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 )توفان(پیشگفتار حزب کار ایران
 

 از نظر خوانندگان می گذرد برای نخستین بار در مرداد ماه سال  کھاىنشریھ
انتشار مجدد این اثر جالب برای نسل جوان .  بھ نگارش در آمد١٣۵١

و چھ در حال تروتسکیسم چھ در گذشتھ .  ایرانی بسیار آموزنده استھاىکمونیست
یک جریان ضد انقالبی و ارتجاعی و خرابکار در نھضت کمونیستی جھان بوده 

 ایران ھاى بی امان مارکسیست لنینیستى بھ پاس مبارزهھاتروتسکیست. است
 .باقی ماندند“ اروپائی“ ىھرگز نتوانستند در ایران پا بگیرند و بیشتر یک پدیده

، ، خودنمائی، دودوزه بازیس و سرخوردگیأتاریخ تروتسکیسم تاریخ ی
 و خیانت آشکار ، دروغگوئی ایجاد آشفتھ فکری،گری کاذب، بی دورنمائی انقالبی

 :لنین در باره وی می گفت. بھ کمونیسم است
  

 او جز ،تر است تروتسکی خوش خدمت از دشمن خطرناک» 
 کھ زندگی ،یئیعنی صاف و ساده غیبت و بد گو(گفتگوھای خصوصی 

ھ از ھیچ جای دیگر نمی توانست مدارکی ب.) ن میگذردتروتسکی از آ
 لھستانی در ھاىطور کلی تمام مارکسیستھ دست آورد کھ بگوید ب

 روزا لوکزامبورگ طرفداری ى کسانی ھستند کھ از ھر مقالھىزمره
 لھستان را عاری از شرافت و ھاى تروتسکی مارکسیست،نمایند می

 ىحتی معتقدات خود و برنامھوجدان معرفی کرده است کھ قادر نیستند 
 . «!ای تروتسکی خوش خدمت. حزب خود را محترم بشمارند

 
 و تروتسکیسم کھ مانند ھاانتشار مجدد این نشریھ برای مبارزه با تروتسکیست

 اینترنت فعالند و از آنھا کاری جز خیانت و خرابکاری بر ىویروس در شبکھ
تروتسکیسم بھ شما می گوید از . دآید برای افشاء ماھیت آنھا احساس می شو نمی

 کمونیستی تا تخریب ھاىکسب قدرت سیاسی دست بردارید و در عوض در جنبش
تروتسکیسم کھ یائسھ است تا کنون نتوانستھ در ھیچ . کامل آنھا خرابکاری کنید

س جنبش انقالبی قرار گرفتھ و أکجای جھان از خود اثر مثبتی باقی بگذارد و در ر
 تمام تالش خویش را در ھابرعکس تروتسکیست. بھ کف آوردقدرت سیاسی را 

کار می برند تا لنینیسم و مدافع بزرگ آن رفیق استالین را بی اعتبار کنند ھ جھتی ب
جنبش کمونیستی . دارند و از ھیچ سند سازی و دروغی در مورد وی دست بر نمی

 ىباره تروتسکی را از جملھ درھاىجھانی و از جملھ حزب ما بارھا دروغ



3

 خویش اصرار ھاىغر دوىبر مال کرده است ولی آنھا بھ ادامھ“  لنینىوصیتنامھ“
 با ھاتروتسکیست. اند  در پی تخریب حقیقت،دارند زیرا جویای حقیقت نیستند

ساختمان سوسیالیسم در شوروی مخالفند و بھ ھمین جھت چون خودشان دورنما و 
آید و ناچارند بھ   دستشان بر نمی روشنی ندارند جز خرابکاری کاری ازىکارپایھ

.  معمار بزرگ ساختمان سوسیالیسم حملھ کنندىرفیق استالین بھ منزلھ
 . توانند خراب کنند ولی قادر بھ ساختمان نیستند  میھاتروتسکیست

 

 )توفان(حزب کار ایران
 ١٣٨۶ بھمن ۶
 ٢٠٠٨ فوریھ ٢۶

 
 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار چاپ نخست

 

 حاوی ،نگارش یکی از رفقای سازمانی" یسمتروتسکی و تروتسک "ىنشریھ
نکات مھم مورد اختالف میان لنین و تروتسکی و سپس میان تروتسکی و حزب 

 ىمطالعھ. س آن قرار داشتأبلشویک اتحاد جماھیر شوروی است کھ استالین در ر
این نشریھ ماھیت تروتسکی و نظریات انحرافی او را در مسائل گوناگون و در 

 .ی مختلف بر خواننده روشن می سازد تاریخھاىدوره
 معاصر در مجموع و در ماھیت امر با عقاید ھاىافکار تروتسکیست

 . بیان استى تفاوت فقط در شیوه،تروتسکی فرقی ندارد
ی با نظریات تروتسکی ئ لحاظ آشنا ازسازمان توفان انتشار این نوشتھ را

ر پیدایش رویزیونیسم معاص  ھار تروتسکیستبخصوص در حال حاضر کھ بر ا
 ــ دوباره سربلند کرده اند مفید میداند و آنرا گام دیگری در  ترویج مارکسیسم 

 .دفاع از آن می شمارد لنینیسم و
 

 ١٩٧٢ اوت – ١٣٥١مرداد 
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 رویزیونیسم در رھبری حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی و بروز ىغلبھ
 از کیش شخصیت استالین کھ از طرف خروشچف و  انتقادىآن بھ صورت دسیسھ

ھ  آن حزب شروع و ب٢٠ ىدیگر شاگردان مکتب وی انجام گرفت و از کنگره
 تا ــ لنینیسم داد ــدست دشمنان مارکسیسم ھ  بىا حربھ،طور سیستماتیک ادامھ یافتھ

 تمام نیروھای ــ ،ال کشندؤپیروزی سوسیالیسم و دست آوردھای آن را بھ زیر س
بات مشی ضد ،ھا یوگسالوی گرفتھ تا تروتسکیستھاىتد از تیتویستمر  در ا

انقالبی خود با استناد بھ گزارش ضد استالینی رھبری رویزیونیست شوروی بھ 
کھ یک طیف ضد استالینی از مسکو و   خالصھ آن،حزب کبیر لنین و استالین تاختھ

. تی تشکیل شده استصوفیھ گرفتھ تا دیگر کشورھای رویزیونیستی و امپریالیس
 زیرا با نام ،چرخد بیھوده نیست کھ تمام حمالت در حول محور ضد استالینی می

 پیروزی ساختمان سوسیالیسم در کشور شوراھا ،استالین پیروزی انقالب اکتبر
یاد ھ  زیرا با نام استالین پرولتاریای جھان رھبر و آموزگار خود را ب،ھمراه است

س جنبش کمونیستی و اولین کشور أال بر رورد کھ در عرض سی سآ می
 . سوسیالیستی قرار داشت

دست استالین و رھبری ھ جریان مسلکی خرده بورژوازی تروتسکیستی کھ ب
 ھاى و دیر زمانی بود کھ بھ الشھ، دفن شده بود٢٧حزب بلشویک در سالھای 
ده  شوروی بزک شھاى با کمک رویزیونیستًا مجدد،سیاسی متعفن مبدل گشتھ بود

 .و روی صحنھ فرستاده شده است
یت ى خویش و اعادهى برای نجات کشتی توفان زدهھاتروتسکیست  حی

بات نظرات ضد انقالبی وی ب طور دیوانھ وار شروع بھ فعالیت و ھ تروتسکی و ا
منظور از تحریر این نوشتھ افشاء این گروه مرتد و خائن . تحریفات تاریخ نموده اند

قبل از ورود بھ بح الزم است نگاھی بھ آن . ری می باشدبھ امر انقالب پرولت
فکنیم تا در عین حال آغازی برای ا کھ لنین از تروتسکی ترسیم می کند بیاىچھره

 .شمار آیدھ برخورد سیستماتیک بھ بیالن فعالیت ضد انقالبی وی ب
 فریادھای وحدت ىنقض وحدت در پرده" خود موسوم بھ ىلنین در رسالھ

ی وی "باربا" کارگری غیر فراکسیونی ىر پلمیک با تروتسکی و مجلھکھ د" طلبی
 : نگاشتھ است می گوید١٩١٤در سال 
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شرکت کنندگان قدیمی جنبش مارکسیسم در روسیھ تروتسکی را » 
.  وی صحبتی شودىشناسند و احتیاجی نیست با آنان درباره بھ خوبی می

 ى او مستوره،ید گفتشناسند و ناچار با ولی نسل جوان کارگر او را نمی
 کھ در واقع ،نمونھ واری است از تمام آن پنج گروه ناچیز مقیم خارجھ

 .بین انحالل طلبان و حزب در نوسانند
بھ عمل این گونھ اشخاص ) ١٩٠١-١٩٠٣(در دوران ایسکرای قدیم 

 بھ نزد طرفداران ایسکرا و از نزد ھامتزلزلی کھ از نزد اکونومیست
داده شده " پرواز توشینو" نام ،گریختند  میھایستایسکرا بھ نزد اکونوم

در ایام باستان در دوران اغتشاش کشور روس این نام بھ سپاھیانی (بود 
 .)گریختند شد کھ از یک اردوگاه بھ اردوگاه دیگر می داده می

وقتی ما از انحالل طلبی صحبت می کنیم جریان مسلکی معینی را 
 ٢٠ز نشو و نما یافتھ و در تاریخ نماییم کھ طی سالیان درا مشخص می

 ى مارکسیسم از ریشھ با منشویسم و اکونومیسم و با سیاست طبقھىسالھ
اجرا کنندگان پرواز توشینو فقط بھ . معین یعنی بورژوازی مربوط است

این علت کھ امروز نظرات یک فراکسیون و فردا عقاید فراکسیون دیگر 
تروتسکی . خوانند  میھااکسیون خود را مافوق فر،را بھ عاریت میگیرند

ی دو آتشھ بود و ریازانوف ئسکرایک ای) ١٩٠١ -١٩٠٣ (ھاىدر سال
در پایان . نامید  نقش چماق لنین می١٩٠٣ سال ىنقش او را در کنگره

 یعنی از نزد ،شود  تروتسکی یک منشویک دو آتشھ می١٩٠٣سال 
 کھ بین گریزد و اعالم میدارد  میھا بھ نزد اکونومیستھایئایسکرا

 او ١٩٠٤ -١٩٠٥در سال .  عمیقی وجود داردى دره،ایسکرای قدیم و نو
 ،گرداند و موقعیت متزلزلی را اختیار می کند  روی برمیھااز منشویک

 ىزمانی با مارتینف اکونومیست ھمکاری می کند و زمانی نظریھ
 ١٩٠٦ -١٩٠٧در سال . را اعالم می نماید" انقالب پی در پی"مزخرف 

مبورگ ا با روزا لوکز١٩٠٧ نزدیک می شود و در بھار ھاویکبھ بلش
 تزلزالت ھا پس از مدت،در دوران انحطاط. کند بستگی می اعالم ھم

 ١٩١٢ بھ طرف راست می رود و در اوت سال ًاغیر فراکسیونی مجدد"
 . داخل بلوک انحالل طلبان می شود

ر ھمان اکنون از آنھا دوباره روی گردانده است ولی در ماھیت ام
 . مبتذل آنان را تکرار می کندھاىایده

 ھاىی و صورت بندھا دورهھاىاین نوع اشخاص در حکم بازمانده
تاریخی دیروز ھستند کھ در آن جنبش وسیع کارگری روسیھ ھنوز در 
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کھ بھ  داشت برای این" میدان عمل وسیعی"خواب بود و ھر گروه ناچیز 
ی ئخود نما" یئنیرو"ھ عنوان  فراکسیون وخالصھ ب، گروه،عنوان جریان

نسل جوان کارگر می بایست بداند با . کند و از اتحاد با دیگران دم بزند
 ھنگامی کھ افرادی با ادعای مافوق تصور بر ،چھ کسانی سر و کار دارد

نمایند و بھ ھیچ وجھ مایل نیستند نھ آن تصمیمات حزبی را کھ در  آمد می
نسبت بھ انحالل طلبان معین و  صادر شده و روش حزب را ١٩٠٨سال 

بیت نموده است بھ حساب بیاورند و نھ بھ تجربھ  جنبش کارگری ىت
ریت را کھ زمینھ  قبول کامل تصمیمات ىکنونی روسیھ کھ وحدت اک

  «. اعتنا نمایند،وجود آورده استھ نامبرده ب
ار لنین بھ زبان انگلیسی (  ــ ٢٠  جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ

 ).٣٤٦ ــ ٣٤٧صفحات 
 

 ىاز ھمان پایان کنگره ھا تروتسکی علیھ لنین و بلشویکىدر واقع مبارزه
تروتسکی کھ در طول مبارزه . دوم حزب سوسیال دمکرات روسیھ شروع می شود

 ، در جریان کنگره موضع متزلزلی اختیار نموده بودھا و منشویکھابین بلشویک
 . گیرد را می ھا جانب منشویکدر پایان کنگره عمًال

" یاد بودھای لنین"کروپسکایا ھمسر و ھم رزم لنین در کتاب خود موسوم بھ 
 : دوم و نقش تروتسکی در این رابطھ می نویسدى پایان کنگرهىدرباره
 

ا ھاکھ آن را در شخصیت  ماھیت امررا بھ علت اینھااپورتونیست» َ
 او ،تروتسکی یکی از آنان بود.  در نظر نمی گرفتند،کردند خالصھ می

ی کھ جانب ئرفقا. و اما ماھیت امر در این نکتھ بود. از مخالفین لنین شد
بند و برای تحقق آن در  لنین را گرفتند بیش از حد جدی و بھ اصول پای

 در واقع بینش مردمان بازاری را ھا اما اپورتونیست،کوشیدند عمل می
 . «داشتند کھ آماده بودند بھ سازش و گذشت در اصول تن در دھند

 ). چاپ انگلیسیــ ٩٦ صفحھ ــیادبودھای لنین (
 

 تحت اى رسالھ،ھا دوم مارتف یکی از رھبران منشویکىبعد از کنگره
 دوم میزند و در ى دست بھ تحریف جریان کنگره،نگاشتھ" حکومت نظامی"عنوان 

