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١ 
  در آستانۀ یک انقالب

  )1917ژانویۀ (

  لئون تروتسکی

  آرام نوبخت: برگردان

  

نگاشته شد، یعنی  1917مارس  18این مقاله در تاریخ 

زمانی که نخستین اخبار ناآرامی در پتروگراد به 

  .نیویورك رسیده بود

  

سخن می  1905سال  پتروگراد، به زبانِ يخیابان ها

ژاپن، توده ها  و روسیهدرست مانند دورة جنگ . گویند

درست مانند سال . خواهان نان، صلح، و آزادي هستند

، اتوموبیل ها در خیابان از حرکت ایستاده اند و 1905

کارگران می گذارند . روزنامه اي به چشم نمی خورد

بخار از دیگ هاي بخار برخیزد، نیمکت هاي خود را 

زاق ق ،حکومت. ترك می کنند و به خیابان ها می ریزند

، همان دو 1905درست مانند سال . ها را بسیج می کند

: رت در خیابان با یک دیگر رو در رو می شونددق

  .کارگران انقالبی و ارتش تزار

این البته . نبود نان، جرقه هاي جنبش را روشن کرد

در تمامی کشورهاي متخاصم، . یک علت تصادفی نیست

ایتی و خشم فوري ترین و حادترین دلیل نارض ،نبود نان

براي  زاویهکل جنون جنگ از این . در میان توده هاست

تولید مایحتاج از این رو ناممکن : آن ها فاش می شود

  .است که باید ابزار مرگ را تولید کرد

با این حال، تالش هاي نهادهاي خبري نیمه رسمی 

روسی براي توضیح جنبش با کمبود موقت -انگلیسی

ل و نقل به دلیل طوفان هاي مواد غذایی، یا نابودي حم

برف، مضحک ترین شکل استفاده از سیاست کسانی 

. چون کبک سر خود را زیر برف می کننداست که هم

کارگران به خاطر طوفان هایی که موقتاً ارسال مواد 

غذایی را مختل کرده نیست که کارخانه و اتومبیل هاي 

 می کنند و و متوقف خیابان و چاپخانه ها را تعطیل

  .ریزندمی براي رویارویی مستقیم با تزار به خیابان ها 

بسیاري در میان صفوف . مردم حافظۀ کوتاه مدتی دارند

در  را جنگ، روسیه که خود ما فراموش کرده اند

پس از . وضعیت جوش و خوش نیرومند انقالبی یافت

پرولتاریا به 1911تا  1908هت سنگین سال هاي ب ،

ر سال هاي بعدي رفاه صنعتی تدریج زخم ها خود را د

التیام بخشید؛ کشتار اعتصاب کنندگان در رودخانۀ لنا 

، انرژي انقالبی توده هاي پرولتر را بیدار 1912در آوریل 

در سال . یک سلسله اعتصابات از پی آن آمد. کرد

منتهی به جنگ جهانی، موج اعتصاب هاي اقتصادي و 

، »پوانکاره«وقتی . بود 1905 اعتصابات مشابه ،سیاسی

به  1914رئیس جمهور جمهوري فرانسه، در تابستان 

تا آشکارا با تزار بر سر چگونگی آزادي (پتروگراد آمد 

، پرولتاریاي روسیه )بحث کندملل کوچک تر و ضعیف 

در مرحلۀ تنش انقالبی فوق العاده اي بود، و رئیس 

جمهور جمهوري فرانسه می توانست با چشمان خود در 

ستش، تزار، ببیند که چگونه نخستین پایتخت دو

 نسنگرهاي دومین انقالب روسیه درحال ساخته شد

   .هستند



 

٢ 
ما تکرار آن چه . جنگ، مانع موج روبه صود انقالبی شد

در جنگ روسیه و ژاپن  را که ده سال پیش رخ داد

، 1903پس از اعتصابات طوفانی سال . مه ایشاهد بود

سته به دنبال آمده سالی از سکوت سیاسی تقریباً ناشک

براي . خستین سال جنگن، 1904بود، یعنی سال 

جهت کارگران پترزبورگ دوازده ماه وقت گرفت که 

خود را در جنگ بازبیابند و با مطالبات و اعتراضاتشان 

ع به نوعی ق، در وا1905ژانویۀ  9. به خیابان ها بریزند

  .آغاز رسمی نخستین انقالب ما بود

. از جنگ روسیه و ژاپن است وسیع تر ،جنگ کنونی

دفاع از «میلیون ها سرباز از سوي حکومت براي 

به صفوف پرولتاریا . بسیج شده اند» سرزمین پدري

از سوي دیگر، . ستشده ا غیرمتشکل همین دلیل

عناصر پیشروتر پرولتاریا مجبور بودند که در ذهن خود 

با پرسش هایی در ابعاد بی سابقه رو به رو شوند و آن 

علت جنگ چیست؟ آیا پرولتاریا باید  :ا را بسنجنده

بپذیرد؟ تاکتیک  را »دفاع از سرزمین پدري«مفهوم 

  هاي طبقۀ کارگر در دورة جنگ چه باید باشد؟

در این بین، تزاریسم و متحدین آن، گروه هاي باالتر 

نجیب زادگان و بورژوازي، در طول دورة جنگ کامالً 

ماهیت چپاول  -ه بودندماهیت حقیقی خود را افشا کرد

گران جانی که حرص بی حد و مرز ، آن ها را کور و  

ولع براي پیروزي باند . فقدان استعداد، فلج ساخته بود

حاکم، تا به حدي رشد کرد که مردم رفته رفته ناتوانایی 

کامل آن را براي حل ابتدایی ترین مسائل جنگ، 

 هم زمان،. صنعت و تدارکات دورة جنگ دریافتند

فالکت مردم رشد کرد، عمیق تر شد و بیش از پیش رو 

این یک نتیجۀ طبیعی جنگ بود  - به وخامت گذاشت

که هرج و مرج جنایتکارانۀ تزاریسم روسیه چندین برابر 

  .کرده بود

در زیر پوست توده هاي عظیم، در میان مردمی که 

شاید هرگز یک کلمه تبلیغات به گوششان نرسیده، یک 

  .زیر فشار رویدادها انباشته شد ناخوشنودي ژرف

در همین بین، پیشروترین صفوف پرولتاریا، هضم کردن 

پرولتاریاي . رویدادهاي جدید را به پایان می رساندند

سوسیالیست روسیه، پس از شوك سقوط ناسیونالیسمِ 

، از راه رسید، و به این »بین الملل«تأثیرگذارترین بخش 

توقف ما، که افزایش نتیجه رسید که دوران جدید، نه 

  .مبارزة انقالبی مان را طلب می کند

رویدادهاي کنونی در پتروگراد و مسکو، نتیجۀ این 

  .فعالیت مقدماتی داخلی است

یک حکومت غیرمتشکل، ازهم گسیخته و به خطر 

افتاده در باال؛ یک ارتش کامالً مأیوس؛ نارضایتی، عدم 

نودي اطمینان و ترس در میان طبقات مالک؛ ناخش

عمیق در بین توده ها؛ پرولتاریایی که به لحاظ کمی 

نیرومندتر از هر زمان دیگري بود، در آتش رویدادها 

همۀ این ها، این گفته را تأیید می کند . آبدیده شده بود

بیایید . که ما شاهد آغاز دومین انقالب روسیه هستیم

امید داشته باشیم که بسیاري از ما، شرکت کنندگان در 

  .ن انقالب خواهیم بودای

 

 
 

  

  



 

٣ 
 اصول دمکراسی و دیکتاتوري پرولتاریا 

)1918( 

  

  تروتسکی

  آرام نوبخت: برگردان

، هرگز بت پرستان دمکراسی ها به عنوان مارکسیستما 

در جامعۀ طبقاتی، نهادهاي دمکراتیک  .صوري نبوده ایم

نه فقط مبارزة طبقاتی را محو نمی کنند، بلکه منافع 

. مطلقاً به شکلی ناتمام نمود می دهندطبقاتی را 

طبقات مالک، ده ها و صدها ابزار براي تحریف، واژگون 

و . سازي و نقض ارادة زحمتکشان در اختیار خود دارند

چنان به واسطه اي نه چندان نهادهاي دمکراتیک هم

کامل براي تجلی مبارزة طبقاتی تحت شرایط انقالبی 

لوکوموتیو «ها را مارکس انقالب . تبدیل می شوند

کارگران به دلیل مبارزة آشکار و بالواسطه . نامید» تاریخ

براي قدرت، انبوهی تجربۀ سیاسی را طی دوره اي کوتاه 

کسب می کنند و به سرعت از یک مرحله به مرحلۀ 

دستگاه حجیم . دیگر مسیر تکامل خود عبور می کنند

ل نهادهاي دمکراتیک به طور قابل توجهی از این تکام

عقب می مانند؛ هر چه کشور بزرگ تر باشد، دستگاه 

  .فنی آن ناقص تر است

اکثریت مجلس مؤسسان از آنِ سوسیال رولوسیونرها 

بود، و طبق قوانین روال پارلمانی، کنترل حکومت به آن 

اما حزب سوسیال رولوسیونرها فرصت . ها تعلق داشت

آن را داشت که طی کل دورة انقالب تا پیش از ماه 

با این وجود آن ها . اکتبر این کنترل را به دست بیاورد

از پذیریش مسئولیت هاي حکومت جا زدند و بخش 

دقیقاً با همین . اعظم آن را به بورژوازي لیبرال سپردند

مسیر بود که سوسیال رولوسیونرهاي راست، زمانی که 

ترکیب عددي مجلس مؤسسان رسماً آن ها را متعهد به 

کرد، آخرین بقایاي نفوذ خود را به تشکیل حکومت می 

طبقۀ کارگر، و همین طور . عناصر انقالبی باختند

گاردهاي سرخ، خصومت شدیدي با حزب سوسیال 

اکثریت عظیم سربازان از . رولوسیونرهاي راست داشت

عناصر انقالبی در . بلشویک ها پشتیبانی می کردند

ایاالت، حس همدردي خود را بین سوسیال 

. اي چپ و بلشویک ها تقسیم می کردندرولوسیونره

ملوانان که چنان نقش مهمی در رویدادهاي انقالبی ایفا 

به . کرده بودند، یک دل و یک زبان در جبهۀ ما بودند

عالوه سوسیال رولوسیونرهاي راست به اجبار باید 

یعنی قبل از فراخواندن  - شوراها را که پیش از ماه اکتبر

دستان خود گرفته  حکومت را در -مجلس مؤسسان

پس وزارت شکل گرفته به دست . بودند، ترك گویند

اکثریت مجلس مؤسسان، روي چه کسی می توانست 

براي پشتیبانی حساب کند؟ این پشتیبانی می توانست 

از سوي طبقات باال در ایاالت، روشنفکران، مقامات 

حکومتی و موقتاً به وسیلۀ بورژوازي در جبهۀ راست 



 

٤ 
ما چنین حکومتی فاقد کلیۀ ابزارهاي ا. صورت بگیرد

چون مادي حکومت می بود، و در یک مرکز سیاسی هم

پتروگراد، از همان ابتدا با مخالفت غیرقابل مقاومت رو 

اگر تحت این شرایط شوراها، ضمن . به رو می شد

تسلیم شدن به منطق صوري کنوانسیون هاي 

دمکراتیک، حکومت را به سمت کرنسکی و چرنوف می 

رخاندند، چنین حکومت سازشکار و ناتوانی، تنها چ

سردرگمی موقتی در حیات سیاسی کشور به بار می 

آورد و با طغیان هاي جدید طی چند هفته سرنگون می 

شوراها تصمیم گرفتند که این تجربۀ تاریخی از . شد

موعد گذشته را به کم ترین زمان خود کاهش دهند، و 

برگزاري خود  مجلس مؤسسان را در نخستین روز

  .منحل کردند

. حزب ما به این خاطر شدیداً مالمت شده است

پراکندگی مجلس مؤسسان، تأثیر قطعاً نامناسبی در 

میان محافل اصلی احزاب سوسیالیست اروپایی ایجاد 

کائوتسکی در یک رشته از مقاالتی که با . کرده است

فضل فروشی هاي همیشگی اش نوشته، به توضیح 

انقالبی - ل موجود میان مسائل اجتماعیرابطۀ متقاب

و . پرولتاریا و رژیم دمکراسی سیاسی پرداخته است

سعی در اثبات این دارد که براي طبقۀ کارگر، در بلند 

مدت همیشه صالح کار این است که عناصر اساسی نظم 

البته این به عنوان یک قاعدة . دمکراتیک را حفظ کند

حقیقت تاریخی را  اما کائوتسکی این. کلی صحیح است

اگر در تحلیل . به ابتذالی حرفه اي تقلیل داده است

نهایی به نفع پرولتاریا است که مبارزة طبقاتی و حتی 

دیکتاتوري خود را از طریق مجاري نهادهاي دمکراتیک 

مطرح کند، اما به هیچ وجه به این معنا نیست که تاریخ 

زفاف  همواره چنین فرصتی را براي دست یافتن به این

در تئوري مارکسیستی . فرخنده در اختیارش قرار دهد

هیچ چیزي براي تضمین این نتیجه گیري وجود ندارد 

ترین شرایط را براي »مطلوب«که تاریخ همیشه 

  .پرولتاریا ایجاد می کند

درحال حاضر سخن گفتن از این که چگونه مسیر 

انقالب در صورت فراخوانده شدن مجلس مؤسسان در 

ا سومین ماه خود تغییر کرده بود، دشوار می دومین ی

به احتمال زیاد احزاب مسلط سوسیال . نماید

رولوسیونرها و منشویک ها در آن زمان، با هم و همراه 

با مجلس مؤسسان سازش می کردند، آن هم پیش 

چشم نه فقط عناصر فعال تر حامی شوراها، بلکه همین 

شاید بنا به طور توده هاي دمکرات عقب مانده تري که 

انتظارت خود نه به جبهۀ شوراها، بلکه به جبهۀ مجلس 

تحت چنین . مجلس مؤسسان ضمیمه می شدند

شرایطی انحالل مجلس مؤسسان شاید به انتخابات 

جدیدي منجر می شد که طی آن حزب چپ اکثریت را 

. اما سیر رویدادها متفاوت بوده است. به دست آورد

. مین ماه انقالب رخ دادانتخابات مجلس مؤسسان در نه

تا آن موقع مبارزة طبقاتی چنان شدتی گرفته بود که 

چارچوب هاي صوري دمکراسی را با نیروي درونی 

  .مطلق درهم شکست

. پرولتاریا، ارتش و دهقانان را هم به دنبال خود کشید

این طبقات در وضعیت جنگ مستقیم و خشن با 

زب، به یمن این ح. سوسیال رولوسیونرهاي راست بودند

دستگاه دمکراتیک بدقوارة انتخاباتی، اکثریت را در 

مجلس مؤسسانی که بازتاب دورة انقالب تا پیش از ماه 

نتیجه، تناقضی بود که مطلقاً . اکتبر بود، به دست آورد



 

٥ 
نمی توانست در چارچوب محدودیت هاي دمکراسی 

تنها فضل فروشانی که منطق . صوري تخفیف داده شود

مناسبات طبقاتی را درنظر نمی گیرند هستند انقالبی 

که می توانند در مواجهه با وضعیت پس از ماه اکتبر، 

براي پرولتاریا سخنرانی هایی پوچ و بیهوده در باب 

منافع و مزایاي دمکراسی در جهت آرمان مبارزة 

  .طبقاتی ایراد کنند

تاریخ مسأله را به گونه اي انضمامی  تر و حادتر پیش 

جلس مؤسسان، به دلیل خصلت اکثریت آن، م. کشید

محکوم به این بود که حکومت را به گروه چرنوف، 

آیا این گروه می . کرنسکی و تسرتلی چرخش دهد

توانست سرنوشت انقالب را هدایت کند؟ آیا می توانست 

در میان طبقه اي که ستون فقرات انقالب را می سازد 

ی انقالب هستۀ واقع. از حمایت برخوردار شود؟ خیر

طبقاتی، به نزاعی آشتی ناپذیر با پوستۀ دمکراتیک آن 

با این وضعیت، سرنوشت مجلس . وارد شده است

انحالل آن، تنها عالج ممکن . مؤسسان قطعی شده بود

براي این تناقضی بود که نه ما، بلکه کلّ سیر پیشین 

  . رویدادها خلق کرده بود

http://marxists.org/archive/trotsky/191

8/xx/principles.htm 

  

  

  

  

  

  کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ

  1919لئون تروتسکی، 

  

 آرام نوبخت: برگردان

ما به یک باره متحمل دو ضایعۀ سنگین شده ایم که در 

دو . رقم می زنندترکیب با هم، مصیبت عظیمی را 

شان تا ابد در کتاب سترگ انقالب رهبري که نام

پرولتاریا خواهد ماند، از صفوف ما به زمین فرو غلتیده 

  .اند

نام کارل لیبکنشت، هرچند پیش از این نامی شناخته 

شده بود، بی درنگ از نخستین ماه هاي کشتار هولناك 

رافت اروپا، آوازه اي جهانی یافت؛ و به مانند نام ش

در آن . انقالبی، به مانند تعهد به پیروزي، انعکاس یافت

هفته هاي نخست، زمانی که میلیتاریسم آلمان در 

مجالس عیاشی خود نخستین پیروزي اهریمنی اش را 

به جشن و سرور می گذارند؛ در آن هفته هایی که 

چون توفان بلژیک را درنوردیدند، و نیروهاي آلمان هم

چون خانه هاي مقوایی از سر راه هم سنگرهاي بلژیک را

متري آلمان، میلی 420کنار می زدند؛ هنگامی که توپ 

تهدیدي براي به بردگی کشاندن و خم کردن پشت کل 

اروپا تا شخص ویلهلم بود؛ در آن روزها و هفته هایی که 

سوسیال دمکراسی رسمی آلمان به رهبري شایدمان و 

http://marxists.org/archive/trotsky/1918/xx/principles.htm
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٦ 
یش روي میلیتاریسم پرستی خود را پابرت، زانوي میهن

کم به نظر می رسید آلمان خم کردند؛ زمانی که دست

بلژیک لگدمال شده و (چه در دنیاي بیرون  - همه چیز

و دنیاي ) فرانسه با بخش شمالی تحت اشغال آلمانی ها

نه فقط یونکرها، نه فقط بورژواي آلمان، نه فقط (داخل 

طبقۀ متوسط شووینیست که حزب به رسمیت شناخته 

در برابر میلیتاریسم آلمان  -)دة طبقۀ کارگر آلمانش

تسلیم خواهد شد؛ در آن روزهاي تیره، وحشتناك و 

پلید، در آلمان صداي سرکش اعتراض، خشم و نفرین 

و این . آغازیدن گرفت؛ این صداي کارل لیبکنشت بود

  !صدا در سرتاسر جهان طنین افکند

طع خود را در فرانسه، جایی که فضاي توده ها در آن مق

زیر پاشنۀ کشتار آلمان یافت؛ جایی که حزب حاکم 

پاتریوت هاي فرانسه به پرولتاریا ضرورت نبرد -سوسیال

و به بیان (را نه براي زندگی، که تا مرگ اعالم کرد 

آلمان براي اشغال فرانسه » کل مردم«دیگر، زمانی که 

؛ حتی در فرانسه، صداي لیبکنشت، !)له له می زدند

دار و هوشیاري بود؛ سنگرهاي دروغ، افترا و طنین هش

می شد احساس کرد که . ترس را منفجر می کرد

  .لیبکنشت به تنهایی انعکاس توده هاي خاموش بود

با این حال در واقع حتی آن زمان هم او تنها نبود؛ او از 

نخستین روز جنگ شانه به شانۀ خود، رزا لوکزامبورگ 

قانونی پارلمانتاریسم بی .شجاع، راسخ و قهرمان را داشت

بورژوایی آلمان، امکان اعتراض از تریبون پارلمان را نه 

تر به رزا داد و نه لیبکنشت، و در نتیجه صداي رزا کم

اما نقش او در بیدارسازي بهترین عناصر . شنیده شد

تر از رفیقِ مبارزه و طبقۀ کارگر آلمان، به هیچ رو کم

این دو مبارز که در . مرگ وي، کارل لیبکنشت، نبود

طبیعت متفاوت، اما با این وجود بسیار نزدیک بودند، 

مکمل هم بودند، سرسختانه به سوي هدفی مشترك 

دیگر با مرگ رو به شدند و حرکت می کردند، کنار یک

  .شانه به شانه به تاریخ پیوستند

کارل لیبکنشت بیانگر تجسم حقیقی و کامل یک 

ن روزها و ماه هاي در آخری. انقالبی سرسخت بود

شماري حول نام او خلق شده زندگی او، افسانه هاي بی

ترین شان در مطبوعات بورژوایی، و شنیع: است

  .ترین شان ورد زبان توده هاي کارگرحماسی

 - !دریغا - کارل لیبکنشت در زندگی خصوصی خود هم

نخستین . پیرایگی و برادري بودهمان نمونۀ خوبی، بی

مردي بود جذاب، . سال پیش دیدم 15از بار او را بیش 

می شد گفت که یک ظرافت تقریباً . نکته سنج و دلسوز

. زنانه، در بهترین معناي کلمه، ویژگی شخصیت او بود

او در کنار این ظرافت زنانۀ خود، با قلبی استثنایی 

سرشار از ارادة انقالبی به مبارزه تا آخرین قطرة خون 

قت می دانست، متمایز براي آن چه که درست و حقی

تر در دوران جوانی استقالل معنوي او، پیش. می شد

اش پدیدار شد، زمانی که او بیش از یک بار براي دفاع 

» بِبِل«از عقیده اش در برابر اعتبار بی چون و چراي 

فعالیت او در بین جوانان و مبارزة . دست به مخاطره زد

از تهوري  نشان» تسولرنهوهن«او علیه ماشین نظامی 

نهایتاً او حد و اندازة کامل خود را زمانی . عظیم داشت

یافت که صدایش را علیه بورژوازي جنگ افروز و 

آلمان باال برد، » رایشتاگ«سوسیال دمکراسی خائن در 

جایی که کل فضایش آکنده از هواي مسموم شووینیسم 

او قدر و اندازة کامل شخصیت خود را زمانی کشف . بود

به عنوان سرباز، پرچم طغیان آشکار علیه  کرد که



 

٧ 
» پوتسدام«بورژوازي و میلیتاریسم آن را در میدان 

زندان و کار . لیبکنشت دستگیر شد. برلین بر افراشت

او در سلول خود منتظر . سخت، روحیۀ او را نشکست

لیبکنشت که با انقالب . بینی کردشد و با قطعیت پیش

یک باره در رأس بهترین  نوامبر سال گذشته آزاد شد، به

. و راسخ ترین عناصر طبقۀ کارگر آلمان ایستاد

اسپارتاکوس، خود را در صفوف اسپارتاکیست ها یافت و 

  .با پرچم آن در دستانش جان داد

تر شناخته نام رزا لوکزامبورگ در دیگر کشور ها کم

اما می توان با . شده تر است تا براي ما در روسیه

تر از ه او به هیچ رو چهره اي کمقطعیت کامل گفت ک

قامتی کوتاه، نحیف، بیمار، با رگه اي از . لیبکنشت نبود

اصالت در چهره اش، چشمان زیبا و ذهنی درخشان؛ هر 

او به متد . کسی با دیدن شجاعت تفکر او جا می خورد

قدر مسلط بود که به اعضاي بدن مارکسیستی همان

هاي او جریان می توان گفت مارکسیسم در رگ . خود

  .داشت

گفته ام که این دو رهبر، با طبیعتی بسیار متفاوت، 

مایلم بر این نکته تأکید و آن را . دیگر بودندمکمل یک

اگر مشخصۀ فرد انقالبی سرسختی مانند . تشریح کنم

لیبکنشت، ظرافت زنانۀ او در رفتارهاي شخصی اش بود، 

او  آن گاه مشخصۀ این زن نحیف، قدرت مردانۀ تفکر

فردیناند السال زمانی از قدرت فیزیکی تفکر، از . بود

قدرت فرماندهی کشش آن در زمانی که ظاهراً بر موانع 

این . مادي پیش روي خود فائق می آید، سخن گفته بود

درست همان احساسی است که از گفتگو با رزا، خواندن 

مقاالت یا شنیدن سخنرانی او از تریبون علیه دشمنانش 

به یاد ! و او دشمنان بسیاري داشت. می کنیددریافت 

، صداي بلند »ینا«دارم که چگونه، به گمانم در کنگرة 

آمیز او، محکم مانند ریسمان، اعتراضات جنون

اپورتونیست ها را از باواریا، بادن و دیگر جاها می 

اکنون از او متنفر . شکافت و به درونشان رسوخ می کرد

او با قامت ! ان نفرت داشتو چه قدر او از آن! بودند

کوچک و ظریف، پالتفرم کنگره را به عنوان تجسم 

او با نیروي منطق و نیروي . انقالب پرولتري باال برد

خورده ترین دشمنانش را به سکوت ریشخند خود، قسم

رزا می دانست که چه طور از دشمنان . وامی داشت

می پرولتاریا نفرت داشته باشد و درست به همین دلیل، 

دانست که چه طور نفرت آنان را نسبت به خود 

  . آن ها از همان اوایل رزا را شناخته بودند. برانگیزد

رزا لوکزامبورگ، از همان نخستین روز یا از همان 

نخستین ساعت جنگ، کارزاري را علیه شووینیسم، 

و » هسه«و » کائوتسکی«پرستی، تزلزل شهوت میهن

تقالل انقالبی پرولتاریا، علیه سانتریست ها؛ و براي اس

  .انترناسیونالیسم و انقالب پرولتري، به راه انداخت

  !دیگر بودندبله، این دو مکمل یک

رزا لوکزامبورگ با نیرو و قدرت تفکر نظري خود و 

فهم کردن موضوعات، یک سر و توانایی اش به همه

گردن باالتر از نه فقط مخالفین خود، که حتی رفقایش 

پرده هیجان، دقت، تیزبینی و بی. نابغه بود او زنی. بود

بودن او همواره آیینۀ تمام نماي تفکرش باقی خواهد 

  .ماند

او با . لیبکنشت تئوریسین نبود؛ او مرد عمل بود

زده و احساساتی، از یک فراست سیاسی طبیعتی شتاب



 

٨ 
نظیر، یک آگاهی عالی از توده ها و وضعیت، و نهایتاً بی

  .ز ابتکار عمل انقالبی برخوردار بودرقیب اشهامتی بی

تحلیل وضعیت داخلی و بین المللی اي که آلمان پس از 

خود را در آن یافته بود، و همین طور  1918نوامبر  9

بینی انقالبی، می توانست و می دست زدن به یک پیش

باید پیش از هر کسی، از سوي رزا لوکزامبورگ ارائه می 

ام مستقیم، و در لحظه اي آن گاه فراخوان به اقد. شد

معین، به خیزش مسلحانه، به احتمال زیاد از سوي 

آن ها، این دو مبارز، بهتر از . لیبکنشت مطرح می شد

  .دیگر را تکمیل کننداین نمی توانسته اند یک

لوکزامبورگ و لیبکنشت، این زن سرسخت انقالبی و 

ون این مرد انقالبی خستگی ناپذیر، هنوز از در زندان بیر

نیامده، دست در دست یک دیگر بودند؛ آن ها با هم در 

صدر بهترین عناصر طبقۀ کارگر آلمان، سفري را براي 

رویارویی با نبردها و آزمون هاي جدید انقالب پرولتري 

در اولین گام هاي این مسیر، ضربه اي . آغاز کردند

  .خائنانه در یک روز آن ها را به زمین افکنده است

جاع نتوانسته برجسته تر از این قربانیان، مطمئناً ارت

! عجب ضربۀ قاطعانه اي. قربانی دیگري برگزیده باشد

ارتجاع و انقالب به خوبی ! چندان جاي شگفتی نیست

دیگر را می شناختند، به طوري که در این مورد، یک

ارتجاع در پشت نقاب رهبران اسبق حزب سابق طبقۀ 

درآمده بود که نام  »ابرت«و » شایدمان«کارگر، یعنی 

شان تا ابد در کتاب سیاه تاریخ به عنوان اسامی شرم 

آور سازماندهان اصلی این قتل خائنانه به ثبت خواهد 

  .رسید

گزارش رسمی آلمان از قتل لیبکنشت و لوکزامبورگ را 

ناشی از احتماالً عدم احتیاط کافی یک » سوء تفاهم«

آشفته  پاسبان در خیابان و در مواجهه با جمعیت

تحقیقات قضایی به این نتیجه رسیده . تشریح می کند

اما شما و من به خوبی می دانیم چگونه ارتجاع از . است

این نوع خشم خودانگیخته علیه رهبران انقالبی استفاده 

می کند؛ ما به خوبی روزهاي ژوئیه را به یاد داریم که 

 چگونه در چارچوب دیوارهاي پترگراد جان به در بردیم؛

صدهاي «ما به خوبی به یاد داریم که چگونه گروه 

که از سوي کرنسکی و تسرتلی براي مبارزه علیه » سیاه

بلشویک ها فراخوانده شده بودند، به طور سیستماتیک 

کارگران را ارعاب کردند، رهبران شان را قتل عام کردند 

نام . و به کارگران منفرد در خیابان ها حمله بردند

سوء «گري که در طی یکی از همین ، کار»وینوف«

. ها کشته شد را اکثریت شما به یاد خواهد آورد» تفاهم

اگر ما لنین را در آن موقع نجات دادیم، تنها به این 

صدهاي «دلیل بود که او به دست گروه هاي دیوانۀ 

در آن موقع، برخی افراد خوش نیت در . نیفتد» سیاه

ا بودند که وقتی بین منشویک ها و سوسیال رولوسینوره

این دو به جاسوسی براي آلمان  -دیدند لنین و زینوویف

در دادگاه براي تکذیب افترا حاضر  -متهم شده بودند

لنین و زینوویف به . نشدند، آزرده خاطر گردیدند

اما در . خصوص براي همین مورد مقصر شناخته شدند

کدام دادگاه؟ در آن دادگاهی که در مسیرش لنین وادار 

- و او را از پشت هدف گلوله قرار دهند(بشود » فرار« به

  ، همان طور که براي لیبکنشت رخ داد؟)م

اگر لنین هدف گلوله یا چاقو قرار می گرفت، گزارش 

رسمی کرنسکی و تسرتلی عنوان می کرد که رهبران 



 

٩ 
بلشویک هنگام تالش براي فرار، به دست گارد کشته 

برلین، ما ده ها بار  نه، بعد از تجربۀ وحشتناك در. شدند

بیشتر دلیل داریم که از امتناع لنین به معرفی خود به 

تر به خشونت بدون دادگاه ساختگی و از آن بیش

  .محاکمه، راضی باشیم

دست دشمن، آن ها را به . اما رزا و کارل مخفی نشدند

و عجب ! عجب ضربه اي. سختی در چنگالش گرفت

ت آلمان، رفقاي بهترین رهبران حزب کمونیس! خیانتی

و قاتالن آن ها زیر . کبیر ما دیگر میان مان نیستند

پرچم حزب سوسیال دمکرات می ایستند، و آن قدر 

گستاخ اند که براي خود حقّ فرزنديِ هیچ کسی به جز 

عجب ! عجب انحرافی! کارل مارکس قائل نیستند

فقط تصور کنید رفقا که سوسیال ! مضحکه اي

مانی، مادر طبقۀ کارگر از آل» مارکسیست«دمکراسی 

نخستین روزهاي جنگ، که از میلیتاریسم لجام 

نشینی بلژیک و اشغال گسیختۀ آلمان در روزهاي عقب

ایاالت شمالی فرانسه حمایت کرد و حزبی که به انقالب 

» برست«اکتبر به نفع میلیتاریسم آلمان در طول صلح 

 خیانت کرد؛ این حزبی است که رهبرانش، شایدمان و

را براي قتل قهرمانان » صدهاي سیاه«ابرت، اکنون 

انترناسیونال، کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ سازمان 

  !می دهد

با نظري اجمالی به ! چه انحراف تاریخی غول پیکري

اعصار گذشته، می توانید  مشابه این را در سرنوشت 

تعالیم انجیلی بردگان، . تاریخی مسیحیت بیابید

دیدگان و تمامی کسانی متکشان، ستمماهیگیران، زح

که به دست جامعۀ برده داري به خاك افتاده بودند؛ این 

آموزة فقرا که به شکلی تاریخی برخاسته بود، از سوي 

انحصارگران ثروت، پادشاهان، آریستوکرات ها، اسقف 

اعظم، رباخوران، بانکداران و پاپ رم، قبضه و به پوششی 

نه، هیچ تردیدي نیست . شدبراي جنایات آن ها تبدیل 

ها » پلب«که بین تعالیم مسیحیت اولیه که از آگاهی 

پدید آمد و آیین رسمی کاتولیک یا ارتودکس، آن 

به (شکافی وجود ندارد که بین آموزه هاي مارکس 

مانده هاي و پس) عنوان قلۀ تفکر انقالبی و ارادة انقالبی

هاي تمام حقیر عقاید بورژوایی که شایدمان ها و ابرت 

کشورها با آن زیسته و دوره گردي می کنند، وجود 

گري رهبران سوسیال دمکراسی، با میانجی. دارد

بورژوازي کوششی به سوي چپاول دارایی معنوي 

پرولتاریا و پنهان سازي راهزنی خود با پرچم مارکسیسم 

اما باید امید داشت رفقا که این جنایت . کرده است

که شادیمان ها و ابرت ها  شنیع، آخرین چیزي است

پرولتاریاي آلمان از دستان . بدان متهم خواهند شد

کسانی که خود را بر فراز سر آن ها قرار داده اند، 

لطمات فراوانی خورده اند؛ اما این واقعیت، بدون به 

خون کارل . جاي گذاشتن رد پا سپري نخواهد شد

خون،  این. لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، فریاد آن هاست

پیاده روهاي برلین و سنگ فرش هاي میدان پوتسدام 

را که لیبکنشت در آن پرچم شورش علیه جنگ و 

و روزي، دیر . سرمایه را برافراشت، به حرف خواهد آورد

یا زود، سنگرهایی با همین سنگ ها در خیابان هاي 

برلین علیه این خزنده هاي پست و سگ هاي شکاري 

یدمان ها و ابرت ها ساخته جامعۀ بورژوایی علیه شا

  !خواهد شد

در برلین، قصابان اکنون جنبش اسپارتاکیست، یعنی 

آن ها دو تا . کمونیست هاي آلمان را درهم شکسته اند



 

١٠ 
بخش این جنبش را کشته اند و از بهترین عناصر الهام

اما هیچ . امروز شاید مشغول جشن پیروزي باشند

برد، هنوز پیروزي واقعی در کار نیست، چرا که ن

مستقیم، آشکار و کامل نبوده است؛ هنوز خیزش 

پرولتاریاي آلمان به نام تسخیر قدرت سیاسی وجود 

این تنها یک عملیات اکتشافی نیرومند، . نداشته است

یک عملیات تجسسی عمیق به صفوف اردوگاه دشمن 

تجسس، مقدم بر جنگ است، اما هنوز جنگ . بوده است

کمال، براي پرولتاریاي این تجسس تمال و . نیست

آلمان ضروري بوده است، همان طور که براي ما در 

  . ضروري بود» روزهاي ژوئیه«

تأسف این است که دو تن از بهترین رهبران، در این 

-این یک ضایعۀ بی. عملیات تجسس از میان رفته اند

نبرد هنوز در پیش . رحمانه است، اما شکست نیست

  .روست

لمان رخ می دهد، زمانی بهتر معناي آن چه که در آ

سیر . درك خواهد شد که به دیروزِ خود نگاه کنیم

در . رویدادها و منطق درونی آن ها را به یاد می آورید

اواخر فوریه، توده هاي مردم تخت سلطنت تزار را 

در هفته هاي نخست، این گونه . واژگون ساختند

احساس می شد که گویی وظیفۀ اصلی به پایان رسیده 

افراد جدیدي که از احزاب مخالف سر رسیدند و . است

هرگز در قبل قدرت نداشتند، در ابتدا از اعتماد یا 

اما . اعتماد نصفه و نیمۀ توده هاي مردم منتفع شدند

پتروگراد خود را در . این اعتماد به زودي ترك برداشت

رأس دومین مرحلۀ انقالب یافت، چرا که می بایست 

چون فوریه، این پیشتاز انقالب ه همدر ژوئی. چنین کند

اما این پیشتاز که توده . بود که در جبهه فراتر رفته بود

-هاي مردم را به مبارزة علنی علیه بورژوازي و سازش

کاران فراخوانده بود، بهاي سنگینی بابت عملیات 

  .شناسایی و تجسس عمیق خود پرداخت

رنسکی در روزهاي ژوئیه، پیشتاز پتروگراد از حکومت ک

این هنوز طغیانی همانند آن چه در اکتبر . گسست کرد

این یک نبرد پیشتاز بود که توده . انجام دادیم، نبود

. هاي وسیع در ایاالت هنوز معنایش را درك نمی کردند

در این تصادم، کارگران پتروگراد پیش روي توده هاي 

مردم در نه فقط روسیه که تمامی کشورها، نشان دادند 

پشت کرنسکی هیچ ارتش مستقلی وجود ندارد، که در 

و نیروهایی که پشت او قرار گرفتند، نیروهاي بورژوازي، 

  .گارد سفید و ضد انقالب هستند

رفیق لنین . سپس در ژوئیه متحمل یک شکست شدیم

برخی از ما پایمان به زندان . می باید مخفی می شد

اد شوراي پتروگر. روزنامه هایمان توقیف شدند. رسید

چاپخانه هاي حزب و شورا متالشی گردید، . سرکوب شد

. در همه جا حکمفرما شد» صدهاي سیاه«عیاشی گروه 

به بیان دیگر، آن جا همان چیزي رخ داد که اکنون در 

با این حال، هیچ یک از . خیابان هاي برلین رخ می دهد

انقالبیون حقیقی در آن مقطع سایه اي از تردید نداشت 

درآمدي بر پیروزي ما وئیه تنها پیشکه روزهاي ژ

  .هستند

وضعیت مشابهی طی روزهاي اخیر در آلمان نیز رخ 

مانند پتروگراد، برلین نیز جلوتر از باقی توده . داده است

ها رفته است؛ همانند پتروگراد، دشمنان پرولتاریاي 

ما نمی توانیم زیر دیکتاتوري «: آلمان زوزه کشیدند

رلینِ اسپارتاکیست، منزوي است؛ ما برلین باقی بمانیم؛ ب

 -باید مجلس مؤسسان فرابخوانیم و آن را از برلین سرخ



 

١١ 
که با تبلیغات کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به 

تري در آلمان به شهر ایالتی سالم - تباهی کشیده شده

مان با ما کردند، تمام هر آن چه دشمنان. »منتقل کنیم

مام آن افترا و تهمت شرم آن تهییجات کینه توزانه و ت

آوري که که در این جا شنیدیم، تمام این ها ترجمان 

آلمانی خود را یافت و در سرتاسر این کشور علیه 

پرولتاریاي برلین و رهبران آن، لیبکنشت و 

مطمئناً مأموریت . لوکزامبورگ، جعل و گسترده شد

اطالعاتی پرولتاریاي برلین به مراتب عمیق تر و گسترده 

و این . از آن چه ما در ژوئیه شاهد بودیم پیش رفت تر

که قربانی ها و خسارات در آن جا قابل توجه تر بوده، 

اما این را می توان چنین توضیح داد که . صحیح است

تر آلمانی ها درحال ساختن تاریخی بودند که ما پیش

تنها یک بار ساخته بودیم؛ بورژوازي و ماشین نظامی آن 

تر از و مهم. یه و اکتبر ما را فراگرفته بودها تجربۀ ژوئ

مانندي همه، مناسبات طبقاتی در آن جا به شکل بی 

تعریف شده تر از این جاست؛ طبقات مالک به طور بی 

تر، هوشمندتر، فعال تر و به این معنا مانندي مستحکم

  .رحم تر هستندبی

رفقا، این جا چهار ماه میان انقالب فوریه و روزهاي 

یه طول کشید؛ پرولتاریاي پتروگراد، به یک ربع سال ژوئ

نیاز داشت تا ضرورت بی چون و چراي آمدن به خیابان 

ها و تالش براي به لرزه درآوردن ستون هایی که معبد 

. دولتی کرنسکی و تسرتلی بر آن بنا شده را حس کند

پس از شکست روزهاي ژوئیه، دوباره چهار ماه سپیري 

اي ذخیرة از ایاالت خود را به شد که طی آن نیروه

پشت پتروگراد رساندند و ما قادر بودیم با قطعیت، 

پیروزي حملۀ مستقیم به سنگر مالکیت خصوصی را در 

  .اعالم کنیم 1917اکتبر 

در آلمان، جایی که نخستین انقالب منتهی به سرنگونی 

» روزهاي ژوئیۀ«سطلنت تنها در اوایل نوامبر رخ نمود، 

آیا این به آن . ماه ژانویه درحال وقوع استما در آغاز 

معنا نیست که پرولتاریاي آلمان طبق تقویمی کوتاه 

شده در انقالب خود به سر می برد؟ جایی که ما به 

. چهار ماه نیاز داشتیم، این دیگري به دو ماه نیاز دارد

بیایید امید داشته باشیم که این برنامه به همین شکل 

آلمان تا » روزهاي ژوئیۀ«اید از ش. ادامه داشته باشد

 -آلمان، نه چهار ماه که دو ماه وقت بگیرد» اکتبر«

اما . تر کفایت خواهد کرداحتماالً دو ماه یا حتی کم

رویدادها به هر ترتیب که پیش رود، در یک چیز 

گلوله هایی که به پشت کارل لیبکنشت : تردیدي نیست

لمان داشته اصابت کرد، پژواکی نیرومند در سرتاسر آ

و این پژواك، ناقوس مرگی را به صدا درآورده که . است

زنگ آن در گوش شایدمان ها و ابرت ها، در آلمان و 

  .دیگرجاها، پیچیده است

تا به این جا مرثیه اي براي کارل لیبکنشت و رزا 

ما هرگز . این رهبران، رفته اند. لوکزامبورگ سروده ایم

اما رفقا؛ چند نفر از . دید دوباره آن ها را زنده نخواهیم

. شما زمانی آن ها را زنده دیده است؟ یک اقلیت ناچیز

با این وجود در ماه ها و سال هاي گذشته، کارل 

لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ همواره میان ما زندگی 

در نشست ها و کنگره ها، شما کارل . کرده اند

در  او خود. لیبکنشت را به ریاست افتخاري برگزیده اید

به . این جا نبوده است؛ او موفق نشد به روسیه برسد

چون یک همین نحو، او در قلب شما حاضر بود، هم



 

١٢ 
تان بر سر چون دوستان و آشنایانمیهمان افتخاري، هم

چرا که نام او بیش از لقبِ صرف یک . میز شما نشست

فرد خاص شده بود، نام او براي ما، بیانگر نیکی، شهامت 

وقتی هر یک از ما . درون طبقۀ کارگر است و شرافت در

باید انسانی را تصور کند که با گذشت از خود، خود را 

دیدگان کرده، از سر تا به پا آبدیده شده است، وقت ستم

مردي که هرگز پرچم خود را پیش روي دشمن پایین 

او . باره نام کارل لیبکنشت را می آوریمنیارود، ما به یک

مردمان، به عنوان قهرمان عمل، پا  به آگاهی و حافظۀ

در اردوگاه آشفتۀ دشمنان مان، وقتی . گذاشته است

پیروز میدان همه چیز را لگدمال و خرد کرد، وقتی هر 

کسی که وظیفه اش اعتراض بود سکوت کرد، وقتی که 

به نظر می رسید هیچ جا فضاي نفس کشیدن هم 

باال نیست، او، کارل لیبکنشت، صداي مبارزة خود را 

شما، اي مستبدین حاکم، قصابان نظامی، «او گفت . برد

کاران، شما علیه غارتگران، شما، نوکران چاپلوس، سازش

خود اعالم جنگ کرده و توده ها را برانگیخته اید؛ ما 

این جا همان » !این جنگ را تا به آخر پیش خواهیم برد

شهامت اراده، همان شجاعت عمل است که چهرة 

ناشدنی می براي پرولتاریاي جهانی فراموشلیبکنشت را 

  .سازد

و در کنار او، رزا می ایستد؛ سلشحور پرولتاریاي جهانی، 

مرگ تراژیک آن . که در روح خود با او برابري می کند

ها در مقام نبرد، نام این دو را با حلقه اي خاص و تا ابد 

از این پس، نام آن ها . ناگسستنی ترکیب می کند

کارل و رزا، لیبکنشت و : کنار هم خواهد آمدهمواره در 

  !لوکزامبورگ

آیا می دانید افسانه هاي قدیسان و زندگی ابدي آن ها 

بر چه پایه اي است؟ پایۀ این افسانه ها، نیاز مردم به 

حفظ یاد و خاطرة کسانی است که بر فراز آن ها 

ایستادند و آنان را به نحوي از انحا هدایت کردند؛ پایۀ 

فسانه ها، تالش براي جاوید ساختن شخصیت این ا

ما، رفقا، نه به افسانه . رهبران با هاله اي از تقدس است

. نیاز داریم، و نه به تبدیل قهرمانان خود به قدیسان

واقعیتی که در آن به سر می بریم، اکنون براي ما کافی 

این . است؛ چرا که این واقعیت، فی نفسه افسانه است

معجزه آساي بیدارکننده در روح توده  واقعیت، نیروهاي

ها و رهبرانشان است، این واقعیت خلق چهره هاي 

  .باشکوه است که بر فراز کل بشریت می ایستند

کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، چنین چهره هاي 

ما از حضور آنان در میان خود آگاهیم، . ابدي هستند

-غم در این ساعت. حضوري برجسته و تا حدودي مادي

انگیز، ما در فکر و ذهن به بهترین کارگران آلمان و به 

کل جهان که با غم و ماتم این خبر را دریافت کرده 

سان ما با برادران آلمانی خود، به یک. است، می پیوندیم

ما در غم و . در تلخی و تندي این ضربه، شریک هستیم

ماتم خود نیز همان قدر انترناسیونالیست هستیم که در 

  .ارزاتمانمب

براي ما، . براي ما، لیبکشنت تنها یک رهبر آلمانی نبود

رزا لوکزامبورگ تنها یک سوسیالیست لهستانی نبود که 

نه، آن ها هر . در صدر رهبري کارگران آلمان قرار گرفت

دو خویشاوندان پرولتاریاي جهان هستند و ما با یک 

ن ها آ. حلقۀ معنوي ماندگار به آن ها پیونده خورده ایم

تا به آخرین نفس، نه به یک ملت، که به انترناسیونال 

  !متعلق بودند



 

١٣ 
براي اطالع مردان و زنان کارگر روس، باید گفت که 

لیبکنشت و لوکزامبورگ به ویژه نزدیک به پرولتاریاي 

انقالبی روسیه قرار گرفتند، و در دشوارترین زمان هاي 

ه در آن مقطع، خانۀ لیبکنشت، مقرّ تبعیدیان روسی

وقتی مجبور بودیم صداي اعتراض را در . برلین بود

پارلمان یا مطبوعات آلمان علیه خدمات حاکمیت آلمان 

به ارتجاع روسیه بلند کنیم، ما بیش از هر کسی به 

کارل لیبکنشت رو می آوردیم، و او هر دري را که بود 

می زد، به همۀ صاحبان فکر، حتی شایدمان و ابرلت، 

ا آن ها را وادار به اعتراض علیه جنایات رجوع می کرد ت

هر زمان یکی از رفقایمان به . حکومت آلمان کند

. حمایت مادي نیاز داشت، به لیبکنشت رو می آوردیم

لیبکنشت درست مانند صلیب سرخ انقالب روسیه 

  .خستگی ناپذیر بود

که » ینا«در کنگرة سوسیال دمکرات هاي آلمان در 

ه و به عنوان ناظر در آن حاضر تر به آن اشاره کردپیش

بودم، به ابتکار لیبکنشت دعوت به سخنرانی دربارة 

قطعنامه اي شدم که خود لیبکنشت براي محکومیت 

خشونت و سبعیت حکومت تزار در فنالند مطرح کرده 

ترین پشتکار سخنرانی خود را با لیبکنشت با بیش. بود

از من گردآوري آمار و ارقام و پرسش هایی به تفصیل 

. دربارة روابط گمرکی روسیۀ تزاري و فنالند، آماده کرد

قرار بود من (اما پیش از آن که موضوع به پالتفرم برسد 

، تلگرامی دربارة ترور )بعد از لیبکنشت صحبت کنم

این تلگرام، . دریافت شد» یفکی«در » استولیپین«

نخستین سؤالی که در بین . کنگره را شدیداً متأثر کرد

آیا مناسب است که یک : ي مطرح شد این بودرهبر

انقالبی روسی خطاب به کنگرة آلمان سخنرانی کند، آن 

هم درحالی که برخی دیگر از انقالبیون روس ترور 

نخست وزیر روسیه را عملی کرده اند؟ این فکر، حتی 

پیر مردي که سه رده : را هم مشغول کرد» ببل«ذهن 

زي بود، عالقه اي به باالتر از دیگر اعضاي کمیتۀ مرک

او به یک باره به . نداشت» غیر الزم«دردسرهاي 

استنطاق من برآمد و پرسش هایی را پیش رویم قرار 

این ترور نشانۀ چه چیزي است؟ کدام حزب می «: داد

من با احتیاط از پیر مرد » تواند مسئول آن باشد؟

نمی دانم با سخنرانی در چنین شرایطی، «پرسیدم 

آیا نگران «،»آلمان را جلب می کنم؟توجه پلیس 

ببل . »هستید که سخنرانی من مشکالتی به وجود آورد؟

من ترجیح می دهم که سخنرانی «، »بله«پاسخ داد 

البته، در این مورد، مسألۀ «من پاسخ دادم . »نکنید

و در این مورد بحث را . »سخنرانی من مطرح نیست

  .تمام کردیم

ناي واقعی کلمه به یک دقیقه بعد، لیبکنشت به مع

: از من پرسید. بی اندازه هیجان زده بود. سمت من دوید

درست است که آن ها پیشنهاد کرده اند صحبت «

بله، این موضوع را با ببل حل کرده «پاسخ دادم » نکنی؟

در مقام توجیه خود . »و تو هم پذیرفتی؟«گفت . »ام

چه طور می توانستم نپذیرم؟ آن هم وقتی «پاسخ دادم 

این «: لیبکنشت گفت. »این جا ناظر هستم، نه رئیس

عمل هیئت اجریائیه فاجعه است، نفرت انگیز است، 

چنین رسوایی تا به حال دیده نشده، بزدل هاي بدبخت 

لیبکنشت خشم خود را در سخنرانی اش خالی . »...و 

در این سخنرانی او بی رحمانه به حکومت تزار و . کرد

اجرائیه به او براي دامن  هشدارهاي پشت پردة هیئت



 

١٤ 
به شکل رنجاندن اعلی » غیر الزم«نزدن به دردسرهاي 

  .حضرت تزار، تاخت

رزا لوکزامبورك، از سال هاي جوانی خود، در رأس آن 

دسته از سوسیال دمکرات هاي لهستانی ایستاد که 

، یعنی شاخۀ انقالبی »لویتسا«اصطالح اکنون همراه با به

، به یک دیگر پیوسته اند تا حزب سوسیالیست لهستان

رزا لوکزامبورگ به . حزب کمونیست را شکل دهند

زیبایی می توانست روسی صحبت کند، ادبیات روسیه را 

عمیقاً می شناخت، حیات سیاسی روسیه را روز به روز 

دنبال می کرد، پیوندهاي نزدیکی با انقالبیون روسیه 

ریاي داشت و با دقت شگرف گام هاي انقالبی پرولتا

در وطن . روسیه را در مطبوعات آلمان روشن می کرد

دوم خود، آلمان، رزا لوکزامبورگ با استعداد مشخصۀ 

خود، نه فقط بر زبان روسی، که به کل درك حیات 

سیاسی آلمان، تسلط کامل یافت و یکی از برجسته 

ترین جایگاه ها را در حزب سوسیال دمکرات پیرو 

در آن جا او همواره در  .سالخورده اشغال کرد» ببل«

  .ترین جناح باقی ماندچپ

، کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به 1905در سال 

معناي حقیقی کلمه، از رویدادهاي انقالب روسیه جان 

، رزا لوکزامبورگ، 1905در سال . سالم به در بردند

برلین را به مقصد ورشو ترك کرد، اما نه به عنوان یک 

او که به قید کفالت . ان یک انقالبیلهستانی، که به عنو

از دژ ورشو آزاد شده بود، به طور غیرقانونی در سال 

به پتروگراد رسید، جایی که با نام مستعار، با  1906

هنگام . تعدادي از دوستان خود در زندان مالقات کرد

بازگشت به برلین، او مبارزه علیه فرصت طلبی را با 

  .دوچندان کرد مسیر و روش هاي انقالبی روسیه

ترین مصیبت وارده بر طبقۀ ما نیز همراه رزا از بزرگ

من از ورشکستگی شرم آور . کارگر جان به در برده ایم

ما . سخن می گویم 1914انترناسیونال دوم در اوت 

و . همراه با او پرچم انترناسیونال سوم را برافراشتیم

ش اکنون، رفقا، در کاري که روز و شب مشغول به انجام

هستیم، به دستورات کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ 

اگر ما این جا، در پتروگراد هنور سرد و . وفادار می مانیم

گرسنه، ساختمان دولت سوسیالیستی را بنا کنیم، با 

اگر ارتش . روح لیبکنشت و لوکزامبورگ عمل کرده ایم

ما در جبهه پیش روي کند، با خون خود مشغول دفاع 

چه قدر . لیبکشنت و لوکزامبورگ بوده است از فرامین

  !تلخ خواهد بود اگر نتواند از آن ها هم دفاع کند

در آلمان ارتش سرخ وجود ندارد، قدرت هنوز در دستان 

ما اکنون یک ارتش داریم و آن هم درحال . دشمن است

و در انتظار زمانی که . رشد و نیرومندتر شدن است

ود را زیر پرچم کارل و ارتش پرولتاریاي آلمان صفوف خ

رزا گرد آورد، هر یک از ما وظیفۀ خود خواهد دانست 

که آن چه را لیبکنشت و لوکزامبورگ برایش جان دادند 

و چرایی مقدس باقی ماندن یاد و خاطرة آن ها براي هر 

سرباز سرخ و کارگر و دهقان را مورد توجه ارتش سرخ 

  .قرار دهد

طور غیرقابل تحملی  ضربه اي که بر ما وارد شده، به

با این حال ما به جلو نگاه می کنیم، نه . سنگین است

با وجود آن که در آلمان . فقط با امید، که با قطعیت

امروز موجی از ارتجاع رو به صعود است، دقیقه اي 

اطمینان خود را از دست نمی دهیم که اکتبر سرخ 

 انتقامِ. مبارزین بزرگ، بیهوده نمرده اند. نزدیک است

روح آن ها به پاداش . مرگ آن ها گرفته خواهد شد



 

١٥ 
خطاب به روح گرامی آن ها می . خود خواهد رسید

رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، شما «: توانیم بگوییم

دیگر در حلقۀ زندگان نیستید، اما در میان ما حضور 

دارید؛ ما روح نیرومند شما را حس می کنیم؛ ما زیر 

ید؛ صفوف مبارزة ما را شکوه پرچم شما خواهیم جنگ

و هر یک از ما سوگند یاد ! معنوي شما فراخواهد گرفت

می کند که اگر زمانش فرا رسد، و اگر انقالب بخواهد، 

بی ترس و لرز در زیر همان پرچمی که شما تحت 

لوایش جان باختید، دوستان و رفقاي مسلح را فدا کند، 

  »!رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

  

، »کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ«تروتسکی، لئون 

1919  

http://marxists.org/archive/trotsky/prof

iles/rosa.htm 

  

  

  

  

 بزنگاه اقتصادي و جنبش کارگري جهانی :موجِ مد

 لئون تروتسکی

  ي آرش عزیزي ترجمه

   :کس رنگیبا

ي مقاالت مارکسیسمِ کالسیک، این  در راستاي ترجمه

کنیم  تان می اي از لئون تروتسکی را تقدیم شماره مقاله

دانیم، براي اولین بار به فارسی  جا که ما می که، تا آن

تروتسکی این مقاله را در شرایطی . شود عرضه می

نویسد؛  حساس براي جنبش کمونیستی جهانی می

در آن پیروزي انقالب در کشورهایی کلیدي شرایطی که 

همچون آلمان روي موضوع کمینترن، انترناسیونالِ 

بینید نویسنده  که می چنان. کمونیستی، قرار گرفته است

هاي مختلف را مطرح و گاه  جا به راحتی سیاست در این

کشد چرا که هنوز خبري از خفقان  به نقد می

رون جنبش استالینیستی و سرکوب نظرات مخالف د

  .کمونیستی نبود

ي شرایط  اهمیت اصلی این مقاله بحث در مورد رابطه

اقتصادي با وضعیت پیشروي جنبش کارگري است و 

 92نتایج اصلی آن امروز هم همانقدر اعتبار دارند که 

  .سال پیش

ایم که  ما این مقاله را از متن انگلیسی آن ترجمه کرده

آمده » نال کمونیستیپنج سال اول انترناسیو»  در کتابِ

این کتاب، مجموعه مقاالتی از تروتسکی است که . است

سنگران او در  پس از جنگ جهانی دوم، توسط هم

  .نیویورك، گردآوري و منتشر شد

  مبارزه طبقاتی –

***  

  – 1921دسامبر،  25
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١٦ 
اي از رشد اقتصادي  داري وارد دوره جهان سرمایه

خود را به  هاي شکوفایی معموال جاي دوره. شود می

این از قوانین  –دهند و برعکس  هاي رکود می دوره

ي شکوفایی  دوره. داري است ي سرمایه ارگانیک جامعه

کنونی به هیچ وجه به معناي برقراري موازنه در ساختار 

هاي  بحران اغلب به رشد روحیه. طبقاتی نیست

آنارشیستی و رفورمیستی در میان کارگران کمک 

هاي کارگران گرد  کند توده مک میشکوفایی ک. کند می

  .هم آیند

  یک

هاي موجِ مد جدید انقالبی اکنون در جنبش  نشانه

ها  که این موج بینی این پیش. اند کارگري اروپا ظاهر شده

ي خود فرا  جا را زیر سایه الجثه خواهند بود و همه عظیم

اما هیچ شکی . خواهند گرفت یا نه، غیرممکن است

بش انقالبی به وضوح رو به باال نیست که منحنی جن

  .رود می

داري اروپا در اولین  ي حیات سرمایه خطیرترین دوره

ي  باالترین لحظه. بود) 1919(سال پس از جنگ 

در ) 1920روزهاي سپتامبر (ي انقالبی در ایتالیا  مبارزه

هاي بحران  زمانی صورت گرفت که حادترین لحظه

الحال  ه به نظر فیسیاسی در آلمان، انگلستان و فرانس

رویدادهاي ماه مارس . پشت سر گذاشته شده بودند

اي انقالبی  بازتاب متاخري از دوره] 1[امسال در آلمان

در سال . اي جدید بودند که گذشته بود و نه آغاز دوره

پس از تحکیم اولین   داري و دولتش، ، سرمایه1920

 گاه بود که آن. مواضع خود، دست به حمله زده بودند

اي دفاعی به خود  هاي کارگر مشخصه جنبش توده

احزاب کمونیست مطمئن شدند که در اقلیت . گرفت

ي  هستند و گاه به نظر منزوي از اکثریت عظیم طبقه

این بود که به باصطالح . آمدند کارگر به نظر می

که گفتم،  چنان. در انترناسیونال سوم رسیدیم» بحران«

. ه روشنی معلوم استتغییر ب  ي در حال حاضر، نقطه

. هاي کارگر در دست تدارك است ي انقالبی توده حمله

  شوند اندازهاي مبارزه بیشتر و بیشتر گسترده می چشم

اي از انواع  این سلسله مراتب محصول دالیل پیچیده

هاي  زاگ ي آن در زیگ مختلف است؛ اما در بنیان، ریشه

ا رشد تند و تیز بزنگاه اقتصادي است که همسان است ب

  .ي پس از جنگ داري در دوره سرمایه

ي عقب  ترین ساعات بورژوازي اروپا در دوره خطرناك

ها از جنگ از راه رسید؛ زمانی که  کشیدن ارتش

گشتند و  هایشان بازمی خورده به خانه کارگرانِ فریب

اولین . شدند دوباره در کندوهاي تولید مشغول می

گی با خود هاي بزر هاي پس از جنگ، دشواري ماه

اما . ي انقالبی کمک کرد داشتند که به استحکام مبارزه

دار و دسته هاي بورژوایی حاکم خود را به موقع اصالح 

اي پیش گذاشتند  کردند و سیاست عظیمِ مالی و دولتی

ي  بودجه. که هدفش تخفیف بحرانِ پایان جنگ بود

ي عظیمِ زمان جنگ  دولتی همچنان به همان اندازه

ها مصنوعا به کار خود ادامه  د؛ خیلی شرکتباقی مان

دادند؛ خیلی قراردادها تمدید شدند تا از بیکاري 

هایی به اجاره  ها به قیمت جلوگیري شود؛ آپارتمان

ها ممکن نباشد؛  رفتند که باعث شد تعمیر ساختمان

اش براي واردات نان و گوشت، یارانه در  دولت از بودجه

هی ملی تلنبار شد، واحد به بیان دیگر، بد. نظر گرفت

 –پول رقیق شد، بنیادهاي اقتصاد زیر سوال رفتند 

به درازا کشیدن رفاه : ها با یک هدف سیاسی ي این همه

این بود که . هاي جنگ صنعتیِ مصنوعی سال-تجاري

داران فرصت یافتند تجهیزات  باالي سرمایه محافل رده

ها را با  ترین کارخانه ها را احیا کنند و آن فنی بزرگ

  .تولید زمان صلح تطبیق دهند

ي شکوفایی مصنوعی اقتصادي خیلی زود  اما این دوره

اول از همه، صنعت . به دیوار فقر همگانی برخورد

کاالهاي مصرفی بود که بخاطر کاهش شدید ظرفیت 

بست خورد و اینگونه اولین مرزهاي مازاد  بازار به بن



 

١٧ 
ش صنایع تولید کشیده شدند که بعدها جلوي گستر

سابقه و اشکالی  بحران ابعادي بی. سنگین را گرفتند

در اوایل بهار در آن سوي اقیانوس . یگانه به خود گرفت

آغاز شد و تا اواسط سال ) م-ي آمریکا قاره(اطلس 

سال جاري ( 1921به اروپا کشید و در ماه مه  1920

ي  ترین نقطه به پایین) رسیم که اکنون به پایان آن می

  .یدخود رس

صنعتی آشکار و -سان، تا زمانی که بحران تجاري بدین

پس از یک سال رفاه (ي پس از جنگ آغاز شد  شائبه بی

ي کارگر علیه  ي بنیادین طبقه اولین حمله  )مصنوعی

الحال به آخرین مراحل خود  ي بورژوایی فی جامعه

بورژوازي توانست با جا خالی دادن و مانور . رسیده بود

و تا حدودي با مقاومت نظامی، بقا   یاز دادن،دادن، با امت

بدون  –ي پرولتري، پرآشوب بود  این اولین حمله. یابد

هیچ گونه اهداف و افکار سیاسی مشخص، بدون 

مسیر و . گونه دستگاه رهبري گونه برنامه، بدون هیچ هیچ

ي اولیه به کارگران نشان داد که  ي این حمله نتیجه

ي بورژوایی  دهی جامعه زمانتغییر اوضاع خود و بازسا

هاي  تر از آن بود که در اولین بارقه امري بسیار پیچیده

هاي  توده. کردند اعتراضات پس از جنگ فکرش را می

شان، نسبتا  ي انقالبی کارگر که به نسبت خامی روحیه

همگون بودند، از آن پس به سرعت شروع به از دست 

شان  ها درون تبلور تفاوت –دادن همگونی خود کردند 

ي کارگر، و آن بخشی که  پویاترین بخشِ طبقه. آغاز شد

که  هاي گذشته بود، پس از این کمتر از همه اسیرِ سنت

با تجربه، نیاز به شفافیت ایدئولوژیک و انسجام سازمانی 

پس از . را آموخت، در حزب کمونیست گرد آمد

ا از کارتر یا با آگاهی کمتر موقت ها، عناصر محافظه ناکامی

بوروکراسی . هاي انقالبی پا پس کشیدند اهداف و روش

کارگري از این تشتت بهره برد و مواضع خود را از نو 

  .ساخت

در بهار و تابستان  1920صنعتی سال - بحران تجاري

ایم، زمانی بود که ارتجاع  که گفته درگرفت که، چنان

ي کارگر  الحال درون طبقه پیشین سیاسی و روانی فی

بحران بدون شک به افزایش نارضایتی . ده بودرخنه کر

ي کارگر انجامید و  میان گروه هاي قابل توجهی از طبقه

اما پس . جا به بروز طوفانیِ نارضایتی انجامید جا و آن این

هایی که از  و با تبلور تفاوت 1919از ناکامی تهاجم سال 

توانست به خودي خود،  پی آمد، بحران اقتصادي نمی

را وا دارد تا  را در جنبش احیا کند و یا آن وحدت الزم

تري را به خود  ي انقالبی جدید و قاطع ي حمله مشخصه

کند که آثار  این شرایط، باور ما را تحکیم می. بگیرد

بحران بر مسیر جنبش کارگري خصلتا به هیچ وجه به 

کنند  انگاران تصور می آن سرراستی که بعضی ساده

نه تنها میزانِ نفوذ که (ن را آثار سیاسی بحرا. نیستند

کل موقعیت موجود سیاسی و ) در ضمن مسیر آن را

زمان با بحران، بخصوص  رویدادهاي پیشاهنگ و هم

ي کارگر  هاي خود طبقه ها یا ناکامی نبردها، موفقیت

اي از  تحت مجموعه. کنند پیش از بحران تعیین می

الیت تواند انگیزشی قدرتمند براي فع شرایط، بحران می

هاي کارگران باشد؛ تحت مجموعه شرایطی  انقالبی توده

ي  تواند به فلج کامل حمله متفاوت، همین بحران می

پرولتاریا بیانجامد و در صورت به درازا انجامیدن آن و 

 قبول مضرات بسیار توسط کارگران، به تضعیف شدید

  .ي کارگر قابلیت نه فقط تهاجمی که تدافعیِ طبقه

نگریم، براي نمایش این اندیشه،  عقب می امروز که به

اگر بحران : اي پیش نهیم توانیم چنین گذاره می

اي و ناامنی بالفاصله  اقتصادي با بروزهاي بیکاري توده

رسید، بحران انقالبی  می در پی پایان جنگ از راه 

تر  اي تند و تیزتر و عمیق ي بورژوایی مشخصه جامعه

اي اجتناب از چنین بورژوازي، دقیقا بر. یافت می

یعنی (سناریویی، دست به ایجاد رفاه مالی محتکرانه زد 

صنعتی - ناپذیر تجاري به تاخیر انداختن بحران اجتناب

براي دوازده تا هجده ماه، به بهاي آشفته ساختن بیشترِ 
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تا از شدت ) دستگاه هاي مالی و اقتصادي مربوطه

تی به همین دلیل، بحران ح. بحران انقالبی بکاهد

اما زمانی از راه رسید که : تر و تند و تیزتر شد عمیق

دیگر مطابق با موج پایان جنگ نبود و در عوض زمانی 

اي که  در لحظه –بود که این موج دیگر فرونشسته بود 

کرد و خود را  ي خود را رسم می یک اردو داشت کارنامه

داد، در حالی که توهم هاي اردوي  آموزش می از نو،

شدند و شاهد شکاف در صفوف خود  ده میدیگر زدو

ي کارگر به درون خود آن  انرژي انقالبی طبقه. بود

کاه  هاي جان ترین ابراز خود را در تالش بازگشت و روشن

این حزب بالفاصله . براي ساختن حزب کمونیست یافت

ترین نیروي واحد در آلمان و در فرانسه بدل  به قوي

داري، که در  مایهبا گذشتن خطر بالفصل، سر. گشت

اي  مصنوعا رشد اقتصادي محتکرانه 1919طول سال 

ایجاد کرده بود، از بحران نوزا استفاده کرد تا کارگران را 

که ) روز هشت ساعته، اضافه دستمزد(از آن مواضعی 

داران قبال براي حفظ خود، تسلیم کرده بودند،  سرمایه

کارگران براي تقویت پشت جبهه، . بیرون کند

در زمانی که کارگران خود را مجبور . نشینی کردند عقب

اي نه همیشه موفق براي سقوط نرخ  به مبارزه

فتح قدرت،   دستمزدهایشان یافتند، طبیعی بود که افکارِ

هاي شورایی و انجامِ انقالب  برپایی جمهوري

  .رنگ شود شان کم سوسیالیستی در ذهن

ید و جایی که بحران اقتصادي شکل مازاد تول در آن

  شکل) مثل آلمان(بیکاري شدید را نداشت و در عوض 

تري را داشت در که آن کل کشور به حراج  بنیادین

کشان تقلیل داده  گذاشته شد و استاندارد زندگی زحمت

ي کارگر، که معطوف به افزایش  شد، انرژي طبقه

دستمزدها براي جبران کاهش قدرت خرید مارك بود، 

ي خود را  دانست که سایه هاي مردي می بسان تالش

داري آلمان، مثل کشورهاي  سرمایه. کند تعقیب می

هاي کارگر، در عین  دیگر، دست به حمله زد؛ توده

  .نظمی عقب کشیدند مقاومت، با بی

دقیقا در چنین موقعیت عمومی بود که رویدادهاي ماه 

ها چنین   ي آن خالصه. مارس در آلمان صورت گرفتند

کردن  ت جوان، در هراس از فروکشحزبِ کمونیس: است

واضح موج انقالبی در جنبش کارگري، دست به تالشی 

هاي پویاي  مستاصالنه زد تا از حرکت یکی از گردان

 ي کارگر استفاده  به طبقه» تزریق نیرو«پرولتاریا جهت

کند و هر چه ممکن است بکند تا اوضاع به تخاصم 

  .کننده از راه برسد برسد و نبرد تعیین

ي سوم جهانی کمینترن در زمانی تشکیل شد که  کنگره

این کنگره از (رویدادهاي ماه مارس در آلمان تازه بودند 

). م-در مسکو برگزار شد 1921ي  ژوئیه 12ژوئن تا  22

کنگره پس از تحلیلی دقیق متوجه خطر نهفته در عدم 

، تاکتیک »حمله«یکی، تاکتیک   :تطابق بین دو چیز شد

و دیگري آن روندهاي  –انقالبی و غیره » رويتزریق نی«

ي کارگر، همگام با  تر که درون کل طبقه بسیار بنیادین

تغییرات و عقب و جلوها در موقعیت اقتصادي و 

  .گرفتند سیاسی، صورت می

در آلمان، حزب کمونیستی  1919و  1918اگر در سال 

موجود بود، موجود  1921چه در مارس  با قدرت آن

حتمال بسیاري هست که پرولتاریا در ژانویه یا بود، ا می

اما چنین حزبی در کار . رسید به قدرت می 1919مارس 

از دل آن تجربه، حزب . پرولتاریا شکست خورد. نبود

این حزب که به پا خواست، اگر . کمونیست به میان آمد

طور عمل کند که  همان 1921کوشید در سال  می

کرد،  عمل می 1919بایست در سال  چنین حزبی می

ي جهانیِ اخیر دقیقا و به  کنگره. تکه پاره شده بود

  .روشنی این موضوع را بیان کرد

ي بررسی بزنگاه  اختالف بر سر تئوريِ تهاجم با مساله

مدافعین . ي آن همگام شد اقتصادي و مسیر آینده

کل : پیگیرتر تئوري تهاجم به این خط استدالل رسیدند

گیر آمده و این بحران نظمِ ي بحران  جهان در گره

این بحران باید الجرم . اقتصادي در حال تجزیه است
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ي کارگر را بیشتر و بیشتر  سان طبقه تعمیق یابد و بدین

با این حساب، نیازي نبود حزب کمونیست . انقالبی سازد

اش باشد؛  ي خود و نیروهاي اصلی نگران پشت جبهه

ي  لیه جامعهي آن این بود که دست به تهاجم ع وظیفه

پرولتاریا، دیر یا زود، زیر بار شالقِ . داري بزند سرمایه

این . سقوط اقتصادي، به حمایت حزب خواهد آمد

موضع به این صورت کامل به صحن کنگره نرسید چرا 

که نوك تیز آن در جلسات کمیسیونِ مربوط به 

مدافعین آگاه و . موقعیت اقتصادي کند شده بود

تهاجم، نفسِ این فکر را که بحران آگاه تئوري  نیمه

ي رشد  تواند جاي خود را به دوره صنعتی می-تجاري

و اما . دانستند می] 2[نسبی اقتصادي دهد، سانتریسم

صنعتیِ جدید نه تنها شاید -این فکر که احیاي تجاري

نتواند ترمزي در مقابل انقالب باشد که بر عکس شاید 

عمال منشویسم این فکر  –توانی جدید به آن ببخشد 

در آخرین » ها چپ«رادیکالیسمِ  شبه. شد دانسته می

اجالسِ حزب کمونیست آلمان شکلی متاخر و تا 

اي تصویب  نامه جا قطع در آن. حدودي معصومانه یافت

در آن علیه شخص ) بگذارید مختصرا اشاره کنم(شد که 

که من تنها  اي شخصی صورت گرفت، با این من، مجادله

من . مان را ابراز کردم کمیته مرکزيِ حزبدیدگاه هاي 

ام چرا  کنار آمده» ها چپ«ضررِ  با این انتقام کوچک و بی

ي سوم جهانی اثر خود را بر  که رویهمرفته، درسِ کنگره

  .مان، گذاشت همگان، و بخصوص رفقاي آلمانی

  دو

هایی بی و برو برگرد وجود دارد که خبر از  امروز نشانه

هاي کلی که  حرف. دهد تصادي میگسست در بزنگاه اق

گویند بحران کنونی، بحران نهاییِ انحطاط است؛ که  می

دهد؛ که پایان آن  ي انقالبی را تشکیل می بنیان دوره

چنین  –تواند پیروزي پرولتاریا باشد  تنها می

توانند جاي تحلیل  هایی به وضوح نمی گویی کلی

تاکتیکیِ  رويِ اقتصاد، به همراه تمام نتایج مشخص پیش

که گفته شده است، بحران  چنان. ناشی از آن، را بگیرند

هاي  نشانه. بست رسید جهانی در ماه مه امسال به بن

بهبود در شرایط اقتصادي ابتدا در صنعت کاالهاي 

امروز . سپس، در صنایع سنگین هم. مصرفی برمال شدند

ها واقعیاتی بی بر و برگردند هستند که آمار هم  این

جا من این آمار را نقل  در این. دهد شان می نشان

کنم تا دنبال کردن مسیر فکري کلی را براي  نمی

  .خواننده دشوارتر نسازم

آیا این بدین معنی است که انحطاط حیات اقتصادي 

داري متوقف شده است؟ که این اقتصاد به  سرمایه

ي خود رسیده است؟ که عصر انقالبی دارد تمام  موازنه

گسست در بزنگاه . هیچ وجه چنین نیست شود؟ به می

اقتصادي به این معنی است که انحطاط اقتصاد 

تر از آن  داري و مسیر عصر انقالبی بسیار پیچیده سرمایه

  .کنند انگاران تصور می هستند که بعضی ساده

حرکت اقتصاد روي دو منحنی از دو نوع متفاوت پیش 

عمومی  اولین منحنی ساده و بنیادین، رشد. رود می

 نیروهاي مولده، توزیع کاالها، تجارت خارجی، فعالیت

این منحنی، به طور . دهد ها و غیره را نشان می بانک

داري، رو به باال حرکت  کلی، در سراسر تاریخِ سرمایه

این نمایانگر این واقعیت است که نیروهاي . کند می

. اند داري رشد یافته مولده و ثروت بشري تحت سرمایه

این منحنی ساده به صورت نامتوازن به سوي باال  اما

رود،  ها هستند که تنها کمی باال می بعضی دهه. رود می

رود و  هایی دیگر که به به شدت به سوي باال می دهه

اي جدید، مدت زمانی طوالنی در  آن، در دوره  پس از

داري هم  به بیان دیگر، تاریخِ سرمایه. ماند یک سطح می

سریع نیروهاي مولده را به خود دیده و  هاي رشد دوره

سان، با نگاهی  بدین. ها را هاي رشد تدریجی آن هم دوره

توانیم به سادگی  به نمودار تجارت خارجی انگلستان، می

ببینیم که از پایان قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، 

سپس در ظرف . دهد تنها رشدي بسیار کند را نشان می
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به شدت عروج ) 1873تا  1851(بیست و چند سال 

عمال ) 1894تا  1873(ي پس از آن  در دوره. کند می

کند و سپس دوباره به سرعت صعود  هیچ تغییري نمی

  .کند تا زمان جنگ می

این نمودار را که رسم کنیم، منحنی رو به باالي 

ي  نامتوازن آن به ما تصویري قالبی از مسیر توسعه

را،  هاي آن ا یکی از جنبهي کل، ی داري به مثابه سرمایه

  .دهد می

داري از دل باصطالح  ي سرمایه دانیم که توسعه اما می

گذرد که فازهاي متعاقبی از  می» چرخه هاي صنعتی«

شکوفایی، توقف، بحران، : هاي اقتصادي هستند بزنگاه

بررسی . توقف بحران، بهبود، شکوفایی، توقف و غیره

ها هر هشت تا ده  دهد که این چرخه تاریخی نشان می

ها را  اگر این چرخه. آیند بار از پی یکدیگر می سال یک

ي  در کنار منحنی بنیادینی که حرکت عمومی توسعه

هد روي نمودار قرار دهیم،  داري را نشان می سرمایه

بینیم که باال و پایین  اي را می اي از امواجِ دوره مجموعه

در ذات  اي شرایط اقتصادي تالطمات چرخه. روند می

که ضربان قلب در  داري هستند، چنان اقتصاد سرمایه

  .ذات موجودات زنده است

آید، پس از  ي شکوفایی اقتصادي می پس از بحران، دوره

داري به طور کلی و  اما منحنی سرمایه. آن، دوباره بحران

پرواضح است . کند در طول قرون رو به باال حرکت می

تما باالتر از مجموع هاي شکوفایی ح که مجموع دوره

هاي  اما، منحنیِ توسعه در دوره. ها بوده است بحران

بعضی دوره . هاي مختلفی به خود گرفت مختلف جنبه

اي  هاي چرخه نوسان. هاي ایست و رکود بودند ها، دوره

داري  ي سرمایه جا که توسعه اما از آن. شدند متوقف نمی

رسیم  جه میي کل رو به صعود بود، به این نتی به مثابه

هاي شکوفایی را به  ها موفق شدند عموما دوره که بحران

هایی که نیروهاي مولده به شدت  در دوره. توازن برسانند

اي همچنان متغیر  رو به صعود بودند، نوسانات چرخه

ي شکوفایی، اقتصاد را  اما روشن است که هر دوره. بودند

متعاقب  به وضوح بیشتر از آن جلو انداخت که هر بحرانِ

توان با  اي را می هاي چرخه موج. را به عقب انداخت آن

هاي یک رشته سیم مقایسه کرد، با فرض  تکان خوردن

ي اقتصادي مشابه رشته سیمی زیر  که خط توسعه این

البته در واقیت این خط صاف نیست و : فشار است

  .اي دارد منحنی پیچیده

ه در آن ک(داري  ساز و کارهاي درونی انکشاف سرمایه

ي شکوفایی  بحران همیشه جاي خود را به دوره

کافی است تا نشان دهیم ) دهد و برعکس اقتصادي می

قدر خطیر و خطیرتر  این فکر که بحران کنونی باید آن

حاال این (شود تا زمانی که حکومت پرولتاریا برقرار شود 

) اتفاق چه سال دیگر بیافتد، چه سه سال بعد و یا دیرتر

ما در رد این . طرفه و غیرعلمی است ط، یکچقدر غل

ي سوم  ي خود در کنگره نامه نظر در گزارش و قطع

ي  اي، جامعه جهانی گقتیم که نوسانات چرخه

داري را در دوران جوانی، بلوغ و انحطاط آن  سرمایه

که تپش قلب حتی در مردي  چنان  کنند، همراهی می

شرایط  .که بر بستر مرگ خود افتاده هم موجود است

عمومی هر چه که باشد، انحطاط اقتصادي هر چقدر که 

صنعتی، مازاد کاالها و -بنیادین باشد، بحران تجاري

تري بین  زند و تطبیق نزدیک نیروهاي مولده را کنار می

کند و دقیقا به همین دلیل،  تولید و بازار ایجاد می

  .شود امکان احیاي اقتصاد ایجاد می

ي احیا بسته  مدت این دوره ضرباهنگ، گستره، شدت و

توان  امروز می. داري دارد به کلیت شرایط حیات سرمایه

ي سوم جهانی  و ما در روزهاي کنگره(با قطعیت گفت 

که بحران اولین سنگر را از پیش  که پس از آن) گفتیم

احیاي نوزاي ) هاي گزاف به شکل قیمت(رو بردارد 

ت به چند اقتصاد، در شرایط کنونی جهانی، به سرع

ي  ترین اختالل موازنه عمیق: خورد سنگر دیگر برمی

اقتصادي بین آمریکا و اروپا، فقر اروپاي مرکزي و 
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هاي مالی  کشیده و عمیقِ نظام دیري نظمی به شرقی، بی

به بیان دیگر، رشد اقتصادي بعدي به هیچ وجه . و غیره

ي آینده که حتی قابل  قادر به احیاي شرایط توسعه

. با شرایط پیش از جنگ باشند نخواهد بود مقایسه

برعکس، بعید نیست که این شکوفایی پس از همان 

اولین فتوحات خود به سد سنگرهاي اقتصادي که جنگ 

  .حفر کرده برخورد کند

معناي آن . ي رشد است ي رشد، چرخه اما چرخه

افزایش تقاضا براي کاالها، افزایش تولید، کاهش 

ها و احتماال افزایش دستمزدها  بیکاري، افزایش قیمت

ي  و، در شرایط تاریخی کنونی، این رشد، مبارزه. است

دهد هیچ،  ي کارگر را فروکش که نمی اقتصادي طبقه

چه گفتیم  ي تمام آن این نتیجه. کند تند و تیزهم می

ي  داري، جنبش طبقه در تمام کشورهاي سرمایه. است

دیدیم، به که  کارگر به اوج خود رسید و سپس، چنان

نشینی انجامید و به  ناکامیِ کم و بیشِ واضح و عقب

با چنین . ي کارگر عدم وحدت درون خود طبقه

هاي سیاسی و روانی، بحرانی طوالنی، گرچه بدون  بنیان

بخصوص در (افزاید  هاي کارگر می شک بر خشم توده

، اما در عین حال )بیکاران میان بیکاران و نیمه

کند چرا که این فعالیت عمیقا  ف میشان را تضعی فعالیت

شان در تولید  بدیل مرتبط با آگاهی کارگران بر نقشِ بی

  .است

اي از حمالت و  مدت در پی دوره بیکاري طوالنی

هاي سیاسی انقالبی به هیچ وجه به نفع  نشینی عقب

بر عکس، بحران هرچقدر به . حزب کمونیست نیست

هاي  ه روحیهدرازا بیانجامد، بیشتر این خطر هست ک

هاي رفورمیستی در  آنارشیستی در یک سو و روحیه

ي این واقعیت را در انشعاب  نمونه. سوي دیگر پا بگیرند

، در ]3[هاي آنارکوسندیکالیستی از انترناسیونال گروه

و ] 4[اي از تثبیت یافتنِ انترناسیونال آمستردام درجه

، در گرد هم آمدن موقت ]5[انترناسیونال دو و نیم

و غیره ] 7[، در انشعاب گروه لوي]6[ها سراتیست

بر عکس، احیاي اقتصاد الجرم اول از همه به . بینیم می

انجامد که با  ي کارگر می افزایش اعتماد به نفس طبقه

ها و عدم وحدت در صفوف خودش پایین آمده  ناکامی

ها  ها و کارگاه در کارخانه  ي کارگر را است؛ الجرم، طبقه

ورد و میل به وحدت در حرکات آ گرد هم می

  .برد جویانه را باال می مبارزه

هاي کارگر  توده. همین حاال شاهد آغاز این روند هستیم

آنان به دنبال . بینند تر می زمین زیر پاي خود را سفت

شکاف و جدایی را . گرد هم آوردن صفوف خود هستند

نه تنها به دنبال مقاومتی . بینند مانعی سر راه عمل می

ي بحران  ي سرمایه در نتیجه صداتر علیه حمله یک

، بر بنیان شرایط  هستند که به سوي تدارك ضدحمله

اي بود از  بحران دوره. دارند احیاي اقتصادي، گام برمی

ي  دوره. امیدهاي نومیدشده و خشمِ تلخ و اغلب ناتوان

رشد اقتصادي که شکوفا شود مجرایی در اختیار این 

ي  نامه قطع. دهد تا به عمل بدل شوند ها قرار می احساس

ي سوم، که ما از آن دفاع کردیم، دقیقا همین را  کنگره

  :گوید می

-اما اگر ضرباهنگ رشد کند شود و بحران تجاري«

اي از رفاه در  صنعتی کنونی جاي خود را به دوره

شماري بسیار یا اندك از کشورها بدهد، این به هیچ 

تا . نخواهد بود» ارگانیک«اي  وجه به معناي آغاز دوره

اي  داري موجود است، نوسانات چرخه زمانی که سرمایه

این نوسانات در دورانِ شیون مرگ . ناگزیرند

که در جوانی و  داري همراه آن خواهند بود چنان سرمایه

داري در  اگر پرولتاریا تحت یورشِ سرمایه. اش بودند بلوغ

د، به نشینی شو طول بحران کنونی مجبور به عقب

که بزنگاه کنونی کمی تغییر یابد، دوباره  محض این

تهاجم اقتصادي آن، . تهاجم خود را از پی خواهد گرفت

که در این صورت الجرم تحت شعارِ انتقام براي تمام 

ها و  ي جنگ و براي تمام غارت هاي دوره فریب
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ي بحران، خواهد بود، به جنگ  هاي دوره سواستفاده

