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 : کشدیکه شعله م یکه خاکستر شد، آرمان یدیام

 کرد؟ می" را دوباره مالقات خواهنیکجا "لن ای

 مارال س.

 

 یها: در خاستگاه ویفرنان لور»وارد شده بر ترجمهء مقالهء  یبه نقدها یدارد پاسخ یسع نکهیا نیدر ع ادداشتی نیا

همچون  یمیزدن مفاه وندیپ یاست برا ی[ و  مقدمهء نوشته شده بر آن باشد، تالش1] «ستیفراموش شدهء حزب کمون

شده، نسبت خود  ادی میمفاه یکوشد، در حد بضاعت، ضمن بازخوانیم و ... با حال حاضر ما. نگارنده سمیبلشو سم،ینیلن

 .کند ییمسائل ابهام زدا یااز پاره بیترت نیرا با آنها روشن سازد و بد

و  ییاروپا ستی" در احزاب کمونونیزاسیبودند بر روند "بلشو یکرد که متن ترجمه شده و مقدمهء آن نقد یادآوری دیبا ابتدا

دو مفهوم فاصله گذاشت. هر چند که  نیا نیبه دقت ب دیبا نیاست. بنابرا یگری"، که مقولهء دسمیو بلشو نینه نقد "لن

رداختن پ یباشد برا یفرصت نیا دیبسنده کرد، اما شا ونیزاسیبلشو حیبه  توض توانیپاسخ به انتقادات طرح شده م یبرا

به آنها  دیدور از تعلل باگذر از وضع موجود به ناچار و به یاما برا ستند،یکه گرچه در ظاهر مسئلهء امروز ما ن یبه موضوعات

 دنیشک شیرا ندارد و تنها با پ سمیبلشو خیتار بهاحاطه  ینوشته ادعا نینکته الزم است که ا نیوجود، ذکر ا نیبازگشت. با ا

   .مهم دامن بزند یمسائل قصد دارد به بحث ی  جزئ

  :نی. لنکی

 یدرها م،یکنیاز او، همانقدر که سلسلهء حوادث را مخدوش م واریمنج یو ارائه صورت نیاز لن یالیخ یریخلق تصو با

همراه داشته باشد، و انقالب اکتبر، را به ینبود که نقشهء سعادت بشر یامبریپ نی. لنمیبندیخود م یبه رو زیرا ن ندهیآ

 یاییگرانخبه نیقائل به چن نیلن دهند،یاز او ارائه م نیلن قیکه رهروان صد یاامبرگونهیپ ریاعجاز او نبود. بر خالف تصو

 هاکینارون یاز انقالب اکتبر با مش شیرو پ نیمردم بود. از ا یبه جا ینقش انقالب یفاینبود، بلکه درست برعکس، مخالف ا

. کردیشوراها دفاع م یابیگسترش و قدرت لزوم( از ۵۰۵۱و انقالب  ۵۰۹۱[، و در مقاطع مختلف )انقالب 2]کردیمخالفت م

 ([3است] نهیزم نیدر ا یدر خالل انقالب اکتبر، گواه روشن نیلن یاز سو« ء قدرت به شوراهاهمه»)طرح شعار 

به رفرم و اصالحات دلخوش کرده  یاسیس یروهایکه همهء ن یخالصه کرد: در روزگار توانیکرد؟ ساده م چه نیلن اما

 نی، لنبود سمیالیامپر یروهاین هیعل یتزار یکتاتوریبه صفوف د وستنیو پ یهنیشان شرکت در جنگ  مهم و غم ایبودند، و 

در  ن،یدر مخالفت با نظرات لن هاکیهمهء بلشو بنیو تقر هاکیکه منشو یدرست زمان زد؛یبا جسارت تمام از انقالب دم م

بود که  ی" کرد، مطرح کردن امکاننیرا "لن نیلن ریمی[. در واقع، آنچه والد4متفق القول بودند] لیآور یتزها هیعل یریگموضع

 .آن عاجز بودند دنیاز د گرانید

نقالب ا کیالکتید یعنی سمیبود؛  او جوهر مارکس یو جبر یکیمکان شهءیاز بند اند سمیرها ساختن مارکس نیبزرگ لن کار

 اشیکیمکان کردیجبر باور و رو یهاو آموزه یمیقد سمیبا فاصله گرفتن از مارکس نی[. لن5کار قرار داد] یرا درک کرد و مبنا

رخداد سخن  کیاز امکان  ،یدموکراس الیغالب بر سنت سوس یو کامل با مش یقطع ء، و به تبع آن، قطع رابطهبه اقتصاد

بر تقدم  انینهادن نقطهء پاِ   یانقالب، ترجمان  عمل یایبه در وستنیو پ یدموکراس-الیسوس انیگفت؛  کندن از جر

