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قرن گذشته آنچنان فجايعي را . ي جهان ناپديد شود هانا آرنت نگران بود كه سياست به طور كامل از صحنه
عوامل اين ترس . شده بودناپذير  اجتناب» آيا سياست اصالً معنايي دارد؟«شاهد بود كه طرح اين پرسش كه 

بستي كه در آن مسائل سياسي مشخص متراكم شده بودند فقدان معنا در  بن«: ي عملي داشتند كامالً جنبه
 [1]».كند كليت آراء سياسي را تائيد مي

امروزه ما با . گرفت، توتاليتاريسم بود از نظر وي، شكلي كه اين ترس از ناپديدشدن سياست به خود مي
در اينجا سياست ميان . ي انساني استبداد بازار توتاليتاريسم با چهره: ي از خطر روبرو هستيمشكل متفاوت

. داري الكن، له شده است ي سرمايه گرايانه شود، و تجويزات اخالق نظم بازارهاي مالي كه طبيعي وانمود مي
شوند، كه در آن  هم منطبق مي برانگيز ابدي بودن كاال   در نتيجه پايان سياست و پايان تاريخ در تكرار نفرت

اي ديگر تقريباً ناممكن شده است؛  ي جامعه ايده«: يابد پژواك مي 1روح فوكاياما و فوره صداهاي بي
ما محكوم به زندگي در دنيايي هستيم كه وجود . كند هيچكس در دنياي امروز چيزي در اين باره عرضه نمي

ممكن بود بگويد، ابدي بودنِ نوع  2همانطور كه بالنكي. استاين گفته از ماليخوليا هم بدتر  [2]».دارد
  .ي نوميدي است ، مايه100ي بازار بورس داو جونز و فيات  انسان به واسطه

كرد كه سياست  او فكر مي: كرد توانسته تاريخي را براي آغاز و پايان سياست تعيين كند هانا آرنت فكر مي
   [3].»هاي ماركس به پايان قطعي خود رسيده است در تئوري«بود  كه با افالطون و ارسطو رسماً آغاز شده

گويند كه ماركس نيز با نوعي شوخي ديالكتيكي با اعالم پايان فلسفه، حكم پايان سياست را  همچنين مي
تواند سياست ماركس را به عنوان تنها سياستي كه در مواجهه با خشونت  اين گفته نمي. صادر كرده است

دولت در همه چيز اعتبار «: وي نوشت. درك است، تشخيص دهد هاي مدرنيته قابل وارگي و بت داري سرمايه
ساالر را به  كه دولت ديوان» ي نقش عامل سياسي ي گستاخانه مبالغه«و با اين گفته به روشني در مقابل » ندارد

ه امر اجتماعي، متوجه جاي دلبستگي يكسويه ب كوشش وي به. كرد، ايستاد تجسم كليتي انتزاعي تبديل مي
شود و  گيري نهادهاي سياسي غيرحكومتي آغاز مي  ظهور سياستي از آن طبقات تحت ستم است كه با شكل

  .كند ي نهادي جداگانه هموار مي راه را براي زوال ضروري دولت به مثابه

ي حاكم  و طبقهي حياتي و مبرم، سياست از پائين و سياست براي آنهايي است كه از سياست دولت  مسئله
چگونه گرد و : هاي پرولتري و تراژدي مكرر آنها را حل كنيم ما بايد معماي انقالب. اند كنار گذاشته شده

                                                      
1- Furet.  
2- Blanqui.  
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تواند در حاليكه به لحاظ جسماني و اخالقي در زندگي  غبار را بروبيم و جايزه را ببريم؟ چگونه يك طبقه مي
شمول رهايي  ي جهان  اجباري قفل شده، خود را به سوژهوار و  ي بنده ي خود با كار غيرداوطلبانه روزمره

شناختي قمارگونه ــ صنعتي كه به  هاي ماركس در اين مورد از يك تحول جامعه انساني تبديل كند؟ پاسخ
انجامد  دهي و آگاهي آنها مي ي خود به پيشرفت در سازمان رشد عددي و تمركز طبقات كارگري و به نوبه

منتهي » ي حاكم تشكل پرولترها در يك طبقه«شود كه خود منطق سرمايه به  و گفته مياز اينر. شود ناشي مي
براي پيروزي «: كند مانيفست كمونيست اين فرضيه را تأئيد مي 1890ي انگلس بر چاپ  مقدمه. شود مي

ه الزاماً ي كارگر ك هاي ارائه شده در مانيفست، ماركس صرفاً و انحصاراً به تحول انديشگي طبقه نهايي ايده
اين توهم كه پرولتارياي انگلستان كه اكثريت را در  [4]».بايد از عمل و بحث متحد ناشي شود متكي بود

يابد تا نمايندگي سياسي را با واقعيت اجتماعي متناسب  دهد با كسب حق راي امكان مي جامعه تشكيل مي
در اظهارنظري پيرامون مانيفست در  1والبه همين ترتيب، آنتوئيو البري. شود سازد، از اين قمار ناشي مي

ها و پرولترها از اين به بعد يك حقيقت  گرايي مطلوب كمونيست هم«اين ديدگاه را بيان كرد كه  1898
  .گيرد رهايي سياسي پرولتاريا لزوماً از تحول اجتماعي آن سرچشمه مي. »تثبيت شده است

ي كاال، از خدايان  زده توانيم از دنياي افسون ني نميدهد كه ما به آسا تاريخ پرآشوب قرن گذشته نشان مي
مناسبت نابهنگام لنين لزوماً از همين مالحظه . شان، بگريزيم»هاي صندوق تكرارگويي«تشنه به خون آن و از 

امروزه اگر سياست هنوز مجالي براي جلوگيري از خطر مضاعف عادي سازي اقتصاد و جبري . شود ناشي مي
. باشد، مستلزم يك اقدام جديد لنينيستي در شرايط جهاني شدن امپراتوري استشدن تاريخ داشته 

هاي ضعيف  ي استراتژي، لحظات مساعد و حلقه مثابه بر سياست به اي مبتني ي سياسي لنين انديشه انديشه
  .است

سكي ي كائوت ايده. پيشرفت مكانيكي و بدون بحران يا گسست، زماني غيرسياسي است» همگن و تهي«زمان 
كه » سوسياليسم بيرون از زمان«اين . به همين ديدگاه از زمان تعلق دارد» انباشت غيرفعال نيروها«ي  درباره

