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 !سرمايه داری دولتی شوروی
 !سوسياليسم در يک کشور و انقالب زودرس.٢٩

دیئپايه .درآمد ه انقالب اکتترين نق شويکی ب تھم ۀلفؤمبر طرح و من رال روس و م ورژوازی ليب تن حمايت از ب  انقالب زودرس در م
گذار تاريخ را مختل نکرده " روند طبيعی"ھا اين گرايش معتقدند اگر بلشويک" معقول"ھای طيف. است" کودتا"کردن بلشويک ھا به 

د و خود و طبقبودند و به بورژوازی مجال می دادند به رسالت تاريخی خود در مسير تاريخی و طبقا  ۀتی انکشاف اقتصادی عمل کن
ذار " منطقی"برای انقالب رخ نمی داد و روسيه در روند " اتفاقات ناگوار"کارگر روس نيز به استخدام بورژوازی در می آمدند آن  گ

ا " کودتا"ھايش  و انگلستان که کمونيستالمانمثل .  به سوسياليسم می رسيدًاز فئوداليسم به بورژوازی نھايتا ار نشستند ت د و کن نکردن
ار بکشد و دولت وليتؤموريت و مسأينه که مئ تاريخی خود عمل کند تا ھرآۀبورژوازی به وظيف درت سياسی کن ش به اتمام رسيد از ق

ورژوازی انگلالمانشگفتا که بورژوازی !  کارگر کندۀرا و قدرت را تسليم طبق شيد و ب ستان  رھبران کمونيست را به خاک و خون ک
وز است مشغول انکشاف اقتصادی است اال! دخل جنبش کارگری را در آورد و ھنوز که ھن اًاحتم ه ج رم جاب شويک ھای محت  ئی من

چيزی است " انقالب زودرس "ۀدرک ساده از نظري! درست مثل آسياب. که نوبتی ارزيابی می کنندطبقات را نه از طريق انقالب بل
ان " سوسياليسم در يک کشور "لفۀؤجا که اين بحث در کنار ماز آنبا اين حال ! ھادر ھمين مايه ران ھواخواھ ونی اي ان چپ کن در مي

  . از آن پاسخ دھمئی دارد، خواھم کوشيد در حد توان به زوايا- ھر چند غير فرموله–پر و پا قرص 
 

  ! سوسياليسم در يک کشور

رای ماند زن و تناسب موزون ميان شھر و روستا و عقبھا با آگاھی کامل از فقدان تواتر گفتيم که بلشويکپيش گی صنعتی روسيه و ب
تی وارض و کاس ران ع يال جب بش سوس روزی جن دت روی پي ه ش شور، ب ن ک ورژوازی در اي سبی ب شاف ن دم انک صادی ع ای اقت ھ

ا و ھا باور داشتند که معبه يک مفھوم بلشويک. ھا حساب کرده بودند  و اسپارتاکيستالماندموکراسی  ه اروپ سم ب شروی سوسيالي بر پي
ذرد صنعتی میالمان ۀداری غرب از دروازفتح دژھای سرمايه د سوسيال . گ بش نيرومن ه چرا جن شه ک ر مناق ن مبحث پ ستقل از اي م

ه- الماندموکراسی  ستی  با وجود پرولتاريای صنعتی و زمين رای انقالب سوسيالي ساعد ب د-ھای م از مان درت سياسی ب  و  از کسب ق
تن انقالب أجنبش تا چه حد در اجرای طرح نپ تشکست اين  وبرثير گذاشت و تا کجا بی راھه رف سريع کرد، اکت سأله را ت ال ؤ و سم

یًاساسی اين است که اساسا آيا تحقق سوسياليسم در يک کشور ممکن است؟ آيا با وجود دندان سم يک انقالب م ز امپريالي د ھای تي توان
ه سرنوشت انقالب ئیقالل کامل و خودکفاپس از پيروزی با است د و ب ورد نظر دست ياب  توليدی به رشد خود ادامه دھد و به اھداف م

   دچار نشود؟اکتوبر
ال پس از مرگ  ه يک س ن است ک ينواقعيت اي ال) ١٩٢۵ (لن ه طی س ار مباحث داغی ک ه اعتب ای و ب  در حزب ١٩٢۵- ١٩٢٨ھ
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ن مباحث  ھمم. ای حزب اعتقاد راسخی به حاکميت اقتصادی سوسياليستی نداشتندھًبلشويک در گرفت، تحقيقا ھيچ يک از جناح ترين اي
ه سرمايه.  خروج از نپ متمرکز شده بودۀگی و نحوپيرامون چگون ود ک داری را   نپ يک عقب نشينی آشکار از انقالب سوسياليستی ب

ه عنا ورژوازی از جمل رده ب اتی خ اه طبق ت پايگ ه تقوي د داده و ب طهرش ان و واس ول، بازرگان انی متم ر دھق صاد و ص ا در اقت ھ
ه میۀدر تمام اين دور. بوروکراتيزه شدن دولت انجاميده بود د   حاد، دعوا بر سر اين بود که سوسياليسم فقط در يک کشور چگون توان

ودبوخارينواقعی تئوريسين  ايستاده بودند و البته  ـ بوخارينستالين طبقاتی ۀِمستقر شود؟ در جناح راست اين مبارز ود .  ب او مصمم ب
ه ت و تسريع صنعتیکه اتحاد حزب کارگران با دھقانان را حفظ کند و ضمن تثبيت اين روابط، نحوه  دازدأسازی حاکم را ب ن . خير ان اي

ردازترين نظريه قرار گرفت و حکم به قتل جوانستاليننظريه که بعدھا به شکل ضد انسانی مستمسک جناح   شاخص حزب داد، از پ
 به بعد مورد ١٩٣٠ که از سال یا به شيوه-سو بر آن بود که منافع دھقانان حفظ و فربه شود و از سوی ديگر صنعتی شدن کشور  يک
ا سازی روند صنعتیۀفقط بر پاي" سوسياليسم در يک کشور" تئوريک ۀتوان فرض کرد که پايمی.  متوقف گردد- بود ستالين ۀعالق ھ

اری میۀدر يک دور. شکل نبسته نبود ده ي ه رشد نيروھای مول ل نپ  مشخص اين تئوری پشتيبان نپ بود و ب اند و سپس در مقاب رس
اع ۀقام ادام مورد بحث در مۀ که در دوریاايده. واقع شد ناخته شد و ضمن دف  جريان طبيعی نپ از سوی اکثريت حزب به رسميت ش

سم در کشور شوروی شروع شده از امکان استقرار سوس ه ساختن سوسيالي ياليسم در يک کشور بر اين باور قطعی اصرار داشت ک
مرعوب شدن کارگران در برابر . سازی سريع کشور است است، در ادامه به اين نتيجه رسيد که چنين ساخت و سازی مستلزم صنعتی

د زارع و تولي ه اشتراکی سازی م سبت ب ه ھر شکل ن رای شھر مقاومت میدھقانانی که ب شويک  ب د، بل ين ھای پس ازکردن ه  لن را ب
ز در توطئه. سازی کشور مجاب کرده بود چون و چرای تسريع صنعتی ضرورت بی ھای امپرياليستی به منظور ساقط کردن انقالب ني

ين انقالب نشضد انقالب داخلی اگرچه عقب رانده شده بود، اما سرمايه. راه بود انی در کم ودداری جھ دابوخارينموضع . سته ب  ء ابت
ه اداماو گمان می. دفاع از روند سوسياليسم در يک کشور بود ين ۀزد ک ه ھم ا ب د رفت و دقيق سم خواھ ه سوی سوسيالي ً سياست نپ ب

