
 

انقالب اکتبر و 
تاکتيک 

 روسهای کمونيست
 
 
 
 
 

 استالين. ی
 
 
 
 
 
 
  )توفان(ايران  انتشارات حزب کار

  ١٣٨٥بهمن 



١

 فهرست
  
 
  ٢                                       انقالب اکتبر وضعيت داخلی و خارجی ــ  ١
 
  دو خصوصيت انقالب اکتبرى درباره ــ  ٢

  ٥                                      ترتسکی "انتپرمن"يا اکتبر و تئوری انقالب 
 
  ی از خصوصيات اراجع به پاره ــ   ٣

  ٢٠                                        تدارک اکتبرى  در دورههابلشويک تاکتيک
 
 ى انقالب اکتبر به منزله ــ  ٤
 ٣١                                                        انقالب جهانی ىو مقدمهآغاز  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  پيروزباد حزب طبقه کارگر ايران

 org.toufan.www .    جهانی اينترنتى توفان در شبکهى صفحه
   

 toufan@toufan.org                  نشانی پست الکترونيکی      



٢

  انقالب اکتبر و تاکتيک
  ی روساهکمونيست

  
 "در راه اکتبر"پيش گفتارکتاب 

  
 
١  
  

  وضعيت داخلی و خارجی
  انقالب اکتبر

  
سه کيفيت خارجی، کار انقالب پرولتاريا را در گسستن زنجير امپرياليسم و 

  .گون ساختن حاکميت بورژوازی در روسيه نسبتًا تسهيل نمودبالنتيجه واژ
، یشديد بين دو دستهى که، انقالب اکتبر در دوران مبارزه کيفيت اول آن

امپرياليستی يعنی انگليس و فرانسه از يک طرف، آلمان و اتريش از ى عمده
مرگبار ى طرف ديگر شروع شد، موقعی شروع شد که اين دو دسته به مبارزه

آن را داشتند که جدًا دقت خود ى  خود مشغول بودند و نه وقت و نه وسيلهميان
اين کيفيت برای انقالب اکتبر .  با انقالب اکتبر معطوف دارندرا به مبارزه

شديد ى اهميت عظيمی داشت، زيرا به انقالب مزبور امکان داد که از مصادمه
  .خود را مستحکم سازد نيرو و تشکيالت ، استفاده نمودههات امپرياليسمياندر 

که، انقالب اکتبر در اثنای جنگ جهانگير شروع شد، يعنی  کيفيت دوم آن
 صلح بودند، وى ای زحمتکش از جنگ به ستوه آمده و تشنهههنگامی که توده

 زحمتکشان را به سوی يگانه طريق خالصی از ،تمام اين واقعيات به حکم منطق
اين کيفيت برای انقالب اکتبر . کشانيدجنگ يعنی به سوی انقالب پرولتاريا می 

نيرومند صلح را در اختيار وی ى بود، زيرا وسيلها هدارای جدی ترين اهميت
جنگ منفور را آسان نمود ى م ساختن تحول شوروی و خاتمهأگذاشته و امکان تو

و به همين مناسبت هم در بين کارگران غرب و هم در بين ملل ستمکش شرق 
  . عالقه و تمايل نمودايجاد نسبت به اين انقالب

 جنبش کارگری مقتدری در اروپا وجود داشت و بحران کيفيت سوم آن که،
انقالبی، که جنگ طوالنی جهانگير در شرق و غرب آن را ايجاد کرد، در حال 
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اين کيفيت برای انقالب در روسيه اهميت گرانبهائی داشت، زيرا . رسيدن بود
امپرياليسم جهانی در خارج از روسيه متحدين  عليه اين کيفيت در راه مبارزه

   .وفاداری برای وی تهيه نمود
اما انقالب اکتبر، صرف نظر از کيفيت خارجی، دارای يک سلسله شرايط 

  .مساعد داخلی هم بود که پيروزی وی را آسان کرد
  : برجسته ترين آنها  را بايد شرايط زيرين شمرد

رين وجهی از طرف اکثريت عظيم نخست اين که انقالب اکتبر با فعال ت
  .کارگر روسيه پشتيبانی می شدى طبقه

صلح و زمين بودند ى دوم اين که دهقانان فقير واکثريت سربازان که تشنه
  .از انقالب اکتبر پشتيبانی قطعی می نمودند

ی چون حزب اسوم اين که انقالب اکتبر در رأس خود نيروی رهبری کننده
نه تنها تجربه و انضباطی که ساليان دراز قوام بلشويک داشت، که ى زمودهآ

را  ی زحمتکش نيز آناهاين حزب با تودهى ی پر دامنههابلکه ارتباط يافته بود 
  .نيرومند می ساخت

چهارم اين که، انقالب اکتبر در مقابل خود دشمنانی از قبيل بورژوازی کم 
ن کامًال دهقانا" ایهعصيان"مالکين که از ى و بيش ضعيف روسيه و طبقه

و ها حزب منشويک(خود را باخته بود و احزاب سازشکاری ى روحيه
، که طی جنگ ورشکستگی آنان به حد کمال رسيد، داشت که دفع آنان )ارها.اس

  .نسبتًا به آسانی ممکن بود
پنجم اين که، انقالب اکتبر فضای پهناور کشور جوانی را در اختيار خود 

ن مانور کرده، بر حسب اقتضای وضع، عقب داشت که می توانست آزادانه در آ
  . استراحت کند، نيروی خود را جمع و جور نمايد و غيره،نشينی نمايد

خود با ضد انقالب می توانست به ى ششم اين که، انقالب اکتبر در مبارزه
داشتن مقدار کافی خواروبار و منابع سوخت و مواد خام در داخل کشور اطمينان 

  .داشته باشد
ن اين کيفيات داخلی و خارجی، آن وضعيت مخصوص به خودی گرد آمد

  .را ايجاد کرد که سهولت نسبی پيروزی انقالب اکتبر را فراهم ساخت
البته از اينجا اين طور بر نمی آيد که انقالب اکتبر از نظر وضعيات ولی 

مثًال چه چيزی نامساعدتر . ستا داخلی و خارجی دارای جهات نامساعدی نبوده
معينی يکه و تنها بود و در جنب همسايگی آن ى  که انقالب اکتبر تا درجهاز اين

که بتواند به آن تکيه کند؟ بدون شک انقالب داشت نيک کشور شوروی وجود 
آينده، مثًال در آلمان، ازاين حيث وضع مساعدتری دارد، زيرا در همسايگی خود 

شور اتحاد شوروی دارای چنين کشور شوروی با اهميتی از حيث نيرو مانند ک
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نامساعد انقالب اکتبر مانند اکثريت نداشتن ى من ديگر از جنبه. ما می باشد
  .پرولتاريا در کشور چيزی نمی گويم

بار ديگر به ما نشان می دهد که چه  ولی وجود اين جهات نامساعد يک
اهميت عظيمی را شرايط اختصاصی داخلی و خارجی انقالب اکتبر که در باال 

  .ستا د دارا بودهذکر گردي
اين شرايط را . ی هم نبايد فراموش نمودااين شرايط اختصاصی را دقيقه

 رخ ١٩٢٣بايد مخصوصًا هنگام تجزيه و تحليل وقايع آلمان که در پائيز سال 
قبل از همه بايد اين شرايط را ترتسکی به ياد داشته باشد .  داشتر به خاط،داد

انقالب آلمان تشبيه کرده و الينقطع حزب که بدون تعمق، انقالب اکتبر را با 
  . چوبکاری ميکند،ستا کمونيست آلمان را در مقابل اشتباهاتی که کرده و نکرده

  :لنين می گويد
  

 شروع انقالب سوسياليستی در موقعيت معين و از لحاظ »
 ، برای روسيه آسان بود، حال آن١٩١٧تاريخی کامًال مخصوص سال 

 آن برای روسيه مشکل تر از رساندنآخر  و به ادامه دادنکه 
تذکر اين کيفيت را من هنوز در ابتدای . کشورهای اروپائی خواهد بود

 بعد از آن صحت اين ىدو سالهى  الزم ديدم و تجربه١٩١٨سال 
امکان ) ١ :چنين شرايط اختصاصی از قبيل. نظريه را کامًال تائيد نمود

 اين ی در سايهير کهجنگ جهانگى اتصال تحول شوروی با خاتمه
تحول عملی شد، جنگی که بی اندازه به کارگران و دهقانان صدمه 

 ىامکان استفاده طی مدت معينی از مبارزه) ٢وارد ساخته بود؛ 
ای قدرت ای خونخوار و دارهمرگبار بين دو دسته از امپرياليست

شوروی متحد خود، جهانی، دو گروهی که نمی توانستند بر ضد دشمن 
ی در اامکان تحمل جنگ نسبتًا طوالنی داخلی که تا اندازه) ٣  شوند؛ 
  کشور و ضعف وسائل ارتباط ميسر بودهىوسعت بی اندازهى نتيجه

وجود يک چنين جنبش عميق انقالبی بورژوا دمکراتيک ) ٤  ست؛ا
در بين دهقانان که حزب پرولتاريا تقاضاهای انقالبی را از کف حزب 

 دشمن بلشويسم ًا اکثريت آن شديدارها که.يعنی حزب اس(دهقانان 
اين که ى بيرون کشيده و بالفاصله آن تقاضاها را در سايه) است

 عملی نمود؛ چنين ،پرولتاريا حاکميت سياسی را به دست گرفت
شرايط اختصاصی اکنون در اروپای غربی موجود نبود، و تکرار آنها 

که  ت دليل آن اين اس.شرايطی نظير آنها هم چندان آسان نمی باشدو يا 
 انقالب سوسياليستی برای شروععالوه بريک سلسله علل ديگر، 



٥

 ص ٢٥رجوع به جلد  ( « .اروپای غربی مشکل تر است تا برای ما
٢٠٥.(   

  
  .ای لنين را نمی شود فراموش کردهاين گفته
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  دو خصوصيت انقالب اکتبرى درباره
  "پرمنانت"يا اکتبر و تئوری انقالب 
  ترتسکی

  
  
قالب اکتبر دارای دو خصوصيت است که توضيح آن قبل از همه برای ان

  .فهميدن ماهيت داخلی و اهميت تاريخی اين انقالب الزم است
  ت کدامند؟ااين خصوصي

 اين واقعيت است که ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ما به شکل اوًال
متکش دهقانی ی زحهااتحاد پرولتاريا با تودهى وجود آمد که بر پايهه حکومتی ب

رهبری   از طرف پرولتاريای زحمتکش دهقانیهاقرار دارد در حالی که توده
ثانيًا اين واقعيت است که ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار آن در کشور . می شوند

اری در آن دپيروزی سوسياليسم در يک کشور بود که سرمايهى ما در نتيجه
اری در آن جا دئی که سرمايههاچندان ترقی نداشت، در حالی که در کشور

البته اين دليل بر آن . اری محفوظ مانددپيشروی بيشتری داشت اصول سرمايه
ولی در حال . نيست که انقالب اکتبر دارای خصوصيات ديگری نمی باشد

حاضر مخصوصًا اين دو خصوصيت نه فقط برای آن که به طور دقيق و 
ى  بلکه چون طبيعت سازشکارانهآشکارا ماهيت انقالب اکتبر را نشان می دهند

  .را کامًال برمال می کند، برای ما اهميت دارد" انقالب پرمنانت"تئوری 
  .اين خصوصيات را مختصرًا وارسی کنيم

جلب اين ى ی زحمتکش خرده بورژوازی شهر و ده و مسئلهها تودهىمسئله
استحکام  .انقالب پرولتاريائی استى عمده ترين مسئلهبه طرف پرولتاريا ها توده
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ديکتاتوری پرولتاريا و مقدرات انقالب وابسته به آن است که اين جماعت 
برای بدست آوردن قدرت از کدام طرف زحمتکش شهر و ده در مبارزه 

 کدام يک از اين دو باشد،ى پشتيبانی کند، از بورژوازی يا از پرولتاريا و ذخيره
 ١٨٧١ و ١٨٤٨ب سال شکست انقال .پرولتارياى بورژوازی يا ذخيرهى ذخيره

  بورژوازی به طرفداری ازی دهقانیهافرانسه بيشتر برای آن بود که ذخيره
دهقانی های انقالب اکتبر پيروز گرديد چون توانست ذخيره. برخاستند

 را از کف وی خارج کند، چون توانست اين ذخائر را به سوی بورژوازی
ای هگانه نيروی رهبری تودهپرولتاريا جلب نمايد و پرولتاريا در اين انقالب ي

  .ميليونی مردم زحمتکش شهر و ده گرديد
کسی که به اين مسئله پی نبرد، آن کس هيچگاه نه چگونگی انقالب اکتبر، 
نه طبيعت ديکتاتوری پرولتاريا و نه باالخره وضعيت اختصاصی سياست داخلی 

  .حکومت پرولتاريائی ما را خواهد فهميد
 عبارت از قرار گرفتگان در رأس حکومت ديکتاتوری پرولتاريا صرفًا

