ای است اگر از این پس بر  احتیاطی ملکوتی احمقانھ

 .ھیچ چیزی صحت آن را تائید نکرده است "ھا نھایت

ای بود   فرضیھ "گرانھقیاماعتصاب عمومی "استراتژی  ،ی پیشرفتھھای انقالبی در کشورھا برای اکثر جنبش
ھای  در تقابل با گونھ ١٩٧٠و  ١٩۶٠ھای  این فرضیھ در دھھ. کھ محک انقالبی بودن با آن رقم می خورد

آن چھ کھ ما کم داریم دقیقا ھمین امروزه . بود چین مائوییسم و تفسیرھای خیالی از انقالب فرھنگی از شد اقتباس
 .است "گرانھقیاماعتصاب عمومی "  فرضیھ

از یک سو، در . است بھ فراموشی سپرده شدهامروزه  اماداشت  "کارکردی" این فرضیھدر گذشتھ اگر چھ 
 یھرم در قالبکشورھایی با مناسبات طبقاتی پیچیده و سنت پارلمانی دیرپا، ممکن نیست یک قدرت دوگانھ 

یک چنین  ھر چند کھ .آورد کامالً بیرون از نھادھای موجود سر بر و خالءناگھان از بھ  یا شوراھاو ھا  سوویت
بھ طریق اولی روشن است  .٩٠ دیری نپایید کھ تصحیح شداما رایج بود،  ١٩۶٨ی  گرایی جوانانھ دیدگاھی در چپ

یت کشورھایی کھ اصل حق رأی عمومی کامالً تثب در پارلمانی و  سنت  کھ در کشورھایی با بیش از یک سده

                                                 
ژولی و ژیسمار در کتاب   در فرانسھ ــ و تزھای ژوئیھ (Gauche Prolétarienne) چپ پرولتری گروه بگذریم از تراژدی ـ کمدی زودگذرِ  -  ٨٦

  . )١٩۶٩ژیسمار، ژولی و موران ( "یسوی جنگ داخل بھ "شان نشدنی فراموش

87 - Dissidences 2006. 

  .این چنین اندھای اخیر اتین بالیبار نوشتھ   مایھ درون -   ٨٨

  .نیستحزب مشی کنونی آن  ربط بھ خط بی} در ایتالیا{حزب بازسازی کمونیستی (Alternative) تئوریک  خشونت در نشریھ مناقشھ بر سر عدم -   ٨٩

ی انگلیسی آن مندل  نسخھ[ماسپرو  "ُخرد"ی  یوروکمونیسم در مجموعھ  بھ کتابش درباره. نک. یزم اروپایویژه در جدلش علیھ تزھای کمونی  مندل، بھ. نک -   ٩٠
 :اند اند و در آدرس زیر در دسترس ــ دو فصل نخست بھ انگلیسی ترجمھ شده ١٩٧٩در مندل [بھ آلتوسر و الینشتاین  مندل  ، پاسخ]است ١٩٧٨

http://www.ernestmandel.org/en/works/txt/1982/mandel_on_althusser.htm  

  ."فعلیت تروتسکیسم"با عنوان  ١٩٧٨در  نقد کمونیستی  اش با نشریھ ویژه در مصاحبھ  و بھ
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شده است، فرآیند انقالبی و انتقال مشروعیت بھ سود اشکال دموکراسی مستقیم یا مشارکتِی بدون تعامل با اشکال 
در خالل انقالب نیکاراگوئھ،  درست است کھ .دور زدن آن ھا غیر قابل تصور است با دموکراسی نمایندگی و

، اما اصل برگزاری شتمی جای بحث دادر متن جنگ داخلی و حکومت نظا "آزاد"امر برگزاری انتخابات 
اما در عوض می شود ساندنیست ھا را بھ خاطر انحالل . را نمی توان مورد پرسش قرار داد چنین انتخاباتی

کھ می توانشت نقش یک مجلس اجتماعی دومی  را بازی کند و قطب  ،ھای اجتماعی جنبش "تیحکومشورای "
 .٩١ھ وجود آورد، سرزنش کردمشروعیت بدیلی در برابر پارلمان منتخب ب

