
                                                            

ه اتحيط امنازع ينم اتب ه،طبق یحاکم اتییعن همنازع رایک يمب ودهایتقس س

ه ب ين الملب د دادن اربوضوحجملگیامپریاليستی، بانفج وعقری رالوق مخب

زایش ادهااف ينتض ب ی محل ليحات ده،تس دفزاین اترش مناقش ود ب

ای ونينه امیخ تی،نظ فاشيسس اتو دیکت ردد گ ا انه متضمينانس ون ميلي

اء اتبق رمایهحي هس تب دگیقيم زن مار، دامبيش ادلانه يطتع تمح زیس

ای ادیرکوده اقتص ای تعمراتیه ورمس خيربمنظ دد،تس مج انی گجه جن

ًا متناوب

ام ههنگ دب ربع هه هآنچ رمایهک رایس رفتب پيش ود دهخ تش اس

گ انیآغازجن انجه ارزنش ودب هب رمایهک اطس انحط

یازدهم
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  فصل 

  نخستين جنگ امپریاليستی و انقالب روسيهنخستين جنگ امپریاليستی و انقالب روسيه
 

    اول   آن    داری وارد دوران         

از آن      را   داری        .    

رار م   . بشریت فراهم آورده بود    د ق رد ی در معرض تهدی يم م   . گي ابع عظ ادی   من

، جنگ   ١٩٢٩ -١٩٣٢های    جنگ جهانی اول، بحران اقتصادی سال       : می گردد  نابود

"   "         دوم،  

      داری     :      

ری    و   . ی      

ورژوا           استفاده هر چه وسيع     -تر و متدوال تر از شکنجه، دستاوردهای انقالب بزرگ ب

ا بربریت مواجه             . داردی  دموکراتيک را از ميان برم     بشریت با مسئله سوسياليسم و ی

  .است گردیده

 

   جنبش بين المللی کارگری و جنگ امپریاليستی جنبش بين المللی کارگری و جنگ امپریاليستی--١١
ارگری      ١٩١٤در دهه قبل از سال       ی ک ، بين الملل سوسياليست و کل جنبش بين الملل

رده             وده های زحمتکش ک برعليه خطر رشد یابنده جنگ، شروع به آموزش و بسيج ت

،    دول   ""      . 

ل   . ی       را  

د                  کارگران تمام کشورها خاطرنشان کرد که آنها دارای منافع مشترکی هستند و می بای

از               
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د رمانهرش روتبيش تث اتراس ره وداگراندیگ گس تیجن ابامپریاليس ایج

يال يهنسوس عپرستیم ذیرشواق دترپ ارشرایطشدنب دگیک ارگران،زن ک

رای رانب رهب رح ودمط ب تبداد ماس تزاریس ردم انم لکشورش وحشمقاب ت

عله د،ش ياریگردی رانبس رهب ال س يکن هل شهنگاميک گآت جن

 
 

 ١٢٢

ار                 غارت شده از کارگران جهان و مردم کشورهای مستعمره در جریان بود، خود را کن

  .بکشند

  ور   از  ١٩١٤ر      د

ود تسليم                      ه ب ه راه انداخت ورژوازی ب ه ب سوسيال دموکرات در مقابل موج شوونيسم ک

ا دشمنان    " خود "و هر یک به طرفداری از دول امپریاليستی کشور          . شدند ه ب و مقابل

ن          . بورژوازی کشور خویش بپا خاستند     رای ای م ب زی ه  منظور  البته هر آدام دست آوی

ان و اطریش، مسئله حفاظت               . دست و پا آردند    برای رهبران سوسيال دموکراسی آلم

   .   "   "  در      

ه            ارزه علي روس   "سوسيال دموکراسی فرانسه، بلژیک و انگليس مب ی پ " نظامی گرائ

