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اصالح یا انقالب؟
چرا کائوتسکی حق داشت (و چرا باید جدی گرفته شود)
ژاکوبن :اریک بالنک ،ترجمه ی :مسعود امیدی -داود جلیلی

چکیده ی یادداشت مترجمان:
پس از شرکت برنی ساندرز در انتخابات  2016بحث های مهمی در نشریات چپ امریکاایی درگرفتاه
است  .بحث بر سر شیوه گذار از سرمایه داری  .بحث بر سر اصالح یا انقالب.
چالش بین طرفاداران رفاورم و انقاالب در ایان نیسات کاه کسای باا بهباود شارایط اجتماا،ی ،ا تصاادی،
سیاساای و شاارایط ،مااومی زناادگی در جامعااه ی ساارمایه داری موافااق نباشااد ،مساائله ایاان اساات کااه یااا
رار است ایان بهباود باه ترییار بنیاادی جامعاه ی سارمایه داری و حال تاااد اساسای ایان جامعاه یعنای
تااد کار و سرمایه به نفع طبقه ی کاارگر و تاوده هاای ماردم و ایجااد جامعاه ای ،ااری از اساتامار
منجر شود ،یا اینکه با رایشی جدید چهره ی سرمایه داری ساختار جامعه ی سارمایه داری را دسات
نخورده با ی گذارد؟
نباید فراموش کرد که اگر بحای هم در مورد شانس موفقیت ا دامات رفورمیستی و گذار پارلماانی باه
سوسیالیسم مطرح بوده است ،تنها برای جوامعی اسات کاه طبقاه ی کاارگر و نماینادگان سیاسای ن از

2

امکااان فعالیاات اجتمااا،ی و شاارکت در ر اباات سیاساای باارای حاااور در پارلمااان برخااوردار نااد .در
بسیاری از جوامع کم توسعه که اساسا َ چنین امکانی برای طبقه ی کارگر وجود ندارد.
اریک بالنک (مقاله اول) در نقد دو مقاله ی منتشر شده در ژاکاوبن از رویکارد کائوتساکی دفاا

مای

کند و "ل نینیست" ها را به مطلق کردن شیوه اکتبر متهم می کند .راب رووک (مقاله دوم)در پاسخ باه
نوشااته اریااک بالنااک بااه درسااتی تاکیااد می کنااد کااه نچااه مهاام اساات ،بااه ساارانجام رساااندن مبااارزه ی
طبقاتی اسات و ایان چیازی اسات کاه در نوریاه و کانش اجتماا،ی رفورمیسام اساساا َ ماورد توجاه ارار
نمی گی رد .نویسانده در ایان مقالاه باا ارائاه ی شاواهد تااریخی نشاان مای دهاد کاه دولات هاای سارمایه
داری هر و ت پارلمان را مزاحم ببینند ،یا با رویکردهای اددموکراتیک ن را منحل و یاا باه شایوه
های مختلف ن را خنای می کنند.
بااا وجااود ن اااهی کااه رویکاارد انقالباای لنااین پااس از فوریااه ی  1۹1۷را در انتقااال « همااه ی اادرت بااه
شااوراها » مااورد نقااد اارار ماای دهااد و ن را کودتااا ماای فهمااد ،امااا ،رووک توجااه خواننااده را بااه ایاان
حقیقت که "اکتبر یک ا دام دموکراتیک توده ای باود .و مصاادره ی ادرت سیاسای از سارمایه داران
به ،نوان ا دامی دفا،ی در برابر تهدید ریب ال و و

کودتای نوامی از سوی ژنرال کورنیلوف انجاام

شد ".جلب می کند.
در ادامااه نخساات ترجمااه ی نوشااته اریااک بالنااک و بااه فاصااله ی سااه روز بعااد ،برگااردان پاسااخ راب
رووک "کائوتسکی و مسیر پارلمانی به سوسیالیسم  -پاسخی به اریک بالنک" را خواهید خواند.

چرا کائوتسکی حق داشت ( وچرا بایدجدی گرفته شود)
اریک بالنک[ ] 1
با وهور ناگهانی اخیر سوسیالیسم دموکراتیک در ایاالت متحده و بریتانیا  ،نسال جدیادی از رادیکاال
ها برای (ترسیم)راهبرد ی پایدار برای غلبه بر سارمایه داری تاالش مای کنناد .بناا باراین تعجاب ور
نیست که بر سر اهمیت کارل کائوتسکی  ،نوریه پارداز مارکسیسات برجساته ی جهاان از اواخار دهاه
 1۹80تا  1۹14بحای درگرفته است .

این بحث ممکن است مانند یک منا شه مبهم تااریخی باه نوار برساد.اما ،هماان طاور کاه مقااالت اخیار
ژاکااوبن نوشااته ی جیمااز مولاادون و چااارلی پساات نشااان ماای دهااد ،ارزیااابی سیاساات هااای کائوتسااکی
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چ ااون ی پاسااخ اماارو ز سوسیالیساات هااا بااه یااک مساائله راهبااردی مرکاازی را ا،ااالم ماای کنااد :حاکمیاات
طبقاتی در یک دموکراسی سرمایه داری چ ونه می تواند غالب شود؟
متاسفانه مولدون[  ] 2و پست[  ] 3نوشاته هاای خاود را بار رویکارد کائوتساکی باه انقاالب 1۹1۹ -1۹18
لمان متمرکز مای کنناد  ،و باا کوتااهی در تماایز الزم باین رادیکالیسام دیرپاای کائوتساکی و بازگشات
اواخر،مر او به سوی مرکز سیاسی بحث را مبهم می سازند.
از ایاان رو پساات ،ماننااد مولاادون  ،بااه صااورت نادرسااتی سیاساات هااای کائوتسااکی را براباار بااا رد "
گسست مسالمت میز از سرمایه داری و دولت سرمایه داری " می داند .بار ،کاس  ،کائوتساکی د یقاا
مااادافع برجساااته ایااان راهبرد"مساااالمت میاااز" در انترناسااایونال دوم پااایش از جنااا

باااود  .تفااااوت باااین

رویکاارد کائوتسااکی[  ] 4و لنینیساات هااایی ماننااد پساات باار ساار ااارورت انقااالب نیساات  ،بلکااه برساار
چ ونه رسیدن به ن جاست.
پیرو گفته های لنین در جزوه دولت و انقالب[  1۹1۷ ] 5خود ،لنینیست هاا دهاه هاا راهبارد خاود را باه
نیاز به یامی برای سر ن ونی کل دولت پارلمانی و جای زین کردن ن با درت شورا هاای کاارگری
گره زده اند .در مقابل ،کائوتسکی می گفت که مسیرگسست اد سارمایه داری در شارایط دموکراسای
سیاسی از طریق انتخابات یک حزب کارگری به دولت می گذرد.
کدا م کائوتسکی ؟
کائوتسکی به ،نوان نوریه پرداز اصالی چاپ انقالبای انترناسایونال دوم[  ] 6بال از جنا

جهاانی اول

مهااار خاااود را بااار تااااریخ زد .باااا ایااان حاااال  ،هااام پسااات و هااام مولااادون بیشاااتر ازبررسااای چشااام اناااداز
گسسات[  ] ۷بارای پیاروزی سوسیالیسام دموکراتیاک کااه کائوتساکی دهاه هاا از ن دفاا

مای کاارد  ،روی

کائوتسکی پسا دوران  1۹10که در ن دوران سیاسات او ،ری  ،باه صاورت فزایناده ای رفورمیساتی
 اما کمتر و کمتر تاایر گذار -بودند تمرکز می کنند.تا همین اماروز، ،ماال هایر جریاان سیاسای باا نفاوذی در لماان و خاارر از ن بارای کاار بسات نساخه
هااای سیاساای کائوتسااکی تااالش نکاارده اساات .بااا وجااود بازگشاات اسااتوار کائوتسااکی بااه مرکااز پااس از
 ، 1۹0۹استد،ا های کائوتسکی از سوی اطبه بوروکراتیک شده [ ] 8حزب سوسیال دماوکرات لماان ،
در سراسر انقالب نادیده گرفته شد .رادیکاال هاای لماان  ،مربای ساابق خاود را باه خااطر رهاا کاردن
پای بندی دیر پای خود به سیاست های ا نقالبی طبقاتی رد کردند.
این احساس خیانت بای اسااس نباود .کائوتساکی تاا اوایال دهاه  1۹10ناور هادایت چاپ افراطای لماان ،
روسیه و سراسر جهان بود .به ندرت موردی وجود داشت که نوشته های کائوتسکی باه خااطر لرازش
سوسیال دموکراسی لماان باه راسات ماورد سارزنش ارار گیارد .ن چاه سابب انح طااط حازب سوسایال
دماوکرات لماان شاد اشاتباه نواری نباود  ،بلکااه وهاورغیر منتواره ی صاف باوروکرات هاای حزباای و
اتحادیه ی کاارگری باود کاه باه طاور کلای باه اصاول مارکسیسام و باه طاور خااط باه راهبارد طبقااتی
"سخت گیر" کائوتسکی بی ا،تنا بودند.
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برای این اطبه بوروکرات  ،اهمیتی نداشت کاه ت صامیم ن باه دفاا [  ] ۹از جنا

جهاانی اول در اوت

 1۹14و رهبااری[  ] 10یااک جمهااوری ساارمایه داری در اتحاااد بااا بااورژوازی پااس از  1۹1۷و یحانااه
مواع رسمی بال ترویح شده از سوی کائوتسکی و حزب سوسیال دموکرات لماان را باه ،ناوان یاک
کل نقض می کرد .به گفته هانس جوزف استینبرگ تاریخ دان  ،حکایت سوسایال دموکراسای لماان از
 18۹0تا  " 1۹14به طور کلی تاریخ رهایی از نوریه است".
بزرگترین محدودیت سیاسی پیش از جن

کائوتسکی  ،مانند دی ر مارکسیست هاای ،صار ن باود کاه

 ،در پیش بینی کامل  ،یا مادگی بارای  ،وهاوراین بوروکراسای شکسات خوردناد .هماان طاور کاه در
مور د رزالوکزامبورک[  ] 11و والدیمیر لنین[  ] 12مصداق داشت  ،او به نادرسات تصاور مای کارد کاه
یامی در مبارزه طبقاتی می تواند یا"رهبران اپورتونیست" را کنار ب اذارد یاا ن هاا را باه بازگشات
به مواع مبارزه طبقاتی وادارنماید .به همین دلیل نه او و نه لوکزامبورگ گارایش ساازمان یا فتاه ی
مارکسیستی را در داخل حزب سوسیال دموکرات لمان که می توانست به صورت ماواری رهباری را
به چالش بکشد ایجاد نکردند.
همان طور که میرک والدنبرگ تاریخ دان لهستانی در زندگی نامه[  ] 13ااطع خاود تواایح مای دهاد،
وابست ی سازمانی کائوتسکی به حزب سوسیال دموکرات لمان از  1۹0۹به بعاد بازگشات پیوساته ای
را به راست ایجاد کرد.
او با این معال که یا با گارایش (اپورتونیسات) وخلاق و خاوی بیشاترو بیشاتر غالاب شاونده ی ن در
ارتباااط هااای تعیااین کننااده ساااختار جناابش کااارگری مبااارزه کنااد یااا بااه طااور کاام وباایش کاماال بااا ن هااا
تطبیق نماید رو در رو شاد .اگار او مبا ارزه را انتخااب مای کارد مای توانسات باه معنای از دسات دادن
جای اااه ایاادئولوگ رساامی و نوریااه پااردازی حاازب کااه او تقریبااا یااک ربااع اارن از ن برخااوردار بااود
منجر شود که او به شدت به ن وابسته بود  .به ،الوه او به " شنا بر خالف جریان" ،ادت نداشات و
در ن مو ع مرد  60ساله ی به شدت خسته و ،صبی بود.
در رویا رویای باا ایان چاالش غیار منتواره  ،کائوتساکی فارو ریخات  .باا غااز  ، 1۹10او باه واروناه
کردن[  ] 14بسیاری از مواااع خاود در موااو،ات راهباردی کلیادی ج از جملاه ایجااد بلاوک هاایی باا
لیبرال ها  ،مشارکت در دولت های ائتالفی سرمایه داری  ،و وا عیت انقاال ب سوسیالیساتی ا ادام کارد
.
پست می گوید که " راهبرد کائوتساکی بارای گسسات از سارمایه داری در ساال  1۹1۹ -1۹18شکسات
خورد ".اما چون راهبرد کائوتسکی باید با ،مل سیاسی حزب هایی که ،ماال بارای کاربسات ن تاالش
کردند داوری شود ،هیر تراز نامه جدی ای برای ن اه به ورای لمان ال زم نیست.