کمون پاریس، (معضل اساسی نھ پیرامون رابطھ میان دموکراسی جغرافیایی و دموکراسی محیط کار است 
، نھ حتی )ھای جغرافیایی بودند نیز از نوع دموکراسی ١٩٧۵در } در پرتقال{ھا، و مجمع خلقی ستوبال سوویت

انواع دموکراسی ھا تا حدی نمایندگی اند،   ھمھ(دموکراسی نمایندگی پیرامون ارتباط میان دموکراسی مستقیم و 
عمومی   گیری اراده ، بلکھ معضل شکل)نمایندگی غیرقابل تفویض دفاع نکرد  و خود لنین نیز ھرگز از ایده

 ی ھای اروپایی و نوربرتو بوبیو در دھھ از سوی کمونیست(ده علیھ دموکراسی شورایی ش  انتقادھای طرح. است
، کھ )ای، شغلی، بوروکراتیک منطقھ(منافع خاص ) ھرمِ (جمع : ، در مخالفت با منطق کوپراتیوی آن بود)١٩٧٠

دموکراسی اصل اولویت . ی عمومی را شکل دھند توانند اراده توسط سیستم نمایندگی مستقیم بھ ھم مرتبطند، نمی
اگر ساکنان روستایی با عبور جاده : را دارد ھای خود نیز محدودیت ]٩٢[دموکراسی سطح باالتر برسطح پائین تر 

از روستای شان مخالف باشند، یا ساکنان شھری بر سر تعیین محل دفع زبالھ با شھر مجاور مشکل داشتھ باشند، 
 آید، مرجعی کھ در پی منافع عمومی مرجع باالتر برای حل اختالف ضروری بھ نظر می یک شکلی از داوری

برای نیل بھ پیشنھادات ) شان و کثرت(گری احزاب  میانجی .٩٣آن تضمینی داشتھ باشد ھ تحققک آنی ، ب است تری
  .و راه حل ھای عام بر پایھ نقطھ نظرھای خاص، ضروری است

آن   قدرت نمی پردازد و در آستانھ  ایراد دیگری کھ بھ رویکرد انتقالی گرفتھ می شود این است کھ بھ مسئلھ
ی  قدرت بھ کمک قیام خودانگیختھ  نامحتمل، مسئلھ یک دست نامرییارد کھ می پند تو گویی شود، متوقف می

بندی خواست ھای فرمولبحث درباره . دکرو فصل خواھد   حلرا ھا و فوران ھمھ جانبھ دموکراسی شورایی  توده
کیت اما مسائل مربوط بھ مال. ھا بھ تبع تغییرات نیروھا و سطح آگاھی، بر حق است انتقالی و تغییرات آن

خصوصی وسایل تولید، ارتباطات و مبادلھ بی چون و چرا جایگاھی مھمی دارند، چھ درباره آموزش خدمات 
برخالف مالکیت (سازی دانش  تِر اجتماعی ھر دم مھم  عمومی، اموال عمومی متعلق بھ ھمھ بشریت، یا مسئلھ

بسیار حائز  ،در مسیر زوال نظام کار مزدی پیش رفتنبھ منظور از این رو ). خصوصی تولیدات کار فکری
تامین   سازی دستمزدھا از طریق نظام محتمل اجتماعی  بھره برداری از اشکال در جھتاھمیت است کھ 

نھ فقط در بخش ) "شده کاالزدایی"ھای  یا عرصھ(ھای رایگان  سرانجام، با بسط عرصھ. گام برداریماجتماعی، 
فی ضروری، امکانات جدیدی برای مقابلھ با کاالیی شد تعمیم یافتھ گشوده خدمات بلکھ در برخی اجناس مصر

 .می شوند

ترین مسئلھ بود،  جنجالی" حکومت کارگران"یا " حکومت کارگری"  مسئلھ ،در مباحث پیرامون دوران انتقال
کمینترن،   رهدر پنجمین کنگ. ھای بین دو جنگ پاسخی بدان داده نشد ھا و تجربیات سال ای کھ در بحث مسئلھ

