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 حمایت کنید! از صدای انترناسیونالیستی

 

 برای تکاملانداز و ارائه چشم ، دخالت سیستماتیکرکن اساسی کار انقالبی

وجود یک گرایش انقالبی هر چند بسیار ضعیی  مهرعر  طبقه کارگر است.ۀ مبارز

آنتاگونیسم میان دو طبقعه اجتمعا ی اسعت. یعک گعرایش انقالبعی بعارومتر مبعارز  

 قاتی است.طب

، سرشاری برخوردارند منابعکه از تبلیغاتی بورژوازی  رایبر خالف دستگاه

ی، اسعتممار، دارسعرمایه لیعه نهعا  انی که عوسط کسعا تعی تنرعالبعرایش انقعیک گ

مقیقتعا انترناسیونالیسعتی صعدای  .شعودمعیهسعتند، ممایعت  وغیعر  یبردگی معدد

چع  دسعتگا  سیاسعی ، دموکراسعی، ملعتانترناسیونالیست است و هیچ توهمی بعه 

. صدای انترناسیونالیستی بعرای کندمیندارد و از سنت کمونیست چ  دفاع  سرمایه

از ارزشعرا و  اشخود و در دفعاع ۀدر مبارز رزمد ومی انقالب کمونیستیتحقق امر 

ممایعت  . از صدای انترناسیونالیسعتیدارد نیاز پرولتری به ممایت شما های پرنسی 

 .کنید
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 مقدمه

 

در فضای سیاسی دو سنتِ چ  دستگا  سیاسی سعرمایه، یینعی استالینیسعم و 

کننعد کعه هعر یعک وارث مقیقعی کمونیسعم و انترناسعیونال تروتسکیسم اد عا معی

کمونیستی هستند، بطوریکعه خعود را وارث مقیقعی انقعالب اکتبعر و ادامعه دهنعدۀ 

را دیگعری  استین لنین ارزیابی کرد  و خویشتن را تنرا بدیل برای انقالب دانسته ور

 .کندمیبه خیانت به طبقه کارگر و کمونیسم مترم 

که تروتسکی جاسوس بعورژوازی در درون طبقعه  کنندمیاستالینیسترا اد ا  

ات  لیه مشی انحرافی تروتسکیسم تجربی 1کارگر و دشمن طبقه کارگر است و لنین

ارزشمندی را در اختیار کمونیسترا قرار داد  است تا راهنمای  معل کمونیسعترا در 

مشعی رویدیونیسعتی کننعد معیمبارز  با تروتسکیسم باشد. استالینیسترا همچنین اد ا 

تروتسکیستی معورد پشعتیبانی کامعل دسعتگا  تبلیغعاتی بعورژوازی بعود  اسعت. لعذا 

دانند، زیعرا برای پیروزی انقالب ضروری میاستالینیسترا طرد کامل تروتسکیسم را 

                                                           

ب در مدب سوسیال ها مجادالت لنین و تروتسکی قبل از انقالب اکتبر و بدنبال انشیامنهور استالینیست 1 

که آنعرا بعه دورۀ پیوسعتن تروتسعکی بعه بلشعویکرا در  بود  است 1903دمکرات کارگری روسیه در سال 

 .دهندجریان انقالب اکتبر و دورۀ بید تیمیم می
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هععایی کععه در جرععان ر  داد  اسععت میتقععد هسععتند کععه در هععیچ یععک از انقععالب

تروتسکیسم نقشی جد اخعالل در امعر انقعالب و کمعک رسعانی بعه ارتجعاع و ضعد 

 انقالب نداشته است.

بعدنبال شعروع انحطعاط انقعالب اکتبعر کننعد میاز طرفی تروتسکیسترا اد ا 

رناسیونال کمونیستی و به تبع آن سر برآوردن بوروکراسی در روسعیه و امعداب وانت

متیلق به انترناسیونال کمونیستی، این تروتسعکی و تروتسکیسعترا بودنعد کعه مبعارز  

 لیه سر برآوردن ضد انقالب را شروع کردنعد  و تنرعا وارنعان مقیقعی بلشویسعم و 

مسیر سعر  و پعر  کنندمیمچنین اد ا انترناسیونال کمونیستی هستند. تروتسکیسترا ه

انعد در تعداو  جنعبش انقالبعی و تالطم مبارز  را تا به امعروز ادامعه داد  و نگذاشعته

 :نویسندمیبپیوندد و چنین  به وقوع ایهیچگونه انقطاع و وقفهکمونیستی 

 

در تداو  جنبش انقالبی هیچگونه انقطاع و وقفه به وقعوع نپیوسعته اسعت و "

بعه بیعد و انحطعاط انقعالب  1923رغم فرونشینی جنبش کارگری از سال اینکار  لی

 2"اکتبر و نقش فضامت بار استالینید  در درون طبقه کارگر،  ملی گشته است.

                                                           

 11صفحۀ  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   2 
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روایت تروتسکیسترا و استالینیسترا شبیه آن اسعت کعه در سعیرن انتخابعاتی 

و کنعد میکت جنامی از چ  سرمایه با الفاظ سوسیالیستی در نمایش انتخاباتی شر

. شرکت یا تحریم در انتخابات دو روی یعک سعکه کندمیجناح دیگر آنرا تحریم 

هستند، توهم پراکنی به پارلمانتاریسم بورژوایی، مقانیت بخشعیدن بعه آن و بعه تبعع 

 آن ایستادن در مقابل انقالب اجتما ی.

استالینیسم و تروتسکیسعم، دو روی یعک سعکه هسعتند، هعر دو جنعاح چع  

و محصول شکست موج انقالب جرانی و بعه تبعع آن دهند میازی را تشکیل بورژو

انحطاط انقالب اکتبر و انترناسعیونال کمونیسعتی و محصعول پیعروزی ضعد انقعالب 

هستند. هیچکدا  از آنرا تداو  مقیقی کمونیسم و انترناسیونال کمونیستی نیسعتند و 

خ جعدالرای طبقعاتی، چنین اظرار نهری یک دروغ بدرگ تاریخی اسعت. در تعاری

)تروتسکیسم( اپوزیسیون فقط ضد انقالب در قدرت )استالینیسم( و ضد انقالب در 

بلکه کمونیسعترا و انقالبیعون نیعد در   اندنکرد در برابر انقالب اجتما ی نقش ایفاء 

 نبردهای طبقاتی دخالت داشته اند و از مواضع کمونیستی و پرولتری دفاع کرد  اند. 

پعردازیم کعه چگونعه از یکعی از خالقعان ب ما به این موضوع میدر این کتا

اصلی انقالب پر شکو  اکتبر، سخنور نامدار انقالب کمونیستی و یکعی از قررمانعان 
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جنگ داخلی، ایدئولوژی ضد انقالبی و ضد کمونیستی تحعت  نعوان تروتسکیسعم 

 . گیردمیشکل 

مقیقعی کمونیسعم مگعر آنکعه نشعان داد وارنعان  شعدنمیاین بررسی ممکن 

تعرین شعرایط در تمعامی )کمونیسم چع ( اگعر چعه در انعدوای مطلعق و در سعخت

موادث اجتما ی به مواضع پرولتری وفادار بود  و در مقابل به لجعن کشعید  شعدن 

توان گفت تنرا بعدیل . پس میاندبرخاستهکمونیسم ایستاد  و به دفاع از مارکسیسم 

 .باشدمیند  تداو  کمونیست چ  برای امکان وقوع انقالب جرانی آی
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  1905تروتسکی و انقالب 

 

اتحادیعه کعارگران »تروتسکی با تشکیل گروهی تحت  نوان  1897در سال 

فیالیت سوسیالیستی و زیرزمینی خود را شروع کعرد. اگعر چعه اکمعر « روسیه جنوبی

ان فیعال بعود و دادند، اما گرو  در میان کعارگرا ضای گرو  را جوانان تشکیل می 

، ا المیه ها و اطال یه ها را در میان کارگران کارخانه ها و کشعتی «آرمان ما»نشریه 

. در اوایعل سعال کردمیو از میان آنعععان نیعد  ضو گیعری کععرد میسازیرعا پخش 

تروتسعکی یینعی  1899پلیس ا ضای گرو  را دستگیر و زندانی کرد. اواخعر 1898

انی شدن به چرار سال تبیید در سیبری محکو  گشعت. در سال پس از زند 2مدود 

در سیبری تروتسکی معدافع نعو ی تشعکیالت بعا مرکدیعت و دیسعیپلین  1901سال 

بسیار قوی بود و در این زمینه یک جدو  نید منتشر ساخت. تروتسکی پس از چرعار 

اصعلی کعه مقعر « سعامارا»سال و نیم زندان و تبیید موفق شد از سیبری بگریدد و بعه 

کعراین در وهعای سوسیالیسعتی اایسکرا بود، برود. اومستقیما برای سرکشی به گرو 

خارک  و کی ی  فرستاد  شد و پس از بازگشت از ماموریت، پیا  فوری لنعین را 

بدین مضمون که  هر چه زودتر باید خود را به مرکد ایسکرا در خارج میرفی کند، 

 دریافت نمود .
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در لندن به خانه لنین وارد شد   و سعپس در کنعار  تروتسکی 1902ر اکتبر د

هیئت تحریریه ایسکرا اسکان یافت. او سرانجا  به توصعیه لنعین بعه هیئعت تحریریعه 

دمکراتیعک روسعیه در  -ایسکرا پیوست. تروتسکی در کنگر  دو  معدب سوسعیال

بینوان نمایند  سیبری شعرکت کعرد، در آن مقطعع تروتسعکی جعدو  1903اگوست 

. در جریان کنگر  دو  مدب اختالف بر سر سازمان شدمین لنین محسوب طرفدارا

مدب و شرایط  ضویت در مدب منجر به تجدیه معدب بعه دو جنعاح بلشعویک و 

منشویک شد. تروتسکی بر خالف نهرات قبلی خود، در جریان کنگر  تحت تعانیر 

ی قعدرت هعامارتوف به جناح منشویک پیوست و لنین را مترم کعرد کعه بعا انگیعد 

. تروتسععکی در اگوسععت کنععدمععیطلبانععه، مکومععت نهععامی را بععر مععدب تحمیععل 

منتشعر کعرد کعه در واقعع کیفعر « وظعای  سیاسعی معا»جدو  ای تحت  نوان 1904

خواست تند و تیدی بود که یک نفر سوسیالیست بر  لیه لنین صعادر کعرد  بعود. او 

ی قرار داد  بود، در در این جدو  به شکل وص  ناپذیری لنین را مورد خشم شخص

مالی که، لنین کسی بود که تروتسکی را به اروپا فراخواند  و زمینعه پیشعرفت او را 

 مریا کرد  بود. تروتسکی در همان جدو  نوشت: 
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متد لنین به آنجا میانجامد که : در ابتدا تشکیالت معدب خعود را جانشعین "

شود و باالخر  کل مدب مینماید، سپس کمیته مرکدی جانشین تشکیالت می

 "خود را جانشین کمیته مرکدی مینماید.« دیکتاتور»

 

 1904سستی ها و دودلی های منشویکرا با ث شد که تروتسکی در سعپتامبر 

در ایسعکرا )کععه معاال دیگعر ارگععان  بعرای انتشعار« نامعه سرگشعاد  ای بعرای رفقععا»

رساند، این نامعه منشویکرا شد  بود( فرستاد و جدا شدن خود را به اطالع منشویکرا 

هرگد منتشر نشد. از آن پس تروتسکی را  خود را مستقال به پعیش بعرد و تعا ژوئیعه 

که به بلشویکرا پیوست،  ضو هیچ یک از جنامرای مدب، یینی بلشعویکرا  1917

 و منشویکرا، نبود.

سوی کارگران پترزبورگ طی تهاهراتی مسالمت آمید به  1905ژانویه  9در 

مرکت کردند و از تدار خواستند که به درد هایشعان گعوش فعرا  کا  زمستانی تدار

دهد، اما تدار بجای گوش دادن بعه مرفرعای میترضعین بعه محعافهین کعا  دسعتور 

را رقععم زد. اخبععار  1905شععروع انقععالب  ععا  قتععلمیترضععین را داد. ایععن  ععا  قتععل

ر ا تراضات و تجدیه و تحلیل آن در محافل تبییدی روس شدت گرفعت. جعدال بع
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سر این بود، کدا  طبقه اجتما ی باید بر راس جنبش انقالبی قرار بگیرد. تروتسعکی 

 1905برای تانیر گذاری در موادث ا تراضات اجتما ی بشکل مخفیانعه در فوریعه 

روانه روسیه شد. در روسیه کراسین یکی از ا ضای کمیته مرکعدی بلشعویکرا او را 

 به پترزبورگ برد.مورد ممایت خود قرار داد و تروتسکی را 

موج ا تراضات و ا تصابات ژانویه و فوریه سپری شد  بعود و انتقعا  جعویی 

های پلیس کارگران را ومشت زد  کرد  بود. اُخرنا پلعیس مخفعی  روسعیه تعداری 

کارگران چاپخانه ها با خواسعت کعاهش  1905بدنبال  وامل محرن بود. در اکتبر 

ت به ا تصعاب زدنعد. ا تصعاب بعه دیگعر سا ات کار و افدایش دستمدد مجددا دس

صنایع در پترزبورگ و دیگر شررستانرا کشید  شد. در جریان این ا تصابات نرادی 

. معدود پانصعد نماینعد ، "شعورا"، کردمیشکل گرفت که کارگران را نمایندگی 

ند و شورا روزنامه خود ایدوستیا )اخبعار( را کردمیکارگران را در شورا نمایندگی 

، بینعوان رئعیس هیعات سخنرانی های پرشور خود در شعوراداد. تروتسکی با  انتشار

اجرایی شورا با نوشتن بیانیه ها و قطینامه های شعورا، متعی بعا ویراسعتاری ایدوسعتیا 

روح به مرکت درآورندۀ شورا شد  بود. بطوریکه شورا بعه کعانون اصعلی انقعالب 

کععارگری توسععط پلععیس  بععدل گردیععد  بععود. پععس از پنجععا  روز، نخسععتین شععورای
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سرکوب شعد و ا ضعای اصعلی آن دسعتگیر گردیعد  و بعه تبییعد ابعد بعه سعیبری و 

محرومیت از همه مقوق اجتما ی محکو  شدند. تروتسعکی مجعددا موفعق شعد از 

سیبری فرارکرد  و به پترزبورگ برگردد. او سپس رهسعپار فنالنعد شعد تعا از آنجعا 

 مدب شرکت کند. مجددا به لندن برود و بتواند در کنگر 

زنعدگی سیاسعی تروتسعکی از کارهعای جعدی  1914تعا  1907بین سعالرای 

بود   و تروتسکی بیشتر مشغول روزنامه نگاری و نقدهای ادبی بعود.  سیاسی به دور

و   1909طی این سالرا همکاری مجعدد بعا منشعویکرا در چرعارچوب بلعون اوت 

ملکعرد سیاسعی او را در بعر همچنین همکاری با پلخعان  نقطعه منفعی دیگعری از  

 .گیردمی
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 زیمروالدتروتسکی در 

 

بی طرفی سویئس در جنگ جرانی اول موجب شد کعه سعوئیس بعه معاوایی 

، بگعردد. بیطرفعی سعوئیس کردنعدمیبرای انقالبیون که در آلمان و اتریش زندگی 

تا مدودی مدارا که با تبلیغات انترناسیونالیستی انقالبیون روسی داد میاین امکان را 

روسعی را بازداشعت و پناهنعدگان دولت اتریش قصعد داشعت مرعاجران نشان دهد. 

، لنعین هعم یس شدئراهی سو لذا تروتسکی بدنبال تصمیم دولت اتریش ناچارا .کند

. جنگ که از سوی دولت اتریش بازداشت شد  بود، پس از رهایی به سوئیس رفت

و امعداب هعا مواجعه سعاخته ن بحعرانتعری میعقرا بعا جرانی اول جنبش کعارگری 

سعرزمین "این امداب در راستای اهداف  ا هم . بخشنمودسوسیالیست را دو شقه 

 متیرععدات خععود را در برابععر انترناسیونالیسعع یپیوسععتن بععه وطععن پرسععت بععا و "پععدری

زیرپعا  را "شعرکت نجوینعد ییدر هعیچ جنعگ بعورژوا"، کارگری که  بارت بعود

. همدمعان بعا شعروع ادغا  شعدندقیما در اردوی بورژوازی و در نتیجه مست ندگذاشت

جنگ، مبارزات ضد جنگ نید بالفاصعله  انجنگ و شون ناشی از مواضع طرفدار

، های فعراواندر ابتدا کم بود، اما در ادامه و با تالشبا جنگ ها شروع شد. مخالفت

 .  نمایند هبه نفع ضد جنگ وارونتوانستند سیاست طرفداری از جنگ را  انقالبیون
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جنبش کارگری  المللیبین، اولین واکنش 1915در سال  زیمروالدکنفرانس 

بععود کععه در مقععا   جرععانی ی در مشععارکت جنععگدارسععرمایهدربرابععر خواسععت 

نعا   زیمروالعدپاسخگویی به کشتار و ومشیگری جنگ جرانی اول شعکل گرفعت. 

-محعل انجعا  معین ایعها به نا  یس بود که کنفرانسئدهکد  کوچکی واقع در سو

 زیمروالعدسو  گذاشته شد. بعه همعین دلیعل الملل بینگرفت. در اینجا بود که نطفه 

-نمایند  از یازد  کشور بی 38، زیمروالدبخشی از میراث کمونیست چ  است. در 

خود را بعه  المللیبینطرف و درمال جنگ به دورهم گردآمد  بودند تا همبستگی 

نشعان هایشعان نندگان در کنفرانس آنطعور کعه قطینامعهانبات برسانند. اما شرکت ک

 ، در بار  اهداف خود کمتر ومدت نهر داشتند.دهدمی

کعه مجدانعه دادنعد میرا صلح طلبانی تشکیل این کنفرانس  نمایندگانبیشتر 

مضور آنرعا در . و میلی به فراتر رفتن از صلح طلبی نداشتند در آرزوی صلح بودند

کعه بعه دوران صعلح تیلعق داشعت  المللعیبعینامیعای  و کنفرانس برای قطع جنگ

 دراصل طی  مرکد گرا از دو جناح تشکیل شد  بود. جناح راست. کردمیکفایت 

هعای اتحادیعهمنشویک ها، انقالبیعون اجتمعا ی، سندیکالیسعت هعا و  ها رامرکدگرا

اد  . همعه آنرعا آمعکردنعدمعیها نمایندگی کارگری آلمانی، ایتالیایی ها و سوئیسی
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در سعالرای هعا مرکدگرا بودند تا به شوونیسم اجتما ی امتیعاز دهنعد. جنعاح راسعت

آشعکار  "صلح"را درمورد مسئله انقالب و مسائل دیگر همچون  خودآتی، مواضع 

. جنعاح نشعان داد1919تعا  1917ویژگی ضد انقالبی خودش را بین سعالرای  و کرد

، گیعری و مواضعع متدلعدل خعودبا  د  توانایی خود در تصعمیم   هاچ  مرکد گرا

و درنتیجه به سمت سازش  نکردای خود تقویت و استحکا  اصول پایه تالشی برای

ت پکنخدامبورگ و لیکدور لو که به هیسوق پیدا کرد. تروتسکی، نمایندگان گرو

 جمع شد  بودند و امداب بالکان و لرستان، صدای این جریان بودند. 

که بعه دور لنعین گعرد  شدمیی را شامل کوچک ، اقلیتزیمروالدجناح چ  

کعه فقعط جنبعه  المللعیبعینمعدافع سوسیالیسعم  بینوانبار  اولینآمد  و اینک برای 

یس در میان بلشویکرای تبییدی ئ. لنین در سوپا به میدان گذاشته بود روسی نداشت

از کشور برای تدارن تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی تالش کرد   خارج

ها می پنداشتند وظیفه آنرعا ایعن اسعت کعه بعرای خعدمت در تبییدی بخشی ازبود. 

در درون معدب در داخعل روسعیه نیعد مبعارز  معول  3ارتش فرانسه داوطلب شوند.

مبعارزینی چععون شععلیاپنیکوف اسععتدالل  امععا وجعود داشععت "ایعد  شکسععت طلبععی"

                                                           
 شد.د  بود و توسط جمیی ممایت میموضیی که توسط پلخان  میلم مارکسیسم در برابر استبداد تداری اتخاذ ش3 
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بخاطر زمینه شود. اما درنرایت که این موضع با ث دلسردی کارگران می کردندمی

 ینی، مدب متوجه شد که به لحاظ سیاسی و  ملی، کارگران را بعرای یعک دور  

انقالبی آماد  نماید. برهمین اساس در کنفرانس زیمروالد موضعع شکسعت گرایانعه 

مختلع   ملترعایو از گردیعد لنین در برابر همه مکومترای در معال جنعگ اتخعاذ 

. ایعن کعار "نگعی داخلعی مبعدل سعازندجنگ امپریالیستی را به ج"که  ه شدخواست

بیانیعه "مانیفست زیمروالـد  ای را ا ال  میداشت.تاز الملل بینضرورت تشکیل 

، اگرچعه مانیفسعت زیمروالعد انیکعاس کنفعرانس بیعرون آمعدبود که از  "مشترکی

بعدین جرعت  و کعردمعیکمریت بود اما بیشتر نهرات صعلح طلبعان را بیعان نهرات ا

انیفست همچنان صلح طلب باقی ماند و به جناح چ  نپیوست. تروتسکی نویسند  م

 خوانیم:  در مانیفستی که توسط تروتسکی نگاشته شد  است چنین می

جنگ، بیش از یک سال است که به طول انجامیعد . میلیعون هعا پیکعر بعی "

جان، در میدان های جنگ آرمید  انعد  میلیعون هعا انسعان بعرای بعاقی  معر 

پیکر بشریت تبدیل شد  اسعت...  . اروپا، به سال  خانۀ غولاندشد گیر زمین

جنگی که این هرج و معرج را با عث شعد ، پیامعد امپریالیسعم اسعت، پیامعد 
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هر ملت برای ارضای ولعع خعود بعرای کسعب  دارسرمایهتالش های طبقات 

  4"سود از استممار کار انسان و ذخایر طبییت.

