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 پيرامون دو خط در انقالب

 

آقای پلخانف می کوشد تا مسئلۀ اساسی تئوریک انقالب قریب الوقوع روسيه را تشریح ) ٣شماره * (در پریزیف

 فرانسه سير صعودی داشته، در ١٧٨٩از مارکس را نقل قول می کند که بر طبق آن، انقالب وی گفته ای . کند

در مورد اول قدرت به تدریج از دست حزب ميانه رو به دست حزب .  سير نزولی پيموده است١٨۴٨حاليکه انقالب 

پرولتاریا، : نه داشته استمورد دوم روندی وارو. مشروطه طلبان، ژیروندیستها و ژاکوبينها: رادیکال تر می افتد

مطلوبست « نویسندۀ ما استنتاج می کند که . دموکراتهای خرده بورژوا، جمهوریخواهان بورژوا و ناپلئون سوم

به عبارت دیگر ابتدا باید قدرت به دست کادتها و اکتيابریستها، آنگاه » انقالب روسيه در جهت صعودی هدایت شود

البته از این استدالل چنين نتيجه می شود که اگر . دست سوسياليستها بيافتدبه دست ترودویکها و باالخره به 

معقولی کرده  نيروهای چپ روسيه به حمایت از کادتها دست نزده، آنها را پيش از موعد بی اعتبار نمایند، کار غير

.اند  

 

آقای پلخانف . م می باشدآقای پلخانف نمونۀ دیگری از نشاندن ليبراليسم به جای مارکسيس» تئوریک« استدالل 

. هستند یا نه، تنزل می دهد» صحيح«عناصر پيشرو » مفروضات استراتژیک« ابعاد مسئله را به این امر که آیا 

در هر یک از حاالت انقالب روندی متفاوت : او حقيقتی را خاطر نشان می کرد. استدالل مارکس متفاوت بود

از نقطه نظر . نمی کردجستجو » مفروضات استراتژیک « این تفاوت را درتوضيحداشته است؛ اما او 

صف بندی باید آنرا در تفاوت ميان . مارکسيستی مضحک است اگر توضيح آنرا در مفروضات جستجو کنيم

 ١٨۴٨ بورژوازی فرانسه با دهقانان متحد گردید و در ١٧٨٩مارکس خود نوشت که در انقالب .  جستجو کردطبقات

آقای پلخانف نظر مارکس را در این مورد می داند، ولی از آن . ی به پرولتاریا خيانت ورزیددموکراسی خرده بورژوائ

 ١٧٨٩در فرانسۀ . صحبتی به ميان نمی آورد چرا که می خواهد مارکس را چيزی شبيه استرووه نشان دهد

ی و سياسی، بورژوازی، که در آن سطح معين توسعه اقتصاد. مسئله سرنگونی حکومت مطلقه و اشرافيت بود

آن اتحاد . به هماهنگی منافع معتقد بود و از ثبات حکومتش بيمی به دل نداشت، آمادۀ اتحاد با دهقانان بود

در . پيروزی کامل انقالب را تضمين کرد  

 

پرولتاریا قادر نشد خرده بورژوازی را به سوی خود .  مسئله سرنگونی بورژوازی توسط پرولتاریا بود١٨۴٨سال 

 شکلی از انقالب بود که طی ١٧٨٩سير صعودی در سال . خيانت این یک، به شکست انقالب انجاميدجذب کند و

 شکلی از انقالب بود که در آن خيانت تودۀ ١٨۴٨سير نزولی . آن تودۀ مردم حکومت مطلقه را شکست دادند

له را نه به صف بندی هنگامی که آقای پلخانف مسئ.  خرده بورژوازی به پرولتاریا به شکست انقالب منجر شد

.تنزل می دهد، ایده آليسم مبتذل را جانشين مارکسيسم می نماید» مفروضات استراتژیک« طبقات، بلکه به   

 

 در انقالب کشور ما پدیدارند، به خط و دوران ضدانقالبی متعاقب آن، به ما می آموزد که دو ١٩٠۵تجربۀ انقالب 

.  توده ها بين دو طبقه ـ پرولتاریا و بورژوازی ليبرال ـ درگير بوده استاین مفهوم که مبارزه ای بر سر کسب رهبری

پرولتاریا با آهنگی انقالبی به پيش می رفت و دهقانان دموکرات را در جهت سرنگونی مالکين و سلطنت مطلقه 