در   مانده ھای ساکسونی و تورین تمامی ابھامات برجای مجادلھ بر سر ارزیابی از انقالب آلمان و حکومت
آلبر تران . شد را نشان داد کھ از آن می یکمینترن، و نیز تفسیرھای بسیار متفاوت  ھای نخستین کنگره فرمولبندی

باید شروعی : افتد دیکتاتوری پرولتاریا از آسمان نمی«د کھ در گزارشش بھ نمایندگان این کنگره تأکید می کن
 در عین حال از سوی دیگر، او .»داشتھ باشد، و حکومت کارگری مترادف با آغاز دیکتاتوری پرولتاریا است

  :ی واحد را محکوم می کند جبھھ "کردن ساکسونی"

برای جلوگیری از ھای بورژواز  ھا در یک حکومت ائتالفی با پاسیفیست شرکت کمونیست«
یر حکومت حزب ھایی نظ مداخلھ ضد انقالب بھ لحاظ نظری خطا نبود، اما تنھا کاری کھ حکومت

                                                 
  .بود چندان بیفایده نخواھدھای بودجھ مشارکتی پورتو آلگره  و کمیتھ ]انجمن شھر[رأی عمومیبا  شھری منتخب نھادھایبین دیالکتیک  طرح مجدد -   ٩١

٩٢   -  Principe de Subsidarité. ،ح ودر سطآن وظایف می تواند وظایفی را انجام دھد کھ زمانی فقط  باالتریک مرجع  )پذیری مراعات(اصل این  براساس
 .نباشندپایین تر قابل انجام سلسلھ مراتب 

ھا، توزیع سرزمین تجھیزات جمعی و غیره  مراتب اولویت اعتبارات، سلسلھ مشخصھای  ریو گرانده دو سول نمونھ ایالتبودجھ مشارکتی در سطح   تجربھ -   ٩٣
  .است
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 بھکھ سیاست ھای دموکراسی بورژوایی می کنند این است  ]٩٤[یا کارتل چپ و ]انگلستان [ کارگر
 [.»کنند می احزاب  ما  منتقل

انترناسیونال، و در سخنرانی اش در ھمان کنگره اعالم می  ھای باھومیر اسمرال، در مباحثات بر سر فعالیت
ما ھنگام  کھ پیرامون حکومت کارگری باید بگویم ١٩٢٣  ھای چک در فوریھ ی تزھای کمونیست درباره«: کند

این تزھا بھ . چھارم مطابقت دارند  نویس ھمگی کامال متقاعد بودیم کھ تزھا با تصمیمات کنگره نگارش پیش
  : او در ادامھ می گوید .»تصویب شدنداتفاق آرا 

ھا بھ حزب کارگر  در انگلستان آن... ھا منظورشان از حکومت کارگری چیست؟ اما توده« 
جبھھ " برای آن ھا داری در حال فروپاشی است، اندیشند؛ در آلمان و در کشورھایی کھ سرمایھ می

ھا، مشترکا اعتصابی را بھ  دموکرات ھا و سوسیال کمونیستکھ  آن زمان بھ این معناست کھ  "واحد
ھا  برای این توده. روند راه می اندازند بھ جای آن کھ با ھم دیگر بجنگند، شانھ بھ شانھ پیش 

ھا  کنیم آن معنایی مشابھ ای دارد، و ھنگامی کھ ما از این فرمول استفاده می "حکومت کارگری"
 .]٩٥[ »ندحکومتی متشکل از تمام احزاب کارگری را متصور می شو

بدون خیز : ی اول ساکسونی چھ ھستند؟ در درجھ  ھای تجربھ مھم ترین درس«: اسمرال در ادامھ می گوید
 ».بزرگ بپریمتوان  نمیبرداشن، 

روث فیشر در پاسخ بھ او می گوید کھ حکومت کارگری، در قالب ائتالفی از احزاب کارگری، بھ معنای 
اما کالرا زاتکین در گزارشش پیرامون شکست اکتبر آلمان، نظری خالف آن . خواھد بود "انحالل حزبمان"