" دست چين"  "ماهرانه "، "استراتژ آزموده"يک ى نيست که با دست دلسوزانه
ديکتاتوری ". عاقالنه تکيه کرده باشند"شده و به فالن يا بهمان قشر اهالی 

 زحمتکش دهقانان است که برای یاهپرولتاريا اتحاد طبقاتی پرولتاريا و توده
ه و برای پيروزی نهائی سوسياليسم، منتها با اين شرط ين سرماساختسرنگون 

  .اين اتحاد پرولتاريا است، برقرار می گرددى که نيروی رهبری کننده
ی انقالبی جنبش هاپس صحبت در اينجا بر سر اين نيست که برای امکان

چه بعضی از  بيشتر ارزش قائل شويم چنان" اندکی"کمتر يا " اندکی"دهقانان 
بلکه صحبت بر .  اظهار کنند،خوش دارند" انقالب پرمنانت"ديپلومات ين مدافع

انقالب اکتبر به ی  آن دولت جديد پرولتاريائی است که در نتيجهسر طبيعت
 بر سر چگونگی حکومت پرولتاريا ومبانی خود  صحبت.ظهور رسيده است

  .ديکتاتوری پرولتاريا است
  :لنين می گويد

  
عبارت از شکل مخصوص اتحاد طبقاتی  ديکتاتوری پرولتاريا » 

بين پرولتاريا يعنی پيش آهنگ زحمتکشان است با قشرهای بی شمار 
خرده بورژوازی، کسبه، دهاقين، (زحمتکشان غير پرولتاريا 

و يا با اکثريت آنها، اتحادی است بر ضد ) روشنفکران و غيره
تن سرمايه، اتحادی است برای سرنگونی کامل سرمايه، و در هم شکس

کامل مقاومت بورژوازی و کوشش وی برای باز گشت و باالخره 
رجوع (  «اتحادی است به منظور ايجاد و استحکام نهائی سوسياليسم 

   ).٣١١ ص ٢٤جلد به 
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  :و بعد می گويد

  
پرولتاريا را که يک عبارت التينی، علمی،  اگر ديکتاتوری »

کنيم اين معنی را فلسفی و تاريخی است، به زبان ساده ترجمه و بيان 
  :می دهد

معين و آن هم کارگران شهری و به طور کلی ى فقط طبقه
 برای درهم هستند که در مبارزهها و فابريکا هکارگران کارخانه

و در اثنای اين عمل و در مبارزه برای شکستن يوغ سرمايه 
 تأسيس رژيم اجتماعی جديد  دروا هنگاهداری و استحکام پيروزی

 ؛ی تمام مبارزه در راه از بين بردن کامل طبقاتسوسياليستی و ط
  زحمتکش و استثمار شده را دارا ى استعداد رهبری تمام توده

  . )٣٣٦ ص ٢٤رجوع به جلد  (  « ميباشند،
  

  .ستا اين بود تئوری ديکتاتوری پرولتاريا، که لنين داده
ی از ايکی از مختصات انقالب اکتبر در آن است که اين انقالب نمونه

  .جرای کالسيک تئوری ديکتاتوری پرولتاريای لنين می باشدا
است و فقط با " روسی "ند که اين تئوری صرفًاابعضی از رفقا بر اين عقيده

. اين به هيچ وجه صحيح نيست. اين صحيح نيست. اوضاع روسيه مناسب است
ی زحمتکش طبقات غير پرولتاريائی که پرولتاريا آن هاوقتی لنين راجع به توده

 را رهبری می کند صحبت می دارد، نه فقط دهقانان روس بلکه عناصر
زحمتکش اکناف اتحاد شوروی را هم، که چندی قبل جزو مستعمرات روسيه 

لنين به طور خستگی ناپذيری تکرار می کرد که . بودند، در نظر دارد
ستند پرولتاريای روسيه نمی تواند بدون اتحاد با اين توده هائی که از ملل ديگر ه

ی خود در هاملی و در نطقى لنين در مقاالت خود راجع به مسئله. پيروز گردد
جهانی بدون ست که پيروزی انقالب ای کمينترن به کرات اظهار داشته اهکنگره

اتحاد و اتفاق انقالبی پرولتاريای کشورهای مترقی با ملل ستمکش و اسير 
ی زحمتکش اهمان تودهولی آيا مستعمره جز ه. مستعمرات امکان پذير نيست

ى ی زحمتکش دهقانی است؟ کيست نداند که مسئلهاهمظلوم و قبل از همه توده
ای زحمتکش طبقات غير هآزادی تودهى  همان مسئلهدر واقعآزادی مستعمرات 

  مالی است؟ى پرولتاريائی از دست ظلم و استثمار سرمايه
ری پرولتاريای ولی از اينها چنين نتيجه گرفته می شود که تئوری ديکتاتو

. ی است حتمی برای تمام کشورهائنبوده بلکه تئور" روسی"لنين تئوری صرفا 
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ی از اهبلشويسم نمون" لنين می گويد .روسی نيستى بلشويسم فقط يک پديده
   ).٣٨٦ ص ٢٣رجوع شود به جلد (  . است"تاکتيک برای همه

  .اولين خصوصيت انقالب اکتبرى اين است عالئم مشخصه
ترتسکی از نظر اين خصوصيت " انقالب پرمنانت"بينيم تئوری حاال به 

  انقالب اکتبر چه حالی دارد؟
صاف "، يعنی موقعی که ترتسکی ١٩٠٥راجع به روش ترتسکی در سال 

 فراموش کرده یيک نيروی انقالبى دهقانان روسيه را به منزله" و پوست کنده
قالب بدون دهقانان را يعنی شعار ان" بدون تزار ولی حکومت کارگری"و شعار 

حتی رادک که مدافع ديپلوماتيک .  به شرح و بسط نمی پردازيم،پيش کشيده بود
انقالب "ست اعتراف کند که معنی ااست اکنون مجبور شده " انقالب پرمنانت"

معلوم . و دور شدن از حقيقت بود" پرش به هوا "١٩٠٥در سال " پرمنانت
" پرسش به هوا"ن روکار داشتن با ايرفند که ديگر ستميشود اکنون همه مع

  .ارزشی ندارد
 نمی دهيم که ترتسکی چه روشی در موقع طدر اين باره هم شرح و بس

          خود تحت عنوان ى  وقتی که در مقاله، داشت١٩١٥جنگ، مثًال در سال 
ما در عصر امپرياليسم زندگی "با استناد به اين که "  برای حاکميتمبارزه"

ملت بورژوا را در مقابل رژيم کهنه قرار نداده بلکه "امپرياليسم و " ميکنيم
باالخره به اين نتيجه ميرسد  ".را در مقابل ملت بورژوا قرار می دهد پرولتاريا

که از نقش انقالبی دهقانان بايد کاسته شود و شعار ضبط اراضی آن اهميتی را 
ترتسکی را ى مقالهقتی اين می دانيم که لنين و.  حاال ديگر ندارد،که قبًال داشت

  :متهم نمود و گفت" نقش دهقانان"  "انکار"  تشريح می کرد او را به
  

عمًال به سياسيون ليبرال کارگر روسيه کمک می کند  ترتسکی »
نقش دهقانان به معنی اين است که نخواهند " انکار"که برای آنها 

 ص ١٨ جلد رجوع شود به ( « .دهقانان را برای انقالب برانگيزانند
٣١٨( .  

  
بهتر است به تأليفات اخير ترتسکی در اين باره، يعنی تأليفات او در 
ادواری که ديکتاتوری پرولتاريا به تثبيت مقام خويش توفيق يافته بود و ترتسکی 

خود را مورد بررسی " انقالب پرمنانت"عمًال اين امکان را داشت که تئوری 
کتاب ترتسکی " پيش گفتار"به .  بپردازيم،کندقرار داده و اشتباه خود را تصحيح 

ست، توجه ا  نوشته١٩٢٢پيش گفتاری که در سال  " ١٩٠٥سال "موسوم به 
پيش "در اين " انقالب پرمنانت"اين است آن چه که ترتسکی در باب . کنيم
  :می گويد" گفتار
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 ١٩٠٥بين نهم ژانويه و اعتصاب اکتبر سال ى همانا در فاصله» 

ع به چگونگی تکامل انقالبی روسيه برای نويسنده پيدا نظرياتی راج
زير اين نام . به خود گرفت" انقالب پرمنانت"شد که اسم تئوری 

شگفت اين فکر مستتر بود که گرچه در برابر انقالب روسيه مستقيمًا 
      مقاصد بورژوازی قرار گرفته است ولی معهذا انقالب روسيه 

 مقدم ترين نمی تواندانقالب . ا نمايدنمی تواند به اين مقاصد اکتف
که پرولتاريا را در  وظائف بورژوازی خود را انجام دهد مگر آن

 وپرلتارياهم وقتی که حکومت را به دست .رأس حکومت بنشاند
 در چهار ديوار بورژوازی گرفت، نمی تواند ضمن انقالب، خود را 

أمين پيروزی بر عکس پيش آهنگ پرولتاريا همانا برای ت. محدود کند
 نه فقط بر ضد ،حاکميت خودى خود مجبور است در همان اوان اوليه

بسيار ى بلکه بر ضد مالکيت بورژوازی نيز به حملهمالکيت فئودالی 
ای هدر اين ضمن پرولتاريا نه تنها با تمام دسته بندی. عميقی پردازد

 انقالبی وی ياريش یبورژوازی، که در اولين مراحل مبارزه
 نيز که با کمک آنان به ی وسيع دهقاناناهتوده، بلکه با ميکردند

 می کشد تضاد ميان تصادم دشمنانه به کارش ،ستا هحکومت رسيد
وضعيت حکومت کارگری در کشور عقب مانده و اکثريت عظيم 

انقالب جهانی ى لمللی و در عرصهادهقانی فقط در مقياس بينى سکنه
  ١ «. دست آوردپرولتاريا می تواند راه حل خود را به 

  
. می گويدخود " انقالب پر منانت"ى چه که ترتسکی در باره اين است آن

ئی از اثرهای لنين راجع به هافقط کافی است اين قسمت را با آن قسمت
 مقايسه نمود تا شکاف عظيم بين تئوری ،ديکتاتوری پرولتاريا که فوقًا نقل شد
  .ترتسکی معلوم گردد"  پرمنانتانقالب"ديکتاتوری پرولتاريائی لنين و تئوری 

وقتی لنين از اتحاد پرولتاريا و قشرهای زحمتکش دهقانان سخن می گويد 
ترتسکی بين      ى اما به عقيده. آن را پايه و اساس ديکتاتوری پرولتاريا می داند

 "خصومت آميزى مصادمه"" ای وسيع دهقانیهتوده"با " پيش آهنگ پرولتاريا"
  .روی می دهد
ی استثمار شده ها نسبت به زحمتکشان و تودهرهبری پرولتارياز لنين ا

 ميان وضعيت حکومت کارگری تضاد"ترتسکی ى اما از گفته. صحبت می کند
  .بر می آيد" دهقانیى در کشور عقب مانده، و اکثريت عظيم سکنه

                                                 
.استالين. ی    . ـ تکيه روی کلمات از من است١   
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به نظر لنين انقالب نيروی خود را قبل از همه از بين کارگران و دهقانان 
ولی به قول ترتسکی نيروهای ضروری را فقط . جمع آوری می کندخود روسيه 

  . جمع آوری کرد،ممکن است" انقالب جهانی پرولتارياى درعرصه"
 چه بايد کرد؟ آيا برای ،لمللی محکوم به تأخير گرديداپس اگر انقالب بين

  اميدیىگونه روزنه اميدی وجود دارد يا خير؟ ترتسکی هيچى انقالب ما روزنه
راه ... تضاد ميان وضعيت حکومت کارگری " نمی دهد زيرا به قول او نشان 

انقالب جهانی پرولتاريا می تواند به دست ى در عرصه... حل خود را فقط 
، برای انقالب ما فقط يک دورنما باقی می ماند؛ در طبق اين نقشه". آورد

ه تضادهای خصوصی خود غوطه ور شدن و در انتظار انقالب جهانی از ريش
  .پوسيدن

  لنين چيست؟ى ديکتاتوری پرولتاريا به عقيده
ی اهديکتاتوری پرولتاريا حکومتی است که بر اتحاد پرولتاريا و توده

ايجاد و تحکيم "و " واژگون ساختن کامل سرمايه"زحمتکش دهقانی به منظور 
  .تکيه دارد" نهائی سوسياليسم

  ترتسکی چيست؟ ى ديکتاتوری پرولتاريا به عقيده
" خصومت آميزیى مصادمه"تاتوری پرولتاريا حکومتی است که وارد ديک

ى در عرصه "فقط" را حل تضادها"می شود و " ی وسيع دهقانیهاتوده"با 
  .جستجو می نمايد" انقالب جهانی پرولتاريا

با تئوری مشهور منشويسم راجع به " تئوری انقالب پرمنانت"فرق بين اين 
  ی چيست؟ديکتاتوری پرولتارى انکار ايده

