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  پيرامون رابطه خودسازماندهي طبقه كارگر با حزب پيشاهنگ

  

  ارنست مندل

  رامين جوان :ترجمه

  

رابطه ميان خودسازماندهي طبقه كارگر و سازمان پيشاهنگ آن يكي از پيچيده ترين مسائل ماركسيسم 
اين موضوع نه در پرتو نظريه مورد مطالعه قرار گرفته و نه با توجه به صد و پنجاه سال تجربه . است

اليسم علمي نيز صادق اين امر درباره ي پايه گذاران سوسي. مبارزاتي واقعي طبقه كارگر سنجيده شده است
است، هر چند انگلس در مقاالت و نامه هاي بي شماري به اين مساله پرداخته و ماركس هم در سطح 

شناخته شده ترين آثاري كه در اين زمينه در دست داريم، آثاري . محدودتري به آن تجربه نشان داده است
اثر رزا لوگزامبورك، نوشته » وكراسي روسيهمسائل تشكيالتي سوسيال دم« لنين » چه بايد كرد؟« از قبيل 

اثر » بيماري كودكي: كمونيسم جناح چپ« هاي كائوتسكي عليه برنشتاين، رزا لوكزامبورگ و بلشويك ها، 
اثر اتوبائر؛ همگي آثاري هستند جدل آميز و به همين خاطر تنها از اعتبار مقطعي » حزب غير علني« لنين و 

لنين در وحدت انديشه « ، و » تاريخ و آگاهي طبقاتي« ه ي جواني گئورك لوكاچ نوشته هاي دور. برخوردارند
بيشترين . نيز آن چنان مجرد و انتزاعي هستند كه از مطالعه سيستماتيك اين مساله ناتوان مي مانند» و عمل

آثار هم بتوان يافت، اما اين  1920توجه به اين موضوع را شايد در نوشته هاي گرامشي مربوط به اوايل 
  .عمدتا مقاالتي پراكنده هستند بدون يك انسجام سيستماتيك

اما اگر به زندگاني تني چند از چهره هاي برجسته ماركسيسم نظر بيافكنيم، منظر متفاوتي در برابر خود مي 
لنين و رزا لوكزامبورگ حدود يك ربع قرن با اين مشكل اساسي نظريه و عمل ماركسيستي دست و . بينيم
در آثار پياپي آنها شاهد پختگي روزافزوني در برخورد با اين مساله هستيم كه از تجارب . نرم كردندپنجه 

از اين رو مي توان بر مبناي آثار آنها به نظريه هماهنگي دست يافت، كه البته . عملي آنها ريشه گرفته است
مام جوانب آن به طور كامل هم هيچ معلوم نيست كه خود آنها كه در تدوين آنها شركت نداشته اند، با ت

  .عقيده مي بودند

تروتسكي به خاطر اين واقعيت از لنين و رزا لوكزامبورگ متمايز مي گردد كه از آنها بيشتر زيست و طي 
سازمان پيشاهنگ پرداخت، تا  -طبقه و رابطه خودسازماندهي –چهل سال از زندگي خود به مسائل حزب 

او هم چنين از اين مزيت برخوردار بود كه بر تجارب . دگي او پايان دادندسرانجام آدمكشان استالين به زن
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بين المللي غني و متفاوتي تكيه داشت كه جنبش كارگري را در حدود ده كشور به طور مستقيم و در 
  .كشورهاي مهم ديگري به طور غير مستقيم اما بسيار دقيقي در بر مي گرفت

استالينيسم را مورد مطالعه قرار دهد و درباره ي مسائل پيكار موثر با او توانست پديده هاي نوين فاشيسم، 
در عين حال شايد به همين خاطر است كه مقاالت پياپي او درباره ي . آنها با ديگران همفكري نمايد

سازمان پيشاهنگ از انسجام بيشتري برخوردارند تا  –طبقه يا رابطه خودسازماندهي  -مناسبات ميان حزب
تروتسكي موضع خود در قبال اين مساله را حداقل پنج بار تغيير . پراكنده لنين و رزا لوكزامبورگمقاالت 

بدين ترتيب . داد، هر چند كه بي ترديد در تمام اين موضع گيري ها خط سرخ يگانه اي به چشم مي خورد
مورد تروتسكي قبل از هر  در مورد لنين و رزا بايد تالش كنيم كه برآيند عقايد آنها را روشن كنيم، اما در

حاصل اين تالش مي تواند به طرح پاسخي منتهي گردد كه او . چيز بايد سير تكاملي نظريات او را نشان داد
  . در پايان زندگي اش در برابر اين مساله ارائه داده است

  
  خطرات يك حزب پيشاهنگ در شرايط نبودن خودسازماندهي طبقه

در اولين دوره انتشار ايسكرا بطور كامل در كنار لنين، » اكونوميست ها« مبارزه با مي دانيم كه تروتسكي در 
به . مي خواند» قلمزن ما« لنين به همكاري او بس ارج مي گذاشت و او را . پلخانوف و ماتوف قرار داشت

  .خاطر پشتيباني لنين بود كه تروتسكي به عنوان جوان ترين عضو هئيت دبيران به ايسكرا پيوست

در دومين كنگره حزب سوسيال دموكرات كارگري كه كار به جدايي و انشعاب موقت اكثريت حزب 
جدل او با لنين به نشر . انجاميد، تروتسكي به جناح مشنويك ها پيوست) منشويك( و اقليت ) بلشويك(

هور شده است كه قبل از هر چيز به خاطر پاراگرافي مش. انجاميد 1904در سال » وظايف سياسي ما« كتاب 
كه براي تحول بعدي حزب كمونيست روسيه و تاريخ روسيه شوروي اهميتي اساسي و پيشگويانه داشته 

  :است

اين روش ما در سياست داخلي حزب به وضعي منتهي خواهد شد كه رهبري حزب جايگزين حزب و پس « 
د را جايگزين كميته از آن كميته مركزي جايگزين رهبري حزب مي شود و سرانجام يك ديكتاتور خو

مركزي مي كند و وضعي را به وجود مي آورد كه كميته هاي حزبي بدون مشاركت توده هاي مردم هردم 
مخالفان بي شمار لنين و تاريخ نويسان از مسير بعدي رويدادها به اين . »سياست هاي خود را تغيير دهند

آنها در عين حال به تروتسكي . تسكي داده استنتيجه گيري رسيده اند كه تاريخ در اين مورد حق را به ترو
در سمت گيري خود تجديد نظر نموده و موضع خود را در دومين  1917ايراد مي گيرند كه پس از سال 

اما بايد به اين امر توجه داشت كه ) 1960دانيلز ، . ( كنگره حزب و پس از آن اشتباه دانسته است
« تروتسكي هم درست مثل منشويك ها ورزا لوكزامبورگ، با لنين برخوردي نا عادالنه داشت زيرا تزهاي 