ي  شود، درست مثل مبارزه یداخلی آشکاري بدل م

  ».تهاجمی کنونی

  سه

اقتصادي » بهبود«داري بر طبل موفقیت  نشریات سرمایه

داري  اندازهاي عصر جدیدي از ثبات سرمایه و چشم

هاي  پایگی ترس ها به همان بی این سرمستی. کوبند می

کنند انقالب باید  هستند که فکر می» ها چپ«زمانِ  هم

واقعیت . ي بحران بیرون بیاید وقفه از دل شدت یافتنِ بی

جا است که گرچه رفاه تجاري و صنعتی به معناي  این

ثروت جدید اقتصادي براي محافل باالیی بورژوایی 

گرایش . است، تمام مزایاي سیاسی به ما خواهد رسید

ي کارگر تنها نشانی از  به سمت وحدت درون طبقه

امروز اگر کارگران . افزایش اراده براي عمل است

ها براي مبارزه علیه  خواستار آن هستند که کمونیست

ها  ها و سوسیال دموکرات بورژوازي به توافقی با مستقل

اي  ي توده تا جایی که جنبش در جنبه(برسند، فردا روز 

همین کارگران به این نتیجه خواهند ) خود رشد کند

ي  ها در مبارزه رسید که تنها حزب کمونیست، رهبر آن

هاي  اولین موجِ مد، کشتیِ تمام سازمان. بی استانقال

کند به  ها را مجبور می آورد و آن کارگري را باال می

اما دقیقا همین سرنوشت منتظر سوسیال . توافق برسند

آنان یکی پس از   :ها هم هست ها و مستقل دموکرات

  .شوند هاي بعديِ مد انقالبی غرق می دیگري در موج

ي طرفداران  بر خالف گفته(است  آیا این بدین معنی

که این نه بحران که احیاي اقتصادي ) تئوريِ تهاجم

پیش رو است که الجرم منجر به پیروزي پرولتاریا 

. بنیان خواهد بود خواهد شد؟ چنین ادعاي مشخصی بی

ي بین بزنگاه اقتصادي و  ایم که رابطه ما قبال نشان داده

ی که پیچیده و ي طبقاتی نه مکانیک ي مبارزه مشخصه

براي درك آینده کافی است که بسیار . دیالکتیکی است

ي بحران شدیم، وارد   تر از آن وضعی که وارد دوره آماده

ي  در بیشتر کشورهاي مهمِ قاره. شویم ي احیا می دوره

گسست در . اروپا، احزاب کمونیست قدرتمند داریم

ن باز ما شک امکان حمله را در مقابل بزنگاه اقتصادي بی

. ي اقتصادي که در سیاست نه فقط در عرصه –کند  می

که عاقبت این تهاجم چه  حدس زدن در مورد این

تهاجم تازه دارد . خواهد بود، اکنون کاري بیهوده است

  .شود شود، تازه دارد پیدا می آغاز می

گران شاید درآیند که اگر ما قبول داریم که  سفسطه

ستقیما منجر به پیروزي احیاي اقتصادي بعدي لزوما و م

شک  ي اقتصادي جدید بی شود، پس چرخه ما نمی

صورت خواهد گرفت که گام دیگري به سوي احیاي 

در این صورت آیا خطر عصر . داري است ي سرمایه موازنه

داري واقعا پیش روي ما  جدیدي از احیاي سرمایه

اگر : توان اینگونه پاسخ داد نیست؟ به چنین حرفی می

یست نتواند رشد کند؛ اگر پرولتاریا نتواند حزب کمون

کسبِ تجربه کند؛ اگر پرولتاریا نتواند به مقاومت انقالبیِ 

ناپذیرتر دست بزند؛ اگر نتواند  تر و آشتی هر روز گسترده

گاه ساز  آن  در اولین فرصت از دفاع به حمله روي آورد،

داري، در کنار تحرکات دولت  و کارهاي رشد سرمایه

ي مطلوب  مدت به نتیجه شک در طوالنی یی، بیبورژوا

کشورهایی تمام و کمال از نظر . خود خواهند رسید

ها میلیون انسان،  شوند؛ ده اقتصادي به بربریت پرتاب می

هایشان، از گرسنگی جان خواهند داد  با نومیدي در قلب

شان نوعی توازن جدید جهان  و بر روي استخوان

اندازي  اما چنین چشم. داري احیا خواهد شد سرمایه

در راه این توازنِ حدسیِ . انتزاع محض است

آشوب : اند داري موانع عظیم بسیاري قرار گرفته سرمایه

هاي ارزي، قدرت میلیتاریسم،  بازار جهانی، اختالل نظام

نیروهاي بنیادین . خطرِ جنگ، فقدان اعتماد به آینده

، راه کوشند در میان این همه مانع داري می سرمایه

ي  اما همین نیروهاي بنیادین بر طبقه. نجاتی بیابند

رشد . دارند را به حرکت وا می زنند و آن کارگر شالق می

نشینی آن متوقف  ي کارگر حتی هنگام عقب طبقه
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چرا که این طبقه، علیرغم از دست دادن . شود نمی

کند و حزبش را تثبیت  مواضع خود، تجربه انباشت می

ي کارگر یکی از  طبقه. رود پیش می کند و به جلو می

ي اجتماعی است، یکی از عوامل این  شرایط توسعه

ي  توسعه و در ضمن، مهمترین عامل آن چرا که نماینده

  .آینده است

منحنی بنیادین انکشاف اقتصاد به دنبال راهی براي 

اي، که در دوران پس از  نوسانات چرخه. باالروي است

را  روند، حرکت آن می جنگ به سرعت باال و پایین

بینی  طبیعتا غیرممکن است پیش. سازند پیچیده می

روي، ترکیبی از شرایط  ي پیش کنیم که در کدام نقطه

رسد که سرنگونی انقالبی را  عینی و ذهنی از راه می

بینی کنیم که  در ضمن ممکن نیست پیش. ممکن سازد

اي در مسیرِ احیاي پیش رو صورت  چنین واقعه

در آغاز آن، یا نزدیک اواخر آن، و یا پس از  گیرد، می

براي ما همین کافی است که . ي جدید آمدن چرخه

بستگی به   روي تا میزانِ قابل توجهی، ضرباهنگ پیش

توجه به . هاي آن، دارد ما، به حزبِ ما و به تاکتیک

ي جدیدي  تواند مرحله چرخشِ اقتصادي جدید که می

هاجمی پیروزمند را در از استحکام صفوف و تدارك ت

براي حزب انقالبی، . مقابل ما بگشاید، اهمیت بسیار دارد

ي خود به معنی در دست  درك وضعیت موجود به نوبه

هاي  اي است از تمام مقاطع زمانی و تاریخ داشتن خالصه

  .متغیر

براي شرح مختصري از این رویدادها به پاورقی  ].1[

  .نگاه کنید 7شماره 

جا معنایی مشخص  در این» سانتریسم«اصطالح  ].2[

منظور از آن نیروهاي چپی بود که عموما انقالبی . داشت

 –کردند اما درك صحیح مارکسیستی نداشتند  عمل می

  .م

» حزب کمونیست کارگري آلمان«جا  منظور در این ].3[

)KAPD ( است که در آن زمان از کمینترن منشعب

مانی رقیب بر پا شد و کوشید با گروه هایی دیگر ساز

  .»…پنج سال اول»  ویراستارِ کتابِ –کند 

، سازمانی به نام »انترناسیونال آمستردام«منظور از  ].4[

) IFTU(» هاي کارگري المللی اتحادیه فدراسیون بین«

است که در واقعِ بالِ کارگريِ انترناسیونال دوم بود که 

هاي کارگريِ  در مقابله با اتحادیه 1919در سال 

  .م –مونیست تشکیل شد ک

، سازمانی به نام »انترناسیونال دو و نیم«منظور از   ].5[

» المللی احزاب سوسیالیست ي همکاري بین اتحادیه«

)IASP  در آلمانی یاIWSUP که ) در انگلیسی

این سازمان در . شد انترناسیونال وین هم نامیده می

توسط ده حزب چپ عمدتا اروپایی که  1921ي  فوریه

حت تاثیر مارکسیسمِ اتریشی، مکتب غالب بر حزب ت

سوسیال دموکرات اتریش، بودند، بنیان نهاده شد و 

انترناسیونال وین خود را . ظرف یکی دو سال فروپاشید

کرد و  در تقابل با هر دو انترناسیونال دو و سه تعریف می

نامید و خواهان اتحادشان با  هر دو را دگماتیست می

مهمترین احزاب آن، به غیر از حزب از . یکدیگر بود

حزب سوسیال دموکرات مستقل «توان به  اتریشی، می

بخش «بریتانیا و » حزب کارگر مستقلِ«، »آلمان

حزب اصلی کارگري (» فرانسويِ انترناسیونال کارگري

در . اشاره کرد) در فرانسه به غیر از حزب کمونیست نوپا

سوسیال  ، حزب آلمانی در صفوف حزب1922سپتامبر 

ادغام شد تا فروپاشی ) انترناسیونال دوم(دموکرات 

  .م –انترناسیونال وین کلید بخورد 

منظور طرفداران جیاچینتو سراتی از سران جناح  ].6[

او در زمان . است» حزب سوسیالیست ایتالیا«چپِ 

) مخالفین جنگ(جنگ اول، بخشی از جنبش زیمروالد 

را به سوي کمینترن  بود و پس از انقالب اکتبر، حزبش

جزو  1920ي دوم کمینترن در  در کنگره. رهنمون کرد

هیئت رئیسه بود و به کمیته اجرایی کمینترن هم 

، چند ماه پیش از نوشتن 1921اما در سال . انتخاب شد

ي حاضر، با سیاست کمینترن مبنی بر انشعاب از  مقاله



 

٢٤ 
یا ها مخالفت کرد و با انشعاب در حزب ایتال رفورمیست

که منجر به تشکیل حزب کمونیست شد، همراهی نکرد 

همین سراتی . و در صدر حزب سوسیالیست باقی ماند

، کل جناح چپ حزب را به صفوف 1924البته در سال 

حزب کمونیست آورد و به کمیته مرکزي حزب جدید 

  .م –انتخاب شد 

منظور گروه پل لوي است، رهبري که پس از قتل  ].7[

بر  1919گ و کارل لیبکنخت در سال رزا لوکزامبور

او در زمان . صدر حزب کمونیست آلمان قرار گرفت

، قیامی که حزب کمونیست سعی »حرکت ماه مارس«

سازمان دهد و تروتسکی در همین  1921کرد در مارس 

هاي حزب انتقاد  کند، علنا از تاکتیک مقاله نقدش می

با لنین و تروتسکی . کرد و به همین جرم اخراج شد

ي علنی مطرح  انتقادهایش موافق بودند اما با شیوه

لنین به او گفت اخراج خود را به دلیل . ها نه کردن آن

تخطی انضباطی بپذیرد و سعی کند دوباره به درون 

به   او،. حزب بازگردد اما لوي راه دیگري پی گرفت

ي یِناي حزب کمونیست  هاي کنگره همراه سایر اخراجی

کولکتیوِ «، ابتدا گروهی با نام 1921در سپتامبر 

تشکیل داد که شامل ) KAG(» همکاري کمونیستی

) از جمله خود لوي(ي حزب در مجلس  نماینده 13

، یعنی چند ماه پس از نوشته 1922در سال . شد می

حزب سوسیال دموکرات «ي حاضر، لوي به  شدن مقاله

انترناسیونال وین پیوست و سپس به همراه » مستقلِ

 –هاي انترناسیونال دوم  دموکرات زب به سوسیالاین ح

  .م

   

  

  

  

  تبلیغات ضد مذهبی

  لئون تروتسکی

  

  1924ژوئیۀ  22پراودا، 

  آرام نوبخت: برگردان

بار دیگر بر سر مسألۀ تبلیغات ضد اجازه دهید یک

ترین وظایف حوزة زندگی مذهبی، به عنوان یکی از مهم

قولی از قطعنامۀ در این جا نقل . روزمرّه، مکث کنیم

: این نقل قول، موجز است. کنگرة سیزدهم می آورم

توجه قابل مالحظه اي باید به تبلیغات مروج علوم «

به یاد . »)تبلیغات ضد مذهبی(طبیعی، معطوف شود 

 ندارم که آیا این نوع فرمول بندي که تبلیغات ضد

تبلیغات مروج علوم «مذهبی را در پرانتز بعد از 

ر داده باشد، در گذشته هم استفاده شده قرا» طبیعی

حتی اگر هم شده باشد، این اکنون به طور . است یا خیر



 

٢٥ 
این گفته، خواهان رویکردي . رسمی تأیید شده است

  .نوین و متفاوت نسبت به مسأله اي کهنه است

تحت تأثیر مثبت نیروي محرکه اي که کنگرة شما، و به 

ده ام به حجم خصوص برگزاري آن ایجاد کرد، وادار ش

عظیمی از مطالب منتشر شده اي نگاه کنم که به طور 

معمول فرصت بازنگري آن ها را نداشته ام، به خصوص 

که در آن ) خدابی(» بزبوژنیک«نشریۀ فکاهی 

کاریکاتورهاي زیاد و اغلب بسیار تأثیرگذار از برخی از 

بهترین کاریکاتوریست هاي ما وجود دارد؛ مجله اي که 

نقش مثبتی براي ایفا در محافل خاص و اساساً  به یقین

شهري دارد، اما با این وجود به زحمت مسیر درست را 

. پرستی دنبال می کنددر مبارزه علیه خرافات و موهوم

در بین صفحات شماره به شمارة آن می توان یک دوئل 

خستگی ناپذیر را با یهوه، مسیح و اهللا یافت، جنگی تن 

» دیمیتري مور«توریست با استعداد، به تن میان کاریکا

اما . البته ما تمام و کمال در جبهۀ مور هستیم. و خدا

اگر قرار بود این کل چیزي باشد که انجام می دهیم، یا 

اگر قرار بود این وظیفۀ اصلی ما باشد، در آن صورت 

متأسفانه این دوئل به مسابقه اي با نتیجۀ مساوي ختم 

  ...خواهد شد

ین کامالً روشن و بدون مناقشه است که در به هر رو، ا

حال حاضر ما نمی توانیم به طور مستقیم و سرراست 

ما . این براي ما کافی نخواهد بود. علیه خدا بجنگیم

ماتریالیسم را جایگزین عرفان می کنیم،  پیش از هر 

چیز تجربۀ جمعی توده ها را وسیع تر می کنیم، نفوذ 

می بریم، افق دانش اثباتی  فعال آن را در جامعه باالتر

آن را گسترش می دهیم، و بر این مبنا، ضرباتی به 

وارد می ) در هر جا که الزم باشد(تعصبات مذهبی 

  .آوریم

مسألۀ مذهب، اهمیتی عظیم و بیشترین آمیختگی را با 

مارکس در . کار فرهنگی و ساخت سوسیالیسم دارد

ر نقد مذهب، اساس هر نقد دیگ«: جوانی خود گفت

به چه معنا؟ به این معنی که مذهب نوعی . »است

این خیال دو . شناخت موهوم و خیالی از عالم است

ضعف انسان در مقابل طبیعت و ناسازگاري : منشأ دارد

مناسبات اجتماعی؛ ترس از طبیعت یا بی توجهی به 

آن، ناتوانی در تحلیل مناسبات اجتماعی یا نادیده 

آن داشت تا با آفرینش  پنداشتن آن ها، انسان را بر

تصاویر خیالی سعی کند نیازهایش را در جامعه بر آورده 

و آن ها را وقف این حقیقت موهوم کند و در پیشگاه 

ریشۀ این آفرینش در نیاز . آفریده هاي خویش، زانو بزند

که در  - عملی انسان براي یافتن سمت و سوي خویش

 .ه استنهفت - عوض از شرایط تنازع بقا ناشی می شود

مذهب، سازشی هدفدار با محیط پیرامون جهت 

در این سازش، . رویارویی موفقیت آمیز با تنازع بقا است

ولی این تماماً با . قوانین سودمند و مناسبی وجود دارند

افسانه ها، اوهام، خیاالت و دانش غیر واقعی آمیخته 

درست به همان شکل که توسعۀ فرهنگ، انباشت . است

ش و مهارت است، نقد مذهب نیز اساس هر و ذخیرة دان

جهت هموار کردن راه براي شناخت . نقد دیگر است

صحیح و حقیقی، الزم است که شناخت ساختگی و 

هرچند این تنها زمانی صحیح . خیالی را از میان برد

از لحاظ . است که مسأله را در کلیت آن در نظر بگیریم

تکامل کل  تاریخی، نه فقط در موارد منفرد، که در

طبقات، شناخت حقیقی در اشکال و تناسبات مختلف 



 

٢٦ 
مبارزه علیه مذهب و . با تعصبات مذهبی آمیخته است

تمام اشکال افسانه پردازي و موهومات معموالً زمانی 

موفقیت آمیز است که ایدئولوژي مذهبی با نیازهاي یک 

طبقۀ مشخص در یک محیط اجتماعی جدید در تناقض 

دیگر، وقتی انباشت دانش و نیاز به به بیان . باشد

شناخت، در چارچوب حقایق غیر واقعی مذهب منطبق 

نشود، یک ضربۀ تیغ انتقاد کافی است تا پوستۀ مذهب 

  .را فرو اندازد

موفقیت فشار ضد مذهبی اي که طی چند سال گذشته 

اعمال کرده ایم، با این حقیقت توضیح داده می شود که 

گر، کسانی که وارد مدرسۀ اقشار پیشروي طبقۀ کار

انقالب شدند، یعنی رویکردي فعال نسبت به حکومت و 

نهادهاي اجتماعی به دست آوردند، به سادگی پوستۀ 

تعصبات مذهبی را که خود به طور کامل با تغییر و 

اما . تحوالت پیشین تضعیف شده بود، فروریخته اند

وضعیت زمانی به طور قابل مالحظه فرق می کند که 

تر لیغات ضد مذهبی نفوذ خود را به الیه هاي کمتب

فعال جمعیت، در نه فقط روستاها که همین طور 

دانش و شناخت واقعی که آن ها . شهرها، گسترش دهد

به دست آورده اند، بسیار محدود و شکسته بسته است، 

به طوري که می تواند شانه به شانۀ تعصبات مذهبی 

- ین تعصبات، وقتی تکیهنقد عریان ا. وجود داشته باشد

گاهی در تجربۀ فردي و جمعی نداشته باشد، هیچ 

بنابراین الزم است که از زاویه اي . نتیجه اي دربر ندارد

دیگر نزدیک شد و دامنۀ تجربۀ اجتماعی و دانش واقعی 

 .را بسط داد

سالن هاي . وسایل رسیدن به این هدف، متفاوت اند

کن است به غذاخوري عمومی و شیرخوارگاه ها مم

آگاهی زن خانه دار یک انگیزة انقالبی بدهند و فرایند 

روش . گسست از مذهب را به غایت در او تسریع کنند

هاي سمپاشی هوایی براي نابود کردن آفات نباتی 

. ممکن است چنین نقشی را در مورد دهقان ایفا کند

همین که کارگر مرد و زن در انجمن ها شرکت می 

که آن ها را به بیرون از قفس تنگ  انجمن هایی - کنند

چراغ قرینه و  قاب تصویر مسیحبا آن  ،و کوچک خانواده

یکی از راه ها براي رهایی از  - راهنمایی می کنند اش،

این . تعصبات مذهبی را باز می کنند و غیره و غیره

انجمن ها می توانند و باید به دقت توان مقاوت تعصبات 

غیر مستقیمی براي غلبه  مذهبی را بسنجند و راه هاي

. بر این تعصبات با گسترش تجربه و شناخت پیدا کنند

بنابراین در مبارزة ضد مذهبی، گاهی دوره هاي حملۀ 

رو در رو و مستقیم جاي خود را دوره هایی از 

می دهد  ]غیر مستقیم[زدن و مانورهاي محاصرات، نقب

ایم، در کل، ما هم اکنون به چنین دوره اي وارد شده . 

اما این بدان معنا نیست که در آینده هیچ حمله اي 

 .نخواهیم کرد، فقط الزم است که براي آن آماده شد

حملۀ ما بر مذهب درست بوده است یا نادرست؟ درست 

چه کسانی را . آیا نتایجی به بار آورده است؟ بلی. بوده

به سمت ما سوق داده است؟ آنانی را که بنا به تجربۀ 

ده شده اند تا خود را کامالً از تعصبات پیشین، آما

عالوه بر این، هنوز کسانی هستند که . مذهبی رها کنند

حتی تجربۀ بزرگ انقالبی اکتبر آن ها را از قید مذهب 

در این جا، روش هاي رسمی نقد، هجو، . نرهانیده است

کاریکاتور ضد مذهبی و نظایر آن، کارآیی بسیار کمی 

تر شود، ممکن است نتیجۀ دارند؛ و اگر فشار، قوي

  .وارونه به دست آید



 

٢٧ 
خدا می داند، این صخره  - کسی باید صخره را حفر کند

دینامیت ها را در آن کار  - !به اندازة کافی سخت است

و بعد از مدتی ... بگذارد، فتیله را روشن کند و عقب برود

انفجاري جدید و ریزش جدید خواهد بود، یعنی الیه اي 

قطعنامۀ ... تودة وسیع جدا خواهد شددیگر مردم از 

کنگرة حزب، به ما می گوید که در این حوزه، ما باید 

مدت تر نقب زدن فعالً از انفجار و حمله، به کار طوالنی

وارد شویم، آن هم پیش از هر چیز با ترویج علوم 

  .طبیعی

براي این که نشان دهم چگونه یک حملۀ رو در رو و 

اهی نتیجه اي تماماً بدون آمادگی می تواند گ

غیرمنتظره داشته باشد، مثال بسیاري جالبی را نقل می 

کنم که مربوط به همین اواخر است و تنها از زبان رفقا 

این . شنیده ام، چون متأسفانه در مطبوعات نیامده است

همان . تجربه مربوط به حزب کمونیست نروژ می شود

این  1923طور که احتماالً به یاد می آورید، در سال 

» ترانمائل«حزب به یک اکثریت اپورتونیست به رهبري 

و یک اقلیت انقالبی وفادار به انترناسیونال کمونیست 

از رفیقی که در نروژ زندگی می کرد . منشعب شد

توانست اکثریت را به » ترانمائل«پرسیدم که چگونه 

یکی از دالیل او، شخصیت . البته تنها موقتاً -دست آورد

همان طور که می دانید . گیران نروژي بوداهیمذهبی م

گیري تجاري سطح تکنولوژي بسیار پایینی دارد و ماهی

همین بنیانی است براي . کامالً به طبیعت وابسته است

گیران نروژ، آن تعصبات و خرافات؛ و مذهب براي ماهی

گونه که این رفیق به شوخی برایم گفت، چیزي مثل 

  .یک جلیقۀ محافظ است

اسکاندیناوي هم افرادي از طیف روشنفکران و  در

آن ها . آکادمسین ها بودند که با مذهب الس می زدند

رحم مارکسیسم قرار به حق زیر ضرب تازیانۀ بی

اپورتونیست هاي نروژ با مهارت از این سود . گرفتند

گیران را در برابر انترناسیونال کمونیست بردند تا ماهی

گیر انقالبی، با همدردي ماهی بنابراین یک. قرار دهند

عمیق براي اتحاد شوروي، مدافع انترناسیونال 

نهایتاً موضوع «: کمونیست، صادقانه به خود می گفت

این است؛ یا باید براي انترناسیونال کمونیست باشم و 

بدون خدا بروم ماهی بگیرم، یا باید با قلبی اندوهگین از 

ان نشان می این داست. و جدا هم شد. »آن جدا شوم

دهد که چه طور مذهب می تواند گاهی با لبۀ تیز و 

  .برنده حتی وارد سیاست پرولتري هم بشود

تر در مورد دهقانان ما هم صدق البته این به مراتب بیش

می کند که طبیعت مذهبی سنتی آن ها پیوندي 

ما تنها با . ماندة ما داردنزدیک با شرایط کشاورزي عقب

براي کشاورزي دهقانی خواهیم  آوردن برق و شیمی

. توانست بر تعصبات مذهبیِ عمیقاً ریشه دار غلبه کنیم

این البته بدان معنا نیست که ما نباید از هر بهبود 

تکنیکی و هر لحظۀ مناسب اجتماعی به طور کلی براي 

تبلیغات ضد مذهبی، براي دست یافتن به یک تَرَك 

یر، همۀ این خ. جزئی در آگاهی مذهبی استفاده کنیم

چون قبل الزامی است، اما ما باید یک چشم انداز ها هم

 . عمومی صحیح داشته باشیم

با صرفاً بستن کلیسا ها، آن چنان که در برخی نقاط 

انجام شده، و یا با سایر افراط و تفریط هاي حکومتی، نه 

تنها قادر نخواهیم بود به هیچ موفقیت قطعی دست 
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تر بازگشتن مذهب ا براي قويیابیم، که بالعکس راه ر

  .هموار می کنیم

درست است که نقد مذهب، بنیان هر نقد دیگر است، 

رسانی به این هم درست است که در عصر ما، برق

مایلم در . کشاورزي بنیان انحالل خرافات دهقانان است

رسانی براي کشاورزي، عباراتی ارتباط با اهمیت  برق

تا چندي پیش ناشناخته  عالی را از انگلس نقل کنم که

  .بود

اخیراً رفیق ریازانف مکاتبات انگلس با برنشتاین و 

نامه . کائوتسکی را براي نخستین بار ارائه کرده است

جذابیت انگلس پیر . هایی که فوق العاده جالب هستند

تري از او تر و بیشمضاعف است، هرچه مطالب بیش

به  عمومی می شود، شخصیت او هم بیش از پیش هم

من . لحاظ ایدئولوژیک و هم شخصی آشکارتر می گردد

رسانی و غلبه بر نقل قولی را که مستقیماً به مسألۀ برق

  .شکاف میان شهر و روستا می شود، ذکر خواهم کرد

. به برنشتاین نوشت 1883این نامه را انگلس در سال 

، مهندس فرانسوي، 1882به یاد می آورید که در سال 

را براي انتقال انرژي برق از طریق سیم روشی » دوپره«

 - و اگر اشتباه نکنم، در نمایشگاهی در مونیخ. پیدا کرد

انتقال انرژي برق به   - یا به هر حال جایی در آلمان

میزان یک یا دو اسب بخار را براي پنجاه کیلومتر 

این، تأثیر عظیمی بر انگلس داشت که . نمایش داد

ر حوزة علوم طبیعی و شدیداً نسبت به هر اختراعی د

  :او به برنشتاین نوشت. غیره، عالقه مند بود

صنعت را از هر محدودیت ... جدیدترین اختراع دوپره«

محلی آزاد می کند، استفاده از حتی دورترین توربین 

و حتی اگر در آغاز تنها در . آب را ممکن می سازد

شهرها استفاده شود، نهایتاً باید به نیرومندترین اهرم 

  .»براي الغاي تضاد میان شهر و روستا تبدیل گردد

این مکاتبه . والدیمیر ایلیچ از این خطوط آگاهی نداشت

این نامه در آلمان و در . تنها اخیراً آشکار شده است

میان اموال برنشتاین مخفی شده بود، تا آن که رفیق 

نمی دانم آیا . ریازانوف توانست به آن دست پیدا کند

جه می شوید که لنین با چه توجه دقیق و شما رفقا متو

چه عالقۀ نیرومندي عادت داشت که در آثار استادان و 

پپیشنیان خود، مارکس و انگلس، غوطه بخورد، و گواه 

جدیدي بر فراست و درك آن ها، جامعیت تفکر و 

تردید . توانایی آن ها به بینش جلوتر از زمان خود، بیابد

که در آن  -قول را دیده بودندارم که اگر لنین این نقل 

انگلس، روز بعد از ارائۀ یک روش، آن هم اساساً به شکل 

آزمایشگاهی، براي انتقال انرژي برق به مسافت هاي 

طوالنی، به آیندة صنعت نگاه می کند، روستا را می 

بیند و می گوید که این اختراع جدید نیرومندترین اهرم 

آن را به اصل  - استبراي الغاي تضاد میان شهر و روستا 

وقتی این نقل . مفروض تفکر حزب ما تبدیل می کرد

او (قول را می خوانید، تو گویی انگلس پیر از قعر دریا 

به درخواست خود سوزانده شد و خاکسترش به دریا 

  .گفتگو می کند» میدان سرخ«با لنین در ) ریخته شد

در . فرایند محو مذهب، فرایندي دیالکتیکی است! رفقا

ین فرایند، دوره هایی با ضرب آهنگ هاي مختلف ا

وجود دارد که شرایط عمومی فرهنگی آن ها را تعیین 

تمام انجمن هاي ما باید چشم و گوش هاي ما  .می کند

آن ها همواره باید به حزب کمک کنند که راه . باشند
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خود در این وظیفه بیابد، لحظۀ درست را دریابد یا با 

 .آهنگ صحیحی حرکت کند

الغاي کامل مذهب فقط زمانی محقق خواهد شد که 

یک نظام سوسیالیستی کامالً پیشرفته وجود داشته 

باشد، یعنی تکنولوژي اي که انسان را از هر گونه 

این امر . وابستگی خفت بار به طبیعت آزاد می سازد

تنها تحت مناسبات اجتماعی عاري از هر گونه عرفان، 

ر را سرکوب نمی کند، مناسباتی کامالً شفاف که بش

مذهب، ترجمان بی نظمی طبیعت . یابی استقابل دست

و بی نظمی مناسبات اجتماعی به زبان تصاویر خیالی 

فقط نابودي بی نظمی هاي زمینی می تواند به . است

یک . بازتاب مذهبی اش براي همیشه پایان دهد

راهنماي برنامه ریزي شده، آگاهانه و عقالیی براي 

ماعی، در تمامی جوانب خود، هر گونه عرفان زندگی اجت

الهی و شرارت شیطانی را براي همیشه محو خواهد 

 .ساخت

  

  

  

 

 

 

  

  

بیانیۀ تروتسکی پیرامون افشاي معاهدات 

  محرمانه

بالفاصله پس از پیروزي انقالب اکتبر : مقدمۀ مترجم

دولت  ، نخستین موضع1917نوامبر  8روسیه، در تاریخ 

فرمان «یاست خارجی، در قالب انقالبی در قبال س

 - مصوب دومین کنگرة شوراهاي سراسر روسیه - »صلح

این فرمان خواهان اتمام کشتار جنگ جهانی . اعالم شد

بود؛ مضاف بر » صلح عادالنه و دمکراتیک«اول بر پایۀ 

این، لغو معاهدات سرّي موجود را اعالم داشت و تعهد 

کار در نزد کامالً آش«نمود که تمامی معاهدات آتی 

انتشار . به مذاکره گذاشته خواهد شد» جهانیان

معاهدات رژیم تزاري و دولت هاي روسیه، فرانسه و 

غیره، از توطئه هاي آنان براي تقسیم غنایم جنگی 

انتشار اسناد مربوط به . میان خود پرده برداشت

در قالب مکاتبات دیپلماتیک و (معاهدات دوران جنگ 

در روزنامۀ ) شده میان دولت ها تلگرام هاي کد گذاري

آغاز شد و همچنین  1917نوامبر  23ایزوستیا، به تاریخ 

، به شکل جزواتی به 1918تا فوریۀ  1917بین دسامبر 

انتشار این اسناد در روزنامۀ بریتانیایی . چاپ رسید

، 1917دسامبر  12به تاریخ » منچستر گاردین«

. راه انداختهیاهویی در آن کشور و ایاالت متحده به 

اقدامات دولت بلشویکی با حس همدردي و همدلی 

متن زیر . عظیم کارگران آلمان و سراسر اروپا مواجه شد

بیانیۀ تروتسکی، به عنوان کمیسریاي خلق براي امور 

خارجه در آن دوره، براي اتمام دیپلماسی پنهانی و 

  آرمان پویان .محرمانه است

  انهبیانیۀ تروتسکی پیرامون انتشار معاهدات محرم
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با انتشار اسناد دیپلماتیک محرمانه از آرشیو سیاست 

خارجۀ تزاریسم و همچنین آرشیو دولت هاي ائتالفی 

بورژواییِ هفت ماه نخست انقالب، ما به وعده اي جامۀ 

عمل می پوشانیم که وقتی حزب ما درگیر مبارزه بود، 

ابزار  دیپلماسی پنهانی،. به انجام آن تعهد نموده بود

ضروري اقلیتی مالک است؛ اقلیتی که ناگزیر است تا به 

منظور فریفتن اکثریت، این ابزار را به نفع خود به کار 

امپریالیسم با نقشه هاي سیاه اش براي پیروزي، و . گیرد

با اتحادها و معامالت غارتگرانۀ خود، نظام دیپلماسی 

  .پنهان و محرمانه را به منتهی درجۀ خود رسانید

مبارزه علیه امپریالیسم، که درحال نابود و تباه کردن 

مردمان اروپا است، هم زمان مبارزه اي علیه دیپلماسی 

دیپلماسی اي که به اندازة . سرمایه داري نیز هست

مردم . کافی دلیلی براي ترس از توجه افکار عمومی دارد

روسیه، و مردمان اروپا و سراسر جهان، می باید از 

ون اسنادي که به وسیلۀ صاحبان سرمایۀ حقایق پیرام

مالی و صنعتی، به طور پنهانی و سرّي و از طریق 

پارلمان و دیپلمات ها جعل و ساخته شده  ]نمایندگان[

مردمان اروپا بهاي حق دسترسی به . است، آگاه شوند

حقایق را با فداکاري هاي بی شمار و ویرانی هاي 

  .اقتصادي در جهان پرداخت کرده اند

غو دیپلماسی محرمانه و پنهانی، نخستین و مهم ترین ل

شرط یک سیاست خارجی صادقانه، مردمی و واقعاً 

دولت شوروي، وظیفۀ خود می داند که . دمکراتیک است

دقیقاً به همین . چنین سیاسی را در عمل محقق سازد

خاطر است که ما، ضمن پیشنهاد صلح موقت میان 

هم زمان این مردم متخاصم و دولت هاي آنان، 

که  ]اسنادي[معاهدات و قراردادها را افشا می کنیم؛ 

التزام به حفظ آن، دیگر براي کارگران، سربازان و 

دهقانانی که قدرت را به دست گرفته اند، منتفی شده 

سیاستمداران و ژورنالیست هاي بورژواي آلمان و . است

مجارستان، احتماالً تالش می کنند تا - امپراتوري اتریش

از اسنادي که براي نشان دادن دیپلماسی امپراتوري 

هاي اروپاي مرکزي منتشر گردیده است، تا حد ممکن 

اما چنین تالش هایی، به دو . به نفع خود استفاده کنند

دلیل محکوم به شکستی رقت بار خواهد بود؛ نخست آن 

که ما قصد داریم تا سریعاً اسناد محرمانه اي را که 

اسی امپراتوري هاي اروپاي مرکزي صریحاً با دیپلم

ارتباط دارند، در نزد محکمۀ افکار عمومی افشا و منتشر 

مورد دوم، و مهم تر، آن که روش هاي دیپلماسی . کنیم

پنهانی همان قدر جهانی است که چپاول هاي 

وقتی پرولتاریاي آلمان به مسیر انقالب . امپریالیستی

دان خود دست قدم بگذارد، به اسناد سرّي از دولتمر

خواهد یافت که از نظر درجۀ اهمیت، ذره اي پایین تر 

  .از آن چه ما قصد انتشارش را داریم، نخواهد بود

دولت کارگران و دهقانان، هم دیپلماسی پنهانی و هم 

ما . دسایس، اسرار و دروغ هاي آن ها را فسخ می کند

برنامۀ ما، بیانگر . چیزي براي پنهان کردن نداریم

هاي شورانگیز میلیون ها نفر از کارگران،  خواسته

ما می خواهیم تا حتی . سربازان و دهقانان است

با افشاي . االمکان، حاکمیت سرمایه واژگون گردد

عملکرد طبقات حاکمه در نزد تمامی مردم جهان، ما 

پیامی را به کارگران می رسانیم که بنیان تغییرناپذیر 

پرولتاریاي « :سیاست خارجۀ ما را تشکیل می دهد

  »!سراسر جهان، متحد شوید
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  سخنرانی به افتخار انترناسیونال کمونیست

 لئون تروتسکی

  

  1922نوامبر  7

  آرام نوبخت: برگردان

رفقاي هیئت نمایندگان اعزامی به کنگرة جهانی؛ مردان 

و زنان کارگر مسکو؛ سربازان ارتش سرخ، ملوانان سرخ، 

  !فرماندهان و کمیسرها

ت دیوارهاي مسکوي سرخ، ما به مهمان باري دیگر پش

هاي گرامی خود، نمایندگان منتخب و برگزیدة طبقۀ 

اکنون پنج سال از باز . کارگر جهان، درود می گوییم

شدن دروازه هاي مسکو به سوي هیئت هاي نمایندگان 

پنج . پنج سال مبارزه. انقالب پرولتري جهانی می گذرد

زه براي حق وجود پنج سال مبار. سال مشقت و فداکاري

پنج . خود به عنوان یک حکومت کارگران و دهقانان

سال یورش، ضربه و خیانت از سوي دشمن؛ پنج سال 

و حتی امروز، در . پشتیبانی برادرانه از سوي دوستان

پنجمین سالگرد شوروي، ما تنها با یک قدرت اصلی 

تا به امروز . آلمان شکست خورده: روابطی عادي داریم

اما تاریخ ما را به . ه رسمیت شناخته نشده ایمهمچنان ب

خانوادة طبقۀ کارگر جهانی با شور و . رسمیت شناخته

امروز . اشتیاق ما را پذیرفته و به فرزندي گرفته است

این طبقه درودهاي تحسین آمیز خود را که با 

زنجیرهاي همبستگی به طور کامل چفت و بست شده 

  .است، به ما می فرستد

در میان صفوف شما، می توانیم به اطمینان با تحقیق 

به روزنامه نگاران، سیاستمداران و تمامی نمایندگان 

امروز با چشان آزمودة خود نگاهی : اردوگاه دیگر بگوییم

ببینید که آیا حتی شکافی . به مسکوي سرخ بیاندازید

بین قدرت شورایی، ارتش سرخ و توده هاي زحمتکش 

نمان مایلند به اندازة هست؟ همان شکافی که دشمنا

  .یک خلیج و دره، بزرگ کنند

پس از پنج سال مبارزه و رنج، حکومت شوروي و طبقۀ 

کارگر هرگز این گونه مانند امروز، در هماهنگی و توازن 

آقایان سیاستمدار اردوگاه دیگر، اگر حکومت . نبوده اند

هاي شما ذره اي در قدرت رژیم شوروي تردید دارند، 

فوف سلحشوران سرخ، کارگران و دهقانانی نگاهی به ص

  .بیاندازند که امروز در میدان راهپیمایی می کنند

اگر آقایان سرمایه دار امید دارند که سرمایه داري در 

آن ها . این کشور از نو متولد شود، ناامید خواهند شد

براي دیدن عصیان سرمایه داري در کشورمان، باید تا 

  .ددومین ظهور مسیح صبر کنن

امروز باید نمایندگانی را که از پنجاه کشور از اقصی 

. نقاط جهان به سوي ما آمده اند، خطاب قرار دهیم

نمایندگان زحمتکشان سراسر اروپا، امریکا، مردمان 

خاور، افریقا و استرالیا که همگی در این کنگره 

نمایندگی می شوند و چشمان آن، ارتش سرخ، به شما 
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به آن ها بگوییم و با جشن امروز  دوخته شده است، باید

خود نشان دهیم که ما صرفاً صبورانه و با اطمینان 

منتظر خاتمۀ مبارزه براي رهایی زحمتکشان نیستیم، ما 

ما سازماندهی خود را در . دست روي دست نگذاشته ایم

زمینۀ نظامی و غیرنظامی ارتقا داده ایم؛ ما به طور 

ۀ کارگر، نه تنها خستگی ناپذیري مسیر قلب هاي طبق

کارگران پیشرو که همین طور کارگرانی نادان، با آگاهی 

. ضعیف طبقاتی و لگدمال شده را پیش گرفته ایم

می دانیم : بایستی به برادران و مهمان هایمان بگوییم

که چه قدر مبارزه با اروپاي سرمایه داري که تا دندان 

 مسلح است دشوار است؛ می دانیم که شرایط شما در

این مبارزه چیست و آماده ایم که زیر پرچم سرخ خود 

مقاومت کنیم، از دژ جمهوري شورایی محافظت کنیم؛ و 

به خوبی می دانیم که سیاست شما صحیح است و به 

  .پیروزي خواهد انجامید

هنور ساعات دشوار زیادي براي طبقۀ کارگر روسیه در 

پیش روست؛ وظایف بسیاري است که هنوز از سوي 

ت شوروي حل ناشده باقی مانده است؛ اما ما در قدر

مبارزه به صلح براي مدت هاي مدیدي دست یافته ایم، 

و همۀ ما تا آخرین نفر آماده ایم که براي درگیر شدن 

تا  -در کار صلح آمیز، ملزومات جنگی را کنار بگذاریم

بتوانیم جراحات شدید به جاي مانده بر پیکر اقتصادي 

ما خواهان صلح . التیام ببخشیم جمهوري شورایی را

بودیم، و امید داریم که در طول همین ماه، در مسکو 

کنفرانسی متشکل از دولت هایی که علیه ما وارد جنگ 

. شده اند فراخوانده شود تا دربارة خلع سالح بحث کنیم

هرجایی که همکاري براي تضمین صلح نیاز باشد، 

ست بلند قدرت شوروي نخستین کسی خواهد بود که د

  .خواهد کرد

اگر پاسخی صادقانه و بی ریا از سوي کسانی که دعوت 

به صلح می کنیم دریافت داریم، همۀ ما تا آخرین نفر 

با شادمانی در قلب خود ارتش مان را به یک دوم، یک 

سوم یا حتی یک دهم اندازة کنونی اش تقلیل خواهیم 

ر می و در این میان بدون کنار گذاردن امید، صب. دارد

ما بدون آن که بگذاریم . کنیم که صلح متحقق شود

سالح از دستان کارگران و دهقانان بلغزد، صبر می 

  .کنیم

ما شاهد بوده ایم که بسیاري از حکومت ها و وزرا تا 

جایی پیش رفته اند که از عرش اعالي خود، قدرت 

شوروي را چیزي زودگذر به حساب آورند، چیزي که از 

. دفی به درون تاریخی افتاده استقلۀ یک موج تصا

چندي پیش در ژنو وقتی نمایندگان ما پیشنهاد ایجاد 

روابط صلح آمیز و کاهش تسلیحات را مطرح کردند، 

لوید جورج، نمایندة سرمایه داري انگلستان، با غرور 

بگذارید اول ببینیم شما چه نوع مسافرینی «: پاسخ داد

او مدت . »کنیمهستید، بعد شاید شما را سوار کشتی 

ها به همین شکل به ما نگاه می کرد، تا باألخره پایش 

  .به زمین گیرد کرد و خود به درون دریا افتاد

هنوز ساعات دشواري : به همین دلیل است که می گویم

پیش روي ماست؛ ابرها بیش از یک بار بر فراز سر طبقۀ 

کارگر جمع خواهد شد، اما می دانیم که وقتی زمانش 

دو روز پیش از . سد، این ابرها پراکنده خواهند شدفرابر

این جشن، مه تمام مسکو را سفید کرده بود، اما تقویم 

ما اکنون پرچم هاي . شوروي درست کار می کند

سرخی را می بینیم که این جا زیر یک آسمان آبی 



 

٣٣ 
حتی خورشید هم در . صاف به اهتزار درآمده اند

تبر رخ نشان داده تعطیلی پنجمین سالگرد انقالب اک

ما می دانیم که به زودي طلوع خورشید درخشانِ . است

برادري بشریت، کار صلح آمیز و فرهنگ برتر فراخواهد 

بینی است که ما الهامی نوین می با این پیش. رسید

ما پرچم خود را تسلیم نخواهیم کرد و جمهوري . گیریم

  .شوروي با اقتدار رشد خواهد کرد

نام تمامی شرکت کنندگان در تظاهرات  به نام آن و به

امروز، مایلم که به مهمان هاي خود با سرور یک دل و 

  !زنده باد. یک زبان و برادرانه تبریک بگویم

در پایان سخنرانی رفیق تروتسکی، فریاد هاي (

خوشحالی هم چنان میدان سرخ را به لرزه درآورد؛ 

و  فریادهایی که به آن صداي کلیۀ یگان هاي نظامی

  !)شمار تظاهرکنندگان پیوستصفوف بی
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 چشم اندازهاي انقالب

  

ت سیاسی احتمالی برآورد تروتسکی از تغییر و تحوال

در آتیه از سوي منتقدینی به چالش کشیده شد؛  اروپا

این منتقدین با این جمع بندي مخالفت داشتند که 

اوضاع کنونی به دوره اي از پیروزي پاسیفیسم و 

رفیق تروتسکی در طول پاسخ . رفرمیسم منجر می شود

  .خود اشارات زیر را به وضعیت داخل بریتانیا داشت

 
  1922دسامبر  23، کمونیست: منبع

  حزب کمونیست بریتانیاي کبیر: ناشر

  جهانگیر سخنور: مترجم

 

  چشم اندازهاي انقالب

  )1922دسامبر (لئون تروتسکی 

 - ائتالف محافظه کاران«در نتیجۀ انتخابات اخیر، سلطۀ 

 فضایی را براي یک حکومت سرتاسر محافظه» لیبرال ها

با این وجود از سوي دیگر آمار و . ایجاد کرده است کار

می گو قام آراء در همان انتخابات داستان دیگري را بازار
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٣٤ 
- کند و نشان می دهد که سیاست مداران بورژوا

براي یک  را رفرمیست انگلستان نقداً تدارك وسیعی

جهت گیري جدید در صورت رشد بیشتر تضادها و 

) که هر دو کامالً اجتناب ناپذیر هستند(مشکالت 

  .ندصورت داده ا

ي اخذ أیم میلیون رنر از پنج و محافظه کاران کم ت

، »لیبرال هاي مستقل«، همراه با »حزب کارگر«. کردند

بنابراین می . تقریباً هفت میلیون رأي به دست آوردند

رؤیاهاي  ،بینیم که رأي دهندگان در اکثریت خود

لیستی را به نفع توهمات یاعیاشانۀ پیروزي هاي امپر

  .دنحیف رفرمیسم و پاسیفیسم رها کرده ان

اتحادیۀ کنترل «عیت قابل توجه است که قاین یک وا

بازگشت  - یک سازمان پاسیفیست رادیکال -»دمکراتیک

  .کل کمیتۀ خود به پارلمان را تضمین کرد

که رژیم  وجود دارد جدي براي این فرض پایه ايآیا 

محافظه کار کنونی در انگلستان مستقیماً به دیکتاتوري 

  پرولتاریا می انجامد؟

برعکس، فکر می . ناتوان هستیم پایه ايیدن چنین از د

کنم که پیچیدگی هاي اقتصادي حل ناشدنی 

مستعمرانی و بین المللی امپراتوري کنونی بریتانیا، در 

حکم گندم براي آسیاب اپوزیسیون خرده بورژوایی، به 

  .بودخواهد  »حزب کارگر«ح الطنمایندگی به اص

انگلستان، بیش  همه چیز به نفع این فرض است که در

از هر کشور دیگري در جهان، طبقۀ کارگر پیش از 

دست یافتن به دیکتاتوري، مجبور خواهد بود از مرحلۀ 

رفمیست » حزب کارگر«یک حکومت کارگري در قالب 

و پاسیسفیت عبور کند که در انتخابات اخیر قریب به 

  .چهار و نیم میلیون رأي آورد

 ادعاي قطعیبراي این به زحمت می توان پایه و اساسی 

یافت که انقالب پرولتري در آلمان، پیش از آن که 

و بیرونی فرانسه منجر به جنایات  درونیپیچیدگی هاي 

  .، پیروز خواهد شدحکومتی و پارلمانی شود

چنین بحرانی به معناي انتخابات نوین خواهد بود، 

  .انتخابات نوین به پیروزي بلوك چپ خواهد انجامید

» حکومت محافظه کار«ضربۀ سنگینی به  ،وماین مور د

 »حزب کارگر«انگلستان از طریق افزایش اپوزیسیون 

می زند و احتماالً به یک بحران پارلمانی، به انتخابات 

، یا به تنهایی یا در »حزب کارگر«جدید و به پیروزي 

  .می انجامد ،»لیبرال هاي مستقل«تبانی با 

بین المللی در آلمان  ی بر موقعیتیین رویدادهانتأثیر چ

  چه خواهد بود؟

سوسیال دمکرات هاي آلمان بالفاصله از رویکرد شبه 

ند تا براي بازگشت واپوزیسیون خود خارج می ش

مناسبات صلح آمیز، طبیعی و غیره با دمکراسی هاي 

  .ارائه دهند» مردم«به  ، خدماتیبربزرگ غ

به این معنا بود که گفتم تغییر در سیاست داخلی 

رانسه و انگلستان، اگر پیش از پیروزي کمونیست ها ف

در آلمان رخ بدهد، تنها می تواند وقت تنفس کوتاه 

 »شایدمان«. دیگري به سوسیال دمکراسی آلمان بدهد

تنها  پیش درآمدي بر این دوباره به قدرت می رسد، اما 

چرا که کامالً روشن است . آخر انقالبی خواهد بود پردة

پاسیسفیست تحت  - م رفرمیسترژی و ضعف سستی



 

٣٥ 
شرایط کنونی اروپا، نه به چند سال، بلکه چند ماه یا 

  .عریان شدن نیاز خواهد داشتهفته براي 

این که قید استثناي خاصی براي قدرت هاي استعماري 

  .قائل شویم، خطاي محض است

انگلستان پیش از آغاز بورش نظامی به انقالب روسیه، 

فرستاد تا به موقع » منشبو«را به کمک » هندرسن«

  .انقالب روسیه را مهار کند

لستان در قبال هند گهمین روش از سوي بورژوازي ان

یعنی والی هاي لیبرال و بخشندة خود را که : دنبال شد

د، اعزام می شبا اسکادران هاي حامل بمب همراهی 

  .کرد

تردیدي نیست که تکامل جنبش انقالبی در مستعمرات، 

انگلستان به قدرت را تسریع » رگرحزب کا«دستیابی 

با وجود این حقیقت که به طور ممتد به  - می کند

  .مستعمرات سرمایه داري انگلستان خیانت کرد

به همین ترتیب تردیدي نیست که تکامل بیش تر 

جنبش انقالبی در مستعمرات، همراه با جنبش پرولتري 

ی خوت تاریبدر کشور مادر، آخرین میخ را به تا

خواهد » حزب کارگر«و سخنگوي آن یعنی  رفرمیسم

  .کوبید

http://www.marxists.org/archive/trotsk
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  مبارزه در راه گفتار فرهیختهمبارزه در راه گفتار فرهیخته

  لئون تروتسکیلئون تروتسکی

  ))19231923مه مه ((

  ننمراد شیریمراد شیری: : برگردانبرگردان

دفترهــــاي کــــارگري « 15در شــــمارة  :مقدمــــه

برنامـۀ عمـل   «، نوشته اي تحـت عنـوان   »سوسیالیستی

بـه  . چـاپ شـد  » هـاوار «به امضـاي  » صالح یا کارگران؟

دنبال اعتراضاتی از طرف چند تن از خواننـدگان نشـریه   

، از ایـن  »هـاوار «به چاپ کلمه اي مستهجن در نوشـتۀ  

بـی فرهنگـی در    فرصت استفاده کرده و بحث مبارزه بـا 

  .درون جنبش کارگري سوسیالیستی را باز می کنیم

، 6، شـمارة  »نظم کارگر«متن خالصۀ شدة مقالۀ زیر در 

ــت  ــد 1362اردیبهش ــاپ گردی ــرف داران . چ ــم «ط نظ

چند نامه در رابطه با ضـرورت بـاز کـردن بحـث     » کارگر

مسألۀ رایـج بـودن کلمـات و اصـطالحات مسـتهجن در      

، و حتی طبقـۀ کـارگر، از کـارگران    زبان روزمرة توده ها

ــد   ــرده بودن ــت ک ــوادار دریاف ــیاري از  . ه ــفانه بس متأس

هـایی کـه در آن مقطـع در درون جنـبش     »کمونیست«

کارگري فعال بودند، یا به این مسأله بی اعتنا بودند و یـا  

  .حتی مشتاق باز تولید این نحوة صحبت بودند

خصیت استفاده از واژه هاي رکیک، نه فقط مانع رشد ش

و فرهنگ کارگران است، بلکه مانع عمده اي بـر سـر راه   

تحول مبارزة طبقاتی است، و به ایـن دلیـل ایـن بحـث     

در وهلـۀ اول، کلمـات   . اهمیتی ملموس پیـدا مـی کنـد   

زشت، عمالً دیواري نفوذ ناپذیر بین مردان و زنان ایجـاد  

کرده است، که مانع مهمی بر سر راه اتحـاد پرولتاریـا، و   

یاســی و تشــکیالتی زنــان کــارگر در کارخانــه تحــول س
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٣٦ 
در وهلۀ دوم، کلمات زشت، آگاهانه یا ناآگاهانـه،  . هاست

به معناي تحقیر شخصیت یک دیگر، و عمـالً نافـذ هـم    

روي هم رفته ایـن نتیجـه   . بستگی آهنین طبقاتی است

اي جز تضـعیف روحیـۀ مبـارزه ي جمعـی نمـی توانـد       

ة طاقـت فرسـایی   داشته باشد، و به همـین دلیـل مبـارز   

  .علیه استفادة این واژه ها باید صورت گیرد

جا براي اولین بار متن کامـل ایـن مقالـه را کـه      در این

و در (نگاشـته شـد    1923مـه   15توسط تروتسـکی در  

ــراودا« ــد  16» پ ــه چــاپ گردی ــیم ) م ــی کن . منتشــر م

امیدواریم که سهمی براي پیش برد این بحـث، کـه بـی    

عـۀ بـی طبقـه ادامـه خواهـد      شک تا فـرا رسـیدن  جام  

  .داشت، ایفا کند

***  

  مبارزه در راه گفتار فرهیختهمبارزه در راه گفتار فرهیخته

اخیراً در یکی از روزنامه هایمان خواندم کـه در یکـی از   

کمـون  «مجامع عمومی کارگران کارخانۀ کفـش سـازي   

، قطــع نامــه اي مبنــی بــر خــودداري افــراد از »پــاریس

فحاشی، و جریمه کردن کسانی که حرف هـاي ناسـزا و   

  .غیره می گویند گذرانده شده است

در اوضاع پر تالطم کنونی این یک حادثۀ کوچک اسـت،  

ولـی اهمیـت ایـن ابتکـار     . ولی حادثـه اي بسـیار گویـا   

کارخانۀ کفش سازي، بستگی به این دارد که چه عکـس  

  .العملی در داخل طبقۀ کارگر بر می انگیزد

دشنام زدن و فحاشی، میـراث دوران بردگـی و حقـارت    

دورانی که ارزشی براي شخصیت انسـان هـا قائـل    . ستا

بـه طـور   . شخصیت خـود و شخصـیت دیگـران    -نبودند

. اخص این در مورد فحاشی در روسیه صـدق مـی کنـد   

ــانمان و    ــان شناس ــانمان، زب ــت دارم از واژه شناس دوس

متخصصین فولکلورمان بشنوم که آیا زبان دیگـري هـم   

، حقـارت  هست که در آن دشنام هایی این طـور زشـت  

تا آن جایی که خـود  . آمیز و بی ادبانه وجود داشته باشد

می دانم، هیچ چیز، یا تقریباً هیچ چیز، مانند آن خـارج  

اعمـاق  «فحاشـی در روسـیه، در   . از روسیه وجود نـدارد 

نتیجۀ یأس، تلخ کامی، و مهم تر از  همه » پایین جامعه

گـر  از سـوي دی . بردگی بدون امید و بدون راه فـرار بـود  

ــوي   ــاال، فحــش هــایی کــه از گل فحاشــی در طبقــات ب

اشرافیت و مقامات بیرون می آمـد، محصـول حاکمیـت    

گفته . طبقاتی، غرور برده دار، و قدرت خدشه ناپذیر بود

می شود که ضرب المثل ها، فهم و شعور توده هـا را در  

ضرب المثل هاي روسی ذهنیت نادان  -خود می گنجاند

رده صفتی آنان را هـم نشـان مـی    و خرافاتی توده ها و ب

فحش به یقـه  «یک ضرب المثل روسی می گوید . دهند

این ضرب المثل نشان می دهد چگونه . »که نمی چسبد

مردم ما، نه فقط بردگی را پذیرفته اند، بلکه بـه حقـارت   

        -دو جریان دشنام دهـی در روسـیه  . آن تسلیم شده اند

ــ  یس، و گــردن دشــنام دهــی اربــاب، عــالی رتبگــان، پل

کلفتان، و دشـنام دهـی  تـودة گرسـنه، نومیـد، و زجـر       

تمام زندگی ما را با این شکل نـازل  واژه هـاي    -کشیده

این میراثی اسـت کـه از   . توهین آمیز آغشته کرده است

  .گذشته به انقالب رسیده است

ولی انقـالب، در وهلـۀ نخسـت بیـدار شـدن شخصـیت       

قرار بود شخصیت  توده هایی که -انسانی در توده هاست

علی رغم بعضـی مـوارد از بـی رحمـی و     . نداشته باشند

سخت گیري خونین در روش ها، انقالب در وهلـۀ اول و  

مهم تر از همه چیز، برخاستن بشریت و حرکت به جلـو  

انقالب با محترم شمردن ارزش هر فرد و افـزایش  . است



 

٣٧ 
پیگیر اهمیت براي ضعیف ترین افراد جامعـه، مشـخص   

یک انقالب لیاقت اسمش را ندارد، اگر با تمـام   .می شود

زنـانی   -قوا، توانایی و منابعی که در اختیار دارد، به زنان

کمـک   -که در گذشته دچار بردگی دو یا سه برابر بودند

. نکند که در راه ترقی فردي و اجتمـاعی حرکـت کننـد   

یک انقالب، لیاقت اسمش را ندارد، اگر بیشـترین توجـه   

نسـل آینـده اي کـه انقـالب      -ودکان نکندممکن را به ک

و چگونـه مـی تـوان روز بـه     . براي آنان صورت می گیرد

روز، حتی اگر شده کم کم، زنـدگانی جدیـد مبتنـی بـر     

اعتماد به نفس، و برابري واقعی زنان بـه   -احترام متقابل

عنوان کارگران همکار، و تربیت مـؤثر و عـالی کودکـان،    

ط مـا ایـن طـور لبریـز از     ایجاد کرد، در صورتی که محی

صداي گوش خراش غـرش، فـش فـش، آواز، و پـژواك،     

حرف هاي زشت، فحش و دشنام، بـرده و اربـاب باشـد؟    

فحاشی اي که هیچ کس را معـاف نمـی دارد و در هـیچ    

یـک  » ناسـزا گفـتن  «مبارزه بـا  . مرزي متوقف نمی شود

شرط حیات فرهنگ معنوي جامعه است، همان طور که 

ات، حشرات و انگل هاي موذي، شرط ایجاد پیکار با کثاف

  .بهداشت جسمانی است

ریشه کن کردن کامل حـرف هـا و کلمـات زشـت، کـار      

چرا که گفتـار بـی مالحظـه ریشـه هـاي      . آسانی نیست

عمیق روانـی دارد، و محصـول محـیط هـاي اجتمـاعی      

مـا بـی شـک از ابتکـار     . واپس مانده و بی فرهنگ است

و قبـل  . ستقبال می کنیمکارگران کارخانۀ کفش سازي ا

از هر چیـز بـراي تـرویج کننـدگان ایـن جنـبش نـوین        

عادت هاي روانـی اي  . فرهنگی پشت کار آرزو می کنیم

که نسل به نسل منتقل می شوند و تمام جـو زنـدگی را   

و از سـوي  . خیلی سرسخت و سمج هستند. پر می کنند

دیگر، همان طور که بارها برایمان در روسیه اتفـاق مـی   

فتد، ما یک هجوم تند به جلو می آوریم، نیروهایمـان را  ا

تحت فشار می آوریم، و بعد می گذاریم که کارها ماننـد  

  .روش سابق در جا بزند

مخصوصاً آنان کـه در صـفوف    -امیدواریم که زنان کارگر

کمون «از ابتکار کارگران کارخانۀ  -کمونیست ها هستند

ک قاعـدة کلـی   ایـن یـ  . فعاالنه پشتیبانی کنند» پاریس

که مردانـی کـه حـرف     -که البته استثنا هم دارد -است

هاي ناسزا به کار می برند، به دیدة اسـتهزا و تحقیـر بـه    

. زنان می نگرند، و هیچ توجهی هم بـه کودکـان ندارنـد   

این فقط به توده هاي محـروم از فرهنـگ مربـوط نمـی     

شود، بلکه در مورد عناصر پیش رفته و حتی در مورد به 

طالح مسئولین نظام اجتماعی حاضر نیز کامالً صـدق  اص

این غیرقابل انکار است که اشکال تکلم قدیمی . می کند

و پیشا انقالبی هنـوز، شـش سـال پـس از اکتبـر مـورد       

متـداول  » بـاال «استفاده قرار دارنـد، و در بـین مقامـات    

وقتی که مقامات ما از شـهرها دور هسـتند، بـه    . هستند

ن به نحوي استفاده از گفتار سخت خصوص از مسکو، آنا

از . و شدید را به عنوان وظیفۀ خـود حسـاب مـی کننـد    

قرار معلوم آنان فکر می کنند که این روشی است بـراي  

زندگی ما در روسـیه  . تماس گیري نزدیک تر با دهقانان

در اقتصاد  -شامل ناموزونی هاي بسیار برجسته اي است

کشور، نزدیـک بـه    در خود مرکز. همانند همه چیز دیگر

مسکو، کیلومترها مرداب و راه هاي غیرقابل عبور وجـود  

و نزدیک به آن هـا ممکـن اسـت کارخانـه اي از      -دارند

لحاظ تجهیزات تکنیکی پیش رفته که مورد تمجید یک 

. مهندس اروپایی یا آمریکایی باشـد، قـرار گرفتـه باشـد    

 .ناموزونی هاي مشابهی در زندگی ملی مـا نیـز بسـیارند   

در کنار نزول خوار غارت گر و ظالم مانند زمـان قبـل از   

انقالب، که به نحوي از انحا هنوز خود را نگـاه داشـته، و   
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به  کاله برداري پوشیده و آشکار مشغول است و پسـتی  

مـا بهتـرین    -و طمع کاري خـود را حفـظ کـرده اسـت    

کمونیست هاي طبقۀ کـارگر را مـی بینـیم کـه زنـدگی      

مــره وقــف اهــداف انقــالب در هــر خـود را بــه طــور روز 

کشوري کرده، حتی براي کشوري کـه آن را روي نقشـه   

  .نمی توانند پیدا کنند

کند ذهنی حیوان  -عالوه بر این ناموزونی هاي اجتماعی

مـا شـاهد    -صفتی و باالترین درجۀ ایده آلیـزم انقالبـی  

بـراي  . ناموزونی هاي روانی در افراد مشخص نیز هستیم

ست داریم که خود را وقف این جنـبش  مثال مرد کمونی

بـوده و بـه   » جنس لطیف«کرده، ولی زنان براي او فقط 

یا ممکن است پـیش  . هیچ وجه آنان را جدي نمی گیرد

بیاید که یـک کمونیسـت، کـه در بسـیار مـوارد اصـالت       

کمونیستی خود را نشـان داده، هنگـام صـحبت دربـارة     

ی را بیان ناسیونالیزم، حرف هاي ارتجاعی عجیب و غریب

براي توضیح این امر باید توجه داشـته باشـیم کـه    . کند

ابعاد گوناگون آگاهی بشر، بـه طـور مـوازي و هـم تـراز      

روان . این رونـد تـدریجی اسـت    -تکامل پیدا نمی کنند

بشر طبیعتاً بسیار محافظه کار است، و تغییرات ضروري 

که بر اثر خواست ها و فشارهاي اجتمـاعی در آن پدیـد   

یند، اول آن نقاطی از ذهنیت را تحـت تـأثیر قـرار    می آ

  .می دهند که مستقیماً با مطلب سر و کار دارند

ــی و      ــول سیاس ــر، تح ــاي اخی ــه ه ــیه، در ده در روس

اجتماعی، به گونـه اي بسـیار غیرعـادي، و بـا جسـت و      

و ایـن خـود   . خیزهاي محیرالعقولی، صورت گرفته است

محـدود بـه   عامل بی نظمی و اغتشاش کنونی که فقـط  

همـین عیـب هـاي    . اقتصاد و سیاست هم نیست، اسـت 

اساسی در اندیشۀ بسیاري از افـراد خـود را  نشـان مـی     

دهند، که محصول آن ترکیب عجیبی است از اندیشه ها 

و نظرات پیش رفته، بسـیار سـنجیده و پختـۀ سیاسـی،     

مخلوط با عادات و رفتار و برخورد، و تا حدودي افکـاري  

. م قوانین خانوادگی آباء و اجداد ماستکه میراث مستقی

قاعدة صحیح در رابطه با آموزش و خودآموزي، بـه طـور   

کلی، و به خصوص در داخل حزب ما، و قبل از همـه در  

باالترین رده هاي آن، باید هم گون و یک دسـت کـردن   

یعنی پرورش تمام ابعاد آگاهی . جبهۀ ایدئولوژیک، باشد

البتـه مسـأله بسـیار     .و شخصیت، با روش مارکسیسـتی 

: پیچیده است و فقط با آموزش و کتاب حل نمـی شـود  

ریشۀ تناقضات و ناهم گونی هاي روانی در بـی نظمـی و   

بـاألخره ذهنیـت از   . اغتشاش محـیط افـراد وجـود دارد   

ولـی ایـن وابسـتگی اي    . طریق زندگی تعیین می شـود 

: نیست که به طـور محـض مکـانیکی و اتوماتیـک باشـد     

پس مسأله را باید از زوایاي مختلف . ابل استزنده و متق

یکــی از راه هــا همــان راهــی اســت کــه  -بررســی کــرد

بـراي  . پیش گرفته اند» کمون پاریس«کارگران کارخانۀ 

  .آنان آرزوي بیشترین موفقیت را داریم

پیکار با ناسزا گفتن خود بخشی از مبارزه براي خلـوص،  

  .روشنی، و زیبایی زبان روسی است

خرفت ارتجاعی ادعا می کنند که انقـالب، اگـر تـا    افراد 

حاال زبان روسی را به کل ضایع نکـرده باشـد، بـه زودي    

در واقع امـروزه مقـدار   . این کار را به اتمام خواهد رساند

عظیمی از کلمات و اصطالحات رایج تصادفی بـه وجـود   

ــاتی     ــطالحات ده ــا اص ــیاري از آن ه ــد، و بس ــده ان آم

خی هم اساساً بـا روح زبـان مـا    غیرضروري هستند، و بر

با وجود این، افراد خرفت ارتجـاعی در مـورد   . ناسازگارند

اشـتباه مـی    -مانند کلیۀ دیگر موارد -آیندة زبان روسی



 

٣٩ 
زبان مـا، از درون ایـن غلیـان انقالبـی، قـوي تـر،       . کنند

پرشورتر و شاداب تر، لطیف تر و کـاراتر بیـرون خواهـد    

ر دوران قبـل از انقـالب   زبان مطبوعـاتی مـا، کـه د   . آمد

گرفتار تحجر بوروکراتیک و لیبرالی بود، به نقد بسـیاري  

. از اصطالحات زنده و پویا، گویاتر و غنی تر شـده اسـت  

ولی در طی این سال هاي پرتالطم، موانع زیادي نیز بـر  

ســر راه تحــول زبــان مــا ایجــاد شــده اســت، و یکــی از 

کـه هـم   پیشرفت هاي فرهنگی ما در ایـن خواهـد بـود    

اصطالحات و کلمات به درد نخور، مخصوصاً آن هـایی را  

که با روح زبان ما سازگاري ندارند، به دور بریـزیم، و در  

عین حال، کلمات و واژه هاي مکتسب دوران انقـالب را،  

که ارزش آن ها بی حد و حصر است، باید دست نخورده 

  .و سالم نگاه داریم

قیـق صـحبت کـردن و    د. زبان، ابزار اندیشه و تفکر است

صحیح صحبت کـردن شـرایط ضـروري تفکـر دقیـق و      

در کشور ما طبقۀ کارگر، براي اولین بـار  . صحیح هستند

طبقـۀ کـارگر انبـاري    . در تاریخ، به قدرت رسیده اسـت 

غنی، از تجربۀ کار و زندگی، اندوخته است، و هم چنین 

ولـی پرولتاریـاي مـا    . زبانی متکی بـر آن تجربیـات دارد  

از  -و آموزش کافی در خواندن و نوشـتن ابتـدایی   تعلیم

و بـه  . ندیـده اسـت   -آموزش ادبـی و فرهنگـی بگـذریم   

همین دلیل است کـه طبقـۀ کـارگر، کـه اکنـون طبقـۀ       

حاکم جامعه است، که هم براي خـود و هـم بـر اسـاس     

ماهیت اجتماعی خـود، بایـد حـافظ نیرومنـد اصـالت و      

درت و انـرژي  زیبائی زبان روسی در آینـده باشـد، بـا قـ    

کافی علیه وارد شدن کلمات جدید مغلوط، نامـأنوس، و  

  .گاه نفرت انگیز در زبان، مبارزه نمی کند

احمقانه و زشت است که به جاي چند هفته یا چند مـاه  

ایـن  . »یـک جفـت مـاه   «یـا  » یک جفت هفته«بگوییم، 

اصطالحات به جاي غنی کـردن زبـان، آن را فاسـد مـی     

معناي واقعـی خـود را   » جفت«مۀ در این میان کل: کنند

، از دسـت  )معنایی که در عبارت یک جفت کفـش دارد (

بسیاري از اصطالحات و کلمات غلط بـه علـت   . می دهد

. ورود کلمات خارجی، با تلفظ غلط وارد زبان ما شده اند

مــی گوینــد » دیســک«بســیاري از کــارگران بــه جــاي 

 ، بـه »پستون«می گویند » پیستون«، به جاي »دیکس«

این غلط ها، . ، و غیره»رکالج«می گویند » رگالژ«جاي 

ولی امروز، ظاهراً . در دوران قبل از انقالب هم کم نبودند

دارند حق ریشه و حق شهروندي در زبان مـا پیـدا مـی    

  .کنند

متأسفانه به علت یک نوع غرور بی جا کسی این غلط ها 

پیکـار در  . این اشتباه بزرگی اسـت . را تصحیح نمی کند

راه آموزش و فرهنگ، تمام امکانات و منابع زبان روسـی  

را، با تمام غنا، انعطاف و ظرافـت آن، در اختیـار عناصـر    

بـراي حفـظ عظمـت    . پیشروي پرولتاریا قرار خواهد داد

این زبان باید تمام اصطالحات و کلمات غلط را از گفتـار  

و . زبان هم نیاز به بهداشـت دارد . روزمره ریشه کن کرد

کارگر، حتی بیشتر از سایر طبقات بـه یـک زبـان     طبقۀ

او، بـراي اولـین بـار در تـاریخ،     : سالم و شاداب نیاز دارد

شروع به اندیشـۀ مسـتقل در بـارة طبیعـت، زنـدگانی و      

و براي اندیشه کردن نیاز . شالوده هاي آن ها کرده است

  .به ابزار یک زبان روشن و نافذ دارد
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  ودکا، کلیسا و سینما

  تروتسکی  لئون

  امین قضایی: ترجمه

  دو واقعیت بزرگ، نقش جدیدي بر زندگی طبقۀ کارگر

اولی ظهور هشت ساعت کار در روز؛ . حک نموده است

  نابودي انحصار ودکا، که. دومی، ممنوعیت فروش ودکا

جنگ . ا به جلو انداختجنگ مسبب آن بود، انقالب ر

بود که تزاریسم را قادر   خواستار چنان ابزار عظیمی

مشروبات را ناچیز بپندارد، یک میلیارد   عایدي از نمود

. روبل کمتر یا بیش تر تفاوت زیادي نمی کرد

را به عنوان یک واقعیت به   نابودي انحصار ودکا  انقالب

اما با  ت،میراث برد، آن را به عنوان یک واقعیت پذیرف

قدرت طبقۀ کارگر که  تنها با پیروزي. مالحظۀ یک اصل

مولدین آگاه نظام اقتصادي نوین هستند، مبارزه با 

اهمیت  الکلیسم توسط کشور، با آموزش و ممنوعیت،

در  »میخوارگان«بودجۀ  این رویداد که. تاریخی می یابد

طول جنگ امپریالیستی حذف گشت، این واقعیت 

کشوري   یر نمی دهد که براندازي نظامبنیادین را تغی

که مردم را به نوشیدن تشویق می نمود، یکی از 

  .دستاوردهاي آهنین انقالب است

پیروزي  از کار در روز که  اما دربارة هشت ساعت

به عنوان واقعیتی در . مستقیم انقالب بوده است هاي

خود، هشت ساعت کار در روز تغییري بنیادین در 

ه وجود آورد، یعنی دو سوم زمان در زندگی کارگر ب

بنیادي  چنین چیزي. وظایف کارخانه از فراغت روز

براي توسعه و  در معیشت  تغییري ریشه اي  است براي

البته  اما  است؛  فرهنگ، آموزش اجتماعی و مانند آن

اهمیت عمدة انقالب اکتبر در این  .فقط یک بنیاد است

ارگر خود به خود واقعیت است که بهبود اقتصادي هر ک

کمال مادي و فرهنگ طبقۀ کارگر به طور   سبب ترفیع

  .کل می گردد

هشت ساعت «: بنا بر فرمول قدیمی جنبش کارگري

در . »کار، هشت ساعت خواب، هشت ساعت تفریح 

شرایط حاضر ما، این گفته معنایی جدید به خود می 

سود بیشتري از هشت ساعت کار می توان گرفت، . گیرد

بهتر ، تمیزتر و   ان هشت ساعت خواب رامی تو

بهداشتی تر سامان دهی نمود، هشت ساعت فراغت را 

   .می توان فرهنگی تر و کامل تر نمود

مسألۀ سرگرمی در این رابطه، با توجه به فرهنگ و 

شخصیت . از اهمیت بیشتري برخوردار است آموزش

شخصیت . کودك در بازي آشکار شده و شکل می گیرد

بالغ آشکارا بازنمودي است از بازي و سرگرمی یک فرد 

وقتی این  اما در شکل دهی شخصیت کل طبقه. هایش

طبقه مانند پرولتاریا جوان و پیشروست، سرگرمی ها و 

اصالح . اشغال نماید  بازي باید موقعیتی برجسته تر را

خیال پرداز بزرگ فرانسوي، فوریه، ریاضت کشی  طلبِ

طبیعی را رد نمود و  هاي مسیحی و سرکوب غرایز

را بر فایده ) کمون هاي آینده( )1(اش »فاالنستري«

مندي عقالنی و صحیح از غرایز و نفسانیات انسانی 

دولت طبقۀ کارگر، نه . ایدة عمیقی است .بنیان نهاد

ما مردم را همان گونه . نظامی روحانی است و نه رهبانی

و همان گونه   که به دست طبیعت ساخته شده اند

آموزش یافته اند و  پیشین تا اندازه اي  توسط نظام   هک

ما براي . منحرف گشته اند، می پنداریم  تا اندازه اي هم

در این ماتریال   برنامۀ حزب و اهرم دولت انقالبی مان
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. حیاتی انسانی به دنبال نقطۀ تکیه گاهی هستیم

اشتیاق به سرگرمی، پریشان حالی، گردش و خنده، 

ما قادریم و به . ل طبیعت انسان استمشروع ترین می

با کیفیتی    را  میل اسباب ارضاي این  راستی متعهدیم

هنرمندانه تر فراهم نماییم و در عین حال، سرگرمی و 

به سالحی براي آموزش جمعی، فارغ از   تفریح را

طاقت فرساي اخالق  و مشرب  بندهاي علم فروشی

  .گرایی مبدل سازیم

ن سالح در این رابطه، عالی تر از در حال حاضر مهم تری

این بدعت تماشایی . هر سالح دیگري، سینما است

  به با چنان شتاب موفقیت آمیزي سرگرم کننده،

زندگی انسان وارد گشته که هرگز در گذشته تجربه 

در زندگی روزانۀ شهرهاي سرمایه داري،   .نشده است

هاي سینما مانند حمام، آبجو فروشی، کلیسا و دیگر نهاد

. ستودنی شده است  کامل  از زندگی ضروري تنها جزئی

به پریشان حالی دارد،   اشتیاق به سینما ریشه در میل

میل به دیدن چیزي جدید و غیرعادي، تا گریست، 

خندید نه براي خودتان، بلکه براي دیگر نگون بختان 

بصري،   سینما این خواسته را به روشی مستقیم،. دنیا

که   مخاطب نیست نیازمند هیچ چیز ازکه  زیبا، حیاتی

به . باسواد باشد، برآورده می نماید حتی الزم نیست

همین خاطر است که مخاطبین چنین عشق سرشاري 

که منبع پایان ناپذیر احساسات  به سینما ابزار می دارند

مراد همان نقطۀ تکیه گاه (یک نقطه . و عواطف است

جمالت پیشین براي برنامۀ حزب انقالبی است که در 

حاصل می آید و نه فقط یک ) مترجم -ذکر آن رفت

   نقطه، بلکه میدانی عظیم براي کاربرد انرژي هاي

     .آموزشی سوسیالیستی ما

واقعیت این است که ما در شش سال گذشته، تصرفی 

اگر   بر سینما نداشته ایم و این نشان می دهد که

. سوادیمصراحتاً نگوییم احمق، تا چه حد تنبل و بی 

این سالح که براي استفاده شدن فریاد می زند، بهترین 

ابزار براي تبلیغات است، تبلیغات صنعتی، آموزشی و 

فنی، تبلیغات علیه الکل، تبلیغات براي بهداشت، 

تبلیغات سیاسی، هر نوع تبلیغاتی که دلتان بخواهد، 

تبلیغاتی که قابل دسترس همه است، جذاب است و در 

  .یند و می تواند منبعی سودآور باشدحافظه می نش

در جذابیت و سرگرمی، سینما تقریبا رقیب آبجوفروشی 

من نمی دانم که نیویورك یا . می خانه هاست ها و

خانۀ بیش پاریس در حال حاضر کدام یک سینما یا می

تري دارند، یا کدام یک از این سرمایه گذاري ها سودآور 

گر مشخص است که بیش از هر چیز دی  اما. تر است

خانه براي اشغال هشت ساعت فراغت سینما با می

آیا می توانیم این سالح بی نظیر را  .رقابت می کنند

نماییم، چرا که نه؟ دولت تزار ظرف چند سال،  تأمین

شبکۀ پیچیده اي از بارهاي آبجوفروشی تأسیس 

ساالنه حدود یک میلیارد روبل طال  این تجارت .کرد

چرا نباید دولت کارگران شبکه اي از . بازدهی داشت

این اسباب سرگرمی و آموزش  سینماها تأسیس کند؟

می تواند بیش تر و بیش تر ساخته شود تا این که 

در عین استفاده . بخش کاملی از یک زندگی ملی گردد

از نظر  می تواند از سینما در مبارزه با الکلیسم،

است؟ چرا آیا عملی  .سودآوري نیز اهمیت داشته باشد

و  ماهیت در هر حالت،. که نه؟ البته آسان نیست

مطابقت بیش تري با انرژي هاي سازماندهی و توانایی 

هاي دولت کارگري دارد تا بگذارید بگوییم تالش براي 

  .اعادة دوبارة انحصارات ودکا
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خانه، بلکه با کلیسا نیز به رقابت بر سینما نه تنها با می

