چشم انداز انحالل حزب پس از انقالب١-
لنينيزم -پنجشنبه  ١٧ ،آذر  ١٠:٥٨ ، ١٣٩٠مازيار رازی مسايل نظری

چرا بايد پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا ،چشم انداز انحالل »حزب
١
پيشتاز انقالبی« اعالم گردد؟
بخش اول مباحثات
نقدی به موضع رفيق مازيار رازی
در باره ی نقش حزب پس از تسخير قدرت
الف .آرمانخواه
اخيراً داشتم مجموعه مصاحبهھايی با مازيار رازی را مطالعه می کردم و در يکی از اين مصاحبهھا
به مطلبی برخوردم که برايم جالب بود .رفيق رازی در جواب سؤالی می گويد" :اين حزب اگر حزب
طبقه ی کارگر است ،بايد اين زمينه را ايجاد کند که شوراھای کارگری در رأس تصميم گيریھای
طبقه ی کارگر قرار به گيرند و اين حزبی که تدارکات ماقبل از آن دوره را آماده نموده بايد به طور
کامالً واضح و شفاف خود را منحل کند".
اوالً که ايشان مشخص نکرده که منظورش از انحالل چيست؟ چون در ادامه می گويد" :انحالل اين
حزب به اين مفھوم است که قدرت تمام و کمال در دست طبقه ی کارگر خواھد افتاد و اين جلوگيری
خواھد کرد از بروز ناھنجاریھا" .اگر مراد انحالل کامالً واضح و شفاف است پس ديگر مفھوم
خاصی برای آن قائل شدن چه معنايی دارد؟ من ھم موافقم که قدرت بايستی به صورت کامل در اختيار
شوراھا قرار گيرد اما قدرت می تواند کامالً در دست شوراھا )طبقه ی کارگر( باشد و حزب نيز خود
را منحل نکرده باشد ولی در جريان تصميم گيریھا ھم نقش خاص بازی نکند و به سرنوشت حزب
کمونيست شوروی دچار نگردد!
در اين جا به نظرم رفيق رازی برای فرار از تجربه ی تلخ شوروی که خود نيز به درستی به آن
اشاره می کند ،راه مناسبی را انتخاب نکرده و بيشتر با يک جمله )به زعم من کلی و گنگ( از آن
طفره می رود )البته بيشتر احتمال می دھم که من متوجه منظور نشده باشم اما به نظرم رفيقانه تر
آمد که نظرم را بی پرده به گويم(.
ثانيا ً در اين جا )با فرض اين برداشت که ايشان مشخصا ً از انحالل می گويند( سوال من اين گونه
خواھد بود که بياييد شرايط انقالب کبير اکتبر  ١٩١٧را در نظر به گيريم! بلشويکھا در شوراھای
کارگری دارای اکثريت شده بودند؛ حزب آن ھا به راستی حزب طبقه ی کارگر بود؛ اما در بدنه ی
شوراھا ھم چنان "سوسيال – رولوسيونر"ھا و حتی "منشويک"ھا قدرت داشتند؛ در چنين شرايطی
و در ھنگامه ای که جنگ جھانی ھم چنان در جريان است و می دانيم که بورژوازی کشور را برای
حفظ خود و بازگشت به قدرت ،به جنگ داخلی خواھد کشاند ،آيا حزب بلشويک نمی بايست باقی به
ماند تا با انحرافات احتمالی ،مماشات و ...که از طرف قشرھای دھقانی و به طور دقيق تر انواع
سوسياليزم خرده بورژوايی و بورژوايی رقم خواھد خورد به مبارزه به پردازد؟
سؤالم را به صورت کلی اين چنين مطرح می کنم که در شرايطی که بورژوازی ھم چنان بقايای خود
را حفظ کرده و احزاب خرده بورژوايی ھم چنان به حيات خود در بين قشر وسيعی از جامعه ادامه می
دھند و حق ھم دارند که در شوراھا نماينده داشته باشند )مگر اين که به خواھيم حق رأی را از ساير

اقشار و طبقات جامعه به گيريم و يا به صورت مجرد به گوييم اين احزاب نمی توانند رأی طبقه ی
کارگر را داشته باشند (...آيا وجود حزبی که قدرت را پس از انقالب قبضه نکرده باشد و آن را در
اختيار شوراھا قرار داشته باشد ،برای مبارزه با انحرافاتی که می تواند به نابودی انقالب بيانجامد،
ضروری نيست؟ )توجه را به تجربه ی بلشويکھا در مجلس مؤسسان جلب میکنم(.
پاسخ به رفيق الف .آرمانخواه در باره ماھيت حزب لنينی
مازيار رازی
با سپاس از توجه رفيق آرمانخواه .در مصاحبه ای که رفيق آرمان به آن استناد می کند اعالم شده
است که :حزب پيشتاز انقالبی " :بايد اين زمينه را ايجاد کند که شوراھای کارگری در رأس
تصميمگيریھای طبقه ی کارگر قرار بگيرند و اين حزبی که تدارکات ماقبل از آن دوره را آماده نموده
بايد بهطور کامالً واضح و شفاف خود را منحل کند" .٢
بر خالف رفيق آرمانخواه ،معتقدم که اين موضعی صحيح است! اعالم اين موضع در وضعيت کنونی
اھميت دو گانه دارد:
اول ،اعالم چشم انداز يک اصل کمونيستی
دوم ،تاکتيکی برای مداخالت عميق تر ميان کارگران پيشرو )در راستای ايجاد حزب پيشتاز انقالبی(
در مورد اين نکات توضيح بيشتری می دھم:
اعالم چشم انداز يک اصل کمونيستی
اصول ساختاری ما در واقع به قدرت رساندن پرولتاريا است .شعار محوری ما به عنوان مدافعان و
تشکيل دھندگان حزب پيشتاز انقالبی و انقالب کارگری مطالبه »ھمه ی قدرت به شوراھا« است.
حزب پيشتاز انقالبی که در دوران پيشا انقالبی تدارک آن ديده می شود و در صدر انقالب کارگری
قرار می گيرد ،تنھا ابزاری است برای به قدرت رساندن طبقه ی کارگر .در روسيه بالفاصله پس از
شعله ور شدن انقالب فوريه ،لنين و تروتسکی نقطه نظرات مشابھی پيرامون وظايف پرولتاريای
روسيه اتخاذ کردند که اين نقطه نظرات در شعار »ھمه ی قدرت به شوراھا« تجلی يافت .اين دو رھبر
انقالبی در آستانه ی اولين انقالب سوسياليستی در جھان بر محور اين مطالبه به ھم پيوستند و
اکثريت کارگران در شھرھای بزرگ صنعتی را در راستای سرنگونی دولت بورژوايی تزار رھبری
کردند.
بديھی است که چنان چه استراتژی سازمان دھی انقالب به قدرت رساندن حزب بلشويک می بود؛
محققا ً مطالبه ی حزب بلشويک» :ھمه ی قدرت به حزب« می بود! گر چه در باره ی نقش حزب پس
از تسخير قدرت بحث و تبادل نظری به ميان نيامد؛ اما فرض ھمه ی بلشويک ھا اين بود که
شوراھای کارگری بايد قدرت سياسی را به دست به گيرند و حزب تنھا ابزاری است برای به قدرت
رساندن طبقه ی کارگر.
علت عدم طرح جايگاه حزب پس از تسخير قدرت نيز در اين اصل نھفته بود که حزب بلشويک ھيچ
گاه پديده ای جدا از طبقه ی کارگر و پيشروان آن نبود .برخالف ادعای گرايشات استالينيستی و
سانتريستی که حزب را جدا از طبقه يا رھبر آن می پندارند که توسط عده ای روشن فکر يا نظريه
پرداز ،طبقه ی کارگر را به دنبال خود به يدک می کشد و پس از انقالب نيز طبعا ً نقش دائمی و ابدی
می يابد؛ لنين ھمواره بر ادغام حزب با طبقه اصرار می ورزيد و حزب بلشويک را براساس اين ايده
بنا نھاد.
تروتسکی در کتاب » تاريخ انقالب روسيه« )  (١٩٣١اين پديده )رابطه بين حزب و توده ھا( را به
شکل فشرده ای چنين توصيف می کند:
» ديناميزم حوادث انقالبی مستقيما ً به وسيله ی دگرگونی سريع و شديد و پُرشور در روان طبقات
که ھمه ی آن ھا پيش از انقالب شکل گرفته اند ،تعيين می شود...
توده ھا با يک برنامه از پيش ساخته برای بازسازی اجتماع به عرصه ی انقالب نمی روند ،بلکه
ھنگام رفتن به ميدان انقالب فقط به شدت احساس می کنند که ديگر نمی توانند جامعه کھن را تحمل
کنند .در ھر طبقه فقط پيشگامان آن طبقه برنامه ی سياسی دارند .و تازه ھمين برنامه ھم نيازمند

آزمون حوادث و تأييد توده ھاست .درک نقش احزاب و رھبران ،که ما به ھيچ وجه قصد ناديده گرفتن
اش را نداريم ،فقط براساس مطالعه ی جريان ھای سياسی در ميان خود توده ھا ،ميسر است .ھر چند
رھبران و احزاب عامل مستقلی را تشکيل نمی دھند ،اما عنصر بسيار مھمی ھستند .بدون يک
سازمان راھبر ،نيروی توده ھا مانند بخاری که در سيلندر محصور نباشد به ھدر می رود .با اين
حال ،بخار باعث حرکت است ،نه پيستون يا سيلندر«.
اما اين نقش ھدايتگر ھمان گونه که پلخانوف در کنگره ی دوم حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه توضيح می دھد» .حق ،مادرزاد حزب نيست« .اين حقی است که حزب بايد به لحاظ سياسی
پيوسته و با شيوه ھای دموکراتيک برای کسب آن مبارزه کند .اکثريت توده ھا بايد آن را به رسميت
به شناسند .تنھا در مبارزه برای اين اکثريت است که حزب تحقق پيدا می کند .حتی برنامه ی حزب که
نه کامل است نه مصون از خطا ،در بوته ی آزمون تغيير پيدا می کند و با رويدادھا دست خوش
تصحيح و تغيير می گردد .چنان چه در توصيف نقش رھبری کننده ی حزب؛ اين محدوديت ھا طرح
نشود؛ در بھترين حالت ،حزب به يک کاريکاتور انزواجو و فرقه ای تبديل شده و در بدترين حالت ،به
دستگاه اختناق آميزی در خدمت برده سازی توده ھا و خفه کردن اراده عمل آن ھا )ھمان آفتی که
تحت ديکتاتوری استالين پديد آمد(.
با اين اوصاف ،غيرمنطقی است که تصور کنيم لنين يا تروتسکی خواھان تداوم نقش رھبری حزب
پس از تسخير قدرت بوده اند .يعنی دوران که شعار »ھمه ی قدرت به شوراھا« تحقق می يابد .زيرا
اگر حزب بلشويک بخش اساسی و رھبری کننده شوراھای کارگری و اتحاديه ھای کارگری باشد؛
ديگر لزومی ندارد که خواھان تداوم قدرت حزب پس از تسخير قدرت نيز باشد؛ زيرا به نقد حزب
توسط صدر شوراھا در قدرت قرار می گيرد .و اگر ھم اين نفوذ را نمی داشت؛ محققا ً تسخير قدرت را
نمی توانست انجام دھد.
لنين ھمواره در دوره ی پيش از تسخير قدرت و تدارک ساختن حزب پيشتاز بر دو عنصر مھم تأکيد
داشت :کارگری بودن حزب و رعايت دموکراسی درونی در جنبش کارگری و حزب طبقه ی کارگر.
زيرا او به خوبی می دانست که تنھا با ادغام حزب در جنبش کارگری )نه به صورت قيم آن( و رعايت
دموکراسی کارگری است که می توان به بسيج کارگری و تشکيل شوراھای کارگری ی که به توانند
قدرت را به دست گيرند ،اميد داشت .لنين ھرگز در فکر به قدرت رساندن حزب خود از طريق
سوءاستفاده از کارگران ،نبود .از اين لحاظ نقش حزب در دوره ی پس از تسخير قدرت در درون
حزب بلشويک اصوالً مطرح نبود .زيرا بديھی بود که اين حزب پيشتاز )که رھبری انقالب را در دست
داشته( بايد انحالل يافته و يا ميرا باشد .زيرا تناقضی با رھبری شوراھا نمی داشت .البته اين به
مفھوم انحالل تمام احزاب نبود .اعتقاد به تعدد احزاب و حق گرايش و رعايت دموکراسی کارگری از
اعتقادات اساسی بلشويک ھا بود )در اين جا منظور از حزبی است که در قدرت سياسی باقی به ماند
و نه احزابی که قصد فعاليت سياسی دارند(.
پس از تجربه انقالب  ١٩٠۵لنين می نويسد:
»در فاصله ی سال ھای  ١٩٠٣تا  ،١٩٠٧سوسيال دموکراسی به رغم انشعاب در آن در رابطه با
اوضاع داخلی خود بيشترين اطالعات ممکنه را در اختيار ھمگان قرار می داد ....بديھی است که
عامل اصلی موفقيتش )نقش و نفوذ بلشويک ھا در انقالب  (١٩٠۵ھمانا امتياز طبقه ی کارگر نسبت
به ساير طبقات است .طبقه ای که بھترين عناصرش به سوسيال دموکراسی تعلق دارد و امتيازش
نسبت به ساير طبقات ھمانا توان و قابليت عظيمش در خود سازمان دھی است ،آن ھم به داليل آشکار
اقتصادی .بدون چنين امری سازمان انقالبيون حرفه ای چيزی بيش از يک بازيچه ،يک ماجراجوئی،
٣
و يا طبل تو خالی نخواھد بود«.
لنين بار ديگر ھمين مطلب را با زبانی روشن تر تأکيد می کند:
»وقتی که برای رفيق رادين اين سؤال طرح می شود که بين شوراھا و حزب کدام يک را بايد
برگزيد .در واقع وی مرتکب اشتباه بزرگی می شود .من معتقدم که در پاسخ به اين سؤال بدون
کمترين چون و چرائی بايد گفته شود ھم شوراھای نمايندگان کارگران و ھم حزب« ...

