
 

 

 

 

 لئون تروتسکی   

 یسین فیلی، پال لو بالن و توماس توئدا

 ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت و نضال تمدن

 و اصول تشکیالتی حزب انقالبی
 یالتی تروتسکیهای تشکنخستین سند جامع دربارۀ دیدگاه





 

 
 

 

 لئون تروتسکی و  اصول تشکیالتی حزب انقالبی

 ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت و نضال تمدن  

 

Leon Trotsky and the Organizational Principles of the 

Revolutionary Party 

Dianne Feelay, Paul Le Blance, and Thomas Twiss 



 

 
 

 فهرست عناوین

 1........................... .............................................................................................................................پیشگفتار 

 فصل اول :تجارب تشکیالتی اپوزیسیون چپ

 2........................................................................................... دمکراتیک سانترالیسم در دمکراسی رد.عملک1

 2....................... .........................................................حزب عمومی صفوف و هاپایه مسئولیت( الف

 4................................................................................................... سازدمی را خود چگونه حزب( ب

 7............................................................................................................. ..........رهبری مسئولیت( ج

 8........................................ ........................................................................حزب عملکرد بروکراتیک شیوۀ .2

 11............................................................................. نحوۀ عملکرد آپارات بروکراتیک در حزب( ب

 17.............................................................................................. حزبی و هنجارهای حزبیدرون هایگروه .3

 21..................................................... ..................................................برنامۀ بازگرداندن دمکراسی حزبی .4

 فصل دوم :تجارب تشکیالتی اپوزیسیون چپ

 24....... ...............................................................................................تشکیالتی  مسائل پویایی .1

 26................................................................ ...............................انقالبی برنامۀ درستی بر تأکید .2

 29................................................................ ...................................حزبی دمکراسی کارکردهای .3

 34.............. ..................................................................................................سانترالیسم بر تأکید .4

 39................................................................ ...........................................«فرانسه بخش» بحران .5

 41.............................................................. .................................اصولی سیاست( الف

 42.......................... ...........................................................دمکراتیک سانترالیسم( ب

 44................................... ........................رهبری هایمسئولیت و حزب ریزیپی( ج

 فصل اول :تجارب تشکیالتی اپوزیسیون چپ

 

 (چهار المللبین) جهانی حزب ساخت سایۀ در تشکیالتی مسائل: دوم فصل



 

 
 

 47................................... ........................ایتوده مبارزات و کارگران به بازگشت( د

 49....................................... ...........................................................................بروز بحران در بخش آمریکا( 6

 49.................................. .........................................غیراصولی انشعاب یک دفع الف(

 55................................... ................................................................آزادکاری علیه ب(

 56................................... ....................سوسیالیست کارگران حزب گذاریبنیان( ج

 68................................... ......................................1940- 1939 جناحی اختالف د(

 74.................. ..............................................................چهار انترناسیونال در تشکیالتی مالحظات برخی( 7

 77................................. .............................................................................................................................منابع

 



 

1 

 

 :پیشگفتار

انقالبیون  ،. برعکسکنندتصور می حافظهکم را اند یا مردمحافظهوجه تمایز خائنین در آنست که همیشه یا کم»

ر حافظۀ طبقۀ کارگ ،حزب انقالبیراستی گفت که توان بهدارند. به همین خاطر است که می یحافظۀ خوب

فراموشی  ستد ی آینده، گذشته را بهبینترین وظیفۀ ما این است که بیاموزیم برای پیش. اولین و مهماست

 (1929)لئون تروتسکی، « نسپاریم

های خودِ تروتسکی دربارۀ اصول سازمانی حزب انقالبی از اهمیتی ویژه برای انقالبیون عصر ما، دیدگاه

مرتبط با این موضوعات سازمانی را  تأمالتِ ۀمجموع ترینو فشرده ترینترین و عمیقند. منسجمربرخوردا

ا پیوستن بسنتی که والدیمیر لنین مبتکرش بود. این سنت را بعدتر تروتسکی  ؛وان در سنت بلشویکی یافتتمی

انداز انقالب خاصه چشم و دو دهه بارورِتر کرد. تروتسکی تجارب انقالبی غنی 1917در  به حزب بلشویک

ز عنوان یکی اد. تروتسکی بهطبقۀ کارگر روسیه برخاست به این سنت افزو 1995قیام  دلِ مداوم را که از

 1919داشت. از  1917به قدرت رساندن کارگران در  اکتبر  در رهبران بزرگ انقالب بعد از لنین، نقشی کلیدی

نقشی محوری در تکامل و پرورش این اصول سازمانی در مقیاسی جهانی به واسطۀ انترناسیونال  1922تا 

با تهاجمات بروکراتیک و آلودن هنجارهای بلشویک به  همقابل ولپیشقرابه بعد،  1923. از ایفا کردکمونیست 

ه و بدون خستگی فوق، تروتسکی بی1949تا زمان مرگش در سال  1933دست استالین و متحدینش بود. از 

ریزی یک حزب جهانی انقالب سوسیالیستی جدید )انترناسیونال چهارم( بر مبنای اصول سیاسی و برای پی

ای گنجینه که اکنون، به طوریتر شدچنان غنیها سنت بلشویکی هممبارزه کرد. در همۀ اینسازمانی بلشویسم 

 ها و تأمالت دربارۀ اصول سازمانی حزب انقالبی در دسترس انقالبیون جدّی است.پربها از درس

 جارهایهای تروتسکی دربارۀ اصول و هنعنوان نخستین ارزیابی منسجم از دیدگاههدف از این مجموعه به

بازنگری درک و دریافت تروتسکی از حزب انقالبی و اصول سازمانی از ، 1949تا  1917تشکیالت انقالبی از 

 رود ویپیش ممحور و نه تفسیری قولشکل نقلاو است. این بازنگری اساساً بهفراوان های الی نوشتهالبه

( ارزیابی دفاع 2از اصول تشکیالتی. ای تروتسکی ای از درک پایه( خالصه1سه بخش است:  مشتمل بر

تا  1923های تروتسکی از هنجارهای بلشویکی در دورۀ مبارزۀ اپوزیسیون چپ در داخل روسیه در فاصلۀ سال

، یعنی دورۀ رهبری اپوزیسیون چپ 1949تا  1929های تروتسکی در طول اخراج از ( ارزیابی دیدگاه3؛ 1929

 و انترناسیونال چهارم.
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 چپ اپوزیسیون تشکیالتی جاربت: اولفصل 

 ( عملکرد دمکراسی در سانترالیسم دمکراتیک1

این دو  زیسااند. مسأله بر سر هماهنگحزبی دو وجه تشکیالتِ»از منظر تروتسکی دمکراسی و سانترالیسم 

 . «متناسب با وضعیت باشد ،است، یعنی حالتی که به بهترین شکل حالت ممکنترین درستبه 

در دورۀ اخیر چنین تعادلی وجود »در پراودا به چاپ رسید نوشت:  1923ای که دسامبر امهتروتسکی در ن

-1923)چالش، « حزب گیر افتاد. ابتکارعمل حزب به حداقل رسید نادرستی در آپاراتِنداشت. مرکز ثقل به

 (124، ص25

جود کند. با این وسالح میلع خشود و به بیان دیگر حزب را ظرفیت مبارزاتی حزب می اُفتباعث  حالتاین 

 حزبیِروند یک دمکراسیِ»بندی بر مبنای گیری و جمعاش به نتیجهحزب دقیقاً در توانایی« مانندِبی مزیتِ»

شود و راه را به روی عمق میکم« گانهتجربۀ جمعی چند»است. رهبری حزب بدون این نهفته« پویا و فعال

با تثبیت »گشاید. در نتیجه می(« ، دبیرخانه و غیرهدفتر سیاسی)کمیته، های اجرایی ادارۀ امور به دست ارگان»

ب شود که عزل و نصمتمرکز می ،این رژیم، تمامی امور در دستان یک گروه کوچک، گاهی تنها یک دبیرخانه

 (77، ص25-1923)چالش، « عمال مجازات و غیره را در دست داردو صدور دستورالعمل و اِ

 ها و صفوف عمومی حزبمسئولیت پایهالف( 

 ت.رفیک سالح پرولتری در زرّادخانۀ مبارزۀ طبقاتی به شمار می بیحزدرون برای تروتسکی دمکراسیِ

 نکاشِک لنینیسم بدون پهنای تئوریک، بدون تحلیل انتقادی از فرایند سیاسی قابل تصور نیست. سالحِ»

رک .. لنینیسم به مثابۀ یک کُنش انقالبی، یک د. مارکسیستی باید دائماً صیقل داده و به کار گرفته شود

 خورد. در حوزۀ اجتماعی این به درک شما نسبتگرفت که با تأمل و تجربه صیقل میفرض میانقالبی را پیش

 (99-98، صص. 25-1923)چالش، « مانددر یک کار فیزیکی می تتانبه عضال

شوند، در بهترین حالت تخمینی از اموری هستند ای که اجماالً در یک کنگرۀ حزبی تدوین میوظایف سیاسی

ه تواند یک خطّ سیاسی را تأیید کند، آن را بکه باید انجام پذیرند. تنها تجربۀ پراتیک و عملی است که می
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جربه، ترین مکانیسم برای انعکاس این تاند. کافیتعدیل وادارد یا اثبات کند که چنین وظایفی ناکافی بوده

اند توجمعی میحزبی است. وحدت عمل تنها از درون این تجربۀ حزبی و دمکراسی دروندرون همانا حیات غنی

 :زاده شود

تر از هرچیز یک تشکیالتِ عمل است. کلّ پیکرۀ اعضایش باید قادر باشد که در هر لحظه، تحت حزب مهم»

ابل تصور یکپارچگی حزب غیرقرهبری کمیتۀ مرکزی آمادۀ بسیج برای نبرد باشد. این آمادگی برای نبرد بدون 

آید ترین شکل خطا خواهد بود اگر تصور کنیم که یکپارچگی با هیچ چیز دیگری به وجود نمیاست. اما خام

طۀ یکپارچگی را به واسحزب در کلیت خود . هایپایین رایای رسمی از باال بهای کلیشهجز با صدور کتاب

جمعی، بر مبنای برنامه و قواعد و سنن و تجربۀ  عقلۀ تالش و د و انباشت دائمی تجربۀ جمعی، به واسطیدجت

 «.بدون اختالف و نقد و تصادم آرا غیرقابل تصور است ،کند. این فرایندحزب ایجاد می پیشینِ

 به گفتۀ تروتسکی:

 دهد. متمرکز کردنگیری افکار عمومی حزب ناگزیر رخ میتنها در تضادها و اختالفات نظر است که شکل»

امین در قالب شعارها و فررا ثمرات کارش  کنده پیدا میوظیف بعدترکه  -ِ حزبتاآپار فقطفرایند در درون  این

 «به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی استبه معنی اخته کردن حزب  -به حزب عرضه کندها و نظایر این

ین اختالفات تنها به واسطۀ چون گذشته ااما هم وند،شاختالفات درون حزب ناگزیر در آینده نیز تکرار می

)چالش،  هستندحل قابل« و از این رو حفظ تداوم توسعه لحظهعقل جمعی حزب، پاییدن خویش در هر »

 (199و  89-79، صص. 1923-25

سازی امکان یک برنامۀ سیاسی صحیح است. روشن است که حداکثربه عبارت دیگر دمکراسی الزمۀ اساسی 

تشکیالتی، مستقیماً از اهمیت مرکزی توسعه و  یا هنجار رمنُعنوان یک بهبرخورداری از بحث درونی غنی 

ها ای و تاکتیکائل تشکیالتی از مسائل برنامهسم»شود و به بیان تروتسکی ب منتج میزبهبود برنامۀ سیاسی ح

 (158)انترناسیونال سوم پس از لنین، ص. « ناپذیرندجدایی

ف های بروکراتیک بودند، الگوی بلشویکی را چنین توصیروش زادۀ ی کههای«گوقربانبله»تروتسکی در برابر 

 کرد:
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ود ای نظر محکم خیک بلشویک صرفاً یک فرد منضبط نیست. او فردی است که در هر مورد و در هر مسأله»

مروز اکند. را دارد و شجاعانه و مستقالً از آن نه تنها در برابر دشمنانش، بلکه در برابر حزب خویش دفاع می

شاید او در اقلیت تشکیالت باشد. او تن خواهد داد، چون این حزبش است. اما این همواره بدان معنی نیست 

د. یک چرخش را ببیند یا درک کن کند. چه بسا او پیش از دیگران وظایف جدید یا ضرورتِکه وی اشتباه می

مسلح وظیفۀ جدید را به انجام اً تمام ههد کرد، به حزب کمک خواهد کرد کاز این رو او به حزبش خدمت خوا

، 25-1923)چالش، « های جناحی صورت دهدهای ارگانیک و تشنجرساند یا چرخش جدید را بدون طغیان

 (127ص.

ایمن برای کمک به تصحیح یک موضع نادرست یا حرکت قاطعانه به  یرویکرد انتقادی هر یک از اعضا ابزار

یازی به ن رد. حزب برای این منظونکنوضعیت چنین دیکته می تحوالتِ که ای استبرههیک مسیر جدید در 

 خواهد که:می را ندارد، بلکه کسانی« کارگزاران چاپلوس»

دانند ولیت که در هر مسألۀ مهمی وظیفۀ خود میئاند و سرشار از احساس مسقدر آبدیدهبه لحاظ اخالقی آن»

با هر ابزار ممکن که ناقض انضباط معقول )و نه بروکراتیک(  بیان و شناسیوظیفهشان را با ت فردیاکه نظر

و وحدت عمل نباشد، شجاعانه از آن دفاع کنند... از همین روست که اطاعت بروکراتیک و سرسپردگی ساختگی 

د. توانند تحمل شونشان کره مالیده شده است، نمیدانند کدام طرف نانکه می توخالی و همه نوع خیرخواهان

 ها و استقالل اندیشه و استقالل شخصیت و احساس مسئولیت ویاز داریم، انتقاد است و بررسی فاکتچه نآن

 .(35-134، صص. 25-1923)چالش، « حقیقت نسبت به خود و به کار خود

 سازدب( حزب چگونه خود را می

گر ابتکارعمل طبقۀ ای  که جلوهچنان رهبری جمعیاعمال آن»ای اساسی خود را تنها با حزب وظایف برنامه

 (.125، ص. 25-1923د انجام دهد )چالش، توانمی« کارگر باشد...

کارا به  مِتوانند برای تشکیل این تیبنابراین مسأله این است که چگونه اعضای منفرد با تجارب گوناگون می

 دیگر جوش بخورند؟یک



 

5 

 

ا انرژی جربۀ انقالبی وسیع و نسل جوان بل به رابطۀ متقابل نسل قدیم با تابرای تروتسکی پاسخ به این سو

بایست هم بیاموزد و هم آموزش دهد. از خالل چنین فرایندی بود که خود نهفته بود. هر نسل می و تازگی

 شد. تروتسکی در سخنرانی پیش از کنگرۀ سیزدهمگرفت و حزب انقالبی تقویت میچنین تیمی شکل می

 تعریفی از دمکراسی حزبی به دست داد:

ل ساز یک سو دمکراسی حزبی عبارت از رژیمی است که ضامن رهبری تئوریک و سیاسی و تشکیالتی ن»

حزب قادر نخواهد بود  ،این رهبری بدون تضمینهای مخفی و غنی در تجربه است، چرا که قدیم بلشویک

های براههآ عبور از المللی کارگری را در بحبوحۀ مشکالت وتی جنبش بینشسکان هدایت کشتی دولت و ک

د(. اما در عین حال نت این را درک کسها به دست بگیرد )و تنها یک کودک نخواهد توانتنگ و صخره

سل نسل قدیم، ضامن دسترسی ن جایگاه برجستۀین تضمین عدمکراسی حزبی عبارت از رژیمی است که در 

ادر به تحقق هایی قی )چنین روشهم نه با آموزش صورآن -تر به مسیر مرتفع بلشویسم و لنینیسم باشدجوان

)چالش،  «این هدف نیستند(، بلکه در عوض با مشارکت فعال و مستقل و عملی در حیات سیاسی حزب و کشور

 (.153-152 ص ،1923-25

 تروتسکی در جای دیگری نوشت:

عنوان د بهخو تنها به واسطۀ همکاری فعال دائمی با نسل جدید در چهارچوب دمکراسی است که گارد قدیم از»

 (125، ص.25-1923)چالش، « کردنت خواهد ایک فاکتور انقالبی صی

در ود اندازهای ختواند یک حزب انقالبی باقی بماند، ارزیابی حزب از چشمتنها راهی که یک حزب انقالبی می

 د:رخورد. تروتسکی خاطر نشان ککه در مبارزۀ طبقاتی محک می است یک فرایند مداوم و تجدیدشونده طی

اندازها ها و دستها و تونلگذرد. این مسیر سرشار از سراشیبیانقالب پرولتری از فراز و فرودهای بزرگی می»

 ش مداوم انقالبیونناند. از همین روست که گزیهای بعدیدر انتظار دهه یاست. هنوز فراز و فرودهای بسیار

 حزبیژیک درونودشمن بلکه همین طور در نبرد ایدئولها علیه مبارزۀ تودهدر تنها نه شان در کردن ورزیده و

 «کننده برای حزب برخوردار استاز اهمیت تعیین های ناگهانیادهای سترگ و بزنگاهشان در رویدآزمودن و

 (.93-192، صص. 29-1928)چالش، 
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راث ذارد و میگاش را به آزمون میخورد، خط سیاسیهم جوش میهاز طریق دمکراسی است که حزب ب

یک  د رشدفراینیابد. تروتسکی در پایان جنگ داخلی این فرایند را با اش را برای نسل بعدی بازمیانقالبی

 فرماندۀ کارآموز ارتش سرخ مقایسه کرد:

ه نه تجربۀ جنگی. یک مبتدی است کو شود. او نه پیشینۀ انقالبی دارد فرماندۀ آینده وارد مدرسۀ نظامی می»

اش هشددرونی و سنن تعریف سازد: او به یک سازمان حیّ و حاضر، با رژیمِنسل قدیم نمیارتش سرخ را مانند 

های جوان و گارد قدیم حزب وجود دارد. به جا شباهت روشنی با رابطۀ میان کمونیستگذارد. در اینقدم می

 ،شودنان منتقل میشان به جواکه سنت مبارزاتی ارتش یا سنت انقالبی حزب از طریق ییهمین خاطر ابزارها

ناممکن  باتباث فتِرو متعاقباً بدون یک سنت، پیش نسلی لیا. بدون یک توندای برخوردارادهالعاز اهمیت فوق

ل از توان آن را مانند انجییا یک کتابچۀ راهنمای رسمی نیست. نمی خشکیک کتاب قانون  ،است. اما سنت

رد. باور ک "قول شرفش"گوید صرفاً به خاطر ل قدیم میچه را که نستوان هر آنبر کرد یا پذیرفت. نمی

سنت باید به نوعی با مشقت و ریاضت درونی کسب شود. باید به شکلی انتقادی خودش پرورده شود  ،برعکس

 (.34-133، صص. 25-1923)چالش، « و به این شکل هضم شود. وگرنه کلّ ساختار روی شن بنا خواهد شد

 یقوقتعاریف ح»کراسی حزبی یک مسألۀ حقوقی نیست. از نظر تروتسکی ها مسألۀ دمبرای مارکسیست

هرچه قدر هم مهم باشند، »، «ندکاساسنامۀ حزبی بر آن تحمیل می هایی کهمحدودیت»یا « دمکراسی حزبی

 کرد، اما:« جرح و تعدیل»آزمود و در صورت لزوم « تجربه یدر پرتو»ها را باید و این« انداما مسائل ثانویه

های ماست. هر بخشِ حزب باید به چه باید پیش از هرچیز دیگری تعدیل کرد، روحیۀ حاکم بر سازمانآن»

ت شو حقّ تعیین سرنو -نشینیبدون واهمه و بدون عقب -ابتکارعمل جمعی، به حقّ نقد آزاد و رفیقانه

 «تشکیالتی بازگردد

قطۀ بایست ننامۀ حزب میسراتیک در اساهرگونه تالش برای تدوین مقررات و هنجارهای سانترالیسم دمک

در  چنینهمهایی نظیر احتمال بروکراتیزه شدن آپارت خود و صیانت از حزب در برابر پدیده»عزیمت خود را 

 (.152و  126، صص. 25-1923قرار دهد )چالش، « هاعین حال خطر انزوای حزب از توده

های بندیهمیشه اختالفات نظر و گروه»بی ضرورتاً حزب انقال وظایف سیاسی و مسائل اقتصادیِ پیش رویِ

(. اما از چنین فرایندی نباید 85، ص. 25-1923)چالش، « حول نظرات را به دنبال خواهد داشتبه موقتی 
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نی اندازهایشان را بازبیتوانند چشمها میهراسید، چرا که تنها از خالل دمکراسی درونی است که مارکسیست

 :کنند. تروتسکی نوشت

حال رویۀ ابهکس تاست. هیچتصور های ایدئولوژیک موقتی، حیات ایدئولوژیک حزب غیرقابلبندیبدون گروه»

ارو و داند که نوشاند، صرفاً نشان دادهاست. آنانی که به جستجوی کشف آن برآمدهکشف نکرده دیگری

. م پس از لنین، صوترناسیونال س)ان« استبا خفه کردن حیات ایدئولوژیک حزب بوده معادلشان عالجراه

149) 

ای و شههای کلیقول، توسل به عبارات یا نقلوادار کردن به سکوتود، جسرکوبی و فرونشاندن اختالفات مو

طور که تروتسکی اشاره کرد، اگر قرار های یک حزب ناسالم هستند. همانخارج از بستر از لنین، همگی روش

ی چه کسی راستشده تصمیم بگیرد، پس بهکند و بر مبنای اطالعات ارائهنباشد حزب بر سر اختالفات بحث 

 باید تصمیم بگیرد؟ 

راه حزبی بهدرون در پراودا دربارۀ مضرات و مخاطرات بحثِ 1926تروتسکی در واکنش به کارزاری که سال 

 افتاده بود، نوشت:

ند که هست شئلی پیش رویبحث چیست؟ بحث یعنی پذیرش رسمی این واقعیت از سوی حزب که مسا»

بارۀ این موضوعات تصمیم بگیرد؟ خیر، رتواند بدون بحث دشان اختالفاتی وجود دارند. آیا حزب میحول

تواند. و اگر قرار نباشد حزب دربارۀ این مسائل تصمیم بگیرد، پس چه کسی باید چنین کند؟ همۀ شاکلۀ نمی

 سر حزب تد مناقشه را برای حزب، به جای حزب و پشتواند موضوعات مورموضوع همین است: آیا کسی می

 (.129، ص. 27-1926)چالش، « تصمیم بگیرد یا خیر؟

 ج( مسئولیت رهبری

امور ارۀ ادشود که از نظر تروتسکی رهبری حزب باید بازتاب تجربۀ جمعی خودِ حزب باشد. رهبری انتخاب می

چالش، )« چیز نیست جز مکانیسم اجرایی ارادۀ جمعیچهی»حزب را انجام دهد. در نتیجه رهبری باید بداند که 

شویکی بل "ستاد"یک »که  ندکرداپوزیسیون چپ این مالحظۀ لنین را نقل می پیروان(. 126، ص. 1923-25
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ر کند دواقعاً ارادۀ خوب و آگاه هر ارتشی را که از این ستاد تبعیت و در عین حال هدایتش می"بایست می

 (.352، ص. 27-1926)چالش، « "پشت خود داشته باشد

ا کند. بنابراین مسئولیت رهبری اینست که با ایجاد فضتروتسکی به اهمیت ساخت یک تیم رهبری اشاره می

ع حزب های وسیبه صداهای توده»به صفوف خود کمک کند. یک رهبری سالم  ،گیری جمعیو بستر تصمیم

ناس و منضبط شگرایی بداند و بدین ترتیب اعضای وظیفهاحکند و نباید هر انتقادی را تجلی نوعی جناعتنا می

(. بدون یک 89، ص. 25-1923)چالش، « گرایی براندحزب را به سوی محافل دربسته و درغلتیدن به جناح

شوند. ون میگشان باید جوش بخورد دگرکه حزب از خالل و پویایی فرایندهای دینامیک ،قیقتاً بازحرهبری 

های حزبی؛ پاک شدن رهبری حزب از عناصر رپاره پاره شدن کاد»زی نخواهد بود جز نتیجۀ این امر چی

توجهی از تجربۀ انباشتۀ حزب هستند؛ و تحلیل رفتن سیستماتیک ارزشمندی که هر یک نمایندۀ بخش قابل

 (.69، ص. 27-1926)چالش، « و فقر ایدئولوژیک هستۀ رهبری

 :باید کهای بروکراتیهرگونه تالش برای توقف روش

ین ای که پیوند نزدیکی با زندگی جمع دارند یا قادر به تضمشده با عناصر تازههای مومیایینی بروکراتزیجایگ»

در دستور کار خود قرار دهد. پیش از هر چیز مناصب برجسته باید از کسانی که با را چنین پیوندی هستند، 

و کیفرخواهی را به سوی منتقد پرتاب  ظی غیهانخستین کلمۀ نقد و اعتراض و مخالفت، صاعقهشنیدن 

 "مسیر نو"کس حزب را ارعاب نخواهد کرد. اکنون هیچکنند پاک شود. باید همه احساس کنند که از هممی

 (.27-126، صص. 25-1923)چالش، « گونه آغاز شودباید این

 ( شیوۀ بروکراتیک عملکرد حزب2

ر رساند. از سوی دیگای صحیح به حداکثر میخط برنامهدمکراسی حزبی، فرصت حزب را برای توسعۀ یک 

 راتیک:کارد. یک رژیم بروکشد و بذرهای بدبینی را میان صفوف حزب میکُابتکارعمل را می ،روش بروکراتیک

کند. که پیشتاز پرولتاریا، این نیروی اصلی مقاومت در برابر دشمن را فلج می ترینِ همۀ خطرهاست. چرابزرگ»

رژیم  نه دشمن، بلکه طنابی است که دستان سرباز را بسته.دیگر ن یک سرباز بسته باشد، خطر اصلی اگر دستا
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« کندحزب را در برابر دشمن تضعیف میو ...  بنددکنونی دست و پای ابتکارعمل و فعالیت مستقل حزب را می

 (.411، ص. 27-1926)چالش، 

شود، جهی باعث رشد و پیشروی خط سیاسی نادرست میبی به طور قابل توزدر این بستر، رشد بروکراسی ح

 از تصحیح یک خط است. جلوگیریدقیقاً به این دلیل که کارکرد روش بروکراتیک 

ده کم به شکل صوری هم که شمبارزۀ تروتسکی علیه رشد بروکراسی، هرکسی دست های نخستینِدر سال

بود که دمکراسی حزبی را شده ، آپارات آماده 1926پذیرفت که بروکراسی را باید مهار کرد. اما تا سال می

 های حزبی و واقعیت، آپاراتبازتعریف و آن را به ضدّ خودش مبدل کند. با گسترش تضادهای میان قطعنامه

این تناقض  بر« چه که در عمل وجود داشتهفروکاستن و تقلیل سریع برنامه به سطح آن»تالش کرد تا با  حزب

 (.65، ص. 27-1926غلبه کند )چالش، 

 خالصه شدهچنین ف، دبیر تشکیالت حزب در مسکو و، گزارش اوگالن1926در یکی از مقاالت پراودا به سال 

 :بود

 پیشِ ایدهد: معرفی وظایف پایهالنوف پاسخی روشن و موجز میگماهیت دمکراسی حزبی چیست؟ رفیق او»

ن قع، به نحوی که }تشکیالت{ قادر به حل آموحزب و کشور به تشکیالت حزبی به شکلی صحیح و به رویِ

ثه و حلّ این مسائل؛ توضیح مشکالت بنیادیِ ساختمان حتودۀ وسیع اعضای حزب به مبا کشاندنباشد؛ 

وای ها حال و هایمان ببیقی صحت سیاستموقع؛ بررسی تطسوسیالیسم به پرولتاریا به شکلی صحیح و به

 (62، ص. 27-1926)چالش، « ح خط مان بر مبنای این بررسیآن؛ و تصحی های منفکِطبقۀ کارگر و بخش

 دمکراسی عمالً از جوهرۀ بروکراسی دفاع کرد. تروتسکی نوشت:« جوهرۀ»اوگالنوف در تالش برای معرفی 

برای سخنران تماماً واضح و مبرهن و از پیش مشخص بود که وظایف را آپارات و تنها آپارات به حزب معرفی »

 آپارات را خودِ صحیح بودنشموقع بودن و باشد، به "موقعبه شکلی صحیح و به"ن معرفی کند و اگر ایمی

 گیرد...تصمیم می

ها بر سر شود که میلِ به مقاومت دارد و باید به بحثجان ترسیم میچون یک تودۀ ساکن و بیحزب هم

 .دشو "کشانده"، شوندمعرفی میوظایفی که از سوی همان آپارات حزبی به او 
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و  حیحصمشکالت بنیادی ساختمان سوسیالیسم را به شکلی "آموزیم دمکراسی است که رویم میباگر فراتر 

را به  است و حزب، یعنی همان سؤاالتی که آپارات به حزب معرفی کرده"دهدع به پرولتاریا توضیح میقموبه

ط پیدا بسهم  هپارات و حزب به طبقبعدی میان آیک جا رابطۀ بروکراتیکِبحث حول آن کشانده است. در این

 کند. می

فک های منوای طبقۀ کارگر و بخشههایمان با حال و بررسی تطبیقی صحت سیاست"دمکراسی است که 

کشاند و اش میحزب را به بحث دربارههم کند، دهد. همان آپاراتی که وظایف را معرفی میمی مرا انجا "آن

د تا سنجطبقۀ کارگر می "حال و هوای"هایش را با سیاستو  دهدضیح میف را به پرولتاریا توهم این وظای

د: کنند که آغاز کردنهایی اصالح میکند: بنابراین خط را همان "تصحیح"، خط را "بررسیبر مبنای این "

 آپارات ...