ي سياسي را  در قوانين  قطعيت مبارزه پشت را دارد و روايتي بدوي از نيروي ساكن است، عدم سرعت الك
  .كند ي تكامل تاريخي مستحيل مي اعالم شده

از . ديد ها مي ها و فروپاشي ياست را زماني آكنده از مبارزه، زماني سرشار از بحراناز سوي ديگر، لنين س
نيست، » جنبش اجتماعي«شود كه تداوم منطقي  نظر او ويژگي سياست در مفهومي از بحران انقالبي بيان مي

» ني مليبحرا«ي  مثابه پس بحران به. ي طبقات جامعه است بلكه  بحران عمومي روابط متقابل بين همه
ي كااليي تيره و  سازي خطوط نبرد است كه در اثر افسون خيالپردازانه عملكرد آن شفاف. شود تعريف مي

تواند دگرگون شود و  ناپذير تاريخي، مي پس تنها پرولتاريا، آن هم نه به دليل پختگي اجتناب. تار شده است
  .»آنچه هست بشود«

ي  اين معرفت كه طبقه«. سي در پيوند نزديك با يكديگر قرار دارندي سيا رو، بحران انقالبي و مبارزه از اين
تواند به خود متكي باشد به نحو پايداري با معرفت دقيق از روابط متقابل تمامي طبقات در  كارگر مي

ي سياسي  ي معاصر ارتباط دارد، معرفتي كه فقط تئوريك نيست بلكه بايد گفت بيشتر بر بنياد تجربه جامعه

                                                      
1- Antonio Labriola.  
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مسلماً از طريق آزمون سياست عملي است كه اين معرفت از روابط متقابل بين طبقات به » .تئوريكاست تا 
  .سازد بدل مي» انقالب تمام مردم«را به » انقالب ما«اين امر . آيد دست مي

لنين . كاهد اين رويكرد در تضاد كامل با كارگرگرايي ناب است كه امر سياسي را به امر اجتماعي فرو مي
ي طبقاتي به تضاد بين   مبارزه. كند خودداري مي» ي احزاب ي طبقات با مسئله در آميختن مسئله«ه از يكسر

در سطح فرآيند توليد » دار ي سرمايه كل طبقه«پرولتاريا را با  ]بلكه[يابد،   كارگر و كارفرماي وي تقليل نمي
عالوه بر اين، به . جلد سوم سرمايه استكند كه موضوع مورد بررسي در  طور كلي رويارو مي داري به سرمايه

ي طبقه دقيقاً در جلد سوم مطرح  توان درك كرد كه چرا منطقاً فصل ناتمام ماركس درباره همين دليل مي
لذا . پردازد ي فرايند توليد است يا جلد دوم كه به فرايند توزيع مي شود و نه در جلد اول كه درباره مي

اش با گروهي از كارفرمايان بلكه  وان يك حزب سياسي، نه فقط در رابطهسوسيال دمكراسي انقالبي به عن
، »ي معاصر و با دولت به مثابه يك نيروي سازمان يافته ي طبقات جامعه همه«ي خود با  همچنين در رابطه

  . ي كارگر است ي طبقه نماينده

نيست كه  1نه لوپ و دانائيدي مساعد در استراتژي لنينيستي ديگر مانند زمان انتخاباتي پ زمانِ لحظه
بخشد و در اثر بحران متوقف  آهنگ مي ماند، بلكه زماني است كه به مبارزه ضرب كارشان پيوسته ناتمام مي

فردي كه در آن ضرورت و احتمال، عمل و فرايند،  آيي منحصر به ي مناسب و هم شود، يعني زمانِ لحظه مي
: فرد به تصور آوريم ايد خود انقالب را چون اقدامي منحصربهما نب«. خورند تاريخ و رويداد درهم گره مي

بار است كه به تناوب با مراحلي از آرامشِ كمابيش  انقالب يك رشته انفجارات سريع و كمابيش خشونت
به اين دليل است كه فعاليت اصلي حزب ما و كانون اصلي فعاليت آن، بايد كار . شوند عميق جايگزين مي
هاي آرامش باشد، يعني كار تبليغ سياسي   ترين انفجارها و در دوره هاي خشن  دوره ممكن و ضروري در

  ».هماهنگ در تمام روسيه

آنها . شوند هاي خود مشخص مي ها و آهستگي آهنگ خود را دارند كه با تندي ها سرعت و ضرب انقالب
. شود هاي ناگهاني شكسته مي خود را دارند، كه در آن خط مستقيم با تقسيمات و چرخش  ي همچنين هندسه

متراكم نيست يا  اي  ي  تجربه براي لنين، حزب ديگر نتيجه. كند ي نويني پيدا مي بنابراين حزب جلوه
بلكه يك . اش هدايت پرولتاريا از درون تاريكي جهل به روشنائي خرد باشد آموزگاري متواضع كه وظيفه

همانطور كه والتر بنيامين به . ي طبقاتي است ان مبارزهب ي استراتژيك، نوعي جعبه دنده و سوزن گرداننده
ي كالسيك  روشني تشخيص داده بود، زمان استراتژيك سياست زمان همگن و تهي از نيروي محركه

  .هاي آبستن رويدادها است نيست، بلكه زماني گسسته، پر از گره و رحم

ري متقابلي از پيوستگي و گسستگي وجود ي لنين روند تاثيرگذا  گيري انديشه بدون هيچ ترديدي، در شكل
ي چه بايد  و حول نوشته 1902در ) نيستند» هاي معرفت شناختي گسست«كه (هاي عمده  گسست. دارد

بازانديشي امپرياليسم  1916ــ 1914كرد؟ و يك گام به پيش، دو گام به پس پديد آمدند، يا بار ديگر در 
ي  در همان زمان، لنين با نوشته. ي منطق هگلي الزم آمد ارهي آغاز جنگ و بررسي دوب و دولت در هنگامه

                                                      
١-  Penelopes and Danaide  دو شخصيت اساطيري يونان باستان.  