 دنیسؤال کش ریو به ز دادها،یو رو تیوضع لیدر تحل تیء علرابطه یگیکسویکنار گذاشتن  ت،یبر ذهن تینیع یشگیهم

)نسبت  سمیاز مارکس نیلن ترقیعم یفراموش کرد که، خوانش نظر دیاست. نبا یکیمکان ییگراصرف و تکامل ییگراعتیطب

مند اول( در مطالعات نظام یء جنگ جهاندر آستانه یدموکراسالیء سقوط آشکار سوسدر برهه ژهیعصران خود، به وبه هم
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مقوله  نیا تیبر اهم نیلن میمستق دیداشت؛ تأک شهیمارکس ر اتیدر نظر یکیالکتیروش د گاهیو جا گله« علم منطق»او از 

. )عالوه بر ابدییء آن در شرح منطق هگل است، بازتاب معمدهکه بخش  ،«یفلسف یهاادداشتی»ء در جزوه یبه روشن

 (نیلن یاسیس یدر مش یکیالکتیبازتاب ملموس تفکر د

 فشردیم یبر روند حوادث پا ینیو ع یاجتماع طیطرفهء نقش شرا کی ریعدم امکان انقالب، بر تأث هیرا که در توج یباور نیلن

 زیو در عمل ن دیبه چالش کش کرد،یموکول م د،یتول لیوسا شرفتیمتأثر از پ یو روان یذهن یرا به آمادگ یرییو هر تغ

 فینه که خود توص_آنگو ،یمیقد یهاکیبه موزهء بلشو ینظرات خرده بورژواز دنآن را نشان داد. او با سپر یادیسست بن

 یهاشناخت و عمل او شد و الجرم سوژه وهءیش کیالکتید ن،یانقالب ظاهر شد. پس از ا نیسیالکتی_  در قامت دکندیم

 قیمسلط، جز از طر ی  ستیماز گفتمان رفر یکالیگسست راد نی. چنافتندی نیلن یاسیدر خور در نظرات س ییجا یانقالب

است که بر همهء  یگسست نیچن ی. در پیاسیها بر دخالت در امر سسوژه یینبود؛ توانا سرینشان داد م نیکه لن یراه

 .شد دهیخط بطالن کش داند،یناممکن م هی" مانند روسیاکه انقالب را در کشور "عقب مانده یلیاباط

 یرویکردن هزاران ن چهرهیگرفتن و ب دهینه تنها ناد ک،یحزب بلشو ءگانهیبه سازمان دهندهء  نیکردن نقش لن محدود

 ارانی انیاست؛ آنچه او را در آستانهء انقالب اکتبر، حتا در م یبه انقالب جهان نیلن میخدمت عظ دنیبلکه فروکاه ،یانقالب

 یرییبود؛ تغ یاشهیو ر قیعم یرییتغ جادیا یها برااو بر توان توده افشردنساخت، پ گانهیو حتا ب زیخود متما یحزب

 زیاز هر چ شیپ نیلن بخشییرها ءهیبودند. پس سو افتهیکه ضرورت آن را در یخودخواسته، از درون و با اتکا به ارادهء مردم

  «!انقالب ممکن است: »ابدییباور نمود م نیدر ا

شد.  نیارتدوکس، لن سمیشدنش از مارکس دیو ناام یدموکراس الیپروسهء گسست کامل از سوس یدر ط 1114در  نیلن

 نیلن ،نکهینماند. جان کالم ا یباق شیبرا یشک ،یهنیم م  یارتدوکس   مدافع کمونس سمیمارکس یکه در ورشکستگ یزمان

  .نشان داد ییشد که راه انقالب را به عنوان تنها راه رها نیلن یزمان

 :ونیزاسی. بلشودو

که به  یحال با توجه به انتقادات نی" نباشد. با اسمی" و " بلشوونیزاسی"بلشو انیقائل به تفاوت م یاست که کس دیبع

ر است؛ اگ سمیاز بلشو ریغ یزیچ ونیزاسیکه بلشو دینمایم یضرور حیتوض نیوارد شده، ا...« ویفرنان لور»ء متن ترجمه

 یه معناما ب ونیزاسیبلشو مود،یانقالب اکتبر و بعد از آن پ ریدر مس کیباشد که حزب بلشو یکردیو رو یآن مش سمیبلشو

 ونیزاسیدر مورد بلشو یاست. تروتسک ستیاحزاب کمون یباق یبرا کیحزب بلشو یزهایاز تجو وارکیکورکورانه و مکان یرویپ

 یارگانها قهءیبر شق اسلحهبا گذاردن لوله  د،یبدل گرد یکاتوریکلن به کار 1124کردن" سال  یکیبلشو: »" سدینویم

 ستیدر حزب کمون یخود را در رابطه با منازعات داخل ییموضع نها تیواسته شد که به فوراز آنها خ ستیاحزاب کمون یرهبر

