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 مارکس و انگلس از انقالب یها طرح

 میشل لووی
 یترجمه: ناصر سعید

 

 6095 -6091هاي  تروتسكي آن را در سال بار لئو نظريه انقالب مداوم كه اولين

ديگر  اي ديالكتيكي با يك اي تئوريك را با مسايل اصلي زير كه به گونه بيان كرد، عرصه

 ند:كپيوند دارند، تعريف مي

)كمتر رشد يافتهه، نيمهه   « عقب مانده»ر كشورهاي امكان انقالب كارگري د -الف

 داري يا پيشاصنعتي( فئودالي، پيشاسرمايه

وقفه از انقالب دموكراتيك به انقالب سوسياليسهتي، رهرا كهه قهدر       گذار بي -ب

 دموكراتيك )استقالل ملي و وحهد  ملهي، رههايي    -كارگري وظايف به اصطالح بورژوا

ناپهذير بها وظهايف ويه ه      را در پيونهد اتتنهاب   هاي دموكراتيك و غيهره(  دهقانان، آزادي

 دهد. سوسياليستي انجام مي

المللهي و بنهاي سوسياليسهر در مقيها       گسترش روند انقالبي در سطح بهين  -پ

 تهاني.
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نشانه گسست داهيانه   شد، بيان اين نظريه كه  طرح تديد مسئله را هر شامل مي

الملل دوم بود. اين امر در عين حال موتب پديد  گراي بين ا ماركسيسر تدريجو قاطح ب

آمدن مجادله بر سر مسئله زير شد كه تا امروز ادامهه دارد: آيها نظريهه انقهالب مهداوم      

شهود و يها در واقه      سوسياليسهتي كالسهيك تلقهي مهي      تروتسكي تكامل خالق نظرية

گونه كهه مهاركآ آن را    سر تاريخي است، آناي ماتريالي گسستي انحرافي از مباني پايه

 كرد.   درك مي

ها به كرا  تكرار شده اسهت، طبها ايهن     اي از تانب انواع ضد ماركسيست كليشه

بايست نتيجه نهايي صهنعتي شهدن    انقالب پرولتري مي …از نظر ماركسيسر» كليشه 

رفته و  پيش بايست در ابتدا در كشورهاي صنعتي ، اين انقالب ميعكآ آنبود و نه  مي

گرايانهه   بدبختانه اين گفتة سطحي رنهان ته م   (6)« داد. ها بعد در روسيه رخ مي مد 

هها از اواخهر قهرن     اي از ماركسيسهت  تاييد شده، كه حتي از تانب تعداد قابل مالحظهه 

نوزدهر تا به امروز پذيرفته و توصيف شده اسهت. بهدين ترتيهب فهرد مشههوري رهون       

مهاركآ و  »اعالم كهرد:   6090در سال  -ماركسيسر آلماني« مرت  تقليد» -كائوتسكي

هها در شهراي     كهه انقهالب   توان به دلخواه انقالب كرد، بل انگلآ )تشخيص دادند( نمي

هها غيهر    وتود نيامده، وقهوع آن  دهند و تا زماني كه آن شراي  به معيني ضرورتاً رخ مي

سهيار تكامهل يافتهه باشهد،     دارانه ب تنها در تايي كه شيوه توليد سرمايه …ممكن است

دارانه بهر وسهايل توليهد از طريها      اين امكان اقتصادي موتود است كه مالكيت سرمايه

بعداً كائوتسكي بها توسهل بهه ايهن      (2)« قدر  دولتي به مالكيت اتتماعي تبديل شود.

اي  مانهده  نظريه از انقالب اكتبر انتقاد كرد و تاكيد نمود كه طبقهه كهارگر كشهور عقهب    

وسيه، قادر نيست سوسياليسر را بنا كند و به همهين تههت نبايهد ديكتهاتوري     رون ر

 پرولتاريا را ايجاد نمايد.  
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شهان   ترين منتقدين ناپذير ها با آشتي هر نظري تقريباً كامل بسياري از ماركسيست

درباره رابطة مستقير مابين رشهد اقتصهادي و انقهالب سوسياليسهتي، موتهب تقويهت       

ركسيسر شد. اين تفسير مدعي اسهت كهه ماترياليسهر تهاريخي بهه      تفسير معيني از ما

من له روش تحليل شكست خورده است. واقعاً هر اگر ماركآ به آن ره كه كائوتسكي 

بود، در اين صور  روند واقعهي تهاريد در قهرن بيسهتر      دهد، معتقد مي به او نسبت مي

ه مستقير مهابين امكانها    كرد، اعتقاد به رابط هاي ماركآ را نفي مي گويي تمامي پيش

شود كه تقريبهاً نتهوان    ، به خصوص باعث ميدر سطح مليانقالبي با ظرفيت  اقتصادي 

بهه ايهن سهو را     6067ههاي انقالبهي از سهال     ها و تنبش به لحاظ نظري سلسله انقالب

انهد كهه    هاي انقالبهي كهه اكاهراً در كشهورهايي رخ داده     ها و تنبش توضيح داد. انقالب

داري، عهدم انطبهاق    آيند و نه در دژههاي سهرمايه   به حساب مي« يف زنجيرحلقه ضع»

تهر كهرد كهه كهل      ظاهري تئوري و واقعيت، برخي از مفسهران را در اعتقادشهان راسهد   

آن  -هاي راست وي ه سوسيال دموكرا  به -خورد يا عده ديگري ماركسيسر به درد نمي

ههاي بعهدي را در تههت     تالش و ساير« ماتراتويي ضد ماركسيستي بلشويسر»امر را 

ههاي انقالبهي در    توتهي به قوانين آهنين تاريد، توصيف كردند. حتهي ماركسيسهت   بي

هها را بها درك    اروپاي غربي هر بدواً دشهواري زيهادي داشهتند كهه موفقيهت بلشهويك      

پروا بهود   از ماركسيسر سازگار نمايند. حتي گرامشي توان تا آن اندازه بي« ارتدوكآ»

يهاد كنهد. ايهن     (3)« سهرمايه انقالبهي عليهه تكتهاب     »الب اكتبهر بهه من لهه    كه از انق

بينهي نسهلي از    ناسازگاري، بيان تغيير عظيمي بود كه انقالب روسيه در مغ ها و تههان 

در بهرلين،  « آخرين نبهرد »مبارزان سوسياليست موتب شده بود، نسلي كه باور داشت 

 هاي يا هاوانا. بورگ، شانگ لندن يا شيكاگو آغاز خواهد شد و نه در پطرز

به همين تهت ضروري است پيش از آن كه گسست بنيادين تروتسهكي از مهدل   

مكانيكي گذار به سوسياليسر را بررسي كنير، در آثهار مهاركآ و انگلهآ كنهد و كهاو      
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گونه كه رهبهران ريهش سهفيد آن     آن –الملل دوم  تي بينسنمايير. آيا ايمان كائوتسكي

ه روح و شكل نظريه مهاركآ دربهاره انقهالب سوسياليسهتي وفهادار      ب –كردند  ادعا مي

مانده يا آن كه رواب  پيچيده و ظريف تنظريه مهاركآ  را سهطحي و تحريهف كهرده     

است؟ به نظر من پ وهشي عميا در آثار مهاركآ و انگلهآ عمهالً حهاكي از پرسهمان      

ني كهه سهرانجام   هاسهت. پرسهما   هها و فرضهيه   تري سرشهار از ايهده   تر و زيركانه پيچيده

تروتسكي روي آن كار كرد و مبناي طرح انقالب مداوم بودن اين امر محرض است كهه  

)استرات يك( مبتني  اي مرحلهانداز  حاكي از يك رشر« ها كالسيك»هاي  برخي از متن

اتتمهاعي هسهتند.    -اي از مراحل تاريخي، اقتصادي و يا سياسي بر فرض وتود سلسله

كهنر ايهن    كهه تهالش مهي    ارم اين تناقض را الپوشاني كنر، بلمن به هيچ وته قصد ند

تناقض را به مسايل نظري و استرات يك حل نشده در افكار مهاركآ و انگلهآ ارتبها     

هاي سيستماتيكي دربارة مسئله انقالب مهداوم در   بدهر. از آن تا كه تا به حال بررسي

« اي مرحله»هاي  شر، گرهكو افكار ماركآ و انگلآ صور  نگرفته، من در اين فصل مي

شهان در مهورد انقالبها  قهرن نهوزدهر       هاي ها را كه در انديشه در نظريه آن« مداوم»و 

كوشر به سوال متناقضي كه توس  گرامشهي در   وتود دارند، بگشاير. در عين حال مي

مطرح شد، مبني بر اين كه انقالب روسيه نفي خهالق تكتهاب  سهرمايه و     6067سال 

 ل بود، پاسد بدهر.ماركسيسر اصي

مانهده، نيمهه فئهودالي و     ماركآ و انگلآ رگونه به انقالبا  در كشهورهاي عقهب  

ناپذير انقالب بر اسها    نگريستند؟ آيا آنان به تكرار اتتنناب داراي حكومت مطلقه، مي

ههاي   سرمشا انقالبا  بورژوايي گذشته باور داشتند و يا در انتظار تكامل مهداوم رونهد  

تابيت قدر  پرولتاريا بودند؟ در آثهار آنهان بهه ايهن پرسهش پاسهد واحهد و        انقالبي تا 

كنهد كهه بيهان     شود، در واق  انسان با عناصر متضادي برخهورد مهي   ساني داده نمي يك

واقعيت متضاد اتتماعي و خصلت انتقالي زمانه آنان است. از اين تا شهروع كنهير كهه    
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ار سياسي ماركآ و انگلآ تصريح و بهه  در هيچ كجا در افك« انقالب بوژوايي»تصور از 

ههاي   اي اساسي تعريف نشده است. به مفهوم مهذكور گهاهي در ارتبها  بها تنبهه      گونه

فرض گرفته  6780و  6148هاي  مشتركي كه به غل  در دو انقالب ب رگ بورژوايي سال

 نويهه در تنشهريه    6848اي كهه در سهال    گشهت. مهاركآ در مقالهه    شد، اشاره مي مي

ههها  بههورژوازي در قامههت آن»منتشههر شههد، رنههين توضههيد داد:   ه تسههايتونگراينيشهه

نظهر  )انقالبيون( پيروز شد. امها در آن زمهان پيهروزي بهورژوازي، بهه معنهاي پيهروزي        

گرايهي،   دارانه بهر مالكيهت فئهودالي، ملهي     بود، پيروزي مالكيت سرمايهاتتماعي نويني 

صهنعت بهر    …گري بر خرافها   نروش …رقابت بر صنف، توزي  بر حا آباء و اتدادي

با اين وتود ماركآ  (4)« پروري قهرمانانه، حا بورژوايي بر امتيازا  قرون وسطايي. تن

دانسهتند، زيهرا    انقالب بورژوايي مي« اصيل»و انگلآ تنها انقالب كبير فرانسه را نمونه 

شهته  ههاي گذ  انقهالب )در فرانسهه( كهامالً از سهنت    »در تماي  با همتاي انگليسي خود 

 (5)« هاي فئوداليسر را زدود. گسست )و( آخرين نشانه

بهود و   6780در ارتبا  تنگاتنگ با الگهوي سهال   « بورژوازي انقالبي» پآ تصور از

بوژوازي فرانسه در آن سال تبديل به معيار سنجش خصهلت انقالبهي يها غيهر انقالبهي      

د. مهاركآ در زمهان   شهو  بوژوازي اروپا در قرن نوزدهر ، به ويه ه بهوژوازي آلمهان، مهي    

بارها شجاعت انقالبي بهوژوازي فرانسهه را    6848اش در دوره انقالب  فعاليت خبرنگارانه

با ب دلي طبقا  متوس  )بورژوازي آلمان( آلمان مقايسه كرد، هنگهامي كهه بهورژوازي    

 59ههاي   كرد، بورژوازي آلمان در سال فرانسه اتحاد ضد فئودالي با دهقانان را حفظ مي

 (1)آور به دهقانان خيانت كرد تا اشرافيت و پادشاه را آرام كنهد.   اي شرم به گونه 6848–

، بهر خهالط طبقها  متوسه      6780 – 04هاي  به نظر ماركآ بورژوازي فرانسه در سال

بررسهي ميه ان    (7)آلمان، در مقابله با نظر فئودالي واقعاً مصالح عمومي را به پيش برد. 

و انگلآ از بورژوازي فرانسه از دايره پ وهش حاضر فراتر دقت تاريخي ارزيابي ماركسي 
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هاي دگري آشهكارا بيهان كردنهد كهه      ها به مناسبت رود. كافيست گفته شود كه آن مي

كه انقالبيون فرانسهوي   هاي انقالبي نه بورژوازي تفرانسه بل نيروي محركه واقعي روند

 -انقههالب بههورژوا»سياسههي  -بعههدها، در انترناسههيونال دوم، مقولههه اتتمههاعي (8)بودنههد.

اي از ماركسيسر شد. اين  تبديل به مبناي تفسيري تعمير يافته و مرحله« دموكراتيك

ههاي سياسهي در ميهان سوسهيال دموكراسهي       خصوص افا استرات يك بحهث  مقوله به

روسيه را تعيين كرد. اما شواهد كافي در اين مورد وتود دارد كه مهاركآ و انگلهآ از   

بهه  « مانيفسهت كمونيسهت  »ضايت كامل نداشتند. ماركآ در همهان  رنين تفسيري ر

نگريست تا  انقالب  بيشتر به ماابه وظيفه انقالب سوسياليستي مي« دموكراسي»تحقا 

اولين گام انقالب كارگري عبار  است از ارتقاء پرولتاريا به طبقه حاكر،  …»بورژوايي:

ركآ و انگلهآ ازايهن امهر را    هاي بعهد مها   در سال (0)«  …به رنگ آوردن دموكراسي

بهه  « اش وظهايف تهاريخي  »مورد ترديد قرار دادند كه طبقه متوس  واقعاً بهراي انجهام   

ههاي   نيازمند باشد، وظهايفي ماننهد از ميهان برداشهتن نهادهها و محهدوديت      « انقالب»

فئودالي، تكامل آزادانه صنعت، استقالل و وحد  ملي و غيره. به عنهوان ماهال انگلهآ    

از ماركآ نوشت، انديشه  مبارزا  طبقاتي در فرانسهبر  6805اي كه در سال  هدر مقدم

 6856زير را در مورد نقش تاريخي ناپلئون سوم و بيسمارك اظهار داشت: پآ از سهال  

عجالتاً پايان يافت. به دنبال آن دوره انقالب از باال آمهد... امها    …دوره انقالب از پايين»

به استاناي  –هاي ب رگ اروپا  قالل و وحد  داخلي ملتنتيجة عمومي اين شد كه است

نامهه آن   تبديل بهه مجريهان وصهيت    6848ركنان انقالب گو …لهستان، متحقا گرديد

اي  گاه توس  ماركآ و انگلهآ بهه گونهه    با وتود اين، انديشه مذكور هيچ (69)« شدند. 

كهه انقالبها     آيهد  هاي آنهان رنهين برمهي    سيستماتيك تدوين نشد. از محتواي نوشته

انقالبها    -اي كه بورژوازي قادر بشود با وسايل غير انقهالب  بورژوايي در آينده به درته
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بهه اههدافش برسهد، غيهر      –سياسهي    ها يا بهدون گسسهت   ، بدون بسيج توده« از باال»

 شوند. تر مي متحمل

ن د ماركآ و انگلآ تلقي از انقالب بهوژوايي مهبهر اسهت. در آثهار آنهان مسهئله       

استبدادي دارند، باز ههر   –لت روندهاي انقالبي در كشورهايي كه ساختار فئودالي خص

تهوان   مهي  –به ويه ه از انگلهآ    –ها  هاي آن تر است. در يك سلسله از نوشته پرتناقض

اي كهه انقهالب بهوژوايي و يها      اي يافت، آمهوزه  هاي روشني را از يك آموزه مرحله نشانه

روي مسهتقل و انقالبهي    ه شهر  ضهروري بهراي پهيش    داري صنعتي را بهه ماابه   سرمايه

كند. اين نظريه يهك بهار از نظهر اقتصهادي و بهار ديگهر بهه لحهاظ          پرولتاريا تعيين مي

شود. در آن دو مورد، روش بررسي تماركآ و انگلهآ    سياسي مستدل مي -اتتماعي

 متفاو  است و بايد درباره آن تداگانه تحقيا شود.

اي مبتنهي بهر    ستدالل اقتصادي در مهورد نظريهه مرحلهه   ترين روايت، ا در افراطي

داري تنها در صورتي ممكهن اسهت از ميهان     درته تكامل نيروهاي مولده است. سرمايه

اش را بهراي خالقيهت و گسهترش     برداشته شود كهه بهه آن نقطهه برسهد كهه توانهايي      

ظهار كرد، ا 6805طور كه انگلآ در سال  تكنولوژيك از دست داده باشد. اين امر، همان

آموخت كهه در آن زمهان درتهه     …تاريد به ما »آشكارا وتود نداشت.  6848در سال 

دارانهه   تكامل اقتصادي در قاره تاروپا  به هيچ وته براي از بين بهردن توليهد سهرمايه   

سراسهر قهاره را فهرا     6848آماده نبود. تاريد اين امر را با انقالب اقتصادي كهه از سهال   

هنهوز   6848دارانه، مبنايي كه در سال  مه ري  بر مبناي سرمايهه …گرفت، ثابت كرد

اين را با اظهار نظر مشهور مهاركآ در مقدمهه تدربهاره     (66)« بسيار قابل گسترش بود.

يك نظر اتتماعي هرگه  پهيش از   »مقايسه كنيد:  6850نقد اقتصاد سياسي  در سال 

يافتهه باشهند، مضهمحل    آن كه تمام نيروهاي توليدي در رهارروب آن نظهر تكامهل ن   

به هر حال اگر ماركآ و انگلآ خود را به اين نوع طرح موضوع كهه   (62)« …شود نمي



 میشل لووی

 62 

گرايانه بود و به يكهي دانسهتن انقهالب يها فهرو ريخهتن        گرايانه و تقدير به شد  اقتصاد

 -كردند، در آن صهور  در قهرن نهوزدهر ههيچ كشهوري      داري بيمار محدود مي سرمايه

براي سوسياليسر آمهاده نبهود. اگهر واقعهاً      –ت تحكومت  ويكتوريا حتي انگلستان تح

شر  سهاختاري تهام     تمام شدن ظرفيت تكامل اقتصادي در معناي انت اعي آن پيش

 براي سوسياليسر باشد، كدام كشور حتي امروزه رنين شرايطي را دارا است؟ 

شهود   ادي يافت مهي اي اقتص تري از نظريه مرحله ها روايت زيركانه اما در همام متن

كهه بهر روي تعييهر در     كه مرك  ثقلش نه بر روي حهداكار رشهد نيروههاي مولهده، بهل     

مناسبا  توليدي قرار دارد. در اين تا پديد آمدن و متمرك  بودن پرولتاريهاي صهنعتي   

داري  سهرمايه  شود، زيرا صنعتي شدن، اقشار پيش كننده مادي تبديل مي به شر  تعين

برد. از اين تا  وران و به طور كلي توليدكنندگان خرد را از بين مي هيعني دهقانان، پيش

ههاي   داري ساختار پذيير است كه سرمايه شود كه انقالب تنها در تايي امكان نتيجه مي

اتتماعي را ساده و قطبي نموده و به صور  دو ارتهش طبقهه كهارگر و بهورژوازي كهه      

بهه همهين دليهل مهاركآ و      (63)باشهد.   اند، در آورده آشكارا در مقابل هر صف كشيده

ناميدند، يا حتي گاهي تنهها   مي« آماده»انگلآ انگلستان آن زمان را براي سوسياليسر 

ماركآ  (64)خواندند  كه در آن انقالب پرولتري در دستور روز قرار داشت.  كشور تمي

 -ناپذير بورژوا و انگلآ در تقابل با اين استدالال  كامالً اقتصادي دربارة مرحله اتتناب

سياسي بود  -انداز اتتماعي شان يك رشر اند كه نقطه ع يمت انقالبي، نظراتي هر داده

رو )مداوم( از انقالب اشاره دارند. در اين پرسمان  با نظراتي كه به يك طرح بسيار پيش

شهود كهه عرصهه     انتقالي، انقالب بورژوايي تا آن تا به عنوان يك پيش فرض ظاهر مي

ا از طريا نابودي سلطنت و قدر  اشهراط سهاده نمهوده و تبهديل بهه تقابهل       سياسي ر

داننهد كهه نبهرد خهود آنهان بها        )كهارگران( مهي  » كند.  مسقير بورژوازي و پرولتاريا مي

هها   آن …بورژوازي ممكن است تازه در آن روزي كه بورژوازي پيروز شود، آغهاز گهردد  
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در نظهر   انقهالب كهارگري  شهرطي بهراي    را هر رهون  بورژوايي انقالبتوانند و بايد  مي

در  (65)« خود تلقهي كننهد.   هدط نهاييها هرگ  نبايد انقالب بورژوايي را  بگيرند. اما آن

الذكر قابل مالحظه است: مرك  ثقل موضهوع  از   هاي سابا بندي اين تا تفاو  با فرمول

هاي سياسهي   هانجامد به تداخل دور ها به طول مي توالي ثابت مراحل اقتصادي كه نسل

اي باقي ماده، اما بهه نهوعي ادعهاي     ره بُعد مرحله در مدتي كوتاه منتقل شده است. اگر

 شهر  الزم رنهان   انت اعي تقليل يافته است. ادعايي كه مبني بر آن انقالب بوژوايي هر

 باشد.   براي سياست پرولتارياي انقالبي مي

قهدر  را نفهي   « هنگهام زود»اي امكهان تسهخير    به اعتقاد ماركآ نظريهه مرحلهه  

كرد، هررند اين امر از نظر ماركآ ري ي بهه ته  يهك پديهده تهانبي و زودگهذر        مي

توانست باشد. اگر پرولتاريا در پي رويدادهاي غير منتظهره و تصهادفي و بهه دنبهال      نمي

شهود كهه    پديد نيامدن انقالب بورژوايي بر سر قدر  بيايد، حقيقتاً به اين محكهوم مهي  

اي كهه از نظهر    گهويني مهوقتي بهراي بهوژوازي باشهد، بهورژوازي       يا تاي اب اري سياسي

هها در   كرد كه ديكتاتوري ژاكهوبن  اتتماعي در حال ارتقاء يافتن است. ماركآ ادعا مي

به نظر من اين ادعا رنهدان   (61)سال رهارم ماالي تاريخي براي رنين رويدادي است. 

تهي توسه  انقالبيهون فرانسهه بهه قهدر        قان  كننده نبود. با وتود اين كه كميته امني

ديد از منطا بورژوايي و نهه رههايي عمهوم پيهروي كنهد.       رسيده بود، خود را ناگ ير مي

در سهال    1هها  ماركآ اين انديشه را در تريان بحث در اداره مرك ي اتحاد كمونيسهت 

يدئولوژي تا وزن اتتماعي زياد اقشار خرده بورژوايي و ا بيشتر پروراند، او در اين 6859

ها را در فرانسه برتسته كرد. تبه عقيهده مهاركآ  طبقهه كهارگر پيهروز شهده در        آن

كشوري با اين حد نازل از صناي  مدرن، نارار است قدر  را با دهقانان و اقشار پاييني 

                                                 
1
(Bund der Kommunisten ترتمه شده است، اما با توته « ها اتحاديه كمونيست»ي از متون فارسي در برخ

هستند و به عالوه « اتحاديه»معادل  Berufsverbandو  Gewerkschaftهاي  به اين كه در زبان آلماني واژه

 رسد.( رساتر به نظر مي« ها اتحاد كمونيست»شود، ترتمة  هاي خاصي اطالق مي اتحاديه به تشكل
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شهود بهه    اند، تقسهير كنهد. پرولتاريها نهاگ ير مهي      طبقه متوس  كه از نظر تعداد بيشتر

توته باشد و برنامه متحدينش را به صور  قانون درآورد.  ود بيهاي طبقاتي خ خواسته
( نوشهت،  Weydemeyerخطهاب بهه ويهدمير )    6853اي كه در سال  انگلآ در نامه (67)

تغييري در آن حكر داد. در حالي كه ماركآ بر ارتبا  يك حكومت انقالبي بها سهطح   

كند  ي است و اذعان ميكند، انگلآ نگران خطرا  ماتراتوي تكامل اتتماعي تاكيد مي

در « از وقهت طبيعهي آن  پيش »ناگ ير شود « ح ب ما»كه هرا  دارد، در صورتي كه 

« ههاي كمونيسهتي   ها و تهش آزمايش»آلمان قدر  بگيرد، درار اين وسوسه شود كه 

هستند و منجر به شكست سهمگيني خواهنهد شهد.   « هنگام نا به»انجام دهد كه هنوز 
الملهل دوم زد، يعنهي بهه شهكل      ه مهر خود را بهر سياسهت بهين   اين تذكر محتاطان (68)

شهود بها دهقانهان     طرحي از قدر  پرولتري كه در كشورهايي رون روسهيه نارهار مهي   

 دموكراتيك را انجام دهد.   –متحد گردد و وظايف بورژوا 

هاي انقهالب اسهت،    از روند يكيهاي گوناگون كه فق  در مورد  بندي همين فرمول

انقالب مداوم، يعنهي تصهور يهك رونهد      انديشهشوند.  كآ و انگلآ يافت ميدر آثار مار

دههد كهه حتهي در كشهورهاي اروپهايي       پيوسته كه پرولتاريا را در مهوقعيتي قهرار مهي   

داري را سهرنگون كنهد و قهدر  دولتهي را بهه       مانده و فئودالي، سهرمايه  پيراموني، عقب

در آثار مهاركآ و   -اي هاي مرحله حگاهي در كنار طر -اي متناقض دست گيرد، به گونه

تهوان آن را   ، ررا كهه نمهي  « نظريه»و نه « انديشه»گوير  شود، من مي انگلآ ظاهر مي

هها،   يك نظريه منسجر و سيستماتيك ناميد. با اين همه تعهداد زيهادي از خهرده ايهده    

اني ظاهر اي ناگه هايي به امكانا  آينده موتودند كه به گونه الهاما  پيشگويانه و اشاره

گردند، اما هرگ  به صور  يك آموزه منسجر يا استرات ي تهاني )عمهومي(   و تكرار مي

هها نشهان    ها در درتهه اول از نظهر روش بررسهي اسهت، آن     اند. اهميت آن تدوين نشده

گسست در روند وظايف تهاريخي را در نظهر    امكان عينيدهند كه ماركآ و انگلآ  مي
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اي مركهب و ديهالكتيكي    دهند كه اين وظايف به گونهه  ن ميها نشا داشتند. به عالوه آن

گهذارانش   گونهه كهه در آثهار بنيهان     دست كر آن –يابند و ماترياليسر تاريخي  نمود مي

اي  =آمهوزه  Evolutionismusگرايهي تهدريجي)   قابل تن ل به تكامل –كار گرفته شده  به

الً در مقابهل بيهنش   ايهن آمهوزه معمهو   )كه معتقد به تكامل تهدريجي و دائمهي اسهت.    

گرايهي   تكامهل »گيهرد. در مهتن معهادل     وار قرار مهي  ديالكتيكي مبتني بر تكامل تهش

فرهنهگ علهوم   »مناسب تشخيص داده شد. داريوش آشوري در اثرش به نام « تدريجي

را پيشهنهاد  « بهاوري  تكامهل »و « بهاوري  فرگشهت »هاي  ( معادل6374)تهران « انساني

 .گرا نيست اقتصاد كند.( مي

« درباره مسئله يههود »را اولين بار در اثرش به نام « انقالب مداوم»ماركآ عبار  

منتشر شد، به كار برد. ايهن عبهار  در تهايي بهه كهار رفتهه كهه از         6844كه در سال 

ژاكوبنيسر به ماابه كوششي تروريستي براي تسل  عرصه سياسي بر تامعهه بهورژوايي   

ژاكوبنيسر به اين امر تنهها از  »طبعاً بنياد آن بود(. شود، )هر رند ژاكوبنيسر  انتقاد مي

عليه شراي  وتودي خودش نايهل آمهد، تنهها از ايهن راه كهه        آمي  قهرطريا اعتراض 

اعالم كرد، و بدين ترتيب درام سياسي ضرورتاً با احيا، مذهب، مالكيت مداوم انقالب را 

گونهه كهه تنهگ بها صهلح       يابد. همان خصوصي، همه عناصر تامعه بورژوايي خاتمه مي

رندان ربطي بهه   6844در سال  عبار البته صرط استفاده از آن  (60)«. گيرد پايان مي

اي كه سبب به قدر  رسهيدن پرولتاريها در    انديشه انقالب مداوم به ماابه روند پيوسته

هها ههر ريه ي بودنهد بهه ته  اسهالط         شود، نداشت. ژاكهوبن  مانده مي كشورهاي عقب

نقالبي. و ماركآ در آن زمان گهرايش داشهت كهه آن عبهار  را بهه گونهه       پرولتارياي ا

نادقيقي بكار برد. بهه عنهوان ماهال اسهتفاده از آن عبهار  را در قسهمت مشههوري در        

را از ايهن طريها    اوتروريسر»درباره ناپلئون در نظر بگيرير:  (6845)« خانواده مقد »

مهاركآ تهازه در    (29)«.مهول داشهت  معكرد،  انقالب مداومرا تايگ ين  تنگ مداومكه 
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اش به كهار بهرد. آيها     شده آن عبار  را براي توصيف اين طرح، به مفهوم شناخته 6859

انتها عنصري از سوء تفاهر و سهردرگمي را بهه بهار     دار و بي گذاري يك تنبش ادامه نام

ل تهر باشهد. بهه ههر حها      دقيا« انقالب پيوسته و متصل»آورد؟ شايد عبارتي مانند  نمي

تهر از مفههوم    ن ديك به صد سال سنّت انقالبي به فرمول ماركآ معنايي فراتر و تهام  

ها  هاي سوسياليست ها در بحث تايي واژه لغوي آن داده است. اما اين تنها نمونه از تابه

، «سوسياليسر»هايي نظير  نيست. كافيست به نظرا  گوناگون بسياري كه در مورد واژه

عبهار   »د دارد، بيانديشير. تروتسكي  هنگهامي كهه بهه ايهن     و غيره وتو« كمونيسر»

 (26)مراتعه كرد، به وتود مشكل مذكور آشكارا اذعان داشت. « فاضالنه

ههاي امهروزين در آثهار گونهاگون مهاركآ و       سوال اساسي اين است كه كدام ا يده

ر قهاره  اند، آثاري كه به مسئله انقهالب د  توصيف شده« انقالب مداوم»انگلآ با عبار  

ترين تكامل ايهن مفههوم در آثهار آنهان در      پردازند در واق  بيشترين و مشخص اروپا مي

شود. اگر ره پادشاهي آلمان در پايان قرن تبديل به يك غول  يافت مي آلمانارتبا  با 

هنهوز   6851تا  6844هاي  صنعتي در اروپا شد، اما نبايد فراموش كرد كه آلمان در سال

تهرين   پهاره بهود، نيرومنهد    صنعتي و از لحاظ سياسي پاره ودالي، پيشايك كشور نيمه فئ

اي ناب از  نمونه –دولت پرو  تتحت حكومت  قيصر ويلهلر دوم  –دولت مرك ي آن 

ناپذير در اروپا بود. تالب اين كه ماركآ در اولين اثري كهه   يك حكومت مطلقه اصالح

انهداز مبهارزه    ، در عهين حهال رشهر   شناسهد  فعاليت انقالبي پرولتاريا را به رسميت مهي 

دوبهاره نقهد   »كند، يعني پيشگفتار بر  ترسير مي« تداوم»طبقاتي در آلمان را بر مبناي 

رهاپ شهد.    6844در سال  فرانسوي –هاي آلماني  نامه سالكه در « فلسفه حقوق هگل

در  راينيشهه تسهاتيونگ  گهر   تجربيا  شخصي ماركآ به ماابهه ناشهر تهوان و سهتي ه    

بها بهورژوازي ليبهرال آلمهان، بهر روي او تهاثيري منفهي در مهورد          6842-43ي ها سال

داران نشهريه   طلبي خائنانه سههام  هاي انقالبي اين طبقه گذاشت. به وي ه تسلير توانايي
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 6843در برابر سانسور پروسي رنان ماركآ را من تر كرد كهه تهرتيح داد در مهار     

  نشريه رضهايت دههد. او مهدتي بعهد در     خ« معتدل كردن»استعفا بدهد تا آن كه به 

فرهنگههي بههورژوازي اظهههار كههرد.   ( ان تههار خههود را از بههي Rugeاي بههه روگههه ) نامههه

داد فرودستي تبونانه را به تان بخرد تا در اين راه مبارزه  اي كه ترتيح مي فرهنگي بي

يشگفتار گيري در پ اين نتيجه (22)بشود. « خواه مردان آزاد تمهوري»كند كه تبديل به 

تهر بيهان    تهر و گسهترده   باز ههر صهريح   فلسفه حقوق هگل درباره نقدبر اثر  6844سال 

پيگيري، شهد  عمهل، شهجاعت و    »شود، از نظر ماركآ بورژوازي آلمان داراي آن  مي

رنهان   رحمي نيست كه بتواند خود را به نماينهدگان نهافي تامعهه تبهديل كنهد. آن      بي

مهن   وتهود نهدارد:   …را خطاب به دشمن بدهد، شهامت انقالبي كه اين شعار سركش

گونه به انتقهاد شهديد از بهوژوازي     ماركآ اين (23).« هيچ نيستر و بايد همه ري  باشر

رسهته سهوم   ( Sieyesآميه  سهي  )   پردازد، سرشار از كنايه و باكلما  تحريهك  آلمان مي

 .6780سال  همتاي بورژوازي انقالبي فرانسه در اي بي ،يعني با بيانيه پايه ريست

در مقايسه با طبقها  متوسه  فرانسهه در     6849هاي  ررا بورژوازي آلمان در سال

شناسهانه   نيمه قرن پيش از آن، اين قدر سسهت عنصهر و به دل بهود؟ توضهيح تامعهه      

دارد، حاوي عناصر مهمهي از نظريهه انقهالب     پيشگفتارتوتهي كه ماركآ در آن  تالب

 مانهده و پيشهرو   زمان عقهب  خصلت هرقت زيادي مداوم است. در وهله اول ماركآ با د

پهيش از آن كهه    …هر بخشهي از تامعهه بهورژوايي    …»تامعه آلمان را بررسي كرد. 

پيش از آن كه بتواند بلند همتهي   …اش را تشن بگيرد، شاهد شكستش است پيروزي

تا كه حتي امكان يك نقش  كند، تا آن اش را نمايان مي نظري خود را نشان بدهد، تنگ

اي به محهض   تا كه  هر طبقه ب رگ پيش از آن كه پديد بيايد، از بين رفته است. تا آن

تهر درگيهر    كند، در نبرد با طبقها  پهايين   اين كه نبرد با طبقه باالتر از خود را آغاز مي

سهاالر در مبهارزه بها اشهراط،      شود. بدين ترتيب اعيان در مبارزه با پادشاهي، ديهوان  مي
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هاست، و اين در حاليست كهه پرولتهر شهروع بهه مبهارزه بها        با همه آنبورژوا در مبارزه 

كند. هنوز طبقه متوس  ترأ  نكرده از موض  خود به رههايي بيانديشهد    بورژوازي مي

كه تكامل شراي  اتتماعي و پيشرفت نظريه سياسي خود اين موض  را كهنه شهده يها   

كننده از تانب طبقه كارگر،  ديدبنابراين خطر ته (24)«. دست كر قابل ترديد اعالم كند

شد كه يك نيروي انقالبي بها تمهام    كرد و مان  آن مي كار مي بورژوازي آلمان را محافظه

بهدون  « طبقه تهاني»تا نتيجه گرفت كه تنها يك  پيامدهاي آن بشود. ماركآ از اين

تهر از   يينها درمقابل طبقه پها  سلسله مراتبي از امتيازا  يا قدر  كه ناگ ير باشد از آن

هاي گذشته برهاند، و ايهن البتهه طبقهه     مانده خود دفاع كند، قادر است آلمان را از پآ

كند كه يك اصهالح سهاده در نظهام     اي تالش مي پرولتارياست. اما پرولتاريا براي رهايي

نياز به يك انقالب راديكال و « زنجيرهاي راديكال»اي با  نيست. پرولتاريا به ماابه طبقه

در آلمان نه انقالب راديكال، نه »تانبه انسان يعني كمونيسر دارد. بنابراين:  همهرهايي 

ههاي   كهاره، انقهالب صهرفاً سياسهي كهه سهتون       كه انقهالب نيمهه   ، بلعام انسانيانقالب 

 شهر  الزم در آلمهان رههايي عهام     …گذارد، خوابي رؤيايي است ساختمان را باقي مي

اني كه ماركآ آن مطلب را نوشهت، هنهوز طبقهه    اما زم (25)« براي رهايي ت ئي است.

اي كه حكر متهورانه او در آن زمان بيش از  كارگر آلمان رندان وتود نداشت، به گونه

آن كه توصيف دقيقي از شراي  آلمان باشد، تصميمي از وضعيت فرانسه بود. )مهاركآ  

ان كمونيسهت در  ور در آن هنگام تازه براي اولين بار با تجمعا  انقالبي مخفي و پيشهه 

رسيد كه شورش به رگ نسهاتان    پاريآ آشنا شده بود.( با اين وتود رنان به نظر مي

بيني مهاركآ را تيييهد    اي غير منتظره پيش منطقه شل ين در رندين ماه بعد، به گونه

كههرد. مههاركآ در مههاه او  از روي دادهههاي شههل ين بههه عنههوان مبنههايي در مجادلههه   

ه كرد و ادعا نمود كه اين اولهين قيهام طبقهه كهارگر آلمهان      دارش با روگه استفاد ادامه

آلمهان اسهت،    سياسهي همان طور كه ناتواني بورژوازي آلمهان نهاتواني   »  نشان داد كه : 
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به عالوه ماركآ اضافه كهرد:  « آلمان است. اتتماعيتوانايي  …توانايي پرولتاريا آلمان

درباره نقد فلسهفه  پيشگفتار من  توان در مي …عناصر اوليه براي درك اين پديده را »

در  مانيفسهت كمونيسهتي  تهري در   عهام   سه سال بعد توضيح (21)« )يافت(. حقوق هگل

و « اي نظريهه مرحلهه  »داران  بيني روند انقالب در آلمان داده شد. هر طهرط  مورد پيش

انهد قطعهاتي را در تيييهد موضه  خودشهان در       داران انقهالب مهداوم كوشهيده    هر طرط

، حكهر امكهان نقهش انقالبهي     6844، بهر خهالط آثهار سهال     مانيفستبيابند.  مانيفست

نمايند كه در اين صور  پرولتاريا  كند. ماركآ و انگلآ اظهار مي بورژوازي را صادر مي

بايد تبهه واحدي با بورژوازي و عليهه نظهر كهنهه بسهازد. ممكهن اسهت ايهن فرضهيه         

در تريهان   6847سهلطنت در آوريهل   واكنشي باشد نسبت به تصادم مابين بورژوازي و 

نشست مجلآ متحد پاريآ. به هر حال حتي اگر ماركآ و انگلآ شرايطي را در نظر 

در  اسهترات يكي ههاي   كرد، باز طرح گرفتند كه اتحاد تاكتيكي با بورژوازي را ايجاب مي

شهان را   ها توته اصلي داشتند: كمونيست« مداوم»تدوين شد آشكارا خصلتي  مانيفست

كنند، زيرا آلمان در آستانه انقالب بورژوايي قرار دارد و رون ايهن   آلمان معطوط ميبه 

گي تمهدن اروپهايي بهه طهور كلهي و بها پرولتاريها بسهيار          انقالب را در شراي  پيشرفته

رسهاند،   تري از انگلستان سده هفدهر و فرانسه سده هجدهر به سرانجام مي يافته تكامل

درآمهد بالواسهطه انقهالب پرولتهري      تواند پهيش  آلمان تنها ميبنابراين انقالب بورژوايي 

 (27)«. باشد

هايي است كه بعداً در تدوين نظريه انقهالب   اين قطعه مشهور بيشتر حاوي انديشه

 مداوم داراي اهميت تعيين كننده شد:  

به ماابه مقياسي «( تمدن)»اين انديشه كه سطح تكامل اتتماعي و اقتصادي  -7

كه بايد بر بسهتر   نبايد صرفاً تنها با معيار ملي سنجيده شود، بل« قالبيآمادگي ان»براي 

 المللي متناسب با آن )يعني بستر اروپاي قرن نوزدهر( در نظر گرفته شود. بين
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درك اين موضوع كه وزن اتتماعي و سياسي پرولتارياي آلمهان تكهرار يهك      -2

ن و فرانسهه را منتفهي   ههر رهون در انگلسهتا   « كالسيك»دموكراتيك  –انقالب بورژوا 

 كرد. مي

 در مرحله تاريخي گونهاگون اين تصور كه انقالب بورژوايي و پرولتري رندان   -9

از يك رونهد انقالبهي پيوسهته هسهتند، اگررهه از       دو تنبشكه واقعاً فق   نيستند، بل

انقههالب بههورژوايي، درك  اولويههت ضههروري، هنگههام تاكيههد بههر « مانيفسههت»مطالعههه 

 شود. اج مياستنت« اي مرحله»

فرصهت داشهتند،    6848 – 40ههاي   ماركآ و انگلآ طي انقهالب آلمهان در سهال   

مطرح كردند، در عمهل وارسهي    مانيفست كمونيستيگيري استرات يكي را كه در  تهت

ههها در نويههه راينيشههه تسههايتونگ را بهها  كننههد. مهها قههادرير وتههه مشههترك مواضهه  آن

توته   كردند، به ياري تحقيا تالب ير مياندازي كه در آستانه توفان انقالبي ترس رشر

دربارة تفكر سياسهي مهاركآ و انگلهآ در آن     (Fernando Claudins)فرناندو كلودين 

 تعيين كنير. (28) ،زمان

را شهامل   6848ماركآ و انگلآ كوشيدند در اولين دوره كه بخهش اعظهر سهال    

ك همهراه بها بهورژوازي    شان يعني مبازه مشتر شود، اولين پله تاكتيكي از استرات ي مي

هها در تمعيهت    دادند، به عمل درآورند. آن عليه استبداد مطلقه را كه به آن اولويت مي

دموكراتيك كلن وارد شهدند و كوشهيدند موافقهت تعهدادي از رهبهران فعهال طبقها         

اي كه صاط و ساده و  تلب كنند، نشريه نويه راينيشه تسايتونگمتوس  را براي انتشار 

ره شركاي بورژوا پآ از رند هفتهه   اگر (20)شد. ان دموكراسي توصيف ميرون ارگ هر

از همكاري با نشريه دست كشيدند، ماركآ و انگلآ به تستجوي خويش بهراي يهك   

اي را منتشهر كهرد كهه     ماركآ مقاله 6840مبناي مشترك ادامه دادند. در اواخر ژانويه 

امها آنهان در    (39)دموكراتيك بهود.   از همبستگي« اي مرحله»هنوز تقريباً بيانگر مداف  



 کراتیک یا انقالب سوسیالیستیودمانقالب 

 26 

ها تاكتيك اتحاد با بورژوازي به زير سوال  نوشتند كه در آن همان موق  مقاالتي ني  مي

، 6840اي از انگلآ قابهل توتهه اسهت كهه در سهرتامبر       شد. به خصوص مقاله برده مي

شهرمانه مجلهآ ملهي فرانكفهور  در برابهر سهلطنت و        مد  كوتاهي پآ از تسلين بي

ركوب خونين مقاومت كارگران و دهقانان توس  واحدهاي پروسي تنگاشهته شهد  .   س

در ويهن هماننهد پهاريآ، در بهرلين هماننهد فرانكفهور ، در لنهدن        »طبا نظر انگلآ 

در دستور روز قهرار داشهت و   »  سياسي بورژوازي سرنگوني حاكميت …همانند ميالن

در  …زه پرولتارياي همبسهته اروپها  )اكنون( پررر مبار« هاي قاره  در تمام سنگربندي

مجلهآ اتحهاد   »يعني آن پررر سرخي كه كارگران آلمان تحهت آن بها   »اهتراز است. 

مبارزه كردنهد. اكنهون بهورژوازي مسهتقيماً خهود را در      « داران ب رگ و بورژوازي زمين

بايسهت نهه فقه  عليهه      ها مي اي كه توده ديد، به گونه اي مي معرض خطر هر قيام توده

مبهازه  « عليهه خهود بهورژوازي مسهلح    »رنهين   كهه ههر   بوروكراتيك، بل -ت نظاميدول

 (36)كردند.  مي

موضهه  مههذكور را در سلسههله مقههاال  مشهههور   6848مههاركآ پههآ از دسههامبر 

غيهر   …در آلمان يك انقالب بورژوايي خالص » تكامل داد. « بورژوازي و ضد انقالب»

پهذير )اسهت( و يها انقهالب      دي امكهان يا ضد انقالب فئودالي اسهتبدا  …ممكن )است( 

اي  اما نيروهاي محركه رنين انقالبي كدامند؟ ماركآ در مقاله (32)سياسي.  -اتتماعي

تهرين   و دموكراتيهك  ترين راديكال»دهد:  منتشر شد، پاسد زير را مي 6840كه در فوريه 

والي مهاركآ در حه   (33))طبقا ( تامعه يعني كارگران، دهقانهان و خهرده بهورژوازي.    

اش را روي ايجهاد انجمهن    آوريل از تتشكل  تمعيهت دموكراتيهك گسسهت و انهرژي    

كارگران كلن متمرك  كرد. اين انتقال مرك  ثقل سياسي در انتشار اثر معروط او به نهام  

شهود كهه    ني  مشهود است. در پيشگفتار آن اثر هشدار داده مهي « كارم دي و سرمايه»

طبقهه كهارگر انقالبهي    »ه شكست  است، مگر ايهن كهه   برآمد انقالبي در اروپا محكوم ب
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تا زمهاني كهه انقهالب پرولتهري و ضهد انقهالب        …هر اصالح  اتتماعي  …پيروز شود

 (34)« مانهد.  شان را در يك تنگ تهاني محك ن نند، تخيلي باقي مهي  فئودالي نيروهاي

  خهود در  ، موضنويه راينيشه تسايتونگبدين ترتيب ماركآ اندكي پيش از پايان كار 

مانيفست داير بر وقوع مرحله اوليه انقالب بورژوايي در آلمان را كامالً رها كرد و دوباره 

اعتمهادي   المللي متمركه  نمهود. ايهن نقطهه اوج بهي      تمام موضوع را بر روي عرصه بين

آوردن تاكتيكي به طبقا  متوس  بود. هرگونهه   ماركآ نسبت به هر تالشي براي روي

ن و هر تسلير طلبي در برابهر سهلطنت مهاركآ را دوبهاره بهه سهمت       خيانت به كارگرا

 كشاند. بار توضيح داد، مي براي اولين 6844، آن گونه كه او در سال « تداوم»تنظريه  

ههاي انقالبهي بهورژوازي را بها      زدايي دوم دربهاره توانهايي   تالب است كه اين توهر

 6843ه تسهايتونگ در سهال   گسست اوليه از ليبراليسهر پهآ از توقيهف نويهه راينيشه     

هر رند بها شهك و    -شد به فرض اوليه مقايسه كنير. در هر دو مورد مسئله مربو  مي

داير بر توانايي بورژوازي براي ايجاد اپوزيسيون تدي و پيگير عليه نظام  –ترديد بسيار 

استبدادي. در هر دو مورد تجربه تلد عملي مهاركآ را نهاگ ير سهاخت، ايهن      -فئودالي

طور كه بعداً خواهير ديد، روند مشهابهي در مهورد اسهرانيا     يشه را كنار بگذارد. هماناند

تكرار شد. هيچ ري  بيشتر از استعداد تصحيح و تكميل مفروضها  اشهتباه    59در دهه 

بعهدي  « ههاي  ماركسيست»نظري در پرتو مبارزه طبقاتي، ماركآ و انگلآ را از برخي 

 كند. متماي  نمي

تري در مورد پويهايي   ر تبعيد در انگلستان، دائماً موض  راديكالماركآ و انگلآ د

كمرين قانون اساسهي امرراطهوري   »انقالب آلمان اتخاذ كردند. بدين ترتيب انگلآ در 

از شكسهت  »به اين سو منتشر شد، نتيجه گرفت:  6859آوريل  –كه در مار  « آلمان

است: يا حكومت پرولتارياي   سوال زير براي بخش متمدن قاره اروپا مطرح 6848ژوئن 

پهذير   اي امكهان  انقالبي يا حكومت طبقاتي كه تا پيش از فوريه حاكر بودنهد. راه ميانهه  
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نيست. به خصوص در آلمان بورژوازي نشان داد كه ناتوان از حكومت كردن است، قادر 

ن پهآ  ساالرا بود حكومتش را در برابر مردم حفظ كند تا دوباره آن را به اعيان و ديوان

تواند به ت  از طريا حاكميت كامهل پرولتاريها بهه     انقالب در آلمان ديگر نمي …بدهد

در همين زمان ماركآ و انگلآ سندي را ني  نوشتند كه در آن  (35)« سرانجام برسد.

تهرين   تهرين و بهه يادمانهدني    ترين، منسهجر  انداز خود را از انقالب مداوم به روشن رشر

اداره مركهه ي بههه اتحههاد  6859خطابيههه مههار  » سههند وتهههي توضههيح دادنههد. ايههن 

نام داشت. نقطه ع يمت آنان محكوم كهردن اتحهاد نامقهد  مهابين     « ها  تكمونيست

و استبداد مطلقه بود، ماركآ و انگلآ عليه اين ائهتالط ارتجهاعي،   « ليبرال»بورژوازي 

دند. اما اينهك  كر عمل مشترك پرولتاريا و اح اب دموكراتيك خرده بورژوا را توصيه مي

گرايانهه از   آنان بر بستر تلقي كامالً انترناسيوناليستي و تهداوم « اتحاد دموكراتيك»طرح 

روند انقالبي بود، در حالي كه خود بورژواهاي دموكرا  قصد دارند انقهالب را ههر رهه    

تا كه  به پايان برند، به نف  و وظيفه ماست كه به انقالب تداوم دهير، تا آن …تر سري 

قتي همه طبقا  كمابيش دارا از حكومت رانده شدند، قدر  دولتي توسه  پرولتاريها   و

كه در همة كشورهاي حاكر در  تسخير شود و اتحاد پرولترها نه فق  در يك كشور، بل

سراسر تهان رنان پيش برود كه رقابت مابين آنهان در ايهن كشهورها پايهان پهذيرد و      

اين قطعه مههر   (31)« پرولترها متمرك  شود.دشت كر نيروهاي مولده اصلي در دستان 

هها را در نظريهه انقهالب مهداوم      حاوي سه موضوع اساسي است كه بعهداً تروتسهكي آن  

تكامل پيوسته انقالب در يك كشور نيمه فئودالي كهه منجهر بهه     -7بيشتر تكامل داد: 

داري و  معمول داشتن اقداما  آشكارا ضهد سهرمايه   -2شود.  قدر  گرفتن پرولتاريا مي

المللهي   خصهلت ضهرورتاً بهين    -9رسد. سوسياليستي توس  پرولتاريايي كه به قدر  مي

 روند انقالبي و تامعه سوسياليستي نوين، بدون طبقا  و مالكيت خصوصي.
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بايسهت داشهته    انداز، ره شهكلي مهي   تنبش انقالبي پرولتاريا، با توته به آن رشر

بهورژوايي(   خهرده  -بعهدي حه ب )بهورژوا   كرد كه مهوج انقالبهي    باشد؟ ماركآ ادعا مي

زمهان در كنهار    كهارگران( بايهد ههر   »)رسهاند. امها    دموكراتيك در آلمان را به قدر  مي

ره در شهكل    –هاي كارگري و انقالبي خودشان را  هاي رسمي تديد، حكومت حكومت

ههاي   هها و كميتهه   ها، ره از طريا باشهگاه  داري ها و شوراهاي بخش داري رياست بخش

درنهگ   هاي بورژوايي دموكراتيك نه فق  بهي  اي كه حكومت رگري برپا كنند، به گونهكا

كهه از همهان آغهاز كهار خهود را       پايگاه خويش را در درون كارگران از دست بدهند، بل

تهوده كهارگران از آنهان پشهتيباني      تحت نظار  و مورد تهديد اداراتي ببيننهد كهه كهل   

 (37)« كنند.  مي

شباهت زياد مابين اين برنامهه عملهي و انقهالب اكتبهر نيسهت:       نيازي به تاكيد بر

دهي شوراهاي كارگري ، حاكميت دوگانه، انقالب مداوم. اين شهباهت هنگهامي    سازمان

« گاردههاي سهرخ  »كه ماركآ و انگلآ بر ضرور  تمرك  شوراهاي كهارگري و ايجهاد   

راخوان مصرانه به كهارگران  بيانيه با اين ف (38)شود.  فشارند، باز هر آشكارتر مي پاي مي

فريبانهه خهرده بهورژوازي     ههاي عهوام   يابد، مبني بر اين كه بها راه حهل   آلمان خاتمه مي

شعار مبارزاتي آن بايهد  »كه ح ب مستقل خويش را بسازند.  دموكرا  گمراه نشوند، بل

 (30)« انقالب مداوم باشد.

گرايانهه از تفكهر    ماي و ته   اين متن به داليل آشكاري نماينهدگان تفسهير مرحلهه   

سياسي ماركآ را همواره در وضعيت بهدي قهرار داده و مغشهوش كهرده اسهت. بهراي       

كنهد كهه در واقه  بها      اي انقالبهي را پيشهنهاد مهي    ها مهتن مهذكور برنامهه    اي از آن عده

، در حالي كه سايرين معتقدند كه اين مهتن تنهها   «سازگار نيست»ماترياليسر تاريخي 

به عنوان ماال  (49)از تفكر ماركآ است. « بالنكيستي كوتاه مد  –انحرافي ژاكوبني »

تشخيص اين امر »معتقد بود كه  (Nilolayewski)مورخ منشويك به نام نيكواليفسكي 
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و « كند مشكل است كه آيا اين سند در همه ت ئيا ، واقعاً نظر ماركآ را منعكآ مي

تنهاح افراطهي اتحهاد    مهابين مهاركآ و   « سهازش »سند مهذكور در آن زمهان نتيجهه    

 6800اما اكار اين مفسهران انتقهاد بهر نشهتاين را، كهه در سهال        (46)ها بود.  كمونيست

و نظريهه  « بيانيهه »بر « بالنكيسر» مطرح شد، پذيرفتند. بر اسا  آن انتقاد، تيثير زياد 

اين امر كامالً اشتباه است. زيهرا نهه فقه  پرسهمان      (42)انقالب مداوم آن مشهود است. 

تهوان نكتهه    انه اساساً و كامالً از بالنكيسر متماي  است )به عنهوان ماهال رگونهه مهي    بي

يابي انقالبي طبقه كهارگر را بها تصهورا  بالنكهي از      مرك ي بيانيه مبني بر خود سازمان

اصهالً از بالنكهي سررشهمه    « انقهالب مهداوم  »كهه موضهوع    دسيسه سازگار كرد؟( ، بل

كدام از آثهار بالنكهي    نه اين واژه و نه مفهوم آن در هيچ هاي من گيرد. بنابر دانسته نمي

براي اولين بهار آن   6844 -45هاي  شود. به عالوه هنگامي كه ماركآ در سال يافت نمي

شناخت. در واق  برنشتاين براي اين كهه   عبار  را به كار برد، آثار بالنكي را تقريباً نمي

ب ند، بدواً نارار بهود، معنهاي   « بالنكيستي»افتراي  6859هاي ماركآ در  بتواند به ايده

« بالنكيسر»كند. بدين ترتيب به زعر برنشتاين « باز تعريف»رايج بالنكيسر را از ريشه 

شود، نبود  دهي مي ديگر نظريه كودتاي انقالبي كه توس  يك تشكيال  مخفي سازمان

 …قابل سهنجش  نظريه نيروي غير»كه  ، بل«( ماند تلقي كه صرفاً در سطح باقي مي)»

اي  طبيعتاً با رنين تفسير كلهي  (43)بود. « قهر انقالبي و نمود آن يعني خل  يد انقالبي

شهود. از سهوي    تبهديل مهي  « بالنكيست»هر سوسياليست انقالبي بنا به تعريف به يك 

مهاركآ و  « بالنكيستي»ديگر، هنگامي كه برنشتاين تشخيص داد منشاء نهايي اشتباه 

نيست، تي بيني فلسفي خود را ثابهت كهرد. بهه نظهر      ديالكتيكد انگلآ ري ي ت  خو

، ثمهره ديالكتيهك هگهل    «انقالب مداوم»برنشتاين، تصور گذار انقالب آتي در آلمان به 

ديهالكتيكي  «. گاه به طور كامل نادرست نيست است كه ديالكتيك هيچ  بدتر آن»بود و 
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، « ه همين االن اقتصاد قرار داشهت تايي به كار برد ك قهر را در آن» دهد  كه اتازه مي

 (44)« كند. اش را با خود حمل مي زيرا طبا آن هر ري ي نفي»

توانستند  شان بودند كه مي واقعاً هر ماركآ و انگلآ تنها مرهون روش ديالكتيكي

دوگههانگي تامههد و خشههك مههابين تكامههل اقتصههادي و قهههر سياسههي، مههابين انقههالب  

ن بردارنهد. درك آنهان از وحهد  متضهاد ايهن عناصهر       دموكراتيك و اتتماعي را از ميا

در روند اتتماعي بهود كهه   «( گذارهاي ناگهاني )» هاي كيفي  گوناگون و امكان تهش

وتهود آورنهد. برنشهتاين تنهها      داد مباني نظريهه انقهالب مهداوم را بهه     به آنان امكان مي

خهواهير   نمهي  اگهر »توانست در مخالفت با اين روش ديالكتيكي پيشنهاد كنهد كهه    مي

 (45)« سروكار داشته باشهير.  …درار اشتباها  فاحش شوير، بايد با واقعيا  مشخص

و « اي نظريهه مرحلهه  »شناسهانه   توانست تقابل مهابين مفروضها  روش    هيچ كآ نمي

 تر توضيح بدهد! را واضح« تداوم»

بينهي   پهيش « خطابيه»اي كه در  «تجربي»البته كامالً درست است كه رويدادهاي 

رخ نداد،  –اولين انقالب در سراسر آلمان، پيروزي ح ب دموكراتيك و غيره  -شده بود

پهيش رفهت، بها ايهن     « خطابيهه »هاي كوتاه مد  در  گويي ره تاريد خالط پيش اما اگر

گويانه در خشانش از انقالبا  پرولتري قرن بيستر، قابهل   وتود خطابيه با توصيف پيش

بسيار پرثمري كهه توسه  مهاركآ و انگلهآ بهه كهار       متد ديالكتيكي  (41)دفاع است. 

اي از مسايل مربو  به مبهارزه طبقهاتي در كشهورهاي     رفت، در مورد دايره گسترده مي

ههاي پنجهاه در واقه      ها در اوايل سال داري قابل كاربرد است. آثار آن مانده سرمايه عقب

داري   راكه  سهرمايه  حتي حاوي اين گمان هستند كه انقالب بيشتر در پيرامون تها در م 

هاي قهرآمي  در حواشي پيكره بورژوايي بيشهتر از قلهب    طبيعتاً انفجار»رخ خواهد داد. 

آن صور  خواهد گرفت، زيرا در قلب اين پيكره امكانا  بهراي متعهادل كهردن بيشهتر     

« حواشهي »، آشهكارا انگلهيآ و   «قلهب » 6859بهه نظهر مهاركآ در سهال      (47)«. است
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و مرك ي بودند. مسئله ديگري كه در اين زمان براي اولين بهار   كشورهاي اروپاي غربي

، در مهورد  6851آوريل  61اي به انگلآ در  بيان شد، مسئله ارضي بود. ماركآ در نامه

تمام مسئله در آلمان بهه ايهن   »نظرياتش در خصوص شكست انقالب در آلمان نوشت: 

از انقالب پرولتري پشتيباني امكان بستگي دارد كه به اصطالح پرده دوم تنگ دهقاني 

تها زمهاني كهه انقهالب     »بعدها لنين قطعه فوق را با كلما  زير تفسير كرد:  (48)« كند.

در آلمان به سرانجام نرسيده بود، مهاركآ تمهام توتهه مهرا در      دموكراتيك )بورژوايي(

 (40)« كهرد.  تاكتيك پرولتارياي سوسياليست معطوط به نيروي دموكراتيك دهقانان مي

 –تر بود، زيرا مسئله نه بر سر انقالب بهورژوا   در آن زمان موض  ماركآ بسيار راديكال

اي  از تانب دهقانان بود. انديشهه  انقالب پرولتريكه بر سر پشتيباني از  دموكراتيك، بل

 شود.   تروتسكي ظاهر مي 6095رون يك موضوع مرك ي در آثار بعد از سال  كه هر

توسه    6859تها   6848هاي  وم، آن گونه كه در سالروشن است كه استرات ي تدا

بهود، رونهدي    6780ماركآ و انگلآ تدوين شد، متيثر از روند انقالب فرانسه در سهال  

شهدند و ادعهاي گهرفتن قهدر  داشهتند، در       همراه با توالي نيروهايي كه راديكهال مهي  

كه انگلهآ كهار   دار از برآمدهاي سياسي و اتتماعي. هنگامي   گرماگرم يك پروسه ادامه

كهرد،   بنهدي مهي   نويه راينيشه تسايتونگ را، بيش از يك نسل پآ از خاتمه آن، تمه  

رهون   را ههر  6848مار   –تاكيد نمود كه در آن زمان ماركآ و او دوره توفاني فوريه 

در آن مهردم،  »ديدنهد. تنبشهي كهه     مهي « نقطه ع يمت يك تنبش انقالبي طوالني»

( 59)« …كردنهد  نسه، از طريا مبارزا  خهود رشهد مهي   رون دگرگوني ب رگ در فرا هر

از پيشتازان اين مسير بود، رنان پيشتازي كه به  (Marat)كرد كه مارا  انگلآ فكر مي

اما انگلهآ در ايهن قسهمت همهه عناصهري را كهه        (56)انديشيد.  روند انقالب مداوم مي

انهداز   ا از رشهر محتواي اتتماعي انقالب فرانسه و پروسه تعميا راديكهال شهدن آن ر  

تشهابه   –تها   گرداند، به اندازه كافي بررسي نكهرده بهود، در آن   انقالب مداوم متماي  مي
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كهه بها    6848هاي اساساً ديگري نسبت بهه انقالبها     مؤلفه –ظاهري   آن كه  بگذرير 

آنان دوران تسخير قدر  آغاز شد، دخيل بودند. بهه همهين تههت مقايسهه بها مهارا        

اي نئاشهت كهه واقعهاً ضهد      برنامهه  -بهر خهالط بهابوط      –ت، زيهرا او  گمراه كننده  اس

 داري باشد. سرمايه

ديدند،  رون روند انقالب مداوم مي فرانسه را ني  هر 6848ماركآ و انگلآ انقالب 

شهد كهه نهه تنهها يهك انقهالب        رغر اين واقعيت كه مسئله به كشوري مربو  مهي  علي

يش از هر كشور ديگري در قاره، صنعتي بود. وتهود  بورژوايي را تجربه كرده بود، بلكه ب

دولت سلطنتي و تمرك  تقريباً كامل قدر  سياسي در دستان اشهرافيت مهالي وظهايف    

كردنهد، ضهمن آن كهه تفهوق عهددي خهرده        دموكراتيك را ضروري مي -معين انقالبي

تا  6848در بورژوازي و دهقانان مان  ب رگي براي انقالب كارگران بود. در نتيجه فرانسه 

شهد،   شدن ساختارهاي طبقاتي مربو  مهي   تا كه به تكامل نيروهاي مولده و قطبي آن

انگلسهتان بهود،   « آمادگي»آلمان و « ماندگي عقب»بندي اتتماعي مابين  داراي صور 

اين وضهعيت پيچيهده را بهه گونهه تضهادآمي ي       مبارزا  طبقاتي در فرانسهماركآ در 

ههاي مهادي    ازي( ابتهدا ريشهه  وحاكميهت )بهورژ  »عي شد: تحليل كرد. او از يك سو مد

كند فقه  انقهالب پرولتهري ممكهن      كند و زميني را هموار مي تامعه فئودالي را بر مي

در »از طرط ديگر تاظهار داشت  پرولتاريا به اسهتاناي پهاريآ   « است بر آن بنا شود.

رسد اين استدالل  ظر ميبه ن« شمار دهقانان و خرده بورژواها ناري  است. كنار تعداد بي

اي كه امكان انقالب پرولتري را بهه   كشد، تلقي دوباره يك تلقي اقتصادي را به ميان مي

اي دور، زماني كه فرانسه كامالً صنعتي و اقشار ميهاني   مرحله تكامل اتتماعي در آينده

كهه   تها زمهاني  »كنهد:   كند. اما در همان پاراگراط اضافه مي پرولتري ه شدند، موكول مي

را كه بين پرولتاريها و بهورژوازي    –دهقانان و خرده بورژوازي  –روند انقالب توده ملت 

خشمگين نيست، وادار نكند كهه   –عليه حاكميت سرمايه  –قرار دارد و عليه اين نظام 
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توانند يك گهام بهه تلهو     به پرولترها به ماابه پيشتازانش بريوندد، كارگران فرانسه نمي

ي به نظام بورژوايي وارد كنند. كارگران تنها با شكست عظير در ژوئن ا بردارند و خدشه

ماركآ با متمرك  شهدن بهر روي خهود     (52)« قادر شدند آن پيروزي را به دست آورند.

