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 !سرمایه داری دولتی شوروی

 !سوسیالیسم در یک کشور و انقالب زودرس.92

 دمحم قراگوزلو

در متتن ماایتا از بتورزوازی لابتراس روس  ی انقالب زودرسترین نقدی منشویکی به انقالب اکتبر طرح مولفهییپایه  .درآمد

گتاار تتاری  " رونتد طباعتی"ها معتقدند اگر بلشویک این گرایش" معقوس"های طاف. اسا" کودتا"و متهم کردن بلشویک ها به 

را مختل نکرده بودند و به بورزوازی مجاس می دادند بته رستالا تتاریخی  تود در متتار تتاریخی و طبقتاتی انکشتای ا ت تادی 

خ ناتی داد بترای انقتالب ر" اتفا ات نتاگوار"ی کارگر روس ناز به استخدام بورزوازی در می آمدند آن عال کند و  ود و طبقه

مثتتل آلاتتان و انالتتتتان کتته . گتتاار از ودودالاتتتم بتته بتتورزوازی نهایتتتا بتته سوساالاتتتم متتی رستتاد" منطقتتی"و روستتاه در رونتتد 

ی تتاریخی  تود عاتل کنتتد تتا هرآینته کته ماموریتتا و نکردنتد و کنتتار نشتتتند تتا بتورزوازی بتته و افته" کودتتا"هتایش کاوناتتا

شتافتا کته بتورزوازی ! ی کارگر کندسااسی کنار بکشد و دولا را و  درت را تتلام طبقه اش به اتاام رساد از  درتمتوولاا

در آورد و هنتوز کته هنتوز  جنتبش کتارگری را د تل آلاان رهبران کاوناتا را به  تا  و  تون کشتاد و بتورزوازی انالتتتان

کته نتوبتی امتاتا  منشتویک هتای ممتترم جابته جتایی طبقتات را نته از طریتل انقتالب بتل! اسا مشغوس انکشای ا ت ادی استا

بتا ایتن متاس از ! هتاچاتزی استا در هاتان مایته" انقالب زودرس"ی در  ساده از نظریه! درسا مثل آسااب. ارزیابی می کنند

هر چنتد  –در ماان چپ کنونی ایران هوا واهان پر و پا  رص " سوساالاتم در یک کشور"ی کنار مولفهجا که این بمث در آن

 .دارد،  واهم کوشاد در مد توان به زوایایی از آن پاس  دهم -غار ورموله

 

  !سوسیالیسم در یک کشور

گتی نتنعتی روستاه مانده هر و روستا و عقبناسب موزون ماان شوازن و تها با آگاهی کامل از وقدان تتر گفتام که بلشویکپاش

های ا ت ادی عدم انکشای نتتبی بتورزوازی در ایتن کشتور، بته شتدت روی پاتروزی جنتبش و برای جبران عوارض و کاستی

 پاشتتروی هتتا بتتاور داشتتتند کتته معبتتربتته یتتک مفهتتوم بلشتتویک. ها متتتاب کتترده بودنتتد سوستتااس دموکراستتی آلاتتان و اسیارتاکاتتتا

متتتقل از ایتن مبمتث پتر منا شته کته . گاردی آلاان ننعتی می داری غرب از دروازهاروپا و وتح دزهای سرمایهسوساالاتم به 

از  -های متاعد برای انقالب سوساالاتتی با وجود پرولتاریای ننعتی و زمانه -چرا جنبش نارومند سوسااس دموکراسی آلاان 

راهته روتتن انقتالب  مد در اجرای طرح نپ تتایار گااشتا و تتا کجتا بتیماند و شکتا این جنبش تا چه باز کتب  درت سااسی 

آ آیتا تمقتل سوساالاتتم در یتک کشتور ماکتن استاو آیتا بتا وجتود  ، متالهاکتبر را تتریع کرد و سواس اساسی این اسا کته اساستا

لادی به رشد  ود ادامته دهتد و بته تواند پس از پاروزی با استقالس کامل و  ودکفایی توهای تاز امیریالاتم یک انقالب میدندان

 اهدای مورد نظر دسا یابد و به سرنوشا انقالب اکتبر دچار نشودو

 در مزب  5291- 5291های و به اعتبار مبامث داغی که طی ساس( 5291) لنینوا عاا این اسا که یک ساس پس از مرگ 
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آ هاچ یک از جناح  ترین این  مهم. ماکااا ا ت ادی سوساالاتتی نداشتندهای مزب اعتقاد راسخی به بلشویک در گروا، تمقاقا

نپ یک عقب نشانی آشکار از انقالب سوساالاتتی بود که . ی  روج از نپ متارکز شده بودگی و نموهمبامث پارامون چاونه

ها نان و واسطهداری را رشد داده و به تقویا پایااه طبقاتی  رده بورزوازی از جاله عنانر دهقانی متاوس، بازرگا  سرمایه

ی ماد، دعوا بر سر این بود که سوساالاتم وقط در یک در تاام این دوره. در ا ت اد و بوروکراتازه شدن دولا انجاماده بود

-ایتتاده بودند و البته تدوریتان  استالین ـ بوخارینی طبقاتی  تواند متتقر شودو در جناح راسِا این مبارزه کشور چاونه می

او م ام بود که اتماد مزب کارگران با دهقانان را مفظ کند و ضان تثباا این روابط، نموه و تتریع . بود بوخارینوا عی 

 رار گروا و مکم به  استالین متتاتک جناحضد انتانی این نظریه که بعدها به شکل . سازی ماکم را به تا ار اندازد ننعتی

بر آن بود که مناوع دهقانان مفظ و وربه شود و از سوی دیار  سو داد، از یک پرداز شا ص مزبترین نظریهجوان تل 

توان ورض کرد که می. متو ف گردد -بود  استالینی به بعد مورد عال ه 5291یی که از ساس به شاوه -ننعتی شدن کشور 

ی مشخص این ک دورهدر ی. ها شکل نبتته نبودسازیی روند ننعتی وقط بر پایه "سوساالاتم در یک کشور"ی تدوریک پایه

ی مورد یی که در دورهایده. رساند و سیس در مقابل نپ وا ع شدتدوری پشتابان نپ بود و به رشد ناروهای مولده یاری می

ی جریان طباعی نپ از سوی اکثریا مزب به رسااا شنا ته شد و ضان دواع از امکان استقرار بمث در ُمقام ادامه

ن باور  طعی انرار داشا که سا تن سوساالاتم در کشور شوروی شروع شده اسا، در سوساالاتم در یک کشور بر ای

مرعوب شدن کارگران در برابر . سازی سریع کشور اسا ادامه به این نتاجه رساد که چنان سا ا و سازی متتلزم ننعتی

را به لنین  های پس ازند، بلشویککرد دهقانانی که به هر شکل نتبا به اشتراکی سازی مزارع و تولاد برای شهر مقاوما می

های امیریالاتتی به منظور سا ط کردن انقالب توطده. سازی کشور مجاب کرده بود چون و چرای تتریع ننعتی ضرورت بی

موضع . داری جهانی در کاان انقالب نشتته بودضد انقالب دا لی اگرچه عقب رانده شده بود، اما سرمایه. ناز در راه بود

ی سااسا نپ به سوی سوساالاتم  واهد زد که ادامهاو گاان می. بتدا دواع از روند سوساالاتم در یک کشور بودا بوخارین