 [6«]مشخص سازند... یاگونه اطالعات و مباحثه چیبدون ه ،یاتحاد شورو

 وستنیپ یبرا ست،یاحزاب کمون ریسا یاز سو آنها رشیکه پذ شودیم شنهادیپ کیشرط از طرف حزب بلشو 21، 1121 در

 یشود، بحث افتی یکارا و مترق د،یشروط موارد مف نیا انیممکن است م نکهیاست. در ا یسوم الزام ونالیبه انترناس

احزاب است، که به طور قطع  ریبر سا یشورو کیآنها از طرف حزب بولشو لیاما آنچه که محل مجادله است تحم ست؛ین

به گسترش  تنیو نها بندد،یو امکانات م ازهایتلف به فراخور ندر مناطق مخ ستیکمون یروهایراه را بر امکان دخالت ن

  .رساندیکمک م یبوروکراس

ع در وض ،یدولت کارگر نیاول ییو برپا یرا، به اعتبار به ثمر رساندن مبارزات پرولتر یشورو کیحزب بلشو تیحتا مرجع اگر

 احزاب یفرادست، حفظ سوژگ یشروط از مرجع نیا لیخورد که چگونه با تحم میسؤال برخواه نیباز به ا میریشروط بپذ نیا

 تیاز مرجع ییابتدا یممکن است در نگاه ماند؟یخود محفوظ م ینیع طیو امکان دخالت احزاب در شرا شودیممکن م

بر  توانیفرمول چطور همچنان م نیکه مطابق ا دیپرس دیبا ترشیشروط پرسش شود، اما پ نیدر وضع ا کیحزب بلشو

حتا  دد؟بنینم مختلف ینیع طیراه بر ابتکار عمل احزاب مختلف در شرا ایآ یسازکسانی نیکرد؟ ا هیعمل و نظر تک کیالکتید
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 گرفت و همچنان خود را دهیرا ناد ستیمبارزان کمون ویتوان نقش سوبژکت یمتفاوت، چطور م ینیع طیبا در نظر نگرفتن شرا

   دانست؟ نیلن یانقالب یهاآموزه رویپ

در همان هنگام ]سال  بنیکه تقر میکن یادآوری ستین موردیب: » ستیاز لطف ن یخال یهم از زبان تروتسک یادآوری نیا 

مطلب  نیا بر شتریتا ب ابدی رییتغ ستیبه حزب کمون هیروس ستیاز حزب کمون دیکرد که نام حزب ما با شنهادیپ نی[ لن1111

، که در آن اصرار شده 17با شرط شمارهء  دیکن سهینظر را مقا نیا[ « 7... ]دشو دیاست تأک یکه حزب ما حزب انقالب جهان

دهند و بخش و منطقهء  رییالملل سوم هستند، نام خود را تغ نیبه شرکت در ب لیکه ما ایاست که تمام احزاب سراسر دن

و احزاب  ستیاحزاب کمون نیب زیتما دجایبند با بهانهء ا نی[. هرچند ا8]ندیافزای... " بستیخود را به "حزب کمون ییایجغراف

 تناقض  آشکار نی. اگرفتیهم فاصله م نیلن ی  انقالب جهان دهءیدموکرات نگاشته شده بود، اما به طور همزمان از ا-الیسوس

  است؟ ریپذهیچگونه توج

و متحد الشکل  ستیکمون احزاب یهاتیبرداشتن تفاوت موقع یبود برا یتالش یمعن نیبه ا ونیزاسیبلشو نیبنابرا

خاص  طیو شرا یمحل یازهایمطابق با ن دیبا ییمحتوا نیچن الصولیعل  کهیعمل. در حال یشان، از اسم تا محتواکردن

 یبجوشد. به سادگ یحزب و از دل بحث و گفتگو و کنکاش نظر نهما یکنش و واکنش اعضا یهر منطقه و از آن مهمتر در پ

پس از تعمق  نیکه لن یهمان روش یعنیاست؛  یکیالکتیبا روش د ریکاملن مغا یاهیرو نیداد که چن صیتشخ شودیم

 هیتک نمبارزه در جهت به ثمر رساندن انقالب بر آ یو اتخاذ استراتژ تیموقع سمینامید لیتحل یدر منطق هگل، برا یجد

ظ حزب و حف یکدستیبه نفع  هانیدارد. اما همهء ا خیتار شبردیکننده در پ نییتع یکه در آن سوژه به جد نقش یکرد؛  روش

 .آزار دهنده کنار گذاشته شد ای ریو پاگ دست یهمچون موانع ،یشورو کیقدرت حزب بلشو شینما

 ست،یاحزاب کمون انیم کیارگان وندیکردن پ جادیا یالملل سوم، به جا نیب یهابا نوشتن برنامه یجهان ستیکمون حزب

نحو مانع بلوغ  نیمبدل نمود، و بد یاز حزب اصل یکرد و به صورت قطعات یشورو کیاز حزب بلشو تیآنان را ملزم به تبع