 

بعین مواضعع پرولتعری و کعه  کننعدگانی ءاز اهداف امضا مانیفستتانیر این 

میعروف بودنعد، فراتعر رفعت. گردهمع یی  بعه مرکدگعراشووینیستی  قرار داشعته و 

های خاردار و سعنگرهای خعونین در مبارزان کشورهای در مال جنگ از فراز سیم

کعه انتشعار ایعن  . از آنجعاشعدمعیآن شرایط جنگی خود جنایت بدرگی محسعوب 

های کشورهای متخاصم جنگ سرچشمه گرفته بود، ستاز سوی سوسیالی مانیفست

 .یج بعرادری بعین سعربازان دو طعرف جنعگ ظعاهر شعدیبه سر ت بینوان تبلیغ و تر

بعود و  زیمروالدهای مختل  انیفست که در واقع نمر  سازش بین گرایشابرامات م

ر به  نوان یک جنبش متحد در برابر قدرترای امپریالیستی قرار گیرد، د خواستمی

انس رذهن کارگران  در درجه دو  اهمیت قرار گرفت. اهمیعت تعاریخی ایعن کنفع

 بود. المللیبینکمونیست چ  گیری شکلبرای تکامل مبارز  طبقاتی و 

که مبعارز  کعارگران را ها لحن سازشکارانه صلح انقالبی مانیفست بلشویک

بعود معورد نقعالب و از اینکه فاقد چشم اندازی برای ا کردمیرا برای صلح ترغیب 

                                                           

 در سایت مارکسیسترا قابل دسترس است. – روالدبمانیفست زیم 4 
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زیر  به شکلبدون اینکه از مواضع خود  قب بکشند. نگرش چ   ،دادند انتقاد قرار

 :شد  استتوصی  

 

جمعع را گرایش چ  اقلیت کوچکی از هفت یا هشعت نماینعد  کشعوری "

و به این امعر آگعا  بعود کعه ایعن قعدمی بعه پعیش اسعت. در واقعع  کرد  بود

بعدنا  کعردن  بعرای . یعاردکعاشعتبا  ن زیمروالد در اهمیتبورژوازی جرانی 

که با  توسل جست ترفندهابه کمی  ترین  «مامورین دشمن»انقالبیون بینوان 

یا هر مقاله ای را که مربوط بعه  همرا  بود،نیدممایت وطن پرستان اجتما ی 

از . بیرود  نبود که هر دو اردوی بورژوازی نتایج کنفرانس بود سانسور کرد

که قسعمت  المللیبینکمیسیون سوسیالیست اسیس یک هراس داشتند. تآن 

در گسست با انترناسیونال دو  گامی به آن پایند بود،  زیمروالدا هم جنبش 

ا عال  کردنعد کعه این در مالی بعود کعه شعرکت کننعدگان رو به جلو بود، 

سازند، بلکه قصد دارنعد بعا الملل بیندبیرخانه خود را جایگدین خواهند مین

   5"خود را منحل کنند.جدید الملل بینتشکیل 

  

                                                           

 44از جنگ تا انقالب منتشر شد  در مجله انترناسیونالیستی شمار   5 
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 تروتسکی و نقش او در انقالب اکتبر

 

تروتسکی پس از اخراج از فرانسه و اسعپانیا بعه آمریکعا رفعت و بعه یکعی از 

نویسندگان روزنامه نوویی میر )جران نو( کعه بوخعارین، کولونتعای و ولودارسعکی 

روتسعکی بعا بلشعویکرا را دبیران آن بودند، تبدیل شد. ایعن مسعئله پیونعد نددیعک ت

هموار ساخت. در این مقطع کولونتای از یک منشویک به بلشویک دوآتشه تحعول 

هعای پایتخعت روسعیه بعه یافته بود. از اواسط مارس خبرهای متفعاوتی از نعا آرامعی

 مارس در نوویی میر نوشت: 13محافل روسی در خارج میرسید. تروتسکی 

 

ه هستیم. آرزو کنعیم کعه بسعیاری از معا ما شاهد آغاز دومین انقالب روسی"

 "شرکت کنندگان در آن باشیم.

 

مارس تروتسکی و گعرو  کعوچکی از مرعاجران از نیویعورن  عاز   27در 

روسععیه شععدند، امععا هنگامیکععه کشععتی نععروژی در سععو  آوریععل در هلععیفکس لنگععر 

ج هفته تروتسکی پس از پناش را بازداشت کرد. انداخت، پلیس بریتانیا او و خانواد 

اردوگا  خعا  آوریل موفق شد امرست ) 29سرانجا  مقامات انگلیسی  بادرگیری 
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تعرن کنعد، گعرو  موزیعک ملوانعان کعه  فنالنعد ( را بسعویاسیران جنگعی آلمعان

آن در. ، سعرود انترناسعیونال را در بدرقعه او نواختنعدکردنعدمعیتروتسکی را بدرقه 

معا   17تروتسکی سعر انجعا   شته بود.د  هفته گذ فوریه روسیه از  مر انقالبزمان 

پعیش از ورود یعک معا  لنعین  مه به تقویم قدیم( با قطار  از  پتروگعراد شعد. 4مه )

 . به روسیه برگشته بودتروتسکی 

آشکار بود که اتحادی بین انقالبیون برقعرار  ،از همان لحهه ورود تروتسکی

آشعتی  را ا ال  کعرد،که لنین تدهای آوریل 1917 خواهد شد. در کنفرانس آوریل

 ،ایسعتاد  باشعند تیهایی که واقیا بر زمعین انترناسیونالیسعها و جنبشو اتحاد با گرو 

به گرو  کوچکی از سوسعیال دموکراترعا در این مقطع تروتسکی پذیرفته شد  بود. 

لنین شخصا  تیلق داشت.( Mezhraiontsy) "سوسیال دموکراترای متحد"به نا  

شرکت کرد و به آنرعا پیشعنراد  «سوسیال دموکراترای متحد» در یکی از دیدارهای

کرد که در شورای نویسعندگان پعروادا و در کمیتعه تعدارن کنگعر  آینعد  معدب 

  6نمایند  ای داشته باشند.بلشویک 

                                                           

  120فحه تاریخ روسیه شوروی جلد یک ص 6 
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تروتسکی هنگامیکه در جلسه هیات اجرایی شورا مضور یافت مشاهد  کرد 

هعای مکعومتی انتخعاب الیسعت بعه مقعا رو سوسیوزیر میانه 6و  دارسرمایهد  وزیر 

اند. او همچون بلشویکرا میتقد بود که تما  قدرت باید به شوراها سپرد  شعود. شد 

بایعد در  1905ا ضای بلشویک هیات اجرایی شورا، اظرار داشتند که رهبر شورای 

هیئت اجرایی کنونی کرسی داشته باشد. سعر انجعا  تصعمیم گرفتعه شعد تروتسعکی 

وابسته شورا پذیرفته شود، بدون آنکه مق رای داشته باشد. تروتسعکی  بینوان  ضو

 خواهان تما  قدرت بدست شوراها شد و چنین گفت:در سخنرانی خود در شورا 

 

به  قید  من گا  بیدی ما باید  بارت از این باشد که تمامی قعدرت را بعه "

  7"دهد. روسیه را نجات تواندمیشوراها باز گردانیم. فقط قدرتی وامد 

 

زند  باد انقالب روسیه بعه  نعوان پعیش »تروتسکی سخنرانی خود را با شیار 

بعه پایعان رسععاند. در همعان دو یعا سعه هفتعه پععس از ورود « درآمعد انقعالب جرعانی

ترین سخنوران و مبلغان چع  شعوراها  نوان یکی از زبد روسیه او به تروتسکی به 

 محبوبیتی بدرگ بدست آورد.

                                                           
 284صفحه  –پیامبر مسلح 7 
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اولین کنگر  سراسری شوراهای روسیه در پتروگراد تشعکیل  1917در ژوئن 

نماینعد  کعه  120شد که در آن سوسیالیسترای میانعه رو در اکمریعت بودنعد، امعا از 

 صنیتی بودند.متیلق به جناح چ  بود، اکمریت از کارگران مراکد بدرگ 

د قرار بود بلشویکرا ششمین کنگر  خود را برگدار کنن 1917در اوایل ژوئیه 

از آن جمله تروتسکی بعه بلشعویکرا پیوسعتند. ای نامیهو در این کنگر  سازمان بین 

در پتروگراد کارگران خواستار تغییرات اساسی و فعوری بودنعد، امعا در شررسعتانرا 

رژیم فوریه هنوز از ا تبار برخوردار بود. لنین و تروتسکی با بررسعی تناسعب قعوای 

هنوز زمان قیا  فرا نرسعید  اسعت و ایعن مسعئله  کل کشور، به این نتیجه رسیدند که

هععای . در اوایععل ژوئیععه تیععدادی از هنععگرسععاندمععیپختگععی رهبععران بلشععویکرا را 

سربازان، بلشویکرا را در مقابل  مل انجا  شد  ای قرار دادنعد و بعرای سعو  ژوئیعه 

ننعد فراخوان تهاهرات مسلحانه را دادند. بلشویکرا تالش کردند تهاهرات را لغعو ک

اما خشم مرد  مرار شدنی نبود. سر انجعا  بلشعویکرا بعر آن شعدند تعا تهعاهرات بعه 

صورت مسالمت آمید برگدار شود و بدین ترتیب جلو قیا  زودرس را گرفتند. اگعر 

، شدنمیآمید برگدار و تهاهرات مسالمت کردندمیبلشویکرا از نفوذ خود استفاد  ن

سکی نقش میاتی در این زمینه ایفا کردند . لنین و تروتگشتمیمما  خون جاری 
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آلمعانی نتوانسعتند  هایکمونیستکه خود بیانگر میدان بلوغ بلشویکرا بود. متاسفانه 

از این تجربۀ بلشویکرا درس بگیرند و تناسب قوای طبقاتی را درست ارزیابی کنند 

 شدند. ا  قتلو به دا  قیا  زودرس بورژوازی افتادند و 

کارانه اسنادی منتشر کرد کعه راستی فریبدث روزنامه دستبدنبال این موا

ها اسعت. دسعتگا  ضعد جاسوسعی دولعت اسعناد را لنین جاسوس آلمان دادمینشان 

جیل کرد  و به روزنامه داد  بود. در چنین شرایطی بدنبال دیدار تروتسکی با لنعین، 

کننعد. لنعین  عا  قتلیون را تا انقالب اندچید ها را لنین بر این باور بود که این دسیسه

پس از ارزیابی اوضاع به این نتیجه رسید که همرا  با زینووی  مخفی شعود. در آن 

زمان و متی بید از پیروزی انقالب اکتبر نو ی بدبینی نسبت به لنین در میان بیضعی 

لنین در شرایط مسعاس و خاصعی،  کردندمیاشخا  به وجود آمد  بود که تصور 

 لرزا لوکدامبعورگ و کعار عا  قتعلنعدن تعرجیح داد  اسعت. پعس از فرار را بعر ما

لیبکنخت، میدان پختگی تصمیم لنین بر همگعان روشعن شعد. بعورژوازی بعه مملعه 

بلشویکرا بعرا   ها دست زد و ومشتی لجا  گسیخته  لیهای بر لیه بلشویکومشیانه

سعتگیر شعد. او انداخت. سر انجا  تروتسکی به همرا  تیعداد زیعادی از بلشعویکرا د

 دادگا  خود را به تریبونی  لیه مقامات تبدیل کرد.
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ژنرال کورنیلوف با کودتعای خعود و ا عالن  1917اگوست  24سر انجا  در 

رار داشت کشور را از وجعود جنگ به مکومت به سوی پایتخت مرکت کرد و اظ

انقالب پان خواهد کعرد. ملوانعان کرونشعتات هیئتعی پعیش تروتسعکی بعه زنعدان 

رستادند، این هیئعت سعلول تروتسعکی را بعه محعل بحعث و مشعاور  تبعدیل کعرد. ف

ابتدا باید خطر کورنیلوف را دفع کنند و تروتسکی توصیه کرد، ملوانان کرونشتات 

تصیفه مساب با کرنسکی را به بید محول کنند. کورنیلوف نه با نیروی نهامی بلکه 

ایش ریدش کرد، متی بعدون آنکعه با نیروی تبلیغاتی بلشویکرا مغلوب شد و نیروه

 گلوله ای شلیک شد  باشد. شکست کورنیل  زمینه را برای قیا  اکتبر مریا نمود.

سعپتامبر  9در با آزادی تروتسکی از زندان سعخنرانی هعای او ادامعه یافعت و 

طی سخنرانی خواستار ا اد  میمیت بی قید و شرط از رهبران بلشعویکرا شعد. 1917

شنراد استیضاح هیات رئیسه شورا را مطرح سعاخت و در میعان تروتسکی همچنین پی

شگفتی همگان، رای اکمریت را بدست آورد. این مسعئله بیعانگر آن بعود کعه نفعوذ 

بلشویکرا بشدت افدایش یافته و منشویکرا و هم پیمعان هعای آنرعا نفعوذ خعود را از 

سپتامبر بلشویکرا  ا ند و درمشدمیتر اند. بلشویکرا در شورا مدا  نیرومنددست داد 
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شععورای پتروگععراد  1917سععپتامبر  23در شععورا اکمریععت را بدسععت آوردنععد و در 

 کرد.تروتسکی را به ریاست خود انتخاب 

توان گفت کعه بیعد از لنعین، تروتسعکی مرمتعرین نقعش را در به جرات می 

اهان انقالب پرشکو  اکتبر ایفا کرد. تروتسکی میتقد بود از آنجائیکه بلشویکرا خو

هستند، پس قیا  باید همدمان با کنگعر  شعوراها انجعا  « همه قدرت بدست شوراها»

گیرد تا قدرت جدید )قدرت شورایی( به کنگر  شعوراها سعپرد  شعود. تروتسعکی 

را به مرکت خواهد آورد. در ها تود میتقد بود اگر قیا  بدستور شورا انجا  گیرد، 

با قیا  اختالف نهعر وجعود داشعت. لنعین و درون کمیته مرکدی بلشویکرا در رابطه 

 و کامن  از مخالفان قیا  بودند. تروتسکی مدافیان سر سخت قیا  و زینووی 

کمیته نهامی انقالبی توسط هیئعت اجرایعی شعورا بعرای قیعا  تشعکیل شعد و 

تروتسکی در راس کمیته نهامی انقالبعی قعرار داشعت. تروتسعکی مقعدمات قیعا  را 

تا کنگعر  دو  شعوراها تشعکیل شعود. او  کردمییت تالش را دید و نراتدارن می

بینوان رئیس شورا، پیا  رادیویی به همه شعوراها فرسعتاد تعا نماینعدگان خعود را بعه 

 کنگر  ا دا  کنند.
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تروتسکی نقش مرمی نید در تدارن نهعامی قیعا  ایفعا کعرد. کمیتعه نهعامی 

 25در اختیعار داشعت. در شعب جدئیعات نقشه قیعا  را بعا  1917اکتبر  23انقالبی در 

کمیتعه نهعامی انقالبعی فرمعان قیعا  را صعادر کعرد. گاردهعای سعر  و  1917اکتبر 

نیروهای تحت فرمان کمیته نهامی انقالبی مراکد دولتی و نقاط استراتژیک را یکی 

های خارجی از بید از دیگری تسخیر کردند. کرنسکی با اتومبیل یکی از سفارتخانه

. کنگعر  شعدنمعیو تسعلیم  کعردمعیاما کا  زمسعتانی مقاومعت پایتخت گریخت، 

، کعا  زمسعتانی، «آئعورورا»رزمنعاو  سراسری شوراها هنگامی گشعایش یافعت کعه

های خعود قعرار داد به زیر رگبار گلوله شدنمیمرمترین دژ بورژوازی را که تسلیم 

ت که در نتیجۀ آن کعا  زمسعتانی آخعرین دژ بعورژوازی نیعد سعقوط کعرد و بدسع

 کارگران و انقالبیون افتاد.
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 قرارداد برست لیتوفسکو  تروتسکی

 

در جنگ جرانی اول دو بلعون قدرتمنعد امپریالیسعتی در مقابعل هعم صع  

کعه ائتالفعی از دادند میتشکیل ین قمتفوی ص  را عد. یک سعودنعرد  بععی کعآرای

فععی از آلمععان، کععه ائتال متحععدینو سععوی دیگععر را  بععود روسععیه، بریتانیععا و فرانسععه

و در میعدان  1915. تعا سعال بود مجارستان و امپراطوری  ممانی-یشرامپراطوری ات

برتری نهامی بیشتری کسب کعرد  بودنعد، امعا بعا ورود آمریکعا بعه متحدین جنگ 

سعرمگین معوج 1917در فوریعه شعد. ترسعنگینین قعمتفجنگ موازنه قدرت به نفع 

امعا کرنسعکی  گردیعد،ار آمدن کرنسعکی انقالبی منجر به سرنگونی تدار و روی ک

 همچنان به تیردات جنگی خود وفادار ماند.

روسیه خواهان پایان جنگ بودند و معدب بلشعویک جمییت اکمریت  هیم 

طیی به  ملی کردن این خواسعت معرد  داشعت. بلشعویک هعا از ابتعدای اتصمیم ق

رامعت و بعدون پرداخعت غ المللعیبینجنگ خواهان آتش بس فوری، پیمان صلح 

بدون الحاق سرزمینرای دیگران بودند. این خواسعت بلشعویکرا بعا مخالفعت شعدید 

سععفیران انگلعیس و فرانسععه از کرنسععکی و دولترعای انگلععیس و فرانسععه روبعرو بععود 

 که بلشویکرا را سرکوب کند.  خواستندمی
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پیروزی انقالب اکتبر به مفرو   د  تیرد بعه پیمانرعای امپریالیسعتی و اتحعاد 

ملغعی بلشویکرا ا ال  کردند پیمانرای استیماری را یکجانبه . می امپریالیستی بودنها

. ندایععران بیععرون کشععید جملععه از خواهنععد کععرد و بععه تبععع آن نیروهععای خععود را از

بلشویکرا همچنین ا ال  کردند اسناد محرمانه را انتشار خواهند داد و در این زمینعه 

حرمانه و پنرانی، نخستین و مرم ترین شرط لغو دیپلماسی م»تروتسکی ا ال  داشت 

بععا انتشععار  8«یععک سیاسععت خععارجی صععادقانه، مردمععی و واقیععاس دمکراتیععک اسععت

، شعتندقراردادهای محرمانعه توسعط بلشعویکرا، مشعخ  شعد کعه متفقعین قصعد دا

مجارستان را تجدیعه کننعد. بلشعویکرا خواهعان صعلح  ادالنعه،  -امپراتوری اتریش

غرامت بودند، لذا فراخوانی برای همه ملترا جرعت شعرکت  بدون الحاق و پرداخت

ارسال شد و توسط دومین  " ادالنه و دموکراتیک"در کنفرانسی برای انیقاد صلح 

 کنگر  شوراها تصویب گردید.  

فرانسه و بریتانیا ومشت انقالب نمایان شد  بود و این مسئله بورژوازی برای 

. در چنین شعرایطی ایعن کردمیحور را بیشتر امکان سازش بین متفقین با نیروهای م

سوال در برابر بلشویکرا قرار داشت آیا در انتهعار صعلح بماننعد تعا انقعالب جرعانی 

                                                           
 لینک زیر -  محرمانه بیانیۀ تروتسکی پیرامون انتشار میاهدات8

https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/moahedat-seri.htm 
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گسترش پیدا کند یا آنکه از طریق انیقاد قرارداد صلح به گسعترش انقعالب جرعانی 

 کمک کنند؟ 

از آنجائیکععه بععه درخواسععت بلشععویکرا بععرای کنفععرانس صععلح، دولترععای 

دادنععد، لععذا بلشععویکرا ناچععار شععدند و بععه جنععگ ادامععه   مپریالیسععتی پاسععخی نععدادا

مشععکالت ناشععی از ایععن جنععگ امپریالیسععتی را طبععق مرلتععی کععه لنععین و اکمریععت 

 -ارتعش آلمعان و اتعریشبعه ها توصیه کعرد  بودنعد بعا ا عال  آتعش بعس بلشویک

 مجارستان مل کنند. 

یعا فعوری صعلح  :ه وجعود داشعتدر درون بلشویکرا دو موضع در این زمینع

از صعلح بعی درنعگ بعرای بدسعت  گسترش انقالب از طریق جنعگ انقالبعی. لنعین

چع  بعه نماینعدگی  هایکمونیسعتو  کعردمعیدفعاع تعنفس  فضایی جرتآوردن 

چ  میاهد   هایکمونیستبوخارین خواهان جنگ انقالبی و مخال  صلح بودند. 

و خواهان جنگ انقالبی  کردندمیرزیابی صلح را بینوان خیانت به انقالب جرانی ا

چ  واهمه داشتند که آلمان شرایط غیعر قابعل  هایکمونیستبر  لیه آلمان بودند. 

قبولی را به کشور شوراها تحمیل کند کعه بعا اصعول سوسیالیسعم انقالبعی مغعایرت 

داشته و زمینه رشد فرصت طلبی را فعراهم سعازد. هعم لنعین، هعم تروتسعکی و هعم 
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چ  پیروزی نرایی پرولتاریای روسیه را در گسترش انقالب جرانی  هایکمونیست

 دیدند.می

کعه داد معیالبی امتمعال عت انقععور خارجه دولععر امعوان وزیعتروتسکی بین

ها شرایط غیر قابل پذیرشی برای صلح مطرح سازند که دولت انقالبی ناچعار  آلمان

ه با امضاء نکردن فوری میاهعد  به جنگ انقالبی شود. تروتسکی بر این باور بود ک

سیاسعت  تعا فرصعتی پیداخواهعد شعد هعم  دادن مذاکرات و گفتگوهعاصلح و کش

که  شودمیجنگ طلبی امپریالیسترا افشاء شود و هم اینکه به پرولتاریای اروپا نابت 

، لعذا دهدمیبلکه در نتیجه شرایط اجبار تن به صلح گردد نمیدولت انقالبی تسلیم 

منجر خواهد شد طبقه کارگر در دیگر کشورها وارد جعدالرای طبقعاتی  این مسائل

 د.نبشو

د، علیتوفسععک شععروع شعع -در برسععت  1917از دسععامبر صععلح مععذاکرات 

، چمدانی پر از شدمیلیتوفسک  -ار برست عه رهسپعراتی کعرای مذاکععتروتسکی ب

ازان آلمعانی جدو  و ا المیه با خود برد و جلو چشعم دیپلماترعای آلمعانی بعین سعرب

شعوروی معذاکر  کننعد  شروط سعختی را پعیش روی هیئعت  هاآلمانیپخش کرد. 

 . گذاشته بودند
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تروتسکی پس از بازگشت از معذاکرات صعلح، گعدارش ماموریعت خعود و 

خریعد وقعت تعا بعا نه صلح، نعه جنعگ : همچنین نتیجه گیری هایش را ا ال  داشت

سکی در رابطه با صلح موضیی بین لنین گسترش پیدا کند. تروتبتواند انقالب آلمان 

. لنعین مر کت کعردچ  داشت، اما در نرایت به نفع موضع لنین،  هایکمونیستو 

و بوخارین بینعوان نماینعد  آورد میبرای قبول شرایط آلمان به کمیته مرکدی فشار 

رای،  15لنین، صلح فوری  پیشنراد چ  خواستار جنگ انقالبی بود. هایکمونیست

کسعانیکه معق زیعرا رای آورد.  32رای و پیشعنراد بوخعارین  16اد تروتسکی پیشنر

کمیتعه مرکعدی خعود را در نتیجه گیری شرکت کرد  بودند، رای نداشتند، در رای

گیری ندانست. سرانجا  کمیته مرکدی بعه قطینامعه پیشعنرادی ی موظ  به نتایج را

تعا سیاسعت  دادرا تیعار اخایعن به  بعارت برتعر بعه تروتسعکی یا  تروتسکی رای داد

 :شودمیکه در جمله زیر خالصه  را در مذاکرات پیش ببردیش خو

 

 ما –ما از جنگ دست می کشیم و قرارداد صلح را امضاء نشد  میگذاریم "

   ".آوریم می بیرون بسیج از را ارتش
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متوجه سیاست تروتسکی شدند و آتعش بعس را لغعو کردنعد و در  هاآلمانی

ظعرف  هاآلمانیت جدیدی را  لیه دولت انقالبی سازمان دادند. ممال 1918فوریه 

دو هفته بخش هعای قابعل تعوجری از روسعیه را اشعغال کردنعد و پیروزیرعای قابعل 

توجری بدست آوردند و تا نددیکیرای پتروگعراد پیشعروی کردنعد. بعاالخر  تحعت 

 د.لنین پیمان صلح با شرایطی بسیار بدتر از قبل امضاء ش تصمیماتفشار

چع  کعه در اطعراف بوخعارین، پیاتعاکوف،  هایکمونیسعتنگرانی اصعلی 

 انقعالب وقعوع لیتوفسعک –بودند، این بود که قرارداد برست جمع اوسینسکی و... 

 جنعگ بعه اینکعه جعای بعه کعارگران داشعتند باور لذا بیندازد، تاخیر به را آلمان در

صلح ناخوشعایند تعن داد  به یک باشند  متیرد جرانی انقالب گسترش برای انقالبی

چع ، موضعع لنعین بعا  هایکمونیستبودند. با وجود نیت و انگید  انترناسیونالیستی 

از  تواندنمینیازهای انقالب جرانی بیشتر مطابقت داشت. پرولتاریای ماکم و پیروز 

هعر کشعور طریق زور و سرنید  انقالب خود را صادر کنعد بلکعه انقعالب پرولتعری 

گامی در تواند میی خودی دارسرمایهکشور بر  لیه آن پرولتاریای  مبارز  آگاهانه

پیشروی انقالب جرانی است. یکی از ممالرای واضح آن پیشعروی ارتعش سعر  در 

پرولتاریای لرستان به دامن بعورژوازی گردید با ث است که  1920لرستان در سال 
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جایگدین مرکت  دتواننمیرای نهامی پرولتری در یک سنگر ی. پیروزبیفتدخودی 

آزاد کعردن کعارگران سعایر کشعورها بعه طریعق  آگاهانه و سیاسی کارگران شعود.

