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   نظريه ستالينی انقالب جھانی
  در حال نوزائی» سپيده ھای سرخ«تقديم به ) ُکبا، ستالين(يچ جوگاشويلی مناسبت سالروز تولد يوسف ويساريونوه ب

*  

اين تصور نادرست از آن ناشی می . را ھنوز ھم با نام تروتسکی مرتبط می دانند» انقالب جھانی«بسياريھا عبارت 

در پيوند مستقيم با » مداومانقالب «بر تدوين نمود و مفھوم ورا پيش از انقالب کبير اکتانقالب مداوم شود که او نظريه 

 تروتسکی ۀکه به جوانب مختلف نظري بدون اين.  ساختمان سوسياليسم قرار داشتۀژيک انقالب و اداميمسائل سترات

 سازندگی سوسياليستی، عبارت از ناممکن ۀبپردازيم، الزم به يادآوری می دانيم که مضمون اصلی اين نظريه در عرص

تروتسکی عقيده داشت که، انجام انقالب سوسياليستی در يک . يک کشور جداگانه می باشدبودن ساختمان سوسياليسم در 

 اين است که نيروھای ئی بورژواۀاو تأکيد داشت که يکی از علل اصلی بروز بحران در جامع. کشور عاقالنه نيست

ليستی به معنی واقعی کلمه، بدين ترتيب، انقالب سوسا. مولده اين جامعه ديگر نمی توانند در چھارچوب ملی بگنجند

. تداوم می يابد و پيش از برقراری نظام نوين اجتماعی در مقياس جھانی، نمی تواند رسالت خود را پايان يافته اعالم کند

ھم پيوسته است که پيروزی سوسياليسم در يک کشور جداگانه ممکن ه قدری واحد و به او اعتقاد داشت که جھان ب

تروتسکی و ھمفکران او به .  خفه خواھند شدھا ديگر کشورۀ محاصرۀای شوروی در حلقچرا که جمھوريھ. نيست

حل تضادھای دولت کارگری با «: تروتسکی می نويسد. نيروی انقالب جھانی بيش از نيروی خلق خود باور داشتند

 او به قدرت اين ناباوری. »اکثريت دھقانی جامعه در يک کشور عقب مانده، فقط در مقياس جھانی ممکن است

پرولتاريای کشور خود و خصومت آشکار با دھقانان به عوامل زيادی از جمله، به عوامل شخصيتی و توازن طبقاتی 

تروتسکيسيتھا روحيات روشنفکران ). می دانيم که تروتسکی سالھای زيادی در مھاجرت زندگی می کرد(بستگی داشت 

ه آنھا ب. تند که ساختمان سوسياليسم، به کار عظيم سازندگی نياز داردخرده بورژوازی را نمايندگی می کردند و می دانس

که از مکانيزمھای  اما، زمانی. منظور برافروختن آتش انقالب جھانی فقط به عبارت پردازيھای آتشين بسنده می کردند

يدند و ضمن خواندن ميان می آمد، آنھا يا سياست حزب را به نقد می کشه مشخص برافروختن آتش انقالب جھانی سخن ب

يأس و با اذعان به ناتوانی خود در ساختن سوسياليسم، حزب و خلق را به بی عملی متھم می نمودند و يا با »  ھایتآي«

 با جھان بورژوازی و شکست ئی پيشنھادھای ماجراجويانه برای حل مسائل، دولت پرولتری را به رو در روۀارائ

زيرا، مفاد آن ھيچ مورد عملی برای . نام داد» تئوری انتظار«ر شرطی می توان طوه اين تئوری را ب. فرامی خواندند

  . حزب و خلق شوروی ايجاد اختالل می کردۀسازندگی در برنداشت و فقط در کارھای سازند
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ای اين ديدگاھھ.  مقابل چنين نگرش به چشم انداز ساختمان سوسياليسم، انواع ديدگاھھای ديگری ھم وجود داشتندۀدر نقط