 انیم وندیکه نه پ شودیروشن م حاتیتوض نیشد. با ا شانیاسیس ماندن و دست آخر شکست فیاحزاب و نح یاسیس

است که آماج نقد  یمراتبو سلسله سازکدستیاز منطق  یرویبلکه پ ست،یمورد انتقاد ن یاحزاب، نه حتا شکل کار حزب

را  یاسیس یهاشدن روابط را هموار و راه بکار بستن قوهء خالقه و ابتکار عمل سوژه زهیکه راه بوروکرات یاست؛ منطق

 یها و منافع ملضرورت یمناطق و کشورها را قربان ریدر سا یاسیس یهاو در ادامهء خود ضرورت کندیمحدود و مسدود م

  .سازدیم یومت نوظهور شوروحک

  :. ماسه

 کیحزب بلشو بانیزود گر یلیآغاز کردند، خ مانانشیپو هم نیکه استال یایکه روند تباه ستین دهیپوش یکس یبرا امروز

 ینگاه انتقاد ت  یکردن از مسئول یشانه خال ن،ینام استال ریرخ داده بود ز انیم نیرا گرفت. اما خالصه کردن همهء آنچه در ا

 دنیمدتها قبل از به قدرت رس کیحزب بلشو نکهی. ازندیپهلو م ینگریو سطح ییگویمسئله است و به کل نیا تیبه کل

:  سدیونیباره م نی. او در اماندیدور نم چریدو زاکیچون ا یستیکمون نیزبیافول قرار گرفته بود، از چشم ت ریدر مس نیاستال

بود. او صرفن آنچه را که  دنشیاز به قدرت رس بلق یدادهایرو امدینبود، بلکه خود، پ نیء دست استالساخته دهیپد نی...ا» 

رو بود که توانست  نیاز هم قنیعمل داشت و دق یمانده بود، برداشت. او تنها در چارچوب آنچه وجود داشت آزاد یبر جا

  [1«]خود را باال بکشد...

 -1123انقالب را نابود کرد. از قبل از سال  هیمراحل اول یپرولتر ینبود که دموکراس نیاستال نیا: » دهدیادامه م نیچن و

است  نیا ی[ پرسش اصل11«]را بر آن وارد ساخت. یاما، ضربه نهائ ن،یبه نقد رنگ باخته بود. استال یدموکراس نیا 24

   شود؟یممکن م یهء فرماندهبر نوک قل نیظهور استال ت،حاکم اس یکه دموکراس ییکه چگونه در فضا

 یاریمانند بس زین نیگفتهء لن نیا ی. درست1: رسدیکوتاه بر دو مورد الزم به نظر م یاز پرداختن به موضوع باال توقف شیپ

در کنار هم محال است و سر  یدارهیو سرما یستیثابت شد: وجود دو دولت کمون شیزود در بوتهء آزما شیهاینیبشیاز پ
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 اتیو با توسل به تجرب هیبه قض فتریظر ی[ با نگاه11خواهد بود.] شاننیماب ی  از دو دولت، فاتح جنگ  دائم یکیانجام 

ز ا شیموضوع درنگ کرد، و پ نیدر ا یکم دی. باستینگر نیلن ارانهءینظر هوش نیبه ا تریاشهیباز هم ر شودیم ،یخیتار

  .دیپرس سمیاز نسبت دولت و کمون یدارهیو دولت سرما یستیپرسش از رابطهء دولت کمون

 یریادگی یفراگرفته شود، به همراه خواست او برا دیآنچه با یشاگرد به محتوا نقطع  ی"دقت" و توجهء ال ریبنا به نظر رانس .2

 یکیکه - ،یریادگی[.  و در واقع دقت شاگرد در امر 12از ملزومات آموزش  جهان شمول است] ردیگیمبه آنچه فرا ازشیو ن

 ،یامر جمع شبردیدر پ یاسیبا حضور مداوم سوژهء س -بر آن استوار است، ییآموزش رها وهءیاست که ش ییهاهیاز پا

در  وقفهیو دخالت ب یمشارکت  مستمر در امر جمع قیجز از طر یاسیس یحفظ سوژگ گریسنگ است ؛ به عبارت دهم

مدرن بر  تدول طلبد،یرا م استیدر س یشگیهم حضور ،یبرابر قیکه تحق ی. در حالستیممکن ن است،یعرصهء س

در انتخابات  یدر واقع آنگونه از مشارکت در سرنوشت که به شکل حق رأ کند؛یحضور را معلق م نیا یپارلمان نیاساس مواز

. شودیبار موکول م کیهم به هر چند سال است که آن یاسیس یاز سوژگ یاگونه کاتوریصورت کار ابد،ییتجسم م

. به جرئت ستیبردار ن قیتعل بخش،ییرها استیو "حضور"  در س بخش،ییخالصه آنکه، ضرورت "دقت" در امر آموزش رها