ا گر چه خود کائوتسکی پس از  1۹0۹باه راسات چرخیاد  ،اماا نوریاه هاای رادیکاال بلای[ ] 15
او به راهنمایی سیاست های چپ گرایان در سراسر اروپا اداماه داد  .ایان باه ویاژه در روسایه
اساتبدادی[  ] 16و فنالناد پارلماانی [  ،] 1۷کاه بیشااترین نفاوذ را در ن جاا داشات و راهبارد هااای
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او بلشااویک هااا و سوساایال دمااوکرات هااای فنالناادی را تااا تصاارف اادرت در سااال هااای -1۹1۷
 1۹18هدایت کرد حقیقت داشت.
مسیر دموکراتیک کائوتسکی به سوسیالیسم
کائوتسکی حتی در رادیکاال تارین وااعیت خاود اهمیات راهبارد شورشای در داخال دموکراسای
های سرمایه داری را رد[  ] 18می کارد .اایه او سااد ه باود  :اکاریات کاارگران در کشاورهای
پارلمااانی بااه طااور ،ااام ماای تواننااد بااا اسااتفاده از جناابش هااای تااوده ای ااانونی و کانااال هااای
دموکراتیااک موجااود باارای پاایش باارد منااافع خااود تااالش کننااد .در هاار حااال ،پیشاارفت هااای فاان
ورانااه  ،ارتااش هااای ماادرن را بساایار وی کاارده اساات کااه نماای شااود ن هااا را بااا مبااارزه ماادل
اادیمی ساان رهای خیابااانی اارن نااوزدهم ساارن ون کرد.بااه ایاان دالیاال  ،دولاات هااای دموکراتیااک
منتخاااب بااارای ن کاااه رویکااارد شورشااای وا اااع بیناناااه باشاااد مشااارو،یت بسااایارزیادی در میاااان
زحمتکشان ونیز درت مسلح زیادی دارد.
تااااریخ[  ] 1۹پااایش بینااای هاااای کائوتساااکی را تاییاااد کااارده اسااات .ناااه تنهااا ا هرگاااز یاااک جنااابش
سوسیالیساتی شورشای پیاروز در حاکمیات دموکراسای سارمایه داری وجاود نداشاته اسات  ،بلکااه
حتی همیشه به صاورت وااهری تنهاا ا لیات کاوچکی از کاارگران از ایاده شاورش حمایات کارده
انااد  .بااه همااین دلیاال ،بااا هااوش تاارین ،ناصاار کمونیساات بااین الملاال بلاای در  23 -1۹22پااس از
زمان اندکی با هواداری از انتخابات پارلمانی دولت های کارگری به ،نوان گاام اول باه ساوی
گسست ،بازگشت به رویکرد کائوتسکی را غاز کردند.
ترازنامااه نافاااذ[  ] 20کاااارمن ساایریانی جامعاااه شاااناس از تااالش هاااای ااارن بیسااتم درتحاااول ااااد
سرمایه داری نشان می دهد که حتی زمانی که اشتیاق بارای تحاول بای درنا

سوسیالیساتی در

بین زحمتکشان ،میق ترین اشتیاق است ،حمایات از جاای زینی حاق رای ،ماومی و دموکراسای
پارلمانی با شوراهای کارگری  ،یا دی ر سازمان های ادرت دوگاناه  ،همیشاه در حاشایه باا ی
مانااده اساات .ایاان اماار حتاای باال از ن کااه وهوراستالینیساام[  ] 21جاذبااه مردماای ماادل  1۹1۷را
بفروشد مصداق داشت  -و هیر دلیال محکمای بارای ایان کاه فکار کنایم ایان امار در یناده ترییار
خواهد کرد وجود ندارد.
لنینیست ها به ندرت با این وا عیت ها دست و پنجه نارم کارده اناد  ،تواایح اجبااری بارای ن
ها را به حال خود ب اذاریم  .باه ،باارت دی ار ،ن هاا تصاور کارده اناد ،اماا ،ما ال نشاان ناداده
اند  ،که درت دوگانه /مدل شورشای  1۹1۷روسایه  -انقالبای کاه نواامی اساتبدادی[  ، ] 22غیار
ساارمایه داری را ساارن ون کاارد ،نااه یااک نوااام پارلمااانی را -باارای دموکراساای هااای ساارمایه
داری[  ] 23مناسب است  .به همین شکل  ،پسات در هایر ماوردی شااهدی بارای اد،اای خاود کاه
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تنها شوراه ای کارگران  ،ناه یاک دولات تحات هادایت سوسیالیساتی منتخاب رای ،ماومی  ،مای
توانند گسست از سرمایه داری را هدایت کنند ارائه نمی کند.
لنینیست ها با معلوم بودن ناتوانی ن ها برای ارائه یک مورد پایدار مابت بارای یاک راهبارد
شورشی  ،تش خود را بر افشا خطرات و تنش های تالش برای اساتفاده از نواام موجاود بارای
تحول سوسیالیستی متمرکز کرده اند .بسیاری از این هشدارها[  ] 24ابل دسترساند  .در وا اع ،
مارکسیساات هااای سوسیالیساات دموکراتیااک ماننااد کائوتسااکی و رالااف میلاای بنااد [  ] 25برخاای از انتقاااد
های مخرب سوسیالیست های در درت را نوشته اند  .موانع مشخ ط شده از سوی پست سال ها پایش
دربدگویی های[  ] 26کائوتسکی از سوسیالیسات هاای رفورمیسات فرانساوی وارزیاابی ااطع[  ] 2۷میلای
بند از دولت اتحاد مردمی سالوادور لنده در شیلی با بالغت بیان شده بود.
پست در یاد وری ن که یک دولت چپ گسست گارای انتخااب شاده بارای نواام موجاود باا خر ابکااری
بی امان و بدتری از سوی سارمایه داران  ،دسات اه هاای سارکوب  ،و باوروکرات هاای دولتای مواجاه
خواهد شد محق است .اماا در غیااب یاک بادیل پایادار ،ن مواناع بارای رد نوار کائوتساکی بارای یاک
مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم بسنده نیستند .و بار،کس اد،اهاای پسات  ،کائوتساکی از چاالش هاای
ذاتی رو در روی راهبرد خود گاه بود -و چشم اندازی را برای چ ون ی غلبه منطقی بر ایان مواناع
ترسیم کرد.
باید از همان ابتدا یاد وری شود که کائوتسکی از مطرح کردن یک موااع جاماد یاا تفصایلی در بااره
ن که گذار باه سوسیالیسام چ وناه مای تواناد حرکات کناد خاود داری[  ] 28کارد  .تااریخ هام بارای یاک
چنین یقینی غیر ابل پیش بینی بود  " :من کامال انع شده ام که وویفه ما اختارا

دساتور غاذا بارای

شپزخانه یناده نیسات  ...در ایان ،رصاه ( انقاالب) بااز هام ممکان اسات شا فتی هاای بسایاری بار ماا
واهر شود".
باید گفات کاه کائوتساکی هایر تاوهمی در بااره امکاناات مسا المت میاز و اساتفاده تادریجی از نهادهاای
نواام موجاود بارای تحقاق سوسیالیسام نداشات  .بااه نوار او[ ، ،] 2۹ماق تااادهای طبقااتی باه معناای ن
است که " پرولتاریا هرگز نمی تواند درت دولتی را با هیر طبقه دارایی تقسیم کند ".باه هماین دلیال
 ،او اد،اهای ادوارد برنشتاین "ریوزیونیست" را که کارگران می توانند در زماانی باا یاک وزیار بار
نوام غلبه کنند به شدت رد [ ] 30کرد.
پست به نادرست اد،امی کند که کائوتسکی و دی ر سوسیالیست هاای دموکراتیاک " از ن کاه چ وناه
کنتاارل ساارمایه باار ساارمایه گااذاری اولااین خااط دفااا

ن هااا در براباار تااالش هااا باارای اسااتفاده از مقااام

انتخابی برای سر ن ونی سرمایه داری است چشم پوشی می کنناد ".در وا اع  ،کتااب کالسایک انقاالب
اجتما،ی[  ] 31با نفوذ  1۹02کائوتسکی می گوید که ماانع اصالی در برابار یاک دولات چاپ مای تواناد
درت ا تصادی و مقاومت کسب و کار بزرگ باشد.

۷

یکی از مختصات واع کنونی در وا ع  ،همان طور که پیش از این خاطر نشان کردیم  ،دی ر دولات
ها نیستند که سخت ترین مقاومات را باه ماا ،رااه مای کنناد  ...بلکاه(بهره کشاان سارمایه دار) باابی
پروایی و شدیدتر تر از خود دولت  ،که دی ر نه بر باالی سر ن ها بلکه بیشتر زیار پاای ان هاا مای
ایستد ،از نیروهای خود استفاده می کنند .
کائوتسکی می گفت که مقاومت در برابریاک دولات سوسیالیسات باه صاورت دموکراتیاک انتخااب شاده
را باید از داخل ساختار حکومتی موجود  -اول و بل از همه ارتش  -هم انتوار داشات .بناا باراین او
همیشه اصرار می کرد که سرن ونی حاکمیت سرمایه مستلزم[  ] 32منحال کاردن ارتاش و مسالح کاردن
م ردم است  .همان طور که یاد ور شد[  ، ] 33ارتش " مهم ترین " ابزار حکومت است.
کائوتسااکی پاایش بیناای کاارد امکااان ناادارد ساارمایه داران بااه تصاامیمات دولاات سوسیالیساات  ،حتاای اگاار
پشااتوانه انتخاباااتی اکاریاات مردماای را داشااته باشااد احتاارام ب ذارنااد .بااه همااین دلیاال " ،مبااارزه تعیااین
کننااده ی"[  ] 34سیاساای و نهااادی گسساات را بایااد انتوااار داشاات و باارای ن ماااده بااود  .بنااا بااراین ن
طور که کائوتسکی در ساال  1۹0۹تواایح داد[  ] 35فعالیات پارلماانی بارای تحاول سوسیالیساتی کاافی
نیست :
لحواه ای تصااور کنیاد کااه فعالیات پارلمااانی ماا اشااکالی باه خااود مای گرفاات کاه برتااری بااورژوازی را
تهدیاا د ماای کاارد  .چااه اتفااا ی ماای توانساات رو دهااد ؟ بااورژوازی بایااد باارای پایااان دادن بااه اشااکال
پارلمانی تالش می کارد  .باه ویاژه تارجیح مای داد ن را باا رای گیاری ،ماومی  ،مساتقیم و مخفای تاا
تسلیم بی سر و صدا به پرولتاریا انجام دهد .بنا براین به ما فرصات انتخااب ن کاه یاا بایاد خودماا ن
را به یک مبارزه صرفا پارلمانی محدود خواهیم کرد داده نمی شود .
کائوتسکی برای شکست چنین مقاومتی از سوی طبقاه حااکم  ،از ن کاه کاارگران از اسالحه ا،تصااب
،مااومی[  ] 36اسااتفاده کننااد حمایاات ماای کاارد  .او همچنااین تاکیااد کاارد[  ] 3۷کااه اگاار چااه مارکسیساات هااا
رزومند و هوادار انقالب مسالمت میز هستند  ،اما در صورت لازوم بارای حفاو برناماه دموکراتیاک
خاااود بایاااد بااارای اساااتفاده از نیااارو مااااده باشاااند  .سااارمایه داران ممکااان اسااات خشاااونت را حتااای اگااار
سوسیالیست ها ن را محکوم کنند رد نکنند.
مقاومت در برابر تحاول سوسیالیساتی مای تواناد از بوروکراسای حکاومتی هام ناشای شا ود .درارزیاابی
کائوتسکی[  ، ] 38افزایش درت بخش اجرایی و مقامات دولتی غیر منتخب از بل به صاورت مهلکای
درت پارلمان به صورت دموکراتیک انتخاب شاده را تااعیف کارده باود  .باا د،اوت باه دنباال کاردن
مسیرایجاد شده با کمون پاریس  ، 18۷1که در ن تمام مقامات حکومتی انتخاابی از پا ایین هساتند  ،او
اسااتدالل[  ] 3۹کاارد کااه دموکراساای نمایناادگی بااا " جااامع تاارین گسااترش خااود گرداناای  ،انتخاااب مردماای
تماام مقامااات( حکاومتی) واطا،اات تماام ا،اااا نهادهااای نماینادگی از کنتاارل و انااباط مااردم سااازمان
یافته " باید به صورت رادیکالی تعمیق یابد.
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باا معلاوم باودن ماهیات ااد دموکرا تیاک دولات هاای مادرن  ،کائوتساکی نتیجاه[  ] 40گرفات کاه اشاکال
اصلی حاکمیت موجود  -بااستانای مهم پارلمان های به صورت دموکراتیک انتخاب شده  -نمای تواناد
از سوی طبقه کارگر برای زادی خود مورد استفاده رار گیرد :
پرولتاریاا و نیاز خاارده باورژوازی  ،از طریاق ایاان نهادهاا هرگااز اا در باه اداره دولاات نخواهناد بااود.
این تنها به خاطر ن نیست که سپاه افسران  ،راس بوروکراسی و کلیسا همیشه از طبقاات باالاساتخدام
شده اند و با ارتباط های صمیمی به ن ها پیوسته اناد.این ماهیات ن هاسات کاه ایان نهااد هاای ادرت
برای مطرح کردن خود در باالی سر توده مردم در راس تای حکومت بر ن ها  ،به جاای خادمت باه ن
ها تالش می کنند  ،که به معنی ن است که ن ها تقریبا همیشه اد دموکراتیک خواهند بود.
هاام خااط بااا ایاان رویکاارد ،کائوتسااکی اصاارار داشاات کااه مبااارزه باارای جمهااوری دموکراتیااک[ - ] 41
دمااوکراتیزه کااردن کاماال رژیاام سیاساای  ،انتخابااات مقامااات  ،منحاال کااردن ارتااش موجااود ،و غیااره-
جزهسته مرکزی سیاست های سوسیالیستی است.
در عمل
پویااایی راهباارد کائوتسااکی در ،ماال بااا انقااالب  1۹18 -1۹1۷فنالنااد[  ] 42نمااایش داده شااده بااود  .باار
خالف اکار احزاب سوسیال دموکراتیک ن دوران ،سوسیال دموکراسی فنالند[  ] 43تحات هادایت کاادر
جااوان "کائوتسکی ساات هااا" بااا رهبااری اوتوکااوزینن Kuusinen