آ به هاان سبب از تقویا پایااه دهقانان دواع می که  -جهانی  ی مشخص تدوری ضرورت انقالببرهه در این. کرد روا و د اقا

در وقدان . پردا ا بوخارینی به تعارض با نظریه -ی تروتتکاتتی هاراه شد  نتاجههای سرگردان و بیبعدها با انترناساوناس

توانتا در راستای از دو جناح ناییک ها و ایجاد تشتا نظری و انشقاق ماان اعضای رهبری انقالب هاچ نا دای بلشویک

ی سااسا نپ و در عان با ادامه توانالاثل مدعی شود که میپایان دهد و وی 5291-1به منا شات  لنینتدوریزه کردن  ط 

ماس مفظ مناسبات سااسی دیکتاتوری پرولتاریا و با تکاه بر یک ا ت اد کاپاتالاتتی به سوی انقالب جهانی مرکا کرد و از 

 ! ی سوساالاتم در یک کشور هم بارون آمدمخا ه

را بته  "سوساالاتتم در یتک کشتور"ی امکان تمقل مولفه "ی شوروی تاری  روساه"در و لی مبتوط از مجلد ششم  کار.اچ.ای

 :کاربه نظر . به بررسی نشتته اساتروتسکی علاه جناح  استالینعنوان موضع جناح 

 اولان بار در  استالین. نوا ته شد تروتسکیعلاه  یی بود که در مبارزهدکترین سوساالاتم در یک کشور در انل ضربه»
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 ی یک آلترناتاو و در تالشی آگاهانه برای ارائه تروتسکی "انقالب مداوم"پاس  تندی به  ود به عنوان  5291ی دسامبر مقاله

انقالب مداوم، برلان،  5291، تروتسکی. ) ود آن را به عنوان آنتی تز پایروا تروتسکی. ایباتی این دکترین را به ماان کشاد

شد، سوساالاتم در یک کشور با الاوی ح میطر تروتسکیهاچون تاام مبامثات عقادتی که در مبارزه علاه ( 561:ص

مثلث  5291در ساس ... توناف کرد، تطابل یاوا "متائل جدید"در  "ا تالوات  دیای"آن را ادغام  زینوویفتاکتاکی که بعداآ 

بر سر  بالآ  لنینیی که از طریل بارون کشادن هر نکته تروتسکیاعتبار کردن برای بی( استالین وکامنف ، زینوویف) درت 

از  تروتسکیشد که منظور گفته می... معطوی کردند "انقالب مداوم"ی شان را به متاله ا تالی داشا، توجه تروتسکیآن با 

ی شوروی بنا گااشته شود مار با کومک انقالب تواند در روساهاین نظر اسا که ا ت اد سوساالاتتی نای "انقالب مداوم"

گاه در این مورد بمث نکرده  اگرچه هاچ لنین... بوده اسا لنینپرولتری در جای دیار و این که این نظری مخالف با مواضع 

آ گفته بود های عالِی بنا گااردن پایهضرورت عنوان بود اما هر از چندگاه تما سا تاان "که های سوساالاتتی ا ت اد، تلویما

به تکرار این نظر متداوس  استالین 5291در آوریل  "...مانده ناز یک ا دام ناامادکننده ناتا ی عقب سوساالاتم متا در روساه

دهی تولاد سوساالاتتی، تالش یک کشور به ویژه یک کشور دهقانی مثل  ی سوساالاتم، برای سازمانیبرای پاروزی نها"که 

 تروتسکی "انقالب مداوم"کرد که تدوری استد س می لنینبه  استالیندر نوامبر هاان ساس . کردا میاکتف "روساه ناکاوی اسا

 طر . ی انقالبی اسادهقانان و در نتاجه عاجز ماندن از شنا ا مکان اساسی آنان در پروسه "پریدن از با ی سر"به معنای 

، کلاات آیار، 5211، استالین) ".کرد عنی دهقانان وقار جدا میپرولتاریای روساه را از متمدش ی"تروتتکاتم این بود که 

که  ابلاا بدیع و بتاار نادر او گاه به عنوان امری ت ادوی  - استالینی انلی تملال درون مایه( متن روسی 912:، ص6.ج

ساه در شکل  درت ناشی اوس این که دیکتاتوری پرولتاریا در رو. مبتنی بر دو   لا انلی انقالب اکتبر بود -توناف شده 

ی  دوم این که دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان نتاجه. کش دهقان متتقر شده بود های زماااز اتماد بان پرولتاریا و توده

بدون اشاره به مورد روساه نوشته  5251یی در ساس  طی مقاله لنین. استقرار یاوته بود "سوساالاتم در یک کشور"پاروزی 

شود  در نتاجه این طور استنباط می. داری اسا چون و چرای سرمایهی سااسی و ا ت ادی یک  انون بیوسعهناموزونی ت"بود 

پرولتاریای . داری یا متا در یک کشور به تنهایی ماتر اسا ی اوس در چند کشور سرمایهکه پاروزی سوساالاتم در وهله

ولاد سوساالاتتی را در کشورش سازمان داده اسا، در مقابل داران  لع ید کرده و ت پاروزمند چنان کشوری که از سرمایه

در ماان آنان علاه . طبقات تما ستم سایر کشورها را به  ود جاب  واهد کرد. داری  واهد ایتتادی دناای سرمایهبقاه

های  و دولا داران شورش به وجود  واهد آورد و در نورت لزوم متا با ناروی متلح در مقابل طبقات استثاارگرسرمایه

ناز لنین های به دو بخش دیار از نوشته "سوساالاتم در یک کشور"در پشتابانی از تدوری  استالین ".آنان عال  واهد کرد

 "ی دوری مربوط به آینده نه یک متاله"اش، سوساالاتم را به عنوان  رانی گاری آ رین سخن در نتاجه لنین. استناد جتا

 ".ی سوساالاتا  واهد شدی نپ، روساهروساه... نه وردا، اما در چند ساس دیار"توناف و ا هار امادواری کرده بود که 

 ها پاس  مثبا داده بود که آیا کنترس دولا پرولتاریایی بر وسائل تولاد، به  ی تعاونیبه این پرسش درباره لنیندر جای دیاری 
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  "ی سوساالاتتی کامل اساسی اساچه برای سا تاان یک جامعه تاام آن"ها دهقان کوچک  الاونهاراه اتماد بان پرولتاریا و م

"انقالب مداوم"در تقابل با تدوری لنین های که از نوشته -کندو تاام مطلب  را وراهم نای
5
باش از این  -جدا شده بود  تروتسکی 

سوساالاتتم در "تز تدوری لناناتتتی  اش ناز به عنوان آنتی دوریبه موضع منشویکی رانده شد و ت تروتسکیبه این ترتاب . نبود

هتای انترناساونالاتتتی باترون آمتوزه "سوساالاتتم در یتک کشتور"از هاان موضع بود که از درون . معروی گردید "یک کشور

 "رط انقالب جهانیاین آغاز و پاش ش... ی  ودبتنده ناتاپاروزی سوساالاتم در یک کشور یک و افه" استالینبه نظر . زد

آن هتم در شترایطی کته سوستااس  –داشا بته پاتروزی پرولتاریتای ستایر کشتورها بته عنتوان شترط تمقتل سوساالاتتم  چشم. اسا