ی ن برھ. کرد سبب از تقويت پايگاه دھقانان دفاع م انی ۀدر اي وری ضرورت انقالب جھ ا انترناسيونال- مشخص تئ دھا ب ه بع ھای  ک
ا نظري- تروتسکيستی ھمراه شد ۀنتيجسرگردان و بی ه تعارض ب شويک.  پرداختبوخارين ۀ ب دان ناخدای بل شتت در فق ا و ايجاد ت ھ

وريزه کردن خط نظری و انشقاق ميان اعضای رھبری انقالب ھيچ يک از دو جناح نمی ينتوانست در راستای تئ شات لن ه مناق -٨ ب
ا و ۀتوان با اداممثل مدعی شود که میال پايان دھد و فی١٩٢۵ اتوری پرولتاري  سياست نپ و در عين حال حفظ مناسبات سياسی ديکت

  !  سوسياليسم در يک کشور ھم بيرون آمدۀبا تکيه بر يک اقتصاد کاپيتاليستی به سوی انقالب جھانی حرکت کرد و از مخمص
د ششم کار.اچ.ای سوط از مجل ي" در فصلی مب اريخ روس ۀؤم"  شورویۀت سم در يک کشور" امکان تحقق لف وان " سوسيالي ه عن را ب

  :کاربه نظر . به بررسی نشسته استتروتسکی  عليه جناح ستالينموضع جناح 

مبر  دسۀ اولين بار در مقالستالين.  نواخته شدتروتسکی عليه  بود که در مبارزهیادکترين سوسياليسم در يک کشور در اصل ضربه«
ه ۀ و در تالشی آگاھانه برای ارائتروتسکی" انقالب مداوم" خود به عنوان پاسخ تندی به ١٩٢۴ رين را ب ن دکت اتی اي اتيو اثب  يک آلترن

شيد ان ک سکی. مي ذيرفتتروت ز پ ی ت وان آنت ه عن ود آن را ب سکی. ( خ رلين، ص١٩٣٠، تروت داوم، ب الب م ام ) ١۶٨: انق ون تم ھمچ
ه مباحثات عقيدتی که در مبارزه دا  طرح میتروتسکی علي ه بع اکتيکی ک ا الگوی ت سم در يک کشور ب  آن را زينوويفًشد، سوسيالي

درت ١٩٢۴در سال ... توصيف کرد، تطابق يافت" مسائل جديد"در " اختالفات قديمی"ادغام  امنف ، زينوويف( مثلث ق ) ستالين وک
شان را   اختالف داشت، توجهتروتسکیً قبال بر سر آن با لنين که یا از طريق بيرون کشيدن ھر نکتهتروتسکیاعتبار کردن برای بی
ستی " انقالب مداوم" از تروتسکیشد که منظور گفته می... معطوف کردند" انقالب مداوم "لۀأبه مس اين نظر است که اقتصاد سوسيالي
ين مخالف با مواضع  ديگر و اين که اين نظریمک انقالب پرولتری در جای شوروی بنا گذاشته شود مگر با کۀتواند در روسينمی  لن

هگاه در اين مورد بحث نکرده بود اما ھر از چندگاه تحت عنوان ضرورت  اگرچه ھيچلنين... بوده است ذاردن پاي ھای ِھای عملی بنا گ
ز يک اق  عقبۀساختمان سوسياليسم حتا در روسي"ًسوسياليستی اقتصاد، تلويحا گفته بود که  ستمانده ني ده ني لادر ..." دام نااميدکنن  پري

ه ستالين ١٩٢۴ داول ک ن نظر مت ا" به تکرار اي روزی نھ رای پي رای سازمانئیب سم، ب ستی، تالش يک   سوسيالي د سوسيالي دھی تولي
و. کرد میءاکتفا" کشور به ويژه يک کشور دھقانی مثل روسيه ناکافی است ان سال در ن ه ستالينمبر ھم ين ب ه  استدالل میلن رد ک ک
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ان در " پريدن از باالی سر" به معنای تروتسکی" انقالب مداوم"تئوری  دن از شناخت مکان اساسی آن دھقانان و در نتيجه عاجز مان
ه .  انقالبی استۀپروس ود ک ن ب سم اي دا می"خطر تروتسکي ر ج ان فقي يه را از متحدش يعنی دھقان ای روس ، ستالين." (کرد پرولتاري
ار١٩۴٧ تن روسی٣۴٩:، ص۶.، ج، کليات آث ل ۀدرون ماي)  م وان - ستالين اصلی تحلي ه عن اه ب ادر او گ سيار ن ديع و ب ه قابليت ب  ک

وبر مبتنی بر دو خصلت اصلی انقالب -امری تصادفی توصيف شده  وداکت ا در روسيه در شکل .  ب اتوری پرولتاري ه ديکت ن ک اول اي
ود حمتھای زقدرت ناشی از اتحاد بين پرولتاريا و توده ستقر شده ب ان م وان نتيج. کش دھق ه عن ا ب اتوری پرولتاري ه ديکت ن ک  ۀدوم اي

ود" سوسياليسم در يک کشور"پيروزی  ه ب تقرار يافت ين. اس هلن ود ١٩١۵ در سال یا  طی مقال ته ب ورد روسيه نوش ه م اره ب دون اش  ب
روزی  در نتيجه اين طور استنباط می. ی استدار چون و چرای سرمايه سياسی و اقتصادی يک قانون بیۀناموزونی توسع" ه پي شود ک

سر استئیداری يا حتا در يک کشور به تنھا  اول در چند کشور سرمايهۀسوسياليسم در وھل ين کشوری .  مي د چن ای پيروزمن پرولتاري
ل بق که از سرمايه ستی را در کشورش سازمان داده است، در مقاب د سوسيالي رده و تولي د ک ع ي ای سرمايهۀيداران خل د  دني داری خواھ

د آورد و در ميان آنان عليه سرمايه. طبقات تحت ستم ساير کشورھا را به خود جذب خواھد کرد. ايستاد ه وجود خواھ داران شورش ب
رد در صورت لزوم حتا با نيروی مسلح در مقابل طبقات استثمارگر و دولت د ک شتيبانی از ستالين." ھای آنان عمل خواھ وری  در پ تئ

شور" سم در يک ک ته" سوسيالي ر از نوش ه دو بخش ديگ ای ب ين ھ تناد جستلن ز اس ين. ني هلن خن  در نتيج رين س ری آخ ی گي اش،  ران
دلۀأنه يک مس"سوسياليسم را به عنوان  ه آين وط ب ه "  دورۀ مرب ود ک رده ب دواری ک ار امي د سال "توصيف و اظھ ا در چن ردا، ام ه ف ن

ا   تعاونیۀ به اين پرسش دربارلنيندر جای ديگری ."  سوسياليست خواھد شدۀوسي نپ، رۀروسي... ديگر ه آي ود ک ھا پاسخ مثبت داده ب
ونئیل دولت پرولتارياوکنتر ان کوچک   بر وسائل توليد، به ھمراه اتحاد بين پرولتاريا و ميلي ا دھق ام آن"ھ رای ساختمان يک  تم چه ب
ام مطلب   را فراھم نمی" سوسياليستی کامل اساسی استۀجامع د؟ تم ه از نوشته-کن ين ھای  ک وری لن ا تئ ل ب داوم"در تقاب  ١"انقالب م