گر دولت سوسیالیستی را از واین رقابت ا  .می خیزد

کلیسا جدا نموده و با سینما متحد کنیم، می تواند براي 

  .کلیسا مهلک باشد

دینداري در میان طبقات کارگر روسیه عمالً وجود 

  کلیساي. به واقع هرگز وجود نداشته است. ندارد

. یک عادت روزانه و یک نهاد حکومتی بود ارتودکس

و   هی و عواطف مردمنفوذ عمیق در آگا هرگز نه در

در اختالط جزمیات و احکامش با عواطف درونی  نه

دلیل آن هم یک چیز است . مردم موفقیتی نداشته است

وضعیت بی فرهنگ روسیۀ پیشین، شامل کلیسا هم  –

فرهنگ، کارگر روسی  از این رو، موقع بیداري. می شود

با کلیسا را قطع می  منحصراً بیرونی  به سادگی رابطۀ

. او رشد کرده است ، رابطه اي که در مشرب و رفتارکند

سخت تر است،   مشخصاً براي دهقان، این قطع ارتباط

  عمیق تر و درونی تر در  نه به این خاطر که دهقان

البته هرگز چنین  –آموزه هاي کلیسا فرو رفته است 

بلکه به این خاطر که یکنواختی و سکون  –نبوده است 

به یکنواختی و سکون اعمال کلیسا زندگی دهقان، او را 

  .نزدیکتر کرده است

در این جا سخن از کارگر توده (رابطۀ کارگران با کلیسا 

غالباً با رفتار و مشرب نگاه داشته ) اي غیر حزبی است

آویزان کردن شمایل . می شود، به خصوص رفتار زنان

در خانه به این خاطراست که چنین چیزهایی این جا 

و دیوار  مایل دیوارها را تزیین می کنند؛ش. وجود دارد

افزوده از  - جز این(بدون آن ها لخت به نظر می رسد؛ 

. مردم نمی خواهند از آن ها استفاده اي بکنند)  مترجم

یک کارگر به خود زحمتی نمی دهد که شمایل جدیدي 

بخرد، اما قصد آن را هم ندارد که شمایل قدیمی را دور 

توان جشن بهار را برپا نمود اگر چه جوري می  .بیاندازد

کیک عید پاك در کار نباشد؟ و کیک عید پاك هم باید 

به دست کشیش تقدیس شود، در غیر این صورت بی 

همین طور کلیسا رفتن، مردم کلیسا . معنی خواهد بود

نمی روند چون مذهبی هستند؛ کلیساي نورفشانی شده، 

یشان، آواز جمعیتی از مردان و زنان با بهترین لباس ها

دامنه اي از جذابیت  –چیز بدي نیست   دسته جمعی

هاي زیبایی شناسانۀ اجتماعی که در کارخانه، خانواده 

یا در خیابان معمولی موجود نیست، هیچ ایمان یا 

در هر حالت، هیچ احترامی براي . کنشی در کار نیست

اي به نیروي جادویی مراسم وجود   روحانی یا عقیده

هیچ ارادة فعالی هم براي شکستن آن ها اما . ندارد

و سرگرمی سهم  عناصر پریشان حالی، لذت .وجود ندارد

به وسیلۀ روش هاي . بیشتري در آیین هاي کلیسا دارند

با بخور (نمایشی، کلیسا بر روي بصیرت، حس بویایی 

می کند و از طریق آن ها بر تخیل تأثیر   عمل) خوشبو

مر نمایشی، میلی براي میل انسان براي ا. می گذارد

دیدن و شنیدن امر غیر عادي، برجسته، میلی براي 

نواختی معمولی زندگی، بزرگ و از بین شکستن یک

نرفتنی است و از دوران کودکی تا سنین پختگی دوام 

براي آزاد نمودن عموم توده ها از آیین ها و . می آورد

حاصل شده اند،  مشرب و رفتار که از  کلیساگرایی

البته الزم است، . یغات ضد مذهبی کافی نیستتبل

تأثیر مستقیم آن بر اقلیت کوچکی که روحیۀ  اما

توده مردم از تبلیغات . شجاعانه تري دارند، محدود است

ضد مذهبی تأثیر نمی گیرند، اما این بدین خاطر نیست 

که رابطۀ روحانی آن ها با مذهب خیلی عمیق است؛ 

تنها . وحانی وجود نداردبرعکس، اصالً هیچ رابطۀ ر
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رابطه اي بی شکل، مکانیکی و ساکن است که هیچ 

تأثیري بر آگاهی نمی گذارد، رابطه اي مانند یک 

گردش خیابانی، که هیچ کس در این موقعیت، اعتراضی 

یا دسته جمعی، گوش   به پیوستن به مراسم پرشکوه

   .کردن به آواز، یا دست تکان دادن ندارد

نا، که بر آگاهی مانند یک بارمرده آیین هاي بی مع

تلنبار شده است، با نقد تنها نمی تواند منسوخ شود؛ می 

توان آنرا از ریشه برکند، اما با اشکال جدید زندگی، 

در این  .سرگرمی هاي جدید و نمایش هاي فرهنگی تر

جا دگربار اندیشه ها طبیعتاً با قدرتمندترین ابزار 

به پیش  ) ترین ابزار است دموکراتیک  چرا که(نمایشی 

دیگر نیازي به مرد روحانی در لباسی . سینما: می رود

زربافت و غیره ندارد، سینما بر صحنه اي سفید، 

تصویرهاي تماشایی نیرومندتري از ثروتمندترین 

رشد یافته در تجربۀ هزاران ساله  کلیساها و از طریقت

کلیسا در . کنیسه ها، فراهم می آورد  یا با با مسجدها

تنها یک درام اجرا می شود و همیشه همانی است که 

بود، چه این سال چه سال بعد، در حالی که در سینما 

به شما عید پاك هاي بت پرست، یهودي و   سالن بعدي

مسیحی در سکانس تاریخی شان، با همان شکل آیینی 

سینما سرگرم می کند، . شان نشان داده خواهد شد

را با تصاویر بر می انگیزاند و تعلیم می دهد و تخیل 

. شما را از نیاز به صلیب تاالر کلیسا خالصی می بخشد

خانه که کلیسا نیز سینما رقیب بزرگ نه فقط می

که ما باید آن را به هر   این جا ابزاري وجود دارد. هست

       .قیمتی به چنگ آوریم

(1) phalansterie  

  

   :توصیۀ تروتسکی به مارکسیست هاي جوان

  »از خُرده کاري بپرهیزید«

، مورخ »پراودا«، از روزنامۀ »یفکی«نامه اي به رفقاي 
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  آرام نوبخت: برگردان

  :رفقاي عزیز

از این شکایت می کنید که نتوانسته اید حتی یک دهم 

از کتاب هایی را که عالقه مندید، بخوانید؛ و می پرسید 

ر عقالیی که چگونه می توانید وقت خود را به طو

مسألۀ بسیار دشواري است، چرا که در . تخصیص بدهید

بلندمدت هر فردي می بایست چنین تصمیمی را 

با این حال . مطابق با نیازها و عالیق خاص خود بگیرد

باید گفت این که فرد تا چه حد و اندازه اي قادر است 

خود را به ادبیات موجود، اعم از علمی، سیاسی و غیره 

ز آن عقب نیفتد، نه فقط به تخصیص عقالیی برساند و ا

زمان، که همین طور به تعلیمات پیشین فرد بستگی 

  .دارد

، تنها »حزب انجوان«در ارتباط با اشارة اخص شما به 

می توانم به آن ها نصیحت کنم که عجله نکنند، از 

خرده کاري بپرهیزند، از یک موضوع به موضوع دیگر 

روند، مگر آن که کتاب اول را نپرند، به سراغ کتاب دوم ن

به یاد دارم زمانی . آن طور که باید و شاید خوانده باشند

جاي می گرفتم، » جوانان«که من هم در دسته بندي 

. به شدت احساس می کردم که وقت کافی وجود ندارد

حتی در زندان، زمانی که هیچ کاري جز مطالعه انجام 

شود به اندازة نمی دادم، باز به نظر می رسید که نمی 



 

٤٤ 
در حوزة ایدئولوژیک، . کافی در یک روز مطالعه داشت

درست مانند قلمرو اقتصادي، مرحلۀ انباشت اولیه، 

و تنها پس از . دشوارترین و دردسرسازترین مرحله است

 تسلط بر مقدمات پایه اي شناخت و به ویژه مقدمات

تئوریک، یعنی به بیانی پس از آن که این ) متد(مهارت 

به جزئی از گوشت و خون فعالیت روشنفکرانۀ فرد  ها

بدل شد، آن موقع رساندن خود به ادبیات، نه فقط در 

حوزه اي که فرد با آن آشناست، که در حوزه هاي 

مجاور و به مراتب دورافتاده تر شناخت، راحت تر می 

شود؛ چرا که متد، در تحلیل نهایی، عمومیت و 

  .شمولیت دارد

خواند و آن را خوب خواند؛ بهتر  بهتر است یک کتاب

  .است کم کم، اما تمام و کمال بر آن احاطه یافت

تنها به این شکل است که نیروي ادراك ذهنی شما، 

تفکر به تدریج . خود را به طور طبیعی بسط می دهد

با به یاد . اعتماد به نفس خواهد یافت و مولدتر می شود

راي شما داشتن این مقدمات، تخصیص عقالیی زمان ب

دشوار نخواهد بود؛ و سپس گذار از پیگیري یک موضوع 

  .به موضوع دیگر، مسلماً لذت بخش خواهد شد

  با درودهاي رفیقانه،

  تروتسکی. ل

  1923مه  29

http://marxiststudent.com/trotsky-dont-
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  دربارة انقالب آلمان

 سخنرانی براي کارگران فلزکار مسکو

  

  

  1923اکتبر  21پراودا، : نخستین انتشار

  آرام نوبخت: برگردان

  

صحبت از وضعیت بین المللی در حال حاضر، مسئولیتی 

را بس سترگ است، چرا که ما هفته ها و ماه هایی 

که در تاریخ بشریت، تنها یک بار ریم پشت سر می گذا

  .در هر هزار سال رخ می دهند

  پنج سال پیش و اکنون

درستی آلمان، پنج سال پیشِ انقالب پیروزمند 

امیدهایی را که طبقۀ کارگر آلمان به آن بسته بود، 

سوسیال دمکرات هایی که در آن . است نشان نداده

درت را با موقع کارگران را رهبري می کردند، ابتدا ق

شدند، و سپس به طور کامل قدرت را  سهیمبورژوازي 

http://marxiststudent.com/trotsky-dont-spread-yourself-too-thin/
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٤٥ 
آلمان اکنون با یک انتخاب رو به . واگذار کردند ها به آن

  .سقوط کامل یا یک انقالب اجتماعی: روست

 ضروريیک انقالب چیست؟  به انجام رساندنشرایط 

است که توسعۀ اقتصادي، تکنیکی و طبقاتی کشور به 

این دو شرط نخست، به . افته باشدنُضج یاندازة کافی 

حتی در ارتباط با شرط سوم هم . وضوح محقق شده اند

در آن جا طبقۀ . آلمان به این موقعیت رسیده است

کارگر وسیعی را می بینیم که شمارش به پانزده میلیون 

طبقۀ  ؛می رسدی شصت میلیون کل جمعیت نفر از

- الکارگري که بیش از پیش خود را از رهبران سوسی

پاسیفیست رها می سازد و به حزب کمونیست می 

این حزب هنوز : هر کسی طبیعتاً می پرسد. پیوندد

بسیار جوان است، آیا نیرو و عزم کافی براي اراده به 

انجام یک انقالب را دارد؟ و می داند که چگونه آن را 

  انجام دهد؟

  شرایط مطلوب

طبقۀ  .در باالترین سطح مطلوب است عمالً شرایط

کارگر آلمان آمادة مبارزه است، و در رأس آن یک حزب 

اضر، حدر حال . قرار دارد که آمادة نبرد وغلبه است

می فهمد که این نه . انتظار است مطبقۀ کارگر چش

مسألۀ مبارزات جزئی، که نبرد تعیین کنندة مرگ و 

  .زندگی است

اخیراً شاهد رشد ماه به ماه نیروي حزب کمونیست 

تودة کارگران غیر حزبی و حتی گروه آلمان و جذب 

 آنهاي همچنان زیر نفوذ سوسیال دمکراسی به صفوف 

  .بوده ایم

فعلی در آلمان چیست؟ ما درحال حاضر دو  موقعیت

یک سو، توده هاي  در. نیرو را در آلمان می بینیم

تودة  ،انقالبی، و در سوي دیگر، فاشیست ها؛ بین این دو

بعضاً حتی تودة پرنوسان بی شکلی از خرده مالکان و 

اما این تودة میانی ذره . سوسیال دمکراسی را می یابیم

  .ذره با موج انقالبی پاك می شود

  چه فرصت هایی در مبارزة پیشِ رو وجود دارد؟

  نیروهاي متعارض

وزارت دفاع «: نیروهاي بورژوازي آلمان عبارتند از

هزار  135 با هزار نفر در کل؛ پلیس، 100 با ،)1(» رایش

ماندهی خوب و زنفر؛ و گردان هاي فاشیستی با سا

رهبران عالی، اما این مورد آخر اساساً از عناصر طبقۀ 

 ،کارگر شکل گرفته است که در لحظۀ تعیین کننده

  .می از بورژوازي نخواهند کردکحمایت به طور اخص مح

. قرار دارند شماربی» سده هاي سرخ«در جبهۀ انقالبی، 

ا نمی دانیم، اما می دانیم که کارگران تعداد آن ها ر

کافی را براي درهم شکستن  ینیروهای آلمان

  .تحت فرمان دارنددشمنانشان 

در هر جبهه، آهنگ رویدادها روز به روز و ساعت به 

رتیب که ترویدادهاي به همان . ساعت تند تر می شود

پیش بینی شده اند، تحول می یابند و توده ها هر 

در احتیار درك آن چه رخ می دهد براي  را صتیرف

  .ما به دورة مبارزة آشکار نزدیک شده ایم. دارند

  مداخلۀ متفقین

همسیگان آلمان، عبارتند از فرانسه، بلژیک، لهستان، 

  .انگلستان) از دریا(چکسالواکی و 



 

٤٦ 
، اگر نیروهایی بازمی گردد انگلستان تا جایی که به

د علیه انقالب تحت فرمان داشت، قطعاً آن ها را به نبر

اما انگلستان تنها در لشگر پیاده نظام . می کشاند

در سطح قاره، انگلسان همواره با عدم . نیرومند است

را به یاد می  »کرزن«اولتیماتوم اخیر . عمل کرد توفیق

» اولتیماتوم«ما اسکادران هوایی جدید خود را . آوریم

ر دریاي اگر انقالب قرار بود د). تشویق حضار(نامیده ایم 

آزاد رخ دهد، در آن صورت انگلستان با خطر بیش تري 

، اما انقالب روي )خندة حضار(ما را تهدید می کرد 

  .زمین خشک رخ خواهد داد

اگر فرانسه به اندازة کافی . اکنون به فرانسه بازگردیم

دیوانه می بود که کل قلمرو آلمان انقالبی را اشغال 

میلیون  1هزار تا  500میلیون و  1کند، دست کم بین 

که رقمی ناممکن  - هزار سرباز نیاز می داشت 700و 

اگر یک . هزار نفر است 700شمار ارتش فرانسه، . است

میلیون کارگران و دهقانان دیگر بسیج می شدند، 

می دربر اسفاناك ترین پیامدها را براي فرانسۀ بورژوایی 

امالً با این حال، اعتقاد ندارم که حتی این هم ک. داشت

غیر ممکن باشد، چرا که هیچ نوع دیوانگی نیست که 

  .بورژوازي در ساعت مرگ خود قادر به انجامش نباشد

  هشدار به لهستان

لهستان هم به زحمت جرأت می کند علیه آلمان 

دروازده هاي  تزمانی بود که لهستان پش. پیشروي کند

مسکو قرار داشت و آلمان شاید حتی موقعیت مشابهی 

اما، تا جایی که با ما برمی گردد، کارگران . به کندرا تجر

  .نه خود را آزاد کنندوخواهند دانست که چگ

من  براي کارگران آلمان، که براي مسألۀ لهستان نه فقط

جالب است، و ضروري است که سریعاً به آن هم و شما 

می گویند که جنگ  عجولبرخی رفقاي . برخورد کنیم

. اعقادي به این ندارم. استبا لهستان اجتناب ناپذیر 

برعکس، حقایق زیادي دال بر این نتیجه هستند که 

و چرا باید جنگ . جنگی با لهستان درکار نخواهد بود

کنیم؟ ما خواهان جنگ نیستیم، و این را بدون درنظر 

ما باید . رش در خارج اعالم می کنیمیثأگرفتن ت

ام هرکاري را براي اجتناب از جنگ انجام دهیم و انج

  .هم خواهیم داد

مادام که . است با مجهوالت بسیار اي جنگ، معادله

پیروزي در آلمان مد نظر باشد، کمک به آلمان ضرورتی 

انقالبی که نتواند با بورژوازي خود برخورد کند، . ندارد

انقالب آلمان نیازمند کمک . انقالبی ضعیف است

  .فیزیکی نیست

ل باشد یا یک پلهستان می تواند بین ما و آلمان یا 

آلمان  هب ترابري مستقیمما نیازمند تسهیالت . مانع

اگر لهستان به عنوان پل عمل کند، بهاي آن را . هستیم

اگر لهستان بخواهد مانع . نقداً پرداخت خواهیم کرد

  .باشد، با دردسر رو به رو می شود

  تروتسکی. ل

(1) Reichswehr 

 

  

  

  



 

٤٧ 
 نین درگذشتل

 وتسکیلئون تر

  ایستگاه تفلیس،

  1924 ژانویۀ 22

  

  آرام نوبخت: ترجمه

قوانین سیاهی که بر کار شریان ها . لنین دیگر نیست

داروها ناتوانی . اش را از پاي درآوردهست، زندگیجاري

خود را از به انجام رسانیدن آن چه قویاً امیدش می 

رفت، آن چه قلب میلیون ها نفر از انسان ها می طلبید، 

  .شان داده اندن

هیچ تردید و تأملی، تا  چه شماري از مردم حاضرند بی

آخرین قطرة خون خود را براي زنده کردن، براي نو 

ساختن کار شریان هاي رهبر بزرگ، ایلیچ لنین، یگانه 

فردي که نمی توان جایگزینی برایش جست، فدا کنند؟ 

و  .اما جایی که علم ناتوان باشد، معجزه اي رخ نمی دهد

چون صخره این واژه ها هم. اکنون لنین دیگر نیست

پیکري که در دریا فرو می ریزد، بر آگاهی ما هاي غول

  .سقوط می کند

آگاهی کارگران سرتاسر جهان قادر به درك این حقیقت 

-نیست؛ چرا که دشمن هنوز نیرومند است، راه طوالنی

ست، و کاري عظیم،عظیم ترین کار تاریخ، هنوز پایان 

یافته؛ طبقۀ کارگر جهان به لنین نیاز داشت، آن طور ن

که گویی تاکنون به هیچ کس دیگري در کلّ تاریخ 

  .جهان نیاز نبوده است

دومین حملۀ بیماري، که بس شدیدتر از اولی بود، بیش 

شریان ها، بنا به توضیح تلخ . از ده ماه به درازا کشید

زي این یک با. »بازي می کردند«پزشکان، پیوسته 

نه فقط بهبود، تقریباً . دهشتناك با زندگی لنین بود

همۀ . بهبودي کامل، که حتی فاجعه نیز قابل انتظار بود

مرکز . ما انتظار بهبود داشتیم، ولی فاجعه رخ نمود

تنفس مغز، از ایفاي نفش سر باز زد و مرکز ذهن این 

  .نابغۀ بزرگ را خاموش کرد

. حزب، یتیم است. و اکنون والدیمیر ایلیچ دیگر نیست

این همان حسی بود که از . طبقۀ کارگران یتیم است

  .اخبار مرگ معلم و رهبرمان، در ما برخاست

چه گونه پیش خواهیم رفت، چه گونه راه را خواهیم 

یافت، چه گونه سردرگم نخواهیم شد؟ چرا که رفقا، 

  !لنین دیگر با ما نیست

. ی کندسختی ملنین دیگر نیست، ولی لنینیسم جان

جاودانگی در لنین، آموزة او، کار او، روش او، نمونۀ او، 

در ما زنده است؛ در حزبی که بنیان نهاد، زنده است؛ در 

نخستین دولت کارگري که سرپرستش بود و آن را 

  .هدایت کرد، زنده است

قلب ما اکنون زیر خروارها غم و اندوه دفن است، چرا 

یخ، هم دورة لنین به که همۀ ما، به یمن لطف بزرگ تار

حزب ما . دنیا آمدیم، با او کار کردیم، و از او آموختیم

لنینیسم است در پراتیک، حزب ما رهبري جمعی 

در هر یک از ما، پارة کوچکی از لنین . کارگران است

  .حیات دارد، چیزي که بهترین پارة هر یک از ماست



 

٤٨ 
چه گونه ادامه خواهیم داد؟ با چراغ لنینیسم در 

چه گونه راه را خواهیم یافت؟ با خرَد جمعی، . انماندست

  !با ارادة جمعی حزب راه را خواهیم یافت

فردا، براي یک هفته، یک ماه، خواهیم و فردا، و پس

پرسید که آیا لنین واقعاً مرده است؟ چرا که تا مدت ها 

چون خودرأیی و استبداد ناممکن و مرگ او براي ما هم

  .خواهد کرد وحشتناك طبیعت جلوه

شاید دردي که احساس می کنیم، دردي که هر بار 

وقتی فکر می کنیم که لنین دیگر نیست، خنجر به قلب 

ما فرومی آورد، براي هر یک ما یک سرزنش، یک 

مسئولیت شما افزایش : هشدار، یک درخواست باشد

  !الیق رهبري باشید که شما را آموخت. یافته

ی، ما صفوف و قلب هاي با وجود حزن، اندوه و پریشان

خود را با یک دیگر پیوند می زنیم؛ ما بیش از پیش 

رفقا، برادران، لنین . براي مبارزات نوین متحد می شویم

  !بدرود رهبر! بدرود ایلیچ. دیگر با ما نیست
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باري دیگر دربارة شوراها و حزب در یک انقالب 

  پرولتري

  1924لئون تروتسکی، 

  آرام نوبخت: برگردان

هاي شورا، 1917و هم  1905در کشور ما، هم در سال 

نمایندگان کارگران از درون خود جنبش به مثابۀ شکل 

عی آن طی مرحله اي معین از مبارزه سر سازمانی طبی

اما احزاب جوان اروپایی که کم و بیش . بیرون آوردند

پذیرفته اند، » اصل«و » آموزه«شوراها را به عنوان یک 

ها به عنوان یک شوراهمواره در این خطر هستند که با 

فتیش، به عنوان یک فاکتور خودبسنده در یک انقالب 

وجود مزیت عظیم شوراها به مع ذالک با . برخورد کنند

عنوان ارگان هاي قدرت، مواردي می تواند وجود داشته 

باشد که در آن ها قیام چه بسا بر مبناي سایر اشکال 

کمیته هاي کارخانه، اتحادیه هاي کارگري و (سازمان 

ها شاید تنها طی خود قیام یا شوراآشکار شود و ) غیره

هاي قدرت حتی پس از پیروزي آن به عنوان ارگان 

  .دولتی به ناگهان ظاهر شوند

مبارزه اي که لنین پس از روزهاي ژوئیه علیه فتیشیم 

ها به راه انداخت، از این زاویه بسیار شوراشکل سازمانی 

هاي سوسیال شورابه همان نسبت که . آموزنده است

رِولوسیونر و منشویک در ماه ژوئیه به سازمان هایی 

ان را به تهاجم و درهم تبدیل شدند که علناً سرباز

شکستن بلشویک ها ترغیب می کردند، به همان اندازه 

نیز جنبش انقالبی توده هاي پرولتر ملزم و مجبور به 

لنین به کمیته . جستجوي راه ها و مجاري نوینی بود

هاي کارخانه ها به عنوان سازمان هاي مبارزه براي 
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٤٩ 
اطرات به عنوان مثال نگاه کنید به خ(قدرت اشاره کرد 

 -اگر به خاطر قیام کورنیلوف نبود). رفیق اورژونیکیدزه

هاي سازشکار را وادار به دفاع از خود شوراقیامی که 

نمود و این امکان را به بلشویک ها داد که آن ها را با 

نیروي انقالبی جدید آغشته کنند و به واسطۀ جناح 

چپ، یعنی جناح بلشویک به توده ها به طور تنگاتنگی 

در آن صورت این احتمال قویاً وجود داشت  -ند زنندپیو

مورد نظر لنین، [که جنبش در امتداد همین خطوط 

  .به پیش رود ]یعنی کمیته هاي کارخانه

این موضوع از اهمیت بین المللی فوق العاده اي 

برخوردار است، درست همان طور که در تجربۀ اخیر 

ها بارها اشوراین در آلمان بود که . آلمان مشاهده شد

به عنوان ارگان هاي قیام، بدون آن که قیامی رخ دهد، 

و به عنوان ارگان قدرت دولتی، بدون هرگونه قدرت، 

، 1923در سال : نتیجۀ امر این بود که. ایجاد شدند

جنبش توده هاي وسیع پرولتر و نیمه پرولتر حول 

تمامی  اساساًکمیته هاي کارخانه متجلی شد که 

اي ما را در دورة پیش از مبارزة هشوراعملکردهاي 

با این حال طی . مستقیم براي قدرت به انجام رسانیدند

، رفقاي متعددي این طرح 1923اوت و سپتامبر 

پیشنهادي را مطرح کردند که ما باید به سوي ایجاد 

پس از بحثی . ها در آلمان پیش برویمشورافوري 

م طوالنی و داغ، این پیشنهاد رد شد و به درستی ه

به دلیل این واقعیت که کمیته هاي کارخانه . چنین شد

در عمل به مراکز پشتیبانی توده هاي انقالبی تبدیل 

ها طی مرحلۀ تدارکاتی تنها می شوراشده بودند، 

توانستند یک شکل موازي از سازمان، بدون هر گونه 

این کمیته ها با تعیین یک شکل . محتواي واقعی باشند

اگانه براي قیام، تنها می توانستند سازمانی مستقل و جد

یعنی ارتش، پلیس، (توجه را از اهداف مادي قیام 

  .منحرف سازند) باندهاي مسلح، راه آهن و غیره

ها به معناي دقیق کلمه، تا شوراو از سوي دیگر، ایجاد 

پیش از قیام و فارغ از وظایف فوري قیام، به معناي 

در . می بود» !مقصود ما حمله به شماست«اعالن آشکار 

این صورت حکومت که مجبور بود کمیته هاي کارخانه 

را تا زمانی که به مراکز پشتیبانی توده هاي بزرگ 

ها شوراکند، در همان ابتدا » تحمل«تبدیل شده باشند 

به تسخیر قدرت، » تالش«را به عنوان ارگان رسمی 

کمونیست ها وادار می شدند که وارد . درهم می کوبید

. ها به عنوان نهادهایی تماماً سازمانی شوندشورا دفاع از

مبارزة تعیین کننده آغاز می شد، منتها نه به منظور 

تسخیر یا دفاع از هرگونه جایگاه مادي و نه در لحظه اي 

یعنی لحظه اي که قیام از  -که ما انتخاب کرده بودیم

شرایط جنبش توده اي نشأت می گیرد؛ خیر، در این 

شورا، در لحظه اي شدت » پرچم«سر  حالت مبارزه بر

  .می گرفت که دشمن انتخاب و به ما تحمیل کرده بود

در این بین کامالً روشن است که کل کار تدارکاتی براي 

قیام می توانست تحت نفوذ کمیته هاي کارخانه و 

فروشگاه که نقداً به عنوان سازمان هاي توده اي استقرار 

نیرو درحال رشد بودند، با  یافته و دائماً از نظر تعداد و

موفقیت انجام بشود؛ و این به حزب اجازه می داد که 

. آزادانه در ارتباط با تعیین تاریخ قیام، مانور بدهد

ها البته مجبور می شدند که در مرحلۀ معینی شورا

اما تحت شرایطی که در باال اشاره شد، . ظاهر شوند

یسک ایجاد تردید وجود دارد که این شوراها به دلیل ر

دو مرکز انقالبی در حساس ترین لحظه به عنوان ارگان 



 

٥٠ 
یک . هاي مستقیم قیام، در بحبوحۀ آتش نبرد برخیزند

ضرب المثل انگلیسی می گوید اسب خود را نباید موقع 

این امکان هست که . عبور از رودخانه معاوضه کنید

ها پس از پیروزي در تمامی نقاط تعیین کنندة شورا

به هر رو، یک قیام پیروزمند ناگزیر . د بشوندکشور ایجا

ها به عنوان ارگان هاي قدرت منجر شوراباید به ایجاد 

  .شود

ها در مرحلۀ شورانباید فراموش شود که در کشور ما 

انقالب رشد کردند، در همان مرحله » دمکراتیک«

قانونی شدند و متعاقباً به ما به ارث رسیدند و ما از آن 

این در انقالب هاي پرولتري غرب تکرار  .ها بهره بردیم

ها در پاسخ شورادر آن جا، در اکثر موارد، . نخواهد شد

به فراخوان کمونیست ها ایجاد خواهند شد؛ و متعاقباً به 

عنوان ارگان هاي مستقیم قیام پرولتري ایجاد خواهند 

مطمئناً به هیچ وجه دور از ذهن نیست که ازهم . گردید

بورژوایی پیش از آن که پرولتاریا  پاشی دستگاه دولت

قادر به تسخیر قدرت باشد، کامالً بحرانی شود؛ این امر 

شوراها به عنوان ارگان هاي شرایطی را براي تشکیل 

اما این قرار . ایجاد خواهد کرد علنی تدارك قیام

این احتمال بسیار وجود دارد . نیست قاعدة عمومی باشد

اي آخر به عنوان ارگان ها تنها در روزهشوراکه ایجاد 

نهایتاً، . هاي مستقیم توده هاي شورشی ممکن گردد

این احتمال نیز کامالً وجود دارد که چنین شرایطی به 

ها، یا پس از شوراگونه اي ظاهر شود که باعث شود 

سپري کردن مرحلۀ تعیین کنندة قیام یا حتی در 

مرحلۀ پایانی آن به عنوان ارگان هاي قدرت دولتی 

  .د پدیدار شوندجدی

براي آن که به ورطۀ فتیشیم سازمانی نیافتیم و براي 

آن که شوراها را از شکل انعطاف پذیر و زندة مبارزه، به 

سازمانی تحمیلی به جنبش از بیرون تبدیل » اصل«یک 

نکنیم و تکامل طبیعی آن را مختل نکنیم، باید تمام 

  .این متغیرها را به یاد داشته باشیم

صحبت هایی در مطبوعات ما می شود با این  این اواخر

مضمون که ما در موقعیتی نیستیم که بگوییم انقالب 

پرولتري از خالل کدام مجاري در انگلستان از راه خواهد 

رسید؛ آیا از مجراي حزب کمونیست خواهد بود، یا از 

طریق اتحادیه هاي کارگري؟ یک چنین فرمول بندي از 

ي تاریخی وسیعاً موهوم است؛ مسأله، نشانگر یک دورنما

از اساس نادرست و خطرناك است، چرا که درس مهم 

اگر انقالب . چند سال پیش را تیره و تار می کند

پیروزمند در اواخر جنگ از راه نرسید، این به دلیل 

بندي در مورد کل اروپا این جمع. فقدان یک حزب بود

شت این را می توان مشخصاً در سرنو. هم مصداق دارد

  .جنبش هاي انقالبی کشورهاي مختلف پی گرفت

انقالب . در ارتباط با آلمان، این مورد کامالً روشن است

پیروزمند  1919و هم  1918آلمان می توانست هم در 

باشد، منتها اگر یک رهبري مناسب حزبی تضمین شده 

در ارتباط با  1917ما نمونۀ همین مورد را در سال . بود

ر آن جا جنبش انقالبی تحت شرایطی د. فنالند داشتیم

تکامل یافت که به طور استثنایی مساعد بود، یعنی زیر 

اما . بال روسیۀ انقالبی و با کمک نظامی مستقیم آن

اکثریت رهبران در حزب فنالند نشان دادند که سوسیال 

. دمکرات هستند، آن ها انقالب را به تباهی کشاندند

. ستان گرفته می شودهمین درس دقیقاً از تجربۀ مجار

در آن جا کمونیست ها همراه با سوسیال دمکرات هاي 



 

٥١ 
چپ قدرت را تسخیر نکردند، بلکه این قدرت را 

انقالب . زده به دست آن ها دادبورژوازيِ وحشت

که بدون یک نبرد و بدون یک پیروزي،  -مجارستان

از همان آغاز بدون یک رهبريِ مبارز به حال  - فاتح بود

حزب کمونیست با حزب سوسیال دمکرات . دخود رها ش

ترکیب گشت، از این رو نشان داد که خودش یک حزب 

کمونیست نبود و در نتیجه به جاي روحیۀ مبارزه جویی 

کارگران مجارستان، نشان داد از حفظ قدرتی که به 

  .سادگی به دست آورده بود، ناتوان است

 بدون یک حزب، فارغ از یک حزب، باالي سر یک حزب

یا با جایگزین براي یک حزب، انقالب پرولتري نمی 

این درس اصلی دهۀ . را تسخیر کند ]قدرت[تواند 

این درست است که اتحادیه هاي کارگري . گذشته است

انگلستان شاید به اهرمی قدرتمند براي انقالب پرولتري 

بدل شوند؛ ممکن است آن ها مثالً حتی جاي 

عین و براي دورة هاي کارگري را تحت شرایط مشورا

آن ها می توانند چنین نقشی را . زمانی معینی بگیرند

پر کنند، با این حال نه فارغ از یک حزب کمونیست، و 

حزب، بلکه تنها مشروط به این که  در برابرمسلماً نه 

نفوذ کمونیست ها به نفوذ تعیین کننده در اتحادیه هاي 

در  -ما براي این نتیجه گیري. کارگري تبدیل شود

 - ارتباط با نقش و اهمیت یک حزب در انقالب پرولتري

بهاي بسیار سنگینی پرداخته ایم، به طوري که نمی 

توانیم ذره اي آن را انکار کنیم یا حتی اهمیت آن را به 

  .حداقل برسانیم

اندیشی و برنامه ریزي در انقالب هاي سهم آگاهی، پیش

که این تر از سهمی است بورژوایی، به مراتب کوچک

عناصر قرار است در انقالب هاي پرولتري ایفا کنند، و 

در مثال نخست، نیروي محرکۀ انقالب نیز از . می کنند

سوي توده ها فراهم می آمد، اما این توده ها نسبت به 

رهبري . یافته و آگاه بودندتر سازمانامروز به مراتب کم

و در دستان بخش هاي مختلف بورژوازي باقی می ماند، 

بورژوازي، ثروت، آموزش و تمامی مزایاي سازمانی 

را ) شهرها، دانشگاه ها و مطبوعات وغیره(مرتبط با آن 

سلطنت بوروکراتیک با چنگ و . در دسترس خود داشت

دندان از خود دفاع می کرد؛ در تاریکی می کاوید و 

بورژوازي انتظار زمانِ به چنگ . سپس عمل می کرد

ی کشید، لحظه اي که بتواند آوردن لحظۀ مناسب را م

از جنبش طبقات پایین تر منتفع شود، کل وزن 

اجتماعی خود را روي ترازو بیاندازد و سپس قدرت 

انقالب پرولتري دقیقاً با این . دولتی را قبضه کند

در قالب پیشتاز - واقعیت متمایز می شود که پرولتاریا 

 در این انقالب نه فقط به عنوان نیروي تهاجمی -آن

اصلی، که همین طور به عنوان نیروي هدایتگرِ آن عمل 

نقشی که قدرت اقتصادي بورژوازي، آموزش . می کند

آن، شهرداري ها و دانشگاه هاي آن در انقالب هاي 

بورژوایی ایفا نمود، نقشی است که در انقالب پرولتري 

  .تنها با حزب پرولتاریا متحقق می شود

ین اهمیت می یابد نقش حزب به دلیل این واقعیت چن

. که دشمن به مراتب آگاه تر از پیش شده است

بورژوازي طی چندین قرن حاکمیت، تعلیماتی سیاسی 

را به پایان رسانیده که به مراتب برتر از تعلیمات 

اگر پارلمانتاریسم تا درجه . سلطنت بوروکراتیک است

اي به عنوان مدرسه اي براي انقالب به پرولتاریا کمک 

آن صورت براي بورژوازي بسیار فراتر از آن به  کرد، در

همین . عنوان مدرسۀ استراتژي ضد انقالبی خدمت نمود



 

٥٢ 
بس که بگوییم بورژوازي به واسطۀ پارلمانتاریسم قادر 

بود همان سوسیال دمکراسی را که امروز پشتیبان مهم 

عصر انقالب . مالکیت خصوصی است، تعلیم دهد

ر که با نخستین گام هایش اجتماعی در اروپا، همان طو

رحمانه و نشان داده شده، عصرِ نه فقط مبارزة بی

قاطعانه، که همین طور نبردهاي محاسبه شده و بابرنامه 

نبردهایی به مراتب برنامه ریزي شده تر از  -خواهد بود

  .با آن رو به رو بودیم 1917آن چه ما در سال 

متفاوت از به همین دلیل است که ما به رویکردي تماماً 

رویکرد غالب نسبت به مسائل جنگ داخلی به طور اعم 

همۀ ما به . و قیام مسلحانه به طور اخص نیازمندیم

پیروي از لنین، اغلب این کالم مارکس را تکرار می 

اما این ایده به یک عبارت . کنیم که قیام، یک هنر است

توخالی تبدیل می شود، تا جایی که فرمول مارکس با 

مؤلفه هاي بنیادي هنر جنگ داخلی، بر اساس مطالعۀ 

تجربۀ وسیع انباشت شدة سال هاي اخیر، تکمیل نمی 

ضروري است با صراحت بگوییم که یک رویکرد . شود

سطحی نسبت به مسائل قیام مسلحانه، نشانۀ آن است 

که هنوز بر قدرت سنت سوسیال دمکراسی غلبه 

جنگ  حزبی که توجهی سطحی به مسألۀ. نگردیده است

داخلی نشان دهد، آن هم به این امید که همه چیز به 

نوعی در لحظۀ سرنوشت ساز خود را حل و فصل خواهد 

ما . چون کشتی شکسته غرق خواهد شدکرد، قطعاً هم

باید به طور جمعی تجربۀ مبارزات پرولتري را که با سال 

  .آغاز می شود، ارزیابی کنیم 1917

که در باال  1917سال بندي هاي حزب در تاریخ گروه

مختصراً ترسیم شد، جزئی الینفک از تجربۀ جنگ 

داخلی را شکل می دهد و به اعتقاد ما از اهمیت فوري 

در کلیت » انترناسیونال کمونیست«براي سیاست هاي 

تر گفته ایم و تکرار می کنیم ما پیش. آن برخوردار است

له که بررسی اختالفات، به هیچ رو نباید به مثابۀ حم

علیه آن دسته رفقایی که سیاست نادرستی را دنبال 

اما از سوي دیگر مطلقاً جایز نیست . کردند، تلقی شود

ترین فصل تاریخ حزب مان را صرفاً به این که بزرگ

دلیل به فراموشی بسپاریم که برخی رفقا نتوانستند با 

گذشته  کلحزب باید . انقالب پرولتري هماهنگ باشند

این که بتواند آن را به درستی ارزیابی کند و را بداند، تا 

. براي هر رویدادي جایگاه مناسب آن را تعیین نماید

سنت یک حزب انقالبی نه بر طفره رفتن ها، که بر 

  .شفافیت صریح استوار است

تاریخ براي حزب ما مزایایی انقالبی را تضمین نمود که 

نانه سنت هاي مبارزة قهرما. به راستی گران بها هستند

علیه سلطنت تزار؛ عجین شدن با فداکاري انقالبی که با 

فعالیت زیرزمینی درهم آمیخته بود؛ مطالعۀ گستردة 

تئوریک و هضم تجربۀ انقالبی بشریت؛ مبارزه علیه 

کاري؛ تجربۀ منشویسم، علیه نارودنیک ها و علیه سازش

؛ مطالعۀ نظري و فهم این تجربه طی 1905عالی انقالب 

ضد انقالب؛ ارزیابی مشکالت جنبش کارگري سال هاي 

این ها  -1905بین المللی در پرتو درس هاي انقالب 

مواردي بودند که در کلیت خود به حزب ما یک جوش 

و خروش انقالبی استثنایی، نفوذ تئوریک و یک دامنۀ 

با این وجود حتی در درون . همتا بخشیدندانقالبی بی

در آستانۀ عمل تعیین این حزب، در میان رهبران آن، 

کننده، یک گروه از انقالبیون باتجربه، یعنی بلشویک 

هاي قدیم، شکل گرفت که در تقابل شدید با انقالب 

پرولتري قرار داشتند و در مسیر حساس ترین دورة 



 

٥٣ 
، حول 1918تا تقریباً فوریۀ  1917انقالب از فوریۀ 

تمامی مسائل بنیادین یک موضع اساساً سوسیال 

حفاظت از حزب و انقالب در . یک اتخاذ کردنددمکرات

برابر سردرگمی عظیم به دنبال چنین وضعیتی، به لنین 

و نفوذ استثنایی او در حزب که حتی آن زمان هم بی 

اگر می خواهیم که سایر احزاب . سابقه بود نیاز داشت

کمونیست از ما بیاموزند، این را هرگز نباید فراموش 

  .کرد

رهبري، از اهمیتی استثنایی براي  مسألۀ گزینش هیئت

حاصل تجربۀ بی. احزاب اروپاي غربی برخوردار است

اما این . آلمان، گواه حیرت آور این امر است» اکتبر«

طی . صورت گیرد فعالیت انقالبیگزینش باید در پرتو 

این سال هاي اخیر آلمان فرصت هاي فراوانی براي 

رزة مستقیم آزمودن اعضاي رهبري حزب در لحظات مبا

با شکست در این ضابطه، مابقی بی . ایجاد کرده است

فرانسه از نظر طغیان هاي انقالبی، حتی . ارزش است

. موارد جزئی، طی این سال ها به مراتب ضعیف تر بود

اما حتی در حیات سیاسی فرانسه ما سوسوهایی از 

جنگ داخلی را داشته ایم، زمان هایی که کمیتۀ 

ي اتحادیه هاي کارگري مجبور مرکزي حزب و رهبر

نظیر نشست (بودند به مسائل حاد و غیرقابل تعویق 

بررسی . واکنش نشان دهند) 1924ژانویۀ  11خونین 

دقیق چنین دوره هاي حادي، خوراك بی چون و چرا را 

براي ارزیابی رهبري یک حزب، رفتار ارگان هاي 

مختلف حزب و هر یک از اعضاي اصلی آن فراهم می 

نادیده گرفتن این درس ها، عدم استنتاج نتایج . آورد

ضروري از آن بنا به انتخاب شخصی، به معناي دعوت به 

عمل آوردن از شکست هاي اجتناب ناپذیر است؛ چرا 

که بدون رهبري حزبی نافذ، قاطع و متهور، پیروزي 

  .انقالب پرولتري ناممکن است

حافظه ترین آن، باید ناگزیر مهر حزبی، حتی انقالبی

کاري تشکیالتی خود را ایجاد کند؛ چه در غیر این 

منتها مسأله، . صورت، فاقد ثبات ضروري خواهد داد

. بازمی گردد ]این محافظه کاري[تمام و کمال به درجۀ 

در یک حزب انقالبی، دوز حیاتی و ضروري محافظه 

کاري باید با رهایی کامل از روزمرگی، با ابتکار عمل در 

این کیفیات . جسارت در عمل، ترکیب شودیابی و جهت

ترین آزمون در دورة نقاط عطف تاریخ به بوتۀ سخت

تر گفتۀ لنین را نقل کرده ایم، پیش. گذاشته می شوند

ترین احزاب، وقتی با این مضمون که حتی انقالبی

تغییري سریع در وضعیت رخ می دهد و وقتی وظایف 

خط سیاسی  جدیدي به دنبال آن مطرح می شود، اغلب

دیروز را دنبال می کنند، و از این رو، یا به ترمزي در 

برابر فرایند انقالبی تبدیل می شوند یا در خطر تبدیل 

هم محافظه کاري و هم ابتکار عمل . به آن هستند

انقالبی، متمرکزترین تجلی و نمود خود را در ارگان 

در این میان، احزاب . هاي رهبري حزبی می یابند

» نقطۀ عطف«اروپایی هنوز باید با تندترین  کمونیست

یعنی چرخش از کار تدارکاتی به  -خود رو به رو شوند

ترین، این چرخش، مبرم. سوي تسخیر قدرت در عمل

پذیرترین و خطیرترین غیرقابل تعویق ترین، مسئولیت

-از کف دادن زمان این چرخش، بزرگ. چرخش است

تحمل شود، ترین شکستی را که یک حزب می تواند م

  .به بار می آورد

تر از همه تمامی مبارزات تجربۀ مبارزات اروپا، و مهم

آلمان، اگر در پرتو تجربۀ خودمان نگریسته شود، به ما 



 

٥٤ 
نشان می دهد که دو نوع رهبر وجود دارند که مایلند 

حزب را درست در زمانی که باید جهشی شگرف به جلو 

ز آن ها به طور برخی ا. داشته باشد، به عقب بکشانند

کلی مایلند اساساً دشواري ها و موانع مسیر انقالبی را 

ببینند، و هر وضعیتی را با یک انگیزه اي از پیش شکل 

به اجتناب از عمل، برآورد  -و نه همواره آگاهانه - گرفته

مارکسیسم در دستان آن ها به روشی براي . کنند

. تصدیقِ ناممکن بودن عمل انقالبی تبدیل می شود

ترین نمونه هاي این نوع رهبران، منشویک هاي ناب

اما این نوع رهبري به معناي دقیق . روسیه هستند

کلمه، به منشویسم محدود نیست، و در حساس ترین 

لحظه، ناگهان خود را در مناصب مهم در انقالبی ترین 

  . حزب آشکار می کند

نمایندگان طیف دوم، با رویکرد سطحی و تهییجیِ خود 

آن ها هرگز هیچ دشواري یا مانعی . ایز می شوندمتم

. نمی بینند مگر آن که با سر به آن ها برخورد کنند

ظرفیت براي غلبه بر موانع واقعی از طریق عبارات 

بینی باال در مطنطن، گرایش به نشان دادن خوش

، ناگزیر )»اقیانوس تنها تا زانو عمق دارد«(تمامی مسائل 

مقابل آن تبدیل می شود که  هنگامی به قطب متضاد و

هاي براي انقالبی. کننده فرابرسدزمان براي عملِ تعیین

مشکالت تسخیر  -که از کاه کوه می سازند - نوع اول

هایی قدرت، در این نهفته است که آن ها تمام دشواري

- را که به دیدنش در مسیر خود عادت کرده اند، تا بیش

  .می کنند ترین حد ممکن تلنبار و چندین برابر

هاي بین هاي سطحی، دشواريبراي نوع دوم، خوش

در دورة . عمل انقالبی همواره غافلگیر کننده است

اولی شکاکی است : تدارکاتی، رفتار این دو متفاوت است

که کسی نمی تواند چندان از نظر انقالبی، بر او تکیه 

متعصب  کند؛ دومی، برعکس، ممکن است یک انقالبی

اما در لحظۀ سرنوشت ساز، هر دو دست  .به نظر برسد

دیگر حرکت می کنند؛ آن ها هر دو با قیام در دست یک

  . مخالفت می کنند

در این بین، کل کار تدارکاتی تنها تا حدي ارزش دارد 

تر از همه ارگان هاي رهبري آن که بتواند حزب و مهم

را قادر به تعیین لحظۀ خیزش و به دست گرفتن 

چرا که وظیفۀ حزب کمونیست، . رهبري آن نماید

  .تسخیر قدرت براي هدف بازسازي جامعه است

کمینترن، بسیار گفته و نوشته » بلشویزه کردن«در باب 

این وظیفه اي است که نمی تواند مورد . شده است

رحمانۀ مناقشه یا تعویق باشد؛ پس از درس هاي بی

بلغارستان و آلمان در سال گذشته، این وظیفه به طور 

یعنی (بلشویسم یک آموزه نیست . اخص ضروري است

، بلکه نظامی از تعلیمات انقالبی )صرفاً یک آموزه نیست

بلشویزه کردن احزاب . براي خیزش پرولتري است

کمونیست به چه معناست؟ یعنی چنان تعلیمی به آن 

ها داده شود و چنان ترکیبی از هیئت رهبري انتخاب 

» اکتبر«رارسیدن ساعت شود که اجازه ندهد در زمان ف

این، تمام هگل است، و «سرگردان بشوند؛  آن ها، آنان

 »...دانش درون کتاب ها و معناي کلّ فلسفه

https://www.marxists.org/archive/trotsky

/1924/lessons/ch8.htm 

 

  

  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/lessons/ch8.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/lessons/ch8.htm
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  تزهایی دربارة انقالب و ضد انقالب

  )1926(لئون تروتسکی 

 آرام نوبخت: برگردان

  

» اپوزیسیون چپ«، در اوج مبارزة 1926نوامبر  26روز 

بوخارین، تروتسکی در دفتر -استالین» بلوك«با 

معنا و خاطرات خود یک رشته تأمالت را در ارتباط با 

انقالب، مفهوم تحوالت درحال ظهور، طغیان و فروکش 

و استیالي ارتجاع استالینیستی با شتاب به رشتۀ تحریر 

هاي پیش رو، جوهرة تحلیل او را نشان می »تز«. درآورد

بین الملل این تزها تاکنون تنها یک بار در . دهند

عصر انقالب «نگ ادبی ، و در ج1941، اکتبر چهارم

که مدت هاست نوبت چاپ آن به پایان رسیده،  »مداوم

  .ردیده استمنتشر گ

ترجمه و  انتشارات فوقبخش هایی از این نوشته در دو 

چالش «گردید، با این حال متن کامل در  چاپ

، انتشارات پث »1926-1925اپوزیسیون چپ، 

  .، نیویورك، موجود است1973فایندر، 

***  

همواره در طول تاریخ از پی هر انقالب، ضد انقالب  -1

ها همواره جامعه را به  ضد انقالب. به دنبال آمده است

عقب رانده اند، اما نه تا آن حد عقب که به نقطۀ آغازین 

توالی انقالب ها و ضد انقالب ها، محصول . انقالب برسد

خصوصیات بنیادي معین در مکانیزم جامعۀ طبقاتی 

تنها جامعه اي که در آن انقالب ها و ضد یعنی است، 

  .انقالب ها امکان پذیر هستند

این . ب بدون مشارکت توده ها ناممکن استانقال -2

مشارکت در عوض تنها زمانی ممکن است که توده هاي 

خود براي آینده اي بهتر را  و آروزهاي آمال ،تحت ستم

از این رو، آمال و امیدهایی . زنندببا ایدة انقالب پیوند 

. که انقالب موجب می شود، همواره مبالغه آمیز است

جامعۀ طبقاتی، مخمصۀ  این به دلیل مکانیسم

دهشتناك اکثریت عظیم توده هاي مردم، نیاز عینی به 

متمرکز نمودن بزرگ ترین امیدها و تالش ها به منظور 

  .پیشرفت و غیره است ناچیزترینتضمین حتی 

عالوه و  - اما از دل همین شرایط، یکی از مهم ترین -3

عناصر ضد انقالب سر  - بر این، یکی از رایج ترین

پیروزي هاي به دست آمده در مبارزه، . ون می آوردبیر

با انتظارات توده هاي وسیع واپس مانده اي که براي 

 هماهنگتین بار در مسیر انقالب بیدار شده اند، سنخ

 به طور مستقیمنیست و در ماهیت امور، نمی تواند 

این توده ها، چرخش  تفروریختن توهما. باشد هماهنگ

و پوچی، همان قدر یک جزء آن ها به سوي روزمرگی 



 

٥٦ 
الزم دورة پسا انقالبی است که حرکت طبقات یا اقشار 

 گاهشرکت کننده در انقالب به سوي اردو »خرسند«

  .»نظم و قانون«

ضمن ارتباط تنگاتنگ با این فرایندها، فرایندهایی  -4

موازي با خصلتی متفاوت و تاحدود زیادي متضاد در 

وشیاري توده هاي ه. طبقات حاکم رخ می دهد گاهاردو

وسیع واپس مانده، تعادل معمول طبقات حاکم را برهم 

ت مستقیم و همین طور یاز حما رامی زند، آن ها 

اطمینان محروم می سازد، و بنابراین انقالب را قادر می 

کند بیش از آن چه که بعداً بتواند حفظ کند، به دست 

  .بگیرد

ده هاي فروریختن توهم بخش قابل توجهی از تو -5

مستقیماً  -و  ،تحت ستم در فرداي دستاوردهاي انقالب

کاهش انرژي و فعالیت سیاسی طبقۀ  - ارتباط همین در

 انقالبی، موجب احیاي اطمینان درمیان طبقات ضد

چه آن هایی که به واسطۀ انقالب  -انقالبی می شود

سرنگون شده اما به طور کامل درهم نشکسته اند، و چه 

مرحله اي معین به انقالب یاري  آن هایی که در

رساندند، اما با انکشاف بیش تر انقالب به اردوگاه ارتجاع 

  ]...[بازگردانده شدند 

نادیده گرفتن این واقعیت خطاست که پرولتاریاي  -20

نسبت به دورة انقالب اکتبر و سال هاي ) 1926(امروز 

، کم تر پذیرندة چشم اندازهاي انقالبی و متعاقب آن

  .گویی هاي وسیع استکلی 

هر  امنفعالنه خود را ب به شکل حزب انقالبی نمی تواند

اما نباید . چرخش در احساسات توده ها منطبق کند

خ می تاریخی ر علل ژرف به را که بناتغییر و تحوالت 

  .نادیده بگیرد دهد،

اتب بیش از سایر دوره ها در ربه م انقالب اکتبر، -21

آرزوها را در میان توده هاي  تاریخ، بزرگ ترین آمال و

  .پرولتر، برانگیخت يمردم، و به خصوص توده ها

تا  1917اندازة سال هاي  بالیاي بیایب و صپس از م

 موقعیت، توده هاي پرولتر به طور قابل توجهی 1921

دارند می این بهبود را گرامی . خود را بهبود بخشیده اند

ل اعین حاما در . و امید به تکامل بیش ترش دارند

نشان داده که این بهبود تا چه حد تجربه شان به آن ها 

اکنون تنها آن ها را به  است، به طوري کهتدریجی 

این . استاندارد زندگی پیش از جنگ بازگردانده است

تجربه، از اهمیتی بی حد و حصر براي توده ها، به ویژه 

 محتاط تربه طور آن ها . نسل قدیمی تر برخوردار است

، کم تر واکنش مستقیم به بزرگ شده اندکاك تر ش و

شعارها دارند، کم تر پذیرندة کلی گویی هاي عمده 

عذاب جنگ  تحمل این حال و هوا که پس از. هستند

اقتصاد  دوران بازگشتداخلی و پس از موفقیت هاي 

 میان جدید در چرخش هاينوز با هآشکار شد، 

 و هوا،حال این . یروهاي طبقاتی خنثی نشده استن

این . بستر سیاسی اصلی حیات حزب را تشکیل می دهد

به عنوان  -بورکراسیگرایش به ها حاالتی هستند که 

بر آن متکی  -»آسایش«و » نظم و قانون«از  عنصري

تالش اپوزیسیون براي مطرح کردن پرسش هاي . است

پیش روي حزب، دقیقاً با همین حال و هوا  در جدید

  .دچار مشکل شد

قدیمی تر طبقۀ کارگر که دو انقالب را پشت  نسل -22

آغاز  1917در سال  که سرگذاشت یا آخرین انقالب را
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شد به انجام رسانید، اکنون عصبی، خسته و تا حدودي 

زیاد ترسان از تمامی تشنجات مرتبط با چشم انداز هاي 

  .ی، بیماري و نظایر این هاستطجنگ، ویرانی، قح

دیو از تئوري انقالب درحال حاضر مشغول ساختن یک 

خصاً با هدف بهره برداري از ش، آن هم مدمداوم هستن

روانشناسی بخش قابل توجهی از کارگرانی که به هیچ 

وجه جاه طلب نیستند، اما فربه شده اند، خانواده 

از این  دارد البته نسخه اي که اکنون. تشکیل داده اند

رو تئوري براي این منظور استفاده می شود، به هیچ 

مدت هاست به  که قدیم ندارد مشاجراتارتباطی با 

، بلکه صرفاٌ شبح تشنج هاي اند آرشیوها سپرده شده

 ضقهرمانانه، نق» تهاجمات« :به پرواز واداشتهجدید را 

، تهدیدي براي دستاوردهاي دورة »نظم و قانون«

دید از تالش ها و فداکاري هاي جبازسازي، دوره اي 

 ختن از انقالب مداوم در اساسدیو سا. ، و غیرهسترگ

گمانه زنی بر مبناي حال و هواي  چیزي نیست جز

از کسانی در طبقۀ کارگر، از جمله اعضاي حزب، که 

به محافظه کار شده اندخودراضی، فربه، و ش.  

نسل جوان، که تنها اکنون درحال رشد است، فاقد  -24

این . تجربۀ مبارزة طبقاتی و خشم انقالبی الزم است

سل برخالف نسل قبلی براي خودش کاوش نمی کند، ن

بلکه بالفاصله وارد محیطی از قوي ترین حزب و 

نهادهاي حکومتی، سنت حزبی، اتوریته، دیسیپلین و 

فعالً این وضعیت کار را براي ایفاي نقش . غیره می شود

  .مستقل از سوي نسل جوان دشوارتر می سازد

در باال، رشد به موازات فرایندهاي اشاره شده  -25

شدیدي در نقش گروهی خاص از بلشویک هاي قدیم 

در حزب و دستگاه دولت وجود داشته است؛ این افراد 

، اعضاي حزب بودند یا فعاالنه با آن 1905در دورة 

همکاري داشتند؛ سپس در دورة ارتجاع، حزب را ترك 

کردند، خود را با رژیم بورژوایی وفق دادند و مناصب کم 

سته اي در درون آن به دست آوردند؛ مانند و بیش برج

بودند و » دفاع طلبی«کل روشنفکري بورژوایی، حامی 

همراه با همان ها، در انقالب فوریه به جلو هل داده 

انقالبی که در آغاز جنگ، حتی رؤیاي آن را هم (شدند 

؛ این افراد مخالفین سرسخت برنامۀ )نمی دیدند

، اما پس از تحقق لنینیستی و انقالب اکتبر بودند

پیروزي یا تثبیت رژیم جدید، یعنی زمانی که 

روشنفکران بورژوا دست از خرابکاري برداشتند، به حزب 

طبیعتاً عناصري محافظه کار ... این عناصر . بازگشتند

آن ها عموماً مدافع ثبات، و عموماً مخالف . هستند

تعلیم و تربیت جوان حزب . هرگونه اپوزیسیون هستند

  .اً در دست آن هاستاساس

» سوسیالیسم در یک کشور«اتخاذ رسمی تئوري  -26

به معناي پذیرش تئوریک چرخش هاي تاکنون صورت 

گرفته، و نخستین گسست علنی از سنت مارکسیستی 

  .است

: نهفته استعناصر مناسبات بورژوایی در این موارد  -27

شت زمین داران گموقعیت دهقانان که خواهان بار) الف

تند، اما هنوز از لحاظ مادي عالقه اي به نیس

از همین روست اهمیت پیوندهاي (سوسیالیسم ندارند 

حال و هواي اقشارقابل ) ، ب)سیاسی ما با دهقانان فقیر

توجهی از طبقۀ کارگر، پایین آمدن انرژي انقالبی، 

ی نسل قدیمی تر، افزایش وزن خاص عناصر گفرسود

  .محافظه کار
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  اپوزیسیون روسیه

  سش ها و پاسخ هاپر

)1927(  

  

  1927: تاریخ نگارش

  1938، مه )نیویورك( بین الملل نوین: نخستین انتشار

  آرام نوبخت: برگردان

  

  :1938در سال » بین الملل نوین«مقدمۀ اصلی 

اگرچه . سند حاضر از سوي لئون تروتسکی نوشته شد

تاریخ دقیقی در آن ذکر نشده، اما از خود متن مشخص 

نوشته  1927ین سند بین اواسط تا پاییز است که ا

شده، یعنی، در دوره اي که مبارزه میان بلوك 

) زینوویفیست ها -تروتسکیست ها (اپوزیسیون چپ 

این . بوخارین به اوج خود رسید - علیه رژیم استالین

سند، به شکل پرسش و پاسخ، نقطه نظرات اپوزیسیون 

نوشته شاید این . را به صورتی عامه فهم ارائه می کند

بهترین نمونه از اسناد مشابه مختلف باشد که به دلیل 

ممانعت از دسترسی آن در مطبوعات حزب، اپوزیسیون 

وادار شد میان اعضاي حزب در قالب دستنوشته هایی 

که چندین بار حروفچینی و با دستگاه تکثیر چاپ شده 

وقتی به یاد آورده شود که این سند . بود، توزیع کند

-یک سال قبل از اضمحالل بلوك استالین بیش از

» انعطاف ناپذیري«بوخارین پدید آمد، و در دوره اي که 

این دومی به طوري خشن تأیید شد، پیش بینی آن از 

بیش از . تجزیۀ باند حاکم به طور اخص قابل توجه است

یک سال پس از این، همان طور که می توان به یاد 

زه اي شدید علیه جناح آورد، جناح استالین درگیر مبار

رایکوف و گروه متحد آن، یعنی - راست گروه بوخارین

اپورتونیست هاي اتحادیه هاي کارگري به نمایندگی 

  سردبیر - تامسکی، گردید

  

می خواهد » اپوزیسیون«آیا این صحت دارد که  .1

حزب را به ملغمه اي از جناح ها، گروه بندي ها و غیره 

  متحول کند؟

» اپوزیسیون«. شایعۀ بی پایه استاین یک  :پاسخ

مدافع تقویت دیکتاتوري پرولتري است که دارد با 

چرخش هایی به سوي عناصر خرده بورژوا تضعیف می 

دیکتاتوري پرولتاریا تنها از خالل حزبی می تواند . شود

. متحقق شود که یکپارچه و قادر به مبارزه است

مدافع » اپوزیسیون«اظهارات متعددي از این دست که 

جناح ها و گروه بندي هاست، دروغ هایی هستند که 

  .براي مقاصد جناحی پخش می شوند

آیا این صحت دارد که جناح گرایی رو به رشد است  .2

  و دارد به ابعاد تهدیدآمیزي در حزب می رسد؟

و سایرین » الشویچ«مورد رفیق . درست است :پاسخ

ین اختالف ب. تنها تجلی این خطر رو به رشد است

و جناح حاکم به هیچ وجه شامل این » اپوزیسیون«

با جناح گرایی سر » اپوزیسیون«مورد نمی شود که 

آشتی دارد یا آن را یک وضعیت طبیعی براي حزب 

نمی تواند پنهان کند » اپوزیسیون«اما . قلمداد می کند
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که جناح ها به خاطر خصومت و کینۀ افراد منزوي 

از نظر . ظاهر می شود و رشد می کند

،علت جناح گرایی، رژیم بوروکراتیک درون »اپوزیسیون«

  .حزب است

آیا این امکان هست که سریعاً به بوروکراتیسم پایان  .3

  داده شود؟

در این حوزه، . طبیعتاً ناممکن است :پاسخ

به هیچ وجه چیزي مثل معجزه را طلب » اپوزیسیون«

رو به اما نکته این جاست که بوروکراتیسم نه . نمی کند

هرگونه . کاهش، که برعکس درحال رشد هیوالوار است

تالش جدي در حزب براي توقف بوروکراتیسم، به اقدام 

تالفی جویانه از باال می انجامد و افراد را به مسیر جناح 

هرچه بوروکراتیسم بیش تر . گرایی و شکاف می کشاند

علیه جناح ها می جنگند، به همان اندازه بیش تر به 

  .تغذیۀ آن ها کمک می کند تولد و

کوته بینی ایدئولوژیک، همیشه رابطۀ تنگاتنگی با 

رهبران جناح حاکم، که مشغول . بوروکراتیسم دارد

منزوي کردن خودشان به بیشترین حد ممکن هستند، 

نشان می دهند که از برآورد وضعیت به طور کلی، پیش 

بینی آینده و ابالغ دستورالعمل هاي عمومی به حزب 

خط مشی سیاسی، به خرده گیري یا . اتوان هستندن

تالش از سوي هر فرد براي . دنباله روي تبدیل می شود

تعمیم دادن مشکالت، فهم رابطۀ آن ها و نگاه به جلو به 

سوي آینده، در ذهنیت محافظه کار بوروکراتیک زنگ 

خطر را به صدا درمی آورد و منجر به اتهامات جناح 

رژیم مشکالت بیشتري را در هرچه . گرایی می شود

اقتصاد و سیاست انباشت می کند، بیش تر نابردبار می 

  .شود

  علت اصلی بوروکراتیسم و خرده گیري چیست؟ .4

دلیل اصلی آن، عقب نشستن از خط طبقاتی  :پاسخ

بخش اعظم حزب، متشکل از کارگران . پرولتاریا است

ب عق. سنت هاي حزب، انقالبی و پرولتري هستند. است

نشستن از خط طبقاتی، ضرورت اعمال سیاست ها با 

  .روش هاي دستگاه بوروکراتیک را به وجود می آورد

آیا این بدان معناست که انشعاب یا تشکیل دو  .5

  حزب، اجتناب ناپذیر یا ناگزیر است؟

تالش براي نسبت دادن چنین . به هیچ وجه :پاسخ

و مسموم ، نامعقول ترین »اپوزیسیون«دیدگاه هایی به 

ضروري است که با ابزارهاي . ترین سالح در مبارزه است

درون حزبی، مبارزه علیه عدول از خط طبقاتی را 

ما می توانیم و باید انحراف در چارچوب . هدایت کنیم

  .یک حزب واحد را درست کنیم

عدول از خط طبقاتی پرولتري در چه چیز نمود  .6

  خودش را پیدا می کند؟

  :زیر در موارد :پاسخ

ناتوانی از درك مخاطراتی که در جاماندن صنعت از . الف

توسعۀ اقتصادي ملی در کلیت خود، به کمین نشسته 

  است؛

رویکرد بوروکراتیک در قبال مسائلی نظیر . ب

دستمزدها، رژیم اقتصادي، بیکاري، ساخت مسکن، و 

  غیره؛
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دست کم گرفتن انشقاق در روستا، و پنهان کردن . ج

  شد کوالك؛نقش رو به ر

، »کمیسریاي خلق در امور کشاورزي«تالش از سوي . د

تعاونی هاي روستایی و دیگر سازمان ها براي طی کردن 

مسیر به سوي دهقانان متوسطی که از نظر تولیدي 

  نیرومند هستند، یعنی در واقع کوالك؛

دست کم گرفتن یا ناتوانی از درك خطرات ناشی از . ه

اسی خرده بورژوازي شهري و این واقعیت که فعالیت سی

روستایی سریع تر از فعالیت کارگران، کارگران 

  کشاورزي و دهقانان فقیر، درحال رشد است؛

تمدید فرمان انتخاباتی و انتخابات واقعی به نفع خرده . و

  بورژوازي؛

بزك کردن دولت شوروي به همان شکل که هست و . ز

  انکار ضرورت نزدیک تر ساختن آن به کارگران؛

و پنهان کردن یا تخفیف » نپ«بزك کردن طرح . ح

تناقضات آن، کوچک شمردن وزن خاص گرایش هاي 

  سرمایه داري؛

انحراف سانتریستی حول مسائل جنبش کارگري . ت

  ؛)، کومینتانگ و غیره»روسی- کمیتۀ انگلیسی«(جهان 

دامن زدن به امیدهاي شدیداً خطا و خطرناك به . ي

پورتونیست و خائن که ظاهراً ایجاد بلوکی با رهبران ا

قرار است اتحاد جماهیر شوروي را در برابر جنگ حفظ 

  .کند

و پیوست به » پروفینترن«اشتیاق به گسست از . ك

و ایجاد تغییرات هماهنگ با آن (» بین الملل آمستردام«

  ؛*)»اتحادیه هاي کارگري سرخ«در اساسنامۀ 

، که مبارزة سیستماتیک نه علیه انحرافات راست. ل

  علیه کسانی که در برابر این انحرافات هشدار می دهند؛

لحاظ کردنِ نه فقط افراد واقعاً ماوراء چپ، که تمام . م

کسانی که براي اصالح خط پرولتري مبارزه می کنند، 

  .در زمرة نیروهاي ماوراء چپ

آیا درست است که این سیاست اپوزیسیون، می  .7

لتاریا و دهقانان را میان پرو) Smychka(تواند اتحاد 

  مختل کند؟

  .این اتهام به کل نادرست است :پاسخ

اکنون از یک سو به دلیل عقب ) Smychka(اتحاد 

افتادن صنعت و از سوي دیگر رشد کوالك دارد به خطر 

کمبود محصوالت صنعتی، درحال ایجاد . می افتد

کوالك درصدد است . شکافی میان روستا و شهر است

ادي و سیاسی، دهقانان متوسط و فقیر که از لحاظ اقتص

. را مطیع خود کند و آن ها را در برابر پرولتاریا قرار دهد

اما تهدید در . این فرایند هنوز در نطفۀ آغاز خود است

دقیقاً از همین منشأ سرچشمه می » سمیچکا«برابر 

دست کم گرفتن عقب افتادگی صنعت و رشد . گیرد

ح لنینیستی اتحاد کوالك، منجر به نقض رهبري صحی

میان دو طبقه اي می شود که بنیان دیکتاتوري در 

  .شرایط کشور ما هستند

حامی این است که » اپوزیسیون«آیا درست است که . 8

  صنعت به عنوان غرامت به بیگانگان واگذار شود؟
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به . چنین ادعایی یک افتراي نفرت انگیز است :پاسخ

دلیل ممکن کارگیري چنین روش هایی، تنها به این 

  .می شود که حزب با بوروکراتیسم خفه شده است

اظهار می کند که رفیق مدودیف، در نامۀ خود  پراودا

، از واگذاري بخش اعظم صنعت 1924به تاریخ ژانویۀ 

این نامۀ . دولتی ما به عنوان غرامت خارجی دفاع کرد

رفیق مدودیف، که تقریباً دو سال و نیم پیش نوشته 

هیچ کسی . یچ جا چاپ نشده استشد، هرگز در ه

چیزي در مورد آن نمی داند و نمی تواند قضاوت کند 

به درستی محتواي آن را نقل می کند یا  پراواداکه آیا 

اما چه ارتباط احتمالی می تواند بین نامه اي که . خیر

و  1923براي همه ناشناخته است و اپوزیسیونِ 

  باشد؟وجود داشته ) 1925(اپوزیسیون لنینگراد 

مسألۀ ضرب آهنگ تکامل صنعت دولتی » اپوزیسیون«

را براي سرنوشت سوسیالیسم تعیین کننده درنظر می 

با این هدف، خواهان تغییري در نظام مالیات . گیرد

ستانی، سیاست قیمت ها و تجدیدنظر در طرح بودجه 

غرامت می تواند و باید جایگاهی مطلقاً محدود و . است

هر تالش براي بسط . داشته باشدفرعی در اقتصاد ما 

چارچوب غرامت ها در فراسوي محدودیت هاي معین، 

به عبارت دیگر این که به سرمایۀ خارجی در اقتصاد 

خود، نفوذ غالب یا حتی قابل مالحظه پیشکش کنیم، 

  .معادل با خیانت آشکار به هدف سوسیالیسم است

در یک بلوك با » اپوزیسیون«آیا صحت دارد که . 9

  حراف آمستردام است؟ان

این ادعا همان قدر مضحک است که مورد قبلی؛  :پاسخ

. پایۀ آن، درست همان نامۀ مرموز رفیق مدودیف است

اگر رفیق مدودیف یا هر عضو دیگر حزب ما قرار بود 

موضع بگیرد، » آمستردام«و به نفع » پروفینترن«علیه 

باري دیگر بی رحمانه و صراحتاً چنین » اپوزیسیون«

انحراف اپورتونیستی را محکوم می کرد، درست همان 

شوراي مرکزي «طور که نقداً در ارتباط با اعضاي اصلی 

چنین کرده ایم؛ آن ها پشت سر » اتحادیه هاي کارگري

اتحاد «و جایگزینی آن با » پروفینترن«حزب با حذف 

، تغییري را در »بین المللی اتحادیه هاي کارگري

کلیۀ اتحادیه هاي کارگري ما  اساسنامه هاي تقریباً

دادند که این داللت بر هیچ چیزي ندارد به جز حذف 

  .موانع پیش روي ورود به آمستردام

براي این که تقصیر را به  پراوادابه طور کلی، تالش 

بیاندازد، تنها به دلیل سرکوب » اپوزیسیون«گردن 

عظیم آزادي انتقاد و کارکرد آزاد تفکر در حزب ممکن 

  . است

آیا درست است که اپوزیسیون امکان ساخت  .10

  سوسیالیسم  در کشورمان را انکار می کند؟

این اتهام، نادرست و متکی بر فرموله کردن  :پاسخ

دهه ها نیاز است تا . نادرست خود مسأله است

سوسیالیسم تنها با نیروهاي ما در کشور عقب افتاده 

 این پیش فرض که در مسیر یک. مان ساخته شود

چنین دورة بلندي، سرمایه داري حفظ خواهد شد و به 

توسعه در سایر کشورها ادامه خواهد داد، درحالی که ما 

در بحبوحۀ ساختن سوسیالیسم هستیم، به معناي انکار 

پیوندهاي اقتصاد جهانی و سیاست جهانی است و 

ساختن . سقوط به ورطۀ کوته فکري خام ملی

ینفک از انقالب سوسیالیسم در کشور ما، جزوي ال



 

٦٢ 
موفقیت ساختمان سوسیالیسم . پرولتري جهانی است

در کشور ما، از موفقیت جنبش انقالبی در کل جهان 

عمیقاً معتقد به » اپوزیسیون«. جدایی ناپذیر است

پیروزي سوسیالیسم در کشورمان است، نه به این خاطر 

که کشور ما می تواند از اقتصاد جهانی و انقالب جهانی 

د، بلکه به این خاطر که پیروزي انقالب پرولتري رها شو

  .در سطح جهانی تضمین می شود

عدول از خطوط پرولتري، ناگزیر به تنگ نظري ملی، به 

ناچیز پنداشتن استقالل ما در اقتصاد جهانی و تزئین 

  .خام برنامۀ نپ منجر می شود

  یک جناح است؟» اپوزیسیون«آیا درست که  .11

به یک » اپوزیسیون«تبدیل  نمی توان خطر :پاسخ

این خطر را سیاست ها و ابزارهاي . جناح را انکار کرد

که آستانۀ تحمل آن در برابر  - تشکیالتی جناح حاکم

انتقاد، بحث هاي جمعی و رهبري از طریق انتخابات 

ایجاد و حاد  -تر می شودآزادانه و جمعی به مراتب کم

  .می کند

  ک جناح بسازد؟می تواند ی» اکثریت«آیا یک . 12

یک . اکثریت فعلی، یک جناح است. می تواند :پاسخ

اکثریت، نوعی هیئت دائمی با یک ترکیب یکسان و 

در حزبی که بر مبناي دمکراسی درونی . مشابه نیست

پیش می رود، مسائل جدیدي که مطرح می شوند، 

. گروه بندي و چرخش هاي جدید را متولد می کنند

ریت فعلی به اکثریت دائمی را جناح اکثریت، تبدیل اکث

وظیفۀ خود می داند، منتها مستقل از خط سیاسی و 

وظایف متغیر یا دیدگاه هاي تغییریافتۀ اکثریت واقعی 

جناح اکثریت مطلقاً با یک رژیم دمکراسی حزبی . حزب

جناح اکثریت را انضباط مخفی آن مقید . مغایرت دارد

زب را فریب می کند و همین به تنهایی ارادة حقیقی ح

جناح اکثریت از ماشین . می دهد و منحرف می کند

حزبی استفاده می کند تا حزب را از تعیین جایگاه 

اکثریت و اقلیت واقعی به واسطۀ ابزارهاي دمکراتیک، 

مهلک ترین شکل جناح گرایی، جناح گرایی . باز دارد

اکثریت حاکم است که از جانب حزب، به طور کلی، 

  .صحبت می کند

اح گرایی اقلیت، ناگزیر از جناح گرایی اکثریت ناشی جن

  .می شود

وحدت حزب را » اپوزیسیون«آیا درست است که  .13

  به خطر می اندازد؟

گیر از وحدت حزب را وجود یک جناح زمین :پاسخ

اکثریت تهدید می کند که مشغول تغییر سیاست حزب 

از خط پرولتري است و تمامی کسانی را که مشغول 

ه براي خط پرولتري و توانبخشی به رژیم حزبی مبارز

  .سوق می دهد» اپوزیسیون«هستند به 

آن چه رهبران جناح حاکم از وحدت حزب درك می 

به خود جرأت ندهید که «: کنند، عبارت از این است

سیاست مان را نقد کنید؛ به خود جرأت ندهید که 

وظایف جدید و سؤاالت جدیدي را بدون اجازة ما طرح 

ید؛ به خود جرأت ندهید که به طور جدي مسألۀ کن

مبارزه علیه بوروکراتیسم، مسألۀ صنعتی سازي، 

از . »دستمزدها، دهقانان فقیر و غیره را مطرح کنید

نقطه نظر رهبران جناح حاکم، وحدت حزب با هر کلمه 

و هر جناحی که علیه اشتباهات گروه رهبري باشد، به 



 

٦٣ 
ان معناست که گروه اما این تنها بد. خطر می افتد

رهبري، از سازش خود با یک رژیم دمکراسی حزبی 

  .امتناع می کند

از دیدگاه هاي » اپوزیسیون«آیا درست است که  .14

  لنینیستی دربارة رهبري حزب فاصله گرفته است؟

درست عکس آن صحیح . خیر، درست نیست: پاسخ

این، گروه رهبري فعلی است که تمامی تالش . است

ه سوي درهم شکستن هستۀ رهبري قدیمی که خود را ب

با همکاري مشترك با لنین شکل گرفت، معطوف می 

در دورة بیماري لنین و اکنون پس از مرگ وي، . کند

حزب بارها از اهمیت صیانت از تداوم و توالی رهبري 

زنده باد گارد : شعار مهم این بود. سخت گفته است

که تجربۀ  به حزب توضیح داده شد! لنینیست قدیمی

رهبري، در مسیر سال هاي بسیار به دست می آید و 

این که در حزب ما، رهبري به شکل تنگاتنگی با تجربۀ 

دو انقالب درهم آمیخته که حزب تحت رهبري لنین 

  .پشت سر گذاشت

در حال حاضر، گروه استالینیست با ضدیت علیه 

که بر » عمل گرایانی«نیروهاي جدید گارد قدیم، علیه 

اي فعالیت خالقانه رشد کردند و غیره، درحال مبن

چنین تقابلی . چرخشی سریع حول این مسأله است

خود فی نفسه گامی به سوي انکار سنن انقالبی حزب 

این . است، گاهی به سوي اپورتونیسم و خرده گیري

انحراف دارد با سخنان سرتاسر ارتجاعی علیه 

ه در و به نفع افرادي که ریش» پناهندگان سیاسی«

تئوري سوسیالیسم . دارند، پنهان می شود» خاك ملی«

در یک کشور، به بهترین شکل با این فرمول بندي کوته 

فکرانه، ناسیونالیستی و ناشی از بده و بستان سیاسی از 

  .مسألۀ رهبري حزب، وفق داده می شود

آیا درست است که با درهم شکستن اپوزیسیون،  .15

کپارچگی رهبري وجود امکان تضمین وحدت حزب و ی

  دارد؟

سرکوب . خیر، این یک مغلطۀ درشت است: پاسخ

بوروکراتیک حزب، آبستن شکاف هاي به مراتب عظیم 

. جناح حاکم به هیچ وجه یکپارچه نیست. تري است

شامل یک انحراف راست به سوي کوالك و عناصر خرده 

یک . بورژوایی و طبقۀ متوسط به طور اعم می شود

الیستی هم دارد که دست به دست انحراف سندیک

انحراف به سوي خرده مالکان راه می پیماید، اما اغلب با 

عناصر صرفاً سیاه . این مورد اخیر منازعاتی پیدا می کند

لشگري هم دارد که فاقد یک خط سیاسی مشخص 

به » اپوزیسیون«هستند، اما سپري در برابر انتقادات 

ر متعددي نیز در در آخر، عناص. انحراف راست می شوند

آن هستند که کامالً روحیۀ انقالبی خود را حفظ کرده 

اند، اما هنوز باید بیالن چرخش ها در سیاست و رژیم 

در حال حاضر، رهبران . حزب را به خود پس بدهند

جناح اکثریت قادرند که آن را با روش هاي مکانیکی در 

بود اگر ما قرار . ادغام کنند» اپوزیسیون«مبارزه علیه 

درهم «حتی یک لحظه اجازه دهیم که اپوزیسیون 

، در آن صورت جناح اکثریت، که به سمت »بشکند

راست پسرفت می کند، بالفاصله به گروه بندي هاي 

جناحی جدیدي، همراه با پیامدهاي متعاقب آن، تقسیم 

می شد؛ در درون باالیی هاي جناح ها هم یک اختالف 

ها با انضباط جناحی و اصطکاك تند وجود دارد که تن

جلوگیري از پیشروي این . دارد بر آن غلبه می شود



 

٦٤ 
اختالف تا سرحد ایجاد مبارزات جناحی جدید، نه با 

درهم شکستن اپوزیسیون کنونی، بلکه برعکس با اتخاذ 

رویکردي دقیق نسبت به نقد آن، با تصحیح حقیقی 

خط حزب و استقرار دمکراسی و رهبري جمعی در 

  .ذیر استحزب امکان پ

  1927مسکو، 

 لئون تروتسکی

http://marxists.org/archive/trotsky/1927/

xx/opposition.htm 

 

یا » انترناسیونال سرخ اتحادیه هاي کارگري«* 

، یک هیئت بین المللی بود که از سوي »پروفینترن«

با هدف هماهنگ کردن » انترناسیونال کمونیست«

فعالیت هاي کمونیستی در درون اتحادیه هاي کارگري 

برپا  1921که نخست در سال » پروفینترن«. دایر شد

شد، قصد داشت که به عنوان وزنۀ تعادل در برابر نفوذ 

نهاد . عمل کند» انترناسیونال آمستردام«به اصطالح 

یا فدراسیون بین المللی  ،»انترناسیونال آمستردام«

اتحادیه هاي کارگري یک سازمان سوسیال دمکرات و 

کار و مماشات جو بود که مانعی به لحاظ طبقاتی سازش

این . در برابر انقالب و کمینترن به شمار می رفت

، 1930سازمان پس از ورود به دورة زوال در اواسط دهۀ 

فرجام  به» جبهۀ خلقی«با ظهور  1937نهایتاً در سال 

  . رسید

 

 

  نقش من در انقالب اکتبر

  لئون تروتسکی

)1930(  

  آرام نوبخت): از متن انگلیسی به فارسی(مترجم 

  مراد شیرین: ویراستار

  

، به »موقعیت واقعی در روسیه«متن زیر، فصلی از 

تروتسکی است که به تحریفات تاریخ . د. ل ققلم رفی

این . می پردازد انقالب روسیه از سوي رژیم استالین

گذاري ارتش جشن بنیانبرگزاري فصل اکنون به دلیل 

ترجمه، شامل . سرخ، از جذابیتی خاص برخوردار است

  .است »ایستمن مکس«توضیحات، از 

***  

یادداشت در ارتباط با شرکت من در انقالب اکتبر، در 

  :لنین می خوانید مجموعه آثاراز  14جلد  هاي

راي پتروگراد به پس از آن که اکثریت شو«

دست بلشویک ها افتاد، تروتسکی به عنوان 

رئیس آن انتخاب شد و در این مقام، به 

  )1(»اکتبر پرداخت 25 قیامسازماندهی و رهبري 

و چه مقدار  درستاین که چه مقدار از این گفته 

 »تاریخ حزب خانۀدفتر«نادرست است را بگذارید که 

که در این ، ینه دفترخانۀ کنوناگر  -تصمیم بگیرد

رفیق استالین اخیراً به صراحت . خانۀ آتیدفتر صورت

بدین گونه که. این گفته را انکار کرده است حقیقت:  

http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/opposition.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/opposition.htm
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تروتسکی هیچ نقش  باید بگویم که رفیق«

