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مفاهیآ تشکیا  لنیم  برای  یالتی  را  راه  و    های روی زیاده نی  اکتبر  انقالب 

 نی هموار نکرد؟یاستبداد استال

 کنند ی م ه آن مطرح  یزم همواره علیکه منتقدان بلشو  ییهاه ی نظرکی از  ی

اقدامات  یا که  است  از سال  ن  ای که  در شوروی    1918افراطی  بعد  به 

گرفت تمد ب  -  انجام  ارعاب،  مؤسسان،  مجلس  انحالل  نمونه،  د یرای 

  دهی سازماننش  یده بیل نهائی همگی زائیدر تحل   -جنگی و...  کمونیسم

ن است که نزد  ی ن ایه لنین افراد علیستی بودند. لُب کالم انتقادات اینیلن

 ن:یلن

ن حزب  یاکه    هاتوده ک حزب انقالبی است و نه کار  ی»تحقق انقالب کار  

از  یبا باشد  متشکل  انقالبیبس  هستة ک  ید  از  متمرکز  کامالً  یار  ون 

از همایحرفه  رو چنی.  تشکین  نظارت  ین  و  کنترل  از    طبقة التی خارج 

ا بود، چرا که  نی کارگر خواهد  قادر  ست خود را به سطح عمل  ین طبقه 
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اسی انقالبی که جای خود  یبی ارتقاء دهد، کسب آگاهی س است انقالیس 

 1.را دارد«

نویبس از  لویاری  جمله  از  فیسندگان  ایی  از  فراتر  یشر  هم    و  اند رفته ن 

م   اند یمدع تشکیاهفکه  لنیم  نزد  در  در  یالتی  که  مقوالتی  خصوصاً  ن، 

با  جزوة کرد؟یچه  خصا  پردازدی م  هابدان   د  وی  یاز  شخص  روانی  ص 

کورَرند یگی م  سرچشمه نفرت  عل؛  عطش    سم یتزاره  یش  دارا،  طبقات  و 

اعتقاد    رش یناپذ یریس  استبداد؛  توسط  برادرش  قتل  انتقام  گرفتن  برای 

اتی خشونت و وحشت و سرانجام »نابودی دشمن« در  یراسخ به نقش ح

 طی انقالب. 

 

 .S. F. Cohen. „Bolshovism and Stalinism“ (in Robert Cدر استفان کوهن -1

Tuker: Essay in historical Interpretation, Norton 1977.) 
نقل می کند که بسياری از نويسندگان صاحب چنين عقيده ای هستند. از آن جائی که شمار  

 آن ها بسيار است ما به ذکر چند تائی از آن ها بسنده می کنيم:

Merle Fainsod Hannah Arendt, Robert V Daniels, Michael Karpovitch 

Ulam, Barrington Moore, Arthur P. Mendel, Zbigniev Brezesinski, Robert 

H. McNeal, Alexandre Solzhenitzyn. 

  Merle Fainsodتنها يک بازگفت از آن ها طرز تلقی همه را نشان می دهد. برا ی نمونه  
 می گويد: »از يک نطفه توتاليتر تنها يک غول توتاليتاريزم تمام عيار رشد خواهد کرد«.
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ن  یبهتر، در  شانیهاروشنه یسااز    نظرصرف ن ادعاها و اظهارات،  یتمامی ا

خی، از  یتار  یهات یواقعهستند از    یاجانبهکی  یهابرداشتحاالت فقط  

را در دست    شانی رهبرن و از اقداماتی که چه خود وی  یلن  یهانوشته 

 . شدند ی ماو ملهم  یهانوشته داشت و چه از 

 ن و قدرت یلن

  دربارة م که اکثر کسانی که  ی ن نکته اشاره کنید به ایز بایقبل از هر چ

 که تنها  اند کرده معرفی    عاطفهی باو را شخصی خشک و    اند نوشته ن  یلن

اند ی ب یک  نداشتیشه  سر  در  برای    شتر  مطلقه  قدرت  کسب  هم  آن  و 

بودیخو از شخص؛  ش  ما  آن  یت وی داریاما شناختی که  کامالً خالف  م 

ک  یکسانی است که از نزد  نوشتة ن مورد بر مبنای  یاست. قضاوت ما در ا

نف که در  یکالی والنتی. ناند زده قلم   رابطهنی دران در تماس بوده و  یبا لن

در    رد یگی مر ضربات نقد  ی داً زین را شد یات لنین افراد است و نظریا  زمرة 

 :سد ینوی م ن رابطه یهم
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لن که  احساسی  ی»کسانی  بی  و  خشک  فردی  را  که    پندارند ی من 

  یهای بائیزو نسبت به    اسی نداردیس   هاینامه قطع تی جز نوشتن  یمشغول

کامالً  یطب به سر  ،است   تفاوتی بعت  اشتباه  در  ابرند ی م   کامالً  آری  ن  ی. 

بس که  است  بزرگی  شایخطای  تقریاری  آن  ید  مرتکب  همه   شوند ی مباً 

،  هاصخره،  هارودخانه درست برخالف تصور همگان وی مزارع، مرغزارها،  

 2. «د یپرستی معت را یا و خالصه همه طبیدر

لنواکن پیش  برابر  در  حزب    تة یکمشنهاد  ین  شروع    بادررابطه مرکزی 

ن تا چه حد  ید آن است که این وجهی مؤیانتشار مجموعه آثارش به بهتر

 بوده است. تیاهمی بنسبت به خود 

چه؟   ب  همهن یا»برای  است  هر    دربارةش  یپ  سالسی هوده.  یکاری 

امروزه دی موضوعی قلم زد آن را ندارد که  گر ارزش  یم. همه آن مطالب 

 3.  د چاپ شوند«یتجد 

 

2- N. Valentinov, Encounters with Lenin, Oxford University press 1968. 
3- L. B. Kamenov, Lenins Literarisches Erbe, Hamburg, 1924. 
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ز بهتریبازگفت  به  نیر  وجهی خلوص  لن ین  و صداقت  مورد  یت  در  را  ن 

 :دهد ی مازی مادی نشان یرفتن امتینپذ 

هدایلن روستائین  که  را  ای  سوختی  و  غذائی  مواد    عنوان به ان  یا، 

کرمل یبرا  یسپاسگزار به  به    رفتیپذ ینم   وجههیچبه   آوردند ی من  ی ش  و 

کم  داد ی مگران  ید حقوق  یحقوق  سوم  دو  معادل  دولتی  ک  یسرهای 

 ن شده بود. ییکارگر فنی تع

 یهات یفعال  تئاتر مسکو کماکان به  یهاسالنجنگی    کمونیسمدر دوران  

ن  یو جنبش هنری آوانگارد متوقف نشده بود به هم  دادند ی مخود ادامه  

ر  ین و باالنوا دبی د. شبی لناد بو یار زیبس  تئاتر  یهاسالنخاطر تقاضا برای  

ا  کمدستکه    ست یکمون  المللنیب با  یدر  مورد  بودند  د یعق  هم، همن  ه 

مقا در  دیکه  با  کمتریسه  از  برای    ی تیارجحن  یگران  نباشد.  برخوردار 

کارگردانی    شینما  مشاهدة به  و  چخوف  اثر  خواهر«  »سه  نامه 

به  یاستان مسکو  یسالفسکی  تئاترهای  از    واسطة به آنان    اما؛  روند ی مکی 
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و دست از پا درازتر به    شوند ی نمموفق به تماشای آن    تیبلتمام شدن  

 4.  «گردند ی بازمخانه 

ا افسانه  یآبشخور  لن   پایهبی ن  جریکه  در  را  کسب  ین  برای  »مبارزه  ان 

فاقد کمتر و  دورو  فردی  معرفی  یقدرت«  اخالقی  اصول  اکند ی من  ن  ی، 

ن مخارج  یبرای تأم  1917ا وی در سال  یاتهام سراسر کذب است که گو

ن  یدولت آلمان« کمک گرفت. ا  یک از »منابع مالیحزب بلشو  ی غاتیتبل

ژوئ انقالب  روزهای  فردای  همان  از  ناروا  عل  1917ه  ی اتهام  ه  یهمواره 

 به کار گرفته شده است. هاکیبلشو

ورونالد  کتابی  ؛  کالرک  لن  دربارة.  م   نیزندگی  در  که  است  ان  ینوشته 

به شمار  هانیمعتبرتر کی از ی اند شده نه نوشته ین زمیر کتبی که در ایسا

به    مسئلة  بادررابطه .  د یآی م آلمان  دولت  مالی  با    هاکیبلشوکمک  وی 

امور    وزارت که از کارمند    کند ی م. وی نقل  د یگوی مد سخن  یشک و ترد

ون مارک  یلیم 50معادل    اش متبوعه ده است که دولت  یخارجه آلمان شن

قادر    که ازآنجاییاما  ؛  « کرده بود یگذاره یسرماک »ی طال برای حزب بلشو

 