 ۴  لنين و سياست بمثابه ھنراستراتژیک

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

داري در روسيه كه كاري نهادي بود، چارچوبي به وجود آورد كه بعدها به وي امكان داد تا  ي سرمايه توسعه
  .از طريق آن اصالحات تئوريك و تعديالت استراتژيك به عمل آورد

از . روند شد بياني از انقالب در انقالب به شمار مي ميهايي كه در مسير آنها بلشويسم تعريف  رويارويي
ي پيشگامي متمركز با  هاي چه بايد كرد؟ و يك گام به پيش، دو گام به پس، متون كالسيك اساساً ايده جدل

كند كه  لنين عليه سردرگمي مبارزه مي. ي واقعي جاي ديگر است نكته. انضباط نظامي را در خود نهفته دارند
اي نمود پيدا  بستر تمايز بين آنها در مباحثات گسترده. اندازد مي» تفرقه«ي بين حزب و طبقه به توصيف و

هاي  اين در تضاد با جريان. كند كه آن زمان درون جنبش سوسياليستي به ويژه در روسيه جريان داشت مي
. شدند ديك ميپوپوليستي و اكونوميستي منشويك بود كه گاه براي دفاع از سوسياليسم ناب به هم نز

آئيني صوري در حقيقت بيانگر اين ايده است كه انقالب دمكراتيك بايد  سرسختي ظاهري اين راست
ي كارگر نوپا ضمن انتظار براي تقويت خود و  قرار بود طبقه. اي ضروري در روند تكامل تاريخي باشد مرحله

ازي بسپارد و به حمايت عملي از نوسازي دستيابي به اكثريت اجتماعي و انتخاباتي، نقش رهبري را به بورژو
اين اعتماد به سمت و سوي تاريخ كه هرچيزي در زمان مناسب خود براي كساني . داري اكتفا كند سرمايه

: دهد الملل دوم را تشكيل مي آئيني كائوتسكي در بين ي مواضع راست رسد، شالوده مانند فرا مي كه منتظر مي
  .ي رسيده بيفتد پيش برويم تا زماني كه قدرت مثل يك ميوه» ي قدرت ادهج«ما بايد صبورانه در راستاي 

استراتژي مقدم بر تاكتيك و . دهد از سوي ديگر، براي لنين اين هدف است كه جنبش را سمت و سو مي
تمام «به همين دليل مرزبندي پيش از اتحاد ضروري است و براي اتحاد بايد از . سياست مقدم بر تاريخ است

ي  به عبارت ديگر، مبارزه» .برداري كرد و به هرنوع اعتراضِ ولو كوچكي توسل جست نارضايتي بهره مظاهر
در نظر » ي اقتصادي كارگران عليه كارفرمايان و دولت تري از مبارزه تر و پيچيده به مراتب گسترده«سياسيِ 

ي اقتصادي  سياسي را از مبارزه هاي ي رابوچيه ديئلو هدف بنابراين زماني كه روزنامه [5]».شود گرفته مي
. گيرد به باد انتقاد مي» ي پرولتاريا فروكاستن فعاليت سياسي چندجانبه«كند، لنين آن را به خاطر  استنتاج مي

تواند يك ايدئولوژي مستقل را شرح و بسط  به خودي خود مي» ي كارگر جنبش خالص طبقه«تصور اينكه 
روي از  دنباله«ي كارگر به  ي جنبش طبقه ود انگيختهبرعكس، صرف رشد خ. دهد توهم محض است

ي عيني  دهد، بلكه نتيجه را سمت و سو نمي  زيرا ايدئولوژي حاكم آگاهي. انجامد مي» ايدئولوژي بورژوايي
ي سياسي  ي آهنين و بندگي اجباري آن تنها به كمك بحران انقالبي و مبارزه از پنجه. وارگي كاالهاست بت

  .ي ماركس است يقين پاسخ لنينيستي به معماي حل ناشده اين به. گريختتوان  احزاب مي

شود كه در آن چيزي كه غايب است  ي تعرض ختم مي  براي لنين همه چيز به برداشتي از سياست به مثابه
ي گروهبندي سياسي  ترين شالوده بندي طبقاتي به عنوان واپسين چاره، عميق مسلماً تقسيم«. شود ظاهر مي

كمونيسم دقيقاً از تمام نقاط «از اين رو . شود ي سياسي تثبيت مي اما اين واپسين چاره، تنها با مبارزه ».است
ي خروجي با دقت  ها اگر يكي از راه. شود ترديد در همه جا شكوفا مي كند و بي زندگي اجتماعي فوران مي

به » .كند ترين راه، را پيدا مي ظرهخاصي بسته شود، آنگاه اين بيماري واگيردار راه ديگري، گاهي غيرمنت
  ».كدام جرقه شعله را برخواهد افروخت«توانيم دريابيم  همين دليل است كه نمي
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ي امري نامحتمل و  آماده» !آماده باشيد«: كند بندي مي سياست لنينيستي را اينگونه جمع 1بنابر اين توچلسكي
كرد، اين فشردگي به  توصيف مي» ي اقتصاد دهفشر«اگر لنين سياست را . دهد غيرمنتظره و آنچه رخ مي

از سوي ديگر، . نباشد» بر اقتصاد مقدم«تواند  معناي تغييري كيفي است كه بر مبناي آن سياست نمي
به همين نحو، » .افتد هاي اقتصادي و سياسي، در سراشيبي التقاط مي با حمايت از امتزاج ديدگاه«بوخارين 

را كه يكبار ديگر سياست را » زده نام فلك«، اين 1921ن كارگري در سال لنين در جدل  خود با اپوزيسيو
توليدكنندگان «ي  ي اقتصاد ملي بايد مستقيماً به عهده شود كه اداره دهد و مدعي مي به امر اجتماعي تقليل مي

رويارويي  ي طبقاتي را به كند كه مبارزه باشد و تا آنجا سقوط مي» هاي توليدكنندگان گردآمده در اتحاديه
  .گيرد كاهد، به باد انتقاد مي اي بدون هيچ سنتزي فرو مي منافع فرقه

تغيير . هاي خود را دارد ها و لغزش نهفتگي. سياست، برعكس، زبان، دستور زبان و نحو خاص خود را دارد
ا در ترين بيان خود ر شده ترين و تعريف ترين، جدي كامل«ي سياسي،  ي طبقاتي در صحنه سيماي مبارزه

شود و به تعينات فوري  گفتمان سياسي كه از كاربرد مشخصي ناشي مي. دهد به دست مي» ي احزاب مبارزه
» تر بسيار پيچيده«ضرورت آن از جنسي متفاوت و . پذير نيست، بيشتر به جبر نزديك است تا حساب تقليل