تبر ایفا نکرد و نمی توانست کخاصی در شورش ا

چنین کند، و این که او در مقام ریاست شوراي 

یتۀ حزب را به انجام اتور پتروگراد، صرفاً ارادة

  »می کردرا هدایت  او گامهر رساند که 

  :و به عالوه

رفیق تروتسکی هیچ نقش خاصی در حزب و یا «

ورش اکتبر ایفا نکرد، و نمی توانست بکند، شدر 

چرا که در دورة اکتبر فرد نسبتاً جدیدي در 

  )2(»حزب ما بود

، آن چه را که وقتی این شهادت را می داداستالین 

 به ،ه بودگفت 1918ش در روز ششم نوامبر خود

نخستین سالگرد انقالب و در یعنی  فراموشی سپرد؛

زمانی که حقایق و رویدادها هنوز در ذهن همه زنده 

بود، حتی آن زمان هم استالین این اقدام را نسبت به 

که اآلن به چنین مقیاس بزرگی  ه بودآغاز کرد نم

آن را با احتیاط و اما سپس مجبور شد که . رسانده است

. ر بسیار بیش تري از آن چه امروز هست پیش ببردیتزو

زیر ) 3(پراودادر این جا آن چه را که او آن موقع در 

نوشته » رهبران حزب برجسته تریننقش «عنوان 

  :آمده است ،بود

بري هتحت رقیام تمام کار سازماندهی عملی «

بی واسطۀ رئیس شوراي پتروگراد، رفیق 

اعالم  می توان با قطعیت .هدایت شد تروتسکی،

به  ]پتروگراد[پادگان  سریع چرخشکه  کرد

کار کمیتۀ انقالبی  جسورانۀشورا، و اجراي  جانب

الً و بیش از همه به رفیق ونظامی، حزب اص

  ».تروتسکی مدیون است

این کلمات به هیچ وجه به قصد اغراق تحسین آمیز به 

ر آن زمان کامالً برعکس، هدف استالین د -بان نیامدز

آن کلمات  -متفاوت بود، اما زیاد به آن نخواهم پرداخت

امروز واقعاً فوق العاده هستند، چرا که از دهان استالین 

  .خارج می شوند

فرد صادق، این مزیت را : می شدمدت ها پیش گفته 

هرگز به تناقض با  ،حافظۀ بدوجود دارد که حتی با 

شکن، بی وجدان و اما فرد عهد. خودش برنمی خورد

در گذشته گفته  را ناصادق همیشه مجبور است آن چه

  .شرمسار نکند را به یاد داشته باشد تا بلکه خودش

کی، در تالش سرفیق استالین، با یاري امثال یاروسالف

 اکتبر قیامبراي ساخت تاریخی جدید از سازماندهی 

بر مبناي این امر که حزب در آن موقع  است، آن هم

ایجاد » قیامکز عملی براي رهبري تشکیالتی مر«یک 

کرده بود و کاشف به عمل می آید که تروتسکی عضو 

همین . لنین هم عضو آن کمیته نبود. ه استآن نبود

از نظر  واقعیت به تنهایی نشان می دهد که کمیته

 به هیچ رو. تنها یک اهمیت فرعی داشت تشکیالتی،

دربارة این بافی  افسانهامروز . ایفا نکرد مستقلی نقش

که استالین  صورت می گیردکمیته به این دلیل ساده 

: اعضا هستند فهرست این ها. ه استعضو آن بود

. »کیبابنوف، اوریتس سوردلوف، استالین، دزرژینسکی،«

هرچند کندوکاو در این مزخرفات ناخوشایند است، ولی 

که به عنوان یک  به نظر می رسد براي من ضروري

و شاهد به اندازة کافی نزدیک در نده نشرکت ک

  :موارد ذیل را گواهی کنمرویدادهاي آن زمان، 



 

٦٦ 
سوردلوف . سازي ندارد روشننقش لنین البته نیازي به 

و به او براي مشورت و به  مالقات می کردمرا اغلب 

رفیق . دیگران براي کمک به خودم رجوع می کردم

ی شناخته شده است، جایگاه خاص به خوبی کامنف که

را اشغال می کرد که نادرست بودن آن را خودش از 

، با این وجود فعال ترین )4(مدت ها قبل فهمیده است

شب . ش را در رویدادهاي انقالب به عهده گرفتقن

م، کامنف و شسرنوشت ساز بیست و پنجم تا بیست و ش

من همراه با هم در مقر کمیتۀ انقالبی نظامی گذراندیم، 

دادیم و با تلفن فرمان ها را به پرسش ها پاسخ می 

اما هرچه قدر هم به ذهنم فشار بیاورم . صادر می کردیم

نمی توانم به این پرسش پاسخ بدهم که در آن روزهاي 

هرگز یک بار هم . سرنوشت ساز، نقش استالین چه بود

او . منشد که من براي همکاري یا مشورت نزد او برو

او هرگز یک  .هرگز ذره اي ابتکار عمل به خرج نداد

ی تاین حقیق. طرح پیشنهادي مستقل هم مطرح نکرد

، به سبک جدید» مورخ مارکسیستی«است که هیچ 

  .نمی تواند تغییر بدهد

  یک ضمیمۀ تکمیلی

استالین و یاروسالفسکی، همان طور که در باال گفتم، 

به هدر داده اند تا  تالش بسیاري را ماه هاي اخیر طی

حزب، شامل  ساخت یالتیِاثبات کنند که مرکز تشک

 ،سوردلوف، استالین، بابنوف، اوریتسکی و دزرژینسکی

استالین به هر . را هدایت کرد قیامعمالً کل مسیر 

شکلی که می تواند بر این امر تأکید کرده که تروتسکی 

با بی دقتی !  اما افسوس. عضو آن مرکز نبوده است

امبر نو 2، پراوداۀ محض مورخین استالین در روزنام

گزیدة یک  - یعنی پس از نگارش نامۀ حاضر - 1927

دقیق از گزارش کمیتۀ مرکزي براي شانزدهم تا بیست 

  :ظاهر شد 1917و نهم اکتبر 

یک مرکز انقالبی نظامی با این  ،کمیتۀ مرکزي«

سوردلوف، استالین، بابنوف، : اعضا ایجاد می کند

این مرکز قرار است اوریتسکی و دزرژینسکی؛ 

از کمیتۀ شوراي انقالبی  زندهسا جزئی

  .»باشد

کمیتۀ شوراي انقالبی، همان کمیتۀ انقالبی نظامی است 

هیچ ارگان . که از سوي شوراي پتروگراد ساخته شد

در  .وجود نداشت قیامشورایی دیگري براي رهبري 

کمیتۀ مرکزي  این پنج رفیق، که از سوي نتیجه

به  گماشته شده بودند، می بایست به عنوان مکمل

وارد شوند که » کمیتۀ انقالبی نظامی«مجموعۀ همان 

این که . عهده داشتبر تروتسکی ریاست آن را 

سازمانی معرفی شود  ۀتروتسکی براي بار دوم به مجموع

چه قدر ! ر می رسدظزائد به ن، که نقداً رئیس آن است

  !سخت است که تاریخ را پس از پایان آن تصحیح کنیم

  1927نوامبر  11

. ، طرحی مختصر از انقالب اکتبر را نوشتم»برست«در 

این کتاب در تیراژي عظیم به زبان هاي مختلف به زیر 

هیچ کسی به من نگفت که یک اما . چاپ رفت

در  این که یعنی -وجود دارد مر کتابدشکار جاافتادگی آ

، »کمیتۀ انقالبی نظامی«، قیامهیچ جا به رهبري اصلی 

. نشده استاشاره  ،آن بودندکه استالین و بابنوف عضو 

اکتبر را به یاد می آوردم، پس  قیاماگر این قدر بد تاریخ 

چرا هیچ کسی من را روشن نکرد؟ چرا کتاب من با 



 

٦٧ 
معافیت از مجازات در کلیۀ مدارس حزبی در سال 

  نخست انقالب مطالعه می شد؟

، دفتر تشکیالتی حزب گمان می 1922حتی در سال 

الب اکتبر را به حق خوب درك کرد که من تاریخ انق

  :استچک، اما شیوا وگواه ک یک این. رده امک

  1922مه  24مسکو، 

  به رفیق تروتسکی. 14302. شماره

دفتر تشکیالتی کمیتۀ  جلسۀگزیده اي از گزارش 

  . 21، شمارة 1922مه  22مرکزي به تاریخ 

رفیق یاکولف تا اول اکتبر تحت سردبیري رفیق 

را پیرامون تاریخ انقالب اکتبر  تروتسکی کتابی درسی

  .تهیه کند

  امضا، دبیر زیر شاخۀ بخش تبلیغات 

و کتاب من دربارة انقالب . بود 1922این در ماه مه 

اکتبر که پیش از این زمان در نسخه هاي متعدد ظاهر 

در آن  ششده بود، براي دفتر تشکیالتی که سرپرست

با  ،بود موقع هنوز استالین بود، به خوبی شناخته شده

که  تساین وجود دفتر تشکیالتی این را ضروري دان

وظیفۀ ویرایش کتاب درسی انقالب اکتبر را به عهدة 

چه طور این اتفاق می افتد؟ به این جهت . من بگذارد

رخ می دهد که درست پس از بسته شدن همیشگی 

چشمان لنین، چشمان استالین و استالینیست ها به 

  .شدگشوده » تروتسکیسم«روي 

 
  :توضیحات

  482صفحۀ ) 1(

دربارة تروتسکی، تروتسکیسم یا استالین، . ژ) 2(

  69-68، صفحات لنینیسم

  241شمارة ) 3(

این اشاره اي مالیم به این واقعیت است که کامنف ) 4(

و زینوویف با تسخیر قدرت در اکتبر مخالفت کردند، 

مذاکراتی علیه آن با منشویک ها ترتیب دادند، و حتی 

یک روزنامۀ غیر بلشویکی نیز قطعنامۀ سرّي کمیتۀ  در

. مرکزي بلشویک را که خواهان شورش بود، افشا کردند

وقتی لنین «لنین در نامه اي طوالنی که من در 

اعتصاب «، »خائن«چاپ کردم، آن ها را  »درگذشت

  .و غیره خطاب کرد» سرباز فراري«، »شکن

بزرگ ترین  زینوویف متعاقباً اعالم کرد که دو تا از

اشتباهات زندگی وي، یکی همین مخالفت با لنین در 

و دیگري مخالف او با تروتسکی در سال  1917سال 

من از اکنون تا مدت ها با تروتسکی «: بوده است 1924

این دو سال پیش بود، و او از آن موقع . »کار می کنم

مجدداً موضع خود را ترك کرده و مشغول نوشتن 

 - سکیستی به دستور استالین استمقاالت ضد تروت

 .مترجم

  

  

  

  

  



 

٦٨ 
انقالب اسپانیا در دستور روز (خصلت انقالب 

  )اپوزیسیون چپ

 

  لئون تروتسکی

  1931ژوئیۀ 

  آرام نوبخت: برگردان

  مقدمۀ بین الملل چهارم

، آلفونسو پادشاه وقت از اسپانیا گریخت 1933در آوریل 

ازهاي اما این هیچ یک از نی. و جمهوري اعالم شد

نامه . حیاتی توده ها، به ویژه مسألۀ ارضی را حل نکرد

هاي پیش رو که در نخستین ماه هاي انقالب به رشتۀ 

تحریر درآمدند، نه فقط ارزش تاریخی دارند، که خواندن 

آن در پرتو حوادث ایتالیا، روشنگر است؛ کشوري که 

چون اسپانیا، کشاورزي وجه غالب اقتصادي اش هم

اي است؛ اما در عین حال پرولتاریاي مانده عقب

متمرکزي در چندین شهر صنعتی دارد که دست کم از 

نظر فرهنگ، مبارزه جویی و کیفیات رهبري با دیگر 

  .بخش هاي کارگر سرتاسر دنیا برابري می کنند

  

سیر رویدادها امروز پرسش سترگی را پیرامون موضوعی 

پ می در دستور کار قرار می دهد که اپوزیسیون چ

من از انقالب اسپانیا . تواند و باید حرفی درباره اش بزند

اکنون مسأله بر سر نقد پس از وقوع . صحبت می کنم

حادثه نیست؛ مسأله براي اپوزیسیون چپ بین المللی، 

مداخلۀ فعال در رویدادها به منظور جلوگیري از فاجعه 

  .است

البی، اما مزیت یک موقعیت انق. ما نیروهاي اندکی داریم

مشخصاً در این امر است که حتی یک گروه کوچک می 

تواند طی زمانی کوتاه به نیرویی بزرگ تبدیل شود، 

منتها مشروط به این که بیماري را به درستی تشخیص 

من نه . دهد و به موقع شعارهاي صحیحی را مطرح کند

فقط به بخش اسپانیایی مان که مستقیماً در رویدادها 

چنین به کلیۀ بخش هاي خود اشاره مدرگیر است، که ه

می کنم، چرا که هرچه انقالب جلوتر می رود، بیش تر 

نیز توجه کارگران سرتاسر جهان را به سوي خود جلب 

تعیین صحت خطوط سیاسی، در پیش چشم . می کند

اگر ما . بخش پیشتاز پرولتاریاي جهانی رخ خواهد داد

داشت انقالبی واقعاً جناح چپ هستیم، اگر واقعاً در بر

صحیح خود توانا هستیم، باید این توانایی و قدرت را در 

طی موقعیت انقالبی به شکلی به مراتب سریع تر و 

  .صریح تر نشان بدهیم

  دو پرسش اساسی



 

٦٩ 
: دو پرسش بنیادي باید مستقیماً از سوي ما طرح شود

مسألۀ خصلت عمومی انقالب اسپانیا و خط ) 1(

مسألۀ بهره ) 2(جه می شود، و استراتژیکی که از آن نتی

برداري تاکتیکی صحیح از شعارهاي دمکراتیک و 

من تالش کردم همۀ آن چه . امکانات پارلمانی و انقالبی

را که پیرامون این پرسش ها حیاتی بود، در آخرین اثر 

در این جا تنها می خواهم . خود دربارة اسپانیا بگویم

لی که باید از روي نظر خود را اجماالً دربارة کلیت مسائ

کل خط انترناسیونال  حمله علیهآن ها به سوي 

  .کمونیست جهش کنیم، بپردازم

آیا باید در اسپانیا چشم انتظار یک انقالب واسط میان 

انقالب انجام یافتۀ جمهوري خواه و انقالب پرولتري 

همراه » کارگران و دهقانان«آتی، یک به اصطالح انقالب 

باشیم؟ بله یا نه؟ کل » کراتیکدیکتاتوري دم«با یک 

. خط استراتژیک با پاسخ به این سؤال تعیین می شود

اسپانیا، تا گردن در ) کمونیست(حزب رسمی 

سردرگمی ایدئولوژیک حول این پرسش بنیادي فرو 

رفته است؛ سردرگمی اي که بذرهایش به دست مقلدین 

افشانده شد و هنوز می شود، و تجلی خود را در برنامۀ 

ما در این جا امکان آن . ترناسیونال کمونیست می یابدان

را داریم که در برابر پیشتاز پرولتاریا، در پرتو حقایق 

زنده، همه روزه از کل پوچ بودن، توخالی بودن و در 

عین حال هولناك بودن خطر یک انقالب واسط و نیمۀ 

  .راه،  پرده برداریم

ه باشند که رفقاي اصلی کلیۀ بخش ها باید به یاد داشت

این دقیقاً ما، به عنوان جناج چپ هستیم که باید خود 

برخورد . نماییم علمیرا متکی بر یک بنیان استوار 

سرسري با عقاید، شارالتانیسم ژورنالیستی به سبک 

، در تقابل با جوهر )سانتریست هاي آلمان(الندو و شرکا 

پرسش هاي بنیادي . بخش انقالبی پرولتاریا قرار دارد

نقالب باید به همان شکل مطالعه شوند که مهندسین ا

مقاومت ماده یا پزشکان آناتومی و پاتولوژي را مطالعه 

مشکل انقالب مداوم، به خاطر رویدادهاي . می کنند

اسپانیا، اکنون به مشکل محوري اپوزیسیون چپ بین 

  .المللی تبدیل شده است

  شعارهاي دمکراتیک

اده از انتخابات، و مسألۀ شعارهاي دمکراتیک، استف

، مسألۀ تاکتیک )م- قوة مقننۀ اسپانیا(سپس کورتس 

هاي انقالبی است که این خود تابع مسألۀ عمومی 

اما صحیح ترین فرمول هاي استراتژیک . استراتژي است

کوچک ترین ارزشی ندارند، اگر کسی نتواند در هر 

لحظۀ معین راه حلی تاکتیکی براي این فرمول ها پیدا 

با این حال، موضوعات در اسپانیا از این زاویه بسیار  .کند

روزنامه هاي فرانسوي حاوي پیام . بد به نظر می رسند

هایی هستند که طبق آن، رهبري فدراسیون کاتالونیا، 

، ظاهراً در سخنرانی خود در مادرید گفته است »مورین«

که سازمان او در انتخابات شرکت نخواهد کرد، چرا که 

آیا ممکن است . آن ها ندارد» صداقت«ي به او اعتقاد

که این درست باشد؟ این بدان معنا خواهد بود که 

نه از زاویۀ بسیج نیروهاي پرولتاریا، که از » مورین«

گرایی خرده بورژوایی به منظر اخالقیات و احساسات

دو هفته . مسائل تاکتیک هاي انقالبی نزدیک نمی شود

ه مطبوعات بورژوایی پیش می توانستم معتقد باشم ک

درحال برشمردن حماقت ها بودند؛ اما پس از این که از 

طرح فدراسیون کاتالونیا اطالع یافتم، مجبورم تصدیق 



 

٧٠ 
کنم که این اخبار، که شاید مهیب به نظر برسد، ناگزیر 

  .ناممکن نیست و نباید از پیش نادیده گرفته شود

  درس هاي چین

ارهاي دمکراتیک در به دنبال تجربۀ روسیه، مسألۀ شع

. انقالب، از نو در مسیر مبارزه در چین مطرح شد

هرچند تمامی بخش هاي اروپا امکان پیگیري تمامی 

به خاطر همین امر، بحث . مراحل این مبارزه را نداشتند

پیرامون این مسائل براي برخی رفقا و گروه هاي معین 

اما امروز این مسائل، . یک خصلت شبه آکادمیک داشت

آیا مجازیم که . تجسم و مظهر مبارزه و زندگی هستند

بگذاریم در چنین نقطۀ عطف تاریخی مهمی دست و 

پاي مان بسته شود؟ درست همان طور که نمی 

که خبر از آغاز  - توانستیم در طول نزاع چین و روسیه

خود را در بحث بر سر این موضوع  - یک جنگ می داد

ضروري است یا گم کنیم که حمایت از اتحاد شوروي 

چیانگ کاي شک، بنابراین امروز نیز چهره به چهرة 

رویدادهاي اسپانیا نمی توانیم حتی مسئولیتی 

غیرمستقیم براي خرافات فرقه گرایانه و شبه 

  .باکونینیست گروه هاي خاص را بپذیریم

  

  :پانوشت

 ویراستار -نوشته شد 1931مه  28این مطلب در تاریخ 

  

  

  

  بارة انقالب اسپانیانامه اي در

  لئون تروتسکی

 )1931ژوئیۀ (

  آرام نوبخت: برگردان

، کمیتۀ مرکزي حزب »ن«طبق اطالعات رفیق 

کمونیست اسپانیا چرخشی تعیین کننده در سیاست 

  ...خود کرده است

این طور برمی آید که کمیتۀ » ن«از نوشته هاي رفیق 

اسپانیا، که رسماً شعار  ]حزب کمونیست[مرکزي 

را ادامه می دهد، سیاست خود » یکتاتوري دمکراتیکد«

  :را اساساً پیرامون دو مورد تغییر می دهد

اول، مسیر مبارزه براي شعارهاي دمکراتیک را پیشِ رو 

می گیرد؛ دوم، آماده است که سیاست جبهۀ متحد را 

  .به کار گیرد

اپوزیسیون «ما در این جا پیروزي روشن و بی تردید 

این که چرخش استالینیست هاي  .را شاهدیم» چپ

اسپانیا چه قدر عمیق و جدي است، مسألۀ دیگري 

مضاف بر این، هر گونه پاسخی به آن، تا درجۀ . است

اما به هر رو، . قابل توجهی به سیاست ما بستگی دارد

سرنوشت این چرخش، محصول مستقیم نقدهاي 

اپوزیسیون «تنها جناحی از ... است» اپوزیسیون چپ«

... ک نیروي مترقی در درون کمونیسم استی» چپ

موفقیت هاي کمونیسم و به طور اخص موفقیت هاي 

  .انقالب اسپانیا، به موفقیت هاي این جناح بستگی دارد



 

٧١ 
اما چه واکنشی باید نسبت به چرخش استالینیست هاي 

اسپانیا داشته باشیم؟ در این ارتباط، ما یک تجربۀ 

شتباهات در اختیار جدي صحیح، اساساً تجربه اي از ا

  .داریم

هنگامی که استالینیست هاي فرانسوي تا درجۀ زیادي 

تحت نفوذ نقد ما تصمیم به عقب نشینی از سیاست 

از » لیگ«گرفتند، رهبري قدیم » دورة سوم«تخیلی 

پیش اعالم کرد که فرصت طلبی دارد جاي ماجراجویی 

ا باید راه خود ر» اپوزیسیون چپ«را می گیرد و این که 

. برود، به طوري که گویا هیچ چیزي اتفاق نیفتاده است

در آن مقطع، ما این سیاست فرمالیستی و مرده را به 

نقد کشیدیم؛ پیامد این سیاست این بود که لیگ 

فرانسه، موقعیت بسیار مساعدي را براي نزدیک شدن 

باید امید داشت . به هستۀ پرولتري حزب از دست داد

  .یگر در اسپانیا تکرار نشودکه این اشتباه باري د

طی نامه اي مختصر بر دو واقعیت تأکید می » ن«رفیق 

کند که اهمیتی استثنایی براي سیاست چپ اسپانیا در 

حزب رسمی یک سلسله قدم ها را به : دورة کنونی دارد

لنینیست ها برداشته یا به هر -سوي سیاست بلشویک

کاتاالن،  رو اعالم کرده است؛ برعکس، رهبري فدراسیون

عمیق تر از پیش در سردرگمی فرصت طلبی و 

حزب . ناسیونالیسم خرده بورژوایی غرق می شود

رسمی، پیش از این، به هر کاري دست زده تا 

» مورین«اپوزیسیون چپ را با اشتباهات احمقانۀ 

در حال حاضر، فرصتی بس مساعد . یکسان جلوه دهد

  ...ستبراي رفع کلیۀ سوء برداشت ها پیش روي ما

حزب [باید چرخش کمیتۀ مرکزي » اپوزیسیون چپ«

اسپانیا را مشمول تحلیلی جدي کند، آن  ]کمونیست

هم به دور از زودباوري ساده لوحانه، و همین طور به 

هر آن چه که به . دور از پیش داوري هاي فرقه گرایانه

دست بیاوریم، باید به روشنی از سوي ما اعالم و در نظر 

ن جایی که اختالفات باقی می ماند، باید آ. گرفته شود

آن ها را بدون هرگونه نرمش و تزئین کردن مشخص 

  .نمود

سریع تر و قاطعانه تر به این » اپوزیسیون چپ«هرچه 

چرخش در جهت نزدیکی به حزب واکنش نشان دهد، 

به همان اندازه به سود اپوزیسیون چپ، حزب و انقالب 

  .اسپانیا خواهد بود
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٧٢ 
  !یک افترا

  آدم هاي پست و دستیارانشان

 )1931ژوئیۀ (

  

  جهانگیر سخنور: برگردان

رده از فسکی پژوئیه، یاروسال 2، مورخ پراودادر روزنامۀ 

در مطبوعات  ،به گفتۀ او ،چهرة تروتسکی برمی دارد که

نامیده و » فریب«را یک  »برنامۀ پنج ساله«بورژوایی، 

در . سقوط سریع بلشویسم را پیش بینی کرده است

فسکی، نسخه اي از نخستین صفحۀ مقالۀ یاروسال

روزنامۀ لهستانی که ادعا می شود تروتسکی مقاله اش را 

آن ها در این . سترده، منتشر شده ابه آن ارسال ک

  .ارتباط یک بار دیگر از ارتداد و غیره صحبت می کنند

برنامۀ پنج «در واقعیت امر، من هرگز مقاله اي دربارة 

به هیچ یک از روزنامه هاي بورژوایی نفرستادم،  »ساله

امسال با  ابتدايتثناي مصاحبه اي که در سبه ا

مفاد این مصاحبه، محتوا و . داشتم منچستر گاردین

که تأکیدي است بر موفقیت هاي عظیم روش هاي 

سوسیالیستی اقتصاد و دفاع از ضرورت همکاري 

شوروي، در تناقض  اهیراقتصادي انگلستان با اتحاد جم

مستقیم و آشتی ناپذیر با مقاالت مطبوعات بورژوایی 

جهان است که خود را بر تحریفات شیادانه متکی می 

مدت هاست که البراتوارهاي  »ورشو« و »ریگا«. کنند

اطالعات نادرست علیه اتحاد جماهیر شوروي و علیه 

احتماالً مقالۀ منتسب به من در . کمونیسم بوده اند

، از سوي همین افراد »پیک مصور«روزنامۀ لهستانی 

پستی ارائه شده که یک بار تلگرام هایی را جعل کردند 

دیگر را  همی تا بگویند که چگونه لنین و تروتسک

را جعل » نامۀ زینوویف«دستگیر می کنند، سپس 

مبارزه . دیگر از اسناد ساختگیمورد کردند، و ده ها 

علیه این تحریفات در ستون هاي روزنامه هاي بورژوایی، 

به شدت دشوار است، چرا که بسیاري از آن ها یک 

دیگر را پوشش می دهند و قطعاً تمایلی ندارند که براي 

بین خودشان به جان یک  ،انقالبیون پرولتري کمک به

  .فتندادیگر بی

فسکی ها این را به خوبی می دانند، اما آن ها یاروسال

منافع باند خود را باالتر از منافع اتحاد شوروي می 

پست ضد انقالبی  هاي در همان حال که آدم. دانند

اسناد نادرست و مقاالت ساختگی را جعل می کنند، 

ها از این اسناد به عنوان منبع موثق  یاروسالفسکی

ها  پس نقش سیاسی یاروسالفسکی. تصویر برمی دارند

کسی  - چیست؟ دستیاري براي آدم هاي پست بورژوا

  .نمی تواند این نقش را به گونه اي دیگر تعریف کند

  تروتسکی. ل

  1931ژوئیۀ  8کادیکوي، 



 

٧٣ 
 نامۀ تروتسکی به پراودا

 )1931ژوئیۀ (

 

  جهانگیر سخنور: ترجمه

ژوئیه، مقاله اي را به  2، به تاریخ 180، شمارة پراودا

دستیار جدید «قلم یاروسالفسکی زیر عنوان 

طبق این نوشته، . منتشر می کند» پیلسودسکی

در ورشو  ینییر کودزيکوري ظاهراً من مقاله اي براي

و  علیه برنامۀ پنج ساله و قدرت شورایی و غیره نوشته ام

یاروسالفسکی چندان دقیق  - این مقاله یا برخی دیگر

در بخش قابل توجهی از «ظاهراً  -صحبت نمی کند

» مطبوعات بورژوایی امریکا، انگلستان، لهستان، رومانی

فارغ از گزارش هاي سیاسی و ... پخش گردیده است

غیرة یاروسالفسکی، من خود را اکیداً به جنبۀ محتوایی 

  .امور محدود می کنم

-یر کودزيکوري من به هیچ وجه مقاله اي به

نفرستاده ام، هیچ نوع ارتباطی با این مجله ندارم و  ینی

تازه از مقالۀ یاروسالفسکی بود که از وجود این نشریه 

منتشر  یرکوري مقاله اي که با نام من در. مطلع شدم

شده، جعلی است، که به هیچ رو تفاوتی با متن مشهور 

  بنا به اطالع. و دیگر اسناد مشابه ندارد» نامۀ زینوویف«

همچنان به انتشار مقاالت ضد  یرکوري دوستان،

  .انقالبی منتسب به من ادامه می دهد

بخشی از مطبوعات «من مطلقاً چیزي در مورد آن چه 

به اسم » بورژوایی امریکا، انگلستان، لهستان و رومانیا

ي به هیچ من هیچ مقاله ا. من می نویسند، نمی دانم

یک از نشریات این کشورها دربارة برنامۀ پنج ساله 

بنابراین، در این مورد هم باز مسأله، . ارسال نکرده ام

جعل سند، یا به احتمال بسیار قوي بازانتشار آن 

  .است یرکوري در

تنها نشریۀ بورژوایی است مصاحبه  منچستر گاردین

این  .اي با آن در مورد برنامۀ پنج ساله داشته ام

مصاحبه به نشان دادنِ اهمیت تاریخی عظیم برنامۀ پنج 

ساله و ضرورت همکاري میان انگلستان و اتحاد جماهیر 

این مصاحبه بنابراین . شوروي اختصاص یافته است

هدفی را دنبال می کند که مستقیماً در تقابل با آن 

چیزي است که از سوي جعل کنندگانی که مدت 

ریگا و دیگر مناطق مستقر هاست خود را در ورشو، 

  .کرده اند، به من نسبت داده می شود

میلیون ها خواننده را به  ، پراودابا مقالۀ یاروسالفسکی

ملزم است که  پراودا به اعتقاد من. خطا می کشاند

به احترام میلیون ها کارگر،  - تکذبیۀ من را چاپ کند

سرباز سرخ، ملوان و دهقان و دانشجو و دیگر شهروندان 

  .شوروي که فریب آن را خورده اند

  1931ژوئیۀ  15کادیکوي، 

  تروتسکی. ل
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٧٤ 
  تصابات در یک انقالبنقش اع: اسپانیا

  لئون تروتسکی

  1931اوت  2

 آرام نوبخت: برگردان

هدف از این نامه، تبادل نظر دربارة موقعی است که 

در جزوة . جنبش اعتصابی پرهیاهوي اسپانیا رخ دهد

دوم خود پیرامون انقالب اسپانیا، به تفصیل یکی از 

جنبش : را خاطر نشان کردم ممکنچشم اندازهاي 

ه تندي، اما بدون رهبري صحیح، تحول پیدا انقالبی ب

 می کند و به انفجاري می انجامد که نیروهاي ضد

انقالبی شاید از آن به منظور درهم شکستن پرولتاریا 

همان طور که در جزوه اشاره شد، . بهره برداري کنند

این چشم انداز البته به آن معنا نیست که نقش 

نبش انقالبی کمونیست ها باید عقب نگاه داشتن ج

تردید ندارم که در این مورد هیچ اختالفی با هم . باشد

نداریم، اما مایلم این مسأله را کامل تر تحلیل کنم، چرا 

  .که می تواند اهمیت عملی عظیمی پیدا کند

پیش از هر چیز، ضروري است روشن کنیم که این 

طغیان تند و اولیۀ اعتصابات، پیامد اجتناب ناپذیر 

. نقالب، و به بیان دقیق بنیان آن استخصلت خود ا

اکثریت عظیم پرولتاریاي اسپانیا، نمی داند که سازمان 

در طول دوره اي که دیکتاتوري دوام . به چه معناست

آورد، نسل جدیدي از کارگران رشد کرد که فاقد تجربۀ 

مانده ترین، لگدمال انقالب، واپس. سیاسی مستقل است

وده هاي زحمتکش را کش ترین تشده ترین و ستم

. بیدار می کند، و نیروي آن نیز در همین نهفته است

به واسطۀ اعتصاب، . اعتصاب، شکل بیداري آن هاست

اقشار و گروه هاي مختلف پرولتاریا خود را ابراز می 

کنند، به یک دیگر عالمت می دهند، توان خود و توان 

یک الیه، به دیگري سرایت و . دشمن را محک می زنند

همۀ این ها روي هم رفته موج . ن را بیدار می کندآ

ترین کم. اعتصاب فعلی را مطلقاً اجتناب ناپذیر می سازد

چیزي که کمونیست باید انجام دهند، ترس از آن است؛ 

. چرا که این تجلی نیروي خالق و سازندة انقالب است

تنها از طریق این اعتصابات، با تمامی اشتباهات آن، با 

هایش است که پرولتاریا »اغراق«ها و »راطاف«تمامی 

روي پاي خود می ایستد، خود را در یک واحد گرد می 

آورد، تازه شروع می کند که خود را به عنوان یک 

طبقه، به عنوان یک نیروي زندة تاریخی، احساس و 

انقالب ها هرگز زیر ترکۀ یک معلم تکامل . درك کند

اکاري ها، ماهیت هر افراط ها، اشتباهات، فد. نیافته اند

  .انقالب هستند

هنوز ضعیف «: اگر حزب کمونیست به کارگران گفته بود

تر از آنم که شما را هدایت کنم، کمی صبر کنید، بیش 

از حد فشار نیاورید، مبارزه را با اعتصاب آغاز نکنید، 

، در این »فرصتی به من بدهید که نیرومندتر شوم

ه کرده بود، توده صورت حزب با نومیدي خود را مضحک

هاي درحال بیداري از باالي سرش پریده بودند، و حزب 

  . به جاي نیرومندتر شدن، تنها تضعیف شده بود

بینی حتی اگر به درستی یک خطر تاریخی را پیش

کرده باشید، به این معنا نیست که می توانید با استدالل 

خطر، قابل رفع است، . و برهانِ صرف آن را رفع کنید

اما حزب . ها اگر شما نیروي الزم را دارا باشیدتن

کمونیست براي تبدیل شدن به چنین نیرویی، باید از 

صمیم دل وارد قلمرو تکامل دادن جنبش اعتصابی 



 

٧٥ 
یا نیمه اولیه شود، آن هم نه به منظور عقب » اولیه«

نگاه داشتن آن، که براي فراگرفتن هدایت آن، و در 

  .درت پیدا کندفرایند مبارزه، اعتبار و ق

اشتباه می بود اگر تصور کنیم که جنبش حاضر از سوي 

این دومی، خود . سندیکالیست ها برانگیخته شد- آنارکو

گروه رهبري . زیر فشار مهارناشدنی از پایین قرار داشت

هستۀ سندیکالیستی، مایل است که جنبش را آهسته 

قطعاً پشت صحنه درحال » پستانا«افرادي نظیر . کند

کراه با کارفرمایان و حکومت دربارة بهترین ابزار مذا

فردا، بسیاري از این آقایان . نابودي اعتصابات هستند

نشان خواهند داد که جالدان کارگران هستند، و در 

همان  - همان حال که کارگران را به گلوله می بندند

سم «علیه  -طور که منشویک هاي روس کردند

  .کرد و غیره موعظه خواهند» اعتصاب

- نمی توان تردید داشت که اختالفات در میان آنارکو

سندیکالیست ها در راستاي همین خطوط رشد خواهد 

انقالبی ترین جناح، هر چه پیش می رود، خود را . کرد

بیش تر در تناقض با رفرمیست هاي سندیکالیست 

از درون این جناح چپ، ناگزیر کودتاچیان، . خواهد یافت

گرا، تروریست هاي فردي و دیگران ماجراجویان قهرمان

  .خواهند برخاست

نیاز به گفتن نیست که ما نمی توانیم هیچ نوع 

اما ما باید از پیش مطمئن . ماجراجویی را تشویق کنیم

باشیم که نه جناح راست درگیر مبارزه با اعتصاب، که 

جناح سندیکالیست انقالبی چپ به ما نزدیک تر خواهد 

تر متقاعد ت هاي انقالبی سریعهرچه سندیکالیس. شد

شوند که کمونیست ها مبارز و نه حراف هستند، غلبه بر 

  .کلیۀ اشکال عناصر ماجراجو نیز راحت تر خواهد بود

رسمی، به سیاست ماجراجویانه در  ]کمونیست[حزب 

شخصاً نمی توانم در این . حوزة اعتصابات متهم می شود

رویکرد کلی . ممورد به خاطر فقدان اطالعات قضاوت کن

حزب در دورة قبل، با این حال، هر کسی را به این 

اما . تصور وامی دارد که این اتهام احتماالً موجه است

دقیقاً به همین دلیل، خطري وجود دارد که حزب، بعد 

از نتایج بدي که به بار خواهد آورد، سریعاً به راست 

ترین بدبیاري این خواهد بود که بزرگ. چرخش کند

ده هاي کارگر به این نتیجه برسند که کمونیست ها، تو

، مایلند »پستانا«درست مانند سندیکالیست هایی از نوع 

به آن ها از باال به پایین، به شکل دگماتیک دستور 

العمل دهند، و نه این که همراه با آن ها از پایین به باال 

  .بلند برخیزند

ردید به ، بی ت)1(خطر روزهاي ژوئیه : به طور خالصه

عنوان بزرگ ترین خطر در چشم انداز باقی می ماند، اما 

فوري ترین خطر براي کمونیست ها، می تواند استدالل 

، »تالش براي هوشمند نشان دادن خود«ی، عهاي انتزا

و ریشخندهاي انتزاعی باشد که کارگران انقالبی آن را 

  .به حساب غرولندهاي بدبینانه خواهند گذاشت

پ نباید لحظه اي فراموش کند که بر اپوزیسیون چ

خطراتی که از تغییر و تحول انقالب برمی خیزند، باید 

نه با اخطار هشدارانه، که با جسارات، جسارات و 

  .جسارات بیش تر غلبه کرد

تحریکات عامدانه براي به خیابان کشیدن کارگران ) 1( 

و سپس کشتار آن ها؛ این عبارت از خشونت هاي 

فرانسه گرفته شده  1848در انقالب » ژوئیه«خونبار 

  ویراستار - است



 

٧٦ 
  شوراهاي کارخانه و کنترل کارگري بر تولید

  )1931سپتامبر (لئون تروتسکی 

  آرام نوبخت: برگردان

  بتی جعفري: ویراستار

  رفقاي گرامی،

شما شعار کنترل کارگري بر تولید را به طور اعم و و 

تالش براي دست یافتن به آن از طریق شوراهاي 

دلیل اصلی شما، . کارخانه را به طور اخص رد می کنید

براي این  ،کارخانه» قانونی«این گفته است که شوراهاي 

من در هیچ جایی از مقاله ام از . کافی نیستندمقصود 

. مه اکارخانه صحبتی به میان نیاورد» قانونی«شوراهاي 

نه فقط این، که تماماً به صراحت خاطر نشان کردم که 

شوراهاي کارخانه می توانند به ارگان هاي کنترل 

فرض چنان فشاري از  منتها باکارگري تبدیل شوند، 

دوگانه در کارخانه ها و در  سوي توده ها که یک قدرت

  .کشور بخشاً مهیا و بخشاً مستقر شده باشد

تنها آنارشیست ها می توانند از این چنین نتیجه بگیرند 

که بهره برداري از قانونی اساسی وایمار یا قوانین مرتبط 

ضروري است که از . با شوراهاي کارخانه جایز نیست

نتها به شکلی ري کرد، ماهمراه با دیگري بهره برد ییک

شوراهاي کارخانه چیزي نیستند که قانون . انقالبی

در ؛ بسازد، بلکه چیزي هستند که کارگران می سازند

یک مرحلۀ معین، چارچوب قانون را جابه جا یا آن را 

دقیقاً این . درهم می شکنند، یا به کل نادیده می گیرند

جاست که گذار به سوي یک موقعیت انقالبی محض را 

این موقعیت هنوز مثل سابق  .جاي می دهد درخود

  .دیده شود كباید تدار. او نه پشت م ستپیش روي ما

، فاشیست ها، سوسیال دمکرات ها Careeristاین که 

اغلب سر و کله شان در شورهاي کارخانه پیدا می شود، 

عف ضاستفاده از این افراد را رد نمی کند، بلکه تنها 

  .رساند حزب انقالبی را به اثبات می

ن اخ خواهید داد که هزاران بیکار در آلمساما شما پا

اما چه نتیجه اي . این را از قلم نینداختم من .وجود دارد

؟ باید کارگران شاغل را کامالً گرفتاز این می توان 

فراموش و همۀ امیدها را روي بیکاران شرط بندي کرد؟ 

طبیعتاً . ستی محض خواهد بودیاین یک تاکتیک آنارش

بیکاران یک فاکتور انقالبی نیرومند هستند، به خصوص 

 ،اما نه به عنوان یک ارتش پرولتري مستقل ؛در آلمان

هستۀ اصلی . بلکه به عنوان جناح چپ چنین ارتشی

به . کردخانه جستجو رهمیشه باید در کا را کارگران

با این  ،همین خاطر است که مسألۀ شوراهاي کارخانه

  .دامه می دهدا بقایشبه و حدت شدت 

 در کلیت خودبه عالوه آن چه در بنگاه و فرایند تولید 

تی براي افراد بیکار هم ، به هیچ وجه حرخ می دهد

بیکاران باید در کنترل تولید  .نیستاهمیت خالی از 

این . اشکال سازمانی آن پیدا خواهد شد. درگیر شوند

طبیعتاً . ه خواهد شدجمبارزة عملی نتی اشکال از خود

. همۀ این ها در چارچوب قوانین موجود رخ نمی دهد

افراد هم بیکاران و هم اما اشکالی باید پیدا شود که 

ضعف و انفعال فرد را نمی توان با . شاغل را دربر بگیرد

  . ارجاع به وجود بیکاران توجیه کرد



 

٧٧ 
ها مدافع کنترل تولید و  »یستربراندل«می گویید که 

 سفانه مدت هاي طوالنیمتأ. ندتشوراهاي کارخانه هس

دیگر ادبیات آن ها را  به علت کمبود وقت که است

نمی دانم مسأله را چگونه طرح می . ال نکرده امبدن

اما به احتمال زیاد در این جا هم آن ها خودشان . کنند

خالص  Philistinismروح فرصت طلبی و  را از شرّ

 در، حتی »براندلریست ها«اما آیا موضع . نکرده اند

ن کننده اي یي منفی آن، می تواند اهمیتی تعیامعن

در  هایی راچیز »براندلریست ها«براي ما داشته باشد؟ 

آن ها روش هاي . سومین کنگرة کمینترن یاد گرفتند

 هنگام کاربرد یا ترویج بلشویکی مبارزه براي توده ها را

آیا واقعاً به این دلیل باید قید این . یف می کنندرتح آن

  بزنیم؟را روش ها 

آن طور که من از نامه هاي شما استنباط می کنم، شما 

مخالف کار در اتحادیه هاي کارگري و مشارکت در 

اندازة یک  هاگر این گونه است، پس ب. پالمان هم هستید

نه من یک مارکسیست هست، . دره میان ما شکاف است

من بر زمین واقعیت جامعۀ بورژوایی . یک پیرو باکونین

را  اش م تا در آن نیروها و اهرم هاي سرنگونیمی ایست

  .پیدا کنم

شما در مقابل شوراهاي کارخانه، اتحادیه هاي کارگري 

در این . و پارلمان، نظام شورایی را قرار می دهید

: ارتباط، آلمانی ها یک ضرب المثل واقعاً عالی دارند

»Schön ist ein Zylinderhut, wenn man 

ihn besitzen tut «)اله مخملی خوب است، منتها ک

  .)مشروط به این که مال من باشد

شما نه فقط هیچ شورایی ندارید، که یک پل به سوي 

آن، حتی یک جاده به سوي پل، و نه یک پیاده رو به 

  . جاده هم ندارید این سوي

شوراها را به یک فتیش، به یک شبح  ،»دي اکسیون«

. ل کردهمافوق اجتماعی، به یک اسطورة مذهبی تبدی

به عنوان پوششی بر ضعف ها یا در  ،اسطوره شناسی

از «. بهترین حالت تسلی خاطر به مردم خدمت می کند

آن جا که در برابر مرگ ناتوانیم، از آن جا که نمی 

پس، ... توانیم هیچ کاري در کاخانه ها انجام دهیم، پس

به تالفی این، به چنان قله اي عروج می کنیم که 

این کل . »ما فرود بیایندبه مان براي کمک شوراها از آس

  .چپ هاي آلمان است- فلسفۀ اولترا

. من هیچ چیز مشترکی با با این سیاست ندارم. نه

اختالف عقیدة ما تنها به قانون شوراي کارخانه در آلمان 

محدود نمی شود؛ بلکه به قوانین مارکسیستی انقالب 

  .ربط پیدا می کندپرولتري 

  :توضیحات

، در )Heinrich Brandler(» اینریش براندلره«) 1(

در سال » آکسیون مارس«زمان اقدام نافرجام موسوم به 

، 1923و همین طور طغیان بی سرانجام سال  1921

بود و ) KDP(» حزب کمونیست آلمان«رهبر 

انترناسیونال کمونیست نیز او را مسئول این موارد 

زاري با نام ، با به راه انداختن کارKDPرهبران . دانست

، این حزب جدید را به تالشی احمقانه »آکسیون مارس«

آن ها تا جایی پیش . کشاندند» انقالب«براي تهییج 

رفتند که تالش کنند با مسدود کردن کارخانه ها از 

طریق آوردن فعالین بیکار، کارگران اعتصابی را زیر فشار 



 

٧٨ 
این تاکتیک ها منجر به نزاغ میان اعضاي . بگذارند

KDP و دیگر کارگران رفرمیست یا حتی رادیکال شد .

به فاجعه ختم شد، به طوري که » آکسیون مارس«

حزب را ترك کردند و میلیون  KDPنیمی از اعضاي 

در بهار . ها نفر از کارگران از انقالبیون بیگانه شدند

مداحله  KDPلنین و تروتسکی شدیداً در  1921

از این اشتباهات  کردند تا بلکه رفقاي آلمانی خود را

اما موفقیت آن ها روي کاغذ بود، . برحذر دارند

  . رهبري حذب را چندین پاره کرد» آکسیون مارس«

، یک مجلۀ ادبی و )Die Aktion(» دي اکسیون«) 2(

سیاسی در آلمان، به سردبیري فرانتس فمفرت بود که 

» برلین ویلمارزدورف«در  1932و  1911بین سال هاي 

پرسیونیسم ساین نشریه مدافع سبک اک .منتشر می شد

 .ادبی و سیاست هاي چپ گرایانه بود

http://marxists.org/archive/trotsky/ger

many/1931/310912.htm 

 

 

 

  

 :اسپانیا

  دربارة شعار شوراها

 )1( ي به آندره نیناز نامه ا

  1931 سپتامبر

  آرام نوبخت: برگردان

را صادر کرده » تمام قدرت به پرولتاریا«شعار  )2( مورین

به گمان من شما کامالً محق هستید که خاطر . است

نشان می کنید او شعارهایی از این دست را به این 

منظور انتخاب کرده است که پلی از سوي خود به 

د، و ظاهري قدرتمندتر از آن چه سندیکالیست ها بزن

متأسفانه دنباله روي از شواهر امر، . هست، به خود بدهد

در سیاست، بسیار نیرومند و در سیاست انقالبی بسیار 

گاهی از خود می پرسم که چرا هیچ . فاجعه بار است

 شورایی در اسپانیا وجود ندارد؟ دلیل آن چیست؟

ارتباط مطرح  در نامۀ پیشین، چندین ایده را در این

من این ایده ها را در مقاله اي که دربارة کنترل . کردم

کارگري در آلمان برایتان فرستادم، به تفصیل پرورانده 

ها در ذهن »خونتا«به نظر می رسد که شعار . ام

کارگران اسپانیا با شعار شوراها تداعی می شود؛ و به 

د همین دلیل براي آن ها بسیار تند، قطعی و بیش از ح

یعنی به آن از زاویه اي متفاوت از . است» روسی«

آیا . کارگران روسی در یک مرحلۀ مشابه نگاه می کنند

در این جا با یک تناقض تاریخی رو به رو نیستیم که 

وجود شوراها در اتحاد جماهیر شوروي موجب فلج 

  شدن ایجاد شوراها در دیگر کشورهاي انقالبی می شود؟

http://marxists.org/archive/trotsky/germany/1931/310912.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/germany/1931/310912.htm


 

٧٩ 
که باید در مکالمات این پرسش، پرسشی است 

مورد   خصوصی با کارگران دیگر بخش هاي کشور

در هر حال، اگر شعار شوراها . ترین توجه قرار گیردبیش

نتواند با پاسخ رو به رو شود، در آن صورت ) خونتاها(

من با . باید روي شعار کمیته هاي کارخانه تمرکز کنیم

نترل این موضوع در مقالۀ ذکر شده در باال پیرامون ک

بر اساس کمیته هاي کارخانه، ما . کارگري برخورد کردم

می توانیم تشکل شورایی را بدون اشاره به نام آن 

  .توسعه دهیم

دربارة مسألۀ کنترل کارگري، به نظر من کامالً درست 

می گویید؛ انکار کردن کنترل کارگري، صرفاً به این 

مدافع آن هستند،  -در حرف - دلیل که رفرمیست ها

حماقت عظیم خواهد بود؛ برعکس، دقیقاً به همین  یک

تري بگیریم دلیل است که ما باید با شور و حرارت بیش

و کارگران رفرمیست را وادار به عملی کردن آن از 

طریق یک جبهۀ واحد با خودمان نماییم؛ و بر اساس 

این تجربه، آن ها را به مخالفت با کابالرو و دیگر 

  .جاعلین بکشانیم

فق به ایجاد شوراها در روسیه شدیم، تنها به این ما مو

دلیل که مطالبه براي آن از سوي ما، منشویک ها و 

سوسیال رولوسیونرها مطرح شده بود، هرچند که 

ما نمی . مطمئناً آن ها اهداف متفاوتی در ذهن داشتند

توانیم هیچ گونه شورایی در اسپانیا درست کنیم، چرا 

سندیکالیست ها خواهان  که نه سوسیالیست ها و نه

این بدان معناست که جبهۀ واحد و . شورا نیستند

وحدت تشکیالتی با اکثریت طبقۀ کارگر نمی تواند زیر 

  .این شعار ایجاد شود

اما در این جا خود کابالرو قرار دارد که از سوي فشار 

توده ها وادار به آن شده است که شعار کنترل کارگري 

درها را براي سیاست جبهۀ واحد   را بگیرد و در نتیجه

باز کند و سازمانی جعلی بسازد که اکثریت طبقۀ کارگر 

ما باید با هر دو دست، محکم این را . را دربرمی گیرد

قطعاً کابالرو تالش خواهد کرد که کنترل . بگیریم

کارگري را به کنترل سرمایه داران بر کارگران تبدیل 

مربوط می شود، یعنی اما این مسأله به حوزة دیگر . کند

اگر ما . حوزة مناسبات نیروها در درون طبقۀ کارگر

موفق به ایجاد کمیته هاي کارخانه در سرتاسر کشور 

شویم، در آن صورت در این برهۀ انقالبی که شاهد 

هستیم، آقایان کابالرو و شرکا نبرد سرنوشت ساز را 

  .خواهند باخت

ها همکار  نین، انقالبی اسپانیایی مشهور، سال) 1(

نزدیک و دوست شخصی تروتسکی بود او بعدها از 

جنبش تروتسکیستی گسست کرد تا یک حزب 

را همراه با مورین سازمان   POUM سانتریست، یعنی

استالین در اسپانیا و در » او. پ. گ«او به دست . دهد

  ویراستار - طول جنگ داخلی اسپانیا به قتل رسید

  ارویراست - به متن زیر جوع شود) 2(

http://marxists.org/archive/trotsky/1931/s
pain/spain05.htm 

 :منبع

http://marxists.org/archive/trotsky/1931/s
pain/spain09.htm 

  

  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/spain/spain05.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/spain/spain05.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/spain/spain09.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/spain/spain09.htm
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 موقعیت انقالبی چیست؟

  اهمیت تعیین کنندة حزب کمونیست

 1931نوامبر 

  لئون تروتسکی

  آرمان پویان: ترجمه

موقعیت از نقطه نظر انقالبی، به منظور تحلیل یک  -1

شروط اقتصادي و اجتماعی «ضروریست است تا مابین 

خود موقعیت «و » الزم براي یک موقعیت انقالبی

  .، تمایز قایل شویم»انقالبی

شروط اقتصادي و اجتماعی الزم براي یک موقعیت  -2

انقالبی، به طور کلی، زمانی مؤثر است که نیروهاي 

ال باشد؛ زمانی که وزن و اهمیت مولدة کشور رو به زو

خاص یک کشور سرمایه داري در بازار جهانی، به طور 

سیستماتیک تنزل پیدا می کند و به همین منوال نیز، 

درآمد طبقات به طور مستمر کاهش می یابد؛ زمانی که 

بیکاري فقط نتیجۀ یک نوسان تصادفی نیست، بلکه 

ی که نتیجۀ یک مصیبت اجتماعی دایمی است، مصیبت

  .میل به افزایش دارد

همۀ این ها، تمام و کمال، مشخصۀ موقعیت فعلی 

انگلستان است، لذا ما می توانیم بگوییم که شروط 

اقتصادي و اجتماعی الزم براي یک موقعیت انقالبی 

اما، نباید . وجود دارد و روز به روز هم تشدید می شود

اسی فراموش کنیم که ما موقعیت انقالبی را از نظر سی

تعریف می کنیم، نه صرفاً از نقطه نظر جامعه شناختی، 

عامل . و این تعریف، عامل ذهنی را هم دربر می گیرد

ذهنی، تنها مسألۀ حزب پرولتاریا نیست، بلکه مسألۀ 

آگاهی تمامی طبقات، البته به خصوص پرولتاریا و حزب 

  .آن، است

  آغاز یک موقعیت انقالبی

نقالبی تنها هنگامی آغاز به هر حال، یک موقعیت ا -3

می شود که شروط اقتصادي و اجتماعی الزم براي یک 

انقالب، تغییراتی ناگهانی را در آگاهی جامعه و طبقات 

  اما چه تغییراتی؟. مختلف آن ایجاد می کند

براي تحلیل مان، ما می باید سه طبقۀ اجتماعی را  - الف

یا  سرمایه دار، طبقۀ متوسط: از یک دیگر تمیز دهیم

تغییرات الزم و ضروري در . خرده بورژوازي، پرولتاریا

  .ذهنیت این طبقات، بسیار متفاوت از یک دیگرند

پرولتاریاي بریتانیا، به خوبی و بسیار بهتر از تمامی  - ب

تئوریسین ها می داند که موقعیت اقتصادي بسیار حاد 

اما موقعیت انقالبی تنها زمانی آشکار می شود که . است

اریا، جستجو براي راه برون رفت را، نه در جامعۀ پرولت

کهنه، بلکه در طول مسیر یک قیام انقالبی علیه نظم 

این مهم ترین شرط ذهنی براي یک . موجود، آغاز کند

شدت احساسات انقالبی توده ها، . موقعیت انقالبی است

  .یکی از مهم ترین عالیم بلوغ موقعیت انقالبی است

قالبی، موقعیتی است که باید در اما یک موقعیت ان - ج

دورة آتی به پرولتاریا اجازة تبدیل به قدرت حاکم بر 

هرچند در  - جامعه را بدهد؛ این موقعیت تا حدود زیادي

به تفکر  -انگلستان نسبت به سایر کشورها کم تر است

عدم : سیاسی و روحیۀ طبقۀ متوسط بستگی دارد

من (ی اطمینان طبقۀ متوسط به تمامی احزاب سنت

جمله حزب کارگر، حزبی رفرمیست که محافظه کار 

، و امید آن به تغییر رادیکال و انقالبی در جامعه )است

http://militaant.com/?p=502


 

٨١ 
و نه یک تغییر ضد انقالبی، یعنی یک تغییر (

  .(فاشیستی

تغییر در روحیۀ پرولتاریا و طبقۀ متوسط به موازات  - د

وقتی طبقۀ حاکم می  - تغییر در روحیۀ طبقۀ حاکم

ز حفظ سیستم خود ناتوان است، وقتی اعتماد بیند که ا

به نفس خود را از دست می دهد، شروع به متالشی 

شدن می کند، به جناح ها و باندهاي مختلف تقسیم 

  .تعدیل شده و توسعه می یابد - می شود

  چشم انداز متغیر طبقات

این که در کدام نقطه از این پروسه ها، موقعیت  -4

ابد، مسأله اي نیست که بتوان انقالبی تماماً نضج می ی

حزب . به خوبی آن را دانست یا به زبان ریاضی بیان کرد

انقالبی تنها از طریق مبارزه، افزایش نیروهاي خود و 

تأثیرش به روي توده ها، دهقانان و خرده بورژوازي 

شهرها و غیره، و تضعیف مقاومت طبقات حاکم است که 

  .می تواند این حقیقت را نشان دهد

اگر ما این ضوابط و معیارها را براي موقعیت بریتانیا  -5

  :به کار بریم، می بینیم که

شروط اقتصادي و اجتماعی الزم وجود دارد و در  - الف

  .حال تقویت و تشدید است

، پلی به یک »شروط الزم اقتصادي«هنوز از این  - ب

این، تغییر در . کشیده نشده است» واکنش روانی«

تحمل اقتصادي نیست که مورد نیاز شرایط غیر قابل 

است، بلکه تغییر در نگرش طبقات مختلف به موقعیت 

  .غیر قابل تحمل و فاجعه بار کنونی در انگلستان است

  آهنگ توسعه

توسعۀ اقتصادي جامعه، پروسه اي بسیار آهسته  - 6

اما . است که با قرن ها و دهه ها سنجیده می شود

ر رادیکال تغییر می هنگامی که شرایط اقتصادي به طو

که تا به اآلن با تأخیر رو به رو » واکنش روانی«کند، آن 

چنین . بوده است، به سرعت می تواند ظاهر شود

تغییراتی، چه سریع و چه کُند، ناگزیر می باید روحیۀ 

تنها آن زمان است که ما . طبقات را متأثر سازد

  .موقعیتی انقالبی داریم

  :ان معناست کهبه زبان سیاسی، این بد -7

پرولتاریا باید نه تنها اطمینان خود را نسبت به  - الف

محافظه کاران و لیبرال ها، بلکه هم چنین به حزب 

پرولتاریا باید اراده و تهور خود را . کارگر از دست بدهد

  .بر اهداف و روش هاي انقالبی متمرکز کند

طبقۀ متوسط باید اطمینان خود را از بورژوازي  - ب

یعنی اربابان، سلب کند و جهت نگاه خود را به  بزرگ،

  .سوي پرولتاریاي انقالبی تغییر دهد

طبقات مالک، یعنی باندهاي حاکم، که از سوي توده  - ج

ها طرد شده اند، اعتماد به نفس خود را از دست می 

  .دهند

چنین نگرش هایی، هرچند امروز وجود ندارد، اما به  -8

اي کوتاه، به علت بحران عمیق، ناچار و احتماالً در دوره 

ممکن است که طی دو یا سه . توسعه پیدا خواهد کرد

اما، این امروز یک . سال، حتی در یک سال، توسعه یابد

ما می باید سیاست . چشم انداز است، نه یک حقیقت

  .خود را بر مبناي حقایق امروز بنا کنیم، نه حقایق فردا

  بالغاهمیت تعیین کنندة یک حزب کمونیست 



 

٨٢ 
شروط سیاسی الزم براي یک موقعیت انقالبی، هم  -9

زمان و کمابیش به طور موازي، در حال توسعه است، اما 

این بدان معنا نیست که آن شروط الزم همگی به طور 

این خطري است . هم زمان به مرحلۀ بلوغ خواهد رسید

در شرایط سیاسی رو به بلوغ، . که در پیش رو قرار دارد

این که . چیز، حزب انقالبی پرولتاریاستنارس ترین 

گذار عام پرولتاریا و طبقۀ متوسط و از هم پاشیدن 

سیاسی طبقۀ حاکم، با سرعتی به مراتب بیش تر از 

دوران بلوغ حزب کمونیست صورت می گیرد، یک 

بلکه بدان معناست که یک موقعیت . استثنا نیست

یق انقالبی واقعی می تواند بدون یک حزب انقالبی ال

این موضوع تا حدودي تکرار همان موقعیت . توسعه بیابد

اما این که بگوییم . خواهد بود 1923 آلمان در سال

چنین چیزي موقعیت کنونی در انگلستان است، مطلقاً 

  .اشتباه می باشد

ما نادیده نمی گیریم که توسعۀ حزب، می تواند -10

یت آهسته و عقب تر از توسعۀ سایر عناصر سازندة موقع

اما این امر، حتمی و غیر قابل اجتناب . انقالبی باشد

ما نمی توانیم به طور دقیق پیش بینی کنیم، . نیست

مسأله، فعالیت . هرچند مسأله صرفاً پیش بینی نیست

  .خود ماست

پرولتاریاي بریتانیا در این برهه از جامعۀ سرمایه  -12

 داري، به چه میزان زمان براي قطع ارتباطات خود با

این سه حزب بورژوایی نیاز خواهد داشت؟ کامالً 

محتمل است که حزب کمونیست، با یک سیاست 

صحیح، بتواند در کنار ورشکستگی و اضمحالل سایر 

این هدف و وظیفۀ ماست . احزاب، در آینده رشد کند

  .که این احتمال را به واقعیت بدل کنیم

  چه چیزي پیش روست؟

زة کافی توضیح می دهد این موضوع به اندا: جمع بندي

که چرا کامالً اشتباه است که بگوییم درگیري سیاسی 

عصر . در انگلستان، بین دموکراسی و فاشیسم است

فاشیسم، به طور جدي پس از پیروزي مهم و قاطعانۀ 

بورژوازي بر طبقۀ کارگر، البته براي دوره اي معین، آغاز 

ان، با این وجود، مبارزات بزرگ در انگلست. می شود

همان طور که ما در برخوردي دیگر بحث . پیش روست

کرده ایم، فصل سیاسی بعدي در انگلستان، پس از 

سقوط دولت ملی و دولت محافظه کار که احتماالً به 

دنبال آن خواهد آمد، به احتمال بسیار زیاد یک فصل 

کارگري خواهد بود؛ فصلی که می تواند در -لیبرالی

ما . یسم هم خطرناك تر شودآیندة نزدیک از شبح فاش

آن را، به طور مشروط، دورة کرنسکیسم بریتانیایی 

  .نامیدیم

اما باید اضافه شود که کرنسکیسم در هر موقعیت و در 

کما این که : هر کشوري الزاماً ضعیف نخواهد بود

کرنسکیسم روسی، به خاطر قدرتمند بودن حزب 

 –م اما در اسپانیا، کرنسکیس. بلشویک، ضعیف بود

به هیچ وجه به  - ها» سوسیالیست«ائتالف لیبرال ها و 

سستی و ضعف آن چه در روسیه بود، نیست و این به 

کرنسکیسم، خطر . خاطر ضعف حزب کمونیست است

کرنسکیسم سیاست . بزرگی براي انقالب اسپانیاست

و » دموکراتیک«، »انقالبی«رفرمیستی، عبارات 

دموکراتیک و ، و اصالحات اجتماعی »سوسیالیستی«

فرعی را با سیاست سرکوب علیه جناح چپ طبقۀ 

  .کارگر ترکیب می کند



 

٨٣ 
این برخالف روش فاشیسم است، اما به همان سرانجام 

آتی، تنها  )1( شکست لوید جورجیسم. منتهی می شود

زمانی ممکن است که ما رویکرد آن را پیش بینی کنیم، 

تنها زمانی ممکن است که ما مسخ شبح فاشیسم 

نشویم؛ شبحی که امروز با لوید جورج و ابزارِ فرداي او، 

خطر فردا، . یعنی حزب کارگر، بسیار متفاوت است

ممکن است که حزب رفرمیست، بلوك لیبرال ها و 

سوسیالیست ها، باشد؛ خطر فاشیسم هنوز سه یا چهار 

مبارزة ما براي محو گام فاشیسم و محو . گام دور است

مبارزه ایست براي جلب حمایت  یا تقلیل گام رفرمیسم،

  .طبقۀ کارگر به سوي حزب کمونیست

   

———————————————  

، (David Lloyd George) دیوید لوید جورج) 1(

نخست وزیر لیبرال بریتانیا در طی سال 

  ).م( 1922 تا 1916 هاي

، »موقعیت انقالبی چیست؟«* 

، این یادداشت هاي 1931 دسامبر 19 میلیتانت،

ه وسیلۀ تروتسکی و پس از بحثی با آلبرت مختصر، ب

رایدلی و چاندو . ا.گلوتسر پیرامون تزهاي مقدماتی ف

وظایف اپوزیسیون چپ در «که تروتسکی در  - رام

  .آماده شد -آن را به نقد کشیده بود» بریتانیا و هند

http://marxists.org/archive/trotsky/1931/

11/revsit.htm   

  

  

  نامه از پرینکیپو

  )1932(لئون تروتسکی 

  آرام نوبخت: برگردان

  

چنان منزوي اکتبر، اکنون پانزدهمین سال انقالبِ هم

این رقم ساده، در برابر کل . خود را کامل می کند

لت پرولتري جهان، گواه نیروي عظیم متعلق به یک دو

هیچ یک از ما، حتی خوشبین ترین مان، چنین . است

اما این . سرزندگی ماندگاري را پیش بینی نکرده بود

بینی نسبت به یک چرا که خوش: حیرت انگیز نیست

دولت پرولتري در انزوا، مستلزم بدبینی به انقالب 

  .استجهانی 

رهبران و توده ها، انقالب اکتبر را به مثابۀ نخستین 

، 1917در سال . مرحلۀ انقالب جهانی می نگریستند

م در روسیۀ منزوي، از سوي سایدة ساختن سوسیالی

هیچ کسی نه فرموله و مطرح شده بود، و نه مورد دفاع 

طی سال هاي بعد هم کل حزب، بدون . قرار گرفته بود

استثنا، سازندگی اقتصادي را به عنوان فرایندي از ایجاد 

دیکتاتوري پرولتاریا به شمار می  یک بنیان مادي براي

) 1کاچسمی(هم به عنوان تضمین اتحاد اقتصادي : آورد

بیان شهر و روستا، و هم نهایتاً تدارك نقاط اتکا براي 

جامعۀ سوسیالیستی آتی که تنها می توانست بر مبنایی 

  .بین المللی بنا شود

مسیر انقالب جهانی بی اندازه طوالنی تر و پرپیچ و خم 

ز آن چه پانزده سال پیش امیدوارم بودیم و پیش تر ا

در برابر دشواري هاي . بینی می کردیم، بوده است

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/11/revsit.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/11/revsit.htm
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خود را به عنوان  ،که نقش تاریخی رفرمیسم(خارجی 

، دشواري هاي )یکی از مهم ترین آن ها نشان داده است

تر در این میان مهم: پیمان شدندداخلی با یک دیگر هم

اخلف رهبري انقالب اکتبر از همه سیاست پیروان ن

است که در اساس خود، نادرست و در  1917

بوروکراسی نخستین دولت . ، مهلک استشپیامدهای

مانع تولد دومین دولت  -ناآگاهانه، اما قاطعانه - کارگري

این گرة کور بوروکراتیک یا باید باز . کارگري می شود

شود و یا قطع، تا بلکه بتواند مسیر پیشرفت به سوي 

  .نقالب جهانی را باز کندا

اگرچه تاریخ تغییر و تحوالت در چارچوب خطوط پیش 

بینی هاي ما نبوده، ولی با این حال ما به دقت نیروهاي 

همین . محرکۀ بنیادي و قوانین آن ها را برآورد کردیم

امر به طور کامل در مورد مشکل انکشاف اقتصادي 

مدرن نیروهاي مولد . روسیۀ شوروي هم مصداق دارد

نمی توانند با عزم و اراده یا سحر و جادو در محدودة 

خودکفایی ملی، ایده آل هیتلر است، . ملی حبس شوند

سوسیالیسم و انزواي ملی ناسازگار . نه مارکس و نه لنین

امروز، درست مانند پانزده سال پیش، . با یک دیگرند

برنامۀ یک جامعۀ سوسیالیستی در درون یک کشور 

  .و ارتجاعی است واحد، تخیلی

. موفقیت هاي اقتصادي اتحاد شوروي بسیار عظیم است

اما دقیقاً در همین پانزدهمین سالگرد، آنتاگونیسم ها و 

توسعۀ . دشواري ها به وخامتی هشدارآمیز رسیده اند

ناموزون، عقب ماندگی، عدم تناسب ها، عدم تحقق 

سترا بازتاب می رپیش از هر چیز رهبري ناد ،طرح ها

این ها به ما هشدار می دهند  .ند، اما نه فقط آن راده

از  یک رشتهتنها با  ،که ساختن یک جامعۀ موزون

، و آن هم چندین دهه مسیر آزمون هاي الینقطع طی

  .امکان پذیر است در سطح بین المللی،

روستا،  موانع تکنیکی و فرهنگی، شکاف میان شهر و

حقیقت مسائل واردات و صادرات، همگی مؤید این 

تداوم خود در سطح  مندهستند که انقالب اکتبر نیاز

 که ،م تشریفاتیسیک رنه م سانترناسیونالی. جهانی است

  .است مرگ و زندگیموضوع 

کمبودي در سخنرانی ها و مقاالت به مناسبت سالگرد 

اکثر آن ها از سوي کسانی خواهد . نخواهد بود ]انقالب[

آشتی ناپذیر  دشمنان 1917ر باکت مقطع بود که در

 -یکواما این آقایان را ما بلش. انقالب پرولتري بودند

این نخستین . م نامیدیخواه» ضد انقالب«لنینیست ها 

بار نیست که تاریخ چنین شوخی هایی را در حق خود 

روا داشته، اما ما به این خاطر از تاریخ خشمگین 

چون سابق، حتی اگر با سردرگمی و چرا که هم. نیستیم

  . ستگی باشد، به هر رو کار خود را انجام می دهدآه

  !هم کار خود را خواهیم کردما و 
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٨٥ 
 فاشیسم و شعارهاي دمکراتیک

 لئون تروتسکی

  ي آرش عزیزي ترجمه

  1933ژوئیه 

را » تیکتعصبات دموکرا«آیا حقیقت دارد که هیتلر  -1

  نابود کرده است؟

کمیته اجرایی «ي  ي ماه آوریلِ هیئت رئیسه نامه قطع

در مورد موقعیت کنونی «با عنوانِ » المللِ کمونیست بین

به نظر ما در تاریخ به عنوان گواه نهایی » در آلمان

گل . ورشکستگی کمینترنِ مقلدین ثبت خواهد شد

آن تمام  اي است که در بینی نامه پیش سرسبد این قطع

مضرات و تعصبات بوروکراسی استالینیستی به نهایت 

کند که  نامه با صداي بلند اعالم می قطع. رسند خود می

برپایی دیکتاتوري علنی فاشیستی با نابودي تمامی «

ها از  ها و با رها ساختن آن توهمات دموکراتیک توده

نفوذ سوسیال دموکراسی، ضرباهنگ پیشروي انقالب 

  .»بخشد آلمان را شتاب می پرولتري در

   

توهمات : انگار فاشیسم ناگهان شده لوکوموتیو تاریخ

ها را از نفوذ سوسیال  کند، توده دموکراتیک را نابود می

کند، پیشروي انقالب پرولتري را  دموکراسی آزاد می

بورورکراسی استالینیستی همان . بخشد شتاب می

د که خود گذار وظایف بنیادینی را بر دوش فاشیسم می

  .ها است نشان داد به کلی ناتوان از انجام آن

از نظر تئوریک، شکی نیست که پیروزي فاشیسم گواه 

این واقعیت است که دموکراسی به پایان کار خود 

رسیده؛ اما از نظر سیاسی، رژیم فاشیستی تعصبات 

ها را در  سازد، آن کند، از نو می دموکراتیک را حفظ می

کند و حتی قادر است براي مدتی  میمیان جوانان زنده 

دقیقا همین . ها بیشترین قدرت را اعطا کند کوتاه به آن

ترین اَشکال نقش تاریخیِ ارتجاعی فاشیسم  یکی از مهم

  .است

ها با  توده. کنند ها در قالب الگوها فکر می دگماتیست

ي کارگر رویدادها را نه به  طبقه. کنند واقعیات فکر می

که به عنوان تغییراتی » تز«با این یا آن  عنوان تجربیاتی

پیروزي فاشیسم . کند زنده در سرنوشت مردم درك می

بار بیشتر به میزان پیشروي سیاسی  یک میلیون

ي نامعلومی که از آن ناشی  بینی آینده افزاید تا پیش می

اگر از دل ورشکستگی دموکراسی، دولتی . شود می

، و همچنین پرولتري برآمده بود، پیشروي جامعه

اي، قدمی بزرگ به سوي جلو بر  پیشروي آگاهی توده

جا که در واقعیت، پیروزي فاشیسم  اما از آن. داشت می

بود که از دل ورشکستگی دموکراسی در آمد، آگاهی 

در هم کوبیدن . البته تنها موقتا –ها عقب زده شد  توده

تواند  دموکراسی وایمار به دست هیتلر همانقدر می

زدن  بخش توهمات دموکراتیک باشد که آتش پایان

معاون [به دست گورینگ ] م- مجلس آلمان[رایشتاگ 

  .پرستی را بخشکاند تواند پارلمان می  ]هیتلر

  ي اسپانیا و ایتالیا نمونه. 2

چهار سال پیاپی شنیدیم که دموکراسی و فاشیسم نه 

حاال چه شده که پیروزي . متضاد که مکمل یکدیگرند



 

٨٦ 
بار براي همیشه از  واند دموکراسی را یکت فاشیسم می

میان ببرد؟ خوب است در این مورد بوخارین، زینوویف 

  .مانوئیلسکی توضیحاتی بدهند» خود«یا 

پلیسیِ پریمو ده ریورا را - کمینترن، دیکتاتوري نظامی

اما اگر پیروزي فاشیسم به معناي . فاشیسم اعالم کرد

توان  ور میحذف نهایی تعصبات دموکراتیک است، چط

این واقعیت را توضیح داد که دیکتاتوري پریمو ده ریورا 

اي بورژوایی داد؟ درست است  جاي خود را به جمهوري

اما هر . ي زیادي با فاشیسم داشت که رژیم ریورا فاصله

: چه بود حداقل یک ویژگی مشترك با فاشیسم داشت

اما . ي ورشکستگی نظام پارلمانی ظهور کرد در نتیجه

که ورشکستگی خودش فاش  باعث نشد پس از آن این

  .شد جاي خود را به پارلمانتاریسم دموکراتیک ندهد

شاید بشود گفت انقالب اسپانیا گرایش پرولتري دارد و 

خواهان  سوسیال دموکراسی در ائتالف با سایر جمهوري

ي پارلمانتاریسم بورژوایی  را در مرحله توانسته رشد آن

حرف، که به خودي خود درست اما این . متوقف کند

کند که اگر  تر ثابت می است، تنها حرف ما را روشن

دموکراسی بورژوایی موفق به فلج کردن انقالب پرولتاریا 

بود، علت، این واقعیت است که تحت یوغ دیکتاتوري 

، توهمات دموکراتیک تضعیف که نشدند »فاشیستی«

  .تر هم شدند هیچ، قوي

ت استبدادي موسولینی آیا در طول ده سال حکوم

اند؟  در ایتالیا از میان رفته» توهمات دموکراتیک«

. دهند ها خود تصویري اینچنینی از اوضاع می فاشیست

. یابند در واقعیت اما توهمات دموکراتیک قوایی تازه می

از نظر . در این دوره نسل جدیدي بزرگ شده است

اند د سیاسی در شرایط آزادي زندگی نکرده اما خوب می

اش  این دقیقا شرایطی است که نتیجه: فاشیسم چیست

سازمانی به نام . شود طلبی خام و زمخت می دموکراسی

در ایتالیا ) عدالت و آزادي(» جوستیزیا اي لیبریا«

کند و کم هم  ادبیات دموکراتیک غیرقانونی پخش می

سان هوادارانی  افکار دموکراسی بدین. موفق نیست

حتی . خود را فدا کنندیابند که حاضرند  می

طلب لیبرال، کنت  هاي شل و ولِ سلطنت گویی کلی

. شوند هاي غیرقانونی پخش می اسفورزا، به شکل جزوه

  !ها اینقدر به عقب پرتاب شده ایتالیا در طول این سال

   

شود در آلمان  معلوم نیست چرا از فاشیسم خواسته می

یتالیا نقشی بازي کند، دقیقا متضاد آن نقشی که در ا

؟ »آلمان، ایتالیا نیست«آیا علت این است که . بازي کرد

فاشیسمِ پیروز در واقع نه لوکوموتیو تاریخ که ترمز 

همانطور که سیاست سوسیال . عظیمی در راه آن است

رژیمِ ناسیونال   دموکراسی پیروزي هیتلر را تدارك دید، 

الجرم منجر به داغ شدن تنور ] نازیسم[سوسیالیسم ّ

  شود مات دموکراتیک میتوه

  تواند خود را احیا کند؟ آیا سوسیال دموکراسی می. 3

دهند که کارگران سوسیال  رفقاي آلمان شهادت می

هاي  دموکرات و حتی بسیاري از بوروکرات

به دموکراسی را از » توهم خود«دموکرات  سوسیال

ي  توانیم از روحیه چه می ما باید هر آن. اند دست داده

ارگران رفورمیست، در جهت آموزش انتقادي ک

اما در عین حال میزان . شان، برداشت کنیم انقالبی

ها باید به روشنی فهمیده  رفورمیست» زدایی توهم«



 

٨٧ 
راهبان سوسیال دموکراتیک به دموکراسی حمله . شود

ها حاضر  آن. کنند تا نقش خود را توجیه کنند می

نش ي سرز نیستند اعتراف کنند که بزدالنی شایسته

بودند، ناتوان از جنگیدن براي آن دموکراسی که خود 

این . هاي متزلزل خودشان در آن ساختند و براي کرسی

است که این آقایان تقصیر را از خود به گردن 

بینیم این  که می چنان. اندازند دموکراسی ناملموس می

رادیکالیسم نه تنها نازل است که تمام و کمال، دروغین 

را با انگشت » ها نامتوهم«ژوازي این بگذار بور! است

ها چهار پا به سوي ائتالفی  کوچکش فرا بخواند و آن

بله، حقیقت دارد که در میان . روند جدید با او می

هاي کارگرانِ سوسیال دموکرات، نفرتی واقعی از  توده

اما . هاي دموکراسی در حال تولد است ها و سراب خیانت

ن هفت تا هشت تا چه سطحی؟ بخش اعظم از میا

میلیون کارگر سوسیال دموکرات در باالترین سردرگمی، 

عملی نومیدانه و تسلیم در مقابل پیروزان به سر  بی

ي  در عین حال، نسل جدیدي زیر چکمه. برند می

گیرد، نسلی که قانون اساسی وایمار  فاشیسم شکل می

گاه تبلور  آن. اي تاریخی خواهد بود براي آن افسانه

ي کارگر روي چه خطی دنبال  ون طبقهسیاسی در

شود؟ این وابسته به شرایط متعددي است و از جمله  می

  .وابسته به سیاست ما

تاریخا، جایگزینی مستقیم رژیم فاشیستی با دولتی 

اما تحقق چنین امکانی . کارگري غیرممکن نیست

نیازمند این است که حزب کمونیستی قدرتمند و 

مبارزه علیه فاشیسم شکل  غیرقانونی خود را در روند

دهد تا پرولتاریا بتواند تحت رهبري آن فاتح قدرت 

اما باید گفت ایجاد حزبی انقالبی از این دست در . شود

شرایط غیرقانونی چندان محتمل نیست؛ به هر حال، 

. را تضمین کند هیچ چیز نیست که از پیش آن

اي  ها، از لحظه نارضایتی، برآشفتگی و جوشش توده

گیري غیرقانونی  تر از شکل ص به بعد، بسیار سریعمشخ

و هر فقدان شفافیتی در . کند حزبِ پیشتاز رشد می

  .شود ها ناگزیر به نفع دموکراسی تمام می آگاهی توده

این به هیچ وجه به این معنی نیست که آلمان پس از 

ها پاي درس مکتبِ  سقوط فاشیسم باید دوباره سال

ي سیاسی گذشته  فاشیسم تجربه. پارلمانتاریسم بنشیند

کند؛ حتی کمتر از آن قادر به تغییر  را حذف نمی

انتظار عصرِ جدید و . ساختار اجتماعی ملت است

در   ي روند اوضاع مدت دموکراسی در ادامه طوالنی

اما در بیداري . ترین اشتباه خواهد بود آلمان، بزرگ

ین فصل ها، شعارهاي دموکراتیک ناگزیر اول انقالبی توده

حتی اگر پیشروي بیشتر مبارزه به طور . خواهند بود

ي احیاي دولت دموکراتیک  کلی حتی یک روز هم اجازه

خود مبارزه ) و چنین چیزي کامال ممکن است(را ندهد 

آن حزب ! تواند شعارهاي دموکراتیک را دور بزند نمی

انقالبی که بکوشد از روي این مرحله بپرد گردن خود را 

  .ستخواهد شک

ي سوسیال دموکراسی از نزدیک مرتبط با این  مساله

آیا دوباره بر صحنه ظاهر . انداز عمومی است چشم

  خواهد شد؟

توان راه برگشتی  تشکیالت قدیمی از میان رفته و نمی

اما این به این معنی نیست که سوسیال . برایش قائل شد

تواند تحت صورتک تاریخی جدیدي  دموکراسی نمی

هاي ارتجاع  احزاب اپورتونیست که زیر ضربه. احیا شود



 

٨٨ 
شوند در اولین  کنند و پرپر می اینقدر راحت سقوط می

. یابند احیاي سیاسی به همان سادگی دوباره حیات می

-ها و سوسیال ي منشویک ما در روسیه این را در نمونه

سوسیال دموکراسی آلمان نه تنها . رولوسیونرها دیدیم

تواند نفوذي  ست که حتی میقادر به بازیابی خود ا

وسیع بیابد، بخصوص اگر حزب پرولتاریاي انقالبی 

دگماتیک شعارهاي دموکراسی را جایگزین » نفیِ«

ي  هیئت رئیسه. ها کند رویکردي دیالکتیک نسبت به آن

کمینترن در این زمینه، مثل بسیاري موارد دیگر، 

  .دستیار رایگان رفورمیسم است

  ها از استالینیستها بهتر  برندلریست. 4

تر از  ي شعارهاي دموکراتیک بنیادي گمراهی در مساله

اي گروه اپورتونیست  همه خود را در تزهاي برنامه

ي مبارزه علیه فاشیسم  تالهایمر در مورد مساله- برندلر

خوانیم که حزب  در این تزها می. نشان داده است

ه طبقات علی[!] باید اشکال نارضایتی تمامِ «کمونیست 

در اصل سند زیر (» دیکتاتوري فاشیستی را متحد کند

در این ). خط تاکید کشیده شده است» تمام«ي  واژه

شعارِ «: دهند که این تزها با اصرار هشدار می  حال،

دموکراتیک داشته - تواند ماهیت بورژوا مقطعی نمی

این دو گفته، که هر دو غلط هستند، تناقضی . »باشد

ي اول، فرمولِ  در وهله. ر دارندناپذیر با یکدیگ آشتی

کامال غیر قابل باور » تمام طبقات«وحدت نارضایتی 

اي از چنین  هاي روسیه در دوره مارکسیست. است

ي  اي در مبارزه علیه حکومت تزار استفاده بندي فرمول

ي اشتباه، مفهوم  از دل این استفاده . اشتباه کردند

را در  ها آنمنشویکی انقالب در آمد که استالین بعد

ي  اما در روسیه حداقل مساله. مورد چین به کار گرفت

چطور . تضاد کشور بورژوایی با پادشاهی اشراف بود

تمام «ي  شود در کشوري بورژوایی صحبت از مبارزه می

علیه فاشیسم کرد که خود ابراز بورژوازي » طبقات

بزرگ علیه پرولتاریا است؟ آموزنده خواهد بود که 

هاي تئوریک،  گویی ي زمخت هایمر، سازندهببینیم تال

بله، او هم جزو ناراضیان (چگونه نارضایتی هوگنبرگ 

چطور . کند را با نارضایتی کارگر بیکار متحد می) است

را متحد کرد مگر با » تمام طبقات«توان جنبش  می

بنیان نهادن خود بر دموکراسی بورژوایی؟ عجب ترکیب 

  !گري در کالم رادیکال- لتراکالسیکی از اپورتونیسم با او

هر چه خرده بورژوازي بیشتر از فاشیسم سرخورده شود 

داران دولتی  شان و دستگاه و در نتیجه مالکین در عرش

منزوي شوند، جنبش پرولتاریا علیه حکومت فاشیستی 

ي حزب  وظیفه. تر خواهد یافت اي اي توده نیز مشخصه

اع پرولتري استفاده از تضعیف یوغ توسط ارتج

بورژوایی جهت برانگیختن فعالیت پرولتاریا در راه  خرده

  .هاي پایینی خرده بورژوازي است فتح الیه

هاي میانی و رشد  درست است که رشد نارضایتی الیه

مقاومت کارگران، شکافی در بلوك طبقات حاکم ایجاد 

کند به دنبال  شان را وادار می»جناح چپ«کند و  می

ي حزب  اما وظیفه. برودبورژوازي  تماس با خرده

مالکین این نیست » لیبرالِ«پرولتري در رابطه با جناحِ 

علیه فاشیسم » تمام طبقات«ها را به بلوك  که آن

اي  دعوت کند که، برعکس، این است که بالفاصله مبارزه

هاي  شان اعالم کند و بکوشد در میان الیه قاطعانه علیه

  .بورژوازي نفوذ کسب کند پایینی خرده
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این مبارزه تحت کدام شعارهاي سیاسی صورت خواهد 

گرفت؟ دیکتاتوري هیتلر مستقیما از دل قانون اساسی 

بورژوازي با دست  نمایندگان خرده. وایمار بیرون آمد

اگر رشد . خود قدرت دیکتاتوري را تحویل هیتلر دادند

بسیار مطلوب و سریعِ بحران فاشیستی را فرض بگیریم، 

رپایی رایشتاگ با حضور تمامی گاه خواست ب آن

اي مشخص،  تواند، در لحظه نمایندگان معزول می

بورژوازي متحد  هاي خرده ترین الیه کارگران را با وسیع

ي رایشتاگ تا  اگر بحران بعدتر در بگیرد و خاطره. کند

آن موقع از میان رفته باشد، شعارِ انتخابات جدید 

که چنین  مینه. تواند محبوبیت بسیاري پیدا کند می

که در رابطه با  این. راهی ممکن است، کافی است

شعارهاي دموکراتیک موقتی که متحدین خرده بورژواي 

ي خود پرولتاریا شاید بر ما  مانده هاي عقب ما و الیه

تحمیل کنند دست خود را از پیش ببندیم، دگماتیسم 

  .مرگبار خواهد بود

حقوق «تنها، مدافعِ گویند ما باید  تالهایمر می-اما برندلر

حق تجمع، : هاي کارگر دموکراتیک براي توده

دهی و  هاي کارگري، آزادي مطبوعات، سازمان اتحادیه

آنان براي تاکید بیشتر بر . باشیم» اعتصابات

ها باید اکیدا  این خواسته«: افزایند شان، می رادیکالیسم

دموکراتیک براي حقوق - هاي بورژوا از خواسته[!] 

