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 پيشگفتار
 

 
سسۀ مطبوعاتی ايرانی در خارج از کشور نخستين بار اين اثر توسط يک مؤ

پيشگفتار چاپ نخست اين کتاب توسط ناشرين آن به حد کافی گويا و . منتشر شد
همين درک و تفاهم . همخوانی دارد) توفان(مستند است و با نظريات حزب کار ايران

نظريات دليل کافی بود تا ما در شرايطی که ديگر اين مؤسسۀ انتشاراتی وجود ندارد 
 . مجددًا به انتشار اين سند آموزنده دست بزنيم

 در هااثر اولژين در افشاء جريان ضد انقالبی تروتسکيستی اسلحۀ کمونيست
 ضد کمونيستی تروتسکيستی است که به منزلۀ يک جريان هاىدسته مبارزه با دارو

 مأموريت دارد در جنبش کمونيستی هاجهانی ضد انقالبی و با حمايت امپرياليست
 تروتسکيسم بر .ء نمايدش خرابکارانه و تفرقه افکنانۀ خويش را به نحو احسن ايفانق

 جريانی ضد انقالبی ، يک جريان بر ضد استالين نيستهاخالف تبليغات امپرياليست
و ارتجاعی بر ضد لنين است و تروتسکی هيچ گاه بلشويک نبوده است و تا آستانۀ 

و ء صحبت بر سر اتکا.  مبارزه پرداخته است با آنها و با لنين بههاپيروزی بلشويک
  .لنينيسم و يا تروتسکيسم استگزينش ميان 

 برای ها و امپرياليستها از جانب رويزيونيستهاامروز تروتسکيست
در زمان . شوند  آزاديبخش تقويت میهاىخرابکاری در جنبش کمونيستی و جنبش

در جنبش دانشجوئی خارج از سلطنت پهلوی به ُعمال ساواک مأموريت داده بودند که 
کشور در ميان فعالين کمونيست مسئلۀ تروتسکی و حمايت از وی را طرح کرده و 

جعل سند، از دامنۀ نفوذ ، ، دروغگوئید سردرگمیا، ايجبا دامن زدن به اين بحث
ئی از مبارزه بکشانند که نيروی جنبش ها بکاهند و آنها را به عرصههاکمونيست

 به عنوان جريانی ضد دموکرات و ضد هاتروتسکيست. بردکمونيستی را تحليل 
کمونيست در انجام اين وظيفۀ کثيف درماندند و جنبش دموکراتيک و کمونيستی ايران 

امروز . آنها را از خود راند و به مبارزۀ دموکراتيک و کمونيستی خويش ادامه داد
از طريق شبکۀ ند تا ا تروتسکيسم را در الی پوست پياز خواباندههاىپس مانده
.  بکشاننداينترنتشبکۀ خويش را به رخ بينندگان “ قدرت اليزال“اينترنت 
، توسعۀ جعليات ، شبهه پراکنیاز هم اکنون در پی ايجاد آشفته فکریا هامپرياليست

اين يک .  وی هستندهاىگوئی تروتسکيستی و دامن زدن به دروغگوئی و پريشان
انتشار مجدد اين اثر . د کمونيسم جهانی استعرصۀ مبارزۀ ايدئولوژيک با ُعمال ض
، انگلس و لنين  که خود را پشت مارکسهابرای افشاء نقش خائنانۀ تروتسکيست

 .پوشانند بسيار مفيد است می
 

 )توفان(حزب کار ايران
 ٢٠٠٩ مارس ٢٠  مطابق ١٣٨٨ فروردين سال ١
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  بنگاه انتشاراتی روزبهمقدمه
 
 
 

 يست؟اترتسکيسم چيست و چگونه پديده
که به نحوی در  خصوص آنهائیه  ب، فکر افراد راسئوالشک اين  بی
پيدايش اين .  به خود مشغول داشته يا خواهد داشت، سياسی شرکت دارندۀمبارز
 پيگير جهت کسب شناخت دقيق و ۀچه با مطالع  در فکر انسان چنانسئوال

ت امکان در  در غير اين صور؛مٽبتبسيارصحيح از پديده همراه گردد امريست 
 .گردد تر می  سياسی فزونۀ مبارزۀغلطيدن در منجالب ترتسکيسم در پروس

 سيستم فکری خرده بورژوازی ۀ ترتسکيسم بيان فشرد،از لحاظ طبقاتی
 انقالبی ظاهریگرديده و با " تئوريزه" نااميد و منفی بافی است که ،واپس مانده

 کارگر و ۀ طبقۀنمايند" ترين قاطع "ۀ خود را به مٽاب،و ليکن بس فريبنده
رو ترتسکيسم يکی از  از اين. زند منافع اين طبقه جا می" پشتيبان سرسخت"

 ستمديده و مشعل فروزان هاى پرولتاريا و خلقۀترين دشمنان مبارز خطرناک
 .يدآ شمار میه  لنينيسم بــ مای آنان مارکسيسمنراه

 چون يک ١٩٠٣ ترتسکيسم برای اولين بار در سال ،از لحاظ تاريخی
 کارگری روسيه دموکرات دوم حزب سوسيال ۀگرايش اپورتونيستی در کنگر

 حزب تحت رهبری لنين کبير با اين گرايش ،از همان ابتدا. آشکار گرديد
لنين خود در مبارزه با ترتسکی مشی وی . انحرافی قاطعانه به مبارزه پرداخت

 :ين ارزيابی کردنرا چ
 

مالت پر طمطراق خود در مورد افرادی مانند ترتسکی با ج» 
 کارگری روسيه و خزيدن در مقابل انحالل دموکراتحزب سوسيال 

که هيچ وجه تشابهی با حزب )  افراطی راستهاىمنشويک(طلبان 
مصيبت دوران " امروز به ، کارگری روسيه ندارنددموکراتسوسيال 

در  خود ۀآنها قصد دارند تا با موعظه دون ماي. ندامبدل گرديده" ما
 برای خود کار و باری  و هر کسسبا همه ک" سازشکاری"مورد 
 در مقابل انحالل طلبانی در حقيقت اينان واعظ تسليم..... بتراشند

استوليپين نخست (هستند که در حال ايجاد حزب کارگری استوليپينی 
 ،چاپ روسی.  کليات آٽار،لنين. ای. و ( «.دنباش می) وزير تزار بود

 )١٩٧ صفحه ،١٥جلد 
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 حزب کمونيست اتحاد شوروی تحت رهبری استالين ،پس از مرگ لنين
 اتخاذ شده توسط حزب در ۀشيو. مبارزه با اين جريان را کماکان ادامه داد

ن ايدر . کرد مبارزه بر عليه ترتسکی و ترتسکيسم چنان بود که لنين توصيه می
 :مورد لنين ميگفت

 
 ،اصول بحٽ نمودغير ممکن است بتوان با ترتسکی بر سر » 

که فقط ميکوشد  با فردی...... ی نبرده است ئزيرا که وی از اصول بو
بلکه بايستی وی ..... را پنهان سازد نبايستی بحٽ نمودخود اشتباهات 

 ، مجموعه آٽار،لنين ( «.سان يک ديپلمات دون پايه افشاء کرده را ب
 )٣٠٣ــ٣٠٤ صفحات ،١٥جلد 

 
انی و سپس ازنظر ايدئولوژيک به کلی در ترتسکيسم ابتدا از جهت سازم
 پانزدهم حزب کمونيست اتحاد جماهير ۀهم کوبيده شد و سرانجام در کنگر

از آن پس جنبش بين المللی .  به کلی طرد گرديد١٩٢٧شوروی به سال 
 ، خود را با اين گرايشۀس آن انترناسيونال کمونيستی مبارزأکمونيستی و در ر

تر از  ت ضد انقالبی و خارج از جنبش کارگری قاطع يکی از جرياناۀبه مٽاب
 .پيش ادامه داد

درستی که جنبش کمونيستی توانست با مبارزات پيگير خود بر اين ه ب
را به گورستان ضد انقالب   ناتوان آنۀ فائق آيد و الشکامًالجريان ضد انقالبی 

 .بسپارد
  کيانند و ماهيت آنان چيست؟هااما ترتسکيست
 آشتی ناپذير با ۀ سال مبارز٢٥ اتحاد شوروی پس از حزب کمونيست

 ،ند رااترتسکيسم ماهيت عناصری که با اين و يا آن در اين مکتب پرورش يافته
 :نمايد چنين توصيف می

 
 ، اين دورويان سياسی از خدعه و فريب آغاز کردهمعموًال» 

 ۀ کارگر و حزب طبقۀ طبق،سياهکاری خود را از راه فريب ملت
توان تنها فريب  ولی دورويان سياسی را نمی. برند از پيش میکارگر 

دورويان سياسی عبارت از يک زمره اشخاص بی . دهنده شمرد
باشند که از اعتماد ملت دير گاهی  پرنسيب و جاه طلب سياسی می

 بوقلمون صفتی و ،است محروم گرديده و کوشش دارند از راه فريب
همين قدر . دست آورنده  اعتماد بشيادی و از هر راهی که باشد از نو

دورويان سياسی .  کنندحفظباشد که عنوان رجال سياسی را برای خود 
 از اشخاص بی پرنسيب و جاه طلب سياسی هستند که اىزمره
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 خواه ته ، خواه عناصر بزهکار،هر کسی تکيه کننده حاضرند ب
 در موقع"که   تا اينــ خواه دشمنان غدار ملت ، جامعههاىمانده

بر دوش " زمامدار" سياست در آمده به عنوان ۀاز نو به صحن" مناسب
اهير ماتحاد ج) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست  ( «.ملت سوار شوند

 )٤٧٣ . ص، چاپ فارسیــ"  مختصرۀ دور،شوروی
 

 ۀشوروی در کنگراتحاد  رويزيونيسم مدرن بر حزب کمونيست ۀبا غلب
ديگر جريانات ضد کمونيستی و ضد  ترتسکيسم نيز مانند ،بيستم اين حزب

 اتحاد شوروی به هاى رويزيونيستۀهر چه دار و دست.  رشد يافتۀانقالبی زمين
 اردوگاه انقالب و ، خود نسبت به جنبش کمونيستیهاىدامنه و عمق خيانت
 تقويت و ، را برای احياءۀ ذهنی به همان درجه زمين،سوسياليسم افزودند

که ترتسکيسم مدرن  نتيجه اين.  مدرن آماده نمودند نفوذ ترتسکيسمۀگسترش دامن
 برژنف و با پشتيبانی ــ خروشچف ۀ متمادی از رويزيونيسم دار و دستۀبا تغذي

 هاىمادی امپرياليسم جهانی اکنون به جريانی بس خطرناک برای جنبش
 و ساير نيروهای هادر حال حاضر امپرياليست. آزاديبخش مبدل گرديده است

 هاى آزاديبخش با شيوههاى ايدئولوژيک خود با جنبشۀقابل در م،مرتجع
به خدمت خود گرفته و بی " اىسالح برنده "ۀ ترتسکيسم را به منزل،گوناگون

ويژه در ميان روشنفکران ه  و بهادريغ به ترويج و اشاعه آن در درون جنبش
 .يازند میخرده بورژوا دست 

دامن اين جريان بدون شک اکنون ترتسکيسم و سيستم فکری که در 
 خطريست ،ابد همپای رويزيونيسم و ساير جريانات ضد انقالبیي پرورش می

. نمايد  آزاديبخش را به درجات گوناگون تهديد میهاى جنبشۀ مهلک که کليسب
 به خصوص در شرايط ذهنی که ــ ميهن ما ايران نيز هاىجنبش انقالبی خلق

 ۀ از اين قاعدــ که در پيش دارد برد و راه پر پيچ و خمی اکنون در آن بسر می
 هر يک ، عينی و ذهنیۀ ايران زمينۀما معتقديم که در جامع. کلی مستٽنی نيست

يک و دموکرات برای رشد ترتسکيسم و انعکاس آن به درون جنبش اىبه درجه
 ، آنانۀکه طبقات مرتجع و نمايند  به ويژه آنــ ميهن ما آماده است ۀاستقالل طلبان
ش هم اکنون به ترويج و اشاعه اين جريان ا و اربابان امپرياليسترژيم پهلوی

ضد انقالبی به خصوص در ميان دانشجويان و روشنفکران ميهن مبادرت 
 و ساير ر ايزاک دويچ، کم نيستند نوشتجات لئون ترتسکی،نداهورزيد

 و انتشار ، چاپ مرتدی که امروزه توسط رژيم پهلوی ترجمههاىترتسکيست
کم نيستند مجالت رنگارنگی که امروزه توسط رژيم يا عمال مرتجع . ابندي می

کوشند عطش جوانان ميهن را برای کسب فرهنگ و  ابند و میي آن انتشار می
. جواب گويند" وطنی" خارجی و هاىسکيستت انقالبی با افکار ترهاىانديشه
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بی  انقالهاىودن انديشهد برای ز، افکار ترتسکيستیۀامروزه رژيم برای اشاع
 پيروزمند جهان و هاى برای به لوٽ کشيدن انقالب،از مغز ميهن پرستان
ٽير مٽبتی که جمعبندی صحيح از اين رويدادهای تاريخی أدستاوردهای آنان و ت

 عمال جيره خوار خود را بزک کرده وبه پشت ،در انقالب ايران تواند داشت
 .کشاند  تلويزيونی سراسری میهاىدوربين

دن از اين واقعيات از جانب نيروهای انقالبی يگردان رویچشم فروبستن و 
 همانند مبارزه ، زيرا که امروزه مبارزه با ترتسکيسمــبه هيچ وجه جايز نيست 

 بخشی است الينفک از مبارزه با ارتجاع و ، رفرميسم و ناسيوناليسمۀبر علي
را نيز  ناي.  آنان رژيم ددمنش پهلویۀ سرسپردۀامپرياليسم و سرنگونی نمايند

اضافه کنيم که معتقد نيستيم که مبارزه با ترتسکيسم خاص مارکسيست 
 ۀاين مبارزه زمانی موفق خواهد بود که هم ، برعکس، بلکه،ستهالنينيست

 پايگاه ، را نيز بر عليه اين جريان ضد انقالبیدموکراتعناصر و نيروهای 
 . بر انگيزدهافکری امپرياليسم در ميان جنبش

دف از انتشار کتابی که در پيش داری چيزی جز برداشتن قدمی  ه،هم ميهن
 الزم جهت مبارزه ۀهر چند کوچک در تحقق امر فوق و آماده نمودن زمين

مشخص و افشای ماهيت جريانات ترتسکيستی که در درون جنبش انقالبی 
باشد تا انقالبيون ايران همانند . باشد  نمی،گردند  ميهن ما اشاعه میهاىخلق
 به افشای همه جانبه و مشخص اين جريان ضد انقالبی ی روس متحدًاهايکبلشو

بدينسان جنبش را نسبت به يکی از خطرهای مهلکی که تهديدش  پرداخته و
 . مصون دارند،نمايد می

 
 ١٣٥٣بنگاه انتشاراتی روزبه 
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  نويسندهمقدمه
 
 
 

روف عضو ی کيگئ سر،١٩٣٤در اول دسامبر .  درگذشتبزرگيک رهبر 
قتل ه  و بهدام افتاده ونيست اتحاد جماهير شوروی در لنينگراد بمسياسی حزب ک

 عضوی ، نيکواليف، دسامبر دولت شوروی اعالن داشت که قاتل٢١در . رسيد
يستی بود و ر که گروه ترو،ضد انقالبيون"  لنينگرادۀهست"از گروهی به نام 

ماهير شوروی کرده بود  سوء قصد به اعضاء ارشد اتحاد جۀهمش را متوج
 .باشد می

 :داشت  رسمی چنين اعالم میۀابالغي
 

 اين گروه ۀوسيله بازپرسی نشان داده که هدف از قتل کيروف ب» 
 ۀوسيله  شوروی ب اتحاد به هم زدن رهبری دولت،مخفی ضد شوروی

وسيله سياست  تا بدين. اعمال تروريستی عليه رهبران اصلی بود
 ۀانگيز......  دهندتغيير ترتسکی ــ زينوويف ۀمرهبری را بر طبق برنا

ديگری نيز در کشتن کيروف وجود داشته از اين نظر که کيروف خود 
 را از نظر ايدئولوژی و زينوويفگروه لنينگراد متعلق به اپوزيسيون 

 «....سياسی در هم شکسته بود
 

 و هفده عضو ديگر گروه ضد انقالبی ، کامنف،زينوويف ،چند روز بعد
 زينوويف. دستگير شده و  به دادگاه کشيده شدند"  مسکوۀهست"معروف به 

 : اعتراف کرد،ديد که اميدی در اوضاع و احوال خود نمی  با درک اينظاهرًا
 

اين قتل وقيح چنان از مبارزه ضد حزبی گذشته پرده برداشت » 
که اعالم  باشد هنگامی  حق به جانب حزب می،که من اذعان ميکنم

 زينوويف مسئوليت سياسی اين قتل به عهده گروه ضد حزبی دارد می
  «.باشد می

 
 ماهيت ورشکستگی خود را که ،در اقرار خود"  مسکوۀهست" اعضای 

 :يفداکيموف گفت.  توضيح دادند،منجر به قتل فوق شد
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. ما از زندگی واقعی کشور جدا بوده و در عالم خود غوطه ور بوديم» 
 ما ،رت نسبت به رهبری حزبفن. تحکام بيشتری يافتروابط ضد انقالبی ما اس
ما موفقيت . گذرد ديديم که در شهرها و دهات چه می را کور کرده و نمی

  نفوذٽيرأ عظيم تاريخی کشور ما و تۀپروس. ديديم ساختمان سوسياليسم را نمی
ما مشکالت . گذشت  کارگر از جلوی چشممان میۀآن در جنبش بين المللی طبق

 ،کرديم  کشور را همانند دشمنان ارزيابی میۀ رشد و توسعۀده در پروسايجاد ش
 متهم ها اين شکستۀواسطه  لذت برده و رهبری حزب را بها از شکستعمدًا
 .کرديم می

 رشد ۀما متوج. يميدد  نمی،ديد ما چيزی را که هر عضو معمولی حزب می
 ضد هاىن تهمت به استاليما عمدًا. آگاهی و استحکام و وحدت حزب نبوديم

ما رهبری حزب را به عدم درگيری در جنبش . ورديمآ انقالبی وارد می
زديم   مرکزی چنين تهمت میۀيا به کميت. کرديم  کارگر متهم میۀلمللی طبقابين

  «.رشد اين جنبش خلل وارد ميسازد که گويا در
  

 : باشکيرف گفت،يکی ديگر از اعضاء گروه
 

 اين حقيقت بود که او ۀاد نتيج قتلی که نيکواليف انجام د»
 ــ در سازمان ترتسکی ، ضد انقالبيوننتعليمات خود را در ميا

  «. دست آورده بوده  بزينوويف
 

بار . بار ديگر اسم ترتسکی دررابطه با حمله به انقالب بلشويک به ميان آمد
اين بار . با ترتسکی همکار در آمد) و رفيق قديميش کامنف (زينوويفديگر 
در . اين بار قهرمان بزرگی نابود شده بود. ر فقط حمله با لغات و زبان نبودديگ

 که سازنده سيستم ، نوين يک قهرمان مبرز و شجاع راۀاين واقعه روسي
 دقيقًااين ضربه .  از دست داد، کارگر و محبوب همگان بودهۀسوسياليستی طبق

 .هدفش قلب انقالب بود
اين است تعريف خلق "..... نوويفزي ــ ی ترتسکۀاپوزيسيون فروماي"

 هاو بار ديگر موج خشم عظيم ميليون. شوروی در مورد اين گروه توطئه گر
دوست اتحاد شوروی در سراسر جهان عليه اين فرد يعنی ترتسکی به حرکت 

 .برخاست
 اجتماعی آن کدام است؟ نقش بين المللی ۀاو کيست؟ ترتسکيسم چيست؟ ريش

يد کوششی است در پاسخ به اين گونه آ  در زير میچه گروه ترتسکی چيست؟ آن
 .هاسئوال
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 فصل اول
 زندگی سياسی ترتسکی

 
 
 

سوسيال . نامد حقيقی می " لنينيستــبلشويک "ترتسکی خود را يک 
 سورينگ نيز خود را ، فوسک،ايدمانش جالد آلمانی از قبيل هاىدموکرات

د چنين وانمود کند که ترتسکی عالقه دار. ناميدند می"  حقيقیهاىمارکسيست"
 ،افرادی هستند.  لنين استۀآخرين تک خال انقالبی بوده که حامل ارٽي

بلشويک کار "کنند ترتسکی يک   که فکر می، در ميان نسل جوانمخصوصًا
 را رهبری کرد؟ مگر ١٩١٧ زيرا که مگر او نبود که انقالب ،باشد می" کشته

 دست نداشت؟ه  ب١٩٢١ــ١٩١٨ هاىاو رهبری ارتش سرخ را در طول سال
 :اينها هستند واقعيت امر

در سال . ترتسکی زندگی سياسی خود را در ابتدای قرن حاضر شروع نمود
 ،ی گرفتئ شکل نهاها و منشويکهای ميان بلشويکئکه جدا  هنگامی١٩٠٣

او در اينجا و آنجا تا اواخر تابستان .  نمودها متحد منشويک راترتسکی خود
 ۀبکرات او با يک يا چند نکته از برنام. مبارزه ميکرد ها با بلشويک١٩١٧
 ملحق ميشد تا عليه ها ولی بزودی به منشويک، موافقت ميکردهابلشويک
 خصومت خود را نسبت به ١٩٢٣او در .  و لنين به ستيز برخيزدــ هابلشويک
 . از سر گرفته و تا کنون نيز ادامه داده استهابلشويک

ی شد؟ او هرگز در درون زندگی کارگران به چگونه او يک شخصيت انقالب
او هرگز موفق نشد تعداد قابل . کرد  آنان شرکت نمی سازمانۀ يک سازماندۀمٽاب

ق ااو هميشه يک نويسنده و نط. توجهی از کارگران را به طرف خود جلب کند
 زمانی. بوده و از محبوبيت در ميان روشنفکران خرده بورژوا بر خوردار بود

 فردی با قلمی شيوا و طيبعتًا ، جوان بود،نقالبی کارگری در شورویکه جنبش ا
 هابه خاطر اين کيفيت. گرفت  مورد توجه قرار می،قدرت بيانی چون ترتسکی

  عضو اولين شورای نمايندگی کارگران که در آن١٩٠٥بود که در خالل انقالب 
 ۀاتحادي"ان زم  شوراهای آن، لنينۀبنا بر گفت.  گرديد،زمان تشکيل شده بود

 بدون يک فرم ــ انقالبی هاىدموکراتو ها وسيع مبارزين از سوسياليست
بود اولين صدر شوراها کروستاالف نوزاو بود  که حتی به عنوان " مشخصی

پس از دستگيری فرد اخيرالذکر بود که . يک سوسياليست از او نام برده نميشد
 .ترتسکی صدر شورا گرديد
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 تاريخ نويس ۀ نظري، ١٩٠٥ن بحرانی انقالب راجع به نقش وی در دورا
 :نويسد وی می.  در دست است، پاکروفسکی،بزرگ
 

 رهبريش دردست ، خودهاى شورای پترزبورگ در تمام فعاليت»
  در پيونديک منشويک با هوش و زرنگ که زبردستی خاصی

اسم اين منشويک ترتسکی .  بود،م و جمالت انقالبی داشتسمنشوي
ويک حقيقی و وارسته بود که هيچ تمايلی به طغيان او يک منش. بود

 يا به سخن ديگر ،اتمام رساندن انقالبه  با بتمامًامسلحانه نداشته و 
 ، ٢ جلد ،خالصه  تاريخ روسيه( «. برانداختن تزاريسم مخالف بود

 ).پاکروفسکی.  ن، م، ٣٢٠ص 
 

 اتريش تشکيل داد و ، ترتسکی يک گروه کوچک در وين١٩٠٦پس از 
در اين روزنامه او به دفعات گوناگون با . کرد  منتشر میاىروزنامه جداگانه

 موضع ، اوبا شروع جنگ جهانی اول. خاست بلشويسم به مبارزه برمی
 که به ئیهادموکراتدر حرف او با سوسيال . را گرفت) هاسنتريست(مرکزيون 

 بنا به ،را تا يک گروه از دزدان امپرياليست ،اری خود پيوستهددولت سرمايه
ولی در حقيقت امر . کرد  مخالفت می، گروه ديگر برانگيزدۀ بر عليۀ لنين،گفت

او . يش از آنها به دفاع ميکندهاترتسکی  با آنها قطع رابطه نکرد و در بحٽ
برنامه لنينيستی . باشد  ولی در ضمن مخالف لنين نيز می،مخالف جنگ است

در " خودمان"و در آوردن دولت خواستار فعاليت همه جانبه در جهت به زان
 ــ جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی ــ اين برنامه خواهان تبديل ؛طول جنگ شد

 اين برنامه خواهان ؛ به عبارت ديگر انقالب عليه بورژوازی،در هر کشور بود
. بود  انقالبی واقعی میهاىلمللی جديدی از سوسياليستاتشکيل سازمان بين

 :گويد هنگامی که لنين می. کرد  مخالفت میترتسکی با اين شعارها
 

در جنگ شکست " خودمان" که دولت  اگربه نفع انقالب است» 
 ، «بخورد

 
يسم ت سياسی سوسيال پاترياۀدردهی به شيو نيک َت"را   ترتسکی آن

 به منظور تشکل ١٩١٥ انقالبی در هاىکه سوسياليست هنگامی" .ناميد می
 ترتسکی ،يس جمع شدندئمروالد سوييستی در س جنگ امپريالۀبرای مبارزه علي

 .متعلق به جناح لنين نبود بلکه به مرکز تعلق داشت
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 ١٩١٧قدر عقايد ترتسکی با لنين متفاوت بود که بعد از انقالب فوريه  آن
 به کولونتای اىدر نامه. وردآ لنين او را حتی يک بلشويک هم به حساب نمی

 :نويسد  لنين چنين می، ١٩١٧ مارس ١٧مورخ 
 

 اصلی ما اين است که مواظب درگير شدن ۀ من وظيفۀبه عقيد» 
  بوده وطن پرستهاىبا سوسياليست" اتحاد"بی خردانه در زير پرچم 

 هستند که مانند ترتسکی و شرکاء ئیتر آنها و از اين دسته خطرناک(
 کار انترناسيوناليستی قاطع ۀ و با روحي،)باشند مردد و متزلزل می

 جلد ، ١٩١٧ انقالب ،لنين. ای. و ( «. را به پيش ببريمن خودماحزب
 ). ٢١ ص ، چاپ انگليسی،يک

 
 لنين گزارش ،کنفرانسيک  به منظور آمادگی برای ١٩١٧در اواسط ماه 

 ۀاستحکام آهنين در تعقيب خط پرولتری علي"نوشته که در آن لزوم مختصری 
 :زيرين را اضافه ميکند پر اهميت ۀاشاره کرده و نکت" تزلزل خرده بورژوازی

  
 ، کليات،لنين. ای. و («.... ترتسکی ،یئتزلزل خرده بورژوا» 

 )٣٣١ ص ، چاپ روسی، ٣٠جلد 
 

ترتسکی در مراجعت از خارج بعد از انقالب فوريه در پتروگراد به يک 
اين گروه . پيوست) وسط روها" (هامژرايونی" به نام دموکراتگروه سوسيال 

 پتروگراد ستيز هاى با سازمان بلشويکهاداشته و سالدر موضع مرکز قرار 
يال س حزب سوهاىحتی بعد از انقالب فوريه آنها از وحدت تمام گروه. کرد می

 وطن پرست طرفداری هاى کارگر روسيه به انضمام سوسياليستدموکرات
 وطن پرست دست هاى به تدريج از اتحاد با سوسياليستبعدًاالبته . کردند می

 . نشان دادندها تمايل بيشتری نسبت به مواضع بلشويکبرداشتند و
 هنگام تشکيل ششمين ،"هامژرايونی" گروه ١٩١٧در اواخر تابستان 

آنها در کنگره و .  حزب در ابتدای ماه اوت به حزب بلشويک پيوستۀکنگر
 ٢٢ کنگره انتخاب شده بود نمايندگی داشته و از ۀوسيله  مرکزی جديد که بۀکميت

 يورتسکی و يوفه متعلق به گروه ، ترتسکی،ن سه نفرتن اعضای آ
 .بودند" هامژرايونی"

 مرکزی به ترتسکی ۀ از طرف کميت، بلشويکیهاىبا اعالن قبول سياست
.  کارگر فعاليت کندۀفرصت کامل داده شد تا در جهت منافع حزب و طبق

 ١٩١٧ در اواخر ،١٩٠٥ترتسکی اين ناطق نافذ و صدر اولين شورا در سال 
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 مرکزی ۀاو اين سمت را زير نظر مستقيم کميت. صدر شورای پتروگراد گرديد
 . انقالب اکتبر دردست داشتۀن کنندييحزب بلشويک در روزهای تع

 ۀ ترتسکی به مٽاب،١٩١٧ در نوامبر هادر طی کسب قدرت توسط بلشويک
ولی پوچ و بی معنی .  نظامی انقالبی نقش مهمی را بازی کردۀعضوی از کميت

 ٧١ صفحه ،استالين در کتاب انقالب اکتبر.  قيام بودرهبرم او ئيت اگر بگواس
 :ميگويد
 

من هرگز قصد کم اهميت دادن به نقش مهم رفيق ترتسکی را » 
اما بايد بگويم که رفيق ترتسکی رل مخصوصی در . در انقالب ندارم

تحت عنوان صدر . توانست داشته باشد قيام اکتبر نداشته و نمی
تروگراد او فقط دستورات حزب مربوطه را که در هر قدم شورای پ

 ٢٦ چاپ شده در ۀمقال ( «. اجرا گذاشتۀراهنمای او بود به مرحل
 ).١٩٢٤نوامبر 

 
 حزب کمونيست کميتۀ مرکزی در ميان پنج عضوی که توسط نام ترتسکی

ديده  ، قيام انتخاب گرديدندۀ مرکزی رهبری کنندۀ هستۀ اکتبر به مٽاب١٦در 
 :گويد استالين می. شود ینم

  
معنی   بدين، چيز عجيبی اتفاق افتادهکميتۀ مرکزی ۀبنابراين در اين جلس» 
قيام، رفيق " تنها رهبر"و " اصلیى مهره"، "الهام دهنده "طريق مرموزی که به

چگونه . ، قرار نگرفت"رهبری کننده قيام "مرکزیى ترتسکی، در هسته
رفيق ى نقش ويژهى  دربارهکنوناکه اى هتوان اين واقعيت را با نظري می

 ).٧٢ ــ ٧١ ۀهمان جا صفح. (ترتسکی در جريان است، تطبيق داد؟
فهمد چرا  داند، به سادگی می کسی که روش حزب بلشويک را می
مرکزی به منظور رهبری قيام ى ترتسکی در ميان رهبرانی که از طرف کميته

 دوران رسيده بود او هرگز در جهت  او يک فرد تازه به.انتخاب شده بودند، نبود
 متضاد با اى از قيام مشیلساختن حزب بلشويک کمک نکرده بود، او تا قب

 در .بلشويکی نداشتى  در حقيقت ترتسکی خميره و مايه.داشتها بلشويک
روسيه او مرد با نفوذ و سرشناسی بود، ولی عمدتًا در بين خورده بورژوازی 

ى  همانند واسطه ميان حزب بلشويک و تودهیچيزى به مثابۀاو . نفوذ داشت
 .کرد  که حزب تمايل به رهبری آنها را داشت، عمل میخورده بورژوازی،

 به خاطر .قدرت پديدار شد مخالفت ترتسکی با لنين بالفاصله پس از کسب
اين که انقالب پرولتاريائی امکان فرصتی يابد تا خود را استحکام بخشد، الزم 

ترتسکی که در آن .  ليتوفسک با آلمان امضاء شود ــلح برستآمد که قرارداد ص
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قدرت . داد خودداری نمودارزمان کميسر روابط خارجی بود، از امضاء قر
سرزنش و تنبيه ترتسکی از طرف لنين الزم بود تا و شگفت انگيز ارادۀ لنين، 

از موضع خود کرده و قدم در راهی بردارد ترتسکی را مجبور به دست کشيدن 
 .که باعث نجات انقالب گرديد

 ظاهرًا او يکی از .کرد کار میها ترتسکی با بلشويک. گذشت زمان می
جنگ داخلی . ولی او در حزب بلشويک يک تازه وارد غريبه بود. آنان شده بود

او به اصطالح در سرکردگی . آغاز گشت و سمت مهمی به ترتسکی داده شد
سر نظامی بود، ولی يک فرد رزمنده او کمي. تبليغاتی ارتش سرخ قرار داشت

دانست و نظرات غلطی دربارۀ  او هيچ چيز دربارۀ تشکيالت ارتش نمی. نبود
 کار متشکل کردن ارتش سرخ در سطح کل .استراتژی جنگ انقالبی داشت

. حزب کمونيست انجام پذيرفتکارگر به رهبری ها کشور، به وسيلۀ ميليون
نظامی تحت کنترل کميتۀ مرکزی به سرپرستی کاردانان به جنگ حقيقی، 

ترتسکی تمام طول . رهبری لنين به مرحلۀ عمل گذارده شد و به پايان رسيد
توان از آنها به عنوان  جبهه را طی ميکرد و دستورات خشک نظامی را، که می

او به منظور صحبت با افراد . نمود  ياد کرد، صادر میگری نظامیهاى شيوه
گاه جنگ  زيادی کرد، ولی هيچهاى ا رفته، سخنرانیارتش سرخ به ميان سنگره

او ممکن است خود را گول زده و گمان کند که عنصر . داخلی را رهبری نکرد
 ولی حقيقت عکس اين را نشان .اصلی در تحرک اين جنگ تاريخی بوده است

 دارای مشی  استالين و وروشيلوف، رهبرانی که١حقيقت اينست که . دهد می
 ،يندآ جنگی به شمار میهاى بودند، و طراحان درجه اول نقشهدقيق انقالبی 

 .مختلف جنگ داخلی بودندهاى رزمندگان کبير جبهه
قبل از اين که غرش آخرين نبرد جنگ داخلی فرونشيند، ترتسکی مخالفت 

هاى  اتحاديهوظايفآشکار و شديد خود را نسبت به سياست لنين در رابطه با 
تشکيالتی نباشند که کارگران را ها است که اتحاديهخو  او می.کارگری آغاز کرد

و صنايع متشکل گردانند، بلکه واحدهائی اداری ها و کارگاهها در کارخانه

                                                 
 ــ در حقيقت نظر او دربارۀ استراتژی جنگ داخلی آن قدر غلط بود که اگر به مرحلۀ ١

. ، را به ياد آوريم١٩١٩کافيست که تابستان . گرديد آمد، دشمن پيروز می اجراء در می
ترتسکی پيشنهاد کرد که بخشی از ارتش در لحظات حساس جنگ بر عليۀ ژنرال کلچاک، 

سرخ از جبهۀ شرق به جنوب برده شود که باعث قرار گرفتن مناطق اورال با تمام 
ولی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست .  در دست کلچاک ميشدهنآ صنايع، کارخانجات و راه

حمله اين . با ترتسکی مخالفت کرد و دستور داد که کلچاک از آن ناحيه بيرون رانده شود
در ضمن اين حمله نيز پايان نقش ترتسکی در جبهۀ شرق . آغاز، پايان غائلۀ کلچاک بود

او اين را . بزودی او در جبهۀ جنوب عليه ژنرال دنيکين هم نقش خود را از دست داد. بود
  ..... کندو اين هم صداقت ترتسکی ذکر نمی" تاريخ انقالب"در کتاب خود، 
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. ارندذ دولت را به مرحلۀ اجرا گوظايفپيوسته به دولت باشند که بخشی از 
وحدت مسئلۀ مرگ يا زندگی بود، او دستۀ کوچکی در مخالفت با امر زمانی که 

 لنين .حزب کمونيست نمودهاى تشکيل داده و تهديد به تخريب در فعاليتلنين 
 :بندی را يک عمل تجزيه طلبانه ناميد و گفت اين دسته

 
که از طرف ترتسکی " جديدیهاى  و شيوهوظايف"حتی اگر » 

 درست کامًالپيشنهاد شده، که عدم صحت آن در عمل ثابت گرديده، 
دارد، به خودش،  سائل را عرضه میکه او اين ماى با طريقه.... بود 

هاى هعضو اتحاديها ، به تربيت ميليونهابه حزب، به جنبش اتحاديه
لنين، کليات . ای. و(« . کارگری و به جمهوری صدمه وارد ميسازد

 ) ١١٦، چاپ روسی، صفحه ٢٦آثار جلد 
 

شد، تمام سيستم  او پيروز میى "نقشه"اگر . ترتسکی شکست خورد
 .شکست یشوراها در هم م

اين بار .  او دوباره مخالفت خود را با حزب از سر گرفت١٩٢٣در سال 
بلکه اين بار کل مسئلۀ حزب کمونيست، . ديگر تنها يک مسئله مطرح نبود

 ابتدا .يش و تمام خط مشی آن بود که او را تحريک ميکردهاساختمان آن، فعاليت
 زينوويف و کامنف که ١٩٢٦ولی در سال . او در ميان رهبران بزرگ تنها بود

، ها قدرت توسط بلشويککسب قيام و  با با مخالفت خود١٩١٧در نوامبر 
.  خوانده بود، به او پيوستند"اعتصاب شکن"و لنين آنها را  منزوی شده بودند

 با ترتسکی در بسياری از موارد فرق داشت، ولی آنها رهبری او و نظرات آنان
        .اساس مخالفت او را قبول کردند

 او ۀو دست  در اينجا و آنجا شنيده ميشود که به ترتسکی و داراىافسانه
حقيقت اين . که عقايدشان را به اعضای حزب عرضه کنند" اجازه داده نشد"

در .  ادامه داشت١٩٢٧ تا ١٩٢٤ بين مخالفين و رهبری از ،است که مباحٽه
تر   پائينىهاشمار حوزه  و در جلسات بی، مرکزیۀبسياری از جلسات بدن

چندين دوجين کتاب و صدها جزوه دررابطه با .  مخالفين طرد شدۀحزب برنام
قدر جلسات  برای رسيدگی به اظهارات آنها آن. اين مسائل چاپ و پخش شد

 .گذاشته شد که به خستگی زياد اعضای حزب انجاميد
  ازکامًالکه مباحٽات پايان يافت اين رهبران با گروه همکاران خود  وقتی

 خائنين مورد نفرت قرار ۀ حزبی و پرولتاريا به مٽابۀ از طرف تود،اعتبار افتاده
 .گرفتند

 به اصطالح هاى ولی فعاليت، آگاه هستيمکامًالما از اهميت چنين تهمتی 
اعضای مسئول حزب را که به علت مخالفت اکٽريت اعضاء با آنها و تقاضای 
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ا ديسپلين و مرکزيت مخصوص  کوچک در درون حزب بۀ يک حلقــتسليم آنان 
 با عناصر غير حزبی خورده بورژوائی متحد شده تا ،ندابه خود تشکيل داده

عليه رهبران حزب اسناد جعل کرده .  حزبی خود را به سرانجام رسانندهاىنقشه
 ۀاوليه را در شکستن مهرهاى کنند و بدين وسيله قدم و در ميان مردم پخش می

  چه ميتوان ناميد؟ــ ،ندانيست برداشتهاصلی انقالب يعنی حزب کمو
 کامنف در سال ــ زينوويف ــاين درست همان عملی است که ترتسکی 

 بعدًابعضی از آنها . حزب مجبور به اخراج اين گروه گرديد.  انجام دادند١٩٢٧
 عمليات ۀ نيز به منظور ادام١٩٢٧طور که قبل از   همان،توبه کردند
به او دستور . ترتسکی توبه نکرد.  همت ورزيدندکار  خود به اينۀخرابکاران

 انتفال داده  مرکزیداده شد که پايتخت را ترک کند و به شهر آلما آلتا در آسيای
از آن پس تا کنون او تبليغات دنيای . بعدها او از کشور اخراج گرديد. شود

 کند تا در مقابل اتحاد جماهير شوروی بورژوازی را با مهمات خود تغذيه می
که  غرد بدون اين  او میۀتوپخان. ولی باروت او نمناک است. ايستادگی کنند

 تمام اطالعات ۀمعهذا بورژوازی وانمود ميکند که او سرچشم.  وارد کنداىلطمه
که رهبر   ضد انقالبی خود را بر مبنای اينهاىترتسکی فعاليت. واقعی است
انه چنين وانمود ميکند که در در آٽار متعددش او ناشي. کند  اجرا می،انقالب بوده

 . نه لنين،حقيقت اين او بوده است که انقالب را رهبری کرده
آيا او يک بلشويک .  از زندگی اين مرد استاى دورهًااين سطور مختصر

حتی .  سال با حزب بلشويک پيوند داشت٦ سال فقط به مدت ٣٣بود؟ در طول 
در حقيقت به سختی . داشت  شديدت با آنها مقدار زيادی اختالفمددر اين 

او هرگز .  لنينی را يافت که او از ته قلب با آن در توافق باشدۀتوان برنام می
نظر ميرسد که او حتی موقعی که افتخار ه ب. يک جزء الينفک حزب نشد
 در درون تشکيالت حزب بلشويک يک عنصر ،عضويت دفتر سياسی را داشت

 . بيگانه بود
 خود را واقعًار بلشويکی فردی را که صادقانه و  غيۀ نبايد گذشتهابلشويک

کنيم به   ترتسکی را ذکر میۀولی اگر ما گذشت.  ياد کنند،با حزب پيوند داده است
 ، همان طور که بزودی مشاهده خواهيم کرد هرگز گذشته،اين علت است که

 سال پيش مخالف ٢٠طور که  همان.  بلکه هنوز هم ادامه دارد،او نشد" ۀگذشت"
همان شدت مخالف ه  در حال حاضر او ب،ب بلشويکی تحت رهبری لنين بودهحز

 درست ،او به استالين افترا ميزند. حزب بلشويکی تحت رهبری استالين است
 .طور و به همان داليلی که به لنين تهمت ميزد همان

 :استالين ميگويد
چطور شد که رفيق ترتسکی که متاع ناخوش آيند و سنگين » 

 چگونه در انقالب اکتبر در ،را بر دوش داشت) هابلشويکنفرت از (
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که در آن زمان او اين متاع را   در آمد؟ به خاطر اينهاصف بلشويک
هيچ " عمل"اما برای اين .  نگهداشتاىرا در محفظه کنار گذارد و آن

 اما رفيق ترتسکی ....همکاری با رفيق ترتسکی امکان پذير نبود
  کسی،تئوری او در عمل ٽابت گرديده بودکه غير عملی بودن  هنگامی

 ۀکه کم و بيش ديگر گروه طرفداری پشت سر خود نداشت و به مٽاب
 در چنين ، آمده بودها بدون ارتش به درگاه بلشويکۀسازمان يک نفر

 آيا به جز مخفی نگاه داشتن اين متاع سنگين و پيوستن به ،شرايطی
 بکند؟ البته که توانست  کار ديگری هم میهاتشکيالت بلشويک

 .توانست نمی
 که در زمان ،قت اينست که متاع قديمی ترتسکيسميحق"......

 اکنون بار ديگر به اميد ، نگهداشته شده بوداىانقالب اکتبر در محفظه
. وزف استالينژ ( «. روز ظاهر گشته استئیيافتن مشتری در روشنا

 )٩٠ــ٨٩ .ص" انقالب اکتبر"
 

 ، حفظ ميکرداىخود را در محفظه" ناخوش آيندمتاع "که ترتسکی  هنگامی
که او دوباره اين امانت را در دست گرفت  موقعی. يک سازمان يک نفره بود

اعضای حزب . او در اشتباه بود. خيال کرد که يک لشگر عظيم در دنبال اوست
کمونيست و هر کارگر با شرافت در اتحاد شوروی اين فرد را با متاع ناخوش 

اکنون وی سعی دارد در سطح جهانی چنين لشگری را . نميکندآيندش دنبال 
 .زهی خيال باطل. بسيج نمايد
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 فصل دوم
 اتی ترتسکيسمق طبۀپاي

 
 
 

 ولی ترتسکيسم يک ،يماهما به اختصار زندگی سياسی ترتسکی را شرح داد
 ۀترتسکسيم يک پديد.  يک شخص تنها نيستۀ زندگیامر فردی نبود و نتيج

حقيقت که بنا بر حسب اتفاق ترتسکی در انقالب شرکت داشت اين . اجتماعيست
 به اعتبار سخنان وی در نظر يک فرد ناآگاه بی اىباعٽ ميشود که تا اندازه

البته در اين مورد مانند بسياری از موارد ديگر عنصر . احتياط بيافزايد
 ، ولی حتی اگر ترتسکی هم وجود نداشت،توان ناديده گرفت شخصيت را نمی

گونه اپوزيسيون نسبت به انقالب که او نمايندگی ميکرد راه خود را  ٽال اينام
ترتسکيسم در هر مرحله از جنبش انقالبی . کردند برای بيان مقاصد خود پيدا می

ۀ  طرز برخورد يک طبقۀکه بيان کنند  به خاطر اين،يدآ دوباره به دنيا می
 .باشد زی میامشخص يعنی خرده بورژو

 :قه کارل مارکس ميگويد که اين طبۀدربار
 

يست فيمابين که منافع دو طبقه در يک زمان در آن با هم ا طبقه»
 «. ندای کردهقتال
 

 خرده بورژوازی خود را در ميان پرولتاريا و بورژوازی بزرگ 
او سعی ميکند خود را به سطح بورژوازی بزرگ برساند ولی . ابدي درمی

 خرده دائمًا متمرکز و مجتمع ۀرمايبورژوازی بزرگ با استفاده از قدرت س
 ٽروتمند ی آرزوذهنًای زخرده بورژوا. بورژوا را به مقام پرولتر سوق ميدهد

 منافع او ، اما عينًا،ار را داردد به سطح قدرت اقتصادی سرمايهنشدن و رسيد
اری او را به روز د زيرا که سرمايه،اران نهفته استددر مبارزه بر عليه سرمايه

 و زيرا که تنها در پناه يک سيستم سوسياليستی است که خرده ،شاندن سياه می
گردد و ترسی از آينده  بورژوازی امروز تبديل به يک عضو آزاد جامعه می

 ی زيرا که در تحت سيستم سوسياليستی او تبديل به يک عضو،نخواهد داشت
 يک ۀوازی به مٽابژبنابراين خرده بور. گردد مفيد در نيروی کار توليدی می

 : مارکس ميگويد،طبقه در حال نوسان است
 

 «. ندامنافع دو طبقه در يک زمان در آن با هم تالقی کرده» 
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مانند بورژوازی بزرگ  هب اين بدين معنی است که خرده بورژوازی 
تواند   ولی مانند پرولتاريا نيز هميشه نمی،تواند هميشه ضد انقالبی باشد نمی

 ولی ، خرده بورژوائی از بورژوائی بزرگ ميترسد.خواهان انقالب باقی بماند
 بورژوازی به  خردهبعضی از اقشار. در عين حال از انقالب نيز وحشت دارد

ولی آنها در مقابل .  در آن نهفته جلب ميشود ايشانۀآيندطرف انقالب که منافع 
 آنها خواهان صلح اساسًا. کنند  انقالبی ميدان را خالی میۀخط قاطع مبارز

باشند زيرا که هيچ چيز در دل خرده بورژوا گرانبهاتر ازصلح  اتی میطبق
کنند که صلح به معنی فنای خود آنان نيز  در عين حال حس می. اجتماعی نيست

 ،که که پرولتاريا جنبش انقالبی حادی را توسعه ميدهد در نتيجه زمانی. باشد می
 انقالب کشانده شده طرف اردویه بسياری از عناصر خرده بورژوا بی اختيار ب

 خود را با ،را محکوم کرده آن" جهت چپ افراطی" حساس ۀکه در لحظ تا اين
اری موجود دآنان از سيستم سرمايه. پوشاندند می" چپ افراطی"ماسک 

در . گيرند ناراضی بوده و در عين حال از انقالب و رهبران آن نيز خرده می
 اغلب ، از جانب انقالب رهبری شوند انقالبی نيستند و فقط بايدواقعًاکه  حالی

انقالبيون . تنها فقط خود را انقالبی واقعی ميدانند. گردند دچار نفرت شديد می
برخورد ترتسکی . کنند واقعی را به جرم دگماتيسم و کوته بينی محکوم می

 .باشد  میئیواژنسبت به انقالب نيز خرده بور
 نبايد کسانی را ،ه صنعتگرکه او نه يک مغازه دار است و نه يک خرد اين

مارکس .  گول بزند، ندارندئیکه با تفسير جنبش اجتماعی مارکسيسم آشنا
 :گويد می

 
ارند يا د نبايد گمان کرد که نمايندگان خرده بورژوا همگی مغازه»

اينان از نظر . "باشند ار میدطرفداران پروپا قرص خرده مغازه
مين تا آسمان با آنها توانند ز معلومات و موقعيت فردی خويش می

عاملی که آنها را به نمايندگان خرده بورژوا بدل . تفاوت داشته باشند
ميسازد اين است که مغز آنها نميتواند از حدی که خرده بورژوا در 

 ۀ فراتر رود و بدين جهت در زمين،زندگی قادر به گذشتن از آن نيست
که خرده  ميرسند ئیتئوريک به همان مسائل و همان راه حل ها

 ۀبورژوا به حکم منافع مادی و موقعيت اجتماعی خود در هر زمين
 نمايندگان سياسی و ادبی ۀطور کلی رابطه ب. پراتيک به آن ميرسد
 نيز بر همين منوال ،را دارند که نمايندگی آناى يک طبقه با خود طبقه

 چاپ ،"هيجدهم برومر لوئی بناپارت "،مارکس. ک ( «.است
 )٥٨ ــ٥٩ . ص،انگليسی
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  در انقالب شوروی چه بوده است؟ئیتاٽير خرده بورژوا
را   لنين در مورد رويزيونيسم سخن گفته است و زيان آن١٩٠٨ حتی در 

 :چنين شرح ميدهد
 

اری هميشه پا به پای پرولتاريا قشر ددر هر کشور سرمايه» 
 کامًال.... وسيعی از خرده بورژوازی و خرده مالکين وجود دارند

کرات در سطح ه  بئیاست که بينش دنيوی خرده بورژواطبيعی 
گونه بوده و   طبيعی است که اينکامًال ،احزاب کارگری رسوخ کند
در غير .  حتی در مراحل انقالب پرولتری،هميشه اين چنين خواهد بود

صورت اشتباه بزرگی خواهد بود اگر فکر کنيم که پرولتريزه  اين
وفقيت اين انقالب امريست اکٽريت مردم برای م" کامل"کردن 

 .ضروری
 ئیهابحٽ: چيزی که در برخورد نظرات با آن سر و کار داريم

 و ــراه افتاده ه  مارکس بۀرات تئوريک بر علييياست که پيرامون تغ
 تا آنجا که مربوط به ،گردد چه که اکنون در عمل ظاهر می آن

 هاى مٽل مخالفت،ت جداگانه و شخصی از جنبش کارگریسئواال
 همگی بر محور اين ، و جدا شدن از آنهاهاتاکتيکی با رويزيونيست

  در زمانی؛ هنوز مجبور خواهد بودطبقۀ کارگر که ــباشد   میهابحٽ
که انقالب پرولتری تمام مباحٽات موجود را حادتر نموده و تمام 

 هاٽير مستقيم در شکل حرکت تودهأ را روی نکاتی که تهامخالفت
 دشمنان اى چنين مبارزهۀ در بحبوح،براز وجود کرده وادار به ا،داشته

 ، کاریۀرا از دوستان تشخيص داده و به منظور وارد کردن ضرب
 ، کليات آٽار،لنين.  ای،و ( «.متحدين ناباب را از خود طرد نمايد

 ). ١٨٩ . ص، چاپ روسی،١٢جلد
 
ا  انقالب پرولتری بۀ لنين پيش بينی مبارز،چون يک روشن بين نابغه هم

 . را کرده استئیاز جناح خرده بورژوا" متحدين مضر"
را چنين تعريف   سال آن٢٠نقش اين متحد مضر چيست؟ استالين بعد از 

 :ميکند
 

 بلکه در زندگی ،که پرولتاريا در خالء زندگی نکرده از آنجائی» 
 توليد ۀ که بر پايئیواقعی روزمره با تنوع خاص خود عناصر بورژوا

 پرولتاريا را با عناصر خرده ،کنند ر میکوچک دوباره ظهو
درون پرولتاريا نفوذ کرده ه  ب،ی از هر طرف محاصره کردهئبورژوا
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 ،را خراب کرده و مدام در سر در گمی  آنۀو از اين طريق روحي
درون ه  پژمردگی و افسردگی را ب، رخوت، فرد پرستی،پراکندگی

وسيله با خود   و بدين )١٩٠ . ص،٢٥لنين جلد ( پرولتاريا آورده
 .وردآ درون پرولتاريا و حزب او میه نوسان و تزلزل ب

اين است ريشه و اساس هر نوع تزلزل و انحراف از خط مشی 
 . ص، چاپ روسی، مسائل لنينيسم،استالين ( «.لنينيستی در حزب ما

٢٣٤( 
 

اصول "تری استالين اين مسئله را در کتاب خويش  طور مشخصه ب
 :مايدتشريح مين" لنينيسم
 

طرق مختلف در حزب راه ه تمام اين دستجات خرده بورژوا ب» 
طور کلی ه ب. دمند اعتمادی را می يافته در آن روح تفرقه و بی

 اخالل و ۀ تجزيه و سرچشم، هستند که منبع فراکسيون بازیهاهمين
 امپرياليسم در ۀمبارزه بر علي. ردندگپاشيدگی حزب از درون مي

ه در عقب جبهه معنايش افتادن ب" حکمیمست"صورت داشتن جنبش 
 ــ هم از جبهه و هم از پشت جبهه ــحال مردمانيست که از دو طرف 

 بيرحمانه با اين عناصر و طرد ۀبنابراين مبارز. به آنها شليک ميشود
  «.باشد  موفقيت در مبارزه با امپرياليسم میۀآنها از حزب شرط اولي

 )١٢١ . ص،يسی چاپ انگل، استالين،اصول لنينيسم(
 

 در بعضی عناصر ئی خرده بورژواۀترتسکيسم به عنوان يک رخن
 حزب کمونيست ۀکرات در مصوبات کنگره  ب،پرولتاريا و احزاب کمونيستی

چنين ) ١٩٢٤( سيزدهم ۀ کنگرمٽًال. اتحاد جماهير شوروی قيد گرديده است
 :گفت

 
ی برای فعلی ما نه تنها با کوشش" اپوزيسيون"در وجود افراد »  
 بلشويسم و نه تنها با دوری مستقيم از لنينيسم بلکه با يک تغيير

ترين شکی  کوچک. وائی روبرو هستيمژ خرده بورکامًالانحراف 
تبلور عينی خرده بورژوائی بر مواضع " اپوزيسيون"نيست که اين 

 «. باشند  آن میهاىحزب پرولتری و سياست
 



 ٢٢

م حزب کمونيست اتحاد جماهير  يازدهۀ در کنگر١٩٢٧چنين  در سال   هم
 کامنف را چنين توصيف ــ زينوويف ــگروه اپوزيسيون ترتسکی ، شوروی
 :نمود

 
رد امکان ساختمان موفقيت آميز سوسياليسم در اتحاد جماهير » 

 ،ماهيت سوسياليستی انقالب مارد شوروی سوسياليستی و در نتيجه 
رفت سوسياليستی  رد راه پيش،رد ماهيت سوسياليستی اقتصاد کشور

در دهات تحت شرايط ديکتاتوری پرولتاريا و سياست وحدت 
ساختمان سوسياليسم و  یا اصلی دهقانان بر مبنۀپرولتاريا با تود

 رد وجود ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد جماهير عمًالباالخره 
 هاى اين جهت گيریۀ هم؛ تسليم طلبی و شکستوششوروی و ر
 خرده دموکراسی ترتسکی را به يک ابزار  اپوزيسيون،ايدئولوژيک

بورژوائی در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و به نيروی کمکی 
 بين المللی در خارج از مرزهای روسيه تبديل سوسيال دموکراسی

  «.کرده است
 

او يک . باشد  معين میۀ يک طبقۀ يک شخص فقط نمايندۀترتسکی به مٽاب
با مخالفت با انقالب و حزب کمونيست کار او . روشنفکر خرده بورژوا است

. را تمام کرد  ضد انقالبيون نيز آنۀخود را شروع کرده و با رهبری دار و دست
 ولی هرگز ايمان ، کشيده شدطبقۀ کارگرحقيقت اين است که او به جنبش انقالبی 

به قدرت نيروهای انقالبی برای پيشبرد و اتمام موفقيت آميز انقالب نداشته و 
 ۀاو از اعمال خسته  کنند. يشه از تمام اصول حزب پرولتری متنفر بوده استهم

او . روز به روز برای ساختن و به تکامل رساندن سازمان کارگری نفرت دارد
 از آنها نفرت داشته ولی ،کند که در مورد وی صدق می  زمانی،از مقررات

که او  زمانی. گردد  مقررات میۀکه در مورد ديگران اعمال  شود او شيفت وقتی
که در حزب  رحم بود و وقتی تر بی نئيکميسر جنگ بود نسبت به افراد پا

 . حاضر به تن در دادن به آن نبود،ی مغلوب ميشدأيک در ره بلشويک هزار ب
. ترين مراحل زندگيش هميشه سرشار از شک و شبهه بود در طی انقالبی

که  زمانی. افتاد ر هراس میهر وقت که انقالب با اشکاالت روبرو ميشد او د
که عقب  هنگامی. صبر و مقاومت مورد نياز بود پيشنهاد عمليات عجوالنه ميداد

کرد که اين خود منجر به  شجاعتش گل می. نشينی موقت در دستور کار بود
 انقالب نيروی حرکت به ،که برای پيشرفت جديد زمانی. شکست انقالب ميشد

که پيروزی جديد   وقتی،نقالب را ميخوردا" شکست"سف أگرفت او ت خود می
 .  يک شکست جلوه ميدادۀرا به مٽاب  آن،مدآ دست میه ب
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کار ه  مانند عدم اشتياق او به قبول اشتباهاتش و عدم ب،در اين موارد نيز
 .ساخت  انتقاد از خود او فقط ماهيت طبقاتی خويش را نمايان میۀبستن اسلح

چه که مشخص   آن،ن ساده بازی ميکردمادام که او در نقش يک اپوزيسيو
ی انقالبی و بررسی منطقی ها از نيرو، ضديت وی بود در عدم درک اوۀکنند

 با شرايط مادی اى که هيچ رابطهىا بررسی،نسبت به حل مسائل نهفته بود
 چيزی که صفت ،در حال حاضر که او رهبر پيشتاز ضد انقالب است. نداشت
 جديد برای ضربه زدن به هاى در روش اوست ابتکارات عمومی اوۀمشخص
 حزب کمونيست شوروی و جنبش کمونيستی ، اتحاد جماهير شوروی،انقالب

اين يگانه هدف او گرديده و تنها دليل موجوديتش را . باشد سراسر جهان می
 .تشکيل ميدهد

خواست که بتواند جای لنين را  او می. زمانی يک آرزو در زندگيش داشت
 ولی او قادر به درک اين حقيقت نگرديد که حزب لنين ،يرددر حزب بلشويک بگ

 با دائمًا و ه فردی رهبری شود که هرگز يک بلشويک نبودۀوسيله تواند ب نمی
که او خود را تنها نيروی الهام بخش  از آنجائی. کرده است لنين مخالفت می

 او از آنجائی که. يت فرعی نبودمأمورپنداشت حاضر به قبول يک  انقالب می
تر از  توانست منافع حزب را مقدم  نمی،يک روشنفکر خرده بورژوا بيش نبود

 سياستمدار ناسازگاربنابراين مجبور شد که نقش يک . طلبی  خود قرار دهد جاه
از همين زمان او به منجالب کٽيفی در غلطيد که امروزه نيز در . را بازی کند

 .آن دست و پا ميزند
از عضو پليت بوروی . تاريخ سقوط متواليست ، اخير ویۀتاريخ ده سال

 از اپوزيسيون به خرابکار و ،حزب کمونيست به اپوزيسيون در حزب کمونيست
 سپس مبدل شدن وی به يک دشمن و اخراج از ، اخراج از حزب کمونيستنتيجتًا

 اتحاد شوروی ۀ پس از آن به منبع دروغ و افترا دربار،اتحاد جماهير شوروی
 و سپس به رهبری نيروهای خرابکار عليه حزب کمونيست و ،برای بورژوازی

 که ، قتل رهبران انقالبهاىانترناسيونال کمونيستی و باالخره به محرک نقشه
 . سقوط کرد،باشد هدفش در انقالب می

او يک آرزو در سر . شته استگکس به اين حد فرومايه ن راستی که هيچه ب
 آرزوی ،وی ويرانی اتحاد شورویآرز.  اکنون نيز يک آرزو داردــداشت 

آرزوی شکست .  آرزوی قتل رهبران بلشويسم،ويرانی حزب کمونيست بلشويک
 ــ جهان ۀ آرزوی محو انترناسيونال کمونيستی از صحن، جهان کمونيستیجنبش

 چقدر حسرت آن! در اين صورت است که او از ته دل قلب خوشحال خواهد شد
تواند  او نمی. دارد ا آرزوهايش را بيان نمیالبته او آشکار. خورد روز را می

 پليد اوست که زيردستان جديدی يافته و ۀوظيف. خود را در مقابل جهان افشاء کند
ولی . او استاد جعل در الفاظ است. با سخنان انقالبی بر ضد انقالب برخيزد
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در اين راه . اعمال او در تکاپوی به تحقق در آوردن آرزوهايش صرف ميگردد
برامويچ و هاميلتون فيسک همراهان يک دل و آ ،لف هيرستو راند،يو وولمات

 .  زرد برادر شغالندهاىبه قول معروف سگ. جان او خواهند بود
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 فصل سوم
 تعريف ترتسکيسم

 
 
 

 ترتسکيسم چيست؟
که هنوز ترتسکی افتخار عضويت حزب  هنگامی ٢، سال پيش١٠بيش از 

 استالين در ترتسکيسم ،ستی را داشتکمونيست اتحاد جماهير شوروی سوسيالي
 . پيدا نمود،را در تضاد آشتی ناپذير با لنينيسم قرار ميداد که آنسه مشخصه 

 متدی که برای بررسی ترتسکيسم در ۀکه ادامه دهيم بايد دربار قبل از آن
مسئله از نقطه نظر .  سخن گوئيماىاينجا مورد استفاده قرار گرفته است چند کلمه

طور در نظر گرفته شده که لنينيسم  اين.  لنينيسم طرح گرديده استــمارکسيسم 
بنابراين اين .  تئوری و عمل انقالبی صحت خود را ٽابت نموده استۀبه مٽاب

 .چه ضد لنينيسم است نادرست محسوب ميشود بديهيست که آن
 بر اين حقيقت که تعدادی از خوانندگان ممکن است کامًال ما که ،حال

 ،خواننده ممکن است مخالف انقالب پرولتری.  لنين باشند آگاهيمۀمخالف نظري
 شايد از اىچنين خواننده. ديکتاتوری پرولتاريا و سيستم سوسياليستی باشد

در اين صورت بايد قبول کند که او در . حمالت ترتسکی به لنينيسم تسلی يابد
 چنين شخصی با. د حل لنينيستی مسائل اجتماعيستيأيترتسکی جويای رد و نه ت

 دالئل مناسب بر عليه شوروی و ،که از جويبار گل آلود اتهامات نوع ترتسکی
تنها .  ما در اين صفحات بحٽی نداريم؛ابدي  کشور خود را میهاىکمونيست

درخواستی که از اين نوع اشخاص طلب ميشود اين است که دريابند که آنها 
 لنين نمايندگی ــ انگس ــکس  که مارئیچيزها مهمات ترتسکی را به ضد تمام آن

 که استالين همراه با انترناسيونال کمونيستی ئیچيزها  تمام آنۀ و علي،کرده
 .برند کار میه کنند ب نمايندگی می

اما اين مسئله در مورد کسانی که اعتقاد به طرفداری از انقالب پرولتری 
اری قر و برارید برای سرنگونی سرمايهطبقۀ کارگر که به نياز تشکل ،دارند

و  حزب بلشويک ۀ استاد و سازندۀقدرت شوروی معتفدند که لنين را به مٽاب
بحٽ .  متفاوت است،کنند د میيأي ت،رهبر تاريخی و جهانی انقالب پرولتری

تواند هم پشتيبان انقالب  زيرين بدين منظور است که نشان دهد که شخص نمی
 از ،ظرات ترتسکی را قبول کنيدپرولتری باشد و هم پشتيبان ترتسکيسم که اگر ن

                                                 
 . نگاشته شده است١٩٣٥اين کتاب در سال   ــ ٢
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 که اعتقاد ترتسکی به لنينيسم فقط پوششی است که در پس ،لنين جدا خواهيد شد
 عدم اعتماد او نسبت به حزب کمونيست ،آن بی اعتقادی نسبت به پرولتاريا

 که ترتسکيسم در حقيقت ،ش نهفته استاو در روش مبارزه) بلشويک(
 گر چه به آن رنگ سرخ زده شده تا کارگران ؛ انقالب پرولتریۀيست عليااسلحه

 . فريبده راديکال را ب
 برقرار ،پنداريم که کسانی که مايل به نابودی سرمايه داری ما چنين می

ه  انقالب روسيه بۀوسيله بر مبنای اصولی که بــ نمودن ديکتاتوری پرولتاريا 
 با ،باشند  می،اری به انضمام آمريکاد در کشورهای کنونی سرمايهــدست آمد 

 .شروط اساسی زيرين توافق دارند
اولين شرط برای يک ) کمونيست(که وجود حزب بلشويک   اينــالف 

 .باشد انقالب پيروزمند می
تواند وجود داشته  که در هر کشور فقط يک حزب بلشويک می  اينــب 

 که وحدت چنين حزبی پيوستگی و در نتيجه قدرت عملی باشد و نه بيشتر و اين
 .آن اهميت حياتی دارد

 شهر تشکيل ی اصلی انقالب سوسياليستی را پرولتارياۀکه مهر  اينــج 
 .ميدهد

که حزب کمونيست قادر است انقالب پرولتری را به سرانجام   ايند ــ
را در يک قيام   و يا حداقل اکٽريت آنطبقۀ کارگرکه تمام   هنگامی،رساند

 .ری نمايداری رهبد ضد دولت سرمايهرمسلحانه ب
 حزب و ئیکه موفقيت انقالب بستگی بسيار زيادی به توانا  اين ــه

 وسيع دستجات و طبقات ديگر استٽمار هاىپرولتاريا برای متحد شدنشان با توده
ن ئي ميانه حال پاۀ طبقه، اول دهقانان استٽمار شدۀ در درج، اهالیۀشده و ستمديد

 .ن ستمديده و غيره داردا روشنفکر،شهرها
که اعتماد بين رهبری حزب و اعضاء حزب يکی از شرايط اساسی   اينــو

که بی پايه و اساس   هنگامیــ و عدم اعتماد به رهبری بلشويک ؛برای پيروزی
 . تضعيف نمودن انقالب استۀ نشانــاست 

که فقط يک انترناسيونال کمونيستی که احزاب کمونيست جهان را   اينــز 
 . وجود داشته باشدتواند  می،رهبری ميکند

 ضد اتحاد جماهير شورویبر  واقعی بود و ،توان انقالبی که نمی  اينــح 
 ۀترين دستاورد پرولتاريای جهانی و نمون که اتحاد شوروی بزرگ  از آنجائیــ

 . مبارزه نمود ــساختمان سوسياليسم است
ر داشت که بايد به خاط. بگذاريد به تعريفی که استالين بيان داشته باز گرديم

را در زمانی بيان داشت که ترتسکيسم تازه شروع به سرپيچی نموده  استالين آن
که تعريف ترتسکيسم در آن آمده است در " ترتسکيسم يا لنينيسم "ۀمقال. بود
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ست که چگونه استالين در  ا باورنکردنیواقعًا.  منتشر گرديد١٩٢٤نوامبر 
 ،ن بزرگ انقالب جلوه ميکردکه ترتسکی هنوز به عنوان يک قهرما هنگامی

 .ماهيت و سرنوشت ترتسکی را مشاهده نموده بود
 :ت ترتسکيسم طبق نظر استالين چنين استشخصًام
 

" انقالب پی در پی"که ترتسکيسم تئوری به اصطالح  اول آن» 
است که نام ديگريست برای تئوری عدم امکان ساختمان سوسياليسم 

سکيسم يعنی عدم اعتماد نسبت به که ترت دوم اين. در اتحاد شوروی
 به خشونت آن در مقابل عناصر ، به وحدت آن،همبستگی حزب

 هاهم زيستی انقالبيون و اپورتونيست"اپورتونيست که خود به تئوری 
سوم . انجامد می"   داخلی يک حزب واحدیها و دسته بندیهاو گروه

