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 فصل يازدهم
 

نخستين جنگ امپرياليستی و 

 انقالب روسيه
 

آغازج##نگ جهان##ی اول نش##ان ب##ارز آن ب##ود ک##ه س##رمايه داری وارد دوران انحط##اط   

از آن ه##نگام ب##ه بع##د ه##ر آنچ##ه را ک##ه س##رمايه داری ب##رای پيش##رفت    . خ##ود ش##ده اس##ت 

متناوبًا م#نابع عظيم مادی     . در مع#رض تهدي#د ق#رار ميگ#يرد        . بش#ريت ف#راهم آورده ب#ود      

، جنگ ١٩٢٩ -١٩٣٢ج#نگ جهان#ی اول، بح#ران اقتصادی سالهای       : ن#ابود م#ی گ#ردد     

" رکوده###ای اقتص###ادی"جهان###ی دوم، ج###نگهای مس###تعمراتی بم###نظور تس###خير مج###دد،  

بقاء حيات سرمايه داری به قيمت زندگی ميليونها   : بيش#مار، انه#دام تعادل محيط زيست      

ن نظامی و فاشيسستی، استفاده هر چه ديک#تاتوری ه#ای خوني#   . انس#ان تض#مين م#يگردد     

 دموکراتيک را   -وسيعتر و متدوال تر از شکنجه، دستاوردهای انقالب بزرگ بورژوا         

 .بشريت با مسئله سوسياليسم و يا بربريت مواجه گرديدهاست. از ميان برميدارد

 

  جنبش بين المللی کارگری و جنگ امپرياليستی-١
ل سوسياليست و کل جنبش بين المللی کارگری   ، بين المل  ١٩١٤در ده#ه قبل از سال       

ب#ر عل#يه خط#ر رشد يابنده جنگ، شروع به آموزش و بسيج توده های زحمتکش کرده             

، افزايش تضادها بين دول امپرياليستی،   "محلی"تسليحات فزاينده، رشد مناقشات     . ب#ود 

م##ام بي##ن المل##ل ب##ه کارگ##ران ت. جملگ##ی بوض##وح انفج##ار قري##ب الوق##وع را خ##بر م##يدادند
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کش##ورها خاطرنش##ان ک##رد ک##ه آنه##ا دارای م##نافع مش##ترکی هس##تند و م##ی ب##ايد از ح##يطه  

م#نازعات م#ا بي#ن ط#بقات حاکم#ه، يعن#ی منازعاتی که برای تقسيم سودهای غارت شده            

 .از کارگران جهان و مردم کشورهای مستعمره در جريان بود، خود را کنار بکشند

ه ور گ##رديد، بس##ياری از ره##بران  ش##عل١٩١٤ليک##ن هنگام##يکه آت##ش ج##نگ در س##ال 

سوس#يال دموک#رات در مق#ابل م#وج شوونيس#م ک#ه ب#ورژوازی ب#ه راه انداخته بود تسليم                

و مقابله با دشمنان " خود"و ه#ر ي#ک ب#ه ط#رفداری از دول امپرياليس#تی کشور             . ش#دند 

البته هر آدام دست آويزی هم برای اين منظور    . ب#ورژوازی کش#ور خوي#ش بپا خاستند       

ب#رای رهبران سوسيال دموکراسی آلمان و اطريش، مسئله حفاظت  . ا آ#ردند  دس#ت و پ#    

ب##رای ره##بران  . مط##رح ب##ود " اس##تبداد تزاريس##م "م##ردم کشورش##ان در مق##ابل توح##ش   

" نظامی گرائی پروس "سوس#يال دموکراس#ی فرانس#ه، بل#ژيک و انگل#يس م#بارزه عليه               

 .بر هر مسئله ديگری الويت يافت

امپرياليستی در هر دو جبهه،  " مام وطن "فاع ملی از    حماي#ت شوونيس#تی از مسئله د      

پاي#ان تبل#يغات ض#د نظام#ی گراي#ی و سوسياليس#تی انقالب#ی و ن#يز خاتم#ه دف#اع از منافع               

کارگران و سرمايه داران در  " اتحاد مقدس . "آن#ی طبقاتی کارگران را ايجاب می کرد       

ن##يز ب##ه   " ق##دساتح##اد م"ام##ا، همچ##ون ج##نگ، اي##ن . اع##الم ش##د" دش##من خارج##ی"براب##ر 