 یخواه حزب واحد کارگر ،یامر جمع شبردنیپ یبرا یبستن به هر مرجع دیو ام یاسیگفت که انفعال در عمل س توانیم

  .است یاسیس یوانهادن سوژگ ریل، گام برداشتن در مسو اعتدا دیدولت ام ایو  یستیباشد، خواه دولت کمون

 یانتحت یروهایبخورد، ن دیکل ینیاستال یاز آنکه بوروکراس شیپ ،یو جنگ یانقالب ی: خسته از فضامیموضوع بازگرد به

از عوامل مؤثر در  یکیدر واقع  یحزب یهاکرده بودند. انفعال کارگران و توده کیدولت بروکرات رشیجامعه خود را آماده پذ

  .بود یستیکمون یجامعهء نوپا کیدموکرات ساختارو رخنه کردن آن در بطن  یگسترش بوروکراس

 ارهبنیدر ا نوکسیجان مال لی. تحلگرددیم رییدست خوش تغ زین کیحزب بلشو تیشدن دولت، ماه زهیبا بوروکرات همزمان

 یهابوه رنجان جهءیو به مثابه نت یانقالب یایرفتن و پراکنده شدن پرولتار لیبه واسطه تحل یبوروکراس»روشنگر است:  اریبس

که با آن همراه بود، به وجود آمد ؛  یایجسم یمرض و نابود ،یقحط ،یقتصادا یرانیو ،یو جنگ داخل یجنگ اول جهان

بق سا یهاکیفته شده اند، و بلشوگر لیسابق تحو میکه از رژ یرانیگرا، مدحرفه یکه به طور عمده از افراد یبوروکراس نیا

 روال یها و برقرارخاتمهء شورش ستارخوا زیاز هر چ شی. بشودیم تشکیل انددهیکه مدتهاست فاقد طبقه گرد یو کارگران

  [13«]داد و ستد بود.... یعاد

 ،یانقالب و فرو نشاندن آتش جنگ داخل هءیاول یملتهب سالها طیانقالب و ضد انقالب در شرا نیاز گذر از کشاکش ب بعد

از جنس  یکارآمدن فرد یکه رو رفتیم یبه سمت یستیدولت کمون ،یخاتمه دادن به جنگ و در کل استقرار آرامش نسب

 نی. استالنبود نیجز خود  استال ینقش را اجرا کند کس نیا توانستیکه م یکس نیبود، و بهتر یریشگیقابل پ ریغ نیاستال

و کمرنگ بود، در اوضاع و  دایناپ یبود. اگر او در اوضاع انقالب یحزب در آن مقطع زمان یرهبر یالزم برا لیم خصاواجد تما

 یهابرش کامل حزب از منشاء و خاستگاه. »اندیرخ بنما نیکه استال کردیم جابیبود و بلکه حتا ا ایمه تیاحوال ثبات، موقع

 یگرفتن سکان رهبر اریو در اخت نیبرجسته شدن استال سازنهیزب، بلکه زمشدن  ح زهینینه محصول استال «کشیدموکرات

  .طرفه نبوده است کیء رابطه کیرابطه، مطلقن  نیگفت که ا توانیحزب توسط او شد. دست کم م

 یو جا نیمستبد و قدرت طلب استال تیبه شخص کیحزب بلشو یوزن را در تباه نیشتریکه ب ییهاهر حال استدالل به

ردمحورانه نگاه ف نیاز چن نیبنابرا ستند؛یرو قابل دفاع ن چیبه ه شانکیالکتید ریو غ یسطح دیبه علت د دهند،یم نیلن یخال

 یکه به واسطهء مش دیچشم پوش یاز آن دسته عوامل توانینم م،یرکه بگذ کیو سرنوشت حزب بلشو خیتار ریبه مس

 یو رشد بوروکراس تیرا فراهم ساختند و موجب پاگرفتن و تثب زمینیو ظهور استال سمیافول بلشو یهانهیزم هاکیخود بلشو

 .احزاب اشاره کرد ریسا میدر تحر هاکیبه عملکرد بلشو توانیخصوص از جمله م نیشدند؛ در ا یدر دولت شورو

 گرفت،یصورت م یو خارج یع داخلحفظ انقالب در برابر ضد انقالب و ارتجا هیاحزاب که در آن زمان با توج میطور قطع تحر به

 یسازکدستیداشت:  یمخرب یحال محصول جانب نیاما در ع کرد،یکمک م ایپرولتار یکاتوریو د کیحزب بلشو یبه بقا
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عمل  وهءیش نی. آنچه مسلم است، ایاسیس یروهاین انیموجود در م یو مستتر کردن )و نه حل( تضادها یاسیعرصهء س

 یدرون حزب یخواستار دموکراس یتروتسک نکهیمثال با ا یدر خود حزب هم هموار کرد. برا یکدستی یراه را برا انهیگراحذف