 انتخابی بودن مسألۀ ،او مسائل نیست. و دست آخر در این نگاهِ همۀحزب دربارۀ  ای به بحث آزادِهیچ اشاره

و  63، صص. 27-1626)چالش، « شودۀ دمکراسی حزبی مستثنی میرافراد مسئول و برجسته به کل از جوه

65.) 

 کند:ی میقه زندگبتروتسکی اشاره کرد که حزب کمونیست روسیه، در حال تبدیل به حزبی است که در دو ط

« باخبر شدن از تصمیمات استش کل کارشود و طبقۀ پایین که ه میطبقۀ باال که همۀ تصمیمات گرفت»

 (.69، ص. 25-1923)چالش، 

ه مواج« شدهانجام ناپذیر و عملِات نقداً اتخاذشده، وضعیت جبرانمتصمی»تر حزب را با بیشهرچه ،آپارات

 (.153)انترناسیونال سوم پس از لنین، ص.   کردمی

ی یک عضو در باال )به ویژه دبیرخانه( چندین حقوق واقع»مراتب درون حزب، جایی که در نتیجۀ رشد سلسله

گیری جمعی جای خود را به حاکمیت ، تصمیم«استصد عضو در پایین چند بار باالتر از حقوق واقعی یکو 

 (.352، ص. 27-1926)چالش،  که نیرو گرفته بود داد یبروکراتیک

شود. یم مری موهوم تبدیلبه ادهی عملی به تشکیالت بیش از پیش دارد مشارکت صفوف حزب در شکل»

همش است که خصلت مبه وجود آمده حزب دبیرخانۀای در هژوی روانشناسی طی یک یا یک سال و نیم گذشته،
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ضوعاتی که با جوهرۀ موای تصمیم بگیرد، بی آنتواند دربارۀ هرمسألهاینست که امر به آن مشتبه شده که می

پاشد میل بارها مضرتر است، چراکه هرگونه حسّ مسئولیت را ازهمشنا باشند... این عمآشوند که درگیرشان می

 (55، ص. 25-1923)چالش، « شدکُو می

 ب( نحوۀ عملکرد آپارات بروکراتیک در حزب

درتی را قاشاره کرد که وقتی لنین زنده بود، آپارات حزبی یک دهم  کی در این دورهسراکوفسکی، همکار تروت

. به جای یک دمکراسی حزبی آگاهانه، یک آپارات متفرعن و خودگمارده پرورش ت آورد نداشتسکه بعدتر به د

 یافت:

( سوء استفاده 2های لنینیسم با هدف تقویت استحکامات بروکراسی حزبی؛ شدۀ تئوریهای تحریف( نسخه1»

( 3ا نکند؛ دها و کارگران در شرایط دیکتاتوری پینسبت به کمونیست ابعادی هیوالوار توانداز قدرت که نمی

توانستند میهایی در طول بحث که فقط کارگیری  روش( به4مداخلۀ شیادانه در کلّ ماشین انتخاباتی حزب؛ 

مسلح، های تمامو نه هرگز یک حزب پرولتری )نظیر جوخهباشند فاشیست -مقامات بورژوامایۀ افتخار 

( غیاب پیوندها و 5و غیره(؛  تریبون نان ازسخنراپایین کشیدن ریزند، ها را برهم میاخاللگرانی که نشست

 (115، ص. 29-1928)چالش، « هاشناسی در روابط فردی و نظایر اینروابط رفیقانه و وظیفه

ها نمودهای افراطی شیوۀ عملکرد بروکراتیک درون حزب بودند. گزینش و دستچین پرسنل برای احراز این

یوۀ بروکراتیک بود. تصمیمات دربارۀ عزل و نصب و واگذاری حاضر و آماده برای تقویت ش ابزاروظایف، یک 

ا مانع ی کندمی حزبی کمکقدر به حفظ رژیم درونبیش از هر چیز از این منظر بودند که چه»و انتقال همگی 

 (.54، ص. 27-1925)چالش، « شوند...آن می

 مشاهده کرد که: 1923در نتیجه تروتسکی اوایل سال 

امالً تعلق دارند و ک ییا حزب یاست که به آپارات دولتاز کارگران حزبی ایجاد شده ردهگستبسیار  ایهالی»

ند، تو را علناً ابراز کن یتارکم چنین نظباشند یا دستا داشتهت سیاسی خودشان رانظر که اندفراموش کرده

گیری مو تصمی ت حزباردهی نظسازوبرگ مناسبی برای شکل مراتب دبیریگویی اعتقاد دارند که سلسله

 های حزبی وجود داردرود، الیۀ وسیعی از تودهحزبی است. در پس این الیه که از داشتن نظرات خود طفره می
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قشر از حزب درجۀ  ایندرون شود. شان هرگونه تصمیم در قالب یک فراخوان یا دستور ظاهر میکه در مقابل

شروع و برخی دیگر ناشی از عوامل تصادفی هستند. این شان مد که برخیروجود داای از نارضایتی العادهفوق

های حزبی یا با اعمال نفوذ جمع بر تشکیالت حزبی )در علنی نظرات در نشست لنارضایتی از طریق تباد

شود و چنان در خفا تلنبار مید، بلکه در عوض همشوها و غیره( آرام نمیدبیرخانههای حزبی و انتخابات کمیته

 (56، ص. 25-1923)چالش، « شودهای درونی میر به دملبه موقعش منج

 ،باندبازی و خودبینی بروکراتیک  و تحقیر کامل»کند، میزندگی  حزب "طبقۀ دوم"آپارات بروکراتیک که در 

های برای ارعاب و ساکت کردن پایه« ترور»را توسعه داد و از یک نظام « و نیازهای حزب افکارحال و هوا و 

ود ت یا مقامات حزبی آغاز کرد، معدله کرد. حتی زمانی که آپارات حرکتی را برای افشای فساد دوحزبی استفاد

؛ چالش، 69، ص. 25-1923نفراتی را یافت که حاضر باشند برای شهادت دادن پا پیش بگذارند )چالش، 

 (41، ص. 1926-27

بقه شود، چرا که یک طپارات حزب میدیکتاتوری آ»ناگزیر منجر به « آپارات حزبی متمرکز و خودبسنده»این 

با یک پیشتاز پراکنده )فقدان بحث آزاد و کنترل بر آپارات و حق انتخاب به معنی یک پیشتاز پراکنده است( 

-1925)چالش، « متمرکز بدل شود... صرف در دستان رهبری یک آپاراتِ که به یک شیءِز اینجای ندارد چاره

 (. 72-71، صص. 26

وند و همگی از نشهای مقامات حزب را میهای حزب تنها سخنرانیتوده»ات درونی پویا، به جای یک حی

بی های حزرود. در نشستروند و اعتماد به رهبری پس میخوانند. پیوندها تحلیل میپشت یک عینک می

 (76، ص. 27-1926)چالش، « ناپذیرعالقگی اجتناببدمنصبی حکمفرماست و همراه با آن بی

 ی خاطر نشان کرد که ترکیب رهبری حزب انقالبی تابعی از خط سیاسی است. اما:تروتسک

 "خیانت به شاه"طلبان عادت داشتند شود که سلطنتانتقاد به کمیتۀ مرکزی تقریباً به همان سبکی دیده می»

صب ند. چنین رویکردهایی هیچ وجه اشتراکی با بلشویسم ندارند. عضویت در کمیتۀ مرکزی یک منرا ببین

العمر نیست. کمیتۀ مرکزی یک هیئت مقتدر است، اما هنوز هم جزئی از حزب است. موروثی یا حتی مادام

زی بایست بتواند دربارۀ کمیتۀ مرککمیتۀ مرکزی را جایگزین کند و برای این منظور، حزب می دتوانحزب می

ویژه در دورۀ پیشاکنگره، ی و بهقضاوت کند. انتقاد از کمیتۀ مرکزی، به ویژه دربارۀ مسائل مهم اصول
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ترین حقّ هر عضو حزب است. تخلف از این حق به معنی تبدیل حزب به یک ارکستر درمانده برای مشروع

 (255، ص. 27-1926)چالش، « ای از خود نداردآپارات حزبی است که هیچ اراده

و نه نمایندۀ  خودگزین است گروهِیک  ،کاهد، چرا که بنا به تعریفآپارات بروکراتیک از کیفیت رهبری می

ی هایگیری از درسمعرف خطری جدی برای حزب است. تروتسکی با وام ،نظرحزب. این آپاراتِ درخود و تنگ

تدوین کرده بود، نوشت که آپارات حزبی ممکن است در شرایطی که تاریخ « دربارۀ شعارها»که لنین در مقالۀ 

 شود:حزب کند مانع انعطاف کافی اقتضا می

عناصر زیادی از رخوت  ،ش خیلی سریع و ناگهانی باشد و اگر در دورۀ پیشخاین خطر وجود دارد که اگر چر»

در لحظۀ حساس و های اصلی انباشته شده باشند، در این صورت حزب نکاری در ارگامحافظه و و سکون

ناتوان از انجام وظیفۀ رهبری خود را است، مشغول تدارک بودهبرایش ها ها یا دههسازی که سالسرنوشت

« رودگیرد. این گونه حزب با سر به سوی شکست مینوردد و جنبش از آن پیشی میحزب را درمی ،بیابد. بحران

 (293، ص. 25-1923)چالش، 

دیم گارد ق گاه وظیفۀ جوش دادن تجربۀکند، آنوقتی شیوۀ بروکراتیک عملکرد، تعادل حزب را مخدوش می

شود: فساد هر نسل. تروتسکی نشان داد که چگونه جوانان با وجود استقالل مبدل می د خودشو جوانان به ض

 توانند به شکل منفی دگرگون و متحول شوند:روحیه می

شویسم توانند به سطح بلمی ،های پیشین هستنددر شرایط نپ، جوانان که فاقد تجربۀ مبارزۀ طبقاتی دوره»

امور در  ، انتقادی بودن و آزمودناندیشیدنشان برای یق کاربست مستقل ظرفیتارتقا یابند، منتها تنها از طر

عمل. والدیمیر ایلیچ بارها به ما هشدار داده بود که باید به طور اخص نسبت به فرایندهای ایدئولوژیکی که 

انان دهد: جوبزنگ باشیم. اما بروکراتیسم عکس این را انجام میدر میان جوانان جریان دارند هوشیار و گوش

و از  کند، نقد و انتقاد را مسدود میندزپس میهایشان را به درونشان گذارد، تردیدها و سؤالرا الی گیره می

، کارد )چالشمیدر آنان پرستی را رهای عدم اطمینان و عدم شجاعت و از سوی دیگر بذرهای حرفهذیک سو ب

1926-27.) 

هزار تن باقی  19تر از مبارزۀ تروتسکی از آنان کم که در آغازِ -رددگهای قدیم برمیکه به بلشویکتاجایی

 های ارعابی آپارات حزبی تسلیم شدند.شان در برابر تاکتیکبسیاری -مانده بود
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در حال حاضر نه فقط در حزب »نوشت:  1929سال  در این فرایند تا به جایی پیشروی کرد که تروتسکی

ل را عناصری که انترناسیونا همۀاحزاب کمونیست خارجی بدون استثنا،  یکمونیست روسیه، بلکه در تمام

 (299، ص. 29-1928)چالش، « اندچهار کنگرۀ اول هدایت کردند، از رهبری و حزب خلع شده طیساختند و 

 شد. قطعالمللی ها در مقیاسی بیندر نتیجه تداوم انقالبی میان نسل

قالبی، که تنها حفظ کنترل آپارات بر حیات حزبی است. از همین ط سیاسی انخهمّ و غمّ بروکراسی نه حفظ 

شوند، ممکن است به هیچ وجه دالیل واقعی نباشند، بلکه رو دالیلی که برای یک تصمیم خاص آورده می

در کمیتۀ  های واقعی تغییرات پیشنهادیصرفاً یک پوشش باشند. به عنوان مثال وقتی تروتسکی دربارۀ انگیزه

ر ف صادقانه اعتراف کرد که واداشِیبِی، یکی از اعضای آپارات حزبی به نام  کوپرسش کرد البینظامی انق

ز ابرایمان ضرورت دارد که علیه شما نبردی به راه بیندازیم، اما »اند به چنین فریبی متوسل شوند، چون شده

 (57، ص. 25-1923)چالش، « توانیم شما را دشمن اعالم کنیم...نمیطرفی 

کرد که در اجرای فاقد خط سیاسی منسجم، افرادی را منصوب می بندیِات حزب به عنوان یک گروهآپار

های ارعاب روانی کرد. آپارات با روشمستقل را جریمه می اندیشۀفرامین خوب باشند و در عوض صاحبان 

از ه مایل بود ککه قوام گرفت و تثبیت شد، بسیار خصوص پس از اینکرد، اما بهمسیر بحث را خفه می

ت رحمانۀ آپارات به باقی ماندن در قدرهای گانگستری استفاده کند. ارعاب صرفاً تداوم عزم و ارادۀ بیتاکتیک

 است. 

ی از کساستالین، بوخارین، رایکوف و تام ، گروهی متشکل از هفت تن )زینوویف، کامنف،1923اوایل سال 

  :یون کنترل مرکزی( دیداری محرمانه داشتند ورئیس کمیس عنوانبهف شِبِیدفتر سیاسی و کوی

از پیش و بدون اطالع حزب، دربارۀ تمامی مسائل برنامۀ دفتر سیاسی و کمیتۀ مرکزی تصمیم گرفتند و به »

ه ب جانبه دربارۀ شماری از مسائل که هرگز پیش از آن در اختیار دفتر سیاسی قرار نگرفته بودندطور یک

 ابع انضباطِاعضای آن ت و و تکالیف حزبی را به شکلی جناحی تقسیم کردند ظایفوو  گیری پرداختندتصمیم

 (87-86، صص. 27-1926)چالش، « ...درونی بودند جناحیِ

اما این جناح محرمانه خود به دنبال بروز اختالفات سیاسی پاره پاره شد، تا به جایی که نهایتاً یک تن کنترل 

 را قبضه کرد.
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«. ودشهای جدید میها و چرخشبندیتولد گروه»الم، مطرح شدن مسائل جدید باعث در یک حزب انقالبی س

ی اکثریت دائمی، مستقل از خط سیاس»کند خود را به یک خطر یک باند بروکراتیک این است که تالش می

ماشین ز ا»مبدل کند. این جناح که تابع انضباط محرمانۀ خود بود، « خود و وظایف متغیر اکثریت واقعی حزب

اقعی و کند تا مانعِ آن شود که حزب با ابزارهای دمکراتیک تعیین کند که اکثریت و اقلیتِحزبی استفاده می

 (.196، ص. 27-1926)چالش، « کیستند

به قول تروتسکی،  بروکراسی با نخوت و خودبینی خود یک رویکرد جناحی در درون حزب خلق کرد.

کند یرحمانه هر نقدی را سرکوب م. بیگرایی استکی از منابع اصلی جناحبروکراتیسمِ آپاراتِ حزبی دقیقاً ی»

-1923)چالش، ...« زند گرایی میند و به هر نقدی برچسب جناحاگردبه اعماق سازمان بازمی را و نارضایتی

 (127، ص. 25

کیالتی شوروی بر مسند قدرت قرار داشت، هنجارهای تش 1929های دهۀ گروه بروکراتیکی که در سال

هرگونه اقدام به »کرد که یاعالم م 1929لنینیستی را نقض کرد. به عنوان مثال کنفرانس حزب در سال 

، 27-1926)چالش، « رفقایی که حول این یا آن مسأله اختالف دارند بنا به تصمیم حزب جایز نیست سرکوب

 هنجار،با نقض مستقیم همین  1929(. این در حالی است که آپارات بروکراتیک حزب در اواخر دهۀ 82ص. 

هم تنها به دلیل ابراز اپوزیسیون چپ از درون حزب کمونیست و کمینترن کرد، آن خراج هواداراناقدام به ا

 های حزبی.هایشان در نشستدیدگاه

 تریششدند که پرو میها، اغلب با تصمیماتی روبهها و پلنومها و کنگرهنهادهای رسمی حزب، شامل کنفرانس

ه پای تصمیمات را ایفا کنند یا با توجه ب مُهرِ شدند که نقشِاتخاذ شده بودند. بنابراین نمایندگان وادار می

 فضای جناحی، به سمت اپوزیسیون بروند.

قدر داند، حال آن تصمیم هرچهاش نمیکه تصمیمی گرفته شود، حزب هیچ چیز دربارهبنابراین پیش از این»

عنوان یک سورپریز کامل از باال روی میز حزب که تصمیم بهیت باشد. و پس از اینخواهد حائز اهمکه می

« نداش بحث کتواند دربارهکه مبادا متهم به نقض انضباط شود نمیکس از ترس اینشود، هیچگذاشته می

 (115، ص. 27-1926)چالش، 
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پلنوم حزب مسائل  1927ثالً وقتی سال های حزبی اخالل ایجاد کند. مرویهدر ت که شرژیم بروکراتیک نیاز دا

ا سایر اسناد ی ؛های تروتسکی حتی به شکل خالصه هم رونویسی نشدانقالب چین را به بحث گذاشت، دیدگاه

 "محکوم"د انی را که تماماً برایشان ناشناختهاسناد»شدند یا واحدهای حزبی وادار می ؛بحث هرگز منتشر نشدند

 استبا درخو»شدند. دربارۀ مسائل برگزار می ۀ کلّ حزبها بدون بحث آزاد اولیها و کنفرانسکنگره«. کنند

 (353، ص. 27-1926)چالش، « شودعنوان مصداق نقض انضباط حزبی برخورد میچنین بحثی، به برای

 یاسیهای حزب از مناصب سطی کارزار شنیعی که علیه تروتسکی به راه افتاد، باند حاکم مانع آن شد که پایه

 های واقعی تروتسکی تحریف و سیل افتراها علیه او جاری شد. تروتسکی اطالع داشته باشند. دیدگاه

ت با نقض کل سن»حزبی را شد که به طور سیستماتیک دمکراسی دروندر طول زمان آپارات حزبی قادر می

 لغو کند.« های حزبیحزب بلشویک و با نقض تصمیمات مستقیم یک رشته کنگره

سرکوب در درون حزب کمونیست روسیه، آپارات حزبی گاهی در تالش برای حفظ  رو به رشدِ سطحِ نظر به

کرد. جرح و تعدیل می« انتقاد از خود»را از طریق  طقدرت در مواجهه با خط سیاسی ناصحیح خود، این خ

 تروتسکی نوشت:

ها و در خط سیاسی و عیب های اساسیحزبی، تمرکز بر چرخش یک مسیر صحیح تنها به واسطۀ انتقادِ»

اند قابل تحقق است. ما باید سیاست نادرست را پنج سال اخیر برمال شده فهای رژیم حزبی که ظرنقص

ه در شداعالم "انتقاد از خودِ"محکوم کنیم تا مسیر برای یک سیاست صحیح هموار شود. تا جایی که به 

ها از طریق هپای تیاست جز راهی برای تخلیۀ نارضاینبوده گردد، تاکنون این چیزیها برمیمقالهو ها مانیفست

جرای . انتقاد به نحوۀ ابُزِ طلیعهعنوان صد یا دویست بروکرات بهسرزنش خطاهای فرعی و قربانی کردن یک

قاد انت"اما نقد به رهبری را مخرّب و مهلک و تقابل. اگر  نامند،می "ایحرفه"یک سیاست را خوب و سالم و 

چیز نخواهد بود جز یک شکست رود، کلّ زیگزاگ چپ سانتریست هیچها فراتر نمیاز این محدودیت "داز خو

 (145، ص. 29-1928)چالش، « مفتضحانۀ مضر

و نوشته بایست از نهای تشکیالتی یکی از ابزارهای آپارات حزب بود. این تاریخ میرمچون نُتاریخ حزب نیز هم

 شد. خام حفظ بروکراسی مبدل میو تحریف و مخدوش و به ابزار 

 یکی دیگر از خصوصیات بارز عملکرد بروکراتیک است:« دغلکاری تئوریک»
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ماند. هر دو ناگزیر به های یک جراح میانگاریکاری ایدئولوژیک در یک رهبری انقالبی، به سهلدغل»

تصادفی است و نه یک یک رهبری نه  کاری تئوریکِشوند. با این حال دغلعفونت ارگانیسم منجر می

رات حزب کنترل آپا رایاکم بحباند  خصوصیت ذاتی فردی، بلکه از تضاد میان اصول لنینیسم و عزم راسخِ

 (183، ص. 29-1928)چالش، « گیردنشأت می

امد: انجحزبی به مرگ دمکراسی کارگری در کل میدرون مرگ دمکراسیِ»طور که تروتسکی اشاره کرد همان

  ، صص. 27-1926)چالش، « ای غیرحزبی دیگرهای تودههای کارگری و چه در تمامی سازمانچه در اتحادیه

 (353 و 482

 حزبی و هنجارهای حزبیهای درون( گروه3

برای به چنگ آوردن و از کف ندادن نهادهای حزبی و استفاده از  است شیشروش بروکراتیک عملکرد، کو

رای ب را مندرج در مقررات حزبیمعمولِ شانس استفاده از ابزارهای »، ی خود. این شیوهحها برای مقاصد جناآن

 (.87، ص. 27-1926)چالش، « گیردمیهای آپارات حزبی سیاستتغییر در درون پرسنل و  تایجاد تغییرا

ایفای  امنض شکال تشکیالتی کهاَ آن دسته از شود.حزبی مختل مینرمال حیات درونمعمول و بنابراین مسیر 

فعال در ساخت حزب، بحث دربارۀ تمامی مشکالت پیش رو، حلّ این مشکالت و به همین ترتیب  نقش»

شوند )نگاه شود به قطعنامۀ کنگرۀ دهم، ، نادیده گرفته میاستبرای هر عضو « نقش فعال در ساخت حزب

 (.75، ص.27-1926به نقل از: چالش، 

 هرگونه انتصاب»ی کارگری ترسیم شدند که در آن شکالی از دمکراس( خطوط اجمالی ا1921َدر کنگرۀ دهم )

از پایین  ردۀ همۀ نهادهاتشود و به بهترین شکل در انتخاب گسیک کنار گذارده میتباال به شکل سیستما از

 )همان(.« شوندمتبلور می هسی و کنترل و غیرربه باال و حساب

ل تشکیالتی به درون کالبد رهبری حزب این اصو روحکرد، مهم آنست که  تأکیدطور که تروتسکی اما همان

د. در شو وا ست مانع استالین برای بسط آپارات بروکراتیکننتوا در نهایت کنترل هایشکلصِرف رسوخ کند. 

 کارگرفتبه ت،داش ها برای مقابله با بروکراتیسمواقع استالین همان برداشت لنین را از کمیسیون کنترل پایه

 عاب آپارات مبدل نمود.و آن را به ابزار دیگر ار
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آپارات  هایی که درخواست که دیدگاهش را به حزب توضیح دهد. آناپوزیسیون به رهبری تروتسکی صرفاً می

 با بحث درون حزب مخالفت کردند. تروتسکی چنین پاسخ داد: -از جمله سردبیران پراودا -بودند

. آیا برای یک هستۀ کارگری خطرناک آیا درست است که بحث خطرناک است؟ بستگی به نوع بحث دارد»

دها در میانۀ رونق عمومی اقتصاد صحبت کند؟ آیا برای یک زاست که دربارۀ مسألۀ چرایی پایین آمدن دستم

 باره و نظر اپوزیسیون گوش دهد؟ نه،گری خطرناک است که به نظر اکثریت کمیتۀ مرکزی دراینرهستۀ کا

ت مخالف کامالً مطابق با رویۀ حزبی انیاز است تا نظر هاهمۀ آن در این موارد هیچ خطری وجود ندارد. به

نظرات  هک د؛ نیاز استناز همۀ زوایا مورد بررسی قرار گیر و معرفی شوند، با لحن مناسب به بحث گذارده شوند

ما ش کس در تاریکی رها نشود. اما وقتیبه طوری که هیچ مخالف و اسناد الزم در اختیار کلّ حزب قرار گیرند،

رق به کل ف جانبه داشته باشید موضوعاع و عصبی و یکطبحثی بالانق ،های حزبدر مطبوعات و نشست

 (.27-1926)چالش، « بردکند و وحدت حزب را تحلیل می... این بحث ذهن جمعی حزب را آلوده می کندمی

از « تردازه مستقلانبی نسبت به رهبری لنینیستی»های کمینترن تروتسکی اشاره کرده که نخستین کنگره

ه به شدت لنین ک»طور در جریان کنگرۀ سوم المثل تروتسکی یادآوری کرد که چههای بعدی بودند. فیکنگره

ژیک اتچه بر سر مسائل استرصحبت کرد که چنان ۀ این( دربار"جناحی"زنگ شده بود، با من )به شکل هبشگو

« کردهایی به کار ببریم. این خطر ما را تهدید میم چه تاکتیککنگره قرار بگیری در اقلیتِ کنونیای پایه

 (.54-253، صص. 29-1928)چالش، 

هبری دسترسی داشته باشد، در دورۀ ر اعضا عمومی که اقلیت حزب بلشویک و کمینترن بتواند به صفوفاین

 ۀ سیاسی خاص شکلای که حول یک مسألبندیبود. اما گروه« انتظارامری کامالً طبیعی و قابل»لنین 

شد. وحدت حزب یک هدف مهم است. اغلب وحدت حزب زمانی به بهترین گرفت، منجمد و همیشگی نمیمی

 را داشته باشد. یحزبشود که رهبری آن ظرفیت حل خالقانۀ اختالفات نظر درونشکل حفظ می

، مسألۀ اشاره کرد. اولتروتسکی به سه اختالف سیاسی اصلی در درون حزب کمونیست روسیه در دورۀ لنین 

اختالفات خود  ،که موجب بحثی داغ در درون حزب شد. در واقع مخالفین قیام 1917تسخیر قدرت در اکتبر 

را در مطبوعات غیرحزبی منتشر کردند. در این مورد خطر انشعاب یا خطر عدم تسخیر قدرت در ماه اکتبر، از 

 برنامۀ انقالب اکتبر را اتخاذ کرد. ،آمیز حل شد. اقلیت پس از اینیام موفقیتقطریق 
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قالبی یک های جنگ انپارتیزان»لیتوفسک بود که به قول تروتسکی -بحث بر سر معاهدۀ برست ،مورددومین 

اما رهبری حزب به جای ممنوعیت جناح «. جناح حقیقی با ارگان مرکزی خود و غیره ایجاد کردند

اربست؛ یعنی ترجیح داد بحث کند، توضیح بدهد، با تجربه کتری بههای پیچیدهروش»، «های چپکمونیست»

-1923، )چالش« یافته در درون خودش کنار بیایدوجود یک جناح سازمان اثبات کند و موقتاً با پدیدۀ غیرنرمالِ

 (.82-81، 18، صص. 25

اقعاً جا بحث واینکند. به گفتۀ او در های کارگری را یادآوری میدر مورد سوم تروتسکی بحث دربارۀ اتحادیه

ود. کل جنگی ب رژیم اقتصادی کمونیسمِ ناآرامی ژرف در حزب به دلیل طوالنی شدن بیش از حدّ»تجلی یک 

ری، بررسی گهای کارگری و دمکراسی کارارگانیسم اقتصادی کشور الی منگنه بود. بحث دربارۀ نقش اتحادیه

 (.82، ص. 25-1923چالش، « )پنهان کرده بود در پسِ خودیک مسیر اقتصادی نو را 

 کنگره از اساس در ها ظرف چند ماهیهدر واقع سیاست اقتصادی نو )نپ( باعث شد که قطعنامه دربارۀ اتحاد

 تعدیل شود.