و  جنگ انقالبی در تضاد با ماهیت انقالب پرولتری و نقش تاریخی پرولتاریا اسعت

در انقالب های بورژوایی اسعت کعه انقعالب را بعه زور سعرنید  و از طریعق جنعگ 

کععه در آن  1919کمونیسععتی در سععال  تاسععیس انترناسععیونال .دهنععدمععیگسععترش 

بلشویکرا نقش مرمی ایفعا کردنعد، مشعارکت و نقعش بیشعتری در انقعالب جرعانی 

 «.جنگ انقالبی»داشت تا 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 تروتسکی و قرارداد راپالو

 

پس از پایان جنگ داخلی،  تروتسکی سیی کرد در  رصه دیپلماسی، نقش 

کعه  ورزیعدمعیبه لنین اصعرار  1920ای ایفا کند و دراین چارچوب از سال برجسته

روابط را با بریتانیا بربود بخشد. او همین تالشرای دیپلماتیعک و محرمانعه را نیعد در 

ترین شکل ممکن مذاکرات به سری 1921رابطه با آلمان پیش برد بطوریکه از سال 

 را مریا کعرد« راپالو»با آلمان انجا  گرفت. بدین ترتیب تروتسکی مقدمات قرارداد 

در محل مضور نداشت امعا نقعش « راپالو»اگرچه تروتسکی در موقع انیقاد قرارداد 

در ایتالیعا « راپعالو»در شعرر  1922مرمی در مرندسی این قرارداد ایفا کرد. در سعال 

پیمان مودت بین آلمان و شوروی بسته شد و بدنبال آن این دو کشور بعه همکعاری 

 نهامی و اقتصادی با یکدیگر پرداختند. 

و میاهعد   1918لیتوفسک در سال  -یک مقایسه ساد  بین قرارداد برستدر 

فاوت اساسی بین یک  قب نشینی اصولی با توجه به شرایط ، ت1922راپالو در سال 

ی را بوضععوح نشععان دارسععرمایهویعژ  و تععالش بععرای ادغععا  شععدن در نهععا  جرععانی 

درون داد آشعکارا در  لیتوفسعک، ایعن قعرار -. در رابطه بعا قعرارداد برسعتدهدمی

مدب و جامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کعوچکترین تالشعی بعرای پنرعان 
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کردن شرایط سختی که توسط آلمان تحمیل شد  بود وجود نداشت و چرعارچوب 

لیتوفسک بر اساس انقالب جرانی تییین شد نه بر  -بحث در رابطه با قرار داد برست

لیتوفسعک، میاهعد  راپعالو  -کعس قعرارداد برسعتاساس منافع ملی روسیه. اما بر  

محرمانه امضاء شد و کامال بدون کوچکترین بحمی در مدب و جامیه و به صورت 

تسلیحات ارتش آلمعان را تعامین به دولت شوروی تحمیل شد تا بخشی از   یشرایط

ی و سرکوب کعارگران دارسرمایه. همان سالح هایی که برای دفاع از نهم کردمی

همان قعرار دادی کعه زمینعه ادغعا  روسعیه را در  استفاد  شد. 1923در سال  آلمانی

 ی جرانی مجددا مریا کرد. دارسرمایه

ا عال  کردنعد مخعال  دیپلماسعی بلشعویکرا بدنبال پیعروزی انقعالب اکتبعر 

ا عال  کردنعد اسعناد محرمانعه را انتشعار  محرمانه هستند وهمانطوریکه قبال ذکر شد

 چنین گفته بود:ین زمینه تروتسکی خواهند داد و در ا

 

دیپلماسی پنرانی، ابدار ضروری اقلیتی مالک است  اقلیتی که ناگدیر است "

تا به منهور فریفتن اکمریت، این ابدار را به نفع خود به کار گیرد. امپریالیسم 

با نقشه های سیا  اش برای پیروزی، و با اتحادها و میامالت غارتگرانۀ خود، 

دیپلماسعی ..ماسی پنران و محرمانه را به منتری درجعۀ خعود رسانید.نها  دیپل
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ای که به اندازۀ کافی دلیلی برای ترس از توجه افکعار  معومی دارد. معرد  

روسیه، و مردمان اروپا و سراسر جران، می باید از مقعایق پیرامعون اسعنادی 

و از که به وسیلۀ صامبان سرمایۀ معالی و صعنیتی، بعه طعور پنرعانی و سعر ی 

 آگعا  اسعت، شعد  سعاخته و جیل ها دیپلمات و پارلمان ]نمایندگان[ طریق

 بعی هعای فعداکاری بعا را مقعایق بعه دسترسی مق برای اروپا مردمان. شوند

 .اند کرد  پرداخت جران در اقتصادی های ویرانی و شمار

لغو دیپلماسی محرمانه و پنرانی، نخستین و مرعم تعرین شعرط یعک سیاسعت 

انه، مردمی و واقیاس دمکراتیک است. دولعت شعوروی، وظیفعۀ خارجی صادق

. دولعت کعارگران و ..که چنین سیاسی را در  مل محقق سازد داندمیخود 

دهقانان، هم دیپلماسی پنرانی و هم دسایس، اسعرار و دروغ هعای آن هعا را 

 9". ما چیدی برای پنران کردن نداریم.کندمیفسخ 

 

« لغو دیپلماسعی محرمانعه»و « ارجی صادقانهسیاست خ»ماال چه شد  بود که 

را رها کرد  و به دیپلماسی محرمانه رو آورد  بودند؟ تروتسکی بعه کعدا  سیاسعت 

خارجی روی آورد  بود؟ تروتسکی متوجه خطای خعود نبعود، تروتسعکی قعادر بعه 
                                                           

 لینک زیر -  بیانیۀ تروتسکی پیرامون انتشار میاهدات محرمانه 9 

https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/moahedat-seri.htm 
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شناخت این نبود که به پرنسی  ها و اصول هایی که زمانی افتخار او بودند، همچون 

لیتوفسک، داشت به آن پرنسی  ها پشت و  –یتی که در جریان قرارداد برست شفاف

 پا میدد.
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 جنگ داخلی                                                          و  تروتسکی

 

بلشویکرا در برنامه خود از لدو  انحعالل ارتعش بعورژوایی و تشعکیل گعارد 

ز دیکتاتوری پرولتاریا سخن گفته بودند. آنرعا بعرای اینکعه سر  بینوان ابدار دفاع ا

گارد سر  بتواند به نیازهای پرولتاریا پاسخ دهد، ضعوابطی را تییعین کعرد  بودنعد. 

بایسعت کعارگران و الیعه هعای پعائینی دهقانعان بدین منهور بدنه گارد سر  را معی

آگععاهی براسععاس همبسععتگی طبقععاتی و تشععکیل داد  تععا آمععوزش در گععارد سععر  

تحت نهر کمیسرهای سیاسی که از ا ضای با ا تماد مدب کمونیست سوسیالیستی 

 بودند، انجا  بگیرد.

در این راستا قرار بود گاردهای سر  آموزش دیعد  از پرولتاریعا و دهقانعان 

دوران آمعوزش گرفتعه و  آگا  طبقاتی نقش رهبری ارتعش سعر  را بدسعتبا  فقیر

. همچنین قرار بود گارد سر  کاهش یابدممکن مان ز مداقلبه  بایستمیپادگانی 

و  و تشکیالت دهقانان فقیعرکارگری های کمیتهرابطه نددیک خود را با کارگران، 

جامیه مفظ کند. قرار بود گارد سر  استفاد  از متخصصین نهامی سابق را تنرعا بعا 

کعارگری شروطی امکان پذیر کند. اما  قطیا اولین تجربه گاردهای سر  شوراهای 

 پس از کمون پاریس کاستی ها و کمبودهایی را در اشکال مختل  دارا بود.
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دولترای امپریالیستی  لیعه شعوراها، با شروع  ملیات خصمانه  1918در سال 

که به منهور مرار انقعالب اکتبعر و جلعوگیری از گسعترش آن انجعا  گرفعت ادامعه 

 داخلی بیانگر آن بعود میات سیاسی دولت شوراها با خطر جدی مواجه شد. جنگ

خطعر نعابودی توسط انقالب جرانی تقویت نشود،  که اگر پیروزیرای انقالب اکتبر

نتوانسعت بعه در خعارج از روسعیه جرعانی انقعالب  امعا. انقالب اکتبعر جعدی اسعت

پرولتاریای روسیه مجبور شد  معالس بعه تنرعایی در  لذا ،پیشرویرای جدی دست یابد

 ید و مامیان امپریالیستی آن بجنگد. برابر ممالت ضد انقالب سف

یکی از مرمترین و درخشان تعرین  ملکردهعای تروتسعکی مربعوط بعه ایعن 

باشعد کعه او کمیسعر جنعگ بعود. اگعر چعه معی 1920تعا  1918دوران بین سعالرای 

سال جنعگ  3تروتسکی فاقد تجربه نهامی بود، اما با سازماندهی ارتش سر  و طی 

کشور امپریالیستی را در هم  14قالب داخلی و تراجم داخلی توانست تراجم ضد ان

بشکند. در این مقطع پیروزیرای ارتش سر   با درهم شکستن ارتش سفید موقییت 

دولت جوان شوراها را تمبیت کرد و ا تبار آنرا در سعطح جرعانی بعاال بعرد. توانعائی 

ای او هم در ای برهای تروتسکی و نبوغ او در رهبری ارتش سر  ا تبار فوق الیاد 

 روسیه و هم در سطح جران کسب کرد.
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محاصر  دولت جوان شوراها توسط کشورهای امپریالیستی و تحمیل جنعگ 

داخلی و  د  مداخله کارگران دیگعر کشعورها، ارتعش سعر  را در شعرایط بسعیار 

سختی قرار داد. در این مقطع تروتسکی  در استفاد  از افسران سابق تعدار در ارتعش 

تجربیاتشان در امعور نهعامی تاکیعد بیشعتری داشعت بطوریکعه اسعتفاد   سر  بخاطر

مشروط از افسران سابق تدار که قبال مییار بود، در پراتیک مفرو  خود را از دسعت 

داد. در پاسخ به این میضل، مدب کمیسرهای سیاسعی منتخعب را ارائعه داد و قعرار 

سیاسعی نهعامی  شد ارتش نه در دست کادرهعای نهعامی بلکعه توسعط کمیسعرهای

 کنترل شود. 

در جریان جنگ امپریالیستی جنعگ جرعانی اول بلشعویکرا نهعامی گعری را 

کعه از انضعباط ارتعش و سلسعله مراتعب  کردندمیطرد  کرد  و سربازان را ترغیب 

که بلشویکرا، ارتش را ابداری  شدمیارتش سر پیچی کنند، این نگرش از آن ناشی 

دیدند. امعا در جریعان جنعگ داخلعی زمانیکعه اتی میبرای دفاع از منافع دشمن طبق

تروتسکی مطرح کرد ارتش به سلسله مراتب و انضباط رسمی نیاز دارد گویی یکی 

نها  وظیفعه از پرنسی  های پایه ای خود را زیر پا میگذارد. تروتسکی سپس فرمان 

 . مومی را صادر کرد
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امی همچععون چ  مخال  ارتش نابت با سلسعله مراتعب نهع هایکمونیست

ند. ارتش نابت ورزیدمیارتش های بعورژوایعی بعودند و بععر گععارد سععر  تاکعید 

ای، نیعروی رزمنعد  را جعدا از جامیعه و در انعدوای در چرارچوب نهعم سعربازخانه

کعه بعا سرشعت انقعالب در سعازد معیمصنو ی و متشکل ازنیروی مرفه ای نهعامی 

 توانعدمعیع از آرمانرعای انقعالب پرولتعری تناقض است. گارد سر  در راستای دفا

برپایه وامدهای تولیدی، کارخانه ها و مجتمع های روستایی استوار باشعد. ا ضعای 

گارد سر  در تولید اجتما ی و در متابولیسم جامیه دخیل هستند و فیالیعت نهعامی 

 تنرا بخشی از وظای  آنرا است.

بسیج کارگران و دهقانان در صورت بروز هر گونه تردیدی، گارد سر  با   

گسترش پیدا کند و سپس با رفع خطر تردید، مجددا بعه هسعته اصعلی  تواندمیفقیر 

 خود بازگردد.

بود، اما از ی همرا  پیروز یه بااز نهر نهامی، مقاومت قررمانانه کارگران روس

از جنگ داخلی بیرون آمد، بعا تلفعات زیعاد،  یهنهر سیاسی زمانیکه پرولتاریای روس

کم و بیش کنترل خود را بر شوراها از دسعت  شد  و از همه مرمتر سته و پراکند خ

ن معداو  زنعدگی کعرد مینهعامی، بعا نهعا رعایپیروزیاشتیاق برای داد  بود. شور و 
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بعا اجتما ی و اقتصادی، سر ت افول قدرت سیاسی طبقعه کعارگر را تسعریع کعرد. 

کعه آورد معیامکعان را فعراهم  ایعنهای باالی دستگا  دولتی تمرکد قدرت در رد 

بیشعتر مسعئله شعود، امعا ایعن  دنبعالمبارزات نهامی به شکلی بی رممانعه و معونری 

 ایتعود موجب تضیی  سنگرهای واقیی انقعالب، چعون ارگانرعای متحعد کننعد  

در یک قیاس کلی نیروی اخالقی گارد سعر ، سعازندۀ انسعان طعراز نعوین . شدمی

هعا ادار  رت هیوالیی نیاز دارد که توسعط کوتولعهاست ولی ارتش کالسیک به قد

بوروکراتیک سازی رژیم شوروی که در این دور  شود. این از خود بیگانگی و می

 جبران شود. 1921اتفاق افتاد، قرار بود با بازگشت انقالب جرانی پس از 
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 کمونیسم جنگی وتروتسکی 

 

ی، اقتصعاد روسعیه را سالرا جنگ امپریالیستی، انقالب و سپس جنعگ داخلع

ویران کرد  و بافت اجتما ی جامیه و زیربنای آن از هم گسیخته شد  بود. پعس از 

پایان جنگ داخلی تولید زغال سنگ کمتر از یک دهم و تولیعد آهعن و فعوالد بعه 

یک بیستم تولید دوران قبل از جنگ سقوط کرد  بود. تولید کاالهعای مصعرفی تعا 

کشاورزی نید ویران شد  بود. گعرو  هعای کعارگری  یک چرار  تندل پیدا کرد  و

به روستاها گسیل شدند تا خواربار برای ارتش و شرر مصعادر  کننعد. دولعت بعرای 

تامین هدینه های خود مبادرت به چاپ بی رویه اسکناس کرد. پول چنان بی ارزش 

شد که مجبور شدند بخشعی از دسعتمدد کعارگران را بعا اجنعاس پرداخعت کننعد و 

 .کردندمیران نید اغلب اجناس را با خوران مبادله کارگ

شرایط جدید از یک سو نتیجه جنگ داخلی که امپریالیسترا به دولت جوان 

شوراها تحمیل کرد  بودند و از سوی دیگر نتیجعه انعدوای انقعالب اکتبعر و دولعت 

گر جوان شوراها بود. انقالب اکتبر و دولت جوان شوراها نیازمند همیاری طبقه کار

 دیگر کشورها بودند. 
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ند که کردمیبدنبال مصادرۀ خواربار روستائیان، دهقانان فقط آن قدر کشت 

برای زند  نگه داشتن خانواد  خود نیاز داشتند. کارگران بخاطر اینکه از گرسعنگی 

نمیرند، بسوی روستاها کوچ کردند و شعررها از جمییعت خعالی شعد. کعارگران از 

 دزدیدنعد.ود را برای مبادله با خوران در بازار سیا  میگرسنگی بخشی از تولید خ

بازار سیا  رشد سرطانی پیدا کرد. مصادر  خواربار، ممنو یت بازرگانی خصعوصی، 

توانسعت معدتی دراز دوا  بیع ورد. پرداخت دستمعدد کارگران بعا اجنعاس و... نمعی

 جامیه در مال فروپاشی به مفرو  واقیی کلمه بود.

داخلی به خاطر ضرورت ومعدت  معل در مقابعل دشعمن در جریان جنگ 

خارجی، بحث و گفتگو در داخل مدب بلشویک  مال بسته شد. در چنین شرایطی 

رهبران بلشویک تالش کردند به آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی خاتمه دهند و به 

ناچار به را  مل هایی متوسل شدند که خود قبال آنرا را محکو  کرد  بودنعد. لنعین 

کعه بعرای کمیتعه مرکعدی « وظای  فوری رژیم شعوراها»در سخنرانی تحت  نوان 

بلشععویکرا ارائععه داد، از ضععرورت مفاظععت صععامبان و کارشناسععان سععرمایه تحععت 

نهارت دولت پرولتری سخن راند و همچنین اظرار داشت که کارگران نیعد بایعد از 
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کننعد. ایعن در  و مدیریت تک نفعر  در کارخانعه هعا پیعروی 10سیستم  لمی تیلور

بینوان بردگی انسان توسط ماشین محکو   را سیستم تیلوریمالیست که زمانی لنین 

 .کرد  بود

برای جلوگیری از فروپاشی جامیعه و بازسعازی ویرانعه هعای آن، بلشعویکرا 

تروتسعکی بعه  نعوان فرمانعد  ارتعش سیاست کمونیسم جنگی را در پیش گرفتنعد. 

فقیت های خارق الیاد  ای کسب کرد  بود، نه که مو جنگ داخلی جریانسر  در 

خود او یکعی از در واقع شد بلکه استفاد  از روشرای کمونیسم جنگی  تنرا طرفدار

هعای تروتسکی با اشار  به موفقیت میماران اصلی سیاست کمونیسم جنگی گردید.

د  توان از این تجربیات در جبره کار نید استفاخود در جنگ داخلی، تاکید کرد می

را برای کل طبقه کارگر « نهامی سازی کار»کرد و به تبع آن برای بازسازی روسیه 

توان با و عد  ، کارگران را نمیکردمیتوسیه داد و ا مال کرد. تروتسکی استدالل 

یک زندگی برتر بعه محعل کعار کشعاند، لعذا بایعد بعا شعیو  سعربازگیری اجبعاری، 

 کارگران را به محل کار ا دا  کرد. 

                                                           

سیسعتم بعه  ،است که توسط یک مرندس آمریکایی ابداع شعد ندهی  لمی کارمدیریت و سازمانو ی  10 

 جنبه های انسانی و انگیدشی کار بشدت بی ا تنا است و کارگران به مق بشدت از آن نفرت داشتند.
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تسکی تاکید کرد، کارکردن وظیفه هر یک از شرروندان جامیه اسعت و ترو

او تالش کعرد انضعباط «. تواند بخوردهرکس کار نکند، غذا نید نمی»ا ال  داشت، 

نهامی در کار را به یک فرهنگ تبدیل کند و به همین خاطر اصطالمات و استیار  

کعار، در کمونیسعم بعی  های نهامی را وارد امور اقتصادی و کاری کعرد. اجبعار در

مفرو  و غیر قابل تصور است، اما تروتسکی اظرعار میداشعت کعه در طعی گعذار از 

 ی به سوسیالیسم باید این اجبار به باالترین شدت انجا  بگیرد.دارسرمایه

خواست بخعش بدرگعی از طبقعه تروتسکی به شکل سربازگیری اجباری می

 ، اتمیعد  شعد  و بعه شعکل تعود  شعرایط اجتمعا ی تحمیعل شعدبه دلیل که  کارگر

از بازار سیا ، دزدیرای کوچک، غرق شدن در با استفاد   کارگران درآمد  بودند و

های کار بازگرداند و با  ود را میگذراندند، به محلعی خعدگعزندگی دهقانی و... زن

وی ابتدا دیدگا  خعود را در تدهعای  گری کامل آنرا را مشغول به کار سازد.نهامی

-فرمولعه کعرد و در نرمعین کنگعر  معدب در معارس 11"قال از جنگ به صعلحانت"

 از آنرا دفاع کرد. تروتسکی گفت: 1920آوریل 

 

                                                           
 1919دسامبر  16پراودا ،  11 
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در سراسر روسیه سرگردان باشند. باید آنرا را  توانندنمیتود  های کارگر "

اینجا و آنجا جمع کرد، درست مانند سربازان، فرماند  ای بر آنرعا منصعوب 

 12"کرد.

 

محعل کعار تحعت  در کنگر  را برای تصویب اقعداماتی انضعباطی تروتسکی

باید به گردانرای تنبیری یعا بعه فشار قرار داد. او خواستار آن شد که فراریان از کار 

و فرار از کار جر  تلقی شود و چنین اظرار  اردوگاهرای کار اجباری فرستاد  شوند

 داشت:

 

  13"تش سر  مجازات شوند.فراریان از جبره کار باید مانند فراریان ار"

 

کارگری در روسیه شاید کمی  جیعب بعه های اتحادیهگیری موضوع شکل

گیری اشکال جدیدی از خود سازماندهی کارگران چعون نهر برسد، چرا که شکل

را  کعارگریهای اتحادیهگیری شکلکارخانه، شوراها و غیر ، ضرورت های کمیته

کعارگری دیعر هنگعا  در هعای اتحادیعهنکعه . دلیل ایبطور مونری منسو  کرد  بود

                                                           
 12 .html04m-1nbp/2009/05://www.wsws.org/en/articles/https 

 دستور شورای جنگ انقالب 13 

https://www.wsws.org/en/articles/2009/05/nbp1-m04.html
https://wikirouge.net/texts/en/Order_by_the_Revolutionary_War_Council_of_the_First_Labour_Army_(Order_No.7)
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روسیه پا گرفت و یا مورد توجه قعرار گرفعت، تعا معدودی بیعانگر  قعب مانعدگی 

ی روسیه در آن مقطع بود. دستگا  دولتی توسیه زیادی نیافته بود تا بتواند دارسرمایه

کارگری را بینوان ابدار انحراف مبارز  طبقاتی تشعخی  دهعد. های اتحادیه ارزش

شعکل  1917جریعان انقعالب هایی کعه قبعل از انقعالب و متعی در ذا تما  اتحادیهل

گرفتند، تا مدودی مستقل از دولت بود  وهنوز در سیستم سرمایه ادغا  نشد  بودند 

 بطوریکه نمی توان همگی آنرا را ارگان طبقه دشمن دانست.  

کعه از  هعای کارخانعهمسئله اصلی پیشاروی دولت این بود که چطور کمیتعه

درهمه جا گسعترش یافتعه بعود و از اهعداف انقالبعی و پرولتعری دفعاع  1917فوریه 

های کارخانعه را کعاهش داد  ، ، مرار شود. چگونه ضرورت وجودی کمیتهکردمی

را هعا کمیتعهاقتدار رو به رشد آنرعا را در کارخانعه هعا تقلیعل داد و در نرایعت ایعن 

کعارگری از قبعل در دولعت هعای اتحادیعه کارگری کرد. زیراهای اتحادیهضمیمه 

ها را به  نوان برتعرین را  رهبری مدب این سیاستادغا  شد  و قابل کنترل بودند. 

برای غلبه بر هرج و مرج اقتصادی و منطقی جلو  دادن اقتصعاد  ،برای رژیم انقالبی

. دانسعتمعیبسوی یک ساختار اجتما ی تا زمانی که انقالب جرانی گسترش یابد، 
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خواند که از این طریق دولعت  "داری دولتیسرمایه"لنین با صرامت این سیستم را 

 ی را در جرت منافع انقالب کنترل کند.دارسرمایهاقتصاد قادر بود  کارگری

و کوشید  اندشد کارگری در دولت ادغا  های اتحادیهتروتسکی میدانست 

فراتعر رفتعه، تاکیعد کعرد  ایعنآنان را به پذیرش نهامی سازی کار قانع سازد امعا از 

کارگری نه مبارز  برای شرایط برتر کار بلکعه آن اسعت کعه در های اتحادیهوظیفه 

اقتصادی خود را جلو های برنامهخدمت دولت قرار بگیرند تا دولت با ا مال قدرت 

 کارگری را چنین توضیح داد:های اتحادیهببرد. او وظای  

 

نه برای مبارز   ،نیاز دارد کارگریهای دیهاتحادولت سوسیالیستی جوان به "

این وظیفه سازمان های اجتما ی و تشکیالت دولتعی  -برای شرایط برتر کار

بلکه برای سازماندهی طبقه کارگر برای اهداف تولیعد،  -است به طور کلی 

 رد  های خا برخی از مفظ توزیع، گرو  بندی،  ،انضباطنهم و آموزش، 

در یک کال ،  -دور  های میین  برای ست های خودمیینی در پو کارگران 

دسعت در دسعت دولعت بگذارنعد تعا  بایستمیکارگری های اتحادیهاینکه 
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دولت بتواند با ا مال قدرت، کعارگران را در جرعت یعک برنامعه اقتصعادی 

  14"وامد هدایت کند.

