در آستانه انقالب سوسیالیستی
یک بازنگری تاریخی
الف ) قانون عام تحوالت اجتماعی

بدیل سرمایه داری
بننننم م،مننننول جننننان نننننناران نظننننم مسننننتقر مننننداحان اقتصنننناد دالری – وال اسننننتریتی
در ایننننن ارتبننننا
مننناموران تمنننام قننند امپریالیسنننم آمریونننا و نننر ا – فیلسنننوف و اقتصننناددان و جام،نننه ننننا  ...منننار منننی نننند
ننناری بنننا ت ننناد ا و تننننا نننای جننناری :عننندم تحنننرا اقتصنننادی منننزمن ور وسنننتگی باننننک نننای صننناحب ننننام
سنننقو واحننند ای تولیننندی و بازر نننانی و خننندماتی پننن رفنننت ا نننت ال بیوننناری انبنننوش نننا ا منننزد قننندرت خریننند
افنننزایا فقنننر و تنگدسنننتی و خاننننه بدو نننی در دنینننای « آزاد »! بنننا میلیتاریسنننم افسنننار سنننیخته تهدیننند و تحنننریم
ل گر نننننی ویرانگنننننری ننننناری بنننننا تنننننرور آ نننننوار خلنننننم نننننا اختننننننام ملنننننت نننننا در دوران م،اصنننننر ندارنننننند
بی نننرمانه حقنننایم را دسنننتواری بولنننی واروننننه و نننو موجنننود را بنننزا منننی ننننند .مننندیون محافنننل « خوبنننان »!
جفنننم مننی بافننند از سننیر تننا پینناز بننه سننود صنناحب نناران حننامی مو ننوم بننه خننورد افوننار عمننومی مننی د ننند.
ر ه نان از عمل خویا خورد .ما بار ه دادیم...

از نننما پنننه پنهنننان نننه منننه تجربینننات تنننا نونی از مرحلنننه ابنننزار سنننازی و زیسنننت زرینننزی تنننا دوران
متریالیسنننت بنننود
ننناورزی مونننانیزش ...ن نننان منننی د نننند نننه حنننم بنننا منننار
صنننن،ت بنننزر تولیننند ما نننینی
مبننننی براینونننه نننیوش تولیننند در رونننند بنننازآفرینی زیسنننت جم،نننی انسنننان نننا حینننات منننادی جام،نننه نننر آ نننا ی
م،رفننننت سیاسننننی و ادرا ننننی اسننننت ( اصننننل تقنننندم مننننادش بننننر نننن،ور عننننین بننننر ننننن نظننننر و نظریننننه پننننردازی ).
نیرو نننای مولننند منننادی در مرحلنننه م،یننننی از ر ننند و توامنننل خنننود در ت ننناد بنننا مناسنننبات تولیننندی متنننداول در جام،نننه
قرار می یرند ...از این پ دوران انقالب اجتماعی فرا می سد.
( مقدمه نقد اقتصاد سیاسی در آنار مار

و انگل
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پنننون در زینننر اینصنننورت بننندون اینننن پنننیا فنننر تننناریخی منننادی و م،ننننوی ...نننیع م،لنننوم نیسنننت نننه
ت ننناد ای اقتصنننادی و اجتمننناعی از جاسنننت؟ م،لنننوم نیسنننت نننه دعنننوای « فتننناد و دو ملنننت »! بنننرای پیسنننت؟
بنننا توسنننل بنننه افسنننانه نننای تننناب آفنننرینا ننننوعی خودآ نننا ی مننن بی در منننورد « آدم و حنننوا ابینننل و قابینننل »!
نمنننی تنننوان علنننت تبنننا ی مناسنننبات هنننن از بنننردش داری تنننا فئودالیسنننم دلینننل سنننقو خود نننامگی سیاسنننی لیسنننا
فروپا نننی دیوانسننناالری واتیونننان پننن رفنننت تننندریجی اقتصننناد بی،نننی برآمننند اقتصننناد پنننولی ...پگنننونگی ظهنننور
سننننرمایه داری در دوران منق ننننی را تو ننننید داد .بگنننن ریم از اینوننننه متولیننننان دموراسننننی تو ئننننه و حقننننه بننننازی
نننک خنننود را منننی سنننابند بنننا قیافنننه ای « حنننم بنننه جاننننب »!
داللنننی و ارپنننام ننننی ...اصنننال سنننخت نمنننی یرنننند
وانمننود مننی نننند ننه رژیننم ننار – مننزدی « جاودانننه »! سننرمایه داری بنندیل ننندارد خانننه آخننرت بنننی ب ننر اسننت.
تر در خواب بیند پنبه دانه...