 :نویسد  کروپسکایا در این باره میــآن بھ لنین حملھ می کند 
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گزارش ھئیت نمایندگی " تحت عنوان ىاتروتسکی نیز رسالھ» 
طور کھ   ھمانــ از کتاب مارتف بود اىنگارد کھ کپیھ می" سیبری

 ــ" یک گام بھ پیش دو گام بھ پس"میدانیم لنین در کتاب خود موسوم بھ 
  « .دست می دھدھ جریان حقیقی کنگره را ب

 ) .١٠٢صفحھ ــ یاد بودھای لنین ( 
 

ر این دوران بھ نضج کامل خود میرسد کھ در ھیستری ضد لنین تروتسکی د
 این رسالھ را وی ــابد ی تبلور خود را می" وظائف سیاسی ما"  وی بھ نام ىرسالھ

 .  یکی از رھبران اپورتونیست می کند،تقدیم بھ استادش آکسلرود
آراید و او را با   میھاترین رنگ در این رسالھ تروتسکی لنین را بھ تیره

Maximilien Robispierreنویسد کھ   مقایسھ کرده میLenin Maximilien  نیز
 .روبسپیر دیگریست کھ برای دیکتاتوری فردی تالش می کند

این انقالب تمام . انقالب اول روسیھ آغاز می شود.  فرا میرسد١٩٠٥سال 
.  آزمایش تاریخی قرار می دھدى و غیره را در بوتھھا فراکسیون،ھا گروه،احزاب

 برنامھ و ارزیابی صحیحی از خصلت انقالب و ھا تنھا بلشویکدر این دوران
کھ مشی و برنامھ و ارزیابی دیگر   حال آن، آن داشتندىنیروھای تعیین کننده

 چپ و ھاى تسلیم طلبی در عمل بھ عنوان محتوی و جملھ بافیھااحزاب و گروه
 :می نویسد اینان ى برنامھىلنین درباره. ی انقالبی بھ عنوان شکل بودئماجراجو

 
 درھم و ھاى دقیق و واضح با طرحھاىما بھ جای دستور العمل»  

 آنان ھاى البقرئی از نوشتھھاىبرھمی از افکار مشتی ادیب و مسوده
  « .روبرو ھستیم

 ــ قسمت دوم ــ جلد اول ــ مراجعھ شود بھ منتخبات لنین بھ فارسی (
 ).١٠٧ص 

 
 "ی دمکراتیک پرولتاریا و دھقاناندیکتاتوری انقالب" شعار ھالنین و بلشویک
 آن را قلب حکومت انقالبی ، انقالب طرح کردهىترین وظیفھ را بھ عنوان عاجل

 نھ ،حکومت انقالبی کارگران"تروتسکی نیز در این ایام با شعار . موقت میدانند
تروتسکی در پیش گفتار چاپ روسی کتاب خود موسوم بھ . بر آمد می کند" تزار

 :نویسد  میھا این شعار لنین و بلشویکى درباره"ر پیانقالب پی د"
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 زیادی دارای اى تا اندازه،فرمول دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان» 
 سیاسی مابین این ىلنین این مسئلھ را کھ چھ رابطھ. خصلت جبری بود

 حل ًادو شرکت کننده در تقسیم دیکتاتوری دمکراتیک وجود دارد بعد
 یک حزب مستقل ىوسیلھھ ھ دھقانان در انقالب بک وی امکان این. نکرد

 حزب مستقلی در دو مفھوم ،داشت از نظر دور نمی) کذا(برآمد کنند 
 بلکھ در رابطھ با پرولتاریا ، یعنی نھ تنھا در رابطھ با بورژوازی،)کذا(

و در عین حال شایستھ بھ انجام رسانیدن انقالب دمکراتیک در وحدت با 
لنین حتی امکان . مبارزه علیھ بورژوازی لیبرالحزب پرولتاریا و در 

ریت را  این کھ حزب انقالبی دھقانان در دولت دیکتاتوری دمکراتیک اک
  «.شمرد شامل گردد جایز می

 ص ــ تروتسکی ى نوشتھ"انقالب پی در پی"مراجعھ شود بھ کتاب (
 ). چاپ انگلیسی١٢٨

 
 تخطئھ می کند بلکھ با  راھابھ این ترتیب تروتسکی نھ تنھا شعار بلشویک

 .پیچاند  تعمدی و تحریف لنین مطلب را میھاىمغلطھ
 دیکتاتوری ــوظایف سیاسی مشخص را باید در شرایط مشخص مطرح نمود 

 گذرنده و موقتی ىانقالبی دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان البتھ فقط یک وظیفھ
بی اعتنایی بھ این "طور کھ لنین می گفت   ھمان، در آن زمان بودھاسوسیالیست

 ىلنین درباره".  ارتجاع محض شمرده می شد،وظیفھ در عصر انقالب دمکراتیک
 : حکومت انقالبی موقت می نویسدى دربارهھا بلشویکىشعار و برنامھ

 
صحبت فقط بر سر حکومت انقالبی موقت است نھ موضوع » 
آوردن بھ کف  "ًا فرضىبنابراین در اینجا بھ ھیچ وجھ از مسئلھ. دیگری
طور کلی و غیره صحبتی نمی شود زیرا موقعیت سیاسی ھ ب" قدرت

 ى کنگره، چنین مسائلی را جزو مسائل روز قرار نمی دھدًاروسیھ ابد
حزب نباید مسائلی را برای اتخاذ تصمیم مطرح نماید کھ فالن یا بھمان 

 بلکھ مسائلی را باید مطرح ،جا بھ میان کشیده است ادیب بھ جا یا بی
ید کھ تحکیم شرایط زمان و بنابراین جریان عینی تکامل اجتماعی نما

  « .باشند دارای اھمیت جدی سیاسی می
ار فارسی ج ــلنین  (  ).١٧ و ١١ صفحات -٢ ق -١ منتخبات آ
 

ر خود می نویسد  :تروتسکی در ھمان ا
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 فرمول دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان ىمن علیھ» 
 از این. این حقیقت را بھ عیان می دیدم)! کذا(ن کمبود  زیرا م،برخاستم

 بھ این صورت ، در واقع این دیکتاتوری را اعمال می کنداىکھ چھ طبقھ
  « .باز گذاشتھ شده است

 ).١٢٨ ص ــ انقالب پی در پی ــتروتسکی ( 
 

خورد در کتاب دیگر خود موسوم  ولی تروتسکی کھ نان را بھ نرخ روز می
 :می نویسد" زندگی من"بھ 

 
 با  قرار داشتم و متحدًاھا من در کنار بلشویک١٩٠٥در انقالب » 

 «. کردم آنان مبارزه می
 ــ ٣٢٩ ص ــ نوشتھ تروتسکی ــمراجعھ شود بھ کتاب زندگی من  (

 ).چاپ انگلیسی
 

 ىدانستھ و علیھ  را غلط میھا بلشویکىمعلوم نیست کسی کھ شعار و برنامھ
 در یک صف قرار گرفتھ و ھ بود چطور با آنان متحدًاآن بھ مخالفت برخاست

 !مباررزه کرده است؟
لنین از دیکتاتوری انقالبی .  شرح ماجرا باز گردیمى گسیختھىبھ رشتھ

دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان و تطابق ناگزیر منافع آنان در مورد اصالحات 
ن این دو طبقھ کھ ھیچ گونھ وجھ مشترکی بی  حال آن،دمکراتیک صحبت می کند

 .ابدی نمی
 :لنین می نویسد

 
دیکتاتوری انقالبی "یکی از اعتراضات کھ بر ضد شعار » 

می شود این است کھ این دیکتاتوری " دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان
 در حالی کھ پرولتاریا نمی تواند با خرده ،است" الزمھ اش اراده واحد

اعتراضی بی پایھ است زیرا این . بورژوازی اراده ی واحد داشتھ باشد
 ،بنای آن بر تفسیر مجرد و متافیزیکی اراده ی واحد گدارده شده است

فقدان . اراده ممکن است در موردی واحد باشد و در مورد دیگر نباشد
وحدت در مسائل سوسیالیسم و در مبارزه برای سوسیالیسم مانع اراده در 

فراموش کردن . می گرددمسائل دموکراتیسم و مبارزه در راه جمھوری ن
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موضوع بھ معنای فراموش کردن فرق منطقی و تاریخی بین انقالب این 
  «.دمکراتیک و سوسیالیستی است

ار بھ زبان فارسی ــلنین (  )١٠٠ ص ٢ ق -١ ج ــ منتخبات آ
 

 ىبیند و لذا عصاره ولی تروتسکی تضادی عمیق بین منافع این دو طبقھ می
 :دارد  چنین بیان می، از دیگران بھ عاریت گرفتھ خود را کھىمتراکم نظریھ

 
تضاد در حالت یک حکومت کارگری در یک کشورعقب مانده با »  

ریت جمعیت دھقانی   ى یعنی در عرصھ، در سطح بین المللیتنھااک
  «.انقالب جھانی پرولتاریا قابل حل است

مراجعھ شود بھ پیشگفتار تروتسکی برای کتاب خود موسوم بھ (
 ").١٩٠٥قالب سال ان"

 
ھ  کھ آن را بــدر سطح جھانی " انقالب پی در پی"بھ این صورت تروتسکی 

 مطرح کند،  میطور مکانیکی با انتقال انقالب دمکراتیک بھ سوسیالیستی ھم طراز
 ٢٩٧ تروتسکی ص ىنوشتھ" انقالب پی در پی"مراجعھ شود بھ کتاب . (ایدمن می

 ).چاپ انگلیسی
 در واقع

 
 روزا ىوسیلھھ  انقالب پی در پی اولین بار بىھنظری»  

بعد پاروس این نظریھ را . لوکزامبورگ و پاروس بھ میان کشیده شد
روزا لوکزامبورگ نیز از . دنبال کرده آن را مقابل تز لنین قرار دادند

 «. لنینی بھ مخالفت پرداختى بھ بعد زیر این شعار با برنامھ١٩٠٥سال 
ار استالین بھ زبان انگلیسی مراجعھ شود بھ کلیات (  ص ــ ٦ جلد ــآ
 ).١٣٣ صفحھ ی ــ ١٣چنین جلد   ھم٣٩٧

 
بھ مبارزه برخاست؟ زیرا کھ لنین بر آن " انقالب پی در پی"چرا لنین با فکر 

 و از نیروی انقالبی آنان "تا آخرین جرعھ" بود کھ از استعدادھای انقالبی دھقانان
 برای گذار بھ انقالب سوسیالیستی استفاده ،تزاریسمتا آخرین ذره برای امحاء کامل 

 نقش مھم دھقانان را در انقالب ــ انقالب پی در پی ــن اکھ ھوادار شود و حال آن
 بھ نیرو و استعداد ،دادند  بھ نیروی انقالبی آنھا کم بھا می،کردند روسیھ درک نمی

دادند و بھ  د کم بھا میپرولتاریای روس کھ بتواند دھقانان را بھ دنبال خود بکشان
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 امر اتحاد دھقانان را گرد ،ی دھقانان را از نفوذ بورژوازیئاین طریق امر رھا
زیرا کھ لنین بر آن بود کھ امر انقالب را با . گردانیدند پرولتاریا دچار اشکال می

کھ ھواداران انقالب پی در پی  انتقال حکومت بھ پرولتاریا سرانجام بخشد و حال آن
کردند   با حکومت پرولتاریا آغاز کنند و درک نمیستند این کار را مستقیمًامی خوا

 مانند بقایای سرواژ را ندیده میگیرند و نیروی "جزئی"کھ بھ این طریق یک چیز 
کردند کھ چنین   درک نمی،آورند عظیمی مانند دھقانان روس را بھ حساب نمی

 دیگری ىند گرداند نتیجھان ُککھ جلب دھقانان را بھ جانب کارگر سیاستی جز این
 بی گسست ى لنین با ھواداران انقالب پی در پی بر سر مسئلھىپس مبارزه. ندارد

 بلکھ ،زیرا کھ خود لنین از انقالب بی گسست ھواداری می کرد. بودن انقالب نبود
 ، پرولتاریا ھستندى کم بھا دادن بھ نقش دھقانان کھ بزرگترین ذخیرهىبر سر مسئلھ

توان   انقالب پی در پی را نمیىایده. عدم درک سرکردگی پرولتاریا بودبر سر 
 چھل در پیام ھاىآن را نخستین بار مارکس در پایان سال.  دانستاى تازهىایده

 ما فکر انقالب پی در دائمیون.  بھ پیش کشیدھا کمونیستىمعروف خود بھ اتحادیھ
ر شد اینان کھ این ایده را از ولی باید متذک. نداپی را از این مسند بیرون کشیده

" ندامعیوب گردانیده"ند آن را اندکی تغییر داده و ضمن تغییر امارکس اقتباس کرده
دست مجرب لنین الزم بود تا این . کار نمی آیدھ و طوری کردند کھ در عمل ب

 آن ىشکل دست نخوردهھ اشتباه را رفع کند و فکر انقالب بی گسست مارکس را ب
.  تئوری خویش در مورد انقالب در آوردىھاصورت یکی از پایھھ برگیرد و ب

 انقالبی و دمکراتیکی کھ ىھامارکس در پیام خود پس از شمارش خواست
پی در ( انقالب بی گسست ى درباره، را بھ تحصیل آنھا فرا می خواندھاکمونیست

 : چنین می گویدــ) پی
 

با اجرای خواھند  در زمانی کھ خرده بورژواھای دمکرات می» 
 کھ در باال ذکر شده ھر چھ زودتر ئیاھتعداد ھر چھ بیشتری از خواست

 منافع ما و وظائف ما عبارت از آنست کھ ،بھ انقالب خاتمھ دھند
روتمند ىازانقالب پی در پی باز نایستیم تا ھمھ  طبقاتی کھ کم و بیش 

دست ھ  تا پرولتاریا قدرت دولتی را ب،.ھستند از حکومت بر کنار شوند
 ى تا جمعیت ھای کارگری نھ فقط در یک کشور بلکھ در کلیھ،گیرد