در جریتان تعترض  استتالین. عالوه بر منشویتتم نتوعی گترایش پاسافاتتتی ناتز تلقتی شتد -دموکراسی آلاان شکتا  ورده بود 

کنند، پاروزی انقالب  الاللی انقالب اکتبر اعالم می انی که با وراموش کردن   لا بانکت"چنان نوشا  تروتسکیتدوریک به 

آ و منم تراآ ملتی استا، در اشتتباه هتتتنددر یک کشور یتک پدیتده الاللتی  امتا کتتانی کته بتا بته یتاد داشتتن   تلا بان. ی نتروا

آ ممکوم به دریاوا پشتا   ".اند بانی از  ارج ببانند ناز در اشتباهانقالب تاایل دارند این انقالب را پاساو و نروا

آ در عرنه ی ایتن نوشتته در زمتره. شتدی تدوریک به پاش برده شتد و هتاچ عن تر دشتان شخ تی در آن  تاهر ناتیبمث تااما

آ دو ستاس بعتد از شکتتا سوستااس دموکراستی آلاتان . استا استالینهای ترین نوشتهوکر شده در  بوختارین( 5299از ئپتا)تقریبتا

پردا ا  "سوساالاتم در یک کشور"مندانه به طرح تدوری  به نموی هوش( 5291اوایل آوریل )ی مزبی متکو ی کااته جلته

توانام سوساالاتم را در یک کشور بتازیمو در مالی که تاکنون هاچ پاروزی پرولتاریای اروپای غربی آیا ما می"و چنان گفا 

ی آن روشتن شتد کته  تود ایتن متتاله، آن متتاله را آغتاز کتردیم بعتد از کاتی وکتر دربتارهدر کار ناتاو و تی ما کار روی ایتن 

-تر از آن اسا که در بررستی اولاته بته نظتر متییابا شد که این متاله بتاار پاچاده. رساد ساده ناتاچنان که  بالآ به نظر می

بهتر اسا که بتا اعاتاس کتار ناتروی  ودمتان " گفاسخن  بوخارینناز از هاان مواضع  کامنفکم و باش در هاان ایام  ".رساد

بهتتر استا ایتن راه . گاری از انرزی  ودمتانبهره اکه ب داران، بلنه به کومک سرمایه. نتایجی را که  زم داریم به دسا آوریم

در اتهامتات  ".بتا ی باانتدتر توسعه یابد، اما ماس  تود  بهتر اسا باااریم روساه آرام. تر  واهد بود را آهتته بیااایام اما مطادن

اند که ما به علا در دوتر سااسی از این نظر دواع کرده زینوویفو  کامنفادعا شد که  -ماه بعد  1 -ی چهاردهم پاش از کناره

در . الالل ما را نجات دهتد ل آیام، مار آن که انقالب بانیمان وا توانام بر مشکالت دا لی گی تکناکی و ا ت ادی نایعقب اوتاده

یابی کامتل بته سوساالاتتم در غاتاب انقتالب پرولتتری در کشتورهای دیاتر غاتر  وا ع بمث اساسی بر سر این بود کته چترا دستا

بته  بوخارینو  استالینگی ا ت اد شوروی دلال آن اسا و معتقد بودند که عقب اوتاده زینوویفو  کامنف. ماکن اعالم شده بود

، 5296ی سراستتتری متتزب کاوناتتتتا، و استتناد چهتتتاردهاان کناتتره بوختتتارینرانی  نستتخ. )زدنتتتد تهدیتتد امیریالاتتتتم تکاتته می

 ی کنفرانس درج شد، در  طع نامه زینوویفبا کوتاه آمدن  "سوساالاتم در یک کشور"و تی که تدوری ( 591-592:نص

                                            
انقزب  فرمزو  " :ی مرکزی حزز  نیزین نو ز به کمیته خود 291 ی ژانویه 1 ی مورخ درنامه تروتسکی . 

به گذ ته تعلق دارد این  ،و این که هرگاه او در  رایط کیونی به آن ا اره کرده اس  "مداوم کامبً 

".سیاسی کیونی نبوده اس  ئلی مساصهررجعتی به گذ ته بوده و در ع"
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در یادداشتتی بته ستاس ین لنتاز  ترار . روبتی کترد و از زیتر  تا  باترون کشتاد را  یلنتین های دیاتری از نوشته استالینجناح 

ستاس مناستبات نتماح بتا دهقانتان و پاتروزی در مقاتاس  51 – 91"نوشته بتود  "در مورد مالاات غاایی"ی برای جزوه 5295

چنتان نقتل  تولی سوساالاتتم در  ".متا در نورت تا ار در انقالبات پرولتتری کته در متاس رشتد هتتتند. شودجهانی تضاان می

ی شتوراها در  طتاب بته کناتره) لنتیندر این گار و دار یتک ستند دیاتر از . دادیک کشور را به موازات استارار نپ  رار می

تنهتتا و تتتی کشتتور دارای الکتریتتتته استتا، تنهتتا زمتتانی کتته نتتنعا، "گفتتا پاتتدا و روناتتایی شتتد کتته چنتتان متتی( 5291دستتامبر 

آ پاتروز  تواهام نقل بر پایهکشاورزی و مال و  های تکناکی ننعا بزرگ مدرن  رار گروته باشتد، وقتط در آن زمتان متا نهایتتا

ستازی و تقلاتل  هاتان چنتد کلاته بترای سترعا بخشتادن بته رونتد نتنعتی( 992:، ص96، کلاات آیار، روسی، جلتد لنین) ".بود

داری در غترب پتس از شکتتا انقتالب ین کته یبتات سترمایهمضای به ا. سوساالاتم در مد گتترش تولاد و  ودکفایی کاوی بود

نتتپ در . ی نتتپ امکتتان پاشتتروی دادهتتای سوساالاتتتم در یتتک کشتتور انتتتجام باشتتتری بخشتتاد و بتته برنامتتهآلاتتان بتته تمکتتام پایتته

آ دهقتانی بتود بتته ناتایش درآمتتد و شتاایلی از طتتر ح چتارچوب متتار مرکتتا شتتابان بتته ستوی سوساالاتتم در ا ت تتادی کته اساستتا

هتای دا تل و  تارج از کشتور جتاب انقتالب ملتی و غاتر انترناساونالاتتتی متاهن  روس. ی روسی پوشتادبزرگ انقالبی به شاوه

با تاکاد بتر  -سوساالاتم در یک کشور . آوردهای انقالب بر تاام کشور ساطره دواند امتاس غرور از دسا. پرستی بادار شدند

هتای ا ت تادی و مواضتع سااستی، اعتالم ووتاداری بته استقالس از غترب وراتتر از تملاتل یبه عنوان اعالماه -های ملی آن جنبه

انقتتالب ناتتاز مبتترم داشتتا کتته  5295در ستتاس . از یتتک منظتتر ایتتن تدتتوری ورزنتتد  لتتف نتتپ بتتود. هتتای متتردم روستتاه بتتود رواتا

ها و کل ا ت اد بته مرکتا در باتاورد و ههایی مشو انه به منظور تولاد غاا و تامان مایمتاج شهر و کار ان دهقانان را با سازش

داد و سوساالاتتم نپ به ایاان سنتی دهقانان روسی دارای انل و نتب اسالووال جااباا نشتان متی. ها را  اموش کند اعتراض