پیر جهاندیدش بخندید ه این

قصه زور است نه ار ق است

حنننال آنونننه نظنننام سنننرمایه داری درسنننت در منننان اولنننین روزی نننه اتحادینننه مونیسنننت نننا رقنننم خنننورد
بلحننناظ تننناریخی از اعتبنننار افتننناد .در منننان روزی نننه مانیفسنننت حنننزب مونیسنننت انت نننار یافنننت بننندیل پیننندا نننرد.
بنننورژوازی « بالنننندش »! درسنننت در منننان لحظنننه ای نننه بنننا پننن مانننندش منننت،فن ا نننراف و خنننوانین « محتنننرم »!
لحظنننه ای نننه بنننا نننواداران سنننل نت م لقنننه ننننار آمننند بیننناری ارتجنننا انقالبنننات مگنننانی اروپنننا را در نننم وبیننند
بپنننای سنننر وب جننننبا نننار ری قتنننل و نننتار نننار ران خنننودی اختننننام پرولتارینننای انقالبنننی و مونیسنننم رفنننت
ارپنننام ننننی لردیسنننم برپنننا ردنننند
منننان روزی نننه نننار ران منپسنننتر پارلمنننان خود نننان را در برابنننر مجنننال
روزی نننه اینننن پارلمنننان نننار ری نننر تاسنننی ینننک « صنننندوم پننن اننننداز ملنننی » بنننرای حماینننت منننالی از بقنننه
ننننار ر در ننننرای ا نننن راری را بننننه تصننننویب رسنننناند ...ننننار ران انقالبننننی و م ننننرور فرانسننننوی بپننننا خاسننننتند
بنننا تمنننام امنننا و ا ر نننا عینننب و ایراد نننا
بناپارتیسنننم را نننرد بنننه حا نننیه راندنننند منننان روزی نننه منننون پننناری
وظیفه دفا ملی را به عهدش رفت ...بولی زائد د .ر بالغ...
آنوه تا آب سبو پیوسته از ما خواسته ست

ر بجوئی تا به م ز استخوانا مال ماست

ب ) برباد رفته ای آقای پوتین

فروپا ی تزاریسم
در منننناش فوریننننه سننننال  3131مننننیالدی ( تقریبننننا یوسننننال پننننیا از خاتمننننه جنننننم اول جهننننانی ) تزاریسننننم
ننننریک اسننننتراتژیک لردیسننننم و بناپارتیسننننم ...در پننننارپوب آراینننننا جنننننم اول جهننننانی بننننرای تقسننننیم جهنننننان
زنننافلگیر ننند بنننا ینننک انقنننالب مگنننانی – دموراتینننک روبنننرو نننت ( بل نننویک نننا در اینننن انقنننالب مگنننانی
ح ننور نسنننبتا نیرومننندی دا نننتند ) در جنگننی تنننن بننه تنننن بننا نننار ران و د قانننان و سنننربازان خننودی از پنننا درآمننند.
سننننل نت مننننورونی خاننننندان رومننننانف (  3131 – 3131مننننیالدی ) ب،نننند از یننننک اصننننالحات ار ننننی « ننننا انه »!
(  3613مننننیالدی ) نننن ار از مالویننننت سننننل انی و سننننرواژ ...بنننندام افتنننناد در را یننننک رژیننننم بننننورژوا – مال ننننی
بقول لنین فئودال – امپریالیستی فروپا ید از دور خارج د .دیر آمدید آقای پوتین.