ش در  کوش،که ترتسکيسم يعنی عدم اعتماد به رهبران بلشويسم نآ
  «.بدنامی و لکه دار کردن نام آنها

 
 :استالين با تيز بينی خاصی خطر ترتسکيسم را چنين نمايان ساخت

 
که ترتسکيسم بنا بر  خطر ترتسکيسم در چه نهفته است؟ در اين» 
 تمام شرائطی را که محور تجمع عناصر ضد ،ی درونی آنامحتو

 ،لتاريا را دارند ديکتاتوری پروۀپرولتر که سعی در تضعيف و تجزي
يد تا به افتخارات بلشويسم آ اکنون ترتسکيسم به جلو می. باشد دارا می

 .انقالب اکتبر ص ( «.را تخريب نمايد لجن پراکنی کند و اساس آن
 ) چاپ انگليسی٩٤

 
ت ذکر شده شخصًا سال بعد، م٦  ترتسکيسم درۀاستالين برای تعريف دوبار

که به وسيلۀ اى  با خصوصيات اوليههک اهعمليات ترتسکيست. را تکامل داد
 به ١٩٢٤ که استالين در سال  راچيزی. استالين ذکر شده بود، تطابق داشت

    آمدصورت عمل واقعی دره  ب،الت پيش بينی کردحتمًاعنوان گرايش و ا
را  و آن" اساس ترتسکيسم چيست؟" نمود سئوال ١٩٢٠استالين در سال 

 : نمودصورت زيرين ارزيابیه ترکيبی ب
 

 قبل از هر چيز در نفی امکان ساختمان ، ترتسکيسمۀريش» 
  نيروهایۀوسيله  ب،سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

 اين به چه معنی است؟.  کارگر و دهقانان کشور ما نهفته استطبقۀ
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 کمکی از طرف انقالب ، نزديکۀست که اگر در آيند ابدين معنی
 ما بايد به بورژوازی تسليم گرديده و راه را پيروزمند جهانی نرسد

 در نتيجه ما ،يمنمائيک هموار دموکرات ــبرای يک جمهوری بورژوا 
 ارزيابی بورژوازی مبنی بر عدم امکان ساختمان سوسياليسم ،در اينجا

در " انقالبی "هاىپردازی لهم جۀدر کشور خودمان را که به وسيل
 . در مقابل داريم، شده استمورد پيروزی انقالب جهانی پوشيده

اصلی دهقانان هاى  جلب تودهامکانترتسکيسم در نفی  ريشۀ ثانيًا
  .به طرف ساختمان سوسياليسم در دهات نهفته است

 به اندازه طبقۀ کارگرست؟ بدين معنيست که  ااين به چه معنی
 جهت از کشت تغييرباشد تا دهقانان را برای  کافی نيرومند نمی
 و اين.  رهبری نمايد،دنبال خود کشيدهه اشتراکی بشخصی به روش 

 طبقۀ کارگر به کمک ، نزديک پيروزی انقالب جهانیۀکه اگر در آيند
 در ، دهقانان سيستم بورژوازی قديم را دوباره احياء خواهند کرد،نيايد

 و موقعيت ديکتاتوری ئی تواناۀنتيجه ما در اينجا با افکار بورژوا مابان
طرف سوسياليسم که با جمالت ه  رهبری دهقانان بپرولتاريا برای

 . روبرو هستيم،در مورد انقالب جهانی پوشانده شده است" انقالبی"
ديسيپلين محکم و آهنين نياز  ترتسکيسم در نفی ۀو باالخره ريش

 فراکسيونی در حزب و اعتراف هاى آزادی گروهتأييددر حزب و در 
 هابرای ترتسکيست. ست نهفته ا،به لزوم تشکيل حزب ترتسکيست

 بلکه ، نه يک حزب متحد،حزب کمونيست اتحاد شوروی بايد
 با تشکل مرکزی خود و نشريه و ها از دستجات و گروهاىمجموعه

ست؟ بدين معناست که به دنبال آزادی  ااين به چه معنی. غيره باشد
 بايد آزادی احزاب سياسی در درون ، سياسی در حزبهاىگروه

در نتيجه ما با .  بورژوازیدموکراسی يعنی ،کشور معمول گردد
 فراکسيونی در حزب که آزادی احزاب هاىگروه"درخواست آزادی 

 به همراه دارد روبرو هستيم  راسياسی در کشور ديکتاتوری پرولتاريا
تقويت سيستم "و " ون حزبر ددموکراسی" در زير عنوان  همگیکه

جلد دوم چاپ . سمي لنين–استالين  ( «.پوشانده است" رهبری حزب
 )٣٩٣ ــ ٣٩١ .انگليسی ص

 
نفی امکان ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی سوسياليستی فقط 

 را نابود گردانده و اشتياق آنان  اطمينان آنان،يوس نمودهأتواند کارگران را م می
 فقط ميتواند باعٽ دلسردی  دهاتنفی ساختمان سوسياليسم در. را خاموش نمايد

يف ع تضها کوالکۀ مبارزاتشان را بر علي،ير و ميانه حال گشتهدهقانان فق
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 رهبران انقالب و ۀ و حزب آن به مٽابطبقۀ کارگررا به   اطمينان آنان،نموده
نفی لزوم ديسيپلين آهنين در حزب فقط . ست گرداند ُس،سازندگان سوسياليسم

 ديکتاتوری ۀترين اسلح ميتواند نقض ديسيپلين را تشويق نموده و در نتيجه قوی
را  آنان) ١٩٣٠در (پرولتاريا را تضعيف گرداند و به همين دليل بود که استالين 

 ، گروه ضد انقالبی که با کوشش فراوان، ضد شوروی،ضد پرولتری"
 )٣٩١ .همانجا ص( ناميد  "کنند بورژوازی را از امور حزب با خبر می

امروزه . ميکندبرای بورژوازی اکتفا ن" جاسوسی"امروزه ترتسکيسم به 
ترتسکيسم مرکز تجمع دشمنان اتحاد شوروی و انترناسيونال کمونيستی 

 در  پرولتارياترتسکيسم نه تنها سعی در نابود نمودن ديکتاتوری. باشد می
ی که خواهان ئچنين خواهان از هم پاشاندن نيروها نمايد بلکه هم روسيه می

 .اشدب  نيز می،ديکتاتوری پرولتاريا در تمام جهانند
 
 

*   *  *  
 

 انجام ، بر طبق تقسيم بندی استالين،ترتسکيسم" تشخصًام"تشريح ما از 
 در اياالت هادانيم چند بخش نيز راجع به فعاليت ترتسکيست الزم می. گيرد می

 .   به آن اضافه نمائيم، جهانۀمتحده و بقي
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 فصل چهارم
 سوسياليسم در يک کشور

 
 
 

 هاىکشور اساس تمام نظرات وسياستنفی امکان سوسياليسم در يک 
 .اين افکار خود از دو شرط اصلی تشکيل شده است. باشد ترتسکيسم می

که انقالب   مادامی، رد امکان پيروزی انقالب پرولتری در يک کشورــ١
 . ج نگرفته باشدضدر يک يا چند کشور ديگر ن

 درآنجا که انقالب پرولتری  در کشوری، رد امکان ساختمان سوسياليسمــ٢
 .که انقالب در چند کشور ديگر پيروز نشده باشد  زمانیــگرفته 

اين بر خالف حقايق تاريخی و مخالف تمام اساس درک لنينيستی از انقالب 
 .باشد پرولتری می

 .بگذاريد با دومی شروع کنيم
اری يعنی د کنونی سرمايهۀدرک لنينيستی انقالب پرولتری از تحليل مرحل

صفات . گيرد سرچشمه می" اریدنابودی سرمايه" زوال و ۀحل مر،امپرياليسم
 : اری از ديد لنينيسم چنين استد امپرياليستی سرمايهۀ مرحلۀمشخص
 
 صدور ،اری پيشرفتهد در کشورهای سرمايه مالیۀتسلط سرماي) ١(

سرمايه به کشورهای عقب مانده که منبع مواد خام را تشکيل ميدهند و فشار 
 . یمطلق اليگارشی مال

 
پيدايش " مالی و تعدی مستعمراتی تا حد ۀ سرماي" نفوذۀحوز"رشد ) ٢(

 مشتی ۀسيستم وابستگی مالی جهانی به ستم مستعمراتی اکٽريت مردم  به وسيل
 ". از کشورهای پيشرفته

 
را   که نواحی جهانئی سرسخت بين کشورهاۀاجتناب ناپذيری مبارز) ٣(

 مبارزه برای ؛باشند خود می" سهم"تن که در صدد گرف در دست داشته و آنانی
 .تقسيم مجدد  جهان

 
 ۀشدت يافتن بحران مبارز" امپرياليسم باعٽ ۀ ذکر شدۀاولين مشخص

 يعنی نيروی ، داخلیهاىاری و تشديد پايهدانقالبی در کشورهای سرمايه
تشديد بحران " دوم به ۀ مشخص."گردد می" مادر"پرولتاريا در کشورهای 
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 ۀرهای مستعمراتی و فزونی عناصر ضد امپرياليسم در جبهانقالبی در کشو
اجتناب " سوم شامل درک ۀمشخص." انجامد  مستعمراتی میۀ يعنی جبه،خارج

ناپذيری جنگ تحت سيستم امپرياليسم وناگزيری وحدت ميان انقالب پرولتری 
ب  متحد جهانی انقالۀ ايجاد جبهنتيجتًا و ،در اروپا و انقالب مستعمراتی در شرق

 .باشد می"  امپرياليسم جهانیۀبر عليه جبه
 ؛"ارید سرمايهۀ باالترين مرحلۀامپرياليسم به مٽاب" ،رجوع شود به لنين(
 ). انترناسيونال کمونيستیۀ برنام،"اصول لنينيسم "،استالين

آنچه که از اين تحليل نتيجه ميشود اين است که يک اقتصاد سيستم 
 و اين ؛ يک واحد پيوسته بودهۀدهند ه نشانامپرياليستی جهانی وجود داشته ک

گردد و انقالب  خود توسط تضادهای درونی آن از هم پاشيده و منفجر می
 زيرا که ، عقب مانده نيز رشد ميکندتقريبًا حتی در کشورهای ،پرولتری همه جا

را داشته و ممکن است زنجير جهان امپرياليسم را  طور کلی آمادگی آنه سيستم ب
 .ترين نقطه از هم بگسلد در ضعيف

بيند و پيروزی   يک واحد پيوسته میۀاين نظريه که امپرياليسم را به مٽاب
 اساس درک ، اين پديده نويد ميدهدۀترين نقط انقالب پرولتری را در ضعيف

 در يک بدين معنی که انقالب پرولتری ابتدا ناچارًا. باشد انقالب پرولتری می
 خود انقالب خود را به ۀرهای ديگر هم به نوبکشو. کشور انجام خواهد گرفت
ولی اساس امر اين است که انقالب در کشوری که . سرانجام خواهند رساند

 انجام خواهد ،امپرياليسم بداليل گوناگون تاب مقاومت نيروهای انقالبی را ندارد
 . پذيرفت

  بايد آن، باشد داشتهئیاينها همه الفبا بود و هر کسی که با اساس لنينيسم آشنا
 . ترتسکيسم نفی ميشودۀوسيله  ولی اين خود ب،را بداند

رشد ناموزون " تئوری لنينيستی در مورد ۀ خود را عليۀترتسکی مبارز
 ۀرا در مرحل" اریدرشد ناموزون سرمايه"لنين . جهت داد" اریدسرمايه

نفی  همين جمع بندی لنين را دقيقًا و ترتسکی ،امپرياليسم اجتناب ناپذير دانست
 .  آن به مبارزه برخاسته بودۀکرد و بر علي می

رشد ناموزون سرمايه داری چيست؟ استالين که پس از لنين بيش از هر 
 ،فرد ديگر در تکامل تئوری لنينيستی امپرياليسم و انقالب جهانی شرکت داشت

 :شکل زيرين بيان ميکنده را ب آن
 

 کشورها اری در اين نيست که بعضیدرشد ناموزون سرمايه» 
 رشد ناموزون به معنی ،تر از ديگرانند از نظر اقتصادی پيشرفته

 چرا که اين ،باشد اری نيز نمید متفاوت رشد کشورهای سرمايهۀدرج
هم سطح شدن .  در عصر کنونی رو به کاهش است، تفاوت رشدۀدرج
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 است که اىتلف پروسهخ پيشرفت اقتصادی کشورهای مۀاختالف درج
اری عقب مانده تا به د زيرا کشورهای سرمايه،تهميشه در جريان اس

منظور رسيدن و سبقت از سطح کشورهای پيشرفته در حال تالش و 
اری بدين معنی نيست دچنين رشد ناموزون سرمايه هم. باشند تقال می

حاتی بتوانند به سطح اصًالراه انداختن ه  از طرق بئیکه کشورها
امکان چنين جهشی در . ندکشورهای ديگر رسيده و بر آنها پيشی گير

 ولی در عصر ،توانسته وجود داشته باشد زمان ما قبل امپرياليسم می
 .امپرياليسم چنين امکانی موجود نيست

  « امپرياليسم چيست؟ۀپس رشد ناموزون در مرحل
 

 : استالين ميگويد
 

 امپرياليسم به معنی رشد ۀقانون رشد ناموزون در مرحل» 
 خارج کردن سريع ، در رابطه با ديگران بعضی از کشورهااىمرحله

 ۀ تقسيم دوبار،بعضی از کشورها توسط ديگران از بازارهای جهان
 ، تصادمات و حوادٽ نظامیۀوسيله  تقسيم شده بقبًالجهان که 

 ۀ تضعيف جبه، امپرياليسمۀتر و حادتر شدن تصادفات در جبه عميق
اريای  امکان شکست اين جبهه توسط پرولت،اریدجهان سرمايه

"  امکان پيروزی سوسياليسم در کشورهای جداگانه،کشورهای جداگانه
 )٥١٥ چاپ روسی ص ، اپوزيسيونۀ دربار،ژوزف استالين(
 

اياالت "که شعار  در آغاز جنگ زمانی، ١٩١٧دو سال قبل از انقالب 
را رد کرد   لنين آن، پيشنهاد شدها بعضی از بلشويکۀوسيله ب"  اروپاۀمتحد

لنين معتقد . ن شعار به مفهوم عدم امکان سوسياليسم در يک کشور بودزيرا که اي
 اروپا غير ممکن و يا ارتجاعی ۀ اياالت متحد،اریدبود که در شرايط سرمايه

 ،بر طبق نظر لنين. باشد بوده زيرا که به معنی توافق بر تقسيم مستعمرات می
 هانی و آزادی مليتفرم دولتی فدراسيو) و نه فقط اروپا( جهانی ۀاياالت متحد

که در ارتباط با پيروزی کامل کمونيسم و   تا آنجائیــرا   آنهابوده که کمونيست
 :لنين ميگويد.  مربوط به سوسياليسم ميداندــ باشد میزوال کل دولت 

 
 جهان به سختی ۀ شعار اياالت متحد، يک شعار جداگانهۀ به مٽاب»

و در ٽانی ممکن ، خلوط شده با سوسياليسم ماوًال زيرا که ،صحيح بوده
است به غلط چنين تفسير شود که پيروزی سوسياليسم در يک کشور 
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چنين ممکن است يک   هم،)کيد از نويسندهأت (.مجزا غير ممکن است
  «.وجود آورده درک ناصحيح از ارتباط چنين کشوری با ديگران ب

 
 :طور واضح ميگويده  لنين سپس ب

 
اری د سياسی قانون مطلق سرمايهاقتصادی و" ناموزون"رشد » 

بنابراين پيروزی سوسياليسم ابتدا در چند ). کيد از نويسندهأت (باشد می
. باشد اری مجزا امکان پذير میدو حتی يک کشور سرمايه

اران و د با سلب مالکيت از سرمايه، پيروز آن کشوریپرولتاريا
 جهان  بقيهۀ بر علي،جانشين ساختن توليد سوسياليستی به جای آن

 ، طبقات محروم ديگر کشورها را به خود جلب کرده،سرمايه برخاسته
اران در ميان آنها قيام به پا کرده و در صورت لزوم د سرمايهۀبر علي

 استٽمارگر هاى طبقات و دولتۀحتی به جنگ مسلحانه بر علي
فدراسيون آزاد کشورها در دوران سوسياليسم  "زيرا که."پردازد می

 ۀ سوسياليستی عليهاى سخت و پيگير جمهوریۀ مبارزبدون کم و بيش
کليات ، لنين. ای. و ( «.باشد  عقب مانده امکان پذير نمیهاىدولت
 ).٢٣٣ــ٢٣٢ . ص،١٨ جلد ، چاپ روسی،آٽار

 
 امپرياليسم را ۀاری در مرحلدترتسکی رشد ناموزون کشورهای سرمايه

که امپرياليسم به  ی بر آن او کل تحليل لنينيستی امپرياليسم را مبن،نفی ميکند
ش اترين نقطه را بايد در ضعيف که آن  يک واحد پيوسته عمل ميکند و اينۀمٽاب
او گمان ميکند که تضادهای .  رد ميکند، انقالب پرولتری از هم گسستۀوسيله ب

 امپرياليسم در ۀچنان حاد نيست که شکستن جبه داخلی و خارجی امپرياليسم آن
کند که نيروهای انقالب پرولتری  او گمان می. ذير باشديک کشور جدا امکان پ

 امپرياليسم در يک کشور مجزا ۀقدر کافی مقتدر نيستند تا قادر به شکستن جبهه ب
ش که با جمالت انقالبی سرپوش گذارده ابنابراين خصلت تسليم طلبی. گردند
يشنهاد  انقالب در يک کشور با پشتيبانی انقالب کشورهای ديگر را پۀ ايد،شده

 اين حقيقت را نفی نميکند که او به کارگران کليه اى ليکن چنين نظريه،ميدهد
 حتمًا شما ، انجام دهيدئیتوانيد انقالب را به تنها شما نمی ":گويد کشورها می

 اگر در جای ؛ صبر کنيد تا ديگر کشورها نيز شروع کنند،شکست خواهيد خورد
 به اساسًا اين نظريه ــ." ه فنا خواهيد بود شما محکوم ب،ديگری انقالب بر پا نشده

 .باشد مانند رد امکان هر گونه انقالب در کل می
 ولی ،گر چه هنوز تمام نشده بود) ١٩٠٥ــ١٩٠٦(انقالب اول روسيه 
 همراه با لنين ها بدين خاطر بلشويک،را گواهی ميداد ظواهر امر غروب آن
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رگری را از ضربات ارتجاع  کاهاىکردند تا سازمان حداکٽر سعی خود را می
 حداکٽر کوشش خود را در بررسی هاکه بلشويک  زمانی؛محفوظ نگاه دارند
 تجزيه و تحليل نيروهای انقالب و شناخت داليل شکست ،حوادٽ موجود

 انقالبی جديد که ۀ مردم را برای مبارزۀنيروهای انقالبی و آماده کردن تود
کار ه  ب،نقالب در دستور کار بود به خاطر برآورده نشدن اهداف ا،الزامًا
 درست در همين زمان بود که ترتسکی با ارزيابی زيرين قدم به پيش ــبردند  می
  :نهاد

 
طبقۀ  ، اروپاایريابدون حمايت مستقيم دولتی از طرف پرولت» 
 ۀس حکومت نگهداشته و سلطأتواند خود را در ر  روسيه نمیکارگر

در اين . ی سوسياليستی بدل سازدموقتی خود را به ديکتاتوری طوالن
 ،لئون ترتسکی ( «.تواند شک و ترديد داشت  هم نمیاىمسئله لحظه

 )٢٧٨ . ص، ١٩٠٦ ،چاپ روسی" انقالب ما"
 

گويد که حتی اگر  گويد؟ او به کارگران می ترتسکی در اين بيانيه چه می
 حفظ  قادر به، خود را در تصاحب قدرت حکومت يابند،التحتمًابرحسب وقوع ا

کند که آنها محتاج به حمايت دولت پرولتری  او ادعا می. آن قدرت نخواهند بود
در غياب . باشند  می، يعنی پرولتاريای اروپا که قدرت را بدست گرفته،اروپا

کارگران  و اقدام ــچنين پشتيبانی پيروزی انقالب در روسيه غير ممکن بوده 
 که ماهيت های با منشويکترتسک. فايده بود روسيه برای غصب قدرت بی

 ، کهنهۀاری را رد کرده و هنوز با تکيه به عقيدد فعلی سرمايهۀامپرياليستی مرحل
اری د سرمايهۀکه جنبش انقالبات پرولتری بايد در کشورهای پيشرفت مبنی بر اين

 رشد ناموزون هاترتسکی همراه با منشويک.  سازش کرد،تر باشد قوی
تواند   اين واقعيت است که چرا جنبش انقالبی میۀاری را که نشان دهنددسرمايه

 در کشورهای الزامًا و آن ــتر است  که زنجير امپرياليسم ضعيف در آنجائی
 .گرفت تر باشد را در نظر نمی  قویــاری نبوده د سرمايهۀپيشرفت
کنيد جواب ترتسکی به تئوری لنين در مورد  چه در زير مالحظه می آن

در سال "  صلحۀبرنام "ۀرا در جزو او آن. باشد اری میدرشد ناموزون سرمايه
 در کليات خود چاپ کرده که ١٩٣٤وی اين نوشته را دوباره در .  نوشت١٩١٧
 .دانسته است را صحيح می  هنوز آنظاهرًا

 تقريبًاکه " اروپا "ۀ تاريخی بر ضد شعار کشورهای متحدۀيگانه نظري
 ــارگان بلشويکها (سوئيسی " راتدموکسوسيال  "ۀ درروزنام،واضح بيان گشته

 :در جمالت زيرين فرموله گرديده) نويسنده
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 اریدسياسی قانون مطلق سرمايه رشد ناموزون اقتصادی و"»  
طور نتيجه گرفته  از اينجا اين" دموکراتسوسيال  "ۀروزنام ."ستا

است که پيرزوی سوسياليسم در يک کشور ممکن بوده و الزم نيست 
 به ايجاد کشورهای اىتاريا را در هر کشور جداگانهديکتاتوری پرول

اری در داين مسئله که رشد سرمايه.  اروپا مشروط کردۀمتحد
.  غير قابل انکاری استۀ البته ايد،کشورهای مختلف ناموزون است

اری دسطح سرمايه. ن استو بسيار ناموز،ولی خود اين ناموزونی
 ،اما نسبت به آفريقا. يست يا فرانسه يکسان ن، آلمان اطريش،انگلستان

اری هستند که در دسرمايه" اروپای" آن ۀآسيا تمام اين کشورها نمايند
اين فکر که هيچ کشوری . باشند شرف انجام انقالبات اجتماعی می

 فکری است بسيار ، خود منتظر کشورهای ديگر باشدۀنبايد در مبارز
 فعاليت ۀدواضح که تکرار آن از اين جهت الزم و مفيد است که اي

 انتظار بدون عمل بين المللی ۀهمگون بين المللی جای خود را به ايد
 ملی آغاز ۀ خود را بر زمينۀ مبارز،ما منتظر ديگران نشده. ندهد
 اطمينان داريم که ابتکار ما بر کامًالدهيم و ما  کنيم و ادامه می می

  اين ولی اگر احيانًا،ممالک ديگر تاٽير بسزائی خواهد داشتۀ مبارز
 تاريخ و هم نظريات ۀکه هم تجرب طوری وقت همان  آن،طور نشد

 انقالبی ۀ روسي برای اين تصور که مٽًالــتئوريک شهادت ميدهند 
که  خواهد توانست در مقابل اروپای محافظه کار استقامت کند و يا اين

اری باقی دطور منفرد در دنيای سرمايهه تواند ب آلمان سوسياليستی می
 چاپ ، منتخبات آٽار،لئون ترتسکی ( «.اميدی در ميان نيستبماند 
 )٩٠ــ٨٩ . ص، بخش اول، جلد سوم،روسی

 
ترتسکی . گردد توجه کنيد که تمام نقل قول باال به يک جمله ختم می

 ۀبر عليه شعار اياالت متحد"  تاريخی کم و بيش کنکرتۀنظري"گويد تنها  می
 فقط در يک جمله ، در يک کشور رااروپا و امکان پيروزی انقالب پرولتری

 ۀکلی تئوری لنينيستی امپرياليسم به مٽابه ترتسکی ب. توان خالصه نمود می
تئوری لنينيستی انقالب برای . کند اری را نفی مید زوال و مرگ سرمايهۀمرحل

 ۀکه کشورهای اصلی اروپا آماد او با اشاره به اين. او وجود خارجی ندارد
چيزی را که . گذارد  رشد ناموزون اقتصادی را کنار میۀئلباشند مس انقالب می

 آلمان و يا فرانسه از ، اطريش،گيرد تضادهای ميان انگستان او در مد نظر نمی
 نفوذ آنان از طرف ۀيک طرف و تضادهای ميان کشورها و مستعمرات و منطق

 ۀجبهدر نظر او انقالب ناشی از نتايج اين تضادها و شکاف در . باشد ديگر می
زمان و  طور همه در نظر او انقالب ب. امپرياليست در اين و يا آن کشور نيست
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 اتفاق اصًال و يا ،افتد زمان در کشورهای پيشرفته اتفاق می  همتقريبًايا 
گيرد مسلم است که از نظر  که انقالب بدين شکل انجام نمی از آنجائی. افتد نمی

در نظر گرفته شود که اين نوشته در بايد . ترتسکی امکان انقالب وجود ندارد
 ،ترتسکی معتقد بود.  هفت سال بعد از انقالب اکتبر چاپ شده است،١٩٢٤سال 
در مقابل " خود را پايدار"تواند  فايده است که فکر کنيم انقالب روسيه می بی

 .اروپای محافظه کار نگهدارد
 که پرولتاريای اين حقيقت". باشد خيانت بر واقعيت می"اين به قول استالين 

اری توانست هفت سال قدرت را د اروپای سرمايه روی در رواتحاد شوروی
 مبنی بر پيروزی ،حفظ کند بايد هر فردی را در مورد صحت تئوری لنينی

اما آيا حقايق تاريخی برای . انقالب سوسياليستی در يک کشور قانع کرده باشد
 عدم امکان ۀتئوری نفی شدترتسکی مفهومی دارند؟ او حتی تا به امروز به 

 .سوسياليسم در يک کشور چسبيده است
 در مورد انقالب سوسياليستی در يک کشور صحبت هاکه لنينيست وقتی

شوند و   کشورهای ديگر نمیۀکنند آنها منکر پشتيبانی انقالبی از طرف تود می
 هاىاين امر مسلم است که بدون پشتيبانی از ديکتاتوری پرولتاريا که توسط خلق

 اتحاد شوروی قادر به نگه داری خود ،اری اعمال ميشوددکشورهای سرمايه
 کشورهای هاىاما اين پشتيبانی از ديکتاتوری پرولتاريا توسط خلق. نيست
ممکن است . باشد  اين خود يکی از تضادهای امپرياليسم می؛اریدسرمايه

ران و ديگر  ولی کارگ،اری مناسب نباشدداوضاع انقالبی در کشورهای سرمايه
 درک انقالبيشان به اين حد رسيده ۀ زحمتکش و استٽمار شونده درجهاىتوده

است که دريابند ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی سوسياليستی 
 ۀند که بر علياترين دستاورد دنيای پرولتری بوده و قاطعانه مصمم بزرگ

 به مبارزه ،رگران کشورهای خودشان به خاطر دفاع از مهد کاهاىامپرياليست
از طرف ديگر تئوری لنينيستی منکر خرد شدن ديکتاتوری پرولتاريا . برخيزند

ل حتمًاگرچه اــ  اعمال متشکل امپرياليسم نبوده ۀوسيله در يک کشور مجزا ب
 هاى روزبروز بر اٽر پيشرفت اتحاد جماهير شوروی و جنبشاىچنين حمله

 ،يبخش در مستعمراتئ رهاهاى جنبشاری به انضمامدانقالبی در دنيای سرمايه
باشند از خود  که انقالبی می  از آنجائیهاولی لنينيست. رو به کاهش است

 موفقيت آميز عليه دولت ۀکه امکان حمل  زمانی،در شرايط انقالبی: پرسند می
 حزب ۀ پرولتاريا وجود دارد وظيفۀل غصب قدرت به وسيلحتمًااری و ادسرمايه

ه  کارگران در چنين شرايطی بۀگويند وظيف  میهاستپرولتری چيست؟ لنيني
ن ييگويند که کارگران بايد اول تع  میهاترتسکيست. باشد دست گرفتن قدرت می

 اگر چنين ؛کنند آيا امکان انقالب در چندين کشور ديگر وجود دارد يا خير
در حقيقت . دست بگيرنده امکانی وجود ندارد کارگران نبايد قدرت را ب
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ترتسکيسم سعی ميکند که پرولتاريا را خلع .  هستند پرولتری انقالبيوناهلنينيست
چگونه ترتسکی . سالح کرده و نگذارد که از اوضاع انقالبی بهره برداری کند

ميتواند موجوديت اتحاد شوروی را انکار کند؟ آيا پرولتاريای روسيه به رهبری 
دست ه  قدرت را ب١٩١٧حزب بلشويک در مقابل اروپای محافظه کار در اکتبر 

 آيا اين انقالب در يک کشور اتفاق نيفتاد؟ آيا کارگران قدرت خود را ؟نگرفت
 . سال حفظ ننمودند؟هاىبرای سال

اما برای . تواند اين واقعيت را که در مقابل اوست ناديده گيرد ترتسکی نمی
ند که از تئوری اصلی خود مبنی بر عدم امکان انقالب سوسياليستی پيروزم اين

در نظر او .  او حقايق را به غلط تعبير ميکند،در يک کشور مجزا دفاع کند
که  که در اتحاد شوروی وجود انقالب سوسياليستی واقعی نبوده و کاری چيزی

 .در اتحاد شوروی در شرف انجام است ساختن سوسياليسم نيست
 او چنين ١٩٢٣در سال "  صلحۀبرنام "ۀ چاپ جديد جزوۀدر ضميم

 :دنويس می
 

 جمهوری ۀ پنج سالتقريبًا ۀشايد بعضی از خوانندگان تجرب» 
چندين بار " برنامۀ صلح"که در  شوروی ما را دال بر رد ادعائی

تواند در چهار  که انقالب پرولتاريا نمی تکرار شده بود و بر آنست
ولی چنين نتيجه گيری بی اساس .  بگيرند،ديوار يک کشور انجام گيرد

  کشورهم  آن، که دولت کارگری در يک کشوراين واقعيت .است
 گواه عظمت نيروی ، در مقابل تمام عالم بر پا مانده است،عقب مانده

تر  تر و متمدن  که در ممالک مترقیئی نيرو،باشد پرولتاريا می
که  ولی با اين. را خواهد داشت که اعجاز کند  قابليت آنديگری حقيقتًا

 يک دولت بر پا نگه ۀ به مٽابما از نظر سياسی و نظامی خود را
 حتی به ،يما سوسياليستی موفق نگشتهۀيم معذالک به ايجاد جامعاداشته

 ئیکه در بقيه کشورهای اروپا مادامی. يمااين مرحله نزديک هم نشده
رشد تجرد ه  ما در مبارزه ب،ازی استوحاکميت در دست بورژ

اری دهاقتصادی خويش مجبوريم در تالشی سازش با دنيای سرماي
 در هاتوان با اطمينان گفت که اين سازش  در عين حال می؛باشيم

 فالن يا بهمان زخم ۀتواند برای معالج بهترين صورت خود می
 اما رونق ، به جلو به ما کمک کنندئیهااقتصادی و يا برداشتن قدم

اقتصادی سوسياليستی در روسيه فقط پس از پيروزی پرولتاريا در 
 ،لئون ترتسکی ( «.اروپا امکان پذير خواهد بودترين کشورهای  عمده

 ).٩٣ــ٩٢( . ص، چاپ روسی، بخش اول، جلد سوم،کليات آٽار
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بدين طريق ترتسکی موفقيت انقالب پرولتری در روسيه را مخدوش 
 روی ادعا انباشت ميکند تا اينه او در اشتباه محض است ولی ادعا ب. سازد می

کارگران در اتحاد جماهير شوروی قدرت را .  خود را بپوشاندۀکه خطای اولي
 توانست خود را در مقابل کامًال در دست نگهداشته و انقالب پرولتری کامًال

 اما از آنجا که حق هميشه بايد به جانب ترتسکی ،دشمنان جهانی پايدار نگهدارد
 اين انقالب است که هميشه راه خطا را ، پس بنابراين به نظر او،باقی بماند

" در بيشتر کشورهای مهم اروپا"چون بدون پيروزی پرولتاريا . مايدپي می
که در روسيه ساخته  بنابر اين چيزی. توان در روسيه سوسياليسم ساخت نمی

 .شده سوسياليسم نيست
که او اعالن   زمانی، ١٩٣٥  چنان نوشت و در سال ١٩٢٣او در سال

 :نويسد ن می چني،ميرود" بحران عمومی"سوی ه ميکند اتحاد شوروی ب
 

که در شرف " بحران عمومی"حرکت تبديل بحران سياسی به » 
 عليرغم ــخود را در اين واقعيت متبلور ميسازد که  پيدايش بوده و

 هاىترين پيشرفت  توده و بزرگۀوسيله صرف انرژی فراوان ب
 دستاوردهای اقتصادی نازل باقی مانده و اکٽريت مردم ؛تکنولوژی

ترور  "،لئون ترتسکی ( «.گذارنند ا میزندگی نکبت باری ر
 )١٢ .ص ،١٩٣٥ ،"فوکير

 
برای اٽبات عدم . يماتا اينجا ما به اساس روش ترتسکی برخورد کرده

امکان سوسياليسم در يک کشور او سعی ميکند نشان دهد که دستاوردهای اتحاد 
برای تقويت عملی . باشد  بر عکس ساختمان سوسياليسم میکامًالشوروی 

 او ضد انقالبيون را سردستگی کرده و تالش در وارد آوردن ضربه ،شاهنظري
 .به پيکر ساختمان سوسياليسم و ويرانی اتحاد شوروی ميکند

 . ترتسکی برای هميشه به نظريات خود وفادار خواهد ماند
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 فصل پنجم
 انقالب و دهقانان

 
 
 

ک کشور به غلط آن تئوری زيرکانه در مورد عدم امکان سوسياليسم در ي
 همانند ديگر ،اين عبارت نيز. خوانده شده است" انقالب پی در پی"به نام 

 عکس دقيقًا. باشد  گول زننده می،کار برده شدهه  ترتسکی بۀوسيله عباراتی که ب
انقالب پی در . "مفهوم مارکسيستی انقالب پی در پی در تئوری وی نهفته است

که چرا انقالب در يک کشور عليرغم  ترتسکی تالشی است در شرح اين" پی
جواب .  از درون محکوم به فناست،که از خارج مورد تالشی قرار نگيرد اين

 سوسياليستی در درون کشوری ترتسکی اينست که پرولتاريا متحدی در انقالب
 ۀترتسکيسم کوشش ميکند ٽابت کند تود.  ندارد، به ٽمر رسيدهکه در آن انفالب

 به اجبارًا و در نتيجه انقالب در يک کشور مجزا ،بی نبودهدهقانان نيروی انقال
 ،باشد  که شامل دهقانان نيز می،دست نيروهای ضد انقالبیه شکست ب

. که از انقالبات پيروز در کشورهای ديگر کمک برسد انجامد مگر اين می
ترتسکی مبين عدم اعتماد به قابليت پرولتاريا در " انقالب پی در پی"بنابراين 

 .باشد  عظيم طبقات ديگر استٽمار شونده و ستمديده میۀلب تودج
 ۀی همين نظر که پرولتاريا رهبر کلياتئوری مارکسيستی انقالب بر مبن

هژمونی پرولتاريا در .  بنا شده است،باشد استٽمار شوندگان و ستمديدگان می
طعه تبلور کالسيک آن در ق. باشد انقالب اساس درک مارکسيستی از انقالب می

کميتۀ درخواست به " تحت عنوان ١٨٥٠ از مارکس و انگلس در اىنوشته
 . آمده است،"ها کمونيستۀ اتحاديمرکزی

 در اروپا نوشته شده طبقۀ کارگردر آن سند که به اولين سازمان انقالبی 
 مانند ، مارکس و انگلس به وظايف حزب کارگران انقالبی در انقالب ملی،بود

 به عبارت ديگر ، در کشورهای مختلف اروپا اتفاق افتاده١٨٤٨انقالباتی که در 
نويسندگان با در نظر داشتن منافع .  اشاره ميکنند،انقالب عليه سيستم فئودالی

 يعنی انقالبی ،يکدموکراتکه انقالب بورژوا   و آگاهی کامل به اينطبقۀ کارگر
 هاىاستهتواند خو  هرگز نمی،وردآ وجود میه  بورژوازی را بدموکراسیکه 

 جدا و ئیصورت نيروه  با اين همه کارگران را ب،واقعی کارگران را به جا آورد
 کارگران را چنين وظايفآنها . ديدند مجزا از ديگر نيروهای انقالبی نمی

 :بندی کردند فرمول
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که   سپس زمانی؛ سيستم قديمۀ خرده بورژوا عليهاىدموکرات همراه با 
سنگر بندی کرده و قصد حاکم شدن در )  خرده بورژواهاىدموکرات(اولی 

.  خرده بورژواهاىدموکرات ۀ همراه با دهقانان فقير بر علي،کشور را ميکنند
 :دهد سند چنين ادامه می

 
 بورژوا هر چه زودتر مايل به ختم هاىدموکراتکه  در حالی» 

 هاانقالب بوده و با اين ديد که حداکٽر خواهان اين خواسته
 ما اين است که وظايف منافع و ،بوده) ورژوائی خرده بهاىخواسته(

ار از دار و زميندکه طبقات سرمايه انقالب را دائمی کرده تا اين
دست ه که پرولتاريا قدرت دولتی را ب  تا اين،قدرت بر کنار شده

 بلکه در تمام ،که وحدت پرولتاريا نه فقط در يک کشور  تا اين؛آورده
فت کرده باشد که رقابت ميان کشورهای پيشرو جهان به حدی پيشر

ن ييپرولتاريای آن کشورها پايان يافته و حداقل نيروهای توليدی تع
چيزی که ما خواهانيم نه . کننده دردست پرولتاريا متمرکز شده باشد

ه نابودی مالکيت خصوصی، نه کم  در مالکيت خصوصی بلکتغيير
نه بهبود دن طبقات، باالخره بلکه از ميان بر کردن تضاد طبقاتی،

 ،مارکس و انگلس ( «.باشد  نوين میجامعۀ موجود، بلکه ايجاد جامعۀ
 )٤٨٣ . ص، جلد هشتم،چاپ روسی،منتخب آٽار

 
طور که   آن،ما در اينجا به مفهوم انقالب پی در پی به بهترين وجهی

مارکس و انگلس .  روبرو هستيم،ندارا درک کرده مارکس و انگلس آن
 ۀ در مرحل توقف يعنی، خواهان قطع انقالب،ايپرولتار يعنی حزب ،گويند ما می

 يعنی ،ما خواهان انقالب پی در پی هستيم.  نيستيم،يکدموکراتانقالب بورژوا 
 از انقالب بورژوا ، بعدی سوق دهيمۀ انقالب را از يک مرحله به مرحل،که اين

موجود  ۀ از انقالبی که خواهان بهبود جامع،يک به انقالب سوسياليستیدموکرات
که قدرت در دست   از انقالبی،باشد  نوين میۀدنبال جامعه که ب بوده به انقالبی

ۀ که در آن پرولتاريا در تصاحب قدرت بوده و کلي بورژوازی است به انقالبی
 بی طبقه حرکت ۀ طبقاتی به يک جامعۀابزار توليد را ملی کند و از يک جامع

 طبقاتی به ۀب پی در پی از يک جامعمارکس و انگلس به تمايل به انقال. نمايد
يک دموکراتکه انقالب بورژوا   ولی مادامی،کنند  بی طبقه اشاره میۀيک جامع

 کارگران نبايد فراموش کنند که آنها رسالت رهبری طبقات ،در جريان است
 .عهده دارنده استٽمار شونده را ب
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الی  خرده بورژوازی امالک فئود،همانند اولين انقالب فرانسه» 
 بدين معنی که آنها خواستار ،دهد  ملک آزاد به دهقانان میۀرا به مٽاب

 مالکين خرده بورژوا ۀبر جا ماندن پرولتاريای ده و ايجاد طبق
بايست اين نقشه را به نفع خود پرولتاريای  کارگران می..... باشند می

بايست خواستار اين باشند که امالک ضبط شده  آنها می. ده خنٽی کنند
 ۀوسيله  که ب،به مالکيت دولت در آمده و تبديل به امالک کارگری

 هاى مزيتۀگردد و کلي  کشت می،هاپرولتاريا ده متشکل در اتحاديه
در شرائطی که .  گردد،برند کار میه کشاورزی پيشرفته را نيز ب

 اساس مالکيت عمومی ،گردد روابط مالکيت بورژوازی تضعيف می
 با دهقانان هادموکراتکه  چنان هم.  شد محکمی بنا خواهدۀبر پاي

بايست با   به همين ترتيب کارگران می،گردند مرفه متحد می
 )٤٨٧ ص ،همانجا ( «.پرولتاريای روستا عقد وحدت بنندد

 
در اينجا ما با طرح اتحاد کارگران با ديگر استٽمار شوندگان و دفاع از 

ژمونی پرولتاريا در هيک تئوری و پرات. منافع آنها در انقالب روبرو هستيم
 . و لنين در انقالب روسيه توسعه و تکامل يافته استهاانقالب توسط بلشويک

م نيمه فئودالی بر ده مستولی گشته تسيس. استبداد در روسيه حکمفرما بود
 مقتدر متمرکز شده بود و هاىکراتوقدرت در دست اشراف مالک و بور. بود

اری در اواخر دکه سرمايه زمانی. داشتپن ترين مالک می تزار خود را بزرگ
 تزاريسم با بی ميلی مقداری مشاغل ، در حال توسعه بود١٩ دوم قرن ۀنيم

 صنايع ،کرد دولتی را به نمايندگان صاحبان صنايع و بانکداران غنی واگذار می
تر   ولی آٽار فئوداليسم هر چه تمام، مدرن در حال پيدايش بودیجديد با پرولتاريا

دهقانان حتی حق انتخاب مکان زندگی خود را نيز .  باقيمانده بوددر دهات
 ۀاکٽريت تود. م سرف بر دهقانان داشتندتمالکين اختياراتی شبيه به سيس. نداشتند
 دارای هيچ نوع حق سياسی تقريبًا اقشار پائين شهری ، دهقانان، کارگران،مردم
منافع کارگران و ديگر . ودزمانی رسيد که انقالب ديگر اجتناب ناپذير ب. نبودند
 انقالب را ــ هژمونی ــ رهبری طبقۀ کارگر که ، استٽمار شده ايجاب ميکردۀتود
 . کردند  برای آن مبارزه میهااين چيزی بود که بلشويک. دست بگيرده ب

 ما چه چيزی را طلب ۀ از انقالب آيندطبقۀ کارگر: کردند  میسئوالآنان 
بر آن بودند که ) ها رفرميستــسوسيال (ويک  نوع منشهاىميکند؟ سوسياليست

 با مدل دموکراسی تأسيس ،تنها هدفی که انقالب آينده ميتواند برآورده کند
بايست   عقيده داشتند که کارگران میهامنشويک. باشد انگليسی و فرانسوی می

آنان گمان .  مشروطه و شرکت در پارلمان بورژوازی قناعت کنندهاىبه آزادی
طبقۀ تواند باشد که  که در شرايط موجود اين حداکٽر خواستی میکردند  می



 ٤٢

 دور و دراز ۀرا به آيند و اما برای تحول به سوسياليسم آن.  طلب ميکندکارگر
 دور بود ۀ در آيند،کردند کردند و اگر در مورد سوسياليسم فکر می محول می

 پيوستن خواهد وقوعه که به تدريج و البته بدون طغيان قهرآميز خود در حال ب
در حقيقت . يکدموکرات شايد صد و يا دويست سال بعد از انقالب بورژوا ــبود 

اما نظر . ديدند آنها هيچ وقت سوسياليسم را در رابطه با انقالب موجود نمی
 در پايان ١٨٩٤حتی در سال .  برعکس بودکامًال به رهبری لنين هابلشويک

بندی  را جمع  نقش پرولتاريا و حزب آنکه در آن" دوستان مردم کيانند "ۀرسال
 :گويد  لنين می،نمود

 
 سوسياليسم ۀانديش) پرولتاريا(که نمايندگان پيشرو آن  زمانی»  
  وقتی،دست آوردهه  درک نقش تاريخی کارگران روسی را ب،علمی

ه  بمحکم هاىفته و در ميان کارگران سازماناکه اين تفکر گسترش ي
 مبارزۀ طبقاتیمگون اقتصادی فعلی را به وجود آمد که مبارزات ناه

س تمام عناصر أ در ر،وقت کارگران روسی  آنــآگاه مبدل سازند 
دست ( روسی ی حکومت مطلقه را نابود کرده و پرولتاريا،دموکرات

 سياسی به ۀرا در شاهراه مبارز)  تمام کشورهایدست پرولتارياه ب
 کليات ،لنين. ای. و (« .انقالب کمونيستی پيروزمند هدايت خواهد کرد

 )١٩٤ . ص، جلد يک، چاپ روسی،آٽار
 

.  تئوری انقالب پی در پی را در مقابل خود داريمۀما در اينجا چکيد
يک دموکراتسوی انقالب بورژوا ه  ب،پرولتاريا در پيشاپيش عناصر آزاديخواه

 یدموکراس عناصر استبداد را از کار انداخته و ،قدم برداشته و همراه با اين
 ولی دراينجا توقف نکرده و مبارزه را تا ،کند بورژوازی را جانشين آن می

 .  کمونيسم ادامه خواهد دادتأسيساری و دبرکناری سيستم سرمايه
بندی لنينيسم از انقالب پی در پی که از دو مرحله تشکيل  اين است جمع

 زيرا ،کند عناصر استٽمار شونده را رهبری ميۀ پرولتاريا بقي؛اوًال: شده است
 ؛و ٽانيا"  طبيعی خلق زحمتکش و استٽمار شونده استۀتنها پرولتاريا  نمايند"

 ۀيک به مرحلدموکرات بورژوا ۀ از مرحل، دومۀ اول به مرحلۀانقالب از مرحل
 .سوسياليسم گذر ميکند

اين برخورد به انقالب پی در پی حاوی وحدت انقالبی کارگران شهری و 
 و چندين بار ١٩٠٥ که در خالل سال ،الل بلشويکی لنيناستد. باشد دهقانان می

 بورژوازی هستند ۀ که نمايندهاليبرال:  بدين قرار است،بندی شد بعد از آن جمع
.  خودخواهانه و بزدل مابانه، ولی به صورت ناقص،باشند طرفدار انقالب می

  در کل،ش برآورده شدا شخصیۀکه منافع کوته بينان بورژوازی به محض اين
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.  آن با حکومت مطلقه همدست ميشودۀپشت به خلق و انقالب کرده و بر علي
که ما فقط با   حتی زمانی،ماند؟ پرولتاريا و دهقانان سپس چه کسی باقی می

 پرولتاريا قادر  فقط در ابتدا روشن است که،يک سر و کار داشتهدموکراتانقالب 
. باشد ی ناپذير انقالب میفقط پرولتاريا عنصر محکم و آشت. به پيشبرد آن است
 زيرا که شامل عناصر نيمه پرولتر و خرده بورژوا ،دهقانان ناستوارند

. ی تفاوت داردئ با نا استواری بورژواکامًالولی ناستواری دهقانان . باشند می
 يعنی يکی از عوامل پا برجای ،که به غصب زمين از مالکان چنان دهقانان آن

 به حق قانونی مالکيت خصوصی به آن مندند  عالقه،مالکيت خصوصی
 ۀبه همين مناسبت لنين عقيده داشت که وظيف. دهند دلبستگی خاصی نشان نمی

 که ممکن است با دهقانان متحد شده و انقالب بورژوا ئیپرولتارياست که تا جا
 وحدت با دهقانان ۀوسيله گفت اين وظيفه ب او می. يک را به پيش برددموکرات

 پرولتاريا ،يکدموکراتبه محض اتمام انقالب بورژوا . ير استدر کل امکان پذ
 قادر ، يعنی فقيرترين قشر دهقانی،در وحدت با عناصر نيمه پرولتر دهقانی

اری را به سرانجام رسانيده و بدين طريق بر مقاومت دخواهد بود انهدام سرمايه
 .  بورژوازی و دهقانان غنی غلبه کنند
که هم در تطابق با نيروهای اجتماعی موجود تئوری منطقی و صحيحی بود 

 .در روسيه بود و هم در هماهنگی با تئوری مارکس و انگلس
يک به انقالب دموکراتکه عبور از انقالب بورژوا   برای اين،لنين گفت

دست ه  به هيچ وجه نبايد گذاشت که قدرت ب،پذير باشد سوسياليستی امکان
 ،يکدموکراتی در انقالب بورژوا به عبارت ديگر حت. فتدابورژوازی بي

بايست به دست کارگران و  قدرت می.  حاکمه گرددۀبورژوازی نبايد طبق
 و دهقانان را تشکيل  کارگرانيک انقالبیدموکراتدهقانان پيروز که ديکتاتوری 

قدر کافی نيرومند گشت و ه که پرولتاريا ب به محض اين.  متشکل گردد،نداداده
 بعدی يعنی انقالب ۀ به مرحل،که شرايط مناسب ايجاد شد بالفاصله بعد از اين

 .سوسياليستی گذر خواهد کرد و ديکتاتوری پرولتاريا را بر پا خواهد نمود
 ،ابيمي  لنين دو مرحله از انقالب را درمیۀبنابراين ما در نظري

 ، و بالفاصله بعد از آن،يک انقالبی کارگران و دهقاناندموکراتديکتاتوری  )١(
 .ديکتاتوری پرولتاريا) ٢(

 مقاومت ، ضروری استچيست؟ از برای آن است کهبرای  اول ۀمرحل
 و برای اين ، بورژوازی ٽروتمند و مستخدمين تزار را در هم کوبيده،مالکين

يک دموکراتبدون ديکتاتوری . "باشد  دهقانان میۀمنظور احتياج به وحدت هم
ليات ضد انقالبی غير ممکن  در هم کوبيدن اين مقاومت و دفع عم،انقالبی

 ".باشد می
 



 ٤٤

ولی البته اين نه يک ديکتاتوری سوسياليستی بلکه ديکتاتوری » 
بدون (خواهد بود که ناين ديکتاتوری قادر . يک خواهد بوددموکرات

ی تغييراری ددر اساس سرمايه) يک سلسله مراحل رشد انقالبی
مين را به نفع  زۀتواند تقسيم دوبار در بهترين حالت می. حاصل کند

يک ٽابت و کامل تا سرحد دموکرات ۀ مرحل،دهقانان اجراء کرده
 را نه فقط از ئی اشکال بردگی آسياۀ کلي،وجود آوردهه جمهوری را ب
 بهبود واقعی ، بلکه از زندگی صنعتی نيز از ميان برده،زندگی دهقانی

در شرايط کارگران و سطح زندگی آنان ايجاد کرده و باالخره آتش 
چنين پيروزی به هيچ وجه انقالب . نقالبی را به اروپا سوق دهدا

يک دموکرات ۀ غلب؛بورژوازی ما را انقالب سوسياليستی نخواهد کرد
 اقتصادی بورژوائی پا ــبالفاصله از چهار چوب روابط اجتماعی 

 اهميت اين پيروزی برای رشد ،فراتر نخواهد گذاشت ولی با اين همه
 .بسيار خواهد بود روسيه و جهان ۀآيند

هيچ چيز مانند اين انقالب انرژی پرولتاريای جهانی را برنخواهد 
 هيچ چيز مانند اين پيروزی مهم انقالبی که درروسيه انجام ،انگيخت

تر نخواهد   کوتاه،انجامد  راهی را که به پيروزی کامل می،فتهرگ
 ) ٦٣ــ٦٢ . ص،٨ جلد ، چاپ روسی، کليات آٽار،لنين. ای. و («. کرد

  
 ، اول و دوم وجود خواهد داشت؟ البتهۀ طوالنی مابين  مرحلۀآيا فاصل

که  در زمانی. باشد  و شکست گاهی اجتناب ناپذير می؛ وجود داردتأخيرامکان 
  موجود آنۀ مبارزۀنتيج) ١٩٠٥ژوئيه ( تحرير در آمده ۀنقل قول باال به رشت
به خوشبينی  » ره ميکند که او به اين مسئله اشاشخصًالنين . زمان نامعلوم بود

 اين  عظيممشکالت" و برای وی  « بی جهت نسبت به اين مسئله متمايل نبوده
ما بايد آرزوی پيروزی را   » ولی او گفت. بوده است قابل درک می" مسئله

 لنين اين راه ۀ بنابر گفت«. کرده و بدانيم که چگونه بايد راه واقعی را نشان داد
يک به انقالب سوسياليستی دموکراتفاصله از انقالب بورژوا همانا انتفال بال

 .باشد می
 

 ی يعنی نيروی پرولتاريا،درست به همان اندازه که نيروی ما»  
ه يک بدموکرات به عبور از انقالب فورًا ما ،آگاه و متشکل اجازه ميدهد

ما طرفدار انفالب پی در . سوی انقالب سوسياليستی دست خواهيم زد
 ئیما بدون ماجراجو.....  راه توقف نخواهيم کردۀما در نيم. پی هستيم
که به وجدان علمی خود خيانت کرده و از پی فخر فروشی  و بدون اين

ما : گوئيم را می توانيم فقط يک چيز بگوئيم و آن  می،وشهرت بدويم
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کنيم که انقالب  با تمام نيروی خويش به تمام دهقانان کمک می
 ، برای حزب پرولتاريا،که برای ما دهند تا اينيک را انجام دموکرات
سوی انقالب ه  يعنی گذار ب،تری  تازه و عالیۀسوی وظيفه گذار ب

. ای. و ( «.پذير گردد تر امکان  آسان،سوسياليستی در اسرع وقت
 )١٨٧ــ١٨٦ . ص،چاپ روسی ،٨ جلد ، کليات آٽار،لنين

 
! ک را به سرانجام رساننديدموکرات دهقانان کمک ميکنند تا انقالب ۀبه کلي

يک در رابطه با دهقانان در از دموکرات معنی و محتوی انقالب هابرای بلشويک
که اين مرحله اختتام  به محض آن. باشد  آٽار فئوداليسم میهاىبين بردن باقيمانده

که  يافت و تمام قدرت در دست کارگران و دهقانان مجتمع گشت و زمانی
 پرولتاريا در طی انقالب مقتدرتر ، در هم شکسته شد پيشينۀ حاکم طبقۀمقاومت
.  راه برای گذار به انقالب سوسياليستی هموار خواهد بود،تر گرديد و متشکل

 زيرا که دهقانان مرفه ــاين راه توسط پرولتاريا در وحدت نه با تمام دهقانان 
ه پرولتر  با عناصر نيم در وحدت بلکهــ مخالف انقالب سوياليستی بوده طيبعتًا

 .ده طی خواهد شد
 :فرمول کالسيک لنين چنين است

 
 دهقانان به منظور خرد ۀپرولتاريا بايد تا به آخر همراه با تود» 

 و معدوم نمودن بی ٽباتی  مطلقهکردن نيروی مقاومت حکومت
و سپس پرولتاريا . يک را به اتمام رسانددموکرات انقالب ،بورژوازی

 به ، عناصر نيمه پرولتر مردم به خود همراه نمودنۀوسيله بايد ب
منظور خرد کردن نيروی مقاومت بورژوازی و از کار انداختن بی 

  «. انقالب سوسياليستی را به سرانجام رساند،ٽباتی خرده بورژوازی
 ،٨جلد ،چاپ روسی ، کليات آٽار،لنين. ای.  وــکيد از لنين أت(

 )٩٦ .ص
 

يم و بر االب پی در پی بحٽ کرده تئوری لنينيستی انقۀ دربارمفصًالما 
توان تحريف ترتسکی از   زيرا که فقط بر مبنای آن می،يماروی آن مکٽ نموده

 انقالب  نفیکار ترتسکی در اصل.  تئوری انقالب پی در پی را قضاوت نمود
که اين   به تصور اين،او به تئوری خويش چسبيده است. باشد پرولتری می

 از عقايد اىولی در واقع ورق پاره. باشد ب میتئوری کمک وی به علم انقال
 .ن شده استئيتز" انقالبی" که با جمالت  بودهمنشويسم
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ــ حتی اگر در اٽر تلفيق موقت نيروها در انقالب بورژوازی » 
 با خصومت متشکل ــدست گيرد ه پرولتاريای روسيه قدرت را ب

هان روبرو  و آمادگی پشتيبانی متشکل پرولتاريای ج،ارتجاع جهانی
 طبقۀ کارگر ،بالفاصله پس از روی گرداندن دهقانان از او. خواهد شد

 .شود  باالخره توسط ضد انقالب در هم شکسته میئیروسيه به تنها
که  چيز ديگری برای او باقی نخواهد ماند مگر اين) لفؤکيد از مأت(

تقدير تسلط سياسی خود را و در نتيجه سرنوشت کل انقالب روسيه را 
آن قدرت عظيم . ه عاقبت انقالب سوسياليستی در اروپا واگذار نمايدب

سياسی را که پرولتاريا از تلفيق موقت نيروها در انقالب بورژوازی 
ه اری بد کل جهان سرمايهمبارزۀ طبقاتیورد در آ دست میه روسيه ب

که   در حالی،با داشتن چنين قدرت دولتی در دست. کار خواهد برد
 بانگ قديمی ،پشت و ارتجاع اروپا در مقابل استضد انقالب بر 

 بر برادران خود ، بانگی که آخرين حمله را نويد ميدهد،مبارزه را
کارگران سراسر جهان متحد "گويد  درسراسر جهان آواز داده و می

 )١٩٠٦ ،"نتايج و دورنماها "،ترتسکی. ل ( «!شويد
 

اگر کسی فرض . ی است ولی محتوای آن تسليم طلب، بيان آن دراماتيکۀشيو
 در اين صورت ،و هيچ متحدی ندارد روسيه تنها بوده طبقۀ کارگرکند که 

اگر چنان . تواند قدرت دولتی را در دست بگيرد واضح است که اين طبقه نمی
 قدرت را به دست گرفته ولی ارتجاع ، پيشرو بنا بر معجزهۀفرض شود که طبق

ند در پشت سر وی ا دشمنۀ هم که در جبه نه دهم مردم واروپا در مقابل آن بوده
که   پس بنابراين بانگ مبارزه ديگر برای چيست؟ حتی هنگامی،نداسنگر گرفته

. باشند شرايط آماده است، انقالبات برای گسترش خويش محتاج به زمان می
 بانگ مبارزه ممکن است که ، دشمنان احاطه شدهۀوسيله پرولتاريا بهنگامی که 

 ،ولی نبايد فراموش کرد که. ی ديگر را بالفاصله بشوراندکارگران کشورها
نيز در آنجا . باشد شرايط طبقاتی مشابهی نيز در ديگر کشورها حکمفرما می

 ترتسکی آنجا نيز ۀبنابر گفت.  مردم را تشکيل ميدهندۀدهقانان اکٽريت تود
ارتجاع جهان در جلوی خود روبرو  کارگران با ضد انقالبيون در پشت سر و

 . باشد  انقالب در هر کشوری غير ممکن می، ترتسکیۀطبق اين نظري. هستند
 ما دارای ،در اياالت متحده. يک مٽال نزديک به خود را در نظر بگيريم

که شامل بخش )  حمل و نقل،معادن ،در صنايع(باشيم  پرولتاريای صنعتی می
 ها ده،دهند شوند ولی به هيچ وجه اکٽريت را تشکيل نمی بزرگی از جمعيت می

 روشنفکران خرده بورژوا ، خرده بازرگانان،حال ميانهليون دهقانان خرده و يم
 . قسمت اعظم جمعيت را تشکيل ميدهندــوجود دارند که 
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توانند  ترتسکی چنان نتيجه ميشود که کارگران نمی" اصلی "ۀاز ايد
 و ،آوردهدست ه اری بد سرمايهۀليونی را در انقالب عليي مۀپشتيبانی اين تود

نتيجه .  پرولتاريای انقالبی متحد خواهند شدۀباالخره آنها با استٽمارگران بر علي
 .چنين ميشود که هيچ اميدی برای انقالب در هر گونه شرايطی موجود نيست

 تبديل به دفاع از ،نامد می" انقالب پی در پی"دفاع از چيزی که وی آن را 
 .شکست  پی در پی گرديده است

 پرولتاريا ،اریددانستند که مانند ديگر کشورهای سرمايه  میهابلشويک
 اين طبقه هژمونیکردند که   انقالبی استوار بوده و سعی میۀدرروسيه تنها طبق
دانستند که دهقانان نيز منبع نيروی  ولی هم چنين می. مين نمايندأرا در انقالب ت

با .  به اٽبات رسيددر عمل نيز صحت ارزيابی آنان. باشند انقالبی اليزال می
ه صورت سرباز بودند و بدون لباس به  که در لباس بــرهبری دهقانان بی زمين 

با .  را به انجام رساند١٩١٧ پرولتاريا توانست انقالب ــصورت نيمه سرف 
 بلکه فقيرترين قشر دهقانان که مخالف ،رهبری نه تنها دهقانان در کل

 و خنٽی نمودن ،بودند) هاکوالک(ان مرفه  مانند دهقان،اران شهری و دهدسرمايه
قدرت " پرولتاريا توانست به رهبری حزب بلشويک و شعار ،حال ميانهدهقانان 

 اولين تأسيس را به انجام رسانده که به ١٩١٧انقالب اکتبر " دست شوراهاه ب
 دهقان فقير که برای دفاع از هابا رهبری ميليون. ديکتاتوری پرولتاريا انجاميد

 به رهبری ــ پرولتارتا ،پيوستند ردهای انقالب مشتافانه به ارتش سرخ میدستاو
 انقالب را ئی توانست در جنگ داخلی پيروز گشته و پيروزی نهاــ هابلشويک

 .مستحکم گرداند
معهذا او . ترتسکی را نفی کرده است" انقالب پی در پی"تاريخ به روشنی 

اين تز برای اولين :  دست برنداشتــ هرگز از اين تز که حتی او مبتکر آن نبوده
 در زمان جنگ جهانی بعدًا که ، به نام پاروسدموکراتبار توسط يک سوسيال 

مفهوم کل آن مبنی .  تدوين شد،مبدل به يک سوسيال پاتريات پروپا قرص گرديد
 .باشد  منشويکی میۀ يک ايد،باشند بر اين که دهقانان در کل ضد انقالبی می

 أدر ابتد. نمايند نقالبات يکی پس از ديگری ظهور میا.  گذشتهاسال
 سپس انقالب ، اوجگيریۀ ضد انقالب و بعد مرحلۀرو سپس د، ١٩٠٥انقالب 

 عظيم دهقانان به ۀتود.  باالخره انقالب اکتبر به سرانجام ميرسد،فوريه و بعد
 را که شرط الزمه برای پيروزی اىانقالب کشيده شده و به جنبش خصلت توده

صورت طبقه از ميان ه  بهاکوالک ، شدهتأسيسکشاورزی کلکتيو . ت ميدهنداس
 و فقير در اٽر عضويت هر دو در کشت حال ميانهرفته و تمايز مابين دهقانان 

که  مبنی بر اين" خود "ۀولی ترتسکی بدبين به عقيد. گردد کلکتيو ناپديد می
او هيچگاه . سبيده است سخت چ،باشند  مخالف انفالب میئیدهقانان در تحليل نها
 . گيرد درس عبرت نمی
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 او شرايطی را پيش بينی ميکند که در آن کارگران با داشتن ١٩٠٩در 
 باالخره با ،نمايند که آغاز به پايه گذاری ساختمان سوسياليستی می قدرت همين

تنبيه کارگران از "يا با " اين تضاد"به نظر او . دهقانان در تضاد خواهند افتاد
 ۀمقال." (زب دهقانان و يا برکناری دهقانان از قدرت بر طرف ميشودطرف ح

) ٢٨٥ .  ص،"١٩٠٥"چاپ شده در کتاب وی به نام " اختالفات ما"موسوم به 
کند که ممکن است پرولتاريا عملياتی را آغاز کند  به فکر ترتسکی خطور نمی

سوی ه ه حرکت بوسيل دنبال آورده و بدينه  عظيم دهقانی را بۀ تودپشتيبانی ،که
 .سوسياليسم را تٽبيت نمايد

کيد ميکند که أاو ت" ناشه سولو" فرانسوی ۀ در روزنام١٩١٥باز هم در 
 ،)"دهقانان(اميدهای اغراق آميز در مورد نقش انقالبی آنها "نبايد در مورد 

 )٢٥٥ . ص،همانجا. (اميدوار بود
 که مملو از  پنج سال بعد از ديکتاتوری پرولتاريا، ١٩٢٢دوباره در 

 منتخبات آٽارش که تحت ۀ او در مقدم،تجربيات پشتيبانی دهقانان از انقالب بوده
  :نويسد به چاپ رسيد چنين می" ١٩٠٥"عنوان 
 

 بود که ١٩٠٥ ژانويه و اعتصاب عمومی اکتبر ٩در خالل » 
 که به عنوان ، انقالب روسيهۀ که بر چگونگی رشد و توسعئیهانظريه

لف آغاز به شکل ؤ در فکر متدريجًا ،شناخته شد" یانقالب پی در پ"
 که به نحوی از انحاء پيچيده و غامض به ؟؟]ترم[اين . گيری کردند
..... باشد  بسيار ساده میۀ در حقيقت معرف يک ايد،نظر ميرسد
تواند مسائل اضطراری بورژوازی خود را حل نمايد مگر  انقالب نمی

ه  در هنگام ب،و همين پرولتاريا. دقدرت برسانه که پرولتاريا را ب آن
ی انقالب ئتواند خود را در چهار چوب بورژوا قدرت رسيدن نمی
 به خاطر حفظ دستاوردهای دقيقًادرست بر عکس . محدود نگاه دارد

 ، پرولتاريای پيشاهنگ در همان مراحل اول نقش خود،پيروزی
 ، فئودالی بود به تهاجم عميقی نه تنها به قلمرو مالکيت خواهدمجبور

در چنين . اری نيز دست بزندد مالکيت سرمايهۀبلکه به عالوه به خط
 نه تنها از طرف ،اىتاخت وتازی پرولتاريا با برخورد خصمانه

 او را ، انقالبیۀ بورژوازی که در مراحل اول مبارزهاىگروهبندی
 وسيع دهقانی که هاى بلکه نيز از طرف توده،کردند پشتيبانی می

تضادهای .  روبرو خواهد گشت ، رساندن وی بودندقدرته عامل ب
موجود در موقعيت دولت کارگری در يک کشور عقب افتاده که 

تواند در سطح   تنها می،دهقانان اکٽريت جمعيتش را تشکيل ميدهند
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 جهانی حل و فصل ئی انقالب پرولتارياۀبين المللی و در عرص
 ). مقدمه،"١٩٠٥ "،ترتسکی. ل (« .گردند

 
اين . خود چسبيده است" ساده "ۀ امروز هنوز ترتسکی به نظري تا به

آيا باز هم .  پيشقراول ضد انقالب تبديل کرده استۀ ترتسکيسم را به مٽاب،نظريه
قدر کافی ه برای اٽبات اين واقعيت جای بحٽی وجود دارد؟ تجارب تاريخی ب

بلکه  ،اران و مالکيندنه تنها کسب قدرت و دفع سرمايه. باشند میروشن 
 دهقان ها روسيه بدون کمک ميليونیساختمان سوسياليسم نيز برای پرولتاريا

. باشد  شهرها نمیۀ سوسياليسم فقط مشخص،استالين ميگويد. بود امکان پذير نمی
 همکاری صنعت و به وسيلۀ سوسياليسم يک سازمان اقتصاديست که فقط 

سوسياليسم بدون . باشد ی ملی نمودن ابزار توليد امکان پذير مۀکشاورزی بر پاي
ماهيت کشاورزی تنها . باشد مکن میمرابطه ميان صنعت  و کشاورزی غير 

 انسان زنده ها يعنی ميليون،دهقاناندر زمين و ابزار کشاورزی نبوده بلکه در 
 .باشد می

 انقالب  اوليۀکه پرولتاريا به رهبری حزب بلشويک در مراحل زمانی
 چه ، سلب مالکيت کردهابان فابريک و بانک از صاح،سوسياليستی در روسيه

دادند؟ ارتش سرخ که در آن  کسانی نيروهای نظامی پرولتاريا را تشکيل می
 ــ ١٩١٨ در هاکه شورش کوالک زمانی. دادند اکٽريت را دهقانان تشکيل می