های ضد بلشویکی که از طریل نپ بتا انقتالب بته تفتاهم و آشتتی رستاده  در یک کشور از جانب معتقدان به  هور متاح و روس

ی نپ را اعالم کرد بر دو شرط به عنوان ضرورت پاتروزی انقتالب سوساالاتتتی در برنامهلنین زمانی که . دند، استقباس شدبو

یکی، پشتابانی توسط انقالب سوساالاتتی در یک یا چند کشور انتلی در زمتان  زم و دیاتری . ی عقب مانده تاکاد کردروساه

 لنتینبعتد از مترگ . هرگز انتخابی ماان این دو شرط شکل نبتا لنیندر نظر . انانسازش بان پرولتاریا و اکثریا جاعاا دهق

ی سوساالاتم در یک کشور در ایتن بتود کته ضترورت هتر یتک از شترایطی را کته ئاهااا غا. مل دوم انتخاب و نهادینه شد راه

. کترد هتا مختالف نتپ متر کتا میدر ج 5291گااشا و به نوعی از ستاس  در زمان معروی نپ مطرح کرده بود، کنار می لنین

به این ترتاب سازش بتا . بهبودی نتبی شرایط ا ت ادی راه را برای لغو نپ و تمقل سوساالاتم در یک کشور آماده سا ته بود

. و  ودکفتایی بته بایاتانی تتاری  روتا "سوساالاتتم نتنعتی"بته ستود  "سوساالاتم دهقتانی"دهقانان به تدریج کنار گااشته شد و 

 ننعتی کردن متتقل از غرب و . سازی کشور سوساالاتم را به پاروزی برساند روی م ام بود از طریل ننعتیاتماد شو
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ویتهسازی دوران  را از ننعتی استالینی متا علاه غرب به پاش برده شد و چنان بود که این سااسا دوره
9
 ... متاایز کرد 

یتتی کتته بتتر آن بتتود نظریته. لتب ا ت تتاد شتتوروی جتتا گروتتاسوساالاتتم در یتتک کشتتور بتته  توبی در بمتتث مربتتوط بتته   تتلا غا

پتتایری ستتا تاان سوساالاتتتم در  داری دولتتتی استتا، درستتا نفتتی اعتقتتاد بتته امکتتانسوساالاتتتم در یتتک کشتتور شتتکلی از ستترمایه

آ عقتب . گروتا سوساالاتم در یک کشور بته  توبی در جتداس مربتوط بته ماهاتا نتپ جتای می. شرایط موجود بود اگتر نتپ نتروا

ی تبعتی آن بته روشتنی ایتن بتود کته سوساالاتتم در یتک کشتور شد و نتاجتهنی بود، پس اتماد شوروی از سوساالاتم دور مینشا

 واستا از طریتل نتنعتی کتردن کته متی "نتنعتی"ی بتان مکتتب سوساالاتم در یک کشتور بته  توبی در مجادلته. اوتانه اسا

ی نتادرات کشتاورزی کته مبلتت توستعه "کشتاورزی"و مکتتب  سریع اتماد شوروی را یک موجودیا ا ت تادی  ودکفتا ستازد

کترد و آینتده این دومی آشکارا سوساالاتم در یک کشور را رد متی. گروا برای تامان ملزومات ننعتی از  ارج بود، جای می

 -نتریح  بعتداآ  -سوساالاتم در یک کشتور تجتتم ضتانی . دیدگی شوروی به کشورهای  ارجی میرا در تادید ناممدود وابتته

به مزب و به کشور یک سااسا مثبتا و ستازنده ارائته داده استا در متالی کته مختالفان او چاتزی  استالیناین ادعا بود که تنها 

مختالفان سوساالاتتم در یتک . اوتتادجز نفتی و شتکاکاا نداشتتند و در انتظتار متوادیی بودنتد کته بایتد در جاهتای دیاتر اتفتاق متی

چترا . گویند  ود انقالب عالتی اشتتباه یتا زودرس بتوده استا تهام  رار دادند که به طور ضانی میکشور  ود را در مظان این ا

در  لنتیندر مقابتل  کتامنفو  زینوویتف "یاعت تاب شتکنانه"ایتن اتهتام نته وقتط مخالفتا . که اجرای اهدی آن غار ماکن استا

ی ستتنتی منشویتتتم را ناتتز زنتتده کتته نظریتته شتتش متتاه  بتتل از آن، بل "تزهتتای آوریتتل"و نوستتانات متتزب در مقابتتل  5251اکتبتتر 

از سوی دیار مخالفان سوساالاتتم در یتک کشتور در مظتان اتهتام آوانتوریتتم عجو نته بترای تتتریع انقتالب در ستایر . کرد می

هتم آن را ممکتوم کترده لنتین اسا کته  تروتسکی "انقالب مداوم"اعالم شد که این جوهر . گروتندکشورها به هر  ااا  رار می

را بته عنتوان مفتتر وا عتی بلشویتتم و لناناتتم و مختالفان او را بته عنتوان  استتالینآستان بتود کته بتر مبنتای دکتترین جدیتد، . بود

 «.مقاوما کرده و بلشویتم را منکر شده بودند، ترسام ناود لنینواریان کتانی که در مقابل 

 (ی شوروی ، و لی از مجلد ششم تاری  روساهکار.اچ.اییی از نقل به مضاون و بازنوشا  النه)

ی تدوریتک ناتو لفتا رویتو نامتهمتاه 61ی در شتااره "استتالین یمتتاله"یی تما عنوان طی مقاله لوچیوکولتیدر هاان رابطه 

(New Left Review)  بته عنتوان یتک  -به موضتوع سوساالاتتم در یتک کشتور پردا تته و از موضتوع جهتانی شتدن انقتالب

 : کولتیبه نظر . سخن گفته اسا -ها ی از پاش یابا شده نزد بلشویکضاهور

اش معتقتد  و روقتایلنتین مزب بلشویک موجبات  اام را وراهم کرد و  تدرت را در دستا گروتا،  5251هناامی که در اکتبر »

 تاطر کته روستاه از لمتا  درونتی شتروع ایتن پروسته در روستاه نته بته ایتن . سابودند که این اولان گام در یک انقالب جهانی

 گی و که به  اطر ویرانی عظام ناشی از جنگ جهانی اوس، شکتا نظامی، گرسنهی یک انقالب سوساالاتتی بود، بلآماده

                                            
صیعتی و های ی آخر قرن نوزده وزیر مالی دول  تزاری و مجری طرحدر دهه ویته.یو.س.کنت( witte) ویته .9

   .داری را در روسیه بسیار ر د دادمالی دولتی بود که سرمایه
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سقوط . ها بود که یک بمران اجتااعی و سااسی را پاش از هر کشور دیاری در روساه به وجود آوردبدبختی عاال توده

یک جاهوری بورزوا دموکراتاک نامطادن و پرنوسانی را به وجود آورد که در انالح وجایع  5251 ی تزاریتم در ووریه

 ها معتقد بودند که مزب ولی بلشویک. ها ناتوان بودگی برای تودهی زندهی روساه و در ا تاار گااشتن مایمتاج اولاهجامعه

چون جنگ . برد، آغاز کندگی رنج می در روساه، که از عقب ماندهتواند به  درت برسد و انقالب سوساالاتتی را متا ها میآن

آ به  اطر عقب مانده. عاان شده بود، تاکاد کرد 5211چه که در ساس جهانی اوس یک بار دیار بر آن اش و جاع گیروساه د اقا

