ﻟﻨﻴﻦ و ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ) از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ !(

ﺑﺨﺶ اول

رﺣﻤﺖ ﺧﻮﺷﮑﺪاﻣﻦ

اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﯼ ﻧﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﺁورد  .ﺣﺎدﺛﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ را
ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ در ﺁورد  .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎن را درﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮراهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ .
اﺛﺮات ﺁن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ روﺳﻴﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺁن را در اروﭘﺎ  ،ﺁﺳﻴﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و
در ﻳﮏ ﮐﻼم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد .
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﺒﺤﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز اروﭘﺎ در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﮏ ﺷﺸﻢ ﮐﺮﻩ
زﻣﻴﻦ در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﻮد .
اﻳﻨﮏ دودهﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎورﺗﺮﻳﻦ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﻴﺮﯼ را ﮐﻪ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻔﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد و در هﻤﺎن ﺁﻏﺎز راﻩ  ،در هﻤﺎن ﮔﺎﻣﻬﺎﯼ اوﻟﻴﻪ از درون ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯼ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎن ﮐﺎر را ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﻴﺸﻤﺎر اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
روﺣﯽ و رواﻧﯽ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ازهﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻳﮑﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺰﺑﯽ درﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺗﺰارﯼ ﺑﻮدﻩ و در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ و
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ازدهﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺟﺰء رهﺒﺮان ﺗﺮاز اول ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﺑﻮدﻩ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ وﻳﮋﻩ اﯼ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (١) .
اﻳﻦ ﻋﺪﻩ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را دﻳﺪﻩ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ از ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺸﯽ از درون ﺁن ﺑﻮدﻩ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ هﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ او را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ازﺳﻨﺖ ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺷﺨﺼﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت هﺮﻳﮏ از ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ،وﻟﯽ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻤﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻋﻴﻨﯽ و ذهﻨﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﮐﺎرﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدﯼ ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد و ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﻨﺎرﻳﻮﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ازﻃﺮﻳﻖ دﺳﻴﺴﻪ و ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎزﯼ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻤﺘﺎزﯼ را در ﺣﺰب ﺑﻴﺎﺑﺪ و اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮﯼ
را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ  .اﺳﺘﻌﺪادهﺎﯼ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد  .اﻳﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻟﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ او ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ  ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از دو رهﺒﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺒﺮزﺣﺰب ﻧﺎم
ﻣﯽ ﺑﺮد .
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﻳﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺿﻴﻊ
وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺁن ﭘﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺁن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﺁورﻧﺪﻩ ﺁن وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داد .
از اﻳﻨﺮوﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯼ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ  ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻳﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدد و در ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزﯼ ﮐﻨﺪ ،
ﻻزم و ﺿﺮورﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .هﺪف اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ در ﺣﺰب اﺳﺖ  .ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت
ﮐﺎرﮔﺮﯼ را از ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻬﯽ ﺳﺎزد و دﻳﮕﺮ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﺣﺰﺑﯽ را ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﻓﺮدﯼ را ﺑﺠﺎﯼ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ) دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ( ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ زﺣﻤﺘﮑﺶ روﺳﻴﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮔﺮداﻧﺪ .
ﺑﺮاﯼ روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮازهﺎﯼ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﻣﯽ دهﻢ و در ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﺮدازم .
ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎرودﻧﻴﮑﯽ
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ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺘﺼﺎدﯼ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد .
در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزذهﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﻴﻪ را ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد  .ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﻴﻪ در وﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺁﻧﺠﺎ وﻳﮋﮔﯽ هﺎﯼ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ راﻃﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮق داﺷﺖ  .در ﺑﻄﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻄﻔﻪ هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
دارﯼ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺗﺰاراﻟﮑﺴﺎﻧﺪردوم ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﻗﺪرت ﻻزم را ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ
ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن را ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﻃﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺑﻮد  .ﺗﺰار ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺮون
ﺁﻣﺪن از ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ راهﯽ ﺟﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ دﻳﺪ  .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺳﺮﺳﺎم ﺁور ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺳﻮق دهﺪ و از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورد  .رﻓﺮم  ١٨۶١ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ هﺪﻓﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن از ﺑﺎﻻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮواژ) (٢را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ رود  .ﺗﻘﻠﻴﺪﯼ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ از اوﺿﺎع ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﭘﺲ ازﺳﺎل  ١٨۴٨ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮن وﺁهﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺗﺰار ﺁﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوم ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻟﯽ و ﺑﺮاﯼ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺼﺪﯼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺮﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ  .او ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ روﺳﻴﻪ را ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯼ اروﭘﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .
اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ در اﺻﻼﺣﺎت وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ هﻢ ﻣﺎﻟﮑﺎن از ﺗﺰار ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از او دل
ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﺋﯽ ﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روﯼ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وهﻢ دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺪﺗﺮﯼ ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﺪﺳﺘﯽ وﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮواژﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﺮ دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد  .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ  ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎرﻩ وﻣﺎﻟﻴﺎت هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .
ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد از اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ دهﻘﺎﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت  ١٨۶١ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  ":ﻟﻐﻮ
ﻧﻈﺎم واﺑﺴﺘﮕﯽ رﻋﺎﻳﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٨۶١ﺑﺎ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﺮ دهﻘﺎﻧﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد  .ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در ازاﯼ ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮﻩ دهﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ از دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ  ،در
ﺣﺪود  ۶۴٨ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺑﻞ ﺑﻮدﻩ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از  ٨۶٧ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ دهﻘﺎﻧﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﯼ هﺮ دﺳﻴﺎﺗﻴﻦ) (٣زﻣﻴﻦ ﺧﻮد  ١/۵۶روﺑﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ
 ،اﺷﺮاف و دوﻟﺖ ﻣﻨﺪان  ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ دﺳﻴﺎﺗﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ  %٢٣روﺑﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .ﻃﺒﻖ ﭘﮋوهﺸﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠٢اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺂدﻳﻪ هﺎﯼ دهﻘﺎﻧﺎن  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﻪ  ۵٠ﺗﺎ  ١٠٠درﺻﺪ درﺁﻣﺪ اﻣﻼﮎ
دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ زﻣﻴﻦ داران درﺟﺮﻳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ اراﺿﯽ  ،زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰﯼ را ﮐﻪ ﻗﺒﻶ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزﻩ ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب را دادﻧﺪ  .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰارﯼ در ﺟﻬﺖ
ﺟﺒﺮان اﻳﻦ اﺟﺤﺎﻓﺎت هﻴﭻ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﯽ روﺳﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ هﻤﺎن
ﺳﺨﺘﯽ هﺰارﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد (۴) ".
ﺁﻧﻬﺎ) دهﻘﺎﻧﺎن( روﯼ هﻢ رﻓﺘﻪ  ١١٢ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﻴﺎﺗﻴﻦ زﻣﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ هﻤﻴﻦ وﺳﻌﺖ در دﺳﺖ روﺣﺎﻧﻴﻮن و
ﺑﻮرژواهﺎ ﺑﻮد و زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﺧﺎﻟﺼﻪ و دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ١۴۵ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﻴﺎﺗﻴﻦ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ  .در ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ دهﻘﺎﻧﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎ درﺁﻣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺸﺎورزﯼ ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ در
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺎرﻩ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻼﮐﻴﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺳﺮواژ دهﻘﺎن ﻇﺎهﺮا ﺁزاد
ﻣﯽ ﺷﻮد  ،وﻟﯽ ﻋﻤﻶ در وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .
از اﻳﻨﺮو ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺳﺮواژ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻧﺮﻓﺖ  .ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ
ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ  .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ از روﺳﺘﺎهﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و رواﻧﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺳﺎل  ١٨۶۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨٩٠ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺷﺪﻧﺪ از  ٧٠۶هﺰار ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٧٩٢هﺰار ﻣﯽ رﺳﺪ  .اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ٣٠ﺳﺎل از رﻓﺮم ﺳﺎل  ١٨۶١ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﺑﻮد  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮواژ از ﺑﺎﻻ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،وﻟﯽ هﻨﻮز دو ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺎﻟﮑﺎن و
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دهﻘﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ  .اﻳﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯼ ﺗﺰار هﻴﭻ ﺧﻄﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و هﻤﻴﺸﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺰار روزﯼ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺁﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻴﭻ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ هﻴﭻ ﮔﺮوﻩ و ﻧﻬﺎد ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ در روﺳﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .
در اﻳﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ وﻣﺤﻘﻖ" اﻟﮑﺲ ﮐﺎﻟﻴﻨﻴﮑﻮس " ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ و دوﻟﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪﻩ اﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب هﺮ ﺻﺪاﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  .ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ
اوﺿﺎع ﺑﺘﺪرﻳﺞ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺸﺮﯼ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ هﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ در ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ
در هﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اول ﭘﺲ از رﻓﺮم ﺳﺎزﻣﺎن " زﻣﻠﻴﺎاﯼ ووﻟﻴﺎ" )زﻣﻴﻦ و ﺁزادﯼ( را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺗﻼش ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ دهﻘﺎﻧﺎن و ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ ﺁﻧﻬﺎ از ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ
ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ رواﻧﻪ روﺳﺘﺎهﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺰار ﻣﺘﻮهﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن " زﻣﻴﻠﻴﺎ وو ﻟﻴﺎ " هﺪف ﺧﻮد را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺰار و ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﺠﺎت دهﻘﺎﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪﯼ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ هﺪﻓﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ  .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪن در
ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ و ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن دهﻘﺎﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮرﯼ در ﻣﻴﺎن ﺷﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ
از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ هﺪﻓﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ  .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﺗﺮور راﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺮور" ﺷﺎهﺰادﻩ ﮐﺮوﭘﺘﻮﮐﻴﻦ " )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﺧﺎرﮐﻮف ( و
"ژﻧﺮال در ﻧﺘﻠﻦ")رﻳﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ( و ﭼﻨﺪ ﺗﺮور ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دﻳﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮور ﻧﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺰار اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوم " ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺒﺮد از ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .
ﺁﻳﺰاﮎ دو ﻳﭽﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرگ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺰار در اﻳﻦ دورﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  ":ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰار
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻴﻤﻮن ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ  ....اﻳﻦ ﻣﺮد ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮش را در ﻧﻮﻣﻴﺪﯼ هﻼﮐﺖ ﺑﺎرﯼ
ﮔﺬراﻧﺪ و ﻣﺪام از ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﻴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺨﺖ ﮐﻪ او را ﭼﻮﻧﺎن ﺟﺎﻧﻮرﯼ ﻣﯽ ﺗﺎراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻤﺒﻬﺎ و ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ هﺎﻳﺸﺎن ﺗﺎ دور
اﻓﺘﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻮﺷﮑﻬﺎﯼ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﻌﻘﻴﺒﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺗﺰار ﺗﺎوان ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ اﻣﻴﺪهﺎﯼ را ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮد
")(۵
ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اول ﻣﺎرس  ١٨٨١ﺗﺰار را از ﭘﺎﯼ در ﺁورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮﯼ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ  .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯼ از اﻟﮑﺴﺎﻧﺪردوم در ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و
اﻋﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎرودﻧﻴﮑﯽ روﯼ ﻣﯽ ﺁورد .