ه##يچ رو، تغي##يری در سرش##ت اس##تثمار گ##رانه اقتص##ادی و اجتماع##ی س##رمايه داری ب##ه  

وج#ود ن#ياورد، سوس#يال ميه#ن پرستی در واقع پذيرش بدتر شدن شرايط کار و زندگی           

کارگ#ران، و رشد بيشرمانه ثروت تراست ها و ديگر سوداگران جنگ امپرياليستی را      

 .ايجاب می کرد

 

 اليستی به بحرانهای انقالبی منتهی ميگردد جنگ امپري-٢
ماهرتري##ن .  ميه##ن پرس##تی م##نفجر گ##رديد   -دي##ری نگذش##ت ک##ه تض##ادهای سوس##يال    

ره#بران اص#الح طل#ب توض#يح دادن#د ک#ه توده های کارگر خود پشتيبان جنگ بودند و              
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ي#ک ح#زب توده ای کارگری نمی تواند با عواطف و احساسات غالب توده ها مخالفت                 

زودی عواط#ف غالب در ميان توده ها به نارضايتی، مخالفت با جنگ، و      ليک#ن ب#   . ک#ند 

 ميه##ن پرس##ت آلمان##ی؛ ش##ايدمان،  -ام##ا اي##ن ب##ار ره##بران سوس##يال  . طغ##يان ب##دل گ##رديد 

 ميه##ن پرس##ت فرانس##وی؛ رن##ودل و ژول ک##د،   -ونوس##ک و همچني##ن ره##بران سوس##يال 

.  برنداشتند "پذيرش عواطف غالب در ميان طبقه کارگر      "کوچکتري#ن کام#ی در جه#ت        

ب#العکس ب#ه م#نظور جلوگيری از شروع اعتصابات و تظاهرات توده ای به مانورهای       

گوناگون##ی دس##ت زدن##د، از قب##يل وارد ش##دن در حکوم##تهای ائتالف##ی ب##ا ب##ورژوازی ب##ا     

کم##ک ب##ه آن جه##ت س##رکوب اعتص##ابات و تبل##يغات انقالب##ی ض##د نظام##ی گرائ##ی، و         

 س##رانجام وقت##يکه انق##الب ف##را رس##يد،  .تخري##ب در توس##عه و بس##ط م##بارزات کارگ##ران 

 دموکراسی که تا آن موقع به خاطر سود سرمايه بر کشتار ميليونها   -ره#بران سوس#يال   

س##رباز ص###حه گ##ذارده بودن###د، ناگه###ان پاسيفيس##م خ###ود را دوب##اره کش###ف ک###ردند و از     

کارگ###ران در خواس###ت ک###ردند ک###ه از توس###ل ب###ه خش###ونت خ###ودداری کن###ند و موج###ب   

 .خونريزی نشوند

ر آغ#از ج#نگ، آن هنگام#يکه توده ها تحت تأثير تبليغات بورژوازی و خيانت های         د

ره###بران خوي###ش، از راس###تای خ###ود م###نحرف ش###ده بودن###د، ت###نها تع###داد مع###دودی از       

سوسياليس##تهای انقالب##ی ب##ه انترناسيوناليس##م پرولتاريائ##ی وف##ادار باق##ی م##اندند و از ه##م    

يبکنخ#ت و روزا لوگزامبورک در  ک#ارل ل : عهدش#دن ب#ا ب#ورژوازی خ#ود س#رباز زدن#د           

آلم#ان؛ مون#ات و روزم#ر در فرانس#ه؛ لني#ن و بخش#ی از بلشويكها، تروتسكی و مارتف         

در روس#يه؛ ح#زب سوس#يال دمک#رات در هل#ند؛ ج#ان مک لين در انگليس؛ يوجين دبز                     

در اي##االت م##تحده ام##ريکا؛ در حال##يکه در ايتال##يا، صربس##تان و بلغارس##تان اکثري##ت در  

 .ال دموکراسی، مواضع انترناسيوناليستی را در پيش گرفتنداحزاب سوسي

انترناسيوناليس##تها اب###تدا در  . بي##ن المل##ل سوسياليس##ت ب##ه اج##زاء خ##ود تقس##يم گ##رديد        

ليک##ن . تجدي##د گ##روه ک##ردند) ١٩١٦(و س##پس در کين##تهال) ١٩١٥(ک##نفرانس زيم##روالد 
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يس بين الملل متحد اي#نها ب#ه دو گ#روه منقس#م ش#ده بودند؛ سنتريست ها که در تالش تأس               

