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  شورا؟ یا موسسان مجلس

  

  سلطانزاده ھدایت

 

  :کلی نکات

ً  ،اساسی قوانین -  یک آیندبر و شوند می نوشتھ اجتماعی بزرگ ھای دگرگونی و بحران ھای لحظھ در غالبا

 قدرت بھ دادن دائمی تقریبا خصلت و مشروعیت کد یک نقش و ھستند اجتماعی و سیاسی مبارزات سلسلھ

 در ھژمونیک قدرت بازتاب زیرا ؛دارند وجود شدن نوشتھ از پیش ھا آن مفھومی، بھ .کنند می ایفاء را ازهت

 نیروھای آرایش ی نحوه و بریتانیا امپراتوری شکست ی نقطھ در آمریکا اساسی قانون .ھستند نیروھا تعادل

 قدرت یچھ .روسیھ یا فرانسھ انقالب در اساسی قانون بود ترتیب مینھ بھ .بود شده بلوربندی نشین مستعمره

 خصلت برخالف لیکن .است زدهن برخود شاه تاج ھرمُ  نیز تاریخ در ای خورده شکست سلطنت از برآمده

 .گیرد می خود بھ را جامعھ عمومی منافع و حقوقی عام پوشش ھمواره اساسی قانون سیاسی، قدرت ی ویژه

 تدوین نیروھا دیگر با رابطھ در معین تعادلی در و نیست مطلق قدرت معنی بھ ھژمونیک قدرت زیرا

 .کند می پیدا عام و غیرشخصی بیانیِ  زبان و بوده خود از فراتر زبانی بھ گفتن سخن از ناگزیر و شود می

 مبارزات ی وزهح بھ خود کھ کند می حمل خود با را درونی تناقض یک اساسی قانون ھر ،دلیل ھمین بھ

   .گردد می تبدیل دیگری ایدئولوژیک و سیاسی

 حال در سیاسی قدرت انداز چشم و جامعھ عموم حقوق تعارض اسیاس حوزه آن درست سانموس مجلس -

 حق طریق از مردم مرجعیت و دموکراسی خواست گاه تالقی حال عین در موسسان مجلس .است تکوین

 جامعھ عمومی حقی بی بر موسسان، مجلس زدن دور با خمینی هللا روح کھ نبود تصادفی .است ھمگانی یأر

 بھ کھ لنین طرف از موسسان مجلس لغو سان، ھمین ھب و ؛داد قانونی رسمیت »فقیھ والیت ی ویژه حق« و

 اساسی قانون ۶ ی ماده در بعداً  کھ ،انجامید  جامعھ کل برابر در کمیتحا بر ھا لشویکب انحصاری قدرت

   .داشت ادامھ ھمچنان آن فروریزی ھنگام تا و گردید قید شوروی

 و حزبی تعلقات گرفتن نظر در بدون ،خود گیری شکل اوج در اکتبر، تا فوریھ بنقالا فاصلھ در ھاشورا -

 از بیرون جامعھ صددر ھفتاد و کردند می نمایندگی را روسیھ جمعیت از ددرص سی تنھا ،شان غیرحزبی

 فمختل سطوح در اجرائی قدرت یک نقش ،بالفاصلھ شوراھا آن، بر اضافھ .داشتند قرار ھا آن مولش دایره

 خطوط ی پایھ بر و نماندند باقی دموکراتیک پیشین چوبچھار ھمان در شوراھا لیکن .گرفتند عھدهبر را
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 شوراھا از معینی الیھ یعنی لشویک،ب حزب نفوذ تحت شوراھای ھاتن .شدند تجزیھ ایدئولوژیک و حزبی

 بھ .گیر تصمیم و مستقل قدرت انعنو ھب نھ و باشند داشتھ ای وابستھ حضور قدرت ساختار در ستندتوان می

 در و ساخت دگرگون نیز را ھا آن ای توده خودجوش ماھیت شورا، و دولت و حزب آمیزی درھم ترتیب، این

 حکومت نام برخالف .ساخت مستحیل جدید حکومتی نظام ندرو در را شوراھا ،کوتاه زمانی دور یک

 حکومت جامعھ تمامی بر و شوراھا بر کھ بود حزب رھبری تنھا و ،حزب یک تنھا و حزب، این شوراھا،

  .راند

 سربازان، و دھقانان و کارگران ھایشورا .بود طبقاتی خطوط پایھ بر شوراھا تجزیھ ،دیگر تامل قابل نکتھ -

 ھای نیروی کھ کارگران برخالف .کردند می حمل را متفاوتی طبقاتی بار ھریک ،شورا مشترک نام رغم ھب

 چنین شریپذ زمینھ یا و داشتھ سوسیالیستی انگیزه  توانستند می و ندکرد می نمایندگی را بگیردستمزد

ً  کھ بود زمین بر مالکیت طرفدار و تشنھ -  سربازی اونیفورم در دھقان و - ھقاند ،باشند گرایشاتی   ماھیتا

 ی ورهد .ساخت ظاھر را خود فرصتی اندک در کھ داد می قرار لیستیاسوسی ھای انگیزه برابر در را او

 از ای دوره ھر از بیش شاید  است، داده نشان »تاریخ دادگاه در« مدودوف کھ گونھ ھمان ،جنگی نیسمکمو

   .داد می نشان را دھقانان بین در مالکیت و دارانھ سرمایھ میل این روسیھ تاریخ

 ار بندی صف از جدیدی ی وزهح ،آن از بیرون و موسسان مجلس در طبقاتی مبارزه بر ھا لشویکب تاکید -

   :گشود

  ؛توده برابر در طبقھ - ١

  ؛آن انقالبیغیر تر بزرگ طیف برابر در پرولتاریا انقالبی الیھ - ٢

ً  ھم آن ،طبقھ یک صرف مرجعیت بھ مردم مومیع مرجعیت تقلیل - ٣  در نھ و نظری ی حوزه در صرفا

   ؛اجتماعی و سیاسی پراتیک

  .داشت را خود ارب فاجعھ عواقب کھ حزبی مرجعیت بھ طبقھ مرجعیت تبدیل - ۴

 حکومت معضل ،روسیھ ی جامعھ معضل ترین بزرگ ،دھقانان ی لھأمس فوریھ، انقالب از پیش سال صد در

 ھاار.اس ی کننده خرد وزن .بود روسیھ ادبیات در لیاص موضوع و انقالبی روشنفکران و تزاری ی خودکامھ

 نتری بزرگ و نبود روسیھ در ھقاناند ی لھأمس جز یچیز ،موسسان مجلس در )انقالبی ھای سوسیالیست(

    .گرفت شکل آن مدار بر بعدی ھای سال در نیز شوروی جامعھ تراژدی

  

   ھا آن کارکرد در تفاوت و موسسان مجلس شورا،
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ً  نھاد یک موسسان مجلس کھ ودش تصور چنین شاید - ١  را پرولتری عنصر یک شورا و ،است بورژوائی ذاتا

 شدن قائل مشابھ ی وظیفھ یا و موسسان مجلس بھ دادن بورژوائی عنوان کھ این زا نظر صرف .کند می نمایندگی

 تناقض یک بیان ھا آن آوردن کنارھم ،است نادرستی درک کشور یک اساسی نقانو تدوین در »شورا« بھ

 نقش واندت نمی یکی و دارند را خود متفاوت شنق نیز و تاریخی خاستگاه ھرکدام ،عام ی ایده دو این .است

 از ھریک متفاوت کارکرد در علوم ھای ویژگی از یکی ھمواره مفاھیم بندی دستھ .گیرد برعھده را دیگری

 »رمتِ « یک موسسان مجلس کھ گفت باید ،»موسسان مجلس« و »شورا« ی ایده دو این بین تمایز در .ھاست آن

 نظام حقوقی ساختار و است مدت وتاهک ای دوره برای و حقوقی صرفا کارکرد با و حقوقی حاصطال یا

 .باشد گیر تصمیم خود کھ آن بی ،کند می عرضھ جامعھ کل گیری تصمیم برای را  آن و تدوین را آتی حکومتی

 موقت نھاد عنوان ھب  حال عین در موسسان مجلس .شود می منحل و شده تمام جا ھمان در نیز آن ی وظیفھ

 را خود برای آتی حکومت نتعیی در مردم رجعیتم آن در کھ است دموکراسی عام نمود از بخشی ،حقوقی

 ملح خود با است ممکن کھ متفاوتی ئولوژیکاید بار از نظر صرف – شورا ،دیگر منظری از .دھد می نشان

 نسبی پایداری و تداوم یک از کھ کند، می بیان را فرضی جامعھ یک در یافتگی سازمان از شکلی  الزاما ،کند

 شورا ھرچھ و .بگیرد بر در تواند می را جامعھ از محدودی دایره جھت ھمین ھب و است خورداربر زمان در

 جامعھ عموم با تری بیش فاصلھ و شکاف ،باشد گرفتھ قرار معینی  »ایدئولوژی« و »انقالبی« مبنای بر

 موسسان مجلس کھ آن حال .دارند واحدی ایدئولوژی نھ و ھستند انقالبی نھ مردم ھمھ زیرا .داشت خواھد

 مجلس برخالف .کند می بیان را عمومی حق و است مشخصی صفت بدون  مردم ی توده مشارکت حق ازتابب

 آن شمول ی دایره از ونبیر جامعھ اکثریت ،شورائی سیستم بر مبتنی جوامع رینت یافتھ سازمان در موسسان،

 دایره این کھ ھنگامی .اند دهبو  محدودی ظرف خود شکل ترین دموکراتیک در حتی بنابراین .داشتند قرار

 تعریف موسسان مجلس برابر در »برتر دموکراسی« عنوان ھب لنین ی گفتھ بھ بنا و معیار تنھا ھب محدود

 کردن محدود برای عاملی بھ عمال خود ،شود می تحمیل دولتی قدرت طریق از معھجا تمامی بھ و شود می

 ی اراده نھ و گویم می »من« کھ بود خواھد چیزی آن یدموکراس ،دیگر عبارتی ھب .گردد می تبدیل دموکراسی

 قرن نیم در ما و دھد نمی ارائھ زمینھ این در ای کننده دلگرم شواھد تاریخ، متاسفانھ .مردم خواست و مستقل

 دموکراسی از تقلبی تعریف  و یاآس در »ارشادی ھای دموکراسی« از گوناگونی اشکال ظھور شاھد ھگذشت

  .ایم بوده کشورخودمان در »اسالمی اھایشور« یا و »دینی ساالری مردم صورت ھب«

 نظام از خود تعریف در استخو خروشچف نیکیتا .اند نبوده »شمول تمام« ھرگز نیز ھا دولت گراترین تمامیت

 دولت«این لیکن .گفت می سخن »خلقی تمام دولت« از و رود فراتر بقاتیط محدود یمرزھا از ،شوروی

 دیگر ،شد باز خلق تمام روی بھ آن دریچھ وقتی و نبود حزبی تک و نخبگان دولت یک جز چیزی »خلقی تمام

 .گردید تبدیل گذشتھ تاریخ از فصلی بھ و نداشت وجود
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 خطی کت صورت ھب ،رابطھ این لیکن .دارد وجود حقوقی نظام و سیاسی قدرت بین مستقیمی ی رابطھ تردید بی

 بر خصیشغیر و عام پوشش یک کند می سعی ھمواره حقوقی نظام بلکھ .شود نمی بیان ریاضی علوم در

 یک در سیاسی نیروھای از نیمعی تنش و تعادل در حقوقی، عام پوشش این .بدھد سیاسی قدرت خاص خصلت

 بیان واقع در و گردد می تدوین مشخص  شرایط آن در ویژه ایدئواوژیک و اجتماعی ھژمونیک قدرت ،جامعھ

 پیدا بروز ھا آن بین در جدی تعارضات و تناقض شرایط، نسبی تغییر با حتی ،ور ازاین .است شرایط ھمان

 نیز گونی گونھ اشکال بھ مدرن دولت در است، داشتھ وجود ھمواره کھ قانون خصلت در دوگانگی این .کند می

 پیدا نمود نیز قانون و دولت بین ،خصوصی و عمومی حقوق ی حوزه بین نگیدوگا و تضاد :شود می ظاھر

 تدول زیرا ،گردد می اجتماعی مختلف نیروھای ولوژیکایدئ و طبقاتی ،سیاسی مبارزات کانون خود و کند می

 خود جملھ از موضوعھ، قوانین تمامی واضع دیگر یسو از و ،است سیاسی و حقوقی نھاد یک سو یک از

ً  نھ و ھمگانی أیر حق و حقوق ی فلسفھ عام جنبھ این درست ١.اساسی قانون   آن از مشحصی شکل صرفا

 او فلسفی دستگاه و ھگل حق ی سفھفل نقد بھ زاویھ این از مارکس و بود مارکس کیدأت مورد کھ است

 را ھمگانی یأر حق با آن رابطھ و دموکراسی، از او فھم کلید ھگل، حق ی فلسفھ از مارکس نقد .دازدپر می

  .دھد می دست ھب

 در بعد ھا سال کھ است ھگل ی فلسفھ از مارکس دنق ترین ماتیکسیست کھ گفت توان می ،حق ی فلسفھ نقد -٢

 جامعھ تقسیم .پردازد می آن بھ اً مجدد »سرمایھ« اول جلد بر مقدمھ در و »سیاسی اقتصاد نقد بر ای مقدمھ«

 .اوست نفد مورد ،دولت بھ دادن آلود وھم ی جنبھ و ھگل طرف از مدنی امعھج و دولت ی حوزه دو بھ انسانی

 :نویسد می »سیاسی اقتصاد نقد بر ای مقدمھ« در مارکس

 ١٨۴۴ در کھ بود ھگل حق ی فلسفھ نقد بازبینی در تردید حل ،بود برده یورش من ذھن بر کھ کاری نخستین«

 ھا آن خود از نھ را سیاسی اشکال و حقوقی ھاینھاد کھ رسیدم استنتاج این بھ من کنکاش این در .گردید منتشر

 زندگی مادی شرایط در ریشھ ھا آن بلکھ ،ذھن عمومی ی توسعھ بنام چیزی از نھ و فتگر نتیجھ توان می

 »مدنی جامعھ« نام زیر ھیجدھم، قرن ھای فرانسوی و ھا انگلیسی ی نمونھ از سیأت بھ را ھا آن ھمھ ھگل .دارند

 ٢.»کرد ستجوج سیاسی اقتصاد در باید را مدنی ھجامع آناتومی ،ھمھ این با .است گردآورده

 بود معتقد باخفویر ٣.گیرد می وام فوئرباخ از را »ساز دگرگون نقد« متد مارکس ،ھگل نقد بھ پرداختن شیوه در

 تر کامل نحوی ھب را متد این مارکس و سازیم وارونھ را او متد باید ،ھگل سیستم تخریب و نفی جای بھ ما کھ

                                                 
 :ه شود مراجعه زمینه این در ١  

Hans Kelsen : Pure Theory of Law.University of California , Berkeley and Los Angeles ,Second Edition .Reprinted in 
London 1978, PP.284 -319 
2 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm 
3 Methodology in Karl Marx Author(s): Joseph O'Malley Source: The Review of Politics, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1970), 
pp. 219-230 
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 در »ساز دگرگون نقد« متد این بھ دومرتبھ مارکس ،١٨٧٣ در ٤.برد می پیش فویرباخ لودویک از

  :نویسد می  »سرمایھ« آلمانی دوم چاپ بر ودخ نویس پی در و گردد می باز ھگل منطق سازی وارونھ

 ،ھگل برای .دارد قرار آن مقابل طھنق در درست بلکھ ،است متفاوت ھگل از تنھا نھ من کیدیالکتی متد«

 کند می تبدیل مستقلی ٥»خودمختار فاعل« بھ را »ایده« نام تحت ھاندیش فرآیند یعنی انسانی، زمغ زندگی فرآیند

 ایده ،برعکس من برای .است »ایده« بیرونی و پدیداری شکل واقعی انجھ و ،است واقعی جھان آفریدگار کھ

 آمیز وھم ی جنبھ .است افتھی ترجمان اندیشھ اشکال در کھ نیست انسان ذھن در مادی جھان از بازتابی جز

 آمیزی وھم اگرچھ …ام داده قرار نقد مورد بود روز مد ھنوز کھ پیش سال سی من را ھگل کدیالکتی

 فردی نخستین او کھ بازدارد آن گفتن از را ما نباید این لیکن شود، می نقصان دچار ھگل دست در دیالکتیک

 ھگل در یکتدیالک .تاس داده ارائھ آگاھانھ و جامع صورتی بھ را خود عام شکل در دیالکتیک کارکرد کھ بود

 آمیزش وھم پوستھ درون از آن منطقی ی ھستھ تا کردیم می وارونھ باز را آن باید بود، ایستاده خود کلھ روی بر

  ٦.»شود کشف

 شرایط از سیاسی روبنای وابستگی و تبعیت از مکانیکی برداشت بھ تواند می مارکس از شده نقل فرازھای

 اجتماعی، زندگی ی تنیده ھم ھب روابط دلیل ھب وسطی قرون در فقط کھ گوید می مارکس .بیانجامد اقتصادی

 شرایط بین تعارض شاھد دیگر ھای سیستم تمامی و بود اجتماعی -اقتصادی روابط واسطھ بی بازتاب سیاست

 و سکوالریسم و مذھبی اصالحات با را آن مارکس کھ مدرن دولت .ھستند سیاسی ساختارھای و اقتصادی

 سیاست ی حوزه و مدنی جامعھ وارد را ای پیچیده رابطھ داند، می مرتبط وسطائی قرون بندھاییدوق از رھائی

 :دھد می ھشدار سازی ساده این علیھ مرتبھدو »گوتا ی برنامھ نقد« در او و کند می

 از وبیش کم و دارد وجود متمدن کشورھای میتما در بیشکما کھ بورژوائی جامعھ امروز، جامعھ«

 ھریک و دارند فرق ھم با خود تاریخی ی توسعھ شرایط بھ باتوجھ ،است شده رھا وسطائی قرون ایبندھوقید

 ھم با نیز ھرکشور مرز تغییر با »امروزه دولت« حال، عین در .است کرده رشد دیگری از تر کم یا و تر بیش

 با انگلیس در دولت ترتیب مینھ بھ و نیستند ھم مثل سویس با آلمان- پروس امپراتوری در دولت .دارد تفاوت

 کھ دارند ھم با نیز بنیادی مشترکات ،خود ھای تفاوت رغم ھب ھا دولت این ...است متفاوت آمریکا متحده ایاالت