 

کعه چنعین توصعیه  دانسعتندمعیکارگری به تجربعه های اتحادیهاکمر ا ضای 

برای کارگران گرسنه قابل درن نخواهد بود. برای آنرعا پعذیرش چرخانعدن  هایی

چرخرای اقتصاد به زور و بعا فرمعان نهعامی در کشعوری کعه طبقعه کعارگر قعدرت 

 ند.دانسععتمععیقابععل قبععول نبععود و آنععرا کععار درسععتی ن ،سیاسععی را در دسععت داشععت

گا  جنگی قعرار داد  تروتسکی از اینرا نید فراتر رفته ممل و نقل را زیر نهارت داد

و رهبران سندیکاها را همچون مقامات دولتی  دل و نصب کرد. رهبران سعندیکاها 

ند و تروتسعکی رهبرانعی را بعرای شعدمی،  دل کردندمیکه از تروتسکی تمکین ن

سندیکاها گمارد کعه گعوش بعه فرمعان او بعود  و منعافع اقتصعادی دولعت را تعامین 

 .کردندمی

 

                                                           

 14 تروریسم و کمونیسم – تروتسکی )ترجمه از متن انگلیسی(
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch08.htm  
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را  آهن و کارکنان تیمیرگاهرا را زیر نهارت دادگعا  تروتسکی کارگران "

جنگی قرار داد... چون سندیکاهای کارگران را  آهن بعه  معل او ا تعرا  

کرد، رهبرانشان را از کار برکنار کرد و رهبرانی دیگر را به کار گمارد کعه 

ماضر بودند به دسعتور او  معل کننعد. ایعن رویعه را در سعندیکاهای دیگعر 

 15"ش ممل و نقل تکرار کرد.کارگران بخ

 

 یبود که نها  شورایی از پارلمانتاریسم بورژوای کرد زمانی تروتسکی اظرار

هر زمعان درکه در نها  شورایی انتخاب کنندگان مق دارند . به این دلیل برتر است

 ععدل کععرد  و را قبلععی خععود نماینععدگان  ،انتخابععات دو و نععه فقععط در فاصععله بععین

شوراها خواهند توانست هر تغییری را دلیل به همین اب کنند. نمایندگان جدید انتخ

در تود  های کارگر دقیقا و بی درنگ چنعان معنیکس کننعد کعه از هعیچ پارلمعانی 

 ساخته نیست. ظاهرا آن روزها دیگر سپری شد  بودند.

 دل و نصعب هعای تروتسعکی مساسعیت لنعین را برانگیخعت و از  ملکعرد 

به کمیته مرکدی بلشویکرا توصیه کرد که با سرزنش تروتسکی فاصله گرفت. لنین 

                                                           

 537 و 536 صفحات –پیامبر مسلح  15 
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هعای اتحادیعهو مالمت  ملکرد تروتسکی، اظرارنهر  لنی او  دربارۀ مناسبات بعین 

 کارگری و دولت را ممنوع نماید. 

کعار اجبعاری در شعیو  هعای در مقابل تروتسکی استدالل کرد از آنجائیکعه 

و اگعر ری کالسیک نقش مترقعی داشعته قبلی تولید، مانند استبداد آسیایی و برد  دا

دولت کارگران نتوانعد از چنعین روش هعایی در مقیعاس وسعیع اسعتفاد  کنعد، تنرعا 

امساساتی گرایی محض کرد  است. تروتسکی چنان در نهعامی گعری غعرق شعد  

ی بعه دارسعرمایهبود که نهامی گری را شکل خاصعی از سعازمان کعار در گعذر از 

  . در این زمینه چنین گفته است:کردمیسوسیالیسم ارزیابی 

  

مبانی نهامی گری کار شعکلی از ضعرورت دولتعی اسعت کعه بعدون آنرعا "

صعدای تعو یعک همیشه برای ی با سوسیالیسم، دارسرمایهجایگدینی اقتصاد 

  16"ماند.خواهد باقی خالی 

 

کمونیسم جنگی کاریکاتوری وارونه و در  ین مال دردنان از چشم انداز 

بود. پژمردگی نیروهای تولیدی )پائین بردن سعطح اسعتاندارد زنعدگی، جامیه گذار 

                                                           

 (انگلیسی متن از ترجمه - 130 صفحه) تروتسکی –تروریسم و کمونیسم  16 
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بلکعه در خعدمت  در راسعتای سوسیالیسعم باشعد توانعدنمیهمگانی کردن فقر و...( 

زوال اجتما ی و ویرانی منابع تولیدی است. جامیعه گعذار )دیکتعاتوری پرولتاریعا( 

ه یافته، بایعد بتوانعد آنقعدر باید بتواند چنان نروت اجتما ی تولید کند و تولید توسی

کاال )کاال بینوان ارزش مصرفی( و خدمات وافعر در اختیعار جامیعه قعرار دهعد، تعا 

نیروهای تولیدی شکوفا گردیعد  و زمینعه اجتمعا ی شعدن ابعدار تولیعد و نرادهعای 

 جامیه فراهم گردد.
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 اقتصادی سیاست نوینو  تروتسکی

 

توانست اقتصاد روسعیه را کعه در معال از یک سو سیاست کمونیسم جنگی ن

اضمحالل بود، نجات دهعد و از سعوی دیگعر بعا فعروکش امعواج انقعالب جرعانی، 

سومین کنگعر   و در جریان 1921پرولتاریای روسیه خود را در اندوا یافت. در سال 

ایعن شعد،  آشعکار کمونیسعتی شکسعت مطلعق  ملیعات معارس در آلمعانالملل بین

از اوج شعروع شعد  بعود،  1917البی که در اکتبعر سعال با ث شد موج انقشکست 

روی  و فرو افتد.  این مسئله با ث شد تعا بلشعویکرا نتواننعد درآیدخود به مضیض 

. در چنین شعرایطی پرولتاریعای در کمک فوری پرولتاریای جرانی مساب باز کنند

اقعدامات خعود  بایسعتمعی کمعک فعوری دریافعت کنعد، توانسعتمعیقدرت که ن

انجعا  تا زبانه کشیدن مجدد انقعالب جرعانی، را  یشدی الز  جرت بقای خواقتصا

 بود. المللیبینمی داد. اندوای پرولتاریای روسیه نتیجه اوضاع 

در سعال بلشعویک در دهمعین کنگعر  معدب در پاسخ به چنعین میضعالتی، 

سیاسععت نععوین اقتصععادی ارائععه شععد، لنععین آن را بینععوان یععک  قععب نشععینی  1921

ک میرفی کرد، که به دلیل اندوا و ضی  پرولتاریای روسیه ضروری بعود  استراتژی

که در طول جنگ داخلعی از بلشعویک هعا در برابعر مالکعان قعدیمی است. دهقانان 
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در این امتیازات امتیازات اقتصادی بودند.  ، ماال خواستارکرد  بودندممایت  زمین

های اجباری نمودن طرح )ن ( تدوین شدند، که شامل ملغی یسیاست نوین اقتصاد

جمع آوری غالت، مربوط به دور  کمونیسم جنگعی و جعایگدینی آنرعا بعا مالیعات 

جنسی بود. تجارت خصوصی برای دهقانان میانه مجعاز شعد. یعک اقتصعاد مخعتلط 

ی و متی دارسرمایهایجاد شد که در آن صنایع دولتی در کنار شرکترای خصوصی 

  .فیالیت کنند همدیگردر رقابت با 

ناکارآمدی کمونیسم جنگی کعه تروتسعکی یکعی از بانیعان اصعلی آن بعود، 

منجر به آن گردید که تروتسکی از سویی خواستار آزادی اقتصادی بعرای دهقانعان 

طبقه کارگر باید بار اصلی بازسازی صنیتی را شد  و از سوی دیگر میتقد باشد که 

رعم معدب مطعرح کعرد  و تروتسکی این پیشعنرادها را در کنگعر  ن .بر دوش کشد

کمیته مرکدی پیشعنرادهای او را رد کعرد  بعود، امعا معاال تقریبعا همعان پیشعنرادها 

بصورت ن  مطرح گردید  و کعامال طبییعی بعود کعه تروتسعکی یکعی از معدافیان 

جدی سیاست نوین اقتصادی باشد. استالین همرا  با بوخارین میتقد بودند که روسیه 

ن ( با وجود غرولند و نق نق زدن دهقانعان اگعر چعه ) سیاست نوین اقتصادیتحت 

به آرامی، اما به سوی سوسیالیسم می تعازد، تروتسعکی بسعوی سوسیالیسعم شعتافتن 
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این کار نیازمنعد  کردمیاما تاکید  دانستمیروسیه را در اندوای مطلق غیر ممکن ن

تاریعا )نع (، پرول سیاست نوین اقتصعادییک صنیت پویا و شکوفا است. با اجرای 

قدرت خود را از دست داد و اقتصاد از جمله کشعاورزی در فضعای بعاز و فراتعر از 

 ی دولتی پیش رفت.دارسرمایه

)نع (  هیچ توهمی در مورد ماهیت اقتصعادی سیاسعت نعوین اقتصعادیلنین 

در سعال لنعین قعبال ی دولتی است. دارسرمایهنو ی  ن او تاکید داشت که . نداشت

ی دولتعی، شعکلی متمرکعد و توسعیه یافتعه دارسعرمایهکه  ود  باستدالل کرد 1918

باشعد، گعامی بعه سعوی  یعک گعا  بعه جلعو توانعدمعیاقتصاد بورژوازی اسعت کعه 

در لنعین مانند روسیه قرون وسعطایی باشعد.   سوسیالیسم برای اقتصادهای  قب ماند

د و تاکید داشت کعه بایعا .با همان مضمون بازگشت 1922سخنرانی کنگر  در سال 

ی دولتی کعه دارسرمایهی دولتی تحت ماکمیت بورژوازی مرتجع و دارسرمایهبین 

 ، تماید اساسی قایل شد: شودمیتوسط دولت پرولتری ادار  

ی دولتی به شعکلی دارسرمایهاساسی را بخاطر بسپاریم که  این نکتهما باید "

پرداخته نشد  که ما در اینجا داریم در هیچ نهریه ای یا در هیچ کتابی به آن 

است، به این دلیل ساد  که تما  مفاهیم میمول مربعوط بعه ایعن اصعطالح بعا 
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 ،اع. جامیعه معدر ارتبعاط هستندی دارسرمایهه عامیعدر ج ییماکمیت بورژوا

 مسعیری را رها کرد  است، اما هنعوز بعه دارسرمایه مسیرجامیه ای است که 

، شودمیورژوازی ادار  نجدیدی نرسید  است. دولت در این جامیه توسط ب

زمانیکعه معی  ،. معا نمعی خعواهیم بفرمعیمشودمیبلکه توسط پرولتاریا ادار  

پیشععتاز طبقععه کععارگر اسععت.  ،منهععور خودمععان، پرولتاریععا «دولععت»گععوییم 

ی است که ما قادر به مرار آن خواهیم بعود و دارسرمایه ،ی دولتیدارسرمایه

ی دولتی با دولت در ارتباط دارسرمایه کنیم. این مدود آن را میتوانیم تییین

، بخش پیشعرفته کعارگران، پیشعتاز طبقعه. معا هستند است و دولت کارگران

  17".دولت هستیم

 

تماید بین پرولتاریعا و بیانگر این است که لنین « ما دولت هستیم»بیان اینکه ما 

و مبععین جانشععین گرایععی اسععت. ایععن در  را از دسععت داد  اسععت کمونیسععتیمععدب 

الیست که لنین قبال هشدار داد  بعود کعه منعافع پرولتعری بعا منعافع دولعت همیشعه م

ی دارسعرمایهو  واقعب لنین به محدودیت واقیی یکسان نیست. با وجود همه اینرا، 

                                                           
 ترجمه از متن انگلیسی از لینک زیر:سخنرانی لنین در یازدهمین کنگر  مدب کمونیست روسیه،  17 

http://marx2mao.com/Lenin/EC22.html 
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ی دولتعی دارسرمایهاو همچنین به محدودیت های کنترل پرولتری آگا  بود،  تیدول

شین دولتعی نعه توسعط پرولتاریعا بلکعه ، ماکندمیپرولتری واق  بود. لنین توصی  

 :گویدمیتوسط دست دیگری )سرمایه( هدایت میشود و در سخنرانی خود چنین 

 

اسعت کعه پرولتاریعا،  معوقییتی وجعود نداشعتههرگد در طول تاریخ چنعین "

از قععدرت سیاسععی کععافی برخععوردار باشععد و در کنععار آن  ،انقالبععی پیشععتاز

کعه  گرددمیبه درن ما بر مسئلهشد. کل ی دولتی وجود داشته بادارسرمایه

ی است که می توانیم و باید اجاز  دهیم، که می توانیم دارسرمایهاین همان 

ی بعرای تعود  دارسعرمایهکنیم. زیعرا ایعن محدودو باید در محدود  خاصی 

های وسیع دهقانان و سرمایه خصوصی که باید به گونه ای تجارت کنند که 

مین کند، ضروری است. ما بایعد امعور را بعه گونعه ای نیازهای دهقانان را تأ

ی و مبادلعه دارسعرمایهسازماندهی کنیم که امکعان  ملکعرد  عادی اقتصعاد 

ی را فراهم کنیم، زیرا این امر برای معرد  ضعروری اسعت. بعدون دارسرمایه

. بقیه موارد برای این کم  کعامال میعاتی نیسعت هستی آن غیرممکن است.

شما کمونیست ها، شما  کنند. میموارد تسل نیود را به همه اختوانند میآنرا 
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کارگران، شما، بخعش سیاسعی روشعنفکر پرولتاریعا، کعه ادار  دولعت را بعه 

که شما به دست خعود گرفتعه  دولتی رد  گرفتید، باید آن را تنهیم کنید تا 

را اید، به روشی  مل کنعد شعما آن را معی خواهیعد خعوب، معا یعک سعال 

ست. اما آیا سیاست اقتصادی جدید را بعه ا ، دولت در دست ماگذراند  ایم

است؟ نه، اما  کرد یم اجرا خواستمیهمان شکلی که ما در این سال گذشته 

یم  معل خواسعتمعیآنطعور کعه ]دولعت  قبول کنیم که این نمی خواهیم ما 

از اطا عت از دسعتی کعه آن را  ماشعین؟ کعردمعینکرد  است. چگونه کعار 

خودداری کرد. این مانند اتومبیلی بود که نعه در جرتعی کعه  دکرمیهدایت 

مرکعت  ،خواسعتمیبلکه در جرتی که شخ  دیگری  خواستمیرانند  

، خعدا شعودمعی. انگار که توسط دست مرمعوز و بعی قعانونی رانعد  کردمی

خصوصی یعا  دارسرمایهیک فرد سودجو، یا یک  چه بساچه کسی،  داندمی

تصعور  پشعت فرمعاناشین کعامالس در جرتعی کعه انسعان هر دو. به هر مال، م

  18".پیش می رود یپیش نمی رود و غالباس در جرتی کامالس متفاوتکند می

 

                                                           
 71منبع  18 
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همانطوریکععه مالمهععه میشععود، بععر طبععق اظرععارات لنععین، دولععت نععه توسععط 

کمونیسترا، نه توسط پرولتاریا بلکه توسعط نیرویعی دیگعر و نعه در جرعت خواسعت 

. آن نیعروی  هعیم، کعردمیریا بلکه در جرت  کس آن مرکت بلشویکرا و پرولتا

و اقتصاد روسعیه « ی دولتی پرولتریدارسرمایه»سرمایه جرانی بود که روند مرکت 

های ارائه شد  توسعط مل. با این مال را کردمیرا به شکل غیر قابل انکاری تییین 

پعادزهر پرولتعری  بلشویکرا با توجه به ماهیت میضل هعم خعوانی نعدارد. بلشعویکرا

چنین میضلی یینی امیای سیاسی شوراها و سایر ارگانرای طبقاتی را در دستور روز 

 قرار ندادند.

نعه معدافع دمکراسعی کعارگری، نعه معدافع شعوراهای ماال دیگر تروتسکی 

 کردمیکارگری که زمانی خود در راس آن قرار داشت بلکه از  ملکردهایی دفاع 

از ت پرولتری بود. یکی از این مسائل دفعاع تروتسعکی که در راستای تضیی  قدر

کعه معدیریت تعک  کنعدمعیبرتریرای مدیریت تک نفر  بود. خود تروتسکی اقرار 

نفر  بدرگترین ضربه به استقالل طبقه است، با ایعن وجعود، خعود یکعی از معدافیان 

 :گویدمیو در این رابطه چنین  شودمیچنین سیاستی 
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 ئعتیه یبه جا تک نفر  رانیه انتقال کارخانه ها به مدک شودمیبه ما گفته "

 یکسع نیاولع ..اسعت. یستیالیطبقه کارگر و انقالب سوس هی ل تیجنا ر یمد

به گنا  خود ا تراف کند، کنگعر   یستیالیدر مواجره با انقالب سوس دیکه با

از  شینفر  در ادار  صنیت و بع کی تیریمدب ما است که به نفع اصل مد

 نیع. اگرچعه اامتیاز داد تاسیساتدرجه در کارخانه ها و  نیتر نییهمه در پا

 19"شود. یبه استقالل طبقه کارگر تلق یضربه امتمال نیبدرگتر میتصم

 

نکته مائد اهمیعت در ایعن اسعت کعه تروتسعکی معدیریت تعک نفعر  را نعه 

محصول شرایط بخصوصی و پاسخ کوتا  مدت به میضالت ناشی از جنگ داخلعی 

یک سیاست درست در موز  مدیریت اقتصادی میداند. تروتسکی میتقعد بلکه آنرا 

بود اگر جنگ داخلی ارگانرای اقتصادی را از بین نبرد  بود، خیلی زودتر از ایعن و 

و  کردندمیبسیار رامت تر مدیریت تک نفر  را در موز  مدیریت اقتصادی ا مال 

 :گویدمیچنین 

                                                           

 ترجمه از لینک زیر –تروتسکی  –تروریسم و کمونیسم  19 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch08.htm 
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 یو دارا نیمسعتقل تعر ،نیترقدرتمنعد یمن میتقد  که اگعر جنعگ داخلع"

ما را غارت نکرد  بود، بدون شعک معا  یاقتصاد یارگان ها ابتکار نیشتریب

نفعر  در  تعک تیریمعد ریوارد مسعو چه بسا با درد کمتعر زودتر  یلیخ دیبا

 20".میشدمی یاقتصاد تیریموز  مد

 

تروتسکی به غیر از مدیریت تک نفعر ، از جنبعه هعای مترقعی سیسعتم تیلعور 

می راند، از رقابت سوسیالیسعتی جانبعداری کعرد، بعه  بعارت دیگعر او بعاور سخن 

داشت میتوان سیستم تیلور را به شیو   اقالنه در دولعت شعوراها بکعار بعرد. ایعن در 

 .دانستندمیمالیست که زمانی سیستم تیلور را  امل بردگی کارگران 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 19منبع  20 
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 تروتسکی و انقالب جهانی

 

بعا  المللعیبعیناسعت. در راس پرولتاریعای  دیخدمت تاریخی بلشویکرا اب"

کسب قدرت سیاسی و برخعورد  ملعی بعه مسعائل تحقعق سوسیالیسعم گعا  

برداشتن و نید نبرد بین کار و سرمایه را در تمامی جران با قدرت پیش بردن. 

در روسعیه  توانسعتمعیمسعئله ن، شود طرحمیتوانست مفقط مسئله در روسیه 

 رزا "آیند ، در همه جعا بعه بلشویسعم تیلعق دارد.مل شود و در این مفرو ، 

 21دامبورگکلو

 

انقعالب کمونیسعتی یعک انقعالب جرعانی اسعت. بعه  بعارت دیگعر انقععالب 

کشعور و یعا  توانعدمعیکمونیستی همچون زمین لرزۀ سیاسعی اسعت کعه مرکعد آن 

کشورهائی باشد اما شرط پیروزی آن گسترش امواج این زمین لرزۀ سیاسی به سایر 

و کشورها است. در غیر اینصورت همچون انقالب اکتبعر  لیعرغم جانفشعانی  نقاط

های پرولتاریای روسیه، انقعالب ایدولعه شعد  و سعر انجعا  رو بعه انحطعاط خواهعد 

                                                           
 انقالب روسیه –رزا لوکزامبورگ  21 
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گذاشت. روابط تولید سوسیالیستی تنرا در مقیاس جرانی امکان پعذیر اسعت و نمعی 

 یل داد. ی تشکدارسرمایهتوان جدایر سوسیالیستی در درون نها  

در نامعۀ خعدامافهی خعود بعه وقتی میخواسعت سعوئیس را تعرن کنعد لنین 

مجعدا از سعایر کعارگران  را کارگران سوئیس، تصور یک طبقه انقالبعی در روسعیه

که ایعن شعرایط امتمعاال خیلعی  کردمیو تاکید   اروپا را مطلقا بیگانه ارزیابی کرد

 .ردعد کعواهنعا انقالب خعران اروپعارگعر کععبه  بارت برتو کوتا  مدت خواهد بود 

 :نویسدمیچنین لنیعن 

افتخار بدرگ آغاز یکسری انقالبات، بواسطه ضعرورت  ینعی کعه توسعط "

جنگ امپریالیستی بوجود آمد، نصیب پرولتاریای روس گردید  است. ولعی 

تصور نگریستن به پرولتاریای روسیه بینوان یک طبقه انقالبی ارتقاء یافته در 

کارگران دیگر کشورها برای معا مطلقعا بیگانعه اسعت... نعه کیفیعات  ماورای

خا ، بلکه صرفا شرایط تاریخی خا ، شرایطی که امتماال خیلعی کوتعا  

مععدت خواهععد بععود، اسععت کععه پرولتاریععای روس را پیشعع هنگ پرولتاریععای 

 22"انقالبی نمود  است.

                                                           

 نامه خدامافهی لنین 22 
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پتروگعراد  واردبعه محعض اینکعه  1917در بازگشت از تبیید در آوریل لنین 

شد، سخنرانی مشرور خود را با شیار زند  باد انقالب جرانی سوسیالیستی بعه پایعان 

 رساند و چنین گفت:

 

رفقا، سربازان، ملوانان و کارگران  دیعد  از دیعدن نشعان پیعروزی انقعالب "

داران ارتعش جرعانی  هایتان بسیار خرسند . من به شما طالیهروسیه بر چرر 

 " سوسیالیستی جرانی انقالب باد زند  …فرستمیپرولتاریا درود م

 

در آن مقطع انقالب جرانی نهریه غالعب در جنعبش کعارگری و کمونیسعتی 

از جانعب سعایر انقالبیعون آن زمعان همچعون نیعد چشعم انعداز دقیقعا مشعابری بود و 

دامبورگ مطرح شد  بعود. هعیچ ککون، گورتر، لیبکنخت و رزا لوتروتسکی، پانه

انقعالب در جریعان اسعت، روسعیه  تنرعا در کعه ایعن تصعور را نقالبیونایک از این 

همگی آنرا به ماهیت جرانی انقالب کمونیسعتی و پیشعروی بر کس، نداشتند بلکه 

انقالب جرانی و بخصو  پیروزی انقالب آلمان امیدوار بودند. قدرت شورایی در 

معوج انقعالب مجارستان و جنوب آلمان شکل گرفته بود. با شروع  الئعم شکسعت 
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شععود. در بخشععرای  بیععدی جرععانی تروتسععکی در ابرامععات خععود بیشععتر غععرق مععی

 اغتشاشات فکری تروتسکی را در این زمینه مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
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 و دوران گذارتروتسکی 

 

بعه  بعارت مفرو  سوسیالیسم و کمونیسم یکسعان اسعت. از نهر مارکسیسم، 

هستند که درآن مالکیت اجتما ی )نه دولتعی( معاکم  امیه ایتوصی  جآنرا دیگر 

تا سوسیالیسعم و کمونیسعم، دو دور  گردید  است.  د  دقت روی این نکته با ث 

ی دارسعرمایهمارکس زمانی که از شعیو  تولیعدی بیعد از جداگانه توصی  گردند. 