سوسنننیال دمونننرات رنسنننوی و نننر ا – موسنننوم بنننه « دولنننت موقنننت انقنننالب »!
دولنننت تنننازش تاسنننی
مخلننننننو ی از عننننننالی جنابننننننان قنننننندیم صنننننناحب منصننننننبان هنننننننه ننننننار ل ننننننگری و ننننننوری  +پننننننندین را از
بنننورژوازی لیبنننرال و خننننردش بنننورژوازی نننهری ...بننننی اعتننننا نسننننبت بنننه م البنننات عاجننننل نننار ران و سننننربازان
مننان سیاسننتی را دنبننال ننرد ننه بننه انقننالب مگننانی منجننر نندش بننود بننرای اجننرای ت،هنندات محرمانننه تزاریسننم
بخنننا ر تحقنننم زد و بنننند نننای سیاسنننی و نظنننامی واال مقنننام رومنننانف بنننا لردیسنننم و بناپارتیسنننم ...انگنننار ننننه انگنننار
بفور تداوم ح ور روسیه در جنم جاری و امپریالیستی افتاد.

اینننن بنننود نننه دولنننت سوسنننیال دمونننرات رنسنننوی و نننر ا بنننا فرمانننند ان نظنننامی رژینننم هنننن ننننار آمننند.
دولننننت « موقننننت »! بننننا پننننراغ سننننبز لردیسننننم و بناپارتیسننننم موافقننننت ننننمنی امپریالیسننننم دور دسننننت آمریوننننا
بننننرای سننننر وب مخننننالفین ...مصننننادرش انقننننالب ننننار ران و سننننربازان نننند.
م ننننیر از رو بسننننت آمننننادش ت،ننننر
ولنننی نننولی نو نننید نننه سوسنننیال دموراسنننی « متنننو م »! در را امنننور پسنننت نننای لیننندی ...خنننود را نننم نننرد
بننننه سننننیم آخننننر زد ...بننننا ننننورا ای ننننار ران و سننننربازان در افتنننناد بل ویسننننم سننننازمانیافته را ن ننننانه رفننننت
اختننننام جننننبا ننننار ری را در دسنننتور ننننار ا نننت .منفننننور و مننننزوی در مینننان مننننردم بنننه حا ننننه رانننندش نننند
سرنو ت زم انگیزی پیدا رد...

پ ) ار انقالبی از سرمایه داری

برآمد بل ویسم
فقنننن پننننند منننناش ب،نننند از انقننننالب مگننننانی فوریننننه ...بنننندنبال یننننک پننننرخا در آرا ننننورا ای ننننار ران و
سنننربازان بنننه سنننود برنامنننه پی ننننهادی حنننزب بل نننویک ورم بر نننت تنننازش راش بنننرای نفنننی مالوینننت خصوصنننی
ننننن ار انقالبنننننی از سنننننرمایه داری بننننناز ننننند .تحقنننننم انقنننننالب سوسیالیسنننننتی ا تبنننننر پینننننروزی بنننننزر نننننار ران و
سنننربازان در برابنننر دولنننت موقنننت آقنننای رنسنننوی و نننر ا  ...در قبنننال حوومنننت ننننیم بنننند سوسنننیال – لیبرالیسنننم
دنیننننا را توننننان داد .ایننننن رویننننداد « نا هننننانی »! رو هننننای ممتنننناز جام،ننننه را زینننند .مالوننننان و سننننرمایه داران را
در سننن د ملنننی و بنننین المللنننی سراسنننیمه نننرد .بنننورژوازی و امپریالیسنننم را در ینننک ج رافینننای م،لنننوم سیاسنننی
بننه خنناا انننداخت وادار بننه عقننب ن ننینی ننرد ...پننه مصننیبتی! تننا اینوننه جنننم اول جهننان بننه « بیرا ننه افتنناد »!
از تنننر نفنننو بل ویسنننم انقالبنننی در مینننان نننار ران و سنننربازان زنننرب در مینننان خلنننم نننا و ملنننت نننای نننرم
نیمه ارش ر ا د...