هاي  ماركسيست«زيرا برخالف آنچه  .كشي مستقيماً پيوند دارند از مطالبات اجتماعي است كه با روابط بهره
آرمان مبارز انقالبي سنديكاليسم با افقي محدود » .وار تابع اقتصاد نيست سياست بره«كنند،  تصور مي» عاميانه

هاي جامعه  ي حوزه خواهد آتش زير خاكستر براندازي را در همه مي» تريبون مردم«نيست، بلكه در مقام 
  .بدمد

آئيني دولتي فرا روييد، اغلب مسئول  استاليني شده، كه به مثابه يك راست» نينيسمل«تر  يا دقيق» لنينيسم«
ي خود، محتوي  ي حزب پيشتاز جدا از طبقه بنابر اين باور، انديشه. شود ساالرانه شناخته مي استبداد ديوان

اين . رانه استساال هاي دوزخ ديوان ي چرخه ي جايگزيني جنبش واقعي اجتماعي با ماشين دولتي و همه نطفه
اگر سياست با امر اجتماعي . كند رسد، مشكلي واقعي را مطرح مي نظر مي اتهام هر قدر هم غيرمنصفانه به

اي  شود  ــ اينكه مشروعيت آن بر چه پايه ساز مي همسان نباشد، بيان يكي از طريق ديگري الزاماً مشكل
  گيرد؟ قرار مي

مذكور را با اين فرض حل كند كه گرايش نمايندگان به  اين وسوسه نزد لنين وجود داشت كه تضاد 
ي ابراز  تضادهاي موجود در نمايندگي اجازه. انجامد نمايندگي كامل موكالن خود به زوال دولت سياسي مي

ها را از  دهند و پيوسته با زير سوال بردن  كثرت اشكال قانوني آن وجود به هيچگونه عامل انحصاري نمي
اين جنبه از مسئله خطر همپوشاني با ديگري را دربردارد كه اهميت كمتري ندارد، تا جايي . دارد ميان برمي

وي با اين فكر كه يك متن معيار متعلق به . دهد ي كامل نوآوري خود را تشخيص نمي كه لنين ظاهراً دامنه
كائوتسكي نوشت  .اي آن به شرح زير پرداخت كند به تحريف قابل مالحظه كائوتسكي را تعبير و تفسير مي

. شود به ميان پرولتاريا برده مي» از بيرون از مبارزه طبقاتي«حامل آن هستند، » روشنفكران بورژوا«كه » علم«
!) و نه علم(» آگاهي طبقاتي سياسي«كند كه  اي ترجمه مي العاده اين را به گونه لنين با يك چرخش زباني فوق

!) ه بيرون از مبارزه طبقاتي كه به همان اندازه نيز اجتماعي استو ن( [6] »ي اقتصادي از بيرون از مبارزه«

                                                      
1- Tucholsky.  
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ي اجتماعي بلكه حزب به عنوان عاملي كه مشخصاً  ي يك مقوله آيد و ديگر نه روشنفكران به مثابه مي
  .بندي بسيار قابل توجه است تفاوت اين عبارت. سازد، حامل آن است ي سياسي را مي عرصه

ن سياست هنگاميكه واقعيت اجتماعي خود را از طريق تعامل دائمي جابجائي و چنين اصرار مداومي بر زبا
گرايي و نمايندگي منتهي  ي انديشگي مبتني بر كثرت دهد، به طور منطقي بايد به يك شيوه تمركز نشان مي

 ها و تضادهاي آنرا اگر حزب طبقه نباشد، همان طبقه بايد از نظر سياسي توسط چند حزب كه تفاوت. شود
پس، نمايندگي امر اجتماعي در سياست بايد به هدف شرح و بسط . به نمايش ميگذارند نمايندگي شود

اي از اين  ي مشروحي كه فراتر از ابعاد مقاله مطالعه. رود لنين تا آنجا پيش نمي. نهادي و حقوقي تبديل شود
و دمكراسي در  1921ي ملي، سنديكاي كارگري در  دست برود، يعني مواضع وي را نسبت به مسئله

  [7].بسنجد، به ما امكان خواهد داد تا اين موضوع را به اثبات برسانيم 1917سراسر 

كند كه هدف از آن محدود كردن  سان، وي نمايندگي را تابع قوانين ملهم از كمون پاريس مي بدين
هر، رسيدگي برابري دستمزد نمايندگان منتخب با دستمزد يك كارگر ما: گري سياسي است اي حرفه

شدگان در مقابل  ي متصديان امور، مسئوليت انتخاب ها و امتيازات ويژه مستمر نسبت به خواسته
اين در مورد حزب . كند ي ماندگار، از احكام تعهدآور دفاع نمي وي برخالف يك اسطوره. كنندگان انتخاب

آنها كامالً آزاد و «در اعمال قدرت، ؛ »قدرت نمايندگان نبايد با احكام تعهدآور محدود شود«: نيز صادق است
حق احضار «به همين ترتيب در سطح دستگاههاي دولتي . ؛ كنگره يا مجمع حاكم است»مستقل هستند

هاي تنگ  اي منافع ويژه و ديدگاه ي فرقه را نبايد با يك حكم تعهدآور كه نمايندگي را به دنباله» نمايندگان
دهد اشتباه گرفت؛ اين امر مانع بررسي دمكراتيك با هر نوع  ل ميمحلي، بدون هيچ نوع سنتز محتمل، تقلي

  .شود درونمايه و موضوعيت مي

در حزب، مادامي كه در » ي نظرات مخالف مبارزه«كرد كه  گرايي همواره تصريح مي لنين در مورد كثرت
بر آن بود  وي. گيرد، اجتناب ناپذير و ضروري است صورت مي» شده توافقات عمومي تصويب«ي  محدوده

ها و  ها، رنجش گنجاندن تضمين حقوق اقليت در قوانين حزبي ضروري است، به طوريكه نارضايتي«كه 
هاي مرسوم نافرهيختگي،  كنند، بتوانند از كانال ناپذير سربلند مي تعارضات كه پيوسته و به نحوي اجتناب

قانوني و محترمانه براي عقايد خود تغيير  ي هاي هنوز نامرسوم مبارزه جار و جنجال و داد و بيداد به كانال
كنيم كه اقليت اجازه پيدا كند يك  هاي ضروري، ما پيشنهاد مي در ارتباط با يكي از اين تضمين. جهت دهند