 ودناایی  "ترین ملقهضعاف" تضادهای  دیای و جدیدی که درهم آماخته بودند به عنوان  ابل انفجارترین نقطه و به عنوان

 . کردمی

. کنتدی ننعتی اروپتا را تتتریع متیی انقالب در کشورهای پاشروتهبرد و پروسهاگر این ملقه بشکند تاام زنجار را با  ود می

 . گرددیی که از آلاان آغاز میپروسه

وری بتا ابعتاد عظااتی هاچتون امیراتتوری متتا کشت. پس هدی آنان تنها به یار رساندن انقالب در یک کشور بته   توص نبتود

ها در روساه وقط یک انقتالب روستی بته متتاب انقالب بلشویک. هدی آنان انقالب جهانی بود. گتترده بود تزار که در دو  اره

ی یتدهایتن انقتالب تنهتا بته عنتوان یتک پد. آمتدکه بته عنتوان اولتان  تدم در راه انقتالب در اروپتا و جهتان بته متتاب متیآمد بلنای

 . اش نبود روسی اهااتی برای آنان نداشا و انو آ امکانی برای بقای

اش و یا سرنوشا ملتی های مخ وص گی ی انقالب در آن شروع شده بود به  ودی  ود و یا برای ویژهپس کشوری که پروسه

در ایتن . نظتر آنتان  ترار داشتاکه به عنوان پایااهی برای شتروع یتک تمتوس جهتانی متورد  ها نبود، بلآن مورد توجه بلشویک

توانتتا مانتده متی ی پهنتاور و عقتباگتر انقتالب از روستاه. رستادها اروپا ممور جهان بود و یا مدا ل این طور به نظر میساس

      .    کرداشاعه پادا کند و در آلاان، اتریش، مجارستان و ایتالاا به پاروزی برسد ممور کل دناا تغاار می

هتا بتا توستل بته آور اسا زماات زیاد و عزم پا بر جایی اسا که بلشویکچازی که امروز تعجب ی گاشته،تجربهبا نااهی به 

هتا در گاتری  شتک بلشتویکمقاقتا جالتب توجته در ایتن جتا ستخا. آن در مدت کوتاهی این دید استتراتژیک را انتختاب کردنتد

 -ئولتوزی  تارجی مارکتاتم نه وقط به عنتوان یتک ایتده 52آ ر  رن  هایدر ساس. ندادن هاچ گونه امتاازی به ناساونالاتم بود

که بته عنتوان رد آشتکار هرگونته ماموریتا  تاص وارد روساه شد بل -که از لما  تاریخی و ورهنای در اروپا رشد کرده بود 

را علاتته  پلختتانفو  نلنتتیهتتای تنتتد وقتتط کتتاوی استتا کتته پلااتتک. یتتی بتترای رستتادن بتته سوساالاتتتم بتتودمختتتص روستتاه و راه ویتتژه

هتای مارکتاتتا کته بعتداآ متزب کتار سوستااس دمتوکرات را بته وجتود آوردنتد در مخالفتا بتا اولان هتتته. پوپولاتم به یاد آوریم

یتتی در ستتطح جویانتته و انقالبتتی ی عااقتتی در ورهنتتگ روستتاه داشتتتند و گتتاهی موضتتع جنتتگگرایشتتات استتالو دوستتتانه کتته ریشتته

رشتتد ا ت تتادی ت اجتاتتاعی . هتتاچ کوتتتاهی نکردنتتد (westernization)گرایتتی ی راه غتتربز اشتتاعهکردنتتد، اسااستی اتختتای متتی

-یعنتی رشتد سترمایه. بته معنتای نتنعتی شتدن بتود توسعه. ی مادری واگاار شودهای بدوی روساهتوانتا به ارزشکشور نای

 ی توسعه. م و تکنولوزی غرب بودی تزاری، علوروساه "گی آسااییعقب اوتاده"های ناشی از عالج مرض. داری
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ئولوزیتک و اهااتا ایتن تاکاتد ایتده. شتد یی می داری ننعتی که آن  ود موجب به وجود آمدن پرولتاریای مدرن کار انته سرمایه

کته بته رشتد روابتط  لنتینهای روستی بته ایتن متتاله داشتتند در پتژوهش تتاریخی ی تعهدی که اولان نتل مارکتاتامد و اندازه

 . داری در روساه ا ت اص داده شده بود به یبا رسادسرمایه

ی ها مورد سوءاستفادهکه در پلااک)های روسی موضع دشواری را اتخای کردند ی  رن نوزدهم مارکتاتاپس در آ رین دهه

-ماایتا متیی بورزوازی لابتراس هتم ی سریع ننعتی شدن بود که به وساله از پروسه که هاان دواع( ها  رار گرواتاپوپولا

ی اساستی متاکم بتر ایتن موضتع آن ایتده. ها اهدای گونتاگون و دورنااهتای مختلفتی وجتود داشتاگرچه در ماان مارکتاتا. شد

ی ی طبقتهانقتالب سوساالاتتتی انقالبتی استا کته بته وستاله. دهتد را تشتکال می مارکسی تاام تفکر سا که ریشه و هتتهچازی

انقتالب سوساالاتتتی یتک . کنتدداری ننعتی رشتد متییی که  ود با رشد سرمایهطبقه. شودرسد و رهبری میکارگر به یار می

تشتکال "و  "اجتاتاعی شتدن کتار"نته تنهتا . رهایی کامتل بشتریا استا، ولتی ایتن رهتایی متتتلزم شتروط تتاریخی و متادی استا

هتتای مملتتی و بناتتاهی کتته وقتتط در کتته هاچنتتان زواس ممتتدودیا نتته تنهتتا رشتتد وستتاع بتتازدهی ناتتروی کتتار، بل ،"کتتارگر ُکلکتاتتو

آیتد، در غاتاب ایتن دو شترط ی امیریالاتتم بته دستا متیچهتارچوب تولاتد نتنعتی متدرن و بتازار جهتانی ایجتاد شتده و بته وستاله

آورند کته در آن ومتدت ی انقالبی در جهان به وجود میها یک نمنهزیرا آن. ماندناز پا در هوا می مارکساساسی کل تدوری 

هتای آوردنتد کته بته پروسته ها یک عامل انقالبی ناتز بته وجتود میتواند تمقل یابد و به عالوه آنالاللی می کاوناتم بان بشریا و

 . یعنی کارگر و تکنتان مدرن: مربوط اسا (Rational)کار علای و عقالنی 

مشخ ات و در بعضتی موا تع متتا سری های روسی به زودی شروع به پاوند زدن یکهای اوس  رن باتتم مارکتاتادر ساس

گتاه  تود را در  بتاس اهتدای سااستی اجتاتاعِی بایتتا دیتدآنتان متی. هتای اساستی کردنتدایجاد تغااراتی در این ساتتم پاش ورض

کرد  ود ت ماح سازند تا یایار عااقی بر روی اجتااع معانر روساه گاارند و به عنوان یک ناروی انقالبتی  متارکز بر عال

 . ویر عال کنندبه طور م

.معروتی گردیتد لنتینی ترین این مشخ ات البته در  زاکوبنی از مزب بود که به وسالهاولان و یکی از مهم
9
در چنتان درکتی  