  .بر هر مسئله دیگری الویت یافت

امپریاليستی در هر دو جبهه، " مام وطن"ستی از مسئله دفاع ملی از  حمایت شووني 

ی         افع آن اع از من پایان تبليغات ضدنظامی گرایی و سوسياليستی انقالبی و نيز خاتمه دف

ر   " اتحاد مقدس . "طبقاتی کارگران را ایجاب می کرد      کارگران و سرمایه داران در براب

ه   " اتحاد مقدس " این   اما، همچون جنگ،  . اعالم شد " دشمن خارجی " ز ب هيچ رو،    ني

تغييری در سرشت استثمار گرانه اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری به وجود نياورد،          

   در       و   و  

          و     را          

  .دمی کر

  

  گرددگرددی ی های انقالبی منتهی مهای انقالبی منتهی م   جنگ امپریاليستی به بحران جنگ امپریاليستی به بحران--٢٢
ماهرترین رهبران  .  ميهن پرستی منفجر گردید    -دیری نگذشت که تضادهای سوسيال    

د و یک حزب                         اصالح طلب توضيح دادند که توده های کارگر خود پشتيبان جنگ بودن

وده       د   توده ای کارگری نمی تواند با عواطف و احساسات غالب ت ا مخالفت کن يکن  .  ه ل

زودی عواطف غالب در ميان توده ها به نارضایتی، مخالفت با جنگ، و طغيان بدل               ه  ب
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يهن تانم دپرس ونبودن هانقالبي ددک يسص ينتأس لب ومالمل س ا يالب سوس

يکن ل د روهتجدی دگ کردن السپس کينته رانس دکنف زیمروال

ا داه ابت انترناسيوناليست ين لب هسوسياليستالمل دتقسيمخوداجزاءب گردی

ارل تک ورکليبکنخ لوگزامب ود ربازخ دس زدن دن اعهدش ورب ب

ران ویش،رهب تایخ ودراس رفخ دهمنح د،ش ابودن دادتنه دودیتع مع

وگيری روعجل اباتش اهراتاعتص ودهتظ هت ایب اگونیمانوره تگون دس
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ران سوسيال        . گردید ار رهب ن ب م             -اما ای انی؛ شایدمان، ونوسک و ه يهن پرست آلم   م

 ميهن پرست فرانسوی؛ رنودل و ژول کد، کوچکترین کامی در -چنين رهبران سوسيال

ارگر         پذیرش عواطف  "جهت   ه ک ان طبق ه منظور      . برنداشتند "  غالب در مي العکس ب ب

 از   و   ای          

ه آن جهت                 زدند، از قبيل وارد شدن در حکومت       ا کمک ب ورژوازی ب ا ب های ائتالفی ب

ی، و تخریب در توس                  ی ضدنظامی گرائ ات انقالب عه و بسط    سرکوب اعتصابات و تبليغ

 دموکراسی که -سرانجام وقتيکه انقالب فرا رسيد، رهبران سوسيال    . مبارزات کارگران 

ون                ر کشتار ميلي د،           تا آن موقع به خاطر سود سرمایه ب ذارده بودن ا سرباز صحه گ ه

ه از                 د ک ارگران در خواست کردن د و از ک اره کشف کردن ناگهان پاسيفيسم خود را دوب

  .ند و موجب خونریزی نشوندتوسل به خشونت خودداری کن

ورژوازی و خيانت های    ی در آغاز جنگ، آن هنگام     که توده ها تحت تأثير تبليغات ب

  از         از          

م                سوسياليست د و از ه اقی ماندن ادار ب های انقالبی به انترناسيوناليسم پرولتاریائی وف

  و روزا  در  : ژوازی       

ارتف      آلمان؛ مونات و روزمر در فرانسه؛ لنين و بخشی از بلشویك            ا، تروتسكی و م ه

ز در                 در روسيه؛ حزب سوسيال دمکرات در هلند؛ جان مک لين در انگليس؛ یوجين دب

لغارستان اکثریت در احزاب    ایاالت متحده امریکا؛ در حاليکه در ایتاليا، صربستان و ب  

  .سوسيال دموکراسی، مواضع انترناسيوناليستی را در پيش گرفتند

  در  .        