  [8]».كامل داشته باشد "آزادي بيان"ها و  يا دو گروه نويسنده، با حق نمايندگي در كنگره

. يافته دارد گرايي سازمان صميم است، پس داللت بر يك كثرتاگر سياست يك امر مربوط به انتخاب و ت
. نظام سازماندهي ممكن است بنا به شرايط مشخص تغيير كند.  به اصول سازماندهي مربوط است  اين مسئله

پس حتي اصل آشناي انضباط . ها از دست ندهد به اين شرط كه نقش هادي اصول را در هزار توي فرصت
دانيم كه چگونه  مي. االحترام است نمود، واجب سم ميي طاليي لنيني از آنچه كه اسطورهدر عمل ظاهراً كمتر 

با اين حال به طور . زينوويف و كامنف با مخالفت آشكار با شورش، به زير پا گذاشتن انضباط محكوم شدند
كرد تا خواستار حق  العاده، ترديد نمي خود لنين، در شرايط فوق. هاي خود بركنار نشدند دائم از مسئوليت

در » آزادي تبليغ«ي  از اين رو وي براي به دست آوردن دوباره. دم اطاعت از حزب شودشخصي خود براي ع
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ي حساس  وي در لحظه. داد هايش را مورد توجه قرار مي ميان اعضاي معمولي حزب، استعفا از مسئوليت
به ( خواستيد بروم ام كه شما نمي به جايي رفته«: ي مركزي نوشت گيري به صراحت خطاب به كميته تصميم

  ».بدرود). اسمولني

گرايي و نمايندگي را در كشوري موردنظر قرار دهد كه از سنت  منطق خود وي او را بر آن داشت تا كثرت
براي اين امر ) دست كم(دو دليل . اما لنين تا انتهاي راه پيش نرفت. پارلماني يا دمكراتيك برخوردار نبود

انقالب فرانسه به ارث برده بود كه زماني كه ستمگر برافتد، نخست اينكه، وي اين توهم را از . وجود دارد
تضاد بين مردم اكنون فقط ناشي از ديگري . برد اي است كه فقط زمان مي مسئله) يا طبقه(سازي مردم  همگن

دوم اينكه تمايز بين سياست و امر اجتماعي تضميني براي يك واژگوني مرگبار . يا  خيانت است) خارجي(
توري بجاي اينكه به اجتماعي شدن سياست بينجامد ممكن است به معناي راضي كردن ديكتا: نيست
» نابودي مبارزه ميان احزاب را در شوراها«آيا لنين خود خطر نكرد كه . ساالري اجتماعي تلقي شود ديوان
  بيني كرد؟ پيش

قرار نيست كامالً يك احزاب در دولت و انقالب به يقين عملكرد خود را به نفع يك دمكراسي مستقيم كه 
سازي جامعه بر اجتماعي كردن  اما، برخالف اميدهاي اوليه، دولتي. گذارند دولت جداگانه باشد، فرو مي

داري، خطر  انقالبيون، دلمشغول خطرات ناشي از محاصره نظامي و بازگشت سرمايه. عملكرد دولت چربيد
آميز اينكه نقاط  تناقض. كرد، نديدند شان رشد مي ايساالري را كه در زير پ تر ضدانقالب ديوان نه كم اهميت

هاي  ي وي پيوند دارد كه با وسوسه ضعف لنين، به همان اندازه، يا حتي بيشتر، با گرايشات آزادخواهانه
  .دهد ي پنهان اين دو را به هم ربط مي ا اش؛ گويي حلقه اقتدارگرايانه

گيري محتمل كه در آن تئوري به استراتژي تبديل  يمي حساس براي يك تصم بحران انقالبي به مثابه لحظه
  :شود شود پديدار مي مي

تر،  تر، چند سويه تر، گوناگون اي غني ها به طور اخص، هميشه درونمايه تاريخ به طور كلي و تاريخ انقالب
نند،  در ك ترين پيشتازان پيشروترين طبقات تصور مي تر از آنچه كه بهترين احزاب و آگاه تر و خالقه زنده

بر دارد و اين قابل درك است، زيرا بهترين پيشتازان بيانگر آگاهي، اراده و شور و شوق دهها هزار تن از 
هاي انساني است ــ كار  ي قابليت مردم هستند، در حاليكه انقالب يكي از لحظات سرخوشي و تنش در همه

از .  اند ي طبقاتي برانگيخته شده ن مبارزهتري آگاهي، اراده، خيال، و احساس صدها هزار انسان كه با خشن
اش بايد بتواند  ي انقالبي براي انجام وظيفه نخست، طبقه: شوند گيري عملي داراي اهميت مي اين رو دو نتيجه

ي انقالبي بايد  هاي فعاليت اجتماعي را بدون هيچ استثنايي در اختيار گيرد، دوم، طبقه ها و جنبه ي شكل كليه
  .يك شكل را به سرعت و بدون اخطار با ديگري جايگزين كند آماده باشد تا

  

كند كه اغلب در آنها حقيقت  گويي به رويدادهاي نامنتظره را استنتاج مي لنين از اين مسئله نياز به پاسخ
  :شود پنهان روابط اجتماعي به ناگاه عيان مي
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ها آتش را روشن خواهد كرد؛  انگيختن تودهاز نظر بر... توانيم هم بدانيم كه كدام جرقه دانيم و نمي ما نمي
ي افراد گوناگون را، حتي در  مان، به كار پرداخته و همه بنابراين، ما بايد با اصول نوين و كمونيستي

ها ، برانگيزانيم، زيرا در غير اينصورت نخواهيم  ترين عرصه ترين و ظاهراً نوميدانه ترين، پوسيده  كهن
ها را در  ي حربه نيم، نخواهيم توانست به طور كامل آماده باشيم، و همهتوانست به وظايف خود عمل ك

  [9].اختيار نخواهيم داشت

براي تغيير ناگهاني اشكال مبارزه ! بيني ناپذيرترين راه حلها باشيد مراقب پيش! ها را برانگيزيد ي عرصه همه
  !ها را به كار گيريد ي حربه بدانيدكه چگونه همه! آماده باشيد