نقل و قول ھا باال به وضوح نشان می دھد که حزب بلشويک پديده ای جدا از کارگران پيشرو نبود و
شوراھای کارگری نيز به عنوان يک پديده ی مھم برای حزب بلشويک بود که رھبران کارگری حزب
در آن دخالت روزمره داشتند و آن را بخشی از خود می پنداشتند .در اين جا بايد اين برداشت لنين از
حزب سازی را با احزاب کنونی "اپوزيسيون چپ" که در خارج از کشور حزب "کمونيست" و
"کارگری" اعالم کرده و بدون داشتن نفوذی تعيين کننده در ميان کارگران ،خود را رھبر آنان می
دانند ،مقايسه کرد تا به "ماجراجويی" و به صدای در آوردن "طبل تو خالی" توسط آن ھا پی برد.
برای اثبات نظر فوق کافی است بريل ويليامز ،که ضد بلشويک دو آتشه ای است را به شھادت
طلبيد .او می نويسد» :ھر چه به محبوبيت بلشويزم افزوده می شد ،شمار اعضای حزب ھم باالتر می
رفت .در فرآشد اين تحول حزب دچار آن چنان دگرگونی ای شد که قابل مقايسه با گذشته اش نبود .در
اکتبر حزب به يک سازمان توده ای تبديل شده بود .ديگر نه با آن گروه کوچک متشکل از نخبگان
روشن فکر سال  ١٩٠٣کوچک ترين شباھتی داشت ،و نه با آن تصويری که در ھمان ايام غالبا ً ما از
آن داشتيم .تخمين دقيق شمار اعضای آن کار دشواری بود ،اما به نظر می رسيد که در طی يک سال
قبل از اکتبر تعداد اعضای حزب ده برابر شده بود و به رقم  ٢۵٠ھزار نفر می رسيد اکثريت قابل
مالحظه از اعضاء را کارگران تشکيل می دادند ...دقيقا ً برخالف تصور ھمگان آنان از وحدت و تمرکز
آن چنانی ای ھم برخوردار نبودند .اما ،در مقايسه با ساير احزاب احتماالً از انسجام بيشتر و يقينا ً از
رھبری نيرومندتری برخوردار بودند .ما بين کميته ی مرکزی و کميته ھای محلی حزب از يک سو و
شوراھا و کميته ھای کارخانه از سوی ديگر بر سر نحوه ی پيشبرد و پياده کردن خط مشی ھای
سياسی اختالف نظر وجود داشت .غالبا ً در ميان فعالين محلی و ھوادارانشان گرايش به استقالل بيش
۴
از حد به چشم می خورد«.
اگر نظر يک دشمن اين چنين باشد بايد مطمئن بود که حزب بلشويک در دوره ی انقالب از نيرو ای
به مراتب بيشتر و پُرنفوذتر از ارزيابی اين گزارش دھنده؛ برخوردار بود.
حال سؤال اين است که چرا در آن زمان حزب بلشويک می بايستی نگران از دست دادن قدرت می
بود؟ و يا چرا بايد نقش حزب را پس از تسخير قدرت عمده می کرد؟ لنين يا تروتسکی ھيچ نگرانی
ای نداشتند ،زيرا نه از لحاظ تئوريک و نه در سياست ،حزب بلشويک قصد اين را نداشت که پس از
تسخير قدرت ،برای مدت طوالنی در قدرت باقی به ماند .از لحاظ مادی نيز اين کمبود را احساس نمی
کرد که گويا نيروھای متخاصم در شوراھا قرار است آن ھا را کنار به گذارند و ضد انقالب پيروز
گردد .در آستانه ی انقالب اکتبر ،رھبران حزب بلشويک در رھبری شوراھای کارگری و اتحاديه ھای
کارگری نقداً قرار داشتند .مطمئنا ً اگر چنين نبود انقالب به رھبری آنان پيروز نمی شد .انقالب اکتبر
يک کودتا توسط حزب بلشويک نبود .حزب بلشويک نيز جدا از کارگران نبود .جالب است اشاره شود
که »تزھای آوريل« لنين در آغاز با مخالفت »بلشويک ھای قديمی« )مانند استالين و ملوتوف(
روبرو شد .اما »بلشويک ھای کارگر« يعنی کادرھای پرولتر ،و کارگران پيشگام از جمله آنان که
عضو ھيچ حزبی نبودند ،از لنين پشتيبانی کردند! اين امر به لنين کمک کرد تا بر مقاومت کادرھای
حزبی چيره شود.
اما چه شد که حزب باالجبار در قدرت باقی ماند؟ اين موضوع ،يک مسأله ی ساختاری و
استراتژيک نبود بلکه يک مسأله ی ادواری يا استثنائی بود که خود بلشويک ھا از قبل انتظار آن را
نداشتند )وگرنه حتما ً تداوم کار حزب را برای دوره ای پس از تسخير قدرت تئوريزه می کردند(.
به منظور تحقق پذيری ارتباط متقابل ميان خود سازمان دھی طبقه و رھبری سياسی آن ،حزب
پيشتاز انقالبی ،ضروری است كه در ميان کارگران حضور فعال داشته باشد ،و طی دوره ای از
فعاليت اعتبار ميان کارگران پيدا کرده و به عنوان رھبران آنان انتخاب شود .اما ،دست يابی دائمی به
چنين موقعيتی در جامعه ی سرمايه داری نه تنھا قابل حصول نيست بلکه به طورعملی غيرممكن
است.
تجربه ی انقالب روسيه نشان داد که اين موقعيت حتی در جامعه ی فرا سرمايه داری )پس از
تسخير قدرت( خود به خود به وجود نمی آيد .اين جوامع فراز و نشيب بحرانی دارند .خود -فعاليتی

توده ھا در دوران خيزش انقالبی به نقطه اوج می رسد و زمانی که موقعيت انقالبی نقطه اوج را
پشت سر گذاشت ،فروکش می کند .روسيه در پايان جنگ داخلی يعنی در دوره ی  ١٩٢٠ -١٩٢١به
اين نقطه رسيد :تقليل عددی پرولتاريا در پی کاھش نيروھای مولده و سقوط صنايعی که در جنگ
داخلی نابود شدند؛ ضعف کيفی پرولتاريا با جذب بھترين عناصر آن در ارتش سرخ و دستگاه
حکومتی شوروی؛ تحول اساسی در انگيزه ی کارگران؛ تمرکز عالقه ی آن ھا بر نيازھای فوری
روزمره ای چون زنده ماندن ،غذا پيدا کردن و امثال آن که ھمگی پيامد فشار گرسنگی و نياز بود،
توھم زدايی فزاينده ای که ناشی از عدم پيروزی انقالبی در خارج به ويژه در آلمان بود که می
توانست به بھبود سريع وضعيت آن ھا منتھی شود؛ سطح نامناسب فرھنگ که امکان اعمال مستقيم
قدرت توسط شوراھا را محدود می کرد ،ھمگی ی اين ھا حلقه ھای مرکزی در اين زنجيره ،عللی بود
که به نقطه شکست رسيد .عقب افتادگی کشور و منزوی شدن انقالب در جھان پُرخصومت سرمايه
داری دايره ی خود -فعاليتی طبقه ی کارگر روسيه و به بيان ديگر اعمال واقعی قدرت توسط اين طبقه
را شديداً محدود کرد.
حزب به جای آن که طبقه را به ميدان به کشد ،خود به گونه ای فزاينده به نام طبقه حکومت کرد.
اين دگرگونی در اين سال ھای سرنوشت ساز برای دوره ی بحرانی معينی احتماالً اجتناب ناپذير بوده
است .طبقه ی کارگر  ٣٥درصد نسبت به سال  ١٩١٧کاھش پيدا کرد .اين وضعيت بحرانی و
غيرعادی را نمی توان به عنوان يک وضعيت دائمی و ھميشگی برای تمام انقالبات کارگری آتی
تعميم داد .و آن استنتاج کرد که حزب در ھر کشوری پس از تسخير قدرت بايد در قدرت باقی به ماند
تا با اين وضعيت مقابله کند .اين پديده يک استثناء بود! اين امر پديده ای بود ادواری و نه
ساختاری.اما درس ھايی ھم دربر داشت که می توان برای انقالب آتی در ايران از آن استفاده کرد.
بالفاصله پس از اعمال سياست اقتصادی نوين صنعت به راه افتاد و شمار کارگران باال رفت .در اين
ميان نمی توان از بی طبقه شدن دائمی طبقه ی کارگر سخن گفت .طبق تاريخ رسمی طبقه ی کارگر
در سال  ١٩٢٦به سطح عددی ی سال  ١٩١٧رسيد و از آن نيز فراتر رفت .طبق نظر اپوزيسيون
تعداد پرولتاريا در حقيقت خيلی زودتر به اين حد رسيده بود .با اين وجود رقم دقيق مشخص نيست.
آن چه اھميت اساسی دارد اين است که گرايش غالب مشخصا ً در جھت بازسازی مجدد و رشد
نيروھای مولد بود .از سال  ١٩٢٢مسأله ی کليدی در رابطه با رشد کمی و کيفی طبقه ی کارگر
روسيه ،عبارت از اين است که آيا اقدامات سياسی مشخص رھبری بلشويک ،استراتژی ميان مدت و
درازمدت آن پيرامون مسأله ی اعمال قدرت ،جلوی خود فعاليتی طبقه ی کارگر را می گيرد يا آن را
گسترش می دھد؟
امروزه جواب اين پرسش روشن به نظر می رسد .از سال  ١٩٢٠تا  ١٩٢١استراتژی رھبری
بلشويکی پيش از آن که خود -فعاليتی طبقه ی کارگر را رشد دھد ،جلوی آن را گرفت.
از اين ھم بدتر :طرح تئوری بی اساس » جانشين گرايی« سلطه ی حزبی به جای قدرت کارگری،
در سال  ،١٩٢١-١٩٢٠به اين وضعيت وخيم سياسی شتاب بخشيد :ممنوعيت فعاليت ھمه ی احزاب
غير از حزب کمونيست روسيه ،منع فراکسيون ھای درون حزب ھمه وضعيت را بدتر از پيش کرد.
تروتسکی در آخرين سال ھای زندگی خود از اين دوره "انتقاد از خود" روشنی به عمل آورده است.
تروتسکی می نويسد:
» ممنوعيت احزاب مخالف به منع فعاليت فراکسيونی انجاميد .منع فراکسيون به منع نظريات
مخالف رھبری خطاپذير منجر شد .سلطه ی پليسی و بی منازع حزب باعث مصنويت دستگاه اداری
شد و آن را تا استبداد و فساد بی کران پيش بُرد«.
تروتسکی در اتخاذ اين تصميمات مانند کل رھبری حزب کمونيست روسيه شريک بود و سال ھای
سال از آن دفاع کرد .نکته ی قابل تأسف اين است که اين تدابير پس از پايان جنگ داخلی اتخاذ
گشتند .و از ھمه بدتر توجيه تئوريک »اصل جانشين گرايی« بود .ھر چند که در اين مورد تروتسکی
به اندازه ی لنين تند نرفت و از بی طبقه شدن کارگران و ناتوانی درازمدت آن ھا در اعمال قدرت