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻩ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﻴﻪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ١٨٧٠ﺗﺎ  ١٨٩٠هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ ﻧﻄﻔﻪ هﺎﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ  ١۶ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ رﻓﺎهﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻓﺎﺑﺮﻳﮏ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺷﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ  .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺁﮔﺎهﯽ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺳﺎل  ١٩٧۵در ﺷﻬﺮ اودﺳﺎ ﺑﻨﺎم
" اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ " ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ٨ﺗﺎ  ٩ﻣﺎﻩ از ﺳﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰارﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ ﺁن دﺳﺘﮕﻴﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و رواﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﻣﺎ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ راﻩ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
دﻳﮕﺮﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ  .در ﺳﺎل  ١٨٧٨در ﺷﻬﺮ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ " اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻤﺎل روس" ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  .اﻳﻨﺒﺎر اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ازﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ و هﺪف ﺧﻮد را " ﺑﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰارﯼ " اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاهﺎن – ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن  ،ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺁزادﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺸﮑﻞ و ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎﯼ ﺁن ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺣﺪود دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ  .اﻳﻦ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ در اﮐﺜﺮ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ دورﻩ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰارﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ دورﻩ را ﻣﯽ
ﺗﻮان رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد  .در هﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ وﺳﻴﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد  .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺁﻣﺎرهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ١٨٨١ﺗﺎ ١٨٨۶ﺑﻴﺶ از  ۴٨اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮﯼ رخ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﻪ  ٨٠هﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ  .و اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ
دهﺪ .
در ﺳﺎل  ١٨٧٩ﮔﺮاﻳﺸﯽ از درون ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎرودﻧﻴﮑﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ را در
ﺳﺎل  ١٨٨٣ﺑﻨﺎم ﮔﺮوﻩ " ﺁزادﯼ ﮐﺎر" ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد  .گ  .و  .ﭘﻠﺨﺎﻧﻮف اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ را رهﺒﺮﯼ و هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﺎرهﺎﯼ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻠﻘﻴﺎت ﺧﻮد از ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ درﺷﺮاﻳﻂ روﺳﻴﻪ ﺑﻮد  .و از ﺑﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪﯼ از ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .
ﺣﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ هﻤﭽﻨﺎن روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ رود  .ﻣﺤﻔﻞ "ﺁ زادﯼ ﮐﺎر" ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻞ دوم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻧﮕﻠﺲ اﺗﻮرﻳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺁن ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در هﺪاﻳﺖ ﺁن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ  .ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ هﺎﯼ
روﺳﻴﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻞ دوم و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ  .و هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮات ﺗﺌﻮرﻳﮏ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎﯼ روس ﺑﺎ ﭼﻪ
اﺷﺘﻴﺎﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺂ ﺧﻂ ﻓﮑﺮﯼ ﺧﻮد را از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و رهﻨﻤﻮدهﺎﯼ او ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در زﻣﺎن ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮادﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد  .هﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺘﺎب " ﻳﺎدهﺎ " ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﻳﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﻳﺎ و ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺷﺘﻴﺎﻗﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دهﻨﺪ .
دردهﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﻣﺤﺎﻓﻞ وﺳﻴﻌﯽ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺑﺰرگ روﺳﻴﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
اﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ  ،ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﻴﻦ در هﻤﺎن اوان ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ در ﺳﺎل  ١٩٩٣ﺑﺎ ﺁن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻼس هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ دهﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﮎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از اوﺿﺎع ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ در روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﯼ اﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﺪ .
او در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺎدﯼ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ هﻤﺎﻧﻨﺪ " ﺟﺰوﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ " و ﻳﺎ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت "وﻳﺎ "در ﺑﺎرﻩ اﻋﺘﺼﺎب " و ﻧﻴﺰ "ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪﻳﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ" و" دادﮔﺎهﻬﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ "و
هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻠﻨﺪ ﯼ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎﯼ "دوﺳﺘﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻴﺎﻧﻨﺪ ؟" و "ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ در روﺳﻴﻪ" ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ .
ﻟﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٨٩۵ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و در ﻳﮏ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﺑﻨﺎم " ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ " ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد  .ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺰرگ اﺗﺤﺎدﻳﻪ "ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ" ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻋﺘﺼﺎب  ٣٠هﺰار ﻧﻔﺮﻩ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ در ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد و ﻳﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ
اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد  .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰارﯼ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
را از  ١۶ﺗﺎ ١٨ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ١١و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪود ﮔﺮداﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺁن روزهﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻴﺮوزﯼ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ ﺁﻣﺪ .
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٨٩٨ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﻓﻞ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﻴﻪ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ٩ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪو دﻳﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻟﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﮔﻨﮕﺮﻩ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺁن هﻨﮕﺎم در ﺳﻴﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ زودﯼ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯼ ﺁن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻨﮕﺮﻩ اول ﻋﻤﻶ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در "ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﺣﺰب واﺣﺪ" ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد  .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در اروﭘﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ روﺳﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﯽ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را
ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻨﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .دهﻬﺎ هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻴﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درﺁﻣﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ  ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﻴﮑﺎرﯼ و
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ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در اوﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮد  .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ و ﺑﺎﺗﻮم و رﺳﺘﻮف ﮐﻨﺎر دن و ﺷﻬﺮهﺎﯼ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ در هﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺛﺮات و داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﻨﺎن وﺳﻴﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ ﺑﺰرگ
دهﻘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  ١٩٠٢ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرش هﺎﯼ دهﻘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  .و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ٣٠هﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺁن ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .
ﻟﻨﻴﻦ در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻈﺮﯼ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯼ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺑﻴﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﻳﺴﺎن او ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﭘﺎﯼ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ  ،ﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯼ و ﭼﻪ در ﭘﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد  .ﺧﺼﻮﺻﺂ ﮐﻪ در هﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎدﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﻴﻪ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﮐﻪ در ﺁن دورﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ رود  .ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯼ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁن را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد  .ﮐﺘﺎب "ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد "
ﻟﻨﻴﻦ در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪﻩ اﯼ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﻳﻔﺎء ﮐﺮد  .ﻟﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﻣﻌﻴﻨﯽ را در هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﻴﺰ در
"ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ رﻓﻴﻖ" ﭘﯽ ﻣﻴﺮﻳﺰد  .و در ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﻧﻴﺰ وﻇﺎﻳﻒ اﻧﻘﻼب را در ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﯼ ﺧﻮد
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮرژوازﯼ در اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوادﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ روس ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ و در ﺳﺎل
 ١٩٠٣ﺁﻧﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .دو ﮔﺮاﻳﺶ در ﮐﻨﮕﺮﻩ زادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،دو ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺖ .
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دوﮔﺮاﻳﺶ اﺑﺘﺪا از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺗﺪاوم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد  .ﻟﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ ازاﻳﻦ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﺣﺰب داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺸﻮد
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﺁهﻨﻴﻦ و ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﮔﺮاﻳﺶ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺮدن ﺁن داﺷﺖ  .اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺰب را ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺟﻨﺎح اﮐﺜﺮﻳﺖ )ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ( و ﺟﻨﺎح اﻗﻠﻴﺖ )ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ(  .در ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺮ
دو ﺟﻨﺎح ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﻧﻘﻼب اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺧﻮد
راﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ  .اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎح اﮐﺜﺮﻳﺖ و اﻗﻠﻴﺖ در ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ در
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪن وﻇﺎﻳﻒ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﻮد  .ﺟﻨﺎح ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻮرژوازﯼ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﻬﺪﻩ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﺁن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺑﻮرژوازﯼ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  .اﻣﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ هﺮ دو ﺟﻨﺎح اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدﯼ هﻨﻮز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﯼ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻤﯽ
رﻓﺖ (۶) .
در ﮐﻨﮕﺮﻩ دوم ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﻳﻦ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .و ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ
روﺳﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻮراهﺎ
در اواﺋﻞ ﻣﺎﻩ ژاﻧﻮﻳﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠۵در ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﺗﻴﻠﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ
زﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ٩ژاﻧﻮﻳﻪ هﻤﺮاﻩ ﮐﺸﻴﺶ ﮔﺎﭘﻮن ﮐﻪ در ﺁﻧﺮوزهﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﺁراﻣﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺰار و ﻋﻠﻢ هﺎﯼ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺰار ﺑﺮاﻩ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺰار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺗﺰار اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮم ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن در
راهﭙﻴﻤﺎﺋﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻠﻴﮏ ﺑﻪ راهﭙﻴﻤﺎﻳﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .هﺰار ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ روز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﭘﻴﺶ از دو هﺰار ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .و اﻳﻦ روز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ روﺳﻴﻪ ﺑﻨﺎم ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﻴﺎﻩ و
ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
اﻧﻘﻼب ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و هﻴﭻ ﮐﺪام از دو ﺟﻨﺎح ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
اﺧﺘﻼﻓﺎت در درون ﺣﺰب و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻢ و دور ﺑﻮدن از روﺳﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺗﺎ
5

ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﯼ داﺷﺘﻨﺪ در اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵ﺑﻪ روﺳﻴﻪ
ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﮑﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎﯼ روس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .
ﺷﻮراهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ  .در ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﻮراهﺎ ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ از هﻤﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ روس زودﺗﺮ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد )
ﻳﻌﻨﯽ در ﻣﺎﻩ ﻓﻮرﻳﻪ ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ  .او ازاوﻟﻴﻦ روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻮراهﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺁن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
را در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺷﻮرا ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﻳﺦ و دﺳﺖ ﮐﺎرﯼ در ﺗﻤﺎم وﻗﺎﻳﻊ  ،در
هﻴﭻ ﮐﺪام از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﺎن از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و ﻧﻘﺶ او ﻳﺎدﯼ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﺑﺰرگ را
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ اهﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮﻩ دادﻧﺪ  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ در ﮐﺘﺎب "ﻳﺎدهﺎ " ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﻳﺎ )هﻤﺴﺮ ﻟﻨﻴﻦ( ﻧﻴﺰ ﺣﺘﯽ اﺷﺎرﻩ و ﻳﺎدﯼ
از ﻧﻘﺶ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
در اواﺧﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺗﺰار و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁزادﻳﻬﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻌﻢ ﺁزادﯼ را ﻣﯽ ﭼﺸﻨﺪ  .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاﯼ  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  .در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮاﺑﺘﺪا در ﭘﺘﺮز ﺑﻮرگ و ﻣﺴﮑﻮ و ﺳﭙﺲ در
ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﻴﻪ ﺷﻮراهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  .اﻳﻦ ﺷﻮراهﺎ در اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻴﺎم هﺎ در ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮهﺎﯼ دﻳﮕﺮ روﺳﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرش هﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﺎوﮔﺎن
درﻳﺎﯼ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻴﺎم رزﻣﻨﺎ و ﭘﻮﺗﻴﻤﮑﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﻩ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻴﺎم ﺑﻮد  ،در ﺑﺴﻴﺎر از ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪﯼ هﺎﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .
در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﺮود  .او از هﻤﺎن ﺑﺪو ورود ﺧﻮد در ﺗﺪارﮎ ﻗﻴﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ازهﻴﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .دراﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ دﻳﮕﺮﯼ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻴﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .
ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁرام ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺰار را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد .
اوج اﻧﻘﻼب و ﻗﻴﺎم هﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺗﺰار را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد  ،او ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺗﻦ دهﺪ و ﺗﺎ
اﻧﺪازﻩ اﯼ ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺑﭙﺬﻳﺮد ودوﻣﺎﯼ دوﻟﺘﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دهﺪ  .ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻮر هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﺗﻮدﻩ اﯼ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ۶۵
ﻧﻔﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ در دوﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٠٧ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰارﯼ
ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯼ ﺧﻮد دوﻣﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم  ۶۵ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد و رواﻧﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ارﺗﺠﺎع اﺳﺘﻮﻟﻴﭙﻴﻦ
ﭘﺲ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ارﺗﺠﺎع ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم "ارﺗﺠﺎع اﺳﺘﻮﻟﻴﭙﻴﻦ " ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ  .اﻳﻦ دورﻩ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ١٩٠٨ﺗﺎ  ١٩١٢ﺑﻪ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ  ،ﺑﻪ دورﻩ ﯼ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات
از ﺁن ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ در درون ﻣﻨﺸﻮﻳﮑﻬﺎ و ﭼﻪ در درون ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺣﺰب ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻨﻴﺎدهﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ودر ﻣﺒﺎرزات ﻧﻈﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﻮزﻩ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎﯼ ﺿﺪ اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ هﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻴﻦ ﻟﻨﻴﻦ و ﭘﻠﺨﺎف
ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺁﻧﻬﺎ هﺮدو از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮد .
وﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ و در ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ  .اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺣﺰﺑﯽ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از ﺣﺰب ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد را ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد .
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ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ١٩١٢ﺗﺎ  ١٩١۴ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ارﺗﺠﺎع اﺳﺘﻮﻟﻴﭙﻴﻦ و ﺁﻏﺎز اﻋﺘﻼﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮﯼ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ  ،وﻟﯽ اﻳﻦ اﻋﺘﻼﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﻗﻮﯼ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺰارﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺰار ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد .
ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اول و اﻧﻘﻼب
ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٩١۴اﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺟﻬﺎن و اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ هﺎﯼ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻞ دوم ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ١٩٠٧در اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت و ﻧﻴﺰ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﭙﻨﻬﺎﮎ در ١٩١٠
وهﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎزل در ﺳﺎل  ١٩١٢ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﻪ
هﻤﺮاﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم ﻧﻴﺮوهﺎﯼ وﺳﻴﻌﯽ از ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﺰﻟﺰل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ
ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﻬﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻴﺰﻧﺪ  .ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﺪ  ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺁب ﮐﺎر ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .
ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻨﻴﻦ و اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺑﺰرﮔﯽ هﻤﭽﻮن روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻟﻴﺒﮑﻨﺸﺖ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر " ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﻴﺪ " در ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ در ﺁن ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻬﺎﻣﺖ وﻳﮋﻩ اﯼ را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﮑﺮد و ﮐﺎر هﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺎﺧﻴﺰد و ﺑﻪ اﻓﺸﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم ﺑﭙﺮدازد و ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻞ ﺳﻮم را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از اﺗﻘﻼﺑﻴﻮن ﺑﺰرﮔﯽ
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮزﻧﺪ .
ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺠﺎﯼ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ازﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ  ١٩١٧ﭼﻨﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .رهﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺁن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵در ﻓﻮرﻳﻪ از ﺳﻮﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در هﻤﺎن روزهﺎﯼ اول
ﺷﻮراهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵راﻩ را ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد  .در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز اول ﺗﻌﺪاد ۴٠
ﺷﻮراﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﭘﺘﺮز ﺑﻮرگ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  ،ﺷﻮراهﺎ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ دﻳﮕﺮ روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮﯼ
ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ  .درهﻤﺎن ﻣﺎﻩ هﺎﯼ اول ﺷﻮراهﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻗﺪرت ﻗﺪرت دﻳﮕﺮﯼ
ﻧﻴﺰ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوازﯼ و ﻣﺎﻟﮑﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺰار ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  .ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
 .در اﻳﻦ دورﻩ ﺷﻌﺎر ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراهﺎ ﺑﻮد .
ﻟﻨﻴﻦ در ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ وارد روﺳﻴﻪ ﺷﺪ  .ﺑﺎ ورود ﺧﻮد ﺗﺰهﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮر ﺁورﻳﻞ را ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  .ﺗﺰهﺎﯼ ﺁورﻳﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ رود و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ رﺳﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازﯼ ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ
ﺑﮕﺬارد .در هﻤﻴﻦ ﺗﺰهﺎ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ اﻗﺪاﻣﺎت را در ﺣﻮزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮوﯼ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن هﻤﻪ اراﺿﯽ و ﻣﺼﺎدرﻩ اﻣﻼﮎ ﻣﻼﮐﻴﻦ  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻠﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺁن و هﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳﻮﯼ ﺷﻮراهﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺷﻮراهﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 .در اﺑﺘﺪا اﮐﺜﺮ ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰهﺎﯼ ﺁورﻳﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازﯼ وﺑﻮرژوازﯼ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ  .دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺳﻮﺳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﯼ اﻣﺜﺎل ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ و ﺗﺴﺮﺗﻠﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  .ﺷﻮراهﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ زاﺋﻴﺪﻩ دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از
ﺁن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان وﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻠﺢ و ﺣﻘﻮق
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﺑﺠﺎﯼ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﺑﺮ ﮔﺰارﯼ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن روﯼ ﻣﯽ ﺁورد و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رهﺒﺮان اﻧﻘﻼب از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪﻩ اﯼ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻨﻴﻦ وزﻳﻨﻮﻳﻒ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ را ﻣﺠﺪدا ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ  .ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن ﻣﻮﻗﻊ در ﺷﻮراهﺎ اﻗﻠﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ) و اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮﻳﮑﻬﺎ و اس ار
هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ در اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هﺮ روزﻩ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﺷﺎن اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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در ﻣﺎﻩ اوت ژﻧﺮال ﮐﻮرﻧﻴﻠﻮف ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﻩ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  .دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاﯼ اﻣﺮ
ﺣﺘﯽ از ﺷﻮرش او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻟﻨﻴﻦ و ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻠﻒ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮرﻧﻴﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
دﻳﮕﺮﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺷﻮراهﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﺎرﮔﺮان دهﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺘﺪرﻳﺞ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻮراهﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺷﻌﺎر ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﻮراهﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ  ) .اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﺲ از ﻗﺪرت ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺳﻮﯼ
ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ( در ﺗﻤﺎم دورﻩ دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ هﻴﭻ ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد  .اداﻣﻪ
ﺟﻨﮓ و ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد  .ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﯼ ﻗﻴﺎم ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن داﺷﺖ  .ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺎ هﻮﺷﻴﺎرﯼ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  .دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻴﺰﻧﺪ )ﮐﺎﻣﻨﻒ و
زﻳﻨﻮوﻳﻒ(  .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاﯼ ﻗﻴﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و هﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺳﺮﯼ ﺁن در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دهﻨﺪ  .ﻟﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺎن اﺧﺮاج ﺁﻧﻬﺎ از ﺣﺰب ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ
دﻳﮕﺮاﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .در  ٢۵اﮐﺘﺒﺮ ﻗﻴﺎم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺪرت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  .و در هﻤﺎن روز دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺷﻮراهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد و
از ﻃﺮف ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻧﺘﻘﺎل هﻤﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻮراهﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد  .در ﮐﻨﮕﺮﻩ دوم ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺷﻮراهﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮروﯼ  ،ﺷﻮراﯼ ﮐﻤﻴﺴﺮهﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎﯼ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را در هﻤﺎن روزهﺎﯼ اول ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد:
-١ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
دهﻘﺎﻧﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .
-٢ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ از ﻣﻼﮐﻴﻦ و ﺳﭙﺮدن  ١۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﻴﺎﺗﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در دﺳﺖ ﻣﻼﮐﻴﻦ ﺑﻮد .
-٣ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ و ﺟﻨﮕﻞ هﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر .
-۴ﺟﺪاﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ از ﮐﻠﻴﺴﺎ و ﺁﻣﻮزش ﻣﺪارس از ﻣﺬهﺐ و ﻧﻴﺰ ﺁزادﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺬهﺐ و ﻳﺎ ﻻﻣﺬهﺒﯽ .
-۵ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاددهﺎﯼ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺑﻴﻦ روﺳﻴﻪ و ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ روﺳﻴﻪ و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎن .
-۶اﻓﺸﺎء ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺮاردادهﺎﯼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰار ﺑﺎﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ .
 -٧ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ زن وﻣﺮد ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ .
ﭘﺲ ازاﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﺳﺎل  ١٩١٨ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺳﺖ ﻟﻴﺘﻮﻓﺴﮏ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻴﻌﯽ از ﺧﺎﮎ
ﺷﻮروﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻟﻨﻴﻦ ﺁﺷﮑﺎرﺁ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻬﺸﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اش از هﻴﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ دوﻟﺖ
ﻧﻮﭘﺎﯼ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻮراهﺎ را در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﺑﻮدﯼ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ را
ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .راﻩ اﻧﺪازﯼ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻳﮑﯽ از هﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺑﺮاﯼ از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد  .دوﻟﺘﻬﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯼ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ  .ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺷﻤﺎر وﺳﻴﻌﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و رزﻣﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ  .دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ روﯼ ﻣﯽ ﺁورد و ﺑﻪ زور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ را از دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﺼﺎدرﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .دهﻘﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ از روﯼ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺁن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
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اﺛﺮات ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ از ﻳﮏ ﻃﺮف و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم هﻤﮑﺎرﯼ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از ﻃﺮﻓﯽ دﻳﮕﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دهﺪ  .ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﻴﻨﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻧﭗ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از وﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻼﺻﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ  .اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ از ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ١٩٢١ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢٩اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﻴﻪ را در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و اوﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮازهﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم  .در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺧﻮاهﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .
