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  شوراها و حزب در انقالب پرولتریشوراها و حزب در انقالب پرولتری
  
  

شوراهای نمايندگان کارگران در کش=ور م=ا، در مرحل=ه مشخص=ی از مب=ارزه، ه=م در                

، از درون خ=ود جن=بش، ب=ه عن=وان ش=کل طبيع=ی تش=کيالتی            ١٩٠٧ و ه=م     ١٩٠٥سال  

ام==ا، اح==زاب نوپ==ای اروپ==ايی ک==ه ک==م و ب==يش ش==وراها را بمثاب==ه ي==ک    . آن، رش==د کردن==د

پذيرفت==ه ان==د، هم==واره ب==ا اي==ن خط==ر مواج==ه هس==تند ک==ه ب==ه اي==ن     " ص==لا"و " دکت==رين"

در ص=ورتی ک=ه   . شوراها به عن=وان ي=ک ب=ت و ارگ=ان ه=ای خودکف=ا در انق=الب بنگرن=د                   

عليرغم محاسن بيشمار شوراها، به مثابه ارگان های مبارزه برای قدرت، اين احتم=ال      

 ارگ==ان ه==ای تش==گيالتی بس==يار وج==ود دارد ک==ه در م==واردی قي==ام ب==ر پاي==ه ديگ==ر اش==کال  

صورت گيرد و ش=وراها تنه=ا در   ) کميته های کارخانه، اتحاديه های کارگری، و غيره      (

  .طول و حتی پس از پيروزی آن، به عنوان نهادهای قدرت دولتی، ظاهر گردند

از اين زاويه، نظريه لنين طی ماه ژوئيه، آموزنده ت=رين تئ=وری ای ب=ود، ک=ه خ=الف                

ط==ی . س==ازی از اش==کال س==ازماندهی ش==وراها، ارائ==ه داده ش==د    نظري==ات معتق==د ب==ه ب==ت   

سوسيال رولسيونری، به نهادهايی تبديل شدند –روزهای ژوئيه، شوراهای منشويکی 

در اين وضعيت، جنبش . ج می کردنديکه بطور علنی سربازان را عليه بلشويک ها تهي

ه=ا و روش ه=ای جدي=د    انقالبی توده های پرولتاريا، باالجبار می بايس=تی ب=ه دنب=ال راه            

             در اي==ن زم===ان، لن===ين ب==ر ل===زوم س==اختن کميت===ه ه===ای کارخان==ه تأکي===د ک===رد     . م==ی گش===ت 

چنانچ=ه قي=ام   . منظور مبارزه ب=رای تس=خير ق=درت ايج=اد م=ی ش=وند         ه  ارگان هايی که ب   –

قيامی که شوراهای سازشکار را مجبور به دفاع از خود   –کورنيلوف تحقق نيافته بود     

شويک ها را در موقعيتی قرار داد، تا با ش=تاب انقالب=ی، ت=وده ه=ا را ب=ه جن=اح              کرد و بل  

 احتم==اًال جن==بش از طري==ق کميت==ه ه==ای اعتص==اب،   -بلش==ويکی در ش==وراها، پيون==د دهن==د 

  .سازمان يافت
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اين مسئله همانطور که بتازگی تجربه آلمان شوراها چندين بار، به عنوان نهاده=ای        

ش=وراها همچن=ين ب=ه عن=وان ارگ=ان ه=ای ق=درت        . گرفتند شکل   -حتی در غياب آن   –قيام  

، جن=بش ت=وده ای پرولتاري=ا و ش=به     ١٩٢٣نتيج=ه اينک=ه، در س=ال    . دولت=ی ظ=اهر ش=دند   

کميت=ه ه=ايی ک=ه در اس=اس نق=ش       –پرولتری، بر محور کميته ه=ای کارخان=ه گ=رد آمدن=د             

معه=ذا،  . همان شوراهای خودمان را در دوره ما قبل از تس=خير ق=درت، ايف=ا م=ی کردن=د       

 در آلمان برخ=ی رفق=ا پيش=نهاد اق=دام ف=وری ب=رای          ١٩٢٣طی ماه های اوت و سپتامبر       