                                                 
سد   مارکس ٤ ل« که  ن دە نمود  های لحظه ه دمان و  ذات ه قائم فاعل ه را  دولت ی ا ا های چ ل آن برآیند  را  کهنه  س د  در  آنکه الح کند،  ت

ت ، واقع گری گونه ه امور  تار دە :است د دمان این برآیند  هموارە خود  دولت ا ل .است بودە ها  چ ا عمو فضای زمینه، دراین ه  خود  زمان س
ت و  ا گرا  غا ع  هم .کند  منعکس را  س شه( مورد در  موض  چ  آن هر  آن در  که  است صادق ن  او  وجودی وحدت مذه -فلس  )اند

خردانه، ی ه .»کند  جلوە خردمندانه نا ل ع  ساز، دگرگون نقد  این ارگ د  .بود خواهد  آ  آنقالب مع  ه شدە، تعی  ه کنندە تعی  ت
٥ Subject. ا  فار زان در واژە این ل که را آن دقیق مفهوم متاسفانه که شود  بردە ار ه سوژە عنوان تحت غال دە« رد ه  در ،»روح شنا د

گران و سارتر ،سورل ،مارکس .رساند ن است، بردە ار ه بردە و اراب خش  ار ه توجه ا جا این در من و اند بردە ار ه مضمون همان ا را  آن ن  د
ست، دقیق گرچه که ام کردە ترجمه »خودمختار فاعل« لمه، کن ن ک آن مضمون ه ل   .است تر نزد

6 Karl Marx.Capital Vol.1.Lawrence& Wishart, London 1977.P29  
ه« ه شود مراجعه فار م  در   .۴۲ص ،مرتضوی حسن ترجمه ،م جلد  »ما
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 اتوماتیک طور ھب و الزاما سیاسی ساختار کھ ایده این ٧.»برد نام امروزه دولت« عنوان تحت ھا آن از توان می

 ،ھاست آن لکتیکیادی تعارض و پیچیده ی رابطھ مطالعھ مستلزم و نیست اقتصادی شرایط واسطھ بی انعکاس

 عنوان ھب لردان مجلس وجود امروز ھمین و کرد می صدق مارکس زمان انگلیس درمورد تر مشخص طور ھب

 :کند می بیان را تاریخی آتاویسم این یانتخابغیر نھاد یک

 زشسا و گذشتھ عھد و کھنھ اساسی قانون یک لیسانگ اساسی نونقا واقع در چیست؟ انگلیس اساسی قانون«

 موثری شکل ھب مدنی زندگی ھای حوزه تمامی بر »غیررسمی طور ھب« کھ بوده بورژوازی بین قدیمی

   ٨.»است دار زمین اشرافیت دست در »رسمی طور ھب« حکومت لیکن کند، می روائی فرمان

 ی طبقھ منافع محدود ی دایره کھ دانست نمی عینم اقتصادی شرایط عارضی پدیده را دموکراسی مارکس -٣ 

 این از .نیست دموکراسی کننده تعریف اقتصادی شرایط کھ معنی این بھ .باشد کرده منعکس را اجتماعی معین

 بیان تواند می اقتصادی، معین شرایط .شود می قائل دموکراسی و اقتصادی شرایط بین تفکیکی مارکس ،منظر

 عامی ایده دموکراسی کھ است گفتھ متعددی موارد در مارکس .باشد ویژه ی قھطب یک ھژمونی و کمیتحا

 است، گفتھ سخن »بورژوازی اتورییکتد« از  یا و .کند می پیدا جریان طبقاتی مبارزات آن درون در کھ است

 فرضی دیکتاتوری کھ است دموکراسی در زیرا .کند نمی برقرار دو آن بین ای واسطھ بی ی رابطھ لیو

 »دموس« یا مردم کلیت ی برگیرنده در اریاپرولت اگر و کند پیدا تحقق مجال باید تئوری بھ بنا نیز ولتاریاپر

 دولت زیرا دھند، می دست از را خود مضمون پرولتاریا  دیکتاتوری ھم و دموکراسی ھم صورت آن در ،باشد

 آرمانی جامعھ ھمان بھ رسیدن این .دنکن می غروب ،تئوری بھ بنا مدنی جامعھ کلیت وندر در نیز طبقھ و

 از را خود مضمون نیز کراسیدمو و پرولتاریا بلکھ ،دولت فقط نھ آن در کھ بود مارکس نظر در کھ است

 سیاسی ساختار با اقتصادی شرایط آمیزی درھم نوع یک بورژوازی، با دموکراسی سازی یگانھ .دھند می دست

 را دموکراسی توان نمی و آن کننده تعریف نھ و است دموکراسی ی کننده محدود بورژوازی .کند می بیان را

 کشورھای بوقیعھد سیاسی ھایساختار صورت آن در .آورد بحسا بھ ورژوازیب ذاتی صفات از جزیی

 توان می چگونھ اند، شده ادغام نیز جھانی بورژوازی در کھ ھا برآن نفتی بورژوازی حاکمیت و خلیج ی منطقھ

 را جامعھ کلیت لیبرالیسم و است گرفتھ قرار گرائیفرد و لیبرالیسم برپایھ بورژوازی ژیایدئولو داد؟ توضیح

 کشورھای در رجاتید بھ فقط لیبرالیسم بھ بورژوازی گرایش حتی .بیند می افراد عددی ی مجموعھ صورت ھب

  .است خود بر مردم جمعی حاکمیت بر ناظر دموکراسی کھ آن حال .است مشاھده قابل داری سرمایھ پیشرفتھ

 بین ناپذیری کیکتف پیوند ،عمل در ھم و تئوری در ھم گوئیم، می سخن بورژوائی دموکراسی از ما وقتی

 کھ آن حال .کنیم می تعریف بورژوازی با را موکراسید ھویت و کنیم می برقرار دموکراسی و بورژوازی

 آن ھاینھاد و بوده مردم ھای توده ارزاتمب برآیند دموکراسی .ندارد وجود دو آن بین ارگانیکی رابطھ چنین
                                                 
7 Marx& Engels Collected Works. Lawrence & Wishart, London 210.P.90 
8 Quoted in : Shlomo Avineri: The Social and Political Thought of Karl Marx .Cambridge University Press ,1969.P.42 
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 بر جامعھ، پائین ھای توده مبارزات اثر بر نیز ستانبا دنیای در کھ گونھ ھمان ،گردد می تحمیل بورژوازی بر

 درھم نظامی قدرت با سال سیصدو از بعد آتن دموکراسی نیز نجامسرا و بود شده تحمیل حاکم طبقات

 خود کھ است کرده سعی بورژوازی ،اند شده تر ضعیف مردم ی توده تْ قدر ی معادلھ در ھک زمان ھر ٩.شکست

 کھ آن بی کند می حکومت بورژوازی ،جھان کشورھای از بسیاری در امروز .زدسا رھا دموکراسی شر از را

 بردگی سطح بھ کارگر طبقھ دموکراسی، بدون .باشد داشتھ وجود ھا آن در دموکراسی از ای نشانھ ترین کوچک

 ،آن تناسب بھ و دموکراسی تر بیش ھرچھ نشینی عقب شاھد ما امروز، نئولیبرال دنیای در .کند می تنزل محض

 دھنده نشان خود کھ ھستیم روبرو جامعھ اکثریت و کارگران دموکراتیک حقوق تر بیش ھرچھ شدن محدود با

 »ونیزی تاجر« خوار ولنز نقش ھمان امروز وازیبورژ .است دموکراسی با بورژوازی ارگانیک پیوند عدم

  .داند می خود نزول سود ی ودیعھ را پائین ھای توده و کارگران »قلب«کھ است گرفتھ برعھده را شکسپیر ویلیام

 کدام ھیچ ولی .کنند استفاده دموکراسی ھاینھاد از ھمزمان کھ است ممکن اریاپرولت و بورژوازی 

 مردم عامیت حاکمیت با ھبلک نیست، ھم ویژه طبقھ کی حاکمیت معادل کراسیدمو .نیستند آن کننده تعریف

 ،دھد می بیرونی عینیت و ھویت کراسیدمو بھ کھ نیست طبقھ .رود می طبقھ یک از فراتر و شود می تعریف

 تعریف خاص با را عام توان نمی بنابراین .آید می شمار ھب فرع ،دموس یا مردم عامیت برابر در طبقھ زیرا

 زا اقلیتی دیکتاتوری آن از ولی است برده نام »پرولتاریا دیکتاتوری«از معدودی موارد در مارکس .کرد

 ھای دروازه گشودن معنی بھ بلکھ کرد، نمی استنتاج را جامعھ کل  برابر در ویژه گروه و حزب یک یا طبقھ

 ی طبقھ وانعن ھب نھ پرولتاریا ،معنی این در .است بوده دموکراسی ترین بیش کسب و »دموس« روی بھ جامعھ

 در مارکس .شود می کاربرده ھب دموس با پوش ھم و جامعھ فراگیر و ١٠»عام ی طبقھ« عنوان ھب بلکھ ،خاص

 یدموکراس سطح ترین وسیع ردبُ  پیش یعنی ،»دموکراسی دیکتاتوری« ورتضر از اروپا ١٨۴٨ انقالبات

 بیرونی نمود یا ابزار نیز دموکراتیک ھاینھاد ١١.برد می نام دموکراتیک ھاینھاد و اساسی قانون ایجاد برای

 واقع در ،کنیم وصل معینی ی طبقھ بھ و داده تنسب دموکراسی بھ را خاصی صفت ما اگر .ھستند دموکراسی

 نمودِ  این نفی با و یما ساختھ محدود را آن و داده نسبت دموکراسی خود سرشت بھ را محدودیت این ما

 از ھویتی عنوان ھب را  آن و برده سوال زیر را دموکراسی امع اصل خود ،بورژوازی یعنی محدودکننده،

 صورت آن در .کنیم می رد آن ھمراه نیز را دموکراسی ،بورژوازی نفی با و کرده تلقی آن ذاتی و بورژوازی
                                                 
9

 Josiah Ober Revolution Matters: Democracy as Demotic Action (A Response to Kurt A 
Raaflaub.in: Democracy 2500? Questions and Challenges .Edited by 
Josiah Ober and Raaflaub 
Ian Morris and Kurt A. Raaflaub. Archaeological Institute of America Colloquia and Conference Papers, No. 2, 1997  
10

 The Proletariat : The Universal Class.In Shlomo Avineri : The Social and Political Thought of Karl Marx. 
Cambridge University Press.1969.P42 
11

 The Dictatorship of the Proletariat from Plekhanov to Lenin 
Author(s): Robert Mayer 
Source: Studies in East European Thought, Vol. 45, No. 4 (Dec., 1993), pp. 255-280  
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 با جدی مشکل ایدنب و بود خواھیم مواجھ آن متنوع ھای ھویت و دموکراسی تعاریف از رنگارنگی انواع با ما

 و است انسان آن از نیمی »دریایی پری« ھمانند کھ باشیم داشتھ »بازار دموکراسی« از ھا ئولیبرالن تعریف

 دموکراسی عامیت وقتی !است دموکراسی از شکلی ھم اسسنَ نَ  موجود این کھ بپذیریم باید و ،بازار دیگر نیمھ

 شبیھ این .گیرد می قرار انکار مورد عمال دموکراسی خود ،گردد می نفی بورژوائی دموکراسی پوشش تحت

 .ددارن وجود گوناگونی جاذبھ قوانین کھ شویم مدعی و بریمب سوال رزی را جاذبھ قانون عامیت ما کھ است این

 کھ اندیشند می و ندارند دموکراسی بھ جدی اورب ھا آنارشیست و ھا لنینیست ھا، مارکسیست از ای پاره

 پوششی تنھا و بوده جدا مردم ھای توده ھای خواستھ از وزامر فاسدی، و صوری نھاد عنوان ھب دموکراسی

 و سرمایھ لباس دموکراسی ،بنابراین .نظامی- صنعتی نھادھای و بزرگ سرمایھ میتحاک برای است

 و داری سرمایھ گری نظامی این کھ خطاست واقع در ولی .کند می تن بھ آن برای توجیھی پوشش و گری نظامی

 دھنده نشان بلکھ شود، استنتاج دموکراسی از ما یارهس در انسان ھا میلیارده یاتح بر مالی سرمایھ طھسل یا

 افتاده تعارض در دموکراسی با کھ است سرمایھ سلطھ یا و بورژوازی گری نظامی و است دموکراتیک کسری

 کرده ینشین عقب آن بر فیزیکی ضربات دلیل ھب سرمایھ کھ ھرجا کھ دھد می نشان جھانی جنگ دو تاریخ .است

 تاریخی دموکراسی آن، بر اضافھ ١٢.است داشتھ تری بیش گسترش انسانی جوامع در نیز دموکراسی ،است

 و است بوده مردم ھای توده مبارزات محصول خود تاریخی هزادگا نخستین در و دارد داری سرمایھ از تر کھن

 طبقات فرھنگ در سال نصدپا و دوھزار مدت بھ دموکراسی واژه ،نظامی قدرت توسط آن شکست از بعد

 بھ کھ ھاست آن مبارزه و مردم ی توده یا »دموس« این کلمھ، یک در .است بوده مذمومی لمھک ،حاکم

  .دھد می بیرونی عینیت دموکراسی

 در آن تاریخی نقش از فیلسوفی ھر از تر بیش حال عین در داری، سرمایھ منتقد ترین جدی عنوان ھب مارکس - ۴

 برقرار ازیبورژو و دموکراسی بین ناپذیری تفکیک رابطھ وقتی ١٣.است کرده ستایش نکھ مناسبات زوال

 چنین با .انجامد می دموکراسی بھ نسبت اعتقادی بی بھ عمل در داری سرمایھ از صرف نفرت شود، می

 ارطرفد ،»بورژوائی دموکراسی« تز آنتی عنوان ھب کھ است ممکن ھا چپ از ای پاره دموکراسی، از برداشتی

  تر بیش کھ تر عمیق دموکراسی و چپ رادیکالیسم رظاھ  بھ این .باشند شورائي نظام یا و مستقیم حکومت

 از ای پاره با متعددی موارد در را، رکسما روایت بھ دموکراسی تا کند می بیان را داری سرمایھ از نفرت

 ولی ١٤.است بوده مارکس انتقاد مورد کھ دارد پوشانی ھم نوزدھم قرن »ارتجاعی سوسیالیسم« ھای گرایش

 ،منظر این از .دھد می نشان ما بھ تسیاس با دموکراسی رابطھ در را دیگری صویرت ،مارکس بھ مراجعھ
                                                 

١٢
ک  توماس  ه« در پ ست قرن در ما م ب سه درمورد را نکته این »و گر کشور چندین و فرا   .است دادە شان درس  د

13 The Premature Death of Marx. by Mario Nuti.8 May 2018 
https://www.socialeurope.eu/happy-200th-birthday-karl 

ع مورد این در ١٤  : ه شود رج
Hal Draper :Marx on Democratic Forms of Government.1974 
https://www.marxists.org/archive/draper/1974/xx/democracy.html 
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 مارکس .است نزدیک پدیده یک جوھر عمومی لتحلی در فلسفھ ھای کالسیک بھ خود، فراگیر نگاه در مارکس

 معنی بھ ،مستقیم دموکراسی از برداشتی چنین کھ دھد  می ھشدار پیشپیشا نیز، مستقیم دموکراسی تحلیل در

 گیر تصمیم نھاد در مجموعھ یک صورت بھ نھ و ،خود دیفر صورت ھب جامعھ اعضای تک تک مشارکت

 رابطھ تحلیل بھ زاویھ سھ از او .کند می گذر نمایندگی از اشکالی مجرای از الزاما کھ است سیاسی قدرت

   :دپرداز می دموکراسی و سیاست

 دراین .رددا ،شود می نامیده سیاست ھستی یا »جوھر« کھ چھ آن با ای ویژه پیوند دموکراسی کھ این نخست -

 برابر در دموکراسی رو، این از .ھستند آن وابستھ ،»انواع« کھ است ی»ژن«یک ھمانند دموکراسی معنی

 مینھ بھ ١٥.نیستند سازگار آن جوھر با شان ھستی کھ گیرد می قرار سیاسی ھای نظام از دیگر ویژه »انواع«

 شکل آن از و کرده یگانھ ازیبورژو جملھ از ،معینی طبقھ با توان نمی را دموکراسی پوششی فضای دلیل

 .گرفت نتیجھ را ای ویژه

 را سیاست با درونی و پیچیده  و ھمتا بی پیوند مارکس اعتقاد بھ تاریخ در دموکراسی ظھور  کھ این دوم -

 کھ گوید می او .ھستند آن فاقد اشرافی ھای حکومت یا سلطنت بر مبتنی سیاسی یھا رژیم کھ وردآ می وجود ھب

 عینیت یک »دولتی ھر ھستی یا جوھر« بھ و است حقوقی تشریفات و اشکال ی مجموعھ از فراتر موکراسید

 .نیستند حقوقی ایھ ھویت از بیش چیزی آن، با مقایسھ در اساسی قانون کالاش دیگر کھ دھد می را ای ویژه

 حاکمیت« نبود دلیل ھب ولی باشد، داشتھ وجود نیز اشرافی رژیم یک در است ممکن حقوقی تشریفات زیرا

 تقابل در دموکراسی با و کنند می پیدا تنزل قضائی یا حقوقی رفاص ھای ھویت بھ ھا دولت این »مردم یا دموس

 .گیرند می قرار

 گیر تصمیم قدرت عنوان ھب اجرائی نھاد در جامعھ افراد تمام کھ نیست این منمتض دموکراسی ،کھ این سوم -

 نظر از شد گفتھ باال در کھ کھ گونھ ھمان  مستقیم دموکراسی گفتمان نابراینب و ایندنم شرکت مستقیم صورت ھب

 .ندارد چندانی اعتبار او

 حق در اساسا  بلکھ شده، نتخابا نمایندگان کارکرد در نھ ،سیاست در جامعھ افراد مشارکت مارکس، نظر از

 ١٦.دھد می شانن را خود ھمگانی یأر

 ھگل طرف از پروس سلطنتی مشروطھ کردن آلیزه ایده علیھ او واکنش متن در یدموکراس از مارکس دفاع

 باالترین و دولت توسعھ رآیندف در مرحلھ ترین عالی ،مشروطھ سلطنت کھ بود معتقد ھگل .گیرد می انجام

 و اشرافی ھای رژیم مثل را  آن و ورزد می مخالفت دموکراسی با ھگل .رود می شمار ھب مدرن یایدن آورد دست
                                                 