4- D. Mitchell, 1919 Red Mirage, London 1970, PP, 152,156. 
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زکی، مردم  یچ  نباشد »نا    المثلضرب ست فقط به ذکر  ین امر نیبه اثبات ا

 5.  ورزدی م زها« قناعت یند چینگو

غاتی  یارگان تبل  پرواداکه    سد ینوی م  ترنیپائن آقای کالرک کمی  یهم  اما

بلشو تنگنای شد یحزب  بد یک همواره در  قرار داشت.  مالی  ترت ید  ب  ین 

ن  یبودن بهتان فوق را به بهتر  اساس یببی آن که خود متوجه شده باشد  

ثابت   در  کند ی موجهی  صرفاً  هم  آن  آن    یاجمله .  از  سرعت  با  که 

 .گذردی م

کمک مالی، آن هم برای مبالغی   ی آورجمع  بود از فراخوان برای پُر پراودا 

با6در حدود چند هزار روبل  ن چه جنبشی بود  ید که اید از خود پرس ی. 

همواره در    شیهات یفعالون مارک تداوم  یلیافت صدها م یدر  رغمی عل که  

 گروی چند هزار روبل بود! 

شایهم  وانرهانان  یبرا تکرار  ین  دوباره  را  افترا  و  حتی  کند ی م عه  وی   .

را   آن  ا  دربارة که    ند یبی نمضرورت  شاهدان  مایاعتبار  کمترجن  ن  یرا 

 

5- R. W. Clark, Lenin, The Men Behinde The Mask, London, 1988, PP, 

239,240. 
 . 227مأخذ قبلی، ص  -6
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انجام دهد ی تحق تصو7قی  با  نامبرده  لنی.  از  که  در  یری    یهاماه   فاصلةن 

سپتامبر  یفور تا  وقا  دهد ی مارائه    1917ه  که  باشد  نخواسته  را  یاگر  ع 

کند  یتحر ن  نیقیبه ف  است.  یسوء  گذارده  ظهور  منصه  به  را  برای  تش 

از  نم و پالتیکه گر  یاژه یونمونه وی مدعی است که در قطار   ، دو تن 

ه  ی ن روسی به روس یس برای بازگشت مهاجریسوئ  یهادموکرات الیسوس 

لنیترت بودند،  داده  غیب  که  نداد  اجازه  از  ین  د  هاک ی بلشور  گری  یفرد 

 8.  که دروغ محض است اینکته سوار شود. 

  اجازة   سییمقامات فرانسوی و انگل  که ازآنجایین بود که  یت ماجرا ایواقع

مهاجر طریبازگشت  از  روسی  درین  را  یق  کشورشان  به  بر  دادند ی نما   ،

ق  یاساس توافقی که با دولت آلمان شد قرار شد که قطاری آنان را از طر

مهاجر روسی را با خود    36ن قطار  یه منتقل کند. ایخاک آلمان به روس 

  3بوند،  عضو 6ک،  یبلشو 19عبارت بود از  هاآن ب یرککه ت  کردی محمل 

و   تروتسکی  هوادار  اسلووی  ناشه  د  4عضو  اعضای  یمسافر  از  که  گر 

 

7- Moynahan, Comrades, pp. 19-210. 
 . 143مأخذ قبلی، ص  -8
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آمده    صراحتبه   نامهتوافق گر روسی بودند. افزون آن که در  ید  یهاگروه 

« و »شکست طلب« طلبجنگن »ین مهاجریزی بیتما  گونهچ یه  بود که

و  ینبا باشد  داشته  وجود  روسی    ة یکلد  عقا  نظرصرف مهاجران  د  یاز 

از اعضای    واقع به را داشتند.    قطاربه   سوارشدنحق    شانیاس یس  تعدادی 

 9.  بودند  «طلبجنگ بوند »

  یاه یاعالمل شد در  یشروطی که بر آن تحم  ة یکلن سفر و  یت، ایدر واقع

د قرار گرفته  ییمورد تأ ست سرشناس  یالیسوس   مبارزاناز    یاپاره از سوی  

ست سوئد،  یالیحزب سوس   رکلیدباز استروم    توانی مان آنان  یبود. در م 

سوس یل شهردار  هاگن  ویل ایند  و  استکهلم  حزب  یست  رهبر  پالتن  ز 

 ست سوئد نام برد. یالیسوس 

  خواننده چنان برداشت  دهد ی من سفر ارائه  ی فی که موناهان از ایدر توص

ه و چه در خارج آن  ی افکار عمومی چه در داخل روس د  یکه از د  کند ی م

قت  ی ن برداشتی حقی. اگر چن10ن سفر مانوری بود به نفع آلمانیا یتو گوئ

 

9- Fritz Platten, Lènine, de L´èmigration en Russie, Mosscow, 1925. 
 . 143ص  3مأخذ شماره  -10
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بس  توانی مچطور    گاهآن   داشتی م نیاستقبال  گرم  چخی ار  دزه  یکالی 

از   که  شوراها  لن  هامنشویکرهبر  ورود  هنگام  به  را  روس یبود  به  ه  ین 

تهیتوض داد؟  راد ییح  علجات  را چطور  طلبجنگ ه  یک  آلمان    توان ی می 

روس یتوض به  تروتسکی  بازگشت  شرح  هنگام  به  مواناهان  داد!  ه  ی ح 

 :د یگوی م

ران  یرا آزاد کردند ]از زندان اردوگاه اس   یتروتسک  جهتنیازا  هایسیانگل»

سنگ  از  تا  کانادا[  در  امهرست  اردوگاه  یجنگی  فرمانده  مشکالت  بار  نی 

را چنان   زندانی  آلمانی  تروتسکی ملوانان  د خود  یعقا  ریتأثتحت بکاهند. 

جلوی  قرارداد  که  خواستند  اردوگاه  فرمانده  از  آلمانی  افسران  که  بود  ه 

«  وقفهی باسی  ی ل شده بود به جلسات س یرند. »اردوگاه تبد یدهان او را بگ 

انگل بایفرمانده  هم  اردوگاه  ایزا  یخوشحال  سی  از  پیدالوصفی  شنهاد  ین 

 11.  را از تروتسکی گرفت«  کردنصحبت استقبال کرد و حق 

 

 . 161ص  3 همأخذ شمار -11
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د  ین جا بایه کرد؟ در ایتوج  توانی م رفتار تروتسکی را چگونه    نحوةن  یا

نو پرس یاز  مزبور  دریسنده  کسی  چه  که  منافع    د    ی افروز جنگ جهت 

 ؟داشتی مآلمان گام بر  

 1905 -7  یهاسال د کرد؟ و یچه با

لنیم تشکیمفاه را  ی الت حزب  به    توان ی نمنی  استناد  با  چه    جزوة صرفاً 

ل ساده که  ین دلی. آن هم به اقراردادمورد بررسی و قضاوت    د کرد؟ یبا

ن  یبه نگارش در آمد. تزها و مقوالتی که لن  1902کتاب مزبور در سال  

گاه  یمحتوا و جا  از   انتوی نمرا    پردازدی م  هاآن ن نوشته به دفاع از  یدر ا

ای؛  جدا کرد  شانی خیتارق  یدق واقعیعنی  حزب    هاسالت که در آن  ین 

نی بود. افزون آن که  یرزمیرقانونی و طبعاً زی ک سازمانی کوچک غیبلشو

 آن اذعان دارد.  هایروی زیاده ن خود به یبعدها لن

نظر  گاههیچ ن  یلن که  نکرد  در  یمطرح  شده  ارائه  باات  کرد؟ یچه    د 

عام  ینظر ای،  هستند اتی  از  یعنی  مستقل  و  مکان  و  زمان  هر  در  که  ن 
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که  یشرا مشخصی  جر  مبارزة ط  آن  در  ایطبقاتی  دارد،  نظریان  ان  ین 

 معتبرند.