انداز انقالب مهداوم كنهار گذاشهت.     اي را به سود رشر روند انقالبي، تلقي انقالب مرحله

رون اولين پديداري ايهن   را هر 6859مار  ها و انتخابا   بدين ترتيب او پيروزي رپ

ائتالفي عمهومي  اين مانند فوريه، »ديد:  ائتالط گسترده مردم تحت رهبري پرولتري مي

 «پرولتاريا در رأ  تبهه انقالبي قرار داشهت. بود. اما اين بار  بورژوازي و حكومت عليه

خود بورژوازي براي  كه» كمونيسر انقالبي بود  –و در رأ  پرولتاريا سوسياليسر  (53)

اسهت، ديكتهاتوري    اعالم تهداوم انقهالب  را اختراع كرد. اين سوسياليسر  بالنكيآن نام 

ههاي طبقهاتي و    طبقاتي پرولتاريا به من له گذرگاه ضروري براي اصهل نهابودي تفهاو    

 (54)« هاي طبقاتي بر آن قرار دارند. نابودي كل مناسبا  توليدي كه تفاو 

دانست، البته تبا  پذير مي قالب سوسياليستي در فرانسه را امكانبنابراين ماركآ ان

شد كه اقشار ديگر مردم ، به وي ه دهقانان، را به  اين شر  كه  پرولتاريا بايد موفا مي

خود ملحا كند. اين انديشه در قطعه مشهوري از هجدهر برومر بس  داده شهده و بهه   

تا ديگر بهه صهنعتي و پرولتريه ه شهدن      يابد. در آن تعمير مي« هاي دهقاني ملت»كل 

شود، مسئله از نظهر   رون پيش شر  مطلا حكومت كارگري نگريسته نمي عمومي هر

شهود. توانهايي پرولتاريها در بدسهت آوردن رهبهري       سياسي به گونه تديدي مطرح مي

تواند پديدار  كند آيا پويايي انقالب مداوم مي هاي مردم است كه تعيين مي تنبش توده

 (55)يا خير. شود 

رنين به خاطر اهميت و گستردگي تهاني انقالب پرولتري در فرانسه،  ماركآ هر

انقالب تديد فرانسه ناگ ير است فهوراً از  »كرد:  رون انقالبي مداوم درك مي آن راه هر

كند. انقالب اتتماعي در قهرن نهوزدهر    قلمرو اروپا را تسخيرمرزهاي ملي فراتر برود و 
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مهاركآ رابطهه ديهالكتيكي مهابين      (51)« توانهد متحقها شهود.    مرو مهي تنها در اين قل

هها در   هاي فرانسه و انگلستان را ترسير كرد، دركي كه مقدم بهر درك بلشهويك   انقالب

مورد وابستگي متقابل انقالب روسيه و آلمان بود: قيام پيروزمند طبقهه كهارگر فرانسهه    

ر  آن كهه انقهالب فرانسهه منه وي     اولين گام در تهت رهايي اروپا خواهد بود، به شه 

شهد.   ماند و توس  قدر  اقتصادي و سلطه تهاني انگلستان درههر شكسهته نمهي    نمي

توانست تضهمين كنهد    بدين ترتيب تنها تسخير قدر   توس  طبقه كارگر انگليآ مي

مهاركآ در   (57) «انقالب اتتماعي در عرصه تخيل به عرصه واقعيت )گام گهذارد(. »كه 

از موض  طرح تهاني از انقالب مهداوم، بهه توهمها  ملهي      اتي در فرانسهمبارزا  طبق

داري و  كند. اين انتقاد بهين خصهلت تههاني سهرمايه     تنبش كارگري فرانسه انتقاد مي

وتهود   ههاي ملهي بهه    داري ضرورتاً مابين مبارزا  طبقاتي در عرصه اي كه سرمايه رابطه

كردند با وتهود بهورژوازي    رگران فكر ميشود: همان طور كه كا آورد، تماي  قايل مي مي

ههاي بهورژوايي،    گونه ني  معتقد بودند بها وتهود بقيهه ملهت     كنند، همان خود را رها مي

توانند انقالب پرولتري را در رارروب ملي فرانسه به سرانجام برسانند. اما مناسبا   مي

تهاني و قوانين اش در بازار  توليدي فرانسه مشرو  به تجار  خارتي فرانسه، موقعيت

آن است، رگونه ممكن است فرانسه بدون نيرو انقالبي در اروپا عليه حاكر مستبد بازار 

بنهدي،   تهاني يعني انگلستان، قوانين بازار تهاني را زير پا بگذارد؟ اگر ره اين فرمهول 

ناپذيري در اشاره به مسئله ابعاد تهاني روند انقالبهي دارد، امها همهان     شايستگي ترديد

دهند، به خصلت ناموزون اين روند و بدين ترتيهب بهه    ور كه آثار تروتسكي نشان ميط

اي در كشهورهاي تداگانهه كهر بههاء      ههاي تهوده   خود مختاري واقعي بحران و تنهبش 

 دهد. مي

ها پآ از شكست انقالبها    ، سال6859تا  6848اي از رويدادهاي  انعكا  نامنتظره

كهرد، يعنهي در    كه هيچ كآ روي آن حساب نمهي فرانسه و آلمان، در كشوري رخ داد 
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( در Espartero( و اسهرارترو) Odonnellههاي ادونهل)   به نام« ليبرال»هاي  اسرانيا. ژنرال

ههاي مهردم    بنهدي  اي را سازمان دادند كهه از حمايهت سهنگر    قيام مسلحانه 6854ژوئن 

  سياسي داده برخوردار بود. در طول قيام زندانيان سياسي آزاد گشتند و قول اصالحا

شد. ماركآ در سلسله مقاالتي كه در نيويورك ديلي تريبون راپ شده، آن رويهدادها  

تا تضادهاي مابين ارتش )كه خواستار حفظ سهلطنت   را به دقت بررسي كرد، او در آن

بود( و مردم )كه خواستار انتخابا  عمومي، مصادره اموال ضد انقالبيون و غيره بودنهد(  

 6848نظر از آن، ماركآ درباره امكانا  روايت اسرانيايي از ژوئهن   برتسته كرد. صرط

مسهئله اتتمهاعي بهه معنهاي مهدرن      »بين نبود. او براين عقيده بود كهه   رندان خوش

رون در  در سرزميني با رنين مناب  توسعه نيافته و با رنين تمعيت اندكي هر …آن

ممكهن اسهت بخهش دوم از     (50)« مبنهايي )نهدارد(.    –ميليهون نفهر    65فق   -اسرانيا

استدالل ماركآ از نگاه امروز، خودسرانه تلوه كند. هر ره باشد، پرو ، يعنهي تهايي   

ميليهون،   67ديد، فق  حدود  را واقعاً در دستور روز مي« مسئله اتتماعي»كه ماركآ 

كننهده   اندكي بيش از اسرانيا، تمعيت داشت. اما اولين بخش از استدالل او بسيار قهان  

بهه مفههوم مبهارزه پرولتاريها بهه دليهل       « مسئله اتتماعي»رسيد: در اسرانيا  نظر مي به

ماندگي اقتصادي و اتتماعي هنوز در دستور روز نبود. ماركآ دقيقاً در سال بعد،  عقب

اي را  با توته به دور تديدي از بحران انقالبي در انگلستان، اي طرح به اصطالح مرحله

دستي دربار از طريا كودتا قدر  را به  با هر 6851ل در ژوئيه دوباره كنار گذاشت، ادون

دست آورد، اما اسرارترو كه ليبرال باقي مانده بود، مخفي شد. پارلمان اسهرانيا پهآ از   

ههاي ملهي    اي براي مقاومت، عمالً خود را منحهل كهرد و بهه رريهك     گينانه تالش شرم

ههاي كهارگري    مبهارزه تنهها در محلهه   شان برونهد.   هاي )بورژوايي( توصيه نمود، به خانه

مادريد ادامه يافت، تا آن كه پآ از رند روز نبر مييوسانه رريكي شهري، توس  ارتش 

ها پرولتارياي اسرانيا توانايي خهود را بهراي خلها     رغر همه اين منظر سركوب شد. علي
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 قهرمانانه ثابت كرد. اينك ماركآ در تكميل تفسهير سهابا خهود، نتيجهه    « ژوئن»يك 

بورژوازي به پرولترها خيانت كرد و آنان را »گرفت كه آن رويدادها نشان دادند، رگونه 

نه فق  در يك سو دربار و ارتش و در سوي  6851در سال »و در اسرانيا « تنها گذاشت

كه در ميان صفوط مردم ني  همان مرزههايي را كهه در بقيهه     ديگر مردم قرار دادند، بل

دست آخر منطا اتتمهاعي كودتهاي    (19)« كنير. مشاهده مي اروپاي غربي وتود دارد،

اسرانيا همان منطا هجدهر برومر لويي بناپار  بود: اگرره بورژوازي صنعتي و تجاري 

هراسيدند  در تبهه مخالف خودكامگي نظامي قرار داشتند، از بسيج كارگران بيشتر مي

موكراتيهك بها پرولتاريها تهرتيح     ها را بهر اتحهاد د   آغوشي ننگين با ژنرال و از اين رو هر

اي خاتمه داد  را با تمله 6851اش درباره رويدادهاي  ماركآ اولين مقاله (16)دادند.  مي

كه ابعهادي   كرد، بل كه نه تنها آشكارا غافلگيري او را درباره حوادث اسرانيا مشخص مي

د، نشهان  نظهر كنه   اش تجديهد  نسبي عقيهده اوليهه  « ناپختگي»را كه ناگ ير شده بود در 

داد، درسهت و غهافلگير    اين امر كه دست برقضا اسهرانيا آن در  را بايهد مهي   »داد:  مي

تحليلش را ادامهه داد و ايهن    6851او   68او در مقاله دوم به تاريد  (12)« كننده است.

ليبرالي و كودتايي انقهالب   -از رارروب بورژوا 6851امر را بررسي كرد كه رگونه قيام 

راهي با انقالب آينده اروپها   اسرانيا براي هر»بيني كرد كه  ته بود، او پيشفراتر رف 6854

بايسهت   مراحل گذاري بودند كه كشهور مهي   6851و  6854هااي  پخته خواهد بود. سال

كهرد؟ او در   ماركآ به كدام انقالب اروپا فكر مي (13)« پيمود تا به آن پختگي برسد. مي

قهاره  »ه بود، اطمينان خود را اظهار داشته بود كهه  اي كه آن زمان به انگلآ نوشت نامه

تاروپا  آبستن انقالب است و انقالب بالفاصله خصلت سوسياليستي بهه خهود خواههد    

بيني آشكارا اشتباه بود، با ايهن وتهود روايهت مهاركآ از      ره اين پيش اگر (14) «گرفت.

اسرانيا آماده بود سهر  كند. اوالً او به وضوح باور داشت كه وضعيت اسرانيا را روشن مي

اسرانيا نهه  « پختگي»الوقوع در اروپا ادا كند، ثانياً  خود را در انقالب سوسياليستي قريب
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كهه حاصهل عواقيهب رونهدهاي      نتيجه توسعه اقتصادي و نه يك انقالب صنعتي بود، بل

ن ها در آ سياسي و به وي ه نقش ضد  انقالبي بورژوازي و تجربياتي كه توده _اتتماعي 

اي بهه   گرايانهه و مرحلهه   تغيير عقيده از تلقي تقهدير  –پروسة مبارزه كسب كردند، بود 

تصويري تديد از انقالب مداوم، تغيير تهت كامل سابا ماركآ و انگلهآ را در مهورد   

كند. امها در ايهن مهورد تجديهد نظهر مهذكور        طرح استرات يك انقالب آلمان تداعي مي

ركآ انكار امكان يهك تنهبش مسهتقل پرولتهري در     شديدتر بود، زيرا فق  ع يمت ما

 اسرانيا بود.

عمومهاً فرامهوش شهده و بهه      -هاي ماركآ درباره انقالب مداوم در اسهرانيا  انديشه

 6848هاي دربارة دوره انقالبهي   آخرين بخش از سلسله نوشته –اند  بحث گذاشته نشده

هنگهامي   59ها در دهه  تا آخرين انعكا  خفيف آن 49است، از اولين هشدارهاي دهه 

كه بحث درباره استرات ي انقالبي فروكش نمود، مسئله انقهالب مهداوم نيه  شهروع بهه      

ناپديد شده در پشت افا سياست روز كرد. اين مسئله بيش از بيست سال بعهد دوبهاره   

بندي اتتماعي كشور ديگهري كهه انقهالب مهداوم و      پديدار گرديد، اما اين بار در شكل

ود مشخص تاريخي خود را يافت، يعني در روسهيه. بهراي درك مبهاني    مركب اولين نم

روشن شناسانه ماركآ نسبت به مسئله روسيه، بايد رويارويي او را با ميخائيلوفسهكي،  

به خاطر آورد. ماركآ به اين انتقاد كهه قصهد دارد    6877گرا، در سال  پرداز خلا نظريه

توصيف شهده، بهه روسهيه تعمهير دههد،      « سرمايه»اي را كه در  «انباشت اوليه»الگوي 

او )ميخائيلوفسكي( بايد كهامالً طهرح تهاريخي مهرا دربهاره پيهدايش       »رنين پاسد داد: 

فلسفي درباره روند تكامهل   -اي اتتماعي داري در اروپاي غربي به صور  نظريه سرمايه

د، از ها در آن قرار دارنه  اي كه ملت عمومي درآورد. روندي كه مستقل از شراي  تاريخي

آيا مفهوم و صراحت وي ه اين نقل قهول   (15)« قبل سرنوشت آنان را تعيين كرده است.

ديگر در بازار « مانده عقب»براي درك عقيده ماركآ درباره تايگاه روسيه و كشورهاي 
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اي خطاب به ورا زاسهوليچ در سهال    تهاني، اهميت زيادي ندارد؟ همين مسئله در نامه

ههاي   فكران انقالبهي روسهيه از آرمهان    ر زماني كه اكار روشندوباره مطرح شد، د 6886

روسهي معينهي   « ههاي  ماركسيسهت »گرايي تپوپوليسر  اشباع بودند. مهاركآ از   خلا

اي  دهند. نظريهه  را به او نسبت مي« ناپذيري تاريخي اتتناب»شكايت داشت كه نظريه 

اري را طهي كننهد.   د گويد همه كشورهاي تهان ناگ يرند مرحله توليهد سهرمايه   كه مي

داد كه تحليل او از ضرور  خل  يد از دهقانان كهه   نويسنده تكتاب  سرمايه پاسد مي

مؤكهداً محهدود بهه كشهورهاي     »در تكتاب  سرمايه در مورد انباشت اوليه ارائه شهده،  

  (11)است. « اروپاي غربي

، خطهي  گرايانهه ، يهك   اين تذكرا  مرزبندي روشني بين ماركآ و هر طرح تدريج

كنند. در  اقتصادي ترسير مي –مكانيكي يا مجرد از تنبش تاريخي و تكامل اتتماعي 

واق  اتتناب ماركآ از ارتقاء دادن اتفاقها  در اروپهاي غربهي بهه يهك الگهوي معتبهر        

شد كه او تنوع تكامل مشخص اتتماعي را تشخيص بدههد. ايهن امهر     عمومي باعث مي

راحل اتتماعي و تهاريخي در آسهيا و بهه طهور     گيري متفاو  از م امكان تئوريك نتيجه

آورد، مراحلي كه از آن ره در تكتاب  سرمايه تحليهل   را پديد مي« پيرامون»كلي در 

شده )فئوداليسر، بحران فئوداليسر، مركانتاليسهر،مانوفاكتور، صهنعت به رگ( متمهاي      

شههموليت متههافي يكي )فلسههفه تههاريد(     هسههتند. مههاركآ تضههاد مههابين تهههان    

هها   گرايي گمراه كننده اسالوي نارودنيك خودخوانده روسي و خاص« هاي يستماركس»

خهود دربهاره روسهيه     6882تا  6877را رف  كرد. او از اين طريا توانست در آثار مورخ 

وتهود آورد.   اي از مسهايل عهام و خهاص را بهه     نهاد( ديالكتيكي قابل مالحظه سنت  )هر

ي ه در اقتصاد و تامعه روسهيه در آن زمهان را   هاي و سنت ي كه به او امكان داد تناقض

 درك كند.
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قهرن نهوزدهر )در مهتن آلمهاني      79اي كه ماركآ و انگلآ از دهه  انقالب روسيه

قرن هجدهر آمده كه با محتواي موضوع نمي خواند و قرن نوزدهر بايد صحيح باشهد.(  

غير  6804لآ در بود؟ از نظر انگ كشيدند، به ره صورتي مي زده انتظارش را مي هيجان

ايفهاء   –و كمتر از آن نقشي انقالبهي   –محتمل بود كه بورژوازي روسيه نقشي ليبرالي 

دههد،   تهن مهي   …اگر آن )بورژازي( در اين بين هنوز به خودكامگي زورگويانهه  »كند: 

كامگي بيش از تغييراتي، حتي تغييهرا  بهورژوا    آن خود …فق  به اين دليل است كه 

بيني نيست، به بهورژوازي   ها در شراي  داخلي روسيه قابل پيش ايج آنليبرالي، كه نت –

غيهر قابههل  »برآمهد انقالبهي در روسهيه رههه نتهايج      (17)« دهههد.  اطمينهان خهاطر مهي   

كهه ضهرورتاً    6780روسهيه  »توانست به بار آورد؟ انگلهآ بارهها از يهك     مي« بيني پيش

تاسهت كهه مفههوم     كل ايهن كند. مش صحبت مي (18)« را به دنبال خواهد داشت 6703

ن د ماركآ و انگلآ به يك اندازه دو پهلو است. يهك بهار متهرادط اسهت بها      « 6703»

دربهاره مجارسهتان( و بهار ديگهر بهه       6840انقالب مداوم )مانند مقاله انگلهآ در سهال   

هاي عاميانه است )مانند مقاله مهاركآ در   معناي انجام وظايف انقالب بورژوايي با روش

ره بورژوازي و ضد انقالب(. ماركآ و انگلآ به مناسبت ديگهري )در پيهامي   دربا 6848

ايجهاد  » آيي انقالبيون اسالوي( تشبيه تاريخي و متفهاوتي را در مهورد    هر به خاطر گرد

بنهدي   در آينده ، به كار بردند. آيها منظهور فقه  يهك فرمهول      (10)« يك كمون روسي

بود؟ مهن فكهر   « كمون پاريآ»الگرد تئوريك براي اداي سهمي به مناسبت دهمين س

تري در وراي آن باشد. اما براي درك اين امر ابتدا بايد به موضه    كنر مفهوم عميا مي

گرا برردازير كه مبنهي   ماركآ و انگلآ درباره نظر رايج در ميان برخي از محافل خلا

ي دور هاي روستايي را به منولهه بنيهادي اتتمهاعي بهرا     بر آن روسيه قادر بود تماعت

اي بهه تهاريد    داري به كار گيهرد. مهاركآ در نامهه    زدن انقالبي مشكال  تكامل سرمايه

روسيه زيباترين امكان را از دست )خواهد داد( كه »در مورد اين خطر نوشت كه  6877
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  تاريد تا به حال در اختيار ملتي قرار داده است، تا در عوض همه نوسهانا  شهوم نظهام   

خود در پاسد به زاسهوليچ   6886او بعدها در نامه مورخ « بگذراند. داري را از سر سرمايه

 Obschtschinaآن نكته را توضيد داد ، بدين شكل كه آشكارا ادعا نمود كه اوبشهچينا) 

 (79)«. نقطه اتكاء رسهتاخي  اتتمهاعي در روسهيه اسهت    »تماعت روستايي در روسيه( 

كهه در آن مهاركآ بهه مسهئله     اي كه محفوظ مانهده، موتهود اسهت     باالخره طرح نامه

تواننهد ايجهاد    اي كهه مهي   پردازد، با تاكيدي وي ه برشراي  سياسهي  تر مي مذكور مفصل

هاي ساختار گذار به سوسياليسر را ممكن سهازند. انقهالب روسهيه بهراي نجها        سلول

اگر انقالب در زمان مناسب به وقهوع    …دادن تماعت تروستايي  روسيه ضروريست

ه نيروها را متمرك  كند تا پيشرفت آزادانه تماعهت روسهتايي تضهمين    پيوندد، اگر هم

شود، تماعت روستايي به سرعت به عنصر نوسازي تامعه روسهيه و عنصهر برتهري بهر     

ايهن نامهه    (76) «داري هسهتند، تكامهل خواههد يافهت.     كشورهايي كه برده نظام سرمايه

يافهت. او بهه    6066را در سال  هايي از آن پيشينه عجيبي دارد. در ابتدا ريازانوط بخش

نويآ نههايي آن   ترتيب از زاسوليچ، پلخانوط و آلكلورد پرسيد كه آيا آنان گيرنده دست

اي  گير كننهده  به طور غافل 6023اند يا خير. همگي پاسد منفي دادند. اما در سال  بوده

كهاري سهه رهبهر منشهويك      كل متن نامه در مدارك آلكورد كشف شد. ايهن فرامهوش  

زند كه آنان خاطره نامه مهذكور را تدر ذههن    لت نماست، اما اين شك را دامن ميخص

خود  محو كرده بودند، زيرا آن نامه در تضاد شديد به بناي ماركسيسر ارتدوكآ آنان 

اشتباه خواهد بود اگر تصهور شهود كهه مهاركآ قصهد       (72)و كاربردش در روسيه بود. 

گرايهان ادعها    هها را يهاري كنهد . خلها     ارودنيهك داشته با توضيحاتش درباره اوبشچينا ن

تواند از طريا گسست فكري و سياسي از اروپاي منح  و  كردند كه روسيه تنها مي مي

مند شود، در حهالي كهه مهاركآ نقهش بهالقوه تماعهت روسهتايي را در         فاسد سعاد 

اي بهه   ديد. به همين تهت ماركآ در قطعاتي از نامهه  المللي مي ارتباطي اروپايي و بين
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قهرار   …در  محهي  تهاريخي مهدرني      …روسيه»تاكيد كرد:  6886زاسوليچ در سال 

داري مسل   دارد، معاصر با فرهنگي باالتر است، بابازاري تهاني كه بر آن توليد سرمايه

باشد. روسيه از اين طريا كه نتايج مابت اين شيوه توليد را تصهاحب   است، مرتب  مي

نه تماعت روستايي را به تاي آن كهه نهابود كنهد، تكامهل     شود شكل كه كند، قادر مي

توانست صهور  بگيهرد؟ انگلهآ در     رگونه مي« تصاحب»اين  (73)« داده و تغيير دهد.

، كه احتماالً اولين تالش نظري بهراي بيهان نقهش اوبشهچينا در     6875اي به سال  مقاله

طي ضروري اسهت،   شر مفاهير ماركسيستي بود، استدالل كرد كه انقالب در غرب پيش

ههاي مترقيانهه بهراي     گهذاري  زيرا تنها در آن صور  ماشيني شدن كشاورزي و سرمايه

اگهر هنهوز ريه ي بتوانهد مالكيهت      »شهوند.   پهذير مهي   ها امكان مدرني ه كردن تماعت

تماعتي روسيه را نجا  دهد و به آن فرصت بدهد كه تبديل به شهكل تديهد و واقعهاً    

تعيين ايهن امهر كهه     (74)« ب پرولتري در اروپاي غربي است.ماندني بشود، آن ري  انقال

آيا ماركآ با اين نظر موافها بهود، دشهوار اسهت. امها در پيشهگفتار بهر رهاپ روسهي          

كننهد:   هر دو نويسنده تيثير متقابل دو انقالب را برتسهته مهي   6882مانيفست در سال 

ديگهر   نحوي كه هر دو يكاگر انقالب روسيه نشانه انقالب پرولتري در غرب بشود، به »

توانهد در خهدمت آغهاز     را تكميل كنند، مالكيت تمعي كنوني بر زمين در روسهيه مهي  

توان مشاهده كرد كه انگلآ پآ از مهرگ مهاركآ،    مي( 75)« آيد. تكامل كمونيستي در

داري درهار ترديهد    نسبت به آينده اوبشچينا و بخت روسيه در دور زدن مرحله سرمايه

خهود بهه آشهناي     65/3/6802او به عنوان ماال در نامهه مهورخ    (71)شود.  اي مي ف اينده

تر  من اين است كه ما به »دارد:  ( اظهار ميDanielsonگرايش به نام دانيلسون) خلا

اي  رون رويايي در گذشهته تلقهي نمهوده و در آينهده بها روسهيه       زودي اوبشچينا را هر

لهآ داليهل كهافي داشهت كهه نسهبت بهه        انگ (77)« داري سروكار داشته باشير. سرمايه

داري  هاي روسهتايي بهدبين باشهد، تكامهل باشهتاب سهرمايه       سرنوشت تاريخي تماعت
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هاي واهي او و ماركآ مبني بر امكان يك راه غير  اميد 6809صنعتي در روسيه بعد از 

بيني غل  بار ديگهر حهاوي    با اين وتود يك پيشداري را به سرعت از بين برد،  سرمايه

زمان يا حتهي پهيش از اروپهاي غربهي      يعني اين كه روسيه هر اي بود، حقيقت پايهيك 

هاي ماركآ و  را طي خواهد كرد. به طور كلي انديشه« تكامل كمونيستي»راه  صنعتي

انگلآ درباره روسيه حاوي اشارا  مهمي براي اين نظريهه بودنهد كهه انقهالب رگونهه      

داري متحقها شهود و    ي گسترده پيشاسهرمايه مانده با بقايا تواند در يك كشور عقب مي

گذار به سوسياليسر را آغاز نمايد و پآ از آن ررا موفقيت اين اقدام عظهير تها انهدازه    

زيادي بستگي به گسترش انقالب به غرب دارد، نيازي به توضيح ندارد كهه كهل رونهد    

كه دليهل   ها و شناخت را تيييد كرد، و اين شر  تاريد در قرن بيستر درستي اين پيش

اي  درك عميا آنان از منطا روند تاريخي شناخت از اين مسئله بود كه تاريد به گونهه 

هها و   هها، گسسهت   ها، اخهتالل  ها، پيوند در تركيب –و نه در خ  مستقير  –ديالكتيكي 

ههاي تعيهين كننهده     شهمار تريهان دارد. يكهي از تنبهه     هاي كيفي ناگهاني بهي  تهش

دربههاره روسههيه عبههار  بههود از امتنههاع از هههر شههكلي    شناسههانه در آثههار آنههان   روش

ترديهد   ها دارا بودنهد. بهي   ، ردكردن هر تصوري كه منشويك«گرايي زيرساختي تقدير»از

كردنهد،   هاي ممكن مذكور را محدود مهي  اقتصادي دايره مانور بديل –شراي  اتتماعي 

ي بسهتگي بهه   هاي سياسي مستقلي داشت، يعن اما آخرين حكر تاريد بستگي به مؤلفه

 انقالبا  در روسيه و اروپا.

نشان كنر كه آثار ماركآ و انگلآ درباره مسهئله انقهالب در    در پايان مايلر خاطر

. اول تضاد بهين نگهاه    اند تضادي دوگانهكشورهاي توسعه نيافته و نيمه فئودالي حاوي 

پردازنهد،   مهي  به انقالب، دوم تضاد در هسته متوني كه به تداوم« مداوم»و « اي مرحله»

يعني بين اشتباه تجربهي در كوتهاه مهد  و شهناخت عميها تهاريخي. بهه عهالوه ايهن          

تضادهاي دائمي در نظريه سياسي آنان انعكاسي از خود واقعيت متناقض اسهت، تضهاد   



 کراتیک یا انقالب سوسیالیستیودمانقالب 

 30 

گونهه كهه    زيسهتند. همهان   آ و انگلهآ در آن مهي  اي كه مارك در خصلت عصر تاريخي

توضهيح داد، در قهرن نهوزدهر در     6091ها در سال انداز   نتايج رشراثرتروتسكي در ت

بهه انهدازه كهارفي پيشهرفته بهود كهه        …داري تكامل سهرمايه »كشورهايي نظير آلمان 

نابودي مناسبا  كهنه فئودالي را ضروري سازد، اما به آن اندازه نبود كه بگذارد طبقهه  

يهين كننهده   كارگر، يعني محصول مناسبا  توليدي تديد، به من له نيروي سياسي تع

ناپذير مابين پرولتاريا و بورژوازي حتي در رهارروب ملهي    وارد صحنه شود. تضاد آشتي

پذير باشد، بهدون   آلمان بيش از آن حدي رشد يافته بود كه براي بورژوازي هنوز امكان

واهمه نقش مبارزه ملي در صف مقدم را ايفاء كند، اما نه به آن حد ترشد يافته بهود   

به عبهار  ديگهر: بهراي     (78)« واند توس  پرولتاريا به عهده گرفته شود.كه اين نقش بت

انقالب بورژوايي دير شده بود ولي براي انقالب پرولتري هنوز زود بهود. مواضه  متغيهر    

ماركآ و انگلآ بايد در اين شراي  پيچيده در نظر گرفته شود، يعنهي آنهان يهك بهار     

كردنهد و بهار ديگهر عهدم      ش انقالبي تاكيد ميبرروي ناتواني بورژازي در ايفاء نمودن نق

رفتند اما راه حلهي   كشيدند. آنان با اين مشكل كلنجار مي آمادگي پرولتاريا را پيش مي

 يافتند، زيرا براي اين امر نياز به تغيير در واقعييت اتتماعي بود. نمي

شهان محهدود شهود:     صرط نظر از آن، بايد تفسيرهاي تروتسهكي تعهديل و دامنهه   

نقهش   6780بورژوازي ديگهر در مقايسهه بها     6848ره قطعاً درست است كه پآ از  راگ

مسل  انقالبي ايفاء نكرد، اما اين هر درست اسهت كهه نهادههاي حكهومتي دولهت بهه       

اصطالح مستبد يا نظامي تغييرا  عميا سياسي و اقتصادي در تهت مصهالح سهرمايه   

در فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپهن رويهدادهاي    هاي از باال  انقالب اين نيمهوتود آورند.  به

 6850تعيين كننده در نيمه دوم قرن نوزدهر بودند، و هر رند ماركآ در آثار پهآ از  

ها را مورد نظر قرار داده، اما اين انگلآ بهود كهه در تحقيقهاتش دربهاره نقهش       خود آن

رد آلمهان زمهان   در مهو  (70)تهر بهه آن پرداخهت.     تاريد ناپلئون سوم و بيسمارك مفصل
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بنابراين پرو  اين » -كرد كه انگلآ آن را نوعي از بناپارتيسر توصيف مي –بيسمارك 

تها   6848آغاز و در  6898 – 6863اش كه در  سرنوشت وي ه را دارد كه انقالب بورژوايي

 in der angenehmenاي به پيش رفت، در پايان اين قهرن در شهكل خوشهايند )    اندازه

formبايد اكيداً اين نكته را تذكر داد كه مهاركآ   (89)« سر به سرانجام برسد.( بناپارتي

در سراسههر آن دوره، يعنههي  « انقههالب بههورژوايي از بههاال »تههرين  و انگلههآ بههه مهههر 

بها دادند. مبارزه براي اتحاد ملهي در    ( در ايتاليا بسيار كرRisorgimintoريسورگيمنتو)

دموكراتيك عمومي رابه وتهود آورد كهه ههيچ     داري از بسيج ايتاليا رنان اشكال ريشه

اي ريسهورگيمنتو بهه    ري ي در زمان بيسمارك با آن قابل مقايسه نبود. اين بعد تهوده 

طور غريبي از نظر انگلهآ پنههان مانهد. او در عهرض محهدوديت رهبهري بهورژوايي را        

بههورژوازي كههه در تريههان و پههآ از رهههايي ملههي بههه قههدر  رسههيد، »برتسههته كههرد: 

اش را به سرانجام برساند، نه بقهاي فئوداليسهر را از    خواست پيروزي توانست و نمي نمي

 (86)« بين برد، نه توليد ملي را بر اسا  الگوي مدرن بورژوايي بازسازي كرد.

بدبختانه در آثار ماركآ و انگلآ به اين بخش مهر از تاريد اروپا توتهه بيشهتري   

 –كه بيشتر به نوع تغييرا  اتتماعي  –ر انگلآ به وي ه آثا –نشده، و متيسفانه آثاري 

پردازند،  اقتصادي، نظير تغييراتي كه در برنامه بيسمارك يا ريسورگيمنتو قيد شده، مي

خصهوص از   بهه  – 6848دهنهد كهه از انقالبها  سهال      هايي را بس  مهي  يك رشته طرح

د موتودنهد،  اي كهه در ههر مهور    گيرند و بها تضهادهاي ويه ه    منشا، مي -« بناپارتيسر»

انقالبها   »نامد  طور كه گرامشي مي يا آن« نيمه انقالبا »تناسب كامل ندارند. زيرا اين 

محدود و معيني مانند القاي بنهدگي  « بورژوايي»بودند كه به همراه اصالحا  « منفعل

در روسيه، مبناي انقالبا  اروپا در قرن بيستر را فراهر آوردند. به همين دليل كه ايهن  

اي از فئوداليسهر و يها آثهار دولهت        از باال ناقص بودند و بقاياي قابل مالحظهه اصالحا

خواست نابود كند، به تاي گذاشهته بودنهد،    توانست يا نمي مطلقه را، كه بورژوازي نمي
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آمي ي را پديد آوردند، تضادهايي كه به پرولتاريا امكهان داد بهه دسهت     تضادهاي انفجار

تنهگ  بهر   6874ببرد. انگلآ در پيشگفتاري كه به سال  خود پررر  دموكراسي را باال

ره يك نسهل بعهد در آلمهان وتهود      آمي ي از آن نوشت، تصوير كنايه آلمان دهقاني در

و اگر همه ري  به خير بگذرد و در تهان آب از آب نجنبهد و  »خواهد داشت، ارائه داد: 

بهه رشهر ببينهير كهه      6099همه ما به اندازه كافي پير شوير، شايد بتهوانير در سهال   

اي  حكومت پرو  واقعاً همه نهادهاي فئودالي را نابود كرده، كه باالخره پرو  به نقطه

اما قضايا كامالً دور ديگهري پهيش رفهت و     (82)« قرار داشت. 6702برسد كه فرانسه در 

هنهوز بها تمههوري فرانسهه در سهال       6099پرو  در زمان ويلهلر دوم در حدود سال 

الزم بهود تها سهلطنت     6068فاصله داشت. يك انقالب كارگري در نهوامبر  بسيار  6702

داران ب رگ درهر شكسته شود. كهامالً واضهح اسهت كهه      سرنگون گردد و قدر  زمين

نيروي انباشته شدة ناشي از تيخير در اصالحا ، موتب پديداري موج انقالبا  گشهت،  

، مجارستان و ايتاليا را به لرزه آلمان، اتريش 6029و  6068هاي  انقالباتي كه بين سال

 –درآوردند. به عبار  ديگر: نهاتواني بهورژوازي از بهه پايهان رسهاندن انقالبها  بهورژوا        

شهد،   اي كه توس  خود پرولتاريها رهبهري مهي    دموكراتيك شراي  رابراي برآمد انقالبي

 فراهر ساخت.
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 :ها پانویس
 . 678، ص 6075، مونيد 2، تلد آنتامعه آزاد و دشمنان كارل آر. پوپر،  -6

رنين رتوع شهود بهه : ماسهيمو مهالوادوري،      . هر6060، برلين راه به سوي قدر  -2

، ص 6082، اشههتوتگار  6889 – 6038كههارل كائوتسههكي  -سوسياليسههر و دموكراسههي

334. 

سرمايه ماركآ در روسيه بيشهتر كتهاب بهورژوازي بهود تها پرولترهها، نمايشهي        » -3

آمي  بود كه در روسهيه بهورژوازي تكامهل خواههد يافهت،       ور  تقديرانتقادي از اين ضر

هايش به من له يك طبقهه و بهه    پيش از آن كه پرولتاريا اصالً بتواند به قيام، به خواسته

وتود خواهد آمهد.   داري آغاز و تمدني از نوع غرب به انقالب فكر كند، يك دوره سرمايه

فلسهفه   ،«سهرمايه »انقهالب عليهه   ونيو گرامشي، )آنت« واقعيا  ايدئولوژي را كنار زدند.

 (.24، ص 6017، فرانكفور   پراتيك، برگ يده

 .697، ص 1، آثار ماركآ و انگلآ، تلد  «بورژوازي و ضد انقالب» -4

، آثهار مهاركآ و   6802، تكامهل سوسياليسهر  انگلآ، پيشگفتار بر راپ انگليسي   -5

)فرانكفور ،  طبقا  اتتماعيقدر  سياسي و . پوالن ا  در 314، ص 22انگلآ، تلد 

واقعهاً   6780كنهد كهه آيها انقهالب      ( اين سوال را مطرح مي677 – 684ص ص  ،6074

ديگر بود. اگر ره بحث بر سر اين مسئله فراتر از « انقالب بورژوايي»الگوي نمونه براي 

مرزهاي تحقيا او بود، اما بايد گفت كه پوالن ا  بهه نهاحا مسهئوليت تفسهير را كهه      
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اندازد. زيرا در حقيقت  كند، به گردن گرامشي مي را رون الگو معرفي مي 6780ب انقال

 خود ماركآ و انگلآ بودند كه رنين امري را مطرح كردند.

، آثار ماركآ و انگلهآ،  «طرح قانون درباره لغو فشارهاي فئودالي»رتوع شود به   -1

 .278– 283، ص ص 5تلد 

، آثار مهاركآ و انگلهآ،   6848، دسامبر « بورژوازي و ضد انقالب»رتوع شود به   -7

 .692 – 624، ص ص 1تلد 

، آثهار مهاركآ و   6847، «انتقاد اخالقي و اخالق انتقادي»رتوع شود به ماركآ،   -8

 .336 – 319، ص ص4انگلآ، تلد 

 .486، ص 4، آثار ماركآ و انگلآ، تلد مانيفست ح ب كمونيست -0

 .561، ص 22آثار ماركآ و انگلآ، تلد  -69

 .565ص  تا، همان  -66

 .0، ص 63، آثار ماركآ و انگلآ، تلد پيشگفتار درباره نقد اقتصاد سياسي -62

(، آثار مهاركآ و انگلهآ،   6848ژانويه  26« )مونتسكيو»مقايسه شود با ماركآ ،   -63

، آثهار مهاركآ و   مبارزا  طبقهاتي در فرانسهه  . و پيشگفتار 593و  454، ص ص 4تلد 

 . 565 – 561، ص ص22انگلآ، تلد 

آ، به من له مرك  سرمايه و قدرتي كه تاكنون بر بازار تهاني مسل  است، انگلي»  -64

ترين كشور براي انقالب كارگري است، به عالوه تنها كشوري است كهه در آن   فعالً مهر

)ماركآ خطاب به زيگفريهد  « اند. شراي  مادي اين انقالب تا درته معيني تكامل يافته

 ( .110، ص 32ر ماركآ و انگلآ، تلد ، آثا6879آوريل  0مير و آگوست فوكت، 

 .352، ص 4، آثار ماركآ و انگلآ، تلد « …انتقاد اخالقي» -65

 همان تا.  -61
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 اسهناد و هها در لنهدن، در    صور  تلسه نشست اداره مركه ي اتحهاد كمونيسهت     -67

 .6082، برلين 211-276، ص ص 522، سند 6848 – 6856، 2، تلد مناب 

 .589، ص 28آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -68

 .357، ص 6آثار ماركآ و انگلآ، تلد  -60

از كجها آمهده   « انقهالب مهداوم  ». مفههوم  639، ص 2آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -29

اند، اما من نتوانستر در آثار او  است؟ بسياري از نويسندگان آن را به بالنكي نسبت داده

كه ههيچ يهك   دليلي به نف  اين امر پيدا كنر. به عالوه ماركآ آن مفهوم را قبل از آن 

هها   از آثار بالنكي را بشناسد، به كار برد. ممكن است كه اين مفهوم مستقيماً از ژاكهوبن 

داراي تلسا  »هاي انقالبي خود را  ها در زمان بحران ريشه گرفته باشد. باشگاه ژاكوبن

آيي دائمي ناميد. اين مفهوم در پ وهشهي بهه آلمهاني از انقهالب، كهه       و گردهر« دائمي

 6843شناخت، عنوان شد. توته ماركآ به آن پ وهش در سال  عاً آن را ميماركآ قط

در كروتيآ باخ تلب شد: و. واكآ مهو ، تهاريد فرانسهه در دوره انقهالب، ههامبورگ      

ها )خهود( را در تهداوم اعهالم     ها خبر رسيد كه آن از ژاكوبن. » 346، ص 2، تلد 6842

، «مهاركآ و انقهالب فرانسهه   »روهها ،  در اين باره نگاه شهود بهه تهي. ب   «. كرده بودند

 .638، ص 6011ژوئن  –هاي تاريد انقالب فرانسه، آوريل  سالنامه

. 5، ص 6023، بههرلين 6095(، انقههالب روسههيه 6023پيشههگفتار بههر رههاپ دوم )  -26

، 44، شهماره  نيولفهت رويهو  ، «ماركسيسر تروتسهكي »هنگامي كه نيكوال  كراسو )در 

كوشد بهه زعهر خهود آشهفتگي      به هر قيمتي مي (17 – 18، ص ص 6017او   –ژوئيه 

اي  ناميد. توصيف ابلهانهه « انقالب مداوم»تروتسكي را ثابت كند، )تروتسكي آن روند را 

صهاط و سهاده   «.( دههد  ترين نظهراتش نشهان مهي    دقتي علمي را حتي در عميا كه بي

 كند كه تروتسكي آن عبار  را از ماركآ اخذ كرده است. فراموش مي
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، 6، آثار مهاركآ و انگلهآ، تلهد    «فرانسوي –هاي آلماني  نامه هايي از سال نامه»  -22

 تئهوري انقهالب نه د   »تر اين دوره رتوع شود به اثهر مهن :    . براي تحليل دقيا338ص 

 .  6079، پاريآ «ماركآ توان

 .380، ص 6آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -23

 .380تا، ص  همان  -24

در آلمهان  : » 306ع شهود بهه ص   رنهين رتهو   . ههر 309و  380تا، ص ص  همان  -25

تنهها از طريها رههايي از نهابودي قهرون وسهطي در ت ئيها          قهرون وسهطي  رهايي از 

تهوان ههيچ نهوعي از     پذير است. )در آلمان بدون از بين بردن هر نوع بردگي، نمي امكان

 «( .بردگي را از بين برد

 توسه  يهك   -پادشاه پرو  و اصالحا  اتتمهاعي »حواشي انتقادي درباره مقاله   -21

  .495تا، ص  (، همان6844« )فردپروسي

 .403، ص 4آثار ماركآ و انگلآ، تلد  -27

    .6075، مادريد 6848ماركآ، انگلآ و انقالب  -28

هاي قهرن بيسهتر دربهاره حقانيهت ايهن       مقايسه تفسيرهاي گوناگون ماركسيست  -20

اي  نوشت كه رنهين همكهاري   6095تاكتيك، تالب است. به عنوان ماال لنين درسال 

كند و تنهها بهه ايهن     تلوه مي« از موض  امروز ما گستاخانه و باور نكردني»با بورژوازي 

كل توّ آلمهان  »شكل قابل توضيح است كه انسان در نظر داشته باشد كه تا ره اندازه 

حتهي ادعها كهرد كهه      6095رزالوك امبورگ در سهال  « در آن زمان خرده بورژوايي بود.

انجامد و ماركآ فق  به اين دليل به آن متوسهل شهد    مي رنين تاكتيكي تنها به خطا

برد. بر خالط آن، استالين در سال  به سر مي« ان واي كامل و استيصال»كه در وضعيت 

در توتيه خودكشي ح ب كمونيست رين داير بر اتحاد با كومين دانگ نوشهت   6027

، ص 0لنهين، تلهد   بوده است )مقايسه شود بها آثهار   « مجاز»كه تاكتيك ماركآ كامالً 
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و آثار استالين، تلد  262، ص 6074، برلين 66، رزالوك امبورگ، منتخب آثار، تلد 628

 (.266، ص 0

گهويير: بهتهر اسهت در تامعهه      اما ما خطاب به كارگران و خهرده بورژواهها مهي   »  -39

اي كه با صنعتش اب ارهاي مادي بهراي ايجهاد يهك     بورژوايي مدرن زتر بكشيد، تامعه

نمايهد، تها ايهن كهه بهه شهكل        دهد، فهراهر مهي   ن كه همه شما را نجا  ميتامعه نوي

تان، كل ملت را در بربريهت قهرون    اي برگرديد كه به بهانه نجا  طبقا  اتتماعي كهنه

بنهدي افراطهي    (. ايهن فرمهول  605، ص «مونتسكيو»)ماركآ، «. اندازد وسطايي فرو مي

تسايتونگ بسيار استانايي است  گيري عمومي ماركآ در نويه راينيشه نسبت به تهت

نگهار رو  )و   انهداز عمهومي او ناسهازگار اسهت. بها ايهن وتهود تهاريد         و آشكارا با رشر

نامهه   زنهدگي منشويك( به نام نيكواليفسكي به نقهل قهول غيهر عهادي فهوق در اثهرش       

ماركآ تها پهيش از آن، و پهآ از آن    »اي متوسل شده است:  ،با خشنودي وي هماركآ

بها ايهن وضهوح     …اش را  شد، عقيده ي كه نويه راينيشه تسايتونگ راپ ميني  تا زمان

، 6082، فرانكفهور   كارل ماركآ)ب. نيكواليفسكي و اُ منشن هلفن، «. بيان نكرده بود

 (.680ص 

 .462،ص5(، آثار ماركآ و انگلآ، تلد6848سرتامبر  29« )قيام فرانكفور »  -36

 .624، ص 1آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -32

ص  1(، آثار ماركآ و انگلهآ، تلهد   6840فوريه  6درباره انتخابا  )« ر كلننش»  -33

267  . 

 .307– 308، ص ص 1، آثار ماركآ و انگلآ، تلد «كارم دي و سرمايه»  -34

، ص 7، آثهار مهاركآ و انگلهآ، تلهد     «كمرين قانون اساسي امرراطوري آلمهان » -35

601. 

 .247– 248، ص ص 7آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -31
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 .259، ص تا همان -37

كارگران )بايد( بكوشند، خود را هر رون گاردهاي پرولتري مستقل با روسا  …»  -38

دهي كنند و تحت فرمان شوراهاي محلي انقالبي  و ستادهاي منتخب خودشان سازمان

 (.259تا،ص )همان« شوند، درآيند. كه توس  كارگران و نه قدر  دولتي ايجاد مي

 .254تا، ص  همان  -30

آلمهاني و ماركسيسهر روسهي، لنهدن      ماركسيسهر . پالمناتآ، رتوع شود به تي  -49

 .625، ص 6012هاير، ماركسيسر، نيويورك  و گئورگ ليشت 627، ص 6013

. نويسندگان ديگري اين نظريهه را قبهول دارنهد، پهيش از     266كارل ماركآ، ص   -46

( كه متن مهورخ  6075، لندن هاي سياسي ماركآ و انگلآ انديشههمه ريچارد هونت )

داند. رُبين بلهك بهورن بهه ايهن      ماركآ مي« نشيني تاكتيكي عقب»را بيان  6859سال 

)مهه   07 ويهو ينيولفت ردر « ر: تئوري انقالب پرولتريسماركسي»تفسيرهاي غير واقعي 

 كند. ( انتقاد مي62 – 63، ص ص 6071ژوئن  –

 . 19 – 76، ص ص6073، برلين  …هاي سوسياليسر شر  پيش  -42

 .12تا، ص  همان  -43

 .76تا، ص  نهما -44

 تا. همان  -45

هاي ماركآ و انگلآ در  گويي توضيحي از تروتسكي درباره خطاهايي كه در پيش -41

كنهد:   وتود دارند، موتود است، به نظر من اين توضيح بسيار مهر تلوه مي 6859سال 

درآمد مستقير انقالب پرولتري تلقي  رون پيش را هر 48ماركآ انقالب بورژايي سال »

اما خصلت اشتباه او مربو  بهه واقعيها  بهود و نهه     « كرد. اشتباه مي» نمود. ماركآ مي

به انقالب اتتماعي منجر نشد. اما بهه همهين دليهل ههر      6848روش شناسانه. انقالب 

(. تماي  بهين  21، ص 6015، فرانكفور  انقالب مداومدموكراسي را به سرانجام نرساند )
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متناقض است، اما بها وتهود ايهن، آن    اشتباه مربو  به واقعيا  و صحت روش شناسانه 

 است. 6848-59تماي  كليه تفسير آثار ماركآ درباره انقالبا 

 .07، ص7، آثار ماركآ و انگلآ،تلد6848-6859مبارزا  طبقاتي در فرانسه   -47

  .47 ، ص20آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -48

 .17، ص 26آثار لنين، تلد   -40

، 26در آثار ماركآ و انگلآ، تلد  6848 – 40ماركآ و نويه راينيشه تسايتونگ   -59

هها و قيهام    راپ شد، ديكتاتوري ژاكهوبن  6840اي كه در سال  ، انگلآ در مقاله26ص 

سهازي   اسهلحه   اي، قيام تهوده »مجارستان را به گونه زير با يك ديگر مقايسه كرده بود: 

در  را دوبهاره  6703، كوتاه سخن، همه عناصر اصلي سال پرشكوه انقالب مداوم …ملي

« يهابير.  دهي شده و به وتد آمهده، مهي   مجارستاني كه توس  كوسو  مسلح و سازمان

 (.611، ص1، آثار ماركآ و انگلآ، تلد نبرد مجار)تاكيدا  از من است، 

 .26، ص 26، آثار ماركآ و انگلآ، تلدماركآ و نويه راينيشه تسايتونگ  -56

 .29-26، ص ص7د،آثار ماركآ و انگلآ، تل«مبارزا  طبقاتي در فرانسه»  -52

 .06تا، ص  همان  -53

 .80تا، ص  همان  -54

دهقان فرانسوي با مييو  شدن از احياء امرراطوري ناپلئون، ايمان خهود را بهه   »  -55

دهد، كل بناي دولت را كه بر اين قطعه زمهين اسهتوار بهود،     قطعه زمينش از دست مي

خهواني   آوايي، تهك گردد. بدون اين هر  آواز مي كند و با انقالب پرولتري هر سرنگون مي

هجدهر برومهر  « )گردد. هاي دهقاني به ناقو  مرگ تبديل مي آن انقالب در همه ملت

 (.294، ص 8، آثار ماركآ و انگلآ، تلدلويي بناپار 

 .34، ص 7، آثار ماركآ و انگلآ، تلد مبارزا  طبقاتي در فرانسه  -51

 .659، ص1(، آثار ماركآ و انگلآ، تلد6840)اول ژانويه « تنبش انقالبي»  -57
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 .60، ص 7آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -58

 .468، ص 69، آثار ماركآ و انگلآ، تلد «انقالب در اسرانيا»  -50

 .45و  49ص ص ، 62آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -19

 .42تا، ص  همان -16

 .42تا، ص  همان  -12

 .48تا، ص  همان -13

 .319، ص 20، آثار ماركآ و انگلآ، تلد 6858اكتبر  8نامه مورخ  -14

، آثهار مهاركآ و   «Otetschestwennyje Sapiski»هيئت تحريريه نشهريه  نامه به   -15

 .666، ص 60انگلآ، تلد 

 .611، ص 35آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -11

 .434 – 435، ص ص 22آثار ماركآ و انگلآ، تلد  -17

(، آثار 6878« )تنبش كارگري در آلمان، فرانسه، اياال  متحده آمريكا و روسيه»  -18

 23رنين رتوع شود به نامه بهه ورا زاسهوليچ،    ، هر665، ص 60ماركآ و انگلآ، تلد 

 .397، ص 31، آثار ماركآ و انگلآ، تلد6885آوريل 

 .244، ص 60آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -10

 .617، ص 35و تلد  698، ص60آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -79

 .304 – 305، ص ص 60آثار ماركآ و انگلآ، تلد  -76

، 6053، لندن خطر روسيه براي اروپابه تذكر ناشر اثر درباره اين نكته رتوع شود   -72

تفسير مورخ برتسته منشويك به نام نيكواليفسكي از اين نامه ني  كه اندكي  .270ص 

تها   صور  گرفت، به همان اندازه داراي اهميت اسهت. از آن  6024پآ از انتشارش در 

بود، « ارتدوكآ»يسر كه او متوته تناقض مابين اين سند و روايت منشويكي از ماركس

كوشيد آن نامه را نتيجه ضروريا  تاكتيكي معرفهي كنهد: تبهه زعهر نيكواليفسهكي       
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عليهه ت اريسهر، مايهل نبهود      نارودنايا وليااش به مبارزه شجاعانه  ماركآ به خاطر عالقه

ههاي   گرايان را آشكارا مطرح كند يا مصالحي در اختيار ماركسيسهت  اختالفاتش با خلا

) به رهبري پلخانف، الكرود و زاسوليچ( بگذارد تا آنان بتواننهد   روني پردلنخستين در 

شهان بها نارودنايها وليها اسهتفاده كننهد.)رتوع شهود بهه ب.          از اين مصهالح در مجادلهه  

، ژوئيهه  4، سال اول، شهماره  تامعه، تنشريه  «ماركآ و مسئله رو »نيكواليفسكي، 

اين توضيح، كافي است طرح اوليهه بها    براي اثبا  نادرستي .314 – 311، ص ص 6024

 هايي كه براي السكرود فرستاده شده، مقايسه گردد. نوشته

 .380، ص 60آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -73

، 515، ص 68(، آثهار مههاركآ و انگلهآ، تلههد   6875مسهايل اتتمهاعي روسههيه )    -74

تي استدالل ديگري از انگلآ براي ارتبا  ضروري مابين انقالب روسهيه و غهرب صهنع   

داري در ميههنش شكسهت داده شهود،     عبار  از اين بود كه تنها در صورتي كه سرمايه

شههان در تهههت  شهوند بههه حركهت   اي رههون روسهيه قههادر مههي  مانهده  كشهورهاي عقههب 

ها با اين نمونه مشاهده كنند كه ره كهار بايهد    اگر آن»دهند، يعني   سوسياليسر شتاب

ن را بهه من لهه مالكيهت اتتمهاعي، در     كرد، رطور انسان نيروهاي مولدة صنعتي مهدر 

(، 6804مسايل اتتماعي روسيه)رتوع شد به پسگفتار به « دهد. خدمت تامعه قرار مي

   .118، ص 68آثار ماركآ و انگلآ، تلد 

 .201، ص 60آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -75

اما اين بدان معنا نيست كه او شروع به قبول همه مواض  پلحانف كرد، به وي ه او   -71

پهذيرفت. در مهورد مالحظها  انگلهآ      را نمي نارودنايا ولياحمال  شديد پلخانف عليه 

( در آثهار  6885آوريهل   23نسبت به پلخانف رتوع شهود بهه نامهه او بهه ورا زاسهلويچ )     

و نامه كائوتسكي به برنشتاين، بهه نقهل    393 – 397، ص ص 31ماركآ و انگلآ، تلد 

 .71، ص 6074، برلينو لنينيسر سوسيال دموكراسياز كور  ماندل باوم 
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 .395، ص 38آثار ماركآ و انگلآ، تلد   -77

رنهين رتهوع شهود بهه تحقيها برتسهته آاليهن         ههر  .58، ص 6017فرانكفور    -78

، ماسهررو،  درباره منشاء انقالب مداوم، تفكر سياسهي تروتسهكي تهوان   بروسانآ به نام 

  .68، ص 6074پاريآ 

، 22(، آثار ماركآ و انگلآ، تلهد  6805ه )پيشگفتار بر مبارزا  طبقاتي در فرانس -70

، آثهار مهاركآ و   6850گري در سال  ارفورتيرنين رتوع شود به ماركآ،  . هر561ص 

همه اين تغييهرا  سهاختاري   « نيمه انقالبا  از باال». من در 464، ص 63انگلآ، تلد 

ر  گيرم، تغييراتي كه توس  يهك قهد   مهر اتتماعي، اقتصادي و سياسي را در نظر مي

ههاي   بنهدي  از طريا طبقا  تديد يا تنهاح « سازش تاريخي»مستبد دولتي در تهت 

شوند. از آن تا كه ايهن   به همراهي قدر  كهنه عملي مي –به وي ه بورژوازي  –مسل  

و در واقه  اغلهب    –هاي مهردم   تغييرا  با بسيج ناري  يا كامالً بدون بسيج واقعي توده

مانند. ايهن   شوند، تكه تكه، ناتمام و ناقص باقي مي مي متحقا –ها  توأم با سركوب توده

 گونه كه بعداً خواهير ديد، اصالً محدود به قرن نوزدهر نيست.  پديده، همان

، آثار ماركآ و انگلآ، تلد «تنگ دهقاني در آلمان»بر  6879تكميل پيشگفتار   -89

 .563، ص 68

 . 430،ص22انگلآ،تلد ، آثار ماركآ وانقالب آينده ايتاليا و ح ب سوسياليست  -86

  .  563– 564، ص ص 88، آثار ماركآ و انگلآ، تلد  …تكميل پيشگفتار -82
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 نخستین انقالب قرن بیستم
 میشل لووی

 مرتضوی مترجم: حسن
 

ي هاي دگربودگي: روسيه در آستانهكتاب دو تلدي تئودرشانين با عنوان ريشه

اثري  "  صرفا 6081تنيوهاون، انتشارا  دانشگاه ييل، سال ررخش قرن 

 "شناسي تاريخي به بهترين وته آنتامعه")دنيآ رانگ( و يا نمايش  "پ وهانه دانش

)ويليام. تي. روزنبرگ( نيست. اثر فوق همه اين خصوصيا  را دارد و در عين حال 

شناسانه از ر تامعهاي در الگوي درك تاريخي دري  ديگري ني  هست: تغيير ريشه

هاي واقعي در علوم اتتماعي امري است نادر و نبايد ناديده انقالب روسيه سد شكني

 گرفته شوند. كتاب شانين يكي از آن موارد است.

، بسياري از محققان، مورخان، رهبران سياسي و 6067از اواخر نوزدهر تا سال 

مانده صر به فرد و يا بخش عقبهاي اتتماعي، روسيه ت اري را يا كشوري منحفيلسوط
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اي كنندهكه شانين به نحو قان ها نبود. رنانكدام ايندانستند. اما روسيه هيچاروپا مي

دهد، روسيه در اوايل قرن بيستر نه كشور منحصر به فردي بود و نه در نشان مي

ري ي آن قرار داشت كه به انگلستان ديگري تبديل شود، روسيه نخستين كشوآستانه

 "در حال توسعه"ره كه امروز تامعه هاي اتتماعي معيني از آنبود كه در آن نشانه

روسيه زمان و مكان نخستين رالش  6095-6097نامير، ماديت يافته بود. انقالب مي

ها، رقر زد. انقالب بنيادي را در برابر پراهميت بودن تجربه غرب براي بقيه انسان

پايي قرن نوزدهر نبود بلكه نخستين انقالب از آخرين انقالب ارو 6097-6095

 "حال توسعه"هاي انقالبي در توام  وابسته، پيراموني و در ي نوين تنبشمجموعه

 بود كه در قرن بيستر از پرده بيرون افتاد.

همان به  -موضوع مورد نظر فق  بحاي تاريخي نيست زيرا تاكنون خرد مرسوم

را صرفا به  "در حال توسعه"ده است توام  سعي كر -گرايياصطالح نظريه مدرن

هاي مانده بررسي كند يعني توامعه كه با مي ان الزمي از پيشرفتعنوان توامعي عقب

 "تاآن"اتتماعي و اقتصادي به سمت مدرنيت رهسرارند اما به داليلي هنوز به 

ت ديگري كنند. اما ما به رهيافحركت مي "آن سمت"اند و يا خيلي آهسته به نرسيده

هاي متفاو  توسعه را در نظر گيرد و ال اما از الگوي غربي )اروپايي نياز دارير كه مدل

و آمريكاي شمالي ( تبعيت نكند. نخستين تلد از كتاب شانين، با الهام از اثر پيشتازانه 

پل باران در مورد امررياليسر و توسعه نيافتگي و ني  )با قيد احتيا ( نظريه وابستگي 

كند. هاي اصلي روسيه اعالم ميي وابسته را يكي از خصيصهر فرانك، توسعهگوند

كننده از نواحي روستايي هسته مرك ي استدالل شانين متكي بر تحليلي است خيره

روسيه در آستانه قرن بيستر كه شامل عناصر تاريخي، تامعه شناسي، اقتصادي و 

 ")متقابل( در مورد مسئله روستا هايگيريمالث تصمير"باشد و بر مردم شناسي مي

كند. شانين با انتقاد از مفهوم خطي داري، دولت و دهقانان تاكيد ميميان سرمايه
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الملل دوم از روسيه ت اري و آينده هاي بينها و ماركسيستموتود در تفسير ليبرال

دهقانان  "تج يه"داري به سرعت موتب بيني كه سرمايهخصوصا اين پيش -آن

بينش پربار مردم باورهاي انقالبي روسيه و ماركآ پير را از ورطه فراموشي  -ودش مي

اش )ماركآ پير و راه روسي( )انتشارا  مانتلي رهاند. شانين با استفاده از اثر قبلي مي

دهد كه هر نشان مي -شناسي غير مرسوماثري درخشان از ماركآ –( 6083ريويو، 

نياوليا( هر دوستانش در گروه اراده مردم )نارودهاي آخر عمرش( و ماركآ )در سال

دانستند. از نظر كمونته روستايي )ابشچينا( را منب  تجديد حيا  تامعه روسي مي

داري به نحو ديالكتيكي شبيه به تامعه اشتراكي اسالط ها تامعه بعد سرمايهآن

 داري خواهد بود.سرمايه

به طرز رشمگيري خصوصيا   6095-6097كمونته روستايي روسي در انقالب 

طلبانه و هر خويش را هر به عنوان واحد تشكل طبقاتي يعني مولد ايدئولوژي مساوا 

يافته به عنوان مكتبي براي اقدام تمعي كه قادر است يك شبه به شورشي سازمان

تبديل شود، نشان داد. بررسي دقيا اين رويداد پر بار تاريخي، موضوع حلد دوم كتاب 

تر )از اروپا( ت. انقالبيون روسي كه روسيه را دست كر نير قرن عقب ماندهشانين اس

ره كه بردند اما آنبه سر مي 6848و  6780دانستند، در انتظار روايت روسي انقالب مي

شده بود. انقالب  "منحرط"اتفاق افتاد، كامال غير منتظره و از معيار كالسيك اروپايي 

هاي انقالبي است كه مشخصه قرن ب از شورشروسيه نخستين انقال 6097-6095

(، ايران 6098هاي تركيه )دهد. به دنبال انقالب روسيه، انقالببيستر را تشكيل مي

از  6067( در گرفت و در خود روسيه در سال 6066( و رين )6069(، مك يك )6090)

 اير.ني بودههاي متعددي در توام  پيراموسر گرفته شد. ما از آن به بعد شاهد انقالب

تحليل شانين از فرآيند انقالب خشك و بي روح نيست و سرشار از سرزندگي 

اي روشمندانه از اثر شانين را به طور رويدادهاي واقعي است. س اوار است كه نكته
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سازد كه اثر شانين را از بقيه اي روشن ميتا نقل كنير زيرا كيفيت يگانهكامل در اين

پ وهانه از همين سند برتري او در مقابل اكار تحقيقا  دانشسازد و به متماي  مي

 بخشد.مي

برند: شور و محققان علوم اتتماعي غالبا هسته مرك ي مبارزه انقالبي را از ياد مي"

كند كه هستند. آموزش انگي اند و آنان را همان ميشوقي كه انقالبيون را بر مي

ر )دانشمندان( علوم اتتماعي را تضعيف آكادميك و آداب و رسوم بورژوايي درك و فه

ها و تصويرها ها، تدولرا به سادگي به قالب عامل "اين پديده"توان كرده است. نمي

شود. همين است سان بدون فهر اين عامل، درك از انقالب سطحي ميدرآورد... بدين

تغييرا   ها و دانشمندان علوم اتتماعي قدر به درككه كارمندها، بانكدارها، ژنرال

شديد انقالبي نيستند حتي اگر تلوي رشمشان هر رخ دهد. در بطن هر انقالبي، 

هاي حاكر از آن طغيان احساساتي نارضايتي اخالقي، واكنش و خشر نسبت به قدر 

نظر از بهايي كه بايد توان ناديده گرفت و يا در برابر آن ساكن ماند، طرطگونه كه نمي

روند، غل و ها در پرتو اين توش و خروش از خود فراتر ميپرداخت وتود دارد. انسان

زنجير صيانت ذا ، آداب و رسوم، آسايش روزمره و نظرم هميشگي شان را در هر 

 (39-36. )صفحا  "شكنندمي

مبارزه ، 6095-6097هاي كانون اصلي تفسير شانين از رويدادهاي انقالبي سال

شكست پوگارف )قرن هجدهر( به نظر  دهقانان براي زمين و آزادي است. بعد از

هاي دهقاني از مناطا روستايي روسيه رخت بربسته و دهقانان در رسيد كه شورش مي

هاي رسيد كه  طغياندر سطح محلي بوده است. به نظر مي "تقسيما  ارضي"انتظار 

اي مربو  به گذشته بوده است. با اين دهقاني ره در روسيه  و ره در تهان، پديده

-6097هاي دانير كه رويدادهاي روسيه در سالل اكنون با بازنگري گذشته ميحا
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داري تهاني هاي دهقاني در پيرامون نظام سرمايهصرفا شروع موج تديد تنگ 6095

 بوده است: مك يك، بار ديگر روسيه ، رين، الج اير ، ويتنام و غيره.

خصوصا پلخانوط و هاي روسي )گرايانه اكار ماركسيستهاي تحولبيني پيش

كردند ارزيابي مي "خرده بورژوا"كار، عقب مانده و دارانش( كه دهقانان را محافظه طرط

دانستند كه به نيروي انقالبي بدل شوند، با مبارزه مستقل دهقانان و بعيد مي

دار روسيه يعني مبارزه براي مالكيت اشتراكي در مقابل مالكيت خصوصي بر غيرسرمايه

-6097هاي رست از كار درآمد. رويدادهاي غير مترقبه ديگري ني  درسالزمين،  ناد

هاي قومي و اهميت رشمگير بنيادهاي اي اقليترخ داد: بسيج انقالبي  و توده 6095

بديل براي كسب قدر  )شوراهاي كارگري، اتحاديه دهقانان سراسر روسيه(، نقش 

 انقالبي و مهر دانشجويان، روشنفكران رپ و غيره.

را استانايي بر قاعده تلقي كرد كه صرفا  "رويدادهاي انحرافي"توان اين البته مي

هاي خصوصا شود كه برخي از واقعيتباعث ترح و تعديلي مختصر در تحليلي مي

شوند كه درك كلي نظري زير گيرد اما به هر حال موتب نمينامطبوع را در بر نمي

گيرد و انحرافا  فوق را به ي در پيش ميسئوال برده شود. اما شانين رهيافت ديگر

كند كه به طور سيستماتيك هاي واقعيتي اتتماعي ارزيابي ميعنوان عناصري از نشانه

با مدل مفهومي مرسوم متفاو  است. اين تحليل كه روسيه اوايل قرن بيستر موردي 

درشكه اروپاي غربي است يعني  "عمومي"اي ديگر از توسعه استانايي بوده و نمونه

اي كه به هر حال در همان مسير آشنا در حال حركت است، كمكي به عقب مانده

، بايد اين 6095-6097هاي نوين انقالب كند. براي فهميدن واقعيتشناخت آن نمي

اي در حال تامعه"هايموضوع را درك كنير كه امرراطوري روسيه داراي مشخطه

 توه آن مشخص نشده بود. بوده است هر رند كه تا آن زمان و "توسعه
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سازي راديكالي پذيرفته در واقعيت بايد پذيرفت كه حتي امروزه ني  رنين مفهوم

آمي ي گرايي و در شرق از هرنشده است و هنوز در غرب از قدر  نظريه مدرن

شود. بنابراين تعجبي ندارد كه گرايي و ناسيوناليسر روسي تعريف و تمجيد مي تحول

سي آن زمان روسيه )محافظه كار، ليبرال و يا انقالبي( قادر نبودند اكار رهبران سيا

بياموزند فق  اقليتي رشماني  6095-6097هاي نوآورانه و يا با اهميتي از انقالب در 

هاي تاريد بياموزند. اما اين عده قليل با درك بينا داشتند و مايل بودند كه از در 

جديد نظري مختصر يا متناقظ با خرد تديدي كه يافتند، حتي اگر فق  باعث ت

 مرسوم شده بود، برتري رشمگيري از لحاظ سياسي )نسبت به بقيه( يافتند.

ها را كرد. خ  مشي گيريترين نتيجهروايان، پتر استوليرين گستردهدر ميان فرمان

اي طلب در توام  در حال توسعه شده است: گونههاي قدر او، الگوي استاندارد رژير

هاي اشتراكي و شامل اصالحا  ارضي متكي بر خصوصي كردن زمين "قالب از باالان"

گرانه هاي اترايي همراه با اقداما  خشن سركوبني  مدرني ه و اصالح كردن دستگاه

اي. شانين اين خ  مشي را به عنوان توده "انقالب از پايين"داران( عليه )طرط

دهد، اسميت و ريكاردو تشخيص ميبر اقتصاد سياسي كالسيك  "اصالحيه دوم"

اصالحيه اول از آن آموزه فريدريك ليست بود كه دخالت و حمايت دولت را توصيه 

 كرد و بيسمارك آن را عملي كرد.مي

رنين از تروتسكي و لنين، استاناهاي عمده در ميان انقالبيون بودند. شانين هر

ره ژوردانيا نخستين ح ب هاي گرتستان محدود بود. اگرژوردانيا، رهبر منشويك

كرد، اما هاي دهقاني رهبري ميماركسيستي را در خارج از اروپا با اعضايي از توده

 ها به دهقانان ريره شود.نتوانست بر عدم اعتماد سنتي منشوي

الملل گرايي بينعليه تحول "ناراست كيش"نظريه انقالب مداوم تروتسكي، شورشي 

سياسي دوستش پارو  )الكساندر هلفاند( از اين طرح  كه انديشهدوم بود. در حالي
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داري را ترين )وظايف( سرمايهتر نرفت كه دولت بعد انقالبي كارگري دموكراتيكپيش

اي برداشت و اين موضوع را مطرح كنندهخود انجام خواهد داد، تروتسكي قدم تعيين

رژوايي فراتر خواهد كرد كه پرولتاريا به محض گرفتن قدر ، از مرحله دموكراسي بو

گيري اصلي داري حمله خواهد كرد. نتيجهرفت و مستقيما به مالكيت سرمايه

با رهبري سوسياليستي  "تهش ب رگ"يعني امكان  ،6095-6097تروتسكي از انقالب 

بسيار مهر از كار  6067و دگرگوني روسيه بر مبناي اهداط سوسياليستي، در سال 

ها در آوريل يري، بخشي از نقشه اصلي سياسي بلشويكگشالوده اين نتيجه"درآمد. 