 امکان ساختن سوسياليسم در يک کشور ۀ در بارستالينديگر چشم انداز ساختن سوسياليسم، ھمان آموزه ھای لنين و 

  .جداگانه را مد نظر قرار می دادند

 را ستاليندر ادبيات شوروی اغلب نظريه امکان ساختن سوسياليسم در يک کشور جداگانه را با نام لنين مرتبط دانسته، 

لنين استدالل می کند که چون «: آمده است» تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی«، در کتاب مثالً . ردندفراموش می ک

سوسياليسم در دوران امپرياليسم نمی تواند ھمزمان در ھمه کشورھای سرمايه داری پيروز شود، امکان پيروزی آن در 

، مرتبط دانستن اين نظريه فقط با نام لنين اشتباه اما از ديد ما.  درست استاين استدالل کامالً . »يک کشور ممکن است

 پيروزی ۀن کرد، اما طرح موضوع بدينگونه صحيح است که لنين فرضيييلنين اصول اساسی اين نظريه را تب. است

  . آن را تا حد نظريه فرارويانيدستالين در يک کشور جداگانه را مطرح ساخت و ءسوسياليسم ابتدا

 مرتبط ستالين امکان ساختن سوسياليسم در کشور جداگانه را فقط با نام ۀواھد بود ھر گاه نظريھمچنين اين ھم اشتباه خ

 نامتوازن کشورھای ۀ تئوری امپرياليسم لنين و قوانين توسعۀله را بر پايأ اين مسۀ مالحظات خود در بارستالين. بدانيم

 نامتوازن کشورھای سرمايه داری در دوران ۀ توسعھمانطور که در باال گفته شد، قوانين. سرمايه داری استوار ساخت

از اين می .  تاريخی فراھم می سازدۀ سريع کشورھای عقب مانده را در کوتاه ترين دورۀامپرياليسم، زمينه ھای توسع

وقوع ه نجا بآو در » بلوغ نمی يابد« تکاملی سرمايه داری ۀتوان نتيجه گرفت که انقالب سوسياليستی در شرايط توسع

و اين، به پيروزی انقالب سوسياليستی در کشور . ی پيوندد که تضادھای جھان سرمايه داری به اوج خود می رسندم

ی انقالب جھانی در پی پيروزی سوسياليسم در کشور جداگانه ستالين نظريه ۀشالود. نچندان توسعه يافته منجر می گردد

  :اين نظريه می پردازيمدر اينجا، به بررسی . را اين حکم لنينی تشکيل می دھد

اول، امکان ساختمان سوسياليسم در يک : دقت مورد توجه قرار داده له را بأجھانی بايد دو مسی انقالب ستاليندر نظريه 

  .کشور جداگانه و دوم، پيروزی سوسياليسم در کشور جداگانه

  

ن ساختمان سوسياليسم در کشور ھمانطور که گفتيم، امکا. ــ امکان ساختمان سوسياليسم در يک کشور جداگانه١

، با لغو مالکيت ...پرولتاريای پيروز شده«: نوشت»  اروپاۀاياالت متحد«او در کتاب . جداگانه را لنين تئوريزه کرد

سوی ه خصوصی و سازماندھی توليد سوسياليستی در کشور خود و با جلب توجه خلقھای تحت ستم ديگر کشورھا ب

 لنين صحت کامل خود را به اثبات ۀاين سخنان داھيان. ای سرمايه داری ايستادگی نمايدخود، می تواند در مقابل دني

  .رسانيد

 :نوشت»  تعاونيھاۀدر بار«لنين در کتاب . وضوح کامل بيان شده استه مشابه اين مفھوم در آثار ديگر او نيز ب

 دست پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا با  ابزارھای بزرگ توليدی، دادن قدرت دولتی بهۀعمال مالکيت دولتی بر ھماِ «

 اينھا برای ساختن يک ۀھم... جمعيت ميليونی دھقانان فقير و ميانه حال، تأمين رھبری پرولتاريا بر دھقانان و غيره