سخن نگفت ،ولی به طور وحشت ناک تری به توجيه نظری »جانشين گرايی« پرداخت .تروتسکی در
خطابيه اش به کنگره ی دوم کمينترن در سال  ١٩٢٠گفت:
»امروز از دولت لھستان پيشنھادی مبنی بر عقد صلح دريافت داشته ايم .چه کسی درباره ی اين
مسايل تصميم می گيرد؟ ما شورای کميساريای خلق را داريم ،اما کار آن ھا ھم بايد زير کنترل باشد.
اما کنترل از جانب کدام مرجع ؟ کنترل طبقه ی کارگر به مثابه يک توده ی بی شکل و شمايل؟ نه.
کميته ی مرکزی حزب فرا خوانده شد تا راجع به اين مسأله بحث و تصميم گيری کند و به آن جواب
مقتضی به دھد .وقتی ما در حال جنگ ھستيم و بايد دسته ھای تازه ای اعزام کنيم و بھترين نيروھا
را گرد آوريم ،به کجا مراجعه می کنيم؟ به حزب .آن گاه کميته ی مرکزی به کميته ھای محلی رھنمود
می دھد تا کمونيست ھا را به جبھه ی جنگ اعزام دارند .ھمين شيوه را در مسائل ديگر نيز به کار
می بنديم :در کشاورزی ،در تدارکات و در ھمه عرصه ھای ديگر«.
تروتسکی حتی بدتر از اين ھا ،در حمله به اپوزيسيون کارگری در دھمين کنگره حزبی اين طور
بحث کرد:
» اپوزيسيون کارگری با شعارھای خطرناکی به ميدان آمده است ،از اصول دموکراتيک بت ساخته
و حق کارگران به انتخاب نمايندگان را فراسر حزب قرار داده است ،آن گونه که حزب نمی بايست
ديکتاتوری خود را اعمال کند .حتی اگر آن ديکتاتوری موقتا ً با دموکراسی کارگری درگيری داشته
باشد«.
به ھمان طريق تروتسکی از حق موقت حکومت کارگری » اسپارتای پرولتری« به منظور
سربازگيری و ميليتاريزه کردن کار به مثابه ابزار اعمال انضباط کاری ،پشتيبانی کرد.
اما اين نظرات نادرست او تنھا تأثير جانبی بر پيشنھادات او در بحث اتحاديه ھای کارگری داشت.
ھمين طور ھم فتح سرکوب گرانه ی گرجستان که مسئول مستقيم آن استالين بود را نمی توان به
ابتکار تروتسکی يا انحراف »جانشين گرايی« موقت او نسبت داد.
با تمام اين احوال اين حقيقت دارد که در اظھارات تروتسکی طی سال ھای  ١٩٢١ -١٩٢٠و ھمين
طور در کتاب »تروريزم و کمونيزم« )بدترين اثر تروتسکی( جای گزينی حزب به جای طبقه و جای
گزينی حزب با رھبری حزبی تا آخرين مدارج آن توجيه شده است )لنين در اين مورد اخير حتی از
يک »اليگارشی« صحبت می کند( بدون اين که به پيامدھای سياسی و به ويژه اجتماعی آن کمترين
توجھی مبذول گردد.
در اين دوره در نظرات تروتسکی ديگر از کارکرد مستقل شوراھا ،از جدايی حزب و دولت ھيچ
سخنی در ميان نيست.
تروتسکی که در سال  ١٩٢٣-١٩٢١روند رشد بوروکراسی را حتی به لحاظ نظری توجيه کرده
بود ،تنھا از سال  ١٩٢٣به باز شناختن خطرھای آن آغاز نمود .او ديرتر از لنين اما پيگيرتر از او
به مبارزه با اين آفت برخاست .آن ھم در جبھه ای که گمان می رفت می تواند اين نبرد را به پيروزی
به رساند؛ در داخل خود حزب ،مبارزه در راه دموکراسی درون حزبی برای اپوزيسيون چپ ،پلی
ضروری برای گذر به مبارزه برای دموکراسی شورايی بود .تروتسکی و طرف دارانش ھنوز از اين
که به طور ھم زمان به کارگران در داخل و خارج از حزب مراجعه کنند ،ابا داشتند .بی ترديد آن ھا
ھنوز نمی خواستند که از باالی سر رھبری حزب با کارگران بيرون حزب تماس به گيرند .بعدھا آن ھا
اين مرحله را پشت سر گذاشتند.
رفتار آنان از يک برخورد »سانتريستی« ناشی نمی شد ،بلکه از برآورد بدبينانه از سطح خود-
فعاليتی طبقه ی کارگر روس ريشه می گرفت و با اين برداشت ھم راه بود که انقالب روسيه وارد يک
مرحله ی قھقھرايی تاريخی شده است .در چنين شرايطی تالش برای احياء دموکراسی کارگری
)دموکراسی شورايی( بايد از خود حزب آغاز می شد .تنھا حزب قادر بود که شرايط احيای تدريجی
دموکراسی شورايی را فراھم سازد.
در آغاز به نظر می رسيد که تدابير تروتسکی در اين عرصه که از مبارزه »منشور  ٤٦نفره« يعنی
اولين دوره ی اپوزيسيون چپ الھام گرفته بود ،با موفقيت روبرو شود .ھئيت سياسی به پيشنھادھای

او رای مثبت داد .اما ھمه چيز روی کاغذ باقی ماند ،در عمل دستگاه حزبی که پيرامون استالين گرد
آمده بود .کارزار تمام عياری به راه انداخت تا صدای مخالفين را خفه کند ،بحث و گفت و گو را مانع
سازد ،به تفکر مستقل عقايد کادرھا را مھار کند ،دنباله روی و فرمانبری را در زير لوای
»سانتراليزم دموکراتيک« رواج دھد .ھمه ی اعضای دفتر سياسی از زينويف و کامنوف گرفته تا
بوخارين ،ريکوف و تومسکی از اين مصوبات پشتيبانی کردند .اين نشانه گسستی کامل با سنت ھای
جنبش بلشويکی و حزب کمونيست روسيه ،که برخالف ھمه ی دعاوی استالينيست ھا و مخالفين
دروغ پرداز لنين ،پانزده سال تمام ھمواره بر بحث و گفت و گوھای باز و آزاد و نبرد عقايد تأکيد
داشتند.
اين گذری بود از سانتراليزم دموکراتيک به سانتراليزم بوروکراتيک؛ از نظر تشکيالتی برای
برچيدن دموکراسی درون حزبی بدين ترتيب عمل می شد که کارمندان حزبی را به جای انتخاب آن ھا
توسط اعضاء از باال بر می گماشتند .پيامد جامعه شناختی اين روند عبارت بود از رشد بی درو و
پيکر دستگاه اداری ،تعداد کارمندان حزبی که پس از انقالب به ھزار نفر ھم نمی رسيد ،در سال
 ١٩٢٢ده برابر و به زودی ھزار برابر شد .دستگاه بوروکراسی شوروی از طبقه ی کارگر جدايی
گرفت و به تدريج به يک قشر ممتاز و انگل اجتماعی در درون جامعه شوروی تبديل شد.
» منشور  ٤٦نفره« اين روند انحرافی را در اکتبر  ١٩٢٣با بصيرت ويژه ای توصيف نموده است.
سخن آن ھا طنينی پيش گويانه دارد و ھمان حرفی است که بسياری با سال ھا تأخير تکرار می کنند:
» ما در زير ردای يک پارچگی رسمی در واقع با جماعت برگزيده ای سر و کار داريم که خود را با
سليقه ی يک جمع کوچک انطباق داده اند و با شيوه ی عملی طرف ھستيم که از سوی ھمين جمع
ھدايت می گردد ...با وجود چنين اعمال نظرھای کوته فکرانه ای در رھبری حزب ديگر نمی تواند به
سان يک جمع زنده و خالق در خدمت واقعيتی باشد که با ھزار رشته به آن پيوند خورده است .در
عوض ما شاھد ھستيم که حزب ھر چه بيشتر و عيان تر به دسته ای از رھبران و انبوھی نوکر تقسيم
می گردد ،کارمندان حرفه ای حزب که از باال گماشته می گردند و ساير توده ی حزبی که در زندگی
روزمره ھيچ نقشی ندارد .اين واقعيتی است که ھمه ی اعضای حزب با آن آشنا ھستند .اعضايی که با
دستورھای کميته ی مرکزی يا حتی کميته ھای حکومتی مخالف ھستند و آن ھا را نمی پذيرند ،يا
افرادی که از مشاھده ی کاستی ھا و خطاھا و نارسايی ھا ناراضی ھستند ،از طرح اين مسائل در
گردھمايی ھای حزبی وحشت دارند .از اين ھم بيشتر درباره ی اين مسائل حتی با نزديکان خود نيز،
اگر از محکم بودن دھان آن ھا مطمئن نباشند ،صحبت نمی کنند.
بحث آزاد در داخل حزب عمالً از ميان رفته است .صدای اعضای حزب به گوش نمی رسد .امروز
کميته ی دولتی و کميته ی مرکزی حزب کمونيست ديگر از جانب توده ھای حزبی معرفی و انتخاب
نمی شوند .برعکس اين مقامات رھبری حزب ھستند که نمايندگان کنفرانس ھا و جلسات حزبی را
انتخاب می کنند ،و جلسات نيز به طرز روزافزونی به مجالس اعالم دستورات مقامات رھبری بدل
گشته است.
رژيمی که در درون حزب شکل گرفته ديگر قابل تحمل نيست .اين دستگاه قوه ی ابتکار اعضای
حزب را می فرسايد و جای حزب را با يک دستگاه اداری گماشتگان پُر می کند که در دوران عادی
کار خود را پيش می برد ،اما در دوران بحرانی الجرم لنگ خواھد ماند«.
آيا در چنين اوضاع و احوالی تالش تروتسکی و اپوزيسيون چپ برای احيای دموکراسی درون
حزبی يک خيال بافی بوده است؟ اما اين کوشش ھم که توده ی کارگران سرخورده و منفعل شده -که
به ھر حال از اپوزيسيون پشتيبانی می کردند -دوباره به صحنه فعاليت سياسی برگردند ،نمی توانست
حاصلی داشته باشد؟ امروزه طبق اسنادی که از آرشيو اتحاد شوروی منتشر شده ما می دانيم که
اپوزيسيون چپ در آغاز نه تنھا در کميته ی مرکزی حزب ،بلکه در کل شاخه ی حزبی مسکو دارای
اکثريت بود .اين نتيجه يک نظرخواھی است که استالين و دارودسته اش آشکارا آن را دست کاری
کردند .از نظر تاريخی اين فراخوانی بود به وجدان ،سنت و سرشت کادرھای رھبری بلشويکی ،به
حساسيت سياسی و درک تئوريک آن ھا .اين تالش به شکست انجاميد! تراژدی اين ناکامی در اين