 :ابراز می دارد

توانم با سخنان زینوویف موافق باشم، کھ بھ استناد  در خصوص حکومت کارگران و دھقانان نمی«
 داند چھ چیز دیگری، برای دیکتاتوری او حکومت کارگری نامی دیگر، مترادف، یا خدا می

شان  داری در کشورھایی کھ سرمایھ مان ادعا برای روسیھ صادق باشد، اشاید ای. پرولتاریاست
در این کشورھا حکومت کارگران و دھقانان تجلی سیاسی . درست نیست الزاما کامال رشد کرده،

تواند قدرت را حفظ کند، اما در عین حال پرولتاریا ھم  وضعیتی است کھ بورژوازی دیگر نمی
  .]٩٦[ »در وضعیتی نیست کھ دیکتاتوری خود را اعمال کندھنوز 

را … ای و در واقع زینوویف اقدامات مھمی نظیر تسلیح پرولتاریا، کنترل کارگری بر تولید، انقالب مالیھ
 .توصیف می کند "اھداف اولیھ حکومت کارگری"

این . دمی شوسر در گمی بسیاری دچار انسان مداخالت دیگران،  مطالعھ نظرھا و ھم چنین مرور این اظھاربا 
ھر چند کھ مسئلھ سر . داشت بر وجود مشکلی حل نشده تلالتضاد واقعی است و د یک نترجماسر در گمی ھا 

 .ه بودیا پیشا انقالبی مطرح شد ضرب و ھول ھولکی در شرایط کامال انقالبی و

حال  با این . وفصل کرد رایطی حلھر ش براییک دستورالعمل کلی معتبر  ا تدوینشود ب این مسئلھ را نمی
وجود : ملزمات چنین مشارکتی عبارتند از. کرد نعییتشود معیارھایی برای شرکت در یک ائتالف حکومتی  می

؛ کھ حکومت مورد نظر متعھد بھ دست گرفتن ابتکار ھعماتوده ھا در جبسیج  چشمگیرشرایط بحرانی و رشد 
ت ھایی متواضعانھ تر از تسلیحی کھ زینوویف خواستار آن بود، خواس(عمل برای گسست از نظام حاکم باشد 
مالکیت خصوصی، لغو امتیازات مالیاتی؛   بھ عرصھ  "یورش مقتدرانھ"برای مثال اصالحات ارضی رادیکال؛ 

ھای  ھای اروپایی یا پیمان گسست از نھادھا ــ مثال در فرانسھ بریدن از جمھوری پنجم؛ خروج از معاھده
چنان توازن قوایی کھ بھ انقالبیون اجازه دھد کھ اگر نتوانند متحدین خود بھ  قطھ آخر وجود آنن؛ )…نظامی

 .آنان را  بتوانند بھ پرداخت تاوان وادارند ،پاببندی تعھدات شان وادار کنند، دست کم در صورت خلف وعده

                                                 
٩٤   - Cartel des gauchesسوسیالیست، بخش فرانسوی انترناسیونال کارگری، و چند حزب چپ   ؛ دولتی ائتالفی در فرانسھ متشکل از حزب رادیکال ـ

  . دکومت می کرح ١٩٣٣تا  ١٩٣٢ از و ١٩٢۶تا  ١٩٢۴خواه دیگر کھ از  جمھوری

 .١٩٢۴  ژوئیھ ٨ژوئن تا  ١٧مسکو،  اجالسجھانی کمینترن، گزارش اجمالی   ژوئن، در پنجمین کنگره ٢١ششم، در   اسمرال، جلسھ -   ٩٥

  .١٩٢۴ژوئیھ  ٨ژوئن تا  ١٧ھای مسکو،  جھانی کمینترن، گزارش اجمالی نشست  ژوئن، در پنجمین کنگره ٢یازدھم،   کالرا زتکین، جلسھ -   ٩٦
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بیشتر  "دیکتاتوری"  امروزه واژه. می کند بازتاب را "دیکتاتوری پرولتاریا"  مسئلھ "حکومت کارگری"مسئلھ 
و برای مدتی ویژه ای ھای نظامی یا بوروکراتیک است تا آن سنای رومی کھ تحت شرایطی  یادآور دیکتاتوری