پ==س از بح==ث ه==ای ط==والنی و ش==ديد اي==ن پيش==نهادات  . بوج==ود آوردن ش==وراها را کردن==د

در آن مرحل=ه مق=دماتی ک=ه کميت=ه ه=ای کارخان=ه، در       .  و به درس=تی   -مردود اعالم شدند  

ی انقالبی در آمده بودند؛ و شوراها صرفًا می توانست        عمل، به مراکز مبارزه توده ها     

 البت=ه ش=وراهايی ب=دون داش=تن محت=وای      -به نهادهايی در کنار آن کميته ها ق=رار گيرن=د   

تش==کيل ش==وراها ب==ه ش==کل مص==نوعی، ص==رفًا توج==ه را از تک==اليف اص==لی قي==ام    . واقع==ی

ه==ن و س==لب ق==درت از ارت==ش، پل==يس، دس==ته ه==ای ص==دنفری، راه آ    (منح==رف م==ی ک==رد  

، وانگهی، از س=وی ديگ=ر، س=اختن اي=ن چن=ين ش=وراهايی قب=ل از قي=ام و ج=دا از                 )غيره

و ب=ه مفه=وم اع=الم جن=گ علن=ی علي=ه دول=ت        –وظايف فوری آن، تحريک آميز می بود        

کردن کميته های کارخانه " تحمل"حکومت نيز که محبور به . می توانست قلمداد شود

    ب==ا ظه==ور نخس==تين –تجم==ع ت==وده ه==ای عظ==يم    يعن==ی کميت==ه ه==ايی بعن==وان مراک==ز   -ب==ود

ارگان های شورايی، بمثابه نيرويی برای کسب قدرت، حمل=ه گس=ترده علي=ه آن نهاده=ا             

ه در چن=ين ح=التی، کمونيس=ت ه=ا م=ی بايس=تی دف=اع از ش=وراها را، ب=             . را آغاز می ک=رد    

 چن=ين در چن=ين   ه=م . عنوان صرفًا يک مؤسسه، در س=رلوحه ک=ار خ=ود ق=رار م=ی دادن=د       

وضعيتی مبارزه تعيين کننده، ن=ه ب=رای تس=خير و ي=ا اس=تقرار موقعي=ت م=ادی، و ن=ه در             

 يعنی زمانی که قيام از خ=ود جن=بش   –زمان تعيين شده توسط توده ها، تحقق می يافت        

ش=ورا، توس=ط دش=من ب=ه     " پ=رچم "مبارزه برای دف=اع از   ! خير. توده ای بيرون می آيد    

         اض===ح اس==ت ک===ه تم==ام ک===ار مق==دماتی قي===ام    در آن وض==عيت، و . جن==بش تحمي===ل م==ی ش===د  

ه می توانست بطور موفقيت آميز تحت نظارت و اتوريته کميته های کارخانه که نق=دًا ب=   

 -مثاب=ه نهاده==ای ت==وده ای س==اخته ش==ده بودن=د و در ح==ال اف==زايش تع==داد و ق==درت بودن==د  
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           ب===از اي===ن وض===عيت دس===ت ه===ای ح===زب را ب===رای تعي===ين ت===اريخ قي===ام ني===ز. انج==ام پ===ذيرد 

ام=ا، ب=ه    . البته ش=وراها در مرحل=ه مشخص=ی بايس=تی محقق=ًا تش=کيل ش=وند               . می گذاشت 

سختی می توان باور کرد که در وضعيتی که ذکر شد، شوراها می توانستند به عن=وان               

چنانچ=ه چن=ين م=ی ش=د، دو     . ارگان های مستقيم قيام، مي=ان آت=ش جن=گ، س=ر بلن=د کنن=د               

ي=ک ض=رب المث=ل انگليس=ی م=ی گوي=د،       . حرانی بوج=ود م=ی آم=د   مرکز انقالبی در دوره ب  

البته امکان دارد ک=ه بع=د   . زمانی که از رودخانه گذر می کنيد نبايد اسب را عوض کنيد 