 ميه##ن پرس##تان بودن##د و انقالب##يون ک##ه در ص##دد تأس##يس بي##ن المل##ل س##وم       -ب##ا سوس##يال 

 .برآمدند

    لني#ن ک#ه چه#ره اص#لی ج#ناح چپ در کنفرانس زيمروالد بشمار ميرفت، تجزيه و              

تحل#يل خ#ود را ب#ر قاطعي#ت اي#ن واقعي#ت ب#نا نه#اده ب#ود ک#ه ج#نگ تم#ام تض#ادهای نظام                       

 تش#ديد خواه#د آ#رد و م#نجر ب#ه ب#روز ي#ك سلس#له بحرانهای انقالبی در            امپرياليس#تی را  

ب##ا اي##ن چش##م ان##داز اس##ت ک##ه انترناسيوناليس##تها ميتوان##ند نوي##د  . س##طح وس##يع خواه##د ش##د

چ#رخش عظيم#ی را در توازن نيروها بين افراطيون چپ و راست در جنبش کارگری       

 .بخود بدهند

انقالب روسيه در . ه اثبات رسيد  ب#ه بع#د ص#حت اي#ن پ#يش بين#ی ه#ا ب               ١٩١٧از س#ال    

 مجارستان - انقالبات آلمان، اطريش١٩١٨در نوامبر  .  شعله ور گرديد   ١٩١٧م#ارس   

 طغ##يانهای انقالب##ی عظيم##ی ايتال##يا، خصوص##ًا     ١٩٢٠-١٩١٩در س##الهای . آغ##از ش##د 

 ميه##ن -جداي##ی بي##ن سوس##يال  . م##ناطق ص##نعتی ش##مال آن آش##ور را ب##ه ل##رزه درآورد     

 دموکراتها که مخالف بريدن از  -اليس#تها ب#ه انش#عاب بي#ن سوسيال        پرس#تان و انترناسيون   

دول##تهای بورژواي##ی و س##رمايه داری بودن##د و کمونيس##تها ک##ه ب##رای پ##يروزی انقالب##ات   

. پرولتاريائ#ی و اس#تقرار جمه#وری ش#وراهای کارگ#ری ت#الش م#يکردند، م#نجر گ##رديد        

ر گرفت، گروه نخست بمج#رد آنک#ه ک#ل نظام بورژوايی توسط توده ها مورد تهديد قرا         

 .آشکارا مواضعی ضد انقالبی در پيش گرفت

 

  در روسيه١٩١٧ انقالب فوريه -٣
حکوم##ت مطلق##ه  ) مط##ابق م##ارس در س##النامه کش##ورهای غرب##ی   (١٩١٧در فوري##ه 

ت##زاری زي##ر ض##ربات مش##ترک شورش##های قحط##ی زدگ##ان و از ه##م پاش##يدگی ارت##ش       

 ١٩٠٥شکس##ت انق##الب  . ر گرف##تق##را) معل##ول مخالف##تهای فزاي##نده دهقان##ان ب##ا ج##نگ  (
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روس#يه ناش#ی از ناتوان#ی کارگ#ران در ب#ر ق#رار ک#ردن پ#يوندی بي#ن جن#بش کارگری و            

 ب#رای تزاريس##م بس##ی مهل##ک  ١٩١٧برق#راری اي##ن پ##يوند در س##ال  . جن#بش دهقان##ی ب##ود 

 .بود

اما بعلت . ، طبقه کارگر نقشی اساسی بازی کرده بود     ١٩١٧در وقايع انقالب فوريه     

قدرت اجرائی که از تزاريسم    . ری انقالبی از پيروزی محروم شده بود      فق#دان يک رهب   

گرف#ته ش#ده ب#ود، در ک#ف حکوم#ت موق#ت ک#ه ائتالف#ی ب#ود از احزاب بورژوايی نظير                        

و گ###روههای م###يانه رو در جن###بش ) دموک###راتهای ط###رفدار ق###انون اساس###ی(ک###ادت ه###ا 

 .قرار داده شده بود) منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها(کارگری 

م#ع الوص#ف، جن#بش ت#وده ای آنچ#نان پ#رتوان و نيروم#ند ب#ود که نهادهای تشکيالتی                      

نماي#ندگان کارگران، سربازان و دهقانان که       ) س#وويت (خ#ود را داش#ت، يعن#ی ش#وراها          