  .از نظر ماهيت امر هيچ
صرفًا ارزش کافی ندادن  "انقالب پی در پی" .جای هيچ ترديدی باقی نيست

چنان ارزش  آن" انقالب پی در پی" .ی انقالبی نهضت دهقانان نيستاهبه امکان
 تئوری ديکتاتوری انکارکافی ندادن به نهضت دهقانان است که منجر به 

  .پرولتاريائی لنين می گردد
  .منشويسم استى ترتسکی يکی از اشکال مختلفه "انقالب پرمنانت"

  .اين است جريان مربوط به اولين خصوصيت انقالب اکتبر
  دومين خصوصيت انقالب اکتبر کدامند؟ى عالئم مشخصه

امپرياليسم مخصوصًا در زمان جنگ متوجه ى لنين ضمن مطالعه درباره
ل اقتصادی و سياسی کشورهای قانون ناموزون بودن و شکل جهشی داشتن تکام

و ها ستا ترقی مؤسسات و تر، بنابر مفهوم اين قانون.سرمايه داری شد
ی صنايع و کشورهای جداگانه به طور موزون و يا از روی نوبت مقرر هارشته

 ،ی از صنايع يا يک کشوراست يا رشتهانبوده و به اين ترتيب نيست که يک تر
 ؛ ديگر مرتبًا يکی عقب ديگری باشنديا کشورهایها ستاهمواره جلو و تر
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ين ترقی به شکل جهش صورت گرفته و طوری است که در ترقی عکس ابر
 وقفه حاصل شده و ترقی کشورهای ديگر شکل جهش به خود       کشورهای
کشورهای عقب افتاده در حفظ " کامًال قانونی"در ضمن کوشش . می گيرد

کشورهائی که به جلو " قانونی"ه موقعيت سابق خويش و کوشش به همان انداز
 جنگی مند در احراز موقعيت جديد به آنجا منجر می گردد که تصاداجسته

مثًال وضع آلمان که در نيم . کشورهای امپرياليستی ضرورت حتمی پيدا می کند
قرن پيش نسبت به فرانسه و انگليس کشوری عقب مانده محسوب می شد، از اين 

. ژاپن نسبت به روسيه صدق می کندى  در بارههمين نيز موضوع .قرار بود
ی پيش جستند اه می دانيم در ابتدای قرن بيستم آلمان و ژاپن به اندازه کولی چنان

 را بر هکه آلمان موفق شد از فرانسه پيشی گرفته و در بازارهای دنيا عرص
همين ى چه می دانيم در نتيجه و چنان.  هم بر روسيهانگليس تنگ کند و ژاپن

  .ظهور گذاردى ادها بود که چندی قبل جنگ اول امپرياليستی پا به منصهتض
  : منشاء اين قانون نکات زيرين است

سرمايه داری، ضمن رشد خود، بدل به يک سيستم جور و ستم » ) ١
 از یست که در آن مشت امستعمراتی شده، بدل به يک سيستم جهانی شده

پول در ى زمين را به وسيلهروی ى  اکثريت عظيم سکنه،"پيشرو"کشورهای 
طبع فرانسه، " امپرياليسم " رجوع به ديباچه (   «. حال اختناق نگه می دارند

  ). چاپ روسی ٧٤ ص ١٩جلد 
آمريکا، ( قدر قدرت جهانی ى بين دو سه درنده" غنيمت" تقسيم اين  »)٢

به عمل می آيد که سراپا غرق اسلحه هستند و تمام روی زمين ) پن انگليس، ژا
         خودجنگ برای تقسيم غنيمت ى ، به عرصهخودجنگ ى را به عرصه

  ).به همانجا مراجعه شود  ( « .کشانند می
رشد تضادها در داخل سيستم جهانی جورو ستم مالی و ناگزير بودن ) ٣

 امپرياليسم جهانیى تصادمات جنگی به آنجا منجر می شود که اخالل در جبهه
شکافتن اين جبهه از طرف کشورهای جداگانه محتمل انقالب آسان و ى به وسيله
  .می گردد
ى اين شکاف بيشتر درنقاط و کشورهائی محتمل است که زنجير جبهه) ٤

امپرياليست در آنجا ضعيف تر باشد، يعنی در آنجائی که امپرياليسم کمترريشه 
  .تر دامنه می گيرد دوانده وانقالب آسان

، ولو اين کشور از لحاظ يک کشور بنابر اين پيروزی سوسياليسم در) ٥
در پيشرفت کمتری کرده باشد، با وجود باقی ماندن سرمايه داری سرمايه داری 

 سرمايه داری پيشرفته تر هم باشند، ظاکشورهای ديگر، ولو اين کشورها از لح
  .کامًال امکان پذير و محتمل است

  . ناين بود، در دو کلمه، اساس تئوری انقالب پرولتاريائی لني
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  خصوصيت دوم انقالب اکتبر عبارت از چيست؟
ى خصوصيت دوم انقالب اکتبر عبارت از آن است که اين انقالب نمونه

  . در عمل است،اجرای تئوری انقالب پرولتاريائی لنين
لمللی اهر کس اين خصوصيت انقالب اکتبر را نفهميده باشد نه طبيعت بين

ن و نه سياست خارجی مخصوص به لمللی آااين انقالب و نه نيروی عظيم بين
  .خود آن، هيچ يک را نخواهد فهميد

  : می گويدلنين 
  

 ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی قانون حتمی سرمايه داری »
از اينجا مستفاد می شود که پيروزی سوسياليسم سر آغاز در . است

معدودی از کشورها و يا حتی در يک کشور سرمايه داری جداگانه هم    
پرولتاريای پيروزمند اين کشور، پس از اين که از . کان پذير استام

يد  سلب مالکيت نمود و در کشور خود طرز تولهااردسرمايه
اری د جهان سرمايهىضد بقيه می تواند بر سوسياليستی را تشکيل داد،

 طبقات ستمکش ساير کشورها را به سوی خويش جلب کند ،برخاسته
يه داران قيام بر پا کند و در صورت و در اين کشورها بر ضد سرما

ی آنها حتی با نيروی اهلزوم بر ضد طبقات استثمار کننده و دولت
کم و بيش سخت و ى  بدون مبارزه»  زيرا«  .نظامی به اقدام پردازد

ی عقب مانده، اتحاد اهی سوسياليستی با دولتهاطوالنی جمهوری
 ١٨ع به جلد رجو( « .  ملل در سوسياليسم غير ممکن استیآزادنه

   ).٢٣٣ ـ ٢٣٢ص 
  

 اگر اين  ــممالک مدعی هستند که انقالب پرولتاريائیی تمام هااپورتونيست
 می تواند  ــ،ی از نقاط شروع شوداانقالب طبق تئوری آنها می بايستی در نقطه

در کشورهائی آغاز گردد که صنايع در آن کشورها ترقی کرده باشد و هر قدر 
قدر برای پيروزی  نعتی بيشتر ترقی کرده باشند هماناين کشورها از نظر ص

يک را در سوسياليسم شانس بيشتری دارند و ضمنًا امکان پيروزی سوسياليسم 
، آن هم کشوری که از حيث سرمايه داری کم ترقی کرده باشد، آنها به کشور

هنوز هنگام جنگ .  حذف می نمايند، کلی غير ممکن استعنوان چيزی که به
نين به قانون ترقی ناموزون دول سرمايه داری تکيه نموده و تئوری بود که ل
، حتی يک کشورپيروزی سوسياليسم در ى  پرولتاريائی خود را در بارهانقالب

اری ترقی کمتری هم داشته باشد، در مقابل داگر آن کشور از حيث سرمايه
  .قرار دادا هاپورتونيست



١٣

انقالب پرولتاريائی لنين را همه می دانند که انقالب اکتبر صحت تئوری 
  .کامًال تائيد نمود

ترتسکی از نظر تئوری لنين راجع به پيروزی انقالب " انقالب پی در پی"
   چه صورتی دارد؟يک کشورپرولتاريائی در 

را از نظر ) ١٩٠٦سال " (انقالب ما" ترتسکی موسوم به ىرساله
  .بگذرانيم

  : ترتسکی می نويسد
  

ى لتی از طرف پرولتاريای اروپا، طبقه بدون حمايت مستقيم دو»
کارگر روسيه نمی تواند خود را در رأس حکومت نگاه داشته و 

. موقتی خود را به ديکتاتوری طوالنی سوسياليستی بدل سازدى سلطه
  «. ی هم نمی توان شک و ترديد داشتادر اين مسئله لحظه

  
سوسياليسم ل حاکی از چيست؟ حاکی از اين است که پيروزی ااين شاهد مث

 و در حال حاضر در روسيه بدون حمايت مستقيم دولتی از طرف يک کشوردر 
پرولتاريای اروپا يعنی قبل از تسلط پرولتاريای اروپا بر حکومت غير ممکن 

  .است
در يک "امکان پيروزی سوسياليسم ى و تز لنين درباره" تئوری"بين اين 

  ود است؟ چه وجه مشترکی موج" کشور سرمايه داری جداگانه
  . وجود نداردیواضح است که در اين جا هيچ وجه مشترک

 يعنی موقعی ١٩٠٦ترتسکی، که در سال ى ولی فرض می کنيم اين رساله
 طبع شده، دارای اشتباهات غير ،هيت انقالب ما مشکل بودکه هنوز تعيين ما

 ديگر ىرساله. ارادی است و با بعضی افکار بعدی وی مطابقت کامل ندارد
 ١٩١٧وی را که قبل از انقالب اکتبر سال "  صلحیبرنامه"کی يعنی ترتس

به  " ١٩١٧ " مجددًا در کتاب موسوم به ) ١٩٢٤در سال ( بيرون آمد و اکنون 
، از تئوری ترتسکی در اين رساله. ست مورد بررسی قرار دهيما طبع رسيده

نتقاد نموده  ايک کشورن در باب پيروزی سوسياليسم در يانقالب پرولتاريائی لن
او مدعی است . اروپا را در مقابل آن قرار می دهدى و شعار کشورهای متحده

که پيروزی سوسياليسم در يک کشور ممکن نيست و پيروزی سوسياليسم فقط به 
امکان پذير ) انگليس، روسيه، آلمان (  اروپا یشکل پيروزی در چند کشور اصل

ن که پا متحد گردند و يا اياروى است که آن هم به صورت کشورهای متحده
فکر آن را نمی توان کرد  ":او بدون چون وچرا می گويد. اصًال غير ممکن است

که انقالب در روسيه يا انگلستان بدون انقالب در آلمان و بر عکس پيروزمند 
  ".باشد 
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  :ترتسکی می گويد
  

تاريخی بر ضد شعار کشورهای متحده، ى  يگانه نظريه» 
سوسيال "ى ی صراحت دارد، در روزنامهی که تا حدانظريه

) استالين . ی، هاارگان مرکز آن زمان بلشويک( سوئيس " دمکرات
ناموزونی ترقی اقتصادی و  "  استزيرين بيان شدهى در جمله
سوسيال  "ىروزنامه". اری استد قانون حتمی سرمايه،سياسی
ست که پيروزی ا از اين جا اين طور نتيجه گرفته" دمکرات
يسم در يک کشور ممکن بوده و الزم نيست ديکتاتوری سوسيال

ى ی به ايجاد کشورهای متحدهاهپرولتاريا را در هر کشور جداگان
اين مسئله که ترقی سرمايه داری کشورهای . اروپا مشروط کرد

ولی خود اين .  ناموزون است، البته فکر غير قابل ردی است،مختلفه
اری انگلستان، اتريش، دايهسطح سرم. ناموزونی بسيار ناموزون است
 تمام اين ،اما نسبت به آفريقا و آسيا. آلمان يا فرانسه يکسان نيست

سرمايه داری هستند که برای انقالب " اروپای"ى کشورها نماينده
ى اين فکر که هيچ کشورنبايد در مبارزه. اجتماعی رسيده و آماده است

ساده و واضح  کشورهای ديگر باشد، فکری است بسيار "منتظر"خود 
فعاليت موازی ى که تکرار آن از اين جهت الزم و مفيد است که ايده

ما . لمللی ندهداانتظار بدون عمل بينى لمللی جای خود را به ايدهابين
ملی شروع و ادامه ى خود را بر زمينهى منتظر ديگران نشده مبارزه

الک ممى می دهيم و ما کامًال اطمينان داريم که ابتکار ما، مبارزه
 اين طور نشد، آن وقت ديگر را هم تکان خواهد داد؛ ولی اگر احيانًا

تاريخ و هم نظريات تئوريک شهادت ى طوری که هم تجربه همان
توانست در انقالبی خواهد  ى مثًال روسيه،ميدهند، برای اين تصور که

مقابل اروپای محافظه کار استقامت کند و يا اين که آلمان سوسياليستی 
 اميدی در ،د به طور منفرد در دنيای سرمايه داری باقی بماندمی توان