 ایلحظه موقع به نیازهایبه توجهِ»شوند. اختالفات سیاسی درون حزب همیشه دقیقاً به یک شیوه مدیریت نمی

پذیری آپارات که به جای فلج سازی ابتکارعمل حزب باید طور انعطافمینشوند و هکه در حزب منعکس می

ری رهب هایمسئولیتاز جمله « اسد یا حزب را با لولوی جناح ارعاب کندرهباید از نقد بآن را سازمان دهد و ن

 (.83، ص. 25-1923است )چالش، 

 :در دورۀ رهبری لنین

تند. گرفاسناد مربوط به موضوعات مورد مناقشه صورت میها بر پایۀ انتشار و بررسی کامل تمامی بحث»

المللی هنوز چه که باید تبدیل بشود. پرولتاریای بینتواند به آنانترناسیونال کمونیست بدون چنین نظامی نمی

اب فرض این مبارزه آنست که احزدارد. پیشروی خود  پیشِبسیار نیرومند را  ژوازیِرمبارزه برای قدرت علیه بو

هبری تکا به خود عمل کنند. این نوع رابسیار نیرومند و اتوریتۀ اخالقی برخوردار باشند و بتوانند با  ز رهبریِا

گان پیشتاز نمایند تریندساختهمتهورترین و خو و ترینترین و منسجمقدمها، با گزینش ثابتتنها در طی سال

گیرند. توانند جای رهبران انقالبی را برگزاران هم نمیترین کاشناستواند ساخته شود. حتی وظیفهپرولتاریا می

. رژیم درونی تاس در اروپا و در کلّ دنیا، اساساً وابسته به حل مشکل رهبری انقالبی اریاپیروزی انقالبی پرولت
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، ص. 29-1928چالش، )« شودش و تعلیم این نوع رهبری مینانترناسیونال کمونیست در حال حاضر مانع گزی

31.) 

ای معمول بود، کنار نهاده شد یا به چه که زمانی رویها با قرارگیری کارگزاران به جای رهبری انقالبی، آنام

 ضدّ خودش مبدل شد. تروتسکی نوشت:

بود. شود. در یک رژیم حزبی نرمال این صحیح میاند، جرم اعالم میتر گرفته شدهنقد به تصمیماتی که پیش»

است. اما کلّ معمای  دیگری از هر زمان ترموقعیک تصمیم، عمل انتقاد بهدر طول بحث برای رسیدن به 

ی هایاندازد؛ این تصمیمات در گردهماییحاضرآماده را روی سر حزب می اتِمرژیم حاضر این است که تصمی

 تنیروها و اکثری آرایشها و در آن شدهشوند که از حزب محفی نگاه داشته از جناح حاکم بحث و اتخاذ می

 (15-114، صص. 27-1926)چالش، « استشدهو تضمین گرفته رسمی و چه و چه از پیش تصمیم 

را « معمول» اپوزیسیون وادار شد که به دلیل فعالیت جناحی باند حاکم، مقررات صوری سانترالیسم دمکراتیکِ

 تند:نترن تسلیم داشبشکند. اعضای اپوزیسیون در اولین اقدام پس از اخراج از حزب، تصمیم خود را به کمی

ری کارگیایم. چرا؟ به این دلیل که از فرصت بهما اعضای اپوزیسیون هنجارهای حیات حزبی را شکسته»

اپوزیسیون که از حق انتشار اسنادش محروم شده  «.ایمحقوق طبیعی خود به عنوان اعضای حزب محروم شده

ود که نبود، بلکه این ب «محرمانه»ی آنان توزیع اسناد رد. جرم واقعبود، خود رأساً اسنادش را منتشر و توزیع ک

ش بله، حتی دو ماه پی -اندکل حزب باشند، اسناد محرمانه اعالم شده که باید از آنِ هاییها و سخنرانیمقاله»

 (493، ص. 27-1926؛ چالش، 31، ص. 29-1928چالش، ) «از کنگره

اکنگره، اعضای اپوزیسیون را با داد و فریاد و حتی های پیشو علنی حزب در دورۀ بحث زهای بادر نشست

ور هزاران های خصوصی متوسل شدند که با حضبه برگزاری نشست آنان سپتعرض فیزیکی پایین کشیدند. س

 عضو حزب، از جمله هواداران خطّ اکثریت رو به رو شد. 

 در پالتفرم اپوزیسیون اعالم شده بود:

پی ببرد. بگذارید حزب خودش را با اسناد اصلی دربارۀ موضوعات مورد بگذارید حزب به نظرات واقعی ما »

المللی عظیمش آشنا کند. لنین به ما آموخت بحث و به خصوص دربارۀ مسألۀ انقالب چین با آن اهمیت بین
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بین باشیم، بلکه باید سند بخواهیم، به هر دو طرف دعوا گوش که وقتی اختالفاتی وجود دارند، نباید دهان

 شناسی کنکاش کنیم که اختالفات واقعی بر سربا وظیفهضمن کنار گذاشتن موضوعات کذب، ادهیم و فر

کنیم... باید شرایط را برای بحث صادقانه و حلّ صادقانۀ . ما، اپوزیسیون، این اندرز لنین را تکرار میچیستند

-1925)چالش، « شدین چنین میطور که همواره در دورۀ لنموضوعات واقعی مناقشه مهیا کنیم، درست همان

 (388، ص. 27

ا در نقض تکنیکی خود ر این اپوزیسیون چپ نقض صوری هنجارهای حزبی از سوی خود را انکار نکرد، بلکه

قرار داد. بروکراسی مشغول نابودی برنامۀ سیاسی حزب  شدداشت روا داشته میحزب  که در حقّ نایتیبستر ج

 بود.

 راسی حزبی( برنامۀ بازگرداندن دمک4

اپوزیسیون در مسیر مبارزۀ خود برای دمکراسی حزبی، سلسله مطالباتی را مطرح کرد. این مطالبات اساساً با 

ت سرکوبگر( و هُل دادن و بازگرداندن ابه عمل )فارغ از آپار وارد شدنهای کمونیست برای هدف تشویق پایه

 :ش به مسیر درست بودند. برای این امر فقطیحزب و نهادها

تواند برای بدنۀ اعضای کارگری حزب روشن کند که چرا این ای میارائۀ علنی و روشن و متمایز مسائل پایه»

م رژی"تواند منازعه را در چشمانشان توجیه کند. معرفی مسائل ند است و تنها این میقدر تُمنازعه این

ویسم با خط انقالبی، اساساً در تضاد با بلشو غیره به شکل کامالً صوری و بدون پیوند  "انضباط"و  "حزبیدرون

کوشد همۀ مسائل را در سبد انضباط کند، در آنِ واحد میاست. آپارات که در هر بزنگاهی مقررات را نقض می

 تر معنی و عمق اختالفات رابیندازد. هرچه تودۀ حزب کم مقاماتتر بگوییم سبد احترام به صوری یا دقیق

 (453، ص. 27-1926)چالش، « تر خواهد بودتالش موفقبفهمد، آپارات در این 

زوال  کردند با سکوت در برابر فرسایش واف بر این، اپوزیسیون به عناصری از بروکراسی نیز که گمان میضم

 کنند رو کرد. حزبی دارند به منافع انقالب خدمت میحقوق درون

 سی حزبی داشتند:انداز معینی برای بازگشت دمکراتروتسکی و همفکرانش چشم
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طور حزبی؛ این شامل انتشار اسناد و همین( احترام به حق حزب برای بحث و مطالعۀ اساس اختالفات درون1

، 27-1926شد )چالش، می« اغراقها و ای و اکیداً رفیقانه، بدون شخصیتبه شکل حرفه»حق حزب به بحث 

 (258ص. 

ترین ضروری است که حداقلی»که بحثی صورت گیرد، این( مقابله با هرگونه نقض دمکراسی حزبی. برای 2

زنند و ت میکنند، سوکنندگان در بحث تضمین شود. اوباشی که کتاب و لیوان پرتاب میحقوق کلیۀ شرکت

اندازند و به طور کلی اعضای حزب را از فرصت تبادل نظر دربارۀ مسائل اساسی انقالب قیل و قال به راه می

 (451، ص. 27-1926)چالش، « اید تنبیه شوندکنند، بمحروم می

تری تغییرات نامطلوب»حزبی. این های کنگرۀ دهم حزب پیرامون دمکراسی درون( تأیید و اجرای قطعنامه3

بایست باطل و غیره( می 59، 42،37،33، 25اند )موادّ گرۀ چهاردهم در مقررات حزب معرفی شدهنکه از زمان ک

 (369ص. ، 27-1926)چالش، « شوند

ن اند )من هفت دسته از ایکه از حزب پنهان شده»های لنین ها و نامهفوری کلیۀ مقاالت و سخنرانی شار( انت4

 (153، ص. 29-1928ام( )چالش، شمردهبرنوع اسناد را 

ما باید تصمیم کنگرۀ سیزدهم را که عمالً از سوی »های اصلی آن. ( بهبود ترکیب اجتماعی حزب و هیئت5

درصدِ  59تر از با این مضمون که کم -است اجرا کنیمۀ چهاردهم )بر خالف میل اپوزیسیون( لغو شدهکنگر

-1926ش، )چال« باشند تای و غیره نباید متشکل از کارگران کارخانجاهای منطقهای و کمیتههای ناحیهکمیته

 (359، ص. 27

 ( پرولتریزه کردن آپارات حزبی در کلیت خود6

ر بگیر باشد. باید به طور مرتب با اعضای طبقۀ کارگبه هیچ وجه نباید صرفاً شامل پرسنل حقوقآپارات حزبی 

به  قای آپاراتفد شود... یک روش برای احیای مرتب آپارات حزبی، عبارت است از اعزام سیستماتیک ریتجد

اید شان مبارزه کنیم. بپذیری خوداندرون صنایع و کارهای عادی. ما باید علیه گرایش دبیران حزبی به عزل

 (369، ص. 27-1926)چالش، « مناصب دبیری و سایر مناصب پاسخگویی را تعیین کنیم احرازشروط معین 
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بودجۀ حزب ابزار اصلی فساد »بگیر( به تقریباً بیست درصد. ت مزداطور آپار( کاهش بودجۀ حزب )و همین7

 «یک بودجۀ علنی و کامالً تحت کنترل حزب هستیم وحشتناک آپارات و پایۀ قدرت تام آن است. ما نیازمند

 (153، ص. 28-1927)چالش، 

 های اپوزیسیون به عضویت حزب( بازگشت اخراجی8

بایست: با روح واقعی اندرز لنین. اعضای کمیسیون کنترل مرکزی می»( بازسازی کمیسیون کنترل مرکزی 9

از آپارات باشند. ج( در درون حزب از اتوریته برخوردار  ارتباط باشند؛ ب( مستقلدر ها الف( از نزدیک با توده

اش ریتهتواند بازگردد و اتواعتماد واقعی به کمیسیون کنترل مرکزی می»تنها از این طریق است که «. باشند

 (361، ص. 27-1926)چالش، « به سطح الزم ارتقا یابد

های کذب و انگلس و لنین. تفاسیر و برداشت در راستای مطالعۀ آثار مارکس»( بازسازماندهی آموزش حزبی 19

)چالش،  «شوند باید از گردش خارج شوندد مییسی انبوه تولااز مارکسیسم و لنینیسم که در حال حاضر در مقی

 (361، ص. 1926-27

حزب نسبت به خطر  های کارگر. در کنگرۀ دوازدهمِتر در درون حزب و میان توده( تضمین برابری بیش11

هایشان در تماس با بورژوازی قرار آن بخش از کارگران حزبی که در دورۀ طرح نپ به دلیل فعالیت  انحطاطِ

تماماً کافی برای حذف نابرابری )در شرایط  تدوین تمهیدات عملیِ»گرفتند هشدار داد. ضروری است که: می

کارگر از سوی دیگر تا  هایو دستمزدها و غیره( میان متخصصین و کارگزاران از یک سو و توده معیشتی

« ا استهکند و منشأ فساد حزب و کاهش اتوریتۀ کمونیستدمکراسی را نابود می ،زمانی که این نابرابری

 (369، ص. 27-1926ضرورت دارد )چالش، 

به عنوان ابزار کاهش  گیری مخفیاز طریق یک رأی -رنامه( انتخاب یک رهبری قادر به اجرای این ب12

 فشارهای آپارات
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 الملل چهار()بینمسائل تشکیالتی در سایۀ ساخت حزب جهانی فصل دوم: 

 ۀسکی، این بار با نقب زدن به تجرباصول تشکیالت انقالبی و خصوصیات آن از زبان تروت در این فصل،

ل الملنبه ساخت بی شود. مجموع این تجارب که نهایتاًالملل روایت میتاریخی اپوزیسیون چپ در عرصۀ بین

، «نقالبیا برنامۀ»ائلی چون تدقیق و اهمیت تناوب مساست که بهچهار انجامید سرشار از لحظات حساسی بوده

 را پیش روی اپوزیسیون چپ گذاشت.« سانترالیسم»و « حزبی دمکراسی»

 الملل چهار بر بسترکه مسائل تشکیالتی بینمیالدی  39اجتماعی دهۀ -الزم به ذکر است که تاریخ سیاسی

داری، رادیکالیزه شدن طبقۀ کارگر، ظهور ن شکل گرفت، پیش از هر چیز خود را در بحران اقتصادِ سرمایهآ

 "جبهۀ خلق" بیرق زیرها در جنبش کارگری پراکنی رفرمیستفاشیسم، انحطاط رو به رشدِ استالینیسم، توهم

 داد.و نزدیکی به جنگِ جهانی دوم تبلور می

------------------------- 

 پویایی مسائل تشکیالتی (1

دیالکتیکی  شده، بلکه آن را بشکلی پویا که انعکاسسازیبشکلی صُلب و سادهتروتسکی اصول تشکیالتی را نه

 فهمید:خودِ مبارزه انقالبی باشد می

ها های تاکتیکی، تعریف درستی از آنپیش از هر چیز ضروری است که برای حلِ مسائل استراتژیک و روش»

تواند استراتژی و تاکتیک تطابق یابند. تنها اتخاذ سیاست درست می باباید  ت گیرد. اَشکال تشکیالتیصور

معنای آن نیست که پیشرفت حزب، مسائل تشکیالتی را هتضمینی برای رژیم حزبی سالم باشد. این امر ب

در احزاب  ید نمود متفاوتیانگیزد. بلکه بدان معناست که فرمول سانترالیسم دموکراتیک ضرورتاً بابرنمی

 (99ص  ،1938-1937 ها،نوشته)«. کشورهای مختلف و طی مراحل مختلف رشد حزب بیابد

 :کردمی اباجتن «دمکراسی» و «سانترالیسم» میانِ نسبت تعیین در صُلب فرمولی ارائۀ مین ترتیب ازهبه

 به بستگی چیز همه .گیرندنمی قرار دیگریک به نسبت یرناپذیرییتغ تناسب در مطلقاً سانترالیسم و دمکراسی»

 طحس و آن اعضای عمومی سطح حزب؛ تجربۀ و توانایی کشور؛ سیاسی شرایط از اعم دارد؛ مشخص شرایط

 سرِ بر ألهمس که زمانی کنفرانس، برگزاری از پیش. استبودهموفق آن به دستیابی در رهبری که ایاتوریته

 سیاسی اقدام جامان سرِ بر مسأله که زمانی. چَربَدمی سانترالیسم بر راسیدمک است، آتی دورۀ سیاسی خط تعیین
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 شیبازاندی به نیاز احساس حزب وقتی مجدداً. آورددرمی خود تابعیت تحتِ را دمکراسی سانترالیسم، است؛

 سپس و دشومی راندهعقب به لحظاتی ترتیببدین. فشاردمی پای حقوقش بر دمکراسی دارد، اشمبارزه انتقادی

 (99 ص ،1938-1937 تروتسکی، هاینوشته.« )کندمی تثبیت را خود مجدداً

ا و موارد هعدالتیقاعدتاً ضروری است علیه تک تکِ خطاهای رهبری و یکایک بی»تروتسکی باور داشت که 

 ین واقعیتبلوغ هر یک از اعضای حزب، خود را مشخصاً در ا»داد که ، بااینحال هشدار می«مشابه مبارزه کرد

اش را دارد، طلب نکنند...ضروری است که این کند که از رژیم حزبی بیش از آنچه که توانایی ارائهنمایان می

عنوان مواردی مستقل، که در تناسب با رشد عمومی حزب در دو سطح ملی هنه ب "خطاها"و  "هاعدالتیبی"

 (99، ص 1938-1937های تروتسکی، )نوشته« شوند.المللی سنجیدهو بین
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 بر درستی برنامۀ انقالبی تأکید (2

بر ال دانست. هرچند در همه حمسائل تشکیالتی از مسائل برنامۀ انقالبی را ناممکن میتروتسکی جدا کردن 

ی تحت آل از حزب انقالبکرد، اما این بدان معنا نبود که تصویری ایدهمی تأکیداهمیت حزب در مبارزۀ طبقاتی 

)علیرغم انحطاطش پس از مرگ لنین(  که او هنوز حزب کمونیست شوروی رام کند. زمانی هر شرایطی ترسی

 زب کمونیستدر ح تا زمانی منافع تاریخی پرولتاریا نمود خود را»کرد که می تأکید، دانستپیشتاز انقالبی می

 (.163)مبارزه علیه فاشیسم در آلمان، ص « باشد درستهایش سیاست میابد که

الملل را اصالح کمینترن و احزاب کمونیستیِ وابسته به ، تروتسکی هدف اپوزیسیون چپ بین1933ن تا تابستا

«. در برخی شرایط، پیروزی حتی با سیاست نادرست هم ممکن است»دانست و باور داشت که آن می

ا عنصر نیست. تنهحال مطلقاً سیاست حزب، عنصر بسیار مهمی در انقالب پرولتری است. اما بااین»ترتیب بدین

سیستی تواند تحت رهبری غیرمارکدر شرایطی که استثنائاً تناسب مساعدی از نیروها فراهم باشد، پرولتاریا می

( رخ داد. 1919( و در مورد متأخرترِ مجارستان )1871این مورد در کمون پاریس ) هم به قدرت برسد. مثالً

اریا برای تواند سبب برتری قاطع پرولتتی رهبرانش میکفایدشمن، یأس سیاسی و بی ۀشدت آشفتگی در جبه

 شانسی اتفاقیِحال اوالً هیچ تضمینی بر خوشبااین»، «اش باشدمدتی، حتی در صورت ضعف در رهبری

ر دو مثال که دشرایط نیست. چنین موردی استثناست و نه قاعده! ثانیاً پیروزی تحت این شرایط نیز چنان

ثابت شد، بسیار متزلزل است. اگر مبارزه علیه استالینیسم را در عمل کاهش دهیم،  کمون پاریس و مجارستان

مانَد که آن هم در شرایطی که رهبری استالینیستی نیز قادر به ممانعت از پیروزی پرولتاریا نباشد، مثل آن می

 (35ص ، 1932-1933ها ، )نوشته« ایم.سیاست مارکسیستی را وارونه و از سر بر زمین گذاشته

های داوریها، با پیشجای تطابق بر قضاوت کمونیستهچنانچه خود را ب»کرد که می تأکیدتروتسکی 

محو کنیم، نه تنها  "وحدت"اسمِ تسهیلِ را به 1مان با سانتریسماختالفات»و « ها انطباق دهیماستالینیست

کرده و ویتیک پوشش گذاشته، آن را تقروکراتلکه بر بدترین خصائص سانتریسمِ بایم، بانتحار سیاسی کرده

 هایاعی درونش، در مقابل گرایشتنهایی به معنای آنست که به جریانات ارتجایم. همین یک واقعیت بهپرورده

 (35 ص ،1932-1933 ها،نوشته) «. ایماش یاری رساندهانقالبی

است. در « یگرایفرقه»گیرد، انگِ می اتهامِ رایجی که در مقابل این پافشاری بر برنامۀ صحیح انقالبی صورت

تروتسکی کرد جویی بیناحزبی را تبلیغ کرده و ادعا میمقابل انتقادات یک سانتریستِ آلمانی که سیاست آشتی

                                                            
 مواضعی بینابین رفرمیسم و سیاست انقالبی است. شمنظورکند و می معرفی "یستسانتر"های استالینیستی را یاست. تروتسکی در اینجا س1 
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خواهد کرد،  «چه باید باشندآن»شان را بدل به «وضعیتِ کنونی» با زودی احزابهب متوجه نیست که سیر وقایع

دترین کنند، همان باتهاماتی که بسیاری از رفقا علیه ما در این مورد مطرح می»د: چنین پاسخی دا تروتسکی

شکل ه( است. سه دهه پیش، من تمامی همین استدالالت را چه ب1917قدیمی )پیش از  "تروتسکیسمِ"جوانبِ 

م یا جناح سکار بردم. در آن زمان من هم مایل بودم که بین منشویشکل کتبی علیه لنین بههشفاهی و چه ب

ضر های لنین برای جدایی را مدر تحلیلم تفاوت بگذارم و تالش "که باید باشدچنان"و  "که بودچنان"چپش 

 "گرعناصر اخالل"عنوان هها بشان از سوی دیگر گروهدانستم. مضافاً مارکس و انگلس هم در سرتاسر حیات

تایش ها شروع به سه پیروزی فرارسید و پس از آن، آنکه لحظشد...تاآنشدند؛ لنین هم چنین دیده میمیدیده

که درک درستی از فعالیت طوالنی و سختِ گزینش و آموزش از سوی وی تهورِ او کردند؛ بدون آن

 (283 ص ،1933-1929 ضمیمه،) «باشند.داشته

تِ طبقۀ به تقویکه مجاز میدانست  و سانتریست را مادامی های رفرمیستسازی واحد با گروهتروتسکی جبهه

که بل ،هانه نیاتِ خوب آن موردِ هیچ چیز اجباراً سکوت نشود؛در »که مشروط به آنکارگر کمک کند 

همین سیاست از سوی او در زمان «. شان خوانده شوندهای واقعیامور با نام شان ارزیابی شود و همۀاقدامات

 ظهور فاشیسم پی گرفته شد.

رفتن از اطالق عنوانِ هایش را با طفرهبه یکی از رفقای خارجی که فعالیتای دیگر، در جواب در نمونه

مارکس و  روش را کاربستِ "متروتسکیس" تو حقیقتاً: »داد، چنین نوشتبه خود انجام می« تروتسکیست»

اطر خهب دهیای، دلیل اینکه خود را از تروتسکیزم دور نشان میدانی. چنانکه گفتهلنین در دوران معاصر می

م کیسحزب کمونیست چنان از شبح تروتسمالحظات تاکتیکی است و نه مالحظات اصولی. به گفتۀ تو، اعضای 

ون و اعالم نکنیم که اینها نظرات اپوزیسیمان را در پوشش ارائه دهیم ظراتن اند که ضروری است فعالًشدهگیج

نی خطاهای تواتو نمی»، «شویسم استدر تناقض با کل تاریخ بل»، اما چنین روشی «چپِ کمونیست هستند

 "متروتسکیس"شان را بدون شرح آرائی که رسماً تحت عنوان و راه حل صحیح بگذاریمعاصر را به نقد 

خواهی در واژگان، از تروتسکیزم فاصله بگیری؛ بازهم از اند انجام دهی. اگر به دالیل آموزشی میشدهمحکوم

ار مخاطرۀ آن را ماند. با این کمیوزیسیون چپ باقیپالملل، یعنی اش بینحیث سیاسی، مسألۀ پیوند تو با گرای

 که هربار مجبوری روشنزودی قربانی تناقضات مواضع خودت شوی. دو احتمال وجود دارد: یا آنهکنی که بمی

که ماسک نآای جناحی علیه آن را پیش ببری. یا کنی که با چه چیز از اپوزیسیونِ چپ مخالفی و بالتبع مبارزه

ون کردی تا از عقاید اپوزیسیبودن می "ضدتروتسکیست"و اعتراف کنی که تظاهر به  برداریخود را از چهره 
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جاز نیست. مُ موشک در سیاست مطلقاًیک بدتر است. خیر! بازی قایمدانم کدامکمونیست دفاع کنی. نمی چپِ

نی، اگر وجدانت را از دیگران پنهان ک"ام: ذکر کردهفرانسوی  یل مختلف نقل قولی از یک نویسندۀدالهبارها ب

 ( 181-189، صص 1929ها، )نوشته«  "نهایتاً خودت هم قادر به یافتنش نخواهی بود!

زبی حبار دربارۀ اختالفات درونهمین صراحت در اعالم مواضع بر سرِ اصول را تروتسکی در جای دیگری این

ای رنامهب اصولِ اندازِناشی از واگرایی در چشم های عدیدۀعظیم و بحراننی شکاف که زماکند. در حالیبیان می

نظرم را به شما در نهایتِ صراحت و »کمونیست فرانسه نوشت:  ای به اتحادیۀد، تروتسکی در نامهبورخ داده

ت که اسهدهم، چرا که معتقدم انقالبیون نیازی به دیپلماسی داخلی ندارند و تجربه نشان داددقت ارائه می

ی وحدت تشکیالت بسیار ضرور حفظِبدیهی است که »، «شوندهای عدیده با سخنان شِکَرین حل نمیبحران

ند که کنیگر عمل میآید که...دو گروه چنان آشکارا در دو سوی مخالفِ یکداست. اما گاهی شرایطی پیش می

ش از هرچیز، هرگونه احتمال توافق توان کرد؟ پیشود. در این صورت چه کاری میفلج می حیات تشکیالت

دیگر توانیم به یکای نداد، فقط همین را میها نتیجهصادقانه باید با تمام قوا دنبال شود. اما اگر این تالش

وانیم ارزیابی کنیم تطور جداگانه فعالیت کنیم و پس از شش ماه یا بیشتر میهبگوییم که: بگذارید برای مدتی ب

طور جدی در مسیر مشترک یافتیم. چنین اقدامی هت و شاید پس از آن یکدیگر را بکه حق با چه کسی اس

تر تفقتر باشد اما در نظراتش مضررتر است. تشکیالتی که کوچکشود. اما گاهی انشعاب کممیانشعاب نامیده

که بر اثرِ  یکه تشکیالتدست آورد. درحالیهتواند در صورت اتخاذ سیاست درست، موفقیت عظیمی بباشد، می

 (328 صص ،1931-1939 ها،نوشته) «.پاره شده محکوم به فناستنزاع درونی تکه
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 کراسی حزبیکارکردهای دم( 3

ا در های آن رحزبی در یک تشکیالت انقالبی و تعیّنات و جلوه دمکراسیتروتسکی اهمیت و کارکردهای 

، «فرهنگِ حاکم بر تشکیالت»، «مسائل درگیری تمامی اعضا با تمامی»شمرد: چنین معیارهایی برمی

لزوم درگیری و بسط »و « های بروز اختالف درونیبرهه»، نحوۀ برخورد در «دسترسی همگانی به اطالعات»

 « .های پرولتری حزبپایه

شناختن میترسبه»: کرد کهای انترناسیونال اپوزیسیون چپ اظهار میعنوان بخشی از اصول پایههب تروتسکی

یستی نمای استالینرحمانۀ رژیم انتخابیحزبی نه تنها در کالم بلکه در واقعیت و محکومیت بی یدمکراس

 ها،نوشته) «.)حاکمیت غاصبین، خفقان فکر و ارادۀ حزب، مسدودسازی عامدانۀ اطالعات از حزب و غیره(

 (53ص  ،1932-1933

رد. ما در صفوف اپوزیسیون، کادرهایی ار بُکهای دموکراتیک را بهطبق اصول معتقدم باید تاحد ممکن رویه»

را داریم که باید چنان آموزش ببینند که به مرحلۀ خوداتکایی کامل برسند. چنین امری نه با اعتقاد به یک 

ه خود تدریجاً شود کهایی حاصل میدبیرخانۀ مطلق انترناسیونال، بلکه با مشارکت در تمامی مسائل و فعالیت

 (.46، ص1933-1929)ضمیمه، « نا منجر گرددبه خلقِ مرکزیتی توا

اپوزیسیون نیازمند یک رژیم داخلی دموکراتیک است. کادرها تنها در صورتی آموزش خواهند دید که تمامی »

مسائل از سوی تمام اپوزیسیون، بدون ترس از عدم آمادگی و عدم کفایت نظری و غیره به بحث گذاشته 

ائل داخلیِ های انقالبی و مسشوند. مسائل مربوط به تاکتیکبزرگتر می شانشوند. انقالبیون با رشد وظایف

است ِ ِروی اپوزیسیون، در تملکِ تمامی اعضای تشکیالت اپوزیسیون است. تجربه به قدر کافی ثابت کردهپیش

ی اصلهای بسته صورت گیرد، حهای سرپوشیده گرفته شود و مباحثاتی که در حلقهکه تصمیماتی که در اتاق

امی ای اپوزیسیون دربارۀ تمداشتن صفوف پایهبار نیاورده و به چیزی ختم نخواهد شد. تنها با مطلع نگهبه

ق ملزم و هر رفی کندمی، امور شفاف کندمیمسائل، از جمله مسائلِ موردِ اختالف است که شرایط فوراً تغییر 

 (297 ص ،1939 ها،نوشته)«.را به جلو براندو امور  بکندبندی دنبال شود که خط فکری خود را تا جمعمی

تروتسکی در شرح تضادی که بین حزب انقالبی با معیارهای بلشویکی و حزب کمونیست با معیارهای 

قدرت یک حزب انقالبی، استقالل نیروی پیشتاز آن است؛  از خالل »نویسد: استالینیستی وجود دارد چنین می

بینند، آنها هم تدریجاً برمبنای اعتماد رهبری که رهبرانش آموزش مینبررسی و گزینش کادرها، عالوه بر آ

و  کندیمو بین رهبران و کادرها ایجاد  های ناگسستنی بین کادرها و تودهشوند. این روش پیوندمیارتقا داده
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د ن مواریا یک ازانگیزد. در احزاب کمونیست معاصر هیچبه خودشان را برمی درونیدر کلِ رهبری اعتمادی 

ور به ها مجبای تودهکنند. صفوف پایهچین میشوند و دستیارانشان را دستوجود ندارد! رهبران انتصاب می