هیچ کس به . »ک همگانی تمیز داده شونددموکراتی

-بینوایی آن اپورتونیستی نیست که چاقويِ اولترا

  !رادیکالیسم را در دهان خود گرفته است

هاي کارگر  آزادي تجمع و مطبوعات تنها براي توده

صرفا تحت دیکتاتوري پرولتاریا قابل تصور است، یعنی 

. غیرهها و  ها، چاپخانه سازي ساختمان در شرایط ملی

ممکن است که دیکتاتوري پرولتاریا در آلمان نیز مجبور 

: شود قوانینی استثنایی علیه استثمارگران به کار بندد

ي تاریخی، به شرایط  این بسته است به لحظه

اما در ضمن بعید . المللی، به روابط نیروهاي داخلی بین

قدر  نیست که کارگران آلمان پس از فتح قدرت، این

د ببینند که به استثمارگران دیروز نیز قدرت در خو

البته در . ي آزادي تجمع و مطبوعات بدهند اجازه

ي  شان و نه گستره تناسب با نفوذ واقعی سیاسی

در . شان پیش از آن مصادره شده است شان؛ خزانه خزانه

هم از   ]پرولتاریا[ي دیکتاتوريِ  نتیجه، حتی در دوره

پیشِ آزادي تجمع  اساس، اصلی براي محدود ساختن از

. هاي کارگر وجود ندارد و مطبوعات به صرف توده

پرولتاریا شاید مجبور شود چنین محدودیتی برقرار کند؛ 

اي  دفاع از چنین خواسته. اي اصولی نیست اما این مساله

در شرایط آلمانِ امروز که در آن آزادي مطبوعات و 

تجمع براي همه موجود است مگر پرولتاریا، دو برابر 

ي پرولتري علیه جهنم  انگیختن مبارزهبر. خزعبل است

ي خود، تحت چنین  فاشیستی، حداقل در مراحل اولیه

به ما، کارگران، نیز حق : شعارهایی صورت خواهد گرفت

ها البته در این  کمونیست. تجمع و مطبوعات بدهید

مرحله نیز تبلیغاتی به نفع حکومت شورایی انجام 

اي  هاي توده دهند اما در عین حال از تمام جنبش می

کنند و  واقعی که شعارهاي دموکراتیک دارند دفاع می

ها را به  هر جا ممکن باشد ابتکار عمل در این جنبش

  .گیرند دست می

هاي دموکراسی بورژوایی و دموکراسی  بین نظام

پرولتري، نظام سومی در کار نیست که اسمش 
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بله، درست است که . باشد» هاي کارگر دموکراسی توده«

وري اسپانیا، حتی در متن قانون اساسی، خود را جمه

اما این فرمولی براي . نامد می» جمهوري طبقات کارگر«

رسد فرمولِ  به نظر می. شارالتانیسم سیاسی است

، »هاي کارگر تنها براي توده«برندلريِ دموکراسی 

، مخصوصا »وحدت تمام طبقات«بخصوص در ترکیب با 

ترین  ز انقالبی در مهمبراي گیج و گمراه ساختن پیشتا

اي خود را  کی و تا چه اندازه«: مساله طراحی شده باشد

ي  مانده هاي عقب بورژوایی و الیه با جنبش خرده

در رابطه با ضرباهنگ   هاي کارگر وقف دهیم؟ توده

ها بدهیم  جنبش و شعارهاي روز، چه امتیازهایی به آن

اتوري تا در راه گرد آوردن پرولتاریا زیر پرچم دیکت

  »تر باشیم؟ انقالبی خودش موفق

ي هفتم حزب کمونیست روسیه، در مارس  در کنگره

ي  ي حزب، لنین دست به مبارزه ، در بحث برنامه1918

گفت پارلمانتاریسم،  اي علیه بوخارین زد که می قاطعانه

بار براي همیشه، به خاك سپرده شده و از نظر  یک

ما باید «: داد لنین پاسخ. »به آخر رسیده«تاریخی 

  ي جدیدي براي قدرت شوراها بنویسیم، بدون برنامه

که استفاده از پارلمانتاریسم بورژوایی را محکوم  این

این باور که ما به عقب پرتاب نخواهیم شد، . کنیم

نشینی، اگر  پس از هر عقب …خیالی است خوش

نیروهاي طبقاتی متخاصم با ما، ما را به این موضع 

د، به سوي آن چیزي خواهیم رفت که قدیمی هل دهن

  »…قدرت شوراها –در تجربه فتح شده است 

الحال به حکومت  لنین، در چارچوبِ کشوري که فی

شورایی رسیده بود، مخالف ضدپارلمانتاریسمِ 

او به بوخارین آموخت که ما نباید از : دگماتیستی بود

هایمان را ببندیم چرا که شاید به مواضعی  پیش دست

در . ده شویم که پیش از این فتح کرده بودیمهل دا

در . آلمان، خبري از دیکتاتوري پرولتري نبوده و نیست

عوض، دیکتاتوري فاشیسم سرکار است؛ آلمان حتی از 

در این . دموکراسی بورژوایی هم به عقب پرتاب شده

شرایط، محکوم کردنِ از پیشِ استفاده از شعارهاي 

ورژوایی یعنی باز کردن راه دموکراتیک و پارلمانتاریسم ب

  .براي نوعی سوسیال دموکراسی جدید

   

  1933ي  ژوئیه 14، ]م- اي در استانبول جزیره[پرینکیپو 

چاپ نیویورك، به (» نیو اینترنشنال«ي  مجله: منبع

، 9آمریکا، سري » حزب کارگرانِ«، ارگان وقت )انگلیسی

  1943، ژوئیه 7شماره 

http://marxists.org/archive/trotsky/germa

ny/1933/330714.html 

  

  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330714.html
https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330714.html
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 چشم اندازهاي آلمان

  

  لئون تروتسکی

)1933(  

  آرام نوبخت: برگردان

فرونشاندن حریق پس از زبانه کشیدن شعله هایش 

مسیر نوین خود  هنوز دشوارتر آن است که. دشوار است

یک . را پس از یک سقوط سیاسی عظیم تعیین کنیم

حزب سیاسی، شکست خود را با اکراه می پذیرد، به 

ویژه زمانی که خودش تا حد زیادي مسئول آن شکست 

تر باشد، براي ذهنیت هرچه شکست بزرگ. است

سیاسی نیز دشوارتر است که خود را تعدیل کند، چشم 

تدوین جهت و ضرب آهنگ انداز نوینی به منظور 

  .فعالیت آتی ترسیم کند

تاریخ جنگ ها و مبارزات انقالبی سرشار از نمونه هاي 

فراوان شکست هاي غیر ضروري است؛ شکست هایی 

که علت آن رهبري اي بود که به جاي به رسمیت 

شناختن جدیت یک شکست بنیادي، تالش به پنهان 

جنگ،  در. سازي آن با حمالت موقتی و پوچ نمود

حمالت جدید اغلب به نابودي نیروهاي نظامی فعالی 

تر از شکست هاي گذشته سرخورده می انجامد که پیش

در مبارزة انقالبی، مشتاق ترین و نیرومندترین . شده اند

عناصري که با شکست هاي گذشته از توده ها جدا شده 

  .اند، قربانی ماجراجویی می شوند

ا به آخر، توانایی شناخت تصمیم و عزم به انجام حمله ت

شکست در زمان درست و آماده سازي دفاع، دو جزء 

چنین ترکیبی . الینفک استراتژي صحیح و بالغ هستند

پس از هر شکست بزرگ . به ندرت یافت می شود

کم بخشی از رهبري با وجود تغییر شرایط انقالب، دست

پس از انقالب . چنان فراخوان به حمله داده استهم

مارکس و انگلس از آن دسته مهاجرینی که  ،1848

شکست را صرفاً یک حادثۀ تصادفی می دیدند، گسست 

، لنین وادار به گسست از 1905پس از انقالب . کردند

. رفقایی شد که خواست قیام مسلحانه را ادامه می دادند

گرایی انقالبی، اساساً کیفیت مکتبِ مارکسیستیِ واقع

دگی براي هر دگرگونی در متشکل است از توانایی آما

  .رویدادها

ترین شکست در فاجعۀ کنونی در آلمان، بی تردید مهم

نیاز مبرمی به تغییر سریع . تاریخ طبقۀ کارگر است

استراتژي وجود دارد، اما بوروکراسی استالینیستی بر 

شکست «از لفظ . همان مسیر سابق پافشاري می کند

ي کسانی که استفاده می کند، منتها نه برا» طلبان
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شکست را به ارمغان آوردند، بلکه براي آن دسته کسانی 

. که از واقعیت شکست، نتایج ضروري را استخراج کردند

مبارزه بر سر چشم اندازهاي تغییر و تحول سیاسی 

آلمان، اهمیت فوق العاده اي براي سرنوشت اروپا و کلّ 

  .جهان دارد

ار می در این ارتباط، سوسیال دمکراسی را به کن

خیانت آن، حتی فرصت مانور براي حیثیت . گذاریم

رهبرانش هرگز . بوروکراتیک را هم از آن سلب می کند

جرأت نداشتند آن چه را برنامه ریزي کرده بودند، انجام 

پس از آن که به لحاظ سیاسی سردرگم شدند، . دهند

آن ها . اکنون اساساً نگران نجات فیزیکی خود هستند

اسی خود از زمان آغاز جنگ با کل مسیر سی

. امپریالیستی، شکست ننگین شان را آماده کرده اند

تالش هیئت رئیسۀ رو به اضمحالل حزب از خارج 

در مبارزة خطیر : کشور، از پیش محکوم به نابودي است

مخفی، هیچ انقالبی اي خواهان فعالیت تحت رهبري 

ذهنیت سیاسی در . ورشکستگان افشا شده نخواهد بود

وف سوسیال دمکراسی، به محض آن که بیدار شود، صف

اما فعالً تا آن موقع . راه هاي جدیدي را خواهد گشود

  .این موسیقی آینده است

منافع سیاسی، اکنون یک جهت یابی تازه به سوي 

حزب کمونیست را می طلبد، که به عنوان یک سازمان 

هنوز دستگاه مرکزي . توده اي، کامالً نابود شده است

خودش را حفظ می کند، ادبیات غیرقانونی و  حزب

مهاجر را توزیع می کند، کنگره هاي ضد فاشیستی را 

فرامی خواند و برنامه هایی را براي مبارزه علیه 

کل مکافات اعضاي . دیکتاتوري نازي ها مطرح می کند

شکست خوردة این حزب، نمود بی نظیري در این 

  .دستگاه خواهد یافت

فاشیست ها «ترن می نویسد که ارگان رسمی کمین

پیروزي آن ها کوتاه «، »براي یک روز پادشاه هستند

 -مدت است، و به دنبال آن انقالب پرولتري خواهد آمد

مبارزه براي دیکتاتوري پرولتاریا در آلمان در دستور روز 

نشینی دائمی، واگذار کردن تمامی با وجود عقب. »است

خود و غیره، دستگاه موقعیت ها، از دست دادن پیروان 

حزب اعالم می کند که موج ضد فاشیستی درحال 

صعود است، فریادها درحال برخاستن اند، و الزم است 

. آماده شد -اگرنه فردا، ولی طی چند ماه -که براي قیام

بینانه، هیئت رهبري کننده با این عبارت پردازي خوش

هرچه حیات درونی . خودش را دلگرم می کند

اي آلمان بیش تر در سیاهی غوطه می خورد، پرولتاری

بینی نادرست نیز بیش از پیش خطر این خوش

خطرناك می شود؛ نه واقعیات و نه آمارها هیچ کدام 

کنترلی بر نتایج سیاسی نادرست ندارد یا آرامش 

  . بوروکراسی استالینیستی را بر هم نمی زند

ش بخبینیِ تسلیاستالینیست ها براي اثبات این پیش

به وعده هاي «خود، بر این امر تکیه می کنند که هیتلر 

تو گویی موسولینی هم باید به . »خود عمل نخواهد کرد

برنامۀ تخیلی خود عمل می کرد تا بیش از ده سال 

انقالب، نه مجازات خودبه خودي ! قدرت را حفظ کند

فریبکاران، که پدیدة پیچیده اي است که تنها از خالل 

. شرایط تاریخی معین از راه می رسد وجود یک سلسله

نبود راه برون : این شرایط را به اندازة کافی می دانیم

رفت؛ تجزیۀ طبقات حاکم، شورش خرده بورژوازي که 

ایمان خود را به نظم موجود از دست داده، رشد 
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سرکشی و تمرّد از طرف طبقۀ کارگر، و نهایتاً سیاست 

هاي سیاسی  این ها پیش شرط -درست حزب انقالبی

  آیا این ها حضور دارند؟. الزم براي انقالب هستند

طبقات مالک آلمان طی جنگ اخیر خود را در وضعیت 

امروز آن ها همگی از فاشیسم . حادترین انشقاق یافتند

تضادها . حمایت می کنند، هرچند با قلب هاي سنگین

میان عناصر مختلف صنعتی، همین طور میان گروه 

ی، حل نشده است؛ اما این مثالی هاي مختلف صنعت

خوب از دیکتاتوري اي است که بر همۀ تضادها 

  .حکمفرماست

چون یک طی دورة اخیر، خرده بورژوازي آلمان هم

اما در عین حال عنصري از . کتري به جوش آمده بود

خطر اجتماعی نیز در این واقعیت نهفته بود که این 

روحیۀ خرده بورژوازي، به شکلی دیوانه وار از 

امروز خود را حول رژیمی . ناسیونالیسم برخوردار بود

گرد آورده است که با پشتوانۀ او برخاسته؛ تحت کنترل 

. نیرویی سیاسی است که از دل آن بیرون می آید

. طبقات متوسط قرار است مزدوران اصلی رژیم باشند

مادام که بورژوازي بزرگ و خرده : نتیجه روشن است

باشد، دیگر پیش شرط هاي یک  بورژوازي مد نظر

  .انفجار انقالبی وجود ندارد

. تري ندارددر ارتباط با طبقۀ کارگر، فاجعه اهمیت کم

طی چند ماه، به خاطر اشتباهات رهبري، این طبقه 

ضعف خود را در دفاع از جایگاه نیرومند مشروع خود در 

اکنون، در روز پس از . برابر حملۀ ضد انقالب نشان داد

تر آمادة حمله به جایگاه نیرومند ی، هنوز کمتالش

عوامل مادي و . مشروع ناسیونال سوسیالیسم است

اخالقی به سرعت، به طور کامل و به شکل نامطلوبی، 

آیا هنوز هم . توان پرولتاریا را دستخوش تغییر کرده اند

کسی باید این را اثبات کند؟ حزب توده اي کمونیست 

رد؛ رهبري آن در تبعید و دیگر وجود خارجی هم ندا

زندان است یا کشته شده؛ و دستگاه، کل انتقاد را خفه 

مبارزه براي «بنابراین این به چه معناست که . می کند

؟ در این جا از »دیکتاتوري پرولتاریا در دستور روز است

  چه می توان فهمید؟» روز«واژة 

صادقانه و همین » افشاگري«سخت نیست که کسی 

عدم : انه اي از بدبینی ما را پیش بینی کندطور ریاکار

این ها . ایمان به نیروي خالقانۀ انقالب و غیره

ما و هر کسی می دانیم که ! رویکردهاي سخیفی است

. فاشیسم، نمایندة هدفی تاریخاً از دست رفته است

تنها با . روش هاي آن تنها نتایجی بی ثبات را دربر دارد

ات مرده را سرنگون کمک قهر است که می توان طبق

براي . اما پرولتاریا نیروي مولد اصلی جامعه است. کرد

به بردگی کشاندن . مدتی می تواند شکست داده شود

هیتلر وعده داد که . آن براي همیشه محال است

اما او مجبور است چنان . کند» تربیت«کارگران را 

مهارت آموزشی را به کار گیرد که حتی براي تربیت 

فاشیسم در برابر خصومت . بی ارزش است سگ ها هم

اما . آشتی ناپذیر کارگران، ناگزیر سردرگم خواهد شد

چگونه و چه زمانی؟ یک چشم انداز تاریخی عمومی، به 

اکنون : این پرسش مهم در افق سیاسی پاسخ نمی دهد

و به خصوص انجام چه کاري را  -قرارست چه کنیم 

اسیونال تا بتوانیم خرد کردن ن - متوقف کنیم

  سوسیالیسم را تدارك دیده و سرعت ببخشیم؟

حساب کردن روي تأثیر انقالبی فوري به دنبال سرکوب 

هاي فاشیستی و محرومیت هاي مادي، نمونۀ بسیار 



 

٩٤ 
البته . خوبی از ماتریالیسم تاریخی مبتذل و عامیانه است

اما این به . »هستی، آگاهی را تعیین می کند«که 

کی و بالواسطۀ آگاهی بر شرایط معناي وابستگی مکانی

وجود تغییرات در آگاهی، از قوانین . صوري نیست

وضعیت هاي عینی مشابه، بسته . آگاهی تبعیت می کند

به شرایط عمومی و رویدادهاي مقدم بر آن، می توانند 

بنابراین در . نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی ایجاد کنند

ش هاي انقالبی مسیر تکامل بشر، سرکوب ها اغلب خیز

اما پس از پیروزي یک ضد انقالب، . را پدید می آورند

سرکوب ها گاه آخرین سوسوي اعتراض را هم از میان 

یک بحران درونی، قادر به تسریع انفجار . می برند

و این امر بیش از یک بار در طول تاریخ . انقالبی است

رخ داده است؛ اما اگر این بحران پس از شکست سیاسی 

ید پرولتاریا آغاز شود، در آن صورت تنها به تقویت شد

ما : به بیان مشخص. پدیدة اضمحالل و زوال می انجامد

نمی توانیم به خاطر تعمیق و تشدید بحران صنعتی، 

به عالوه چنین . انتظار نتایج انقالبی فوري داشته باشیم

چیزي می تواند به گرایش هاي فرصب طلبانه در درون 

اما . تري ببخشداتی طوالنی تر و وزن بیشپرولتاریا، حی

پس از دوره اي طوالنی از بحران و ارتجاع، تناقضات می 

تواند به چنان درجه اي برسد که کارگران را به عمل 

ما چنین . بربیانگیزد و به مسیر مبارزات هل دهد

دیدگاهی داریم که به احتمال زیاد مغایر با بسیاري 

  .دیگر از دیدگاه هاست

 

  

  

 درس هاي اکتبر

  

  لئون تروسکی

 1935نوامبر 

  آرام نوبخت: برگردان

ترین آمادگی، پیشنهاد فرد زلر را براي تهیۀ من با بیش

مقاله اي به مناسبت هجدهمین سالگرد پیروزي اکتبر 

درست است، . می پذیرم» انقالب«براي نشریۀ 

است نیست؛ در تالش » بزرگ« روزنامۀیک » انقالب«

بوروکرات هاي رده باال احتماالً به . شود هفته نامهکه 

. شکلی تحقیرآمیز ما را به این دلیل دست می اندازند

اما من بارها در این موقعیت بوده ام که ببینیم چگونه 

زیر » نیرومند«با مطبوعات » نیرومند«سازمان هاي 

ضرب رویدادها با خاك یکسان شدند و چگونه از سوي 

مان هاي کوچک با مطبوعاتی ضعیف به لحاظ دیگر ساز

. فنی، طی مدتی کوتاه به نیروهایی تاریخی بدل گشتند

بیایید سفت و سخت امید داشته باشیم که دقیقاً این 



 

٩٥ 
سرنوشت آخر انتظار مطبوعات و سازمان شما را می 

  .کشد

ترین بحران ، روسیه درحال عبور از عظیم1917سال 

به گواه تمامی درس هاي با این حال، . اجتماعی بود

تاریخ، می توان با قطعیت گفت که اگر حزب بلشویکی 

وجود نداشت، این انرژي انقالبی بی اندازة توده ها به 

گاه به هدر رفته و ثمر در انفجارهایی گاه و بیشکلی بی

تحوالت بزرگ، به بدترین دیکتاتوري ضد انقالبی ختم 

صلی تاریخ است، مبارزة طبقاتی، محرکۀ ا. گردیده بود

یک حزب ، برنامۀ صحیحمحرکه اي که به یک 

نیاز  یک رهبري قابل اعتماد و باجسارت، و راسخ

نه به قهرمانان خانه نشین و بند و تبصره هاي  -دارد

. پارلمانی، بلکه به انقالبیونی که آماده اند تا به آخر بروند

  .این است درس اصلی انقالب اکتبر

اد داشته باشیم که در آغاز سال با این حال باید به ی

، حزب بلشویک تنها شماري ناچیز از زحمتکشان 1917

جناح بلشویک نه فقط در شوراهاي . را رهبري می کرد

 1سربازان، که همین طور در شوراهاي کارگري عموماً 

درصد را تشکیل می  5درصد، و در بهترین حالت  2تا 

منشویک ها (احزاب اصلی دمکراسی خرده بورژوایی . داد

درصد  95کم ، دست)و به اصطالح سوسیال رِولوسیونرها

از کارگران، سربازان و دهقانانِ درگیر در مبارزه را به 

رهبران این احزب، بلشویک ها را . دنبال خود داشتند

عوامل قیصرِ ... نخست فرقه گرا خطاب کردند و سپس

وجه تمام ت! اما نه، بلشویک ها فرقه گرا نبودند. آلمان

بود، و آن هم نه الیۀ باالیی آن  آن ها متوجه توده ها

ها، که میلیون ها و ده ها میلیون نفر از پایین ترین و 

گرا ترین مردمی که یاوه گویان پارلماندیدهستم

بلشویک ها دقیقاً به منظور . شان کرده بودندفراموش

رهبري پرولترها و نیمه پرولترهاي شهر و روستا، 

ستند که خود را سریعاً از کلیۀ جناح ها و ضروري دان

بندي هاي بورژوازي متمایز سازند و نقطۀ شروع گروه

هاي دروغینی بود که »سوسیالیست«این تمایز، از آن 

  .در واقعیت امر عوامل بورژوازي هستند

جزء اصلی آن ایدئولوژي است که  پرستیمیهن

را دیدگان بورژوازي به واسطه اش آگاهی طبقاتی ستم

مسموم و ارادة انقالبی آن ها را فلج می سازد، چرا که 

است » ملت«پرستی به معناي انقیاد پرولتاریا به میهن

منشویک ها و . که بورژوازي با دو پا روي آن لم می دهد

تا زمان : پرست بودندسوسیال رولوسیونرها میهن

سرنگونی فوریه، به طور نیمه پنهان؛ پس از فوریه، 

اکنون ما یک «: آن ها می گفتند. تاخآشکار و گس

جمهوري داریم، آزادترین جمهوري در جهان؛ حتی 

سربازان ما در درون شوراها سازمان یافته اند؛ ما باید از 

. »این جمهوري در برابر میلیتاریسم آلمان دفاع کنیم

مسأله این نیست که «: بلشویک ها پاسخ می دادند

ري است؛ بلکه جمهوري روسیه دمکراتیک ترین جمهو

این دمکراسی سیاسی سطحی ممکن هست همین فردا 

با خاك یکسان شود، چرا که بر بنیان سرمایه داري 

مادام که که زحمتکشان تحت دیکتاتوري . تکیه دارد

داران و سرمایه داران خود سلب پرولتاریا از زمین

مالکیت نکنند و معاهدات غارتگرانه با دولت هاي دوست 

د، ما نمی توانیم روسیه را سرزمین پدري را پاره نکنن

خود بدانیم و نمی توانیم دفاع از آن را به عهده 

اگر این طور «. حریفان ما به خشم آمدند. »بگیریم

-است، شما نه فقط فرقه گرا هستید، که عوامل هوهن



 

٩٦ 
شما به دمکراسی هاي روسیه، ! تسولرن هم هستید

اما قدرت » !دفرانسه، انگستان و امریکا خیانت می کنی

بلشویسم در توانایی آن به تمسخر سفسطه هاي 

هاي بزدلی نهفته بود که خود را »دمکرات«

سوسیالیست می نامیدند، اما در واقع در برابر مالکیت 

  .سرمایه داري زانو می زدند

داوران این جدال، توده هاي زحمتکش بودند؛ هر چه 

ر به تتر و بیشزمان می گذشت، رأي آن ها نیز بیش

و جاي تعجبی هم . نفع بلشویک ها متمایل می شد

در آن مقطع، شوراها تمامی پرولترها، سربازان و . ندارد

توده هاي دهقان را که براي مبارزه بیدار شده بودند و 

سرنوشت کشور به آنان وابسته بود، گرد خود به صف 

منشویک ها و سوسیال » جبهۀ واحد«. درآورد

ا تسلط داشت و عمالً قدرت را به رولوسیونرها بر شوراه

بورژوازي به لحاظ سیاسی تماماً فلج . دست گرفته بود

شده بود، چرا که ده میلیون سرباز خسته از جنگ، 

اما . کامالً مسلح در جبهۀ کارگران و دهقانان ایستادند

اکثر ما را از آن می » جبهۀ واحد«آن چه که رهبران 

آن ها » هل دادن«د و بورژوازي بو» رم دادن«ترساندند، 

جبهۀ واحد جرأت نکرد که به جنگ . به سوي ارتجاع

امپریالیستی یا بانک ها یا مالیکت فئودالی بر زمین یا 

تنها وقت کُشت و . مغازه ها و کارخانجات نزدیک بشود

عباراتی کلی گفت، درحالی که توده ها کاسۀ صبرشان 

ل منشویک ها و سوسیا: حتی بیش از این. لبریز شد

رولوسیونرها مستقیماً قدرت را به حزب کادت تفویض 

کردند، حزبی که زحمتکشان طرد کرده و از آن انزجار 

کادت ها نمایندة یک حزب بورژوایی . داشتند

امپریالیستی بودند، حزبی که خود را بر اقشار فوقانی 

متکی کرده بود، اما در تمامی مسائل » طبقات متوسط«

. باقی می ماند» لیبرال«مالکان  بنیادي، سرسپردة منافع

اگر راضی می شوید می توان کادت ها را با رادیکال 

هاي فرانسه قیاس کرد؛ همان پایۀ اجتماعی، یعنی 

؛ همان آرام کردن و به خواب بردن »طبقات متوسط«

توده ها با عبارات پوچ و توخالی؛ و همان خدمات 

مانند کادت ها، درست . صادقانه به منافع امپریالیسم

جناح : رادیکال ها، جناج چپ و راست خود را داشتند

چپ، براي سردرگم کردن مردم؛ و جناح راست براي 

منشویک ها و سوسیال . »جدي«اتخاذ سیاست هاي 

دمکرات ها امیدوار بودند که حمایت طبقات متوسط را 

از طریق اتحاد با کادت ها، یعنی با استثمارگران و 

سوسیال . ، به دست آورندبازان طبقات متوسطدغل

  .پاتریوت ها بدین نحو سند مرگ خود را امضا کردند

رهبران منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها، داوطلبانه 

با بستن خود به ارابۀ بورژوازي، در تالش بودند که 

زحمتکشان را به موکول کردن سلب مالکیت از مالکان 

در جبهه براي به مردن ... به آینده وادارند و در این بین

فرصت . ؛ یعنی براي منافع همین بورژوازي»دمکراسی«

طلبان، طوطی وار در نشست هاي بی شمار خود تکرار 

ما نباید کادت ها را به اردوگاه ارتجاع هل «می کردند 

اما توده ها نمی توانستند و نمی خواستند آن . »دهیم

د آن ها تمام اعتماد خود را به جبهۀ واح. ها را بفهمند

منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها دادند و آماده بودند 

که هر زمان با سالح در دستان خود از آن در برابر 

اما در این میان، احزاب جبهۀ . بورژوازي دفاع کنند

واحد پس از به دست آوردن اعتماد مردم، حزب 

بورژوایی را به قدرت فراخواندند و در پشت آن پنهان 



 

٩٧ 
البی که به خروش آمده اند، هرگز توده هاي انق. شدند

نخست کارگران . ترس و خیانت را نمی بخشند

پتروگراد، و پس از آن ها پرولتاریاي کل کشور؛ پس از 

پرولتاریا، سربازان؛ پس از سربازان، دهقانان، یک به یک 

. بنا به تجربه متقاعد شدند که حق با بلشویک ها بود

فرقه «کی از آن بنابراین طی تنها چند ما،ه شمار اند

عوامل «و » دسیسه چینان«، »ماجراجویان«، »گرایان

و غیره و غیره، خود را به حزب رهبري » تسولرنهوهن

. کنندة میلیون ها نفر از مردم بیدارشده تبدیل کردند

وفاداري به برنامۀ انقالبی، خصومت آشتی ناپذیر با 

بورژوازي، گسست قاطع از سوسیال پاتریوت ها، 

این ها . عمیق به نیروي انقالبی توده هااعتماد 

  .هستند درس هاي اصلی اکتبر

کل مطبوعات، از جمله روزنامه هاي منشویک ها و 

سوسیال رولوسیونرها، به کارزاري شنیع علیه بلشویک 

. ها که در تاریخ نظیرش دیده نشده است، دست زدند

هزارها و هزارها تُن کاغذ چاپ با گزارش هایی پر شد 

عالم می داشت بلشویک ها وابسته به پلیس تزار که ا

هستند، محمولۀ طال از آلمان دریافت کرده اند، لنین در 

. فرودگاهی در آلمان پنهان شده است و غیره و غیره

طی نخستین ماه ها پس از فوریه، این سیل اتهام بر 

ملوانان و سربازان بیش از یک بار . توده ها غلبه کرد

سرنیزه به لنین و دیگر رهبران  تهدید کردند که با

، کارزار 1917در ماه ژوئیۀ . بلشویسم حمله خواهند برد

گرا یا بسیاري از هوادارن چپ. افترا به اوج خود رسید

شبه چپ، به خصوص از میان روشنفکران، با فشار افکار 

قطعاً «: آن ها گفتند. عمومی بورژوایی به وحشت افتادند

ولرن نیستند، اما فرقه گرا تسبلشویک ها عوامل هوهن

هستند، آن ها تاکتیک ندارند، احزاب دمکراتیک را 

. »تحریک می کنند؛ کار کردن با آن ها ممکن نیست

این، به عنوان نمونه، لحن غالب در روزنامۀ بزرگ 

ماکسیم گورکی بود که حول آن انواع و اقسام افراد گرد 

انی که کس(سانتریست ها، شبه منشویک ها : آمده بودند

در تئوري بسیار چپ بودند، اما به شدت از گسست از 

اما . و سوسیال رولوسیونرها) منشویک ها هراس داشتند

این یک قانون است که هر کسی از گسست از سوسیال 

پاتریوت ها بهراسد، ناگزیر به عامل آن ها تبدیل خواهد 

  .شد

در این میان، فرایندي کامالً وارونه در میان توده ها 

هر چه آن ها بیش تر توهم خود . رحال رخ نمودن بودد

را نسبت به سوسیال پاتریوت هایی از دست می دادند 

که به منافع مردم به خاطر دوستی با کادت ها خیانت 

تر به سخنرانی هاي بلشویک ها می کردند، با دقت بیش

گوش می سپردند و بیش تر به صحت نظر آن ها 

ر یک مغازه، براي سرباز در براي کارگ. متقاعد می شدند

سنگر، براي دهقان رو به مرگ از گرسنگی، روشن می 

شد که سرمایه داران و پادوهاي آن ها درحال تهمت 

زدن به بلشویک ها هستند، دقیقاً به این دلیل که 

دیدگان بلشویک ها خود را مصممانه وقف منافع ستم

ک خشم دیروز سرباز و ملوان علیه بلشوی. کرده بودند

ها، مبدل شد به ازجان گذشتگی پرشور براي آن ها و 

و از سوي دیگر، . آمادگی پیروي از آنان تا به آخر مبدل

نفرت توده ها از حزب کادت، ناگزیر به متحدین آن 

. یعنی منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها منتقل شد

سوسیال پاتریوت ها کادت ها را نجات ندادند، بلکه خود 

ست نهایی در حال و هواي توده ها، که گس. محو شدند
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رخ داد، پیروزي اکتبر ) سپتامبر-اوت(طی دو یا سه ماه 

بلشویک ها شورها را به دست گرفتند . را ممکن ساخت

  . و شوراها قدرت را

اما در نهایت انقالب : حضرات شکاك ممکن است بگویند

آیا انقالب . اکتبر، پیروزي بوروکراسی را به ارمغان آورد

دن ارزشش را داشت؟ یک یا دو مقالۀ مجزا باید به کر

در این جا اجازه دهید . این پرسش اختصاص داده شود

تاریخ نه در امتداد یک خط : مختصراً بگوییم که

مستقیم، که از فراز و نشیب ها می گذرد؛ پس از یک 

گرد فرامی رسد، درست جهش عظیم به جلو، عقب

با این . می کند همان طور که گلولۀ توپخانه کمانه

تردیدي نیست که . وجود، تاریخ به جلو می رود

بوروکراتیسم شوروي یک زخم کریه است، که 

دستاوردهاي هم انقالب اکتبر و هم پرولتاریاي جهان را 

اما اتحاد جماهیر شوروي چیزي عالوه . تهدید می کند

ابزارهاي ملی شدة تولید، : بر استبداد بوروکراتیک دارد

شده که با وجود برنامه، کشاورزي اشتراکیاقتصاد با

آسیب غول پیکر بوروکراتیسم، کشور را از نظر اقتصادي 

و فرهنگی به پیش می برد، درحالی که کشورهاي 

انقالب اکتبر تنها با . سرمایه داري به عقب می روند

تکامل انقالب جهانی که پیروزي آن به راستی ضامن 

بود، می تواند از  ساخت یک جامعۀ سوسیالیستی خواهد

  .گیرة بوروکراتیسم آزاد شود

انقالب اکتبر از این  - و این بی اهمیت نیست - در آخر

نظر نیز مهم است که به طبقۀ کارگر جهانی درس هایی 

بگذارید انقالبیون پرولتري فرانسه این . پربها آموخت

  .درس ها را خوب بیاموزند و شکست ناپذیر شوند

 1935نوامبر  4

  چگونه لنین، مارکس خواند

  نسیم صداقت: ترجمه

 آرام نوبخت: ویراستار

لئون تروتسکی سال هاي زیادي را به نوشتن یک 

بیوگرافی از لنین اختصاص داد، کاري که متأسفانه 

با این حال او فصل . هرگز توفیق به اتمام آن نیافت

کرد که در هایی را که در رابطه با جوانی لنین بود، تمام 

بخشی که درمورد . در فرانسه منتشر شد 1936سال  

نحوة مطالعات مارکسیستی لنین می باشد، از یکی از 

این مجلد در ارتباط با زمان » مراحل تکامل«فصل هاي 

بین الملل سردبیران  - جوانی لنین، برگرفته شده است

   چهارم

***  

متأسفانه کسی به ما نگفته است که لنین چگونه 

هیچ اطالعی به . لعات مارکسیستی خود را پی گرفتمطا

جز چندین مشاهدة سطحی و بسیار محدود به ما 

او کل روز را صرف مطالعۀ «:یاسنوا نوشت. نرسیده است

مارکس می کرد، خالصه نویسی، رونویسی عبارات، 

زده؛ در آن موقع جدا کردن او از یاداشت هاي شتاب

  .»کارش دشوار می نمود

به دست ما  کاپیتالسی هاي لنین از خالصه نوی

تنها مبنا براي باسازي کار این قهرمان . نرسیده است

جوان دربارة مارکس، یادداشت هایی است که او طی 

زمانی . مطالعات خود در سال هاي بعد جمع آوري کرد

که والدیمیر هنوز در دبیرستان بود، همواره نوشته هاي 

مام شده آغاز می کرد خود را ابتدا با تدوین یک نقشۀ ت
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و سپس آن را با استدالل ها و نقل قول هاي مناسب 

در این فرآیند خالق، او کیفیتی را به . تکمیل می نمود

نمایش گذاشت که فردیناند السال به درستی از آن به 

  .  عنوان نیروي فیزیکی تفکر نام می برد

مطالعه، که صرفاً یک تکرار مکانیکی نیست، شامل یک 

براي خالصه : خالق، اما از نوع وارونه اش می شود تالش

بندي کردن کار فردي دیگر، باید چهارچوب و اسکلت

منطق آن را کشف کرد، ضمن آن که دالیل اثبات 

کننده و توضیحات خسته کننده اي را که به انحراف از 

والدیمیر، مشتاقانه و . موضوع می انجامد، کنار گذاشت

سیر دشوار پیش رفت، هر فصل عمیقاً در امتداد این م

کتاب یا بعضی اوقات حتی یک صفحۀ تنها را همان 

طور که می خواند و می اندیشید، خالصه می کرد، و 

ساختار منطقی، انتقال دیالکتیکی و اصطالحات را 

او با به دست آوردن نتایج، روش را . بازبینی می کرد

د او از پله هاي سیستم فر. شبیه سازي و درك می کرد

دیگري یک به یک باال می رفت، به گونه اي که به نظر 

می رسید خود او دارد آن سیستم را دوباره سازي می 

همۀ این ها، به صورتی پایدار و محکم در مغز . کند

منظم حیرت آوري جاي می گرفت که در زیر گنبد 

  .جمجمه اش قرار داشت

  مرحلۀ شکل گیري

–حات سیاسی لنین در باقی زندگی اش هرگز از اصطال

درك یا به دقت  )1(اقتصادي روسی که در دورة سامارا 

این تنها به خاط لجاجت او . تشریح کرده بود، جدا نشد

نبود، گرچه باالترین درجه لجاجت فکري، از ویژگی 

به همین دلیل بود که از نخستین سال هاي . هاي او بود

جوانی، عادت کرده بود تا انتخاب هایش را موکداً با 

محاسبه انجام بدهد، بر سر هر اصطالح در تمام جنبه 

هاي مختلف آن تعمق کند تا آن اصطالح در آگاهی 

  .خودش با چرخۀ کامل مفاهیم آمیخته شود

جلد اول و دوم سرمایه، کتابچه هاي عمومی والدیمیر 

در آالکایفکا و سامارا بودند، چرا که جلد سوم در آن 

س اولیۀ مارکس براي پیش نوی: زمان هنوز وجود نداشت

. جلد سوم فقط توسط انگلس سالخورده تنظیم شده بود

والدیمیر آن چنان سرمایه را خوب خوانده بود که هر 

بار که به کتاب بر می گشت، ایده هاي جدیدي را در 

اوایل دورة سامارا او مجرب شده بود، . آن کشف می کرد

به طوري که در سال هاي بعد عادت داشت بگوید با 

  . کردم» مشورت«مارکس 

در برابر کتاب هاي استاد، گستاخی و استهزا خود به 

شدة کسی که قادر به عمیق ترین خود از روح دگرگون

براي دنبال کردن سیر . قدردانی ها بود رخت بربست

تکامل اندیشۀ مارکس، براي احساس کردن قدرت 

مقاومت ناپذیرش، براي کشف نتایج حاصل از عبارات یا 

ظات فرعی، براي هر بار تجدید ایمان خود به مالح

حقیقت و عمق و ژرفاي نهفته در طعنه هاي مارکس و 

براي سر تعظیم فرود آوردن همراه با قدردانی در برابر 

این نبوغ بی رحمانه، این کار براي والدیمیر نه تنها یک 

مارکس هرگز خواننده اي . ضرورت، بلکه یک شادي بود

هماهنگ نزدیک به خود نداشت و  این چنین دقیق و یا

گزارتر از تر و سپاساو همین طور شاگردي بهتر، باهوش

  .  والدیمیر پیدا نکرد

براي او مارکسیسم یک عقیده نبود «: ودوسف نوشت

بلکه یک مذهب بود، در او می شود احساس کرد درجه 
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اي از اعتقاد وجود دارد که با یک رویکرد واقعی علمی 

از قماش [براي یک فرد نافرهیخته . »ناسازگار است

» علمی«هیچ نوع جامعه شناسی سزاوار عنوان  ]ودوسف

نیست، به استثناي آن موردي که حق او را براي تردید 

مطمئناً، اولیانوف، . ناخورده باقی بگذاردو تزلزل، دست

عمیقاً «همانطور که ودوسف خودش شهادت می دهد، 

برابر مارکسیسم  به تمامی اعتراضات مطرح شده در

؛ اما این کار »عالقمند بود و بر روي آن ها تأمل می کرد

، بلکه صرفاً براي این »نه براي جستجوي حقیقت«را 

که از « انجام می داد که در این اعتراضات، اشتباهاتی را 

  .آشکار کند» پیش به وجودشان متقاعده شده بود

: نیعنصري از حقیقت در این خصوصیات وجود دارد، یع

اولیانف، مارکسیسم را به عنوان پخته ترین محصول کل 

تکامل پیشین تفکر بشر پذیرفته بود؛ بعد از دستیابی به 

این سطح برجسته، او هیچ میلی براي فرود به پایین 

نداشت؛ او با انرژي سرکش خود از ایده هایش دفاع 

کرد، ایده هایی که هر روزِ زندگیش را به آن ها عمیقاً 

اعتمادي ده بود و آن ها را محک می زد؛ او با بیفکر کر

ازپیش شکل گرفته، تالش نادان هاي خودپسند و عوامِ 

قابل «فضل فروش را درنظر می گرفت تا تئوري 

  .تري از مارکسیسم را به جایش بگذارد»قبول

تا جایی که به حوزه اي مثل تکنولوژي یا پزشکی بازمی 

حر و طلسم پزشک گردد، روزمرگی، تفنن و توسل به س

قبیله، به حق با دیدة تردید نگریسته می شوند؛ اما در 

حوزة جامعه شناسی، همۀ این خصوصیات همواره در 

کسانی . پشت نقاب روحیۀ علمی آزاد برجسته می شود

که تئوري برایشان صرفاً یک بازي ذهنی است، از یک 

کشف به کشف بعدي جهش می کنند، یا اغلب به 

ده ریزهاي اکتشافات مختلف، قناعت می تلنباري از خر

کسی که تئوري را به عنوان . کنند و راضی هستند

گیرتر، راهنماي عمل می بیند، بی اندازه سخت

فرد شکاکی که در . تر استتر و متعادلموشکاف

پذیرایی خانه لم داده، می تواند به دور هر از گونه 

نمی  مجازات، پزشکی را دست بیاندازد، اما یک جرّاح

هرچه . تواند در فضاي عدم اطمینان علمی زندگی کند

نیاز یک انقالبی به تئوري به عنوان راهنماي عمل 

تر باشد، به همان اندازه در حفاظت از آن هم بیش

  . تر استتر و سرسختلجوج

ن «و » ورانتسوف. و«آخرین کتاب  1893در سال 

ان این دو اقتصادد. ظاهر شد) نیکوالیون(» دانیلسون

پوپولیست با سر سختی حسادت برانگیزي استدالل 

کردند که توسعۀ سرمایه داري در روسیه غیر ممکن 

است، درست در زمانی که سرمایه داري روسیه به طور 

این غیر . اخص آمادة یک جهش شدید رو به جلو بود

محتمل است که پوپولیست هاي رو به انقراض آن زمان، 

ن هایشان را به دقت اکتشافات دیرهنگام تئوریسی

اولیانوف . مارکسیست جوان ما در سامارا خوانده باشند

 مجبور به شناخت دشمنانش بود و این فقط براي رد

او بیش از هرچیز به دنبال یقین . نوشته هایشان نبود

درست است که او با روحیۀ . درونی براي مبارزه بود

خود جدلی خود واقعیت را مطالعه، و همۀ استدالل هاي 

را در آن زمان علیه پوپولیسمی که بیشتر از حد عمر 

کرده بود، معطوف می کرد؛ اما جدل صرف، به عنوان 

یک هدف فی نفسه، براي هیچ کسی بیش از این 

نویسندة آتی نوشته هاي جدلی بیست و دوجلدي، 

  .امري بیگانه نبود
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تر به مشکالت انقالب روسیه هر چه قدر والدیمیر بیش

تر با پلخانف آشنا می شد، و همۀ ی کرد، بیشبرخورد م

تر می این ها احترامش را به کارهاي مهم پلخانف عظیم

نظیر (جاعلین کنونی تاریخ  بلشویسم روسی . ساخت

تولد خودبه خودي مارکسیسم در «، دربارة )پرسنیاکوك

خاك روسیه، به دور از هر گونه تاثیر مستقیم از گروه 

باید اضافه کرد به دور از خود و » مهاجر و از پلخانف

مهاجر بود، کتاب ها می  به تمام معنی مارکس که 

» مارکسیسم« نویسند؛ و آن ها لنین را به بنیانگذار این 

اصالتاً روسی تبدیل می کنند که بعد ها از آن تئوري و 

  .درآمد» سوسیالیسم در یک کشور«عمل 

آموزة تولد خود به خودي مارکسیسم به عنوان 

مستقیم توسعۀ سرمایه داري روسیه، خود » نعکاسا«

فرایند اقتصادي، . کاریکاتور زشتی از مارکسیسم است

بر تمامی جهل » محض«انعکاس خود را در آگاهی 

بومی خود پیدا نمی کند؛ بلکه تجلی و نمود خود را در 

آگاهی تاریخی می یابد که با تمام فتوحات گذشتۀ بشر 

تی در جامعۀ سرمایه داري مبارزة طبقا. غنی شده است

ممکن بود که در میانۀ قرن نوزدهم منجر به مارکسیسم 

بشود، فقط به دلیل این که روش دیالکتیکی به عنوان 

دستاورد فلسفۀ کالسیک آلمانی، در آن زمان در 

دسترس بود؛ فقط به دلیل اقتصاد سیاسی آدام اسمیت 

ین و دیوید ریکاردو در انگلستان؛ فقط به دلیل دکتر

انقالبی و سوسیالیستی فرانسه که از دل انقالب 

بنابراین خصلت بین المللی . کبیرفرانسه برخاست

. مارکسیسم، از همان مبادي تولد آن به ارث می رسد

در ولگا و توسعۀ ) کوالك(رشد قدرت دهقانان متمول 

در اورال، براي آن که مستقالً ) فلزشناسی(متالورژي 

بار آورند، به طور کامل کفایت همان نتایج علمی را به 

گروه آزادي «این تصادف صرف نبود که . نمی کردند

مارکسیسم روسی، : در خارج از کشور متولد شود» کار

براي اولین بار روشنایی روز را دید، منتها نه به عنوان 

مانند (محصول خود به خود سرمایه داري روسیه 

پایین که محصوالت چغندر قند و پارچه کتان با کیفیت 

، بلکه )براي تولیدش ماشین آالت هم باید وارد می شد

به عنوان یک مجموعه از کل تجربۀ مبارزة انقالبی 

روسیه همراه با تئوري سوسیالیسم علمی که در غرب 

نسل مارکسیستی دهۀ نود بر روي . سرچمشه می گرفت

  .پایه هایی که پلخانف گذاشته بود، رشد کرد

  می کنند» تمجید«از لنین  چگونه بینوایان معنوي

براي درك سهم تاریخی لنین، نیازي به تالش براي 

نشان دادن این نیست که لنین از همان سال هاي اولیۀ 

خود، موظف به شخم زدن زمین بکر با گاو آهن خویش 

در یک تکرار طوطی وار از کامنف و » الیساروفا«. بود

ر دسترس تقریباً هیچ آثار جامعی د«: دیگران می نویسد

نبود، براي او مطالعۀ منابع اصلی و استنتاج خودش از 

هیچ چیزي اهانت آمیزتر از این ادعا .»آن ها ضروري بود

به پشتکار علمی دقیق لنین نیست که او هیچ ارزشی 

همین طور این .براي پیشینیان و معلمانش قائل نبود 

درست نیست که گفته شود در اوایل دهۀ نود، 

  . داراي هیچ آثار جامعی نبود مارکسیسم روسی

در آن مقطع دایرة المعارف » گروه آزادي کار«انتشارات 

پس از . مختصري از این گرایش جدید درست کرده بود

شش سال مبارزة درخشان و قهرمانانه در برابر تعصبات 

در کنگرة  1889روشنفکران روسی، پلخانف در سال 
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جنبش «  جهانی سوسیالیسم در پاریس اعالم کرد که

انقالبی در روسیه به عنوان جنبش طبقۀ کارگر انقالبی 

این نیرو وجود دارد و . می تواند به پیروزي دست یابد

- این کلمات، مهم. »وهیچ راه دیگري براي رهایی نیست

بندي کلی از کل دورة پیشین را خالصه می ترین جمع

بود » مهاجر«کرد، و بر اساس همین جمع بنديِ یک 

  .میر آموزش خود را در ولگا دنبال کردکه والدی

لنین عادت داشت «:ودوسف در خاطرات خود می نویسد

کتاب ( "اختالفات ما"دربارة پلخانف و مخصوصاً 

لنین باید . »با احساسی عمیق صحبت کند) پلخانف

احساسات خود را براي ودوسف بسیار به وضوح بیان 

به خوبی کرده باشد که بعد از گذشت سی سال او هنوز 

در » اختالفات ما«قدرت اصلی . آن را به یاد می آورد

برخورد آن با سیاست انقالبی به عنوان امري در پیوند 

ناگسستنی با مفهوم ماتریالیستی تاریخ و همین طور با 

. تجزیه و تحلیل تکامل اقتصادي روسیه، نهفته است

والدیمیر بعد از مارکس و انگلس، بیش از همه به 

  .دیون بودپلخانف م

، ضمن اشارة گذارا به اوایل 1922لنین در اواخر سال 

بالفاصله پس از این، مارکسیسم، به «: دهۀ نود، نوشت

عنوان یک گرایش، شروع به گسترش کرد، در جهت 

سوسیال دمکراسی حرکت کرد، جهتی که مدت ها 

پیش از این در اروپاي غربی از سوي گروه آزادي کار 

ن خطوط که خالصۀ تاریخ تکامل ای. »اعالم شده بود

یک نسل کامل است، همچنین شامل بخشی از زندگی 

او با آغاز از دکترین اقتصادي . نامۀ خود لنین نیز هست

و تاریخی در گرایش مارکسیستی، تحت تأثیر ایده هاي 

به یک سوسیال دمکرات تبدیل شد » گروه آزادي کار«

   .که از توسعۀ روشنفکران روسیه  پیشی گرفت

تنها بینوایان معنوي می توانند تصور کنند که با نسبت 

دادن عقاید هرگز نداشتۀ انقالبی به پدر طبیعی لنین، 

یعنی اولیانف مشاورِ دولت، و در عین حال کاستن از 

نقش انقالبی پلخانف مهاجر که خود لنین پدر معنوي 

  .اش درنظر می گرفت، از لنین تمجید می کنند

ا و آالکایفکا، والدیمیر خود را به عنوان در کازان، سامار

اما فقط نقاشان بزرگ در . یک دانش آموز می دید

جوانی استقالل خود را با حرکت قلم مو نشان می 

دهند، حتی وقتی که از استادان قدیمی شان تقلید می 

کنند، ولی والدیمیر اولیانف به کارآموزيِ خود چنان 

دشوار بتوان خط قدرت فکر و ابتکار اضافه کرد که 

فاصلی بین آن چه که از دیگران فهمیده و آن چه که 

در سال آخر . خود به تفصیل شرح داده بود، کشید

مقدماتی در سامارا، این خط فاصل به طور قطعی محو 

  .اینک شاگرد، محقق مستقل می شود: شد 

  بحث تاریخی

بحث با پوپولیست ها به طور طبیعی به زمینۀ تحوالت 

ده شد، و به ارزیابی این که آیا سرمایه داري جاري کشی

رشد خود را در روسیه ادامه می دهد یا خیر، ادامه پیدا 

نمودار هایی که نشان دهندة تعداد دودکش هاي . کرد

کارخانجات، تعداد کارگران صنعتی و همین طور میزان 

تمایز میان دهقانان بود، معناي خاصی در آن زمان 

ایی فرآیند الزم، باید اعداد امروز براي تعیین پوی. گرفت

در نتیجه آمار اقتصادي . با روز قبل اش مقایسه می شد

ستون هاي  آمار و ارقام، کلید . به علم العلوم تبدیل شد
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و انقالب آن  روشنفکرانرمز و راز سرنوشت روسیه و 

حتی سرشماري اسب ها که به صورت دوره اي از . بود

فت، براي پاسخ به سوي حکومت نظامی صورت می گر

چه کسی قوي تر : این سؤال به کار گرفته می شد که

  است؟ کارل مارکس و یا کمون روستایی روسیه؟

آمار و ارقام در آثار اولیۀ پلخانف نمی توانست بسیار 

، با ارزش استثنایی )2(» زمستفو«آمار : غنی بوده باشد

براي مطالعۀ اقتصاد روستا، تنها در دهۀ هشتاد توسعه 

عالوه بر این، نشریات حاوي این آمار به ندرت : یافت

براي یک مهاجري که در آن سال ها تقریباً از روسیه 

با این وجود، پلخانف . جدا شده بود، قابل دسترسی بود

با دقت کامل، جهت عمومی کار علمی را که باید بر 

. اساس داده هاي آماري پیش گرفته شود، نشان داد

م «. تب جدید، این راه را ادامه دادندآمارگیران اولیۀ مک

، استاد آمریکایی روس تبار، دو مقاله دربارة »هورویچ. آ.

منتشر  1892و  1886روستاهاي روسیه طی سال هاي 

کرد که والدیمیر اولیانف ارزش باالیی برایشان قائل بود 

لنین .و آن ها را به عنوان الگو انتخاب کرده بود،

به رسمیت شناختن آثار هرگزهیچ فرصتی را براي 

  .  پیشینیانش از دست نداد

  

-کوي«با نام  1991تا  1935سامارا، که از سال ) 1( 

  .مشهور بود، ششمین شهر بزرگ روسیه است» بیشف

، نوعی حکومت محلی که )Zemstvo(زمستفو ) 2(

طی دوران رفرم هاي لیبرال در امپراتوري تزاري از 

  .ذاشته شدسوي الکساندر دوم، بنیان گ

  

  تلگرام تروتسکی به کمیسیون

  1937دسامبر 

 جهانگیر سخنور: ترجمه

  

  

. ندان محکوم نکردکمیسیون هیچ کسی را به مرگ یا ز

با این حال تصور یک هیئت منصفۀ وحشتناك تر 

کمیسیون به حکام یک کشور بزرگ می . ناممکن است

  :گوید

شما مرتکب پاپوش دوزي با هدف توجیه حذف «

  .مخالفین سیاسی خود شدید

  .تالش کردید که زحمتکشان جهان را فریت دهید

 شما شایستۀ خدمت به آرمانی که به آن متوسل می

  »شوید، نیستید

کمیسیون که شامل افرادي با عقاید سیاسی متفاوت 

اما . است، نمی توانست اهداف سیاسی ما را دنبال کند

هیئت منصفۀ آن از اهمیت سیاسی غیرقابل اندازه 

روش هاي دروغ گویی و افترازنی . گیري برخوردار است
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هاي ناشیانه که حیات درونی اتحاد جماهیر شوروي و 

گري کل جهان را آلوده می کند، امروز ضربه جنبش کار

  .اي وحشتناك خورد

بگذارید دوستان رسمی اتحاد جماهیر شوروي و دیگر 

متصعبین شبه رادیکال بگویند که هیئت منصفه از 

این . سوي ارتجاع مورد استفاده قرار خواهد گرفت

هیچ جا و هرگر حقیقت به هدف ارتجاع . حقیقت ندارد

  .خدمت نکرد

. رفت نیز هیچ جا و هرگز از دروغ تغذیه نمی شودو پیش

درست که کمیسیون ضربه اي را متحمل بوروکراسی 

کرد، اما این بوروکراسی به بزرگ ترین ترمز در برابر 

  .پیشرفت اتحاد شوروي تبیدل شده است

کمیسیون با هدف خدمت به حقیقت،  به مبارزة رهایی 

عد، فعالیت از هم اکنون به ب. بخش کل بشر خدمت کرد

کمیسیون و همین طور اسامی شرکت کنندگان آن، به 

  .تاریخ تعلق دارد

  1937دسامبر   18

 

 

 

 

 

 

 

 

  رژیم و دمکراتیک سانترالیسم دربارة

  1937 تروتسکی، لئون

 

 ایاالت( »Appeal Socialist« تحریریۀ هیئت به

  )متحده

  پویان آرمان :ترجمه

 رژیم مورد در هایی نامه من گذشته، ماه چند طی

 رفقاي از شماري سوي از انقالبی حزب یک درونی

 برخی در .ام کرده دریافت شناسم، نمی که جوانی ظاهراً

 شما، سازمان در  »دموکراسی فقدان« از ها نامه این از

 شکایت ها این نظایر و »رهبران« آمیزتحکم برخوردهاي

  .است شده

 در دقیق و شفاف فرمولی« خواهند می من از رفقایی

 به را راه که کنم ارائه »دموکراتیک انترالیسمس مورد

 پاسخ .ببندد نادرست تفسیرهاي و ها برداشت سوي

 مکاتبه از یک هیچ .نیست آسان ها نامه این به دادن

 شفاف طور به که کنند نمی تالش حتی من با کنندگان

 موارد که بگویند واقعی هاي نمونه ذکر با کنکرت و

  .است نهفته کجا در دقیقاً دموکراسی نقض

 می ناظر یک عنوان به من که جایی تا دیگر، سوي از

 قضاوت شما هاي بولتن و ها روزنامه مبناي بر توانم

 می صورت تمام آزادي با شما سازمان در بحث کنم،

 اقلیت یک نمایندگان وسیلۀ به اکثراً ها بولتن .گیرد

 که است شده گفته من به .شوند می تهیه کوچک

 می صدق هم شما بحث جلسات مورد در امر، همین

 که است آشکار .شوند نمی اجرا هنوز تصمیمات .کند
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 گردیده انتخاب آزادانه که کنفرانسی طریق از ها این

 کجا در دقیقاً دموکراسی نقض پس .شد خواهند اجرا

 موضوع این فهم باشد؟ شده آشکار است توانسته می

  .است دشوار

 با اصل در یعنی نامه، خروارها اساس بر قضاوت با گاهی،

 این شکایات، ریختگیدرهم و آشفتگی مبناي بر قضاوت

 این از تنها کنندگانشکایت که رسد می نظر به گونه

 دموکراسی، وجود رغمعلی که هستند ناراضی موضوع

 به بنا من .اند مانده باقی کوچک اقلیت یک هنوز ها آن

 یندناخوشا وضعیت این که دانم می خود شخصی تجربۀ

  کجاست؟ در دموکراسی نقض اما .است

 مورد در فرمولی چنین بتوانم کنم نمی فکر من عالوه به

 براي و بار یک«  که کنم ارائه دموکراتیک سانترالیسم

 محو را نادرست تفسیرهاي و ها برداشت سوء »همیشه

 با مبارزه در حزب .است فعال ارگانیسم یک حزب، .کند

 پیدا تکامل که است نیدرو تضادهاي و خارجی موانع

  .کند می

 تحت سوم، و دوم هاي المللبین دهشتناك تجزیۀ

 را هایی دشواري امپریالیستی، عصر وحشتناك شرایط

 در تاکنون که کند می ایجاد چهارم المللبین براي

 چیزي ها دشواري این .است نداشته سابقه تاریخ

 بر سحرآمیز فرمول نوعی به توسل با بتوان که نیستند

 از آماده و حاضر حزب، یک رژیمِ .آمد فائق ها آن

 جریان در تدریج به بلکه کند، نمی سقوط آسمان

 رژیم این بر سیاسی خطّ یک .گیرد می شکل مبارزه

 مسائل که است الزم هرچیز از پیش .دارد تسلط

 منظور به درستی به را تاکتیکی هاي روش و استراتژیک

 با متناظر باید ازمانیس اَشکال .کنیم تعریف ها آن حلّ

  .باشند تاکتیک و استراتژي

 تواند می که است سیاسی صحیح مشی خطّ یک تنها

 همان البته .باشد سالم حزبی رژیم یک کنندة تضمین

 که نیست معنا آن به امر این فهمید، توان می که طور

 دقیق معناي به سازمانی، مشکالت بروز به حزب تکامل

 فرمولی هر که معناست آن به بلکه .انجامد نمی کلمه،

 احزاب در باید ناگزیر به دموکراتیک سانترالیسم براي

 همان تکامل متفاوت مراحل در و مختلف کشورهاي

  .باشد داشته متفاوتی نمود و بیان حزب،

 نسبتی در را خود روي هیچ به سانترالیسم و دموکراسی

 شرایط به چیز همه .یابند نمی دیگریک با ثابت

 و حزب توانمندي کشور، سیاسی موقعیت مشخص،

 که اي اتوریته آن، اعضاي عمومی سطح آن، تجربۀ

 یک از پیش .دارد بستگی است، آورده دست به رهبري

 یک کردن فرموله مشکل، که زمانی یعنی کنفرانس،

 بر دموکراسی است، آتی دورة براي سیاسی خطّ

  .کند می غلبه سانترالیسم

 گردد، برمی یاسیس عمل به مشکل که هنگامی

 خود تبعیت تحت را دموکراسی که است سانترالیسم

 بیان را خود حق زمانی مجدداً دموکراسی .آورد درمی

 انتقادي دیدي با تا کند می پیدا نیاز حزب که کند می

 بین تعادل .بپردازد خود هاي فعالیت ارزیابی به

 برپا واقعی مبارزة در را خود سانترالیسم، و دموکراسی

 دوباره سپس و شود، می نقض لحظاتی در سازد، یم

 به را خود حزب عضو هر بلوغ .کند می برقرار را خود

 رژیم از او که کند می آشکار حقیقت این در اخص طور

 کند، اعطا تواند می که چه آن از بیش چیزي حزب،
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 تلنگر، یک هر به بسته که کسی .کند نمی درخواست

 یک کند، می عریفت را حزب به نسبت خود رویکرد

  .است ضعیف انقالبیِ

 بی هر رهبري، اشتباهات از یک هر علیه مبارزه البته

 هم این اما .است ضروري ها، این نظایر و عدالتی

 عدالتی بی« چنین که است ضروري

 با ارتباط در بلکه خودشان، در نه را »اشتباهاتی« و »ها

 بین هم و ملی مقیاس در هم  -حزب عمومی تکامل

  .کنیم ارزیابی  -للیالم

 فوق سیاست، در تناسب کردن درك و صحیح قضاوت

 بسازد، کوه کاه، از دارد عادت که کسی .است مهم العاده

 حزب و خودش به تربیش مراتب به که است آن مستعد

 فیلد، اولر، مانند کسانی بدبختی .بیاورد وارد لطمه

 تناسب فهم و درك فقدان همین سایرین، و وایزبورد

  .تاس

 از خسته افراد ،انقالبینیمه افراد شمار حاضر حال در

 اي سالخورده جوانان ها، دشواري از هراسان و شکست

 به اراده از باالتر مراتب به ادعاهایشان و تردیدها که

 تحلیل جاي به افرادي چنین .نیست کم است، مبارزه

 موقعیتی هر در اساس، در سیاسی مسائل جدي

 یا دارند، معجزه انتظار رهبري از ند،نال می »رژیم« از

 هاي حرف با را خود درونی بدبینی که کنند می تالش

  .بپوشانند چپی ماوراء مفت

 انقالبی عناصري، چنین دل از که بگویم باید متأسفانه

 کنترل را خودشان اینان که آن مگر آمد، نخواهد بیرون

 جوان نسل که ندارم تردیدي دیگر طرف از .کنند

 ارزیابی به قادر است شایسته که طور آن انکارگر

 چهارم الملل بین استراتژیک و اي برنامه محتواي

 آرایی صف آن پرچم تحت پیش از بیش و بود خواهد

  .کرد خواهد

 را حزبی رژیم فاحش اشتباهات که واقعی انقالبی هر

 ما «:بگوید خود به چیز هر از پیش باید کند، می ثبت

 کارگران .»!کنیم وارد حزب به را دجدی کارگر ها ده باید

 افراد و نویسان عریضه شکاك، حضرات تمامی جوان،

 فراخواهند شنويحرف و انضباط رعایت به را مردد

 رژیم یک که است مسیري چنین خالل از تنها .خواند

 ایجاد چهارم الملل بین هاي بخش در سالم حزبی

  .شد خواهد

 

  

  

  

  

  



 

١٠٧ 
وروکراسی و آریستوکراسی ضروري است که ب

  نوین را از شوراها بیرون برانیم

  آرام نوبخت: برگردان

  توضیح سردبیر، انترناسیونال چهارم

و  1938در سال  ،مقالۀ پیش رو به قلم لئون تروتسکی

ف کارتر به طرح مطالبۀ زدر پاسخ به اعتراضات ژو

سی و آریستوکراسی از رابوروک بیرون راندن تضرور«

به  ،برنامۀ بنیان گذاري انترناسیونال چهارم در» شوراها

تروتسکی از این شعار به عنوان جزء . رشتۀ تحریر درآمد

اساسی برنامۀ کارگران شوروي براي مبارزة انقالبی علیه 

. بوروکراسی تمامیت خواه استالینیستی دفاع نمود

مالحظات وي پیرامون ماهیت و ضرورت انقالب سیاسی 

وز به دلیل چالش مفاهیم سنتی امراد شوروي، حدر ات

تروتسکیستی از سوي رویزیونیست هاي پابلوئیست، از 

  .اهمیتی خاص برخوردار است

***  

در ارتباط با شعاري که ابتداي همین مقاله آمده، 

مالحظاتی انتقاداتی دریافت کرده ام که از اهمیتی 

عمومی برخوردار است و به همین جهت پاسخی را نه 

  .که در یک مقاله می طلبددر نامۀ خصوصی 

پیش از هر چیز اجازه دهید که اعتراضات صورت گرفته 

  :را ذکر کنم

  مطالبۀ بیرون راندن بوروکراسی و

آریستوکراسی جدید از شوراها، به گفتۀ مکاتبه 

کنندة من، کشمکش هاي اجتماعی حادي را 

که در درون بوروکراسی و آریستوکراسی رخ 

بخش هایی از این  -می دهند، نادیده می گیرد

دو همان طور که در قسمت دیگري از همین 

بیان شده، به اردوي ) پیش نویس برنامه(تز 

 .پرولتاریا خواهند پیوست

  بیرون راندن بوروکراسی(این مطالبه(... ،

براي ) »ناقص تعریف شده«(مبنایی نادرست 

از جمله  - زایل کردن حق ده ها میلیون نفر

 .کند ایجاد می -کارگران ماهر

  این مطالبه در تناقض با آن بخش از تز قرار

دمکراتیزه کردن «می گیرد که می گوید 

شوراها بدون قانونی کردن احزاب شوروي 

کارگران و دهقانان خود بنا به . ناممکن است

رأي آزادشان تعیین می کنند که چه حزبی را 

به عنوان احزاب شورایی به رسمیت می 

 .»شناسند

 در هر حال«دامه می دهد که نویسندة نامه ا« ،

به نظر نمی رسد هیچ گونۀ دلیل سیاسی «

معتبري براي زایل کردن حق کل گروه بندي 

 از پیشهاي اجتماعی جامعۀ امروزي روسیه 

زایل کردن حقوق، باید مبتنی بر . وجود ندارد

خشونت ورزي هاي گروه ها یا افراد علیه 

 ».قدرت شورایی نوین باشد

 دة نامه خاطر نشان می کند که در آخر، نویسن

براي نخستین بار » زایل کردن حق ویژه«شعار 

پیش کشیده می شود، بحثی در مورد این 

مسأله صورت نگرفته است و بهتر خواهد بود 

که مسأله براي بررسی همه جانبه تا پس از 

 .کنفرانس بین المللی به تعویق بیفتد
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. من است این ها دالیل و استدالل هاي مکاتبه کنندة

متأسفانه به هیچ وجه نمی توانم با این موارد موافق 

این ها بیانگر یک رویکرد صوري، قضایی و قانونی . باشم

محض نسبت به مسأله اي است که باید از زاویۀ 

مسأله به هیچ وجه این . سیاسی نگریسته شود- انقالبی

نیست که شوراهاي جدید چه کسی را به محض استقرار 

ت محروم خواهند کرد؛ ما می توانیم به کامل از قدر

آرامی پیچیدگی هاي قانون اساسی جدید شوروي را به 

چگونه از مسأله این است که . آینده بسپاریم

؛ بوروکراسی اي که بوروکراسی شوروي خالص شویم

کارگران و دهقانان را مورد تعدي و چپاول قرار می 

کشاند، و دهد، دستاوردهاي اکتبر را به سوي ویرانی می 

ما از مدت ها . مانع اصلی در مسیر انقالب جهانی است

قبل به این نتیجه رسیده ایم که چنین چیزي تنها با 

سرنگونی خشن بوروکراسی، یعنی به وسیلۀ یک انقالب 

  .سیاسی نوین می تواند نائل شود

البته در صفوف بوروکراسی عناصر انقالبی و صادقی از 

ا تعداد این افراد زیاد نیست ام. نیز هستند» رایس«نوع 

و در هر حال آن ها نیستند که سیماي سیاسی 

بوروکراسی اي را که در یک کاست ترمیدوري متمرکز و 

با باند بناپارتیست استالین به اوج رسیده، تعیین می 

نفرت توده اما براي نائل شدن به این مورد، باید . کنند

از لحاظ را  ها از بوروکراسی به عنوان کاست حاکم

نظري بفهمیم و از لحاظ سیاسی بسیج و سامازندهی 

شوراهاي واقعی کارگران و دهقانان تنها در مسیر . کنیم

چین . خیزش علیه بوروکراسی می توانند ظاهر بشوند

شوراهایی به سختی به مصاف مبارزه علیه سازوبرگ 

پس چگونه می . پلیسی بوروکراسی خواهند رفت-نظامی

را از همان اردوگاهی که خیرش علیه  توان نمایندگانی

  آن در جریان است، براي شوراها تأیید کنیم؟

  ضوابط نادرست

تصور  - همان طور پیش تر گفته شد - مکاتبه کنندة من

می کند که ضوابط براي بوروکراسی و آریستوکراسی، 

از هستند، چرا که » ناقص تعریف شده«نادرست و 

دقیقاً . می شود منجر به طرد ده ها میلیون نفر پیش

  . خطاي مرکزي نویسندة نامه در همین جا نهفته است

شوراها تنها در مسیر یک مبارزة قاطعانه می توانند 

برخیزند؛ با آن اقشاري از زحمتکشان که به جنبش 

اهمیت شوراها . کشیده می شوند ساخته خواهند شد

دقیقاً در این واقعیت است که ترکیب این شوراها نه با 

صوري، بلکه با دینامیسم مبارزة طبقاتی تعیین  ضوابط

» آریستوکراسی«الیه هاي مشخصی از . می شود

شورایی، بین اردوگاه کارگران انقالبی و اردوگاه 

این که آیا این الیه . بوروکراسی در نوسان خواهند بود

ها وارد شوراها می شوند یا خیر، و اگربله، در کدام 

ه و به رویکردي که گروه دوره، به توسعۀ عمومی مبارز

هاي مختلف آریستوکراسی شوروي در این مبارزه اتخاذ 

آن عناصر بوروکراسی و . می کنند بستگی دارد

آریستوکراسی که در مسیر انقالب به جبهۀ شورشیان 

می پیوندند، قطعاً جایی براي خود در شوراها خواهند 

اما این بار، نه به عنوان بوروکرات ها و . یافت

ها، بلکه به عنوان شرکت کنندگان در » ستوراتآری«

  .شورش علیه بوروکراسی

مطالبۀ بیرون راندن بوروکراسی را به هیچ وجه نمی 

توان در تقابل با مطالبۀ قانونی کردن احزاب شوروي 
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در واقع این شعارها یک دیگر را تکمیل می . قرار داد

در حال حاضر، شوراها یک زائدة تزئینی به . کنند

تنها بیرون راندن بوروکراسی، که . کراسی هستندبووو

بدون یک خیزش انقالبی غیرقابل تصور است، می تواند 

مبارزة گرایش ها و احزاب مختلف در درون شوراها را 

کارگران و دهقانان خود «: تز مذکور می گوید. احیا کند

بنا به رأي آزادشان تعیین خواهند کرد که کدام احزاب، 

اما دقیقا به همین خاطر در . »ستنداحزاب شورایی ه

  .وهلۀ نخست باید بوروکراسی را از شوراها تبعید کرد

به عالوه این گفته ناوارد است که شعار مذکور چیز 

. جدیدي را در صفوف انترناسیونال چهارم بیان می کند

. احتماالً فرموله کردن آن جدید است و نه محتواي آن

. م شوروي بوده ایمرژی رفرممدت هاست که ما مدافع 

ما امیدوار بودیم که با سازماندهی فشار عناصر پیشرو، 

اپوزیسیون چپ بتواند با یاري عناصر مترقیِ خود 

از این مرحله . بوروکراسی، نظام شورایی را اصالح کند

اما سیر بعدي رویدادها با ضرب . نمی شد جهش کرد

آهنگ هاي مختلف، این چشم انداز دگرگونی مسالمت 

به  رفرمما از موضع . یز حزب و شوراها را رد کردآم

، یعنی سرنگونی خشن بوروکراسی انقالبموضع 

اما بوروکراسی چگونه می تواند سرنگون شود و . رسیدیم

همزمان جایگاهی قانونی به ارگان هاي خیزش بدهد؟ 

اگر از ابتدا تا انتها دربارة وظایف انقالبی پیش روي 

تأمل کنیم، می بینیم شعاري کارگران و دهقانان شورا 

که در ابتداي همین مقاله آمده، باید صحیح، عاجل و 

خود فهم شناخته شود،  به همین خاطر است که به باور 

  .من کنفرانس بین المللی باید این شعار را تصویب کند

  1938ژوئیۀ  4

  تر پیرامون سرکوب کرونشتاتتوضیحاتی بیش

  لئون تروتسکی

  )1938ژوئیۀ (

  آرام نوبخت: برگردان

در مقالۀ اخیر خود دربارة کرونشتات، تالش کردم که 

اما بسیاري هستند . مسأله را در سطح سیاسی طرح کنم

. شخصی عالقه مندند» مسئولیت«مسألۀ که به 

که از یک مارکسیست بی حال و وارفته به » سوورین«

بلندمرتبه تبدیل شد، در کتاب  یک چاپلوس و متملقِ

خود دربارة استالین اظهار می دارد که من در 

آگاهانه دربارة شورش کرونشتات  ،وگرافی خودیاتوب

 سکوت کردم؛ او با تمسخر می گوید شاهکارهایی

 »کالیگا«. هستند که بعضی ها آن را به رخ نمی کشند

بازگو » گدر کشور دروغ بزر« با نام در کتاب خود

بیش از ده هزار «که در سرکوب کرونشتات،  می کند

تردید (از سوي من هدف گلوله قرار گرفتند » ملوان

وگان بالتیک در آن زمان این تعداد داشته ادارم که کل ن

هم خود را به این شکل ابراز می  نسایر منتقدی). است

یک خصلت ضد  شروش ،بله، به لحاظ عینی: دارند

انقالبی داشت، اما چرا تروتسکی متعاقباً به چنین 

دست ) ؟- و (سرکوب هاي بی رحمانه اي در فرونشاندن 

  ؟زد

من هرگز به این مسأله نپرداخته ام؛ نه به این دلیل که 

برعکس به این چیزي براي پنهان کردن داشتم، بلکه 

امر  تحقیق. مخاطر که دقیقاً چیزي براي گفتن نداشت

من شخصاً به هیچ وجه نه در سرکوب این است که 
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تات شرکت کردم، و نه در ششورش کرون

از نظر من این . فرونشاندن هاي بعد از سرکوب

من عضوي از حکومت . اهمیت سیاسی ندارد ،واقعیت

دیدم، و در  را ضروروي می شبودم، فرونشاندن شور

تنها در . نتیجه مسئولیت این سرکوب را به عهده داشتم

. حدوده است که به انتقادات تاکنون پاسخ داده امماین 

می کنند، تحریک اما وقتی اخالق گرایان من را شخصاً 

نمی من را متهم به سبعیتی می کنند که شرایط 

آقایان، «: که بگویم خود قائلم، این حق را براي طلبید

  .»خالق گرایان، دارید کمی دروغ می گوییدا

از اورال . آغاز شد »اورال«شورش در زمان اقامت من در 

. مستقیماً براي دهمین کنگرة حزب به مسکو آمدم

آن هم تصمیم به سرکوب شورش با قواي نظامی، 

ابتدا با مذاکرات صلح و  ]دشمن[چه سنگر چنان

 کی، م تسیلم نمی شدوسپس از طریق اولتیمات

با مشارکت مستقیم من اتخاذ  بود که تصمیم عمومی

چنان اما پس از آن که تصمیم گرفته شد، من هم. شد

و در عملیات نظامی هیچ نقشی،  مدر مسکو باقی ماند

در ارتباط با . اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، ایفا نکردم

  .بود »چکا«سرکوب هاي بعدي، آن ها کامالً کار 

تات نرفتم؟ دلیل شستقیماً به کروناما چه شد که من م

 بحبوحۀشورش در . این امر، ماهیتی سیاسی داشت

ه هاي یاتحاد«به اصطالح  بحث ها دربارة مسألۀ

تات تماماً در شکار سیاسی در کرون. رخ داد» کارگري

دستان کمیتۀ پتروگراد بود که در رأس آن زینوویف 

پذیر همان زینوویف، رهبر اصلی، خستگی نا. قرار داشت

از  پیش. بود ها و پرشور در نبرد علیه من در این بحث

عزیمت به اورال، در پتروگراد بودم و در نشست 

حاکم  روح کلیِ. کمونیست هاي ملوان سخنرانی کردم

. تأثیر به شدت نامطلوبی بر من گذاشت ،نشست بر

ملوان هاي شیک پوش و خوش خوراکی که تنها در 

مردان  و با کارگران بودند، در قیاس تاسم کمونیس

ارتش سرخ در آن زمان، حس انگلی بودن را ایجاد می 

از طرف کمیتۀ پتروگراد، کارزاري به شکلی به . ندکرد

 ،پرسنل فرماندهی ناوگان. شدت عوام فریبانه انجام شد

قطعنامۀ زینوویف احتماالً . شده بود مرعوبمنزوي و 

وویف در یاد دارم به زین هب. درصد آرا را کسب کرد 99

همه چیز خیلی خوب است، تا «: این مورد گفته بودم

پس از این، زینوویف همراه با . »این که خیلی بد شود

من در اورال بود و در این جا بود که پیامی فوري را 

خیلی «دریافت کرد که می گفت امور کرونشتات دارد 

هاي ملوان که »کمونیست«اکثریت غالب . می شود» بد

ینوویف حمایت کردند، در شورش شرکت ز ۀاز قطعنام

همان طور که دفتر سیاسی هم  - از نظر من. جستند

ورت لزوم صمذاکرات با ملوان ها و در  -اعتراض کرد

ی که تا دیروز به نفرونشاندن آن ها، باید با همان رهبرا

واال . ند، به جایی برسدتاین ملوان اطمینان سیاسی داش

ر درنظر خواهند گرفت تاتی ها مسأله را این طوشکرون

از آن ها به خاطر رأي علیه خودم » قامتان«که من براي 

  . در طول بحث هاي حزب آمده ام

دقیقاً همین مالحظات، درست یا غلط، بود که رویکرد 

کامالً و علناً از این امور دور . من را تعیین کرد

در ارتباط با سرکوب ها، تا جایی که به خاطر . ایستادم

ژینسکی مسئولیت شخصی آن را داشت و دارم، دزر

دزرژینسکی نمی توانست مداخۀ احدي را در اقدامات 

  ).و در این مورد هم نکرد(خود تحمل کند 



 

١١١ 
این که آیا قربانیان غیر ضروري وجود داشته است یا 

د من به دزرژینسکی بیش ردر این مو. خیر را نمی دانم

ر فقدان به خاط. از منتقدین دیرهنگام او اعتماد دارم

تعیین کنم که  پسینی به طوراآلن نمی توانم داده ها، 

  .چه کسی می بایست مجازت می شده و چگونه

از منابع  - نتیجه گیري هاي ویکتور سرژ در این مورد

اما آماده ام . از نظر من فاقد ارزش است -دست چندم

. تصریح کنم که جنگ داخلی، مکتب بشریت نیست

ت ها همیشه انقالب را به ایده آلیست ها و پاسیفیس

اما نکتۀ اصلی این است که . متهم کرده اند» افراط«

از خود طبیعت انقالب ناشی می شود که فی » افراط«

  . تاریخ نیست» افراط«نفسه چیزي جز 

به این معنا، من مسئولیت کامل و تمام و کمال سرکوب 

  .شورش کرونشتات را به عهده می گیرم

https://www.marxists.org/archive/trots

ky/1938/07/kronstadt2.htm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کارگرکارگر  ۀۀآزادي مطبوعات و طبقآزادي مطبوعات و طبق

  

براي اولین بار » آزادي مطبوعات و طبقۀ کارگر«مقالۀ 

در یک مجلۀ تئوریک مکزیکی به نام  1938در سال 

در این مقالۀ کوتاه، لئون . منتشر شد) کلید( »کلیو«

تروتسکی به شرح موضع مارکسیزم انقالبی در دفاع از 

با آن که این مقاله در رابطه . آزادي مطبوعات می پردازد

با فعالیت هاي ضد دموکراتیک استالینیست ها در سال 

در مکزیک نوشته شده، ولی محتوي سیاسی آن  1938

عات در ایران و سایر کشورها به جریان اختناق مطبو

مشخصاً با تأکید بر اصول و اندکی . کامالً مربوط است

می » آزادي مطبوعات و طبقۀ کارگر«تغییر در جزئیات، 

توانست پاسخی به حمالت سران ارتش و حزب 

به خصوص  - کمونیست پرتغال به آزادي مطبوعات

توقیف روزنامۀ حزب سوسیالیست این کشور، 

بحران رهبري «رجوع شود به مقالۀ (باشد ، »ریپوبلیکا«

، در همین شمارة پیام »در تحوالت انقالبی پرتغال

  ).دانشجو

» اینترکانتینانتال پرس«این مقاله از مجلۀ هفتگی 

، توسط سیاوش 1975ژوئن  9، شمارة )چاپ نیویورك(

  .حسن محقق. نواب به فارسی ترجمه شده است

  

بارزات بر ضد در حال حاضر در مکزیک، یک رشته م

این حمله توسط . مطبوعات ارتجاعی جریان دارد

و یا به طور  کنفدراسیون کارگران مکزیکرهبران 

 )1( لومباردو تولداومشخص تحت رهبري شخص آقاي 

مطبوعات ارتجاعی » تحدید«هدف . هدایت می شود

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/07/kronstadt2.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/07/kronstadt2.htm


 

١١٢ 
با قرار دادن آن ها تحت سانسور دموکراتیک و یا : است

سندیکاهاي کارگري را براي . هابه طور کلی توقیف آن 

دموکرات هاي شفاناپذیري . این جنگ بسیج کرده اند

که تجربۀ مسکوي استالینیست فاسدشان کرده و توسط 

رهبري ] پلیس مخفی شوروي. [او. پ. گ» دوستان«

می شوند، از این مبارزه که نامی جز خودکشی براي آن 

ع پیش در واق. پیدا نمی توان کرد، استقبال کرده اند

بینی این امر غیرممکن نیست که در صورت پیروزي 

این مبارزه و حصول نتایج عملی که سخت به مذاق 

مزه کرده، عواقب نهایی آن پیش از  لومباردو تولدانو

  .همه متوجه طبقۀ کارگر خواهد شد

تئوري و تجربیات تاریخی هر دو بر این حقیقت شهادت 

ر جامعۀ می دهند که هرگونه تحدید دموکراسی د

بورژوایی، در تحلیل نهایی درست مانند وضع هرگونه 

مالیات که همواره بر گردة طبقۀ کارگر سنگینی خواهد 

دموکراسی . کرد، پیوسته متوجه پرولتاریا خواهد بود

بورژوایی تا آن جا به درد پرولتاریا می خورد که راه را 

در نتیجه هر . براي توسعۀ مبارزة طبقاتی بگشاید

از طبقۀ کارگر که دولت بورژوایی را به سالح » رهبري«

کنترل اذهان عمومی به طور اعم، و کنترل مطبوعات به 

طور اخص تسلیح کند، به معناي دقیق کلمه خائن 

در تحلیل نهایی، تشدید مبارزة طبقاتی جناح . است

. هاي مختلف بورژوازي را به سوي توافق سوق می دهد

انین ویژه اي می زنند، آن وقت آنان دست به تصویب قو

انواع تضییقات را فراهم می کنند و سانسورهاي 

علیه طبقۀ کارگر به مورد اجرا می » دموکراتیک«

هر کس که هنوز این مطلب را نفهمیده باشد . گذارند

  .باید از صفوف طبقۀ کارگر بیرون برود

اتحاد شوروي اعتراض کرده » دوستان«بعضی از 

اقع دیکتاتوري پرولتاریا ولی بعضی مو«خواهند گفت 

مجبور می شود که به اقدامات ویژه اي دست بزند، علی 

  .»الخصوص علیه مطبوعات ارتجاعی

در اصل این اعتراض به این جا «: ما پاسخ می دهیم

ختم می شود که انسان سعی کند یک دولت کارگري را 

با وجودي که مکزیک . با یک دولت بورژوایی یکی بگیرد

مستعمره است، لکن در عین حال یک  یک کشور نیمه

دولت بورژوایی هست و به هر طریق یک دولت کارگري 

ولی حتی از نقطه نظر منافع دیکتاتوري . نیست

پرولتاریا، اقداماتی نظیر توقیف مطبوعات بورژوایی و یا 

و یا  "اصل"و یا یک  "برنامه"سانسور آن ها، ابداً یک 

این دست، تنها به  اقداماتی از. یک اقدام مطلوب نیست

  ».منزلۀ حرکتی است زشت اما موقت و اجتناب ناپذیر

پرولتاریا پس از کسب قدرت، ممکن است مجبور شود 

براي مدتی معین اقدامات خاصی علیه بورژوازي بکند، 

یعنی اگر بورژوازي علناً رفتاري یاغیانه  نسبت به دولت 

در آن صورت تحدید آزادي . کارگري در پیش گیرد

بوعات نیز به همراه سایر اقداماتی که در جنگ مط

طبیعی است که . داخلی اتخاذ شود، عملی خواهد شد

اگر انسان مجبور شود هواپیما و توپخانه علیه دشمن به 

کار گیرد، نمی تواند به همان دشمن اجازه دهد که 

مراکز خبري و تبلیغاتی خود را در اردوي مسلح 

ین احوال، در این مواقع با تمام ا. پرولتاریا حفظ کند

نیز، اگر این اقدامات خاص تا آن اندازه گسترش یابند 

که به صورت الگویی در آیند، این خطر را خواهند 

داشت که از کنترل خارج شوند، و بوروکراسی کارگري 



 

١١٣ 
یک انحصار سیاسی به دست آورد که به نوبۀ خود یکی 

  .از عوامل انحطاط دولت کارگري خواهد شد

مقابل خود مثال زنده اي از چنین قانون تحول را ما در 

داریم و آن خفقان نفرت انگیزي است که بر آزادي 

سخن و مطبوعات هم اکنون در اتحاد شوروي حکومت 

این خفقان ربطی به منافع دیکتاتوري پرولتاریا . می کند

بلکه برعکس، براي این طرح شده است تا در . ندارد

هقانان از منافع قشر جدید مقابل مخالفت کارگران و د

از همین بوروکراسی بناپارتیستی . حاکم محافظت کند

و شرکا، میمون  لومباردو تولدانودر مسکو است که آقاي 

وار تقلید می کنند و در نتیجه حیات سیاسی خود را با 

  .منافع سوسیالیزم یکی می گیرند

وظایف واقعی دولت کارگري این نیست که به دور 

عمومی قالدة پلیسی بیندازد، بلکه برعکس  گردن اذهان

این کار تنها . این است که آن را از یوغ سرمایه آزاد کند

از طریق قرار دادن وسایل تولید، من جمله وسایل تولید 

. اطالعات عمومی، در اختیار کل جامعه صورت می گیرد

موقعی که این قدم اساسی سوسیالیستی برداشته شد، 

ت موجود در اذهان عمومی که علیه باید به تمام تمایال

دیکتاتوري پرولتاریا دست به اسلحه نبرده اند، فرصت 

این وظیفۀ دولت . داد تا آزادانه عقاید خود را بیان کند

کارگري است که به تناسب تعداد اعضاي شان، وسایل 

فنی مورد لزوم مانند کاغذ، وسایل چاپ و حمل و نقل 

ی از علل اصلی انحطاط یک. را در اختیارشان قرار دهد

دستگاه دولتی این است که بوروکراسی استالینیستی 

حق انحصاري مطبوعات را در دست دارد که تمام 

دستاوردهاي انقالب اکتبر را در خطر ویرانی محض قرار 

  .داده است

اگر غرض ما پیدا کردن نمونه هایی از نفوذ مخرب 

کمینترن در نهضت هاي کارگري کشورهاي مختلف 

یکی  لومباردو تولدانواشد، باید بگوییم، فعالیت کنونی ب

و طرف  تولدانودر واقع . از شگفت ترین آن هاست

دارانش می کوشند که وسایل و روش هایی را وارد 

دموکراتیک کنند که ممکن است در  - سیستم بورژوا

شرایط موقت، تحت یک دیکتاتوري پرولتاریائی اجتناب 

ین، آن ها در واقع این روش ها عالوه بر ا. ناپذیر باشند

را از دیکتاتوري پرولتاریا به وام نمی گیرند، بلکه 

برعکس آن ها را از بناپارتیست هایی که غاصب این 

به عبارت دیگر، . دیکتاتوري هستند به عاریه می گیرند

آن ها بر این بورژوا، دموکراسی مریض، ویروس بیماري 

را ترزیق می  بوروکراسی استالینیستی در حال زوال

  .کنند

دموکراسی بی رمق مکزیک را دو خطر کشنده و دائم از 

اول، امپریالیزم : دو جهت مختلف تهدید می کند

خارجی و دوم، مأموران ارتجاعی داخلی که پرتیراژترین 

ولی آدم باید کور و کودن . نشریات را در اختیار دارند

، باشد که تصور کند که با توقیف مطبوعات ارتجاعی

کارگران و دهقانان قادر خواهند بود خود را از قید نفوذ 

در حقیقت تنها وسیع . عقاید ارتجاعی خالص کنند

ترین آزادي بیان و آزادي مطبوعات و تشکیل اجتماعات 

می تواند شرایط مناسب را براي پیشبرد نهضت انقالبی 

  .طبقۀ کارگر به وجود آورد

یه مطبوعات این ضروري است که مبارزه اي شدید عل

ولی کارگران نمی توانند اجازه . ارتجاعی به عمل آید

دهند که مشت سرکوب کنندة دولت بورژوایی جانشین 

مبارزاتی شود که خود باید از طریق سازمان ها و 



 

١١٤ 
ممکن است امروز . مطبوعات خود بدان دست بزنند

چنین به نظر آید که دولت نسبت به سازمان هاي 

ن می دهد، ولی فردا، ممکن نشا» روي خوش«کارگري 

است حکومت به دست ارتجاعی ترین عناصر بورژوازي 

در آن . بیفتد، امري که به ناچار اتفاق خواهد افتاد

صورت، تمام قوانین تحدیدکنندة موجود، بر ضد 

تنها ماجراجویانی که . کارگران به کار گرفته خواهند شد

به به فکر هیچ چیز جز احتیاجات لحظه اي نیستند، 

  .وجود چنین خطري بی اعتنا هستند

مؤثرترین راه براي مبارزه با مطبوعات بورژوایی، 

البته، نشریات . گسترش مطبوعات طبقۀ کارگر است

قادر به انجام چنین  )2( ال پوپوالرزردي در ردیف 

چنین ورق پاره هایی جایی در میان . وظیفه اي نیستند

وعات معتبر مطبوعات کارگري، انقالبی و یا حتی مطب

در خدمت جاه  ال پوپوالرنشریه . دموکراتیک ندارند

طلبی شخص آقاي لومباردو تولدانو است که او نیز به 

. نوبۀ خود در خدمت بوروکراسی استالینیستی است

روش این روزنامه دروغ است و تشویق به بگیر و ببند و 

روزنامۀ . نیز هست تولدانوتحریف عقاید که همانا روش 

واضح است که . نه برنامه اي دارد و نه عقیده اي وتولدان

چنین ورق پاره اي هرگز نمی تواند حتی یک واکنش 

سالم در طبقۀ کارگر ایجاد کند و پرولتاریا را از اطراف 

  .مطبوعات بورژوایی دور و به سوي خود جلب کند

لذا، به یک نتیجه ي اجتناب ناپذیر می رسیم و آن این 

وعات بورژوایی با بیرون انداختن که مبارزه علیه مطب

منحط از سازمان هاي طبقۀ کارگر آغاز می » رهبران«

شود؛ به خصوص با آزاد ساختن مطبوعات کارگري از 

. و سایر جاه طلبان بورژوایی لومباردو تولدانوقید 

پرولتاریاي مکزیک باید روزنامۀ صادقی داشته باشد که 

دفاع کند، افقش احتیاجات او را بیان کند، از منافعش 

دیدش را وسیع گرداند و راه را براي انقالب 

این چیزي است . سوسیالیستی در مکزیک همواره کند

لذا، ما کار . در نظر دارد انجام دهد )3( کلیوکه روزنامۀ 

خود را با اعالم جنگی سخت علیه الف زنی دوزخی 

در این کوشش خود، . آغاز می کنیم تولدانوبناپارتیستی 

انتظار حمایت تمام کارگران مترقی، مارکسیست و  ما به

 . دموکرات هاي واقعی هستیم

 

  لئون تروتسکیلئون تروتسکی

  1938اوت  21

  

(1) Lombardo Toledano 

(2) El Popular 

(3) Clave 

  

  

  

  

  

  

  



 

١١٥ 
 دربارة بنیان گذاري انترناسیونال چهارم

  )1938اکتبر (لئون تروتسکی 

 آرام نوبخت: ترجمه

، طی یک نشست توده اي الهام 1938اکتبر  28روز 

بخش در نیویورك، بنیان گذاري انترناسیونال چهارم و 

همین طور دهمین سالگرد جنبش تروتسکیستی در این 

امپریالیزم امریکا، اجازة حضور . کشور جشن گرفته شد

اما . در این جشن به یادماندنی را از تروتسکی سلب کرد

خطاب به حاضرین در  ضبط صداي سخنرانی تروتسکی

  .نشست، به نزدیک تر شدن وي کمک کرد

  

تروتسکی هرگز کلمه اي را به هدر نداد؛ این جشن براي 

او به فرصتی بدل شد براي روشن ساختن دو تفکر 

نخست، ماهیت ویژة حزب انقالبی و رابطۀ میان . بنیادي

براي یک انقالبی، خود را تماماً وقف « : فرد و حزب

دوم، چنین . »ه معناي خود را یافتن استحزب کردن، ب

حزبی نمی تواند از سوي باندهاي جنایتکار استالین 

می توان سربازان منفرد ارتش ما را کشت، « : نابود شود

بنابراین تروتسکی . »نه آن که آنان را به وحشت انداخت

» او. پ. گ«از پیش ما را در برابر سربازان فراري و 

)GPU (ز کردمجه. 