 نیجز ا تواندینم یکتاتوریدر دوران د»تنها حزب کشور باشد، چرا که  کیبود که حزب بلشو یهیاو کاملن بد یبود، اما برا

 نی[ ، و بد15مخالف پاک شد] شیحزب از هر گونه گرا ن،یرغم مخالفت لنبعد از کنگرهء دهم حزب به 1121[. در 14«]باشد

 یهااستیبا فاجعهء حاصل از س ییارویبعد از رو یهم از دست رفت. تروتسک یدرون حزب یهمان دموکراس بیترت

اتخاذ شده در  یهااستیس کند،یدفاع م یاز انشعاب درون حزب نکهیعالوه بر ا ک،یبلشو زدهءنیو حزب  استال کیبوروکرات

 .[16]کشدیبه نقد م زین یکارگر یقبال شوراها

که در ابتدا به دنبال  هاکیدر برخورد با شورها دست گذاشت؛ بلشو هاکیبلشو یبر خطا توانیم نیارتباط همچن نیهم در

 یهابعدها در مقابل توطئه ها وخود در کارخانه یاسیبسط نفوذ س یها بودند، براکنترل کارگران بر کارخانه تیتقو یبرا یراه

 یها را به صورت بخشکارخانه یهاتهیبهانه( رفته رفته کم نیبه ا مییاز کارگران، )اگر نگو تیو در حما یخرابکارانهء بورژواز

را  یکارگر ءختهیخود انگ یهاتشکل بیترت نیدر آورند و بد یدولت یاو سپس )پس از انقالب( به صورت زائده یاز ارگان حزب

 لیتابع دولت تبد ییبودند، را به نهادها کارگرانمستقل  یاسیو بسط حضور س یستیکمون نینو اتیتجرب بخشدیکه نو

 .[17کردند]

کارخانه  تیریها به مدبود که کنترل کارگران بر کارخانه نیمطرح شده بود، قرار بر ا نیتوسط لن 1117آنچه در نوامبر  مطابق

 ای ختند،یگریم گرید یجا ای مهیبه کر دارانهیآنگاه که سرما: »دیکه جامهء عمل نپوش ییارویتوسط کارگران بدل شود، رو

که  ندگانیمتشکل از نما رهیمد ئتیه کی: شدیمختلف انجام م یهابه شکل تیریمد شد،یم یآنگاه که کارخانه مل

شکل  1121. تا نوامبر ریمد کیتوسط  یتجربهء بورژواز یبر مبنا ایکارخانه؛ و  تهیتوسط کم ایکارگر بودند...  شانیاریبس

[ بعد از  18.«]شدندیاداره م ریمد کی لهءیاز هر پنج کارخانه، چهار کارخانه بزرگ به وس یعنیسوم شکل غالب شده بود، 

 ینامببر  دیبا یستیکمون استی: اگر سستین یزیگر پرسشی نیچن دنیدست، از پرس نیاز ا یخیتار یهایخواندن گواه

 یالگو یبر مبنا« کارخانه یهاتهیکم» یریگ)به رغم شکل یباشد، چگونه است که در شورو یجمع تمدیریو  دخالت گری

 شود؟یها حاکم مبر کارخانه یبورژواز تیریمد وهءیش تیا(، نهیجمع تیهدا

فهرست اضافه نمود.  نیرا به ا یدارهیبرآمده از اصول سرما یاقتصاد یهااستیس یبه اجرا نهادن برخ شود،یم نیهمچن

 ییکارا یادارهء جامعه مدن یاست، و برا یجنگ طیمناسب شرا ویکه بنا به نظر بد یاز تداوم انضباط نظام دیبا نطوریو هم

نقطه نظر  نهیزم نی[.  در هم11کرد] ادی کیدموکرات یگر در دور شدن از فضاید یندارد، توأمان به عنوان نشانه و عامل

از  یکی یدرک مبنا نیهم میدانیآن قابل توجه است و م یهاو ضرورت «یپرولتر یدموکراس»گ دربارهء مقولهء لوکزامبور

حتا  نکهی[  گو ا21بوده است.](کتبراو با انقالب ا ی)به رغم همدل هیانقالب روس نیلوکزامبورگ به روند آغاز یاساس ینقدها

   ." ندارندیاز  مفهوم "دموکراس یدرک مشترک ستیکمون یروهاین زیامروز ن

 که میاست تا از خاطر نبر یآنها کمک یادآوری گمانیمقاله خارج است. اما ب نیموارد از حوصله ا نیشکافتن تمام ا مسلمن

 افت،یکارگران تبلور  یاسیدر حزب و انفعال س بوروکراسیدواندن  شهیو ر نیکه در قدرت گرفتن استال سم،یشکست بلشو