را از زمينه ي تاريخي مشخص و محدودشان جدا مي كرد و به آنها جنبه اي عام و جهانشمول » چه بايد كرد
قصد لنين از نوشتن اين اثر اين بود كه وظايف اساسي يك حزب غير  .مي داد كه اصوال مورد نظر لنين نبود
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چه بايد « . علني را در تدارك يك جنبش سياسي توده اي وسيع و گسترده مستقل كارگري مطرح سازد
 –لنين به هيچوجه قصد نداشت كه نظريه اي عام درباره ي مناسبات حزب . هدفي جز اين نداشت» كرد؟

جمالت زير را كه » چه بايد كرد؟« لنين در همين . اين كه طبقه مي بايستي تابع حزب باشدبا . طبقه ارائه دهد
  :نوشته است. مي توانست از قلم رزا لوكزامبورگ يا تروتسكي نيز تراوش كند

سازمان انقالبيون حرفه اي تنها در ارتباط با طبقه واقعا انقالبي معني دارد كه به طور خودانگيخته درگير « 
  ...زه مي گرددمبار

اوال : دو شرط الزم زيرين را دربردارد» اصل دموكراسي گسترده« البد هر كسي با اين نكته موافق است كه 
بدون علني بودن و آن هم به صورتي كه فقط به علني . علني بدون كامل و ثانيا انتخابي بودن تمام مقامات

ما سازمان حزب . كراسي خنده آور استبودن اعضاي سازمان محدود نباشد، سخن گفتن از اصل دمو
  .»سوسياليست آلمان را دموكراتيك مي ناميم، زيرا در آن همه كارها و حتا جلسات كنگره حزب علني است

  .اين موضع گيري را باز هم روشن تر بيان كرده است 1905لنين پس از تجربه انقالب 

در اين واقعيت نهفته است كه طبقه ) حرفه ايحزب انقالبيون ( معلوم است كه اولين دليل اين موفقيت « 
كارگر كه بهترين عناصر آن در سوسيال دموكراسي گرد آمده اند، به داليل عيني اقتصادي بهتر از هر طبقه 

سازمان انقالبيون . اگر چنين شرايطي موجود نباشد. ديگري در جامعه سرمايه داري قابليت سازماندهي دارد
  .»ي، يك ماجراجويي، يك نماي تو خالي بدل مي گرددحرفه اي به يك اسباب باز

كاملترين اطالعات  1907تا  1903حزب سوسيال دموكرات با وجود دو پارچگي اش توانست از سال « 
حزب سوسيال دموكرات، علي رغم انشعاب، ... مربوط به وضعيت درون حزبي را در اختيار عموم قرار دهد 

فرجه موقت آزادي استفاده كند و تشكيالتي با ساختار دموكراتيك و زودتر از هر حزب ديگر توانست از 
. »ايده آل به وجود آورد كه در كنگره ها از سيستم انتخابي و نمايندگي بر طبق اعضا متشكل بهره مي برد

رقباي منشويك لنين مشكالت غير  ).13مجموعه آثار لنين جلد » دوازده سال«مجموعه  بر گفتار  پيش(
ن، فعاليت طبقاتي ناپيوسته ، تالش هاي ضروري جهت گردآوري تجارب مبارزاتي پراكنده و قانوني بود

. بيش از همه مبارزه براي استقالل سياسي و بعدا سركردگي طبقه كارگر را در ائتالف دست كم گرفتند
عدي انشعاب در كنگره دوم حزب سوسيال دموكراسي روسيه به طور ضمني نطفه اي اختالف سياسي اصلي ب

و آن نزاع تعيين كننده بر سر مساله نقش بورژوازي روسيه . ميان بلشويك ها و منشويك ها را پديد آورد
  . در انقالب آينده بود

تروتسكي در واقع با نظرات . از اين مواضع منشويكي نه لوكزامبورگ و نه تروتسكي هيچ كدام دفاع نكردند
اين . نقالب روسيه موضعي چپ تراز بلشويك ها اتخاذ كردخود پيرامون استقالل سياسي طبقه كارگر در ا

 1917اين ديدگاه در جريانات انقالب اكتبر . بازتاب يافته است» انقالب مداوم« موضع گيري او در فرمول 
تا  1904لنين بدون اين كه نوشته هاي تروتسكي پيرامون اين مساله را از سال . مورد تاييد قرار گرفت

  .خود بسط داد» تزهاي آوريل« ، همان نظرات را در عمل در خوانده باشد 1906



حزب پيشاھنگ وخودسازماندھی طبقه کارگر   4  

revolutionary-socialism.com   گرايش سوسياليزم انقالبى 

توانسته بود در تمام مراحل » بلشويك هاي قديمي« اما بايد بر اين واقعيت تاكيد نمود كه لنين بر خالف اكثر 
اين امر بيانگر آن است . آزاد كند» جانشين گرايي« خيزش انقالبي فعاليت توده اي خود را از هر گونه زوايد 

ه چرا اين جماعت در برابر تشكيل شوراي پتروگراد موضعي چنان متزلزل و حتا انتقادي داشتند و تنها ك
  .بعدها بود كه به آن پيوستند و با جان و دل از آن پشتيباني كردند

بي ترديد اين افتخار را بايد به پاي تروتسكي نوشت كه او اولين كسي بود كه هم صورت خودسازماندهي 
و هم شكل قدرت  - كه تاريخ خود براي خودسازماندهي طبقه كارگر پديد آورد –قه كارگر را گسترده طب

  .آينده كارگران را بازشناخت

به شيوه اي كالسيك بيان نمود و بعدتر به شيوه ي اجتماعي و » دولت و انقالب« آنچه بعدها لنين در كتاب 
توسط تروتسكي  1906مدت ها قبل در سال . نظري توسط گرامشي ، كمينترن و كارل كرش بسط داده شد

  .پيش بيني شده بود» نتايج و چشم اندازها« در جزوه 

تاريخ . آنها نمي توانند در دوران غير انقالبي به حيات خود ادامه دهند: شوراها ارگان انقالب پرولتري اند
ن اقدامات حزب گواهي مي دهد كه تالش هاي كمونيست هاي چپ هلندي گورتر و پانه كوك و هم چني

اتحاديه كارگري توده اي، نه شوراها، مي . كمونيست كارگري آلمان در اين عرصه محكوم به شكست بود
همين طور هم زماني كه كارگران قدرت دولتي . توانند در دوران ثبات سرمايه داري رشد و گسترش يابند

واند نقش شوراها به عنوان ارگان هاي را تسخير كردند، هر نوع نقصاني در خود فعاليتي طبقه كارگر مي ت
بنابراين شوراها در خود و به خودي خود  .اعمال قدرت مستقيم پرولتاريا را محدود و يا حتا از بين ببرد