 Ottoپایبناادی خااود بااه سوسیالیساام

دموکراتیک رادیکاال را حفاو کارد .سوسیالیسات هاای فنالنادی در ساال  1۹16اکاریات پارلماانی را باا
سازمان دادن برد بارانه و موزش گاهی طبقااتی کساب کردناد  ،کاه در تابساتان  1۹1۷نیاروی راسات
را به منحل کردن پارلمان وادار کرد ،و این امربه نوبه ی خود در ژانویه  1۹18جر ه انقالب تحات
رهباااری سوسیالیسااات هاااا را شاااعله ور کااارد  .تااارجیح راهبااارد دفاااا،ی پارلماااانی از ساااوی سوسااایال
دموکراساااای فنالنااااد  ،ن را از ساااارن ونی[  ] 44حاکمیاااات ساااارمایه داری و گااااام برداشااااتن بااااه سااااوی
سوسیالیسم باز نداشت.
متاساافانه  ،از زمااان (انقااالب) فنالنااد در ،ماال خیلاای کاام باارای (تحقااق) ایاان راهباارد تااالش شااده اساات.
تقریبا به مدت یک رن ،بخش زیادی از چپ افراطای از لحااو سیاسای دچاار سار در گمای باوده اسات
وبا تالش برای ،مومیت دادن به تجربه بلشویکی[  ] 45در بساترهای سیاسای غیار اساتبدادی باه حاشایه
راناااده شاااده اناااد .هااام زماااان  ،اکاریااات بزرگااای از دولااات هاااای چاااپ منتخاااب باااه خاطرتعااادیل فشاااار
بوروکراسی کاار[  ] 46و ادرت ،وایم ا تصاادی طبقاه سارمایه دارهرگاز بارای حرکات باه سامت مسایر
پیشنهادی کائوتسکی تالش نکرده است .
این ها برای هر راهبرد سوسیالیستی موانعی جدی هستند .اما موانعی غیر ابل ،بور نیساتند .تجرباه
فنالند و پی مد تاریخی ابت شده نشان می دهد که فشار بر دولت های چپ برای در پایش گارفتن راه
به سوی گسسات مساتلزم یاک جریاان مارکسیسات باا نفاوذ[  ] 4۷ساازمان گار پاای بناد باه مباارزه بارای
راهبرد سوسیالیسم دموکراتیک  -و اراده برای پیش بردن روند های انقالبی در مواجهاه باا فشاارهای
حتمی از سوی سرمای ه داران و مقامات کارگری میانه رواست.

۹

اجتنااااب از بااان بسااات دماااوکراتیزه شااادن اجتماااا،ی[  ] 48در راس هماااه مساااتلزم درجاااه بسااایار زیااااد و
پایدارا اادام تااوده ای و سااازمان مسااتقل طبقااه کااارگر در خااارر از پارلمااان خواهااد بااود  .باادون ایاان ،
حتی خوش نیت ترین دولت سرن ون خواهد شد .
ترکیب موار ا دام توده ای و کار انتخاباتی همیشه سان نیست  .اماا  ،امکاان پاذیر[  ] 4۹اسات  .پسات
زمااانی کااه ماای نویسااد یااام " موزگاااران" تااا زمااانی کااه بااا انتخاااب  -ایجاااد ا،تصاااب هااای مخاال و
ا دامات توده ای یا تکیه بر دوستان منتخب کارگران  -مواجه شود اداماه دارد و اداماه خواهاد داشات
 ،ت ا ا حااد زیااادی درایاان کااه ایاان هااا (ا،تصاااب هااا و تکیااه بردوسااتان منتخااب کااارگران  -متاارجم) ذاتااا
مخالف هم دی رهستند اغراق می کند.
ایاان گزینااه ای کاااذب اساات  .کااار انتخاباااتی طبقااه کااارگروخویش فعااالی تااوده ماای توانااد و اغلااب یااک
دی اااار را ترذیااااه ماااای کننااااد .در وا ااااع  ،ا،تصاااااب هااااای  2018معلمااااان  ،بااااه ویااااژه در ویرجینیااااای
غربی[  ] 50و ریزونا[  ، ] 51تا حدی از انتخابات دور اول برنی ساندرز در ساال  2016الهاام گرفتاه
بودند .امروز اتحادیه های موزگااران و فعاالین در سراسار کشاور فرصات گساترش حرکات ا،تصاابی
را به شاکل ابتکارهاای انتخابااتی[  ] 52مالیاات اروتمنادان و تشاکیالتی[  ] 53مانناد مربیاان بارای برنای
را دارنااد تااا چالشاای سیاساای را باارای طبقااه میلیاااردر ایجاااد کننااد .و ساااندرز  ،همچنااان کااه در سااال
 2016انجام داد  ،دوباره به صورت فعالی کارزار انتخاباتی خود را بارای تاروی [  ] 54ا،تصااب هاا
 ،و دی را دامات پایین به باالی طبقه کارگر مورد استفاده را ر می دهاد .مارور تانش هاای انتخابااتی
و کار جنبش توده ای هنر سیاست های سوسیالیستی است -هیر فورمول ابدی وجود ندارد .
این در واقع امروز اهمیت دارد
ما هرگاز بادون یاک راهبارد وا اع گرایاناه بارای پیاروزی بار سارمایه داری پیاروز نخاواهیم شاد .اول
بدون پیروزی دموکراتیک انتخاباتی  ،سوسیالیسات هاا مشارو،یت مردمای و ادرت الزم بارای هادایت
موار واد سرمایه داری گسست را نخواهند داشت.
اما ترمیم بهترین ارایه کائوتسکی نه تنها برای اهاداف دراز مادت ماا مهام اسات ،بلکاه توساعه مفهاوم
مارکسیستی راه دموکراتیک به سوسیالیسم او حدا ل سه پی مد ،ملی بالفصل دا رد .
اول  ،دوری از تصااورات دگماتیااک نساابت بااه تعماایم پااذیری ماادل  1۹1۷ماای توانااد بااه کنااار گذاشااتن
دی ااردگم هااای سیاساای  ،از جملااه در مواااو،ات مبرماای ماننااد چ ونااه [  ] 55یااک جریااان مارکسیساات
بسازیم و یا خوب است برای همیشه خط انتخاباتی[  ] 56حازب دموکراتیاک ماورد اساتفاده ارار گیارد
کمک می کند .اگر چه هنوز درس های مابتی برای موختن از بلشویسم و انقاالب روسایه وجاود دارد
 ،اما ،صر ایجاد گروه هاای کوچاک کاه هار یاک باا مفهاوم ویاژه ی خاوداز تاداوم لنینیساتی دفاا

مای

کنند خوشبختانه تمام می شود .
دوم  ،تاارمیم راهباارد کائوتساااکی ماای توانااد سوسیالیسااات هااا را باااه تمرکاا ز بیشااتر بااار مبااارزه بااارای
دماااوکراتیزه کاااردن رژیااام سیاسااای[  ، ] 5۷سااانتی کاااه از ،صااار انترناسااایونال دوم فراماااوش شاااده اسااات
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بران یزد .همان طور که ،موما لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها حاکمیات هاا و سااختار هاای
دولتی موجود را می پذیرند ،لنینیست ها هم چاون بارای ،ادم مشارو،یت کامال حاکمیات کناونی
تالش می کنند اغلب به مبارزه فعاالنه برای اصالحات دموکراتیک مهم تمایل داشته اند.
مارکسیست های سوسیالیست دموکراتیک  ،بر تکیه و گسترش نهاد های دموکراتیاک جااری ماا
 در حقیقت همه ی ن چیزی که با مباارزه طبقاه کاارگر باه دسات ماده اسات[  - ] 58باه ،ناواننقطه پرشی برای تحول اد سرمایه داری تالش می کنناد .در کشاوری مانناد ایااالت متحاده ،باا
سیسااتم سیاساای بااه شاادت غیاار دموکراتیااک [  ] 5۹ن  ،بااه ویااژه طاارح مبااارزه باارای دموکراساای
سیاسی فوری[  ] 60است .
در نهایاات  ،حفااو بهتاارین ،ناصاار رویکاارد کائوتسااکی بااه چااپ گراهااا کمااک ماای کنااد تااا حااوزه
انتخاباتی را ج دی ترب یرند .پس از دهه ها که جنبش گرایی [ ] 61غیر سیاسی بر چاپ افراطای
مسااالط شاااد  ،وحمایااات[  ] 62پایااادار از دماااوکرات هاااای جریاااان اصااالی کاااه جای ااااه "متر ااای"را
گسترده تر تعریف می کند ،سیاست های توده ای طبقه کارگر سرانجام در حال بازگشات اسات.
برناای ساااندرز[  ،] 63الکساااندریا اوکااازیو کااورتز[  ، ] 64و دی اار رادیکااال هااای جدیاادا انتخاااب
شده[  ] 65انتوارات زحمتکسان را باال بارده و سیاسات هاای ملای را ترییار دادناد  .سوسیالیسات
هااا بایااد در ایاان یااام انتخاباااتی باارای ارتقااا جناابش هااای مردماای و باارای سااازمان دادن صااد هااا
هزار نفر در سازمان های مستقل طبقه کارگر شرکت کنن د.
اگاار چااه ن اااه دموکراتیااک رادیکااال کائوتسااکی طعااا کااالم خاار در سیاساات هااای مارکسیسااتی
نیسات  ،اماا نقطاه غاازی ،االی اسات  .کائوتساکی حاق داشات  -و سوسیالیسات هاای اماروز باه
زودی ن را بهتر درک خواهند کرد .
منبع :ژاکوبن www.jacobinmag.com
پی نوشت:
[ www.jacobinmag.com ] 1
[ www.jacobinmag.com ] 2
[ www.jacobinmag.com ] 3
[ drive.google.com ] 4
[ www.mar xists.org ] 5
[ www.mar xists.org ] 6
[ https://drive.google.com/f ile/d/ 1oaf krUm_dO_zahHRDgC - ] ۷
EAEF44ZT1h94/ view
[ www. ern estmandel.org ] 8
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کائوتسکی و مسیر پارلمانی به سوسیالیسم ،پاسخی به اریک بالنک
راب رووک ،ترجمه ی :مسعود امیدی -داود جلیلی

مااا در مریکااا در یااک دوره ی تاااریخی شاافته ای زناادگی ماای کنیم .در حااالی کااه ریاساات جمهااوری
ترامپ شاهدی بر این حقیقت است  ،ما همچنین شاهد وهور دوباره ی ا،تصاابات ،رشاد یاک چاپ ناو
با سوسیالیست هاای دموکراتیاک مریکاا [  ،] 68ارتقاا خی ره کنناده لکسااندریا اوکاازیو کاورتز[  ] 6۹باه
مرکز سیاست های مریکا بوده و در حاال حااار نیاز شااهد احتماال ریاسات جمهاوری برنای سااندرز
هستیم .اریک بالنک در مقاله ی اخیر خود در مجله ی ژاکاوب ن[  ] ۷0در ماورد اینکاه "چارا کائوتساکی
حق داشت؟" (  ) 201۹ / 2 / 4شکارا هدف کمک به فعاال ن جدیادتری را دنباال می کناد کاه باا ایان مسائله
دست به گریبانند کاه سوسیالیسات هاا چ وناه می توانناد موفقیات هاای انتخابااتی را باه ترییار سیساتم و
پایان دادن به سرمایه داری ارتقاء دهند .این مقالاه باا فراتار رفاتن از کاندیاداهای کناونی ،باه اهمیات
ایجاااد جناابش هاااا و طرفااداری از لااز وم ایجااااد یااک جریااان مارکسیساااتی در داخاال سوسیالیساات هاااای
دموکراتیک مریکا بحث می کند .همه ی اینها بسیار مابت است.
تجربه ی اخیر دولت ائتالفی سیریزا در یونان و امکان انتخاب دولات کاوربین در بریتانیاا ،بحاای در
مورد مسیر رفتن به سوسیالیسم و نقش یک حزب چپ در پارلمان ا یجاد می کند که بحای حیاتی بارای
فعاالن است .به همین دلیل است که لترناتیو سوسیالیستی[  ] ۷1از این بحث استقبال می کند.
در بیشاااتر ااارن گذشاااته تقریباااا َ نیمااای از جهاااان در جاااوامعی زنااادگی می کردناااد کاااه سااارمایه داری را
برانداختااه بودنااد .ایاان رونااد بااا تصاارف اادرت توسااط طبقااه ی کااارگر د ر روساایه در سااال  1۹1۷غاااز
شد .باا وجاود انحطااط سیاسای اتحااد جمااهیر شاوروی ،بحاران سارمایه داری در ارن بیساتم باه طاور
مداوم کارگران را به سمت انقالب سوق داد .این امر بسیار اهمیت دارد کاه کساانی کاه اماروز بارای
یک جامعه ی دموکراتیک و سوسیالیستی مبارزه می کنناد ،باا ن رونادهای انقالبای شانا شاوند تاا باه
ما در درک چ ون ی ارزیابی طبقه ی کارگر از سازمان های خاود بار اسااس پیاروزی هاا و شکسات
هایش و همچنین نقشی که یک جریان و حزب مارکسیستی می تواند بازی کند  ،یاری رساند.
بالنک به درستی گروه هاای اولتارا چپای را کاه "براسااس اصاول" ،مخا الف مشاارکت در پارلماان هاا
هستند و استراتژی انقالبی را به مسئله ی "کسب درت" تقلیل می دهند ،مورد انتقاد ارار مای دهاد.
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بااا این حااال بالنااک بااا مقایسااه ی متقاباال بااین لنااین و کائوتسااکی و لنااین و انقااالب هااای فنالناادی ،از
خواننده می خواهد که از دو مفهوم طبی اشتباه یک ی را برگزیند .نتای

ایان مقالاه باا چشام پوشای از

مهاااام تاااارین درس هااااای هاااار انقااااالب  ،غیرمنصاااافانه بااااوده و بااااد موزی هااااایی باااارای فعاااااالن جااااوان
سوسیالیست درپی خواهد داشت.
آیا دیدگاه کائوتسکی برای دوران کنونی مناسب است؟
کارل کاوتسکی یک تئوریسین برجسته ی سوسیالیست در زمان وهور سرمایه داری لمان در اواخار
رن نوزدهم بود  ،هن امی که برای اولین بار ایان ایاده کاه سوسیالیسام می تواناد از طریاق اصاالحات
انون ذاری فزاینده جای زین سرمایه داری شود ،در بین رهبران اتحادیاه های کاارگری و در جنااحی
از حزب سوسیال دموکرات لمان[  ] ۷2ایجاد شد.
کا ئوتساکی در ابتادا باه دلیال نتاایجی کاه ماارکس از تجرباه ی کماون پااریس در ساال  18۷1کاه طبقااه
کارگر به مدت ساه مااه ادرت را در دسات داشات ،مطارح کارده باود ،باا ایان رفورمیسام مخاالف باود.
کائوتساکی و لناین بااا ماارکس موافااق بودناد کااه یاک بااره نماای تاوان باار دسات اه دولاات ادیمی ساارمایه
داری غلبه کرد  ،بلکه الزم است منحل وبا دولت دموکراتیک کارگران جای زین شود .
ن ونه که خاود بالناک اشااره می کناد ،کائوتساکی سارانجام طعماه ی رفورمیسام شاد .باا شارو

جنا

جهانی اول ،کائوتسکی به همراه رهبری حازب سوسایال دماوکرات  ،انترناسیونالیسام سوسیالیساتی را
رد کردند و از ب سی

جن ی طبقه ی حاکم لمان حمایات کردناد .ایان خیانات تااریخی کاه تقریباا توساط

همااه ی رهبااران احاازاب کااارگری در اروپااا تکاارار شااد  ،منجاار بااه ماارگ  16میلیااون کااارگر شااد .در
جریان جن

 ،انقالب در سراسر اروپا گسترش یافت.