سنننخن برسنننر ت،نننر آ ا اننننه و سنننازمانیافه مونیسنننم در قبنننال نظنننم مسنننتقر تقسنننیم نننار امپریالیسنننتی
نننیوش سنننرمایه داری تولیننند ننناخر ارزا آفریننننی در بسنننتر مالوینننت خصوصنننی ...بنننرای ر نننائی بقنننه نننار ر
تسنننویه حسننناب انقالبنننی بنننا الیگار نننی منننالی دیوانسننناالری بنننورژوازی مصنننادرش دموراسنننی تو ئنننه و حقنننه بنننازی
داللنننی و ارپنننام ننننی ...در دوران م،اصنننر اسنننت .ینننک پننننین روینننداد « انحرافنننی »! بنننا توجنننه بنننه بننند عهننندی
خیانننننننت ر بننننننران بننننننزدل سوسننننننیال دموراسننننننی ائوتسننننننوی و ننننننر ا  ...بننننننرای مالوننننننان و سننننننرمایه داران
صاحبواران خرد و متوس  ...باور ردنی نبود.

ت ) پایان یک دورش

وظائف تاریخی
بنننزعم وارفتنننه نننای پنننپ و راسنننت و میاننننه زنننافلگیر ننندش نننا ...وینننا بقنننه نننار ر « حنننم ندا نننت »!
تنننا بنننا نظنننم سنننرمایه داری در ینننک ج رافینننای م،لنننوم سیاسنننی در ینننک نننور « د قنننانی »! تسنننویه حسننناب نننند.
بنننر نننی ون ل،ننننت ...حنننال آنونننه ظهنننور بل ویسنننم « خ نننن »! در دوران صنننن،ت بنننزر ما نننین آالت پی نننرفته
نننناورزی موننننانیزش ...بننننا ر نننند نیرو ننننای مولنننند مننننادی در جهننننان سننننرمایه داری مالزمننننه دا ننننت.
تولینننند انبننننوش
برخننننوردار از حمایننننت بننننی درینننن ننننار ران و سننننربازان و رو نننننفوران انقالبننننی در سنننن د ملننننی و بننننین المللننننی
جننننبا نننورائی در آلمنننان و ا نننریا و فرانسنننه و بلژینننک و سنننوئی و روسنننیه ...ینننک نننرورت تننناریخی بنننود.
تمام مساله م اینجاست.

پننن بنننه اینننن اعتبنننار تننناریخی ( منظنننور منننن در فتنننار فنننوم ) بل ویسنننم = ننن،ور اجتمننناعی بقنننه نننار ر
پرولتارینننای صنننن،تی در دوران انحصنننارات منننه فنننن حرینننف در عصنننر امپریالیسنننم نمنننی توانسنننت حنننم ندا نننت
اصننننال حا ننننر ن نننند از پنننن یرا وظننننائف تنننناریخی خننننود در دوران نننن ار انقالبننننی از سننننرمایه داری ...فننننرش رود.
مننننننل مرتننننندان خیانتوننننناران ر بنننننران بنننننزدل سوسنننننیال دموراسنننننی ائوتسنننننوی و نننننر ا  ...رفتنننننار نونننننرد.
متریالیسنننم دیالوتینننک و متریالیسنننم تننناریخی ت ننناد قهنننری مینننان نننار و سنننرمایه مینننان بنننورژوازی و پرولتارینننا
لزوم مبارزش بقاتی در دوران م،اصر را بزیر سئوال نبرد...