جاست که ھمه ی اين کادرھا دير يا زود به وخامت اوضاع پی بردند اما معموالً چنان دير که ديگر کار
از کار گذشته بود و بھای آن را با جان خود پرداختند .طبقه ی کارگر روس ،کارگران جھان و جامعه
ی شوروی برای اين فاجعه بھای بسيار سنگينی پرداخت و جان ھای بی شماری را قربانی کردند.
تروتسکی مدت ده سال تمام يعنی از سال  ١٩٢٣تا  ١٩٣٣با مسأله ی ترميدور شوروی ،يعنی
مسأله ی ضد انقالب سياسی در اتحاد شوروی دست و پنجه نرم کرد .ھم گام با اين پيکار ،او تالش
داشت که رابطه ی خود -سازمان دھی طبقه با سازمان پيش آھنگ را در پرتو تجارب حاصله از
کژروی ھای بوروکراتيک اولين دولت کارگری به طور تئوريک مطالعه کند .نه تنھا اين تجارب بلکه
با ظھور خطر فاشيزم در آلمان و با توجه به تجربه ی اعتصاب عمومی کارگران انگليس در سال
 ،١٩٢٦تروتسکی درباره ی مناسبات طبقه ،اتحاديه ھای توده ای ،شوراھا ،احزاب کارگری به
نتايجی رسيده بود که در جريان رويدادھای تراژيک انقالب اسپانيا در سال  ١٩٣٦ -٣٧درستی آن ھا
اثبات گرديد .اين نتايج را می توان در تزھای زير خالصه کرد:
 -١طبقه ی کارگر نه به لحاظ اجتماعی و نه از نظر سطح آگاھی ھم گون نيست .ناھم گونی اين
طبقه الجرم اين امکان را پديد می آورد که چندين جريان سياسی و يا چند حزب به وجود آيد تا از
جانب بخش ھای گوناگون اين طبقه مورد حمايت قرار گيرند.
 -٢طبقه ی کارگر برای نبرد روزانه موفقيت آميز ،برای دست يابی به اھداف اقتصادی و ھم به
آماج ھای فوری سياسی )مثالً در برابر فاشيزم( نياز به درجه بااليی از وحدت عمل طبقه دارد .از اين
رو وجود سازمان ھايی ضرورت دارد که کارگران را با ھمه ی عقايد سياسی و تعلقات تشکيالت
گوناگون دربر به گيرند ،و به مثابه جبھه ی واحدی از ھمه ی جريان ھا و احزاب عمل کنند .اتحاديه
ھای توده ای و شوراھا نمونه ھای چنين سازمان ھايی ھستند .در انقالب اسپانيا کميته ھای
رزمندگان مسلح به ويژه در کاتالونی چنين نقشی به عھده داشتند.
 -٣چنان چه برخی از سازمان ھای توده ای )در جوامع بورژوايی( در درازمدت به طور کامل توسط
دستگاه ھايی رھبری می شوند که تا درجه بااليی در حکومت بوروژايی ادغام می شوند ،اين به
معنای آن نيست که آن ھا صرفا ً تشکل ھای جھت دادن و کنترل طبقه ی کارگراند .اين سازمان ھای
توده ای مالکيتی تعارض آميز دارند و دست کم تا حدودی ابزار بالقوه رھايی و خود فعاليتی طبقه ی
کارگراند .آن ھا »نطفه ی دموکراسی کارگری در چارچوب دموکراسی بورژوايی اند«.
 -۴حزب انقالبی با ساير احزاب کارگری اساسا ً از اين جھت متفاوت است که در برنامه ،استراتژی
و عمل خود از منافع مستقيم و تاريخی طبقه ی کارگر به طور نامحدود دفاع می کند و ھدف آن
برانداختن دولت بورژوايی و شيوه ی توليد سرمايه داری و بنای يک جامعه ی بی طبقه ی
سوسياليستی است.
 -۵ھمان قوانين با تغييرات الزم و ضروری را بايد در مورد ايجاد حکومت کارگری و اشکال اعمال
قدرت سياسی رعايت نمود )احتماالً به استثناء موارد حساس بروز جنگ داخلی( .در اين فراشد نقش
رھبری حزب انقالبی نه با اقدامات اداری و نه با اعمال فشار بر بخشی از طبقه ی کارگر ،بلکه از
طريق جلب اعتماد سياسی کارگران بايد انجام گيرد .اين نقش ھمان گونه که در جمھوری دموکراتيک
آلمان به خوبی بيان شده بود ،رھبری تنھا با کاربرد اصل کارآيی در حوزه ی سياست قابل تحقق
است .از اين مفھوم چند نتيجه عملی حاصل می شود :جدايی کامل حزب و دولت؛ اعمال مستقيم قدرت
نه از سوی حزب پيشتاز بلکه از جانب ارگان ھای دموکراتيک منتخب کارگران و زحمت کشان؛ يک
نظام چند حزبی» :کارگران و دھقانان می بايستی آزاد باشند به ھر کس درون شوراھا رأی به دھند«.
)تاکيد از ماست(
 -۶دموکراسی سوسياليستی .دموکراسی درونی اتحاديه ھای کارگری و دموکراسی درون حزبی )
حق ايجاد گرايش و جناح( تأثير متقابل بر يک ديگر دارند .اين ھا نه مفاھيمی انتزاعی بلکه پيش
شرط ھای عملی مبارزه ی مؤثر کارگران در راستای بنای صحيح سوسياليزم اند .بدون دموکراسی
سوسياليستی ،بدون تشکيل جبھه ی واحد کارگری پيش بُرد مبارزه ی پيروزمند کارگری در بھترين
۵
حالت مخاطره آميز و در بدترين حالت غيرممکن است.

در اين تزھا الزم است تأملی بر تز پنج شود .در اين تز به وضوح اشاره شده است که مقام حزب در
جامعه پس از استقرار حکومت کارگری بايد بر اساس اعتبار سياسی کسب شده توسط حزب ميان
کارگران انجام گيرد ،و نه از طريق "اقدامات اداری و اعمال فشار" .به سخن ديگر چنان چه
شوراھای کارگری منتخب اکثريت کارگران ،به حزب در صدر حکومت نياز داشتند محققا ً آن حزب را
٦
برگزيده و در غير اين صورت حزب کنار می رود.
از زمان تدوين اين تزھا در سال ھا  ١٩٣٠ -٣٦در شرق و غرب ھيچ تغييری روی نداده است که
اعتبار آن ھا را باطل کند .برعکس تحوالت تاريخی بعدی ،ھم در کشورھای سرمايه داری و ھم در به
اصطالح » کشورھای سوسياليستی« سابق مناسبت تاريخی و نظری آن ھا را به طور کامل تأييد کرده
است.
بنابر اين ،برای توضيح نقل قول ياد شده توسط رفيق آرمان مبنی بر اين که حزب پيشتاز" :بايد اين
زمينه را ايجاد کند که شوراھای کارگری در رأس تصميم گيریھای طبقه ی کارگر قرار به گيرند و
اين حزبی که تدارکات ماقبل از آن دوره را آماده نموده بايد به طور کامالً واضح و شفاف خود را
منحل کند" )نقل از مازيار رازی( ،بايد ذکر شود که حزبی که برای تسخير قدرت به شوراھای
کارگری کمک رسانده؛ پس از انقالب بايد "زمينه را ايجاد کند" )يعنی زمينه و تدارک تحويل قدرت
به منتخب کارگران يا شوراھای کارگری(  -لذا برای اين اقدام زمانی نمی توان تعيين کرد ،زيرا اين
روند بستگی به آمادگی شوراھای کارگری دارد( ،سپس آن حزب خود را از مقام رھبری جامعه عزل
کند )يعنی به عنوان حزب رھبری کننده ی کارگران به طور کامالً واضح و شفاف خود را منحل کند(؛
چه زمانی؟ زمانی که شوراھای کارگری در رأس تصميم گيریھای طبقه ی کارگر قرار گيرند )اين امر
در شرايط عادی و غيراستثنايی و به مثابه يک وظيفه ی آگاھانه و عاجل ،ده ھا سال به طول نمی
انجامد( .البته اين حزب در صورت لزوم می تواند ھمانند ساير احزاب به فعاليت سياسی ادامه دھد.
اما به قول تروتسکی :با رعايت اصل" :جدايی کامل حزب و دولت؛ اعمال مستقيم قدرت نه از سوی
حزب پيشتاز بلکه از جانب ارگان ھای دموکراتيک منتخب کارگران و زحمت کشان".
بديھی است در وضعيت استثنائی )جنگ و حمالت ضدانقالب و غيره( و يا تا زمانی که شوراھای
کارگری آماده ی قدرت گيری نباشند ،حزب با تأييد و پشتوانه ی ھمان کارگرانی که انقالب را سازمان
داده اند موقتا ً در قدرت باقی می ماند ) اما اين يک اقدام استثنائی است و حزب بايد آگاھانه با استفاده
از تمام ابزار برای آماده کردن شوراھای کارگری برای به دست گرفتن قدرت سياسی و انحالل
موجوديت رھبری کننده خود کوشا باشد(.
بنابر اين ،سوسياليست ھای انقالبی ،در ترسيم چشم انداز سياسی خود بايد استراتژی و يا اصول
ساختاری و نه موارد تاکتيکی و يا ادواری را برجسته کنند.
تاکتيکی برای مداخالت عميق تر ميان کارگران پيشرو
٧
در پيوند با ساختن حزب در ايران دو انحراف ظاھر گشته است .انحراف سازمان ھای سنتی )که
حزب خود را ساخته و دستورالعمللی به تمام کارگران به پيوستن به حزبشان صادر می کنند( .انحراف
ديگر؛ انحراف گرايشات آنارکو -سنديکاليستی و سنديکاليستی است ٨که حزب را تحت لوای اين که:
"عده ای روشن فکر قيم مآب می خواھند ھمانند حزب بلشويک در شوروی سرنوشت ما را رقم به
زنند"؛ مردود اعالم کرده و فعاليت کارگری را تنھا بر محور مسايل روزمره صنفی/سياسی متمرکز
می کنند.
البته سوسياليست ھای انقالبی با سازمان سياسی سنتی و با رھبران گرايشات سنديکاليستی و
آنارکو -سنديکاليستی به جدل سياسی برای مبارزه ی سياسی با آن ھا يا متقاعد کردنشان؛ ادامه
خواھند داد .اما ،آنان در ميان کارگران که در وضعيت کنونی از پايه ھای اصلی سنديکاليست ھا و
آنارکوسنديکاليست ھا متشکل شده اند؛ قصد مداخله و جلب آنان به برنامه ی انقالبی را نيز داشته
)بديھی است که حزب کارگری را تنھا با عده ای روشن فکران نمی توان ساخت( .در نتيجه ،در
وضعيت کنونی ،از لحاظ تاکتيکی حائز اھميت است که سوسياليست ھای انقالبی در دخالت ھای خود
اصول ساختن حزب را روشن و واضح بيان کرده و وجه تمايز خود را با گرايشات خرده بورژوا

سانتريست )که آن ھا نيز به ظاھر خواھان ساختن حزب کارگری ھستند( به نمايش گذارند .بدين
ترتيب يک بديل انقالبی در مقابل رفرميست ھا ،سنديکاليست ھای راست و چپ و سازمان ھای سنتی
سانتريست و غيره؛ ارائه دھند.
تأکيد بر استراتژی ساختن حزب پيشتاز انقالبی از محورھای دخالت گری سوسياليست ھای انقالبی،
تا زمان تشکيل آن حزب ،خواھد بود .اما در کنار آن ،بايد با صراحت بيان گردد که پس از تسخير
قدرت و سرنگونی نظام سرمايه داری» :ھمه ی قدرت به دست شوراھا« بايد متمرکز گردد و نه قيم
ھايی روشن فکر بی ارتباط به جنبش کارگری .اين مطالبه در عين حال در خنثی سازی اقدامات
رھبران انحرافی سنديکاليستی عليه حزب لنينی ،بسيار حائز اھميت خواھد بود.
بايد توجه شود که سوسياليست ھای انقالبی حزب خود را بايد ھم راه با کارگران پيشرو به سازند
)حتی اگر اکنون کارگران پيشرو به اين نظر اعتقادی نداشته و يا آماده ی پذيرش آن نباشند(.