ه=ر ص=ورت قي=ام پيروزمندان=ه     ه ب= . از پيروزی در شهرهای عمده، شوراها بوجود آيند      

  . قدرت، منجر می شودبطور اجتناب ناپذير به تشکيل شوراها، به عنوان ارگان های

انقالب بي=رون   " دمکراتيک"نبايد فراموش کرد که در کشور ما، شوراها از مرحله           

پ=س از اي=ن، م=ا آن=ان را ب=ه ارث ب=رديم و از آنه=ا به=ره ب=رداری           . آمدند و قانونی ش=دند    

آنج==ا، در اکث==ر م==وارد  . در انق==الب پرولت==ری غرب==ی چن==ين اتف==اقی نخواه==د افت==اد  . ک==رديم

دعوت کمونيست ها تأسيس می شوند و در نتيجه ارگان های مس=تقيم قي=ام           شوراها به   

 از -قبل از تسخير قدرت توس=ط پرولتاري=ا  –قطعًا ممکن است که . پرولتری خواهند بود  

در چن=ين م=وقعيتی، وض=عيت ب=رای      . هم پاشی دستگاه دولتی بورژوازی بوقوع پيون=دد       

ل=يکن اي=ن   .  قي=ام، ايج=اد م=ی ش=ود      مثابه ارگان های مستقيم ت=دارک     ه  تشکيل شوراها، ب  

در اکثر موقعيت ها، ش=وراها را م=ی ت=وان ص=رفًا در آخ=رين          . يک قاعده عمومی نيست   

دست آخر باي=د اش=اره ک=رد ک=ه، موقعي=ت ه=ايی ني=ز        . روزهای قيام توده ای سازمان داد     

بوجود می آيند که شوراها به عن=وان نهاده=ای ن=وين ق=درت دولت=ی، ي=ا پ=س از مرحل=ه                    

     کلي===ه اي===ن . ی قي===ام، و ي===ا حت===ی پ===س از مرحل===ه نه===ايی قي===ام، بوج===ود م===ی آين===د  بحران===

موقعي==ت ه==ای متف==اوت بايس==تی م==د نظ==ر گرفت==ه ش==وند، ت==ا از در غلتي==دن ب==ه ب==ت س==ازی  

بايد توجه کرد که شوراها يک شکل زنده و انعطاف پذير از . تشکيالتی جلوگيری شود

خشکی کرد، که از خارج به جن=بش  " اصول"مبارزات هستند و آنان را نبايد تبديل به      

  .تحميل شده و از تکامل عادی آن جلوگيری کند

اخيرًا در مطبوعات ما، نوشته اند که ظاهرًا ما در موقعيتی نيستيم که تعيين کنيم که        

توسط ح=زب کمونيس=ت ي=ا    –از چه طريقی انقالب پرولتری در انگلستان تحقق می يابد       
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وال نمايان گ=ر برخ=وردی افس=انه گرايان=ه     ئش از طرح س   اتحاديه های کارگری؟ اين رو    

چن=ين برخ=وردی، عميق=ًا غي=ر واقع=ی و خطرن=اک       . به جهان بين=ی عم=ومی ت=اريخ اس=ت        

چنانچه در انتهای . است زيرا که درس های اصلی چند سال گذشته را مخدوش می کند

اجی شامل چنين استنت. جنگ، انقالب پيروز نشد، علت اين بود که حزبی وجود نداشت    

البت==ه م==ی ت==وان سرنوش==ت جن==بش انقالب==ی در ه==ر کش==ور را   . ح==ال ک==ل اروپ==ا م==ی ش==ود 

ه=م در   . در م=ورد آلم=ان، وض=عيت ک=امًال روش=ن اس=ت            . مشخصًا مورد بررسی قرار داد    

، چنانچه رهب=ری حزب=ی واقع=ی ای وج=ود داش=ت، انق=الب       ١٩١٩ و هم در  ١٩١٨سال  

   وض==عيت ١٩١٧رد فنالن==د، در س==ال  در م==و. آلم==ان امک==ان داش==ت ب==ه پي==روزی برس==د    