  «. ميان نيست
  

 تئوری پيروزی هم زمان سوسياليسم  در مقابل ما همانچنان که می بينيد
پيروزی ى در ممالک اصلی اروپا است که تئوری انقالب لنين را درباره

  . نفی می کندريک کشوسوسياليسم در 
 در مقابل کامل سوسياليسم و برای تضمين املکبدون گفتگو برای پيروزی 

. رجعت اوضاع قديم، تشريک مساعی پرولتاريای چند کشور ضروری است
بدون گفتگو اگر انقالب ما از طرف پرولتاريای اروپا پشتيبانی نمی شد، 
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پرولتاريای روسيه در مقابل فشار همه جانبه نمی توانست استقامت نشان دهد، و 
ر نهضت انقالبی غرب از طرف انقالب روسيه پشتيبانی     طور اگ عينًا همين

نمی شد نمی توانست با آن سرعتی که پس از ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه 
ولی پشتيبانی . بدون گفتگو پشتيبانی برای ما الزم است. ترقی کرد، ترقی نمايد

ا نسبت پرولتاريای غرب از انقالب ما يعنی چه؟ يعنی حسن توجه کارگران اروپ
ى دخالت مسلحانهى به انقالب ما و آمادگی ايشان برای در هم ريختن نقشه

. ن شک هستو اينها پشتيبانی و کمک جدی نيست؟ بدی، آيا همههاامپرياليست
 بدون اين حمايت و بدون اين کمک از طرف نه تنها کارگران اروپا بلکه هم

تاتوری پرولتاريا در چنين از طرف کشورهای مستعمره و غيره مستقل، کار ديک
آيا تاکنون اين حسن توجه و کمک، توامًا با نيروی ارتش . روسيه مشکل می شد

سپر شده از وطن ى سرخ ما و آمادگی کارگران و دهقانان روسيه که با سينه
ى ، آيا تمام اينها برای آن که حمله؟سوسياليستی خويش دفاع کنند، کفايت می کرد

 شرايط الزمه برای کار جدی ساختمانی احراز ؛عقب زده شدهها امپرياليست
آيا اين حسن توجه رو به افزايش است يا .  کافی بود؟ بلی کافی بود،گردد

پس بنابراين آيا ما دارای آن شرايط . نقصان؟ بدون حرف رو به افزايش است
ياليستی را به پيش سوق دهيم سمی باشيم که نه فقط کار تشکيل اقتصاد سو مساعد

خود، خواه کارگران اروپای غرب و خواه ملل ستمکش شرق را ى نوبهبلکه به 
ديکتاتوری پرولتاريای ى تاريخ هفت ساله. کمک و حمايت نمائيم؟ بله دارا هستيم
آيا ممکن است انکار نمود که اکنون ديگر . روسيه شاهد گويای اين مدعا است

  .انکار نمودنه نمی توان   عظيمی در کار شروع شده است؟  در روسيه رونق
انقالبی      ى پس از تمام اينها آيا اظهارات ترتسکی داير بر اين که روسيه

نمی توانست در مقابل اروپای محافظه کار استقامت نشان دهد، چه اهميتی        
   داشته باشد؟می تواند

 ترتسکی نيروی داخلی اوًال: چرا، فقط يک اهميت می تواند داشته باشد
 نمی کند؛ ثانيًا ترتسکی اهميت بی حد و حصر آن حمايت انقالب ما را حس

معنوی را که کارگران غرب و دهقانان شرق نسبت به انقالب ما مبذول        
 نمی فهمد؛ ثالثًا ترتسکی آن رخوتی را که امپرياليسم کنونی را از ،می دارند

  .داخل می خورد و محو می کند، درک نمی نمايد
 ١٩١٧که در سال "  صلحیبرنامه"وسوم به خود مى ترتسکی در رساله
 گرديد، در حالی که سرگرم انتقاد از  طبع تجديد١٩٢٤ طبع شده و در سال

تئوری انقالب پرولتاريائی لنين بود، من غير عمد خودش باعث شکست فاحش 
  .خود شد

ترتسکی هم کهنه شده باشد و به علتی با نظريات ى ولی شايد اين رساله
 به تأليفات اخير ترتسکی که بعد از پيروزی انقالب ت نکند؟امروزی او مطابق
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مثًال     .  مراجعه نمائيم،ست ا، نوشته شدهپرولتاريا در يک کشور يعنی در روسيه
 ١٩٢٢در سال " صلحى برنامه"ى را که برای طبع جديد رساله" پس گفتاری"

  :نويسدمی " پس گفتار"چه که او در اين  اين است آن. ست برداريمانوشته 
  

جمهوری ى تقريبًا پنج سالهى  شايد بعضی از خوانندگان تجربه»
چندين بار " صلحىبرنامه"دال بر رد اين ادعا، که در  شوروی ما را

تکرار شده و مشعر بر آن است که انقالب پرولتاريا نمی تواند در 
ولی چنين نتيجه . چهار ديوار ملی پيروزمندانه به آخر رسد، بدانند

، يک کشوراين واقعيت که دولت کارگری در . اساس استگيری بی 
ست گواه ا کشور عقب مانده، در مقابل تمام عالم بر پا ماندهآن هم 

 نيروئی که در ممالک مترقی تر و عظمت نيروی پرولتاريا می باشد،
.  استعداد آن را خواهد داشت که اعجاز کندمتمدن تر ديگری حقيقتًا

يک ى سياسی و نظامی خود را، به مثابهولی با اين که ما از نظر 
سوسياليستی ى يم معذالک به ايجاد جامعهادولت، بر پا نگاه داشته

کشورهای ى مادامی که در بقيه... يم انرسيده بلکه نزديک هم نشده
 بر ضد در دست بورژوازی است، ما در مبارزهاروپائی حاکميت 

اری دی سرمايهتجرد اقتصادی خويش مجبوريم در تالش سازش با دنيا
در ها  می توان با اطمينان گفت که اين سازشلباشيم؛ درعين حا

فالن يا بهمان زخم ى بهترين صورت خود می توانند برای معالجه
ئی به جلو به ما کمک کنند، اما رونق هااقتصادی و يا بر داشتن قدم

 پرولتاريا ٢ فقط پس از پيروزیحقيقی اقتصاد سوسياليستی در روسيه 
  «. ده ترين کشورهای اروپا امکان پذير خواهد بوددر عم

  
 واضحی بوده و با سر دترتسکی که بر ضد حقايق دستبرى اين است گفته

  .را از اضمحالل قطعی نجات دهد" انقالب پرمنانت"سختی تمام کوشش دارد 
   سوسياليستیى نتيجه اين که هر طور بچرخيم باز نه تنها به ايجاد جامعه

اميد     ا همعلوم می شود بعضی". يمانزديک هم نشده"تی به آن ح" يمانرسيده"
ند و نيز معلوم می شود از اين سازش هم اداشته" سازش با دنيای سرمايه داری"

در "چيزی در نمی آيد، زيرا هر طور بچرخی باز تا وقتی که پرولتاريا 
رونق حقيقی اقتصاديات ، ست ا پيروزی نيافته"کشورهای مهم اروپا

  .اليستی را به دست نمی آوریسوسي

                                                 
.استالين. ی   . ـ تکيه روی کلمات از من است٢    
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پس اکنون که هنوز درغرب پيروزی وجود ندارد، انقالب روسيه بايد يکی 
 يا از ريشه بپوسد يا مجددًا به دولت بورژوازی  ".برگزيند"از اين دو راه را 
  .تغيير ماهيت دهد

" تغيير ماهيت"بيخود نيست که ترتسکی اکنون دو سال است در اطراف 
  .ازی می کندحزب ما سخن پرد

کشور ما غيب " هالکت"بيخود نيست که ترتسکی سال گذشته راجع به 
عجيب و غريب را با تئوری لنين " تئوری" چگونه ميتوان اين .گوئی می کرد

  .وفق داد؟" پيروزی سوسياليسم در يک کشور"راجع به 
عجيب و غريب را با دور نمای لنين دائر " دورنمای"می توان اين  چگونه 

را " اقتصاد سوسياليستیى ساختن پايه"که سياست اقتصادی جديد امکان  ينبه ا
   وفق داد؟،به ما خواهد داد

ی زيرين لنين وفق داد که هاس پرمنانت را با گفتهأچگونه می توان اين ي
  :می گويد

  
 دور يا ى مربوط به آيندهى حاال ديگر سوسياليسم يک مسئله»

نسبت به . مايل مقدس نيستنقاشی مجرد و يا يک نوع شى يک پرده
. يماشمايل مقدس ما به همان نظر سابق باقی هستيم يعنی بسيار بدبين

يم و در اينجا بايد درست اما سوسياليسم را وارد زندگی روزمره کرده
اين است آن چيزی که وظائف امروزی . از جوانب کار سر در بياوريم

عصر ما را ما را تشکيل می دهد و اين است آن چيزی که وظائف 
اجازه بدهيد در خاتمه اظهار اطمينان نمائيم، که، اين . تشکيل می دهد

 با وجود تمام تازگی که نسبت به وظيفه را با وجود تمام دشواری آن،
پيشين دارد و با وجود تمام اشکاالتی که جلوی پای ما ى وظيفه

فردا ها، همگی دست به دست داده اين وظيفه را نه ميگذارد، با تمام اين
 انجام خواهيم داد به طوری ،بلکه در طی چند سال به هر نحوی باشد

« .سوسياليستی خواهد گشتى دوران نپ بدل به روسيهى که روسيه
   ).٣٦٦ى  صفحه٢٧رجوع به جلد (

  
ترتسکی را مثًال با سخنان زيرين " پرمنانت"چگونه می توان آن ظلمت 

  :لنين وفق داد که می گويد
   

سلط دولت بر تمام وسائل بزرگ توليد، قدرت  در واقع هم ت»
دهقانان ها دولت در دست پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا با ميليون

آنها، تأمين رهبری اين پرولتاريا نسبت به ترين  خرده پا و خرده پا
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 ی مگر اين تمام آن چيزی که برای ساختن جامعه ــدهقانان و غيره،
 مگر اين تمام آن چيزهای .يست ن،کامل سوسياليستی ضرورت دارد

الزمی نيست که بتوان از کئوپراسيون، تنها از کئوپراسيون که ما 
يعنی در سوداگری سرزنش می کرديم و اکنون ى سابقًا آن را به منزله

 سرزنش ،سياست اقتصادی نوين هم از نظر معينی حق داريمى دوره
مل جامعه ی را بسازيم؟ اين هنوز ساختمان کااکنيم، چنين جامعه

ست که برای ساختمان  اآن چيزهائیى سوسياليسم نيست، ولی اين همه
   ).٣٩٢ ص ٢٧رجوع به جلد  («. کامل سوسياليسم کافی و الزم است

  
واضح است که در اينجا هيچ گونه توافقی وجود ندارد و نمی تواند وجود 

ئی لنين ترتسکی نفی تئوری انقالب پرولتاريا" انقالب پرمنانت. "داشته باشد
" انقالب پرمنانت"است و به عکس، تئوری انقالب پرولتاريائی لنين نفی تئوری 

  .می باشد
عدم اعتماد به نيرو و استعداد انقالب ما، عدم اعتماد به نيرو و استعداد 

انقالب پی در "تئوری ى چه که در زير زمينه پرولتاريای روسيه، اينها هستند آن
  .مستتر می باشد" پی

عدم ى يعنی جنبه" انقالب پی در پی"تئوری ى  تاکنون يک جنبهمعموًال
اکنون از نظر . ی انقالبی نهضت دهقانان را قيد می کردندهاايمان به امکان

ديگر، يعنی عدم ايمان ى مذکور با اضافه کردن جنبهى انصاف الزم است جنبه
  . استعداد پرولتاريای روسيه، تکميل شوده به نيرو و ب

ميان تئوری ترتسکی و تئوری معمولی منشويسم، مبنی بر چه فرقی است 
 بدون ،هم کشور عقب مانده اين که پيروزی سوسياليسم در يک کشور آن

غير " اروپای غربیى در کشورهای عمده"پيروزی قبلی انقالب پرولتاريا 
  ممکن است؟

  .در واقع و نفس االمر هيچ
ترتسکی يکی از " انقالب پرمنانت" تئوری .جای شک و ترديدی نيست

  .منشويسم استى صور مختلفه
ند که کوشش دارند ای پيدا شدهای پوسيدهاهاخيرًا در مطبوعات ما ديپلومات

. را به عنوان تئوری موافق با لنينيسم به ميان کشند" انقالب پرمنانت"تئوری 
 فايده بخش نشد، ولی ١٩٠٥اين تئوری در سال  آنان می گويند بديهی است که

تسکی آن است که او در آن زمان به جلو دويد و مايل بود در وضعيت اشتباه تر
اما بعدًا مثًال در . چه را که در آن وقت ممکن نبود، عملی نمايد  آن١٩٠٥سال 