 دنیا چنان تکامل یابند کھ رقابت میان کارگران این ىممالک پیش رفتھ
 تا الاقل نیروھای قاطع تولید در دست کارگران ،کشورھا از بین برود

 « .متمرکز گردد
 .)٢٤٨-٢٤٧ ص ٧کلیات مارکس و انگلس بھ زبان آلمانی جلد (
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 :بھ عبارت دیگر» 
 طرفداران انقالب پی در پی ھرگز ھاى مارکس علیرغم نقشھ-) الف

پرولتری  پنجاه با حکومت ھاىبر آن نبود کھ امر انقالب آلمان در سال
 .آغاز شود

 مارکس فقط بر آن بود کھ امر انقالب با قدرت دولتی پرولتاریا - )ب
 بورژوازی یکی پس ىھا بھ این طریق کھ فراکسیون،بھ سرانجام برسد

س حکومت بر کنار گردند تا پس از حصول أاز دیگری قدم بھ قدم از ر
 کشورھا سرایت داده شود و ىحکومت پرولتاریا حریق انقالب بھ کلیھ

چھ وی در طی انقالب ما و  این تطابق کامل دارد با آموزش لنین و با آن
ط امپریالیسم با تعقیب تئوری خویش در مورد انفالب پرولتری در شرای

  «.عملی گردانید
 ٨ نشریھ شماره ــاستالین .  یــمراجعھ شود بھ اصول لنینیسم (

 ) ل توفان. سازمان م
     

 روسیھ و دوران ارتجاع استولیپینی باع سراسیمگی ١٩٠٥شکست انقالب 
 در این دوران از ھابلشویک. وسیعی در صفوف اپوزیسیون سیاسی روسیھ گشت

یند و بھ خوبی برای تجدید قوا برنامھ ریزی آ الت مخفی در میحالت علنی بھ ح
 در این دوران در موضع تسلیم طلبی افتاده و در قالب رژیم ھامنشویک. کنند می

 .نمایند تزاری فعالیت علنی و درخواست برای شکل قانونی آن را موعظھ می
 ھشت ھاىدرسال.  انحالل طلبان افتاده بودىتروتسکی نیز بھ جرگھ

 کھ ھئیت ،میزنند" پرولتری" در ژنو دست بھ انتشار روزنامھ ھالشویکب
 :کروپسکایا می نویسد.  بوگدانف و اینوکنتبی، آن عبارت بود از لنینىتحریریھ

 
 بھ تروتسکی کھ در وین بسر میبرد می اىھئیت تحریریھ نامھ» 

تروتسکی این . نویسد و از وی تقاضای ھمکاری با روزنامھ را می نماید
 ھمکاری داشتھ ھاتقاضا را رد می کند زیرا او نمی خواست با بلشویک

  «.باشد
 ــ کروپسکایا ى نوشتھــمراجعھ شود بھ کتاب یادبودھای لنین (

 )١٧٣ ــ ١٧٢صفحات 
 

 :او بھ این قسمت چنین اضافھ می کند
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دست ھ طور موقتی بھ روزنامھ پراودا کھ ب ، دهھاىر سالد» 
 سیاست ضد بلشویکی مشی ، افتاده بودھایستانحالل طلبان و تروتسک

بھ " بدون امضاء در اىتروتسکی دراین دوران مقالھ.  آن بودىعمده
ارگان مرکزی حزب سوسیال دمکرات آلمان  “Vorwärts„ ،"پیش

 با پلخانف و طرفداران وی داشتند و ھا کھ لنینیستاىدررابطھ با کنگره
 و ھادر آن بھ بلشویکنویسد کھ   می، برگذار شده بود١٩١٠درسال 
 پراودای خود کھ در وین ى حملھ می کند و از روزنامھھایستاپلخانف

لنین پلخانف و ارسکی بھ چاپ این مقالھ در . منتشر می شد تمجید می کند
تروتسکی تالفی این . نمایند  اعتراض میشدیدًا “Vorwärts„" بھ پیش"

 شروع بھ ھاھ بلشویکک" رابوچایا گازتا "ىرا با در افتادن با روزنامھ
انتشار آن نموده بودند در آورد و اعالم داشت کھ این روزنامھ ارگان یک 

چنین یک سخنرانی در پیرامون  وی ھم. گروه متعصب و تنگ نظر است
کامنف کھ از طرف نشست ژانویھ . این موضوع در کلوب وین ایراد کرد

یب ھئیت تحریریھ  بھ عنوان اعتراض از ترک،پلنوم بدانجا اعزام شده بود
سازشگران روسی مقیم پاریس نیز بھ تحریک . پراودا خارج شد

 «. زدند" رابوچایا گازتا"تروتسکی دست بھ مبارزه علیھ 
 ).٢١١ ص ــمراجعھ شود بھ یادبودھای لنین (

 
تشکیالتی .  تشکیالت نوینی را بریزندىدیدند کھ بایست شالوده  میاھبلشویک

بھ این ترتیب . و عاری از عناصر اپورتونیسم باشدکھ دارای انضباطی آھنین 
این خاطر ھ ب. خود میگیرندھ  صورت یک حزب مستقل مارکسیستی را بھابلشویک

کروپسکایا .  را در پراگ فرا می خواندھا کنفرانس بلشویک١٩١٢لنین در سال 
 :ھمسر لنین می نویسد

 
 این ،کھ مسائل عملی فعالیت در روسیھ محسوس گشت از ھنگامی» 

 متزلزل غیر ممکن ھاىموضوع روشن شد کھ دیگر ھمکاری با گروه
 ھااقتضاء کار پراتیک ماسک اصول حزبی کھ برخی از منشویک. است

کھ تحت " مومن" تروتسکی .بھ خود زده بودند از سیمایشان برگرفت
 داشت ھاتالش برای آشتی دادن انحالل طلبان و بلشویک" صداقت"لوای 

 ھر چھ لزوم تشکیالت بھتر در ،ال نمایان ساختسیمای خود را کام
«  .روسیھ محسوس می گشت وحدت صوری ھم از ھم میپاشید

 ).٢٢٤ ص ــکروپسکایا (
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 :استالین در این رابطھ چنین می نویسد

 
 لنین در پراگ برای پایھ ریزی حزب مستقل ١٩١٢درسال » 

 بزرگی در  این کنفرانس، را فرا می خواندھابلشویکی کنفرانس بلشویک
 و ھا زیرا خط فاصلی مابین بلشویک،زندگی حزب بلشویک بود

 را در سراسر روسیھ در یک حزب ھا بلشویکى کشید و کلیھھامنشویک
در ھمان .  را از صفوف خود طرد نمودھاواحد گرد آورد و منشویک

 ماه اوت بھ کارگردانی تروتسکی یک کنفرانس ى اتحادیھ١٩١٢سال 
ھد و دست بھ پرووکاسیون وسیعی علیھ کنفرانس منشویکی تشکیل می د

 حزب سوسیال دمکرات ى میزند و آن را یک کودتا علیھھابلشویک
کنفرانس . روسیھ می خواند و کارگران را تشویق بھ انحالل آن می نماید

 : خود می گویدىاتحادیھ ماه اوت در قطع نامھ
 

انس منظور کنفر(این کنفرانس اعالم میدارد کھ آن کنفرانس 
 آشکار گروھی از افراد است کھ ىتوطئھ) استالین.  یــ. ستھابلشویک

ند و پرچم آن را غصب ابا آگاھی کامل حزب را بھ انشعاب کشانیده
 ھاىیر عمیق خود را کھ گروھی از سازمانأاین کنفرانس ت. ندانموده

حزبی و رفقا قربانی این نیرنگ گشتھ و بھ این وسیلھ باع تحمیل مشی 
کنفرانس بر .  ابراز میدارد،ندا گروه لنین شدهىگرانھ و غاصبانھ بانشعا

 ى حزبی در روسیھ و در خارج علیھىھا سازمانىآن است کھ کلیھ
ی ارگان ئ اعتراض خواھند نمود و از شناسا،ی کھ صورت گرفتھئکودتا

رھبری آن کنفرانس خودداری خواھند ورزید و با تمام وسائل بھ احیای 
 دعوت یک کنفرانس سرتاسری حزبی خالقانھ ىیلھوسھ وحدت حزب ب

 اگوست بھ انترناسیونال ى اتحادیھىاز اظھاریھ(اھتمام می ورزند 
 « ).دوم

ار استالین جلد (  )٣٧١ ص ــ ١٠مراجعھ شود بھ کلیات آ
 

 :کروپسکایا ھمسر لنین درباره کنفرانس اتحادیھ ماه اوت می نویسد
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نظر تروتسکی در اواخر یک بھ اصطالح کنفرانس حزبی تحت » 
 این کنفرانس بطور برجستھ خصلت انحالل طلبی ،آگوست تشکیل شده

  «.داشت
 )٢٤٢ ص – نوشتھ کروپسکایا –یادبودھای لنین (
 

 را متھم بھ انشعاب طلبی و کودتا ھاتروتسکی و انحالل طلبان کھ بلشویک
 ،نمودند ش میکردند و برای از ھم پاشیدن آنان مذبوحانھ تال علیھ وحدت حزب می

 از ھم پاشیدن ىلنین درباره.  خود آنان پس از مدتی از ھم پاشیدھاىائتالف گروه
 :ائتالف ماه اوت تروتسکی چنین می نویسد

 
 دیگر خیلی مھم ھم برای تحقیق صحت و ىولی یک وسیلھ» 

شما .  انشعاب طلبی وجود داردىحقانیت اتھامات تروتسکی درباره
ھستند کھ انشعاب طلبند؟ بسیار خوب " ھانیستلنی"معتقدید کھ ھمانا 

ولی اگر حق با شما است پس چرا تمام . فرض کنیم کھ حق با شماست
 دیگر امکان وحدت با انحالل طلبان را بدون ھاى و گروهھافراکسیون

ابت نکردند؟" ھالنینیست" اگر ما انشعاب ....و بر ضد انشعاب طلبان 
 تان با انحالل طلبان متحد نشدید؟طلبیم پس چرا شما اتحاد طلبان خود

 بھ کارگران آخر شما بھ این وسیلھ امکان وحدت و نفع آن را عمدًا
 ١٩١٢در ژانویھ سال . وقایع را بیاد آوریم! دادید نشان می

 انحالل بدون اعالم می کنند کھ حزِب" انشعاب طلب"ی "ھالنینیست"
 ،ھاگروه تمام ١٩١٢در مارس سال . باشند  آنھا میضدطلبان و 
 کھ در ھا انحالل طلبان تروتسکیست و دیگر اپورتونیست،ھافراکسیون

 سوسیال دمکرات آلمانی ىاوراق روسی خود و در صفحات روزنامھ
ھمھ .  بر ضد این انشعاب طلبان متحد می شوند“Vorwärts„موسوم بھ 

و " غاصب" ھم صدا و ناسزاگویان لقب ، یکدل و یک جھت،متفقا
 ،ب دیگری کھ بھ ھمین اندازه دلنواز و محبت آمیز استو القا" اغواگر"

بسیار خوب آقایان ولی چھ مانعی داشت کھ شما بر ضد . بھ ما می دھند
" پیشرو" وحدت را بھ کارگران ىمتحد می شدید و نمونھ" غاصبین"

 ىاگر اختالف نظرھا فقط ساختھ و پرداختھ و غیرهــ نشان میدادید؟ 
 و سایرین ،ھا تروتسکیست،انحالل طلباناست و وحدت " ھالنینیست"

 آن را نشان ى پس چرا شما خودتان طی دو سال نمونھ، امکان داردعمًال
. تشکیل گردید" اتحاد طلبان" کنفرانس ١٩١٢ در اوت سال ــندادید؟ 
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 ازشرکت امتناع  مطلقًاھایستا پلخانف،بالفاصلھ تفرقھ شروع شد
ی با اعتراض و افشای واھی  ول، شرکت کردندھا و پریودیست،ورزیدند

 ، انحالل طلبان،کسانی کھ متحد شدند....  این بساط باز گشتندىبودن کلیھ
 نفری بودند ولی آیا متحد ٧ و گروه ھا قفقازی،ھا تروتسکیست،ھالتونی
 ،ما ھمان وقت گفتیم کھ خیر این فقط استتار انحالل طلبی است.... شدند؟

 مخالفین ما حقانیت ما را ىتجربھ... ؟ ما را تکذیب نمودىآیا حوادٽ گفتھ
ابت نمود کھ کار کردن با انحالل طلبان غیر ممکن است،ابت نمود  .»  