مشکل نتوان وشار و ایتن امتاتاج . به عبارت دیار یک پاشرو بتاار متارکز. شد "ییانقالببون مروه"یا  "مزب کادرها"مزب 

کترد ی اتاتفر غار  انونی که مزب بایتد تمتا استتبداد تتزاری در آن عاتل متیبه  اطر شرایط ویژههای روسی را مارکتاتا

های متاس موس طرح مارکتاتتتی کالستاکی ی دیار یا بهتر اسا باویام در این مورد، تغاار بمثیک مشخ ه. در  نکرد

 -ی انقتالب نتمبا از دو دوره و یتا دو مرملته بته موجتب ایتن بمتث،. شتدنتتبا داده متی متارکسبود که  ا ل تتا آن هناتام بته 

 ی مورد نظر در متاله. ی تاریخی مطرح بود ی مشخص به هم پاوستهبه معنی دو مرمله -بورزوا دموکراتاک و سوساالاتتی 

                                            
ی طبقزه"ی نگارنزده در مقالزه. اسز  لنین "نه باید کرد"نیین تفسیرهایی مبتیی بر درک وارونه از . 3

های ژاکوبیی و ببنکیسزتی کسز   نه فقط با روش لنینبه وضوح نشان داده اس  که  "کارگر و نه باید کرد

کزه حتزا  زز از  یزروزی  توافق نظری و عملی ندا   بل -یی از طریق حز  انقببیون حرفه -قدرت سیاسی 

های کارگری حز  و تضعیف  وراها در مصادر تصمیم اش از خالی  دن  ایهسیاسی انقب  اکتبر تمام نگرانی

   . ی کشور بودگیری و اداره
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آ بتر ت. گروا این جا متا باشتر از شرایط مشخص روساه نشات می اتام ولی مقااس انمرای در ایتن متتاله آن  تدر بتود کته عااقتا

 -هتای  تانونی به  اطر   لا استبدادی رزیم تزاری و نبود هاچ نوع آزادی. ی مزب کارگران تایار گااشااستراتژی و آینده

 کرد که بایتتی در مماطی عال میمزب مارکتاتا می -داری ننعتی هم نمبا نکنام متا اگر از رشد ضعاف سرمایه

آ چنان پایروته شده بود که در هر شرای پتس . طی یک انقالب بورزوایی باید  بتل از انقتالب سوساالاتتتی بته و توع بیاونتددعاوما

داری و هتتم تقویتتا و ایتتن بتتود کتته یتتک متتزب مارکتاتتتا در  بتتاس ایتتن انقتتالب بتتورزوایی کتته هتتم رشتتد روابتتط ستترمایه متتتاله

 ی کارگر را در بردارد، چه موضعی باید ا تاار کندودهی طبقه سازمان

 

 !شوندمیها به مارکس آویزان وقتی که منشویک

در . استا متارکسهتای معانتر ایرانتی آویتزان شتدن از های ند و باتا ساس پاش روسی و منشتویکمنشویک و ل مشتر 

های  ود را در تملال مشخص از شترایط مشتخص ا تا متی تاکتاک لنینمالی که بلشویک ها به تاسی از تز ساده اما در شان 

در کالبتد ایشتان ملتوس  متارکسبترد سااستا روح ها چنان می ناودند که در پتاشزیتتند؛ منشویک ی ماس میکردند و در لمظه

ارتبتاط  متارکسبتا روح  ختانفپلهگویا  !نوشا" گروندریته"کرده بود و دستور می داد که تاری  را باید کلاه به کلاه از روی 

ی رشتد دسی بودند که دستا بتردن بته  تدرت سااستی بتی اجتازههای مقو تزهای آوریل یک انقطاع و ارتداد از آیه لنینداشا و 

 !ناروهای مولده را ارتداد می دانتتند

آ این تز را  بتوس داشتتند کته انقتالب سوساالاتتتی در کشتورهای از نظتر ا ت تادی مارکتاتا 5211تا مدود  های روسی وساعا

  شتتد و انقتتالب بتتورزوایی هنتتوز بتته و تتوعشتتامل متتی عقتتب اوتتتاده مثتتل روستتاه کتته در آن پرولتاریتتای نتتنعتی ا لاتتا ممتتدودی را

ی سوستااس تواند بورزوایی باشد، پتس و افتهکردند که در روساه انقالب وقط میآنان استد س می. پایر ناتا نیاوسته بود امکان

 .توانتا ماایا از بورزوازی باشد و نه به سرانجام رساندن انقالب  ودی ها وقط میدموکرات

س و  تط منشتویکی کته ماایتا از بتورزوازی لابترا. هتا بتر نتما ایتن تتز انترار داشتتندوقتط منشتویک 5211اس اما بعد از س

ی دو دیتدگاه استتراتژیک را  بوس داشا، به وساله "پا  نااه داشتن دستان  ود"به منظور   ودداری مزب سوسااس دموکرات

دیکتاتوری انقالبی ت دموکراتاک کارگران ".  رار گروامورد مخالفا  5211دیار در جنبش کارگری روساه در مان انقالب 

 . این دو دیدگاه ناز با هم مخالف بودند. تروتسکی "انقالب مداوم"و دیدگاه " لنینو دهقانان 

مشتتر  بتود نقتش مثبتا و پاشترویی بتود کته در  تود انقتالب  -هتا در مخالفتا بتا منشتویک -چه که در هر دوی این مواضع آن

ی کاوی زیاد بود که در سایر متائل اما ا تالی ما بان این دو به اندازه. شدها داده می تاک به سوسااس دموکراتبورزوا دموکرا

پنداشتا کته متزب بایتد مشتوق ومتدت انقالبتی کتارگران و دهقانتان باشتد، بته طتوری کته آن متی لنتین. دیار متضتاد باشتندبا یک

در مالی که این پروسه به هر متاس بترای . برای انقالب سوساالاتتی وراهم آوردرا  انقالب بورزوایی را به یار رساند و زمانه

 از سوی دیار . ی دهقانان اسای کامل تاریخی یک انقالب بورزوایی با ی  واهد ماند، که این به  اطر سلطهیک دوره
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جلتب کنتد و رهبتری آنتان را در معتقد بود کته در هاتان متاس کته پرولتاریتای روستاه بایتد دهقانتان را بته طتری  تود  تروتسکی

پرولتاریتا بترای تکااتل انقتالب بتورزوایی بته . تواند در آن نقطه، این پروسه را متو ف ناایتدانقالب بورزوایی داشته باشد، نای

 . آغاز کند( پاوسته)ی غار مقطع ناچار ناگزیر اسا تا انقالب  ود را در یک پروسه

 به وجود آمدند  ی انقالب در روساههر دوی این  طوط به  اطر بر ورد به متالهگرچه . در  یک نکته در این جا مهم اسا

اگر به این  طوط بته جتای در نظرگاتری ایتن . ولی به هر ماس یک نوع ماایا و تکاال در سطح جهانی را پاش ورض داشتند

-و ا تاتاری و غاتر عالتی متیی روساه آن زمان بر ورد شود، در آن نورت هتر دی جامعهچارچوب جهانی وقط در ممدوده

یعنتی بترای . بتوددر آن نورت  ط لنانی به معنی متشکل کردن پرولتاریا برای رهبری انقالب بورزوا دموکراتاک می. شوند