وریتروتسکیبه اين ترتيب .  بيش از اين نبود- جدا شده بود تروتسکی ده شد و تئ وان آنتی  به موضع منشويکی ران ه عن ز ب ز  اش ني ت
وزه" سوسياليسم در يک کشور" ھمين موضع بود که از درون از. معرفی گرديد" سوسياليسم در يک کشور"تئوری لنينيستی  ھای آم

يش شرط ...  خودبسنده نيستۀپيروزی سوسياليسم در يک کشور يک وظيف "ستالينبه نظر . انترناسيوناليستی بيرون زد اين آغاز و پ
وان شرط تحقق  چشم. است" انقالب جھانی ه عن ای ساير کشورھا ب روزی پرولتاري ه پي سم داشت ب ه –سوسيالي م در شرايطی ک  آن ھ

ز تلقی شد- شکست خورده بود المانسوسيال دموکراسی  ستی ني ان تعرض ستالين.  عالوه بر منشويسم نوعی گرايش پاسيفي  در جري
وبرالمللی انقالب  کسانی که با فراموش کردن خصلت بين" چنين نوشت تروتسکیتئوريک به  روزی انقالب در  اعالم میاکت د، پي  کنن

ً صرفا و منحصرا ملی است، در اشتباه ھستندۀيک کشور يک پديد د  اما کسانی که با به ياد داشتن خصلت بين. ً المللی انقالب تمايل دارن
  ." اند ًاين انقالب را پاسيو و صرفا محکوم به دريافت پشتيبانی از خارج ببينند نيز در اشتباه

رين  فکر شدهۀاين نوشته در زمر. شدد و ھيچ عنصر دشمن شخصی در آن ظاھر نمی تئوريک به پيش برده شۀًبحث تماما در عرص ت
 حزبی مسکو ۀ کميتۀ در جلسبوخارين) ١٩٢٣پائيز  (المانًتقريبا دو سال بعد از شکست سوسيال دموکراسی .  استستالينھای نوشته

ل ( لااواي ه نحوی ھوش) ١٩٢۵ پري وری  ب ه طرح تئ ه ب س"مندان شورسوسيالي ين گفت " م در يک ک ا می"پرداخت و چن ا م وانيم آي ت
ار روی  ا ک ست؟ وقتی م ار ني ای غربی در ک سوسياليسم را در يک کشور بسازيم؟ در حالی که تاکنون ھيچ پيروزی پرولتاريای اروپ

ثابت . رسيد ساده نيست به نظر میً، آن چنان که قبالمسأله آن روشن شد که خود اين ۀ را آغاز کرديم بعد از کمی فکر دربارمسألهاين 
دهمسألهشد که اين  ه نظر می بسيار پيچي ه ب ه در بررسی اولي ر از آن است ک يدت ام ." رس ان اي يش در ھم م و ب امنفک ان ک ز از ھم  ني

ه ال" سخن گفت بوخارينمواضع  ايجی را ک ان نت روی خودم ار ني ال ک ا اعم ه ب ر است ک مبھت ه دست آوري م ب ه ک. زم داري ه ب مک ن
ذاريم . تر خواھد بود م اما مطمئنئيبھتر است اين راه را آھسته بپيما. گيری از انرژی خودمانکه با بھره داران، بلسرمايه بھتر است بگ

 زينوويف و کامنف ادعا شد که - ماه بعد ٨ - چھاردھم ۀدر اتھامات پيش از کنگر." تر توسعه يابد، اما مال خود باقی بماند روسيه آرام
ی گی تکنيکی و اقتصادی نمیاند که ما به علت عقب افتادر دفتر سياسی از اين نظر دفاع کردهد ايق آ توانيم بر مشکالت داخل ان ف يم م، ئ

                                                 
 و اين كه هرگاه او در شـرايط  "فرمول انقالب مداوم كامالً به گذشته تعلق دارد    ":  چنين نوشت   مركزي حزب  ة خود به كميت   1925 نوريج 15رخ  ؤ م ة درنام تروتسكي. 1

  ". مسائل سياسي كنوني نبوده استةرجعتي به گذشته بوده و در عرص"كنوني به آن اشاره كرده است، اين 
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ه چرا دست. الملل ما را نجات دھد مگر آن که انقالب بين ود ک ن ب ر سر اي اب  در واقع بحث اساسی ب سم در غي ه سوسيالي ابی کامل ب ي
ل  معتقد بودند که عقب افتادزينوويف و کامنف. در کشورھای ديگر غير ممکن اعالم شده بودانقالب پرولتری  گی اقتصاد شوروی دلي

ه میبوخارين و ستالينآن است و  سم تکي د امپريالي ه تھدي د  ب اردھمين کنگربوخارينرانی  سخن. (زدن ناد چھ  سراسری حزب ۀ و اس
دن " سوسياليسم در يک کشور"وری وقتی که تئ) ١٣۵-١٣٩:، صص١٩٢۶کمونيست،  اه آم ا کوت رانس ۀ در قطع نامزينوويفب  کنف

شيد را الیلنين ھای ديگری از  نوشتهستاليندرج شد، جناح  رون ک رار . روبی کرد و از زير خاک بي ين از ق ه سال لن در يادداشتی ب
ات غذا "ۀ برای جزو١٩٢١ ود " ئیدر مورد مالي روزی در مقياس جھ سال مناس١٠ – ٢٠"نوشته ب ان و پي ا دھقان انی بات صحيح ب

ه ." خير در انقالبات پرولتری که در حال رشد ھستندأحتا در صورت ت. شودتضمين می چنين نقل قولی سوسياليسم در يک کشور را ب
رار می تمرار نپ ق وازات اس ند ديگر از . دادم ر و دار يک س ن گي يندر اي ه کنگر (لن دا و ) ١٩٢٠مبر  شوراھا در دسۀخطاب ب پي

ه"گفت  شد که چنين میئیرونما ر پاي ل ب شاورزی و حمل و نق ھای تنھا وقتی کشور دارای الکتريسته است، تنھا زمانی که صنعت، ک
ود روز خواھيم ب ين." (ًتکنيکی صنعت بزرگ مدرن قرار گرفته باشد، فقط در آن زمان ما نھايتا پي د لن ار، روسی، جل ات آث ، ٢۶، کلي

د صنعتی)٢٢٩:ص ا  ھمين چند کلمه برای سرعت بخشيدن به رون د و خودکف سم در حد گسترش تولي ل سوسيالي افی ئیسازی و تقلي  ک
هالمانداری در غرب پس از شکست انقالب مضاف به اين که ثبات سرمايه. بود يم پاي ه تحک سجام  ب سم در يک کشور ان ھای سوسيالي

ا . روی داد نپ امکان پيشۀبيشتری بخشيد و به برنام ه اساس سم در اقتصادی ک ًنپ در چارچوب مسير حرکت شتابان به سوی سوسيالي

ھای داخل و خارج از کشور جذب انقالب  روس.  روسی پوشيدۀدھقانی بود به نمايش درآمد و شمايلی از طرح بزرگ انقالبی به شيو
سوسياليسم . ندآوردھای انقالب بر تمام کشور سيطره دوا  دستاحساس غرور از. ملی و غير انترناسيوناليستی ميھن پرستی بيدار شدند