ار لنین بھ زبان فارسی (  ــ ٢ ق ــ ١ ج ــمراجعھ شود بھ منتخبات آ
   ).٢٩٩ ــ ٢٩٨،  ٣٠٢ــ  ٣٠٠صفحات 
     

 ،فاده می کرد استھاتروتسکی کھ از ھر دست آویزی برای حملھ بھ بلشویک
 ى دربارهھا بلشویکى ھنگامی کھ روزا لوکزامبورگ با برنامھ١٤ ھاىدر سال

 تروتسکی نیز از اختالف ،حق ملل در تعیین سرنوشت خویش بھ مخالفت برمیخزید
 لھستانی در ھاى حزب سوسیال دمکرات با مارکسیستىنظری کھ بین این برنامھ

 ، وارد حزب گشتند کھ آنان رسمًا١٩٠٦ ولی درسال ، ایجاد شده بود١٩٠٣سال 
 استفاده کرده و از طرف ، پذیرفتند حزب سوسیال دمکرات را کامًالىاین برنامھ

 : خویش چنین می نویسدى"باربا "ى روزنامھىھئیت تحریریھ
 

 لھستان حق تعیین سرنوشت ملی را بھ کلی عاری ھاىمارکسیست» 
  «.ند حذف آن را الزم میشمار،از مضمون سیاسی دانستھ

 
 :لنین می نویسد

 
 او جز ،تر است تروتسکی خوش خدمت از دشمن خطرناک» 

 کھ زندگی ،یئیعنی صاف و ساده غیبت و بد گو(گفتگوھای خصوصی 
ھ از ھیچ جای دیگر نمی توانست مدارکی ب.) تروتسکی از آن میگذرد
 لھستانی در ھاىطور کلی تمام مارکسیستھ دست آورد کھ بگوید ب

 روزا لوکزامبورگ طرفداری ى ھستند کھ از ھر مقالھ کسانیىزمره
 لھستان را عاری از شرافت و ھاى تروتسکی مارکسیست،نمایند می

 ىوجدان معرفی کرده است کھ قادر نیستند حتی معتقدات خود و برنامھ
  «!ای تروتسکی خوش خدمت. حزب خود را محترم بشمارند
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 ص ٢ ق ــ ١ ج ــ مراجعھ شود بھ منتخبات لنین بھ زبان فارسی(
٤٤١( 

 
  :لنین حق داشت وقتی کھ می گفت

 
 ىتروتسکی ھنوز در یکی از مسائل جدی مارکسیسم ھم عقیده» 

ابتی نداشتھ و ھمیشھ در شکاف این اختالف و آن اختالف جای گرفتھ و 
  «.از یک طرف بھ طرف دیگر گریختھ است

ار لنین بھ زبان انگلیسی ج(       صفحات ٢٠لد مراجعھ شود بھ کلیات آ
 )٤٤٨ ــ ٤٤٧

 
تروتسکی در این دوران گروه خود را داشت کھ خود را سانتریست 

 :استالین می نویسد. خوانند می
 

 پیش از ى طبیعی در انترناسیونال دوم و دورهاىسانتریسم پدیده» 
ریت قرار   راست،در انترناسیونال دوم. جنگ جھانی بود روھا در اک

تمامی .  بودندھا بدون گیومھ و سانتریستھاى چپ،گردو گروه دی. داشتند
روھا با   عبارت بود از آرایش اپورتونیسم راستھامشی سانتریست
در آن زمان . ھا و راستھا چپ و یکی کردن چپھاىعبارت پردازی

 عبارت بود از ، قلب آن بودندھا کھ در میان آنان بلشویکھامشی چپ
 ھانظور جدا نمودن آنان از راست بھ مھا قاطعانھ با سانتریستىمبارزه

و ارگانیزه نمودن یک ) بویژه بعد از اختتام جنگ امپریالیستی(
 ھاسیونال نوین و انقالبی کھ شامل عناصر خالق پرولتری و چپناانتر
  «.باشد

 ــ ١١ جلد ــار استالین بھ زبان انگلیسی آمراجعھ شود بھ کلیات (
 )٢٩٤ص 

 
 :لنین می نویسد

 
 خرده ى خیر اندیشانھىھا عبارت پردازیىعرصھسانتریسم » 

بورژوائی انترناسیونالیسم در گفتار و اپورتونیسم جبونانھ و خوش خدمتی 
اصل مطلب در این است .  در کردار استھادر برابر سوسیال شونیست
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 ، خودی ایمان نداردھاىکھ سانتریسم بھ ضرورت انقالب بر ضد دولت
 انقالبی بی دریغ مشغول نیست و با ىزهآن را تبلیغ نمی کند و بھ مبار

دارد از زیر بار " مارکسیست" کھ طنین مافوق ئیھان بھانھیتر رذیالنھ
 جامد فکرانی ھستند کھ در ھاسانتریست. این مبارزه شانھ خالی می کند
  « .نداشرایط قانونیت فاسد زنگ زده

ار  ــمراجعھ شود بھ تزھای آپریل(  ). ٧٦ ص ــ ٢٤ جلد ــ کلیات آ
 

 :استالین سانتریسم را این طور تعریف می کند
 

ایدئولوژی آن عبارت است از . سانتریسم یک مفھوم سیاسی است» 
سازش و ھماھنگ ساختن منافع پرولتاریا با منافع خرده بورژوازی در 

  «. این ایدئولوژی با لنینیسم بیگانھ و با آن مغایرت دارد،یک حزب واحد
 ).٢٩٣ ص ١١کلیات استالین جلد (

 
 :کروپسکایا در این باره می نویسد

 
 ،تروتسکی سعی در سازش و وحدت با انترناسیونال دوم داشت» 
 لنین بھ اھمیت ایجاد انترناسیونال سوم رسید و خطوط آن ١٩١٦در سال 

 لزوم این عمل و قطع رابطھ با انترناسیونال دوم بویژه ،را مشخص کرد
تر می بایست با سازشکاران و در روسیھ حس می شد کھ ھر چھ زود

 ،میدندھف افرادی نظیر تروتسکی نمی. گوست قطع رابطھ شودآجناح 
درک نمی کردند کھ ھر فکری در آن زمان برای سازش و وحدت 

  «.غیرقابل تصور بود
 ).٣٣٤ ص ــیاد بودھای لنین نوشتھ کروپسکایا (

 
خود موسوم بھ  این نوسان را تروتسکی در کتاب ، این تزلزل،این دو دلی

 : حق بھ جانبی چنین توصیف می کندىبا قیافھ" زندگی من"
 

 را بھ طرف چپ بکشانم و ھامن امیدوار بودم منشویک» 
این امیدواری من . در حزب نمودم)! کذا( چندی برای اتحاد ھاىکوشش

 مایوس  کامًالھاتا زمان جنگ طول کشید ولی باالخره من از منشویک
  «.گشتم
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 ). چاپ انگلیسی٣٢٩وشتھ تروتسکی صفحھ زندگی من ن(
 

اری دوران رقابت آزاد بھ داری شکوفان یعنی سرمایھدبا وارد شدن سرمایھ
 یعنی آن جنگ ، انحصاری و امپریالیستی و آغاز جنگ جھانی اولىمرحلھ

 کھ برای تقسیم جھان صورت ،غاصبانھ و راھزنانھ ، غارتگرانھ،امپریالیستی
طبق نظر .  مارکسیسم را الزم گردانید،ر برخی از احکام  لزوم تجدید نظر د،گرفت

 انقالب ،اری ماقبل امپریالیستی می زیستنددمارکس و انگلس کھ در دوران سرمایھ
پرولتری در کشوری آغاز می شود کھ در آنجا پرولتاریا از لحاظ کمیت برتر از 

 بھ عنوان ،شدتر با  بھ عبارت دیگر از لحاظ صنعتی پیشرفتھ،کشورھای دیگر باشد
ال انگلستان در نظر بود  در عین حال انقالب پرولتری سطح جھانی را در بر ،م

 .می گیرد
ر خود موسوم بھ   نوشتھ است ١٨٤٧کھ درسال " اصول کمونیسم"انگلس در ا

 : امکان ناپذیری پیروزی سوسیالیسم را بدین صورت مطرح نمودىمسئلھ
 

می تواند در یک ) نگارندهــ ری یعنی انقالب پرولت(آیا این انقالب » 
 «. کشور بھ تنھائی وقوع یابد

 
 :و جواب می دھد

 
 این حقیقت کھ بازار جھانی ىوسیلھھ زیرا صنعت بزرگ ب. خیر» 

 تمام ملل روی زمین بھ خصوص ملل متمدنھ را بقدری ،را ایجاد نموده
کھ بھ یکدیگر نزدیک کرده است کھ ھر کدام وابستھ بھ آن چیزی میباشند 

 کشورھای راقیھ ى حتی بیش از این در کلیھ،برای دیگری رخ می دھد
تکامل اجتماعی بھ آن سطحی ھم طراز گشتھ کھ در تمامی آنان 

ند ا اجتماعی مبدل گشتھىبورژوازی و پرولتاریا بھ دو طبقھ تعیین کننده
بنابراین .  اصلی عصر ما شده استى مبارزه،دو طبقھ و مبارزه بین این

 بلکھ در یک ،طور ساده یک انقالب ملی نتواند بودھ مونیستی بانقالب ک
 کشورھای راقیھ ىدر کلیھ)  نگارنده ــبھ مفھوم وسیع کلمھ(زمان 

 آلمان در ، فرانسھ، آمریکا، یعنی الاقل در انگلستان،گیرد صورت می
ھر یک از این کشورھا انقالب می تواند تندتر یا کندتر رشد یابد کھ این 

تر  یک از لحاظ صنعتی پیشرفتھ ھ بھ آن است کھ کدامخود وابست
روت بیشتر باشد،باشند می  ھر چھ قوای مولده ، یعنی ھر چھ اندوخت 
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 بنابراین ،گیرد تر انجام می  انقالب در آن کشور سریع،تر باشد عظیم
ال در آلمان کندتر و دشوارتر کھ   در حالی،انقالب کمونیستی بھ عنوان م

ھم چنین این انقالب . تر بھ حصول میرسد سرعت و آساندر انگلستان بھ 
 سیر یر عظیمی بر روی دیگر کشورھای جھان خواھد گذارد و کامًالأت

این یک انقالب . قبلی تکامل را بھ میزان وسیعی تسریع خواھد نمود
  «.جھانی است و بنابراین یک سطح جھانی را شامل می گردد

ار مارکس(  جلد ــ و انگلس بھ زبان آلمانی مراجعھ شود بھ کلیات آ
 ).٣٧٣ قسمت اول صفحھ ــ ٤
 

او در دو .  پنج بھ این امر پای بند بودھاىصحیح است کھ حتی لنین در سال
 :تاکتیک می نویسد

 
پیروزی کامل سوسیالیسم دمکراسی در انقالب دمکراتیک یعنی » 

 اروپا ،داددیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان بھ ما امکان خواھد 
کھ یوغ  را بر انگیزیم و پرولتاریای سوسیالیست اروپا ھم پس از این

 خود در انجام ىبورژوازی را از گردن خود بھ دور افکنده بھ نوبھ
  «.انقالب سوسیالیستی بھ ما کمک خواھد کرد

ار فارسی (  ).٩٧ صفحھ ــ ٢ ق ــ ١ ج ــلنین منتخبات آ
 

اری د با شرایط دوران سرمایھھاالسیکطور کھ ذکر شد این حکم ک ھمان
 لنین این حکم مارکس و انگلس را در قالب جدید ،انحصاری تطابق نمی نمود

 .تصحیح نمود
آموزش ما دگم نیست بلکھ : لنین بھ آن اصل مارکس و انگلس کھ می گفتند

 زیرا مارکسیسم اصول جامدی نیست کھ بر ، کامال وفادار بود،راھنمای عمل است
 آن واقعیت جنبان و متغیر بلکھ از خود زندگی و ، واقعیت تحمیل شودزندگی و

اری را کشف د تضاد ناموزونی تکامل سرمایھ١٩١٥لنین در سال . خیزد برمی
 اروپا چنین ى شعار کشورھای متحدهى خود موسوم بھ دربارهىنموده و در رسالھ

 :نوشت
 

رای  قانون بی چون و چ،ناموزونی تکامل اقتصادی و سیاسی» 
از اینجا نتیجھ می شود کھ پیروزی سوسیالیسم ابتدا در . اریستدسرمایھ
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اری د سرمایھى یا حتی در یک کشور جداگانھ،معدودی از کشورھا
  «.ممکن است

ار لنین بھ زبان فارسی (  ٢ ق ــ  ١ ج  ــمراجعھ شود بھ منتخبات آ
 ).٤٨٧ صفحھ ــ

 
 :استالین می نویسد

 
ی شکافتھ می شود کھ زنجیر ئجااری در د سرمایھىجبھھ» 

  «.تر باشد امپریالیسم از ھمھ جا سست
 ).١٠٠ صفحھ ٦ جلد ــاستالین (

 
 در جواب بھ تز لنینیستی پیروزی انقالب ١٩١٥تروتسکی در سال 
 : چنین نوشت،سوسیالیستی در کشور واحد

 
 شعار ىتنھا استدالل تاریخی کم و بیش مشخص کھ علیھ» 

 سوئیسی ىپا پیش کشیده شده در روزنامھ اروىکشورھای متحده
سوسیال دمکرات در آن زمان ارگان مرکزی " (سوسیال دمکرات"

 لنین برای اولین بار در آن بھ چاپ ى نامبردهى بود کھ مقالھھابلشویک
 : زیرین فرمولھ شده استىدر جملھ) استالین.  یــرسیده بود 

 
ن و چرای  قانون بی چو،ناموزونی تکامل اقتصادی و سیاسی"

 سوسیال دمکرات نتیجھ می گیرد کھ ، از این جملھ "اری استدسرمایھ
پیروزی سوسیالیستی در کشور واحد امکان پذیر است و بنابراین دلیلی 
برای بھ وجود آوردن دیکتاتوری پرولتاریا در ھر کشور جداگانھ کھ 

 کھ تکامل این.  اروپا می گردد نیستىموکول بھ ایجاد کشورھای متحده
 استدالل غیر  مطلقًا،اری در کشورھای مختلف ناموزون استدسرمایھ

ی است اما این ناموزونی در خود بھ منتھا درجھ ناموزونی  قابل بح
 آلمان و فرانسھ با ، اطریش،اری بریتانیادسطح سرمایھ. ھمراه دارد

 این کشورھا بھ ،دیگر یکسان نیست ولی در مقایسھ با آفریقا و آسیا یک
اری اروپا بر آمد می کنند کھ برای انقالب اجتماعی رشد درمایھعنوان س

 خود منتظر ىکھ ھیچ کشوری نمی بایست در مبارزه این. نداکافی نموده
کھ فقط مفید بھ حال تعویض جنبش بین . سایرین شود فکر خامی است
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بدون منتظر شدن سایرین ما شروع بھ . المللی با دفع الوقت نمودن آنست
کھ پیش  با اطمینان کامل بھ این. طور ملی می کنیمھ زه ب مبارىادامھ

اما اگر آنان بھ .  کشورھای دیگر می گرددىقدمی ما محرکی در مبارزه
طور کھ  بیھوده خواھد بود اگر تصور شود ھمان. مبارزه دست نزدند

ًالــتجارب تاریخی و مالحظات تئوریک تصدیق مینمایند   ى روسیھ کھ م
 در مقابل اروپای محافظھ کار تاب بیاورد یا آلمان تواند انقالبی می

اری بھ موجودیت دطور منفرد در جھان سرمایھھ سوسیالیستی می تواند ب
  «.خویش ادامھ دھد

" برنامھ صلح" خود موسوم بھ ىپیش گفتار تروتسکی برای رسالھ(
ار استالین بھ زبان انگلیسی ــ  ).٢٦٧ ص ٨جلد ــ  نقل شده از کلیات آ
 