از ستتوی دیاتتر . بتتردداری پرولتاریتتای  تتود رنتتج متتی ورمتتایی کتتارمزدی و استتتثاار ستترمایهاستتتقرار رزیاتتی کتته بتته  تتاطر مکتتم

بود از انقالب بورزوایی به انقالب سوساالاتتی در کشوری ( مداوم)به معنی ماایا از یک گاار غار مقطع  تروتسکیموضع 

معتاالک ایتن دو تتز . ی دریتایی ناممتدود از دهقانتان وا تع شتده بتوداش به مانند یک جزیتره در ممانتره که پرولتاریای ننعتی

آ در  الب اها و ا تالیرغم ممدودیاعلی  : دارای اهااا و  ال اتی هتتند که به شرح زیر اسا 5211نقالب شان مخ ونا

این طرامی مبتنی بتر یتک . یی که مزب روسی  ود را در آن مم ور یاوا طرح کردندها تضاد وا عی و انلیهر دوی آن»

بی که برای نال به این با این وجود، مز. ناودمزب انقالبی سوساالاتتی در کشوری بود که برای چنان انقالبی کامالآ نارس می

در . ل عااتل تتاریخی بتودئتکته بته  تاطر د  آماتز بته وجتود آمتد نته از روی اتفتاق، بل یتی بته  تاهر اشتتباههدی، در چنان زمانته

بر ورد با این تضاد انلی، این دو موضع به طور ضانی ماوی نکات جدید تملالی بودند که چند ساس بعد در تدوری لناناتتی 

توانتتا بتا ی اولان این نکات آن بود که دیاتر در  ترن باتتتم یتک بتورزوازی انقالبتی ناتی. مالآ توضاح داده شدندامیریالاتم کا

ی پرولتاریتا نتورت بایتتا بته وستاله بنابراین رهبتری انقتالب بتورزوا دموکراتاتک در جتایی کته چنتان انقالبتی می. مانده باشد

را در متورد تتاری  آلاتان نتوین ت تماح کترده و گتتترش داد، کته در آن  رکسمتاایتن ایتده، تملاتل . باارد غار  ابل اجتناب بتود

اش بتتا اشتتراواان  ی انقتتالب  تتود و بریتتدن پااتتانرو شتتدن بتتا متتتالهاز ضتتعف و عجتتز بتتورزوازی آلاتتان در روبتته متتارکستملاتتل 

ایتتن ورضتتاه کتته انقتتالب ی اوس هتتم باشتتتر بتتود در گتتی آن از نکتتتهی نتتوین دوم کتته تتتازهنکتتته. نتتمبا کتترده بتتود( یونکرهتتا)

آ نباید ابتدا در غرب  توانتد در کشتورهای کته متی به و وع بیاوندد، بل -داری ی سرمایه در کشورهای پاشروته -سوساالاتتی متاا

ی شرق بته مرکتا درآیتد و متتا از منتاطل پارامتونی  تود کشتورهای متروپتل و مراکتز متتاس ساتتتم شتروع شتود، مانده عقب

آن را  تانون  لنتینچه که بعداآ را برای آن یعنی زمانه. از امیریالاتم بود لنینی تملال ز تا مدی پاش زمانهاین ت. شد النه می

آ پاشتروته بر طبل این نظریه  ابل انفجارترین نقطه.  واند، آماده کرد "رشد ناموزون" ترین نقطته ناتتا  ی ساتتتم جهتانی لزومتا

توانتد از  ابلاتا اش می رغم ضعفداری باشد، اما این ملقه علی نقطه نظر سرمایه ترین ملقه از تواند ضعافکه بر عکس می بل

آ به این  اطر که هر دو تضادهای کهنه و جدید را در  ود مجتاع دارد. انقالبی و ناروهای انفجاری غنی باشد  «.د اقا
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 انقالب زودرس یا کودتا؟

 "کودتا یا مرکتی بالنکاتتی"و به تبع آن طرح این موضوع که انقالب اکتبر،  "انقالب زودرس یا نارس"ی در پاس  به نظریه

مترند این ورنا اسا که  "انقالب نارس"ی رسد که نظریهبه نظر می. بود، مبامث بتاار مبتوطی مطرح شده اسا

 -چنان مواضعی . اندازدها با و بلشویک لنینداری دولتی و در نهایا بمران و وروپاشی شوروی را به گردن عروج سرمایه

ها و به طور مشخص های منشویک اعتبار  ود را از تملال -شود  هایی از چپ هواداری میکه هنوز ناز از سوی طاف

ی کاوی بتنده و راهاشاسا، با این هاه برای به اندازه سکیتوئکاو  پلخانفبه  لنینهای گرچه پاس . گروته اسا پلخانف

 :زنام تکاه می سعید دانیل بنیی از لال سادهبندی این بمث، به تم جاع

از وروپاشی اتماد جااهار شوروی به بعد، یک تز بان مداوعان مارکتاتتم بته ویتژه در کشتورهای آنالوساکتتون دوبتاره  توام »

نشتا ایتن تتز وا عاا این اسا کته م. یاوته و آن این که انقالب اکتبر از اوس تا آ ر ممکوم اسا زیرا پاش از مو ع رخ داده اسا

. بته بعتد 5295از  کائوتستکیهایی های روساه و ناز در تملالیعنی در گفتاان  ود منشویک. گردد های پاشتری برمی به زمان

 تود ”هتا متس شتد از ریختتن  تون و اشتک و از ویرانتی اجتنتاب کترد، اگتر بلشتویکچته  تدر متی": نوشا وی در آن زمان می

ایتن . ی وتوق بته نمتو عجابتی پتر معناستاجاله ".این اسا کاراستادانه. سا را دارا بودند چه  ابل دسترسی به آن “ممدود کردن

کنتد، امتا در عتوض مزبتی استتاد، مربتی و آموزگتار را ت تور  ی متزب پاشتتاز مجادلته میباناد که علاته اندیشتهجا کتی را می

. انتدتوگتویی مبتارزات و انقتالب وا تد منطتل  تاص  تویش. کنتد تعاتان مینااید که به مال  ود مرکتا تتاری  و شتتاب آن را  می

ایتم و بانتام در اردوی نظتم متتتقر  رارگروتتهکنام به سرعا متی " ود ممدود"ها را  اگر بخواهام آن رسند، ها سر میو تی انقالب

هتا ممتدود هتای تتودهاستا کته آرمتانکته بتدین معن بل " تود ممتدود شتوند"آن و ا دیار متاله بر سر این ناتتا کته اهتدای متزب 

وپتارکردن شتوراهای ایالتا بتاویر  و لارزا لوکزامبتور  هتا بته کشتتن هتا و نوستکهبتدین ترتاتب استا کته ا تدام ابترت.  واهند شتد

  .کنند جلوه می " ود ممدود کردن"های ماتاز هاچون ناونه( آلاان)

منتد مثتل  ستا کتامالآ متنظم و  اعده  ییشتود کته تتاری  پدیتدهایده منجر میناپایر به این  در مقاقا، این استد س به نورتی اجتناب

-لتومی یتک جبرگرایتی  تاطع تتاریخی متیاین استد س به ستاده. دهد، درسا سر و ا اش رخ می ساعا، که هر چازی به مو ع

انجامد
 
آ مارکتاتتا  یتی تنااتنتگ آن را بته گونته کننتد کته معتقدنتد زیربنتای هتر چاتزی روبنتای هتا را بتدان سترزنش میکه غالبتا