 استاران انترناسیونال چهارمویر

*** 

 رفقا و دوستان گرامی

امید است که این بار، صداي من به شما برسد و به این 

نحو اجازه یابم که در جشن و سرور مضاعف شما شرکت 

دو رویداد، یعنی دهمین سالگرد تشکیالت ما در . کنم

امریکا و همین طور کنگرة بیان گذاري انترناسیونال 

آن هستند که به مراتب بیشتر از ژست چهارم، سزاوار 

هاي جنگ طلبانۀ فرماندهان توتالیتر، دسیسه هاي 

دیپلماتیک یا کنگره هاي پاسیفیست، مورد توجه 

 .کارگران واقع شوند

هر دو رویداد، به منزلۀ نقاط عطفی قدم به تاریخ 

اکنون دیگر کسی حق ندارد تردیدي . خواهند گذاشت

 .در این امر داشته باشد

-الزم به ذکر است که تولد گروه امریکایی بلشویک

لنینیست ها به یمن ابتکار متهورانۀ رفقا کانن، شکتمن 

و ابرن، به تنهایی قد علم نکرد؛ بلکه تقریباً همزمان بود 

. با آغاز فعالیت سیستماتیک بین المللیِ اپوزیسیون چپ

در  1923درست است که اپوزیسیون چپ در سال 

د کرد، اما فعالیت منظم در مقیاس روسیه سر بلن

  .جهانی، با کنگرة ششم کمینترن شروع گردید

  

 1928آغاز فعالیت در سال 

ما بدون یک نشست عمومی به توافق با پیشگامان 

امریکایی انترناسیونال چهارم دست یافتیم، آن هم پیش 

. از هرچیز بر سر نقد به برنامۀ انترناسیونال کمونیست

آن فعالیت جمعی را آغاز کردیم  1928سپس در سال 

که پس از ده سال به تکمیل برنامۀ خودمان انجامید، 

برنامه اي که چندي پیش از سوي کنفرانس 

این حق را داریم که بگوییم . انترناسیونال پذیرفته شد

فعالیت این دهه، نه فقط مداوم و صبورانه، بلکه صادقانه 

انترناسیونال،  لنینیست ها، پیشگامان- بلشویک. نیز بود

رفقایمان در سرتاسر جهان، به مثابۀ مارکسیست هاي 
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راستین، مسیر انقالب را نه در احساسات و آمال خود، 

مهم . بلکه در تحلیل سیر عینی رویدادها جستجو کردند

تر از همۀ این ها، این دغدغۀ فکري که نه خود را فریب 

  .دهیم و نه دیگران را، همواره راهنماي ما بود

  

چیزهاي مهمی . ما با جدیت و صداقت جستجو کردیم

رویدادها، هم تحلیل و هم پیشبینی ما را . بود که یافتیم

. هیچ کس نمی تواند این را انکار کند. تصدیق کرد

اکنون ضروري است که ما نسبت به خود و برنامه مان 

وظایف، . این کار ساده اي نیست. صادق باقی بمانیم

ما تنها تاجایی حق . بی شمار عظیم است و دشمنان،

داریم وقت و توجه مان را صرف جشن سالگرد کنیم که 

بتوانیم از درس هاي گذشته، خود را براي آینده آماده 

  .کنیم

  

 حزب، همه چیز است

. دوستان گرامی، ما حزبی همچون سایر احزاب نیستیم

آرزوي ما صرفاً این نیست که اعضاي بیشتر، انتشارات 

بیشتر در خزانه، یا نمایندگان بیشتر داشته  بیشتر، پول

همۀ این ها ضروري است، اما فقط به عنوان یک . باشیم

هدف ما، رهایی مادي و معنوي کامل . وسیله

زحمتکشان و استثمارشدگان از طریق انقالب 

هیچ کسی این را آماده و هدایت . سوسیالیستی است

 -ي گذشتهانترناسیونال ها. نخواهد کرد، به جز خودمان

انترناسیونال دوم، سوم، انترناسیونال آمستردام، و 

به تمامی  -دفترخانۀ لندن را هم به آن خواهیم افزود

  .پوسیده اند

رویدادهاي بزرگی که بر سر بشر آوار می شوند، سبب 

خواهند شد که در این سازمان هاي باقی مانده سنگ 

ت که تنها انترناسیونال چهارم اس. روي سنگ بند نشود

با اطمینان به آینده می نگرد؛ انترناسیونال چهارم، حزب 

هرگز وظیفه اي ! جهانی انقالب سوسیالیستی است

بر شانۀ تک . سنگین تر از این بر زمین وجود نداشت

  .تک ما، مسئولیت تاریخی عظیمی قرار دارد

  

بگذار . حزب ما تماماً و کامالً به هر یک از ما نیاز دارد

براي . دیت خود را در خأل جستجو کنندکاسبکاران، فر

یک انقالبی، خود را تماماً وقف حزب کردن، به معناي 

 .خود را یافتن است

بله، حزب ما یک به یک ما را یکسره به خود اختصاص 

اما در عوض واالترین شادي را به ما می . می دهد

این آگاهی که کسی در ساختن یک آیندة بهتر : بخشد

ن که کسی ذره اي از سرنوشت بشر شریک می شود، ای

را به دوش می کشد، و این که زندگی کسی به عبث 

 .سپري نخواهد شد

وفاداري به آرمان زحمتکشان، باالترین ایثار در راه 

البته حزب . حزب بین المللی مان را از ما طلب می کند

با تالش مشترك است که . هم می تواند اشتباه کند

عناصر ناالیق می . اهیم کرداشتباهات را اصالح خو

با تالش مشترك است . توانند در صفوف آن نفوذ کنند

هزاران فرد جدیدي که . که آن ها را محو خواهیم کرد

همین فردا به صفوف حزب قدم خواهند گذاشت، چه 

با تالش مشترك . بسا از آموزش الزم بی بهره بمانند

اما  .است که سطح انقالبی آنان را ارتقا خواهیم داد

هرگز فراموش نخواهیم کرد که حزب ما اکنون بزرگ 
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با جدایی از این اهرم، هیچ یک . ترین اهرم تاریخ است

با در دست داشتن این اهرم است . از ما چیزي نیست

 .که ما همه چیز هستیم

 استالین قادر به ارعاب ما نیست

بیهوده نیست که . ما حزبی همچون سایر احزاب نیستیم

پریالیستی، دیوانه وار به آزارمان می پردازد، ارتجاع ام

آدم کشانی . خشمگینانه قدم به قدم تعقیبمان می کند

که در خدمت آنند، کارگزاران باند بناپارتیست مسکو 

انترناسیونال جوان ما قربانیان بسیاري را می . هستند

شمار آن ها در شوروي به هزاران تن می رسد؛ . شناسد

ما با . در دیگر کشورها، چند نفر. تندر اسپانیا، ده ها 

عشق و سپاس، همگی آن ها را در این لحظات به یاد 

روح آن ها به مبارزه در صفوف ما ادامه می . می آوریم

  .دهد

دژخیمان، با خرفتی و کلبی مسلکی گمان می کنند که 

در زیر این ! سخت در اشتباهند. ارعاب ما ممکن است

سیاست هاي . شویم ضربات است که نیرومندتر می

سبعانۀ استالین، فقط سیاست هایی از سر استیصال 

می توان سربازان منفرد ارتش ما را کشت، نه . هستند

دوستان، ما دوباره در . آن که آنان را به وحشت انداخت

ارعاب ما  …این روز جشن تکرار خواهیم کرد که 

 .ناممکن است

بلشویک  ده سال براي باند کرملین کافی بود که حزب

را خفه و نخستین دولت کارگري را به یک کاریکاتور 

ده سال براي انترناسیونال سوم کافی . نحس مبدل کند

بود که برنامۀ خود را به لجن بکشند و خودشان را به 

! فقط ده سال! ده سال. الشه هاي متعفن تبدیل کنند

طی ده : اجازه دهید که با یک پیشبینی خاتمه دهم

نامۀ انترناسیونال چهارم به راهنماي میلیون سال آتی، بر

ها نفر تبدیل خواهد شد و این میلیون ها انقالبی 

خواهند دانست که چگونه زمین و آسمان را درهم 

  .بریزند

  

 !زنده باد حزب کارگران سوسیالیست ایاالت متحده

 !زنده باد انترناسیونال چهارم

 تروتسکی. ل

 منطقۀ فدرال کویاآکان

 1938بر اکت 18

  

  

  

 

 :منبع

http://www.marxists.org/archive/trotsky/

1938/10/foundfi.htm 

  

  

  

  

  

  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/10/foundfi.htm
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١١٨ 
  صنعت ملی شده و مدیریت کارگرانصنعت ملی شده و مدیریت کارگران

  لئون تروتسکیلئون تروتسکی

  

  

 .1938مه یا ژوئن : تاریخ نگارش

، 8، شمارة 7، جلد ]نیویورك[ل چهارم بین المل: منبع

 .242، 239. ، صص1946اوت 

 دونکن فرگوسن: ترجمه به انگلیسی

  آرمان پویان: ترجمه از انگلیسی به فارسی

 

، زمانی که دولت کاردناس در مکزیک، 1938در سال 

-مالکیت صنعت نفت را از امپریالیست هاي انگلیسی

چون نیویورك آمریکایی سلب نمود، روزنامه اي هم 

دیلی نیوز، این اقدام را به نفوذ لئون تروتسکی، که طی 

البته این . آن دوره در تبعید به سر می برد، نسبت داد

 .گفته نادرست بود

توافقی که با وسواس بسیار  - تروتسکی توافق کرده بود

تا در عوض پناهندگی، در سیاست  -رعایت می کرد

مجبور شد تا  به همین جهت او. مکزیک دخالت نکند

خود را به بیان کلی موضع اش در قبال سلب مالکیت، 

او ضمن توضیح دیدگاه هاي خود در مقاله . محدود کند

منتشر شده در  -1938ژوئن  5اي به تاریخ 

 25در تاریخ ) میلیتانت کنونی( سوشالیست اپیل

این که . از این اقدام حمایت نمود - 1938ژوئن 

جنبۀ دیگري از این سلب تروتسکی تماماً در مورد 

قرار دادن : مالکیت نوشته بود، چندان درك نگردید

صنعت نفت تحت مدیریت کارگران به دست دولت 

 .مکزیک

، ژوزف هنسن، منشی سابق لئون 1946در آوریل 

او هم چنین . تروتسکی، با ناتالیا تروتسکی مالقات نمود

 در میان آن ها، یک. با دوستان تروتسکی تماس گرفت

. نفر بود که روي مسألۀ سلب مالکیت مطالعه کرده بود

منحصر به این دوست از گفتگویی با تروتسکی در مورد 

سلب مالکیت در پس از مدیریت یک صنعت  فرد بودن

یک کشور سرمایه داري صحبت کرد؛ گفتگویی که تمام 

 .بعد از ظهر به طول انجامیده بود

روي این موضوع  تروتسکی قول داد تا به طور کامل تر

قریب به سه روز بعد، منشی فرانسوي . فکر کند
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تروتسکی طی تماسی تلفنی گفت که تروتسکی مقاله 

 .اي کوتاه نوشته است

هرگز در جایی منتشر نگردیده ، این مقالۀ قابل توجه

نوشتۀ مزبور که . رفیق هنسن، نوشته را بررسی کرد. بود

ج گردیده بود، به زبان فرانسوي و با ماشین تحریر در

فاقد تاریخ و امضا بود، اما ضمایم و تصحیحات نگارشی 

نوشته متعلق به با جوهر، نشان می داد که دست

سبک، و بیش از هر چیز، روش تحلیل . تروتسکی است

. و نتایج انقالبی، بدون شک متعلق به تروتسکی بود

رفیق هنسن، بالفاصله نسخه اي از آن را تایپ کرد و به 

تاریخ . ناتالیا، از اعتبار مقاله مطمئن بود. یا دادناتال

تعیین  1938احتمالی نگارش، می تواند مه یا ژوئن 

 .شود

 .سردبیران، بین الملل چهارم، نیویورك

 

در کشورهاي عقب مانده به لحاظ صنعتی، سرمایۀ 

به دلیل ضعف . خارجی نقش بسزایی ایفا می کند

، این امر به ملیاي در قیاس با پرولتاری ملیبورژوازي 

. ایجاد و خلق شرایط ویژة قدرت دولتی می انجامد

دولت بین سرمایۀ خارجی و داخلی، بین بورژوازي 

ضعیف ملی و پرولتاریاي نسبتاً نیرومند، تغییر جهت 

، )1(همین موضوع، به دولت خصلتی بناپارتی. می دهد

دولت، به . است، می بخشد متمایزکنندهکه خصلتی 

در واقع، . طبقات قرار می دهد مافوقود را اصطالح، خ

دولت می تواند یا از طریق تبدیل خود به ابزار سرمایه 

داري خارجی و نگاه داشتن پرولتاریا در زنجیرهاي یک 

دیکتاتوري پلیسی حکومت کند، و یا از طریق مانور 

پرولتاریا و حتی اعطاي امتیازاتی به آن،  در برابردادن 

امکان یک رهایی قطعی از سرمایه  یعنی به دست آوردن

 مترجم -دولت مکزیک[سیاست فعلی . داران خارجی

در مرحلۀ دوم قرار دارد؛ بزرگ ترین پیروزي آن،  ]اصلی

 )2(. سلب مالکیت از خطوط راه آهن و صنایع نفت است

این ابزارها تماماً در قلمروي سرمایه داري دولتی قرار 

نیمه فئودالی، سرمایه  با این وجود، در یک کشور. دارد

داري دولتی خود را تحت فشار شدید سرمایۀ خارجی 

خصوصی می بیند، و قادر نیست تا خود را بدون 

به همین خاطر، . حمایت فعاالنۀ کارگران حفظ کند

بدون آن که اجازه دهد قدرت واقعی از دستانش خارج 

شود، تالش می کند تا سهم عمده اي از مسئولیت ادامۀ 

ید در شاخه هاي ملی شدة صنعت را بر گردة تول

 .سازمان هاي کارگري بیاندازد

سیاست حزب کارگران در این مورد چگونه باید باشد؟ 

این ادعا که مسیر سوسیالیسم نه از خالل انقالب 

پرولتري، که طی ملی سازي شاخه هاي مختلف صنعتی 

به وسیلۀ بورژوازي و انتقال آن ها به دستان سازمان 

ي کارگري صورت می پذیرد، مسلماً اشتباهی فجیع، ها

دولت . اما مسأله این نیست. و فریبی آشکار خواهد بود

ن ملی سازي حرکت کرده و وادار روبورژوایی خود از د

از کارگران براي شرکت در مدیریت  که شده است

البته هرکسی می . صنعت ملی شده درخواست کند

کت کردن اتحادیه هاي تواند با ذکر این حقیقت که شر

 ،کارگري در مدیریت کمپانی هاي سرمایه داري دولتی

به جز با قدرت گیري پرولتاریا به نتایج سوسیالیستی 
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این با این وجود، . نمی رسد، از این مسأله طفره برود

سیاست سلبی از سوي یک جناح انقالبی، از طرف  گونه

توده ها درك نخواهد گردید و به تقویت مواضع 

براي مارکسیست ها، . اپورتونیستی منجر خواهد شد

مسأله، ساختن سوسیالیسم با دستان بورژوازي نیست، 

بلکه استفاده از شرایط موجود، شرایطی که خود را در 

درون سرمایه داري دولتی آشکار می سازد، براي پیش 

 .برد جنبش انقالبی کارگران است

ی تواند نتایج شرکت در پارلمان هاي بورژوایی، دیگر نم

مثبت و مهمی به بار آورد؛ حتی تحت شرایط مشخّص، 

. می تواند به یأس نمایندگان کارگري هم منجر شود

در حمایت  دلیلی کافی ، به انقالبیونلیکن این استدالل

 .نمی دهداز آنتی پارلمانتاریسم 

که سیاست شرکت کارگران در  درست نیستالبته این 

ا با شرکت سوسیالیست ها مدیریت صنعت ملی شده ر

 )3( منیستریالیسمکه ما آن را (در یک دولت بورژوایی 

تمامی اعضاي دولت، به . ، یکسان بگیریم)نامیدیم

حزبی که . واسطۀ پیوندهایی به یک دیگر وابسته هستند

در دولت معرّفی گردیده، سخنگوي تمام و کمال 

شرکت در . سیاست دولت، به مثابۀ یک کل است

بخش معینی از صنعت، فرصت هاي مغتنمی را  مدیریت

در مواردي . در اختیار اپوزیسیون سیاسی قرار می دهد

که نمایندگان کارگران در حیطۀ مدیریت در اقلیت قرار 

 هايدارند، هر فرصتی را براي اعالم و انتشار پیشنهاد

خود، که از سوي اکثریت رد شده است، دارند تا این 

 .گاهی کارگران و غیره برسانندپیشنهادات را به آ

شرکت اتحادیه هاي کارگري در مدیریت صنعت ملی 

دولت شده، می تواند با شرکت سوسیالیست ها در 

مقایسه شود، که در آن سوسیالیست ها  هاي محلی

تا یک  شوندگاهی از یک اکثریت برخوردار و وادار می 

محلی را هدایت کنند، در حالی که  مهم اقتصاد

ازي هم چنان بر دولت تسلط دارد و قوانین بورژو

رفرمیست ها . مالکیت بورژوایی نیز ادامه پیدا می کند

در فرمانداري به طور انفعالی خود را با رژیم بورژوایی 

انقالبیون در این حیطه هر آن چه که . وفق می دهند

بتوانند براي منافع کارگران انجام می دهند و هم زمان، 

، محلیرگران می آموزند که سیاست در هر گام به کا

 . بدون غلبه بر قدرت دولتی ناتوان است

است که در قلمروي دولت محلی،  این تفاوت در مطمئناً

مناصبی را به  ،کارگران از طریق انتخابات دمکراتیک

دست می آورند، در حالی که در حیطۀ صنعت ملی 

شده، دولت خود از آن ها براي تصدي پست هاي 

اما این تفاوت، یک خصوصیت . دعوت می کندمعینی 

در هر دو مورد، بورژوازي مجبور است . دارد صوريتماماً 

. تا فضاي معینی را براي فعالیت به کارگران بدهد

استفاده  بنا به منافع خودشانکارگران از این موضوع 

 .می کنند

این ساده لوحی خواهد بود اگر کسی چشم خود را به 

شی از وضعیتی که در آن اتحادیه هاي روي خطرات نا

کارگري نقشی کلیدي در صنعت ملی شده دارند، 

اصل خطر، ارتباط مقامات باالي اتحادیه با ابزار . ببندد

سرمایه داري دولتی، تغییر از نمانیدگان قانونی پرولتاریا 

هرچند شاید این . به گروگان هاي دولت بورژوایی است



 

١٢١ 
قسمتی از یک خطر عمومی،  خطر بزرگی باشد، اما تنها

یا به طور دقیق تر یک بیماري عمومی را تشکیل می 

یعنی انحطاط بورژوایی ابزارهاي اتحادیه اي در : دهد

دوران امپریالیسم، نه فقط در مراکز سابق متروپل، بلکه 

 . در کشورهاي مستعمره چنینهم

رهبران اتحادیه هاي کارگري، در اکثریت قریب به اتفاق 

. بورژوازي و دولت آن هستند سیاسید، گماشتگان موار

در صنعت ملی شده، آن ها می توانند به کارگزاران 

در مقابل  .که عمالً نیز شده اندتبدیل شوند،  اجرایی

چنین موردي، هیچ مسیري به جز مبارزه براي استقالل 

جنبش کارگري به طور اعم، و مبارزه براي ایجاد هسته 

دورن اتحادیه هاي کارگري به هاي سخت انقالبی در 

طور اخص وجود ندارد؛ هسته هایی که در آن واحد، 

ضمن تقویت وحدت جنبش اتحادیه اي، مستعد مبارزه 

براي یک سیاست طبقاتی و براي یک ترکیب انقالبی از 

 . گروه هاي رهبري کننده، هستند

دیگر نیز در این واقعیت نهفته است که بانک ها و  خطر

هاي سرمایه داري، که شاخۀ مفروضی از سایر شرکت 

صنعت ملی شده از نقطه نظر اقتصادي بر آن تکیه دارد، 

احتماالً از روش هاي خاص سابوتاژ براي ایجاد موانعی 

بر سر راه مدیریت کارگران استفاده کند تا آن را بی 

رهبران . اعتبار سازد و به سوي فاجعه حرکت دهد

از طریق سازشکاري  رفرمیست تالش خواهند کرد تا

هاي نوکرمآبانه با مطالبات تأمین کنندگان سرمایه دار 

بالعکس، . خود، به ویژه بانک ها، این خطر را دفع کنند

رهبران انقالبی، از سابوتاژ بانک ها به این نتیجه خواهند 

بانک رسید که سلب مالکیت از بانک ها و استقرار یک 

کلّ اقتصاد  )4(ي ، که در حکم مرکز حسابدارملی واحد

البته این مسأله می باید به . خواهد بود، ضروري است

قدرت به دست طبقۀ  تسخیرطور همیشگی با مسألۀ 

 .پیوند بخورد کارگر

شرکت هاي مختلف سرمایه داري، ملی یا خارجی، 

ناگزیر به توطئه با مراکز دولتی وارد خواهند شد تا 

ر صنعت ملی موانعی را بر سر راه مدیریت کارگران د

به عبارت دیگر، سازمان هاي کارگري، . شده قرار دهند

که در عرصۀ مدیریت شاخه هاي مختلف صنعت ملی 

شده قرار دارند، باید براي مبادلۀ تجربیات خود به یک 

دیگر بپیوندند، باید یک دیگر را به لحاظ اقتصادي مورد 

پشتیبانی قرار دهند، باید با نیروي مشترك خود روي 

البته این . لت، روي شرایط اعتبار و غیره، کار کننددو

نوع دفتر مرکزي براي مدیریت شاخه هاي ملی شدة 

صنعت به وسیلۀ کارگران، می باید در تماس نزدیک با 

 .اتحادیه هاي کارگري باشد

به عنوان جمع بندي، می توان گفت که این حوزة 

جدید کار، در دل خود هم فرصت هاي عظیم و هم 

خطرات، ریشه در این . ت بزرگی را به همراه داردخطرا

واقعیت دارد که سرمایه داري دولتی، از طریق مداخلۀ 

اتحادیه هاي کارگري تحت کنترل، قادرست تا بر 

کارگران نظارت داشته باشد، با سبعیت آن ها را استثمار 

امکانات انقالبی نیز . کند، و مقاومت آنان را فلج نماید

واقعیت دارد که کارگران، با قرار دادن خود ریشه در این 

به طور  ی در صنعت کهدر مناصبی از شاخه های

، می توانند رهبري حمله به اهمیت دارنداستثنایی 

تمامی نیروهاي سرمایه و دولت بورژوایی را به دست 



 

١٢٢ 
کدام یک از این امکانات پیروز خواهد شد؟ و در . گیرند

یش بینی این امر چه دوره اي از زمان؟ طبیعتاً پ

 هاي این موضوع تماماً به مبارزة گرایش. ناممکن است

مختلف در داخل طبقۀ کارگر، به تجربیات خود 

در . کارگران، و به موقعیت جهانی بستگی خواهد داشت

هر مورد، استفاده از این شکل جدید فعالیت به نفع 

طبقۀ کارگر، و نه آریستوکراسی و بوروکراسی کارگري 

 وجود یک حزب انقالبی: تنها یک شرط نیاز است، )5(

که همۀ اشکال فعالیت طبقۀ کارگر را به  مارکسیستی

دقت مطالعه کند، هرگونه انحرافی را به نقد بکشد، 

کارگران را آموزش و سازمان دهد، از نفوذ در اتحادیه 

هاي کارگري برخوردار گردد، و نمایندگی انقالبی 

 .را تضمیین نماید کارگران در صنعت ملی شده

 :منبع

http://www.marxists.org/archive/trotsk

y/1938/xx/mexico03.htm 

 :توضیحات مترجم

لوئی بناپارت، سه سال پس از قدرت گیري، در ) 1( 

ضد دولت خود ، به کودتایی بر 1851دسامبر  2تاریخ 

دست زد و بدین ترتیب، یک دیکتاتوري نظامی 

مارکس بالفاصله پس از . جایگزین دولت سابق گشت

هجدهمین برومر لوئی «این واقعه، جزوة مشهور 

... «را به نگارش درآورد تا در آن نشان دهد » بناپارت

که چگونه مبارزة طبقاتی در فرانسه، شرایط و مناسباتی 

ورد که به یک شخصیت مضحک، امکان را به وجود می آ

پیشگفتار مارکس (» .بازي نقش یک قهرمان را می دهد

، به تاریخ "هجدهمین برومر لوئی بناپارت"بر چاپ دوم 

 )1869ژوئن  23

در نوشته هاي مارکس و انگلس این اصطالح به شکلی 

از حکومت در جامعۀ سرمایه داري داري اشاره دارد که 

دولت، تحت حاکمیت یک نفر، بر در آن بخش اجرایی 

همۀ بخش هاي دولت و بر جامعه قدرتی استبدادي و 

به همین جهت . دیکتاتورمآبانه به دست می آورد

بناپارتیسم براي توصیف دولتی استفاده می شود که در 

شرایط نبود امنیت و با مداخلۀ نظامی، پلیسی و 

، دبوروکراسی دولتی براي استقرار نظم، تشکیل می گرد

و فرآوردة موقعیتی است که در آن طبقۀ حاکم در 

جامعۀ سرمایه داري دیگر قادر نیست حاکمیت خود را 

از طریق ابزارهاي قانونمند و پارلمانی حفظ کند؛ اما در 

عین حال طبقۀ کارگر نیز قادر نیست پیشوایی خود را 

 .بر کرسی بنشاند

 »برنامۀ انتقالی«از کتاب  8تروتسکی در بخش ) 2(

مبحث سلب مالکیت از گروه هاي مجزّاي سرمایه (

 :می گوید) داران

برنامۀ سوسیالیستی سلب مالکیت، یعنی سرنگون «

ساختن سیاسی بورژوازي و منهدم کردن سلطۀ 

اقتصادي آن، در دوران انتقالی، نباید به هیچ وجه مانع 

از این شود که در صورت مقتضی بودن شرایط، 

از چند شاخۀ اصلی صنعتی درخواست سلب مالکیت 

حیاتی براي موجودیت ملی و یا سلب مالکیت از طفیلی 

 ».ترین بخش بورژوازي، پیش کشیده شود

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/xx/mexico03.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/xx/mexico03.htm


 

١٢٣ 
وزارات «: )Ministerialism(م منیستریالیس) 3(

؛ »میلرانیسم«و نیز  »سوسیالیسم وزارتی«، یا »گرایی

تاکتیک اپورتونیستی شرکت سوسیالیست ها در دولت 

به  1899این اصطالح در سال . بورژوایی هاي ارتجاعی

، (Millerand) مناسبت شرکت الکساندر میلران

روسو، - سوسیالیست فرانسوي، در دولت بورژوایی والدگ

پورهرمزان بر ترجمۀ . برگرفته از توضیحات م(پدید آمد 

 )»در کمونیسم "چپ روي"بیماري کودکی «کتاب 

(4) Accounting House 

مبحث (از کتاب برنامۀ انتقالی  9تروتسکی در بخش 

سلب مالکیت از بانک هاي خصوصی و دولتی کردن 

 :می نویسد) سیستم اعتبارات

سلب مالکیت از بانک ها، هرگز به معناي مصادرة «

برعکس، بانک دولتی واحد . سپرده هاي بانکی نیست

قادر خواهد بود شرایطی به مراتب مناسب تر از بانک 

به . ه گذاران کوچک ایجاد کندهاي خصوصی براي ودیع

همین طریق، تنها بانک دولتی می تواند براي 

کشاورزان، کسبه و بازرگانان خرده پا شرایط مناسب، 

اما باالتر از همه، وضعی . یعنی اعتبار ارزان، فراهم کند

و بیش و پیش از همه  -است که طبق آن کلّ اقتصاد

 تحت رهبري یک - چیز صنعت بزرگ و حمل و نقل

هیأت مالی واحد، در خدمت منافع حیاتی کارگران و 

با وجود این، دولتی . سایر زحمتکشان قرار خواهد گرفت

کردن بانک ها، تنها موقعی این نتایج مناسب را به بار 

خواهد آورد که قدرت دولت، خود، یکسره از دست 

 .»استثمارگران درآید و در اختیار زحمتکشان قرار گیرد

 Labor) توکراسی یا اشرافیت کارگريعبارت آریس) 5(

Aristocracy)  اصطالحاً به آن قشر از کارگران در

داري اطالق می شود  عمدتاً کشورهاي پیشرفتۀ سرمایه 

یا سودهاي  (Super Profit) "مافوق سود"که از 

که به تعبیر لنین مافوق آن (بسیار کالن انحصاري 

کشی از سودي است که سرمایه داران از طریق بهره 

تطمیع می  (به چنگ می آورند "خود"کارگران کشور 

شوند و بدین ترتیب، چه به لحاظ سطح دستمزد و رفاه 

و چه سبک زندگی و ایدئولوژي، خرده بورژوا یا بورژوا 

 .می شوند

آریستوکراسی "فردریک انگلس، نخستین بار ایدة 

از  - را در تعدادي از نامه هاي خود به مارکس "کارگري

در . مطرح نمود -1880تا اواخر دهۀ  1850ر دهۀ اواخ

واقع انگلس با محافظه کاري رو به رشد در بخش هاي 

. سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر بریتانیا دست به گریبان بود

او استدالل کرد که کارگران بریتانیا، که خود قادر به 

مانند  -ایجاد اتحادیه و تضمین ثبات شغلی بوده اند

ر صنایع آهن، فوالد و ساخت ماشین کارگران ماهر د

یک الیه یا  - آالت، و عمدة کارگران کارخانجات نساجی

از  (Bourgeoisified) "بورژوا شده"قشر ممتاز و 

را ایجاد  "آریستوکراسی کارگري"طبقۀ کارگر، یک 

 .کرده اند

در واقع  - تسلط سرمایۀ بریتانیا بر اقتصاد جهانی

کارفرمایان اصلی اجازه به  - صنعتی و مالی آن "انحصار"

داد تا اقلیتی از کارگران را از دستمزدهاي نسبتاً باالتر و 

انگلس به این امتیازات . امنیت شغلی منتفع کنند

نسبی، به خصوص در قیاس با تودة کارگرانی که با 



 

١٢٤ 
درآمدهاي پایین و در مشاغل بی ثبات به کار گرفته می 

ي در جنبش شدند، به عنوان پایۀ مادي محافظه کار

 .کارگري بریتانیا نگاه می کرد

تئوري معاصر آریستوکراسی کارگري نیز ریشه در اثر 

سرمایه داري "لنین در مورد امپریالیسم و ظهور 

لنین هنگامی که مشاهده کرد رهبران . دارد "انحصاري

بسیاري از احزاب سوسیالیستی اروپا در جنگ جهانی 

دفاع می  "دشانخو"اول از دولت هاي سرمایه داري 

 "اپورتونیسم"پیروزي آن چه که او . کنند، بهت زده شد

، لنین را (اصطالح او براي رفرمیسم(خطاب می کرد 

 .کمی دچار سردرگمی نموده بود

، لنین کار بر روي توضیح خود پیرامون 1915تا سال 

پیروزي اپورتونیسم در جنبش هاي سوسیالیستی و 

طی مقاله اي با عنوان او . کارگري را آغاز کرده بود

 :چنین نوشت "سقوط بین الملل دوم"

دورة امپریالیسم، دوره ایست که در آن تقسیم جهان «

و صاحب امتیاز، که تمامی  "بزرگ"مابین ملت هاي 

. ملل دیگر تحت ستم آنان قرار دارند، تکمیل می شود

صاحب  ]ملل[ته مانده هاي ثروت تاراج شده به دست 

این تعدي، به بخش هاي معین زیادي از امتیاز از طریق 

خرده بورژوازي، و آریستوکراسی و بوروکراسی طبقۀ 

 .»کارگر می رسد

نمایندة اقلیت بسیار کوچکی از پرولتاریا و «این بخش 

از بورژوازي ... پشتیبانی آن«که » توده هاي کارگر است

بنیان اجتماعی رفرمیسم » در مقابل توده هاي پرولتر

 .می باشد

بدین ترتیب، لنین، شالودة اجتماعی آریستوکراسی 

هایی می دید که از خالل "مافوق سود"کارگري را در 

سرمایه گذاري امپریالیستی در آن چه که امروز 

نامیده  "کشورهاي جنوب"یا  "جهان سوم"کشورهاي 

او در پیشگفتار خود به تاریخ . می شود، ایجاد شده بود

ریالیسم به مثابۀ باالترین امپ«بر کتاب  1920ژوئیۀ  6

 :می نویسد »مرحلۀ سرمایه داري

بدیهی است که با یک چنین مافوق سود هنگفتی «

زیرا این سود مافوق آن سودي است که سرمایه داران (

به چنگ  "خود"از طریق بهره کشی از کارگران کشور 

می توان رهبران کارگران و اقشار فوقانی ) می آورند

آریستوکرات کارگري هستند،  کارگران را که قشر

 "پیشرفته"و این سرمایه داران کشورهاي . تطمیع نمود

هستند که آن ها را تطمیع می کنند و این عمل را به 

هزاران راه، مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، 

 «.انجام می دهند

 :لنین در ادامه می نویسد

آریستوکراسی "این قشر کارگران بورژوا شده یا «

که از لحاظ شیوة زندگی، میزان دستمزد و به  "ارگريک

طور کلی جهان بینی خود کامالً خرده بورژوا شده است، 

به عنوان مهم ترین تکیه گاه انترناسیونال دوم، و در 

بورژوازي، ) نه نظامی(دورة ما، تکیه گاه عمدة اجتماعی 

آن ها گماشتگان واقعی بورژوازي در . خدمت می کند

ري، و مباشرین کارگري طبقۀ سرمایه دار، جنبش کارگ

 .»مجریان واقعی رفرمیسم و شووینیسم هستند

 



 

١٢٥ 
  تراژدي اسپانیا

  1939ژانویۀ  30لئون تروتسکی، 

  آرام نوبخت: برگردان

انگیزترین فصول تاریخ مدرن، در اکنون یکی از غم

در جبهۀ فرانکو، نه . اسپانیا به فرجام خود می رسد

تنها . ادار وجود دارد، و نه حمایت مردمیارتشی وف

حرص و ولع طبقات مالکی وجود دارد که آماده اند سه 

چهارم جمعیت را در خون بغلتانند تا تنها حاکمیت 

با این . خود را بر یک چهارم باقی مانده حفظ کنند

خوارانه براي به دست آوردن حال، این درنده خویی آدم

. ن اسپانیا، کافی نیستپیروزي بر پرولتاریاي قهرما

فرانکو، به کمک از سوي جبهۀ مخالف در میدان نبرد 

مشاور ارشد . و به این کمک هم دست یافت. نیاز داشت

او، استالین بود و هنوز نیز هست، یعنی گورکن حزب 

سقوط پایتخت بزرگ . بلشویک و انقالب پرولتري

پرولتري، بارسلونا، کیفري است براي کشتار خیزش 

  .1937اریاي بارسلونا در مه پرولت

هرچند فرانکو بی اهمیت است، و هرچند باند 

ماجراجویانِ بی شرافت، بی وجدان و فاقد استعداد 

نظامی او مفلوك و درمانده است، اما برتري بزرگ فرانکو 

: در این نهفته است که او یک برنامۀ روشن و معین دارد

 حراست و تثبیت مالکیت سرمایه داري، حاکمیت

  .استثمارگران و سلطۀ کلیسا، و بازگرداندن سلطنت

چه  - طبقات دارا در تمامی کشورهاي سرمایه داري

در ماهیت امر اثبات کردند  - فاشیستی و چه دمکراتیک

بورژوازي اسپانیا کامالً به . که در جبهۀ فرانکو هستند

در رأس اردوگاه . سوي اردوگاه فرانکو رفته است

سالح دورانداختۀ  جمهوري خواهان، حامالن

این آقایان نمی . بورژوازي باقی ماندند» دمکراتیک«

توانستند به جبهۀ فاشیسم بگریزند، چرا که منابع نفوذ 

و درآمد آن ها از نهادهاي دمکراسی بورژوایی سرچشمه 

می گیرد که براي کارکرد طبیعی خود، به وکال، 

نمایندگان، ژورنالیست ها و به طور خالصه قهرمانان 

یا در گذشته سنتاً (دمکراتیک سرمایه داري نیاز دارند 

و همکاران او، نوستالژي براي » آزانیا«برنامۀ !) داشتند

این روي هم رفته ناکافی . روزگاري است که سپري شده

  .است

جبهۀ خلق به عوام فریبی و توهمات پناه برد تا توده ها 

ر براي دوره اي معین، این ام. را پشت سر خود بکشاند

توده هایی که تمامی موفقیت هاي . موفقیت آمیز بود

گذشتۀ انقالبی را تضمین کرده بودند، هنوز اعتقاد 

داشتند که انقالب به نتیجۀ منطقه خود، یعنی واژگونی 

مناسبات مالکیت، اعطاي زمین به دهقانان و انتقال 

نیروي . کارخانه ها به دستان کارگران، خواهد رسید

صاً به این امید توده ها براي آینده محرك انقالب، مشخ

اما جمهوري خواهان شریف هرچه . اي بهتر تفویض شد

کنندة در توان داشتن انجام دادند تا امیدهاي دلگرم

توده هاي تحت ستم را لگدمال کنند، لکه دار سازند یا 

  .به راحتی به خاك و خون بکشند

در نتیجه، ما طی دو سال گذشته شاهد رشد بی 

ي و نفرت از باندهاي جمهوري خواه از سوي اعتماد

یأس یا بی اعتنایی . دهقانان و کارگران بوده است

کننده، به تدریج جاي شور و شوق انقالبی و کسل

توده ها به کسانی که آن . روحیۀ ازخودگشتگی را گرفت

این . ها را فریب داده و لگدمال کرده بودند، پشت کردند

-الهام. وري خواه استدلیل اصلی شکست سربازان جمه



 

١٢٦ 
بخش فریب و کشتار کارگران انقالبی در اسپانیا، 

شکست انقالب اسپانیا، لکۀ ننگ پاك . استالین بود

  .نشدنی بر باند سرتاپا کثیف کرملین است

خرد شدن بارسلونا، ضربۀ وحشتناکی به پرولتاریاي 

مکانیسم جبهۀ . جهانی است، اما درس بزرگی هم دارد

یافتۀ فریب و ه مثابۀ یک نظام سازمانخلق اسپانیا، ب

خیانت به توده هاي تحت ستم، به طور کامل افشا شده 

باري دیگر جوهرة » دفاع از دمکراسی«شعار . است

. زمان پوچی خود را آشکار کرده استخیانت آمیز و هم

بورژوازي خواهان جاودانه ساختن حاکمیت استثمار 

این . از استثمار خود است؛ کارگران، خواهان رهایی خود

  .ها وظایف واقعی طبقات بنیادي در جامعۀ کنونی است

باندهاي مفلوك دالالن خرده بورژوا، با از دست دادن 

اعتماد و کمک هاي بورژوازي، به جستجوي نجات 

. گذشته، بدون اعطاي هرگونه امتیاز به آینده، برآمدند

آن ها زیر برچسب جبهۀ خلق، یک شرکت سهامی راه 

تحت رهبري استالین، وحشتناك ترین . تندانداخ

شکست را در زمانی که همۀ شرایط براي پیروزي دم 

  .دست بود، تضمین کرده اند

پرولتاریاي اسپانیا، ظرفیت خارق العاده براي ابتکار عمل 

انقالب از . و قهرمان گرایی انقالبی را به اثبات رساند

رانی کوچک، پست و کامالً فاسد، به وی» رهبران«سوي 

سقوط بارسلونا بیش از هر چیز سقوز . کشانده شد

انترناسیونال هاي دوم و سوم، و همین طور آنارشیسم را 

  .نشان می دهد که تامغزاستخوان گندیده اند

پیش به سوي ! کارگران، پیش به سوي یک مسیر جدید

  !مسیر انقالب سوسیالیستی جهانی

  

 مرگ کروپسکایا

 لئون تروتسکی

امري که البته  - پسکایا عالوه بر همسري لنینکرو

در وقف خود براي آرمان، در انرژي و  - تصادفی نبود

پاکیِ منش، شخصیتی برجسته و بی شک زنی باهوش 

ولی شگفت آور نیست که هرچند شانه به شانۀ . بود

لنین باقی ماند، اما تفکر سیاسی اش به تکامل مستقل 

ي او فرصت آن را در موارد بسیار زیاد. دست نیافت

متقاعد سازد و این ] لنین[داشت که خود را به حقانیت 

گونه بود که وي عادت کرد تا به شریک بزرگ و رهبر 

پس از مرگ لنین، زندگی کروپسکایا . خود اعتماد یابد

تو گویی او بهاي . چرخشی شدیداً تراژیک پیدا کرد

شادمانی اي را می پرداخت که جزئی از زندگی او شده 

 .بود

مقارن  -که این هم تصادفی نبود - بیماري و مرگ لنین

کروپسکایا . بود با نقطۀ عطف انقالب و آغاز ترمیدور

غریزة انقالبی او به ضدیت با روح انضباط . سردرگم شد

تالش کرد که با باند استالینیستی مقابله . او برخاست

خود را براي بازه اي کوتاه در  1926کند، و در سال 

انداز انشعاب او که از چشم. اپوزیسیون یافتصفوف 

درحالی که اعتماد به . وحشت کرده بود، کنار کشید

نفس خود را باخته بود، بردباري خود را تماماً از دست 

داد، و باند حاکم هرچه در توان داشت به کار برد تا او را 

در ظاهر امر، با احترام یا اندازه اي . اخالقاً خُرد کند

اما در دستگاه حاکمیت، به . و رفتار می شودعزت با ا

طور سیستماتیک بی اعتبار، بدنام و مشمول هتک آبرو 

می شد، در همان حال که مضحک ترین و زمخت ترین 

» سازمان جوانان کمونیست«شایعات در درون صفوف 

 .علیه او گسترش می یافت



 

١٢٧ 
استالین همیشه در ترس از اعتراضی از سوي او زندگی 

او تاریخ . کروپسکایا بیش از حد می دانست. می کرد

او جایگاهی را که استالین در این . حزب را می دانست

نگاري تمام تاریخ. تاریخ اشغال کرده بود، می دانست

جدیدي که به استالین جایگاهی درکنار لنین می 

بخشید، براي او چیزي غیر از انزجار و دشنام نمی 

ایا وحشت داشت، استالین از کروپسک. توانست باشد

حلقۀ . درست همان طور که از گورکی می هراسید

کروپسکایا را محاصره کرده بود؛ » .او. پ. گ«آهنین 

اش یک به یک ناپدید می شدند؛ آنانی که دوستان قدیم

در مردن تعلل کردند، یا آشکارا یا پنهان به قتل 

. هر قدمی که برمی داشت، نظارت می شد. رسیدند

پایان، غیرقابل تحمل ا پس از مذاکرات بیمقاالت او تنه

و تحقیرآمیز میان سانسورچی و نویسنده، در مطبوعات 

او مجبور می شد که به حک و اصالح . منتشر می گشت

در نوشته هایش تن در دهد؛ یا استالین را مورد تمجید 

روشن . اعادة حیثیت کند» .او. پ. گ«قرار دهد یا از 

الحاقات زننده اي از این است که تعداد بسیاري از 

دست، بر خالف میل کروپسکایا، و حتی بدون اطالع او، 

برگشته چه راه چاره اي براي این زن بخت. اضافه شدند

و له شده وجود داشت؟ او درحالی که تماماً منزوي شده 

بود، سنگی پروزن بر قلبش سنگینی می کرد، درحالی 

به سر می که نمی دانست چه کند و در رنج بیماري 

 .فرساي خود را به دوش کشیدبرد، زندگی طاقت

ظاهراً استالین عالقۀ خود را به نمایش دادگاه هاي 

مهیجی که پیش از این او را به عنوان کثیف ترین، 

جنایتکارترین و منفورترین شخصیت در تاریخ پیش 

روي تمامی جهان به خوبی افشار کرده است، از دست 

هیچ روي دور از ذهن نیست که با این وجود به . داده

نوعی دادگاه جدید تشکیل شود، و در آن متهمان 

توضیح دهند که چگونه پزشکان کرملین تحت رهبري 

یاگودا و بریا اقداماتی را براي تسریع مرگ کروپسکایا 

 .انجام داده اند

ولی با یا بدون کمک پزشکان، رژیمی که استالین براي 

 .زندگی او را کوتاه کردتردید او خلق کرده بود، بی

هیچ چیز تا این اندازه نمی تواند دور از ذهن ما باشد که 

نوفا را به دلیل عدم قاطعیت کافی نادژدا کونستانتی

اذهان . براي گسست آشکار از بوروکراسی مقصر بدانیم

سیاسی، با وجودي که به مراتب مستقل تر از ذهن او 

د که با تاریخ بودند، دستخوش نوسان شدند؛ تالش کردن

 .و نابود شدند -قایم باشک بازي کنند

کروپسکایا تا باالترین حد از یک حس مسئولیت 

. او شخصاً به اندازة کافی شهامت داشت. برخوردار بود

با غمی ژرف، ما با . آن چه نداشت، شهامت ذهنی بود

نقص و یکی از شریک متعهد لنین، این انقالبی بی

اریخ انقالبی، بدرود می تراژیک ترین شخصیت هاي ت

 .گوییم

 1939مارس  4

 ت. ل
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١٢٨ 
  ز حاضر شومچرا پذیرفتم در کمیتۀ دای

  لئون تروتسکی

  *رضا اسپیلی: ترجمه

نوشته شد و  1939مارس  11مقالۀ زیر در 

در  1939دسامبر  30نخستین بار در شمارة 

کمیتۀ . به چاپ رسید سوشالیست اپیل

 دایز، کمیتۀ داخلی فعالیت هاي ضد

امریکایی به رهبري دمکرات تگزاسی، مارتین 

  .دایز بود؛ سلف کمیتۀ مک کارتی

***  

چرا پذیرفتم در کمیتۀ دایز حاضر شوم؟ طبیعتاً نه به 

خاطر کمک به درك اهداف سیاسی آقاي دایز، به ویژه 

. افراطی» حزب«گذراندن قوانین فدرال علیه این یا آن 

به عنوان دشمن سازش ناپذیر فاشیسم و نه فقط 

فاشیسم، بلکه کمینترن کنونی، قاطعانه مخالف توقیف 

  .هستمهر یک از این دو 

غیرقانونی کردن گروه هاي فاشیستی، ناگزیر ویژگی 

چون واپس گرا هستند، می توانند به : موهوم دارد

راحتی رنگ عوض کنند و خود را با هرگونه شکل 

سازمانی، سازگار؛ چرا که بخش هاي متنفذ طبقۀ حاکم 

و دستگاه دولتی با آن ها همدلی می کنند و این 

ران هاي سیاسی افزایش همدلی ها ناچار در زمان بح

  .می یابد

در مورد کمینترن، توقیف تنها به این سازمان کامالً 

مشکل موقعیت . منحرف و سازش پذیر کمک می کند

کمینترن، نتیجۀ تناقض آشتی ناپذیر میان جنبش بین 

. المللی کارگران و منافع جرگۀ حاکم کرملین است

ش، کمینترن پس از اتمام نوسان ها و فریبکاري های

توقیف . آشکارا وارد دورة طوالنیِ تالشی شده است

حزب کمونیست، فوري اعتبار این حزب را در چشم 

کارگران به عنوان مبارز آزارندة طبقۀ حاکم بازسازي 

  .می کند

در رژیم . اما مشکل به همین جا ختم نمی شود

بورژوازي، هرگونه توقیف حقوق سیاسی و آزادي، در 

رفته ترین کارگر به ویژه پیش نهایت ناگزیر بر طبقۀ

مهم نیست در آغاز علیه  - عناصرش تحمیل می شود

. این قانون تاریخ است. چه کسی نشانه رفته باشد

کارگران باید بیاموزند چگونه با داوري خود و نه با 

توصیه هاي پلیس، میان دوستان و دشمنان شان فرق 

  .بگذارند

اما «: نیست بینی ایراد چشم و گوش بسته، مشکلپیش

مگر دولت شوروي که خود شما در آن نقش داشتید، 

تمام احزاب سیاسی به جز بلشویک ها را قدغن اعالم 

کامالً درست است و تا امروز آماده ام مسئولیت » نکرد؟

اما نمی توان قوانین جنگ . این کنش ها را بپذریم

داخلی را با قوانین دوران آرامش، قوانین دیکتاتوري 

  .یا را با قوانین دمکراسی بورژوایی یکی دانستپرولتار

اگر سیاست آبراهام لینکلن را تنها از منظر آزادي هاي 

مدنی در نظر بگیریم، پس این رئیس جمهور بزرگ 

او در توجیه . پذیر به نظر نخواهد رسیدخیلی هم دل

جریان می توانست بگوید مجبور بوده جنگ داخلی را 

جنگ . داري به کار برد براي پالودن دمکراسی برده

این یا آن . داخلی، شرایط بحران حاد اجتماعی است

دیکتانوري به ناگزیر از شرایط جنگ داخلی برخواهد 



 

١٢٩ 
خاست و اساساً به عنوان استثنایی بر قاعده، رژیمی 

  .موقت ظاهر خواهد شد

درست است که دیکتاتوري در شوروي از بین نرفت، 

این امر با این . یافت بلکه برعکس شکل توتالیتر مهیبی

واقعیت توضیح داده می شود که از انقالب، کاست 

ثروتمند جدیدي سر برون آورد که مگر با اقدامات 

دقیقاً . جنگ داخلیِ مخفی قادر به ابقاي رژیم اش نبود

بر سر همین مسأله بود که من با جرگۀ حاکم کرملین 

من شکست خوردم چون که طبقۀ کارگر . مخالف شدم

تیجۀ شرایط داخلی و خارجی، در پاکسازي در ن

اما شک ندارم . بوروکراسی خود، بسیار ضعیف عمل کرد

  .که طبقۀ کارگر باألخره این کار را انجام خواهد داد

اما شرایط در شوروي سوسیالیستی هرچه باشد، طبقۀ 

کارگر که در کشورهاي سرمایه داري احساس برده 

براي  ]فعالیت[آزادي بودن می کند، باید بر سر دفاع از 

حتی دشمنان سازش  - هرگونه گرایش سیاسی

ترین به این دلیل است که کم. بایستد - ناپذیرش

  .همدلی را با اهداف کمیتۀ دایز احساس نمی کنم

  

نبرد با فاشیسم در آلمان و «این ترجمه از کتاب * 

لئون (» مبارزه هاي مدنی با فاشیسم در ایاالت متحده

) 1387(ۀ رضا اسپیلی، نشر دیگر ، ترجم)تروتسکی

  .گرفته شده است

  

http://marxists.org/archive/trotsky/1939/

03/dies.htm  

  باري دیگر دربارة علل شکست در اسپانیا

  لئون تروتسکی

 1939مارس  4

 نوبختآرام : برگردان

***  

  ابداع کنندگان چتر

یک طنزنویس قدیمی فرانسوي یک بار در این باره 

نوشته بود که چگونه یک خرده بورژوا به اختراع چتر 

او که زیر باران در خیابان راه می رفت، به . نائل شد

صرافت افتاد که چه قدر خوب می شد اگر خیابان ها با 

دش آزاد هوا اما این مانع گر... سقف پوشیده می شدند

تازه براي این که عابرین بتوانند آن را حرکت ... می شد

بدهند، به نوعی اهرم در دستشان هم نیاز بود، و الی 

خوب این که چتر ! آه«نهایتاً مخترع ما فریاد زد . آخر

مخترعینِ چتر را این روزها در هر مرحله می . »هست

  !دید» گرایانچپ«توان در بین 

  تازگی ابداع شدهچتر دیگري که به 

که به خاطر ژرفاي » ال پوپوالر«در روزنامۀ مکزیکی 

دانش، صداقت تفکر و خصلت انقالبی سیاست هاي خود 

-گی«شهرتی کم و بیش جهانی به دست آورده است، 

که روي هم رفته براي خوانندگان ما » یرمو وگاس لئون

» جبهۀ خلق«ناآشنا نیست، به دفاع از سیاست هاي 

با کمک چتر جدیدي که به تازگی ابداع شده، اسپانیا 

به زعم او، جنگ در اسپانیا، همان طور که . می شتابد

می بینید، نه جنگ براي سوسیالیسم که در عوض 

http://marxists.org/archive/trotsky/1939/03/dies.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1939/03/dies.htm


 

١٣٠ 
در جنگ علیه فاشیسم، . جنگ علیه فاشیسم است

درگیر شدن در ماجراجویی هایی مانند اشغال کارخانه و 

یسم قادر به تنها دوستان فاش. زمین ها جایز نیست

  .پیشنهاد چنین طرح هایی هستند و غیره و غیره

رویدادهاي تاریخی به روشنی هیچ تأثیري بر روي 

افرادي که در پادشاهی نسخه هاي ارزان قیمت روزنامه 

  .زندگی می کنند، ندارد

آقاي لئون آگاه نیست که همین چتر را منشویک ها و 

 در) حزب کرنسکی(سوسیال رولوسیونرهاي روس 

آن ها هرگز از تکرار این . عملیات خود استفاده کردند

و » دمکراتیک«خسته نشدند که انقالب روسیه، انقالبی 

نه سوسیالیستی بوده، و این که در جنگ با آلمان، که 

جمهوري دمکراتیک جوان را به مخاطره می انداخت، 

هر گونه تالش براي درگیر شدن در چنین ماجراجویی 

لکیت از ابزار تولید، در حکم کمک هایی نظیر سلب ما

و از آن جا که کم اراذل و . است )1(» تسولرنهوهن«به 

اوباش در میان آن ها نبود، این را هم اظهار می داشتند 

که بلشویک ها همۀ این اقدامات مذکور را بنا به دالیلی 

  ...رازآلود انجام دادند

  خصلت طبقاتی انقالب

است یا » فاشیستیضد «این که آیا یک انقالب، 

پرولتري، بورژوایی است یا سوسیالیستی، نه با برچسب 

هاي سیاسی، که با ساختار طبقاتی یک ملت معین 

براي لئون، تغییر و تحوالت جامعه از . تعیین می شود

تقریباً اواسط قرن نوزدهم، بدون توجه سپري شده 

درحالی که این تغییر و تحوالت در کشورهاي . است

ري، بورژوازيِ خرد و میانی را رفته است، آن سرمایه دا

را به پس زمینه هل داده، به پایین کشیده و تنزل داده 

 -از جمله اسپانیا -طبقات اصلی در جامعۀ کنونی. است

خرده بورژوازي قادر . بورژوازي و پرولتاریا هستند

قدرت را نگه  -در هر حال براي دوره اي طوالنی - نیست

باید در دستان بورژوازي باشد یا در  دارد؛ این قدرت یا

در اسپانیا، بورژوازي، از فرط نگرانی . دستان پرولتاریا

براي مالکیت خود، تمام و کمال به اردوگاه فاشیسم 

تنها طبقه اي که قادر است دست به مبارزه اي . رفت

این طبقه به . جدي علیه فاشیسم بزند، پرولتاریا است

تر از تحت ستم، و مهم تنهایی می توانست توده هاي

اما قدرت . همه دهقانان اسپانیا را صف آرایی کند

  .کارگران، تنها می توانست قدرتی سوسیالیستی باشد

  نمونۀ چین و روسیه

اما آقاي لئون اعتراض می کند که هدف فوري، مبارزه 

همۀ نیروهاي ما باید روي این هدف . علیه فاشیسم است

اما ! البته، البته. غیرهفوري متمرکز شود، و غیره و 

استدعا می کنم به ما بگو که چرا در طول مبارزه علیه 

فاشیسم، زمین باید متعلق به زمین داران باشد و 

کارخانه ها متعلق به سرمایه دارانی که همگی در 

اردوگاه فرانکو هستند؟ شاید به این دلیل که دهقانان و 

لغ نشده با«کارگران براي تسخیر زمین و کارخانه ها 

؟ اما آن ها بلوغ خود را با تسخیر زمین ها و »اند

. کارخانه ها بنا به ابتکار عمل شان اثبات کردند

خواه می نامند، تحت مرتجعینی که خود را جمهوري

رهبري استالینیست ها، قادر بودند که این جنبش 

و در واقع به » ضدیت با فاشیسم«نیرومند را زیر عنوان 

  .وا درهم بشکنندنفع مالکین بورژ



 

١٣١ 
در حال حاضر چین . اجازه دهید مثال دیگري بزنم

درگیر جنگ علیه ژاپن است، جنگی عادالنه و تدافعی 

حکومت چیانگ کاي . گرانگران و ستمدر برابر چپاول

شک، به کمک حکومت استالین، با بهانه کردن این 

جنگ، کل مبارزة انقالبی و مهم تر از همه مبارزة 

استثمارگران و . ي زمین را خرد کرده استدهقانان برا

اکنون زمان حلّ مسألۀ «: استالینیست ها می گویند

اکنون مسألۀ مبارزة مشترك علیه میکادو . ارضی نیست
این واضح است که اگر دهقانان چین . »در میان است )2(

مشخصاً در حال حاضر مالک زمین بودند، با چنگ و 

ست هاي ژاپن دفاع می دندان از آن در برابر امپریالی

ما باید باري دیگر به یاد آوریم که اگر انقالب . کردند

اکتبر قادر به پیروزي در جنگی سه ساله در برابر 

شمار از جمله نیروهاي تجسسی قدرترین دشمنانی بی

قدرت هاي امپریالیستی شد، تنها به این خاطر بود که 

ن شد این پیروزي بیش از هر چیز با این واقعیت تضمی

که در طول جنگ، دهقانان مالک زمین شده و کارگران، 

این فقط ترکیبِ . کارخانجات را در دست گرفته بودند

سرنگونی سوسیالیستی با جنگ داخلی بود که انقالب 

  .روسیه را تسخیرناپذیر ساخت

آقایانی نظیر لئون، خصلت انقالب را با نامی که لیبرال 

ن می کنند و نه با هاي بورژوا به آن داده اند تعیی

چگونگی تجلی آن در مبارزة طبقاتی عینی و چگونگی 

حتی اگر به طور روشن - درك توده هاي انقالبی از آن

اما ما به انقالب اسپانیا نه از چشمان . قابل فهم نباشد

فرهنگ، که از چشمان کارگران ي لیبرال و بی»آزانیا«

کنیم که  بارسلونا و آستوریاس و دهقانان سویا نگاه می

مشغول نبرد براي کارخانجات، زمین ها و آینده اي بهتر 

هستند و نه به هیچ  وجه براي چتر پارلمانی قدیمی 

  .»جبهۀ خلقی«

  »ضد فاشیسم«انتزاع توخالی از 

خیال و دروغ » ضد فاشیست«و » ضد فاشیسم«مفاهیم 

مارکسیست ها به هر پدیده اي از زاوایۀ طبقاتی . هستند

است » ضد فاشیست«آزانیا تنها تا جایی . شودوارد می 

که فاشیسم مانع روشنفکران بورژوا از پیشبرد وظایف 

آزانیا که با ضرورت . پارلمانی و دیگر وظایف شان شود

انتخاب میان فاشیسم و انقالب پرولتاري رو به رو شده، 

همواره نشان خواهد داد در جبهۀ فاشیست ها قرار می 

طی هفت سال انقالب، این را به  کل سیاست او. گیرد

  .اثبات می رساند

» !علیه فاشیسم، براي دمکراسی«از سوي دیگر، شعار

نمی تواند میلیون ها و ده ها میلیون نفر از توده هاي 

مردم را جذب کند، چرا که طی دورة جنگ هیچ نوع 

. خواهان نبوده و نیستدمکراسی در اردوگاه جمهوري

آزانیا، ما شاهد دیکتاتوري  هم در مورد فرانکو و هم

نظامی، سانسور، بسیج اجباري، گرسنگی، خون و مرگ 

، براي »!براي دمکراسی«شعار انتزاعی . بوده ایم

ژورنالیست هاي لیبرال کفایت می کند و نه براي 

آن ها هیچ چیزي براي . کارگران و دهقانان تحت ستم

 آن ها کل نیروهاي. دفاع ندارند به جر بردگی و فقر

خود را تنها زمانی به سوي خرد کردن فاشیسم هدایت 

خواهند کرد که قادر به تحقق شرایط جدید و بهتري 

در نتیجه، مبارزة پرولتاریا و . براي بقاي خود باشند

فقیرترین دهقانان علیه فاشیسم در مفهوم اجتماعی آن، 

به همین . نه تدافعی بلکه تنها تهاجمی می تواند باشد



 

١٣٢ 
فرهنگان وقتی لئون با پیروي از بیخاطر است که 

تر به ما درس می دهد که مارکسیسم تخیل را »مقتدر«

رد می کند و ایدة انقالب سوسیالیستی در طول جنگ 

علیه فاشیسم تخیلی است، تیر خود را بسیار دورتر از 

بدترین و ارتجاعی ترین در واقع . هدف می زند

علیه گرایی، این ایده است که مبارزه شکل تخیل

فاشیسم، بدون سرنگونی اقتصاد سرمایه داري 

  .ممکن است

  پیروزي ممکن بود

آن چه حقیقتاً حیرت آور به نظر می رسد، جهل و 

آن ها ادبیاتی جهانی که با . نادانی کامل این افراد است

مارکس و انگلس آغاز شده و در آن مفهوم انقالب 

ل دمکراتیک و مکانیسم طبقاتی درونی آن مورد تحلی

واضح است که آن ها . واقع شده، هیچ پیوندي ندارند

هرگز نه اسناد پایه اي چهار کنگرة نخست انترناسیونال 

کمونیست را خوانده اند و نه پژوهش هاي تئوریک 

انترناسیونال چهارم را؛ این اسناد و پژوهش ها حتی به 

یک کودك هم اثبات می کند، توضیح می دهد و او را 

واقعیت می کند که مبارزه علیه  قادر به هضم این

فاشیسم در شرایط کنونی غیرقابل تصور است، مگر به 

  .وسیلۀ روش هاي مبارزة طبقاتی پرولتري براي قدرت

این حضرات تاریخ را به گونه اي تصویر می کنند که 

گویا تاریخ شرایط را با موشکافی براي انقالب 

ی سوسیالیستی آماده می کند، نقش ها را تقسیم م

: کند، و با حروف بزرگ روي طاق پیروزي می نویسد

، پیروزي را »درِ ورودي به انقالب سوسیالیستی«

تضمین می کند و سپس مؤدبانه رهبران محترم را به 

گرفتن مقام هاي وزارت و صدارت و غیره دعوت می 

مسأله تا حدودي متفاوت است؛ یعنی به مراتب . کند

اپورتونیست ها، . ر استپیچیده تر، دشوارتر و خطرناك ت

خرفت هاي مرتجع، و بزدل هاي خرده بورژوا هرگر 

وضعیتی را که سرنگونی سوسیالیستی را در دستور کار 

براي . قرار می دهد، درنظر نگرفته اند و نخواهند گرفت

این کار، باید یک مارکسیست انقالبی، یک بلشویک بود؛ 

رده بورژوازي براي این کار، باید بتوان از افکار عمومی خ

که تنها ترس هاي خودخواهانۀ طبقاتی » تحصیل کرده«

  .سرمایه داري را بازتاب می دهد، منزجر بود

  پرولتاریا به اندازة کافی نیرومند بود

 1937خود پس از خیزش مه  FAIو  CNTرهبران 

اگر مایل بودیم، می توانستیم قدرت را «: اعالم کردند

ی نیروها در جبهۀ ما هر لحظه تسخیر کنیم، چون تمام

و » بودند، اما ما خواهان هیچ نوع دیکتاتوري نبودیم

این که خدمتگزاران آنارشیست بورژوازي . غیره و غیره

چه چیزي می خواستند یا نمی خواستند، در بلند مدت 

با این حال آنان اعتراف کردند . یک موضوع فرعی است

نیرومند  که پرولتاریاي شورشی اسپانیا، به اندازة کافی

اگر یک رهبري انقالبی و . بود که قدرت را تسخیر کند

ها را »آزانیا«نه خائن داشت، سازوبرگ دولتی کل 

تسویه کرده بود، قدرت شوراها را نهادینه می کرد و 

زمین ها را به دهقانان و کارخانجات را به کارگران داده 

و انقالب اسپانیا می توانست به انقالبی  -بود

  .ی و مغلوب ناشدنی تبدیل شودسوسیالیست

اما هیچ حزب انقالبی در اسپانیا نبود، و از آن جا که در 

عوض انبوهی از مرتجعین بودند که خود را سوسیالیست 



 

١٣٣ 
جبهۀ «و آنارشیست تصور می کردند، آن ها با برچسب 

توانستند انقالب سوسیالیستی را خفه و پیروزي » خلقی

  . فرانکو را تضمین کنند

کست با صرفاً اشاره به مداخلۀ نظامی فاشیست توجیه ش

هاي ایتالیایی و نازي هاي آلمان و رفتار خائنانۀ 

. بریتانیا و فرانسه، مضحک است» دمکراسی هاي«

. ارتجاع همواره دخالت خواهد کرد؛ هر زمان که بتواند

. امپریالیستی همواره خیانت خواهد کرد» دمکراسی«

پیروزي پرولتاریا در کل پس البد این به آن معناست که 

اما پیروزي خود فاشیسم در اسپانیا و ! ناممکن است

در . آلمان چه طور؟ در آن جا که مداخله اي نیست

عوض ما در آن جا پرولتاریایی نیرومند و یک حزب 

سوسیالیستی بسیار بزرگ داشتیم، و در مورد آلمان، 

پس چرا در آن جا پیروزي . یک حزب کمونیست بزرگ

شیسم وجود نداشت؟ دقیقاً به این دلیل که احزاب بر فا

اصلی تالش کردند مسأله را در هر دوي این کشور ها به 

تقلیل دهند، درحالی که تنها » علیه فاشیسم«مبارزه 

یک انقالب سوسیالیستی می تواند فاشیسم را شکست 

  .دهد

ترین کوچک. ترین مدرسه بودانقالب اسپانیا، عالی

باط با درس هاي پر بهاي آن جایز نگري در ارتسطحی

مرگ بر شارالتانیسم، لفاظی، جهالت . نیست

ما باید با جدیت ! خودپسندانه و انگلی بودن روشنفکرانه

  .و صداقت مطالعه کنیم و براي آینده آماده شویم

  :توضیحات

دودمانی ) Hohenzollern(تسولرن  خاندان هوهن) 1(

شاهان و امپراتوران اشرافی مربوط به امراي انتخاباتی، 

اصل و منشأ این خاندان . پروس، آلمان و رومانی بودند

میالدي در شهر هشینگن واقع در شوآبن باز  11به قرن 

. این خاندان به دو شاخه تقسیم می شد. می گردد

نخست شاخه شوآبن هاي کاتولیک و دوم شاخه 

شعبه شوآبن تا زمان انقالبات . فرانکنی هاي پروتستان

شعبه . میالدي در هشینگن حکومت کردند 1848

 1415اعضاي این شعبه در : تر بود فرانکنی موفق

نیز به  1523میالدي به حکام براندنبورگ و در 

پس از اتحاد سرزمین . هاي پروس تبدیل شدند دوك

 1701پروس، پادشاهی پروس در - هاي براندنبورگ

ي میالدي به وجود آمد که به دنبال آن، عامل مهمی برا

یگانگی آلمان در قرن نوزدهم و تشکیل امپراتوري آلمان 

سرانجام به دنبال شکست . میالدي گردید 1871در 

 1919آلمان در جنگ جهانی اول و انقالب آلمان در 

تسولرن بر این کشور به  میالدي، حاکمیت خاندان هوهن

. پایان رسید و جمهوري وایمار جاي آن ها را گرفت

میالدي در  1947سولرن تا سال ت باقی خاندان هوهن

 .کشور رومانی به سلطنت خویش ادامه دادند

 امپراتور ژاپن) 2(

http://www.marxists.org/archive/trotsky/

1939/03/spain02.htm 

  

  

  

  

  

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/03/spain02.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/03/spain02.htm


 

١٣٤ 
 وسیهسه بینش از انقالب ر

  1939اوت 

  

  لئون تروتسکی

  آرام نوبخت: برگردان

این اثر که به عنوان ضمیمه اي بر طرح تروتسکی براي 

بیوگرافی لنین به رشتۀ تحریر در آمد و در بیوگرافی 

اندازهاي ناتمام استالین به قلم او نیز گنجانده شد، چشم

انقالب روسیه را از دیدگاه پلخانف، لنین و خود 

تروتسکی خطوط کلی . تروتسکی مقایسه می کند

منشویک ها : مواضع این سه را ترسیم می کند

مناسبات اجتماعی روسیه تنها براي انقالب بورژوایی «(

 1917؛ تئوري لنین تا پیش از )»به بلوغ رسیده است

» دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان«مبنی بر 

،  آن 1917در سال » تزهاي آوریل«که لنین با نوشتن (

خود وي، » انقالب مداوم«؛ و تئوري )ه کناري نهادرا ب

تروتسکی رد . »گناه اصلی تروتسکیسم«به عنوان 

رویکرد استالین نسبت به بحث هاي مطرح شده را 

دنبال می کند و نشان می دهد که چگونه تئوري 

، به واقع یک ارتجاع »سوسیالیسم در یک کشور«

  .بوروکراتیک علیه انقالب اکتبر بود

***  

براي انقالب » تمرین نهایی«، نه فقط به 1905نقالب ا

، که به آزمایشگاهی بدل شد که از دل آن تمامی 1917

بندي هاي اصلی تفکر سیاسی روسیه پدیدار گشت گروه

و همۀ گرایش ها و سایه روشن هاي درون مارکسیسم 

در مرکز مجادالت . ریزي شدروسی، شکل گرفت یا طرح

سألۀ خصلت تاریخی انقالب و اختالفات، طبیعتاً م

این . روسیه و مسیر آتی انکشاف آن جاي می گرفت

بینی ها به خودي خود مستقیماً جنگ بینش ها و پیش

به بیوگرافی استالین، که هیچ نقش مستقلی در آن ایفا 

همان چند مقالۀ معدود تبلیغی . نکرد، مربوط نمی شود

ن جاذبۀ تریکه وي پیرامون این موضوع نوشت، فاقد کم

شمار زیادي از بلشویک هاي اهل قلم ، . تئوریک است

تري، همان ایده ها را، منتها با توانایی به مراتب بیش

شرح و توضیح انتقادي بینش انقالبی . ترویج کردند

بلشویسم می بایست بنا به ماهیت خود وارد یک 

با این حال، تئوري ها سرنوشت . بیوگرافی از لنین بشود

ند، اگر در دورة نخستین انقالب و از آن پس خود را دار

، یعنی زمانی که آموزه هاي انقالبی شکافته و 1923تا 

درك شد، استالین هیچ موضع مستقلی نداشت، پس در 

به بعد وضعیت به سرعت تغییر می  1924آن صورت از 

کند؛ در این جا برهۀ ارتجاع بوروکراتیک و بازنگري 

یلم انقالب، به عقب زده ف. اساسی گذشته آغاز می شود

آموزه هاي کهنه، مشمول ارزیابی هاي جدید . می شود

در نگاه اول، جاي تعجب . یا تفسیرهاي جدید می شود
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، به عنوان سرمنشأ »انقالب مداوم«ندارد که مفهوم 