ه بر جای تکیهشوند. کادرها بدورشان وجود دارد میای تصنعی از شهرت بهپذیرش رهبران انتصابی که هاله

تیک را دوری از کرابرویامد قطعی این سانترالیسم تروتسکی پ«. کنندهای زیرین بر قشر فوقانی تکیه میتوده

گیرد که محیط ای شکل میبسته روکراتیکِترتیب در طول کل کمینترن، قشر ببدین»داند: برنامۀ انقالبی می

تروتسکی راه حل مبارزه با این محیط میکروبی را فرهنگ سیاسی انقالبی «. کِشت میکروبی سانتریسم است

 تی است.درونی و سانترالیسم تشکیال دمکراسیاز تفسیر دیالکتیکی برنامۀ انقالبی، داند که برخاسته می

عضای ا شخصاً معتقدم همۀ»، «یمنیاز دار دمکراسیها برای پیشتاز پرولتری به لنینیست-ما بلشویک»

یل و نقد لدهد بدانند و تحهای ما را شکل میکه محتوای فعالیت را توانند و باید تمامی مسائلیتشکیالت می

، 1939ها، )نوشته«. حزبی است دمکراسیکسی وجود ندارد. این الفبای برای هیچ "محدودیتی"کنند. هیچ 

 (391ص 

داخلی جزء جداناپذیری از ارزیابی جمعی و کسب تجربۀ مشترکی است که پایۀ فرهنگ سیاسی یا  دمکراسی

الت( تنها برنامۀ )تشکی»کند: گونه تعبیر میدهد. تروتسکی آن را بدینیک حزب را شکل می« افکار عمومی»

 شده از نبردهایی که باست که متنِ نوشتاری آن با تجربۀ انقالبی حزب و دروسِ کسبا در شرایطی کارا

این بخش از برنامه )یعنی تجربۀ کادرها( که زنده است، در «. باشدگوشت وخون کادرها آمیخته، پیوندخورده

ی افکار عمومی مشخصواقعا سالم حزبی،  دمکراسی»اند: درونی دمکراسیومات کنار فرهنگ سیاسی جزو ملز

 ،1933-1929 ضمیمه،) «.استگیرد که خود را برمبنای تجربۀ مشترک تبلور دادهفرض می را در تشکیالت

 (.141ص

 دیگر ملزوماتِ یک تشکیالت انقالبی از نظر تروتسکی چنین است:

رسانی کامل و به موقعی است که در دسترس تمام اعضای تشکیالت عحزبی اطال دمکراسیپایه و اساس » 

 جذبپایۀ  صرفاً بر ود. دیسیپلینشان را شامل شها و مبارزهو تمامی مسائل مهم مرتبط با حیاتِ آن بگیردقرار 

نین شود. چاش حاصل میهای تشکیالت از سوی تمام اعضایش و برمبنای اعتماد به رهبریآگاهانۀ سیاست

ینِ آهنین، شود. دیسیپلعتمادی هم صرفاً به تدریج و در مسیر مبارزۀ مشترک و تأثیرگذاری متقابل حاصل میا

گر تواند از مجازات عناصر اخاللشود. تشکیالت انقالبی نمیهرچند ضرور، اما با دستورات عریان محقق نمی

تواند یمحل عنوان آخرین راههنی تنها بچنیاما اِعمال برخوردهای انضباطی این ،پوشی کندو نامنضبط چشم
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تواند اِعمال شود که حمایتِ قاطعِ افکارِ عمومیِ مورد استفاده قرار گیرد و مضافاً آنکه تنها در صورتی می

 همراه داشته باشد.اکثریت تشکیالت را به

نی بی، کوته"وقت از دست رفتن"های دموکراتی، با توجیه ر قبال رعایت رویههای مکرر در عمل دمخالفت

 مهمترین وظیفه است. هیچ وقت و تالشی نباید یوفصل مسائل تشکیالتطلبانه است. آموزش و حلفرصت

حزبی که تنها تضمین قابل تصور در مقابل  دمکراسیبرای تحقق آن دریغ شود. مضافاً در تحلیل نهایی، 

 دهدنمی یشرفت تشکیالت را نه تنها افزایشمنطق است، هزینۀ سَربارِ پهای غیراصولی و انشعابات بیکشمکش

 توانداست که رهبری می دمکراسیهای شناسانۀ روشدهد. تنها از خاللِ اجرای مداوم و وظیفهکه کاهش می

انجام مسئولیتش  جهت در مهم هایگام نظمی و نارضایتی،اضطراری، بدون برانگیختن بی در موارد واقعاً

 (58-57، صص 1933-1932ها، )نوشته«. بردارد

ن بود که هم آکرد. یک معیار مای به نحوۀ مدیریت اختالفات در تشکیالت انقالبی میتروتسکی توجه ویژه

سیاسی دارند یا خیر. دربارۀ اختالفات برخاسته درون اتحادیۀ کمونیست آمریکا در ابتدای  آیا اختالفات پایۀ

ها، ل پایۀ ناروشن اصول سیاسی مورد اختالف بین گروهدلیل غیاب یا حداقهب»پیشنهاد داد که:  1939دهه 

در همان برهه، اختالفات درون «. موجه و مترقی  است جویی در حیات داخلی اتحادیه کامالًسیاست آشتی

 طلبید:میبخش آلمان که نشان از واگرایی سیاسی داشت روشِ برخورد متفاوتی 

موقتاً  و ضروری است. گرچه این امرناپذیر ات، مباحثۀ باز اجتنابطبیعتاً بدلیل اختالفات جدی و پایدار در نظر»

نیمه  "کنایاتی"کند، ولی بسیار مثمرثمرتر از کشمکش تشکیالتی پشت صحنه یا تشکیالت را ضعیف می

ها، ته)نوش«. کندو صرفاً فضا را مسموم می آوردکه حاصلی برای کسی به بار نمی پنهان در مطبوعات است

 (.132-127، صص1932-1933

ری اختالفات، گرفتنِ حداکثبر جدی تأکیدهای اصولی و غیرسیاسی از سیاستبر تبعیت قاطع اختالفات  تأکید

 نوشت: 1932از خصائص تروتسکی بود. در همین راستا طی نقدی بر بخش اسپانیا در سال 

حزبی نمبارزۀ ایدئولوژیک درو ام کهواقعیت اینست که من با رفقایی در صفوف اپوزیسیون چپ برخورد کرده»

اند. نامند. این رفقا در مکتب مارکس و لنین آموزش نیافتهمی "بازی و تبانیزبان"و آن را  گیرندمیکم را دست

سازیم باید یاد بگیریم که در مورد تمام مسائل اصولیِ کنونی، که خودمان را برای نبردهای بزرگ آمادهبرای آن

ولی را رفقایی که مبارزات اص باشیم، حتی اگر آن مسأله ماهیت جزئی داشته باشد. غالباًاستوار و غیرسازشگر 

شان شان گذاشته شود توانایی بروز تبانی از خود نخوانند همان کسانی هستند که اگر پا روی گلیممی "تبانی"
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ر از شکل اتفاقی سهکه بدهد دهند. نداشتنِ دغدغه راجع به مسائلِ اصولی، ماهیت آن کسانی را نشان میمی

 (.177-176)انقالب اسپانیا، صص «. اندصفوف اپوزیسیون چپ درآورده

گیرد؛ چه این اختالفات درون تشکیالت پیشتاز باشد و چه ای که در آن اختالفات مورد بحث قرار میشیوه

ورۀ های خشنِ  دگراییهها و فرقهای ویژۀ لئون تروتسکی بود. از زمختی جناحدرون جنبش کارگری، از دغدغه

ی درمیان اعضای صفوف کمونیسم و پرولتاریا بحث آزاد باید جار»داشت که  تأکیدسوم استالینیسم بیزار بود. 

ننده، کهای مسمومزنیشده و بهتانهای دستکاریقولها، نقلبدون اخالل در نشست»و این مباحثات « باشد

ت که ما اسای بودهپرولتاریایی برگزار شود. این همان شیوه کراسیدمبرمبنای تبادل صادقانۀ آرا و بر پایۀ 

)مبارزه علیه فاشیسم در « پیش بردیم 1917مناقشات را با سایر احزاب و درونِ حزب خود در سرتاسر سال 

 ( .254-253آلمان، صص 

ای ر نامهدارد. دهای مهمی در برهه بروز اختالفات تروتسکی معتقد بود رهبری تشکیالت انقالبی مسئولیت

 به رهبری بخش آلمان نوشت، هشدار داد که : 1939که در سال 

ه گویی نحوی برخورد کند کهای دارد( نباید باگر رهبری بخواهد اتوریته داشته باشد )که قاعدتاً چنین وظیفه»

اش رفاً صوریوقِ صتا جایی که ممکن است کمتر خود را متکی بر حق اساساًناپذیری دارد و باید اتوریتۀ شکست

ر مقابل د و بیشترین صبر ممکن را از خود، خصوصاً باشد کند. هیئت رهبری باید لحن آرام و مالیمی داشته

اش شناسیهطرفی کامل و وظیفمخالفینش نشان دهد. هیئت رهبری اگر نتواند در واقعیت به تمامِ تشکیالت، بی

ند. ای کسب کتشکیالت نشان دهد، قادر نخواهد بود اتوریته اش را برایدر قبال اختالفات و نهایتاً دغدغه

و چنین  تواند نهاده شودای میهای تشکیالتی و برخوردهای انضباطی و غیره تنها برمبنای چنین اتوریتهگام

شود. بدون این امر تشکیالت قادر به ادامه حیات نیست. تالش برای اِعمال ای هم یکروزه حاصل نمیاتوریته

ردهای انضباطی بدون پشتوانۀ اتوریتۀ الزم و بدونِ اقناعِ تشکیالت به صحتِ این برخوردها، الجرم نه برخو

که باعث تضعیف آن و بلکه حتی باعث فروپاشی خودِ هیئت رهبری  شودنمیتنها به تقویت تشکیالت منجر 

که درحالی»کند: مطرح میتروتسکی مجدداً همین مسأله را یکسال بعد با رهبریِ بخش آلمان «. خواهد شد

 یاحتیاط و مالیمت، و نهایتِ مداراشود )رهبری باید( نهایتِ خرج داده میهسرسختی بر سرِ خط سیاسی ب

ام، باال را فرستاده کارگیرد....از زمانی که نامۀی بههای شخصتفاهمممکن و ادب را در تمامی اختالفات و سوء

را بطرز شگرفی افزایش داده و این کار را هم بدون افزایش حداقلی رهبری متأسفانه برخوردهای مدیریتی 

 (.143، ص1931-1939ها، )نوشته« استاتوریته انجام داده
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دانست. یم« شده در نبردهاتجارب کسب»و « انقالبیتجربۀ »سالم حزبی را وجود  دمکراسیامن تروتسکی ض

راسی کاش را برای تضمین این دمکارگری هایایهگری حزب در جنبش مبارزاتی و پبنابراین میزان دخالت

گروه سیاسی که خارج از جنبش واقعی باقی بماند و خود را به نقد کردن پس از وقایع، »دید: ضروری می

 ای تردید ندارم کهکارگر رد خواهد شد. برای لحظه ۀدر شرایط انقالبی مشغول کند، از سوی طبق خصوصاً

کی حتی مواردی که آنها را خیلی در نزدی ایهای تودهمنطقه در تمامی جنبشی هالنینیست-اکثریت بلشویک

اند. یک انقالبی نه از بیرون بلکه از بطنِ خودِ جنبش به نقدش کردهدیدند شرکت میشان نمیبا هدف

 (.172 ص اسپانیا، انقالب) «پردازدمی

دید و می« ایگسترش فعالیت توده»نیز در  کمونیست آمریکا را های درونی اتحادیۀکار حلِ دشواریوی راه

 و در ذاردگمیای، الجرم تاثیر مساعدی بر مناسبات درونی فعالیت توده ۀموفقیت جدی در زمین: »معتقد بود

ر مأیوس را منزوی خواهد شود و عناصبندی مجدد و رادیکالی }درون تشکیالت{ میهر مورد سبب گروه

ای الزم خواهد بود و هم خود به شرط درگیر شدن در فعالیت تودهن پیشعنواهکراسی حزبی هم بدم«. کرد

های تروتسکیستی کوچک ضروری است: برای گروه حزبی خواهد انجامید. این امر خصوصاً دمکراسیتقویت 

ه اند، به تدریج درحال تبدیل شدن بگاندای کوچک برخاستهاهای پروپهای اپوزیسیون چپی که از گروهبخش»

، 1933-1932ها، )نوشته«. گذاردحزبی را در اولویت می دمکراسیاند. این انتقال، وظایف ت کارگریتشکیال

 (57ص 
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 بر سانترالیسم تأکید (4

پس از شکست کمینترنِ تحت سلطۀ استالینیسم و عدم ارزیابی درست از ظهور فاشیسم یا مقاومت در برابر 

 این نتیجه رسیدند که اصالح کمینترن ناممکن است و بر اینالملل به آن، تروتسکی و اپوزیسیون چپ بین

تصمیمی گرفت که مسئولیت سیاسی بزرگی را در پی داشت: گسست  اوت 19الملل در پلنوم دبیرخانۀ بین»مبنا 

از کمینترن و ساخت یک انترناسیونال جدید. اولین نتیجۀ این تغییر مسیر جدید، نشر سندِ اصولی بود که شامل 

ای معنای واقعی کلمه در مسیر ورود به برههشد....بهتدارک برای انترناسیونال جدید می در برهۀ 2ازمانچهار س

. «های تبلیغاتچی سیاسی به تشکیالت مبارزاتی سیاسی پرولتاریا هستیمشدن از حلقهجدیدیم و در حال تبدیل

 (88، ص1934-1933ها، )نوشته

الملل شکیالتی بار دیگر در دستور کار تروتسکی و اپوزیسیون چپ بینها و اصول تدر این اثنا بود که درس

 مکراسیدالملل به همراه سه سازمان دیگر منتشر کرد در مورد قرار گرفت. در سندی که اپوزیسیون چپ بین

شرطِ الزم برای رشد سالم احزاب پرولتاریای انقالبی در دو حزبی پیش دمکراسی»است: شدهحزبی چنین آورده

المللی است. بدون آزادی انتقاد، بدون انتخاب همگانی تمامی کارگزاران از باال تا پایین، مقیاس ملی و بین

وجود هواقعا انقالبی ممکن نیست ب ای حزب، هیچ حزبِبدون کنترل آپارات تشکیالتی از سوی صفوف پایه

 آید.

تغییر  درونی یک حزب انقالبی را کامالً حیاتِکاری در شرایط غیرقانونی بودن تشکیالت، اَشکال نیاز به مخفی

ن کند. اما حتی تحت دشوارتریو مباحثات گسترده و برگزاری انتخابات را اگر نه ناممکن که دشوار می دهدمی

العات، صادقانۀ اط ماند: ارائۀی به قوت خود باقی میای یک رژیم سالم حزبشرایط و وضعیت هم مطالبات پایه

وب سی رفرمیستی بود که با سرکبروکرااتحاد درونی و واقعی بین رهبری و اکثریت حزب. این آزادی انتقاد و 

ها نفر که اعضایشان به میلیونهای کارگری را علیرغم آنو اتحادیه دمکراسیارادۀ کارگران انقالبی، سوسیال 

ی به همین طریق درون کراسیدمسی استالینیستی نیز با سرکوب بروکراهای ناتوان کرد. رسد، بدل به پیکرهمی

شان را بر کمینترن را خفه کرد. انترناسیونال جدید و احزاب وابسته به آن باید سرتاسر حیات درونی تشکیالت

 (52-51، صص1934-1933ها، )نوشته«. پایۀ سانترالیسم دموکراتیک بنا نهند

غییر جایگاه حال تاست. بااینانداز جنبش تروتسکیستی همیشه چنین سانترالیسم دموکراتیکی بودهچشم

الملل کمونیستی به گروهی که باید در میان الملل، از یک جناح مطرود و اخراجی از بینبین چپ اپوزیسیون

                                                            
 الملل، حزب کارگران سوسیالیست آلمان، حزب مستقل سوسیالیست هلند، حزب سوسیالیست انقالبی هلند. اپوزیسیون چپ بین2 
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دیدی بر ات جتأکیدالملل جدید تالش کند، نیازمند جریانات جناح چپ سوسیالیست برای ساخت یک بین

تند. ای حزبی نداشبسیاری از این جریانات سابقه کار حرفهکه آن اهمیت رهبری و دیسیپلین بود؛ خصوصاً

 ،تروتسکی مشخصاً دو مشکل را بر سرِ مسیر جدیدِ پیشِ روی ساخت انترناسیونال شناسایی کرد: مشکلِ اول

ای های در حال رشدی بود که درگیر مبارزات تودههای کوچک تبلیغاتچی سیاسی به سازمانانتقال از حلقه

ا تشکیالت بندی بگروه لنینیستی در طول تجدید-دوم حفظ صحت و دقت برنامۀ بلشویکیباشند. مشکل 

 اغلب سانتریست( بود.گرای )چپ

هایی وجود داشت. الملل دشواریدر بخش فرانسۀ اپوزیسیون چپ بین دررابطه با مشکل اول، خصوصاً

کاک ضایتی، کشمکش، اصطمهم نیست که ریشۀ نار»تروتسکی در مورد مشکالت این بخش چنین نوشت: 

گذشته، ضرورتاً باید اکنون خود را به دورِ دو آلترناتیو اصلی  ات نظرشخصی و غیره درکجاست. تمام اختالف

 های کوچکِ درروی به سمت حلقهروی به سوی حوزۀ گستردۀ انترناسیونال چهار یا عقبگرد آورند: پیش

کنند که زمین از زیر پای آنها می ها احساسو سایر بخش نسهفرادیۀ گرای اتحارده و فرقهخودمانده. عناصر مُ

ترساند، چرا که کلِ روانشناسی آنها برپایۀ جوّ حاکم بر های بزرگ آنها را میشود. آمدن به حوزهکشیده می

ت، اسدادهتیسم هیوالیی سازمانبروکراهای بسته است....از زمانی که اپوزیسیون چپ، خود را در مبارزه با حلقه

. در "هر کاری مُجاز است"اند که درون اپوزیسیون چپ کردهها چنین برداشتاپوزیسیونیستبسیاری از شبه

اش، برخوردهایی رایج است که هیچ شباهتی با یک تشکیالت انقالبی پرولتاریایی اتحادیۀ فرانسه و حواشی

ای راجع به این کنند یا عموماً دغدغهسادگی مواضع سیاسی خود را عوض میهها و افراد مجزا بندارد. گروه

ها زنیایههای شخصی، کناعتبارسازی اپوزیسیون چپ، نزاعشان را صرف بیتغییر مواضع ندارند و وقت و تالش

 (.99-89، صص 1934-1933ها، )نوشته«. کنندهای تشکیالتی میو تخریب

مواضع "یت تحت تبع قالبی باید کامالًدر یک تشکیالت ان "های شخصینزاع"کرد که می تأکیدتروتسکی 

کرد که هیچ مانعی نباید بر سرِ راه دخالتگری در مبارزات گسترده قرار گیرد،  تأکیدباشد. او همچنین  "سیاسی

 وگرنه اپوزیسیون چپ به انحطاط کشیده خواهد شد:

الت، و اجبار در تشکی گرا از سوی تشکیالت و هر نوع درخواست انضباطهر برخورد تدافعی با عناصر تجزیه»

دهند که هم استالینیسم و هم ها نشان میخورَد. با این کار، آناز سوی برخی از اعضا انگِ استالینیسم می

، تاریخ های آغازینشاند. تاریخ بلشویسم از همان گامانقالبی را نفهمیده واقعاً روحیۀ حاکم بر یک تشکیالتِ

ها شویکو من "سرسخت"ها از آغاز افراد لینی آهنی بود. بلشویکپدهی یک تشکیالت در سایۀ دیسیآموزش
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لین که دومی آن دیسیپشدند، چرا که اولی انضباطی سخت و انقالبی داشت، درحالیخوانده می "نرمی"افراد 

تیسم رابروکمانند های تشکیالتی منشویسم بهکرد. روشرا جایگزین رضایت متقابل، مالیمت و ابهام می

بورژوازی بدون سانترالیسم را نمود رضایت خرده دمکراسیها لنینیست-ستی مضر هستند....بلشویکاستالینی

 (.91-99، صص 1934-1933ها، )نوشته« دانندمی

های درونی و انشعابات کامالً ما در حال تغییر مسیری در جهت انقالبی هستیم. در چنین لحظاتی بحران»

ی بورژوایی و تمهیدات شخصه معنای جایگزین کردن سانتامانتالیسم خردهها بناپذیرند. ترس از آناجتناب

چه اینجا جای سیاست انقالبی است...در چنین شرایطی، انشعابِ بخشی از اتحادیه گامی رو به جلو است...آنهب

 ایتاًنهآتی بدست خواهیم آورد. اتحادیه  دهیم، صدها برابرش را در مرحلۀمیشکل موقت یا دائمی از دست هب

 (91، ص1934-1933ها، )نوشته« کند.کارگری را پیدا میدیل خودش به یک تشکیالت انقالبی امکان تب

بود  یمشکل دیگری که بر سرِ راه ساخت انترناسیونال جدید وجود داشت، تضمین درستی و دقت برنامۀ انقالب

عنوان هلل )بالممللی اپوزیسیون چپ بینالبر اهمیت دبیرخانۀ بین ات ویژهتأکیدکه تروتسکی راهکار آن را 

 کننده در انترناسیونال( گذاشت:یکی از چهار سازمان شرکت

های ای دارد. عالوه بر وظایف قدیمی، یعنی متحد کردن بخشالملل اکنون اهمیت ویژهفعالیت دبیرخانۀ بین»

 4 دۀ کل اپوزیسیون چپ در جبهۀماینها، اکنون دبیرخانه )پلنوم( نمختلف و هماهنگی فعالیت انقالبی آن

است. از همین اکنون دبیرخانه باید فعالیت داشتهای است که پرچم انترناسیونال جدید را باال نگهطرفه

 ۀامها پرداخته و به مشارکت در تشریح برنش را با دقت پیگیری کرده، به تبادل تجارب و نقد با آنامؤتلفین

هایی با سازمانهای هوادار ترتیب بدهد و غیره و غیره....دبیرخانه تنها در انسانترناسیونال جدید بپردازد، کنفر

تواند این وظایف تاریخی را انجام دهد که هم انسجام واقعی درونی و هم حمایت از طرف همۀ صورتی می

جه وهای جدی با خشم زیادی کنایات غیراصولی را که متلنینیست-هایش را داشته باشد. همگی بلشویکبخش

های یتکنند. مرکزشود رد میو تخطی از تصمیماتش ترتیب داده می دبیرخانه بوده و حمالتی علیه اتوریته

افتند. بلکه از طریق تجربه در تطابق با رشد و بلوغ خودِ تشکیالت شکل قویِ رهبری از آسمان بر زمین نمی

سم، اتوریتۀ مارکسیستی با اصول سانترالیمیگیرند. شرایط ابتدایی برای تشکیل یک مرکزیت قوی، برخوردی 

رحمانه اش باید بیکم گرفتن اتوریتهالملل و دسترهبری و انضباط است....هرتالشی برای تضعیف دبیرخانۀ بین

هاست و این به همان میزانی برای لنینیست-چرا که همسنگِ خلع سالح کردن بلشویک ،مردود اعالم شود

 (392-391، صص1933-1929)ضمیمه، « مانای دشمنانمؤتلفین ما صادق است که بر
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مبتنی بر  کهباشیم که تروتسکی، سانترالیسم و اتوریتۀ رهبری را صرفاً زمانیمهم است که در خاطر داشته

عملی هم بابت کارا بودن سانترالیسم بر مبنای معیارهای  دانست و پیشنهادهایی باشد کارا میدرون دمکراسی

، تروتسکی این معیارهای اصولی سانترالیسم دموکراتیک را در طرحی تفصیلی 1934. در بهار داددموکراتیک می

شرح داد. این طرح در واکنش به بحرانی که در بخش یونان شکل گرفته بود نوشته شد. رهبر بخش یونان 

مرکزیِ بخش  ۀتدیۀ کمونیستی دچار اختالف نظر شد و اکثریت کمیالملل اتحا)گلوتوپولوس( با دبیرخانۀ بین

تۀ ولی اتوری ،خرج ندادهیونان نیز با او همراه شدند. هرچند او در مورد اختالفات سیاسی صراحت و صداقت ب

ستی که سانتری هۀالملل را چنان به چالش کشید که تدارک خروج از اتحادیه و پیوستن به جبدبیرخانۀ بین

 راهم شود.متشکل از منشعبین از اتحاد با اپوزیسیون چپ بود، ف

ش را در کارزارهای «بدترین اصول فردگرایی و آنارشیسم»)گلوتوپولوس(  تروتسکی معتقد بود رهبر بخش یونان

 کار برده است:الملل بهعلیه اتوریتۀ دبیرخانۀ بین

 تقیماًمرکزی اکنون از اصولی دفاع میکند که مس اوت کنم، اکثریتِ کمیتۀکه من میتوانم قضتا جایی در یونان»

یابند. در تناقض با حقوق اقلیت است و آنها اجازۀ دفاع از خود را در حضور اعضای تمام تشکیالت نمی

« کندتیک میروکراببینیم که آنارشیسمِ فردگرا خود را تبدیل به متضادش یعنی سانترالیسم ترتیب میبدین

 (282-281، صص 1934-1933ها، )نوشته

و طرح زیر را که خود شامل کلیات معیارهای  کار برداین بحران به را برای حلتروتسکی اصول بلشویکی 

 سانترالیسم دموکراتیک است بدین طریق پیشنهاد داد:

، کسی استای که کار هنوز به تضادهای تشکیالتی نکشیدهالف: در این مرحله از اختالفات؛ یعنی مرحله»

 ای داشته باشد.بندیا جمعتواند نه بر عمق اختالفات و نه بر نتایج نهایی آنهنمی

ز دست ا که ب: بنابراین ضروری است که از سویی اتحادِ تشکیالت را تضمین کرد و از طرف دیگر هر کاری

ای نیز به نه فقط در سطح تشکیالتی که در سطح سیاسی و برنامه بررسی صادقانۀ اختالفاتآید برای بر می

 کار برد.

ای رهکنگنترالیسم دموکراتیک که همانا نیازمند مباحثات گسترده در ج:  این دو هدف جز از طریق روش سا

و }سپس{ از طریق اطاعت اقلیت از اکثریت ممکن خواهد  طرزی صادقانه فراخوان داده شده باشدهاست که ب

 شد.



 

38 

 

ان، تحت شرایط یکسفرض را دارد که هر دو گروه شناس باشد، این پیشد: انجام مباحثه در حزبی که وظیفه

نظرات خود را در مورد مسائل مورد اختالف بیان  شکل کتبی و شفاهیهکل حزب تن داده و ب برداشتِبه 

ای باید همانقدر که امکان نمایندگی اکثریت کمیته مرکزی را دارد امکان نمایندگی اقلیت کنند. هر هستهمی

طریق نتیکش همیشه بدیبروکراکمیته مرکزی را هم داشته باشد. مسائل در حزب بلشویک، پیش از انحطاط 

 شدند.حل و فصل می

ای ای در مورد مسائل اساسنامهذ: کنگرۀ حزب، باید آئینۀ حزب باشد. این بدان معنی است که هرگاه مباحثه

حزبی  دمکراسیبرگزار شود. این الفبای  3نمایندگی تناسبیدر تشکیالت شکل گرفت، کنگره باید برمبنای 

 ون صادق باید در ذهن داشته باشند.است که تمامی انقالبی

ه: نه تنها المللی است. این بدان معناست که: تشکیالت ما نه فقط در کالم، بلکه در ماهیت نیز تشکیالتی بین

التر از دیسیپلین ملی المللی را هم بادهد بلکه دیسیپلین بیندیسیپلین ملی را باالتر از دیسیپلین محلی قرار می

های هر دو گروهی که بایکدیگر مخالفند اینجاست که مشخصاً ضرورت ارسال به موقع رسالهدهد. از قرار می

 «شان در مقابل کنگره داده شود.ها برای بیان نظراتها اهمیت دارد، تا فرصت کافی به آنبه تمام بخش

 (283، ص 1934-1933ها، )نوشته

  

                                                            
3 . Proportional Representation منظور آنست که تعداد نمایندگان از هر بخش در کنگره متناسب با تعداد اعضایی باشد که نمایندگی میکنند 
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 «هبخش فرانس»( بحران 5

گرایشی به »منجر به « ت نامعمول مبارزۀ طبقاتیشدت و حدّ»رد که کمشاهده می 1934تروتسکی سال 

است. شده «طور گرایش به سوی رادیکالیزه شدن سانتریسمسوی کنار رفتن رفرمیسم به نفع سانتریسم و همین

های حال رهبریاند. با اینها در درون صفوف جنبش کارگری رو به افزایشکرد که این گرایشاو احساس می

 رهبری انقالبی ضروری بودند. هرچند تروتسکیامر احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست ناتوان از  راتیکِبروک

 معتقد بود که آینده از آنِ انترناسیونال چهارم است، اما اشاره کرد:

انترناسیونال چهارم{ شاید در فرایند مبارزه علیه فاشیسم و پیروزی بر آن بنا شود. اما شاید به طرز »}

های به جای مانده از پیروزی ها و مخروبهزباله کوهها و ها بعد، در میانۀ ویرانهتوجهی بعدتر، طی ساللقاب

 (.85و  81، صص. 35-1934ها، )نوشته« فاشیسم و جنگ ساخته شود

تروتسکی ائتالف جبهۀ مردمی احزاب سوسیالیست و کمونیست فرانسه را انعکاسی از نوعی رادیکالیزاسیون 

توان نمی»کرد که میدید )کارگران برای دفاع از حقوق خود خواهان وحدت بودند(. اما اشاره نیز کارگر میطبقۀ 

پ را منزوی ها جناح چاز نظر دور داشت که بروکراسی سوسیال دمکرات در فرانسه با کمک فعاالنۀ استالینیست

 (.83، ص. 35-1934ها، )نوشته« خواهد کرد...