15 Karl Marx on Democracy, Participation, Voting, and Equality Author(s): Patricia Springborg 
Source: Political Theory, Vol. 12, No. 4 (Nov., 1984), pp. 537-556  
16 Ibid  
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 ساحتی، تک و بسیط اشکال این از یک ھیچ گوید می و کند می رد ساحتی تک و بسیط اشکال وانعن ھب سلطنتی

 مشروطھ در تنھا و ندندار را گونی گونھ و تمایزات بھ دادن عینیت یتظرف ،سلطنتی مشروطھ ی اندازه بھ

 یونان در آتن وکراسیدم با حتی او .رسد می خودآگاھی و پیچیده رابطھ و ثبات بھ دولت کھ است سلطنتی

 در کھ نامد می اخالقی و احساسی مقولھ یک را دموکراسی ،مونتسکیو ھمانند ھگل .است مخالف نیز باستان

 و افالطون ،ارسطو ی نظریھ یادآور تر بیش کھ امدانج می محض ابتذال و مردم حاکمیت بھ خود افراطی شکل

  :نویسد می ھگل ١٧.است خودکامگی و مرج و ھرج بھ دموکراسی تبدیل ناپذیری اجتناب در بیوس پولی

 طنتسل بدون .است گرفتھ قرار »مردم« توحش ایده پایھ بر کھ است اھیممف ترین مبھم از یکی مردم حاکمیت«

 در تنھا« و »ندارد وجود نیز دولتی دیگر و نیستند بیش شکلی بی توده مردم ،آن از ناشی مستقیم الزامات و

 نخواھند نامتعینی و مجرد واژه دیگر مردم و کند می پیدا واقعیت ،دولت شخصیت ھک است پادشاه شخص

 یا مالفر منطق این درست .دھد می بیرونی عینیت و ھویت مردم بھ کھ است پادشاه ،دیگر بیانی بھ ١٨.»بود

  .گیرد می قرار مارکس انتقاد مورد کھ است پادشاه چھره در مردم یابی عینیت استنتاج و ھگل صوری

 ھای جنگ میانھ در فرانسوی بدن ژان ریدیکتاتو ھای تئوری با زیادی قرابت مورد، این در ھگل نظریھ

  ١٩.دارد ھفدھم قرن در انگلیس انقالب در ھابس توماس و شانزده قرن در مذھبی

 ،مردم یأر کھ است دموکراسی در بنگریم، دموکراسی موضوع بھ فلسفی دید از اگر« :نویسد می مارکس

 ،سیاست با اجتماع وحدت .کند می بیان را سیاسی دولت با مدنی جامعھ خیالی نھ و مستقیم، و واسطھ بی رابطھ

 ٢٠.»سازد می عیان را خود سمبولیک بروز کھ است ھمگانی یأر حق حوزه در درست

 ٢١.گذارد می پایان نقطھ دولت با مدنی جامعھ دوگانگی بر کھ است ھمگانی رای حق برای مبارزه اقعو در

 شکل یک عنوان ھب کمونیسم با دررابطھ »فلسفی و اقتصادی ھای نوشتھ دست« در  مارکس را مشابھی قیاس

  :آورد می عمل بھ ممتاز اجتماعی

                                                 
ع ١٧   :ه شود رج

Ellen Meiksinis Wood: Democracy Against Capitalism.Renewing Historical Materialism.2016.P.253 
18 Karl Marx on Democracy, Participation, Voting, and Equality Author(s): Patricia Springborg 
Source: Political Theory, Vol. 12, No. 4 (Nov., 1984), pp. 537-556  

19 Thucydides and Democracy 
Author(s): Maurice Pope 
Source: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 37, No. 3 (3rd Qtr., 1988), pp. 276-296 Published by: Franz 
Steiner Verlag 

س  ه طرفداران دموکرا هشدار  توماس ها ددس مرا قانع کرد که دموکرا امر نامطلو است و  د خواندن تاس   .دهد گ

20 Karl Marx On Democracy,Participation , .. 
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 و مالکیت تضاد حل بر »ایجابی پاسخ« و انواع، و فرد ،محتوا و شکل نمود، و جوھر تز آنتی حل کمونیسم«

  ٢٢ .»است سرمایھ و کار تضاد صورت ھب مالکیت عدم

 است »عام اساسی قانون« دموکراسی .ھاست این ی ھمھ دموکراسی، گوید می »ھگل حق ی فلسفھ نقد« در او

 یا demos اساسا دولت زیرا ،»است شکل و محتوا دموکراسی« .شود می شمرده نوع آن برابر در سلطنت کھ

 خود در دولتِ  ھستی، نمود و جوھر ھمآیندی وکراسیدم .است مردم حکومت ھمانا دموکراسی و است مردم

 تنھا نھ اساسی قانون جا، این در .است اساسی قوانین ھمھ معمای و ازر حل دموکراسی« :است خود برای و

 ،خود واقعی جایگاه بھ خود، یافتن عینیت و خود ھستی بروز با منطبق بلکھ ،خود جوھر با منطبق و خود، در

 .است ساختھ مستقر خویش خویشتن کار مثابھ بھ را خود و است بازگشتھ واقعی ممرد بھ ،واقعی سانان بھ یعنی

 آزاد آفریده کھ چیزی آن مثابھ بھ یعنی است، ساختھ عیان را خود ھست کھ گونھ ھمان اساسی قانون جا این در

 خاطر ھب انسان .است اساسی قوانین اشکال ھمھ برابر در ژن ،دموکراسی کھ گوید می مارکس ٢٣.»تھاس انسان

 ،است انسان ھستی دموکراسی لیکن .است انسان زندگی راحتی برای انونق بلکھ ،داد وجود کھ نیست قانون

 دموکراسی بنیادی فرق این .دارد حقوقی ھستی یک فقط انسان ،دموکراسی فاقد سیاسی اشکال در ھک آن حال

 وسطی، قرون در سلطنتی و مذھبی ومتحک یک در کھ گونھ ھمان ٢٤.است دموکراسی بدون سیاسی اشکال با

 مارکس، منظر از .خود بر حاکم شھروند نھ و شد می شمرده پادشاه تبعھ یا و »آسمان ملکوت« از تابعی انسان

 صرف تشریفات از فراتر و دارد بشر اعیاجتم ایھنھاد و ھا ارزش ھا، ایده با ای پیچیده رابطھ دموکراسی

 ٢٥.رود می حقوقی

 ھمواره آنان سیاسی، صحنھ بھ مردم توده ورود و ،مدرن دولت تولد و غرب در دموکراتیک انقالبات با - ۵

 حقوق فلسفھ در بنیادی تغییر یک شاھد ما بنابراین .گردد مردم اراده از تابعی ،سیاسی نظام کھ اند کرده سعی

 ملکوت آن از را حاکمیت کھ وسطی قرون در حاکم اندیشھ برخالف .ھستیم حاکمیت حق اصل و سیسیا

 ولی .کند می پیدا انتفال مشخص کشور یک در زمینی مردمان ی امھع بھ حاکمیت حق ی ایده ،دانست می آسمان

 جدیدی قدرت ی یھظرن نیازمند ،بود مذھبی ھای جنگ از برخاستھ کھ سکوالر دولت بھ مذھب-دولت از عبور

 مکان ترتیب، این بھ .اند کرده تفویض حاکمان بھ را آن مردم کھ شود می ضفر قراردادی ،سیاسی قدرت .بود

 حقوق و فالسفھ ھای اندیشھ در توان می  را آن بازتاب .آید می در ای تازه نظری جدال بھ ،زمین در حاکمیت

 بھ مذھب از عبور لیکن .کرد مشاھده انسان »ناپذیر فکیکت و طبیعی حقوق« کھن ایده از تازه تفسیر و سیاسی

                                                                                                                                                                  
21 Ibid 

  .مرتضوی حسن ی ترجمه .۱۸۴۴ فلس  و  یاقتصاد یها نوشته دست :مارکس ارل ٢٢
23 Karl Marx on Democracy, Participation, Voting, and Equality thor(s): Patricia Springborg 
Source: Political Theory, Vol. 12, No. 4 (Nov., 1984), pp. 537-556  
24 Marx: Critique of Hegel’s Philosophy of Right .Ed By JosephO'Malley (CambridgeUniversityPress,1973.P30 
25 Ibid 
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 و تماعیاج ھای چالش میانھ از باید راسیدموک برای مبارزه و نبود دموکراتیسم ھب گذر معنی بھ سکوالریسم

 انقالب در کھ کرد می منعکس مردم حاکمیت اصل در را خود نمود و گذشت می جدیدی طبقاتی مبارزات

 بار نخستین برای .داد می نشان شھروندی حق ایده آن، تبع بھ و ملت تصوری جامعھ رتصو ھب را خود فرانسھ

 در بود، مانده فلسفھ و سیاسی رنطینھق در سال پانصد و دوھزار از بیش مدت ھب کھ دموکراسی واژه ،اروپا در

 باز فرانسھ انقالب زا پیش و جدید دنیای در سیاسی تئوری بھ را خود راه ھلند »آزادی رزمندگان« ھای بیانیھ

 برای demos حق ٢٧.بود مردم حاکمیت اصل از دیگری ی  یھرو واقع در دموکراسی کھ گفت توان می ٢٦.کرد

 از مشخصی مکان بھ باید کھ بود ھمگانی یأر حق ی ایده متضمن خود ی نوبھ ھب ،خویش سرنوشت بر حاکمیت

 بھ آن بازگرداندن و دموکراسی در را سرنوشت یینتع حق مارکس .یافت می بیرونی عینیت و رفتھ فرا قدرت

 .دید می مردم

 محدود جز آن بھ صفت ھرگونھ کردن ھضمیم کھ چرا .کند نمی تعریف خاصی صفت با را دموکراسی مارکس

 .شورائی صفت با نھ و شود می تعریف لیبرالی  صفت با نھ دموکراسی سان، ھمین بھ .نیست دموکراسی کرن

 دموکراسی مارکس منظر از زیرا .یشورائ دموکراسی در نھ و است  لیبرالی دموکراسی در نھ »تاریخ پایان«

 کھ گونھ ھمان .نگریست محدود و کرانمند خاصی صفت با را آن نباید و است کرانھ بی عامی، ایده ھر مانند

 بین ارگانیکی رابطھ ،است مضمونی بی و لغو عبارت »وائیبورژ سرنوشت تعیین حق«از گفتن سخن

 آغاز نژادی ھای سازی پاک و ھا جنگ با خود بورژوازی تاریخ .ندارد وجود نیز دموکراسی و ژوازیبور

 یکی کھ ،گرا جامعھ نھ و فردگراست ذاتا حقوق و سیاسی ی فلسفھ در بورژوازی .دموکراسی با نھ و گردد می

 .است دموکراسی بھ باور الزامات از

 نمایندگی موسسان مجلس  واقع در .نیست مشخصی حکومت یا امنظ بر دال خود خودی بھ موسسان مجلس - ۶

 آرایش .است آزاد انتخابات طریق از کشور آینده حکومت ھای چھارچوب تدوین برای جامعھ موقت یعموم

 نھایت در و بود خواھد چگونھ آتی رژیم کھ کنند می تعیین مشخص زمان یک در آن در کننده شرکت نیروھای

ً  آن بودن دموکراتیک میزان .دھند قرار رد یا و تایید مورد را  آن توانند می رفراندوم یک در  بھ وابستھ نھایتا

 دارد وجود ھمگانی یأر حق نام ھب آن در ثابتی عنصر واقع در .است معین ھھبر آن در مردم حرکت پویائی

 خاص وضعیت در آن بروز ی نحوه برابر در ثابت عنصر یا جوھر را  آن توان می و است عام حق یک کھ

ً  و غیرثابت یآرا بر ثابت عنصر این زیرا ،نامید   کھ است فھم قابل .است استوار مردم تغییر حال در دائما

 ھیچ و شود تغییر دچار ھمواره تواند می و نیست زمان در ثابتی و ایستا آرایش ،اجتماعی نیروی آرایش ھیچ

                                                 
 Maarten Author(s): 1780s the of Movement Patriot The Republic: Dutch the in Democracy and Radicalism Citizen ٢٦

Prak 
102-73 pp. 1991), (Feb., 1 No. 20, Vol. Society, and Theory Source: 

طه ه ام کردە س  »نوشت تعی  حق و دموکرا« عنوان تحت خود نوشته در من ٢٧  دازم  نوشت تعی  حق و دموکرا را  در که ب
نو، نماهایتار  گر هاینماتار  و سوز آچیق و ارگر راە ع  .است شدە من   د
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 سیاسا قانون ھر در ،رو این از .باشد داشتھ را مردم زندگی بر ابدی تولیت تواند نمی نیز اجتماعی نیروی

 در اگر .شود می گرفتھ نظر در اجتماعی رایطش تغییر بھ باتوجھ آن نویسیباز یا و اصالح برای مکانیسمی

 داشتند، قرار اقلیت در آن در اتیکدموکر ھاینیرو و داشت، تفوق  بورژوازی یآرا ،موسسان مجلس

 دگرگونی ظرفیت ،مردم یآرا بودن متغیر اصل زیرا ،برد سوال زیر را سانموس مجلس عام اصل توان نمی

  .کند می حفظ را اجتماعی نیروھای معادلھ در

 ھمان ،شورا از شان برداشت و ماست، کشور در ھا چپ از بسیاری نظر مورد کھ گونھ آن »شورا« ،مقابل در

 بھ الزم .آمد وجود ھب اکتبر و فوریھ بانقال ی فاصلھ در سپس و ١٩٠۵-١٩٠٧ انقالب در کھ است چیزی

 و سیاسی ابزار پایدار نقش شرایط، بھ تھبس و  مشورت ،خودمدیریتی ھای ارگان نقش شورا کھ است یادآوری

 و است مرتبط قدرت ایده با مفھومی نظر از شورا ی ایده زیرا باشد، داشتھ برعھده تواند می را مدیریت یا

 در شوروی نظام تجربھ .دارد را جامعھ اکثریت از گیری فاصلھ و قدرت ابزار ھب شدن تبدیل از الئیبا ظرفیت

 ھای شاخک بھ شدن تبدیل ظرفیت چگونھ اھشورا کھ دھد می نشان روشنی بھ ایران بانقال تجربھ نیز و روسیھ

  .دارند را سیاسی قدرت

 شوراھا این عمل در کھ این .ارندند  عھدهبر را ھم بھ تبدیل قابل کارکرد اشور و موسسان مجلس ،رو ازاین 

 تامل قابل خود ولی نیست، نوشتھ نای موضوع کھ ھرچند ،شدند دچار سرنوشتی چھ بھ و داشتند ماھیتی چھ

 بشر تاریخی تجربھ از بیرون کھ ھست ماننظر مد در شورا از الگوئی کھ نیمک ادعا توانیم نمی ما .است جدی

 در بخواھد اگر شورا .کنیم ترسیم را آن مختصات باید صورت آن در .است  مکان و زمان ی دایره از خارج و

 و بگذارد سر پشت را بوروکراتیک نھادھای از ای زنجیره باید گیرد، برعھده را موسسان مجلس نقش نھایت

 جامعھ کلیت کھ است این متضمن چنین ھم .کند عبور ھرمی صورت ھب شورا در شورا گزینش مسیر از

 مجال تواند می ھنگامی ھمگانی رای حق کھ، این انجامسر و .باشند یافتھ سازمان شوراھا صورت ھب پیشاپیش

 در مردم ھای توده مشارکت گستره ی مقایسھ .باشد باز ھمگان روی بھ آن ی دریچھ کھ باشد داشتھ بروز

 را عظیم اصلھف این شوراھا در آنان مشارکت با روسیھ در اساسی قانون تدوین برای موسسان مجلس انتخابات

 ای مجموعھ صرفا ،باشند داشتھ دموکراتیکی ماھیت اگر خودجوش، نھادھای عنوان ھب ھا،شورا .دھد می نشان

 را سرتاسری و ای منطقھ یا و ،محالت و سربازخانھ یا و کارخانھ در محلی خودحکومتی  ھای ارگان از

 نتدوی در گذار قانون  عنوان ھب موسسان لسمج موقت حقوقی نھاد بھ ربطی و باشند داشتھ توانند می برعھده

   .ندارند را کشور یک اساسی قانون

 و ھیجدھم و ھفدھم قرون در اروپا در دموکراتیک انقالبات بھ موسسان مجلس ھای ریشھ ی،تاریخ نظر از - ٧

 مجلس ی هاید .تنیس جدا جدید عصر در دموکراسی ی ایده تاریخ از آن تاریخ و ،گردد برمی مدرن دولت ی ایده

 گردید مطرح ھا)LEVELLER( یا »طلبان مساوات« طرف از انگیس انقالب در بار نخستین برای موسسان

 اختیارات و قدرت دولت، سیاسی سازمان برای اساسی قانون یک تدوین برای نمایندگی نھاد یک خواھان کھ



 

 14 

 گردید، منتھی داخلی جنگ بھ انگلیس پادشاه اول، چارلز و پارلمان میان ستیز ھک زمانی ٢٨.بودند آن نھادھای

 تشکیل کرامول کھ »جدید مدل ارتش« این آورد، یرو مردم ی توده میان از ارتش تشکیل بھ ناگزیر پارلمان و

 خود کھ داد می اجازه جامعھ پائین طبقات میان از سربازان و افسران گزینش بھ رایج، سنت برخالف بود، داده

 یک ،اورتون ریچارد و لیلبورن جان ویلدمن، جان ،١۶۴۵ در .گردید انقالب تر بیش شدن رادیکالیزه موجب

 و پارلمان بین جنگ فرآیند شدن رادیکالیزه ی نشانھ کھ دادند تشکیل لندن در طلبان مساوات نام ھب سیاسی حزب

 آن از حکومت تبعیت و مردم حاکمیت حق ی نظریھ کھ بود انقالب شدن رادیکالیزه این بستر در .بود سلطنت

 شھری جامعھ میان از اساسا طلبان مساوات .رفت می پارلمان و شاه میان درگیری از فراتر کھ گردید مطرح

 حق باید پیوستند، می حزب این بھ کھ کسانی .شد می چاپ آن حومھ و لندن در ھا آن ھای بیانیھ و بودند لندن

  .پرداختند می عضویت

 جریان ،طلبان مساوات .داشتند سیاسی پوشی ھم ھا پروتستان مختلف ھای فرقھ با ،زمان آن در سیاسی احزاب

 جنگ در ارتش شورای در ولی .نداشتند پارلمان در حضوری و دادند می تشکیل را انگلیس انقالب در چپ

 دلیل مینھ بھ و داشتند جدی نفوذ ھای اھرم یافت، می تشکیل عادی مردم از آن اکثریت کھ این دلیل ھب ،داخلی