خود را به عنوان تنها قدرت  دیکوشیکه م 1117پس از انقالب  کیبلشوحزب  ینبود؛ مش یرونیب یلیاز دال یتنها ناش

 .آن منجر شد یو فساد درون یدگیو پوس ییستایمقتدر بازشناساند، به ا یموجود در قالب دولت

 یآن بحث کرد. اگر به مانند تروتسک ی  در فرم دولت سمیاز شکست کمون دیبا سم،یاز بحث از شکست بلشو شیوجود پ نیا با

 دی[، با21]میریدر خود در نظر گ یبه عنوان هدف نیهمچون استال ای سم،یکردن کمون ادهیپ یبرا یالهیدولت را به مثابه وس

 ،یانیاست. به ب سمینقطهء شکست بلشو نیشکست خورده است و ا یستیدولت کمون دهءیگفت که در هر دو مورد ا

 ریدر مس دیبایکه م یاتوده ند،یفرآ نیکنشگر بود؛ در ا یهاتوده یدرآوردن سوژگ قیبه تعل جهءیتن سمیشکست بلشو

 عیمط یاتوده هعمق بخشد، ب یبرابر قیخود را در جهت تحق یعمل انقالب ،یرسد و با کسب آگاه یتجربه و عمل به آگاه
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 شینخواهد بود که: پ بیراه یبندجمع نیبه ا دنیرس ن،یدولت( شد. بنابرا دی)بخوان یو تابع بدل شد که دست به دامن منج

، کرده بود و بلکه دولت یرا از محتوا ته سمیکمون ،یستیرا ببلعد، دولت کمون یشورو یدولت سمیکمون ،یدارهیاز آنکه سرما

  .بود دهیبلع را سمیاز آن کمون شیپ

 سمیقدر که انقالب ممکن است، نشاندن دولت و کمونسخن گفت: همان نانیبا اطم زیچ کیبتوان تنها از  دیشا ریتفاس نیا با

 استدیموانع است! )ناگفته پ نیخود از اول یدستگاه دولت سم،یکمون دهءیا یایاح ریناممکن است.  در مس گریکدیدر کنار 

ده اند تا کجا بر خطا کر ی" معرفیدولت دوار  یشان "چپ امخود را به واسطهء عمل رانیا استیکه در عرصهء س یکه کسان

   (.هستند

*  *  *  *  * 

تا فرد )و ح کیاز نام  شیاست که مدلولش ب یدال نیباشد، اسم رمز انقالب است. لن سمیبلشو ادآوریاز آنکه  شیب نیلن

 یریو در امتداد چه مس سمیهمراه شد، اما به کدام برهه از بلشو نیبازگشت و با لن سمیبه بلشو دی( است. باانیجر کی

 یسمیوبلش نیب میبتوان دیبا م،یدانیم هاکیبلشو یانقالب یو  مش نیلن یانقالب یهاآموزه دارراثیاگر خود را م ن؟یاز راه لن

 یاسیکه حزب را تنها مرجع س یسمیبود، و بلشو یاسیدخالت در امر س یهایانجیها و ماز عرصه یکیکه در آن حزب تنها 

ه راه انقالب را به مثابه تنها را ن،یذهن و ع کیالکتیچرا و چگونه به مدد د نیکه لن میبدان دیا. بمیتفاوت قائل شو شمرد،یم

  .کردیم یمعرف ییرها

شکست  نیا ن  یبار سنگ دن  یاست، اما اگر قصدمان ادامهء به دوش کش دهیشکست خم ینیهامان از سنگگرده هنوز

 شیواز درون، به گذشتهء خ یانتقاد یبا نگاه دی. بامیبدم دیجد یرا در کالبد نیلن یانقالب یهاروح آموزه میبتوان دیبا ست،ین

به  ،ییبه آرمان رها یضمن وفادار دیماند. با میخواه یباق خیمغلوبان تار امصورت، همچنان در مق نیا ریدر غ م؛ینظر افکن

 ی: از نوستالژمیکن یخط کش داردیباز م ریمس نیا مودنیبا هر آنچه ما را از پ طبقه،یب یابه جامعه سم،یکمون دهءیا

از چپ که تحت عنوان  ینوظهور ءونهتوهم نسبت به آنگ ایو « دولت بهتر» یستیپراگمات ءدهیگرفته، تا ا «یدولت کارگر»

 قیعم یمرزبند نی. اکندیم فاءیرا ا برالیدولت نئول یگفتمان-یدر عمل و نظر، نقش ساقدوش فرهنگ  ،«یمردم استیس»

: خط دیها کشدموکرات-الیخود و سوس نیب 1117 لیدر آور نیاست که لن یدر امتداد همان خط شکیب ستیپ رفرمبا چ

 ...انقالب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ها پانوشت

  http://praxies.org/?p=2749 :دیابیآدرس ب نیمقاله را در ا  [1]