 توسط چه ، ولگا و ديگر نقاط سرکوب ميشدۀ قدرت شوراها در ناحيۀعلي ١٩٢٠
  اکٽريت آنحال ميانهت؟ همان ارتش سرخ که دهقانان فقير و کسانی انجام گرف
به که پرولتاريا با آوردن کلکتيو به دهات شروع  زمانی. دادند را تشکيل می

 چه کسانی پشتيبان اصلی و متفق ،نمود) هاکوالک(تضعيف دهقانان مرفه 
تگی به پرولتاريا بودند؟ پشتيبان اصلی آن دهقانان فقير بوده که منافع آنان بس

 تشکيل حال ميانهرا دهقانان   و متفقين آن،سلب مالکيت افراد ٽروتمند داشت
 ــفرض کنيم که يک حمله بر عليه اتحاد جماهير شوروی انجام گيرد . ميدادند

 که شامل ،چه  کسی در خط اول دفاع قرار خواهد گرفت؟ همانا ارتش سرخ
ه در خط اول دفاع مستقر  خواهد بود ک،باشد  کلکتيو میدهقانانکارگران و 
 . خواهد گشت
 انقالب پی در پی ترتسکی در چيست؟ انقالب پی در پی   "ۀمشخص"صفت 
خصوص خود ضد انقالبی است و با ه در نوع ب. يستا طرد شدهۀترتسکی ايد

 و با درک لنين از ديکتاتوری ،حقايق غير قابل انکار و آشکار سر آشتی ندارد
 .دباش پرولتاريا در تضاد می

 :لنين ميگويد
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 ديکتاتوری پرولتاريا عبارت از شکل مخصوصی از اتحاد »
  با قشرهای بيشمارطبقاتی بين پرولتاريا يعنی پيش آهنگ زحمتکشان

 ، دهاقين، کسبه،یئخرده بورژوا(غير پرولتاريا زحمتکشان 
 اتحادی است بر ،باشد و يا با اکٽريت آنها می) روشنفکران و غيره

حادی است برای سرنگونی کامل سرمايه و در هم  ات،ضد سرمايه
شکستن کامل مقاومت بورژوازی و کوشش وی برای باز گشت و 

  «. سوسياليسمئیباالخره اتحادی است به منظور ايجاد و استحکام نها
 ).٣١١ . ص،٢٤ جلد ، چاپ روسی، کليات آٽار،لنين. ای. و(
 

. يدآ به نظر می" انقالبی "،تئوری ترتسکی فقط درنظر شخص ناآگاه
 تئوری وی بدين معنی است که کشاورز جنوب اياالت متحده آمريکا در هنگامی
که کارگران آغاز به گرفتن قدرت و غصب معادن و کارخانجات از 

 که دهقانان ،اران مٽال آالباما کردند بر عليه اين کارگران برخاستهدسرمايه
حق شده تا کارگرانی را که ه نشين غرب ميانه به لشگر مورگان و فورد ملراجا

 سرکوب ،ندا را غصب کردهها راه آهن و بانک،کارخانجات ماشين سازی
 عظيم مردم نيويورک به خاطر بر پا کردن سوسياليسم از طرف ۀ که تود،نمايند

 هستند ئیاينها همان چيزها. کارگران در اين متروپل عليه آنها بر خواهند خاست
  . توجه نميکنند،"منشويک ماب"لين در ترتسکی که افراد ناآگاه به قول استا

 
*  *   *   

 
اين فقط پايه و . قانع نيست" صفت مشخصه"ولی ترتسکی فقط به همين 

رسد که يکی از  می" خاصی"او از اين به نتايج . باشد  شروع آن میۀنقط
 غلط ۀنتايجی که از اين فرضي. رسد تر به نظر می ديگری غير قابل قبول

 انقالبی را در بر دارد که خصوصيات اصلی ــد چندين تز ضد حاصل ميشو
 .ترتسکيسم را تشکيل ميدهند

  
 ، عدم امکان ساختمان سوسياليسم در يک کشورــ فرضيه ــ١
 که در اتحاد شوروی در حال جريان اى اين ادعا که پروسهــ نتيجه ــ٢
 . سوسياليسم نيست،است

 که در روسيه ساخته ميشود که چيزی گيری اين  نتيجهــ نتيجه ــ٣
 .باشد می" سوسياليسم ملی"
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 ،اتحاد شوروی" سوسياليست ملی"که دولت  گيری اين  نتيجهــ نتيجه ــ٤
 يعنی ضد انقالبی بوده و بر سر راه انقالب جهانی ٣"ترميدورين"دولتی است 
 .ايستاده است

 حزب يلۀ به وس اين ادعا که انترناسيونال کمونيستی که خود ــ نتيجه ــ٥
 بر سر ،است اشغال شده" سوسياليسم ملی"کمونيست اتحاد شوروی که حزبی 

 .راه انقالب بين المللی قرار گرفته است
که پرولتاريای جهان در فراغ و احتياج   نتيجه گيری اينــ نتيجه ــ٦

 لئون ،انقالب" استراتژيست کبير"به رهبری " انترناسيونال چهارم"ساختمان 
 . فغان بر آورده است آه ،ترتسکی
 از گفته های باال نتيجه گيری ميشود که پشتيبانی از تجاوز دول ديگری ــ٧

 .ست انقالبی ابه خاک شوروی و قتل رهبران اتحاد شوروی عملی
 تنها يک استدالل موجود است و هائیکه ديده ميشود در اين ياوه سرا چنان

ترتسکی . باشد  نمی سوسياليسم در يک کشور پيروزیيزی جز نفیچآنهم 
 .باشد  وی با حقايق تاريخی منطبق نمیهاىئی فقط ياوه سرا،تقصيری ندارد

                                                 
 ترميدور ٩به کسانی اطالق ميشود که در انقالب فرانسه در روز ترميدورين،  ــ ٣
در امر سرنگونی قدرت سياسی حزب انقالبی ) ترميدور يازدهمين ماه تقويم قديمی است(

 )مترجم(  .روبسپير و ژاکوبن شرکت کردند
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 ششمفصل 
 اتحاد جماهير شوروی

 
 
 

چنين " پی انقالب پی در "ۀ در جزو، ١٩٣١ترتسکی حتی تا اواخر سال 
 :نويسد می

 
 ملی شروع ميشود ولی در اين ۀانقالب سوسياليستی در محدود» 

نگهداری انقالب پرولتری در چهار چوب . گردد ل نمیمحدوده تکمي
 هر چند ، اتحاد جماهير شوروی نشان دادۀطور که تجرب  همان،ملی

در يک ديکتاتوری . تواند باشد  موقت می ۀ فقط يک مرحل،طوالنی
 با فزونی الزامًا تضادهای درونی و برونی ، مجزائیپرولتاريا
رايطی است که دولت در چنين ش.  بيشتر رشد ميکندهاپيشرفت
کيد از أت ( «. باالخره قربانی اين تضادها خواهد شدئیپرولتاريا
 )نويسنده

 
اری دند که حمله از طرف دول سرمايها هرگز ادعا نکردههاولی بلشويک

رهبران بلشويک در .  اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی غير ممکن استۀعلي
 :يدگو لنين می. ندا واقف بودهکامًالاين مورد 

 
که جمهوری شوروی يک ايالت تنها منفرد در ميان  تا زمانی»  
 مسخره آميزی ئی خيالبافی و اجحاف گو،ست اارید سرمايهۀجبه

در مورد عدم امکان خطرات متنوع فکر .... . ،خواهد بود اگر که
 خطر نيز ،که چنين تضادهای اساسی وجود دارد البته تا زمانی. نکنيم

 ،لنين. ای. و ( «.يچ راه فرار از آنها نيستوجود خواهد داشت و ه
 )٢٩ . ص،٢٦ جلد ، چاپ روسی،منتخب آٽار

 
 با پيشرفت صنعتی شدن کشاورزی ،با افزايش استحکام اتحاد شوروی

 با مقتدر نمودن نيروهای دفاعی کشور و پشتيبانی از اتحاد ،سوسياليستی
ومت در مقابل  امکان مقا،اریدشوروی از طرف زحمتکشان کشورهای سرمايه

ولی هنوز خطر وجود دارد و . تر گشته است  نظامی از خارج نيز افزونۀحمل
 .هيچ کس بهتر از رهبران اتحاد شوروی از اين مسئله آگاهی ندارد
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که ترتسکی در مورد تضادهای اجتناب ناپذير درونی و برونی  ولی وقتی
سانی و روشنی حمالت امپرياليستی که به آخطر  منظور چنين ،کند صحبت می

 که بر اىاو به اندازه.  مقصود او چيز ديگريست، نيست،باشد قابل هضم می
 بر روی ،کيد ميکندأ ت،نامد می" درونی" که وی تضادهای ئیروی تضادها

اری و اردوگاه سوسياليستی دتضادهای خارجی که تضاد ميان اردوگاه سرمايه
اين " قربانی "بايدتحاد شوروی  باالخره ا،گويد او می. نمايد  پافشاری نمی،است

 .تضادهای خود گردد
 شوروی  جماهير در اتحادئی چه تضادها١٩٣١اين تضادها کدامند؟ تا سال 

 بورژوازی به ، مالکان ارضی که مدتهاست از بين رفته استۀند؟ طبقاباقيمانده
 ،در اٽر کولکتيو کردن دهات .بخش بسيار جزئی و بی اهميت تبديل شده است

 همراه ،زمان تضادهای طبقاتی تا آن. نداسرعت تضعيف گرديدهه  باهکوالک
آالت و  با وارد کردن ماشين.  در حال از ميان رفتن بودند،اضمحالل طبقات قديم

روز .  تفاوت ميان شهر و ده رو به کاهش رفت،تکنيک جديد در دهات کلکتيو
شتر توليدات  اتحاد جماهير شوروی شامل پيشرفت هر چه بيهاىافزونی موفقيت

 و بازماندگان ها دفع هر چه بيشتر کوالک، پيشرفت در امور اشتراکی،صنعتی
سر ه  ارتقاء سطح فرهنگ کشوری که مردمش در امنيت کامل ب،بورژوازی

خواه و "را که " تضادهای داخلی "هاچرا بايد اين پيشرفت.  ميشد،بردند می
  بپوشانند؟،کنند رشد می" ناخواه

 سرسخت ۀ بازماندگان بورژوازی بدون مبارز،جود داشت مشکالت ومسلمًا
 ولی پيشرفت اقتصاد ــکردند  ند و اينجا و آنجا ضربه وارد میدمايل به تسليم نبو

 ،سوسياليستی و تبحر سريع کارگران در ارتقاء و آگاهی و دانش خود
دست گيری تکنيک ه تنها ب.  آنان را به سراشيب نيستی سوق دادهاىکوشش
 قديم در کار و تسلط بر طبيعت با مقداری هاىلبه بر سنن و شيوه غ،جديد

هر .  مشکالت رشد بودند،ولی اين مشکالت. اشتباهات و اشکاالت همراه بود
 .افتي  مشخص میۀمرحله از انقالب راه خويش را در آن مرحل

 به خاطر تضادهای موحش در چيست؟" قربانی شدن "،بنابراين
استدالالت وی . باشد رار استدالالت ترتسکی میاين نيز يکی از چندين اس

 پير ؛به هيچ وجه قانع کننده نيستند و فقط آرزوئی در پی استدالالت وجود دارد
 اتحاد جماهير شوروی متوقف شده تا تئوری هاىدير آرزو دارد که پيشرفت

 به ،لوقوع ميان پرولتاريا و دهقانانا يعنی تصادم حتمی،وی" انقالب پی در پی"
 .بات برسداٽ

شايد ترتسکی ميخواهد بگويد که ساختن سوسياليسم در اتحاد شوروی 
باشد؟ گرچه الزم به   زيرا که کشور دارای شرايط الزمه نمی،امکان ناپذير بوده
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  زندگیترشس ولی بار ديگر بايد خاطر نشان سازيم که رشد و گ، نيستارتکر
 .تاقتصادی و فرهنگی اتحاد شوروی معجزه آسا بوده اس

 ينکه لشگرهای اجبنی متجاوز حتی تا قبل از اتمام جنگ داخلی و زمانی
 شروع به برنامه ريزی کار ساختمان ها بلشويک،هنوز در خاک روسيه بودند

کشور در اٽر . مدآ لعاده به نظر میادر ابتدا يک امر خارق. سوسياليسم نمودند
 سفيد روسيه و دول هاىارتش ژنرال. سه سال جنگ امپرياليستی ويران شده بود

 اين ، اقتصادیۀ سال محاصر٥قريب . را به خرابی کشانده بودند اجبنی آن
توليدات صنعتی در . کشور را در تنگنا قرار داد و دوران قحطی را سپری نمود

بازده کار . کشاورزی به يک دوم رسيده بود.  بود١٩١٣ يک پنجم سال ١٩٢١
 پرولتاريا را که خميرۀ ديکتاتوریها يکولی بلشو. وسائل نقليه بسيار وخيم بود

 آزاد شده و زحمتکش به ۀ انرژی اليزال و قدرت خالق تود؛عبارت بود از
 .ه بودند درک کرد، ورهبری حزب بلشويکطبقۀ کارگرسرکردگی 

  هم،يافت  میلنين که بيش از هر کس ديگر نقايص آن کشور بزرگ را در
که ترتسکی  زمانی. بررسی قرار دادچنين امکانات ساختن سوسياليسم را مورد 

 خود مبنی بر عدم امکان ساختمان سوسياليسم در يک کشور ۀبرای اٽبات نظري
که او مشغول تدوين مواضع  بود و موقعی" ١٩٠٥"مشغول نشر کتاب 

 : چنين نوشت١٩٣٣ لنين در ژانويه سال ،بود اپوزيسيون بر عليه لنينيسم می
 

 وسائل توليد ۀستولی بر کلي آيا قدرت دولتی م،در حقيقت» 
 وحدت اين پرولتاريا ، همراه با قدرت دولتی دردست پرولتاريا،بزرگ

ن پرولتاريا اي تضمين رهبری ، دهقانان کوچک و خرده پاهابا ميليون
 ،نسبت به دهقانان و غيره کافی نيست که از کئوپراتيوها

اران رفتار ده مغازۀکه تا کنون ما نسبت به آنان به مٽاب ئیکئوپراتيوها
سياست اقتصادی ( در تحت شرايط نپ ، هماىيم و تا اندازهانموده
که بتوان بر  آيا اينها تمام آن شرايط الزم نيستند ــ به جا بوده ،)نوين
اين خود ) کيد از نويسندهأت ( سوسياليستی را بنا نهاد؟ۀ آنها جامعۀپاي

است که برای  ولی اين تمام چيزی ، ساختمان سوسياليسم نيستکامًال
 منتخب ،لنين. ای. و ( «.باشد ی میر ضرواىساختن چنين جامعه

 )٣٩٢ .  ص،٢٧ جلد ، چاپ روسی،آٽار
 

ه  اتحاد جماهير شوروی ب، سوسياليستی ريخته شده استۀ جامعۀامروزه پاي
ولی بنگر که ترتسکی . رود  پيش میه بدون طبقه بۀطرف جامعه سرعت ب

 :دهد می" هشدار" ميکند و جهان را مبری اقامهپياچگونه در نقش 
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 ۀبحران در شرف وقوع در اقتصاد شوروی باالخره و در آيند» 
 شيرين امکان پذير ساختمان سوسياليسم در يک کشور ۀ افسان،نزديک

را خرد خواهد کرد و برای ما جای شک نيست که بسياری کشته به 
بلی دامنگير  و بدون خبر قغفلتًابحران شوروی .... جای خواهد گذاشت
تضادهای .....  خواهد شدهاخصوص کمونيسته کارگران اروپا و ب
 اشتباهات وخيم ، دستاوردهای ناتمام و متزلزل،اقتصاد شوروی

 نزديک با ۀدر آيند.....رهبری و خطراتی که در مسير سوسياليسم بوده
بحران در  "،لئون ترتسکی («.  صحبت ما را خواهد آوردتأييدخود 

 )٥ــ٤ . ص،"ویاقتصاد شور
 

با ايمان به اين امر که ساختمان سوسياليسم درشوروی جامعه عمل نخواهد 
 عوامل موجود دراتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ۀ او نسبت به کلي،پوشيد

او مشکالت را چندين بار . اندرپرو يک احساس دشمنی کينه توزانه در خود می
را از   او آن،وجود نداشته باشد که مشکلی هم  همتر کرده و در صورتی بزرگ

کند که از چندين  را می" بحران"او هنگامی پيش بينی . کند خود اختراع می
او زمانی کاهش نيروها .  يک مانع باقی مانده که مورد غلبه قرار گيرد،مانع فقط
 ها او منکر موفقيت؛باشند بيند که نيروها در حال رشد و پايه گرفتن می را می
 او نقش يک مشتری را ؛کند  شکست تلقی میۀ را به مٽابهاموفقيت او ،گردد می

 به رهبری استالين کميتۀ مرکزیبه خود گرفته و با اشاره به حزب کمونيست و 
در " باشند  هستند که مخرب انقالب کارگران میهاتاين بوروکرا: "گويد می

 به انقالب ی وی نسبتئ خرده بورژواۀ عدم اعتقاد روشنفکر مابان، اينهاۀپس هم
و ترس از مشکالتی که در مقابل ديکتاتوری پرولتاريا در اين جهان متخاصم 

 .   نهفته است،قرار دارد
 يک اپوزيسون بر انگيزد؟ ۀچه چيزی باعٽ شد که وی را در اوايل به مٽاب

 و کامنف زينوويفچه چيز سبب و اساس وحدت غير اصولی ترتسکی با 
سياست اقتصادی  او نسبت به ۀ تسليم طلبانگرديد؟ اين همانا چيزی جز روش

 که وی را اين چنين برانگيخته ، در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نبودنوين
 .بود

 در مخالفت با تصميم نادرست بعضی ١٩٢١ در سال هابلشويک
 و سياست ه کمونيسم به اصطالح نظامی را طرد کرد،"چپ "هاىکمونيست
 ١٩١٨کمونيسم نظامی که از سال . نمودندرا معرفی ) نپ(نوينی اقتصاد 

دولت در .  جنگ داخلی و دفع مداخله بوده استۀ آلت مبارزه بر علي،برقرار بود
 مقاومت در ه برایرا بر اساس يک نقش تمام توليدات کشور دست داشته و آن

 توليد ،در طول اين زمان. نمود  نيروهای دشمن طبقاتی توزيع میۀمقابل حمل
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قسمت .  بلکه بدتر گرديد،وسائل نقليه بهتر نشد.  بلکه کمتر شد،پيشرفت نکرد
 جنگ ۀاعظم محصوالت توليد شده در کارخانجات و فابريک به جلو جبه

 ، و خام را از دهقانان گرفته و بنا بود در عوضئیدولت مواد غذا. فرستاده ميشد
سيستم ولی اين عمل به خاطر شکست . محصوالت تهيه شده به آنها تحويل دهد

 کشور عمًال در نتيجه دهقانان ، جنگ انجام نگرديدۀصنعتی و نياز مواد در جبه
 لنين به ۀ وخيم پشتيبانی کرده و دولت نيز در عوض بنا به گفتهاىرا در آن سال

که جنگ   وقتی، را دادۀ بهتریبه آنها قول آيند. آنها قبوض بدهی تحويل داد
 ،که وجود حکومت شوراها  زمانی،ته بود اساسی آن پايان يافهاىحداقل در جنبه

 به خودی خود واضح بود که ديگر کمونيسم ، موٽق گشته بود،حداقل برای موقت
 که طی ؛واجب بود که وحدت با دهقانان متوسط را. باشد مکن میمنظامی غير 

ضروری بود که اساس .  تقويت کرد، آنها کشيده شده بودۀکمونيسم نظامی شير
 ،قبل از هر چيز کشور تحت رهبری شوراها. سم را بنا نهندساختمان سوسيالي

دهقانان نياز به تشويق برای ارتقاء  .احتياج داشت که طرز توليد را فرا گيرد
توليد محصول داشتند و اين امر با فروختن محصوالت آنان در بازار امکان پذير 

که حتی  واجب بود ، از اقتصاد بی نهايت غير متحرکئیبه منظور رها. بود
 .توليد صنعتی شخصی را نيز تشويق کرد

 :ت زير بودشخصًاسياست اقتصاد نوين شامل م
  ؛سسات صنعتی بزرگ در دست ديکتاتوری پرولتارياؤمنابع طبيعی و م

 ؛کل سيستم اعتبار متمرکز در دست ديکتاتوری پرولتاريا
 ؛تمام سيستم راه آهن و وسائل نقليه دردست ديکتاتوری پرولتاريا

 ؛ام تجارت خارجی تحت کنترل ديکتاتوری پرولتارياتم
 ؛اىهز محلی و حوی در دست شوراهاها شهری و ساختمانهاىزمين

 و بر حسب  پرولتارياصنايع شخصی و تجارت شخصی تحت نظر دولت
 ؛قوانين مجاز بوده

 اجناس خود را ،دهقانان حق داشتند که پس از پرداخت ماليات محصوالت
 . روش رساننددر بازار آزاد به ف

سياست اقتصادی نوين يک عقب نشينی نسبت به موقعيت کمونيسم نظامی 
 ديکتاتوری پرولتاريا. بود  ولی به منظور پيشرفت سريع ضروری میــبود 
 در ، در سيستم اقتصادیمواضع استراتژيکی. تر از هر زمان ديگر بود قوی

 شخصی فقط به  صنايع و تجارت،ندانحصار ديکتاتوری نگهداشته شده بود
منظور ترويج و پيشرفت در کيفيت و کميت صنايع وتجارت سوسياليستی تا 

کار گرفته ه  ب، که قادر باشند در مقابل تجار شخصی به رقابت برخيزندئیجا
با پشتيبانی شوراها از صنايع و تجارت خود در مقابل تجارت و صنايع . شدند

 .مضی نبود پيش بينی پيروزی اولی بر دومی امر غا،شخصی
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 سيستم اقتصاد ، زحمتکشۀلنين با ايمان راسخ نسبت به قدرت خالق تود
. طرف سوسياليسم تدوين نموده نوين را به منظور پيشرفت سريع شوروی ب

 . کرد ترتسکی چنين پيشرفتی را پيش بينی نمی
دانيم  طور که می همان.  دهقانان روبرو هستيمۀدر اينجا نيز ما با مسئل

با ورود سيستم اقتصاد . ز اميدی به نيروی انقالبی دهقانان نداشتترتسکی هرگ
 کامًالاين امر .  پديدار گشتندها کوالک، دوباره دهقانان غنی،نوين در دهات

او از قدرت سياسی .  است ولی کوالک ديگر همان فرد ماقبل انقالب نبودصحيح
. اری نيستندديهزمان سرماهاى خلع سالح شد و به هيچ وجه به ٽروتمندی کوالک

طبق . بايستی در محاسبات خود به آن کم بها داد اما وی هنوز عاملی بود که نمی
 دهقانان هاىطور غير قانونی زمينه ولی ب. قانون او حق خريد زمين نداشت

ه  که ابزار کار و نيروی انسانی برای کار و زمين خود نداشتند و اغلب ب،فقير
. کرد کردند را تصاحب می ر میصورت کارگر کشاورزی برای او کا

گاهی حتی به درون شوراهای .  مبدل به استٽمارگران دهات شدندهاکوالک
دولت حداکٽر سعی . کردند محلی خزيده و از قدرت سياسی خود سوء استفاده می

آنها را از ماليات معاف کرده و به آنها . خود را ميکرد که به دهقانان کمک کند
گذاشت و از طرف  و ابزار کشاورزی در اختيار او می گاهی گاو ؛داد وام می

 در دهات ،ولی هنوز. بست شدت به ماليات میه ديگر در آمد دهقانان غنی را ب
 .اختالف طبفاتی وجود داشت
 ۀ ترتسکی شانس خود را به مرحل، کوالک در ده،بورژوازی نپ در شهر

ر بوده و عناصر هنگامی که وی اعالن داشت که انقالب در خط. آزمايش گذارد
 ،باشد اری در حال بلعيدن عناصر سوسياليست اقتصاد شوروی میدهسرماي

 ترسيده و يا اعالن واقعًاکه اپوزيسيون  اين.  و کامنف به وی پيوستندزينوويف
ولی .  مورد بحٽ نيست،خطر او در مورد شکست سياسی يک عکس العمل بوده

 . رهبری حزب کمونيست بود مستقيم و غير اصولی  نسبت بهۀعمل آنان حمل
  اپوزيسيون ترتسکی در اين است که خواهانۀيکی از صفات مشخص

کند که به تکامل نيروهای اجتماعی از   وانمود می؛ اتحاد شوروی نبودهپيشرفت
 او سيستمی را ،در اقتصاد نپ.  توجهی ندارداصًال ديگری ۀيک مرحله به مرحل

مشکالت موجود در . شه باقی خواهد ماند و بلکه همي، سالهاديد که برای ده می
 مشخص اى نقشههابلشويک.  به آنها داد جديدیاين سيستم اقتصادی تحرک

ات تغييرداشتند که بر طبق آن وضعيت موجود در مدت کوتاهی دستخوش 
 ترتسکيسم در اين است که ۀولی يکی ديگر از صفات مشخص. گشت می

 ،مدآ  ترتسکيستی بيرون میهاىيه اعالمۀ را که بر عليها بلشويکهاىبيانيه
 .داد  قرار نمی و بررسیمورد توجه
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کردند؟ آنها  ات را چگونه مجسم میتغييرحزب بلشويک و استالين اين 
اری آن در دپيروزی سريع قسمت سوسياليستی اقتصاد ملی را بر قسمت سرمايه

د که در کردن آنان پيش بينی می. داشتند  و در چنين راهی گام برمی،نظر داشتند
 نزديک کارخانجات اشتراکی اتحاد شوروی به حدی ترقی خواهند کرد که ۀآيند

اری رقابت کرده و آنان را ورشکست خواهند دبه آسانی با کارخانجات سرمايه
چنان فرا  را آن  تجارتۀآنها پيش بينی نمودند که بزودی کئوپراتيوها شيو. نمود

صوصی را از صحنه خارج کرده خواهند گرفت که قادر خواهند بود تجارت خ
 حال ميانهدر مورد دهقانان . و افراد مشتغل به آن را وارد صف کارگران بنمايند

اری فردی امری ددانستند که امالک شخصی و تيول  حزب و استالين می،و فقير
 يعنی با کمک ،گذرا بوده و بزودی دهقانان به توليد تعاونی ملحق خواهند شد

 نموده که به معنی از بين مزارع اشتراکی ساختمان حزب و دولت شروع به
 . و الغاء طبقات در ده خواهد بودهارفتن کوالک
ولی هرگز ترس . شوند  ٽروتمند میهاديدند که بعضی از کوالک آنان می

 به عنوان يک طبقه هرگز پايدار هادانستند که کوالک آنها می. به خود راه ندادند
از نو " را حال ميانه دهقانان فقير و اجبارًااشتند که آنها سياستی د. نخواهند ماند

کردند  آموختند و تشويقشان می می به آنان ،کردند و آنان را تشويق می" ساخته
 و ــ کشاورزی سوسياليستی را سازمان دهند ،که چگونه تحت رهبری پرولتاريا

د  را غير ممکن خواهنهاوسيله موجوديت کوالک آنها واقف بودند که بدين
 وسايل مورد ۀتر برای تهي آنها در چنين شرايطی به سرعت هرچه تمام. ساخت

بايست شامل  ن وسائل میاي. نياز برای اشتراکی نمودن کشاورزی اقدام نمودند
تر و متخصصين   مرغوبهاى تخم، کشاورزیهاى ماشين،بود میابزار بهتری 

ورزی به سطح توليد  دهقانان به منظور باال بردن کشائیکشاورزی برای راهنما
 .سوسياليستی مورد نياز بود

مبتکر و سرمنشاء .  بود که با دقت فراوان طرح ريزی شده بوداىبرنامه
 حزب به وسيلۀ اين برنامه با اصالت و مهارت کامل . اين برنامه لنين بود

توانست  اين برنامه تنها راهی بود که می. بلشويک به رهبری استالين اجرا شد
 فقط زمانی انقالب کشاورزیولی اين .  بخشدئی از اين حالت رهااقتصاد را

 .موفقيت آميز بود که وحدتی ميان کارگران و دهقانان وجود داشته باشد
با گذاردن ماليات سنگين بر در آمد : کردند که  مطرح میهابلشويک

  به مبارزه با آنان پرداخته و نفوذ آنان را از شوراهای محلی از ميان،هاکوالک
 دهقانان فقير ، از مالياتئی اعتبار و رها، ابزار کشاورزی،با دادن زمين. ديببر

 و نزديک کردن حال ميانهبرای بهبود وضع اقتصادی دهقانان . را ياری رسانيد
سطح مادی و معنوی زندگی . " پرولتاريا با آنان وحدت کنيدوظايفآنان به 
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وق دهيد که به سوی سوسياليسم  ساى و آنها را به جاده،دهقانان را باال بريد
 ).استالين." (رهسپار گردند

 با مهارت کامل برنامه ريزی شده ها اين بود طرحی که از طرف بلشويک
 راست ۀنظري". چپ"تز راست و تز :  اين نظريه دو تز رشد يافتۀبر علي. بود

ان  دهقانۀ را به مٽابها و کوالک، را کم اهميت دادههااری کوالکدماهيت سرمايه
ی دهقانان ئماهيت خرده بورژوا) ترتسکی" (چپ "ۀ نظري؛ديد  میحال ميانه
 قلمداد ها کوالکۀ را به مٽابحال ميانهر اهميت داده و دهقانان  را ُپحال ميانه
. باشد می" هاکوالک" دهقان مملو از ۀکرد که طبق ترتسکی تصور می. نمود می

ا که واقف بود که اين زيرحزب کمونيست با هر دو گرايشات مبارزه کرد 
  .گرايشات به کجا خواهند انجاميد

 : در گزارش به اعضاء حزبی مسکو گفت١٩٢٥ ماه مه ٩استالين در 
 

 ۀ ما اين است که همبستگی نزديکی ميان خود و تودۀوظيف» 
 سطح مادی و معنوی زندگی دهقانان را ،وجود آوريمه عظيم دهقانان ب

 سوق دهيم که به سوی سوسياليسم اىباال برده و آنها را به جاده
دوش دهقانان و ه  اصلی ما اين است که دوش بۀوظيف. رهسپار گردند

 زيرا فقط تحت ، سوسياليسم را بر پا داريم، کارگر طبقۀبه رهبری
توان ضمانت کرد که اقتصاد کشور در راه  چنين رهبری است که می

 ،جلد اول" سملنيني "،استالين ( «.سوسياليستی سازمان خواهد يافت
 )١٩٢٥ گزارش در ماه مه ، ٢٤٨ــ٢٤٧ .ص

 
راه و روش سوسياليستی در دهات به چه شکل خواهد بود؟ استالين به اين 

 : جواب ميدهدسئوال
 

توان دهقانان را به جريان عمومی پيشرفت  چگونه می» 
 اعتبار به وسيلۀ  . کئوپراتيوهاۀاقتصادی شوروی جلب کرد؟ به وسيل

چنين است .  پخش تعاونی و توليد تعاونی،رزی تعاونیتعاونی کشاو
 به جريان ، حتم به طور که دهقانان را به کندی ولیاىروش و شيوه

 . ص،همانجا ( «.عمومی ساختن سيستم سوسياليستی جلب خواهند کرد
٢٤٩( 

 
 .باشد توليد تعاونی نام ديگری برای کشاورزی اشتراکی می

جام پذيرد؟ زيرا که کارخانجات کندی انه چرا اين جريان بايست ب
 کافی ماشين آالت و ابزار توليد ۀبايست به انداز  میی سوسياليستهاىوفابريک
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 زيرا که معادن ، تا موجب تشويق دهقانان در پيوستن به کئوپراتيوها گردند،کنند
 کافی ذغال و فلز برای توليد آهن و فوالد به منظور ۀبايست به انداز شوروی می

 زيرا که کارگران برای توليد ،آالت کشاورزی تهيه کنند اشينمصرف در م
 اينها صورت تحقق به خود ۀ و در عرض چند سال همــبايست تعليم ببينند  می

 از آغاز نپ تا ١٩٢٩ تا ١٩٢٢ بيش از هفت سال از ًا در کل حدود،گرفتند
 هاولی در طی همان سال.  طول نکشيد ــجنبش عظيم اشتراکی کردن

و !  که برنيانگيختندئیهاو چه فتنه!  که به پا نکردندئی چه هياهوهاتترتسکيس
و چه ! وجود نياوردنده چه موانعی که در مقابل پيشرفت اقتصاد شوروی ب

 که خود اولين ، که در جهت ضربه زدن به وحدت حزب کمونيستئیهافعاليت
 ! شرط ساختمان اقتصادی سوسياليستی است انجام ندادند

 ، عضو حزب بودندها که ترتسکيست،١٩٢٧ تا ١٩٢٤ل از به مدت سه سا
ه  و بورژوازی نپ بهاهزاران جور هياهو و قيل و قال در مورد رشد کوالک

 ،پيشنهادات آنان بر حسب درک صحيح از اقتصاد شوروی نبود. راه انداختند
 :گفتند آنها می. بلکه ناشی از ترس بی اساس ايشان بود

 
 حتی اگر فشار و ، آن وارد مناسبات کلکيتو کنيمدهقانان را بايد در يک» 

  «.کار برده شوده  بايد در جهت اين عمل ب،زور ضروری باشد
 

 ۀمد دهقانان را بر عليآ  اجراء در میۀکه اگر چنين طرحی به مرحل
آنها . ساخت انگيخت و انقالب را با خطری بزرگ مواجه می کارگران برمی

 بيليون روبل جهش صنعتی شدن را خواستند که با صرف اضافی يک می
بايستی از طريق باال بردن قيمت  اين يک بيليون روبل می. تر نمايند سريع

 بلکه ،کرد  عملی که نه تنها مشکلی را حل نمیــشد  اجناس جمع آوری می
 زيرا که گرانی قيمت اجناس بر ،گرديد تری می بيشتر باعٽ مشکالت عديده
 محصوالت ۀ مصرف کنندۀ يعنی قشر عمدحال انهميروی اغلب دهقانان فقير و 

 که اين خود باعٽ ،گشت  اٽر کرده و باعٽ تنزل سطح زندگی آنها می،صنعتی
اپوزيسيون ترتسکی حداکٽر سعی خود را . گرديد  میهااستحکام موقعيت کوالک

 . نمود  صرف میحال ميانه بين پرولتاريا و دهقانان تفرقه اندازیدر 
 ،کردند البته نه از ديد انتقاد  ولی با آن ستيز می، بودندآنها هنوز در حزب

کردند که تمام عمليات  آنان نشرياتی پخش می. بلکه از ديد متالشی نمودن حزب
 ،همين سال انقالب اکتبر را با اين بيانيه کهد آنها ،کرد حزب را محکوم می

باشد   و بورژوازی نپ میها کوالک،هاکراتو حزب بور،حزب کمونيست
 يک گروه زير زمينی همراه بود که تأسيساين تبليغات با . خوش آمد گفتند
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حزب مجبور بود اين عمليات را متوقف . کرد نشريات خود را پنهانی پخش می
 . خود را پايان نداد تبليغاتیهاىگروه اپوزيسيون اخراج شد ولی فعاليت. گرداند

 شرح دهيم زيرا ميقًاعما مجبور بوديم اين دوره از عمليات اپوزيسيون را 
هر .  در درک همين دوره نهفته است، شرح خواهيم دادبعدًاچه  که کليد درک آن

که ترس و اضطراب او بی جهت بوده  زمان با درک اين شخص منصفی هم
. ولی ترتسکی مستٽنی است. کرده است کند که اشتباه می  اعتراف می،است

 رشد کشاورزی ، شورویکند که صنعتی شدن سريع اتحاد انسان فکر می
 ، يک طبقهۀ به مٽابها محو کامل بورژوازی نپ و محو کوالکتقريبًا ،اشتراکی

 قانع کرده ،راه انداخته بودنده  را که از دور داد و قال بهابايست ترتسکيست می
 ولی اپوزيسيون ترتسکی هر چه بيشتر پای استداللشان در هوا باشد ،باشد
ی ئاين سميت از آن عناصر خرده بورژوا. ندگرد تر می تر و خطرناک سمی

است که پيروزی سوسياليسم را ديده ولی مايل نيستند که به صف کارگران 
دست ه  را در تحت شرايط تصاحب قدرت باىپيوسته و زندگی شرافتمندانه

 .پرولتاريا ادامه دهند
 .چنان تا به آخر کارشکن باقی ميماند ترتسکی هم

 
 *  *   *  

 
يتی دراتحاد جماهير شوروی کسب شده که حتی دشمنان نيز اگر موفق 

 همانا پيروزی عظيم اقتصادی در صنايع ،را اقرار کنند ند آنامجبور شده
تکرار مکرر به  حقايق چنان روشن و بازر است که نيازی ،باشد کشاورزی می

 اتحاد جماهير شوروی ؛از يک کشور عقب مانده. آن در اينجا نيست
از يک . ترين کشورهای صنعتی تبديل شده است  يکی از پيشرفتهسوسياليستی به

.  ميليون دهقان زميندار به يک کشور کشاورزی مبدل گشته است٢٠کشوری با 
 به يک ، وابسته به کشورهای خارجی بوده،از کشوری که برای ابزار صنعتی

 از ، تبديل گرديده است،باشد کشور که قادر به توليد ابزار صنعتی پيشرفته می
 ، همهتقريبًاکه اکٽريت آنان بيسواد بودند به کشوری تبديل شده است که  کشوری

کارخانجات شوروی از بهترين نوع . ندابه خصوص نسل جوان آن با سواد گشته
ترين   پيشرفته،مهندسين و کارگران شوروی. باشند کارخانجات در جهان می

شته ذرصد در پنج سال گ د٤٠٠توليد صنعتی شوروی . موزندآ  را میهاتکنيک
کشاورزی شوروی مشکالت اوليه را پشت سر گذاشته و در . پيشرفت کرده است

 مقدار زيادی مواد خوراکی و خام برای کل کشور در حال حرکت ۀجهت عرض
کارخانجات شوروی صدها هزار تراکتور و کاميون و ديگر ماشين آالت . است

 .کنند کشاورزی را توليد می
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 و زندگی ، مردمۀ ارتقاء سطح زندگی تود،اد شوروی اتحهاىموفقيت
 زحمتکش سراسر دنيا را برانگيخته و ها اينها تحسين ميليونۀ همــمعنوی آنان 

ولی جايگاه ترتسکی . همان نسبت نيز باعٽ خشم استٽمارگران گرديده استه ب
او همانند استٽمارگران سم . او همراه زحمتکشان نيست. ؟دراين ميان چيست

  اتحاد شوروی ۀعالوه بر اين علي. رساند کند و به آنها کمک و مدد می ی میپاش
 همگی دروغ هستند ها اين موفقيت،دارد او اعالن می. اندازد تبليغات به راه می

 .و وجود خارجی ندارند
که  طور خيلی ساده اينه  اشکال اصلی درکجا نهفته است؟ ب،به نظر وی

 : زيرا که  چرا؟ ."م ساختسوسياليس توان در يک کشور نمی"
 

پيشرفت عادی اقتصاد از يک طرف و بروز احتياجات و .....» 
 جديد از طرف ديگر همواره نياز الحاق به اقتصاد هاىناموزونی

که بر مبنای اقتصاد خود " استقالل "ۀبرنام. کند جهانی را بيشتر می
ی  ماهيت ارتجاع،کفايتی اتحاد جماهير شوروی طرح ريزی شده است

اين برنامه خود کفايتی . نمايد را هر چه بيشتر افشاء می و تخليلی آن
 ،لئون ترتسکی ( «. و نه مارکس و لنين،باشد آل هيتلر می ايده

 )١٩٣٣ ، ــ٧ . ص،"بحران در اقتصاد شوروی"
 
عاليجناب . شود  مفهوم نمی، فوقۀ عنان گسيختۀحتی يک جمله از اين گفت 

اری و سوسياليستی را دان ماهيت اقتصاد سرمايهترتسکی مٽل اين که فرق مي
ند ااری تضادها چنان با سيستم در آميختهددر اقتصاد سرمايه. ندافراموش کرده
 ،طور مٽال رشد توليد بزرگ همراه با مزد کمه ب.  وجود ندارداىکه راه چاره

. اری در حل آن عاجز استدگردد که سرمايه می "عدم توازنی"چنان  باعٽ آن
که ترتسکی " عدم توازن"آن .  اوضاع طور ديگری است،تصاد شورویدر اق

 ذغال و الستيک با  مٽًال، مانند عقب ماندن در توليد،کند از آن صحبت می
وجود ه اشکاالتی که اين نوع مسائل ب.  قابل مقايسه نيستاصًال بحران ۀمرحل
ين نوع با پيشرفت اقتصاد شوروی ا. باشند ورند به آسانی قابل حل میآ می

قدر کافی ه که فوالد ب  زمانی، نه در حال ترقی، هستندنزولمسائل در حال 
.  چندان اهميتی ندارد، ديگر عقب مانده باشندۀوجود دارد اگر يک يا چند کارخان

 کمبود يک يا چند جاده چندان قابل ،که سيستم راه آهن ترقی کرده است زمانی
 حتی وجود آب و ، علمی بنا شدهۀيکه اساس کشاورزی بر پا وقتی. توجه نيست

محصول امسال عليرغم خشکسالی . هوای مناسب نيز چندان پر اهميت نيست
 و هادر اقتصاد شوروی ناموزونی! آقای ترتسکی. قدر کافی فراوان بوده وخيم ب

  .باشند و نه ترقی  میتنزلاشکاالت ناشی از آن در حال 
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 و به چه علت هبب ارتجاعی بود به چه ســ استقالل ۀو اما در مورد برنام
 ٥باشد؟ آيا اين واقعيت ندارد که اقتصاد شوروی امروزه کمتر از  تخيلی می

آيا کارخانجات صنعتی شوروی در  سال پيش به کشورهای ديگر وابستگی دارد؟
که پنج سال پيش   در حالی،موقعيتی نيستند که نياز وسائل کشور را رفع کنند

خود بود؟ آيا وجود مقدار متنابه و گوناگون مواد کشور وابسته به واردات 
 مستقل از کشورهای ، ضامن پيشرفت اقتصادی اتحاد جماهير شوروی،طبيعی
  در چيست؟،اری نيست؟ تخيلی بودن حقايق که وجود دارنددسرمايه

ند؟ اگر پيشرفت اقتصادی به علت يک ا ارتجاعیهاو به چه علت اين برنامه
" ارتجاعی"را از نقطه نظر اقتصادی  توان آن ی م،سياست مشخص فلج گردد

که چنين سياستی تنها از رهبران اتحاد شوروی سرچشمه   به شرط آن،خواند
 به سرعته ب هاولی اگر پيشرفت اقتصادی در اٽر سياست بلشويک. گرفته باشد
 نيز ،اری در بهترين حاالتشد و اگر از حد تصور هر کشور سرمايه،جلو رفته

 کجای چنين سياستی ارتجاعيست؟ در اينجا لزومی ندارد که ،باشدتجاوز کرده 
ی اآل اقتصاد سوسياليستی بر مبن دانيم که ايده  زيرا می،ما از ترتسکی بياموزيم

 و فقط تحت سيستم بين المللی ،باشد  بين المللی میۀ بلکه مبادل،خود کفايتی نبوده
اين خود يکی از . شود ی علمی گذاشته میا بر مبناىشوروی يک چنين مبادله

آل اتحاد شوروی   ايده،اقتصاد خود کفايتی. باشد تزهای اساسی مارکسيسم می
راه آن قدم   خود کفايتی نبوده و درۀاتحاد شوروی خواهان حکومت مطلق. نيست
 ضرورتاری يک دولی استقالل اقتصادی از بازار سياسی سرمايه. دارد برنمی
 محاصره  متخاصمارید دنيای سرمايهوسيلۀ به  زيرا که اتحاد شوروی ،بوده

" الحاق به اقتصاد جهانی "الزامًااين نظريه که پيشرفت اتحاد شوروی  .شده است
ست که يکی از نظرات جنبی هاسال. باشد  اشتباه میاساسًا ،وردآ وجود میه را ب

 و ،باشد ترتسکی اين بوده است که اقتصاد شوروی جزئی از اقتصاد جهانی می
گويند؟  ولی حقايق چه می.  خيز آن در گرو افت و خيز ديگری استافت و

 اقتصاد ؛رود اقتصاد شوروی از يک پيروزی ديگر به پيروزی ديگر پيش می
اقتصاد شوروی با . باشد می نابودی و خرد شدن ،اری در حال تعفندسرمايه
 تحت سيستمی که کشور را زير حکومت شوراها هر چه ، بی نظيرهاىپيشرفت

 به حل قادراری داقتصاد سرمايه. روند  به پيش می،شتر متحد گرداندهبي
طرف نابودی کل سيستم ه اری بد و کشورهای سرمايهنبوده خود هاىبحران

از پيدايش  .بيند حتی شخص کور هم اين واقعيت را می. کنند موجود حرکت می
آن ترتسکی در . گذرد ترتسکی دو سال می" بحران در اقتصاد شوروی"کتاب 

در .  وی را نشان خواهد دادهاى صحت گفتهتأييد ، نزديکۀموقع گفت که آيند
ولی . نظيری را تجربه کرده است  اقتصاد شوروی جهش بی،هاطی همان سال

تر   ساختمان پيروزمند سوسياليستی هر آن بلندۀپارس کردن ترتسکی بر علي
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 ولی او ــ شده است  تمامتقريبًاساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی . گردد می
بر  ."باشد میسوسياليسم در يک کشور غير ممکن "کند که  هنوز تکرار می

که ترتسکی در ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی  بی شماری" تضادهای"
. تضاد ميان توليد  و مصرف:  نوع جديدی اضافه گرديده است،کند کشف می

 اقتصادی اتحاد شوروی را توانند پيشرفت عظيم  ديگر نمیهاحتی ترتسکيست
 ۀ بايد بپذيرد که مسئل،شاسفأ عليرغم ت،ترين دشمن تحتی سرسخ. نفی کنند

 را باز ها ترتسکيست،ولی حقايق. باشد میکشاورزی اشتراکی يک حقيقت 
و آخرين تفسير اشتباه توسط . حقايق را ميتوان به اشتباه تفسير کرد. دارد نمی

 عليرغم افزايش فراوان توليد مواد مصرفی ،که  مبنی بر اين،ترتسکی انجام شد
 کاالهای توليد ،و عليرغم افزايش عظيم در مصرف فردی کارگران و دهقانان

 ارزش بسيار داشته و هنوز هر کس مايل است جهت هاشده هنوز برای توده
انگيزه "را  ترتسکی آن.  محصوالت بيشتری در اختيار داشته باشد،مصرف

 ۀدربار" نيز"که شنيده است که مارکس   از آنجائی،نامد می"  فردیۀبرای ذخير
 عميق ميرسد ۀ به اين نتيج،صحبت به ميان آورده است!) سرمايه اوليه ۀذخير(

اری کشانده دممکن است به احيای سرمايه"  فردیۀخيرذانگيزه برای "که اين 
واقعی خود را هاى مادام که که هنوز اکٽريت عظيم جمعيت خواسته" .شود
 به خود ماهيت ، محصوالتۀ اختصاص فردی و ذخيرۀ انگيز،ناخته استنش
 ...ديآ  در تضاد با گرايشات زندگی اقتصادی کلکتيويستی میدائمًا داده و اىتوده

 
 خود به ،اگر ذخيره مجاز باشد که از حد مشخصی عبور کند»  
تواند به سرنگونی  اری تبديل گشته و مید سرمايهۀ اوليۀذخير

مخلوطی از کارخانجات  (ها سپس نيز به سرنگونی تراستکلخوزها و
الغای . "منجر گردد)  نويسندهــشوروی که در تملک دولت است 

چنان شرايط زندگی   آنۀدر مضمون سوسياليستی به معنی تهي" طبقات
 شخصی را ۀ اعضای آن اجتماع است که انگيزه برای ذخيرۀبرای کلي

 گذران فعلی ۀجامع....يماه نرسيدهما هنوز به آن مرحل. از ميان ببرد
ترين و   يعنی اساسی، که در مورد مصرف،باشد میمملو از تضاد 

 اين تضاد بسيارحاد بوده و هميشه باعٽ ،ترين نياز هر کس واجب
الت موجوده و حتمًااز نقطه نظر ا. گردد  توليد میۀخطر در زمين

 تیمبارزۀ طبقا اين خود يک ،خطراتی که در درون آن نهفته
 ۀ آن در رقابت شديد ميان منافع موجود در زمينۀ که ريش،.....باشد می

 ،گيرد ت میأ که خود از اقتصاد عقب افتاده و نامتوازن نش،مصرف
 . ص، ١٩٣٥ فوريه ،"قتل کيروف "،لئون ترتسکی («.باشد می
 .)١١ــ١٠
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که  از آنجائی. ترتسکی هنوز قبای مدافع سوسياليسم را به تن ميکند 
وجود نياورده که بر ه اليسم در اتحاد جماهير شوروی هنوز شرايطی را بسوسي

 او موقعيتی ، مواد مصرفی وجود نداشته باشدۀی ذخيرا براىطبق آن هيچ انگيزه
  مردم اتحاد شورویۀترتسکی اين حقيقت را که تود. برای حمله پيدا کرده است

ک انگيزه برای توليد  يۀ که خود نشان دهندــباشند  می"  مواد مصرفیۀگرسن"
دست ه انگيزه برای ب.  نموده استمبارزۀ طبقاتی تبديل به يک ،باشد میبهتر 

طبق . نمايد  مبدل به انگيزه برای ذخيره میــ با زرنگی ــآوردن محصول را 
ی برای خود و مشپ دهقانی که مقدار بيشتری پارچه کتانی و يا ، ترتسکیۀنظري

که در دراز مدت  طوریه  ب،را ذخيره کرده ن آ،کند ش دريافت میاخانواده
 ۀ با سرماي، ريسندگیۀار شده و شايد هم يک کارخانديک سرمايهه تبديل ب

کارگر بافنده که مشتاق دريافت بيشتر آرد گندم و کلم . شخصی خويش باز کند
را مصرف نکند   و آنــکرده " ذخيره "ــرا احتکار کرده   ممکن است آن،بوده
 عالوه بر آن ممکن است ــ!  مصرف وجود داردۀ حادی در زمين عجب تضادــ

 ٽروتمند شده و به رقابت با سيلوی دولتی بپردازد و ،مبدل به يک سيلو دار شده
علق به کلکتيو که تکه دهقان م و يا اين. گردد"  توليدۀباعٽ تضاد در زمين"

به مجرد  ، خودش از شهر بودهی صبرانه منتظر رسيدن راديویمشتافانه و ب
" ذخيره" خود فروخته و با ،ۀرا مصرف نکرده و به همساي  آن،دريافت خود

ه را ب" مبارزۀ طبقاتی "تدريجًاکردن اين پول وارد تجارت و داد ستد شده و 
 .يدآ  در میهاصورت تهديدی نسبت به کلخوزها و تراسته ورد و بآ وجود می

ت در سخنان تمام  ليکن همواره سيستمی از هجويا،سراپا هجويات است
رو که هنوز در اتحاد  ترتسکی اميدوار است که از آن.  وجود داردهاترتسکيست

 کافی ۀجماهير شوروی سوسياليستی محصوالت برای مصرف کنندگان به انداز
 بعضی از دهقانان ، وجود ندارد،مين راحتی بلکه نيز تجمالتیأنه تنها از نظر ت

 که البته پيدا کردن چنين ــعاليت نمايند مزارع کلکتيو به اميد کوالک شدن ف
 ها و با کمک ترتسکيستــ است جدا ىادهقانی در مزارع کلکتيو خود مسئله

 .باعٽ منهدم شدن نظام کشاورزی کلکتيو بشوند
 دهقان مزارع اشتراکی ۀتود! دريغا که آرزوی ترتسکی به تحقق نپيوست

احی شمال قفقاز و که به علت بی تجربگی در نو  زمانی، ١٩٣١در سال 
آنها .  درس خود را آموختند،ندد سرفرود آورهاکرائين در مقابل فشار کوالکوا

. دانند که اميد آنها بيشتر و بهتر در توليد اشتراکی نهفته است اکنون ديگر می
برای روز "يک عضو کلکتيو ممکن است مقداری از سهم اشتراکی خويش را 

او را به يک کوالک تبديل نميکند و با پيشرفت  ، ولی اين عمل،ذخيره کند" مبادا
اما در . ايمنی و فراوانی محصول در دهات اين عمليات نيز از ميان خواهد رفت

 آنها ،کنند نکرده و هرگز جمع آوری نمی" ذخيره" آنها ،مورد کارگران شهری
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 از دست  زيرا که ناراحِت،کنند با کمال رضايت تمام عوايد خود را خرج می
 ،باشند و توقع حقوق بيشتر و سطح زندگی بهتری را دارند شغل خود نمیدادن 
  درمبارزۀ طبقاتی"هيچ خطری در مورد احيای . کنند را نيز دريافت می که آن
  .در اتحاد جماهير شوروی وجود ندارد"  مصرفۀزمين

هم تضادی است که  آن:  تضادی موجود استمطمئنًاليکن در اين زمينه 
 مابين انقالبی قديمی و ضد انقالبی فعلی ، آرزوهای ترتسکیمابين حقايق و

 ۀ مردم از تجربۀکه توليد و مصرف بيشتر شده و تود در حالی. وجود دارد
 بيشتر نيز ،دنند که هر چه بيشتر توليد کنا خود به اين نتيجه رسيدهۀروزان

 پندارد که آنها در حال اندوختن و ذخيره  او چنين می،مصرف خواهند کرد
 بازارو   زيادتوليد  مردم تضاد ميان ۀاو ميداند که تود. باشند کردن سرمايه می

ند و در نتيجه مراقب است که چنين ااری شنيدهدرا در کشورهای سرمايه
 به ،کار نبرده اصطالحاتی را در مورد اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ب

 ــاری دند که بحران سرمايه به او بقبوال،که فرد ناآگاه را منحرف کرده اميد اين
 و کمبود نسبی ــکه عبارت است از فقر در ميان وفور نعمت از يک طرف 

بايست اول ساخته  که ابزار توليد می  جائی ــتوليدات در اتحاد جماهير شوروی
 از طرف ديگر ــ باشد می در حال نقصان دائمًاکه کمبود توليد  شد و جائی می

  .باشد میهر دو يکی 
هيچ کجای ديگر ترتسکی ماهيت اصلی و ضد انفالبی خود را هم چون در 

 .  بر مال نکرده است،اين اتهامات خود ساخته
 دارد؟ چندی اى او کدامست؟ آيا او برنامهۀاو به دنبال چه چيزی است؟ نقش

کرد که رشد صنعتی شدن و اشتراکی نمودن جماهير  پيش او پيشنهاد می
ام اين نظرات و پيشنهادات تحت عناوين کمونيسم تم. شوروی بايد نقصان يابد

 تشابه زيادی به ماهيتًاولی اين پيشنهادات . ارائه شدند" واقعی" کمونيسم ،"چپ"
حال که اتحاد .  ارتجاعیماهيتًا ولی ،جمالت انقالبی: خود ترتسکی داشتند

جماهير شوروی بر مبنای محکمی بنا شده و کارگران و دهقانان بيشتر از هر 
 ۀورند و دانش و تجربآ دست میه مان ديگر محصوالت توليدی و مصرفی بز

 مزرعه ۀتوانند بازد که آنان به آسانی می  در حالی،آنان هزاران بار بيشتر گشته
   برای امروز دارد؟اى پيشنهاد او چيست؟ آيا او برنامهــو کارخانه را زياد کرده 

د ترتسکی و هم دات متعجيد اگر در نوشتاوقت خود را بيهوده گذرانده
 . ت فوق بگرديدسئواالمسلکانش به دنبال جواب 

غرض آنها اغفال کارگران . در حقيقت مقصود آنها ارائه يک برنامه نيست
 چندانی با چگونگی سوسياليسم در اتحاد ئیاريست که آشناددر کشورهای سرمايه

ی جماهير شوروی ندارند و غرض آنها در اينست که کارگران کشورها
 را در برگزيدن راه بلشويسم برای ــ به انضمام کارگران آمريکا ــاری دسرمايه
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کنند تا تخم بدبينی در مورد  آنها کوشش می. يوس نمايندأ م،ها از بحرانئیرها
ترين پيروزی انقالب   و يگانه و بزرگ،دستاوردهای پرولتاريای جهان

آنها به خاطر بر پا . بکارند در بين کارگران ــسوسياليستی در دوران کنونی را 
 کشور اتحاد جماهير شوروی در صدد بسيج ايدئولوژيکی ۀکردن جنگ بر علي

 .يندآ اران بر مید مقاصد سرمايهۀآنها به خوبی از عهد.  مردم هستندهاىتوده
 

* * * * * 
انقالب پی " در مورد هااز تعبير و تفسيرهای عجيب و غريب ترتسکيست 
 از تئوری عدم ؛ امکان ساختن سوسياليسم در يک کشورتا تئوری عدم" در پی

  هر آن عليۀتا حمالت ضد انقالبیــ  ،امکان ساختن سوسياليسم در يک کشور
 و باالخره از حمالت زبانی بر ؛پيوندد چه در اتحاد جماهير شوروی بوقوع می

آيا جای .  به همکاری عملی و پشتيبانی دشمن طبقاتیــ پايگاه کمونيسم ۀعلي
 برای زينوويفماند که چرا طرفداران متعصب ترتسکی و  تعجبی باقی می

 مقاصد پليد خود به هفت تير متوسل ميشوند؟
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 فصل هفتم
 حزب کمونيست

 
 

 
 کوچکی در راهی پر از پرتگاه و ۀشکل گروه فشرده ما ب» 

از دشمنان . رويم ديگر را محکم گرفته و به پيش می دشوار دست يک
 هميشه بايد از زير آتش تقريبًاند و اهر طرف ما را در محاصره گرفته

 تصميمی که همانا ، ما استۀاتحاد ما بنا بر تصميم آزادان. آنها بگذريم
 که با دشمن پيکار کنيم و در منجالب مجاورمان در ،يمابرای آن گرفته

 صورته که ب ش از همان آغاز ما را به علت اينا که سکنه،نغلطيم
 بلکه طريق مبارزه را ،هحالص نه طريق م، خاصی مجزا شدهۀدست

 فرياد هاو حاال از ميان ما بعضی. ندا سرزنش نموده،يمابرگزيده
وقتی هم که آنها را سرزنش ! به اين منجالب برويم: کشند می
شما عجب مردمان عقب : گويند  به حالت اعتراض می،کنند می
 آزادی ما را برای دعوت شما به کشيد که خجالت نمی! ی هستيدامانده

  !راه بهتری نفی ميکنيد
 شما آزاديد نه تنها دعوت کنيد بلکه هر کجا هم دلتان ، آقايان،آری

 ما معتقديم که جای حقيقی ؛که منجالب باشد خواهد برويد ولو آن می
شما همان منجالب است و برای نقل مکان شما به آنجا حاضريم در 

 دست از سر ولی در اين صورت اقًال. مئي نما خود کمکئیحدود توانا
 زيرا ، بزرگ آزادی را ملوٽ نکنيدۀما برداريد و به ما نچسبيد و کلم

 ۀخواهيم برويم و آزاديم نه فقط علي هر کجا می" آزاديم"که آخر ما هم 
 ،کند سوی منجالب کج میه  بلکه با هر کس هم که راه ب،منجالب

 ، جلد دوم،اپ انگليسیچ ، ايسکراۀ دور،نلني. ای. و ( «.مئيمبارزه نما
 )٩٧ .ص

   
 لنين معنی ديسيپلين انقالب ، نوشته شده١٩٠٢در اين لغات زيبا که 

 افرادی ۀحزب يک مجمع داوطلبان. پرولتری را برای حزب بلشويک شرح داد
که  برای اين. است که مايلند يک هدف را دنبال کرده و با دشمن مبارزه کنند

آنها وجود . بايست نظم در ميان اعضا برقرار باشد  می،واقع گردندٽر ؤبيشتر م
فردی . ورزند کنند ولی در وحدت عمل اصرار می اختالف عقيده را تحمل می

که يک   ولی تا زمانی،که با تصميمات مخالف بوده آزاد است که ترک کند
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 آزادی.  نبايد روش خود را در تضاد با روش حزب دنبال کندباشد میعضو 
 زمانی. دست نياورده باشده نظر تا زمانی وجود دارد که حزب نظر جمعی را ب

 زيرا ، نظرات مخالف حزب نبايد پخش گردد، جمعی رسيدۀکه حزب به نظري
هر چه وحدت و نزديکی ميان . باشد میکه اين عمل کارشکنی در راه عمل 

            .واهد بود به همان نسبت نيز شانس موفقيت بيشتر خ،باشدافراد حزب بيشتر 
ولی ترتسکی . کيد بيشتری نداردأاين مسئله چنان روشن است که نيازی به ت

 ترتسکی در خود ، خودهاى فعاليتۀاز همان روزهای اولي. پندارد چنين نمی
 و وحدت ، ديسيپلين بلشويکی،نفرت عجيبی نسبت به سازمان حزب بلشويک

 او با لنين چهارده سال مبارزه ،ورددر اين م. اندرپرو فکر و عمل بلشويکی می
کرد و به همين منوال دوازده سال است که با استالين به ستيز برخاسته و در 

 آن ۀپردازد و بر علي همين رابطه با انترناسيونال کمونيستی به مخالفت می
  .مبارزه ميکند

 روسيه بود که دو نظر دموکرات دوم حزب کارگر سوسيال ۀپس از کنگر
 به رهبری لنين نظر داشتند که هابلشويک. ابندي  و منشويسم تبلور میبلشويسم

که هر عضو زير نظر کنترل سازمان  طوریه حزب واقعی بلشويک بسازند ب
 با ماهيت رفرميستی هامنشويک.  مرکزی باشدۀبوده و عمليات او بر طبق نقش

انجام هر  پيشنهاد تشکيل سازمان درباز را داده که در آن هر فرد برای ،خود
اى  در جزوه، در آمدههاترتسکی به پشتيبانی منشويک. بود نوع عملی آزاد می

  : به چاپ رسيد در مورد کنگره چنين گفت١٩٠٣که تا پايان سال 
 

ه به ما ب. گان تحميل کردند ه خود را به زندۀگان اراد همرد» 
 با ، و تاريخــ يک رباخوار داده ميشود ۀجای قروض گذشته سفت

 حزب ۀ تقاضای گوشت خام از بدن زند،"شيالک"حمی ر بی
البته منظور ما در ... سرنوشت ما چنين بود! لعنت بر آن باد. نمايد می

 دوم حزب کارگر ۀوليت شخصی رفيق لنين در کنگرئاينجا نفی مس
 با انرژی و ابتکاری که در ، اين مرد، روسيه نيستدموکراتسوسيال 

 ،لئون ترتسکی ( «. را بازی کرد نقش يک اخاللگر،وی طبيعی است
 گزارش هئيت ، روسيهدموکرات دوم حزب کارگر سوسيال ۀکنگر

  )١١ صفحۀ ،اعزامی سيبريه
 

ات مربوط به سازمان مترتسکی تصمي ، مسئله در اينجا روشن استۀريش
 زيرا ،خل حزب استدر نظر او لنين ُم. متشکل حزب بلشويک را نفرين ميکند

 که در آن برای هياهوی خرده ،خواست ا میکه او سازمان حزبی ر
 ئی جا، خيالی خودهاىمابانه و برای روشنفکران انزوا طلب با برنامه بورژوا



 ٧٠

او گمان ميکند که سانتراليسم فقط به . ترتسکی سانتراليسم را تبليغ ميکند. نبود
 تمايل ، لنين کهۀاو به خصوص از اين گفت. باشد می" خشک لغت"معنی 

 ،باشد میسبت به ديسيپلين بيشتر از روشنفکران فردگرای آنارشيست پرولتاريا ن
  .غضبناک است

  : ميگويد، در همان زمان نوشته شدهتقريبًادر جزوه ديگری که 
 

 قيد ی بهاىکه اين دروغ  وقتی،گيرد چه خشمی فرد را فرا می» 
که تا  همان پرولتاريائیپرولتاريا، ! را ميخواند) لنين(فريب  عوام
 امروز ،خزد  کارگری میۀطرف اتحاديه  بطيبعتًاوز گفته ميشد دير

و به چه کسی؟ به !  دهدسياسیگفته ميشود که ميتواند درس ديسليپين 
 ۀبايست نقش آگاهی دهند  ديروز میۀهمان روشنفکرانی که طبق نقش

تا . کردند  سياسی به پرولتاريا را بازی میۀطبقاتی و آگاهی دهند
 غير قابل ۀ امروز به درج؛خورده لت میغر خاک ديروز پرولتاريا د

ديروز روشنفکران حامل درک سوسياليستی ! تصور باال برده ميشود
و !  او آورده ميشودۀ بر علياىلين کارخانهيپ امروز گناه ديس،ندابوده

 دموکراسی ــو اين طرز تفکر سوسيال ! خوانند اين را مارکسيسم می
 ۀ نسبت به سابقئی با چنين بدگوهاست ک غير قابل قبول واقعًا !ميباشد

. ل ( «!ايدئولوژی پرولتاريا رفتار شود که از طرف لنين عملی ميشود
  )٧٥ .ص، ١٩٠٤ ،" سياسی ماوظايف "،ترتسکی

 
ترتسکی قادر نيست که اساس برخورد مارکسيستی نسبت به پرولتاريا و 

ن است که بدون  مارکسيسم بر آۀيکی از نظرات اولي. روشنفکران را درک کند
حزب .  کارگری رانده خواهد شدۀطرف اتحاديه  پرولتاريا ب،حزب کمونيست
رين و ت  پر شهامت، بهترين عناصر آن،طبقۀ کارگر پيشرو ۀکمونيست نمايند

 در اينجا فهم آن قشر از روشنفکران که خود ،ترين قشر آن محسوب ميشود آگاه
اين روشنفکران . باشد میيت  يکی ميداند بسيار پر اهمطبقۀ کارگررا با 

که حاملين  در اين. نمايند  میئیسزاه  کمک بطبقۀ کارگردرساختن ايدئولوژی 
 بوده و روشنفکران طبقۀ کارگرتئوری انقالبی و پراتيک انقالبی پيشروان 

 هيچ گونه تضادی ،انقالبی نيز نقش بسيار مهمی را در اين پيشروان باز ميکنند
يقت است که پرولتاريا نسبت به ديسيپلين تمايل بيشتری اين يک حق. وجود ندارد

 که ممکن ،داشته باشد و معنی ديسيپلينی را بهتر از روشنفکران خرده بورژوا
 .  درک کند،داند است با جنبش کارگری همدردی کرده ولی خود را از آن نمی

توجه کنيم که ترتسکی با چه نفرتی نسبت به دادن درس ديسيپلين از طرف 
او دفاع از . اين امر اتفافی نيست. ولتاريا به روشنفکران صحبت ميکندپر
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 به اين  نسبتکراته ب. گيرد  میۀ خودروشنفکران خرده بورژوا را به عهد
عقيده پافشاری ميکند که دانش آموزان و روشنفکران ممکن است اهميت 

نين افرادی  که بنا به نظر لاىبيشتری برای انقالب کسب کنند تا انقالبيون حرفه
به نفرتی که وی نسبت به . ندا در اختيار انقالب گذاردهتمامًاهستند که خود را 
 .لنين دارد توجه کنيد

  
رهبر که  ست از اينيای عينۀ بلکه نشان،اين حقيقت اتفافی نبوده» 

 ۀ که مدافع شيو،رفيق لنين) کيد از نويسندهأت (،جناح ارتجاعی حزب ما
 مجبور به دادن چنين تعريفی از ،سم شده ژاکوبينيۀتاکتيکی مسخر

 گشته که چيزی جز تالش تئوريکی در نابودی سوسيال دموکراسی
آری تالش تئوريکی که از نظرات . ماهيت طبقاتی حزب ما نيست
 هاىبرنشتاين رهبری رويزونيست( « .برنشتاين خطر کمتری ندارد

 صفحۀ ،اهمانج)! ( نويسندهــ سوسيال دموکراسیجناح راست افراطی 
٩٨( 

  
اين کلمات ! دموکرات ــلنين رهبر جناح ارتجاعی حزب سوسيال 

  .بايست با آهن گداخته بر پيشانی ترتسکی حک شود می
 ، را جناح ارتجاعیهااز آن پس به مدت سی سال است که او بلشويک

 او اعالن داشت ١٩٠٤در سال . خواند  می،بوروکرات و ديکتاتور بر پرولتاريا
 فلسفی در رابطه با انشعاب حزب است ۀتبرئ"در حال آماده کردن يک که لنين 

  .باشد می ،"که وی به خاطر هژمونی بر اطرافيان خود طرح ريزی نموده بود
 که تا به امروز نيز به آن ،چنين است فرمول کالسيک او از بلشويسم

 .وفادار مانده است
  

 کارخانجات ۀر اداۀتواند همانند شيو  حزب ما نمیۀ ادارۀشيو» 
 خوبی ۀتواند نمون طور که کارخانه به خودی خود نمی باشد همان