 بنیادی قانون یک تدوین برای مردم حاکمیت حق بازتاب عنوان ھب موسسان مجلس یک ایجاد ندای ینخستن

 .بود ھا آن جانب از ،پارلمان اختیارات ساختن محدود و کشور ی آینده برای

 کھ بودند پا خرده رفحِ  یا و شاندی روشن عناصر فنی، کارگران آنان تر بیش ،اجتماعی ترکیب نظر از

 جنگ نخستین در ١۶۴۵ در اول چارلز شکست در و جنگیدند می پادشاه علیھ کرامول »جدید دلم ارتش«در

 چشمگیر »جدید مدل ارتش« شورای در آنان نفوذ دلیل  ھمین بھ و داشتند کلیدی نقش پارلمان و اهپادش بین

 عام اعتقاد یک وجود ،گردیھم بھ اجتماعی ھای الیھ این  اتصالی لوالی .نداشتند نماینده پارلمان در ولی ،بود

 حکومت رضایت و انتخاب بھ مشروط را حکومت مشروعیت طلبان مساوات .بود ھا انسان ھمھ برابری بھ

 در سانسور لغو سلطنت، یالغا ،لردھا مجلس یالغا سکوالر، جمھوری یک طرفدار آنان .دانستند می شوندگان

 در مردم مطلق حق و ،مردھا برای  ھمگانی یأر قح قانون، برابر در  ھمھ برابری بیان، آزادی مطبوعات،

 توسط ،١۶۴۶ در اول جنگ پایان در »خلق ی نامھ توافق« صورت ھب ھا خواستھ این و بودند مذھب گزینش

 بلکھ ،سیاسی رادیکال خصلت فقط نھ طلبان مساوات جنبش .گردید ارائھ »ارتش شورای«بھ ھا آن نمایندگان

 جنبش بر آنان انقالبی ھای ایده تاثیر بعد، قرن دو کھ داشت را جستھبر مدنی جنبش یک رنگ چنین ھم

 زمین کھ یھائ آن ( ھا digger ، طلبان مساوات چپ جناح در .کرد مشاھده توان می را لیسانگ در ھا ستچارتی

 و باناربا از زمین گرفتن طرفدار و نامیدند می اصلی طلبان مساوات را خود کھ داشتند قرار )زنند می شخم را
                                                 
28 THE THEORY OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY 
Author(s): N. Srinivasan 
Source: The Indian Journal of Political Science, Vol. 1, No. 4 (April—June, 1940), pp. 376- 392 
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 را طلبان مساوات از باریکی ی حاشیھ ھک ،بودند ارضی سوسیالیسم نوع یک و ،زمین بر اشتراکی مالکیت

 ٢٩.شدند سرکوب طلبان مساوات دیگر ھمراه ھیفکس، و کرامول توسط بعدا و دادند می تشکیل

 حق و شھروندی ایده ھک بود بار اولین برای و بودند انگلیس انقالب در جریان ترین رادیکال طلبان، مساوات

 مطرح ٣٠بورن لیل جان طلبان، مساوات فکری و نظامی هفرماند طرف از مردھا کلیھ برای ھمگانی یأر

 عنوان تحت طلبان، مساوات خواست صورت بھ موسسان مجلس ایجاد  ضرورت کھ بود رابطھ این در .شد می

 داخلی جنگ پایان در »انقالب شارت شورای« بھ )People the of Agrements( »خلق ی نامھ توافق«

 »پاتنی مذاکرات« نام ھب مذاکرات این .گردید تسلیم ٣١بود، شده تشکیل درلندن پاتنی کلیسای در کھ ١۶۴۶

 مجلس یدها رو ازاین ،کردند می نمایندگی را انگلیس انقالب در عادی مردم طلبان، مساوات .است معروف

 موارد شامل »خلق ی نامھ توافق« طرح .گیرد می نشات تاریخ رد دموکراتیک و ای توده خاستگاه از موسسان

 :شد می زیر

 .کنند انتخاب آن ستاد در حضور برای را ای عده باید کشور مناطق تمامی و  تشار -

 عادالنھ حکومت یک ھایبنیاد باید ھا آن بلکھ ،باشند داشتھ  عھدهبر را مقننھ تقدر نقش خود نباید افراد این -

 ھر فراز بر باید نامھ توافق این .کنند عرضھ نآ با توافق برای کشور مناطق ی ھمھ بھ را  آن و ردهک تدوین را

 .کند تعیین را آنان اختیارات نھدام و ،ساختھ مقید و محدود آن بھ نسبت ار پارلمان در نمایندگان و بوده قانونی

 پیشنھاد :خلق ی نامھ توافق یا آزادی ھای بنیاد« :داد می نشان را  آن ھدف ،»خلق ی نامھ توافق« تر طوالنی عنوان

 .»پایدار صلح ایجاد برای آینده حکومت برای وابطیض و قاعده

 را مدرن دولت بنیادھای و اساسی قانون ایده ،جدید عصر آغاز در بار نخستین رایب کھ »خلق ی نامھ توافق«

 بود اختیاری آن در عضویت کھ بود ھا وریتینپی کلیسای در رایج عرف از متاثر زیادی حد تا ،کرد می عنوان

 تدوین در عرف این .کند کتر را  آن در عضویت ،کرد اراده کھ زمان ھر توانست می فردی ھر و

 مردم یتمرجع از آن تبعیت و دولت در سکوالر زندگی حوزه بھ مذھب حوزه از »خلق ی نامھ توافق«

                                                 
29 https://libcom.org/history/1642-1652-diggers-levellers 
30 John Lilbourne 
31 A.S.P Woodhouse : Puritanism and Liberty.p.422 (Documents Relating to Putny Debates) . 

وح شنهادات امل م ح ارش شورای در Lilbourne John ،»انطل مساوات« فرماندە و نمایندە توسط موسسان مجلس پ دە مط  .بود گرد
ل ه بورن، ل ان مساوات اص پرداز نظ ان، مساوات .افتاد زندان ه ار چندین و بود طل سان همه برابری خواهان طل  که بود ار اول  برای و بودند ها ا
ل ــــخ در بورن ل س تار ل عه، واژە از نه ان ه ت ل« ل دە آزاد ان دە که گفت سخن »آف ان را شهروندی ا ع چن  هم .کرد  ب   :ه شود رج

The Army and the Levellers: The Roads to Putney 

Mark A. Kishlansky 

Source: The Historical Journal, Vol. 22, No. 4 (Dec., 1979), pp. 795-824 Published by: Cambridge University Press 
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 اراده بھ بنا ممرد آن ی پایھ بر کھ بود اجتماعی میثاق یک »خلق ی نامھ توافق« ،حقیقت در .یافت می گسترش

 آنان .دادند می قرار نامھ توافق چھارچوب بر مبتنی سیاسی رتقد حاکمیت تحت را خود ،داوطلبانھ و آزاد

 نامحدودی قدرت حکومت و کنند می حفظ خود برای را »ناپدیری جدائی طبیعی حقوق مردم« کھ بودند معتقد

 اگر و اند کرده تفویض آن بھ »نامھ توافق« براساس مردم کھ دارد محدودی و معین ماموریت قطف بلکھ ،ندارد

 آن قدرت و است دگاننماین از ای پیکره پارلمان .است باطل نفسھ فی کند، تصویب آن برخالف قوانینی مانپارل

 .است مردم بھ متعلق بلکھ ،پارلمان در نھ حاکمیت اصل ابراینبن .است مردم طرف از یضتفوی قدرت یک

 توجھ مورد باید چھ نآ .شود بستھ کار بھ »نامھ توافق« تصویب و تدوین برای باید خاصی شیوه کھ این سرانجام

 بھ نھ و داشتند مردم حاکمیت اصل تجلی عنوان ھب موسسان مجلس بر ھا آن کھ است تاکیدی ،گیرد قرار

 این در .کردند می عنوان موسسان مجلس برابر در مردم حاکمیت اصل صفت فاقد را مانپارل و پارلمان،

 قرار تئوری کھ شد می منتقل زمین بھ آسمان ملکوت از حاکمیت حق ی ایده کھ بود داخلی جنگ سیاسی فضای

 کھ قدرت ی معادلھ ،آن نھائی شکست و سلطنت علیھ دوم جنگ پایان در .بود آن آغاز نقطھ ھابس توماس ددا

 و بود خورده برھم ،کرد می سنگینی »جدید مدل رتشا« شورای در ازانسرب طرف بھ نخست جنگ در

 طلبان مساوات درخواست کھ ھنگامی .کنند تحمیل ارتش بر ازانسرب رابرب در را خود اراده توانستند افسران

 شورش خواھان طلبان مساوات رھبران از یکی ویلدمن، جان شد، رد »خلق ی نامھ توافق« تصویب برای

 ھا آن رھبران و سپردند اعدام ھای جوخھ بھ را سربازان از ای عده و گردید سرکوب ھا آن قیام .دش سربازان

  .شد گداشتھ کنار نیز موسسان مجلس ی ایده ،طلبان مساوات سرکوب با .شدند زندانی لندن قلعھ در و گیردست

 آشفتھ وضعیت کھ خواست او از خود، ھای ژنرال  از یکی بھ خطاب در ای بیانیھ طی کرامول ،١۶۵۶ در 

 از یکی کھ ماساچوست ایالت پیشین فرماندار وین، ھنری سر و دھد فرار بررسی مورد را بریتانیا

 در کرامول ی بیانیھ این بھ پاسخ در بود، زمان آن در انگلیس مداران سیاست متفکرترین و ترین برجستھ

 برای یژهو کنوانسیون یک تاسیس رورتض )Question Healing( بخش درمان ی مسالھ نام ھب ای نوشتھ

 بودند کرده عنوان طلبان مساوات کھ چھ آن با موارد ای پاره در کھ کرد مطرح را کشور اساسی قانون تدوین

 برابرطلبی ھای ایده کھ نبود دموکراتیکی چندان رکشو ھنگام آن در انگلیس کھ این بھ توجھ با .داشت ھمخوانی

 تدوین جھت موسسان مجلس یا کنوانسیون ادایج ضرورت ی ایده ،ولی بگذارد جراا مورد بھ را بانطل مساوات

 باز سسانمو مجلس ی باره در حقوق تئوری ی حوزه بھ را خود راه ،مردم طرف از کشور برای اساسی نونقا

 یاساس قانون تدوین در استفاده مورد اسناد از یکی ،یکاآمر انقالب از بعد ،وین ھنری سر ی نوشتھ .کرد

 ٣٢.گرفت قرار آمریکا

                                                 
1-American Historical Documents, 1000–1904.The Harvard Classics.  1909–14. 
Healing Question by Sir Henry Vane ,1656. 
http://www.bartleby.com/43/11.html 
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 موسسان مجلس و اکتبر انقالب - ٨

 و ست ھا انسان جمعی شعور در جانی سخت ھرز علف مْ توھ« :نوشت گرامشی آنتونیو ،١٩٢١ مارس در

 ٣٣.»است شاگردی بی آموزگار گوئی تاریخ

 را سیاسی تقدر ھا لشویکب کھ زمانی در درست اکتبر، انقالب فردای در لنین توسط موسسان مجلس انحالل

 عدفا آن از مکرر خود ھای نوشتھ در انقالب از پیش لنین کھ چھ آن تمام برخالف و بودند گرفتھ دست ھب

 توسط انتخابی نھاد آخرین و اولین انحالل با شویکلب حزب کھ است آورده وجود ھب را توھمی چنین ،کرد می

 گردیده »سوسیالیستی« دولت سیاسی نظام در بورژوازی ذنفو از مانع ،آنان حاکمیت سال ھفتاد طی در ردمم

 ھم آن زھرپاد و است بورژوازی ی بالقوه شیانھآ ،موسسانی مجلس ھر کھ آید میبر چنین گمانھ این از .است

 زندگی دموکراتیک تاریخی ی تجربھ بدون و بحرانی ی دوره آن در کھ کسانی برای شاید .ھستند ھاشورا

 خاکستر از کھ زمان آن از سال صد گذشت از بعد اکنون ولی، باشد فھم قابل نیمعی حد تا رفتار این ،کردند می

 و موسسان مجلس بردن سوال زیر ،است مانده جا ھ ب اولیگارک مشتی با خودکامھ ھای رژیم تنھا  نظام، آن

 و جدی بدفھمی یک نشان ،رادیکال ظاھر ھب نظر ھر تحت و سیاسی نیروی ھر طرف از آن از سازیالگو

 کھ است ملأت قابل .است تلخ تاریخی واقعیت یک داد رخ شوروی رد چھ آن .است تاریخ در زدن جادر

ً  کھ تاریخ بزرگ ھای امپراتوری ھمھ برخالف  تنھا شوروی فروپاشیدند، بزرگ ھای جنگ اثر بر غالبا

 بنای مثل درست نظامی، مستقیم ھای تنش بدون و قدرت اوج در صلح، زمان در کھ بود بزرگ امپراتوری

 در مھمی عامل ،دموکراسی بدون »شوراھا حکومت« تردید بی .ریخت فرو خود ھای پایھ روی بر ای فرسوده

 .کرد می ممانعت مدنی جامعھ یک گیری شکل از کھ عاملی رفت، می شمار بھ سیستم کشاندن انسداد بھ

 ١٩٠۴ در ژاپن از کشور آن مینظا شکست بھ ،روسیھ سیاسی فرھنگ بھ موسسان جلسم ی ایده ورود - ٩

ً نھایت و زد دامن را تزار با حاکمیت اجتماعی ھای پایھ از ھایی بخش تعارض و داخلی بحران بھ کھ دگرد برمی  ا

 ھا لیبرال و ھا »زمستو« طرف از بلکھ انقالبیون، جانب از نھ حرکت نخستین .گردید منتھی ١٩٠۵ انقالب بھ

 ،روسیھ دریائی نیروی و ارتش نظامی آموزش و تجھیزات نپائی سطح جنگ، ضعیف رھبری ٣٤.گردید آغاز

                                                 
33 Gramsci and Factory Councils Author(s): Louise A. Tilly Source: International Labor and Working-Class History, 
No. 14/15 (Spring, 1979), pp. 33-41 

ه در ۱۸۶۱ در واژ لغو از عد ٣٤ لیوت  توسط که ۱۸۶۴ قانون دوم، ساندرلا تزار توسط روس م م  نام ه مح خودمدی  نهاد بود، شدە تنظ
س اجازە »زمستو« ا که داد  تاس ند االتری تفوذ ها آن در ائ  ردە فا رچه .داش نه را زمستوها توان ن ا  ا ۱۹۰۵ انقالب در شوراها برای ای ق

د، ۱۹۱۷ کن نام ساندرسوم .بودند کوچک شهرهای و روستاها خودمدی  نهادهای ها آن ل ل تحت را ها آن ارتجا قوان  ا۱۸۹۰ در ال  کن
ش کن .دادقرار  کشور وزارت تر ب ک اصالحات ا موقت حکومت فوره انقالب از عد ل  ه زمستوها ،۱۹۱۷  ماە ۲۵ در ها آن ساختار در دموکرات
ک های نهاد ل  شوراها موازات ه دموکرات د ند  مردم تما و شدند ت س ات در توا ، امور ه زمستوها .کنند کت  زمستوها انتخا  و آموزش رفا

ە و ها جادە تمرم و بهداشت ل در احتماال زمستوها وجود .پرداختند  غ ی ش ک ،۱۹۲۲ سال در .اند نبودە تاث    شوراها گ   ران  ها آن ها لش
  .کردند منحل
ع  :ه شود رج
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 یئپابر بھ گیریچشم اقدام در زمستوھا رھبران .ساخت می عیان را تزاری رژیم سیاسی تارساخ پوسیدگی

 عامھ مجلس و مدنی ایھ دیآزا خواھان ای بیانیھ طی و ورزیدند مبادرت قانونی، نیمھ سرتاسری کنگره یک

 ائتالف کھ »آزادی اتحاد« نام بھ زیرزمینی تجمع یک در »استرووه« رھبری بھ ھا لیبرال ،آن دنبال بھ .گردیدند

 تعیین جھت موسسان مجلس یک سیسأت برای ،ھا»وزمست« خواست در از بود، ھا لیبرال طیف آن از ضعیفی

 برای غیرروس ملل حق و ھمگانی یأر حق سلطنتی، مشروطھ رژیم یک صورت ھب کشور آتی حکومت

 اعتراض در کارگران آمیز مسالمت تظاھرات روی بھ گشودن آتش .برخاستند دفاع بھ خویش سرنوشت ینتعی

 رئیس گاپون، گئورگ کشیش کھ حالی در ،١٩٠۵ ژانویھ نھم رد پوتیلوف کارخانھ نمایندگان اخراج بھ

 آنان پیشاپیش در لتم »کوچک پدر« بھ تظلم برای »روسیھ ھای کارگاه و ھا کارخانھ« قانونی نیمھ ی اتحادیھ

 خالصی تیر کھ ،گردید آنان از تن ٨٠٠ گردیدن زخمی و کارگر ٢٠٠ شدن کشتھ بھ منجر ،کرد می حرکت

 تشدید برای صحنھ کارگران، کشتار از بعد .ھا لیبرال و دانشجویان و کارگران یزآم مسالمت بشجن بر بود

 نینھمچ و ،میلیشیاھا گیری شکل ،»رتزا بر مرگ« شعارھای و ٣٥اعتصابات سرتاسری گسترش و بحران

 تکنولوژی یستیتوان در »اعتصاب ی کمیتھ« عنوان تحت رزبورگتپ در »شورا« ترین بزرگ و نخستین

 دیدج نھاد این ،بعد دھھ یک ٣٦.شد فراھم روسیھ ی»دوما« نخستین و ١٩٠۵ انقالب آغاز ھا، منشویک توسط

 .دز می رقم دیگر ای شیوه بھ را کشور سرنوشت باید

 مجلس تشکیل خواست ،تزار .ساخت دگرگون را روسیھ سیاسی صحنھ بنیادی طور ھب ،١٩٠۵-١٩٠٧ انقالب

 ارتباطات با پراکنده، صورت ھب سیاسی ھای حرکت زمان، آن تا .بود نامیده فانتزی کی ابتدا در را موسسان

 محدود دھقانان و ارگرانک یا و ،روشنفکران از کوچکی ھای تشکل و پلیس از لرز و ترس با توام ضعیف

 یابی سازمان و سیاست حوزه بھ را مردم متفاوت ھای الیھ از عظیمی ھای توده ،١٩٠۵-١٩٠٧ انقالب .شد می

 پلیس  شکارگاه و رژیم قربانیان نخستین گذشتھ سال صد طول در کھ یدانشجوی پراکنده ھای تشکل .کشاند

 وجود ھب را »ھا اتحادیھ اتحاد« عنوان تحت نفری رھزاصد ی تحادیھا دریک شدن متحد فرصت ،بود روسیھ

 مدنی حقوق ،رتزا ی بیانیھ این اساس بر .داد می نشان را بزرگ چرخش این »١٩٠۵ اکتبر ی بیانیھ« .آورد

 و دھقانان کارگران، برای نابرابر انتخاباتی حقوق با »دولتی دومای« تشکیل گذاری، قانون مجلس تر، وسیع

                                                                                                                                                                  
The Zemstvo System and Local Government in Russia, 1917-1922 Author(s): Paul P. Gronsky 
Source: Political Science Quarterly, Vol. 38, No. 4 (Dec., 1923), pp. 552-568  

ه تا در اعتصاب هزار چهاردە ۱۹۰۵ سال در آماری، های دادە طبق در ٣٥  ع ه روس دە که پیوست وق ن گس که در ها آن ت  که بود آهن راە  ش
 .آورد در امل  فلج و توقف حالت ه را کشور

ع ٣٦  :ه شود رج
Geoffrey Hosking : Russia ; People & Empire. 1552-1917.Fontana Press.London 1998.P 410. 