انقالب . ضعيت بسيار مساعدی انکشاف يافت.در آنجا، انقالب تحت . مشابه ای داشتيم

ل=يکن،  . فنالند به اتکاء و همي=اری مس=تقيم جن=اح نظ=امی روس=يه انقالب=ی، تحق=ق ياف=ت             

 اکثريت رهبری حزب فنالندی، سوسيال دمکرات از آب در آمدند و انقالب را از مس=ير              

در . همين تجربه را در مجارستان به شکل ديگری مش=اهده ک=رديم      . اصلی خارج کردند  

آنجا، نه تنه=ا کمونيس=ت ه=ا در اتح=اد ب=ا سوس=يال دمک=رات ه=ای چ=پ، ق=درت را کس=ب                

انق=الب  . نکردند، بلکه قدرت توسط بورژوازی وحش=ت زده، دو دس=تی تق=ديم آن=ان ش=د                 

ت، از ابت=دا ب=دون ي=ک رهب=ری رزمن=ده      مجارستان که بدون جنگ و پيروزی توفيق ياف      

ائتالف حزب کمونيست و سوسيال دمکراتيک، نشان داد که آن حزب، ي=ک ح=زب         . بود

کمونيست واقعی نبود؛ و يا وجود روحيه رزمنده ک=ارگران مجارس=تان، آن ح=زب ق=ادر                

تجرب=ه نش=ان داد، ک=ه ب=دون ي=ک       . به حفظ ق=درتی ک=ه ب=ه آس=انی کس=ب ک=رده ب=ود، نش=د                 

 جدا از يک حزب، و ي=ا فراس=وی ي=ک ح=زب و ي=ا ب=ا ج=ايگزينی ي=ک ح=زب،           حزب، و يا  

درست . اين درس اساسی دهه گذشته است     . انقالب پرولتری به پيروزی نخواهد رسيد     

اس==ت ک==ه اتحادي==ه ه==ای ک==ارگری انگلس==تان ممک==ن اس==ت ب==ه اه==رم ه==ای عظ==يم انق==الب     

 –خص و زم=ان معين=ی   تح=ت وض=عيت مش=   –پرولتاريا بدل شوند؛ مثًال امکان دارد آنان    

ل==يکن چن==ين نقش==ی را هرگ==ز ج==دا از ح==زب   . حت==ی ج==ايگزين ش==وراهای ک==ارگری ش==وند 

اين نقش را صرفًا بشرطی م=ی توانن=د         .  نخواهند يافت  -و محققًا خالف حزب   -کمونيست

  در . ايف==ا کنن==د ک==ه نف==وذ ح==زب کمونيس==ت در اتحادي==ه ه==ای ک==ارگری تعي==ين کنن==ده باش==د    
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 انق=الب پرولت=ری و اس=تنتاجات ف=وق، به=ای س=نگينی              مورد اهمي=ت نق=ش ح=زب دري=ک        

  .پرداخته ايم و آنان را نمی توانيم بی اهميت و يا کم اهميت جلوه دهيم

در انقالب پرولتری، آگاهی، ت=دارک و برنام=ه ري=زی نق=ش مهمت=ری از انق=الب ه=ای                

ی در انق=الب ه=ای ب=ورژوايی، گرچ=ه ت=وده ه=ا ني=رو        . بورژوايی ايفا کرده و خواهد کرد     

محرکه انقالب ه=ا بودن=د، ل=يکن بس=يار کمت=ر س=ازمان يافت=ه بودن=د و آگ=اهی کمت=ری از                        

در انق===الب ه===ای ب===ورژوايی، رهب===ری در دس===ت بخ===ش ه===ای مختل===ف . ام===روز داش===تند

مانن==د (آن==ان ث==روت سرش==ار، تعليم==ات و کلي==ه مزاي==ای س==ازماندهی       . ب==ورژوازی ب==ود 

بورکراس==ی س==لطنتی . گ داش=تند را در چن==) ش=هرها، دانش==گاه ه==ا و مطبوع=ات و غي==ره  