، در کانون توجه »تروتسکیسم«تمامی خطاهاي فاحش 

حتواي از این پس تا سال ها، نقد این بینش، م. قرار دارد

استالین و  - عذرخواهی لبا کما -»تئوریک«اصلی اثر 

شاید بتوان گفت که کل . شرکاي او را شکل می دهد

استالینیسم، در سطح تئوریک، از درون نقد به تئوري 

فرموله شد، بیرون  1905انقالب مداومی که در سال 

توضیح و تشریح این تئوري تا همین حد، که در . آمد

ي منشویک ها و بلشویک ها قرار تمایز با تئوري ها

دارد، نمی تواند وارد این کتاب نشود، حتی اگر در قالب 

  .یک ضمیمه باشد

  انکشاف مرکب در روسیه

پیش از هر چیز، خصلت انکشاف و توسعۀ روسیه با 

-با این حال عقب. ماندگی آن شناخته می شودعقب

ماندگی تاریخی به معناي بازتولید سادة انکشاف 

. پیشرفته با صرفاٌ یک یا دو قرن تأخیر نیست کشورهاي

و تماماً » مرکب«بلکه این امر یک فرماسیون اجتماعی 

جدید را به وجود می آورد که در آن آخرین 

دستاوردهاي فنی و ساختاري سرمایه داري، در درون 

مناسب بربریت فئودالی یا شبه فئودالی ریشه می دهند، 

لطه درمی آوردند و این مناسبات را دگرگون و تحت س

رابطۀ متقابلِ منحصر به فردي را میان طبقات خلق می 

روسیه دقیقاٌ به دلیل تأخیر تاریخی خود، تنها .  کنند

کشور اروپایی از آب درآمد که در آن مارکسیسم به 

عنوان یک آموزه و سوسیال دمکراسی به عنوان یک 

حزب، حتی پیش از انقالب بورژوا دمکراتیک به تکامل 

این طبیعی است که مشکل . نیرومند دست یافتند

همبستگی میان مبارزه براي دمکراسی و مبارزه براي 

سوسیالیسم مشخصاً در روسیه مشمول ژرف ترین 

  .تحلیل هاي تئوریک شد

به شکل  - اساساً نارودنیک ها- دمکرات هاي ایده آلیست

موهومی از به رسمیت شناختن انقالبِ پیش رو به 

آن ها به این . الب بورژوایی سر باز زدندعنوان یک انق

زدند تا به واسطۀ یک » دمکراتیک«انقالب برچسب 

فرمول سیاسی خنثی، محتواي اجتماعی آن را پنهان 

آن هم نه تنها از دیگران، که همین طور از  -سازند

  . خودشان

گذار مارکسیسم روسی، در مبارزه علیه اما پلخانف، بنیان

یل دهۀ هشتاد قرن اخیر دریافت که نارودنیکیسم، از اوا

روسیه هیچ دلیلی براي انتظار یک مسیر ممتاز انکشاف 

باید از برزخ » بالد کفر«ندارد، بلکه مانند دیگر ملل 

سرمایه داري عبور کند و دقیقاً در امتداد این مسیر به 

تر پرولتاریا در آزادي سیاسی ضروري براي مبارزة بیش

پلخانف نه فقط انقالب . بیابدراستاي سوسیالیسم، دست 

بورژوایی را به عنوان یک وظیفه از انقالب سوسیالیستی 

که به آینده اي نامعلوم موکول کرده بود، جدا نمود؛ 

بلکه براي هر یک از این دو، ترکیب کامالً متفاوتی از 

آزادي سیاسی قرار بود به وسیلۀ . نیروها را ترسیم کرد

وازي لیبرال متحقق شود؛ پس پرولتاریا در اتحاد با بورژ

از چند دهه و در سطح باالتري از انکشاف سرمایه داري، 

پرولتاریا سپس به انقالب سوسیالیستی در مبارزه اي 

  .مستقیم علیه بورژوازي دست می زد

براي روشنفکران روسیه، همیشه به نظر می رسد که «

انقالب ما به عنوان انقالب  نبه رسمیت شناخت

-ه معناي تغییر رنگ دادن، تنزل دادن و بیبورژوایی، ب
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از نظر پرولتاریا، مبارزه براي ... مقدار کردن آن است

آزادي سیاسی و براي جمهوري دمکراتیک در جامعۀ 

بورژوایی، صرفاً یک مرحلۀ ضروري در مبارزه براي 

  .»انقالب سوسیالیستی است

مارکسیست ها مطلقاً معتقد «: نوشت 1905او در سال 

به چه معنا؟ این . لت بورژوایی انقالب هستندبه خص

بدان معناست که آن دسته از دگرگونی هاي دمکراتیک 

که براي روسیه واجب شده اند، خود به خود دال بر 

تضعیف سرمایه داري، تضعیف حاکمیت بورژوایی 

نیستند، بلکه برعکس بستر را براي نخستین بار و به 

یع، براي انکاشف طور واقعی، براي انکشاف وسیع و سر

آن ها . اروپایی و نه آسیاییِ سرمایه داري مهیا می کنند

براي نخستین بار حاکمیت بورژوازي را به مثابۀ یک 

  .»طبقه ممکن خواهند ساخت

ما نمی توانیم از چارچوب بورژوا «او تأکید داشت که 

بلکه می «، »دمکراتیک انقالب روسیه جهش کنیم

  .»رجه اي عظیم بسط دهیمتوانیم این چارچوب را تا د

یعنی ما می توانیم در درون جامعۀ بورژوایی شرایط به 

مراتب مساعدتري را براي مبارزة آتی پرولتاریا ایجاد 

. در این محدوده، لنین از پلخانف پیروي کرد. کنیم

خصلت بورژوایی انقالب، به نقطۀ عزیمت هر دو جناح 

  .سوسیال دمکراسی روس بدل شد

) استالین(است که تحت این شرایط، کُوبا  کامالً طبیعی

در تبلیغات خود فراتر از فرمول هایی عمومی که فصل 

  .مشترك بلشویک ها و منشویک ها بود، نمی رفت

مجلس مؤسسانِ منتخب بر «: نوشت 1905او در ژانویۀ 

اساس حق رأي همگانی برابر، مستقیم و مخفی؛ این 

این ! جنگیمهمان چیزي است که باید اکنون برایش ب

مجلس به ما جمهوري دمکراتیک را خواهد بخشید، که 

ما براي مبارزة خود در راستاي سوسیالیسم فوراً به آن 

  »نیاز داریم

جمهوري بورژوایی، به عنوان قلمروي براي مبارزة 

طبقاتی طوالنی در راستاي هدف سوسیالیسم؛ چنین 

  .است چشم انداز

شمار در بی، یعنی پس از مباحثات 1907در سال 

مطبوعات پترزبورگ و خارج از کشور و پس از یک 

بینی هاي تئوریک در  بوتۀ آزمون جدي از پیش

  :تجربیات نخستین انقالب، استالین نوشت

این که انقالب ما بورژوایی است، باید با نابودي نظام «

فئودالی و نه نظام سرمایه داري به فرجام برسد، این که 

اتیک می تواند به کمال برسد، به تنها با جمهوري دمکر

نظر می رسد همه و همه در حزب ما مورد توافق 

  .»است

استالین به جاي این که بگوید انقالب با چه چیزي آغاز 

می شود، گفت که به چه چیزي ختم می شود؛ او از 

فقط «پیش و کامالً به صراحت انقالب را محدود به 

هاي او  جستجو در نوشته. کرد» جمهوري بورژوایی

براي حتی یک نشانه از هرگونه چشم انداز انقالب 

سوسیالیستی در پیوند با براندازي دمکراتیک، عبث 

تا  1917حتی  از آغاز انقالب فوریه در سال . خواهد بود

چنان رسیدن لنین به پترزبورگ، این موضع استالین هم

  .به قوت خود باقی ماند
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  دیدگاه منشویکی

د و رهبران منشویسم به طور اعم، براي پلخانف، آکسلرو

توصیف جامعه شناسانۀ خصلت انقالب به عنوان یک 

انقالب بورژوایی، از لحاظ سیاسی ارزشمند بود، چرا که 

بیش از هرچیز از پیش مانع تحریک بورژوازي با شبح 

بورژوازي به اردوگاه ارتجاع » رم دادن«سوسیالیسم، و 

لرود، در کنگرة تاکتیسین ارشد منشویسم، آکس. می شد

مناسبات اجتماعی روسیه تنها براي «وحدت گفت که 

ه با هجادر مو«و » انقالب بورژوایی نُضج یافته است

محرومیت همگانی از حقوق سیاسی در کشور ما، حتی 

نمی تواند صحبتی از نبرد مستقیم میان پرولتاریا و 

دیگر طبقات اجتماعی براي قدرت سیاسی وجود داشته 

رولتاریا درحال مبارزه براي شرایط انکشاف پ... باشد

شرایط عینی تاریخی، همکاري ناگزیر با . بورژوایی است

را در مبارزه علیه دشمن مشترك به سرنوشت  وازيبورژ

محتواي انقالب روسیه . »پرولتاریاي ما تبدیل می کند

از این رو از پیش به دگرگونی هایی محدود می شد که 

  .بورژوازي لیبرال سازگار است با منافع و دیدگاه هاي

دقیقاً در این نقطه است که مخالفت بنیادي میان دو 

بلشویسم مطلقاً از پذیرش این که . جناح آغاز می شود

بورژوازي روسیه قادر به رهبري انقالب خود تا به آخر 

لنین با نیرو و انسجام بیکران و .  است، امتناع می کرد

لۀ ارضی را به عنوان عظیم تري نسبت به پلخانف، مسأ

مشکل مرکزي براندازي دمکراتیک در روسیه مطرح 

معماي انقالب روسیه، مسألۀ ارضی «: او تکرار کرد. کرد

... فرجام شکست یا پیروزي انقالب باید . است) زمین(

بر محاسبۀ وضعیت توده ها در مبارزه براي زمین متکی 

وان یک لنین همراه با پلخانف، دهقانان را به عن. »شود

طبقۀ خرده بورژوا می نگریست؛ و برنامۀ ارضی دهقانان 

او در کنگرة . را به عنوان برنامۀ پیشرفت بورژوازي

سازي، یک ابزار بورژوایی ملی«وحدت پافشاري کرد که 

است که به انکشاف سرمایه داري انگیزه خواهد داد؛ 

مبارزة طبقاتی را تشدید خواهد کرد؛ جنبش ارضی را 

کند؛ موجب سرریز سرمایه به بخش  تقویت می

با . »کشاورزي می شود، قیمت غالت را پایین می آورد

وجود خصلت بی تردید بورژواییِ انقالب ارضی، 

بورژوازي روسیه با سلب مالکیت از امالك خصوصی 

چنان خصومت می ورزد و درست به همین دلیل به هم

ی سوي مصالحه با سلطنت مطلقه بر مبناي قانون اساس

در برابر ایدة پلخانف . با الگوي پروس حرکت می کند

مبنی بر اتحاد میان پرولتاریا و بورژوازي لیبرال، لنین 

او اعالم . ایدة اتحاد میان پرولتاریا و دهقانان را قرار داد

کرد که وظیفۀ همکاري انقالبی این دو طبقه، استقرار 

-اك، به عنوان تنها ابزار پ»دیکتاتوري دمکراتیک«یک 

سازي رادیکال روسیه از زباله هاي فئودالی، ایجاد 

کردن مسیر براي انکشاف  سیستم آزاد کشاورزان و پاك

  .سرمایه داري با الگوي امریکایی و نه پروسی است

تنها با یک «او نوشت که پیروزي انقالب، می تواند 

چرا که انجام دگرگونی «به کمال برسد، » دیکتاتوري

و دهقانان فوراً نیاز دارند، مقاومت  هایی که پرولتاریا

مستأصل زمین داران، بورژوازي بزرگ و تزاریسم را 

بدون دیکتاتوري، درهم شکستن . دربرخواهد داشت

مقاومت و دفع کردن تالش هاي ضد انقالبی، ناممکن 

اما این البته نه یک دیکتاتوري . خواهد بود

. بودسوسیالیستی، که یک دیکتاتوري دمکراتیک خواهد 

) بدون یک سلسله مراحل گذار تحوالت انقالبی(و این 
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بنیان هاي سرمایه داري را دست ناخورده باقی خواهد 

گذاشت؛ در بهترین حالت قادر به تحقق بازتقسیم 

رادیکال امالك به نفع دهقانان، معرفی دمکراتیسم 

منسجم و کامل تا زمان شکل گیري جمهوري، ریشه 

و فئودالی نه فقط از  کن کردن خصوصیات آسیایی

زندگی روزمرة روستا که همین طور از کارخانه، آغاز 

یک بهبود جدي در شرایط کارگران و افزایش 

استانداردهاي زندگی و نهایتاً گسترش شعله هاي 

  .»انقالب به اروپا خواهد بود

  پذیري موضع لنینآسیب

بینش لنین، تاجایی که نه از اصالحات قانون اساسی، 

سرنگونی ارضی به عنوان وظیفۀ محوري انقالب  بلکه از

گرایانه از نیروهاي حرکت می کرد و تنها ترکیب واقع

اجتماعی را براي پیشبرد آن انتخاب می نمود، معرّف 

با این حال حلقۀ ضعیف . یک گام عظیم به جلو بود

دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و «برداشت لنین، ایدة 

لنین . قضی درونی قرار داشتبود که در تنا» دهقانان

» دیکتاتوري«خود زمانی بر محدودیت بنیادي این 

مقصود . خواند بورژواییصحه گذاشت که آن را صراحتاً 

او این بود که پرولتاریا به خاطر حفظ اتحاد خود با 

دهقانان، در انقالب پیش رو مجبور خواهد بود از طرح 

ما این به ا. مستقیم وظایف سوسیالیستی صرف نظر کند

معناي چشم پوشی پرولتاریا از دیکتاتوري خود می 

در نتیجه جان کالم موضوع، دیکتاتوري دهقانان را .بود

در . دربرمی گرفت، حتی اگر با مشارکت کارگران باشد

به عنوان . موارد مشخص لنین درست همین را گفت

مثال، در کنفرانس استکهلم، لنین  در رد نظر پلخانف 

: ي تسخیر قدرت موضع گرفت، گفت»توپیاا«که علیه 

چه . چه برنامه اي درحال بحث است؟ برنامۀ ارضی«

کسی قرار است تحت این برنامه قدرت را بگیرد؟ 

آیا لنین دارد قدرت پرولتري را با این . دهقانان انقالبی

لنین : او به خودش می گوید. دهقانان خلط می کند؟ نه

و قدرت بورژوا بین قدرت سوسیالیستی پرولتاریا 

او با تعجب . »دمکراتیک دهقانان به دقت فرق می گذارد

اما چه طور یک انقالب دهقانی «: دوباره می گوید

پیروزمند بدون تسخیر قدرت به دست دهقانان انقالبی 

در این فرمول جدلی، لنین با شفافیت » ممکن است؟

  .پذیري موضع خود را آشکار می کندخاص، آسیب

طح کشوري پهناور پراکنده شده اند که دهقانان بر س

دهقانان خود . نقاط کلیدي اتصال آن ها، شهرها هستند

عاجز از حتی فرموله کردن منافعشان هستند، تا جایی 

که در هر ناحیه، این منافع به شکل هاي مختلف ظاهر 

پیوند اقتصادي میان ایاالت، به وسیلۀ بازار . می شوند

ما هم بازار و هم راه آهن، در ایجاد می شود و راه آهن؛ ا

دهقانان در جستجوي رهایی خود . دست شهرها هستند

از محدودیت هاي روستا و تعمیم منافع خود، ناگزیر به 

نهایتاً، . وابستگی سیاسی  به شهر کشیده می شوند

دهقانان در مناسبت اجتماعی خود هم ناهمگون 

قشر کوالك طبیعتاً در جستجوي آن است که : هستند

این مناسبات را به سوي اتحاد با بورژوازي شهري 

حرکت دهد، درحالی که قشر دیگر روستا، به جانب 

تحت چنین شرایطی، دهقانان . کارگران شهري می آید

به معناي واقعی کلمه، کامالً ناتوان از تسخیر قدرت 

  .هستند

در چین باستان، انقالب ها، دهقانان را به قدرت 

قیق تر باید گفت رهبران نظامی رساندند، یا به طور د
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این امر هر . خیزش هاي دهقانی را در قدرت قرار دادند

بار به بازتقسیم زمین و استقرار یک سلطنت جدید 

می انجامید، که از این جا به بعد، با انباشت » دهقانی«

جدید رِبا و مجدداً خیزشی جدید، تاریخ دوباره از ابتدا 

خصلت دهقانی محض  مادام که انقالب. آغاز می شد

خود را حفظ کند، جامعه قادر نیست از این حلقۀ ناامید 

این، مبناي تاریخ آسیاي باستان، از . و شوم بیرون بیاید

در اروپا از اواخر قرون . جمله تاریخ روسیۀ آسیایی است

وسطی، هر خیزش پیرومند دهقانی ، نه یک حکومت 

. رساندگرا را به قدرت دهقانی که یک حزب شهري چپ

تر، یک خیزش دهقانی به نسبت میزان به بیان دقیق

موفقیت آن در تقویت موضع بخش انقالبی جمیعت 

در روسیۀ بورژوایی قرن بیستم، . شهري، پیروزمند بود

حتی صحبت از تسخیر قدرت به دست دهقانان انقالبی 

  .هم نمی توانست وجود داشته باشد

  رویکرد نسبت به لیبرالیسم

ت به بورژوازي لیبرال، همان طور که گفته رویکرد نسب

شد، معیار و سنگ محک تمایزات میان انقالبیون و 

.  اپورتونیست ها در صفوف سوسیال دمکرات ها بود

انقالب روسیه تا چه حد می توانست پیش رود؟ 

حکومت موقت انقالبی آتی چه خصلتی خواهد داشت؟ 

چه  چه وظایفی پیش روي آن قرار خواهد گرفت؟ و به

ترتیبی؟ این پرسش ها با تمام اهمیت خود، تنها بر 

مبناي خصلت بنیادي سیاست پرولتاریا می توانست به 

درستی مطرح شود، و خصلت این سیاست در عوض 

بیش از هر چیز با رویکرد نسبت به بورژوازي لیبرال 

پلخانف آشکارا و با سماجت چشم خود . تعیین می شد

اریخ سیاسی قرن نوزدهم می را به روي فرجام بنیادي ت

هر زمان که پرولتاریا به عنوان یک نیروي مستقل : بست

جلو می آید، بورژوازي به سوي اردوگاه ضد انقالب 

ة توده اي متهورانه تر مبارزهرچه . تغییر جهت می دهد

هیچ . تر استباشد، انحطاط ارتجاعی لیبرالیسم سریع

یرات قانون کسی تاکنون ابزاري براي فلج ساختن تأث

  .مبارزة طبقاتی اختراع نکرده است

ما «: پلخانف طی سال هاي نخستین انقالب، تکرار کرد

باید حمایت احزاب غیرپرولتري را گرامی بداریم و آن ها 

. »را با اقدامات نسنجیده از سوي خود دفع نکنیم

فیلسوف مارکسیسم، با موعظه هاي خسته کننده و 

دینامیسم زندة جامعه  یکنواخت خود نشان می دادکه

می تواند » نسنجیدگی«. یافتنی نیستبراي او دست

طبقات و احزاب . یک فرد روشنفکر حساس را دفع کند

به واسطۀ منافع اجتماعی مورد حمله قرار می گیرند یا 

با قطعیت «: لنین به پلخانف پاسخ داد. دفع می شوند

ا داران میلیون همی توان گفت که لیبرال ها و زمین

به شما خواهند بخشید، و نه فراخوانی  "اقدام نسنجیده"

اقشار باالي . دارانو نه فقط زمین. »براي مصادرة زمین

تر با بورژوازي بر مبناي یگانگی منافع مالکیت، و کم

اقشار . داران دارندنظام بانک ها، پیوند تنگاتنگی با زمین

و باالي خرده بورژوازي و روشنفکران به لحاظ مادي 

آن  - اخالقی به مالکین بزرگ و متوسط وابسته هستند

در این . ها همگی از جنبش توده اي مستقل در هراسند

میان، به منظور سرنگونی تزاریسم، ضروري بود که ده 

دیدگان را به یک یورش ها و ده ها میلیون نفر از ستم

انقالبی قهرمانانه، از خود گذشته و نامحدودتهییج کرد 

توده ها . ي را به حالت تعویق درنمی آوردکه هیچ چیز

تنها زیر پرچم منافع خود و در نتیجه با روح تخاصم 



 

١٤٠ 
-آشتی ناپذیر نسبت به طبقات استثمارگري که با زمین

نیروي «. داران آغاز می شود، طغیان خواهند کرد

بورژوازي در اپوزیسیون از کارگران و دهقانان » دافعۀ

ماندگار خود انقالب بود و انقالبی، به همین سبب قانون 

مورد » سنجیده«نمی توانست با دیپلماسی یا اقدام 

  .اجتناب قرار گیرد

پس از درهم شکستن قیام دسامبر، لیبرال ها که توجه 

سیاسی عموم را به لطف دوماي زودگذر به دست آورده 

بودند، با تمام توان خود سعی کردند خودشان را در 

نند و نقش ضد انقالبی نه برابر سلطنت مطلقه توجیه ک

زمانی که خطر،  - 1905چندان فعال خود را در پاییز 

 -را تهدید می کرد» فرهنگ«مقدس ترین ستون هاي 

رهبر لیبرال ها، میلیوکوف، که . رفع و رجوع کنند

مذاکرات پشت پرده را با کاخ زمستانی پیش برد، کامالً 

ل به درستی در مطبوعات نشان داد که در پایان سا

، کادت ها حتی نمی توانستند در مقابل توده ها 1905

کسانی که اآلن از حزب «: او نوشت. خود را نشان بدهند

گله می کنند، به این خاطر که حزب در آن ) کادت(

مقطع نیامد با سازماندهی نشست ها، علیه توهمات 

حال و هواي آن ... انقالبی تروتسکیسم اعتراض کند

عمومی دمکراتیک در نشست ها  زمان را میان تجمعات

درك این رهبر . »متوجه نمی شوند یا به یاد ندارد

، سیاست مستقل »توهمات تروتسکیسم«لیبرال از 

پرولتاریا بود که همدردي پایین ترین الیه هاي درون 

دیدگان را به شهرها، سربازان، دهقانان و تمامی ستم

ت جمعی«سوي شوراها جلب می کرد و به همین خاطر، 

تکامل منشویک ها به . را می راند» تحصیل کرده

آن ها مجبور بودند . موازات همین ها آشکار می شد

تر در برابر لیبرال ها تر و بیشخود را هر چه بیش

در  1905توجیه کنند، چرا که آن ها پس از اکتبر 

توضیحات مارتوف، . بلوکی با تروتسکی ظاهر شده بودند

شویک ها، به این جا رسید که چی بااستعداد منتبلیغات

توده ها، ضرروي » توهامات انقالبی«اعطاي امتیاز به 

  .بود

  نقش استالین در این جدال

بندي هاي سیاسی درست بر همان در تفلیس نیز گروه

ژوردانیا، . مبناي اصولی شکل گرفت که در پترزبورگ

براي خرد کردن «رهبر منشویک هاي قفقاز، نوشت که 

فتح کردن و پیش بردن قانون اساسی، این  ارتجاع، براي

به وحدت آگاهانه و تالش در جهت یک هدف واحد از 

سوي نیروهاي پرولتاریا و بورژوازي بستگی خواهد 

درست است که دهقانان به جنبش کشیده ... داشت

خواهند شد، یک خصلت اساسی به آن می بخشند، اما 

ا خواهند نقش تعیین کننده را با این حال دو طبقه ایف

کرد، درحالی که جنبش دهقانی در حکم آب براي 

لنین ترس ژوردانیا را از این . »آسیاب آن ها خواهد بود

ناپذیر نسبت به بورژوازي، کارگران را که سیاست آشتی

. محکوم به درماندگی خواهد کرد، به تمسخر گرفت

مسألۀ انزواي احتمالی پرولتاریا در سرنگونی «ژوردانیا 

دهقانان رافراموش می ... ک را بحث می کند و دمکراتی

از همۀ متحدین ممکن پرولتاریا، او لیبرال هاي ! کند

او دهقانان را . ۀ آن هاستتدار را می شناسد و شیفزمین

استدالل هاي لنین » !و این در قفقاز است. نمی شناسد

هرچند در جوهرة خود صحیح بود، ولی مشکل را در 

ژوردانیا دهقانان را . ده می کردیک مورد بیش از حد سا

نمی کرد و آن طور که از اشارة خود لنین » فراموش«
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می توان دریافت، نمی توانسته احتماالً دهقانان را در 

، چرا که در این جا دهقانان به باشدقفقاز فراموش کرده 

شکلی توفان آسا طی مقطعی زیر پرچم منشویک ها 

ن حال در دهقانان یک ژوردانیا با ای. درحال قیام بودند

متحد چندان سیاسی نمی دید که بورژوازي بتواند و 

چون یک دژکوب تاریخی در اتحاد با پرولتاریا باید هم

او اعتقاد نداشت که دهقانان می توانند . استفاده کند

تبدیل به نیروهایی هدایت کننده یا حتی مستقل در 

؛ اما او انقالب شوند و در این مورد اشتباه هم نمی کرد

اعتقاد هم نداشت که پرولتاریا قادر به هدایت قیام 

و این خطاي مهلک او  - دهقانی به سوي پیروزي است

ایدة منشویکی اتحاد پرولتاریا با بورژوازي به معناي . بود

گرایی تخیل. انقیاد کارگران و دهقانان به لیبرال ها بود

که  ارتجاعی این برنامه، با این واقعیت تعیین می شد

رفتۀ طبقات، بورژوازي را از پیش به تجزیۀ بسیار پیش

در این مسألۀ . عنوان یک فاکتور انقالبی فلج می ساخت

دنبال کردن : بنیادي، حق تماماً به جانب بلشویسم بود

اتحاد با بورژوازي لیبرال، ناگزیر سوسیال دمکراسی را 

. در برابر جنبش انقالبی کارگران و دهقانان قرار می داد

، منشویک ها هنوز فاقد شجاعت الزم 1905در سال 

براي گرفتن تمام نتایج ضروري از تئوري انقالب 

، آن ها ایده هاي 1917در سال . خود بودند» بورژوایی«

خود را به فرجام و نتیجۀ منطقی آن رساندند و در این 

  .راه همۀ سعی خود را هم کردند

ا، استالین طی در مورد مسألۀ رویکرد نسبت به لیبرال ه

باید . سال هاي نخستین انقالب، در جانب لنین ایستاد

گفت که طی این دوره، حتی اکثریت منشویک هاي رده 

پایین هم در موضوعات مربوط به بورژوازي معترض، به 

جویانه رویکرد ستیزه. لنین نزدیک تر بودند تا به پلخانف

ري نسبت به لیبرال ها، سنت ادبی رادیکالیسم روشنفک

با این حال جستجو براي یافتن سهم مستقل کُوبا . بود

در این مسأله، در تحلیل مناسبات اجتماعی  )استالین(

قفقاز، استدالل هاي جدید یا حتی یک فرمول بندي 

رهبر . جدید از استدالل هاي قدیم، بیهوده خواهد بود

منشویک هاي قفقاز، ژوردانیا، نسبت به پلخانف به 

کُوبا . بود تا استالین نسبت به لنینمراتب مستقل تر 

آقایان لیبرال ها بیهوده دنبال «: ژانویه نوشت 9پس از 

این هستند که تخت سلطنت متزلزل تزار را نجات 

  »!دهند، بیهوده به سوي تزار دست کمک دراز می کنند

توده هاي به پا خاستۀ مردم، درحال تدارك براي «

بله، آقایان؛ تالش  ...انقالب هستند و نه سازش با تزار

انقالب روسیه، اجتناب ناپذیر . هاي شما بیهوده است

! است؛ همان قدر اجتناب ناپذیر است که طلوع خورشید

آیا می توانید طلوع خورشید را متوقف کنید؟ مسأله این 

دو . کُوبا بیش از این پیش نرفت. و غیره و غیره» !است

ریباً به شکل سال و نیم بعد، با تکرار بحث هاي لنین تق

. بورژوازي لیبرال روسیه ضد انقالبی است«: ادبی، نوشت

تر، رهبر نمی تواند نیروي محرکه، و حتی بسیار کم

دشمن قسم خوردة انقالب است و باید . انقالب باشد

با این . »مبارزه اي سرسختانه علیه آن دامن زده شود

ی حال، دقیقاً در همین مسألۀ بنیادي بود که استالین م

رفت تا طی ده سال آتی یک دگردیسی کامل داشته 

باشد، و به عنوان حامی یک بلوك با منشویک ها و از 

این رو به عنوان قهرمان اتحاد با منشویک ها در یک 

تنها . رو به رو شود 1917حزب واحد، با انقالب فوریۀ 

لنین بود که پس از بازگشت از خارج، به سرعت به 
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که او تمسخرِ مارکسیسم می سیاست مستقل استالین 

  .خواند، پایان داد

  دربارة نقش دهقانان

نارودنیک ها، در درون کارگران و دهقانان صرفاً 

را می دیدند که » استثمارشدگانی«و » زحمتکشان«

. سان به مارکسیسم عالقه مندندهمگی به یک

مارکسیست ها، دهقانان را به مثابۀ خرده بورژواهایی 

که تنها تاجایی می توانند به درنظر می گرفتند 

د که به لحاظ مادي یا معنوي، نسوسیالیست تبدیل شو

گرایی نارودنیک ها با احساسات. دیگر دهقان نباشند

چون بندي جامعه شناسانه را همخاص خود، این خصلت

در . یک تهمت اخالقی به دهقانان درك می کردند

راستاي همین خط، جنگی اساسی به مدت دو نسل 

براي درك . ان گرایش هاي انقالبی روسیه رخ دادمی

مجادالت آتی میان استالینیسم و تروتسکیسم، ضروري 

است که باري دیگر مطابق با کل سنت مارکسیسم 

تأکید کنیم که لنین هرگز براي لحظه اي دهقانان را 

برعکس، او . متحد سوسیالیست پرولتاریا محسوب نکرد

ی در روسیه را دقیقاً از  ناممکن بودن انقالب سوسیالیست

این ایده  در . نفوذ عظیم دهقانان نتیجه می گرفت

تمامی مقاالت او که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 

  .مسألۀ ارضی می پردازد، مشهود است

ما از جنبش دهقانی «: نوشت 1915لنین در سپتامبر 

تا جایی پشتیبانی می کنیم که یک جنبش انقالبی 

براي مبارزه ) اکنون و بالفاصله(ما   .دمکراتیک است

همراه با آن آماده ایم، اما تا جایی که این جنبش به 

. »جنبشی ارتجاعی و ضد پرولتري تبدیل نشده باشد

کل جان کالم مارکسیسم در همین وظیفۀ دوگانه نهفته 

لنین متحد سوسیالیستی را در پرولتاریاي غرب و . است

روستاهاي روسیه می بخشاً در عناصر شبه پرولتري 

لنین . دید، و نه هرگز در دهقانان به معناي دقیق کلمه

ما از ابتدا تا به آخر، «: با پافشاري خاص خود تکرار کرد

با هر وسیله اي، تا سر حد مصادره، از دهقانان به طور 

و نه (داران حمایت می کنیم و بعدها اعم در برابر زمین

ز پرولتاریا در برابر ا) حتی بعدها، بلکه در آن واحد

  .»دهقانان به طور اعم حمایت می کنیم

- دهقانان در انقالب بورژوا«: نوشت 1906او در مارس 

دمکراتیک پیروزي خواهند یافت و بدین سان، روحیۀ 

تمام  و انقالبی خود را به عنوان دهقانان کامالً فرسوده

دمکراتیک - پرولتاریا در انقالب بورژوا. کرد ندخواه

ي خواهد یافت، و بدین ترتیب تنها به طور واقعی پیروز

روحیۀ انقالبی سوسیالیستی حقیقی خود را آشکار 

او در ماه مه همان سال، تکرار کرد که . »خواهد کرد

این . جنبش دهقانان، جنبش یک طبقۀ متفاوت است«

مبارزه اي نه علیه بنیان هاي سرمایه داري، که براي 

رد این دیدگاه را . »سم استتسویۀ تمامی بقایاي فئودالی

می توان در یک مقاله تا مقالۀ بعدي، از یک جلد تا جلد 

زبان و مثال ها تغییر . دیگر نوشته هاي لنین پی گرفت

. می کند، اما تفکر اصلی به همان شکل باقی می ماند

اگر لنین در دهقانان . نمی توانست طور دیگري باشد

ترین دلیلی چکمتحد سوسیالیستی را یافته بود، کو

انقالب و محدود کردن  بورژواییبراي اصرار بر خصلت 

به وظایف دمکراتیک » دیکتاتوري پرولتاریا و دهقانان«

در آن موارد که لنین نویسندة این . محض نمی یافت

دهقانان متهم می کرد، » دست کم گرفتن«کتاب را به 
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عدم شناخت من از گرایش هاي عنوان او به هیچ 

ی دهقانان را در ذهن نداشت، بلکه برعکس سوسیالیست

نسبت به  -از نظر لنین -مقصود او درك ناکافی من

دمکراتیک دهقانان، توانایی آن به ایجاد - استقالل بورژوا

قدرت خود و از این رو جلوگیري از استقرار دیکتاتوري 

  .سوسیالیستی پرولتاریا بود

هاي  ارزیابی مجدد اصول حول این مسأله، تنها در سال

زمان بود با ارتجاع ترمیدوري که آغازش تقریباً هم

از این پس، اعالم شد . بیماري و مرگ لنین، شروع شد

که اتحاد کارگران روسیه و دهقانان به خودي خود 

تضمینی کافی در برابر خطرات بازگشت به عقب و 

تعهدي خدشه ناپذیر به تحقق سوسیالیسم در درون 

استالین با جایگزین کردن  .مرزهاي اتحاد شوروي است

تئوري انقالب جهانی با تئوري سوسیالیسم در یک 

» تروتسکیسم«کشور، ارزیابی مارکسیستی از دهقانان را 

نامید، و به عالوه آن هم نه فقط در ارتباط با امروز، که 

  .کل گذشته

البته می توان این سؤال را طرح کرد که آیا دیدگاه 

ان خطا بوده است یا کالسیک مارکسیستی از دهقان

این موضوع ما را به فراتر از محدودیت هاي . خیر

در این جا گفتن این . بازنگري کنونی هدایت خواهد کرد

کفایت می کند که ارزیابی مارکسیسم از دهقانان، هرگز 

طبقه اي غیر سوسیالیستی با خصلت مطلق و ایستا 

مارکس خود گفت که دهقان، فقط خرافاتی . نبوده است

در شرایط متغیر، . یست، بلکه توانایی استدالل هم داردن

رژیم دیکتاتوري . ماهیت خود دهقان نیز تغییر می کند

پرولتاریا فرصت هاي گسترده اي را براي تأثیرگذاري بر 

تاریخ هنوز محدودیت . دهقانان و بازآموزي آن ها گشود

  .این فرصت ها را به اتمام نرسانده است

روشن است که نقش رو به رشد قهر با این وجود اکنون 

دولتی در اتحاد جماهیر شوروي، رویکرد نسبت به 

دهقانان را که وجه تمایز مارکسیست هاي روس از 

نارودنیک ها بود، نه فقط رد نکرده، که اساساً به اثبات 

با این حال امروز وضعیت از این نظر .  رسانیده است

د، همچنان هرچه باشد، پس از بیست سال از رژیم جدی

تردیدي نیست که تا انقالب اکتبر یا درست بگوییم تا 

به -، هیچ کسی در اردوگاه مارکسیست ها1924

دهقانان را یک فاکتور سوسیالیستی  - خصوص لنین

لنین تکرار کرد که بدون . تغییر و تحوالت نمی دید

کمک انقالب پرولتري در غرب، بازگشت در روسیه 

بوروکراسی : تباه نمی کرداو اش. اجتناب ناپذیر بود

استالینیستی هیچ چیز نیست جز نخستین فاز بازگشت 

  .بورژوازي

  تروتسکی مدافع موضع سوم است

در باال نقاط عزیمت دو جناح اصلی سوسیال دمکراسی 

اما در کنار آن ها، و در طلوع . روسیه را تحلیل کرده ایم

نخستین انقالب، یک موضع سوم فرموله شد که در آن 

ل ها ناشناخته ماند، و ما متعهدیم در این جا با سا

تمامیت الزم بیاوریم؛ نه فقط به این خاطر که در 

تأیید شد، بلکه به خصوص به این  1917رویدادهاي 

دلیل که هفت سال پس از انقالب اکتبر، این بینش پس 

نشده در تکامل سیاسی بینیاز وارونه شدن، نقشی پیش

  .شوروي ایفا نمود استالین و کل بوروکراسی
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، جزوه اي به قلم تروتسکی در ژنو 1905در آغاز سال 

این جزوه وضعیت سیاسی را به آن صورت . منتشر شد

رخ نمود، تحلیل می کرد و  1904که در زمستان 

نویسنده به این نتیجه رسید که کارزار مستقل 

طومارهاي اعتراضی و برپایی ضیافت ها از سوي لیبرال 

ان از همۀ فرصت ها استفاده کرده بود؛ ها، تاحد امک

روشنفکران رادیکالی که به لیبرال ها امید بسته بودند، 

جنبش دهقانی . همراه با آن ها به بن بست رسیده بودند

داشت شرایط مساعدي براي پیروزي مهیا می کرد، اما 

تعیین تکلیف نهایی، تنها از . ناتوان از تضمین آن بود

رولتاریا ممکن بود؛ فاز بعدي این خالل قیام مسلحانۀ پ

پیش «عنوان این جزوه، . مسیر، اعتصاب عمومی می بود

بود، چرا که پیش از یکشنبۀ خونین » از نُهم ژانویه

موج نیرومند اعتصاب که . پترزبورگ نوشته شده بود

پس از این تاریخ سر رسید، همراه با درگیري هاي 

تکمیل می  مسلحانۀ اولیه اي که این موج اعتصاب را

بینی استراتژیک این جزوه کرد، تأییدي صریح بر پیش

  .بود

پاروس، یک مهاجر سیاسی روس که در آن مقطع 

توانسته بود به یک نویسندة برجستۀ آلمانی تبدیل 

پاورس یک . شود، مقدمه اي بر این جزوة من نوشته بود

شخصیت استثنایی خالق بود که می توانست هم مبتال 

یگران شود و هم دیگران را با عقاید خود غنی به عقاید د

او فاقد تعادل درونی و عشق کافی براي کار بود تا . کند

سهمی سزاوار استعدادهایش به عنوان متفکر و نویسنده 

او بی تردید در رشد . در جنبش کارگري داشته باشد

- شخصی من، به خصوص در ارتباط با درك انقالبی

چند سال پیش از . داشتاجتماعی از عصر ما، تأثیر 

نخستین دیدار ما، پاورس با شور و شوق از ایدة یک 

اعتصاب عمومی در آلمان دفاع کرد؛ اما در آن مقطع 

کشور درحال عبور از یک دورة طوالنی رونق صنعتی 

» تسولرنهوهن«بود؛ سوسیال دمکراسی خود را با رژیم 

هیچ وفق داده بود؛ تبلیغات انقالبی یک فرد خارجی با 

. اعتنایی تمسخرآمیزچیزي رو به رو نمی شد جز بی

پاورس که در دومین روز پس از رویدادهاي خونین 

نویس من در آن موقع آشنا پترزبورگ با جزوة دست

شده بود، به نقشی استثنایی که پرولتاریاي روسیۀ 

  . مانده محکوم به ایفایش بود، رسیدعقب

ف می کردیم، آن ایام که با هم در مونیخ وقت صر

سرشار بود از مکالماتی که براي هر دوي ما بسیار 

روشنگرانه واقع شد و ما را به لحاظ شخصی به یکدیگر 

مقدمه اي که پاورس در آن زمان . نزدیک تر ساخت

براي جزوه نوشت، به شکلی استوار وارد تاریخ انقالبی 

طی چند صفحه، او خصوصیات . روسیه شده است

قب مانده را روشن کرد، خصوصیاتی اجتماعی روسیۀ ع

تر شناخته شده بود، اما هیچ کسی نتایج که گرچه پیش

  .الزم را از آن استنتاج نکرده بود

رادیکالیسم سیاسی اروپاي غربی، «پاورس نوشت که 

همان طور که مشهور است، اساساً بر خرده بورژوازي 

کارگران پیشه ور، و به طور کلی بخشی از . تکیه دارد

ورژوازي وجود داشتند که نه فقط توسعۀ صنعتی از آن ب

زمان طبقۀ سرمایه دار آن ها پیشی گرفته بود، بلکه هم

در روسیه، طی دورة پیشا ... را به حاشیه رانده بود

تر با الگوي چینی تکامل سرمایه داري، شهرها بیش

این شهرها، مراکز اداري بودند، با . یافتند تا اروپایی

ترین اهمیت کارگزار، بدون کوچکخصلت صرفاً 
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سیاسی، درحالی که از نظر روابط اقتصادي، نقش مراکز 

داران تجاري، یعنی بازارها را براي محیط اجتماعی زمین

انکشاف آن ها هنوز ناچیز بود، . و دهقانان ایفا می کرد

حتی در آن زمان هم که فرایند سرمایه داري با آغاز 

الگوي خود، یعنی شهرك ایجاد شهرهاي بزرگ بنا به 

هاي کارخانه و مراکز تجارت جهانی، این انکشاف را 

درست همان چیزي که بازدارندة انکشاف ... متوقف کرد

دمکراسی خرده بورژوایی بود، به نفع آگاهی طبقاتی 

پرولتاریا در روسیه خدمت کرد، یعنی انکشاف ضعیف 

نه ها پرولتاریا بالفاصله در کارخا. شکل پیشه وري تولید

  .متمرکز شد

تري از دهقانان به جنبش تر و عظیمتوده هاي عظیم

آن ها تنها قادر به افزایش آنارشی . کشیده خواهند شد

سیاسی در روستاها، و به این شکل تضعیف حکومت 

هستند؛ آن ها نمی توانند یک ارتش انقالبی منسجم 

در نتیجه با انکشاف انقالب، سهم پرولتاریا . ایجاد کنند

همراه با . تر خواهد شداز کار سیاسی به مراتب بیش

تر خواهد شد، انرژي این، خودآگاهی سیاسی وسیع

  .سیاسی آن رشد خواهد کرد

: سوسیال دمکراسی با یک دوراهی رو به رو خواهد شد

یا مسئولیت حکومت موقت را به عهده بگیرد، یا از 

کارگران این حکومت را، . جنبش کارگري دور بایستد

کومت خود تلقی خواهند کرد، فارغ از این که چگونه ح

سرنگونی ... سوسیال دمکراسی خود را هدایت می کند

. انقالبی در روسیه تنها با کارگران می تواند انجام گیرد

حکومت موقت انقالبی در روسیه، حکومت دمکراسی 

اگر سوسیال دمکراسی جنبش . کارگري خواهد بود

را رهبري کند، در آن صورت انقالبی پرولتریاي روسیه 

  .این حکومت، سوسیال دمکرات خواهد بود

حکومت موقت سوسیال دمکرات، قادر به انجام یک 

سرنگونی سوسیالیستی نیست، اما فرایند انحالل 

حکومت مطلقه و استقرار جمهوري دمکراتیک، خاك 

حاصلخیزي را براي کار سیاسی در اختیار آن خواهد 

  ».گذاشت

، من 1905ویدادهاي انقالبی پاییز سال در گرماگرم ر

باري دیگر پاورس را مالقت کردم و این بار در 

ما ضمن حفظ استقالل تشکیالتی از هر دو . پترزبورگ

روسکویه «جناح، مشترکاً یک روزنامۀ کارگري با نام 

و در ائتالف با منشویک ها یک روزنامۀ بزرگ » اسلُوو

تئوري انقالب مداوم . را منتشر کردیم» ناچالو«سیاسی، 

پیوند خورده » پاورس و تروتسکی«اغلب با نام هاي 

دورة نقطۀ اوج . این تنها تا درجه اي درست بود. است

انقالبی پاورس، متعلق به اواخر قرن گذشته است، زمانی 

، »رویزیونیسم«اصطالح که او در رأس مبارزه علیه به

می  یعنی تحریف اپورتونیستی تئوري مارکس، حرکت

شکست تالش ها براي هل دادن سوسیال .  کرد

دمکراسی آلمان در جهت سیاست هاي مصممانه تر، 

پاورس نسبت به چشم . بینی او را تضعیف کردخوش

انداز انقالب سوسیالیستی در غرب، با شک و تردیدهاي 

در آن زمان در نظر . تر واکنش نشان دادتر و بیشبیش

ل دمکرات، قادر به حکومت موقت سوسیا«داشت که 

. »انجام سرنگونی سوسیالیستی در روسیه نخواهد بود

بینی او بنابراین نه به دگرگونی انقالب دمکراتیک پیش

به انقالب سوسیالیستی، که تنها به استقرار یک رژیم 

دمکراسی کارگري در روسیه،کم و بیش مانند نمونۀ 
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ر اتریش اشاره داشت، جایی که در آن براي نخستین با

بر مبناي سیستم کشاورزان یک حکومت کارگري 

  .برخاست که فراتر از چارچوب یک رژیم بورژوایی نرفت

دمکراسی اتریشی . این نتیجه گیري را من نداشتم

اساساً از خاك حاصلخیر یک قارة جدید رشد کرد و به 

یک باره خصلتی محافظه کار یافت و یک پرولتاریاي 

دمکراسی . ع خود کردجوان ولی منحصربه فرد را تاب

روسی، برعکس، تنها در نتیجۀ یک سرنگونی انقالبی 

باشکوه توانست برخیزد که دینامیسم آن به هیچ وجه 

به حکومت کارگري اجازه نمی داد در چارچوب 

اختالفات ما که اندکی . دمکراسی بورژوایی باقی بماند

آغاز شد، به گسست کامل ما در  1905پس از انقالب 

گ انجامید؛ یعنی زمانی که وجه شکاك اوایل جن

پاورس، وجه انقالبی او را تمام و کمال کشته بود، و او 

در جبهۀ امپریالیسم آلمان ظاهر شد و بعدها به مشاور 

بخش نخستین رئیس جمهور آلمان، ابرت، تبدیل و الهام

  .شد

  تئوري انقالب مداوم

یک ، بیش از »پیش از نهم ژانویه«من با آغاز از جزوة 

به . بار به تکامل و توجیه تئوري انقالب مداوم بازگشتم

خاطر اهمیتی که این تئوري بعدها در تکامل 

به دست آورد،  ]لنین[ایدئولوژیک قهرمان این بیوگرافی

ضروري است که آن را در قالب نقل قول هاي دقیقی از 

  :خود در این جا ارائه کنم 1906-1905آثار 

، دست کم در شهرهایی هستۀ جمعیت یک شهر مدرن«

با اهمیت اقتصادي و سیاسی، متشکل از طبقه اي به 

دقیقاً همین طبقه، که . شدت متمایز از مزدبگیران است

اساساً طی انقالب کبیر فرانسه ناشناخته بود، محکوم به 

در ... ایفاي نقشی تعیین کننده در انقالب ماست

کشوري که به لحاظ اقتصادي عقب مانده تر است، 

رولتاریا ممکن است سریع تر از یک کشور سرمایه پ

فرضِ وجود نوعی . داري پیشرفته به قدرت برسد

وابستگی خودکار دیکتاتوري پرولتاریا به نیروهاي 

داوري است که از تکنیکی و ذخایر یک کشور، یک پیش

و شدیداً ساده شده نشأت می  "اقتصادي"ماتریالیسم 

راکی با مارکسیسم چنین دیدگاهی هیچ وجه اشت. گیرد

با وجود آن که نیروهاي مولد صنعتی در ایاالت ...  ندارد

متحده ده ها بار بیشتر از کشور ماست، نقش سیاسی 

پرولتاریاي روسیه، نفوذ آن بر سیاست کشور خود، و 

-امکان نفوذ آتی آن بر سیاست جهانی، به شکل بی

  .تنظیري باالتر از نقش و اهمیت پرولتاریاي امریکا اس

انقالب روسیه، مطابق با دیدگاه ما، شرایطی ایجاد 

و با پیروزي (خواهد کرد که طی آن قدرت می تواند 

به دستان پرولتاریا بیافتد، پیش از آن که ) بایدانقالب، 

سیاستمداران لیبرالیسم بورژوایی فرصتی پیدا کنند 

نبوغ رندانۀ خود را در مدیریت امور تا به انتها آشکار 

بورژوازي روسیه دارد تمام مواضع انقالبی را به  ...کنند

مجبور خواهد بود تا . پرولتاریا تسلیم و واگذار می کند

به همین شکل، رهبري انقالبی دهقانان را هم واگذار 

چون یک پرولتاریا در قدرت، براي دهقانان هم. کند

پرولتاریا با متکی کردن ... طبقۀ منجی ظاهر خواهد شد

ن، تمام نیروهاي خود را به صحنه خواهد خود بر دهقانا

آورد تا سطح فرهنگی روستاها را افزایش دهد و آگاهی 

اما شاید خود . سیاسی را در درون دهقانان تکامل بدهد

دهقانان به پرولتاریا نزدیک شوند و جایگاه آن را اشغال 
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کل تجربۀ تاریخ بر ضد این . کنند؟ این ناممکن است

هد که دهقانان کامالً ناتوان از فرض است و نشان می د

از آن چه ... ایفاي یک نقش سیاسی مستقل هستند

دیکتاتوري "گفته شد، روشن است که ما چگونه ایدة 

جان کالم . را درنظر می گیریم "پرولتاریا و دهقانان

موضوع، این نیست که آیا آن را در سطح تئوري قابل 

این شکل پذیرش درنظر می گیریم یا خیر، این که آیا 

ما . می دانیم یا خیر "مطلوب"از همکاري سیاسی را

کم در دست -چنین چیزي را غیرقابل تحقق می دانیم

  ».مفهوم مستقیم و بالواسطۀ آن

تر گفته شد نشان می دهد این ادعا که آن چه پیش

از انقالب بورژوا دمکراتیک «بینش ارائه شده در این جا، 

؛ ادعایی که بعدها تا چه حد نادرست است» جهش کرده

مبارزه «من در آن موقع نوشتم که . بی وقفه تکرار شد

براي بازسازي دمکراتیک روسیه، تمام و کمال از دل 

سرمایه داري بیرون آمده، با نیروهایی که بر مبناي 

مستقیماً و سرمایه داري شکل گرفته، هدایت می شود و 

ها  ، دارد علیه موانع فئودال ها و سرفدر وهلۀ نخست

در مسیر انکشاف جامعۀ سرمایه داري، هدف گرفته می 

دقیقاً چه نیروها : با این حال پرسش این بود که.  »شود

  و روش هایی قادر به حذف این موانع هستند؟

ما شاید با گفتن این که انقالب ما در اهداف عینی «

 بورژواییخود و در نتیجه در نتایج اجتناب ناپذیر خود 

در برابر همۀ پرسش هاي انقالب  است، حد و مرزي

زمان چشمان خود را به تعیین کنیم، و می توانیم هم

روي این واقعیت که مأمور اصلی این انقالب بورژوایی، 

پرولتاریست، و پرولتاریا به واسطۀ کل مسیر انقالب به 

شما می ... سوي قدرت هل داده خواهد شد، ببندیم

نید که شرایط توانید خود را با این ذهنیت آرام ک

اجتماعی هنوز براي یک اقتصاد سوسیالیستی بالغ 

درنگ این واقعیت را نادیده بگیرید که و بی - نیست

گیري، ناگزیر به خاطر کل پرولتاریا به محض قدرت

منطق وضعیت خود، وادار به معرفی اقتصادي می شود 

وقتی نمایندگان پرولتاریا، ... که دولت آن را می گرداند

نوان گروگان هاي درمانده که به عنوان قدرت نه به ع

حاکم، وارد حکومت می شوند، درست به دلیل همین 

امر  مرز بین برنامۀ حداقل و حداکثر را نابود خواهند 

اشتراکی کردن را در دستور روز قرار کرد،  یعنی 

این که پرولتاریا در چه نقطه اي در این . خواهند داد

اسبات نیروها بستگی جهت متوقف خواهد شد، به من

خواهد داشت، و نه به هیچ وجه به تمایالت اولیۀ حزب 

  .پرولتاریا

اما اکنون خیلی زود نیست که این پرسش را طرح 

آیا دیکتاتوري پرولتاریا ناگزیر باید در برابر : کنیم

چارچوب انقالب بورژوازي خرد شود؟ و یا نه، باید بر 

انداز تحقق  ، چشمجهاناساس موقعیت تاریخی موجود 

پیروزي را پس از خرد کردن محدودیت هاي این 

یک چیز را می توان با قطعیت ... چارچوب، بنگرد؟ 

بدون حمایت مستقیم دولتی از سوي پرولتاریاي : گفت

اروپا، طبقۀ کارگر روسیه نمی تواند در قدرت باقی بماند 

و نمی تواند حاکمیت موقت خود را به یک دیکتاتوري 

  »...بلندمدت تبدیل کند سوسیالیستی

بینی با این حال، از این گفته به هیچ وجه یک پیش

  :بدبینانه به دنبال نمی آید
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رهایی سیاسی به رهبري طبقۀ کارگر روسیه، این «

سابقه اي باال می برد، رهبر را به قله هاي تاریخی بی

نیروها و ذخایر عظیمی را در دستانش قرار می دهد، و  

انحالل جهانی سرمایه داري تبدیل می  آن را به مبتکر

شرط هاي عینی کند که تاریخ براي آن تمامی پیش

  .»الزم را خلق کرده است

در این ارتباط که سوسیال دمکراسی بین المللی تا چه 

حد قادر به تحقق وظیفۀ انقالبی خود خواهد بود، در 

  :نوشتم 1906سال 

ن تریبه خصوص قوي  -احزاب سوسیالیست اروپایی

هر یک  - حزب در میان آن ها یعنی حزب آلمان

محافظه کاري خود را بسط داده اند، محافظه کاري اي 

که متناسب با اندازة توده هاي متمایل به سوسیالیسم و 

. تر می شودکارایی سازمان و انضباط این توده ها، قوي

به همین خاطر، به عنوان سازمانی که تجسم تجربۀ 

حتماالً در لحظه اي معین به سیاسی پرولتاریاست ا

مانعی مستقیم در مسیر مبارزة آشکار میان کارگران و 

  »...ارتجاعِ بورژوازي تبدیل می شود

با این حال من از تحلیل خود با این اطمینان نتیجه 

تري به سوي تر و بیشتوده هاي بیش«گرفتم که 

انقالب شرق، «و این که » سوسیالیسم حرکت می کنند

ي غرب را به ایده آلیسم انقالبی آغشته و  در پرولتاریا

آن این شوق را ایجاد می کند که با دشمن خود به 

  ».سخن بگوید "روسی"

  بندي سه دیدگاهجمع

نارودنیکیسم، به دنبال . بندي کنیماجازه دهید جمع

، از توهمات نسبت به راه هاي مطلقاً روسی )1(اسالوفیلیا

ري و جمهوري انکشاف نشأت گرفت و سرمایه دا

مارکسیسم پلخانف، بر این . دمکراتیک را نادیده پنداشت

تمرکز داشت که هویت مسیر تاریخی روسیه را در 

برنامه . سطح تئوري بر مسیر تاریخی غرب تطبیق دهد

اي که از این نتیجه گرفته شد، خصوصیات کامالً واقعی 

و نه به هیچ وجه رازآلود ساختار اجتماعی روسیه و 

رویکرد منشویکی . انقالبی آن را نادیده گرفت انکشاف

نسبت به انقالب را، با حذف پوسته ها و انحرافات فردي 

پیروزي انقالب بورژوایی : آن، می توان به این تقلیل داد

روسیه، تنها تحت رهبري بورژوازي لیبرال قابل تصور 

سپس . است و باید قدرت را به این دومی تفویض کند

ه پرولتاریاي روس اجازه خواهد داد که رژیم دمکراتیک ب

- خود را مسیر مبارزه براي سوسیالیسم، با موفقیتی بی

  .تر خود در غرب برساندنظیر تاکنون، به برادران قدیمی

انداز لنین می تواند مختصراً به این شکل بیان چشم

بورژوازي دیرهنگام روسیه، قادر به رهبري انقالب : شود

پیروزي کامل انقالب به واسطۀ . خود تا به آخر نیست

کشور را از  » دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان«

عقاید قرون وسطایی پاك می کند، به انکشاف سرمایه 

داري روسیه ضرب آهنگ انکشاف امریکا را خواهد 

بخشید، پرولتاریا را در شهر و روستا تقویت خواهد کرد، 

ارزه در راه و فرصت هاي گسترده اي را به سوي مب

از سوي دیگر،  پیروزي . سوسیالیسم خواهد گشود

انقالب روسیه، یک تکان قدرتمند براي انقالب 

سوسیالیستی در غرب خواهد بود و همین دومی نه 

فقط از روسیه در برابر خطر بازگشت به عقب محافظت 
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خواهد کرد، که همین طور به پرولتاریاي روسیه اجازه 

تاریخی نسبتاً کوتاهی به تسخیر  خواهد داد که طی بازة

  .قدرت دست یابد

-چشم انداز انقالب مداوم می تواند به این شکل جمع

پیروزي کامل انقالب دمکراتیک در روسیه، : بندي شود

قابل تصور نیست، مگر به شکل دیکتاتوري پرولتاریا 

دیکتاتوري پرولتاریا، که ناگزیر .  متکی بر دهقانان

تیک که سوسیالیستی را در دستور وظایف نه فقط دمکرا

روز قرار خواهد داد، در عین حال تکان نیرومندي به 

تنها  پیروزي .  انقالب سوسیالیستی جهانی خواهد داد

پرولتاریا در غرب است که از روسیه در برابر بازگشت 

بورژوازي محافظت و امکان نتیجه گیري ساختمان 

  .سوسیالیستی را تضمین خواهد کرد

بندي هاي موجز، از یک سو تجانس دو مولاین فر

ناپذیر خود با چشم انداز بینش آخر در تضاد آشتی

و از سوي دیگر تفاوت ماهوي  ،منشویکی را- لیبرال

شدید آن ها با یک دیگر بر سر مسألۀ خصلت اجتماعی 

را که قرار بود از دل انقالب » دیکتاتوري«و وظایف 

اعتراضی . می کند بیرون آید،  با شفافیت یکسان آشکار

که اغلب از سوي تئوریسین هاي فعلی مسکو با این 

مضمون تکرار می شود که برنامۀ دیکتاتوري پرولتاریا 

بود، کامالً خالی از محتوا » زودرس« 1905در سال 

از نظر تجربی، برنامۀ دیکتاتوري دمکراتیک . است

» زودرس«پرولتاریا و دهقانان نشان داد که به یک سان 

مناسبات نامساعد نیروها در برهۀ  نخستین  .است

انقالب،  نه دیکتاتوري پرولتاریا به معناي دقیق کلمه، 

. اعم را ناممکن ساخت روکه پیروزي خود انقالب به ط

در این میان، تمامی گرایش هاي انقالبی از امید به یک 

پیروزي کامل سرچشمه گرفتند؛ بدون چنین امیدي، 

تفاوت . حدود ناممکن خواهد بودیک مبارزة انقالبی نام

ها، بر سر چشم اندازهاي عمومی انقالب و استراتژي  

چشم انداز منشویسم از اساس نادرست . ناشی از آن بود

این استراتژي، مسیر کامالً متفاوتی را براي پرولتاریا : بود

جهت : چشم انداز بلشویسم کامل نبود .ترسیم می کرد

یان می کرد، اما خصلت عمومی مبارزه را به درستی ب

نارسایی چشم . مراحل آن را نادرست توصیف می نمود

آشکار نشد، تنها به این  1905انداز بلشویسم در سال 

اما در آغاز . تري نیافتدلیل که خود انقالب توسعۀ بیش

، لنین وادار شد در نبردي مستقیم با 1917سال 

  .هدترین کادرهاي حزب، چشم انداز را تغییر بدقدیمی

د وانمود کند که به وانبینی سیاسی نمی تیک پیش

همین کفایت .  بنی نجومی دقیق استاندازة یک پیش

می کند که اشاره اي صحیح به خط کلی انکشاف داشته 

یابی در مسیر واقعی رویدادها که خط باشد و به جهت

اصلی آن ناگزیر یا به چپ چرخش می کند یا به راست، 

نظر، عدم تصدیق این واقعیت که  از این. یاري رساند

مفهوم انقالب مداوم به طور کامل آموزن تاریخ را پشت 

در سال نخست رژیم شوروي، . سرگذاشته، ناممکن است

هیچ کسی این را انکار نمی کرد؛ برعکس، این واقعیت 

اما . در شماري از نشریات رسمی با تأیید رو به رو شد

ي آرام و استوار وقتی ارتجاع بوروکراتیک بر قله ها

اکتبر پا به عرصه گذاشت،  ]انقالب[جامعۀ شوروي علیه

از همان بدایت امر علیه این تئوري هدف گرفته شد که 

تر از هر تئوري دیگري نخستین انقالب پرولتري کامل

در تاریخ را منعکس و در عین حال به روشنی خصلت 

با  بنابراین. ناکامل، محدود و جزئی آن را آشکار می کرد
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. سربازان ارتش سرخ و زحمتکشان درسر داشته است

تاریخ، بهترین گواهی است که صحت تحلیل هاي لئون 

تروتسکی، این انقالبی پیگیر و خستگی ناپذیر را نشان 

 .می دهد

************ 

بر کارگران شوروي، کشاورزان مزارع اشتراکی، درود 

! سربازان ارتش سرخ و ملوانان نیروي دریایی سرخ

درودهاي من را از مکزیک، این سرزمین دوردست، 

پذیرا باشید؛ سرزمینی که پس از تبعید به ترکیه به 

دست باند استالین و پس از آن که بورژوازي مرا از 

رار داد، به آن کشوري به کشور دیگر مورد تعقیب ق

 .پناهنده شدم

مطبوعات دروغ گوي استالینیستی، مدت ! رفقاي عزیز

هاست که از روي خصومت، در مورد تمامی مسائل، من 

جمله آن چه که به خود من و همفکران سیاسی من 

آن چه شما . مربوط می شود، شما را می فریفته است

دارید، مطبوعات کارگري نیست؛ شما تنها مطبوعات 

بوروکراسی را می خوانید؛ مطبوعاتی که به طور 

سیستماتیک دروغ پردازي می کند تا بلکه شما را در 

 تاریکی نگاه دارد و بدین گونه، امنیت یک کاست

 .طفیلیِ ممتاز را حفظ کند

آنان که جرأت می کنند تا در مقابل بوروکراسی منفور 

، گماشتگان یک ”تروتسکیست”جهانی فریاد بزنند، 

ت خارجی، خطاب می شوند؛ به آن ها برچسب قدر

تا دیروز، جاسوس هاي آلمان و  - جاسوس می خورد

و بعد هم به  - امروز جاسوس هاي انگلستان و فرانسه

ده ها هزار نفر از . سوي جوخۀ مرگ فرستاده می شوند

در  )1(او.پ.مبارزین انقالبی، در مقابل پوزة گربه هاي گ

ي اطراف، به خصوص اتحاد جماهیر شوروي و کشورها

 .در اسپانیا، به خاك افتاده اند

. تمامی آن ها به عنوان کارگزاران فاشیسم معرّفی شدند

جرم آن ها، دفاع از ! این تهمت نفرت انگیز را باور نکنید

کارگران و دهقانان در مقابل سبعیت و درنده خویی 

تمامی گارد سابق بولشویسم، تمامی . بوروکراسی بود

مکاران لنین، همۀ مبارزین انقالب اکتبر، همۀ یاران و ه

قهرمانان جنگ داخلی، به دست استالین به قتل رسیده 

در تاریخ، نام استالین براي همیشه با داغ رسوایی . اند

 !قابیل به ثبت خواهد رسید

 !انقالب، براي بوروکرات ها به وجود نیامد

 انقالب اکتبر، به خاطر زحمتکشان و نه به خاطر انگل

اما در نتیجۀ تأخیر در انقالب . هاي جدید، صورت گرفت

جهانی، در نتیجۀ فرسودگی و عموماً عقب نشینی 

 کارگران روسیه و خصوصاً دهقانان روسیه، یک کاست

خشن و طفیلی، که رهبر آن استالین است، خود را در 

 .جمهوري شورایی و در مقابل مردم خود، برپا کرد

بزاري براي این کاست بدل حزب بولشویک سابق، به ا

بین الملل کمونیست، که روزي سازمانی جهانی . شد

بود، امروز به ابزار سازشکار اولیگارشی مسکو تبدیل 

شوراهاي کارگران و دهقانان، مدت هاست . شده است

که نابود شده و جاي خود را به کمیسرها، دبیران 

 .او داده است.پ.و عوامل منحط گ ]حزب[

تانه، هنوز در میان دستاوردهاي به جاي اما، خوشبخ

مانده از انقالب اکتبر، صنعت ملی شده و اقتصاد 

بر چنین بنیانی است که . اشتراکی شوروي وجود دارد

شوراهاي کارگران، می تواند به ساخت جامعه اي نوین و 

این بنیان، تحت هیچ شرایطی نمی تواند . شادتر بپردازد

این وظیفۀ . ی واگذار شوداز سوي ما به بورژوازي جهان

انقالبیون است که با چنگ و دندان از هر آن چه که 

طبقۀ کارگر به دست آورده است، دفاع کند؛ چه حقوق 

، و چه )2(دموکراتیک و برنامۀ تعیین سطح دستمزد 
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ملی سازي ابزار تولید و اقتصاد برنامه ریزي شده، به 

 .مثابۀ یکی از پیروزي هاي عظیم نوع بشر

ی که قادر نیستند از دستاوردهاي تاکنون به دست کسان

آمده دفاع کنند، هرگز نمی توانند براي مطالبات نوین 

برخالف ابهامات امپریالیستی، ما با تمام . مبارزه نمایند

با این . توان خود از اتحاد شوروي دفاع خواهیم کرد

حال، دستاوردهاي انقالب اکتبر تنها زمانی در خدمت 

بود که آن ها قابلیت خود را در برخورد با مردم خواهد 

بوروکراسی استالینیستی به اثبات رسانند، همانند همان 

برخوردي که روزي با بوروکراسی و بورژوازي تزار 

 .داشتند

استالینیسم، اتحاد شوروي را در معرض خطر قرار 

 می دهد

اگر حیات اقتصادي شوروي بنا به منافع مردم هدایت 

بوروکراسی قسمت عمدة درآمد ملی را شده بود؛ اگر 

نبلعیده و بیهود تلف نکرده بود؛ اگر بوروکراسی منافع 

حیاتی مردم را زیر پا له نکرده بود، آن گاه اتحاد 

جماهیر شوروري سوسیالیستی می توانست هم چون 

یک آهنربا، به قطب بزرگی براي جذب زحمتکشان 

تضمین  جهان تبدیل شود و مصونیت آن از تعرّض نیز

 .گردد

اما رژیم ننگین و مستبد استالین، شوروي را از این 

در طی جنگ با . قدرت جذب خود محروم ساخته است

فینلند، نه فقط اکثریت دهقانان فینلند، که حتی 

اکثریت کارگران فینلند نیز نشان دادند که در طرف 

این موضوع چندان هم عجیب . بورژوازي خود هستند

آن ها از ستم بی مانندي که بوروکراسی نیست، چرا که 

استالینی به کارگران اطراف لنینگراد و کلّ شوروي روا 

بدین ترتیب، بوروکراسی . می دارد، آگاه هستند

که در وطن اش جسور و تشنۀ خون، و  - استالینیستی

به  - در پیش روي دشمنان امپریالیست، بزدل است

دل سرچشمۀ اصلی خطر جنگ براي اتحاد شوروي ب

 .گردیده است

حزب بولشویک سابق و بین الملل سوم، متالشی و 

انقالبیون صدیق و پیشرو، در خارج . مضمحل شده است

بین الملل چهارم را تشکیل داده اند که تاکنون بخش 

من . هایی را در اکثر کشورهاي دنیا بنانهاده است

 .عضوي از این بین الملل جدید هستم

من زیر همان پرچمی باقی  براي مشارکت در این کار،

می مانم که همراه با شما یا پدران و برادران بزرگتان در 

و در سراسر سال هاي جنگ داخلی، به آن  1917سال 

خدمت کردم؛ همان پرچمی که تحت آن، با یک دیگر و 

در کنار لنین، دولت شوروي و ارتش سرخ را بنیان 

 .نهادیم

 هدف بین الملل چهارم

چهارم، بسط انقالب اکتبر به تمام هدف بین الملل 

جهان و در عین حال، زایش مجدد اتحاد جماهیر 

شوروي از طریق پاکسازي آن از وجود بوروکراسی انگلی 

: چنین هدفی، تنها از یک راه محقق می شود. است

خیزش کارگران، دهقانان، سربازان ارتش سرخ و ملوانان 

ن و انگل نیروي دریایی سرخ علیه کاست جدید ستمگرا

براي آماده ساختن این خیزش، به حزبی جدید نیاز . ها

یک سازمان متهور و صادق انقالبی، متشکل از  - است

بین الملل چهارم، وظیفۀ خود را . کارگران پیشرو

 .ساختن چنین حزبی در اتحاد شوروي می داند

نخستین کسانی باشید که به سوي ! کارگران پیشرو

اکنون پرچم بین الملل چهارم پرچم مارکس و لنین، که 

در شرایط وجود ممنوعیت ! است، صف آرایی می کنید

هاي استالینیستی، طریقۀ ایجاد هسته هاي انقالبی قابل 
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! اطمینانی را که تماماً با یک دیگر پیوند دارند، بیاموزید

چگونگی ایجاد ! بین این هسته ها ارتباط ایجاد کنید

بل اعتماد، به خصوص تماس در بین مردم متعهد و قا

در بین ملوانان، با همفکران انقالبی خود در سرزمین 

چنین کاري دشوار است، اما می ! بورژوازي را بیاموزید

 .تواند صورت گیرد

جنگ حاضر بیش تر و بیش تر گسترش خواهد یافت، 

خرابی هاي بسیاري به جاي خواهد گذاشت، مصیبت 

ي ایجاد خواهد ها، یأس و اعتراضات بیش تر و بیش تر

کرد، و کلّ جهان را به سوي انفجارهاي انقالبی جدید 

انقالب جهانی می باید توده هاي . سوق خواهد داد

کارگر شوروي را با تهور و عزمی جدید، تقویت و 

. حامیان بوروکراتیک کاست استالین را تضعیف کند

تدارك براي این لحظه، از طریق کار سرسختانه و پیگیر 

سرنوشت کشور ما، آیندة مردم . ضروري است انقالبی،

 .ما، سرنوشت فرزندان و نوگان ما در خطر است

 )3(!نابود باد استالینِ قابیل صفت و کانون توطئۀ او

 !نابود باد بوروکراسی درنده خو

 !زنده باد اتحاد شوروي، سنگر زحمتکشان

 !زنده باد انقالب سوسیالیستی جهانی

 برادرانه،

 لئون تروتسکی

 1940ه م

مطبوعات استالین مطمئناً اعالم خواهند کرد که ! هشدار

. فرستاده می شود“ عمال امپریالیسم”این نامه از سوي 

این نامه، . اما از پیش آگاه باشید که این یک دروغ است

از طریق انقالبیون قابل اعتمادي که حاضرند براي 

حاد سوسیالیسم، جان خود را هم به خطر بیاندازند، به ات

این نامه را تکثیر و در بیش ترین . شوروي خواهد رسید

 ت.ل. حد ممکن توزیع کنید

 

 :توضیحات مترجم

)1 (Wage Scale :  برنامۀ تعیین سطح دستمزد براي

مشاغل مختلف موجود در یک صنعت، کارخانه، شرکت 

 .معین …و

پلیس مخفی جمهوري فدراتیو سوسیالیستی روسیۀ ) 2(

و اتحاد شوروي در طی سال هاي ، (RSFSR)شوروي

، سازمان 1922فوریۀ  6در تاریخ . 1924تا  1922

. ان”، به عنوان دپارتمانی از (GPU) او.پ.گ”به “ چکا”

کمیسریاي خلق براي امور  ،)NKVD( “د.و . کا

 .تغییر یافت ،خارجه

)3 (Camarilla:  گروهی از کشورها یا افراد ذي نفع

یک کشور، عمالً در پشت  که با احاطۀ پادشاه یا حاکم

این . پرده بر تصمیم گیري هاي وي تأثیر می گذارند

  مصغّر Camarilla اصطالح از کلمۀ اسپانیایی

Cámara یا کابینۀ خصوصی “ اتاق کوچک”به معناي

کانون ”عموماً آن را در فارسی . پادشاه، گرفته شده است

 .ترجمه می کنند“ توطئه
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 رگران امریکاعقب ماندگی سیاسی کا

  

  1940مه  19لئون تروتسکی، 

  آرام نوبخت: برگردان

خیلی اهمیت دارد که برخی نکات را در : تروتسکی

چگونه یک . ارتباط با برنامه، به طور اعم، تدقیق کنیم

برنامه می تواند با انسجام ساخته شود؟ برخی رفقا می 

گویند که این پیش نویس برنامه در برخی بخش ها به 

زة کافی مناسب وضعیت ذهنی و فضاي کارگران اندا

در این جا باید از خودمان سؤال کنیم که . امریکا نیست

یا  ،انطباق داده شود هنیت کارگرانذآیا برنامه باید به 

شرایط عینی و اجتماعی حال حاضر کشور؟ این مهم به 

  .ترین پرسش است

می دانیم که ذهنیت هر طبقۀ جامعه را شرایط عینی، 

وضع اقتصادي کشور تعیین می کند، و وهاي مولد، نیر

ذهنیت به . اما  این تعین بالفاصله منعکس نمی شود

طور کلی نسبت به تغییر و تحول اقتصادي عقب می 

این تأخیر می تواند کوتاه باشد . ماند، به تأخیر می افتد

در زمان هاي متعارف، وقتی تغییر و تحوالت . یا طوالنی

آهسته است، این تأخیر نمی  نییک مسیر طوال طی

این تأخیر . ج فاجعه آمیزي به بار بیاوردیتواند نتا

 گیداللت بر این دارد که کارگران آماد يتاحدود زیاد

تحقق وظایفی را که شرایط عینی پیش روي آنان قرار 

؛ اما در دوره هاي بحران، این تأخیر دارندداده است، ن

ن مثال در اروپا، این به عنوا. می تواند فاجعه بار باشد

فاشیسم، در . تأخیر شکل فاشیسم را به خود گرفت

حکم مجازاتی است براي کارگران در زمانی که از کسب 

  .می مانندزقدرت عاج

همراه با  ،اکنون ایاالت متحده وارد وضعیت مشابهی

وضعیت عینی . مشابهی می شود بارخطرات فاجعه 

 ه بلوغ برايبش از اروپا یکشور از هر لحاظ  حتی ب

است، بالغ تر رسیده انقالب سوسیالیستی و سوسیالیسم 

عقب ماندگی سیاسی . از هر کشور دیگري در جهان

این نشان می . است فاحشا، بسیار کریمطبقۀ کارگر ا

. جعۀ فاشیستی به راستی زیاد استاه خطر یک فکدهد 

برنامه باید وظایف . نقطۀ عزیمت کل فعالیت ماست ،این

ۀ کارگر و نه عقب ماندگی کارگران را متجلی عینی طبق

باید جامعه را به همان شکلی که هست بازتاب . کند

برنامه، ابزاري . ارگر راکدهد، و نه عقب ماندگی طبقۀ 

به . است براي فائق آمدن و مغلوب ساختن عقب ماندگی

همین دلیل است که باید در برنامه مان کل وخامت 

س أرمایه داري، و در ربحران هاي اجتماعی جامعۀ س

نمی توانیم شرایط عینی . آن ایاالت متحده را بیان کنیم

نمی . موکول و تعدیل کنیم ،را که مستقل از ما هستند

توانیم تصمین کنیم که توده ها بحران را حل خواهند 

کرد، بلکه باید وضعیت را همان گونه که هست بیان 

  .کنیم، و این وظیفۀ برنامه است
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دربارة چگونگی معرفی این برنامه به پرسش بعدي 

موزشی و مسألۀ آاین بیش تر یک وظیفۀ . کارگران است

. ترمینولوژي در ارائۀ وضعیت واقعی به کارگران است

سیاست باید منطبق بر نیروهاي مولد باشد؛ یعنی 

تکامل باالي نیروهاي مولد، فلج شدن همین نیروهاي 

 کیت، بیکاري روزمال انۀدست اشکال سرمایه دار بهمولد 

بزرگ یعنی  -افرون که عمیق تر و عمیق تر می شود

نیروهاي مولد نمی توانند بیش . ترین طاعون اجتماعی

ي علمی توسعه می ژتکنولو. از این توسعه پیدا کنند

این نشان می . یابد، اما نیروهاي مادي رو به انحطاط اند

ان دهد که جامعه فقیرتر و فقیتر می شود، تعداد بیکار

فالکت توده ها عمیق . گرددعظیم تر و عظیم تر می 

می شود، مشکالت بورژوازي بزرگ تر و بزرگ تر می 

شوند؛ بورژوازي راه حل دیگري ندارد به جز فاشیسم، و 

بورژوازي را به الغاي باقی مانده هاي  ،تعمیق بحران

. دمکراسی و جایگزینی آن با فاشیسم وادار خواهد کرد

یکپارچگی، و یکا به خاطر فقدان انسجام پرولتاریاي امر

، با یک مکتب فاشیستی خود شهامت و وي ارادهنیر

بورژوازي با . براي بیست یا سی سال مجازات خواهد شد

یک تازیانۀ آهنین وظایف کارگران امریکایی را به آن ها 

امریکا تنها تکرار مهیب تجربۀ اروپا . خواهد آموخت

  .ید بفهمیماین آن چیزي است که با. است

چشم انداز کارگران امریکا  نای. این جدي است رفقا

پس از پیروزي هیتلر وقتی تروتسکی جزوة . است

را نوشت، سوسیال دمکرات هاي » فرانسه به کدام سو؟«

اما پیش از . »فرانسه، آلمان نیست« :فرانسه خندیدند

پیروزي هیلتر او جزوه هایی را در هشدار به کارگران 

 :خندیدندباز و سوسیال دمکرات ها  آلمان نوشت

اکنون . هیچ توجهی نکردند. »آلمان با ایتالیا فرق دارد«

فرانسه هر روز به یک رژیم فاشیستی نزدیک تر می 

همین تماماً در مورد ایاالت متحده هم صدق می . شود

به روزولت  ،این فربگی از گذشته. امریکا فربه است. کند

بزند، اما این  شمایش هایاجازه می دهد که دست به آز

وضعیت عمومی تماماً مشابه . صرفاً براي یک دوره است

عیت است که طبقۀ قاین یک وا. است؛ خطر همان است

کارگر امریکا روحیۀ خرده بورژوایی دارد، فاقد 

استاندارد باالي زندگی به همبستگی انقالبی است، 

 ، و ذهنیت طبقۀ کارگر نه با حقایق امروز،هعادت کرد

  .متناظر استبلکه با خاطرات گذشته 

یک حزب انقالبی در . اکنون وضعیت اساساً تغییر کرده

این وضعیت چه کاري می تواند انجام دهد؟ در وهلۀ 

نخست، باید یک تصویر روشن و صادقانه از وضعیت 

عینی، از وظایف تاریخی منبعث از این وضعیت، فارغ از 

دارند یا خیر، به  را آن که کارگران امروز آمادگی آن

. وظایف ما وابسته به ذهنیت کارگران نیستند. دست داد

این همان . وظیفه، توسعه دادن ذهنیت کارگران است

پیشرفته  چیزي است که برنامه باید فرموله و به کارگرانِ

بسیار خوب، برنامه یک : برخی خواهند گفت. ارائه کند

، اما ضعیت عینی تناظر داردوبرنامۀ علمی است؛ با 

عقیم این برنامه کارگران این برنامه را نخواهند پذیرفت، 

رد اما این تنها نشان می دهد که کارگران خُ. خواهد بود

خواهند شد، چرا که بحران به هیچ شکل دیگري نمی 

اگر کارگر . تواند حل شود مگر با انقالب سوسیالیستی

که امریکایی برنامه را به موقع نپذیرد، وادار خواهد شد 

و وقتی ما با برنامۀ خودمان . برنامۀ فاشیسم را بپذیرد

مقابل طبقۀ کارگر ظاهر شویم، نمی توانیم تضمین 
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نمی . کنیم که آن ها برنامه مان را خواهند پذیرفت

می ما تنها ... توانیم مسئولیت این را به عهده بگیریم

  .گیریمبمسئولیت خودمان را به عهده توانیم 

کارگران بگوییم، در آن صورت بهترین باید حقیقت را به 

این که آیا این بهترین . کردخواهیم  جذبعناصر را 

رهبري آن به سوي  و عناصر قادر به هدایت طبقۀ کارگر

امیدوارم که . قدرت خواهند بود یا خیر را من نمی دانم

اما حتی . نمی توانم ضمانت کنم ولیآن ها قادر باشند، 

کارگر به اندازة کافی ذهن و  در بدترین حالت، اگر طبقۀ

نیروي خود را درحال حاضر براي یک انقالب 

حتی اگر در بدترین حالت  - ستی بسیج نکندیسوسیال

بهترین عناصر  - این طبقۀ کارگر قربانی فاشیسم شود

بود؛ این  هه ما هشدار دادباین حزب «: خواهند گفت

و یک سنت عظیم در طبقۀ کارگر . »حزب خوبی بود

  .اهد ماندباقی خو

به همین دلیل تمامی این . این بدترین صورت است

استدالل ها که ما نمی توانیم چنین برنامه اي را ارائه 

کنیم چون برنامه با ذهنیت کارگران هماهنگی ندارد، 

این صحبت ها تنها ترس و وحشت در . نادرست است

طبیعتاً اگر من چشم . برابر وضعیت را نشان می دهد

م، می توانم یک برنامۀ خوب امیدبخش هایم را ببند

اما این برنامه با وضعیت . بنویسم که هرکسی بپذیرد

هماهنگ نخواهد بود؛ و برنامه باید با وضعیت هماهنگ 

به اعتقاد من، این ادعاي مقدماتی، حائز اهمیت . باشد

ذهنیت طبقۀ پرولتاریا عقب مانده . فوق العاده است

ارخانه، معدن، راه آهن است، اما ذهنیت ماده اي مثل ک

نیست، بلکه متحرك تر است و می تواند زیر ضرب 

  .بحران عینی، میلیون ها بیکار، به سرعت تغییر کند

درحال حاضر، پرولتاریاي امریکا به دلیل عقب ماندگی 

کمی .  سیاسی خود از برخی مزایا برخوردار است

متناقض به نظر می رسد، اما با این وجود مطلقاً صحیح 

کارگران اروپایی گذشته اي طوالنی از سنت . ستا

سوسیال دمکراسی و کمینترن را دارند و این سنت ها 

حتی پس از خیانت . یک نیروي محافظه کار هستند

هاي مختلف حزبی، کارگر متعهد باقی می ماند، چرا که 

حس قدرشناسی نسبت به حزبی دارد که نخستین بار 

براي یک جهت . ی دادبیدارش کرد و به او تعلیم سیاس

کارگران امریکا این . یابی جدید، این یک مانع است

مزیت را دارند که اکثریت قریب به اتفاقشان از نظر 

سیاسی سازمان یافته نبوده اند، و تنها  درحال آغاز 

چگونی سازمان یابی در درون اتحادیه هاي کارگري 

را همین امر به حزب انقالبی امکان بسیج آن ها . هستند

  .در زیر ضرب بحران می دهد

. اما با چه سرعتی؟ هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند

هیچ کسی انکار نمی . ما تنها می توانیم جهت را ببینیم

پس این پرسش . کند که این جهت، جهت صحیح است

را داریم که چگونه برنامه را به کارگران ارائه کنیم؟ 

د سیاست را با ما بای. طبیعتاً پرسش بسیار مهمی است

روانشناسی توده اي و فنّ تعلیم ترکیب کنیم، پلی به 

تنها تجربه می تواند به ما نشان . سوي ذهن آن ها بزنیم

دهد که چگونه در این یا آن بخش از کشور پیشروي 

گاهی دوره ها ما باید تالش کنیم که توجه . کنیم

مقیاس متغیر : کارگران را بر یک شعار متمرکز کنیم

  .کارزدها و ساعات دستم

تجربه گرایی کارگران امریکا، به احزاب سیاسی این 

مالیات  - موفقیت عظیم را بخشید که با یک یا دو شعار
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چون شعلۀ سرکش هم - )1(ظام پولی دو فلزي نواحد، 