لۀ به عنوان اعالمي-ھای ملی آن کيد بر جنبهأ با ت-در يک کشور  ر از تحلي صادی و مواضع سياسی،  استقالل از غرب فرات ھای اقت
 انقالب نياز مبرم داشت ١٩٢١ در سال .از يک منظر اين تئوری فرزند خلف نپ بود. ھای مردم روسيه بوداعالم وفاداری به ظرفيت
ذا و تئیھا که دھقانان را با سازش د غ هأ مشوقانه به منظور تولي اج شھر و کارخان اورد و مين مايحت ه حرکت در بي صاد ب ا و کل اقت ھ

سياليسم در يک داد و سونپ به ايمان سنتی دھقانان روسی دارای اصل و نسب اسالوفيل جذابيت نشان می. ھا را خاموش کند اعتراض
تقبال  کشور از جانب معتقدان به ظھور مسيح و روس د، اس يده بودن اھم و آشتی رس ه تف ھای ضد بلشويکی که از طريق نپ با انقالب ب

ده تۀ نپ را اعالم کرد بر دو شرط به عنوان ضرورت پيروزی انقالب سوسياليستی در روسيۀبرناملنين زمانی که . شد د أ عقب مان کي
ا و اکثريت ي. کرد ين پرولتاري ان الزم و ديگری سازش ب کی، پشتيبانی توسط انقالب سوسياليستی در يک يا چند کشور اصلی در زم

ان يندر نظر . جمعيت دھقان ن دو شرط شکل نلن ان اي د از مرگ . ستي ھرگز انتخابی مي ينبع ه شد  راهلن . حل دوم انتخاب و نھادين
ه اھميت غائی سوسياليسم در يک کشور در ه ضرورت ھر يک از شرايطی را ک ين اين بود ک رده لن ان معرفی نپ مطرح ک  در زم

بھبودی نسبی شرايط اقتصادی راه را برای لغو . کرد  در جھت مخالف نپ حر کت می١٩٢۵گذاشت و به نوعی از سال  بود، کنار می
ود اده ساخته ب سم در يک کشور آم ا دھ. نپ و تحقق سوسيالي ن ترتيب سازش ب ه اي ار گذاشته شد و ب دريج کن ه ت ان ب سم "قان سوسيالي

ق صنعتی.  به بايگانی تاريخ رفتئیو خودکفا" سوسياليسم صنعتی"به سود " دھقانی ود از طري سازی کشور  اتحاد شوروی مصمم ب
ن. سوسياليسم را به پيروزی برساند ه اي ود ک ين ب  ۀ سياست دورصنعتی کردن مستقل از غرب و حتا عليه غرب به پيش برده شد و چن

صاد ...  متمايز کرد٢ويتهسازی دوران   را از صنعتیستالين ه خصلت غالب اقت وط ب سوسياليسم در يک کشور به خوبی در بحث مرب
ت ا گرف ه. شوروی ج رمايهیانظري شور شکلی از س سم در يک ک ود سوسيالي ر آن ب ه ب ه  ک اد ب ی اعتق ی است، درست نف داری دولت

ودپذيری ساختمان س امکان سم در شرايط موجود ب ه ماھيت نپ جای . وسيالي وط ب ه خوبی در جدال مرب سم در يک کشور ب سوسيالي
سم دور می. گرفت می اد شوروی از سوسيالي ود، پس اتح شينی ب ه ۀشد و نتيجًاگر نپ صرفا عقب ن ود ک ن ب ه روشنی اي  تبعی آن ب

ين مکتب ۀه خوبی در مجادلسوسياليسم در يک کشور ب. سوسياليسم در يک کشور افسانه است ه می" صنعتی" ب خواست از طريق ک
ب  ازد و مکت ا س صادی خودکف ت اقت ک موجودي وروی را ي اد ش ريع اتح ردن س نعتی ک شاورزی"ص ع" ک غ توس ه مبل ادرات ۀک  ص

                                                 
داري را در روسيه بسيار رشـد       هاي صنعتي و مالي دولتي بود كه سرمايه       و مجري طرح   آخر قرن نوزده وزير مالي دولت تزاري         ة در ده  ويته.يو.س.كنت) witte ( ويته .2

   . داد
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سم در يک کشور را. گرفت مين ملزومات صنعتی از خارج بود، جای میأکشاورزی برای ت رد و  رد میاين دومی آشکارا سوسيالي ک
ن -ً بعدا صريح -سوسياليسم در يک کشور تجسم ضمنی . ديدگی شوروی به کشورھای خارجی میينده را در تمديد نامحدود وابستآ  اي

ه مخالفستالينادعا بود که تنھا  ه داده است در حالی ک ازنده ارائ ن او چيزی جز نفی و ا به حزب و به کشور يک سياست مثبت و س
اق میشکاکيت ندا د در جاھای ديگر اتف ه باي د ک ادشتند و در انتظار حوادثی بودن سم در يک کشور خود را در امخالف. افت ن سوسيالي

ر . گويند خود انقالب عملی اشتباه يا زودرس بوده است مظان اين اتھام قرار دادند که به طور ضمنی می ه اجرای اھدف آن غي چرا ک
امنف و زينوويف" ۀاعتصاب شکنان"ت اين اتھام نه فقط مخالف. ممکن است ل ک ين در مقاب وبر در لن انات حزب در ١٩١٧ اکت  و نوس

سم در يک . کرد  سنتی منشويسم را نيز زنده میۀکه نظري شش ماه قبل از آن، بل" پريلاتزھای "مقابل  از سوی ديگر مخالفان سوسيالي
ن جوھر . گرفتندب در ساير کشورھا به ھر قيمت قرار میکشور در مظان اتھام آوانتوريسم عجوالنه برای تسريع انقال اعالم شد که اي

د، . ھم آن را محکوم کرده بودلنين  است که تروتسکی" انقالب مداوم" رين جدي ای دکت سر ستالينآسان بود که بر مبن وان مف ه عن  را ب
ه در مقاباواقعی بلشويسم و لنينيسم و مخالف سانی ک ين ک وان وارث ينل ن او را به عن د، لن سم را منکر شده بودن رده و بلشوي  مقاومت ک

  ».ترسيم نمود
  )ی شوروی ، فصلی از مجلد ششم تاريخ روسيهکار.اچ.ای از ئینقل به مضمون و بازنوشت خالصه(

اه۶٠ ۀدر شمار" ستالين ۀمسأل" تحت عنوان یا طی مقالهلوچيوکولتیدر ھمين رابطه  و ۀنام م و لفت روي  New Left( تئوريک ني
Review ( از پيش ثابت شده ۀ به عنوان يک فرضي-به موضوع سوسياليسم در يک کشور پرداخته و از موضوع جھانی شدن انقالب 

  : کولتیبه نظر .  سخن گفته است-ھا نزد بلشويک
ه و رفقايلنين  حزب بلشويک موجبات قيام را فراھم کرد و قدرت را در دست گرفت، ١٩١٧ اکتوبرھنگامی که در « ش معتقد بودند ک

اد. ستاين اولين گام در يک انقالب جھانی ه روسيه از لحاظ درونی آم ن خاطر ک  يک انقالب ۀشروع اين پروسه در روسيه نه به اي
ودهنگ جھانی اول، شکست نظامی، گرسنکه به خاطر ويرانی عظيم ناشی از جسوسياليستی بود، بل دبختی عميق ت ود کگی و ب ا ب ه ھ

ود آورد ه وج يه ب ری در روس شور ديگ ر ک يش از ھ اعی و سياسی را پ ران اجتم سم در ف. يک بح قوط تزاري  يک ١٩١٧ روریبس
 روسيه و در اختيار گذاشتن مايحتاج ۀجمھوری بورژوا دموکراتيک نامطمئن و پرنوسانی را به وجود آورد که در اصالح فجايع جامع