نوشداروي جهاني نيستند و مي توانند به مثابه ابزار خود سازماندهي و خود رهايي طبقه كارگر تنها زماني كه 
پيوند داشته باشد، موثر  - اتحاديه هاي كارگري توده اي و احزاب پيشگام –با ديگر مشكل هاي سازماني 

  .افتند

  

  خطرات كاهش فعا ليت توده اي در نبود سازمان پيشگام توده اي

  
كه همواره با  –اين پيش شرط هاي بقاي شوراها، يك رابطه ديالكتيكي ضروري ميان خود سازماندهي طبقه 

اندازه و درجه نفوذ توده اي حزب پيشگام . حزب پيشاهنگ وجود مي آوردو  –نوسانات فراوان همراه است 
اما حزب ثابت تر است و تداوم عمل بيشتري دارد و بهتر . تحت تاثير فراز و فرود رويدادها و شرايط است

از ميان رفتن حزب پيشگام و از دست دادن كادرها . مي تواند در برابر فشار شرايط ناسازگار مقاومت كند
اين مساله . ريشه در طبقه كارگر دارند برخاست مبارزه توده اي را در آينده با مشكل روبرو مي سازد كه

بود كه تروتسكي پس از كنگره حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه در استكلهم اين امر را تشخيص 
جود اختالفات سياسي ، بلوك بندي غير اصولي با منشويك با و» انحالل طلبي« كم بها داده به خطر . نداد

بعضا ( عميق با آنها، گرايش به آشتي جويي كه مسئله تشكيالتي را عمال از محتواي سياسي جدا مي كرد 
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آلمان يعني كائوتسكي بود، هر چند كه محدوديتهاي سياسي او را حتي بهتر » سانتريسم«تحت تاثير نماينده 
سنگين تر از دوران اولين  1914تا  1908ال ، همه اين اشتباهات تروتسكي از س)از لنين مي شناخت

باقي ] حزب بلشويك[ اين مسائل بعدها اثرات بسيار منفي اي بر تكوين رويدادها در . انشعاب است
  .و تروتسكي سدي از بي اعتمادي ايجاد نمود» بلشويك هاي قديمي«زيرا ميان . گذاشت

ادن بيش از حد به توانايي خود به خودي طبقه تاكيد بر سازش طلبي تروتسكي در اين دوره به معني بها د
كارگر در كشف راه حل صحيح و ضروري براي مساله قدرت دولتي و به گونه اي تحميل اين راه حل به 

اين تعميم نامناسبي بود از آن . سوسيال دموكراسي است كه خود در خصوص اين مساله اتفاق نظر نداشت
واقعا اتفاق افتاد و در آن زمان به وحدت مجدد بلشويك و  1906تا  1905چه، تا حدودي در دوره ي 

  . منشويك ها انجاميد

و احتماال حتا زودتر از آن حركت منشويك ها به لحاظ سياسي به سمت راست،  1912اما بي ترديد از سال 
  .تتنها بعد از آغاز انقالب فوريه بود كه تروتسكي اين مساله را پذيرف. اين امر را غير ممكن ساخت

مبازره عليه انحالل طلبان و به بيان ديگر اصرار لنين بر تداوم حزب سياسي پيشاهنگ حتا در دوره ي 
كمك  1912حاكميت ارتجاع، كامال درست از كار درآمد و به رشد مجدد استقالل طبقه كارگر پس از سال 

كميسيون نظارت بر مساله روس به رياست اميل واندروولد، يكي از اعضاي هيئت اجرايي بين المللي . كرد
گزارش داد كه در سازمان هاي توده اي فراروينده ي طبقه  1914دوم پس از سفري به روسيه در سال 

اين واقعيت نظر . ندكارگر روسيه، بلشويك ها تقريبا بدون استثنا نقش هدايت گر را به عهده داشت
تروتسكي تا سال . تروتسكي مبني بر اين كه بلشويك ها گروهي سكتاريست و منزوي بودند را رد مي كند

  .از اين نظر دفاع مي كرد 1916

  
  برابر نهاد قدرت شورايي و سازمان پيشاهنگ:  1919تا  1917سال 

طه نظرات مشابهي پيرامون وظايف بالفاصله پس از شعله ورشدن انقالب فوريه، لنين و تروتسكي نق
« ] نشر. [به بيان آمد» همه ي قدرت شوراها« پرولتارياي روسيه اتخاذ كردند كه اين نقطه نظرات در شعار 

روبرو » بلشويك هاي قديمي« لنين تغيير نظر مهمي را نشان مي دهد كه در آغاز با مخالفت » تزهاي آوريل
يعني كادرهاي پرولتر، و كارگران پيشگام از جمله آنان » هاي كارگربلشويك « اما جالب توجه است كه . شد

اين امر به لنين كمك كرد تا بر مقاومت كادرهاي . كه عضو هيچ حزبي نبودند، از لنين پشتيباني كردند
هم زمان تروتسكي نظر خود پيرامون حزب بلشويك به مفهوم فرقه اي منزوي را تغيير . حزبي چيره شود

ش پيشگامي كارگران كه توسط بلشويك ها آموزش ديده بودند در جريان انقالب فوريه بطور داد و بر نق
اين تغيير نظر تازه او به هر گونه نگرش آشتي جويانه در امر وحدت با منشويك ها . كامل صحه گذاشت

وتسكي و هم به خصوص كه اختالف استراتژيكي بين آنها پيرامون مسير آينده انقالب هم براي تر. پايان داد
  . اين امر جانبي نبود؛ آنچه در خطر بود پيروزي يا شكست انقالب بود. براي لنين مساله مرگ و زندگي بود
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يعني كامنف ، استالين و مولوتف بودند كه » بلشويك هاي قديمي«اين امر ناسازه مي نمود كه اكنون اين 
سريعي بين ] وحدت حزبي[ ن بود كه پيامد آن اي. نگرش سازش طلبانه نسبت به بلشويك ها داشتند

تشكيل شده بود و  1913اين سازمان در سال [ بلشويك ها و سازمان درون منطقه اي تروتسكي بوجود آمد 
نظر لنين نسبت ]. لونارچارمسكي، ريازانف، يوف و ديگر بلشويك هاي برجسته ي بعدي در آن عضو بودند

اين باره نظر قطعي خود را كه تا زمان مرگش تغييري در آن  به اين وحدت حزبي از قرار زير بود؛ لنين در
  :نداد بدين شرح بيان كرده است

تروتسكي دريافت كه وحدت با منشويك ها غير ممكن است ، و از اين زمان به بعد بلشويكي بهتر از « 
تروتسكي به مثابه دبير شوراي پتروگراد، مبلغ توده اي خستگي ناپذير، رهبر . »تروتسكي وجود ندارد