  :ه همچن 
S.A. Smith : Russian Revolution :An Empire in Crisis .1890-1928 .Oxford  
Press2017.London.P.46-47 
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 برای ٣٧.کرد می تضمین را باال مجلس عنوان ھب »دولتی شورای گذاری قانون« جلسم و غیرروس، اتباع

 شمرده پیروزی یک این بود، نگران شھرھا در ناآرامی و روستاھا در خشونت از کھ یبرالل اپوزیسیون

 رژیم ساختار و مدنی حقوق ،دھقانان برای ٣٨.بود کافینا آوردی دست این چپ، اپوزیسیون برای و شد می

 خواھان کھ شیمبا کرده مستثنی را روستائی مناطق از ای پاره اگر و بود مطرح کارگران از تر کم اسیسی

 باقی تزار بھ احترام و گاپون کشیش ھای خواستھ چھارچوب در مجموع در اناندھق ،بودند موسسان مجلس

 انقالبی بحران از نستتوا دشواری بھ تزاری رژیم ٣٩.بودند زمین بر کامل مالکیت خواستار فقط و ماندند

 کھ آن بی ،بود برداشتھ ترک مواردی در یمرژ نظامی گاه تکیھ .باشد آموختھ درسی کھ آن بی کند، عبور ١٩٠۵

 وزیری نخست با .کرد تشدید را خودکامگی مواضع تزار ،ای توده جنبش تدریجی افت با .اشدبپ ازھم

 آنارشیست یک توسط خود کھ این تا ،گردیدند اماعد نفر ھزار سھ ،١٩١١ تا ١٩٠٧ فاصلھ در ،استولیپین

 .رسید قتل بھ یھودی

 و فوریھ البانق ساز زمینھ و داد قرار ای تازه آزمون ی بوتھ در را تزاری ژیمر موجودیت ،اول جھانی جنگ

  .شد اکتبر انقالب سپس

 حزب سھ ھبرانر .نمود می ھمیشھ از تر قدرتمند و استوار ظاھر بھ تزاری رژیم ،١٩١٧ ھای ماه نخستین تا

 لنین .بودند خارج در یا و داخلی تبعید دان،زن در ھمگی ،ارھا.اس و ھا منشویک ،ھا لشویکب شده شناختھ

 بود گفتھ آن از پیش اندکی و شنید زوریخ در را انقالب خبر و برد می سر بھ روسیھ از دور سال ھفده مدت ھب

 .بود آمریکا در نیز تروتسکی .»ببینیم را انقالب کھ نمانیم زنده درق آن دیگر شاید ،انقالبیون قدیمی نسل ما« کھ

 تن، ھا میلیون خانمانی بی و روس سرباز ھا میلیون شدن اسیر و کشتھ جنگ، ھای جبھھ در ھروسی شکست

 تھدیدکننده شبح و نبودند، برخوردار کافی تدارکات و نظامی آموزش از کھ جبھھ بھ افسرانی و سربازان گسیل

 وفادارترین .بود آورده دوجو ھب تردید ،تزار بھ وفاداری حس در ھمگی غلھ، صادرکننده کشور در یقحط

 گاه تکیھ بی و حفاظ بی تزار و بودند شده فرستاده جنگ ھای میدان بھ پتروگراد در تزار بھ نظامی واحدھای

 از »دوما« در ھا کادت  زا میلیوکوف پل و بود فروریزی حال در تزاری قدرت گاه تکیھ .بود خود نپیشی

 از گیری کناره بھ وادار ١٩١٧ مارس ١٢در را تزار سرانجام و تگف می سخن تزار »خیانت یا و بالھت«

 میھن بھ شدگانتبعید و شدند آزاد زندانیان .فروریخت ھا رومانوف ی سالھ صد سی حکومت .کردند سلطنت

 موسسان مجلس برگزاری و مطبوعات و بیان آزادی و ارضی اصالحات ی وعده موقت حکومت .بازگشتند

 .بود ١٩٠٧ تا-١٩٠۵ بانقال ھای خواستھ ھمان کل، در کھ داد می را کشور آینده اساسی قانون تدوین برای

                                                 
37 Geoffrey Hosking : Russia, People & Empire 1552-1917,Fontana Press.London 1998.P.398 
38 S.A.Smith.P.52 
39 Ibid.p 417 
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 دیگری شتاب حوادث، و بودند گذاشتھ تاریخ صحنھ در قدم جوشخود طور ھب سازمان بی ھای توده اکنون

 ٤٠.گرفت می

 از تزار خلع از بعد .بود لنین و ھا لشویکب کیدأت موارد از یکی اکتبر، انقالب ی ھآستان تا موسسان مجلس طرح

 کمیتھ در ،مھاجرت از لنین بازگشت تا .داد را موسسان سمجل برگزاری ی وعده موقت دولت ،سلطنت

 بورژوا جمھوری طوالنی ی دوره یک روسیھ کھ بودند معتقد کامنف و استالین شویکلب حزب مرکزی

 را متفاوتی کامال نظر ،خود آوریل ھایتز در ویژه ھب ،لنین لیکن ٤١.داشت خواھد رو پیش در را تیکدموکرا

 را قدرت باید کھ است خود دوم مرحلھ بھ بورژوائی ی مرحلھ از گذر حال در انقالب ،لنین نظر از .کرد اتخاذ

 ھای تالش موقت، حکومت از تحمای ھرگونھ الفمخ لنین .دھد قرار فقیر دھقانان و پرولتاریا اختیار در

 متفاوت دالیل موقت، حکومت ھای سیاست در ھا تعلل و خیزھاو افت .بود آن اخلید ھای سیاست یا و آن جنگی

 تیپرس میھن حس ھنوز آلمان، ارتش توسط روسیھ امپراتوری سرزمین از مھمی بخش اشغال .داشت را خود

 گیخست و قحطی و شکست ولی ،بود داشتھ نگھ زنده تشار بین در را ھا آلمان راندن بیرون برای جنگ و

 برای را زمینھ و زد دامن ینپائ رده افسران و سربازان بین در را صلح و جنگ قطع بھ میل ،سربازان

 ،پلیس انحالل موقت، دولت نابودی خواھان لنین شرایطی چنین در .ساخت فراھم ھا لشویکب برداری بھره

 را موقت حکومت نظامی  گاه کیھت آخرین ،کورنیلوف ژنرال ماجرای ٤٢.یدگرد موجود بوروکراسی و ارتش

 ،بود ھمراه تشنج با کھ موسسان مجلس اجالس نخستین ا،ھ لشویکب توسط قدرت تصرف از بعد ٤٣.برد بین از

                                                 
40 The First Russian Revolution, Author(s): William Henry Chamberlin 
Source: The Russian Review, Vol. 26, No. 1 (Jan., 1967), pp. 4-12 
41 Stephen Cohen : Bukharin  and the Bolshevik Revolution.1974.P47 
42 Ibid 

لوف، ژنرال ٤٣ ن محبوب کورن ه ارش در ژنرال ت اری و بود روس ه نا  چشم ه او ه ارش خود و مردم از س ند  روس س لوف . نگ ال کورن  ق
خته اسارت از و شدە اس  آلمان ارش توسط وی ک که خواست  و بود گ ، نظر از .آورد وجود ه آلمان ارش دررابر موثر رز ن ا  س

لوف جاد برای که بود خواسته کرس از ارها .بود ار محافظه و طلب سلطنت کورن  کند قانو  را  فراری ازان اعدام برقراری ها، جبهه در نظم ا
ان شامل اعدام مجازات و .ذیرفت را  آن انجام تقاضا، این رد ار چندین از عد کرس ه لند اف  خشم اعدام مجازات برقراری .شد ن ارش ا
ج ه را ازان از عظ م خت موقت حکومت ن  و او عل ان از اطالع از عد کرس .برانگ لوف، توسط کودتا ام  کردن مسلح ه اقدام کورن

له برای طروگراد در ارگران ش از عد .کرد کودتا ا مقا ش ــــع افزا ک ه گرا وگراد، در لش  ارش هسته نخست  ه عمال شدە، مسلح انارگر  پ
ه خ وگراد ازان ب  در موقت حکومت عل ل پ د لوف عزل ا .شدند ت ، توسط ارش فرماند از کورن گر موقت حکومت خود کرس  د

و همان و نداشت حفا  ه کرس که ها  ن لوف احتما کودتای عل ی ه زمستا  اخ نآسا فتح ابزار بود، کردە سیج کورن ک ره  ها لش
د فرو درون از و بود کردە فراهم را خود آسان نگو  زمینه موقت حکومت درواقع، .شدند  .اش
غ  :ه شود رج

The Kornilov Affair, Author(s): Abraham Ascher 

Source: The Russian Review, Vol. 12, No. 4 (Oct., 1953), pp. 235-252 

Published by: Wiley on behalf of The Editors and Board of Trustees of the Russian Review  
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 و فکری ھای زمینھ و نبود تصادف یک موسسان لسمج لغو .گردید لغو ھمیشھ برای لنین فرمان با

 .داشت را خود ایدئولوژیک

 :نوشت »اساسی قانون توھمات« عنوان تحت ای مقالھ در ١٩١٧ اوگوست ۵ در لنین

 وجود بھ باور یعنی ندارد، وجود واقعیت در کھ چیزی آن وجود بھ باور را، اساسی قانون بھ مردم باور  ما«

 و توھم یک را،  اساسی قانون بر مبتنی کوتاه، عبارتی بھ و حقوقی، نظام و قانون و نظم بر مبتنی سیستم یک

 ای اساسی قانون ھیچ کھ وقتی ،١٩١٧ اوگوست ھمین در امروز، روسیھ در .دانیم می سیاسی خطای یک

 اساسی جنبھ .خطاست آن درباره دناندیشی و داشت را اساسی قانون وجود توھم نباید است، نگردیده تدوین

 اساسی قانون توھم با را خود مردم از مھمی اربسی بخش کھ است این روسیھ در فعلی سیاسی وضعیت واقعیتِ 

 توانیم نمی ما .فھمید  مسالھ این از ارزیابی بدون توان نمی را روسیھ امروز سیاسی وضعیت .اند کرده سرگرم

 بھ رحمانھ بی و منظم طور بھ کھ این مگر کنیم، عرضھ روسیھ وضعیت درباره را مثبتی ھای تاکتیک و وظایف

 را درستی سیاسی انداز چشم و بازنمائیم را آن ھای ریشھ تمام و شویم متمرکز اساسی نقانو توھمات افشای

 وارسی دقت بھ را است حاکم اساسی قانون  بھ نسبت توھم وارترین نمونھ کھ ای ایده سھ بھ بگذارید .کنیم بیان

  :کنیم

 و غیراساسی متغیر، ر،گذا حال در چیز ھمھ .داشت موسسان مجلس یک ما کشور در توان می :نخست توھم

 .شد خواھد داده انتظام و نظم موسسان مجلس توسط ھا آن ھمھ و است نامتعین

 بین در ھا، آن از ائتالفی یا ھا منشویک یا )ارھا.اس( ھا انقالبی سوسیال نظیر احزاب، از ای پاره : دوم توھم

 در و دارند چرائی و چون بی و آشکار نقش شوراھا، مثل »نھادھا ترین پرنفوذ« یا مردم غالب اکثریت

 پا زیر را آن یا و گرفت نادیده را مردم اکثریت ی اراده توان نمی  روسیھ دموکراتیک و انقالبی جمھوری

 .گذاشت

 است گذرائی امر یک و نبوده شوراھا یا موقت حکومت کار پراودا، بستن نظیر اقدامات، از برخی :سوم توھم

 .کرد تلقی قطعی را آن نباید و

 .داد را موسسان مجلس فراخوان وعده اول، موقت حکومت :بپردازیم شده گفتھ توھم سھ این بھ بگذارید حاال

 را اوگوست چھارم سوم، موقت حکومت و کرد تعیین آن فراخوان برای را سپتامبر ٣٠ دوم، موقت حکومت

 شبیھ عقیمی چیز شود گزاربر ھم اگر و است درصد یک آن برگزاری احتمال ...کرد تعیین آن برگزاری برای

 و پُرطمطراق ھای لفاظی این از را خود باید .دھد رخ دومی انقالب کھ این مگر بود، خواھد اول دومای مجلس
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 متمرکز طبقاتی مبارزه یعنی کند، می تعیین را سیاسی حیات در چیز ھمھ کھ چھ آن بھ و کرده رھا توخالی

 ٤٤.» ...شد

 صورت در زیرا .بیفتد تعویق بھ باید انتخابات کھ بودند نظر براین بلشویک حزب رھبران از ای پاره

 ترین بزرگ عنوان بھ و عضو ھزار صد ھفت با ھاار.اس حزب موسسان، مجلس برای خاباتانت  برگزاری

 احتمالی لغو با مخالفت در بلشویک حزب مرکزی کمیتھ عضو پنج .بود خواھند آن برنده کشور، سیاسی حزب

 .دادند استعفا میلیوتین، والدیمیر و ریکوف آلکسی زینویف، گریگوری کامنف، لو نوژین، تورویک انتخابات،

 حزب کھ بود ممکن کھ ھرچند کرد، می پیدا جریان برنامھ طبق انتخابات کھ بود بھتر کھ بود معتقد کامنف

 ھمگانی، رأی رکشو در اپوزیسیون ترین قوی عنوان بھ ما صورت آن در .باشد انتخابات بازنده بلشویک

 ما بھ گامی ھر در کھ کھ بود خواھند ناگزیر ھا آن و کرد خواھیم افشاء قدمی ھر در را ارھا.اس ھای ناتوانی

 و داد خواھیم تشکیل ائتالفی دولت حزبی، غیر دھقانان و چپ ارھای.اس با ھمراه ما کھ این یا و .دھند امتیاز

 ٤٥.برد خواھیم پیش ار خود برنامھ حاکمھ، قدرت بلوک یک عنوان بھ

 :نوشت پتروگراد از گزارشی در منچستر  گاردین روزنامھ خبرنگار پرایس، فیلیپس مورگان

 حزب مرکزی کمیتھ رھبری گروه« کھ کردند منتشر علنی ای بیانیھ عضو پنج این ،١٩١٧ نوامبر در«

 مبارزه ھا بلشویک متحکو برای فقط و شود شوراھا حکومت تشکیل از مانع کھ است مصمم قویا بلشویک،

 مسئولیت توانیم نمی ما .گیرد نظر در سربازان و کارگران روی بر را آن آسیب و ھزینھ تاثیر کھ آن بی کند،

 برعھده را است سربازان و پرولتاریا اکثریت ی اراده برخالف کھ را مرکزی کمیتھ ویرانگر سیاست این

 خود کمیساریائی پست از تئودورویچ، ایوان و یلیوتینم والدیمیر ریکوف، آلکسی نوژین، ویکتور .»گیریم

 با بلشویک حزب صرفا حکومت حفظ :است مانده باز راه یک تنھا« :کردند صادر مستقلی بیانیھ و داده استعفا

 ٤٦.»نیست پذیرفتنی ما برای سیاستی چنین !ترور ابزار کارگیری بھ

 سندیکالیسم :روسیھ طبقاتی مبارزات« نعنوا تحت گزارشی در ١٩١٧ دسامبر ۵ در گاردین خبرنگار

 پیدا را باال دست ھا بلشویک افراطی بخش گذشتھ، ساعت وچھار بیست در« :نوشت »رود می پیش بلشویکی

 را جدید انتخابات دستور و است گردیده منحل انقالبی حکومت توسط پتروگراد شھرداری شورای .اند کرده

                                                 
44 Lenin, Collected  Works .Progress, Moscow 1977, Vol.25, PP. 196-210 
45 Morgan Philips Price : Dispatches From the  Revolution .Letter to Anna Maria philips, 30 November 1916-
1918:Pluto Press, London 1997.P.102 

س موران لی س، ف ه ن  لن  ا آلمان، ا جنگ متارکه قرارداد آستانه در پرا س و آلمان در چپ های ه برای ها سال و کرد مصاح ل  مقاله ان
ست حزب ه ن  عدا و نوشت  س مون ل س ظن سوء مورد هموارە و پیوست ان ا امنی  های و تان ام ارک ی مقدمه ا فوق کتاب .بود ب س  ها

  .است شدە من 
46 Bolshevik terrorism: how the electors voted’,The New Dictatorship, Dispatches .P.106.  Manchester Guardian, 15 
Dec. 1917, p. 7. 
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 انحالل با خواھند می ھا آن کھ آید می نظر بھ .است دشوار ھا بلشویک انگیزه فھمیدن من برای .اند کرده صادر

 است نوشتھ »پراودا« …بیندازند وحشت بھ را فردا در موسسان مجلس اجالس در کنندگان شرکت شھرداری،

 تصویب را سربازان و دھقانان کارگران، سندیکاھای اتحاد بر مبتنی اساسی قانون باید موسسان مجلس کھ

 قرار باکونین آنارکوسندکالیسم تئوری ی  پایھ بر کھ است بلشویکی جنبش خصلت دھنده نشان کھ …کند

  ٤٧.»دارد

 گزارش بھ بنا .داشت ادامھ دسامبر ٩ تا کھ گردید آغاز موسسان مجلس برای انتخابات نوامبر، ٢۵ در

 پای پھناور، ینسرزم این در مردی و زن ھر .بود باال بسیار انتخابات در شرکت« گاردین، خبرنگار