 (257 ص. )"بود 6067

گيري، گسستي ذهني و يك تانبه بوده است: اما بر نظر شانين، اين نتيجه

بيني او تروتسكي هر نسبت به مسئله اقوام و هر به مسئله دهقانان بي اعتنا بود. كوته

تسكي بر خالط لنين، تاكيد داشت در مورد مسئله دهقانان كامال رشمگير است. ترو

كه دهقانان تحت هيچ شرايطي نه نقش مستقل سياسي ايفا خواهند كرد و نه ح بي از 

ديكتاتوري دموكراتيك كارگران  -خود تشكيل خواهند داد. تروتسكي با رد نظريه لنين

بر  كرد كه تنها رژير ماندگار، ديكتاتوري كارگران خواهد بود كهتاكيد مي -و دهقانان

اكاريت دهقانان و حسن تفاهر همراه با بي اعتنايي ايشان تكيه خواهد داشت اما به 

 هيچ وته حاضر به شراكت دهقانان در قدر  دولتي نبود.

استرات ي تديد اتحاد )و  ،6095 -6097ترين در  انقالب اما به نظر لنين، مهر

ر نظرا  قبلي لنين )كه از دولت( انقالبي كارگران و دهقانان بود. اين تغيير اساسي د

پلخانف به ارث برده بود( در مورد تج يه دهقانان، نهايتا باعث شد كه بلشويسر به 

الملل سوم و اتحاد اي تهاني تبديل شود و در بيناعتقاد تديد ابدئولوژيكي با تذبه

ها و ح ب شوروي ريشه دواند. اين موضوع به معناي اتحاد انقالبي و فوري بلشويك

( و ني  حاكي از ارائه برنامه اراضي تديدي بود كه ملي SRياليست انقالبي )سوس
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گرفت )كه بعدها به عنوان يك خواسته مخشص ها را ني  در بر ميكردن زمين

 پوپوليستي قلمداد گرديد.(

، لنين خواستار انقالب سوسياليستي، تشكيل تمهوري شوراها بر 6067در آوريل 

ديكتاتوري دموكراتيك "گرديد.  6876در سال اسا  خ  مشي كمون پاريآ 

شد و  "مشمول مرور زمان"تعريف گرديده بود،  6095كه در سال  "كارگران و دهقانان

ها هدط قرار گرفت. اما با در گرفتن تنگ انقالب سوسياليستي به رهبري سوسياليست

ته قرار مطرح شده بود، بار ديگر كانون تو 6095 -6097داخلي، مسائلي كه در سال 

گرفت. لنين با اتخاذ تمام ت ئيا  برنامه ارضي ح ب سوسياليست انقالبي، حمايت 

اي دهقانان يعني عنصري مهر در پيروزي انقالب را به دست آورد و در سال توده

خ  مشي آشتي تويانه تمام عياري يعني سياسيت تديد اقتصادي )نپ( را  6026

ختصر درباره ارزيابي شانين از تروتسكي و لنين: نسبت به دهقانان اتخاذ كرد. تحليلي م

كننده دهقانان بيني تروتسكي در ارتبا  با نقش تعيينبه نظر من نقد شانين از كوته

هاي كامال موته است. با اين وتود با توته به رويدادهاي سال 6095 -6097در انقالب 

هاي بينيپيشكند دست كر يك تنبه كليدي وتود دارد كه ثابت مي، 22-6067

تر بوده است: دهقانان انقالبي بايد از گرايانههاي لنين واق تروتسكي از پيش بيني

اي كوتاه )دولت ائتالفي با ا  كردند. ت  در دورهرهبري سياسي پرولتاريا تبعيت مي

شريك  "ح ب دهقاني"ها( قدر  را با آرهاي رپ(، ح ب پرولتري )يعني بلشويك

بود تا  "ديكتاتوري پرولتاريا با حمايت دهقانان"تر مانندبيش نشد و دولت شورايي

. حضور دهقانان در تناح انقالبي تنگ "ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان"

داخلي در حقيقت بسيار تعيين كننده بود اما اين بار هر رهبري اين فرآيند ني  

رهبر ارتش سرخ( قرار قاطعانه در دست ح ب كارگري )و خود تروتسكي به عنوان 

 "داشت. امتيازهاي اقتصادي كه نپ به دهقانان داد باعث تغيير خصلت بنيادي 
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)هر رند با انحرافا  بوروكراتيك( قدر  شورايي نشد. اما اين مسائل فراتر  "پرولتري"

سروكار دارد و نه با انقالب  6095-6097از موضوع كتاب شانين است كه با انقالب 

 اكتبر.

اي است پرشور از روش ديالكتيكي در تاريد كه از فلسفه يري شانين، دفاعيهگنتجه

ماركآ، ماكآ وبر، سارتر و گرامشي تاثير  "باخت هايي در باره فوير"ادي آلمان، انتق

گرايي كه فق  عوامل باوري و تقليلگرفته است. اين روش با طرد تبرباوري، سرنوشت

و انتخاب را حذط، قادر است وابستگي رند سويه كند كننده ساختار را درك ميتعيين

هاي فردي يا تمعي را دريابد. در اين زمينه، شانين دو ميان اوضاع اقتصادي و تصمير

اند كه كند كه بسيار پراهميت هستند و موتب آن شدهنكته روشمندانه ارائه مي

يستر بلكه در گيري در )فهر( تاريد روسيه در آستانه قرن بكتابش نه تنها سهر رشر

 )فهر( تاريد به عنوان علمي اتتماعي داشته باشد.

ها را مورد توته ها و رندگونگيها، بديلما نياز به تاريد نگاري دارير كه امكان -7

تاريد در دوره  "پذيريبديل"پذيري در تاريد را برذيرد. قرار دهد، رهيافتي كه بديل

بيني هاي پيشرايندهاي تاريخي به شيوهوار و تكراري يعني زماني كه فهاي نمونه

هايي رسد كه با بحرانهايي فرا ميدهند، اندك است. اما كمي بعد دورهپذير روي مي

هاي وار، پنداشتمهر، انقالبي سروكار دارير: قيدوبندهاي رفتارهاي خشك نمونه

 بديل"شكنند. در رنين لحظاتي هاي بديهي در هر ميخودسانسور شده و كليشه

اهميت آگاهي و دامنه خالقيت و انتخاب به نحو رشمگيري اف ايش  "تاريد "پذيري

 يابد. مي

وار و فروپاشي )يا دست كر رالشي عمده در برابر ( نظريه ما شاهد تغيير نمونه -2

دهد، پيشرفت به عنوان مدل اصلي زمان تاريخي هستير. آنچه كه به تدريح روي مي
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هاي تغييرا  رند بعدي ن عناويني مورد توافا كه مدلگيري مفاهيمي است بدوشكل

 كند.      هاي تغيير خطي ميو ناموزون مرتب  به هر را تانشين مدل

 

 اين مقاله از كتاب درباره تغيير تهان اثر ميشل لووي برگرفته شده است.
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 7پیدایش نظریه عام
 )انقالب مداوم(

 میشل لووی
 ن : ناصر سعیدیبرگردا

تروتسكي در اواخر دهه بيست و در تريان برخوردهاي شديد تئوريك و سياسي 

المللي اخذ كرده است. سه  يك رشته نتايج بين  با استالينيسر، از نظريه انقالب مداوم

ديگر متماي  كرد: اول مبارزه با  توان در اين برخوردها از يك مرحله متفاو  را مي

(؛ دوم مباحاه در باره 6020تا  6025سوسياليسر در يك كشور ) ي نومنشويكي آموزه

و سوم انتشار كتاب تروتسكي به نام انقالب  6027تا  6021دومين انقالب رين از 

 .6028مداوم در سال 

                                                 
6
 رتر توضيج مت 

 مشخصا  زير ترتمه شده بود: پيشتر ، در كتاب انقالب دموكراتيك يا انقالب مداوم، فصل اول از كتاب ميشل لووي با
Michael Löwy Revolution ohne Grenzen-Die Theorie der Permanentton Revolution-1987 

 رد، از نظر گرامي تان مي گذرد.گي كتاب فوق را در بر مي 39تا  17اينك برگردان فصل سوم ، كه صفحا  

 در متن عبار  درون )   ( از نويسنده است. در مواردي هر براي درك بهتر مطلب، عباراتي از مترتر در درون ]   [

 2005ن.  . او                                                       اضافه شده است.                                           
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در يك نگاران اغلب از وي گي مخشوش و مجرد مباحاه در باره سوسياليسر تاريد

به "از اين امر شكايت داشت كه آن مباحاه  اند. هاينآ برام بوده كشور درار شگفتي

هاي بيهوده در قرون وسطي در باره اين كه رند  همان اندازه مفهوم دارد كه مكاشفه

حتي اي اك دويچر گاهي به كل اين  "توانند در سر سوزن تاي بگيرند. فرشته مي

لت كر و اما در وراي ابهاما  و خص 6زد. مي "آور اهميت و حير  بي "منازعه بر رسب 

هاي هر ره  قولبيش مرسوم مجادال  كه در آن هر طرط هر رون مذهبيون نقل

كرد، داشت در باره مسايل سياسي حاد مربو  به  آوري مي تري از لنين را تم  بيش

 شد.  آينده كل تنبش كارگري بحث مي

ساخته ناب استالين بود، او اين  "سوسياليسر در يك كشور"بدون شك آموزه 

ا اولين بار در همان سالي كه لنين فو  كرد، پروراند. در واق  تاريد پيدايش آموزه ر

)در باره اصول  6024توان با دقت زيادي معين كرد، استالين در ماه مه  اين آموزه را مي

هاي يك  تالش"كرد:  لنينيسر( هنوز از درك سنتي بلشويكي از اين مسئله دفاع مي

روسيه، براي پيروزي نهايي سوسياليسر و كشور آن هر كشوري دهقاني مانند 

هاي پرولترهاي  دهي توليد سوسياليستي كافي نيستند. براي اين امر تالش سازمان

  2رفته ضروري است. رند كشور پيش

اش به نام انقالب اكتبر و تاكتيك  او در ت وه، 6024اما رند ماه بعد، در دسامبر 

ر اتحاد تماهير شوروي سوسياليستي هاي رو   ناگهان اظهار داشت كه د كمونيست

.موتود است "پيشبرد امر بناي اقتصاد سوسياليستي"شراي  مناسبي براي 
اين  3

مسايل "تغيير تهت به ره دليل بود؟ استالين به اين سئوال در اثرش به نام در باره 

                                                 
، ص  7357، زوريد "استالين"، آي، دويچر،277، ص 7362، كلن "مبارزه تروتسكي بر سر تانشيني لنين"اچ. برام،  – 1

رسد. رتوع  اي به نظر مي . خود تروتسكي تشخيص داد كه اگر سطحي نگريسته شود، آن مباحاه آكادميك و مكتب خانه900

  .294، ص  7351، زوريد شدهانقالب خيانت  "سوسياليسر در يك كشور"شود به 
 .294، ص  9، تلد 7352آثار استالين ، برلين   - 2

  .335، ص  1آثار استالين، تلد  - 3
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هاي خصلت نماست. اولين  دهد كه همراه با نوسان پاسخي مي 6021ژانويه  "لنينيسر

اما فق   –تا اين اندازه "ها بود و  بندي عليه ادعاي معيني از تانب تروتسكيست ولفرم

نمود، و بي شك  ( كفايت مي6024بندي در آن زمان )مه  آن فرمول –تا اين اندازه 

اما در ادامه، هنگامي كه سئواال  تديدي در دستور كار  "خدمت معيني انجام داد.

خود را  بودن همين تهت نادرست ناكافي بودن و بهبندي ...  قرار گرفتند، آن فرمول

به راستي كه اين نمونه بارزي است از خصوصيت بسيار  4."آشكارا به اثبا  رساند

هاي موتود در آثار استالين: حقيقت يا خطا بر اسا   پردازي طلبانه نظريه فرصت

دارند كه تا  اي در خدمت اين امر قرار رون وسيله شوند، بلكه هر واقعيا  تعيين نمي

ترتيب يك تئوري به  هستند. به اين "قابل استفاده"يا  "كافي"ره اندازه در مجادال  

شود كه وضعيت عيني تغيير كرده يا بهتر درك  تلقي نمي "نادرست "اين تهت 

 اند.  شود، بلكه به اين تهت كه نيازهاي مبارزه ايدئولوژيك تغيير نموده مي

رون سالحي عليه تروتسكي حدادي  يك كشور هراگر ره آموزه سوسياليسر در 

اش با ظهور خودانگيخته  اش را بايد مديون هر خوني شد، اما در عين حال سررشمه

 6021ساالر تلقي كرد. استالين در سال  ايدئولوژي ناسيوناليستي متعلا به قشر ديوان

اگر )كشور ما( "تر بود اعتراط نمود  آشكارا به نكته ديگري كه براي آن آموزه حتي مهر

داري در اقتصاد ما غلبه  ناتوان باشد كه در رارروب مرزهاي خود بر عناصر سرمايه

تواند، آن گونه كه اكنون بي شك  كند و در ايجاد سوسياليسر به پيروزي برسد؛ آيا مي

هست، نيروي محركه عظيمي براي كارگران همه كشورها باقي بماند؟ به نظر من 

شود كه بي اعتقادي به ساختمان سوسياليسر و  از اين تا نتيجه نميتواند. اما آيا  نمي

تبليغ اين بي اعتقادي، به بي اعتبار شدن كشور ما به عنوان پايگاه انقالب تهاني 

                                                 
4
  .55، ص 9آثار استالين، تلد  - 
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آن گونه كه خواهير ديد، نقش سياسي اين آموزه در سطح تهاني در  5انجامد؟ مي

موقعيت "اعتبار شوروي،  حقيقت در همين نكته نهفته است: اين آموزه قرار بود

و تسل  آن را بر تنبش تهاني كمونيستي تيمين كند. به عبار  ديگر  "مرك ي

ايدئولوژي سوسياليسر در يك كشور مورد نياز استالين و قشر بوروكرا  حاكر بود تا 

در  "ساختمان سوسياليسر"بتوانند متابعت مبارزه طبقاتي تهاني را از نيازهاي 

مناسب بود و بي شك "به زعر استالين ثابت شد كه اين آموزه  شوروي توتيه كنند.

"خدمت معيني كرد...

اگر بحث در باره سوسياليسر در يك كشور به ابهام كشيده شد، بدين تهت بود 

شدند: اول اين امكان كه آيا  كه اغلب دو دسته از مسايل متفاو  با يكديگر قاطي مي

تر به حيا  خود  يك دوره تاريخي طوالني مد تواند  يك دولت كارگري تدا افتاده مي

تواند در يك كشور  ادامه دهد؛ دوم اين كه آيا تامعه سوسياليستي كمال يافته مي

تداگانه ايجاد شود، در مورد  مسئله ادامه حيا  دولت كارگري قبالً ديدير همان طور 

فوري  ادعا كرد، طبقه كارگر روسيه بدون پشتيباني 6091كه تروتسكي در سال 

هاي  توانست اميدوار باشد در قدر  بماند. تروتسكي در سال انقالب پيروزمند اروپا نمي

سو بر خطر مداخله  كرد؛ در اين ارتبا  او از يك رنان از اين نظر دفاع مي ني  هر 6029

 1ورزيد. نظامي اروپا و از سوي ديگر بر خطر فرو ريختن اقتصاد شوروي تاكيد مي

هاي  ن هر در اين نكته با نظرا  تروتسكي موافا بود و همه تالشترديدي نيست، لني

زمان گذشت  7بعدي استالين براي كشف تناقضي بين لنين و تروتسكي ناكام ماندند.

رنان  اي صور  گرفت و نه اقتصاد شوروي فرو ريخت، اما تروتسكي هر ولي نه مداخله

                                                 
 .66تا ، ص  همان – 5

  .65-66ص ص ، 7323، برلين، انقالب تهاني و انترناسيونال كمونيستيو  750/749، ص ص انقالب مداوممقايسه شود با  - 6
اگر انقالب تهاني سوسياليستي، اگر بلشويسر تهاني پيروز نشود، "برير.  شمار را نام مي هاي بي تا يكي از ماال در اين - 7

)اعترافا   "استقالل و آزادي روسيه را نابود خواهند كرد.  ناپذير به طور اتتنابفرانسوي و آمريكايي  -امررياليسر انگليسي

 (.799، ص 29مجموعه آثار، تلد  737 9، نوامبر"سوروكين  ارزشمند پيتيرير
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سر انجام در   8كرد. حبت ميبراي شوروي ص "تهديد دائمي"يا  "تنقآ كوتاه مد "از 

انداز  آشكار شد كه روند حوادث، دست كر در آينده ن ديك، با رشر 6039هاي  سال

 "انقالب خيانت شده"خطر بالواسطه ]براي شوروي[ ناسازگار بود. تروتسكي در 

به هر حال ان واي اتحاد شوروي... به طور بالواسطه آن "( اعتراط كرد كه 6031)

بيش از  "تنفآ كوتاه"رفت، به همراه نداشت...  را كه تر  آن مي پيامدهاي وخيمي

گير  بينانه بدان اميدوار بود... اما بوروكراسي نفآ آن طول كشيد كه انتقاد خوش

"ماندگي برد. محصول شوم ان وا و عقب
با اين وتود تروتسكي از موض  خود در سال   0

بدون پيروزي كمابيش ن ديك ". دفاع نمود و آن را در ميان مد  درست دانست 6091

پرولتاريا در كشورهاي پيشرفته دولت كارگري در روسيه پا برتا نخواهد بود... رژير 

شود. به عبار   ري د و يا منح  مي شوروي كه فق  به خود متكي باشد يا فرو مي

تا كنون  6095ري د. من شخصاً از سال  شود و سرآ فرو مي تر: ابتدا منح  مي دقيا

( در واق  حكومت كارگري در روسيه 6037در اين زمان ) 69ام. ا در اين باره نوشتهباره

در معناي  66منح  شده بود و بوروكراسي پرولتاريا را از نظر سياسي خل  يد كرده بود.

معيني تروتسكي در تمام مد  حا داشت، در شوروي من وي شده كارگران قادر 

بود  –و نه بورژوازي يا امررياليسر  –روكراسي نبودند قدر  را حفظ كنند. اما اين بو

كادر بلشويكي قديمي  6031-6037هاي  كه قدر  را از كارگران گرفت و در پاكسازي

                                                 
  .750، ص نقالب مداوما - 8
 . 232انقالب خيانت شده، ص  - 9

  .75، ص 7341كمونيسر يا سوسياليسر؟،  - 10
شكل "شوروي را  7396كرد در اين كه به طور كامل به اين خل  يد ادغان كند و سراسر سال  تروتسكي در ابتدا تعلل مي - 11

نمود. اما او پآ از محاكما  مسكو ديگر آن عبار  را به كار نبرد. اگر ره او تا زمان  تلقي مي "منح  شده ديكتاتوري پرولتاريا

است، اما رژير سياسي را اينك  "دولت كارگري"يك  –اش  مرگ معتقد بود كه اتحاد شوروي اساساً به خاطر اقتصاد با برنامه

ساالري عليه  از اب ار طبقه كارگر به اب ار قدر  ديوان"نمود كه دستگاه دولت  ناميد و تاكيد مي مي "يديكتاتوري ديوان ساالر"

  .99-94(، ص ص 7315، اِسن )7399)رتوع شود به برنامه انتقالي انترناسيونال رهارم،  "طبقه كارگر تبديل شده است.



 میشل لووی

 18 

را از نظر في يكي از بين برد. ]اما[ تروتسكي از تنبه ديگري حا نداشت. انحطا  رژير 

 داري نبود. آن و يا احياي سرمايه "فرو ريختن "به معناي 

كه اغلب با آن قاطي  –ديگر در مجادله در باره سوسياليسر در يك كشورمسئله 

در  "يافته يك تامعه سوسياليستي كمال"آيا  عبار  از اين است كه -شود مي

تواند به وتود آيد يا خير، همان طور كه  رارروب يك ملت و به وي ه در شوروي مي

شد كه به  از آثار لنين ارائه ميهايي  قبالً اشاره شد، در بحث بر سر اين موضوع تفسير

اي، مي توان به  خانه حد افرا  موشكافانه بودند. بدون وارد شدن به ت ئيا  مكتب

هاي لنين كه به مسئله ]سوسياليسر در يك  سادگي حكر داد كه اكاريت مطلا نوشته

در واق  تنها متني كه  62كنند. شدند، رنين امكاني را انكار مي كشور[ مربو  مي

اي در سال  الين توانست در حمايت از موض  خود ارائه دهد، قطعه كوتاهي از مقالهاست

كند كه شوروي  بود. در آن تا لنين ادعا مي "در باره ماهيت تعاوني"با عنوان  6023

را براي ايجاد يك تامعه سوسياليستي دارا است.  "تمام ري هاي ضروري و كافي"

لنين در آن تا شراي  سياسي و نه شراي   نويسد كه منظور تروتسكي در پاسد مي

ها،  به هر حال اين بحث بي ثمر بر سر نقل قول 63مادي تحقا سوسياليسر بوده است.

 كننده نبود.  نكته تعيين

ترين استدالل تروتسكي بر اين حكر استوار بود كه سوسياليسر بنا بر تعريف  مهر

تواند به  به همين تهت نميداري است و  سيستر اقتصادي برتري نسبت به سرمايه

ماندگي نسبت به استاندارد تهاني باشد كه هر اكنون از طريا تكامل  معناي عقب

نيروهاي مولده در تامعه "داري ايجاد شده است:  نيروهاي مولده تحت سرمايه

                                                 
پيروزي كامل انقالب سوسياليستي در يك كشور غير ممكن " ،7379ماالً توضيح مشهور وي در كنگره شوراها در سال  - 12

 "توانير به حساب آورير.  ها نمي است، زيرا الزمه آن همكاري شديد دست كر رند كشور پيشرفته است كه ما روسيه را ت و آن

  (.745، ص  29، آثار لنين، تلد 7379نوامبر  9المللي  )سخنراني در باره وضعيت بين
 .97-94اني و انترناسيونال كمونيستي، ص ص انقالب ته - 13
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اند. تامعه سوسياليستي  هاست كه فراتر از مرزهاي ملي رشد كردهداري مد  سرمايه

داري باشد. هدط ايجاد  توليد در مرحله باالتري نسبت به تامعه سرمايهبايد از نظر فن 

هاي  عليرغر همه موفقيت - تامعه سوسياليستي من وي شده در سطح ملييك 

به معناي خواست به عقب كشاندن نيروهاي مولده حتي در مقايسه با  -موقتي

اورزي عمدتاً ماندگي اقتصادي روسيه )كش از اين منظر عقب 64داري است. سرمايه

كننده نبود، زيرا طبا نظر تروتسكي حتي  دهقاني، بارآوري پائين و غيره( مولفه تعيين

نكته   65ايجاد كرد. "سوسياليستي -ملي"در انگلستان غيرممكن است بتوان اقتصاد 

كننده گسترش انقالب به رند كشور يا به كشورهاي پيشرفته بود، هنگامي كه  تعيين

دهند كه در شوروي تضادي بين  ه تروتسكي اين نظر را نسبت ميبرخي نويسندگان ب

وتود دارد، نظريه او را كامالً اشتباه  "اقتصاد سوسياليستي و دولت غيرسوسياليستي"

اند. اگر ره تروتسكي معتقد بود كه اقتصاد با برنامه دولتي دستاورد انقالب  فهميده

نمود، اما او اين اقتصاد را هرگ   بايست با همه وسايل از آن دفاع اكتبر بود و مي

  61مترادط با سوسياليسر تلقي نكرد.

يعني استالين و بوخارين تعريفي  "سوسياليسر در يك كشور"برعكآ، هواداران 

از سوسياليسر ارائه دادند كه طبا آن سوسياليسر هر معني با اشكال مالكيت 

در روسيه نگاشت؛  "دهسوسياليسر عقب مان"اتتماعي بود، بوخارين حتي در باره 

                                                 
سوسياليسر بايد نه فق  ": 55رنين مقايسه شود با انقالب تهاني و انترناسيونال كمونيستي، ص  . هر1انقالب مداوم، ص - 14

دارانه  امل سرمايهها را فراتر و باالتر از تك اند را تصاحب كند، بلكه فوراً آن داري تكامل يافته نيروهاي توليدي كه در سرمايه

گسترش و رشد دهد. سوسياليسر رگونه قرار است نيروهاي توليدي را دوباره در رارروب يك دولت ملي محدود كند؛ نيروهايي 

 "اند؟ هاست در نورديده داري مد  كه مرزهاي دولت ملي را تحت شراي  سرمايه
ري است ... دقيقاً به همين تهت ... هيچ گونه شانسي براي ايجاد دا انگستان .... بدون ترديد كشوري با تكامل باالي سرمايه - 15

 "آمي  سوسياليسر در رارروب مرزهاي داخلي ندارد. ان واي انگلستان آن را در عرض رند هفته خفه خواهد كرد موفقيت

  (.60/53المللي ...، ص ص  )موقعيت بين
دهد كه  شود، وقتي به تروتسكيسر نظري را نسبت مي ي ميحتي انديشمند تي بيني رون كلودين مرتكب رنين اشتباه - 16

)فرناندو كلودين، آينده  كمونيسر  "اگر ره نه روبناي سياسي، اما مناسبا  توليدي شوروي سوسياليستي هستند."مبني بر آن 

  (.53، ص 7319اروپايي، برلين 
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ها نسبت به  تر اقتصاد ملي )دولتي( و تعاوني براي او به معناي وزن بيش "سوسياليسر"

را آن طور كه دوست  "سوسياليسر"تواند  طبيعتاً هر كآ مي 67سرمايه خصوصي بود،

از نظر ماركآ  "سوسياليسر عقب مانده"دارد تعريف كند. اما اين امر روشن است كه 

ها سوسياليسر سطح برتري از تكامل نيروهاي  تناقض بود زيرا از نظر آنو انگلآ م

داري نهايتاً محدود و  مولده بود؛ نيروهايي كه در رارروب مناسبا  توليد سرمايه

گرفتار هستند. به عالوه به عقيده آنان اقتصاد سوسياليستي به هيچ وته قابل تن ل 

اكيداً   برنامه گوتاست. ماركآ در نقد دادن به مالكيت اتتماعي بر وسايل توليد ني

دهد كه توليد كااليي، پول و قانون ارزش در اولين فاز تامعه سوسياليستي  توضيح مي

  68شوند. ناپديد مي

تر  مجادله بر سر مفهوم واقعي سوسياليسر به نوبه خود در بستر يك مبارزه وسي 

در  "سر در يك كشورسوسيالي"صور  گرفت.  به طور مشخص و سياسي بحث بر سر 

ساختمان سوسياليسر در "اسا  در اين بود كه آيا مبارزه طبقاتي تهاني بايد تاب  

همراه با  –باشد يا خير؟ به عبار  ديگر آموزه استالين عقالنيت ايدئولوژيك  "شوروي

المللي از نيازهاي سياسي،  براي تابعيت تنبش كمونيستي بين -مي اني از خودفريبي

ها را تشخيص  و نظامي شوروي بود. نيازهايي كه رهبري بوروكراتيك آنديرلماتيك 

اش در  داد. تروتسكي اين ارتبا  را شناخت و آن را در مرك  توته آثار انتقادي مي

ه خارتي وتود لاگر مداخآموزه تديد اين است كه "قرار داد.  6029هاي  اواخر سال

دولت ملي ساخته شود. از اين تا  تواند بر بستر يك سوسياليسر مي  نداشته باشد،

ممكن است و  بايد ... سياست تفاهر با بورژوازي خارتي استنتاج شود. هدط اتتناب 

                                                 
 .720-722، ص ص 7392  ، تجديد راپ فرانكفور7325، وين راه به سوي سوسياليسر بوخارين، - 17

 
، آثار ماركآ و انگلآ، تلد ، آنتي دورينگرنين مقايسه شود با انگلآ ، هر73-22، ص ص 73آثار ماركآ و انگلآ، تلد  - 18

 .291، 293، ص ص 20
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شود، يعني يك  از مداخله است، زيرا بدين وسيله ساختمان سوسياليسر تضمين مي

گردد. بدين ترتيب وظايف اح اب كمينترن تنها خصلت  مسئله اساسي تاريخي حل مي

ها بايد از شوروي در برابر مداخله خارتي حفاظت كنند و نه اين  يابند. آن كمكي مي

كه خود براي تصاحب قدر  مبارزه نمايند. در اين تا مسلماً مسئله نه بر سر مقاصد 

 60."ذهني ]تئوريك[، بلكه بر سر منطا عيني تفكر سياسي است

عالقه  6029ي ها با وتود اين كه لنين و ديگر رهبران شوروي در اوايل سال

هاي ضدامررياليستي در شرق نشان داده بودند، اين واقعيت  پرشوري نسبت به تنبش

هايي در مجارستان و  و شكست 6067پآ از اكتبر  -كه بر آمد انقالبي ب رگ بعدي

ها و رهبري كمينترن را  در آسيا روي داد، بلشويك 6060 -23هاي  آلمان در سال

 شديداً غافلگير كرد. 

كه تحت  6025كنگ در سال  ب عمومي پنج ماهه كارگران كانتون و هنگاعتصا

شد، اولين  رهبري ح ب كمونيست بود و توس  يك ميليشياي كارگري حمايت مي

توس   "لشكر كشي به شمال"انگي  يك مد اوج يابنده بود، و هنگامي كه  نشانه هيجان

اعث موج ب 6021شك در سال  -دان تحت رهبري ريانگ كاي ارتش گومين

هايي در مناطا تحت كنترل  اي از شورش دهقانان، اعتصابا  كارگري و قيام گسترده

 تري تكوين يافته است.  وارلوردها گرديد، روشن شد كه روند انقالبي ب رگ

رسيد كه رهبري شوروي توافا دارد كه رين هنوز  ابتدا رنين به نظر مي

تواند  اي كورك است كه نمي ه اندازهمانده است و پرولتارياي آن ب كشوري رنان عقب

 -آن گونه كه خواهير ديد –پذير سازد. حتي تروتسكي  انقالب اكتبر تديدي را امكان

)ديكتاتوري دموكراتيك  6095در ابتدا موض  خود را تا حد استرات ي لنين در سال 

كارگران ودهقانان( عقب كشاند. اما استالين و بوخارين به سرعت به موض  
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قابل  6095ويكي غلطيدند، موضعي كه با مواض  دان و مارتينوط در سال نومنش

 -6028هاي  مقايسه است، هر رند يكسان نيست. در واق  انقالب دوم رين در سال

كاراني رون مارتينوط! محرك دومين اداي سهر ب رگ ايدئولوژيك  با كمك هر 6025

ها  بقه بود. سرنوشت اين طرحاي و بلوك رهار ط استالين يعني آموزه انقالب مراحله

آن بود كه به خ  مشي استرات يكي تبديل شوند كه كمينترن در تمامي كشورهاي 

ها رنان در تفكر  كرد. اين طرح مانده، مستعمره و نيمه مستعمره تعقيب مي عقب

اح اب كمونيستي غيرغربي ريشه داشتند كه پآ از انحالل كمينترن توس  استالين 

هايي مانند مائو و هوشي  از نظر تئوريك حتي از تانب كمونيست ني  6043در سال 

كردند به مبارزه طلبيده نشدند. روند تدوين اين  ها سر پيچي مي مين كه در عمل از آن

خ  مشي. استرات يك، حقيقتاً كليدي است براي درك تاريد كمونيسر در آسيا. اولين 

اي و تئوري بلوك رهار  ي مرحلهسندي كه در آن دو نظريه مربو  به هر يعني تئور

طبقه تدوين شدند، ت هايي در باره وضعيت رين بود كه مستقيماً از استالين و 

توس  پلنوم هفتر كميته اترائي  6021بوخارين تاثير گرفته بود، اين ت ها در دسامبر 

انقالب رنين در "انترناسيونال كمونيستي تصويب شد. در اين سند آمده است كه 

  "دموكراتيك است. –اش از نظر تاريخي انقالبي با خصلت بورژوايي  نونيمرحله ك

كنند، با خرده  شان مبارزه مي پرولتاريا با دهقاناني كه براي حقوق"از اين رو

بورژوازي شهري و با بخشي از بورژوازي متحد شده است. اين نيروهاي متحد از نظر 

"يابند. دان و حكومت كانتون تبلور مي سياسي در گومين
اگر ره هر كنگره دوم  29

با نيروهاي بورژوايي را تاييد  "اتحادهاي موقتي"( و هر كنگره رهارم كمينترن 6029)

به اضافه  -كرده بودند، انديشه ايجاد يك بلوك استرات يك با نيروهاي بورژوايي

بورژوايي انحراط تديدي بود،  –و يك مرحله تداگانه دموكراتيك  -حكومت ائتالفي

                                                 
20 – Theses sur la situation en chine/ Pierre Broue/1976/S.69-71. 
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ن ررخش  در صورتي كه سخنراني استالين در پلنوم هفتر كميته اترايي اي

تر  در نظر گرفته شود، نمايان 6031نوامبر  39در تاريد  انترناسيونال كمونيستي

( اصرار 6029تر )در تريان كنگره دوم در سال  گردد. در حالي كه  لنين پيش مي

راهاي دهقاني در كشورهاي هاي شو داشت كه كمينترن بايد بر اولويت ايجاد شر 

مستعمره و نيمه مستعمره تاكيد كند، اكنون استالين مخالف اين استرات ي در 

و به  "زده است. از اين رو صحبت از شوراها در حال حاضر شتاب"روستاهاي رين بود. 

هاي  تاي تاكيد اوليه كمينترن بر اهميت مبارزه با هر شكل از نفوذ بورژوايي بر تنبش

آورد كه توانان دانشجو، كارگر و  د امررياليستي، استالين به وي ه فشار ميمردمي ض

  26آورده شوند. "دان  زير نفوذ ايدئولوژيك و سياسي گومين"دهقانان ريني بايد 

كرد كه استرات ي بلشويكي انقالب اكتبر  گيري استالين آشكارا بيان مي تهت

بلشويكي "مشي  در واق  حتي خ  اي ندارد. براي مبارزه در رين اهميت بالواسطه

( ديگر سر مشا نبود، "ديكتاتوري انقالبي كارگران و دهقانان")6095سال  "قديمي

زيرا اين خ  مشي بر بنياد رد قاطعانه اتحادها يا توافقا  استرات يك با بورژوازي 

 ليبرال قرار داشت. 

رد كرد. آ. ا . مارتينوط نظرا  سنتي بلشويكي را  6027ابتدا در فوريه 

به ح ب كمونيست شوروي  6023ها بود و در سال  مارتينوط قبالً از رهبران منشويك

ترين سخنگوي  پيوست و اندكي پآ از آن استالين از وي حمايت كرد تا به مهر

ح ب "مواض  كمينترن در باره انقالب رين تبديل شود، طبا نظر مارتينوط 

                                                 
، زماني كه 7325در واق  استالين در ماه مه  929 - 999، ص9در رين، آثار، تلد  اندازهاي انقالب ، در باره رشراستالين  - 21

انتقاد كرد؛ آن  "انحرافي كه عبار  بود از دست كر گرفتن اتحاد طبقه كارگر و بورژوازي انقالبي عليه امررياليسر"به شد  از 

كردند، درار رنان انحرافي شده  كرد، او معتقد بود كه آن اح اب كمونيست آسيايي كه شعار قدر  را مطرح مينظريه را مطرح 

، ص  7350، برلين ،  ماركسيسر و مسئله ملي و مستعمراتي، استالين، "هاي شرق در باره وظايف سياسي دانشگاه ملت"بودند. )

297.) 
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حكومت ملي و رهبري ارتش انقالبي تواند در موضعش نسبت به  كمونيست رين نمي

در قبال بورژوازي  6095خود را به اين محدود كند كه از تاكتيك بلشويكي سال 

ديكتاتوري "رنان  اگر ره هدط رسمي مبارزه هر "ليبرال روسيه تقليد نمايد.

انجاميد، همان راهي  بود، راهي كه به ديكتاتوري مي "دموكراتيك كارگران و دهقانان

هاي رين واقعاً  كمونيست"پيموده شد.  6095ها در سال  توس  بلشويكنيست كه 

توانند به اين امر دست يابند كه از فعاليت انقالبي حكومت ملي  فق  در صورتي مي

دان( و ارتش انقالبي آن كه تحت فرماندهي بورژوزاي قرار دارد، كامالً  )گومين

"پشتيباني كنند و با اين فعاليت مخالفت ننمايند.
22  

، يعني در زماني كه در سراسر 6027دان در سال  سياست پشتيباني از گومين 

داران به پا خاسته بودند، به ره معنا  رين دهقانان و كارگران عليه مالكان و سرمايه

بود؟ مارتينوط براي آن كه هر ترديدي در مورد موضعش را از ميان بردارد، تاكيد 

اينك از طريا اعتصابا  كارگري و برآمدهاي " كرد كه به تاي همه ري هايي كه مي

آيد، بهتر است توس  قوانين حكومتي و به ميانجي  دهقاني خودانگيخته پيش مي

"هايي يافت شود. حل ها راه دادگاه
23  

اي را به سادگي با  مسلماً اگر انسان آموزه استالين در باره انقالب مرحله

تاريخي انجام داده است. اما ن ديكي ما منشويسر يكسان بگيرد، عملي نادرست و غير

رغر سوگندهاي لفظي استالين به سنت بلشويكي،  بين نظرا  استرات يك اين دو، علي

                                                 
22 - Martynov le röle de PC chinois 1927  S 116-117. 

در سوسيال دموكراسي روسيه بود كه لنين  "اكونوميست"يكي از رهبران تناح موسوم به  7302-7309هاي  مارتينوط در سال

بود كه لنين از آن هر به  "دو انقالب"با عنوان  7305رنين نويسنده مطلبي در سال  در ره بايد كرد؟ به آن حمله كرد. او هر

ترين  توان مارتينوط را يكي از ثابت قدم نمود به همين تهت مي اتحاد با بورژوازي حمايت مي آن نوشته ازشد  انتقاد كرد، زيرا 

دموكراتيك در روسيه به حساب آورد. پآ از اتراي نپ ]سياست اقتصادي نوين[ او  -طرفداران آموزه منشويكي مرحله بورژوا

 و اپوزيسيون رپ شركت كرد.  وارد ح ب كمونيست شد و فوراً در مجادله عليه تروتسكي
 .779تا، ص  همان - 23
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غير قابل  انكار است. بدين ترتيب قطعاً تصادفي نبود كه همان مارتينوفي كه بيست 

مي كرد، سخنگوي رس اي منشويكي به شد  دفاع مي سال پيش از آن از تئوري مرحله

از او از  -برد رهبر منشويكي كه در تبعيد به سر مي –سياست كمينترن شد و دان 

هاي  اي در نشريه منشويك نمود. دان در مقاله صمير قلب از راه دور حمايت مي

آوريل در  69شد متذكر شد: مارتينوط در همان  تبعيدي كه در سويآ منتشر مي

اي بسيار موثر و  وسيال دموكراسي به گونههاي اتباري عليه س رغر توهين علي "پراودا"

كه در اپوزيسيون قرار داشت درستي  "رپ"به رادك  "اي منشويكي به شيوه"كامالً 

بلوك رهار طبقه، عدم "را ثابت كرد. موضعي كه بر ضرور  حفظ  رسميموض  

شتاب زدگي در به هر زدن حكومت ائتالفي كه در آن كارگران در كنار بورژوازي 

"زودر  به آن، تاكيد دارد. "وظايف سوسياليستي"ار دارند و عدم تحميل ب رگ قر
24  

كارگران كمونيست شانگهاي قدر  را به دست آوردند  6027مار   26در تاريد 

شك گشودند.  به رهبري ريانگ كاي "لشكركشي شمال"و شهر را به روي نيروهاي 

و والردهاي مرتج  عليه  الوقوع مابين ريانگ شايعا  شديدي در مورد اتحاد قريب

رسيد. اما نشريه رسمي كميته اترايي انترناسيونال  ها به گوش مي كمونيست

دان و دشمني  انشعاب در گومين"مار  اظهار داشت:  39كمونيستي مسكو در تاريد 

مابين پرولتارياي شانگهاي و سربازان انقالبي به خصوص اينك محال است ... بر خالط 

كنند،  يك فرد انقالبي مانند ريانگ كاي شك با ژانگ  ها القاء مي آنچه امررياليست

"بخش مبارزه كند. سولين ضدانقالبي متحد نخواهد شد تا عليه تنبش رهايي
آيا   25

اين تنها يك مانور تبليغاتي كمينترن بود يا رهبري آن واقعاً رنين اعتقادي داشت؟   

هنگامي كه »ين ح بي در مسكو  گفت: همآيي فعال آوريل در گرد 1استالين در تاريد 

                                                 
24 – Sotsialistitichesky Vestnik/23/April 1927. 

  .15، ص 7321، برلين مبارزه بر سر انترناسيونال كمونيستيبه نقل از تروتسكي، 
25 – Inprekorr/30.März/1927. 
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دان( را شكار  هاي )گومين كنند، ررا راست ها از ما اطاعت مي ما اكاريت دارير و راست

اي نداشتند، آنان را شكار خواهير كرد.  ها ديگر براي ما استفاده كنير ؟ .... اگر راست

ست كه ارتش را عليه در حال حاضر ما به راست نياز دارير. راست داراي افراد توانايي ا

اي به انقالب  كنند. شايد ريانگ كاي شك عالقه ها هدايت و رهبري مي امررياليست

راه ديگري ندارد ت  اين كه آن را عليه كند و  نداشته باشد، اما او ارتش را رهبري مي

".ها رهبري كند امررياليست
بنا به اظهارا  رِن دو سيو، كه در آن زمان دبير كل   26

مونيست رين بود، كمينترن براي وي تلگرافي فرستاد كه در آن به ح ب ح ب ك

بايست پيش از ورود  هاي كارگران شانگهاي مي دستور داده شده بود كه سالح

هنگامي   27هاي احتمالي پرهي  شود. شدند تا از درگيري هاي ريانگ مدفون مي گردان

با ژانگ سُولين كه والرود بود،  آوريل وارد شانگهاي شد، فوراً 62كه ريانگ در تاريد 

متحد شد تا كارگران انقالبي را سركوب كند. ه اران عضو اتحاديه و كمونيست در اثر 

هاي لوكوموتيوهاي ارتش  ها به قتل رسيدند؛ بسياري زنده زنده در ديگ ترور آن

 انداخته شدند. اين سر آغاز پايان دومين انقالب رين بود.

دان به  گومين "تناح رپ "آوريل توس  ريانگ، رند هفته پآ از كودتاي 

ها  رهبري وانگ. يينك. واي انشعاب كرد و يك حكومت ائتالفي با شركت كمونيست

هاي  ورزيد كه كمونيست در ناحيه ووهان تشكيل داد، استالين سرسختانه اصرار مي

كارگران  دان باقي بمانند و امكان ايجاد شوراهاي گومين "هاي رپ "رين بايد در ميان 

كرد. هنگامي كه تروتسكي راه حل شوراها را پيش كشيد،  و دهقانان در رين را رد مي

دموكراتيك را با انقالب پرولتري اشتباه  -او انقالب بورژوا"استالين اظهار كرد كه 

                                                 
)تاكيدا  از من(،  729-724، ص ص 7329نيستي، هامبورگ ، پلنوم هشتر كميته اترايي انترناسيونال كمومسئله رين - 26

  .762، ص 7367، استانفورد تراژدي انقالب رينرنين رتوع شود به:  هر
اي از كمينترن به نام ولوگين كه نظرا  استالين را  توصيف ادبي تالبي را از بحث مابين فرستاده 769اي اكآ، ص  - 27

، مطالعه 7394،كند طور زندگي مي اينتوان در اثر آندره مالرو به نام انسان  البي رين ميكرد با رند كمونيست انق نمايندگي مي

  نمود.
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دموكراتيك در رين نه فق  به  -كرده است كه انقالب بورژوا "فراموش"گرفته است. او

فق  تا كنون به پيروزي نرسيده، بلكه تازه در اولين مرحله تكامل  پايان نرسيده و نه

"برد. خود به سر مي
 6067كرد كه استرات ي بلشويكي در سال  استالين انكار مي  28

زيرا در آن زمان روسيه در آستانه انقالب پرولتري قرار "براي رين كاربرد داشته باشد، 

"دموكراتيك قرار دارد -نقالب بورژواداشت، در حالي كه اينك رنين در آستانه ا
20  

توان تشكيل شوراهاي نمايندگان كارگران روسيه در  اما رطور مي"پرسد  استالين مي

دموكراتيك نبود؟  -را درك كرد ؟ آيا در آن زمان انقالب ما انقالب بورژوا 6095سال 

كيفي مابين هاي  اي تفاو  پاسد استالين بسيار تالب بود. اين پاسد با روشني وي ه

شايد اگر "كند.  را بر مال مي 6067و  6095هاي  آموزه تديد و سنت بلشويكي در سال

دان كنوني در رين وتود  يك سازمان نيرومند انقالبي از نوع گومين 6095در روسيه 

 –دان رپ... براي انقالب بورژوا  آمدند...گومين داشت، شوراها به وتود نمي مي

كند( ... كه شوراها در سال  ن تقريباً همان نقشي را )ايفاء ميدموكراتيك كنوني در ري

"دموكراتيك روسيه ايفاء كردند. -براي انقالب بورژوا 6095
در واق  تنها نمونه  39

ها در حكومت ووهان )و  اي كه استالين براي دفاع از سياست شركت كمونيست تاريخي

ه بورژوازي ليبرال آلمان در پيروي از آن حكومت( ارائه داد، موض  ماركآ نسبت ب

تا هر شباهت مابين مواض  استالين و سياست  در اين 36بود. 6848اوايل انقالب 

گوني توس  نشريه  تاريخي منشويسر به دشواري قابل انكار است. و دو باره اين هر

با نظرا  استالين در باره انقالب رين  6027مه  0هاي تبعيدي كه در تاريد  منشويك

                                                 
  .267، ص  3، آثار ، تلد  انقالب رين و وظايف كمينترن - 28
  .253تا، ص  همان - 29
 .262و ص  267تا، ص  همان - 30
در طول انقالب آلمان عرضه كرد، زماني كه او و  7949ر سال اي استناد كنر كه خود ماركآ د توانستر به نمونه من مي " - 31

گفتگويي با دانشجويان و دانشگاه "(، 7321مه  79دموكراتيك پيوسته بودند.) –رفقاي هر فكر او به تمعيت معروط بورژوا 

  .270، ص  3، آثار استالين تلد "سون يا  سن
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ها ال امي  اي را كه براي رئيآ كمونيست اگر پوشش لفاظانه"كرد، تائيد شد: موافقت 

كه در ت ها ترسير شده « خطي»توان ري  زيادي عليه توهر  است، كنار ب نير، نمي

دان و تا آخرين امكان رسبيدن به تناح  االمكان خارج نشدن از گومين گفت: حتي

"رپ آن و به حكومت ووهان ... 
32  

نگي  رويدادهاي متعاقب آن، شناخته شده است. رند ماه بعد، در ژوئيه ا روند غر

تقريباً "به رهبري وانگ  پينگ واي كه به اصطالح قرار بود  "رپ"دان  ، گومين6027

داشتند ايفاء كند و حكومت ووهان كه  6095را كه شوراهاي سال  "همان نقشي

، 6027مه  24كرد )سخنراني  تلقي مي "مرك  تنبش انقالبي در رين"استالين آن را 

ها گسست و به سرعت با ريانگ آشتي نمود، بار  ( از كمونيست259، ص  0آثار ، تلد 

ديگر ه اران كارگر و دهقان سركوب شدند. استالين و رهبران كمينترن رنين شكست 

باري را رگونه توضيح دادند؟ استالين خود و كميته اترايي انترناسيونال  فاتعه

را از هر نوع تقصيري مبرا دانست و اظهار داشت: وظيفه عبار  از تبديل كمونيستي 

دان در ووهان به مرك  مبارزه عليه ضد انقالب بود... آيا اين سياست صحيح  گومين

"ها نشان دادند كه اين تنها سياست صحيح بود... بود؟ واقعيت
در عوض مسئوليت  33

ه شد. بيانيه رسمي كميته اترايي هاي رين انداخت شكست تماماً به دوش كمونيست

طلبانه كميته مرك ي ح ب كمونيست  اشتباها  فرصت"انترناسيونال كمونيستي بر 

  34گذاشت. انگشت مي "رين

                                                 
32 – Sotsialistitichesky Vestnik/9/Mai 1927. 

 .709ل از تروتسكي، مبارزه بر سر انترناسيونال كمونيستي، ص به نق

 
  .29، ص 70پلنوم مشترك كميته مرك ي ...، آثار، تلد  - 33

  .266-261به نقل از اي اكآ، ص ص  - 34
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اما بنا بر اظهارا  همه شاهداني كه زنده ماندند، رهبري كمونيستي رين كاري 

روسي   مشاوران هاي كمينترن و به ت  اتراي كامل رهنمودهاي بسيار دقيا فرستاده

كردند:  انجام نداد. به عالوه اين رهنمودها سرسختانه موضوعا  مشابهي را تكرار مي

 "ضد امررياليستي"دان  اطاعت كنيد. شما مجاز نيستيد از بلوك  شما بايد از گومين"

 ."انشعاب كنيد

خواستند پنج ه ار اسلحه از  مي 6021هاي رين در سال  هنگامي كه كمونيست

اي ارسالي شوروي به نيروهاي ريانگ را پيش خود  نگه دارند تا ميليشياي ه سالح

صاط  -به گفته رِن دو سيو –كارگري را مسلح گردانند، نماينده كمينترن اين كار را 

ها در آن بايد  اي است كه كمونيست و ساده رد كرد و اضافه نمود، مرحله حاضر مرحله

"دان باربري كنند. براي گومين
گيري استرات يك صحيح در  ظر تروتسكي تهتاز ن 35

ره بود؟ تروتسكي از همان دوره قبل از  6021-6027هاي  انقالب دوم رين در سال

در يك سلسله از مسايل با نظر مسل  استالين،  6025كودتاي ريانگ در آوريل 

 بوخارين و مارتينوط اختالط داشت: 

عليه  6023دير، تروتسكي در سال همان طور كه قبالً دي  :دان اتحاد با گومين -6

بار ديگر تكرار كرد  6021دان رأي داد. او در سال  هاي رين به گومين ورود كمونيست

  31كه استقالل كامل سياسي و تشكيالتي براي ح ب كمونيست رين ضروري است.

بورژوازي ملي  "انقالبي": تروتسكي توهمي نسبت به خصلت بورژوازي ملي -2

دان حضور  آن بخش از بورژوازي رين كه هنوز درگومين"اعتقاد او رين نداشت. به 

                                                 
  .990ص 7315، تروتسكي، رين تلد دوم، برلين، "نامه رن دوسيو " - 35

دهند كه نويسندگاني رون  نشان مي 22-29، ناشران در صفحا  779-720، ص ص 7316در باره رين، نيويورك،  - 36

در مجموع عليه اتحاد با  7326اند كه تروتسكي پيش از مار  يا آوريل  اي اك دويچر و اي. اچ. كار اشتباهاً اظهار داشته

  دان نبوده است. گومين
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به عالوه  37بود. "هاي خارتي ابرار كمكي بورژوازي وابسته و امررياليست "نهايتا "دارد

دان را  بورژوايي تحت رهبري گومين -او نظريه استالين و مارتينوط درباره مرحله ملي

 رد. ك به من له يك طرح كالسيك منشويكي رد مي

، دهقانان و  از نظر تروتسكي مبارزه در راه شوراهاي كارگران :مسئله شوراها -3

 36اي به تاريد  دان بود. او در نامه سربازان بديلي واقعي در برابر وابستگي به گومين

مجاز نيست ايجاد شوراهاي "به كميته مرك ي تاكيد كرد كه  انسان  6027مار  

"ر شده را بيش از اين به عقب بياندازد.هاي استاما زحمتكشان و توده
38 

تروتسكي بارها درباره هر : دان خطر بالواسطله كودتاي رهبري راست گومين -4

هايش به دفتر  داد. او در نامه نوع توهمي نسبت به فرماندهان نظامي ملي هشدار مي

بورژوا  كادرهاي افسري... از اقشار"دان  كرد كه در ارتش ملي گومين سياسي تاكيد مي

كننده  او در باره خطر تهديد "اند و رنين تمايالتي دارند. يا مالك سررشمه گرفته

دان  آيا كسي هست كه بخواهد انكار كند، گومين"داد  كودتاي بناپارتيستي تذكر مي

ها را دارد. از هر  دان آن هاي خود را هر در صفوط خويش دارد؟ گومين پيلسوديسكي

  30 "اي آن را نام برد.توان كانديداه اكنون مي

كه براي مقابله با اين "كرد  تروتسكي هر زمان به رهبري روسيه خاطر نشان مي

او با دقت  "هاي سربازان در شوراها نيست. خطر، هيچ ري  موثرتر از ايجاد بخش

طلبانه كمينترن را در  شكست استرات ي فرصت 6027مار   22عجيبي در تاريد 

يك طرح منشويكي تمام  "گويي كرد. اي پيش داما  انقالبيصور  عدم انجام رنان اق

و كمال... و مسلماً ما در در اولين ررخش به رسواترين شكلي سكندري خواهير خورد. 

                                                 
 .49ص ، در رين تلد اول، 7321آوريل  9، "مناسبا  طبقا  در انقالب رين" - 37

  .794در باره رين، ص  - 38

  .42و رين تلد اول، ص  794همان تا، ص  - 39
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"احتماالً رنين ررخشي اشغال شانگهاي خواهد بود.
 62فق  سه هفته بعد، در   49

را به قتل  ، زماني كه نيروهاي ريانگ كارگران شانگهاي"ررخش"آوريل، آن 

 رساندند، رخ داد. 

دان  ها و گومين پآ از آن، بعد از تشكيل حكومت ائتالفي مابين كمونيست

در ووهان )هانكو(، تروتسكي در ماه مه در پلنوم كميته اترايي انترناسيونال  "رپ"

دان از قماش وانگ يينگ  رهبران گومين"گويانه ديگري داد: كمونيستي هشدار پيش

ها تنبش ارضي و تنبش  اند. آن اي را با بورژوازي آغاز كرده هانكو بازي واي و شركا در

ها را مهار نمايند، با ريانگ  كنند و اگر موفا نشوند اين تنبش كارگري را مهار مي

كاي شك عليه كارگران و دهقانان متحد خواهند شد. كسي كه در اين شراي  عليه 

ني از وانگ يينگ واي باشد زمينه را براي دان يع شوراها و به نف  فرمانبري از گومين

"كند. انقالب رين آماده مي –و شايد شكست باز هر شديدتر  -شكست تديد
دو  46

هاي ريني  ماه بعد، همان طور كه ديدير، وانگ ترور سفير تديدي را عليه كمونيست

بيني تروتسكي، دقت  و تنبش مردم به راه انداخت. ترديدي در باره پيش

هاي او و درستي استرات يك هشدارهاي او وتود ندارد. در عين حال او هنوز  گويي پيش

درك كافي نسبت به حركت از طبقا  و خصلت تاريخي انقالب رين نداشت. گسست 

هاي استرات يك استالين و كميته اترايي انترناسيونال كمونيستي ناقص ماند.  او از طرح

در رين يك انقالب "عقيده داشت كه هنوز  6027به عنوان ماال تروتسكي در مار  

وسيله "و قدر  شورايي در رين نه  "دموكراتيك و نه سوسياليستي رخ داده -ملي

ديكتاتوري پرولتاريا، بلكه وسيله رهايي انقالبي ملي و اتحاد موكراتيك كشور خواهد 

                                                 
  .726در باره رين، ص  -  40

بر سر انترناسيونال ، مبارزه 7321توصيح رفقا تروتسكي و وُيويچ، در پلنوم كميته اترايي انترناسيونال كمونيستي، مه " - 41

  (.746رنين مقايسه شود با ص  )هر795ص  كمونيستي،
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"بود.
 "قديمي بلشويكي"منطبا با شعار –او هنوز قدر  مردمي آينده در رين را   42

ديكتاتوري "به صور   -آن را براي روسيه رد كرده بود 6095كه او در سال 

 –كرد. اگر ره او فرضيه روند انقالبي  تصور مي "دموكراتيك كارگران و دهقانان 

بندي بسيار يك  دانست، اما با يك فرمول سوسياليستي در رين را كامالً منتفي نمي

قالب دموكراتيك كه به انقالب امكان ان"كرد  تانبه و ناشيانه استدالل مي

هاي اقتصادي و  سوسياليستي گذار كند، تنها و تنها به روند انقالب تهاني و موفقيت

"سياسي اتحاد شوروي ... وابسته است.
43  

هايي اصرار ورزد كه رنان  اما تروتسكي قادر نبود براي مدتي طوالني بر انديشه

بندي روندهاي  براي خصلت 6095سال آشكارا در مخالفت با طرحي بودند كه او از 

، هر نوع 6027انقالبي در روسيه تدوين كرده بود. او در واق  رند ماه بعد، در سرتامبر 

مسئله ما ديگر نه "اي را در ارتبا  با رين رها كرد.  بقاياي يك سيستر مرحله

پرولتاريايي ديكتاتوري دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان، بلكه ديكتاتوري پرولتاريا است. 

اي كه هدط آن  هاي بي پايان فقير در شهر و روستا تكيه دارد ديكتاتوري كه بر توده

هاي زحمتكش است و راه ديگري  حل مسايل غير قابل تعويا و حياتي كشور و توده

"آن دخالت سوسياليستي در مناسبا  مالكيت ندارد.
44  

اوم بود، فراتر از افا نظري و بندي تديد، كه كامالً در تهت انقالب مد اين فرمول

رفت. برخي از اين رهبران، مانند پرئو  سياسي اغلب رهبران اپوزيسيون رپ مي

كردند كه او عقب ماندگي شديد تكامل اقتصادي در  براشنسكي، از تروتسكي انتقاد مي

گيرد. تروتسكي در پاسد، نمونه مجادله لنين با سوخانوط را خاطر  رين را در نظر نمي

مسئله همين "ن كرد و بر ارتبا  ن ديك متدولوژيك آن با بحث حاضر تاكيد نمود:نشا

                                                 
 .795در باره رين، ص  - 42
  .47و ص 40، رين تلد اول، ص "مناسبا  طبقاتي در انقالب رين" - 43
 .266(، در باره رين، ص 7321)سرتامبر  "هاي تديد براي انقالب رين فرصت " - 44
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هاي سياسي انقالب را كه نهايتاً يك پايه اقتصادي در سطح ملي و  تاست كه مكانيسر

توان صاط و ساده به شكل منطقي و مجرد از پايه اقتصادي نتيجه  المللي دارد، نمي بين

"گرفت.
45  

حميل شده توس  استالين، پرولتارياي شهري رين را به در زماني كه سياست ت

كشاند، يك رهبر توان و ناشنا  كمونيست به نام مائو تسه دون، عمدتاً  انحطا  مي

بر خالط دستورا  كمينترن، يك تنبش راديكال دهقاني را در منطقه هونان سازمان 

اميدواركننده از داد. تالب است موض  اپوزيسيون رپ را در قبال اين شروع تديد و 

درباره تنبش  "راه مطمئن"اي با عنوان  مقاله 6027نظر بگذرانير. تروتسكي در ماه مه 

كارگران و دهقانان هونان راهي را براي بيرون رفتن "هونان نوشت و در آن متذكر شد: 

و رند ماه بعد ويكتور سرژ،  41 "دهند. از اين ت ل ال  و براي نجا  انقالب نشان مي

ز رهبران اپوزيسيون و دوست تروتسكي، با شور و شوق از مقاله مائو در باره يكي ا

ام. اما  من درباره انقالب رين زياد مطالعه كرده"تنبش دهقانان هونان سخن گفت:

هيچ تا مانند اثر مبارز توان و ناشنا  مائو تسه دون با تفكر عميا كمونيستي 

ن تصور روشني از مبارزه طبقاتي داشتند، ام ... اگر رهبران انقالب ري برخورد نكرده

"توانستند به هر پيروزي دست يابند. مي
47  

اي و بلوك رهار طبقه تعمير داده شد و در  آموزه انقالب مرحله 6027پآ از 

هاي گوناگون در همه كشورهاي عقب مانده، وابسته، مستعمره و نيمه  اشكال و روايت

 مستعمره به كار گرفته شد. 

                                                 
  .23، رين تلد دوم، ص "مكاتبا  ما بين تروتسكي و پروبراشنسكي" - 45

  .763ناسيونال كمونيستي، ص مبارزه بر سر انتر - 46

  .61-69، ص ص 7315، فرانكفور ،7321، مبارزا  طبقاتي در انقالب رين در سال ويكتور سرژ -47 
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، رندان 6028آن، در طرح برنامه كمينترن در سال  "معتبر"بندي مولاولين فر

 "دوره سوم"بندي بخشي از ررخش كمينترن در  وار نبود، زيرا اين فرمول نمونه

به سمت راديكاليسر مكانيكي رپ بود و به همين تهت صداهاي  (6033-6028)

اموش شدند. خ6039هاي  رسيد كه پآ از اواس  سال راديكالي از آن به گوش مي

حتي تروتسكي در انتقاد شديدش به آن طرح، كه توس  بوخارين نوشته شده بود، آن 

اين طرح واقعاً در مقايسه با  48طلبانه توصيف كرد. و فرصت "سر تا پا تقليدي"را 

در  6027مقوال  شبه منشويكي كه كميته اترايي انترناسيونال كمونيستي در سال 

تلوه  6095رون بازگشت به بلشويسر در طول سال  بعضاً هربرد،  باره رين به كار مي

كرد و در آن از مبارزه براي شوراهاي كارگران و دهقانان، ديكتاتوري دموكراتيك  مي

پرولتاريا و دهقانان، رسوايي خيانت بورژوازي ملي كشورهاي مستعمره و غيره سخن 

اي و  فشاري آن بر نظريه مرحلهرفته بود. اما اگر اين سند با دقت خوانده شود، آنگاه پا

گردد. به وي ه كه طرح برنامه كاربرد  مشهود مي 6027اش با خ  مشي سال  پيوستگي

را در مورد كشورهاي مستعمره و نيمه  –يعني ت هاي آوريل  -"6067بلشويسر سال "

بود، يعني  اقتصادي كرد. استدالل آن براي رنين امري اساساً مستعمره رد مي

. بدين ترتيب "داري در كشورهاي مختلف درته پختگي تكامل سرمايه هاي تفاو "

داري و يا  در مرحله تكامل متوس  سرمايه"به من له كشوري  6067روسيه در سال 

 -انتقال كمابيش سري  انقالب بورژوا"شد و اين شراي   ارزيابي مي "حداقلي از صنعت

. بر عكآ در كشورهاي ساخت مي "دموكراتيك به انقالب سوسياليستي را ممكن

مناسبا  قرون "ها  مستعمره و نيمه مستعمره مانند هندوستان و رين كه در آن

                                                 
  .769، ص  انقالب مداوم - 48
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انتقال به "، "فئودالي هر در اقتصاد و هر در روبناي سياسي )حاكر است( -وسطايي

"پذير است ... ديكتاتوري پرولتاريا تنها پآ از يك سلسله مراحل تداركاتي امكان
40 

  به تسل  مناسبا  توليدي فئودالي در كشورهايي مانند نه فق  حكر مربو

هندوستان و رين به داليل صرفاً تجربي كامالً قابل ترديد است، بلكه اين حكر 

كند. اين حكر  اي را در باره ماهيت روش برخورد بوخارين و استالين بر مال مي نكته

كوشيد به سبكي كه  كرد، اكونوميسمي كه مي احياء دو باره اكونوميسر را ثابت مي

منشويكي بود، توانايي پرولتاريا براي تسخير قدر  را  –يادآور ماركسيسر پلخانوفي 

بدين ترتيب  59داري نتيجه بگيرد. سرمايه "پختگي"مستقيماً از درته صنعتي شدن و 

ديكتاتوري "رسيد طرح برنامه بر اين عقيده استوار باشد كه فرمول  به نظر مي

ال اما از سطح تكامل اقتصادي و صنعتي نتيجه  "ان و دهقاناندموكراتيك كارگر

گويي راه براي اتحاد با نيروهاي بورژوايي كه مانند  شد. در عين حال با مبهر مي

شدند، باز گذاشته  غسل تعميد مي "اح اب دهقاني"به  – 6021دان در سال  گومين

ورژوازي ملي در كشورهاي با ب "توافقا  موقتي"شد. در حقيقت طرح برنامه امكان  مي

ها مان  متشكل شدن كارگران و  تا آن تا كه آن"مستعمره و نيمه مستعمره را، 

 دانست.  مجاز مي 56،"دهقانان نشوند و بورژوازي واقعاً عليه امررياليسر بجنگد

استرات ي تبهه خلا را اتخاذ كرد و  6039هاي  كمينترن در اواس  سال

خود را كنار گذاشت. به دنبال آن سياست استرات ي  هاي دوره سوم پردازي عبار 

داري وابسته به نحو بارزي مشخص شد. از  اي كمينترن در كشورهاي سرمايه مرحله

                                                 
  .7941، ص 7329، اينرركور 7329طرح برنامه انترناسيونال كمونيستي،  - 49

هاي مهر استالينيسر بود، حا داشت. اما او، زماني كه استالينيسر  كي از ت مكند كه اكونوميسر ي آلتوسر، وقتي تاكيد مي - 50

  كرد، محا نبود. تلقي مي "ايدئولوژيك"را در اسا  يك انحراط 
 به كار برد.  7320بندي مشابهي را در سال  . لنين فرمول7953، ص 7329طرح برنامه انترناسيونال كمونيستي، اينرركور  - 51
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و تا  6043به بعد تا هنگام انحالل كمينترن در سال  6035كنگره تهاني هفتر در سال 

سر  متعددي را پشت "راست "و  "رپ"هاي  امروز اين خ  مشي عمومي ررخش

گذاشته و اشكال بسياري مانند تبهه خلا، وحد  ملي، اتحاد دموكراتيك و غيره به 

هاي مختلف از رارروب  خود گرفته است. توصيح كاربرد اين سياست در ارتبا  با ملت

ها نكا  تديد مهمي به  رود. به عالوه اكار تجربيا  ملي و نظريه اين كتاب فراتر مي

كنند. استانائاتي كه  بعداً  تدوين شد، اضافه نمي 6029هاي  اي كه در اواخر سال آموزه

و  –شود كه در عمل  ها خواهر پرداخت، طبعاً شامل آن اح اب كمونيستي مي به آن

هاي انقالبي  سرپيچي كردند و راه "خ  مشي عمومي"از  –به مي ان معيني در تئوري 

  مستقلي پيمودند يعني در رين، ويتنام، يوگسالوي و كوبا.