سياسي آنرا را به -ر تبليغينظامي كميته انقالبي شوراها كه قيام اكتبر را سازمان داد و با استفاده از ابزا
پيروزي رساند، بدين ترتيب كه پادگان پتروگراد را متقاعد ساخت كه به جاي پشتيباني از فرماندهان ارتش 

مساله رابطه خودسازماندهي طبقه و حزب پيشگام را در عمل پيش از آنكه به . به شوراي كارگران بپيوندد
قيام . حل در هم زماني قيام با دومين كنگره شوراها تبلور يافتاين راه . طور نظري به آن بپردازد، حل كرد

قيام تجلي تصميم دموكراتيك اكثريت عظيم طبقه كارگر روس و . نه توطئه بود و نه كودتاي يك اقليت
جلب اكثريت كارگران . بود» حكومت كارگران و دهقانان« دهقانان بي چيز مبني بر تشكيل قدرت شورايي 

از قدرت شورايي تنها با مبارزات پي گير، موثر و خستگي ناپذير حزب بلشويك ] داريجانب[ روسيه به 
وحدت ديالكتيكي . حتي شاهدان غير بلشويك اين واقعيت را كامال تائيد نموده اند. امكان پذير گشت

  . خودسازماندهي طبقه و حزب پيشگام در اين جا به شكفتگي خود دست يافت

  : اين پديده را به شكل فشرده اي توصيف نموده است) 1931( » انقالب روسيهتاريخ « تروتسكي در كتاب 

ديناميسم حوادث انقالبي مستقيما به وسيله دگرگوني سريع و شديد و پر شور در روان طبقات كه همه آنها « 
ي اجتماع توده ها با يك برنامه از پيش ساخته براي بازساز ...پيش از انقالب شكل گرفته اند، تعيين مي شود

به عرصه انقالب نمي روند، بلكه هنگام رفتن به ميدان انقالب فقط به شدت احساس مي كنند كه ديگر نمي 
و تازه همين . در هر طبقه فقط پيشگامان آن طبقه برنامه سياسي دارند. توانند جامعه كهن را تحمل كنند

حزاب و رهبران، كه ما به هيچوجه قصد درك نقش ا. برنامه هم نيازمند آزمون حوادث و تاييد توده هاست
هر . ناديده گرفتنش را نداريم، فقط بر اساس مطالعه جريان هاي سياسي در ميان خود توده ها، ميسر است

بدون يك سازمان . چند رهبران و احزاب عامل مستقلي را تشكيل نمي دهند، اما عنصر بسيار مهمي هستند
با اين حال، بخار باعث . در سيلندر محصور نباشد به هدر مي رود راهبر، نيروي توده ها مانند بخاري كه

  .»حركت است، نه پيستون يا سيلندر

 1917وحدت ديالكتيكي و ياري دوجانبه ميان خودسازماندهي طبقه و فعاليت حزب پيشاهنگ پس از سال 
  .در جريان ساختمان نظام نوپاي شورايي و ارتش سرخ تبلور پيدا كرد
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حتا بيش از سال  1919و  1918هايي كه حتا در اتحاد شوروي سخت شايع است، سال هاي  برخالف افسانه
و اين را مي توان در مدارك مستند و مطبوعاتي و . شاهد خود فعاليتي مستقل طبقه كارگر روسيه بود 1917

خت الكساندر سولژنيتسين كه دشمن سرس -شاهد نه چندان مورد عالقه. ادبي بي شماري مشاهده نمود
گزارش مي » مجمع الجزاير گوالك« او در كتاب خود . انقالب اكتبر است، اين موضوع را تاييد نموده است

دهد كه پس از آنكه يك دادگاه انقالبي يك سرباز فراري را به ناحق به مرگ محكوم نمود، شوراي نگهبانان 
  .كندزندان به نفع متهم پا در مياني كرده آن را وادار به تجديد نظر مي 

در كدام دولت مدرني ديده شده است؟ امروز در كدام ] Basisdemokratie[چنين دموكراسي پايه اي 
تروتسكي در گفتمان باال به شيوه اي كالسيك ماركسيستي  كشور غربي چنين چيزي قابل تصور است؟

جنبش  بدون چنين نقش هدايت گري توان عظيم. را توضيح مي دهد» نقش هدايت گر حزب« مساله ي 
اما اين نقش هدايت گر همان گونه كه . توده اي كه خصلتي شكننده دارد، در معرض تالشي قرار مي گيرد

حق، مادرزاد حزب « . پلخانوف در كنگره دوم حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه توضيح مي دهد
يك براي كسب آن اين حقي است كه حزب بايد به لحاظ سياسي پيوسته و با شيوه هاي دموكرات. »نيست

تنها در مبارزه براي اين اكثريت است كه حزب . اكثريت توده ها بايد آن را به رسميت بشناسند. مبارزه كند
آماج حزب و حتا برنامه ي آن نه كامل است نه مصون از خطا آنها در بوته آزمون تغيير . تحقق پيدا مي كند

حزب تنها مي تواند تحرك ] بدين ترتيب. [ ر مي گرددپيدا مي كنند و با رويدادها دستخوش تصحيح و تغيي
  .توده ها يا خود فعاليتي طبقه را همراهي كند

چنانچه در توصيف نقش رهبري كننده حزب از اين سه محدوديت چشم بپوشيم در بهترين حالت آنرا به 
تگاه اختناق آميزي يك كاريكاتور انزواجوي جزم گرا و فرقه اي تبديل كرده ايم و در بدترين حالت به دس

در خدمت برده سازي توده ها و خفه كردن اراده عمل آنها، همان آفتي كه در زير ديكتاتوري استالين و 
  .اخالف او پديد آمد

  
  »جانشين گرايي« چرخش تروتسكي به » سال هاي سياه« 

هنگ انقالبي به منظور تحقق پذيري عمل متقابل بين خود سازماندهي طبقه و رهبري سياسي، حزب پيشا
همان طور كه گفته . فعال و پر قدرت طبقه كارگر باشد - فعال و يا دست كم پيشاهنگ خود - بياستي خود

  . شد دست يابي دائمي به چنين چيزي در جامعه سرمايه داري قابل حصول نيست

ي مداوم در تجربه انقالب روسيه و همه انقالبات سوسياليستي متعاقب آن مويد آن است كه اين خود فعاليت
خود . اين جوامع فراز و فرود بحراني خود را دارند. جامعه فرا سرمايه داري خود به خود بوجود نمي آيد

فعاليتي توده ها در دوران خيزش انقالبي به نقطه اوج مي رسد و زماني كه فرآيند انقالبي نقطه اوج را پشت 
به اين نقطه  1920 - 21لي يعني در دوره ي روسيه در پايان جنگ داخ. سر گذاشته است، فروكش مي كند