 توده ایياس این امر که دهقانان گرایشات انقالبی با مضمون دموکراتيک را ابراز کردند در مق. رهبری می نمود



 

، ناآرامی در ١٩٠۵ـ ۶شورشهای دهقانی سالهای :  رخدادهای مهم سياسی به اثبات رسيدتمامیتوسط 

 ترودویک نه تنها در دهقانان و دو دومای اول که در آن ١٩٠۵در » اتحادیۀ دهقانان« ارتش در همان سالها، 

. عمل کردندترودویک نيز انقالبی تر  و اس آرقرار داشتند، بلکه حتی از روشنفکران » سمت چپ کادتها«

 دهقاناندر هر دو دومای سوم و چهارم . ولی هنوز یک واقعيت است. متاسفانه این امر اغلب فراموش می شود

.ترودویک، با وجود ناتوانی شان نشان دادند که همانا توده های دهقان مخالف مالکين زمين اند  

 

بلکه از واقعيتها استنتاج گردیده و با » استراتژیک«ه از درازگوئی های خط نخست انقالب بورژوا دموکراتيک روس، ن

هر دو این طبقات بر عليه . مبارزۀ قاطع پرولتاریا که با تزلزل از جانب دهقانان تعقيب می شد، مشخص می گردید

ها منجر عدم قاطعيت و فقدان قدرت کافی این طبقات به شکست آن. مالکين و سلطنت مطلقه مبارزه می کردند

).هر چند که رخنه و شکافی نسبی در بنای حکومت مطلقه ایجاد شد(شد   

 

 به بعد گفته ایم ١٩٠۶ما بلشویکها همواره و بخصوص از بهار . خط دوم با اعمال بورژوازی ليبرال مشخص می شد

 صحت نظرات ما ١٩٠۵ـ١۵دهۀ .  این خط را نمایندگی می کردندواحدکه کادتها و اکتيابریستها به صورت نيرویی 

در تمامی لحظات تعيين کنندۀ مبارزه، کادتها همراه اکتيابریستها به دموکراسی خيانت کرده و . را ثابت کرده است

و پراکندگی جنبش توده ای را » سکون طلبی«انقالب روسيه مهر » ليبرالی«خط . به کمک تزار و مالکين شتافتند

زمينۀ بين المللی انقالب روس و قدرت .  به صلح با سلطنت مطلقه نمودبر خود داشت و این امر بورژوازی را قادر

.پرولتاریای روسيه این رفتار بورژوازی ليبرال را اجتناب ناپذیر می ساخت  

 

بلشویکها آگاهانه به پرولتاریای روسيه کمک کردند که خط اول را پيگيری کند، با نهایت شجاعت به مبارزه پردازد و 

 و سپس ١٩٠۶تا کابينۀ کادت در ) ١٩٠۵اوت (از هنگام دعوت به دومای بوليگين گرفته .  نمایددهقانان را رهبری

، منشویکها همواره به خط دوم خزیده اند و با انطباق جنبش ١٩٠٧ دموکراسی عليهتشکيل بلوک با کادتها 

مفروضات صحيح «کنيم که در حاشيه مشاهده می (پرولتاریا با منافع ليبرالها، پرولتاریا را دلسرد کرده اند 

چرا چنين . کادتها و منشویکها، که آقای پلخانف از آنها دم می زد، در آن مقطع با شکست روبرو شد» استراتژیک

شد؟ چرا توده ها به نصایح آقای پلخانف و کادتها که به مراتب صدها بار وسيع تر از تبليغات بلشویکها منتشر می 

).شد، اعتنائی نکردند؟  

 

 خود را در امور سياسی ١٩٠٨ ـ ١۴ و سپس در فاصلۀ ١٩٠۴ ـ ٨ین جریانها ـ بلشویک و منشویک ـ در فاصله تنها ا

اولی در : چرا چنين شد؟ بدین علت که این جریانها ریشه های مستحکم طبقاتی داشتند.  نمایان کردندتوده ها

.پرولتاریا و دومی در بورژوازی ليبرال  

 

خووستوف می گوید که روحيۀ . هر کسی این را درمی یابد. از یک انقالب می رویمامروز ما بار دیگر به پيشو

 صف بندی همان دو خط در انقالب، و همانو بار دیگر ما شاهد .  می باشد١٩٠۵ ـ ۶دهقانان یادآور سالهای 

 کل ١٩٠۵در سال . طبقات می باشيم که تنها بر اثر تغيير اوضاع بين المللی، تفاوتهایی را نشان می دهد