ب==ورژوازی ب==ا اس==تفاده از جن==بش طبق==ات . وض==عيت نامس==اعدتری از ب==ورژوازی داش==ت

تهت==انی جامع==ه، زم==ان مس==اعدی را انتخ==اب ک==رده و ک==ل وزن==ه اجتم==اعی خ==ود را ب==رای   

–برخالف اين روش، در انقالب کارگری، پرولتاري=ا         . تسخير قدرت دولتی سازمان داد    

 ن==ه تنه==ا ني==روی اص==لی ت==دافعی را خواه==د داش==ت ک==ه   -ش==روی آنب==ا حض==ور ملم==وس پي

ق===درت اقتص===ادی . ني===روی رهب===ری کنن===ده ک===ل جامع===ه را ني===ز برعه===ده خواه===د داش===ت 

   ب====ورژوازی در انق====الب ه====ای ب====ورژوايی، ک====ه براس====اس آن مؤسس====ات آموزش====ی،      

ای خود را ب=ه ح=زب    شهرداری ها و دانشگاه ها استوار بودند، در انقالب پرولتری، ج          

نقش حزب حتی مهمتر می شود، زيرا که دشمن نيز بسيار آگاه ت=ر      .پرولتری می دهند  

بورژوازی، طی قرن ها حاکميت، مکت=ب سياس=ی ای بس=يار برت=ر از        . از قبل شده است   

چنانچ=ه پارلمانت=اريزم، ت=ا ح=دودی     . مکتب بورکراسی سلطنتی سابق، تکامل داده است     

 کم=ک رس=اند، ام=ا هم=ين     -ستای کسب درس ه=ای مق=دماتی انق=الب      در را –به پرولتاريا   

. نه==اد بس==يار بيش==تر در خ==دمت مکت==ب اس==تراتژی ض==دانقالبی ب==ورژوازی ق==رار گرف==ت     

ص==رفًا ک==افی اس==ت ک==ه ذک==ر ش==ود ک==ه از طري==ق پارلمانت==اريزم، ب==ورژوازی ق==ادر ش==د ک==ه  

رين م=دافعان  سوسيال دمکراسی را چنان خوب تعليم دهد که امروز به يکی از اصلی ت=  

دوره انق===الب اجتم===اعی در اروپ===ا، هم===انطور ک===ه از . مالکي===ت خصوص===ی تب===ديل ش===ود

نخستين گام های آن پيداست، نه تنه=ا دوره مب=ارزات ب=ی رحمان=ه و مش=قت ب=ار اس=ت،             
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 حت==ی ب==ا برنام==ه ت==ر از انق==الب  -بلک==ه جن==گ ه==ای حس==اب ش==ده را در ب==ر خواه==د داش==ت 

  . روسيه١٩١٧

رخ=وردی ک=امًال متف=اوت در م=ورد مس=ئله جن=گ داخل=ی بط=ور         به اين علت، م=ا باي=د ب      

همانند لنين همه ما کلمات مارکس . عمومی و قيام مسلحانه بطور اخص، داشته باشيم     

اما اين اعتقاد، مانند صدای طب=ل توخ=الی ای    . را تکرار می کنيم که قيام يک هنر است        

نيادين هنر جنگ داخل=ی  بيش نيست، اگر قرار باشد فرمول مارکس با مطالعه عناصر ب        

بر برخورد سطحی به مس=ئله قي=ام مس=لحانه يک=ی از نک=اتی اس=ت ک=ه نيروه=ايی ک=ه از                    

حزب=ی ک=ه توج=ه س=طحی ب=ه         . سنت سوسيال دمکراتيک آمده اند، هنوز ح=ل نک=رده ان=د           

مسئله جنگ داخلی می کند، و اميد دارد در وضعيت حساس اين مسئله به خودی خود              

ما بايد بطور جمعی تجارب مبارزات پرولت=ری را،        . ت است حل گردد، محکوم به شکس    

  .، کسب کنيم١٩١٧با آغاز از 

، جزئ==ی ج==دا ناپ==ذير از تجرب==ه جن==گ ١٩١٧ت==اريخ گ==روه بن==دی ه==ای حزب==ی در س==ال 