این  "شکل سرانجام کشف شده"مارکس کمون پاریس را . کرد محدود، قدرتی استثنایی بھ فردی محول می
ظورمان بھ درستی توسط دیگران فھمیده شود بھتر است بھ کمون خواھیم کھ من دانست، اگر می دیکتاتوری می

ھا، بھ شوراھا و یا بھ خودمدیریتی کارگری اشاره کنیم تا بھ واژه بتواره ای بچسبیم کھ تاریخ  پاریس، بھ سوویت
  .٩٧ سر در گمی و اغتشاش بدل کرده است  آن را بھ سرچشمھ

کس مطرح می کند و از اھمیتی کھ برای آن قائل بود، بھ ھر حال ما ھنوز از پرسش اساسی کھ فرمول مار
ھای بوروکراتیک را  نظیر دیکتاتوری گرااغلب نظامی اقتدار "دیکتاتوری پرولتاریا"اصطالح  .خالص نشده ایم

اما برعکس، دیکتاتوری پرولتاریا در ذھن مارکس بھ معنای راه حل دموکراتیک برای . بھ ذھن متبادر می کند
از  "نفری حکومتی سھ"قدرت استثنایی کھ تا آن زمان ھمواره مختص نخبگان منزه یا . ودمعضلی قدیمی ب

  بنابراین مقولھ .٩٨توسط اکثریت مردم اعمال می شود قدرت اینمردان نمونھ بود اینک برای نخستین بار 
 .درست خالف مقولھ استبداد است کھ مترادف با خودکامگی است "دیکتاتوری"

رد آن توسط اکثر طمباحثاِت پیرامون  غلبچنان چھ ادیکتاتوری پرولتاریا ھمچنین پیامدی استراتژیک داشت، 
از نگاه مارکس روشن بود کھ شکل . دورآ بھ خاطر میرا  ١٩٧٠در پایان دھھی ) اروپایی(احزاب کمونیست 

دیداری حقوقی و در تداوم شکل پ تواند از طریق نوعی خود جدید قانون، تجلی مناسبات اجتماعی جدید، نمی
زور است کھ حکم «، »دو مشروعیت اجتماعی متضادمیان «، و »میان دو حقوق برابر«: قدیمی زاده شود

 .»راند می

عبارت بود ) تور  از جملھ کائوتسکی و بلوم در کنگره(ھای انترناسیونال دوم  بنابراین انقالب، از دید سوسیالیست
 و دیکتاتوری در حکم شکل پرولتری یک دولت استثنایی مرتبط بھ وضعیت جنگی از گذاری اجباری از مسیر

آن چھ سبب شد این راھکارھای اضطراری دائمی شود، قاطی کردن استثنا با قاعده بود؛  .٩٩ یا جنگ داخلی بود
حزب، دولت و  مناسبات میان  ، و این کھ مسئلھهالمللی شرایط ھمواره انقالبی بود کھ در گستره بیناین بد فھمی 

دیکتاتوری پرولتاریا بھ این ترتیب در حکم . کمینترن در ابھام باقی ماند  شوراھا از ھمان نخستین کنگره
تروریسم و  "کتاب کھ تروتسکی در شد، چنان واقع دیکتاتوری یک حزب، تعبیر  دیکتاتوری حزبی، در

 :معتقد است "کمونیسم

این … ایم ھا با دیکتاتوری حزبمان شده وری سوویتبیش از یک بار متھم بھ جایگزینی دیکتات«
واقعیت  کارگر ھیچ امر تصادفی نیست، در  قدرت حزب بھ جای قدرت طبقھ "جایگزین شدن"

کامالً طبیعی . ھا بیانگر منافع بنیادین طبقھ کارگرند کمونیست. ھیچ جایگزینی ھم در کار نیست
ھمھ ابعادش را در دستور روز قرار می دھد،  ای کھ تاریخ منافع این طبقھ در است کھ در دوره