وقتی . آتش در میان توده ها گسترش پیدا کنند

نوشدارویشان با شکست رو به رو می شود، منتظر یکی 

اکنون ما می توانیم یکی از مواردي را . شوند دیگر می

، جزئی از کل برنامۀ ما و )و نه عوام فریبانه(که صادقانه 

ما اکنون . تماماً هماهنگ با وضعیت است، معرفی کنیم

در  - رسماً سیزده یا شاید چهارده میلیون بیکار داریم

و جوانان کامالً در  - واقعیت بین شانزده تا بیست میلیون

آقاي روزولت بر کارهاي عمومی . رها شده اندفالکت 

اما ما مصر هستیم که این همراه با معادن، . اصرار دارد

و این که . راه آهن و غیره، کل مردم را جذب می کند

هر فردي اکنون باید امکان زندگی شایسته و نه پایین 

تر از آن را داشته باشد، و ما می خواهیم که آقاي 

اسان خود چنان برنامه اي براي روزولت با تیم کارشن

کارهاي عمومی ارائه کند که هر کسی با قابلیت انجام 

کار بتواند با دستمزدهاي شایسته و مناسب در آن 

این امر با مقیاس متغیر دستمزدها و . مشغول شود

ما باید همه جا، در همۀ مناطق . ممکن است کارساعات 

پس باید س. در مورد نحوة معرفی این ایده بحث کنیم

یک کارزار متمرکز آژیتاسیون را آغاز کنیم، به طوري 

حزب کارگران «که هر کسی بداند که این برنامۀ 

  .است» سوسیالیست

به اعتقاد من، ما باید توجه کارگران را بر این نقطه 

در ابتدا این . طبیعتاً این تنها نقطه است. متمرکز کنیم

ا شعارهاي ام. شعار کامالً براي وضعیت مناسبت است

دیگري هم می تواند به موازات تغییر و تحوالت اضافه 

سپس . بوروکرات ها با آن مخالفت خواهند کرد. شود

اگر این شعار در بین توده ها فراگیر شود، گرایش هاي 

ما . فاشیستی در مقام اپوزیسیون قرار خواهند گرفت

. خواهیم گفت که باید جوخه هاي دفاعی را دایر کنیم

مقیاس متغیر (ن من در ابتدا این شعار به گما

این شعار . اتخاذ خواهد شد) کاردستمزدها و ساعات 

چیست؟ در واقع، این نظام کار در جامعۀ سوسیالیستی 

. تعداد کل کارگران، تقسیم بر تعداد کل ساعات. است

اما اگر کل نظام سوسیالیستی را معرفی کنیم، براي یک 

ي تخیلی و امري فرد متوسط امریکایی چنین چیز

ما آن را به عنوان . وارداتی از اروپا به نظر خواهد رسید

راه حلی در برابر این بحران پیش می کشیم که باید 

حق خوردن، آشامیدن و زندگی در آپارتمان هاي 

  .شایسته را تضمین کند

  این کارزار چگونه پیش برده خواهد شد؟: پرسش

شکل پیش این کارزار تاحدودي به این : تروتسکی

شما با آژیتاسیون و تبلیغات در مثالً . خواهد رفت

یک یا دو اتحادیه را جذب . مینیاپولیس شروع می کنید

نمایندگان را به سایر شهرهاي اتحادیه . برنامه می کنید

وقتی شما توانسته اید این . هاي مربوطه اعزام می کنید

ی از ایده را از حزب به درون اتحادیه ها ببرید، یعنی نیم

آن را به نیویورك، شیکاگو و غیره به . مبارزه را برده اید

قتی موفقیت هایی و. اتحادیه هاي مربوطه بفرستید

سپس . کسب کردید، یک کنگرة ویژه را فرامی خوانید

شما دست به تهییج می زنید تا بوروکرات هاي اتحادیۀ 

فرصت فوق . کارگري موضعی له یا علیه آن بگیرند

  .راي پروپاگاندا باز می شودالعاده اي ب

  آیا واقعاً می توانیم این شعار را محقق کنیم؟: پرسش
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سرنگون کردن سرمایه داري به مراتب آسان : تروتسکی

. تر از تحقق این مطالبه تحت نظام سرمایه داري است

حتی یک مورد از مطالبات ما هم تحت سرمایه داري 

این به همین دلیل است که ما . محقق نخواهد شد

این مطالبات . مطالبات را مطالبات انتقالی می خوانیم

پلی را به سوي ذهنیت کارگران ایجاد می کند و سپس 

کل مسأله این . پلی مادي به سوي انقالبی سوسیالیستی

. است که چگونه توده ها را براي مبارزه بسیج کنیم

باید . مسألۀ تفکیک بین شاغل و بیکار مطرح می شود

ایدة یک طبقۀ . به بر این شکاف پیدا کنیمراهی براي غل

ثابت از بیکاران، یک طبقه از افراد مطرود و پست، کامالً 

اگر در اتحادیه . آماده سازي روانی براي فاشیسم است

هاي کارگري بر این شکاف غلبه نشود، طبقۀ کارگر 

  .محکوم به سرنوشت بدي است

ند بسیاري از رفقاي ما نمی توانند متوجه شو: پرسش

  .که این شعارها قابل تحقق نیستند

این برنامه، ابداع و . پرسش بسیار مهمی است: تروتسکی

بلکه از تجربۀ طوالنی . اختراع جدید یک فرد نیست

می خواهم تأکید کنم که . بلشویک ها گرفته شده است

این اختراع یک فرد نیست، بلکه از تجربۀ جمعی 

در این  کاربست اصول قدیمی. انقالبیون می آید

نباید آن را مانند آهن، جامد و ثابت . وضعیت است

  .درنظر گرفت، بلکه نسبت به شرایط انعطاف پذیر است

انقالبیون همواره درنظر دارند که رفرم ها و دستاوردها 

اگر بگوییم . تنها محصول فرعی مبارزة انقالبی هستند

تنها آن چه را که می توانند بدهند مطالبه خواهیم کرد، 

بقۀ حاکم فقط یک دهم یا هیچ چیزي از آن چه ط

وقتی بیش تر مطالبه . مطالبه کرده ایم را خواهند داد

کنیم و بتوانیم مطالباتمان را تحمیل کنیم، سرمایه 

. داران وادار می شوند که حداکثر مقدار را اعطا کنند

هرچه قدر روحیۀ کارگران بیش تر و مبارزه جوایانه تر 

این ها . ري مطالبه و کسب می شودباشد، مقدار بیش ت

شعارهاي عقیم نیستند؛ ابزارهایی هستند براي اعمال 

فشار بر بورژوازي، و بالفاصله بیش ترین نتایح مادي 

در گذشته طی دورة صعود . ممکن را خواهند داشت

سرمایۀ امریکایی، کارگران امریکایی تنها در حد مبارزة 

. یروزي هایی داشتندتجربی ابتدایی، اعتصابات و غیره، پ

اما با درنظر داشتن این که . آن ها بسیار مبارز بودند

سرمایه رو به صعود بود، سرمایه داري به راضی نگاه 

اکنون وضعیت . داشتن کارگران امریکا عالقه داشت

اکنون سرمایه داران هیچ چشم . کامالً متفاوت است

لیل آن ها از اعتصابات به د. ندارند هاندازي براي رفا

به همین دلیل است . شمار زیاد بیکاران وحشت دارند

که برنامه باید هر دو بخش طبقۀ کارگر را به آغوش 

 مقیاس متغیر دستمزدها و ساعات. بکشد و متحد سازد

  .درست همین کار را انجام می دهد کار

http://www.marxists.org/archive/trotsk

y/1940/05/backwardness.htm 

، یک )Bimetallism(نظام پولی دو فلزي ) 1(

استاندارد پولی است که در آن ارزش هر واحد پول 

معادل با مقدار مشخصی طال و همچنین مقدار معینی 

نقره تعریف می شود؛ چنین نظامی، یک نرخ ثابت از 

  م - دو فلز را ایجاد می کندمبادله بین 
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١٥٩ 
  چین و انقالب روسیه

 )1940ژوئیۀ (

  

  سعید باستانی: ترجمه

متن پیش رو از سوي  :توضیح ناتالیا تروتسکی(

به عنوان طرح  1940رفیق تروتسکی در اوایل ژوئیۀ 

رویدادها مانع از . نویس اولیه به نگارش در آمدپیش

ی که ماه بعد رفیق تروتسکی تداوم کار او شدند و زمان

. ترور شد، ناتمام ماند» او. پ . گ«به دست آدمکش 

این نوشته قرار بود که مقدمه اي بر ترجمۀ چینی کتاب 

  .)، باشد»تاریخ انقالب روسیه«او، 

تاریخ انقالب قرار است کتاب  روزي که شنیدم

، نوشتۀ من، به زبان چینی منتشر شود، روز روسیه

اکنون باخبر شده ام که کار ترجمۀ . بودپرسروري برایم 

این کتاب، تسریع شده و نخستین جلد در سال آینده 

  . انتشار خواهد یافت

من سخت امیداورام که خوانندگان چینی این کتاب را 

این اثر من هر چه قدر هم نقص و عیب . سودمند بیابند

: داشته باشد، باز هم می توانم یک نکته را مسلم بشمرم

کتاب به هنگام ارائۀ واقعیات، شرط وجدان و  در این

یعنی صحت این . امانت به طور کامل رعایت شده است

واقعیات بر اساس مراجعه به منابع اصلی تعیین شده 

است؛ و در هر حال، هیچ واقعیتی به نفع این یا آن 

نظریۀ ازپیش گزیده، یا بدتر از این، به نفع آوازة فالن یا 

  .دستکاري نشده استبهمان شخص، عوض یا 

آن چه براي نسل جوان کنونی در همۀ کشورها، از 

جمله در چین، مایۀ شوربختی بوده، آن است که به نام 

مارکسیسم، کارخانۀ غول آسایی براي تولید انواع و 

این . اقسام جعلیات تاریخی و نظري ایجاد شده است

-رژیم تمامی. نام دارد» بین الملل کمونیست«کارخانه، 

ب، یعنی رژیم فرماندهی بوروکراسی در همۀ شئون طل

زندگی، ناگزیر می کوشد تا فرمانروایی خود را شامل 

در این میان تاریخ به مادة خامی . گذشته هم بسازد

طلب براي ساخت و سازهاي مطلوبِ دار و دستۀ تمامی

چنین بوده است سرنوشت انقالب . تبدیل شده است

ازه ترین و کامل ترین ت. اکتبر و تاریخ حزب بلشویک

تاریخ سند جعلی و ساختگی در این خصوص، همانا 

است که چندي پیش  حزب کمونیست اتحاد شوروي

در سرتاسر . زیر نظر مستقیم استالین انتشار یافت

و به احتمال  - کتابخانۀ بشریت، من کتابی را سراغ ندارم

که در آن واقعیات و  -قوي کس دیگري هم سراغ ندارد

با این همه  - آن هم واقعیات و اسناد شاخته شده - اسناد



 

١٦٠ 
تزویر و ریا به منظور تجلیل و تکریم یک شخص واحد، 

یعنی آقاي استالین، دگرگون و دستکاري شده و یا به 

  .سادگی از سیر حوادث حذف شده باشند

از برکت منابع مادي نامحدودي که اینک در اختیار 

ی آزرم و ناشیانه، جاعالن قرار گرفته اند، این جعلیات ب

به همۀ زبان هاي بشر متمدن ترجمه شده و به ضرب 

زور، در میلیون ها و ده ها میلیون نسخه منتشر شده 

  .اند

ما نه چنین منابع مالی اي در اختیار داریم و نه چنین 

دستگاه عظیمی؛ اما می توانیم در چیزهاي مهم تري 

و پایبندي به حقایق تاریخی : اسراف به خرج دهیم

جعلیات، حتی جعلیاتی که به . روش هاي صحیح علمی

وسیلۀ دستگاه قدرتمند دولتی ساخته شده باشند، نمی 

توانند در آزمون زمان تاب بیاورند و سرانجام به علت 

برعکس، . تناقضات درونی خود تکه پاره خواهند شد

حقایق تاریخی، اگر به شیوه اي علمی به ثبت رسیده 

اقناع کننده هستند و سرانجام باشند، داراي قدرتی 

ضرورت بازنویسی، یعنی قالب . اذهان را مجاب می کنند

ریزي مجدد و دستکاري، یا دقیق تر بگوییم، تحریف 

تاریخ انقالب از آن جا ناشی شد که بوروکراسی خود را 

ناچار از قطع بند نافی دید که او را به حزب بلشویک 

حریف تاریخ قالب ریزي مجدد، یعنی ت. وصل می کرد

انقالب، براي بوروکراسی اي که انقالب را غصب کرده و 

ناچار شده بود سنت بلشویسم را کوتاه کند، ضرورت 

  .مبرمی یافته بود

جوهر بلشویسم، همانا سیاست طبقاتی پرولتاریا بود که 

فقط آن سیاست می توانست به فتح قدرت در اکتبر 

با سیاست بلشویسم در سراسر تاریخ خود، . بیانجامد

همکاري با بورژوازي به نحوي آشتی ناپذیر مخالفت 

تضاد بنیادي بین بلشویسم و منسویسم دقیقاً . ورزید

عالوه بر این، مبارزه در محدودة . عبارت از همین بود

جنبش کارگري، که پیش از ظهور بلشویسم و 

منشویسم آغاز شد، همواره در نهایت امر بر گرد یک 

بر گرد یک شق دوگانۀ مرکزي دور مسألۀ مرکزي، یعنی 

یا همکاري با بورژوازي و یا مبارزة آشتی ناپذیر : می زد

به جز همین عنوان » جبهۀ خلق«سیاست . طبقاتی

پرطمطراق و اساساً مزورانه، هیچ عنصر تازه اي دربر 

در همۀ موارد، اصل مطلب همانا انقیاد سیاسی . ندارد

است، صرف نظر از پرولتاریا به جناح چپ استثمارگران 

مثل (آن که نام این کار ائتالف یا اتحاد چپ باشد 

  . به زبان کمینترن» جبهۀ خلق«و یا ) فرانسه

بیشتر از آن جهت ثمرة ناگواري » جبهۀ خلق«سیاست 

به بار آورد که در عصر زوال امپریالیستی بورژوازي به 

استالین در انقالب چین موفق شد همان . کار بسته شد

را که منشویک ها کوشیده بودند درانقالب  سیاستی

همان . به آن تحقق ببخشند، تا انتها به پیش برد 1917

علل شکست این دو انقالب . امر در اسپانیا هم تکرار شد

عظیم آن بود که شیوه هاي رهبري، شیوه هاي 

  .استالینیسم، یعنی پلیدترین شکل منشویسم بودند

با » ۀ خلقجبه«در طول پنج سال تمام، سیاست 

تحمیل قیادت بورژوازي بر پرولتاریا، مبارزة طبقاتی 

شکست انقالب چین، که . علیه جنگ را ناممکن ساخت

بر اثر رهبري کمینترن صورت گرفت، شرایط الزم را 

براي اشغال چین براي ژاپنی ها فراهم آورد، و شکست 

در فرانسه » جبهۀ خلق«انقالب اسپانیا و تسلیم مشئوم 



 

١٦١ 
الزم را براي تعرض و موفقیت هاي نظامی  هم شرایط

  .بی سابفۀ هیتلر فراهم ساخت

پیروزي هاي ژاپن و پیروزي هاي هیتلر، آخرین کالم 

این بار هم جنگ، مادرِ انقالب ها از آب . تاریخ نیستند

انقالب بار دیگر همۀ مسائل مربوط به . درخواهد آمد

ده به تاریخ بشریت را در کشورهاي پیشرفته و عقب افتا

یکسان مطرح و مرور خواهد کرد، و سرآغازي خواهد 

شد براي فائق آمدن بر تمایز موجود مابین کشورهاي 

  . پیشرفته و عقب افتاده

آن گاه اصالح طلبان، فرصت طلبان و عرف پسندان، به 

و فقط . دست کوبندة حوادث به کنار پرتاب خواهند شد

جارب گذشته انقالبیون، انقالبیون آب دیده اي که از ت

. سرشارند، خواهند توانست تالی رویدادهاي عظیم شوند

مقدر است که مردم چین در سرنوشت هاي آتی بشریت 

مایۀ خوشوقتی من خواهد . مقام نخست را اشغال کنند

بود اگر انقالبیون پیشرو چین برخی قواعد بنیادي در 

باشد که . سیاست هاي طبقاتی را از این تاریخ فرابگیرند

. بار شوندن قواعد در آتیه مایۀ احتراز از خطاهاي مرگای

منجر  1927-1925خطاهایی که به تالشی انقالب 

  .شوند

  1940ژوئیۀ 

http://www.marxists.org/archive/trotsk

y/1940/07/china.htm 

 

  

  

  سندیکاها در عصر زوال امپریالیستیسندیکاها در عصر زوال امپریالیستی

  لئون تروتسکی

1940  

به (زیر به هنگام قتل لئون تروتسکی  ۀنوشت: مقدمه

روي میز کار او یافت ) 1940استالین در  ةدست فرستاد

علی رغم این که با مرگ وي این نوشته نیز ناتمام . شد

باقی ماند، به خاطر اهمیت تجزیه و تحلیلی که حول 

، شده استم ارائه سسندیکاها در دوران امپریالیماهیت 

به فارسی ترجمه و » کندوکاو«آن در نشریۀ  بخش اول

بخش آخر که به عملکرد سندیکاهاي منتشر گردید، و 

به خاطر کمبود  بود،خاصی در اروپا و آمریکا پرداخته 

با ترجمۀ بخش دوم آن . شدحذف و عدم موضوعیت جا 

، این متن تکمیل گردیده و »کارگر میلیتانت«در نشریۀ 

   .اکنون در دسترس مخاطب است

 

یم، در انحطاط سازمان هاي یدر رشد و یا دقیق تر بگو

ی مدرن در سراسر جهان وجه مشترکی موجود یسندیکا

و این وجه مشترك همان نزدیکی و ادغام آن ها : است

  .با قدرت دولتی می باشد

ی طرف، سندیکاهاي ب ۀسان مشخصاین روند، به یک

این . سوسیال دموکرات، کمونیست و آنارشیست است

 درهم«به  ی نشان می دهد که گرایشیامر به تنها

 ،متعلق به این و یا آن مسلک نبوده ،با دولت »آمیختن

شرایط اجتماعی مشترك تمام ۀ بلکه نتیج

  .سندیکاهاست

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/07/china.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/07/china.htm


 

١٦٢ 
رقابت و ابتکار  ۀسرمایه داري انحصاري، نه بر پای

فرماندهی مرکزي استوار شده  ۀایبلکه بر پ ،خصوصی

باندهاي سرمایه دار در رأس تراست هاي . است

قدرتمند، سندیکاهاي کارفرمایان، کنسرسیوم هاي 

زندگی اقتصادي را در همان سطحی ، بانکی و غیره

کنترل می کنند که قدرت دولتی آن را کنترل می کند 

نتیجه این . و هر لحظه به همکاري با آن رو می آورند

ه، سندیکاها در مهم ترین شاخه هاي صنعتی امکان ک

استفاده از رقابت میان کارخانه هاي مختلف را از دست 

آن ها باید با یک حریف سرمایه دار تمرکز . می دهند

پیوند ) م- قدرت دولتی(یافته که به غایت با قدرت 

ضرورت تطبیق سندیکاها . رو به رو شوند ،خورده است

و ضرورت مبارزه براي همکاري با دولت سرمایه داري 

در شرایطی که سندیکاها مواضع  - با آن دولت نیز

اتخاذ می کنند، یعنی خود را با مالکیت  رفرمیستی

. از همین جا ناشی می شود -تطبیق می دهند خصوصی

اصلی  ۀوظیف ،ییاز نقطه نظر بوروکراسی جنبش سندیکا

ید دولت از نفوذ سرمایه داري است که با »رها ساختن«

با تضعیف وابستگی آن به تراست ها، و با جلب آن به 

این موضع با موقعیت . طرف سندیکاها صورت بگیرد

اجتماعی اشرافیت کارگري و بوروکراسی کارگري که 

 مافوق سودهايبراي به دست آوردن خرده نانی از 

سرمایه داري امپریالیستی مبارزه می کنند، کامالً 

  .هنگی دارداهم

ي کارگري، در بحث هایشان، هر آن چه از بوروکرات ها

دستشان بر می آید انجام می دهند تا به دولت 

اثبات کنند که تا چه اندازه در دوران  »دموکراتیک«

صلح و به خصوص در زمان جنگ، شایسته و ضروري 

دولت،  ارگان هايم با تبدیل سندیکاها به سفاشی. اند

 تمام گرایشابتکار جدیدي به خرج نداده، بلکه صرفاً 

  .م را تا غایت خود پیش می راندسدرونی امپریالی هاي

 ۀدولت هاي مستعمره و نیمه مستعمره، نه زیر سلط

م خارجی سامپریالی ۀسرمایه داري محلی، بلکه زیر سلط

با این وجود، این امر ضرورت روابط مستقیم . هستند

 -روزمره و عملی میان سرمایه داران بزرگ و حکومت ها

را که در واقع  -هاي مستعمره و نیمه مستعمرهحکومت 

به آنان وابسته اند، نه تنها نفی نمی کند، بلکه تقویت 

  .نیز می کند

از آن جا که سرمایه داري امپریالیستی است که در 

اشرافیت  کشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره یک قشر

و بوروکرات کارگري ایجاد می کند، این قشر خواهان 

هاي مستعمره و نیمه مستعمره به  حمایت حکومت

می  میانجیمثابه حامی و قیم و گاهی نیز هم چون 

اجتماعی ماهیت بناپارتیستی و  ۀاین مهم ترین پای. شود

نیمه بناپارتیستی حکومت ها در مستعمرات و به طور 

. را تشکیل می دهد »عقب مانده«کلی در کشورهاي 

به  رمیسترفوابستگی سندیکاهاي  ۀاین هم چنین، پای

  .دولت نیز هست

در مکزیک، سندیکاها توسط قانون به نهادهاي نیمه 

و نتیجتاً یک شکل نیمه استبدادي . دولتی تبدیل شدند

اران، دولتی زبر طبق برداشت قانون گ. را ایجاد کرده اند

کردن سندیکاها در جهت منافع کارگران، و به هدف 

دي تضمین نفوذ آن ها در زندگی حکومتی و اقتصا

اما در شرایطی که دولت ملی تحت . انجام گرفته است

سرمایه داري امپریالیستی خارجی است، و از آن  ۀسلط



 

١٦٣ 
جا که این آخري امکان سرنگون ساختن دموکراسی بی 

ثبات و جایگزینی آن با یک دیکتاتوري فاشیست آشکار 

را دارد، تحت چنین شرایطی، قوانین مربوط به 

وانند به اسلحه اي در دست سندیکاها به سادگی می ت

  .دیکتاتوري امپریالیستی تبدیل شوند

  سندیکاهاسندیکاها  آزاديآزاديبراي براي   هاهاشعارشعار

پس از آن چه گفته شد، این نتیجه گیري که سندیکاها 

م از سندیکا بودن خود چشم پوشی سدر دوران امپریالی

  .می کنند، در نظر اول ساده به نظر می رسد

اسی کارگري باقی ی براي دموکریاین ها، دیگر عمالً جا

گذشته،  دموکراسی اي که در دوران طالییِ: نمی گذارند

اقتصادي مسلط بود،  ۀهنگامی که تجارت آزاد در حیط

روال زندگی درونی سازمان هاي کارگري را تشکیل می 

نمی توان مبارزه اي آزاد  ،بدون دموکراسی کارگري. داد

 ،یلو به این دل. براي نفوذ بر اعضاي سندیکاها داشت

میدان اصلی فعالیت انقالبی در سندیکاها از میان می 

. با این همه، این چنین موضعی اساساً اشتباه است. رود

ما نمی توانیم حیطه و شرایط فعالیتمان را به میل خود 

کارگران در  ةمبارزه براي نفوذ در میان تود. تعیین کنیم

بی نهایت  ،یک دولت استبدادي و یا نیمه استبدادي

کل تر از همین مبارزه در یک دموکراسی است؛ این مش

امر براي سندیکاها نیز، که سرنوشتشان تبلوري از 

. صدق می کند ،تحوالت دولت هاي سرمایه داري است

اما، ما نمی توانیم از فعالیت هاي مان در بین کارگران 

آلمان دست بکشیم، تنها به این دلیل که رژیم 

باز بنا به . خت می کنداستبدادي کار ما را بسیار س

همین منطق، نمی توانیم از مبارزه در درون سازمان 

چشم  ،م ایجاد می کندسهاي اجباري کار که فاشی

و به دلیل ارجح، نمی توانیم از یک کار با . پوشی کنیم

در سندیکاهاي نوع ) سیستماتیک(قاعده و مرتب 

انحصارگرا و یا نیمه انحصارگرا، فقط به خاطر این که 

) شوروي(ستقیم و یا غیرمستقیم، به دولت کارگري م

وابسته اند، و یا این    که بوروکراسی انقالبیون را از 

امکان فعالیت آزاد در این سندیکاها محروم  می کند، 

این  ۀضروري ست که مبارزه را در هم. صرف نظر کنیم

جمله از شرایط مشخص که توسط تحوالت قبلی، 

جنایات رهبرانش، ایجاد شده،  کارگر و ۀاشتباهات طبق

 ،در کشورهاي فاشیست و نیمه فاشیست. هدایت کنیم

امکان انجام هیچ فعالیت انقالبی جز از نوع مخفی، 

در سندیکاهاي . جویانه وجود ندارد توطئهغیرقانونی و 

انحصارگرا امکان انجام هیچ فعالیتی جز فعالیت مخفی 

شرایط  ست که ما خود را بااضروري . وجود ندارد

مشخص سندیکاها در هر کشوري تطبیق دهیم، تا توده 

بلکه هم چنین علیه  ،ها را نه تنها علیه سرمایه داران

رژیم غیر دموکراتیک حاکم بر خود سندیکاها و علیه 

. رهبرانی که این رژیم را تحکیم می بخشند، بسیج کنیم

استقالل کامل «: اولین شعار این مبارزه عبارت است از

قید و شرط سندیکاها از دولت سرمایه  بیو 

مبارزه براي : و معناي این شعار چنین است. »داري

توده هاي استثمار شده  ارگان هايتبدیل سندیکاها به 

  .اشرافیت کارگريارگان هاي و نه 

***  

. »دموکراسی درون سندیکا« :شعار دوم این است

این شعار مستقیماً از شعار اول منتج می شود، و پیش 



 

١٦٤ 
رط تحقق آن آزادي کامل سندیکاها نسبت به دولت ش

  .امپریالیستی و یا دولت مستعمره می باشد

به عبارت دیگر، در دوران حاضر سندیکاها نمی توانند 

صرفاً ارگان هم چون دوران رقابت آزاد سرمایه داري، 

دموکراسی باشند و نمی توانند بیش از این از  هاي

، یعنی نمی توانند لحاظ سیاسی بی طرف باقی بمانند

کارگر بسنده  ۀطبق ةروزمرنیازهاي تنها به دفاع از 

باقی  یآن ها نمی توانند بیش از این آنارشیست. کنند

دولت را در زندگی  ةبمانند، یعنی نفوذ تعیین کنند

  .مردم و طبقات نادیده بگیرند

باقی  رفرمیستسندیکاها نمی توانند بیش از این 

 رفرم هاي جایی براي ،عینیبمانند، زیرا که شرایط 

سندیکاهاي دوران . باقی نمی گذاردجدي و درازمدت 

سرمایه داري  ثانويما می توانند یا به عنوان ابزار 

امپریالیستی براي به اطاعت در آوردن زحمت کشان و 

و یا برعکس، تبدیل  ،جلوگیري از انقالب خدمت کنند

  .به ابزار جنبش انقالبی پرولتاریا شوند

***  

 ،بی طرفی سندیکاها کامالً و به شکلی غیرقابل بازگشت

 متعلق به گذشته است، و همراه با دموکراسی بورژوازي

  .از بین رفته است آزاد

***  

از آن چه گفته شد به روشنی نتیجه گرفته می شود که 

علی رغم انحطاط مداوم سندیکاها و ادغام فراینده شان 

همیت فعالیت در نه تنها از ا ،در دولت امپریالیستی

سندیکاها کاسته نشده، و همانند قبل از این  ۀحیط

اهمیت برخوردار است، بلکه حتی این فعالیت به نوعی 

هدف این . ل به یک فعالیت انقالبی شده استیتبد

 ۀفعالیت مانند گذشته، اساساً مبارزه براي نفوذ در طبق

هر سازمان، حزب یا گرایشی که به خود . کارگر است

دهد موضعی اتمام حجت طلبانه نسبت به  اجازه

کارگر  ۀسندیکاها داشته باشد، یعنی در واقع به طبق

پشت کند، صرفاً به این دلیل که از سازمان هاي آن 

و باید گفت . خوشش نمی آید، محکوم به انقراض است

  .که سزاوار چنین سرنوشتی نیز هست

***  

نه  ،از آن جا که نقش اصلی در کشورهاي عقب مانده

بلکه سرمایه داري خارجی  ،توسط سرمایه داري ملی

اجرا می شود، بورژوازي ملی در جایگاه اجتماعی و 

موقعیت اجتماعی نازل تري نسبت به رشد صنعت قرار 

کارگر وارد  ،از آن جا که سرمایه داري خارجی. دارد

نمی کند، بلکه مردم محلی را پرولتریزه می کند، 

مهم ترین نقش را در زندگی پرولتاریاي ملی به سرعت 

تحت این شرایط حکومت ملی، تا . کشور بازي می کند

آن جا که سعی می کند در مقابل سرمایه خارجی 

مقاومتی نشان دهد، مجبور است کمابیش به پرولتاریا 

برعکس زمانی که حکومت هاي این کشورها . تکیه کند

خارجی هم اجتناب  ۀفکر کنند که همکاري با سرمای

یر و هم پر منفعت است، سازمان هاي کارگري را ناپذ

. متالشی کرده و رژیمی استبدادي مستقر می کنند

حکومت  ۀبدین گونه، ضعف بورژوازي ملی، فقدان سابق

داخلی، و گسترش کم و بیش سریع پرولتاریا، اساس هر 

. حکومت باثبات دموکراتیک را به لزره در می آورد



 

١٦٥ 
، یعنی مستعمرات و حکومت هاي کشورهاي عقب مانده

نیمه مستعمرات، شکلی بناپارتیستی یا نیمه 

با این تفاوت که بعضی . بناپارتیستی به خود می گیرند

سعی می کنند با جلب حمایت کارگران و دهقانان به 

سوي مسیري دموکراتیک جهت گیري کنند و دیگران 

این . نوعی دیکتاتوري نظامی و پلیسی مستقر می کنند

یا تحت . سندیکاها را نیز تعیین می کندامر سرنوشت 

دولت قرار می گیرند، یا دچار سرکوبی ظالمانه  قیومیت

دولت خود تحت فشار دو عامل  قیومیت. می شوند

 ۀاول نزدیک شدن به کل طبق: متضاد ضرورت می یابد

و کسب پشتیبانی براي مقاومت در مقابل  کارگر

کردن م، و دوم منضبط سادعاهاي افراطی امپریالی

کارگران از طریق قرار دادن آن ها تحت کنترل یک 

  .بوروکراسی

******  

  سرمایه داري انحصاري و سندیکاهاسرمایه داري انحصاري و سندیکاها

حاضر به  ،سرمایه داري انحصاري هر چه کمتر و کمتر

و از بوروکراسی . استقالل سندیکاهاست کنار آمدن با

 ةکه ته مانده هاي سفر - و اشرافیت کارگري رفرمیست

می خواهد که هر دو در انظار  - او را جمع می کنند

  .او بشوندپلیس سیاسی   تبدیل به ،کارگران

بوروکراسی کارگري از بین رفته  ،اگر این امر تحقق نیابد

بنابراین تمام . و جاي آن را فاشیست ها می گیرند

م، نمی سخدمت امپریالی مساعی اشرافیت کارگري در

  .رداو را براي مدت زیادي از تالشی مصون بدا دتوان

شدت یافتن تضادهاي طبقاتی در هر کشور و تخاصمات 

میان ملل، شرایطی را ایجاد می کند که در آن سرمایه 

یعنی در مقطع (داري امپریالیست دیگر نمی تواند 

را تحمل کند، مگر این  رفرمیست، بوروکراسی )خاصی

که این بوروکراسی مستقیماً به عنوان سهام دار، سهام 

ال، در شرکت هاي امپریالیستی، داري کوچک ولی فع

در نقشه ها و برنامه هاي آن ها، چه در سطح کشوري و 

م، سرفرمی - سوسیال. چه در سطح جهانی شرکت کند

صرفاً براي تمدید مهلت حیاتش و نه هیچ چیز دیگر، 

م تبدیل شود، چرا که با سامپریالی - باید به سوسیال

دیگري  ةعموماً چار ،تعقیب راهی که در پیش گرفته

  .برایش باقی نمی ماند

م وجود سآیا این به این معناست که در دوران امپریالی

سندیکاهاي مستقل به طور کلی ناممکن است؟ طرح 

  .سؤال به این شکل، اما، اساساً اشتباه است

رفرمیست  آن چه ناممکن است، وجود سندیکاهاي

 سندیکاهاي اما وجود. استمستقل یا نیمه مستقل 

تقل که نه تنها پشتیبان پلیس امپریالیستی مس انقالبی

سرنگونی نظام سرمایه داري را در  ۀنیستند، بلکه وظیف

در . مقابل خود می گذارند، کامالً امکان پذیر است

م، سندیکاها تنها سامپریالی و زوال دوران گندیدگی

زمانی می توانند مستقل باشند که آگاهانه و در عمل 

 ۀدر این راه، برنام. باشندارگان هاي انقالب کارگري 

بین الملل چهارم  ةانتقالی که توسط آخرین کنگر

عمل حزب، بلکه در خطوط  ۀنه تنها برنام ،تصویب شده

  .عمل سندیکاها نیز هست ۀاصلی اش، برنام

***  



 

١٦٦ 
در جنبش سندیکایی سرتاسر جهان در دورة اخیر، باید 

. شاهد چرخش به راست و سرکوب دمکراسی درونی بود

در سندیکاها، درهم » جنبش اقلیت«انگلستان، در 

؛ )البته نه بدون همکاري مسکو(شکسته شده است 

رهبران جنبش سندیکایی، امروز، به خصوص در حوزة 

حزب «سیاست خارجی، عمال و کارگزاران مطیع 

در فرانسه، فضایی براي وجود . هستند» محافظه کار

آن ها مستقل سندیکاهاي استالینیستی وجود نداشت؛ 

سندیکالیست به - با سندیکاهاي به اصطالح آنارکو

رهبري ژوئو متحد شدند و در نتیجۀ این وحدت، یک 

چرخش عمومی از سوي سندیکاها نه به چپ، که به 

) CGT(» ث ژ ت«رهبري . راست صورت گرفت

آشکارترین و مستقیم ترین کارگزار سرمایه داري 

  .امپریالیستی فرانسه است

ه، جنبش سندیکالیستی از توفانی ترین در ایاالت متحد

سی آي «ظهور . تاریخ سال هاي اخیر عبور کرده است

، گواهی بی چون و چرا از وجود گرایش هاي )CIO(» او

با این حال . انقالبی در درون توده هاي کارگر است

گویاترین و قابل توجه ترین واقعیت این است که 

از آن که  زودتر» چپ گرا«سازمان جدید سندیکاهاي 

به آغوش آهنین دولت امپریالیستی بیافتد، بنیان 

مبارزه میان باالیی ها، بین فدراسیون . گذاشته نشد

قدیم و جدید، تا حد زیادي قابل تقلیل به مبارزه براي 

  .همدردي با و حمایت از روزولت و کابینۀ او است

گویایی تصویرِ تغییر و تحول یا انحطاط جنبش 

تر انیا، هرچند به معنایی دیگر، کمسندیکاها در اسپ

در سندیکاهاي سوسیالیست، تمامی عناصر . نیست

اصلی که تا درجه اي نمایندة استقالل جنبش اتحادیه 

در ارتباط با . هاي کارگري بودند، بیرون رانده شدند

سندیکالیست، این اتحادیه ها به -اتحادیه هاي آنارکو

دند؛ رهبران ابزار جمهوري خواهان بورژوا تبدیل ش

سندیکالیست، به وزراي بورژوایی محافظه کار - آنارکو

این واقعیت که دگردیسی مذبور در شرایط . بدل گشتند

جنگ، . جنگ داخلی رخ داد، از اهمیت آن نمی کاهد

فرایندها را شتاب می . تداوم عیناً همان سیاست ها است

بخشد، خصوصیات بنیادي آن ها را آشکار می کند، هر 

را که پوسیده، نادرست و چندپهلو و گنگ است  آن چه

نابود می کند و هر آن چه را که حیاتی و اساسی است، 

چرخش سندیکاها به راست، به دلیل تشدید . آشکار

رهبران جنبش . تناقضات طبقاتی و بین المللی بود

سندیکایی حس کردند، یا فهمیدند، یا قرار بود بفهمند، 

دن به بازي اپوزیسیون که اکنون دیگر زمان وارد ش

چرا که هر حرکت اعتراضی در درون جنبش . نیست

سندیکایی، به خصوص در بین باالیی ها، خطر 

برانگیختگی یک جنبش توفانی توده اي و ایجاد 

از این جاست . دشوارهایی براي امپریالیسم ملی را دارد

که چرخش به راست سندیکاها و سرکوب دمکراسی 

خصلت . دیه ها نشأت می گیردکارگري در درون اتحا

اصلی، یعنی چرخش به سوي رژیم تمامیت خواه، از 

  .جنبش کارگري کل جهان عبور می کند

چنین هلند را هم به یاد بیاوریم، جایی که ما باید هم

جنبش رفرمیستی و سندیکایی نه فقط یک گروه قابل 

اتکا براي سرمایه داري امپریالیست، که یک سازمان به 

سندیکالیست نیز بود که عمالً تحت - آنارکواصطالح 

دبیر این . کنترل حکوت امپریالیستی قرار داشت



 

١٦٧ 
با وجود همدردي هاي » اشنیف لیت«سازمان، 

افالطونی خود نسبت به انترناسیونال چهارم، به عنوان 

معاون در پارلمان هلند، به شدت حواسش جمع بود تا 

مبادا خشم و غضب حکومت دامن سازمان 

  .کالیستی او را بگیردسندی

***  

در ایاالت متحده، وزارات کار با بوروکراسی چپ گراي 

خود، وظیفه اش را انقیاد جنبش اتحادیه هاي کارگري 

به دولت دمکراتیک قرار داده و باید گفت که این وظیفه 

  .تاکنون با موفقیت هایی حل شده است

***  

لبته ملی کردن راه آهن و میدان هاي نفتی در مکزیک، ا

این، اقدامی از . هیچ چیز مشترکی با سوسیالیسم ندارد

سوي سرمایه داري دولتی در یک کشور عقب مانده 

است که به این شکل در جستجوي دفاع از خود در برابر 

امپریالیسم خارجی از یک سو و پرولتاریاي خود از سوي 

مدیریت راه آهن، میادین نفتی، و غیره، . دیگر می باشد

سازمان هاي کارگري هیچ شباهتی با کنترل از طریق 

کارگري بر صنعت ندارد، چرا که در ماهیت امر، 

مدیریت از طریق بوروکراسی عملی می شود که مستقل 

از کارگران است، اما در عوض، کامالً وابسته به دولت 

این ابزار از طرف طبقۀ حاکم، هدف . بورژوایی است

کند تا آن را  منضبط کردن طبقۀ کارگر را دنبال می

که در سطح، به  - براي خدمت به منافع مشترك دولت

نظر می رسد با منافع خود طبقۀ کارگر درهم می 

در واقعیت امر، همۀ وظیفۀ . کوش تر سازدسخت - آمیزد

بورژوازي، شامل نابودي سندیکاها به عنوان ارگان هاي 

مبارزة طبقاتی و در عوض جایگزینی آن با بوروکراسی 

ی به عنوان ارگان رهبري دولت بورژوازي بر سندیکای

در این شرایط، وظیفۀ پیشتاز انقالبی، . کارگران است

پیش بردن مبارزه براي استقالل کامل سندیکاها و براي 

معرفی کنترل واقعی کارگري بر بوروکراسی فعلی 

اتحادیه اي است که به دستگاه اداري راه آهن، بنگاه 

  .شده استهاي نفت و نظایر آن تبدیل 

***  

با وضوح خاص ) قبل از جنگ(رویدادهاي دورة اخیر 

که در تئوري، همواره  - آشکار کرده اند که آنارشیسم

فقط لیبرالیسمی است که به افراط و تفریط هاي خود 

در عمل، تبلیغات مسالمات آمیز در درون  -کشیده شده

جمهوري دمکراتیک بود که حفاظت از این جمهوري را 

اگر ما اقدامات تروریستی انفرادي و غیره را  .می طلبید

کنار بگذاریم، آنارشیسم به عنوان نظامی از جنبش توده 

اي و سیاست ها، تنها خوارك تبلیغاتی را تحت حفاظت 

در شرایط بحران، . مسالمات آمیز از قوانین ارائه کرد

آنارشیست ها همواره نقطۀ مقابل آن چرا که در زمان 

مارکس خود در . ودند، انجام دادندهاي صلح آموخته ب

. ارتباط با کمون پاریس همین نکته را خاطر نشان کرد

و همین در مقیاسی به مراتب عظیم تر در تجربۀ انقالب 

  . اسپانیا تکرارشد

***  

اتحادیه هاي دمکراتیک در معناي قدیمی اصطالح، 

یعنی هیئت هایی که گرایش هاي مختلف در چارچوب 

اي واحد کم و بیش آزادانه مبارزه می یک سازمان توده 

درست . کردند، دیگر نمی توانند وجود داشته باشند



 

١٦٨ 
دمکراتیک - همان طور که باز گرداندن دولت بورژوا

ناممکن است، بازگرداندن دمکراسی کارگري قدیمی نیز 

سرنوشت یکی، سرنوشت دیگري را . ناممکن است

ر معناي در واقع، استقالل سندیکاها د. بازتاب می دهد

طبقاتی، در مناسبات آن ها با دولت بورژوایی، در 

شرایط کنونی تنها می تواند با یک رهبري انقالبی کامل 

این . تضمین شود، یعنی رهبري انترناسیونال چهارم

رهبري، طبیعتاً می تواند و باید اتحادیه ها را به باالترین 

دمکراسی قابل تصور تحت شرایط مشخص کنونی 

اما بدون رهبري سیاسی انترناسیونال  مجاب کند،

  . چهارم، استقالل سندیکاها ناممکن است

http://marxists.org/archive/trotsky/194

0/xx/tu.htm 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبقه، حزب و رهبري

فی شد متشکل از پرولتاریاي اسپانیا قربانی ائتال

ها،  خواهان اسپانیا، سوسیالیست ها، جمهوري امپریالیست

ها، و در جناح چپ، حزب  ها، استالینیست آنارشیست

ها همه انقالب سوسیالیستی که پرولتاریاي  آن. پوم

اسپانیا در عمل دست به تحقق آن زده بود عقیم 

از شر انقالب سوسیالیستی راحت شدن کار . ساختند

هنوز کسی روشی به جز سرکوب . ستآسانی نی

ابداع  …رحمانه، کشتار پیشتازان، اعدام رهبران و  بی

البته که حزب پوم چنین چیزي . نکرده است

 .خواست نمی

***  

  طبقه، حزب و رهبري

مسائلی (چرا پرولتاریاي اسپانیا شکست خورد؟ 

  )در تئوري مارکسیستی

  )1940(لئون تروتسکی 

  ي آرش عزیزي ترجمه

ي این اثر به رفیق و همرزم عزیزم، سروش  ترجمه

  ع.آ –شود  دشتستانی تقدیم می

انترناسیونال ”ي  مجله: ي انگلیسی اولین انتشارِ ترجمه

، 1940 ، دسامبر7 ي ي اول، شماره ، دوره“چهار

  195- 191 صفحات

در بایگانیِ رفیق : “انترناسیونال چهار”یادداشت سردبیرِ 

نویس و جدا  یس، چركنو هاي پیش تروتسکی یادداشت

http://marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/tu.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/tu.htm


 

١٦٩ 
اي ناتمام  از همی را پیدا کردیم که اکنون به شک مقاله

  .کنیم منتشر می

***  

اي به عقب  ي کارگر تا چه اندازه که جنبش طبقه این

اي که از  هاي توده پرتاب شده را نه فقط از وضع سازمان

هاي نظري که  هاي ایدئولوژیک و کاوش اوضاعِ گروه

در . توان فهمید آن هستند می ها مشغول بسیاري گروه

چه (  )Que Faire(“ که فر”اي به نام  پاریس نشریه

شود که معلوم نیست چرا به خودش  منتشر می) کنیم؟

گوید مارکسیست اما در واقعیت کامال درون  می

چارچوب امپریسیسمِ روشنفکران بورژواي چپ و آن 

کارگران منزوي است که تمام منکرات روشنفکران را 

  .اند ب کردهجذ

هاي فاقد بنیانی  ي کوچک مثل تمامی گروه این نشریه

گونه سنت سعی کرد  علمی، بدون برنامه و بی هیچ

که به نظر  –شود ) POUM(پوم   دست به دامنِ حزبِ

. ها و پیروزي باشد ترین راه به سوي توده رسید سریع می

به ي این پیوندها با انقالب اسپانیا در نگاه اول  اما نتیجه

نشریه نه پیشرفت که : رسد کلی غیرمنتظره به نظر می

. رفت در واقع جز این هم انتظار نمی. پسرفت کرد

کاري و نیازهاي  بورژوازي، محافظه تناقضات بین خرده

تعجبی . انقالب پرولتري به شدت رشد کرده است

هاي پوم هم در  نیست که مدافعین و مفسرینِ سیاست

ي نظر به عقب پرتاب  طهي سیاست و هم در حی حیطه

  .اند شده

. گونه اهمیتی ندارد ي خود هیچ به نوبه“ که فر”ي  نشریه

از . دهد اوضاع می  اما اهمیتی نمادین دارد و خبر از جوِ

این جهت به نظر ما مفید است به بررسیِ دالیل 

فروپاشی انقالب اسپانیا توسط این نشریه بپردازیم چرا 

هاي بنیادینی که  ر ویژگیکه این بررسی روشن و آشکا

  .کند مارکسیسم غالبند افشا می اکنون بر جناح چپِ شبه

  دهد توضیح می“ که فر”

کنیم که این  از نقل قولِ خط به خط از نقدي شروع می

ي رفیق کازانوا  “خیانت در اسپانیا”ي  نشریه بر جزوه

  :نوشته است

  )کازانوا(نویسنده   چرا انقالب در هم کوبیده شد؟”

جا که حزب کمونیست سیاست غلطی  گوید از آن یم

هاي انقالبی از آن  کرد که متاسفانه توده دنبال می

هاي  اما یکی نیست بگوید چرا توده. پیروي کردند

انقالبی که رهبران سابق خود را رها کردند زیر پرچم 

چون حزب انقالبی ”حزب کمونیست گرد آمدند؟ 

چیزي جز  مقاله به ما“ .راستین وجود نداشت

ها و حزب  سیاست غلط توده. کند گویی ارائه نمی همان

نابالغ یا خبر از شرایط مشخصِ نیروهاي اجتماعی 

ي  ي کارگر، فقدان استقالل طبقه نابالغی طبقه(دهد  می

که باید با شروع از واقعیاتی توضیح داده شود ) دهقان

ي  و یا نتیجه ;کند که از جمله خود کازانوا ارائه می

ها است،  هایی از آن اعمال بعضی افراد شرور یا گروه

که تنها “ افراد مخلص”هاي  اعمالی که مطابق با تالش

کازانوا ابتدا . ها قادر به نجات انقالب هستند، نیست آن

رود اما سپس  کمی دنبال راه اول، راه مارکسیستی، می

شناسی  ي شیطان ما را به حیطه. کند راه دوم را طی می

مجرمِ مسئول شکست، شیطانِ ارشد،  ;برد یخالص م

هاي  استالین است که آنارشیست ها و بقیه شیطان



 

١٧٠ 
خداي انقالبیون متاسفانه،  ;اند کوچک همدستش بوده

اي  ، لنینی یا تروتسکی1917 بر خالف روسیه در سال

  “.به اسپانیا نفرستاد

وقتی تالش کنی به هر ”: گیرد مقاله سپس نتیجه می

ي خود را بر    شیِ مستحجر صومعهکی قیمتی راست

“ .شود واقعیات تحمیل کنی، نتیجه بهتر از این نمی

افزاید این واقعیت  چه بر عظمت این نخوت نظري می آن

است که دشوار است تصور کنیم چگونه این همه 

خزعبالت و مبتذالت و اشتباهات، مشخصا از نوع 

  کارانه، در چند جمله جا داده فرهنگی محافظه بی

  .اند شده

ي نقل قول باال از دادن هرگونه توضیح در مورد  نویسنده

او تنها به این  ;رود شکست انقالب اسپانیا طفره می

شرایط ”کند که توضیحاتی بنیادین مثل  اشاره می

خودداري از ارائه هرگونه . اند ضروري“ نیروهاي اجتماعی

این منتقدین بلشویسم همه . توضیح اتفاقی نیست

نظري هستند، به این دلیل ساده که بر هیچ بزدالن 

که ورشکستگی  براي این. بنیان محکمی استوار نیستند

خود را برمال نکنند واقعیات را از این دست به آن دست 

. زنند دهند و دور و بر نظرات سایرین پرسه می حواله می

هاي نیمه و نصفه  خود را محدود به اشارات و حرف

اند کل خرد خود  وقت پیدا نکردهکنند انگار که فقط  می

واقعیت این است که اصال هیچ خردي . را عرضه کنند

  .فکري است  شان مملو از شارالتانیسمِ نخوت. ندارند

هاي نیمه و  بیایید به تحلیل قدم به قدمِ اشارات و حرف

ي ایشان سیاست  به گفته. مان بپردازیم ي نویسنده نصفه

ي شرایط  نشانه”به عنوان  توان ها را تنها می غلط توده

توضیح داد، مثل نابالغی “ مشخص نیروهاي اجتماعی

هرکس . ي دهقان ي کارگر و فقدان استقالل طبقه طبقه

تر از این پیدا  گویی باشد موردي سطحی به دنبال همان

ها  توده“ نابالغی”با “ ها سیاست غلط توده”. کند نمی

ها چیست؟ البته  توده“ نابالغی”اما . شود توضیح داده می

این سیاست . ها هاي غلط توسط آن که اتخاذ سیاست

ها یا  توده: غط چه بود و چه کسانی مبتکرش بودند

ي ما این موضوع را مسکوت  نویسنده –رهبران 

گویی مسئولیت را بر دوش  او از طریق همان. گذارد می

ي کالسیک تمام خائنین،  این حقه. گذارد ها می توده

کالیشان بخصوص در رابطه با پرولتاریاي فراریان و و

  .اسپانیا مشمئزکننده است

  گري خائنین سفسطه

) هاي پیش از آن و حتی در دوره( 1936 ي در ژوئیه

ي افسرانی که تحت حفاظت  کارگران اسپانیا حمله

ها را تدارك دیده بودند  خیانت به آن“ ي مردمی جبهه”

کردند و هاي مسلح به پا  ها گروه توده. پس زدند

هاي کارگري ایجاد کردند که سنگرهاي حکومت  کمیته

هاي رهبريِ پرولتاریا از طرف  سازمان. شان بود آینده

ها را نابود  دیگر به بورژوازي کمک کردند این کمیته

ي کارگران به مالکیت خصوصی را منحل  کند و حمله

هاي مسلح کارگري را تحت فرمان بورژوازي  گروه. کند

و حزب پوم در ضمن در دولت مشارکت کرد و درآوردند 

  …مسئولیت مستقیم این کار را بر عهده گرفت

 –جا یکی دو جمله از اصل حذف شده است  در این(

  .)مترجم انگلیسی



 

١٧١ 
ي انگلیسی نیز یکی دو جمله به کلی  در ترجمه(

مترجم  –رسید که ما حذف کردیم  نامفهوم به نظر می

  .)فارسی

ها انتخاب  یحی که تودهعلیرغم خط سیاسی صح …

ها،  کردند، آنان نتوانستند ائتالف سوسیالیست

ها و حزب پوم با بورژوازي را  ها، آنارشیست استالینیست

گري نقطه آغاز خود را  این سفسطه. در هم بکشنند

دهد، یعنی شرایط  مفهومی از نوعی بلوغِ مطلق قرار می

ندارند ها نیاز به رهبري صحیح  نقصی که در آن توده بی

چنین . و در ضمن قادرند علیه رهبري خود پیروز شوند

  .تواند داشته باشد بلوغی وجود ندارد و نمی

گیرند که آخر چرا کارگرانی که  خردمندان ما خرده می

هاي  ي انقالبی صحیحی و چنین کیفیت چنین غریزه

دهند باید تسلیم رهبريِ  جنگدندگی برتري نشان می

اصال خبري از تسلیمِ : این است خائنانه شوند؟ پاسخ ما

خط حرکت کارگران همیشه . خشک و خالی نبود

ترین  و در حیاتی. ي مشخصی با خط رهبري دارد زاویه

گاه رهبري،  آن. درجه شد 180 ها این زاویه لحظه

مستقیم یا غیرمستقیم منجر به فرونشاندن کارگران با 

  .نیروي مسلح شد

ا نه تنها بدون رهبري ، کارگران کاتالونی1937 در مه

رهبران آنارشیست . خود که علیه آن به پا خواستند

منشانه نقاب  انگیز که پست بورژواهاي حقیر و نفرت(

صدها بار در مطبوعات خود   )اند انقالبیون به چهره زده

ك انِ ”اند که اگر کنفدراسیون ملی کارگران،  تکرار کرده

ت “)CNT(راحتی در ماه توانست به  ، خواسته بود می

رهبران . مه قدرت بگیرد و حکومت خود را برپا کند

. گویند آنارشیست در این مورد حقیقت تمام را می

شد با “ ك ان ت”روي   رهبري حزب پوم در واقع دنباله

شان را با واژگان دیگري  ها سیاست این تفاوت که آن

تنها و تنها به همین علت بود که بورژوازي . پوشاندند می

در ماه مه را در هم “ نابالغ”وفق شد خیزشِ پرولتاریاي م

ي روابط متقابل بین  آدم باید هیچ چیز از حیطه. بکوبد

ها و رهبران نفهمد تا این  طبقه و حزب، بین توده

هاي اسپانیا  هاي توخالی را تکرار کند که توده حرف

توان  تنها چیزي که می. شان بودند صرفا دنبال رهبران

هایی که در همه حال به دنبال  ست که تودهگفت این ا

شکافتن راه جدیدي پیش روي خود بودند در قدرت 

خود ندیدند که در اوجِ گرماي نبرد رهبري جدیدي 

پیش . هاي انقالب باشد بسازند که مطابق با خواسته

مراحل مختلف   :روي خود روندي اساسا پویا را شاهدیم

هاي  یا بخش شوند، رهبري انقالب به سرعت عوض می

مختلفی از رهبري به سرعت به سوي دشمنِ طبقاتی 

کنند، و خردمندان ما مشغول بحثی تماما ایستا  فرار می

ي کل، پیِ رهبري  ي کارگر به مثابه چرا طبقه: هستند

  بد را گرفت؟

  رویکرد دیالکتیکی

لیبرالی هست که -گرا المثلِ باستانیِ تکامل ضرب

کند که  لتی را دریافت میهر مردمی همان دو  :گوید می

دهد که یک  تاریخ اما نشان می. ي آن است شایسته

هاي  اي نسبتا کوتاه دولت توانند در طول دوره مردم می

روسیه، ایتالیا، آلمان، (بسیار متفاوتی دریافت کنند 

ها به هیچ  و در ضمن ترتیب این دولت) …اسپانیا، 

 –بداد از است: کند وجه در یک مسیر ثابت حرکت نمی

راز . اندیشند گرا می هاي تکامل که لیبرال به آزادي، چنان

جا است که هر مردم متشکل از طبقات  داستان در این
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هاي متفاوتی دارند  متخاصمند و طبقات خودشان الیه

هاي  که تا حدودي در ستیز با یکدیگرند و تحت رهبري

باضافه هر مردم تحت نفوذ مردمانی  ;مختلفی قرار دارند

ها نیز به همین منوال به  گیرند که آن یگر قرار مید

یک “ بلوغِ”ها بیانگر  دولت. شوند طبقات تقسیم می

کند که  مند رشد می نیستند که به طور نظام“ مردم”

هاي مختلف  حاصل مبارزه بین طبقات مختلف و الیه

درون هر طبقه و، باالخره، عملِ نیروهاي خارجی 

به این باید . ها و غیره ا، جنگه اتحادها، ائتالف –هستند 

که خود را مستقر  اضافه کرد که دولت، پس از آن

را ایجاد  تر از توازن قوایی که آن ساخت، بسیار دیرین

دقیقا از دل همین تناقض تاریخی . ماند کرد پابرجا می

ظهور  …ها و  ها، کودتاها، ضدانقالب است که انقالب

  .کنند می

رهبريِ یک طبقه نیز دقیقا ي  هنگام برخورد به مساله

خردمندانِ ما در . همین رویکرد دیالکتیک ضروري است

کنند که  ها تلویحا این گفته را قبول می تقلید از لیبرال

کند که  اي را دریافت می هر طبقه همان رهبري

رهبري در واقعیت به هیچ وجه . ي آن است  شایسته

ي  نهصرف یک طبقه یا حاصل خالقیت آزادا“ انعکاسِ”

رهبري در روند تخاصمات بین طبقات . خودش نیست

اي  هاي متفاوت درون طبقه مختلف یا اصطکاك بین الیه

بار که ظهور کرد  رهبري یک. گیرد مشخص شکل می

گیرد و اینگونه تحت  ي خود قرار می همیشه فراي طبقه

پرولتاریا شاید . گیرد فشار و نفوذ طبقات دیگر قرار می

اي که قبال انحطاط کامل  ی رهبريبراي مدتی طوالن

درونی را از سر گذرانده اما هنوز فرصت نداشته این 

“ تحمل”انحطاط را در دل رویدادهاي بزرگ ابراز کند، 

شوکی بزرگ و تاریخی ضروري است تا تناقض . کند

ترین  قوي. بین رهبري و طبقه آشکارا برمال شود

قیقا به د. ها و انقالبات هستند هاي تاریخی جنگ شوك

ي  همین علت است که جنگ و انقالب اغلب طبقه

اما حتی در مواردي که . کند کارگر را غافلگیر می

رهبري قدیمی انحطاط درونی خود را برمال کرده، طبقه 

تواند بالفاصله رهبري جدیدي سرهم کند، بخصوص  نمی

ي قبلی کادرهاي انقالبی قوي که قادر به  اگر از دوره

اشی حزب رهبر قدیمی باشند، به ارث استفاده از فروپ

تفسیر مارکسیستی، یعنی دیالکتیکی و نه . نبرده باشد

اش سنگ  ي متقابل بین طبقه و رهبري جزمی، از رابطه

ي ما  ي نویسنده گرایانه گري قانون روي سنگ سفسطه

  .گذارد باقی نمی

  کارگران روسیه چگونه به بلوغ رسیدند

اما در . بیند کامال ایستا می ایشان بلوغ پرولتاریا را چیزي

زمان انقالب آگاهی یک طبقه پویاترین روند است و 

آیا ممکن بود . کند مستقیما مسیر انقالب را تعیین می

یا حتی در ماه مارس، پس از سرنگونی  1917 در ژانویه

تزاریسم، به این سوال پاسخ داد که پرولتاریاي روسیه 

ینده به اندازه کافی براي فتح قدرت در هشت یا نه ماه آ

ي کارگر در آن زمان  رسیده است یا نه؟ طبقه“ بلوغ”به 

در . از نظر اجتماعی و سیاسی به شدت نامتجانس بود

درصد از صفوف  30-40  هاي جنگ با دریافت سال

مانده،  بورژواییِ اغلب ارتجاعی، علیه دهقانان عقب خرده

در  حزب بلشویک. علیه زنان و جوانان، احیا شده بود

ي کارگر را  پیروي اقلیت ناچیزي از طبقه 1917 مارس

با خود داشت و در ضمن درون خود حزب هم منازعاتی 

ها  اکثریت عظیم کارگران حامی منشویک. وجود داشت
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، یعنی سوسیال “انقالبیون- سوسیالیست”و 

اوضاع ارتش و دهقانان . کار بودند پرستانِ محافظه میهن

سطح عموما : این باید اضافه کنیمبه . از این هم بدتر بود

ي سیاسی در  پایین فرهنگ در کشور، فقدان تجربه

هاي پرولتاریا، بخصوص در  ترین الیه میان وسیع

  .ها، تا چه برسد به دهقانان و سربازان شهرستان

بلشویسم چه بود؟ در آغاز انقالب تنها لنین بود “ فعالِ”

. اشتاي د که درك انقالبی روشن و کامال فکرشده

کادرهاي حزب در روسیه پراکنده و تا حدود زیادي 

اما حزب بین کارگران پیشرفته اعتبار . پریشان بودند

. لنین بین کادرهاي حزب اعتباري عظیم داشت. داشت

درك سیاسی لنین مطابق با رشد واقعی انقالب بود و با 

در “ فعال”این عناصرِ . یافت هر رویداد جدید تکامل می

امان  ي بی قالبی، یعنی در شرایط مبارزهموقعیت ان

حزب به سرعت سیاستش را . طبقاتی، معجزه کردند

منطبق با درك لنین ساخت، یعنی منطبق با جریان 

به لطف این سیاست با حمایت محکم . واقعی انقالب

حزب در عرض . ها هزار کارگر پیشرفته روبرو شد ده

ب توانست چند ماه با استوار ساختن خود بر رشد انقال

. اکثریت کارگران را به صحت شعارهاي خود قانع کند

یافته بود توانست به   این اکثریت که در شوراها سازمان

چگونه . ي خود سربازان و دهقانان را جذب کند نوبه

توان کار توضیح این روند پویا و دیالکتیک را با  می

م عاملی عظی. فرمول بلوغ یا عدم بلوغ پرولتاریا تمام کرد

در بلوغ پرولتاریاي روسیه در فوریه یا 

او . او از آسمان به زمین نیافتاد. لنین بود 1917 مارس

براي . ي کارگر بود نماد انسانی سنت انقالبی طبقه

ها پیدا کند  که شعارهاي لنین راهی به سوي توده این

باید کادرهایی، هر چند اندك در آغاز، وجود 

داشتند،  بري اعتماد میکادرها باید به ره ;داشتند می

بیرون گذاشتن . ي گذشته ي کل تجربه اعتمادي بر پایه

توجهی به  این عناصر از محاسبات چیزي نیست مگر بی

انقالب زنده و جایگزین ساختن آن با مفهومی انتزاعی 

چرا که رشد انقالب چیزي نیست . “توازن قوا”به نام 

ت تاثیر وقفه و به سرعت توازن قوا تح مگر تغییر بی

مانده  هاي عقب تغییرات در آگاهی پرولتاریا، جذب الیه

اهرم . به پیشرفته و اطمینان یافتن طبقه از قدرت خود

طور که اهرم  حیاتی در این روند حزب است، همان

وظیفه و . حیاتی در ساز و کار حزب، رهبري آن است

  .هاي انقالبی عظیم است مسئولیت رهبري در دوره

 بلوغ”نسبیت“  

. پرولتاریا است“ بلوغ”پیرزوي اکتبر شهادتی جدي بر 

همین پرولتاریا چند سال بعد . اما این بلوغ، نسبی است

اي که از صفوف  به انقالب اجازه داد به دست بوروکراسی

پیروزي به هیچ وجه . خود عروج کرده بود خفه شود

پیروزي . پرولتاریا نیست“ بلوغ”ي  ي رسیده میوه

ها ضروري  براي بسیج توده. ستراتژیکاي است ا وظیفه

 ;است شرایط مناسب بحران انقالبی به کار بسته شود

گاه  ها آغاز کرد و آن توده“ بلوغ”باید از سطح مشخص 

ها آموخت تا بفهمند دشمن  شان داد، به آن به جلو سوق

ناپذیر نیست، که پر از تناقضات  به هیچ وجه شکست

ترس و لرز حاکم   است، که پشت ظاهر قدر قدرتش،

اگر حزب بلشویک نتوانسته بود این کار را انجام . است

. دهد صحبت از پیروزي انقالب پرولتري هم ممکن نبود

شدند و  شوراها به دست ضدانقالب در هم کوبیده می

ي کشورها کلی مقاله و کتاب  خردمندان حقیر همه



 

١٧٤ 
ریشه  بافان بی آمدند که تنها خیال نوشتند و در می می

توانند خواب حکومت پرولتاریاي روسیه را، که اینقدر  می

  .از نظر عددي کوچک و اینقدر نابالغ است، ببینند

  نقش کمکی دهقانان

قدر  دهقانان نیز همین“ فقدان استقالل”صحبت از 

خردمند ما کی و کجا در . انتزاعی، ماللغتی و غلط است

ي  هي دهقانان برنام داري دیده که طبقه ي سرمایه جامعه

مستقل انقالبی یا ظرفیت ابتکار انقالبی مستقل داشته 

تواند نقش بسیار بزرگی در انقالب  باشد؟ این طبقه می

  .بازي کند، اما نقشی تنها کمکی

دهقانان اسپانیا در بسیاري نقاط جسورانه عمل کردند و 

اما پرولتاریا براي برانگیختن تمام . شجاعانه جنگیدند

مثالی از خیزشی قاطع علیه  ها باید ي دهقان توده

بخش دهقانان براي امید  داد و الهام بورژوازي نشان می

در همین حال ابتکار . شد به ممکن بودن پیروزي می

هاي  انقالبی پرولتاریا در هر مرحله به دست سازمان

  .شد خودش مسدود می

دهقانان نه عوامل “ عدم استقاللِ”پرولتاریا، “ عدم بلوغِ”

. وامل بنیادین رویدادهاي تاریخی نیستندنهایی و نه ع

شان و  بنیان آگاهی طبقات خود طبقات، قدرت عددي

بنیان طبقات نظامی . شان در حیات اقتصادي است نقش

ي خود توسط سطح  مشخص از تولید است که به نوبه

پس چرا نگوییم که . شود رشد نیروهاي مولده تعیین می

آوري  ایین فنعلت شکست پرولتاریاي اسپانیا سطح پ

  است؟

  نقش شخصیت

ي ما دترمینیسم مکانیکی را جایگزین تبیین  نویسنده

این است که به . کند دیالکتیک از روند تاریخی می

هاي نازل در مورد نقش افراد، خوب یا بد،  گفته

اما طبقات . ي طبقاتی است تاریخ روند مبارزه. رسیم می

به صحنه به طور خودکار و همزمان تمام وزن خود را 

هاي مختلفی  طبقات در روند مبارزه ارگان. آورند نمی

کنند و  کنند که نقشی مهم و مستقل بازي می ایجاد می

این در ضمن بنیان نقش . توانند انحطاط یابند می

طبیعتا دالیل عینی بزرگی . ها در تاریخ است شخصیت

ي هیتلر را ایجاد کردند اما امروز تنها  حکومت خودکامه

توانند  می“ دترمینیسم”خرد مکتبِ  هاي کم یماللغت

آمدن لنین به . نقش عظیم تاریخی هیتلر را منکر شوند

حزب بلشویک را به موقع  1917 آوریل 3 پتروگراد در

متحول کرد و به این حزب امکان داد انقالب را به سوي 

خردمندان ما شاید بگویند اگر . پیروزي رهبري کند

در خارج از کشور مرده بود،  1917 لنین در آغاز سال

صورت “ و به همین شکل  با این همه”انقالب اکتبر 

ي  لنین یکی از عناصر زنده. اما چنین نیست. گرفت می

او نماد انسانی تجربه و ادراك . روند تاریخی بود

ظهور به موقع او در . ترین بخش پرولتاریا بود فعال

ي ي انقالب براي بسیج حزب پیشتاز و اعطا صحنه

ي کارگر و  فرصتی به آن براي گرد آوردن طبقه

رهبري سیاسی در لحظات . هاي دهقان ضروري بود توده

تواند عاملی همانقدر  هاي تاریخی می خطیرِ چرخش

کننده باشد که رهبري قواي ارتش در لحظات  تعیین

اگر چنین . تاریخ روندي خودکار نیست. خطیر جنگ

خواستیم؟  می خواستیم؟ حزب چه نبود رهبر چه می

خواستیم؟ مبارزات نظري چه  برنامه چه می

  خواستیم؟ می
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  استالینیسم در اسپانیا

اما یکی نیست “ : پرسد که شنیدیم، نویسنده می چنان

هاي انقالبی که رهبران سابق خود را رها  بگوید چرا توده

سوال “ کردند زیر پرچم حزب کمونیست گرد آمدند؟

هاي انقالبی تمامی  ودهکه ت این. غلط مطرح شده است

کارگران . رهبران سابقشان را رها کردند حقیقت ندارد

هاي مشخصی بودند همچنان  که قبال مرتبط با سازمان

ها چنگ انداختند و در عین حال مشغول مشاهده  به آن

کارگران کال به آسانی از حزبی . و محک زدن نیز بودند

در . برند  نمی ها را به زندگی آگاه بیدار کرده است که آن

“ ي مردمی جبهه”ضمن وجود حفاظت دوجانبه درون 

اند پس همه چیز باید  همه توافق کرده: ها را خام کرد آن

هاي جدید و تازه طبیعتا به کمینترن  توده. راه باشد روبه

روي آوردند، به عنوان حزبی که به تنها انقالب پرولتري 

به اعطاي  رفت قادر پیروز دست یافته بود و امید می

باضافه کمینترن پر و پا . سالح به اسپانیا باشد

این  ;بود“ ي مردمی جبهه”ترین طرفدار فکرِ  قرص

درون . ي کارگران را برانگیخت تجربه هاي بی اعتماد الیه

ترین طرفدار  کمینترن پر و پا قرص“ ي مردمی جبهه”

این اعتماد  ;ي بورژوایی انقالب بود مشخصه

. تا حدودي بورژوازي میانه را جلب کردبورژوازي و  خرده

زیر پرچم حزب کمونیست گرد ”ها  این بود که توده

  “.آمدند

کند که انگار  ي ما ماجرا را جوري تصویر می نویسنده

ي کفاشی پر و پیمانی بوده و دنبال  پرولتاریا در مغازه

دانیم که  البته نیک می. گشته یک جفت چکمه می

تا . شود شه موفق واقع نمیهمین عملیات ساده هم همی

گردد، انتخاب بسیار  جایی که به رهبري جدید برمی

ها تنها به تدریج، تنها  هاي وسیع توده الیه. محدود است

ي خود از دل چندین و چند مرحله قانع  ي تجربه بر پایه

تر، قابل اتکاتر و  شوند که رهبري جدید محکم می

ت که در شکی نیس. وفادارتر از رهبري قدیمی است

زمان انقالب، یعنی وقتی رویدادها به سرعت حرکت 

تواند به سرعت به حزبی  کنند، حزبی ضعیف می می

قدرتمند بدل شود به این شرط که مسیر انقالب را به 

روشنی درك کند و کادرهاي استواري داشته باشد که 

اما چنین . مست واژگان نشوند و از تعقیب نهراسند

نقالب در دسترس باشد چرا که حزبی باید پیش از ا

روند آموزش کادرها مدت زمان قابل توجهی وقت 

  .کند برد و انقالب چنین وقتی اعطا نمی می

  خیانت حزب پوم

در چپِ تمامی سایر احزاب در اسپانیا حزب پوم قرار 

داشت که بدون شک عناصر پرولتري انقالبی را در بر 

. سم نداشتندگرفته بود که قبال وصل محکمی با آنارشی

اما دقیقا همین حزب بود که نقشی مرگبار در پیشرفت 

توانست به حزبی  پوم نمی. انقالب اسپانیا بازي کرد

اي بدل شود چرا که براي این کار اول الزم بود  توده

ها تنها با  احزاب کهن سرنگون شوند و سرنگونی آن

 ناپذیر ماهیت ناپذیر، با افشاي آشتی    اي خستگی مبارزه

اما پوم در عین انتقاد از . بورژوایی این احزاب ممکن بود

احزاب کهن خود را در تمامی مسائل بنیادین تحت 

این حزب در بلوك انتخاباتی . ها قرار داد انقیاد آن

هاي  وارد دولتی شد که کمیته ;شرکت کرد“ مردمی”

درگیر مبارزه براي بازسازي این  ;کارگري را تصفیه کرد

بارها و بارها تسلیم رهبري  ;ی شدائتالف دولت

در همین رابطه، سیاست سندیکایی  ;آنارشیستی شد
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رویکردي متزلزل و غیرانقالبی نسبت  ;غلطی اتخاذ کرد

البته که از نقطه نظر . اتخاذ کرد 1937  به خیزش مه

توان تشخیص داد که  دترمینیسم به طور کلی می

اما . لتی داردهر چیزِ این دنیا ع. سیاست پوم اتفاقی نبود

مجموعه دالیلی که به سنتریسمِ پوم انجامیدند به 

وجه انعکاسی از شرایط پرولتاریاي اسپانیا یا  هیچ

اي از یکدیگر به سوي  دو علت با زاویه. کاتالونیا نیستند

ي مشخصی رسید که به  هم حرکت کردند و لحظه

با در نظر گرفتن . جویانه رسیدند تخاصمی ستیزه

المللی، نفوذ مسکو، نفوذ شماري از  ین بیني پیش تجربه

شناسی  توان از نظر سیاسی و روان می …ها و  شکست

توضیح داد که چرا پوم به عنوان حزبی سنتریست در 

ي سنتریست این  اما این نه مشخصه. صحنه ظاهر شد

کند و نه این واقعیت را که حزب  حزب را عوض می

ا بازي سنتریست الجرم نقش ترمزي بر انقالب ر

تواند  کوبد و می کند، هر بار سر خود را به دیوار می می

این واقعیت را عوض . به فروپاشی انقالب بیانجامد

تر از پوم  هاي کاتاالن بسیار انقالبی کند که توده نمی

تر از  ي خود انقالبی بودند و این حزب هم به نوبه

در این شرایط انداختن مسئولیت . اش بود رهبري

ها دست زدن  توده“ نابالغی”ي غلط بر دوش ها سیاست

به شارالتانیسم محض است که ورشکستگان سیاسی 

  .زنند اغلب به آن دست می

  مسئولیت رهبري

که مسئولیت شکست  این: جعل تاریخی یعنی همین

هاي زحمتکش انداخته  هاي اسپانیا به دوش توده توده

ا ها ر شود و نه آن احزابی که جنبش انقالبی توده می

وکالي . عقیم ساختند و یا به روشنی در هم کوبیدند

مدافع حزب پوم خیلی ساده منکر مسئولیت رهبران 

شان  گونه خود از زیر بار مسئولیت شوند تا این می

ها را  خواهد شکست ي ناتوان که می این فلسفه. بگریزند

اي الزم در زنجیرِ تحوالت بیکران جا  به عنوان حلقه

ي  خواهد به مساله تواند و نمی نمی بزند، به هیچ وجه

ها، احزاب و  عواملی کامال مشخص مثل برنامه

ي شکست بودند  دهنده هایی که سازمان شخصیت

گرایی و تسلیم دقیقا نقطه  ي شکست فلسفه. بپردازد

  .ي عمل انقالبی است مقابل مارکسیسم به عنوان نظریه

جنگ داخلی روندي است که در آن وظایف سیاسی 

ي این جنگ قرار بود  اگر نتیجه. یابند حل نظامی می راه

نیازي به خود  تعیین شود، “ شرایط نیروهاي طبقاتی”با 

هاي  جنگ سازمان خودش را، سیاست. بود جنگ نمی

هاي خودش را و رهبري خودش را دارد و  خودش، روش

. شود سرنوشتش مستقیما به دست آن تعیین می

بنیان تمامی “ بقاتیشرایط نیروهاي ط”طبیعی است که 

طور که  اما همان ;کند سایر عوامل سیاسی را تامین می

درها و   ها، بنیان یک ساختمان اهمیت دیوارها، پنجره

اهمیت احزاب، “ شرایط طبقات”کند  ها را کم نمی سقف

. برد ها را از میان نمی ها و رهبري آن استراتژي آن

ر انتزاعی خردمندان ما با تحلیل دادن امر مشخص به ام

“ ترین عمیق”. اند ي راه متوقف شده در واقع در نیمه

بود که اعالم کنیم شکست  حل مساله این می راه

پرولتاریاي اسپانیا بخاطر رشد ناکافی نیروهاي مولده 

تواند به چنین کلیدي دست  هر ابلهی می. بوده است

  .یابد

این خردمندان با به صفر رساندن اهمیت حزب و 

ممکن بودن پیروزي انقالبی را منکر رهبري کال 
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چرا که هیچ بنیانی براي انتظار شرایط . شوند می

داري متوقف  پیشروي سرمایه. تر موجود نیست مطلوب

کند، بر  است، پرولتاریا از نظر عددي رشد نمی  شده

کند و این  عکس این ارتش بیکاران است که رشد می

ه کاهش ي پرولتاریا را نه افزایش ک نیروي جنگنده

در ضمن . اش دارد دهد و اثري منفی بر آگاهی می

ها در حکومت  که دهقان بنیانی براي باور به این

داري قادر به دستیابی به آگاهی انقالبی  سرمایه

اي که  سان نتیجه بدین. تري هستند نیز وجود ندارد عالی

گیریم بدبینی تمام و کمال و  مان می از تحلیل نویسنده

باید گفت که . اندازهاي انقالبی است شمدور شدن از چ

فهمند چه  خودشان نمی  )شان منصف باشیم اگر در حق(

  .گویند می

ها دارند به  هایی که از آگاهی توده در واقع خواسته

کارگران اسپانیا، و همچنین دهقانان . شدت خیالی است

چه این طبقات قادر به دادن آن در  اسپانیا، حداکثر آن

دقیقا . بی هستند، از خود نشان دادندموقعیتی انقال

ها است که ما  ها میلیون ها و ده ي میلیون همین طبقه

  .در نظر داریم

ها یا کلیساها یا  تنها یکی از این مکتب“ که فر”

  هاي کوچک است که از ترس مسیر مبارزه صومعه

طبقاتی و درگرفتن ارتجاع، نشریات کوچک و اتودهاي 

کند، در حاشیه و  ي منتشر میا نظري خود را در گوشه

ي انقالبی تا چه برسد به  دور از تحوالت واقعی اندیشه

  .ها جنبش توده

  سرکوب انقالب اسپانیا

پرولتاریاي اسپانیا قربانی ائتالفی شد متشکل از 

ها،  خواهان اسپانیا، سوسیالیست ها، جمهوري امپریالیست

 ها، و در جناح چپ، حزب ها، استالینیست آنارشیست

ها همه انقالب سوسیالیستی که پرولتاریاي  آن. پوم

اسپانیا در عمل دست به تحقق آن زده بود عقیم 

از شر انقالب سوسیالیستی راحت شدن کار . ساختند

هنوز کسی روشی به جز سرکوب . آسانی نیست

ابداع  …رحمانه، کشتار پیشتازان، اعدام رهبران و  بی

چیزي  البته که حزب پوم چنین. نکرده است

خواست از یک طرف در دولت  می. خواست نمی

خواه مشارکت کند و از یک طرف به عنوان  جمهوري

دوست وارد بلوك عومی احزاب  اپوزیسیون وفادار و صلح

و از طرف دیگر در شرایطی به روابط  ;حاکم شود

امان در  آمیز برسد که جنگ داخلی بی رفیقانه و صلح

پوم قربانی تناقضات  دقیقا به همین دلیل،. کار بود

پیگیرترین سیاست در بلوك حاکم . سیاست خودش شد

ي  آنان پیشتاز جنگنده. ها پیش بردند را استالینیست

خواستند  آنان می. خواه بودند جمهوري- ضدانقالب بورژوا

گونه از میان ببرند که به بورژوازي  نیاز به فاشیسم را این

خفه کردن  اسپانیا و جهان ثابت کنند خود قادر به

این لب . هستند“ دموکراسی”انقالب پرولتري زیر پرچم 

ي  جبهه”ورشکستگان . هایشان بود کالم سیاست

گ پ ”کوشند تقصیر را گردن  امروز می  اسپنیا“ مردمی

مطمئنم کسی . بیاندازند) م-پلیس مخفی شوروي(“ او

“ گ پ او”تواند فکر کند ما نسبت به جنایات  نمی

بینیم و به کارگران  ما به روشنی میاما . گیریم آسان

در این مورد تنها به عنوان “ گ پ او”گوییم که  می

عمل “ ي مردمی جبهه”ترین گردان در خدمت  قاطع

و این نقش تاریخی استالین “ گ پ او”این قدرت . کرد



 

١٧٨ 
توانند این واقعیت را  هاي نادان می فرهنگ تنها بی. بود

  “شیطان ارشد”به  هاي ابلهانه و حقیر راجع با شوخی

  .کنار بزنند

ي اجتماعی  ي مشخصه این آقایان اصال دنبال مساله

نوکران مسکو، بخاطر انگلستان و . روند انقالب هم نمی

ي  بر پایه. فرانسه، انقالب اسپانیا را بورژوایی اعالم کردند

قرار “ ي مردمی جبهه”ي  هاي خائنانه این جعل، سیاست

اگر انقالب اسپانیا واقعا  هایی که حتی گرفت، سیاست

اما انقالب از . بودند بود به کلی غلط می بورژوایی می

ي پرولتري خود را بسیار  همان آغاز کار مشخصه

امروز در . در روسیه نشان داد 1917 آشکارتر از انقالب

اند که سیاست آندرس  رهبري حزب پوم آقایانی نشسته

گویند کار  یدانند و م می“ گرایانه چپ”نین را زیادي 

“ ي مردمی جبهه”واقعا درست این بود که جناح چپ 

جا بود که نین، که  بدبختی واقعی این. باقی مانده بودند

خود را با اعتبار لنین و انقالب اکتبر پوشانده بود، 

جدا “ ي مردمی جبهه”نتوانست تصمیم بگیرد که از 

ویکتور سرژ که فورا رویکرد نازل خود به مسائل . شود

خواست  نویسد که نین نمی کند می ي را آشکار میجد

آیا فرد . هاي اسلو یا کویوآکان کند خود را تسلیم فرمان

ي محتواي طبقاتی یک  تواند مساله جدي واقعا می

هاي حقیر کاهش داد؟ خردمندان  انقالب را به پچ پچ

آنان خود . گونه پاسخی به این سوال ندارند هیچ“ که فر”

این واقعیت از چه اهمیتی برخوردار . دفهمن سوال را نمی

هاي قدرت خود را به  ارگان“ نابالغ”است که پرولتاریاي 

ها را تصرف کرد، تالش به تنظیم تولید  پا کرد، کارخانه

زد و در عین حال حزب پوم با تمام قدرتش کوشید از 

هاي بورژوایی جدا شود که در اتحاد با  آنارشیست

ها و  سوسیالیست خواهان بورژوایی و جمهوري

هایی که همانقدر بورژوایی بودند،  استالینیست

! را خفه کند کوشید به انقالب پرولتري تهاجم و آن می

اي البته تنها مورد “پیش و پاافتاده”چنین نکات 

. است“ کیشی مستحجر راست”ي نمایندگان  عالقه

اي دارند  در عوض دم و دستگاه ویژه“ که فر”خردمندانِ 

رولتاریا و روابط نیروها را مستقل از تمامی که بلوغ پ

  …گیرد مسائل استراتژي طبقاتی انقالبی اندازه می

، صداي “مبارزه طبقاتی”: اولین انتشار فارسی

مارکسیستی کارگران و جوانان ایران 

)http://www.mobareze.org(/  
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