د از بععرد  و زمانیکععه از جامیععه بیععاز واژ  سوسیالیسععم نععا  مععی کنععدمععیصععحبت 

گوید به جامیه کمونیسعتی اشعار  دارد. یینعی در اصعل واژ  ی سخن میدارسرمایه

شود، اینرا دو جامیعه سوسیالیسم به شیو  تولید و واژ  کمونیسم به جامیه اطالق می

 یا دو شیو  تولید جدا از هم نیستند.

بعه ریشه بحث دوران گذار به انترناسیونال دو  و نقد برنامه گوتا برمیگعردد. 

زمینه های ابرعا  در رابطعه بعا مفرعو  سوسیالیسعم بعه انترناسعیونال دو   بارت برتر، 

رفرمیسم بشدت رشعد کعرد و زمینعه که برمیگردد، بخصو  پس از مرگ انگلس 

ای بورژوایی را در داخل جنبش کارگری فراهم کرد. در انترناسیونال هنفوذ اندیشه

ت خصوصعی را میعادل مالکیعت وجعود داشعت کعه مالکیع ایگسترد دو  گرایش 

ان منفعرد را تنرعا شعکل دارسعرمایهو مالکیعت  کعردمعیان منفرد ارزیابی دارسرمایه
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الملعل دو  توصعی  دو یکعی دیگعر از ابرامعات بعین. دانستمیمالکیت خصوصی 

بود، که در  بارت بعاال بعه آن کمونیسم  وسوسیالیسم جامیه جداگانه و متفاوت از 

در ایعن هنعوز  بیدا توسط استالینیسم به یعک اصعل تبعدیل شعد. اشار  شد، این ابرا

ی وارد  صر امپریالیسم نشد  بود و تراسترا و کارتلرعای  هعیم بعا دارسرمایهمرمله 

نداشعت. در چنعین  یان( مفرعومدارسرمایهمالکیت جمیی )مالکیت تیداد زیادی از 

و مالکیعت  دانسعتندمعیمالکیت دولتی را میادل مالکیت اجتمعا ی بود که زمینه ای 

به تبع آن مالکیت که ند کردمیی ارزیابی دارسرمایهدولتی را میادل با از بین رفتن 

. در چنین نگرشی بجای آنکعه کردمیی را القاء دارسرمایهدولتی، پایان شیو  تولید 

شیو  تولید ماهیت مالکیت را تییین کند، بر  کس این مناسبات مالکیت اسعت کعه 

 .کندمیرا تییین  شیو  تولیدی

چنین نگرشی گسست کامل تروتسکی از مارکسیسم و از نقد اقتصاد سیاسی 

کعه تروتسعکی در  شعودمعی. در نتیجعه بعه آنجعا خعتم دهعدمیمارکسیستی را نشان 

اغتشاش فکری خود از همدیستی شیو  تولید سوسیالیستی با شیوۀ توزیعع بعورژوایی 

ی بی مفرو  است و در تنعاقض کامعل بعا ، چیدیکه از نهر مارکسیستگویدمیسخن 

 :نویسدمیمفرو  مارکسیستی است. تروتسکی چنین 
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 : تعا آنگیردمیه خود عه بعانعاز خصلتی دوگعت مستقیما و از همان آغعدول"

اش سوسیالیستی خصلت کندمیجا که از مالکیت اجتما ی ابدار تولید دفاع 

ی دارسرمایهمییارهای ارزش های زندگی جا که توزیع نیمتتا آن است، و

شعود، ، با تما   واقبی کعه از ایعن امعر ناشعی معیگیردمیرار عمالن  مل ق

 23"خصلت دولت بورژوازی است.

 

برخالف تروتسکی، مارکس میتقد است که توزیع را تولید و شیو  توزیع را 

ه  بعارت ، نمیتوان شیو  توزیع را از شیو  تولید جدا کرد. بکندمیشیو  تولید تییین 

برتر اگر شیو  تولید سوسیالیستی اسععت، پعس شیععو  تععوزیع هععم نیدسوسیالیسعتی 

 :نویسدمیاست، مارکس چنین 

  

اند. های توزیع با این مساب ، فقط رویه دیگر  وامل تولیدمناسبات و شیو "

هعای ورزد، در فعرآورد فردی که در تولید به شکل مددبگیر مشعارکت معی

نتیجععه تولیععد، سععرمی بععه شععکل مععدد دارد. سععاخت )  تولیععدی، یینععی در

Gliederungشعود. ( توزیع کعامال تحعت تعانیر سعاخت تولیعد تییعین معی

                                                           
 58صفحۀ  –انقالبی که به آن خیانت شد  23 
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کعه در واقعع توزیعع فعرآورد  هعای  –اش توزیع، نه تنرا از لحعاظ موضعوع

ی تولیعد اسعت زیعرا بلکه از لحاظ شکل خود نید، فرآورد  –تولیدی است 

 24".نوع خا  مشارکت در توزیع است

 

تناقضعات درونعی خعود، بعه دلیعل ی دارسعرمایهاز افق مارکسیسعتی، جامیعه 

ازلعی باشعد، لعذا تنرعا را  معل آن انقعالب همیشگی و یک نها  تولیدی  تواندنمی

. در گعرددمعیکمونیستی توسط پرولتاریا است که منجعر بعه دیکتعاتوری پرولتاریعا 

اسعت، شعیو  تولیعد هنعوز برقرارفردای پیروزی طبقه کعارگر هنعوز بردگعی معددی 

در جامیعه  "دولعت"از ی است، جامیه طبقاتی اسعت و نعوع بخصوصعی دارسرمایه

، گعا  بعه گعا  وجود دارد. اما همدمان اجتما ی شدن ابدار تولید و نرادهای جامیعه

بخعش  ، همدمانرود گا  به گا  پیش میدر مالیکه اجتما ی شدن شود. شروع می

-وچکتر معیک و به تبع آن دولت روز به روزیافته هش غیر اجتما ی گا  به گا  کا

شود. زمانیکه کل جامیه اجتما ی شد، آنموقع دیگر دولت زوال یافته است و وارد 

 شویم. میتی سوسیالیسجامیه 

                                                           

 20 صفحۀ –گروندریسه جلد یک  24 
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ی ما فقط شاهد یک نوع شیو  تولیعد خعواهیم بعود، دارسرمایهسیستم بید از 

ولید، سوسیالیستی است، همعانطوری شیو  تولید سوسیالیستی. در سوسیالیسم شیو  ت

نید شیو  تولید سوسیالیستی است. شیو  تولید سوسیالیسعتی  تیکمونیسجامیه که در 

هعم مبعارز  طبقعاتی و به تبع آن وجود ندارد ای طبقهمفرو  است که در آنجا  دینب

در مرامعل اولیعه وجعود داشعته باشعد.  توانعدنمعیدولتی نیعد در نتیجه وجود ندارد، 

در خعود ی را دارسعرمایه، جامیه هنوز انرات به جا مانعد  از (سوسیالیسمیسم )کمون

در مرملعه اولیعه فکری کامال از بین نرفتعه اسعت. کار دارد و تماید بین کار یدی و 

اگعر کعار نکنیعد، چیعدی اسعت، «  ادالنعه»جامیعه مناسبات  (سوسیالیسمکمونیسم )

در جامیه « مقوق بورژوایی»ینوان دریافت نخواهید کرد. چیدی که مارکس از آن ب

. از این رو شیار مرمله اول جامیعه کمونیسعتی بردمیکمونیستی )سوسیالیستی(  نا  

.  عدالت جامیه اسعتاز نیمات مادی  «به هر کس به انداز  کارش»)سوسیالیستی(، 

جامیعه کمونیسعتی در تنعاقض اسعت، لعذا در در با مفرو  کمونیسم  "سوسیالیستی"

یستی، مقوق برابر باید به مقوق نابرابر تبدیل شود، تا مفرو  کمونیستی جامیه کمون

مینعا « از هر کس به انداز  توانش و به هر کس به انعداز  نیعازش»کرد  و شیار پیدا 

 پیدا کند.
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کعه تروتسعکی نیعد اند کرد برخی از هواداران تروتسکی منجمله مندل اد ا 

ا(، درن صععحیح مارکسیسععتی از درمععورد دوران گععذار )دیکتععاتوری پرولتاریعع

سوسیالیسم و کمونیسم داشته است. به  بارت دیگر همان توصیفی که معا از دوران 

گذار، سوسیالیسم و کمونیسم ارائه دادیم . ما بعا مراجیعه بعه آنعار تروتسعکی نشعان 

خواهیم داد که اد ای تروتسکیسترا صعحت نعدارد و تروتسعکی در ایعن زمینعه نیعد 

 شته است.نهرات مغشوشی دا

ن کار را بعدون در نهعر گعرفتن شعرایط خاصعی کعه بعه شدمیتروتسکی نها

جامیه تحمیل شد  بود، یک شیو  همیشگی و اجتناب ناپذیر سازماندهی و منضعبط 

. کعردمعیی به سوسیالیسم ارزیابی دارسرمایهساختن نیروی کار در دوران گذار از 

ی بعود کعه بعه جامیعه ایط ویعژ ن نیروی کار منتج از شعراشدمیدر صورتی که نها

 هعا و تحمیعل جنعگ داخلعیبا محاصر  امپریالیستاز یک سو . گردید  بودتحمیل 

دیگعر بعا  سویای مواجه گردید  و از توسط ارتش سفید جامیه با مشکالت  دید 

ها مجبور شدند بعه کمونیسعم جنگعی فروکش کردن موج انقالب جرانی، بلشویک

تروتسعکی  ارد شرایطی بود که به جامیه تحمیل شد  بود.متوسل شوند. همه این مو

 :نویسدمیچنین 
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ن کار به مینای واقیی که من طرح کرد ،  اختراع سیاستمداران نمودمینها"

و یععا اختععراع وزارت جنععگ نیسععت بلکععه میععرف شععیو  اجتنععاب ناپععذیر 

ی بعه دارسعرمایهسازماندهی و منضبط ساختن نیروی کار در دوران گذار از 

 25"سوسیالیسم است.

 

رود، اختنعاق و کنتعرل ا ضعای جامیعه را از  تروتسکی متی از این فراتر می

. ما فر  را بعر ایعن میگعذاریم کندمیضروریات دیکتاتوری سوسیالیستی ارزیابی 

، دیکتعاتوری پرولتاریعا اسعت، «دیکتعاتوری سوسیالیسعتی»که منهور تروتسعکی از 

مفرو  است. تروتسکی به آن درجعه از اجبعار  وگرنه دیکتاتوری در سوسیالیسم بی

کعه تعاکنون فقعط ارتعش ا معال کعرد  اسعت. در  کنعدمیدر دوران گذار صحبت 

نگرش تروتسکی انسانی که قرار است سوسیالیسم را بسعازد تعا سعطح یعک سعرباز 

. آن انسان آگاهی که به آن درجعه آگعاهی کندمیوظیفه در کار اجباری تندل پیدا 

ه انسان سوسیالیستی را مریا کرد  تا جامیه سوسیالیستی را بسازد بعرای رسید  و زمین

 :نویسدمیتروتسکی بیگانه است. تروتسکی 

 

                                                           

 کمونیسم و تروریسم – تسکیترو 25 
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ا مال اختناق به منهور نیل بعه هعدفرای اقتصعادی، ابعدار الز  دیکتعاتوری "

سوسیالیستی است...هیچ سازمانی جد ارتش تا کنون انسانرا را تا بدین درجه 

ه دولت کارگری در مشکل تعرین دور  گعذار ا معال معی از اجبار شدید ک

ن نمودمینماید، کنترل ننمود  است. درست به همین دلیل است که ما از نها

 26"کار سخن می گوئیم.

 

گعویی و در اوج پریشعان دهعدمعیتروتسکی به اغتشاشات فکری خود ادامه 

متعی دولعت ه نعه تنرعا قعانون بعورژوایی بلکعکعه در دوران کمونیسعم  کندمیاد ا 

 :نویسدمیبورژوایی اما بدون بورژوازی باقی خواهد ماند. تروتسکی چنین 

 

در دوران کمونیسم نه تنرا قانون بورژوایی تا مدتی پعا بعر جعا خواهعد بعود "

 27"بلکه متی دولت بورژوایی نید، بدون خود بورژوازی، باقی می ماند 

                                                           

 کمونیسم و تروریسم –تروتسکی  26 

به لنین ارجاع میدهد و از او نقل و  58صفحۀ  «انقالبی که به آن خیانت شد»تروتسکی ظاهرا در کتاب  27 

منبعع اصعلی ش ما برای پیعدا کعردن کند. تالکند، اما غیر مسئوالنه منبع نقل و قول خود را قید نمیقول می

جایی نرسعید. از آنجائیکعه تروتسعکی ایعن ایعد  را مطعرح کعرد  و از آن دفعاع استناد تروتسکی به لنین به 

  ارزیابی شود. تروتسکیکند، لذا منطقی است که موضع می
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ا  قعوانین بعورژوایی در آیا وارنان تروتسکی قادر هستند، توضیح دهند، کعد

دوران کمونیسم باقی خواهند ماند؟ آیا مریدان تروتسعکی میتواننعد توضعیح دهنعد، 

چگونه دولت بورژوایی بدون بورژوازی آن هم در جامیه کمونیسعتی امکعان پعذیر 

است؟ آیا جامیه کمونیستی )متعی جامیعه سوسیالیسعتی( یعک جامیعه بعدون طبقعه 

طبقه نداشته باشد، دولت وجعود خواهعد داشعت؟  نیست؟ و چگونه درجامیه ای که

پس اظرارات تروتسکیسترا مبنی بر اینکه تروتسکی درن مارکسیستی از ماهیت و 

 مفرو  دوران گذار، سوسیالیسم و کمونیسم داشته است،  وامفریبی بیش نیست.
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 سوسیالیسم در یک کشور تروتسکی و تز 

 

جنبش کمونیسعتی، یعک سیسعتم ی برای مارکس، انگلس و دارسرمایهنها  

جرانی بود  و بعه تبعع آن پرولتاریعا نیعد یعک طبقعه جرعانی اسعت. در نتیجعه پاسعخ 

پرولتاریا و یا به  بارت برتر را  مل پرولتاریا نید بطور منطقی جرانی بعود  و امعروز 

هم چنین است. این مسئله در جریعان معوج انقعالب جرعانی بصعورت میعاتی تعری 

ند بعدون پیعروزی دانسعتمعییکرا و در راس آن لنعین بخعوبی بلشعومطرح شد زیعرا 

که انقالب در  آلمان در کشور ی، بخصو دارسرمایهانقالب در دیگر کشورهای 

منتهعر معداقل . لعذا آنرعا ماند ، انقالب در روسیه مندوی خواهدآن شروع شد  بود

انقالب  دکرمیبودند و لنین تاکید یی انقالب کارگری در چند کشور صنیتی اروپا

 اروپا برای بشریت مائد اهمیت است.

جنبش کمونیستی و از جمله بلشویکرا میتقد بودنعد و بدون شک مقیقت در

الملعل بعینرانی اسعت. تأسعیس جکه سوسیالیسم نه یک مسئله ملی بلکه یک مسئله 

سو  )کمینترن(، به ممابۀ مدب جرانی انقالب سوسیالیستی، نمعود بعارز  ینعی یعک 

ندازی بود. پیروزی سوسیالیسم در مقیاس جرانی یک تفکر جعا افتعاد  چنین چشم ا

شکسعت آغعاز رونعد در جنبش کمونیستی قبل از شکست موج انقالب جرانی بود. 
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موج انقالب جرانی و به تبع آن فروکش کردن مبارز  طبقاتی منجعر بعه رشعد ضعد 

یسعم در یعک سوسیال»بود که تد ضعد مارکسیسعتی ایی زمینهو در چنین  انقالب شد

 مطرح گردید.« کشور

که تروتسکی منتقد سرسخت تد ضد مارکسیستی کنند میتروتسکیسترا اد ا 

بود  و در سرتاسعر زنعدگی خعود بعا آن مبعارز  کعرد  « سوسیالیسم در یک کشور»

است. اما چنین چیدی صحت ندارد و تروتسکی در این زمینه نیعد نعه تنرعا ابرامعاتی 

مارکسیسعتی را از دسعت داد  اسعت و در نقعش معدافع  داشته بلکه گا  گعاهی افعق

. در جریان کنگر  چرعاردهم در دسعامبر شودمیظاهر « سوسیالیسم در یک کشور»

استالین به همرا  بوخارین مطرح کردند تحعت اقتصعاد نع  بعا وجعود غرغعر  1925

رود. زینویع  و کعامن  بینعوان مخالفعان  دهقانان، روسیه به سوی سوسیالیسم معی

موضع گرفتند. تروتسکی در این مقطع خطراسعتالین را « سیالیسم در یک کشورسو»

، از این رو ساکت ماند و با استالین مماشات کعرد. تروتسعکی کردمیکمتر ارزیابی 

مخالفت نکرد بلکه به استقرار صنیت پویعا در « سوسیالیسم در یک کشور»نه تنرا با 

به پلنو  کمیته مرکدی مدب بلشویک این زمینه باور داشت. تروتسکی طی نامه ای 
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صریحا امتمال ساختن  کندمی، در مالی که مفرو  جرانی سوسیالیسم را رد روسیه

 :نویسدمیسوسیالیسم در یک کشور را می پذیرد و چنین 

 

من نسعبت بعه پیشعرفت امعر « بدبینانه»من اظراریه ها و اشاراتی که به نهریه "

ق انقععالب در غععرب میگععردد را رد سععاختمان سوسیالیسععم در شععرایط تیویعع

 28"میکنم.

 

دررابطه با کشور سوسیالیستی موضعع تروتسعکی و اسعتالین در سعالرای بیعد 

و در تبیید به سعر اپوزیسیون فرق اساسی ندارد، هر چند در این مقطع تروتسکی در 

 بردمیبرد. تروتسکی متی از اتحاد شوروی به مندله یک کشور سوسیالیستی نا  می

 :گویدمیاین زمینه چنین و در 

 

آن با قدرت  المللیبینبنابراین هم قدرت داخلی بوروکراسی و هم قدرت "

اتحاد شوروی به مندلۀ یعک کشعور سوسیالیسعتی و پایگعا  رزمنعدۀ انقعالب 

 29"پرولتاریائی، نسبت میکوس دارد.

                                                           

 1925ژانویه  15نامه به پلنو  کمیته مرکدی مدب بلشویک روسیه،  28 

 201و  200صفحات  –ن خیانت شد انقالبی که به آ 29 
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سوسیالیسعم در یعک »ابرامات تروتسکی در رابطعه بعا تعد ضعد مارکسیسعتی 

تعی پعذیرش آن در مقعاطیی ناشعی از اغتشاشعات فکعری تروتسعکی از و م« کشور

مفرو  سوسیالیسم است. تروتسکی مانند استالینیسترا کمعونیسم و سوسیالیسعم را دو 

و میتقد است، که تعاز  در دوران سوسیالیسعم زوال  کندمیجامیه جدا از هم تلقی 

کی چنین است که تدریجی دولت و پول آغاز خواهد شد. ترجمان اظرارات تروتس

جامیه سوسیالیستی یک جامیه طبقاتی است و به تبع آن دولعت نیعد وجعود خواهعد 

داشت. چون جامیه طبقاتی است، پس کار مددی نید وجود خواهد داشت و ارزش 

اضافه نید تولید خواهد شد. تروتسکی در رابطه با آغاز زوال تدریجی دولت و پول 

 :دنویسمیدر دوران سوسیالیسم چنین 

 

در جامیععه کمونیسععتی دولععت و پععول از میععان خواهنععد رفععت. نتیجععا زوال "

 30"تدریجی دولت و پول باید در دوران سوسیالیسم آغاز شود.

 

در صورتی که انقالب سوسیالیسعتی و برقعراری دیکتعاتوری طبقعه کعارگر، 

گذرگا  زوال تدریجی دولت و پول است. تروتسکی رشد بوروکراسی را نه ناشعی 

                                                           
 70صفحه  –انقالبی که به آن خیانت شد  30 
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وله شدن انقالب اکتبر و به تبع آن نا ممکن بودن، ساختن سوسیالیسم در یک از اید

فقیر »کشور بلکه ناشی از پائین بودن میدان رشد نیروهای مولد  یا به زبان تروتسکی 

. اظرار نهر تروتسکی به مفرو  ایعن اسعت کعه اگعر کندمی، ارزیابی «بودن شوروی

ا که سطح رشد نیروهای مولد  باال است و انقالب در جدیر  پیشرفته ای چون بریتانی

، بوروکراسعی طنعاب سعخت و سعنگین را بعه دور گرفعتمعیفقیر نید نیست شعکل 

 :نویسدمی. تروتسکی چنین کردمیگلوی خویش امساس ن

 

اتحاد شوروی دقیقا به خاطر فقیر بودنش مجبور بعه تحمعل طنعاب سعخت "

 31"سنگین بوروکراسی به دور گلوی خویش است.

 

پیشععروی انقعالب اکتبعر بینعوان بخشععی از انعد کعرد رناسیونالیسعترا ا عال  انت

بععود، زیراکععه ماهیععت انقععالب انقععالب آلمععان مسععتلد  پیععروزی انقععالب جرععانی 

سوسیالیستی )کمونیستی( جرانی است. گسترش و وابستگی انقالب اکتبر بعه پیعروز 

بلکعه  ،1917سعال  رشعد نیروهعای مولعد  روسعیهکم نه بخاطر میدان انقالب آلمان 

ی دارسرمایهمارکسیسترا میتقد هستند . بود بخاطر ماهیت جرانی انقالب کمونیستی

                                                           
 221صفحه  –انقالبی که به آن خیانت شد  31 



83 
 

ی  روابط کاالئی به دور افتاد  دارسرمایهیک نها  جرانی است و در  صر انحطاط 

ترین نقاط این کعرۀ خعاکی نفعوذ پیعدا کعرد  اسعت. مارکسیسعترا ماهیعت انقعالب 

بات ویعژ  یعک کشعور بخصعو  بلکعه از وضعییت و کمونیستی خود را نه از مناس

ی، از رشد نیروهای مولد  در سطح جرعانی نتیجعه گیعری دارسرمایهشرایط جرانی 

 .کنندمی
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 تروتسکی و جانشین گرایی

 

در اوایل قرن بیستم ابراماتی در درون سوسیال دمکراسی، در رابطه با قدرت 

گر وجعود داشعت کعه ریشعه آن در آن گیری مدب طبقه کارگر به جای طبقه کار

. متی ایعن ابرامعات تعانیرات خعود را در قعدرت گشتمیمقطع به پارلمانتاریسم بر

گیری طبقه کارگر و گرایشات رادیکال سوسیال دمکراسی که از موضعع پرولتعری 

ند پرولتاریا از طریق انقالب اجتما ی قدرت سیاسعی را خواستمیو  کردندمیدفاع 

ته بود. بدنبال پیروزی انقالب اکتبر قدرترای امپریالیستی از طریق کسب کند، گذاش

ارتش سفید برای خفه کردن انقالب اکتبربه آن ممله کردند، در کنار آن فروکش 

کردن موج انقالب جرانی موجعب شعد از قعدرت ارگانرعای پرولتعری )شعوراهای 

وار بودنعد، چ  و دیگر منتقدین امید هایکمونیستکارگری( بشدت کاسته شود. 

این مسئله موقتی بعود  و بیعد از پایعان جنعگ داخلعی مجعددا شعوراهای کعارگری 

 ارگانرای قدرت پرولتری امیا خواهند شد.