  .تحول رسيد
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مردم نمي توانند سال هاي سال شور و . رواني چنين تحولي مي تواند جالب باشد - مطالعه ريشه هاي سياسي
اما از اين نوع تعميم مهمتر، تحليل . همه تا حدودي به آرامش روحي نياز دارند. هيجان يكساني داشته باشند

  . شخص مادي و اجتماعي است كه موجب تضعيف فعاليت سياسي توده ها مي شودشرايط زندگي م

تقليل : بسيار مشهودند و به كرات توضيح داده شده است 1920 -21اين حقايق در مورد روسيه سال هاي 
عددي پرولتاريا در پي كاهش نيروهاي مولده و سقوط صنايعي كه در جنگ داخلي نابود شدند؛ ضعف كيفي 

يا با جذب بهترين عناصر آن در ارتش سرخ و دستگاه حكومتي شوروري؛ تحول اساسي در انگيزه پرولتار
كارگران؛ تمركز عالقه آنها بر نيازهاي فوري روزمره اي چون زنده ماندن، غذا پيدا كردن و امثال آن كه 

ي انقالبي در خارج به همگي پيامد فشار گرسنگي و نياز بود، توهم زدايي فزاينده اي كه ناشي از عدم پيروز
ويژه در آلمان بود كه مي توانست به بهبود سريع وضعيت آنها منتهي شود؛ سطح نامناسب فرهنگ كه 
امكان اعمال مستقيم قدرت توسط شوراها را محدود مي كرد، همگي اين ها حلقه هاي مركزي در اين 

وي شدن انقالب در جهان پر زنجيره علل بود كه به نقطه شكست رسيده، عقب افتادگي كشور و منز
خصومت سرمايه داري دايره ي خود فعاليتي طبقه كارگر روسيه و به بيان ديگر اعمال واقعي قدرت توسط 

حزب به جاي آن كه طبقه را به ميدان بكشد، خود به گونه اي فزاينده به نام . اين طبقه را شديدا محدود كرد
  .طبقه حكومت كرد

. ي سرنوشت ساز براي دوره ي بحراني معيني احتماال اجتناب ناپذير بوده استاين دگرگوني در اين سالها
حتا الكساندر اشلياپنيكوف، . كاهش پيدا كرد 1917درصد نسبت به سال  35طبقه كارگر به اندازه خود 

كارگر بلشويك كه زماني رهبر اپوزيسيون كارگري بود، روزي با لحني نيمه جدي و نيمه شوخي به لنين 
رفيق لنين از اين كه به نام پرولتاريايي كه وجود ندارد ديكتاتوري پرولتاريا اعمال مي كنيد به شما « : گفت

  .»تبريك مي گويم

روزه ما مي توانيم بهتر از آن دوره درباره مسائل داوري كنيم و بگوييم كه اين امر پديده اي بود اما ام
بالفاصله پس از اعمال سياست اقتصادي نوين صنعت به راه افتاد و شمار كارگران باال . ادواري و نه ساختاري

تاريخ رسمي طبقه كارگر در طبق . در اين نمي توان از بي طبقه شدن دائمي طبقه كارگر سخن گفت. رفت
طبق نظر اپوزيسيون تعداد پرولتاريا . رسيد و از آن نيز فراتر رفت 1917به سطح عددي سال  1926سال 

آنچه اهميت اساسي . با اين وجود رقم دقيق مشخص نيست. در حقيقت خيلي زودتر به اين حد رسيده بود
مساله  1922از سال . و رشد نيروهاي مولد بوددارد اين كه گرايش غالب مشخصا در جهت بازسازي مجدد 

كليدي در رابطه با رشد كمي و كيفي طبقه كارگر روسيه، عبارت از اين است كه آيا اقدامات سياسي 
مشخص رهبري بلشويك، استراتژي ميان مدت و دراز مدت آن پيرامون مساله اعمال قدرت، جلوي خود 

  گسترش مي دهد؟فعاليتي طبقه كارگر را مي گيرد يا آن را 

استراتژي رهبري بلشويكي پيش  1921تا  1920از سال . امروزه جواب اين پرسش روشن به نظر مي رسد
  .از آن كه خود فعاليتي طبقه كارگر را رشد دهد، جلو آنرا گرفت
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سلطه حزبي به جاي قدرت كارگري در سال » جانشين گرايي« سر هم بندي تئوري بي پايه : از اين هم بدتر
ممنوعيت : اين امر به ويژه درباره اقدامات عملي صادق است. به اين ادبار شتاب بخشيد 1920- 1921

تروتسكي در آخرين . فعاليت همه احزاب غير از حزب كمونيست روسيه، منع فراكسيون هاي درون حزب
  .سالهاي زندگي خود از اين دوره انتقاد از خود روشني به عمل آورده است

منع فراكسيون به منع نظريات مخالف رهبري . مخالف به منع فعاليت فراكسيوني انجاميد ممنوعيت احزاب« 
سلطه پليسي و بي منازع حزب باعث مصنويت دستگاه اداري شد و آن را تا استبداد و . خطاپذير منجر شد

  .»فساد بي كران پيش برد

شريك بود و سال هاي سال از تروتسكي در اتخاذ اين تصميمات مانند كل رهبري حزب كمونيست روسيه 
و از همه . نكته قابل تاسف اين است كه اين تدابير پس از پايان جنگ داخلي اتخاذ گشتند. آن دفاع كرد

هر چند كه در اين مورد تروتسكي به اندازه لنين تند نرفت . بود» اصل جانشين گرايي« بدتر توجيه تئوريك 
مدت آنها در اعمال قدرت سخن نگفت، ولي به طور وحشتناك و از بي طبقه شدن كارگران و ناتواني دراز

تروتسكي در خطابيه اش به كنگره دوم كمينترن در سال . پرداخت» جانشين گرايي« تري به توجيه نظري 
  :گفت 1920

چه كسي درباره اين مسايل تصميم . امروز از دولت لهستان پيشنهادي مبني بر عقد صلح دريافت داشته ايم« 
اما كنترل از جانب . گيرد؟ ما شوراي كميسارياي خلق را داريم، اما كار آنها هم بايد زير كنترل باشدمي 

كميته مركزي حزب فرا خوانده شد . كدام مرجع ؟ كنترل طبقه كارگر بمثابه يك توده بي شكل و شمايل؟ نه
قتي ما در حال جنگ هستيم و و. تا راجع به اين مسئله بحث و تصميم گيري كند و به آن جواب مقتضي بدهد

آنگاه . بايد دسته هاي تازه اي اعزام كنيم و بهترين نيروها را گرد آوريم، به كجا مراجعه مي كنيم؟ به حزب
همين . كميته مركزي به كميته هاي محلي رهنمود مي دهد تا كمونيست ها را به جبهه ي جنگ اعزام دارند