ستا کته سرشتار از متوادیی کند که تاری  هاتان سرنوشتا ناتتا، بل گی این وا عاا را نفی میاین ایده به ساده. کند مشخص می

 تود بتازیاران . دهند که اول معانی از امکانات را نشان می تمو تی که یقانی ناتتند، بل. دهندکه طافی از ماکنات را نشان می

                                            
شه .4 خی ری مورد بر کار  در  سم در اف شه مارکسهای  وزیتیوی با  و اندی سیونا  دوم  بر انترنا حاکم  های 

سرمایه ناگزیر  بر فرو ا ی  ید  تیم تاک سخن گف ین  یده فی. داری،  یش از ا له خوان ید را  ی عبقه الجم م

در مبحث  ایگلتون. ع دادارجا "حق دا  ؟ مارکسنرا "تح  عیوان  تری ایگلتونتوان به آخرین کتا   می

یی تفسیری و بییابییی  و به  یوه حمطر وزیتیویسم را  ی مساله "گویید مارکسیسم نوعی جبرگرایی اس  می"

   .کید میتزع و در عین حا  میتس  می مارکساز 
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کته آن را چتون گتامی نختتتان در راه انقتالب  الب روساه آن را چون یتک متاجراجویی مجتزا و منف تل در یهتن نداشتتند، بلانق

 های انقالب آلاان یا جنگ دا لی اسیاناا، تمو ت انقالب چان، پاروزی واشاتم در ایتالاا و شکتا. دیدند اروپایی و جهانی می

 

 . باشدآلاان چازی نبود که از پاش ر م  ورده 

که باید از دیدگاه منطل  یابد، ماس آن نمبا کردن از انقالب زودرس، بدین نمو، به یک اعالم رای دادگاه تاری  شباها می

ها به معنی ایبات  طا  از این دیدگاه، شکتا. دیار درگار هتتتند به داوری نشتا هایی که با یکمکش و سااسا درونی کش

 چه اهااا دارد این اسا که  آن. ی وجود نداردئعلا این اسا که هاچ داوری نها. قاناا ناتاکه دلال م و اشتباه ناتا، چنان

ی آلاان ت مانند نپ، جاعی کردن یا کلکتاویزاساون اجباری، عهدنامه)گام به گام در هر گزینش بزرگ و دو راهی عظام 

چه  ابل وهم بودن گاشته را  این اسا آن. م شدمتار تاری  ماکن دیاری ترسا( شوروی جنگ دا لی اسیاناا، پاروزی نازیتم

 . دهد که برای آینده از آن درسی گروته شود کند و امکان می مفظ می

های  رن بته آن، موضتع بااتریم و ی والکاشاید این ناز مهم باشد که در برابر اهریانی جلوه دادن انقالب و منتوب کردن کلاه

آ  آ باویام که اتماد شوروی متلاا ساس شاهد باشترین مرگ و مارهای  شونا بتار و متارکتز در  91سا که طی کشورینریما

ی کته متور ان امتروز دربتاره -هتا مالاتون مترگ و نتابودی را متتاب و کتتاب ایتن ده تتوان بییک سرزمان معان بوده، اما ناتی

هتا، جنتگ  ، ناشتی از متدا الت  ارجیبه انقالب نتبا داد، از جاله تلفتات ناشتی از جنتگ جهتانی اوس -کنند  ار ام آن بمث می

هتا و تلفتات ناشتی هاان طور که در دویتتاان سالارد انقالب ورانته غار ماکن بتود کته رنتج. دا لی یا تلفات جنگ جهانی دوم

 .نوشا 5112های ناپلدونی را به پای انقالب  ی سلطنا طلبان یا تلفات ناشی از جنگاز مدا له

در اوج ارتجتتاع  5121را یتتادآوری کنتتام کتته در  کانتت ا ارتجتتاع، ایتتن چنتتد ستتطر مشتتهور از بتتد ناتتتا در ایتتن روزگتتار بازگشتت

در ( انقتالب)زیرا این پدیتده . شود یی در تاری  بشریا دیار وراموش نایچنان پدیده": نوشته اسا( انقالب ورانته)ترمادوری 

بانتی و  رسانده که هاچ سااستی هر انتدازه هتم کته باریتکی  هور طباعا انتان یک استعداد، یک  ابلاا پاشرویی را به من ه

تنهتا طباعتا و آزادی کته بنتا بتر . بانتی کنتد و مت تاعد ستازد توانتد آن را از مرکتا پاشتان متوادش پاش  راوا داشته باشتد نای

تته ایتن کته در چته الب. انتد کته آن را اعتالم کننتدانتد ایتن نتالماا را داشتتهجتا گترد آمتده انوس درونی مقوق در نتوع انتتان یک

اما هر چند هدی مورد نظر از این مادیه، هنوز امروز بته دستا . سا ممتالییماند و هاچون وا عه زمانی رخ دهد نامعان می

ناامده، متا اگر انقالب یا روترم در  تانون اساستی ملتتی دستا آ تر بته شکتتا بانجامتد و یتا اگتر بتا گاشتا متدتی از زمتان، هتر 

گویی ولتفی  از  درت این پاش( کنند مداران امروز چنان می هاان طور که بر ی از سااسا)ش بازگردد ا چازی به رواس پاشان

زیرا این مادیه باش از مد مهم اسا و باش از مد با مناوع انتاناا درآماختته استا و نفتویی بتاش از . شودهاچ چاز کاسته نای

هتتا  ی  لل هتتای مناستتب جتتزو عنانتتر  تتاطره را در مو عاا هتتای جهتتان دارد کتته شایتتتته استتا آن ی  بخشمتتد وستتاع بتتر هاتته

  ".های نوینی از این دسا، آن را به یاد بااوریمممتوب داریم و در تالش

، 1:ستامان نتو، ش)« .روز تکتان داد بترای ابتد از تتاری  زدوده شتود 51چته دناتا را طتی  توانتد باعتث شتود کته آنهاچ چاز ناتی
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 (    5911، زمتتان 12-69:نص

 ی دا لی و  ارجی به متاری توان گفا که راهبرد سوساالاتم در یک کشور، انقالب اکتبر را در دو عرنهمجاوع میدر 

 

در سطح دا لی سوساالاتم به جای اجتااعی کردن وسائل تولاد و لغو کارمزدی . تقلال گرایانه و در نهایا رویزیوناتتی کشاد

ی ننایع نظامی و ر ابا با امیریالاتم غرب تقلال سازی به ویژه در زمانه و ننعتی( داری دولتیسرمایه)به دولتی کردن 

 های اردوگاهی به لهتتان و آلاان و چک و اسلواکی و در سطح  ارجی ناز انترناساونالاتم کارگری تا مد لشکرکشی. یاوا

مجارستان و ایجاد ا تالی و انشقاق در امزاب کاوناتا اروپایی و انمالس کاانترن
 
و تقتام  چرچیلو  روزول زش با و سا 

 . جهان و تاساس پااان ورشو عقب نشتا

 ....ادامه دارد

 7921بهمن  99دوشنبه 

 ا

                                            
به. 5 ید  یه بیگر ین زمی لودین: در ا ندو ک فرم، (311 ) فرنا تا کمین ترن  گردان  از کمین شیدبر  هفر

 .95-12:خوارزمی، صص: و دیگران، تهرانمیربغداد آبادی 