، خواه با تدارک ارتش )فرانسویها(بورژوازی اروپا از تزاریسم پشتيبانی کرد و خواه با هزاران ميليون کمک مالی 

همه جا بورژوازی، پرولتاریا را . نگ در اروپا شعله ور شد آتش ج١٩١۴در . به آن کمک کردند) آلمان(ضدانقالبی 

در حال حاضر، توده های خرده . برای مدتی فریفته و وی را به دام خرافات ناسيوناليستی و شووینيستی افکند

آنها پيش از هر چيز و بيش از . بورژوا و در درجۀ اول دهقانان، قسمت اعظم جمعيت روسيه را تشکيل می دهند

بخشی از دهقانان از نظر سياسی بی اعتناء بوده و بخشی بين .  معرض ستم مالکين قرار دارندهمه در

سخنگویان سياسی این توده . و روحيۀ انقالبی در نوسان اند) »دفاع از ميهن«و » پيروزی بر آلمان«(شووینيسم 



 

دیگر سوسيال دموکراتهای فرصت و از سوی ) تروویکها و اس آرها(ها ـ و نوسانات آنها ـ از یک سو نارودنيکها 

 کامال طریق سياست ١٩١٠می باشند که از ) ناشه دیلو، پلخانف، دار و دستۀ چخيدزه، کميتۀ سازماندهی(طلب 

 به سوسيال شوینيسم پوترسف، شروانين، لویتسکی و ماسلف ١٩١۵ليبرالی ـ کارگری را پيموده و در سال 

. شده اندبا این جماعت» وحدت«گرویده و یا خواستار   

 

این وظيفه عبارتست از دست یازیدن به نبردی . اين اوضاع و احوال، وظيفۀ پرولتاریا را به وضوح مشخص می کند

، )»سه رکن«، ١٩١٢با بکار بستن از شعارهای کنفرانس ژانویۀ (انقالبی و بی محابا بر ضد سلطنت مطلقه 

.  را، در مسير گسترش خویش، در بر خواهد گرفتنبردی که همۀ توده های دموکرات، یعنی عمدتًا دهقانان 

 و در اروپاپرولتاریا همزمان باید به مبارزه ای بی امان بر عليه شوینيسم برخيزد، مبارزه ای در اتحاد با پرولتاریای 

نوسان خرده بورژوازی تصادفی نيست، بلکه محتوم است چرا که پيامد . جهت انقالب سوسياليستی اروپا

بحران ناشی از جنگ عوامل اقتصادی و سياسی گرایش به چپ خرده . بقاتی وی می باشدمنطقی موضع ط

شالودۀ عينی امکان پيروزی انقالب دموکراتيک روسيه در .  کرده استتقویتبورژوازی و منجمله دهقانان را 

ه اثبات این امر که شرایط عينی انقالب سوسياليستی در اروپای غربی آماده است نيازی ب. همين جا است

ندارد؛ چرا که همۀ سوسياليستهای سرشناس تمامی کشورهای پيشرفته پيش از جنگ به این امر اقرار 

.داشتند  

 

کميتۀ . وظيفۀ عمدۀ یک حزب انقالبی این است که صف بندی طبقات در انقالب قریب الوقوع را روشنی بخشد

مشغول » چپ«به عبارت پردازی بی معنای ماورای سازماندهی که در داخل یار وفادار ناشه دیلو بوده و در خارج 

تروتسکی در ناشه اسلوو با این وظيفه به شيوه ای نادرست برخورد . است، این وظيفه را سرسری می گيرد

 خود را تکرار می نماید بی آنکه لحظه ای بياندیشد که چرا زندگی در ١٩٠۵» اصيل«می کند، او همچنان تئوری 

. تئوری با شکوه را در هم نوردیده استخالل ده سال گذشته این  

 

تئوری اصيل تروتسکی لزوم مبارزۀ قاطع انقالبی پرولتری و ضرورت کسب قدرت سياسی توسط پرولتاریا را از 

وی ادعا می کند که دهقانان به اقشار . نقش دهقانان را از منشویکها به عاریت گرفته است» نفی«بلشویکها، و 

یه گشته اند؛ ادعا می کند که نقش انقالبی بالقوۀ آنان بيش از پيش نقصان یافته مختلف تقسيم گشته و تجز

ما در عصر «: امکان وقوع ندارد؛ تروتسکی می گوید» ملی«است؛ ادعا می کند که در روسيه یک انقالب 