 .   ) ١٩١٦(و  در ) ١٩١٥(  

دند؛ سنتریست ها که در تالش تأسيس بين الملل متحد          اینها به دو گروه منقسم شده بو      

    و   در          - 

  .برآمدند
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ت البشکس انق رار تق گرف ای دهه انفزاین ادهقان گب جن ول تعل مخالف

ای یه انقحط مزدگ يدگیه شپاش ارت زاری رت رباتزی ترکض ورشمش ش

ت هحکوم مطلق ابق ارسمط النامهم ورهایس یکش غرب ه فوری

ا هه الفک دنمخ بری وکرات دم ا هه عابب ينانش يالب سوس انترناسيوناليست

خصوصًا

امتضادهای نظ ل ودتحلي رخ تب نقاطعي تای اواقعي ادهبن ودنه هب گک تمجن

 
 

 ١٢٤

ه و                      ت، تجزی د بشمار ميرف رانس زیمروال اح چپ در کنف     لنين که چهره اصلی جن

ام     را            

ك سلسله بحران                روز ی ی در      امپریاليستی را تشدید خواهد آرد و منجر به ب های انقالب

د   ی  ها م  با این چشم انداز است که انترناسيوناليست      . سطح وسيع خواهد شد    توانند نوی

ارگری                       ون چپ و راست در جنبش ک ين افراطي ا ب وازن نيروه چرخش عظيمی را در ت

  .بخود بدهند

ات رسيد            ١٩١٧از سال    ه اثب ا ب ی ه ن پيش بين انقالب روسيه در   .  به بعد صحت ای

 مجارستان   - انقالبات آلمان، اطریش    ١٩١٨در نوامبر   .  شعله ور گردید   ١٩١٧مارس  

ان  ١٩٢٠-١٩١٩های    در سال  . آغاز شد  ا،             طغي ی عظيمی ایتالي های انقالب

 ميهن پرستان  -ين سوسيالجدایی ب . مناطق صنعتی شمال آن آشور را به لرزه درآورد        

    از    -      و 

ات    های بورژوایی و سرمایه داری بودند و کمونيست  دولت روزی انقالب ها که برای پي

د    ی  پرولتاریائی و استقرار جمهوری شوراهای کارگری تالش م        ه ب . کردند، منجر گردی

روه نخست                     مجرد آنکه کل   ت، گ رار گرف د ق ورد تهدی ا م وده ه  نظام بورژوایی توسط ت

  .آشکارا مواضعی ضدانقالبی در پيش گرفت

 

   در روسيه در روسيه١٩١٧١٩١٧ انقالب فوریه  انقالب فوریه --٣٣
   )   در        (١٩١٧در  

   و از                

         .   )            م(

ارگری         ١٩٠٥ ين جنبش ک  روسيه ناشی از ناتوانی کارگران در برقرار کردن پيوندی ب

د در سال        . و جنبش دهقانی بود    رای تزاریسم بسی مهلک         ١٩١٧برقراری این پيون  ب

  .بود
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ه ننتيج رآورد،ای ب ه ودک رایخ دارکب البت تیانق یسوسياليس استضروریآت

ای ه رنگونی تس ه،حکوم بمطلق کس ی یعن يد رس وزدهم رن مبنظ

ک دهدموکراتي ایس دهمه هيج الب، ابهانق اليفمش اتتک رانقالب ورژواکبي ب

ان داهم ينابت یچن تندم هانگاش البک يهانق کروس البی انق ا،مارکسيست ه

ل ایتحلي وده تخ اعیسرش الباجتم الانق ح اره یچ ددبررس مج

ه الباینک دهانق يهآین اهدروس کفتنش زارانش وراه دش ودخواه ورب بط

ر ردائ ب روس دین ب،ب يشترتي یپ ونبين انتروتسکیلئ البپای انق

ت تحکوم هموق رک تگاهب تدس دول رار داشتق درت هق لگان بالفع ت متح رژی

روسيه ه ری دین بب ترتي شدند اردوسيله تمسلحسرخگ محمای

ای هه ميان روه گ ای داره انونطرف یق اساس وکرات دم ادت اک ه ر نظي

درت یق هاجرائ ک ت دانعل کفق ریی یرهب روزیانقالب رومپي دهمح ودش ب

 
 