زيرنويس ھا:
 -١بخشی از بحث درونی سوسياليست ھای انقالبی در مورد ماھيت حزب لنينی.
اين بحث اواخر مھرماه  ١٣٨٧صورت پذيرفت و به علت اھميت آن در دو
بخش ارائه داده می شود با اين اميد که ساير رفقا طيف سوسياليست نيز در
اين بحث شرکت کنند .در اين مقاله بخش يکم انتشار می يابد.
 -٢قدرت گيری طبقه ی کارگر http://www.iwsn.org/aashr/2/razi/javan/4.htm
Lenin, „Prefact to the Collection´ Twelve Years`“. Collected Works, Vol ) -٣
(.13, PP. 103-104
در فاصله ی سال ھای  ١٩٠۵ -١٩٠٧روسيه شاھد يک سلسله مبارزات انقالبی بود .تجربياتی که
کليه ی سازمان ھا در اين سال ھا کسب کردند بسيار حائز اھميت بود .اين سال ھا آزمايش گاھی بود
برای آن ھا تا به صحت و سقم برنامه ی خود واقف شوند و کيفيت و ساختار تشکيالتی خود را محک
زنند .سير تحول آتی اين سازمان ھا و ھم چنين سرنوشت رژيم تزاری در طی اين سال ھا رقم خورد.
) .B. Williams, op, cit, PP. 27-29 -۴نقل از جزوه ارنست مندل  -تاکيد از ما(
 -۵جزوه ارنست مندل پيرامون خود-سازمان دھی طبقه ی کارگر
 -٦چنان چه اين شيوه ی بلشويکی را با روش مداخله ی سازمان ھايی که توسط عده ای روشن فکر
در خارج از کشور و بدون پشتوانه ی کارگران پيشرو ساخته شده و خود را "پيامبران" کارگران می
دانند ،مقايسه شود؛ تفاوت يک جريان سوسياليست ھای انقالبی و عده ای خرده بورژوا فخرفروش
آشکار می گردد.
 -٧کمونيزم و حزب کمونيست کارگری )نقد مواضع منصور حکمت(
http://www.iwsn.org/aashr/2/razi/hkk/htm.htm
اتحاد عمل نيروھای چپ کارگری يا "اتحاد بزرگ ھواداران سوسياليزم" )نقد مواضع محمد رضا
شالگونی -راه کارگر( http://www.iwsn.org/aashr/2/razi/ferg/5.htm
 -٨آقای محسن حکيمی ،سنگ بزرگ عالمت نزدن است!
http://www.iwsn.org/aashr/2/razi/ferg/2.htm
تشکل کارگری عليه سرمايه داری :از چه نوعی؟ )نقد مواضع محسن حکيمی(
http://www.iwsn.org/aashr/2/razi/hez/2.htm
آقای جعفرعظيم زاده ،کدام گام ھای عملی؟
http://www.iwsn.org/aashr/2/razi/ferg/3.htm

چشم انداز انحالل حزب پس از انقالب٢-
لنينيزم -جمعه  ١٨ ،آذر  ٢٢:٤١ ، ١٣٩٠شورای دبيری مسايل نظری

چرا بايد پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا چشم انداز انحالل »حزب پيشتاز انقالبی« اعالم گردد؟
بخش دوم مباحثات
پاسخ به بحث رفيق مازيار رازی در باره ماھيت حزب
الف .آرمانخواه
اگر درست متوجه شده باشم رفيق "مازيار رازی" در مورد حزب طبقه ی کارگر )ارگان رھبری
طبقه ی کارگر در راه انقالب( معتقد است که:
 -١اين حزب يک حزب ميرا يا به عبارت درست تر يک پديده ی ميرا است که بايستی به تدريج
نقش رھبری خود را به شوراھای نمايندگان کارگران واگذار کند.
 -٢اين ميرايی در شرايط عادی نه يک پديده بلندمدت و بسيار زمانبر که امکانی است که بايستی
به سرعت عملی شود.
 -٣پس از واگذاری نقش رھبری به شوراھا ،حزب طبقه به يکی از احزاب عادی کارگری تبديل می
شود که می تواند در جامعهای با تعدد احزاب به حيات خويش ادامه دھد.
من با طرح کلی اين بحث موافقم اما نکاتی دارم که فھرستوار ارائه مینمايم:
 -۴اگر حزب طبقه ی کارگر يک پديده ميرا است که بايستی پس از انقالب قدرت را به شوراھا
واگذار کند ،مناسبات اين حزب پس از واگذاری قدرت به شوراھا با کارگران ،شوراھا و دولت چگونه
مناسباتی خواھد بود؟ آيا اين حزب بايستی در حال مبارزه برای کسب اکثريت در شوراھا به عنوان
طراح روشھای ديکتاتوری پرولتاريا و در دست گرفتن دولت اين ديکتاتوری باشد يا روش ديگری
متصور است؟ در صورت پاسخ مثبت به اين سؤال و در صورتی که اين حزب طبق انتظار به تواند
اين اکثريت را به دست آورد ،آيا اين حزب مجدداً به قدرت بازنگشته و تا زمانی که بھترين نماينده
برای طبقه باشد ،در رأس قدرت باقی نخواھد ماند؟ پس به صورت مجرد نمیتوان گفت ،حزب طبقه
ی کارگر نبايستی در قدرت باشد و بايد چگونگی آن تبيين شود.
 -۵رفيق گرامی "رازی" شرايط روسيه را يک شرايط خاص تاريخی -اجتماعی می دانند و معتقدند
که اين شرايط نبايستی تعميم داده شوند و در ترسيم چشماندازھا بايد اصول اساسی برجسته گردند.
من با اين بخش از بحث مخالفم و داليل خود را باز ھم فھرستوار میآورم و در آينده اگر الزم شد،
توضيح می دھم.
الف( لنين و تروتسکی )بيشتر لنين( در مبحث ديکتاتوری پرولتاريا معتقدند که پس از انقالب و
سرنگونی حکومت سرمايه داری ،عواملی وجود دارند که به شدت در مقابل دولت ديکتاتوری
پرولتاريا ايستادگی خواھند کرد .اين عوامل عبارتند از :نفوذ و باقی ماندن عقايد خرده بورژوايی در
بخش عظيمی از جامعه ،توھماتی که توليد کوچک رقم می زند و ھمواره به بازتوليد آن عقايد
خردهبورژوايی می پردازد ،برتریھای علمی ،تکنولوژيکی و… سرمايه داری که از سالھا استثمار
حاصل شده است و مقاومت )اغلب مسلحانه( بورژوازی که به سرمايه داری جھانی تکيه دارد و اين

سرمايه داری به شدت از بورژوازی داخلی حمايت می کند .اين عوامل را بنده به شخصه عواملی
خاص يک منطقه خاص يا دولت خاص نمی دانم بلکه آن را عاملی تقريبا ً جھانشمول قلمداد می کنم.
ب( در صورت بروز جنگ داخلی )که تقريبا ً ناگزير می نمايد( ،طبيعتا ً در ھمه جا قشر عظيمی از
کارگران يا در ارتش سرخ مشغول خواھند شد و يا تعداد پرولتاريای انقالبی تقليل خواھد يافت )اين
بحران يکی از اساسی ترين معضالت حکومت بلشويکھا بود( و…
ج( عامل سوم که شايد به نوعی مھم ترين عامل ھم باشد ،عامل اقتصادی است .در کشورھايی با
سرمايه داری وابسته و در عصر امپرياليزم )حال ھر نام يا اصطالحی که می خواھيم روی آن به
گذاريم مثل عقبمانده ،جھان سوم و… منظورم بيشتر کشورھايی با ساخت اقتصادی مشابه روسيه
و ايران و… است( ،ما می توانيم کارکردھای مشابھی برای تمام آنھا متصور شويم .سؤال من اين
جا است که چه تفاوتی وجود دارد که تضمين کننده اين امر باشد که ما با معضالت مشابه روسيه
دست به گريبان نباشيم؟
اينھا مسأله ای فرعی نيستند ،چرا که اوالً بحث ميرندگی حزب را برای مدتی طوالنی می توانند به
تعويق بياندازند و ثانيا ً در صورتی که به اين اصول معتقد باشيم ديگر تعريف ما از حزب تغيير خواھد
کرد و اين امور به اصول ساختاری تبديل می شوند که بايستی آنھا را برجسته کرد!
 -۶در قسمتی از نوشته ی رفيق رازی در مورد تسخير قدرت توسط حزب بلشويک آمده است که
حزب بلشويک در صورتی که در شوراھا اکثريت نمی يافت ،اقدام به تسخير قدرت نمی کرد! به نظرم
در اين جا ھم بحث اساسی ديگری به ميان میآيد .در برھه ای از سال  ١٩١٧ھنگامی که بلشويکھا
ھنوز در شوراھا اکثريت نداشتند و اين شوراھا ھم عمالً به ارگان سازش تبديل شده بودند ،حزب
بلشويک شعار »ھمه ی قدر به حزب« را سرلوحه خويش قرار داده بود .بحث اصلی ای که اين جا
باز می شود اين است که حزب ھنگامی که در طبقه اکثريت را به دست آورده باشد )اين مسأله خود
مورد اختالف است که آيا حزب اساسا ً می تواند دربر گيرنده ی اکثريت طبقه باشد يا …( در صورت
مخالفت شوراھا يا عدم وجود شوراھا آيا بايستی اقدام به تسخير قدرت نمايد يا خير؟ پاسخ به اين
سؤال آن جا اھميت می يابد که آن را با بحث ارتباط حزب و شوراھا گره به زنيم! در اين جا اگر حزب
برخالف نظر شوراھا اقدام به تسخير قدرت نمايد آيا می توان به راحتی گفت حزب بايد قدرت را به
شوراھا به سپارد؟ پاسخ خود من به اين سؤال منفی است!! من معتقدم در اين شرايط الجرم اين حزب
خواھد بود که تا زمانی که در شوراھا اکثريت مطلق را به دست نياورده باشد ،بايستی در رأس امور
قرار به گيرد! البته اين امر اصوالً نبايد با بحث احزاب کمونيست کارگری يکی پنداشته شود )و فارغ
از بحثھای بورديگيستی و اختالف لنين با بورديگا(!
در پايان به صورت کلی من ھم با امر ميرندگی و الزام حزب برای به سمت زوال رفتن موافقم اما
شرايط ميرايی حزب را درست ھمانند پروسه ميرايی دولت و طبقات می بينم .معتقدم شرايط به سمتی
خواھد رفت که الجرم حزب طبقه ی کارگر بايستی پروسه ی ضعيف ساختن و ميرايی ُکندی داشته
باشد يعنی اين ميرايی يک پديده ی زمانبر خواھد بود .من وظيفه ی حزب را تنھا به مبارزه نظری با
انحرافات درون شورا محدود نمی بينم و معتقدم حزب اگر ھم چنان حزب طبقه ی کارگر باشد و
اکثريت طبقه ی کارگر را شامل شده باشد ،می تواند و بايستی در صورت لزوم ،برای مبارزه با
انحرافات غيرکارگری يا انحرافاتی که در پروسه استيالی طبقه ی کارگر مانع ايجاد می کند ،از تمام
ابزارھای خويش استفاده نمايد) .برای من خطر از دست رفتن انقالب بسيار بيشتر از امکان استيالی
مقطعی ،تأکيد می کنم مقطعی و غيراستالينيستی ،حزب بر شوراھا اھميت دارد(.
به نظر من وظيفه ی حزب پس از انجام انقالب به پايان نخواھد رسيد و تنھا شکل وظايف تغيير
خواھد کرد .اما در حالت کلی رويکرد بايد به سمت شوراھا باشد .با توجه به اين که شوراھا نه فقط
شوراھای کارگران که شوراھای کارگران ،دھقانان و… می باشد )منظورم اين است که دربر گيرنده
ی تمام اقشار زحمت کشان است( ،امکان نفوذ عقايد خرده بورژوايی در آن بسيار باال است اما حزب
طبقه ی کارگر يک سازمان صرفا ً کارگری است که پيش روترين عناصر کارگری در رأس آن قرار
گرفته اند .از اين جا اين حزب می تواند مشروعيت خود را ھم چنان به عنوان پيگيرترين عنصر