ه پرولتاریا را در امپریاليسم جامعۀ بورژوایی را در برابر رژیم کهن قرار نداده، بلک«و » امپریاليسم زندگی ميکنيم

».برابر جامعه بورژوایی قرار می دهد  

 

، پرولتاریا هم اینک در برابر روسيهاگر در . روبروئيم» امپریاليسم«در اینجا با مثالی سرگرم کننده از بازی با کلمۀ 

 مصادرۀ«و شعار (!)  روبرو استسوسياليستیقرار گرفته باشد، پس روسيه با انقالبی » جامعۀ بورژوایی«

نادرست است؛ در آن )  نيز توسط تروتسکی تکرار شد١٩١۵، در ١٩١٢که متعاقب کنفرانس ژانویه (» امالک

این ! سخن گفت»  کارگریسوسياليستی«بلکه باید از حکومت » انقالبی کارگری«صورت نباید از حکومت 

( ا نيز به دنبال خواهد کشيد ر» (!) پرولترغيرتوده های خلق «عبارت تروتسکی که پرولتاریا به واسطۀ قاطعيتش 

تروتسکی نفهميده است که هر گاه پرولتاریا ! ، عمق آشفته فکری وی را می نمایاند)٢١٧ناشه اسلوو شمارۀ 

توده های غير پرولتر را برای مصادرۀ امالک مزروعی و سرنگونی سلطنت مطلقه بسيج کند، این امر به مفهوم به 

در روسيه، به معنی دیکتاتوری انقالبی ـ دموکراتيک پرولتاریا و دهقانان » انقالب بورژوایی ملی«ثمر رسيدن 

!خواهد بود  

 



 

تجزیه .  ـ بر وجود تنها دو خط طبقاتی در انقالب روسيه داللت کرده است١٩٠۵ ـ ١۵یک دهۀ کامل ـ دهۀ عظيم 

 را بی اعتناز لحاظ سياسی دهقانان به مبارزه طبقاتی در ميان آنها دامن زده و شمار هر چه بيشتری از عناصر ا

 اصرار ١٩٠۶بلشویکها از (این امر پرولتاریای شهری را به پرولتاریای روستا نزدیک کرده است . بيدار کرده است

 متشکل شود و این درخواست را در قطعنامه کنگره منشویکی استکهلم جداگانهداشته اند که پرولتاریای روستا 

ميان دهقانان از یک سو و مارکف ها، رومانف ها و خووستف ) تضاد قهرآميز(ونيسم باری، آنتاگ). نيز وارد کرده اند

 هزاران عبارت از مقاالت حتیاین حقيقت آنچنان بدیهی است که . ها از سوی دیگر قویتر و حادتر شده است

رال جنبش تروتسکی در واقع آب به آسياب سياستمداران ليب. »نفی کند«پاریس تروتسکی نيز نمی تواند آنرا 

 از خيزش آنها برای ممانعتنقش دهقانان در انقالب، » نفی«کارگری روسيه می ریزد؛ سياستمدارانی که از 

.انقالب را نتيجه می گيرند  

 

پرولتاریا می رزمند و قاطعانه خواهد رزميد تا قدرت را فراچنگ آورد، تا . اصل مطلب در شرایط کنونی چنين است

ين را مصادره کند و از این طریق دهقانان را به سوی خود جلب نموده و از قوای انقالبی جمهوری برپا دارد، تا زم

را در جهت رهایی روسيه بورژوایی از چنگال »  پرولتری خلقغيرتوده های « به عمل آورد و کاملآنها استفاده 

یی روسيه بورژوایی از چنگ پرولتاریا بی درنگ، از رها. بسيج نماید) تزاریسم(نظامی ـ فئودالی » امپریاليسم«

تزاریسم و سلطۀ مالکين، نه در راه منافع دهقانان مرفه در پيکارشان بر ضد کارگران روستایی، بلکه در جهت بپا 

. داشتن انقالب سوسياليستی در اتحاد با پرولتاریای اروپا، سود خواهد جست  

 

:زیرنویس  

 توسط منشویکها و اس آرها در پاریس ١٩١٧ تا مارس ١٩١۵ـ هفته نامه ای که از اکتبر ) فراخوان(پریزیف * 

 دراین ١٩١۵ اکتبر ١٧اشاره شده است که در » دو خط در انقالب« در اینجا به مقالۀ پلخانف . منتشر می شد

. هفته نامه به چاپ رسيد  

 

 

  

  