گفت  ،(ICL)المللی کمونیست بین اتحادیه نفرۀ 199بخش فرانسوی  هاییاریتروتسکی ضمن قدردانی از هم

. بنابراین «در مبارزات پیش رویمان قائل شود یتر از آن است که برای خود نقش مستقلسازمان ما ضعیف»که 

با هدف فرار  انقالبی یک جناح عنواناین بخش را به پیوستن به حزب سوسیالیست فرانسه و تأسیس خود به

 ها و تبدیل به یک فاکتور شاخص در سیاستلنینیست-جلب هواداران جدید به زیر پرچم بلشویک از انزوا و

 فرانسه تشویق کرد.

حزب پرولتری باید مستقل باشد. کامالً باید چنین باشد. اما »... تروتسکی در پاسخ به اعتراضات توضیح داد: 

یک حزب بدل نشده، بلکه یک نطفه است و یک نطفه نیز برای پرورش نیازمند تغذیه و   اتحادیه هنوز به

 (43و  38و  36، صص. 35-1934ها، )نوشته« لفافه
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حال در  نینسبت به این طرح پیشنهادی رخ داد. با ا هتوجهی در درون بخش فرانسهای قابلدر ابتدا مخالفت

ت(. تا شهرت یاف« چرخش فرانسوی»نهاد گرفته شد )این اقدام به تصمیم به اجرای این پیش 1934پاییز سال 

ها هزار خوانندۀ مطبوعاتی یافته و تأثیر عضو و ده 399این بخش )در درون حزب سوسیالیست(  1935تابستان 

 های جنبش کارگری گذاشته بود.توجهی در کلّ تشکیالت و از این طریق در سایر بخشقابل

اندازی کارزاری برای مهار و نهایتاً حذف خطر و تهدید ی زمانی اندک اقدام به راهرهبری حزب سوسیالیست ط

 انقالبی در بین صفوف حزب کرد. اکنون تروتسکی خواهان چرخش جدیدی شد:

ها درست بود. اما این ی از آناربردبندی و بهرههای مشخصی را به روی ما گشود و فرمولاین حزب فرصت»

ت یک ها حمایحزب سوسیالیست که در آن تروتسکیستکنگرۀ هاوس }د. کنگرۀ مالها محدود هستنفرصت

مالحظه را برای یک قطعنامۀ انقالبی ضدّ جنگ به دست آوردند و در سطح کشوری به نیرویی اقلیت قابل

رهبری حزب سوسیالیست مبدل شدند{ همراه با تبعات آن، باید کم و بیش  کشیدنبرجسته برای به چالش 

بر کارگران  شلنینیست باید خود را با تاب-ها را محدود کند. پرستیژ گروه بلشویکحاظ مادی این فرصتبه ل

حزب )های مختلف طبقۀ کارگر در سازمان مجدد ناپذیرِبندی اجتنابد... گروهکنچون یک نورافکن متحول هم

های طبقۀ کارگر باز کند.  تودهای به روی های کارگری و غیره( باید برای ما دریچهکمونیست و اتحادیه

کار  بهحیاتی است که  کامالًاستقالل الزم در این مسیر جهت بدهیم... تمام ضروری است که خودمان را با 

 (18-317، صص. 35-1934ها، )نوشته« مقدماتی برای انترناسیونال چهارم سرعت ببخشیم

های شخصی حاد و جرّ و بحث و باندها درگیریتجربگی سازمانی و که نقداً غرق در بی فرانسهرهبری بخش 

ا خیر، که اصالً چنین باید بکند یقدر سریع از حزب سوسیالیست خارج شود و یا اینطور و چهکه چهبود، بر این

هایی بودند که وقت و انرژی هنگفتی را صرف خود به چند دسته تقسیم شده بود. برآمد این اوضاع انشعاب

ست های ملی را دات انترناسیونال و سازمانمپروایی اتوریته و تصمیمشخصی با بیکردند. گاهی عناصر 

یک بخش متحد و مستقل، با بیش نهایتاً  1936دادند. با این حال در ژوئن میانداختند و مورد استهزا قرار می

بدیل به تپتانسیل  شدهبازسازماندهی عضو ایجاد شد. پلیس فرانسه به حکومت هشدار داد که این گروهِ 699از 

ت یمیزان عضو ،التیداخل تشک های درونی شدیدِیک نیروی مهیب را دارد. اما طی چهار ماه بعدی درگیری

ریخ ترین خیزش کارگری تارا تقریباً یک چهارم کاهش داد. این رسوایی و شکست ناگهانی در بحبوجۀ عظیم

آمده بود:  سپلی ماه سپتامبرِ ر آن داشت. در گزارشِب یتأثیر ناچیز «فرانسهبخش »فرانسه رخ داد، خیزشی که 
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ز توان تأیید کرد که این گروه فعالً ناتوان اگرایی مبارزین سازمان... امروز میبه دلیل نبردهای درونی و فرقه»

ماه اکتبر انشعاب دیگری از راه رسید که سازمان «. تهییج و تحریک و رهبری هرگونه جنبش اجتماعی است

هایی به بقا ادامه دادند و نهایتاً خود را بازسازماندهی کردند، اما مجبور بودند بخشی کرد. گرچه خُردهرا متالش

 د.انجام دهن« پیروزی فاشیسم و جنگ  های به جای مانده ازها و مخروبهزباله کوهها و میانۀ ویرانه»این را در 

دربارۀ اصول سازمانی وجود داشتند که تروتسکی  های غنی بسیاریدرس ،در این رویدادهای پیچیده و تراژیک

شود: الف( سیاست اصولی ب( ها جلب کند. در ادامه به برخی از نظرات او اشاره میتالش کرد توجه را به آن

 ای و طبقۀ کارگرسانترالیسم دمکراتیک، ج( ساخت حزب و د( نیاز به چرخش به سوی مبارزات توده

 الف( سیاست اصولی

دانی، انتخاب زیادی نیست! باید با مصالحی که در دست می»، تروتسکی به رفیق جوانی گفت: 1935در پاییز 

قای های رفرغم همۀ محدودیتجا از عضویت جنبش تروتسکیستی علیتروتسکی در این«. داری کار کنی

شتیاق به ا» العاده مهم است:در این میان فوق« بارقه»کرد. تروتسکی بعدتر گفت که یک منفرد صحبت می

هرچند ارادۀ «. عمل، به مبارزه با چهرۀ آشکار و در صورت لزوم قربانی کردن همه چیز در راه استقالل باورها

... به اغلب نابردباری انقالبی.»کند، چراکه جم کفایت نمیسانقالبی ضروری است، اما برای کار انقالبی من

 «.شود...طلبانه مبدل میسادگی به نابردباردی فرصت

تا جایی »مکمل ضروری این بارقه، چیزی که نهایتاً باید این بارقه را زنده نگه دارد، همانا تئوری انقالبی است: 

حران )ب« که یک برداشت تئوریک روشن از امور دارید، ارادۀ سیاسی نیز برای عملی کردنش خواهید داشت

 (.97و  72، 67، صص. فرانسهبخش 

عنوان  به«. مان خواهد بوداصول ... تنها به معنی تضعیف آینده به قیمتدهی امتیاز»تروتسکی هشدار داد: 

 و: بودن« غالف کردن شمشیر مارکسیسم»مثال ورود به حزب سوسیالیست فرانسه به هیچ رو به معنی 

به معنی خیانت آشکار خواهد بود. اما  صولاز مبارزه برای ا "موقتی"پوشی زیر پا گذاردن اصول یا چشم»

های مبارزه با موقعیت و نیروهای خودمان، یک خواستۀ ابتدایی بلشویسم است... طبیعتاً ساز کردن روشهم
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، فرانسهبخش  )بحران« لنینیست-عنوان یک جناح بلشویکتواند وارد حزب سویالیست شود مگر بهاتحادیه نمی

 (42و  43، 76صص. 

سیالیست در داخل حزب سو« دستاوردداشتن »دن یا به همین ترتیب تروتسکی استدالل کرد که برای باقی مان

 توان امتیاز داد:نمی

ماست که باید به سوی استقالل }از رفرمیسم حزب سوسیالیست{ جهت  خط سیاسییک مسأله، مسألۀ »

ألۀ کند.... اما یک مسمان دیکته میدۀ آگاه دشمناناتر از همه ارگرفته شود؛ این را کلّ وضعیت کنونی و مهم

ع بتا -البته در تحلیل نهایی -را دارد که یشحقوق و التزامات خو ،نیز وجود دارد. این مورد آموزشیو  یکیتاکت

 (54، ص. فرانسه)بحران بخش « خط سیاسی ما هستند

 تروتسکی افزود:

اه گها{ بفهمند، آنها و سانتریستمان را }با رفرمیستاگر همۀ رفقای خوب در صفوف ما عمق اختالفات»

کارگران  مان باشد. وگرنهندی اختالفاتتیک پلمیک باید متناسب با شدت و  لحنرا هم خواهند فهمید که  این

ه شکلی جا بای در درون یک خانواده است. مارکسیسم در اینباور خواهند کرد که مسأله بر سر اختالفات ثانویه

« است خفیفتیب و تا به آخر ه معنی نبردِکند. این بناپذیر با سانتریسمِ متمایل به راست برخورد میآشتی

 (8-57، صص. فرانسه)بحران بخش 

حت ، کافی نیستند. بلکه باید تمسلم باشندقدر هم نیات خوب، هرچه»بندی کرد که تروتسکی چنین جمع

 (118، ص. فرانسه)بحران بخش « هدایت اصول صحیح و کنترل یک سازمان منسجم درآیند
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 راتیکب( سانترالیسم دمک

 دفهسانترالیسم به معنی تمرکز بر تالش حداکثری سازمانی برای دستیابی به یک »تروتسکی توضیح داد که 

 «.ها تن در مبارزه علیه طبقات مالک استهدایت میلیون است. این تنها ابزارِ

 که:و این

یم، پس داری هسترمایهاگر با لنین توافق داشته باشیم که در عصر امپریالیسم به مثابۀ آخرین مرحلۀ س»

زۀ شکالت یک مبارضروری است که از یک تشکیالت انقالبیِ به اندازۀ کافی منعطف برای برخورد با م

تسخیر قدرت برخوردار باشیم. از این جاست که ضرورت یک حزبِ قویاً  هایدشواریطور زیرزمینی و همین

آسایی که باید از آن پیروز بیرون آیند، نتیجه زۀ غولها و پیشبرد مباردهی و هدایت تودهمتمرکز، قادر به جهت

 «شودشود. از همین روست که نیاز به انتقاد جمعی و صادقانه از خود نیز در هر مرحله الزم میگرفته می

 (68، ص. فرانسه)بحران بخش 

مل نخواهد مکانیکی صفوفش را تح "یکپارچگی"انترناسیونال چهارم »داشت که  تأکیدتروتسکی در عین حال 

ر سطحی جدید درا  "دمکراسی انقالبی پیشتاز انقالبی"ترین وظایفش این است که کرد. برعکس یکی از مهم

 او خاطر نشان کرد:«. ازنوخلق کندباالتری  اًتاریخ و

بندی، همراه که با آزادی کامل نقد و گروه "سانترالیسم دمکراتیک"اصل تشکیالت بلشویکی عبارت است از »

ها بندیهوشود. تاریخ حزب در عین حال تاریخِ مبارزۀ درونی عقاید و گرباط آهنین در عمل، تضمین میبا انض

 (47، ص. فرانسه)بحران بخش « ها استو جناح

تمام  دوجو با یک حزب انقالبیآن را برای بندی وجود داشت که تروتسکی با این حال یک نوع خاص از گروه

 دید. تروتسکی معتقد بود که باندی به حول یکی از رهبراننمی مطلوب اشستیسانترالی-هنجارهای دمکراتیک

 ست. اداشته فرانسهتوجهی برای بخش اش به نام ریموند مولینیه شکل گرفته که لطمات قابلمحوری

تی کلمه به معنی مارکسیس "باند شخصی"باند آقای م. تاکنون ده بار تغییر موضع داده است. من این را یک »

بندی که به دور یک فرد ایجاد شده و تمام سوءرفتارهایش را با وجود تغییر مکرّر در موضع نامم؛ یک گروهمی

 .«کندسیاسی الپوشانی می
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 تروتسکی پس از تجربۀ هفت ساله با مولینیه چنین نتیجه گرفت:

ترند، اندازه مهمکه بی ر.م کند و نه مسائلیآقای که کلّ تشکیالت ملزم است هر لحظه خود را مصروف این» 

 (152و  156، صص. فرانسه)بحران بخش « دهدناسازگاری ر.م را با یک تشکیالت انقالبی نشان می

های گروه مولینیه به دور تصمیمات رهبری حزب و انترناسیونال )بعضاً خصوص از مانور دادنتروتسکی که به

او دارد تصمیمات رسمی و الزامات و »بود، نوشت:  حتی تا سر حدّ نقض تام و تمام تصمیمات( به تنگ آمده

 «.گیردالمللی ما و همین طور بخش ملی را به سخره میافکار عمومی سازمان بین

مستولی  المللی در هر مورد بر انضباط ملیانضباط بین»تروتسکی از این فرصت استفاده کرد تا تکرار کند که 

حال  تی خودش درقها را مشمول انضباط کند وحق ندارد پایهملی  یک بخش از نظر تروتسکی رهبری«. است

 ای است:المللی و اصول پایهنقض انضباط بین

ترین اصول را ت کرده و بنیادیسالمللی گسانضباط کنند، چرا که از تشکیالت بین طلبِ ها حق ندارند کهآن»

 (142و  96، 52-151، صص. فرانسه)بحران بخش « اندزیر پا گذاشته

ریزی حزب پی های صحیحِهای مهمی را دربارۀ نسبت رژیم درونی حزب با روشها طبعاً پرسشمۀ اینه

 کنند.مطرح می

 های رهبریریزی حزب و مسئولیتج( پی

ها، سئولیتکرانی دارد. یکی از این مهای بیتروتسکی معتقد بود که رهبری یک تشکیالت انقالبی مسئولیت

 حفظ فضای سالم حزب است:

اشد. پذیرش بمان باشد فضا سالم باقی بماند و جوّ درونی برای همه قابلهمیشه ضروری است که حواس»... 

 ترین اطمینان کار کنند.رفقا باید از صمیم قلب و با بیش

وند و شما باید امید شها به هیچ بهایی نباید ناکوشی است. بهترینریزی حزب انقالبی مستلزم صبر و سختپی

نشان دهید که قادرید با هرکسی کار کنید. هر فرد مانند اهرمی است که برای تقویت حزب باید به تمامی 

ها فراگرفته ترین بحثشناخت. لنین پس از پویاترین و جدلیمورد استفاده قرار گیرد. لنین هنر این کار را می
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بحران )« آور را مالیم سازدده کند که مالحظات نامناسب یا رنجشهایی استفاطور از کلمات و ژستبود که چه

 (79، ص. فرانسهبخش 

شار با ف»نوشت:  فرانسهتروتسکی با امیدواری به دفتر سیاسی بخش  1936گیری مبارزه در سال با شتاب

 مستۀ محکهچه اکنون نیاز داریم، عبارت است از یک گیرد. آنرویدادهای بزرگ، هر کسی به سرعت یاد می

را در  گرایاناحو ماجراجویان و جن "گرایانتفنن"ود، مگیری و ارائۀ رهندر رهبری که بتواند عالوه بر تصمیم

 «.د که نتوانند هیچ آسیبی برسانندموقعیتی قرار ده

در »رد رهبری حزب بلشویک را به همین ترتیب توصیف کرده بود: کعمل ،تروتسکی یک سال پیش از این

رای کردند و ناظر بر اجاش بودند که حزب را رهبری میها، کمیتۀ مرکزی و دفتر سیاسیکنگره فاصلۀ بین

یری و گبه مسائل جهت مکررهای مصوب اکثریت در هر سطحی بودند. }در نتیجه{ بازگشت اکید سیاست

 (69و  153، صص. فرانسه)بحران بخش « بنابراین نقض اجرای سیاست مصوب حزب جایز نبود

های ستبه برگزاری نش فرانسهگرفت، با تصمیم بخش سکی که رهبری تشکیالت را بسیار جدّی میتروت

 زده شد:علنی کمیتۀ مرکزی در برابر کلیۀ اعضا حیرت

طور توانم این را به هیچ وجه درک کنم. کمیتۀ مرکزی، ستاد انقالبی است. چهکنم که نمیاعتراف می»

او .پ.ا و گهمورین پلیس و استالینیستأمهمی از م عاً در درون سازمان درصدِتواند علناً نشست بگذارد؟ قطمی

ها نخستین بینندگان کمیتۀ مرکزی خواهند بود. در هر جلسۀ کمیتۀ مرکزی مسائل و غیره وجود دارد. این

یک  هکه برای هر جلسشوند. نیاز به منضبط کردن رفقای مختلف و غیره است. اینمحرمانه و سرّی مطرح می

 «در برابر کار نرمال و طبیعی هیئت رهبری است تراشیمانعکوچک داشته باشیم به معنی  "گالری"

 نفس افزود:الفاصله و یکبدید و با این وجود او رهبری را به هیچ رو خودمختار نمی

مجموعۀ  یک شِنگزی هایشان را داشته باشد. این تنها راهِتشکیالت باید فرصت کنترل بر رهبران و روش»

 (147و  146، صص. فرانسه)بحران بخش « خوب از رفقا برای رهبری است

تحوالت »نوشت:  1936تروتسکی دربارۀ نیاز به کنترلِ رهبری حزب بسیار جدّی بود. از همین رو در ژوئن 

ی هاتواند واکنشها خواهد بود و هر نقطۀ عطف در درون بحران میفرانسه در دورۀ آتی سرشار از بحران
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شد می گونهاما چ«. کنندۀ بخش فرانسه به ارمغان بیاوردالیۀ رهبری میانطلبانه یا ماجراجویانه را در فرصت

طور با و همین فرانسهها، یعنی اعضای بخش از طریق نظارت فعال پایه»؟ فائق آمدبر این مشکالت رهبری 

شود. دار میمسئولیت رژیم درونی را عهده ،هبریبدین ترتیب ر«. المللی مایکسان فعالِ تشکیالت بینبه نظارتِ

دهد. او زمانی به وجد آمد که از سانترالیسم دمکراتیک بازتاب می را ها به روشنی درک تروتسکیهمۀ این

کنند. این یک شرط الزم برای ها نهایتاً دارند خود را در نظارت بر رهبری درگیر میپایه» آشکار شده بود

 (151و  142، 141، صص. فرانسه)بحران بخش « انسجام سازمان است

ر هر اگر د»ای بودن را در سازمان باال ببرد: کرد که رهبری باید سطح حرفهتروتسکی به ویژه احساس می

ی بار نیاورید، پیروز نخواهید شد، حتی اگر هزاران بار هم حق با شما مدیران خوب و جدّ ،سطحی از جنبش

و  داران خوبها )خاصه در فرانسه( وجودِ سازماندهان و صندوقلنینیست-باشد. کمبود همیشگی بلشویک

اندازهای مکرد که چش تأکیدتروتسکی «. شده بوده استخواندن و غلط گیریحسابداران دقیق و انتشاراتِ قابل

ومی های عمافکنند و نه متکی بر فرمولهایی باشد که بر وضعیت واقعی نور میفاکت»حزبی باید متکی بر 

 الل کرد:در این راستا او استد«. لو کاربرد داشته باشندلوکه چه بسا بتوانند به یکسان برای پاریس یا هونو

های شخصی و غیره. ها و گزارشها، گزارشسازماندهی یک سرویس خبری ضروری است: بریدۀ جراید، نامه»

طّ سیر این مطالب و غیره را به خیری گها، پیبندی اسناد، مطالعۀ آنضروری است که یک نفر زحمت دسته

و  68ص. ، صفرانسه)بحران بخش « عهده بگیرد. این تنها راه برای به دست گرفتن نبض طبقۀ کارگر است

 (58، ص. 35-1934ها، ؛ نوشته155

 بینانه برای کار عملی را نیز به عهده دارد:ریزی واقعبه عالوه رهبری مسئولیت طرح

تثنای البته به اس -ترد و نه هرگز بیشیتوانید انجام دهچه را که میدم دست دارید آنفقط با نیروهایی که »

دهید، یک هدف برای خود تعیین کنید، حتی اگر بسیار ... فارغ از کاری که انجام می کنندههای تعیینموقعیت

. سپس باید و پیش برویدتشکیالت به همین نح ناچیز باشد، اما برای دستیابی به آن کوشش کنید. در هر فازِ

)بحران  «مدت یا بلندمدت دقیق ارائه کنید. این تنها راه پیشروی و پیشرفت کلّ سازمان استیک طرح کوتاه

 (71، ص. فرانسهبخش 
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اد: کرد و توضیح د تأکید)مثل توزیع مطبوعات حزبی و غیره( « های روزانهخرحمالی»تروتسکی بر اهمیت 

است. بدون کارِ تدارکاتی دقیق  "فنی"و  "آورکسالت"مورد از این نوع کارهای ها جنبش انقالبی شامل ده»

و باپشتکار محال است که بتوان از یک میلشیا یا اعتصاب آغاز کرد، دیگر چه رسد به یک اعتصاب عمومی یا 

 (34، ص. 35-1934ها، )نوشته« قیام

 ند:را داشته باش« رادرانۀ میان رفقا در مبارزهندهای بوپی»از این گذشته رهبران سازمان باید دغدغۀ تقویت 

 سرمایۀماهر، نمایندۀ یک  یحفظ و تشویق و نظارت بر این پیوندها ضرورت دارد. یک عضو کارگر»

کشد. بنابراین ما باید به هرچه ممکن ها طول میسنجش برای سازمان است. آموزش یک رهبر سالغیرقابل

د که بر کند، نابودش نکنید، بلکه کمکش کنینیم. اگر او تضعیف میاست دست بزنیم تا یک عضو را حفظ ک

 ضعف خود غلبه کند و از فراز تردیدهایش بگذرد.

ناپذیری در سطح اخالقیات عالج اند فراموش نکنید. اگر هیچ چیزِهایی را که به حاشیه رانده شدههرگز آن

)بحران بخش  «ها کمک کنید که به سازمان بازگردندشان کنید، به آنانقالبی سراغ ندارید که بابت آن توبیخ

 (79-69، صص. فرانسه

 توسعۀ رفقا را به حداکثر خواهند رساند، اشاره کرد:رشد و هایی از رهبری که تروتسکی به شیوه

ضیح دهند، با تورخ میترین ابتکارعمل را به رفقای مسئول در حوزۀ خودشان بدهید. اگر اشتباهاتی بیش»

را اصالح کنید. از تمهیدات اداری استفاده نکنید، مگر به  ها، آنحزبکل برای ، این اشتباهات راتِمضرفیقانۀ 

ک قاعدۀ کلی، باید به هرکسی اجازۀ پیشرفت و تکامل و بهبود ی موارد بسیار حاد و جدی. به عنواناستثنای 

 (69، ص. فرانسه)بحران بخش « داد

 ز مهارت سیاسی در درون جنبش تروتسکیستی بود:تروتسکی نگران نشر و نمو نوع خاصی ا

 گین کردنِفراست و قوۀ سبک سن روزمرگی تئوریک، این غیاب خالقیت سیاسی و تاکتیکی، مطلقاً جایگزینِ»

سازی خطوط اصلی و توسعۀ وضعیت و در عین حال مرتب« حس کردن»امور در یک نگاه و شمّ کافی برای 

 (69، ص فرانسهخش یک استراتژی جامع نیست )بحران ب
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 اید( بازگشت به کارگران و مبارزات توده

ورت یک ص ها بهکمونیست فرانسه{ مجبور بود مانند دیگر بخشاتحادیۀ}تروتسکی خاطر نشان کرد که 

ل( و هم اصوگروه تبلیغاتی منزوی رشد کند. این امر هم جوانب مثبت داشت )وابستگی صادقانه و جدّی به 

تروتسکی برای غلبه بر جنبۀ منفی وارد مبارزه شد: «. )نظارت بر جنش کارگری از بیرون( جوانب منفی

یه گرایی انتزاعی و منفعل و علرحمانه علیه تبلیغاتای بی{ است که باید به مبارزه1934خصوص اآلن }به»

این »داشتند از مبارزات واقعی طفره روند گفت:  او در جدل علیه کسانی که تمایل«. انتظار دست بزنیم سیاستِ

 ها از خطِّ مقاومتِ حداقلینشانند. سیاست آنها میرفقا مونولوگ را به جای کار سیاسی واقعی در بین توده

پنهان  ،خیالی گیرانۀسختهای است که با فرمول ، سیاستِ ازخودراضی بودنکند؛ این سیاستتبعیت می

 (.59و  69، 33، صص. 35-1934ها، )نوشته« اندشده

تواند یچگونه م اتحادیهها به زندگی تبدیل شوند. اما عقاید انقالبی باید هر روز به واسطۀ تجربۀ خودِ توده»

ها جداست؟ ضروری است بیفزاییم: تنی چند از رفقا این را به آنان توضیح دهد وقتی خودش از تجربۀ توده

هایی وزنامههای ررسد که بر مبنای گزارشها کافی به نظر میبینند. برای آنحتی نیاز به این تجربه را هم نمی

ترین عقاید د اگر صحیحوو سپس آن را در مقاله یا صحبتی ابراز کنند. با این وج برسندخوانند به نظری که می

-1934ها، )نوشته« ها را از دست خواهند دادکلّ توده مستقیماً عقاید و اعمال توده را منعکس نکنند، توجهِ

 (34، ص. 35

ای که انقالبیون اش علیه انحرافات فرقهلنین در سراسر زندگی»تروتسکی بارها و بارها بر این نکته پای فشرد: 

، فرانسه)بحران بخش « د کرد مبارزه کرددرک روشن وضعیت جدا کرده و خواه ای و ازهای تودهرا از جنبش

 (. 69ص. 
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 بروز بحران در بخش آمریکا( 6

ش های تشکیالتی به بخهایی است که تروتسکی به وقتِ بروز بحرانها و راهنماییاین بخش شامل مشاوره

ه در این های بروز یافتهای تروتسکی دربارۀ حل مشکالت و بحراناست. نوشتهآمریکای انترناسیونال نوشته

ها و هایی برای جناحرالیسم دموکراتیک، اهمیت رهبری درست و راهنماییتشکیالت، بار دیگر اصول سانت

 دهد.های اقلیت در حزب انقالبی را توضیح میگرایش

   دفع یک انشعاب غیراصولی (الف

بری ره های آمریکا، تشکیالت را به اکثریت )به، یک جنگ جناحی در اتحادیۀ کمونیست39در ابتدای دهۀ 

ایت کی خواهان حم( و اقلیت )به رهبری شاختمن( دو پاره کرد. رهبر اکثریت در دیدار با تروتس5و سوابک 4نانک

آمده را که نه بر سر مسائل اصولی، بلکه بر سر مسائل تشکیالتی بود، و شرح اختالفات پیش او از اکثریت شد

قلیل دهد، ت انتشاراتیهای تشکیالت را به امور د فعالیتخواهکرد که اقلیت میبه او بیان کرد. سوابک ادعا می

درحالیکه اکثریت خواستار شرکت در مبارزۀ طبقاتی است. همچنین مثالً اقلیت با ارسال رهبر اکثریت به 

رانس است و برای پیگیری این مخالفت درخواست کنفالملل، مخالفت کردهپیشاکنفرانس اپوزیسیون چپِ بین

بار رهبر اکثریت مخالف شرکت رهبر اقلیت در ای دیگر ایناست. یا آنکه در نمونهکرده فوری در تشکیالت

همۀ مسائل »است. سوابک در دیدار با تروتسکی مدعی شد که رهبر اقلیت یک نشست عمومی تبلیغاتی بوده

کند. می شو در ویرایش مطالب ارسالی نشریه تشکیالت نیز زیاده به سبک شخصی ویرای« گیردرا شخصی می

در موردی دیگر، زمانی که اعضای رهبری بخش نیویورک حامی اقلیت بودند، رهبر اکثریت خواستار گماشتن 

نیویورک شده بود که اقلیت با آن به مخالفت پرداخت و نهایتاً هم  عضو جدیدِ طرفدار اکثریت به کمیتۀسه 

 برای کوتاه کردن نفوذ اقلیت، با این توجیه کهآن پیشنهاد در رفراندوم تصویب نشد. اما باز مجدداً اکثریت 

نیویورک کارگری نیست، درصدد تصویب بندی برآمد که تا شش ماه آتی فقط اعضای کارگر در آن  ۀکمیت

 بخش گرفته شوند، که البته این پیشنهاد نیز تصویب نشد.