در كتاب انقالب مداوم نظرا  خود را به  6028تروتسكي اولين بار در سال 

اي سيستماتيك، پيوسته و دقيا به من له يك نظريه در باره پويش انقالب  گونه

اتتماعي در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره توضيح داد. اين نظريه نه فق  براي 

گرفت كه از اهميت و  ني را در بر ميروسيه و رين بلكه آن روندهاي تاريخي  و تها

برخوردار بود. با وتود اين آن اثر در نحوه توضيحش رندكمبود آشكار  تهانياعتبار 

. اين كتاب به دو "كه وتود نداشت"دارد. اوالً اين اثر پاسخي بود به كتابي از رادك 

بسيار يكي به اين تهت كه هيچ گاه منتشر نشد و فق  تعداد  "وتود نداشت "معنا 

شناختند و ديگري به اين دليل كه شامل  محدودي از افراد اپوزيسيون روسيه آن را مي

گر رنين پاسد تامعي از تانب تروتسكي  هيچ دستاورد تئوريكي نبود كه بتواند توتيه

ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و "باشد. ثانياً انتقاد اصلي تروتسكي متوته فرمول 

دي كمينترن استاليني آن را رها كرد. ثالااً كتاب ]تروتسكي[ بود كه به زو "دهقانان

كند  تر معطوط به تجربه روسيه و تفسير مفصل نظرا  لنين مي اش را بسيار بيش توته

تا مسايل مشخص انقالب در تهان مستعمرا  و نيمه مستعمرا  كه فق  در بخش 
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نظر از آن  صرط انقالب مداومدهد. اما  آخر كتاب موضوع مرك ي را تشكيل مي

كمبودها يكي از پرثمرترين و پيگيرترين آثار ماركسيستي در قرن بيستر است. براي 

 مداوم انقالببايست احكام  هاي مختلف نظريه تروتسكي مي درك كامل و عميا تنبه

تكميل "هايي كه، در آثار ديگر در آن زمان يا پآ از آن تكوين يافتند،  را با انديشه

 پردازند.  داري مي به مسايل مبارزه طبقاتي در مناطا پيراموني سرمايه، آثاري كه "كرد

هيچگاه واقعاً به  6029هاي  بايد به خاطر سررد كه تروتسكي پآ از پايان سال

دو باره به اين موضوع نررداخت. براي فهميدن اين نكته بايد به   سيستماتيك طور

زمان حيا   در6027 -28هاي خاطر آورد كه پآ از شكست انقالب دوم رين در سال

هاي ب رگي كه قابل مقايسه با آن باشند در مستعمرا  رخ ندادند.  تروتسكي قيام

رويدادهاي  6039هاي  درست است كه شوراهاي ويتنام و رژه طوالني در رين در سال

ها داراي تاثيرا  تهاني نبودند و به همين تهت آن تاثير را بر  مهمي بودند، اما آن

ياسي تروتسكي نداشتندكه او را وادارند بار ديگر از نظر تئوريك روي انقالب آگاهي س

مداوم در عرصه مستعمرا  كار كند. در عوض آثار بعدي او عمدتاً روي شوروي يا 

و اياال  متحده( متمرك  بودند.  52كشورهاي امررياليستي غرب )آلمان، فرانسه، اسرانيا

ر بعدي او تفسيري از حوادث رين، هندوستان و توان در آثا اما اين تا و آن تا مي

هاي نگاشته شده در كتاب  مك يك يافت كه حاوي نكا  با ارزشي هستند كه انديشه

 دهند.  كنند و بس  مي ]انقالب مداوم[ را غني مي 6028منتشره توس  او در سال 

ث باع 6025-6027هاي  گيري مبارزه طبقاتي در رين در سال به احتمال زياد اوج

تعمير نظريه انقالب مداوم به همه مستعمرا ، نيمه مستعمرا  و كشورهاي قبالً 

بندي  باعث تدوين فرمول 6095گونه كه انقالب روسيه در سال  مستعمره شد، همان
                                                 

شد هر از زاويه انقالب مداوم و هر در رارروب  يك مورد بينابيني بود. اين انقالب را مي 7390هاي  سرانيا در سالانقالب ا - 52

بحث تبهه خلا تحليل كرد. آثار تروتسكي در باره اسرانيا شامل يك سلسله مالحظا  آموزنده در باره ديالكتيك ما بين مبارزه 

 و سوسياليستي بود. اما او اساساً به مسئله تبهه خلا توته داشت.  –شد ملي  گفته مييا آن طور كه در كاتولوني  –دموكراتيك 
 



 میشل لووی

 88 

انقالب در كتاب خود باعنوان  6028اوليه آن نظريه شد. تروتسكي در همان ژوئن 

 "اندازهاي انقالب رين ويدادها و رشرر"در فصل تهاني و انترناسيونال كمونيستي

آفريقا و آمريكاي  -هاي رين براي همه كشورهاي اسيا كرد كه آموزش استدالل مي

داراي اهميت هستند. به عقيده او  –التين هنوز در خارج از حيطه توته او بودند 

 اي را هاي پايه كنند و مشابهت حوادث رين نتايج هر دو انقالب روسيه را تاييد مي

 -يعني مستعمرا  و نيمه مستعمرا  – "شرق"مابين روسيه، رين و ديگر كشورهاي 

هايي مانند[ وابستگي رف  نشدني بورژوازي ملي به  دهند. ]مشابهت نشان مي

امررياليسر و مالكان زمين، وزن سياسي پرولتاريا كه در تناسب با تعداد كنوني آن قرار 

به .نقش سياسي مستقلي ايفاء كنند و غيره ندارد، غير ممكن بودن اين كه دهقانان

گيري اي را به سمت  انقالب روسيه تهت نقش تاريخيعالوه به عقيده او همين 

]انقالب[ مداوم به شد  برانگيخته است، زيرا پرولتارياي محلي را تشويا كرد كه 

ان هر زم -توان اضافه نمود كه  مي –نمونه انقالب اكتبر را سرمشا خود قرار دهد و 

 كار در بورژوازي محلي و وحشت آنان از بسيج مردم را تقويت نمود.  گرايشا  محافظه

گيري از  اما تعمير نظريه انقالب مداوم توس  تروتسكي تنها حاصل نتيجه

تجربيا  روسيه و رين نبود. اين تعمير بر پايه يك نظريه عام در باره دينامي م 

گون و مركب( و بر پايه تحليل  تكامل ناهراقتصادي روند تاريخي )قانون  -اتتماعي

بسيار موت  از نقش طبقا  اصلي در توام  مستعمره و نيمه  مستعمره كه او بين 

ترين زمينه  تدوين كرده بود، قرار داشت. بي شك همه تانبه 6039و  6028هاي  سال

ه اگرر .گون و مركب بود قانون تكامل ناهرتحليلي نظريه انقالب مداوم  -تاريخي

اندازها وتود  و رشر رويدادهاطور كه ديدير اين انديشه در احكام ]كتاب[  همان

به   تاريد انقالب روسيهداشت، اما تدوين كامل و روشن آن در اولين فصل از كتاب 

بندي اين قانون درك تديدي از تاريد  صور  گرفت. نقطه ع يمت فرمول 6039سال 



 کراتیک یا انقالب سوسیالیستیودمانقالب 

 80 

به من له يك سيستر تهاني، تاريد تهان به يك داري  انسانيت بود. با پيدايش سرمايه

 -كليت )متناقض( و مشخص تبديل شده و يك تغيير كيفي در شراي  تكامل اتتماعي

شمولي و تداوم  داري ... به معناي معيني تهان اقتصادي پديد آمده است، سرمايه

اشكال  تكامل انسانيت را بس  داد و تحقا بخشيد. همين  امر به تنهايي امكان تكرار

سازد. كشور عقب مانده كه نارار است با  هاي تداگانه را منتفي مي تكامل ملت

كشورهاي  "كند. كشورهاي پيشرفته رقابت كند، ترتيب ]مراحل تكامل را[ رعايت نمي

هايي به تلو بردارند و از  توانند، بلكه ناگ ير خواهند شد گام مانده نه فق  مي عقب

كنند،  برها مستقيماً تير و  كمان را با تفنگ عوض ميبر"مراحل مياني تهش كنند. 

اي را كه در گذشته مابين اين دو نوع اسلحه وتود داشت بريمايند  بدون آن كه فاصله

... تكامل تاريخي دير هنگام يك ملت ضرورتاً منجر به درهر آميختن منحصر به فرد 

تر به تروتسكي امكان  انداز تام  اين رشر "شود. مراحل گوناگون پروسه تاريخي مي

اي  شده گرايي تاريخي مبني بر مراحل كامالً از پيش تعيين داد از مرزهاي درك تكامل

آيند، فراتر برود و تلقي ديالكتيكي از تكامل تاريد همراه با  كه به دنبال هر مي

ترين قانون  گوني يعني عام . ناهر"هاي متناقص ارائه بدهد هاي ناگهاني و تركيب تهش

شود كه  دارتر از همه تا در سرنوشت كشورهايي نمايان مي تر و ريشه د تاريد، صريحرون

ماندگي نارار است زير مهمي  ضرور  خارتي،  شان[ تاخير دارند. عقب ]در تكامل

توان  شود كه مي گوني قانون ديگري نتيجه مي شمول ناهر تهش كند. از قانون تهان

نام نهاد، يعني   قانون تكامل مركبتري،  اسبآن را با توته به عدم وتود توصيف من

گاه هاي گوناگون، آمي ش مراحل تداگانه، تركيب اشكال  در مفهوم ن ديكي توقف

"باستاني و تديد.
اي را تشخيص داد كه  توان بار ديگر مكان مرك ي در اين تا مي 53

                                                 
  .76-79تاريد انقالب روسيه ، فوريه ، ص ص  - 53
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رياليسر هاي نظري تروتسكي و در تفسير او از مات در طرح كليتشناسانه  مقوله روش

 تاريخي داراست.

گون و مركب  توضيح نتايج روشن سياسي و استرات يك ناشي از قانون تكامل ناهر

تقريباً غيرضروري است. ارتبا  صنعت مدرن با مناسبا  دهقاني سنتي يعني 

كننده  داري كه امكان عيني براي نقش هدايت داري يا نيمه سرمايه پيشاسرمايه

كننده پديد آورد. بدين ترتيب با در آميختن  ي دهقان قيامها پرولتاريا در رأ  توده

مانده و پيشرفته، زمينه ساختاري براي تركيب يا  اقتصادي عقب -شراي  اتتماعي

 54آيد. پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستي در روند انقالب مداوم به وتود مي

و مركب وتود پايدار و  گون ترين نتايج سياسي تكامل ناهر عبار  ديگر يكي از مهر به

داري است.  حل نشده در كشورهاي پيراموني سرمايه  وظايف دموكراتيك ناپذير اتتناب

رغر ادعاهاي منتقدينش هرگ  منكر بعُد دموكراتيك انقالب در  تروتسكي علي

                                                 
مانده رخ مي دهد  به همين تهت يك نظريه منسجر و تدي در باره انقالبي كه در رند مرحله در كشورهاي عقب - - 54

ئوري تكامل ناهمگون و مركب است اخيراً ديويد. تي. روما گنولو رنين تالشي كرده است. او مستل م برخوردي انتقادي با ت

ضد امررياليستي است. )رتوع  -طرفدار آموزه مائو )و استالين ( در باره اتحاد با بورژوازي ملي در طول دوره انقالب دموكراتيك

( 7315، بهار  2اندازهاي آمريكاي التين، شماره  ، رشر"مركب قانون مرسوم به تكامل ناهمگون و"شود به مقاله او با عنوان 

داري واقعاً بر اسا  آثار ماركآ قرار دارد. اما او استدالل  طبا نظر روماگنولو نظريه تروتسكي مبني برگسترش تهاني سرمايه

گسترش در مناطا عقب داري در دوره رقابت ]آزادش[ شروع به  درست است كه در زمان حيا  ماركآ سرمايه"كند كه  مي

داري در كشورهاي  داري بالغ و انحصاري، تكامل سرمايه مانده نمود، اما پآ از مرگ ماركآ، امررياليسر به من له سرمايه

شود ،  (. از آن تا كه هيچ منبعي ارائه نمي21و  29-24كرد )صفحا   "كُند "يا  "متوقف "مستعمره و نيمه مستعمره را 

داري ماالً در برزيل يا آرژانتين در قرن بيستر )دوره امررياليسر( كمتر تكامل يافته  ت كه رطور سرمايهناگ ير باعث تعجب اس

شود و  سرمايه مالي مانند سرمايه تجاري، از خارج وارد مي"داري رقابتي(. به نظر نويسنده  است تا در قرن نوزدهر )دوره سرمايه

(.  اين نحوه تعريف نمودن امررياليسر بسيار عجيب 26)ص  "كند. ه شد  استامار مياز طريا بازرگاني و وام،  اقتصاد بدوي را ب

گيرد. هنگامي كه كسي بخواهد مانند روماگنولو ثابت كند كه  هاي خارتي را ناديده مي گذاري است، زيرا نقش مرك ي سرمايه

امررياليسر از "و  "كند يمه مستعمره كنُد ميداري را در كشورهاي مستعمره و ن تكامل خارتي و داخلي سرمايه "امررياليسر"

كند، و امررياليسر اشكال بدوي  داري را در مناطا تحت ستر تاري  اين امر بسيار فاصله دارد كه مناسبا  توليدي سرمايه

ده بگيرد. هاي صنعتي بارآور را نادي گذاري (؛ طبعاً براي رنين كسي ضرور  دارد كه سرمايه21)ص  "نمايد استامار را حفظ مي

هستند  "بدوي"اي از يك روش شناسي غيرديالكتيكي استتكه مبني بر آن   اشكال استامار يا  استدالل روماگنولو ماال ارزنده

دارانه را به تصور  و سرمايه "بدوي"زند كه امكان آمي ش يا تركيب اشكال  دارانه. او سرسختانه از اين امر سر باز مي و يا سرمايه

 تهت روش بررسي بسيار آشفته او نتيجه منطقي نفي قانون تكامل ناهمگون و مركب است.  آورد. به همين
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خواهد بود.  "فق  سوسياليستي"كشورهاي عقب مانده نشد و هرگ  نگفت كه انقالب 

دموكراتيك يك  -كرد كه انقالب بورژوا ين عقيده ت مي را رد مياما او با قاطعيت ا

بايد قبل از شروع نبرد پرولتري بر سر قدر  پايان يافته مرحله تاريخي وي ه است كه 

داري اروپا و آمريكاي  . وظايف دموكراتيكي كه توس  كشورهاي پيشرفته سرمايهباشد

ستبداد، از ميان برداشتن بقاياي اند. نابودي ا اند، شناخته شده شمالي حل گرديده

داري در مناسبا  توليدي كشاورزي، بر پا نمودن  فئودالي يا پيش سرمايه

 –اي كه بر اسا  حا راي همگاني)مردان( باشد، اتحاد يا رهايي ملي  دموكراسي

مانده يا وابسته در قرن بيستر مشابه آن وظايف  وظايف دموكراتيك در كشورهاي عقب

ها يكسان نيستند، زيرا وتود امررياليسر ساختار تاريخي تديدي را  آنهستند اما با 

اگر بكوشير مالحظا  پراكنده او در  -آورد. اين وظايف طبا نظر تروتسكي پديد مي

 بيش از هر ري  شامل نكا  زير مي شوند:  –باره اين موضوع را تنظير كنير 

داري،  همه بقاياي برده نابودي شجاعانه و قطعي انقالب دموكراتيك كشاورزي -6

داري استامار  ؛ از بين بردن همه اشكال پيش سرمايه"استبداد آسيايي"فئوداليسر و 

ها در  مانند بيگاري، كار اتباري و غيره و خل  يد از مالكان ب رگ زمين و تقسير زمين

  55ميان دهقانان .

اد يك بازار اتحاد ملت و رهايي آن از تسل  امررياليستي، ايج :رهايي ملي -2

تر خارتي و كنترل بر مناب   متحد ملي و حمايت از اين بازار در برابر كاالهاي ارزان

   51طبيعي استرات يك معين و غيره .

هاي دموكراتيك،  از نظر تروتسكي دموكراسي نه فق  آزادي دموكراسي: -3

امل ايجاد گرفت، بلكه ش تمهوري دموكراتيك و پايان يافتن سلطه نظامي را در بر مي

                                                 
55 .Trotsky “Sobre el segundo plan mexicano de seis anos” 1976.S.109-111. 
 هستند . مقايسه 7390و مك يك در سال هاي   7320ماال هاي اصلي اي كه تروتسكي نام مي برد رين در سال هاي  - 56

 .94-33) راپ اول( ، ص ص 7363، نيويورك  7399-7393و آثار  277-272، ص ص 2شود با رين، تلد 
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شراي  اتتماعي و فرهنگي براي شركت مردم در زندگي سياسي از راه كاهش زمان 

  57شد . كار روزانه به مي ان هشت ساعت و تربيت همگاني دولتي ني  شامل مي

توان به  به نظر تروتسكي پروسه انقالبي در كشورهاي وابسته يا پيراموني را مي

ا دموكراتيك تعريف كرد، زيرا اين پروسه بايد لحاظ معيني دموكراتيك يا حتي بورژو

رود. اما از اين  ها از رارروب تامعه بورژوايي فراتر نمي مسايلي را حل كند كه حل آن

شود و  اين  وته نقش رهبري بورژوازي در مبارزه دموكراتيك نتيجه نمي امر به هيچ

 بورژواييمن هرگ  خصلت "داري برود. گردد كه انقالب فراتر از سرمايه امر مان  آن نمي

ام، بلكه آن خصلت را  انقالب را در مفهوم وظايف تاريخي كه فعليت دارند نفي نكرده

"ام[. اندازهاي آن ]رد نموده تنها در مفهوم نيروهاي محركه و رشر
در واق  دقيقاً  58

كرد به رنان  انقالب بود كه تروتسكي را ناگ ير مي "نيروهاي محركه"همين مسئله 

توس  كمينترن دو باره به  6021اي كه در سال  فت راديكالي عليه نظريه مرحلهمخال

 "انقالبي"فرضيه ]وتود[ بورژوازي "خدمت گرفته شده بود، برردازد، به قول تروتسكي 

دهد  را تشكيل مي "بلوك رهار طبقه"در كشورهاي مستعمره كه هسته استرات ي 

رساند كه معتقد بود طبيعت انقالبي  مياشتباه اصلي منشويسر را به سرانجام "فق  

"شود بورژوازي روسيه قطعاً از يوغ استبداد و مناسبا  ارباب و رعيتي آن نتيجه مي
50 

هاي متضاد طبقا   گون و مركب تمايل به پيوندها و اتصال اما در واقعيت تكامل ناهر

در "حالي كه در "المللي و ملي دارد، به عنوان ماال حاكر مدرن و سنتي در سطح بين

اي ارگانيك و  بورژوازي از يك سو از طريا پايه كشاورزي اقتصاد رين به گونه "رين

تدانشدني با اشكال ارباب و رعيتي استامار پيوند خورده است، از سوي ديگر از باال به 

                                                 
  .796و ص  97-92، ص ص 7319، نيويورك 7390-7397آثار ،  - 57
  .67، ص  انقالب مداوم - 58

  .205رين تلد دوم، ص  - 59
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المللي در آميخته  همان اندازه به صور  ارگانيك و تدانشدني با سرمايه مالي بين

رعيتي و نه از امررياليسر  -تواند خود را نه از مناسبا  ارباب نمي است. بورژوازي

تواند تضادهايي مابين  اين به معناي آن نيست كه نمي 19 "المللي رها كند. بين

بورژوازي ملي و امررياليسر و يا مابين بورژوازي و مالكان ب رگ زمين وتود داشته 

مند بود از طريا  عالقه 6025-6027هاي  باشد. روشن است كه بورژوازي رين در سال

تر شوند و خودمختاري اقتصادي  اصالحا  ارضي معتدلي بازارهاي داخلي اش ب رگ

كرد،  تري در برابر امررياليسر به دست آورد. اما آن طور كه تروتسكي اضافه مي بيش

كننده موض   هميشه در لحظا  تعيين"انسان مجاز نيست يك لحظه از ياد ببرد كه 

ناپذير بورژوازي در برابر كارگران و دهقانان فقير بر اختالفا  با  نه و آشتيدشمنا

هاي  گراها و بر درگيري با امررياليست ترين هواداران نظام ارباب رعيتي و نظامي مرتج 

"خارتي ارتحيت دارد.
16 

 رفت. اي است كه اعتبار آن بي شك فراتر از رويدادهاي رين مي اين قاعده

كي[ پيروزي دموكراتيك و انقالبي بر امررياليسر و مالكان زمين ]به نظر تروتس

هاي شديد اتتماعي ميسر  اي، بسيج عظير مردم و تكان تنها از طريا قيام توده

ها احسا   ها همگي رخدادهايي هستند كه بورژوازي ملي به زودي از آن شود و اين مي

راي امتيازاتش، به اين امر كند. بورژوازي محلي در اثر رنين احسا  خطري ب خطر مي

تري نسبت به سرمايه خارتي و  تويانه تر و  آشتي گرايش ميكند كه سياست معتدل

را بر انقالب مردم ترتيح  "راه بيسماركي"ارتجاع داخلي اتخاذ كند. بورژوازي هميشه 

                                                 
  .409در باره رين، ص  - 60

  .409رين ، ص ، در باره 277رين تلد دوم، ص  - 61
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 12اش به نتيجه برسد. هاي طبقاتي دهد؛ راهي غير انقالبي تا از آن طريا از تالش مي

يد تاكيد كرد كه تروتسكي هرگ  منكر نشد كه رنين تاكتيكي ممكن است به با

بورژوازي ملي در همكاري با امررياليسر امكان بدهد، به مي ان معيني كشور را صنعتي 

يا اين كه ]ادعا نكرد[ بورژوازي ملي از ابتدا ناتوان از انجام هر نوع وظيفه   13نمايد.

ر خصلت محدود، ناپيگير و اغلب كوتاه مد  رنين دموكراتيك باشد. اما تروتسكي ب

كامالً مت ل ل و حقيرانه، مانند "تاكيد داشت. اصالحاتي از اين دست  "پيشرفتي"

 "نتايج بسيار متناقضي"ها منجر به  دان در رين خواهند بود، آن ناسيوناليسر گومين

داد انقالب روي  6091-6097هاي  آن رنان كه در روسيه سال -شوند و باالخره مي

در شراي  ديگري ممكن است بورژوازي ملي نارار شود  14شود. متوقف و نابود مي

گر يا امررياليست پيش ببرد، اما  بخش و ملي را عليه اشغالگران استعمار تنگي رهايي

اين امر خصلت نماست كه بورژوازي ملي آن را فق  در خدمت يك قدر  

ريانگ كاي "كه  6039هاي  دهد؛ ماالً در سال تر ديگر انجام مي امررياليستي منعطف

تنگد كه پشتيبانان وي در بريتانياي  گران ژاپني مي شك فق  تا آن تا عليه ستر

كوتاه سخن: ]به نظر تروتسكي[ حل  15 "دهند. كبير و اياال  متحده به او اتازه مي

                                                 
62

اي از رنين  به من له نمونه 7949-7917. تروتسكي به رفتار بورژوازي در دوره 277/270رين تلد دوم، ص ص  - 

  كند. اي، استفاده مي گيري تهت
هاي  دهناپذير ما بين تو تضاد آشتي"به عنوان ماال مقايسه شود با مالحظا  او در باره امكان تكامل صنعتي در هندوستان،  -  63

تر به  مردم و بورژوازي در هندوستان در آينده ن ديك شديدتر خواهد شد، زيرا تنگ امررياليستي براي بورژوازي هر ره بيش

گشايد. ممكن است  شود. تنگ امررياليستي از اين طريا كه بازاري بسيار مناسب براي مواد خام مي امري تجاري تبديل مي

بيانيه انترناسيونال رهارم درباره تنگ امررياليستي و انقالب تهاني ") "ت در آورد.بتواند صنعت هندوستان را به حرك

  (.751-759، ص ص  7319(، تروتسكي، آثار مربو  به تنگ امررياليستي، فرانكفور  7340، )"پرولتري
  .793انقالب مداوم، ص  - 64

  .595در باره رين ، ص  - 65
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، تحت داري پيراموني كامل و واقعي وظايف ملي و دموكراتيك در كشورهاي سرمايه

 11رهبري بورژوازي ملي غير ممكن است.

اين از طرط ديگر بدان معنا نيست كه بورژوازي ملي تحت فشار شديد مردم 

تواند به سمت رپ تمايل پيدا كند؛ هر رند معموالً پآ از آن گردش شديد به  نمي

آيد. ]بدان معنا هر نيست  راست و سركوب وحشيانه كارگران و دهقانان به دنبال مي

تواند  ه[ توافقا  كامالً تاكتيكي با آن براي اهداط به دقت تعريف شده و محدود نميك

انداز  كرد رشر براي تنبش مردم مفيد باشد. آن ره تروتسكي به صراحت رد مي

گونه كه در طرح برنامه  آن –اي و حكومتي و يا  توافقا  بلندمد  استرات يك، برنامه

هايي مشرو  به  بود، حتي اگر رنين بلوك "اتيهاي طبق بلوك" -كمينترن آمده بود

مان  متشكل شدن انقالبي كارگران و دهقانان "بودند كه بورژوازي ملي  اين شر  مي

 "شر "بر عكآ، تروتسكي تاكيد داشت،  "نشود و واقعاً عليه امررياليسر بجنگد.

به "ت كه اصلي براي توافقا  محدود و موقتي با نيروهاي بورژوايي عبار  از اين اس

عليه امررياليسر  واقعاًته تصور نشود كه بورژوازي قادر يا حتي آماده باشد  هيچ و

"بجنگد و مان  كارگران و دهقانان نشود. 
17 

                                                 
نمود، ماالً  اي بسيار تند و يك تانبه بيان مي . تروتسكي گاهي اين انديشه را به گونه759 مقايسه شود با انقالب مداوم، ص - 66

المللي و  مانده ناگ ير نيمه موهوم و حكومت سياسي آن، تحت تاثير تضادهاي طبقاتي بين استقالل يك كشور عقب"او نوشت: 

غلطد. حكومت گاندي در هند، فردا درست مانند حكومت  ميناپذير به ديكتاتوري عليه  مردم  اي اتتناب فشار خارتي، به گونه

آثار مربو  به تنگ  ")تروتسكي بيانه انترناسيونال رهارم ... "دان در رين خواهد بود. ح ب ملت در تركيه و گومين

  .756امررياليستي، ص 
ملي كه براي لحظه مربوطه توان( توافقا  صرفاً ع حتي با شيطان )مي"، طبا نظر تروتسكي202رين تلد دوم، ص  - 67

گونه قيد و بند سياسي براي ما نداشته باشند و ما را به هيچ ري  موظف نكنند... اما بي  مناسب باشد انجام داد، به شرطي كه هيچ

فق   هايش را نه عليه كارگران و دهقانان، بلكه معنا خواهد بود خواسته شود كه شيطان اصالً بايد مسيحيت را برذيرد و ديگر شاخ

( رفتار Diaboliهايي را بگذارير، اساساً مانند وكيل ديابولي ) درخدمت اهداط خيرخواهانه به كار برد. اگر ما رنين شر 

  (.202)همان تا، ص  "اير. نموده
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و در طول مد  رياست  6038تروتسكي پآ از ورودش به مك يك در سال 

ناپارتيستي هاي ب تمهوري الزارو كاردِنا  با پديده تديدي رو به رو شد، يعني با رژير

توانند در مد  زمان  و نيمه بناپارتيستي در كشورهاي عقب مانده يا وابسته كه مي

محدودي سياست نسبتاً پيشرويي نسبت به مسئله ارضي و ملي پيش ببرند. اين امر از 

نظر تروتسكي تناقضي با انديشه ضعف و خصلت غيرانقالبي بورژوازي ملي نداشت، 

شراي  "د تناسب قوا مابين طبقا  در كشورهاي وابستهنما بو بلكه در واق  خصلت

آورند. حكومت بين سرمايه داخلي و خارتي،  اي را براي قدر  دولتي به همراه مي وي ه

كند. اين امر به  و بين بورژوازي ملي ضعيف و پرولتارياي نسبتاً نيرومند نوسان مي

گفت حكومت خود را توان  دهد... مي اي مي حكومت خصلت بناپارتيستي خود وي ه

طرح بناپارتيسر اگر ته به اندازه كافي تكميل نبود،  18 "دهد. مافوق طبقا  قرار مي

اما احتماالً يكي از پرثمرترين دستاوردهاي تروتسكي و اداي سهر مهمي بود براي 

هايي كه به وي ه پآ از  . رژير"پسند عوام –ملي  "هاي  درك وي گي يك سلسله رژير

م در آفريقا و آمريكاي التين پديد آمدند. ما در فصل آخر كتاب به اين تنگ تهاني دو

كرد كه تاكتيك انقالبي در برابر رنين  گردير. تروتسكي پيشنهاد مي موضوع باز مي

هايي بايد پشتيباني از هر مبارزه مستقير عليه امررياليسر و مالكان ب رگ زمين و  رژير

يره( باشد، بدون اين كه هر گونه حمايت ها )خل  يد و غ هر گام مشخص عليه آن

سياسي از بورژوازي ملي يا حكومت بشود و بدون اين كه حتي يك لحظه در مبارزه با 

  10هاي مردم يا دهقانان تعلل گردد. آنان برسر رهبري توده

تروتسكي با خودداري از به رسميت شناختن بورژوازي ملي به عنوان يك طبقه 

توانند هر رون نيروهاي محركه  د كه فق  پرولتاريا و دهقانان ميورزي انقالبي اصرار مي

                                                 
68 –Nationalized Industry and Workers Management (7399-93) 91.ص 

 .669، ص 7315مه  72اينترناشنال پر ،  "ايل آمريكاي التينبحاي با تروتسكي در باره مس"مقايسه شود با - 69
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ترين اتهاما  استالين و هوادارانش به  انقالب دموكراتيك عمل كنند. يكي از رايج

و يا به  "گيرد  ناديده مي"، "كند انكار مي"تروتسكي اين بود كه گويا او دهقانان را 

زد كه تروتسكي  همه تا تار مي 6024ل . استالين از همان سا"دهد كر بها مي"ها  آن

ت ار بيرون "كرد و شعار  دهقانان را به من له نيروي انقالبي فراموش مي  "به سادگي"

"نمود مطرح مي"يعني انقالب بدون دهقانان را  "برود، حكومت كارگري بر پا شود
79 

نشان داد تروتسكي مشكل رنداني نداشت كه اين انتقاد را رد كند، ررا كه به راحتي 

شعاري كه در حقيقت توس   -كه در واق  هرگ  رنان شعاري را مطرح نكرده بود

اش همواره به ضرور  اتحاد ما بين كارگران و  و در آثار اوليه -پاروو  ارائه شده بود

هايي كه او از آينده آن اتحاد پآ از  نظر از نگراني دهقانان تاكيد نموده بود، صرط

نظريه انقالب  6029هاي  نگامي كه تروتسكي در ساله 76تسخير قدر  داشت.

داري تعمير  هاي پيراموني سرمايه اي براي همه كشور اش را به من له استرات ي مداوم

نه "كننده دهقانان در هر پروسه واقعاً انقالبي پاي فشرد رنان بر نقش تعيين داد، هر

مانده  شورهاي عقبفق  مسئله ارضي، بلكه مسئله ملي ني  به دهقانان كه در ك

دهد.  اي در انقالب دموكراتيك مي دهند، مكان وي ه اكاريت مطلا اهالي را تشكيل مي

شوند، بلكه  وظايف انقالب دموكراتيك بدون اتحاد پرولتاريا با دهقانان نه فق  حل نمي

كننده دهقانان  تروتسكي منكر وزن تعيين 72 "شوند. حتي به طور تدي مطرح هر نمي

شد، بلكه توانايي آنان در ايفاي نقش مستقل سياسي و تبديل آنان به  ب نميدر انقال

يك طبقه مستقل حاكر را انكار مي نمود، به عقيده او دهقانان و خرده بورژوازي به 

شوند نهايتاً مابين بورژوازي  شان نارار مي دليل وضعيت بينابيني و عدم اتحاد اتتماعي

                                                 
  .926-921، ص ص 6انقالب روسيه و تاكتيك كمونيسر روسي، در آثار، تلد  - 70
  .705انقالب مداوم، ص  - 71
 . 759همان تا ، ص  - 72
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. انتخابي كه معموالً تضاد مابين قشر باال  و پايين و پرولتاريا يكي را انتخاب كنند

از آن تا كه بورژوازي ملي قادر نبود  73كند. دهقانان را به روشني آشكار مي "صنف"

دموكراتيك براي مسئله ملي و ارضي ارائه دهد، براي پرولتاريا  -راه حلي واقعاً انقالبي

هاي  رژوازي، بخش اعظر تودهپذير است كه با نبرد سياسي سهمگيني عليه بو امكان

 دهقانان را تلب كند و با پشتيباني آنان ديكتاتوري پرولتاريا را بر پا نمايد.

ما خواهير ديد كه اين طرح ]تروتسكي[ حاوي حقيقت سياسي بسيار عميقي 

در نظر گرفت، آنگاه  شناسانه تامعه است. اما اگر قرار باشد آن را در رواب  بالواسطه

واقعي در رين و ساير كشورهاي وابسته اين طرح را رد كرده است. به روند تاريخي 

هاي مربو  به رين، اين تصور از  عنوان ماال در رند اثر تروتسكي، به خصوص متن

شود كه  اش عرضه مي ايده استرات يك ه موني پرولتاريا در معناي اتتماعي بالواسطه

كننده را به دنبال  ت و دهقانان قياممبارزه طبقه كارگر در شهرها لوكوموتيو تاريد اس

هاي ريني  كشاند. بدين ترتيب تروتسكي، دقيقاً در زماني كه كمونيست خويش مي

( 6039دادند ) ارتش سرخ و حكومت شورايي در منطقه روستايي يانگ سي تشكيل مي

شراي  كشور  ترين مراك  صنعتي و سياسي فق  تسل  پرولتاريا در مهر"نوشت: 

راي تشكيل ارتش سرخ و گسترش سيستر شورايي در روستاها فراهر ضروري را ب

را به  6067روسيه در سال  "كالسيك"رسد كه او الگوي  رنين به نظر مي "كند، مي

هاي  گرفت كه در نتيجه شكست داد و اين واقعيت را در نظر نمي رين تعمير مي

از يك روند انقالبي  شكل تديد و راديكالي 6027- 6028هاي  پرولتارياي رين در سال

هاي رين  پديد آمده بود. تروتسكي در واق  تا آن تا پيش رفت كه به كمونيست

با نيروهاي خود از تمعيت پراكنده دهقانان ... حمايت "توصيه مي كرد كه نبايد 

                                                 
اي اصولي  اختالط عقيده  7305-7306هاي  ، همان طور كه ديدير، اين امر در سال753و ص  15-16همان تا، ص ص  - 73

 به طور قط  برطرط شد.  7371مابين تروتسكي و لنين بود. اختالفي كه در اثر رويدادهاي سال 
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هاي صناي  سبك  شان را در كارخانه ها اين است كه نيروهاي كنند... وظيفه كمونيست

تواند از    كارگري متمرك  نمايند... ح ب كمونيست تنها ميو سنگين و در محال

طريا بسيج و تشكل كارگران رهبري قيام دهقانان و در نتيجه رهبري كل انقالب ملي 

"را به دست بگيرد.
توان به درستي تروتسكي  اين  يكي از موارد نادري است كه مي 74

اه مان  از آن شد كه او بتواند متهر كرد و اين اشتب "گري شناسي تامعه"را به اشتباه 

را درك كند. اين اشتباه رند سال بعد، در  6028پويش انقالب رين پآ از سال 

ارتش سرخ رين، آشكارتر شد. در آن تا تروتسكي تالش  سياسيتحليل او از خصلت 

اين واقعيت كه "ارتش سرخ مستقيماً نتايجي بگيرد.  اتتماعيكرد از تركيب 

هاي دهقان قرار دارند، هنوز به هيچ وته خصلت  در را  توده هاي منفرد كمونيست

دهد، حتي اگر رهبران كمونيست پرولترهاي بسيار  ها را تغيير نمي اتتماعي اين توده

اي باشند ... بي ترديد اعضاي ساده كمونيست در ارتش سرخ دهقان هستند؛  آب ديده

كنند، اما در  ا خود حمل ميكساني كه صادقانه و شرافتمندانه عنوان كمونيست را ب

مانند. كسي كه در سياست بر  دستان انقالبي يا خرده مالكان انقالبي باقي مي واق  تهي

ها و نه بر اسا  واقعيت اتتماعي قضاو  كند، از دست رفته  ها و بررسب اسا  عنوان

"است.
اما منصفانه است كه تذكر داده شود، تروتسكي در آثار ديگرش از اين  75

كرد و مسئله رهبري پرولتري را در مفاهير  شناسانه پرهي  مي گرايي تامعه يلتقل

گرفت به عنوان  در نظر مي رهبري يك سازمان پرولتريتري نسبت به  سياسي دقيا

بندي شده بود، اين انديشه  كه در آن محتواي انقالب مداوم تم  "مباني"ماال او در 

                                                 
74 –Manifesto of the ILO (1930) On China S 48o-481. 

  .524-525(، در باره رين، ص ص 7392) "تنگ دهقاني در رين و پرولتاريا" - 75
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بين پرولتاريا و دهقانان تنها تحت رهبري تحقا اتحاد انقالبي ما"را مطرح كرد كه 

"سياسي پيشرو پرولتري كه در ح ب كمونيست متشكل است، قابل تصور است.
71  

سياسي تنبش دهقاني اهميت ماهوي  –مسلماً مسئله خصلت دقيا اتتماعي 

براي كل بحث اتحاد كارگران و دهقانان داشت. موض  تروتسكي در قبال دهقانان 

داري قيام دهقانان را  ل ل بود. از يك سو او بعُد آشكارا ضد سرمايهرين به نحوي مت 

 –اما از سوي ديگر آن را اساساً تنبشي خرده بورژوايي  77گرفت؛ به روشني در نظر مي

نمود؛ حتي اگر توس  ح ب كمونيست و در شمايل ارتش سرخ  دموكراتيك ارزيابي مي

 78شد. رهبري مي

هاي ب رگي از  آورد كه بخش مكان را به حساب نميتر از آن، تروتسكي اين ا مهر

اين  70دهقانان پيش از پيروزي انقالب پرولتري به آگاهي سوسياليستي دست يابند.

 6039هاي  مفروضا  سئوال برانگي  تروتسكي باعث شدند كه او در مقاال  اواخر سال

؛ و نتواند به ي رين به اهميت ارتش سرخ تقريباً به كلي بي توته باشد اش در باره

ها داشت اتفاق  خود وي گي آن روند تاريخي كه در مناطقي كه تحت كنترل كمونيست

 –افتاد، بها بدهد. در عين حال تالب است گفته شود كه رهبري كمينترن  مي

در  -دهد رغر انتقادش به تروتسكي مبني بر اين كه به نقش دهقانان كر بها مي علي

به  .ر مشابهي در قبال رويدادهاي رين اتخاذ كردموض  بسيا 6039هاي  طول سال

                                                 
  .759-753ص  انقالب مداوم، ص - 76
قيام دهقانان در رين بسيار بيش از]قيام دهقانان[ در روسيه، قيامي عليه بورژوازي است. در رين مالكيت ]دهقاني[ بر " - 77

 (.492، در باره رين، ص  ILO)بيانيه  "زمين اصالً وتود ندارد. بورژوازي صاحب زمين است.

دهقاني را با ارتش سرخ به من له نيروي مسلح پرولتاريا يكسان بگيرير و  هاي مسلح هر رند ماموافا نيستير كه گروهان" – 78

مان را بر اين امر ببندير كه پررر كمونيستي در تنبش دهقاني محتواي خرده بورژوايي آن را  هر رند تمايل ندارير، رشمان

تنگ دهقاني در رين، در ") "گاهي دارير.دموكراتيك تنگ دهقاني كامالً آ -كند؛ اما از سوي ديگر به اهميت انقالبي پنهان مي

  (.590باره رين، ص 
شوند، اما براي اين امر  هاي ب رگ دهقاني تحت يك حكومت پرولتري با روح سوسياليستي تجديد تربيت مي همه توده" - 79

 (.590)همان تا، ص  "ها سال زمان الزم است. ها يا شايد ده سال
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عنوان ماال مصوبه كميته اترايي انترناسيونال كمونيستي در باره رين اكيداً بر 

كند و اين كه ح ب  پافشاري مي "اي در تركيب اتتماعي ح ب ضرور  بهبود ريشه"

بديل ت "اش رنين در تركيب اش، بلكه هر ح ب پرولتري نه فق  در خ  سياسي"به 

االمكان به سرعت  ح ب موظف است حتي"دهد كه  شود آن مصوبه دستور مي

و  "ها را دو باره برقرار سازد هاي ح بي در كارخانه ارتباطا  از دست رفته با گروه

"هاي ح بي اع ام شوند. بهترين كادرهاي ح بي بايد به سوي هسته"
و اگر ره مائو   89

 6039ستا اولويت داد، اما حتي او در سال تسه دون در عمل به تنگ رريكي در رو

هاست و ارتش سرخ و  ورزيد كه وظيفه اصلي ح ب ريشه دواندن در كارخانه اصرار مي

  86توانند عناصر موثري براي مبارزه در شهرها باشند)!( شوراهاي دهقاني فق  مي

توانير تشخيص بدهير كه اشتباه تروتسكي رندان نتيجه گرايش  بدين ترتيب مي

نبود، بلكه نتيجه تلقي كالسيك  "ناديده گرفتن دهقانان"اي در ]نظرا [ او به  وي ه

بورژوايي بود، ماركآ اين  اي اتمي ه شده و خرده ماركسيستي از دهقانان به من له طبقه

 –به وي ه در هيجدهر برومر  -قضاو  مسلماً بسيار درست را در آثارش در باره فرانسه

شدند كه  تلقي مي "گوني سيب زميني"رون يك  ر دهقانان هرتوضيح داد. در اين آثا

يابي مستقل يا به دست آوردن ه موني اتتماعي بودند. اشتباه  ناتوان از تشكل

در تعمير اين نگرش به دهقانان  –هاي غربي  اشتباه اكار ماركسيست -تروتسكي مانند

ختاري بسيار هاي سا كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بود كه داراي وي گي

                                                 
80 –Helene Carriere d Fncausse et Stuart Scheam Le Marxisme et l Asie 1853.1964 Paris 

1965 s.342-344. 
اي در مراك  شهري  هاي كارخانه ترين وظايف تشكيالتي ح ب ما به وتود آوردن يك بدنه پرولتر و  تشكيل سلول مهر" - 81

مدن و رشد ارتش سرخ ني  شرايطي هستند. اما در عين حال رشد مبارزه در روستاها، ايجاد مناطا كورك شورايي و پديد آ

توانند به مبارزه در شهرها ياري رسانند و در تهت تشديد انقالب اداي سهر نمايند. به اين تهت صرط نظر كردن  هستند كه مي

استيوار  شرام، مائو تسه دون،   "هاي روستايي اشتباه ب رگي خواهد بود. از مبارزه در شهرها و درغلطيدن به روحيه رريك

. شرام متن اوليه اين سند را منتشر نمود كه گ ارشي بود به كميته مرك ي ح ب كمونيست رين به 299، ص 7069ريآ پا

 تجديد راپ شد، اختالفا  زيادي داشت. 7357اي كه در سال "رسمي". اين گ ارش با متن 7323آوريل  5تاريد 
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ريشگي عميا آنان به  هاي روستايي محلي و تمعي، بي متفاوتي بودند؛ مانند سنت

داري، رشد تمعيت بسيار باال يا موقعيت پرولتري يا نيمه پرولتري  تهت نفوذ سرمايه

هاي ب رگ و غيره ... به عالوه انكار ظرفيت  كارگران كشاورزي در كشت ارها و م رعه

اي عميا  ها ي روسيه ريشه بي دهقانان در ميان ماركسيستانقال –سوسياليستي 

ها   داشت؛ زيرا اين امر موضوع اصلي در مبارزا  ايدئولوژيك اوليه با پوپوليست

هاي ساختار  گراها( بود. به همين تهت دور از انتظار نيست كه تروتسكي وي گي )خلا

كامل تاريخي آنان به طبقاتي روستايي در كشورهاي غربي را كمتر از عناصر ديگر ت

حساب آورد، با اين وتود او در يكي از آخرين آثارش به نام سه طرح از انقالب روسيه 

در مورد تجديد نظر در اين تلقي سنتي ماركسيستي در باره دهقانان تامل كرد  –

 "گاني استامار شده"و  "زحمتكشان"گراها فق   كارگران و دهقانان در نظر خلا"

ها دهقان را  مند هستند. ماركسيست اي مساوي به سوسياليسر عالقه نهبودند كه به گو

توانست سوسياليست بشود كه از  اي مي دانستند كه فق  به درته يك خرده بورژوا مي

داشت ... مبارزه اصلي بين گرايشا   نظر ذهني و مادي از دهقان بودن دست بر مي

توان پرسيد كه آيا  اشت ... البته ميانقالبي در روسيه طي دو نسل بر آن بستر تريان د

اين تلقي كالسيك ماركسيستي از دهقانان اشتباه نبوده است. پرداختن به اين موضوع 

رود، در اين مورد تنها مايلر ذكر كنر كه  بسيار فراتر از رارروب تحقيا حاضر مي

مطلا و  اي غير سوسياليستي را هرگ  اش از دهقانان به من له طبقه ماركسيسر ارزيابي

  82 "غيرقابل تغيير ندانسته است.

تحليل تروتسكي از نيروهاي محركه اتتماعي انقالب در كشورهاي عقب مانده با 

اندازهاي سياسي پروسه انقالبي از تمله  اي در باره رگونگي شكل گرفتن رشر نظريه

ير طور كه قبالً ديد گون و مركب تكميل شد. همان تحت تاثير ]قانون[ تكامل ناهر

                                                 
  ) تاكيد از ماست( . 550و ص  549استالين، منب  قبلي، ص  - 82
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رفتگي وظايف دموكراتيك و  خصلت مداوم و مركب انقالب تركيب، ارتبا  و درهر

گون و مركب مناسبا  توليدي اتتماعي در  واقعاً با خصلت ناهر –سوسياليستي آن 

در باره رين نوشت، مكرراً به در هر  6028ارتبا  بود. هنگامي كه تروتسكي در سال 

اي كه  بر زمين اشاره كرد. در هر آميختگيآميختگي سرمايه شهري و مالكيت ب رگ 

انقالب ارضي ... هر عليه ] نظام[ ارباب رعيتي ... و هر عليه بورژوازي "باعث شده 

اما اين بدان معنا نبود كه تروتسكي استرات ي سياسي را  83."گيري كرده است( )تهت

و خودمختاري كرد. بر عكآ او بر وي گي  به طور مكانيكي از ساختار اقتصادي اخذ مي

اي در سال  كرد. به عنوان ماال تروتسكي در نامه سياسي تاكيد مي –عرصه اتتماعي 

توان روند سياسي را به طور  نمود كه نمي خطاب به پروبراشنسكي تاكيد مي 6028

مبارزه طبقاتي كه بر "در ارتبا  با زيربناي اقتصادي قرار داد، زيرا  "منطقي و مجرد"

و بسيار  مخصوص خودشاط يافته، نمودهاي سياسي آن منطا زمينه اقتصادي انك

"اي )دارند(. كننده تحميل
بورژوازي ملي را به  "كننده منطا تحميل"و دقيقاً همين  84

راند و  باعث تقابل اتتماعي عميقي در ميان اقشار مياني  سمت مواض  ارتجاعي مي

كرنسكي و بلشويكي، مابين قدر  "گردد. به همين ترتيب، به گفته تروتسكي  مي

تواند وتود  اي وتود ندارد و نمي دان و ديكتاتوري پرولتاريا مرحله ميانه مابين گومين

"داشته باشد؛ يعني ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان وتود ندارد.
تجربه  85

                                                 
  .909( در باره رين، ص 7329) "هاي انقالب رين انداز بندي و رشر تم " - 83

. تروتسكي اصرار داشت كه دامنه نفوذ سياسي با 90، رين تلد دوم، ص "مكاتبا  مابين تروتسكي و پروبراشنسكي" - 84

اي مربو   شد كه طبا آن مشكل پايه ناشي مياي آشكار از انتقاد او به نظر رادك  پايگاه طبقاتي يكسان نيست. اين تماي  به گونه

، "فاصله گرفته "رادك رنان از موسسا  سياسي "نه موسسا  سياسي، بلكه رواب  طبقاتي است. "ديكتاتوري دموكراتيك"به 

مبارزه  نمايد؟ اما انقالب كند و قدر  را تسخير مي امر در انقالب را  فراموش كرده است. ره كسي رهبري مي "ترين اي پايه"كه 

)ح ب و غيره( به پيش  "موسسا  سياسي"اي سياسي است كه طبقا  نه با دستان خالي، بلكه با  بر سر قدر  است. مبارزه

  (.96)انقالب مداوم ، ص  "برند. مي
 . 760، ص انقالب مداوم - 85
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بست. لنين با  "ديكتاتوري دموكراتيك"حل  در را به طور قطعي بر روي راه 6067سال 

در طول انقالب دوم  "ورود و خروتي وتود ندارد"ود بر روي اين در نوشت دست خ

كمينترن فرمولي را كه از تانب لنين كنار گذاشته بود تنها به اين تهت  به "رين 

"كار گرفت تا راه را بر سياست پلخانفي هموار كند ... 
81  

عاميانه حمله   گرايي به من له يك تكامل "ها مراحل و پله"تروتسكي به ت  مرك ي 

كرد. اين ت  آن گونه كه توس  استالين، مارتينوط و كميته اترايي انترناسيونال  مي

اين انديشه بود... كه براي كشورهاي با درتا  "مبني بر  –شد  كمونيستي مطرح مي

هاي انقالبي براي آنان تجوي   تكاملي متفاو  تسلسلي تعيين گردد و از پيش تيره

مقابل آن ت  به هر پيوستگي ديالكتيكي مراحل را در روند انقالب  . تروتسكي در"شود

كرد كه در آغاز انقالب ممكن است مراحل  تروتسكي انكار نمي 87كرد مداوم مطرح مي

نمود كه يك مرحله تداگانه و كامل  موقتي گوناگوني وتود داشته باشند، اما تاكيد مي

پيروزي انقالب دموكراتيك تنها از "تواند وتود داشته باشد، زيرا  دموكراتيك نمي

اين  "طريا ديكتاتوري پرولتاريا، كه بر اتحاد با دهقانان متكي است، متصور است.

پردازد؛ اما به سرعت  قدر  پرولتري قبل از هر ري  به نيازهاي انقالب دموكراتيك مي

 داري بكند.  هاي زيادي در مناسبا  مالكيت سرمايه شود دخالت ناگ ير مي

شود و  بارور مي انقالب سوسياليستيقالب دموكراتيك به طور بالواسطه در ان"

"گردد تبديل مي انقالب مداومبدين طريا به 
88 

                                                 
  .591و در باره رين، ص  720همان تا، ص  - 86

  .797و ص  720، ص انقالب مداوم - 87

  .760و ص  753همان تا، ص  - 88
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تجريدي ممكن است بتوان دو مرحله  –از نقطه نظر ديالكتيكي و منطقي 

اي  ها به گونه ديگر تشخيص داد؛ اما در منطا واقعي پروسه انقالبي آن متفاو  را از يك

 80خورند. ديگر پيوند مي گانيك در يك كليت ديالكتيكي با يكار

اش بر كتاب اي اكآ در باره رين  به اين مفهوم، آن طور كه تروتسكي در مقدمه

هاي مختلف گفته شده، انقالبا  منطا خاص خود را  گونه كه به شكل همان"نوشت: 

بينانه  منطا واق دارند. اما اين منطا، منطا ارسطويي نيست و به هيچ وته نيمه 

اين كاركرد باالتري از تفكر است، يعني منطا تكامل و  "عقل سلير هر نيست.

"تضادهاي آن، يعني ديالكتيك.
09 

به طور خالصه نظريه تروتسكي شامل دو گروه از ت هايي است كه به طور  

  06اند. تنگاتنگ به هر مربو 

زودتر از كشور  انقالب پرولتري ممكن است در يك كشور عقب مانده -6

پيشرفته به وقوع به پيوندد. به عالوه اين انقالب پرولتري پآ از به پايان رسيدن 

و يا با آن پيوند  پيشي خواهد گرفت انقالب دموكراتيك نخواهد آمد، بلكه از آن

خورد انقالب تحت رهبري پرولتري )كمونيستي( و با پشتيباني دهقانان به انقالب  مي

 يابد.  ء ميسوسياليستي ارتقا

                                                 
 . 773و ص 779همان تا ص  - 89
 .597در باره رين ، ص  - 90

المللي نه به پايان دادن انقالب،  تسخير قدر  توس  پرولتاريا ره در مقيا  ملي و ره در مقيا  بين"از نظر تروتسكي - 91

ب سوسياليستي و تداوم روند انقالبي پآ از تسخير قدر  . به عالوه خصلت مداوم انقال"شود بلكه فق  به آغاز انقالب منجر مي

(. 29-23هر براي كشورهاي عقب مانده و هر براي كشورهاي پيشرفته صادق است. )مقايسه شود با انقالب مداوم، ص ص 

ه و اين فرضيه بس  و بدبختانه بر اين فرضيه بسيار پر ثمر و برانگي اننده به اندازه دو بعد ديگر نظريه ]انقالب مداوم[ تاكيد نشد

توان استدالل كرد كه اين طرح به  اي باقي مانده است. اما مي تكامل نيافته و در اثر تروتسكي انقالب مداوم در حد امري حاشيه

كند كه رگونه انحطا   ( وتود دارد. در آن تا تروتسكي بررسي مي7396طور ضمني در سراسر ]كتاب[ انقالب خيانت شده )

روسيه، روند دگرگوني سوسياليستي را فلج نموده و رگونه آموزه سوسياليسر در يك كشور با اعالم اين كه  بوروكراتيك در

  سوسياليسر هر اكنون برقرار شده، باعث توتيه ايدئولوژيك آن اقدام ارتجاعي گرديده است.
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انقالب دموكراتيك راديكال و پيگير تحت يك رهبري غير پرولتري )غير  -2

كمونيست( ممكن نيست. دهقانان و يا خرده بورژوازي قادر نيستند، سياست واقعاً 

توانند رهبري انقالب دموكراتيك را به عهده  مستقلي اتخاذ كنند و به همين تهت نمي

 حل كامل و واقعي وظايفبورژوازي ملي  گيرند. از سوي ديگر تحت رهبري

 دموكراتيك غير ممكن است.

قصد دارير در اين باره بحث كنير كه تاريد قرن بيستر    در بخش دوم ]كتاب[ 

دهند، تائيد  تا ره اندازه دو فرضيه فوق را كه هسته نظريه انقالب مداوم را تشكيل مي

 02يا رد نموده است. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
قدين استالينيستي تروتسكي به او نسبت وتود دارد كه عمدتاً اما نه تماماً منت "انقالب مداوم"دو روايت ديگر ني  از - 92

در اين تا و هر اكنون( و دوم اين اصل  "امكان دائمي"دهند. اول اين انديشه كه انقالب هميشه و در همه تا ممكن است ) مي

ي كه انقالب بايد هر زمان در همه تا صور  بگيرد. الزم به تاكيد نيست كه در آثار تروتسكي هيچ ري ي كه حتي شباهت دور

 شود.  ها داشته باشد، يافت نمي با اين خيال بافي
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 " هگل تا ایستگاهِ  فنالند در پتروگراد از "منطق

 

 مرتضوی سنمترجم : ح                                                                   
 ناك نيست.رنين م خرفاتي به هر ببافد، خطر آدمي كه

 7371 آوريل -سوسياليست –استانكويج 
 

 هاي يك بيمار رواني  ها هذيان است، هذيان اين

 7371 آوريل –منشويك  -پلخانف                             

 
حاال لنين تاي او را گرفته  –ها تاي باكونين در انقالب روسيه خالي بود  سال

 است . 

 7371آوريل  -بلشويك سابا -گلدنبرگ        

 .هواداري نيافت رهارم آوريل( حتي در صفوط ما ني   )رفيا لنين در آن روز 

  7371آوريل  -لشويكب –زالشسكي 

از نظر ما طرح كلي لنين قابل قبول نيست زيرا از اين پيش فرض شروع 

مي كند كه انقالب دموكراتيك بورژوايي خاتمه يافته است و دگرگوني 

 فوري اين انقالب را به انقالب سوسياليستي انتظار دارد. 

 سرمقاله پراوادا ارگان ح ب -كامنف

 7371بلشويك هشتر آوريل    
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سمي ماركسيسر روسي با ت هاي رنين بود برخورد يك راي نمايندگان ر

اي كه لنين ابتدا از فراز زرهروشي در مقابل ايستگاه فنالند در پطروگراد  گذارانه بدعت

بلشويك و و فرداي آنروز براي نمايندگان  ،خطاب به تمعيتي انبوه قرائت كرد

شورا( ف  )منشويك و بعدها كارمند . سوخان"ت هاي آوريل"منشويك شوراها خواند: 

 -همه قدر  به شوراها –دهد كه شعار اصلي لنين  در خاطرا  مشهورش شهاد  مي

ين دارترحتي وفا"و  "مان صاط و آبي داشتانعكاسي رون غرش رعد در آس"

بران ، حتي يكي از رهسوخانف "خاطرا  "بنا به  "مريدانش را ني  گيج و منگ كرد.

( نه تنها اختالط نظرهاي موتود در سوسيال نطا )لنين"ه بود كه بلشويك اظهار كرد

ها، زيرا  كراسي را تشديد نكرد كه در عوض زمينه اي شد براي فرو نشاندن آنودم

، در همان زمان  (6).قابل موض  لنين توافا نظر داشتندها در م ها و منشويك بلشويك

ا تائيد كرد. به قول سوخانف ل وحد  نظر ضد لنين رسرمقاله پراودا در هشتر آوري

هاي پائين ماركسيستي ح ب بلشويك محكر و استوار  به نظر مي رسيد كه رده"

اي سوسياليسر علمي  هاي ح بي براي دفاع از اصول پايه ، ظاهراً تودهايستاده بودند

 (2).قابل لنين دست به شورش زده بودند؛ افسو ، ما اشتباه كرده بوديرگذشته در م

ها  توان اين طوفان غيرعادي راكه سخنان لنين بر پا كرد و به محكوميت آن رگونه مي

سوخانف پاسد را در  از سوي عموم انجاميد، توضيح داد؟ توصيف ساده اما افشاگرانه

، با "سوسياليسر علمي گذشته"ين فق  يك كار كرده بود: او با ، لنگذارد اختيارمان مي

اي كه تا  ركسيسر قط  رابطه كرده بود، شيوهما "اي اصول پايه"اي خاص در فهر  شيوه

ك بود. كراسي روسيه مشتروهاي ماركسيستي سوسيال دم حدي در ميان همه تريان

، آزردگي و يا تحقيري كه هر زمان براي رهبران ت هاي آوريل با گيجي، آشفتگي

اي با سنت  گر تلويحي گست ريشه بلشويك به بار آورد، تنها نشانه منشويك و

مقصود تريان حاكر بر آن است و نه تريان الملل دوم ) بين "كيش كسيسر راستمار"
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يعني سنتي كه در آن  ،بود "مبورگ و غيرهلوك ا رپ راديكال به نمايندگي رزا

ر قياسي خشك و از لحاظ سياسي باورانه، تحولي( دماترياليسر )مكانيكي، تبر

 : يابد كننده تجلي مي فلج

 . نيمه فئودال است مانده و روسيه كشوري عقب

 . روسيه مستعد سوسياليسر نيست

 ( شد تي اثبا  ميبايس انقالب روسيه، انقالب بورژوايي است. )كه مي

را يافت كه از لحاظ اهميت توان ررخشي  هاي )سياسي( به ندر  مي در عالر نظريه

ر ستگاه فنالند داش در اي ز ررخشي باشد كه لنين در سخنرانيبارتر ار، پُتاريخي

؟ فصل مشخص روش هاي روشمندانه آن ررخش ره بود پتروگراد آغاز كرد. سررشمه

 ؟ كيشي ماركسيستي گذشته ريست اي راستآن در قيا  با ت ه

كه دقيقاً در برابر سوخانف ارائه شده  6023ما پاسد لنين را در تدلي به تاريد ژانويه 

نامند، ماركسيسر را به  ميماركسيست  كساني كه خودشان را"است، در اختيار دارير: 

ها اصالً توهر ماركسيسر يعني ديالكتيك انقالبي  . آنكنند شيوه مالنقطي درك مي

دقيا گسستِ ، در يك كالم نقطه ديالكتيك انقالبي ماركسيسر (3) ."فهمند را نمي آن

خود  "گذشته"و تا حدي گسست از آگاهي فلسفي  الملل دوم لنين از ماركسيسر بين

ول شروع شد، با بازگشت به گست كه در فرداي درگرفتن تنگ تهاني ا اوست. اين

، "احمقانه"يستي رشد و نمو يافت و در رالش هاي هگلي ديالكتيك ماركس سررشمه

 به اوج خود رسيد.  6067شب ياد ماندني سوم آوريل  "م خرط"
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 (6844)  كتاب خانواده مقد 6064ناب  اصلي تفكر سياسي لنين قبل از يكي از م

اي خالصه كرده بود. لنين خصوصاً به  خوانده و در دفترره 6805ماركآ بود كه در 

يكي از "مند بود و از آن به عنان  عالقه "عليه ماترياليسر فرانسوي نبرد انتقادي"فصل 

ي از ماركآ است كه در اين فصل تنها اثر (4). كرد ياد مي "ترين فصول كتاب با ارزش

دو دستي "ياليسر فرانسوي قرن هيجدهر انتقادي به ماتراي غير آن با شيوه

هايي كه  قول كند. نقل كمونيسر ياد مي "شالوده منطقي"عنوان  و از آن به "رسبد مي

هايي است كه تشخيص  شود يكي از آن نشانه   آورده ميار اين فصل خانواده مقد

. از طرط ديگر، اين سازد را در تريان ماركسيستي ميسر مي "متافي يكي"ترياليسر ما

ه شد  زير نفوذ پلخانوط بوده موضوع كه  لنين در آن زمان از لحاظ نگرش فلسفي ب

پذيرتر و  ح. لنين با اينكه از لحاظ سياسي انعطاط، واقعيتي است معلوم و واضاست

پرداز اصلي  نظريه 6093كه بعد از انشعاب سال ، استادي تر از استادش بود راديكال

پيش "  بنيادي ايدئولوژيكي ماركسيسر ، اما برخي از مقدمامنشويسر گرديد

هيت بورژوايي انقالب هاي استرات يك او يعني ما پلخانوط و استنتاج "ديالكتيكي

ان ، درك اين موض  رند"بنيان مشترك"پذيرفت. بنابراين، با وتود اين  روسيه را مي

 "روي دنباله"ذيرش از ناپ رغر نقد تدي و سازش دشوار نيست كه لنين رطور علي

دست به اقداما  متعددي تهت  6069تا  6095، از ها از بورژوازي ليبرال منشويك

زمان كه از  كراسي روسيه زد. وانگهي درست در همانواتحاد و فراكسيون سوسيال دم

هاي  طلبي سال لخانوط داشت )عليه انحاللوستانه ن ديكي با پلحاظ سياسي رابطه د

نوشت، اثري كه در آن نفوذ فلسفي  باوري را اترياليسر و نقد تجربه، كتاب م(0/6098

 6064. وي گي بارز و مشهود لنين قبل از وضوح عيان است هب "پدر ماركسيسر روسي"

. در تدل با پلخانوط كسي ت  كائوتسكي نيست اش اين است كه مرت  ماركسيستي

وان عن ( به6091اي را كه كائوتسكي در مورد انقالب روسيه نوشته بود ) ماالً مقاله
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ور و شوق از همانندي تحليل كند و با ش توصيف مي "اي مستقير به پلخانوط ضربه "

كي ني  هاي بلشويكي كه كائوتس ت  اصلي تاكتيك"كند:  كائوتسكي و بلشويكه ياد مي

: انقالب بورژوايي كه به دست پرولتاريا و دهقانان اين استكامالً تائيد كرده است  را آن

 (5) ".رغر ت ل ل بورژوازي انجام مي شود علي

وكراتيك يعني كراسي در انقالب دموتحليل دقيا كتاب دو تاكتيك سوسيال دم

سازد كه ذهن لنين  در آن دوره با وضوح خاصي روشن ميترين اثر سياسي لنين  رمه

 دارنده ماركسيسرهاي تحميلي و باز اش و محدوديتور و انقالبيباوري بار ميان واق 

هاي  توان تحليل در كشاكش بوده است. از يك سو، در اين كتاب مي "كيش راست"

كراتيكي ونافذي از ناتواني بورژوازي روسيه براي رهبري موفا انقالب دم روشنگر و

كتاتوري و دهقانان كه دييافت، يعني انقالب دموكراتيكي كه فق  با اتحاد كارگران 

؛  لنين حتي از نقش رهبري پرولتاريا پذير است نكنند، امكا انقالبي خود را اعمال مي

ي وقفه به سوسياليسر هر اشاره گويد و گه گاه به ايده گذار ب در اين اتحاد سخن مي

اي از مراحل  قادر نخواهد بود )بدون طي كردن مجموعه"كند: اين ديكتاتوري  مي

لنين با  (1) ".ذاردداري اثر گ هاي سرمايه ي در زمان گسترش انقالب( بر بنيادينبنياب

گشايد فق   و ناشناخته انقالب سوسياليستي مياي را به قلمر اين پرانت  كورك دريچه

كيشي  هاي راست براي اينكه آن را فوراً ببند و به قلمرو بسته و تعريف شده محدوديت

ها را باز يافت  توان اين محدوديت شمار دو تاكتيك مي بي هاي بندي صور باز گردد. در 

كند كه  نقالب روسيه را تصريح و اعالم ميكه در آن لنين قاطعانه ماهيت بورژوايي ا

داري، ارتجاعي  بقه كارگر ت  از طريا رشد سرمايهايده تالش براي رهايي ط"

 ( 7)".است

مايه كالسيك  د متكي بر درونكش كه لنين براي بس  اين ت  پيش مي ايي بحث عمده

د انقالب سوسياليستي نيست زيرا عتست: روسيه ماس "پيش ديالكتيكي"ماركسيسر 
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هاي  و سطح آگاهي طبقاتي و تشكل توده (سطح رشد اقتصادي روسيه )شر  عيني"

ي فوري و ( رهايشر  عيني پيوندي تدانشدني دارد شر  ذهني كه باوسي  پرولتاريا )

توانند ماهيت  ترين اشخاص مي سازد. تنها نادان را غيرممكن مي كامل طبقه كارگر

عيني، ( 8) ".حال عملي شدن است ناديده بگيرند كراتيك را كه دروبورژوايي انقالب دم

ده ، موسي و تصاد شر  آگاهي است. در همين دو عبار كند، اق ذهني را تعيين مي

بارور و سياسي لنين سنگيني  شرالملل دوم كه بر  فرمان تعالير ماترياليستي بين

 . تكرد، نهفته اس مي

از  پيشمايه بلشويسر  يعني شعاري كه تان"ي انقالبي پرولتاريا و دهقانان ديكتاتور

ينيسر آغازين را در خود منعكآ بود، تمام ابهاما  لن - "بلشويسر قديمي" -تنگ 

 . كند مي

ها متماي   از استرات ي منشويككه به شيوه اي راديكال نوآوري عميقاً انقالبي لنين )

شود،  قدر  كارگران و دهقانان بيان مي گرايانه پذير و واق  ر شعار انعطاط( داست

ص وزن مشخ ن( كه در آكه تروتسكي عنوان كرد رنان) "تبري"شعاري با مشخصه 

ديكتاتوري "دار  . از طرط ديگر، اصطالح تناقصهر طبقه از قبل تعيين نشده است

هايي است كه ماركسيسر  كيشي و حضور ملمو  محدوديت شانه راستن "وكراسيدم

وكراتيك، يعني بورژوايي است، . انقالب فق  دمكرد گذشته بر لنين تحميل مي"

از  ضرورتاً"گويد  كننده مي   آنچه كه لنين در اين قطعه روشنفرضي كه بر اسا پيش

كسيستي كه نوع فلسفه ماريعني آن  "شود كل فلسفه ماركسيستي حاصل مي

وكراسي سوسيال دم"پردازان ترياني كه روزگاري  و ساير نظريه، پلخانوط كائوتسكي

 ( 0). كردند شد، درك مي ناميده مي "انقالب

عنوان مدلي براي انقالب روسيه  رسمي كمون پاريآ در دو تاكتيك بهنفي صريح و 

ت تحليلي اين شناختي دارد كه ماهي ديگري است كه حكايت از مان  روش درونمايه
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ه اين دليل به راه خطا رفت ، كمون بآورد. بنا به نظر لنين به بار مينوع ماركسيسر 

نقالب سوسياليستي تماي  قائل كراتيك و اوقادر نبود ميان عناصر انقالب دم"رون 

ميان وظايف مبارزه براي تمهوري و وظايف مبارزه براي سوسياليسر "رون  ."شود

مولف( نبايد مانند  –دولت موقت انقالبي آتي رو دولت ما ) . از اينسر درگر مانده بود ..