امكانات  ]استفاده از[رويدادهاي نامنتظر و  ]ي اداره[ي هنر  هاي سياست هستند كه به مثابه  كالم ا تكيهاينه
  .شوند ي مصمم در نظر گرفته مي موثر يك مجموعه

الملل دوم  گرداند كه در كتاب فروپاشي بين ي بحران انقالبي باز مي اين انقالب در سياست ما را به انديشه
ها  زماني كه بااليي: بحران انقالبي تعامل بين چند عنصر متغير در يك موقعيت است. تمند شده اس نظام

پذير باشند، و آنگاه  ها نخواهند همچون گذشته ستم ي پيشين حكومت كنند، زماني كه پاييني نتوانند به شيوه
ا در كتاب تاريخ تروتسكي با قبول اين معياره. ها بيان شوند كه اين دو ناممكن در خروش ناگهاني توده

هر چه پرولتاريا با عزم و . تاثير چنين اصولي بر يكديگر آشكار است«كند كه  انقالب روسيهي خود تاكيد مي
هاي مياني به دنبال خود بيشتر خواهد بود،  اعتماد به نفس بيشتري عمل كند، موفقيت آن در كشاندن اليه

ي حاكمان،  و از سويي ديگر، تضعيف روحيه. واهد شدتر خ ي آن نيز ضعيف تر و روحيه ي حاكم منزوي طبقه
به . كند اما بحران شرايط حل و فصل خود را تضمين نمي [10]».ي انقالب خواهد ريخت آب به آسياب طبقه

: داند كننده در يك شرايط حساس مي ي يك حزب انقالبي را عامل تعيين همين دليل است كه لنين مداخله
گيرد كه تغييرات عيني يادشده با  انقالب فقط زماني شكل مي: شود انقالب نميهر موقعيت انقالبي موجب «

اي انقالبي  ي انقالبي به برانگيختن عمل توده يك تغيير ذهني همراه شوند، يعني همان توانايي طبقه
ي بحراني سرنگون  ، دولتي كه اگر در يك دوره)يا جاكن كند(نيرومندي كه دولت كهنه را درهم شكند 

اين بحران فقط با شكست به دست ارتجاع كه اغلب   [11]»."كند سقوط      نمي"خود  د، هرگز خودبهنشو
  .ي يك عامل ذهني قاطع، حل و فصل خواهد شد كند، يا مداخله جنايتكارانه عمل مي

 پيش از آن در. ي زيادي همان تفسير لنينيسم در كتاب تاريخ و آگاهي طبقاتي لوكاچ است اين تا اندازه
الملل كمونيستي اين كتاب براي وي به قيمت لعن و نفرين از سوي بلشويكهاي  ي پنجم بين كنگره

تواند راهي  لوكاچ در حقيقت بر اين نكته تاكيد داشت كه فقط آگاهي پرولتاريا مي. ترميدوري تمام شده بود
هي به وجود نيايد، اين مادامي كه اين آگا. داري بينجامد را نشان دهد كه به خروج از بن بست سرمايه

دهد  لوكاچ پاسخ مي. شود گردد و چرخه تكرار مي ي شروع خود باز مي ماند، به نقطه بحران هميشه باقي مي
ي ياد شده، در دامنه و شدت خود  كننده جريان دارد، و دوره اي كه نبردهاي تعيين تفاوت بين دوره«كه 

هاي بنيادي در كيفيتي است كه اين مبارزات را از  فاوتي ت اين تغييرات كمي صرفاً نشانه. نبردها نيست
خود "كند و  اكنون، با اين حال فرآيندي كه پرولتاريا طي آن استقالل پيدا مي... كند مبارزات پيشين جدا مي

داري  شود، تا زماني كه واپسين بحران سرمايه ، تكرار و تشديد مي"دهد را به صورت يك طبقه سازمان مي
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اين مسئله  [12]».گيرد گيري بيشتر و بيشتر در دستان پرولتاريا قرار مي ماني كه قدرت تصميمفرا برسد، ز
كه تروتسكي در مواجهه با ارتجاع نازيسم و  استالينيسيم فرمولي را ارائه كرد كه در آن  1930ي  در دهه

  .بحران انسانيت معادل بحران رهبري انقالبي قلمداد شد، تكرار شد

هنر جنگ في  2از نظر سان تزو. است» ي جرم، سرعت و زمان استراتژي محاسبه«وشت ن 1شاتو بريان
است، زيرا » گيري فوري تصميم«و » سرعت باد«اين هنر مستلزم حركت به . الواقع هنر تغيير و سرعت است
ترين نبردها نيز يك روز زودتر يا چند ساعت ديرتر آغاز شده بود،  ثابت شده  كه اگر پيروزمندانه

ي رفتاريِ ناشي از اين حقيقت براي سياستمداران و سربازان به  قاعده. توانست به شكست تبديل شود مي
آن پنج عنصر . آنگاه كه زمان مناسب است هرگز اجازه نده فرصت از دست برود« : يك اندازه معتبر است

ي هر ساله  ل به همان شيوهو عالوه بر اين به يكسان نيز خالص نيستند، چهار فص. در همه جا حاضر نيستند
برخي از روزها بلند و . كند ي ثابتي از افق طلوع و غروب نمي آيند، آفتاب هميشه از نقطه به دنبال هم نمي

. كند و هميشه به يكسان درخشنده نيست گذارد و افول مي ماه رو به بدر مي. برخي ديگر كوتاه هستند
اي اين تغييرات را سرمشق قرار  ه باشد، به نحو شايستهارتشي كه خوب هدايت شود و انضباط خوبي داشت

 [13]».دهد مي

در برخي . كند گيرد و آنرا به عمل سياسي تبديل مي مفهوم بحران انقالبي اين درس را از استراتژي مي
آهنگ آثار متعارضي به  هر اختاللي در ضرب«. رسد ي حساسي مي ي نيروها به نقطه شرايط استثنايي موازنه

تواند شكاف زماني ايجاد كند كه بايد با  ابداع و  همچنين مي. آشوبد ريزد و برمي درهم مي. گذارد يجا م
يك شكاف » .دهد اين امر به شكل انفرادي و اجتماعي و فقط با گذر از يك بحران رخ مي. خالقيت پر شود

تواند  يافته است، مي تحقق نيافته كه در تضاد با مصيبت ي استثنايي؟ چگونه حقيقت تحقق زماني؟ يك لحظه
  سربلند كند؟