ابرعا  داشعتند امعا « جانشعین گرایعی»اگر چه اکمر رهبران بلشویکرا در مورد 

مبنععی بععر اینکععه  1917و  1905متاسععفانه تروتسععکی مواضععع درسععت خععود در سععال 
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کارگری ارگانرای قدرت پرولتری هستند را رها کرد و ایدۀ دیکتعاتوری  شوراهای

 :نویسدمیمدبی را به جای آن مطرح کرد. تروتسکی چنین 

 

دیکتعاتوری  دیکتعاتوری مدبعی را جعایگدینما بارها مترم شعد  ایعم کعه "

گفت که دیکتعاتوری  کامل انصاف با این وجود میتوان با شوراها کرد  ایم.

. معدب بعه یُمعن امکعان پعذیر اسعتدیکتاتوری مدب  ۀوسیل به شوراها تنرا

روشنیِ دیدگا  نهری و سعازماندهی قدرتمنعد انقالبعی خعود ایعن امکعان را 

شکلِ کارگران بعه ابعدار برتعری  های بیفراهم آورد  که شوراها از پارلمان

کعارگر  ۀقدرتِ مدب با قدرتِ طبق «جانشینی»کارگران بدل شوند. در این 

. وجععود نععدارد هععیچ جانشععینی نیسععت و در واقییععت،یععد تصععادفی هععیچ چ

. کامالس طبییی است کعه کارگر هستند ۀها بیانگر منافع بنیادین طبقکمونیست

در دسعتور روز قعرار  همه وسیت آنرعاکه تاریخ این  الیق را با  ایدور در 

، کمونیست ها به نمایندگان شناخته شد  طبقه کارگر به  نوان یعک دهدمی

 32".اندشد کل تبدیل 

                                                           
  (زیر لینک) انگلیسی متن از ترجمه تروتسکی، –تروریسم و کمونیسم  32 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch07.htm 
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دیکتاتوری مدبی مورد نهر تروتسکی فرسنگرا فاصله با تبیعین او از شعوراها 

مطعرح کعرد   1917و  1905بینوان ابدار و ارگان قدرت پرولتری که او در سالرای 

بود دارد، تروتسکی مطرح کرد  بود شوراها چیدی فراتر از اشعکال پارلمانتاریسعتی 

کار برای اقتدار نیروی ، بیشتر از اینکه یک تئوری مدبی هستند. تئوری دیکتاتوری

. در اینجا شوراها به بود  استبورژوازی باشد، امتیازی ناخودآگا  به پارلمانتاریسم 

نازل ترین شکل پارلمانتاریسم بعه زائعد  دیکتعاتوری مدبعی سعقوط کعرد  بودنعد. 

تا دیکتعاتوری  تروتسکی خواهان مقوق ویژ  تاریخی برای مدب طبقه کارگر بود

خود را ولو ناقض دمکعراسی کعارگعری بععاشد، ا مععال کنععد. تعروتسععکی چنعین 

 :نویسدمی

 

گویی مدب مق ندارد دیکتعاتوری خعود را بعر کرسعی نشعاند ولعو آنکعه "

 33"یابد.تصاد   یدمکراسی کارگر لترای گذرایبا ماموقتا  دیکتاتوری

 

کی که خود زمانی در برابعر مق و مقوق مفاهیمی بورژوایی هستند و تروتس

، ماال خود کردمیمق و مقوق  بر دمکراسی کارگری و بر قدرت پرولتری تاکید 

                                                           

 544 صفحه – کتاب پیامبر مسلح 33 
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در مقابل آن ایستاد  بود. چنین نگرشی بود که با ث شد تا تروتسکی نقعش فیعالی 

در سرکوب گرایشات پرولتری و منتقد ایفا کنعد کعه در بخعش هعای بیعدی معورد 

 بررسی قرار خواهند گرفت.
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 یدارسرمایهو انحطاط تروتسکی 

 

ی فقط یک شکل خا  تاریخی برای تولید اجتما ی است. قبعل دارسرمایه

ی، اشکال دیگری از شیو  هعای تولیعدی بعا سعطوح مختلفعی از رشعد دارسرمایهاز 

گردد کعه بشعر در نیروهای تولیدی وجود داشته اند. مبدا این پروسه به زمانی بر می

ر زندگی طبییی خود برای زند  مانعدن تعالش دارد نیروهعای تولیعدی خعود را اجبا

دائما رشد و توسیه دهد. هیچ نها  اجتما ی در دوران شکوفائی خود از هم پاشید  

-، مگر اینکه در دروان زوال و انحطاط جای خود را به نها  اجتما ی  الیشودمین

ی صادق است. تعاریخ شیعوۀ داررمایهستری می سپارد. این مسئله نید در مورد نها  

 توان به دو دور  تقسیم کرد. ی را می دارسرمایهتعولید 

و مناسعبات  کعردمعیدور  اول زمانی است که بورژوازی نقش انقالبی ایفعا 

تولیدی امکان رشد نیروهای تولیدی را فراهم می آورد.  دورۀ دو  زمانی است که 

خعود شعد  اسعت، ایعن مرملعه امپریالیسعم  صعر ی وارد دوران انحطاط دارسرمایه

ی است. در دوران امپریالیسعم طبقعه بعورژوا یعک طبقعه ضعد دارسرمایهگندیدگی 

ی معانیی در را  پیشعرفت دارسعرمایهانقالبی و ارتجا ی اسعت و از ایعن رو روابعط 

 . کندمینیروهای تولیدی ایجاد 
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تی، سیکل ) چرخۀ ( ی منحط یینی دوران امپریالیسدارسرمایهمشخصه اصلی 

ی دارسعرمایهبحران، جنگ و بازسازی است. جنگ جرانی اول بیانگر آن بعود کعه 

وارد  صر انحطاط خود شد  است و بعه آخعرین را  معل خعود بعرای بحرانعی کعه 

ی، روابعط دارسعرمایهدرگیرش بود، به جنگ جرانی متوسل شد. در  صر انحطاط 

ت و پای رشد و توسیه نیروهای تولیعدی ی غل و زنجیری بر دسدارسرمایهتولیدی 

است. تنرا در این مقطع است که شرایط مادی برای وقوع یک انقالب اجتما ی در 

 .شودمیمریا   "انقالب کمونیستی " صر کنونی 

بعه مفرعو   ی نعهدارسعرمایهنکته مائد اهمیت این است که انحطاط تعاریخی 

که رشد نیروهای تولیدی در  صعر  پایان رشد نیروی تولیدی، بلکه بدین مینا است

ی بعه دارسعرمایه.  صر انحطاط گیردمیتر انجا  ی بسیار مخربدارسرمایهانحطاط 

ی بدون انباشت قعادر دارسرمایهمینای توق  رشد نیروهای تولیدی نیست، زیرا که 

 .باشدمیبه  ملکرد خود ن

انیا، آلمان، هلنعد ی در روسیه در مقایسه با بریتدارسرمایهانکشاف دیر هنگا  

و...با ث شد پرولتاریای روسیه این شانس را نداشته باشد تا برای اصالمات، مقوق 

کارگری مبارز  کنعد و از خطعرات مخعرب اصعالح طلبعی های اتحادیهپارلمانی و 
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تجربه بدست آورد. از سوی دیگر پرولتاریای روسیه بسیار مبارز، متمرکعد و جعوان 

الب جرانی در ص  اول آن قرار گرفت. ایعن مسعئله با عث بود و با برآمد موج انق

ی بعه  صعر دارسعرمایهگردید تا بلشویکرا نتوانند به این استنباط برسند که بعا ورود 

انحطاط خود در جنگ جرانی اول،  صر تاکتیک های اصالح طلبی بعرای همیشعه 

 به پایان رسید  است.

ونال کمونیسعتی شعکل در انترناسعی 1920بحث و جدل هایی که پس از سال 

گرفت، ناشی از این مسئله بود که بلشویکرا ملدومات شرایط جدید را بطعور کامعل 

ند بعراین توانسعتمعی، بلشویکرا شدمیدرن نکرد  بودند. اگر انقالب جرانی پیروز 

بستر بر نکات ضی   خود غلبه کنند. بلشویسعم زمعانی بسعوی سوسعیال دمکراسعی 

قعالب جرعانی در معال فعروکش بعود و پرولتاریعای شروع به دگردیسی کرد کعه ان

روسیه به شکل فلج کنند  ای در سنگر روسیه در اندوا قرار گرفته بودند. هر چقعدر 

نشست به همان انداز  اشتباهات و تناقضعات بلشعویکرا موج انقالب جرانی پس می

کععه نقطععه اوج آن پیععروزی ضععد انقععالب بععا تععد ضععد مارکسیسععتی  شععدمععیبیشععتر 

 بود که بیانگر مرگ انترناسیونال کمونیستی نید بود.« لیسم در یک کشورسوسیا»
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تروتسکی بینوان یکی از رهبران بلشویکرا نه تنرعا ایعن ابرعا  بلشعویکرا کعه 

 صر تاکتیک های اصالح طلبی برای همیشه به پایان رسید  است را داشت بلکه در 

ر بععه درن تغییععرات مسععائلی ابرامععات او بیشععتر از دیگععران بععود. تروتسععکی قععاد

ی داشعته دارسرمایهی نشد و به تبع آن نتوانست درن درستی از انحطاط دارسرمایه

 باشد. 

تروتسکی نتوانست دریابد که شکل سازمان یعابی طبقعه کعارگر را نعه طبقعه 

. در  صعر رونعق و توسعیه کنعدمعیی تییعین دارسعرمایهکارگر بلکه رشد و تکامل 

 مبارز  مدرسعه ا مدرسه ای بودند برای مبارز  وارگری کهای اتحادیهی دارسرمایه

نسعبی اصالمات فرصتی برای دستیابی طبقه کارگر به بربود  ،بود برای کمونیسم ی

از  توانسعتمعیی دارسرمایهامیه ع. جبعود یدارسرمایهه عامیعدر ج شرایط زنععدگی

اول که بیانگر جنگ جرانی گیری شکلبا  .انسانی تر بشود ،طریق مبارزات روزمر 

کعارگری هعای اتحادیعهادغا  ی به  صر انحطاط خود بود،منجر به دارسرمایهورود 

بعه جنعگ کعارگری هعای اتحادیعهتوسعط بسعیج کعارگران  در دولت سرمایه شعد.

کعارگری در دولعت هعای اتحادیهبیانگر آن بود که  جنگ جرانی اول ،امپریالیستی

کعارگری بلکعه نرعاد های تشکلها نه تحادیهسرمایه ادغا  شد  بودند و دیگراینکه ا
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سرمایه در محل کار بودنعد. معال ببینعیم تروتسعکی ایعن مسعئله را چگونعه بررسعی 

 :کندمی

 

استقالل کامعل و بعی قیعد و شعرط » اولین شیار این مبارز   بارت است از:"

و مینای ایعن شعیار چنعین اسعت: مبعارز  «. سندیکاها از دولت سرمایه داری

یل سندیکاها به ارگان های تود  های استممار شد  و نه ارگان های برای تبد

 34"«.دموکراسی درون سندیکا»شیار دو  این است: . اشرافیت کارگری

 

اگر چه اسم مقاله تروتسکی سندیکاها در  صر زوال امپریالیستی اسعت. امعا 

ی ی در جا مدارسرمایهظاهرا تروتسکی در نگرش خود همچنان در  صر شکوفایی 

طبقعه کعارگر توصعی   ایتعود و سعندیکاها را ارگانرعای هعا اتحادیعهزند و هنعوز 

نه تنرا از اهمیت فیالیت در سندیکاها کاسته نشد  دارد می. تروتسکی اظرار کندمی

بلکه متی این فیالیت به نو ی تبدیل به یعک فیالیعت انقالبعی شعد  اسعت و چنعین 

 :نویسدمی
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در میطۀ سندیکاها کاسته نشد ، و هماننعد قبعل از نه تنرا از اهمیت فیالیت "

این اهمیت برخوردار است، بلکه متی این فیالیت به نعو ی تبعدیل بعه یعک 

فیالیت انقالبی شد  است. هدف ایعن فیالیعت ماننعد گذشعته، اساسعاس مبعارز  

 35".برای نفوذ در طبقۀ کارگر است

 

و  1905 تروتسکی شخصا نقعش مرمعی در شعوراهای کعارگری در سعالرای

داشته و به تبع آن تجربیات گرانبرائی در رابطه با شوراهای کعارگری داشعته  1917

است. قبال دیدیم که تروتسکی دیکتاتوری مدبی را جایگدین دیکتاتوری پرولتاریا 

)دیکتاتوری از طریعق شعوراهای کعارگری( کعرد. تروتسعکی بعا رهعا کعردن ایعدۀ 

تعا  دهعدمعیابرامات فکری خعود ادامعه دیکتاتوری از طریق شوراهای کارگری به 

ی توسط سندیکاها قائل شود و آنرا را ارگان های دارسرمایهوظیفه سرنگونی برای 

 :نویسدمیانقالب کارگری قلمداد کند و چنین 

آیا این به این میناست که در دوران امپریالیسم وجود سندیکاهای مسعتقل "

کل، اما، اساساس اشتبا  است. به طور کلی ناممکن است؟ طرح سؤال به این ش

آن چه ناممکن است، وجود سندیکاهای رفرمیست مسعتقل یعا نیمعه مسعتقل 
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اسعت. امعا وجعود سعندیکاهای انقالبعی مسععتقل کعه نعه تنرعا پشعتیبان پلععیس 

امپریالیستی نیستند، بلکه وظیفعۀ سعرنگونی نهعا  سعرمایه داری را در مقابعل 

در دوران گندیعدگی و زوال  خود می گذارنعد، کعامالس امکعان پعذیر اسعت.

مسعتقل باشعند کعه آگاهانعه و در توانند میامپریالیسم، سندیکاها تنرا زمانی 

 36" مل ارگان های انقالب کارگری باشند.

 

هعای اتحادیعهمتاسفانه ابرامات واغتشاشعات فکعری تروتسعکی در رابطعه بعا 

کارگری البتعه بعا ضد های اتحادیهکارگری با ث گردید تا وارنان او به فیالیت در 

ضد کعارگری قعرار بگیرنعد. های اتحادیهموضع انتقادی مشغول شوند و در خدمت 

دولعت سعرمایه ادغعا  کعرد. البتعه در در نرایت  ملکرد تروتسکیسترا خود آنرعا را 

ها در جناح چ  سرمایه و خان پاشیدن در چشمان طبقعه ادغا  شدن تروتسکیست

. تروتسععکی مواضععع شععودمععییععد قلمععداد کععارگر فیالیععت کععارگری و پرولتععری ن

کعارگری کعه در  صعر انحطعاط هعای اتحادیعهچ  را در رابطه بعا  هایکمونیست

کعارگععری در دولعت سرمععایه ادغعا  هعای اتحادیعه -ی مبنی بعر اینکعه دارسرمایه
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برای طبقه کارگر مفید باشند و ابعداری در دسعت دولعت  توانندنمیو دیگر  اندشد 

و چنین  کردمیتوصی   "افراطی نمای  الم گرایان چ  یهاو ههم" -هستند را 

 نوشت:

 

 از بعیش انتقالی و جدئی درخواسترای را  در مبارز  در کارگران اکنون"

 کارگری های اتحادیه بویژ ، ،ایتود  سازمانرای به امتیاج دیگر موقع هر

 مریکعا،آ متحعد  ایعاالت و فرانسعه در گرائی اتحادیه نیرومند دارند. رشد

 مفیعد دوران»میگوینعد  کعه را افراطی نمای  الم گرایان چ  یهامو هه

 37".کندمی آب بر نقش ،«است سرآمد  کارگری های اتحادیه بودن

 

گذارد و در برنامه انتقالی که قرار بود برنامه انقالب تروتسکی پا را فراتر می 

کعارگری در مکعم هعای اتحادیعهجعدا کعردن خعود از کنعد میجرانی باشد ا ال  

بعه  تواننعدنمیخیانت به انقالب است و کسانی و یا گرایشاتی که چنین کاری کنند 

بیانگر کند میکه تروتسکی به آن تاکید « اصلی»الملل چرار  در آیند.  ضویت بین

اغتشاش فکری تروتسکی و دوری تروتسکی از مارکسیسم اسعت و انقعالب معورد 

                                                           
 17 - 16صفحات  –برنامه انتقالی  –تروتسکی  37 



96 
 

قعالب کمونیسعتی نعدارد. تروتسعکی چنعین اد عا نهر او کعوچکترین سعنخیتی بعا ان

 :کنندمی

 

 کعردن جعدا     :شععود مرا ات تما  قعدرت با زیعر اصل کعه است الز "

 در کعه گرایانه، تسلیم بصورتی کارگری تودهای های اتحادیه از خویش

 یکسعر  چرعار  الملعل بعین در  ضعویت با است، انقالب به خیانت مکم

 38"دارد. مغایرت

 

در  قادر به درن این مسئله نبود که تنرعا در جامیعه سوسیالیسعتی، تروتسکی

 و به تبع آن شودمیاستممار انسان از انسان منسو   است که  یک جامیۀ بدون طبقه

رشعد  و خود را از دست خواهد داد گروهرای قومی کوچکتر مفرو  برظلم و ستم 

دفعاع از  .د بعودآزادانۀ هر گرو  مردمی شرط رشد همعۀ گروهرعای مردمعی خواهع

در واقعع دفعاع از یعک قعدرت امپریالیسعتی در مقابعل جنبش های آزادیبخش ملی 

. چرا که در است« سوسیالیستی»دیگر با استفاد  از  بارت ملی یا  قدرت امپریالیستی

بینعوان بخشعی از سیاسعت امپریالیسعتی « جنعگ آزادیعبخش ملعی» صر امپریالیسم 

                                                           
 18صفحۀ  –برنامه انتقالی  -تروتسکی  38 
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هعا ایعن فاتشعان بعاهم اسعت. تروتسکیسعتدراختالبدرگ و کوچک گانگسترهای 

ها ) بدرگ و کوچک بودن امپریالیسم، ضیی  و قعوی بعودن امپععریالیسم و تفاوت

کعه از خواهنعد معی..( را تفاوت بیعن بعد و بعدتععر قلمعداد کععرد  و از کعارگععران 

بورژوازی مترقی در برابر بورژوازی ارتجا ی، پشتیبانی کننعد. تروتسعکی ابرامعات 

 :دهدمیرا چنین توضیح خود 

 

سیاست بلشویسم در قبال مسئله ملی، ضمن آن که پیروزی انقالب اکتبر را "

تضمین نمود، سبب شد که بید ها اتحاد شوروی بتوانعد، بعه رغعم نیروهعای 

 39"گرید از مرکد درونی و محیط متخاصم بیرونی، دوا  بیاورد.

 

 انقعالب پیعروزی ملی همسئل قبال در بلشویسم سیاست که تروتسکی نهر این

 مبعارز  در .بردمی سوال زیر را اکتبر انقالب پرولتری ماهیت نمود، تضمین را اکتبر

 شرکت آن در ملی بورژوازی متی و است طبقاتی فرا خود، ملی ماهیت بخاطر ملی

 و بعود متمرکعد و مبعارز بسیار روسیه پرولتاریای چون شد پیروز اکتبر انقالب دارد.

                                                           

 172 صفحه –ت شد انقالبی که به آن خیان 39 
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 برتری درن و کردند گسست دمکراسی سوسیال از موقع به روسیه هایکمونیست

 دادند. ارائه کارگر طبقه مدب و انقالبی سازمان از

  ینی اشتباهات ماوی تروتسکی نهر اظرار این ابرامات، نهری بید از سوای

 اکعرائین و فنالند جدایی به منجر ملی مسئله قبال در بلشویم غلط سیاست هست. نید

 شدند. پرولتری قدرت  لیه سفید ارتش مرم سنگرهای از بیدا دو هر که شد

 سعخن ملترعا فرهنگعی خواسترای تامین از و یابدمی ادامه تروتسکی ابرامات

 اسعت. یدارسعرمایه محصعول سازی ملت که کندمی فراموش تروتسکی .گویدمی

 اریخودمختع از کعردمی ایفا جامیه در مترقی نقش بورژوازی که زمانی کمونیسترا

 طبقعه یعک بعه بعورژوازی زمانیکعه امعا نعد.کردمعی دفعاع ملعی دولت تشکیل یینی

 انقعالب راسعتای در تعالش بلکه ملی دولت تشکیل از دفاع نه شد، تبدیل ارتجا ی

 فرهنگعی خواسعت کعه اسعت این اهمیت مائد نکته است. کمونیسترا وظیفه جرانی

 و اشعتباهات ایعن نیسعت. رعاملت فرهنگی خواست با برابر و میادل مردمی گروهرای

 تحعت را کعارگران )تروتسکیسترا( او وارنان تا است شد  با ث تروتسکی ابرامات

 اختالفعات در تعوپ د  گوشعت «ملعی جنعبش» یعا «ملعی آزادیبخش جنگ»  نوان
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کنند و دستانشان به خون طبقعه کعارگر بدرگ و کوچک امپریالیستی گانگسترهای 

 :نویسدمیآغشته شود. تروتسکی 

 

 انعدشعد تامین خواست های فرهنگی ملعت هعا کعه توسعط انقعالب بیعدار "

 40"مستلد  خودمختاری در مقیاسی متی االمکان وسیع است.
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  مبارزه لنین علیه بوروکراسی

 

متاسفانه به زنعدگی دامنگیرش بود و در اواخر  مر که لنین با وجود بیماری 

بعرای قعدرت  راسی چه  واقب خطیعریگردید که رشد بورک او خاتمه داد، متوجه

داشت. لنین زنگ خطر را در معورد رونعد کلعی انقعالب بعه خواهد در پی  شورایی

هرگعد از کنعار او صدا درآورد و به تبع آن مبارز   لیه بوروکراسی را شروع کرد. 

توسط ضد انقعالب و بسعیار شعتابان نیعد  شگذاشتن انترناسیونالیسم که پس از مرگ

تیبانی نکرد. نکته مائد اهمیت این اسعت کعه تروتسعکی در جریعان انجا  گرفت پش

و   یسعتاد بلکعه سعاکت مانعدامبارز  لنین  لیه خطرات انقالب نه تنرا در کنار لنین ن

کرد. لنین در جریعان یعازدهمین کنگعر  معدب کمونیسعت  مال با قدرت مماشات 

ی کعه بلشعویکرا ماشین دولتعی آنطعورکه  آشکارا ا ال  کرد 1922روسیه در سال 

در راستای سرمایه جرانی یینی درجرعت  کعس بلکه نکرد   ند، مرکت خواستمی

لنین در سخنرانی خود چنعین   .کردمیمرکت ها خواستار آن بودند آنچه بلشویک

 گفت:
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یم  معل خواسعتمعیآنطعور کعه ]دولت  قبول کنیم که این نمی خواهیم ما "

از اطا عت از دسعتی کعه آن را  ماشعین؟ کعردمعینکرد  است. چگونه کعار 

خودداری کرد. این مانند اتومبیلی بود که نعه در جرتعی کعه  کردمیهدایت 

مرکعت  ،خواسعتمیبلکه در جرتی که شخ  دیگری  خواستمیرانند  

 ، خعداشعودمعی. انگار که توسط دست مرمعوز و بعی قعانونی رانعد  کردمی

خصوصی یعا  دارمایهسریک فرد سودجو، یا یک  چه بساچه کسی،  داندمی

تصعور  پشعت فرمعانهر دو. به هر مال، ماشین کعامالس در جرتعی کعه انسعان 

 41".پیش می رود یپیش نمی رود و غالباس در جرتی کامالس متفاوتکند می

 

این است، تروتسکی مبارزات این مقطع لنین  شودمیاولین سوالی که مطرح 

ه در آن مقطع که لنین مبعارز  ؟ دومین سوال این است ککندمیرا چگونه توصی  

 لیه قدرت گیری ضد انقالب را شعروع کعرد  بعود، تعروتسکی مشغول چه کعاری 

و چرا با لنین همراهی نکرد؟ تروتسکی نه در آن زمعان بلکعه  کردمیبود و چه کار 

  :دهدمیمبارزات لنین را چنین توضیح  سال 10مدودا  بید از 

                                                           

 ترجمه از متن انگلیسی از لینک زیر:سخنرانی لنین در یازدهمین کنگر  مدب کمونیست روسیه،  41 
http://marx2mao.com/Lenin/EC22.html 
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یم سعال آخعر زنعدگی سیاسعی لنعین، بعین بدون اغراق می توان گفت که ن"

دوران نقاهت و بیماری دو ، با یک مبارز  شدید  لیه اسعتالین اشعغال شعد  

. در سعپتامبر را بیعاد بیعاوریمیک بار دیگر تاریخ هعای اصعلی  بگذاریدبود. 