پارلمان فنالند و حزب
اصل حرف بالنک در این مقاله بیان ر این ایده است که انقالب روسیه برای توده های کار و زحمات
در کشاااورهای پیشااارفته ی سااارمایه داری مناساااب نیسااات و اینکاااه ماااا در انقاااالب ساااالهای 1۹1۷ -18
فنالنااد ماادل جدیاادی باارای "مساایر پارلمااانی بااه سااوی سوسیالیساام" را کااه کائو تسااکی حاماال ن بااود،
خواهیم یافت.
فنالنااد و روساایه در زمااان ا یاان انقااالب هااا بااا مشاات هنااین زیاار ساالطه ی تاازار اداره می شاادند و زادی
هاااای انتخابااااتی محااادودی داشاااتند .سیساااتم سیاسااای روسااایه از مالکاااان بااازرگ و سااارمایه داران نوپاااا
طرفداری می کرد و از برخوردارشدن کاارگران و دهقاناان فقیار  -اکاریات ریاب باه اتفااق جمعیات -
از هرگونااه اادرت سیاساای جلااوگیری ماای کاارد .دومااا کااه توسااط تاازار ایجاااد شااد بااه هیر وجااه پارلمااان
وا عاای بااورژوایی نبااود .اادرت بساایار محاادودی داشاات و می توانساات در هاار زمااان توسااط تاازار منحاال
شود .در حقیقت  ،خواسات اصالی اپوزیسایون ااد تازار یاک دموکراسای پارلماانی وا عای باود .باا ایان
حال بلشویک ها جناح چپ حزب کارگر سوسیال دموکراتیک روسیه  ،در بیشاتر انتخاباات هاا شارکت
کردند و توانساتند نماینادگانی را بارای نماینادگی در دوماا انتخااب کنناد .براسااس کتااب  ،بلشاویک هاا
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در دومااای تاازاری[  ] ۷3نوشااته ی الکساای باادایف[  ،] ۷4پشااتیبانی  88درصااد از یااک میلیااون کااارگر
صنعتی را که در انتخابات  1۹12رای دادند  ،به دست وردند.
تااازار باااه دنباااال انقاااالب  1۹05در فنالناااد کاااه بخشااای از امپراتاااوری روسااایه باااود ،در ساااال ، 1۹0۷
پارلمااان را محاادود کاارد .بااین سااال هااای  1۹08و  1۹16اادرت پارلمااان فنالنااد تقریبااا بااه طورکاماال
توسط نیکالی دوم تزار روسیه با دولتی که توسط افساران ارتاش امپراتاوری روسایه در دوره ی دوم
"روسی سااازی"[  ] ۷5تشااکیل شااد ،خنااای شااد .مجلااس منحاال شااد و تقریبااا همااه ساااله انتخابااات جدیااد
برگزار می شد .هن امی که در انتخابات سال  1۹16حزب سوسیال دمکرات فنالناد اکاریات را کساب
کرد ،تزار بار دی ر پارلمان را تعطیل کرد .در نتیجه فنالند ب رخالف لمان کائوتسکی یاا همساایه ی
سوئدی فنالند  ،ابات سیاسی طوالنی مدتی را  ،که در ن ها ایده های رفورمیستی اوی تر و احازاب
سوسیالیسااتی بوروکراتیااک تر شاادند تااا نجااا کااه بیشااتر تحاات تساالط مقامااات اتحادیااه هااای صاانفی و
نمایندگان پ ارلمان رار داشتند تجربه نکرد.
بالن ا ک پیااروزی انتخاباااتی حاازب سوساایال دمااوکرات فنالنااد را بااه "سااازماندهی و مااوزش بردبارانااه
گاهی طبقاتی " نسبت می دهد که درست است اما ترییر چشم یر گاهی ناشی از رویدادها ،به ویاژه
جن

را از لم می اندازد .فنالند پیشرفت ا تصادی مداوم و تدریجی را تجرباه نکارد  ،بلکاه در ایان

دوره بساایار بی ابااات و از بساایاری جهااات بیشااتر شاابیه بااه تجربااه ی روساایه بااود .سوسیالیساات هااای
روسی و فنالندی نیز در گفت و گوی مداوم بودند و رویکارد صاحیح بلشاویک هاا در برابار ساتم ملای
و حمایت از حق خودمختاری فنالند ،این روابط را تقویت کرده بود .هن امی که الکساندرا کولونتاای
رهباار بلشااویک روس در کن ااره ی ژوئاان  1۹1۷حاازب سوساایال دمااوکرات فنالنااد خواسااتار انقااالب
سوسیالیساااتی و حاااق اساااتقالل فنالناااد شاااد ،به شااادت ماااورد تشاااویق رارگرفااات .بلشاااویک هاااا ،میقاااا َ
انترناسیونالیست بودناد و ایان امار در حااور بسایاری از یهودیاان  ،گرجی هاا  ،اوکراینی هاا و ساا یر
ا لیت های ملی د ر بین رهبری ن ها بازتاب داشت.

این ،قیده که سوسیالیست های فنالند "تحات هادایت کاادر جاوانی از « کائوتسکیسات هاای جاوان
» باااه رهباااری اوتاااو کاااوزینن[  ] ۷6ااارار داشاااتند" ،تصاااویری یاااک طرفاااه از ایااان دوره اسااات.
کوزینن با پیروزی نیروهای سفید در ماه مه سال  ، 1۹18د ر اواخار ایان ساال از فنالناد فارار
کاارد ،بااه بلشااویک هااا پیوساات و در تبعیااد حاازب کمونیساات فنالنااد را تأساایس کاارد .متأساافانه او
بعااادا در کناااار اساااتالین در مقابااال تروتساااکی ااارار گرفااات  .نوشاااته هاااای کائوتساااکی توساااط
سوسیالیست های فنالند بسیار مورد مطالعاه ارار مای گرفات ،اماا تنهاا تاا زماا نی کاه ایاده هاای
سودمندتر تئوریک براساس تجربه ی غنی انقالب روسیه در سال  1۹1۷از راه برسد.
چگونه انقالب فنالند پدیدار شد؟
انقالب فنالند در اواخار ساال  1۹1۷پاس از شکسات انتخابااتی حازب سوسایال دماوکرات در ن
ساال غااز شاد .بااا افازایش ا،تصاابات و تواااهرات ،تانش هاا باااال گ رفات .طبقاه ی ساارمایه دار
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فنالنااااد شاااابه نوامیااااان مساااالح ادسوسیالیسااااتی را در جهاااات تجهیااااز باااارای گااااردن زدن جناااابش
سوسیالیستی و در برابر تهدید یک ف نالند بلشویکی سازمان دهی کرد.
رهبران حازب سوسایال دماوکرات ،فدراسایون اتحادیاه ها و گاارد سارو (رزمنادگان مسالح دفاا
از خود کارگران) در شکلی جدید یعنی شورای مرکزی انقالبی سازمان یافتند .شورا ا،تصااب
،ماااومی را باااه ،ناااوان نماااایش ااادرت در برابااار طبقاااه ی سااارمایه دار غااااز کااارد .ا،تصااااب،
سرتاساار فنالنااد را فلاا

کاارد و کااارگران باارای دسااتیابی بااه اادرت ماااده بودنااد .امااا رهبااری

کارگران در مسیر پیشروی دچار انشعاب شد و ا،تصااب ،ماومی پایاان یافات .ایان یاک اشاتباه
اساسی بود که به طبقه ی حاکم ف رصت تجهیز دوباره را داد.
در این هن ام سرمایه داران فنالند با حمایت لمان ،جن ی داخلی را غاز کردند کاه  20.000نفار در
ن کشاااته شااادند .بالناااک هااایر اشااااره ای باااه ایااان موااااو

نمی کناااد .پاااس از پیاااروزی رئااایس جمهاااور

 10.000فعااال دی اار نیااز ا،اادام شاادند و حاادود  ٪ 5از کاال جمعیاات فنالنااد گرفتااار اردوگاااه هااای کااار
اجباااری سیاساای شاادند .اگاار شااما از انقااالب فنالنااد بااه ،نااوان ال ااوی خااود باارای "راه دموکراتیااک بااه
سااوی سوسیالیساام" اسااتفاده می کنیااد ،ایاان (رو دادهااا) چیااز کااوچکی نیساات کااه (بااه تااوان) از ن چشاام
بپوشید .این شکسات هولنااک باه فنالناد اجاازه داد تاا غاازگر تهااجم کشاورهای امپریالیساتی باه اتحااد
جماهیر شوروی جوان توسط  21ارتش از جمله ایاالت متحاده باا هادف بازگردانادن سارمایه داری باه
روسیه باشد .بلشویک ها تا سال  1۹21این حملاه هاا را دفاع کردناد ،اماا باا هز یناه ای بسایار سان ین
برای دموکراسی سوسیالیستی ای که برای استقرار ن ت الش می کردند.
چرا انقالب روسیه هنوز از اهمیت برخوردار است؟
سرمایه داری  ،با ارتشی از دانش اهیان  ،کتاب های زیادی را با هدف بادنام کردن انقاالب بلشاویکی
تولیااد کاارده اساات .بااه دانش مااوزان اینطااو ر مااوزش داده می شااود کااه انقااالب وا عاای مااردم در سااال
 1۹1۷در حال شکوفایی بود کاه توساط یاامی باه رهباری یاک گاروه توطئاه گر یعنای بلشاویک هاا کاه
یاک دیکتاااتوری را پایه گااذاری کردناد ،ربااوده شااد .تماام تاااریخ هااای باورژوائی از سااال  1۹1۷نسااخه
هااایی پیرامااون ایاان زمینااه ی اصاالی هسااتند .نهااا نمی تواننااد بپذیرنااد کااه تااوده هااای کااارگر می تواننااد
شااارو،ی موفاااق بااارای ایجااااد یاااک دولااات کاااارگری دموکراتیاااک را انتخااااب نمایناااد .متأسااافانه بالناااک
پیرامون این دیدگاه نادرس ت اما رای

جست و خیز می کند.

هن امی که در فوریه ی  1۹1۷انقاالب در روسایه غااز شاد ،تازار زنادانی شاد ،ا ماا یاک دولات مو ات
ائتالفاای بااه اادرت رسااید کااه از بااه چالش کشاایدن اادرت ساارمایه داران و زمینااداران امتنااا
جنا

ورزیااد و

امپریالیسااتی را ادامااه داد .بلشااویک هااا ( واژه ای روسای باارای "اکاریاات") کااه نمایناادگان شااان

در دوما به دلیل مخالفت با جن

تبعید شده بودند ،در طی هشت ماه بعد تقریبا با پیوستن نزدیاک باه

یک چهارم میلیون نفر به این حزب ،محبوبیت فزاینده ای پیدا کردند.
شوراهای کارگری
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طبقااه ی کااارگر در شاارایط تحااوالت سااریع یااک واااعیت انقالباای  ،ساااختارهایی را کااه باارای رشااد و
پیشرفت مناسب ببیند ،مورد استفاده رار می دهد .به ،ناوان مااال  ،کاارگ ران در ا،تصااب هاا اناوا
ساااختارهایی را کااه بااه ن هااا اجااازه دهااد تااا از نهادهااای رساامی اتحادیااه ای تنباال – و گاااه باایش از حااد
متمرکااز فراتاار رونااد برخواهنااد گزیااد .بااه ،نوان ماااال سااال گذشااته ایاان اتفاااق در نتیجااه ی ا،تصاااب
تاریخی معلمان در غرب ویرجینیا روی داد .این ارگان ها می توانند سااختارهای اتحادیاه ای موجاود
را تکمیاال یااا بااا نهااا برخااورد کننااد .در انقااالب  1۹05روساایه بدنااه ای متشااکل از  30 -40کااارگر از
تعاادادی از محاال هااای کااار در ساان پترزبااورگ ،پایتخاات ،باارای سااازمان د هاای یااک ا،تصاااب ،مااومی
سیاساای گااردهم مدنااد .ایاان کمیتااه ی ا،تصاااب بااا نمایناادگان ی کااه مسااتقیما در محاال هااای کااار انتخاااب
شاادند و در معاارض فراخااوان فااوری بااود ،پاار شااد .ایاان کمیتااه تباادیل بااه اولااین شااورا ( در روساایه بااه
،نوان پایه ی مادی برای حاکمیت اتحاد شاوروی ) شاد .ایان روش ساازمانی باه کاارگران ایان امکاان
را می داد تا کامال در تعیین جهت انقالب درگیر شو ند .این نمونه در سراسر کشور تکارار شاد زیارا
نیازهای جنبش را بر ورده می کرد.
پااس از انقااالب فوریااه ی  1۹1۷هن ااامی کااه بیشااتر رهبااران بلشااویکی هنااوز در تبعیااد بودنااد ،طبقااه ی
کارگر شوراها را بازسازی کرد .سربازان و ملوانانی که اساسا َ از میاان دهقاناان بر ماده بودناد ،نیاز
ایاان سااازمان هااای نمایناادگی انقالباای را ایجاااد کردنااد کااه انتخابااات مکاارر برگاازار کاارده و بیااان ر
روحیات و ،قاید مردم ،ادی در یک لحوه ی معین بودناد .ن هاا در شاوراهای نماینادگان کاارگران،
سربازان و ملوانان سراسر شاهر باه هم پیوساتند و روان تارین ،دموکراتیاک ترین و شافاف تارین شا کل
های دموکراسی بودن د که تا ن زمان ابدا

شده بود.