، وقتی که انقالب ديگر کامًال رسيده و پخته شده بود، آن وقت ١٩١٧اکتبر سال 
بدون اشکال          . استبه قول آنها معلوم شد که تئوری ترتسکی کامًال به جا 
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اگر ميل داريد . رادک استها می توان حدس زد که عمده ترين اين ديپلومات
  :گوش بکنيد و ببينيد چه می گويد

  
دست آوردن زمين و صلح ه  جنگ، در بين دهقانان که برای ب»

گی زرسعی و کوشش می کردند و احزاب خرده بورژوازی شکاف ب
 و پيش آهنگ کارگرى  به رهبری طبقهحفر نمود؛ جنگ، دهقانان را

چه که امکان پذير  تسليم نمود، بنابراين آنها آن يعنی حزب بلشويک
ى کارگر و دهقانان نبود بلکه ديکتاتوری طبقهى  ديکتاتوری طبقه،شد

امبورگ و ترتسکی زلوک کارگر متکی به دهقانان بود، همان که روزا
انقالب "يعنی ( لنين پيش کشيده بودند ى  بر ضد نظريه١٩٠٥در سال 
  «. دوم تکامل تاريخی شدى عمًال مرحله) استالين . ی" پی در پی

  
  .ست ا تقلب شدهاينجا در هر کلمه

کارگر و دهقانان ى ديکتاتوری طبقه"صحيح نيست که در موقع جنگ 
کارگر متکی به دهقانان امکان پذير ى امکان پذير نشد بلکه ديکتاتوری طبقه

 در حقيقت اجرای ديکتاتوری پرولتاريا و ١٩١٧سال ى  انقالب فوريه ."گرديد
  .دهقانان در اختالط مخصوصی با ديکتاتوری بورژوازی بود

را، که رادک راجع به آن " انقالب پرمنانت"صحيح نيست که تئوری 
امبورگ و ترتسکی در سال زخجالت زده سکوت اختيار می کند، روزا لوک

که اين تئوری را پارووس و حقيقت امر اين است . نداه پيش کشيد١٩٠٥
حاال، پس از ده ماه، رادک اشتباه خود را تصحيح کرده و . ترتسکی پيش کشيدند

. مورد طعن قرار دهد" انقالب پرمنانت" پارووس را به مناسبت ،می بيند  الزم 
ولی عدالت و انصاف ايجاب می کند که شريک پارووس يعنی ترتسکی نيز از 

  .طرف رادک مورد طعن قرارگيرد
 به ١٩٠٥ که بطالنش در انقالب سال  ،"انقالب پرمنانت"صحيح نيست که 

يعنی در موقع انقالب اکتبر " دوم تکامل تاريخیى مرحله"اثبات رسيد در 
تمام جريان انقالب اکتبر و تمام تکامل آن بی پايگی کامل . صحيح از آب در آمد

عدم تطابق آن را با اساس لنينيسم نشان داد و ثابت و " انقالب پرمنانت"تئوری 
  .نمود

با الفاظ شيرين ديپلوماسی پوسيده نمی توان شکاف ژرفی را که بين تئوری 
  .و لنينيسم موجود است مستور داشت" انقالب پرمنانت"
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٣  
  

  ی از خصوصيات تاکتيکاراجع به پاره
  تدارک اکتبرى در دورهها بلشويک

 
  

 را طی دوران تدارک اکتبر بفهميم الزم هاتيک بلشويکبرای اين که تاک
است الاقل برخی از خصوصيات به ويژه مهم اين تاکتيک را برای خود روشن 

اين بيشتر از آن جهت واجب است که در رساالت بی شماری که در باب . سازيم
  .نوشته ميشود غالبًا از بيان همين خصوصيات چشم ميپوشندها تاکتيک بلشويک

  خصوصيات کدامند؟اين 
 سخنان ترتسکی، ممکن است چنين تصور نمود شنيدناز . خصوصيت اول

اکتشاف ى انقالب اکتبر فقط دو دوره وجود دارد، يکی دورهى که در تاريخ تهيه
آيا .  هر چيزی که اضافه بر اين است کار شيطان است،قيامى و ديگری دوره

چه در   از آن)تر چپ( که  آوريل،نمايش "    چيست؟١٩١٧نمايش آوريل سال 
ى  از آب در آمد، عبارت از يک عمل اکتشافی برای آزمايش روحيه،نظر بود

پس نمايش ژوئيه سال   ".و اکثريت شوروی بودها توده و روابط متقابله بين توده
اين دفعه هم در حقيقت کار به اکتشاف " ترتسکی ی چيست؟ به عقيده١٩١٧

 ديگر الزم به  " عالی تر نهضت منجر گرديدجديد وى نوين وسيع تری در دوره
 که بر حسب تقاضای حزب ما صورت ١٩١٧تذکر نيست که نمايش ژوئن سال 

  .ناميده شود" اکتشاف"ترتسکی بايد ى گرفت به طريق اولی به عقيده
دارای ها  بلشويک١٩١٧به اين ترتيب چنين بر می آيد که در ماه مارس 

ارگران و دهقانان بودند و اگر آنها اين ی از کاارتش سياسی حاضر و آماده
ارتش را نه فقط در آوريل نه در ژوئن و نه در ژوئيه به کار نيانداخته و فقط    

اطالعات حاصله از "مشغول بودند دليلش اين و فقط اين بود که از " به اکتشاف"
  . مساعدی به دست نمی آمد" عالئم"در آن زمان " اکتشاف

ست که اين طور ساده گرفتن تاکتيک سياسی حزب ديگر الزم به تذکر ني
ا هما، غير از مخلوط کردن تاکتيک عادی نظامی با تاکتيک انقالبی بلشويک

  . چيز ديگری نيست
فشار خود به خودی ى در حقيقت تمام اين نمايشات قبل از هر چيز نتيجه

        عليه جنگ بود که آنها را به کوچه  ها بر آشفتگی تودهى و نتيجهها توده
  . می کشاند
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در حقيقت نقش حزب در اين جريانات عبارت از شکل بندی و رهبری 
ها  بود که در مسير شوراهای انقالبی بلشويکهاتظاهرات خود به خودی توده

 ارتش سياسی حاضری ١٩١٧در مارس ها در حقيقت بلشويک. ظهور می نمود
رتش را در جريان مبارزه و اين اا هبلشويک. نداشتند و نمی توانستند داشته باشند

و باالخره (  تازه تشکيل می دادند ١٩١٧تصادم طبقات از آوريل تا اکتبر سال 
و اين ارتش از طريق نمايشات ).  آن را تشکيل دادند١٩١٧برای ماه اکتبر سال 

ماه آوريل و از طريق نمايشات ماه ژوئن و ژوئيه و از طريق انتخابات محلی و 
ق مبارزه با ماجرای کرنيلف و از طريق به دست آوردن شهری دوما و از طري
اگر فرماندهی . ارتش سياسی با ارتش نظامی فرق دارد. شوراها تشکيل می شد

نظامی با در دست داشتن ارتش حاضر و مهيا به جنگ می پردازد، حزب بايد 
ارتش خود را در جريان خود مبارزه و در جريان تصادمات طبقات، ضمن اين 

شخصی خود به صحت شعارهای حزب و به صحت ى  با تجربههاتودهکه خود 
  .سياست آن اطمينان حاصل می کنند، تشکيل دهد
ی تناسب قوای نامرئی طرفين را االبته هريک از اين نمايشات تا اندازه

آشکار می ساخت و مکشوف می نمود ولی هدف نمايش در آنجا اکتشاف نبوده 
  .ستا دهطبيعی آن بوى بلکه اکتشاف نتيجه

 و تحليل نموده آنها را با حوادث لنين وقايع قبل از قيام ماه اکتبر را تجزيه
  : می گويد،از آوريل تا ژوئيه مقايسه کرده

  
 آوريل، ٢١ ـ ٢٠وضع از آن قرار نيست که بالفاصله قبل از  »

 هيجانی به خودی خود ژوئيه بود، زيرا در آن وقت ٣ ژوئن و در ٩
      يک حزب، يا در ى جان را ما، به منزلهوجود داشت که اين هي

و يا آن که جلوی آن را گرفته به شکل يک )  آوريل٢٠(نمی يافتيم 
زيرا آن ).  ژوئيه٣ ژوئن و ٩(نمايش مسالمت آميز در می آورديم 

وقت ما به خوبی می دانستيم، که شوراها هنوز در دست ما نبوده 
ى قيده دارند نه به طريقهليبردانف چرنف عى طريقهدهقانان هنوز به 

، و بنابراين اکثريت مردم نمی تواند با ما باشد و به اين )قيام(بلشويکی 
   ).٣٤٥ ص ٢١رجوع به جلد  ( « . مناسبت قيام قبل از موقع است

  
  .تنها به جائی نمی توان رسيد" اکتشاف"واضح است که با 

  : که نبوده بلکه در اين است" اکتشاف"از قرار معلوم مطلب در 
 خود، بدون هيچى تدارک برای اکتبر در مبارزهى حزب طی تمام دوره) ١

  ء داشت؛ی انقالبی اتکااگونه انحرافی، به رشد خود به خودی جنبش توده
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حزب، در حالی که به اين رشد خود به خودی اتکاء داشت، رهبری ) ٢
  بدون شريک جنبش را هم در دست خود حفظ می نمود؛

 نهضت امر تشکيل قشون سياسی توده را برای قيام  اين گونه رهبری)٣
  اکتبر آسان می کرد؛

اين سياست حزب نمی توانست به آنجا منجر نشود که تمام تدارک برای ) ٤
  جريان يابد؛ها  حزب يعنی حزب بلشويکيکاکتبر فقط تحت رهبری 

خود به آنجا منجر شد که در ى اين گونه تدارک برای اکتبر به نوبه) ٥
  .افتادها  حزب يعنی حزب بلشويکيک قيام اکتبر قدرت حاکمه به دست ىنتيجه

ى ، که نکتهها حزب يعنی حزب کمونيستيکپس رهبری بدون شريک 
انقالب اکتبر و در ى هصاساسی تدارک برای اکتبر می باشد، عالمت مشخ

  .می باشدها تدارک برای اکتبر اولين خصوصيت تاکتيک بلشويکى دوره
زم به اثبات باشد که بدون اين خصوصيت در تاکتيک تصور نمی رود ال

، پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا با وجود شرايط امپرياليسم غير ممکن هابلشويک
  .می بود

 فرانسه است که ١٨٧١خود اين مزيت انقالب اکتبر نسبت به انقالب سال 
هم در آنجا رهبری بين دو حزب تقسيم شده بود که هيچ کدام از آن دو حزب را 

  .نمی توان حزب کمونيست ناميد
 ، به اين ترتيب تدارک برای اکتبر تحت رهبری يک حزب:خصوصيت دوم
حال ببينم حزب، اين رهبری را چگونه . ، انجام می گرفتهايعنی حزب بلشويک

اين رهبری از طريق مجرد نمودن احزاب . و به چه طريق انجام می داد
ترين دستجات بودند و از راه  طرناکانفجار انقالب خى  که در دورهسازشکار

  .انجام پذيرفتها  ارها و منشويک.دور ساختن اس
   اساسی استراتژيک لنينيسم عبارت از چيست؟ ىقاعده

  :عبارت از اذعان به اين مطالب است که
نزديک ى ترين تکيه گاه اجتماعی دشمنان انقالب در دوره خطرناک) ١

   باشند؛ میاحزاب سازشکار ،شدن انفجار انقالب
تزاريسم يا (بدون مجرد ساختن اين احزاب سرنگونی دشمن ) ٢

  غير ممکن است؛) بورژوازی
 بايد هاضربهتدارک انقالب، عمده ترين ى به اين مناسبت، در دوره) ٣
ی وسيع زحمتکشان از ها مجرد ساختن اين احزاب و جدا کردن تودهیمتوجه

  .آنان باشد
  ــتدارک برای انقالب بورژواى ورهمبارزه با تزاريسم، در دى در دوره

ترين تکيه گاه اجتماعی تزاريسم  خطرناک ) ١٩١٦ــ  ١٩٠٥( دمکراتيک 
چرا؟ زيرا حزب سازشکار . بودها حزب سلطنت طلبان ليبرال يعنی حزب کادت
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. دهقانی بودى  بين تزاريسم و اکثريت مردم يعنی تمام تودهسازش دهو حزب 
می کرد، زيرا ها  کادتی متوجه،د را حزباست که ضربات عمده خو طبيعی

 دهاقين از تزاريسم غير مقدور بود، و جدا کردن ،هابدون مجرد ساختن کادت
در آن زمان . اگر اين جدائی تأمين نمی شد پيروزی انقالب نيز ميسر نمی گرديد

را در ها  متوجه اين خصوصيت استراتژی بلشويکی نشده و بلشويکهاخيلی
مبارزه متهم کرده و می گفتند " کادتکينه به " به زياده روی و هامبارزه با کادت

ولی . با دشمن عمده يعنی تزاريسم استها بلشويکى مبارزه" مانع "هابا کادت
که ها اين اتهامات بی اساس نشان می داد که تا چه اندازه استراتژی بلشويک