 

 

١٢٥ 

ارگر   ١٩١٧در وقایع انقالب فوریه      ود          ، طبقه ک رده ب ازی ک ا ب   .  نقشی اساسی ب ه ام

   از  .      از       

ورژوایی                  ود از احزاب ب ه ائتالفی ب تزاریسم گرفته شده بود، در کف حکومت موقت ک

  رو در   و )       (     

  .قرار داده شده بود) منشویک ها و سوسيال رولوسيونرها(ری جنبش کارگ

ه نهادهای تشکيالتی            مع الوصف، جنبش توده ای آن      چنان پرتوان و نيرومند بود ک

ه ب        ) سوویت(خود را داشت، یعنی شوراها       ه نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان ک

  ١٩١٧   از فو. ی  ی     

       .    دو    

ود    رار        . بورژوائی در حال تالشی استوار ب ه در حال ساختن و برق ا شبکه شوراها ک ب

  .کردن قدرت دولت کارگری بود، مواجه گردید

يه    ١٩٠٥      در     

                         

ه حقيقت پيوست         زی ب ا در روسيه و در کشورهای دیگر             . اعجاب انگي مارکسيست ه

ز         از    در          ای ج

  .پيشرفت روسيه نداشتند

              از 

ن             . بورژوائی خواهد بود   از اینرو، با توجه به عقب افتادگی روسيه، تکاليف اساسی ای

  در    و  -      

آزادی         : . ی     

ودالی        ود شبه فئ ان از قي ؛ آزادی مليت های   دموکراتيک و قانون اساسی، آزادی دهقان

تحت ستم؛ و ایجاد بازار متمرکز ملی جهت تضمين رشد سریع سرمایه داری صنعتی،          

           .   

ارگری استوار                   استراتژی ای بود که بر پایه ی اتحاد بين بورژوازی ليبرال و جنبش ک
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ه ب زش اریلغ ورژوازیاجب هب دانقالب،ب تض البسرنوش بسانق

ر اریخسراس ر،ت ان،معاص لدهقان تحلي ان رداذع ک ه سنکت پ

ق ادطری ااتح ينم ورژوازیب اب انپرولتاری ذیرامک ت،ناپ يناس اطربهم خ

ين للن نتیتحلي س ورژوازی يمب درتب ارگرانق هک دانقالبب تض پيوس

زعم ارکسب هم ردب همج اآنک حنهپرولتاری تص دارسياس د،پدی گردی رد ک

ام ود،انج ارهب اش ارکس رزم وردط ورژوازی،برخ سب البپ انق

ای یه هآت قناعتطبق د هبای ارزهب خواستجهتمب ه بشک ارجن ک

 
 

 ١٢٦

ود،  در آن           گری     ب

ره      (می کرد    ار در روز، آزادی تشکيالت و اعتصاب و غي ، و در عين  )هشت ساعت ک

ر تکاليف انقالب           ادی ت تحت فشار   " خود "حال بورژوازی را برای اجرای هر چه بني

  .قرار می داد

ه     .  بود  مردود شناخته شده   ١٩٠٥این استراتژی توسط لنين در سال        ی ک او به تحليل

  داده    ١٨٤٨ از     از    

      در         : 

     .  از     اردوی       

داد       های روسيه از تکالي    مارکسيست ری ن ه     . ف انقالب روسيه را تغيي ا توجه ب يکن ب ل