  .»در كشاورزي، در تداركات و در همه عرصه هاي ديگر: نديمشيوه را در مسائل ديگر نيز به كار مي ب

  :تروتسكي حتا بدتر از اين در حمله به اپوزيسيون كارگري در دهمين كنگره حزبي اين طور بحث كرد

اپوزيسيون كارگري با شعارهاي خطرناكي به ميدان آمده است، از اصول دموكراتيك بت ساخته و حق « 
گان را فراسر حزب قرار داده است، آن گونه كه حزب نمي بايست ديكتاتوري كارگران به انتخاب نمايند

  .»حتا اگر آن ديكتاتوري موقتا با دموكراسي كارگري درگيري داشته باشد. خود را اعمال كند

به منظور سربازگيري و » اسپارتاي پرولتري« به همان طريق تروتسكي از حق موقت حكومت كارگري 
  .بمثابه ابزار اعمال انضباط كاري، پشتيباني كرد ميليتاريزه كردن كار

همين . اما اين نظرات نادرست او تنها تاثير جانبي بر پيشنهادات او در بحث اتحاديه هاي كارگري داشت
طور هم فتح سركوبگرانه گرجستان كه مسئول مستقيم آن استالين بود را نمي توان به ابتكار تروتسكي يا 

  .موقت او نسبت داد» جانشين گرايي« انحراف 
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و همين طور در  1920 - 1921با تمام اين احوال اين حقيقت دارد كه در اظهارات تروتسكي طي سال هاي 
جايگزيني حزب به جاي طبقه و جايگزيني حزب با ) بدترين اثر تروتسكي( » تروريسم و كمونيسم« كتاب 

صحبت » اليگارشي« ين مورد اخير حتا از يك لنين در ا( رهبري حزبي تا آخرين مدارج آن توجيه شده است 
  .بدون اين كه به پيامدهاي سياسي و به ويژه اجتماعي آن كمترين توجهي مبذول گردد) مي كند

. در نظرات تروتسكي ديگر از كاركرد مستقل شوراها، از جدايي حزب و دولت هيچ سخني در ميان نيست
را  1989 - 1990ن احزاب كمونيستي رويدادهاي سال در پاره اي محافل محافظه كار و جزم انديش درو

در درون حزب به ناگزير » انضباط شكنانه«آيا نظرات. تاييدي بر درستي نظريه جانشين گرايي دانسته اند
را برهم زد؟ » ديكاتوري پرولتاريا«اختالفات سياسي در ميان توده هاي مردم را در پي نداشت كه سرانجام 

انتخابات آزاد آب به آسياب نيروهاي ضد سوسياليست نريخت و به سرنگوني آيا پلورايسم سياسي و 
قدرت كارگران و دهقانان و احيا سرمايه داري منتهي نشد؟ آيا تاريخ ثابت نكرده است كه تنها يك حزب 
كمونيست يكپارچه مي تواند قدرت كارگران و دهقانان را حفظ كند و از دستگاه دولتي، پيگرانه بدين منظور 
استفاده كند و خود فعاليتي طبقه كارگر آن را منحرف نكند، آن هم طبقه كارگري كه به لحاظ سياسي 

  ناپخته است و مستعد آلت دست قرار گرفتن توسط نيروهاي ضد انقالبي؟

اين فروپاشي اجتناب . اما اين درسي نيست كه مي بايست از فروپاشي ديكتاتوري هاي بوروكراتيك آموخت
   .ناپذير بود

در اروپاي شرقي و بحران عميق در چين نشان دادند كه در دراز مدت بر  1989- 1990رويدادهاي سال 
نشسته كردن برنامه ساختمان سوسياليسم بدون پشتيباني، همكاري و خود فعاليت طبقه كارگر امري غير 

به چنين وضيعتي  پاسخ. شوروش مردم الت دست قرار گرفته دير يا زود اجتناب ناپذير است. ممكن است 
  . از طريق سركوب نه تنها مغاير با پرنسيب هاي سوسياليستي است حتا كاري غير انساني نيز هست

اين پاسخ، توده ها را . چنين پاسخي همان گونه كه نمونه هاي آلباني و روماني نشان داد كارا نخواهد بود
لي براي گرايشاتي كه خواهان احيا نظم پيشين استالينيسم بدي. صرفا به دامن سياستمداران بورژوا مي افكند

اند نيست بلكه فقط به بحران هاي رشد يابنده و انفجارات اجتماعي منجر مي شود، نظام هايي از اين دست 
  .آينده اي ندارند

  دموكراسي درون تشكيالتي بمثابه پلي به دموكراسي شوراها

روند رشد بوروكراسي را حتا به لحاظ نظري توجيه كرده بود، از سال  1921-1923تروتسكي كه در سال 
او ديرتر از لنين اما پيگيرتر از او به مبارزه با اين آفت . به بازشناختن خطرهاي آن آغاز نمود 1923

آن هم در جبهه اي كه گمان مي رفت مي تواند اين نبرد را به پيروزي برساند؛ در داخل خود . برخاست
ارزه در راه دموكراسي درون حزبي براي اپوزيسيون چپ، پلي ضروري براي گذر به مبارزه براي حزب، مب

تروتسكي و طرفدارانش هنوز از اين كه به طور همزمان به كارگران در داخل و . دموكراسي شورايي بود
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ر رهبري حزب با بي ترديد آنها هنوز نمي خواستند كه از باالي س. خارج از حزب مراجعه كنند، ابا داشتند
  .بعدها آنها اين مرحله را پشت سر گذاشتند. كارگران بيرون حزب تماس بگيرند

ناشي نمي شد، بلكه از برآورد بدبينانه از سطح خود فعاليتي طبقه » سانتريستي« رفتار آنان از يك برخورد 
مرحله قهقهرايي  كارگر روس ريشه مي گرفت و با اين برداشت همراه بود كه انقالب روسيه وارد يك

بايد از ) دموكراسي شورايي( در چنين شرايطي تالش براي احيا دموكراسي كارگري . تاريخي شده است
  . تنها حزب قادر بود كه شرايط احياي تدريجي دموكراسي شورايي را فراهم سازد. خود حزب آغاز مي شد

يعني اولين دوره » نفره 46منشور « مبارزه در آغاز به نظر مي رسيد كه تدابير تروتسكي در اين عرصه كه از 
اما . هئيت سياسي به پيشنهادهاي او راي مثبت داد. اپوزيسيون چپ الهام گرفته بود، با موفقيت ترين باشد

كارزار تمام عياري . همه چيز روي كاغذ باقي ماند، در عمل دستگاه حزبي كه پيرامون استالين گرد آمده بود
مخالفين را خفه كند، بحث و گفتگو را مانع سازد، به تفكر مستقل عقايد كادرها لگام  به راه انداخت تا صداي