مبارزه حفظ نمايد .من در اين جا می خواھم روی اين نکته رفيق رازی که » :اما اين يک اقدام
استثنائی است و حزب بايد آگاھانه با استفاده از تمام ابزار برای آماده کردن شوراھای کارگری برای
به دست گرفتن قدرت سياسی و انحالل موجوديت رھبری کننده خود ،کوشا باشد« تأکيد خاصی به
گذارم .منظورم اين است که اين دورهھا قطعا ً وجود خواھند داشت و باز ھم تأکيد می کنم که اين
دورهھا نه از حاالت خاص که از شرايط عمومی سرچشمه می گيرند و بايستی از ھم اکنون برای آن
توضيح و طرح داشت )در تعريف از حزب( .ما تجربه ی بلشويزم را داريم و نمی توانيم به گوييم که
در رأس کار قرار گرفتن حزب و تبعات ناشی از آن نبايستی از ھم اينک تبيين شود.
پاسخ به رفيق الف .آرمانخواه
مازيار رازی
با سپاس مجدد از رفيق آرمانخواه .در ابتدا به سؤاالت رفيق پاسخی کوتاه می دھم .سپس وارد
ادامه بحث در مورد نقش حزب و شوراھا پس از تسخير قدرت می شوم .رفيق آرمانخواه می نويسد:
"...اگر حزب طبقه ی کارگر يک پديده ی ميرا است که بايستی پس از انقالب قدرت را به شوراھا
واگذار کند ،مناسبات اين حزب پس از واگذاری قدرت به شوراھا با کارگران ،شوراھا و دولت چگونه
مناسباتی خواھد بود؟ آيا اين حزب بايستی در حال مبارزه برای کسب اکثريت در شوراھا به عنوان
طراح روشھای ديکتاتوری پرولتاريا و در دست گرفتن دولت اين ديکتاتوری باشد يا روش ديگری
متصور است؟ در صورت پاسخ مثبت به اين سؤال و در صورتی که اين حزب طبق انتظار به تواند
اين اکثريت را به دست آورد ،آيا اين حزب مجدداً به قدرت بازنگشته و تا زمانی که بھترين نماينده
برای طبقه باشد ،در رأس قدرت باقی نخواھد ماند؟ پس به صورت مجرد نمی توان گفت ،حزب طبقه
ی کارگر نبايستی در قدرت باشد و بايد چگونگی آن تبيين شود"....
در پاسخ به اين سؤال بايد ذکر شود که:
 -١حزبی که انقالب را سازمان می دھد متشکل از رھبرانی است با سابقه ی کامالً روشن و
برجسته .افرادی که در کل جامعه شناخته شده اند و مورد تأييد و احترام کارگرانی ھستند که انقالب
را به رھبری آنان به ثمر رسانده اند .رھبران اين حزب ھمان رھبران اصلی شوراھای کارگرانی
ھستند که انقالب را تحقق داده اند.
 -٢افراد اين حزب به دور يک برنامه ی انقالبی متشکل شده اند .اين برنامه در عمل در سطح
جامعه به اکثريت جامعه و عمدتا ً نھادھای خودجوش آنان )شوراھای کارگری( نشان داده است که
برنامه ی حزب منطبق با منافع آنان بوده است .حزبی که انقالب را رھبری می کند؛ حزبی که اکثريت
طبقه ی کارگر را در راستای سرنگونی نظام سرمايه داری ھدايت می کند؛ حزبی است که برنامه اش
با برنامه و اھداف شوراھای کارگری در مقطع تسخير قدرت انطباق يافته است و يکی شده است .به
عبارت ديگر برنامه و سياستھای حزب مورد تأييد اکثريت شوراھای کارگری قرار گرفته است.
برنامه ی حزب به برنامه ی شوراھای کارگری مبدل گشته است.
 -٣اين احزاب دارای ساختار تشکيالتی ھستند .اين ساختار تشکيالتی برای دوره ی تدارکات انقالب
در شرايط اختناق طراحی شده است .اين ساختار برای تشکيل يک دولت دموکراتيک کارگری که در
حاکميت است طراحی نشده است .اين ساختار تشکيالتی عمالً کارآيی خود را پس از اين که قدرت به
دست شوراھای کارگری میافتد و دولت کارگری دموکراتيک ايجاد می گردد ،از دست داده ،و خود را
به عنوان تشکيالت تدارک تسخير قدرت و حاکميت بايد منحل کند .زيرا به ھدف خود رسيده است.
ديگر دليلی برای حيات تشکيالتی و رھبری حزب وجود ندارد .اما در صورت لزوم می تواند ھمانند
ساير احزاب موجود به تبليغ نظريات و ارائه ی پيشنھادات و مقابله ی تئوريک و نظری با ساير
احزاب )احيانا ً انحرافی( به پردازد .ھرگز نبايد فراموش کرد که حزب متکی بر آرای اکثريت کارگران
و شوراھای کارگری به قدرت می رسد .حزب کودتای نظامی نمی کند .حزب به کارگران دروغ نمی

گويد و به محض به قدرت رسيدن ،آن ھا را برکنار نمی کند .حزب بلشويک اگر اعتقاد به قدرت
شورايی نداشت ،ھرگز شعار »ھمه ی قدرت به شوراھای کارگری« را نمی داد.
بنابر اين قدرت شورايی با ھمان رھبران اصلی حزب و ھمان برنامه ی حزب در قدرت قرار گرفته
است .در اين صورت چه نيازی است که در کنار يا باالی سر آن يک تشکيالت ديگری با ھمان افراد و
ھمان برنامه ،اما با ساختار غيردولتی و غيرمتعارف با وضعيت قرار گيرد؟ اين امر زمانی الزم است
که وضعيت استثنايی و اظطراری باشد .يعنی اکثريت شوراھای کارگری از مسير اصلی برنامه و
سياستی که براساس آن انقالب را سازمان داده ،خارج شده باشند و به دست ضدانقالب افتاده باشد.
ساير اوضاع غيرعادی مانند جنگ داخلی و دخالت مسلحانه ی ضدانقالب درونی و بيرونی را خود
دولت )ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا( جمھوری شورايی که در رأس آنان ھمان رھبران شناخته شده
حزبشان قرار دارند ،می تواند به عھده گيرد .برای اين موارد نيز نيازی به حزب به عنوان قيم
شوراھا نخواھد بود.
اشکال اصلی در طرح اين موضع توسط رفيق آرمانخواه در اين است که رفيق گرامی تصور می
کند ،شوراھايی که به قدرت می رسند ،پديده ای ھستند جدا از حزبی که تدارک به قدرت رساندن آنان
را ديده است .حزب را يک پديده ی جدا و يا به عنوان قيم شوراھا می پندارد ،زيرا که حزب در دوره
ی تدارکاتی و به قدرت رساندن شوراھا نقش تعيين کننده داشته است .نتيجه ی منطقی اين استدالل در
احزاب سانتريستی و استالينستی نيز مشاھده می شود .احزاب سانتريستی براساس ھمين استداللھای
قيم مابانه ،حزب خود را جدا از کارگران شکل داده و در آينده ھم قصد دارد که کارگران و يا
"جمھوری شورايی" ايجاد کند که زائده ی ھمين حزب باشد .٩به زعم آن ھا رھبران حزب دائمی
ھستند ،زيرا کارگران و شوراھای آتی ،رھبرانی نخواھند داشت که قادر باشند "انقالب" را از
خطرات احتمالی نجات دھد! به باورشان حزب آنھا ھمان قدرت آتی کارگری است! استالينيستھا
)طرف داران سابق شوروی( نيز برای موجه نشان دادن فجايع دوره ی استالين مجبورمی شوند که
»استالينيزم« را در ادامه ی »لنينيزم« نشان داده و شکل سازمان دھی اجباری حزب کمونيست
شوروی در دوره ی جنگ داخلی ) (١٩٢١ -١٩١٨و خطاھای رھبری بلشويک در ممنوعيت احزاب
) (١٩٢٣ -١٩٢١را به يک امر عادی و ساختاری تبديل کرده و بدين وسيله برای حزب )به عنوان
قيم طبقه ی کارگر( جايگاه ويژه ی دائمی ترسيم کرده و در ھر انقالبی قصد تکرار اين سناريو را
دارند.
نتيجه ی منطقی برخوردھای انحرافی چنين سازمانھايی اين است که در دوره ی تدارکاتی )پيشا
انقالبی( ديگر به جلب و تعليم کارگران در رھبری حزب و يا کمک رسانی به ساختن شوراھای واقعی
کارگری ،لزومی نمی بينند .به باور آن ھا ،کافی است حزبی توسط عده ای "نخبه" و "روشن فکر"
در خارج ساخته شود و آن حزب ،انقالب را سازمان داده و دولت آتی کارگری را به دست گيرد!
شوراھا نيز اگر شکل گرفتند ،به ابزاری برای به قدرت رساندن ھمان حزب مبدل می گردند! پس از
انقالب ھم "حزب" )يا دولت در دست حزب( است که بايد از انحرافات احتمالی درون شوراھا و يا
حمله ی نظامی و غيره جلوگيری به عمل آورد .با اين اوصاف سرکوب ھرگونه مخالفتی توسط
شوراھا و يا مخالفان سياسی موجه جلوه خواھد شد! به باور آنھا ،شوراھا اگر در درونشان
گرايشات غيرکمونيستی شکل گيرد ،حزب آنان را کنار می گذارد و "سالمت" کمونيستی را حفظ می
کند! بدين ترتيب "انقالب" در مقابل "ضدانقالب" نجات پيدا می کند! اين سناريوی سازمانھای
سانتريستی و استالينيستی در دوره ی پيشا انقالبی ،دست گرايشات راست و چپ سنديکاليستی در
درون جنبش کارگری را باز می گذارد که به بھانه ی مقابله با اين اعتقادات انحرافی ،بديل انحرافی از
نوع ديگری )سنديکاليستی و رفرميستی( را ارائه داده و نھايتا ً طبقه ی کارگر را به کج راه برده و
آن را از تحقق انقالب کارگری -سوسياليستی باز می دارد.
در ادامه رفيق آرمانخواه می نويسد:
"....لنين و تروتسکی )بيشتر لنين( در مبحث ديکتاتوری پرولتاريا معتقدند که پس از انقالب و
سرنگونی حکومت سرمايه داری ،عواملی وجود دارند که به شدت در مقابل دولت ديکتاتوری