ــ ورد که آ وجود میه اين شيوه شرايطی را ب. برای حزب ما باشد
 مرکزی جانشين سازمان ۀتي کم،زمان حزبی جانشين حزب گشتهسا

 کميتۀ مرکزیجانشين  "ديکتاتور"حزبی شده و باالخره 
که  را صادر ميکند در حالی" دستورات "کميته تمام.....گردد می

   «".دن ميکنءرا اجرا مردم بره وار آن"
  

  .باشد میاين درک ترتسکی از سازمان حزب بلشويک 
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داخل حزب کمونيست اتحاد شوروی راه داده شد ه ترتسکی ب.  گذشتهاسال
 او به چشم.  باالتری ارتقاء يافتهاىاو به مقام. و تحت نظر لنين مبارزه کرد

 رهبر پرولتاريا در انقالب ظفرمندانه ۀخود پيروزی حزب کمونيست را به مٽاب
او به مدت سه سال شاهد مبارزات همان . بر يک ششم سطح جهان ديده بود

او همکاری حزب کمونيست را .  داخلی بودهاىحزب در پرافتخارترين جنگ
ی انقالب  به منظور ضمانت پيروز، دهقانیهاىدست به دست و در رهبری توده

 ساختمان جديد را هنگامی که پرولتاريا از يک کشور ۀاو آغاز دور. ديده بود
ظور پايه گذاری  شروع به ساختمان سيستم جديد صنعتی به من، ويران شدهتقريبًا

او چيزی را که باعٽ پيروزی گشته .  به چشم مشاهده کرده بود،سوسياليسم کرد
 ديکتاتوری به وسيلۀ  که اىر نيروی خالقه يعنی جويبا، يعنی ابتکار از پائينــ

 تدوين شده از طرف حزب هاى نقشهبه وسيلۀ پرولتاريا راهش باز گشته بود و 
  . ديده بود،کمونيست رهبری ميشد
 رهبری ميشد که قسمت ، لنين، بزرگۀ نابغبه وسيلۀ اين حزب هميشه 

. وده بود خود را در مسائل ساختمان حزب صرف نمۀلعادااعظم نيروی خارق
 شروع به دوباره متشکل کردن خود در راه ،١٩٢٤ــ ١٩٢٣ هاىحزب درسال

موقعيت خود .  جديدی در مقابل او قرار داشتوظايف. ساختمان اقتصادی نمود
 دوران صلح وظايفگاهی . را از حالت جنگ به حالت صلح عوض ميکرد

 سازمانی  و تبديالت شخصی وتغيير. بود  دوران جنگ میوظايفتر از  مشکل
 ۀهميشه بازد!  صنعتیهاىمديريت فعاليت. گرفت بدون اصطکاک انجام نمی

هميشه کارهايش را ، توانست سازمان داخلی حزب کمونيست نمی. کافی نداشت
 که نخستين ، بودئیحزب پرولتاريا. حزب رشد يافته بود. سهولت پيش برده ب

 ،ات سازمانیتناقض. ديکتاتوری پرولتاريا را در جهان رهبری ميکرد
 کافی دارای ۀآيا حزب به انداز.  اجتناب ناپذير بودندها در برنامههاناموزنی

ت برای قبول اين أ انعطاف پذيری و جر، انتفاد از خود، درونیدموکراسی
توانيم تاريخ حزب  کمبودها و اقدام در جهت رفع آنها را داشت؟ ما نمی

اما کافيست . ر اينجا بيان کنيمکمونيست اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی را د
را که در ژانويه ) هابلشويک(ين کنفرانس حزب کمونيست شوروی مکه سيزده
دقت ه اين کنفرانس موقعيت درونی حزب را ب.  ذکر کنيم، بر پا شد١٩٢٤

 مسائلی نظير ،دقت و شجاعته ب. کمبودها را انتفاد کرد. بررسی نمود
د روابط افراد حزب با عناصر بورژوا و  مانن،ناهمگونی در موقعيت افراد حزب

 قرطاس بازی که با تخصص الزم ،ٽيرات ايدئولوژی بورژوازی بر روی آنانأت
 ، در شعبات مختلف گشته بودها و باعٽ سستی روابط  کمونيستهمتفاوت بود

خطر از دست دادن بينش نسبت به ساختمان سوسياليسم در جزء و انقالب جهانی 
سيستم اقتصاد نوين در مورد کارگرانی که تماس نزديک  خطر انحطاط ؛در کل
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کراتيک شدن دستگاه حزبی در اينجا و آنجا و و بور؛با عناصر بورژوا داشتند
 همگی مورد بررسی قرار ،گيرد ت میأ که از آن نش،هاخطر جدائی از توده

  .گرفت
آيا .  مورد بررسی و تحقيق قرار دادکامًالکنفرانس موقعيت موجود را 

 موجوديت واقعًاکمبودها . ضاع وخيم بود؟ دليلی برای وخامت وجود نداشتاو
.  حزب بسيار محکم بودۀبدن. انداخت حزب کمونيست را به خطر نمی

اين .  حياتی آن پايان ناپذير بودۀ قومنابع. ايدئولوژی آن حقانيت داشت
زب  ح،کنفرانس.  پرولتری اتحاد جماهير شوروی بودندۀ همانا تودهاسرچشمه

 ۀاعتماد تود"در اين کنفرانس گفته شد که .  رهبری نمودهارا بنا به منافع توده
 ۀوظيف"و اعالم گرديد که ." باشد میپرولتری نسبت به حزب در حال رشد 

 .باشد می" هابسيج اعضاء جديد از ميان کارگران کارگاه"حزب " اساسی
  

ن  سازمان حزبی است که توجه مخصوصی نسبت به ايۀوظيف» 
 حداکٽر سعی کرده تا آنان از کار ،قشر از کارگران مبذول داشته

 در باال بردن سطح فرهنگی آنان کمک نموده و ،توليدی سر باز نزده
 موارد به ۀروابط حزبی در کلي در کسب امکان شرکت مستقيم آنان در

 پرولتری حزب در چندين ماه آينده ۀ ارتقاء ريشۀمسئل. آنها کمک کند
 ۀمصوب ( «. سازمان حزبی گرددوظايفترين  یز اساسبايد يکی ا

  ))بلشويک(کنفرانس سيزدهم حزب کمونيست شوروی 
 
او برای انتقاد و چاره جوئی فرصت . ترتسکی در اين کنفرانس حاضر بود 

 ، که با اکٽريت آراء تصويب شداى مصوبهۀاو بر علي. کامل در دست داشت
 چاپ کرد که "مشی جديد" به نام اىجزوه او ،ولی پس از اتمام. مخالفتی نداشت

 ۀرجز خوانی وی بر پاي.  آن بودۀ حزب بلشويک و رهبران آزموده شدۀبر علي
در اين جزوه او خود را قهرمان اعضای جوان . حزب گذارده شده بود" فساد"

 زيرزمينی فعاليت ،که قبل از انقالب  آنهائیۀدارد که بر علي محسوب می
 عجيب و غريب خود اعالم ميدارد ۀدر بياني. ندافت برخاسته به مخال،نداکرده می

و نه زحمتکشان و (انقالبند " ميزان سنجش"که اين دانشجويان هستند که 
 :گويد که  مختص خود میۀبا شيو). کارگران کمونيست

 
تصميم گيری فقط  باال ۀ در طبق،حزب به دو طبقه تقسيم ميشود»  
 ).٩ .ص («. کردند  مطلع مین را از تصميماتئي و قشر پا،شده
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 تفکر ،بوروکراتيک شخصی و عدم توجه به روحيه" ارضاء" او در مورد 
تا به اين حد ميرسد که اعضای ). ٩ .ص(سخنوری ميکند " و احتياجات حزب

 و دوباره مانند ،)١١ .ص(خواند  می"  فاسدهاىاپورتونيست"قديم حزب را 
 جای کميتۀ مرکزی" دستگاه"ه مبادا بيست سال قبل از اين امر واهمه دارد ک

   .حزب را بگيرد
 ديگری مبنی بر مخالفت با کنفرانس ارائه داد؟ و آيا ۀآيا ترتسکی برنام

 به جز يک نکته که بايد ، نداشتهاىتوانست ارائه دهد؟ او از خود برنامه می
 در درون حزب "آزادی دستجات"او خواستار .طور مفصل شکافته شوده کمی ب
در حقيقت چيزی را که او طلب ميکرد شکافتن حزب به چندين . ست بودکموني

ديگر مبارزه کرده و هر کدام کنترل ديسيپلين   با يکدائمًاگروه حزبی که 
او هرگز بينش پارلمانی کشورهای . باشد می ،اعضای خود را به عهده بگيرند

 . اری را از ياد نبرددسرمايه
 شکی وجود ،باشد میه رهبری انقالب ندر اين که حزب متالشی شده قادر ب

 .ندارد
ولی او .  لنين هنوز زنده بود،که ترتسکی مخالفت خود را آغاز کرد زمانی

 ،لنينيسم"او حزب کمونيست را متهم کرد که .  خود را بر لنينيسم آغاز نمودۀحمل
 ابتکار و ،که برای اجراء و به عمل در آوردن آن احتياج به تفکر انتقادی

صورت يک دگم ه ايدئولوژيک دارد را از حالت يک متد در آورده و بشهامت 
 ".  تبديل کرده است،باشد میکه هميشه محتاج به مفسر زمان خود 

معايب دستگاه سازمان . ن نکردييترتسکی را تع" مشی جديد"شرايط حزب 
ٽير خرده بورژوازی خارج از حزب و نفرت او أ بلکه ت،حزبی نيز علت آن نبود

. اين ضد انقالب بود. شويسم بود که اساس حمالت ترتسکی را تشکيل ميدادبه بل
بايستی پس از مرگ لنين که   می، نسبت به انقالب دلسوزی ميکردواقعًااگر او 

 به داخل حزب ها از کارخانجات و فابريک هزار کارگر٠٢٥در مدت چند هفته 
کارگران را خواستند رهبری جمعی   که به قول خودشان می،سرازير شدند

.  انتفادات خود را متوقف ميکرد، لنين بنمايند، خودۀجانشين رهبر از دست رفت
يک جناح در داخل . او حمالت خود را شديدتر نمود. ترتسکی از کار نايستاد

از طريق تبليغات اين جناح سعی در تنزل وحدت و قدرت . حزب تشکيل داد
 . عمل حزب ميکرد

ت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی کنفرانس سيزدهم حزب کمونيس
 بلکه يک تمايل آشکار به ،نه تنها دوری مستقيم از لنينيسم"اپوزيسيون او را 
 .توصيف کرد" خرده بورژوازی

 ئی،هاحزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی به پيروزی. گذرد  میهاسال
اس فعاليت آن مقي.  آن بيشتر ميگرددوظايف. يدآ يکی پس از ديگری نائل می
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. گردد تر می تر و گسترده ابزار تئوريکی آن عميق. عظيمی به خود ميگيرد
 .گردد  به مثابۀ يک ستون، يک پارچه می.دشو می وحدت آن قوی می

وقوع ه  پيش بينی کرده بود ب١٩٢٤را که ترتسکی در سال " وخامتی"
  شده از ميانها حزب بورژوازی نپ و کوالک،که حزب اتهام اين. پيوندد نمی

ولی ترتسکی هنوز همان . مدآ  بعدی مسخره به نظر میهاىرفته و با پيشرفت
 ،١٩٠٤ هاىبرخوردی را که نسبت به حزب بلشويک اتحاد شوروی در سال

  اين،فقط به جای لنين. دارد  داشته است برای خود محفوظ می،١٩٢٤ ،١٩١٤
 .باشد میبار هدف حمالت او استالين 

. کشاند  بين المللی میۀويک را به صحنحمالت به سازمان حزب بلش او
 همانند قبل در بينش منشويکی او چنان منفور جلوه ميکند که در آن ،سنتراليسم

 ،انترناسيونال کمونيستی و احزاب کمونيست که. بيند ويرانی حزب را می
 به علت تشکل بلشويکی آنها مانند ،نمايندگی ملل مختلف را در آن به عهده دارند

او همان . يدآ  به نظر او زيان آور و مخرب می،ک دوران لنينحزب بلشوي
برد که در حمالت خود به  کار میه  انترناسيونال کمونيستی بۀسخنانی را بر علي

طور ه را ب و هميشه آن. برد کار میبه حزب بلشويک قبل از انقالب روسيه 
جوديت آنها  که  مو،"آزادی انتقاد"و "  درون حزبدموکراسی "ۀنمايان به بهان

 .بيان ميکند ،را هيچ کس در انترناسيونال کمونيستی نفی نکرده است
نويسد   می، هگل، خود از قول فيلسوف آلمانیهاىمارکس در يکی از کتاب

. گردد  بزرگ تاريخی جهان دوبار تکرار میهاى حقايق و چهرهۀ کلي،که
ورت صه  اول بۀگويد هگل فراموش کرد اضافه کند که مرتب مارکس می

 ترتسکی ئیياوه سرا. گردد صورت مضحکه پديدار میه تراژدی و مرتبه دوم ب
.  جهانی نبوده استــ سازمانی بلشويکی هرگز يک عمل تاريخی ۀ شيوۀبر علي

 ، مسخرگیهاى دوم ريشهۀ تراژدی داشته و مرتبهاى اول او ريشهۀولی اگر حمل
د؟ اگر به خاطر پس از سومين و چهارمين و صدمين مرتبه چه خواهند بو

 .ات هستندئمحتوی ضد انقالبی آن نبود ميتوان گفت که آنها ديگر جزء استٽنا
ترين توضيحی است که در رابطه با علت   روشنتقريبًا زيرين ۀنوشت
 . او ميتوان يافتهاى در نوشته،ی سازمانک بلشويۀخطای شيو

 
 واقعيات به وسيلۀ بلشويسم هميشه خود را ) گويد او می(» 

به  و نه ، سازمانی مشخص نموده استۀريخی در مهيا ساختن شيوتا
 نه ، انگليسی از مترجم استۀترجم( عيان هاى و نقشهها طرحوسيلۀ 
طور ه  ساختمان سازمانی خود را بهابلشويک).  نويسنده ــ،از ما

ولی . ندا دادهتغيير ديگر ۀفاحش در هر حرکت از يک مرحله به مرحل
که نسبت به " سازمان انقالبی"صول  بر عکس همان ا،اکنون
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 به حزب ،گردد  نيرومند اجرا مییديکتاتوری حزب پرولتاريا
 به حزب جوان چين ، که خود عامل سياسی مهم بوده،کمونيست آلمان

 انقالبی کشيده شده و همان طور باالخره به ۀکه زود به محور مبارز
بليغاتی  تۀحزب اياالت متحده آمريکا که در حقيقت فقط يک حوز

ژی ت استرا،لئون ترتسکی ( «.کار برده ميشوده  ب،کوچک بيش نبوده
 )٧٥ ــ ٧٤ ص ، ١٩٣٠ ،انقالب جهانی

 
ترتسکی چنان . شود پيدا نمی "تئوری" از حقيقت در اين اىحتی ذره

که در   در حالی، صحيح سازمانی مبارزه ميکندفرموانمود ميکند که برای 
او مخالف .  بلشويکی به ستيز برخاسته است سازمانیاصول اساس ۀحقيقت علي

يک مشی ،"يک حزب متشکل" سازمان بلشويکی است که شامل اصل اساسی
 سازمانی و هاى فرمتغيير و در عين حال ، يک رهبری، يک سياست،حزبی
او به راحتی فراموش ميکند که . باشد می کار بر طبق شرايط موجود هاىهشيو

 بوده ،ه در حال حاضر از آن طرفداری ميکند مخالف سازمان بلشويکی کهميشه
) که بقول لنين (،او هميشه يک خرده بورژوای انديويدواليست باقی ماند.است

 .وارٽ انزجار نسبت به سازمان پرولتری است" ترين بزرگ"
 . باشد می ،يکدموکراتمرکزيت اصل سازمان بلشويکی چيست؟ همانا 

 
ستی بايد يک ترکيب يک سازمان حزب کمونيدموکراتمرکزيت » 

اين ترکيب .  پرولتریدموکراسی ترکيبی از مرکزيت و ،واقعی بوده
 کل ۀ متشکل و دائمی بدنۀ مبارز، متشکل و دائمعملرا فقط از طريق 

 در دست اىمرکزيت وسيله. دست آورده سازمان حزب ميتوان ب
 بلکه ، نه مرکزيتی رسمی و مکانيکی،باشد میحزب کمونيست 

 که دارای ، تشکيل يک رهبری قوی، يعنی، کمونيستیعملیمرکزيت 
ند نتنها دشمنان کمونيسم ميتوا..... قدرت ضربه و انعطاف پذيری باشد

 مبارزۀ طبقاتیادعا کنند که حزب کمونيست به موجب رهبری 
پرولتاريا و مرکزيت دادن به اين رهبری کمونيستی قصد تسلط بر 

تزهای  ( «.افترا بيش نيستاين يک . پرولتاريای انقالبی را دارد
 )١٩٢١ ،یت انترناسيونال کمونيس، سومۀکنگر

 
 ، حداکٽر وحدت، حداکٽر انعطاف پذيریۀيک اجازدموکراتمرکزيت 

اصول سازمانی بلشويسم يک دگم مرده نبوده . حداکٽر قدرت ضربه را ميدهد
 . باشد میبلکه نيروی خالق و زنده ای 
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 صحيح مطلقًا فرمرای يک حزب انقالبی مارکسيسم جستجو ب» 
 صحيح کار که برای تمام مطلقًا هاىشيوهحزبی را و يا جستجو برای 

. طور کلی نفی و رد ميکنده  ب،مراحل مختلف انقالب قابل اجرا باشند
به  کامًال کار هاى فرم سازمانی و شيوه،از طرف ديگر معتقد است

 مستقيمًا وظايف مشخص اوضاع تاريخی و اىه ويژگیوسيلۀ
،  دهمۀقطعنامه کنگر ( «.ردندگن ميييبرخاسته از چنين شرائطی تع

 )١٩٢١ ،حزب کمونيست اتحاد شوروی سوسياليستی
 

اين است اصول رهنمود سازمان بلشويکی حزب کمونيست اتحاد جماهير 
 ،ئیاحزاب در توانا. اریدشوروی و احزاب کمونيست کشورهای سرمايه

 ولی در ،باشند گردند متفاوت می و می عينی که با آن روبروظايف و ،تجربه
 بر روی وحدت هادر همه جا بلشويک. دنباش میهدف و اصول سازمانی متحد 

 اى اعضای حزب بر روی اصول پايهۀکامل ايدئولوژی که به معنی موافقت کلي
 احزاب ، مراحل رشدۀدر کلي. کنند کيد میأ ت،باشد می حزبی هاىو تاکتيک

 مکانيکی نيست بلکه ،محکم بوده که اين ديسيپلين خودبلشويکی دارای ديسيپلين 
اصول . باشد می محوله و علت انجام آنها وظايف اعضاء از ۀی درک کليابر مبن

بلشويکی صحت و مٽمر ٽمر بودن خود را برای سازمان پرولتاريای 
 اصول اساسًااينها .  ٽابت کرده است،ترين کشورها ترين و عقب مانده پيشرفته

 زيرا که حزب کمونيست در طول زندگی خود ،باشند  نبرد میصف آرائی
 مبارزۀ طبقاتی ، آرامتقريبًا چون حتی در مراحل ،سر نبردهه هرگز در صلح ب

را که در هر صورت عناصر جنگ داخلی را با خود حمل ميکند هدايت 
 .نمايد می

ی  وسائلــ سازمان بلشويکی هاى اين پايهــ  اصلی و فراکسيون حزبیۀهست
. باشند می هم در حال و هم بعد از انقالب ،برای پيشرفت پرولتاريا هم در قبل

آنها بيشترين انعطاف نسبت به شرايط را به خاطر حداکٽر وحدت عمل به خود 
اگر ترتسکی قادر نيست درک کند که چرا اين اساس سازمان . نمايند تحمل می

در حزب چين قابل اجرا انقالبی هم در اتحاد جماهير شوروی و آلمان و هم 
 ۀ اين اصول در کلي،که ولی با اين حال در اين.  اين تقصير از خود اوست،است

اگر ترتسکی به . شود ی ايجاد نمیتغيير ، موفقيت آميز بودهئیشرائط به تنها
علت ه ب.  او خود را مغلوب ميکند،حزب کمونيست اياالت متحده اشاره ميکند

 که حزب کمونيست اياالت متحده خواست نمیتی که انترناسيونال کمونيس اين
باقی بماند و خواهان ساختن حزب بر مبنای "  کوچک تبليغاتیۀحوز"يک 
 تبليغاتی ۀيک حوز.  در حال رشد بودهاى مرکزی و فراکسيونهاىهسته

 يک حزب ،اهل عملحزب يک ولی . احتياجی به دستگاه بلشويکی ندارد
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 بايد دارای دستگاهی ،باشد می ارزۀ طبقاتیمب مردم در ۀبلشويکی که رهبر تود
 روزمره ۀ مردم ريشه دوانده و از طريق تماس نزديک با مبارزۀباشد که در تود

 مرکزی وفراکسيون حزبی ۀهست. آنان قادر به حرکت در آوردن آنان باشد
 قالبی که در چهار چوب ديوار خود بدون تماس با کارگران قرار هاىسازمان

 ، کارخانه، زنده در هر سازمان کارگریۀآنها بايد رشت. يستند ن،گرفته باشند
 کارگران دفاع نمايند و در پيشاپيش هر مبارزه قرار ۀمعدن بوده و از حقوق کلي

 . خلق گردندۀگيرند و بدين صورت رهبر تود
 نداشته ودارای ديسيپلين واحد  محکمواضح است اگر چنين سازمانی تشکل

 .يف خود نخواهد بودنباشد قادر به انجام وظا
طور خستگی ناپذير در مورد زياده روی در ه لنين ب"گويد که  ترتسکی می

 که ترکيب  خشک در مورد مرکزيت لنينالبته". مرکزيت به ما هشدار ميداد
البته او عليه مرکزيت .  پرولتری نبوده به ما هشدار داددموکراسیمرکزيت و 

ه ميان رهبری حزب و اعضای حزب از  زندۀمکانيکی هشدار داده و تبليغ رابط
 از طرف ديگر را ، وسيع پرولتاريای خارجۀيک طرف و ميان حزب و تود

شرايط "که صحبت بر سر   در آنجائی،و اما در مورد ديسيپلين. کرده است می
 :نويسد  او می،باشد می" ورود به کمينترن

 
 حزب کمونيست تنها ،در جنگ حاد داخلی در دوران کنونی» 

 کامًالطور ه تواند وظايف خود را به انجام رساند که ب انی میزم
باط آهنين وجود ضمرکزی تشکل يافته و همانند ارتش در آن يک ان

ا بار د مرکزی حزب يک آلت مقتدر و صالحيتۀ و هست،داشته
  «.اختيارات وسيع بوده که از اطمينان اعضای حزب برخوردار باشد

 )١٩٠ . ص،١٥ جلد ،پ روسیاچ ، منتخب آٽار،لنين. ای. و(
 

 گفته ميشود که هنوز پرولتاريا ،در مورد انضباط حزبیاين 
چون حزب کمونيست  حزبی هم. قدرت را به دست نگرفته است

 :  لنين گفت،شوروی که ديکتاتوری پرولتاريا را اعمال ميکند
 

 اىترين خدشه کسی که در انضباط حزب پرولتری کوچک» 
 طی دوران ديکتاتوری در حقيقت به  درمخصوصًا ،وارد سازد

 منتخب ، لنين.ای.و ( «.کند  پرولتاريا کمک میۀبورژوازی بر علي
 )١٩٠ . ص،١٥ جلد ،چاپ روسی ،آٽار

   
 . کند  کمک میترتسکی به بورژوازی بر عليۀ پرولتاريا
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در " آزادی فراکسيون" در تبليغ خود در مورد ،اما در مورد فراکسيون
 ۀ در حقيقت ترتسکی از منافع نيروهای متخاصم علي،داخل حزب کمونيست

او .  استهااو رهبر فراکسيونيست.  پرولتاريا پشتيبانی ميکندمبارزۀ طبقاتی
او هميشه گروهی از . من کار نکردؤ عضو مۀ به مٽاباىهرگز در سازمان توده

 استالين و ،او با لنين. وری ميکردآدور خويش جمعه پيروان خود را ب
 يک فراکسيون ١٩٢٠او در سال . کرد ونال کمونيستی مبارزه میانترناسي

 او فراکسيون ،که لنين زنده بود  زمانی١٩٢٢در سال . ساخت ولی منهدم گشت
اين فراکسيون را چندين سال نگهداشت ولی در ظاهر چندين . ديگری تشکيل داد

که او ولی قول ترتسکی در زمانی (را منحل اعالم کرد  طور عمومی آنه بار ب
او در مالء عام تصميمات !).  چه ارزشی دارد،با حزب بلشويک سر و کار دارد

 که ــ) ١٩٣٦اکتبر (کنفرانس پانزدهم حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی را 
در .  ولی بالفاصله تعهد خود را شکست، قبول کردــفراکسيون را منع ميکرد 

 :نويسد  او می"استراتژی انقالب جهانی"
  

 زندگی ايدئولوژی حزب ،بندی ايدئولوژی موقت ون گروهبد» 
 آزادی ، زندگی حزبی،بدون آزادی واقعی. باشد میغير قابل تصور 

 و تدوين روش ــ و به همين منوال آزادی گروه ــبحٽ و آزادی جمع 
هرگز يک قدرت انقالبی ) انترناسيونال کمونيستی( اين احزاب ،خود

 )٧٥ص  ( «.نخواهند شد
   

؟ فرض کنيم که حزب در مورد چگونگی باشد میبندی الزم   گروهچرا
فرض کنيم که اکٽريت .  کارگری بحٽ ميکندۀبهترين شيوه برای کار در اتحادي

 رفرميستی کار کرده و آنها را به هاى بايد در اتحاديههاقبول ميکند که کمونيست
 کارگرانگويد که  فرض کنيم که اقليت می. يک سازمان مبارز تبديل کنند

 انقالبی از خود ۀ رفرميستی را ترک کرده و يک اتحاديهاى بايد اتحاديهانقالبی
 هر باشد میکه مسئله هنوز حل نشده و در حال بحٽ  تا زمانی. تشکيل دهند

 اين است آزادی ، خويش را به پيش بردۀعضو حزب حق و وظيفه دارد که عقيد
در چنين شرايطی اقليت . نيستبندی احتياجی  برای اين منظور به گروه. بحٽ
چيزی که ترتسکی پيشنهاد ميکند اين . بايست از تبليغ راه خود باز ايستد می

کار خود ادامه دهد و ه  يک گروه بۀاست که اجازه داده شود اقليت او به مٽاب
 مسلمًااست؟ " راهی"اين چه . داده شود" تکميل راه گروه"آزادی برای 

   .باشد میحزب  بر عليه اکٽريت اىمبارزه
 که در اين صورت اجحاف ،معنی نداشته" بندی هآزادی گرو"که  يا اين

حزب درون حزب که به معنی آزادی برای تشکل يک  محض بوده و يا اين
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 و آن نيز آزادی است که ترتسکی در تمام مدت عمر از آن برخوردار ــ باشد می
 . بود

 ،برد  را به تحليل می حزب را ضعيف کرده و نيروی آن،"آزادی"چنين 
. نمايد ست می انقالب را ُسهاىوجود آورده و نيرویه در حزب حالت رخوت ب

خطر تبديل شدن به " حزب با ،که چنين اتفاقی رخ دهد  وقتی،گويد استالين می
 . روبرو ميشود" اسباب بازی در دست عناصر بورژوازی

 
 *  *  *  

 
 ولی هر چه ،خواند می" ی بلشويکی واقعــست يلنين"ترتسکی خود را 
که لنين برای آن   دشمن تمام اصولیۀ بيشتر به مٽاب،بيشتر ياوه سرائی کرده

  ارتجاعیۀ او در مجل١٩٣٥ س مار٢٣ ۀمقال. گردد  افشاء می،مبارزه کرد
 اين ۀدهند  نشانکامًال" سوی کمونيسم روده اگر آمريکا ب"تحت عنوان " آزادی"

 ولی ،که کارگران را مورد خطاب قرار ميدهد نترتسکی با اي. باشد میادعا 
او سعی ميکند مخاطبين خود را قانع کند که . سخنگوی بورژوازی آمريکاست

انقالب کمونيستی . "گويد او می. باشد میانقالب درآمريکا مانند بازی بچه گانه 
و اين مسئله را " آمريکا در مقايسه با انقالب بلشويکی روسيه ناچيز خواهد بود

تر بوده و  تر و روشن گيرد که بورژوازی آمريکا به مراتب منظم ر نظر نمید
درس روشنی که کارگران از . باشد میتر  از بورژوازی روسيه به مراتب مسلح

گيرند اين است که احتياجی به تشکل يک حزب کمونيست  اين تز ترتسکی می
 يک مشت لۀ به وسي ....جنگ داخلی : "گويد ترتسکی می.  قوی نيستاىتوده

 ــ پنج يا ده درصدی که نه دهم ٽروت آمريکا را در دست دارند ــافراد کله گنده 
 متوسط شهری و ۀرا در طبق" پنج يا ده درصد" و نفوذ اين ،"انجام نميگيرد

گويد  قابل توجه است شخصی که می. (گيرد دهقانان غنی در نظر نمی
که بعد از گرفتن قدرت   اين به علت،سوسياليسم در يک کشور غير ممکن بوده

که پرولتاريا قدرت   به محض آن،دست پرولتاريا تمام طبقات استٽمار شدهه ب
 حال نظر خود را عوض ، وی برخواهند خاستۀدولتی را به کف گرفت بر علي

اری همگی خواهان دگويد به محض شکست دولت سرمايه کرده و می
 ).  کارگران جايز است همه چيز برای فريبــسوسياليسم خواهند بود 

از نقطه نظر ) پنج يا ده درصد(تر از اين  نئيگويد تمام افراد پا ترتسکی می
 با وجود چنين تعداد وسيعی از مسلمًا. باشد میاقتصادی برای کمونيسم آماده 

 يک حزب واقعی پرولتری ۀ نيازی به ساختن بدن، حاضر و آمادهیهاکمونيست
 ــ اين شعاريست که ترتسکی برای آمريکا ،"بدون اجبار". در آمريکا نيست
که زور و تعدی و خونريزی  در کشوری.  پيشنهاد ميدهدــ ئیشوراهای آمريکا
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  ــ ترتسکی همانند نورمن، هر قدم از هئيت حاکمه نسبت به کارگران بودهۀنشان
شوراهای آمريکا احتياجی به "تامس واعظ ميخواهد کارگران را از اين بابت که 

. خشنود سازد"  ندارند، را احاطه ميکردهابه اقدامات جدی که اغلب روستوسل 
از يک طرف سعی : ترتسکی قصد دارد با يک دست دو هندوانه را بلند کند

" خيلی زياد"کار بردن نيرو و جبر ه ميکند نشان دهد که کارگران روسی در ب
 طرف ديگر  از،ندا انقالبيون بورژوازی و مالکين در اشتباه بودهــبر ضد 

دهد که انقالب آنان مهمانی دلپذيری همراه " ياد "ئیميخواهد به کارگران آمريکا
 لنينيستی و روش ۀبا همکاری طبقات صاحبان سرمايه بوده و انقالب با شيو

. لنينيستی برای سازمان دهی و مبارزه برای اين طرف اقيانوس صدق نميکند
" ئیاستٽنا"مريکای آنيست بيهوده نيست که ترتسکی پدر تئوری الوستو

 . باشد می
بيند که چرا طبقات  حال ياد آور شد که ترتسکی دليلی نمی بايد با اين
 بايد از انقالب شوراها ،هاترين تراست  به استٽنای سران بزرگ،صاحب سرمايه

او پيشنهاد ميدهد که به آنها اجازه داده شود که بر مبنای .  داشته باشنداىواهمه
کار خود ادامه ه  حتی بعد از انقالب ب، خصوصیۀی و ادارمالکيت خصوص

 مقرره ۀ وام و سهمي،بايست به آنها سهم مواد خام  دولت می،گويد او می. دهند
به تدريج و بدون جبر در داخل سيستم اشتراکی "سسات ؤکه اين م بدهد تا اين
يک در اتحاد شوروی که " سياست نپ "ۀمردی که يک زمان بر علي". حل شوند

 حال سيستم وسيع نيمه ، غوغا بپا ميکرد،لزوم اقتصادی و سياسی بوده
که نيازی به آن سيستم   جائی،اری برای بعد از انقالب در آمريکا رادسرمايه
همه .  تبليغ ميکند،باشد می زيرا از نظر اقتصادی آماده برای سوسياليسم ،نبوده

 که رفرميسم رهبران گارد  حتی تا آنجاــچيز برای فاسد نمودن فکر کارگران 
طور که از طرف  همان(قديم حزب سوسياليستی آمريکا را در بر ميگيرد 

سسات را از صاحبان آنها با قيمت ؤ چرا که م، پيشنهاد شدههابعضی سوسياليست
انجام " بدون اجبار" زيادتری ۀ دولتی خريداری نکنيم؟ اين عمل به اندازۀسفت

 ). خواهد شد
 درخواست وی برای ،ترين درخواست ترتسکی  و بليغترين  فصيح،وليکن
در اينجا او ماهيت سياسی خود را آشکارا .  بورژوازی در آمريکاستدموکراسی

 . ارید سرمايه سياسی او ستايشگريست در معبد سيستمــنشان ميدهد 
 بلکه ،گيرد  ديکتاتوری پرولتاريا در نظر نمیۀاو شورای آمريکا را به مٽاب

 ش را در نظر،نداديگر در حال جنگ  که با يکئیحزاب و گروهامخلوطی از ا
يعنی (برای ما  "،گويد  می"آزادی" ۀ خود در مجلۀاو در مقال. مجسم ميسازد

کراتيک و بور،شوراها به علت انحصار سياسی يک حزب واحد) هاروس
نه تنها در حزب .  نه اين چنين چيزی هرگز نبايد در آمريکا رخ دهد،"نداشده
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 خود حزب ، عالوه بر آن ــ و دستجات وجود داشته باشندهايست بايد گروهکمون
 يعنی ،متساویبا حقوق بايد چندين حزب . داشته باشد" انحصار سياسی"نبايد 

اين .  فعاليت نمايند،بدون هيچ مزيت و برتری مخصوص برای هر کدام آنها
رگران را  خواهند بود؟ اگر حزب کمونيست کا کسانیاحزاب نمايندگان چه

 ، دهقانان فقير، ديگر احزاب بايد دهقانان غنیمسلمًا بنابراين ،نمايندگی کند
اين .  و شايد روشنفکران را نمايندگی کند متوسط، خرده بورژوازیبورژوازی

: ترتسکی ميگويد.  مبارزهبه وسيلۀ  طيبعتًااحزاب چگونه عمل خواهند کرد؟ 
 بلکه امری ، نه تنها قابل درک استاه وسيع ميان منافع و عقايد گروهۀمبارز"

که شباهت زيادی به پارلمان  یئشورا. بسيار عالی است". است اجتناب ناپذير
 چندين حزب با حقوق متساوی در آن نمايندگی داشته ،بورژوازی داشته باشد

 و رقيب خطرناک  شده چند حزب با هم متفق،ديگر مبارزه کنند  با يک،باشند
 حزب کارگران متفق ۀچرا که تمام احزاب بر علي. مشترک را شکست دهند

 قانونی ۀنشوند؟ همين حزب کارگران به نظر ترتسکی بايد به چندين گروه و دست
 وسيع مردم در هاىتوده.  تقسيم شودباشند می خود ۀکه هر کدام دارای برنام

ا  هر کدام ر،ها برنامه،ها گروه،توانند از احزاب مقابل خود بر حسب دلخواه می
 برای هيچ کدام از احزاب اىهيچ انضباط ويژه.خواهند انتخاب کنند که می

 هيچ لزومی برای يکپارچگی ستون فقرات حزب کمونيست ،ضروری نيست
 ترتسکی ، وی"آزادی" ۀاين خيلی قابل توجه است که در برنام. (وجود ندارد

ی أه ردر اين برنام.) گنجاند ش نمیاحتی نامی از حزب کمونيست در برنامه
. ن ميکنديي تع، مقننه سياستی را که بايد از آن پيروی شودۀاکٽريت در بخش قو

 ۀ مسئلا همان، که اين چنين بايد بر رويشان تصميم گرفتاىل عمدهئاز جمله مسا
اری به کشاورزی کلکتيو د يعنی گذار از کشاورزی سرمايه،"انتقال مزارع"

  آن، کلکتيواسيون باشندۀبر علياء اگر بنا بر اين است که اکٽريت آر. باشد می
هر حزب و گروهی نشريات . خواهد بود" مردمۀخواست و اراد"گاه اين ديگر 
زيرا که شوراهای آمريکا از سران بوروکرات شوراهای روسيه  "،خود را دارد

هر گروه و ". ند تقليد نخواهد کرداکه نشريات را به انحصار خود در آورده
نای نسبت نمايندگی آراء در انتخابات ببر م"د را  نشرياتی خوۀحزبی سهمي

 ، جلساتهاىو همين اصل نيز دررابطه با استفاده از محل." دريافت خواهد کرد
تواند صادق  تخصيص مقدار زمان برای استفاده از وسائل ارتباطی و غيره می

 .  باشد
  از شورا وجود دارد که در آن تجارت واى ايده،در پس اين تابلوی مزين

 ۀگردد و سازمان دولتی نيز چيزی جز کپي مبادالت خصوصی شکوفان می
 ضد اصًالفرضيه بر اين نهاده شد که .  کاپيتاليستی نخواهد بودهاىپارلمان

 هيچ کوششی از طرف بورژوازی برای سرنگونی اصًال ،البی وجود نداردقان
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ای دفاع  ضرورتی نخواهد داشت که کارگران براصًال ،سيستم جديد نخواهد شد
  و از اين؛از دستاوردهای انقالب و حمالت از خارج و داخل به مبارزه برخيزند

 با انضباطی ،يک سازمان سياسی مبارز و قوی رو هيچ ضرورتی ندارد که در
 انضباط نظامی است و با وحدت اراده و عمل که امکانات سرعت و تقريبًاکه 

زی که ترتسکی ترسيم چي.  متشکل شد،اٽر قدرت ضربت را تضمين ميکند
 پرولتاريای متشکل که صف آرائی مبارزاتی کرده و متحدين خود را از ،ميکند

طور کلی ه  ديگر جلب ميکند و در خالل آن ضد انقالب و بۀطبقات استٽمار شد
 ناهمگون و از هم هاى نيست بلکه يک توده از انسان،طبقات را از بين ميبرد

منافع "بی و رهبری وابستگی داشته و دفاع از  که هر کدام به حزباشد میمنقسم 
چگونه در تحت چنين شرايطی ميتوان به . خود ميکنند"  گروهیهاىو ايده

 چنان ولی او آن.  از جمله اسرار جناب آقای ترتسکی است،وحدت دست يافت
 !". بدون اجبار"که بايد و شايد نگران وحدت نيست زيرا که شعار او عبارت از 

 که از ، وحشت داردئی پرولتاريا نيرومند که از يک دولتخرده بورژوای
 واهمه دارد و راضی نيست که پرولتاريا را در ئیيک حزب نيرومند پرولتاريا

 در اينجا ماهيت طبقاتی خود را بيشتر از هر ــيند بب اجرا قدرت انقالبی ۀمرحل
 . دارد زمان ديگر عيان می

ترسيم ميکند هيچ شباهتی با  ئیچه که او به عنوان شورای آمريکا آن
.  ندارد، لنين تعليم داده شد و به عمل در آمدبه وسيلۀ ديکتاتوری پرولتاريا که 

 ۀ يک طبقۀترين مبارز  بی رحم،ترين  جامد،ترين ديکتاتوری پرولتاريا سرسخ"
 بوده که از هنگام سرنگونيش ، بورژوازی،تر دشمنی قوی ۀجديد بر علي

 ، است سرسختاىديکتاتوری پرولتاريا مبارزه.  استمقاومتش ده چندان گشته
 رسمی و غير ، نظامی و اقتصادی، جابرانه و صلح آميز،خونين و غير خونين

 ۀ مجموع،لنين. ای. و." ( کهنۀ نيروها و آداب و رسوم جامعۀرسمی بر علي
 ).١٩٠ ــ ١٧٣ صفحات ،٢٥ جلد ، چاپ روسی،آٽار

هر چيزی که . سکی بسيار ساده استی ترت "اخطارها"و " انتفادها"دليل 
" بوروکراسی" او آن را محکوم به ،گنجدندر عقايد پارلمانتاری بورژوازی وی 

هر چيزی که ديکتاتوری واقعی پرولتاريا و وحدت واقعی انقالبی . ميکند
فلج کردن "را تحت عنوان  ده بورژوا آنر ترتسکی خ،پرولتاريا را نمايندگی کند

يک حزب بلشويک واقعی که همواره با مشی لنينيستی . دبيح ميکنقت" انقالب
 . مبدل گردد " استالينيستۀدست" به ئی بايد در تحليل نها،سرشته شده باشد
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 تمشفصل ه
  روسیــ کميتۀ آنگلو

 
 
 

 انقالب جهانی به خاطر اشتباه اساسی ۀ نسبت به مسئلهابرخورد ترتسکيست
از  .نمايد اليسم در يک کشور میاست که ترتسکی در مورد عدم امکان سوسي

 ما مسائل زير را به عنوان نمونه انتخاب ،ميان مسائل بيشماری که وجود دارد
 .کنيم می

  
  ؛ روسیــ آنگلو  اتحاد ۀکميت

 ؛انقالب چين
  مسئلۀ دورۀ سوم؛

  ؛ فاشيسمــ سوسيال ۀمسئل و اوضاع آلمان
 

شگفت "ر ساختمان  خود را د، فوقهاى تمام اين سياستۀشيرازه و چکيد
 .يابند یانترناسيونال چهارم متبلور م" انگيز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۀ روسی به منظور رسيدن به وحدت عمل کارگران عليــ آنگلو اتحاد ۀکميت 

اين .  تشکيل شد١٩٢٦ و وحدت تريديونيون جهانی در ، جنگۀ علي،امپرياليسم
 هاى اتحاد جماهير شوروی و ترديونيونهاىونديونيکميته از نمايندگان تري
اين کميته به منظور نزديک کردن کارگران انگليسی . انگلستان تشکيل يافته بود

 کمک در ،و کارگران دنيا به درک بهتر از اوضاع و اهداف کارگران شوروی
 امپرياليسم انگليسی و ۀشان علياانقالبی کردن کارگران انگليسی در مبارزه

  .اری بر پا شده بودد شوراها در ميان کارگران کشورهای سرمايهۀاء نفوذ ايدارتق
 موافقت کردند؟ اى انگليسی با تشکيل چنين کميتههاىچرا رهبران اتحاديه

ات تغيير ديگر خواهان یزيرا که کارگران بريتانيای کبير و ساير کشورها
 تمام کشورها افزايش  زيرا که نفوذ انقالب بلشويکی ميان کارگران؛اساسی بودند
 اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نسبت به هاى زيرا که تريديونيون،يافته بوده

  ديگر در کارگران،شرکتی که در قدرت دولتی جمهوری کارگران داشتند
 زحمتکش را ۀ لزوم وحدت تودها و زيرا که کمونيست،ٽير گذارده بودأکشورها ت
 .  و ترغيب ميکردند اقتصادی در همه جا تبليغۀدر زمين



 ٨٥

 اىچرا رهبران تريديونيون شوروی موافقت کردند که در چنين کميته
 یهاتريديونی" چپ"شرکت کنند؟ آنها حتی ماهيت رهبران به اصطالح جناح 

ولی آنها اين کميته . شناختند  کوک و غيره را به خوبی می، مانند پرسل،بريتانيا
اين کميته . ديدند  وسيع اروپا میهاىوده برای دستيابی به تاى روزنهۀرا به مٽاب

به مانند تريبونی بود که از آن صدای بلشويسم در سطح وسيعی در ميان 
باالتر از همه اين که آنان اين . کارگران انگليسی و ديگر کشورها شنيده ميشد

 در حال تدارک حمله به شوروی هاکه امپرياليست  در زمانی،کميته را
 ۀهنوز روحي. ديدند  می در دفاع از اتحاد شورویاىسلحها ۀ به مٽاب،بودند می

  تجاوز انگلستان به کشور ۀ بر علي١٩٢٠ که در سال کسيونآ ۀکميتپرولتری 
  . زنده و شاداب بود،شوراها تشکيل شده بود
 ۀ بر علي واحدۀجبه ۀ مبارزۀ مسئل،روسی ــ آنگلو اتحاد ۀاز طريق کميت

اری د زحمتکشان در کشورهای سرمايه عظيمۀ به تود،اری و جنگدسرمايه
 اعزامی کارگران غير حزبی به اتحاد جماهير هاىارسال هئيت. معرفی شد

رسل و رفقايش اجازه داده شد که به اتحاد ابه پ. شوروی بسيار متداول گشت
در عوض به . جماهير شوروی سوسيالستی آمده و از آنها دوستانه استقبال شد

 عظيم ۀوروی فرصت داده شد تا در مقابل تودنمايندگان اتحاد جماهير ش
  .ه دهندئکارگران انگليسی نظرات انقالبی خود را ارا

به )  مترجمــ باشد می زينوويف ــمنظور گروه ترتسکی (اپوزيسيون 
  .با اين امر برخاست" مخالفت"

 ادعا ، ماکس شاچمان، از تئوريسين ترتسکيسم در اياالت متحدهىادر جزوه
بلوک سياسی ميان " روسی يک ــ آنگلو  وحدتۀ کميتشده است که

 ،"ده سال. ("بوده است" کراتيک روسيهو انگليسی و حزب بورهاىرفرميست
شمار ه  حتی يک اتحاد نيز ب؛در حقيقت امر اين يک بلوک نبوده). ٣٩ .ص
 تشکيل  شده هاون بود که به منظور تبليغ وحدت تريديونياى اين کميته،رفت نمی
 حتی ، بود که به اتحاد شوروی امکان داد تا در شرايط آمادهاىهتيکم. بود

 پس از در هم  درستاين افشاء گری نيز. را نيز افشاء نمايد" چپ"رهبران 
.  عملی گرديد، در بريتانيای کبير١٩٢٦شکسته شدن اعتصاب عمومی مه 

لق  آنها تع،روی گرائيدند  راسته روسی سپس بــ آنگلو ۀرهبران انگليسی کميت
 در واقع آنها سعی ،کردند  فوق از کارگران انگليسی پنهان میۀخود را به کميت

 حاضر به قبول آن شده ، که در موقع ورود به کميتهئیهاداشتند از زير مسئوليت
 شوروی فرصت داد تا در هاىوناين امر به تريديوني. بودند شانه خالی کنند

اتحاديه را " چپ" رهبران ۀانمقابل کارگران انگليسی ظاهر شده و نقش خائن
 قيل و قالشان به هوا هادرست در همين لحظات بود که ترتسکيست. افشاء نمايند
 . کردند  و انحالل کميته را طلب می،برخاست
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لذکر ترتسکی در اياالت ای از طرف مريد فوقاتئوری صاف و ساده
رانی چون که رهب" اىنادرستی ايده"او بر روی .  ارائه داده شده است،متحده
طبقۀ دهندگان انقالبی  سازمان"ز و سيترين بتوانند سئوال ، هيکس، کوک،پارسل
 ،بشوند"  جنگ امپرياليستی و دفاع از جمهوری شوراهاۀ جهان بر عليکارگر

! سين با نفوذیک چه تاکتي،اوه!  چه تئوريسين کبيری،اوه. کيد ميکندأت
يدند تا اين اندرز گرانبها را کش  انتظار می١٩٣٣بايستی تا سال   میهاکمونيست

مان  آقای شاچ. ياد بگيرند) از او( ناپذيری رهبر رفرميست تغييردر رابطه با 
 مجبور که رهبر رفرميست ، واحدۀبه راحتی فراموش ميکند که هنگامی که جبه

 نيست که برای دفاع از اتحاد رهبر اين ديگر ، ساخته شد،خواهد شد بدان بپيوندد
 که تحت نفوذ ئیهاتوده بلکه ، انقالبی مورد نظر خواهد بودوظايفشوروی و 
   .دوش خواهند گرفته  که اين مسئوليت را ب،باشند می  دارند،وی قرار
 ــ آنگلو ۀاو در کميت:  ناگهانی آقای شاچ مان از اينجا برميخيزد کهۀحمل

ضد "وار به دنبال  بيند که ديوانه را می" هاتاستالينيس "هاىروس دست
احزاب کمونيست را به "کنند که  ند و کوشش میابه جستجو افتاده" اوزينمتج
    )٣٩ . ص،همانجا" (ين سر حدات شوروی مبدل سازندظافحم

خواهد که احزاب کمونيست به محافظين سرحدات  مان نمی آقای شاچ
 ، فکر ميکنند که در اتحاد شورویهااگر ترتسکيست. شوروی مبدل گردند
حت دفاع از سرحدات ا چرا که او نار،باشد میساخته شدن نسوسياليسم در حال 
برداشت استالينيستی از نقش و : " صريح ميگويدکامًالطور ه شوروی باشد؟ او ب

 از تئوری سوسياليسم در يک کشور مستقيمًا روس ــ آنگلو ۀتيماهيت کم
نه  جداگاکامًال روسيه قادر خواهد بود که ،بر طبق اين تئوری. سرچشمه ميگيرد

فقط تجاوزات نظامی بتوانند دفع "اگر " ،اقتصاد سوسياليستی خود را بر پا سازد
 دفع  آنهابنابراين برای.  اين غير ممکن استهادر نظر ترتسکيست". گردند

  .يدآ شمار نمیه  انترناسيونال پرولتری بۀتجاوز نظامی بيگانه اولين وظيف
. ی را بايد ياد آور شد روســ کميتۀ آنگلو ديگر در رابطه با ۀيک نکت

که شکست اعتصاب عمومی   زمانی،تر ميشد که موفقيت مشکل درست هنگامی
تری بر سر راه نزديکی شوروی و کارگران انگلستان  بريتانيا موانع بزرگ

کار برده شود و انعطاف ه ببيشتر که ضروری بود که صبر   زمانی،انداخت
 اپوزيسيون ،کار برده شوده ان ب در رابطه با اين کارگرهابيشتری در تاکتيک

 دچار ،به معنای واقعی خرده بورژوازی. در مقابل مصائب سرتسليم فرود آورد
اين واهمه و هراس خود را در درخواست عقب نشينی . واهمه و هراس گرديد

ولی چيزی . رسيد می"  انقالبیــاولترا  "،درخواستی که به نظر. متبلور کرد
  .جز تسليم طلبی نبود
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 فصل نهم
 انقالب چين

 
   
 

 هاىترين دست آورد توده  بزرگ، بعد از انقالب روسيه،انقالب چين
 امپرياليسم جهانی در يکی هاىبرای اولين بار در تاريخ پايه.  جهان استۀستمديد

 هاىتوسط سرمايهه  بعميقًا در يک کشور عقب افتاده که ، ستمکشهاىاز پايگاه
انقالب چين سند .  لرزانده شد، چپاول ميشد،يکا ژاپن و آمر، فرانسه،انگلستان

 در پرولتری که جنبش باشد می لنينيسم ــدرخشانی از حقانيت مارکسيسم 
دو  ۀ در مستعمرات را به مٽاب ملیبخش رهائی اری و جنبشدکشورهای سرمايه

 انقالب دانسته و مصرانه خواهان وحدت اين دو نيروی عمده در نيروی اصلی
 .باشد می يعنی امپرياليسم ، دشمن مشترکۀمشترک بر علي واحد ۀيک جبه

 دوم انترناسيونال کمونيستی ۀ لنين در کنگربه وسيلۀ  که ئیدر تزها
 :در مورد مسائل ملی و مستعمراتی طرح گرديده چنين آمده است) ١٩٢٠(

 
طور اساسی نه از ه  قدرت خود را ب،اری اروپادسرمايه» 

دست ه  بش غلبه بر مستعمراتکشورهای صنعتی اروپا بلکه از
 عظيم طقۀکنترل بر بازارهای وسيع مستعمرات و داشتن من. وردآ می

 . .. ضروری استکامًال حياتش ۀاستٽماری برای ادام
 منبع اصلی ابزار ،يدآ دست میه سود فراوانی که از مستعمرات ب

 اروپا فقط هنگامی قادر است طبقۀ کارگر. باشد میاری نوين دسرمايه
. اری را نابود سازد که رابطه با اين منبع قطع گردددتم سرمايهسيس

انقالب پرولتری در  و )"مادر"از کشورهای  (جدا شدن مستعمرات
اری را در اروپا سرنگون خواهد د سيستم سرمايه،"مادر"کشورهای 

 انترناسيونال کمونيستی بايد با آن نيروهای انقالبی که ،نتيجتًا. ساخت
 که هم ئی در کشورها،جهت سرنگونی امپرياليسمدر حال حاضر در 

 ،نداازلحاظ سياسی و هم از لحاظ اقتصادی مورد ستم قرار گرفته
برای پيروزی کامل . تری را بر قرار کند  هر چه نزديکۀرابط

کيد أت ( «. عمليات مشترک اين نيروها ضروری است،انقالب جهانی
  ).نويسنده. از ماست
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اری د بوده است که سرمايهئیترين نيرو ته بزرگ گذشۀ در ده،انقالب چين
 در خارج ساختن بازار ، با موفقيتغالبًا استعماريش با کوشش و هاىرا در جنبه

 به لرزه ، کنترل اوۀ وسيع استٽماری از حيطۀوسيع نيمه مستعمراتی و حوز
  .انداخت

 که ی با داس و چکش، پرچم سرخ،نداشوراهای چين امروز گواه اين مسئله
 ميليون نفر جمعيت چين را در بر ٩٠ که اى بر فراز منطقه،ر آن نقش بستهب

 به اهتزاز در آمده باشد می که خود قريب يک پنجم تمام جمعيت چين ،گيرد می
 در دست ،طور پراکنده در اطرافه  و مناطق ديگر بتمامًا مرکزی ۀمنطق. است

 هاىرکزی و دولتشوراها دارای يک دولت م. نداحکومت شوراها قرار گرفته
 حزب کمونيست به وسيلۀ محلی بوده که از کارگران و دهقانان تشکيل يافته و 

  .گردد  رهبری می، هزار نفر عضو داشت٤٠٠ ،١٩٣٥چين که در اوائل سال 
زندگی نوينی در اين سرزمين دهقانی در حال رشد بوده و حکومت 

طرف امپرياليسم بر  پر مذلت و احاطه شده از ،کارگری در ميان کشور فقير
ستمديدگان آزاد اکنون تحت . مردمی آزاد و مجری سرنوشت خويش! قرار است

رهبری حزب کمونيست و انترناسيونال کمونيستی در جهت يک سيستم 
که  تا زمانی. اين سيستم هنوز سوسياليستی نيست. سوسياليستی گام برميدارند

که مناطق  د و تا هنگامیاکٽريت سرزمين چين تحت رهبری انقالب قرار نگير
 ملی کردن زمين و ضبط کارخانجات و ؛طور کامل تشکيل نشوده شوراها ب
 تا ــ غير ممکن خواهد بود ، که در نواحی شوراها چندان زياد نيستمؤسسات

ولی .  کشور گسترش يابدۀطرف نواحی صنعتی شده که قدرت شوراها ب اين
 ،ی برای سيستم سوسياليستیاد پايهتوان  می،دست آمدهه چيزی که تحت شوراها ب

 در دست اىقدرت دولتی و ناحيه.  بعدی انقالب است بنا نهدۀکه مرحل
نيروی نظامی .  حزب کمونيست کنترل ميشودبه وسيلۀ زحمتکشان بوده و 

 در دست  را رهبریهاىکارگران سمت. باشد میدست زحمتکشان  کشور در
. باشند می نمايندگی را در شوراها دارا ترين آنها نيرومندترين و با ٽبات. دارند

  .وحدت انقالبی واقعی ميان کارگران و دهقانان وجود دارد
نيروهای شوراها .  شوراهای چين اعجاب جهان شده استارتش سرخ

 گروه ، نفر ارتش سرخ دائمی و بقيه٤٠٠٠٠٠ يک ميليون بوده که از آنها تقريبًا
در مواقع . ش واقعی مردم است ارت،ارتش سرخ. مسلح را تشکيل ميدهند

ضروری کارگران و دهقانان هر چه بيشتری به هر دو ارتش و گروه مسلح و 
. پيوندند  می،کنند هم چنين به گارد سرخ که در پشت جبهه انجام وظيفه می

ارتش سرخ شوراهای چين مانند ارتش اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نه 
طور ه تعليمات سياسی ب. باشد مینگی نيز تنها نيروی نظامی بلکه نيروی فره

 شوراهای چين را نه فقط به هاىدائم در ارتش اجراء ميگردد و علت پيروزی
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که مبارزين از   در اينمخصوصًاعلت برتری سازمانی نيروهای نظامی بلکه 
 ، دفاع ميکنندــ يعنی وطن شوروی خويش ــکه برای آنان مقدس است  چيزی
  .بايد ديد

 از طرف جمهوری شوروی چين نوشته ١٩٣٠ه در بهار سال کاى نامه
 : نشان ميدهد که چگونه شورا تشکيل ميگردد،شده

 
 کامًال ،در حال حاضر شورای فوکين غربی دنيای ديگری»  

بعد . باشد می ،را دارد متفاوت با ديگر نواحی که گوميندان کنترل آن
قسيم کرده و مزد  را ميان خود تها دهقانان زمين،از قيام پيروزمند

 تغييرستمديده هاى سطح زندگی توده. کارگران را نيز باال بردند
رهن و ،  بدهکاریهاى قبضه،اسناد زمين. شگفت انگيزی نموده است

 به ،به مالک اجاره ندهيد"شعار . امٽالهم همگی سوزانده شدند
 اکنون به ،" به رباخواران پول ندهيد، گوميندان ماليات ندهيدمأمورين

 همگی نابود شدند و ، قديمی وصولمؤسسات.  آمده استرمل دع
کنيم  حال ما حداکٽر کوشش خود را می. ماليات گيران تيرباران شدند

 يابند و شروع به نوسازی ئیتا اياالتی ديگر از بند ارتجاعيون رها
 آبياری مزارع برنج را بهتر ۀ شيو، توليد را اضافه کرده،بنمايند
 ....هبود بخشند وغيره را بها جاده،نموده

تمام ...  . غربی فوکين شوراها وجود دارندهاىدر تمام قسمت"
ی دادن و انتخاب أ چه زن و چه مرد حق ر، سال١٦افراد باالتر از 

کار   استٽمارگرانند از اينۀکه متعلق به طبق فقط آنهائی. شدن دارند
 ،گران کار،در حال حاضر مشاغل مهم را دهقانان فقير..... محرومند
دولت . وران در دست دارند  دانشجويان انقالبی و پيشه،سربازان

قدر کافی ه تمام دهقانان اکنون ب. شوراها شروع به نوسازی کرده است
ما اکنون دارای ...  خود دريافت ميکنندهاىآب برای آبياری زمين

 که ما دهقانان بدون ، وام دهیمؤسسات..... اشتراکیهاىانجمن
 شبانه هاىکالس.... باشيم  می،وانيم پول قرض کنيماستٽمار شدن بت

که به شوراها  در ميان نمايندگانی..... برای سالمندان تشکيل شده است
 و مردها از هر ها تساوی زن، نيز شرکت دارندهاند زناانتخاب شده

 شور انقالبی آنان نيز از مردان کمتر ،لحاظ برقرار شده است
  .رخ نيز ديده ميشوندآنها حتی در ارتش س..... نيست

تمام افراد ميتوانند . در سرزمين ما نه دزد يافت ميشود و نه گدا
... ند از طرف شوراها حمايت ميشونداکه فلج شده آنهائی.... کار کنند

 اگر ،يما مجانی برای آنان ايجاد کردههاى و داروخانههاما بيمارستان
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 ،ئی خدای بودا،زادر گذشته دهقانان هنگام بيماری به هيچ کجا جز پو
.... يندآ  اکنون آنها به مراکز درمانی شوراها می،توانستند بروند نمی

 که نه تنها به باشد می انجمن مخصوص به خود را دارا اىهر محله
  «.باشد میری نيز گمنظور تفريح بلکه روشن

 )٩٠ــ ٨٨ . ص،شوراهای چين، ياخانتف. آ ويکتور (
   

 شوراهای چين توسط دولت ۀگ بر علي سال گذشته شش جنگ بزر٥در 
را  در چين آن( جنگ مينشش.  آنها به شکست انجاميدۀنانکين انجام گرفته که هم

 ١٩٣٤ شروع و تا اواخر سال ١٩٣٣ در سپتامبر تقريبًا) خوانند لشگرکشی می
 يکی از نوکران قديمی ، حمله توسط ژنرال آلمانی وان زکتۀنقش. ادامه داشت

.  طرح ريزی شده بود،باشد مین رئيس ارتش نانکن قيصر که هم اکنو
 سرباز ١٠٠٠٠ تا ٧٠٠٠ لشگر که هر کدام شامل ٧٠ تا ٦٥ تقريبًاچيانکايچک 
 هواپيمای خريداری ٣٠٠ تانک و ،او توپخانه.  شوراها متمرکز کردۀبود را علي

پرداخت شده " قرضه بابت گندم" که بخشی از آن توسط پول ،شده از آمريکا
 تمام مناطق شوراها و بيرون راندن قدم ۀهدف او محاصر. ر اختيار داشت د،بود

  .به قدم ارتش سرخ بود
 در مناطق شوراهای مرکزی فقط بيش از ،نتيجه چه شد؟ او شکست خورد

 تا ، کشته٤٥٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ نفر از صحنه جنگ خارج شدند که ١٠٠٠٠٠
تمام . رديده بودند نفر زخمی گ٤٥٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ و ، اسير١٥٠٠٠ تا ١٢٠٠٠

 لشگر بود شکست خورده و با ٣٥ تا ٣٠ که در حدود  ژشوانقوای ارتشيان
در همان زمان ارتش سرخ رو به افزايش بوده و در .  کشته نابود شدند٧٠٠٠٠

 درصد افزايش ١٠٠٠ تا ٥٠ مختلف هاىنسبتبه نواحی مختلف نيروی آن 
 ١٤٠٠٠٠ نفر به ١٥٠٠٠ارتش سرخ چهارم فقط در عرض يک سال از . يافت
 شوراها مقداری از مناطق را ،در طول اين تهاجم.  افزايش يافت١٥٠٠٠٠الی 

از دست دادند ولی در عوض در نواحی مختلف ارتش سرخ دو برابر از دست 
آنها . اين مسئله چيز جديدی درتاريخ شوراهای چين نيست. رفته را تصرف کرد

 در عوض جای ديگری را ــه کنند  را تخلياىممکن است مجبور شوند که ناحيه
پايدار باقی ) شوراهای چين( حتی دشمن قبول  کرده که آنها  ،خواهند گرفت

  .ماندخواهند 
 جنگ بررسی ۀاری و سوسياليسم را در جبهدموقعيت استراتژيکی سرمايه

بينيم که پايگاه پرولتاريای جهان و تمام  در اينجا  اتحاد شوروی را می. کنيد
 يۀ ناح،چنين امپرياليسم ژاپنی که منچوری را بلعيده و هم. باشد می ستمديدگان

 مغولستان اى آماده برای حمله بر جمهوری توده،را تصرف کرده) جهول(
 ، يعنی حمله بر اتحاد شورویئی که همگی به منظور هدف نهاــ باشد می
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و  هس دولت نانکين قرار گرفتأچيانچايک نيز که در ر. استوار گرديده است
 به ،وردآ  اجرا در میۀدستورات اربابان  جنگ طلب ژاپنی خود را به مرحل

 خود را به منظور حمله به ، خود اجازه ميدهد که آنها از طريق چپاول چينۀنوب
 ،از طرف ديگر. اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی مقتدر سازند

ت بر  اياالت متحده و ديگران هستند که حساد، انگلستانهاىامپرياليست
 ولی به ژاپن ،امپرياليسم ژاپن کرده و خواهان بردن بخشی از تاراج چين بوده

 ۀ امپرياليسم جهانی عليۀ محرکۀ زيرا که او قو،اجازه ميدهند که پيشروی نمايد
از طرف ديگر درست در سر راه . باشد میاتحاد شوروی در خاور دور 

 ،و پر جمعيت چين در يکی از نقاط حاصلخيز ،امپرياليسم ژاپن و جهان
 بزرگی در جنوب شرقی که به طرف مرکز ادامه ۀجمهوری شوروی چين ناحي

 سدی در مقابل امپرياليسم جهانی و دولت ۀ که به مٽابــدارد را در دست گرفته 
به استٽنای اتحاد جماهير . باشد مین خود چين ااردارتجاعی مالکين و سرمايه

 ۀتری در مبارز  هرگز نفش مهم در جهانیشوروی سوسياليستی هيچ کشور
اری و ديکتاتوری پرولتاريا را بازی نکرده دتاريخی مابين ديکتاتوری سرمايه

 به کميسيون بازرسی مجمع ١٩٣١ دولت ژاپن در به وسيلۀ در سندی که . است
 : گفته ميشود، که به آن کميسيون ليتون نيز ميگويند،ملل

  
يت جدی داشته و حل آن  اهمکامًال جنبش کمونيستی چين ۀ آيند»

 که در اى سادهۀچون پديد در ظاهر ممکن است هم. مشکل خواهد بود
 با تشکيل حزب کمونيست چين از طريق دستگاه کمينترن ١٩٢٠سال 

 اما در حقيقت پيدايش آن در اوضاع ، به نظر آيد،شروع گرديد
که   اقتصادی و سياسی چين نهفته است وتا هنگامی،مشخص اجتماعی

ل زياد گسترش حتمًا از ميان نروند جنبش پايان نپذيرفته و به ااينها
توان انتظار  از دولت نانکين با شرايط ناتوانی آن نمی. خواهد يافت

. داشت که چين را از مناطق شوراها و ارتش سرخ پاک کند
در .  از روسيه مجزا هستندئیخوشبختانه اينها از لحاظ جغرافيا

 از طريق مرزهای ئیستقيم جغرافيا مۀکه اگر آنها رابط صورتی
 اوضاعی پديد ، مغولستان شرقی يا ترکستان برقرار کنند،سيبری

 قادر به مقاومت در مقابل ئیخواهد آمد که هيچ دولتی در چين به تنها
تشکيل شوراها در تمام . ) نويسندهــتکيه از ما  ( «.آنها نخواهد بود

که ترکيب چين سرخ با  اين. مکن نيستم غير مطلقًاچين هم يک امر 
 اتحاد جماهير ۀشمار به اضاف  بی خام ميليون جمعيت و مواد٤٠٠

شوروی که يک ششم سطح زمين را در بر ميگيرد برای جهان به چه 
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يست که ا مسئلهــ همجوار مانند ژاپن هاى از دولت گذشتهــمعنی است 
  «.در دنبال کردن سير جنبش کمونيستی در چين بايد در خاطر بماند

 
حتی اگر فرض کنيم که دولت ژاپن کمی مبالغه کرده ولی تصوير کلی آن 

ترين دشمن کمونيسم در خاور دور به روشنی خطر  بزرگ. صحت دارد
  .بيند شوراهای چين را برای امپرياليسم ژاپن  و امپرياليسم جهانی می

 باشند میترين نيروی ضد امپرياليستی  شوراهای چين و ارتش سرخ قوی
آنها اخگر . کنند  خارجی مقاومت میۀ در مقابل استٽمار چين توسط سرمايکه

آنها نشان دادند که . باشند می مناطق چين ۀ بقيۀ ستمديدهاىروشنی برای توده
 بهتر فورًا مردم ۀ زندگی تود،که دولت نانکين سرنگون گردد چگونه هنگامی

يبانی تمام ميهن پرستان آنها از پشت. گردند شده و نوکران امپرياليسم نابود می
به . باشند می برخوردار ،چين که آرزوی سرنگونی يوغ امپرياليسم را دارند
 ۀتوانند نه تنها سربازان ساد همين دليل شوراهای چين در شرايطی هستند که می
طرف خود ه ن رتبه را بئيدولت نانکين بلکه تمام ارتش به انضمام افسران پا

 شوراهای چين شکست ناپذير بوده و هر روز مناطق و به همين دليل. جلب کنند
 .  ابدي آن گسترش می

در " چن يان کان لين" ژاپنی  ماهانۀۀ با خبرنگاران نشرياىدر مصاحبه
 چيانکايچک رئيس ارتش نانکين شرح زيرين را در مورد ، ١٩٣٣ژوئن 

 که از طرف نيروهای ارتش سرخ به او وارد شده چنين بيان ،ضربات کشنده
 :دارد می

 
 خوب را از  عنصرمشکل ميتوان در ميان جمعيت عنصر بد و» 

 هاى هسته،عالوه بر واحدهای عادی ارتش سرخ. هم تشخيص داد
يزان خوانده تپارتيزانی وجود دارند که به اصطالح دهقانان پار