داخلی است، که ب=ه نظ=ر م=ا، م=ی توان=د ب=ه سياس=ت ه=ای ف=وری کمونيس=ت ب=ين الملل=ی               

فته اي=م، و تک=رار م=ی کن=يم، ک=ه مطالع=ه و       ما نقدًا گ . در مجموع اضافه شود   ) کمينترن(

  طرح اختالف نظره=ا نباي=د ب=ه مفه=وم حمل=ه ب=ه رفق=ايی ک=ه سياس=ت ه=ای اش=تباه اتخ=اذ                  

     ل==يکن، از س==وی ديگ==ر، ب==از ک==ردن فص==ل بزرگ==ی در ت==اريخ       . ک==رده ان==د، قلم==داد ش==ود   

د، مان عليه برخی از اعضای حزب که همگام ب=ا انق=الب پرولت=ری جل=و نرفت=ه ان=              حزب

حزب بايد به کل تاريخ گذش=ته خ=ود، ب=رای ارزي=ابی ص=حيح و               . نيز غيرقابل قبول است   

سنت يک حزب انقالبی براساس نقد روشن از گذش=ته      . درس گيری، کامًال برخورد کند    

  .بنا نهاده می شود و نه چشم بستن بر وقايع مهم

ن مب=ارزات  س=ن . تاريخ، محسنات واقعًا غيرقابل تصوری برای حزب م=ا بوج=ود آورد       

قهرمانانه عليه سلطنت تزاری، از خود گذشتگی انقالبی، همراه با وضعيت کار مخفی؛ 

مطالع===ات تئوري===ک و ج===ذب تج===ارب انقالب===ی بش===ريت؛ مب===ارزه علي===ه منش===ويک ه===ا،    

؛ مطالع=ات تئوري=ک و کس=ب      ١٩٠٥ناردونيک ها و سازشکاران؛ تجربه غن=ی انق=الب          

ل بين الملل=ی ک=ارگری از زاوي=ه درس ه=ای            تجارب سال های ضدانقالب؛ ارزيابی مسائ     
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اينها نکاتی بودند که در مجموع به حزب ما خ=وی انقالب=ی وي=ژه،         . ١٩٠٥انقالبی سال 

ام=ا، حت=ی در اي=ن ح=زب ني=ز، در      . نفوذ تئوريک عالی، و شتاب انقالبی بی سابقه دادند  

–فت=ه  سطح رهبری، در وضعيت تعيين کننده، گروهی از انقالبي=ون ب=ا س=ابقه ش=کل گر         

  کس==انی ک==ه در   .  ک==ه در تقاب==ل انق==الب پرولت==ری ق==رار گرفتن==د     -بلش==ويک ه==ای ق==ديمی  

 ب==ر س==ر مس==ائل   -١٩١٨ ت==ا فوري==ه  ١٩١٧ب==ين فوري==ه  –حس==اس ت==رين دوره انق==الب   

فق=ط حض=ور لن=ين، و نف=وذ     . بنيادين، مواضع اساس=ًا سوس=يال دمکراتي=ک اتخ=اذ کردن=د          

ن را در مقابل سردرگمی عميق آن دوره، فوق العاده و بی سابقه او در حزب بود، که آ

موزند، اين آچنانچه مايل باشيم که ساير احزاب کمونيست چيزی از ما بي. محافظت کرد

مسئله انتخاب اعض=ای رهب=ری کنن=ده ب=رای اح=زاب         . نکته را هرگز نبايد فراموش کنيم     

ر تأييد د" اکتبر آلمان"تجربه ناموفق . اروپای غربی از اهميت زيادی برخوردار است

در طی . اما اين اين انتخاب بايد در راستای عمل انقالبی صورت پذيرد     . اين نکته است  

اين مدت آلمان آزمايشگاه خوبی برای آزمودن اعضای رهبری حزب در مواقع مبارزه 

در . بدون اين معيار مشخص، ساير روش ه=ای ب=ی ارزش هس=تند   . مستقيم انقالبی بود 

 حت==ی ب==ه ش==کل   - ه==ای انقالب==ی بس==يار کمت==ر رخ داد   فرانس==ه، ط==ی اي==ن دوره، آش==وب   