بلشااویک هااا بااا وجااود اینکااه هنااوز در شااوراها اکاریاات نداشااتند ،خواسااتار انتقااال "همااه ی اادرت بااه
شوراها" به ،نوان روشن ترین راه در جهت درت کارگران شدند .ن ها برای ایجاد یاک دموکراسای
کاماال تر و باادون نمایناادگی از طاارف کارفرمایااان ا اادام بااه کااار کردنااد .طبقااه ی ساارمایه دار تحاات
ساااازمان دهی ژنااارال کورنیلاااوف در ساااپتامبر ساااال  1۹1۷در برابااار اکاریااات بلشاااویکی در شاااوراها
مبادرت به انجاام یاک کودتاای نواامی کارد کاه توساط کاارگران و ساربازان پتروگاراد شکسات خاورد.
هن امی که دومین کن ره ی شورهای سراسر روسیه در ماه اکتبار باا اکاریات بلشاویکی و یاک حازب
انقالبی سوسیالیسات چاپ (یاک حازب مهام دهقاناان) برگازار شاد ،ن هاا جاای زین دولات مو ات ازباین
رفته شدند و برای گرفتن درت از زمیناداران و سارمایه داران ،گاام هاای مشخصای برداشاتند .ن هاا
سااربازان و کااارگران را باارای بااه دساات گر فتن همااه ی ووااایف دولاات گساایل داشااته و سااران ارتااش و
دولت سرمایه داری گذشته را دست یر کردند .این ا دامات "خشن" بخاش مهمای از سارن ونی سارمایه
داری بود که صرفا َ در روسیه با تعهد سترگی باه انجاام رساید .ایان جاوهر شورشای انقاالب منجار باه
یک انقالب نسبتا خونین شد.
در طی چن د روز درت گرفتن شوراها در روسیه ،نهاا در برابار ن ا،االم جنا

کردناد ،تماام زماین

به دهقانان داده شد .تمام مال االجاره ها لرو شاد ،مساتعمرات ساابق روسایه بارای ا،االم اساتقالل زاد
شدند ،تبعیض و نابرابری نسبت به زنان ممنو
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شد ،حق طالق سریع پذیرفته شد ،بانک ها ملی شادند

و از هم جنس گرایی جارم زدایای صاورت گرفات .سااختن جهاانی ،ااری از اساتامار و ولام همان وناه
کاااه اساااتراتژی بلشاااویک هاااا باااود ،در صاااورت گساااترش انقاااالب باااه ویژه در کشاااورهای پیشااارفته ی
سرمایه داری ،برای اولین بار به یک چشم انداز وا ع گرایانه تبدیل شده بود .خبرهاای اکتبار در ساطح
جهااان پخااش شااد و همااه ی کارفرمایااان زمااانی کااه اخبااار ایاان چن ال هااا بااه ن هااا می رسااید ،حیاارت
می کردند.
در حالی کااه انقااالب اولیااه نساابتا باادون خااون ریزی بااود ،امااا ،خشااونت جاادی هن ااامی کااه زمینااداران و
سرمایه داران با درت های امپریالیستی خارجی در ارتباط رار گرفته و جن

دا خلی را غاز کردناد

وارد روساایه شااد  ،کااه فنالنااد نیااز غاارق خشااونت شااد .بساایاری از رهبااران کااارگری چااپ در حاازب
سوسایال دمااوکرات فنالناد کااه در انقاالب فنالنااد نقاش داشااتند ،معتقاد بودنااد کاه یااک ا،تصااب ،مااومی،
کارفرمایان را مجبور به پذیرش گذار پارلمانی به سوسیالیسم می کند .ان لس مدت هاا پایش در ماورد
خطرات ایجاد انقالب نصافه و نیماه هشادار داده باود .هام بلشاویک هاا و هام حازب سوسایال دماوکرات
فنالناااد در طبقاااه ی کاااارگر ریشاااه داشاااتند اماااا تفااااوت اساسااای در ایااان باااود کاااه بلشاااویک هاااا از یاااک
چشم انداز روشن نسابت باه نیروهاای طبقااتی در کاار در روناد انقالبای و یاک طارح ساازمانی مناساب
برای اینکه بتواند یک مبارزه ی اطع را به سرانج ام برساند ،برخوردار بودند.
پارلمان ،دولت و قیام
مارکس با گفت و از ا دام توده ای در برابر "شورش گرایی" به رهبری گروه هاای کوچاک توطئاه گر،
کارزاری راه انداخت .لنین و در ابتدا کائوتسکی موافق ن بودن د .اکتبر یاک ا ادام دموکراتیاک تاوده
ای بود .مصادره ی درت سیاسی از سرمایه داران به ،نوان یک ا دام دفا،ی در برابر تهدیاد ریاب
الو و

کودتای نوامی توسط ژنرال کورنیلوف انجام شد.

دولااات تحااات سیساااتم سااارمایه داری شاااامل کلیاااه ی نهادهاااایی اسااات کاااه از سیساااتم ا تصاااادی محافوااات
می کنند :پلیس ،دادگاه ها ،سیستم زندان .فردریاک ان لایس همکاار ماارکس  ،تااریخ دولات در جواماع
طبقاتی را مورد مطالعه رار داد و دریافت که دولت ابازاری بارای ا،ماال حاکمیات طبقاه اسات .ایان
د ست اه ،سیستم سرمایه داری را ادر می سازد تا بدون درگیاری طبقااتی دائمای ،مال کناد .وی افازود
که دولات تحات سیساتم سارمایه داری در تجزیاه و تحلیال نهایی"می تواناد باه پیکرهاای مسالح مردانای
کاهش یابد" که وویفه ی ن محافوت از واع موجود است .به همین دلیل است که ما پارلما ن را باه
،نوان بخشی از ن هداری از درت طبقه ی سرمایه دار درک می کنیم .اما بالناک در مقابال اساتدالل
می کند که "ما باید بر مباارزه بارای دماوکراتیزه کاردن رژیام سیاسای متمرکاز شاویم"  ،کاه باه معناای
ن است که اصالحات انونی می تو انند ماهیت دولت را ترییر دهند.
ما فکر می کنیم که سوسیالیست ها باید با شاکار کاردن طرفاداری دولات از سارمایه داری ،دولات را
بااه چااالش بکشااند .مااا همچنااین باارای هاار رفااورم دموکراتیااک ممکاان از جملااه اصااالح نیروهااای دولتاای
مانند پلیس مبارزه می کنیم .اما ما به منوور افشاکردن محدودیت های رفاورم دولات و لازوم نیااز باه
تری یر سیساتمی ،ایان کاار را انجاام مای دهیم .باه ،نوان مااال از طریاق ایجااد حرکاات گساترده ی تاوده
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ای مخالف خشونت پلیس ،می توان بی رحمی پلیس را کاهش داد و به اصالحات مهمای دسات یافات کاه
باار جوامااع متااأار از خشااونت پلاایس تااأایر ماباات خواهااد گذاشاات .امااا در نهایاات پلاایس بااا ن ااه داشااتن
ک ارگران و مولوماان "در جاای خاود" از مناافع سارمایه داران دفاا

خواهاد کارد .تنهاا راهای کاه ایان

واعیت می تواند پایان یابد ،ترییر انقالبی است.
در حااالی کااه بساایاری از کااارگران ایاااالت متحااده دولاات ساارمایه داری را بی طاارف می داننااد ،سااایر
کارگران اغلب به دلیل تجربه ی خود نقش دو لت را با واوح بیشتری می بینند .اغلب مریکایی هاای
فریقایی تبار ،دولت سرمایه داری ایاالت متحده را باه هیر وجاه دموکراتیاک یاا بای طارف نمی دانناد،
بلکااااه ن را بااااه ،نوان بخشاااای از سیسااااتم ولم وسااااتم می بیننااااد .باااارای مارکسیساااات هااااا ،نقااااش حتاااای
"دموکراتیک ترین" پارلمان در سیست م سارمایه داری ،حفاو حاکمیات طبقااتی اسات .اگار ایان کاارکرد
پارلمان بارای نهاا متو اف شاود ،نهاا باه دنباال تااعیف و ناابودی ن خواهناد باود .لناین در دولات و
انقالب بیان کرد که "جمهوری دموکراتیک بهترین پوسته ی سیاسی ممکن بارای سارمایه داری اسات"
و اینکه دولت " درت خود را ب ه گونه ای چناان ایمان و محکام بر ارار مای کناد ،کاه هایر ترییاری در
اشااخاط ،نهادهااا یااا احاازاب در جمهااوری بااورژوا -دمکراتیااک ،تزلزلاای در ن ایجاااد نکنااد ".بااه همااین
دلیل است که بسیاری از افراد طبقه ی کارگر امن دفا

از دموکراسی ،احساس مای کنناد کاه دولات

نیز دست نشانده ی میلیار درها است.
سوسیالیست ها در پارلمان ها
سوسیالیست های حاار در پارلمان در دوران تحوالت اجتما،ی می توانند وزن مهمی به جنابش هاای
تااوده ای بدهنااد .در ان لاایس در دهااه ی  1۹80ماایالدی ،گاارایش شاابه نوااامی حاازب کااارگر ،سااازمان
خااواهر لترناااتیو سوسیالیسااتی ،کااارزار ااادمالیات بزرگ ساااالن[  ] ۷۷را غاااز و رهبااری کاارد کااه بااه
جنبش جمعی میلیون ها نفر از امتنا

کنندگان از پرداخت مالیات باا نارو اابات جدیاد دولات ان لایس

تبدیل شد .بیش از ده میلیون نفر به جنبش ،دم پرداخت پیوستند و در نتیجاه نخسات وزیار ،مارگاارت
تاااچر را مجبااور بااه اسااتعفا کاارد .تمااام ا،اااا ی شااورای شااهر و نمایناادگان مجلااس باارای ،اادم پرداخاات
تهدید به زندان شدند .با این حال ،این جنبش بارای شکساتن اانون ،حمایات چنادانی از طارف اکاریات
گروه پارلمانی حزب کارگر به دست نیاورد ،جرمی کوربین نماینده مج لاس یکای از معادود اساتانائات
است.
شوراهای شهر ،وه ی مقننه و مجالس ،ذاتا محیط هاای محافواه کار و دشامن طبقاه ی کاارگر هساتند.
زمانی که یک نمایناده ی کاارگران وارد ایان موسساات شاود ،طبقاه ی حاکماه از وزن کامال تااریخی،
فرهن ی و ا تصادی خود استفاده می کند تا نها را متقا،د کند کاه اصاالحات بازرگ حقیقتاا َ غیروا اع
بینانه است .تصادفی نیست که از زمان انتخاب جرمی کوربین به ،نوان رهبر حزب کاارگر ان لایس،
بیشاترین حمایاات از سیاساات های چااپ وی از پای اااه حاازب بااوده و بیشااترین مقاوماات از سااوی اکاریاات
نمایندگان مج لس منتخب این حزب صورت می گیرد.
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باااوجود موانااع ،کرساای هااای دائماای و برنااده در موسسااات بااورژوایی یااک بخ ا ش اااروری و مهاام در
ایجاد حمایت های گسترده از تحوالت سوسیالیستی اسات .بادیل سوسیالیساتی ،انتخااب سوسیالیسات هاا
را فرصااتی باارای تقویاات و ایجاااد جناابش هااای تااوده ای می بینااد و باارای نکااه طبقااه ی کااارگر را در
جهاات خااود سااازمان دهی تشااویق کنااد پیااروزی هااایی را بااه دساات ماای ورد .ک شاااما ساااو نت[ ، ] ۷8اااو
لترناتیو سوسیالیستی و شورای شهر سایاتل از کرسای خاود بارای مباارزه در جهات اصاالحات ،مانناد
 15دالر برای هر سا،ت کار استفاده می کند .پیاروزی حادا ل دساتمزد ،باه خاودی خاود ناه باه ،ناوان
یک سرانجام ،بلکه باه ،ناوان ابازاری بارای افازایش ا،تماد باه نفاس و ماا دگی طبقاه ی کاارگر بارای
مبارزه است.
هن ااامی کااه سوسیالیساات هااا وارد ایاان بدنااه هااای دولاات ساارمایه داری می شااوند ،باارای اطمینااان از
اینکاه وفااادار بااه جنابش باشااند ،مااا بااه یاک حاازب سیاساای ساار حال ،تاوده ای کار مااد و مسااتقل طبقااه ی
کاااارگر احتیاااار داریااام .ایااان امااار از طریاااق ساااازوکارهای د موکراتیاااک خاااود می تواناااد پاساااخ گویی را
تاامین کناد .چناین نماینادگانی نااه تنهاا بایاد از پاذیرش پااول شارکت هاا در کارزارهاای انتخاباتی شااان
خودداری کنند ،بلکه یک دستمزد کارگری را پذیرفته و ب قیه ی ن را به جنبش هدیه کنند.
مارکسیساات هااا حتاای اسااتاندارد باااالتری دارنااد .سیاساات بلشا ویک ها و انترناساایونال کمونیساات کااه در
سال  1۹1۹تأسیس شد ،بسیار خاط باود .کاار روزماره ی نماینادگان ماا در پارلماان هاای باورژوایی
باید مستقیما به حزب پاسخ و باشد ،زیرا کار ن ها در اتحاد با کار سیاسی گسترده تر حزب اسات.
پیشنهاد :کار روز به روز نماینادگان ماا در پ ارلماان هاای باورژوایی ،هماراه باکاار یاک پارچاه ی ن
ها در داخل کار سیاسی گساترده تار حازب بایاد مساتقیما پاساخ وی حازب باشاد  .بسایاری از تفکارات
ناشاای از ایااان رویکااارد ایجاااد شاااکاف به وسااایله ی مارکسیسااام ا،اااای حااازب سوسااایال دماااوکرات در
پارلمااان بااود کااه به صااورت بساایار گسااترده ای بااه جنا

جهااانی اول ر ی دادنااد .تقریبااا تفکاار بااه ایاان

رویکرد از گسست مصایبت باار ا،ااا پارلماانی حازب سوسایال دماوکرات الماان ازمارکسیسام جریاان
یافت که به صورت گسترده ای به جن

اول جهانی رای دادند.