ن تکاليف                    ه تحقق ای ود ک خصلت آشکارا ضدانقالبی بورژوازی به این نتيجه رسيده ب

از      و     و       

    .اندیشه اتحاد ما بين پرولتاریا و دهقانان را جایگزین آن نمود

  

   انقالب مداوم انقالب مداوم--٤٤
ان      "اما   ارگران و دهقان ه اقتصاد          "دیکتاتوری دموکراتيک ک ين، برپای ه تصور لن   ، ب

  .سرمایه داری استوار بود و در زمينه کلی دولتی که همچنان بورژوا باقی خواهد ماند

ود              ١٩٠٦ -١٩٠٥های   در خالل سال   رده ب ن بينش اشاره ک  تروتسکی به ضعف ای

ان در تشکيل یک         عدم توانائی تاری  : یعنی روی سياسی مستقل     خی دهقان ن     (ني ين ای لن

در     در     )    ١٩١٧ را  از  

د        رده ان ا  . نهائی، همواره از رهبری بورژوایی و یا رهبری پرولتاریائی دنباله روی ک ب

تگی دارد      اردوی        

ين                   ا ب اد م توانائی پرولتاریا در کسب سيطره سياسی بر جنبش دهقانان و برقراری اتح

ا         ری پرولتاری ارت دیگر   . کارگران و دهقانان تحت رهب ه عب ا در    : ب انقالب روسيه تنه

ا،        ه پرولتاری صورتی می توانست پيروز شود و وظایف انقالبی خود را تحقق بخشد ک
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رای تب شدهدستاکثری شویک

عمدتًا

ر هاگ نچ داموضعای رانطرفابت رهب اتوری ادیکت ارزهپرولتاری یمب دم کردن

ا یه تم رایبایس بب درتکس طق وراهاتوس تقرارش اس ویک بلش ر تغيي

ين تلن ریجه تایبلشویکحزبگي هراس البنظری داومانق م ل آوری ای تزه
ا ب ين تلن همراجع يه،ب تروس نبفوری اتای يمامکان یعظ تانقالب دریاف

ين همچن امال دک ردتایي ک يه، يشروس یپ کیبين التروتس س

ق طری ای که اددموکراتي وراتح ورکش دبمنظ نایعرش یص ودم ش

ه املک البش تقاللارضی،انق ی،اس کسبمل ک دموکراتي اریخی البت ورژواانق ب

ایفاست،سنتی وظ طبقامپریاليسم

ان ر،دهقان درتفقي یق خيرسياس ردهتس تک دول ورداری تيبرخ پش ا ب
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بانی     را   و        از   

  .کارگری را مستقر می نمود

بدین ترتيب نظریه انقالب مدوام اعالم می کند که از آنجائيکه در عصر امپریاليسم،                

ه های           " ليبرال"یا  " ملی"بورژوازی باصطالح    اده توسط حلق در کشورهای عقب افت

ه  خارجی و     ابراین     بسياری ب اکم  وابسته  بن ات ح

  -  )        

از  ) آزادی   و       

ذیر است            مسير انقالب    . استقرار دیکتاتوری پرولتاریا پشتيبانی دهقانان فقير، تحقق پ

 .  را    ١٩٠٦     در     ١٩١٧

د، صحت آن را                         داده ان اکنون روی اده ت ه در کشورهای عقب افت اتی ک ه انقالب مسير کلي

  .تأیيد کرده است

  

  ١٩١٧١٩١٧ انقالب اآتبر  انقالب اآتبر --٥٥
 .  در         را      

،      را در       

        و    .  داد

     از    .     