ا ھا میھا معتقد بودند که حزب آنولی بلشويک. وان بودھا ناتگی برای توده زندۀاولي ستی را حت تواند به قدرت برسد و انقالب سوسيالي
ر آن. برد، آغاز کندگی رنج می در روسيه، که از عقب ماند ار ديگر ب ه در سال چهچون جنگ جھانی اول يک ب ان شده ١٩٠۵ ک  عي

ود، ت ردأب د ک د. کي اطر عقب مان ه خ ا ب يه دقيق یًروس ل گ وان قاب ه عن د ب ه بودن م آميخت ه درھ دی ک ديمی و جدي ضادھای ق ع ت اش و جم
  . کرد میئیخودنما" ترين حلقهضعيف"انفجارترين نقطه و به عنوان 

شرفتۀبرد و پروساگر اين حلقه بشکند تمام زنجير را با خود می سريع می ۀ انقالب در کشورھای پي ا را ت دصنعتی اروپ  یاپروسه. کن
  . گردد آغاز میالمانکه از 

ه . پس ھدف آنان تنھا به ثمر رساندن انقالب در يک کشور به خصوص نبود زار ک وری ت اد عظيمی ھمچون امپرات حتا کشوری با ابع
لقط يک انقالب روسی به حساب نمیھا در روسيه فانقالب بلشويک. ھدف آنان انقالب جھانی بود.  گسترده بوددر دو قاره ه آمد ب ه ب ک

ه حساب می ان ب ا و جھ دعنوان اولين قدم در راه انقالب در اروپ د. آم وان يک پدي ه عن ا ب ن انقالب تنھ ان ۀاي رای آن  روسی اھميتی ب
  . ش نبودًداشت و اصوال امکانی برای بقاين

ورد ھای مخصوص گیدی خود و يا برای ويژ انقالب در آن شروع شده بود به خوۀپس کشوری که پروس ی آن م ا سرنوشت مل ش و ي
ا محور در اين سال. که به عنوان پايگاھی برای شروع يک تحول جھانی مورد نظر آنان قرار داشت ھا نبود، بلتوجه بلشويک ھا اروپ

يدجھان بود و يا حداقل اين طور به نظر می ي. رس اور و عۀاگر انقالب از روس ده می قب پھن د و در مان دا کن انتوانست اشاعه پي ، الم
        .    کرد میتغيير و ايتاليا به پيروزی برسد محور کل دنيا نگریھاتريش، 

ا چيزی که امروز تعجب گذشته،ۀبا نگاھی به تجرب ر ج ا ب شويکئیآور است زحمات زياد و عزم پ ه بل ه آن در  است ک ا توسل ب ا ب ھ
شويکحقيقت جالب توجه در اين جا سخت. ژيک را انتخاب کردنديستراتيد مدت کوتاھی اين د ه گيری خشک بل دادن ھيچ گون ا در ن ھ
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د١٩ھای آخر قرن در سال. امتيازی به ناسيوناليسم بود وان يک اي ه عن وژی خارجی  مارکسيسم نه فقط ب اريخی و -ئول ه از لحاظ ت  ک
ژهأکه به عنوان رد آشکار ھرگونه مل شد ب وارد روسيه-فرھنگی در اروپا رشد کرده بود  يه و راه وي  یاموريت خاص مختص روس
ه پلميک. برای رسيدن به سوسياليسم بود افی است ک د فقط ک ينھای تن مپلخانف و لن اد آوري ه ي سم ب ه پوپولي ين ھسته.  را علي ھای اول

د در م ه وجود آوردن ار سوسيال دموکرات را ب دا حزب ک ه بع شًمارکسيست ک ه ري تانه ک شات اسالو دوس ا گراي  عميقی در ۀخالفت ب
گ ع جن اھی موض تند و گ يه داش گ روس ه و انقالب فرھن یييجويان اذ م ی اتخ طح سياس اعی در س د، از اش ربۀکردن یگرا راه غ  ئ

)westernization (اعی کشور نمی. ھيچ کوتاھی نکردند ه ارزشرشد اقتصادی ـ اجتم دوی روسيتوانست ب ذار ۀھای ب ادری واگ  م
يه" ئیگی آسياعقب افتاد"ھای ناشی از عالج مرض. داریيعنی رشد سرمايه.  به معنای صنعتی شدن بودتوسعه. شود زاری، روس ی ت

ه  سرمايهۀتوسع. علوم و تکنولوژی غرب بود درن کارخان ای م دن پرولتاري ه وجود آم ه آن خود موجب ب . شد  میئی داری صنعتی ک
ين داشتند در پژوھش تاريخی مسألهھای روسی به اين  تعھدی که اولين نسل مارکسيستۀئولوژيک و حد و اندازکيد ايدأاھميت اين ت  لن

  . داری در روسيه اختصاص داده شده بود به ثبت رسيدکه به رشد روابط سرمايه
رين دھ س در آخ ستۀپ وزدھم مارکسي رن ن د ق اذ کردن واری را اتخ ع دش ی موض ای روس ک (ھ ه در پلمي تفادک ورد سوءاس ا م  ۀھ

گرچه در . شد بورژوازی ليبرال ھم حمايت میۀ سريع صنعتی شدن بود که به وسيلۀکه ھمان دفاع از پروس) ھا قرار گرفتپوپوليست
د. ھا اھداف گوناگون و دورنماھای مختلفی وجود داشتميان مارکسيست زیۀاي ن موضع آن چي ر اي اکم ب شه و س اساسی ح ه ري ت ک

ری می کارگر به ثمر میۀ طبقۀانقالب سوسياليستی انقالبی است که به وسيل. دھد  را تشکيل میمارکس تمام تفکر ۀھست -رسد و رھب
ائیانقالب سوسياليستی يک رھا. کندداری صنعتی رشد می که خود با رشد سرمايهیاطبقه. شود ن رھ ی اي شريت است، ول  ئی کامل ب

ار، "ُتشکيل کارگر کلکتيو"و " اجتماعی شدن کار"نه تنھا . روط تاريخی و مادی استمستلزم ش روی ک ، نه تنھا رشد وسيع بازدھی ني
يلکه ھمچنين زوال محدوديت بل ه وس اد شده و ب انی ايج ازار جھ درن و ب د صنعتی م  ۀھای محلی و بنگاھی که فقط در چھارچوب تولي

را آن. ماند نيز پا در ھوا میمارکسياب اين دو شرط اساسی کل تئوری آيد، در غامپرياليسم به دست می ا يک صحنزي  انقالبی در ۀھ
ه  آنهتواند تحقق يابد و به عالوالمللی می آورند که در آن وحدت بشريت و کمونيسم بينجھان به وجود می ز ب ا يک عامل انقالبی ني ھ

  . يعنی کارگر و تکنسين مدرن: مربوط است) Rational(قالنی ھای کار علمی و عآوردند که به پروسه وجود می
اد ھای روسی به زودی شروع به پيوند زدن يکھای اول قرن بيستم مارکسيستدر سال ا ايج ع حت سری مشخصات و در بعضی مواق
يش فرضتغيير داتی در اين سيستم پ ان می. ھای اساسی کردن دآن ال اھداف سيبايست دي اه خود را در قب ر ِاسی اجتماعی متمرکز گ ب
ه طور مأکرد خود تصحيح سازند تا ث عمل روی انقالبی ب وان يک ني ه عن د و ب اع معاصر روسيه گذارن ثر ؤثير عميقی بر روی اجتم