می »  اھميت طال اکنون و بعد از پيروزی کامل سوسياليسمۀدر بار «ۀدر مقال.  سوسياليستی کامل الزامی استۀجامع

 ما، عاجل ترين، ھم از نقطه نظر اصولی، ھم عملی و ھم از نقطه نظر جمھوری ۀعاجل ترين وظيف«ه نويسد ک

  .، ايجاد پايه ھای اقتصادی نظام سوسياليستی می باشد»سوسياليستی فدراتيو روسيه اکنون و ھم از نقطه نظر بين المللی

ن سوسياليسم در يک کشور جداگانه از سوی خود از سخنان فوق الذکر لنين، می توان نتيجه گرفت که نظريه ساختما

 چگونگی ساختن سوسياليسم و ساختمان سوسياليسم ۀاما در پرتو آثار لنين ما توضيح مشخصی در بار. لنين مطرح شد

 آن ۀاين بحثھای عام، شالود.  نظام آينده می باشدۀ آثار لنين پر از مثالھا و بحثھای عام در بارۀھم. مشاھده نمی کنيم

  . توسعه دادستالينظريه ای را تشکيل می دھند که ن
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 در تشريح موضوع ساختمان سوسياليسم در يک کشور جداگانه، دستور العملھای لنينی و ديالکتيک مارکسيستی ستالين

 ۀالزم به توضيح است که از نقط. را که به او اجازه می داد لنينيسم را خالقانه توسعه دھد، راھنمای عمل خود قرار داد

 وسيله ای برای ۀمنزله ، بلکه، بئیپيروزی سوسياليسم در يک کشور جداگانه، نه ھدف نھا«ی، ستاليننظر تئوری 

ی حکايت از آن می کند که تئوری ستالين اصولی ۀاين نظري. »توسعه و پشتيبانی از انقالب در ديگر کشورھا می باشد

 انترناسيوناليستی تئوری منسجم و کامل انقالب جھانی آن را مد ۀی سوسياليسم نه نوع ملی مارکسيسم، بلکه، آموزستالين

  .نظر قرار می دھد

ن ماھيت آن ضروری ييکه در مورد ممکن و يا غيرممکن بودن ساختمان ھر نظام اجتماعی سخن بگوئيم، تع برای آن

 به پايگاه سياسی و ينستال. ن کردييدر اين صورت، می توان پايگاه ھای سياسی و اقتصادی سوسياليسم را تع. است

ه ما ديکتاتوری پرولتاريا را برقرار ساختيم و پايگاه پرولتری حرکت ب«: او می گويد. اقتصادی سوسياليسم مفھوم بخشيد

ۀ ی جامعستالين -  پايگاه سياسی لنينیۀمثابه  ديکتاتوری پرولتاريا بايد بدقيقاً . »سوی سوسياليسم را تشکيل داديم

موجوديت خود ادامه می دھد، ه تا زمانی که ھنوز يک دشمن طبقاتی ب.  کمونيسم پايدار بماندسوسياليستی تا پيروزی

معنی عقب نشينی از موضع طبقاتی و تسليم در مقابل بورژوازی جھانی ه  ديکتاتوری پرولتاريا، بۀانصراف از ايد

  . چنين تعريفی از پايگاه سياسی سوسياليسم ارائه دادستالين. محسوب می شود

اما .  کفايت می کندئیبرای اين کار فقط سرنگونی دولت بورژوا.  آسان استتشکيل پايگاه سياسی سوسياليسم نسبتاً ! ریآ

تشکيل «:  در مورد پايگاه اقتصادی سوسياليسم می نويسدستالين. تشکيل پايگاه اقتصادی سوسياليسم بسيار دشوار است

معنی ادغام اقتصاد دھقانی با صنايع سوسياليستی در يک مجموعه اقتصادی، تابع ه ب، پايگاه اقتصادی سوسياليسم

 کاالھای ۀسازی اقتصاد دھقانی به رھبری صنايع سوسياليستی، تنظيم مناسبات بين شھر و روستا بر مبنای مبادل