تشکیمفاه بد   هامنشویکالتی  یم  مفاهیکه  برابر  در  بودند  م  یلی 

شرا  یهات یمحدود،  هاکیبلشو در  غیکار  را  یط    کم دسترقانونی 

س ،  گرفتند ی م کار  تمرکز  راه  بر سر  دشوار  یمخاطراتی که  اما  اسی الزم 

را   داشت  اهمدند یدی نموجود  پراکنده  مبارزات  تمرکز  به  را  ی،  الزم  ت 

ک  یت هژمونیاسی و غایاستقالل س   مسئلة از همه به    ترمهم و    دادند ینم

. در  دادند ی مدی بود کم بها  یکل  ای نکته کارگر در روند انقالب که    طبقة 

  1903ه که در سال  یال دموکراسی روس یدوم حزب سوس   رةکنگ اجالس  

اسی اساسی یاختالفات س   یهانطفه آشکار    چنداننه و    نقد به برگزار شد،  

ب بلشویآتی  جناح  دو  منشوین  و  سری ک  بر  بورژوازی    مسئلة  ک  نقش 

ن انشعاب رسماً در یروس در انقالب شکل گرفت و خود را نشان دادند ]ا

 12شکل گرفت[.  1917سال 

 

در واقع اغلب فراموش می شود که مقوله ی سانتراليزم دموکراتيک توسط منشويک ها  -12
 ه توسط لنين.تبيين شد و ن
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وجود دارد    ییهابخش   1902سال    د کرد؟ی چه با  جزوة ن  یحتی در هم

 .شودی مهم کالم  هاستیتروتسکو    ست هایلوکزامبورگکه با 

کارگر واقعاً انقالبی که    قة طب  بادررابطه تنها    ایحرفه ون  ی»سازمان انقالب

 13.  «کند ی م دایر باشد مفهوم پی خته درگ یدر مبارزات خودانگ 

دار  اذعان  فراگیهمگی  دموکراسی  اصل  که  دو  ی م  متضمن  احتماالً  ر 

آن؛ و شرط دوم    جانبههمه  یافتگ یم یتعماست: شرط نخست    شرطشیپ

بودن   مناصب  هاتی مسئول  ة ی کلانتخابی  هم  ...   و  ما  یاز  رو  حزب  ن 

را  یالیسوس  آلمان  تشکیست  دموکراتیک  ارزی الت  چرا  میکنی م  ابی یک   ،

 14. «شیهاکنگره  جملهمنز آن علنی است یکه همه چ

نگرفلوم خط بطالن  یا  ة ی نظرا است تا بر  یکافی گو  اندازة باز گفت فوق به  

گری  ین و افراد دیالتی نزد لنیم تشکیسنده مفاهین نویا  زعمبه .  15بکشد

مدنی«    جامعة فقدان » پیامدهایاز    ترشانیکل ر اکسلرود در برداشت ینظ

 

13- Lenin, „Preface to The Collection´ Twelve years”, Collected Works, 

Vol 13, P. 104. 
14- Lenin, „ What is To Be Done?“, Collected Works, Vol 5, P. 477. 
15- Claudio Sergio Ingerflom, Le citoyen impassible – Les racines russes 

de Lèninisme, Payot, Paris 1988. 
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ایه ر یدر روس  نو یشه دارد.    جامعة فقدان »  خاطربه سنده معتقد است  ین 

لنمدنی«   التی هم نظر  یم تشک ین و کسانی که با وی در مفاهیبود که 

ب دست  و    وارونة ه  بودند،  روس   طبقة لوکزامبورگ،  تروتسکی  را  ی کارگر  ه 

د آنان حزب بر طبقه و  یو از د  دند یدی نمقادر به کسب آگاهی طبقاتی  

کارگر را   طبقة د یحزب با ترساده ت داشت، به زبان یطبقاتی ارجح مبارزة

ن مورد، حتی تا قبل از  ین در ایلن  یهانوشته. مجموعه  کردی م  بازسازی

 .کنند ی مثابت   یسادگبه ه را ی ن نظریبودن ا پایهبی  ، 1905

انقالب    تجربة دنبال    به لن1905مهم  دی،  بار  باین  تقر ید  گر  باً  یدی 

به   دوباره  از خود  استعاره    پردازدی مفوق    مسئلهانتقادی  به  :  د یگوی مو 

ک سو خم شده است« )بی آن که طرف متخاصم  ی از حد به    ش یله بی»م

د آن  یگر خم کرده باشد(، برای برقراری مجدد تعادل باید  آن را به جهت

 گر خم کرد. یبه سمت درا 

انشعاب   رغمبه ال دموکراسی  ی، سوس 1907تا    1903  یهاسال   فاصلةدر  

آن   ب  بادررابطه در  خود  داخلی  در  یشتریاوضاع  را  ممکنه  اطالعات  ن 

قرار  یاخت همگان  مشترک،    کنگرةن  یدوم  یهاگزارش )  دادی م ار 
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  کنگرة ن  یچهارم  یهاگزارش ،  هاکیبلشوسوم    کنگرة  یهاگزارش 

انشعاب  مشتر وجود  با  استکهلم(.  در  دموکراسی  یسوس   هذامع ک  ال 

از سایه پیروس  بایر احزاب به ایش  از دوران  ین نکته پی برده بود که  د 

آن   موجود  گذرای  تشکیجهت    در  هاسالآزادی  با  یک  و  قانونی  الت 

دموکرات  بگ یعملکرد  را  بهره  را غنیک حداکثر  کوتاه  فرصت  آن  مت  یرد. 

ا آرمان  تا  دموکرات یجاد  یشمرد  سازمانی  انتخابی  یک  اصل  به  متکی  ک 

تمامی   وظا  هات یمسئولبودن  برگزاری  یو  و  از    هاکنگره ف  متشکل 

 ...  ندگان منتخب قطعی را تحقق بخشد ینما

موفقیبد  اصلی  عامل  که  است  نفوذ  یهی  و  )نقش  در    هاک یبلشوتش 

امت 1905انقالب   همانا  سا  طبقة از  ی(  به  نسبت  استیکارگر  طبقات  .  ر 

بهتر  یاطبقه  سوس یکه  به  عناصرش  و  ین  دارد  تعلق  دموکراسی  ال 

سایامت به  نسبت  قابلیازش  و  توان  در خود  ی ت عظیر طبقات همانا  مش 

ن امری  یل آشکار اقتصادی. بدون چنیاست، آن هم به دال  دهیسازمان
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و    ک ماجراجوئیی چه،  یک بازی ش از  یزی بیچ   ایحرفه ون  یسازمان انقالب

 16.  نخواهد بود« ی توخالا طبل ی

 :کند ی مد  یتأک  ترروشنن مطلب را با زبانی یگر همین بار دیلن

رف برای  که  رادیوقتی  ا یق  س ین  طرح  ؤن  و  یب   ه ک   شودی مال  شوراها  ن 

.  شودی مد. در واقع وی مرتکب اشتباه بزرگی  ید برگزیک را بایحزب کدام

به امن معتقدم که در   بدون کمتریپاسخ  د  یبا  یی وچراچونن  ین سؤال 

نما شوراهای  هم  شود  حزبیگفته  هم  و  کارگران  نظرم    ...  ندگان  به 

الت صنفی،  یک تشکی  مثابه به ندگان کارگران،  یکه شوراهای نما  رسد ی م

تا  یبا ورزد  تالش  خدمتکاران،  ینما  ةی کلد  کارمندان،  کارگران،  ندگان 

غیمزدبگ  و  روستائی  را  یران  بر ره  م  ة یکلرد.  یگ  در  که  و  یاکسانی  لند 

 

16- (Lenin, „Prefact to the Collection´ Twelve Years`“. Collected Works, 

Vol 13, PP. 103-104. ) 

روسيه شاهد يک سلسله مبارزات انقالبی بود.   1905 -1907سال های  ی در فاصله
تجربياتی که کليه ی سازمان ها در اين سال ها کسب کردند بسيار حائز اهميت بود. اين  

سال ها آزمايشگاهی بود برای آن ها تا به صحت و سقم برنامه ی خود واقف شوند و کيفيت  
ير تحول آتی اين سازمان ها و هم چنين سرنوشت  و ساختار تشکيالتی خود را محک زنند. س

 رژيم تزاری در طی اين سال ها رقم خورد. برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به: 

T. Shanin, The Roots of Otherness: Russia`s Turn of Century, Vol 2, 

Russia, 1905-07, Revolution as a Momment of Trurh, London, 1985. 
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زندگی   وضع  بهبود  برای  که  دارند  را  آن    کش زحمت  یهاتوده توانائی 