ن انته بود، کاروپا رف اپوزیسیون چپ به سوابک به تروتسکی گفت زمانی که برای شرکت در پیشاکنفرانسِ

طور موقت در جایگاه دبیرکلی گماشته بود که این انتخاب از سوی اقلیت )یکی دیگر از رهبران اکثریت( را به

مورد اعتراض قرار گرفته و به چالش کشیده شد. سوابک در توضیحاتش برای تروتسکی اقلیت را متهم به 

                                                            
4 . Cannon 
5 . Swabeck 
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دیسیپلین  نقض از کند که به هدف دفع انتقادتشکیالت می های درونهای غیراصولی با دیگر گروهبندیجبهه

یک جناح  عنوانهاش را بتشکیالتیهای درونگیرد. از مقطعی به بعد، اقلیت فعالیتتشکیالتی صورت می

جداگانه  طورهو نشریه و منابع مالی و سایر موارد مربوط به خود را درون تشکیالت ب یافته ترتیب دادسازمان

رد؛ حال آنکه در عمل هیچ اختالف اصولی با اکثریت نداشت و یا آنها را مکتوب نکرده یا پیشنهادات بُپیش می

 بود.ای ندادهاساسنامه

اند؛ از رشد ارزیابی تروتسکی از این وضعیت آن بود که ترکیبی از عوامل سبب بروز این بحران تشکیالتی شده

های نامناسب رهبری همگی ریشه در بروز این و واکنش درونِ تشکیالت وظایف جدید، تا ترکیب طبقاتیِ

 اش از وضعیت نوشت که:اند؛ تروتسکی در ارزیابیبحران داشته

که  مرکزی ازرفقایی تشکیل شده است ۀکمیت ام تشخیص بدهم که اکثریتِتا اینجای کار فقط توانسته»

نیست در طول جنگ جهانی اول، درگیر های مبارزاتی آمریکایی دارند و حتی قبل از پیشروی حزب کموریشه

ت کیالها و تشتری هستند که در اتحادیهاند، درحالیکه رهبران اقلیت رفقای جوانتشکیالت انقالبی بوده

دیگر آنست که طبق گزارش رفیق سوابک، کارگران در تشکیالت محلی،  اند. نکتۀانقالبی فعالیت نکرده

شوند، درحالیکه روشنفکران و غیره ارند، عمدتاً با اکثریت همراه میای دهایی که تجربۀ اتحادیهآن خصوصاً

دقیق  بندی کامالًشوند. هرچند این تقسیماند، با اقلیت همراه میدالیل ایدئولوژیک به تشکیالت پیوستههکه ب

ها تی اهمیت دارد که به دالیل اجتماعی پشت برخی حمایکمابیش درست است. این موضوع تاجاینباشد، اما 

شود. از آنجاییکه تشکیالت تاکنون گرایش به فعالیت تبلیغاتی داشت بنابراین این اختالفات و مرتبط می

ها  که ریشه در ترکیب اجتماعی تشکیالت دارد، به روی سطح نیامده بودند. تا این لحظه، مسأله برای واگرایی

شان تائیکه ترکیب متفاوت دو گروه و سنن متفاوهر دو گروه، یافتن فرمول مناسب تبلیغاتی بوده است و از آنج

مسائل  مثل-ای)یا در این مورد غیاب سنت برای یکی از آنها( بیانی سیاسی نگرفته است، خود را در حواشی

 (199، ص1933-1929)ضمیمه، « دهد. این خطیرتر از هر امر دیگری است.نشان می -تشکیالتی و شخصی

د کرد، این عوامل به خودی خویالت این اختالفات را درست مدیریت میتروتسکی معتقد بود که اگر تشک

 توانستند انشعاب را ضروری کنند.نمی

این واقعیت که دو جناح، ترکیب اجتماعی متفاوت و سنن متفاوتی دارند برای بروز انشعاب کافی نیست، چرا »

ند مان ،عی یکدست نیست. هر حزبها و عناصر متفاوت است و از حیث اجتماکه هر حزبی متشکل از گروه

رصورت باید درگیر فعالیت شود. وضعیت کنونی اتحادیه تبدیل به دیگی جوشان هیک دیگ جوشان است که به
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ترین عناصر به ،ها دارد. اگر توانستید موفق شویدها و موفقیتاش تاحدی بستگی به فرصتخواهد شد و نتیجه

ه انشعاب ب ید و پیشرفتی آهسته داشته باشید، نارضایتی نهایتاًخورند. اگر شکست بخوربایکدیگر جوش می

 (299-199، صص1933-1929)ضمیمه، «. خواهد انجامید

کرد: می تأکیدالت درونی تشکی های بیرونی تشکیالت و نسبتش با حیاتِتروتسکی بر اهمیتِ گسترش فعالیت

پس از آنکه اتحادیه از مرحلۀ تبلیغات به "خوشبینان"کند که برخالف امیدهای این ادعا من را قانع نمی»

رسد، وضعیت }اختالفات{ حتی حادتر خواهد شد. }درست است که{ پس از گذر از یک مرحله آژیتاسیون می

ای الجرم تاثیر مساعدی بر آیند. اما موفقیت جدی در حوزۀ کار تودهبه مرحلۀ دیگر است که نواقص رو می

 بندیر مورد با منزوی کردن تدریجی عناصر دمورالیزه موجب تجدید گروهو در ه گذاردمیمناسبات درونی 

 (213، ص 1933-1929)ضمیمه، « شودای }در تشکیالت{ میریشه

 

و به سوابک اند. انشدهی مشخص درستهتروتسکی بشدت مخالف انشعاب در شرایطی بود که عقاید سیاسی ب

وان گذارد. نمیتشدت در معرض خطر میهد کرد و جنبش را هم بانشعاب، اتحادیه را نابود خواه»کرد که  تأکید

به کارگران، انشعاب را برمبنای قشربندی ناروشن اجتماعی توضیح داد و گفت که این چیزها در اَشکال سیاسی 

 «.شوندو تشکیالتی یافت می

سقط جنین  بدترین نوع انشعاب بدون ماهیت روشن سیاسی، به»همین نکته را نیز به رهبر اقلیت تکرار کرد:  

 «.شدکُماند که هم مادر و هم بچه را میمی

ث سیاسی به وقتی تشکیالتی از حی»دانست: تروتسکی پایۀ ذهنی چنین اختالفاتی را عدم بلوغ تشکیالت می

ات ها تا زمانیکه اختالفباشند، اصطکاکبلوغ رسیده باشد و اعضایش در مبارزۀ جناحی تجربه کسب کرده

شوند. با اینحال مناقشات اغلب شکلی صرفا سیاسی و تشکیالتی میداشتهیاسی پدیدار شود نگهاساسی س

لۀ پیشرفت ها تناسبی با مرحگیرند. ماهیت ویژۀ وضع کنونی بر مبنای این واقعیت است که شدت کشمکشمی

ای ندارند. اما از سوی انهیابند و شکل بالغها ندارد. هر دو جناح خود را در مرحلۀ نوزادی میگیری جناحشکل

اش تواند به نابودیاند که میاند و اتحادیه را در معرض انشعاب گذاشتهمانندِ جناح خود را سازمان دادهدیگر به

تی دهد میتواند قابل فهم و طبیعی باشد. اما وضعیمنجر شود. وقتی انشعابی پس از مبارزۀ شدید سیاسی رخ می

صص  ،1933-1929 ضمیمه،) «. نظر من بیشتر ناشی از نقصان فردی استهست، بکه در این اتحادیه حاکم ا

299-291) 
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ی اکثریت در دهد و بر مسئولیت و خطاهای جناح رهبرتروتسکی منظور از این نقصان فردی را شرح می

 کند: می تأکیدکردن وضعیت بحرانی

طور آرامش داند چ گرفته است و کسی نمیاین واقعیت که نزاع بدین زودی و به این شدت در تشکیالت باال»

 (291، ص 1933-1929)مکمل، « . نظر من از عوارض بدِ مربوط به رهبری استهکند، ب

ام ی از ارزیابیجدا–پس از آنکه گفتگوهای زیادی با شما داشتم و با اسناد تشکیالتی آشنا شدم، معتقدم که »

های صوری ریتِ کمیتۀ مرکزی، عناصری از سرسختیدر سیاست تشکیالتیِ اکث -نسبت به مواضع اقلیت

یرش ثرکزی و تأتیسم ظاهر شود و در هر حال نه تنها اتوریتۀ کمیتۀ مبروکراتواند همچون وجود دارد که می

زند. اقلیت اپوزیسیون تاحدی حق دارد که از خود نابُردباری به خرج دهد کند که به آن صدمه میرا تقویت نمی

 (213-212، صص 1933-1929)ضمیمه، « یت چنین حقی ندارداما رهبری اکثر

قیقتا از شما و ح»کرد: می تأکیدپذیری آنها نگاری با اقلیت بر لزوم مسئولیتتروتسکی از سوی دیگر در نامه

تان انداز دورتری را جلوی چشمانکنم که تا این اندازه عصبی و نابردبار نباشید و چشمرفقایتان خواهش می

به اتخاذ نظرات  گرایش المللی هستیم که مطلقاًای فراموش نکنید که ما تشکیالتی بیند و برای لحظهبیاوری

طی تحت هیچ شرای»«. و آغازکنندۀ }نزاع{ بازنده خواهد بود "گراخالل"یکسویه نداریم که }تصور کنیم{ 

شود...صبر شعاب میویت احتمال انوضعیت بوجود آمده در اتحادیه را تشدید نکنید...عدم صبر گروه شما باعث تق

 (217، ص 1933-1929)ضمیمه،  «.کنیعزیز. باید خودت را برای فعالیت بلندمدت آماده 6رج بده گولتسخربه

 

ها گوشزد کرد و مثالً در مورد تالش برای گماشتن اعضای تروتسکی خطاهای مشخص رهبری را به آن

ت و معتقد بود انجام چنین اقداماتی از سوی اکثری رضروری دانستۀ نیویورک، آن را غیاکثریت در کمیت طرفدارِ

ی نامُدارای"شود. تروتسکی این دست از اقدامات را نشانۀ بارز بازانه تعبیر میو جناح "غیردموکراتیک"

 دانست: می "تشکیالتی

ست که رف امثالً مسألۀ گماشتن عضو }از سوی اکثریت{ را در نظر بگیریم: رفیق سوابک خودش هم معت»

این اقدام به محبوبیت رهبری کمکی نکرد. تردید دارم که حصول نتیجه، چنین اقدامی را توجیه کند. آمار در 

اند و بینند که تمامی مصوبات به اتفاق آرا تصویب شدهاین رابطه جالب است: اعضای تشکیالت محلی می

کدام "است. اعضا از خود میپرسند؟  "ریتاکث"پیشنهادی هم برای عضوگماشتن داده شده که هدفش تقویتِ 

                                                            
 . یکی از رهبران اقلیت6 
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هاد . پیشن"نظرتان را روشن کردید و اکنون هم اقلیت مجبور به اطاعت از آن استاکثریت؟ شما که نقطه

 گرایانه و هم خطریعضوگُماری باعث نارضایتی در میان اعضا شد. هم آن را غیردموکراتیک دیدند و هم جناح

واهند خای را نمیدرستی برای رأی منفی به آن وجود داشت. اعضا، رهبریبرای اتحاد تشکیالت. پس دالیل 

که بشکل تصنعی بر آنها تحمیل شده باشد و ثانیاً دالیل منطقی برای نگرانی از این مصوبه وجود داشت. 

گیری علیه اکثریت صورت گرفت و جایگاه آنها علیرغم آنکه مایل بودند تقویتش کنند نتیجه آن بود که رأی

بیش از حد نامُدارایی تشکیالتی را عیان کرد. باتوجه به وضع  متزلزل شد. این اقدامی نامناسب بود و محتمالً

 (291 ص ،1933-1929 ضمیمه،)«.مدت عضوگُماردن صورت نگیردکنونی، بهتر است دیگر در طوالنی

واضع وتسکی معتقد بود که مدر مورد اختالفاتی که بر سرِ جایگاه رهبری مرکزی در تشکیالت وجود داشت، تر

ود، اما عنوان دبیرکل گماشته شهن بانالبته که طبیعی بود ک»است: اکثریت موجب حاد شدن اختالفات شده

کاری عنوان دستیار دبیرکلی با من همهای از سوی اقلیت بمایلم نماینده"گفتم: ن بودم میانجای کهمن اگر ب

ار برده شود کتوانست بهرانه برای مدیریت مسائلِ مورد اختالف میشکلی همکاه. این تالشی است که ب"کند

ا تشکیالتی هیچ تناسبی ب-ها حقیقتاً در طول تعامالت روزمره کاهش یابد. اختالفات شخصیو اصطکاک

کثریت، از سوی ا "حجت میل به اتمام"رسد که عنصری از مرحلۀ بلوغ اختالفات اصولی ندارند. پس بنظرم می

 «.وضعیت نقش داشته است در این

تروتسکی همچنین پیشنهاد اکثریت مبنی بر روش پرولتریزه کردن تشکیالت را بدان طریقِ پیشنهادشده، 

زده از های یارگیری و ارائۀ پیشنهاداتی جناحاشتباه، مکانیکی و ناشی از عجز در عمل خواند. همچنین روش

الت، وم کرد. تروتسکی در رابطه با کنفرانس آتیِ تشکیسوی اکثریت برای تحت فشار گذاشتن اقلیت را محک

گیری برای تغییر دادن همۀ مسائل کرد که اگر اکثریت بخواهد از پیروزی در رأی تأکیدبه گروه اکثریت 

 تشکیالتی استفاده کند، انشعاب رخ خواهد داد و بسیاری از اعضا از حزب خواهند رفت:

مراه هاست که چه دستاوردی خواهد داشت؟ شاید مصوبات خوبی بهدربارۀ کنفرانس آتی این سوال مطرح »

نفر یک طرف  119توانیم بگوییم: شود میداشته باشد. اما مادامیکه مربوط به مسائل مورد اختالف می

تواند نفر طرف دیگر. همه چیز به مانند گذشته پیش خواهد رفت. اکثریت نهایتاً چون نمی 199اند و ایستاده

 خورد. در چنین شرایطی ارتباطات شخصی نقش مهمیاز کمیته مرکزی بیرون براند شکست می کامالً اقلیت را

آرا با من است پس طرف دیگر را بیرون  %51ناپذیر است و چون دارد. اگر یک طرف بگوید که انشعاب اجتناب

د...باید نشعاب وجود داشته باشبرای ا "دالیل سیاسی"شود. حال آنکه باید خواهم راند، نتیجه ختم به جدایی می
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انداز را بسیار روشن توضیح دهیم: رفقا انتظار دارند چه دستاوردی از کنفرانس آتی داشته باشند؟ که این چشم

بِبَرند؟ اگر نقشۀ آن را دارید که با ساخت اکثریتی که چند درصدی از گروه دیگر بیشتر است  199به  119

، اعضایتان را از دست خواهید داد، چرا که بالفاصله عنصری ظاهر خواهد سرنوشت همۀ مسائل را تغییر دهید

 (292 ص ،1933-1929 ضمیمه،)«.شد که تشکیالت را به حاشیه خواهد کشاند

هایت عنوان کرده بودی که امیدواری در در یکی از نامه»تروتسکی در عین حال به رهبر اقلیت نوشت که : 

آرا را ببرد  %51کنم. اگر گروه شما طور فکر نمیاین شوند. من که مطلقاً کنفرانس آتی، اختالفات حل و فصل

 «.هم چیزی تغییر نخواهد کرد

دوار بنظر من که اشتباه است اگر امی»است که: های تروتسکی به دیگر رهبر اقلیت آمدهدر یکی دیگر از نامه

ی جزئی تواند تغییراتی، مجمع تنها می. تحت شرایط کنون"کندچیز را درست همه"باشیم برگزاری مجمع ملی 

در مناسبات نیروها ایجاد کند. اینکه گروه شما پنج نفر از اعضای کمیتۀ مرکزی را ببرد و گروه دیگر چهار نفر 

}برای انجام امور{به یکدیگر -اگر انشعاب صورت نگیرد–اهمیت است چرا که هر یک از شما دو گروه را، بی

 (217، ص 1933-1929ضمیمه، «.)بازی{ فاجعه در انتظار شماستاصرار بر جناحنیازمندید. پس }در صورت 

« عدخالت قاط»شد، در عین حال تقاضای تروتسکی عالوه بر آنکه شخصاً از هر دو طرف خواستار خودداری می

ی و سکهای تروتچپ برای جلوگیری از وقوع انشعاب را کرد. با کمک دخالت الملل اپوزیسیونِدبیرخانۀ بین

و انشعاب دفع شد. این تشکیالت تحت رهبری  بس از سوی هر دو گروه برقرار شدالملل، آتشدبیرخانۀ بین

 مشترک اقلیت و اکثریت، شکوفا شده و به نیروی انقالبی مهمی در طول شش سال آتی بدل شد.
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 علیه آزادکاریب ( 

کارگری در نیویورک، تشکیالت اتحادیۀ کمونیست یکی از اعضای  اتحادیۀ گیری جنبش، با اوج1934ل در سا

آشنایی فیلد  رخاطبهروشنفکر خود بنام فیلد را مسئول کمک به بخش اتحادیۀ کارگران هتل در نیویورک کرد. 

ز شروع اها از حضور او در سِمَتِ دبیری اتحادیه استقبال کردند. پس با زبان فرانسه، آشپزهای فرانسوی هتل

نشینی ها، با رشد اعتصابات، غرور فیلد هم بیشتر شد و ناگهان تمام وقتش صرف هماعتصابات کارگران هتل

شد و وقتی برای مشورت گرفتن از تشکیالت برای اتخاذ سیاست های کارگری میتبروکرامداران و با سیاست

 صحیح در اعتصاب نداشت!

ر پیشبردِ مذاکره با شهردار، فیتیلۀ اعتراضات خاطبهدید و فیلد، در نتیجۀ رهبری نادرست، اعتصاب آسیب 

کشید. این اقدامات فیلد نه تنها به تضعیف اعتصاب انجامید که نام اتحادیۀ کمونیست کارگران را پایین می

د را لآمریکا را نیز به خطر انداخت. نهایتاً تشکیالت در میانۀ اعتصابات، تصمیم به دخالت قاطعانه گرفت و فی

ر نقض انضباط تشکیالتی به محاکمه کشاند و اخراج کرد. طرفداران او نیز که تن به انضباط تشکیالتی خاطبه

 در پی این تصمیم ندادند، اخراج شدند.

 رد:های سیاسی اعضایش دفاع کای به فیلد از حق تشکیالت برای کنترل فعالیتتروتسکی در طی نامه

ای از انترناسیونال جدید است. از نظر من اینکه فردی ی از حزب و نتیجتاً هستهااتحادیۀ کمونیست، هسته»...

از تشکیالتش گسست کند، کامال نابخشودنی است. متاسفانه توجیهات تو مملوء از  در اولین آزمایش عملی

نیست{ حادیۀ کموهای اتملی مبنی بر تغییر سازماندهی }سندیکای هتل توضیح تصمیم کمیتۀ تناقض است. در

گویی ها، دالیل سیاسی ندارند. اما سپس در جای دیگر میگویی که این اختالفات تصنعی بر سر دیدگاهمی

ای و حتی مُرده است! اگر باور داری که اتحادیۀ جو و ناتوان از فعالیت تودهگرا، منزهفرقه اتحادیۀ کمونیست،

نحال این بدان معنی است که از جنبش ما هم کمونیست مرده است، گسست از جَسَد قابل فهم است. باای

تواند م معتقدم مرده نیست، بنابراین نمیه رده نمیداند و منکنی. اما از آنجا که اتحادیه خود را مُگسست می

به اعضایش اجازه دهد که آزادکاری کنند. بلکه اتحادیه خواستار آنست که بر اعضایش کنترل داشته باشد. اگر 

وجودش ارزشی نداشت. در احزاب سوسیال دموکرات، این روش که اعضای مستعد، با کمک  غیر از این بود،

و سپس فوراً از انضباط حزبی خسته شده  آورندمیهایی را در شهرداری، پارلمان یا وزارتخانه بدست حزب مقام
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نون رایج ته تاککنند تا خط سیاسی خود را پیش ببرند، از گذشصالحیت اعالم میو رهبری رسمی حزب را بی

 (.463-462، صص1949-1934)مکمل، « حزب! "نجات"بوده؛ آن هم البته به نام 

 

 

 گذاری حزب کارگران سوسیالیست( بنیانج

ها بیش از یک سال در حزب سوسیالیست باقی ماندند و طی این مدت دستاوردهای چشمگیری تروتسکیست

اخۀ جوانان ریت شثترین و مبارزترین کارگران جوانان حزب سوسیالیست و اکجلب جدی ترینشداشتند که مهم

ر ها، جناح رهبری حزب سوسیالیست که متأثحزب سوسیالیست به سوی خودشان بود. به دنبال این موفقیت

یست الها از حزب سوسیاز استالینیسم بود و جناح متمایل به حزب دمکرات برای بیرون راندن تروتسکیست

ها را سازمان دادند. نهایتاً در جمعی تروتسکیستهای دستهها اخراجآن 1937متحد شدند. در سراسر تابستان 

 ها خود را در قالب یک حزب نوسازی کردند: حزب کارگران سوسیالیست.تروتسکیست 1938آغاز سال 

ها به سوی بازسازی حرکت آناین تحوالت و مشاوره به رفقا در آغاز  ۀتروتسکی از نزدیک مشغول مشاهد

 تأکیدکرد که در دورۀ پیشِ رو  تأکیدبود. او مکرراً  1937خودشان در قالب یک حزب مستقل در اواخر سال 

جدید باید روی دمکراسی باشد و نه سانترالیسم. تروتسکی این را برای تربیت و جذب اعضای جدید  در حزبِ

هایی که حزب کارگران سوسیالیست امید و طور آنو همینبسیاری که راهی حزب سوسیالیست شده بودند 

 . دانستمیانتظار به جذبشان در آیندۀ نزدیک را داشت ضروری 

 به کانن نوشت: 1973تروتسکی سپتامبر 

 حیاتجذاب خواهد شد و نه فقط برای بهترینِ آنان.  زیادی در دورۀ بعدی سازمان ما برای مردم مختلف»

آشفته است و اعالم اخیر بحران جدید نیز باعث وخامت تشویش و روحیۀ مبارزاتی و ... بسیار  هادولتعمومی 

سردرگمی خواهد شد. ما خواهی نخواهی در بین صفوف خود نیز این سردرگمی را خواهیم داشت. رفقای ما 

اند. کرده د عادتالی درزشان نرو مفاهیم دقیقی که موبه شعارها و  "زیاده از حد"اند و فرهیخته "زیاده از حد"

یا کنند. این بسیار خطرناک است. یک حزب پونباشد تحقیر می "اوکی"هر کسی را که به لحاظ ایدئولوژیک 

ردرگمی کنم سها و حتی تکرار میهای مختلف و تشویشتوسعه باید تا درجۀ معینی نمایندۀ گرایشو درحال
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ک ته خوب نیست، اما نسبت مناسب آن را تنها در پراتیبیش از حد الب در پیشتاز طبقۀ کارگر باشد. سردرگمیِ

 . اینضروری است کامالًتر رفقای ما در زمینۀ آموزش به عناصر جدید و تازه بیش توان به دست آورد. صبرِمی

ه باشد و ن دمکراسیباید روی  تأکیدحزبی. به اعتقاد من در دورۀ آتی  "دمکراسی"معنی حقیقی  است

، صص. 37-1936ها، )نوشته« ضروری میان این دو بر مبنای تجربۀ جدید ایجاد خواهد شد. تعادل سانترالیسم

439-49) 

 سپتامبر همان سال به گلوتسر نوشت: 18به همین ترتیب 

ایجاد یک حزب مستقل با تقریباً دو هزار عضو، یک گام بسیار مهم به پیش است. رژیم درونی حزب از » 

است و باید یک رژیم دمکراسی حقیقی باشد. در این مورد با شما کامالً موافقم.  ای برخوردارالعادهاهمیت فوق

دمکراسی نه فقط یک رویکرد سیاسی فرمال، که یک رویکرد آموزشی را در قبال اعضای جدید و هرگونه 

که رهبری باید در رویکردش نسبت به اعضا صبور  همانطور گیرد. درستفرض میارگران پیشک "وضعیت"

، ص. 37-1936ها، )نوشته« های کارگر چنین باشدحزب باید در رویکردش نسبت به توده همطور همان، باشد

441) 

ظر دورۀ از این ن»گفت  حزب یه گلوتسر در ارتباط با رژیم درونای دیگر بیک هفته بعد تروتسکی در نامه

-1936ا، ه)نوشته« یقی حزبی باشیمبعدی از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. ما باید نمونۀ دمکراسی حق

 (445، ص. 37

پای فشرد.  شیزو مجدداً بر جنبۀ آمو تتر شکافرا بیش« دمکراسی حزبی»در ماه اکتبر تروتسکی مقصودش از 

کی از کرد. در این خطوط او ی تأکیدها تروتسکی به ویژه بر اهمیت صبر و لحن درست رهبری نسبت به پایه

 رفت:ارائه کرد که از نیازهای فوری حزب فراتر می« دمکراسی حزبی»از  را ترین تعاریفشکامل

 دمکراسی حزبی چیست؟»

 ، دورۀ الزم برایمجامع مرتببرگزاری کننده )های رهبریهای حزب از سوی هیئتالف( رعایت اکید اساسنامه

 های حزبی و مطبوعات(بحث، حقّ اقلیت برای ابراز نظرات خود در نشست



 

58 

 

ها، از جمله آموزشیِ کمیتۀ مرکزی و اعضایش نسبت به پایه (ای معینتا درجه)صبورانه، دوستانه و ب( رویکرد 

ست. یک هنر واال نی« از هر کسی که از من راضی است»معترضین و ناراضیان؛ به این دلیل که راضی بودن 

ت که عضو ناراضی حزب ( شد، به درستی گف1923وقتی لنین خواهان اخراج اورژونیکیدزه از حزب )در سال 

روانی، از جمله پاسخ یا برخورد  "تروریسم"های حق دارد سرکش باشد، اما نه یک عضو کمیتۀ مرکزی. روش

برای  -"هروشنفکران"های ژورنالیستی یا یعنی روش -آمیز با هر اعتراض و نقد یا شبههتمسخرمتکبرانه یا 

 کند.کوت میها را محکوم به سکارگران غیرقابل تحمل است و آن

 -عدم ارعاب و عدم استهزا -ج( ذکر صرفاً صوری قواعد دمکراتیکِ مندرج در بند الف و تمهیدات صرفاً سلبی

و  های محلی باید در ارتباط دائمیمندرج در بند ب، کافی نیستند. کمیتۀ مرکزی و همین طور تمامی کمیته

ک شعار جدید یا کارزار جدید در حال تدارک است یا ها باشند، به ویژه زمانی که یفعال و غیررسمی با پایه

وقتی که ضروری است نتایج یک کارزار را پس از اتمام ارزیابی کرد. همۀ اعضای کمیتۀ مرکزی قادر به 

برقراری این نوع ارتباط غیررسمی نیستند و همۀ اعضا هم وقت این را ندارند... در ترکیب کمیتۀ مرکزی 

ماندهان خوب و سخنرانان و نویسندگان و مدیران خوب داشته باشیم، بلکه ضروری است که نه فقط ساز

« نندها در ارتباط باشند و به شکل ارگانیک آنان را نمایندگی کافرادی داشته باشیم که بتوانند از نزدیک با پایه

 (77-476، صص. 37-1936ها، )نوشته

 هبری حزب بازگشت:در ر« صبر»ای به اهمیت تروتسکی چند سال بعد در مکاتبه

ترین شرط این اعتماد اشاره کردم: خط ها را داشته باشیم. من به مهمضروری است که اعتماد پایه کامالً»

که دهد که رهبری، ضمن آنها تهیه شود. اغلب رخ میمشی سیاسی خوب. خط مشی سیاسی باید با درک پایه

دستوری را  برخی اقدامات صبریبیکند، با تخاذ میبیند و تصمیم بسیار درستی اموقعیتی را خیلی خوب می

یک ماهه یا دو ماهه  کند که اگر ما اآلن یک بحثِکند، چرا که رهبری احساس میبه سازمان تحمیل می

جا به ازای یک ماهی که به مغتنم را از کف خواهیم داد. شاید این ایدۀ درستی باشد، اما این آغاز کنیم، زمانِ

رند؛ و نگها این تغییر و سرعت را با حیرت میم، چون پایهیمکن است یک سال از دست بدهم میآوردست می

. "ولیت داردکرد و مسئه میبارهبری اشت"گویند که ها میآمیز نباشد، در آن صورت پایهاگر آن سیاست موفقیت

 ح کنم.نابردباری خود را اصالصبری و بیدهم تا نتایج و بنابراین من یک سال از دست می
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خصوص برای یک سازمان جوان اهمیت دارد که نابردبار نباشد و برای هر تصمیم جدید آماده به همین دلیل به

م های منظنشست-کنیم  یترعارا های سازمان نامهسشود. پیش از هر چیز اهمیت دارد که به طور اکید اسا

رویکردی  جانظرمهم است )در این ابرازه منظم و حق اقلیت ب هایمجمع، مجامعهای پیش از ها، بحثپایه

ن چنی هرگزکه در حزب قدیم }روسیه{ هرگز و  ددانیرفیقانه و نه تهدید به اخراج وجود داشته باشد(. می

ورت ویکرد انتقادی صرشد. اخراج یک رفیق یک رویداد تراژیک بود و تنها به دالیل اخالقی و نه به خاطر نمی

هم نه در فقایی در اپوزیسیون داشتیم. رفقایی داشتیم که در نقد متخصص شدند، آنگرفت. بعد از انقالب رمی

شه گویی بود، همیپاافتاده. استوخوف که مرد باهوش و شجاع و بذلهکه در موضوعات پیش اصولیموضوعات 

درآمدش تعریف یک جوک بود و بعد تشویق کرد که پیشهای حزبی چیزی برای گفتن پیدا مینشستدر 

شد و او ای که در رهبری چیزهای زیادی برای نقد یافت میدوره -شد. دورۀ جنگ داخلی را تصور کنیدیم

د، بلکه بارها به اعضای حزب توضیح دادیم کس پیشنهاد اخراجش را نداما هیچبرد. اهم از آن چیزها بهره می

تی استوخوف به یک چهرۀ مضحک کرد و پس از مد ع به از دست دادن مخاطبینشوگونه بود که او شرو این

 مبدل شد.