اداﻣﻪ دارد

 ٢١اﮐﺘﺒﺮ٢٠١٠

 28ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ١٣٨٩

زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ هﺎ
-١در ﮐﺘﺎب "ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ "ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ دهﺪ  .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ "ﻟﺸﮏ ﮐﻮﻻﻓﺴﮑﯽ "
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻢ وﻟﯽ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻮﺿﻴﺢ او در ﺑﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻢ  .از اﻳﻨﺮو ﺁن را در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .او ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :
"در هﺮ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺻﻔﺎت اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺣﺰب ﺳﺨﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎ و اﻗﺒﺎل ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اوج ﻗﺪرﺗﺶ رﺳﺎﻧﺪ و ﺟﻤﻠﮕﯽ رﻗﺒﺎﻳﺶ
را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  .او ﺁدﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ و ﮐﺎرﯼ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد  .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮﯼ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ؛ اهﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ  .ﻧﻪ وﺣﺸﺖ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﭼﻨﺪ روز اول ﺣﻤﻠﻪ ﯼ هﻴﺘﻠﺮ( و ﻧﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﭘﻴﺮوزﯼ  ،ﺑﺎدﻩ ﯼ ﻧﺨﻮت ﺳﺮﻣﺴﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ را از ﻗﺪرت ﻇﺎهﺮﯼ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﯽ داد  .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﯼ ﻣﻼل
ﺁور ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭼﻨﺎن ﺁﺳﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎدﻩ ﯼ ﺣﺰب هﻢ ﺁن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ  .ﺳﺒﮏ ﻣﺪرﺳﯽ او در ﺗﮑﺮار
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬارﯼ ﻧﮑﺘﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻗﺪرت و روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ  .ﺑﻪ زﻳﺮدﺳﺘﺎن زور ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  ،وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ – ﺧﻮاﻩ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺑﻮد ﺧﻮاﻩ ﻳﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﺧﺎرﺟﯽ  .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ،ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ  ،ﻣﺒﺎرز ﺑﯽ ﺑﺎﮎ راﻩ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و ﻳﺎ ارﺑﺎب " ﺑﯽ ﭼﻮن
وﭼﺮاﯼ" ﮐﺸﻮرش را ﺑﺎزﯼ ﮐﻨﺪ  .از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﺎدر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ را ﭼﻨﺎن ﺗﺪارﮎ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﻴﺎز هﻤﻪ ﯼ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺧﻮدش و ﺳﺮزﻧﺶ هﻤﻪ ﯼ ﺷﮑﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻳﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ) ".ﺟﻠﺪ ﺳﻮم –ص -٣٢ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻴﻼﻧﯽ(
-٢.رﻋﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮدﻩ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ زﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﺪ را اﺻﻮل رﻋﻴﺘﯽ ﺳﺮواژ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
-٣دﺳﻴﺎﺗﻴﻦ واﺣﺪ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ هﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
-۴ازﮐﺘﺎب در دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ -ص ۴٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل – ﺗﺮﺟﻤﻪ راﻣﻴﻦ ﺟﻮان .
 -۵ازﮐﺘﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻠﺪ اول ص  ١۵ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺰاﮎ دوﻳﭽﺮ – ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮ.
-۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺮ دو ﺟﻨﺎح در ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁزادﯼ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن  ،ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮرژوازﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .
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لنین و بلشویکها و انقالب اکتبر

بخش دوم

رحمت خوشکدامن

در بخش اول این نوشته اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه روسیه را (در اواخر قرن نوزدهم و اوئل قرن بیستم )
بررسی کردم  .حال دربخش دوم این نوشته به مهمترین اشتباهات لنین و بلشویکها می پردازم  )1(.اشتباهاتی که از
درون آن  ،در شرایط اقتصادی  -اجتماعی پس از انقالب اکتبر ،گرایشی زاده می شود که توانست به گرایش اصلی
حزب تبدیل گردد و دولت کارگری را از مضمون تهی سازد )2(.
دومرحله ای کردن انقالب
در اواخرقرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم نظام سرمای داری در روسیه به نظام مسلط اقتصادی جامعه تبدیل می شود .
اما آهنگ آزاد سازی نیروی کار از روستاها و کارگری شدن جامعه بسیار کند پیش می رود  .و درصد وسیعی از
دهقانان برای برآوردن نیازهای روزمره زندگی شان باالجبارچاره ای جز پرداختن به کار کشاورزی نمی دیدند  .از
اینرو در کنار دوطبقه اصلی جامعه  -طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار ، -طبقه ی دیگری بنام طبقه دهقانان وجود
داشت که از نظر کمی و کیفی جایگاه مهمی را در مبارزه و صف بندی طبقاتی به خود اختصاص می دهد  .چنین
وضعیتی باعث می شود که هیچ حزب سیاسی جدی نتواند نسبت به این موضوع بی توجه باشد  .چگونگی پیوند و
اتحاد با دهقانان به یکی از حلقه های اصلی بحث های نظری در بین نیروهای انقالبی و اپوزیسیون تبدیل می گردد .
و این موضوعی بود که غالب نمایندگان فکری اقشار و طبقات به اهمیت آن واقف بودند  .ویژگی نظام سرمایه داری
در روسیه باعث می شود که رشد آرایش طبقاتی در آنجا با کشورهای کالسیک سرمایه داری تفاوت داشته باشد  .این
تفاوت نمی توانست در تحلیل نیروهای انقالبی منعکس نگردد .
سوسیال دموکراتها به همین علت ( عقب ماندگی اقتصادی و آرایش طبقاتی ) انقالب روسیه را انقالبی بورژوایی
ارزیابی می نمایند  .اختالفات دوجناح حزب (بلشویک و منشویک ) در این حوزه پیرامون ظرفیت بورژوازی متمرکز
می گردد .منشویکها می گفتند  ،چون انقالب ماهیت بورژوایی دارد  ،بنابراین بورژوازی باید رسالت رهبری و
هدایت انقالب را نیز به عهده داشته باشد  .حال آنکه بلشویکها با آنکه با آنها در ماهیت انقالب هم نظربودند  ،ولی
چنین ظرفیت مبارزاتی برای بورژوازی قائل نبودند و چنین اعتقادی داشتند که بورژوازی از وحشت مبارزات
کارگری به سازش با تزار تن خواهد داد  .اما هر دو جناح در یک چیز با هم وجه اشتراک داشتند و آن دو مرحله
ای کردن انقالب و ایجاد دیوار چین بین مرحله اول و مرحله دوم انقالب بود  .لنین در این دوره با آنکه این اعتقاد را
بیان می کرد که نباید بین این دو مرحله دیوار چین کشید  ،خود عمال چنین کاری را انجام می داد  .بیاد بیاورید انتقاد
لنین را نسبت به کون پاریس که یکی از مهمترین دالیل شکست آنرا عدم تفکیک وظایف دموکراتیک انقالب از
وظایف سوسیالیستی می دانست .
چنین نظری در یک جامعه ای که نظام مسلط آن را سرمایه داری تشکیل می دهد  ،نمی تواند درست باشد  .چرا که
اوال در جامعه سرمایه داری طبقه ای به نام طبقه کارگر بوجود آمده که در مقابله با بورژوازی قرار دارد  .ثانیآ
یرای طبقه بورژوازی خنثی کردن مبارزات کارگری اهمیت دارد  .تاریخ مبارزه طبقاتی این موضوع را به ثبوت
رسانده که بورژوازی برای مقابله با طبقه کارگر دست به سوی اتحاد با ارتجاعی ترین نیروها نیز دراز خواهد کرد .
ثالثآ طبقه کارگر نمی تواند خود را در یک نظام سرمایه داری برای اجرای وظایف دموکراتیک انقالب محدود نماید .
بلکه با تلفیق بین این دو( وظایف دموکراتیک وسوسیالیستی ) می تواند به سوی سوسیالیسم گام بردارد  .نظری که به
علت عقب ماندگی سرمایه داری در یک کشور  ،انقالب را به دو مرحله تقسیم می کند و بر این اعتقاد است که ابتدا
باید وظایف انجام نشده دموکراتیک عملی گردد و بعد نوبت به وظایف سوسیالیستی می رسد  .در دنیای واقعی عمال
اتحاد با بورژوازی را تبلیغ خواهد کرد و اجرای وظایف سوسیالیستی را به روز معشر حواله خواهد داد  .این عده از
رفقا بر این اعتقادند که با اجرای وظایف دموکراتیک موانع موجود از نظر سیاسی و اقتصادی برداشته خواهد شد و
شرایط برای وظایف سوسیالیستی بوجود خواهد آمد  .این توضیح ظاهری منطقی دارد  .اما ماجرا ازاین قرار است که
طبقه کارگر برای بدست آوردن همین خواستهای همگانی و دموکراتیک باید از آن فراتر رود و در راستای انجام
وظایف سوسیالیستی انقالب پیش رود .
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بنابراین در یک جامعه سرمایه داری خصوصآ در قرن بیستم و یکم  ،تفکیک کردن وظایف دموکراتیک و
سوسیالیستی چیز بسیار نادرست و نامفهومی است )3( .
آگاهی طبقاتی و جنبش خود بخودی
اکثر رهبران تراز اول بین الملل دوم و سوسیال دموکراسی پیرامون این موضوع اتفاق نظر داشتند  .و بر این اعتقاد
بودند که جنبش خود بخودی تنها قادر خواهد بود به آگاهی اتحادیه ای دست یابد  .آگاهی طبقاتی از بیرون به درون
جنبش کارگری برده می شود و رسالت این کار نیز بعهده روشنفکران است که طبقه کارگر را رهبری می کنند و
ضرورتهای مبارزه سیاسی و آگاهی طبقاتی را به آنها آموزش می دهند  .این نظر اولین بار از طریق کائوتسکی وارد
جنبش سوسیال دموکراسی می شود که لنین به دفاع از این نظر می پردازد  )4(.او در کتاب چه باید کرد آنرا چنین
توضیح می دهد ":گفتیم که آگاهی سوسیالیستی در کارگران اصوآل نمی توانست وجود داشته باشد  .این آگاهی فقط از
خارج محیط کارگری می توانست بدان محیط برده شود  .تاریخ تمام کشورها گواه بر آنستکه طبقه کارگر تنها با
نیروی خودش به چیزی جز به آگاهی تردیونیونی ستی یعنی اعتقاد به ضرورت گرد آمدن در اتحادیه ها و مبارزه با
کارفرمایان و واداشتن دولت ها به وضع این یا آن قانون مورد نیاز کارگران و غیره  ،نمی تواند برسد و ولی آموزش
سوسیالیسم زاییده آن تئوری های فلسفی  ،تاریخی و اقتصادی است که نمایندگان با سواد طبقات توانگر یعنی
روشنفکران تدوین کرده اند  )5(".او کمی پائین تر از کائوتسکی که در آن زمان رهبر تئوریک جنبش سوسیال
دموکراسی و مهمترین مرجع به حساب می آمد  ،در اثبات نظر خود نقل و قول می آورد که " آگاهی سوسیالیستی و
مبارزه طبقاتی به موازات هم پدید می آیند  ،نه یکی از دیگری  ....،مگر نه اینست که سوسیالیسم کنونی نیز در مغز
افرادی از این قشر پدید آمد و توسط آنها به مغز پرولترهای دارای رشد فکری برجسته انتقال رفت  ....بدین سان
آگاهی سوسیالیستی عنصری است که از برون وارد مبارزه طبقاتی " می شود ".