کنند،   از    ة یکلمبارزه  که  س یکسانی  صداقت  حداقل  ای  یک  اسی 

 17. اهیسد س  یهادسته  غیرازبه برخوردارند. البته 

ک، بر  ی دموکرات  سمیسانترال[ بر سر اصل  1906وحدت سال    کنگرة]در  

ن خط رهبری اما وفادار به حزب، بر  یو مخالف هات یاقلن حقوق یسر تضم

الت حزبی، بر سر اصل انتخابی بودن، قابل عزل  یتشک  همةسر استقالل  

 18.  میکادرهای حزبی همگی توافق داشت ة ی کلبودن و پاسخگو بودن 

استقالل  ی دموکرات  سانترالیسماصل   و  دق  یهاسازمان ک  به  ی محلی  قاً 

ن انتقاد  یی که ایانتقاد است، البته تا جا  جانبةهمه معنای آزادی کامل و  

 19.  جاد نکند یک عمل مشخص مانعی ایبر سر راه اتحاد در 

 

گروه به غايت ارتجاعی و ماورای راست »اتحاديه ی خلق روس« را عمدتاً به نام   -17
»صدسياه« می شناختند. حمله ی فيزيکی به سازمان های انقالبی از عمده فعاليت های اين  

فعاليت می کرد و حتی با همان   1905 -7گروه بود. اين گروه در فاصله ی سال های 
 لف بود و خواهان پس گرفته شدن آن ها بود. هم مخا 1905اصالحات جزئی اکتبر 

18- Lenin, „Appeal to the Party by Delegates to the Unity Congress who 

belonged to the former ´Bolshevik`group”, Collected works, Vol, 10, p, 

314. 
19- Lenin, „Freedom to Critisism and Unity of action“, Collected works, 

Vol, 10, p. 443. 
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الت حزبی را  یر تشک یکه سا  حق آن را ندارد   وجههیچبه مرکزی    تةیکم

که    اند موظف اعضاء حزب    ةی کلرند.  یرا بپذ   شهاینامهقطع ملزم سازد که  

د  موردبحث  مسائل با  و  کامل  استقالل  با  انتقادی  یرا    موردمطالعه دی 

حماقرارداد  و  آنیه  از  را  خود  در    هایی ت  نظرشان  به  که  دارند  اعالم 

پاسخ    هاینامه قطع چارچوب   ارائه    ی ترمنصفانه کنگره  مشکالت  برای 

امروز  دهند ی م بر  یتشک   ةی کل.  حزبی    ک یدموکرات  یهاشالوده الت 

  ن یمسئول   ة یکل،  هاته یکماعضاء    ة یکلمعنی است که    بدانن  یاستوارند. ا

حزب    ة یکلتوسط    ... حزب    ةی کلکه    شوند ی م   انتخاباعضای  اعضای 

 20.  د اتخاذ شود«یکی بایکه چه تاکت کنند ی م ن ییتع

شر منابع مطالعاتی خود را  یی ف یچون لو  یاسنده ینوامر مسلمی است که  

ن را  یلن  یهانوشته ن بخش از  یآگاهانه ا، وی  هذامع.  شناسد ی م  خوبیبه 

چنردیگی م ده  یناد  یراحتبه  اتخاذ  در  البته،  تنها    ییهاوه یش ن  ی،  وی 

 

20- Lenin, „Let the Workers Decide“, Collected works, Vol, 10, pp. 502-

03. 
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  سندة ینو  فکرانةروشن ن امر گواه بارزی است بر عدم صداقت  ی. ا21ستین

 وی است. نة یریدمزبور که از عادات 

در  یف خبرنگار خارجی  ک  ی  عنوانبه   1923  -1936  یهاسال   فاصلةشر 

گزارش    Nationکائی  یمرآ  ة ینشربرای    اًدر شوروی اقامت داشت و عمدت

ات یه محاکمات و جنای ان محاکمات مسکو وی به توجی. در جرفرستادی م

روس یاستال از  خارج  به  گزارشاتش  و  پرداخت  بسین  حربه  مفیه  دی  یار 

. وی  22در سطح جهانی  سم ینیاستال  طورکلی به ن و  یبودند در دست استال

ر  یتحر  رشتة دادها به  یرو  نیبعدازا  سالسین که  یلن   نامةی زندگدر کتاب  

 :سد ینوی م، آوردی م در 

ل  یه تروتسکی شوروی را به حمام خون تبد ی ن علینه و نفرت استالی»ک

اول  در  مسکو  محاکمات  نابودی    1930دهه    یهاسالن  یکرد.  بهای  به 

 

21- Louis Fischer, Lènine, Paris, Bourgois, 1966. 
رخ داد. طی اين محاکمات اکثريت قابل مالحظه ای    1930محاکمات مسکو در دهه ی  -22

روی به اتهامات واهی محکوم شدند. آن ها از رهبران، کادرها و اعضای حزب کمونيست شو
يا اعدام شدند و يا در اردوگاه های کار اجباری به دست جالدان استالين کشته شدند. از اين  
طريق بود که استالين سلطه ی بوروکراسی را بر شوروی و شخص خودش را بر بورکراسی  

 تحکيم بخشيد. 
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شد  تمام  کشور  آن  رهبران  سال    ...  تمامی  فرماندهان    1937در  نوبت 

د،  یران ادارات و... رس ی، مد زانیربرنامه سندگان،  یع، نویران صنایارتش، مد 

ع  ی م توانست ابعاد فجای گر نخواهید  گاههیچ.  یآوررت یحآن هم در ابعاد  

ه شوروی وارد آوردند را  ی بر روس  آمیزجنون  یهااستیس و ضرباتی که آن 

 23«  م. یقرار دهابی یبه طور کامل مورد ارز

در   که  »یحما  در   1936  -38  یهاسالکسی  همان  از    ی هااستیس ت 

امروزه لزوم    ردیگی م ن قرار  یجهانی استال  یگو پاسخ« در مقام  آمیزجنون 

کوتاه هم که شده اظهار ندامت   جملةک  یکه حتی در    ند یبی نمآن را  

خود را    که  دهد ی م ح  یا از خود انتقاد کند. وی ترجیکند، پوزش بطلبد و  

 گر مرز طبقاتی قرار دهد. ید یسوآن در 

استالید و  یروز  محبوب  و  یلن  دهندة ادامه   عیببی ن  محبوب   عیببی ن 

استال امروز  طبیبود.  محصول  خودکامه  عطش ین  و  خشونت  تکامل    عی 

قدرت    نیلن  ریناپذ یریس  کسب  شناخت  شودی مبرای  و  تقارن  چه   .

ا  ی باورنکردن آری در  شودیم متفاوت مشاهده    ظاهربه ن دو موضع  یدر   .

 

 . 462، ص 21مأخذ  -23
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ا دو  تحلیهر  در  مواضع،  استالی ن  نهائی،  در  ی لن   دةیزائن  یل  و  است  ن 

ر، امروز برای زشتی و  یکی و خین منظور به روز ی، دداردی مر او قدم بر یمس

 شر!

 پارچهیک ر ی حزب غ

تحر  پارچهیک حزب    مقولة   بادررابطه  تاریبا  بسیف    ی تری کلار  یخی 

بسمیمواجه که  ی.  کسانی  از  در  یتار  دربارةاری  شوروی  اتحاد    فاصلة خ 

ا  اند زده رقم    1918  -23  یهاسال که  یدر  دارند  نظر  اشتراک  نکته  ن 

  ل آن را ین افراد دلی. ا24بود   یاپارچهک یک حزب کامالً  یک  یحزب بلشو

با    وجههیچبه ، امری که  نند یبی مش از حد آن  یب  سانترالیسمتمرکز و    در

 ست. یش نیکاذبی ب  افسانةو  خواند ی نم تیواقع

 

؛ واضع لنين و تاچف پوپوليست را به تفصيل توضيح می دهدلئوپولد هايمسون قرابت م -24
درمورد اين که ويکتور آدلر و کارل کائوتسکی هم معتقد بودند که آگاهی طبقاتی بايد از   اما

خارج وارد طبقه شود: يعنی انتقال آگاهی از طريق روشن فکران به داخل طبقه، کلمه ای  
  چه بايد کرد؟ه ريشه ی تمامی انتقادات بر بيان نمی کند. به سادگی می شود نشان داد ک

 دقيقاً در مورد همين نکته است. در اين مورد مراجعه کنيد به: 
L. Haimson, The Russian Marxists and the Origin Bolshevism, Boston, 

1996 P. 16. 
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ایواقع امر  از  یت  که  است  نظرات    نظربازن  وجود  دموکراسی،  بودن، 

ب آزادی  و  هیمتفاوت  آن،  از  در خارج  و چه  داخل حزب  در  چ  یان، چه 

ال دموکرات آلمان و  ی. احزاب سوس د یرس ینم کی حزب بلشو یپابه حزبی 

با    مقایسهقابل ن موارد  یدر ا گاههیچ ط خود  ی ن شرای، حتی در بهترشیاتر

ن ادعا فقط به ذکر چند نکته بسنده  یک نبودند. برای اثبات ایحزب بلشو

 :کنمی م

ق  یی روزهادر   دیکه  تدارک  ز  شد ی مده  یام  و  از  ی نوویکامنف  تن  دو  ف، 

اصلی   خالف    تة یکماعضای  موضعی  حزب  از  خارج  در  علناً  مرکزی، 

م گورکی منتشر  یری ماکسی به سردب  یاه ینشرت گرفته و آن را در  یاکثر

 ساختند. 