که شرايط عينی   مردم زمانیۀ همراه با تودهااين پارتيزان. شوند می
 که هدف آن مغشوش ، پارتيزانی انجام دادهاىهوجود داشته باشد جنگ

 که ئی ناگهانی به نيروهاۀ نيروهای تهاجمی ويا حملۀنمودن پشت جبه
  .باشد می ، جنگی هستندهاىدر حال مواظبت از مواد و سالح

 در ميان ،دست آوردهه آنها هم چنين اطالعاتی از وضع ما ب
ارتش ما اغتشاش ايجاد کرده و محل نيروهای ارتش سرخ را پنهان 

طور خالصه آنها حداکٽر سعی خود را در ساقط کردن ه ب. کنند می
جنگند در مزارع کار  ا نمیهکه آن تا زمانی....  ما ميکنند هاىنقشه
مک که به آنها نياز است خود را مسلح کرده و به ک  ولی وقتی،کرده
درست به همين خاطر که نميتوان خط ..... يندآ  میهاش کمونيستتار
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 ارتش ما ، را کشيد سرخ ميان عنصر خوب و يا پارتيزاناىفاصله
حتی در . که فکر کند دشمن در همه جا هست را ندارد  جز ايناىچاره

ند ا کمونيستی تماس نداشتههاىمناطقی که مردم هنوز با فعاليت
که تمام جمعيت از ميان  کنند تا هنگامی یسپاهيان ما احساس م

  «.توان کشيد برداشته نشود نفس راحت نمی
  

گردد که من در  اين مشکل موجب اشکاالتی برای نيروهای تهاجمی می
  :را خالصه ميکنم زير آن

 
 غذا و ۀ غير ممکن است که بتوان ذخيرمطلقًاٽابت شده که  ــ١» 

 .آورديا کمک شخصی برای سپاهيان به دست 
 ، جمعيت مناطق هم مرز و يا نزديک به مناطق خرابکارانــ٢ 

 هر ، بالاستٽنا توسط نيروهای گشتی،به خاطر ترس از قتل عام شدن
نقل قول شده از وان  («.  جلب ميشوندها به سرختدريجًاچه بيشتر 

  )٤٠ــ٣٩ . صچين انقالبی امروز ،مين
  

  نقالب جهانی چيست؟موضع ترتسکی دررابطه با اين مرکز بزرگ ا
 و ١٩٢٩ياد آوريم در ه که ب ما قدر ترتسکی را خواهيم دانست وقتی

" راهزنان" ارتش سرخ را ، شوراهای چينۀ ايجاد و توسعۀ در مرحل١٩٣٠
 ١٩٢٨ و اوائل ١٩٢٧خطاب کرده و پس از عقب نشينی موقت انقالب در سال 

 عمل ،کشيد می"  افول، افول،افول "،" شکست، شکست،شکست "،فرياد
 ادعا ،خوانده" ئیماجراجو" را ، هوالنگ و يه تين،رهبران اول ارتش سرخ

انقالب " راجع به دائمًا استالين بوده و ۀميکرد که شوراها اختراع کينه توزان
انقالب " استالين که ۀ و دربار،حزب کمونيست چين" از بين رفتن" و ،"ناکام

 زمانی. کرد وراجی می"  خنجر زدهاز پشت به آن"و " چين را خلع سالح نمود
 ، حونان، فوکين، هوپه، کيانی، شوراها در نواحی مختلفهاىکه کنگره

 اول ۀ حانان تشکيل شده و کنگر، چکيانگ،هوی  آن، کيانسو،تان کوان
خورد که   ترتسکی افسوس می،شوراهای تمام چين طرح ريزی شده بود

 از حرکت جنبش دهقانی ،زی کردهکارگران چينی را فدای بورژوا"..... ،استالين
 کارگران را خلع سالح ، ارتجاعی را پشتيبانی کردههاى ژنرال،جلوگيری نموده

 را که تشکيل شده بودند ئی و آنها، از تشکيل شوراها جلوگيری کرده،نموده
نوشته شده در " استالين و انقالب چين "،لئون ترتسکی." (منحل نموده است

 ــ ٣٠٧ . ص،ترتسکی" مسائل انقالب چين" کتاب نقل شده از. ١٩٣٠آگوست 
٣٠٨( 
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 اين نفی انقالب چين و مقصر نمودن ،ترتسکی" برخوردهای"همانند ديگر 
 ،ندا مخالف حقايق تاريخیکامًالاستالين در مورد اعمال مسائل فوق که همگی 

در حقيقت دارای منطق نيز . ممکن است در نظر شخص ناوارد احمقانه جلوه کند
ش ا اساسی منشويکیهاىاين منطق از ايده.  منطق ضد انقالبــ شدبا می

اين منطق در توازن کامل با برخورد ضد انقالبيش به . سرچشمه گرفته است
   .باشد می اتحاد شوروی و انترناسيونال کمونيستی ،انقالب

 چرا که نبايد ــاين شخص ساختمان سوسياليسم را در روسيه نفی ميکند 
 نفی کند؟ اين شخص ادعا ميکند که استالين انقالب  نيزا در چينوجود شوراها ر

چرا که نبايد بگويد استالين انقالب چين را نيز نابود . شوروی را نابود کرده
کرده است؟ اين که واقعيات در مقابل صورت او قرار گرفته و کذب ادعاهای او 

 . هرگز او را آزار نميدهد،رساند را می
 و ،"تزها "،"پيشنهادات "،"نصايح" در ،ب چيندر برخوردش به انقال

 که ، مشی ضد انقالبی او، در مورد سياست کمينترن در چين"شيهاياداشت"
 ماهيت واقعی خود را بيش از ،تزئين شده"  افراطیــانقالبی "هميشه با جمالت 

ما در اينجا با .  فاش ميسازد،چه روش وی نسبت به انقالب روسيه بوده آن
 و يا به عبارت ديگر با مظهر ترتسکيسم روبرو ــصورت جامع ه بترتسکيسم 

 . هستيم
او قادر .  او در مورد خصلت انقالب چين يک موضع منشويکی گرفتاوًال

 که ،بخش ملی در کشور نيمه مستعمره به درک اين امر که اين انقالب رهائی
ر نظر او د.  نبود، اصلی آن انقالب ارضی عليه فئوداليسم استۀنيروی محرک

 .تفاوت اساسی ميان چين و يک کشور امپرياليستی وجود نداشت
طرف کشوری است نيمه مستعمره و از  که چين از يک برای اٽبات اين

در هنگام .  يک محقق احتياج چندانی به کاوش ندارد،طرف ديگر نيمه فئودال
ع وقوه  ب١٩١١اولين انقالب در سال  (١٩٢٥شروع انقالب دوم چين در سال 

 به وسيلۀ چين )  حکومت پادشاهی آزاد ساختۀپيوست و چين را از سلط
 خارجی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سياسی به زنجير هاىامپرياليست

 آبی رودخانه و هاى راه درصد٧٨آهن و   راه درصد٨٠ تقريبًا. کشيده شده بود
 .اران خارجی قرار داشتداقيانوس در دست سرمايه

 خون زندگی مردم چين را ، خارجيان کنترل ميشده وسيلۀ ب که ئیهابانک
 بيگانه و هاىتجارت با خارج و ماليات واردات در دست امپرياليست. کشيد می

 ،اران خارجی انحصار ماليات نمکدسرمايه. س آن انگلستان قرار داشتأدر ر
 ميليون دالر چينی درآمد داشت را ٢٤٥  ،١٩٣١ تنباکو که فقط درسال ،شراب

 ، ماشينهاى بنادر و کارگاه، نفتهاى چاه،بهترين معادن ذغال. ر دست داشتندد
 کاغذ ، تنباکو، شکر، پنبه، گندمۀ کارخان،ئیاي کارخانجات شيم،مراکز برقی
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 خارجی حداکٽر کوشش خود ۀسرماي. اران خارجی بوددکبريت در دست سرمايه
 .يری کندکرد تا از رشد مستقل نيروهای توليدی در چين جلوگ را می

 خارجی هاى دولت،برای تکميل آزادی در استٽمار اقتصادی چين
مين کردند که بدين صورت أامپرياليست برای خودشان اختيارات سياسی ت

 هاىاصطالح معاهدهه آنها با استفاده از ب. استقالل کشور را در هم شکست
ايع و  گروه ارتشی به منظور نگهداری از صن، ژاندارم، پليس،بندری در چين

معافيت از پرداخت آنها برای خارجيان .  مالی خود را در اختيار داشتندهاىبنگاه
 خارجی بدون هاىکشتی.  و معافيت از قوانين محلی ترتيب داده بودندماليات
درحدود . کردند  چين عبور و مرور میهاى محلی در رودخانهمأمورينکنترل 

آنها دارای . دنباش میرجيان پنجاه شهر در چين وجود دارد که حکام آنها خا
 بيشتری را از آن خود هاىکه باز هم مزيت. باشند میخود ه  بمناطق مخصوص

 در اختيار دارند که گاه اقامت و محل امتياز به نام یئهاآنها مکان. نداساخته
لمللی شانگهای امحل سکونت بين. باشند میهمانند کشوری در ميان کشور چين 

 ــعالوه بر آن تمام ساکنين خارجی از . ی اداره ميشود ادارات خارجبه وسيلۀ 
 بدين معنی که هر خارجی در چين فقط توسط دادگاه خارجی ،کاپيتوالسيون

 . برخوردار بودند،تواند محاکمه شود می
 :اين شرايطی است که يک وطن پرست چينی آنرا توصيف ميکند

 
من پيش )  مذهبیهاىونيميس(نخست يک مرد در لباس سياه » 

 وگرنه ترا خواهم ،مرا چون برادر خود دوست بدار "،گويد آمده و می
سپس مردی در لباس روشن با ". فرستاد تا در تنور ابديت بسوزی

 ، را با قيمت گران بخرهااين آشغال. "گويد اجناس پيش من آمده و می
وگرنه از دست تو به مرد لباس سفيد با تفنگ بزرگ شکايت خواهم 

خواهی مرد  تو نمی "،گويد  مرد لباس سفيد آمده و میباالخره". کرد
خواهی جنس   تو نمی،چون برادر خود دوست بداری لباس سياه را هم

در اين صورت خانه و . با قيمت خوب از مرد لباس روشن بخری
 خود را به مرد سياه پوش و مرد لباس روشن واگذار کن و ۀمزرع

 ". وگرنه ترا خواهم کشت،خارج شو
کشد و هر  که لب باز کنم او مرا می  هر حال قبل از اينولی به

. پاشد يکی بر روی من آب مقدس می: کنند سه بر من اربابی می
 ها و سومی بدن مرا جلوی سگ،ديگری جيب مرا خالی ميکند

 من و هاى بچه، زن من، زمين من، منۀسپس همگی خان. اندازد می
. نقل قول شده توسط پ ( «.کنند شمايل مقدس اجداد مرا تصاحب  می

 )٢١ . ص،انقالب چين ،ميف
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را سد کرده بود يکی از   چين را کشيده و رشد آنۀ که شيراز،تسلط اجنبی

 . انقالب چين بودۀعلل عمد
 چين مالکين و ملوک الطوايفطور جدا ناپدير با حکومت ه  بهاتسلط اجنبی

 ها امپرياليستاىههر ملوک الطوايفی با ارتش مزدور خود خواسته. پيوند داشت
 به ها پاداشی که امپرياليست،ها در عوض اين کمکــورد آ جا میه را درچين ب
 هاىدهند اين است که اسارت کشيدن مردم چين را به زير چکمه آنها می

 چندين ملوک الطوايف بر چين حکومت می. دارند مزدوران بر آنان ارزانی می
 چيزی همانند تزار ــتوری شمال  ديکتا،ترين آنها چنگ سولين  معروف،کردند
 که درست به ، قدرت مالکين محلۀقدرت او بر پاي.  مستبد نيمه فئودال بود،يعنی
 دهقانان با هم متحد ۀ بر عليئی قضا، تشکيالتی، فئودالی از نظر اقتصادیۀشيو

 .کردند بل عرق جبين دهقانان زندگی میمالکين از َق.  قرار داشت،شده بودند
مالک بيش از نيمی از  ٢٨٠٠٠٠٠د که ا قرن فعلی نشان ميدم دوۀآمار ده
که   در حالی، عادی چين را در دست داشتههاى قابل کشت بخشهاىتمام زمين

همگی کمتر از مقدار کل مالکين زمين ) دو قشر پائينی( دهقان ٣١٠٠٠٠٠٠
 کوچک زمين خود ۀتوانستند در روی قطع در نتيجه دهقانان نمی. داشتند

 زمين اجاره کنند و ،ايجاد کرده و مجبور بودند که از مالکين" قتصادیشريان ا"
 جر مجبور بود که مجانًاأمست.  درصد از محصول خود را به او بدهند٩٠ تا ٦٠

 عالوه بر آن ،برای مالک چند عدد مرغ و اردک و مقداری شراب تهيه کند
نفر دهقان در از هر صد . مجبور بود که چند روز معينی برای او بيگاری کند

 نفر ٣٢ و فقط ،جرأ نفر نيمه مست٢٨ ،جرأ نفر مست٤٠ ،چين مرکزی و جنوبی
عالوه بر . پرداختند میاى تمام دهقانان ماليات بی اندازه. از خود مزرعه داشتند

 نيروی ،برای ارتش:  چندين ماليات مختلف ديگر وجود داشت، اصلیماليات
.  نوع ماليات وجود داشت٣٠رفته  ويهم خالصه رــ گارد و غيره ، پادگان،بومی

مواردی . بعضی اوقات دهقانان مجبور بودند ماليات خود را از قبل بپردازند
 ۀهم. نداهکرد  را از پيش اخذ می سال آينده٠٩وجود داشت که از دهقانان ماليات 

 .اينها متعلق به مالکين و ملوک الطوايف  ميشد
ساعات طوالنی بر يک تکه زمين با اين همه پشتکار غير قابل باور و 

قحطی مهلک و سيل . مين زندگی خود نبودندأ دهقانان چينی قادر به ت،کوچک
 .دهقان بود هاگير ميليون گريبان
 نيروی اصلی انقالب چين ، مشتمل بر صدها ميليون دهقان، دهقانانۀتود

 .بود
 نفر در ٢٠٠٠٠٠٠ ، نفر کارگر در تمام چين٥٠٠٠٠٠٠از (کارگران 

 استٽمار ،مانند اوايل قرن نوزدهم اروپا) کردند های بزرگ صنعتی کار میشهر
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 ١٨ تا ١٦بعضی از کارگران مجبور به .  ساعت کار مقرر بود١٢. شدند می
 کودکان در سنين ؛مقرراتی برای کار کودکان وجود نداشت. ساعت کار ميشدند

ارگران مزد عادی ک. کردند  سالگی دوازده ساعت در روز کار می٨ يا ٧
 ٤ ۀن گاهی به اندازئيدهای پامز.  سنت بود٢٠دار روزانه در حدود  مهارت

 ۀ ساله در کارخان١٥ تا ٩ردی بود که پسران امو. مدندآ ن میئيسنت در روز پا
 ٣ با ، با يک تنفسی برای نهار، شب٨،٥ تا ٤ در محيط سمی از ،کبريت سازی

اران سود دمکان ميداد تا سرمايهاين استٽمار وحشيانه ا.  سنت کار ميکردند٦تا 
شرايط زندگی کارگران چنان بود که .  درصد و يا بيشتر ذخيره کنند١٠٠

بنابراين کارگران در دست .  درصد آنان بدتر از باربران چينی بود٤٠وضعيت 
 کارگر ۀ مردم يک کشور چپاول شده و هم به مٽابۀ هم به مٽابهاامپرياليست
 .شدند استٽمار می

که در  از آنجائی. ترين نيروهای انقالب چين بودند يکی از بزرگکارگران 
 لذا نتوانستند نقشی را که ،مقايسه با کل جمعيت از کارگران روسی کمتر بودند

 ،١٩١٧ آنها نتوانستند مانند روسيه در نوامبر ،کارگران روسی داشتند بازی کنند
رت نقش اين طبقه در ی در هر صولو.  ديکتاتوری پرولتاريا برقرار کنندفورًا

 ــاعتصاب عمومی ماه مه .  نيروی رهبری کننده مشخص بودۀانقالب به مٽاب
شهرهای .  چين محسوب ميشود کبير شروع انقالب کشورمعموًال ١٩٢٥ژوئن 
 ١٩٢٥ انقالبی پس از هاىدر تمام جنبش.  اعتصاب نمودند،دنبال آنه ديگر ب

در .  مبارزه بوده استۀار جبهد  علم، به رهبری حزب کمونيستطبقۀ کارگر
 ،اما در اصل.  رهبران محسوب ميشوندۀشوراهای فعلی چين کارگران به مٽاب

 و نه يک ، محسوب شدهچين يک انقالب دهقانی و ضد امپرياليستیانقالب 
 . انقالب سوسياليستی

در .  اين مسئله را درک کرده بود،انترناسيونال کمونيستی از همان اوان
 انترناسيونال ، ١٩٣٣ سوم حزب کمونيستی چين در سال ۀبه کنگرپيشنهاداتش 

 :کمونيستی چنين بيان ميدارد
 

 ضد امپرياليستی در چين الجرم با ۀانقالب ملی و ايجاد جبه» 
.  فئوداليسم همراه خواهند شدۀ باقيماندۀانقالب ارضی دهقانان بر علي

 اصلی از ۀدفقط زمانی انقالب پيروز خواهد شد که موفق به جلب تو
 . يعنی دهقانان فقير گردد،مردم چين

...... باشد می دهقانان ۀ مسئل، مرکزی سياست کلیۀبنابراين هست
 بايد در جهت طبقۀ کارگر حزب ۀبه همين دليل حزب کمونيست به مٽاب

 تبليغ ۀاين عمل فقط به وسيل. وحدت کارگران و دهقانان کوشش کند
 ضبط ، انقالب ارضی مانندمداوم و به عمل در آوردن شعارهای
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 کليساها و تحويل بالعوض آن ، ضبط امالک معبدها، مالکهاىزمين
 از بين بردن فرم مالياتی ، منسوخ کردن انواع اجاره،به دهقانان

 برکناری ماليات معامالت ، منسوخ کردن واگذاری ماليات،موجود
زمان  آن مأموريناز انواع  (ها از ميان بردن ماندارين،ميان دو ناحيه

 ،دست گيرده  ضبط شده را بهاى زمينۀ ايجاد دولتی که ادار،)در چين
 .تواند انجام گيرد می

  تودۀۀبا حرکت از اين موضع اساسی الزم است که به کلي
......  امپرياليسم را نشان دادۀدهقانان فقير درک لزوم مبارزه بر علي

ستی قرار  شعارهای ضد امپرياليۀ ارضی پايۀکه مسئل فقط زمانی
 . اميدی به موفقيت خواهد بود،گيرد

 طبقۀ کارگرالزم به تذکر نيست که رهبری بايد در دست حزب 
به )  بی نظيراتاعتصاب( رخدادهای اخير در جنبش کارگری ،باشد

 .نداخوبی اهميت جنبش کارگری در چين را نشان داده
ه  حزب گوميندان را بدائمًاحزب کمونيست مجبور است که 

  «.نقالب ارضی سوق دهندطرف ا
 

 ، تلفيق جنبش ضد امپرياليستی و انقالب ارضیۀماهيت انقالب چين به مٽاب
 که ، را بهتر از اين سند، يعنی حزب کمونيست،و نقش کارگران و حزب آنان

توان روشن   نمی،را تشريح کرده  آن١٩٢٥حتی پيش از شروع انقالب در 
 هرگز ،زمان هنوز به رهبری لنين بود نانترناسيونال کمونيستی که در آ. ساخت

او دريافت که انقالب يک . شمارد نقش پرولتاريا در انقالب را کم اهميت نمی
 ۀ آن تودۀ يوغ امپرياليسم بوده و نيروی محرک عمدۀکشور مستعمره بر علي

 .باشد میدهقانان 
 قادر نبود ،ترتسکی چطور؟ بنا بر خصلت کم بها دادنش به دهقانان

 محلی به هاى دهقان فقير و استٽمار شده را که در حال تشکيل کميتههاميليون
 دهقانی وجود ۀدر نظر او مسئل.  را ببيند، مالکين بودندۀمنظور مبارزه علي

 انقالب در اين کشور نيمه فئودال ۀرو در نظر وی نيروی عمد از اين. نداشت
 .موجوديت خارجی نداشت

چه که وی   آن، دهقانیۀهرمانان پس از سه سال جنگ ق١٩٢٨در اواخر 
 : دهقانی در چنته داشت را چنين بيان کردۀ انقالب و مسئلۀدربار
 

 دهقانان چين به مراتب بيشتر از دهقانان ،از نقطه نظر تعداد» 
ره تضادهای جهانی که گ ولی با خرد شدن آنها در ميان ،روسيه بوده

ی کمتر از  دهقانان چينی حت،سرنوشتشان به حل آن بستگی دارد
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اين در حال حاضر . دهقانان روسی قادر به داشتن نقش پيشرو هستند
 همه کامًال يک واقعيتی است که ،ديگر يک پيش بينی تئوريک نبوده

 ،"مسائل انقالب چين "،ترتسکی. ل ( «.جانبه اٽبات شده است
 )١٣٣ .ص

 
تضاد يد که آ به نظر می". ادهای جهانیضره تگ. "اساس گفته را توجه کنيد

 نظامی در چين جزو ىهاکراتو دهقان و مالکين و بورهاميان منافع ميليون
د که تضاد ميان منافع دهقانان و منافع يآ  به نظر می،نيستندتضادهای جهانی 

يد که آ  به نظر می،اد جهانی نيستض از تئیاستٽمارگران امپرياليست نيز جز
 .را برايشان حل کنند سائل آنان آمده و مديگریدهقانان بايد صبر کنند تا نيروی 

اگر . ترتسکی ماهيت ضد امپرياليستی انقالب چين را نيز درک نکرد
 قديمی وی ۀ انقالبی يک مشخصئی نيروۀتوجهی او نسبت به دهقانان به مٽاب بی

 ديگری ۀدر اينجا او خود را از زاوي، بود که در انقالب روسيه نمايان گرديده
 از يوغ قدرت اجنبی ئیک اين حقيقت نبود که رهااوقادر به در. فاش ميسازد

 که او  راچيزی. يدآ شمار میه  حياتی برای اکٽريت باالتفاق مردم چين بۀمسئل
 تالش صاحبان ،ل جنبشاو گمان ميکرد ُک:  انقالب نبوداصًالاز انقالب ميديد 

 از عوارض و به منظور برقراری هاکوچک چين در خالصی از کنترل خارجی
 .باشد می" ل عوارضاستقال"

توانست مرتکب   ترتسکی فقط می، به انقالب چينئیبا چنين برخوردها
 را که وی عرضه ئی و پيشنهادها،هم يکی پس از ديگری اشتباه گردد و آن

. توانست انقالب چين را دچار شکست نمايد  در صورت اجرا فقط می،مينمود
الملل به آن اشاره شده تا اواسط گوميندان که در باال در پيشنهادات کمونيست بين 

 توسط ١٩١٢اين در سال . مدآ يک حزب انقالب ملی بشمار می ١٩٢٧سال 
.  کسب نمود١٩٢٠ ۀ نفوذ و قدرت زيادی در اوائل ده،سون ياتسن تشکيل شده

 شهر کانتن و حوالی آن را در جنوب چين در تحت کنترل خود ١٩٢٥در سال 
طور کلی نفوذش در حال گسترش ه  ب دارای ارتش از خود بوده و،داشته
گوميندان در ابتدا حزبی بود متشکل از روشنفکران و خرده . بود می

در .  ليکن بزودی تعداد بسياری از دهقانان را به خود جلب کرد،بورژوازی
 ارتش آن به رهبری چيانکايچک که در آن زمان طرفدار ١٩٢٦اواسط سال 
را ) لشگر کشی شمالی (سوی شماله ب شمار معروف ئی راه پيما،انقالب بود
 . شروع کرد

زمان  ترين جنبش انقالبی بود که جهان تا آن  اين بزرگ،خارج از روسيه
ترين مناطق و   مهم،در مدت زمان کوتاهی ارتش انقالبی. به خود ديده بود

 چکی يانک ، کيان سو، هانان، کيان سی،هپ هو،هونان:  چين از جملههاىاستان
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 از نواحی غير صنعتی آغاز شده و شمار.  تصرف خود در آوردو غيره را به
به هر کجا که . رفت  چين به پيش میۀبه طرف نواحی صنعتی شده و پيشرفت

 ، از بين رفتهها حکومت اجبنی، يک دولت انقالبی برقرار شده،رسيد ارتش می
 به طرف شمال با رشد عظيم شمار. گرديد نفوذ و مزايای خارجيان موقوف می

 طبقۀ کارگر ،در هر کجا که دولت انقالبی بر پا ميشد. نبش کارگری همراه بودج
 علنی ، نظامی مجبور بود مخفی باشدهاىکراتو به خاطر وجود بورقبًالکه 

 کارگری تشکيل گرديده هاىاتحاديه. نمود گرديده و آشکارا شروع به فعاليت می
. ود را بهبود بخشيدند اعتصابات کارگران وضعيت خ،کار بردن اسلحهه با ب و

حزب تظاهرات .  نفوذ حزب کمونيست خود را بسيار گسترش دادطبقۀ کارگر
عالوه بر آن .  هزار شرکت ميکردندهاکارگری بر پا ميساخت و در آن ده

در . نمودند  مسلح نيز میه،کارگران خود را اينجا و آنجا در نواحی آزاد شد
 دهقان بر هاميليون. يمی پيدا کردهمين زمان جنبش دهقانان رشد و گسترش عظ

 از پرداخت اجاره ، فقيران را تشکيل دادههاىتهي کم،عليه مالکين برخاسته
 در دهکده دولت خود را تشکيل داده و اغلب به امالک ،خودداری نموده

 .کردند  آنان را تصاحب میهاىاران حمله برده و زميندزمين
 چين را در بر گرفته بود و جريان انقالبی عظيمی بود که بخش اعظمی از

 را از چين اخراج کرده و نيروی خالق و ها نظامی و امپرياليستهاىکراتوبور
 . انقالبی کارگران و دهقانان چين را رها ميکرد

 انقالب ملیروش بين الملل کمونيستی و حزب کمونيست چين نسبت به اين 
حزب کمونيست  بين الملل کمونيستی به ١٩٢٣بايست باشد؟ در سال  چه می

در نوامبر سال ". طرف چپ سوق دهده ب"چين پيشنهاد کرد تا گوميندان را 
 : پلنوم هفتم کمينترن چنين ميگويدۀ انترناسيونال در قطعنام١٩٢٦
 

 نخواهد بود ر قاد، ارضی را به پيش نبردۀاگر پرولتاريا برنام» 
 در جنبش  انقالبی کشانيده و لذا هژمونی خود راۀدهقانان را به مبارز

  «.آزادی بخش ملی از دست خواهد داد
  

 ۀ در رشد و گسترش جنبش انقالبی کارگری بر عليدائمًاکمينترن 
در . ورزيد  مالکين ارضی اصرار میۀاران و جنبش دهقانی بر عليدسرمايه

 ١٩٢٦ ابالغ شده در دسامبر  چين به حزب کمونيست، کهدستورات کمينترن
 :چنين ميخوانيم

 
 ۀ محدود و موقوف نمودن مبارز،عمومی عقب نشينی در شهرهاسياست » 

در دهات مبارزه بايد رشد . باشد میکارگران برای بهبود شرايط خود ناصحيح  
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 ولی در عين حال واجب است که شرايط مساعد را برای بهبود ،و گسترش يابد
 به هر وسيله کوشش نمود تا ،اوضاع مادی وقانونی کارگران به کار برده

مورد و بيش از حد   کارگران را تشکل داده تا از شتاب زدگی بیۀبارزم
 قشر ۀبه خصوص الزم است که مبارزه در شهرها علي. جلوگيری شود

 بورژوازی ــ بوده تا خرده ها امپرياليستۀبورژوازی بزرگ و قبل از همه علي
 متحد عليه دشمن ۀمتوسط چين را تا حد امکان بتوان در جبهو بورژوازی 

ما ياد آور ميشويم که دستورات صادره بر عليه آزادی .... مشترک نگه داشت
  «.باشند می غير قابل قبول اکيدًا کارگران و غيره هاى مجمع،اعتصاب

 
 : کمينترن در دستورات خود گفت١٩٢٧در اوائل سال 

 
 در جهت ،مسلح کردن کارگران و دهقانانالزم است در جهت » 

 با دفاع مسلح از  دولتی واقعیهاىبه ارگان دهقانی هاىتبديل کميته
 .خود و غيره اقدام شود

 سياست ؛الزم است که حزب کمونيست در همه جا چنين عمل کند
 حزب کمونيست نبايد به ،باشند می ممنوع اکيدًانيمه قانونی داوطلبانه 

 حزب کمونيست نبايد ، به نظر آيداى ترمزی در جنبش تودهۀمٽاب
 بلکه ؛رتجاعی جناح راست گوميندان را پنهان کندسياست خائنانه و ا

دور ه  مردم را بۀبايستی تود  آنان میۀبا برداشتن نقاب از چهر
 «. گوميندان و حزب کمونيست بسيج نمود

 
که  يد که انترناسيونال کمونيستی در حالیآ از اين رهنمودها چنين برمی

پرياليسم جهانی ميسر  امۀکوشش داشت حداکٽر رشد و گسترش انقالب را بر علي
 تا حداکٽر موفقيت را برای ه استکوشيد چنين می  انترناسيونال هم،سازد

 . کسب نمايد،انقالب به وسيلۀ انقالب و اينکارگران و دهقانان در 
 جريان انقالب يکی ضد ۀدرک دو جنبه فردی مانند ترتسکی که قادر ب

 مجبور بود نتيجتًا ،ک کندفئودالی دهقانی و ديگری ضد امپرياليستی ملی را در
وی پيشنهاد کرد که حزب کمونيست از . پيشنهادات ضد انقالبی ارائه دهد

 امپرياليستی ميان ۀ ترتسکی معتقد بود که جبه.گوميندان و شوراها بيرون آيد
او . طرف شمال مخالف لنينيسم استه  بشپرولتاريا و بورژوازی در طول مار

 .باشد میشوراها تنها راه لنينيستی کرد که تشکيل فوری  اصرار  می
 :)ترتسکی ميگويد( 
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" آزاد شده" در مناطق ،سوی شماله  بش اگر ما در ابتدای مار»
 از دل و جان برای حفظ آن هاو توده(داديم   را تشکيل میئیشوراها

ارتش  ،سوی خود جلب کردهه  دهقانی را بهاى ما قيام،)جنگيدند می
 و با وجود ــدشمن را متالشی ميکرديم  ايجاد کرده و ارتش خود را

 ، کمينترنۀ عاقالنهاىئی با راهنماــجوانی حزب کمونيست چين 
 آبديده شده و اگر ، سخت رشد کردههاىتوانست در اين سال حزب می

نه يکباره در سراسر چين بلکه الاقل در بخش عظيمی از آن به قدرت 
لئون  («. بوديم هم میوقت ما دارای حزبی  و باالتر از همه آن. برسد

 )١٣٤ . ص، مسائل انقالب چين،ترتسکی
 

ترتسکی شوراها را . دنباش می قدرت هاىفراموش نکنيد که شوراها ارگان
وی . ديد  ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا و دهقانان نمیهاى ارگانۀبه مٽاب

ه  تاريخی الزم برای انقالب را جا گذارده و شوراها را بۀخواست يک مرحل می
 . ارگان ديکتاتوری پرولتاريا در آوردۀمٽاب

 دولت ۀ بر علي، دولتی بودندۀآنها شالود چه ميبود؟ ئیهاوظايف چنين ارگان
 زيرا که دهقانان اين عمل را ،شوراندند  خود میۀ آنها دهقانان را بر علي.ملی

 و ايجاد ،ايجاد اغتشاش در گوميندان انقالبی که هنوز بدان اطمينان داشتند
شوراها قادر به ساختن . نمودند  ارزيابی می، انقالب ارضیۀغتشاش بر عليا

تفاق دهقانان و قسمت اعظم بودند زيرا که اکٽريت باال ارتش شوراها نمی
.  ايمان داشتند، زمان هنوز انقالبی بود در آنک که کايچکارگران به چيان

ارتش مشغول توانستند ارتش چيانکايچک را خرد کنند زيرا آن  شوراها نمی
توانستند حزب کمونيست را  شوراها نمی. بود انجام انقالب پيروزمندی می

.  انقالبی منفرد ميکردۀتر کنند زيرا که حزب کمونيست خود را از تود نيرومند
 آنان ، در قسمت اعظمی از چينهاقدرت رسيدن کمونيسته و اما در مورد ب

 ۀنان در انظار مردم به مٽابکه آ قادر به اين عمل شدند درست به خاطر اين
 با تجربه خودشان ها بلکه به توده،نشدهاخاللگران در امر انقالب ملی شناخته 

 .باشد مینشان دادند که چيانکايچک يک خائن 
که   ولی در شرايط موجود زمانی،يدآ  انقالبی به نظر می،شعار شوراها

ک عمل ضد انقالبی  انجام آن ي،بود پذير می جامه عمل پوشاندن به آن امکان
. توانست انقالب را با شکست مواجه سازد اين شعار می. گرديد محسوب می

 ششم انترناسيوناليستی ۀ يکی از رهبران کمينترن در کنگرKusinen ننکوسي
 :بندی کرده و گفت تجربيات انقالب چين را جمع
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 ئی آيا اين فقط ذهنيگری و انقالبی نما،بسيار خوب رفقا» 
 يا چيز ــ است که ديوانه شده ئی ولتاژ يک خرده بورژواافراطی با

 ۀ خوب ميدانم که نتيجکامًالولی .  نميدانم چيستذهنًاديگريست؟ من 
کار برده ه اگر چنين چيزی ب. بود عينی چنين عملی در تجربه چه می

ترين روش برای ويران کردن فوری انقالب و يا   مطمئن،شد می
 آوردن چنين ، فعلی چينۀدر مرحل. بود جنبش دهقانی می.... حداقل 

  «.ٽير يک عامل تخريب کننده را داشته باشدأتواند ت شعاری فقط می
 )٢٤ . ص، جلد سوم، چاپ آلمانی، ششم کمينترنۀکنگر(
  

 چيانکايچک به انقالب خيانت کرده ،١٩٢٧ سال ش اين حقيقت که در مار
. ی است برای اٽبات ذکاوت اوو آلت امپرياليسم جهانی گرديد بزعم ترتسکی دليل

توان اعتماد کرد؟ آيا او  دانست که به بورژوازی نمی  نمیقبًالآيا ترتسکی 
 به بورژوازیشوراها را پيشنهاد نکرد؟ او وانمود ميکند که فرق ميان خيانت 

. داند  برای ايجاد اغتشاش در انقالب را نمیکمونيستانقالب و کوشش حزب 
چيزی را که او پيشنهاد ميکرد همانا جنگ کارگران " فراموش ميکند"ترتسکی 
تواند   تکرار ميکرد که حزب کمونيست نمیمرتبًااو . بود  دهقانان میۀبر علي

با به  "،که ميگويد  ايندرترتسکی ".  از يک حزب بورژوازی باشدىازائده"
 کارگر و دهقان به حرکت ها ميليون،گوميندان در هوا" پرچم"حرکت در آوردن 

 انقالب چين و ،لئون ترتسکی. ( کمينترن را تحريف ميکند،خواهند آمددر 
ميکند يک چيز " فراموش"ترتسکی فقط ). ١٩٢٧ ماه مه ،تزهای رفيق استالين

 مبارزه در يک زمان با  دهقان چينی همها ميليون اين که و آنــکوچک را ببيند 
ستی نيز شرکت  متحدی در مبارزه ضد امپرياليۀدر جبه انقالب ارضی واقعی

 ديگر را ۀاو هرگز مراحل مختلف انقالب و گذار از يک مرحله به مرحل. داشتند
 .درک نکرد

تواند برای مدت  دانست که انقالب نمی آيا انترناسيونال کمونيستی می
مديدی به بورژوازی تکيه کند؟ تمام دستورات کمينترن به اين نکته تکيه ميکند 

 معهذا ، و بورژوازیها از تودهاى جبهه،دارد متحدی وجود ۀکه اگر چه جبه
کمينترن به . دست کارگران و دهقانان سپرده شده استه سرنوشت انقالب ب

کارگران و دهقانان پيشنهاد ميداد که در صورت لزوم عليرغم سياست و خواست 
 هاىبه آنان پيشنهاد ميشد که کميته.  به مسلح نمودن خود بپردازندگوميندان

ه  ب راگوميندان مبارزه کرده و گوميندان با جناح راست ،ل دادهدهقانی تشکي
کمينترن به . طرف چپ سوق داده و آزادنه به پيشبرد حزب کمونيست بپردازند

 ، هشدار ميداد که به منظور حفظ و پيشبرد امر انقالب فقط ايجادهاکمونيست
 ١٩٢٦در پيشنهادات دسامبر سال .  الزم استاىرشد و گسترش جنبش توده



 ١٠٤

صورت انقالب با خطر  در غير اين: "انترناسيونال کمونيستی گفته ميشود
 ."بزرگی مواجه خواهد شد

 پرشور ليکن بی ، انقالبی، حزبی جوانۀ به مٽاب،حزب کمونيست چين
بودند رهبران کمونيستی که لزوم جنبش انقالبی . تجربه مرتکب اشتباهاتی گرديد
ما : "گفتند ودند رهبران کمونيستی که میب. کردند مستقل کارگران را درک نمی

 انقالب ارضی زياده از حد به وسيلۀ  متحد ضد امپرياليستی را ۀنبايد جبه
ما نبايد اعتصابات کارگری " گفتند  بودند که میئیهاکمونيست". ناراحت کنيم

". بيش از حد داشته باشيم زيرا که بورژوازی از انقالب دور خواهد شد
اشتباهاتی . کردند د که به همين دليل کارگران را مسلح نمی بودنئیهاکمونيست

علت پيچيدگی امر و شرايط ه  بعضی از آنها ب؛شدند از اين قبيل بسيار ديده می
 . بودند  اجتناب ناپذير می،نوين حکمفرما بر آن

زمان از خرده   رهبری کمونيستی در آن،علت شرايط تاريخی به
 حزب هنوز در مبارزه آبديده نشده ،ودهو روشنفکران ب) شهری(بورژوازی 

ليکن . پلين کمونيستی را به خوبی جذب نکرده بودي هنوز اصول لنينی ديس،بود
. اين امر بدان معنی نيست که مشی انترناسيونال کمونيستی يا استالين غلط بود

شرح ه  حزب کمونيست چين بت اشتباها کمونيستی ششم انترناسيونالۀدر کنگر
 :دزير آورده ش

 
 بزرگ شد هاىحزب کمونيست چين متحمل يک سری شکست» 

که در ارتباط کامل با يک سری اشتباهات عميق اپورتونيستی بوده 
 عدم ؛عدم استقالل و آزادی انتقاد در رابطه با گوميندان،است از قبيل

 بعد و لزوم آمادگی برای ۀ به مرحلۀ انقالبدرک گذار از يک مرحل
 و باالخره متوقف نمودن انقالب مقاومت در مواقع ضروری

 )٤٠ . ص، جلد چهارم، چاپ آلمانی، ششمۀاسناد کنگر (« .ارضی
 

 .های لنين و به نفع انقالب بود معهذا مشی کمينترن مطابق با آموزش
 :لنين در مورد پشتيبانی از بورژوازی ملی در انقالب چنين ميگويد

 
 سیدموکراانترناسيونال کمونيستی دست در دست با » 

بورژوازی مستعمرات و کشورهای عقب مانده وحدتی موقتی برقرار 
 استقالل جنبش پرولتری را اگر حتمًا ولی نبايد در آن حل شد و ،ساخته

 ، کليات آٽار،لنين. ای. و. ( حفظ کند را خود،ترين شکل ئیچه در ابتدا
  ......)٢٩٠ .  ص،٢٥جلد 
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 آزاديبخش ىهابايستی از جنبش  میها کمونيستۀما به مٽاب
 واقعًا های در کشور مستعمره در شرايطی که اين جنبشئبورژوا

 آنها سد راه ما در تربيت کردن و ۀکه نمايند انقالبی بوده و زمانی
 انقالبی ۀ وسيع استٽمار شده با روحيۀمتشکل نمودن دهقانان و تود

 )٣٥٣ ص ،همانجا ( «. پشتيبانی کنيم،نشوند
 
 انقالبی بوده و نمايندگان واقعًا ١٩٢٧ شا مار ت١٩٢٦ سال گوميندانجنبش 

 دهقانان و کارگران با ۀ در تعليم و تشکل تودهاآن نه تنها سد راه کمونيست
. کردند  سخنوری نيز میها انقالبی نشدند بلکه آنها در مورد کمونيستۀروحي

 : چيانکايچک گفتۀنمايند) ١٩٢٦نوامبر سال (مٽال در پلنوم هفتم کمينترن 
 

خواهد اينست که پس از انقالب ملی در   میگوميندانزی که چي» 
ی ئ تسلط بورژوا، همانند ديگر کشورها در غرب به جز شوروی،چين

ما همگی عقيده داريم که تحت رهبری حزب کمونيست ..... دائر نگردد
  «. تاريخی خود را انجام خواهد دادۀ وظيفگوميندان ،و کمينترن

 )٤٠٤ ص ،مانی چاپ آل،وم هفتمناسناد پل(
 

انترناسيونال کمونيستی هرگز خيال واهی در مورد اتحاد دائمی پرولتاريا 
کار بردن ه کيد ميکرد بأکمينترن چيزی را که بر آن ت. با بورژوازی را نداشته

.  بودئیی تا سر حد امکان برای رسيدن به هدف نهائانقالبيون بورژوا
 شروع ١٩٢٧ سال ش در مارهاکه امپرياليست زمانی. چيانکايچک خيانت کرد

چرا؟ .  انقالب به آنها ملحق شدۀبه بمباران نانکين نمودند چيانکايچک بر علي
.  زياد ترسيده بود،زيرا که بورژوازی از دستيابی دهقانان و کارگران به قدرت

 اجنبی و يا نابود هاى يا خرد شدن دردست امپرياليست،دو راه بيشتر نداشتند
 بورژوازی راه حل اول را ،يم قيام دهقانان و کارگرانشدن در زير موج عظ

 جدا گوميندانوی از . چيانکايچک به نوکری اربابانش در آمد. انتخاب کرد
که جنبش  در حالی. " مرحله وهان شروع ميشود، دوم انقالبۀحال مرحل. گرديد

  ميليون دهقان تبديل شد بورژوازی ملی ازهادهقانی به يک انقالب پر قدرت ده
.  دولت وهان را تشکيل دادگوميندان جناح چپ .)استالين (،"اين جنبش دور شد

 انقالب ۀترتسکی که هرگز گذار از يک مرحل.  در آن شرکت کردندهاکمونيست
" نصحيت" را ها ظاهر شده و کمونيست،کرد  بعدی را درک نمیۀبه مرحل

انقالب "نوان  خود تحت عۀترتسکی در جزو.  شرکت کنندگوميندانميکند که در 
 :گويد می) ١٩٢٧ماه مه " (چين و تزهای رفيق استالين
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 و جلب دهقانان و کارگران گوميندان در هاما خواهان شرکت کمونيست»  
  «.باشيم طرف خود میه ب

 
 چرا حاال؟ نيروهای وهان تفاوتی با نيروی چيانکايچک تا قبل از 

 ترتسکی هاىرخشولی در اينجا ما به يکی از چ.  ندارند١٩٢٧ شمار
 .کنيم  اوست برخورد میۀکه از مشخص

 ۀ پلنوم کميتۀ وهان چه بود؟ استالين در سخنرانی خود در مقابل جلسۀدور
کميسيون مرکزی کنترل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در اول اوت سال 

 : به وضوح شرح ميدهد١٩٢٧
 

 ۀمتوج ًا تيز انقالب عمدتۀ اول در اين بود که لبۀاگر مرحل» 
 دوم اين است ۀت مرحلاشخص م، اجنبی قرار گرفتهاىامپرياليست
 اول ۀ دشمنان داخلی و در وهلۀ متوج تيز خود را عمدتًاۀکه انقالب لب

 ۀ اول مسئلۀآيا مرحل.  رژيم فئودالی نيز کرده استۀ علي،ها فئودالۀعلي
را حل نکرده   آن،برکناری امپرياليسم خارجی را حل کرده است؟ خير

 دوم ۀ يک ارٽيه به مرحلۀ اول حل اين مسئله را به مٽابۀمرحل. ستا
منظور قطع نفوذ  ه  اول فقط بۀمرحل. انقالب چين واگذار نمود

 انقالبی آن خيزش اوليه ۀ به تود، اين آرمان به آيندهۀامپرياليسم و ادام
 دوم انقالب نيز ۀتوان گفت که حتی مرحل می.  امپرياليسم را دادۀعلي

 دوم به ۀمرحل.  را حل نخواهد کردها اخراج امپرياليستۀ مسئلکامًال
 عظيم کارگران و دهقانان چين نيروی بيشتری برای مبارزه بر ۀتود
ولی  اين بدين منظور است که تکامل اين . ددا امپرياليسم خواهد ۀعلي

 شوراها منتقل ۀ يعنی مرحل، بعدی انقالب چينۀآرمان به مرحل
 چاپ ، ملی و مستعمراتۀ مارکسيسم و مسئل،لينژوزف استا (« .گردد
 )١٨٣ــ١٨٢ . ص،روسی

 
 ، يک لنينيست چيزی را که برای ترتسکی قابل درک نبودۀاستالين به مٽاب

وی . را تشريح نمود  ديگر را فهميده و آنۀيعنی گذار از يک مرحله به مرحل
دانست  و میا.  خواهد بودئی شوراۀ بعدی انقالب مرحلۀپيش بينی کرد که مرحل

ليکن استالين . که وحدت با بورژوازی در دولت وهان دراز مدت نخواهد بود
توانست به حزب کمونيست پيشنهاد کند که خود را بر عليه و در مقابل رژيم  نمی

چنين پيشنهادی به امر انقالب که در حال حاضر اضافه بر . وهان قرار دهد
ين بخش عظيمی از بورژوازی  و هم چنها امپرياليست، نظامیهاىکراتوبور
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  در مقابل آن صف بندی  ــ به اصطالح رژيم نانکينــچک کايبه رهبری چيان
 . لطمه وارد ميکرد،نداکرده

 ۀ طبق گفت؟ در درون دولت وهان باقی بمانندهاچرا الزم بود که کمونيست
 : آنان چنين بودۀاستالين وظيف

 
رولتاريا  پ،کار بردن امکان سازماندهی علنی حزبه ب» 

طور کلی ه  و ب،) دهفانیهاىاتحاديه(دهقانان ).  کارگریهاىاتحاديه(
ه   و ب،سوی چپه  دولت وهان بگوميندان سوق دادن اعضاء ،انقالب

 به مرکز مبارزه گوميندان تبديل دولت وهان ،طرف انقالب ارضی
 ــ ديکتاتوری انقالبی ۀ ضد انقالب از يکسو و ايجاد هستۀعلي

  ،همانجا ( «.رولتاريا و دهقانان از سوی ديگريک پدموکرات
 )١٨٣ .ص

 
 ، مبنی بر ايجاد فوری شوراهاهادر جواب به درخواست ترتسکيست

 ۀردن ماجراجوياناجا گذ"و " ئیماجراجو"استالين توضيح داد که اين عمل يک 
ردن فازی از اين عمل به معنی جا گذا زيرا که ،باشد می" مرحله از انقالب يک

 در وهان هنوز گومينداندولت . "گردد  چپ محسوب میگوميندانتکامل رشد و 
 افشاء  و عظيم کارگران و دهقانان آشکارۀماهيت خود را در مقابل انظار تود

 يک سازمان انقالبی بورژوازی از ۀ خصلت خود را به مٽابکامًالنکرده و هنوز 
 ."دست نداده بود

 سوم ۀ مرحل١٩٢٧خر سال در اوا. دنسرعت به پيش ميروه  باتانقالب
بورژوازی در انظار کارگران و .  دوم آغاز گرديدۀدنبال مرحله انقالب ب

 وسيعی از مناطقی را که در هاىبخش.  از دست دادکامًالدهقانان اعتبار خود را 
 تسخير شده بود اکنون دردست رژيم نانکين که رژيم ،سوی شماله  بشمار

 جنبش ئیحال حزب کمونيست به تنها. گيرد  قرار می،وهان نيز بدان ملحق شده
.  طبقاتی نمايان گرديدندهاىتفاوت. کرد کارگران و دهقانان را رهبری می

 اجنبی رفت هاىطرف امپرياليسته  ب،بورژوازی برای مصون ماندن از خطر
 لطمات زيادی بدان وارد ،گر چه در زير امواج موج انقالب دهقانان و کارگران

انقالب .  شوراها بودۀطور اجتناب ناپذيری مرحله ی انقالب ب بعدۀمرحل. گرديد
يک پرولتاريا و دهقانان دموکرات ديکتاتوری ۀيک وارد مرحلدموکراتبورژوا 

 . گرديد می
 در کانتون ١٩٢٧ دسامبر سال ١١اولين شورا پس از قيام مسلحانه در 

 خون اين کمون در. کمون کانتون فقط سه روز دوام آورد. برقرار گرديد
 مالکين و ، نيروی متحد بورژوازی چينبه وسيلۀ مبارزين قهرمان 
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 بلکه ،ب نبودليکن اين حادٽه پايان انقال.  بين المللی غرق گرديدیهاامپرياليست
 حزب ، نانکينۀدر منطق. يدآ شمار میه  آن بهاىففط يکی از عقب نشينی

به  و دهقانان  عظيمی از کارگرانۀتود. کمونيست مجبور شد که مخفی بماند
ليکن مارش انقالب به پيش .  جالدی مانند چيانکايچک به قتل رسيدندوسيلۀ 
رهبری ژنرال ه  چينی بهاى کمونيست، حتی قبل از شکست کمون کانتن.ميرفت
 موفقيت آميزی را در ميان هاى ژنرال هوالنگ و ژنرال چوته قيام،په تين

. ان کيان سی رهبری نمودند از است، در نان جانگوميندان هاىبهترين ارتش
 بعدًا نفری را که ١٥٠٠٠ فوق الذکر موفق شدند که يک ارتش هاىژنرال
برای مدتی . خود جلب کننده  سرخ گرديد را بهاى مرکزی ارتشهاىهسته

 ١٩٢٨ ليکن در فوريه سال ،ارتش سرخ به نواحی کوهستانی عقب نشينی کرد
در ماه مه همان . گردد برقرار می رژيم شوراها ، از استان فوکين،در يونگ تين

.  دهقانان و سربازان سرخ در کيان سی شرقی تشکيل شد، کارگرانۀ کنگر،سال
از آن به بعد شوراهای .  سپتامبر و اکتبر در کيان سی شوراها تشکيل شدهاىماه

 .ندا فعلی قدرت خود رسيدهۀکه به مرحل چينی شروع به رشد نمود تا اين
ت بسياری را که چنين رشد انقالبی در شرايطی طاقت توان اهمي  نمیواقعًا

 ۀشوراها از مراکز بزرگی که در آن تود.  ناديده گرفت،فرسا در بر دارد
شوراها از تجاوز و . باشد میپرولتاريای صنعتی هستند جدا بوده و هنوز هم 

انواع عمليات ضد انقالبی نه . ندا فراوان ديدههاى گوناگون آسيبهاىمحاصره
جمهوری شوروی نوين در .  آنها انجام گرفتۀنظامی بلکه تبليغاتی برعليتنها 

که هنوز به خوبی صنعتی نشده برقرار گرديد و برای دفاع از  کشوری
بخش . موجوديت خود مجبور بود ارتش سرخ تشکيل داده و خود را مسلح کند

ه  پيروزمند بهاى مورد نياز از ارتش چيانکايچک در جنگۀعظمی از اسلحا
 شگرفی که اين جمهوری کسب نکرده هاىليکن چه پيشرفت. مدآ دست می

 !است
 ششم ۀکمون کانتن چه بود؟ انترناسيونال کمونيستی در تزهای کنگر

 :ميگويد) ١٩٢٨(
 

 پشت ، گذشته انقالب چينۀکه در دور ئی از آنجا،قيام کانتن» 
 گذشته از اشتباهات ، قهرمان پرولتاريای چين محسوب ميشدۀجبه
 نوين از ۀ کماکان پرچم دور،زرگی که رهبری مرتکب گرديدب

  «.يدآ شمار میه حکومت شوراها در انقالب چين ب
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که انترناسيونال کمونيستی مضمون تز خود را در مورد  در زمانی
 ،داد  نوينی در انقالب چين ارائه میۀ پرچم مرحلۀشوراهای کانتن به مٽاب

 :ترتسکی اعالم ميکند
 

که با عجله ساخته شد تا در آن مراسم ) نتنکا(شورای » 
 ففط پرسشی است برای يک کودتای ،نمازخوانی انجام گيرد

به همين علت وقتی ديگر کار از کار گذشته بود دريافتيم . آوانتوريستی
 که فقط بر ،اژدهای چينی نبودهکه شوراهای کانتن چيزی بيش از يک 

 نوشته شده در ،م کانتن قيا،لئون ترتسکی ( «.کاغذ نقاشی شده بود
 )١٥٧ . ص،"مسائل انقالب چين" نقل از ،١٩٢٨ژوئيه سال 

راه انداخت تا ه ب" مراسم نماز خوانی" يک ًا استالين صرف،مالحظه ميکنيد
راه انداخت تا نشان دهد ه وی يک کودتا ب. ٽابت کند که او هم يک انقالبيست

 .چيزها را نخواهد خوردليکن ترتسکی گول اين ! دست کمی از ترتسکی ندارد
 

ما طرفدار برقراری حکومت شوراها در چين ، ١٩٢٦در سال » 
 ما مخالف برقراری شوراهای واهی در ١٩٢٧دسامبر سال  در. بوديم

 )همانجا («. کانتن بوديم
 

 کلکتيو کردن ۀ طرفدار صنعتی کردن و انجام برنام١٩٢٥ترتسکی در 
و کلکتيو " قالبی"کردن کشور را  صنعتی ١٩٣٥وی در . کشاورزی روسيه بود

 در اينجا ،گويد ترتسکی می. ارزيابی ميکند" واهی"کردن کشاورزی را امری 
سياست و مشی ترتسکی همواره . خير هيچ تضادی نيست. تضادی وجود ندارد

 ۀ انقالبی را تبليغ ميکند و يا مبارزهاى او يا شکاف در نيروی،ضد انقالبيست
" واهی"شورای . تلقی ميکند" واهی"جريان است امری انقالبی مهمی را که در 
پس از شکست .  کارگران و دهقانان بودهاىترين قيام کانتن يکی از قهرمانانه

 . مبارز فقط در کانتن تيرباران شدند٧٠٠٠قيام بيش از 
 رشد و گسترش انقالب در چين تأييد ترتسکی از ١٩٢٧ پس از هاىدرسال

 ۀيک مرحله که در حقيقت گذار ب امری. زند باز می و برقراری شوراها سر
 ــيد آ شمار میه  در نظر ترتسکی  پايان همه چيز بباشد میباالتری از انقالب 

 ،در مورد اين مسئله.  تفکر استءآرزو سرمنشا. يعنی تاريکی و شکست
 .گذارد شرارت ترتسکی از مرزهای سابق خود فراتر می

 
کنار ه را نيز ب  آنانۀبان و مشی فرصت طلهاحتی اگر سياست»  
 ــتوانستند يک ماجرای مجردی باشند  تين نمی هپ هوالنگ و ،بگذاريم
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ماخنو در (اصطالح کمونيستی چون ماخنو ه  بهاىئیهمانند ماجراجو
)  نيمه انقالبیــطول جنگ داخلی در روسيه فردی بود نيمه راهزن 
ری نداشت و  ديگۀاين ماجرا به جز تصادم با منفرد بودن خودش چار

 )١٥٠ــ١٤٩ . ص،"مسائل انقالب چين ( «.تصادم هم نمود
 

گزارش . گويد  چين تبريک میۀ ارتش سرخ آيندۀترتسکی اين چنين به هست
در مورد رشد حزب ) ١٩٢٨تابستان سال ( ششم ۀحزب کمونيست چين به کنگر

 ، که نشان داد انقالب چين مغلوب نگرديده استیتعداد اعضای آن و گزارش و
 تلقی باشد می" نفی با خشونت" که اليق ،"اخبار ديو آسا"توسط ترتسکی چون 

ترتسکی در واقع قادر نبود حقايق را نفی کند ليکن ) ١٦٠ . ص،همانجا. (گرديد
 دهقانان هستند و در ،اکٽريت اعضای حزب: ترتسکی گفت: عيب ديگری يافت

همانجا " (يخيش نيستدر تطابق با رسالت تار"نتيجه حزب کمونيست چين ديگر 
که دهقانان   يعنی حزب در تطابق با ادعای ترتسکی مبنی بر اين،)١٦١ .ص

در نظر ترتسکی انقالب چين نابود . باشد می ن،قادر نيستند نقشی انقالبی ايفا کنند
و .  نامعلومی کنار گذاشته شده استۀانقالب در حال حاضر تا آيند. "شده است
 . ص،همانجا." ( بر مال نشده استکامًال هنوز  نتايج شکست انقالبمضافًا
 )١٩٢٨ اکتبر ،١٧٧

. ی بيش نبودا برای ترتسکی يک مسخره١٩٢٩تشکيل شوراها در طول 
 چين به علت دريافت آخرين نظريات مولوتف در مورد هاىشايد کمونيست"

ين  شرايط در چۀآيا اين قيام نتيج..... ندابه قيام اقدام کرده"  سومۀدور "ۀقطعنام
 نوامبر ،٢٣٣.  ص،همانجا(؟ " سومۀمرحل" دستورات مربوط به ۀاست و يا نتيج

١٩٢٩( 
که کارگران و دهقانان در چين به رهبری حزب کمونيست قهرمانانه  زمانی

 نبرد برای ايجاد قدرت شوراها فدا هاىمبارزه کرده و زندگی خود را در ميدان
 ۀده و نفرت زهر آگين خود را علي آلتا لميــ ترتسکی آسوده در آلما ،کردند می

 ترتسکی باالخره رمز قيام ،عجب. ساخت  نمايان میهااستالين و کمونيست
چنين مفهوم منحوس خود را  و هم ،١٩٢٧تين و کانتن را در سال  هپهوالنگ و 

 هوالنگ و ۀزمان قيام ماجراجويان. " دريافت١٩٢٩از تشکيل شوراها در سال 
 اخراج گروه مخالفين از ۀام کانتن مطابق با لحظ و قي١٩٢٧ه تين در سال پ

 ــ ٢٣٣ . ص،همانجا." (ن گرديده بودييحزب کمونيست شوروی از قبل تع
 ــ به منظور منحرف نمودن افکار کارگران بر پا شده بودند ها اين قيامــ) ٢٣٤

و اما راجع به تشکيل . خودی خود هيچ نبودنده  بهاصورت اين قيام در غير اين
 رمز آن اينجاست و فاش نمودن آن ــ ١٩٢٩ها در بعضی نقاط چين درسال شورا

 : ميدهد"هشدار "به ترتسکی
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 شرق توسط ۀعلت تصرف راه آهن منطقه  چين بهاىآيا کمونيست»    
 برای ايجاد ،ند؟ آيا اين قيام که درشکل پارتيزانی بودهاچيانکايچک قيام کرده
 سئوالما  ،؟ اگر اين چنين استشدبا می چيانکايچک ۀناراحتی در پشت جبه

 چينی داده است؟ مسئوليت هاىکنيم چه کسی چنين رهنمودی را به کمونيست می
 «.  کيست؟ۀند به عهدا جنگ پارتيزانی اتخاذ کردهۀسياسی اين امر که آنان شيو

 )٢٣٥ . ص،همانجا(
 

عدم توجه به يکی از :  ترتسکی توجه کنيدۀبه کينه توزی دو جانب
 و نفرت نسبت به امنيت اتحاد ،ن دستاوردهای انقالب جهانیتري بزرگ
 زيرا که آنان از باشد می ترتسکی مخالف کارگران و دهقانان چينی ،شوروی

شد اگر  آيا ترتسکی خوشحال نمی. (امنيت مرزهای اتحاد شوروی دفاع ميکنند
 :گويد وی می). توانست به اتحاد شوروی ضرباتی وارد آورد؟ چيانکايچک می

 
پرولتاريای اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی که دارای » 

 نميتواند از پيشقراول پرولتاريای چين باشد میقدرت و ارتش خود 
 بدين معنی ، چيانکايچک آغاز نمايدۀ جنگ را بر عليفورًابخواهد که 

 چين بخواهد روشی را اتخاذ کند که ی از پيشقراول پرولتاريا،که
 «. اتخاذ آن را ندارددولت شوروی خود امکان 

 
در .  از کينه توزی ترتسکی به اتحاد شوروی استىا اينها خود نمونه

 اقدام سريع و استوار به وسيلۀ  به خط آهن شرقی ها امپرياليستۀ حمل،ضمن
 . ارتش کارگران و دهقانان دفع گرديدــارتش سرخ اتحاد جماهير شوروی 

ميتوان باز به .  آميز کافيستاين همه شارتاالن بازی ضد انقالبی و جنون
 بيشتری استناد نمود و نشان داد چگونه وی با انقالب چين دشمنی هاىمٽال
 شوراهای انقالبی نبوده تا  ودر به فهم دستاوردهای انقالب چينورزيده و قا می

دهقانان خود قادر به ايجاد حکومت " : اعالم ميدارد١٩٣٠آنجا که در اوت 
و يا از ديدگاه وی رهبری شوراها نه به دست " دباشن میشوراهای خويش ن
 از طرف حزب سياسی ديگری اداره ميشود" شوراها" بلکه ،حزب کمونيست

 همين مختصری که ذکر گرديد کافيست تا تصويری از اين دشمن "غيره و"
 .انقالب جهانی نقش کند

ترتسکی به . اما ذکر يک مورد ديگر برای کامل نمودن تصوير الزم است
 ،"ٽبات اقتصادی چين تحت رژيم نانکين" به بعد معتقد به امکان ١٩٢٨گاه از نا
واقعی و هم چنين به موازات آن " بهبود اقتصادی "،"رشد نيروهای مولده"

گردد و امکان از ميان رفتن  اٽبات سياسی می" ٽبات نسبی بورژوازی"امکان 
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 نيست که چين امروزه الزم به تذکر. کامل شرايط انقالبی را پيش بينی مينمايد
سرعت ه در بحران به مراتب شديدتراز قبل بوده و شرايط انقالبی در نانکين ب

 او ،چيزی که جلب نظر ميکند شعار ترتسکی است. باشند میرو به افزايش 
 .سسانؤسوی ايجاد مجلس مه  به پيش ب،ميگويد
 

 که به ،سسان راؤحزب کمونيست ميتواند و بايد شعار مجلس م» 
 مخفی و غير مخفی انتخاب ، همگانی،ی گيری عادالنهأ رۀلوسي
 ،همانجا ( «َ. با تمام قوا در دستور کار خود قرار دهد،گردد می
 )١٨٩ .ص

 
 بلکه ، نه مسلح کردن کارگران و دهقانان، شوراها ادامۀ نهۀ انقالب،نه ادام

کمک  به عبارت ديگر به بورژوازی ــ"! از نو شروع کند"حزب کمونيست بايد 
 کمک نمايد تا بورژوازی چين را در ،نمايد تا قدرت دولتی را به دست آورده

سسان متحد گرداند و در مقابل آن يک اپوزيسيون قانونی ؤتحت مجلس م
 !پارلمانی ايجاد نمايد

ش برداشته است اکنون ا پرده از چهره، انقالبۀاين ضد انقالبی که پروس
آری اين است نهايت نظر . داز موضع ضعف کف از دهانش بيرون ميده

 ،اکنون به نفرت وی نسبت به اتحاد شوروی. ترتسکی پيرامون انقالب چين
 که اين دو انحراف با يک و هنگامی. نفرت به چين شوروی نيز افزوده گرديد

 طبيعی است که در مقابل شعار جنگ انقالبی ملی بر ،گردند ديگر عجين می
خود را تکرار " هشدار" وی همان ،يست چين حزب کمون ــ امپرياليسم ژاپنۀعلي

کوشش او سوء ". هشدار ميدهد" دفاع از خط آهن چين شرقی ۀاو علي: ميکند
وردهای آ استفاده از اشتباهات حزب کمونيست چين و مخدوش نمودن دست

کسی : و اما با اين حال او از ذکر يک مسئله خودداری ميکند. انقالب چين است
اعٽ اشتباهات حزب کمونيست چين گرديد رهبر فرصت که بيش از هر فردی ب

دوسو بود که بعدها اخراج گرديد و رهبر ضد  طلبی در حزب به نام چن
 .  انقالبيون ترتسکيست گرديد
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 فصل دهم
  سومۀدور

 
 
 

 وسيع و اى تودههاى جنبشۀ دور١٩٢٣ و اواخر ١٩١٨ مابين ۀدور
 انقالب پرولتری در ، در مجارستانکافيست که انقالب پرولتری. انقالبات بود

 در ١٩٢١  سال قيام، توسط  کارگران در ايتالياها تصرف کارخانه،ريااباو
اين مرحله .  را ياد کنيم،١٩٢٣ جنبش انقالبی شديد در آلمان در پائيز سال ،آلمان

 .با شکست انقالب آلمان پايان يافت
اری دتوليد سرمايه. اريستد سرمايهئی ٽبات نسبی و جزۀ بعدی مرحلۀمرحل

اقتصاد . اری تفوق يابددتواند بر بحران عمومی سرمايه رشد ميکند ولی نمی
اری دسرمايه. اری و سوسياليستیدسرمايه. دو بخش تقسيم شده جهان ب
 ولی اين انبوه ، دست به توليد عظيم ميزند، جديدتری آوردههاىتکنيک

. ابدي  نقصان میدائمًايز محصوالت توليد شده نياز به بازار داشته و بازار ن
اران استٽمار کارگران را افزايش ميدهند تا سود بيشتری عايد دسرمايه
 .يشان گرددهاسرمايه

در بسياری از کشورها که . ولی در عوض بازار داخلی را از ميان ميبرد
 يا به عبارت ،يدآ ن میئي سطح زندگی کارگران پا،وجود دارد" ئیشکوفا"هنوز 

 را وادار ميکند که ها اينها امپرياليستۀهم. ابدي شان تنزل میديگر قدرت خريد
 مناطق سرمايه گذاری و کسب منافع مواد خام ،ديوانه وار به جستجوی بازار

. وردآ  امپرياليستی را به همراه خود میهاىاين امر تصادفات قدرت. بپردازند
ديد در  جهاىجنگ. تر خود را مسلح ميکند هر دولتی با سرعت هر چه تمام

 هم کارگران و هم ،هادر عين حال استٽمار شديد توده. شرف وقوع است
 ضد هاىدر مستعمرات جنبش.  مقاومت بيشتری را طلب ميکند،دهقانان

 .دنامپرياليستی اوج گرفته و اغلب تا سطح يک قيام به پيش ميرو
 و به اين علت وقتی که ششمين ١٩٢٨اين چنين بود شرايط موجود در سال 

 اعالم کرد که پايان ، تشکيل شد١٩٢٨ انترناسيونال کمونيستی در تابستان ۀکنگر
 سوم بعد ۀدور ــ جديدی سر رسيده ۀاری فرا رسيده و مرحلد ٽبات سرمايهۀدور

 هر چه بيشتر راديکاليزه هاکمينترن بيان داشت که در اين دوره توده. از جنگ
. اری شرکت ميکننددايه سرمۀتعداد هر چه بيشتر در مبارزه علي. گردند می

 ۀ روحي،اریدکمينترن گفت در اٽر تضاد داخلی و خارجی کشورهای سرمايه
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 ۀ و انقالباتی را در آيندهاکمينترن جنگ. انقالبی کارگران باالتر خواهد رفت
 .نزديک پيش بينی کرد

 استالين ،فردی که پيش از همه در درک اين شرايط جهانی مفيد واقع گشت
ستالين بود که دارای حس تيز بينی واقعيات بود و درک صحيحی اين ا. باشد می

:  هر دو جبههۀ بر عليدائمًااو بود که . از راهی که بايد پيموده ميشد داشت
 که بحران در شرف ، در اياالت متحدهها مانند الواستون،فرصت طلبان راست

شرفت  و امکان پي،اریدتر شدن کارگران در کشورهای سرمايه  انقالبی،وقوع
 و فرصت ــسريع اتحاد جماهير شوروی در امر ساختمان سوسياليسم را نديده 

علت عدم اعتماد به رشد نيروهای انقالبی پيشنهاد آزمايشات ه که ب" چپ"طلبان 
 . مبارزه ميکردــدادند   میئیماجراجويانه و غير قابل اجرا