او یکی از اعضای باالی حزب بود. در هر هیئتی کسانی نظیر استوخوف وجود داشتند. اما مسأله نه استوخوف، 

ه کند. بمخالفت را رد می بلکه آموزش اعضای حزب بود، آموزشی که نقد ناسالم و مخالفت فقط به خاطرِ

 «وری است که بسیار صبور باشد و با دقت و منطق بسیار به انتقاد گوش دهدبرای رهبری ضر کامالًاعتقاد من 

 (86-485، صص. 37-1936ها، )نوشته

دید. رگران سوسیالیست را کامالً مرتبط با مسألۀ دمکراسی حزبی میاتروتسکی وظیفۀ پرولتریزه کردن حزب ک

، اما «تناپذیر اسوسعۀ سازمان اجتنابت تسلط روشنفکران در حزب در دور نخستِ»کرد تروتسکی مشاهده می

ات حی»در عین حال این امر پیامدهای منفی خود را نیز دارد. در سازمانی که دست باال را روشنفکران دارند، 

این در عین حال یک نقطۀ ضعف بزرگ برای آموزش سیاسی کارگران »و « حزب فقط یک دورۀ بحث است

 (475، ص. 37-1936ها، )نوشته« رودبه شمار میمستعدتر 

تماعی تغییر ترکیب اج»تروتسکی تمهیداتی را برای برخورد با این مشکالت پیشنهاد داد. اول، او نیاز به 

(. دوم، او 486، ص. 36-1935ها، را مشاهده کرد )نوشته« سازمان: تبدیل آن به یک تشکیالت کارگری
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ی های محلای ممکن کارگران را به درون کمیتهضرورت دارد که تا ج کامالًبعدی  مجمعدر »استدالل کرد که 

 او توضیح داد:«. و مرکزی معرفی کرد

که مالحظات فرعی و جناحی دشواری در این است که در هر سازمانی، اعضای سنتی کمیته وجود دارند و این»

ست از ا کنند. وظیفۀ ما عبارتو شخصی متفاوت نقش بیش از حد بزرگی در ترکیب فهرست نامزدها ایفا می

اش کنندهگسست از این روزمرگی که سرآغاز بروکراتیسم است و متقاعدسازی تشکیالت و خاصه قشر رهبری

طبیعتاً  کننده و مهمِ حزب.های رهبریتر است( به ضرورت تجدید سیستماتیک ترکیب کلیۀ هیئت)که سخت

جربۀ ای که بنا به کلّ تحزب، هستههای نقص باشد؛ برای حفظ تداوم سیاستتواند بیاین تجدید هرگز نمی

 (476، ص. 37-1936ها، )نوشته« کندگذشته گزینش شده باشد ضرورت پیدا می

را پیشنهاد کرد. به خصوص پیشنهاد کرد که حزب « ایگیری کلّ حزب به سوی کار کارخانهجهت»و سوم او 

خنوری و ادبی در ارتباط با های سفعالیت کارگر{ برای های کمکی }متشکل از اعضای غیرونکمیسی»

 .«رفقایمان در اتحادیه ایجاد کند

 گیریتروتسکی اعتقاد داشت که این تمهیدات عالوه بر کمک به آموزش و تربیت اعضای کارگری و جهت

ه کرد کحزب به سوی عمل، منجر به بهبود کیفیت دمکراسی در درون حزب خواهند شد. او تصور می دوبارۀ

تر ها، با واکنش مثبت و همدلی بیشتر به سمت کار در کارخانهگیری بیشتر، با جهتیک رهبری پرولتری

از دارد چه که کارگر نیهر کارگزار باید نسبت به آن»... رو خواهد شد. تروتسکی خاطر نشان کرد: کارگران روبه

رگران را با برخی کا ،روشنفکرانشود هوشیار باشد. بسیاری از روشنفکران و نیمهیا با آن مواجه می

کنند. کارگزار یک حزب انقالبی در وهلۀ عمل را فلج می ادۀ معطوف بههای انتزاعی ارعاب و ارگوییکلی

 (.499، ص. 37-1936ها، )نوشته« نخست باید یک گوشِ خوب باشد و تنها در وهلۀ بعد یک زبان خوب

اعضای  «ارعاب»ی منجر به کاهش و تحفیف اگیری کلّ حزب به سوی کار کارخانهتر و جهتترکیب پرولتری

 فکران خواهد شد: نکارگری به دست روش

گیری عمومی را در پیش گیریم و اگر نتایج عملی را هر هفته ارزیابی کنیم، از یک انه این جهتاگر مجدّ»

نکوب مسفید، اقلیت کارگری را رگران یقهاخطر عظیم دوری خواهیم کرد: یعنی این خطر که روشنفکران و ک
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قابل  که مطلقاً برای کارگران سازندند و حزب را به یک کلوب بحث روشنفکری مبدل نو به سکوت محکوم ک

 (499، ص. 37-1936ها، )نوشته« سکونت نیست

ها برای غلبه بر اختالفات گذشته برداشته شوند. تروتسکی توصیه کرد همّ وغمّ تروتسکی این بود که این گام

 گری و وساطت داشته باشند:میانجی سابق یک رویکردِ سابق در برخورد با اقلیتِ اکثریتِ که رهبرانِ

هایی مشخص و صادقانه برای حذف بقایای روانیِ توانند گامآیا باور ندارید که رهبرانِ اکثریتِ سابق می»

ای نمایندۀ ثر رفقهایی؟ در وهلۀ نخست یک بحث باز و علنی در کمیته با حضور اکمبارزۀ قدیم بردارند؟ چه گام

اقلیتِ سابق: آیا اختالف اصولی با شما داریم؟ اعتراضات تشکیالتی یا عملی یا شخصی شما چیستند؟ اکنون 

ایم که همۀ موانع را به سود در آغاز یک فصل جدید بزرگ در حیات حزب، ما به سهم خودمان تماماً آماده

چه را که شباهتی به یک گروه جناحی در ه مثالً هرآنایم کهمکاری نزدیک و هماهنگ کنار بزنیم. ما آماده

ایم کنید که رژیم حزبی به اندازۀ کافی دمکراتیک نیست؟ ما تماماً آمادهکمیتۀ مرکزی دارد حذف کنیم. فکر می

که هرگونه پیشنهاد عملی را برای حذف هرگونه گرایش بروکراتیک بپذیریم و به دمکراسی حزبی وسعت 

 ببخشیم و غیره. 

چنین بحثی بهتر است بدون یک رویۀ رسمی پیش برود؛ یعنی بدون نگرانی از ثبت آن در دستورجلسات و 

تکرار  مجمعتواند در طول خود را کم و بیش امیدوارکننده نشان دهد، می ،غیره. اگر نخستین بحث از این نوع

 خصوص با رضایت اعضای کمیتۀ ملی جدید.شود، به

کند.  تواند اقلیت را خلع سالحباشد که تنها با حسن نیت عمومی می "اکثریت"رف این ابتکارعمل باید از ط

ترین حسن نیت از طرف شما، موضع جناحی خود را رغم بیشتصور کنیم که برخی از نمایندگان اقلیت، علی

ان نخواهند گرایادامه دهند. اما مسأله این است: چه کسی با این سیر رویدادها پیروز خواهد شد؟ قطعاً جناح

ترین دوستانشان منزوی خواهند کرد. برای آموزش و انسجام درونی کمیتۀ مرکزی، ها خود را از نزدیکبود. آن

« دتواند تنها بهترین تأثیر را داشته باشاین نوع تالش صادقانه برای برقراری دوبارۀ اعتماد متقابل کامل می

 (78-477، صص. 37-1936ها، )نوشته
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توصیه  -رهبر اقلیت سابق -زمان به گلوتسراصلی خود بر دمکراسی در این دوره، هم تأکیدجود تروتسکی با و

مسئولیت آمیخته باشد. وقتی گلوتسر به رژیم حزبی اعتراض کرد، تروتسکی به  کرد که این امر باید با حسّ

 او توصیه کرد صبور باشد:

 -د که برای این هدف بسیار خطرناکند. رهبری کنونیهایی از مبارزه برای دمکراسی حزبی وجود دارناما روش»

یک رهبری تصادفی نیست، بلکه نتیجۀ یک گزینش و یک دورۀ طوالنی  -اعضایش هستند همۀمقصودم 

توانند تغییرات مهمی در ترکیب و ذهنیت رهبری ایجاد های جدید ظرف سه تا پنج سال میمبارزه است. تجربه

تواند مرگبار ناصبورانه و بیش از حد تند، می بیش از حد بری با برخی تمهیداتِکنند. اما تالش برای تغییر ره

 کننده در نامۀ شما بههای مضطربی عالئم و نشانهخاین حس خودم را پنهان کنم که بر متوانباشد و نمی

 (441، ص. 37-1936ها، )نوشته« خورندچشم می

پیش رو، اکثر اعضا از یک آموزش تشکیالتی  مجمعر به یاد داشتن این نکته حائز اهمیت خاص بود که د

 ها برخوردار بودند:کامالً متفاوت با تروتسکیست

ها با شما بر سر اصول توافق دارند، اما ل از عناصر جدید هستند. آنکتر حزب متشبه گمان من نیمۀ بزرگ»

 متفاوت از آموزش شماست. بهها تماماً تجربۀ مشخصی در کاربست این اصول ندارند. آموزش تشکیالتی آن

 کند. فرضاً ایناعتراضات و دعاوی شما در ذهن آنان یک معنای تماماً متفاوت پیدا می که همین دلیل است

ن سؤال اصالً ای "هابومی"مسأله را در نظر بگیرید که آیا ورود به حزب سوسیالیست منطقی بود یا خیر.  برای 

 .ها کمک کرد که مسیر حقیقی انقالبی را بیابندوسیالیست به آنمطرح نیست. ورود شما به داخل حزب س

های نظری در بین رهبرانشان بر سر این مسأله هاج و واج خواهند حتی در برابر فهم درگیریبنابراین  همین.

د ضروری است که فضای جدی کامالًتوان در بحث مطرح کرد، بلکه گویم که پس این مسأله را نمیبود. نمی

 (443، ص. 37-1936ها، )نوشته« های ضروری را لحاظ کردنظر داشت و نسبت را در

 را تشویق کرد که:« گارد قدیم»برای این منظور تروتسکی 

یا  های واحد به حزب ارائه شوندنویسباید دست زد تا پیش -طبیعتاً نه به بهای اصول -به هر تالش ممکن»

های متفاوت نویسمشترک تقلیل پیدا کنند و نه ارائۀ پیش مشخص بر متن یکم اختالفات به اصالحاتدست

ض را قضاوت کنم فر متوانها. این پیشنهادها طبیعتاً تا جایی که میو وادار کردن حزب به انتخاب از بین آن
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 یتر از آن در رهبری وجود ندارند... دمکراسناپذیری فعالً در حزب و حتی کمگذارند که اختالفات آشتیبر آن می

یر به در این برهه، ناگز "گارد قدیمی"انگاری نیست. هرگونه بروز یک نبرد تند در به معنی القیدی و سهل

یا  بر سر ممنوعیت بحث هآسیب خواهند رساند. طبیعتاً مسألی و حزب به معنی دقیق کلمه بدمکراسی حز

ولیت بحث باید با حسّ مسئ در حزبمان نیست. بلکه تنها یادآوری این است که خصلت این "قانون سکوت"

 (445، ص. 37-1936ها، )نوشته« کنترل شود

آغاز شد. شماری  1937گذاری حزب کارگران سوسیالیست در پاییز برای بنیان مجمعاز  تدارکات بحث پیش

از اختالفات مهم از جمله بر سر نوع رویکرد نسبت به اتحاد شوروی در جنگ و مسائل تشکیالتی بالفاصله 

وروی کرد که اتحاد شدند. یک اقلیت که بعدها به حزب کارگران سوسیالیست بدل شد استدالل میظاهر ش

در  ار یک دولت کارگری نیست. برخی از کسانی که این دیدگاه را داشتند بعدتر هرگونه دفاع از اتحاد شوروی

 نه یک دولت کارگری استقد بودند اتحاد شوروی تجنگ رد کردند. از سوی دیگر برنهام و کارتر که معدورۀ 

نسبت به اتحاد شوروی توصیف کردند )یعنی هنوز با « طلبیدفاع»و نه یک دولت بورژوایی، موضع خود را 

ها از داری دفاع کرد(. اما آناکثریت توافق داشتند که باید از اتحاد شوروی در هر جنگی با کشورهای سرمایه

ل هایی که حامآن دفاع کردند. اما یطلبو تبلیغ شکستها برای باقی ماندن در حزب طلبشکست« حق»

حزب کارگران بر اعضای « "رهبران"تحکم »و « فقدان دمکراسی» یهای اقلیت بودند به تنددیدگاه

 سوسیالیست اولیه را نقد کردند.

 وهای بحث در این مباحثات شرکت کرد. او خطاب به برنهام تنلوبدر  مشارکتتروتسکی از طریق نامه و 

به نظر  موقعبرای من کامالً انتزاعی و در هر حال بی»طلبان شکست« حقوق»کارتر نوشت که تمرکزشان بر 

نیاز به دفاع  عبارت از ها این بود که وقتی مسألۀ مرکزی(. خطای آن85، ص. 38-1937ها، )نوشته« رسدمی

دار داد دادند. تروتسکی هشکیالتی میتری به مسألۀ تشبه مراتب بیش از اتحاد شوروی در جنگ بود، اهمیتِ

به دنبال  بارتر از خطاهای تشکیالتیکه یک موضع اشتباه دربارۀ این مسألۀ سیاسی، پیامدهایی به مراتب فاجعه

موضع ت منجر به تقویطلبان تنها خواهد داشت. تروتسکی هشدار داد که دفاع حقوقی برنهام و کارتر از شکست

 تأکیدود. در عوض بنطلبان . تروتسکی حامی گسست تشکیالتی فوری از شکستدشوسیاسی نادرست آنان می

 ها به لحاظ سیاسی گذاشت:اصلی را بر متقاعدسازی آن
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طلبان هستید؟ پرسید: آیا این بدان معناست که شما مدافع گسست تشکیالتی فوری از شکستشما از من می»

ول و اصلی ا طلبی هستم. این مشکلِفوری از شکستگسست سیاسی  عگویم: خیر، من مدافمن در پاسخ می

طلبان کنونی در حزب استقبال است. در عین حال از تمامی تمهیدات الزم برای تسهیل جذب کامل شکست

تردید ها زمان الزم را بدهیم تا دربارۀ این مسأله به طور جدی فکر کنند. برخی از آنان بیکنم. باید به آنمی

را که ماهیتاً ضدّ مارکسیستی است کنار خواهند گذاشت. اما سایرین برعکس از خطای  سرعت نظر خودو به

 ناپذیر خواهد بود. کلّنابتاولتراچپ خود یک پالتفرم جاودانه خواهند ساخت. البته گسست از این دومی اج

شد، داشته با ییدهد که اگر حزب بخواهد معنانشان می 1914مسیر جنبش کارگری جهانی از ژوئیۀ 

توانند در یک حزب باقی بمانند. وظیفۀ اصلی بحث کنونی عبارت است از طلبان نمیطلبان و دفاعشکست

طلبی  در ارتباط با اتحاد شوروی و عضویت در یک حزب شکست میان نشان دادن ناهمخوانی سیاسی کامل

تواند است که می طلبیشکست پرولتری انقالبی. تنها یک چنین کارزار پرانرژی مارکسیستی و نه حقوقی علیه

 (86-85، صص. 38-1937ها، )نوشته« هایشان واداردطلبان را به ارزیابی دوبارۀ دیدگاهبخش بهتر شکست

 اما در عین حال این گفته مجوزی به اعضای اقلیت برای اخالل در کار اکثریت نبود:

فرض اکثریت نسبت به اقلیت پیش درست است که دمکراسی یک رویکرد بامالحظه و صبورانه را از طرف»

را مجاز و موجه نشان دهد(. اما  "ایصبورانه"گیرد )مادام که سیر رویدادها و رفتار اقلیت چنین رویکرد می

وپا تدسهای بیگراها و آدمفرقه عمل و جوالنِدمکراسی حزبی به هیچ رو به معنی تبدیل حزب به عرصۀ آزادی

زدن کار اکثریت نیست. یک حزب راسی حزبی به معنی حق اقلیت برای برهمطلب نیست. دمکیا افراد جاه

 (86، ص. 38-1937ها، )نوشته« انقالبی نه یک کلوب بحث، که یک سازمان رزمنده است

شویکی تواند همیشه یک موضع بلحزب نمی ،تروتسکی با این دیدگاه برنهام موافق بود که در مسائل سیاسی

برنهام همین رویکرد را در مورد مسائل تشکیالت حزبی نیز به کار برد و با  ا بر خالفِنقص داشته باشد. امبی

 تأکیدت. او گذاش« در یک سبد»توان این برداشت مخالفت کرد که مسائل سیاسی و مسائل تشکیالتی را می

 کرد که مسائل سیاسی از اهمیت اصلی برخوردارند:

 "}یک تشکیالت{ که ماهیت ساختمان را تعیین خواهد کرد اتمام فونداسیون"گویی که مشغول شما می»

ات ترین نقطۀ موضعجا ضعیف. اما دقیقاً در همین"ای کوچک به معنی فاجعه استطاکنون یک خ"هستی و 
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ت از کلّ سترین انحراف از بلشویسم الزاماً به معنی گسکوچک"نهفته است. شما به درستی این ادعا را که 

کنی. اما دقیقاً صفحۀ بعد همین ادعا را تنها در ارتباط با مسألۀ تشکیالت مطرح می کنی.یرد م "است بلشویسم

نقصی برای ساختمان حزب بسازی و این هدف چنان نیرویی به فونداسیون بی ،یک اشاره هشما مایلی که ب

ی نزدیک برا مارکسیستی، بلکه حتی مبارزۀ مشترک را "نقصبی"ای نه فقط سیاستدهد که آمادهشما می

، 38-1937ها، )نوشته« ترین مسائل این عصر تاریخی کنار بگذاریشدن به چنین سیاستی دربارۀ یکی از مهم

 (196-195صص. 

ال شکایاتی از به دنب« فراخوان سوسیالیستی»ای به سردبیران تروتسکی این نکتۀ دوم را به تفصیل در نامه

ی و کرد که تعادل صحیح بین دمکراس تأکیدکیالت بسط داد و اعضای اقلیت دربارۀ فقدان دمکراسی در تش

 سانترالیسم یک فرایند جاری است که همیشه از یک سیاست صحیح نتیجه گرفته می شود:

یک بار و " که کنم ارائه دموکراتیک سانترالیسم مورد در فرمولی چنین بتوانم کنمنمی فکر من عالوه به»

ر حزب د حزب، یک ارگانیسم فعال است. یرهای نادرست را محو کند.ها و تفسسوءبرداشت "برای همیشه

 کند.مبارزه با موانع خارجی و تضادهای درونی است که تکامل پیدا می

ی را برای هایهای دوم و سوم، تحت شرایط وحشتناک عصر امپریالیستی، دشواریالمللبین دهشتناک تجزیۀ

د که بتوان ها چیزی نیستناین دشواری در تاریخ سابقه نداشته است.کند که تاکنون الملل چهارم ایجاد میبین

کند، رژیمِ یک حزب، حاضر و آماده از آسمان سقوط نمی ها فائق آمد.با توسل به نوعی فرمول سحرآمیز بر آن

م رچیز الزپیش از ه یک خطّ سیاسی بر این رژیم تسلط دارد. گیرد.بلکه به تدریج در جریان مبارزه شکل می

شکال سازمانی اَ ها تعریف کنیم.های تاکتیکی را به درستی به منظور حلّ آناست که مسائل استراتژیک و روش

 باید متناظر با استراتژی و تاکتیک باشند.

طور البته همان .باشد سالم حزبی رژیم یک کنندۀتضمین تواندمی که است سیاسی صحیح مشی خطّ یک تنها

نیست که تکامل حزب به بروز مشکالت سازمانی، به معنای دقیق  یمعن بدانامر  توان فهمید، اینکه می

د در احزاب ناگزیر بایبلکه به آن معناست که هر فرمولی برای سانترالیسم دموکراتیک به کلمه، نمی انجامد.

ها، )نوشته« کشورهای مختلف و در مراحل متفاوت تکامل همان حزب، بیان و نمود متفاوتی داشته باشد

 (99-89، صص. 1937-38
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اقلیت ر دها صرفاً تی این اقلیت از رژیم حزبی را در این واقعیت ساده یافت که آنینارضا پایتروتسکی ردّ

 هستند:

شکایات،  ریختگیدرهم و آشفتگی مبنای بر قضاوت با اصل در یعنی نامه، خروارها اساس بر قضاوت با گاهی »

، مکراسیدرغم وجود کنندگان تنها از این موضوع ناراضی هستند که علییترسد که شکااین گونه به نظر می

ند دانم که این وضعیت ناخوشایمن بنا به تجربۀ شخصی خود می اند.ها هنوز یک اقلیت کوچک باقی ماندهآن

 (89، ص. 38-1937ها، )نوشته« در کجاست؟ دمکراسیاما نقض  است.

و شکستن  دارواند و دنبال نوشبرخی از آنان صرفاً به لحاظ سیاسی خسته شدهاو تلویحاً اشاره کرد که احتماالً 

چنین افرادی به جای تحلیل جدی مسائل سیاسی از اساس، دنبال »کاسه و کوزه بر سر دیگران هستند: 

د که کننخواهند یا تالش میشکایت دارند و از رهبری معجزه می "رژیم"نوشدارو هستند و هر بار نسبت به 

 (.91، ص. 38-1937ها، )نوشته« های اولتراچپ بپوشانندبدبینی ذاتی خودشان را با پُرگویی

 شکست سنگینی خورد. اما همان مسائل مجدداً دو سال بعد به سطح آمدند. مجمعاین اقلیت در 

تروتسکی فرصت یافت تا دوباره به برخی نکاتی که یک سال پیش از آن در دورۀ تدارکات  1938اواخر 

گذاری حزب کارگران سوسیالیست مطرح کرده بود بازگردد. وقتی جناح چپ حزب سوسیالیست در سال بنیان

از  -(YPSL)سوسیالیست جوانان  اتحادیۀ -اخراج شد، اکثریت یک گروه جوانان حزب سوسیالیست 1937

. جدید تبدیل شداین گروه به زیرشاخۀ حزب کارگران سوسیالیست  1938ها حمایت کردند. سال تروتسکیست

دار داشت. ، با تروتسکی دیاتحادیه، ماه نوامبر و اندکی پیش از کنوانسیون اول اتحادیهناتان گولد، دبیر ملی 

هایش را دربارۀ هنجارهای تشکیالتی گروه جوانان ابراز داشت. درست مانند تروتسکی در مباحثات خود دیدگاه

 کرد: تأکیدمکراسی در سازمان مورد حزب کارگران سوسیالیست، او بر اهمیت د

ها تا جا، از دولتبه اعتقاد من دمکراسی در تشکیالت بسیار اهمیت دارد. و اما چرا؟ چون دمکراسی همه»

 توانیم به دمکراسیهای کارگری و احزاب انقالبی قدیمی رو به مرگ است. تنها ما هستیم که میاتحادیه

کارگر جوان، یک دانشجوی جوان بتواند احساس کند که  حقیقی صادقانه مجال دهیم، به طوری که یک

ک آمیز یهای طعنهکه فوراً مورد بازخواست و آزار واقع شود. بیانیهامکان ابراز آزادانۀ نظرش را دارد، بدون این

توانیم شود. ما تنها با دمکراسی هوشمندانۀ حقیقی است که میفرد صاحب اتوریته هم آزار و اذیت محسوب می
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« اندضای جدیدی را به شاخۀ جوانان و همین طور به حزب جلب کنیم. همه از فقدان دمکراسی خستهاع

 (.121، ص. 39-1938ها، )نوشته

دمکراتیک -تروتسکی گفت این واقعیت که اکثریت اعضا فاقد تجربۀ قبلی در یک تشکیالت سانترالیست

 کند:بر دمکراسی را ناگزیر می تأکیدهستند، 

توانیم در دو جهت قرار بگیریم. یکی در جهت سانترالیسم و دیگری در جهت دمکراسی. به اعتقاد اکنون می»

من در این دورۀ گذار فعلی باید دمکراسی را مبالغه کنیم و بسیار بسیار برای سانترالیسم صبور باشیم. باید به 

صبری ای به خاطر بیتا درجه این تلفات بنظرماین افراد بیاموزیم که ضرورت سانترالیسم را درک کنند. 

الیست دارند تنها تجربۀ بدی از حزب سوسی اند یاای نداشتهسانی که هیچ تجربهسانترالیستی یا فقدان مدارا با ک

دهند: ها پاسخ میخواهند، بوده باشد. آندانند چه میخواهند آزادانه نفس بکشند و خودشان هم نمیو فقط می

ترسند و . بنابراین می"مان خواهی کردهای بلشویکی انقالبی حقیقی خفهروش گویید که باپس اآلن می"

ای هستم که بتواند پایه و اساس . خیر، من مدافع دمکراسی"رومنه، من از حزب بیرون می"گویند: می

چه را که اند آنتوتواند دمکراسی خلق کند، بلکه تنها میسانترالیسم را شکل دهد، اما سانترالیسم در خأل نمی

 (.123-122، صص. 39-1938ها، )نوشته« وجود دارد نابود کند

ویق دید. او حزب را تشتروتسکی مسألۀ دمکراسی را در پیوند نزدیک با رابطۀ میان حزب و سازمان جوانان می

ها تداللسها را آموزش دهد و با اکرد که بیش از حد کنترل رسمی بر جوانان نداشته باشد. بلکه به تدریج آنمی

 هایش قانع کند.و مثال

 تروتسکی نوشت:

توانند نسخۀ المثنی یا جایگزینِ حزب شوند. اما به این معنی هم نیست که ما از واضح است که جوانان نمی»

وقتی جوانان در مواردی تصور کردند که حزب خطّ بدی را در پیش گرفته، مانع  که ای برخورداریمامکانِ فنی

توانیم با یک ضربه یا یک قطعنامه اتوریتۀ حزب را برقرار کنیم. جایگزینی حزب شویم. نمیشان برای تالش

ر دو، سه، پنج یا ده تجربه در اختیا ،توانیم اتوریتۀ حزب را با یک قطعنامه خلق کنیم. اگر رفقای جواننمی

ا حزب رت در مخالفت خود بصوتر و هوشمندتر است، در این داشته باشند که به آنان اثبات کند حزب باتجربه

تر خواهند شد. هر کسی که با زبان تحقیر نسبت به حزب حرف بزند، تر و در اَشکال این اعتراض مالیممحتاط
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ای از تمسخر خواهد یافت و همین به افراد درس خواهد داد. اما اگر ما با یک بالفاصله خود را در خأل و حلقه

ت پسران و دختران عزیز، شما در برابر حزب سوسیالیس"جوان برویم که برداشت کلی نظیر این به سمت رفقای 

خیلی خوب عمل کردید، چون حزب بدی بود؛ اما ما حزب خوبی هستیم. این را فراموش نکنید. نباید با ما 

ها را قانع کنید؟ این بسیار خطرناک است. خواهید با این برداشت کلی آنطور میوقت چه، آن"مخالفت کنید

 "کنیم!شما باور دارید که این یک حزب خوب است، اما ما باور نمی"اهند گفت: خو

 "بله ما مادام که ونگاردیسم به ضدّ خودمان نشانه برود مخالفش هستیم"خواهید گفت:{شما هم }البد 

 ه. این بسیار خطرناک است. ب"ترتر و نه کمشما بروکرات هستید، نه بیش"ها پاسخ خواهند داد: سپس آن

ضروری  الًکاملحاظ تئوریک این مسأله مثل مسألۀ انضباط صحیح است. انضباط آهنین، انضباط فوالدین، 

تواند حزب را از است، اما اگر آپارات حزب جوانان از همان روز اول چنین انضباط آهنینی را طلب کند، می

ش داده شود، چرا که رهبری دست بدهد. ضروری است که اعتماد به رهبریِ حزب و حزب به طور کلی آموز

 (122، ص. 39-1938ها، )نوشته« تنها تبلور حزب است

 

 1940- 1939: اختالف جناحی د

ای جنبش هعنوان یکی از بدترین بحرانهاختالف جناحی حاکم بر حزب کارگران سوسیالیست، ب 1939در سال 

ش شروع ااد. با امضای پیمان صلح بین شوروی و آلمان نازی و در پیتروتسکیستی در آمریکا خود را بروز د

جنگ جهانی دوم، جوّی هیستریک نسبت به شوروی و ماهیتش در ایاالت متحده شکل گرفت که بخشی از 

کیک بورژوا بود که با تشرهبری حزب را تحت تاثیر قرار داد. یکی از رهبران مخالفین )برنهام( روشنفکری خرده

های نظری و اصول سیاسی حزب را زیر سوال برد، و بجای دفاع از مبارزۀ طبقاتی ل مارکسیسم، پایهدر اصو

کار و شدت محافظهزودی به شخصیتی بهرا بجای آن نشاند. وی ب "جامعۀ مدیریتی" درآوردیِایدۀ من

 ضدکمونیست تبدیل شد، از سازمان سیا سردرآورده و سردبیر مجالت دست راستی شد.