پرولتاريا ايستادگی خواھند کرد .اين عوامل عبارتند از :نفوذ و باقی ماندن عقايد خرده بورژوايی در
بخش عظيمی از جامعه ،توھماتی که توليد کوچک رقم می زند و ھمواره به بازتوليد آن عقايد خرده
بورژوايی می پردازد ،برتریھای علمی ،تکنولوژيکی و… سرمايه داری که از سالھا استثمار
حاصل شده است و مقاومت )اغلب مسلحانه( بورژوازی که به سرمايه داری جھانی تکيه دارد و اين
سرمايه داری به شدت از بورژوازی داخلی حمايت می کند .اين عوامل را بنده به شخصه عواملی
خاص يک منطقه ی خاص يا دولت خاص نمی دانم بلکه آن را عاملی تقريبا ً جھانشمول قلمداد می
کنم"....
اين بحث درست است .رھبران بلشويک اين نگرانی را ھمواره داشتند که "دولت ديکتاتوری
پرولتاريا" می تواند در معرض خطر قرار گيرد .اما ،اين استدالل چه ربطی به بحث حضور دائمی
حزب دارد؟ مگر اين که رفيق آرمانخواه "حزب" و "دولت ديکتاتوری" را يکی قلمداد می کند .که
اگر چنين باشد ،خود ديکتاتوری پرولتاريا يعنی دولت کارگری به خطرات احتمالی برخورد می کند.
ديگر چه لزومی دارد که باالی سر ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا که توسط شوراھای کارگری
انتخاب شده اند ،نھاد ديگری به نام "حزب" قرار گيرد؟
رفيق آرمانخواه می نويسد:
"....در صورت بروز جنگ داخلی )که تقريبا ً ناگذير می نمايد( ،طبيعتا ً در ھمه جا قشر عظيمی از
کارگران يا در ارتش سرخ مشغول خواھند شد و يا تعداد پرولتاريای انقالبی تقليل خواھد يافت )اين
بحران يکی از اساسی ترين معضالت حکومت بلشويکھا بود( و…"
بله درست است .اما مگر قرار است بعد از ھر انقالبی جنگ داخلی به وقوع پيوندد؟ چه فردی از
رھبران بلشويک اين تئوری را ارائه داده که ھر انقالب کارگری الزاما ً به جنگ داخلی منجر می
گردد؟ درست برعکس اعتقاد بلشويکھا اين بود که به محض شکاندن زنجير در ضعيف ترين حلقه
ی آن ،ساير زنجيرھا نيز پاره خواھند شد .به سخن ديگر انقالب کارگری به ويژه در آلمان و
مجارستان و ساير کشورھای اروپايی آغاز خواھد شد و صلح و انقالب سوسياليستی در سراسر
جھان به وقوع می پيوندد )اين بود پيش بينی بلشويک ھا(.
در ادامه رفيق آرمانخواه می نويسد:
"....عامل سوم که شايد به نوعی مھم ترين عامل ھم باشد ،عامل اقتصادی است .در کشورھايی با
سرمايه داری وابسته و در عصر امپرياليزم )حال ھر نام يا اصطالحی که می خواھيم روی آن به
گذاريم مثل عقبمانده ،جھان سوم و… منظورم بيشتر کشورھايی با ساخت اقتصادی مشابه روسيه و
ايران و… است( ،ما می توانيم کارکردھای مشابھی برای تمام آنھا متصور شويم .سؤال من اين
جاست که چه تفاوتی وجود دارد که تضمين کننده اين امر باشد که ما با معضالت مشابه روسيه دست
به گريبان نباشيم؟"
برای توضيح مفصل اين موضع رفيق آرمانخواه را رجوع می دھم به مطالعه ی دقيق جزوه ی
مداوم« تروتسکی که به تفصيل در مورد رشد ناموزون
»نتايج و چشم اندازھا« ) (١٩٠۵و »انقالب
ِ
و مرکب در سطح بينالمللی توضيح داده است و نشان می دھد که چرا انقالب می تواند در يک کشور
از لحاظ اقتصادی عقب افتاده آغاز گردد و به ساير جھان گسترش يابد .تزھای آوريل  ١٩١٧لنين نيز
اين نظريه را تأييد کرد .در روسيه وضعيت استثنايی پديد آمد که منجر به شکست انقالب شد.١٠
در ادامه رفيق آرمانخواه می نويسد:
"...در قسمتی از نوشته ی رفيق رازی در مورد تسخير قدرت توسط حزب بلشويک آمده است که
حزب بلشويک در صورتی که در شوراھا اکثريت نمی يافت ،اقدام به تسخير قدرت نمی کرد!! به نظرم
در اين جا ھم بحث اساسی ديگری به ميان می آيد .در برھه ای از سال  ١٩١٧ھنگامی که بلشويکھا
ھنوز در شوراھا اکثريت نداشتند و اين شوراھا ھم عمالً به ارگان سازش تبديل شده بودند ،حزب
بلشويک شعار »ھمه ی قدر به حزب« را سرلوحه ی خويش قرار داده بود .بحث اصلی ای که اين جا
باز می شود اين است که حزب ھنگامی که در طبقه اکثريت را به دست آورده باشد )اين مسأله خود
مورد اختالف است که آيا حزب اساسا ً می تواند دربر گيرنده ی اکثريت طبقه باشد يا (...در صورت

مخالفت شوراھا يا عدم وجود شوراھا آيا بايستی اقدام به تسخير قدرت نمايد يا خير؟ پاسخ به اين
سؤال آن جا اھميت می يابد که آن را با بحث ارتباط حزب و شوراھا گره به زنيم!! در اين جا اگر
حزب برخالف نظر شوراھا اقدام به تسخير قدرت نمايد آيا می توان به راحتی گفت حزب بايد قدرت را
به شوراھا به سپارد؟ پاسخ خود من به اين سؤال منفی است! من معتقدم در اين شرايط الجرم اين
حزب خواھد بود که تا زمانی که در شوراھا اکثريت مطلق را به دست نياورده باشد ،بايستی در رأس
امور قرار به گيرد!" برای پاسخ به نکات باال ابتدا مفھوم خود را از »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«
روشن کرده و در آخر به مفھوم حزب به مثابه ابزاری برای رسيدن به اين ھدف می پردازم.
پس از تسخير قدرت توسط شوراھای کارگری به رھبری حزب ،جامعه در مرحله ی انتقال از
سرمايه داری به سوسياليزم به سر می برد .از ميان رفتن دولت با رشد اقتصادی ،ھم گام با يک ديگر
طی می شوند .اما ،اين روند شايد به طور ايدهآل پيش نرود و جامعه به طور اجتناب ناپذير -با برخی
از ناھنجاریھای معين بوروكراتيک مواجه شود .زيرا كه ،در جامعهی سرمايه داری ،چنان چه
پرولتاريا عموما ً در موقعيتی قرار می گرفت كه می توانست به محض كسب قدرت به مثابه يک طبقه
بر كليه ی امور زندگی اجتماعی و اقتصادی نظارت كند ،اين ناھنجاریھای بوروكراتيک اجتناب
ناپذير نمی بود .اما ،متأسفانه چنين نيست .نظام سرمايه داری كارگران را در كليه ی سطوح زندگی
بيگانه می سازد و از طريق تحميل حداقل  ٨ساعت كار روزانه )مضافا ً بر وقت ھدر رفته برای اياب و
ذھاب به محل كار و زندگی( ،كارگران را از رشد فرھنگی -كه آنان را قادر به عھده گيری فوری اداره
جامعه میسازد -محروم می كند .كارگرانی كه پس از ساعتھا كار طاقتفرسا به محل مسكونی خود
باز می گردند ،ديگر فرصت مطالعه و ارتقاء سطح فرھنگ خود را نخواھند داشت .تا ھنگامی كه مدت
زمان كار ،آگاھانه كاھش نيابد ،ابتدائی ترين وضعيت مادی برای مديريت كارگری جامعه زيست
نخواھد كرد .بنابر اين ،شكلی از نيابت قدرت -كه به نوبه ی خود می تواند به ناھنجاریھای
بوروكراتيک منجر شود -اجتناب ناپذير است.
اما ،قدرت به حکومت رسيده كه به نيابت جامعه  -در اين مرحله -برای از بين بردن تدريجی
خصوصيات منفی موروثی جامعه سابق گامھای مؤثر بر می دارد -می بايد شكل ويژه ای داشته باشد.
چنين قدرتی می بايد دموكراتيک ترين قدرتی باشد كه تاريخ به خود ديده است .دموكراسی ای بسيار
عالیتر از "دموكراسی بورژوائی" حاكم بر كشورھای سرمايه داری .در اين مرحله آزادی بيان و
تجمع و اعتصاب و غيره برای كليه ی قشرھای اجتماعی توسط قدرت دولتی نوين بايد تضمين گردند
)مگر برای آنان كه مسلحانه قصد براندازی قدرت اكثريت منتخب کارگران را داشته باشند( .اين
قدرت" ،ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا" ناميده می شود .قدرتی است كه به نمايندگی از طرف كارگران
و زحمت كشان و متحدين آنان )اكثريت جامعه( -براساس تضمين دموكراسی كارگری )قدرت
شورايی( -روند عبور از سرمايه داری به سوسياليزم را تسھيل و عملی می كند .به قول ماركس تنھا
ضامن انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم ھمانا استقرار ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا است .ھر
شكل ديگری از قدرت )"ديکتاتوری حزب" و يا "خبرگان روشن فكر"( ،که خواھان جای گزينی
ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا و قدرت شورايی شود ،محكوم به شكست است و امر انتقال به
سوسياليزم را مسدود كرده و وضعيت را برای بازگشت سرمايه داری ھموار میكند.
در شوروی چنين شد .اختناق استالينيستی عليه طبقهی كارگر و زحمت كشان و مليتھا و سركوب
دموكراسی كارگری ،مرحله ی انتقال به سوسياليزم را متوقف كرد و جامعه را نھايتا ً به عقب )يعنی
سرمايه داری( باز گرداند .در جامعه ی شوروی ،رھبری حزب بلشويک -به نمايندگی شوراھای
كارگران ،دھقانان و سربازان -قدرت سياسی را به دست گرفت و اقدامات اوليه در راستای استقرار
قدرت شورايی و امر انتقال به سوسياليزم را عملی كرد .اما به علت انزوای انقالب در سطح جھانی و
جنگ داخلی كه منجر به از بين رفتن پيش روی انقالبی و كارگری شد ،در اين جامعه به تدريج
ناھنجاریھای بوروكراتيک غالب شد .با وجود خطاھايی که در  ١٩٢٣-١٩٢١توسط رھبران حزب
رخ داد ،روند دموکراتيک می توانست اصالح و ادامه يابد .لنين در اواخر عمر  ١٩٢٣به اين خطر
پی برد .او نوشت" :از اين که پيش تر از اينھا و با توان الزم و شدت بيشتر دخالت نکردم ،خود را