بعداً خواهير ديد كه اين نكته دقيقاً يكي از آن مسائل  (69) "دولت كمون باشد.

در آوريل  "بلشيويسر قديمي"ي دردناك نگري بود كه لنين پيرامون آن با بازدشوار

 مجبور شد. 6067

  

 7374گسست 

ارگان سوسيال سخه روزنامه به پيش )به لنين ن 6064او   هنگامي كه در رهارم

ه اعتبار تنگي در ها ب دادند كه خبر راي دادن سوسياليستكراسي آلمان( را نشان ودم

اين  "تعل و دروغ سرفرماندهي آلمان است. اين"، اظهار كرد، آن درج شده بود

دفاع "ه پلخانوط از ن در مورد پذيرش اينكنظير امتناع لجوتانه لنيداستان معروط )

( از يك سو توهما  لنين را در مورد سوسيال روسيه ت اري حمايت كرده است "ملي

لل الم هنگام روبرو شدن با ورشكستگي بينو ني  حيرتش را  "ماركسيست"وكراسي دم

را نشان  "كيشان سابا راست"، شكاط ميان او و و از سوي ديگ ،كند دوم روشن مي

. فاتعه تهارم او  از نظر لنين نشانه ندپرست شده بود ندهد كه سوسيال ميه مي

رسمي درار انحطا  شده است.  "كيش راست"عي بود حاكي از اينكه ماركسيسر قاط

هاي  فرض لنين را به بازنگرشي ژرط از پيش كيشي، ورشكستگي سياسي اين راست

وم در ل داالم ناتواني بين"پلخانوط وادار كرد.  –فلسفي ماركسيسر كائوتسكي 

خيانت ب رگي را  نخستين روزهاي تنگ موتب شد كه لنين بنيادهاي نظري رنين

رسد كه علل دقيا سوق لنين از  روزي اين ضرور  فرا مي  (66) ".به انديشه نشيند
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شود. تمايل ساده به رتعت ( منطا هگل بررسي به )مطالعه 6064شوك روحي او  

عدم ف و شهودي روشن حاكي از اينكه ؟ و يا كشهاي انديشه ماركسيستي به سررشمه

 ؟ الملل دوم بوده است شناسي ماركسيسر بين درك ديالكتيك پاشنه آشيل روش

يالكتيك ماركسيستي لنين با اين )مطالعه( علت هر ره باشد، شكي نيست كه ديد د

اي است كه لنين به  ر، متن خود دفترهاي فلسفي و نامه. گواه اين امعميقاً تغيير كرد

( به 6064دسامبر 67)، كمي بعد از پايان مطالعه علر منطا 6065د رهارم ژانويه تاري

اگر هنوز وقت باقي است، "ا  گرانا  فرستاد و تويا شد كه دبير ويراستار انتشار

و به  (62).بخش مربو  به ديالكتيك انجام دهددر مقاله كارل ماركآ( در هايي ) تصحي

خرين را كه هفت سال بعد، در يكي از آر ،نبود "شوقي گذرنده"رو اين  هيچ

مجله  "سردبيران و نويسندگان"، (6022)، در باره اهميت ماركسيسر مبارزهايش نوشته

ن ارادنوعي انجمن دوست"تئوريك ح ب )زير پررر ماركسيسر( را دعو  كرد تا 

 مطالعه منظر ديالكتيك هگلي از". لنين ل وم "ماترياليست ديالكتيك هگي باشند

، منتخب مجله"كرد كه در  كرد و حتي مطرح مي را تاكيد مي "ه ماترياليستيديدگا

ي تفسير و با آوردن ماال از اي ماترياليست آثار اصلي هگل راپ شود و به شيوه

ها نوشته  ، شرحي بر آنركآ ديالكتيك را به كار بسته استهايي كه ما شيوه

 (63)."شود

الملل دوم وتود  در ماركسيسر بين هايي( و يا دست كر ره نگرشره گرايشاتي )

 داد؟ كه به آن خصيصه پيش ديالكتيكي ميداشت 

ديالكتيكي ماركآ و ماترياليسر  اوالً گرايش به از بين بردن تماي  ميان ماترياليسر -7

. ماالً با اين ديد، آدمي و متافي يكي هلوتيو ، فويرباخ و غيره "عاميانه"، "عهد عتيا"

ت هايي در باره "انگي  زير را بنويسد: در  نست سطور حير توا مال پلخانوط مي

اند، بلكه صرفاً هاي بنيادي فلسفه فويرباخ نفي نشده كدام از ايدهماركآ هيچ "باخفوير
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ر تهتي كه منطا اند .... ديد ماترياليستي ماركآ و انگلآ د تصحيح كرده ها را آن

كه پلخانوط از  تر آن ! تالب"استص ساخته، پرورانده شده باخ مشخدروني فلسفه فوير

 كند كه در قرن هيجدهر به اين علت انتقاد ميهاي فرانسوي  باخ و ماترياليستفوير

 (64). آليستي بوده است قلمرو تاريد، ديدشان بسيار ايده

ايش باوري اقتصادي مكانيكي كه از گرتقليل ماترياليسر تاريخي به تبر گرايش به -2

است. ماالً، كائوتسكي  "ذهني"هميشه علت  "عيني"آن  شود و در نخست ناشي مي

پيروزي( ريرگي پرولتاريا و )"كند كه  ناپذيري بر اين نظر تاكيد مي به نحو خستگي

ياليستي از تحقا كافي شراي  نخستين تامعه سوس پيشتواند  انقالب اتتماعي نمي

بنا به نظر  "؟ شراي  ذهني ريست". "به وقوع پيوندد نييعني شراي  اقتصادي و ذه

اين "شوند؟  . اين شراي  رگونه خلا مي"سازمان، انضبا  و توان آگاهي"كائوتسكي 

بخشد. نتيجه اخالقي تاريد:  ميها را تحقا  كه آن "است داري وظيفه تاريخي سرمايه

داري توليد به مي ان بااليي از پيشرفت دست يافته  فق  در تايي كه نظام سرمايه"

داري اب ار  ادي به كمك نيروي مردم، دگرگوني مالكيت سرمايهشراي  اقتصباشد، 

  (65).سازد يد را به مالكيت اتتماعي ممكن ميتول

با آن مراحل متفاو   تالش براي تقليل ديالكتيك به تكامل دارويني كه مطابا -9

كنند  داري، سوسياليسر( از ترتيبي پيروي مي ايه، سرمداري، فئوداليسر تاريد بشر )برده

كائوتسكي ماركسيسر را به . ماالً به دقت تعيين شده است "قوانين تاريد"كه بر اسا 

 ،در واق  (61) .كند تعريف مي "كامل ارگانيسر اتتماعيپ وهش علمي ت"عنوان 

علت نيست كه  بود و بيداروين  دار طرطكه ماركسيست شود  كائوتسكي قبل از آن

توصيف كرده  "شناسي .. زيست -اريخيت -ماترياليستي"شاگردش بريل، روش او را 

 است .
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كه در اظهارنظر تالب پلخانوط  "قوانين تاريد"باورانه از  برداشت انت اعي و طبيعت -4

( نقض تمام اما اين )انقالب"قالب اكتبر به عيان نمايان است: اناز شنيدن اخبار  پآ

 !"وانين تاريد استق

هاي  با ناهمساني "مج ا و تداگانه" يها بازگشت به روش تحليلي، درك صرط اب ه -5

ها، برنامه  توده –؛ ح ب انقالب سوسياليستي –؛ انقالب بورژوايي آلمان –: روسيه ثابت

 . برنامه حداكار و غيره –حداقل 

روشن است كه هر كائوتسكي و هر پلخانوط به دقت آثار هگل را خوانده و مطالعه 

هاي تحولي و  ، هگل را در نظامور گفتين ط، اگر بتوان اها اما آن ،كرده بودند

 . نكرده بودند "حل"و  "تذب"تبرباوري تاريخي پيشين خود 

زه توانست در برابر ماركسيسر ( منطا تا ره انداهاي لنين از )يا در باره يادداشت

 ؟ پيشاديالكتيكي، رالشي را شكل دهد

ماترياليسر "يعني  "خرفت"ياليسر كند كه ماتر اوالً، لنين بر شكافي تاكيد مي -7

كند كه بر  از ماترياليسر ماركسيستي تدا مي را "، مهجور و خاممتافي يكي، ناباليده

. از تر است آليستي ن ديك يعني ديالكتيكي، ايده "هوشمند"عكآ به ماترياليسر 

ر هگل كند كه ررا در باره منطا كبي نين به شد  از پلخانوط انتقاد ميل ،همين رو

مطلبي ننوشته  "اساساً  در باره ديالكتيك به عنوان شناختي فلسفي ،يا به عبارتي"

  (67). ر عاميانه، كانت را نقد كرده است، با ديدگاه ماترياليس، و به تاي روش هگلاست

اي  رو، صرفاً لحظه ، از اينعلت و معلول"يابد:  لنين دركي ديالكتيكي از عليت مي -2

شمول(، پيوستگي دو سويه  پيوستگي )تهانابستگي دو سويه تهان شمول، است از و

زند كه هگل با آن  هر تائيد بر فرآيند ديالكتيكي ميدر همان حال م "رويدادها... 

ها را از بين  سويگي آن كند و يك ذهني و عيني را حل مي "شخص و مجردتضاد م"

  (68). برد مي
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اشت ديالكتيكي از گرايي عاميانه و برد داشت تحوللنين بر تفاو  عمده ميان بر -9

نخستين )برداشت( ]تكامل به عنوان كاهش و افرايش، به "كند:  تكامل تاكيد مي

ان وحد  تكامل به عنوعنوان تكرار[ مرده، بيرنگ و خشك است. دومين )برداشت( ]

، "دگرساني به ضد"، "، گستگي در پيوستگي"ها تهش"اضداد[ به تنهايي كليد 

 (60) ".گذارد ر اختيار ميرا د "كهنه و ظهور نوويراني "

 "واره كردن آن ، ساده و بتمطلا ساختن مفهوم قانون"همراه با هگل در برابر  -4

نويسد كه  ( عالوه بر اين مي"قابل توته في يك مدرن !!!"اف ايد  كند )و مي مبارزه مي

 (29) ".قوانين، تمام قوانين، محدود، ناقص و تقريبي هستند"

هاي  له تماميت در تكامل كل مطلا لحظهكي را در مقوتوهر شناخت ديالكتي -5

 ي سود برد كها شناختي درت وه لنين فوراً از اين اصل روش (26).كند واقعيت درك مي

( به شد  از در اين ت وهلل دوم نوشته بود. وي )الم همان زمان با عنوان فروپاشي بين

تنگ  "عامل ملي"دن كند كه با پيش كشي انتقاد مي  "دفاع ملي"توتيها  ايده 

ين . تاكيد لنين بر اكند صلت امررياليستي تنگ را كتمان مي، خها با اتريش ضرب

، كند به درستي هرگونه بررسي منفرد اب ه را نفي مي"نكته است كه ديالكتيك ماركآ 

"نبه و به شد  تحريف شده است.تا يعني بررسي كه يك
طور كه لوكاچ  همان (22)

اميت، ي برخوردار است زيرا مقوله ديالكتيكي تما ز اهميت عمدهگويد اين موضوع ا مي

 گنجاند .  اصلي انقالبي را در علر مي

، بعضاً با مقوله هاي متفاو  واقعيت ثبو ، تفكيك و تضاد انت اعي لحظه ،تدايي

اي است كه نشان ديالكتيك نظريه"شود،  ا اين عبار  لنين حل ميتماميت و بعضاً ب

، ضداد را بيجان و متحجر بلكه زنده، مشرو ا فهر انساني نبايد ادهد .... رر مي

 (23).حرك و در حال نفوذ در هر درك كندمت
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ها  فلسفي يادداشت "در خود"ي مضمون بديهي است كه براي ما، در حال حاضر، بررس

. دشوار نيست كه رشته سرخ رنگي را بيابير از پيامدهاي سياسي آن اهميت داردتر  كر

، از نفوذ متقابل ترين حلقه زنجير امررياليستي قوله تماميت به نظريه ضعيفه از مك

كراتيك به انقالب سوسياليستي از برداشت ديالكتيكي واضداد به دگرگوني انقالب دم

 "عقب ماندگي اقتصادي"وسيه صرفاً بر مبناي عليت به نفي تعريف خصلت انقالب ر

غيره  و 6067در  "ستگي در پيوستگيگس"باوري عاميانه به  روسيه، از نقد تحول

لعه انتقادي و ، اين واقعيت بسيار ساده است كه مطاترين نكته . اما مهركشيده مي شود

الملل  يش بينك هاي شبه ماركسيسر راست ، لنين را از محدوديتبررسي انتقادي هگل

نطا شد، رهانيد. مطالعه م اش تحميل مي هاي نظري كه بر انديشه دوم و از محدوديت

ستگاه فنالند ، اب اري به دست لنين داد كه با آن تاده تئوريكي را گشود كه به ايهگل

قيود  ، از6067هاي مار  و آوريل  . لنين كه در ماهشد در پطروگراد ختر مي

ب نگاه  ماركسيسر پيش ديالكتيكي رها شده بود، زير فشار رويدادها توانست خود را سر

انقالب روسيه فق  "ناپذير كه  اعده انت اعي و انعطاطياسي اين قاز شر پيامدهاي س

دي مستعد انقالب سوسياليستي ، روسيه از لحاظ اقتصاتواند انقالب بورژوايي باشد مي

. لنين وقتي كه اين قدم قاط  و نهايي را برداشت، خود را مكلف خالص كند "نيست

 اتي گذار به و. ره اقداماز زاويه عملي، مشخص و واقعي كردبه بررسي مسئله 

مورد قبول اكاريت مردم يعني تواند  سازد و مي سوسياليسر را در واقعيت ممكن مي

 ؟ و دهقان واق  شود هاي كارگر توده

 

 

 7371تزهای آوریل 
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مار   21تا  66تر بين  در ماه مار  يا دقيا "ت هاي آوريل"حقيقت اين است كه 

اده شد. تحليل دقيا اين دو سند ز "هايي از دور نامه"يعني ميان سومين و پنجمين 

ت واقعي دهد تا حرك منتشر نشدند( به ما اتازه مي 6067كه در ضمن در سال )

تواند به  وسيه مي. او به اين پرسش اصلي كه آيا انقالب رانديشه لنين را درك كنير

دهد: در نخستين  گذار به سوسياليسر دست ب ند، دو گونه تواب مي اقداماتي براي

كند، در نامه دوم )نامه پنجر( تواب تديدي  ( پاسد سنتي را تكرار مي)نامه سومنامه 

 . دهد مي

نشدني دارند، لنين  اند كه تناقضي حل در نامه سوم، دو موضوع كنار هر رديف شده

هد كه براي پيشبرد انقالب د در زمينه كنترل توليد و توزي  مياقداما  مشخصي را 

يسر يا ديكتاتوري كند كه اين اقداما  هنوز سوسيال تاكيد ميناپذير است. ابتدا  اتتناب

 "تيك انقالبي پرولتاريا و دهقانانكراوديكتاتوري دم"ها از حدود  . آنپرولتاريا نيست

كند كه به عيان  كوتاه زير را اضافه مي  تناقض داراي . اما بالفاصله قطعهروند فراتر نمي

يعني زير سوال بردن صريح دهد  بود، نشان ميآنچه كه تازه گفته  ترديدش را در مورد

بندي نظري  طبقه "براي اين اقداما "موضوع، اين نيست كه  "كالسيك"ت هاي 

انقالب را در يابنده ، حاد و سريعاً رشد، بغرنجره بخواهير وظايف عملي . رنانبيابير

نجانير، اند، به زور بگ ي كه از قبل ساخته و پرداخته شدههاي تحت پروكراست نظريه

  (24).اير مرتكب اشتباه ب رگي شده

رسد  ست سياسي به اوج ميسشود و گ پان ده روز بعد، در نامه پنجر، اين ورطه طي مي

، به معناي گذار كنترل توليد و توزي  و غيره( در كليت و در تكامل خوداقداما  ) اين"

و يكباره بدون  تواند مستقيماً باشند. سوسياليسر در روسيه نمي به سوسياليسر مي

كامالً قابل  وان نتيجه رنين اقداما  انتقاليعن ، اما بهاقداما  گذرنده تحقا پذيرد

در پي آن نيست كه از لنين ديگر  (25) ".تحقا و به تمام معني ضروري است
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( ها را ديگر نه به عنوان )اقداما  و آن ،نداين اقداما  سر باز ز "بندي نظري طبقه"

 كند.  نوان گذار به سوسياليسر تعريف ميبه ع بلكه ،كراتيكودم

ها تالش  آنطرح قديمي وفادار مانده بودند ) پتروگراد به يها ، بلشويكبا اين حال

آزاد را روي تحت  ، فتح نشده وكردند كه انقالب روسيه، اين دخترك مهار نشدني مي

خوش كرده  گرانه خود تا و در سكو  حساب اي متحجر دراز كنند( پروكراست نظريه

ايت مشرو  خود را از دولت موقت )كاد ( . پراوداي پان دهر مار  حتي حمبودند

. بر طبا اظهار نظر اعالم كرد "تنگد كه بر ضد ارتجاع و ضد انقالب مي تا تا آن"

ها به اين توافا  ما با منشويك"، 6067ها، شلياپنيكف، در مار   صادقانه رهبر بلشويك

سبا  فئودالي هستير كه به گذار از مرحله اضمحالل منا رسيده بودير كه در حال

 (21). "هاي بورژوايي پديد خواهد آمد مختص حكومت "هاي آزادي"تاي آن، همه نوع 

، خطاب به انبوه ا را از شنيدن نخستين كلما  لنينه توان حير  بلشويك اكنون مي

كه فراخواني براي مبارزه  ،ن در ايستگاه فنالند در پطروگرادكارگران، سربازان و ملوانا

 (27)براي انقالب سوسياليستي بود، درك كرد.

 زالشيكيرا مطرح كرد كه به قول  "ت هاي آوريل"ين در شب سوم آوريل و روز بعد، لن

بلشويك، عضو كميته پتروگراد، مانند تركيدن بمب صدا كرد. عالوه بر اين، در هشتر 

را با سي ده راي مخالف در برابر دو راي كميته پتروگراد ت هاي لنين  ، همينآوريل

تا  "ت هاي آوريل"بايد اين نكته را ني  گفت كه  (28)موافا و يك راي ممتن  رد كرد. 

گرفته  "هايي از دور نامه"هايي است كه در پنجمين  گيري از نتيجه نشيني حدي عقب

آورده سوسياليسر سخن به ميان . در ت هاي آوريل صريحاً از گذار به شده بود

ور شد تا رسد كه لنين به خاطر حير  و سردر گمي رفقايش، مجب شود. به نظر مي نمي

از گذار ميان نخستين مرحله  "ت هاي آوريل"حدي نظراتش رامالير كند. در واق ، 

 "قانان فقير بدهدكه بايد قدر  را به پرولتاريا و اقشار ده"انقالب و دومين مرحله 
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تضاد  اين بحث ال اماً با نظر سنتي بلشويسر قديمي در اما ،آورد سخن به ميان مي

 به تاي كل دهقانان كه بديهي است بسيار مهر "اقشار دهقانان فقير"نيست )ت  ذكر 

گر سوسياليستي ؟( كراتيك يا ديوفق  دماست( رون مضمون وظايف اين قدر  )

سوسياليسر  وظيفه فوري ما برقراري"كند كه  تعريف نشده است. لنين حتي تاكيد مي

تماعي و توزي  نيست فق  بايد كنترل شوراهاي نمايندگان كارگران را فوراً بر توليد ات

مضمون اين كنترل  انعطاط كه در آن وي گي قابلاظهار نظري  "كاال برقرار سازير

اي تمهوري شوراها، تنها كمون به عنوان مدلي بر -دولت  (20). تعريف نشده است

د ، كه در برداشت قديمي بلشويكي از آن تجديكر با صراحت اي است، دست درونمايه

 : نظر شده است و اين دو علت دارد

 "ايجاد"عنوان نخستين تالش براي  طور سنتي به، كمون به در ادبيا  ماركسيستي -7

 . كتاتوري پرولتاريا تعريف شده بوددي

خواستند  ه ميت كارگراني توصيف كرده بود ك، كمون را به عنوان دولخود لنين -2

زمان تحقا بخشند. به اين دليل بود  كراتيك و سوسياليستي را به طور هروانقالب دم

از كمون انتقاد كرده بود و به  6095، زنداني ماركسيسر گذشته، در سال كه لنين

، آن را به عنوان الگو سرمشا قرار 6067دليلي مشابه، لنين، ديالكتيسين انقالبي در 

كند كه نخستين مقاال   ي. اچ. كار مورخ است كه تاكيد ميحا با ا ،رو داد. از اين

، هر رند در كرد يت مياز گذار به سوسياليسر حكا"لنين بعد از ورودش به پتروگراد 

لنين در ماه آوريل، به تناسب تلب نظر   (39) ".ها اين نكته به صراحت نيامده است آن

تري  نظراتش را با صراحت بيش اش، ي پاييني ح ب بلشويك به خ  سياسيها رده

بلشويسر "شد: باز نگرش  كار خصوصاً حول دو محور انجام مي. اين كرد بيان مي

. متن اصلي در مورد اين موضوع، ت وه انداز گذار به سوسياليسر ائه رشرو ار "قديمي

ر تا ها كه از هشت هايي در باره تاكتيك نه رندان معروفي است به نام نامهكورك و 
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خش يابير كه رر هر آوريل نوشته شده است. در اين ت وه عبار  كليدي را ميسي د

بلشويسر "الش را با آنچه كه در تاريخي لنين و ني  گسست قطعي، صريح و راديك

كسي كه امروز فق  از "كند:  بندي مي بيش از حد عمر كرده بود، تم  "ميقدي

اده است و بر اسا  اين افتكند، از زمان عقب  وكراتيك صحبت ميديكتاتوري دم

آن است كه به موزه  كند، اين فرد س اوار واقعيت، عمالً موض  خرده بورژوايي اتخاذ مي

هاي  بلشويك"پيش از انقالب سررده شود )به اين موزه  "ويكيبلش"هاي  تيقهع

خود در برابر كه از  ، در حاليلنين در همين ت وه  (36) .توان گفت( هر مي "قديمي

كند كه قدر   كند، اعالم مي سوسياليسر دفاع مي "بالدرنگ"برقراري تمايل به 

ها و  كنترل بانك"گذرد، ماالً ز مراحلي ميا "براي رسيدن به سوسياليسر"شورايي 

، اما گامي است به سمت ها در يك بانك هنوز سوسياليسر نيست ادغام همه آن

  (32)."سوسياليسر

ها و  ، با عبارا  زير وته تماي  منشويكشر كردآوريل منت 23اي كه در  لنين در مقاله

ياليسر هستند، گمان كه طرفدار سوس با اين"ها  : منشويكها را تعريف كرد بلشويك

 ".حقا آن زودر  استكنند كه فكر كردن در باره آن و اقداما  عملي براي ت مي

كه در عمل  شوراها بايد بالدرنگ به اقداماتي دست ب نند"كنند كه  ها فكر مي بلشويك

  (33). پيروزي سوسياليسر را تحقا بخشند تا ،واقعيت پذيرند

، اقداماتي را ره معنايي دارد؟ لنين به وي ه "دنا اقداماتي كه در عمل واقعيت پذير"

هاي  كارگران كه توده ، يعني نه تنهامردم است مدنظر دارد كه مورد حمايت اكاريت

قالب پيش هاي نظري تحميلي  حدوديتدهقان هر مورد نظر است. لنين كه از م

رها  "نيستپذير  ه سوسياليسر از لحاظ عيني واقعيتانتقال ب"ديالكتيكي يعني اينكه 

اتتماعي به منظور  –شده بود، از آن به بعد مشغول بررسي شراي  واقعي، سياسي 

اش در  رو در سخنراني شده بود. از اين "مراحل پيشروي به سوي سوسياليسر"تضمين 
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گرايانه و  اي واق  (، مسئله را به شيوهآوريل 20-24شتمين گنگره ح ب بلشويك )ه

  :مشخص مطرح كرد

 "برقراري"توانير هوادار  هاي عملي صحبت كنير .... ما نمي ما بايد از اقداما  و گام"

رد تشكيل يافته است . اكاريت مردم روسيه از دهقانان و مالكين خُسوسياليسر باشير

توانند به  ها ره اعتراضي مي . اما آنوته خواستار سوسياليسر نيستنديچ كه به ه

 ها شود؟ آن شان مي شند كه موتب بهبود داراييتاسيآ بانك در هر دهكده داشته با

. ما بايد اين اقداما  را در سراسر كشور توانند داشته باشند اين كار نمي مخالفتي با

سوسياليسر در  "برقراري" (34) ".تقويت كنير در باره اين نياز را توصيه كنير و آگاهي

ه اراده اكاريت مردم است. علي "از باال"به معناي تحميل فوري سوسياليسر اين متن، 

هاي دهقاني براي اقداماتي مشخص، با  لنين، بر عكآ، خواستارتلب حمايت توده

 ياليستي است كه قدر  شوراها را )به رهبري كارگران( ممكنخصيصه عيني سوس

آوري شبيه به موضعي است  تر، به نحو حير  سازد. اين برداشت، با درتاتي پائين مي

اريا كه از سوي كرد: ديكتاتوري پرولت از آن دفاع مي 6095كه تروتسكي از سال 

وكراتيك به انقالب وقفه از انقالب دم موتب پيشروي بي"شود  دهقانان حمايت مي

، لنين را "بلشويك قديمي"، ت نبود كه كامنفرو بي عل . از اين"شود سوسياليستي مي

 (35)دانست ...  "تروتسكيست" 6067در آوريل 

 
 گیری  نتیجه

مشي سنت  در نظريه و خ  "گسست"بيانگر  "ت هاي آوريل"شكي نيست كه 

. با اين حال، اين موضوع هر حقيقت دارد كه لنين از بلشويسر قبل از تنگ است

و تعميا راديكال انقالب را بدون بورژوازي و دهقانان ) د انقالبي پرولتاريااتحا 6095
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كه در  "بلشويسر تديد"، رو ( تبليغ مي كرده است از اينليبرال يا حتي عليه آن

 است . "بلشويسر قديمي"و فرزند  مشروع  زاده شد، وارث 6067آوريل 

لنينيسر "ها، گسست فلسفي با  داشت انكار كرد كه يادتوان  از طرط ديگر، اگر ره نمي

ر سياسي قبل از هاي عملي كه لنين در آثا است، اما بايد تصديا كرد كه شيوه "آغازين

از نظرا  پلخانوط و كائوتسكي بود. و تر  كرد، بسيار ديالكتيكي تنگ خود ارائه مي

اير بگوئير كه  تمالي، ما به هيچ وته قصد نداشتهتعبير احدست آخر براي پرهي  از سو

از منطا هگل استنتاج كرده است ... اين ت ها محصول تفكري  را "يلت هاي آور"لنين 

، وضعيت عيني نه در مواتهه با اوضاع تديدي است: تنگ تهانيگرايا البي و واق انق

، ظهور انقالب فوريه، شكست سري  ت اريسر، بي كه اين تنگ در اروپا خلا كردانقال

سازد: تحليل  ر روش لنين را ميري ي است كه توهگير شوراها. ت ها نتيجه آن  رشر

لنين كمك كرد تا خود را از . مطالعه انتقادي هگل به مشخص از شراي  مشخص

كيشي پيشاديالكتيكي  خته و پرداخته شده يعني شبه راستاي انت اعي و سا نظريه

وم و . در اين مفهاين تحليل مشخص دست و پا گير بودالملل دوم برهند كه براي  بين

بير در ، از مطالعه منطا كتوان از سفر تئوريك لنين مفهوم است كه ميفق  در اين 

اي ياد كرد كه براي  طلبانه راني مبارزه تا سخن 6064اي در برن در سرتامبر  كتابخانه

، در ايستگاه فنالند در پطروگراد انجام شد و 6067نخستين بار در شب سوم آوريل 

  ".تهان را حير  زده كرد"
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  :ها یادداشت
1- Nikolai N.Sukhanov,TheRussianRevolution of 1917 

(paris:Stock,1965),Chap.1(Fr.pp.139,140,142) 

2-Ibid,p,143 

3- VI.Lenin,onourRevolution(on theMemoris of     
N.Sukhanov).(Fr.euvres,vol.23,p.489) 

 

4-V.I.Lenin, philosophical Notebook, in Collected Works(herafer CW), 

vol38, p.41. 

5. V.I.Lenin, Celected Works, vol2, p.432-433. 

 .51 لنين دو تاكتيك در سوسيال دموكراسي، ص -6

 .48و  40 تا، ص همان-7

 ره به اين .هستند معتقد روسيه انقالب بورژوايي خصلت به كامال ها ماركسيست

 اصالحا  كه معناست اين به "روسيه انقالب بورژوايي خصلت پذيرش"معناست؟

 به بدل روسيه براي كه اقتصاديي و اتتماعي اصالحا  و سياسي نظام در دموكراتيك

 شود؛ نمي بورژوايي حكومت يا داري، سرمايه نابودي متضمن است، شده ضرور  يك

 نه و اروپايي سري ، و وسي  رشد براي را زمينه بار اولين براي اصالحا  ينا برعكآ

 در را امكان اين بار اولين براي اصالحا  اين .آورد مي فراهر داري هسرماي آسيايي

 «.كند حكومت طبقه يك عنوان به تا گذارد مي بورژوازي اختيار

 .تا همان -8

 كتاب در و بود آهنين قانون اين برابر در استانا (تنها تقريبا يا) تنها تروتسكي -9

-بورژوايي تماهي دگرِ از هك بود كسي نخستين(1906) اندازها رشر و نتايج

 تويي مصاله خاطر به حال اين با .رفت فراتر روسيه آتي انقالب دموكراتيك

 .ماند باقي تاثير بي ديدگاه اين ش،ا سازماني

 .89-86 لنين دو تاكتيك در سوسيال دموكراسي، ص -69

.30 روژه گاردوي، لنين، ص-66

 .49 تا، ص همان-62

 .117-18ص،#تلدآثار منتخب، -63

 .دهند نشان ارزش بي را پير لگه لنين اتوريته با كه است اين است مرسوم امروزه
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 .22-26ص گئورگ پلخانف، مسايل بنيادي ماركسيسر، ص-64

 به يا .است شده برگرفته فويرباخ نظريه از مستقيما شناخت درباره ماركآ نظريه

 به ماركآ كه...است اخفويرب اين نظريه كه ربگويي توانير مي صريحا حتي عبارتي،

 «.است بخشيده تر عميا معنايي آن به عام اي شيوه

.87تا 685كارل كائوتسكي، انقالب تتماعي، ص ص -65

 [مولف.است متفاو  كمي آنجا در انگليسي ترتمه]

 بر را عاميانه گرايي تحول اصول، در كر دست پلخانوط، ديگر طرط ازمساله ارضي. -61

  .27 مساله ارضي ص .است كرده نقد هگل منطا علر اسا 

.670،271،277هاي فلسفي، ص ص  و.اي لنين، يادداشت-67

 .650،687،219تا ص ص  همان-68

 .319 تا، ص همان-60

 .656 ص تا، مانه-29

 .268، 601، 676 رنين ص ص هر ،657-658 تا، ص ص همان -26

 .235 ص، 26 و.اي. لنين، فروپاشي انترناسيونال دوم، تلد-22

.23ص، 26دكارل ماركآ، تل و. اي. لنين،-23

.33ص،26هاي از دور، تلد و. اي. لنين، نامه-24

.346تا، ص همان-25

.65وسيه،  تلد يك، فصلاريد انقالب رلئون تروتسكي، ت-21

.173، ص"زندگي لين"نگاه كنيد به ط. سوميلوط، -27

 در لنين نطا نخستين از يكبلشو برويچ بونچ تندنويسي يادداشت به نينر هر

 تا ، آخ به تا سوسياليستي، انقالب براي بايد شما:»كنيد رتوع آهن راه ايستگاه

 «!سوسياليستي انقالب باد زنده .كنيد مبارزه پرولتاريا كامل پيروزي
In G.Goilikov, La revolution d,October, 1966. 

. و اي. اچ. كار انقالب 64صل تلد يك، ف اريد انقالب رووسيه،لئون تروتسكي، ت-27

.77روسيه، تلد يك ، ص 
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 انقالب ت  ري ي روسيه انقالب كه نداشت اعتراضي رداشتب اين به كآ هيچ»

 و محكر ايي آموزه رهارروب برداشت، اين. باشد توانست نمي و است نبوده بورژوايي

 اين در رو، ناي از .شد مي ندهاگنج آن در بايد "سياسي"مشي خ  كه بود قبولي مورد

 موقت دولت آن اسا  بر كه كرد پيدا كننده قان  دليلي شد مي زحمت به رهارروب

 اهاشور به قدر  انتقال كردست يا و كرد طرد فورا بود، بورژوايي ترديد بدون كه را

 "دموكراتيك"صلح مشي خ  تعقيب الاقل يا و كرد مطرح بود پرولتري اساسا كه را

 دوش به كار اين .پرداخت ملي شكست و داخلي تنگ يغتبل به و كرد محكوم را

 «.كرد خرد را رهارروب اين طرفدارانش، زده حير  رشمان مقابل در كه افتاد لنين

 .335، ص نگاه كنيد به تاريد انقالب روسيه رنين و هر

 اين ح ب عضو هر براي ...باشد بقورزوايي انقالب فق  بود قرار اتي انقالب»

 تا درست آن ثابت و دايمي شعار ،ح ب رسمي نظر اين .بود اتباري فرضي پيش

 «.داشت دوام ني  آن از بعد كمي حتي و 1917 فوريه انقالب

20. V.I.Lenin, Celected Works, vol2, p.45. 

.82اي. اچ. كار، انقالب بلشويكي، ص-39

.46و35ص،24ها، در مجموعه آثار، تلد هاي درباره تاكتيك لنين، نامه-36

 

 انقالب اينكه يعني است گرفته الهام قديمي بلشويسر از كه كامنف رفيا نظر آيا

 كهنه نظر ينا نه، ميگيرد؟ نظر در را واقعيت اي است، نشده كامل هنوز دموكراتيك

 از را آن بكوشير كه است فايده بي .است مرده .نيست خور به درد به ديگر .است شده

 «.كنير زنده نو

 .44ص تا،  همان -32

 .80، ص. 24.و اي. لنين، اح ا سياسي در روسيه و وظايف پرولتاريا، تلد -33

 .246تا ص  همان -34

 . رهارم. لئون تروتسكي، انقالب مداوم، فصل سوم-35
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 انقالب مداوم

 اندازها"مارکسیسم تروتسکی در کتاب "نتایج و چشم
 میشل لووی

 تهرانی دقامترجم : ص
 

 "هااندازنتايج و رشر"او  ي انقالب مداوم تروتسكي، آن طور كه در رسالهنظريه

هاي سياسي در انديشه حلانگي ترين راه( بيان شده، يكي از شگفت6091)

هاي رود. تروتسكي با كنار گذاشتن مرحلهماركسيستي در آغاز قرن بيست به شمار مي

و با -بورژوا دموكراتيك و سرآ سوسياليستي است كه نخستين آن -تاريخي مج ا  

ي روسيه، در طرح امكان تبديل انقالب دموكراتيك به انقالب پرولتري در انقالب آينده

كند، بلكه به بيني ميفرآيندي مداوم، نه تنها استرات ي انقالب اكتبر را پيش

دورين، كوبا و در شود كه به روندهاي انقالبي در رين، هندستآوردي كليدي نايل مي

هاي خاص رساند. اگرره اين نظريه از كمبودها و نقصانساير نقا  تهان ياري مي

از مرگ  "ماركسيسر ارتدوكآ"هايخود برخوردار است، اما در مقايسه با نظريه

داري از خود نشان هاي پيراموني سرمايهتري با تامعه، انطباق بيش6067انگلآ تا 

 داده است. 
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توان در آثار ماركآ و انگلآ سراغ كرد. در يده انقالب مداوم را در واق  ميرد پاي ا

در آلمان استبداد زده و عقب افتاده هنوز به سرانجام  6848-6859كه انقالب حالي

ها از مار  ي كمونيستهاي خود با اتحاديهنرسيده بود، ماركآ و انگلآ در بحث

كنند و عمل به بعد، به اتحاد نامقد  بورژوازي و حكومت مطلقه اشاره مي 6859

مشترك كارگران و اح اب دموكراتيك و خرده بورژوا را مورد تحسين و ستايش قرار 

 دهند. مي

هنگامي كه خرده "ورزيدند: ي استقالل پرولتاريا اصرار ميماركآ و انگلآ اما بر تنبه

ي تر پايان دهد ...  مناف  و وظيفهرا با سرعت هرره تمامخواهد انقالب بورژوازي مي

كه طبقا  مالك از تايگاه ما اين است كه از انقالب مداوم دفاع كنير، تا تايي

حاكميت به زير كشيده شوند، تا هنگامي كه پرولتاريا قدر  دولتي را تصاحب كند؛ و 

تمامي كشورهاي پيشرفته كه اتحاد كارگران نه تنها در يك كشور بلكه در تا تايي

تهان رشد كند و رقابت بين پرولترهاي اين كشورها متوقف شده و حداقل مواض  

 (   6كليدي توليد در دستان كارگران متمرك  شود.)

نتايج و "شود. اين سه قسمت كه در ت وه تروتسكي از سه قسمت اصلي تشكيل مي

 رند عبارتند از :گيبه طور مشروح مورد بحث قرار مي "ها رشر انداز

رشد بدون وقفه انقالب در يك كشور نيمه فئودالي، پآ از آن كه طبقه كارگر  – 6

 گيرد .قدر  سياسي را به دست مي

هايي به سوي اند و گامداريضرور  وتود نيروهاي پرولتري كه عليه سرمايه -2

 دارند.سوسياليسر بر مي

اي قالبي در پيكار براي بناي تامعهخصلت انترناسيوناليستي براي هر روند ان -3

 رود.سوسياليستي بدون طبقه و مالكيت خصوصي، امري ضروري به شمار مي
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اگرره نه با  -داريمانده پيرامون سرمايهايده انقالب سوسياليستي در كشورهاي عقب

هاي ماركآ در مورد  در آخرين آثار و نوشته -"انقالب مداوم"استفاده از اصطالح 

( و به همراه انگلآ در 6886شود: در نامه به ورا زاسوليچ )ني  مشاهده ميروسيه 

هاي اگر انقالب روسيه آغاز انقالب"(: 6882مقدمه راپ روسي مانيفست كمونيست )

تواند آغازي پرولتري در غرب باشد، غلبه شكل مالكيت كموني زمين در روسيه مي

 ( 2. )"ي كمونيستي توسعه باشدبراي مرحله

هاي هايي مال نيكوالين را در كمپ پوپوليستي و ماركسيستر ما نيمه ماركسيستاگ

هاي روسيه را كه همگي به قانوني مال پيوتر استرووه را كنار بگذارير بقيه ماركسيست

توانير به رهار دسته تقسير كنير. اين سوسيال دموكراسي روسيه تعلا داشتند مي

 رهار نظر عبار  بودند از :

-ي روسيه را بورژوايي ارزيابي ميها انقالب آيندهدگاه منشويكي: منشويكدي – 6

ها، اتحاد پرولتاريا با بورژوازي ليبرال نيروهاي محركه انقالب كردند. به زعر منشويك

پنداشتند روسيه يك كشور عقب مانده بربر است كه به فكرانش ميبودند. پلخانف و هر

ايي شدن احتياج دارد، قبل از آن كه پرولتاريا ي طوالني صنعتي و اروپيك مرحله

خود را  سوداي قدر  را در سر برروراند. تنها آن هنگام كه روسيه نيروهاي توليدي

داري پيشرفته و دموكراسي پارلماني گذر كند، توسعه داده و از مرحله تاريخي سرمايه

 شود. هر ميو شراي  سياسي مورد نياز براي يك تحول سوسياليستي فرا امكان

ها ني  انقالب روسيه ضرورتا بورژوا دموكراتيك ها: از نظر بلشويكديدگاه بلشويك – 2

دادند. بر طبا نظر لنين، تنها ها بورژوازي را در بلوك انقالبي قرار نميبود. اما بلشويك

پرولتاريا و دهقانان نيروهاي انقالبي واقعي بودند كه در اقدامي مشترك مي توانستند 

دانير  لنين ديكتاتوري انقالبي دموكراتيك را برقرار كنند. البته همان طور كه مي

 تغيير داد.  6067نظرا  خود را پآ از ت هاي آوريل 
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ها اگرره بر خصلت بورژوايي انقالب اذعان ديدگاه پارو  و رزا لوك امبورگ: آن – 3

كردند. انان فقير تاكيد ميداشتند ولي بر ه موني انقالبي پرولتاريا با پشتيباني دهق

سرنگوني سلطنت مطلقه ت اري ري ي از تاسيآ قدرتي كارگري كر نداشت هر آينه 

توانست از شد. اگرره اين دولت پرولتري نميتوس  سوسيال دموكراسي رهبري مي

 هاي يك دموكراسي بورژوايي فراتر برود.محدوده

نه تنها ه موني پرولتاريا و ضرور   ديدگاه تروتسكي: همان انقالب مداوم بود كه – 4

رنين امكان رشد و تحول انقالب گرفت بلكه هرتصرط قدر  را در نظر مي

 داد.دموكراتيك به انقالبي سوسياليستي را مورد مالحظه قرار مي

به  "اندازها نتايج و رشر"ي خودتاي تعجب بسيار است كه تروتسكي در رساله

كند كه  قبال به آن در مورد انقالب مداوم اشاره نمي هاي ماركآكدام از نوشته هيچ

آگاهي نداشته است. منبعي كه به  6859پرداختير. احتماال او از سخنراني  ماركآ در 

در دستر  تروتسكي بوده،  "انقالب مداوم"در مورد اصطالح  6095رسد در نظر مي

 Die قاله تحت عنوان اي از  فرانآ مهرينگ در مورد وقاي  روسيه است. اين ممقاله

Revolution In Permanez  در نشريه آلمانيNeue Zeit  به راپ رسيد كه ارگان

در روزنامه تروتسكي به نام  6095سوسيال دموكراسي آلمان بود. مقاله مهرينگ در 

اي به قلر لو داويدويچ به راپ ناكالو در پتروگراد  منتشر شد. در همان شماره مقاله

بين "داد:را مورد استفاده قرار مي "انقالب مداوم"اولين بار اصطالح رسيد كه براي 

 ."ي انقالبي مداوم قرار داردهدط آني و هدط نهايي يك زنجيره

دهد كه اين ماركسيست آلماني عليرغر اگرره مطالعه دقيا آثار مهرينگ نشان مي

گونه كه تروتسكي  استفاده از اين اصطالح، هوادار انقالب مداوم نبوده است. يعني آن

ي[ خود به كار برد، خود آن را به عنوان هسته ]اصلي نظريه 6091-6095در ت وه 

مفهوم انقالب مداوم به معناي گذار از انقالب دموكراتيك به انقالب سوسياليستي در 
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ها معنا و مفهوم نظريه تروتسكي را شود. مارتف رهبر منشويكن د مهرينگ ديده نمي

ت و رند سال بعد در كتاب خود، نگرش تروتسكي را انحراط از اصول به خوبي درياف

ي اي سوسيال دموكراسي روسيه قلمداد كرد. او به وضوح بين مقالهنظريه و برنامه

دانست و مقاله تروتسكي تماي  قايل بود كه آن را به مهرينگ كه آن را پذيرفتني مي

ح نيروهاي توليدي، دليل تهش از وظائف تاريخي و ناديده انگاشتن سط

 ناميد. آرمانشهرگرايانه مي

و به خصوص در  -عرضه شد  6095هايي كه در مقاال  گوناگون تروتسكي در ايده

بعدها در  -ي كمون پاريآهاي ماركآ در بارهاش بر ترتمه روسي نوشتهمقدمه

ثر يافته بس  يافتند. اين ااندازها به طور منسجر و نظامدر نتايج و رشر 6091

رسد لنين هر حداقل تا ها كتابي فراموش شده بود. حتي به نظر ميتسورانه تا مد 

آن را نخوانده بود. تاثير اين ت وه بر ماركسيسر آن دوران بسيار ناري  بود.  6067

رون يك پيشتاز، از زمان خود بسيار تلوتر بود و عقايد او تازه و تروتسكي هر

ها را مطالعه شدند و حتي رفقاي ح بي هر آنفته نميغيرعادي بودند و به راحتي پذير

 كردند. نمي

رگونه تروتسكي امكان يافت تا گره كور انترناسيونال دوم را باز كند، تعريف 

 "سطح نيروهاي توليدي"اقتصادگرايانه از ماهيت انقالب آينده در پيوند با  به را

هاي ت مي هد كه از آموزههاي انقالبي را مورد بحث قرار درالش بگيرد و امكان

هاي ماركسيستي رفت؛ در حالي كه در ميان تريانانقالب بورژوا دموكراتيك فراتر مي

 در روسيه، نفآ انقالب دموكراتيك مورد پرسش قرار نداشت.

رسد پيوندي بين روش ديالكتيكي و نظريه انقالبي وتود دارد. اوج دوره به نظر مي

ها ترين تالششاهد تالب 6025 -6095هاي ستر بين سالتفكر انقالبي در آغاز قرن بي

 ماركسي به عنوان اب ار شناخت و عمل است.  –در استفاده ديالكتيك هگلي 
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تروتسكي توان، هگل را نخوانده بود و شناخت او از نظريه ماركسيستي مديون 

 در مورد ماترياليسر تاريخي است. تروتسكي درآنتونيو البريوال هاي سخنراني

آثار البريوال را با  6803دهد كه رگونه در زندان در سال نامه خود، توضيح مي زندگي

بنا بر اين آشنايي تروتسكي با ديالكتيك  (4)برده است. خوانده و از آن لذ  مي ول  مي

شود كه از كمترين مي ان ارتدوكسي در انترناسيونال دوم از طريا كسي انجام مي

 برخوردار بود. 

ناپذيري عليه بريوال در مكتب هگلي شكل گرفته بود. او به طور خستگيعقايد ال

كرد كه در بين ماركسيسر ها و تريان ماترياليسر عاميانه مبارزه مينئوپوزيتويست

ايتاليايي )توراتي( رواج داشت. او از تمله افرادي بود كه عليه تفسير اكونوميستي از 

يالكتيكي از كليت و فرآيند تاريخي را نمود مفهوم دماركسيسر برخاست و سعي 

دوباره زنده كند. البريوال از ماترياليسر تاريخي به عنوان يك نظام نظري مستقل و 

هاي فكري ديگر فروكاست. توان آن را به مكتبكرد. نظامي كه نميخودكفا دفاع مي

پذيرفت نمي هاي مالنقطي راهاي ت مي را كنار گذاشته و فرقهرنين آموزهالبريوال هر

بنابر اين، نقطه شروع  (5)و بر گسترش و توسعه انتقادي ماركسيسر اصرار داشت. 

ستي انه بود كه البريوال در او برانگيخته بود.  تروتسكي درك ديالكتيكي، انتقادي و ت م

هاي تحليل ماركسيسر برتر و مافوق تمام روش"تروتسكي اين طور نوشت:  6091در 

 ".ها، بلكه تحليل رواب  اتتماعيتحليل متن گيرد. نهقرار مي

( متمرك  شوم كه methodologyخواهر بر پنج ركن مهر روش شناسي )تا ميدر اين 

ها استوار است. نظريه كه او را از ديگر نظريه انقالب مداوم تروتسكي بر روي آن

( 6067قبل از ها )ها تا بلشويكهاي روسيه از پلخانف تا لنين و از منشويكماركسيست

 سازد. مج ا و مشخص مي
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-ها  را مورد انتقاد قرار ميتروتسكي از منظرِ ديالكتيكي وحد  اضداد، بلشويك - 7

ديكتاتوري "دهد كه بر طبا منطا صوري بين قدر  سوسياليستي پرولتاريا و 

قايل به تدايي بودند. اين منطا انت اعي در تدل  "دموكراتيك كارگران ودهقانان

توان شود. دالئل پلخانف را ميتري مواته ميسكي با پلخانف حتي با حمله بيشتروت

 –ها تو خالي تقليل داد: انقالب بورژوايي است بنا بر اين ما بايد از كاد قيا  به يك 

-ي اعجابدفاع كنير.  تروتسكي در يك مقاله -ح ب بورژوايي طرفدار قانون اساسي

هاي شويك به طور صريح و روشن سياستمنرروانين انگي  در انتقاد از 

رروانين "گيرد: ها را به باد انتقاد ميپيشاديالكتيكي و كامال انت اعي منشويك

هايش را همان گونه بنا مي كند كه اسرينوزا اخالقش را، يعني به روش تاكتيك

 (6) ي هندسي.مساله

ارش در نياورد. اما البته تروتسكي يك فيلسوط نبود و تقريبا هيچ اثر فلسفي به نگ

-ي مفهوم مرحلهشناسي بحث در بارهي روشهمين رهيافت روشن او  از تنبه

 دهد. تري ميبندي]انقالب[ به ارزش كار او برتستگي بيش

( لوكاچ تاكيد دارد كه مقوله ديالكتيكي كليت، 6023) "تاريد و آگاهي طبقاتي"در  -2

رو شناخت به شمار انقالبي در قلر ي روش ماركآ يا در واق  اصل اساسيشالوده

سال پيش از آن نوشته شده بود بيان ديگر و  29نظريه تروتسكي كه  (1)رود.  مي

استانايي سخن لوكاچ در اين زمينه است. در واق  يكي از داليل اصلي برتري تفكر 

 انقالبي تروتسكي، اين واقعيت است كه او ديدگاه كليت را اخذ نمود و با اتكا به آن

داري و مبارزه طبقاتي را به عنوان يك روند تهاني مورد مشاهده قرار توانست سرمايه

، تروتسكي 6848مقاله السال در باره انقالب  6095اي بر راپ روسي دهد. در مقدمه

 پردازد:رنين به بحث مي

داري با به هر پيوستن تمام كشورها به هر، با  شيوه سرمايه     

ي وارهتمام تهان را به يك اقتصاد و اندام توليدي و تجار  خود



 میشل لووی

 631 

سياسي تبديل كرده است. )...( اين  بي درنگ به حوادث، خصلتي 

گشايد. آزادي مان ميبخشد و افا وسيعي را پيشا رويتهاني مي

سياسي روسيه به وسيله طبقه كارگر )...( آغازي براي انحالل 

ونه كه تاريد سرمايه داري در سراسر تهان خواهد بود؛ همان گ

 (9)شراي  عيني را براي آن فراهر ساخته است.

امكان اين  –داري در كليتش سطح بلوغ سرمايه –تنها با طرح مسئله به اين شكل 

هاي روسيه فراتر برود. انداز ماركسيستشود كه تروتسكي از ديدگاه و رشرفراهر مي

را زودر  مي دانستند .و هايي كه انقالب سوسياليستي براي روسيه همان ماركسيست

 به نوعي تبرباوري در عرصه اقتصادي ملي معتقد بودند.

تروتسكي به طور صريح و شفاط اقتصادگرايي غيرديالكتيكي را رد كرد. اين  -9

هاي اتتماعي، سياسي و ايدئولوژيك را به ساختار اقتصادگرايي يك تانبه تمام تناقض

اترياليستي عاميانه از ماركسيسر توس  اقتصادي فروكاست. اين لب كالم تفسير م

هاي مهر او به پلخانف بود. در واق  گسست تروتسكي از اقتصادگرايي يكي از قدم

اين گسست  "اندازهانتايج ورشر"سوي انقالب مداوم بود. در يك پاراگراط كليدي در 

 كند: سياسي را با دقت مشخص مي

ر مكانيكي به اين تصور كه ديكتاتوري پرولتاريا به طو"   

انكشاط تكنيك و مناب  يك كشور بستگي دارد، تعصب 

است كه به حد ابتذال ساده شده است.   "اقتصادي"ماترياليسر 

 (3). "اين ديدگاه هيچ وته مشتركي با ماركسيسر ندارد

كند كه شامل درك روش تروتسكي نقطه نظرهاي منشويكي را رد مي -4

ز پيش تعيين شده بود. تروتسكي دركي ديالكتيكي و غيرديالكتيكي از تاريد و تكامل ا

ي ]تكوين[ بسيار غني از تاريد به عنوان روندهاي متضاد داشت كه در لحظه

 شوند. تروتسكي نوشت:آلترناتيوها ظاهر مي

 (69)هاي انقالبِ در حال انكشاط است. وظيفه ماركسيسر دقيقا كشف امكان    
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هاي خود نظير مجادله با و در ديگر مقاله "اندازهانتايج ورشر"تروتسكي در 

(، فرآيند انقالب مداوم را به 6098) "پرولتاريا و انقالب روسيه"ي ها در مقالهمنشويك

كند. سوي تحول سوسياليستي از طريا مفهوم ديالكتيكي امكان عيني تحليل مي

-بل پيشهاي ذهني و حوادث غيرقاتحولي كه امكان وقوع آن وابسته به كار  عامل

بيني بي شماري بود. مفهوم پراكسيسي انقالبي در ساختار سياسي تئوريك تروتسكي، 

تاريخي  –هاي اتتماعي ، به تشخيص سرشتِ باز ]تاريد[ و تعدد امكان6095از سال 

 انجامد.مي

ها ها بر روي صفا  وي ه روسيه تاكيد داشتند و منشويكدر حالي كه پوپوليست -5

كند، داري پيروي ميشورشان از قانون ضروري و عام سرمايهپنداشتند كه كمي

تروتسكي قادر شد تا يك تركيب ديالكتيكي بين عام و خاص ايجاد كند و صفا  

داري در تهان را بندي اتتماعي اتتماعي روسيه و فرآيند سرمايهمشخصه شكل

تسكي به (، ترو7390) "انقالب روسيه "برتسته كند. در يك پيوست وي ه از كتاب 

 گفته بود: 7306تر در كند كه پيشطرزي آشكار ديدگاهي را فرموله مي

هاي پردازيي خيالاساسا مفهوم اسالوپرستي، با همه"    

هاي دموكراتيكش، به ي توهرارتجاعي خود، و ناردونيسر با همه

هاي بي رون و هيچ وته نظربازي صرط نبودند، بلكه  بر وي گي

هاي رشد  عميا روسيه تكيه تر، بر وي گيررا، و از آن مهر

داشتند، كه اما به طور يك تانبه درك شده و به طرزي نادرست 

 (77) ."ارزيابي شده بودند

 -زمان نفيانداز تاريخي در ن د تروتسكي يك فرا رفتن ديالكتيكي است كه هررشر

اي روسي نشان هها و ماركسيستهاي بحث مابين پوپوليستارتقاء را از تناقض -حفظ

 دهد. مي
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-نتايج و رشر"شناسي منحصر به فرد بود كه هاي روشتركيب همه اين نوآوري

، بسيار يگانه ساخت. 6097هاي قبل از را در بين ماركسيسر روسي، در سال "اندازها

 ديالكتيك، قلب ترنده نظريه انقالب مداوم بود. 

 ي تروتسكي نوشت: نامهاي اك دويچر در زندگي

توان تحت تاثير عظمت و دريادلي وي در در هر حال نمي"    

نگريست نگرش به آينده قرار نگرفت. او آينده را رون كسي مي

كند و به كه از فراز قله كوهي افقي تازه و بي كران را نظاره مي

 (72).هدفهاي گسترده و كشف نشده در دور دست اشاره دارد 

تيك با سياست انقالبي در تكامل آراي لنين ني  حلقه مشابهي را در پيوند بين ديالك

به ديدگاه ارتدوكآ ماركسيسر روسي  6064توان مشاهده كرد. والديمير ايليچ تا مي

وفادار بود. شروع تنگ لنين را به كشف ديالكتيك رهنمون ساخت، مطالعه منطا 

ستگاه رنان اب اري را فراهر ساخت تا به وسيله آن مسير نظري به سوي ايهگل آن

همه قدر  به "فنالند در پتروگراد هموار گردد. در همان تا بود كه لنين اعالم كرد: 

لنين خود را از شر ماركسيسر  6067آپريل  -.  در فاصله مار "دست شورا ها 

غيرديالكتيكي رها كرد. او تحت فشار حوادث، ذهن خود را از اصول خشك و تامدي 

 پنداشت آزاد ساخت كه مي

تواند بورژوايي باشد رون روسيه هنوز از نظر اقتصادي پخته ب روسيه فق  ميانقال "

 . "و براي انقالب سوسياليستي آماده نيست

دهد. لنين با اين اقدام، مطالعه را به صور  عملي و مشخص و از زاويه واقعي انجام مي

بايد انجام  گفته بود: ره كارهايي را 6091يابد كه تروتسكي در او به نتايجي دست مي

بدهير تا انتقال به سوسياليسر را آغاز كنير كه از سوي اكاريت مردم مورد پذيرش 

هاي كارگر و دهقانان. اين راهي است كه به انقالب واق  شود، اكاريت مردم يعني توده

 اكتبر منجر شد. 
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 تروتسکی، لنین، لوکاچ: دیالکتیك و انقالب
 میشل لووی

 وطن  : آراز جهان برگردان
 

داري وتود  رسد كه بينِ روشِ ديالكتيكي و تئوري انقالبي ارتبا ِ معني به نظر مي

هاي  سال ي طوالنيِ تفكر انقالبي در قرنِ بيستر، داشته باشد: تصادفي نيست كه، دوره

هاي بسيار شورانگي  براي استفاده از ديالكتيكِ  ي تالش  ، اغلب دوره6025تا  6095

باشد. اتازه دهيدكه من ارتبا   هگلي به عنوان اب ارِ دانش و عمل مي - ماركسيستي

ي سه شخصيتِ متماي ِ ماركسيست روشن كنر:  بينِ ديالكتيك و انقالب را در انديشه

 ديمير ا. لنين و تورج لوكاچ.لئون د. تروتسكي، وال

ي  تئوري تروتسكي در موردِ انقالبِ مداوم، همان طوركه براي اولين بار در مقاله

( مطرح شد، يكي از 6091[ )به سال  6095ي انقالب  ]"اندازها نتايج و رشر"

ي ماركسيستي در آغازِ قرنِ بيستر  انگي  در انديشه هاي سياسي بسيار شگفت موفقيت

ي  ي آن مرحله ي مراحلِ تاريخي ِ تداگانه ه كه اولين مرحله  ن تئوري با ردِ ايدهبود. اي

ي روسيه، و با مطرح كردنِ امكانِ  است ه در مورد انقالبِ آينده "بورژوا دموكراتيك"
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تبديلِ انقالبِ دموكراتيك به انقالبِ پرولتاريايي/ سوسياليستي در يك فرايندِ 

تنها استرات ي عمومي انقالب اكتبر را پيش بيني كرد،  )يعني بي وقفه(، نه "مستمر"

اي را در اختيار گذاشت كه بعداً در  رنين كليدِ شناختِ فرايندهايِ انقالبي بلكه هر

 رين، هند و رين، كوبا و غيره به وقوع پيوستند.

اي  البته، اين تئوري خالي از مشكل و نارسايي نبود، اما به طرزِ غير قابلِ مقايسه

داري، از هر تئوري  ي ]تبيينِ[ فرايندهاي انقالبي واقعي در پيرامونِ نظام سرمايهبرا

خلا شده  6067از زمان مرگِ انگلآ تا  "ماركسيسرِ ارتدوكآ"ديگري كه توس ِ 

هاي تسار ِ سياسيِ تروتسكي و  ي دقياِ ريشه بود، مناسب]تر[ بود. اكنون، مطالعه

از ماركسيسر،   هد كه ديدگاهِ او با يك دركِ وي هكلِ تئوري انقالبِ مداوم، نشان مي د

يك تفسيرِ وي ه از روشِ ماترياليسرِ ديالكتيك، متماي  از اُرتدوكسي مسل ِ بين الملل 

دوم و ماركسيسرِ روسي شكل گرفت. تروتسكي توان، هگل را نخواند، اما دركِ او از 

اترياليسرِ تاريخي، يعني، تئوري ماركسيستي تا حدِ زيادي مديونِ اولين استادش در م

اش او لذتي را به ياد  ي خودْ نوشت است، در زندگي نامه2كارهاي آنتونيو البريوال

هاي البريوال را به هنگامِ زنداني بودن در اُدِسا  آورد كه وقتي براي اولين بار نوشته مي

تيك از طرياِ يك بنابراين ورودِ او به ديالك [7]داد.  خواند به او دست مي با ول ِ تمام مي

هاي اصليِ شايد كمتر اُرتدوكآِ بين الملل دوم آغاز شد. البريواليِ  مواتهه با شخصيت

گرايي و ماترياليسرِ  اثبا  ه هاي نو پرورش يافته در مكتبِ هگلي، سرسختانه با تريان

يافت.  ( به سرعت اف ايش مي3تنگيد كه در ماركسيسر ايتاليايي)توراتي! اي مي عوامانه

 4و از اولين كساني بود كه با تالش براي دوباره مرسوم كردنِ مفاهيرِ ديالكتيكي كليتا

كرد. البريوال از ماترياليسر  و فرايندِ تاريخي، تفسيرِ اكونوميستي از ماركسيسر را رد مي

                                                 
2 Antonio Labriola 

3 Turati 
4 totality
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هاي  بسنده و مستقل، و غير قابل تقليل به ديگر تريان  تاريخي به عنوان يك نظامِ خود

و كيشِ متنِ كتاب محور را، با  5او ت م انديشيِ اسكوالستيك  كرد؛ مي متداول دفاع

 [2]كرد. ي انتقادي ماركسيسر رد مي تيكيد بر توسعه

گرايي  ت م ه بنابراين، نقطه ع يمتِ تروتسكي، اين فهرِ انتقادي، ديالكتيكي و ضد

نوشت،  6091، كه او به سال "ماركسيسر"بخشيد.  بود كه البريوال به آن الهام مي

. "ه نه تحليل متون، بلكه تحليل رواب  اتتماعي مخصوصاً يك روش تحليل است"

اي متمرك   شناختي ي روش كننده اتازه دهيد كه بر پنج وي گيِ بسيار مهر و متماي 

هاي روسي، از  شوير كه تئوري انقالبِ مداوم تروتسكي, تماي  او از ديگر ماركسيست

(، را برتسته 6067)در قبل از  8ها تا بلشويك 7ها كتا لنين و از منشوي 6پلخانف

 كند. مي

نظرِ مناسبِ دركِ ديالكتيكي از وحد ِ اضداد, تماي ِ انعطاط  تروتسكي از نقطه .7

ديكتاتوري دموكراتيكِ كارگران "ناپذيرِ بلشويكي بينِ قدر  سوسياليستي پرولتاريا و 

نقد كرد. اين منطاِ  "، منطقيطرزِ عملِ صرفاً رسمي"را، به عنوان يك  "و دهقانان

ي بسيار تند و تي تري است، كسي كه كلِ  اش بر عليه پلخانف حمله انت اعي در تدل

"قيا ِ توخالي "تواند به يك استدالل او مي
تقليل داده شود: انقالب ما بورژوايي  9

الوه خواه، حمايت كنير. ع ها، از ح ب بورژوازي مشروطه است، بنابراين ما بايد از كاد 

ي نقدش، او  در نتيجه 10رروانيسرِ منشويكي بر اين در يك گذرِ حير  انگي  از تي

سياستِ منشويكي را  _ ديالكتيكي بودن ه انت اعي و پيشا  ه يعني رسمي _ وي گي تحليليِ 

كند، كه  ي همان ري ي بنا مي رروانيسر تاكتيك خود را بر پايه تي"كند.  محكوم مي

                                                 
5 scholastic 

6 Plekhanov 
7 mensheviks 

8 Bolsheviks 
9 empty syloogism 

10 Menshevik tchervanin
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."ناميد 12توان آن را هندسي و مي  را برآن پايه بنا نهاد، اخالق خود 11اسرينوزا
البته  [9]

اي را ننوشت، اما اين امر  تروتسكي فيلسوط نبود و تقريبا هيچ وقت متون فلسفي وي ه

گرا  هاي مرحله اش با درك بازِ او را از ابعادِ روش شناختيِ مجادله ه  دريافتِ روشنِ

 ته است. رساند كه بيشتر از همه قابل تو مي

ي  مقوله"كند كه  (، لوكاچ تيكيد مي6023در تاريد وآگاهي طبقاتي ) .2

توهرِ روش ماركآ و در حقيقت )توهرِ( بسياري از اصولِ انقالب  "ديالكتيكي كليّت

تئوري تروتسكي، كه بيست سال تلوتر نوشته شده است،  [4].ي معرفت است در حوزه

كاري است. در حقيقت، يكي از مناب ِ تفوّقِ ي مهرِ استانايي از اين ت ِ لو يك نمونه

ي  داري و مبارزه تفكرِ انقالبي تروتسكي اين حقيقت است كه او، براي دركِ سرمايه

كند. در پيشگفتار  نظرِ كليّت را اتخاذ مي طبقاتي به عنوان يك فرايندِ تهاني، نقطه

گويد:  ياو م 6848ي انقالب  درباره 13( مقاال  السال6095براي راپ روسيِ)

ي توليدي و  ي كشورها به يكديگر توس  شيوه داري با پيوند دادن همه سرمايه"

كند)...(  اش، تمام دنيا را به يك ارگانيسر اقتصادي و سياسي واحد تبديل مي بازرگاني

دهد، و يك افاِ  المللي مي درنگ به رويدادهاي كنوني خصلتِ گسترده و بين اين امر بي

ي كارگر رهبري  ي طبقه رهايي سياسي روسيه كه به وسيله آورد، وسي  پديد مي

داري تهاني است، كه شراي  عيني آن توس  تاريد  شود آغازگرِ انحالل سرمايه مي

."فراهر شده است
 "بلوغِ"در سطحِ   تنها با طرحِ مشكل در قالبِ اين اصطالحا  ه [5]

ندازِ سنتيِ ماركسيسر ا اش ه است كه درگذشتن از رشر داري در كليت نظام سرمايه

سوسياليستي روسيه را تنها و تنها  ه گري انقالبي "نارسيِ"شود، كه  پذير مي روسي امكان

 داد. گرايي اقتصادي ملي توضيح مي در رهارروبِ يك تبر

                                                 
11 Spinoza 

12 geometrically 
13 Lassalle
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ديالكتيكي را رد كرده گرايشي كه با يك  تروتسكي صريحاً اقتصادگرايي غير  .9

هاي اتتماعي، سياسي و ايدئولوژيكي را به زيربناي  ميانجي و يك تانبه، تقابل روشِ بي

ي پلخانف از  كه يكي از صفا ِ بارزِ تفسير ماترياليستيِ عوامانه  داده اقتصادي تقليل مي

هاي  گرايي يكي از گام ماركسيسر بود. در حقيقت، گسستِ تروتسكي از اقتصاد

نتايج و "كليدي در كننده به سوي تئوري انقالبِ مداوم بود. يك پاراگراط  تعيين

اي را كه در اين گسست نهفته است به روشني توضيح  تيرِ سياسي "اندازهارشر

ها به طورِ اتوماتيك به  اين تصور كه ديكتاتوري پرولتاريا در بعضي روش"دهد:  مي

ي فني و مناب  يك كشور وابسته است يك پيشداوري ماترياليسرِ   توسعه

نظر هيچ اشتراكي با  شود. اين نقطه وري ختر مياست كه به پ "گرايانه اقتصاد"

."ماركسيسر ندارد
[6]

 

روش تروتسكي دركِ غير ديالكتيكي از تاريد به عنوان تكاملِ از پيش   .4

شده را، كه صفتِ بارزِ مباحثِ منشويكي است، رد كرد. او فهرِ قوي و ديالكتيكي  تعيين

ي آن  د، كه در هر لحظهي تاريخي به عنوان يك فرايندِ پرتضاد دار از توسعه

كشفِ "ي ماركسيسر دقيقاً  نويسد، كه وظيفه شوند. او مي هر مطرح مي 14هايش بديل

[1]".بردِ انقالب است پيش "هاي امكان"
 

اش به عنوان نمونه،  هاي بعدي و همين طور در نوشته "اندازهانتايج و رشر"در 

(، او از 6098)به سال  "روسيهپرولتاريا و انقالب "  ها، اش بر عليه منشويك در تدل

هاي عيني فرايندهاي انقالب مداوم به سوي تحوال ِ  طرياِ دركِ ديالكتيكي از امكان

دادهاي آن به عوامل ذهني متعدد و  كند، كه برون سوسياليستي را تشريح مي

ناپذير نيست كه  ه و يك ضرور ِ اتتناب بيني وابسته است آمدهاي غير قابل پيش پيش

)يا شكستِ( آن از قبل تضمين شده باشد. اين تشخيصِ خصوصيتِ بارزِ موفقيت 

                                                 
14 alternatives 
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سياسيِ  ه تاريخيتِ اتتماعي بود كه به پراكسيآ انقالبي، در معماريِ عقايدِ نظري

 دهد. اي مي كننده به بعد تايگاهِ تعيين 6095تروتسكي از 

 كردند و هاي خاصِ روسيه تيكيد مي ها بر وي گي در حالي كه پوپوليست  .5

داري  ي سرمايه توسعه "قوانينِ عمومي"ها باور داشتند كه كشورشان از  منشويك

توانست به يك سنت ِ ديالكتيكي بينِ عام و خاص،  پيروي خواهد كرد، تروتسكي مي

داري تهاني دست پيدا  هاي سرمايه بنديِ اتتماعي روسيه و فرايند هاي صور  وي گي

)به  "تاريد انقالب روسيه"طرح شده در كتابِ[ العاده از ]ت  م كند. در يك گذرِ فوق

هايش به سال  كند كه قبالً در نوشته نظري را مدون مي ( او آشكارا نقطه6039سال 

، با تمامِ تخيلي بودنِ 15ي دركِ اسالوفيل تصريح شده بود. در توهرِ مسئله 6091

، به هيچ روي اش ، با تمامِ توهما ِ دموكراتيك16اش، و ني  در ناردونيكيسر ارتجاعي

هاي ترديدناپذير و ني  عمياِ  ها[ براسا ِ وي گي نظرپردازي صِرط وتود ندارد، اما ]آن

گذاري  اند، كه يك تانبه فهميده شده و نادرست ارزش ي روسيه به وتود آمده توسعه

 اند. شده

اش با نارودنيكيسر، ماركسيسر روسي، اثبا ِ يكسانيِ قوانين براي  در مجادال 

خواهد بچه را  گرا كه مي ي كشورها، به ندر  در دامِ يك فهرِ مكانيكيِ ت م همهتوسعه 

."افتد همراهِ آبِ تشت به بيرون بري د، مي
بنابراين، دركِ تاريخي تروتسكي، يك  [9]

Aufhebung 17 هايِ موتود  توانست  اختالط زمان مي ديالكتيكي بود، كه به طورِ هر

ها ه حفظ كند ه  و از آن ي روسي را باطل سازد ها ها و ماركسيست بين پوپوليست

 فراتر رود.