 33، ص 1358و حزب،  سمیجان، مارکس نوکسیمال  [2]

، 7کندکاو، شماره  هینشر ه،یشوراها در روس  ن،یدر مورد شوراها مراجعه شود به  آندره ن نیدقت در نظرات لن یراب  [3]

 ی. برکس1171، «علم و جامعه»ترجمه از مجله  ،یبه هنگام انقالب اکتبر و جنگ داخل یکارگر یشورا     نیوهمچن 37ص 

همه  تیو بر تقو بردیپ 1115 امیشوراها در ق یبود که زود به نقش اساس ییهاکیاز معدود بلشو نیکه، لن ستین دهیپوش

 یبعد یهم که به کمرنگ شدن حضور شوراها در سالها یبه روند دیموضوع با نیکرد، اما در کنار ا دیجانبهء شوراها تأک

مقاله  نیمسئله خارج از حدود ا نیشاره کرد، که مسلمن پرداختن به اانقالب اکتبر و بعد هم ادغام آنها در تن دولت بود ا

 .است
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 7 از 7صفحه 

 

لنین در شب سوم آوريل و روز بعد، "تزهاي : » یلوو شلیفنالند در پروگراد به قلم م ستگاهی"منطق" هگل تا ا از مقاله از  [4]

آوريل" را     مطرح كرد كه به قول زالكشسكي بلشويك، عضو كمیته پتروگراد، مانند تركیدن بمب صدا كرد. عالوه بر اين، در 

« نع رد كرد.دو راي موافق و يك راي ممت تزهاي لنین را با سیزده راي مخالف در برابر   ادهشتم آوريل، همین كمیته پتروگر

،  1311 دار،یچپ، نشر ب یبازساز یبرا انهیاز ماركسیسم عام نیگسست لن تیاهم گران،یک. اندرسون و د ،یم. لوو

 46ص  .

 35همان، ص  [5]

 111ص  1358عه،یانتشارات طل ن،یالملل سوم پس از لن نی. ترجمه، م. آگاه. بیل.تروتسک  [6]

 26همان، ص  [7]

  dadmission.html -conditions-une-et-vingt-uutamlichsu.blogspot.fr/2007/06/leshttp://s:به دینگاه کن  [8]

 111ص زم،یدر دفاع از مارکس گران،یا. مندل و د چر،ی. ا.دونینخست یجادو سمی: مارکس چریدو زاکیاز مقاله ا  [9]

 112همان ص .  [10]

 56ص .  1358 عه،یانتشارات طل ن،یالملل سوم پس از لن نیب ،یل. تروتسک  [11]

Jacques Rancière, maitre ignorant,  Fayard, 1987 [12] 

 83، ص1358و حزب،  سمیمارکس نوکس،یج. مال  [13]

 85همان، ص.  [14]

 158، ص . 1368سم،یدر دفاع از مارکس ن،ینزد لن یالتیتشک میا.مندل، از مقالهء مفاه  [15]

 86، ص 1358و حزب،  سمیمارکس نوکس،یج. مال  [16]

 یتقو دیرچلف، ترجمه: وح تریپ ه،یکارخانه در انقالب روس یهاتهیرجوع شود به مقاله:  شوراها و کم  [17]

 12، ص.  1171، «علم و جامعه»ترجمه از مجله  ،یبه هنگام انقالب اکتبر و جنگ داخل یکارگر یشورا  [18]

  jDUL8HqWwhttps://www.youtube.com/watch?v=5t  :به دیخصوص نگاه کن نیدر ا  [19]

 «هیانقالب روس» یاز انتقادات خود را در جزوه یبخش بردیکه در زندان به سر م یدر حال ۵۰۵۱لوکزامبورگ در سال   [20]

با  یآلمان ارسال شد. لو ستیلوکزامبورگ و رهبر حزب کمون نیجانش ،یپل لو یجزوه در همان سال برا نیمکتوب کرد. ا

نبال به د یلوکزامبورگ را قانع کرد تا آن را چاپ نکند. اما خود لو رد،یقرار بگ قالبخوراک ضدان تواندیمقاله م نیگمان که ا نیا

ء کرد. مقاله ریی، نظرش تغ1121در سال  نترنیانقالب آلمان و اخراج از کم یء استراتژدرباره یو تروتسک نیاختالفات با لن

. افتیانتشار  1111در سال  هیو در روس 1163سال  رفقط د یو در آلمان شرق 1121در اروپا در همان سال  «هیانقالب روس»

اند. رجوع شود به مقاله آشنا نبوده نیو آلمان هرگز با ا هیروس ونیاز انقالب یکه نسل مهم شودیروشن م بیترت نیبه ا

 ۵۸۱۱ ،یحسن مرتضو سم؛یمقالهء  نقد رزا لوکزامبورگ بر بلشو

 84، ص 1358و حزب،  سمیمارکس نوکس،ی[ ج.  مال21]
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