اول دسامبر، او  نیمهملی استالین آتش گشود. در  ، لنین بر لیه سیاست1922

 25ار تجارت خارجی به استالین ممله کرد. در تعاریخ در مورد مسئله انحص

دسعامبر، او نامعه  30دسامبر، او قسمت اول وصیت نامعه خعود را نوشعت. در 

، وی در مععورد 1923ژانویععه  4خععود را در مععورد مسععئله ملععی نوشععت. در 

ضرورت برکناری استالین از سمت خود به  نعوان دبیرکعل، پانوشعته ای بعه 

ار بتشعآژانویعه، در برابعر اسعتالین یعک  23کرد. در  وصیت نامه خود اضافه

مارس،  2تاریخ  بهدر مقاله ای وی کمیسیون پروژ  کنترل.  ،سنگین قرار داد

را به استالین وارد کرد، هم به  نوان سازمان بازرسی و هم به  ضربه مضا  

مارس، او در مورد موضوع یادداشعت خعود در معورد  5 نوان دبیر کل. در 

-اگر شما موافقت می کنید که از این یاداشت»ی، برای من نوشت: مسئله مل

. در همان روز او بعرای اولعین «ها دفاع  کنید، من می توانم در آرامش باشم

دشمنان آشتی ناپذیر گرجی اسعتالین پیوسعت و در یادداشعتی  هبار آشکارا ب
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و کنعد معیممایت  اهداف آنرااز  «با تما  وجود»ویژ  به آنرا اطالع داد که 

 42".کندمیآماد  برای آنرا اسنادی  لیه استالین، اردژونیکید  ودرژینسکی 

 

که در باال اشار  گردید تروتسکی رئوس برخعی از معوادث را بعر همانطور 

 1926در مال مرکت بود. در سال اپوزیسیون می شمارد در مالی که لنین به سوی 

لنین االن زند  بود، امتماال اکنعون همسر لنین اظرار داشته بود که اگر  43کروپسکایا

در زندان به سر میبرد. اگر چه همه  الئم بیعانگر آن اسعت لنعین مبعارز   لیعه ضعد 

مانع  پیعروزی ضعد انقعالب  توانستمیبه تنرایی نانقالب را شروع کرد  بود اما او 

ی با توجه به محدودیترای  ین 1930در دهه نشریه کمونیست چ  ایتالیا باشد. بیالن 

، سرنوشعت لنعین را بعه  نعوان یکعی از رهبعران که انقالب روسیه با آن روبعرو بعود

 نوشت:و چنین  کردمیانقالب اکتبر همانند دیگر مخالفان ارزیابی 

 

                                                           

 (زیر لینک از ترجمه) تروتسکی –در بارۀ  وصیتنامه سرکوب شد  لنین  42 
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/12/lenin.htm 

 1926بود و مقطع کوتعاهی در سعال شکل گیری ضد انقالب منتقد ابتدا کروپسکایا پس از مرگ لنین  43 

کعرد. ایعن تمکعین تنرعا بعا درن پروسعه « تمکعین»سیون قرار گرفت، اما بیدا به استالینیسعم یدر ص  اپوز

 قابل درن است. برتر ،ضد انقالب« تواب سازی»
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بعه لنعین معی همان نگرشی را نسبتها زند  ماند  بود سانترالیست لنیناگر "

بعه ری خعود را فعاداکه  بیشماری گرفتند هاییبلشویککه نسبت به  گرفتند

و اخراج از وطعن پرداخعت  تبیید ،زندانبا 1917اکتبر تیبرنامه انترناسیونالیس

 44".کردند

 

 را قادر ساخت تا تسریل کرد و آنرا ها را استالینیستپیشروی دو واقیه مرم، 

و  1923شکست انقالب آلمان در اکتبر خود رامت تر دست یابند: یکی اهداف  به

بیانگر آن  1923آلمان در سال  انقالب . شکست1924نویه مرگ لنین در ژادیگری 

بود که موج انقالب جرانی به شکست انجامید  و باید بر سر شروع یک دور  سعیا  

ضد انقالب و نه یک  قب نشینی موقتی بحث کرد. لنین تعا معدی متوجعه خطعری 

قطیعا شد  بود و اگر  مر طوالنی تعری داشعت،  کردمیکه انقالب اکتبر را تردید 

تعا نتیجعه گیعری هعای الز  را انجعا  دهعد. امعا مماشعات  کردمیشانس آن را پیدا 

تروتسکی با قدرت و ساکت ماندن او در سالرای مساس انرات زیان باری بر جای 

 گذاشت که موضوع بخش بیدی است.

 

                                                           

 (1935مه  –)آوریل  18نشریه بیالن شمار   44 
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 تروتسکی و مماشات با قدرت

 

اما تروتسکی تا اگر چه استالینیسم گورکن انقالب پرولتری اکتبر بود  است 

ظاهر گردید نقش مرمی در ا مال سیاست  1923در سال اپوزیسیون زمانیکه بینوان 

. شاید بتوان گفت که تروتسعکی نقشعی دوگانعه در کردمیهای ضد کارگری ایفا 

انقالب اکتبر و موادث بیعدی آن ایفعا کعرد  اسعت. از یعک سعو نقعش مرمعی در 

ر و جنگ داخلی ایفعا کعرد  و از سعوی شوراهای کارگری، در جریان انقالب اکتب

تعرین سیاسعت هعای ضعد کعارگری چعون دیگر نقش مرمی در ا مال بعی رممانعه

ن کار، درهم شکستن جنبش ا تصابی پتروگراد، قیا  کرونشتات و...ایفعا کردمینها

 کرد  است.

تروتسکی در مقابل  روج ضد انقالب مدترا ساکت بود. او متی وارد یک  

استالین شد، زیرا تروتسکی دشمن اصلی را نه استالین بلکه زینوی  اتحاد ضمنی با 

. زمانی هم که اختالفات او با دیگر جناح های بوروکراسعی شعدت کردمیارزیابی 

از طبقعه کعارگر  یافت، این اختالفات بیشتر در رابطه بعا چگعونگی برتعرین اسعتفاد 

یر نقعاط جرعان بعود، تعا ی دولتی و گسترش این الگو به سعادارسرمایهبرای ساختن 
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دفاع مارکسیستی کردن از دستاوردهای انقعالب اکتبعر و ارائعه دادن یعک را  معل 

 مارکسیستی.

کنگر  دهم مدب بلشویک لنین پیشنراد قطینامعه جریان و در  1921سال در 

خعا  روسعیه بعه تصعویب  منع فراکسیون را ارائه داد و قطینامه با توجه بعه شعرایط

تفکعر، وجعود گعرایش بعر سعر موضعو ات روز و یعا مسعائل رسید. وجعود آزادی 

استراتژیک بیانگر دمکراسی درون مدبی است. رشد طبقه کارگر خطی نیست لعذا 

طبقه کارگر گرایشات سیاسی متفاوتی را از خود ارائه خواهعد داد و ایعن مسعئله تعا 

محو طبقات اجتما ی کامال طبییی اسعت. سعرکوب معق گعرایش و یعا متعی معق 

بلکعه کند میون تحت  نوان لدو  انضباط مدبی، مدب را رزمند  و متحد نفراکسی

. کنععدمععیو مععدب را تبععدیل بععه فرقععه  کنععدمععیگرایشععات و جنامرععا را سععرکوب 

تروتسکی یکی از کسانی است که خود به ایعن قطینامعه رای ممبعت داد بعه  بعارت 

سرکوب دمکراسعی نه تنرا به دفاع از دمکراسی درون مدبی برنخاست بلکه به  برتر

 درون مدبی رای ممبت داد.
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پس از مرگ لنعین کعه مجعددا مبامعث معاد درونعی معول آزادی جنامرعا 

مجددا باال گرفت. تروتسکی مجددا بر منع جنامرا در درون مدب، به سخن دیگعر 

 به سرکوب دمکراسی درون مدبی تاکید کرد و در این رابطه چنین گفت:

 

در درون مدب میتقد نبود  ا  و اکنون نیعد من هیچگا  به آزادی گرو  ها "

به آن میتقد نیستم، چون در شرایط تاریخی ماضر گروهرا صرفا نا  دیگری 

برای جناح ها می باشند... من هیچگا  به این امر که تشعکیل گعرو  هعا آزاد 

اما تشکیل جنامرا غیر مجازند ا تقاد نداشته و هیچ کجا چنین چیدی نگفتعه 

گا  فرصت بحث برایم پیش آمد کرارا گفتعه ا  کعه قائعل ا . بر  کس، هر 

 45"شدن وجه تماید بین گرو  ها و جناح ها مجاز نیست.

 

اپوزیسعیون بعه  الو  بر اینکعه که خود تروتسکی  زمانی می بینیم، سالرا بید

 واقعب سیاسعترای او کعه  بارتنعد از دفعاع  از منعع ، گردیعد تبییدو نید پرتاب شد 

. تروتسعکی گیعردمعیممبت دادن به منع آن گریبان خودش را هم فراکسیون و رای 

ا تراف کرد که ممنو یت جناح ها منجر به این شد که هر گونه تفکری بر خعالف 

                                                           

 1924مه  26سخنرانی در سیزدهمین کنگرۀ حزب بتاریخ  45 
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به  بارت برتعر معی . ه شودمصونیت بوروکراتیک ساختگردد و اندیشه رهبران منع 

د. توان گفت تروتسکی نقعش مرمعی در تکعوین مصعونیت بوروکراتیعک ایفعا کعر

 :گویدمیتروتسکی 

 

ممنو یت امداب مخال ، ممنو یت جناح ها را بدنبال داشت. و ممنو یت "

جناح ها منجر به این شد که هر گونه تفکری بر خالف اندیشۀ رهبعران منعع 

شععود. یکتاپرسععتی مدبععی کععه سععاخته و پرداختععۀ پلععیس بععود بععه مصععونیت 

فاسعد از آن سعر چشعمه بوروکراتیکی انجامید که انواع بعی بنعد و بارهعا و م

 46"گرفته است.

 

این قطینامه با ث و تروتسکی در تصویب منع جناح ها نقش مرمی ایفا کرد 

دسترنج زممات خود  اینک شود. تروتسکیو خاموش صدای بسیاری خفه گردید 

کعه در  شعدمیمشمول  واقب قطینامه ای  او همکه خود با این تفاوت را می چید. 

 را داشت. تصویب آن بیشترین نقش

                                                           

 109 صفحه –انقالبی که به آن خیانت شد  46 
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خطر  روج ضد انقالب را امساس کرد  و  مال به سوی  1922لنین از سال 

اش  فرصعتی بعه او نعداد. سعوال در مرکت بود، متاسفانه مرگ زودرساپوزیسیون 

اساسی این است که تروتسکی چه نقشی در این مقطع ایفا کرد؟ او در مقابل  روج 

گفتعه شعود بعه قعدرت تمکعین  و قدرت گیری ضد انقالب ساکت بود یا برتراسعت

. به  بارت برتر در جدال لنعین  لیعه ضعد انقعالب، تروتسعکی لنعین را تنرعا کردمی

گذاشت ودر کناراو نایستاد بلکه به مماشات با ضد انقالب تن داد. تروتسکی خود، 

 :کندمیمبارزات لنین  لیه  روج ضد انقالب را چنین توصی  

 

خطر بوروکراسی به هراس افتاد  بود، طی ، لنین که از 1922در همان سال "

یک بربودی کوتا  مدت در وضع جسمی اش، خعود را بعرای مبعارز   لیعه 

جنامی که به  نعوان نخسعتین قعد  بعه سعوی  – کردمیجناح استالین آماد  

تسخیر دستگا  دولت خود را بدل به محور دستگا  مدبی کعرد بعود. سعکتۀ 

 47"زمائی او با این ارتجاع درونی شد.دو  و سپس مرگ لنین مانع از زور آ

 

                                                           

 101 صفحه –انقالبی که به آن خیانت شد  47 
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در آن تروتسکی با وجود اصرار لنین در نوشته اش در رابطه با گرجستان که 

استالین و درژرینسعکی معورد مملعه قعرار گرفتعه بودنعد، کعوچکترین واکنشعی در 

همچنععین او بععه توصععیه هععای لنععین درجرععت بازرسععی جلسععات مدبععی انجععا  نععداد. 

،  مل نکرد  نمودمیرشد بروکراسی در مدب جلوگیری  کارگری و دهقانی که از

 از چاپ وصیتنامه لنین با استالین تبانی و مماشات کرد.ممانیت متی برای 

لنعین را منتشعر کعرد و « وصعیتنامه»لنین و یا « نامه های»زمانی هم که ایستمن 

 مد ی شد مدب آنرا را مخفی نگه داشته است، تروتسکی اد ای ایسعتمن را اترعا 

 «وصیتنامه»دربار  ایستمن که  یتما  داد و قالبه کمیته مرکدی دانست و اظرار کرد 

و ایستمن را به تحریع   خصمانه هستند ی، افتراهائانداختهرا  ه ب یو ساختگ یمخف

 :نویسدمیکردن مترم کرد. تروتسکی چنین 

 

یعک  یگویعد کعه کمیتعه مرکعد یایستمن در این باصطالح کتاب خود م"

میات خود  یکه لنین در آخرین لحهه ها یمرم را، اسناد یاد خیلاسن یسر

لنعین را از « وصعیتنامه»و ...و یا همان  یاو دربار  مسایل مل ینامه ها -نوشته 

معدب  یاین یک اترا  به کمیته مرکعد ینگرداشته است. ول« یمخف» مدب

معهاز اینکه تحری  کنند  مفرو ، اصال با موضوع این نا بگذریم ..ماست.



111 
 

به این یاد داشترا کرد  و بعه  یمدب توجه زیاد 13ندارد. کنگر   یها آشنای

هم دربار  آنرا اتخاذ نمود. پس بعا  یتصمیمات یتناسب اوضاع و اموال جار

بعرا   یو سعاختگ یمخفع «وصعیتنامه»که دربار   یاین تفاصیل تما  داد و قال

والدیمیرایلیچ و نعه  یقیخصمانه هستند که نه با تمایالت وا یافتاد ، افتراهائ

 48"ندارند. یکه او خود آنرا بوجود آورد  قرابت یبا منافع مدب

 

تروتسکی زمانیکه در قدرت و  ضو رهبری مدب بعود، نعه تنرعا بعه قعدرت 

و فرمانبرداری مطلعق را  نمودمیتمکین کرد بلکه سازش با قدرت ماکم را مو هه 

دب و در جریعان اوج مبعارزات، . تروتسکی بخاطر مصعالح  الیعه معکردمیتوصیه 

مصالحه جویی را پیش گرفت و نه تنرا به استالین تمکین کرد بلکه فرهنگ تمکعین 

و مماشات جویی را نیعد تعرویج کعرد. او فتیشیسعم مدبعی را تعرویج داد، بطوریکعه 

مدب من است متی اگعر اشعتبا  بگویعد  تروتسعکی در جریعان مباممعات گفت می

 :گویدمیدرون مدبی چنین 

                                                           

و منتشعر شعد  در  1925 نوشعته شعد  در جعوالی« س ایسعتمنکما»از نامه تروتسکی در رابطه با کتاب  48 

 1925سپتامبر 
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در مقابل نقطه نهعر معدب صعحیح بگویعد. فقعط ایعن  تواندنمیهیچ کس "

امکان وجود دارد که به همرا  مدب و از طریق آن در موضع صعحیح قعرار 

داشت، زیرا که تاریخ، هیچ را  دیگری را برای تییین موضع صحیح بوجود 

 نیاورد . انگلیسی ها مملی دارند، کشور من چه درست و چه غلط. ما هعم بعا

توجیه تاریخی به مراتب بیشتری می توانیم بگوئیم که، این مدب من اسعت 

خوا  در ارتباط با هر مسئله میین و در هر زمان مشخ  درست بگوید خوا  

 49"غلط.

 

ی خود امکان اندیشیدن مستقل را از ا ضای معدب و هامو ههتروتسکی با 

. او دادمعیها  در پادگان تندل گرفت وانقالبیون را تا سطح افراد پیاد  نپرولتاریا می

و در  کردمیرومیه ا تراضی را از آنرا میگرفت، پرولتاریا را به سیاهی لشکر تبدیل 

 داد.  ها تندل مییک کال  ا ضای مدب را تا سطح ا ضای فرقه

زمانیکه جنبش ا تصابی به خصو  در پتروگراد به شکل خودجوش شکل 

مله گرو  کارگران مدب کمونیست هر گرفت و گروهرای کارگری بلشویک منج

معورد سعرکوب قعرار گرفتنعد « گ پ او»چند نقشی بسیار جدئعی داشعتند، توسعط 

                                                           

 1924 مه –سخنرانی در سیددهمین کنگرۀ مدب  49 
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تروتسکی در کجای این جدالرای طبقاتی ایستاد  بود؟ تروتسکی به مقانیت مبارز  

کارگران آگا  بود. او نه تنرا به سرکوب ا تراضات کارگری ا ترا  نکعرد بلکعه 

گران ایستاد  بود. زندگینامه نعویس تروتسعکی ایعن مسعئله را خود در ص  سرکوب

 :کندمیچنین توصی  

 

]تروتسکی  به هیچ روی درصد آن نبود که از گرو  کارگری و گروهرای "

ناراضی وابسته بدانرا دفاع کنعد. و هنگعامی کعه طرفعداران آنعان بعه زنعدان 

رگعی از افکند  شدند ا ترا  نکرد. بعا آنکعه  قیعد  داشعت کعه بخعش بد

ناخرسندی آنان موجعه اسعت و بسعیاری از انتقادهعای آنعان اسعاس درسعتی 

 50"دارد.

 

لنین خطر  روج ضد انقالب را امساس کرد  بعود و در پعی آن بعود تعالش 

کند تا تغییراتی در رهبری بلشویکرا انجا  گیعرد. او خواسعتار برکنعاری اسعتالین از 

شات کرد  و مخال  چنین تغییراتی سمت دبیر کلی بود. اما تروتسکی با قدرت مما

متی برکناری استالین از سمت دبیرکلی بود.  ملکرد تروتسکی در راستای قعدرت 

                                                           

 786 صفحه –پیامبر بی سالح  50 
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 کعردمعیای با قدرت مماشات و سازش بطور مشمئدکنند  گیری ضد انقالب بود و

توصعی  کردنعد، تروتسعکی « سازشعی گندیعد »بطوریکه هواداران تروتسکی آنرا 

 :گویدمیچنین 

 

خال  برکناری اسعتالین، مخعال  اخعراج آردژونیکیعدز  و مخعال  من م"

 51"جابجا کردن دژرژینسکی هستم... اما در اصول با لنین موافقم.

 

زمانیکععه اسععتالین بععه همععرا   1925دسععامبر در  در جریععان کنگععر  چرععاردهم

بوخارین مطرح کردند که تحت اقتصاد ن  و با وجعود غرغعر دهقانعان، روسعیه بعه 

سوسیالیسعم در یعک »رود، زینوی  و کامن  بینوان مخالفعان لیسم میسوی سوسیا

ظاهر شدند. تروتسکی در این مقطع استالین را خطر کمتری ارزیابی کرد  و « کشور

ساکت مانعد و بعا او مماشعات کعرد. تروتسعکی در رابطعه بعا تعد ضعد مارکسیسعتی 

الیسم به صنیت مخالفت نکرد زیرا میتقد بود که سوسی« سوسیالیسم در یک کشور»

 پویا و بارآوری باال نیازمند است.

 

                                                           

 668 صفحه –پیامبر بی سالح  51 



115 
 

 نفر 46پالتفرم تروتسکی و 

 

از یععک سععو بخععاطر افععدایش قیمععت هععا در بخععش صععنیتی و  1923در سععال 

بحعران »همدمان کاهش قیمترا در بخش کشاورزی که منجر به بحرانی تحت  نوان 

ن که منجر به کنار بیماری و دوران نقاهت لنیدر روسیه شد و از سوی دیگر « قیچی

، ور شعد بحران در درون مدب بلشویک شعیله و کشیدن لنین از صحنه سیاسی شد

را مریعا کعرد. مخعالفین « چع اپوزیسیون »به اصطالح اپوزیسیون گیری شکلزمینه 

ند رهبری مدب که در این مقطع شامل استالین، بوخعارین، زینویع  و کردمیاد ا 

 ن نیستند.، قادر به مل بحراشدمیکامن  

تعوان ایعن چنعین توضعیح داد: بعرای را معی« بحران قیچی»زمینه شکل گیری

مقابله با  وار  سیاست کمونیسم جنگعی، سیاسعت نعوین اقتصعادی )نع ( اتحعاذ 

شد. بدنبال آن آزاد سازی اقتصاد روسیه مشکالت  1921گردید که منجر به بحران 

نتیجعه دولعت سیاسعت ریاضعت  ی را به بعار آورد و دردارسرمایهکالسیک اقتصاد 

اقتصادی را ا مال کرد که منجر به ا تصعابات و ا تراضعات خودجعوش در مراکعد 

شععد. ایععن ا تراضععات و ا تصععابات  1923سععپتامبر  –اصععلی صععنیتی در آگوسععت 

 کارگری توسط دولت سرکوب شد.
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تروتسکی برای سرکوب ا تراضات کارگری به همان استدالالت بورژوایی 

. درمال شدمیر امکان آن وجود داشت،  خواست کارگران اجابت متوسل شد: اگ

ماضر که این امکان وجود ندارد، کارگران بایعد همچنعان فعداکاری کننعد. سعوال 

اساسعی ایععن اسععت، کععارگران انقععالب کععرد  بودنععد تععا از شععرایط زنععدگی برتععری 

ست؟ برخوردارشد  و استممار نشوند، فرق ماکمیت کنونی با ماکمیت قبلی در چی

قبلی باشد، اگر قرار است ا تعرا   اگر قرار است شرایط طبقه کارگر همان شرایط

طبقه کارگر با سرکوب پاسخ بگیرد، چععرا طبقععه کعارگععر انقعالب کعرد  اسعت؟ 

توانست شرایط اسفنان و گرسنگی کارگران را تحمل کنعد، چگونه تروتسکی می

نکند  زیرا تروتسعکی رشعد  ا تصاب کارگران در صنیت را تحمل توانستمیاما ن

 ضروری می دید.« تراکم ابتدایی سوسیالیستی»صنیت را برای  

  

]تروتسکی  تاب تحمل نا آرامیرای صعنیتی را هعم نداشعت. هنگعامی کعه "

بگویعد کعه دولعت  توانسعتمعیتولید صنیتی هنوز هم آن قدر ناچید بعود، ن

 52"خواست کارگران را اجابت کند. تواندمیچگونه 

 

                                                           

 766 صفحه –پیامبر بی سالح  52 
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در رد  اصلی معدب متشعکل بودنعد تحعت بیانیه مخالفان که 1923تبر اک در