 روسيه تحت ١٩١٧بدين ترتيب از فوريه . بوس#يله ی گارد سرخ مسلح حمايت ميشدند  

وم##ت موق###ت ک###ه ب###ر دس###تگاه دول###ت  حک.  ق###رار داش###تق###درت دو گان###ه ب###الفعلرژي##م  

با شبکه شوراها که در حال ساختن و برقرار . بورژوائ#ی در ح#ال تالش#ی اس#توار بود        

 .کردن قدرت دولت کارگری بود، مواجه گرديد

 روس##يه دائ##ر ب##ر ١٩٠٥بدي##ن ترتي##ب، پ##يش بين##ی ل##ئون تروتس##کی در پاي##ان انق##الب   

ا خواه##د ب##ود بط##ور اعج##اب   اي##نکه انق##الب آي##نده روس##يه ش##اهد ش##کفتن ه##زاران ش##ور   

مارکسيست ها در روسيه و در کشورهای ديگر چاره ای  . انگ#يزی ب#ه حقيق#ت پيوس#ت       

ج##ز بررس##ی مج##دد تحل##يل ه##ای خ##ود از سرش##ت اجتماع##ی انق##الب در ح##ال پيش##رفت     

 .روسيه نداشتند

مارکسيس##ت ه##ا، از هم##ان اب##تدا چني##ن م##ی انگاش##تند ک##ه انق##الب روس##يه ي##ک انق##الب  

از اينرو، با توجه به عقب افتادگی روسيه، تکاليف اساسی اين  . د بود بورژوائ#ی خواه#   

 دموکرات#يک در س##ده ه#ای ه##يجدهم و   -انق#الب، مش#ابه تکال##يف انقالب#ات کب##ير ب#ورژوا    

س####رنگونی حکوم####ت مطلق####ه، کس####ب آزادی ه####ای  : يعن####ی. نوزده####م ب####نظر ميرس####يد
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؛ آزادی مليت های   دموکرات#يک و ق#انون اساس#ی، آزادی دهقان#ان از ق#يود شبه فئودالی              

تح##ت س##تم؛ و ايج##اد ب##ازار م##تمرکز مل##ی جه##ت تض##مين رش##د س##ريع س##رمايه داری          

نت#يجه اين  . ص#نعتی، ک#ه خ#ود ب#رای ت#دارک انق#الب سوسياليس#تی آت#ی ض#روری اس#ت              

ب##رآورد، اس##تراتژی ای ب##ود ک##ه ب##ر پاي##ه ی اتح##اد بي##ن ب##ورژوازی لي##برال و جن##بش         

گ#ری بايد به مبارزه جهت خواستهای آتی  کارگ#ری اس#توار ب#ود، ک#ه در آن جن#بش کار            

هش##ت س##اعت ک##ار در روز، آزادی تش##کيالت و اعتص##اب و   (ط##بقه قناع##ت م##ی ک##رد  

، و در عي#ن ح#ال ب#ورژوازی را برای اجرای هر چه بنيادی تر تکاليف انقالب          )غ#يره 

 .تحت فشار قرار می داد" خود"

او به تحليلی که . د مردود شناخته شده بو   ١٩٠٥اي#ن اس#تراتژی توس#ط لني#ن در سال           

 انج#ام داده ب#ود، اشاره   ١٨٤٨م#ارکس از ط#رز ب#رخورد ب#ورژوازی، پ#س از انق#الب             

ب##زعم م###ارکس ب##ه مج##رد آنک###ه پرول##تاريا در ص##حنه سياس###ت پدي##دار گ###رديد،       : ک##رد 

لني#ن تحليل سنتی  . ب#ورژوازی از ب#يم ق#درت کارگ#ران ب#ه اردوی ض#د انق#الب پيوس#ت                 

ليک##ن ب##ا توج##ه ب##ه  . نق##الب روس##يه را تغي##يری ن##دادمارکسيس##تهای روس##يه از تکال##يف ا

خص#لت آش#کارا ض#د انقالبی بورژوازی به اين نتيجه رسيده بود که تحقق اين تکاليف          

از ط#ريق اتح##اد م#ا بي##ن ب#ورژوازی و پرول##تاريا امک#ان ناپذي##ر اس#ت، و بهمي##ن خاط##ر      

 .انديشه اتحاد ما بين پرولتاريا و دهقانان را جايگزين آن نمود

 