همه اعضاي دفتر سياسي . رواج دهد» سانتراليسم دموكراتيك« بزند، دنباله روي و فرمانبري را در زير لواي 
اين نشانه . داز زينويف و كامنوف گرفته تا بوخارين، ريكوف و تومسكي از اين مصوبات پشتيباني كردن

گسستي كامل با سنت هاي جنبش بلشويكي و حزب كمونيست روسيه، كه بر خالف همه دعاوي استالينيست 
ها و مخالفين دروغ پرداز لنين، پانزده سال تمام همواره بر بحث و گفتگوهاي باز و آزاد و نبرد عقايد تاكيد 

  .داشتند

اليسم بوروكراتيك؛ از نظر تشكيالتي براي برچيدن اين گذري بود از سانتراليسم دموكراتيك به سانترا
دموكراسي درون حزبي بدين ترتيب عمل مي شد كه كارمندان حزبي را به جاي انتخاب آنها توسط اعضا از 

پيامد جامعه شناختي اين روند عبارت بود از رشد بي درو و پيكر دستگاه اداري، تعداد . باال بر مي گماشتند
ده برابر و به زودي هزار برابر  1922از انقالب به هزار نفر هم نمي رسيد، در سال  كارمندان حزبي كه پس

دستگاه بوروكراسي شوروي از طبقه كارگر جدايي گرفت و به تدريج به يك قشر ممتاز و انگل . شد
  .اجتماعي در درون جامعه شوروي تبديل شد

سخن آنها . بصيرت ويژه اي توصيف نموده استبا  1923اين روند انحرافي را در اكتبر » نفره 46منشور « 
  : سال تاخير تكرار مي كنند 65طنيني پيشگويانه دارد و همان حرفي است كه بسياري با 

ما در زير رداي يكپارچگي رسمي در واقع با جماعت برگزيده اي سر و كار داريم كه خود را با سليقه يك « 
با ... رف هستيم كه از سوي همين جمع هدايت مي گرددجمع كوچك انطباق داده اند و با شيوه عملي ط

وجود چنين اعمال نظرهاي كوته فكرانه اي در رهبري حزب ديگر نمي تواند به سان يك جمع زنده و خالق 
در عوض ما شاهد هستيم كه حزب . در خدمت واقعيتي باشد كه با هزار رشته به آن پيوند خورده است

اي از رهبران و انبوهي نوكر تقسيم مي گردد، كارمندان حرفه اي حزب كه  هرچه بيشتر و عيان تر به دسته
اين واقعيتي است كه . از باال گماشته مي گردند و ساير توده حزبي كه در زندگي روزمره هيچ نقشي ندارد

اعضاي كه با دستورهاي كميته مركزي يا حتا كميته هاي حكومتي . همه اعضاي حزب با آن آشنا هستند
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هستند و آنها را نمي پذيرند، يا افرادي كه از مشاهده كاستي ها و خطاها و نارسايي ها ناراضي  مخالف
از اين هم بيشتر درباره اين مسائل حتا . هستند، از طرح اين مسائل در گردهمايي هاي حزبي وحشت دارند

  .دبا نزديكان خود نيز، اگر از محكم بودن دهان آنها مطمئن نباشند، صحبت نمي كنن

امروز كميته . صداي اعضاي حزب به گوش نمي رسد. بحث آزاد در داخل حزب عمال از ميان رفته است
بر . دولتي و كميته مركزي حزب كمونيست ديگر از جانب توده هاي حزبي معرفي و انتخاب نمي شوند

ي كنند، و عكس اين مقامات رهبري حزب هستند كه نمايندگان كنفرانس ها و جلسات حزبي را انتخاب م
  .جلسات نيز به طرز روزافزوني به مجالس اعالم دستورات مقامات رهبري بدل گشته است

اين دستگاه قوه ابتكار اعضاي حزب را مي . رژيمي كه در درون حزب شكل گرفته ديگر قابل تحمل نيست
فرسايد و جاي حزب را با يك دستگاه اداري گماشتگان پر مي كند كه در دوران عادي كار خود را پيش مي 

  . »برد، اما در دوران بحراني الجرم لنگ خواهد ماند

لي تالش تروتسكي و اپوزيسيون چپ براي احياي دموكراسي درون حزبي يك آيا در چنين اوضاع و احوا
كه به هر حال از  –خيالبافي بوده است؟ اما اين كوشش هم كه توده كارگران سرخورده و منفعل شده 

دوباره به صحنه فعاليت سياسي برگردند، نمي توانست حاصلي داشته  - اپوزيسيون پشتيباني مي كردند
  .باشد

بق اسنادي كه به تازگي از آرشيو اتحاد شوروي منتشر شده ما مي دانيم كه اپوزيسيون چپ در امروزه ط
اين نتيجه يك . آغاز نه تنها در كميته مركزي حزب، بلكه در كل شاخه حزبي مسكو داراي اكثريت بود

اين فراخواني از نظر تاريخي . نظرخواهي است كه استالين و دار و دسته اش آشكارا آن را دستكاري كردند
اين . بود به وجدان، سنت و سرشت كادرهاي رهبري بلشويكي، به حساسيت سياسي و درك تئوريك آنها

تراژدي اين ناكامي در اين جاست كه همه اين كادرها دير يا زود به وخامت . تالش به شكست انجاميد
. بهاي آن را با جان خود پرداختنداوضاع پي بردند اما معموال چنان دير كه ديگر كار از كار گذشته بود و 

طبقه كارگر روس، كارگران جهان و جامعه شوروي براي اين فاجعه بهاي بسيار سنگيني پرداخت و جان 
  .هاي بي شماري را قرباني نمود

  برآيند نهايي

با مساله ترميدور شوروي، يعني مساله ضد  1933تا  1923تروتسكي مدت ده سال تمام يعني از سال 
همگام با اين پيكار او تالش داشت كه رابطه خود . انقالب سياسي در اتحاد شوروي دست و پنجه نرم كرد

سازماندهي طبقه با سازمان پيشاهنگ را در پرتو تجارب حاصله از كژروي هاي بوروكراتيك اولين دولت 
نه تنها اين تجارب بلكه با ظهور خطر فاشيسم در آلمان و با توجه به . كارگري به طور تئوريك مطالعه كند

، تروتسكي درباره مناسبات طبقه، اتحاديه هاي 1926تجربه اعتصاب عمومي كارگران انگليس در سال 
توده اي، شوراها، احزاب كارگري به نتايجي رسيده بود كه در جريان رويدادهاي تراژيك انقالب اسپانيا در 