آیا جنبش های انقالبی از پارلمان استفاده می کنند؟
در اواخاار دهااه ی  1۹60و اوایاال دهاا ه ی  1۹۷0در جریااان مااور گسااترده ی انقالباای از 1۹1۷ -23
بسیاری از بر مدهای طبقه ی کاارگر "راه پارلماانی" را در پایش ن رفتناد .ا،تصااب ،ماومی فرانساه
در سااال  1۹68از ابعااادی انقالباای برخااوردار شااد .در انقااالب سااال  1۹۷5پرترااال ،کااارگران صاانایع
خاود را از پاایین باا تصارف و ا ادامات مساتقیم تاوده ای ملای کردناد .در انقاالب ساال  1۹۷۹ایاران ،
پیش از نکه روحانیون باه رهباری کاسات روحاانی شایعه[  ] ۷۹موفاق شاوند ،کاارگران شاوراهای خاود
را که به سر،ت در سراسر کشور روییده بود ،سازمان دهی کردند.
در ،وض ،به نور می رسد که انقالب شایلی در ساال هاای  1۹۷0 -۷3باا شات اب و اایع و انتخااب دولات
سوسیالیستی ،مسیر پارلماانی را در پایش گرفات .در اینجاا نیاز کاارگران بارای دفاا
سرمایه داری ،شرو

در برابار دولات

به سااختن سااختارهای جاای زین کردناد .کاوردون هاا[ ( ] 80شاوراهای انقالبای)
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به هماهن ی مشاغل کارخانه و توزیع مواد غذایی کمک کردناد .اماا و تای طبقاه ی کاارگر نیازمناد باه
حمایت دولت خود ،لیه پتانسیل یک کودتای نوامی تحت حمایت ایاالت متحده شاد ،رهباران پارلماانی
سوسیالیست دچار تردید شده و به سازش با طبقه ی حاکم شیلی امیدوار بودند .فرصت از دست رفات
و ژنااارال پینوشاااه باااا پشاااتیبانی ساااازمان سااایا  ،انقاااالب را غااارق در خاااون و بااایش از  4000فعاااال
سوسیالی ست و اتحادیه ای را ا،دام کرد.
همااه ی ایاان انقالب هااا در دوره ای رو دادنااد کااه احاازاب استالینیسااتی نقااش اساساای و بساایار منفاای در
جنبش کارگری ایفاا کردناد و دائماا باه دنباال مطابقات باا سارمایه داری بودناد ،هماانطور کاه سوسایال
دمکرات ها در دوره ی بعاد از ساال  1۹1۷ایان کاار را انجاام دادناد .گمشاده در تماام ایان دوران هاا،
رهبری ای در جنبش های کارگری بود که بتواند با درکی روشان از دولات سارمایه داری ،اساتراتژی
اروری برای رهبری جنبش در جهت پیروزی و ایجاد یک جمهوری د موکراتیاک کاارگری را ایجااد
کند.
چشم اندا زهایی برای یک حاکمیت چپ
توسل به دیکتاتوری نوامی برای متو اف کردن ترییارات بنیاادی ،رویکاردی اسات کاه باا طبقاات حااکم
کشورهای "جهاان ساوم" هماراه اسات ،ناه کشاورهای سارمایه داری "پیشارفته" .اماا در وا عیات ،تماام
طبقات حاکم برای دفا

از حکومت خود ماده اند که به سوی ا ادامات افراطای بروناد .همان وناه کاه

طبقات حاکم لمان ،ایتالیا و اسپانیا به فاشیسم متوسل شدند .دیکتاتوری های جناح راست در دهاه ی
 1۹۷0نیز در اسپان یا ،یونان و پرترال ادامه یافت.
در سااال  1۹۷5یااک دولاات کااارگری چااپ در اسااترالیا بااا یااک کودتااای مشااروطه خواهانااه کااه توسااط
پادشاااااه ان لاااایس انجااااام شااااد ،برکنااااار شااااد .کااااریس مااااولین[  ] 81سیاسااااتمدار ان لیساااای و نویساااانده ی
پرفروش ترین کتاب سال  1۹82در بررسی های خود به چشم انداز یاک "کودتاای وا عای بریتانیاایی"
و تحااوالت مشااابه ،در صااورت انتخاااب یااک دولاات کااارگری چااپ در ان لاایس پاای باارد .دولاات از تمااام
سازوکارهای انونی و غیر انونی برای تاعیف هرگونه تالش جدی طبقه ی کارگر جهات اساتفاده از
پارلمان یا کن ره برای اجرای سیاست های سوسیالیساتی اساتفاده خواهاد کارد .جنابش طبقاه ی کاارگر
نیازمناااد ن اسااات کاااه بااارای چناااین لحوااااتی باااه هماااان انااادازه کاااه طبقاااه ی سااارمایه دار از ماااادگی
برخوردار است ،ما ده شود .کاو سفید سندرز برای موفقیت در به دست وردن مرا بت های بهداشاتی
و سایر خواسته های مهم بارای هماه ،بایاد باا یاک جنابش گساترده ی تاوده ای در خیابان هاا و محل هاای
کار حمایت شود.
برای موفقیت در پیروزی بهداشت برای همه و دی ر مطالبات کلیدی الزم است از کاو سافید سااندرز
با جنبش توده ای در خیابان ها و محل های کار پشتیبانی شود  .این امار همچناین نیازمناد یاک حازب
چپ مستقل و مبتنی بر منافع کارگران و توده های ستم د یده با یک برنامه ی مباارزاتی اسات .چناین
حزبی باید به دنبال اکاریات کامال در کن اره ،مجاالس انون اذاری ایاالتی و شاوراهای شاهر باشاد .باا
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این حال ،یک رهبری با درکی روشن از نقش دولت سرمایه داری بارای غلباه بار درتمنادترین طبقاه
ی حاکم در تاریخ جه ان ،تعیین کننده خواهد بود.
طبقه ی حاکم در ایااالت متحا ده ی مریکاا ،سوسیالیسات های انقالبای را در گذشاته ماتهم باه شارکت در
توطئه برای "سرن ونی حکومت" می کرد .متأسفانه بالنک نیز این اد،ا را تکرار می کند .هایر چیاز
نمی توانااد فراتاار از حقیقاات باشااد ] 82 [.مارکسیساات هااا درصاادد دساات یابی اکاریاات طبقااه ی کااارگر و
دروا ع مردم به ،نو ان یک کل به حاکمیت در جه ت ارورت تحول سوسیالیستی هستند.
امااا مااا نیااز معتقاادیم کااه طبقااه ی حاااکم  ،اگاار اراده ی دموکراتیااک جامعااه را در جهاات ازدساات دادن
درت و امتیاز خاود ببیناد ،ن را نخواهاد پاذیرفت .اگار دموکراسای بارای نهاا کاار نکناد ،نهاا تاالش
خواهنااد کاارد تااا ن را تعط یاال کننااد .در دهااه ی  ، 1۹30کن ااره در مااورد طاارح کودتااای نوااامی ،لیااه
رئاایس جمهااور فاارانکلین روزولاات کااه توسااط یااک جناااح از طبقااه ی حاااکم مریکااا سااازمان دهاای شااده
بود ،تحقیق کرد ،زیرا نها حتی نتوانستند اصالحات محدود "نیود یل"[  ] 83را تحمل کنند.
سازمان انقالبی
مقالااه ی بالنااک بااا ،اادم شااناخت کاماال ماهیاات دولاات ،محاادودیت هااای دموکراساای ساارمایه داری را
نادیااده گرفتااه و سااپس بااه ایاان اد،ااا ماای پااردازد کااه سوسیالیساام می توانااد در یااک چااارچوب پارلمااانی
بورژوایی پیروز شاود .هادف او نفای انقاالب روسایه باه ،ناوان ال اویی بارای اماروز در هار مفهاومی
اساات .او در کنااار انتقااا د نا،ادالنااه[  ] 84خااود از شورش ا رایی ،اساسااا َ ،لیااه ایاان ،قیااده کااه طبقااه ی
کارگر نیازمند به سازمان انقالبی خود است که ریشه در طبقه ی کاارگر دارد،

اساتدالل می کناد .باا

این حال ،برای یک حزب انقالبی توده ای که محدودیت های دموکراسای باورژوایی را درک می کناد،
گذار موفقی ت میز بشریت به سوسیالیسام بسایار مهام اسات .چناین حزبای بایاد مبتنای بار درک روشانی
از چشم اندازها و ووایف پیش روی طبقه ی کارگر باشد .این حزب باید به دنبال ایجاد یاک ساازمان
مشاترک در ساطح ملای و بین المللاای باشاد .ایان حازب بایااد بار درس هاای گذشاته مساالط باشاد تاا باارای
ایده های خود در اتحادیه ها ،تشکل های سیاسی گسترده تر و در تماام مباارزات تاوده ها ای کاارگر و
ستمدیده مبارزه کند.
مااا اکنااون در حااال ورود بااه یااک دوره ی جدیااد و پرتشاان

تاار سیاساای در ایاااالت متحااده ی مریکااا

هستیم .زمانی که سرمایه داری از "تهدید کمونیسم" برای ایجاد تارس اسا تفاده می کارد گذشاته اسات ،
دوران سرخوشی بازار که با فروپاشی استالینیسم هماراه باود گذشاته اسات .شا فتی کشااما سااوانت باا
 ۹6000رای به ،نوان نامزد لترناتیو سوسیالیساتی در شاورای شاهر سایاتل در ساال  2013نشاان از
وهور دوباره ی سوسیالیسم برای نسل جدید بود .این پیروزی بخشی از جریاانی باود کاه راه را بارای
پویش برنی سندرز در سال  2016باز کرد که به نوبه ی خود با،ث انفجاار ،ااویت در سوسیالیسات
های دموکراتیک مریکا[  ] 85شد.
از نجا که ما با چشامان بااز بارای سوسیالیسام پیکاار مای کنیم ،جنابش هاای ماا نیاز بایاد بار دام هاا و
فرصاات هااایی کااه مساایر پاای ش رو را شااکل خواهنااد داد ،مساالط باشااند .مقالااه اریااک بالنااک زمینااه ی
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ا تصااادی در جهاات مساایر خطاای و ماانوم او بااه سااوی سوسیالیساام را ترساایم نماای کنااد ] 86 [.مااا تصااور
نمااای کنیم کاااه وارد دوره ی ا تصاااادی مشاااابه باااا دور ه ای می شاااویم کاااه باااا وهاااور احااازاب سوسااایال
دموکراتیک در دهه ی  18۹0همز مان بود ،یا دهه ی  1۹50که "دولت رفاه" در غرب در اور خاود
بود .ما در دوره ای هستیم که طبقه ی سرمایه دار هیر راهای بارای توساعه ی ا تصااد نادارد ،دوره
ای که بحران و بی ابااتی از ویژگای هاای دائمای ن اسات .ایان ویژگای ،تحاوالت اجتماا،ی بزرگای را
بران یختاااه و گااااهی طبقااا ه ی کاااارگر را به شااادت ترییااار خواهاااد داد .ایااان دوره ای خواهاااد باااود کاااه
سوسیالیست ها با بررنجی هاای در حاال وهاور هار دو پوپولیسام راسات و چاپ و همچناین نساخه هاای
جدید رفو رمیسم به چالش کشیده خواهند شد.
سوسیالیست ها باید از پارلمان ها استفاده کنند ،اماا بایاد نچاه را کاه ایان نهادهاا نماینادگی می کنناد ،و
خطرات ذاتی ای را که برای سوسیالیست ها در ن ها وجود دارد ،درک کنیم.
سرمایه داران بارها تالش کارده اناد کاه کاارل ماارکس را دفان کنناد ،اماا ،قایاد وی همچناان در حاال
بازگشت است .طبقه ی کارگر با درک مارکسیستی از ترییرات ینده در جهان و تااریخ ماا باه ،ناوان
یک طبقه ،راهی را بارای جاای زینی هماه ی نهادهاای فاساد و سارمایه داری پیادا خواهاد کارد و یاک
دموکراسی جهانی سوسیالیستی برای تمام بشریت ایجاد می کند.
منبع :لترناتیو سوسیالیستی www.socialistalternative.org
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July 18, 2019, 907
[ Rob Rooke - ] 6۷
[ ) The Democrat ic Socialists of America (DSA - ] 68
حاازب سوسیالیساات هااای دموکراتیااک امریکااا سااازمان جدیاادی در امریکااا اساات کااه در سااال  2016بااه
دنبال نامزدی برنی ساندرز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رشد ابل تاوجهی داشاته و در حاال
حاار نزدیک به ، 56.000او دارد  .این حزب همه تالشش را در حال حاار معطوف به شکسات
ترامااپ در انتخابااات  2020کاارده و نواار غالااب در ن ایاان اساات کااه در صااورت رد نااامزدی برناای
ساندرز از سوی حزب دموکرات امریکا انتخابات را تحریم نمایند .این حزب به تازگی اولین اجاالس
خود را با شرکت بیش از هزار نماینده در تالنتا برگزار کرد.