 ھمه سرمايه کشاورزی و صنعتی، بستن و کورکردن تمام آن معابری که از طريق آنھا طبقات و خصومت، پيش از

 و بالواسطه به از بين رفتن طبقات منتج پديد می آيد و باالخره، فراھم آوردن چنان شرايط توليد و توزيع که مستقيماً 

 ۀ ماھيت واقعی جامعۀمثابه  بستالين ايجاد شرايط برای جلوگيری از تقسيم جامعه به طبقات را دقيقاً . »می شود

 جديد تکامل راه ۀعنوان مرحله  کمونيستی بۀر تدريجی به سوی جامعييق تغسوسياليستی تعريف می کرد که از طري

  .خواھد گشود

ی داشتن امکان سلب مالکيت از امعنه اما مفھوم امکان برقراری سوسياليسم در يک کشور جداگانه چيست؟ اين، ب

يا و برخورداری از امکان سرمايه داران و ھمدستان آنھا، متحد کردن طبقات استثمارشونده در زير رھبری پرولتار

 در پاسخ ستالينبه ھمين سبب، . واقعيت پيوستنده  اينھا در کشور ما بۀھم. تشکيل پايگاه اقتصادی سوسياليسم می باشد

 سوسياليستی در کشور ما بدون پيروزی مقدماتی سوسياليسم در غرب وجود ۀبه اين سؤال که آيا امکان ساختن جامع

 ھم، پرولتاريای پيروز نمی تواند واقعاً . » استاجتناب ناپذيرنه تنھا ممکن، حتی ضروری و «: دارد يا نه، می نويسد

خودی خود ه ب.  حيات می باشدۀ ھم قادر به ادامئیساختمان سوسياليسم را در کشور خويش آغاز نکند، چرا که به تنھا

 حاکميت بورژوازی و ترميم ئید شاھد نوزا سوسياليستی بسازد، بايۀروشن است که اگر پرولتاريای پيروز نخواھد جامع

پرولتاريای پيروز با تکيه بر . آشکار سرمايه داری در کشور باشد، که به بردگی مجدد زحمتکشان منجر خواھد گرديد

  .نيروی اقتصادی و سياسی خود، مجبور و ملزم به ساختن سوسياليسم است

  

  .در اينجا ما سعی می کنيم پاسخ اين سؤال را بيابيم. يست؟معنی چه ــ پيروزی سوسياليسم در يک کشور جداگانه ب٢

  . با در نظرگرفتن دقيق اوضاع تاريخی چنين می دھدستالينپاسخ اين پرسش را 
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 ساختن پايگاه - لغو طبقات استثمارگر، ثانياً - اوالً : پيروزی سوسياليسم در يک کشور جداگانه، ھيچ مفھوم ديگری جز

ی بازگشت ناپذيری و از پيش تعريف امعنه اما پيروزی سوسياليسم را نبايد ب. ندگی ندارد نوين زۀجديد اقتصادی، شيو

ھمانطور که تجارب تاريخی نشان می دھند، بازسازی سرمايه داری در موارد زيادی اتفاق افتاده .  آن استنباط کردۀشد

در گزارش .  پيش بينی کرده بود١٩٢۶ در سال ستاليناين اوضاع و احوال را که امروز برای ما روشن است، . است

و » پيروزی سوسياليسم« مفھوم ستالين، يوسف ويساريونويچ » دموکراتيک در حزب ما- مربوط به تمايالت سوسيال«

 پيروزی بر عناصر ستاليناز پيروزی سوسياليسم در يک کشورجداگانه، . را مشخص کرد»  سوسياليسمئیپيروزی نھا«

اما، آيا چنين پيروزی را . د ملی کشور برای شروع سوسياليستی را استنباط می کردبورژوازی و سازماندھی اقتصا

 پيروزی بر سرمايه داران خود، ساختن ئیما از توانا« بدرستی می گفت که ستالين ناميدن صحيح است؟ ئیپيروزی نھا