.  ٽابت کردرا) مترجمــ استالين (وقايع بعدی درستی تحليل و بررسی او 
 بر اندام سيستم ًا بحران اقتصادی جهانی شديد،سال پس از کنگره يک

 تعداد ديگری از ، عربستان،جنبش انقالبی هندوستان. اری ضربه زددسرمايه
 ، انقالب در اسپانيا، انقالب در کوبا، شوراهای چينهاى پيروزی،مستعمرات

 از جمله ،ه و اياالت متحده رشد جنبش انقالبی در فرانس،قيام انقالبی در اطريش
 . سوم را نويد ميدهندىشماری هستند که آغاز دور  بیهاىقيام

يم که علت ت چيزی نيافهابايد اذعان کنيم که در نوشتجات ترتسکيست
آنها فقط ريشخند . شرح دهد"  سومۀمرحل"مخالفت آنان را نسبت به تحليل 

پس   و١٩٢٨اری در د سرمايهبرای آنها. ديدند  را نمیی جديدۀآنها دور. ندازده
 هاى جنبشۀ اين حقايق دربارۀهم. از آن هنوز ٽبات خود را حفظ کرده است

اری هنوز تزلزل ددر نظر اينان سرمايه. ٽيری بر آنها نداشته استأانقالبی ت
 . ناپذير است
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 فصل يازدهم
  فاشيسمــ سوسيال ۀاوضاع آلمان و مسئل

 
 
 

دورۀ اری بعد از دترين عامل تحکيم سرمايه گ بزرسوسيال دموکراسی
در برخی از کشورها چون آلمان و . يدآ شمار میه جنگ جهانی و انقالبات ب

 کمر به تحکيم و باز گرداندن دولت عمًال سوسيال دموکراسیاطريش رهبران 
طبقۀ  ۀ وسيع بر عليۀاری بسته و از اين مسئله چون سنگری بر حملدسرمايه
 انقالب کارگری ، آلمانیدموکرات سوسيال ،هنوسک. نمودند می استفاده کارگر

 دموکراتوزرای سوسيال .  به خون کشيد١٩١٩ ــ ١٩١٨ هاىآلمان را در سال
 و بر ضد آنان ، خود آنان را به گلوله بسته،تظاهرات کارگران را در هم شکسته

 در دموکراتيک حکومت سوسيال . نمودند حکومت نظامی برقرار می
  نيروهای ، آن کشورۀ کشورهای مستعمرهاىان برای سرکوبی قيام خلقانگلست

ن حکومت اوًال پيشقر،هادموکراتدر فرانسه سوسيال . نظامی گسيل داشت
سوسيال  در همه جا رهبران ،طور خالصهه ب. نظامی امپرياليستی بودند

سوسيال .  مبدل گرديدندی از اجزا دستگاه دولت بورژوازئی به جزدموکراسی
 يعنی دولتی از ،يک دولت ائتالفی هر کجا که ،کردند ا میع ادهاوکراتدم

 در آنجا گذار از ،اران وجود داردد و سرمايهدموکراتوزرای سوسيال 
اما حقيقت اين است که دولت . اری به سوسياليسم انجام يافته استدسرمايه

ولت ماند زيرا که اين د اری باقی میدائتالفی به هر حال يک دولت سرمايه
 مالکيت خصوصی و استٽمار انسان از انسان ،اریدهنوز در اساس سرمايه

بر عکس تنها خدمت آن تحکيم . ترين خللی وارد نياورده است کوچک
 گذار مسالمت آميز به سوسياليسم ۀاری و گول زدن کارگران با نظريدسرمايه

 .باشد می
شد فاشيسم  در حقيقت کمکی برای رسوسيال دموکراسیدر آلمان و اطريش 

در . گرديدند  متشکل میسوسيال دموکراسیباندهای فاشيستی در پناه دولت . بود
 تحت هاشد تظاهرات فاشيست  از هم پاشيده میهاکه تظاهرات کمونيست زمانی

گونه اشکالی برگذار   بدون هيچدموکراتسای پليسی سوسيال ؤحفاظت ر
که سازمان  در حالی مسلح شدن داشتند ۀباندهای فاشيست اجاز. گرديد می

حکومت نظامی و . کارگران آلمانی غير قانونی شده بود"  سرخۀجبه "ۀرزمند
نيمه نظامی بارها برای سرکوبی جنبش کارگران که درخواست بهبود شرايط  

 .کار برده شده تحمل ناپذير خود را داشتند ب
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 به پرولتاريا در سوسيال دموکراسیطور که لنين پس از خيانت  همان
 ناسيوناليست و سوسيال ــ  را سوسيالدموکرات رهبران سوسيال ،تدای جنگاب

ناسيونال کمونيستی پس از خيانت جديد انترطور نيز   همان،ناميد شوونيست می
 را ،کردند  که راه را برای فاشيسم آماده می، رهبران آن،سوسيال دموکراسی

 . فاشيسم ناميدــسوسيال 
سوسيال آور بود که رهبران  ن مصيبتبرای پرولتاريای آلمان و جها

که  اين. کردند اری برای امر مشترکی فعاليت مید و سرمايهدموکراسی
 را خورده و آنها را مبارزين هادموکراتجمالت سوسيال گول  کارگر هاميليون

در عين . مدآ پنداشتند مصيبتی بزرگ به شمار می  میطبقۀ کارگرواقعی منافع 
ی بياورد أ ميليون ر٦ب کمونيست آلمان فقط توانست سف اينجاست که حزأحال ت

 آلمان و طبقۀ کارگربرای . و از پشتيبانی اکٽريت کارگران برخوردار نبود
 رهبران ۀ کارگران آلمان کمتر شيفتۀبود اگر که تود انقالب جهانی بهتر می

 واحد قدرتمندی ۀچه در آلمان جبه  چنانمسلمًا.  ميشدندسوسيال دموکراسی
 .رسيد قدرت نمیه داشت فاشيسم هرگز بدين سادگی بوجود 

 در عمليات حزب کمونيست آلمان به چشم ئیهاکه نقطه ضعف قدر مسلم آن
حزب کمونيست موفق .  واحد جزو آن نبودۀخورد اما مخالف با تشکيل جبه می

 کارگری رفرميستی آورده و از اىهنشد تمام اعضای حزب را به اتحاديه
قدر کافی نتوانست در ه حزب ب. بيشتری برخوردار گرددپشتيبانی انقالبی 

ترين کمبود کار حزب   بزرگمسلمًا صنفی رفرميستی کار کند و اين هاىاتحاديه
 رفرميست ۀ کارگری سرخی در مقابل اتحاديۀ هر چند که اتحادي؛کمونيست بود

نفر  هزار ٣٠٠قدرت رسيدن فاشيسم به ه بر پا نمود که تعداد اعضای تا قبل از ب
 ها محکمی در کارخانههاىقدر کافی پايهه حزب نتوانست برای خود ب. رسيد می

 کارگران سوسيال ۀحزب انعطاف کافی در مقابل تود.  ايجاد نمايدهاو کارگاه
 کمينترن گوشزد شد به وسيلۀ تمام اين نواقص بارها . برد کار نمیه  بدموکرات

در نتيجه نفوذ آن به مقدار . دکار بره ح خود باصًالو حزب تالش زيادی برای 
 . افزايش يافتاىتوجهقابل 

 
 حزب ،قدرت رسيدن هيتلره  پيش از بۀدر آخرين مرحل» 

 فرمان ۀکه نتوانست مبارزه بر علي  درست به دليل اينــکمونيست 
وسيع و هاى  موفق گرديد در ميان تودهــاضطراری را سازمان دهد 

 رفرميستی و هاىء اتحاديه اعضا،هادموکراتحتی در بين سوسيال 
.  نفوذ کرده و پايه گيردپرچم جمهوری خواهاننيز اعضاء سازمان 
 هاىسرعت افزايش يافت و اعضای اتحاديهه قدرت نفوذ حزب ب

 کارگری سرخ هاىاتحاديه"رفرميست شروع به شرکت در تظاهرات 
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 هادر نتيجه عالوه بر کمونيست. نمودند  میهاو کمونيست" اپوزيسيون
 ــ  صنفی رفرميست و حتی ناسيونالهاىای اتحاديهاعض

 اعتصاب کارگران حمل و نقل برلن ۀدر کميت) نازی (هاسوسياليست
 )٢٠ . ص،"اوضاع کنونی آلمان" ،سکیتپيالني. و ( «.شرکت کردند

 
در حقيقت هم .  نبرد با فاشيسم گرديدۀحزب کمونيست آلمان آماد

 در مقابل ،جنگيدند  میها خيابان بارها با باندهای فاشيست درهاکمونيست
لمٽل تحت فرماندهی سوسيال احمالت آنها و حمالت پليس که در اطريش فی

 ايستادگی ،کردند حمايت می" هااىپيراهن قهوه" و همه جا از ، بودهادموکرات
 .نمودند می

 واحد با کارگران سوسيال ۀ خواهان ايجاد جبههااين حقيقت را که کمونيست
 ، باشدسوسيال دموکراسیاگر لزوم به موافقت با رهبران  حتی ،دموکرات

 : زير ديده ميشودۀبودند به خوبی در گفت می
 

 مبنی دموکرات حزب کمونيست پيشنهادی به حزب سوسيال ١٩٢٥در سال 
کمی بعد در همان سال با .  نمودخطر سلطنت طلبی ۀ مشترک بر عليۀبر مبارز

 اکٽريت اعضای ًا مجموعهاموکراتد و سوسيال هاکه کمونيست توجه به اين
 برای حفظ  مشترک عملیۀيک برنام ها کمونيست،ندد برلن را تشکيل ميداۀحوم

سوسيال  حزب کمونيست رهبران ١٩٢٦در سال .  را نمودندطبقۀ کارگرمنافع 
ی گيری عمومی برای أ را دعوت به ملحق گرديدن به آنان در يک ردموکراسی

 حزب ١٩٢٨در بهار سال .  سلطنتی نمودۀنوادجلوگيری از بازگشت اموال خا
 ١٩٢٨در اکتبر سال .  را نمودتظاهرات مشترک اول ماه مهکمونيست پيشنهاد 

 ساختن يک کشتی جنگی ۀ بر عليعمليات مشترک ضد نظاميگریحزب پيشنهاد 
 ۀ مشترک بر عليۀبرنام بارها ١٩٣٢ ــ ١٩٢٩ هاىدر طول سال. را اعالم کرد

 ۀ حزب پيشنهاد مبارز١٩٣٢در آوريل سال .  پيشنهاد کرد راتنزل دستمزدها
 . کاهش دستمزدها طرح نمودۀ را بر عليطبقۀ کارگر هاىمشترک تمام سازمان

 هاىتوده.  رد شدندهادموکراتتمام اين پيشنهادات از طرف سوسيال 
 حزب کمونيست برای انجام هاىوسيعی از کارگران به بسياری از دعوت

 همکاری با دموکراتاما رهبران سوسيال .  مٽبت دادندعمليات مشترک جواب
 .ندددا اری را ترجيح میداحزاب سرمايه
 را از دولت پروس بيرون راند هادموکرات سوسيال ،که فون پاپن هنگامی

 برای لغو فرمان فوق و يک اعتصاب همگانی مشترکحزب کمونيست پيشنهاد 
 ١٩٣٣ ژانويه سال ٣٠در بار ديگر . را مطرح نمود" سپاه توفان"انحالل 
يک اعتصاب عمومی قدرت رسيد حزب کمونيست ه که هيتلر ب هنگامی
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ندن ا هنگام سوزمجددًا.  را پيشنهاد نمودمشترکی برای مبارزه با ارتجاع
 هاى حزب از اتحاديه١٩٣٣ سال سدر مار) نام مجلس شورای آلمان(رايشتاگ 

اعتصاب عمومی  درخواست نمود که دموکراتکارگری و حزب سوسيال 
اما از .  اعالن نمايد،گرفت  حمالتی که به کارگران انجام میۀمشترکی بر علي

 اعتقاد داشتند که به هر حال تحت حکومت هادموکراتآنجا که سوسيال 
 پيشنهادات فوق را رد ۀ کلي،باشند میاری قادر به کسب حداقل قدرتی دسرمايه
 .نمودند

 چه کسی مسئول است؟
که آنها  چرا؟ به خاطر اين.  گناهکار بودندهاکمونيست: گويد ترتسکی می

ترتسکی اين حقيقت که .  را سوسيال فاشيست خواندندهادموکراتسوسيال 
آنها .  نفی کند،تواند  واحد بودند را نمیۀ در جهت تشکيل جبهواقعًا هاکمونيست

را سازمان دادند که موجب تشکل کارگران احزاب " عمليات ضد فاشيستی"
ه  بها و اتحاديهها واحدی در کارخانهۀآنها تالش کردند که جبه. ف گرديدمختل

 بذر عدم اعتماد به حزب کمونيست دموکراتاما رهبران سوسيال . وجود آورند
 ها واحد را در همه جا کاشتند و اين بود عاملی که مانع عمليات کمونيستۀو جبه
 . ترتسکی هم سهم خود را ادا نمود. ميشد

 .اضی استحال او نار
 :اين است شاهکار اصلی وی

 
  ،١٩٣١ يا ١٩٣٠ يا حتی از سال ،١٩٢٩اگر کمينترن از سال «

 سوسيال دموکراسی خود را بر آشتی ناپذيری عينی هاىمبنای سياست
 قرار سوسيال دموکراسی فاشيسم و ،مئيتر بگو  يا دقيق،و فاشيسم

 سيستماتيک  واحدۀ يک سياست جبه، اگر بر مبنای چنين اصلی؛ميداد
 سراسرآلمان را يک شبکه ، در ظرف چند ماه،نمود و قاطع اتخاذ می

 دفاعی پرولتری نيرومند يعنی شوراهای کارگران هاىاز کميته
 )١٩٣٤ س مار١٠ ، ميليتنت،لئون ترتسکی(« . پوشانيد می

  
ترتسکی فراموش کرديد که هيچ گونه آشتی ناپذيری ميان ! ولی عاليجناب

 و سوسيال دموکراسی يا بهتر بگويم رهبران ال دموکراسیسوسيفاشيسم و 
هيچ گونه اختالف و آشتی ناپذيری تا آنجا که به رهبران . فاشيسم ديده نميشد
 مسلم است که آنان . مربوط ميشد بين اين دو وجود نداشتسوسيال دموکراسی
 آنها .را نکرده بودند که چنين بيرحمانه بيرون رانده شوند هرگز پيش بينی اين

 ما قبل هيتلر بخش عظيمی از دستگاه دولتی را در اختيار هاىدر تمام رژيم
داشتند و لذا فکر ميکردند که حتی تحت هيتلر نيز سهمی از قدرت را در دست 
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  را توفق فاشيسمۀ مسئلئی اهميت نهاهامهم نيست چقدر کمونيست. خواهند داشت
آنان . گرفت ل ايشان قرار نمیهرحال مورد قبوه نمودند ب برای آنان تشريح می

 .داشتند که خود بهتر ميدانند اظهار می
 که باصطالح از برادران آلمانی خود سوسيال دموکراسیاعمال رهبران ه ب

.  رفقای آلمانی خود را نيز در دست داشتند توجه کنيدۀتجربتر بوده و  راديکال
ا خبرنگار  درمصاحبه ب، اتو بائر،"چپ"گوش کنيد به گواهی مارکسيست 

 هاىدموکراتکه چگونه حضرات سوسيال ) ١٩٣٤ فوريه ١٨(نيويورک تايمز 
 به قيمت حفظ قانون اساسی آماده به همکاری با دولفاس ديکتاتور اطريشی صرفًا

 :فاشيست اطريشی گرديدند
 

قدرت ه در آلمان و ب)  مارس٥(از تاريخ پيروزی هيتلر » 
 حزب ما ،مجلس ملی آلمان" اتانتخاب" آلمانی بعد از هاىرسيدن نازی

.....  را برای رسيدن به توافق با دولت نموده استهاترين تالش بزرگ
 اول ماه مارس رهبران ما با دولفاس در تماس دائم بودند هاىدر هفته

در اواخر ماه . ديگر نمودند  مسائل با يکیو بارها سعی در حل قانون
اد که در آغاز ماه مارس دولفاس به رهبر ما دکتر دننبرگ قول د

برای (ح قانون اساسی باز خواهد نمود اصًالآوريل بحٽی را برای 
 ــی و مطابقت نمودن آن با فاشيسم ئژوار بودموکراسیمحدود کردن 

 زيرا که در ماه آوريل ،او هرگز به قول خود وفا نکرد). نويسنده
دلفاس بدون شک به اردوگاه فاشيسم رفته و حاضر به صحبت با هيچ 

که او حاضر به مالقات با رهبران فعلی  وقتی. سوسياليسسی نبود
وی کماکان . حزب نگرديد ما مشاورين ديگری نزد وی فرستاديم

 مجددًاتوانستيم با وی  که ما نمی از آنجائی. نمود مشاورين را رد می
باور کنيد که هيچ راهی را . مالقات کنيم به افراد ديگر متوسل شديم

. رديموبه رئيس جمهور ميکالس رو آ. ی نگذارديمامتحان نشده باق
دامن چند سياستمدار روحانی که مدتها با ايشان رابطه ه سپس دست ب

 با کله شقی دلفاس که از ديدار مجدد ها راهۀاما هم..... م زديميداشت
حتی يک گروه از .  بسته ميشد، سرباز ميزدهاسوسياليست
 سعی دموکرات هاىيک کاتولاى مذهبی همراه عدههاىسوسياليست

  «.اين کوشش نيز شکست خورد. کردند از طريق کليسا مداخله کنند
 

 دولفاس به ۀ عليها واحد با کمونيستۀزمان پيشنهاد جبه فرض کنيد در آن
آنان هرگز .  با فاشيسم را نداشتندمبارزهآنان داده ميشد؟ آنان به هيچ وجه قصد 
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اين اقرار ذيقيمت بائر در ه ب. ند بورژوازی نبوددموکراسیدر فکر دفاع از 
 :همان مصاحبه گوش کنيد

 
 بزرگی را نموديم که تا هاىما پيشنهاد يک چنان واگذاری» 

ما به دلفاس .  و سوسياليستی ننموده استدموکراتکنون هيچ حزب 
اعالن کرديم که در مقابل دو شرط حاضريم بپذيريم که دولت فعلی 

کيد از أت (. حکومت ادامه دهدبدون وجود مجلسی برای دو سال به
 پارلمانی که دولت در آن اکٽريت را ۀاول اين که يک کميت). نويسنده

که   و دوم اين،دارد تشکيل گردد و کميته قادر به انتقاد از دولت باشد
يک دادگاه قانونی به عنوان تنها مرجع جلوگيری از نقض قانون 

  «.اساسی تشکيل شود
 

" چپ"های دموکراتسوسيال .  گذشت بسيار بودند که آنها حاضر بهواقعًا
که اين فرمان لغو از  شرط اينه حاضر بودند بپذيرند که پارلمان الغاء شود ب

آنها خودشان ). تلر انجام ميشديعملی که در حقيقت تحت ه(پارلمان بگذرد 
 کامًال ولی ؛ند که حاضر به قبول دولت بدون پارلمان برای دو سال هستندامدعی
دست ه  است که مشکل هم نيست رضايتشان را برای تمديد مدت انحالل بروشن
 ،ها شهرداری، صنفیهاىآنها عالقمند بودند که مقامات خود را در اتحاديه. آورد

 حفظ کنند هر چند که بر آنان پر واضح بود که اين مقامات ئیضاقپليس و سيستم 
ی که بنا بر شهادت زمان.  فاشيسم از بين خواهند رفتۀ در زير سلطمسلمًا

 ۀ کميتۀ سياست محافظه کارانۀ بر عليطبقۀ کارگرج ينارضايتی و تهي"خودشان 
و .... نمود سرعت رشد میه دنبال باال رفتن تحريکات دولت به حزبی ما و ب

آقايان سوسيال ) همانجا" ( آخر به سر حد خود رسيده بودهاىهيجان در هفته
 . دند قدرت چسبيده بوۀ به سايهادموکرات

 واحد ۀ در ايجاد جبهسوسيال دموکراسیبه خاطر مجبور ننمودن رهبران 
 .نمايد  را سرزنش میها کمونيست،است که ترتسکی

مسلم است که ترتسکی گناه اصلی حزب کمونيست را عدم رابطه با 
 بسيار سعی ها وسيع کارگران نميداند زيرا خوب ميداند که کمونيستهاىتوده

 وی در ۀبرگ برند.  واحد جلب نمايندۀر را برای ايجاد جبه کارگهاىکردند توده
 در صدد مسالمت و سازش با هااين اتهام خالصه ميشود که چرا کمونيست

 .ندا نبودهدموکرات سوسيال ۀرهبران عاليرتب
سوسيال  واحد با سران ۀداليل ترتسکی مبنی بر امکان تشکيل يک جبه

 :)او ميگويد( . بس بی پايه استدموکراسی
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 ، کارگریهاى سياسی و اتحاديههاى بدون وجود سازمان»
درست به . تواند به حيات خود ادامه دهد  نمیسوسيال دموکراسی

ديگر   با يکسوسيال دموکراسیخاطر همين است که فاشيسم و 
 درست به خاطر همين است که لزوم و ،تضادی آشتی ناپذير دارند

 سوسيال دموکراسیحد با  واۀغير قابل گذشت بودن سياست ايجاد جبه
 )١٩٣٤ مارس ١٠ ،ميليتنت(« . مشاهده ميشود

 
 ئیاين ادعا همان اندازه از نظر محتوی غلط و مبتذل است که از نظر انشا

ند که بورژوازی احوادٽ نشان داده. نمايد و سبک نگارش نامطلوب جلوه می
 ديگر قادر سوسيال دموکراسیتنها زمانی به فاشيسم متوسل ميشود که پی ميبرد 

 تمام هبه همين دليل است ک. باشد می نهابه کنترل جنبش انقالبی توده
 نيز هادموکرات به رهبری سوسيال  اگر حتیطبقۀ کارگر اى تودههاىسازمان
سوسيال اما قبل از به قدرت رسيدن هيتلر رهبران . گردند  منهدم می،باشد

  .کردند  اين حقيقت را قبول نمیدموکراسی
 ،يمارا بر قانون اساسی و، بورژوازیدموکراسی اتکاء خود را بر آنان تمام

 به قوانين و مقرارت و باالخره بر اعتماد خود نسبت به هابر اقدام خاص آلمان
آنها .  استوار نمودند،که در خدمت به بورژوازی دارا بودند  درخشانیۀسابق

انند عذری برای را اختراع کردند تا بتو" فرد کمتر خبيٽ"سياست پشتيبانی از 
 ، زور کيبل،رئيس پليس برلن آنها. همکاری خود با بورژوازی تراشيده باشند

) ١٩٢٩( اول ماه مه ۀ کتبی از پليس در رژۀکارگرانی را که بدون  کسب اجاز
 نفر ٣٠تعداد قربانيان اين جنايت بيش از . شرکت کرده بودند به مسلسل بست

می که برای سرکوبی قيام کارگران اعالم رهبران آنها بر نيمه حکومت نظا. بود
رهبران از کاهش مزدها و ازدياد تجهيزات نظامی . شده بود صحه گذاشتند

 فون پاپن و شليشر ، بروينيگهاى از دولتسوسيال دموکراسی. پشتيبانی نمودند
که  مگر نه اين. آنها حاضر به پشتيبانی از هيتلر نيز بودند. نمودند پشتيبانی می

 دولت هيتلر را به رسميت شناختند و نظر ١٩٣٣ مارس ٥ از انتخابات آنها بعد
ه  هيندنبرگ و اکٽريت ببه وسيلۀ  که دولت هيتلر قانونًا خود را مبنی بر اين

افتند حتی ي کنيد که اگر فرصت می قدرت رسيده است اعالم نمودند؟ فکر نمی
که صورت  انیکه زم مگر نه اين! بودند حاضر به همکاری با هيتلر نيز می

باقی مانده " مخالفينی وفادار" نازی لگد مال ميشد هنوز چون هاىآنها با چکمه
 به نفع ١٩٣٣ ماه مه ١٧ در سوسيال دموکراسیآيا گروه پارلمانی . بودند

ی نداد؟ آيا کارل سورينگ أتاگ ر سسياست هيتلر به اتفاق آراء در رايش
 کار ۀند؟ مگر همين رهبر کميت اينها به هيتلر وفادار باقی نماۀعليرغم هم

نخواست که به )  در آلماناىسار نام منطقه (سار از مردم سوسيال دموکراسی
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 به هيتلر تکريم ها اتحاديهدموکراتی دهند؟ آيا رهبران سوسيال أ رهانفع نازی
 کردند؟ نمی

 زمانی که بدون ،تنها زمانی که در هم شکسته شدن آنان آغاز گرديد
 ۀوقت بود که پروس  وحشيانه بيرون رانده شدند آن،یترين مقاومت کوچک

 و حتی بعضی از دموکراتی کارگران سوسيال ا برهاارزيابی مجدد از ارزش
) ءسورينگ و شرکا(بخشی از آنها .  مطرح گرديدسوسيال دموکراسیرهبران 

جناح وسط مردد ". مورد قبول واقع گردند"تنها در انتظارند تا از طرف فاشيسم 
 واحد در همه جا ۀجبه. ستها واحد با کمونيستۀجناح چپ طرفدار جبهاست و 

چنين   اسپانيا و هم، در فرانسهها تحت رهبری و ابتکار کمونيستمخصوصًاو 
فقط فردی مانند ترتسکی توقع .  آمريکا در حال گسترش استۀدر اياالت متحد

 موافقت ١٩٣٣ آلمان تا قبل از ژانويه سال سوسيال دموکراسیدارد که رهبران 
 . واحد اعالم دارندۀخود را نسبت به تشکيل جبه

 سوسيال دموکراسی برخورد منشويکی نسبت به ها تمام اين موعظهۀريش
تلقی " اپوزيسيون چپ"اين منشويک کهنه کار خودش را رهبر . باشد می
وی . باشد" قدرها هم بد آن "سوسيال دموکراسیکند که  او باور نمی. نمايد می
سوسيال بايست رهبران   نمیهاکه کمونيست  خود مبنی بر اينۀبه اين گفت واقعًا

او معتقد است که آنان .  ايمان دارد، را سوسيال فاشيست بنامنددموکراسی
 ،نيز هادموکراتترتسکی معتقد است که سوسيال . دنباش میسوسيال فاشيست ن

 ران تا آنجائی بورژوازی و دفاع از منافع کارگدموکراسیالاقل برای برقراری 
جو   مبارزه،باشند می بورژوازی قابل دفاع دموکراسیکه اين منافع تحت 

اکنون اين . باشند میسوسياليست " نيز "هادموکراتبه نظر وی سوسيال . هستند
 مواضع کمونيستی خود را زير پا ها کمونيست اگرحقيقت است کهيک 
 اين هاى اساس خواستهبر ، آلمانسوسيال دموکراسیگذاشتند و با رهبران  می

اما .  واحدی تشکيل ميگرديدۀنمودند به هر حال جبه  مصالحه می،رهبران
 ضد فاشيسم محسوب اى واحد ديگر جبههۀاشکال اينجاست که اين جبه

 .گرديد نمی
. گردد  فرانسه نمايان میۀهجويات اين ادعای ترتسکی به خوبی درتجرب

 ضد هاىکه جنبش بود و زمانی واحد درفرانسه ايجاد شده ۀزمانی که جبه
 ۀ دست، واحد شروع به رشد و گسترش نمودندۀ تحت نظر جبهاىفاشيستی و توده

 با آن در هم آميخت و از داخل ، به حزب سوسياليست ملحق شدههاترتسکيست
 .  واحد مبادرت ورزيدۀ جبهۀهمان حزب سوسياليست به مبارزه بر علي

 . مشاهده ميکنيم را در عملهااينجاست که ما ترتسکيست
 قيام با اتکاء نيروهای خود ١٩٣٣ولی چرا حزب کمونيست در اوائل سال 

 ها توسط ترتسکيستغالبًايست که سئوالمسلحانه را در آلمان آغاز ننمود؟ اين 
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"  انقالبۀقوانين حاکم بر پروس"پرسيده ميشود؟ جواب اين پرسش را لنين در 
 :چنين بيان ميکند

 
 مردم استٽمار شده ۀقالب کافی نيست که تودبرای انجام يک ان» 

 زندگی تحت شرايط موجود پی ۀو ستمديده به امکان ناپذير بودن ادام
 الزم است که ، برای انجام يک انقالب؛ آن باشندتغييربرده و خواستار 

 حيات و حکومت تحت شرايط ۀاستٽمار کنندگان نيز ديگر قادر به ادام
رژيم قديم را " تر نئي پاتطبقا "که تنها زمانی. موجود نباشند

 ، حکومت کنندقادر نيستند همانند گذشته" طبقات باالتر" و خواهند نمی
اين حقيقت را . تواند پيروز گردد تنها در اين موقع است که انقالب می
انجام يک انقالب بدون يک : ميتوان به عبارت ديگری بيان نمود

دگان و هم استٽمار که هم استٽمار شون  بجز اين،بحران عمومی
از ) کيد از نويسندهأت (.باشد می غير ممکن ،کنندگان را در بر گيرد

ی ر ضرومطلقًايد که برای انجام يک انقالب آ  برمی چنيناين گفته
يا الاقل يک اکٽريتی از ( يک اکٽريتی از کارگران ،اوًالاست که 

درک کرده  لزوم انجام انقالب را کامًال) کارگران آگاه و فعال سياسی
 ضروری است که ، دومًا؛ هر گونه جانبازی در اين راه باشندۀو آماد
 در يک بحران حکومتی قرار داشته باشد که حتی عقب حاکمطبقۀ 
به تضعيف ...... سوی سياست جلب نمودهه ترين اقشار توده را ب مانده

  «َ. انقالبيون تسهيل نمايدبه وسيلۀ را  دولت پرداخته و سرنگونی آن
 )٢٢٢ . ص، چاپ روسی،٢٥ جلد ، کليات آٽار،لنين. ای. و(
 

 قدرت رسيده که هيتلر ب  اوضاع آلمان زمانیۀهنگام بحٽ دربار
 تعريف لنينی فوق را از ، کمونيستی يکی از رهبران انترناسيونال،پياتنيتسکی .و

 : وی ميگويد،رسد  مسلم آن میۀشرايط انقالبی نقل کرده و به نتيج
 

 در آلمان آماده ١٩٣٣شرايط فوق در ژانويه سال آيا تمام » 
 در مقابل خطر انقالب ، بورژوازیۀ مجموع،بوده است؟ خير می

 در مقابل  متحدًا، عليرغم وجود اختالفاتی در ميان خود،پرولتری
ه بورژوازی بخرده اکٽريت قاطع . پرولتاريای انقالبی ايستاده بود

بوده و به آنها قول بازگشت  آن ۀ که هيتلر نمايند،دنبال بورژوازی
سابق را که خرده بورژوازی کم و بيش در شرايط " کبير"آلمان 
 نيز شکافی طبقۀ کارگردر درون .  رفته بود،برد سر میه  باىمرفه

 که هنوز اکٽريت کارگران از آن دموکراتتوسط حزب سوسيال 
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 ان کماکبنابراين استٽمار کنندگان. وجود آمده بوده پيروی ميکردند ب
 را استٽمار طبقۀ کارگر ، حيات داده و مانند گذشتهۀقادر بودند که ادام

  «. کهن گرديده بودۀ گرچه روش فاشيستی جديد جايگزين شيو،کنند
 )٢٧ . ص، اوضاع کنونی در آلمان،پياتنيتسکی. و(

 
 به چنان ، در ارزيابی خود از اوضاع آلمان، کمينترنۀ رياست هئيت اجرائي

آمد که يک رهبری کاردان و مسئول از روابط نيروهای اجتماعی جمعبندی نائل 
 :) رياست هئيت اجرائيه ميگويدۀقطعنام. (توانست به دست آورد در آلمان می

 
 در چنين شرايطی پرولتاريا در موقعيتی نبود که بتواند متشکل »

 فوری و قاطعی بر ۀ ضرب،شده و در حقيقت هم نتوانست متشکل شده
 جنگی هاىکه به منظور مبارزه با پرولتاريا سازمان ،دستگاه دولت

و " هاکاله آهنی "،"سپاهيان توفان"ی فاشيست را يعنی ئبورژوا
بورژوازی فقط .  وارد آورد،خود جذب کرده بوده را ب" ريشارها"

قادر بود بدون هيچ مقاومت جدی قدرت دولت را به ناسيونال 
 به هر طبقۀ کارگر ۀکه برای مبارزه بر علي) نازی (هاسوسياليست

 هاى ترورهای خونين و حقه بازی، چون تحريکات گوناگوناىوسيله
  «.شدند تقسيم کند سياسی متوسل می

 
 پرولتاريا ۀلنين در هنگام تحليل از شرايط الزم برای قيام پيروزمندان

 . رشد يافته استکامالًًگويد يک جنگ قاطع زمانی  می
 

گردند   که دشمن ما محسوب می نيروهای طبقاتیۀ کلياگر.... » 
 کافی ۀاندازه  ضربه ديده و ب کافیۀبه انداز ، درگير شده کافیۀاندازه ب

 تضعيف نموده ،که از قدرت آنان خارج استاى خود را در مبارزه
 مانند ، و ميانه رو، ناستوار، مردد، تمام عناصر متزلزلاگر. باشند

 دموکراسیبا  خرده بورژوازی که دموکراسی ،خرده بورژوازی
 خود را در ميان توده ها رسوا  کافیۀبه انداز ،بورژوازی تفاوت دارد

 در عمل ورشکستگی خود را به مردم نشان داده  کافیۀبه اندازکرده و 
ه  احساسات انقالبی باال رفته و بطبقۀ کارگر در ميان اگر. باشد

 ۀسرعت در جهت پشتيبانی از هر گونه عمل قاطع و انقالبی بر علي
موقع است که اوضاع انقالبی فرا رسيده   تنها آنــبورژوازی باشد 

دقت مورد بررسی قرار داده و با ه است و اگر ما تمام شرايط باال را ب
  «.دقت زمان مناسب را برگزينيم بی شک قيام پيروز خواهد شد
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قدرت رسيدن وی بيانگر اين ه ويژگی اوضاع در زمان کودتای هيتلر و ب
 بلوغ نرسيده و هنوز در يک ۀدرجه لذکر هنوز با که شرايط فوقحقيقت است

 .نداحالت جنينی بوده
 ، يعنی حزب کمونيست مربوط ميشود،تا آنجا که به پيشقراول پرولتاريا"

توانست در آوانتوريسم درغلطيده ومسلم است  بايد گفت حزب به هيچ وجه نمی
 ." دهدتغييرود توانست اين اوضاع نامناسب را با فعاليت خ که نمی

يست از افسردگی يک خرده بورژوا که از اانتقاد ترتسکی از کمينترن نشانه
از اينرو است که . فاشيسم ترسيده و به نيروی انقالبی پرولتاريا ايمانی ندارد

 ۀمشی پيشنهادی ترتسکی بی شباهت به مشی يک خرده بورژوای وحشت زد
 :)او ميگويد( .باشد میرفرميست ن

 
توان توسط فرمان از  يک و توهمات را نمیدموکراتی  شعارها»

 عناصر طبقۀ کارگرالزم است که در موضع دفاعی فعلی . ميان برد
يک دموکرات از منطق هابايستی بگذاريم توده  ما می؛ديناميک را يافت

تر و   مبارزه  را وسيعهاى ما بايد کانال؛خود نتيجه گيری کنند
 دسامبر ٩ ، ميليتنت،" ماوظايف "،لئون ترتسکی ( «.تر کنيم عميق
١٩٣٣ ( 

 
در اين برنامه فرض شده .  کامل نهفته استۀدر البالی اين لغات يک برنام

است که يک چنان شرايط سياسی وجود دارد  که ارتجاع سياه بايد برای مدت 
 ۀ مصممانۀ يک مبارزۀگونه فکری دربار طوالنی بر آن حکومت کرده و هيچ

در اين برنامه يک سيستم . تواند در ميان باشد قدرت نمیپرولتاريا جهت کسب 
اين . اری خالی از بحران و دارای ٽبات دائمی فرض گرديده استدسرمايه

 کارگران برای بهبود شرايط ۀبرنامه فرض را بر اين نهاده است که مبارز
تريتب  بدين.  پارلمانی به پيش رودهاى از کانالالزامًابايستی  شان می بالفصل

يک دموکراتحات اصًال مبارزه برای کسب ، اصلی کارگران راۀين برنامه وظيفا
 .وردآ شمار میه ب

 هم ارتجاعی است ،سوسيال دموکراسی مخلوقات ۀاين برنامه نيز همانند کلي
 پرولتاريا برای کسب ۀاين برنامه ارتجاعی است زيرا که از مبارز. و هم تخيلی

 در حال آماده شدن اىی چنين مبارزهقدرت سياسی در زمانی که شرايط برا
 اگر ــاين برنامه تخيلی است زيرا که برای کارگران . است چشم پوشی ميکند

 در هيچ زمانی ممکن نيست ــد ن حيات خود دفاع نمايۀخواهند از حق ادام می
 .يک محدود سازنددموکراتخود را فقط به شعارهای 
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 ۀ بيم،بايد برای دستمزد بيشترآنها . نداآنها ستمديده. نداکارگران گرسنه
. مبارزه کنند" دادرسی" وحشيگری پليس و قوانين مجازات بدون ۀ علي،اجتماعی

نمايند به ناچار پای خود را از   واقعی را آغاز میۀهر زمانی که پرولتاريا مبارز
 ؛آنان با پليس زد و خورد ميکنند. نهد  بورژوازی فراتر میدموکراسی ۀمحدود

 احکام اخراج را لغو ،شکنند را می  احکام آن،طلبند ه جنگ میدادگاه را ب
  دراری به لرزهدکه سيستم سرمايه زمانی. ندنآنان دست به قيام ميز. نمايند می

 چون  کسب قدرت سياسیۀمسئل ،آمده و چون حال حاضر لگد مال گرديده است
 کسب ۀلمسئ.  نزديک بدان جامه عمل پوشانيده ميشودۀيست که در آينداوظيفه

 نزديک بدان جامه عمل پوشانيده ۀيست که در آينداقدرت سياسی چون وظيفه
ورد و بدان آ  تجربيات  نوينی به ارمغان میطبقۀ کارگرهر نبردی برای . ميشود

امروزه . موزدآ  بورژوازی حاکم میۀدرس اتحاد و پيشروی منظم را بر علي
وجود آورده ه ی کارگران بفقط يک چنين پيشروی ميتواند بهبود فوری در زندگ

 .و حقوق اوليه و شرايط اقتصادی بهتری برای ايشان کسب نمايد
 طبقۀ کارگراری را بر پرچم د سرمايهۀ بر عليمبارزۀ طبقاتی هاکمونيست
 خود را در قيام مسلحانه ،که در حادترين شکل اتی طبقۀ مبارزــحک ميکنند 

 .  اتوری پرولتاريا يعنی آخرين نبرد جهت برقراری ديکت،ابدي می
انترناسيونال " است که اساس متزلزل سازش طبقاتی ۀترتسکی بر پاي

 .خود را بنا ميسازد"چهارم 
گوش کنيد که چگونه با صدای " بلشويک"اصطالح ه به اين ترتسکيست ب

 :گوشخراش خود به جهانيان هشدار ميدهد
 

 ،جنگ واقعی از قيد فاشيسم و ئی بر آنيم که رهاهاما بلشويک» 
در گرو تسخير انقالبی قدرت و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا 

 بی جان و بی ،ما اعتقادی تيره و تار" اعتقاد"اما اين . (باشد می
: بخوانيد(شما کارگران سوسياليست )  نويسندهــروحی بيش نيست 

. با اين راه موافقت نکنيد)  نويسندهــ دموکرات سوسيال ىهاکراتوبور
ريد که نه تنها از دستاوردهای فعلی دفاع کنيد بلکه در راه شما اميد دا
 ،البته از طريق سازش با روزولت. ( به پيش رويد نيزدموکراسی
که شما را  ما تا زمانی! بسيار خوب).  نويسندهــ  پرکينز،،ريشبرگ

يم حاضريم اين راه را تا اطرف خود جلب ننمودهه متقاعد نساخته و ب
تر از دنباله روی از  دنباله روی از شما آسان (.آخر با شما طی کنيم

 زيرا که آنان ممکن است به اوامر باشد میکارگران عادی 
 ولی ما خواستار  ) نويسندهــ. رئيس پليس تن در ندهند" يکدموکرات"

 را نه در حرف بلکه دموکراسیآن هستيم که شما مبارزه برای کسب 
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ورمن توماس با خانم رئيس  بگذاريد که ن،مٽال(در عمل ادامه دهيد 
زه دهيد که ااج).....  نويسندهــ. جمهور مالقات جديدی داشته باشد

يک دموکرات واقعی برای ايجاد يک جنبش ۀحزب شما به يک مبارز
 اپيک و النالت که در هاىکه حتی از جنبش. (نيرومند دست بزنند

 ــر است  آنها مفاد اقتصادی وجود دارند نيز گمراه کننده تهاىبرنامه
 ۀ اول تمام باقيماندۀمنظور الزم است که در وحل برای اين). نويسنده

الزمست که به تمام مردان و زنان و . آٽار فئوداليسم از ميان برده شود
ی داده شود أچنين سربازان ارتش در هيجدمين  سال تولدشان حق ر هم
يد که ی دهأبه آنها حق ر. گرسنگی پسران و دختران را فراموش کنيد(

 ،یأدر ضمن برای اربابان حق ر.  آنها خواهد بودهاىمرهمی بر زخم
تمرکز قدرت مقننه و )  نويسندهــکمتر از بيمه اجتماعی خرج دارد 

 هااجازه دهيد که حزب شما با اين شعار! مجريه در دست يک مجلس
 کارگر هابگذاريد اين شعارها ميليون!  جدی را آغاز نمايندۀيک مبارز
.  تسخير گرددهابگذاريد قدرت از طريق حرکت توده گيخته ورا بران

  ــ،د مک دونال، شايدمن،کهس آلبرت نو،هورا برای دولت رمزی(
در هر حال اين کوششی خواهد بود بسيار جدی برای ). نويسنده

 و ،رئتو باا ،طور که سورينگ همان. (مبارزه با فاشيسم و جنگ
ما )  نويسندهــبارزه کردند  فاشيسم و جنگ مۀجوليوس ديچر بر علي

 اين حق را برای خود محفوظ خواهيم داشت که عدم کفايت هابلشويک
 ما مسئوليت ؛يک را برای کارگران توضيح دهيمدموکراتشعارهای 

ليکن ما ؛ گيريم يک را بگردن خود نمیدموکراتسياسی دولت سوسيال 
تی کمک  شما را در مبارزه تان برای رسيدن به يک چنين دولواقعًا

)  نويسندهــکنيم  کمک میها ما به شما در فريب توده. (خواهيم کرد
و در . ( حمالت بورژوازی را دفع خواهيم نمودۀهمراه با شما کلي

سوی کارگران و دهقانان که به منظور مبارزه برای نان از ه شليک ب
 ــند کمک خواهيم نمود اپا فراتر نهاده" يکدموکرات" قوانين ۀمحدود
 کنيم تا آن  ما در پيشگاه شما سوگند ياد می،عالوه بر اين) ندهنويس
که اکٽريت کارگران خود آگاهانه از ديکتاتوری انقالبی  زمانی

گونه عمل انقالبی که از  ند ما هرگز مرتکب هيچاپشتيبانی نکرده
 ۀوظيف. ( نشويم،پا فراتر نهد) واقعی دموکراسی (دموکراسی ۀمحدود
را در هم " غير قانونی"بود که اعتصابات يک ما خواهد دموکرات

آنان چگونه .  را متفرق سازيم"غير قانونی"شکسته و اجتماعات 
 بورژوازی واقعی پا فراتر دموکراسی ۀکنند از محدود ت میأجر
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 ٩ ، ميليتنت،" کنونی ماوظايف"ترتسکی (« ، ) نويسندهــ! رنداگذ
 )١٩٣٣دسامبر 

 
کارگران "قتی که ترتسکی و: بايستی روشن گردد اين نکته می

 ــ است منظورش رهبران سوسياليسترا مخاطب خود قرار ميدهد " سوسياليست
 واقعی باز مبارزۀ طبقاتیکه کارگران سوسياليست را از شرکت در  آنهائی
 کامًال که ترتسکی  پيشنهاد ميکند اى بايد گفته شود که برنامه،اًًٽاني. دنميدار

 دولت کشور ،سوسيال دموکراسیميکند که وی کمک . باشد میرفرميستی 
سوسيال  وی کمک ميکند تا ،)هم کمک ميکند" واقعًا"و (اری گردد دسرمايه

 او قول ميدهد که به هيچ ؛ح نمايداصًالاری را د دستگاه دولت سرمايهدموکراسی
که ترتسکی  زمانی( بورژوازی دست نزند دموکراسی ۀعملی خارج از محدود

 فقط تحت دموکراسیوی بايد بداند که يک چنين " واقعی دموکراسی"گويد  می
 بورژوازی هر دموکراسی و هر ــبرقرار باشد تواند  میديکتاتوری پرولتاريا 

 در دست اى اسلحهۀ جعلی بوده و به مٽابدموکراسی ،قدر هم که زينت يافته باشد
ترتسکی  به عبارت ديگر ؛)کار ميروده  استٽمار شوندگان بۀاستٽمارگران بر علي

 جعلی دموکراسی ابزار به وسيلۀ  که ،اراندکمک ميکند تا حکومت سرمايه
 بايد توجه داشت ،ٽالٽًا.  را به کارگران تحميل کند،گردد بورژوازی اعمال می

 تقليل ، حياتی را مانند دستمزد بيشترهاىکه بيخود نيست که ترتسکی درخواست
مديده را از قلم انداخته تل س بيکاری و حقوق ملۀ حق بيم،ساعات کار در روز

که کارگران مبارزه را برای کسب اين چنين  زيرا به محض اين. است
.  قوانين بورژوازی در هم شکسته ميشودۀ آغاز نمايند محدودئیهاخواسته
ترتسکی غير مستقيم . گردد  بورژوازی در زير پا خرد میدموکراسی ۀمحدود

 دست نخواهد ،ه به اين اعمال زشت قول ميدهد کسوسيال دموکراسیبه رهبران 
سند قدرت م بر هادموکراتکه سوسيال  به عالوه وی به خوبی ميداند زمانی. زد

بر  اگر چنين عملياتی از کارگران سرزند نيروهای مسلح دولت ،جلوس کردند
 هادموکراتکه ترتسکی از سوسيال  وقتی. کار خواهند افتاده  آنان بۀعلي
 بی آزاری مانند هاىه مجبور است به خواست، شوندخواهد که به او ملحق می

فقط در اينجاست که سوسيال . ی بسنده کندأيک مجلس و تقليل سن برای حق ر
و بر سر اين چنين .  راه با وی همراهی کنندۀتوانند تا نيم  میهادموکرات
 و رهبران سوسيال هايست که وی مايل است سرنوشت ترتسکيستابرنامه
 .هم پيوست دهديک را به دموکرات

چون بيدی  بينيم که از ترس هم يک بار ديگر ما خرده بورژوازی را می
او گمان ميکند که فاشيسم . او ظهور فاشيسم را ديده است. لرزد بر خود می

 در هم شکسته طبقۀ کارگراو خيال ميکند که . برای هميشه بر جای خواهد ماند
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که حزب مرده : ه و ادعا ميکنداو به حزب کمونيست آلمان افترا زد. شده است
او . چنان در حرکت بوده و در حال مبارزه است که حزب هم  در حالی،است

او . باشد میسازند ن که انقالب اجتماعی بر پا می ئیمايل به ديدار نيروها
ــ  که برخيزند و هر کجا ــ برخيزند هاکه توده خواهد قبول کند زمانی نمی
 هاى و برای اضمحالل دست، گرسنگیۀبر عليايستی برای زندگی خود ب می

 ماشين ۀ و آن به معنی مبارزه بر عليــ مالی مصممانه بستيزند ۀسرمايمنفور 
يک آن دموکراتاری چه در شکل فاشيستی و چه در شکل ددولت سرمايه

 ، کارگرانۀ تودــر به درک اين نيست که کارگران دترتسکی قا. باشد می
 که ،ارید سيستم سرمايهۀر پرچم مبارزه بر علي به زيــاکٽريت کارگران 

او .  گرد خواهند آمد،اریديست برای در هم کوبيدن دولت سرمايهامبارزه
اری تحت د سرمايهۀ کارگران را از شرکت در مبارزه بر عليۀميخواهد تود

 دموکراتترتسکی دست به دامن رهبران سوسيال .  باز داردهارهبری کمونيست
به .  واحد تشکيل دهندۀ يک جبه،ىا برنامهاين چنينمحور دور ه ميشود تا ب

 احزاب کمونيست تشکيل به وسيلۀ  واحدی که ۀهمين علت است که وی با جبه
. اری استد سرمايهۀ واحدی بر عليۀاين چنين جبه. ورزد  مخالفت می،شده است

 به نابودی آن  کمر بلکه،اری نيستد تحکيم دژ سرمايهاىهدف اين چنين جبهه
 .  سته استب
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 فصل دوازدهم
  آمريکاۀ در اياالت متحدهاترتسکيست

 
 
 

 يک گروه ترتسکيستی از حزب کمونيست آمريکا ١٩٢٨در اواخر سال 
اين گروه به رهبری کانن و شاختمن فراکسيونی در درون حزب . اخراج شد

زمان   آندر. کمونيست ايجاد کرده و دست به تبليغات ضد حزبی زده بودند
 و اين دو ــ ها و الوستونهافاستری: دو فراکسيون تقسيم گرديده بوده حزب ب

دو  در هر صورت وجود اين. نمودند  آشکارا فعاليت میتقريبًافراکسيون 
فراکسيون هم از طرف اعضای حزب و هم توسط انترناسيونال کمونيستی 

 موجوديت ، در همرنگی با پيشوای خودهاترتسکيست. شناخته شده بود
آنها هرگز مبادرت به بحٽ در مورد . فراکسيون خود را مخفی نگاهداشتند

 متفاوت با اىآنها هرگز برنامه.  حزبی نورزيدندهاىترتسکيسم در درون کميته
در واقع آنان چنين .  موجود ديگر عرضه نداشتندهاى فراکسيونهاىبرنامه

 هاى تصادم با فراکسيونکه موجباى کردند که دارای اختالف عقيده وانمود می
صورت يک گروه مخفی متشکل ه  بهامعهذا اين ترتسکيست. نيستند، ديگر گردد
 .ديدند  تدارک میۀ حزب مجموعهۀ بر علياىشده و توطئه

جين روشنفکرانی که دارای دو دو ،اين گروه ترتسکيستی شامل يکی
 وکيل سابق رهبری اين گروه را يک. گرديد  می، نبودنداى تودهۀگونه پاي هيچ

 ، يا سازماندهی نبودی فعاليت ايدئولوژيکۀگونه پيشين  که دارای هيچ،به نام کانن
کميتۀ که اوضاع حزب غير عادی بود به عضويت  کانن زمانی. به عهده داشت

شاختمن که .  عظيم کارگران نداشتۀ در آمده ليکن هرگز تماس با تودمرکزی
ه ی از اعضاء کم اهميت حزب ب يک، محسوب ميشدهاترتسکيست" تئوريسين"

آنان " هاىفعاليت"از .  نداشتندطبقۀ کارگر نفوذی در ميان ،دو اين. شمار ميرفت
پردازی در مورد اتحاد شوروی و کمينترن و بد نام  در آمريکا ميتوان دروغ

ه دو خود را ب گهگاهی اين. کردن حزب کمونيست اياالت متحده را نام برد
هم فقط برای کمک به   و آنــانداختند  ارگران می اقتصادی کۀدرون مبارز

 . و اربابان صنايعها ارتجاعی اتحاديههاىکراتوبور
 .  اکتفا ميکنيم،باشد میما به چند نمونه که بيانگر خوبی از ماهيت اينان 

 استالين در کنفرانس رهبران صنايع شوروی ١٩٣١ ژوئن ٢٣در 
استالين در . ايراد نمود" وين نوظايفشرايط جديد و "سخنرانی تحت عنوان 

سه .  صنايع متذکر گرديدۀ جديد را برای توسعه، يعنی شش شرطنطقش شش نکت
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 سازماندهی دستمزدها و بهبود شرايط ، در مورد سازماندهی کارۀ اولنکت
طبقۀ ن عناصر ي به پيش راندن و رشد دادن بهترۀ چهارم وظيفۀ نکت،کارگران
 اتحاد جماهير شوروی از دانشمندان کارگرطبقۀ "که   به منظور اينکارگر

 : استالين گفت".صنعتی و تکنيکی خود برخوردار گردد
 

 هاى مهندسين و تکنيسين،چه که ما بدان محتاجيم پرسنل آن»  
 مهندسين و ،ما محتاج پرسنل. باشد میبسيار بسيار خبره ن

 کشور ما طبقۀ کارگر هستيم که قادر به درک سياست ئیهاتکنيسين
اما اين به .  آن باشندۀ قادر به جذب آن و آماده برای اجرای آگاهان،دهبو

 مرحله از  آناين بدين معنی است که کشور ما وارد. چه معنی است
 بايد دانشمندان صنعتی و تکنيکی طبقۀ کارگررشد و توسعه گرديده که 

 ۀکه قادر به حفظ منافع خود به مٽاب  دانشمندانی،خود را تربيت نمايد
 «.  حاکم باشندۀقطب
 
 از  فقطاستالين سپس اشاره ميکند که دانشمندان صنعتی و تکنينکی نبايد 

 ،ند انتخاب شونداميان کسانی که مدارس عاليه را طی کرده
 

 از ميان ،چنين از ميان کارگران عادی صنعتی بلکه هم»  
 ، در معادنطبقۀ کارگر از ميان نيروهای فرهنگی ،کارگران با تجربه

ما نبايد اين . بايستی انتخاب گردند  نيز میها و کارگاههاخانهکار
بايستی بی باکانه آنان را   بلکه می،کارگران با ابتکار را ناديده گرفته

 به آنها فرصت دهيم تا قابليت ، رهبری هدايت کردههاىبرای پست
 و با ،خود را برای سازماندهی و بسط دانش خويش به کار اندازند

بايستی از مخارج بيهوده   می،مناسب کار برای ايشانايجاد شرايط 
 )کيد از نويسنده استأت ( «.مئيجلوگيری نما

 
 ،استالين گفت.  مدارس قديم بودهاى پنجم در مورد مهندسين و تکنيسينۀنکت

استالين . که اتحاد شوروی بايد از اين نيروی تکنينکی بيشتر بهره مند گردد
وجود آمده ه بيان روشنفکران بورژوازی قديم  بينش فکری جديدی در م،ميگويد
کردند  بسياری از روشنفکران که در گذشته از خرابکاران پشتيبانی می. است

 :استالين ميگويد. ندادر حال حاضر به کشور شوراها روی آورده
 

 ما تاکتيک خرد کردن ،خرابکاریجنبش  اوج ۀاگر در مرحل» 
ه  اکنون که اين روشنفکران ب،مکار برديه نسبت به دانشمندان تکنيکی ب
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ند سياست ما نسبت به آنان اطرف قدرت شوروی روی آورده
احمقانه و غيرعاقالنه . بايستی سياست مصالحه و اشتياق باشد می

 متخصصين و مهندسين مکتب قديم را جانی و ۀخواهد بود اگر ما کلي
 ". خرابکار محسوب کنيم

تر و موٽرتر همراه با   ششم در مورد ايجاد حسابداری دقيقۀنکت
« . بود می" افزايش انباشت سرمايه در بين خود صنايع"لزوم 

 )٤٤٢ ــ ٤٢٦ . ص، جلد دوم،سيسمئي لن،وزف استالينژ(
 

در اينجا چندين . اين نطق اٽر حيات بخشی در سراسر اتحاد شوروی داشت
 چگونگی بهبود کار را در صنعت و پيشنهاد عملی موجود بود که حقيقتًا

 استالين را ۀ باز شد که صحت گفتئیدر اينجا دورنما. شاورزی نشان ميدادک
 مجددًا ،دن قادر به تسخير آن نباشهاکه هيچ دژی نيست که بلشويک مبنی بر اين

 زيرا در ،شوق و شعف عميقی سراسر اتحاد شوروی را فرا گرفت.  نمودتأييد
يش و ايمان راسخ  کارگر و مهندس شاهد تشويق خدمات خوهااين نطق ميليون

 . بودند،نائل خواهد آمد"  پنج سالهۀبرنام" اهداف عظيم نهفته در هکه ب بر اين
 در مورد نطق استالين چه نظری داشتند؟ ئی آمريکاهاىاما ترتسکيست

" ميليتنت"مجله .  ارزيانی نمودنديک گام به پساينان سخنرانی استالين را 
 :نويسد  می١٩٣١ ژوئيه ١ ۀدرشمار
 

استالين که اجرای " سياست جديد" تمامی روح ،دون شکب»  
 نسبت به ، در گذشته جمع بندی شده استطيبعتًافرمال و رسمی آن 

 گام جديدی به عقب به شمار ، انقالبی زمان حيات لنينهاىسياست
  «.يدآ می

 
 قادر به توضيح ها ترتسکيست،که چرا اين سياست گامی است به پس اين

که برای   جز اين، لنين تفاوت داردهاىن سياست با سياستکجای اي. باشند مین
 پاسخ ــ نوينی از تکامل جامعه طرح گرديده است؟ ۀل جديد در مرحلئحل مسا

 .باشد میيافتن برای اين پرسش نيز به همان درجه مشکل 
ند تا بتوانند اختراعات خود را ا قالبی را کشف کرده،هاولی اين ترتسکيست

 . آن بيافزايندرب
 :ميليتنت ميگويد

 
.  متخصصين بورژوا ساختبه وسيلۀ سوسياليسم را نميتوان » 
 آنها به وسيلۀ  الزم برای يک اقتصاد سوسياليستی را هم هاىحتی پايه
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 ليکن جامه عمل ،توانند کمک زيادی بکنند آنها می. توان ريخت نمی
  ابتکار جمعی و، نياز به اشتياق قلبی،پوشاندن به اين امر اساسی

 «.  پرولتاريا داردهاىشرکت توده
 

 مخالف ، مبتکر رقابت سوسياليستی،يد که استالينآ  باال چنين برمیۀاز گفت
 ترتسکيست گمان ۀاين جرگ. باشد میابتکار جمعی و شرکت فعال پرولتاريا 

اينست چگونگی . ندا سخنرانی استالين را نخوانده، خود،ميبرد که مخاطبين آنان
به منظور تسريع که عملی . اتحاد جماهير شوروی بر ها ترتسکيستۀحمل

جلو در جهت ه ٽر و بؤ گامی مۀ عملی که نشان،ساختمان سوسياليسم انجام شد
 تسليم به ۀرا به مٽاب  آنها ترتسکيست،به شمار آمد"  ساله پنجۀبرنام"ام تما

 .ندينما بورژوازی و يک گام به پس تصوير می
 به هابرخورد ترتسکيست. نيز ادامه داردچه که تا به امروز  و اينست آن

. باشد میانترناسيونال کمونيستی نيز همانند برخورد آنان به اتحاد شوروی 
که پرولتاريای جهان پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا را مبنی بر به رسميت  زمانی

 ،گرفتند  اياالت متحده را جشن می دولتشناختن دولت شوروی از طرف
 ملحق شده و اين زی گوناگون و بورژواهاىدموکراتيال  به سوسهاترتسکيست

مفاد . ونال کمونيستی تلقی نمودندي تسليم انترناسۀرسميت شناختن را به مٽاببه 
 در ١٩١٩  با سياست لنين در سالکامًال که ،نف و روزولتيقرار داد ميان ليتو

ه دولت زمان تطابق ميداشت را چنان تعبير کردند ک مورد مسائل مشابه در آن
.  کمونيستی خود را در اياالت متحده متوقف سازدهاىشوروی متقبل شده فعاليت

که دولت   با اين عداوت بورژوازی مبنی بر ايناوًال هاسان ترتسکيست بدين
 آنان  نموده و ٽانيًائی همسو،شوروی و کمينترن يکی است و جز آن چيزی نيست

 يک ،تاريای جهان گرديده بودکوشيدند تا چنين پيروزی را که نصيب پرول می
 .شکست جلوه دهند

ترتسکی خود رياکارانه در کتابش به نام . ند تقسيم شده بودوظايف
رسميت شناختن به به بورژوازی آمريکا اطمينان ميداد که در " جمهوری نوين"

 هاىکه ترتسکيست  در حالی،خود راه ندهده گونه ترسی ب شوروی هيچ
 .کردند  میئی کمينترن به کمونيسم داستان سرا"خيانت" در مورد ئیآمريکا

 :ترتسکی ميگفت
 

تر بورکراسی شوروی در وضع سوسياليسم ملی  تهر چه سخ» 
 انقالب جهانی و به همراه آن ۀ به همان درجه مسئل،خود مهار گردد

 و ئیدولت فعلی شوروی با توانا..... افتد کمينترن به تعويق می
کوشد تا ٽبات داخلی خود را  چنان می  که در اختيار دارد همئینيرو
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.  بلکه انقالبات نيز حفظ کند،هادر مقابل خطر نه فقط جنگ
 انقالبی بين المللی هاى بين المللی اتحاد شوروی از سياستهاىسياست

، ترتسکی .ل ( «. محافظه کاری مبدل گرديده استهاىبه سياست
 )١٩٣٣ نوامبر ١ ،"جمهوری نوين"
 

 :گويد ی اکتبر م٢١ميليتنت 
  

کمينترن .... کمينترن برای انقالب دستگاه غير متحرکی است» 
فعلی دستگاه پر خرجی به منظور تضعيف پيشقراول پرولتری 

کمينترن به .... کار ديگری از آن ساخته نيست! همين و بس. باشد می
 دستگاهی مرکزی همانند ترمزی در مقابل جنبش انقالبی ايستاده ۀمٽاب
  «.است

 
که کمينترن دستگاه  ی مبنی بر اينز از دروغ بورژواهايستترتسک

 احزاب هاى سياستمستقيمًاکه اين دولت   و اين،نمايندگی دولت شوروی است
 .نمايند  پشتيبانی می، ديکته ميکندهااری را بداندکمونيست کشورهای سرمايه

ن  نارضايتی آناۀ کمينترن را نبايد به مٽابۀ عليهاشکوه و فغان ترتسکيست
حقيقت امر اين است که هر چه . دنموند انقالب جهانی تعبير از پيشرفت ُک

 انقالبی در سراسر جهان هاى اتحاد جماهير شوروی و شتاب جنبشهاىموفقيت
که اتحاد جماهير شوروی در   نيز مبنی بر اينها فرياد ترتسکيست،بيشتر گردد
. تر ميگردد اشاست گوشخر" از حرکت باز ايستاده" و کمينترن ،حال سقوط

 نسبت به حزب کمونيست آمريکا نيز از همان ها ترتسکيستۀ رويطيبعتًا
درست در آن زمان که حزب کمونيست اياالت . احساسات سرچشمه ميگيرد

متحده خود را از شر انشعابگران ضد انقالبی رها ساخته و شروع به پيشرفت 
 ۀس تودأر رکه حزب کمونيست آمريکا خود را د  درست در زمانی،نمود

 آنان را فرموله کرده و آنان را در هاى خواسته،عظيمی از مردم بيکار قرار داده
 درست در ، رهبری ميکردۀ بيکاریمبارزات بيشماری برای کسب نان و بيم

طور روزافزونی پيوند خود را با ه که حزب کمونيست آمريکا ب زمانی
اده و به تشکيل  کارگران در صنايع اساسی گسترش داىاعتصابات توده

که حزب   درست در زمانی،کارگر مشغول بودطبقۀ پيشقراول رزمنده و آگاه 
لرزه ه  حاکمه را بۀحتی به قشری از خرده بورژوازی نيز الهام بخشيده و طبق

 :نمودند  حزب کمونيست را چنين ارزيابی میهاسکيستت تر،انداخته بود
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ی حرکتی و حزب کمونيست اياالت متحده در مجموع فقط ب» 
 ۀرهبری که در کنگر..... عقب گردی از خود بر جای گذاشته است

 ورشکستگی ،ها زمينهۀهفتم در پنهانی به حزب تحميل شده در کلي
 پس از دو ماه بحٽ در ،رهبری حزب. (خود را ٽابت نموده است

 استراتژی ، در مورد مسائل روزئیها انجام کنفرانس،واحدهای حزبی
 ، حزبیهاى و حوزههاکمونيست در سطح بخش حزب هاىتاکتيک و

 انتخاب ــ در يک کنگره که از نمايندگان رسمی تشکيل شده بود رسمًا
 ،خود گرفتهه بحران در رهبری حزب حالت دائمی ب)  نويسندهــگرديد 

درست در همين . (وحدت آن با امکانات پيروزی نسبت مستقيم دارد
 اى سابقهیطور به را بزمان رهبری حزب اطمينان خاطر کارگران 

 حزب درک ۀبرای اولين بار ميان رهبری و بدن. به خود جلب ميکرد
اين امر باعٽ . واقعی صحيح و اطمينان دو طرفه برقرار ميشد

 چنين ــاميدواری و اشتياق فراوان در ميان اعضای حزب گرديد 
اعضای ).  نويسندهــٽير گذارد أ در افراد غير حزبی نيز تاىروحيه
 رژيم  هر چه ،نمايند  مانند بردگان سياسی فرمانبرداری میحزب

 ۀ کلي،ون حزبیر دۀ تمام زندگی آزادان؛بيشتر مکانيزه ميشود
 نابود ، حياتی در اولين پيدايش خود و بحث مسائلها پرسش،ابتکارات
 که حزب اىاين در زمانيست که موج اعتصابات عظيم توده. (ميشوند

کارگران بيکار شده که توسط حزب در آن شرکت ميکرد و جنبش 
 وظايف ،ترين اشکال بحٽ  وسيع،گرديد  متشکل و رهبری می،آغاز

 اشکال جديد فعاليت که ،گرفت نوينی را که در مقابل حزب قرار می
يتی که قکار گرفته شوند و قدرت ابتکار و خاله بايستی ب می
ا ن به حرکت در آيد رئيچون نيروی محرکی از پا بايستی هم می

ن حزب ئيدرست در همين زمان است که واحدهای پا. ايجاب ميکرد
  بار زيادی برای اولينهاى جان تازه گرفته و پس از سالدًامجد

 حزب ايجاد گرديده هاىحرکت و جنب و جوش در بسياری از بخش
به اعضاء نفرتی ارتجاعی نسبت به نظرات تئوريک ).  نويسندهــبود 

عملی  "ــآنان خصلت پوچ و بی معنی آموخته ميشود و در عوض به 
در حقيقت به آنان گفته ميشد که فقط  کاری را . تزريق ميگردد" بودن

که به ايشان دستور داده ميشود انجام دهند و جز اين فکر و بحٽ در 
 به خصوص پس از ،در چند سال اخير. ( ديگر نکنندئیمورد چيزها

صدها . ديده است فروش کتب ده برابر گر١٩٢٩وحدت حزب در سال 
 انگلس و لنين  در ميان اعضای ،هزار نسخه از متون اساسی مارکس

 . حزب و کارگران پخش ميشد
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 جوانب مسائل ۀکه در مورد کلي  غنی از جزواتیئیهاکتابخانه
مسائل حزبی و .  احداٽ گرديده بودند،آمريکا و جهان به طبع رسيده

 واحد های مخفی حزب  تئوريک نه تنها درۀدر درجه اول لزوم مطالع
 ،تواند وارد شود بلکه در مجامع علنی اعضاء نيز که هر کارگری می

حزب هرگز در گذشته يک چنين زندگی . به بحٽ گذارده ميشوند
 و دائمًاحزب ).  نويسندهــايدئولوژی را چون حال به خود نديده است 

ه جديدی مواج" هاىپيچ" در مسير خود با چنان ،بی خبر از همه چيز
 قديم توضيح داده هاى کمی که سياستۀميشود که به همان انداز

اگر حزب خود را . (ردندک  نوين نيز توجيه میهاى سياست،شوند می
 فرياد خواهند زد که حزب را ها ترتسکيست،با شرايط جديد وفق ندهد

که حزب خود را با شرايط   و زمانی،رکود و رخوت فراگرفته است
).  نويسندهــميخوانند "  ناگهانیهاىپيچ"را   آنير وفق ميدهد ايشانغمت
 .)"تز بحٽ پيش کنفرانس" ١٩٣١ ژوئيه ٢٥ ،ميليتنت(« 
 

 چيزی را هاکه ترتسکيست  اينۀ بی خبر از همه چيز با مشاهدۀخوانند
 به اين نتيجه يعتًابط ،نمايند خوانده و بدان پرخاش می" رکود"کراتيسم و وبور

تر از پيشبرد امر   بوده و هيچ چيزی را ارجحميرسد که اين افراد بلشويک
به خوبی خود را " در خواستی"اينان با طرح چنين . به هيچ وجه. انقالب نميدانند