چنین نظری پیدایش تئوری انقالبی و سوسیالیسم علمی را ساخته و پرداخته ذهن نخبه گان و روشنفکران بورژوازی
و بر فراز مبارزه طبقاتی می بیند  .و عمال تئوری انقالبی را از مبارزه طبقاتی جدا می کند و رابط ذهن و عین را
یک طرفه وغیر دیالکتیکی در نظرمی گیرد  .تنها روزا لولزامبورگ به نوعی با این نظریه به مخالفت برمی خیزد .
اما او نیز نتوانست رابطه عنصر آگاه و جنبش کارگری را به شکل ارگانیک و دیالکتیکی دریابد  .او اهمیت جنبش
خود انگیخته را آنقدر باال می برد که هیچ تفاوتی بین عنصر آگاه و ناآگاه نمی گذاشت  .و به نوعی نظریه اش به
ستایش از حرکات خود بخودی درمقابل عنصر آگاه معطوف بود .
بسیاری از رفقا و صاحب نظران مارکسیست برای توجیه این نظر به رابطه جایگاه حزب و طبقه می پردازند  .آنها
مخالفین این نظر را متهم می کنند که رابطه عنصر آگاه و جنبش کارگری را در نظرنمی گیرند و مبارزات کارگری
را در چارچوب مسائل اقتصادی و صنفی محدود می سازند .این رفقا نپذیرفتن تز" آگاهی طبقاتی از بیرون به درون
جنبش کارگری"  ،را مترادف با تنزل دادن و ندیدن نقش عنصر آگاه و رابطه اش با جنبش کارگری می دانند  .حال
آنکه این موضوع هیچ ربطی به این قضیه ندارد  .و پرواضح است که طبقه کارگر درجریان مبارزه عناصر آگاه را
تولید می کند و حتی عناصری از طیف های بورژوازی و خرد بورژوازی از پایگاه طبقاتی شان جدا می شوند و به
سمت جانبداری ازمنافع طبقه کارگر روی می آورند  .چنانکه مارکس در این باره می گوید ":بنابراین  ،درست مانند
دوره های پیشین که از اشراف به بورژوازی می پیوست  ،اکنون نیز بخشی از بورژوازی به ویژه ایدئولوک های
بورژوازی که از لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کلیت خود درک کرده اند  ،جانب پرولتاریا را می گیرند )6( ".
همین بخش آگاه مسائل جنبش طبقه کارگر را تئوریزه می کند و در عین مشارکت در مبارزه طبقاتی کارگران خود
نیزآموزش می بینند  .بنابراین چنین انتقادی از سوی این دسته از رفقا بی معنی می باشد  .حال آنکه طرفداران تز
آگاهی از بیرون ناآگاهانه چنین صالحیتی را در روشنفکران جدا ازطبقه کارگر می بینند فکر می کنند که آگاهی
طبقاتی چیز بسته بندی شده ای است که کافی ست که روشنفکران با صالحیت آنرا فراگریند و به مغز طبقه کارگر
ببرند  ،آنوقت همه چیز حل خواهد شد و طبقه کارگر به آگاهی طبقاتی دست خواهد یافت ؟!! .
این نظر متوجه نیست وقتی که می گوید از بیرون یعنی بیرون از محیط کارو کارخانه  ،یعنی بیرون از آنجائی که
کارگر هر روزه برای بدست آوردن حق و حقوق خود مبارزه می کند  ،یعنی بیرون از مبارزه طبقاتی  .این نظر
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شرایط ویژه شکل گیری هر جامعه سرمایه داری را در نظر نمی گیرد و برای تمامی جوامع سرمایه داری یک نسخه
از قبل آماده شده ای بنام آگاهی طبقاتی دارد  .این نظر به ظاهر روی نقش ذهن تکیه می کند اما ذهنی که در ارتباط با
عین نیست  .حال آنکه ذهنی که در ارتباط با عین نباشد بی مفهوم است  .چنین فورمولی رابطه دیالکتیکی ذهن و عین
را در نظر نمی گیرد و آنها را در یک رابطه ارگانیک نمی بیند .
عده ای ازرفقا برای اثبات و توجیه چنین درکی به نوشتهای انگلس پناه می برند و قسمتهای از کتاب آنتی دورینگ را
شاهد می آورند و چنین استدالل می کنند که مارکس نیز کتاب آنتی دورینگ را خوانده بود و این بدین مفهوم است که
او با کلیت آن توافق داشت که آنرا به عنوان محصول مشترک شرکت به چاپ می رسانند  .در پاسخ به این عده از
رفقا باید گفت حتی اگر تمام اینها درست باشد و ما بپذیریم که آن دومرد بزرگ پیرامون جزء به جزء کتاب توافق
کامل را داشتند  ،باز هم نمی توان از چنین نظری دفاع نمود  .برای توضیح این موضوع مثالی می آورم  .در سال
1867برای اولین بار جلد اول کتاب کاپیتال منتشر می گردد  .در چاپ های بعدی نکات اشتباه و مبهمی که در آن
وجود داشت تصحیح می گردد  .ازجمله رابطه انسان و طبیعت و این برداشت طبیعی و تاریخی که تمام جوامع
بشری مرحله ای سرمایه داری را طی خواهند کرد و غیره  ..در چاپ 1872به زبان انگلیسی این نکات اصالح می
گردد  )6(.این مطلب بدین معناست که می تواند چنین ناروشنی های در هر کتاب مهمی وجود داشته باشد  .مهم این
است که ما چنین نظریه ای را درست می دانیم یا نه !
عده ای دیگراز رفقا نیز چنین ادعای دارند که این نظر تنها در کتاب چه باید کرد طرح گردیده است و بعدها از سوی
خود لنین نسبت به مواضع طرح شده دراین کتاب انتقاد شده و او خود گفته که در آن زمان ما میله را به طرفی دیگر
زیادی خم کرده بودیم .
چنین چیزی واقعیت دارد و لنین در باره کتاب چه باید کرد انتقاداتی را عنوان کرده است  ،ولی هیچ گاه انتقادش
متوجه این نظر که -آگاهی طبقاتی از بیرون به درون طبقه کارگر برده می شود -نداشته است  .اوبه این موضوع تا
آخر زندگی اش وفادار می ماند  .یا به عبارتی واضح تر لنین مارکسیسم را به عنوان یک سیستم ایدئولوژی می دید و
چنین فکر می کرد که وظیفه روشنفکر بردن این ایدئولوژی به درون جنبش خود بخودی است و وظیفه طبقه کارگر
نیز آموختن این ایدئولوژی است  .و اگر طبقه کارگر چنین رسالتی از خود در یادگیری این ایدئولوژی نشان ندهد به
دام ایدئولوژی بورژوازی می افتد .
لنین بارها در نوشته های خود می گفت که نباید از موضع دگماتیسم با مارکسیسم برخورد کرد ولی خود با تبدیل
مارکسیسم به یک سیستم ایدئولوژی  ،بدتر ازهر دگماتیسمی با آن برخورد می کرد  .نوشته های لنین مدام به تکرار
این موضوع می پرداخت  -یا ایدیولوژی پرولتری یا ایدئولوژی بورژوازی  -حد وسطی وجود ندارد و وظیفه ذهن
آگاه (روشنفکر ) نیز آموزش این ایدئولوژی به طبقه کارگر است .
لنین فکر می کرد غفلت در چنین کاری موجب خواهد شد که طبقه کارگربه سمت بورژوازی و ایدئولوژی بورژوازی
روی آورد .
از اینروست که لنین در سالهای پس از انقالب اکتبر با آنکه شاهد رشد بوروکراسی در داخل حزب بود و می دید که
قدرت کارگری از مضمون تهی می گردد  ،به جای دامن زدن به دموکراسی توده ای ورادیکال و مقابله با نوزاد عظیم
الجثه که در حال رشد بود  ،به انتقاد از خصائل منفی رهبران اکتبر پسنده می کند و امیدوار بود که با بر طرف
شدن این خصائل جلو رشد بوروکراسی گرفته شود  .راه حل لنین افزایش تعداد اعضای کمیته مرکزی و رساندنش به
 55تا  155نفر بود  .براستی چه تاثیری می توانست چنین پیشنهادی با توجه به اینکه در جامعه هیچ گونه اندیشه
مخالفی شرایط بیان و متشکل شدن نداشت وحزبی که برمبنای ایدئولوژیک تمام قدرت را در دست خود متمرکز کرده
بود  ،داشته باشد ؟!!
بنیادهای فکری فلسفی لنین
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لنین در حوزه فلسفی دو بارنظرات خود را در رابطه با بحث های که دربین سوسیال دموکراسی جاری بودمطرح می
کند و یکبار نیز در سال  1914به تردیدهای می افتد و می رود که به نظرات جدیدی دست یابد  .اما تا به آخر پیش
نمی رود  .برای روشن شدن مطلب به توضیح آنها می پردازم .
باراول دوره ای است که از طرف پوپولیستها به پایه های نظری مارکسیسم حمله می شود  .نماینده این گرایش
میخائیلفسکی است  .او انتقاد خود را به مارکسیسم در دو حوزه متمرکز می کند :
اول اینکه به نظریه مبارزه طبقاتی و درک مادی تاریخ مارکس انتقاد می کند و می گوید که مارکس در هیچ کدام از
نوشته های خود به تشریح این موضوع نپرداخته است و او حتی در کتاب کاپیتال (که انبوهی از مدارک جمع شده
)نیز این موضوع را مسکوت گذاشته است .
دوم اینکه میخائیلفسکی چنین نظری را به مارکس نسبت می دهد که نظریه اش بر پایه سه گانه هگلی استوار است و
همه چیز را می خواهد از طریق تز و آنتی تز و سنتز توضیح دهد .
لنین در مقابله با او در کتاب " دوستان خلق کبانند وچگونه بر علیه سوسیال دموکراتها می جنگند "به این دو موضوع
اشاره می کند و توضیح می دهد که مارکس در تمام نوشته های خود از جمله بزرگترین اثر زندگی خود کاپیتال که
 25سال برای نگارش آن نیرو صرف کرده و کوهی از مدارک برای آن جمع نموده به این موضوع پرداخته و برای
اولین بار به جامعه شناسی در تاریخ بشری مبنای علمی داده است  .لنین پس از تشریح این موضوع می گوید ":
اکنون پس از پیدایش "کاپیتال " درک مادی تاریخ یک فرضیه نبوده بلکه یک اصل مسلم علمی است " " حال آیا می
توانید مضحکتر از این چیزی را پیش خود تصور نمائید که اشخاصی پیدا شده اند که توانسته اند پس از خواندن
"کاپیتال" ماتریالیستی در آنجا پیدا نکنند ! آقای میخائیلفسکی با حیرتی صادقانه می پرسد کجاست آن ؟ او مانیفست
کمونیستی را خوانده است بدون اینکه توجه کند توضیحیکه آنجا درباره نظامات معاصر – اعم از قضائی  ،سیاسی ،
خانوادگی  ،مذهبی و فلسفی – داده است ماتریالیستی است و حتی انتقاد از تئوریهای سوسیالیستی و کمونیستی هم ،
ریشه های این نظامات را درفالن یا بهمان روابط تولیدی تجسس نموده و کشف می کند  .او فقر فلسفه را خوانده است
بدون اینکه توجه کند که جامعه شناسی پرودن در آنجا از نقطه نظر ماتریالیستی تحلیل شده است و انتقاد از راه حل
پیشنهاد ی پرودن در باره مسائل تاریخی گوناگون از اصول ماتریالیسم منشاء میگیرد و اشارات خود مولف درباره
اینکه اطالعات الزمه برای حل این مسائل را درکجا باید جستجو نمود  ،همه به اشاره بروابط تولیدی منجر می شود .