فرد دوما در  بر سر    کنگرة ن  یی  بحث  با    مسئلة شوراها  ائتالفی  حکومت 

در    ة یکل کارگری  اعضای  ردیگی ماحزاب  از  تن  و    تةیکم. شش  مرکزی 

کم از  حکومتی یتعدادی  اکثر  سرهای  خالف  مواضعی  اتخاذ  یعلناً  ت 
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از    یجمعدسته   ند یفزای بمخالفتشان    وزنة ن که بر  یبرای ا  هاآن .  کنند ی م

 25.  دهند ی م استعفا مقامات حکومتی خود 

 

 کنگره جزئيات اين ماجرای کمتر شناخته شده را بايد توضيح دهيم. هنگامی که دومين -25
اکتبر صحه گذاشت، برای همه ی  25ی شوراها بر تسخير قدرت توسط بلشويک ها در 

  شرکت گنندگان در کنگره از جمله بلشويک ها امر مسلمی بود که حکومت جديد می بايست
کليه ی احزاب شورائی را دربر می گرفت. در همين رابطه بود که مارتف پيشنهاد در دستور 

ی تشکيل حکومت ائتالفی متشکل از کليه ی احزاب شورائی را   کار قرار گرفتن فوری مسأله
به کنگره ارائه داد. اين پيشنهاد از جانب لوناچارسکی به نمايندگی از بلشويک ها مورد 

 حمايت قرار گرفت و کنگره به اتفاق آراء آن را تصويب کرد.
تروگراد عمالً به  رهبران رديف دوم بلشويک جداً طرفدار حکومت ائتالفی بودند. تشکيالت پ

لنين پشت کرد و تشکيالت مسکو به رهبری راکيف و نوگين علناً به دفاع از کامنف و 
زينوويف پرداخت. حتی دفتر ناحيه ی مسکو هم که به چپ روی شهرت داشت به حکومت  
  2ائتالفی رضايت داد مشروط به اين که اکثريت اعضای هيأت دولت از بلشويک ها باشد. در 

ران تشکيل حکومت ائتالفی به اوج خود رسيد. در اين روز هيأت اجرائيه مرکزی  نوامبر بح
حزب بلشويک مصراً خواستار آن می شود که اوالً لنين و تروتسکی بايد حتماً عضو هيأت 

دولت باشند، ثانياً دست کم نيمی از اعضای آن هم بايد از بلشويک ها باشند. کل جناح 
ا اين پيشنهاد عليه حزب رأی می دهد. از جمله کامنف، راست حزب بلشويک در مخالفت ب

و نيمی از اعضای شورای کميساريای خلق )رايکف، لوماچارسکی، نوگين، ميليتين،  زينوويف
 تئودويرويچ، لوزوفسکی، ريازانف، يورونف و سايرين...( 

کومت در  نوامبر بحران مزبور ترکيد. کميته ی اجرائی مرکزی اقدام اخير ح  4...سرانجام در 
جلوگيری از انتشار نشريات غيرسوسياليستی را مورد بررسی قرار می دهد. اين نشريات عمالً  

مردم را به شورش دعوت می کردند. »اپوزيسيون بلشويک« با ابراز نگرانی شديد خود از  
  احتمال بروز روش های حکومت های خود کامه، مخالفت خود را با تحديد آزادی بيان اعالم 

رادين در مخالفت با اين اقدام حکومت قطع نامه ای را به رأی می گذارد. اين قطع   می کند.
 ... رأی مخالف و چند رأی ممتنع به تصويب نمی رسد 31رأی موافق،  22نامه با 



 

27 

روس   تة یکم  جلسة در    1918  ة یژانودر   سراسر  شوراهای  ه،  یاجرائی 

لویر و  بلشوزازانف  حزب  رهبران  از  تن  دو  علی وفسکی  انحالل  ی ک  ه 

 .دهند ی ممجلس مؤسسان رأی  

چپ« به    یهاست یکمونتوفسک، » یدر زمان امضای قرارداد صلح برست ل

بوخار از  یرهبری  دفاع  در  اقل  مواضعشانن،  در  به  یکه  داشتند  قرار  ت 

 . کنند ی مه مستقل اقدام یک نشریانتشار 

»یگرا به  موسوم  اس یدموکرات  سانترالیسمش  رهبری  به  که  یک«  نسکی 

» ی از  مارس    یهاست یکمونکی  ماه  از  بود  نشر  1918چپ«  بعد  ه  یبه 

 

زينوويف، کامنف، رايکف، ميليتين و نوگين از مخالفين لنين د رکميته ی مرکزی در حالی که  
  حکومت احزاب شورائی« می گفتند، دسته جمعی جلسه را ترک با صدای بلند »... زنده باد

 می کنند.
شيليانفک کميسر امور کار هم به اين گروه می پيوندد و در بيانيه ای کميته ی اجرائی  

مرکزی را چنين مورد خطاب قرار می دهد: »برای تشکيل حکومت سوسياليستی متشکل از 
 « ... الزم باشد دست خواهيم زدکليه ی احزاب شورائی به هر اقدام که 
 مطالب باال از کتاب زير نقل شده است:

R. Daniels, The Conscience of the Revolution, Boulder, pp. 64-66. 
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»مد ی»کمون طرح  از  دفاع  در  مقاالتی  صنایریست«  کارگری    ع« ی ت 

 .26مرکزی کامالً با آن مخالف بود  تةیکمت ی، طرحی که اکثرسد ینوی م

سال   شلیسیاپوز  1920در  رهبری  به  کارگری  میانیون  و  یازیکف،  نکف 

 .پردازند یم خود   تایاز نظر عدر خارج از حزب به دفا  کولنتای علناً

دیوارد  1921در سال   بار  رهبر چکا  قانونی شدن  ین  و   ةیکلگر    احزاب 

پ  یهاگروه  دارند  قبول  را  شورائی  نظامی  و  که حکومت  شنهاد  یمخالف 

پدهد ی م علی،  لن ی شنهادی  مواضع  ا  .نیه  پیدر  که  ین  بود  آمده  شنهاد 

خواهند بود که در انتخابات شوراها نامزدهای انتخاباتی  احزاب فوق مجاز  

ارائه دهند  ابعادشان    خود را  با  انتشاراتی متناسب  امکانات  از   مند بهره و 

 27. شوند 

ایروا توسط  که  معاون کمیلیتی  ژونفسکی،  دفاعی  ین  امور  در  سار خلق 

ا  ییهاگوشه است.    نقل شده  را  یاز  آزادی  .  دهد ی منشان    خوبیبه ن جو 

 

مورد  برای اطالعات بيشتر درمورد مناقشات و بحث های درونی حزب بلشويک در -26
 مسأله ی مديريت صنايع رجوع شود به:

Thomas F. Remington, Building Socialism in Soviet Russia, University of 

Pittsburgh Press, 1984, p. 39. 
27- S. Farber, op. Cit., p, 206. 



 

29 

مارس    د یگوی م   وی اواخر  در  و  یاول  1918که  سربازان  کنفرانس  ن 

برگزار   سرخ  ارتش  در شودی مملوانان  کنفرانس    ةیافتتاح  جلسة   . 

انتخاب  یپ برای  لن  سة یرئئت یهک  ی شنهادی  از  متشکل  ن،  یافتخاری 

ز داده  یونویتروتسکی،  فقط    شودیم ف  مخالفت    هاستیآنارش و  آن  با 

پکنند ی م با  ی.  بسیاکثرشنهاد  ناچیت  تصویار  به  علت رسد ی مب  یزی   .