اما، حتی در زندگی سياسی فرانسه نيز جرقه هايی از جن=گ داخل=ی مش=اهده                 . دستچين

، کميت=ه مرک=زی ح=زب و رهب=ری اتحادي=ه ک=ارگری       ١٩٢٤برای مثال در ژانوي=ه     . شدند

ان، م=ا  توجه اخص به مس=ائل ح=اد آن دور    . مشترکًا به مسائل حاد آن زمان پاسخ دادند       

  را ب=ا اب==زاری ب==رای ارزي=ابی نق==ش رهب==ری ح=زب، رفت==ار برخ==ی از نه=اد ه==ای حزب==ی و     

نادي=ده گ=رفتن چن=ين درس ه=ايی، و       . عده ای از اعضای رهبری حزب، مجه=ز م=ی کن=د           

زي=را  . عدم اخذ استنتاجات الزم از درس ها و افراد درگير، منجر به شکس=ت م=ی ش=ود              

جس==ور، پي=روزی انق==الب پرولت=ری غي==رممکن   ک=ه ب=دون ي==ک رهب=ری پرنف==وذ، ق=اطع و     

  .خواهد بود

هر حزبی، حت=ی انقالب=ی ت=رين آن، بط=ور اجتن=اب ناپ=ذير باي=د اص=ول محافظ=ه گراي=ی                

 -ب=ه درج=ات مختل=ف   –ص=ورت   سازمانی را برای خود تکامل ده=د؛ زي=را ک=ه درغي=ر آن       

    البت===ه در ي===ک ح===زب انقالب===ی، اص===ول ض===روری   . فاق===د تع===ادل ض===روری خواه===د ب===ود 
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    محافظ==ه گراي==ی، باي==د ب==ا آزادی کام==ل در انج==ام کاره==ای روزم==ره و ابتک==ار و جس==ارت    

ما نقدًا اش=اره ای  . در عمل، توأم شده و در هر چرخش تاريخ به آزمايش گذاشته شود        

عموم==ًا حت==ی انقالب==ی ت==رين ح==زب ه==ا، در موقعي==ت تغيي==ر   : ب==ه بي==ان لن==ين ک==رده اي==م ک==ه 

 سياس=ی روز قب=ل را دنب=ال م=ی کنن=د؛ و در نتيج=ه       وضعيت و طرح تکاليف نوين، مشی  

           بازت===اب ابتک===ار انقالب===ی و. س===دی در مقاب===ل رون===د گس===ترش انقالب===ی ايج===اد م===ی کنن===د 

    و،  ربه===ر. ي===ا محافظ===ه گرايان===ه، در نهاده===ای رهب===ری ح===زب ني===ز م===نعکس م===ی ش===ود

يعن=ی  . ن=د های اساسی خود را هنوز طی نکرده ا       "چرخش"احزاب کمونيست اروپايی،    

چ===رخش از ک===ار ت===دارکاتی ب===ه تس===خير ق===درت سياس===ی، اي===ن چ===رخش، دقي===ق ت===رين،     

از دس=ت دادن اي==ن  . پرمس=ئوالنه ت=رين، غيرقاب=ل تغييرت=رين و ع=الی ت=رين واقع=ه اس=ت        

چرخش به مفهوم قبول عظيم ترين شکست هايی است ک=ه ي=ک ح=زب م=ی توان=د بخ=ود             

  .وارد کند

خص==وص در آلم==ان، در قي==اس ب==ا تجرب==ه      هتجرب==ه مب==ارزات ک==ارگری در اروپ==ا، ب==    

خودمان در روسيه، به ما نشان می دهد که دو نوع رهبری وجود دارد که حزب را در 

برخی از اين رهبران ق=ادر   . موقعيتی که بايستی به جلو برود، از پيشرفت باز می دارد          

ب==ه مش==اهده مش==کالت و دش==واری ه==ای انق==الب نيس==تند؛ و از ه==ر فرص==تی ب==رای ع==دم     