او کتاب کاپیتال را خوانده است بدون اینکه توجه کند که  ".......حال " هر شخص آشنا با مارکس ممکن بود با سئوال
دیگری جواب بدهد  :در کدام اثر است که مارکس درک مادی خود را نسبت به تاریخ تشریح نکرده است ؟ " ()7
در مورد دومین ادعای آقای میخائیلفسکی که مارکس را به پیروی از احکام سه گانه هگلی متهم می کند چیز تازه ای
لنین بیان نمی کند و چرا که همان اتهامی بود که دورینگ به مارکس می زد  .در این باره نیز انگلس در کتاب
مشهورش به نام آنتی دورینگ به نقد این اتهام پرداخته بود و لنین در مقابله با نظرات میخائیلفسکی همان دالیلی که
انگلس در آن کتاب آورده بود را تکرار می کند و این موضوع را توضیح می دهد که مارکس هیچ گاه نخواست که بر
اساس اصل سه گانه ای که هگل طرح می کرد (یعنی تز – آنتی تز – سنتز ) موضوعی را به ثبوت برساند  .مارکس
در بررسی هایش از این منطق پیش می رفت که پروسه رشد وتغییر و تحول پدیده ها را دنبال کند و اگر تصادفا گاهی
معلوم می شد که به اصل سه گانه هگل نزدیک است هیچ جای تعجبی وجود ندارد چرا که در واقعیت های جاری
بسیاری از مسائل را می توان بدان شکل مشاهده کرد  .ولی این بدین مفهوم نیست که ما در رابطه با هر موضوعی
چنین بپنداریم که چنین مسیری را طی خواهد کرد  .برای مارکس یک چیز مهم بود و آن کشف قانون پدیده ها
خصوصآ قانون تغییر و تکامل و بدل گشتن آنها از یک شکل به شکل دیگر  ،از یک طرز مناسبات اجتماعی به طرز
دیگر مناسبات اجتماعی .
بار دوم دوره ای است که در درون بلشویکها گرایشی فلسفی برای آشتی دادن مارکسیسم با مذهب ایجاد می گردد  .این
گرایش گرچه از سال  1954از سوی باگدانوف به صورت جنینی اش طرح گشته بود اما در سالها ی ارتجاع استولی
پین به صورتی علنی به یکی از مسائل مورد مشاجره در بین سوسیال دموکراسی تبدیل می گردد  .باگدانف که نماینده
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اصلی این نظر به شکل مدون شده ای در یک مجموعه مقاالت بنام " مطالعاتی در فلسفه مارکسیسم " همراه با مقاالتی
از لوناچارسکی  ،نازارف  ،سووروف  ،برمن  ،یوشکویچ و گلفاند  ،به این موضوع می پردازد  .همین امر باعث می
گردد که بحث داغی در درون سوسیال دموکراتها خصوصآ بلشویکها صورت گیرد وحتی رابطه لنین با باگدانف تیره
شود  .ماکسیم گورکی برای رفع اختالفات و تبادل نظر آنها را دور هم جمع کند  .لنین که با میلی در آن جمع شرکت
می کند و بر اساس توضیحاتی که کروپسکایا در پیرامون این قضیه در کتاب "یادها " می دهد  ،ناراضی بر می گردد
 .کروپسکایا می گوید که هیچ نتیجه ای برای لنین نداشت جزء اینکه به مطالعات عمیق پیرامون مسائل فلسفی روی
آورد  .در سال  1958موفق می گردد که کتاب خود را بنام " ماتریالیسم وامپریو کریتیسیسم " رادر نقد نظرات
باگدانف منتشر نماید  .در این کتاب لنین به پایه های نظری باگدانوف که به ماخ فیزیک دان و آوراناریوس جامعه
شناس وصل بود حمله می کند  .این کتاب که اولین کتاب فلسفی لنین است که به طور سیستماتیک برعلیه نظرات ماخ
و آواناریوس نوشته می شود  .این اثر لنین دارای عیب و نقص های است که خود لنین نیز بعدها از آن به عنوان یک
اثر " ناقص و معیوب " نام می برد  .ع لت این امر هم این بود که لنین در این اثر درباره نظریه شناخت چنین نظری
ارائه می دهد که شناخت ما رونوشت ساده واقعیت است  .البته چنین نظری را لنین در کتاب ها و مقاالت دیگری نیز
طرح کرده است از جمله در کتاب دوستان خلق کیانند می گوید  :تراوش فکر فقط انعکاس دنیای مادی است " و یا
در نوشته های دیگری شناخت را بازتاب ساده واقعیات می داند .ولی با همه این احوال کتاب ماتریالیسم و
امپریوکریتیسیسم در آن شرایط توانست اثرات مثبتی در خنثی کردن گرایش باگدانف در جنبش کارگری روسیه داشته
باشد .
تا سال  1914لنین نظرات فلسفی اش فراتر از چارچوب نظرات پلخانف نمی رفت  .یعنی آن دو هرچند در مسائل
تاکتیکی با هم اختالف داشتند و در دوقطب مخالف قرار می گرفتند ولی در حوزه فلسفی با هم وجه اشتراک اساسی
داشتند  .لنین برای پلخانف نقش و جایگاه ویژه ای قائل بود  .اما باشروع جنگ جهانی اول و روی آوری تقریبا تمام
بین الملل دوم به سوی پشتیبانی از جنگ  ،لنین را بر آن داشت که برای علت یابی پایه هالی فلسفی این حرکت به
مطالعات عمیق فلسفی روی آورد  .اولین کاری که لنین انجام می دهد مطالعه هگل است  .به قول رایا دونایفسکایا "
اگر هم هگلی وجود نمی داشت او آن را خلق می کرد " .او بیشتر وقت خود را درسال  1914در کتابخانه برن سپری
می کند  .لنین با مطالعه هگل به نظرات جدیدی دست می یابد و به این نتیجه می رسد که " شناخت نه تنها بازتاب
جهان عینی است بلکه آنرا نیز می آفریند " .این نظر با نظری که در کتاب "ماتریالیسم وامپریوکریتیسیسم " طرح
کرده بود تفاوت اساسی داشت  .او در یاداشتهای خود که بنام "یاداشتهای فلسفی "مشهور است به نتایجی می رسد که
با بنیان های فکری قبلی اش تفاوت کیفی داشت  .لنین با خواندن هگل برای اولین بار پلخانف را در کنار خود نمی
بیند و به نظرات او حمله می کند و می گوید  " :پلخانف نه از دیدگاه دیالتیک ماتریالیستی بلکه از دیدگاه ماتریالیستی
خام  ،مکتب کانت ( و الادری گرایی را درکل ) مورد انتقاد قرار می دهد  ...در ابتدای قرن بیستم  ،مارکسیستها
مکتب کانت و هیوم را از زاویه ی فوی رباخی ( و بوخنری ) مورد انتقاد قرار می دادند و نه از دیدگاه هگلی  .درک
کامل سرمایه مارکس  ،به ویژه نخستین فصل آن  ،بدون مطالعه و فهم کل منطق هگل غیر ممکن است  .در نتیجه ،
هیچ کدام از مارکسیست های نیم قرن گذشته مارکس را درک نکرده اند !!"( )8این موضوع شامل حال خود او نیز بود
 .یعنی  55سال از پیدایش مارکسیست گذشته بود و هیج کدام از مارکسیستها مارکسیست رادرک نکرده بودند )9(.
اما با این وجود او نتوانست چیزی را که پس از خواندن هگل خصوصآ علم منطق او به آن رسیده بود گسترش دهد ،
از اینرو تا زمانی که زنده بود آنها را به چاپ نمی رساند و در مقابل آنها سکوت اختیار می کند  .بنابراین می توان از
اینجا چنین نتیجه گرفت که گرایشی جدید فلسفی در لنین پدیدار می شود ولی تمایل غالب فکری او به سمت گرایش
قبلی اش بود  .و این شد که او مجددا خود را در کنار پلخانف یافت و پس از انقالب اکتبر حکم مشهور خود را بیان
کرد " :بدون خواندن تمام آثار فلسفی پلخانف نمی توان مارکسیست را آموخت ".
این برخالف نظر بعضی از صاحب نظران است که اعتقاد دارند لنین تا سال  1914را باید با لنین پس از  1914فرق
گذاشت  .به نظر من گرایشی که در لنین بوجود می آید گرایشی که بسیار ضعیف بود و صریحآ نیز به نفع گرایش
غالب فکری اش فروکش می کند .
آیا هدف وسیله را توجیه می کند ؟
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معروف است که لنین هر تاکتیکی را که فکر می کرد به نفع طبقه کارگر است مجازمی دانست  .یا به عبارتی دیگر
چنین فکر می کرد که هدف وسیله را توجیه می کند و هر وسیله ای که در خدمت هدف باشد قابل استفاده است  .از
اینرو برای لنین همیشه این سئوال مطرح بود از طرف چه کسی و بر علیه چی کسی  .او همه چیز را مشروط به این
موضوع می کرد  .از اینروست که شخصیت و انقالبی بزرگی مانند او هیچ مرزی با موضوع اعدام مخالفین نظری
نداشت  .و می گفت اعدام چه کسی بر علیه چه کسی  ،لغو آزادی های سیاسی چه کسی به نفع چه کسی  .او هیچ
ارزشی برای آزادی های سیاسی وقتی که خالف منافع حزب بود قائل نبود  .او همه چیز را تابع منافع طبقه کارگر (
بخوان حزب ) می دید و هیچ اصولی را برتر از آن نمی دانست  .این نظر نمی توانست دریابد که هدف ساختن جامعه
ای است " که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل همگان است" و چنین جامعه ای تنها از طریق فعالیت آگاهانه
طبقه کارگر می تواند تحقق یابد  .از اینرو جای برای روش های نا مقدس حتی اگر به نفع طبقه کارگرباشد (واقعیت
این است که نمی تواند باشد ) وجود ندارد  )15( .این نظر در نمی یابد وقتی " هدفی به وسیله های نامقدسی نیاز داشته
باشد دیگر نمی تواندهدف مقدسی باشد  ".به عبارتی دیگر "وسیله ای "نامقدس"اگر پیگیرانه دنبال شود  ،نه تنها به
هدفی "نامقدس " به عنوان نتیجه منتهی می شود بلکه گرایش به متحول کردن (جذب در خود ) هدف به عنوان نیٌت
رادارد )11( ".