  . عمل کنند
يلاولين و يکی از مھم ه وس ه ب ود ک وبنی از حزب ب ين ۀترين اين مشخصات البته درک ژاک دلن ين درکی ٣. معرفی گردي حزب  در چن

اج مارکسيست. به عبارت ديگر يک پيشرو بسيار متمرکز. شد" ئیانقالببون حرفه"يا " حزب کادرھا" ن احتي -مشکل نتوان فشار و اي
ژ زاری در آن عمل میۀھای روسی را به خاطر شرايط وي تبداد ت د تحت اس ه حزب باي انونی ک ر ق رد درک نکرد اتمسفر غي يک . ک

ام  بحثتغييرم در اين مورد، ئيگو ديگر يا بھتر است بۀمشخص ا آن ھنگ ه الاقل ت ود ک ھای حساس حول طرح مارکسيستی کالسيکی ب
ا دو مرحل. شد نسبت داده میمارکسبه  ستی - انقالب ۀبه موجب اين بحث، صحبت از دو دوره و ي ورژوا دموکراتيک و سوسيالي  - ب

ت أ مورد نظر در اين جا حتا بيشتر از شرايط مشخص روسيه نشۀمسأل. بود تاريخی مطرح ۀ مشخص به ھم پيوستۀی دو مرحلابه معن
ام مسألهولی مقياس انحراف در اين . گرفت می ديستراتً آن قدر بود که عميقا بر تم ارگران تۀژی و آين ه خاطر . ثير گذاشتأ حزب ک ب

يم  رشد ضعيف سرمايه حتا اگر از-ھای قانونی خصلت استبدادی رژيم تزاری و نبود ھيچ نوع آزادی م صحبت نکن  -داری صنعتی ھ
ورژوابايستی در محيطی عمل میحزب مارکسيست می د ئیًکرد که عموما چنين پذيرفته شده بود که در ھر شرايطی يک انقالب ب  باي

                                                 
 نـه فقـط بـا    لنـين  به وضوح نشان داده است كـه  " كارگر و چه بايد كردةطبق" ةنگارنده در مقال.  استلنين "چه بايد كرد" مبتني بر درك وارونه از     ئيچنين تفسيرها . 3

كـه حتـا پـس از پيـروزي سياسـي انقـالب         توافق نظري و عملي نداشت بل- ئي از طريق حزب انقالبيون حرفه-نكيستي كسب قدرت سياسي هاي ژاكوبني و بال     روش
   .   كشور بودةهاي كارگري حزب و تضعيف شوراها در مصادر تصميم گيري و اداراش از خالي شدن پايه تمام نگرانياكتوبر
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ن انقالب مسألهپس . قبل از انقالب سوسياليستی به وقوع بپيوندد ال اي ورژوا اين بود که يک حزب مارکسيست در قب م رشد ئیب ه ھ  ک
   کارگر را در بردارد، چه موضعی بايد اختيار کند؟ۀدھی طبق داری و ھم تقويت و سازمانروابط سرمايه

  
  !شوندھا به مارکس آويزان میوقتی که منشويک

ه در ح. استمارکس ھای معاصر ايرانی آويزان شدن از ھای صد و بيست سال پيش روسی و منشويکفصل مشترک منشويک الی ک
ا درخشان أبلشويک ھا به ت ز ساده ام ينسی از ت د و در  تاکتيکلن ل مشخص از شرايط مشخص اخذ می کردن ھای خود را در تحلي

در کالبد ايشان حلول کرده بود و دستور می مارکس برد سياست روح ھا چنين می نمودند که در پيش حال می زيستند؛ منشويکۀلحظ
اط داشت و مارکس با روح خانفپلهگويا ! نوشت" گروندريسه"مه به کلمه از روی داد که تاريخ را بايد کل ين ارتب لا و تزھای لن  پري

  ! رشد نيروھای مولده را ارتداد می دانستندۀھای مقدسی بودند که دست بردن به قدرت سياسی بی اجازيک انقطاع و ارتداد از آيه
يعا اي مارکسيست١٩٠۵تا حدود  صادی عقب ًھای روسی وس ستی در کشورھای از نظر اقت ه انقالب سوسيالي تند ک ول داش ز را قب ن ت

ای صنعتی اقليت محدودی را شامل می ه در آن پرولتاري يه ک ل روس اده مث ورژواافت د و انقالب ب ود ئیش ته ب وع  نپيوس ه وق وز ب  ھن
ه در روسيه انقالب فقط میآنان استدالل می. پذير نيست امکان د کردند ک ورژواتوان ط  سوسيال دموکراتۀ باشد، پس وظيفئیب ا فق ھ
  .توانست حمايت از بورژوازی باشد و نه به سرانجام رساندن انقالب خودی می

رال و خودداری . ھا بر صحت اين تز اصرار داشتند فقط منشويک١٩٠۵اما بعد از سال  ورژوازی ليب ه حمايت از ب شويکی ک خط من
يل" پاک نگاه داشتن دستان خود"حزب سوسيال دموکرات به منظور  ه وس ول داشت، ب دگاه ۀرا قب بش يسترات دو دي ژيک ديگر در جن

رار گرفت١٩٠۵کارگری روسيه در حين انقالب  ورد مخالفت ق ان . " م ارگران و دھقان اتوری انقالبی ـ دموکراتيک ک ينديکت و " لن
  . ف بودنداين دو ديدگاه نيز با ھم مخال. تروتسکی" انقالب مداوم"ديدگاه 

شرو-ھا  در مخالفت با منشويک-چه که در ھر دوی اين مواضع آن ود نقش مثبت و پي ورژوا ئی مشترک ب ه در خود انقالب ب ود ک  ب
داز. شدھا داده می دموکراتيک به سوسيال دموکرات ه ان ن دو ب ين اي ا يکۀاما اختالف ما ب سائل ب اير م ه در س ود ک اد ب افی زي ديگر  ک

ورژوا میلنين. متضاد باشند ه آن انقالب ب ه ئیپنداشت که حزب بايد مشوق وحدت انقالبی کارگران و دھقانان باشد، به طوری ک  را ب
رای يک دور.  را برای انقالب سوسياليستی فراھم آوردثمر رساند و زمينه ه ھر حال ب اريخی يک ۀدر حالی که اين پروسه ب  کامل ت

ان استۀ، که اين به خاطر سلط باقی خواھد ماندئیانقالب بورژوا ه تروتسکیاز سوی ديگر .  دھقان ان حال ک ه در ھم ود ک د ب  معتق
د در آن نقطه،  داشته باشد، نمیئیپرولتاريای روسيه بايد دھقانان را به طرف خود جلب کند و رھبری آنان را در انقالب بورژوا توان

ل انق. اين پروسه را متوقف نمايد رای تکمي ا ب ورژواپرولتاري ا انقالب خود را در يک پروسئیالب ب اگزير است ت ه ناچار ن ر ۀ ب  غي
  . آغاز کند) پيوسته(مقطع 

يهۀمسألگرچه ھر دوی اين خطوط به خاطر برخورد به . درک يک نکته در اين جا مھم است ه  انقالب در روس د ولی ب ه وجود آمدن  ب
يش انی را پ ل در سطح جھ تندھر حال يک نوع حمايت و تکمي ن چارچوب .  فرض داش ه جای در نظرگيری اي ن خطوط ب ه اي اگر ب