[ Alexandr ia Occasio Cortez - ] 6۹
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الکساندریا ا ُ کاسیو -کاورتز (متولاد  13اکتبار ) 1۹8۹ ،مریکاا فعاال سیاسای ،موزگاار ،ساازمان دهنده
ی اجتما،ی و سیاستمدار مریکایی است .در تاریخ  26ژوئن  ، 2018ا ُ کاسیو -کورتز باا شکسات دادن
یکااای از ا،ااااای باااا ساااابقه ی کمیتاااه ی مجلاااس دماااوکرات هااا ا ،جاااوی کراولااای در حاااوزه ی انتخاااابی
چهاردهم نیویورک ،برنده ی انتخابات حازب دماوکرات در ایان منطقاه شاد .پیاروزی ای کاه از ن باه
،ناااوان بااازرگ تااارین شکسااات غیرمنتواااره در انتخاباااات میاااان دوره ای ساااال  2018یااااد مااای گاااردد.
ا ُ کاسیو -کورتز یکی از ا،اای سوسیالیست های دموکراتیاک مر یکاسات و از ساوی نهادهاای سیاسای
تر ی خااواه و افااراد متعااددی مااورد تأییااد و حمایاات اارار گرفتااه اساات .او جااوان تاارین نماینااده ی زن
کن ره در تاریخ مریکاست.
ا ُ کاسیو -کورتز پس از دانش اه به برانکس بازگشت تا باا کاار در دو جاا ،متصادی باار و پایش خادمتی
در رسااتورانی مکزیکاای ،بااه ماااد رش باارای ساالب حااق ا امااه ی د،ااوا باارای خانااه شااان پااس از ماارگ
پدرش به دلیل سرطان ،کمک کند .وی همچنین در ن دوره به ،نوان موزگار مشرول باه کاار باود و
شارکت انتشااراتی باا ناام نشار راه کتااب (  ) Book Avenue Pressبنیاان نهااد کاه هادفش ارائاه ی
تصویری مابت از برانکس به کودکان ا ین منطقه بوده است.
الکساندریا در سال  2016در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری برنی ساندرز مشارول باه کاار شاد .باا
فعالیت در این کمپین و سافر باه شاهرهای مختلاف مریکاا باود کاه وی متوجاه شاد تنهاا راه رسایدن باه
جای اه های سیاسی ،اروت ،نفاوذ اجتماا،ی و ادرت نیسات .بلکاه مال اات با ا افارادی کاه تماام زنادگی
شان را برای محافوت از جامعه شان و ف کارده بودناد ،الهاام بخاش ورود الکسااندریا باه ،رصاه ی
سیاساااااااااااااااات و تااااااااااااااااالش باااااااااااااااارای ا،مااااااااااااااااال ترییاااااااااااااااارات در شاااااااااااااااارایط موجااااااااااااااااود شااااااااااااااااد.
وی دارای لیساااانس ا تصااااد و رواباااط بین الملااال از دانشااا اه بوساااتون و از حامیاااان برنااای ساااندرز در
انتخابااات  2016بااود .او در انتخابااات میااان دوره ای  2018مریکااا مااورد تأییااد باااراک اوبامااا چهاال
وچهارمین رئیس جمهور مریکا رار گرفت( .مترجم به نقل از ویکی پدیا)

[ Jacobin - ] ۷0
[ Socialist Alternative - ] ۷1
جای زین سوسیالیستی (  ) SAیک حزب سیاسای تروتسکیساتی در ایااالت متحاده اسات  .ایان حازب خاود
را به ،نوان "یک سازمان ملی مبارز در برابر سوء استفاده و بای ،ادالتی ای کاه ماردم هار روز در
محاال کااار ،جوامااع و دانش ا اه هااا بااا ن مواجااه هسااتند " ،توصاایف ماای کنااد و "اجتمااا،ی از فعاااالن
مباارزه بااا کاااهش بودجاه ی خاادمات ،مااومی ،مباارزه باارای مزدهااای کاافی جهاات معیشاات و در براباار
خشونت در محل کار ،اتحادیه ها ی دموکراتیک و از مردم از همه ی رن

ها در برابار نژادپرساتی

و حمااالت بااه مهاااجران ،سااازماندهی دانشااجویان در براباار افاازایش هزینااه هااای تحصاایل و در براباار
جن

 ،مبارزه ی زناان و ماردان باا سکسیسام و هم جانس گرایای" ساخن می گویاد( .متا رجم -باه نقال از

ویکی پدیا)
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[ ) German Social Democrat ic Party (SPD - ] ۷2
[ Bolsheviks in the Tsarist Duma - ] ۷3
[ Aleksei Badayev - ] ۷4
[ Russif icat ion - ] ۷5
[ Otto Kuussinen - ] ۷6
[ Poll Tax - ] ۷۷
مالیات بر هر یک از بزرگساالن بدون توجه به در مد ن ها
[ Kshama Sa want -] ۷8
[  -] ۷۹ارزیابی نویسنده از نقش روحانیت در انقالب بهمن سال  135۷به ،نوان یک کاسات اجتماا،ی
و سیاسی  ،تصویر درست و روشنی از وا عیت پیچیده ی اجتماا،ی و سیاسای جامعاه ی ایاران در ن
سال ها نیست ،.دم درک خاالء ادرت و بای تاوجهی باه صاف بنادی نیروهاا در مقطاع انقاالب ،کا ه در
نباارد اادرت در میااان نیروهااای شاارکت کننااده در انقااالب تجساام یافتااه بااود  ،بااه نااو،ی نشااان دهنااده ی
تقلیل مواو

تحوالت ایران از سوی نویسنده است( .مترجم)

[ Cordone - ] 80
[ Chr is Mullin - ] 81
کریس مولین  ،نویسنده  ،روزنامه ن ار و نمایناده ی پیشاین پارلماان  ،و دارای ساابقه ی وزارت در
بخش هاای مختلاف در ان لایس ونویسانده رماان "یاک کودتاای بسایار بریتانیاایی" اسات کاه از روی ن
یک مجمو،ه ی تلویزیونی برنده ی جایزه نیز ساخته شده است .او یک ساخنران برجساته نیاز هسات.
(مترجم)

[ . Nothing could be f urther f rom the truth - ] 82
نویسانده از ،باارت (  ). Nothing could be f urther f rom the truthبارای بیاان منواورش
استفاده کرده است که به معنای ن است که هیر چیز نمی تواند فراتر از حقیقت باشد .استفاده از ایان
اصااطالح در زبااان ان لیساای روشاای مودبانااه باارای گفااتن دروغاای والمانااه یااا ارتکاااب خطااایی فاااحش
است .و معنای وا عی ن ای ن است که اد،ای مورد بحث نه تنها نادرست است ،بلکه تاا هار انادازه ای
که بتوانید تصور کنید ،دور از حقیقت است( .مترجم)
[ New Deal - ] 83
اصالحات ا تصادی روزولت برای خرور از بحران که بر اساس دیادگاه کیناز باا تقویات سیاسات هاای
جانب تقااا و تقویت درت خرید طبقه ی کارگر ب رای خرید کاالهای انبار شده در کارخانه ها و باا
هدف رونق چرخه ی ا تصاد سرمایه داری به اجرا گذاشته شد( .مترجم)
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[ strawman - ] 84
نویسانده در اینجاا از صافت  strawmanبارای توصایف انتقاااد بالناک اساتفاده کارده اسات کاه بیااان ر
نو،ی استدالل و مرالطه است که مبتنی بر ایجاد احسااس ماردود باودن اد،اای طارف مقابال اسات ،در
حالی که در ،مل استداللی را رد می کند کاه هیر گااه از ساوی طارف مقابال ارائاه نشاده اسات .از ایان
منور نه تنهاا می تاوان ن را نا،ا دالناه دانسات بلکاه روشای غیر،لمای و مررااانه و غیراخال ای نیاز
هست( .مترجم)
[ ) Democratic Socialists of America (DSA - ] 85

[  - ] 86این جمله ای کلیدی در این نقد است .در وا ع راب رووک با این جمله نشاان می دهاد کاه ن ااه
اریک بالناک از یاک متادولوژی ،لمای و مبتنای بار دیالکتیاک ماتریالیساتی فاصاله ی چشام یر دارد ،
چراکاااه باااه زمیناااه ی ماااادی ایااان تحاااول اجتماااا،ی -ا تصاااادی و تااااریخی یعنااای مناسااابات ا تصاااادی و
اجتما،ی ،کم توجه و به ،بارتی بی توجه است .باه ،الوه ،لای رغم تصاویری کاه بالناک از مسایر بادون
دسااات انداز و رام و به اصاااطالح دموکراتیاااک دساااتیابی باااه سوسی الیسااام ارائاااه می دهاااد ،ایااان مسااایر
به هیر وجااه ماانوم و خطاای نیساات بلکااه بااه گااواه تاااریخ ،تااا کنااون بااا چالش هااا و فرازوفرودهااای بساایار
همااراه بااوده اساات ،امااروز نیااز چنااین اساات و در ینااده نیااز چنااین خواهااد بااود .دلیاال ن را بایااد در
مقاومت طبقه ی ارتجا،ی سرمایه دار و به زبان امروز سارمایه داری جهاانی و متوسل شادن ن باه هار
ا دامی برای ممانعت از این گذار جستحو کرد .دامناه ی ایان ا ادامات می تواناد بسایار گساترده باوده و
حااوزه هااای سیاساای ،ا تصااادی ،اجتمااا،ی ،حقااو ی ،فرهن اای ،رسااانه ای و ...را شااامل گااردد .چشاام
پوشاای باار ایاان زمیناااه های وا عاای ساابب می شاااود کااه برخی هااا کاا ه شاااناخت درسااتی از ماهیاات تاااااد
نتاگونیسااتی کااار و ساارمایه و دیالکتیااک تحااوالت اجتمااا،ی در گااذار از ایاان فورماساایون طبقاااتی بااه
جامعه ی سوسیالیستی ندارند و یا به ا تاای جای ااه اجتماا،ی خاود تارجیح می دهناد کاه چشام بار ایان
وا عیااات ببندنااد ،چنااین وانمودکننااد کااه گویااا بااا سااازوکار دمو کراساای بااورژوایی کااه در وا ااع ن هبااان
جامعااه ی طبقاااتی و سااودمحور ساارمایه داری اساات ،می تااوان بااه جامعااه ی انسااان محااور سوسیالیسااتی
رساایدا ایاان ن اااه اگاار خائنانااه و فریبکارانااه نباشااد ،باای شااک به شاادت غیر،لماای و ساااده لوحانه اسااتا
(مترجم)
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پس از شرکت برنی ساندرز در انتخابات  2016بحث های مهمی در نشریات چپ امریکایی درگرفتاه
است  .بحث بر سر شیوه گذار از سرمایه داری  .بحث بر سر اصالح یا انقالب .
بحث اصالح و انقاالب بحاث تاازه ای در ادبیاات چاپ نیسات .باه ،باارت دی ار موااو

اساساا َ بار سار

درسااتی و نادرسااتی رویکاارد اصااالح یااا انقااالب نیساات ،بلکااه مساائله بااه دیالکتیااک کاانش هااای خواهااان
رفااورم باارای بهبااود شاارایط زناادگی در چااارچوب یااک فورماساایون (ساارمایه داری) و انقااالب باارای
دگرگااااونی مناساااابات اجتمااااا،ی – ا تصااااادی و جااااای زینی ن بااااا فورماساااایون جدیااااد (سوسیا لیساااام)
برمی گردد .چ ون ی گذار از فورماسیون سرمایه داری به سوسیالیسم بیش از هر چیاز دی ار ،متاأار
از ماهیت تااد اساسی جامعاه ی سارمایه داری یعنای تاااد کاار و سارمایه اسات .از ایان رو گفت او
در باره ی راه پارلمانی یاا انقاالب سیاسای و اجتماا،ی بارای گاذار باه سوسیالیسام  ،بایش از نکاه باه
برداشاات هااا و تحلیاال هااای متفاااوت افااراد مربااوط باشااد ،به شاادت متااأار از پااویش ،یناای تااااد اساساای
جامعه ی سرمایه داری ،میزان مقاومت طبقه ی ارتجاا،ی مادافع سارمایه در برابار بالنادگی طبقاه ی
کارگر و مجمو،ه ی ،وامل ،ینی و ذهنی حاکم بر پویش این تااد و شرایط گذار است.
چالش بین طرفاداران رفاورم و انقاالب در ایان نیسات کاه کسای باا بهباود شارایط اجتماا،ی ،ا تصاادی،
سیاساای و شاارایط ،مااومی زناادگی در جامعااه ی ساارمایه داری موافااق نباشااد ،مساائله ایاان اساات کااه یااا
رار است ایان بهباود باه ترییار بنیاادی جامعاه ی سارمایه داری و حال تاااد اساسای ایان جامعاه یعنای
تااد کار و سرمایه به نفع طبقه ی کارگر و تاوده هاای ماردم و ایجااد جامعاه ای ،ااری از اساتامار
منجر شود ،یا اینکه با رایشی جدید چهره ی سرمایه داری ساختار جامعه ی سرمایه داری را دسات
نخورده با ی گذارد؟
اگاار ن ونااه کااه ماادافعان رفورمیساام و راه پارلمااان ی بااه سوسیالیساام اد،ااا می کننااد ،ناکااامی و شکساات
انقالب ها برای ایجاد جامعه ی سوسیالیستی در برخی از نقاط جهان را می توان دلیلای بار نادرساتی
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راه گذار انقالبی از سرمایه داری دانسات ،چارا نبایاد ناابودی دولات هاای رفااه و حاذف دساتاوردهای
مباااارزاتی طبقاااه ی کاااارگر در ،صااار نئو لیبرالیسااام و جهانی ساااازی در سراسااار جهاااان را باااه معناااای
شکست رفورمیسم تعبیر نمود؟ا با ایان تفااوت کاه تاالش هاای بناای سوسیالیسام ،از نخساتین گاام هاای
بشاار باارای ایجاااد جامعااه ای اساات کااه ماهیتااا َ بااا تمااام نوااام هااای طبقاااتی گذشااته متفاااوت بااوده و هاایر