این جملھ بافی تروتسکی در حقیقت فقط برگ ساتری برای اپورتونیسم عالج 
 اپورتونیسم ھمیشھ بھ معنی انکار مستقیم تئوری مارکسیستی و یا ــناپذیری وی بود 

چھ بسا اپورتونیسم با این شکل ظھور می کند کھ بھ . احکام و نتایجی از آن نیست
آویختھ و آن را مبدل بھ دگم دلخواه احکامی از مارکسیسم کھ دیگر کھنھ شده در 

.  رشد خود باز داردىکھ بدین وسیلھ مارکسیسم را از ادامھ تا این. خویش می سازد
 . رشد جنبش انقالبی پرولتاریا را نیز مانع گردد،بھ عبارت دیگر

بھ این " انقالبی کھ بھ آن خیانت شد"تروتسکی در کتاب خود موسوم بھ 
 :وی می نویسد. ره می گیردصورت مارکسیسم را بھ مسخ

 
 ــ تصور بازرگانی کھ مارکس و انگلس ابدًا با گفتن این» 

یم آنان ئ بھ معنی گفتن این است کھ بگو،انحصاری خارجی را نمی کردند
  «. تصور انقالب سوسیالیستی را نمی کردندابدًا

 ٢٩٤ ىصفحھ" انقالبی کھ بھ آن خیانت شد"مراجعھ شود بھ کتاب (
 ).گلیسی چاپ انــ
 

 را در ھم ھا رومانفى طومار سلسلھ١٩١٧انقالب دوم روسیھ در فوریھ سال 
ارھا   و اسھا از منشویکھا افشاگری بلشویک، با وجود آمدن قدرت دوگانھ،پیچید

 در شرایط جدید شروع شده حکومت از آن ،کھ در راس حکومت قرار گرفتھ بودند
روسیھ کشوری بود خرده بورژوائی  کھ ،ارھا افتاد  و اسھادست منشویکھ جھت ب

ریت دھقانان زیر نفوذ این احزاب خرده بورژوازی ارھا و   یعنی اس،و اک
الزم بود در عمل دھقانان و خرده بورژوازی شھری بھ .  قرار داشتندھامنشویک
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 بھ این طریق ، خویش پی برندىاالیقی این احزاب خرده بورژوازی با تجربھن
 انقالب بر ضد امپریالیسم و بھ انقالب پرولتری نزدیک انقالب برضد تزاریسم بھ

 .بایست ضمن رشد خود بھ آن مبدل گردد شد و می می
 تروتسکی بھ حزب بلشویک رو آورد و اعالم داشت ١٩١٧در ماه ژوئیھ سال 

 کارگر و از آن ىحزب طبقھ.  را می پذیردھاکھ تمام نظریات انقالبی بلشویک
 با افراد از یک طرف مصالح عمومی حزب را جملھ حزب بلشویک در برخورد

در نظر می گیرد و از طرف دیگر تا آنجا کھ امکان دارد بھ افراد در تصحیح 
 تروتسکی را بھ ،بر ھمین اساس حزب بلشویک. اشتباھات خود کمک می کند

با .  مرکزی داخل نمودىصفوف خود وارد کرد و حتی او را در ترکیب کمیتھ
 وی تصمیمات حزب را پیروی ، در گذشتھ با حزب بلشویکوجود اختالف نظر او

 .کرد و در عین حال منتظر موقعیت مساعدی برای خود بود می
 کشور نوجوان شوراھا کھ از طرف دشمنان ،پس از پیروزی انقالب کبیر

طور موقت در مقابل دشمن ھ بایستی ب  می،داخلی و خارجی مورد تھاجم بود
 آلمان کھ حیات وی را مورد تھدید جدی ىجام گسیختھنیرومند یعنی امپریالیسم ل

لیتوفسک کھ حاوی این یگانھ مشی ــ صلح برست . قرار می داد عقب نشینی کند
 و افرادی از ھاارھای چپ و منشویک اس.  از طرف لنین طرح گردید،صحیح بود

 مرکزی از جملھ تروتسکی و دیگران این عمل را خیانت بھ منافع حکومت ىکمیتھ
 . راھا می خواندندشو

 کھ ھر ھاخیر قرار داد صلح با آلمان و تعرض امپریالیسم آلمان در تمام جبھھأت
بوت   دیگری را میھاىروز سرزمین گرفت صحت مشی لنین و استالین را بھ 

 .رسانید
 :کروپسکایا می نویسد

 
کرد چطور می بایست جمھوری شوراھا را  تروتسکی درک نمی» 

خیر و أحتی ھنگامی کھ بعد از ت. تر خارج کرد از جنگ ھر چھ سریع
 دست زد و شھر ھا اى آلمان بھ تعرض پردامنھ، مرکزیىدودلی کمیتھ

 تروتسکی بھ تصمیم آغاز مذاکره ،را یکی پس از دیگری می گرفت
 چیزی کھ بعدًا صلح با امپریالیسم آلمان رای ممتنع داد و مسئولیت ھر آن

  «.د برگرفت از گردن خو،اتفاق خواھد افتاد
 ).٤٤٧ صفحھ ــیابودھای لنین (
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س ھیئتی برای أ مرکزی در رىکھ از طرف کمیتھ حتی تروتسکی بعد از این
 مذاکرات را بی نتیجھ  عمًال، لیتوفسک اعزام  می شودــقرار داد صلح بھ برست 

 این ،تروتسکی بھ خیال خود منتظر انقالب جھانی بود. گذارده و مراجعت می نماید
 تروتسکی برای حکومت نوجوان شوراھا بھ از دست دادن نواحی دیگری تمام عمل

 :کھ لنین با اشاره بھ این. شد
 

 باع ،مانند قمار بازان با مسائل حیاتی انقالب ریسک نمودن» 
  «.نابودی شرایط واقعی می گردد

ار جلد  ( تروتسکی را بھ چوب ) ٨٠ ــ٧٩ ص ٢٧لنین کلیات آ
 .بست

 
 مرکزی کمونیسم جنگی را بھ ى کمیتھ، کامل در جنگ داخلیپس از پیروزی

تغییر داد تا برای شالوده ریزی صنعتی کشور  )سیاست اقتصادی نوین( Nepنپ 
 : نپ عبارت بود از،طبق تعریف استالین.  مادی فراھم نمایدھاىپایھ

 
مین أشرط تھ آزادی داد و ستد در حدود معین و در قالب معین ب» 

  «. دولت در بازارىدهنقش تنظیم کنن
ار ــاستالین (  ).٣٧٤ ص ٧ جلد ــ کلیات آ

 
 انتقالی بھ ى طبقاتی و پروسھىبر عکس تروتسکی کھ بھ مکانیسم مبارزه

 دچار آشفتھ فکری بود و بر آن بود کھ ــبرد  سیاست اقتصادی نوین پی نمی
پیچ و " برعکس می بایست ،ست نمودکمونیسم جنگی را ُس بایست رژیم سخت نمی

 برخی دیگر را عقیده بر این بود کھ حزب و دولت ،ترکرد را باز ھم سفت" ھامھره
دست ھ  ب خود را کنار بکشد و این کار تمامًا،باید در امر برقرار نمودن اقتصاد ملی

 ھاى نقش اتحادیھىھر چند در آن موقع مسئلھ.  کارگری سپرده شودھاىاتحادیھ
ھ از مسئلھ نقش اتحادیھ،نبود سیاست حزب ى عمدهىکارگری مسئلھ  ھاى ولی مباح

 .کارگران شروع شد
 

ریت لنینیست کمیتھ»  ھ و مبارزه علیھ لنین و اک  ىمحرک مباح
 او مایل بود وضعیت را مغشوش گرداند و در ، تروتسکی بود،مرکزی

 نمایندگان کمونیست پنجمین اى در جلسھ١٩٢٠از نوامبر سال غآ
سفت کردن پیچ و "ن سراسر روسیھ با شعار  کارگراھاىکنفرانس اتحادیھ
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تروتسکی بی درنگ .  کارگری سخن راندھاىو تکاندن اتحادیھ" ھامھره
 ىوی علیھ شیوه.  کارگران را درخواست کردھاىدولتی کردن اتحادیھ

 ھاىاو طرفدار این بود کھ در اتحادیھ.  کارگران بودھاىاقناع توده
 ىروتسکی علیھ توسعھ ت،کارگران نیز اصول نظامی اجراء شود

 کارگری و علیھ انتخابی بودن مقامات ھاىدمکراسی در اتحادیھ
 اقناع کھ بدون آن فعالیت ىبھ جای شیوه.  کارگران بودھاىاتحادیھ
 روش خشک و ھا تروتسکیست، کارگری غیر ممکن استھاىسازمان

 .رف را پیشنھاد می کردندی ِصئروا خالی و اعمال جبر و فرمان
ھ درباره١٩٢١دھم حزب در سال  ىدر کنگره  ى کنگره مباح

ریت بھ تمام آراءھاىاتحادیھ  ى زمینھ، کارگری را ترازبندی کرد و با اک
  «.ایدئولوژی لنین را تصویب نمود

 فصل –) ب. (ش. ج. ا. ک. مراجعھ شود بھ تاریخ مختصر ح(
 ).نھم

 
ی بھ در دوران بیماری و سپس مرگ لنین حمالت تروتسکی و ھواداران و

مرگ لنین تقریبا مقارن . تر می گشت  مرکزی آن ھر روز شدیدىحزب و کمیتھ
این وظیفھ بر دوش استالین و دیگر .  تعرض انقالب اروپاىبود با پایان دوره
 اىی را در لحظھئ کھ نخستین دولت پرولتاریا، لنین گذارده شدىشاگردان برجستھ

در شرایطی کھ . فراد افتاده بود جھانی در انىرھبری کنند کھ آن دولت در عرصھ
 ىترین حلقھ کھ ضعیف این. پایگاه مھمی برای ساختمان سوسیالیسم وجود نداشت

 ضعیفی برای خود انقالب ىاری گسستھ شده بود در عین حال نقطھدزنجیر سرمایھ
 :لنین می گفت. ھم بود
 

 چون بورژوازی ،ھر کشور عقب مانده چون حریفش پوسیده است» 
 ولی برای ، بھ آسانی می تواند کار را آغاز کند،ازمان استآن بدون س

 صد ، صد مرتبھ بیشتر باید بصارت داشتھ باشد،کھ پیشرفت یابد این
 در اروپای ،ھزار مرتبھ بیشتر باید مراقبت کند و بردباری بھ خرج دھد

در آنجا آغاز کار بسیار دشوارتر است . غربی وضع طور دیگر است
 کھ اىانقالب در کشورھای عقب مانده. تر است آسانولی پیشرفت بسیار 

ر عقب ماندگی آن کشور  برای مدت ،حوادٽ تا حدود زیادی در ا
 آن را جلوتر از سایر کشورھا قرار ، در مسائل فرعیکوتاھی و طبیعتًا
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ترین و در آینده   پر رنج، دشوارترین و ضرورتًا طبیعتًا،داده است
  «.خود را خواھد دیدترین لحظات  نزدیک نارضایتبخش

 وظائف مبرم ى سخنرانی درباره،مراجعھ شود بھ کلیات لنین(
 ).٢٣ جلد ــحکومت شوروی 

 
تر و از ھر حی   خطرناک جنگ داخلی تقریبًاى اقتصادی از جبھھىجبھھ

 بلکھ بھ ،این واقعیت است کھ انقالب آلمان نھ بھ پیروزی پرولتاریا. تر بود بغرنج
و این امر بھ امید کمک مستقیم انقالبی کھ از جانب . نجر شدپیروزی بورژوازی م

ولی . نپ بھ نجات کشور از گرسنگی کمک کرد. رفت خاتمھ داد یاروپا انتظار م
 سرمایھ گذاری در ساختمان صنایع بزرگ ماشین سازی را کھ ىنتوانست مسئلھ

ی االصول  می بایست سوسیالیسم را عل،بدون آن سوسیالیسم ساختھ نمی شد حل کند
 مادی ساختمان سوسیالیسم را می بایست ىپایھ. با منافع داخلی کشور ساخت

 سیاسی ھاىولی گذار از کشاورزی بھ سوسیالیسم با دشواری. کشاورزی قرار داد
 فقط ، فقط سازمانی پوالدین،در چنین شرایطی. و سازمانی بسیار بزرگی ھمراه بود

ار می توانست انقالب سوسیالیستی  انضباط سخت در ک،ھوشیاری و کنترل سخت
 . ایدئولوژیک روی دادى مبارزهىدرست ھمین جریان در عرصھ. را نجات دھد

 کھ تحقق انقالب پرولتری در روسیھ از ،بار دیگر بھ این نکتھ باید توجھ کرد
 ،کھ متوجھ شد  معینی پس از آنىمین شد کھ خرده بورژوازی در لحظھأآن جھت ت

 بھ پرولتاریا ،رسد جرای وظائف حیاتی مبرم بھ نتیجھ نمیطریق بورژوائی در ا
 ــ روی آورد ىکلمھ.  بھ ناالیقی سیاسی خویش اعتراف کردروی آورد و عمًال

خرده بورژوازی کھ بھ پرولتاریا روی . کار برده استھ اصطالحی است کھ لنین ب
تر میشود  یکلی تابع آدم قوھ  خطر بى مانند آن آدم ضعیفی بود کھ در لحظھ،آورد

و ھمین کھ خطر گذشت شروع می کند بھ الف زدن و پیروزی را بھ خود نسبت 
کھ تزاریسم و بورژوازی بزرگ  خرده بورژوازی نیز بالفاصلھ پس از آن. دادن

 در عین حال از آنجا کھ اعصاب ناتوان ، نیرومند و پرتوقع شده،ساقط گشتند
ی فھمید کھ اروپای شورشی بھ  پیروزی سوسیالیسم را فقط بھ آن شکل م،داشت

 .پشتیبانی شیفتھ وار از روسیھ بپردازد
گاه کھ امید بھ انقالب جھانی برباد رفت و مسلم گردید کھ سوسیالیسم را باید  آن

 خرده بورژوا ھاى آخرین شور و شوق انقالبی ایدئولوگ، نیروھای خود ساختاب
در این لحظھ . ردید قطع گھا آنھا با بلشویکىباره خاموش شد و رابطھ یک