 نقالب مداوم ا-٤
، ب#ه تص#ور لنين، برپايه اقتصاد   "ديک#تاتوری دموکرات#يک کارگ#ران و دهقان#ان    "ام#ا   

س##رمايه داری اس##توار ب##ود و در زمي##نه کل##ی دولت##ی ک##ه همچ##نان ب##ورژوا باق##ی خواه##د  

 .ماند

 تروتس#کی ب#ه ض#عف اي#ن بي#نش اش#اره ک#رده بود            ١٩٠٦ -١٩٠٥در خ#الل س#الهای      

لنين اين  (ن#يروی سياس#ی مستقل   ان#ان در تش#کيل ي#ک        ع#دم توانائ#ی تاريخ#ی دهق      : يعن#ی 
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در سراس##ر ت##اريخ معاص##ر، دهقان##ان، در تحل##يل  )  اذع##ان ک##رد١٩١٧نک##ته را پ##س از 

. نهائ#ی، هم#واره از ره#بری بورژواي#ی و ي#ا رهبری پرولتاريائی دنباله روی کرده اند      

ارد به ب#ا لغزش اجباری بورژوازی به اردوی ضد انقالب، سرنوشت انقالب بستگی د     

توانائ#ی پرول#تاريا در کس#ب سيطره سياسی بر جنبش دهقانان و برقراری اتحاد ما بين       

انقالب روسيه تنها در    : به عبارت ديگر  . کارگ#ران و دهقان#ان تح#ت ره#بری پرولتاريا         

ص#ورتی م#ی توانست پيروز شود و وظايف انقالبی خود را تحقق بخشد که پرولتاريا،    

هقان##ان فق##ير، ق##درت سياس##ی را تس##خير ک##رده و دول##ت      باب##رخورداری از پش##تيبانی د 

 .کارگری را مستقر می نمود

بدي###ن ترتي###ب نظ###ريه انق###الب م###دوام اع###الم م###ی ک###ند ک###ه از آنجائ###يکه در عص###ر       

در کشورهای عقب افتاده توسط     " ليبرال"يا  " ملی"امپرياليس#م، بورژوازی باصطالح     

م سنتی وابسته است، بنابراين حلق#ه ه#ای بس#ياری ب#ه امپرياليس#م خارجی و طبقات حاک         

که شامل انقالب ارضی، استقالل ملی، ( دموکراتيک -وظ#ايف تاريخی انقالب بورژوا  

از طريق  ) کسب آزادی های دموکراتيک و اتحاد کشور بمنظور رشد صنايع می شود           

مسير انقالب . اس#تقرار ديک#تاتوری پرول#تاريا پش#تيبانی دهقان#ان فق#ير، تحقق پذير است            

همچني##ن .  را ک##امال تاي##يد ک##رد ١٩٠٦س##يه، پ##يش بين##ی تروتس##کی در س##ال    رو١٩١٧

مس#ير کل#يه انقالبات#ی ک#ه در کش#ورهای عق#ب اف#تاده تاکنون رويداده اند، صحت آن را                      

 .تأييد کرده است

 

 ١٩١٧ انقالب اآتبر -٥
ب##ا . لني##ن در مراجع##ت ب##ه روس##يه، بفوري##ت اي##ن امکان##ات عظ##يم انقالب##ی را درياف##ت  

، لني#ن جه#ت گ#يری ح#زب بلش#ويک را در راستای نظريه انقالب مداوم       ت#زهای آوري#ل   

بلش###ويکها م###ی بايس###ت ب###رای کس###ب ق###درت توس###ط ش###وراها و اس###تقرار      . تغي###ير داد

اگ#ر چ#ه اين موضع ابتدا از طرف رهبران         . ديک#تاتوری پرول#تاريا م#بارزه م#ی ک#ردند         
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 ١٩٠٥ی س##ال ک#ه ب##ه ف##رمولها ) م##نجمله اس#تالين، کام##نف و مولوت##ف (قديم#ی بلش##ويک  

و . ب#ا مقاوم#ت روب#رو ش#د، ليکن به زودی توسط کل حزب تأييد گرديد    . چس#بيده بودن#د   

کسانی که حتی قبل از پرداختن      . اي#ن عمدت#ًا بعل#ت فش#ار کارگران پيشتاز بلشويک بود           