نزد آنان، مارکسيزم روشی است برای نشان  . يری عملی، آگاهانه استفاده می کنند     درگ

    خ==الص ت==رين نمون==ه اي==ن قبي==ل رهب==ران را   . دادن اينک==ه عم==ل انقالب==ی غيرعمل==ی اس==ت 

  ام=ا اي=ن ص=رفًا مح=دود ب=ه منش=ويک ه=ا ني=ز        . می توان در منشويک ه=ای روس=ی ياف=ت    

 مي==ان مس==ئولين در درون ي==ک ح==زب    نم==ی ش==ود، در وض==عيت بحران==ی ب==ه ناگه==ان در    

نماين===دگان ن===وع دوم را م===ی ت===وان از  . انقالب===ی، ني===ز چن===ين اف===رادی پي===دا م===ی ش===وند   

آن=ان در سياس=ت ه=يچ مس=ئله و مش=کلی         . برخوردهای س=طحی وتهيج=ی آن=ان، ش=ناخت        

مسائل واقعی را کوچک . مشاهده نمی کنند، تا اينکه با مغز به آن مسائل برخورد کنند           

ش==عارهای توخ==الی ط==رح ک==ردن و خ==وش بين==ی ب==يش از ح==د داش==تن، از         جل==وه دادن، 

مشخصات برخورد اين رهبری است، که در موع=د تعي=ين کنن=ده ک=ار آن=ان ب=ه ض=د اي=ن                      

 مس=ئله ن=وع اول انقالبي=ون، ک=ه از ي=ک تپ=ه کوچ=ک، ک=وه عظ=يم          . روش تبديل می شود 
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گ و غيرقابل تحقق می سازند، اينست که تسخير قدرت را به چيزی بيش از اندازه بزر

ايراد به نوع دوم، کسانی که زياد از حد خوش ب=ين هس=تند، اينس=ت ک=ه     . تبديل می کنند  

  .هميشه عمل انقالبی آنان را متعجب و مبهوت می کند

به ع=ده اول ک=ه م=ردد     : در دوره تدارک برای قيام، روش اين دو با هم متفاوت است           

، داش==ت؛ ع==ده دوم ب==ه ظ==اهر بس==يار    هس==تند نم==ی ت==وان اعتم==اد ب==ه مفه==وم انقالب==ی آن    

اما، در موعد تعيين کننده هر دو، دست به دست هم داده و . متعصب و انقالبی می آيند

در صورتی که، کل تدارکاتی برای اينست ک=ه ح=زب   . مخالف قيام اعالم موضع می کنند   

. خص=وص نهاده=ای آن را ب=رای قي=ام آم=اده کن=د و رهب=ری آن را در دس=ت بگي=رد          ه  و ب 

  .را که وظيفه حزب کمونيست تسخير قدرت برای بازسازی جامعه استزي

گراي=ی کمينت=رن، مط=رح      " بلشويک"نوشته ها و گفتارهای بسياری اخيرًا در مورد         

اي=ن تکليف=ی اس=ت ک=ه نم=ی ت=وان در آن تردي=د داش=ت و ي=ا آن را ب=ه تعوي=ق              . شده اس=ت  

م=ان در س=ال گذش=ته،    خصوص پس از درس های بيرحمانه بلغارس=تان و آل   ه  ب. انداخت

بلش=ويزم ص=رفًا ي=ک اص=ل نيس=ت، بلک=ه نظ=ام             . اهميت اين مسئله فوری ت=ر ش=ده اس=ت         

بلش=ويک گراي=ی اح=زاب کمونيس=ت ب=ه چ=ه         . تعليمات انقالبی برای قي=ام پرولتاري=ا اس=ت        

در " اکتبر"معنايی است؟ يعنی تعليم دادن و برگزيدن رهبرانی که در موعد اعتصابات 

  ..." کل هگل، دانش و معرفت کتب و همه فلسفه"اين يعنی .  نبرندترديد و دودلی بسر
  

است، که توسط لئون تروتسکی در " درس های اکتبر"مقاله فوق فصلی از جزوه "
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