 رأی ھا بلشویک  نظارت تحت مرکزی، آسیای در  تاتارھا و سیبری بومیان حتی .رفتند رای ھای صندوق

 مجلس برای انتخاب نامزد را خود نیز زن چندین .است جھان در کشور ترین دموکراتیک امروز روسیھ .دادند

 ٧٠٣ .اند داده رأی دیگر احزاب بھ دھنده، رأی میلیون وشش سی از میلیون وھفت  بیست ولی .اند کرده موسسان

 از نفر١٨ ھا، بلشویک از نفر ١۶٨ ارھا،.اس از نفر ٢٩٩ کھ اند شده انتخاب موسسان مجلس بھ نفر

 از بعدی آمارھای .»داشت تعلق )ھا کادت( اساسی قانون دموکراتیک حزب بھ نماینده ١٧ و ھا منشویک

 کھ دانستند نمی کھ کسانی حتی روسیھ، آسیائی مناطق در .اند گفتھ نسخ انتخابات در نفر میلیون ۴١ مشارکت

 شرکت موسسان مجلس انتخابات در و شده بیدار تاریخی خواب از روسیھ، یا ھستند عثمانی دولت تبعھ  آیا

 .بودند کرده

 از و ار.اس حزب از اشوتزوف، و یافت می گشایش نماینده ترین مسن توسط باید اجالس نخستین عرف، بھ بنا

 اعالم زمین، کف بر سربازان تفنگ کوبیدن و مخالفین صدای و سر میان در »خلق اراده« قدیمی کادرھای

 را اشوتزوف و گرفت قرار تریبون پشت کھ بود کسی نخستین اسوردولوف، یاکوف .کرد را جلسھ رسمیت

 و سربازان و کارگران ورایش نمایندگان مرکزی اجرائی کمیتھ« کھ کرد اعالم بلند صدای با و زده کنار

 و کارگر ھای توده حقوق« بیانیھ قرائت بھ آنگاه اسوردولوف .است داده را جلسھ حافتتا اختیار او بھ دھقانان

 اختیار در باید قدرت تمام بنابرآن، و بود شده نوشتھ بوخارین و استالین لنین، توسط کھ پرداخت »زحمتکش

 ٤٨.بود موسسان مجلس دادن نشان تیاراخ بی معنی بھ کھ گیرد قرار شوراھا

                                                 
47 Manchester Guardian ,5 December, 1917 

شنهاد ٤٨ ب مورد موسسان مجلس در وردولوفاس پ ه این .نگرفت قرار تص ان ه ۱۹ در شوراها سوم کنگرە در ب ب ه ژان د تص  وارد عدا و رس
د شوروی اسا قانون نخست  ، ۲۷ در  »نظا انقال  میته« نام ه مطبوعات س  فرمان ا بود همزمان حال ع  در اقدامات این .گرد ت  که ا

دە حمله و داد  را »اوضاع شدن عادی تا موقت اقدام« عنوان ه را مخالف مطبوعات  ی مصادرە و س  اجازە  از که ا  ه بود ای گس
است ک های س ش  و  ها لش ه در .کردند  انتفاد ها آن حز  تک گرا ان ه جامعه در مطبوعات آزادی اصل که بود آمدە ب  پوشش« ک داری، ما

قات آزادی کردن پنهان برای »الی   .»است مسلسل و مب از تر خطرنا که ...هاست تودە ذهن کردن مسموم درجهت دارا ط
ع  :ه شود رج

Mark .D. Steinberg: The Voices of Revolution,1917.Yale University Press   . 2001.PP.260=261  
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 وظایف گرفتن برعھده برای نھادی ھر و فرد ھر طرف از تالش ھرگونھ« :کرد اضافھ سپس اسوردولوف

 با جملھ از دارد، اختیار در شوراھا حکومت کھ ممکنی ی وسیلھ ھر با و شده تلقی دشمن عنوان بھ حکومت،

 نکات بھ موسسان مجلس مورد در خود ھای یادداشت در لوفاسوردو .»شد خواھد سرکوب اسلحھ، از استفاده

  :کند می اشاره روشنگری

 موسسان مجلس چگونھ ما کھ باشید داشتھ خاطر بھ .ام پرداختھ پارلمانتاریسم ی درباره مسالھ ترین مھم بھ من«

 خود پیشین بارزاتم در ما .شدیم روسیھ جمھوری بھ پارلمانتاریسم ورود از مانع چگونھ پاشاندیم، ھم از را

 حکم در نھادی چنین وجود کھ دریافتیم ما رسید، زمانش وقتی ولی .ایم کرده دفاع موسسان مجلس از کراراً 

 طبقات نفع بھ باید موسسان مجلس مثل نھادی بنابراین .است روسیھ کارگران و سربازان برای مرگ خطر

  ٤٩.»شد می منحل کارگر

 در روسیھ امپراتوری سرتاسر در کارگر طبقھ جمعیت ،١٩١٧ در کھ نیست مناسبت بی نکتھ این یادآوری

 ونیم ھیجده آمار، اساس بر نساجی، صنایع تا گرفتھ فلزکاری از کشور، اقتصاد و تولیدی ھای شاخھ مجموع

  ٥٠.است بوده کشور جمعیت کل درصد ده معادل یعنی نفر، میلیون

 سخنانی فحوای از ولی .ایم نیاورده عمل بھ قدرت ساختار از منطقی استنتاج ما« :کند می اضافھ اسوردولوف

 شورای« و است گذار قانون خود )شوراھا( »مرکزی اجرائی کمیتھ« آید، برمی گویان سخن تریبون پشت از کھ

 باشید، کرده دنبال را شوروی قدرت ھای فعالیت اگر شما .است اجرائی نھاد یک »خلق کمیسرھای اجرائی

 نھاد ،»خلق کمیسرھای اجرائی شورای« .کرد نخواھید مشاھده گذاری قانون و جرائیا قدرت بین تفکیکی

 ٥١.»است اداری و اجرائی نھاد ھم گذار، قانون نھاد ھم :است قدرت مستقیم

 ھمراه زمستانی کاخ تصرف ھنگام در کھ »بولتن آنجلس لوس« جنگی خبرنگار Beatty (Bessie( بِتی بِسی

 موسسان مجلس جلسھ از خود گزارش در بود، کرده مصاحبھ تروتسکی با زنی قبال و بود ھا بلشویک

 :نویسد می

 برای لفظی جنگ باشگاه ھا آن کھ گفت و داد ارائھ مختلف ھای پارلمان نقش از انتقادی ارزیابی لنین«

 برآوردن قدرت ھا آن بھ کھ اند آورده بوجود ھائی تشکل کارگران روسیھ در .است بوده ھا سوسیالیست

                                                 
وف های ادداشت و ها نوشته ی مجموعه ٤٩  های خش از ترجمه شدە، ذکر فرازهای .است شدە من  رو زان ه مجلد سه در دولوفاسور  ا

ح « عنوان تحت انگ زان ه شدە ترجمه س  فدراتیو جمهوری اسا قانون ط ال ه سوس ل زر تارنمای در که است  »شوروی روس  دس قا
 .است

https://libcom.org/library/design-constitution-rsfsr-yakov-sverdlov 
50 S.A.Smith. Ibid.P.117 

ح « اسوردولوف ٥١  س  فدراتیو جمهوری اسا قانون ط ال ه سوس  .جا همان ،» روس
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 ما نھ، .بزنیم دور را تاریخ از سال صد کھ خواھیم می شما از ما کھ اند گفتھ شما بھ .است داده را آرزوھایشان

 در ھا آن .اند نیامده بوجود ١٩١٧ در ھا آن .ایم نیاورده بوجود را شوراھا ما .خواھیم نمی را چیزی انجام شما از

 مجلس بر شوراھا کھ گویم می شما بھ من وقتی .اند داده انسازم را شوراھا مردم .اند گرفتھ شکل ١٩٠۵ انقالب

 در .دھند می بازتاب را ھا توده ی اراده تری بنیادی شکل بھ ھا آن کھ معناست بدان این دارند، برتری موسسان

 سازمان خواھید می کھ موسسان مجلس از تر بیش شوراھا، کھ گفتم شما بھ من کھ بود آوریل چھارم ھمین

 مردم وقتی« :گفت و پرداخت ارھا.اس حزب در انشعاب بھ تفصیل بھ لنین .کنند می نمایندگی را دممر بدھید،

 اگر و .اند داده رأی بورژوازی بھ ، راستی دست ارھای.اس بھ ھا آن دادند، رأی موسسان مجلس نمایندگان بھ

 در حاضر افراد بھ و زد می حرف آرام او ابتدا در .»اند داده رأی سوسیالیسم بھ واقع در اند، داده رأی ھا چپ بھ

 :داد ادامھ خود سخنان بھ محکم صدای با و آورده در جیب از را خود ھای دست سپس .کرد می نگاه جلسھ

 اجتماعی انقالب نوامبر، در .کرد سرنگون را تزاری رژیم کھ بود بورژوائی سیاسی انقالب فوریھ، انقالب«

 پایبند سربازان، و کارگران نمایندگان بنابراین، .اند شده تبدیل حاکمھ درتق بھ کارگر ھای توده و است داده رخ

 گرفتھ خود اختیار در را حقوق و قدرت تمامی ھا آن حکومت .نیستند بورژوائی کھنھ جامعھ سنت و قانون ھیچ

 یگرد سوسیالیستی، دولت در کھ  است بورژوائی جامعھ ھای آل ایده تجلی باالترین موسسان، مجلس .است

 را مردم اراده موسسان، مجلس اگر .شد خواھد منحل موسسان مجلس و نیست آن وجود برای ضرورتی

 مجلس بر مرگ :زنیم می فریاد ما اکنون .موسسان مجلس باد زنده زدیم می فریاد ما کرد، می منعکس

 .کند می وانمود بورژوائی را ھمگانی رأی حق غیرمستقیم طور بھ و موسسان مجلس آشکارا لنین .»!موسسان

 کھ گورگی، ماکسیم »جدید زندگی« گروه از سوخانف و بود موسسان مجلس در اقلیت نظر لنین، نظرات

 از تن سھ روز، آن فردای ٥٢.»پرداخت مطبوعات سرکوب علیھ اعتراض بھ بودند، روسیھ روشنفکران سمبل

 موتلف - چپ ارھای.اس اعتراض مورد کھ کردند دستگیر »انقالب ضد« اتھام بھ را ھا کادت حزب اعضای

   .گرفت می شکل شتابان کھ بودند حوادثی بر تأثیر از ناتوان آنان ولی .گرفت قرار - ھا بلشویک

 سوخانف، نظیر روشنفکران از ای عده و شد می اداره او توسط کھ »جدید زندگی« نشریھ در گورکی، ماکسیم

 :نوشت بودند، فعال آن در دیگران و آخماتوا آنا

 پاسداشت برای -  سفید یقھ کارگران و ھا کارخانھ کارگران - سالح بی دموکراسی ،١٩١٨ ژانویھ ۵ در«

 داد، خواھد را خود آزاد اراده بیان فرصت روسیھ دموکراسی تمامی  بھ کھ ای سیاسی نھاد بھ موسسان، مجلس

 کارگر ھزار ھا ده و روشنفکر رانھزا ایده، این برای مبارزه راه در .کردند آمیزی مسالمت تظاھرات بھ اقدام

 جان سربازان ھای گلولھ یا دار، ھای چوبھ فراز بر یا شاقھ، اعمال با کار در تبعید، در ھا، زندان در دھقان، و

 کمیسرھای« اکنون و است شده جاری مقدس ایده این محراب در خون از شطی .اند داده دست از را خود
                                                 
52 Bessie Beatty : The Red Heart of the Russian Revolution.New York.1918 .The Century and Co. PP.430-436 
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 کمیسرھای ھمین از بسیاری .اند داده را آن از پاسداری تظاھرات و سیدموکرا این روی بھ آتش فرمان »خلق

 فراخوان برای باید کھ کردند می القاء کارگر ھای توده ذھن در مدام خود سیاسی فعالیت عمر تمام در خلق

 ۵ تظاھرات کھ کند می ادعا و شود می متوسل دروغ بھ آشکارا »پراودا« روزنامھ .کرد پیکار موسسان مجلس

 زیرا گوید، می دروغ کامال »پراودا« .بود شده داده سازمان »بانکداران« و »بورژوازی« توسط انویھژ

 بلشویک نماینده ١۴٠ و سوسیالیست نماینده ٢۴۶ آن در کھ موسسانی مجلس گشایش با تواند نمی بورژوازی

 ،»اوبوخوف« کارخانھ کارگران کھ داند می خوبی بھ »پراودا« .باشد چیزی انجام بھ قادر دارند، حضور

 بازیل« کارگران کھ داند می خوبی بھ »پراودا« .داشتند شرکت تظاھرات این در ھا کارخانھ دیگر و »پاترونی«

 »روسیھ دموکراتیک سوسیال« حزب سرخ ھای پرچم با »پاالس توریاد« مناطق دیگر و »بورگ وی« ،»آیلند

 ببافد، ھم بھ دروغ ھم ھرقدر »پراودا« .شد گشوده آتش نکارگرا ھمین روی بھ دقیقا .بودند تظاھرات این در

 بھ را کارگران کاران، جنایت مثل درست اخطار، بی ھا آن …بکشد ننگین عمل این روی بر پرده تواند نمی

 ٥٣.»بستند گلولھ

 رفتار ھا آن .است کرده مسموم را شان اطرافیان و تروتسکی لنین، قدرت، کثیف زھر« :نوشت گورکی

 جنگیده ھا آن پیروزی برای دموکراسی کھ حقوقی ھمھ و فردی ھای آزادی بیان، آزادی بھ نسبت ای نھشرما بی

 راه در ما کھ گویند می و اند زده جنون بھ سر صداقت بی ماجراجویان و کور ھای فاناتیک .اند کرده اتخاذ بود،

 ھای شیوه ھا این ...نیست انقالب و یاپرولتار نابودی راه جز چیزی این .داریم می بر گام »اجتماعی انقالب«

  ٥٤.» ...است باکونین و نچایف آنارشیستی

 را سوسیالیستی الملل بین جنبش در چپ نیز و راست بھ موسوم طیف واکنش موسسان، مجلس انحالل

  .پرداخت خواھم بدان کھ برانگیخت

 یک در ویژه بلوربندی کی تاریخی تجربھ ھر زیرا نیست، دیگر جای در تجربھ یک تکرار تاریخ، -١٠

 .است برگرفتھ تأثیر آن اقتصادی و سیاسی فرھنگی، تاریخی، متعدد عوامل از کھ است بومی اجتماعی محیط

 دربین تشابھاتی توان می .بودند کشور آن تاریخی شرایط و روسیھ ھمان ی خودویژه نیز روسیھ در شوراھا

 ویژه کھ دارند مختصاتی ھرکدام و نیستند ھمدیگر کپی کاربُن ھا آن لیکن کرد، مشاھده تاریخی ھای تجربھ

 تالش لنین کھ این رغم بھ .انجامد می خظا بھ ھا آن از تقلیدی الگوگیری نیز دلیل ھمین بھ و ھاست آن از ھریک

                                                 
53 Maxim Gorky, Untimely Thoughts: Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks.1917-1918 
New York.1968.PP.123-125 

د زند « ه وژزن( »جد م توسط ۱۹۱۸ تا۱۹۱۷ از )ن س ل ه و شد  من  گور ما ک از او انتقادی مواضع دل ل ها، لش د تعط  ه .گرد
شه« عنوان تحت  کتا  در مجموعه این .زدند را »ها ادت « ه ا و ها آلمان ه خود فروخ  اتهام گور ام های اند  ه شد اشارە آن ه که »نابهن
ل   .است شدە ترجمه ان

 .جا همان ٥٤
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 کمون کھ گفت باید کند، عرضھ تاریخی مرجعیت پاریس کمون از شوروی، نظام مشروعیت برای داشت

   .ناپذیرند قیاس یکدیگر با متفاوتی جھات از و نداشت روسیھ در »ساویت« تمسیس بھ چندانی تشابھ

 سیاسی، نظام یک عنوان بھ »شورا« لیکن است، داشتھ وجود بشر ی تجربھ و تاریخ در اشکالی بھ شورا ی ایده

  .بود روسیھ خود ی ویژه شرایط ی زاده

 

  چیست؟ شورا

 .دارد تکنیکی جنبھ غالبا کھ پوشاند می را گونی گونھ بتانس ی دایره متعارف، کاربردی در »شورا« واژه

 و کارخانھ یک »کمیتھ شورای« یا و »مدیران شورای« از ،»شھرداری شوراھای « از رابطھ این در توان می

 کاربرد در .برد نام آن ساختار دھی سازمان یا و جنگ یک اداره ی نحوه در »ارتش فرماندھان شورای« یا

 پائین ھای توده جنبش بھ معطوف و است انقالبی لحظات در رادیکال مضمون یک حامل »شورا« سیاسی،

 توان می اخص، مفھوم این در .دارد نزدیکی پیوند اجرائی قدرت مفھوم با بنابراین ؛ »حکومتی-خود« برای

 ونکمیسی« از ،١۶۴٨-١۶۴٩ در انگلیس انقالب در »سربازان شورای« از متفاوتی تاریخی ھای نمونھ از

 تا ١٩٠۵ فاصلھ در روسیھ در »شوراھا« و ١٨٧١ در »پاریس کمون« اروپا، ١٨۴٨ در »لوکزامبورگ

 شرایط از ناشی ھای تفاوت رغم بھ ھا، این ھمھ مشترک مخرج .برد نام ١٩٢١ تا ١٩١٧ فوریھ و ١٩٠٧

 باال، از تصرف با غالبا و است بوده ھا آن ای توده و خودجوش مستقل، جنبھ ھا، آن از ھریک ویژه تاریخی

 .اند گردیده سرکوب یا و شده تدریجی زوال دچار

 ٢٨٧ در )Hortensia Lex( »ھورتنسیا قانون« عنوان تحت رم قوانین در بار نخستین برای شورا، ی ایده

 رسمیت بھ رم در قانونی نھادھای عنوان بھ را شھری ھای توده ھای تشکل کھ است شده برده نام میالد از پیش

 طبقات و اعضاء ھمھ برای رسید، می تصویب بھ )plebiscita( ھا پلب شورای در قانونی اگر و اختشن می

 حقوقی اعتبار چنان ھم میالد از پیش ٢٧ در اول کنستانتین زمان تا قانون این ٥٥.بود آور الزام شھر در ساکن

 واژه این نیز امروز ولی .فتگر را »پلبیسیتا« جای عادی مردم تجمع عنوان بھ کمون ی واژه بعدھا، .داشت