پيروان . آگاهان#ه اي#ن جه#ت گ#يری توس#ط لني#ن، بط#ور غريزی آن را اتخاذ کرده بودند            

ه ب##رای کس##ب اکثري##ت در م##يان کارگ##ران دس##ت بک##ار ش##ده   تروتس##کی ب##ا بلش##ويکها ک##

 .بودند، متحد شدند

 ض##د انقالب##ی و  کودت##ایق##يام نابه##نگاک ژوئ##يه،   (بدن##بال زد و خورده##ای گون##اگون   

 ب#ه بع#د بلش#ويکها اي#ن اکثري#ت را در      ١٩١٧، از س#پتامبر  )ن#اموفق کورنيل#يف در اوت  

به بعد، مبارزه برای تسخير از آن هنگام . ش#وراهای ش#هرهای بزرگ به دست آوردند     

، تح##ت )ط##بق تقوي##م غرب##ی، نوام##بر  (در اکت##بر . ق##درت در دس##تور ک##ار ق##رار گرف##ت   

ره#بری کميته نظامی انقالبی پطروگراد که توسط تروتسکی رهبری می شد و وابسته   

 .بود به شورای پطروگراد، اين مسئله تحقق يافت

ام پادگانهای مستقر در پايتخت اي#ن ش#ورا از پ#يش موف#ق ب#ه جل#ب وف#اداری تقريبًا تم            

بدي##ن . قديم##ی ت##زار ش##ده ب##ود، اي##نها از اطاع##ت س##تاد ک##ل ارت##ش ب##ورژوا س##رباز زدن##د  

ترتي#ب ق#يام ک#ه مص#ادف ب#ود ب#ا برگ#زاری دومين کنگره سراسری شوراهای روسيه،               

. دس#تگاه دولتی کهن و حکومت موقت سقوط کرد . ب#ا آم#ی خونري#زی ص#ورت گرف#ت         

ا اکثريت عظيمی به کسب قدرت توسط شوراهای کارگران و          دومي#ن ک#نگره شوراها ب     

ب#رای اولي#ن ب#ار در قلم#رو کش#وری وس#يع، دولت#ی مطابق با الگوی           . دهقان#ان رأی داد   

 . يعنی يک دولت کارگری-کمون پاريس مستقر شده بود

 

  انهدام سرمايه داری در روسيه-٦
پرول##تاريا پ##س از  تروتس##کی، در نظ##ريه انق##الب م##داوم، پ##يش بين##ی ک##رده ب##ود ک##ه      

 دموکراتيک  -تص#رف ق#درت نمی تواند تنها به اجرای تکاليف تاريخی انقالب بورژوا            
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اک##تفا نم##ايد، بلک##ه م##ی بايس##ت ب##ه تص##رف کارخان##ه ه##ا و ريش##ه ک##ن ک##ردن اس##تثمار          

اين دقيقًا آن چيزی . س#رمايه داری پرداخ#ته، س#اختن جامع#ه سوسياليس#تی را آغ#از کند             

انقالب بطور الينقطع و بدون .  در روسيه بوقوع پيوست  ١٩١٧ب#ود که پس از انقالب       

 دموکرات###يک ب###ه تحق###ق دادن تکال###يف    -ط###ی م###راحل، از اج###رای وظ###ايف ب###ورژوا    

 -انقالب مداوم : م#ی ي#ابد، از اينجاست فرمول      " گس#ترش " سوسياليس#تی،    -پرول#تاريادی 

 .از لحظه ای که پرولتاريا قدرت را تسخير می کند

پاي#ان دومي#ن ک#نگره ش#وراها به قدرت رسيد، از نقطه نظر        ب#رنامه حکومت#ی ک#ه در        

.      وظ##ايف آن، ب###ه برق##راری کن###ترل و نظ##ارت کارگ###ران ب##ر تول###يد خالص##ه م###ی ش###د     

: م#برم تري#ن وظايف#ی ک#ه ب#رای انقالب اکتبر در نظر گرفته شده بود، عبارت بودند از              

س#تقرار قدرت  برق#راری مج#دد ص#لح، تقس#يم زمي#ن بي#ن دهقان#ان، ح#ل مس#ئله مل#ی، و ا            

 .واقعی شوراها در سراسر روسيه

اک##نون ک##ه  . ليک##ن ب##ورژوازی ناگزي##ر از خ##رابکاری در اعم##ال سياس##ت نوي##ن ب##ود    