مخالیپائ رأی  همانا  موافق  آرای  تعداد  بودن  تعداد    ف ن  دادن 

 بود.  هاک یبلشواز  ایمالحظه قابل

 یهامخالفت   چپ در برابر  یهاک یبلشوو    هاستیآنارش بلوک متشکلی از  

ا  هاک ی بلشوندگی  ینما  هیئت ژونفسکی،  یلیو  موفق   ندةینمان    حکومت، 

را    شوند ی م خود  پ  شیپبه حرف  و  برخوردار  یبرند  بر  مبنی  شنهادشان 

قدرت   از  کنفرانس  تصو  یریگم یتصمو    یگذارقانون شدن  به  ب  یرا 

س  بلوک  همان  افزایبرسانند.  حقوق  یاسی  برای    ایمالحظه قابلش 
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به تصو را  و ملوانان  امری که حکومت  یب رسانی سربازان  از    ترش یپدند، 

 28.  عدم توانائی در تحقق آن را اعالم کرده بودن یا

 ییهاانضباط ن نقض  یه با چنهمواج  ن دریراد گرفت که لن ید بتوان ایشا

ن درست است اما  ی. آری اپرداختی مبا خشونت و سرسختی به مخالفت  

به اقدامات    وجههیچبه و    رفتی نم کالم فراتر    طةیحاز    گاههیچخشونتش  

 . شد ی نمهات اداری منتهی یو به تنب  سرکوبگرانه

حق دارد ی آری  ا؛  قت  در یاما  نکته  اغماض    مسائلمقابل    ن  قابل  اساسی 

 ست. یاساسی ن مسئلهاست و 

روایا  ةیکل نشان  ین  بلشو  دهند ی مات  حزب  که  یکه  م  یمفاه  دةیزائک 

لنیتشک بود  یالتی  تشکی  تنهانه ن  بخش  که    نبود  پارچهیک الت  یک 

کادرها  ای مالحظه قابل و  رهبران  فکر،  یاز  روشن  چه  و  کارگر  چه  ش، 

اند  را  یاستقالل  بودند   خوبی به شه  کرده  باروح  حفظ  داً یشد   یاه یکه 

روزمره حزب    ی هاتیفعال که    کردند ی م برخورد    مسائلانتقادی نسبت به  

 

28- A. F. Ilyin-Zhenevsky, The Bolsheviks in power-Reminisceneces of 

the years 1918, London, 1984, pp. 48-51. 
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و    کردند ی من استقالل نقادانه فکری را منعکس  یمحسنات ا  خوبیبه هم  

 را! یپارچگ ک یا ینه تمرکز  

ن هم در اصل چندان با آن چه  ینات لنید اشاره کرد که تلقیبا  عالوهبه 

ن  یاشاره رفت متفاوت نبودند. زمانی که در دهم  هاآن در موارد فوق به  

مارس    کنگرة در  اعالم    هاجناح ل  یتشک  1921حزب  ،  شودی مممنوع 

پیلن با  ممنوعین  گرایشنهاد  داشتن  حق  به یت  .  پردازدی ممخالفت    ش 

ت یهر زمان که بر سر مسائل مهم و حائز اهم  کند ی م  انیب  یروشنبه وی  

تع  نظراختالف  برای  انتخابات  به  توسل  باشد  ن  ییدر حزب وجود داشته 

مواضع    مشیخط  مبنای  بر  رهبری  امر    یهاش یگراو  مختلف 

 است.  یریناپذ اجتناب

و    رفتی م ن هم فراتر  یگرفت از ات قرار  ین خود بارها زمانی که در اقلیلن

 .زدی م ش دست یل گرایخارج از حزب به تشک در  مواضعشبرای دفاع از 

ن است که  یت لنایه شوراها در دوران حیخ روس یف تاریتنها با قلب و تحر

 را کتمان کرد.  هات یواقعن  یا توانی م
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 ن یتنش درونی لن

ترتیبد  دین  لید یب  مارسل  نظر  از  که  لوبالنیم  پل  خصوصاً    بمن،  و 

که   کوهن  ا  تر شیپاستفان  به  یاز  شد   اش نوشته ن    طورکلی به و    اشاره 

که  یبس کسانی  از  وجود  اند نوشته ن  یلن   دربارةاری  از    ییهارگه ، 

و چه    هانوشته گفتار و    گرائی چه درنی، خودکامگی و جانشیپدرساالر

لن  امر مسلم و  یدر کردار  ا  واقعبه و چرائی است.    چونیب ن  نظر  نان  یاز 

نظر  و عمل  یکل  تشک  دهیسازمانه  لنیو  است    همچونن  یالتی  آونگی 

 29. که همواره در حال نوسان بود 

  دورة ح داد که در  ین توضین را چنین نوسانات در گفتار لنید بتوان ایشا

د بر  یهمراه است تأک  ایتوده و شکوفائی جنبش    یریگاوج انقالبی که با  

باال را دارند،    خواهانهیآزاد   یهاروش دموکراسی و   در    کهی درحالدست 

فعال فورکش  و  انقالب  افول  و    مسئله   هاتوده ت  یمرحله  حزبی  تمرکز 

 .شوند ی مطبقه وجوه غالب    یجابه ن شدن حزب یگزیجا

 

29- M. Liebman, Leninism under Lenin, London 1975. 

P. Leblanc, Lenin and The Revolutionery Party, Humanities Press, 1990, 

S, Cohen op. cit. 
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د توضیامروزه  ایگر  به  یح  استناد  با  دوگانگی   تنهانه   ماکیاولیسمن 

ن  یاست. چرا که اثبات چن  دوربه ست، بلکه از انصاف هم  یروز ن  طبعباب

بر فرضیتوض استوارند چندان آسان نخواهند   شناسانهروانات  یحاتی که 

 30.  بود

با    شناسانةروان   ة ی فرضچرا   را  عوض    ة ی فرضک  یفوق  سناشانه  جامعه 

ن واکنشی  یلن  یخواهی آزاد م که دموکراسی و  ی م و مثالً مدعی نشوینکن

د وی بر تمرکز  یو برعکس تأک  حاضردرصحنه  یهاتوده بود در برابر فشار  

 

هايمسون ادعا می کند که به زعم لنين »سوداهای« شخصی در تصميم گيری های  -30
فردی و اجتماعی اهميت به مراتب بيشتری دارند تا نزد مارکس و ديگر »مارکسيست های  

نويسنده آن گاه نتيجه می گيرد که به همين خاطر بود که لنين نسبت به    اين رتدوکس«.ا
اين »سوداها« بسيار بی اعتماد بود: از جمله در رابطه با مال خودش. وی هم چنين مدعی 
است که علت سخت گيری و آشتی ناپذيری لنين در مسائل ايدئولوژيک را بايد در همين 

می گويد که برخی از ناکاتمی های شخصی لنين شديداً او را آزرده   رابطه ديد. وی در ادامه 
 خاطر و متأثر ساختند. عمدتاً رابطه اش با پلخانف. 

معهذا، هايمسون خود اذعان می دارد که در اواخر کنگره ی دوم حزب سوسيال دموکراسی 
جويانه   ( لنين نسبت به منشويک ها خصوصاً مارتف مواضع بسيار آشتی1903روسيه )اوت 

  ايسکراو حتی آماده بود که از پيشنهاد خود دال بر تغيير هيأت تحريريه  ای اتخاذ می کند
اما آشتی ناپذيری و سرسختی مارتف و نه لنين بود که موجب انشعاب شد  ؛ صرف نظر کند

 (182 -83)همان مأخذ، ص 
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منفعل    هاتوده گرائی راه حلی بود برای زمانی که  نیش از حد و جانشیب