ه بر ک کردن غلب تسهيل و نزديبرایخواستار مجرد کردن احزاب سازشکار 
  .ستا  برای آنها غير مفهوم بوده،ستا دشمن عمده

تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که بدون چنين استراتژی تفوق پرلتاريا 
  . دمکراتيک غير ممکن بود ــدر انقالب بورژوا

 تدارک برای اکتبر مرکز ثقل قوائی که مبارزه می کردند به ىدر دوره
از نيروی ها حزب کادت. ن رفتتزار از بي. جديدی منتقل شدى صحنه

مبارزه ديگر . امپرياليسم مبدل شدى سازشکارانه به نيروی اداره کننده و حاکمه
در اين دوره . بين تزاريسم و ملت نبود بلکه بين بورژوازی و پرولتاريا بود

 احزاب خرده بورژوازی ،خطرناک ترين تکيه گاه اجتماعی امپرياليسم
چرا؟ زيرا اين . بودندها  و حزب منشويکارها.دمکراتيک يعنی حزب اس

ی ها بين امپرياليسم و تودهسازش دهاحزاب در اين زمان حزب سازشکار و 
در آن زمان متوجه ها بلشويکى طبيعی است که ضربات عمده. زحمتکش بودند

 و بر ضد آنان به کار ميرفت، زيرا بدون مجرد ساختن اين  بوداين احزاب
 اطمينان حاصل ،زحمتکش از امپرياليسم نمی شدى  تودهجدا شدن به احزاب

اين جدائی به پيروزی انقالب شوروی هم اطمينان حاصل کرد، و بدون تأمين 
را نفهيميده و ا هاين خصوصيت تاکتيک بلشويکها در آن وقت خيلی. نمی شد
بيش از "ها ارها و منشويک.را متهم می کردند که نسبت به اسها بلشويک

ولی تمام . "فراموش می کنند"خود را ى و هدف عمده"  کردهِیاندازه کينه ورز
فقط در ها تدارک برای اکتبر با فصاحت تمام می گويد که بلشويکى دوره
  .اين تاکتيک توانستند پيروزی انقالب اکتبر را تأمين نمايندى سايه

اين دوره عبارت است از انقالبی شدن روزافزون ى عالمت مشخصه
، دور هاارها و منشويک.ان، مأيوس شدن آنان از اسی زحمتکش دهقانهاتوده

شدن آنان از اين احزاب، برگشت و گرد آمدن مستقيم آنان در پيرامون 
پرولتاريائی که تا آخر انقالبی بوده و يگانه نيروئی است که استعداد دارد کشور 

ها ارها  و منشويک.بين اسى تاريخ اين دوره، تاريخ مبارزه. را به صلح برساند
ی زحمتکش دهقانی و هااز طرف ديگر بر سر تودهها از يک طرف و بلشويک
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ى سرنوشت اين مبارزه را دوره. می باشدها برای بدست آوردن اين توده
از ضبط اراضی ها ارها و منشويک.اسکرنسکی، امتناع ى  دوره،ائتالف

جنگ، تعرض ماه ژوئن ى برای ادامهها ارها و منشويک.اسى مالکين، مبارزه
جبهه، تعيين حکم اعدام برای سربازان و عصيان کورنيلوف حل نمود و حل در 

ارها .زيرا بدون مجرد ساختن اس. بودها  بلشويکِیآن هم کامًال به نفع استراتژ
 اين سرنگونی حکومت امپرياليستی ممکن نبود و بدون واژگونیها و منشويک

گرديد سياست به طوری که معلوم . حکومت هم خالصی از جنگ ميسر نمی شد
  .ستا يگانه سياست درست بودهها ارها و منشويک.مجرد ساختن اس

خط مشی اساسی ى ارها به منزله.و اسها پس مجرد ساختن حزب منشويک
 دومين خصوصيت تاکتيک ،رهبری امور مربوط به تدارک برای اکتبر

  .می باشدها بلشويک
تاکتيک تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که بدون اين خصوصيت 

ی زحمتکش دهقانان در هوا معلق        هاکارگر و تودهى ، اتحاد طبقههابلشويک
  .می ماند

خود از اين " ی اکتبرهادرس"قابل توجه است که ترتسکی در کتاب 
  .خصوصيت تاکتيک بلشويکی هيچ يا تقريبًا هيچ صحبت نمی دارد

تبر  رهبری حزب در کارهای مربوط به تدارک برای اک:خصوصيت سوم
ی هاار و منشويک و از راه جدا کردن توده.از راه مجرد ساختن احزاب اس

صريح اين ى حال ببينيم نحوه.  کارگران و دهقانان از آنها، انجام می گرفتوسيع
 و به چه شکل و تحت چه شعارهائی از طرف حزب عملی        تجرد چه بود

ی حکومت شوراها و براها ؟ اين تجرد به شکل نهضت انقالبی تودهمی گرديد
 و از راه مبارزه برای تبديل !"تمام قدرت به دست شوراها"در تحت شعار 
به ارگان قيام و ارگان حکومت و دستگاه ها تودهى ان بسيج کنندهگشوراها از ار

  .جديد دولتی پرولتاريا عملی می شد
ى مخصوصًا دست به دامن شوراها زدند و آن را به منزلهها چرا بلشويک

 هارم اساسی تشکيالتی دانستند که می توانست کار مجرد ساختن منشويکآن اه
آن بود که کار انقالب پرولتاريائی را به جلو ى ارها را آسان کند و شايسته.و اس

ليونی يی مهاسوق دهد و در سرنوشت خود اين وظيفه را داشت که توده
  زحمتکش را به پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا نزديک سازد؟

  شوراها چيست؟معنی 
  : بود که لنين می گفت١٩١٧هنوز در سپتامبر سال 

  
 شوراها دستگاه دولتی جديدی است که اوًال نيروی مسلحی از »

کارگران و دهقانان به دست می دهد که اين نيرو ديگر مثل ارتش 
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دائمی سابق از مردم جدا نبوده بلکه به محکم ترين طرزی با آن 
امی اين نيرو نسبت به نيروهای سابق مربوط است؛ از نقطه نظر نظ

نظر ی  از نقطه مقايسه می باشد؛قدر زياد تر است که غير قابل آن
دوم اين که اين .  معاوضه نيستانقالبی با هيچ نيروی ديگری قابل

مردم ايجاد می کند و اين و با اکثريت ها ی با تودهادستگاه رابطه
يش و تجديد آن به رابطه به قدری مستحکم و ناگسستنی است و تفت

قدری سهل است که نظير آن در دستگاه حکومتی قديم حتی در 
سوم اين که اين دستگاه از نظر انتخابی . هم وجود نداردها خاطره

ملت، که آن هم ى به اراده بودن آن و قابل تعويض بودن هيئت آن بنا
ی اداری به عمل می آيد، نسبت به دستگاه گذشته ئی بطهابدون جريان

چهارم اين که اين دستگاه با انواع  .مراتب دمکراسی تر استبه 
وسيله انجام متنوع ترين  محکم نموده و بدينى ايجاد رابطهها حرفه

پنجم اين که اين . اصالحات را بدون بورکراتيسم آسان می نمايد
 که فهميده ترين و با انرژی ترين و پيشروترين ،دستگاه به پيش آهنگ

رگر و دهقان است، شکل سازمانی داده و به  کامظلومقسمت طبقات 
آن، پيش آهنگ طبقات ى اين ترتيب دستگاهی می شود که به وسيله

 اين طبقات را که تاکنون کامًال در عظيمى تمام تودهمظلوم می تواند 
 ، و خارج از محيط تاريخ واقع شده بودندیخارج از محيط حيات سياس
ششم اين که اين . ز پی خود ببردبياموزد و ا. تعالی بخشد و تربيت کند

دستگاه امکان ميدهد که سودمندی پارلمانتاريسم با سودمندی 
 يعنی وظائف قانون .، مجتمع شودواسطهدمکراتيسًم مستقيم و بال

 هر دو در وجود نمايندگان انتخاب شده از اجرای قوانينگذاری و 
 به اين قدمی که در تکامل دمکراسی نسبت. طرف ملت متمرکز گردد

پارلمانتاريسم بورژوازی برداشته می شود چنان قدمی به جلو است که 
  ...دارای اهميت تاريخی جهانی می باشد

    ملی طبقات انقالبی، شوراها را تشکيل ىاگر نيروی خالقه
نمی داد کار انقالب پرولتاريائی در روسيه کاری نوميدانه می بود، 

قديم نمی توانست ى ه بدون شک با دستگاه حاکمزيرا پرولتاريا
باره هم نمی توان دستگاه جديدی  حاکميت را در دست نگه دارد و يک

   ).٢٥٩ ـ ٢٥٨ ص ٢١رجوع به جلد  ( «. ايجاد نمود
  

ى دست به دامن شوراها زدند که به منزلهها به اين دليل بود که بلشويک
يجاد  انقالب اکتبر و ا سازمان دهی اساسی تشکيالتی و قادر به تسهيلىحلقه

  .نيرومند دولتی پرولتاريا بودى دستگاه تازه
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از نظر تکامل داخلی خود دو " !قدرت به دست شوراهاى همه"شعار 
در ماه ژوئيه ها قبل از شکست بلشويک( اول ى مرحله: ست امرحله را پيموده

  ).بعد از شکست عصيان کرنيلف ( دوم ى و مرحله) هنگام حکومت دوگانه 
اين شعار عبارت بود از گسيخته شدن ائتالف اول معنی ى در مرحله

و ها و تشکيل حکومت شوروی از منشويکها ارها با کادت.و اسها منشويک
، )بودندها ارها و منشويک.زيرا شوراها در آن زمان در دست اس( ها ار.اس

و آزادی ) ها يعنی برای بلشويک( حق آزادی پرپاگاند و تبليغ برای اپوزيسيون 
در داخل شوراها به اين حساب که از طريق اين نوع مبارزه احزاب ى مبارزه

قادر خواهند شد شوراها را به دست آورده و در جريان ها باالخره بلشويک
البته معنی اين . تکامل مسالمت آميز انقالب، هيئت دولت شوروی را تغيير دهند

برای ولی بدون شک تدارک شرايط الزمه را . ديکتاتوری پرولتاريا نبودى نقشه
که به موجب ها ار.و اسها تأمين اين ديکتاتوری آسان می کرد، زيرا منشويک

گرام ضد انقالبی و مجبور بودند پر،اين نقشه در رأس حکومت قرار می گرفتند
خود را عمًال نشان دهند و لذا افشای طبيعت واقعی اين احزاب و مجرد گشتن 

در ماه ها ن شکست بلشويک ليک.تسريع می گشتها آنها و جدائی آنان از توده
جريان اين تکامل را گسيخت و به عناصر ضد انقالبی، يعنی ى ژوئيه رشته

را به آغوش آنان ها ارها و منشويک.، برتری داد و اسهاو کادتها ژنرال
تمام قدرت به دست "اين اوضاع حزب را وادار کرد که شعار . انداخت
ن را در شرايط رونق نوين انقالب به را موقتًا کنار بگذارد تا مجددًا آ!" شوراها

  .ميان آورد
تمام قدرت "دوم را افتتاح نمود و شعار ى شکست عصيان کرنيلف مرحله

اما حاال ديگر اين شعار آن معنائی را که .  از نو به ميان آمد!"به دست شوراها
حاال . مضمون آن از ريشه تغيير کرده بود.  دارا نبود،اول داشتى در مرحله
ين شعار به معنای جدائی کامل از امپرياليسم و افتادن حکومت به دست ديگر ا
حاال . بودها بود زيرا اکنون ديگر اکثريت شوراها در دست بلشويکها بلشويک

ى ديگر معنی اين شعار عبارت بود از رسيدن مستقيم انقالب به مرحله
نی اين شعار ديکتاتوری پرولتاريا از طريق قيام و باالتر از آن اکنون ديگر مع

  .سازمان دادن و شکل دولتی دادن به ديکتاتوری پرولتاريا بود
ی حاکميت دولتی در هاتاکتيک تبديل شوراها به ارگانى اهميت بی اندازه

زحمتکشان را از امپرياليسم دور کرده و حزب ى تودهها ليونيآن بود که م
انداخته و اين ارها را که آلت امپرياليسم بودند از اعتبار .و اسها منشويک

را از طريق به اصطالح مستقيم به ديکتاتوری پرولتاريا نزديک               ها توده
  .می ساخت
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دولتی عمده ترين ى ی حاکمههابنابراين سياست تبديل شوراها به ارگان
شرط مجرد ساختن احزاب سازشکار و پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا می باشد، 

  .تدارک برای اکتبرى در دورهها يک بلشويکاين است سومين خصوصيت تاکت
ها  اگر ما اين مسائل را بررسی نکنيم که چرا بلشويک.خصوصيت چهارم

شعاری که  به ،ی ميليونیهاخود را به شعار تودهموفق شدند شعارهای حزبی 
 بدل کنند و چرا و چگونه آنها موفق می شدند ،انقالب را به جلو سوق می داد