حتنننی مصنننمم تنننر از پنننیا جنننو ر مار سیسنننم را در صنننفوف جننننبا نننار ری وقنننت جهنننان ا ننناعه داد:
پرولتارینننا و ننننروت دو عامنننل متنننناق در ینننک لینننت واحننند اجنننزا جهنننان مالوینننت خصوصنننی را رقنننم منننی زننننند.
مالوینننت خصوصنننی بمنابنننه ننننروت منننادی نننیع پنننارش ای نننندارد جنننز اینونننه خنننود و نننم عامنننل متنننناق بنننا خنننود
مجبنننور اسنننت
ی،ننننی پرولتارینننا را پنننا بنننر جنننا نگهننندارد .حنننال آنونننه پرولتارینننا ب،ننننوان پرولتارینننا درسنننت بنننرعو
ننه خننود را ب،نننوان پرولتاریننا و ننم ننر متننناق بننا سننتی خننودا مننان عنناملی ننه پرولتاریننا را مننی سننازد
ی،ننننی مالوینننت خصوصنننی را نفنننی نننند ...سنننخن برسنننر اینننن نیسنننت نننه ینننک نننار ر منفنننرد ...ینننا تمنننام پرولتارینننا
حصنننول ینننک پننننین ننندفی را در نظنننر دا نننته با ننند .بلونننه پنننای سنننتی پرولتارینننا در مینننان اسنننت و اینونننه تننناری
ما نم با این ستی او را به انجام په اری ملزم خوا د رد.
( خانوادش مقد

در آنار مار

و انگل

– نسخه آلمانی )

زمنننانی نننه پرولتارینننا پنننای انحنننالل نظنننم متنننداول ال نننای مناسنننبات تنننا نونی جهنننان را بنننه مینننان منننی ننند
بنننا اینننن نننار فقننن از روی اسنننرار موجودینننت خنننودا ب،ننننوان پرولتارینننا پنننردش بنننر منننی دارد ...وقتیونننه پرولتارینننا
ب،ننننوان پرولتارینننا خوا نننان نفنننی مالوینننت خصوصنننی منننی نننود فقننن بنننه اصنننلی منننی تنننازد ...نننه جام،نننه آن را
بدون دخالت خودا در او بوجود آوردش است...
( مقدمه نقد فلسفه حم گل در آنار مار

و انگل

– نسخه آلمانی )

بل ویسنننم م نننز متفونننر بقنننه ای بنننود نننه پنننای انحنننالل نظنننم مسنننتقر ال نننای مناسنننبات تنننا ننننونی جهنننان
پنننای نفنننی مالوینننت خصوصنننی در دوران م،اصنننر را بنننه مینننان نننید ...وظیفنننه دا نننت تنننا نظمنننی ننننوین برپنننا نننند
مبنننننارزش بقننننناتی در دوران ننننن ار انقالبنننننی از سنننننرمایه داری را بنننننه سنننننامان برسننننناند .مونیسنننننم « روسنننننی »!
پرپمنننندار صننننلد و آزادی بننننود وفننننادار نسننننبت بننننه رای و تصننننمیم جم،ننننی ننننار ران مت ننننول در انترناسننننیونال
تصنننمیم م نننترا مار سیسنننت نننای جهنننان ( مو نننو ق ،نامنننه م نننهور نگنننرش بنننال – بسنننال  3131منننیالدی )
ننننه فقننن نننار ران و سنننربازان انقالبنننی روسنننی نننه نننیع بلونننه ننن،ور اجتمننناعی پرولتارینننا در تمنننام نننور ا
جنننننبا ترقننننی خننننوا ی و مننننیهن دوسننننتی در دوران م،اصننننر مبننننارزات نننند اسننننت،ماری خلننننم ننننا و ملننننت ننننا در
ج رافیای جهان را نمایند ی می رد.