بناربراین ما کمونیستها نمی توانیم طرفدار چنین شیوه های برای ساختن جامعه انسانی باشیم  .چنین نگرشی با درک
کمونیستی فاصله ی بسیار دارد  .رهبران اکتبراز جمله لنین از چنین شیوه های برای از بین بردن مخالفین استفاده
کردند که در هیچ شرایطی قابل پشتیبانی نمی تواند باشد  .رفقای که غیر از این نظر دارند چنین تصور می کنند که
می توان از شیوه های نامقدس برای رسیدن به هدف مقدس تحت شرایط استثنائی استفاده کرد به خطا می روند .
بعضی از مارکسیستهای بزرگ نیز متاسفانه از همین نظر پیروی می کنند و به علت اینکه دشمن با بی رحمی تمام به
کشتار و قتل وعام انقالبیون دست می زند به این نتیجه می رسند که برای اتقالبیون چاره ای جز این نمی ماند که
برای جلوگیری از خشونت به خشونت متوسل شوند و چنین نظراتی را تئوریزه می کنند  .بطور نمونه ارنست مندل در
کتاب خود در دفاع از اکتبر می گوید  ":وقتی که دشمن بیرحم و خونریز باشد  ،زن و بچه ی فعالین سیاسی را به
گروگان بگیرد  ،اسیران جنگی و مخالفین سیاسی را دسته دسته تیرباران کند  ،چاره ای جز اعمال خشونت نیست تا از
خسارت های بیشتر جلوگیری شود  .این را عقل سلیم حکم می کند  .جنایتکارانی که برای اجتناب از جنایت می
خواهند راسآ از آدم کشی دست بردارند باید برای خطاهایشان بهای سنگینی بپردازند  )12(".ارنست مندل برای این که
این جبر واجبار را نشان دهد که بلشویکها از روی ناچار به چنین اقداماتی متوسل می شدند  ،قطعه ای از لنین نقل
وقول می اورد  " :به ما ایراد گرفته اند که مردم را به زندان می اندازیم  .درست است  ،ما زندان داریم و همین
امروز رئیس بانک مرکزی را دستگیر کردیم  .به ما خرده می گیرند که خشونت اعمال می کنیم ،اما ما مثل انقالبیون
فرانس وی که مردم بی دفاع را به زیر گیوتین می فرستادند  ،عمل نمی کنیم و امیدوارم که هیچ وقت عمل نکنیم  .گفتم
که امیدوارم عمل نکنیم  ،زیرا ما هم حکومت هستیم  .موقع دستگیری به افراد می گوئیم که اگر تعهد بدهند که
خرابکاری نکنند آزاد خواهند شد  .چنین تعهداتی وجود داشته است )13 ( ".
این همان ماجرای چشم در برابر چشم است  .براستی چگونه می توان برای از بین بردن خشونت به خشونت متوسل
شد ؟ آیا می توان برای از بین بردن اعدام به اعدام متوسل شد ؟ و یا این تصور بچگانه و خام را داشت که چون
مارکسیستها به چیزی به نام دولت فراطبقاتی اعتقاد ندارند  ،بنابراین چنین اقداماتی را برای مقابله با ضد انقالب از
سوی دولت کارگری نورمال و طبیعی و مجاز تلقی کنند  .و بگویند که چنین اقداماتی مثال استفاده از اعدام اتوریته
دولت کارگری را در بین جنبش کارگری تحکیم می کند )14(.
البته این رفقا خود نیز می دانند که با چنین دالیلی نمی توان اعدام مخالفین را توجیه کرد  .و خود نیز می دانند که
برای حفظ دولت کارگری نمی توان دموکراسی توده ای را قربانی کرد  ،زیرا که دولت کارگری بدون دموکراسی توده
ای (دموکراسی برای عموم ) معنای نخواهد داشت .
دالیل این رفقا را هرچقدر باال و پائین کنید به همان دالیلی که لنین و بلشویکها برای توجیه اعمال شان ارائه می دادند
مواجه خواهی شد و مثل صفحه گرامافونی که خط بیفتد همان ها را تکرار می کنند  .در شرایط کنونی که حتی بدترین
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دیکتاتوری های دنیا (حداقل درظواهرامر) به لغو اعدام در کشورشان رسیده اند  ،دفاع از چنین نظراتی اگر در دوره
انقالب اکتبر به شکل تراژدی غم انگیزی عمل کرد  ،در شرایط کنونی بشکل کمدی مسخره ای نمایان خواهد شد .

سرآخر
تئوری لنینی برخالف بعضی از نظریه پردازان بدون تناقض نبود  .اما با این وجود لنین نماد انقالبیگری و تداوم
انقالب بود که درمراحل مهم و حساس جنبش کارگری در روسیه نقش برجسته ای داشت  .مهمترین فرازهای آن مقابله
با جنگ امپریالیستی و سازماندهی انقالب بزرگ اکتبر بود  .نارسائی و نقایص نظرات لنین در پس از اکتبر به
گرایش اصلی حزب کمونیست تبدیل می گردد .
این گرایش بربستر وضعیت عقب مانده اقتصادی وفرهنگی و وزن باالی دهقانان در جامعه توانست به سمت
بورکراتیزه شدن کامل پیش رود و تمام ابزارهای قدرت را در دست حزب متمرکز کند و بجای دولت کارگری دولت
تک حزبی را سازماندهی نماید  .بوروکراسی داخل حزبی نیز هر روزه عمیق تر می گردد و سر آخر پیش بینی
تروتسکی که در سال  1953در مبارزه نظری با لنین بیان کرده بود به واقعیت تبدیل می گردد .
لنین درآخرین نوشته های خود در سالهای پس از انقالب اکتبر هشدار می دهد وسعی میکند و راه های برای رفع آن
پیشنهاد نماید  .اما راه های پیشنهادی اش معطوف به چند انتقاد خصلتی از رهبران اکتبربود و نمی توانست راه مقابله
با درهم شکستن بوروکراسی باشد  .چرا که خود لنین حکومت حزب را مترادف با حکومت کارگری می دید وبه اصل
خود رهائی طبقه کارگر عمال اعتقادی نداشت  .او چنین رسالتی را در صالحیت روشنفکران حزبی می دید و این
چنانکه دیدیم سرابی بیش نبود .
طرفداران استالین پس از سرکوب وسیع و سراسری در سالهای پس از  1921در نوشته های خود سعی و تالش
نمودند که چنین جلوه دهند نظرات لنین از همان آغاز کار یعنی از  1893تا روز مرگش درسال 1924سیستم معینی
داشته و خط واحدی را بیان نموده است  .آنها هیچ تناقض و اشتباهی در نظرات لنین نمی بینند  .و بر این اعتقادند که
نظرات لنین درستی خود را در حوزه عمل به ثبوت رسانده است !! آنها نظرات لنین را چنان تبدیل به آیه های آسمانی
نموده اند و هر نوشته و مقاله ای را با آن می سنجند  .و می پرسند که آیا با نظرات لنین در تناقض قرار دارد یانه ؟
بی جهت نیست که درهیچ یک از کتابها و نوشته های آنها حتی یک مورد نمی توان یافت که ازاشتباهات و تناقض
نظری لنین سخن بگویند  .آیا در نظرات لنین هیچ تناقضی و اشتباهی وجود نداشت ؟ البته آنها با جعل تاریخ حتی
از این هم گامی فراتر میروند و چنین جلوه می دهند که هیچ اختالفی نیز بین لنین وبلشویکها نبوده و نظرات شان
همواره یکسان بوده است .
کسی که از تاریخ مبارزاتی حزب بلشویک و لنین اطالع داشته باشد  ،می داند که چنین نبوده است .
لنین بارها با سایر رهبران حزبی اختالف نظر پیدا می کرد و حتی در بعضی مواقع در اقلیت نظری قرار می گرفت
و نظراتش به عنوان نظرات حزبی پذیرفته نمی شد  .از اینرو این دو(لنین و بلشویکها) را نباید یکی پنداشت و تمام
خطاها ی نظری و یا درستی  ،یکی را به پای دیگری نوشت  .بلکه در هر موردی باید بطور مشخص به بررسی
پرداخت  .بطور نمونه در تمام طول حیات حزب بلشویک و یا حداقل تا کنگره دهم باالترین دموکراسی حزبی در
درون بلشویکها و حتی برپایی فراکسیون به شکل وسیعی وجود داشت  .حال آنکه لنین نسبت به این موضوع نظر
مساعدی نداشت  .گرایش غالب او محدود کردن دموکراسی حزبی بود  ،چنانکه پس از اکتبرنیز طرفدار سفت و سخت
سرکوب نظری مخالفین بود  .او برای توجیه این موضوع دو دلیل می آورد و می گفت  :اوال روسیه شرایط ویژه ای
(جنگ داخلی ) را پشت می گذارد و هرگونه صدای اعتراض و اختالفی می تواند به تقویت ضد انقالب منجر گردد .
ثانیآ دموکراسی حزبی را در تقابل با دیکتاتوری پرولتاریا می دید .
از اینرو او تاکید ویژه ای روی انظباط آهنین و بی چون و چرای حزبی داشت  .او حتی در کتاب " بیماری چپ روی
درکمونیسم " که در سال  1925نگاشته شده است نیز بارها روی این موضوع و اهمیت آن برای حزب بلشویک تاکید
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می کند  .و آنرا شرط موفقیت بلشویکها نام می برد  .اما مراحلی را که حزب بلشویک طی کرد چنین نبوده است  .تا
جائیکه بعضی از محققین می گویند که هیچ حزبی تا آن موقع بوجود نیامده بود که به اندازه حزب بلشویک در آن
دموکراسی وسیع وجود داشته باشد  .هر گرایشی از حزب وقتی که ضرورت ایجاد فراکسیون و تبلیغ نظراتش را
حس می کرد کوتاهی نمی کرد  .خصوصآ این موضوع در دوره های انقالبی برجستگی بیشتری پیدا می کرد  .مثال
پس از انقالب فوریه  1917حزب بلشویک بیشترین نشریات را منتشر می کند که در آنها گرایش های متعدد حزبی
نظرات خود را منعکس می کردند  .در این رابطه هیچ محدودیتی وجود نداشت و هیچ شرط و شروطی از سوی حزب
گذاشته نمی شد  .و یا حتی اگر گذاشته می شد توجه ای نمی شد .
یک نمونه دیگر مسئله قیام اکتبر است  ،در جلسه تصمیم گیری برای قیام اکتبر دو نفر (زینویف و کامنف) با قیام
موافق نبودند  .آنها نظ رات خود را علنی می کنند و مسئله قیام را فاش می نمایند  .لنین خواهان اخراج آنها می شود
ولی حزب به نظرات لنین توجه ای نمی کند و چنین اقدامی را عملی نمی کند .