                                                 
15 Slsvophile 

16 Narodnikism 
17 Aufhebung
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نتايج و "شناختي كه  هاي روش اي از ت هاي مربو  به نوآوري اين بود مجموعه

به  6067اندازِ ماركسيسرِ روسيِ قبل از  به اين نحوِ منحصر به فرد در رشر "پيامدها

 داشت.بارآورد. ديالكتيك در قلبِ تئوري انقالبِ مداوم قرار 

ي تروتسكي  ( در زندگي نامهIsaac Deutscherهمان طور كه آي اك دويچر)

تواند تحت تيثيرِ گستره و  نمي "ره را دوباره بخواند،  نويسد، اگر كسي اين كتاب مي

ي يك كوهِ سر به  تسار ِ اين بصير  قرار نگيرد. او آينده را مانند كسي كه از قله

شناساند و از دور دست  اي باز مي فاِ تديد و گستردهفلك كشيده به نظاره نشسته در ا

."دهد هايي از رويدادهاي ب رگ نامشكوط ]آينده[ به دست مي حكايت
[3] 

، لنين خود را در سطح نظري و فلسفي پيروِ با ايمانِ ماركسيسرِ 6064تا  

و  18المل دوم، آن گونه كه توس ِ اشخاصي رون كارل كائوتسكي اُرتدوكآِ بين

ي او، ماترياليسر و  ي اوليه آورد. كار فلسفي عمده شد، به حساب مي بيان مي پلخانف

امرريوكريتيسيسر، بيشتر از آن نوع ماركسيسمي تيثير پذيرفته است كه توس ِ 

شد. تفكر فلسفي او هنگامي آغاز به تغيير راديكال كرد  رهبران تناحِ منشويك ارائه مي

دموكراسي آلمان )از تمله  -كند ه كه سوسيالتوانست باور  كه او ديد ه و اول نمي

انتخابي  -رأي داد  6064آگوستِ  4كائوتسكي( به نف  اعتبارا ِ تنگي دولتِ قيصر در 

 كه توس ِ پلخانف و رفقايِ او در روسيه باز توليد گرديد.

المللِ دوم به هنگامِ شروع تنگ تهاني اول، براي لنين، دليلِ در  ي بين فاتعه

فاسد شده  "اُرتدوكسي "ماركسيسرِ  19بود كه ري ي در وضعيتِ دنماركخور توتهي 

است. بنابراين ورشكستگي سياسي اين نوع اُرتدوكسي او را به بازبيني عمياِ مقدما ِ 

پلخانفيِ ماترياليسرِ تاريخي سوق داد. اين روز ضروري بود تا اين  ه فلسفيِ كائوتسكي
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به  6064آگوست  20ي سوق دهد كه از ضربه كه لنين را به دنبال كردن مسيرِ دقيقي

منطاِ هگل در كمتر از يك ماه بعد انجاميد. ميل ساده به بازگشت به مناب  تفكر 

ماركسيستي؟ يا يك حد  روشن؟ او را به اين نتيجه رساند كه پاشنه آشيلِ 

 المللِ دوم عدمِ حضورِ ديالكتيك بود.  شناختي بين روش

شكي نيست كه پنداشتِ او از فلسفه ماركسيستي  اش هر ره باشد، هيچ استدالل

، و ني  "دفترهاي فلسفي "به اين علت عميقاً تغيير كرد. سندِ اين امر خودِ متونِ

، اندك زماني پآ از خوانشِ علر منطاِ هگل 6065ي  ژانويه 4اي است كه او در  نامه

فرستاد تا بررسد  21ا(، به رئيآ امورِ ويراستاريِ انتشارا ِ گرانت6064دسامبر  67)در 

اي تصحيحا  ]در مدخلِ كارل ماركآ او[  آيا هنوز اين امكان وتود دارد كه پاره"كه

."در بخشِ ديالكتيك اعمال شود
[70] 

نبود كه : هفت سال بعد، در يكي از آخرين  "شورِ گذرا"و به هيچ روي يك 

ويراستاران و "(، او از 6022)به سال  "اهميتِ ماركسيسرِ مبارز"هايش، در نوشته

يك " ي تئوريك ح ب )تحتِ لوايِ ماركسيسر( درخواست كرد كه  نشريه "نويسندگانِ

ي  مطالعه"او بر  ".نوع انجمنِ رفقايِ ماترياليستِ ]طرفدارِ[ ديالكتيكِ هگلي باشند

تيكيد كرد، و حتي توصيه  "نظرِ ماترياليستي سيستماتيكِ ديالكتيكِ هگلي از نقطه

از كارهاي اصلي هگل در نشريه راپ شود، و با استفاده از الگويِ منتخبي  "كرد كه 

بندد به طور ماترياليستي تفسير شوند و  روشي كه ماركآ ديالكتيك را به كار مي

."مورد اظهار نظر واق  شوند
[77] 

الملل دوم ماركسيستي ره ري ي بود كه به آن خصلتِ  هاي بين گرايش

 داد؟ پيشاديالكتيكي مي

                                                 
20 trauma 
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ي اول اين گرايش بود كه تماي  بينِ ماترياليسرِ ديالكتيكِ ماركآ و  در وهله  .7

و غيره را  23، فوئر باخ22هلوسيو  "متافي يكيِ"و  "عوامانه"، "باستاني"ماترياليسرِ 

توانست اين سطورِ حير  انگي  را بنويسد:  گرفت. براي نمونه، پلخانف، مي ناديده مي

ي فوئر باخ  هاي بنيادي فلسفه هيچ يك از ايده در ت هاي ماركآ در مورد فوئرباخ ... "

شوند ... ديدگاهِ ماترياليستي ماركآ و انگلآ در  ها فق  اصالح مي شود؛ آن ابطال نمي

."كرد ي فوئر باخ ايجاب مي تهتي بس  يافت كه منطاِ مرك ي فلسفه
[72] 

 شد كه، ماترياليسر تاريخي را به گرايشي كه پيش از همه از اين ناشي مي  .2

"عيني"داد كه درآن  تبرگرايي اقتصادي تقليل مي
"ذهني"هميشه علتِ  24

بود.  25

تفوّقِ "كرد كه  ناپذيري بر اين ايده تيكيد مي براي ماال كائوتسكي، به طورِ خستگي

پرولتاريا و انقالبِ اتتماعي قبل از آن كه يك سري شراي ِ مقدماتي، حدي از 

تواند  تامعه سوسياليستي تحقا يافته باشد، نمي]شراي ِ[ اقتصادي و روانيِ الزم براي 

اين شراي ِ رواني ره ري ي هستند؟ مطابا نظر كائوتسكي، آگاهي،  ".به وقوع بريوندد

ها. نظام توليديِ اين شراي  انضبا  و يك توانايي سازماني براي تحقا بخشيدن به آن

است كه آن شراي  را  "داري ي تاريخي سرمايه اين وظيفه "كند؟  رگونه تحقا پيدا مي

آيد كه نظامِ  اين شراي  در تايي به وتود مي "محقا كند. در  تاريد است كه: 

ي بااليي از توسعه رسيده باشد تا اين كه شراي   داري به درته توليدي سرمايه

ي اب ار توليد در درونِ  دارانه اقتصادي، بر مبنايِ قدر  مردم،]بر مبنايِ[ تملكِ سرمايه

".تتماعي، دگرگوني را امكان پذير سازدمالكيت ا
[79]

 

گرايي داروينيستي، كه مراحلِ مختلف   تالش براي تقليل ديالكتيك به تكامل .9

اي پيروي  داري و سوسياليسر( از توالي داري، فئوداليسر، سرمايه تاريد بشري )برده
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ماال، شوند. براي  تعيين مي "قوانين تاريخي"كند كه كامالً سفت و سخت از سوي مي

 "ي علمي تكاملِ ارگانيسر اتتماعي مطالعه "كائوتسكي، ماركسيسر را به عنوانِ 

كند. در حقيقت، كائوتسكي قبل از آن كه ماركسيست شود يك داروينيست  تعريف مي

 -ماترياليسرِ زيست"روش او را  26بود، و بدون دليل نيست كه شاگردِ او بريل

27تاريخي
 كند... توصيف مي "

ي اظهار  ، عميقاً به وسيله"قوانينِ تاريخي "گرايانه از  و طبيعتدركِ مجرد  .4

ليكن "شود:  نظرِ عجيبِ پلخانف به هنگامي كه او اخبارِ انقالبِ اُكتبر را شنيد مصوّر مي

 . "ي قوانينِ تاريد است! اين امر تخطئي از همه

گرايشي به در پيش گرفتنِ نوعي از روش تحليل، با رسبيدنِ صِرط به  .5

اند: روسيه ه آلمان؛  هايشان كامالً قطعي ، كه در تفاو "تداگانه و متماي " هاي وعموض

ي   ي حداقلي ه برنامه ها؛ برنامه انقالب بورژوايي ه انقالب سوسياليستي؛ ح ب ه توده

حداكاري، و غيره. هيچ شكي وتود ندارد كه كائوتسكي و پلخانف هگل را با دقت 

اند و ]وي را[ در  ها، او را ياد نگرفته توان گفت كه آن ما مياند؛ ا خوانده و مطالعه كرده

گرايي و تبر تاريخي قرار دارد،  ي تكامل  درونِ نظام هاي تئوريكِ خودشان، كه بر پايه

 اند. فهميده

ي( منطاِ هگل ماركسيسرِ  ي لنين به )يا در باره تا ره حد اين اشاره 

 كشد؟ پيشاديالكتيكي را به رالش مي

را كه  "احمقانه"كند كه ]ماترياليسرِ[  اي تيكيد مي ، لنين بر شكاط فلسفياوالً  .7

است از ماترياليسرِ  "نيافته، مرده، و خام متافي يكي، توسعه"عبار  از ماترياليسرِ 

آليسرِ ديالكتيكي  ي ايده "هوشمندانه "تر به ]فلسفه[ ماركسيستي، كه برعكآ، ن ديك

ي  اي در باره انف را به خاطرِ نداشتن هيچ نوشتهكند. در نتيجه، پلخ است، تدا مي
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توان گفت، در ديالكتيك به عنوانِ معرفتِ فلسفي اساسي  كه مي "، "منطا مهرِ هگل"

ي  از نقطه نظرِ ماترياليسرِ عوامانه به تاي ]استفاده از[ شيوه 28، و نقد كانت"است

  [74].كند هگلي، به شد  نقد مي

لذا، علت و معلول، فق  "كند:  ت را درك مياو مفهوم ديالكتيكي از علي  .2

. "هاي وابستگيِ متقابلِ عام، ارتبا ِ ) عام(، و ارتبا ِ متقابلِ رويدادها هستند. ... مؤلفه

تضادهاي محض و  "در همان زمان، او از فرايند ديالكتيكي به همان نحو كه هگل 

كند تمجيد  ها حل مي تانبگي آن -عين و ذهن را توس ِ زايل نمودنِ يك " انت اعيِ

[75].كند مي
 

ي عوامانه از توسعه و ]دركِ[  گرايانه او بر تفاو  عمده بين دركِ تكامل  .9

اولي، ]توسعه به ماابه كاهش و اف ايش، به ماابه تكرار[، "ديالكتيكي از آن اصرار دارد: 

تان، ضعيف و خشك است؛ دومي ]توسعه به عنوان وحد ِ اضداد[ كليدي فراهر  بي

دگرگوني در درونِ  "، براي"ها شكستن پيوستگي"، براي "ها تهش"آورد براي  مي

"سازيِ كهنه و پيدايش نو. ، براي ويران"اضداد
[76]

 

سازي آن، با بت ساختن از  با مطلا ساختنِ مفهومِ قانون، با ساده"با هگل، او  .4

رنين (. او هر"توته به في يك مدرن!!!"كند:  )و اضافه مي كند  مبارزه مي "آن

"بينانه، ناقص و تقريبي است. ي قوانين، كوته قانونِ همه"نويسد كه  مي
[67]

 

هاي واقعيت،  ي مؤلفه ي وحد ِ يك پارره  ، در توسعه29ي كليّت او در مقوله .5

ي لنين از اين اصولِ  بينير كه استفاده ما مي [79].بيند توهر شناختِ ديالكتيكي را مي

ي  فاتعه"دارد كه  درنگ در همان زمان برآن مي بياو را  "دفترها"شناختي در  روش

 "دفاع ملي"گرانِ  ( را بنويسد: او شروع به نقدِ توتيه6065)به سال  "الملل دوم بين

عامل "كوشيدند وي گيِ امررياليستيِ تنگ ب رگ را به علتِ  كند ه كساني كه مي مي
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كردن بر اينكه انكار كنند ه با تيكيد  31بر عليه اتريش 30تنگ صربستان "مليِ

به طور مناسبي هر بررسي منفردي از يك موضوع را در "ديالكتيكِ ماركآ 

اي تحريف شده  شرمانه تانبه است و به طور بي  گيرد، يعني، دركي كه يك برمي

"باشد. مي
[73]

 

لنين براي مقابله با منفردسازي، ايستاسازي، تداساختن و درتقابل قرار دادنِ 

كند،  ي كليّت تيكيد مي تفاو ِ واقعيت، برحل آنها از طريا مقولههاي م انت اعي مؤلفه

دهد... ررا بايد فهرِ  اي است كه نشان مي ديالكتيك تئوري"گويد كه  رنين مي هر

ها را مرده و فلج شده ]خشك[ در نظر نگيرد بلكه بايد، زنده، مشرو ،  بشري تقابل

"سيّال و درهر تنيده در نظر بگيرد.
[20] 

كند كمتر محتوايِ فلسفي  مند مي تر عالقه كه ما را اين تا بيش . آن ره6

ه انقالبي  است تا پيامدهاي سياسي آنها: دركِ سوسياليستي "لنين 6064-65هاي دفتر"

او بس  پيدا كرد. پيدا كردنِ خ ِ سرخي كه از  "ت هاي آوريل"رهبر بلشويك در 

امررياليستي؛ از درهر تنيدگيِ ي زنجيرِ  ترين حلقه ي كليّت به تئوري ضعيف مقوله

ها به تحوال ِ دموكراتيكِ درونِ انقالب سوسياليستي؛ از درك ديالكتيكي  داخليِ تقابل

ي عقب    پايه"هاي انقالب روسيه صرفاً براسا ِ از عليت به ردّيه بر تشريحِ وي گي

؛ و 6067در  "شكستنِ پيوستگي"گرايي عوامانه به  ؛ از نقدِ تكامل"ي اقتصادي مانده

 شود مشكل نيست. غيره ختر مي

ي[ كامالً ساده است كه خوانشِ انتقادي،  ترين اهميت در اين ]مسئله اما بيش

المللِ دوم،  مابِ بين  خوانشِ ماترياليستي هگل، لنين را از تنگاي ماركسيسر اُرتدوكآ

منطاِ ي  كرد، رهانيد. مطالعه ي او تحميل مي از محدوديتِ تئوريكي كه به انديشه

ايستگاهِ فنالندِ  "ي آن لنين مسير تئوريكِ منتهي به لنين اب اري بود كه به وسيله
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ي قدر  براي  همه"را كشف كرد، تايي كه او نخستين بار اعالم كرد  "پتروگراد

 ."شوراها

، لنين رها شده از سدّي كه ماركسيسرِ پيشاديالكتيكي 6067ه آوريلِ  در مار 

رِ حوادث، خود را از نتايج سياسي آن رهانيد: اصلِ انت اعي و كرد، زير فشا ايجاد مي

تواند بورژوايي باشد، زيرا روسيه به  انقالبِ روسيه فق  مي"خشكي كه بر اسا ِ آن  

به يك باره او دل به دريا زد،  "لحاظِ اقتصادي براي انقالب سوسياليستي آماده نيست.

گرايانه كرد:  عملي، انضمامي و واق  ي مشكال ْ از نقطه نظرِ خود را وقفِ مطالعه

گذاري كرد كه براي  براسا ِ كدام معيارها بايد گذار به سمت سوسياليسر را پايه

هاي كارگران و دهقانان تشكيل شده، پذيرفتني باشد؟ اين  اكاريتِ مردم، كه از توده

 مسيري بود كه به انقالبِ اُكتبر منتهي شد... 

باشد شايد  6067انِ ديالكتيك انقالب در بعد از اثر تئوريكي كه بهترين ترتم

( باشد، با ابطال كردنِ 6023، تورج لوكاچ )به سال "تاريد و آگاهي طبقاتي"

ء شده در فرايندِ متضادِ كليّتِ تاريخي، و با تيكيد بر وحد ِ عين و ذهن  هاي شي مؤلفه

و  "آنچه بايد"ادها بينِ در پراكسيآِ انقالبي، لوكاچ قادر بود كه به طورِ ديالكتيكي تض

ها و واقعيت، اخالق و سياست، هدطِ نهايي و شراي  بالفصل،  ، ارزش"آنچه هست"

(. از آن تا كه اين Aufhebungي انساني و شراي  مادي را از دور خارج كند ) اراده

شاهكارِ ديالكتيكِ ماركسيستي به خوبي شناخته شده است، من دوست دارم كه 

 ، اضافه كنر."و ديالكتيك chvostismus"ديگر اثرِ لوكاچ  توضيحاتي در موردِ

پرسيدند كه ررا لوكاچ هرگ  به  ها دانشمندان و خوانندگان از خود مي براي سال

(، به محضِ HCCآتشِ شديدِ نقدي كه مستقيماً بر عليهِ تاريد و آگاهي طبقاتي)

تواب نداد. كشفِ هاي كمونيستي به راه افتاد،  انتشارش، به خصوص از سوي محفل

نوشته شده است ه  6025و ديالكتيك ه كه احتماالً حول و حوش  chvoshismusاخير 
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وتود  "ي مفقوده حلقه"ي لنين نشان داد كه اين  در نخستين آرشيوهاي مؤسسه

دهد، و از  ي كامالً صريح و تدي، به اين حمال  تواب مي دارد؛ لوكاچ، به شيوه

كند.  به بعد دفاع مي 6023اش از  ه هگلي ماركسيستي هاي اساسي اين شاهكارِ ايده

ممكن است اين تواب به عنوان آخرين نوشتارِ انقالبي/ ماركسيستي فيلسوطِ 

گيري تئوريك و سياسي  مجارستاني تلقي شود، درست قبل از ررخش عمده در تهت

مطرح  6021از  32كه در مقاال  او در موردِ موز  هِآ "آشتي فلسفي با واقعيت"او ه 

 گرديد.

Chvostismus und Dialekik  ي انگليسي:  ه در ترتمهtailism and dialectics  ه

ه  ممكن است به عنوانِ يك كارِ قوي در ديالكتيك انقالبي، بر عليه انگِ پوزيتويسرِ

شد، تلقي كرد. عنصر  ، كه به زودي ايدئولوژي رسمي شوروي مي"ماركسيستي "مخفيِ

ي    ي مؤلفه كننده تدلي تيكيد لوكاچ بر اهميتِ انقالبي تعيينكليدي در اين تنگِ 

 ذهني در ديالكتيك تاريخيِ عين/ ذهن است. 

را تم  بندي  tailism and dialecticsاگر كسي مجبور باشد كه ارزش و اهميت 

ي  كند، من خواهر گفت كه آن يك دفاع قويِ هگلي/ ماركسيستي از سوب كتيويته

مضمون هر رون يك خ ِ سرخ در تمامِ اثر، به خصوص در بخش انقالبي است. اين 

رنين، تا حدي، در بخش دو ني  تاري است. اتازه دهيد كه بر نكا ِ  اول آن، اما هر

ِ عنوان  Chvostismusتوان از اصطالحِ مبهرِ  ي اين ادعا شواهدي بياورير. مي عمده

ن را توضيح دهد، منظور دهد كه آ كتاب شروع كرده لوكاچ هرگ  به خود زحمت نمي

ه آلمان؟ روسيه؟ه خوانندگان با اين اصطالح آشنا هستند.  از آن كدام ]كشور[ است

 ه بر عليهِ"ره بايد كرد؟"هايش ه براي ماال در  اي كه توس  لنين در تدل كلمه

ي كارگري  ي تنبشِ خود انگيخته "رودنباله"كه  "هاي اقتصادگرا ماركسيست"

                                                 
32 Moses Hess 
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ي تاريخي به  شد. با اين همه، لوكاچ آن را در يك مفهومِ گسترده هستند، استفاده مي

ه منفعالنه از روندِ حوادث "روي دنباله "ه به معناي پيروي Chvostismusبرد:  كار مي

 باشد. هاي ذهني/ انقالبي فرايند تاريخي مي ، با ناديده گرفتنِ مؤلفه"عيني"

ي تبديلِ ماركسيسر به علر در برا 34و دِبورين 33لوكاچ تالشي را كه توس ِ رادك

منشويك  كند. دِبورين ه شود را محكوم مي معناي پوزيتويستي، بورژوايي انجام مي

كند كه ماترياليسر تاريخي را با  گرايانه سعي مي ه در يك حركتِ واپآ سابا

 Ouf Comte oder Herbert، )36و هربر  اسرنسر 35بازگرداندن به آغوشِ كنت

Spencer Zuruckrevidiert)شناسي بورژوايي تبديل كند كه قوانينِ، به يك نوع تامعه 

transhistorical 37 گيرد. و  هاي انساني را در برمي ي فعاليت كند كه همه را بررسي مي

مدارِ  گرِ روندِ عيني و قانون  زند كه مشاهده تا مي "دانشمندي"راداك خود را به عنوانِ 

. هر دو تنها "كند بيني ميپيش"انقالبي را  ي تاريخي است، كه برآن اسا  توسعه

ي تاريخي  كنند كه رها از مشاركتِ سوژه هايي را س اوارِ علمي بودن تلقي مي بررسي

)در واق ، پوزيتويستي( هر تالش  "ماركسيستي"هستند، و هر دو به اسرِ اين علر 

 "ني در تاريدهاي ذه يك نقشِ فعال و اثباتي براي لحظه"ديگري را براي اعطا كردنِ 

گرايي، عَلَمي است كه تحتِ  ذهنيت  گويد، تنگ بر عليه لوكاچ مي [22]كنند. رد مي

كند: اين امر  مخالفت خود را با ديالكتيك انقالبي توتيه مي 38لواي آن اُپورتونيسر

بر عليه ماركآ و توس ِ كائوتسكي بر عليه لنين استفاده شد.   39توس  برنشناين

دهد، كه  گرايي يك درك تبرگرايانه از تاريد را بس  مي ه ذهنيت راداك به اسرِ ضدِ 

هاي  هاي عامل گيرد و هيچ نقشي براي تصمير را در برمي "شراي ِ عيني"صرفاً 

                                                 
33 Rudas 

34 Deborin 
35 Comte 

36 Herbert Spencer 
37 transhistorical

38 opprtunism 
39 Bernstein 
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ه كه توس ِ لوكاچ  بر عليهِ تروتسكي 40اي در اينرركور شود. در مقاله تاريخي قائل نمي

مجارستان تنها به  6060انقالبِ كند كه شكستِ  شوده رادك ادعا مي نقد مي T&Nدر 

هاي رهبري كمونيست؛ او از هر دوي  بود و نه به دليلِ اشتباه "شراي ِ عيني "دليلِ

تانبه از  -برد كه دركِ يك ي كساني نام مي تروتسكي و لوكاچ  به عنوان نمونه

 در [29].كنند سياست دارند و بر اهميت آگاهي طبقاتي پرولتاريا بيش از حد تيكيد مي

نظرِ  كند او از نقطه را رد مي "گرا آليسرِ ذهنيتايده"حالي كه لوكاچ اتهامِ 

همه ري  به "ي مبارزه  كننده دارد: در لحظا  تعيين ي خود دست بر نمي گرايانه اراده

ي ذهنيت وابسته است. البته، يك  ه به مؤلفه "ي آگاهِ پرولتاريا آگاهي طبقاتي، به اراده

ي  كي بينِ عين و ذهن در فرايندِ تاريخي وتود دارد، اما در لحظهكنش متقابلِ ديالكتي

ي ذهنيت[ در شكلِ آگاهي انقالبي و  ( بحران، ]مؤلفهAugenblickسازِ )سرنوشت

اش، پراكسيآ را  پراكسيآ به حوادث تهت مي دهد. رادك با وتهه نظرِ تبرگرايانه

دهد، كه بر طبا آن  بس  ميمنفعالنه را  "روي دنباله"گيرد ويك تئوري  ناديده مي

 ."شود مستقل از آگاهي انساني طي مي "تاريد فرايندي است كه 

ي  نقشِ فعال و آگاهِ مؤلفه"گويد كه اگر لنينيسر تيكيدِ مداوم بر لوكاچ مي

، يك فرد رگونه "ي ذهني كردِ مؤلفه بدون اين عمل"نيست، پآ ريست؟   "ذهنيت

، Augenblickان هنر را تصور كند؟ قيام دقيقاً تواند دركِ لنين از قيام به عنو مي

اي  ي ذهنيت برتري تعيين كننده مؤلفه"]ت ء[ ضروريِ فرايندِ انقالبي است، كه در آن 

 (.ein entscheidendes ubergewichtدارد )

ي ذهنيت در آن لحظه، وابسته  به مؤلفه"سرنوشتِ انقالب، و بنابراين بشريت 

 Augenblickرسيدنِ اين  "منتظرِ"كه انقالبيان بايد  . اين به آن معني است"است

ي ذهنيت كامالً  ي تاريخي وتود ندارد كه در آن نقشِ فعالِ مؤلفه باشند: هيچ لحظه

                                                 
40 Inprekor
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با اين زمينه، لوكاچ سالح نقدِ خود را بر عليهِ يكي از نمودهاي  [24]، غايب باشد

در اصطالح  -، تبرگرايانه، فكورانه"تامعه شناختي"ي اين دركِ پوزيتويستي،   عمده

رادك و  "گيرد ه و عيني از تاريد : ايدئولوژي پيشرفت، به كار مي chvostistischخود 

دِبورين باور داشتند كه فرايند تاريخي يك ]فرايند[ تكاملي است كه به طورِ مكانيكي 

ي، گراي شود. تاريد، براسا ِ احكامِ ت مي تكامل ي بعدي منتهي مي و تبري به مرحله

شود: مراحلي كه از نظرِ زماني  پايان فهميده مي ي مداوم، پيشرفتِ بي به عنوان توسعه

 متيخرند، ضرورتاً از هر نظر باالترند.

 "نه تكاملي و نه ارگانيكي"نظرِ ديالكتيكي، فرايند تاريخي،  با اين همه، از نقطه

ها  نشيني ها و عقب رفتاست، بلكه ]يك فرايندِ[ متناقض، با حركا ِ نامنظرِ باز در پيش

اي است به سمتِ  دهد، كه نكته متيسفانه لوكاچ اين ديدگاه را بس  نمي [25].است

الملل سومِ  الملل دوم و بين گسست راديكال از ايدئولوژي پيشرفتِ قطعي كه بينِ بين

ي مهرِ مرتب  با اين نبرد عليهِ  مشترك است. ديگر تنبه  ه 6024ه بعد از  ماركسيستي

يلِ پوريتويستي ماركسيسر، نقدِ لوكاچ در بخش دوم نوشتار عليه ديدگاهي است تن 

و طبيعيِ در  "عيني"كه توس  راداك در مورد تكنولوژي و صنعت به عنوانِ نظامِ 

شد. اين يعني، اعتراضِ لوكاچ اين است كه، يك  مبادله بينِ انسان و طبيعت ابراز مي

 ري و سوسياليستي وتود دارد! دا ي سرمايه تفاو ِ توهري بين تامعه

رنين در  نظرِ او، انقالب نه تنها رواب  توليد را تغيير خواهد داد، بلكه هر از نقطه

ي وسي  اشكالِ مشخصِ تكنولوژي و صنعتِ موتود را دگرگون خواهد كرد،  يك زمينه

ني  لوكاچ دارانه پيوند دارند. در اين موضوع  كارِ سرمايه ها عميقاً با تقسيرزيرا كه آن

 [26].بسيار تلوتر از زمان خود بود، اما اين اشاره در نوشتارِ او بس  نايافته باقي ماند

 

 4به نقل از سامان نو 
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همان طور كه تان ري  به طورِ مناسبي ابراز كرده است, راداك و دِبورين در  [23]

گيرند:  الملل دوم قرار مي ي بين وستارِ مستقيرِ ماركسيسرِ پوزيتوستي/ تبرگرايانهپي

در نظرِ راداك، تروتسكي و لوكاچ, به اين علت كه هر دو بر اهميتِ عاملِ ذهني در  "

كنند. راداك به عنوان مدف ِ اين كه  ديگر ارتبا  پيدا مي كنند, به هر انقالب تيكيد مي

گذارد. شباهتِ  به شكست انقالب ]مجارستان[ شد, پا پيش مي منجر "شراي ِ عيني"

, Korschي كُرش  ماركسيسر و فلسفه"گيرِ ]ديدگاهِ راداك[ با نقدِ كائوتسكي از  رشر

دهد,  كه در آن او شكستِ انقالبِ آلمان را فق  به اين گونه شراي ِ عيني نسبت مي

در بينِ بروكراسي استالينيستيِ در   گيري است بر تداومِ ماركسيسرِ عاميانه گواهِ رشر

)24-25صفحا ِ  T&D. )مقدمه براي "حالِ ظهور

[24] G. Lukacs, T&D pp. 48, 54-58, 62. Cf. Chvostismus und Dialektik 

p. 16.  

تيكيدها مربو  به متنِ اصلي است. البته, اين بحث عمدتاً در فصلِ اول بخشِ اول 

توان آن را  را دارد؛ اما مي "گرايي ذهنيت"عنوانِ صريحِ  اند, كه نوشتار بس  داده شده

 هاي نوشتار هر يافت.   رنين در ديگر بخش هر

of the document. 

[25] T&D pp.55, 78, 105. 

[26] T&D pp. 134-135. 

* From International Viewpoint website. 
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 اهمیت انقالب مداوم

 

 شل لوویمی
 برگردان: رنوا راسخ 

 
 

نيست، بلكه تالشي است در تهت ي متافي يكي  يك انديشه« انقالب مداوم»تئوري 

توان  ترين مسائل شگرط عصر ما: رطور مي العمل نشان دادن به يكي از مهر عكآ

بسته، مستعمره و انگي ي را كه باعث رنج و مشقت كشورهاي وا مسائل اتتماعي رقت

ور اين كشورها مي توانند از ه شده را در بعد زماني كاهش داد؟ رطمستعمر نيمه

و استيالي خارتي رهائي يابند؟  (6) ،اوليگارشيهاي  گري، ديكتاتوري، حكومت تكدي

به « تروتسكي»ي  نوآورانههاي  ترين كمك اين تئوري بدون شك يكي از مهر

معناي امروز آن در  و ،ر در قرن بيستر است. رطور اين تئوري ظهور نمودماركسيس

 قرن تديد ريست؟

ي روسيه مرتب   كه در ابتدا به طور منحصر به فردي به مساله –ي  انقالب مداوم  ايده

]تروتسكي[ در رابطه با انقالب « ديويدويچ ليو»هاي  براي نخستين بار در نوشته -بود
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گسست  ي ماهيت اين انقالب، درباره« يتروتسك»روسيه ظاهر شد. ت هاي  6095 -1

ي  بر سر موضوع  آينده« بين الملل دوم»ر هاي حاكر د راديكالي را با افكار و ايده

 روسيه، پديد آورد.

( 6802به زبان روسي )« مانيفست كمونيست»گفتار  در پيش« انگلآ»و « ماركآ»

ترديدي نكردند تا پيشنهاد كنند كه اگر انقالب روسيه يك رراغ سب ي به انقالب 

باشند، مالكيت موتود در غرب نشان دهد، و ]اگر[ هر دو مكمل يكديگر پرولتاريا در 

ي حركت به تكامل كمونيستي به خدمت گرفته  تواند به عنوان يك نقطه روسيه مي

 شود.

 بورژوا دمكراتیک
مظنون به كودكي  –، اين خ  فكري «انگلآ»و « ماركآ»در عين حال، بعد از مرگ 

 -عنوان يك فرض عمومي شد. به زودي نظري به ناري افكندهبه ك -پوپولي م روسي

سي يا اروپائي تا هاي ارتدوكآ رو در بين ماركسيست -عنوان اصول دين هتقريبا ب

هاي بورژوا  ه ضرورتا و به نارار داراي مشخصهي انقالب روسي افتاد كه آينده

دالي كراتيك، من  آثار فئوور، برپايي يك تمهوري دموكراتيك است: انحالل ت اريسدم

 در مناطا روستائي و توزي  زمين بين دهقانان. 

ي انكارناپذير  عنوان نقطه هاي روسي اين فرض را به كرا وتمام طيف هاي سوسيال دم

ي  تر درباره پرداختند، بيش ها به مشاتره با يكديگر مي شان پذيرفتند؛ اگر آن ع يمت

شان  بورژوايي و اتحاد طبقاتي انقالب شان در رابطه با نقش پرولتاريا در تفاسير مختلف

ها( يا دهقانان  بود: ره كسي بايد امتياز داشته باشد، بورژواهاي ليبرال )منشويك

 ها(؟ )بلشويك

« ت م»اولين كآ، و براي ساليان سال، تنها ماركسيستي بود كه اين « تروتسكي»

در به تصوير ، نه تنها 6067بسيار مقد  را به زير سئوال برد. او بود كه قبل از سال 
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، و به «روزا لوك امبورگ»، « پاورو»رنين  ت ي كه هر –كشيدن نقش ه مونيك 

كراتيك ورنين احتمال رشد انقالب دم بلكه هر -در آن سهر دارند« لنين»طور مسلر 

 به انقالب سوسياليستي، نقش ايفا كرد.

عداد زيادي از هاي تديد خود را در ت زهبراي اولين بار، آمو« تروتسكي»، 6095در سال 

نتايج و » ي  تر در ت وه وله نمود و بعدها بطور سيستماتيكمقاال  نشريا  انقالبي فرم

 ،قرار داشت«  وروپا»تاثير  مطرح كرد. تروتسكي بدون شك تحت (2)« اندازها رشر

كراتيك نرفت: وي بورژوا دم اع از يك حكومت كارگري با برنامهاما او هرگ  به پشت دف

 ( 3). را لوكوموتيو تاريد را عوض كند و نه ريل آن خواستمياو 

 

 الهام
فرانآ »ي  از مقاله« لئون تروتسكي»ي  وسيله هرسد ب به نظر مي« انقالب مداوم»ي واژه

هاي كه در  الهام گرفته شد؛ اما مقدار نوشته 6095در نوامبر « نيوزيت»در « مهرينگ

داده شده بود، بسيار سطحي و  ارائه اين رابطه از طرط نويسندگان سوسياليست آلماني

تر از نوشتجاتي است كه از طرط نويسندگان انقالبي رو  در دست است.   گنگ

، احتمال يك انقالب و به 6095توان گفت تنها كسي است كه از سال  مي« تروتسكي»

را  -است داران ب رگ ت از سرمايهكه سلب مالكي -نتيجه رسيدن تكاليف سوسياليستي

هاي  ي تاريخي[ زماني بود كه اكاريت ماركسيست پيشنهاد داد. ]آن دوره با ترا 

و « ياييپويوت»ي انقالب مداوم را با عناوين ]و صفاتي نظير[  روسي به اتفاق  آرا فرضيه

 كردند. ، رد مي«ماتراتويانه»

و تئوري انقالب مداومش « تروتسكي»هاي تهور سياسي  ي دقيا در ريشه يك مطالعه

ر و متد نظري او بر اسا  ترتمان ماركسيس -دهد كه موقعيت سياسي نشان مي

الملل  بين»گذاشته شده، كه او را از ماركسيسر ارتدوكآ حاكر بر  ديالكتيكي بنياد
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ي  گيري متد ديالكتيكي را با مطالعهكار هتوان، ب« تروتسكي»ساخت.  تدا مي« دوم

هگليست، يك قطب مخالف  –سيست به عنوان مارك« الويالبر»آموخت. « واليرالب»آثار 

 ر قدرتمند ولي بسيار گنگ در آن زمان را شكل داده بود.ماترياليسو « رپوزيتيويس»

 

 مشخصات
توان و « تسكيترو»هاي  شاخص متدلوژي ماركسيستي در نوشتهبعضي  از مشخصا  

 از: اش عبارتند تئوري انقالب روسيه

هوم ديالكتيكي اتحاد اضداد، به تداسازي ي مف آتشه عنوان هوادار دو به« تروتسكي» -6

ديكتاتوري »و « رژير سوسياليستي پرولتاريا» ها بين وسيله بلشويك هخشكي كه ب

در  "خالصا رسمي"و  "عملكرد منطقي"با عنوان يك « دموكراتيك كارگران و دهقانان

ور آ تدل حير شد، انتقاد كرد. در همين راستا، در يك  پراتيك به اترا گذاشته مي

رويكرد سياسي مجرد، رسمي و  مشخصا « تروتسكي»منشويك، « تسچرونين»عليه 

هاي خود را ساخت  تاكتيك« تسچرونين»د. او نوشت: كرديالكتيكي او را محكوم پيشا

 (4) ".طور هندسي هاخالقيا  خود را: بايد گفته شود ب« اسرينوزا»طور كه  همان

ر ي يكي از خصايل اساسي ماركسيس همااب هر را بصريحا اكونوميس« تروتسكي» -2

هاي استدالل متدلوژيك تئوري انقالب  رد كرد. اين گسست يكي از پايه« طپلخانو»

نويسد:  مي« اندازها نتايج و رشر»رابطه در اثر به يادماندني خود مداوم است. او در اين 

ناب  يك به انكشاط تكنيك و م يطرزي مكانيك ولتاريا بهاين تصور كه ديكتاتوري پر"

است كه به حد ابتذال ساده شده  "اقتصادي"تعصب ماتريالي م  ،كشور بستگي دارد

 (5) ".ر نداردترين وته مشتركي با ماركسيس است. اين ديدگاه كورك

نويسد:  ، بلكه بسيار پوياست. او مينيست ، از تاريد تبري«تروتسكي»تصور  -3

متفاو  روبرو هستند و آن كشف  ي ديگري كه به كلي ها اكنون با مسئله ماركسيست
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انقالب مداوم،  (1). ر دروني آن استي تحليل مكانيس وسيله هامكانا  توسعه انقالب ب

بينانه  لكه يك احتمال عيني، درست و واق ب ،ي از پيش مشخص شده نيست يك نتيجه

بيني  قابل پيش شمار و حوادث غير مل ذهني بياست كه حصول به آن وابسته به عوا

 .است

ها،  شان با پوپوليست تدلخاطر  هاي روسي به كه اكاريت ماركسيست در تائي -4

روي تشابه ر تمايل به انكار هر ري  مختص به ساختار اتتماع روسيه را داشته و ب

كردند،  اقتصادي اروپاي غربي و آينده روسيه تاكيد مي-مسلر بين توسعه اتتماعي

طور مساوي به  كرد. او بها فرموله يك نظريه ديالكتيكي تديدي ر« تروتسكي»

ها انتقاد كرد  مجرد منشويك« رستگارنگري»ناردونيكي و  -اسالويستي« گرائي ت ئي»

تماعي روسيه و تاثير گرايش هاي ات زمان وي گي ي را كه هرمشخصو تجربه و تحليل 

 داد، تكامل بخشيد. را نشان مي داري بر اين كشور ي سرمايه توسعه

 

 بی مانند
ي معروفش بنام  اش را، در ت وه هاي متدلوژيك ، تركيبي از تمامي نوآوري«وتسكيرت»

ي  به نگارش در آورد. او از مطالعه در زندان 6091در سال « اندازها نتايج و رشر»

كه  -دنتشرنشده بود(  در روسيه آغاز كراي كه هنوز م موزون و مركب )واژهي نا توسعه

بورژوازي خارتي و يك پرولتاريا مدرن و  نتايجش يك بورژوازي ضعيف و شبه

به اين نتيجه رسيد كه فق  تنبش كارگري با حمايت  او -متمرك  است ئااستانا

تواند انقالب  مي و قدر  مالكان، (7)ي سرنگوني اتوكراسي  وسيله هدهقانان و ب

 قرار كند. در حقيقت، رشر انداز ]استقرار[ دولت كارگري دروكراتيك روسيه را بردم

 -«ورو پا»به طور قابل مالحظه  -هاي رو  ديگري ي ماركسيست وسيله هروسيه ب

 شد.  مطرح مي
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در موقعيتي قرار داشت كه كمتر در تعريفش « انقالب مداوم»تئوري راديكال و نوين 

. سهر گفت سخن ميي آتي انقالب روسيه و نقش آن در متن تاريخي  ت طبقهاز ماهي

هاي  تواند مافوق گنجايش ساله بود كه انقالب روسيه ميين م، در ا«تروتسكي»قطعي 

داري با درونمايه  ، و شروع به اقداما  ضد سرمايهكراتيك عمل كردهوتغيير شكل دم

 سوسياليستي روشن نمايد.

 تابوشكن
كرد بسيار ي خودش را مطرح  ي تابوشكنانه فرضيه« تروتسكي»اي كه  علت اصلي

اريا . ررا پرولت"يا سازگار با بردگي اقتصادي نيستتسل  سياسي پرولتار"آشكار است: 

داري  كشي سرمايه كند بايد بهره ي قهريه را كنترل مي زماني كه در قدر  است و قوه

مراحل ]انقالب[ محدود به  شان در نخستين را تحمل كند؟ پرولتاريا حتي اگر آرزوي

  سوسياليستي هدايت ، به اقدامااين شراي  ي منطا وسيله هي حداقل بود، ب برنامه

 خواهند شد. 

، پرولتاريا دون گسترش انقالب به اروپاي غربيرنين متقاعد شد كه ب هر« تروتسكي»

روسيه براي نگاه داشتن قدر  در دستش براي مد  طوالني، درار مشكال  خواهد 

را كه دوازده سال پيش از « تروتسكي»بيني اساسي  ، پيش6067شد. حوادث انقالب 

د. ناتوانايي اح اب بورژوايي و متحدانشان در گرايش كرگرفته بود، تائيد صور   آن

هاي انقالبي دهقانان و ميل براي صلح  خواستمعتدل تنبش كارگري در پاسد به در

وتود  ههاي فوريه تا اكتبر ب ر تنبش انقالبي بين ماهديكاليسمردم، موقعيتي را براي را

كراتيك فق  وگردد، اقداما  دم [ دهقانان بر ميبه ]انقالب ارضي تايي كه آورد. تا آن

  (8) .بعد از پيروزي شوراها صور  پذيرفت
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اما پآ از كسب قدر ، انقالبيون اكتبر قادر نبودند كه به سادگي خود را به اصالحا  

ها را آشكارا مجبور به اقداما   ي طبقاتي آن يك محدود كنند؛ پويايي مبارزهدموكرات

ي  مواته شدن با تحرير اقتصادي طبقهدر حقيقت، ]عواملي نظير[ د. كرسوسياليستي 

شان را  ها و متحدان ، بلشويك«توليد»كننده در  حاكمه و رشد تهديدآمي  و فراگير فلج

توس   6068شد يعني در ژوئيه  بيني مي پيش مجبور ساخت كه خيلي زودتر از آن كه

 ي صناي  را اعالم كنند.هاي اصل ، اتتماعي شدن بخش«شوراي كميسارياي خلا»

ي انقالبي، از  ي توسعه فرآيند پيوستهعنوان يك  را بايد به 6067به كالم ديگر، انقالب 

تا فاز پرولتارياي سوسياليستي در ماه  ،كراتيك )ناتمام( در ماه فوريهودم -فاز بورژوا

ارضي( را  كراتيك ) انقالبواكتبر در نظر گرفت. با حمايت دهقانان، شوراها اقداما  دم

راه "، و يك با اقداما  سوسياليستي )سلب مالكيت بورژوازي( تركيب كرده

 ر را گشودند. ي گذار به سوسياليس سخن ديگر[ مرحله، ]يا به "داري غيرسرمايه

فق  به  –با رشر انداز كامال ن ديك به ]تئوري[ انقالب مداوم  -«بلشويك»اما ح ب 

ترسير  شد قادر   6067در آوريل « لنين»ي  لهوسي هي استرات ي نويني كه ب واسطه

به انجام  "تهان را به تكان در آورد"ه رهبري تنبش اتتماعي عظيمي كه گرديد ك

، به عنوان رهبر شوراهاي «تروتسكي»برساند. بيهوده نيست كه اضافه كنير كه تايگاه 

اي را  ندهكن ارتش سرخ، نقش تعيين گذار بنيان و« بلشويك»، رهبر ح ب «پتروگراد»

 در رشد انقالب سوسياليستي اكتبر بازي كرد. 

 

 مباحثه
د بگيرد. آيا حوادث، انگي ي است كه بايد پاس ي بحث گسترش انقالب تهاني مساله

بدون يك انقالب در اروپا، قدر  پرولتارياي  -است« تروتسكي»بيني  تائيدگر پيش

 روسيه محكوم به شكست است؟ بله و خير. 
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كراسي كارگري در روسيه به ودم (،6060 -23هاي  در سالانقالب اروپا )بر اثر شكست 

 6091در سال « تروتسكي»طور كه  اش همان ، اما انحطا حيا  خود ادامه نداد

ي  بيني نشده بلكه باعث رشد پيش (0) ،داري نيانجاميد انديشيد به بازسازي سرمايه مي

گرفتند. اين  كارگري سررشمه مياز تنبش  هاي بوركراتيكي شد كه ديكتاتوري اليه

 هاي بوركراتيك تايگ ين قدر  ]واقعي[ كارگري شدند. اليه

تئوريك  -انگي  سياسيدر يك دوره مباحث شور« تروتسكي»، 6029در نيمه دوم سال 

به معناي « بين الملل»با صراحت كالم[ توضيح داد كه با استالينيسر رو در رو شد. او ]

ي طبقاتي در  با انفجار شگرط مبارزه« تروتسكي». انديشه تئوري انقالب مداوم است

روسيه  6095ي اولين كشوري كه از انقالب  ماابه ، به(6025 -27) هاي در سال« رين»

 ي آزمايش و اترا گذاشته شد. الهام گرفته بود، به بوته

ي ي پويا دربارهت هايش   (69)، «انقالب مداوم»براي اولين بار در كتاب « تروتسكي»

عنوان  طور سيستماتيك به مستعمره را به تهاني در كشورهاي مستعمره و نيمهانقالب 

يك تئوري معتبر در مقيا  تهاني ارائه داد. اين كتاب شامل يك پلميكي بر عليه 

بود. كمينترن استاليني « رين»آمي  كمينترن استاليني در رابطه با  هاي فاتعه سياست

عنوان  وكراتيك بورژوايي بهانقالب دم–اي  الب مرحلههاي انق موزهخواستار تحميل آ

كومين »كه  بود كمونيستها با بورژوازي ملي و اتحاد -ي تاريخي مج ا يك مرحله

د كه كرتاكيد « تروتسكي. »كرد آن را نمايندگي مي (66)« ريانكايشك« »تانك

ي  وسيله هايي كه خودش را ب[ روسيه ت اري، از آنجنوعش در نظير ]هربورژوازي رين 

تر از اين، نقش  تواند بيش بيند، نمي كارگري سوسياليستي مورد تهديد ميتنبش 

امررياليستي بازي كند؛ تنها اتحاد پرولتاريا با دهقانان است كه اوال انقالبي و ضد
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و ثانيا در يك  ،ي ملي و ارضي( را به انجام رساند وكراتيك )مسالهي دم تواند برنامه مي

 كراتيك به انقالب سوسياليستي را ميسر سازد. و، رشد و گذار دمروند غير منقط 

 

 مرکب و ناهموار
و مركب  موزوني نا  يه وتحليل، بودن شك قانون توسعهساختمان تئوريك اين تج

هايش در سال  يا در پلميك 6091در سال « تروتسكي»هاي  تر در نوشته است كه پيش

تاريد انقالب »نظريه به شكل صريح در كتاب آمده است؛ اما براي اولين بار اين  6028

 ( فرموله شد. 6039« )روسيه

زه داد كه فراتر از مفهوم اتا« تروتسكي»اين تج يه و تحليل موشكافانه به 

ذير و از پيش تعيين شده ناپ انعطاط ،را به مراحل متوالي ي تاريد كه آن «گرايانه تكامل»

رتمان ديالكتيكي نويني از مراحل تاريد ساخت، گام گذاشته و به توضيح ت تبديل مي

ي  آمي ه -در آشتي با مراحل ناهمگوننابرابر و توسعه مركب را  آهنگبرردازد كه 

. از اين رويكرد، استرات ي و نتايج سياسي مهمي حادث داد قرار مي -اشكال كهنه و نو

ده، افتا يا خيلي عقباقتصادي خيلي پيشرفته -هاي اتتماعي شد: پيوستگي وضعيت

يك روند كراتيك و سوسياليستي را در وري ي ساختاري يا تركيب وظايف دم پي

گفت كه يكي از نتايج اصلي  كند. به بيان ديگر، بايد ايجاب مي« انقالب مداوم»

كراتيك وي دم پذير و حل نشده موزون و مركب، مطالبا  و وظايف اتتنابي نا توسعه

 داري است.  مايهدر كشورهاي پيراموني سر

 

 عامیانه
اي، بر انقالب  انقالب مرحلهي استاليني   هاي عاميانه با رد كردن آموزه« تروتسكي»

آمريكاي » -و ساير كشورهاي خاور دور« رين»د. او معتقد بود كه كرمداوم تاكيد 
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توانند  نمي -در آن زمان بود« تروتسكي»ي  ي عالقه خارج از حوضه« آفريقا»و « التين

ور  تاريخي به طريقي باعث كراتيك داشته باشند و ضروج اي دميك مرحله كامل و م

شود.  از يك نوع انقالب سوسياليستي مي آمد ورود اين توام  به مرحله دومدر پيش

ها قدر  را به  تنها نيروي قابل اعتماد انقالبي، دهقانان و پرولتاريا هستند؛ يكبار كه آن

اش تبديل به انقالب سوسياليستي  ك در روند گسترشكراتيوكف بگيرند، انقالب دم

 (62). انجامد شده و سرآ به يك انقالب مداوم مي

احتمال داشته باشد بين دو  از ديدگاه متافي يكي و منطا صوري، ممكن است

انقالبي، اين مراحل به طور ي مج ا تفاو  گذاشت، اما در منطا واقعي روند  مرحله

ي  در مقدمه« تروتسكي»طور كه  همان( 63). شوند تيك تركيب ميوار در يك ديالك اندام

طور كه بارها گفته  انقالبا  همان "نوشت:« رين»ي  درباره« هارلد يساكآ»كتاب 

و يا  منطا  نيمه « افالطون»شده است، داراي منطا خودشان هستند اما نه منطا 

شه است؛ بلكه انقالب يك كنش باالي اندي ،تراود مي« عقل سلير»اي كه از  بينانه واق 

 (64). منطا انكشاط و ]برخورد[ تضادهاست، يعني: ديالكتيك

ه سرشت استرات يك تر از آنك بيش« تروتسكي»هاي اصلي تج يه و تحليل  محدوديت

طور منحصر به فرد به  دارد. او دهقانان را به« شناختي عهامت»داشته باشد، خصلت 

از  فراتراش  رده مالكي كه افاي خ قهعنوان حامي پرولتاريا انقالبي و به عنوان طب

مشكل داشت كه براي « تروتسكي»گيرد.  رود، در نظر مي وكراتيك نميمطالبا  دم

اند. اشتباه  ش سرخ رين را دهقانان تشكيل دادهماال برذيرد كه بخش اعظر ارت

آزمون »اين بود كه بدون  -هاي اروپايي تر ماركسيست به  مانند بيش -«تروتسكي»

مبني بر آنكه « هيجدهر برومر» در كتاب « ماركآ»ن تج يه و تحليل ، اي«انتقادي

صا  بسيار مستعمره با مشخ كال دهقانان ملل مستعمره و نيمه دهقانان فرانسه ]و

 ي اتمي ه شده و خرده بورژوا هستند، را پذيرفت. عنوان طبقه متفاو [ به
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سه فرايافت انقالب » هايش  به نام در يكي از آخرين نوشته« تروتسكي»در عين حال 

ز دهقانان به عنوان يكي طبقه ها ا ( مطرح كرد كه درك ماركسيست6030« )روسيه

 ي مطلا و ثابت نداشته است. غيرسوسياليست هرگ  يك مشخصه

اح اب  ي اين ت  توس  اي يعني كاربرد كوركورانه آمي  انقالبا  مرحله نتايج فاتعه

وتود  هب هاي استاليني در راستاي ي آموزهيركارگ هكمونيست در كشورهاي وابسته و ب

در « اندون ي»، 6031در سال « اسرانيا»آوردن يك بلوك مشترك با بورژوازي ملي در 

« انقالب مداوم»، صحت و درستي تئوري 6073در سال « شيلي»و يا در  6015سال 

 در قرن بيستر را به اثبا  رسانيد.

دهد   آغاز شد به ما اتازه مي 6091از سال  بندي آن صور كه  ،«انقالب مداوم»تئوري 

 ي انقالبا  در قرن بيستر بيني و توضيح نورتابنده اي به پيش طور گسترده هكه ب

. آن ري ي كه اند مداوم در كشورهاي پيراموني بوده ها انقالبا  برردازير، كه همه آن

اش  ي كلي هسترددر روسيه، رين، يوگسالوي، ويتنام و يا كوبا اتفاق افتاد در طرح گ

 -بود: احتمال انقالب مركب و غير منقط « تروتسكي»مطابا با مرك  نظرا  

داري، وابسته يا مستعمره  در كشورهاي پيراموني سرمايه -ستيكراتيك و سوسياليودم

ي رهبران  آنرا، همه "مداوم"ون شك[ مختصا  وتود دارد. حقيقتي كه ]بد

با بعضي استاناها نظير تشخيص ندادند ) 6067ر هاي انقالبي پآ از انقالب اكتب تنبش

عنوان يك تصوير بكار برده ]يا[ يك ترمولوژي متفاوتي را  را به ، يا فق  آن«(ره گوارا»

 ي موثر تاريخي بر نگرفتند. خدمت گرفته و ري ي از اين رابطه به

هاي  موزهن به روياروي اين تئوري با آتوا واياي مهر تئوري انقالب مداوم مياز ديگر ز

كه سوسياليسر « تروتسكي»رد. ديدگاه اشاره ك« ر در يك كشورسوسياليس»استاليني 

ك انقالب در يك كشور تواند وتود داشته باشد، كه ي فق  در مقيا  تهاني مي

تواند فق  دوران انتقال به سوسيالي م را شروع كند، و يك تامعه  پيراموني مي
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ي ملي يك كشور ساخته  ر داخل محدودهدتواند  نمي سوسياليستي در خور نامش

با  رسيد. به اث 6006ي نابودي اتحاد شوروي در وسيله هشود، ]حقايقي بودند كه[ ب

و داشت اتفاق آرز« تروتسكي»طور كه  بوركراتيك همانمسلما انقالب سياسي ضد

 ي شكست بوركراسي اتحاد شوروي نتوانست فرضيه او را رد كند.  نيافتاد، اما تجربه

تا انقالبا  اتتماعي ب رگ در قرن  نه تنها به ما اتازه داد« مداوم انقالب»تئوري 

انگي  در  عنوان يك تئوري حائ  اهميت و اعجاب ر براي ما قابل درك شود، بلكه بهبيست

 آغاز قرن بيست و يكر ني  براي ما باقي ماند. ررا؟

خواه آنكه در  -ونيداري پيرام در بخش وسيعي از كشورهاي سرمايه نخست، زيرا

وظايف واقعي انقالب  -خاورميانه، آسيا، آفريقا، يا در آمريكاي التين قرار دارند

ي دموكراتي ه شدن يا سكوالري ه  ثمر نرسيده است: به ترتيب نمونه كراتيك بهودم

حل  ميت اتتماعي اكاريت فقرا، يا راهر، محرون دولت، آزادي از رنگال امررياليسشد

شكل تديدي به « وابستگي»ر دستور كار ]تامعه[ باقي مانده است. مساله ارضي د

تر از قبل ددمنشانه و مقيدتر نيستند:  خود گرفته است، اما اشكال تديد كر

بر كشورهاي مقروض از طريا  (65)ديكتاتوري بانك تهاني و سازمان تجار  تهاني 

اي بازپرداخت هاي تعديل نئوليبراليستي و شراي  دراكواليي بر مكانيسر طرح

توان گفت كه از هر لحاظ قدر  اعمال شده  گيرد. مي هاي خارتي صور  مي قرض

هاي امررياليستي به طور عام و  كه در اختيار قدر  -ي موسسا  مالي تهاني وسيله هب

تر و  پرده سياسي كشورها، در مجموع بسيار بيبر اقتصاد و زندگي  -طور خاص آمريكا هب

 كند. قدير نئوليبراليستي عمل مياز سيستر تر  ديكتاتورمابانه

 مرکب
تواند فق  يك تركيب مركب و  داري[ مي الب در كشورهاي ]پيراموني سرمايهانق

داري باشد. امروز به مانند  وكراتيك و سرنگوني سرمايهبين مطالبا  دم اي پيچيده
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با انقالب در ديروز، گذار انقالبي كه در كشورهاي پيراموني در دستور كار قرار دارد 

نظر برنامه،  از نقطه« هند»انقالب اتتماعي در كشورهاي مرك  يكسان نيست. يك 

 .ك انقالب كارگري در انگلستان نيستاسترات ي و نيروي محركه اش به خالصي ي

به تصوير « تروتسكي»ي  وسيلههروشني ب كه به –ساز سياسي  امروزه، نقش سرنوشت

 اط.»نظير هاي دهقاني و بومي ) ي تنبش وسيله هب در كشورهاي بسياري -كشيده نشد

شود.  در اكوادر( بازي مي« كوناي»يل و در برز« تي ا . ام.»در مك يك، « ان ال. ضد.

ي ن ديكش با  ي ارضي و رابطه مسالهي انفجار اتتماعي  ها اهميت قوه اين تنبش

 دهد. ميآزادي ملي را نشان 

را بدون آنكه اقداماتي نظير: « ب ريل»عي در توان براي ماال يك انقالب اتتما نمي

هاي ملي، اصالحا  راديكال ارضي، تستجو براي  دموكراتي ه نمودن موثر دولت، آزادي

و غيره[ را انجام ، برآورده كردن احتياتا  عامه، ]يك راه توسعه اقتصادي خودمختار

تواند  مي -ريدا ضد سرمايه –دهد، متصور شد. و بالعكآ: فق  يك انقالب اتتماعي 

 محقا سازد. « غير منقط  گذار اتتماعي»كراتيك را در يك روند وي دم اين برنامه

سيون، بر عليه موسسا  مالي ار گلوبالي كشورهاي تنوب بر عليه نئوليبراليسدر نبرد 

هاي صندوق  تهاني، عليه سيستر غير انساني قروض خارتي، عليه تحميل سياست

وتب نتايج دهشتناك اتتماعي شده، مساله ارضي دوباره كه م (61)بين المللي پول 

 داراي اهميت خاصي شده است.

 ابهام
ي توسعه  يك نوع ناسيوناليستي درباره برانگي ي از در اين متن، يك آرايش تديد توهر

هاي قدرتمند رشد اقتصاد ملي، اتحاد استرات يك با  داري(، سياست ملي )سرمايه

ي طبقا  حامي راه اقتصاد  دوباره با همهك اتحاد نظاميان ناسيوناليست، يا ي

 شود.  ازارهاي داخلي را دارند، ديده ميوابسته ]كه تمايل به[ بازگشت به سوي بغير
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يك تايگاه قطعي براي تحقا آرزوها براي  -دهد به ما اتازه مي« انقالب مداوم»ي تئور

و به  -ردهفراهر ك ر راد عليه اشكال تديد تسل  امررياليسهاي ملي و نبر آزادي

كراتيك و سوسياليستي در يك تنبش تاريخي ادامه وي تدايي ناپذير ملي، دم مبارزه

 دهير.

و كشورهاي « يشورو»طور در  همين -داري سرمايهدر بسياري از كشورهاي پيراموني 

اي را به خود گرفته است:  ي ملي اشكال تديد و آشفته مساله -اروپاي شرقي

اغلب از نوع ي مرتجعان،  وسيله هخلي، قومي، اتتماعي، مذهبي بدرگيرهاي خونين دا

ند. در ا ي امرراتوري غرب حمايت بشوند يا نشوند، در تريان وسيله فاشيستي خواه به

ي شني  قتل،  تواند دايره المللي مي ه، فق  يك انقالب سوسياليستي بينتا دوبار اين

نفدرال ل يا كراه حل حقيقي فدراي يك  وسيله ههاي اتتماعي را ب تجاوز و كدور 

سب براي اتحاد ها گرديده و شراي  منا كسته و ضامن حقوق ملي براي اقليتش

ها را خلا كند. اين بطور مشخص براي كشورهاي تنوب شرقي  كارگران تمام مليت

 آسيا، خاورميانه و بالكان صادق است.

ي وابسته، انقالب با وتود تضادهاي اتتماعي عميا در كشورها« تروتسكي»براي 

داري يا  لكه[ محصول ضرور  و بحران سرمايهنبوده ]ب هرگ  يك امر اتتناب ناپذير

داري كه انقالب واقعي  سرمايههاي كشورهاي پيراموني  تشديد فقر است. ملت

توانند شروع  ها انجام نگرفته، مي كراتيك در يك روند مداوم در آنوسوسياليستي يا دم

بنيادي براي فائا آمدن به مشكالتي نظير فقر، بيكاري،  حل به اتراي يك راه

ر، رژير ، كمبود آب و نان، تسل  امررياليسهاي اتتماعي، تبعيض ملي و قومي نابرابري

 .ها را عذاب مي دهد، كه آنكنند خواران ها توس  زمين اليگارشي، انحصار زمين
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 توضیحات:
 

روهي اندك شمار، يك طبقه، دسته، يا فرمانرواي گ ساالري( ( اوليگارشي )يا گروه7

ن را براي اقليت ح ب بر دولت و بدون نظار  اكاريت مردم است. معموال اين عنوا

برد و اكاريت  مي    دولت را در راه سود خود به كاربرند كه قدر حاكمي به كار مي

 كند. ناراضي را سركوب مي

كي كه تدوين آن از تابستان اي است به قلر تروتس ت وه« اندازها نتايج و رشر( »2

تروتسكي در زندان ت ار به  كه زماني به طول انجاميد، اين ت وه 6091تا اوائل  6094

منتشر « پترزبورگ»در شهر  6091برد آماده راپ و براي نخستين بار در سال  سر مي

ي نويسنده و  اين كتاب به انضمام مقدمه  6060گشت. پآ از انقالب اكتبر در سال 

نوشته بود توس   6065در اكتبر « مبارزه براي قدر »اي كه او تحت عنوان  همقال

ي انگليسي اين متن در سال  تجديد راپ شد و ترتمه« مسكو«ي دولتي در  خانه راپ

از طرط بين الملل سوم )كمينترن( انتشار يافت. اين ت وه بسيار مهر در  6026

 ترتمه و انتشار يافت. ي نشر طليعه به فارسي  وسيله به 6071تابستان 

 
3. On the differences between Parvus and Trotsky, see Alain Brossat, Aux 

origines de la révolution permanente : la pensée politique du jeune Trotsky, 

Paris, Maspero, 1974. On the convergences and divergences between Lenin, 

Rosa Luxemburg and Trotsky, see the remarkable book by Norman Geras, 

The Legacy of Rosa Luxemburg, London, New Left Books, 1976. 
4Trotsky, 1905, Penguin, London, 1973.  

5. Trotsky, Results and Prospects, in the Permanent Revolution, Pathfinder 

Press, New York, 1969, p. 63.  

6. Trotsky, Results and Prospects, op. cit., p. 36.  

 ساالري يا اتوكراسي، نوعي قدر  كه داراي اين مختصا  است: الف( برتري يكه -1

هايي كه  ها يا سنت ي اداري كشور؛ ب( نبودن قانون آشكار يك فرد در باالترين مرتبه

 قدر  فرمانروا در عمل.  روا نظار  كند؛ ب( نامحدود بودنبر عمل فرمان
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8. As Lenin would later write, "it was the Bolsheviks… who, thanks to the 

victory of the proletarian revolution, helped the peasants to lead the 

bourgeois democratic revolution to the end".  