ضروري است به موقع آغاز «: گويد وي مي. پيوندد لنين در ستايش از سرعت به سان تزو مي 1905در 
ما به يقين بايد . جا تشكيل دهيد گروههاي رزمي را فوراً در همه«. وارد عمل شويم» بالفاصله«، و »كنيم

واز را كه هگل با آن تعريفي درخشان از ديالكتيك به دست در حال پر "لحظات گذراي"بتوانيم آن 
وار يك انقالب بورژوايي نيست كه به يك  چرا كه انقالب در روسيه پيامد اندام» .دهد، فرا چنگ آوريم مي

ي محتمل اجتناب  اينكه بتوان از فاجعه. است» درهم تنيده«انقالب پرولتري فرا روئيده باشد، بلكه دو انقالب 
يك دستور . اي مناسب است از لحظه ]استفاده[هنر شعار، هنر     . ستگي به درك كامل بحران داردكرد، ب

شعار  ]1917[ژوئيه  4تا «. كار ويژه كه ديروز معتبر بود، ممكن است امروز نباشد، اما فردا دوباره باشد
و فقط اين لحظه، و  در اين لحظه«. پس از آن ديگر درست نبود» .درست بود "ي قدرت به شوراها همه"

  ».تواند باقي بماند شايد حداكثر براي چند روز، يا يك يا دو هفته، چنين دولتي مي

بحران فرا رسيده «: ي مردد مركزي نوشت لنين به كميته 1917سپتامبر  29در ! يك هفته! چند روز
فوراً قدرت را  «خواست تا  در يكم اكتبر، وي مصرانه از آنها. منتظر ماندن، حكم جنايت را دارد [14].»است

                                                      
1- Chateaubriand.  
2- Sun Tgu.  



 ١٠  لنين و سياست بمثابه ھنراستراتژیک

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

من اين چند خط را «: چند روز بعد دوباره نوشت [15] ».بالفاصله به شورش متوسل شوند«و » به دست گيرند
 [16]».وابسته است "جنگ"موفقيت انقالب روسيه و جهان هر دو به دو يا سه روز ... نويسم اكتبر مي 8در 

شرايط بينهايت حساس . نويسم غروب روز بيست و چهارم مياين چند خط را در «: كند وي هنوز اصرار مي
همه چيز اكنون به ... اكنون در حقيقت به طور قطع روشن شده كه تاخير در قيام مرگبار خواهد بود. است

 [17].وارد عمل شويم» در همين شامگاه، همين شب«از اين رو الزم است كه » .يك رشته نخ آويخته است

كه  و تاكيد كرد» گسست در حركت تدريجي« :ي كتاب علم منطق هگل نوشت حاشيهلنين در آغاز جنگ در 
 [18]»!جهش! جهش! جهش. دهد حركت تدريجي بدون جهش چيزي را توضيح نمي«

ي استراتژيك وي  انديشه. پردازم ي موضوعيت لنين در روزگار كنوني مي بندي به سه نكته درباره براي جمع
اما اين رويداد . هنگام عمل كردن در ارتباط با هر رويداد محتمل وجود داردكند كه  وضعيتي را تبيين مي

سپتامبر اشاره  11رويداد مطلقي نيست كه از هيچ پديد آيد، رويدادي كه برخي در ارتباط با آن به حوادث 
ي  همين است كه آن را از معجزه. اين رويداد در شرايط يك امكان متعين تاريخي قرار دارد. اند كرده

و حل و فصل آن از طريق قيام از نظر استراتژيك و  1917بنابر اين بحران انقالبي . كند مذهبي متمايز مي
ي ديالكتيكي بين ضرورت و  اين رابطه. داري در روسيه قابل تامل است در چارچوب كتاب رشد سرمايه

ي از زمان فراهم  را در دورهاي  مشي  ي امكان طرح خط احتمال، ساختار و گسست، تاريخ و رويداد، شالوده
باورانه و دلبخواه در مورد انفجار ناگهاني يك رويداد ممكن است به ما اجازه  كند، در حاليكه قمار اراده مي

شناختي و نه تعهد  دهد تا در برابر شرايط زماني مقاومت كنيم كه عموماً به يك موضع مقاومت زيبايي
  .انجامد امور ميروند  ي  مبارزاتي براي تغيير صبورانه

شود، كه در زمان  گيرد و آغاز مي براي لنين ــ همچون تروتسكي ــ بحران انقالبي در سطح ملي شكل مي
رود كه جاي خود را در  آورد و تا آنجا پيش مي خود چارچوب مبارزه براي كسب هژموني را به وجود مي

كند به يك بحران  ن قدرت دوگانه سربلند مياز اين رو، بحراني كه در آ. بستر انقالب جهاني به دست آورد
پرسش . شود اقتصادي يا يك تعارض فوري بين كار مزدوري و سرمايه در فرآيند توليد فرو كاسته نمي

كدام طبقه قادر : گيرد؟ ــ پرسشي مربوط به رهبري سياسي است لنينيستي ــ چه كسي در راس قرار مي
خفه كرده حل كند، بتواند يك منطق جايگزين را بر منطق  خواهد بود تضادهايي كه جامعه را در خود

ي نويني از احتماالت را  انباشت سرمايه تحميل كند، بتواند روابط موجود توليد را پشت سر بگذارد و عرصه
ي  بگشايد؟ لذا بحران انقالبي چه در روسيه مانند آلمان و چه در اسپانيا مانند چين نه يك بحران ساده

سازي  تر است تا آنجا كه جهاني ترديد مسئله امروز پيچيده بي. ك بحران ملي نيز هستاجتماعي كه ي
يك بحران انقالبي در يك كشور . اي و جهاني را تقويت كرده است داري همپوشي فضاهاي ملي، قاره سرمايه

اي، يا حتي  رهي ملي و قا هايي در هر دو عرصه كند و مستلزم پاسخ المللي پيدا مي عمده بالفاصله بعد بين
ي مسايلي همچون انرژي، محيط زيست، سياست تسليحاتي، جنبش مهاجران و غيره  مستقيماً جهاني درباره

ي  به بهانه(ي فتح قدرت سياسي  با اين حال، باور به اينكه بتوان از اين مشكل با حذف مسئله. خواهد بود
و با استفاده از لفاظي ) جا پراكنده است و هيچ جا اي جدا شده و در همه اينكه قدرت امروز از قلمرو منطقه