 :لو ميدهند
 

 ميزان ۀبايستی ارزيابی اغراق آميز خود را دربار حزب می» 
بايستی مسير خود را با روابط  دور انداخته و میه  بطبقۀ کارگررشد 

 و چگونگی رشد و تکامل آن مبارزۀ طبقاتی نيروها در واقعی ميان
"  سومۀدور"بايستی خود را از بقايای  و باالخره حزب می. ق دهدفو

 .)همانجا ( «.مبرا سازد" سوسياليسم فاشيسم"و بخصوص تئوری 
 

بينيد که حزب رشد حرکت انقالبی موجود  مگر نمی. جوهر قضيه اينجاست
 قبول ندارند هاترتسکيست. واقعيت ارزيابی ميکنددر اياالت متحده را بيش از 

 دو سال پس از ،١٩٣١در سال . که چنين رشد و تکامل وجود خارجی دارد
اينان کماکان . کنند  اينان امکان يک جنبش انقالبی را نفی می،آغاز بحران
 اينان ۀبه عقيد.  سومی وجود نداردۀکنند که چيزی چون دور پافشاری می

 از اين حقيقت که ،و باالتر از همه اينان.  امکان پذير نيستراديکاليزاسيون
 و ديگر رهبران ها پانکن،هاکاهن، هالی ،ها سولمن،ها والدمنهاکمونيست

آقای . ندا بسيار خشمگين،خوانند احزاب سوسياليست را سوسيال فاشيست می
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وی خيال ميکند که آنها . کانن گمان نميکند که آنها سوسيال فاشيست باشند
 .حزب با آنان بد برخورد ميکند.  خوبی هستندهاىسوسياليست

طور ذاهدانه حزب کمونيست را ه  بها ترتسکيست،قبل از انتخابات
 هابه کمونيست"نويسند که  می" ميليتنت" خود ۀدر مجل. کنند می" جانبداری"
ی بدين منظور است أليکن در متن مقاله اينان توضيح ميدهند که ر". ی ميدهندأر

سوی ه  غلط استالينيستی بر اين تعبير بۀ و برنامهاسياست"نشان دهد چگونه که 
، به عبارت ديگر" .را از بين برده است ٽير منفی داشته و آنأچپ ت

 های نشان دهند که کمونيستأخواهند تا با ر ی دهندگان میأ از رهاترتسکيست
است اين درخوه توانند ب ی دهندگان چگونه میأليکن ر. در اشتباهند
 . کمونيستهاىی به کانديدایأ با ندادن ريعتًابط پاسخ گويند؟ هاترتسکيست

! بلی استراتژی. خوانند می" استراتژی" اين عمل را يک هاترتسکيست
 به اخالل توسط اساسًا ها عملی ترتسکيستهاىفعاليت. ليکن استراتژی مرتدان

 از ،کمونيستی کارگران تحت رهبری هاى کوچکی از اينان در فعاليتهاىگروه
م با اعتصاب أ توهاىش تظاهرات و مار، کارگران بيکار شدههاى جنبش،قبيل
 .گردد  محدود می،غذا

 :ذکر يک نمونه اکتفا ميکنيمه در اينجا ب
 اعتصاب غذا در شحزب کمونيست در حال تدارک و سازماندهی يک مار

عتصاب  اشمار. باشد می ١٩٣٢سراسر آمريکا برای اواخر ماه نوامبر سال 
نمايندگان اين  جبهه در . يدآ شمار میه  واحد واقعی بۀغذا يک جنبش جبه

 ،اى جلسات توده، کارگران بيکار شدههاىئتي ه، کارگریهاىجلسات اتحاديه
 نمايندگان غالبًااکٽريت نمايندگان .  انتخاب ميشوند، کارگراناى تودههاىکنفرانس

 اولين باری است که در يک بسياری از آنان. باشند میکارگران غير حزبی 
 واحد را به ۀ سنگ جبهدائمًا که هاترتسکيست. کنند  شرکت میاىآکسيون توده

 ششوند تا نيش زهرآگين خود را در اين مار سينه ميزنند در اينجا حاضر می
ش که رهبری مار اينان چه دارند و چه ميخواهند بگويند؟ اين. فرو برند

سان  اينان بدين.  همين و بســکرده است  بيکاری را مطرح نۀدرخواست بيم
 بيکاری به ۀروی قرار دادن بيمگ فوری در ئیرها»  : جنبش را تلقی ميکنند که

 «. باشد می ش شعار اصلی و مرکزی ماَرۀمٽاب
.  اعتصاب غذا نبايد پشتيبانی گرددشهدف آنان اين است که نشان دهند مار

 مونيستی قلمداد نموده و بدين را يک آکسيون فرعی کش اين مارهاترتسکيست
کنند که يک چنين اکسيونی شايستگی پشتيبانی واقعی را  ترتيب  وانمود می

 ).١٩٣٢ نوامبر  ٥ ،ميليتنت. (ندارد
اين است ارزش ادعاهای اينان نسبت . ها ترتسکيستهاىچنين است تاکتيک

 نقشی  گذشتههاىتوان گفت که اينان در جنبش اعتصابی سال نمی.  واحدۀبه جبه



 ١٣٨

فدراسيون "فقط در مواردی مجرد و آنهم در اٽر فشار رهبران . نداداشته
 ــ افراد ترتسکيستی خود را در جريان اعتصاب قرار دادند ،"ئیکارگران آمريکا

در .  عمل بپوشانندۀ رفرميستی خود جامهاىهم به اين خاطر که به سياست و آن
 که ١٩٣٣بر و اکتبر  سپتامهاى نساجی پاترسن در ماهۀاعتصاب کارخان

 در اساسًا ها شرکت ترتسکيست، کلر و روبنشتاين به آن خيانت کردند،الوستونها
که کلر و  اينان در حالی.  اتحاديه خالصه ميشدهاىکراتومسامحه با بور

 را انشعابگر و ها کمونيست،نمودند روبنشتاين را مبارزين واقعی قلمداد می
 . خواندند خائن می

ه  توانستند بخشی از رهبری اعتصاب را بهاتسکيستدر يک مورد تر
در (هم در اعتصاب رانندگان کاميون در شهر مينياپوليس  دست گيرند و آن

 ديون و ، براون،سه ترتسکيست.  بود١٩٣٤در تابستان ) سوتاِنِياياالت م
که "  عمومی رانندگانۀاتحادي" از ٥٧٤ ۀ اعتصاب اتحاديه حوز،اسکوکالن

اين . بر اعتصاب را نيز بر عهده داشت را رهبری نمودندمسئوليت نظارت 
ه دادند که از لحاظ رفرميستی بودن نمونه بجهتی رهبران به اعتصاب چنان 

را " خطر کمونيسم"اصطالح ه کوشيدند تا ب صاحبکاران می. مدآ شمار می
را " خطری"که معنی چنين   در عوض اين٥٧٤ ۀرهبران حوز. اشاعه دهند

در . باشند مینمودند که خود کمونيست   انکار می، تشريح کنندبرای کارگران
 :که در طول اعتصاب پخش ميشد چنين ميخوانيماى اعالميه
 

. نگذاريد خطر کمونيسم مانع آمدن شما به اين ميتينگ گردد» 
 چرا ما صنايع پتروليوم را ،بوديم می" کمونيست"و " سرخ"اگر ما 

زير اعتصاب ه  ب،نجاستکه بخش اعظمی از تشکيالت ما در آ
  «يم؟انکشانيده

  
ه مواجه شدن با مسئله ب"بسان " ميليتنت" اين جريان توسط مجله ،سپس

 .به گوش همگان رسيد" طور مستقيم
 

 اعتصاب ۀ شکاف عميقی در جبههادر فريسکو فرياد کمونيست» 
رهبران . مينياپوليس را يک برزخ کامل فرا گرفته بود. وجود آورده ب

سوی چاپخانه ه آنان با عجله ب. طور صحيح مواجه شدنده له ببا مسئ
نرفتند تا اتهاماتشان را نفی نمايند و عقايد خود را هم از جهانيان پنهان 

 )١٩٣٤ اوت ٢٥ ،ميليتنت ( «.ننمودند
 



 ١٣٩

 ،اولسون.  حکومت نظامی مطرح گرديدۀدر رابطه با اين اعتصاب مسئل
. اپوليس حکومت نظامی برقرار نموديني در شهر م،سوتاِنِيمفرماندار ايالت 

متشکل شده و با حکومت نظامی " اتحاد مردم"صاحبکاران در سازمانی به نام 
خواستند اولسون قدرت زيادی را در دست    زيرا که آنان نمی،کردند مبارزه می

خود قبضه کرده و نيز به اين خاطر که صاحبکاران معتقد بودند که پليس محلی 
از دادگاه " اتحاد مردم"سازمان .  اعتصاب برآيدۀخوبی از عهدتوانست به  می

فرماندار سخت با .  حکومت نظامی قرار صادر کندۀدرخواست نمود که بر علي
 پشتيبان فرماندار در هاترتسکيست. ورزيد الغای حکومت نظامی مخالفت می

 : اظهار داشت٥٧٤ ۀبراون رئيس اتحاديه حوز. آمدند
 

 خوشوقتيم که فرماندار کماکان در برقراری  ما بسيارطيبعتًا» 
حکومت نظامی ميکوشد و من معتقدم که اين تصميم در پيشرفت 

  «.شرايط برای پايان بخشيدن به اين اعتصاب کمک خواهد کرد
  

که اولسون يک  ئی حرکت ميکردند که از آنجاا از اين مبنهاترتسکيست
نمايندگی نکرده و شخصی است ن را اارد سرمايهًا حقيقت،باشد میزاده  دهقان
 .  متمايلش نمودئی که ميتوان به هر سوطرف بی

در عوض مبارزه با .  حکومت نظامی به معنی شکست اعتصاب بودۀادام
 و ، بست و گسترش اعتصاب،اى تظاهرات تودهبه وسيلۀ حکومت نظامی 

 ،خواستن پشتيبانی کارگران ديگر صنايع از اعتصاب رانندگان کاميون
 . خود را به اولسون اميدوار نمودندهايستترتسک

 مردم تمايل شديدی نسبت به اعتصاب عمومی از خود نشان ،در مينياپوليس
 کارگران را به پيش آورد ۀ يک کنفرانس متحدانۀحزب کمونيست ايد. دادند می

به اين مقصود که " اعتصاب عمومی ۀش تصميم گيری در مورد مسئلاکه وظيفه
 حق ، دلخواه خودهاىگران به منظور پيوستن به اتحاديهبرای کسب حقوق کار

 برای آزادی برادران ما از ، برای آزادی بيان و تجمع،اعتصاب کردن
 مقررات نظامی که برای تهديد جهت در هم ۀبرای لغو کلي  وهابازداشتگاه

 ۀ به تجربهاکمونيست" . مبارزه نمايد،کار ميرونده شکستن اعتصاب ب
 هاىفعاليتۀ  کلي،کردند که اعتصاب عمومی اره میکو اشسفرانسي سان

که در  گفتند کاری آنها می. اقتصادی را به مدت پنج روز از کار انداخت
. تواند در مينياپوليس هم انجام گيرد کو انجام گرفت میسفرانسي سان

 آن چنان در مقابل خواست کارگران در پشتيبانی از اعتصاب هاترتسکيست
معهذا اينان . توانستند آشکارانه با آن مخالفت ورزند که نمیعمومی قرار گرفتند 
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  اينعمًالمينياپوليس " ئیسيون کارگران آمريکاافدر"با بردن مسئله نزد رهبران 
 .کار را انجام دادند

 : نوشت١٩٣٤ اوت ١٨ ارگان رسمی اعتصاب در ،"ارگانايرز"
 

بر با درنظر گرفتن حمالت سيستماتيکی که نيروهای سرمايه » 
  ذخيرۀ نيروهایۀ آيا کارگران حاضرند کلي،وردآ  وارد می٥٧٤ ۀحوز

 ــيعنی اعتصاب عمومی اعالن کنند (خود را وارد مبارزه نمايند 
 سئوالپاسخ بدين .  اساسی در اين مطلب نهفته استسئوال؟ )نويسنده
 رهبری کارگران متشکل در مينياپوليس ۀ نخست به عهدۀدر درج

ست که  اها کارگران عضو اتحاديهۀعهده  ب، دومۀ و در درج،باشد می
 .ندادارای قدرت تصميم گيری

 ۀاتحادي"ح طلبان اصًال همان ــ" رهبری کارگران متشکل"
بودند که سراپا با اعتصاب عمومی " مرکزی کارگران مينياپوليس

  «.ورزيدند مخالفت می
 

برآورده  رانندگان کاميون هاىخواسته. اعتصاب عمومی در هم شکسته شد
را داشتند که از صاحبکاران   اگر چه که اعتصاب کنندگان قدرت اين،نشد

 .امتيازاتی کسب نمايند
 

*   *   *  
 

 خود را با بيان جمالت انقالبی ۀ چيست؟ اينان چهرهانقش ترتسکيست
 اهميت  بسيارکنند که به پيشرفت انقالب جهانی وانمود میاينان . پوشانند می

 خود جنبش انقالبی را از هاى اينان با تبليغات و تاکتيکدر حقيقت. ميدهند
 واخورده یاين باند کوچک از روشنفکران خرده بورژوا. دارند حرکت باز می

 .هيچ هدف ديگری جز بی اعتبار ساختن تئوری و پراتيک انقالبی ندارد
 با بينش کامًالترتسکيستی است که " تزهای"گفتار زيرين يکی از 

 :گويند اينان می. بقت داردنويسندگانش مطا
 

 همسو با ، اپوزيسيون چپ ايجاد يک حزب طراز نوينۀوظيف» 
 نيمه ،جنبش کمونيستی بين المللی و مستقل از عناصر نيمه رفرميست

  «.باشد می ن، تسليم طلب و مرتد، رخوت زده،سنديکاليست
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 افراد اين.  ناآگاهانه تصوير بسيار دقيقی از خود نشان دادندها ترتسکيست
 نفرت ،ها نفرت نسبت به جنبش زنده و انقالبی تودهــدارای چيزی جز نفرت 

 نفرت نسبت ،نسبت به حزب متشکل بلشويکی که جنبش انقالبی را رهبری کند
 خالقيت از  نيرو و ضامن حراکثريک که ضامن حداکٽردموکراتبه مرکزيت 

 نفرت نسبت به ،دهاتحاد جماهير شوروی بو) بلشويک(ن در حزب کمونيست ئيپا
 .باشند می نــرهبران حزب و نفرت نسبت به انترناسيونال کمونيستی 

گويند که   را میئیها همان چيزیها ترتسکيست،"کمونيسم"تحت نام 
ندالف هرست و آبراهام کاهان از آن صحبت ر ويليام ،الو ميتو،هميلتون فيش

 .کنند می
 : ميگويد١٩٣٤ريه و ف١٠ميليتنت 

 
 ،ن است که اگر در مبارزه برای کسب قدرتحقيقت اي» 
 در ،ندا بسياری چيزها را از بلشويسم به عاريه گرفتههافاشيست
 را با بسياری از  خودکراسی اتحاد شورویو آخر بورۀمرحل

 در درجه اول کنار گذاردن ،شگردهای فاشيسم پيروزمند آشنا ساخته
  «.کنترل توسط حزب و سپس ايجاد کيش رهبری

 
 :پرسند  میها ترتسکيست، بس حق به جانباىهبا قياف

 
در اتحاد شوروی موجود " سختی" چرا هنوز چنين ديکتاتوری »

است؟ به ما گفته ميشد که سوسياليسم به معنی از بين رفتن طبقات 
بايستی دشمنان داخلی وجود داشته  اگر چنين است ديگر نمی. است
  «چيست؟بنابراين وجود چنين دولت مقتدری برای . باشند

 
ماهيت خشن ديکتاتوری به مناسبت نياز به خرد کردن مقاومت » 
. باشد میحاکم سرنگون شده و از بين بردن نفوذ اقتصادی آنان طبقات 

 اساسًا اساسی دولت کارگری ۀوظيف) دولت( رسمی ۀولی طبق برنام
را تکميل خواهد   دوم فقط آنلۀسا  پنجۀ برنامــ عملی گرديده است

  «.کرد
 
 ،ر جای ديگرد
 

ی تغييرگونه  طور کلی نه هيچه ب....  دوم ۀسال  پنجۀدر برنام»  
 ۀ ادارۀدر نيروی اعمال دولت و نه هيچ گونه کاهش در بودج
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گونه  بوروکراسی حاکم هيچ. خورد اطالعات کشور به چشم می
 فرماندهی خود نديده است و بالعکس هر هاىتدارکی جهت ترک پست
  «.بخشند  را تقويت و استحکام میها پستروز بيش از پيش اين

 )١٩٣٤ فوريه ١٠ ،ميليتنت(
 

 هاى آيا ترتسکيست،مدندآ  تحرير در میۀرشته که اين خطوط ب زمانی
 مستقيمی ۀ رابط،که طراح قتل کيروف از آب درآمد" مرکز لنينگراد"آمريکا با 

 .يد نميدانيم آن با خبر بودند؟ ما که بع ازکه فقط از وجود  و يا اين،داشتند
 ۀ علي،" حاکمهاىبوروکرات "ۀکه اين باند علي زمانی: يک امر مسلم است

خوانند شکوه  می" فشار"را   چيزی که آنۀعلي"  اطالعات کشورۀادار"
حتی  "،طور که خود ميگويند که اينان از ديسيپلين موجود همان  وقتی،کردند می

ه اينان در مورد ک  زمانی،دل خوشی ندارند" در چهارچوب رسمی حزب
حتی در "ند که هرگز يوگ کنند و می ديکتاتوری پرولتاريا مبالغه می" خشونت"

 پس اين آقايان فقط ــچنين خشونتی وجود نداشته "  داخلیهاىجنگهاى سال
ست باشد تا اينان ميخواهند که ديکتاتوری پرولتاريا ُس. برای خود صحبت ميکنند

راحتی وبدون دردسر ه  خود را بۀان خرابکار کارهای شريریهاترتسکيست
 .ادامه دهند
بينند که  که می  وقتی، وارد ميشودیا ضربههاکه به اين ترتسکيست زمانی

 آنها جيمز ،تواند باشد رحم می  بی،عدالت شوروی در مورد دشمنان طبقاتی
 . تا عملياتی را پيشنهاد دهدآورند میکانن را به جلو 

 :)کانن ميگويد(
 

هدفش وارد ...  فعلی رهبری استالينی هاى که شيوه ما بر آنيم»
 ،گروه استالين. باشد می مهلک به خود انقالب روسيه اىآوردن ضربه

 آلمان چشم بسته به مصيبت طبقۀ کارگراتحاد شوروی را همانند 
 است که ئی سراسر جهان تنها نيروطبقۀ کارگر. خواهد کشاند

بايستی هم به   نيرو میاين. تواند از اين مصيبت جلوگيری کند می
منظور حفظ منافع خود و هم به منظور حفظ منافع انقالب روسيه از 

 .عمل آورده اين مصيبت جلوگيری ب
بايستی به کمک اتحاد   سراسر جهان اکنون میطبقۀ کارگر
 ،ون تهديد ميکندررا از د  خطرهای مهلکی که آنۀشوروی بر علي

 )١٩٣٤ دسامبر ٢٢ ،ميليتنت («. بشتابند
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طور انتزاعی و ه ب" انقالب" را نسبت به هااگر تمامی ادعاهای ترتسکيست
 هاى معنی اين تراوشــطور کلی به کنار بگذاريم ه ب" طبقۀ کارگر"نسبت به 

اين . باشد می برای عمل اى دعوتنامههااينان چه خواهد بود؟ اين تراوش
حاد شوروی آماده  افکار کارگران را برای پشتيبانی از تجاوز به اتهاتراوش
خواننده را معتقد ميسازد هر حکومت ديگری بهتر از حکومت حزب . ميسازد

 .کمونيست اتحاد شوروی است
 يک دنباله روی سرسخت برای قتل رهبران ،از اين مرحله تا تصميم

 . بيش نيستاى فاصله،انقالب جز يک قدم
 

*   *   *  
 

ی ا سياسی را نه بر مبن و احزابهاگويد که گروه ما میه لنين بارها ب
. ی اعمال آنان ميتوان قضاوت کردازنند بلکه بر مبن  که میئیهاحرف

.  آمريکا به خوبی ماهيت آنان را روشن مينمايدهاىترتسکيست" شاهکارهای"
   . درحزب کارگران آمريکا ملحق گرديدندهايستااينان به موسته

 ٤در ميليتنت . يمورآ  نقل قول میهاموسته کيست؟ ما از خود ترتسکيست
موضع رفرميستی نهفته در ذات اين نوع  "ۀ دربارها ترتسکيست١٩٣١ژوئيه 
کنفرانس برای "پس از تشکيل سازمان .  ميکندئیقلم فرسا" مترقی "هاىموسته
 خود چنين ۀ ميليتنت در سرمقال،از جانب موسته"  مترقی کارگرانهاىفعاليت
 :نويسد می

 
برد که يکی از آنها يک  م اسم میاين نشريه اول از چندين نا» 

درون سازمان ه  برای خزيدن ب ــ کهباشد میالوستونيست سابق 
حتی از آن عقايد "  مترقی کارگرانهاىکنفرانس برای فعاليت"

 سپس شخص ديگری ، ــکمونيستی بسيار خفيف خود دست کشيده است
  که،زمان رژيم هيلمن را که از حزب کمونيست اخراج شده و از آن

 ،کارگران را با باطوم مورد ضرب و شتم قرار ميداد طرفداری ميکرد
چنين ادامه " رهبر جنبش کارگری"موسته خود و باالخره در مورد 

 :ميدهد
 نمايندگان ،اينان عناصری هستند عاری از يک مکتب سياسی

 مضحکی را که ده سال ۀکوشند واقع ميانه روهای کالسيکی که می
 مجددًا امروز ،رديدگتجربه " سيونال دو و نيمانترنا"پيش با تشکيل 
توان شک برد که مسئولين   هم  نمیاىحتی برای لحظه. تکرار نمايند

" چپ" رهبران جناح هاىسوی کوششه حزب جديد چشمان خود را ب
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" انترناسيونال"مستقل کار انگلستان در اين اواخر جهت يک حزب 
وم انترناسيونال دو و  طبع د،چنين بدون شک و هم. جديد دوخته اند

ی که پدرون کمه دنبال طبع اول به  ب، آنئیبخش آمريکا" منجمله ،نيم
 . در خواهد غلطيد،سوسيال دموکراسی کمپ ،از آن ناشی گرديده است

هيچ سرنوشت ديگری در انتظار سياستمدار خرده ). کيد از نويسندهأت(
سوسيال   نارضايتی کارگران ازۀی که در صدد است بر پايئبورژوا

 ٨ ،ميليتنت ( «.باشد می ن، موجوديت مستقلی کسب کنددموکراسی
 )١٩٣١اوت 

 
 بعدها به حزب ،موسته"  مترقی کارگرانهاى فعاليتکنفرانس"سازمان 

اين سازمان چندين عنصر واخورده که خود ه ب.  مبدل گرديدئیکارگران آمريکا
 ايدئولوژيکی با ۀارز شامل مباساسًاشان  خواندند و کمونيسم را کمونيست می

لف ؤدر ميان آنها ماکس ايستمن م.  افزوده گرديد،گرديد  لنينيسم میــمارکسيسم 
 سيدنی هوک که کتاب او در مورد مارکس تحريف ؛کتب ضد مارکسيستی

 متمادی به چاپ هاىکلورتن که سال. ف.  و؛باشد می مارکسيسم  ازبزرگی
 .يره را ميتوان نام بردورزيد و غ  ضد مارکسيستی مبادرت میاىجلهم

 با اضافه نمودن اين عناصر به سازمان کنفرانس ئیحزب کارگران آمريکا
 تأسيسلاجديد" حزب"نيروی محرکه در .  شدتأسيس مترقی کارگران هاىفعاليت

 نقش وی در ۀ باقيماند، موسته،کماکان همان مترقی خفيف و رفرميست سابق
 هاىی با بدترين بوروکرات عبارت بود از همکاری کارگرهاىاتحاديه
 آنان با عبارات هاى کارگری و سرپوش نهادن بر روی سياستهاىاتحاديه
 .مترقی

.  پيوستئیحزب کارگران آمريکا به ها باند ترتسکيست١٩٣٤در پايان 
. اينان با گروه موسته يکی شده و حزب کارگران اياالت متحده را تشکيل دادند

 او اظهار ، ١٩٣٤ نوامبر ١٧ در ميليتنت ،دکانن اين الحاق را خوشامد ميگوي
.  خواهد گرديدهاباعٽ وحدت کمونيست" حزب"اطمينان ميکند که تشکيل اين 

 يعنی ؛اغتشاش و پراکندگی جای خود را به يک صف بندی مرتب احزاب"
و حزب انقالبی مارکسيستی ) ميانه رو(ت يس استالين،دموکراتاحزاب سوسيال 

 ."خواهد داد
 ۀبی مارکسيستی آن حزبی است که در برگيرنده کانن به اضافحزب انقال

 کلورتن و چند روشنفکر ديگر که هرگز مارکسيست ، هوک، ايستمن،موسته
 .باشد میند انبوده

 . اعمالشان شناخته ميشوندبه وسيلۀ  سياسی هاىگروه
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 ،اينان همانند گاوهای الغر فرعونی. مدندآ  بسيار ناچيز میهاترتسکيست
به هيچوجه نميشد تشخيص داد که "که  طوریه ب" دنديبلع" موسته را ۀستدار و د

گويند که   میفاگزه  بهاترتسکيست." ندادهي آنان را بلعهاترتسکيست
. اين ادعا ادای دلقکی بيش نيست. ندارا مستحکم ساخته" مارکسيسم انقالبی"
 اين. يست عادی از انترناسيونال دوونيم نۀ چيزی جز نمونتأسيسلاجديد" حزب"

 باند ۀچون نمون  هم،دامن انترناسيونال دوم درخواهد غلطيده که دير يا زود ب
 در آينده ، فرانسه که به حزب سوسياليست فرانسه ملحق گرديدهاىترتسکيست

 .روشن خواهد شد
 

*   *   *  
 

 . اکتفا ميکنمهاذکر يک نمونه از صداقت ترتسکيسته در اينجا ب
ۀ انتشار جزو" ب کارگران اياالت متحدهحز "ۀيکی از اعمال اولي

 ترتسکيستی که ءاين افترا. به مناسبت سالگرد مرگ لنين بود"  لنينىوصيتنامه"
معرفی کرده و تقبيح "  غير قابل اطمينان و بوروکراتيک،خشن"را " استالينيسم"

 نوشته شده ١٩٢٣اصطالح سند معتبری است که توسط لنين در سال ه  ب،ميکند
 .ساخته است" ممنوع"را  نيست اتحاد جماهير شوروی انتشار آنحزب کمو و

بسيار "اصطالح تصريح ميکند که ترتسکی نسبت به استالين که ه اين سند ب
برای عهده دار شدن پست دبير کلی حزب کمونيست از " خشن و بی ادب است

 .باشد میلياقت بيشتری برخوردار 
که هنوز عضو حزب  نی ترتسکی زما،"وصيتنامه لنين"در مورد اين 

که در " ترتسکی ايستمن را طرد ميکند" به نام اىبود در مقاله کمونيست می
 چنين اذعان ، به چاپ رسيد١٩٢٥ اوت٨در ) نيويورک" ( کارگرۀروزنام"

 :ميکند
 

 از خود اى لنين هرگز وصيتنامهه؛و اما در مورد وصيت نام» 
 خود حزب وجود  ماهيت روابط او با حزب و ماهيت،باقی نگذاشته

 .ساخت را غير ممکن می" اىنامهتوصي"چنين 
 بورژواهای خارجی و ، جرايد مهاجرين،"وصيتنامه "ۀبه بهان
 کامًالطور ه ب( همواره به نقل يکی از نامه های لنين هامنشويک

که حاوی چندين نصيحت در مورد مسائل تشکيالتی ) تحريف شده
 .ندا پرداخته،باشد می

 جز ی مخفی چيزى"وصيتنامه"مورد يک  اراجيف در ۀکلي
 ، خواست واقعی لنين و منافع حزب ساخته شدهۀتحريف موذيانه بر علي
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 اوت ٨ ،)نيويورک(روزنامه کارگر  ( «.توسط لنين نخواهد بود
١٩٢٥( 
 
چون ماکس " مريدی"که منافعش ايجاب ميکرد که خود را از  زمانی

در نظر هر انقالبی به " نين درگذشتکه ل از زمانی"که کتاب او به نام (ايستمن 
 اى ترتسکی مقاله معترضانه، جدا کند،عنوان کتابی مطرود شناخته شده است

گيرد   لنين را تکذيب کرده و در پايان نتيجه میۀنويسد و شايعه در مورد نام می
 :که

  
ترين  تواند در خدمت خطرناک فقط می) ايستمن(کتاب او » 

طور عينی سالحی ه لذا اين ب. قرار گيرددشمنان کمونيسم و انقالب 
 ).همانجا ( « انقالبــاست در دست ضد 

 
مانند خود را  که منافع ترتسکی ايجاب ميکرد که نفوذ گسترده و بی زمانی
ه ب" حزب مارکسيسم انقالبی" يکی از ارکان اساسی ۀ ايستمن به مٽاب،نشان دهد

حال . گردد تلقی نمی" يانهتحريف موذ" لنين چيزی جز ۀشمار آمده و وصيتنام
واقعيت " وصيتنامه"رساند تا ٽابت کند که   به چاپ میاى جزوهًادترتسکی مجد
 .داشته است

 از افترا و دروغ اىچنان خود را در لفافه  آناىاين ضد انقالبيون حرفه
ترين حرکتی را از  ند که قادر نيستند که بدون خيانت ورزيدن کوچکاپيچيده

 .خود نشان دهند
 :نين گفتل
  

ترتسکی ". " زنده استئیترتسکی هميشه با ياوه سرا"» 
  «."کارگران را به بدترين و بی شرمانه ترين شکل گول ميزند

 
 و کميسيون کميتۀ مرکزی عمومی ۀ در اجالسي،لنين" وصيتنامه"در بحٽ 

 ، ١٩٢٧مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی در ماه اکتبر کنترل 
 بلکه ،نبوده" وصيتنامه"قيقت را بيان داشت که سند نامبرده يک استالين اين ح

 سيزدهم حزب کمونيست اتحاد ۀ است از جانب لنين خطاب به کنگراىنامه
ه  سيزدهم قرائت شده و کنگره بۀ مذکور در کنگرۀکه نام  اين،جماهير شوروی

 لنين نه ،گر زيرا عالوه بر داليل ديــرا انتشار ندهد  اتفاق آراء تصميم گرفت آن
 از طرف لنين ئیهايک چنين نامه. را کرده بود مايل و نه درخواست انتشار آن

 به وسيلۀ  هانامه.  حزبی نامتداول نبودهاى حزبی و کنفرانسمأمورينبه افراد و 
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 در اين" پنهانکاری" و هيچ ــکسانی خوانده ميشد که مخاطب قرار ميگرفتند 
" وصيتنامه "ۀ به اين مسئل، مذکور گفتۀسياستالين در اجال. کار وجود نداشت

 در ــ"  بارهاده"گفتند   رسا میئی حاضرين در جلسه با صداــلنين بارها 
چه  آن.  و کميسيون کنترل مرکزی رسيدگی شده استکميتۀ مرکزی هاىاجالسيه

 . را هرگز ناديده نگرفتسئوال مورد ۀکه حزب نام مسلم است اين
سازد که حزب هيچ دليلی برای  ين خاطر نشان می استال،ی نامهاو اما محتو

 زيرا که اين نامه در حقيقت سه ،نارضايتی از آن و يا مخفی نگهداشتن آن نداشته
د استالين فقط به رکه در موی نفر اعضاء اپوزيسيون را کنار گذارده در حال

. هيچ گونه اشتباهی در خط سياسی او نيافته بودوی اشاره کرده و " خشونت"
 : لنين نقل ميکندۀ زير را از نامۀتالين گفتاس

 
 و کيفيت سياسی آنان را مورد کميتۀ مرکزیمن ديگر اعضاء » 

 اکتبر ۀ فقط ميخواهم خاطر نشان سازم که حادٽ،بررسی قرار نميدهم
منف فقط ايف و کونويز)  نويسنده ــ.مخالفت در تسخير قدرت سياسی(

را معلول اشتباه شخصی و غير  توان آن  اتفافی نبوده و نمیۀيک مسئل
 )١٤٢٩ ص ١٩٢٧ ، ٦٤شماره  ( «. ترتسکی دانست،بلشويکی

 
 ،استالين توجه اجالسيه را به اين مسئله جلب ميکند که

  
 نه حتی يک کنايه در ،نه يک کلمه" وصيتنامه"در متن  ....»

فقط به خشونت وی اشاره . مورد اشتباهات استالين آورده شده است
 نقطه ضعفی در رفتار و ، کمبود در متواضع بودن،عهذام.  شده است

 )همانجا." (مواضع سياسی استالين نبوده و نميتواند باشد
 

بايستی  رفقا می"که  و اما در مورد پيشنهاد لنين مبنی بر اين
 ، برکناری استالين را از سمتش و انتخاب شخص ديگری را کهۀمسئل

در يک خصوصيت يعنی صبور از همه نظر مانند استالين بوده و فقط 
 ، و غيره را رفقا با مالحظه بودن نسبت به ساير، ادب، وفاداری،بودن
  « ،" گذارند بحثبه

 
 : استالين چنين گفت

 
که با خشونت و عدم صداقت در   من نسبت به آنانی،بلی رفقا "

من .  خشن هستم،باشند میصدد تخريب و تجزيه و خرد کردن حزب 
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حتی در . م و اکنون نيز نخواهم کرداا پنهان نکردههرگز اين واقعيت ر
 خود را از ۀمن استعفا نام) ١٩٢٤ (کميتۀ مرکزی ۀنشست اول اجالسي

 خواستم کميتۀ مرکزی ۀ حزب تقديم کرده و از اجالسيیپست دبير اول
 حزب خود به اين مسئله ۀکنگر. عفی داردتکه مرا از اين سمت مس

 ،منفا ک،انضمام ترتسکیه بتک تک نمايندگان . رسيدگی کرد
اين مسئله را بررسی کرده و به )  نويسندهــکيد از ماست أت( زينوويف

بايستی در سمت خود باقی  اتفاق آراء تصميم گرفته شد که استالين می
توانستم بکنم؟ شغل خود را ترک کنم؟  من چه کار ديگری می. بماند

 .انجام چنين کاری در ماهيت من نيست
 هر چه که باشد ، را که محول گرديده استاىفهمن هرگز وظي

 يک ، زيرا آن،و من هيچ حق چنين کاری را ندارم. ماترک نکرده
 هم قبالًًطور که  همان. يدآ شمار میه فرار از انجام وظيفه و خيانت ب

 محول اى وقتی که حزب به من وظيفه؛من فرد آزادی نيستم: گفتم
 ۀال بعد بار ديگر من استعفا نامس يک. را تقبل کنم ميکند من بايد آن
 از من خواست که در پست خود مجددًا ولی حزب ،خود را تقديم کردم

 )همانجا( « توانستم بکنم؟  مییمن چه کار ديگر. بمانم
 

*   *   * 
 
 تبليغ هاکه در حال حاضر از طرف ترتسکيست" انترناسيونال چهارم"
 .باشد مید انقالب  خصوصيات اساسی پيشروان ض،ۀ فقط گويند،ميشود

 گفت که ١٩٣٣ کانن در ماه اکتبر ، ارباب خودۀبه منظور انجام برنام
 سوسياليست چپ مذاکره را آغاز هاىبايستی با سازمان می "هاترتسکيست

 ۀکه تود در فرانسه زمانی.  در مذاکرات خود موفق بودندهاترتسکيست." نمايند
 به حزب سوسياليست هاکيست ترتس،ندطرف چپ گرايش پيدا نموده کارگران ب

 اين بود که کارگران بيشتر هاهدف ترتسکيست. را تقويت نمايند ملحق شدند تا آن
، وويس کمونيست، ارگان رسمی آنها. به سوی حزب سوسياليست مجذوب نمايند

"Voix Commuiste" نويسد  می١٩٣٤ درسال ، خود٣٨ ۀ در شمار: 
 

 ياليست کنند در آن سعی در تخريب حزب سوسهااگر کمونيست» 
 انقالبی در ۀ کار ما خواهد توانست هستهاىصورت فقط عقايد و شيوه

  «.را از ويرانی کامل نجات دهد حزب سوسياليست ايجاد کرده و آن
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 ۀ صورتی رنگی باشند که در زردی چهرۀ آرزو دارند آن لکهاترتسکيست
وند به جنبش رهبری انترناسيونال دوم نقش بسته است و کارگران را از پي

 .دارد انقالبی باز می
 ترتسکی به حزب انترناسيونال دوم بنا بر ماهيت ۀدست و ملحق شدن دار

 .چون عاملی بس مترقی مورد ستايش قرار ميگيرد  هم،واقعی ترتسکی
 : ميگويد١٩٣٤ خود در سال ٢٣٥وويس کمونيست در شماره 

تلفيق دو  بايد قبول کنيم که در شرايط کنونی هاما مارکسيست» 
 ۀ کنگرۀ نه در مقايس،١٩١٤ نه در مقايسه با شعار لنين در سال ،حزب
. يدآ شمار میه  ب مترقی عملی، بلکه در مقايسه با شرايط کنونی،تورز

 از امکان آغازی اىديگر نشانه  پيوستن دو حزب به يک،بنابراين
  «.باشد میاين جوهر کل مسئله . باشد مینوين 

 
و در .... به بن بست تاريخی رانده شده است طبقۀ کارگرجنبش » 

  «! مبدل گرديده است مترقیبه عاملی" تسليم  "،آغاز اين بن بست
 ٥ ،٢١ شماره ، کمونيست اينترناسيونالۀهر دو نقل قول از مجل(

 ) اقتباس گرديده است١٩٣٤نوامبر 
 

 انترناسيونال دوم هاى کارگران سوسياليست از سياستۀکه تود زمانی
 متحد ۀ برای انجام مبارزاتی رزمنده به جبههای بوده و همراه با کمونيستناراض
 برگشته و ١٩٣٤ ماقبل سال ۀ سعی دارند تا به دورها ترتسکيست،ميشوندملحق 

 ئیگو.  هيچ اتفاقی در اين بيست سال روی نداده استئیگو". از نو شروع کنند"
 .توان چرخ تاريخ را به عقب برگرداند می

گروه . باشند میچه کاره " انترناسيونال چهارم" چه کسانی در حال ببينيم
.  منحل نمود١٩٣٣ترتسکيست آلمان که هرگز قدرتی نداشت خود را در ژانويه 

نام داشت اعالن کرد که پيش بينی " انقالب پی در پی" اين گروه  که ۀنشري
 آمده و  آلمان و اسپانيا غلط از آب در،ترتسکی در مورد اتحاد جماهير شوروی

توان در ميان مهاجرين آلمانی گروه ترتسکيستی يافت که در مورد  سختی میه ب
 .انقالب آلمان صحبت نکند

. باشد می ناچيز کامًالهم  گروه کوچکی در انگلستان وجود دارد که آن
طور قانونی ه  ترتسکيست در وحدت با حزب سوسياليست بهاىگروه فرانسوی

 ترتسکيست که با موسته یهائیو گروه آمريکا. برند سر میه ديگر ب با يک
 حزب سوسياليست فرانسه را به ۀاينان مايلند همراه خود مجموع. ندامتحد گرديده

اينان سعی ميکنند حزب کارگران آمريکا را با . بکشانند"انترناسيونال چهارم"
 .ببرند" خود به انترناسيونال چهارم
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وعه جز يک انترناسيونال آيا ميتوان شکی بخود راه داد که اين مجم
" مرکز لنينگراد"واقعی چيز ديگری خواهد بود؟ شايد " لنينيستیــبلشويکی "

ن بر د هم اکنون در حال توطئه چيزينوويفديگری که تحت شعار ترتسکی و 
 . به انترناسيونال چهارم ملحق گردد، رهبران شوروی استۀعلي

 اين کله   ،ستو يک چنين مخلوطی از مرتدان رفرميست و ترتسکي
 اين ،پيچند خود میه روشنفکران ناراضی که از درد رهبری نمودن توده ب

از  ۀکه همه آکند" ئیهاطرح" و ها برنامه، عقايد، آرزوها،درهمی احساسات
 از جمالت اىشان با اليه ی رفرميستیا که همگی محتو،خدعه و تزويراند

 به منظور جامه عمل  همگی،پوشانيده شده است" مارکسيستی"و " انقالبی"
 تدوين ،چه که سردمداران اصلی معتقدند  متفاوت از آنکامًالپوشانيدن به هدفی 

 ۀ به مٽاب، اين ترکيب که فقط اسم کمونيست را بدنام کرده استــگرديده است 
است که هدفش چيزی جز جلب کارگران شده لمللی پيش کشيده ايک هئيت بين
 نمودن آنان از انترناسيونال کمونيستی سوی خود و منفرده سراسر جهان ب

 .باشد مین
 هاى بين سالۀدر فاصل. مورد نيست در اينجا يک بررسی تاريخی بی

 هاى منشويکهاى ترتسکی آرزوی متحد نمودن تمام جناح١٩١٤ و ١٩١٢
که ترتسکی اميدوار  آنهائی" (خوب "هاىاصطالح بلشويکه روس و بعضی ب

را  رهبری آن" ترتسکی"يک حزب که خود وی را در ) بود از لنين جدا شوند
زمان ترتسکی يک جناح کوچکی به  در آن. پروراند  در سر می،خواهد داشت

او به چندين جناح .  در وين منتشر ميکرداىهمراه خود داشت و روزنامه
 توصيه هااو سپس به بلشويک. گوست پيوستآمنشويکی معروف به بلوک 

 دموکراتحزب سوسيال " هبر جناح ارتجاعیر"که او را (ميکرد که از لنين 
.  تراوشات مغزی وی بود ملحق شوندۀکه نتيج جدا شده و به حزبی) خواند می

 مشابه داليل امروزی وی برای ايجاد کامًالزمان ترتسکی  مباحٽات آن
" در مجموع"برد که تنها اوست که  وی گمان می. باشد میانترناسيونال چهارم 
 هر دو ها و منشويکهادر نظر ترتسکی بلشويک. گی ميکندمارکسيسم را نمايند

 تنها مارکسيست خالص ، ترتسکی،بودند و بدين جهت فقط او" جانبه يک"
 .باشد می

 : زير فرموله ميکندۀ خود را در نوشتۀترتسکی نظري
 

 رفرميستی و وظايفموضعی که بر اساس ترکيب ديالکتيکی » 
 و هامنشويک(دو جناح  به نظر هر ،انقالبی جنبش قرار دارد

 از آنجائی. باشد می"  طالئی وسطۀجاد"با " سازشکاری) "هابلشويک
 از واقعًا ،ندارا تجزيه نموده که اينان مارکسيسم را شقه شقه کرده و آن
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که در شکل خود و در يک کليت بين آنان ايستاده  زمانی تشخيص آن
ترتسکی  مجله روسی که از طرف ،بوريا ( «.دنباش است عاجز می

 )١٩١٤ ، ١ شماره ،چاپ ميشد
 

 وظايف"در اينجا نيز مانند انترناسيونال چهارم ما با مخلوطی از 
 ما مشاهده ميکنيم که از  نيزدر اينجا. مواجه ميشويم" رفرميستی و انقالبی

 درخواست ميشود که يک جانبه نبوده و ترتسکی را به ها و بلشويکهامنشويک
لنين نتوانست جمالتی پيدا کند که به . م قبول کنندعنوان رهبر واقعی مارکسيس

 .ديب نمايدأوضع را تم  کافی قوی بوده و در عين حال اينۀانداز
 :لنين نوشت

 
افرادی مانند ترتسکی با جمالت پرطمطراق خود در مورد » 

 کارگری روسيه و خزيدن در مقابل انحالل دموکراتحزب سوسيال 
 که هيچ وجه تشابهی با حزب )افراطی راستهاى منشويک(طلبان 

مصيبت " امروزه به ، کارگری روسيه ندارنددموکراتسوسيال 
 خود ۀ دون مايۀآنها قصد دارند تا با موعظ. ندامبدل گرديده" دوران ما
 و هر کس برای خود کار و باری سبا همه ک" سازشکاری"در مورد 

ل طلبانی  در مقابل انحالتسليمدر حقيقت اينان واعظ  ...... دنبتراش
استوليپين نخست (هستند که در حال ايجاد حزب کارگری استوليپينی 

 ، چاپ روسی، کليات آٽار،لنين. ای. و ( «.دنباش می) وزير تزار بود
 )١٩٧ . ص،١٥جلد 

 
زمان نيز امواج جنبش انقالبی در حال نزج   در آن،چون در حال حاضر

چنين .  پايان نزديک ميشد به١٩٠٥روزهای سياه بعد از انقالب . گرفتن بود
 به حال عادی برگشته ،احساس ميشد که کارگران خستگی خود را از دست داده

 هاى خواستههابلشويک. نمودند  جديدی از انقالب آماده میۀو خود را برای دور
 ، ضبط امالک برای دهقانان، چون برقراری يک حکومت جمهوریاىريشه

 ــ انقالب بورژوا هاىاکٽر خواسته حدۀهشت ساعت کار در روز را به مٽاب
زمان نيز چون حال  در آن. يکی که در شرف وقوع بود به پيش کشيدنددموکرات
خاطر ه  ترتسکی خيال ميکرد که کارگران آمادگی الزم برای مبارزه ب،حاضر

که امروزه انقالب پرولتری ( انقالب در شرف وقوع هاىحداکٽر خواسته
 تجمع و اعتصاب ، آزادی انجمنی،ترتسکی شعار. را ندارند) سوسياليستی است
 ميکرد که اين يک قدم در جهت ن گما وی. و نه چيز ديگریــرا به پيش کشيد 
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 پراودا که ، خودۀترتسکی در روزنام. باشد میمبارزه برای برقراری جمهوری 
 : نوشت١٩١١ نوامبر ٢٩رسيد در  در وين به چاپ می

 
 برقراری جمهوری شعار منظوره که مبارزه ب برای اين»  
 ۀ کارگران آگاه به تود، الزمست که شما، بخصوصی نشودۀ عدۀبرهن

 خودشان لزوم آزادی تشکل و ۀمردم ياد دهيد که چگونه در تجرب
 «. مبارزه برای اين خواست طبقاتی حياتی را درک کنند

 
 از نصيحت فعلی او مبنی بر اين است که کارگران اى اين خود نشانه

لنين در اشاره به . را نتيجه گيری نمايند آن" يک خوددموکراتمنطق "از بايستی 
در اينجا جمالت انقالبی به منظور پوشش و توجيه "اين شعار متذکر شد که 

کار برده شده ه  ب،نادرستی انحالل طلبی و پر کردن مغز کارگران با زباله
 ."است

 : لنين گفت،در پايان توصيف خود از ماهيت ترتسکی
 

 ،ممکن نيست بتوان با ترتسکی در مورد اصول بحٽ کرد» 
اما بحٽ با انحالل طلبان .  در اين مورد نظری نداردزيرا که وی ابدًا

 که خواستار باز هايک گروهی از بلشويک( متقاعد هاىو اتزويست
امکان پذير و ضروری ) بودند خواندن نمايندگان بلشويک از دوما می

ر پوشش اشتباهات هر دو ميکند نبايد با فردی که سعی د. باشد می
 افشاء اى سياستمدار دون پايهۀ بلکه بايد وی را به مٽاب،بحٽ کرد

 . ص،١٥ جلد ، چاپ روسی، کليات آٽار،لنين. ای. و (« .نمود
 )٣٠٤ ــ٣٠٣

 
 الهام يک فرد مرتد ضد انقالبی که ۀزه نيز بايستی ترتسکی را به مٽابوامر

 . افشا نمود،تبخش قتل رهبران انقالبی اس
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 فصل سيزدهم
 ترتسکی تاريخ نويس

 
 

 
 زيرا که وی هرگز ،ترتسکی بلشويسم را تحريف ميکند» 

نتوانسته است درک مشخصی در مورد نقش پرولتاريا در انقالب 
 تحريف وی ، بدتر از هر چيز،معهذا. بورژوازی روسيه داشته باشد

 کليات ،لنين. ای. و ( «.باشد میاز تاريخ انقالب بورژوازی روسيه 
 ).کيد از نويسندهًات) (١٥ . ص،١٥ جلد ، چاپ روسی،آٽار

 
  ترتسکی درصدد تحريف تاريخ آن بر،ٽرتر نمودن بلشويسمؤبه منظور م

 . بايستی به ذکر چند مٽال اکتفا کنيمًادمجد. آمده است
 شکل گرفت؟ ١٩١٧ قيام مسلحانه در روزهای اکتبر سال ۀچگونه ايد

 :را چنين بيان ميکند چگونگی آنترتسکی 
 

از ) از پتروگراد( قوا ۀکه دستور تخلي بالفاصله پس از اين» 
 .... ، شورای پتروگراد مخابره گرديدۀ اجرائيۀمرکز فرماندهی به کميت

 خود اهميت سياسی فراوانی ،مسلم شد که اين مسئله در تکامل آينده
. ه شکل گرفتن نمود قيام آغاز بۀ ايد،از همان لحظه. خواهد داشت

منظور .  وجود نداشتئیديگر نيازی به ايجاد يک سازمان شورا
 بعدی بدون شک معلوم گرديد و در همان اجالسيه ۀواقعی از کميت

 ۀئت مشاوري از ههاترتسکی گزارش خود را با بازخواستن بلشويک
 ــ کرنسکی تشکيل يافته بود به وسيلۀ که اى ئت مشاورهيه(پارلمان 
 مستقيم و آشکار برای کسب يک ۀزنده باد مبارز: "و با شعار) هنويسند

زنده " شعار ۀاين ترجم. خاتمه داد!" قدرت انقالبی در سراسر کشور
 ،لئون ترتسکی(« . به زبان قانونی شوراها بود" باد قيام مسلحانه

 )٩٢ ص ، جلد سوم،"تاريخ انقالب روسيه"
 

اين آن چيزی است که وی . ز شد وقيام مسلحانه آغاــترتسکی يک ندا داد 
 .ادعا ميکند

ترتسکی سپس ادامه داده و با فروتنی در مورد نقش خود در انقالب سخن 
 :ميگويد
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ترتسکی ... ترتسکی برخی تصميمات عمومی را فرموله کرد » 
 خود را به هوا برده و هاىجمعيت مشت. به صحبت کردن ادامه داد

ترتسکی در  ( «.ن را پذيرفتنمود و ترتسکی سوگند آنا موافقت می
 ).وردآ نجا از سوخانف منشويک نقل قول میيا

..... رديد تا وی اين مسئله را مورد بررسی قرار دهدگبه ترتسکی رجوع » 
ما ميکرد ه نصيحتی که او ب. زمان نقش عمده را بازی ميکرد ترتسکی در آن

 ).ميکندترتسکی از آنتانف نقل قول  («. محصول شعور انقالبی او بود
 ،رئيس جمهور". " ترتسکی تصحيح گرديدبه وسيلۀ " عملی ۀطرح نقش

 ....."چنين در حال نزديک شدن به اتوموبيل بود  هم،ترتسکی
 

رسد که شخص ديگری چون لنين نيز در انقالب وجود داشته  به نظر می
 لنين بسيار ۀن کنندييولی در نوشتجات ترتسکی و در مقايسه با وی نقش تع. است

ورد که به لنين آ از ترتسکی می استالين دو نقل. ناچيز ارزيابی شده است
 :برخورد نموده است

 
  مؤسسان دفع مجلسۀآيا ميخواهيد بدانيد که حزب ما چگونه در مورد مسئل

 :را دهيدفتصميم گيری نمود؟ به رفيق ترتسکی گوش 
 

 ،سسان را تار و مار کنيمؤالبته الزم است مجلس م: "لنين گفت» 
 "اما اس ارهای چپ چه ميشوند؟

او برای مشورت . معهذا ناتانسون سالخورده ما را بسيارتسلی داد
 :نزد ما آمد و در همان ابتدا گفت

 به وسيلۀ سسان را ؤ شايد الزم باشد مجلس م،کنيد مالحظه می"
 ".زور تار و مار کنيم
ا ولی آي. توان فرار کرد از حقيقت نمی! مرحبا: "لنين فرياد زد
 .کار راضی خواهند بود؟ کسان شما از اين

 در اين مورد ،ی از افراد ماضبع: "ناتانسون در جواب گفت
 «"... ولی فکر ميکنم در خاتمه همگی موافقت خواهند کرد،ندامتزلزل

 
 .ها نگارش توسط بعضیۀاينست شيو"
آيا ميخواهيد بدانيد که حزب در مورد شورای عالی جنگ چگونه تصميم "

 :فقط به رفيق ترتسکی گوش کنيدگرفت؟ 
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هر باری که من به مرکز فرماندهی سر ميزدم به والديمير » 
توانيم  بدون اشخاص متخصص و مجرب ما نمی: "ميگفتم) لنين(ايليچ 

 ".از اين مهلکه خالصی يابيم
فقط اگر اين . رسد  صحيح به نظر میاين مسئله ظاهرًا"ــ 

 ".اشخاص به ما خيانت نکنند
 ".ار برای هر پست يک فرمانده مقرر کنيمبگذ"ــ 
بهتر است برای هر پستی دو فرمانده مقرر : لنين در جواب گفت"
که ما دارای  اين.  تا آنها بر امور تسلط کامل داشته باشند،کنيم

 ." با تسلط کامل نيستيم واقعيت نداردئیهاکمونيست
  «.بدين ترتيب شورای عالی نظامی تشکيل گرديد"ــ 

 
 :نويسد که ترتسکی تاريخ می طوری  آناينست
 

 هزار و يکشب که لنين را بی هاىرفيق ترتسکی به اين افسانه» 
 ، انقالب اکتبر،ژوزف استالين ( «سازد چه نيازی دارد؟ اعتبار می

 )٩٣ . ص، ١٩٢٤ نوامبر ٢٦ ،ترتسکيسم يا لنينيسم
 

. ستفعاليت ترتسکی نهفته ا  زندگی وۀجواب به اين پرسش در مجموع
يک که به دموکرات  ــلف تئوری انقالب بورژواؤکه ٽابت کند که خود م برای اين

 است ترتسکی شرح زيرين را در مورد تاريخ ،انقالب سوسياليستی گذار ميکند
 :بلشويسم ميدهد

 
 حکومت مطلقه ۀ حزب بلشويک مبارزه بر علي١٩٠٥از سال » 

ادامه داده " هقانان ديکتاتوری پرولتاريا و ددموکراسی"را با شعار 
 تئوريک آن از لنين سرچشمه ۀچنين ريش اين شعار و هم. است
 پلخانف که ،ن آنهاي و تئوريسهادر مخالفت با منشويک. گيرد می

ی بدون ئنظر غلط امکان حصول انقالب بورژوا"مصرانه مخالف 
 لنين نظر داشت که بورژوازی روسيه ديگر ،بودند" وجود بورژوازی

فقط پرولتاريا در وحدت . نقالب خود را رهبری کندتوانست ا نمی
 حکومت ۀيک را بر عليدموکراتتوانند انقالب  نزديک با دهقانان می

 ، پيروزی اين وحدت،در نظر لنين. اران به پيش برددمطلقه و زمين
وجود آورد که نه تنها مطابق با ه يک را بدموکراتبايد ديکتاتوری 

 زيرا که ،باشد می بلکه مخالف آن نيز باشد میديکتاتوری پرولتاريا ن
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ش فقط تميز ا سوسياليستی نبوده بلکه مسئلهۀ آن ايجاد جامعۀمسئل
 .باشد می قرون وسطی اوژياس ۀ چون و چرای طويلیکردن ب
 هژمونی پرولتاريا در ، معروف و حتی رسمیۀبنابراين نظري"

ران که حزب کارگ تواند چيز ديگری جز اين يک نمیدموکراتانقالب 
له و روش ي بهترين وس، سياسی خود به دهقانان کمک کردهۀبا اسلح

 فئودالی را به آنها نشان داده و به آنها نشان دهند که ۀخرد کردن جامع
صحبت  ،در هر صورت. کار برنده  را بهاچگونه اين ابزار و روش

ش رهبری پرولتاريا در انقالب بورژوازی به هيچ وجه به معنی قاز ن
 که پرولتاريا از قيام دهقانان استفاده کرده تا با پشتيبانی خود اين نيست
 گذار مستقيم به جامعه سوسياليستی را ، تاريخی خود يعنیۀاز آن وظيف

هژمونی پرولتاريا در انقالب  .در دستور کار روز قرار دهد
يک با صراحت از ديکتاتوری پرولتاريا مجزا بوده و از نظر دموکرات

 با اين ٥٠١٩ز ئيحزب بلشويک از پا. باشد میف آن تئوريک نيز مخال
لئون ) ( نويسندهــکيد از ماست أت ( «. يافته استتيب ترهاايده

 )٣١٥ ــ٣١٤ . ص،١ جلد ، تاريخ انقالب روسيه،ترتسکی
 

 ها بلشويک، ١٩١٧خواهد باور کنيم که تا پيش از سال  ترتسکی از ما می
يک دموکرات ــی آنان در انقالب بورژوا هرگز به پرولتاريا نياموختند که هژمون

کار رود تا گذار مستقيم به انقالب سوسياليستی در دستور روز ه بايستی ب می
 انقالب ۀ گذار بالفاصلۀاين ادعا را با نقل قولی که ما از لنين دربار. قرار گيرد

ه اين مقايس. وريم مقايسه کنيدآ يک به انقالب سوسياليستی میدموکرات ــبورژوا 
 :ويژه در مورد نقل قول زيرين در نظر بگيريده را ب

 
 درست بر حسب مقدار ،يکدموکراتبالفاصله پس از انقالب » 

 گذار به انقالب ، و آگاهشکل توان پرولتاريای مت،توان نيروی خود
 دهقانان را ۀما با تمام قدرت خود کلي.... سوسياليستی را آغاز ميکنيم

 ،که ما  تا اين،يک را پيش بردهدموکراتکمک خواهيم کرد تا انقالب 
 نوين و ۀ و هر چه زودتر به وظيفتر راحتحزب پرولتاريا بتوانيم 

  «.واالتر خود يعنی گذار به انقالب سوسياليستی بپردازيم
 

وی در . لنين در بيان استهزا آميز خود از روش ترتسکی هميشه ٽابت بود
او در مورد . گفت ی سخن میفراکسيون ترتسک" سياست آوانتوريستی"مورد 

دارد که ترتسکی نظر  گويد وبيان می ترتسکی سخن می" خيانت زيرکانه"
 .شناخت  ترتسکی خود را خوب می،لنين. خود منصوب ميکنده ديگران را ب
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 ، تاريخ لنينيسمــترتسکی به منظور کمک به بورژوازی و باال بردن خود 
 .ر جهان را تحريف ميکندترين دست آورد پرولتاری سراس تاريخ بزرگ

 
  *  *   * 

 
و " اين ترتسکی پست" مانيولسکی در پلنوم سيزدهم کمينترن ۀطبق گفت

 ۀترين رهبر زند دانند که بزرگ  خود میۀ ويژۀهمراهان همه رنگش وظيف
 چيزيست  تجسماستالين.  عبٽیولی بس.  استالين را تحريف و بد نام کنند،انقالب

 يعنی انقالب پرولتری تحت رهبری ، نفرت دارددًاکه بورژوازی از آن شدي
 بلشويزه ، در اتحاد جماهير شورویم تکميل ساختمان سوسياليس،کمونيستی

 بی امان به منظور ۀ مبارز،اریدکردن احزاب کمونيستی در کشورهای سرمايه
 نيروهای به وسيلۀ اری د سرمايه عليۀ مجددۀ حمل،خط مشی صحيح لنينی

 و  کشورهای مستعمره ستمديدههاى و ورود خلق، جهانیۀبه در جئیپرولتاريا
 . جهانیۀنيمه مستعمره در اين جبه

 پافشاری وی ، آهنين اوۀ اراد،اگر چيزی در مورد استالين شناخته شده است
 که آتش شور و هيجان باشد می وی آور  و قدرت تحرک،هادر پيشبرد برنامه

 ۀاما به تحريف کنند.  شعله ور ميسازد انسانهاانقالبی و خالق را در قلب ميليون
 :تاريخ گوش کنيد که چگونه استالين را توصيف ميکند

 
 روبرو ميشود هميشه عقب نشينی اىکه با مسئله استالين زمانی» 
ه  بلکه ب،منفا البته نه بخاطر عدم وجود شخصيت همانند کــميکند 

 مشکوک  محافظه کاری،علت تنگی افق ديد و عدم وجود ابتکار خالق
طرز اورگانيکی او را مجبور ميکند در لحظات حساس ه  بتقريبًااو 

تصميم گيری و اختالف نظرهای فاحش به کنج تاريکی عقب نشينی 
 منتظر مانده و در صورت امکان خود را در مقابل نتايج حاصله ،کرده

 ، جلد سوم،"تاريخ انقالب روسيه "،لئون ترتسکی ( «.محفوظ بدارد
 ).١٦٤ .ص

 
 انقالب کبير را رهبری کرد کسی است که ،که همراه با لنيناى زمندهر

ش ا عمليات نظامیهاىاستراتژيست کبيری که نقشه". هميشه عقب نشينی ميکند"
با قاطعيت کامل اجرا شد و پيروزی حتمی  طور سريع وه  داخلی بهاىدر جنگ

 را حاصل  چند صد ميلی جنوب روسيهۀبر نيروهای سفيد ژنرال دنيکين در جبه
به کنج تاريکی عقب " در لحظات حساس تصميم گيری "، کسی است که،شده

 بس عظيم و در مقياس بی سابقه اى پروژه، پنجسالهۀلف برنامؤم. نشينی ميکند
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کار انداخته تا يک ششم سطح جهان را بر طبق ه  ميليون انسان را ب١٦٠که 
عدم وجود تفکر " کسی است که از ، اجتماعی بخصوصی نوسازی کنندۀنقش

 که جنگ طبقاتی بزرگی يعنی اىانقالبی حرفه. برد در خود رنج می" خالق
 ، يک طبقه در انقالب به پيروزی رسانيدۀ را به مٽابهاهمان بر چيدن کوالک

ممکن " در مقابل نتايج"تا خود را " صبر کند"همانند کسی که دوست دارد 
 ۀه هميشه بر عليک رهبر جسوری.  مجسم گرديده است،محفوظ بدارد
 کسی که فرصت طلبی مخفيانه را هر ، ايدئولوژيکی کردهۀ مبارزهااپورتونيست

ه که در مراحل اوليه ب  کسی،چند هم که ماهرانه مخفی گرديده باشد آشکار کرده
 ــمحور تجمع عناصر غير "روشنی نشان داد که اپوزيسيون ترتسکيست 

ديکتاتوری پرولتاريا را نابود  عناصری که سعی خواهند داشت تا ،پرولتری
.  توصيف شده است،که قدرت تصميم گيری ندارد  به کسی،خواهد شد" گردانند
 عملی ۀکه شيو  کسی، اقليت در اتحاد جماهير شورویهاى زندگی مليتۀسازند

را طرح ريزی کرده و ساختمان سوسياليسم را برای ملی راه حل لنينيستی مسئله 
صد ملتی که در   و فرهنگ همه جانبه در ميان يکايجاد زندگی غنی پر جال

 آداب و رسوم متفاوت بوده ولی در کار مشترک ، تاريخ، زبان،تکامل اقتصادی
 کسی است که ، را رهبری کردهباشند می تابناک متحد اىجهت ساختمان آينده

رهبر جهانی که هر پيشنهادش به حزبی . فشارد می" تنگی افق ديد"گريبانش را 
 روشن و موزون بوده و راه را برای ، صحيحاىنترن در هر مسئلهدر کمي

 فردی با خصلت ۀ به مٽاب،تر نشان ميدهد  جديدتر و قاطعمبارزۀ طبقاتی
 .گردد توصيف می" محافظه کاری و مشکوک"

 .زديا که ترتسکی در نوشتن تاريخ بدان دست می اىاينست آن شيوه
آيا . روف را به قتل رساند کي،واليفيکهدف از اين همه تهمت چيست؟ ن

 اکنون آگاهانه در جهت ايجاد شرايط روانی مناسبی حرکت هاترتسکيست
دام آن افتد و در صدد قتل ه  ديگر بئیکنند تا باالخره يک شخص ماليخوليا می

 استالين برآيد؟ 
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 فصل چهاردهم
 خطر ترتسکيسم

 
 

  
 ".ت بلند صحبت کردن را نداردأدر روسيه کسی جر"» 
 پوشاک و خوراک بد ،کارگران روسی دارای مساکن بد"
 ، بدی وضع تغذيه و شرايط بهداشتی بدۀدر نتيج. باشند می

 ." مسری در ميان آنان شيوع يافته استهاىبيماری
 ، سودمندهاى مزيتمخصوصًا زيبای ادعا شده و ۀدر عوض آيند

  هشت ساعت کار درۀطور رسمی اجازه کارگران صنايع سنگين ب
 سپاه های ضربتی ــکف آورده اند ه روز و دو ساعت اضافه کار را ب

کارهای سنگين اشتغال ه  متمادی بهاىکه ساعت کارگرانی(کار 
 کمبود مواد الزم و ابزار دائمًا در شرايطی که ،) مترجمــورزند  می

 و ،ندا از کار افتادهدائمًا ها و دستگاهها ماشين،گردد کار احساس می
کار ه  بــ از گرمای الزم و هوای سالم برخوردار نيستند اه کارگاهکار

  «.باشند میمشغول 
 

و کشاورزی دسته جمعی در مقياس " هانابودی کوالک"سيستم » 
 روسيه را از کشوری که دارای کشاورزی در حال توسعه ،وسيع
 هاىدر عوض مزيت. بود به کشوری مملو از بدبختی کشيده است می

ه  خالقيت کار دسته جمعی و بۀبايستی در نتيج  شده که میهقول داد
 ، کشاورزی در مقياس وسيع حاصل گرددهاىکار گماردن ماشين

کار سخت و . ندادهقانان نيز کماکان فلک زده و بی چيز باقی مانده
اجباری در مزارع اشتراکی شرايطی را ايجاد کرده است که دهقانان 

  «.ا توليد نمايند ر خودتوانند محصوالت مورد نياز ديگر نمی
 

 هانويسندگان اين جمالت چه کسانی هستند؟ آيا اينان از اردوگاه ترتسکيست
ه ب.  دارندهاند؟ اين جمالت شباهت زيادی به نظرات ترتسکيستابرخاست کرده

 پايمال شدن ،در روسيه" بوروکراتيسم "ۀياد داشته باشيد که ترتسکی دربار
آيا . نوشت چه می" رژيم استالينی"ت  و عدم وجود حقوق اوليه تحدموکراسی

" ت بلند صحبت کردن را نداردأدر روسيه کسی جر"اين جمالت به اين گفته که 
 شباهت ندارند؟
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به خاطر داشته باشيد که ترتسکی در . و حال در مورد شرايط اقتصادی
 :مورد شرايط کارگران چه نوشت

 
 ،دی اقتصادی بدون در نظر گرفتن امکانات ماهاىبرنامه» 

بار غير انسانی عظيمی بر پشت کارگران . گردند طرح ريزی می
 مجموع اين دو ، کار اجباریۀاضافه بدی غذا ب....گردد خالی می

ن را نيز از اشرايط کافيست تا ابزار کار را از ميان برده و توليد کنندگ
.... تواند حتی به چشمان خود اعتماد کند انسان نمی..... رمق بياندازد

 موجب بی عالقگی انسان به محيط  اعصابکم و خستگیغذای 
 ئی کهنه بلکه آنهاهاىدر نتيجه نه تنها کارخانه. گردد اطراف خود می

ند با سرعت شديد به ا با آخرين متد و تکنولوژی ساخته شدهکه جديدًا
 خطريکه اقتصاد شوروی را ،لئون ترتسکی ( «.حالتی دچار ميشوند

 )٢١ . ص،تهديد ميکند
 

 : شرايط دهقانان نوشته استۀچه که ترتسکی دربار نست آنو اي
 

 بدون در ،جديت بيش از حد در مورد کلکتيو نمودن کشاورزی» 
 در ،ئی اقتصادی و فرهنگی در اقتصاد روستاهاىنظر گرفتن قابليت

 کاال ، کوچک کنندۀ توليدۀانگيز. واقع نتايج مخربی به بار خواهد آورد
 از ، اقتصادی باالتری بدهدۀبتواند به آنها انگيزکه  را مدتها قبل از اين

 در ،ش گرفته ميشودافشار اداری که در صنايع رمق. ميان برده است
صد در .... يدآ  بی قدرت از آب درمیکامًال ئی اقتصاد روستاۀزمين

صد کشاورزی کلکتيو به صد در صد رشد علف هرز در مزارع مبدل 
 )٢٣ .ص،همانجا ( «.گرديده است