ی برای نجات ئفریادھا.  آغاز گردیداىدار و روشن بینانھ ھای معنی گمانی بد
 انقالب از طریق تسلیم در برابر امپریالیسم اروپا بھ ھاىحداقل بخشی از پیروزی
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کھ جریانی از پرگویان براه افتاد کھ می خواستند بزدلی  خالصھ آن. رسید گوش می
بی شک بھترین سالح عوام . را بھ این وسیلھ بپوشانندخرده بورژوازئی خویش 

" ھاخطاب بھ توده"و " دمکراسی"فریبان خرده بورژوازی آن زمان عبارت بود از 
 دھم را کھ ھر ىآنان قرارھای کنگره)  توفان٤ شماره ىمراجعھ شود بھ نشریھ(

رم ضد  زیر پا گذارده و پالتف،گونھ فراکسیون و دستھ بندی را قدغن نموده بود
وجود آورده بودند و برای توجیھ این امر از دمکراسی درون ھ انقالبی خود را ب

 بی شمار و زائدی را ھاى بح،ترین دوران در حساس. راندند حزبی صحبت می
 . این ترتیب اوقات گرانبھائی را تلف نمودندھبھ حزب تحمیل و ب

 بلکھ سازمان ،لنین تاکید میکرد کھ حزب مجمع بح و برای گپ زدن نیست
دستور ھ  بود کھ ب١٩٢١ دھم حزب در سال ىدر کنگره.  پرولتاریا میباشدىرزمنده

 فراکسیونی بی درنگ منحل شوند و در ھاى دستھىلنین کنگره مقرر داشت کھ ھمھ
 سرسختان با پس گردنی ،صورت عدم اجرای تصمیم کنگره و نقض انضباط حزب

 :دلنین می گوی. از حزب اخراج خواھند گشت
  

 ى بویژه در دورهــکسی کھ انضباط آھنین حزب پرولتاریا را » 
 بھ بورژوازی بر ضد  ولو اندکی تضعیف کند عمًالــدیکتاتوری وی 

  «.پرولتاریا کمک کرده است
ار لنین  (  ). ٢٩٠ ص ــ ٢٧ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ

 
 :استالین با در نظر داشتن این امر می گوید

 
آید کھ وجود فراکسیون نھ با وحدت  ول چنین بر میاز این اص» 

بات نیست کھ . حزب و نھ با انضباط آھنین آن سازگار است محتاج بھ ا
 بھ وجود مراکز متعدد می انجامد و مراکز متعدد بھ ھاوجود فراکسیون

 « .معنای فقدان مرکز در حزب است
ار استالین (  ).١٩٠ ص -٦ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
 

ولی اپوزیسیون بدون توجھ بھ تصمیمات کنگره و انضباط حزب از تز 
غایت ارتجاعی و ضد ھ کھ تزی بورژوائی و ب" مراکز متعدد یعنی عدم مرکزیت"

نمود کھ حزب بدون دستگاه محکم  خوبی درک میھ انقالبی است پیروی کرده و ب
ضد ویران تواند کار و زندگی کند و کوشش بر  حزبی و مرکزیت و رھبری نمی

 بی شمار خود بحران سخت اقتصادی و ھاىآنان در اظھاریھ. نمودند نمودن آن می
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را بھ  ھابندی  آزادی فراکسیون و دستھ،محو حاکمیت شوروی را پیش بینی کرده
رفیق مائوتسھ دون می آموزد . عنوان یگانھ راه نجات از این امر تقاضا می کردند

 :کھ 
 

ت سیاسی ھمیشھ باید قبل از ھر برای واژگون ساختن یک قدر» 
 ایدئولوژیک فعالیت ىچیز افکار عمومی را آماده کرد و در عرصھ

 ى انقالبی صادق است و ھم در مورد طبقھىاین ھم در مورد طبقھ. نمود
  «.ضد انقالبی

مراجعھ شود بھ سخنرانی مائوتسھ دون در دھمین پلنوم نشست (
 .).چین. ک. ح. م.  کىدوره

 
بات رسیده استھ رفیق مائوتسھ دون در عمل کامال بصحت این تز  . ا

 ایدئولوژیک دست زده و بدین ترتیب برای ىاپوزیسیون بھ فعالیت تخریب کننده
این چانھ زنان مغلق . پخش افکار ضد شوروی خود زمینھ چینی فراھم می نمود

 گوی خرده بورژوازی درون حزب در ھفتمین پلنوم وسیع ھئیت اجرائیھ کمینترن
 این ، برای تخطئھ کردن ساختمان سوسیالیسم در کشور واحد١٩٢٦در دسامبر 

 منظور ، استالین و تئوری من درآوردی وی خواندندىنظریھ را ساختھ و پرداختھ
را " لنینیسم" مکتب زبان بازی وقاحت از این عمل این بود کھ پرچم ھاىاین شوالیھ

صد ضد انقالبی خویش بھ اھتزاز در مقابل پرچم لنینیسم حزب برای دستیابی بھ مقا
 : اینان را فاش کرده و می گویدىاستالین دسیسھ. آرند

 
ترین خطای  کند کھ بزرگ تروتسکی در نطق خود اظھار می» 
 یعنی در ، تئوری امکان ساختمان سوسیالیسم وی در کشور واحد،استالین

ینی شود کھ ما با تئوری لن  بھ  این ترتیب معلوم می،کشور ما است
ساختمان سوسیالیسم در کشورمان طرف نبوده بلکھ با تئوری نامعلومی 

 درک من از این مسئلھ بھ این صورت ،از طرف استالین روبرو ھستیم
زیرا این .  کھ تروتسکی از مبارزه با تئوری لنینی امتناع می ورزد،است

 ولی در عین حال ، پر خطری بشمار می رودىمبارزه برای وی معاملھ
 مبارزه با تئوری استالین بھ ىم می گیرد این مبارزه را بھ بھانھتصمی

 تروتسکی بھ این صورت می خواھد مبارزه علیھ لنینیسم را ،عمل آورد
 پوشاندن این مبارزه تحت لوای مبارزه و انتقاد از تئوری ىوسیلھھ ب

  «.استالین برای خویش تسھیل گرداند
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ار استالین (  ).١٢١ ص ــ ٩ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
 

ی سوسیالیسم ئ یعنی پیروزی نھاــاز طرف دیگر اپوزیسیون بین این دو مفھوم 
 عالمت تساوی ،در کشور واحد با پیروزی ساختمان سوسیالیسم در کشور واحد

 خاطر نشان استالین موکدًا.  و بدین ترتیب مسئلھ را مغشوش می گرداند،گذارد می
 :می ساخت کھ 

  
بایست خود را بھ   نمی،ھ در یک کشور بھ پیروزی رسیده استانقالبی ک» 

 بلکھ وی بھ عنوان اھرمی برای تسریع انقالب ،عنوان موجودی بی نیاز تلقی کند
  «.پرولتری درسایر کشورھا بشمار می رود

 ).٣٤١ ص ــ ٨ ھمچنین جلد ــ ٤١٥ ص -٦ جلد ــاستالین (
 

 :ا در بر می گیرد عمده رىاین سخن پر مغز استالین دو مرحلھ
 و .  پیروزی ساختمان سوسیالیسم در کشور واحد امکان پذیر استــالف 

ی سوسیالیسم در کشور واحد وابستھ بھ انقالب ئ در عین حال پیروزی نھا ــب
 .  پرولتری در سایر کشورھاستىپیروزمندانھ

 :وی بھ این قسمت چنین می افزاید
 

 ، با لنین اعالم ننمودهیشھ توامًاآیا حزب ما اعالم ننموده و آیا ھم» 
ی سوسیالیسم ھنگامی امکان پذیر است کھ انقالب ئکھ پیروزی نھا

 آیا حزب ما صد بار با  سوسیالیستی در چندین کشور بھ پیروزی برسد؟
تکیھ روی این اصل توضیح نداده است کھ پیروزی سوسیالیسم در یک 

 «. اه شود؟ی آن اشتبئکشور نبایستی با پیروزی کامل و نھا
ار استالین (  ).٣٤٢ ص – ٨ جلد –مراجعھ شود بھ کلیات آ

 
 ١٩٢٥در واقع قرارھای حزبی کنفرانس چھاردھم حزب منعقده در سال 

این قطع نامھ . کید می نمودأپیروزی ساختمان کامل سوسیالیسم در کشور واحد را ت
 :چنین می گوید

 
ھ بھ مفھوم ن(طور کلی پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ھ ب» 

موجودیت دو سیستم اجتماعی .  امکان پذیر استمسلمًا) پیروزی نھائی
: اشکالی نظیرھ اری بد سرمایھىکامال متفاوت بھ تھدید مداوم احاطھ
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اری امکان د مسلحانھ و احیاء مجدد سرمایھى مداخلھ،فشار اقتصادی
یھ  یعنی تضمین علــ بنابراین تضمین نھائی پیروزی سوسیالیسم ،میدھد

 پیروزی انقالب سوسیالیستی در برخی از کشورھا ــاری داحیاء سرمایھ
از این امر چنین بر نمی آید کھ امکان ساختمان کامل . را الزم می گرداند

 بدون کمک ،جامعھ سوسیالیستی در یک کشور عقب مانده نظیر روسیھ
 فنی و ىاز جانب کشورھای توسعھ یافتھ)  تروتسکیىنظریھ(دولتی 
" انقالب پی در پی "ىبخشی از کنھ نظریھ. دی وجود ندارداقتصا

 بر این ادعاست کھ پیشرفت واقعی اقتصاد سوسیالیستی در ،تروتسکی
ترین کشور اروپا  روسیھ فقط پس از پیروزی انقالب پرولتری در عمده

 ادعائی کھ در ــ) ١٩٢٢تروتسکی در سال . (امکان پذیر خواھد بود
اتحاد جماھیر شوروی را محکوم بھ پاسیویتھ  حاضر پرولتاریای ىدوره

 «. ــ ) ١٤قرارھای کنفرانس . (ھالکت باری می نماید
ار استالین  (  )١٢٩ ص ــ ٩ جلد ــنقل شده از کلیات آ
 

 :استالین خاطر نشان می ساخت
 

 مادام کھ خطر ،اری مرتفع نشدهدسرمایھى تا ھنگامی کھ احاطھ» 
اری د برای احیاء اصول سرمایھ خارجی و کوششى مسلحانھىمداخلھ

 ، مادام کھ کشور سوسیالیستی از چنین خطری مصون نیست،مرتفع نشده
  « . سوسیالیسم نیز صحبتی شودنھائینمی تواند از پیروزی 

ار استالین (  ــ ١٢٠ ــ ١٧ ص ــ ٧ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
 ــ٣٢٧ ــ٣٢٨ صفحات ١١   و جلد ٢٧٥ ــ ١٠٣ ص ــ ٨جلد  ... ــ ١٢٢
٣٢٥.( 

 
 تروتسکی در مورد ارزیابی ىھالک آمیزترین بخش دیگر نظریھ» 

 ىھابا نقل قول یکی از نوشتھ"وی . وی از نقش دھقانان میانھ حال بود
نمود کھ امکان   کھ در آن لنین پیش بینی می١٩٠٦لنین مربوط بھ دوران 

انھ حال بھ  قسمتی از دھقانان می،دارد پس از پیروزی انقالب بورژوازی
 سعی میکرد آن را بھ این صورت بھ کار برد کھ این ،ضد انقالب بپیوندند

 دھقانان پس از پیروزی ى لنین با برخورد تروتسکی بھ مسئلھىنظریھ
 فھم این نکتھ دشوار نیست کھ ،انقالب سوسیالیستی مطابقت دارد

دیگر مقایسھ  تروتسکی در این جا دو چیز کامال متفاوت را با یک
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 ــ تروتسکی مایل است کھ دھقانان میانھ حال را شیئی فی نفسھ ،نماید یم
   «.بھ عنوان چیزی پایدار و تغییر ناپذیر تلقی نماید

 ).٣٦٠ – ٣٦١ صفحھ – ٨استالین جلد (
 

 مختلف در ى سھ برنامھھاتروتسکی در حقیقت فراموش می کرد کھ بلشویک
 : میلیونی دھقانی داشتندھاىرابطھ با توده

  
 . برای عصر انقالب بورژوازیــاولی 

 . برای عصر انقالب پرولتریــ دومی 
 . برای دوران تحکیم بعدی حکومت شوراھاــسومی 

 
 علیھ تزار و  ــ با دھقانان با ھم:  چنین بودھا بلشویکى اول برنامھىدر دوره

 برای تحقق انقالب ،لیبرالبورژوازی  در عین حال بی طرف نمودن ؛مالکین
 .ژوا دمکراتیکبور

 
 :  چنین بودھا دوم برنامھ بلشویکىدر دوره

 
 در عین حال بی طرف  ،ھا علیھ بورژوازی و کوالکــبا دھقانان فقیر با ھم 

و اما بی طرف . نمودن دھقانان میانھ حال برای انجام یک انقالب سوسیالیستی
ھ آنان را تحت  این بھ مفھوم این است ک-نمودن دھقانان میانھ حال بھ چھ معناست؟

 برای اى ولی بھ او اعتماد نکنیم و از ھر وسیلھ،نظارت پرولتاریا در آوریم
 .نگاھداری وی استفاده کنیم تا از دستمان در نرود

 
 انتقالی و ساختمان سوسیالیسم ى یعنی در دوران مرحلھــ سوم ىدر دوره

 :برنامھ عبارت است از
 

 و در عین حال ــ با دھقانان میانھ حال  در وحدت محکمــبا دھقانان فقیر با ھم 
ی برای ئاری در اقتصاد شھری و روستاد قاطعانھ علیھ عناصر سرمایھىمبارزه

 این سھ مشی مختلف ،کسی کھ این سھ برنامھ. مین ساختمان سوسیالیسمأپیروزی و ت
 ھیچ ،دیگر مخلوط نماید  مختلف انقالب است با یکىرا کھ انعکاس سھ دوره

 ."شویسم درک نکرده استچیزی از بل
ار استالین (  ).٣٦١ صفحھ ــ ٨ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
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 : از این سخنان لنین کھ می گویدھاھم چنین تروتسکیست» 
 یک ،تا ھنگامی کھ ما در یک کشور خرده دھقانی زندگی می کنیم  