کارگر ى ه فقط به پيشوايان و نه فقط به اکثريت طبقهصحت سياست خود را ن
  .بلکه به اکثريت مردم هم بفهمانند، آن وقت منظره ناقص خواهد ماند

مسئله در اين جا است که برای پيروزی انقالب، اگر اين انقالب حقيقتًا از 
توده را فرا بگيرد، فقط صحت شعار حزبی کافی ها آن مردم باشد و ميليون

ی پيروزی انقالب يک شرط الزم ديگر هم بايد وجود داشته باشد و آن برا. نيست
شخصی خود به صحت اين شعارها ايمان ى با تجربهها که خود توده: اين است
فقط آن . می شودها فقط آن وقت است که شعار حزب شعار خود توده. آورند

تيک يکی از مختصات تاک. وقت است که انقالب حقيقتًا انقالب مردم می شود
و پيچ ها تدارک برای اکتبر آن است که می توانست آن راهى در دورهها بلشويک
به شعارهای حزبی می گردد و ها ئی را که طبيعتًا باعث نزديکی تودههاو خم

انقالب می رساند صحيحًا معين کند و به اين ى خود آستانه ها را به اصطالح تاآن
شخصی خود صحت اين شعارها را ترتيب برای آنها آسان می کرد که با تجارب 
به عبارت ديگر يکی از مختصات . حس کنند، رسيدگی کنند و به آن پی ببرند

رهبری حزب را با رهبری در آن است که اين تاکتيک ها تاکتيک بلشويک
مخلوط نمی کند و به طور روشن فرق بين رهبری نوع اول و رهبری ها توده

ين تاکتيک نه فقط علم رهبری حزب بلکه نوع دوم را می بيند و به اين ترتيب ا
  .زحمتکش می باشدى تودهها علم رهبری ميليون

دعوت ى  بارز ظهور اين خصوصيت تاکتيک بلشويکی تجربهىنمونه
  .مجلس مؤسسان و پراکنده ساختن آن است

ا را در همان ماه آوريل سال  شعار جمهوری شوراههامی دانيم که بلشويک
می دانيم که مجلس مؤسسان پارلمان بورژوازی . د به ميان آورده بودن١٩١٧

مد چه  آپس علت اين پيش. بوده و از بيخ و بن با جمهوری شوراها متضاد است
در عين اين که به سوی جمهوری شوراها رهسپار بودند ها بود که بلشويک

ؤسسان را از حکومت موقتی خواستار شدند؟ علت اين دعوت فوری مجلس م
نه تنها در انتخابات شرکت کردند بلکه خودشان ها  بلشويکمد چه بود که آپيش

يک ها  علت اين پيش آمد چه بود که بلشويکمجلس مؤسسان را دعوت نمودند؟
 نوين عبور می کردند ىکهن به سوی مرحلهى ماه قبل از قيام وقتی که از مرحله

  ترکيب موقتی جمهوری شوراها را با مجلس مؤسسان جائز می دانستند؟
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  :آن بود که" پيش آمد " ين علت ا
ی وسيع هاکر مجلس مؤسسان يکی از فکرهائی بود که ميان تودهف) ١

  عمومی داشت؛ى اهالی وجهه
شعار دعوت فوری مجلس مؤسسان، افشای طبيعت ضد انقالبی ) ٢

  حکومت موقتی را آسان می کرد؛
 بی اعتباری مردم هامجلس مؤسسان در انظارتودهى برای اين که ايده) ٣

به زمين و صلح و حکومت را با تقاضايشان راجع ها ود، الزم بود اين تودهش
 تا بدين ترتيب با مجلس ،انيدرسشوراها به پای ديوارهای مجلس مؤسسان 

دارد،   در عالم واقعيت و زندگی وجودسمجلمؤسسان، به همان شکلی که اين 
  .برخورد نمايند

آسان کرد که با ها ای تودهفقط به اين ترتيب ممکن بود اين کار را بر) ٤
ضد انقالبی بودن مجلس مؤسسان را درک کرده و لزوم شخصی خود ى تجربه

  .پراکندن آن را احساس نمايند
تمام اينها امکان ترکيب موقتی جمهوری شوراها و مجلس مؤسسان را ) ٥

   تجويز می کرد؛،که يکی از وسائل از بين بردن مجلس مؤسسان بود
کيب، به شرط افتادن حکومت به دست شوراها، عملی اگر اين گونه تر) ٦

ش اين می بود که مجلس مؤسسان مطيع شوراها شود، بدل امی شد، تازه معنی
  . شوراها گردد و بدون درد و الم بدرود حيات گويدى به زائده

تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که بدون اجرای چنين سياستی از طرف 
انجام نمی گرفت و اقدامات ها مؤسسان به اين آسانی، پراکندن مجلس هابلشويک
" تمام قدرت به دست مجلس مؤسسان"تحت شعار ها ارها و منشويک.بعدی اس

  .به سختی به زمين نمی خورد
  :لنين می گويد

  
 در ١٩١٧ از سپتامبر تا نوامبر سال  مدت، ما در خالل» 

انتخاب پارلمان بورژوازی روسيه يعنی مجلس مؤسسان شرکت 
ی روسيه در هاآيا سياست ما صحيح بود يا خير؟ آيا ما بلشويک. کرديم

ی کشورهای ها بيشتر از کمونيست١٩١٧تا نوامبر سال سپتامبر 
ى  پارلمانتاريسم از صحنه، بگوئيم که در روسيه،غرب حق نداشتيم

سياست دور افتاده است؟ البته حق داشتيم زيرا باالخره صحبت سر آن 
 پيش وجود داشته و يا تازه به وجود آمدهها ز مدتنيست که پارلمان ا

 کشان برای قبول ی وسيع زحمتهاست بلکه بر سر آن است که تودها
پارلمان بورژوازی ) پراکندنى يا اجازه(رژيم شوروی و پراکندن 

   آماده ) از لحاظ سياسی و عقيده و عمل ( دمکراتيک تا چه اندازه 
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رگر شهرها و سربازان و دهقانان کاى اين مسئله که طبقه. می باشند
 نظر به يک ١٩١٧سپتامبر تا نوامبر سال روسيه در خالل مدت از 
به طوری که ندرتًا نظير آن ديده می شود،  رشته شرايط مخصوص،

برای قبول رژيم شوروی و پراکندن دمکراسی ترين پارلمان 
يخی  واقعيتی است کامًال مسلم و از لحاظ تار؛بورژوازی آماده بودند

 بلکه نکردندمجلس مؤسسان را تحريم ها با وصف اين بلشويک. مدلل
 بعدخواه پيش از آن که حاکميت سياسی به دست پرولتاريا بيفتد و خواه 

 ـ ٢٠١ ص ٢٥رجوع به جلد (  «. شرکت کردنداز آن در انتخابات 
٢٠٢( .  

   
  : کهپس چرا آنها مجلس مؤسسان را تحريم نکردند؟ لنين می گويد برای اين

  
 دمکراتيک حتی چند هفته قبل از  ــ شرکت در پارلمان بورژوا»

 از آن نه فقط به پرولتاريای بعدپيروزی جمهوری شوروی و حتی 
ی ها می کند که به تودهآسانانقالبی ضرر نمی رساند، بلکه برای او 

پراکنده شدن ى  شايستههاپارلمان چرا اين قبيل ثابت نمايندعقب مانده 
" ورافتادن سياسی"هم چنين موفقيت در پراکندن آنها و هستند، و 

  .)رجوع به همان جا  ( «.  می نمايدآسانپارلمانتاريسم بورژوازی را 
  

       را ها قابل توجه است که ترتسکی اين خصوصيت تاکتيک بلشويک
هم آهنگی مجلس مؤسسان با شوراها پوزخند می زند و " تئوری"و به نمی فهمد 

  . هيلفردينگ می داندى  از عقيدهآن را پيروی
 وجود شعار قيام و بااو نمی فهمد که تجويز چنين هم آهنگی بين اين دو، 

پيروزی محتمل شوراها، تجويزی که با دعوت مجلس مؤسسان رابطه دارد، 
به تاکتيک هيلفردينگ، که عبارت از يگانه تاکتيک انقالبی است که هيچ ربطی 

لس مؤسسان است، ندارد و اشتباه بعضی از رفقا در مجى تبديل شوراها به زائده
کامال صحيح لنين و حزب راجع ى اين مسئله دليل نمی شود که او نسبت به عقيده

 ٣٣٨ص ٢١جلد ( . در شرايط معينی، بدگوئی کند" دولت مداری مشترک"به 
  ).مقايسه شود 

مربوط به مجلس ها او نمی فهمد که بدون سياست مخصوص بلشويک
 مردم را به طرف خود جلب کنند، یتودهها وني نمی توانستند ميلآنها ،مؤسسان

  .هم تبديل قيام اکتبر به انقالب عميق مردم ممکن نبودها بدون جلب اين توده
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و " دمکراسی انقالبی"  ،"مردم"جالب توجه آن که ترتسکی حتی به کلمات 
استعمال اين ديده می شود نيز پوزخند زده ها ی بلشويکهاغيره که در مقاله

  .پسنديده نمی داندها تالفاظ را برای مارکسيس
ظاهرًا ترتسکی فراموش می کند که لنين، اين مارکسيست مسلم، حتی در 

. ، يک ماه قبل از پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا، نوشته است١٩١٧سپتامبر سال 
  :که

 آن  که در رأسدمکراسی انقالبیبايد فورًا تمام قدرت به دست » 
 ص ٢١رجوع به جلد  ( « .  قرار گرفته انتقال يابدتاريای انقالبیپرول
١٩٨( .  

   
معلوم می شود ترتسکی فراموش کرده است که لنين، اين مارکسيست مسلم، 

آوريل سال ى مورخه( پس از نقل قسمتی از مکتوب مشهور مارکس به گوگلمان 
شرط اول هر راجع به اين که شکستن دستگاه اداری و نظامی دولتی  ) ١٨٧١

  :انقالب حقيقی ملی در قاره می باشد، با وضوع کامل سطور ذيل را می نويسد
   

 بسی دقت است  وحائزمارکس جالبى  اين تذکر بسيار عميقانه»
شرط " متالشی ساختن ماشين اداری ونظامی دولتی : استکه گفته

از " مردم"اين مفهوم انقالب ".  استانقالب حقيقی مردممقدماتی هر 
ی طرفدار هابان مارکس شايد عجيب به نظر آيد و ممکن است روسز

 خود را ، اين پيروان استرووه، که می خواهندهاپلخانف و منشويک
اعالم " اشتباه لفظی" مارکس را ى اين گفتهداد کنند،مارکسيست قلم

بانه به قدری کج و معوج و فقير اآنها مارکسيسم را ليبرال م. نمايند
آنها جز در مقابل هم قرار دادن انقالب بورژوازی و ند که برای اکرده

پرولتاريائی چيز ديگری وجود ندارد، و اين مقابله هم در نزد انقالب 
  ...آنها فاقد روح و زندگی است

 ١٨٧١اروپا در سال ى در هيچ کشوری از کشورهای قاره
يعنی " مردم"و انقالب . پرولتاريا اکثريت مردم را تشکيل نمی داد

که حقيقتًا اکثريت را وارد نهضت بکند، فقط موقعی ميتوانست ی انقالب
. اين جنبه را احراز کند که هم پرولتاريا و هم دهقانان را در برگيرد

دو . را تشکيل می دادند" مردم"در آن زمان اين دو طبقه بودند که 
 متحد می سازد که هردوی آنها از طرف ايننامبرده را ى طبقه

در معرض ظلم، فشار و استثمار " ظامی دولتیدستگاه اداری و ن"
چه   اين است آن؛ آنشکستن اين دستگاه و خورد کردن. نداقرارگرفته

منافع اکثريت آن وکارگران و اکثريت دهقانان " مردم"که منافع حقيقی 
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تهی دست ى اتحاد آزادانه" شرط مقدماتی"را در بردارد، اين است 
چنين اتحادی هم دمکراسی دوام لترها و بدون وا پربترين دهقانان 

 « . نداشته و تجديد سازمان به شکل سوسياليستی امکان ناپذير است
  . )٣٩٦ ـ ٣٩٥ ص ٢١جلد (
   

  .اين سخنان لنين را نبايد در طاق نسيان گذاشت
شخصی به صحت شعارهای حزبی معتقد ى را از روی تجربهها پس، توده

مردم ها عمده ترين شرط جلب ميليون ،کردن، آنها را به مواضع انقالبی رساندن
ها زحمتکش به سوی حزب بوده و اين است خصوصيت چهارم تاکتيک بلشويک

  . تدارک برای اکتبرى در دوره
اين تاکتيک را واضح ببينيم، ى من برای آن که عالئم مشخصهى به عقيده

  .آن چيزهائی که گفته شد کفايت می کند
  
  
  
  

٤  
  

 آغازى انقالب اکتبر به منزله
  انقالب جهانی ى و مقدمه

 
  