 آغاز شد. 6006بعد از سال  داري در روسيه در حقيقت بازسازي سرمايه -0

در كتاب « لئون تروتسكي»توس   6091اولين بار در سال « انقالب مداوم»تئوري  -69

ارائه گرديد و صحت آن توس  انقالب اكتبر روسيه در سال « اندازها نتايج و رشر»

عنوان يكي از كتب كالسيك  اب پآ از پيروزي انقالب اكتبر بهتائيد شد. اين كت 6067

هاي تسل  ارتجاع  هاي مختلف راپ و توزي  مي شد. در سال ب روسيه به زبانانقال

اد زير سئوال و به ب ر انقالبياتحاد شوروي كه كليه سنن ماركسيس استاليني در

مداوم ني  علي الخصوص مورد آماج اين حمال  قرار  حمال  گرفته شد، تئوري انقالب

، خيانت به انقالب در الب مداومن تحت لواي حمله به انقگرفت. رهبري استالي

-27هاي  كشورهاي تهان را آغاز كرد و اولين نتيجه آن شكست انقالب رين در سال

انقالب » كتاب  6020، در سال هابود. تروتسكي در پاسد به يكي از اين انتقاد 6025

رنين  را نوشت كه در آن، اين تئوري به تفضيل توضيح داده شده و هر« مداوم

 را كه در مورد اين تئوري صور  گرفته بود، پاسد داد. تحريفاتي 

بود و « كومين تانگ» (: رهبر ح ب سرمايه داري 6887-6075« )ريانكايشك»  -66

رهبري نظامي اين ح ب را بر عهده داشت.  (6025-27هاي ) در انقالب رين در سال

اري با و كمينترن ح ب كمونيست رين را به انحالل اين ح ب و همك« استالين»

، دست به يك كودتاي 6027ريانكايشك تشويا كردند. ريانكايشك، سرآ در آوريل 

ها و كارگران رين زد. از آن پآ  نظامي در شهر شانگهاي و كشتار كمونيست

 برخاستند.« وان رينگ وي»كمينترن و استالين به حمايت 

12. L.Trotsky, The permanent Revolution, opc it.  

13.Ibid. 
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14. L.Trotsky, preface to the Tragedy of the Chinese Revolution, Harold 

Isaacs, Secker and Warburg, London, 1938. 

اي براي  به عنوان موسسه 6005در ژانويه سال ( WAO. سازمان تجار  تهاني )65

مرك  ور تجاري و گمركي موسوم به گا  )نامه عمومي ام تانشيني مذاكرا  موافقت

ظهور نهاد. امروزه،  ( پا به عرصه6048گ اري تجار  تهاني از سال نسمي قانور

تر كشورهاي تهان عضو آن بوده و اكار كشورهاي سرمايه داري كه هر اكنون  بيش

سازمان تجار   اند. الزمه عضويت در نيستند براي عضويت آن اقدام كردهعضو آن 

ها از صنعت  ار  آزاد در همه زمينههاي تج نامه اي از موافقت تهاني قبول مجموعه

ي كه اين سازمان باشد. طبا تعريف عايت حا امتياز كاالهاي تجاري ميكشاورزي تا ر

هاي تجاري قانوني رند وتهي  اي از سيستردهد كار آن ايجاد مجموعه از خود ارائه مي

روي باشد، همه اعضا از حقوق معيني برخوردار بوده و موظفند از قوانين آن پي مي

هاي سياسي و  نديمگاني بر پايه توانرزارتبا  دو وتهي بانمايند. حاصل نوعي 

باشند.  هاي تجاري مي اقتصادي است و طبعا كشورهاي فقير مجبور به تبعيت از قدر 

گيري در سازمان تجار  تهاني  هاي منتقدين اصوال سيستر تصمير بر اسا  تحليل

اي ب رگ تجاري ه روي از قدر  ور به دنبالهكشورهاي كورك را مجببه نوعي است كه 

گيري كه با اتماع انجام    تهاني مصوبا  خود را نه با رايكند، سازمان تجار مي

داري متروپل هستند كه قوانين را به بحث و  دهد و در عمل كشورهاي سرمايه مي

ري از كنند. بسيا ديگر براي ديگر اعضا مطرح مي مشور  گذارده و پآ از توافا با يك

كه موضوع مذاكرا  كليدي نشست  نمايندگان كشورهاي در حال توسعه حتي زماني

ها بود هر از حضور در متن  سازمان تجار  تهاني در سياتل رات  به كشور متبوعه آن

 مذاكرا  محروم گشتند.

 6004سال  هر دو در كنفرانسي در (IMF)  المللي پولبانك تهاني و صندوق بين -76

و به همين دليل اغلب از گذاشته شدند )بنيان    Bretton Woodsه نام در محلي ب

شود( و پآ از تنگ تهاني دوم  ياد مي  Woods Brettonها به عنوان بنيادهاي   آن

به صور    IMFاند. بدوا نقش  هر يك نقشي متفاو  در بازسازي تهان سرمايه داشته

بانك تهاني به بازسازي  حفظ تعادل سيستر مالي تهان تعريف شد؛ حال آنكه
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اقتصادي تهان در هر شكسته از تنگ مامور گرديد. با فرا رسيدن دوره بحراني 

در حال توسعه  ، توته اصلي هر دو موسسه بر روي كشورهاي89اف ايش ديون در دهه 

هر دو موسسه در بررسي و تعيين آنچه  رغر اختيار  مختلف، متمرك  گرديد. علي

سازد  الزم براي توسعه مي هاي ه را واتد شراي  دريافت كمككشورهاي در حال توسع

كنند. سياست هر دو بر پايه انطباق و سازگار كردن اين  از سيستر مشابهي استفاده مي

آمي ي براي خود تهان است كه مجموعا نتايج مصيبت كشورها با اقتصاد رو به رشد

هاي خود را بر  تخريبي سياستآن كشورها به دنبال دارد. امروزه هر دو موسسه اثرا  

 تر تهان در حال توسعه تائيد كرده و به تمرك  قواي خود در از ميانبخش فقيرروي 

اند، ولي به روشني در عملي كردن اين كالم عات   برداشتن فقر در آينده متعهد شده

  ها         هاي پرداختي را بر اسا  همان سياست در اختيار دولت رنان وام بوده و هر

هاي خود را به آموزش و پرورش،  از مجموع وام %8گذارند.  بانك تهاني تنها  مي

آن  %45دهد حال آنكه  و درمان و آب و فاضالب تخصيص مي خدما  بهداشت

هاي  هاي به شركت قاره -صا  قراردادهاي پر سود فرامستقيما براي شركت در مناق

المللي پول هر  هاني و صندوق بينحال حاضر بانك تگردد. در  رند مليتي پرداخت مي

دو در پشت صحنه در تالش هستند تا از مي ان بدنامي خود بكاهند. مدارك داخلي 

هاي اين سازمان در  دهنده آن هستند كه بازسازي نشان 2996در مار   IMFمنتشره  

ها بوده است تا ساختار  تر متوته ايدئولوژي سياسي آن ساختار اقتصادي كشورها بيش

دهد كه شراي  اقتصادي  ريقا نشان ميسي؛ تديدترين گ ارش بانك تهاني در آفسيا

 اند.    فريقا در مقيا  وسيعي شكست خوردهتحميل شده توس  اين سازمان بر ملل آ
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 انقالب مداوم ۀمارکسیسم به مثاب

 

 : اریک وان رینویسنده

 : بهرام کیوانمترجم

 و ماركآ كارل سياسي مباحاا  در مسل ايده « انقالب مداوم» كه اين مقاله در مورد اين :چكیده

ماترياليسر »كه گرايش آن مردود شمردن مالحظاتي است كه در  است و اين  انگلآ فريدريش

كند. انقالب مداوم در فهر ماركآ و انگلآ معناي يك ميانبر تاريخي  اند بحث مي خالصه شده« تاريخي

طور طبيعي در  هاي دوران مدرن به ، بلكه مسيري ست  كه انقالبدهد تحت شراي  استانايي را نمي

م( را  تا قرن شان دهر ردگيري كردند.  -گيرند. ماركآ و انگلآ اين الگو )انقالب مداوم  پيش مي

داري  ن است كه از نظر ماركآ و انگلآ انقالب پرولتري نه زماني كه سرمايهيموضوع مورد بحث ديگر ا

بلكه بالفاصله بعد از انقالب بورژوايي در دستور كار تاريد  ،هُ خود رسيده باشدصنعتي به كمال توسع

كه در آن زمان پرولتارياي  ،اي رون فرانسه و آلمان يافته گيرد. حتي در كشورهاي نيمه توسعه قرار مي

تر روي  داد. ماركآ و انگلآ بيش ها بخش كوركي از تمعيت را تشكيل مي صنعتي در آن

 شناسي اقتصادي آن.  اند تا تامعه سياسي انقالب كار كرده شناسي تامعه

 ماركسيسر، كننده تعريفمايه  رون ها: كارل ماركآ، فريدريش انگلآ، انقالب مداوم هر كليد واژه

 .فرانسه انقالب نار ، انقالب

 



 میشل لووی

 689 

را مورد بحث قرار « قالب مداومان»اين مقاله درك كارل ماركآ و فريدريش انگلآ از 

من نشان خواهر داد كه انقالب مداوم عنصر مسل  در گفتمان سياسي دهد.  مي

به تفسير ماترياليستي خود از  كمونيسر مدرنماركآ و انگلآ است. اين دو پدر 

 هاي انقالب كه روزي ديدن آرزوي و انقالبي - تداومِكردند، اما تكانه  مي تاريد افتخار

ري را در هر بريچند بر بينش  دا تومار نظام سرمايهب ودي  پرولتري پيروزمند

اي كه  ن ديدگاه استاندارد در مورد شيوهشان غلبه داشت. به عقيده م خونسردانه

كردند بايد برعكآ شود. درك  شراي  انقالب پرولتري را تصور ميماركآ و انگلآ 

مرحلة صنعتي  ن فرارسيدن انقالب پرولتري نه درها اين است كه زما من از آثار آن

بيني توسعه بلكه درست بعد از انقالب بورژوايي است؛ بدون طي دوره بينا ،شدن كامل

 دارانه.  اقتصادي سرمايه

نظرا  دانشگاهي موتود در اين باره متفاو  اند. با پذيرفتن ريسك ساده كردن بيش  

توان دو ديدگاه عمده را در اين ميان از هر تشخيص داد. طبا يك ديدگاه  مي از حد

دهد، ماركآ و انگلآ انتظار  آكادميك ديدگاه مسل  را تشكيل ميافل كه خارج از مح

داري، زماني كه صناي   تكامل سرمايه داشتند كه انقالب پرولتري تنها در دوره اوج 

كالن در اقتصاد دست باال را داشته باشد و پرولتارياي صنعتي اكاريت تامعه را 

  41تشكيل دهد، به وقوع بريوندد.

                                                 
41

 See for example: J. Plamenatz, German Marxism and Russian 

Communism (London/New York/Toronto, 1954), pp. 121–35, 173, 217; G. 

Lichtheim, Marxism: An Historical and Critical Study (London, 1961), pp. 

51–62, 122–9; W. Leonhard, Sowjetideologie heute, Vol. 2, Die politischen 

Lehren (Hamburg, 1962), pp. 106–9; 

F. Borkenau, World Communism: A History of The Communist 

International (Michigan/Toronto, 1962), p. 21; A.C. Janos, ‘The Communist 

Theory of the State and Revolution’, in Communism and Revolution: The 

Strategic Uses of Political Violence, ed. C.E. Black and T.P. Thornton 

(Princeton, 1964), pp. 27–41, pp. 30–1; A.G. Meyer, Communism: Third 

Edition (New York, 1967), p. 31; S. Avineri, The Social and Political 
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 radieRتوان از ريدار الرسون ) كنند مي كه نظرگاه دوم را نمايندگي مي دياز ميان افرا

neRrraL( ريچارد هانت ، )ard HuntrdiR( هال دريرر ،)ReeaRr leH ،)ن گيلبر  آل

(nHeL tdHbaRG( و اريك هابسبام )labrbeoH cRdiنام برد. اين محقق )  ان آثار مفصلي

يعني  –شان  انگلآ از آغاز فعاليت كمونيستي هاي انقالبي ماركآ و در مورد استرات ي

رسند كه ماركآ و انگلآ  به اين نتيجه مياند. آنها  به بعد ارائه كرده -۳۴۸۱سال از 

قرن  ةدر ميان آلمان و فرانسهامكان انقالب پرولتري را در شراي  نسبتاً عقب مانده 

 42اند. سازي كرده مفهوم « انقالب مداوم»نوزدهر قبول داشته و اين امكان را در واژگان 

                                                                                                        
Thought of Karl Marx (London, 1968), pp. 150–62, 185–220, 241, 250–8; 

R.C. Tucker, The Marxian Revolutionary Idea (London, 1969), pp. 100–1, 

103–4, 122–6; 136–8; 

W. Leonhard, Die Dreispaltung des Marxismus: Ursprung und Entwicklung 

des Sowjetmarxismus, Maoismus und Reformkommunismus(Vienna, 1970), 

pp. 36–7, 46–8, 55–6, 69, 125; G.A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History: 

A Defence (Oxford, 1982), pp. 203, 206–7; D. McLellan, Marxism after 

Marx: An Introduction (London/Basingstoke, 1979), pp. 2–3; R. Pipes, The 

Russian Revolution (New York, 1991), pp.345–8; G.P. Steenson, After 

Marx, Before Lenin: Marxism and Socialist Working-Class Parties in 

Europe, 1884–1914 (London, 1991), pp. 20–1; J. Plamenatz, Man and 

Society: Political and Social Theories from Machiavelli to Marx, Vol. 3, 

Hegel, Marx and Engels, and the Idea of Progress: New, Revised Edition 

(London/New York, 1992), pp. 278–93; R. Pipes, Russia under the 

Bolshevik Regime, 1919–1924 (London, 1994), pp. 501–2; 

T. Eagleton, Why Marx was Right (New Haven/London, 2011), ch. 2. 
42

 See: R. Larsson, Theories of Revolution: From Marx to the First Russian 

Revolution (Stockholm, 1970), pp. 31–49, 58–60, 125–7; R.N. Hunt, The 

Political Ideas of Marx and Engels: Marxism and Totalitarian Democracy, 

1818–1850 (London, 1974), chs. 6–7; H. Draper, Karl Marx’s Theory of 

Revolution, Vol. II, The Politics of Social 

Classes (New York/London, 1978), pp. 27, 169–288, 317, 358–452; A. 

Gilbert, Marx’s Politics: Communists and Citizens (Oxford, 1981), chs. 2, 4, 

7–12; M. Hundt, ‘Zur Entwicklung der marxistischen Revolutionstheorie 

nach der Revolution von 1848/49’, in Marx-Engels-Jahrbuch, 10 (Berlin, 

1987), pp. 31–64; E. Hobsbawm, How to Change the World: Marx and 

Marxism 1840–2011 (London, 2011), pp. 63–9, 71. 
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هاي كمونيستي خود را در مورد آلمان و فرانسه  زماني كه ماركآ و انگلآ استرات ي

پيش رو نهادند اين دو كشور در واق  از نظر صنعتي زياد توسعه يافته نبودند. در سال 

از نظر اقتصادي فعال را درصد تمعيت  ۱/ ۸كارگران صنعتي آلمان كمتر از  ۳۴۸۱

در صد  ۳۱نه در آلمان و نه در فرانسه از  ۳۴۸۱اين رقر در سال  43دادند. يتشكيل م

در آن زمان سهر صنعت در درآمد ملي  فرانسه كمتر از يك سوم و در  44فراتر نرفت.

   45 آلمان كمتر از يك رهارم بود.

 استوار ررايي و رون بي شواهدمكتب دوم بر پايه  هاي گيري دم كه نتيجهمن معتق

خواهد بود. بي دليل  شود عجوالنه مي ختر تا همين به كار بگويير كه اين اما ،است

رغر وتود شواهد مخالف عدة زيادي از محققان تدي بر اين باورند كه  نيست كه علي

 دانند. با اندكي ميصنعتي شدنِ فراگير  بهماركآ و انگلآ انقالب پرولتري را مشرو  

هايي را يافت دال بر اينكه انقالب  نشانهن توا  كاوش در آثار ماركآ و انگلآ مي

                                                 
43

 Out of an economically active German population of 15.8 million people 

in 1850, 24 percent worked in the secondary sector, i.e. approximately 3.8 

million people. An estimated 1.75 million people were engaged in 

Handwerk, and 1.5 million in Verlag, adding up to 3.25 million artisans. 

This would leave 550,000 industrial workers: F.-W. Henning, Deutsche 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. Jahrhundert (Paderborn, 1996), pp. 

351, 877, 885. 
44

 In 1860–5 there were an estimated 1.2 million industrial workers in 

France: Michel 

Beaud, Histoire du capitalisme de 1500 à nos jours (Paris, 1981), pp. 135, 

187–8. 

According to information provided by Roger Price, the active population of 

France stood at 15.1 million in 1866: An Economic History of Modern 

France, 1730–1914 (London/Basingstoke, 1981), pp. 168–9. For 10 percent 

for 1875 Germany, see Henning, Deutsche Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte, pp. 351, 678. 
45

 For 1872–82 France (30 percent) and 1860–9 Germany (24 percent), see 

S. Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread (New 

Haven/London, 1967), pp. 88–9. 
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و نتيجة  ،داري ايجاد شده بستگي دارد تكامل سرمايهپرولتري به شرايطي كه توس   

 ازي ست. وبورژ و پرولتاريا بينناپري ي )آنتاگونيسر( طبقاتي رشد يافته  آشتي

كنند كه  ميفكر . اينان دارند نظر مد را موضوع اين عمدتاً دوم دسته به متعلا لفانمو

 شدن صنعتي روند ناپذيرِ اتتنابانقالب ميانبري ست كه امكان پرش از روي مرحله 

اي كه در غير  ، مرحلهكند يا آن را كوتاه و فشرده مي سازد فراهر ميدارانه را  سرمايه

ماركآ و انگلآ به  46ناپذير خواهد بود. به تعبير مايكل لووي صور  اتتناباين 

تواليِ »اذعان داشتند. ديدگاهِ « ر سلسلة عملكردهاي تاريدگسست د امكان عيني»

توالي »به نقطه نظر « كشد طول مي ناپذير مراحلِ اقتصاديِ كه هر يك رند نسلتغيير

از ديدگاه دريرر انقالب   47تغيير يافت.« telescopedگرا  فازهايِ سياسيِ فشرده و هر

هاي دموكراتيك و  البمداوم به معناي درهر تنيدن و تقارب دو وظيفة انق

« تكامل فشرده»الرسون به مفهوم به عقيده وي ماركسيستي   48سوسياليستي ست.

ترين تعبير تئوري انقالب پرولتري ماركآ و انگلآ  به اين ترتيب پيچيده 49اشاره دارد.

 رشد طوالنيدر ادبيا  رنين است: انقالب بورژوايي ممكن است منجربه يك دوره 

 شراي  تحت تاريد كه دارد وتود هر امكان اين اما ،گردد رانهدا سرمايه اقتصادي

 .بردارد شتاب اي استانايي

من نشان خواهر داد  كه انقالب مداوم به تعبير ماركآ و انگلآ به معناي ميانبر يا 

هاي دوران مدرن به طور  بلكه مسيري ست كه انقالب ،يك سناريوي استانايي نيست

                                                 
46

 Michael Löwy 
47

 M. Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development: The 

Theory of Permanent Revolution (London, 1981), pp. 7–8. 
48

 Draper, Karl Marx’s Theory, p. 175; see also p. 238. 
49

 Larsson, Theories of Revolution, p. 31. See also: M. Levin, 

‘Deutschmarx: Marx, Engels and the German Question’, Political Studies, 

29 (4) (1981), pp. 537–54, p. 542; Witnesses to Permanent Revolution: The 

Documentary Record, ed. R.B. Day and D. Gaido (Leiden/Boston, 2009), p. 

27. 
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هاي  بر اين عقيده بودند كه انقالبماركآ و انگلآ  ند.گير ميطبيعي آن را در پيش 

بي وقفه باعث شعله ور شدن بورژوايي گرايش به اين دارند كه به سرعت در يك روند 

 را تا قرن شان دهر رديابي اين الگوي انقالبي مدرنها  هاي پرولتري گردند. آن انقالب

ظ كرد. ماركآ و انگلآ اذعان اند، الگويي كه اعتبار خود را تا قرن نوزدهر حف كرده

هاي كارگري  بود، قيامداري در حال صعود  در قرون پيشين، زماني كه سرمايه دارند كه

به اين نتيجه رسيدند كه اكنون يعني در زمان  شدند. اما ميضرورتاً به شكست منجر 

براي تابيت خود در قدر  بر ماركآ و انگلآ، انقالب پرولتري پتانسيل الزم را 

هاي استوار و آغاز انتقال سوسياليستي كسب كرده است. اين حتي در مورد  هپاي

كشورهايي رون فرانسه و آلمان كه در نيمه قرن نوزدهر در مراحل آغازين روند 

بخش كوركي از تمعيت را تشكيل  ها تنها صنعتي شدن قرار داشتند و پرولتارياي آن

داري حتي در اين كشورها ني   رمايهظام سداد ني  صادق بود. نكته اينجاست كه ن مي

پنداشتند؛ و به اين خاطر  عمرش سرري شده بود، يا اينكه ماركآ و انگلآ رنين مي

ا يك رخداد استانايي به است كه تسخير قدر  توس  اين پرولتارياهاي كورك نه تنه

 50رفت. ت همان ري ي بود كه انتظار آن ميبلكه درس ،آمد شمار نمي

. ما با آثار دو ست ب رگي رالش انگلآ و ماركآ مداوم انقالبپ وهش در نظريه 

توان  سادگي نميه شان را ب و كار دارير كه نظرا  سر بار پر و كار پر غايت به لفمو

توان  گيرد و نمي د بحث بيش از نير قرن را دربر ميرون دوره مور ؛يك كاسه كرد

 را  يكساني ارائه داده باشند.ها در اين مد  همواره نظ فرض را بر اين گذاشت كه آن

                                                 
50

هاي ماركآ و انگلآ در مورد انقالب روسيه و كمونيسر در  ندارد رات  به ديدگاه اله در نظراين مق 

 توام  روستايي بحث كند.
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نظرهاي ماركآ و انگلآ آثار فراواني نگاشته  مورد يكسان يا متفاو  بودن نقطه در

نيست كه آيا سيسترِ فلسفيِ قصد من وارد شدن به اين بحث  51شده است.

گيريِ معطوط به علوم انسانيِ ماركآ  در مقايسه با تهت علميِ انگلآة گرايان طبيعت

گيري در اين باب  شود يا خير. من حتي قصد موض  تديدي محسوب ميع يمتِ  ةنقط

را ندارم. مالحظا  ماركآ و انگلآ در مورد راهبرد انقالبي، در مبحث باال حضور پر 

رنگي ندارد. به هر صور  ادبيا  موتود اختالط نظرهاي اين دو تن را در اين زمينه 

اين مقاله مي توانير نتيجه بگيرير  طبا مدارك ارائه شده در رندان عمده  نمي داند.

سال  -كه بين ماركآ و انگلآ در طي تدوين مالحظاتشان در مورد انقالب مداوم 

اختالط نظر فاحشي وتود نداشت يا اصال اختالفي  - ۳۴۸۱تا اوائل  ۳۴۸۱هاي بين 

ها  نبود. بعدها هر هيچكدام عقايد خود را در اين مورد به طور اساسي تغيير ندادند. آن

مستقل از شراي ، نوع رسانه و مخاطبان، همواره بر مواض  ثابت خود به طور مكرر 

                                                 
51

 For the case for a rift between Marx and Engels, see: Lichtheim, 

Marxism; Avineri, Social and Political Thought;  N. Levine, The Tragic 

Deception: Marx Contra Engels (Oxford/Santa Barbara, 1975); D. 

McLellan, Engels (Hassocks, 1977); L. Kolakowski, Main Currents of 

Marxism: Its Origins, Growth and Dissolution, Vol. 1, The Founders

(Oxford, 1978), pp. 376–408; McLellan, Marxism after Marx, ch. 1; T. 

Carver, Marx &Engels: The Intellectual Relationship (Brighton, 1983); T. 

Carver, Friedrich Engels: His Life and Thought (Basingstoke/London, 

1989); A. Walicki, Marxism and the Leap to theKingdom of Freedom: The 

Rise and Fall of the Communist Utopia (Stanford, 1995), pp.111–207. For 

the essential sameness of Marx’s and Engels’ thinking, see: Hunt, Political 

Ideas, pp. 93, 124 ff.; Draper, Karl Marx’s Theory, pp. 23–6; A. Gouldner, 

The TwoMarxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of 

Theory (London/Basingstoke, 1980), pp. 250–86; J.D. Hunley, The Life 

and Thought of Friedrich Engels:A Reinterpretation (New Haven/London, 

1991). For a more recent, methodologicalcontribution to this debate see T. 

Carver, ‘The Engels–Marx Question: Interpretation, Identity/ies, 

Partnership, Politics’, Engels after Marx, ed. M.B. Steger and T. Carver 

(Manchester, 1999), pp. 17–36. 
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وقفه، به هسته باورهاي استوار  اي اما بي نمودند. مفهوم انقالب دو مرحله تيكيد مي

 ماركآ و انگلآ تعلا داشت و اين دو هيچگاه از آن عدول نكردند.

 
 انقالب مداوم

( در منطقة  ۳۴۸۱ - ۳۴٨۸ريدريش انگلآ )( و ف۳۴۳۴ - ۳۴۴۱كارل ماركآ )

ها با شراي  پآ از  ( آلمان به دنيا آمدند. دوران كودكي و نوتواني آنRhineland)راين

سرآمدان   Restorationشكست ناپلئون بناپار  مقارن بود. در دورة بازگشت ارتجاع 

نسه به درون كشورهاي اروپايي نااميدانه در تالش بازگرداندن ديو خبيث انقالب فرا

و  هاي گمركي محلي ه مقررا  فئودالي از قبيل  تعرفهبطري بودند. در فرانسه، تايي ك

ها  ملغي شده بودند، بوربون ۳۸۴٨سال هاي اصناط در  امتيازا  وي ه مالكان و انجمن

سرنگون شد و بجاي  ۳۴۱۱به قدر  بازگردانده شدند. اين خاندان براي دومين بار در 

بر تخت نشست ولي حكومت تديد به هيچ عنوان  -لويي فيليپ  -آن شاه تديدي 

از بورژوازي مالي را دموكراتيك نبود. به تفسير ماركسيستي شاه تديد طيف محدودي 

كشور به صور   د. در آلمان مقررا  فئودالي بعضاً قدر  داشتند. اينكر نمايندگي مي

اد. حتي در بريتانيا بعد از د تدا از هر به حيا  خود ادامه مي هاي شاه اده نشين

، بورژوازي هنوز با اشرافيت در قدر  شريك بود. در ۳۴۱۸اصالحا  انتخاباتي سال 

ماركآ و انگلآ آن را بيان  همه اين كشورها، دموكراتي اسيون، يا آن طور كه

 ، در دستور كار قرار داشت. «انقالب بورژوايي»اند  داشته

در سال  آغاز شد. آنها ۳۴۸۱-۸۸هاي  لآ در سالي كمونيستي ماركآ و انگها فعاليت

هاي  در آن تا ماندند. دولت ۳۴۸۴قالب كردند و تا ان به بروكسل نقل مكان ۳۴۸۸

هاي قهرآمي  بر خود  هاي قيام امرراتوري هابسبورگ در اثر تكان فرانسه، آلمان و

ه سر اكاراً در پاريآ و كولون ب ۳۴۸۴-۸٨لرزيدند. ماركآ و انگلآ طي دوران 
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كه مطالعا  ماركآ در بردند. پآ از شكست انقالب هر دو به بريتانيا رفتند، تايي  مي

 گشت.  سرمايه داري منجر به نوشتن مورد سرمايه

در تالش تدوين و  ۳۴۸۱تا  ۳۴۸۱هاي  اركآ و انگلآ همواره در  طول سالم

تر در اين  يشپردازش راهبردهاي انقالبي براي آلمان بودند. طبا نظر مؤلفاني كه پ

مقاله از آنان به عنوان مكتب دوم ياد شده است، اين دو تن در آغاز طرفدار انقالب 

ها به  پرولتري بالواسطه براي دموكراسي و سرآ براي كمونيسر بودند. بعدها آن

مبني بر اينكه  -درج شد  ۳۴۸۴در  مانيفست كمونيستكه در  -اي رسيدند  نتيجه

عليه فئوداليسر و حكومت « انقالب بورژوايي»يد مسبوق به انقالب پرولتري آلمان با

 52عمل كند.« پيش درآمدي بر انقالب بالواسطه پرولتري»مطلقه باشد، كه به عنوان 

ها براي  آلمان به وقوع پيوست، تمام كوشش در ۳۴۸۴زماني كه انقالب در مار  

. بعد از برپايي يك تمهوري دموكراتيك يا سلطنت مشروطه به شكست انجاميد

ماركآ و انگلآ ديگر به بورژوازي آلمان اعتماد نداشتند. براي مد  زمان  ۳۴۸۴

 ايجاد هدط با پرولتري بالفاصله انقالبها به ايده  آن – ۳۴۸۱و ۳۴۸٨بين  -كوتاهي 

 53و اتتماعي رتوع كردند. دموكراتيك تمهوري

                                                 
52

 ‘Manifesto of the Communist Party’, in K. Marx and F. Engels, Collected 

Works, Vol. 6 (New York, 1976), p. 519 [hereafter CW]; K. Marx and F. 

Engels, Werke, Vol. 4(Berlin, 1972), p. 493 [hereafter MEW]. 
53

 ‘Address of the Central Authority to the League, March 1850’, CW, Vol. 

10, pp. 280–1; MEW, Vol. 7, pp. 247–8. The idea that the bourgeois 

revolution will rapidly escalate into a proletarian struggle can be found all 

over Marx’s and Engels’ writings of the period. See for example: 

Introduction to the ‘Critique of Hegel’s Philosophy of Right’, (Marx, written 

1843–4), CW, Vol. 3, pp. 184–6; MEW, Vol. 1, p. 389; Engels’ 20 February 

1846 letter to The Northern Star, published as part of ‘The State of 

Germany’, CW, Vol. 6, p. 29; MEW, Vol. 2, p. 580; ‘Address of the 

German Democratic Communists of Brussels to Mr. Feargus O’Connor’ 

(Marx/Engels, July 1846), CW, Vol. 6, p. 58; MEW, Vol. 4, p. 24; ‘The 

Prussian Constitution’ (Engels, March 1847), CW, Vol. 6, p.71; MEW, Vol. 
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هاي انقالبي  استرات ي هاي استوار براي ريختن پي« انقالب مداوم»ع مفهوم هدط از ابدا

بود. اولين بار ماركآ بود كه اصطالح  ۳۴۸۱مار   پيامو  مانيفستمطرح شده در 

به كار برد. از آن به بعد رندين مورد به كارگيري آن  ۳۴۸۱انقالب مداوم را در سال 

گاه تعريف  كدام از اين دو هيچ هيچ 54شود. هده ميتوس  ماركآ و انگلآ مشا

ها را  توانير منظور آن ولي ما با اطمينان مي ،اند اين مفهوم ارائه ندادهي در مورد ا رسمي

استخراج كنير. در اكار موارد منظور ماركآ و انگلآ از واژه انقالب، انقالب فرانسه 

اشاره  ۳۴۸۱در مار  سال است كه بعداً به آن خواهر پرداخت. اما كاربرد اين اصطالح

ا دولت دهند كارگران زماني كه ب توضيح مي ها هاي خودشان دارد. آن به سياست

انقالب را تا مرحله »شوند بايد  بورژوازي رو به رو مي انقالبي ه دموكراتيك خرده

« بركناري طبقا  دارا از مواض  حكومتي و تسخير قدر  توس  پرولتاريا ادامه دهند.
سرعت پآ از  در اينجا مفهوم انقالب مداوم معطوط به انقالب پرولتري است كه به  55

 به قدر  رسيدن خرده بورژوازي دموكراتيك كليد خورده است.

                                                                                                        
4, p. 35; ‘Protective Tariffs or Free Trade System’ (Engels, June 1847), CW, 

Vol. 6, p. 94; MEW, Vol. 4, pp. 60–1; ‘Moralising Criticism and Critical 

Morality’ (Marx, October 1847), CW, Vol. 6, pp. 332–3; MEW, Vol. 4, p. 

352; ‘Principles of Communism’ (Engels, written late 1847), CW, Vol. 6, 

pp. 350, 356; MEW, Vol. 4, pp. 372–3, 379; ‘The Movements of 1847’ 

(Engels, January 1848), CW, Vol. 6, p. 528; MEW, Vol. 4, p. 502; 

‘Revolution and Counter-Revolution in Germany’ (written by Engels in 

1851–2, published under Marx’s name), CW, Vol. 11, p. 10; MEW, Vol. 8, 

pp. 10–11. 
54

 ‘On the Jewish Question’ (Marx, written August–December 1843), CW, 

Vol. 3, pp. 155–6; MEW, Vol. 1, p. 357; ‘The Holy Family’ (Marx/Engels, 

writtenSeptember–November 1844), CW, Vol. 4, p. 123; MEW, Vol. 2, p. 

130; ‘The MagyarStruggle’ (Engels, January 1849), CW, Vol. 8, p. 227; 

MEW, Vol. 6, p. 166; ‘The ClassStruggles in France, 1848 to 1850’ (Marx, 

1850), CW, Vol. 10, p. 127; MEW, Vol. 7,p. 89; ‘Address März 1850’, 

CW, Vol. 10, pp. 281, 287; MEW, Vol. 7, pp. 248, 254. 
55

 CW, Vol. 10, p. 281; MEW, Vol. 7, p. 248. 
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مانيفست خواهير بدانير كه آيا ماركآ و انگلآ الگوي پيشنهادي خود در  مي

خير.  آورند يا )انقالب مداوم ه  م( به شمار مي را هر مصداقي از اين مفهوم كمونيست

وارزي و نه خرده بورژوازي دموكرا  بايست تانشين بورژ طبا اين الگو پرولتاريا مي

بلكه بسيار  ،توان در آثار آن دوران يافت اسناد مربو  به اين موضوع را نميگردد. 

اميد به  ۳۴۸۴ها در  كند كه آن آوري مي است كه انگلآ ياد ۳۴۴۸تر در سال دير

به اين  ند. انگلآدار بودن انقالب داشتند نه اينكه آن را خاتمه يافته اعالم دار ادامه

توانند براي اهداط واقعي ح ب  ها تنها زماني مي تكند كه كمونيس موضوع اشاره مي

آلمان در موض  ترين اح اب رسمي موتود در  خود وارد مبارزه گردند كه افراطي

 مانيفست كمونيستانگلآ در واق  به وضوح به استرات ي  56«باشد.رهبري قرار گرفته 

بنابراين در اينجا اصطالح انقالب مداوم به معناي انقالب  كند. در مورد آلمان اشاره مي

طبقا  بورژوا يا خرده بورژوا با هدط دموكراتي ه كردن دولت است كه در روند ارتقاي 

 57زند. ومي، انقالب پرولتري، را كليد ميسري ، انقالب د

                                                 
56

 ‘Marx and the Neue Rheinische Zeitung (1848–49)’, CW, Vol. 26, p. 126; 

MEW, Vol. 21, pp. 21–2. 
57

 The scholarly literature does not properly reflect Marx and Engels’ 

definition. The confusion is due to the influence of Lev Trotsky’s 

understanding of the concept. Trotsky foresaw a workers’ revolution aiming 

for the democratization of Russia, to be followed by a quick move towards 

the socialist transition: B. Knei-Paz, The Social and Political Thought of 

Leon Trotsky (Oxford, 1979). To my knowledge Marx and Engels never 

referred to the strategy in which the workers carried the first (democratic) as 

well as the second (socialist) revolution with the term permanent revolution. 

Larsson and Draper use a broad definition in which all strategies foreseeing 

a rapid transition from a democratic to a socialist stage, regardless of class 

basis, qualify as permanent revolution: Larsson, Theories of Revolution, pp. 

24–37, 125–7; Draper, Karl Marx’s Theory, pp. 27,169–288, 380. For 

Michael Löwy (Politics, ch. 1) and Richard Day and Daniel Gaid(Witnesses 

to Permanent Revolution, introduction), only the strategy with a 

proletariandemocratic stage constitutes the real thing. Löwy (p. 3) discovers 

‘different threads of theory — “stagist” and “permanentist” ’ in Marx and 
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 های دیگر انقالب انقالب فرانسه و
 و ماركآ انقالبي راهبردهاي مفهوميِ اصطالح انقالب مداوم تدا از اينكه شالوده

ها  موارد منظور آن عد تاريخي ديگري هر دارد. در اكاردهد، بُ شكيل ميترا  انگلآ

انقالب ژوئيه  58در آن انقالب است. ۳۸٨۱ -٨۸انقالب فرانسه و عمدتاً دوره ترور 

طي روندي  ۳۸٨۸پاريآ منجر به برپايي سلطنت مشروطه شد. در او  سال  ۳۸۴٨

هاي متعلا به آن بود، شاه سرنگون  البي به رهبري كمون پاريآ و گروهاوج آن انقكه 

برهنگان يا به روايت ژرژ رودِه، خرده ر انرژي انقالب را به اصطالح پاشد. توده پُ

 –هاي مِه  در ماه  59دادند. اران و م دبگيران پاريآ تشكيل ميكاسبكاران، استادك

ها از صحنه كنار گذاشته  مون، رهبران ژيروندينهاي ك ، تحت فشار گروه۳۸٨۱ ژوئن

ها واگذار گشت.  ر پارلمان، كنوانسيون، به ژاكوبنشدند و به اين ترتيب قدر ِ اصلي د

 عمومي امنيتكميته روبسرير و سن ژوست به عنوان رهبران اصلي فرانسه از طريا 

60كردند. در ژوئيهِ سال بعد دوران ترور خاتمه يافت. مي كومتح
 

                                                                                                        
Engels. In my opinion this is confusing: the permanent revolution represents 

a particular form of stagism. 
58

 On Marx’s interest in the French Revolution, see: A. Cornu, ‘Karl Marx’ 

Stellung zur Französischen Revolution und zu Robespierre (1843–1845)’, in 

Maximilien Robespierre, 1758–1794, ed. W. Markov (Berlin, 1961), pp. 

505–24, pp. 505–6; P. Kägi, Genesis des historischen Materialismus: Karl 

Marx und die Dynamik der Gesellschaft (Vienna/Frankfurt/Zürich, 1965), p. 

169; J. Bruhat, ‘La Révolution française et la formation de la pensée de 

Marx’, in Annales historiques de la Révolution francáise, 38 (2) (1966), pp. 

125–70, pp. 130–5. 
59

 G. Rudé, The French Revolution (London, 1988), p. 72 
60

 For Marx’s 1843–4 readings in French Revolutionary history, see: Kägi, 

Genesis, pp. 169–89; Bruhat, ‘La Révolution française’, pp. 135–44; H.-P. 

Jaeck, Die französische bürgerliche Revolution von 1798 im Frühwerk von 

Karl Marx (1843–1846): Geschichtsmethodologische Studien (Liechtenstein, 

1979). 
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 ۳۴۸۱درسال  يهودمسئله هاي ماركآ اولين بار در  گان انقالب مداوم در نوشتهواژ

سازد كه  تهاتمي اما ضعيف ژاكوبن آشنا مي شود. ماركآ خواننده را با دولت ظاهر مي

در  61شود. گيوتين متوسل ميكند، به  دائماً تداوم انقالب را اعالم ميدر حالي كه 

« انقالب مداوم» ديگر بار انگلآ و ماركآ – ۳۴۸۸ در شده نوشته – مقد خانواده 

به رهبر  علناً انگلآ ۳۴۸٨. در ژانويه 62ند كرد ميتداعي « با تروريسر انقالبي»را 

انقالبي در »و برپاييِ ترور سرخ و  ۳۸٨۱انقالبي مجارستان به خاطر پيروي از الگوي 

 63 .تبريك گفت« تداوم

م(   -هاي  رسرعت )انقالبنه به توالي پُمداوم م( انقالب  -در اين موارد )مفهومِ  

پرولتري كه قبالً به آن اشاره شد، بلكه مرحله به مرحله به راديكالي ه شدنِ  -بورژوائي 

كنير كه  . اما اگر فرض64گردد منجر گشتنِ آن به ترور معطوط مي انقالب فرانسه و

                                                 
61

 CW, Vol. 3, p. 156; MEW, Vol. 1, p. 357. For Marx’s earliest 

interpretations of Robespierre in a semi-Hegelian context, see F. Furet, 

Marx et la Révolution française: Textes de Karl Marx présentés, réunis, 

traduits, par Lucien Calvié (Paris, 1986), pp. 47 ff. 
62

 CW, Vol. 4, p. 123; MEW, Vol. 2, p. 130.  
63

 ‘Magyar Struggle’, CW, Vol. 8, pp. 227–8; MEW, Vol. 6, pp. 165–6 
64

 For Marx on the French Revolution pattern of radicalisation ending in 

Terror, seealso: ‘The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’ (Marx, 

written December 1851 to March 1852), CW, Vol. 11, p. 124; MEW, Vol. 8, 

p. 135. On the self-accelerating mechanism of revolutions in Marx and 

Engels, see also: Larsson, Theories of Revolution, p. 29. 

For the close identification of permanent revolution and Terror in Marx, see 

also: Levine, Tragic Deception, ch. 4. Löwy (Politics, pp. 18–19) suggests 

that the term permanent revolution came from Jacobin usage. In one of the 

books that he studied in 1843 (W. Wachsmuth, Geschichte Frankreichs im 

Revolutionsalter, Vol. 2 (Hamburg, 1842), p. 341), Marx would have read 

that the Jacobin club decided to go into permanent sessionduring the crisis 

of July 1794 that ended in Robespierre’s execution. Wachsmuth frequently 

mentions the Paris sections and the National Convention establishing the 

‘permanence’ of their sessions in periods of revolutionary crisis: Vol. 1 

(1840), pp. 469, 471, 475, 482, 503; Vol. 2: pp. 30, 60, 109, 338ff, 424, 473. 

On page 153 (Vol. 2), Wachsmuth quotes the Journal de Lyon (27 June 
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مرحلة پرولتري  همچونماركآ و انگلآ مرحلة راديكال و تروريستي انقالب فرانسه را 

]يعني در معني دو كاربرد اصطالح انقالب مداوم  كردند، در اين صور  هر آن تعبير مي

هاي بورژوائي و پرولتري و ب( در معني راديكال شدن تدريجي  الف( توالي انقالب

 م[ همساز خواهند بود. -انقالب و منجر شدن آن به تروريسر انقالبي

ماركآ و انگلآ به سادگي در مورد آن به توافا  گران اين ري ي نيست كه پ وهش

شود كه ماركآ و انگلآ  م[ پذيرفته مي -بو  به ماركسيسر برسند. در ادبيا  ]مر

كردند،  ها به نحوي آنان را نمايندگي مي مي به توده مردم شهري، كه ژاكوبننقش مه

ها نماد  وري ژاكوبنكردند كه ديكتات اي موارد فكر مي اند؛ و در واق  در پاره دادهنسبت 

نوعي حكومت پرولتري بوده است. اما اتماع  بر اين است كه ماركآ و انگلآ انقالب 

. تا آنجا كه من اطالع دارم تنها داني 65شمردند  انسه را يك انقالب بورژوايي برميفر

                                                                                                        
1793), in which the ‘Jacobins, cordeliers, montagnards’ are accused of being 

‘in permanent insurrection [révolte]’. In his 1884 ‘Marx and the Neue 

Rheinische Zeitung’, Engels admitted that his reading of Alfred Bougeart’s 

book about Marat had made him understand that his and Marx’s revolution 

‘in Permanenz’ had amounted to an unconscious imitation of this French 

revolutionary: CW, Vol. 26, p. 126; MEW, Vol. 21: p. 21. Bougeart 

mentioned the ‘permanent guillotine’ and Marat’s support for the 

‘permanence’ of civil assemblies and of the Paris Commune: Marat, L’ami 

du peuple, Vol. 1 (Paris, 1865), pp. 330, 419–20; Vol .2, pp. 96–7. I thank 

Charlotte Goëtz for establishing that the term ‘permanent revolution’ cannot 

be found in Marat’s collected works: personal communication 28 October 

2011. 
65

 Cornu, ‘Karl Marx’ Stellung’; Bruhat, ‘La Révolution française’; E. 

Schmitt and M. Meyn, Ursprung und Charakter der Französischen 

Revolution bei Marx und Engels (Bochum, 1976); Jaeck, Die französische 

bürgerliche Revolution; Löwy, Politics; Furet, Marx et la Révolution 

française, introduction. For Jacobin rule as proletarian rule in Marx and 

Engels, see for example: Larsson, Theories of Revolution, p. 33; Schmitt 

and Meyn, Ursprung und Charakter, pp. 66–7, 69–71. Löwy (Politics, pp. 4, 

7) calls Marx’s characterization of Jacobin rule as a premature proletarian 

revolution ‘not very convincing’. Jaeck (Die französische bürgerliche 
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 را فرانسه انقالب ماركآ داشت اظهار ۳٨۸٦ سال در كه بود( reLdaH éRdLtGگِرَن )

 66 .كند )انقالب ه  م( پرولتري تصور مي تنينيِنقالب بورژوايي و مرحله ا از اي توالي

اين همان تفسيري است كه من مايلر آن را بازسازي كنر. هدط من نه رد يا اثبا  

 بحث به خود سهر اداي نه و است فرانسه انقالبنظريا  ماركآ و انگلآ در باره 

 و ماركآ تفسير ساختن روشن صرفاً من ورمنظ. بورژوايي انقالب باب در دانان تاريد

 .است فرانسه انقالب از انگلآ

در از نظر ماركآ و انگلآ روبسرير واتد شراي  يك رهبر سياسي پرولتري نيست. 

ان يك ايدئولوگ عنو ( بهrtReiiRG febaGB) ها به گراكو  بابُف حالي كه آن

اما از  67سازند. مفتخر نميشيوه هرگ  روبسرير را  كنند، به اين كمونيست اشاره مي

قدر   ۳۸٨۱اين  پرولتاريا بود كه در سال »اند  رنان به كرّا  ادعا كرده ها سويي آن

پوشي نمود. ماركآ و  ها رشر كه مشكل بتوان از تذكر به آن« را به دست گرفت

                                                                                                        
Revolution, pp. 185–6, 188–9) concludes that Marx saw Jacobin rule as a 

balancing act between proletariat and bourgeoisie. 

According to Furet (Marx et la Révolution française, pp. 27–64), Marx’s 

claim that Robespierre represented the classes without property was hard to 

reconcile with historical materialism. For Marx and Engels’ inspiration by 

the French Revolution, see also: Draper, Karl Marx’s Theory, p. 203; 

Witnesses to Permanent Revolution, pp. 1–3. For the Marxist analysis of 

popular pressure from below as the driving force behind the radicalization of 

the French Revolution, see E. Kamenka, ‘Revolutionary Ideology and “The 

Great French Revolution of 1789–?” ’, in The Permanent Revolution: The 

French Revolution and its Legacy, 1789–1989, ed. G. Best (London, 1988), 

pp. 75–99, p. 78. 
66

 D. Guérin, La lutte de classes sous la première république: Bourgeois et 

‘bras nus’(1793–1797), Vol. 1 (Paris, 1946), pp. 1–8. 
67

 See: ‘The Condition of England’ (Engels, August 1844), CW, Vol. 3, p. 

473; MEW, Vol. 1, pp. 553–4; ‘Holy Family’, CW, Vol. 4, p. 119; MEW, 

Vol. 2, p. 126; ‘The Festival of Nations in London’ (Engels, 1845), CW, 

Vol. 6, p. 5; MEW, Vol. 2, pp. 612–13; ‘Moralising Criticism’, CW, Vol. 6, 

p. 321; MEW, Vol. 4, p. 341. 
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لتر ناميدن پابرهنگان خودداري كه غالبا از پرو امروزي هاي ماركسيستانگلآ به اندازه 

ها به خوبي آگاه بودند كه  البته آن .طلبانه نداشتند كنند، دقت وسواسي و من ه مي

ها را  و به همين دليل آن ،هاي مدرن نيستند نندگان در قيام، كارگران كارخانهك شركت

.خواندند مي« شمار هاي بي توده»هاي مختلف، ماالً  به نام
اما نه ماركآ و نه انگلآ  68

نويسد  مي ۳۴۸۸يا نبودند. انگلآ در سال ريِ واژه پرولتارهيچكدام مخالف به كارگي

ي آغاز گشت كه از سوي )منظور حكومت ترور است ه م( از طرط تماعت ترور

پيروزي »شد. سقو  روبسرير نشانگر  پاخاسته ]قيام كرده[ پشتيباني ميبه  پرولتارياي

سلطه  ۳۸٨۸در سال نويسد  مي ۳۴۸۸ماركآ در اكتبر  69 .بود« بورژوازي بر پرولتاريا

نبود شراي  مادي براي ساق  شده بود گرره در « پرولتاريا»توس   بورژوازي سياسي

.قرار گرفت« انقالب بورژوايي»داري، پيروزيِ پرولتاريا تنها در خدمت  محو سرمايه
70 

ر زمان كوتاهي كه پرولتاريا سكان دولت را د»را  ترور انگلآ در نوامبر همان سال

.نامد مي« ه در دست داشتانقالب فرانس
گيري را  ها به ما اتازه اين نتيجه اين نوشته 71

هر دو اين ايده را در ذهن داشتند  انگلآ و ماركآ ۳۴۸۱دهد كه در اواخر دهه  مي

  ارتقا يافت. ۳۸٨۱به نطفة انقالب پرولتري ۳۸۴٨كه انقالب بورژوايي 

نگري نيرومندي  هام و دوسويهها اب ركآ و انگلآ از ديكتاتوري ژاكوبندر ارزيابي ما

ماركآ  ۳۴۸۴اما با اين وتود شايد بتوان معنايي از آن بيرون كشيد. در  ،وتود دارد

ه نظري را در مورد روند انقالب آلمان بيان داشت كه كمتر مورد تفسير واق  شده ك

انقالب در زبان مردم به اين »روشنايي افكند:  ۳۸٨۱تواند بر درك وي از  معتقدم مي

                                                 
68

 ‘The German Ideology’ (Marx/Engels, written 1845–6),CW, Vol. 5, p. 

178; MEW, Vol. 3, p. 162. 
69

 ‘Festival of Nations’, CW, Vol. 6, p. 5; MEW, Vol. 2, pp. 612. Compare: 

‘The Bourgeoisie and the Counter-Revolution’ (Marx, December 1848), 

CW, Vol. 8, p. 161; MEW, Vol. 6, p. 107. 
70

 ‘Moralising Criticism’, CW, Vol. 6, p. 319; MEW, Vol. 4, pp. 338–9. 
71

 ‘The Civil War in Switzerland’, CW, Vol. 6, p. 372; MEW, Vol. 4, p. 397. 



 کراتیک یا انقالب سوسیالیستیودمانقالب 

 605 

هستيد ... كه ( Comité du salu public) عمومي امنيتكميته معني بود: بورژواها شما  

72 .«اير. ما دولت را به امانت به آن سررده
كردند كه  آشكارا ماركآ و انگلآ تصور مي 

هاي پرولتر برپا شده است و رون كسب قدر  در    پا برهنهحكومت روبسرير توس

داد، نتيجة آن باندي از  اليستي را نميسوسي الحا اصشرايطي صور  گرفت كه اتازه 

توان، با در نظر  را در دست گرفتند. با اين همه ميرهبران بورژوازي شد كه حكومت 

د كه حكومت روبسرير نشاني از كر، به تعبيري، تصور قدر  كسبگرفتن شيوه 

آنچه  انگلآرسد كه ماركآ و  در خود باقي داشت. يا به نظر مي حاكميت پرولتاريا را

 اند. رخ داد را رنين تفسير كرده

ها  هاي طبقاتي ديكتاتوري ژاكوبن ا ماركآ به ندر  به موضوع شالودهبعده

تر انگلآ اين كار را انجام داده ولي بدون تغيير نقطه نظرهايش.  بيش 73 .گردد بازمي

ند براي بي ري  پاريآ توانستهاي  توده ترور كند كه طي دوران ييد مياو تا ۳۴۴۱در 

ر نمود كه سطح ناكافي اي كوتاه بر اوضاع مسل  شوند. انگلآ اين نكته را تكرا لحظه

بورژوايي در آورده بود. دولت  داري اين دولت را اتباراً به خدمت انقالب رشد سرمايه

پابرهنگان الفاظ  انگلآ براي اين 74 .مد  امري ناممكن بود در طوالني نوايان بي

 پيش يا – پرولتاريا قراوالن پيش –ها  عنوان ماال پلبين ؛ بهبرد مختلفي بكار مي

؛ مال دانست نمي مردود را پرولتاريا واژه از مستقير. ولي وي هرگ  استفاده 75 پرولتاريا

                                                 
72

 ‘Bourgeoisie and Counter-Revolution’,CW, Vol. 8, p. 165; MEW, Vol. 6, 

p. 111. 
73

 For Marx’s comment’s on Robespierre’s measures against the workers, 

see his letter to Engels of 30 January 1865: CW, Vol. 42, p. 71; MEW, Vol. 

31, p. 48. 
74

 ‘Socialism: Utopian and Scientific’, CW, Vol. 24; p. 289, also p. 292; 

MEW, Vol.19, p. 193, also p. 195. 
75

 Engels to Victor Adler, 4 December 1889, CW, Vol. 48, p. 414; MEW, 

Vol. 37, p. 318; Engels to Karl Kautsky, 21 May 1895, CW, Vol. 50, p. 512; 

MEW, Vol. 39, pp. 482–3. 
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زماني كه اظهار داشت كه انقالب كبير فرانسه ثابت كرده است كه تمهوري 

 76 .دموكراتيك شكل كالسيك ديكتاتوريِ پرولتارياست

هاي بورژوازي زمان  و انگلآ انتظار داشتند كه انقالباين ترتيب، زماني كه ماركآ به 

هاي پرولتري عمل نمايند، به  ور ساختن انقالب اي براي شعله ترقهها به ماابه  آن

كه به زودي  ي اين وقاي  و انقالب كبير فرانسه باور داشتند. اف ون بر اين، رنانتسد هر

ين نتيجه رسيده بودند كه انقالب هاي مدرنِ از قرن شان دهر ها به ا خواهير ديد، آن

 به بعد ني  پيرو همين الگو بودند.

ظهور يك ح ب كمونيست واقعاً فعال »اين نظر را كه   ۳۴۸۸ماركآ در اكتبر سال 

، به «دهد كه سلطنت مشروطه سرنگون شده باشد ژوايي زماني رخ ميدر انقالب بور

الگويي تاريخي  گيريِ انقالبي را به ماابه د. وي روند شد كرعنوان يك اصل كلي ارائه 

ها( )به  كه باعث ورود پرولتاريا )كمونيستدهد  هاي بورژوايي توضيح مي در انقالب

ح ب »( همان HaeaHHaRr) لولرهاگردد. در نگاه ماركآ  م( مي  -تريان انقالب 

ديگرهاي آ در واق  . منظور مارك77انقالب قرن هفدهر انگليآ بودند « كمونيست

(idggaRrترارد وينستنلي )   Gerard Winstanley– هاي  گروهي از كمونيست

هاي عمومي را  زمين ،۳٦۸٨ژانويه  درروستايي است كه اندكي پآ از اعدام رارل  اوّل 

                                                 
76

 ‘A Critique of the Draft Social-Democratic Programme of 1891’ (June 

1891), CW, Vol. 27, p. 227; MEW, Vol. 22, p. 235. For Engels on Babeuf: 

‘Socialism: Utopian and Scientific’, CW, Vol. 24, p. 287; MEW, Vol. 19, p. 

191. In a 4 September 1870 letter to Marx, Engels attributed the Terror to 

frightened bourgeois and the ‘mob of the underworld’: CW, Vol. 44, p. 63; 

MEW, Vol. 33, p. 53. See, for the Terror as instrument of the most 

revolutionary class: Engels to Kautsky, 20 February 1889, CW, Vol. 48, pp. 

267–8; MEW, Vol. 37, pp. 155–6. See also Schmitt and Meyn, Ursprung 

und Charakter, p. 71. 
77

 ‘Moralising Criticism’, CW, Vol. 6, p. 321; MEW, Vol. 4, p. 341. 

Compare Engels in ‘Condition of England’, CW, Vol. 3, pp. 472–3; MEW, 

Vol. 1, p. 554. 
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است  كه بازهر معناي  -( اشغال كردند eadbRdiga ,yGRRadن ديك ويبريج، ساري )

 كند. ي + پرولتري  را در ذهن تداعي ميناصر پلبعمل تراژيك و زودر  ع

(، حتي به زمان ۳۸۸۸ – ۸۸انگلآ با مالحظا  خود در مورد تنگ دهقاني آلمان )

در  ۳۴۸۱م( در   -)اثر انگلآ     تنگ دهقاني در آلمانپردازد.  تري در تاريد مي عقب

Neue Rheinische Zeitung: Politisch-ökonomische Revue تاري ماركآ با ويراس

 دهد: ضعيت مارتين لوتر را رنين شرح ميدر لندن به راپ رسيد. انگلآ و

خواهان  كه مشروطه كرد تغييرلوتر درست همان قدر  ۳۸۸۸تا  ۳۸۳۸هاي  بين سال»

تغيير كردند، و همان قدر كه هر ح ب بورژواييِ مورد  ۳۴۸٦ -۸٨آلمان در دوره 

 تغيير گيرند، مي قرار تنبش  ماني كه در راپشتيبانيِ اح اب پلبيني يا پرولتري، ز

78.«كنند، مي
 

اين تملة قابل توته تواليِ پيشرفتِ انقالب مداوميِ از مراحل بورژوايي تا پرولتري را، 

كند كه تا قرن شان دهر مصداق دارد. انگلآ به وتود عنصر  همچون الگويي ترسير مي

كند كه از كارگران آموزش  اره ميانقالب بورژوايي آلمان اش در« اپوزيسيون پلبيني»

  79ديده، كارگران روزم د و اسالط بيشمار لومرن پرولتاريا تشكيل شده بود.

( در واق  قدر  را به دست گرفته بود. به روايت Thüringenاين عنصر در تورينگن )

هاي تنبش دست باال را  اريا ... مدتي نسبت به ديگر دستهعنصر تنينيِ پرولت»انگلآ 

راديكال اشاره دارد  شنا  ي دان( sRaHer üLGzaRMاو به توما  مونت ر ) 80.«داشت

 حكمراني (RHReGraLüMبه مد  رند ماه در مولهاوزن ) ۳۸۸۸ -۸۸هاي  كه بين سال

نسبت به شاهان را  لوتر مارتين. انگلآ به تندي و صراحت نوكرمآبيِ ب دالنه كرد مي

                                                 
78

 ‘The Peasant War in Germany’, CW, Vol. 10, p. 416; MEW, Vol. 7, p. 

347. 
79

 CW, Vol. 10, p. 407; MEW, Vol. 7, pp. 337–8. 
80

 CW, Vol. 10, pp. 408–9; MEW, Vol. 7, p. 339. 
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نرژيِ ا»بورژوازي ]تجار[ است در مقابل كه بيانگر سياست ك دارومري  و دوپهلوي 

با شكست « مالكيت خصوصي»دهد. اما يورش مونت ر به  مونت ر قرار مي« تروريستيِ

مواته شد و دولتش خيلي زود سقو  كرد. انگلآ نتيجه گرفت كه اين انقالب 

زودر  بود. بدون شراي  اقتصادي مناسب، رهبري رون مونت ر مجبور است كه نه 

اي را نمايندگي كند كه تنبش براي سلطة او از بلوغ الزم  طبقه آن بلكه خودطبقه 

ماركآ و  ۳۴۸۱هاي ايل سالاو و ۳۴۸۱بنابراين در اواخر دهه  81 .برخوردار است

 ،انگلآ تواليِ انقالبِ مداوم مراحل بورژوايي و پرولتري را نه تنها در انقالب فرانسه

رسد كه اين دو به  به نظر مي 82 .ددنكرتر ني  كشف  هاي پيش بلكه در انقالب

هاي تاريخيِ اين الگو در رواب  ديالكتيكي بين دو طبقة بورژوازي و پرولتاريا پي  ريشه

پردازد كه  كته ميبه اين ن ۳۴۸۸در سال  اصول كمونيسر برده بودند. انگلآ در

در »   هست:بورژوازي در مسير تقويت نيروهاي خود نارار از اف ودن قدر  كارگران ني

« شود. آن بر شمار پرولتاريا اف وده مي گردد، متناسب با تر مي حالي كه بورژوازي غني
باز توليد گشت  مشترك مهراين فرمول از طرط ماركآ پذيرفته و در رند مقاله  83
باشد  انقالب مي دهد كه ررا زماني كه بورژوازي آماده ر به خوبي نشان مي. اين حك84

                                                 
81

 CW, Vol. 10, pp. 415, 427, 470, 472; MEW, Vol. 7, pp. 339, 346, 358, 

392, 400–3. 
82

 See for Engels’ later comments on the German Peasant War, ‘Dialectics 

of Nature’ (written 1873 to 1883), CW, Vol. 25, p. 318; MEW, Vol. 20, p. 

311, and ‘On the Peasant War’ (written late 1884), CW, Vol. 26, p. 554; 

MEW, Vol. 21, p. 402. For Engels’ comments on the ‘three great bourgeois 

risings’ of European history and on the English revolution, see his 1892 

introduction to the English edition of ‘Socialism: Utopian and Scientific’, 

CW, Vol. 27, p. 291; MEW, Vol. 22, p. 301. 
83

 CW, Vol. 6, p. 346; MEW, Vol. 4, p. 368. 
84

 ‘Manifesto’, CW, Vol. 6, p. 490; MEW, Vol. 4, p. 468; ‘Revolution and 

CounterRevolution’, CW, Vol. 11, p. 10; MEW, Vol. 8, p. 10. 
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ب كرده است، حتي م براي ورود انقالبي خود به صحنه را كسپرولتاريا ني  قدر  الز

 كند. نوز سير صعوي ]بالندگي[ را طي ميداري ه زماني كه سرمايه

سوسياليسر علمي و  كند. وي در گيري را در آثارش ذكر مي بعدها انگلآ اين نتيجه

اوليه  رولتاريايپ طبقاتي مبارزهدهد كه شالوده  توضيح مي۳۴۴۱در  سوسياليسر تخيلي

ي كار[ رشد اقتصادي موازي قرار دارد. بورژوازي از بدو پيدايش آنتدر مكانيسر ]سازو

 توانند بدون كارگرانِ داران نمي كرده است. سرمايه ت  خود را در درون خويش حمل مي

در هر تنبش ب رگ  به اين دليل است كه»اف ايد:  م دي وتود داشته باشند. وي مي

دار[  كنير كه پيشاهنگ ]طاليه اي را مشاهده مي ستقل طبقههاي م بورژوازي طغيان

 براي -تر انگلآ پيش 85.« آيند مي شمار به مدرن پرولتاريايكمابيش پيشرفته 

اي برسد كه حتي در  تواند به مرحله ري ميبرتسته كردن اين مطلب كه انقالب پرولت

از انقالب بورژوايي  دهند ن هنوز اقليت ناري ي را تشكيل ميكشوري كه در آن كارگرا

تنگ بر كتاب  خود ۳۴۸۱. وي در مقدمه بود كرده اشاره مكانيسر اين به-فراتر رود

نوشت كه بورژوازي در مسير گسترش صنعت و بازرگاني نارار است  دهقاني در آلمان

اف ايد كه در اين روند رشد موازي  وتود آورد. انگلآ ميبپرولتاريايي در همان سطح 

يابد كه هم اد  در آن بورژوازي درمي كه رسد مي فرا عطفينقطه  در هر كشوري

 ۳۴۸۴ر سال كرد كه د ش پيشي گرفته است. انگلآ تصور ميپرولتري او از خود

  86اي رسيده بود. آلمانِ  به رنين نقطه
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 مسألۀ انقالب زودرس

ين هاي پيش وي انقالب مداومي كه آنها در سدهماركآ و انگلآ معتقد بودند كه الگ

تر. در  بار تحت شرايطي به مراتب پيشرفتهولي اين  ؛گردد مي كشف كرده بودند تكرار

هاي مستقير پرولتاريا در دوران مبارزه  خوانير كه اولين تالش مانيفست كمونيست مي

رنين به علت نبود شراي  اقتصادي  با فئوداليسر به دليل تكامل ناكافي پرولتاريا و هر

لتاريا، ضرورتاً به شكست منجر شد. حاال شراي  بهتري ايجاد شده الزم براي رهائي پرو

بود. ماركآ و انگلآ به مخاطبان خود گفتند كه آلمان اكنون در آستانه يك انقالب 

تر از پرولتارياي  يايي پيشرفتهبورژوايي ست و از آنجا كه اين كشور داراي پرولتار

نقالب آلمان به زودي تبديل به است، ا ه دهر قرنانگلستان قرن هفدهر و فرانسه 

  87انقالبي پرولتري خواهد شد.

گونه كه ماركآ و انگلآ انتظار داشتند در  رسيد اوضاع همان در آغاز به نظر مي

پادشاه فرانسه سرنگون  (eRdHdeea aGdrL)لويي فيليپ  ۳۴۸۴تريان باشد. در سال 

بر در را بورژواس  طبقه شد و اين واقعه براي ماركآ و انگلآ نشان از كسب قدر  تو

هايي  [ دنبال كرد و در تريان شورش۳۴۸۴داشت. آلمان اين روند را در ماه مار  ]

اما  ،هاي اياال  مختلف آلمان كوشيدند قدر  را به دست آورند كه در گرفت پارلمان

نگار سوسياليست و  ( روزنامهnaGdr fHeLiسرانجام موفا نشدند. در پاريآ لويي بالن )

 را مردان براي عمومي يٲرگر وارد پارلمان بورژوائي شدند. حكومت حا ريك كا

هاي ملي لوئي  آمي  نبود. كارگاهشركت كارگران در انتخابا  موفقيتاما  ،كرد تابيت

همين باعث طغيان پرولتارياي پاريآ گشت. اين شورش  بسته شدند و ۳۴۸۴بالن در 

  با خشونت سركوب شد و بالن از فرانسه گريخت.
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و انگلآ را وادار به بازنگري كرد. از سال  ماركآ ۳۴۸۴ – ۸٨هاي  شكست انقالب

عليه  و داشتند كيدتاها بر طوالني بودن روند انقالب پرولتري  به بعد آن ۳۴۸۱

د كه گويا دادند. اين رويكرد بدين گونه تعبير ش هاي انقالبي زودر  هشدار مي تالش

داري آلمان به آن اندازه كه بتواند به يك  ايهاند كه سرم ماركآ و انگلآ پذيرفته

خطاي عجوالنه يك   مداوم انقالبانقالب پرولتري دامن ب ند، رشد نكرده و اينكه ايده 

 اين تعبير قابل دفاع نيست. 88. است

[ بورژوازي آلمان و فرانسه رنان از قيام م - تعبيراين به اعتقاد ماركآ و انگلآ ]در 

خورده بودند كه تمايل خود را براي كسب قدر  سياسي از  پرولتارياي پاريآ يكه

دست دادند. بورژوازي آلمان از پروژه دموكراسي دست كشيد و قدر  را داوطلبانه به 

با كمك  ۳۴۸۸در سال  بناپار  ناپلئون –سلطنت واگذار كرد. در فرانسه، لويي 

امرراتور شد. با  بورژوازي كه اميد داشت وي از مناف  اقتصادي اش دفاع مي كند،

انقالبي بورژوازي پيچيده شدن تومار انقالب بورژوائي، ماركآ و انگلآ از پتانسيل 

رده اميد خود را به خُ ۳۴۸۱ها در سال  گونه كه خواهير ديد آن دلسرد شدند. آن

 بورژوازي معطوط ساختند.