  :اين نتايج را مي توان در تزهاي زير خالصه كرد. درستي آنها اثبات گرديد 1936 -37سال 
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ناهمگوني اين طبقه الجرم اين . طبقه كارگر نه به لحاظ اجتماعي و نه از نظر سطح آگاهي همگون نيست - 1
ي امكان را پديد مي آورد كه چندين جريا ن سياسي و يا چند حزب به وجود آيد تا از جانب بخش ها

  .گوناگون اين طبقه مورد حمايت قرار گيرند

طبقه كارگر براي نبرد روزانه موفقيت آميز، براي دستيابي به اهداف اقتصادي و هم به آماج هاي فوري  - 2
از اين رو وجود سازمان هايي . نياز به درجه باالي از وحدت عمل طبقه دارد) مثال در برابر فاشيسم( سياسي 

ان را با همه عقايد سياسي و تعلقات تشكيالت گوناگون در بر بگيرند، و به مثابه ضرورت دارد كه كارگر
اتحاديه هاي توده اي و شوراها نمونه هاي چنين سازمان . جبهه واحدي از همه جريان ها و احزاب عمل كنند

ه عهده در انقالب اسپانيا كميته هاي رزمندگان مسلح به ويژه در كاتالوني چنين نقشي ب. هايي هستند
  .داشتند

در دراز مدت به طور كامل توسط دستگاه ) در جوامع بورژوايي( چنانچه برخي از سازمان هاي توده اي  - 3
هايي رهبري مي شوند كه تا درجه بااليي در حكومت بوروژايي ادغام مي شوند، اين به معناي آن نيست كه 

ن سازمان هاي توده اي مالكيتي تعارض آميز اي. آنها صرفا تشكل هاي جهت دادن و كنترل طبقه كارگراند
نطفه دموكراسي « آنها . دارند و دست كم تا حدودي ابزار بالقوه رهايي و خود فعاليتي طبقه كارگراند

  . »كارگري در چارچوب دموكراسي بورژوايي اند

راتژي و عمل حزب انقالبي با ساير احزاب كارگري اساسا از اين جهت متفاوت است كه در برنامه، است - 4
خود از منافع مستقيم و تاريخي طبقه كارگر به طور نامحدود دفاع مي كند و هدف آن برانداختن دولت 

  .بورژوايي و شيوه توليد سرمايه داري و بناي يك جامعه بي طبقه سوسياليستي است

ز تا به امروز به ماركس و انگلس آمده و هنو» مانيفست كمونيست« فرمول بندي كالسيك اين تمايز قبال در 
  :اعتبار خود باقي است

آنان منافعي جدا و . كمونيست ها در مقياس ساير احزاب طبقه كارگر، حزب جداگانه اي تشكيل نمي دهند« 
آنها اصول جزمي از خود به وجود نمي آورند تا به وسيله آن جنبش . جداگانه از منافع كل پرولتاريا ندارند

تنها دو نكته زير كمونيست ها را از ساير احزاب طبقه كارگر . ب گيري بكنندپرولتاريا را شكل داده، قال
  :متمايز مي كند

كمونيست ها در مبارزات ملي پرولتارياي كشورهاي مختلف، منافع مشترك كل پرولتاريا را، صرفنظر ) الف
  .از مليت آنها خاطر نشان كرده است و آنها را برجسته مي سازد

كه مبارزه طبقه كارگر عليه بورژوايي در طول رشد خود، بايد از آن بگذارد،  در مراحل گوناگوني) ب
كمونيست ها هميشه و در همه جا از منافع جنبش، به طور كلي، جانبداري مي كنند، به همين دليل كمونيست 
 ها از يكسو، در عمل پيشرفته ترين و مصمم ترين بخش احزاب طبقه كارگر هر كشور را تشكيل مي دهند،
و در واقع بخشي هستند كه همه آن ديگران را به حركت در مي آورند؛ و از سوي ديگر، يعني از ديدگاه 
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نظري، آنان نسبت به توده عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند كه به روشني، مسير حركت، شرايط و نتايج 
  . »نهايي و كلي جنبش پرولتاريا را درك مي كنند

ين اهداف ضرورت دارد كه اكثريت طبقه كارگر به درستي برنامه، استراتژي و خطوط به منظور دستيابي به ا
اين امر نه با شگردهاي اداري، بلكه تنها با روش هاي سياسي انجام پذير . و سياست جاري آن متقاعد شوند

  .است؛ و از جمله منوط به اجراي صحيح تاكتيك جبهه واحد كارگري است

ات الزم و ضروري را بايد در مورد ايجاد حكومت كارگري و اشكال اعمال قدرت همان قوانين با تغيير - 5
در اين فراشد نقش رهبري حزب ). احتماال به استثنا موارد حساس بروز جنگ داخلي( سياسي رعايت نمود 

سياسي انقالبي نه با اقدامات اداري و نه با اعمال فشار بر بخشي از طبقه كارگر، بلكه از طريق جلب اعتماد 
اين نقش همان گونه كه در جمهوري دموكراتيك آلمان به خوبي بيان شده بود، . كارگران بايد انجام گيرد

از اين مفهوم چند نتيجه عملي حاصل . رهبري تنها با كاربرد اصل كارآيي در حوزه سياست قابل تحقق است
پيشاهنگ بلكه از جانب ارگان  جدايي كامل حزب و دولت؛ اعمال مستقيم قدرت نه از سوي حزب: مي شود

كارگران و دهقانان مي بايستي آزاد « : هاي دموكراتيك منتخب كارگران و زحمتكشان؛ يك نظام چند حزبي
  .»باشند به هر كس درون شوراها راي بدهند

حق ايجاد ( دموكراسي دروني اتحاديه هاي كارگري و دموكراسي درون حزبي . دموكراسي سوسياليستي - 6
اين ها نه مفاهيمي انتزاعي بلكه پيش شرط هاي عملي . تاثير متقابل بر يكديگر دارند) ت و جناح هاگرايشا

بدون دموكراسي پرولتري، بدون تشكيل . مبارزه موثر كارگران در راستاي بناي صحيح سوسياليسم اند
در بدترين حالت جبهه واحد كارگري پيشبرد مبارزه پيروزمند كارگري در بهترين حالت مخاطره آميز و 

  .غير ممكن است

با در نظر گرفتن اين مسايل بايد گفت كه بدون دموكراسي اجراي يك برنامه اقتصادي سوسياليستي با 
  .غير ممكن است] واقعا دموكراتيك[ برنامه 

در شرق و غرب هيچ تغييري روي نداده است كه اعتبار  1930 -36 ىها  از زمان تدوين اين تزها در سال
« بر عكس تحوالت تاريخي بعدي هم در كشورهاي سرمايه داري و هم در به اصطالح . آنها را باطل كند

  .مناسبت تاريخي و نظري آنها را بطور كامل تاييد نموده است» كشورهاي سوسياليستي
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