کارگ##ران ب##ه ق##درت خودآگاه##ی ياف##ته بودن##د، ديگ##ر ن##ه اس##تثمار س##رمايه داران و ن##ه        

بدي#ن ترتي#ب از اس#تقرار کن#ترل کارگ#ران ت#ا ملی            . خ#رابکاری آنه#ا را تحم#ل م#يکردند        

به زودی، . دن بانکه#ا، کارخانه جات بزرگ، و سيستم حمل و نقل فاصله کمی بود       ک#ر 

کل##يه وس##ايل تول##يدی بغ##ير از وس##ايل تول##يدی دهقان##ان و افزارم##ندان کوچ##ک در دس##ت  

 .مردم قرار گرفت

مس##لم اس##ت ک##ه س##ازماندهی اقتص##ادی ب##ر مب##نای مالکي##ت عموم##ی وس##ايل تول##يد در    

اری در آن وظيفه ايجاد پايه های مادی سوسياليسم     کش#ور عق#ب افتاده ای که سرمايه د        

بلش##ويکها . را بس##يار ناتم##ام گ##ذارده اس##ت، ب##ا مش##کالت عدي##ده ای روب##رو خواه##د ش##د   

ام#ا آنه#ا مع#تقد بودن#د ک#ه دوره ان#زوای آنه#ا طوالنی          . بخوب#ی از اي#ن مس#ئله آگ#اه بودن#د          

 ص#نعتی پيش##رفته  انق#الب پرولتاريائ#ی مطمئ##نًا در بس#ياری از کش#ورهای    . نخواه#د ب#ود  
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ادغ##ام انق##الب روس##يه، انق##الب آلم##ان و  . بوق##وع خواه##د پيوس##ت، بخص##وص در آلم##ان 

 . مستحکمی برای جامعه بدون طبقه بوجود آورد-انقالب ايتاليا می توانست پايه مادی

ايتاليا در . انقالب در آلمان شروع شد    . ت#اريخ نش#ان داد ک#ه ام#يدها ب#ی اس#اس ن#بودند              

انقالب روسيه بمنزله چاشنی . ب#ه ش#رايطی متش#ابه نزديک شد     ١٩١٩-١٩٢٠س#الهای   

سوسيال دموکراتهای  . و الگ#و ب#رای انقالب#ات سوسياليستی جهان نقشی کليدی ايفا کرد            

لنين و تروتسکی در " روياهای" کس#انی ک#ه بعده#ا اعالم کردند که       -روس#يه و اروپ#ا،      

قالب روسيه از ابتدا محکوم  م#ورد انقالب جهانی، پايه و اساسی در واقعيت نداشته، ان          

 -ب#ه انزوا بوده و آغاز انقالب سوسياليستی در يک کشور عقب افتاده تخليی بوده است     

ف###راموش م###ی کن###ند ک###ه شکس###ت طغ###يانهای انقالب###ی در اروپ###ای مرک###زی ب###ه س###ختی        

بلک##ه اي##ن  . م##ی توانس##ت ناش##ی از فق##دان م##بارزات و اس##تحکام انقالب##ی ت##وده ه##ا باش##د     

مدت##َا از نق##ش ض##د انقالب##ی ک##ه ره##بران سوس##يال دموکراس##ی بي##ن المل##ل،  شکس##ت ه##ا ع

 .عالمًا و عامدًا ايفا کردند سرچشمه گرفت

در اي#ن رابط#ه، لني#ن و تروتس#کی و رفق#ای آنها، در رهبری و هدايت تسخير قدرت         

توس#ط پرول#تاريا در اولي#ن کش#ور جه#ان، ب#ه ت#نها اقدامی دست زدند که مارکسيستهای              

 توانس#تند ب#ه آنه#ا م#بادرت ورزن#د، ت#ا ت#وازن نيروها را بسود طبقه کارگر               انقالب#ی م#ی   

به#ره ب#رداری ک#امل از مس#اعدترين ش#رايط موجود در يک کشور            : يعن#ی . تغي#ير ده#ند   

ب#رای س#رنگونی ق#درت س#رمايه، بديه#ی اس#ت ک#ه اي#ن امر به خودی خود جهت تعيين                     

ول###ی بهتري###ن ط###ريق      . س###تن###تايج م###بارزه بي###ن الملل###ی بي###ن ک###ار و س###رمايه بس###نده ني  

 .، نتايج اين مبارزه بسود پرولتاريا استتأثيری گذاری

 