 و یازدھم قرن در »شھری ھای کمون« ی پدیده وسطی، قرون در .کند می بیان را عمومی آراء بھ مراجعھ

 صورت گاھی آلمان در و گردید تبدیل اروپائی ی پدیده بھ تدریج بھ ایتالیا شمالی ھای بخش در دوازدھم

 ھای کانتون« .بودند گرفتھ شکل خود از دفاع برای کھ رفتگ خود بھ را فئودالی ھای قدرت از مستقل شھرھای

 .کردند می حمل را مشابھی مضمون دوره ھمان در نیز سویس در »دھقانی

                                                 
ع ٥٥   :ه شود رج

https://www.britannica.com/topic/Roman-law#ref469067 
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 است، پرداختھ پژوھش بھ روسیھ در شوراھا مورد در نگاری تک صورت بھ کھ آلمانی محقق وایلر، آن اسکار

 اجتماعی طبقھ یک با شورا ی ایده رابطھ :کند می اشاره جدید عصر در »شورا« مورد در  مشخصھ سھ بھ

   .آن انقالبی خاستگاه و فرم؛ یک عنوان بھ شورا در رادیکال دموکراسی ستم؛ تحت یا وابستھ

 معنی بھ برد، نام »شورائی ایده« عنوان بھ آن از نتوا می کھ شوراھائی چنین ذاتی گرایش کھ نویسد می وایلر آن

 این اگر .است عمومی حیات در مانعی، ھر بدون ممکن، حد ترین بیش در تقیممس طور بھ فرد یک مشارکت

 خواھد انقالبی تحول بھ میل با »ھا توده حکومتی-خود« معنی بھ بریم، کار بھ افراد از گروھی مورد در را ایده

 .بود

 حکومت کی یا دالیفئو مانع یک بر اند خواستھ ھا توده کھ است بوده موثر زمانی شورا ایده کھ نویسد می او

 رھائی برای پرولتاریا مبارزه یا و فئودالیسم، علیھ بورژوازی مبارزه اعتالی دوره نظیر آیند، فائق متمرکز

 :کند می یاد ھا »شورا« پیشینھ در نمونھ سھ از وایلر آن ٥٦.متاخرتر ھای دوره در خود

 ).١٨٧١ در پاریس نکمو( دولتی قدرت اعمال برای »مردم« یا »کمون« معنی بھ »شورا« -

 ای دوره برای انقالبی مبارزه رھبری ھدف با  انقالبی رھبری ارگان یا انقالبی کمیتھ یک عنوان بھ شورا -

 ).انگلیس انقالب در سربازان شورای( محدود

 از ٥٧).١٨۴٨ در لوکزامبورگ کمیسیون( پرولتری منافع نمایندگی برای کارگری کمیتھ عنوان بھ شورا -

 ثابتی الگوی نھ رادیکال، و دموکراتیک نھاد یک عنوان بھ شورا کھ دھند می نشان تاریخی واھدش رو، این

 ظرف معنی بھ پلب شورای رم، شھری ھای پِلب نمونھ در حتی .اند بوده شمول ھمھ الگوھا این نھ و است داشتھ

 وجود نیز کارخانھ در کارگری مستقل ھای کمیتھ شوراھا، موازات بھ روسیھ، در .است نبوده جامعھ عموم

 ھای کمیتھ ھا، بلشویک رسیدن قدرت بھ از بعد .کردند می اداره و کنترل را کارخانھ امور تمامی کھ داشت

  .دادند پایان ھا آن مستقل موجودیت بھ و کرده منحل کارگری ی ھا اتحادیھ چھارچوب در نیز را کارخانھ

  

  پاریس کمون و لنین

 روسیھ در شورائی نظام بھ پاریس کمون ی کننده متصل ی نقطھ  پرولتاریا تاتوریدیک لنین، استداللی منطق در

 کھ دیگر کلیدی موضوع .است تأمل قابل خود بود، شورائی چقدر اکتبر، از برخاستھ حکومت کھ این .است

                                                 
56 Oskar Anweiler : The Russian Workers, Peasants ,and Soldiers Councils, 1905-1921.Pantheon Books ,New York. 
1958, English translation 1974 Random House Itc. 
57 Ibid.P.5 
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 از .است داری سرمایھ از گذار از بعد سوسیالیسم ی نظریھ نیست، پرولتاریا دیکتاتوری ی نظریھ با ارتباط بی

 سوسیالیسم و کمونیسم ھای واژه مارکس و  است کمونیسم ی دوره داری، سرمایھ از بعد ی دوره مارکس، نظر

 این  .باشد دموکراسی و ھا آزادی از درجھ باالترین بر مبتنی باید کھ برد می کار بھ واحدی مضمون در را

 و است افتاده اتفاق شوروی سیستم در تفاوت،م ی  دومرحلھ صورت بھ کمونیسم و سوسیالیسم بین بندی تقسیم

 مارکس است، شده گرفتھ کار بھ پرولتاریا دیکتاتوری پوشش تحت بلندمدت دیکتاتوری یک توجیھ برای

 ایده این پرولتاریا، دیکتاتوری از لنین بازخوانی در ولی .است برده نام پرولتاریا دیکتاتوری از ندرت بھ

 کارل و انگلس و مارکس بین ای مالحظھ قابل ھای تفاوت بازخوانی، این رد .کند می پیدا خاصی برجستگی

 در داخلی جنگ« در مارکس کھ پرولتاریا دیکتاتوری .دارد وجود لنین با لوکزامبورگ روزا و کائوتسکی

 روسی سوسیالیسم بھ اشاره در عمدتا و بیستم قرن ھای دیکتاتوری پرتو در غالبا برد، می نام آن از »فرانسھ

   .است بوده چھ ھا آن منظور کھ کرد مراجعھ انگلس و مارکس خود بھ باید آن فھمیدن برای .است شده تفسیر

 ھمان پاریس کمون کنید، نگاه پاریس کمون بھ« است، گفتھ مارکس کھ چھ آن فھمیدن برای نویسد، می انگلس

 شھر یک در ای ماھھ دو عمر کھ یتاریخ پاریس کمون بھ نھ جا این در ٥٨.»است بوده پرولتاریا دیکتاتوری

 .داشت توجھ باید کرد، می اسنتاج تاریخی تجربھ آن از مارکس کھ ای ویژه مختصات بھ بلکھ داشت،

  :بود اساسی مختصات این ی برگیرنده در انگلس، و مارکس نظر مورد پرولتاریای دیکتاتوری

  .ھمگانی یأر ی برپایھ کمون گرفتن قرار - ١

 دائمی بودن گو پاسخ عبارتی بھ ؛شده انتخاب نمایندگان بودن فراخوان قابل و مردم توسط حکومت نقد - ٢

   .مردم برابر در شدگان انتخاب

  .کلیسا از دولت جدائی و مذھب داشتن در آزادی - ٣

  ٥٩.قدرت بھ نسبت میلیتاریستی یا نظامیغیر نگرش - ۴

 در دموکراسی کمون، کھ این نخست .داشت ای ویژه اھمیت مارکس برای متفاوتی جھات از پاریس کمون

  اجتماعی بردگی با توانست نمی کمون پیشین، سیاسی ھای قدرت ھمھ برخالف زیرا برد، می پیش را جامعھ

 ایدئولوژی تحمیل نھ گرفت، می انجام کمون اجتماعی پراتیک در چھ آن کھ، این دوم .باشد ھمساز کارگر طبقھ

 مارکس، مخالفین ادعای برخالف کمون منظر این از .بود مردم خود ادهار بلکھ پرودون، یا بالنکی طرفداران

                                                 
ا  لمات ٥٨ لس مقدمه در ا سه در داخ جنگ« بر ان ت ه »فرا ستم  مناس رد ب  .۱۸۹۱ مارس ۱۸ ارس، مون سال

59 Karl Marx and the Freedom of the Individual. 
 By: Thomas Sowell 
Source: Ethics, Vol. 73, No. 2 (Jan., 1963), pp. 119-125  
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 عبارتی بھ .مطبوعات و ھا تشکل و سندیکاھا و احزاب و ھا انسان اعتقاد آزادی و باز جامعھ بر بود مبتنی

   .ھا آزادی ترین وسیع بر بود مبتنی کمون دیگر،

 طبقھ« کھ نویسد می پاریس کمون ی تجربھ بھ اشاره در »فرانسھ در داخلی جنگ« سوم بخش در مارکس

 در و .»دھد قرار استفاده مورد خود مقاصد جھت در را موجود بوروکراتیک دولتیِ  ماشین تواند نمی کارگر

 شد خواھی متوجھ کنی، نگاه من »برومر ھیجدھم« فصل آخرین بھ تو اگر« :نوشت کوگلمان ژوزف بھ نامھ

-بوروکراتیک ماشین انتقال سابق، مانند دیگر فرانسھ، انقالب بعدی الشت کھ ام کرده اعالم جا آن در من کھ

 برای اولیھ شرط نخستین این و بشکند، درھم را آن باید بلکھ بود، نخواھد دیگر دست بھ دستی از نظامی

  .»بود خواھد قاره در مردم واقعی ھرانقالب

 و موضع کھ کند می اضافھ ولی کند می نقل درستی بھ خود »انقالب و دولت« در را مارکس عبارات این لنین

 بھ استناد با و »است یافتھ تحقق کمون دولت در آن الگوی کھ است دولتی ایجاد دولت، بھ نسبت ما خواست

 اقتصادی رھائی برای کارگر طبقھ سرانجام کھ داند می ای سیاسی فرم را آن مارکس« کھ دھد می ادامھ مارکس

 ما بھ کمون، تجربھ بر تکیھ با مارکس« :دھد می ادامھ چنین لنین دیگری، فراز در .»است کرده کشف خود

 استفاده مورد خود ھای ھدف جھت در  را موجود نظامی ماشین سادگی بھ تواند نمی کارگر طبقھ کھ آموزد می

 اشینم این .سازد آن جایگزین را جدیدی دولت و شکستھ درھم را ماشین این باید پرولتاریا بلکھ دھد، قرار

  .»شد ایجاد پاریس کمون توسط جدید، دولتی

 مارکس .است ھمراه مارکس ھای گفتھ در نظر تجدید یا تغییر یک با کند می نقل مارکس از لنین کھ را مواردی

 بھ اشاره در »دولت« ی واژه .برد نمی نام »دولت« عنوان بھ پاریس کمون از خود ھای نوشتھ از یک ھیج در

 جایگزین کھ است »جدیدی نوع دولت« پاریس، کمون کھ گوید نمی مارکس ٦٠.است نینل خود افزوده کمون،

 حکومتی ماشین توسط حاکم، طبقات حکومتی ماشین دولتی، ماشین کندن جا« از بلکھ .گردید پیشین دولت

 نھ« مارکس نظر از کمون .کموناردھا »دولتی« ماشین از نھ و گوید می سخن کموناردھا خودِ  یعنی »خود

 بوروکراسی یعنی کالسیک، دولت ھای ویژگی از بسیاری زیرا بود، دولت ایده از کالسیک مفھوم در »ولتد

 خالف بر مارکس .بود داده ازدست دولت اساسی گاه تکیھ عنوان بھ را سرکوب ھای دستگاه و نظامی ماشین و

 قرن از کھ داشت توجھ باید .داشت تاکید دولت تدریجی پژمردگی بر بود، دولت نابودی طرفدار کھ باکونین

 در ما بار نخستین و است بوده تمایز بھ قائل دولت و حکومت بین سیاسی، فلسفھ بعد، ھب ھفدھم و شانزدھم

 ی نویسنده و مذھبی ھای جنگ از بعد دوره پرداز نظریھ شانزدھم، قرن در فرانسوی »بودن ژان« ھای نوشتھ

 سرکوبِ  ھای دستگاه بدون »حکومت« کمون کھ کھ گفت باید .ھستیم آن شاھد »جمھوری ی رسالھ شش«
                                                 
60 Lenin Reads Marx on Socialism: A Brief Note, Author(s): PARESH CHATTOPADHYAY 
Source: Economic and Political Weekly, Vol. 47, No. 50 (DECEMBER 15, 2012), pp. 65-68 Published by: 
Economic and Political Weekly 
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 ھمھ الزاما ،»کمون« و پرولتاریا دیکتاتوری از لنین تفسیر در »دولت« ی واژه کردن اضافھ .بود »دولت«

 تشابھی وجھ توان نمی بنابراین و داشت درپی را سرکوب ھای دستگاه بازسازی و کالسیک دولت مختصات

  .کرد رقرارب شوروی  نظام و کمون بین

   :پاریس کمون از مارکس تحلیل بھ باز برگردیم

 پیشین انقالبات ھمھ ی مشخصھ وجھ گرفتھ، انجام ھا آن برای ادعا بھ بنا و مردم ھای توده نام بھ کھ انقالبی«

 تسلیم را قدرت و نکردند سالح خلع را خود قیام، از بعد مردم کھ است این نوین ی مشخصھ وجھ .است بوده

  ٦١.»گرفتند خود ھای دست در را انقالب عملی مدیریت بلکھ د،نکردن

 و روشنفکران از کوچکی گروه مردم، ای توده خیزش از بعد کھ است روسیھ انقالب مقابل نقطھ در این

 دیگر مھم ی نکتھ .گرفتند دست بھ را میلیون ١٧٠ زندگی و انقالب مسیر و سرنوشت ھا، توده بھ گو غیرپاسخ

 خود لنین .نبود درستی ادعای زبا روسیھ، در »ساویت« سیستم نامیدن »پرولتاریا توریدیکتا« کھ، این

 حزب عضو فوریھ، انقالب از قبل کھ نفری ھزار ده« یعنی پرولتاریا، دیکتاتوری کھ بود گفتھ صراحت بھ

  ٦٢.بود نامیده پرولتاریا دیکتاتوری ھمان را بلشویک حزب یا »بودند شده بلشویک

 نکات بھ پاریس مونک با اکتبر انقالب ی مقایسھ در و تروتسکی با نظری جدال در ١٩٢١ در یکائوتسک کارل

  :گذارد می انگشت مھمی

                                                 
61 Ibid 

ش سال  حدود من را لن  گفته این ٦٢ ه در پ سه زان ه آثار مجموعه در او های نوشته از  حاش گر که بودم کردە ادداشت فرا ا در د        راخت
نت در او آثار مجموعه .ندارم دی شدە نقل فراز درس  در و ام کردە نقل حافظه از را آن من و است، ایندکس فاقد ن  این گر در  لن  .ندارم ترد       د

ا  و  ها  نوشته دە  ، خود  های سخ ان  را مشاب های ا                                                         :کرد  اشارە میتوان آنها  از  نمونه چند  ه که  است کردە  ب
نون « ه تا  در  آ ش ارگران  ، روس ش  نفر  هزار  چند  از  آهنگ پ ند ب س ا  از  .»...ن ی کنگرە  دوم  در  لن   سخ ه  در  ، معدن ارگران  ا  ژان

ل ه  لن  آثار  مجموعه . ۱۹۲۱   .۶۱ صفحه ، ۳۲ جلد ، ان
ست  حزب « ش مون ی را  حز  غ  ارگران  که  پرولتاراست آهنگ پ ه ۱۹  »حز  حران « مقاله از   »..دهد  آموزش و  ره  ،۳۲ جلد ،۱۹۲۱ ژان

  .۵ صفحه
ش و  ره  حزب « ما  که  پرولتاراست آهنگ پ ه ارە در  ازهم « او نوشته از  ».کند   حکومت مستق  نظرات ه اسخ در  لن  که  مطل  ، » ها اتحاد

س و  بوخارن ان ترو ه ۲۵ .است کردە  ب   .همانجا. ۱۹۲۱ ژان
ا گزارش  « در لن  ست حزب کنگرە  ازدهم  ه  حزب مرکزی میته   س ست  حزب ، ۱۹۲۱ مارس ۲۷ در » مون انوس در  ای قطرە « را مون  اق

سم که  کند    آوری اد  و  نامد   » زحمتگشان  بزرگ ال دە این و  ساخت توان ن کوچک  قطرە این ادست را  سوس کند تکرار  ار  چدین را  ا  جلد .م
  ۳۰۴ و ۲۹۰ ،۲۸۵ صفحات ،۳۳
ن  در  دوم کنگرە  در  ه در  مین ب مورد  اصالحات اند ا  را  لن  انه  نوزدە تزهای که  ،۱۹۲۰ ژوئ د  خود  چهارم تز  در  لن   داد، قرار  تص  « که  دارد  تا

ا  ی تحت فقط پرولتار ا  ره د  در  میتواند  پرولتار ه ن ه عل وزی ه داری ما د دست پ   .۱۸۸ و ۱۷۷ صفحات ، ۳۱جلد .ا
ل« شه « در ن  هاردنگ ن ا اند د    » لن  س ق از   که  بود  افته در  ۱۹۱۸ اواخر از  لن  که  گ ع دولت ط  و  دولت « در که  ارس مون  ن

ح »انقالب ه یتواننم ، بود  کردە  مط ی در  لن  و  داد  نجات ازحران را  روس د  مورد  که   مون  مدل و  گرفت  فاصله تئورس  لن  از  حکومت ره  او  تا
کتاتوری ه را  خود  جای ، بود انقالب و  دولت ا  د ع .داد پرولتار   : ه شود  رج

    don.Lon Revolution.1983.Macmilan Socialist the in Practice and .Theory 2 Vol  . Thought Politcal Lenin’s g.Hardin Neil 
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 انحالل با شوروی حکومت .کرد می توصیھ را میلیشیا با آن جایگزینی و قدیمی ارتش الغاء مارکس، و کمون«

 کمون .کرد آن جایگزین را اروپا ارتش ینتر قوی و دائمی ارتش یک سرخ، ارتش ولی کرد آغاز قدیمی ارتش

 دستگاه تا کرد منحل را کھنھ پلیس شوروی، جمھوری .کرد می توصیھ را پلیسی دولت انحالل مارکس، و

 و فرانسھ بناپارتیسم لیسپ از سرخودتر و مھارتر بی قدرتمندتر، بس سیاسی پلیس یک یعنی ،»چکا« پلیسی

 جایگزین ھمگانی رأی منتخبِ  کنندگان اداره کھ کرد می توصیھ مارکس و کمون .آورد وجود بھ را تزار

 بوروکراسی یک تا ساخت منھدم را تزاری بوروکراسی شوروی، جمھوری .شوند دولتی قدیمی بوروکراسی

  ٦٣.»بنشاند آن جای را آن از مقتدرتر و متمرکزتر

 حزب رابطھ و حزبی ساختار بھ وی نگرش در ریشھ نحوی بھ لنین، طرف از موسسان مجلس انحالل