اری ھموار است د مطمئن اقتصادی در روسیھ بیشتر برای سرمایھىپایھ
 غلط را ى این نتیجھھا یعنی تروتسکیست، انحراف چپ؛ای کمونیسمتا بر

می گرفتند کھ این غیر ممکن است سوسیالیسم را در اتحاد جماھیر 
شوروی ساخت و بنابراین ھیچ گاه با دھقانان نمی توان بھ توافقی رسید و 

 یعنی کارگران و دھقانان تا وقتی کھ انقالب در باختر ،اتحاد این دو طبقھ
کمک ما نیاید و دیکتاتوری طبقھ کارگر ما را مشوق نگردد صحبت بھ 

 مھجور است زیرا بھ غیر از این ىاز ساختمان سوسیالیسم یک ایده
 یا سرنگون می گردد یا بھ انحطاط دچار ،دیکتاتوری طبقھ کارگر

  «.شود می
 ).٢٤١ صفحھ ــ ١١ جلد ــاستالین (
 

 ھاسوی کوالکھ ال را باین ھمان مشی است کھ دھقانان میانھ ح» 
کشاند   میھاسوی کوالکھ ی کھ باالخره تمام دھقانان را بئ مش،کشاند می

 نیرو می گرفتند و دھقانان فقیر منفرد می گشتند ھاو بھ این ترتیب کوالک
و بھ این صورت حکومت شوراھا درروستا تضعیف می گشت و بھ 

  «.خود گیرند کمک می کرد تا دھقانان فقیر را تحت کنترل ھاکوالک
 ).٢٦٤ صفحھ ــ ١٠ جلد ــاستالین (
 

 درصد ٦٠الزم بھ یاد آوری این نکتھ است کھ دھقانان میانھ حال بیش از 
 ھر گونھ برخورد ،دادند تمامی دھقانان را در آن زمان در روسیھ تشکیل می

این . عجوالنھ و غلط نسبت بھ این طبقھ مساوی بود با نابودی حکومت شوراھا
 یعنی شروع جنگ داخلی ،وتسکی یعنی قطع رابطھ با دھقانان میانھ حالمشی تر

 کھ مواد خام و ،در روستا و ساختن مشکالت فراوانی برای صنایع نوجوان شوراھا
این مشی مساوی بود . خواربار و دیگر احتیاجات خود را از روستا فراھم می نمود

لذا . تمام ساختمان کل کشور حکومت شوروی و باالخره نابودی ھاىبا لرزاندن پایھ
اتخاذ نمودن سیاست صحیح نسبت بھ این طبقھ در حکم حیات و ممات حکومت 

 :لنین می آموزد. شوراھا بود
 

 کھ موضع مشخص و اىبایستی برخورد خود را بھ طبقھ ما می» 
پرولتاریا در مجموع خود بھ سوسیالیسم عالقھ مند . ابتی ندارد تعیین کنیم
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تعیین نمودن .  در مجموع خود مخالف سوسیالیسم استبورژوازی. است
اما ھنگامی کھ ما بھ بخشی مانند . رابطھ بین این دو طبقھ آسان است

.  متزلزل و دودل می یابیمى آن را طبقھ،دھقانان میانھ حال بر می خوریم
آنھا . دھقانان میانھ حال تا حدودی مالک و تا حدی زحمت کش می باشند

ع خود را تحت بزرگترین مصائب و دشواری حفظ  است کھ وضھاقرن
مار مالکین و سرمایھ  اینھا ىآنھا ھمھ. اران رنج می برددنمودند و از است

برخورد ما . ند و در عین حال صاحب ملکی ھم می باشندارا تحمل کرده
  «. متزلزل مشکالت عظیمی را برای ما مطرح می نمایدىبھ این طبقھ

 ).١٨٣ ص ــ ٢٩ جلد ــار لنین مراجعھ شود بھ کلیات آ(
 

 لنین ھاى و زنھارباشھا ھشدار باش،ھا اما تمامی این آموزشھاتروتسکیست
 آنان ھیچ گروه دیگری را در روستا جز ،را در رابطھ با این طبقھ نادیده می گرفتند

ریت را تشکیل ھادھقانان فقیر و کوالک  نمی دیدند و دھقانان میانھ حال کھ اک
 .آوردند  بھ حساب میھا کوالکء دیده فرو گذارده و آنان را جزدادند از می

 حزب در این مرحلھ عبارت بود از وحدت قاطعانھ با دھقانان میانھ ىوظیفھ
. ھا یعنی کوالک،اری در روستاد برای کوبیدن و از بین بردن عناصر سرمایھ،حال

 :استالین می گوید
 

وحدتی را منظور  ھر ، تحت عنوان وحدت با دھقانانھابلشویک» 
 مبارزه با عناصر ى بلکھ فقط وحدتی را می طلبیدند کھ بر پایھ،نداشتند
  «. استوار باشدھااری دھقانی یعنی کوالکدسرمایھ
ار استالین (  ).٤٣ ص ــ ١٢ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
 

 : نقش خطیر دھقانان میانھ حال می گویدىرفیق مائوتسھ دون درباره
 

مار نمی کنندھ انھ حال بدھقانان می»   اقتصاد ،طور کلی کسی را است
دھقانان .  خود آنھا تکافو می کندھاىدھقانان میانھ حال برای نیازمندی

میانھ حال نھ تنھا می توانند در انقالب شرکت کنند بلکھ آنھا ھم چنین 
 دھقانان ىبھ ھمین جھت تمام توده. توانند سوسیالیسم را ھم بپذیرند می

آنھا جزء مھم نیروھای . ال می توانند متحد مطمئن پرولتاریا باشندمیانھ ح
روش دھقانان میانھ حال نسبت بھ انقالب یکی از .  انقالب ھستندىمحرکھ
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عواملی است کھ نقش قاطع در پیروزی یا شکست انقالب را بازی 
  «.کند می

ار مائوتسھ دون بھ زبان فارسی  (  جلد ــمراجعھ شود بھ منتخبات آ
 ).٤٨٩ و ٤٧٩ صفحات ــ ٢
 

او . بخش دیگر مشی تروتسکی عبارت بود از تحریف کامل تاریخ بلشویسم
ی و نمایش و تحریف واقعیات ئحزب را با سیرک اشتباه گرفتھ بود و بھ خودنما

 . پرداخت می
تروتسکی و اپوزیسیون وی دست بھ تحریف انقالب اکتبر می زدند و نقش 

تروتسکی ادعا می نمود کھ .  عرش اعلی می رساندندتروتسکی را در این میان بھ
ریت کمیتھ  ى مرکزی با قیام اکتبر مخالف بوده و ھمانا وی بود کھ مسئلھىگویا اک

 .قیام مسلحانھ را تنظیم و طرح کرده بود
 

 ى لنین بود کھ با اکثریت کمیتھىولی درحقیقت این قطعنامھ» 
  «.تصویب کرد ده بھ دو مسئلھ قیام مسلحانھ را ــمرکزی 

 ).٣٤٠ صفحھ ــ ٦جلد ــ استالین (
 

کھ تروتسکی رھبر انقالب اکتبر و یگانھ موجد آن بوده و غیره و  و گویا این
 این شایعات بھ خصوص از طرف لنتسنر ناشر آثار تروتسکی پخش ،غیره

 زیرا در ،تروتسکی خود نیز آگاھانھ ازروشن کردن حقایق طفره میرفت. گردید می
 را افشاء ھااستالین این دسیسھ. ود او مبدع این جعلیات و تحریفات بودحقیقت خ

 :گوید نموده و می
 

در واقع برای رھبری انقالب اکتبر یک مرکز عملی کھ عبارت » 
 :بودند از

 ــ بوبنوف ــ دذرژینسکی ــ استالین ــ Sverdlovسروردلو 
 جنبش از  برای رھبری عملیتروتسکی اصًال. اوریتسکی انتخاب گردید

 ــ تا چھ رسد بھ نقش اصلی وی در انقالب ،طرف پلنوم انتخاب نگردید
تروتسکی نھ رل . در واقع چیز عجیبی در اینجا بھ چشم نمی خورد

 بخصوصی در انقالب بازی کرده و نھ می توانست بکند زیرا وی اصوًال
ھر کسی کھ با .  اکتبر بودىشخص تازه واردی در حزب و در دوره

 حزب بلشویک آشنائی داشتھ باشد درک این مطلب برایش دشوار مکانیسم
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فقط کافی بود کھ تروتسکی . نیست کھ طور دیگری نمی توانست ھم باشد
یری را کھ می توانست أ تا تمام ت، کمیتھ مرکزی مخالفت نمایدىبا اراده

  «. از وی سلب گردد،در سیر حوادٽ داشتھ باشد
 ).٣٤٢-٣٤٣ صفحھ ی ــ ٦ جلد ــاستالین (
 

 :گشت کھ  استالین متذکر می
 

این امر قابل تردید نیست کھ در عصر انقالب اکتبر تروتسکی » 
ولی تروتسکی .  خوب مبارزه کرد تروتسکی حقیقتًا،خوب مبارزه کرد

حتی . تنھا کسی نبود کھ خوب در عصر انقالب اکتبر مبارزه کرد
 ھانار بکشویک زمان در ک آنارھای چپ ھم کھ در اشخاصی نظیر اس

 .قرار داشتند خوب مبارزه کردند
 ، کھ در عصر قیام پیروزمندانھمطور کلی باید متذکر گردھ ب

 خوب ،ھنگامی کھ دشمن منفرد گشتھ و قیام در حال اوج گیری می باشد
ترین اشخاص نیز  در این لحظات حتی عقب مانده. رزمیدن دشوار نیست

  «.قھرمان می شوند
 ).٣٤٤ صفحھ ــ ٦ جلد ــاستالین  (

 
 :لنین می گوید

 
انقالب ما ھم مانند ھر انقالب دیگر تعداد بسیار زیاد و بی » 

یکی از مشخصات . باره بھ جنبش کشاند  از افراد عامی را یکاىسابقھ
 علمی و عملی و سیاسی ھر انقالب واقعی عبارت از افزایش ىعمده
اد عامی است کھ بھ افر"باره و ناگھانی تعداد  العاده سریع و یک فوق

  «. مستقل و عملی درزندگی سیاسی می پردازندىشرکت فعاالنھ
ار جلد ــتزھای آوریل (  ).٢٤ کلیات آ

 
 داخلی می خواند و در این مورد الف ھاىتروتسکی خود را قھرمان جنگ

ترین لحظات جنگ داخلی در دو   ولی وی در حساس،زنی را از حد گذرانده بود
 علیھ کلچاک و ،١٩١٩ تابستان و پائیز سال ى در دو دوره،نبرد تعیین کننده

 طرح نموده بود کھ بھ نابودی ارتش سرخ و تھدید جدی شوراھا ئیھا نقشھ،دنیکین
 اول برای ى تروتسکی در دورهىنقشھ. از طرف کلچاک و دنیکین منجر می شد
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 عقب نشینی از بعضی شھرھا کھ حکومت شوراھا را از لحاظ غلھ و مواد خام
وی در .  مرکزی بھ اتقاق آراء رد شدى از طرف کمیتھ،مین می نمودأت

در .  مرکزی کامنف را بھ جای وی گماردى کمیتھ،ترین لحظات استعفا داد حساس
 ، مرکزی قرار گرفتى استالین بار دیگر مورد تصویب کمیتھى دوم نقشھىدوره

 :کروپسکایا ھمسر و ھم رزم لنین می نویسد
 

. اوائل اکتبر دنیکین در اورال بھ تعرض پرداختھنگامی کھ در » 
 ى مرکزی استالین را بھ عنوان عضو گروه انقالبی بھ جبھھىکمیتھ

 تعرض جدیدی طرح نمود کھ مورد ىاستالین نقشھ. جنوب اعزام داشت
.  از این نقشھ جانبداری کردلنین کامًال.  مرکزی قرار گرفتىقبول کمیتھ

 جنوب رو بھ بھبودی ى جبھھمشکالت در عرض مدت کوتاھی در
 « .نھاد

 ٥٣٩ ص ــ نوشتھ کروپسکایا ــمراجعھ شود بھ یادبودھای لنین (
 ).چاپ انگلیسی

 
 استالین را متھم بھ پنھان ، معاصرھاى مانند رویزیونیستھاتروتسکیست

استالین .  لنین کھ ھنگام بیماری نگاشتھ بود می نمودندھاىنمودن برخی از نوشتھ
 مرکزی و تفتیش کل حزب کمونیست اتحاد ىر پلنوم مشترک کمیتھدر نطق خود د

 بھ این مسئلھ پرداختھ و سیمای واقعی ١٩٢٧جماھیر شوروی در اکتبر 
این اتھام برای نخستین بار از .  افشاء می نمایداپورتونیستی اتھام زنان را کامًال

وسوم بھ در کتاب وی م" ایست من"ی بھ نام ئآمریکا" کمونیست سابق"طرف یک 
 خود را نیز با تروتسکی ىعنوان گشت شخص اخیر رابطھ" بعد از مرگ لنین"

 از تروتسکی روشن شدن ١٩٢٤ مرکزی در ھمان سال ى کمیتھ،متذکر شده بود
 بلشویک ى کھ در روزنامھاى طی نوشتھتروتسکی رسمًا. طلبد این جریان را می

ماید و در رد اتھامات ن تکذیب می" ایست من" خود را با ى رابطھ،درج گردید
 خود داستان پنھان ،بھ استدالل می پردازد و بھ این ترتیب تروتسکی" ایست من"

 رد می نماید ولی تروتسکی یعنی این خداوند زد و بند  لنین را کامًالھاىداشتن نامھ
 قدیمی را سر داده و ادعا می نمود کھ ى باز نغمھ،و استاد پیمان شکنی و خیانت

 استالین و خشونت وی در مقام دبیر ى لنین را کھ دربارهى نامھ مرکزیىکمیتھ
 سیزدھم ى لنین در کنگرهىدر واقع این نامھ.  پنھان کرده است،اولی نگاشتھ بود