ن کشور ديکتاتوری پرولتاريا در ی آن نيست که ما قادر به تضميامعنه سوسياليسم و ساختمان آن برخورداريم، اما اين ب

ما در «. مقابل تھديدات خارجی، خطر تجاوز نظامی و بازسازی سرمايه داری و برقرار نظم کھنه در اثر آن ھستيم

 را نشان می دھد که در ستاليناين سخنان، نبوغ . » سرمايه داری قرار داريمۀما در محاصر. جزيره زندگی نمی کنيم

 ھم ھنگام امروز ما می بينيم که واقعاً . ، احتمال شکست سوسياليسم را پيش بينی کرد١٩٢۶سالھای دور، در سال 

زندگی  «ۀ در بارئیبرای پيروزی سوسياليسم، درازگو.  نو، ارزيابی شرايط عينی ضرورت تام داردۀساختن ھر پديد

 سال پس از انقالب ٢٠  کمونيستی درۀو توھم ساختن جامع»  کمونيستیۀکردن نسل حاضر انسان شوروی در جامع

 دشمن، ۀ بھره گيری از تضادھا در جبھئیالزم نيست، بلکه، تحليل عينی و جامع اوضاع و بر اساس ھمين تحليل، توانا

 بخش تفکيک ناپذير شرايط ، ضرورت دارد و اين ھمان چيزی است که واقعاً )حتی از دشمن(تحمل و توان آموختن 

  . می شودپيروزی سوسياليسم و کمونيسم محسوب

پيروزی «: ميان می آيد، نبايد فراموش کنيم که در اين باره لنين نوشته  سوسياليسم بئیوقتی که سخن از پيروزی نھا

 لنين ۀ با نظريستالين. » کشورھا ممکن استۀ مساعی مشترک کارگران ھمۀ فقط در مقياس جھانی و فقط در سايئینھا

  : موافق بود و چنين جمعبندی کردکامالً 

ی برقراری ديکتاتوری پرولتاريا و ساختن امعنه دين ترتيب، پيروزی سوسياليسم در ميھن ما يعنی چه؟ اين بب«

  .اتکاء قدرت داخلی انقالب می باشده سوسياليسم، با عبور از عناصر سرمايه داری در اقتصاد ملی ما ب

تضمين کافی در مقابل تجاوز خارجی و دفع مفھوم ايجاد ه  سوسياليسم در ميھن ما يعنی چه؟ اين نيز بئیپيروزی نھا

  . می باشد»تالشھا برای بازسازی سرمايه داری، بر پايه پيروزی انقالب سوسياليستی، حداقل در چند کشور

از موارد فوق الذکر . ی در کليت خود صحيح است، اما در مواردی نياز به تدقيق داردستالينبه باور ما اين حکم 

 ۀ سوسياليسم، چنين برمی آيد که بايد به واقعيت انترناسيوناليستی پديدئی پيروزی و پيروزی نھا راجع بهستاليننظريات 

 ۀ است که، بايد پيروزی سوسياليسم دريک کشور جداگانه و در چھارچوب ھماو اين بدين معن. سوسياليسم اذعان کرد

ی عبور از امعنه  کشور جداگانه، ب يکۀساختن سوسياليسم در محدود. عنوان يک کل را در نظر گرفته بشريت ب

مفھوم پيروزی بر تضادھای خارجی و به ه حساب می آيد و ساختن سوسياليسم در مقياس جھانی، به تضادھای داخلی ب

  .طور کلی نظام نوين شمرده می شوده تبع آن، پيروزی تاريخی ب

نظر می ه ب. داقل در چند کشور پيروز شود می شود که سوسياليسم حئی می گفت که پيروزی سوسياليسم وقتی نھاستالين

سوسياليسم پيروز در چند کشور، ناگزير اردوگاه .  چون اين حکم در عمل تأئيد نشد، نيازمند تدقيق می باشد رسد

اما دولتھای بورژوازی، بی ترديد، برای در ھم کوبيدن اردوگاه سوسياليستی و . سوسياليستی خود را تشکيل می دھد