 مبارزات حضور جدی نداشتند.  صحنة ربودند و د 

ا توصیاما  نه    شناسانهجامعه ف  ین  مورد    تواند ی م هم  در  را  مطلب  حق 

ست  یقادر ن وجههیچبه اصوالً  و    رد یان کند و نه جانب انصاف را بگ ین بیلن

 ح دهد. یشوروی را توض ة یروس در    1918 -23 یهاسالدادهای یکه رو

رو یچن عاجز ین  تو  از   کردی  و  شد یضفهم  برخورد  اما ی ح  خشن  و    د 

لن  یامذبوحانه که  بوروکرات یاست  با  مواجهه  در  شدن  ین  در  زه  دولت 

آن داد.  نشان  خود  از  بوروکرات  همچنان  شوروی  از  که  یدرجه  شدن  زه 

لن اگر  یتوجه  را  اواخر سال    میینگون    1922از سال    کمدست  1921از 

بهیشد  بود.    داً  کرده  فرضیاخود جلب  ای ن  است  قادر  نه  ن  ی»واپسن  یه 

لن توضی عل  ن« ینبرد  را  انگل  بوروکراسی  شدت  یه  نه  دهد،    اش مبارزه ح 

 ان آن را: یب نحوة  زیانگ رقتو نه لحن  ن را یه استالیعل
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شتر دخالت نکردم  یو با توان الزم و شدت ب   هان یااز    تر ش یپن که  ی»از ا

 31.  «دانمی مداً مقصر یخود را در برابر کارگران شد 

لنیآ ارتجاع  یا  دوران  در طی  که  نبود  عل1908  -11  یهاسالن  بر  ه  ی، 

  دادن آموزش به پا خاست و به متشکل کردن و    »انحالل طلبی« ش  یاگر

ن  یمگر همو    ع همت گماشتیک آن هم در ابعادی وس یکادرهای بلشو

که   نبودند  سال    نوبةبه کادرها  از  توانستند  درون    1912خود  بعد  به 

روس  کارگری  توضیجنبش  کنند.  کسب  هژمونی  حات  یه 

واقع  «شناسانهجامعه » است  تاریمجبور  که  ی ت  را  مزبور    ی دشواربه خی 

لویز  توانی م پل  سپارد.  فراموشی  دست  به  برد  سؤال  عالمت  الن  بر 

ق  یدرستبه  آونگ« اس  یبا  ل  »نوسان  توسط  شده  گرفته  کار  بمن  یبه 

 .کند یم ابی یکی ارز یو آن را برخوردی کامالً مکان کند ی ممخالفت 

 

مليت ها و  اين بازگفت نخستين جمله از يادداشت لنين تحت عنوان »مسأله ی  -31
بود. در اين يادداشت ها لنين سياست های استالين در  1922مارس  20خودمختاری« مورخ 

 مورد مسأله ی ملی را به شدت مورد حمله و انقتاد قرار می دهد. رجوع کنيد به: 
Lenin, Collected works, Vol 36. p. 605 

M, Lewin, Lenin Last struggle, London, 1970. 
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 استقالل فکری 

به  یتار  تری کل   قاعدةن  یا  یخوببه ه  یروس   تجربة  را  ظهور    منصة خی 

دق که  غیگذاشت  دوران  در  که  یقاً  است  مبارزاتی  فروکش  و  رانقالبی 

ک حزب  ی التی الزم را برای آن که  یاسی و تشکیس   ،یابرنامه   یهاشالوده 

  ، پی افکنده ر گذارد«ی »تأثانقالبی بتواند در دوران آتی اعتالی مبارزاتی  

 . شوند ی م

ن  یشه و عمل لنی اند  پرداختةمعتقد است که در حزب ساخته و  یاه ینظر

کامالً بر آن مسلط بودند    م یینگوبورژوا اگر    فکرانروشن نه کارگران بلکه  

  ت مطابقت یبا واقع  وجههیچبه ن ادعا  ی. ادادند ی مل  یآن را تشک  کمدست

ما32کند ینم آلفرد  مبتکر  ی.  که  است    ة ینظرر  اصل    بادررابطه فوق 

 :د یگوی مک یدموکرات سانترالیسم

 

 ادعای عمدتاً کارگری بودن ترکيب حزب بلشويک، رجوع کنيد به:  در مورد -32

The Workers, Revolution in Russia- The View from Below. 
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که با مشت    شد ی مک رهبر مقتدری اداره  ی»... تا زمانی که حزب توسط  

  خوبیبه ک هم  ی دموکرات  سانترالیسم ، نظام  کرد ی م ن بر آن حکومت  یآهن

 33  . «کردی معمل 

اخ ایادعای  نویر  بین  هم  ادعای  یسنده  از  واقع  اش ی قبلشتر  ت  یبا 

ات فوق کافی  ی ت بودن هر دوی نظری. برای اثبات خالف واقعخواند ینم

بر ویاست  بلشوکه    امز یلیل  شهادت    یادوآتشه ک  یضد  به  را  است 

 م: یبطلب

محبوب به  چه  بلشوی»هر  افزوده  ی ت  هم  شد ی م زم  حزب  اعضای  شمار   ،

ارفتی مباالتر   فرآشد  در  دچار  ی .  تحول حزب  ای    چنانآن ن  دگرگونی 

که   به    اش گذشته با    مقایسه قابل شد  اکتبر حزب  در  سازمان  ینبود.  ک 

گر نه با آن گروه کوچک متشکل از نخبگان  یل شده بود. دیتبد   ایتوده 

ری  یو نه با آن تصو  شباهتی داشت  نیترکوچک  1903روشن فکر سال  

ق شمار اعضای آن  ین دقیم. تخمیام غالباً ما از آن داشتیکه در همان ا

ک سال قبل از اکتبر  یکه در طی    د یرس ی مکار دشواری بود، اما به نظر  

 

 126 -65، ص 29نقل شده در مأخذ شماره  -33
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برابر شده بو به رقم  تعداد اعضای حزب ده  نفر    250د و   د یرس ی مهزار 

کارگ  مالحظهقابل ت  یاکثر را  اعضاء  تشکراز  قاً  ی دق  ...  دادند ی م ل  یان 

ای هم برخوردار    یچنانآن برخالف تصور همگان آنان از وحدت و تمرکز  

ناً از  یق یشتر و  ی ر احزاب احتماالً از انسجام بیسه با سایمقا  در   اما؛  نبودند 

ن بودند.  رومندتری برخوردی رهبری    ی هاته یکممرکزی و    تةیکم  نیمابار 

گر بر  یکارخانه از سوی د  یهاته یکمک سو و شوراها و  ی محلی حزب از  

وجود    نظراختالف اسی  یس   یهامشی خط اده کردن  یشبرد و پیپ  نحوة سر  

در  غالباً  فعالیم  داشت.  گرایان  هوادارانشان  و  محلی  استقالل  ی ن  به  ش 

 34.  «خورد ی مش از حد به چشم یب

ک  یاز عملکرد حزب بلشو  یترق یدق  مراتببه ر  ی ف صادقانه تصوین توصیا

  سانترالیسم تا صدها افسانه در مورد    دهد یم ن ارائه  یات لنیدر دوران ح

  کم دست ن تا آن زمان  یکه چرا لن  کند ی من روشن  یک. هم چنیدموکرات

با   بار  شد   هاته یکمچهار  داشت.  یبرخورد  سال    بارن ینخستد    -6در 

فور 1905 انقالب  ابتدای  انقالب    گاهآن ،  1917ه  ی، سپس در  آستانه  در 

 

34- B. Williams, op, cit, PP. 27-29. 
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ن  یبه بعد. در سه مورد نخست  1920  -21  یهاسالاز    و دست آخر  اکتبر

به  یس   مبارزة ن  یا  برندة ن  یلن ت کارگران  یحما  شکرانة اسی شد، آن هم 

ت  ین حمایی. متأسفانه در مورد آخر از ارحزبیشرو، از جمله کارگران غیپ

 اسفناک آن بر همه آشکار است. پیامدهایبرخوردار نشد و 

 نش منسجم یک بی سویبه

ارائه    دهی سازماناز حزب و اصول    یمنسجمنش کامالً  یب  گاههیچ ن  یلن

که در آن    رسد ی م  نظرن به  یخی چن یدادهای تاریبا توجه با رو  اما؛  نداد

گام با  داشتی مبر    جهت  بیتدر  شدنمطرح .  چه  هر  و  روشن    رشتیجی 

کارگر و    طبقة   ی خودخودبه ت  ین فعالیکی بی الکتیت وحدت دیشدن اهم

  ی هاسال»  غیرازبه   -ن  یبعدی نزد لن  یهاسالشرو در طی  ینقش حزب پ

برای    1920  -21  اه«یس  بر  1919  -21  یهاسال  هایبرخ)و  شاهدی   )

 ند.ین مدعایصحت ا

چون  ینو   و   فکرانروشنکه    اند ی مدع  سون  میلئوپولدهاسندگانی 

ب  گاههیچروسی    یهاستیمارکس تضاد  مشکل  ن  ینتوانستند 
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و ملهم از    افته یسازمان و عمل    هاتوده ن عمل  یختگی و آگاهی، بیخودانگ 