همه اینها نشان می دهد که از آن انظباطی که لنین از آن نام می برد و آن را انظباط آهنین نام گذاری می کند  ،در
حزب بلشویک چه قبل از انقالب و چه در اوائل پس از انقالب اکتبر خبری نبود  .این مسائل نشان می دهد که نظرات
حزبی لنین یعنی آنچه را که در کتاب "چه باید کرد "تئوریزه کرده بود عمال درحزب به مرحله اجرا در نیامد  .بلکه
نظرات حزب بود که توانست در این سالها سکان اصلی حزب را درتمام این مراحل در دست داشته باشد .
گرایش غالب لنین به سمت انظباط آهنین و متمرکز کردن رهبری در دست گروهی از انقالبیون حرفه ای بود  .اما
گاهی اوقات از این نظر عقب نشینی می کرد و ورود به حزب را برای کارگران و انقالبیون باز می گذاشت  .اما
چنانکه گفتم گرایش اصلی او همان چیزی بود که در کتاب چه باید کرد آن را تئوریزه می کند  .خودتان گوش کنید
":در کشوری که رژیم استبداد سلطنتی بر آن چیره است  ،هر قدر ما عده اعضای چنین سازمانی را بیشتر محدود کنیم
تا جایی که فق ط کسانی در آن شرکت ورزند که فعالیت انقالبی حرفه آنها باشد و در فن مبارزه علیه پلیس سیاسی
آمادگی و ورزیدگی حرفه ای کسب کرده باشند  ،همانقدر هم "بدام انداختن "چنین سازمانی دشوار تر خواهد بود
" )15(.و یا در کمی جلوتر درهمین کتاب چنین بیان می دارد ":هیچ جریان انقالبی چنانچه واقعآ قصد مبارزه جدی
داشته باشد  ،بدون چنین سازمانی نمی تواند سرکند  .اشتباه اعضای " نارودنایا ولیا"درآن نبود که کوشیدند تا تمام
ناراضیان را به سازمان خود جلب کنند و این سازمان را به راه پیکار قطعی علیه سلطنت مستبده سوق دهند  ،برعکس
 ،خدمت ت اریخی بزرگ آنان در همین بود .اشتباه اعضای این گروه در آن بود که بر تئوری خاصی که در ماهیت امر
به هیچوجه تئوری انقالبی نبود  ،تکیه داشتند و بلد نبودند یا نمی توانستند جنبش خویش و مبارزه طبقاتی درون جامعه
سرمایه داری در حال رشد را بطور ناگسستنی بهم پیوند دهند  .فقط حد اعالی ناتوانی در درک مارکسیسم ( یا درک
آن با روح استرویسم) می توانست چنین پنداری پدید آورد که گویا پیدایش جنبش گسترده خود انگیخته کارگری  ،ما را
از وظیفه پی ریزی یک سازمان انقالبی به همان خوبی سازمان گروه " زملیا ای ولیا " و از آنهم به مراتب بهتر ،
معاف میدارد  .بر عکس  ،چنین جنبش درست ما را به ایجاد چنین سازمانی موظف میدارد  ،زیرا مبارزه خود انگیخته
پرولتاریا تا زمانی که سازمان استوار و پایدار انقالبیون آنرا رهبری نکنند اصوال " مبارزه طبقاتی " واقعی پرولتاریا
نخواهد شد )16(".
این گرایش تنها توانست پس از انقالب به گرایش مسلط حزب تبدیل گردد و همه چیز را تابع این به اصطالح انظباط
آهنین گرداند!!
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-1در اینجا به بعضی ازاشتباهات اشاره کردم  .در رابطه با نظریه لنینی مسائل زیادی است از جمله حزب و دولت ،
سوسیالیسم و سرمایه داری  ،که قابل بررسی انتقادی می باشد  ،در فرصت های دیگر به آنها خواهم پرداخت .
 -2پس از انقالب اکتبر دولت کارگری تنها توانست بعضی از خواستهای همگانی و دموکراتیک انقالب را عملی
سازد و از این فراتر نرفت  .دولت کارگری عمال به سیاست پراگماتیستی روی می آورد  ،که آن را می توان به دو
مرحله تقسیم کرد  .مرحله کمونیسم جنگی که خود لنین در مقاله مالیات جنسی از آن به عنوان سیاستی که " به مناسبت
جنگ و ویرانی جنبه ناگزیر و جبری داشت ".و از آن بنام " سیاستی که با وظایف اقتصادی پرولتاریا وفق دهد  ،نبود
ونمی توانست باشد " و همچنین یک اقدام موقتی در مقابل قحطی که در جریان جنگ داخلی با آن مواجه بود  ،نام می
برد  .و مرحله دوم نیز "سیاست نپ"که لنین از آن به عنوان یک عقب نشینی موقتی صحبت می کند  ،تا بلکه از این
طریق بتواند جنبشی و حرکتی در اقتص اد کشور ایجاد کند  .که هر دو مرحله از روی اجبار و با توجه به شرایط
تحمیلی که ایجاد شده بود از سوی دولت در پیش گرفته شده بود .
-3بلشویکها گرچه در فاصله پس از انقالب فوریه  1917تا آوریل همان سال به این نظر رسیدند ولی به علت سیاست
های غلط هیچگاه از چارچوب بعضی از اصالحات دموکراتیک فراتر نرفتند .
تفاوت نقش دولت کارگری پس از انقالب کارگری با دولت های سرمایه داری پس از انقالب بورژوازی در آن است
که پس از انقالب بورژوازی برای دولت شرایط اقتصادی مهیا است و اقتصاد بورژوازی در بطن جامعه فئودالی
رشد می کند که بورژوازی با تغییر روبنا می تواند به هدف خود دست یابد  ،ولی پس از انقالب کارگری جامعه
سوسیلیستی وجود ندارد و دولت کارگری باید چنین جامعه ای را بسازد و همین بر نقش دولت کارگری می افزاید  .و
اگر دولت نتوانند ازطریق دموکراسی توده ای و اراده مردم بهره گیرند نخواهند توانست در جهت برنامه اقتصادی خود
که همان برنامه سوسیالیستی می باشد گام بردارند  .و هر گونه دوری از توده ها خطر بوروکراتیزه شدن دولت را می
تواند به همراه داشته باشد  .از اینجا می توان نتیجه گرفت که نقش دولت در شرایط بعد از انقالب کارگری با نقش
دولت در شرایطی که بورژوازی پس از انقالبات بورژوازی در قرن هیجده و نوزده داشتند  ،تفاوت بسیار دارد  .یکی
باید بسازد  ،دیگری در شرایط ساخته شده به قدرت می رسد .
 -4لنین در سالهای اولیه شروع فعالیتش چنین اعتقادی نداشت  .و نقش و رسالت سوسیال دموکراسی را طور دیگری
توضیح میداد  .بطور نمونه او در کتاب خود بنام دوستان خلق کیانند و چگونه علیه سوسیال دموکراتها می جنگند که
در سال  1894نوشته است این موضوع را چنین فورموله کی کند ":خود شرایط کار و محیط زندگیش ویرا ( کارگر)
متشکل می نماید ،وادار به تفکرش می کند و امکان می دهد در عرصه مبارزه سیاسی وارد عمل شود  .طبیعی است
که سوسیال دموکراتها تمام توجه و تمام امید خود را به این طبقه معطوف داشتند ،برنامه خود را به تکمیل آگاهی
طبقاتی او اختصاص دادند  ،و تمام فعالیت خود را متوجه این کردند که به او کمک کنند تا برای مبارزه مستقیم
سیاسی برضد رژیم معصر قیام نماید و تمام پرولتاریای روسیه را دراین مبارزه داخل کند ( ".مجموعه آثار ص122
ترجمه پورهرمزان ) و یا در جای دیگر در همین کتاب در مورد وظیفه عناصر آگاه با صراحت تمام می گوید :
"مساعدت به ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی پرولتاریا و متشکل و مجتمع کردن آن برای مبارزه سیاسی برضد رژیم
معاصر است "(.از همانجا ص )125این نظری بود که لنین در سال  1894داشت  .اما بعدها به نظراتی جدیدی رسید
و چنین اعتقادی پیدا کرد که آگاهی طبقاتی از بیروان به درون جنبش کارگری برده می شود و وظیفه سوسیال
دموکراسی به عنوان دارندگان آگاهی بردن آن به میان طبقه کارگر است  .او این نظر را در سالهای  1951و 1952
در جنبش کارگری روسیه طرح کرد و در کتاب چه باید کرد به دفاع از آن پرداخت .
-5ازمجموعه آثار لنین ص 48ترجمه پور هرمزان .
-6از کتاب " مانیفست  ،پس از  155سال " – ص  - 288مقاله " مانیفست حزب کمونیست " نوشته مارکس وانگلس -
ترجمه حسن مرتضوی .
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-6برای روشن شدن این مطلب ترجمه جدید "کاپیتال"از"حسن مرتضوی " می تواند آموزنده باشد که درآن تصیحاتی
که توسط خود مارکس صورت گرفته آمده است .
-7مجموعه آثار لنین ص  122ترجمه پورهرمزان .
-8از کتاب فلسفه وانقالب – ص  – 167نوشته رایا دو نفسکایا – ترجمه حسن مرتضوی .
 -9لنین هیچگاه با نظرات فلسفی کائوتسکی نزدیکی نداشت  .اوبا نظرات کائوتسکی که به جبر گرائی اعتقاد داشت
اختالف اساسی داشت  .او بارها در ضدیت با چنین گرایشاتی در جنبش کارگری گفته بود  ":هیچ یک از مارکسیستها
در هیچ جا و هرگز این طور اقامه دلیل ننموده است که "چون" در باختر سرمایه داری وجود داشته است در روسیه
هم "باید وجود داشته باشد" و غیره .
-15از کتاب نظریه انقالب کارل مارکس جلد اول نوشته هال دریپر ص 47ترجمه حسن شمس آوری .
-11ازهمان کتاب و همان صفح
-12از کتاب در دفاع از اکتبر ص  78و  79ترجمه رامین جوان .
-13از همانجا ص . 79
-14وقتی در اینجا بر علیه روشهای ضد انسانی و بکار گیری آنها در جنگ طبقاتی صحبت می شود  .اوال به معنای
نفی انقالب قهر آمیز که نقش مامای هر انقالبی را بازی می کند نیست  .ثانیآ نفی خشونت در یک جنگ داخلی که
دشمن نیروهای انقالبی تحمیل می کند  ،نیست  .چرا که انقالب جشن ومهمانی و ضیافت نیست و به قول ایرانی ها
نون و حلوا نیز پخش نمی کنند  .و در یک جنگ داخلی تاکتیک مبارزه مسلحانه حرف اصلی را می زند و بس  .اما
همه اینها هیچ ربطی به اعدام مخالفین نظری ندارد و با این گونه توضیحات نمی توان چنین روشی را توجیه کرد .
15از مجموعه آثار لنین ص  77ترجمه پورهرمزان .
 -16از همانجا ص. 81
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