ر عملی میۀ جامعۀجھانی فقط در محدود اری و غي در آن صورت . شوند روسيه آن زمان برخورد شود، در آن صورت ھر دو اختي
برای استقرار رژيمی که به خاطر يعنی . بودی متشکل کردن پرولتاريا برای رھبری انقالب بورژوا دموکراتيک میاخط لنينی به معن

ی حمايت از يک ا به معنتروتسکیاز سوی ديگر موضع . بردداری پرولتاريای خود رنج می  کارمزدی و استثمار سرمايهئیفرماحکم
ای صنعتی به انقالب سوسياليستی در کشوری ئیاز انقالب بورژوا) مداوم(گذار غير مقطع  ه پرولتاري د يک جز بود ک ه مانن ره اش ب ي

ذ. ود از دھقانان واقع شده بود نامحدئی درياۀدر محاصر یمع ز عل ن دو ت ا و اختالفرغم محدوديتلک اي ًشان مخصوصا در قالب ھ

  :  دارای اھميت و خالقيتی ھستند که به شرح زير است١٩٠۵انقالب 
دی که حزب روسی خود را در آن محصور يافت طرح يھا تضاد واقعی و اصلھر دوی آن« ر يک حزب . کردن ن طراحی مبتنی ب اي

ن ھدف، در . نمودًانقالبی سوسياليستی در کشوری بود که برای چنين انقالبی کامال نارس می ه اي ل ب رای ني ه ب با اين وجود، حزبی ک
ود آميز به وجود آمد نه از روی اتفاق، بل  به ظاھر اشتباهیاچنين زمينه اريخی ب ل عميق ت ضاد در ب. که به خاطر دالئ ن ت ا اي رخورد ب
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امال توضيح  سم ک ستی امپريالي وری لنيني د در تئ د سال بع ه چن ًاصلی، اين دو موضع به طور ضمنی حاوی نکات جديد تحليلی بودند ک

 بنابراين رھبری انقالب. توانست باقی مانده باشداولين اين نکات آن بود که ديگر در قرن بيستم يک بورژوازی انقالبی نمی. داده شدند
يل  که چنين انقالبی میئیبورژوا دموکراتيک در جا ه وس ودۀبايست ب اب ب ل اجتن ر قاب رد غي ا صورت بگي ل .  پرولتاري ده، تحلي ن اي اي

ل المان را در مورد تاريخ مارکس ه در آن تحلي ورژوازی مارکس نوين تصحيح کرده و گسترش داد، ک ان از ضعف و عجز ب  در الم
 اول ۀگی آن از نکت نوين دوم که تازۀنکت. صحبت کرده بود) يونکرھا(ش با اشرافيان الب خود و بريدن پيمان انقۀمسألرو شدن با روبه

دا د ابت ا نباي ستی حتم ه انقالب سوسيالي ن فرضيه ک ود در اي شتر ب م بي شرفت- در غرب ءًھ وع -داری  سرمايهۀ در کشورھای پي ه وق  ب
د ی عقبتواند در کشورھاکه می بپيوندد، بل ل و مراکز ۀمان ونی خود کشورھای متروپ اطق پيرام ا از من د و حت ه حرکت درآي  شرق ب

ًچه که بعدا  را برای آنيعنی زمينه.  از امپرياليسم بودلنين تحليل ۀاين تز تا حدی پيش زمين. شدحساس سيستم شروع شود، خالصه می

رين نقطه  ً سيستم جھانی لزوما پيشرفتهۀ بر طبق اين نظريه قابل انفجارترين نقط.خواند، آماده کرد" رشد ناموزون" آن را قانون لنين ت
یداری  ترين حلقه از نقطه نظر سرمايه تواند ضعيف عکس میهکه ب نيست بل ه عل ن حلق ا اي د از قابليت ش میرغم ضعفباشد، ام توان

  ».ر دو تضادھای کھنه و جديد را در خود مجتمع داردًدقيقا به اين خاطر که ھ. انقالبی و نيروھای انفجاری غنی باشد
  

  انقالب زودرس يا کودتا؟ 

وبرو به تبع آن طرح اين موضوع که انقالب " انقالب زودرس يا نارس "ۀدر پاسخ به نظري ستی"، اکت ی بالنکي ا حرکت ا ي ود، " کودت ب
داری مترصد اين فرصت است که عروج سرمايه" ارسانقالب ن "ۀرسد که نظريبه نظر می. مباحث بسيار مبسوطی مطرح شده است

ز از سوی طيف-چنين مواضعی . ندازدھا بي  و بلشويکلنيندولتی و در نھايت بحران و فروپاشی شوروی را به گردن  وز ني ه ھن - ک
شويک  اعتبار خود را از تحليل-شود   از چپ ھواداری میئیھا ه طور مشخص ھای من ا و ب ه استپلخانفھ ھای رچه پاسخگ.  گرفت

عۀ به اندازکائوتسکی و پلخانف به لنين رای جم ه ب ن ھم ا اي سنده و راھگشاست، ب افی ب ل ساده  ک ه تحلي ن بحث، ب دی اي ل  از یابن داني

  :زنيم  تکيه میسعيد بن
ه و از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی به بعد، يک تز بين مدافعان مارکسيسم به ويژه در کشورھای آنگلوساکسون دوب« وام يافت اره ق

الب  ه انق ن ک وبرآن اي تاکت ع رخ داده اس يش از موق را پ وم است زي ر محک ا آخ شا.  از اول ت ه من ن است ک ت اي ه یواقعي ز ب ن ت  اي
وی در آن .  به بعد١٩٢١ از کائوتسکی ئیھاھای روسيه و نيز در تحليليعنی در گفتمان خود منشويک. گردد ھای پيشتری برمی زمان

چه   به آن"خود محدود کردن"ھا حس شد از ريختن خون و اشک و از ويرانی اجتناب کرد، اگر بلشويکچه قدر می: "نوشت زمان می
شاين جا کسی را می.  فوق به نحو عجيبی پر معناستۀجمل." اين است کاراستادانه. ست را دارا بودند قابل دسترسی  ۀبينيد که عليه اندي

نمايد که به ميل خود حرکت تاريخ و شتاب آن  ما در عوض حزبی استاد، مربی و آموزگار را تصور میکند، ا حزب پيشتاز مجادله می
د مبارزات و انقالب فاقد منطق خاص خويشئیتوگو. کند ن میييرا تع ا سر میوقتی انقالب. ان ند، ھ ا را   اگر بخواھيم آنرس خود "ھ
سألهايم و آن وقت ديگر رارگرفتهبينيم در اردوی نظم مستقر قکنيم به سرعت می" محدود ه اھداف حزب م ن نيست ک ر سر اي خود " ب

ا و نوسکهبدين ترتيب است که اقدام ابرت. ھا محدود خواھند شدھای تودهکه بدين معناست که آرمان بل" محدود شوند ه کشتن ھ ا ب رزا ھ

   .کنند جلوه می" خود محدود کردن"ی ممتاز ھاھمچون نمونه) المان(وپارکردن شوراھای ايالت باوير  و لتلوکزامبورگ 
ده  یاشود که تاريخ پديدهناپذير به اين ايده منجر می در حقيقت، اين استدالل به صورتی اجتناب نظم و قاع امال م ل ساعت، من ًست ک د مث

وحی يک جبرگرااين استدالل به ساده. دھد، درست سر وقت ش رخ میکه ھر چيزی به موقع یل ارئ اطع ت ديخی می ق ا ٤انجام ه غالب ً ک