ه    ) منجمله استالين، کامنف و مولوتف    (قدیمی بلشویک     ١٩٠٥های سال      فرمول که ب

د                . چسبيده بودند  د گردی ل حزب تأیي ه زودی توسط ک يکن ب و . با مقاومت روبرو شد، ل

ود          رداختن           . این  بعلت فشار کارگران پيشتاز بلشویک ب ل از پ ی قب ه حت کسانی ک

د                      رده بودن اذ ک زی آن را اتخ ين، بطور غری ری توسط لن روان  . آگاهانه این جهت گي پي

ا بل   ارگران  بکار         تروتسکی ب ان ک ه  کسب  در مي ا ک ه

  .بودند، متحد شدند
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ک هدموکراتي قب اليفتحق ادیتک پرولتاری رای ایفاج ورژواوظ ب

دقيقًا

ک ادموکراتي اکتف درت یق دنم اتوان هتنه رایب اليفاج اریخیتک البت ورژواانق ب

رای ينب اراول روب وریقلم يع،کش یوس ابقدولت امط ویب ونالگ کم

ين دوم یدستگاه ندولت تحکومتکه ردسقوطموق ک ونریزی گرفتصورتخ

قریبًا

دانقالبی ض ای کودت ام اکقي ه،نابهنگ ژوئي دنبال ایب اگونخورده گون

 
 

 ١٢٨

  و     ( زد و    

ن اکثریت را در         به بعد بلشویک    ١٩١٧، از سپتامبر    )ناموفق کورنيليف در اوت    ا ای ه

رای تسخير          از  . شوراهای شهرهای بزرگ به دست آوردند      ارزه ب د، مب آن هنگام به بع

وامبر    (در اکتبر . قدرت در دستور کار قرار گرفت    ی، ن ویم غرب ری   )طبق تق ، تحت رهب

ه                    ود ب کميته نظامی انقالبی پطروگراد که توسط تروتسکی رهبری می شد و وابسته ب

  .شورای پطروگراد، این مسئله تحقق یافت

های مستقر در پایتخت     تمام پادگاناین شورا از پيش موفق به جلب وفاداری ت   

دین ترتيب    . قدیمی تزار شده بود، اینها از اطاعت ستاد کل ارتش بورژوا سرباز زدند             ب

ا آمی                     ين کنگره سراسری شوراهای روسيه، ب زاری دوم ا برگ قيام که مصادف بود ب

 .    و    .   

ان             کنگر ارگران و دهقان ه شوراها با اکثریت عظيمی به کسب قدرت توسط شوراهای ک

   در             . رأی داد

  . یعنی یک دولت کارگری-پاریس مستقر شده بود

  

   انهدام سرمایه داری در روسيه انهدام سرمایه داری در روسيه--٦٦
ده بود که پرولتاریا پس از تصرف     تروتسکی، در نظریه انقالب مداوم، پيش بينی کر       

           -   

نماید، بلکه می بایست به تصرف کارخانه ها و ریشه کن کردن استثمار سرمایه داری            

ه پس از           . پرداخته، ساختن جامعه سوسياليستی را آغاز کند       ود ک زی ب  این  آن چي

انقالب بطور الینقطع و بدون طی مراحل، از  .  در روسيه بوقوع پيوست    ١٩١٧انقالب  

 -    دادن    -   

د، از اینجاست فرمول      " گسترش"سوسياليستی،   داوم  : می یاب  از لحظه ای  -انقالب م

  .که پرولتاریا قدرت را تسخير می کند
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يال سوس نی وچاش رایالگ اتب تیانقالب انسوسياليس دینقشیجه اکلي ردایف ک