 
 اول اين بخش هاى و نقل قولباالا هيچ فرق اساسی ميان دو نقل قول آي

ی ابينش يکی است و محتو. وجود دارد؟ مشکل بتوان بين آنها تفاوتی پيدا نمود
فاشيست  که اىليکن چهار نقل قول اول از مجله. باشد می نيز يکی هانقل قول
دد آورده شده گر زبان روسی چاپ میه  نام دارد و در اياالت متحده بروسی
.  در اياالت کاناديکت توسط شخصی بنام الف،اين مجله در پوتنام. (است

 )ونسياتسکی چاپ ميشود
يک زبان ه  لئون ترتسکی ب،روسی و رهبر پيشين انقالب کبيرهاى فاشيست
 .سخن ميگويند
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 به نام هارسد که فاشيست چه فرقی ميان آنها وجود دارد؟ به نظر می
 که ترتسکی به نام کارگران و حبت ميکنند در حالیديکتاتوری سرمايه ص
 هم ادعا ميکنند که به نام توده هاليکن فاشيست. گويد دهقانان روس سخن می

يشان خود را پشتيبان ستمديگان و استٽمار شدگان هادر نوشته. کنند صحبت می
 به ها بلشويک، ستمگران و استٽمار کنندگان،در نظر اينان. وانمود ميکنند

آنها . کنند  صحبت میدموکراسی نيز به نام هافاشيست. باشند میی استالين رهبر
آزادی حق "آنها فقط خواهان . حتی ادعا ميکنند که با شوراها مخالفتی ندارند

 ــ باشند می" درون شوراهاه ی بدون دخالت و حق انتخاب افراد غير حزبی بأر
 .  استها ترتسکيستۀاين نيز همان خواست

کنيم  ؟ ما گمان نمیباشد می زحمتکش روس هاى دوست تودههاآيا فاشيست
 زحمتکش روس هاىآيا ترتسکی دوست توده. فرد عاقلی چنين فکر کند

 ليکن حقيقت اين است که عقايد ترتسکی با ، چنين فکر ميکنندها؟ بعضیباشد می
سازد تا به مقاصد  چنان مطابقت ميکند که انسان را مجبور می  آنهافاشيست
 اين است هات و ترتسکيسهافرق ميان فاشيست. ترتسکی مشکوک گردداصلی 

گردد در   به سادگی توسط هر انسان متفکری فاش میهاکه رياکاری فاشيست
سادگی آشکار نميشود زيرا که با جمالت ه  بهاکه رياکاری ترتسکيست حالی

 .نيز پوشانده شده است" لنينيستی" وحتی ،"مارکسيستی"، "انقالبی"
 .تسکيسم در اين نهفته استخطر تر

 پرولتاريای سراسر جهان يک پيروزی بزرگی ١٩١٧در اکتبر سال 
انقالب بلشويکی بوقوع پيوست که ديکتاتوری پرولتاريا را : نصيبش گرديد
 سال است که ديکتاتوری پرولتاريا در کشور عظيمی ١٧بيش از . برقرار کرد

ش را در تحت رژيم سابق شد خواب  که حتی نمیئیهاپيروزی. حکومت ميکند
پيشرفت . ندادست آمدهه  نسبتا کوتاهی پس از جنگ داخلی بۀ در فاصل،ديد

صنعت در اتحاد جماهير شوروی که از لحاظ صنايع سنگين فلزی در اروپا اول 
 شکل داده و تغيير در حقيقت اين سرزمين پهناور را ،باشد می  دومو در جهان

پيشرفت . وجود آورده استه  را برای آن بتری امکانات هر چه بيشتر و بزرگ
 ۀ توليد عقب ماندۀ کشور را از بيست ميليون مالکيت کوچک و شيو،کشاورزی

 توليد کشاورزی کلکتيو در مقياس ۀدهقانی به کشوری دارای مدرن ترين شيو
 و مواد خام را در اتحاد جماهير ئی توليد مواد غذاهاىوسيع مبدل نمود و پايه

 کرده و اين کشور را از قيد ناماليمات طبيعی از جمله شرايط شوروی مستحکم
 فرهنگ که در بسياری جوانب از هر ۀترين درج عالی. آب و هوا رها ساخت

 ،باشد میاری ديده شده است غنی تر د سرمايهۀچه که در کشورهای پيشرفت آن
 .دست آمده استه در کشور اتحاد شوروی ب
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 صاحبان پيشين ٽروت ۀ مبارزه بر علي،ه عظيم بدون مبارزهاىاين موفقيت
 مبارزه ،ناارد نيروهای سفيد مالکين و سرمايهۀمبارزه بر علي. حاصل نگشت

درون ه  دشمنانی که بۀ مبارزه بر علي، تجاوز کارهاى ارتش امپرياليستۀبر علي
تمام شئون زندگی شوراها رخنه کرده و در صدد خرابکاری و انهدام کشور 

 ۀ مبارز بر علي،ها استٽمار گران ده يعنی کوالکۀه بر علي مبارز،بودند می
 مبارزه بر ،کردند روشنفکران خرابکاری که در مقابل حکومت مقاومت می

  عدم معلومات فنی و عدم وجود کارگران تعليم ديده و، کمبود در امر توليدۀعلي
 ،قديمی عادات ۀ مبارزه علي، عقب ماندگی دهقانانۀ مبارزه بر علي،با معلومات
 عناصر مضر ۀ مبارزه بر علي، بدبينی و خرافات،ئی قرون وسطاۀرسوم کهن

را تهديد و در نتيجه از پيشرفت  خارجی در درون حزب کمونيست که وحدت آن
 .کردند انقالب جلوگيری می

 تمام اين  ،س آنأ با لنين و سپس استالين در ر،تحت رهبری حزب بلشويک
 اساس سوسياليسم ،دست آمدهه زات پيروزی ب در اغلب مبار،مشکالت حل شده

زحمتکشان اتحاد جماهير .  به پايان رسيده استتقريبًاريخته شده و ساختمان آن 
 ، وفورۀ مرحل،گردند  جديدی از زندگی اجتماعی میۀشوروی وارد مرحل

 .زندگی زيبا و باشکوهفرهنگ عالی، 
دی و در خدمت  اقتصادی اگر اساسی برای توليد نعم ماهاىاين پيشرفت

 برای ارتقاء اىنباشد پس برای چيست؟ اگر اين پيشرفت فرهنگی وسيلهها توده
ه  شوروی نيست پس برای چيست؟ اگر کل سيستم بۀ انسانيت در جامعۀدرج

تر نيست پس برای   هر چه عظيمهاىخاطر باز نمودن شاهراه ترقی و پيشرفت
 چيست؟
اری ددر دنيای سرمايه را با افول صنعت و کشاورزی هاپيشرفتن اي

 آتش ها گندم، مزارع پنبه و گندم از بين رفته، بسته شدهها کارخانه،مقايسه کنيد
 ميليون کارگر به اين بدبختی و اهده  و، ريخته شدهها شير به رودخانه،زده شده

 کودکان محتاج ، هزاران هزار رهسپار ديار فانی گشته،گرسنگی روانه شده
 متوقف ها مدارس و دانشکده،جوان سرگردان گشته دختران و پسران ،مانده

 و متخصصين عاليرتبه و هنرمندان به بيکاری ها معلمين و تکنيسين،گرديده
دستاوردهای کشور شوروی را . باشند میدچار گشته و قادر به ايجاد فرهنگ ن

 ــ امکانات انسانی مقايسه کنيد ، استعداد بشری،با اين همه اتالف نيروی انسانی
 .هميت اتحاد شوروی به روشنی نمايان خواهد شدو ا

. باشد میاتحاد جماهير شوروی راهنمای رنجبران واستٽمار شدگان جهان 
اتحاد شوروی ستم . اتحاد شوروی استٽمار انسان از انسان را از ميان برده است

اتحاد .  مستعمرات و نيمه مستعمرات را از ريشه برکنده است، ملیهاىبر اقليت
 و باشد می از کشور را که محل سکنی مردم غير روس ئیهاآن قسمتشوروی 
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 متنوعی از آزادی ملی هاىمدند به بوستانآ شمار میه  مظهر ستم ملی بًاسابق
 ــکه در آن فرهنگ ملی شکوفا ميگردد  ئیها سرزمين،مبدل نموده است

را مناطق عقب مانده . باشد میی پرولتری افرهنگی که در فرم ملی و در محتو
 .پيشرفت داده و به سطح مناطق پيشرفته رسانيده است

 يک کشور نمونه ۀ اتحاد شوروی به مٽابه سراسر جهان بۀ ستمديدهاىخلق
اتحاد شوروی . نگرند  می،و سرزمينی که به آمال آنان جامه عمل پوشانيده شده

اری و ستم ملی را از ميان دنشان ميدهد که چگونه ميتوان بردگی سرمايه
 يک حزب نمونه و ۀحزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی به مٽاب. تبرداش

 کشورها بايستی متشکل ۀبرجسته نشان ميدهد که چگونه احزاب پرولتری در کلي
 و طبقۀ کارگر خود را به منظور رسيدن به پيروزی ۀشده و چطور بايد مبارز

ست که  اازمانیانترناسيونال کمونيستی س. ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا ادامه دهند
آنان را به يک حزب بلشويکی جهانی، تمام احزاب کمونيست را متحد کرده و 

حتی يک گروه .سازد که رهبری انقالب جهانی را در دست دارد، مبدل می
    ستمديدۀ جهان وجود ندارند که تحت تأثيرهاى انقالبی از کارگران و مليت

يک تبلور از . گرفته باشد چون کشور اتحاد شوروی قرار ناى برجستهۀنمون
 وجود احزاب کمونيست ۀ جهان ديده نميشود که در نتيجۀ ستمديدهاى خلقۀمبارز

اتحاد . تر نگرديده باشد تر و قاطع  آگاه،و انترناسيونال کمونيستی ارتقاء نيافته
 حزب کمونيست اتحاد شوروی را نابود ،شوروی را از صحنه سياسی برداريد

ترين شکست استٽمار شدگان   بزرگــمونيستی را خرد کنيد  انترناسيونال ک،کنيد
 .همراه خواهيد داشته ترين پيروزی استٽمار کنندگان را با خود ب و بزرگ

به . اری از اتحاد شوروی نفرت دارددبه همين علت است که جهان سرمايه
 جهان امپرياليستی همواره در صدد توطئه بر هاىهمين علت است که قدرت

 جنگ ونابودی دائمًابه همين علت است که آنان . دنباش مید شوروی  اتحاۀعلي
. ندسشنا آنان دشمن خود را خوب می. بينند اتحاد جماهير شوروی را تدارک می

 آنان را تهديد ميکند به خوبی  وجود آنان و خودۀآنان خطری را که سيطر
 ،را خرد خود  مورد نفرتند که ديکتاتوری پرولتریاآنان مصمم. شناسند می

 .را از بيخ و بن برکنند  نابود کرده  و آن،ويران
 و دشمن تمام ستمديدگان طبقۀ کارگرکه به آنان کمک کند دشمن  کسی

 .باشند می به اين اردوگاه متعلق هاترتسکی وترتسکيست. باشد میجهان 
 با ترتسکی ه،کنند ک فکر می" خود بين"برخی روشنفکران دل نازک و 

 اين ترتسکی ،فراموش ميکنند" انصاف"اين مدعيان . شده استرفتار منصفانه ن
اين . داد  از خود نشان نمیاىبود که نسبت به اتحاد شوروی رفتار منصفانه

ترتسکی بود که هرگز نسبت به کارگران روس و حزب کمونيست آنان انصاف 
اين ترتسکی بود که هرگز رفتاری صادقانه و منصفانه از خود . به خرج نميداد
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ترتسکی . زيديا نشان نداد و همواره به پاپوش دوختن و توطئه چيدن دست می
 حزب و در نتيجه ۀ بر علي، سياسی آن بودۀ و ادارکميتۀ مرکزیزمانی که عضو 

باالخره زمانی حزب .  اتحاد شوروی و حکومت پرولتاريا توطئه ميکردۀبر علي
 خائن نسبت به کمونيست مجبور به اخراج ترتسکی شد که وی ديگر به يک

 .انقالب مبدل گرديده بود
 .درخشد مهر خيانت يک مرتد بر پيشانی ترتسکی می

 ادبی ترتسکی هاىيد از زرق و برق نوشتهآ روشنفکرانی که به نظر می
 وی هاى فعاليتۀند بايستی اندکی به اين نکته توجه کنند که نتيجامدهوش گرديده

 ــ درون حزبی باشد دموکراسیظهر بايستی م ترتسکی می.  چه بوده استواقعًا
که مسئله بر سر   ليکن هنگامیــ  ادعا ميکنددائمًااين چيزيست که خود وی 

خواست آنان را   ترتسکی می، کارگری اتحاد جماهير شوروی بودهاىاتحاديه
 بوروکراتيک که از باال کنترل ميشوند مبدل ًا صرفهاىيک سری دستگاهه ب

 ها پيشنهاد نمود که ضروری است در اتحاديهبرای اين منظور وی سازد و
. سختی داد" گوشمالی"بايستی  آنها را  انجام گيرد و می" خانه تکانی شديدی"

 ــ باشد  به طرز سريعبايستی مظهر صنعتی نمودن اتحاد شوروی ترتسکی می
 ــ مخربی را هم پيشنهاد نمود اساسًابرای اين منظور وی اقدامات ناصحيح و 

 صنعتی کردن ۀکه تحت رهبری حزب کمونيست و استالين برنام یليکن زمان
 وی ميخواهد که اجرای برنامه ، مينمايداىقابل مالحظههاى کشور پيشرفت

ترتسکی . نمايد در اين امر شکوه می" گردن شکن"متوقف گشته و از سرعت 
  هر چند که اين برنامهــبايستی مظهر کلکتيو نمودن مالکيت دهقانان باشد  می

 ۀگرديد موجب تخريب رابط  روشی که اگر اتخاذ می،توسط زور انجام گيرد
بين کارگران و دهقانان فقير و ميانه حال گشته و در نتيجه انقالب را با شکست 

 کلکتيو نمودن مالکيت دهقانان ۀکه باالخره برنام  ليکن زمانیــمواجه مينمود 
اغان کردن اوضاع کشاورزی  دۀرا به مٽاب  ترتسکی آن، سريع نمودهاىپيشرفت

يکی از " انقالبی افراطی"ترتسکی قرار است يک . و دهقانان تقبيح ميکند
 که منظور ترتسکی از اين الفاظ يک کمونيست بهتر ــعناصر اپوزيسيون چپ 

وی فقط به منظور يک هدف هاى  ليکن فعاليت، باشدــ است هااز ساير کمونيست
ضعيف نمودن و در نتيجه منهدم ساختن حزب  خرد و ت،لگد مال کردن: باشد می

گونه سخنی از ساختمان  حزبی که بدون آن هيچ  ،کمونيست اتحاد شوروی
ترتسکی قرار است مخالف . تواند در ميان باشد سوسياليسم و اتحاد شوروی نمی

که   خطریــ دولت باشد هاىدر حزب و در ارگان" بوروکراتيسم"سرسخت 
کوشند و  وی با آن مبارزه کرده و در رفع آن می دولت شورهاىحزب و ارگان

ليکن  دهد ــ تر جلوه می ، آن را يک ميليون مرتبه بزرگ يعنی ترتسکی،او
 کوچکی هستند که دار و دستهرا که خود ترتسکی سازمان ميدهد  ئیهاجريان
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 ، مرتدانی بی لياقت ولی بسيار جاه طلب، ناراضیىها بوروکراتۀدربرگيرند
 ،که قادر به کسب رهبری احزاب کمونيست واقعی نبودهاى هافراد واخورد

اری مسموم گرديده و دموجوداتی هستند که توسط خصائل سياستمدارن سرمايه
ترتسکی قرار است از مشی و .  زحمتکش ندارندهاىهيچ کاری با توده

 انترناسيونال کمونيستی و احزاب کمونيستی در کشورهای مختلف هاىسياست
 انترناسيونال کمونيستی و ،که خود اعتراف ميکند  چنان،يراناراضی باشد ز

که   ليکن هر زمانی، کافی راديکال نيستندۀاحزاب کمونيستی برای او به انداز
 ، با ايمان،پيروان ترتسکی به هر نوع فعاليتی در بين کارگران دست يازيدند

م صداقت و فرمانبرداری خاصی پای خود را جای پای عناصری چون ويليا
ترتسکی .  جان لوئيس و ساير گمراه کنندگان کارگری ميگذارند، ميتووال،گرين
 وی انترناسيونال ؛ متحد باشدۀبايستی يکی از مدافعين سرسخت جبه می

 متحد ۀسازد که انقالب آلمان را با ندادن پيشنهاد يک جبه کمونيستی را متهم می
 خود ترتسکی بنا هاىپردازی دروغ ۀ البته اين اتهام بر پايــدچار شکست نمود 

 همانند ، متحد در شرف تشکيل استۀکه يک جبه  ليکن  زمانیــشده است 
 دستجات ترتسکی ــ که درفرانسه و اياالت متحده ايجاد گرديده است اىجبهه
کوشند چوب   ملحق شده و بدين ترتيب میها واحد به رفرميستۀ جبهۀعلي بر

ترتسکی قرار .  مشترک بگذارندۀ مبارزالی چرخ اتحاد کارگران به منظور يک
طوری که خود  است از انترناسيونال کمونيستی ناراضی باشد زيرا همان

 ــراند   سرعت کافی به پيش نمیاگويد انترناسيونال کمونيستی انقالب را ب می
ليکن خود وی در حال تشکيل چيزی ناقص و مفلوک چون انترناسيونال چهارم 

ه برای انقالب سوسياليستی است بلکه هدفش مبارزه به است که هدفش نه مبارز
. باشد می استٽمار و ستم ۀم ادامئي بورژوازی يا بهتر بگودموکراسیخاطر کسب 

که بيشتر عمر خود را با ترتسکی مبارزه  کسیــ ترتسکی خود را با نام لنين 
 عقايد  وی الف ميزند که،پوشاند  میــ توافق نداشت تمامًانمود و هرگز با او 
 ليکن ترتسکی اين کارها را به منظور لجن پاشيدن به ،لنين را به پيش ميبرد

 هاىکه توده  راه لنين و کسیۀ کبيری که در دوران کنونی ادامه دهندۀنابغ
 يعنی ،زحمتکش شوروی را از يک پيروزی به پيروزی ديگر رهبری ميکند

 .  انجام ميدهد،ژوزف استالين
 يک اختالف نظر با يک و يا  ترتسکيسم صرفًانگذار کسی گمان کند که

 تبليغات که ترتسکيسم صرفًا  و يا اين،باشد می دولت شوروی هاىبرخی سياست
برد ليکن اين  را به کار می" سالح انتقاد" تبليغاتی ۀ ترتسکيسم اسلحمسلمًا. است

و کوشش جهت سرنگونی " انتقاد با اسلحه"امر فقط به منظور دست يافتن به 
ست ااى  نمونه فقطقتل کيروف. باشد میتم شوروی با زور نيروهای مسلح سيس
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هم   و آن،باشد میکه ترتسکيسم خواهان دست يازيدن به آن اى از روش مبارزه
 .تر و سطوحی باالتر در مقياس بس وسيع

 مبارزه است که کوشش ميشود هاىچنين روش" ابداع" به منظور دقيقًا
اتحاد "ترتسکی در کتاب خود موسوم به .  گرددتشکيل" انترناسيونال چهارم"

 ، چاپ انگليسی، نيويورک،رئيمطبوعات پيون" (شوروی و انترناسيونال چهارم
 :پرسد می) ١٩٣٤
 

از ميان " مسالمت آميز"آيا ممکن است بوروکراسی را از راه » 
البته ترتسکی .  ميدهد منفی استسئوال به اين  کهوی پاسخی را" برد؟

گويد که آرزوی نابودی اتحاد شوروی را در سر   نمیوجه به هيچ
 ۀيعنی دربار" بوروکراسی "ۀ فقط دربارهاترتسکيست. پروراند می

ليکن از .  دولت شوروی الف ميزنندهاىحزب کمونيست و ارگان
 ، از بين بروندهاکه اين ارگان  روشن است زمانیکامًالهمان آغاز 

برای جامه عمل . استسيستم اتحاد شوروی نيز سرنگون گرديده 
او . بيند  ترتسکی تشکيل حزب را ضروری می،پوشانيدن به اين امر

 تاريخی ايجاد حزبی انقالبی در اتحاد ۀترين وظيف اساسی: "گويد می
شوروی از ميان عناصر سالم حزب قديم و از ميان جوانان 

 )٢٤ .ص، همانجا (« ".باشد می
 

" عناصر سالم"ند و قرار است از ميخوا"انقالبی"اين حزبی را که ترتسکی 
مملو از "و " انقالبی " خود راکه هيتلر نيز حزب  طوری  همان،تشکيل گردد

نه توسط  ليکن باشد می موظف به کسب قدرت ،ميخواند" شور و نيروی آلمانی
 : ترتسکی ميگويد دولت شورویهاىتشکيالت حزب کمونيست موجود با ارگان

 
ير بچگانه خواهد بود اگر بخواهيم  چند سال اخۀبعد از تجرب»  

 يک به وسيلۀ توان  ی را میتتصور کنيم که بوروکراسی استالينيس
 ۀ هيچ وسيل ــ)٢٤ .ص. ( از ميان برد، حزبی يا دولت شورویۀکنگر

 ۀباقی نمانده است که توسط آن بتوان دار و دست" قانونی"عادی و 
 ) ٢٥ .ص ( «.حاکم را از کار بر کنار کرد

 
ترتسکی تز خود را . برکناری سازمان و قدرت ديکتاتوری پرولتاريايعنی 
 : ادامه داده و ميگويدصريحًا
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 ــسازمان دولت پرولتاريا و کلکتيو دهقانی (بوروکراسی » 
 مجبور ساخت که قدرت را زور به وسيلۀ توان فقط  را می) نويسنده

قالبی و توطئه گران ضد ان(دست پيشاهنگان پرولتری ه رها کرده و ب
کيد از أ ت، ٢٥ .ص ( «.بسپارد)  نويسندهــاليف و نيکی، مثلقاتلين

 )ترتسکی
 

آيا ترتسکی يک جنگ داخلی را در نظر دارد؟ ترتسکی ترجيح ميدهد بر 
 تصويری از ۀوی ترجيح ميدهد که پيروان خود را با ارائ. آن نام ديگری بگذارد

دم "رآورد تا اين حد که د هيجان شرايط مبنی بر مقتدر نشان دادن آنان به شور و
 ليکن در عين ــ" در هوا معلق خواهد ماند) حزب و دولت(و دستگاه استالينيستی 

) دستگاه دولت(اگر قرار شد که آن . "حال ترتسکی منظور خود را روشن ميکند
 آن نه اقدام به يک جنگ ۀ سپس ضروريست بر علي،دست به مقاومت بزند

 گازی هاى تفنگ و بمب،يعنی چماق" تی از نوع پليسی بلکه به اقداما،داخلی
 ۀليکن  فکر نکنيد که ترتسکی در مقابل يک قيام مسلحانه بر علي. توسل جست

وی اعتراف ميکند که قيام مسلحانه نيز قابل . نشيند حکومت شوروی عقب می
که در مقابل است يک قيام مسلحانه بر اى به هر حال مسئله. "باشد میتوجيه 

 اى برکنار نمودن خطر رشد يابندهۀلئ بلکه مس، ديکتاتوری پرولتاريا نيستۀعلي
ترتسکی از ما ميخواهد باور کنيم که ) ٢٥ .ص." (است که مستولی بر آنست
بايستی توسط مالکين و  ش میا که بنا به ماهيتــيک قيام ضد انقالبيون 

 قيامی بر ضد ــت دولت تزار کمک گردد ا و مقامها کوالک،اران سابقدکارخانه
 برای بر کنار نمودن چيزيست که  بلکه صرفًا، نخواهد بود پرولتارياديکتاتوری

رهبر جناح "ترتسکی لنين را (ميخواند " يک خطر رشد يابنده"را  وی آن
احتياجی نيست که شخص ). خواند يک میدموکراتحزب سوسيال " ارتجاعی

يقت را درک کند که يک قيام  باشد تا بتواند اين حقاىلعادهادارای ذکاوت فوق
ه  استٽمارگران سابق را ب، حزب کمونيست و دولت شورویۀمسلحانه بر علي
گويند که خواهان   روس در آمريکا نيز میهاىفاشيست. گرداند قدرت باز می

 درست به همان درجه ، اينان را نيزهاىحرف. باشند میحفظ سيستم شوروی 
 .ميتوان باور کرد ،که به ترتسکی ميتوان اعتماد نمود

 زمانی خوب روشن ميشود که آشکارا اعتراف ميکند که سمماهيت ترتسکي
ترتسکی در يک .  سرنگونی دولت شوروی را تسهيل نمايد،جنگاميدوار است 

واژگونی : تر است يک نزديک  کدام،پرسد هذيانی مملو از آرزوهای خود می
 يا با ظهور يک چنين ، فعاليت حزب جديدبدون ،خودی خوده سيستم شوروی ب

 زيرا که ،کدام هيچ:  خواهد گفتسئوالحزبی؟ يک انسان منطقی در پاسخ به اين 
 از يک ضد ئی و هيچ دورنما،هيچ خطری مبنی بر واژگونی سيستم شوروی
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را داشته باشد در اتحاد جماهير شوروی يک حزبی  انقالب که هرگز شانس اين
ليکن در اينجا نيز .  وجود ندارد،اشد باى تودههاىايجاد کند که دارای پايه

يک آزمون تاريخی : "سازد  ديگری از ديدگاه خود را بر مال میۀترتسکی زاوي
." نمايد ن میيي نيروها را تعۀ رابطــ که ممکن است يک جنگ باشد ــبسيار مهم 

 اميدوارند که يک جنگ هاترتسکيست. اين است جوهر ترتسکيسم) ٢٦ .ص(
اينان . ک ضد انقالب در سرنگونی سيستم شوروی بشتابدامپرياليستی به کم

" انتظار فراخوانی"را متشکل ساخته و در " انترناسيونال چهارم"کوشند  می
 یزروجنگ شايد آن . شماری کنند برای حمله وتجاوز به اتحاد شوروی روز

 . ندا در انتظارش نشستههاباشد که ترتسکيست
 .ندااين حد افشا نکرده خود را تا ها ترتسکيستئیدر هيچ جا

ترتسکيسم مرتکب همان اعمالی ميشود که ضد انقالبيون علنی بدان دست 
در اساس و ماهيت هيچ تفاوتی بين ترتسکيسم و هرستيزم موجود . زنديا می

 چون ئی را نمايندگی ميکند که در قباىاليکن ترتسکيسم آن خطر ويژه. نيست
" انقالب جهانی "ۀباراتی دربارمخفی گشته و در عين حال ع" چپ"کمونيسم 

 .ترشح ميکند
 تا بتوانند به باشند میاران محتاج به انواع مختلفی از عمال خود دسرمايه

 مبارزه ۀرا از جاد را از بين برده و آنان  اتحاد آنان،تحميق کارگران پرداخته
 از ئیها را با جمله پردازیئیهااران روزولتدسرمايه. منحرف نمايندانقالبی 

در اختيار " امنيت اجتماعی" چون اى فريبانه عوامۀو برنام"  جديدۀبرنام"يل قب
 هاى زير بار عوام فريبیخواهند در جائی که کارگران ديگر نمی. دارند

اران نمايندگان ديگری از خود مانند د سرمايه،روزولت و امٽال او روند
 در هااتحاديهاين بوروکراسی .  کارگری را رو ميکنندهاىبوروکراسی اتحاديه

 در واقع به ،نمايند کنند از منافع کارگران پشتيبانی می که وانمود می حالی
اران و دکارگران خيانت کرده و منافع آنان را دو دستی تقديم سرمايه

که کارگران پيشرفت کرده و به آگاهی بيشتری  زمانی. کنند استٽمارگران می
ميشوند که زير پرچم وقت رهبران سوسياليست رو   آن،ابندي دست می

 کارگران را از ،) استٽمارگراندموکراسی ، بورژوازیدموکراسی"دموکراسی 
 ۀپيوستن به حزب کمونيست و شرکت خالق در مبارزات انقالبی بر علي

که  هر زمانی. برای کسب قدرت در شوراهای خود باز دارند  ویاردسرمايه
 هاىه و ديگر حتی تحميق مطرح نموداى ريشههاىکارگران آگاه شده و خواسته

 ــاری زنجير کند د سرمايهۀرا به اراب احزاب سوسياليست نيز نتواند آنان
. ها ترتسکی و ترتسکيستــبورژوازی کارگذار ديگری از خود ارائه ميدهد 

اينان در تحت لوای . شوند آشکار می" چپ"اينان در تحت لوای کمونيسم 
 اينان همان هاىٽير فعاليتأليکن ت. ارندگذ پا به ميدان می" واقعی "هاىلنينيست
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 با ، انقالبيستواقعًاچه که  اری با لگد مال کردن هر آندکمک به سرمايه. است
 نااميدی در ميان کارگران در رابطه با  و ترسۀ با اشاع،نااميد نمودن کارگران

 و هايستا با مجبور نمودن کارگران به پيوستن به موسته،اتحاد شوروی
انترناسيونال " اينها در زير پرچم ضد انقالبی ۀ همــاين قبيل عناصری از 

 ".   چهارم
 ليکن خطر آن ، پرولتاريا ريشه دواندۀتواند در ميان تود  ترتسکيسم نمی

 برای آن دسته از روشنفکران خرده بورژوا برای حزب کمونيست و خصوصًا
نيست  حزب کمو به سویاری در حال سمت گيریدکه در کشورهای سرمايه

اين خرده بورژوازی است که به کمک .  نبايستی دست کم گرفته شودباشد می
 نيروهای انقالبی را که بر ضد ۀکوشد تشکيالت و روحي ترتسکيسم می

گويد عناصر  در اين رابطه لنين می. ند در هم بپاشدااری بسيج گرديدهدسرمايه
.... را اشباع نموده  نآ.... پرولتاريا را از اطراف محاصره ميکند"خرده بورژوا 
کوشند پرولتاريا را در منجالب   میدائمًاعناصر خرده بورژوا . و دلسرد ميکند

 و گذار از شور و هيجان ئی فردگرا، از هم گسيختگی،ارادگی و ناستواری بی
اين قضيه به همان اندازه که . انقالبی به دلسردی خرده بورژوازی درغلطاند

 امروز برای کشورهای ، واقعيت داشت١٩٢٠برای جمهوری شوروی سال 
 پرولتاريا را از اطراف ،خرده بورژوازی. اری جهان حقيقت دارددسرمايه

 دائمًا از ضد انقالب اى شمهۀ بيان ويژۀمحاصره کرده است و ترتسکيسم به مٽاب
 يک ۀلذا بسيار طبيعی است که روشنفکران  به منزل. باشد میدر حال زاد و ولد 

ويژه مورد ه  ب،گيرند  خرده بورژوازی منشاء میۀکه از طبق یئ از آنجا،قشر
 سرنوشت روشنفکران به ،در بحران کنونی. تهديد خطر ترتسکيسم قرار گيرند

از کار بيکار  صدها هزار روشنفکر. هيچ عنوان ارزش غبطه خوردن را ندارد
. ندا تحصيلی و فرهنگی دچار سرخوردگی گرديده، علمیهاىفعاليت. نداشده
مروز يک جوان روشنفکر برای کسب کاری که وی را قادر سازد تا ا

 بخشد و زندگی راحتی را برای خود مهيا ئیاستعدادهای خود را رشد و شکوفا
بدين سبب روشنفکران در حال راديکاليزه شدن .  هيچ اميدی نداردتقريبًا ،سازد
ياری از آنان  بس،که روشنفکران خرده بورژوا هستند ليکن از آنجائی. باشند می

اينجاست که . ورزند  تئوری و عملکرد آن مخالفت می،نسبت به حزب کمونيست
سان ه برای اين قبيل روشنفکران ترتسکيسم ب. سکيسم دم دست قرار ميگيردتتر
برای اين قبيل روشنفکران امکاناتی را مهيا . نمايان ميگردد" راه فرجی"

 معرفی ئیهاد را چون کمونيست خومبارزۀ طبقاتیسازد که بدون شرکت در  می
" منتقدين"ترتسکيسم به اينان اين فرصت را ميدهد که خود را چون . نمايند

جلوه " راديکال "ۀسان انگيز جا زده و بدين" از سوی چپ"حزب کمونيست 
دست اين  قبيل روشنفکران ه  باىترتسکيسم برنامه. دادن خود را ارضاء نمايند
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ــ که در ظاهر ارتجاعی به نظر آيند   و بدون اينــد ميدهد که به کمک آن ميتوانن
ه کرده و بدين ترتيب تمايالت خرده بورژوازی مبارزبر ضد حزب کمونيست 
سازد که به کمک آن اين   میهترتسکيسم مصالحی آماد. خود را ارضاء نمايند

 در لجن زار خرده بورژوازی فرو عميقًاکه  قبيل روشنفکران بتوانند در حالی
 انترناسيونال کمونيستی و ، انبوهی از اباطيل در مورد لنين و استالين،نداهرفت

که دشمنی و تنفر خرده  ترتسکيسم در حالی. انقالب جهانی سر هم نمايند
 اين قبيل روشنفکران را نسبت به ديسيپلين پرولتری و فعاليت مرتب و ئیبورژوا

ند که به خود به قبوالنند  آنان را مجبور ميک،بخشد انقالبی پرولتری تقويت می
 ۀبايستی به مٽاب  اين است دليلی که ترتسکيسم میدقيقًا. هستند" کمونيست"که 

بايستی   دليلی که ترتسکيسم می، به شمار آيد و معرفی گرددطبقۀ کارگردشمن 
توسط هر کسی که با جنبش انقالبی استٽمار شدگان و ستمديدگان سراسر جهان 

 .ددهمدردی ميکند منفرد گر
بايستی اين باشد که بکوشند   زحمتکشان هر کشوری میۀترين وظيف عالی

 بنا ساخته و ، بخشی از انترناسيونال کمونيستیۀحزب کمونيست خود را به مٽاب
 برقراری سيستم شوروی  برایاری ودازخط مشی مبارزاتی آن بر ضد سرمايه

 .      پيروی نمايند
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 لنينيسم يا ترتسکيسم
 
 
 

لنين اولين مارکسيستی بود که تحليل درست و واقعی از امپرياليسم را به 
 و مسئلۀ اری به عمل آوردد نوين و آخرين مرحلۀ سرمايهاىعنوان مرحله

اری به طور مجزا به دايهاحتمال پيروزی سوسياليسم را در يک کشور سرم
من جزوۀ لنين .  دادمثبتعنوان راهی نوين نشان داد و به سؤال فوق جواب 

" شعار اياالت متحدۀ اروپا" و هم چنين "اریدامپرياليسم آخرين مرحلۀ سرمايه"
به خاطر دارم که ترتسکی و لنين .  ارائه شد، در نظر دارم١٩١٥را که در سال 

ديگر   اروپا و يا اياالت متحدۀ تمام جهان با يکبر سر شعار اياالت متحدۀ
در اين جدل بود که لنين تز پيروزی سوسياليسم در يک . سخت داشتنداى مباحثه

 .دانست، به پيش نهاد کشور را که امکان پذير می
 :لنين در آن مقاله چنين نوشت

 
به عنوان يک شعار مجزا، شعار اياالت متحدۀ جهان به سختی » 

اوًال به خاطر اين که با سوسياليسم . عار صحيحی باشدتواند ش می
شود و دومًا، ممکن است تعبير ناصحيحی از معنای امکان  مخلوط می

پذير نبودن پيروزی سوسياليسم در يک کشور و رابطۀ چنين کشوری 
رشد ناموزون اقتصادی و سياسی، يک . با بقيۀ کشورهای جهان بشود

ابراين پيروزی سوسياليسم در ابتدا بن.  استاریدقانون مطلق سرمايه
اری به طور مجزا امکان ددر چند کشور و حتی در يک کشور سرمايه

پرولتاريای پيروز آن کشور با سلب مالکيت از . پذير خواهد بود
ان و استقرار توليد سوسياليستی در مقابل بقيۀ جهان اردسرمايه
ا به دور اری قد علم کرده، طبقات محروم بقيۀ کشورها ردسرمايه
کند و باعث رشد و تسريع انقالب در آن  خود جلب میهاى هخواست

گردد و حتی در موقع ضروری با نيروهای مسلح خود بر  کشورها می
ضد طبقات استثمارگر آن کشورها و دولتشان به مبارزه خواهد 

 ....« . پرداخت
در سوسياليسم غير ممکن است بدون اين که ها اتحاد آزاد ملت» 
هاى  سرسختانه و کم و بيش طوالنی جمهوریۀتحاد در مبارزاين ا

منتخب (« . مانده انجام يافته باشدعقب هاى سوسياليستی بر ضد دولت
 )٧٥٣. آثار دو جلدی، جلد اول، چاپ آلمانی، ص

 . نوشت١٩١٥اين است آن چيزی که لنين در سال 
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سم به اری که عملکردش زير سلطۀ امپرياليدقانون رشد ناموزون سرمايه
 گردد، کدامست؟  کشور منتهی میيکان پيروزی سوسياليسم در امک

اری ماقبل انحصاری ددر مورد اين قانون لنين نشان داد که دوران سرمايه
سپری شده و به امپرياليسم مبدل گرديده است؛ اقتصاد جهان در شرايطی که 

 و غيره را ، بازار و منابع خامهاتضاد ميان کشورهای امپرياليستی که سرزمين
در دست دارند تکامل يافته و تقسيم جهان در پيرامون نفوذ کشورهای 

اری به طور موزون دامپرياليستی به اتمام رسيده است؛ که کشورهای سرمايه
 اين بدان معنی است که يک کشور به دنبال کشور ديگر و به کنند، رشد نمی

قبًال از بقيه سبقت گرفته کند، بلکه متناوبًا کشورهائی که  موازات آن رشد نمی
شوند و کشورهای جديد ديگری به طرف جلو  بودند، حاال به عقب رانده می

اری به طور اجتناب دکنند؛ و اين روش رشد کشورهای سرمايه پيشروی می
اری و در دبين نيروهای سرمايهها  برخوردها و جنگ بروزناپذيری موجب

گردد؛ و اين تضادها و   شده بود، مینتيجه تقسيم مجدد جهان که تا به حال تقسيم
شود؛ و بدين ترتيب جبهۀ جهانی  منجر به تضعيف امپرياليسم میها جنگ

امپرياليستی به سادگی در معرض تجزيه قرار گرفته، به کشورهای جداگانه 
گردد؛ و اين که باالخره تحت چنين شرايطی پيروزی سوسياليسم در  مبدل می

دانيم که تا همين اواخر،  ما به درستی می. گردد يک کشور امکان پذير می
دانيم که  ما هم چنين می. انگلستان از تمام کشورهای امپرياليستی جلوتر بود

 از  ديگر،یاهآلمان شروع به تجاوز به انگلستان نمود، و به قيمت ضرر کشور
دانيم که دقيقًا به خاطر  ما می. نمود" محلی در زير آفتاب"آن کشور تقاضای 

.  به وقوع پيوست١٩١٨ ــ ١٩١٤ شرايط بود که جنگ امپرياليستی همين
اکنون، بعد از جنگ امپرياليستی، آمريکا با يک جهش ناگهانی از انگلستان و 

بدون ترديد اين مسئله تخم .  استاروپائی پيشی گرفتههاى ديگر قدرت
 .پاشاند برخوردها و تضادهای بزرگ و جديدی را در جهان می

جۀ جنگ امپرياليستی اين بود که جبهۀ امپرياليست در روسيه در حقيقت نتي
دهد که در شرايط امروزی تکامل  دچار آشفتگی و شکست گرديد و اين نشان می

 در کشوری که صنعت پيشرفته دارد،  الزامًاماری، زنجير امپرياليسدسرمايه
يا ترين حلقۀ زنجير، يعنی جائی که پرولتار بلکه در ُسست. شود شکسته نمی

متحدين مهمی مثل دهقانان در کنار خود دارد، درهم شکسته خواهد شد، هم چنان 
 .که در روسيه اتفاق افتاد

انهدام زنجيرۀ جبهۀ امپرياليسم در کشوری مثل هندوستان ــ جائی که 
بخش انقالبی و پر قدرت در اختيار  پرولتاريا متحد مهمی به شکل جنبش آزادی

 .ر خواهد بوددارد ــ کامًال امکان پذي
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دانيم   کشور، لنين چنان که میيکدر تأييد امکان پيروزی سوسياليسم در 
 .در تضاد بودها در درجۀ اول با ترتسکی و در درجۀ دوم با سوسيال دموکرات

 يکبرخورد ترتسکی به تز لنين در رابطه با امکان پيروزی سوسياليسم در 
 : مقالۀ لنين چنين نوشت در جواب١٩١٥کشور چگونه بود؟ ترتسکی در سال 

 
اياالت "تنها بحث کم و بيش واقعی و تاريخی بر ضد شعار » 

ارگان مرکزی ( سوئيس سوسيال دموکراتدر روزنامۀ " متحدۀ اروپا
در آن زمان که مقالۀ فوق از لنين در آن به چاپ رسيده بود ها بلشويک
ن رشد ناموزو. "در جملۀ زيرين فرموله شده است)  استالين.ــ ی

سوسيال ". اری استداقتصادی و سياسی، قانون مطلق سرمايه
 يکگيرد که پيروزی سوسياليسم در  دموکرات از اين مطلب نتيجه می

کشور امکان پذير است، و بنابراين دليلی برای موکول کردن 
ديکتاتوری پرولتاريا در کشورهای جداگانه تا استقرار اياالت متحدۀ 

اری در کشورهای مختلف به دکه سرمايهدر اين . اروپا وجود ندارد
 اما اين ناموزونی خودش به . شکی نيست،کند طور ناموزون رشد می

، اتريش، اری انگلستاندسطح سرمايه. منتها درجه ناموزون است
اما در مقايسه با افريقا و آسيا . ديگر شبيه نيستند آلمان يا فرانسه با يک

کنند که  اری را نمايندگی میدسرمايه" اروپا"تمام کشورهای نامبردۀ 
در اين که هيچ کشوری در .  استمستعد و آمادۀ انقالب اجتماعی

ديگران باشد، يک تفکر ابتدائی است که تکرار " منتظر"مبارزه نبايد 
آن مفيد و الزم است تا مبادا ايدۀ بی تحرکی موقتی در سطح جهانی 

ما بدون . نشود مللیلاجايگزين ايدۀ يک آکسيون همگون در مقياس بين
قدمی ما در  اين که منتظر ديگران باشيم و با اطمينان به اين که پيش

مبارزه در سطح کشوری موجب انگيزه و تحرک ديگران خواهد بود، 
اما اگر اين چنين نشد، بسيار . دهيم مبارزه را شروع کرده و ادامه می

 و بی فائده خواهد بود اگر تصور کنيم ــ چنان که تجربۀ تاريخی
برای مثال روسيۀ انقالبی دهند ــ که  مالحظات تئوريک شهادت می

 به حيات خود ادامه دهد، خواهد توانست در مقابل اروپای محافظ کار
تواند به طور منفرد و جدا در جهان  و يا آلمان سوسياليستی می

، قسمت اول، ٣مجموعۀ آثار ترتسکی، جلد ( « .اری بقاء يابددسرمايه
  )٩٠ ــ ٨٩. ص

 
 در يک روزنامۀ پاريسی به ١٩١٥اين است آن چيزی که ترتسکی در سال 

اين مقاله بعدًا در روسيه دوباره به چاپ رسيد و در . نوشت" ناشه سلو"نام 
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 انتشار ١٩١٧اولين بار در سال " برنامۀ صلح"مجموعۀ مقاالت ترتسکی به نام 
 .يافت

 و ترتسکی دو تز کامًال کنيد در اين دو عبارات، لنين چنان که مالحظه می
کند که پيروزی سوسياليسم  لنين اظهار می. کنند متفاوت و متضاد را عرضه می

گيرد نه تنها   کشور امکان دارد، پرولتاريا وقتی قدرت را به دست میيکدر 
اران سلب مالکيت دتواند آن را حفظ کند بلکه ميتواند جلوتر رفته، از سرمايه می

ليستی را سازمان دهد، چنان که به طور مؤثر پرولتاريای نمايد و اقتصاد سوسيا
دارد که  ترتسکی برعکس اظهار می. اری را ياری رسانددکشورهای سرمايه
شود که انقالب را در کشورهای   کشور بزودی سبب نمیيکانقالب پيروز در 

ديگر جلو اندازد، پرولتاريای کشور پيروز حتی نخواهد توانست قدرت را حفظ 
؛ زيرا، ترتسکی )چه رسد به اين که اقتصاد سوسياليستی را سازمان دهد(کند 

اضافه ميکند، بی فايده خواهد بود اگر تصور شود دولت انقالبی روسيه بتواند 
 .در مقابل اروپای محافظه کار تاب مقاومت بياورد

از نظر لنين، . اينها دو نظر کامًال متفاوت و دو خط کامًال متمايزند
آيد که  که قدرت را به دست گرفته است يک نيروی فعال به شمار میپرولتاريا 

گردد، اقتصاد سوسياليستی را سازمان ميدهد و  ترين ابتکارات می پيشقدم عالی
برعکس، از نظر . جلوتر رفته، پرولتاريای ساير کشورها را پشتيبانی ميکند

ه فعال که ترتسکی، پرولتاريا که قدرت را به دست گرفته به يک نيروی نيم
نيازمند کمک فوری ــ به صورت پيروزی فوری سوسياليسم در کشورهای 
ديگر ــ است و در اردوگاه خود در مخاطرۀ از دست دادن قدرت قرار دارد، 

اما اگر پيروزی انقالب در کشورهای ديگر فورًا به وقوع نپيوندد، . تبديل ميشود
: صدائی از ميان حضار(اشت بايستی دست از کار برد بعد چه بايد کرد؟ پس می

. اين کامًال صحيح است. بله، و فرار کرد و قايم شد.") و فرار کرد و قايم شد" 
ممکن است چنين گفته شود که از اين اختالف نظر ترتسکی و ). خندۀ حضار(

ها در پروسۀ عمل امکانًا به حداقل  بعداين اختالف  وگذشته است،ها لنين مدت
اما . بلی، چنين امکانی وجود دارد. ز بين رفته استتقليل و حتی به کلی ا

برعکس، اختالفات فوق . متأسفانه هيچ کدام از اين مفروضات به وقوع نپيوست
به حداکثر درجۀ خود تا مرگ رفيق لنين باقی ماند و حتی امروز هم وجود دارد، 

هم، که من اطمينان ميد. چنان که خودتان ميتوانيد اين اختالفات را مالحظه کنيد
برعکس، اين اختالفات بين لنين و ترتسکی، و تضادی که ايجاد نمود، تمام اين 

مقاالت متعددی از لنين و ترتسکی در اين مورد بارها به . مدت ادامه يافته است
چاپ رسيد، و جدال پنهانی نيز ادامه يافت، چنين امری واقعيت دارد بدون آن که 

 .  باشدضرورتی به نام بردن از اين مقاالت
 .در زير حقايقی چند را در اين مورد ارائه ميدهم
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، زمانی که نپ را به ميان کشيديم، لنين دوباره مسئلۀ امکان ١٩٢١در سال 
اى پيروزی سوسياليسم در يک کشور را مطرح کرد، اين بار در فرم واقع بينانه

شما . ودريختن شالودۀ اقتصاد سوسياليستی را همراه با خطوط نپ بيان نمامکان 
 به ميان کشيده شد را به ياد داريد، لنين به وسيلۀ ١٩٢١زمانی که نپ در سال 

متهم گرديد که " اپوزيسيون کارگری"يک بخش از حزب ما به خصوص توسط 
از قرار معلوم در . با به ميان کشيدن نپ، از راه سوسياليسم منحرف شده است

مقاالتش اظهار داشت که با و ها جواب اين اتهام، لنين مکررًا در سخنرانی
 نپ در ،شويم، بلکه در شرايط جديد معرفی نپ نه تنها از راهمان منحرف نمی

کنيم تا طرح  نپ را معرفی می. گيرد  دادن به راهمان قرار میخدمت ادامه
به همراه دهقانان و تحت "، را "اساس و شالودۀ سوسياليستی در اقتصادمان"

و مقاالت ديگر او " ماليات جنسی"مقالۀ لنين، (م پياده کني" رهبری طبقۀ کارگر
 ).را دربارۀ نپ مالحظه کنيد

سال " در مقدمۀ کتابش به نام ١٩٢٢با اين وجود، ترتسکی در ژانويه 
 اظهار داشت که در کشور ما ساختمان سوسياليسم به همراه دهقانان "١٩٠٥

ر کشورهای غرب امکان پذير نيست زيرا حيات کشور ما تا پيروزی پرولتاريا د
 .با يک سری تضادهای خصمانه ميان طبقۀ کارگر و دهقان روبرو خواهد بود

 :کتاب خود نوشت" مقدمۀ"قطعۀ زير آن چيزی است که ترتسکی در 
 

اگر به دست گرفتن قدرت را به وسيلۀ پرولتاريا، فرض شده » 
اى ه، نه تنها با تمام گروهاىتضادهای خصمانهتلقی کنيم، پرولتاريا با 

بورژوازی که در زمان اولين مرحلۀ انقالب از آن پشتيبانی 
وسيع دهقانان که با ياری آنان به هاى کردند، بلکه هم چنين با توده می

تضادهای موقعيت يک دولت . دبوقدرت رسيده، روبرو خواهد 
کارگری در يک کشور عقب افتاده که اکثريت غالب را دهقانان 

لمللی و در عرصۀ انقالب اقياس بيندهند تنها در يک م تشکيل می
ترتسکی در مقدمۀ کتاب ( « .توانند حل شوند جهانی پرولتاريا می

 ) نوشته شد١٩٢٢که در سال " ١٩٠٥سال "
 

ديگر  کنيد دو تز متضاد در مقابل يک در اينجا هم چنان که مالحظه می
ه طبقۀ لنين امکان ريختن شالودۀ اقتصاد سوسياليستی را به همرا. قرار دارند

ترتسکی، برعکس، عنوان ميکند . دهقان و تحت رهبری پرولتاريا تعهد ميکند
که پرولتاريا غير ممکن است دهقانان را هدايت کرده و به همراه آنان شالودۀ 

تصادمات سوسياليسم را بنا نمايد، زيرا حيات سياسی کشور با يک سری 
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ت و اين تصادمات  بين دولت کارگری و اکثريت دهقانان روبروس٤*خصمانه
 .فقط در عرصۀ انقالب جهانی قابل حل خواهد بود

شورای "به عالوه ما سخنرانی لنين را که يک سال بعد در جلسۀ عمومی 
در اين سخنرانی لنين دوباره به مسئلۀ . ايراد شده، اکنون در اختيار داريم" مسکو

 :گويد ساختمان سوسياليسم در کشور ما برخورد کرده و می
 

سياليسم ديگر يک آيندۀ دور، يا يک تصوير بی روح و يا سو» 
ما هنوز در ذهنمان نظرات پوسيده و قديمی را . يک شمايل نيست

مان وارد  ما سوسياليسم را در زندگی روزمره. کنيم تصوير می
. اين وظيفۀ امروز ماست. ، و از اينجا بايد راهمان را بيابيميماکرده

 با بيان اين عقيدۀ استوار نتيجه اجازه بدهيد. وظيفۀ عصر ماست
ممکن است نسبت به . بگيريم که، اين وظيفه ممکن است دشوار باشد

مان، وظيفۀ جديدی باشد، اهميتی ندارد که چقدر بايد  وظايف گذشته
 همۀ ما ــ نه در يک روز، بلکه در يک .را تحمل کنيمها دشواری

دهيم تا روسيۀ  ام میپروسۀ چند ساله ــ با هم هر آن چه که بايد ، انج
. ، ص٢٧آثار لنين، جلد (« . نپ به روسيۀ سوسياليستی مبدل گردد

٣٦٦ ( 
 

بدين ترتيب ترتسکی در جواب به اين نظر لنين؛ و يا شايد در توضيح آن 
به " ضميمه"ن داشته بود؛ در اش، که در باال از آن نقل شد، بياچه که در مقاله

 : انتشار داد، چنين نوشت١٩٢٢ که در سال "برنامۀ صلح"جزوۀ 
 

 تکرار شده بود، اين بود برنامۀ صلحادعائی که چندين بار در » 
. تواند در محدودۀ ملی منجر به پيروزی شود که انقالب پرولتری نمی

رسد که تجربۀ پنج سالۀ جمهوری شوروی به وسيلۀ  چنين به نظر می
ری بيهوده گي اما يک چنين نتيجه. بعضی از خوانندگان نفی شده است

 کشور عقب يکاين چنين واقعيتی که دولت کارگری در . خواهد بود
مانده و بر ضد تمام جهان استوار مانده است، شهادت به توانائی عظيم 

کامًال توانائی تر  پرولتاريا ميدهد که در کشورهای پيشرفته و متمدن
ه را اما، با وجودی که ما زمين. آن را خواهد داشت که معجزه بيافريند

يم، هنوز ابه مثابۀ يک دولت، به طور سياسی و نظامی فراهم کرده
، و حتی هنوز شروع به يماهوارد ساختمان اجتماع سوسياليستی نشد

                                                 
 استالين .  یــ. تأکيد از من است) همه جا با ستاره(ــ *  ــ ٤ 
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تا زمانی که بورژوازی در بقيۀ کشورهای .... .يماوارد شدن هم نکرده
اروپائی در قدرت باقيست ما ناگزير به مبارزه برای منفرد نشدن 

 .اری هستيمدتالش برای بستن قرارداد با دنيای سرمايهاقتصادی در 
ها در عين حال ممکن است گفته شود که اين قراردادها بهترين کمک

مان خواهد نمود و  اقتصادیهاى يف و ماليم کردن بيماریفرا در تخ
اما رشد واقعی اقتصاد سوسياليستی در روسيه . يک قدم به جلو است

 پرولتاريا در کشورهای عمدۀ اروپا  ممکن خواهد بود کهفقط زمانی
 ٩٢. ، قسمت اول، ص٣مجموعۀ آثار ترتسکی، جلد (« .* پيروز شود

 ). را مالحظه کنيد٩٣ــ 
 

بينيد، دو تز متضاد، تز لنين و ترتسکی در مقابل  در اينجا هم چنان که می
در حالی که لنين معتقد است که ما تا به حال سوسياليسم . ديگر قرار دارند يک

يم و با وجود مشکالت فراوان کامًال در ارا در زندگی روزمرۀ خود وارد کرده
موقعيتی قرار داريم که روسيۀ نپ را به روسيۀ سوسياليستی تبديل نمائيم، 

گويد که نه تنها ما قادر نيستيم روسيۀ فعلی را به روسيۀ   میلعکسابترتسکی 
زمانی که پرولتاريا در سوسياليستی مبدل کنيم، بلکه قادر نخواهيم بود تا 

کشورهای ديگر به پيروزی برسد، به رشد واقعی اقتصاد سوسياليستی دست 
 .يابيم

ئی را که رفيق لنين قبل از مرگش در رابطه با هاسرانجام، ما يادداشت
به رشتۀ تحرير ) بر ضد سوخانف" (انقالب ما" و "دربارۀ کئوپراسيون"مقاالت 

، که برايمان به عنوان شواهد سياسی باقی مانده در آورده بود، در اختيار داريم
از نظر اين که دربارۀ مسئلۀ امکان پيروزی سوسياليسم در ها اين يادداشت. است

ئی را که هيچ ها، بسيار پر اهميت هستند و با فورمولنداکشور ما نوشته شده
 اين چيزی است .گذارند، ارائه ميدهند گونه جائی برای شک و شبهه باقی نمی

 :نويسد  می"انقالب ما"هاى ه لنين در يادداشتک
 

مسئلۀ مورد بحث بی اندازه پيش پا افتاده و مبتذل است که آنها » 
بدون تفکر در مدت تکامل ) استالين. قهرمانان انترناسيونال دوم، ی(

 برای مثال، آنها .نداسوسيال دموکراسی در اروپای غربی فرا گرفته
عد سوسياليسم نيستيم، و چنان که کنند که ما هنوز مست مطرح می

دارند، پايۀ مادی  بعضی از آقايان دانشمند ميان آنان اظهار می
به مغز هيچ کدام . اقتصادی برای سوسياليسم در کشور ما وجود ندارد

دربارۀ مردمی که خود : کند که از خود سؤال کنند از اينان خطور نمی
امپرياليستی به وجود را در شرايط انقالبی، چنان که در زمان جنگ 
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آيا ممکن نيست که از نفوذ شرايط . گويند؟ بينند، چه می آمد، می
که مقداری اميد در آن نهفته اى اميدانه در درون مردم، در مبارزه نا

 رشد تر  بيشاست، استفاده بشود، و حداقل شرايطی عادی را برای
 ....دادن تمدن به وجود آورد؟ 

الزمۀ ساختمان سوسياليسم است اگر يک مقدار معين فرهنگ، 
تواند ادعا کند که اين مقدار معين فرهنگ  هر چند هيچ کس نمی(

توانيم اين مقدار معين سطح فرهنگ را با يک  چرا که نمی) چيست؟
 با تکيه بر کارگران و دهقانان و سپسروش انقالبی به دست آوريم، و 

 ....ريميگديگر هم پيشی بهاى سيستم شوراها جلو رفته و از ملت
گوئيد که تمدن برای به وجود آوردن سوسياليسم  شما می
بسيار خوب، اما چرا اول چنان شرايطی را در . ضروری است

اران روسيه به وجود نياوريم و دکشورمان با اخراج مالکان و سرمايه
بعد شروع به حرکت به سوی سوسياليسم نمائيم؟ در کدام کتاب شما 

اتی در رويۀ متداول تاريخ مجاز و يا ممکن يد که چنين تغييراخوانده
 )٤٠١ ــ ٣٩٩. ، ص٢٧ ــ مجموعۀ آثار، جلد لنين(« . نخواهد بود؟

 
 :نويسد چنين می" دربارۀ کئوپراسيون"و در اينجا لنين در مقاالت 

 
در حقيقت، قدرت دولتی مسلط بر وسائل توليد، قدرت دولت » 

روستائی کوچک و ها ا ميليوندر دست پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا ب
خيلی کوچک و اطمينان به اين که رهبری دهقانان به وسيلۀ پرولتاريا 

الزم و کافی برای ساختمان کامل هاى باشد و غيره ــ آيا شرط می
سوسياليسم از کئوپراتيوها و تنها از کئوپراتيوها، که ما قبًال آنان را به 

بعضی لحاظ نيز حق کرديم، و از  عنوان خرده فروش تحقير می
همۀ آن ها آيا اين. داشتيم، که در شرايط نپ تحقير هم بکنيم، نيستند؟

 اين هنوز به .الزم برای ساختمان کامل سوسياليسم نيستند؟هاى شرط
شرط الزم و کافی اما . معنای ساختمان جامعۀ سوسياليستی نيست

 ).٣٩٢. لنين، همانجا ص(« * .باشد برای چنين ساختمانی می
 

 بنابراين ما در مقابل خود با دو مشی در مورد مسئلۀ امکان پيروزی و
ساختمان سوسياليسم در کشورمان و امکان پيروزی عناصری سوسياليستی بر 

اری روبرو هستيم؛ رفقا، امکان پيروزی سوسياليسم در دعناصر سرمايه
 ما .اری نيستد سرمايهکشورمان چيزی به جز پيروزی عناصر سوسياليستی بر

در درجۀ اول مشی لنين و لنينيسم را در اختيار داريم، و در درجۀ دوم مشی 
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لنينيسم به اين مسئله پاسخ مثبت ميدهد، در حالی که . ترتسکی و ترتسکيسم را
ترتسکيسم، برعکس، امکان پيروزی سوسياليسم را به وسيلۀ نيروهای داخلی 

ت، دومی تقريبًا در حالی که مشی اول، مشی حزب ماس. کشورمان نفی ميکند
 .همان نظرات سوسيال دموکراسی است

به همين دليل است که در تزهای مطروحه در مورد جناح اپوزيسيون گفته 
 .باشد شده است که ترتسکيسم، انحراف سوسيال دموکراسی در حزب ما می

گيريم که انقالب ما يک  اما از اين جا ما بدون شک و مسلمًا نتيجه می
ی است، و اين انقالب نه تنها يک نشانه، يک قوۀ محرکه و انقالب سوسياليست

يک نقطۀ شروع برای انقالب جهانی است، بلکه پايه و يک پايۀ الزم و کافی 
 .آيد برای ساختمان کامل اجتماع سوسياليستی در کشور ما به حساب می

اری را در دبايستی عناصر سرمايه و بنابراين، ما قادر هستيم و می
. بايستی جامعۀ سوسياليستی را بنا نمائيم  ما قادريم و می.رهم شکنيماقتصادمان د

ما . تواند تواند کامل شده و پايان يافته تلقی شود؟ خير، نمی اما آيا پيروزی می
اران را شکست دهيم، ما در شرايطی قرار داريم که دتوانيم سرمايه می
کن اين بدان معنی نيست  لي.توانيم سوسياليسم را بسازيم و به پايان برسانيم می

که ما در موقعيتی قرار داريم که اگر اين وظيفه را به اتمام رسانيم، ضمانتی 
خواهد بود که سرزمين ديکتاتوری پرولتاريا از خطرات خارجی، خطر تجاوز 
و در نتيجه استقرار دوبارۀ نظام کهن در امان باشد؟ ما در جزيره زندگی 

 اين حقيقت که ما .بريم اری به سر میدرمايهما در ميان محاصرۀ س. کنيم نمی
اری ددر حال ساختمان سوسياليسم هستيم و در نتيجه کارگران کشورهای سرمايه

 آتش کينه و دشمنی تمام جهان ختنوکنيم، کاری جز برافر را انقالبی می
اری به د تصور اين که جهان سرمايه.تواند انجام دهد اری نمیدسرمايه
ئی که طبقۀ کارگر تمام جهان را اهينۀ اقتصادی و موفقيتما در زمهاى موفقيت

 .انقالبی ميکند با ديدۀ بی تفاوتی بنگرد، رويائی بيش نيست
اران هستيم، تا زمانی که دبنابراين تا زمانی که ما در محاصرۀ سرمايه

 توانيم پرولتاريا حداقل در چند کشور دنيا پيروزی به دست نياورده، ما نمی
 کامل شده تلقی کنيم؛ بنابراين، هر چقدر هم که به موفقيت در پيروزی خود را

زمينۀ سازندگی نائل شويم، نخواهيم توانست کشور ديکتاتوری پرولتاريا را بر 
يابی به  بنابراين برای دست. ضد خطرات خارجی ضمانت شده به شمار آوريم

ای خود اری جدپيروزی نهائی، ما بايد مطمئن شويم که محاصرۀ کنونی سرمايه
 زمانی که پرولتاريا حداقل در چندين کشور .را به محاصرۀ سوسياليستی بدهد

فقط در آن موقع است که پيروزی ما ميتواند پيروزی . پيروزی به دست آورد
 .کامل تلقی شود
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بنابراين ما پيروزی سوسياليسم در کشورمان را تمام شده و به عنوان 
آوريم، بلکه به عنوان يک  اب نمیچيزی که بی نياز از ديگران است به حس

کمک، يک وسيله و يک راه به سوی پيروزی پرولتاريا و انقالب پرولتری در 
 .آوريم بقيۀ کشورها به شمار می

 :رفيق لنين در اين مورد چنين نوشت
 

يک سيستم کنيم، بلکه در  ما صرفًا در يک کشور زندگی نمی» 
وروی برای مدت بريم و موجوديت جمهوری ش  به سر میکشورها

طوالنی در کنار کشورهای امپرياليستی يک واقعيت انکار ناپذير 
تا وقتی که آن زمان فرا . در نهايت يکی از ما پيروز خواهد شد. است

نرسيده، يک سری تصادمات هراس انگيز ميان جمهوری شوروی و 
کشورهای بورژوازی به وقوع خواهد پيوست و اين تصادمات اجتناب 

اين بدان معنی است که اگر طبقۀ حاکم يعنی پرولتاريا . تناپذير اس
بايستی اين را از طريق  بخواهد به حکومت خود ادامه دهد می
لنين، مجموعۀ آثار، جلد (« . سازمان نظاميش نيز به اثبات به رساند

 ).١٢٢. ، ص٢٤
 

گيريم که خطر مداخلۀ نظامی موجود است، و تا مدتی  از اينجا نتيجه می
 . نيز ادامه خواهد يافتطوالنی

اران اکنون در شرايطی هستند که تجاوزات خود را بر ضد دآيا سرمايه
اين . خود سؤال قابل بحث ديگری استجمهوری شوروی شروع کنند يا نه، 

اری و همدردی آنها برای دمسئله بستگی به فعاليت کارگران کشورهای سرمايه
اين که . گی آنها به سوسياليسم دارد و ميزان دلبستسرزمين ديکتاتوری پرولتاريا

اری نخواهند توانست با انقالب در ددر حال حاضر کارگران کشورهای سرمايه
 اما اين که .کشور خودشان از انقالب ما پشتيبانی کنند، يک حقيقت است

 را بر ضد جمهوری ما "خود"اران نيز نخواهند توانست کارگران دسرمايه
جنگ افروزی در سرزمين ديکتاتوری . يگر استبشورانند، نيز خود حقيقتی د

خواهد اى  ريسک کشندهاراندپرولتاريا بدون شرکت کارگران، برای سرمايه
 اين امر از تعداد زياد نمايندگان .بود، و آنها هرگز دست به اين عمل نخواهند زد

 کشور ما در ساختمان سوسياليسم به اينهاى کارگران که برای بررسی فعاليت
، و هم چنين از همبستگی عميق کارگران تمام جهان برای جمهوری آيند می

لمللی ابر اساس اين همبستگی است که موفقيت بين. شوروی آشکار و هويداست
 بدون آن ما تا به حال چندين بار مورد .جمهوری شوروی استوار گرديده است
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وانستيم ت گرديد، و ما نمی گرفتيم، کار سازندگی ما متوقف می تجاوز قرار می
 .حتی يک نفس راحت بکشيم

اری در موقعيتی قرار ندارد که بر ضد ما داما از اين که جهان سرمايه
مداخلۀ نظامی نمايد، بدان معنی نيست که در آينده هرگز در شرايطی قرار 

اران به خواب دبه هر حال، سرمايه. گيرد که به اين عمل دست زند نمی
لمللی جمهوری ما اند برای تضعيف موقعيت بينتوان ند، آنها هر چه که میانرفته

 بنابراين نه امکان .بينند  تجاوز را هم تدارک می،دهند، و در ضمن انجام می
تواند  سعی برای تجاوز و نه نتيجتًا احتمال استقرار نظام کهن در کشور ما، می

 .حذف شده تلقی گردد
 : بنابراين لنين به درستی گفت

 
وروی ما در انفراد ميان تمامی جهان تا زمانی که جمهوری ش» 
موهومی و خياالتی اى اری قرار دارد، اين به طور مسخرهدسرمايه

البته تا زمانی که چنان . است که برای محو تمام خطرات اميدوار باشيم
ديگر قرار دارند، خطر هم باقی خواهد  اساسی در قبال يکى تضادها

، ٢٦لنين، مجموعۀ آثار، جلد  («. توانيم از آن فرار کنيم ماند و ما نمی
 ). را مالحظه کنيد٢٩. ص

 
 :گويد بدين دليل لنين می

 
لمللی و با مساعی مشترک اپيروزی نهائی تنها در مقياس بين» 

. ، ص٢٣همان جا، جلد (« . کارگران تمام کشورها ميتواند نائل گردد
 ). را مالحظه کنيد٩

 
 چيست؟و بنابر اين پيروزی سوسياليسم در کشور ما 

اين به معنی نائل شدن به ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان کامل 
اری به وسيلۀ نيروهای داخلی دسوسياليسم، و بنابراين چيرگی بر عنصر سرمايه

 .باشد انقالبمان، در اقتصاد می
 و پيروزی نهائی سوسياليسم در کشور ما چيست؟

ی از بازگشت به اين به معنی ايجاد ضمانت کامل بر ضد تجاوز و جلوگير
جامعۀ کهن به وسيلۀ انقالبات سوسياليستی، که حداقل در چندين کشور به پيروز 

 .رسد، ميباشد
که البته منظور (در حالی که امکان پيروزی سوسياليسم در يک کشور 

تواند  باشد، که خود می ، به معنی امکان حل تضادهای داخلی می)کشور ماست
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ام يابد،امکان پيروزی نهائی سوسياليسم به معنی کامًال به وسيلۀ يک کشور انج
اری دامکان حل تضادهای خارجی بين کشور سوسياليستی و کشورهای سرمايه

اين تضادها فقط در نتيجۀ انقالب پرولتری در چند کشور قابل حل . باشد یم
 .خواهد بود

هر کس اين طبقه بندی تضادها را مخدوش نمايد، يا يک کودن بيچاره است 
 .ا يک فرصت طلب اصالح ناپذيرو ي

 . چنين است مشی اساسی حزب ما
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