  .]١٠٠[ »کارگر در کلیت اش می شوند  ھا نمایندگان طبقھ کمونیست

  : یعنی "ذاتا"بنابراین، در بحبوحھ جنگ داخلی، دیکتاتوری پرولتاریا 

ھا متکی است، و وقتی الزم باشد  واسطھ یک پیشگام انقالبی کھ بھ انبوه توده سلطھ بی«
پس از تسخیر . ھای کارگری ماندگان از مبارزه را بھ دنبال خود می کشد، از جملھ اتحادیھ عقب

                                                 
باید یک  کمون. کھ شورای جنگ بودبل نبود مؤسسان لسمج یک کمونکھ گوید  می ، نماینده شھرستان سن در پارمان)١٨٧١-١٨١٧(یر میلیژان باتیست  -  ٩٧

نشانگر دیکتاتوری گیری آن  وحاضر دموکراسی صوری بود، چرا کھ شکل کمون نفی حی«: دھد تروتسکی ادامھ می. »قانون نجات عمومی«: قانون داشتھ باشد
 ».کارگر بر ملتی دھقان بود  طبقھ

  .Galante-Garrone 1975نک   -   ٩٨

تنھا مسیر برای حل آن در تمرکز قدرت دولتی در تمامیت آن «است کھ اگر انقالب وظیفھ محو مالکیت فردی را برعھده بگیرد،  "بدیھی"از نگاه تروتسکی  -   ٩٩
ی ان شده برای دور حاکم نھ اصول کلِی محاسبھ  انتقالی رژیمی استثنایی ــ رژیمی کھ در آن راھنمای طبقھ اندر دستان پرولتاریا است، و آمادگی برای دور

. ھایی جزئی، کھ نفس وجود بورژوازی است مسئلھ نھ صرفاً دگرگونی زیرارو ضروری است  این دیکتاتوری از. مشی انقالبی است النی، کھ مالحظات خططو
ی کسب اکثریت آرا  پرولتاریا را بھ مسئلھ توسطدیکتاتوری انقالبی، مسئلھ تسخیر قدرت   ایده رھا کردنکائوتسکی، با… ممکن نیست  سازشیدر این مورد ھیچ 

اکثریت پارلمانی نشانگر انکار شدید دیکتاتوری کسب این بتوارگِی … تغییر می دھد تی اشدموکرات در یکی از کارزارھای انتخاباتی آ حزب سوسیال توسط
ھای نظامی  دادگاه توسط  م صادرهم اعدااحکاتروتسکی با ). ٢١ـ٢٠. ص.، ص١٩۶١تروتسکی (» .استھم پرولتاریا و نیز مارکسیسم و انقالب در آن واحد 

  .دبو موافق "یقوانین جنگ ر طبقب"گران ضدانقالبی،  مخالف بود، اما در اعدام توطئھ

100 - Trotsky 1961, p. 109. 
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چھ جلوتر  ھر… گیرند  ھای کارگری سرشتی اجباری بھ خود می دست پرولتاریا، اتحادیھ قدرت بھ
ھا  اتحادیھ… ھای تولید دولت شورایی ھستند یابند کھ آن ھا ارگان ھا بیشتر درمی ، اتحادیھبرویم

ھا خواھان پرکاری کارگران در  آن. دادن انضباط کار را برعھده می گیرند  وظیفھ سازمان
زام بھ کار ت کردن کار، ال ِ ھای نظامیروش  بدون اعماِل درجھ ای از …دشوارترین شرایط اند

 .١٠١»است ناممکن

کرد تا  ای و منطق انحصار بوروکراتیک قدرت را تجربھ می بایست بار سنگین مخاطرات حرفھ تروتسکی می
 .زبی و دفاعی اصولی از پلورالیسم برسدح بھ نقدی نظری نظام تک ،"انقالبی کھ بھ آن خیانت شد "در کتاب