بدين ترتيب، می توان گفت، که ). و کردند(ه داری در کشورھای سوسياليستی مجاھدت خواھند کرد بازسازی سرماي

خطر بازسازی ھميشه باقی می ماند و حتی پيروزی سوسياليسم در چند کشور نيز نمی تواند تضمينی برای پيروزی 
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ه سوسياليستی را درھم کوبيدند، در جلو اين واقعيت که قدرتھای امپرياليستی جھان اردوگا.  سوسياليسم حساب شودئینھا

.  بدون مبارزه تسليم شدند اين کار برآمدند و کشورھای سوسياليستی نيز عمالً ۀچشم ماست و می بينيم که آنھا از عھد

از اين واقعه .  مقابل، ھمانوقت در رسانه ھای تحت تأثير بورژوازی، تبليغات ضد سوسياليستی غليان می کردۀدرنقط

 و بی بازگشت سوسياليسم فقط در صورت پيروزی در اکثريت کشورھا و يا ئینباط می شود که پيروزی نھاچنين است

بلشويکھا از «در ھمه حال، از اين فرضيه چنين برنمی آيد که .  پيدا می کنداداقل در پيشرفته ترين کشورھا معنح

از اين نظريه فقط می توان به اين نتيجه گيری . دو يا روسيه برای ساختن سوسياليسم آماده نبو» مارکسيسم عدول کردند

 سرمايه داری داشت، که با بازتوليد ۀ محاصرۀرسيد که، در روند برقراری سوسياليسم بايد تصور روشنی از وجود حلق

برای دادن پاسخ به .  طبقاتی با سوسياليسم را تشديد خواھند کردۀعناصر سرمايه داری در کشورھای سوسياليسی، مبارز

 اينھا، وجود دولت سوسياليستی ديکتاتوری پرولتاريا، تئوری پيشرفته و خط درست سياسی اھميت مطلق کسب می ۀھم

 بشريت را با خود ۀ دشمنان دوام بياورد و ھمۀ محاصرۀآنوقت و فقط آنوقت، دولت پرولتری می تواند در حلق. کند

تروتسکی » تئوری« بسيار بيشتر از  قالب جھانی را عمالً ی ھم که انستالين انقالب جھانی ۀماھيت نظري. ھمراه سازد

  .توسعه داد، درست ھمين است

ر خط سياسی و يي اردوگاه قدرتمند سوسياليستی، صرفنظر از تغستالينھمانطور که واضح است، در اواخر زندگی 

 موجوديت خود ادامه  لنينيسم، شکل گرفت و بيش از چھل سال به- فاصله گرفتن رھبری اتحاد شوروی از مارکسيسم

البته می توان گفت که شرايط خارجی، و پيش از ھمه، پيروزی اتحاد شوروی در جنگ جھانی دوم در تشکيل . داد

 بود و سياستھای ستالينبا اين وجود، خود اين پيروزی، پيامد سياستھای . ن کننده ايفاء کرديياردوگاه سوسياليستی نقش تع

انقالب « بنابراين، با قطعيت می توان گفت که تشکيل اردوگاه سوسياليستی، صحت تئوری . او بودۀاو نيز انعکاس نظري

  . ثابت کرد را عمالَ◌ً ستالين»  دولت سوسياليستیۀجھانی به پشتوان

 نظريه پرداز و مجری واقعی تئوری انقالب جھانی بود ستالينبنا بر ھمه آنچه گفته شد، می توان چنين نتيجه گرفت، که 

 تحکيم سوسياليسم ۀبلکه نظري. نپرداخت» آتش انقالب جھانی «ۀ در بارئی از تروتسکی، او فقط به سخن سراو متفاوت

 در يک کشور و سپس، تبديل اين کشور به پايگاه مستحکم و ضامن واقعی آتش اصيل انقالب جھانی را با ءابتدا

  .بردباری توضيح داد و تحقق بخشيد
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