انقنننننالب سوسیالیسنننننتی = ت،نننننر آ ا اننننننه و سنننننازمانیافته بنننننرای نفنننننی انقالبنننننی مالوینننننت خصوصنننننی
تسنننویه حسننناب تمنننام عینننار بنننا نظنننم مسنننتقر مناسنننبات مسنننل  ...بنننرای مصنننادرش دموراسنننی تو ئنننه و حقنننه بنننازی
داللنننی و ارپنننام ننننی ...تسنننویه حسننناب بننننا مالونننان و اربابنننان و سنننرمایه داران بنننا بنننورژوازی و امپریالیسننننم
در یننننک ننننالم مقدمننننه پینننننی بننننرای نننن ار ننننربتی از سننننرمایه داری اسننننتقرار دیوتنننناتوری انقالبننننی پرولتاریننننا
حتنننی در ینننک نننور « واحننند »! ینننک پننننین ت،ر نننی بنننه لحننناظ م نننمون در ات خنننود خصنننلتی جهنننانی دارد.
نوته ظریفی ه تروتسوی « مظلوم »! نمی فهمید...

بل ویسننننم متوجننننه پراتیننننک سننننرمایه داری در دوران ح ننننی بننننود .اسننننتراتژی اتحادیننننه مونیسننننت ننننا
مو نننو مانیفسنننت حنننزب مونیسنننت ...بنننرای ر نننائی بقنننه نننار ر در عصنننر امپریالیسنننم را در مننند نظنننر دا نننت.
پیننننروزی انقننننالب سوسیالیسننننتی ا تبننننر تحقننننم مانیفسننننت حننننزب مونیسننننت در یننننک ج رافیننننای م،لننننوم سیاسننننی
اسننننتقرار دیوتنننناتوری انقالبننننی پرولتاریننننا در یننننک ننننور « واحنننند »! امننننروز ننننزار بننننار م،تبننننر تننننر از دیننننروز
حواینننت از ینننک واق،ینننت خنننارجی آراینننا بنننورژوازی در نننور ای جدا اننننه دارد .ولنننی اینننن حقیقنننت « تلننن »!
ننننافی پنننندین د نننه پیونننار مبنننارزش آ ا اننننه و سنننازمانیافته بقنننه نننار ر بنننرای نفنننی انقالبنننی مالوینننت خصوصنننی
ار ربتی از سرمایه داری نبودش و نیست.

ح نننور دیوتننناتوری انقالبنننی پرولتارینننا بمنابنننه ینننک ا نننرم سیاسنننی – بقننناتی بنننرای مهنننار ننند انقنننالب
نتننننرل اوبنننناا « خننننانگی »! تروریسننننت ننننای وارداتننننی ...بننننرای جلننننو یری از حماقننننت ننننای « نننننا منتظننننر »!
تو ئننننه ننننای مالوننننان و سننننرمایه داران جاسوسننننان بیگانننننه خرابونننناران نقابنننندار ارتجننننا بننننوی و بننننین المللننننی
تحریونننات قابنننل فهنننم مینننراو خنننواران اسنننت،مار هنننن جنننوم نننناتوپی نننا مننناجراجوئی نننای دول امپریالیسنننتی
بننننرای ت ننننمین امنیننننت ننننهروندان سوسیالیسننننم سننننالمت دسننننتاورد ای اقتصننننادی و اجتمنننناعی مننننادی و م،نننننوی
فر نگنننی و ننننری و آموز نننی در نننرای ا ننن راری ...منننادام نننه مالوینننت خصوصنننی بهنننرش نننی فنننرد از فنننرد
اسنننتنمار و اسننننت،مار در ننننر جهنمننننی ری ننننه ننننن ن نننندش اسنننت مننننادام ننننه بننننوی ننننند سننننودا ری ال بننننرداری
داللنننی و ارپنننام ننننی ...مپننننان بنننه م نننام منننی رسننند ...الزم و حیننناتی اسنننت .سرنو نننت زنننم انگینننز امپراتنننوری
ننننندار نگننننن اریم نننننه آقنننننای پنننننوتین بهنننننر دلینننننل و بهاننننننه ای
نننننوروی بحنننننو دیگنننننری دارد .ولنننننی ننننندار
دستاورد ای دیوتاتوری انقالبی پرولتاریا را بنام « روسیه بزر »! مصادرش ند...

ر ا خسروی