نقشااه ی راه مهندساای شااده ای نیااز باارای ن در دساات نیساات و تئااوری و پراتیااک ن بایااد بااه
موازات هم و در کوره ی تجربه ،شکل گرفته ،غنا یافته ،تکمیل شده و به اجارا گذاشاته شاود،
در حااالی کااه همااواره و در همااه جااا مااورد تهاااجم طیااف گسااترده ای از نیروهااای بازدارنااده ی
اجتمااا،ی ،ا تصااادی ،سیاساای ،حقااو ی ،فرهن اای و. ...در داخاال و خااارر از کشااور نیااز اارار
داشته است .این در حالی است که چپ انقالبی ناه تنهاا هایر نقشای در شکسات و ناابودی دولات
های رفاه و سیاست نیودیل و ا تصااد کینازی نداشاته اسات ،بلکاه د یقاا َ بار،کس ،دساتاوردهای
چپ انقالبی در بخشی از جهان ،نقش مهمی در شکل گیری دولت های ر فاه نیز داشته است.
اگر شاکل گیری سیساتم هاای نواارت و کنتارل اجتماا،ی و سیاسای و امنیتای ،برانادازی انقالبای
دولت های مدافع سیساتم سارمایه داری را باه امار دشاواری بارای طبقاه ی کاارگر تبادیل کارده
اساات ،بااه ایاان معناای نخواهااد بااود کااه بااا رفورمیساام می تااوان از ساارمایه داری بااه سوسی الیساام
رسااید .نبایااد از نواار دور داشاات کااه نچااه باایش از همااه انقااالب اجتمااا،ی و ایجاااد جامعااه ی
سوسیالیساتی را اجتناااب ناپااذیر می کنااد ،ماهیات نتاگونیسااتی تااااد کااار و سارمایه اساات کااه بااه
،نااوان ااارورتی تاااریخی نیروهااای مولااده را بااه مااوازات طبقااات حاااکم و باایش از ن هااا رشااد
داده ،توانمن ا دی هااای سااازمانی و تشااکیالتی و شاایوه هااای مبااارزاتی ن را غنااا بخشاایده و راه
غلبه بر سازوکارهای مسلط سیاسی ،نوامی و امنیتی را برای این طبقه خواهد گشود.
طرفداران رفورمیسام و راه پارلماانی باه سوسیالیسام از یاک ساو برخای دساتاوردهای محادود و
مقطعاای رفورمیسااتی را کااه محصااول مبااا رزات اجتمااا،ی در جوامااع ساارمایه داری و همااواره
بساایار ناپایاادار نیااز بااوده انااد ،باازرگ نمااایی می کننااد و از سااوی دی اار تمایاال چناادانی بااه دیاادن
مقاومت حاکمیت های سرمایه داری در برابر تحوالت اجتما،ی رادیکاال و اساتفاده از هماه ی
امکانات ا تصادی ،سیاسی ،فرهن ی ،رسانه ای و سرانجام نواامی باه ،ناوان ،امال بازدارناده
بااارای پاساااداری از نوااام و سااااختار اجتماااا،ی و طبقااااتی موجاااود و باااازپس گیری دساااتاوردهای
مبارزاتی طبقه ی کارگر ،از خود نشان نمی دهند .طرفداران گذار پارلمانی به سوسیالیسام هایر
،ال ه ای به دیادن ایان وا عیات ،ریاان اجتماا،ی و ا تصاادی ،کاه از ااا َ نئولیبرالیسام ،شاتی
ناپااذیری تااااد کااار و ساارمایه را تشاادید و شااانس موفقیاات ا اادامات رفورمیسااتی را نساابت بااه
دوره ی دولت های رفاه به مراتب کاهش داده است نیز ندارند.
ااامنا َ نبایااد فرامااوش کاارد کااه اگاار بحااای هاام در مااورد شااانس موفقیاات ا اادامات رفورمیسااتی و
گذار پارلمانی ب ه سوسیالیسم مطرح بوده است ،تنها برای جاوامعی اسات کاه طبقاه ی کاارگر و
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نمایندگان سیاسی ن از امکاان فعالیات اجتماا،ی و شارکت در ر ابات سیاسای بارای حااور در
پارلمان برخوردار ند .در بسیاری از جوامع کم توسعه که اساسا َ چناین امکاانی بارای طبقاه ی
کااارگر وجااود ناادارد ،سااخن گفااتن از گااذار پارلمااانی بااه سوسیالیساام بی پایااه تاار از ن اساات کااه
نیازی به پاسخ داشته باشد.
اریااک بالنااک (مقالااه اول) در نقااد دو مقالااه ی منتشاار شااده در ژاکااوبن از رویکاارد کائوتسااکی
دفا

می کند و "لنینیست" ها را به مطلق کردن شیوه اکتبر ماتهم مای کناد .راب رووک (مقالاه

دوم)در پاسااخ بااه نوشااته اریااک بالنااک بااه درسااتی تاکیااد می کنااد کااه نچااه مهاام اساات ،بااه ساارانجام
رساندن مبارزه ی طبقاتی است و این چیازی اسات کاه در نوریاه و کانش اجتماا،ی رفورمیسام اساساا َ
مورد توجه رار نمی گیرد .نویسنده در این مقاله با ارائه ی شواهد تاریخی نشان می دهد که دولات
های سر مایه داری هر و ت پارلمان را مزاحم ببینند ،یا با رویکردهاای ااددموکراتیک ن را منحال
و یا به شیوه های مختلف ن را خنای می کنند.
بااا وجااود ن اااهی کااه رویکاارد انقالباای لنااین پااس از فوریااه ی  1۹1۷را در انتقااال « همااه ی اادرت بااه
شااوراها » مااورد نقااد اارار ماای دهااد و ن را کودتااا ماای فهمااد ،امااا ،رووک توجااه خواننااده را بااه ایاان
حقیقت که "اکتبر یک ا دام دموکراتیک توده ای باود .و مصاادره ی ادرت سیاسای از سارمایه داران
بااه ،نوان ا اادامی دفااا،ی در براباار تهدیااد ریااب الو ااو

کودتااای نوااامی از سااوی ژناارال کورنیلااوف

انجام شد ".جلب می کند.
طرفداران رفورمیس م و گذار پارلماانی باه سوسیالیسام و مخالفاان مسایر انقالبای بلشویسام هایر گااه باه
مخاطبااان خااود نماای گوینااد کااه در مقایسااه بااا خشااونت بساایار پااایین انقااالب اکتباار در روساایه ،چ ونااه
جنبش کارگری فنالند در همان زمان تحت تأایر و رهبری سوسیال دموکرات هاای رفورمیسات منجار
به شکست و ر اه افتادن جن ی داخلی شد که  20هزار نفار در ن کشاته و  10000نفار نیاز پاس از ن
ا،اادام شاادند و...ا طرفااداران رفورمیساام چاارا بااه فاشیساام ،نئولیبرالیساام و نئوفاشیساام بااه ،نااوان پیامااد
رویکرد رفورمیستی و اجتناب از براندازی انقالبی حاکمیت طبقه ی سرمایه دار توجه نمی کنند؟
امااا نکتااه ی بساایار مهماای کااه در ایاان مقالااه بااه ن اشاااره ماای شااود ،مساائله ی ااارورت جسااتجوی
سااختارهای سیاساای نااو متناسااب بااا نیازهااای جناابش کااارگری اساات .او بااه شااکل گیری شااوراها در ایاان
ارتباااط در شاارایط ا،ااتالی جناابش کااارگری در روساایه بااه ،نااوان پایااه هااای اجتمااا،ی ساااختار جدیاادی
اشاااره می ک نااد کااه بنیااان حکوماات شااوراها و دیکتاااتوری پرولتاریااا در اتحاااد شااوروی اارار گرفاات.
گزینش سااختار متناساب باا رساالت ،اهاداف و اساتراتژی ،اماری اجتنااب ناپاذیر در حاوزه ی مادیریت
راهبااردی سااازمان هااا و تحااوالت اجتمااا،ی اساات .از ایاان منواار ،ساااختار سیاساای پارلمااانی بااه ،نااوان
یک ساختار سیا سی متناسب باا جواماع باورژوایی کاه بارای حفاوات از سااختار ا تصاادی – اجتماا،ی
ایااان جواماااع طراحااای شاااده اسااات و باااازی ران برخاااوردار از ااادرت سیاسااای ،ا تصاااادی ،اجتماااا،ی،
فرهن اای ،حقااو ی ،رسااانه ای و نوااامی در ایاان جوامااع همااواره از ایاان امکااان برخوردارنااد تااا ارکااان
ااادرت را تحااات اراده ی خااا ود در ورناااد ،سااااختاری نیسااات کاااه متناساااب باااا رساااالت و اهاااداف جنااابش
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پیروزمنااد کااارگری باارای بنااای سوسیالیساام باشااد .و بااه همااین دلیاال اساات کااه دموکراساای شااورایی بااه
،نااوان شااالوده ی ساااختار حاااکمیتی طبقااه ی کااارگر شااکل ماای گیاارد .باای تردیااد در جهااان امااروز
پیشرفت های داناش حاوزه ی سااختار و ساازمان و اشاکال مختلاف ن ،فرصات هاای بهتاری را بارای
سازمان دهی و هدایت طبقه ی کارگر در مسیر تحکیم حاکمیت بر مده از انقاالب ایان طبقاه و توساعه
ی برنامااه ریاازی متمرکااز سوسیالیسااتی و ساااختمان سوسیالیساام ،در دسااترس اارار داده اساات کااه چااپ
انقالبی می تواناد و بایاد بارای اسا تفاده ی اااربخش از ن ،داناش خاود را در ایان زمیناه ارتقااء داده و
به روز کند .در حوزه ی رهبری نیز چنین است.
باادیهی اساات کااه ترجمااه ی ایاان مقالااه نیااز ماننااد هاار مااتن دی ااری ،ااارورتا َ بااه معنااای موافقاات کاماال
مترجمان با همه ی نورات نویسنده نیست .از این منور نکتاه ی دی اری کاه در ارتبااط باا ایان مقالاه
باید مورد اشاره رار گیرد  ،دیادگاه تروتسکیساتی نویسانده ی مقالاه اسات کاه در ماواردی باه تکارار
برخی دیدگاه های کلیشه ای از ساوی نویسانده انجامیاده و در یاک ماورد نیاز ا،تباار ،لمای نوشاته ی
ایشان را به چالش می کشد ،نجا که پس از اشاره باه ایجااد حازب کمونیسات فنالناد از ساوی کاوزینن
و رار گرفتن او در برابر تروتسکیسم  ،تارجیح مای دهاد تاا باه ناو،ی نقاش و تاأایر او را در جنابش
کارگری فنالند فروکاهد .ایشان در متن مقاله ی خود سعی کرده اسات تاا از هار فرصاتی بارای حملاه
بااه اسااتالین و استالینیساام اسااتفاده کنااد .نویساانده ی مقالااه بااه "نقااش اساساای و بساایار منفاای" احاازاب
کمونیسااتی در جناابش کااارگری اشاااره و مطاارح می کنااد کااه ایاان احاازاب دائمااا َ بااه دنبااال سااازگاری بااا
سرمایه داری بودند و...
خ واننده ی هوشمند و متفکار مای تواناد بپرساد کاه اگار چناین باوده اسات ،چارا توپخاناه ادکمونیساتی
تجهیز و تدارک شده ،لیا ه احازاب کمونیساتی و کاارگری باا ایان سارمایه گاذاری و دامناه ی گساترده،
احزاباای را مااورد تهاااجم اارار داده اساات و ماای دهااد کااه دائمااا َ در صاادد سااازگاری بااا ساارمایه داری
بوده اند؟ا و با فرض درست بودن این اد،ا ،این پرسش ابل طرح خواهد بود که چرا جریانات فکاری
و سیاساای موسااوم بااه تروتسکیساام و ...نتوانسااتند طاای یااک اارن گذشااته در براباار سازشااکاری احاازاب
کمونیساات ،لترناااتیو دی ااری را ارائااه و توجااه توده هااای مااردم را بااه ن جلااب نمااوده و کارنامااه ی
بهتری نسبت به احزاب کمونیستی از خود برجای گذارند؟
مرداد 13۹8
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