کنند.    گامشیپ ا  هذامع را حل  گره  اکتبر  و  یانقالب  را گشود  ن مشکل 

کالس  ایپاسخ  رایک  معضل  تروتسکی    استعارةدر    توانی م  ن  درخشان 

 :افتی

نیبدون  » راهبر،  سازمان  است  هاتوده روی  یک  بخاری  در    که   مانند 

ن بخار است که باعث  یا  همهنیباالندر محصور نباشد و به هدر رود،  یس 

 35.  ستون«یا پیلندر ینه س  شودی محرکت 

لن  آستانةدر   اکتبر  در  ی انقالب  ق  بادررابطه که    یانامه ن  به  ام  یفراخوان 

  مراتب به با لحن    سد ینوی م  ک« یمرکزی حزب بلشو  تة یکم» مسلحانه به  

 :د یگوی م شه یاز هم ترحیصر

ق  میخواهی م»اگر   به  یکه  توطئه  ینبا  رسد   روزییپ  سرمنزلام  به  د 

نبای متوسل شو به  یم،  باش د صرفاً  بایحزب متکی  بلکه  اتکایم،  به  ید  مان 

 

 انتشارات فانوس.  12لئون تروتسکی، تاريخ انقالب روسيه، جلد اول، ص  -35
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 هاتوده زش انقالبی  ید به خیگری بایز دیش از هر چیشرو باشد. بیپ  طبقة 

 36.  متکی بود«

برگرد تشکیحال  الگوی  که  معضلی  به  باالتی  یم  کرد؟ یچه  وجود  ه  ب   د 

ار کوتاه بود. آموزش  یاده شد بسین الگو پیعمر دورانی که ا  هرچند آورد،  

اعضای  یس  ا  هاته یکماسی  که  بود  با  یچنان  را  نبودند خود  قادر  افراد  ن 

ا،  ین رابطه کروپسکایمطابقت دهند. در هم  ایتوده جنبش    یزهایوخافت

 :سد ینوی م  ن،یهمسر لن

تأث   هاته یکم»اعضای   خود  آنان  بودند،  نفسی  به  متکی  افراد  ر  یمعموالً 

کار  یعظ روی    هاته یکمم  به چشم    هاتوده بر  ک  ی  عنوانبه   ،دند یدی م را 

. در اعتراض به  شناختند ی نم  ت یقاعده دموکراسی درون حزبی را به رسم

پاسخ  یا شما  به  امر  به    دادند یمن  حزبی  درون  دموکراسی  مراعات  که 

تی  ین واقعیک چنیه با  ی در روس که    شودی م  س تمامیری با پلیبهای درگ

د  ید[ با دیخارج ]منظور در تبعبه اعضای حزب در    م! آنان یدار  سروکار

 نانینشخارج که »تنها کاری که    گفتند ی مو    ستند ینگری م   یز یرآمیتحق

 

 .35 همأخذ شمار -36
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همانا   س   انداختنراهبلدند  بیمجادالت  بایاسی  و  است  خودشان  د  ین 

ساز شرایوادارشان  در  که  روس ی م  هم یط  از  کنند«.  کار  از  یه  آنان  رو  ن 

لن  وزنةنی  یسنگ  شخص  ]عمدتاً  خارج  تصمن[  یرهبری  اتخاذ  مات یدر 

بودند.   نوعاز    هاآن  حالن یدرعناراضی  گر  هر  نه  ی ابتکاری  بودند.  زان 

ق دهند. نه  یر تطبییتغ  در حال ط دائماً  یل داشتند که خود را با شرایتما

 37.  توانائی آن را«

با    هرحالبه  ا  درنظرگرفتنتنها  که یتمامی  است  متناقض  عناصر    ن 

و نه    را شناخت  1918  -23  یهاسال اتحاد شوروی    واقعی   خیتار  توانی م

 ن. یلن ره نزد یق کشف گناهان کبیاز طر

 هاآند  یز بایم، قبل از هر چیم هستسینیاستال  منشأافتن  یاگر در صدد  

ن  را و    ی روهای در  ب  محاسباتاجتماعی  کن  هاآن ن  یمتقابل    ، میجستجو 

چن که  بیچرا  اسلوبی  با  ین  با  خی  یتار  سم یالیماترشتر  تا  است  منطبق 

شه مربوط  یاند   حوزة آن چه به    بادررابطه اما  ؛  د یپرسه زنی در قلمرو عقا

 

37- N. K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, New York, 1970. PP. 124-

125. 
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  وجه هیچبه   تنهانه ستی  ینیالت استالیم تشکید گفت که مفاهیبا  شودی م

 ها آن انه و مخوف  یوارونه، نفی وحشه  ب که    ستند ینی نیم لنیتداوم مفاه

 هستند.

 استقرار مجدد دموکراسی شورائی  مسئلة

زه شدن در شوروی  یه فراشد بوروکراتیعل  شد ی م  1920چگونه در سال  

، با  زدهی قحطکشوری بود فرتوت،    هاسالمبارزه مؤثر کرد؟ شوروی آن  

و    شبکة شمار  آ  ترمهم و    دهیپاش ازهم کامالً    ونقل حمل ارتباطات  که  ن 

  ن ی بود. افزون آن که هم  افته یل  یتقل  1917سال    سومک یکارگرانش به  

آن هم نه    شد یم ج خارج  یاز حالت بس  سرعتبه هم    رفته آب کارگر    طبقة 

شت و  یمع   ادامةجنگ داخلی، بلکه عمدتاً به جهت    خاتمةل  یصرفاً به دل

ط مادی و اجتماعی استقرار مجدد دموکراسی  ین شرایش. تحت چنیبقا

پی  ،شورائی کردن سریعنی  مد یاده  فوری  و    ی ناکجاآباد ت کارگری  یریع 

 باشد.  توانستی نمش یب
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دولت   و  از هر چیپ  ستیبای م  الظاهری عل رهبری حزب  افزایش  ش  یزی 

دریتول عمدتاً  افزایتول  نةیزم  د  کشاورزی،  نیدات  بارآوری  کار،    روییش 

 .دادی م  خود قرار یهابرنامه ت یکاری را در اولو یب یکنشه یرجاد شغل و یا

لن و  یخطای  ان  شرای تروتسکی  که  بود  استثناین  آن  یط  را    هاسال ی 

ن  یعام ساختند. با آغاز برنامه مشی نو  یاه ی نظرت دادند و از آن  یعموم

در   کا  1920  -22  یهاسال اقتصادی  شمار  گرارکاهش  و  به  یگران  ش 

 متوقف شده بود. نقد به ن طبقه یه و فروپاشی اجتماعی ایتجز

همیدق در  ایقاً  گین  با  که  بود  تدرام  بسط  و  دموکراسی  ی سترش  جی 

کارگر    طبقةاسی مجدد  یس   -  یای اجتماعی استقرار و اح  شد ی مشورائی  

اما رهبران  ؛  شدن آن کاست  یاس یرس یغع نمود و از سرعت روند  ی را تسر

قاً  ی ای دموکراسی شورائی آن هم دقیشتر بقای د بیشوروی برعکس با تحد 

غیدر هم باعث  که  بود  زمان  از  بیرس ین مقطع  شتر  یاسی شدن هر چه 

 38.  ا و حزب شدند یپرولتار

 

تشکيل جناح ها را  1921دهمين کنگره ی حزب کمونيست اتحاد شوروی در مارس  -38
با   1924بعدها در سال   کهممنوع و دموکراسی درون حزبی را محدود کرد. افزون آن 
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،  هذامعرممکن است.  یغ  ی«  نی»مشی نون  ی ت چن یموفق  بارةقضاوت در  

س   پیامدهای مشی  سال  یاسفناک  در  که  ای  شد  یپ  1921اسی  اده 

نتوان ما  که  است  آن  از  ایآشکارتر  به  نتیم  نرس ین  در  یجه  آن چه  که  م 

 بود.  ری پذ تحقق به بعد  1922از سال  نمودی م  یناکجاآباد  1920

 

رات »ارتقای حزبی« لنين، درهای حزب را به روی صدها هزار مستمسک قرار دادن عبا
کارگری که در کوره ی مبارزات آبديده نشده بودند و از کمترين آموزش سياسی ای برخوردار  

نبودند گشوند و بدين ترتيب خواسته لنين به ضد خودش بدل شد و در غير سياسی شدن  
 حزب و پرولتاريا سهم به سرائی ايفاء کرد.