اروپا در ى بدون شک تئوری عمومی پيروزی انقالب در کشورهای عمده
، يک تئوری يک کشورآن واحد، تئوری عدم امکان پيروزی سوسياليسم در 

ى تاريخ هفت ساله. مصنوعی در آمد که با حيات غير قابل تطبيق می باشد
اين . رعليه اين تئوری گويا است بلکه ب،انقالب پرولتاريا در روسيه، نه برله

تئوری چون با حقايق مسلم متناقض است نه فقط به عنوان طرح انقالب جهانی 
قابل قبول نيست، بلکه اگر عنوان شعار هم رويش بگذاريم غير قابل قبول تر   

ی امی شود، زيرا اين تئوری، به جای باز کردن دست ابتکار کشورهای جداگانه
 سرمايه را بشکافندى ين تاريخی امکان می يابند مستقًال جبههکه بنا بر شرايط مع

آن را می بندد؛ زيرا اين تئوری محرک اين نيست که کشورهای جداگانه به طور 
 قرار دهند بلکه محرک عدم فعاليت و انتظار هفعال سرمايه را در معرض حمل
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ه است؛ زيرا اين تئوری به جای آن ک" انفجار عمومی"فرا رسيدن موقع 
پرولترهای کشورهای جداگانه را با عزم راسخ انقالبی پرورش دهد آنها را با 

نکند ديگران از ما پشتيبانی "ی حاکی از اين که ابانهاشک و ترديدهای ملت م
  :لنين کامًال حق دارد که می گويد.  بار می آورد،"نمايند

  
ب هم انقال"و " ی است معمولیاحادثه" پيروزی پرولتاريا در يک کشور »

 ٢٣رجوع به جلد  ( «. باشد" استثنائی نادر "فقط می تواند" زمان در چند کشور
   ).٣٥٤ص 

  
 محدود اما چنان که می دانيم تئوری انقالب لنين فقط به اين جانب مسئله
 پيروزی ٣نمی گردد و در عين حال تئوری تکامل انقالب جهانی هم هست

انقالب کشوری که پيروز .  موضوع مستقلی نيستيک کشورسوسياليسم در 
واحد مستقلی بداند، بلکه بايد خود را به ى ست نبايد خود را به منزله اگرديده
.  پيروزی پرولتاريا در کشورهای ديگر بشماردی برای تسريعاوسيلهى منزله

زيرا پيروزی انقالب در يک کشور، و در اين مورد در روسيه، فقط محصول 
متصاعد امپرياليسم نيست بلکه در عين حال تکامل ناموزون و از هم پاشيدن 

  .انقالب جهانی نيز می باشدى آغاز و مقدمه
بال شک طرق تکامل انقالب جهانی به اين سادگی ها هم نيست که سابق بر 
اين، يعنی قبل از پيروزی انقالب در يک کشور و قبل از ظهور امپرياليسم 

 ممکن بود به نظر ،است" یانقالب سوسياليستى آستانه"تکامل يافته، که خود 
زيرا در شرايط امپرياليسم تکامل يافته عامل جديدی مثل قانون تکامل . آيد

ناموزون کشورهای سرمايه داری به ظهور پيوست، که حاکی از ناگزير بودن 
جهانی سرمايه و امکان پيروزی ى تصادمات جنگی و ضعف عمومی جبهه

 چنين عامل جديدی، مثل کشور زيرا. در کشورهای جداگانه استسوسياليسم 
عظيم و وسيع شوروی که در بين غرب و شرق، در بين مرکز استثمار مالی دنيا 

ظلم و ستم يعنی کشورهای مستعمره واقع شده، به ظهور پيوسته ى و عرصه
  .است که فقط وجودش تمام جهان را انقالبی ميکند

هميت ديگر عوامل کم اى درباره(چنان عواملی هستند  اينها آن ىهمه
که نمی توان در موقع بررسی طرق انقالبی جهانی در مد ) صحبت نمی دارم

  .نظر قرار نداد
سابقًا معمول بود اين طور تصور کنند که انقالب از اين راه تکامل خواهد 

و اين هم " نضج خواهند گرفت"يافت که عناصر سوسياليستی به طور موزونی 

                                                 
استالين. ی  .مراجعه شود" اصول لنينيسم "  ـ به قسمت ٣    
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اما اکنون . رخ خواهد داد" پيش افتاده"ر و قبل از همه در ممالک ترقی يافته ت
  .اين تصور احتياج به تغييرات بزرگی دارد

  :لنين می گويد
  

ست که  ا اکنون سيستم روابط بين المللی به اين صورت در آمده»
در اروپا يک دولت تحت اسارت دول پيروزمند قرار گرفته و اين 

ها و آن هم ديگر اين که يک رشته از کشور. دولت هم آلمان است
قديمی ترين کشورهای غرب به علت فاتح بودنشان در شرايطی واقع 

ستمکش ى ند که می توانند از فتح خود استفاده کرده و به نفع طبقهاشده
ئی که به هر جهت تا حدی هائی بکنند، گذشتی جزهاخود گذشت

صلح " نهضت انقالبی را به تأخير انداخته و وضعی شبيه به
  «. ی کند ايجاد م"اجتماعی

 چين ، در عين حال يک سلسله از کشورهای شرق، هندوستان»
و غيره، مخصوصًا به علت جنگ امپرياليستی اخير، کامًال از مجرای 

متوجه مقياس تکامل اين کشورها کامًال . نداخود بيرون افتادهى اوليه
اری تمام اروپا گشته و جنب و جوشی که در تمام اروپا دسرمايه

ى ست، و حاال برای همه ااين کشورها هم آغاز شدهمشهود است در 
ند اعالم واضح است که اين کشورها به چنان طريق تکاملی جلب شده

  «. که نمی تواند منجر به بحران تمام سرمايه داری جهانی نشود
  

  :به همين جهت و در اثر همين وضعيت
  

کشورهای سرمايه داری قسمت غرب اروپا تکامل خود را به » 
غير از آن طريقی که ... سياليسم از طريقی انجام خواهند دادطرف سو

آنها تکامل خود را به اين طريق انجام . ما سابقًا انتظار آن را داشتيم
نضج "نخواهند داد که سوسياليسم در اين کشورها به طور موزونی 

ی ديگر، از هابلکه از راه استثمار کشورهائی توسط دولت" بگيرد
 در جنگ امپرياليستی انجام خواهند بن کشور مغلوطريق استثمار اولي

اما از طرف ديگر . داد که آن هم توأم با استثمار تمام شرق خواهد بود
همان اولين جنگ امپرياليستی کامًال به جنبش ى شرق هم به واسطه

 جلب جهانیانقالبی در آمده و کامًال به گرداب عمومی نهضت انقالبی 
  . )٤١٦ ـ ٤١٥ ص ٢٧لد رجوع به ج( « . ستاگرديده
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چه گفته شد اين واقعيت را هم اضافه کنيم، که نه تنها کشورهای  اگر به آن
ی از امغلوب و مستعمرات از طرف کشورهای فاتح استثمار می شوند بلکه عده

کشورهای فاتح هم به دام استثمار مالی قوی ترين کشورهای فاتح از قبيل 
؛ که تضاد بين تمام اين کشورها مهم ترين انگلستان و آمريکا گرفتار می شوند

انهدام امپرياليسم جهانی می باشد؛ که غير از اين تضادها باز هم تضادهای عامل 
عميق تری در داخل هر يک از اين کشورها وجود دارد و تکامل می يابد؛ که 

 وجود جمهوری عظيم شوراها در جنب آنها      ىتمام اين تضادها به واسطه
اين مسائل را در نظر بگيريم، آن وقت  برنده تر می شوند، اگر تمام عميق تر و

  .وضعيت مخصوص بين المللی کم و بيش کامل می شودى همنظر
بيشتر احتمال می رود که انقالب جهانی از اين راه تکامل يابد که يک رشته 

انقالب با کمک پرولتاريای دول امپرياليست از ى از کشورهای نوين به وسيله
ما می بينيم که اولين کشور جدا شده و اولين . تم دول امپرياليست جدا گردندسيس

زحمتکش کشورهای ى کشور پيروزمند هم اکنون از طرف کارگران و توده
بال شک .  او نمی توانست پايدار بماند،بدون اين حمايت. ديگر پشتيبانی می شود

شکی نيست که هر قدر در اين هم . اين حمايت زيادتر شده و توسعه خواهد يافت
 سوسياليسم اساسی تر استحکام يابد و هر قدر اين ،در اولين کشور پيروزمند

کشور زودتر به پايگاه بسط آتی انقالب جهانی و اهرم تخريب آتی امپرياليسم 
بدل شود، همان قدر خود تکامل انقالب جهانی و خود جريان جدا شدن 

  . اساسی تر خواهد شدکشورهای نوينی از امپرياليسم سريع تر و
 سوسياليسم در اولين کشور آزاد شده پيروزی نهائیاگر صحيح است که 

بدون تقويت عمومی پرولترهای چند کشور ديگر غير ممکن است، آن وقت به 
 اولين کشور سوسياليستی به کهمان اندازه هم صحيح است که هر قدر کم

ده مؤثرتر باشد، همان ی زحمتکش تمام کشورهای باقی مانهاکارگران و توده
  .تر و اساسی تر بسط خواهد يافت قدر هم انقالب جهانی سريع

  اين کمک به چه نحوی بايد ابراز گردد؟
چه را که ممکن است  حداکثر آن"اوًال به اين نحو که کشور پيروزمند بايد 

 ، انجام دادتمام کشورها تکامل و حمايت و بيداری انقالب برایدر يک کشور 
   ) ٣٨٥ ص ٢٣لنين جلد " ( هدانجام د

سرمايه "يک کشور بايد از " پرولتاريای پيروزمند"ثانيًا به اين نحو که 
 برداران سلب مالکيت نموده و در کشور خود توليد سوسياليستی تشکيل داده، 

و طبقات مظلوم کشورهای ... اری بر خيزدد دنيای سرمايهى باقی ماندهضد
ه در ميان اين طبقات بر ضد سرمايه داران ديگر را به طرف خويش جلب نمود

قيام بر پا کند و در صورت لزوم حتی با نيروی نظامی هم بر ضد طبقات 



٣٥

 ـ ٢٣٢ ص ١٨لنين جلد (  "پردازد ی آنها به عمل هاثمار کننده و دولتاست
٢٣٣(  

 خاص اين کمک که از طرف کشور پيروزمند می شود نه فقط در ىجنبه
رهای کشورهای ديگر را تسريع می کند بلکه در اين آن است که پيروزی پرولت

 سوسياليسم را در اولين پيروزی قطعی ،نيز هست که با تسهيل اين پيروزی
  .کشور پيروزمند نيز ضمنًا تأمين می نمايد

محتمل تر از همه آن که در جريان تکامل انقالب جهانی، در رديف 
 داری و در رديف سيستم سرمايهى ی امپرياليسم درکشورهای جداگانههاکانون

ى ی سوسياليسم در کشورهای جداگانههااين کشورها در تمام دنيا، کانون
بين ى در تمام جهان ايجاد شود که مبارزهها شوروی و سيستمی از اين کانون

  .اين دو سيستم تاريخ بسط انقالب جهانی را پر خواهد کرد
  :زيرا، به طوری که لنين می گويد

  
کم و بيش ى  ملل در سوسياليسم بدون مبارزهىاتحاد آزادانه»  

ی سوسياليستی با دول عقب مانده غير هاطوالنی و سخت جمهوری
  ).به همان جا مراجعه شود  ( «. ممکن است

  
 انقالب اکتبر نه فقط در آن است که اين انقالب نخستين گام جهانیاهميت 

سم بر می دارد بزرگی است که يک کشور برای ايجاد شکاف در سيستم امپريالي
و اولين کانون سوسياليسم در اقيانوس کشورهای امپرياليستی می باشد، بلکه در 

انقالب جهانی و پايگاه توانای بسط ى آن نيز می باشد که اين انقالب اولين مرحله
  .آتی اين انقالب را تشکيل می دهد

 ،ش کردهبين المللی انقالب اکتبر را فراموى بنابراين نه فقط کسانی که جنبه
 ذی ،ندنی صرفًا ملی و فقط ملی می دااپيروزی انقالب را در يک کشور پديده

بين المللی انقالب اکتبر را به ياد دارند ى  بلکه آن کسانی هم که جنبه. حق نيستند
ولی باز هم متمايلند اين انقالب را فاقد فعاليت و فقط وظيفه دار گرفتن کمک از 

در حقيقت امر، نه فقط انقالب اکتبر نيازمند . ندخارج بدانند نيز ذی حق نيست
حمايت از طرف انقالب کشورهای ديگر است، بلکه انقالب آن کشورها هم 
محتاج به حمايت انقالب اکتبر می باشد تا عمل سرنگونی امپرياليسم جهانی را 

  .تسريع کرده و به پيش سوق دهند
  

   ١٩٢٤ دسامبر سال ١٧
  در راه اکتبر 

  ١٩٢٥  ات دولتی نشريىاداره