الب يهانق هروس بمنزل ه رایطیب ابهش کمتش دنزدی ش ای ه ال س

ام البادغ يه،انق البروس انانق آلم وع دبوق ت،خواه انبخصوصپيوس آلم

ورهای نعتیکش رفتهص پيش الب ائیانق ًاپرولتاری ياریمطمئن بس د ودنخواه ب

لم تمس هاس ازماندهیک ادیس راقتص ایب تمبن ومیمالکي ایلعم دوس تولي

ه ایلکلي دیوس رتولي ایلبغي دیوس انتولي داندهقان کافزارمن تکوچ دس

ی ل دین بب تقرارترتي رلاس ارگرانکنت اک ت د کردن اری اخرابک لآنه متحم

ارگران هک درتب اهیق هخودآگ د،یافت ربودن هدیگ تثمارن رمایهاس هس ن

ال اعم

تقرار درتاس یق واقع دد لح،مج يمص ينتقس ينزم ان،ب لدهقان ئلهح ی،مس مل

راری برق ایفی هوظ رایک البب رانق راکتب هنظ دهگرفت ود،ش ارتب دعب بودن
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درت رسيد، از نقطه نظر                      برنامه حکوم  ه ق ين کنگره شوراها ب ان دوم تی که در پای

رین   . وظایف آن، به برقراری کنترل و نظارت کارگران بر توليد خالصه می شد           رم ت مب

 :      در       از  

 و                  

  .شوراها در سراسر روسيه

ود        وین ب ت ن اری در  سياس اگزیر از خرابک ورژوازی ن يکن ب ه  . ل ون ک اکن

          داران و            

   از     م. ی   را  

ه زودی،  . ها، کارخانه جات بزرگ، و سيستم حمل و نقل فاصله کمی بود        کردن بانک  ب

    از    و   در     

  .مردم قرار گرفت

           در     

مایه داری در آن وظيفه ایجاد پایه های مادی سوسياليسم          کشور عقب افتاده ای که سر     

د شد                    رو خواه ده ای روب ا مشکالت عدی ذارده است، ب ا   بلشویک . را بسيار ناتمام گ ه

د         اه بودن ا طوالنی                 . بخوبی از این مسئله آگ زوای آنه ه دوره ان د ک د بودن ا معتق ا آنه ام

       در  از  .  

     و   .     در   

  . مستحکمی برای جامعه بدون طبقه بوجود آورد-انقالب ایتاليا می توانست پایه مادی

د         ان شروع شد        . تاریخ نشان داد که اميدها بی اساس نبودن ا در   . انقالب در آلم ایتالي

  ١٩١٩-١٩٢٠         .     

 .  و            

ه    -های روسيه و اروپا،      دموکرات ين و  " رویاهای " کسانی که بعدها اعالم کردند ک لن

ه و اساسی در واقعيت ن       انی، پای داشته، انقالب روسيه    تروتسکی در مورد انقالب جه

اده                      از ابتدا محکوم به انزوا بوده و آغاز انقالب سوسياليستی در یک کشور عقب افت
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های انقالبی در اروپای مرکزی       فراموش می کنند که شکست طغيان      -تخليی بوده است  

بلکه  . به سختی می توانست ناشی از فقدان مبارزات و استحکام انقالبی توده ها باشد              

ل،                 این شکست ه   ين المل ران سوسيال دموکراسی ب ه رهب ا عمدتَا از نقش ضدانقالبی ک

  .عالمًا و عامدًا ایفا کردند سرچشمه گرفت

درت              دایت تسخير ق ری و ه ا، در رهب ای آنه ين و تروتسکی و رفق در این رابطه، لن

های   توسط پرولتاریا در اولين کشور جهان، به تنها اقدامی دست زدند که مارکسيست         

ارگر                         انقالبی ه ک ا را بسود طبق وازن نيروه ا ت د، ت ادرت ورزن ا مب ه آنه  می توانستند ب

د ر دهن ی. تغيي ود در یک کشور  : یعن اعدترین شرایط موج ل از مس رداری کام ره ب به

ين               ه خودی خود جهت تعي ن امر ب ه ای دیهی است ک برای سرنگونی قدرت سرمایه، ب

نده   رمایه بس ار و س ين ک ی ب ين الملل ارزه ب ایج مب تنت ق.  نيس رین طری ی بهت       ول

  .، نتایج این مبارزه بسود پرولتاریا استتأثيری گذاری
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