تر  هاي اقتصادي، نظامي و فرهنگي شايد پراكنده قدرت. طفره رفت، توهمي بيش نخواهد بود» ها ضد قدرت«
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اعتنا هستيد اما  توانيد وانمود كنيدكه به قدرت بي شما مي. باشند، اما بيش از هميشه نيز متمركز هستند
تا  1937توانيد از موضع برتر از آن امتناع كنيد، اما از كاتالونياي  شما مي. نخواهد بود اعتنا قدرت به شما بي

دهد كه قدرت درست تا همين امروز ترديدي نخواهد كرد كه شما را به  چياپاس و شيلي، تجربه نشان مي
دوگانه و  كوتاه سخن اينكه، استراتژي ضد قدرت فقط در شرايط قدرت. ترين روش گرفتار كند وحشيانه
  چه كسي در راس قرار خواهد گرفت؟. كند ي آن معنا پيدا مي استحاله

دانند كه  و خود لنين را با شكلي تاريخي از حزب سياسي يكسان مي» لنينيسم«گيران اغلب  سرانجام، خرده
در اين قضاوت شتابزده جهل . هاي حزبي ديوانساالر مرده است شود همراه با فروپاشي دولت گفته مي

بار استالينيسم فقط بخشي از آنرا  شود كه عملكردهاي فاجعه سري سياسي زيادي ديده مي تاريخي و سبك
ي اجتماعي  ي يك پديده ساالري سازي را به مثابه ي ديوان ي قرن گذشته مسئله تجربه. دهد توضيح مي
نه (اي  هاي توده ازمانزيرا س. ي شكل حزب پيشتاز كه ميراث چه بايد كرد؟ است كند و نه مسئله مطرح مي

ساالري را  بيشترين ميزان ديوان) هاي سياسي، بلكه به همان نسبت سنديكاها و مجامع كارگري فقط سازمان
ي كمونيست يا سبزها كامالً از  شده ، حزب سوسياليست و حزب به قرار بازسازيCFDTدر فرانسه، . دارند

ايم ــ در تمايزگذاري لنينيستي ميان حزب  ه متذكر شدهاما از سوي ديگر ــ همچنانك. اين نظر گويا هستند
به . هاي اجتماعي و نمايندگي سياسي وجود دارد و طبقه، نكات مفيدي براي انديشيدن به روابط ميان جنبش

گيران عمدتاً  همين ترتيب در اصول سانتراليسم دمكراتيك كه به طور سطحي تحقير و مذمت شده، خرده
. باري در احزاب استاليني سرمشق قرار گرفت ديوانساالر تاكيد دارند كه به نحو شرارتبر اَبر سانتراليسم 

ي معيني از مركزيت، به دور از آنكه با دمكراسي در تضاد قرار گيرد، شرط الزم براي موجوديت  اما درجه
ژي مسلط و ي ايدئولو حزب است، زيرا تعيين حدود حزب راهي براي مقاومت در برابر تاثيرات فاسدكننده

هايي است كه به طور  اي از برابري بين اعضا در مقابل نابرابري نيز معطوف به برقراري درجه
توانيم به خوبي ببينيم كه چگونه  امروزه مي. ناپذيري مولود روابط اجتماعي و تقسيم كار هستند اجتناب

اي و  ، به ادغام رسانهتضعيف اين اصول، به جاي آنكه به سود شكل عاليتري از دمكراسي تمام شود
انجامد كه به مراتب كمتر از پيش از سوي اعضاي عادي حزب  اي از رهبران مي مشروعيت يافتن مجموعه

ي  جمعي است تا بر پايه به عالوه، هدف دمكراسي در يك حزب انقالبي گرفتن تصميماتي . شوند كنترل مي
ينيسم مدعي رها شدن از يك نظم خفقاني گيران سطحي لن وقتي كه خرده. ي نيروها عمل كند موازنه

دهند كه  اي از آرا تقليل مي ي موضوعيت خود تهي و آن را به مجموعه شوند، در حقيقت بحث را از همه مي
پس از يك تبادل نظر آزاد بدون هيچ تصميم مشترك، همه همانطور كه آمده . سازد كسي را متعهد نمي

آيد تا امكان سنجش اعتبار مواضع مخالف مورد بحث را  نمي روند و هيچ عمل مشتركي پديد بودند، مي
ي احزاب  يافته و سرانجام تاكيد به عمل آمده به ويژه از سوي ديوانساالران تجديدحيات. ميسر سازد

ي  دهد تا از گفتگو درباره كمونيست پيشين ــ در خصوص بحران در شكل حزب ــ اين امكان را به آنها مي
  .اي احزاب طفره روند و فقدان دلمشغولي استراتژيك را توجيه كنند امهبحران محتواي برن

در بسياري از موارد ) با هر نام كه داشته باشند مانند جنبش، سازمان، گروه يا حزب(سياست بدون احزاب 
هاي اجتماعي خودانگيخته يا بدترين  هدف از جنبش روي بي شود، يا دنباله به سياستي بدون سياست ختم مي
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شناختي يا  گرا و فردگرا و يا سرانجام سركوب امر سياسي به سود امر زيبايي كل پيشتازگرايي نخبهش
  .اخالقي
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ي  يكبار ديگر اين نگراني مبني بر تقليل امر سياسي به اقتصادي يا اجتماعي را در مباحثات اوايل دھه

 گويند لنين به آنھايي كه از دولت كارگري سخن مي. بينيم يابي دولت شوروي مي در مورد خصلت ١٩٢٠
پس فرمول وي . دھد كه تمام مسئله اينجاست كه اين كامالً يك دولت كارگري نيست پاسخ مي
است » و دھقاني«اين يك دولت كارگري : شناسانه است يابي جامعه تر از يك خصلت تر و پيچيده مشروح

 ,V/Lenin, op cit, vol 32]» .گذار روبرو ھستيم  در اينجا با واقعيت«و » ساالرانه در آن با يك كژتابي ديوان
p24] .از آنجا كه : كند سرانجام در بحث سنديكاھاي كارگري، لنين بار ديگر از يك موضع اصيل دفاع مي

  .ھاي سركوب دولتي تبديل شوند سنديكاھا يك ارگان قدرت سياسي نيستند نبايد به سازمان
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