 در توانست نمی نگرش این .داشت ١٩١٧ در روسیھ انقالب از پیش سال سی در کارگر طبقھ با بلشویک

 قرن پایانی ی دھھ دو در .باشد تأثیر بی آن ی آورنده وجود بھ ھای مولفھ و انقالب از بعد نوپای دولت بندی شکل

 بین در داغ موضوعات از یکی مردم، ی توده اب انقالبی روشنفکران ی رابطھ و بالنکیسم، نوزدھم،

 تدوین طبقھ و حزب ی رابطھ ی درباره جامعی تئوری کھ این رغم بھ انگلس، و مارکس .بود روسیھ روشنفکران

 بھ  نیز اول الملل بین اساسنامھ در و داشتند باور کارگر طبقھ خودرھانی جنبش بھ کلی طور بھ بودند، نکرده

 نظر مواردی، در آنان ولی ٦٤.»گیرد انجام او خود دست بھ باید کارگر طبقھ رھائی« ھک بود شده قید صراحت

 ای بینانھ خوش ی نامھ در انگلس و داشتند »جوان روسیھ« ھای پوپولیست گرای نخبھ تفکر بھ نسبت آمیزی تایید

 .شوند می نزدیک خود ١٧٨٩ بھ ھا روس کھ رسم می دارم باور این بھ من« :نوشت ١٨٨۵ در زاسولیج ورا بھ

 انفجار قابل دینامیت یک مانند کھ شرایطی چنین در .دھد رخ جا آن در ای لحظھ ھر در کھ است ممکن انقالب

 تمامی توانند می  کوچک گروه یک کھ است استثنائی موارد از یکی این است، زنھ تشآ فیوز یک نیازمند و

 از جامعھ تمامی ساختن دگرگون یعنی بالنکیسم، فانتزی امروز اگر و …برانند فروریزی سمت بھ را سیستم

 درپطرزبورگ مسلما کھ گفت باید باشد، داشتھ توجیھی و وجود شرط گر، توطئھ کوچک گروه یک طرف

 زدند، انفجاری ی ماده در جرقھ ھا آن وقتی« کھ دھد می ھشدار خود نامھ ھمان در انگلس ھمھ این با ٦٥.»است

 خود از تر قدرتمند بار ھزاران کھ …کرد خواھد تبدیل حرکتی انرژی بھ را بالقوه انرژی شده، آزاد نیروی

 کھ کنیم فرض داشت؟ خواھد اھمیتی چھ این .گرفتند دست بھ را قدرت ھا آن کھ کنیم فرض .بود خواھد ھا آن

 ...دبر خواھد خود با و شستھ را ھا آن توھمات شده، رھا سیل آوردند، فرو را سد ای حفره ایجاد با ھا آن

 کھ بینند می و بکنند باید چھ کھ دانند نمی انقالب فردای درست زنند، می را انقالب الف کھ مردمی از بسیاری

                                                 
63 Karl Kautsky :Social Democracy versus Communism 
https://www.marxists.org/archive/kautsky/1930s/demvscom/ch06.htm 
64 https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1864/rules.htm 
65 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885/letters/85_04_23.htm 
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 آنرا ھگل کھ است چیزی ھمان این .ندارد خواستد می کھ چھ آن بھ شباھتی ھیچ اند، کرده ھا آن کھ انقالبی

   ٦٦.»است نامیده  تاریخ نیشخند

 شرایط« باره در انگلس موردی آمیز تردید بینی خوش از تر عمیق و دارتر شھری بالنکیسم، کھ گفت باید

 ھای سال در »جوان ی روسیھ« مانیفست بھ آن ھای ریشھ .بود انقالبی روشنفکران بین در روسیھ، »استثتائی

 ٦٧.کرد می بیان را فرانسھ انقالب ژاکوبنیسم از تر افراطی روشنفکری جریان کھ گردد برمی ١٨۶٠ آغازین

 روشنفکران از ھائی الیھ دھقانی، تاریک ی توده درآوردن حرکت بھ در ھا نارودنیک شکست و ناامیدی

 از قدرت تصرف و دکالسھ انقالبیون گر، توطئھ زیرزمینی حزب گرا، نخبھ تفکر طرف بھ را روسیھ رادیکال

 درک نوع حزب، تئوری بین پذیرینا تفکیک ی رابطھ من، اعتقاد بھ ٦٨.داد سوق ھا توده طرف از نیابت بھ باال

 نظیر افرادی نظریات تأثیر .دارد وجود  موسسان مجلس انحالل و ھا بلشویک بین در پرولتاریا دیکتاتوری از

 ھا منشویک دربرابر او تئوریک ھای چالش و لنین، شخص و روسیھ در گرا نخبھ یکالیسمراد بر تکاچف پیتر

 نظری خط یک و است  آن موید موسسان، مجلس علیھ اکتبر قالبان در چھ و ١٩٠٠ ھای سال اوایل در چھ

   ٦٩.کند می وصل ھم بھ را ھا آن ممتدی

 از نیابتی گرای نخبھ ذھن این بھ اشاره در بولشویک حزب درونی مباحثات در ١٩٢٠ در کولنتای، آلکساندرا

 :نوشت مردم

 در آنان خالقیت بھ دادن فرصت از ما .گیرند دست بھ را خود امور ھا توده بگذاریم کھ این از داریم وحشت ما«

 از با .است نھفتھ جا ھمین در ما بوروکراسی منشاء سر .نداریم مردم ھای توده بھ اعتمادی دیگر ما .ھراسیم

 کار روال اگر )گویند می ھا آن( .میرد می نیز آنان بین در عمل و اقدام بھ میل ھا، توده بین در خالقیت رفتن بین

 در مردم توده و ما بین خطرناکی شکاف رو این از !باشند ما کارھای دار عھده مقامات بگذار پس است، چنین

                                                 
66 Ibid 

سندە ٦٧  فست ن ه« مان س »جوان ی روس شگر که بود ژچن ن و الن ستا سه انقالب در ها ژا  .بود  فرا

Lenin and the Jacobin Identity in Russia 

Author(s): Robert Mayer 

Source: Studies in East European Thought, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1999), pp. 127-154  

ش، ه ام ک « در لن  ام پ سم از »س ه دو ن    .کند  دفاع مخالف  برابر در خود ژا
68 Deborah Hardy. Land and Freedom:The Origins of Russian Terrorism 1876-1879 

ک فعال  از  خاطرات زان از که دی و شکست فضای ها، نارودن م روش   ه را آنان ب  در در و اعتقادات فرورزی و ناام  :کند  ترس
ش« مان، دادن دست از از، تر ب ش  اورهای تمام .کرد  سنگی  برما اخال  شکست رفقا  تازە اوری که آن   بود رفته برهوا و شدە دود ما  پ

ن گ سم شکست .» ...شود ها آن جا سم ه گذر فکری های زمینه آن، ونقد نارودن   .ساخت فراهم را النک
69 A Forerunner of Lenin: P. N. Tkachev 
Author(s): Michael Karpovich 
Source: The Review of Politics, Vol. 6, No. 3 (Jul., 1944), pp. 336-350 
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 شر ریشھ .شوروی مقامات سو آن در و داریم، قرار کارگران ما سو این در )گویند می ھا آن( .است رشد حال

  ٧٠.»جاست ھمین در دقیقا

 روزا طرف از موسسان، مجلس انحالل در ھا بلشویک سیاست نقد ترین عمیق کھ گفت بتوان شاید

 در ھا توده بھ معطوف ذھنیت کھ آمد عمل بھ روسیھ انقالب مدافعین پرشورترین از یکی لوکزامبورگ،

 بود زندان در لوکزامبورگ روزا ھنگام آن در .داد می بازتاب را دموکراتیک نظام یک ایجاد و حزبی ساختار

 نقد بھ »روسیھ انقالب« پنجم و چھارم فصل در او .رسید قتل بھ آلمانی مقامات توسط بعد ماه چند و

 :پردازد می ھا بلشویک ھای سیاست

 موقعیت تقویت در آنان حرکت این .کرد ایفاء ھا بلشویک سیاست در مھمی نقش موسسان، مجلس انحالل«

 تا .رود می شمار بھ آنان ھای تاکتیک در چرخش نقطھ یک کھ  گفت توان می و داشت ای کننده تعیین نقش  آنان

 سیاست .کردند می دفاع موسسان مجلس برگزاری از شدت بھ او رفقای و لنین اکتبر، در ھا آن پیروزی زمان

 حکومت علیھ تند و مآب کیفرخواست مقاالت و آمیز تمسخر حمالت اساس مورد، این در کرنسکی تعلل و طفره

 نمودار خود کلیت در اکتبر انقالب« کھ نویسد می »وفسکلیت-برست تا اکتبر از« ی مقالھ در تروتسکی .بود او

 وجود آن تحقق امکان تسرتلی، مقدماتی درپارلمان ]زیرا[  ...بود انقالب نجات و موسسان مجلس نجات

 .»بود ما با حق زمینھ این در و نداشت

 بایست، می کھ ستا موسسانی مجلس ھمان انحالل لنین، اقدام نخستین نظرھائی، اعالم چنین از بعد اکنون

 ھمان در تروتسکی چیست؟ آور حیرت چرخش این کننده تعیین دالیل .باشد آن بھ ورود طلیعھ اکتبر انقالب

 :پردازد می آن تر بیش تشریح بھ خود ی نوشتھ

 دھقانان و سربازان و کارگران و داد می رخ ھا توده بین در چپ بھ گرایش اکتبر، انقالب از پیش ھای ماه در«

 ضرر بھ چپ جناح تقویت  فرآیند، این »انقالبی سوسیالیست حزب« داخل در .آمدند می ھا بلشویک رفط بھ

 ھا راستی دست قدیمی ھای نام ،»انقالبی سوسیالیست« کاندیداھای بین در کھ حالی در داد می نشان را راست

 و مسکو در کھ دانستند ینم ھنوز دھقانی  ھای توده …بودند داده اختصاص خود بھ را ھا کرسی چھارم سھ

 در را آوسکانتیف و کرنسکی و دادند رای )ارھا.اس حزب( »آزادی و زمین« بھ ھا آن .گذرد می چھ پتروگراد

 ھا آن کھ حالی در داشتند، قرار ھا نارودنیک پرچم زیر کھ برگزیدند خود نمایندگان عنوان بھ زمین ھای کمیتھ

                                                 
70 Oskar Anweiler : The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905-1921.Pantheon Books ,New York. 
1958, English translation 1974 Random House Itc.P.243 
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 مجلس کھ دھد می نشان احوال و اوضاع این ھمھ .کردند می دستگیر را زمین ھای کمیتھ ھمان اعضای

 ٧١.»بود مانده تر عقب حزبی ھای بندی گروه و سیاسی تحوالت بھ نسبت موسسان

 عنوان بھ آن ھای نارسائی و »دموکراتیک وپاگیر دست ھای مکانیسم« از خود ی نوشتھ ھمین در تروتسکی

 اگر گوید می کھ است لوکزامبورگ روزا انتقاد مورد ھک برد می نام موسسان مجلس انحالل برای توجیھی

 ولی باشد، یافتھ تغییر شرایط بازتاب کھ کنید برگزار جدیدی انتخابات توانستید می است، شده عوض شرایط

 ھای تجربھ یادآوری با و اید، برده سوال زیر را »دموکراتیک نھادھای ھای مکانیسم« اصل  آن جای بھ شما

 :نویسد می انقالبات تاریخی

 اصالحی قدرتمند ھای ظرفیت »دموکراتیک نھادھای وپاگیر دست ھای مکانیسم« دھندکھ می نشان ھا این ھمھ«

 باشند، تر دموکراتیک نھادھا ھرچھ .دارند را ھا آن پایان بی فشار و ھا توده زنده حرکت ھای ظرفیت یعنی خود،

 تاریخ برگو احزاب ای کلیشھ شعارھای رغم بھ ھا آن نفوذ و تر، زنده ھا توده سیاسی نبض تپش اندازه ھمان بھ

 خود نواقص و کمبودھا دموکراتیکی، نھاد ھر مطمئنا، .بود خواھد تر کامل و تر مستقیم کاندیداھا، نام ی گذشتھ

 داروی تروتسکی، و لنین ولی .کرد مشاھده بشری نھادھای دیگر تمام در توان می را این تردید بی و دارد را

 درمان خواھند می ھا آن کھ است ای مرضی از بدتر کھ اند کرده کشف دموکراسی بردن بین از در را آن ندرما

 ذاتی نواقص ی ھمھ اصالحیِ  منبع تنھا کھ را حیاتی و زنده مجرای ھر شریان درمان، شیوه این زیرا .کنند

            ٧٢.»کشاند می انسداد بھ است، اجتماعی نھادھای

 :دھد می ادامھ ینچن لوکزامبورگ

 باشد، پُرعده حزب آن ھم ھرقدر حزب، یک فقط اعضای برای آزادی حکومت، حامیان برای آزادی«

 دیگران از متفاوت کھ است کسی آن برای آزادی منحصرا، و ھمیشھ آزادی .نیست آزادی نامش وجھ ھیچ بھ

  ٧٣.»اندیشد می

 و عقیده برای آزاد ی مبارزه بدون تشکل، حق و مطبوعات نامحدود آزادی بدون ھمگانی، انتخابات بدون«

 تنھا بوروکراسی آن در کھ گردد می تبدیل زندگی از شبحی بھ و میرد می عمومی نھاد ھر در زندگی اعتقاد،

 بربریت بھ تواند می شرایطی چنین تداوم :گفت و نھاد فراتر گامی توان می آری …بود خواھد زنده عنصر

 ٧٤.» ...جامدبیان عمومی زندگی کشاندن

                                                 
ه انقالب « اوکزامبورگ روزا ٧١   .چهارم خش ،»روس

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch04.htm 
 .جا همان ٧٢ 
  .جا همان ٧٣ 
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 ای شده گم واژه دموکراسی انقالب، از پیش دھھ چندین در روسیھ انقالبی روشنفکران سیاسی فرھنگ در -١١

 پا مدرن دنیای بھ روشنگری عصر از گذر بدون و مذھبی اصالحات عصر ی تجربھ بدون روسیھ ٧٥.بود

 و ذھن پلیسی، سرکوب و انسورس و زندان و اعدام  مسموم فضای و تزاری خودکامگی شاید .بود گذاشتھ

 جھان اکتبر، تا فوریھ انقالب ماه ھشت .بود نگذاشتھ مصون خود مخرب  تأثیر از نیز را انقالبیون اندیشھ

 گسترش با و کند تجربھ را دیگری مسیر توانست می کشور آن شاید .بود گشوده روسیھ برابر در را ای تازه

                      .شود تر نزدیک سوسیالیسم بھ دموکراسی تر بیش

 نظام حیات در انتخابات تنھا یعنی موسسان، مجلس انحالل و روسیھ انقالب از سال صد گذر از بعد اکنون

 :کرد اشاره توان می روسیھ مورد در مارکس بینی پیش بھ تلخی بھ شوروی،

 نخواھد فرانسھ ١٧٨٩ رژوائیبو. انقالب روسیھ، انقالب ولی .گردد آغاز روسیھ از انقالب کھ است ممکن« 

 ٧٦.»بود خواھد آسیائی و دھقانی  خصلت با انقالبی جا آن در انقالب بلکھ بود،

 نقطھ تواند نمی ھا آن درونی شکست  ی تجربھ و روسی سوسیالیسم الگوھای تمامی در دموکراسی نبود -١٢

 و رھبران کھ این از تقلمس .باشد ما کشور در دموکراتیک نیروھای و چپ جنبش یاحیا برای اتکائی

 و سیاسی ھای چالش در دموکراسی برای مبارزه اھمیت امروز اند، گفتھ چھ سوسیایسم ی برجستھ گذاران بنیان

 خود ھای بحران از اسالمی جمھوری .است خورده گره ما کشور سرنوشت با زمانی ھر از بیش طبقاتی،

 بافت تمامی نابودی و زدن شخم با خود حاکمیت زا دھھ چھار طول در و ندارد گریزی راه خود ی آفریده

 وپا دست خود احتضار بستر در و است نگذاشتھ جا بھ نیز خود برای بقائی شرط کشور، زیستی بوم و اجتماعی

 ھمھ آنِ  از  کھ است دموکراتیک نظام یک داشتن گرو در کشور، یک صورت بھ ایران ماندن اکنون .زند می

 تنفس فضای دموکراسی .بدانند آن سازندگان از جزیی و شریک  را خود ھمگان و باشد سرزمین این مردم

 .آید نمی دست بھ آن برای مبارزه بدون و ستا  یا جامعھ ھر در سیاسی و مدنی حرکت ھر برای مردم آزاد

 برای موسسان مجلس تأسیس و ھمگانی رأی حق آزاد، انتخابات تاریخ، بزرگ انقالبات تمامی در تردید بی

 ھر و .است بوده مردم ھای توده بنیادی ھای خواستھ از کشور، آینده برای دموکراتیک اساسی قانون یک دوینت

 و استبداد است، گرفتھ قرار انکار مورد »تاریخ قانون« یا و آسمان الھیات بھ توسل با مردم مرجعیت کھ زمان

                    .است برکشیده سر ای تازه چھره در خفقان
                                                 

ات ی مطالعه ٧٥ ه ادب ش ی دورە در روس ی انقالب، از پ ک ک شه در دموکرات  :ه شود مراجعه زمینه دراین .دهد  شان را روشنفکران اند
Philip Pomper : The Russian Revolutionary Intelligentsia  .Second Edition .1993.Harlan Davidson, Inc.Illinois. 

ری که ش از تص ف  ب  در فکری جن   .دهد  دست ه را رو روشنفکران از مختلف نظری های ط
76 Marx and Russia 
Author(s): Ewa Borowska 
Source: Studies in East European Thought, Vol. 54, No. 1/2, Polish Studies on Russian Thought (Mar., 2002), pp. 87-
103 
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 لوحھ سر در را دموکراسی برای مبارزه اگر چپ جنبش .ماند نمی کسی منتظر و است رحم بی انزم

 سیاسی الگوی نتواند اگر ننویسد، خود پرچم بر را عمومی رھائی و آزادی نام و ندھد، قرار خود ھای تالش

 زد، خواھد رقم را انایر سرنوشت کھ حوادثی مسیر در تأثیری کند، عرضھ اشفتھ انداز چشم این در را نوینی

  .کرد خواھد گذر آن سر فراز از تلخ نیشخندی بھ آینده و داشت نخواھد

  زاده سلطان ھدایت

  ١٣٩٧ مھر ۶

  

               

 

 

                    

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