 ولی از آنجا کھ لنین تقاضای ، قرائت می گردد١٩١٤حزب منعقده در ماه سال 
استالین در . ی شود این نامھ بنا بھ تصویب کنگره چاپ نم،چاپ آن را ننموده بود
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 تقاضا ، سیزدھم ھم انعقاد یافتى مرکزی کھ پس از کنگرهىاولین پلنوم کمیتھ
 مرکزی ىولی تمام اعضاء کمیتھ. میکند کھ وی را از مقام دبیر اولی بر کنار نمایند

این تقاضا را رد می کنند و دوباره استالین را بھ اتفاق آراء بھ مقام دبیر اولی 
ل بعد نیز استالین دوباره یک چنین درخواستی می نماید کھ باز رد سا. گمارند برمی

 .می شود
ار استالین (  ).١٨٠ــ١٨١ ص ــ ١٠ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
 

 تصمیم ١٩٢٦ مرکزی در سال ىالزم بھ یاد آوریست کھ در پلنوم کمیتھ
اپ  چى اجازه، پانزدھم حزبى بعدی یعنی کنگرهىگرفتھ می شود کھ از کنگره

 . گرفتھ شودھااین نامھ
 معاصر نمی گیرد و بھ ھیچ وجھ ھاىاین اتھامات تروتسکی و رویزیونیست

ھم بھ ت مرکزی حزب بلشویک را مى کمینترن و کمیتھ،اپوزیسیون. ھم نمی گیرد
استالین در نطق . خیانت بھ انقالب چین می نمود و مشی کمینترن را تخطئھ میکرد

 : می گوید پانزدھم حزبىخود در کنگره
 

لنین فرق مابین کشورھای امپریالیستی و ستمکش را بھ عنوان » 
گرفت و با گرفتن این اختالف و این مبداء حرکت  مبداء حرکت خود می

 در ھا در کشورھای امپریالیستی و کمونیستھاوی بین سیاست کمونیست
لنین در زمان جنگ اظھار . کشورھای مستعمره تفاوت می گذارد

 دفاع از میھن در کشورھای امپریالیستی ضد انقالبی و ى ایدهنمود کھ می
 ولی در کشورھای ستمکش این ایده قابل قبول و ،ابل قبول استقغیر 

 برای مبارزه بھ خاطر آزادی در این اىمجاز است زیرا این وسیلھ
بھ خاطر ھمین . کشورھا است و بھ مبارزه علیھ امپریالیسم منجر می شود

 معینی ى معینی و برای دورهى امکان وحدت را در پلھامر بود کھ لنین
 تا ،وجود آوردن یک جبھھ با بورژوازی ملی در این کشورھاھ برای ب

موقعی کھ بورژوازی علیھ امپریالیسم مبارزه می کند و مانع تربیت 
 و بار آوردن آنان با ھاکارگران و دھقانان فقیر از جانب کمونیست

 . مسلم فرض نمود. کمونیستی نمی گرددىروحیھ
 نادیده گناه اپوزیسیون در این جاست کھ این مشی لنین را کامًال

گیرد و بدین ترتیب بھ جانب انترناسیونال دوم کھ اقتضای پشتیبانی  می
 ، کشورھای مستعمره انجام می گیردىوسیلھھ  انقالبی را کھ بھاىجنگ
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گیر اپوزیسیون این مطلب تمام بدبختی را کھ گریبان .  می لغزد،رد نماید
  «. انقالب چین حکایت می کند ىما در این مسئلھ گشت درباره

ار استالین (  )٣٥٣ ص – ١٠ جلد –مراجعھ شود بھ کلیات آ
 

تروتسکی بھ اعضاء جوان حزب کھ از شخصیت وی آگاھی نداشتند از در 
سوی خویش بکشاند و بدین ترتیب در حزب ھ تملق و چاپلوسی برآمده تا آنان را ب

 ، در نامھ خطاب بھ آنانھااو برای جلب بچھ محصل. برای خود مشتری جمع نماید
می نامید و در عین حال اظھاراتی را راجع بھ " ترین ھواسنج حزب دقیق"آنان را 

وی با اشاره بھ پیشوایان . نمود تغییر ماھیت حزب بلشویک و رھبری آن می
ھ ھ میزد کھ رھبران بلشویک نیز ب کنایاى با لحن پست و رذیالنھ،انترناسیونال دوم

 تغییر ىتروتسکی با جنجال و ھیاھو درباره. نداراه پیشوایان انترناسیونال دوم افتاده
لنین با .  واقعی اپورتونیستی خویش داشتىماھیت حزب کوشش در پوشاندن چھره

 : تروتسکی می گویدى موذیانھھاىاشاره بھ این تاکتیک
 

 آن ى آیا این سالح از زرادخانھ،یستولی آیا این خیلی مبتذل ن» 
دورانی گرفتھ نشده کھ تروتسکی در مقابل دانش آموزان جلوه 

 «. فروخت؟ می
 ــ ٢ جلد اول قسمتــمراجعھ شود بھ منتخبات لنین بھ زبان فارسی (

 ).٣١١ص 
 

 ھاى با این ادعا یعنی انحطاط رھبری حزب و چھ در اظھاریھھاتروتسکیست
 حزب را دعوت ،یروزی ساختمان سوسیالیسم در کشور واحددیگر مبنی بر عدم پ
ھ می کردند کھ سرگرم مسائل اقتصادی بود  حزب بلشویک با وجود این. بھ مباح

 ولی ، حزب را فراگرفتىمباحثھ تمام بدنھ. این دعوت را مانند دفعات قبل پذیرفت
ھ بھ اپوزیسیون کمک ننمود  اما اینان از ، رسوا ساخت برعکس آنان را کامًال،مباح
 ھاىدرس"تروتسکی در کتاب خود موسوم بھ . کارشکنی خود دست برنداشتند

سعی در جانشین کردن لنینیسم با تروتسکیسم را داشت و دست بھ تحریف " اکتبر
 تروتسکی را برای تبدیل ىاستالین کوشش مذبوحانھ. کامل تاریخ بلشویسم زده بود

 :خاطر نشان ساخت کھلنینیسم بھ تروتسکیسم افشاء نموده و 
 

وظیفھ ی حزب در این مرحلھ عبارت است از دفن تروتسکیسم بھ » 
ابھ  «.  یک جریان مسلکیىم
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ار استالین (  ).٣٧٣ ص ــ ٦ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
 

اتی کھ بھ  کھ اپوزیسیون ھر بار مفتضح خالصھ آن تر و رسواتر از مباح
 ىآمدند و ھر بار وعده نمود بیرون می حزب در گرانبھاترین لحظات تحمیل می

 ، ولی با وجود این،دادند وفاداری بھ قرارھای حزب و انضباط آن را می
 ایدئولوژی جدیدی موسوم بھ ىاپوزیسیون زمینھ. ماند  باقی میبندی عمًال دستھ

 مرکزی خواستار مجدد ىترتیب داده و از کمیتھ"  نفر٨٣ ایدئولوژی ىزمینھ"
ھ گشتند ھ١٩٢٧ اکتبر سال در. مباح .  جدیدی را مفتوح نمودى حزب باب مباح

ھ برای اپوزیسیون رقت آور بود  ھزار تن از اعضای حزب ٧٢٤. نتایج این مباح
 در صورتی کھ بر لھ دستھ بندی ،ی دادندأ مرکزی رىبر لھ سیاست کمیتھ

لی اپوزیسیون بھ ک.  یعنی از یک درصد ھم کمتر،تروتسکیستھا فقط چھار ھزار تن
 ھا بھ خیابان١٩٢٧ نوامبر ٧ با وجود این در ھاتروتسکیست. در ھم شکستھ شد

ریختھ و در جار و جنجال خود مسلحانھ بھ جشن با شکوه اکتبر کھ در آن روز از 
دیگر جای شبھ باقی .  حملھ بردند،طرف زحمتکشان شوروی برگزار می گردید

 ١٥ ىدر کنگره. و رفتھ استنمانده بود کھ اپوزیسیون در لجن زار ضد شوروی فر
 ، زینویف، رھبران اپوزیسیون یعنی تروتسکی١٩٢٧حزب در نوامبر سال 

.  مرکزی بھ اتقاق آراء از حزب اخراج نمودى و دیگران را از کمیتھ،کامنف
 ). فصل دھم) ب(ش . ج. ا. ک. حمراجعھ شود بھ تاریخ مختصر (

 
 :استالین می نویسد

 
طور کھ می دانیم با تروتسکیسم  ان ھمھاقسمتی از تروتسکیست» 

شماری کھ از طرف نمایندگان   بیھاىقطع رابطھ کرده و در اظھاریھ
کید نمودند و خصلت ضد أآنان داده شد مشی صحیح حزب بلشویک را ت

 در ھاقسمتی دیگر از تروتسکیست. انقالبی تروتسکیسم را متذکر شدند
ی انحطاط یافتند و وار خرده بورژواز واقع بھ ضد انقالبیون نمونھ

اری در مورد دکھ بھ دفتر اطالعاتی مطبوعات سرمایھ خالصھ آن
مسائلی کھ مربوط بھ حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی است مبدل 

 «. شدند
ار استالین (  ).٣٥٣ ص ــ ١٢ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ
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ل چنین اؤ استالین بھ این ســ تروتسکیسم کدام است؟ ىو اما صفات مشخصھ
 :پاسخ می دھد

 
 : تروتسکیسم در سھ چیز استىصفات مشخصھ» 
 
 انکار امکان ساختمان سوسیالیسم بھ کمک کارگران و دھقانان ــ١

 بدین معنی کھ اگر انقالب -این بھ چھ معناست؟ . در روسیھ شوروی
 می بایست خود را تسلیم ،پیروزمند جھانی بھ ما در آینده کمک نکند

بھ این . یمئ راه را برای بورژوازی دمکرات باز نما،بورژوازی کرده
 امکان ساختمان سوسیالیسم در ترتیب ما در اینجا با انکار بورژوائِی

 انقالب ى انقالبی دربارهھاىکشور خود روبرو ھستیم کھ با جملھ بافی
 . ساختمان کامل سوسیالیسم را در کشورمان نفی می کند،جھانی
 
تسکیسم عبارت است از انکار  تروى دومین صفت مشخصھــ٢

 وسیع دھقانی برای کار ساختمان سوسیالیستی در ھاىامکان کشیدن توده
 کارگر قادر ى بدین معنی است کھ طبقھــاین بھ چھ معناست؟ . روستا

 بھ مشی ،نیست دھقانان را در کار انتقال اقتصاد پراکنده و انفرادی آنان
ر پیروزی انقالب جھانی در یعنی اگ. ی ھدایت نمایدئتعاونی و روستا

 دھقانان سیستم قدیمی ، کارگر نیایدى نزدیک بھ کمک طبقھىآینده
بدین ترتیب ما در اینجا با انکار قدرت و . بورژوازی را احیاء می کنند

سوی ھ امکان دیکتاتوری پرولتاریا برای رھبری نمودن دھقانان ب
 انقالبی ھاى پوششی زیر ماسک جملھ بافیىوسیلھ ھ ب،سوسیالیسم

 . پیروزی انقالب جھانی روبرو ھستیمىدرباره
 
 ھاىی آزادی برای گروهئ شناسا، انکار لزوم انضباط در حزبــ٣

 بھ ، شناسایی لزوم تشکیل یک حزب تروتسکیستی،فراکسیونی در حزب
 متحد و ، حزب بلشویک نمی بایست یک حزب واحد،عقیده تروتسکیسم

 کھ ھر ھا و فراکسیونھااز گروه است اى بلکھ مجموعھ،رزمنده باشد
  «..... انضباط خود و ارگان خود را دارا می باشند،کدام مرکز خود

 ).٣٦٧ ــ ٣٦٦ ــ ٣٦٥ ــ ٣٦٤ صفحات ١٢ جلد ــاستالین (
 
 



41

 : اجتماعی و طبقاتی اپوزیسیون می نویسدى ریشھى استالین درباره
 

در میان ال خواھید کرد چگونھ یک چنین اپوزیسیونی توانست ؤس» 
من برآنم ــ  اجتماعی آن از کجا سرچشمھ می گیرد؟ ھاىما پدید آید؟ ریشھ

 اجتماعی اپوزیسیون در حقیقت نابودی قشرھای خرده ھاىکھ پایھ
 در این حقیقت کھ این اقشار از دیکتاتوری  پرولتاریا ،بورژوازی شھری
ھت کھ این اقشار سعی در تغییر رژیم در ج  در این،ناراضی می باشند

 . نھفتھ است،بھبود ایجاد دمکراسی بورژوازی دارند
 رشد ى بھ عنوان نتیجھ، پیشرفت ماىقبال متذکر شدم کھ نتیجھ

 ، رشد مھم نسبی شکل اقتصادی سوسیالیستیى بھ عنوان نتیجھ،صنایع
قشری از خرده بورژوازی بویژه خرده بورژوازی شھری را در حال 

زیسیون نق و نق این اقشار و اپو. دھد اضمحالل و نابودی قرار می
نارضایتی آنان را  از رژیم دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا منعکس 

  «. اجتماعی اپوزیسیونھاىچنین است ریشھ. سازد می
ار استالین (  ).٣٥٦ ص ــ ١٠ جلد ــمراجعھ شود بھ کلیات آ

 
ل روسی می گوید  :یک ضرب الم

 
  «. ولی قافلھ می گذرد،سگھا پارس می کنند» 

 
 معاصر درشمار چنین پارس کنندگانی ھاى و رویزیونیستھاتروتسکیست

 و ھا تروتسکیستھاى علیرغم تمام این تحریفات و لجن پراکنی،باشند می
 تمام سنگینی ، پرولتریى معاصر لکوموتیو انقالب پیروزمندانھھاىرویزیونیست

در . گذاشت این جریانات ضد مارکسیستی گذاشتھ و خواھد ىخود را روی الشھ
 اینان در میان غرش رعدھای انقالب پرولتری بھ سرعت محو ىکھ زوزه حالی

 .گردد می
 مائو تسھ دون ھاى استالین و اندیشھــ لنین ــ انگلس ــزنده باد آموزش مارکس 

 .       جھان از یوغ ارتجاع و امپریالیسمھاىی خلقئدر راه رھا
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