اندازه  هاي پرولتري زودر  به عليه انقالب ۳۴۸۱هشدارهاي ماركآ و انگلآ در دهه 

 فرانسه و آلمان در اقتصاديكافي تدي بودند، اما هيچ ارتباطي با سطح توسعه 

رفتِ  تر شوند برون كه باعث شد ماركآ و انگلآ محتا  . يكي از عواملينداشتند
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ها به اين نتيجه رسيدند  بود. آن ۳۴۸٨و بهبود آن در سال  ۳۴۸۸اقتصاد از ركود سال 

آ اين مارك 89 .آغاز نشود، مسئله انقالب مطرح نيستكه تا زماني كه بحران تديدي 

يك انقالب تديد »عنوان يك اصل به اين گونه ارائه داد:  ايده را به شيوة كالسيك به

  90« پذير است. تديد امكان بحرانتنها در پي يك 

ماركآ و  ها بهار خلادوره   در آلمان پرولتاريايعالوه بر اين، عملكردِ نااميد كننده 

ماركآ اين موضوع را  .ست انقالبيرا متقاعد ساخت كه اين طبقه فاقد تجربه  انگلآ

در كميته مرك ي  ۳۴۸۱سرتامبر ۳۸تري در سخنراني معروط خود در  به شكل دقيا

شان  گروه راديكالي كه هدط با آن طي در كه –توضيح دادها  اتحاديه كمونيست

رك و بي پرده اظهار كرد كه كارگران  انقالبِ بالواسطه بود، به مقابله برخاست. ماركآ

ها گفته شود:  آلمان در سطح ابتدائي تكامل خود قرار دارند و الزم است كه به آن

نه  ،سال از تنگ داخلي يا مبارزه ملي را از سر بگذرانيد ۸۱يا  ۸۱، ۳۸شما بايد »

د و بلكه خود را دگرگون سازي ،فق  به خاطر اين كه تغييري در تامعه ايجاد كنيد
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توانسته  به هر صور ، منظور ماركآ نمي 91« براي اعمال قدر  سياسي آماده گرديد.

توس   اقتصاديستي باشد، زيرا توسعه كاپيتالي صنعتياشاره به سطح پايين توسعه 

تر وي اميد داشت كه  گردد. به احتمال بيش گ داخلي و مبارزا  ملي فراهر نميتن

گرگونيِ رواب  بين طبقا  گردد و براي كارگران مبارزا  طبقاتي طوالني مد  باعث د

 92 تجارب سياسي الزم را فراهر سازد.

آمده  تنگ دهقاني در آلمانترين هشدار عليه انقالب زودر  از طرط انگلآ در  معروط

طور كه قبالً ديدير انگلآ خاطرنشان ساخته بود كه برپايي دولت انقالبي  است. همان

اقتصادي موتود -اتتماعي دامي زودر  بود. تحت شراي مونت ر در شهر مولهاوزن اق

پلبي نبود، بلكه اتباراً  -تريهاي پرول نت ر قادر به دفاع از مناف  تودهه، موهدر آن بر

بايستي در راستاي مناف  بورژوازي حكومت كند. انگلآ وي را با لوئي بالن، وزير  مي

شد، مقايسه مي كند. انگلآ ايي هاي بورژو ياليستي كه مجبور به اتراي سياستسوس

تر از آن بود كه بتواند روي گذار  ضعيف ۳۴۸۴لتارياي فرانسه در سال نويسد پرو مي

سري  از دورة بورژوائي حساب كند و فورا قدر  را به كف آورد. او در اينجا به نكته 

د.  از وضعيت بالن بوتر  ثبا  كه موقعيت مونت ر بسيار بي كند و آن اين يمهمي اشاره م

دهد كه تفاو  اين دو در اين بود كه در دوران مونت ر نه تنها تنبش  وي توضيح مي

اين مشاهده به غايت مهر است،  93 .او ني  پختگي الزم را نداشت« عصر»زمان او بلكه 

انقالب بود و نه عدم بلوغ تنها ناپختگي تنبش مان   ۳۴۸۴به اين معنا كه در سال 

 داري.  سرمايه
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سرتامبر خود عليه تكرار اشتباه بالن يعني شركت در يك  ۳۸ نراني ماركآ در سخ

رده بود كه پرولتارياي فرانسه تلوتر از خُ بورژوايي هشدار داد. اگر قرار ميدولت 

رژوايي و نه مستقيماً بورژوازي قدر  را به دست گيرد، مجبور به اقداما  خرده بو

د كرد كه پرولتارياي آلمان ماركآ پيشنها ۳۴۸۱در سال   94 .گشت پرولتري مي

 ح بماابه  بگذارد و به بورژوازيم( را به عهده   -انقالب )انقالب دموكراتيك 

در همان سال انگلآ به كارگران هشدار داد كه قدر    95 كند. عمل آينده اپوزيسيون

جبور را قبل از برپايي تمهوري دموكراتيك به دست نگيرند. در غير اين صور  م

ها را پوشش نداده و  هايي باشند كه مناف  مستقير آن جري مفاد برنامهخواهند شد م

كنند؛ يا اينكه درار  بورژوازي عمل مي مناف  عموم و به وي ه مناف  خردهدر راستاي 

 .خواهند گرديد« ابهنگامهاي كمونيستيِ ن ها و تهش آزمايش»شدن در  درگيروسوسه 
هر فكر با هر، به كارگران هشدار دادند خالصه كالم، ماركآ و انگلآ، بار ديگر   96

 -ژوازي بگذارند و سرآ پيشروي )مستقل بور خردهكه انقالب دموكراتيك را به عهده 

 كنار تنها نه كه –ها اين ايده با مفهوم انقالب مداوم آن 97 .م( خود را آغاز كنند

 . داشت كامل تطابا – بود نگرفته صور  آن در هر تغييري بلكه ،نشده گذاشته

ماركآ و انگلآ به زودي اطمينان خود را به اينكه يك بحران تديد براي پرولتاريا 

ها بار ديگر اميدواري خود را نسبت به  فرصت ديگري دربر خواهد داشت، بازيافتند. آن

  98هاي سوسياليستي در آلمان و فرانسه در آينده اي نه رندان دور بيان نمودند. انقالب
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هايي كه فعاليت پارلماني  ، انگلآ به فرصت۳۴۴۱ر سال اركآ دپآ از درگذشت م

اما مرت  او  ،تري پيدا كرد براي سوسيال دموكراسي فراهر كرده بود وقوط بيش

بود و  ۳۴۸۴ – ۸۱هاي  همچنان آثار راهبردي خودش و ماركآ در خالل سال

 يك عنوان به پرولترييي به مرحله بورژوا ردهخُهمچنان از ت  گذار بي وقفه از مرحله 

بود ۳۴٨۸تنها در سال   99 كرد. مي دفاع فرانسه و آلمان براي مناسب انقالبي استرات ي

 –كه انگلآ سرانجام پذيرفت كه او و ماركآ با مفروض داشتن بلوغ شراي  اتتماعي 

، درار اشتباه ب رگي ۳۴۸۴براي پيروزي پرولتاريا در آلمان و فرانسه در سال  اقتصادي

ريد به ما نشان داد كه در خطا بودير ... براي ما روشن ساخت كه تا»گشته بودند: 

وضعيت انكشاط اقتصادي در اروپاي آن زمان با حالتِ پختگيِ كافي براي محو توليد 

انگلآ توضيح  100« م( بسيار فاصله دارد.  - داري سرمايه توليدكاپيتاليستي )شيوه 

 قطعي، نبردلحظه  كه بودند معتقد فرانسه كبير انقالب ثيرتادهد او و ماركآ تحت  مي

و پرفرازونشيب تريان يافته و بي ترديد  انقالبينبردي كه قرار است در طول يك دوره 

با پيروزي نهايي پرولتاريا پايان يابد، فرا رسيده است. انگلآ دريافت كه او و ماركآ 

رگ انگلستان مي توانستند هشيارانه تر عمل كنند. همه انقالب هاي مدرن از انقالب ب 
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Vol. 21, pp. 21–2; 6 June 1884 letter to August Bebel, CW, Vol. 47, p. 149; 

MEW, Vol. 36, pp. 159–60; ‘History of the League’, CW, Vol. 26, pp. 326–

7; MEW, Vol. 21, p. 220; ‘The Future Italian Revolution and the Socialist 

Party’ (written January 1894), CW, Vol. 27, pp. 437–40; MEW, Vol. 22, pp. 

439–42. Engels referred to the rapid succession of petty bourgeois and 

proletarian stages of revolution as ‘the logic of 1792–94’. See for example 

‘The Situation’ (October 1885), CW, Vol. 26, p. 332; MEW, Vol. 21, p. 

226. 
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 1895 introduction to ‘Class Struggles in France’, CW, Vol. 27, p. 512; 

MEW, Vol. 22, p. 515. 
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دهند، اما همواره  لي ه شدنِ گام به گام را نشان ميدر قرن هفدهر به بعد، روند راديكا

يافت كه در سال  كند. حاال انگلآ درمي اقليت راديكال شكست را تجربه مي سرانجام

  101، زمان شكسته شدن طلسرِ اين روند هنوز فرا نرسيده بود.۳۴۸۴

 ماتریالیسم تاریخی

انگلآ پذيرش اين امر است كه پنجاه سال قبل  ۳۴٨۸در مالحظا ِ سالِ نكته اساسي 

راي  براي محو شيوه توليد ش انگلآ ه  م ( مبني بر آماده بودن)ماركآ و ها  فرض آن

اين نتيجه رسيده ها به  داري در اروپا، يك توهر بود. به اين دليل بود كه آن سرمايه

چه در قرون گذشته رخ داده بود پتانسيل هاي پرولتري برخالط آن بودند كه انقالب

پيروز شدن را دارند. مشاهدا  انگلآ نور غريبي بر تفسير انقالب مداوم ماركسيستي 

افكنَد. تفسير ميانبر تاريخي فرض را بر اين  ميانبر زدن از مراحل تاريخي، مي به ماابهُ

سطح تكامل  هاي پرولتري از ته كه ماركآ و انگلآ معتقد بودند كه انقالبگذاش

اقتصادي تلوترند با اين همه ممكن است استانائا رخ دهند. ولي اين به هيچ وته آن 

ري ي نيست كه انگلآ در مد نظر دارد. طبا انتقاد از خودي كه وي از گذشته 

( ارائه نموده، انقالب  م –ها و نظريا  خود او و ماركآ  فعاليت به مربو )گذشته 

ود كه )فرض شده بود ه م ( ر در دستور كار قرار گرفته بپرولتري صرفاً به اين خاط

 برد. داري در حال نابودي  به سر مي سرمايه

رنين تصوري داشتند؟ مگر نه  ۳۴۸۴از خود مي پرسير ررا ماركآ و انگلآ در سال 

ي شناخته شد، امحاي اين است كه طبا آنچه كه بعدها تحت عنوان ماترياليسر تاريخ

ها تبديل به مانعي در راه رشد  گردد كه آن پذير مي زماني امكان داري رواب  سرمايه

، سوسياليستي توليدشر  تابيت شيوه  لد گشته باشند؟ مگر نه اينكه پيشنيروهاي مو

بر صناي  كالن استوار گشته، و اكاريت تامعه از  اقتصادي ست كه بخش اعظر آن
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 CW, Vol. 27, pp. 509–12; MEW, Vol. 22, pp. 512–14. 
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داري با حذط  ر سرمايهشد؟ قرار بود رقابت بازاكارگران صنعتي تشكيل شده با

هاي خصوصي كورك، تمامي اين شراي  را فراهر سازد. ماركآ و انگلآ همه  بنگاه

فرموله كرده بودند. به ايدئولوژي آلماني در  ۳۴۸۸ه ۸٦ها را در  گيري جهنتي اين

رسد كه  ي رواب  موتود تنها زماني فرا ميخواننده گفته شده بود كه لحظه سرنگون

ها  ناي بشوند، زماني كه از اكاريت انسند باعث رشد نيروي هاي توليدآنها ديگر نتوان

 102 .سلب مالكيت شده باشد، يعني زماني كه اكاريت تامعه تبديل به پرولتاريا گردد

هيچ كدام از اين شراي  در آن زمان محقا نشده بودند. پآ ررا ماركآ و انگلآ در 

 لفانيابير مو مانيفست كمونيست درميمراتعه به  دام رنين اوهامي گرفتار آمدند؟ با

 نيروهايداري در اروپا به مانعي بر سر راه توسعه  كه سرمايه بودند معتقد دليل ره به

ها سالِ صنعت و تجار  ري ي نيست ت  تاريد  تاريد ده: »است گشته تبديل مولد

                                                 
102

 CW, Vol. 5, pp. 48, 52; MEW, Vol. 3, pp. 34, 69. For other early 

formulations of ‘historical materialism’, see also: ‘The Poverty of 

Philosophy’ (Marx, written 1846–7), CW, Vol. 6, p. 211; MEW, Vol. 4, p. 

181; ‘Moralising Criticism’, CW, Vol. 6, pp. 327–8; MEW, Vol. 4, p. 347; 

‘Principles’, CW, Vol. 6, pp. 341–50; MEW, Vol. 4, pp. 363–74, 

‘Manifesto’, CW, Vol. 6, pp. 489–96; MEW, Vol. 4, pp. 467–74. For later 

formulations by Marx: preface to ‘A Contribution to the Critique of Political 

Economy’ (January 1859),CW, Vol. 29, pp. 262–4; MEW, Vol. 13, p. 9; 

first volume of ‘Capital’ (1867),CW, Vol. 35, pp. 748–51; MEW, Vol. 23, 

pp. 789–91; by Engels: ‘Anti-Dühring’ (1877–8), CW, Vol. 25, pp. 135–9, 

254–71; MEW, Vol. 20, pp. 136–40, 249–65; ‘Ludwig Feuerbach and the 

End of Classical German Philosophy’ (written early 1886), CW, Vol. 26, pp. 

390–1; MEW, Vol. 21, p. 300. Occasionally Marx adopted extreme 

expressions, which however need not be taken literally: ‘No social 

formation is ever destroyed before all the productive forces for which it is 

sufficient have been developed.’ In the same text Marx suggested that the 

material conditions of the new system need only be ‘in the course of 

formation’: preface to ‘Critique of Political Economy’, CW, Vol. 29, p. 263; 

MEW, Vol. 13, p. 9. Compare Engels: ‘Anti-Dühring’, CW, Vol. 25, pp. 

137–9, 255; MEW, Vol. 20, pp. 138–9, 249. See also: Gilbert, Marx’s 

Politics, p.6. 
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ه براي اثبا  اين مطلب ك« قيام نيروهاي توليدي مدرن به ضد شراي  مدرن توليد.

ت به اند، نويسندگان مانيفس تر از رهارروب بورژوايي رشد كردهنيروهاي مولد فرا

هاي  ا نظر ماركآ و انگلآ الگوي بحرانطب 103كنند. پديده بحران تجاري اشاره مي

آشكار گشته، نشانگر ورود  ادواري اضافه توليد، كه وتودشان از اوائل قرن نوزدهر

 ديده ها آن. اين موضوع به كرّا  در آثار اوليه است خود زوالداري به مرحله  سرمايه

لت بود ها غلو كرد. رون به همين ع توان در اهميت اين نوشته . به سختي ميشود مي

، كه در هر اروپاداري حتي در قاره  كردند كه عمر سرمايه كه ماركآ و انگلآ تصور مي

ي اقتصادي ادواري بود، ها تر، مبتال به بحران همچون انگلستانِ صنعتيِ پيشرفته صور 

هاي پرولتري  زمانِ انقالب ،پنداشتند كه زمان ر رسيده است؛ و به همين دليل  ميبه س

 ست.
104 

دكترين انقالبيِ  عميا در( پارادوكسِي)در همان حال اين امر بدون ترديد تناقضي 

داري به پايان رسيده  حتي اگر فرض كنير كه عمر سرمايه ماركسيستي گشود. رون
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 CW, Vol. 6, pp. 489–90; MEW, Vol. 4, pp. 467–8. Marx (28 December 

1846 to P.V. Annenkov) dated the beginning of the pattern of universal 

crises to 1825: CW, Vol. 38, p. 99; MEW, Vol. 27, p. 455. See also ‘Trade 

Unions’ (Engels, May 1881), CW, Vol. 24, p. 383; MEW, Vol. 19, p. 256. 
104

 See for example: Engels’ first Elberfeld speech (February 1845), CW, 

Vol. 4, pp. 244–5; MEW, Vol. 2, pp. 537–8; ‘Principles’, CW, Vol. 6, pp. 

347–8; MEW, Vol. 4, pp. 369–70; ‘Wage Labour and Capital’ (Marx, 

1849), CW, Vol. 9, p. 228; MEW, Vol. 6, p. 423; ‘The English Ten Hours 

Bill’ (Engels, April 1850), CW, Vol. 10, pp. 299–300; 

MEW, Vol. 7, p. 242. Later on Engels formulated it classically in his Anti-

Dühring: ‘In these crises, the contradiction between socialised production 

and capitalist appropriation ends in a violent explosion.’ CW, Vol. 25, p. 

263; MEW, Vol. 20, pp. 257–8. See also: 

‘Karl Marx’ (Engels, June 1877),CW, Vol. 24, p. 193; MEW, Vol. 19, p. 

104; ‘Socialism: Utopian and Scientific’, CW, Vol. 24, pp. 324–5; MEW, 

Vol. 19, p. 227; ‘Ludwig Feuerbach’, CW, Vol. 26, pp. 390–1; MEW, Vol. 

21, p. 300. 
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لستي مستل م سيستر صنعتي د، اين واقعت كه، ساختن بناي اقتصاد سوسياباش

تود نبود، به قو  خود باقي است. ماركآ و مو اروپااي است كه در قاره  پيشرفته

انگلآ به  ۳۴۸۳انگلآ هيچگاه عقايد خود را در اين مورد تغيير ندادند. در سال 

حداقل، دو »كند:  بقاتي اشاره ميتن كامل تضادهاي طشراي  الزم براي از ميان برداش

ماركآ و انگلآ هر دو اذعان  105«برابر شدن وسائل توليدِ موتود در آلمان و فرانسه.

داشتند كه تنها در انگلستان است كه شراي  مادي براي دگرگونيِ سوسياليستي محرز 

 106است.

انگلآ يافت.  توان به آساني در آثار ماركآ و م( را ني  مي  -تناقض راه برون رفت )از 

بعد از انقالب پرولتري است. انگلآ در  سوسيالي م به گذار شراي  ايجاد كار،راره 

                                                 
105

 Marx suggested in a March 1845 draft of an article on Friedrich List that 

Germany need not follow the capitalist path to development: CW, Vol. 4, 

pp. 281–3. In his 1867 preface to Capital Marx referred to the ‘natural laws 

of capitalist production’ working with iron necessity. He observed that 

Britain represented Germany’s future: ‘The country that is more developed 

industrially only shows, to the less developed, the image of its own future.’ 

CW, Vol. 35, pp. 9–10; MEW, Vol. 23, pp. 12, 15–16. According to Roman 

Szporluk (Communism and Nationalism: Karl Marx Versus Friedrich List 

(New York/Oxford, 1988), p. 176), Marx now acknowledged the 

inevitability of integral capitalist development for Germany. I find this 

interpretation difficult to accept. Marx and Engels still predicted early

proletarian revolutions on the European continent. They did not 

withdraw their thesis that the crisis pattern marked the moment of capitalist 

decadence. More plausibly, then, Marx expected German capitalism to 

follow the British pattern as long as the proletarian revolution did not 

intervene. See James White (Karl Marx and the Intellectual Origins of 

Dialectical Materialism (Basingstoke/London, 1996), chs. 4–6), for the 

argument that Marx rejected the idea of capitalism as a universal model of 

development during the sixties. 
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 ‘Conditions and Prospects of a War of the Holy Alliance against France 

in 1852’ (written April 1851), CW, Vol. 10, p. 553; MEW, Vol. 7, pp. 480–

1. See also: Larsson, Theories of Revolution, pp. 30–1; Draper, Karl Marx’s 

Theory, p. 238. 
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دهد كه دولت پرولتري در كشورهايِ دارايِ سطحِ نازلِ  توضيح مياصول كمونيسر 

 شر  پيشماابه  وقف رشد اقتصادي، به را خود تالشعمده  بايد مي صنعتيتوسعه 

 نه در مرحله بعدي، نمايد.دارا سرمايه مالكيت الغاي
در مانيفست كمونيست  107

تر نيروهاي توليدي و  قدر  خود براي اف ايش هرره سري  خوانير كه پرولتاريا از مي

ترين  د. اما حتي در پيشرفتهكرسلب گام به گام مالكيت از بورژوازي، استفاده خواهد 

 108 دهند. نمييك ضرب را  در كامل مالكيت سلبكشورها، شراي  موتود اتازه 

انقالب »را با ضروريا  راديكال « ماترياليسر تاريخي»بنابراين، ماركآ و انگلآ 

داري بلكه در مورد موضوع پيش  ر مورد زوال رواب  توليدي سرمايه، نه تنها د«مداوم

 هاي مادي گذار به سوسياليسر ني ، انطباق دادند. شر 

و انگلآ پيروزي پرولتاريا را ، در  خورير كه ررا ماركآ سرانجام به اين پرسش برمي

بينير اين دو در متن واحدي  بود، انتظار داشتند. وقتي كه مي حالي كه در اقليت

كنند، اين پرسش  بيني مي قليت كارگر و هر توس  اكاريت پيشانقالب را هر توس  ا

خوانير كه  گيرد. در مانيفست كمونيست مي معما را به خود ميتر شكل يك  بيش

تر به دو طبقه ب رگ بورژوازي و پرولتاريا  داري روز به روز هر ره بيش ه سرمايهتامع

گيرند و اين كه انقالب پرولتري  ه مستقيماً رو در روي هر قرار ميگردد ك تقسير مي

                                                 
107

 See for example: ‘England’ (Engels, January 1852), CW, Vol. 11, pp. 

200–1; MEW, Vol. 8, pp. 210–11; ‘Letter to the Labour Parliament’ (Marx, 

18 March 1854),CW, Vol. 13, p. 58; MEW, Vol. 10, pp. 125–6; ‘The 

General Council to the Federal Council of Romance Switzerland’ (Marx, 

January 1870), CW, Vol. 21, pp. 86–7; MEW, Vol. 16, pp. 386–7; 

‘Confidential Communication’ (Marx, March 1870),CW, Vol. 21, pp. 118–

19; MEW, Vol. 16, 414–15; Marx to Sigfrid Meyer and August Vogt, 9 

April 1870, CW, Vol. 43, p. 475; MEW, Vol. 32, p. 669. See also Larsson, 

Theories of Revolution, p. 30. 
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 CW, Vol. 6, p. 350; MEW, Vol. 4, pp. 372–5. 
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بيني شده  د. در همين متن پيشانقالبي ست كه توس  اكاريتي عظير انجام خواهد ش

  109در آلمان عقب افتاده دست به انقالب خواهد زد.اي ن ديك  كه پرولتاريا در آينده

انگلآ در صور  متهر شدن به گوير ماركآ و  اگر از من پرسيده شود، مي

درست است كه مانيفست كمونيست گوئي بسيار شگفت زده خواهند شد.  تناقض

بيني مي كند كه دو قطبي شدن طبقاتي تامعه در اوج خود منجر به انقالب  پيش

كند كه وقوع انقالب منو  به سرري  ، اما به هيچ وته ادعا نميشدهد پرولتري خوا

اي از ايدئولوژي آلماني كه در  د است. در واق  من به ت  در تملهشدن كامل اين رون

ام  آثار انگلآ، نخوانده باال آورده شده، در هيچ تاي ديگري، نه درآثار ماركآ و نه در

صورتي ممكن بدانند كه پرولتاريا در تامعه اكاريت كه آنان انقالب پرولتريِ را تنها در 

توانست بر تمام  انقالب به وتود اكاريت پرولتر ميمشرو  ساختن  110داشته باشد.

ها براي آلمان و فرانسه خ  بطالن بكشد؛ كاري كه هردويِ  هاي انقالبي آن استرات ي

 ها به دقت از انجام آن اتتناب نمودند. آن

بيني قطبي شدن  دهد كه وي رگونه پيش تين انگلآ نشان ميهاي نخس يكي از نوشته

طبقاتي تام تامعه را با انقالب توس  اقليت كارگر، در كنار هر گذاشته است ]با 

« قانون تمرك  مالكيت خصوصي»دهد كه  آشتي داده است[. انگلآ توضيح مي يكديگر

ر تمعيت را ذاتي مالكيت خصوصي است. اين قانون )تمرك  مالكيت خصوصي( تقسي

 با انگلآ –سازد، مگر آنكه  دستان غير قابل اتتناب مي به دو طبقه ميليونرها و تهي
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 CW, Vol. 6, pp. 485, 495, 519; MEW, Vol. 4, pp. 463, 472, 492–3. Marx 

had argued in his introduction to ‘Critique of Hegel’s Philosophy of Right’, 

that the weakly developed German proletariat formed the ‘material basis’ 

for a communist revolution: CW, Vol. 3, p. 183; MEW, Vol. 1, pp. 386–91. 
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 For the same conclusion, see Gilbert (Marx’s Politics, p. 219): Marx 

‘never argued that the triumph of socialism in any particular country 

required that the proletariat be a majority (as opposed to a sizable portion) of 

the population’. See also Hobsbawm, How to Change, p. 62. 
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انگلآ بارها اين  111بر آن پيشي گيرد.« الغاي مالكيت خصوصي» – اف ايد مي منطا

ايده را كه انقالب پرولتري ممكن است به روتد قطبي شدن تامعه پايان دهد، بيان 

شود، مگر  عه در اوج خود به انقالب منجر ميطبقاتي تامقطبي شدن  112نموده است.

 آن كه انقالب زودتر رخ دهد. 

هاي پيروزمند  آ و انگلآ معتقد بودند كه انقالباين بدان معنا نيست كه مارك

هايي  دادن رنين انقالبپرولتري در هر شراي  دلخواهي امكان وقوع دارند. رخ 

باشد كه به نوبه  از توده پرولتارياي شهري مي عينيمشرو  به وتود تمعيتِ حداقلّيِ م

ولي از ديدگاه  113.طلبد مي را صنعتي سيسترسطح معيني از توسعه  خود

ماابه نمايندگان  ليستي، انقالب اقلّيت كارگري غيرممكن نيست. كارگران بهماتريا

 عناصر مدرن، شهري و صنعتي قدر  طبقاتي اي فراتر از تمعيت خود دارند.

تاريايِ هنوز به اكاريت دست نيافته، اين است كه انقالب اكاريت خود را معضل پرول

آ در مالحظا  خود در مورد رويدادهاي فرانسه در تاي ديگري خواهد تست. مارك

، راه حل را در اتحاد پرولتاريا با اكاريت دهقانان ۳۴۸۸تا  ۳۴۸۴هاي  در خالل سال

دولت پرولتري بهترين محافظ مناف   دانست. اينان را بايد متقاعد ساخت كه خرد مي

                                                 
111

 ‘Outlines of a Critique of Political Economy’ (written 1843–4),CW, Vol. 

3, p. 441; MEW, Vol. 1, pp. 522–3. 
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 See for example: ‘The Condition of the Working-Class in England’ 

(Engels,1845), CW, Vol. 4, p. 303; MEW, Vol. 2, pp. 232–3; first Elberfeld 

speech, CW, Vol. 4, 

p. 244; MEW, Vol. 2, pp. 536–7. 
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 Neither Marx nor Engels ever precisely spelled out these conditions. But 

in 1860 Marx identified the existence of ‘an industrial proletariat on a 

national scale’ as the ‘very first prerequisite of a proletarian revolution’: 

‘Herr Vogt’, CW, Vol. 17, p. 91; MEW, Vol. 14, p. 450. In his 1874–5 

comments on Mikhail Bakunin’s Statehood and Anarchy, Marx observed 

that a proletarian revolution required that the industrial proletariat account 

for ‘at least a significant portion of the mass of the people’: CW, Vol. 24, p. 

518; MEW, Vol. 18, pp. 632–3. 
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ها بود و در  اين سناريوي مورد عالقه آن 114داري است. ها در برابر بازار سرمايه آن

  115هاي بعدي بارها به آن رتوع نمودند. هده

 بندی جمع
آ يك موضوع من در اين مقاله در مورد اينكه انقالب مداوم براي ماركآ و انگل

هاي  هاي فعاليت ها اين ايده را در نخستين سال نام. آ اساسي بود، بحث نموده

ها مشاهده مي شود.  كمويستي خود ارائه كردند. تمام نكا  اساسي در آثار هر دويِ آن

اين كار آنها به معناي واقعي يك فعاليت مشترك بود. انگلآ خودش مبحث انقالب 

يدي را در پيش مداوم و رند موضوع مربو  به آن را بس  داد، اما هيچگاه مسير تد

پذيريِ انقالب مداوم  كه انگلآ بعضاً روي مسيلة امكان بود ۳۴٨۸نگرفت. تنها در سال 

مكث نمود، زماني كه به اين نتيجه رسيد كه او و دوستش پنجاه سال پيش از آن 

داري به زوال خود رسيده  ارة اروپا سرمايهدرار اين فرض اشتباه شده بودند كه در ق

 است. 
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 ‘Class Struggles in France’, CW, Vol. 10, pp. 55–7, 98–9, 122, 125; 

MEW, Vol. 7, pp. 19–21, 62, 84, 87–8; ‘Eighteenth Brumaire’, CW, Vol. 

11, pp. 190–1, 193 f.; MEW, Vol. 8, pp. 201–2, 204. 
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 For Marx, see his letter to Engels, 16 April 1856, CW, Vol. 40, p. 41; 

MEW, Vol. 29, p. 47; ‘The Civil War in France’ (Marx, written April–May 

1871), CW, Vol. 22, pp. 336–8; MEW, Vol. 17, pp. 341–4; first draft of 

‘Civil War in France’, CW, Vol. 22, pp. 492–5; MEW, Vol. 17, pp. 549, 

551–3. In his 1874–5 comments on Bakunin Marx argued that in countries 

with a majority of peasants, which was the case ‘in all the states of the West 

European continent’, the ‘workers’ revolution’ had to ingratiate itself with 

the peasants: CW, Vol. 24, p. 517; MEW, Vol. 18, pp. 632–3. For Engels, 

see the 1870 preface to ‘Peasant War in Germany’,CW, Vol. 21, pp. 97–

100; MEW, Vol. 7, pp. 534–7; ‘The Peasant Question in France and 

Germany’ (Engels, November 1894), CW, Vol. 27, pp. 483–4, 494–7; 

MEW, Vol. 22, pp. 486, 498–500. 
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گر انطباقِ ديدگاه  ( انقالب مداوم، به دو صور  نشان م  -نظر بافتاري )نظريه از نقطه  

بخش اعظر قرن  ماركآ و انگلآ با شراي  حاكر در اروپا است. نخست اينكه در

گلستان  نسبت به هاي راديكال در آلمان و فرانسه و ني  در ان نوزدهر، سوسياليست

 -۸٨، ۳۴۱۱هاي  دادند. انقالب كيل ميگراها بخش كوركي را تش ها و ملي دموكرا 

هاي دموكراتيك و ملي داشتند تا  الً كمون پاريآ عمدتاً دغدغهاحتما، و حتي ۳۴۸۴

اتتماعي. ماركآ و انگلآ دريافتند كه مسائل اتتماعي به تنهايي قادر به توليد 

كه تنها ها فرض را بر اين گذاشته بودند  انرژي الزم براي ايجاد يك انقالب نيستند. آن

هاي   ب كارگري، سوار شدن بر موج تنبششانآ كسب قدر  براي يك ح

توانستند كشاكش و  هاي دموكراتيك و ميهني مي دموكراتيك نيرومند است. قيام

ها در  التهاب مورد نياز اح اب كارگري را فراهر سازند. روند راديكالي ه شدن، كه آن

اركآ و انگلآ را به عملي بودن اين انقالب كبير فرانسه مشاهده نموده بودند، م

 استرات ي متقاعد ساخته بود.

داريِ پيشرفته  نگلآ كمونيست شدند، شراي  سرمايهدوم اينكه، زماني كه ماركآ و ا

كه گذار به سوساليسر مستل م آن است، در قاره اروپا موتود نبود. اما اين دو رفيا 

گران بايد انقالب خود را تا كامل ظاهراً حاضر به پذيرش اين موضوع نبودند كه كار

ها  قطبي شدن، به تعويا بيندازند. در عوض، آن اقتصاديِ –شدن روند اتتماعي 

داري در قاره  ه دادند كه طبا آن ظاهراً سرمايهماترياليسر تاريخي را به نحوي ارائ

 .است شده خود پاياني، وارد مرحله صنعتي، برخالط سطح نازل توسعه اروپا

داوم به معني الگوئي بود كه طبا آن انقالب پرولتري سريعاً و بي وقفه به انقالب م

 انقالبپيوندد. در نگاه ماركآ و انگلآ لحظه  نبال انقالب بورژوايي به وقوع ميد

گردد. يكر، قيام طبقا  بورژوا به ضد  از شراي  تعريف مي مجموعه دو توس  پرولتري

، سازنده رها سياسيِ –اتتماعي  مكاني مِ يكابه ما مطلقه كه به –بقاياي نظام فئودالي 
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هاي  . اين الگو تا انقالبكند مي عمل كارگران انقالبِماابة اهداط مبرم و بالواسطه  و به

ماابة بيانگر درك ماركآ و انگلآ از روند  رنان به قرن شان دهر رديابي شد و هر

ه عمر شيوه توليد اي ك ين دو بررسي گرديد. دوم، از لحظههاي زمان ا انقالب

رسد، انقالب طبقة كارگر  پتانسيل الزم را براي مستحكر  داري به پايان مي سرمايه

آورد. اين  آغاز گذار سوسياليستي به دست مي ساختن تسل  خود بر قدر  دولتي و

ي ادواريِ اضافه توليد فرسوده ها بحرانرسد كه سيستر در اثر  لحظه زماني فرا مي

هماهنگ نيست. اين  و پايدار اقتصاديدر به فراهر ساختن توسعه شود و ديگر قا مي

داري بر امكان پيروزيِ انقالب پرولتري در  تعريف وي ه از زوال سيستر سرمايه

 كند. د صنعتي شدن هستند ني ، داللت ميكشورهايي كه در مراحل ابتداييِ رون

دهد كه  ني رخ ميينكه انقالب پرولتري زماي بر انآن خوانش ماركآ و انگلآ مبت

كارگران اكاريت تامعه را تشكيل داده و صناي  كالن دست باال را در اقتصاد داشته 

هاي كارگري  بته طبا نظر ماركآ و انگلآ، دولتباشند، بايد مردود شناخته شود. ال

به سوسياليسر  صنعتي براي گذار بالواسطه شراي  نبود معناي به اروپازودر  در قاره 

ماركآ و بايستي بعد از انقالب فراهر گردند. با وتود اين، منظور  كه مي بود؛ شرايطي

، نه فشرده كردن مرحله هاي پرولتري در آلمان و فرانسه انگلآ از پيشنهاد انقالب

هايي از تاريد، بلكه اين بود كه پرولتاريا  ي يا بريدن گوشهدار سرمايه صنعتيتوسعه 

 آنانمبتني بر گشودن بن بستي كه به عقيده نقش تاريخي خويش را ايفا كند؛ نقشي 

 توس  يك سيستر اقتصادي بيمار ايجاد گشته بود. 

نگلآ در بارة ها به معناي انكار اين واقعيت نيست كه ديدگاه ماركآ و ا تمام اين گفته

داري نقشي اساسي در درك آنان از روند انقالب داشته است. رقابت  رقابت بازار سرمايه

، درشكل يك ندآفري مي داري شراي  زوال خود را ا ثابت كرد كه سرمايهازار به آنهب

صناي   رشد طبقه انقالبي كه به اكاريت خواهد رسيد، و در شكل اقتصادي مبتني بر
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. طلبد مديريت سوسيالستي تامعه را مي كهاز رارروب مالكيت خصوصي  فراتركالن 

هاي نخستين،  هاي انقالب تداد كه با وتود شكس اين الگو به آنان اطمينان مي

ها انتظار داشتند كه پرولتارياي  داري محكوم به فناست. با اين وتود، آن سرمايه

ها قبل  داري را، مد  البي در اتحاد با دهقانان سرمايهصنعتي از طريا ايجاد اكاريت انق

صنعتي براي از تكميل روند قطبي شدن، سرنگون كنند؛ كه در اين صور  شراي  

 بايستي عمدتاً بعد از انقالب فراهر گردد.  د سوسياليستي مياقتصا

هاي اقتصاديِ مربو  به  معني است كه ماركآ و انگلآ دغدغهآنچه گفته شد به اين 

 سياسيتر از يك دريچه  ها بيش انقالب را صراحتاً تاب  تحليل سياسي نموده بودند. آن

. اين بدان معنا نيست كه بگويير داري بودند تا اقتصادي سرمايه فروپاشي انتظار در

هاي معين اقتصادي انكار  شر  ستگي انقالب سياسي را به پيشماركآ و انگلآ واب

اند كه موانعي كه در سطح  ها را به نحوي بيان داشته شر  ها اين پيشكردند. اما آن مي

آ را است نظريا  ماركآ و انگل شوند. بهتر نمايند، در عمل محو مي ميناپذير  ريرگي

 شناسي اقتصادي آن. تا تامعه دريابير انقالب سياسي شناسي تامعهماابه  به

هاير كه در اين مقاله ارائه شده، معتقدم ارزش دارد كه از نو  در پايان، با توته به يافته

استالين، مائو و  لنين، تروتسكي، آثار در مداوم انقالب از خرمتانگاهي بر تفسيرهاي 

اي كه قرار بود طبقه  ياندازير. اينكه ماركسيسر، فلسفهن بيستر، بهاي قر ديگر بلشويك

اما در كشورهايي به قدر   ،ترين كشورهاي صنعتي را به قدر  برساند پيشرفته كارگر

ي تناقض )پارادوكآ( بودند، از نظر بسياري نوع ،با پرولتارياي قليل ،رسيد كه دهقاني

هاي  يافته؟ تعبير هنوز قابل دفاع است آيد. بجاست كه بررسير آيا اين به حساب مي

هاي تديدي براي تفسير اهميت ماركسيستيِ برنامه نوين اقتصاديِ  اين مقاله شيوه

(NEP )از لنين، گسست عظيرِ استالين ]منطور Great Break يا Great Turn، 

صنعتي و اشتراكي كردن كشاورزي و متوقف كردن برنامة نپ،  برايسياست استالين 
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« هاي ريني سوسياليسر با وي گي»و حتي  م[ -به بعد است  6028روي از سال در شو

 دربر دارد.

 

 برگرفته از سایت آذرخش
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 شرح حال آکادمیک
 

تامعه  ةتحصيالتر را در رشت ۳٨۸۴در آمستردام به دنيا آمدم، در  ۳٨۸۱در سال 

سوسياليسر در يك ر مورد با دانشنامه اي د ۳٨۴۴شناسي به پايان رساندم، در سال 

، دكتري دريافت كردم )هر دو مورد ۳٨۸۸-۳٨۸۸منطقه. سياست استالين در كره، 

اخير در دانشگاه آمستردام(. با اينكه تامعه شناسي خوانده ام، خود را يك تاريخدان 

به عنوان استاديار  "انستيتوي اروپاي شرقي"در  ٨۱/۳۴۴٨مي دانر. از سال تحصيلي 

 علومدانشكده  «مطالعا  اروپاييِ»هستر. اين انستيتو اكنون به بخش مشغول كار 

 تاريد روي را مطالعاتر هشتاد دهه اوايل از. دارد تعلا آمستردام دانشگاه انسانيِ

 عالقه كنر مي تصور. ام نموده متمرك  استالين ژوزط شخص روي بوي ه و كمونيسر

. بودم فعال مائوئيست يك ۳٨۴۳ ات ۳٨۸۱ از كه است اين از ناشي موضوع اين به من

 .هستند سياسيآ مي كنر تاريد كمونيسر، استالينيسر و فلسفه تدري كه دروسي

 در تنبش هاي كمونيستي تحقيا مي كنر. «قهرماني»در حال حاضر در مورد عامل 

 

یاریک وان ِر
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 سوسیالیستی؟ انقالب دموکراتیک یا انقالب



 تونی کلیف 

 

ها دموكراسي سياسي وتود ندارد يعني كشورهايي كه هايي كه در آندر تمام كشور

هاي امررياليست خارتي ر يا قدر سفرمايي سلطنت مطلقه، ارتش، فاشيتحت حكر

هاي انقالبي قرار دارند ، نياز به دموكراسي امري واضح و بديهي است. ما سوسياليست

تخابا  آزاد براي برگ يدن كنير: انبراي نيل به اين اهداط به سختي مبارزه مي

هاي ملي يا محلي، آزادي بيان، اتتماعا  و اح اب، حا تعيين سرنوشت ملي حكومت

 .نيست كافي ما براي اين اما.  …و

ها و تا زماني كه ثرو  در ، استامار و سركوب براي سالپيش از همه ري ، نابرابري

مي بر وسايل توليد وتود داران است و مالكيت عمودستان اقليت كوركي از سرمايه

ندارد، باقي خواهد ماند. نه تنها نابرابري بين ثروتمندان و فقيران باقي خواهد ماند 

 نابرابري …هاي آموزشي وبلكه به دليل رقابت كارگران بر سر شغل، مسكن، فرصت
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 بستر واقعيت همين. داد خواهد ادامه خود حيا  به هر طبقه خود داخل در

 كند.ستي و تبعيض تنسيتي را فراهر مين ادپر گيري شكل

داران است، با تداوم وضعيتي كه در آن كنترل ثرو  تامعه به دست سرمايه

دموكراسي سياسي ني  از امنيت الزم برخوردار نيست و تهديد بازگشت نظر سياسي 

دار نه تنها كنترل وسايل مادي رنان وتود دارد. اين اقليت ناري  سرمايهقديمي هر

د كه كنترل وسايل معنوي توليد را ني  به دست دارد: مطبوعا ، تلوي يون و ساير تولي

طور وابسته به حمايت ماشين دولت كاپيتاليستي هستند: ها همينوسايل تبليغي. آن

 دار ادامه خواهند داد.ارتش، پليآ و دستگاه قضايي به حمايت از طبقه سرمايه

را به دست بگيرد، حقوق دموكراتيك تضمين  تنها زماني كه طبقه كارگر قدر  دولتي

 شده خواهد بود.

انقالبي در آلمان شر قيصر را از سر اين كشور كر كرد و باعث پايان  1918در نوامبر 

شان تنگ تهاني اول شد. متاسفانه كارفرمايان ب رگ مال كروپ و تيسن و به همراه

كورپ  ي تحت عنوان فرايها و افسران ارتجاعي ارتش كه واحدهاي دست راستژنرال

 قدر  وضعيت. دادند ادامه خود حيا  به بودند، داده تشكيل را( “آزاد سربازان”)

. نهادند عرصه به پا كارگري شوراهاي پارلمان موازا  به: شد حاكر آلمان بر دوگانه

كه  نو شانه به شانه. شوندنمي رها گذشته موان  از بارهيك به هاانقالب از كدام هيچ

دهد. به تعبير رنان به حيا  خود ادامه ميبخش آينده است، كهنه ني  هريدنو

وقاي   “كند.رنان بر اذهان زندگان سنگيني ميهاي گذشته هرنسل بار”ماركآ: 

آلمان كامال مويد اين تمال  پيامبرگونه سن ژوست يكي از رهبران انقالب فرانسه بود 

در  “اند.مام انجام دهند، گور خودشان را كندهآناني كه انقالب را نيمه ت”گفت: كه مي

كورپ، رهبران  زير رتر حمايت حكومت سوسيال دموكرا ، افسران وابسته به فراي

انقالبي رزا لوك امبورگ و كارل ليبكنخت را به قتل رساندند. تريان انقالب با فراز و 
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ري به اتمام رسيد. داادامه يافت اما با پيروزي سرمايه 1923هاي بسيار تا سال نشيب

يك كودتاي ناكام در باواريا را  1923تولد يافت و در سال  1919تنبش نازي در سال 

رنان مترصد فرصت باقي ماند. كارگران فرصت ديگري را از كف اما هر ،سازمان داد

بايست بهاي سنگيني را به خاطر آن در زمان به قدر  رسيدن هيتلر دادند و مي

 برردازند.

شاهد خي ش گسترده مبارزا  طبقه كارگر بود كه در فوريه  1930در دهه فرانسه 

 از متشكل بود ائتالفي كه- “خلا تبهه”با پيروزي قاط   1936شروع شد و در  1934

 راديكال سوسياليست اشتباه به كه) هاليبرال و سوسياليست ح ب و كمونيست ح ب

. رسيد خود اوج به -و نه راديكال(ند بود سوسياليست نه كه حالي در شدندمي ناميده

 بايد ، افتاده ما دست به حكومت كه حاال”: كه گفتند خود با كارگران از تن هاميليون

 هاكارخانه اشغال از موتي 1936 ژوئن در ترتيب بدين “.بگيرير دست به را هاكارخانه

ارفرمايان با ك و نشستند عقب سوسياليست و كمونيست اح اب رهبران. افتاد راه به

سازش كردند. بعد از اين تريان ح ب كمونيست از تبهه خلا بيرون انداخته شد. اين 

امضا  1938داالديه عضو ح ب راديكال بود كه توافا نامه مونيد با هيتلر را در سال 

در اثر پيروزي تبهه خلا انتخاب شده بود به  1936كرد و همان پارلماني كه در سال 

تا پايان تنگ  1940ها بود و از كه همكار نازي-حكومت ويشي  نف  ژنرال پتن رهبر

 راي داد. -بر فرانسه حكومت كرد

استقالل خود را از هلند به دست آورد، حكومت به دست  1949وقتي اندون ي در سال 

يك بورژوا ناسيوناليست يعني احمد سوكارنو افتاد. ايدئولوژي حكومت او بر مبناي 

  ملي اركان اصلي آن را تشكيل د كه اعتقاد به خدا و وحدپانچاشيال بنا شده بو

داد. ح ب كمونيست اندون ي نه تنها به شكل تراژيكي از به رالش كشيدن  مي

بلكه در زمينه نياز به وحد  ملي با او كامال هر عقيده بود.  ،زدسوكارنو سرباز مي
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 ب كمونيست نتيجه اين بود كه دوباره تمله سن ژوست درست از آب در آمد. ح

اندون ي اعضاي بسيار بيشتري از ح ب بلشويك در زمان انقالب روسيه داشت. يعني 

تر از طبقه كارگر ه ار نفر. طبقه كارگر اندون ي ب رگ 250حدود سه ميليون به نسبت 

تري از دهقانان روسيه در  روسيه در آستانه انقالب بود. دهقانان اندون ي تمعيت بيش

ژنرالي به نام سوهارتو توس  سوكارنو منصوب شد كه  1965در سال آن زمان داشتند. 

كودتايي را با حمايت آمريكا، دولت ح ب كارگري بريتانيا و استراليا سازمان داد و در 

 تريان آن ري ي بين نير ميليون تا يك ميليون نفر قتل عام شدند.

ه كه لرزه بر تامعه هايي بودخاورميانه منطقه ديگري است كه شاهد بسياري از خي ش

 1951اند. در عراق ملك فيصل در اند اما از ايجاد گسست با گذشته ناتوان ماندهافكنده

اي سرنگون شد. ح ب كمونيست عراق ح ب بسيار قدرتمندي توس  يك تنبش توده

آمد. اين ترين ح ب كمونيست در تهان عرب به شمار ميبود و در حقيقت ب رگ

ح ب بورژوا ناسيوناليست بعث شد. ح ب كمونيست تحت كنترل  ح ب وارد ائتالفي با

ها اعتقاد داشت كه انقالب آينده، انقالبي دموكراتيك است كه اتحادي استالينيست

كند. البته رنين ائتالفي به معناي زير بين اح اب طبقه كارگر و بورژوازي را طلب مي

كمونيست و طبقه كارگر دست قرار داده شدن اولي توس  دومي بود. اعضاي ح ب 

بهاي سنگيني براي اين ائتالط پرداخت كردند. ح ب بعث به رهبري ژنرال صدام 

 اي قتل عام كرد.ها را به شكل گستردهحسين با كمك آمريكا كمونيست

شد. شوراها در  1979در ايران يك اعتصاب عمومي منجر به سرنگوني شاه در سال 

رهبري اين شوراها عمدتا به دست ح ب طرفدار سراسر كشور پا گرفتند. متاسفانه 

مسكوي توده و فداييان بود كه انقالب را به تاي انقالبي سوسياليستي، انقالبي 

كردند و به همين خاطر از برقراري تمهوري اسالمي حمايت دموكراتيك فرض مي
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ح ب  از قدرداني ترينكورككردند. بدين ترتيب آيت اهلل خميني بدون نشان دادن 

 توده و فداييان به قدر  رسيد و رپ مورد سركوبي خونين قرار گرفت.

هاي شكست خورده اشاره كنر: مانند مجارستان توانر به تعداد ديگري از انقالبمن مي

و پرتغال  1968، فرانسه 1936اسرانيا  ،1925-27، رين 1923، آلمان 1956و  1919

1974. 

نقالب سوسياليستي و ترتيح دومي بر اولي، هر عرض قرار دادن انقالب دموكراتيك و ا

بلكه به اصل راهنماي اح اب استالينيست  ،تنها وي گي اح اب سوسيال دموكرا  نبود

 در سراسر تهان بدل شد.

 هاي نيمه تمام است.روسيه موردي استانايي در بين تمام انقالب 1917انقالب 

گيري كرد، اد كرد: ت ار كنارهيك وضعيت نوين هيجان برانگي  ايج 1917انقالب فوريه 

ها سلطنت به اتمام رسيد، پليآ منحل شد. در هر كارخانه شوراهاي كارگري قرن

هاي سربازان به وتود آمد. تاسيآ شدند. در بسياري از واحدهاي ارتش كميته

 خاستند.شوراهاي كارگران و سربازان در هر كجا بر مي

ا  شوراها، نهادهاي قديمي به حيا  خود و به مواز 1917اما پآ از انقالب فوريه 

رنان موقعيت خود را ها مالكين قديمي و مديران قديمي هرادامه دادند. در كارخانه

 ژنرال ارتش فرمانده: كردندميفرمايي ها حكرحفظ كرده بودند. در ارتش هنوز ژنرال

در  شورايي . به موازا  قبود شده گمارده كار اين به ت ار توس  كه بود كورنيلوط

مداري ليبرال از دوران ت اري رهبري  حكومتي بورژوايي وتود داشت كه توس  سياست

 از سرشار ناميدند، “گانه دو قدر ”شد. اين وضعيت كه لنين و تروتسكي آن را مي

 .بود تناقض

دادند بلكه به سختي به خرج ميتنها در مقابل ماهيت اين نهاد سررهبران شوراها نه 

هاي كردند كه قدر  را دوباره به دست بگيرد. اكاريت هيا التما  ميبورژوازي 
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ها و سوسيال راستي و منشويك هاي دستر سوسياليستنمايندگي شوراها در اختيا

 آن در كه بود موقعيتي ناپذيراتتنابرولوسيونرها بود. اين اتفاقي نبود بلكه محصول

نوز بسياري از يادگارهاي ايدئولوژيك اما ه ،ررخيدند رپ به مردم از نفر هاميليون

ها نفري كه سابا بر اين از ت ار و دوران ت اري را با خود به همراه داشتند. براي ميليون

كردند، ررخش به رپ به معناي تهش مستقير به سمت تنگ پشتيباني مي

م ها به ناهاي قدرتمند منشويكها نبود. يكي از رهرهترين ح ب يعني بلشويكافراطي

ت رتلي كه در دولت موقت بورژوايي پست وزار  كشور را به عهده داشت، ل وم سازش 

تواند وتود داشته راه ديگري براي انقالب نمي”دهد: گونه توضيح ميبا بورژوازي را اين

 تكان را انگشتمان باشد. اين درست است كه ما كل قدر  را در دست دارير و اگر

 “اي براي انقالب خواهد بود.اما اين به معناي فاتعه ،رودز بين ميا دولت دهير

آوريل، لنين از سوييآ به روسيه بازگشت، از طرط ه اران تن از  3هنگامي كه در 

كارگران و سربازان در ايستگاه فنالند در پتروگراد مورد استقبال قرار گرفت. رخيدزه 

لنين، به نام شوراي  رفيا”صدر شوراي پتروگراد به اين شكل به او خوشامد گفت: 

 كنيرمي فكر ما اما …گوييرپتروگراد و كل انقالب ورود تو را به روسيه خوشامد مي

 و بيروني تعديا  تمامي مقابل در انقالب از دفاع انقالبي دموكراسي اصلي وظيفه كه

مام ت ن ديكي كه تفرقه نه است الزم هدط اين به رسيدن براي كه ري ي. است دروني

ديگر است. ما اميدوارير تو ني  در كنار ما به پيگيري اين  كراتيك به هرصفوط دمو

 از بخشي روسيه انقالب كهاين كردن عنوان با پاسد در لنين. “…اهداط برردازي

 لنين به هامنشويك واكنش. كرد صادر را انقالب تداوم فراخوان است، تهاني انقالب

سابا كميته مرك ي ح ب بلشويك اعالم  .گلدنبرگ عضوپ.اي ماال. بود خصمانه كامال

لنين خود را كانديداي تاج و تختي اروپايي كرده است كه در سي سال  ”كرد كه 



 کراتیک یا انقالب سوسیالیستیودمانقالب 

 225 

گذشته خالي بوده است: تاج و تخت باكونين! عبارا  تديد لنين طنيني مشابه حقايا 

 “.كهنه و پوسيده آنارشيسر بدوي دارد

يونرها كه تجلي دموكراسي لوسها و سوسيال رولنين خودش را با منشويك

بورژوايي بودند وفا نداد. او پيگيرانه از فراخوان ماركآ تبعيت نمود كه در زمان  خرده

در انگلستان و فرانسه به كارگران توصيه كرد كه كامال از اردوي  1848انقالب 

كارگران آلماني بايد ”بورژوازي مستقل بمانند. ماركآ نوشت: دموكراتيك خرده

كمك را به پيروزي نهايي خودشان بنمايند، با آگاه كردن خودشان از مناف   ترين بيش

 زمان ترينسري  در شانمستقل ها، با اتخاذ موض  سياسيطبقاتي متعلا به خود آن

 دموكراسي رياكارانه عبارا  واسطه به كهاين براي خودشان به ندادن اتازه با ممكن،

ي در ل وم يك ح ب مستقل سازمان يافته اند و لحظهشو گمراه بورژوازيخرده

 “.مداوم انقالب: باشد اين تواندمي هاآن شعار …پرولتري ترديد روا دارند

ها توانستند نظر اكاريت كارگران را به ها حوادث طوفاني، بلشويكپآ از روزها و ماه

سكي ها افتاد و تروتسرتامبر شوراي پتروگراد به دست بلشويك 9خود تلب كنند. در 

ها اكاريت شوراي مسكو را ني  به عنوان صدر شورا برگ يده شد. در همان روز بلشويك

فق  گام  1917نوامبر  7به دست آوردند. از اين لحظه تا برقراري قدر  كارگري در 

 كوركي باقي مانده بود.

. كندمياندازد اما ح ب طبقه را رهبري طبقه كارگر و نه ح ب، انقالب را به راه مي

بدون ”: كندمي ادا شايستگي به مورد اين در را مطلب حا تروتسكي كه طورهمان

ها مانند بخاري كه وارد محفظه پيستون نشود، يك سازمان رهبري كننده، انرژي توده

 كه محفظه نه و پيستون نه كندمي ايجاد را حركت نچهآ اما …به هدر خواهد رفت

 .“…است بخار همان
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هاي روسيه و ساير انقالب 1917و شكست، بين انقالب اكتبر تفاو  بين پيروزي 

اي وتود داشت كه رهبري كارگري، در اين است كه در اولي يك ح ب انقالبي توده

اي كه بحران انقالبي توانند لحظهها نميموثري را ايجاد كرد. زماني كه سوسياليست

لي را با ساختن تدريجي يك توانند نتيجه احتمادهد را تعيين كنند، حتما ميروي مي

 ح ب ب رگ انقالبي مشخص نمايند.

اش را با اين عبار  تمام كند: كاتو يكي از اعضاي سناي روم عاد  داشت كه سخنراني

 اين با را سخنانمان بايد ما. كرد نابود را كارتاژ روم سرانجام و “!شود نابود بايد كارتاژ”

 “اخته شود!انقالبي بايد س ح ب”: دهير خاتمه عبار 

 برگرفته از سایت آلترناتیو

 منابع برای مطالعه بیشتر:
در روسيه  1917كند، انقالب اكتبر طور كه توني كليف در اين فصل اشاره ميهمان*

 گوري به كه) است بيستر قرن “تمام نيمه هايانقالب”تنها انقالب پيروزمند در بين 

 انقالب” مقابل در “امتم نيمه البانق” مفهوم طرح(. شدند تبديل انقالبيون براي

 قرن تحوال  و انقالبا  در هاكمونيست ناكامي داليل تحليل براي كليدي “مداوم

 كمونيستي رهبري در انقالبي و سياسي بصير  آن مباني با آشنايي براي. است بيستر

 هاينوشته اين مطالعه ساخت، فراهر را روسيه انقالب پيروزمندانه تداوم زمينه كه

 شود:مي توصيه لنين

 ، والديمير لنين ت هاي آوريل )درباره وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر(

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-avril.pdf 

 ديمير لنين، والدرباره قدر  دوگانه

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/ghodrate-doganeh.pdf 

ترين مروتان و حاميان در ايران ح ب توده و فداييان اي از انقالب )مهردرك مرحله*

ما تنها حاميان آن نبودند( كه ديوار ريني بين انقالب سوسياليستي و اكاريت بودند ا

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-avril.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/ghodrate-doganeh.pdf
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 حا و كشيدمي( …انقالب دموكراتيك )ضد امررياليستي، خلقي، دموكراتيك ملي و

 بورژوازيخرده” ،“ملي بورژوازي” عنوان تحت) بورژوازيخرده يا بورژوازي رهبري

-ترين صور ز مهرا يكي ناخت،شمي رسميت به دوم نوع انقالبا  بر را( …و “مترقي

راند كه در نهايت به هاي تئوري و استرات ي بود كه انقالبيون را به مسيري ميبندي

 60شد )از تمله كشتارهاي دهه گورهاي دسته تمعي و كشتارهاي همگاني منجر مي

 “سوسياليستي انقالب”در ايران(. در حقيقت با در پيش گرفتن اين استرات ي، نوبت 

ها رهبري آن را به دست بگيرند و اين ررخه رسيد تا كمونيستنمي فرا اهگهيچ

معيوب در طول قرن بيستر بارها و بارها و پشت سر هر در نقا  مختلف تهان تكرار 

هاي هاي مناسبي براي افشاگريشد. خوشبختانه تا امروز دست كر در ايران فعاليت

هاي وحشيانه براي افكار اين تنايت روشنگرانه در اين زمينه و روشن ساختن ابعاد

عمومي تهاني صور  گرفته است. ياد و خاطره تانباختگان اين كشتارها ني  به نحو 

شود. اما اين كافي نيست و امروز وقت اي از سوي بازماندگان پا  داشته ميشايسته

هاي بندي سياسي، نظري و راهبردي از داليل و زمينهآن رسيده است كه به تم 

كست انقالبيون و حاكر شدن ارتجاع كه رنين فجايعي را به دنبال داشت برردازير، ش

هايي در توانير از وارد آمدن رنين خسار ررا كه اگر از گذشته در  نگيرير نمي

هاي براي كساني كه در خي ش”گويد: آينده تلوگيري كنير. كريآ هارمن مي

دهند كاري ره انجام مينست كه آتويند، اين باوري مشترك امبارزاتي شركت مي

دهند. اما هاي تديدي براي مبارزه ارائه ميكامال نو است و اغلب ني  به طور مسلر راه

 تفكر وي ه به. دارد وتود بوده، گذشته در رهآن در عين حال الگوهاي رشدي مشابه

 هايگارهان نشان و مهر رنانهر هستند تديد مبارزا  درگير كه كساني از بسياري

اي از تمكين نسبت به ها آمي هكنند. نگرش آناي را دارد كه عليه آن مبارزه ميمعهتا

هاي تا افتاده و راديكاليسمي است كه از ابتدا براي كشف قدر  دسته تمعي ايده
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-ها آگاهي متناقضي دارند كه تا حدي انقالبي و تا حدي اصالحآيد. آنخود فرا مي

طور كه اشاره شد در (. همان2004/ نگيختگي، استرات ي، سياستخود ا) “طلبانه است

 ترينمهر از يكي انقالب از “ايمرحله درك”گذشته و به استناد تجارب مهر تاريخي، 

. شدمي منجر ارتجاع مقابل در انقالبيون شكست به نهايت در كه بود مسيري توتيها 

رنگ ديگري به غير از رنگا و اگونگون توتيها  “تمام نيمه انقالب” انداز رشر امروز

 كه تاستاين منتظره غير نه اما تالب نكته. است كرده پيدا ني  “ايمرحله درك”

 به. هستند هاييتئوري رنين مشتريان ترينمهر اكاريت و توده ح ب بازماندگان

 رپ عنوان تحت و الملليبين سطح در امروز كه هاييتئوري از يكي ماال عنوان

 نهاده نام “قدر  تصرط بدون تهان تغيير”است كه نام خود را  تئوري شود،مي مطرح

 به در هاحلقه ترينمهر از يكي هاماركسيست نظر از كه- را سياسي قدر  تصرط و

 كه انديشمندي. داندنمي مجاز انقالبيون براي -است انقالب تداوم و رساندن پيروزي

هاي مطرح . خوشبختانه ماركسيستدارد نام يهالوو تان است، داده ارائه را ايده اين

اند. براي آشنايي المللي نقدهاي اساسي از نظريا  هالووي به دست دادهدر سطح بين

 توانيد مطالب زير را بخوانيد:با دو نمونه از اين نقدها مي

، مناظره الكآ كالينيكو  و تان توان تهان را بدون كسب قدر  تغيير داد؟آيا مي

 هالووي

www.iran-chabar.de/section.jsp?sectionId=103 

 يا 

http://ensanetaqi.blogfa.com/post-85.aspx 

 ، دانيل بن سعيد پيرامون تغيير تهان بدون تصرط قدر  هالووي

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20ta

ghir.htm 

 تلد دو رد و “بيدار نشر”براي خواندن بقيه مقاال  در نقد نظرا  هالووي كه توس  

 :كنيد مراتعه آدر  اين به است شده تهيه “درباره سوژه انقالبي”ت عنوان تح

http://www.iran-chabar.de/section.jsp?sectionId=103
http://ensanetaqi.blogfa.com/post-85.aspx
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm
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http://nashrebidar.com/gunagun/gonagon.htm 

ها )منشويسر، كند، رفرميستهمان طور كه كليف هر در اين فصل اشاره مي*

اي از انقالب ترين حاميان درك مرحلهها مهر( و استالينيست…موكراسي وسوسيال د

 به را شما توته انقالب، از “ايمرحله درك”هستند. براي آشنايي زنده و ملمو  با 

 ح ب كلي دبير مقام در اسكندري ايرج. كنيرمي تلب اسكندري ايرج از قولي نقل

 “ايتر مشي تودهشناخت دقيا” عنوان تحت را بلندي مقاله 1352 سال در توده

 در. كنندمي معرفي “باليني اثر” عنوان به را نوشته اين هنوز هاايتوده. ساخت منتشر

 :است آمده “انقالب تكامل مراحل سوزاندن: روانهرپ تمايال ” تيتر زير در نوشته اين

 در آن عاليه مراحل تمام انجام و سوسياليسر استقرار ايران توده ح ب غائي هدط”

تا كه هنوز مسئله رهائي مردم ايران از قيد سرمايه غارتگر از آن امان است ايرا

داري حل نشده است و كن ساختن بقاياي نظاما  ماقبل سرمايهامررياليستي و ريشه

تضاد عمده تامعه كنوني كشور عبار  از تضاد اكاريت مطلا مردم ايران با امررياليسر 

تضاد مردم ايران با ارتجاع و قشرهاي وابسته به امررياليسر و سياست نواستعماريش و 

داري است، مسئله تامين استقالل واقعي و و بقاياي نظاما  كهن پيش از سرمايه

دمكراتيك كردن حيا  اقتصادي و سياسي كشور كماكان در دستور روز است. بنابراين 

و به همين سبب هدط كشور ما هنوز در مرحله انقالب ملي و دمكراتيك قرار دارد 

استرات ي اين مرحله انقالب انتقال قدر  حاكمه از دست طبقا  و قشرهاي ارتجاعي 

داران ب رگ وابسته به امررياليسر( به دست طبقا  و قشرهاي داران و زمين)سرمايه

خرده بورژوازي و ملي و دمكراتيك، يعني كارگران، دهقانان، زحمتكشان شهري، 

-وسيله …و استقرار حكومت ملي و دمكراتيك است بورژوازي، قشرهاي ملي و مترقي

 كليه واحد تبهه ايجاد دمكراتيك و ملي انقالب قطعي پيروزي تامين اساسي ي

 واحد تبهه اساسي ركن آن ح ب و كارگر طبقه. است دمكراتيك و ملي نيروهاي

 با ايران هتود ح ب. ستايتبهه رنين بندي استخوان دهقانان و كارگران اتحاد. است

http://nashrebidar.com/gunagun/gonagon.htm
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 خواهد كوشيد واتحاد و اتحاد عمل با كليه نيروهاي ملي و دمكراتيك تمام قوا براي 

 گام به گام حركت و ابتكار و پيگيري نرمش، امر، اين مشكال  و هابغرنجي به توته با

 …دهدمي قرار خود عمل اسلوب است، خلا پيروزي وثيقه كه را مهر هدط سوي به

ني ، پآ از زحمتكشان  رنين قشرهاي مترقي و ملي بورژوازيرخرده بورژوازي، و ه

در اين مرحله از انقالب اتتماعي به شمار رفته  ياران و متحدين خلاشهري در مدار 

 (ماست از تاكيدها) “. …اند

سرنوشت ح ب توده درست ده سال پآ از نوشتن اين مقاله، نتيجه همراهي و 

 شن ساخت.رو خوبي به را “خلا متحدين و ياران”همدوشي با 

رغر اهميت بسيار آن مناب  كمي به فارسي موتود است. در مورد انقالب آلمان علي *

 نگاه كنيد به:

، كريآ هارمن، ترتمه پروي  بابايي و تمشيد نوايي، نشر نگاه، تاريد مردمي تهان

 .522-37، صص 1386

 و

اش براي ه نوشتهمقاله پيتر ررلف كه يك كمونيست ضد بلشويك است اما مطالع

 كسب اطالع از اوضاع طبقه كارگر آلمان در آن دوره خالي از لطف نيست:

 ، پيتر ررلف (1911-32فعاليت طبقه كارگر و شوراها در آلمان )

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1458/ketab1458.pdf 

 در مورد قتل عام يك ميليون كمونيست در اندون ي نگاه كنيد به:  *

 ، ماي ويشلمن، ترتمه حميد قرباني قتل عام فراموش شده

http://kooshtar67.blogfa.com/post-4.aspx 

  1966–خود ح ب كمونيست اندون ي  از انتقاد سند 

http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j24indonesia.htm 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1458/ketab1458.pdf
http://kooshtar67.blogfa.com/post-4.aspx
http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j24indonesia.htm
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در مورد تنبش كمونيستي در عراق و سرنوشت تراژيك آن، كه با سه دوره كشتار *

به فارسي در دست نيست. نگاه كنيد به اين نوشته كوتاه از مواته شد ني  مناب  زيادي 

 :“ها در عراق توس  صدامسركوب رپ” عنوان تحت “سايه هنري فرهنگي انجمن”

http://saayeh.mihanblog.com/post/189 

 تر: مناب  براي مطالعه گسترده

 ام انقالب مداوم، ميشل لوويپيدايش نظريه ع

http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/peda

yesch.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saayeh.mihanblog.com/post/189
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/pedayesch.htm
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/pedayesch.htm
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