دیگر از رهبران مخالفان شاختمن بود که برخالف برنهام، تروتسکیستی باتجربه بود و مطلقا در اصول  یکی

 مارکسیسم تشکیک نکرد.

پس از جنگ، شاختمن، برنهام و آبرن جناحی در درون حزب تشکیل دادند که سعی در تجدید نظر در 

شوروی نه دولت کارگری و نه دولت . برنهام مدعی بود که ندگیری نسبت به ماهیت شوروی داشتموضع
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رحال مخالف موضع دفاع از شوروی در جنگ بود. شاختمن مدعی بود که همچنان طرفدار هبورژوایی است و به

کرد. گیری در قبال ماهیت طبقاتی شوروی فرار میمانند برنهام از موضعدفاع از شوروی در جنگ است، اما به

 خواند.می "امپریالیستی"تان را از سوی دیگر او تعرض شوروی به لهس

آبرن و طرفدارانش نیز مدعی بودند که نظرات تروتسکی را قبول دارند، اما در پلنوم به هر دوی مصوبات 

ای را با اکثریت و اقلیت رأی دادند. تروتسکی در مورد گروه آخر معتقد بود که آنها اختالف بر سرِ مسائل پایه

 کنند.پنهان می "سائل کنکرتم"القول بر سر دادن متفقرأی

دانست. شناسی مارکسیستی آنها میروش تروتسکی ریشۀ خطاهای مواضع اقلیت نسبت به شوروی را در ترکِ

کرد. شاختمن گرچه روش ماتریالیسم دیالکتیک را به چالش برنهام که علناً روش دیالکتیک را تخریب می

 برد.که مورد اختالف بود زیر سوال مینکشید اما کاربرد آن را در مسائل کنکرت سیاسی 

کرد که برای اتخاذ موضع صحیح نسبت به شوروی در جنگ، باید ماهیت طبقاتی آن می تأکیدتروتسکی اما 

 شناسی دیالکتیکی اهمیت زیادی برای وظایف سیاسی حزب دارد.ترتیب روشرا ارزیابی کرد و بدین

 شد، مناقشه را به حوزۀ مسائلدر مسائل سیاسی روبرو میهرگاه اقلیت با مقاومت سختی از سوی اکثریت 

کشاند. برای آنکه موضع حزب نسبت به شوروی را عوض کند، خواستار آن شد که اتخاذ سیاست تشکیالتی می

گیری در قالب رفراندوم ملی حزب انجام شود. گیری درون مجمع از طریق رأیجای تصمیمهدر این مورد ب

ای رنامهبرای حفظ مواضع ب "کاریمحافظه"ملی به ورطۀ  ۀکرد که کمیتاین توجیه مطرح میاین پیشنهاد را با 

حق  و حتی شودترتیب خواستار آن شد که نظراتش در مطبوعات رسمی حزب منتشر قدیمی افتاده. بدین

 گرفت.را به باد انتقاد می SWPداشتن مطبوعات مستقل خودش را داشته باشد. همچنین مکررا رژیم حزبی 

های بااهمیتی هم در مورد مسائل اصولی و هم تشکیالتی پاسخ تروتسکی به این مطالبات و مواضع، درس

 دهد:می

وار کند، این فرض را دارد که گویی تصمیم حزبی، جمع ریاضیهرکسی که از برگزاری رفراندوم دفاع می»

هر  و تجارب محدودکند می که نمایندگیرم از سوی نیروهایی تصمیمات محلی است و هر نمایندۀ محلی الج

 مستقیم گیِنمایند تفویذِمدافع تصمیم  میکند، دفاع رفراندوم برگزاری از که شود. هرکسییک از آنها مقید می

اش در مجمع حزب حق دارد که نماینده عضو محلیای است که طبق آن هر است؛ به این معنا که مدافع رویه

وماتیک است، بطور ات تفویذِ نمایندگیِ مستقیم کند. هرکسی که مدافع تصمیم ای مشخصرا مجبور به رأی

برد. }و مدعی است{ بجای مجمع، کافی است وان باالترین ارگان حزبی زیر سوال میعنبهاهمیت مجامع را 
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راندوم، فشود. با پذیرش ردار محو میعنوان کلیتی مرکزیت هترتیب، حزب بآرای محلی را محاسبه کنیم. بدین

ترین رفقای محلی مراکز صنعتی، جایگزین تاثیرپذیری از ترین و دوراندیشترین و باتجربهتاثیر مترقی

یری در گجانبه و رأیهمه شود. بدیهی است که ما مدافع بررسیِها میترین بخشماندهترین و عقبتجربهکم

ای که از سوی ا در عین حال هر نمایندهحزب و هر هسته هستیم، ام محلیِ مورد این مسائل در هر بخشِ

های محلی انتخاب شده حق آن را دارد که با درنظر گرفتن تمام استدالالتِ مربوط به مسألۀ مجمع، بخش

را  شان. اگر او در مجمع برخالف اکثریتی که نمایندگیاستای رأی دهد که داوری سیاسی خودش گونهبه

کلش را پس از مجمع به درستیِ آن تصمیم قانع کند، در این صورت کند رأی داد و  قادر نبود که تشمی

در قیاس  ناپذیرند. اماکند. چنین مواردی اجتناب را سلبتشکلش هم میتواند رأی اعتماد سیاسی که به او داده 

)در «. دهندهستند که حزب را در کلیتش به فنا می مستقیم نمایندگیِ تفویذِضررتر از نظام رفراندومی یا کم

 (33دفاع از مارکسیسم، ص

تروتسکی همچنین در مورد مطالبۀ نشر عقاید مخالف در مطبوعات حزبی )در مورد مسألۀ ماهیت شوروی و 

ت. اما دانسگیری نسبت به آن در جنگ(، با این مطالبه موافق و تحت شرایط خاصی آن را هم مفید میموضع

ضع رسمی حزب و انترناسیونال چهار را رو به عموم نشر باید موا "مطبوعات رسمی حزب"کرد که می تأکید

 دهند:

در  SWPنامۀ حزب )که نشریۀ نظری و هفته "سوسیالیستی فراخوان"و  "انترناسیونال جدید"های نشریه»

تعلق م آن زمان بودند(، ابزارهای مباحثاتی نیستند که در کنترل یک کمیتۀ ویژۀ مباحثه باشند، بلکه ابزارهای

اشد؛ اما تواند خواستار حق برابر باش هستند. در بولتن مباحثات است که اپوزیسیون میو کمیتۀ ملیحزب  به

کند  که این دیدگاه تغییر مطبوعات رسمی حزب وظیفه دارند که دیدگاه حزب و انترناسیونال چهار را تا زمانی

ایی که اکثریتِ کمیتۀ ملی نشر دهند. مباحثه درون صفحات مطبوعات رسمی حزب تنها در چهارچوب مرزه

 (65در دفاع از مارکسیسم، ص«)تواند صورت بگیردکند میتعیین می

درآوردن نشریۀ مستقل، به سابقۀ حزب بلشویک در سالهای آغازین پس از  اقلیت در دفاع از حقِرهبری 

 شوروی ضروریشرایطی را شرح داد که چنین نیازی را در  کرد. تروتسکی نیز در پاسخ،اره میانقالب اش

 کند:آن را ضروری نمی 1949شرایط حزب کارگران سوسیالیست  امامیکرد، 

گوید{در حزب بلشویک، اپوزیسیون نشریات عمومی مستقلِ خودش را داشت و غیره. او شاختمن می»}

کند که حزب در آن زمان صدهاهزار عضو داشت و مباحثات باید به دستِ آن صدها هزار عضو فراموش می
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 های بسته آسان نبود. ازکرد. در چنین شرایطی نگه داشتن مباحثات درون حلقهرسید و آنها را قانع میمی

سوی دیگر خطر همجواری نشریات حزب و اپوزیسیون برمبنای این واقعیت کاهش میافت که تصمیم نهایی 

عضای بسیار کمی دارد و است و نه دو گروه کوچک. حزب آمریکا در قیاس ابر دوش صدها هزار کارگر افتاده

 (161ص مارکسیسم، از دفاع در) «بسی فراوان است. شمباحثات

تروتسکی همچنین ادعای شاختمن مبنی بر صدور نشریات اقلیت پیش و در طول جنگ جهانی اول را کامال 

 ت انشعاب دانست.را سرپوشی برای نیّ از سوی رهبری خطادادن نادرست خواند و اطالعاتِ

ی پیشتاز ساختار تشکیالت»نین کل روش برخورد تشکیالتی اقلیت را نادرست ارزیابی کرد: تروتسکی همچ

حطاطش. اگر های سلبی علیه انپرولتاریا باید تحت تبعیت مطالبات ایجابی مبارزۀ انقالبی باشد و نه تضمین

 قی هم به انحطاطترین مقررات حقوهای انقالب اجتماعی برنیاید، علیرغم حکیمانهحزب از پسِ نیازمندی

)در دفاع از «. دهد هیچ درک انقالبی از حزب نداردشود. در حوزۀ تشکیالتی، برنهام نشان میکشیده می

 (65مارکسیسم، ص

ی گیرد، تمرکز از مسائل سیاستروتسکی عالوه بر مذمت  این روش که هر زمان که اقلیت در اقلیت قرار می

در این  بورژازیر عین حال خصوصیاتی که نشان از گرایشات خردهدهد، درا به مسائل تشکیالتی تغییر می

توجهی به گرایی، بیبرخوردی عاجزانه با نظریه، گرایش به التقاط»اپوزیسیون اقلیت دارد را چنین برشمرد: 

طرفانه، یابی بیفردی به جای وسواس برای حقیقت "استقاللِ"سنن تشکیالتی خودشان، وسواس بر سرِ 

ی ثبات، آمادگی برای جهش از یک موضع به موضعی دیگر، عدم درک سانترالیسم انقالبی و عصبیت بجا

 از دفاع در).«خصومت نسبت به آن، و نهایتاً گرایش به جایگزینی روابط باندی و شخصی بجای انضباط حزبی

 (43ص  مارکسیسم،

 بورژوامآب از سویخرده نۀخیالی و کمالگرایا دمکراسییک  تروتسکی همچنین در برابر اصرار بر ساخت

برای  آل هستید که بتواند برای همیشه وحزبی ایده دمکراسیشما...بدنبال یک »...اپوزیسیون چنین پاسخ داد: 

ترتیب حزب را کس این امکان را فراهم آورد که هر آنچه به ذهنش آمد بگوید و آن را عمل کند و بدینهمه

گرایی فردن هم اینکه حزب، محل بروز اید. آیک نکته را سرسری گرفتهدر مقابل انحطاط مصون نگه دارد. اما 

نیست، بلکه ابزار انقالب پرولتاریاست. تنها یک انقالب پیروزمند قادر به جلوگیری از انحطاطِ نه فقط آزادانه 

انترالیسمِ سحزب، بلکه انحطاط خودِ پرولتاریا و کل تمدن معاصر میشود. شما متوجه نیستید که بخشِ آمریکا از 
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استفاده و مشوش جلوه دادن }کارکرد{ بلکه از سوء -دار استحتی گفتتنش هم خنده-بَرَدزیادی رنج نمی

 (92در دفاع از مارکسیسم، ص«)درَبَبورژوا رنج میاز سوی عناصر خرده دمکراسی

شار جنگ قابل موج فزینوف و کامنوف در م در جنگ( را به تسلیم اقلیت )علیه شورویاین هیاهوی تروتسکی 

 پرستانه در آغاز انقالب اکتبر تشبیه کرد.میهن

مند و قاطعی در این ماجرا از مواضع ضد مارکسیستی و غلط اقلیت انتقاد علیرغم آنکه تروتسکی بشکل دغدغه

ت خواسداد و از اکثریت میهای تشکیالتی نیز برای حل بحران به حزب میکرد اما در عین حال مشاورهمی

کار  هداد که مبادا اقدامات مکانیکی و سرسختانۀ تشکیالتی از سوی اکثریت بز انشعاب بپرهیزند و هشدار میا

 ل کند:فصوحل-بدون گذر از یک پروسۀ ضرورتاً آموزشی–بسته شود که بشکل تصنعی بخواهد بحران را 

. شما کیمانۀ تشکیالتی همراه باشدهای محتاطانه و حقبول ایدئولوژیک باید با روشمعتقدم که جنگ قابل»...

دیل به شکل تصادفی در مجمع بعدی تبههیچ تمایلی به انشعاب نباید داشته باشید، حتی اگر اپوزیسیون ب

ای بدست ارتش نامتجانس و نامتوازن اپوزیسیون برای اکثریت شود. شما مطلقا هیچ دلیلی ندارد که بهانه

ار باقی زعم من به کلیت حزب، منضبط و وفادهبه اقلیت هم شدید باید ب انشعاب بدهید. حتی اگر نهایتاً تبدیل

تی برای درسهن ضرورتش را بانبمانید. خیلی مهم است که آموزشِ وفاداری به حزب را بدهید چنانکه یکبار ک

 (63در دفاع از مارکسیسم، ص«.)من نوشته بود 

لیت داشته جویانه با اقثریت باید برخوردی آشتیتر شود، اکتروتسکی پیشنهاد داد برای آنکه انشعاب سخت

 دهدرج ای در گسترش مباحثات به خالعادهو صبر فوق کند تأکیدهای اقلیت ا باید بر حقوق جناحباشد. خصوص

 کردن و علنی کردن این مباحثات بیاندیشد:و سپس تدبیری برای عمومی

برخی از رهبران اپوزیسیون خود را برای انشعاب مایلم در اینجا راجع به مسألۀ مهم دیگری صحبت کنم. »

 وان اقلیتی که به محاکمه کشیده شدهعنبهکنند، درحالیکه قصد دارند اپوزیسیون را در آینده آماده می

شان میخواند. معتقدم که ما باید تقریبا چنین برخوردی را نشان دهند. این رویه با وضعیت ذهنی عموم{}به

 در پیش بگیریم: 

اقلیت  دهیم؛ چه اینهای متقابلی را برای اقلیتِ آتی میترسید؟ ما ضمانتهای آتی ما میاز سرکوب"سیدبپر

هیچ قید -2سازی عدم ممنوعیت جناح-1تواند در چهار بند فرموله شود: ها میشما باشد، چه ما. این ضمانت

بدیهی است که  -3یجاب میکند. و بندی برای فعالیت جناحی وجود ندارد مگر آن چه که اتحاد در عمل ا
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تواند اقلیت آتی اگر بخواهد می -4-مطبوعات رسمی باید خط مصوب در مجمع جدید را نمایندگی کنند

 "ای داخلی برای اعضای حزب داشته باشد یا آنکه بولتنی برای مباحثات مشترک با اکثریت داشته باشدنشریه

نکه مباحثات طوالنی در کنگره صورت گرفته است، نه یک قاعده ها بالفاصله پس از آادامۀ مباحثات در بولتن

ت نیستیم. ابروکر رحال اگر از آن استفاده شود نشان ضعف است. با اینحال ما مطلقاًهکه یک استثناست که به

یت مهمی وجود اقل ،ۀ تشکیالتی هم دیالکتیسین هستیم. اگر در حزبما قوانین تغییرناپذیر نداریم. ما در حوز

ارد که از تصمیمات مجمع ناراضی است، ترجیح قاطع بر آنست که مباحثه پس از مجمع، قانونی اعالم شود د

 تا انشعاب رخ ندهد.

توانیم اگر الزم شد تا آنجایی پیش رویم که به آنها پیشنهاد کنیم تحت نظارت کمیتۀ ملی جدید، ما حتی می

اعضای حزب، بلکه برای عموم بطور کل نشر دهند. ما باید  ای را نه تنها برایمقاالت مباحثاتی ویژهمجموعه

انه خلع های نابالغتا جایی که امکان دارد در این خصوص پیش رویم تا آنان را در مقابل کوچکترین شکوائیه

 (191)در دفاع از مارکسیسم، ص«. سالح کنیم و مانع به برانگیزش انشعاب از سوی آنان شویم

، کنفرانس ملی خود را جداگانه برگزار کرد، تروتسکی به اکثریت پیشنهاد 1949وریه حتی وقتی که اقلیت در ف

جویانه داشته باشند. حتی وقتی که رهبر اکثریت صراحتاً گفت که دیگر انشعاب داد که برخورد آشتی

دادن ناناپذیر است و عضوی از اقلیت نمانده که بخواهیم جذبش کنیم، باز هم تروتسکی گفت، برای نشاجتناب

خرج داد و نشان داد که اکثریت هر کاری از دستش برآمده برای اتحاد هها هم که شده باید صبر ببه سایر گروه

انجام داده است. درست پیش از برگزاری مجمع، تروتسکی به حزب پیشنهاد داد که برای جلوگیری از انشعاب 

عاب{ اگر اپوزیسیون }در مورد انش»ان اقلیت شوند: تا آنجایی پیش روند که وارد مذاکره غیررسمی با نمایندگ

تردید دارد، بهتر است که به آنها بشکل غیررسمی گفته شود: حاضریم }اگر اکثریت برنده شد{ شاختمن را نه 

فقط عضو کمیتۀ سیاسی بلکه عضو سردبیری خودمان کنیم، حتی آبرن را هم جزو دبیرخانه کنیم، حاضریم 

را نیز بررسی کنیم، تنها چیزی که برای ما قابل پذیرش نیست آنست که اقلیت تبدیل های مشابه سایر ترکیب

 .(164-163صص  مارکسیسم، از دفاع در)« به یک عنصر سیاسی مستقل از حزب شود

از حزب کارگران سوسیالیست جدا شد. مباحثات کنگرۀ  1949اما اقلیت تردیدی در انشعاب نداشت و در آوریل 

های برگزار شد. مشارکت تروتسکی در حل این بحران تاریخی، درس دمکراسیخر و در نهایتِ آن سال تا به آ

 تشکیالتی زیادی را برجا گذاشت.
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 برخی مالحظات تشکیالتی در انترناسیونال چهار( 7

دانست می "راییگفرقه"و  "یسمسانتر"تروتسکی مهمترین مانع در راه پیشرفت انترناسیونال چهار را دو نقصان 

های مختلف نزدیک به انترناسیونال ظهور کرده و عاجز از درک دیالکتیکی بین نظریه و عمل که در بخش

 هستند:

داند و به این دلیل که بدون می "گراواقع"ایم که خود را ای را دیدهاز خودراضی تاکنون بارها سانتریست»

ول، است. او متوجه نیست که اصند، با هر موجی به این سو و آن سو پرت شدههیچ بار ایدئولوژیکی شنا میک

اند. از طرف هایی مرده نیستند}که با خود حمل کرد{، بلکه خطوطی زنده برای یک شناگر انقالبیسنگپاره

ساحل  درای به شناکردن ندارد چرا که نمیخواهد اصولش خیس شوند. او گرا نیز عموماً اصال عالقهدیگر فرقه

اسیمه گرای عاجز، سرخواند. اما گاهی یک فرقههایی را در مورد کلیات موج مبارزۀ طبقاتی مینشیند و خطابهمی

کند غرق شوند. همیشه همینطور بوده و همیشه رود، عنان سانتریست را بدست گرفته و کمک میبه دریا می

 (154، ص 1936-1935ها، )نوشته«. هم همینطور خواهد بود

ا تضمین دانست و تنهتروتسکی راه درست اتخاذ خط سیاسی انقالبی را تحلیل مشخص از شرایط مشخص می

های خشب معتقد بود .دیدمیرسیدن به خط انقالبی در هر شرایط را رعایت اصول سانترالیسم دموکراتیک 

ۀ امر بدون پایبندی به برنام های خود را از شرایط محلی ارائه دهند. بااینحال اینملی باید بتوانند تحلیل

 اش ممکن نمیشود:انترناسیونال و اصول تشکیالتی

روی به پیش مان را به همۀ گروهای متزلزل و نابالغ طبقۀ کارگر معطوف کنیم که در حالِما باید نهایت توجه»

ستند نه انضباط نیگرایی بدهیم که حاضر فرقه-سوی ما هستند. اما نباید امتیازات اصولی به رهبران سانتریست

ا انترناسیونالی پس یعنی شم"المللی ما را به رسمیت بشناسند. با ترس و لرز خواهد پرسید: و نه تشکیالت بین

 تاریخ انترناسیونال چهار و خیر! در نهایت آرامش به این تردید پاسخ خواهم داد که کلِ "خواهید؟یکدست می

دهد. های مختلف را نشان میالانقطاع و آزادانۀ نظرات و گرایشمستمر، ب های مختلفش مبارزۀهر یک از بخش

کنندگان در آن خود ، ماهیت این مبارزه مادامی سلیم خواهد ماند که مشارکتدادهکه تجربۀ ما نشان اما چنان

 رالمللی ببینند که برنامه و اساسنامۀ مربوط به خود را دارد. از سوی دیگرا اعضای یک تشکیالت ملی و بین

هایی که خارج از تشکیالت ما هستند را ادامه دهیم. اما چنانچه توانیم مباحثات رفیقانه با دیگر گروهما می

دهد، اگر رهبرانی با یک پا در درون تجربه با اسنیولیت )بخش آلمان( و وریکن )بخش بلژیک( نشان می
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ر به رشد چنین گیرد. اگی مسموم به خود میاتشکیالت و با پای دیگر بیرون آن بایستند، مباحثات ناگزیر جنبه

 (348-347، صص1938-1937ها، )نوشته«. ایمرژیم }داخلی{ کمک کنیم، دست به انتحار زده

 اگر شما مقررات مشترک برای همکاری»نوشت که :  ( آلمان بخش)ای صریح به اسنیولیت تروتسکی در نامه

رد  ها را در کنفرانس پایۀ انترناسیونالدی مثل سایر بخشو همبستگی فعاالنه را نپذیرید، اگر مشارکت عا

خواهید برخوردهای مبهم خود را ادامه دهید؛ اینکه در حرف با انترناسیونال باشید ولی در می کنید، اگر مکرراً

 «. اش بایستید، در این صورت بهتر است به سراغ انشعابی علنی و صادقانه برویمعمل علیه

کرد که: کی دربارۀ مسألۀ ارتباط بین انترناسیونال و بخش ملی به سرسختی عنوان میاز سوی دیگر تروتس

وانیم تما نمی»کرد: می تأکیدو « بار استای تمام کشورها مرگهر تالشی برای تجویز مسیر یکسان بر»

ر متحدتبکنیم، حتی اگر چنین مرکزیتی روزی از آنچه امروز است  های ملی را از مرکزی رهبری بخشادعا

باشد. در چهارچوب برنامۀ متحد و خط سیاسی مشترک، هر بخش الزاماً باید فضای عمل خودش را مطالبه 

 (366و  25صص  ،1936-1935 ها،( و )نوشته83ص  ،1938-1937 ها،نوشته)« کند

ترسیم  ه یک رفیق آمریکایی چنینای باز سوی دیگر نسبت خطِ سیاسیِ درست و اصول تشکیالتی را در نامه

 کرد:

شویسم از تمام بل گسستهر انحراف از بلشویسم، به "گویندآوری که میهایی از برخی رفقا میقولتو نقل»

 غییر مداومیعنی با ت-های پیاپیتواند با تقریبمعنی است. یک حزب زنده می. چنین ادعایی بی"ختم خواهد شد

. همین حکم در مورد هر یک از اعضای حزب نیز به سیاست تقریباً درست دست یابد -به چپ و راست جزئی

موقعی یِ بهجزئتغییر ظرفیت تطابق با  ،آنجایی سنجیده میشود که با مهارت رهبریحزب صادق است...نیروی 

 (195ص  ،1938-1937 ها،نوشته)«. را داشته باشد که به گسست از مارکسیسم نیانجامد

رالیسم تنها از مجرای سانت «های مداومدرست از طریق تقریب های تقریباًسیاست»بنظر تروتسکی روند اتخاذ 

 شود:دموکراتیک حاصل می

کند. این امر حدود و ثغور مشخص و هایی مشخص را تعیین میای مشخص و تاکتیکحزب انقالبی، برنامه»

 ونالِ چهار، مشروطدهد...عضویت در انترناسیها قرار میو گروه هاتر بر مبارزۀ درونی گرایشمجزایی را  پیش

قیدهایی است که تبلور تمام تجارب گذشتۀ جنبش طبقۀ کارگر است. هرچند مرزهای  مجموعه به نظارتِ

شود که خودِ مبارزه در چهارچوب اصول عمومی درونی از پیش تعیین شده، اما انکار نمی مبارزۀ ایدئولوژیکِ

شده رخ دهد مثمرثمر است. بدیهی است که ثغور تعیینناپذیر اگر درون حدود و رود. این امرِ اجتنابپیش می
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ای کند بلکه مبارزه است که آن را تعیین میکند...اما مباحثهمباحثه، مضمون اساسی حیات حزب را تعیین نمی

 -نداش ککه ریشه در مبارزۀ مشترک داشته باشد و مبارزه را زیر نور انتقاد قرار داده و برای مراحل جدید آماده

 (188-187صص  ،1936-1935 ها،نوشته)«. عنصر جداناشدنی برای رشدش است-باحثه این م

 ها تاحدی که به حزب ضربه نزند تروتسکی چنین نوشت:در مورد حدود و ثغور رشد انواع جناح

فشا دیگران ا برایابراز کنند تا  بورژوازی خودشان را تماماًخرده هایطور کل بهتر است بگذاریم گرایشهب»

بندی وند. اگر چنین گرایشاتی در تشکیالت وجود نداشته باشد و اعضا تقریباً یکدست باشند، صرفاً گروهش

مگر آنکه رهبری غلط باشد. این در عمل ثابت خواهد شد. بنابراین وقتی اختالف پیش -موقت پیش خواهد آمد

علیه  گذاشته شود. نباید تبعیضی و رأی اکثریت به اجرا شودگیری آید، باید مباحثه صورت بگیرد و رأیمی

دهد، بلکه رهبری را هم در اقلیت صورت بگیرد، هر خصومت شخصی فقط آنها را در معرض ضربه قرار نمی

باشد...از  شناسوظیفهمنضبط، دوستانه و  اقلیتِ نسبت بهدهد. رهبری واقعی آنست که معرض ضربه قرار می

شود و یلی حاد استفاده کرد. انضباط بر بنیان آموزش گذاشته میبرخوردهای تشکیالتی فقط باید در موارد خ

 ها،نوشته) «.پذیرِ درون حزب بلشویک بود که اجازۀ ساخت انضباطش را دادنه بر پایۀ مقررات. این حیات انعطاف

 (295-294 صص ،1935-1936

ال به اسم گرفتن انترناسیونگرایانه، انفعال سیاسی و نادیدهوقتی رهبر بخش مکزیک، دست به اقدامات فرقه

 چپ زد، تروتسکی اقدامات او را چنین توصیف کرد:-همبستگی با محافل سانتریست و اولترا

لیسم را کلی سانترااو درخواستِ آن را دارد که انترناسیونال تضمین کاملی به آزادی فردگرایی او بدهد. او به»

تنها یک عنصر تشکیالتی است که اهمیتش از عنصر  دمکراسیاست. اما برای یک انقالبی، فراموش کرده

آزادی مباحثه را  ،دمکراسیسانترالیسم کمتر نیست، چرا که فعالیت انقالبی بدون سانترالیسم ممکن نیست. 

 « کند و سانترالیسم، اتحاد در عمل راتضمین می

 نحو دیگری در برنامۀ انتقالی از زبان تروتسکی نقش بستند:ههمین سطور نیز ب

درونی، آموزش انقالبی ممکن نیست. بدون انضباط، عمل انقالبی ممکن نیست. ساختار  دمکراسیبدون »

درونی انترناسیونالِ چهار بر پایۀ اصول سانترالیسم دموکراتیک بنیان نهاده شده: آزادی کامل در مباحثات، 

 (111)برنامۀ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی، ص «. اتحاد کامل در اقدامات
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