طبقات دارا،   برابر مقاومت مذبوحانھدر . بودتر  در طی جنگ داخلی لنین بھ روح نظرات مارکس نزدیک
باشد کھ ھدفش » دیکتاتوری دموکراتیکی«، اما باید »تواند دیکتاتوری باشد فقط می«پیروزی پرولتاریا 

» امحای تمام بقایای استبداد آسیایی«و » عیار تا برقراری جمھوری ای مؤثر و تمام برقراری دموکراسی«
تعیین می کند چیزی  ١٨۴٨ای کھ مارکس برای دیکتاتوری  کند وظیفھ تر این کھ وی یادآوری می مھم .١٠٢است
 :کند کھ رتیب لنین تأکید میت بدین. نبود» دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی بھ معنای واقعی کلمھ«جز 

می تواند  اما. تواند یک دیکتاتوری باشد کھ پیروز شود فقط می یدر یک جنگ داخلی، ھر قدرت«
دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت باشد، یعنی دیکتاتوری پلیسی گروھکی بر مردم؛ و یا دیکتاتوری 

 .١٠٣»اکثریت چشمگیر مردم بر اقلیتی ستمگر

قدرت نامحدود، «یا : »اقتداری کھ توسط ھیچ قانونی محدود نمی شود«: کند او دیکتاتوری را چنین توصیف می
ً اقتداری بدون ھیچ محدودیتی، کھ ھیچ «؛ یا بار دیگر »بر زور مستقیم ی قانون و متکی خارج از حیطھ دقیقا

ھا دیالکتیک زور و  این فرمولبندی. ١٠٤»ضابطھ ای محدودش نمی کند، و با اتکای مستقیم بھ خشونت قانون و
نامحدود، دیکتاتوری قدرتی است «: ریزی قانون می کند، و نقش خشونت بھ مثابھ لحظھ شالودهقانون را تداعی 

باشد، کھ  "دیکتاتوری حاکم"توانست توصیف دقیق  این می .١٠٥ »متکی بھ خشونت، و ھیچ قانونی نمی شناسد
قدرت نھ قانون پارلمانی، بلکھ متکی است بر   منشاء. کند متمایز می "دیکتاتوری کمیسیر"اشمیت آن را از 

 .١٠٦ اساسی جدید  ن یک قانوندویمرینی برای تبھ بیان دیگر، ت ـ ـ  "اعمال زور مستقیم"، "ھا ابتکار توده"

سرکوب دولت بورژوایی و سرنگونی دیکتاتوری سرمایھ باشد،  ،"سرکوب طبقات"منظور از  کھ تا جایی
این نشان  .١٠٧ »کارگر مدرن در تمام کشورھاست  ی دیکتاتوری پرولتاریا مسئلھ اساسی جنبش طبقھ مسئلھ«

و مدت زمان رژیم  ھای دولتیبھ شکل نھاد کمتر "حیاتی"  این مسئلھ، از نگاه لنین و نیز مارکس کھ دھد می
باور بر این رود کھ  جا پیش می ، تا آن"دولت و انقالب "کتاب لنین، وفادار بھ روح( می شوداستثنایی مربوط 

از  الزمگسست تاکید دارد، بلکھ ھر چھ بیشتر ، ١٠٨» فاقد ھرنوع پلیس است«این دیکتاتوری قدرتی  است کھ
ھم  شاید. تداوم حقوقی میان دو نوع سلطھ و دو نوع مشروعیتاز ، از جملھ گسست را مد نظر داردتداوم 

فقط دیکتاتوری پرولتاریا با زایل شدن دولت   از نگاه لنین نھ دیگر با چنین تعبیری اما ،برسدنظر  تناقض بھم
 .آید ناسازگار نیست، بلکھ اصوال گام نخست آن نیز بھ شمار می

  

                                                 
101 - Trotsky 1961, pp. 110. 

102 - Lenin 1988a, p. 105.  
 :"دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"والدیمیر لنین، 

https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik.htm 

103 - Ibid, p. 129. 

104 - Ibid, p. 131-133. 

105 - Ibid, p. 279. 

106 - Ibid, p. 185. 

107-  Ibid, p. 436. 

108 - Ibid, p. 133. 
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