ه ھا را بدان سرزنش میمارکسيست ه گون ای آن را ب زی روبن ای ھر چي د نگاتنگ مشخص می تیاکنند که معتقدند زيربن ده . کن ن اي اي
شان میکه سرشار از حوادثی کند که تاريخ ھمان سرنوشت نيست، بل گی اين واقعيت را نفی میسادب ات را ن ی از ممکن ه طيف -ست ک

                                                 
. داري، پـيش از ايـن سـخن گفتـيم     كيد بر فروپاشي ناگزير سرمايهأي حاكم بر انترناسيونال دوم با تها  و انديشهماركستيويسم در افكار هاي پوزي در مورد برخي ريشه . 4
 ماركسيـسم  گوينـد  مـي " در مبحـث    ايگلتـون .  ارجاع داد  " حق داشت؟  ماركسچرا  " تحت عنوان    تري ايگلتون توان به آخرين كتاب       مند را مي     عالقه ةالجمله خوانند   في

  .  كند  منتزع و در عين حال منتسب ميماركس تفسيري و بنيابيني از ة پوزيتيويسم را مطرح و به شيوةمسأل " استئينوعي جبرگرا
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د ل. دھن ستند، ب ی ني ه يقين والتی ک ی تح شان م ات را ن ی از امکان ق معين ه اف د ک ون يک . دھن يه آن را چ الب روس ازيگران انق ود ب خ
ا  مجزا و منفصل در ذھن نداشتند، بلئیماجراجو انی میئیکه آن را چون گامی نخستين در راه انقالب اروپ د  و جھ ھای شکست. ديدن

  .  چيزی نبود که از پيش رقم خورده باشدالمان اسپانيا، تحوالت انقالب چين، پيروزی فاشيسم در ايتاليا و  يا جنگ داخلیالمانانقالب 
دگاه منطق درونی  ابد، حال آني یی دادگاه تاريخ شباھت مأصحبت کردن از انقالب زودرس، بدين نحو، به يک اعالم ر د از دي ه باي ک

ا يکئیھامکش و سياست کش ه ب ر   ک ه داوری نشستديگر درگي دگاه، شکست. ھسستند ب ن دي تباه  از اي ا و اش ات خط ه معنی اثب ا ب ھ
چه اھميت دارد اين است که گام به گام در ھر  آن. علت اين است که ھيچ داوری نھائی وجود ندارد. که دليل حقانيت نيست نيست، چنان

اری، عھدناممانند نپ، جمعی کردن يا کلکتيويزاسيون (گزينش بزرگ و دو راھی عظيم  ان ۀاجب پانيا، الم ی اس  ـ شوروی جنگ داخل
رای  کند و امکان می چه قابل فھم بودن گذشته را حفظ می اين است آن. مسير تاريخ ممکن ديگری ترسيم شد) پيروزی نازيسم ه ب د ک دھ

  . آينده از آن درسی گرفته شود
ريم و صريحا  فالکتۀ و منسوب کردن کليشايد اين نيز مھم باشد که در برابر اھريمنی جلوه دادن انقالب ه آن، موضع بگي ًھای قرن ب

ار و متمرکز در يک سرزمين ٣٠ست که طی ًم که اتحاد شوروی مسلما کشوریئيبگو  سال شاھد بيشترين مرگ و ميرھای خشونت ب
د   ارقام آن بحث میۀمروز درباررخين اؤ که م-ھا ميليون مرگ و نابودی را حساب و کتاب اين ده توان بیمعين بوده، اما نمی ه -کنن  ب

داخالت خارجی انی دوم انقالب نسبت داد، از جمله تلفات ناشی از جنگ جھانی اول، ناشی از م ات جنگ جھ ا تلف ی ي ا، جنگ داخل . ھ
ات ناشی از  سلطنت طلبۀھا و تلفات ناشی از مداخلھمان طور که در دويستمين سالگرد انقالب فرانسه غير ممکن بود که رنج ان يا تلف

  . نوشت١٧٨٩ھای ناپلئونی را به پای انقالب  جنگ
ه در کانتبد نيست در اين روزگار بازگشت ارتجاع، اين چند سطر مشھور از  يم ک ادآوری کن دوری ١٧٩۵ را ي  در اوج ارتجاع ترمي

در طبيعت انسان يک ) انقالب(زيرا اين پديده . شود  در تاريخ بشريت ديگر فراموش نمییاچنين پديده: "نوشته است) انقالب فرانسه(
د  بينی و ظرافت داشته باشد نمی  ظھور رسانده که ھيچ سياستی ھر اندازه ھم که باريکۀ را به منصئیاستعداد، يک قابليت پيشرو توان

يش د و متصاعد سازد آن را از حرکت پيشين حوادث پ ر اصول درون. بينی کن ا ب ه بن ا طبيعت و آزادی ک سان تنھ وع ان وق در ن ی حق
ه البته اين که در چه زمانی رخ دھد نامعين می. اند که آن را اعالم کننداند اين صالحيت را داشتهجا گرد آمده يک -ماند و ھمچون واقع
اسی ملتی اما ھر چند ھدف مورد نظر از اين حادثه، ھنوز امروز به دست نيامده، حتا اگر انقالب يا رفرم در قانون اس. ست محتملیا

دتی  ا گذشت م ر ب ا اگ د و ي ه شکست بينجام شيندست آخر ب ه روال پي زی ب ان، ھر چي ازگردد از زم ه برخی از (ش ب ان طور ک ھم
م است و . شود فلسفی ھيچ چيز کاسته نمیئیگو از قدرت اين پيش) کنند مداران امروز چنين می سياست يش از حد مھ ه ب زيرا اين حادث

افع ا ا من د ب يش از ح ر ھمب يع ب د وس يش از ح وذی ب ه است و نف سانيت درآميخت سته است آن را در    بخشۀن ه شاي ان دارد ک ھای جھ
  ." ھای نوينی از اين دست، آن را به ياد بياوريمھا محسوب داريم و در تالش  خلقۀھای مناسب جزو عناصر خاطر موقعيت

-۶٣:، صص٧:سامان نو، ش(» .ز تکان داد برای ابد از تاريخ زدوده شود رو١٠چه دنيا را طی  تواند باعث شود که آنھيچ چيز نمی
  )    ١٣٨٧، زمستان ۵٩

ل ۀ را در دو عرصاکتوبر سوسياليسم در يک کشور، انقالب تيژیاترستوان گفت که در مجموع می ه مسيری تقلي ی و خارجی ب  داخل
ه دولتی در سطح داخلی سوسياليسم ب. گرايانه و در نھايت رويزيونيستی کشيد ارمزدی ب د و لغو ک اعی کردن وسائل تولي ه جای اجتم

ردن  یسرمايه(ک ژه در زمين و صنعتی) داری دولت ه وي تۀسازی ب ل ياف سم غرب تقلي ا امپريالي در سطح .  صنايع نظامی و رقابت ب
 و ايجاد اختالف و نگریھواکی و  و چک و اسلالمان و ولندپھای اردوگاھی به خارجی نيز انترناسيوناليسم کارگری تا حد لشکرکشی

ا ٥ و انحالل کمينترنئیانشقاق در احزاب کمونيست اروپا ل و روزولت و سازش ب ان و تچرچي سيم جھ ان وأ و تق  عقب رسااسيس پيم
  . نشست

  ١٣٩٧ ]دلو[ بھمن٢٢دوشنبه    ....ادامه دارد
 ا
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