در برابر کارگران شديداً مقصر میدانم" ١١.اما مبارزه ی لنين عليه بوروكراسی نيز با مرگ وی
متوقف شده و مبارزه ی اپوزيسيون چپ به رھبری تروتسكی نيز شكست خورد .استالين و دارودسته
اش به نمايندگی از قشر بوروكرات )و بازماندگان رژيم تزار( به نام طبقه ی كارگر و متكی بر اعتبار
انقالب اكتبر ،قدرت را از طبقهی كارگر غصب كردند و جامعه را عاقبت "در مارپيچ بوروكراسی" به
عقب )سرمايه داری( برگرداند.
ً
آن چه را که بايد توجه کرد اين واقعيت است که اصوال ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا بايد بر بستر
دموکراسی کارگری به اھداف خود به رسد .ھر حرکتی ھر چند موقت توسط حزب که اين امر را
متوقف می کند ،بھای سنگينی به دنبال می آورد .اين بھاء نه تنھا در درون آن جامعه بلکه در
سراسر جھان انعکاس می يابد و روند انقالبات سوسيالستی را به تعويق می اندازد و نسلھای
متعددی را به دامن سرمايه داری می اندازد .امروز بيش از  ٨۵سال پس از شکست انقالب روسيه
جنبش کارگری بينالمللی و کمونيستھا ھنوز ھزينه ی مسدود شدن دموکراسی کارگری در روسيه را
پرداخت می کنند.
رفيق آرمانخواه می نويسد:
"برای من خطر از دست رفتن انقالب بسيار بيشتر از امکان استيالی مقطعی ،تاکيد می کنم مقطعی
و غيراستالينيستی ،حزب بر شوراھا اھميت دارد".
اما ،نکتهای که رفيق آرمانخواه بايد توجه کند اين است که خطر از دست رفتن انقالب با دخالت
قيممآبانه حزب در امور جامعه به مراتب بيشتر از خطری است که از سوی امپرياليزم و يا ضدانقالب
متوجه جامعه و جھان کارگری خواھد بود .زيرا امپرياليزم و سرمايه داری حتی اگر پيروز شود ،پس
از مدت کوتاھی قيامھا و انقالبات کارگری آغاز می گردند اما ظھور بوروکراسی اختناق آميز از دل
يک انقالب پيروزمند سوسياليستی ،دهھا نسل را از انقالبات سوسيالستی دل سرد می کند و روحيه و
توان کارگران را برای نسلھا نابود می کند .جنبش کارگری بينالمللی ،تداوم حيات ننگين امپرياليزم
در دوره ی اخير را مديون انحطاط دولت کارگری شوروی بوده است .اين نظام فاسد امپرياليستی می
توانست با پيروزی چند کشور ديگر ،پس از انقالب اکتبر گور خود را برای ھميشه ب َکند و نابود گردد
)ھمان طور که بلشويکھا انتظار داشتند(.
بنابر اين درک روشن دموکراسی کارگری به عنوان تنھا ضامن دوره ی گذار از سرمايه داری به
سوسياليزم بسيار حياتی است .دموکراسیای که تنھا و تنھا بر پايه ی شوراھای کارگری يعنی
نمايندگان اکثريت جامعه )که اعضای حزب ھم بخشی از آنان ھستند( عملی است .ھيچ اقدام قيممآبانه
موجه نيست .بلشويکھا و لنين پيش از انقالب و تمام دوران انقالب بر اين امر کامالً آگاه بودند.
حزب بلشويک و به ويژه لنين ھرگز قصد جای گزين کردن حزب بر طبقه ی کارگر را نداشت .جبر
تاريخ اين امر را موقتا ً بر آن ھا تحميل کرد.
برای اثبات اين واقعيت تاريخی ،به چند نقل قول بسنده میشود:
لنين در فرمان ارضی در دومين کنگره ی سراسری شوراھای روسيه ) ٢۵اکتبر ٧/نوامبر(
گفت" :ما به عنوان يک دولت دموکراتيک نمی توانيم از تصميم تودهھای خلق طفره به رويم ،حتی
اگر با آن موافق نباشيم") .تاريخ انقالب روسيه -ای اچ کار جلد اول صفحه  -١٣٨از منتخب آثار
لنين به انگليسی جلد ٢٢ص (٢٣
نخستين اعالم اساسی ماھيت قانونی حکومت که در تاريخ شوروی در »اعالميه حقوق خلق
رنجبر و استثمار شده« آمده با اين کلمات آغاز می شود" :اعالم می شود که روسيه عبارت است از
جمھوری شوراھای نمايندگان کارگران ،سربازان و دھقانان .تمام قدرت مرکزی و محلی متعلق به اين
شوراھا است") .تاريخ انقالب روسيه -ای اچ کار جلد اول صفحه  (١۴٠از اين پس برای اولين بار
روسيه» :جمھوری شوروی روسيه« خوانده شد) .پيش از آن نام آن حاکميت »دولت موقت کارگران
و دھقانان« بود(
در لحظه ی پيروزی انقالب ،يک دولت تمام بلشويکی اعالم شد .اما ،در ھمان روزھای نخستين،
بر اثر فشار کميته ی اجرايی اتحاديه کارگران راه آھن )ويکژل( ،کميته ی مرکزی حزب موافقت کرد

که باب مذاکره را با اس ارھا و منشکويکھا باز کنند و يک دولت ائتالفی از ھمه ی احزاب موجود
در شوراھا تشکيل دھند) .تاريخ انقالب روسيه -ای اچ کار جلد اول صفحه (١۴٠
ويکتور سرج يکی از نظريه پردازان و تاريخ نويسان جنبش کارگری شوروی درمورد اين دوره
می نويسد" :در مورد قدرت بلشويکھا در شوراھا در درون شوراھای شھری و ارتش که
بلشويکھا تا ھمين اواخر در اقليت بودند ،اکثريت را به دست آوردند .در انتخابات دومای مسکو،
بلشويکھا برنده شدند؛ آن ھا از  ٣٨٢٢۶٢رأی ١٩٩٣٣٧ ،رأی به خود اختصاص دادند .از ٧١٠
کرسی انتخاب شده ٣۵٠ ،به بلشويکھا ١٨۴ ،به کادت ھا ١٠۴ ،تا به سوسيال -رولوسيونرھا٣١ ،
تای آن به منشويکھا و  ۴١تای آنھا به گروھای ديگر اختصاص يافت .از  ١٧ھزار سربازی که در
انتخابات شرکت کردند ١۴ ،ھزار نفر آن ھا به بلشويکھا رأی دادند".
کالم آخر :نکاتی درباره ی تئوری حزب لنينی
تئوری حزب لنينی ابتدا در چه بايد كرد تدوين يافت .اما ،پس از آن كه طبقه ی كارگر روسيه اولين
تجربهی انقالبی خود را در سطح وسيع فعاليت توده ای -در سال  -١٩٠۵طی كرد ،لنين خود
ضرورت تعمق بيشتر درباره ی تجزيه و تحليل خويش را احساس نمود .بدين سان تئوری واقعی
حزب لنينی شامل دو عنصر به ھم پيوسته بود .اول ،آن چه او در اوايل قرن در چه بايد كرد پيرامون
ايجادھسته ھای حزب انقالبی در شرايط مخفی كاری نوشت .دوم ،آن چه كه او بعد از نخستين تجربه
ی انقالبی توده ای پرولتاريای روسيه -تجربهی احزاب تودهای ،اتحاديهھای كارگری و شوراھا تدوين
نمود .درک تئوری حزب لنينی به معنای درک ضرورت جدائی پيش آھنگ و احزابی است كه فقط می
توانند اقليت ناچيزی از طبقه ی كارگر را سازمان دھند و در عين حال درک ضرورت ادغام حزب پيش
آھنگ در ميان تودهھا بدون جای گزينی آنان .اين تئوری كه رھائی پرولتاريا فقط می تواند توسط
خود پرولتاريابه انجام رسانده شود ،نبايد چه در تئوری و چه در عمل به اين مفھوم كاھش پيدا كند
كه تكليف حزب انقالبی آزاد ساختن پرولتاريا و بنياد نھادن دولت كارگری به نمايندگی از طرف
پرولتارياست.
در اين ديالكتيک ميان "پيشرو" و "توده" الزم است بر اين واقعيت پافشاری نمود كه حزب رسالت
تاريخی خود را تنھا زمانی می تواند به انجام به رساند كه از حمايت فعاالنهی اكثريت پرولتاريا
برخوردار باشد .ولی اين حمايت فعاالنه تودهھا از حزب انقالبی فقط در لحظات استثنائی و ليكن
از لحاظ تاريخی تعيين شده به وقوع می پيوندد .اين بدين معنی است كه تا زمانی كه شرايط انقالبی
فرا نرسيده ،حزب به ناچار يک حزب اقليت خواھد بود.
تئوری راستين حزب لنينی در درک فراگيرندهی آن از رابطه ی ديالكتيكی ميان حزب و توده ھا
نھفته است .اين ديالكتيک يک نوع معين سازمان و يک بينش معين از انقالبی حرفه ای ايجاد می كند.
انقالبيون حرفه ای ھرگز نبايد به طرزی ھميشگی از تودهھا جدا به ماند .ھمواره می بايست آمادهی
بازگشت به محوطه ی كارخانه و واگذاری مقام خود به رفيق ديگر باشد تا اين كه او نيز به تواند
تجربيات الزم را فرا گيرد .اين تئوری سيستم ادواری است كه ميان پرولتاريا و پيشگامان ،يک حالت
واقعی "گردش نيروی حياتی" برقرار می سازد.
اصول اساسی مشابھی در مورد دولت كارگری در مرحله ی گذار از سرمايه داری به سوسياليزم
نيز صدق می كند .اگر چه لنين در ابتدا در پروراندن چندين نظريه درباره ی مساله ی بوروكراتيزه
شدن دولتھای كارگری پيش قدم بود )در واقع او در سالھای  ١٩٢١ -٢٢خيلی پيش از تروتسكی از
خطر آگاه بود( ،اما ،عمدتا ً تروتسكی و جنبش تروتسكيستی بود كه راه حل انقالبی ماركسيستی برای
اين مسأله ارائه داد.
با اين كه گرايش در جھت ناھنجاریھای بوروكراتيک در يک كشور عقب مانده و جامعه ی منزوی
اجتناب ناپذير است ،منتھی شدن اين گرايش به انحطاط مھيب دوره ی استالينيستی اجتناب ناپذير
نيست .در اين شرايط ،نقش عامل ذھنی بار ديگر تعيين كننده است .پيش آھنگ انقالبی می بايست در
تمام سطوح بر عليه خطر بوروكراتيزه شدن مبارزه كند:

 در سطح سازمان سياسی دولت ،می بايست دموكراسی كارگری را پرورش دھد و دخالت مستقيمتوده ھا در اداره ی دولت را تشويق نمايد.
 در سطح بين المللی ،می بايست از انكشاف انقالب جھانی ،كه به سبب درھم شكستن انزوای دولكارگری مؤثرترين پادزھر عليه بوروكراتيزه شدن است ،حمايت کند .اگر يک پيشگام پرولتاريائی آزاد
از فرسودگی اخالقی و جسمانی موفق به تسخير قدرت گردد ،قادر به در دست گرفتن نقش رھبری در
گسترش انقالب جھانی خواھد بود .اين ھمان چيزی است كه تروتسكی آن را جنبه ی سوم تئوری
»انقالب مداوم« خواند.
 در سطح اقتصادی ،می بايست از ھرگونه جدائی ريشه ای ميان عمل انباشت و عمل توليد ،يا ازھرگونه جدائی ريشه ای ميان طبقه ی كارگر واقعی موجود و كنترل محصول افزونه ی اجتماعی -چه
از طريق يک "حزب" ،چه از طريق بوروكراسی دولتی به حد نھايت مركزيت يافته و چه از طريق
عملكرد آزاد "قوانين بازار" -به ھر قيمت ممكنه ممانعت شود .مديريت كارگری با برنامه ی اقتصاد
١٢
كه به طرز دموكراتيک مركزيت يافته ،پاسخ تاريخی به اين مسأله است.
نتيجه:
در انقالب آتی ايران ،سوسياليستھای انقالبی بايد کامالً آگاھانه و از ھم اکنون حساسيت بيش از
اندازه بر استقرار دموکراسی کارگری و نظام شورايی ابراز داشته و نقش حزب در دوره ی پيشا
انقالبی و تدارکاتی را برجسته و با اھميت کنند .و در عين حال ،در دوره ی پسا انقالبی ،حضور حزب
در باالی سر شوراھای کارگری را آگاھانه کاھش دھند.
تنھا بر اساس چنين روشی می توان در ساختن حزب پيشتاز انقالبی )بلشويکی( در مقابل احزاب
خرده بورژوا و استالينيستی ،گام ھايی اساسی برداشته و کارگران پيشرو را در ساختن آن دخالت داد.
:يادداشت ھا
 -٩می توان از سازمان ھايی نظير» :حزب کمونيست کارگری«» ،حزب کمونيست ايران«» ،راه
کارگر« و "احزاب" چند نفره ی مائوئيست و غيره نام بُرد.
 -١٠برای مطالعه ی آن وضعيت رجوع شود به کتاب تاريخ روسيه شوروی انقالب بلشويکی
- ١٩١٧ -١٩٢٣ای اچ کار -ترجمه ی نجف دريابندری .تاريخ انقالب روسيه نوشته ی تروتسکی-
نشر کارگری سوسياليستی.
 -١١اين نقل قول نخستين جمله از يادداشت لنين تحت عنوان »مسأله ی مليت ھا و خودمختاری«
مورخ  ٢٠مارس  ١٩٢٢بود .در اين يادداشت ھا لنين سياست ھای استالين در مورد مسأله ی ملی
را به شدت مورد حمله و انقتاد قرار می دھد .رجوع کنيد به:
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