بیشتر این امضاء کنندگان ارسال شد. مدب به دفتر سیاسی  «نفر  46پالتفر  » نوان 

نفعر از ایعن امضعاء کننعدگان  16از کمونیست هعای چع  قعدیمی بعود  و معداقل 

بعین امضعاء مخال  نهرات تروتسکی بودند. اشخا  نددیک به تروتسعکی نیعد در 

دلیعل آن . وجود نداشتاما امضای تروتسکی در پای این سند  کنندگان زیاد بودند

جناح بنعدی در معدب ممنعوع گردیعد  و تروتسعکی که  گرددمیبر  1921سال به 

امضاء خعود را زیعر آن  توانستمیلذا ن ،نقش مرمی ایفا کرد  بوددر این امر خود 

نفر  از سوی تروتسعکی سعازماندهی  46  سند بگذارد. اگر چه مشخ  بود پالتفر

. در صع  مخالفعان قعرار دادطبییعی تروتسعکی را به طور نشد  است، با این وجود 

اگر چه در ابتدا واکنشی به مشکالت اقتصادی پیش رو بعود امعا در نفر   46پالتفر  

 : داشتتاکید میاتی، له ئبر دو مسکل 

 برنامه ریدی اقتصادی  •

 بی ددموکراسی درون م •

همه امضاء کنندگان درن یکسانی ازمفاد پالتفر  نداشتند. برای برخی کعه 

مول تروتسکی قرار داشتند، برنامه ریدی اقتصادی دولت، موضوع و مسئله اساسعی 
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بود و برای برخی دمکراسی درون مدبی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. در بخش 

 :خوانیممیهایی از پالتفر  چنین 

 

از ایعن یعا آن تصعمیم کمیتعه مرکعدی ناراضعی هسعتند، ا ضای مدبی که "

در ذهعن خعود دارنعد، کسعانی کعه بعه طعور را کسانی که ایعن و آن شعک 

، در کننعدمعیاشعار  خصوصی به این یا آن خطا بصورت مرتعب یعا نعامنهم 

ترسند در مورد آن صعحبت کننعد و متعی از گفتگعو در  جلسات مدب می

دب و تعود  هعای وسعیع آن نیسعتند کعه مورد آن می ترسند... امروز  این م

ارتقاء استانی و کمیته مرکدی مدب کمونیست روسیه را های کمیتها ضای 

. بر کس، سلسله مراتب دبیرخانعه معدب تعا معدود کنندمیو انتخاب داد  

ه ع، که هر چعکندمیزیادی  ضویت در کنفرانس ها و کنگر  ها را انتخاب 

ایجاد قییت مو...شوند یم لیسله مراتب تبدسل نیا ییراعامع اجعه مجعب شتریب

دیکتاتوری یک جنعاح در  ،که رژیم شدمیشد  با این واقییت توضیح داد  

داخل مدب است... رژیم جنامی باید منسو  شود و این در وهله اول بایعد 
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یک رژیم یکپارچعه  بایدانجا  شود. اند کرد توسط کسانی که آن را ایجاد 

  53"داخلی مدبی جایگدین شود.رفیقانه با دموکراسی 

 

نفر، شورشی از طرف ا ضعای سعاد  معدب نبعود، بلکعه آنرعا از  46پالتفر  

تعرین رهبعران مدبعی بودنعد کعه دارای تجربعه مبعارزاتی طعوالنی و دانعش برجسته

ند. برخعی از آنرعا شعدمعیمارکسیستی بود  و از جمله خالقان انقالب اکتبر شمرد  

هعا در جنعگ داخلعی  و برخعی آنرا سعمبل قررمعانی  ضو کمیته مرکدی، برخی از

بعه آسعانی ایعن  توانسعتمعیدیگر از قررمانان انقالب اکتبر بودند. قدرت ماکمعه ن

 صیان را فرو نشاند و از چنان موقییتی هم برخوردار نبود، لذا سیی کرد، با سیاست 

ن چماق و شیرینی مسعاله را معل کنعد. از یعک سعو قدرتمنعدان مدبعی، نویسعندگا

های ا ضاء مدبی پخش کنند با پالتفر  را تردید کردند اگر پالتفر  را در میان رد 

تنبیه انضباطی مواجه خواهند شد. بدین سبب کمیته مرکدی پیشاپیش نمایندگانی را 

به موز  های مدبی فرستاد تا پالتفر  را محکو  کنند. و از سوی دیگر زینویع  از 

ن مدبی را داد و ا ال  کرد سعتونرای پعراودا و کمیته مرکدی  و د  دمکراسی درو

                                                           

ترجمه از  -« به دفتر سیاسی کمیته مرکدی مدب کمونیست روسیه»نفر  تحت  نوان  46از پالتفر   53 

  ن انگلیسی از لینک زیر:مت

https://www.marxists.org/history/etol/document/ilo/1923-lo/ch02.htm 
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ها برای بحعث گشعود  خواهعد شعد. همچنعین او ا عال  کعرد ا ضعاء دیگر روزنامه

 در مورد مسائلی که از آن ناراضی هستند، آشکارا سخن بگویند.توانند می

 1923کمیته مرکدی بلشویکرا در دسامبر اما نکته مائد اهمیت این است که 

نفر مجددا قطینامه منع جنامرا را ابقاء کعرد.  46اهی پس از پالتفر  یینی مدت کوت

لنین بیلت بیمعاری از مبامعث دور بعود و تروتسعکی همچعون سعایر ا ضعاء کمیتعه 

مرکدی به تایید قطینامه رای ممبت داد  و هیچ ا تراضی نکرد. در بخشی از قطینامه 

 :خوانیممیچنین 

 

حث صریح مرمترین مسائل زنعدگی دمکراسی کارگری به مینای آزادی ب"

مدب توسط همه ا ضاء و نید انتخاب تمعا  مسعئولین اصعلی معدب و تمعا  

. این امر البته به مینای آزادی باشدمیکمیسیونرا بوسیله ارگان های پائین تر 

. باشعدمیتشکیل جنامرا که برای مدب ماکم بی نرایت خطرنان هستند ن

ی دولتی را به ورطه انشیاب و یعا چنعد چون جنامرا همیشه دولت و ارگانرا

 54"دستگی می کشانند.

 

                                                           

 1923دسامبر  5 –قطینامه کمیته مرکدی  54 
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رای مجدد و ممبت تروتسکی به منع فراکسیون بیانگر آن بود که تروتسعکی 

دیکتاتوری جناح مسلط »نفر  همچنان به  46در آن مقطع برخالف خواست پالتفر  

 بند ناف خود را از رژیم جنامی ببرد.خواهد نمیوفادار است و « مدب

بسیار سطحی بود « چ اپوزیسیون »ته مائد اهمیت این است که انتقادات نک

هعا بطوریکه قادر نبود به ریشه مسائل بپردازد. به  بارت دیگر نتوانست به این سوال

چیست؟ پاسخ دهد. « بحران قیچی»که چرا دیکتاتوری مدبی برقرار است؟ و زمینه 

کسعت انقعالب جرعانی نبعود و قادر به درن ش« چ اپوزیسیون »در ضمن پالتفر  

نتوانست شرایط جدید را درن کند و تنرا به انتقادات در سطح و محعدود  کشعور 

 روسیه بسند  کرد.
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 کمونیست چپ و تروتسکی 

 

میضالتی که در مقابل پیشروی در روند آن و  موج انقالب جرانی نبا برآمد

. بعا  الئعم یعا شعدمرانقالب جرانی قرار داشت، زمینه های معادی کمونیسعت چع  

انقعالب  ،گردیعدایدوله شعدن انقعالب اکتبعر سبب شکست موج انقالب جرانی که 

ضعرورت  بعود کعه  ائعیزمینعهنشانه های انحطاط خود را بروز داد. در چنعین  اکتبر

یش مطرح شعد. انترناسیونالیسعترا از بلغارسعتان تعا پوجودی کمونیست چ  بیش از 

از ایتالیعا تعا... بعه دفعاع از مواضعع  بریتانیعا تعا هلنعد،آلمان، از روسیه تا آمریکعا، از 

یینعی در  بعود قعوی کمونیستی پرداختند. امعا در سعه کشعورکه سعنت مارکسیسعتی

نشعان داد. بعه  خود را به شکل قوی و منسعجمکمونیسم چ  روسیه، آلمان و ایتالیا 

 واکنش کمونیست چ ، یک واکنش جرانی بود.  بارت برتر

روج ضعد انقعالب در روسعیه و سعر بعرآوردن یعک دولعت با وجود این،  ع 

و به تبع آن سرکوب  ریان مانع جدی بر سر را  توسعیه نهعری کمونیسعت  توتالیتر

شد. با توجعه  آلمان و بخصو  ایتالیا-درقیاس با کمونیست چ  هلند روسیه  چ 

آنرا قعادر نبودنعد یعک تصعویر کلعی از فراینعد شکسعت  به شرایط سخت آن روز،
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ب جرانی و انحطاط انقالب اکتبر ارائه دهند. اما آنرعا زنعگ خطعر را بعه صعدا انقال

درآورد  و با مقانیت سیاسی خود و با وجود ابرامات نشعان دادنعد کعه پرولتاریعای 

روسیه بدون نبرد شکست نخورد  است. این مسئله را رفقای انترناسیونالیسم به شکل 

 : کنندمیزیر توصی  

 

بعا شعرایط جدیعد کننعد میروهرای کوچک که سیی این گ ماندگارسرم "

ی دارسعرمایهند کل فراینعد توانستمیکنار بیایند، این نیست که آنرا امتماالس 

دولتی را در آغاز آن درن کنند و نه اینکه آنرا یک برنامه کامالس منسجم را 

آنرا زنگ خطر را به صدا در آوردند.  این است که ، بلکهدرن کرد  باشند

رژیعم  بعه طعور پیشعگویی اسعتقرار یعک جمله اولین کسانی بودند کعهو از 

ی دولتی را محکو  کردند  میراث آنرا در جنبش کعارگری ایعن دارسرمایه

پرولتاریعای روسعیه در  که ارائه دادند بیعانگر آن بعود کعهسیاسی ادله  ،است

 55".  استسکوت شکست نخورد

 

                                                           

 )مشارکتی در مورد مسئله سرمایه داری دولتی( 6انترناسیونالیسم شمار   55 
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کعه لنعین انتهعار داشعت بعا قبال اشار  کردیم که تروتسکی نتوانست آنطعور 

استالینیسم مبارز  کند و به مماشات با قدرت پرداخت. و زمعانی هعم کعه مبعارز  بعا 

تعر از مبعارز   کمونیسعت تر و غیر قاطعاستالینیسم را شروع کرد مواضیش نامنسجم

 چ  بخصو  گرو  کارگران کمونیست چ  بود.

ضععد انقععالب، در جریععان جنععگ داخلععی، نیععاز بععه ومععدت در برابععر مملععه 

اختالفات داخلی را کعاهش داد، امعا بعدنبال پیعروزی بعر ضعد انقعالب و ضعرورت 

بازسازی ویرانیرا مجددا اختالف نهرها خود را به وضوح نشان داد. بوخارین زمانی 

درجه تغییر جرت داد و با کمونیسم جنگی  180نمایند  کمونیسم چ  بود، اما بیدا 

یالیسم در یک کشور تبدیل شد. اما گرایشات به مدافع سر سخت سوسو صلح کرد 

هععای کععار و در ممایععت از دمکراسععی ن محععلشععدمیچعع  در برابععر افععدایش نهععا

در اطعراف « سانترالیست های دمکراتیک»گرو   1919کارگری برخاستند. در سال 

مرمترین گرایش کمونیست چ   . امااوسینسکی ، ساپرانوف و دیگران تشکیل شد

 بود. و  کارگران مدب کمونیست شوروی گربا ارزش نهری، 

که توسط بلشویک های  گرو  کارگران مدب کمونیست روسیه )بلشویک(

، مانیفسعت شدمیکارگر باسابقه مانند میاسنیکوف، کوزنتسوف و مویسی  رهبری 
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درسععت پععس از  1923مععه -در آوریععلنوشععته بععود  1923را کععه در فوریععه خععود 

ع کعرد. مانیفسعت آنرعا بعر خعالف دیگعر توزیعسیددهمین کنگر  معدب بلشعویک 

گرایشات بیانگر  مق درن سیاسی، بلوغ نهری و ماهیت پرولتری آن بود. اما ایعن 

مانیفست خالی از ضی  نبود.  مد  ترین ضی  مانیفسعت ایعن بعود کعه نعاتوان از 

درن شروع پروسه شکست انقالب جرعانی بعود و همچنعان بعه مبعارزات ترعاجمی 

بع آن مانیفست نتوانست ضرورت  قب نشعینی و مبعارز  دفعا ی . به تکردمیتاکید 

که در دوران انقالب پرولتعری، پرولتاریا را درن کند و به این ارزیابی غلط رسید 

 .مبارزات کارگری برای افدایش دستمدد دیگر هیچ نقش ممبتی ندارد

بعود.  بسعیار بیشعتر از نقعاط ضعی  آن مانیفسعت،نقعاط قعوت  با وجود ایعن

نگریست و مشکالت انقعالب اکتبعر  ت از افق انترناسیونالیستی به موادث میمانیفس

نجعات انقعالب اکتبعر در  کنعدمیرا در تاخیر انقالب جرانی بررسی کرد  و تاکید 

گرو انقالب جرانی است. مانیفست سیاسترای اپورتونیستی انترناسیونال تحت  نوان 

گعرو  کعارگران ی قعرار داد. را معورد نقعد جعد« دولت کعارگری»و « جبره متحد»

جبرعه »در مانیفست خود در رابطعه بعا سیاسعت  مدب کمونیست روسیه )بلشویک(

 :نویسدمیکمینترن چنین « متحد
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همان  تواندنمیتاکتیکی که باید پرولتاریای شورشی را به پیروزی برساند، "

جبرۀ متحد سوسیالیستی باشد. این تاکتیعک بایعد مبعارز  ای خعونین، بعدون 

متیاط،  لیه فراکسیون های بورژوازی و  بعارات معبرم سوسیالیسعتی آنرعا ا

به پیروزی بیانجامد و باید بدین صورت انجا   تواندمیباشد. تنرا این مبارز  

گیرد. پرولتاریای روسعیه پیعروز شعد  اسعت، امعا نعه در اتحعاد بعا اس.ارهعا، 

مقیقتعی در معورد  بعا مبعارز   لیعه آنرعا...این بلکعه پوپولیسترا و منشویکرا 

تاکتیک جبرۀ متحد است، که توسط رهبری کمینتعرن معورد ممایعت قعرار 

بر تجربۀ انقالب روسیه تکیه کند، در معالی کعه  بایستمیگرفته است، که 

این یک تاکتیک اپورتونیستی است. چنعین تاکتیعک همکعاری بعا دشعمنان 

ا  بعه ا ال  شعدۀ طبقعه کعارگر، کعه در کشعور خعود و سعایر کشعورها اقعد

، یک تناقض آشعکار بعا تجربعه کنندمیسرکوب مسلحانه  لیه طبقه کارگر 

انقالب روسیه دارد. برای پا بر جا ماندن در زیر بیرق سوسیالیسم انقالبی، معا 

 لیععه بععورژوازی و خععادمین سوسیالیسععت آن داشععته « جبرععۀ متحععدی»بایععد 

 56"باشیم.

                                                           

 گرو  کارگران مدب کمونیست روسیه )بلشویک(مانیفست  56 
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ل معدیریت تعک بر اصع گرو  کارگران مدب کمونیست روسیه )بلشویک(

نفر  در صنیت میتر  بود  و از اصل مدیریت جمیعی بینعوان قعویترین سعالح در 

. آنرعا خواسعتار ایعن بودنعد کارخانعه هعا و کعردمیبرابر رشد بوروکراسی ممایت 

آنرعا منکعر اسعتفاد  از کارخانه ها ادار  شوند. های کمیتهنهارت  مراکد صنیتی زیر

ش نبودند اما بر ضرورت تحعت کنتعرل قعرار متخصصان بورژوایی در صنیت و ارت

. گرو  کارگران برترین وسعیله بعرای مقابلعه کردندمیگرفتن این متخصصان تاکید 

کارخانه و از همه مرم های کمیتهبا ظرور بوروکراسی و امیای دمکراسی را امیای 

 . کردمیتر شوراها برای بدست گرفتن اقتصاد و دولت ارزیابی 

(، هنگعامی کعه ایعن 1921)مارس  کمونیست شوروی مدب در کنگر  دهم

 گفت:در رابطه با گرو  کارگران چنین مناقشه به اوج رسید، تروتسکی 

 

گرو  کارگران مخال  با شیارهایی خطرنان به میدان آمد  انعد. اینعان از "

اصععول دموکراتیععک بتععی سععاخته انععد، و مععق کععارگران را بععرای انتخععاب 

تر از مق معدب قعرار داد  انعد، چنانکعه گعویی نمایندگانشان باصطالح باال

مدب مق ندارد دیکتاتوری خود را بر کرسی نشاند ولو آنکعه دیکتعاتوری 

موقتا با مالترای گذرای دموکراسی کارگری تصاد  یابد. اکنون الز  است 
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که در میان ما آگاهی به مق نخست زادگی، تاریخی و انقالبی مدب پدیعد 

ر ایت نوسان موقت در مالت خودانگیختعه  آید. مدب مکل  است، بدون

تودهرا، و بدون درنهرگرفتن دودلیرای گذرای طبقعه کعارگر، دیکتعاتوری 

خود را مفظ کند. این آگاهی برای ما  امل ضروری ومدت بخشی اسعت. 

دیکتععاتوری در هععر لحهععه داد  شععد  ای پایععه هععایش را بععر اصععل صععوری 

سعی کعارگری، البتعه، یگانعه دموکراسی کارگری نمی نرد، اگر چه دموکرا

روشی است که با آن میتوان تود  مرد  را بیش از پیش بعه زنعدگی سیاسعی 

 57".کشاند

 

با  الئم برگشت موج انقالب جرانی و به تبع آن ایدوله شدن انقعالب اکتبعر 

میضالت زیادی برای قدرت شورایی به وجود آمد. شعرایط زنعدگی طبقه کعارگعر 

. گرو  کارگران تنرا یک فرقه و بعدون کردمیرسنگی بیداد بسیار اسفنان بود و گ

تانیر در طبقه کارگر نبود، بلکه ا ضعای آنعرا کعارگران باسعابقه بلشعویک تشعکیل 

که نفوذ خوبی در میان کعارگران داشعتند. بعه همعین دلیعل گعرو  کعارگران  دادمی

 درصععدد دخالععت در ا تراضععات طبقععه کععارگر بععود. افععدایش نفععوذ سیاسععی گععرو 

                                                           
 544صفحه  –امبر مسلح پی 57 
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شد و زمینه « رهبران»کارگران در میان کارگران و در صفوف مدب با ث ومشت 

گعرو  کعارگران معدب کمونیسعت روسعیه سرکوب آنرا مریعا کعرد. ابتعداء نقعش 

در ا تراضات کارگری و دفعاع آنرعا از مواضعع کمونیسعتی و پرولتعری  )بلشویک(

 می شنویم:)ارائه مانیفست( و سپس سرکوب آنرا را از زبان تروتسکیسترا 

 

جنبش ا تصاب، که اساسا به نحوی خود انگیختعه فعوران کعرد  بعود... بعه "

و  شعدمعیوسیله سه کارگر، میاسنیکوف، کوزنتسوف و موئیسعی  رهبعری 

 ضعو معدب بودنعد. اینعان در ماهرعای  1905این هر سه، دست کم از سال 

نعد کعه آوریل و مه، بالفاصله پس از کنگرۀ دوازدهعم بیانیعه ای منتشعر کرد

و کارگران را بعرای دمکراسعی  کردمیاستممار تازۀ طبقه کارگر را محکو  

شورایی می خواند. میاسنیکوف در ما  مه بازداشت شد. اما طرفعداران او بعه 

ترویج نهرهایش ادامه دادند...این کش  که این گرو  و گروهرای همانند، 

د در رهبران معدب از قبیل گرو  مقیقت کارگران در کارخانه ها فیال بودن

ومشتی برانگیخت...رهبران معدب بعر آن شعدند کعه اخگرهعا را لگعد معال 

را « گعرو  مقیقعت»و « گرو  کعارگران»کنند. از این رو تصمیم گرفتند که 

سععرکوب سازند...دزرژینسععکی ماموریععت سععرکوب را بععر  رععد  گرفععت. 
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فعت هنگامی که وی به کندکاو فیالیترای گناهکاران فرضی پرداخعت، دریا

که ا ضای مدبی که وفاداریشان تردیدبردار نبود آنعان را بعه مندلعۀ رفیقعان 

 58".کنندمیو از دادن شرادت  لیه آنان خودداری کنند میخود تلقی 

 

سوال اساسی که مطرح میشود این اسعت، هنگامیکعه وفعادارترین کعارگران 

وتسکی ، ترکردندمیند، هنگامی که اخگرها را سرکوب شدمیبلشویک سرکوب 

های طبقاتی ایستاد  بود؟ باید گفت که تروتسعکی خعود جعدو در کجای این جدال

 سرکوبگران بود، بگذارید این مسئله را از زبان تروتسکیسترا بشنویم:

  

آن نبععود کععه از گععرو  کععارگری و  د]تروتسععکی  بععه هععیچ روی درصععد"

آنعان بعه  گروهرای ناراضی وابسته بدانرا دفاع کند. و هنگامی که طرفداران

زندان افکند  شدند ا ترا  نکرد. با آنکه  قید  داشت که بخش بدرگی از 

ناخرسندی آنان موجعه اسعت و بسعیاری از انتقادهعای آنعان اسعاس درسعتی 

 59"دارد.

                                                           

 686 - 685 صفحات –کتاب پیامبر بی سالح  58 

 867 صفحه –کتاب پیامبر بی سالح  59 
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از اهمیت بسدایی برخوردار بود « تراکم ابتدایی سوسیالیستی»برای تروتسکی 

 رفتن بارآوری کعار نقعش میعاتی را نیروهای مولد  و باالرشد  و به تبع آن برای او

ها که آیا ابعدار . در ذهن تروتسکی این پرسشکردمیدر ساختمان سوسیالیسم ایفا 

شعوند؟ قعدرت واقیعی در دسعت چعه کسعانی تولید و نرادهای جامیه اجتما ی می

گعردد؟ و د  هعا سعوال دیگعر جعایی است؟ آیا زمینه انسان سوسیالیستی فراهم معی

 نداشتند.
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 کارگریاپوزیسیون  و تروتسکی

 

گرایشعی در درون معدب بلشعویک بعود کعه در سعال  کعارگریاپوزیسیون 

به  نوان پاسخی به بوروکراسعی فداینعد  شعکل گرفعت. بیشعتر ا ضعای ایعن  1920

و نفوذ زیادی درمیان  پرولتاریعای صعنیتی دادند میرا کارگران تشکیل اپوزیسیون 

و جناح چ  بلشعویک بعر  1917این جناح به سال  گیریروسیه داشت. ریشه شکل

. درآن مقطع جناح چ  مدب بلشویک خواهان استقالل قدرت شوراهای گرددمی

کارگری بود اما بر خالف جناح چع ، مواضعع جنعاح راسعت معدب بلشعویک را 

هعا در قبعال دولعت موقعت، انقعالب و ...از هعم از مواضعع منشعویک شدمیبسختی 

 تفکیک کرد.

کارگری بنا  الکساندرا کولنتعای بعود کعه اپوزیسیون رهبران اصلی یکی از 

پالتفر  خعود را بعه کنگعر  اپوزیسیون کارگری را نوشت و این اپوزیسیون پالتفر  

شرایط اسفنان اقتصادی پیش آمد  بید از جنعگ  دهم ارائه داد. این پالتفر  ریشه

ل از منافع پرولتعری داخلی، رشد بوروکراسی و تسلط بوروکراسی بر مدب را  دو

کارگری دولعت شعوروی را نعه یعک ارگعان پرولتعری اپوزیسیون . کردمیارزیابی 
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خال  بلکه دولتی که مجبور بود بین طبقات مختل  تیعادل برقعرار کنعد، ارزیعابی 

 .کردمی

بععر خععالف مانیفسععت گععرو  کععارگران مععدب کمونیسععت روسععیه )گععرو  

لحاظ نهری بیعانگر  معق بلعوغ نهعری  کارگری بهاپوزیسیون میاسینک (، پالتفر  

کعارگری قعادر بعه درن ایعن اپوزیسعیون گیری ناسیونالیستی داشعت. نبود و جرت

مسئله نشد  بود که متحد واقیعی پرولتاریعای روسعیه و اقلیترعای انقالبعی آن، طبقعه 

تعرین توان مسعتقل و مجعدا متعی در پیشعرفتهکارگر جرانی است. کمونیسم را نمی

کارگری ظرور بوروکراسی و بدتر شدن شرایط زندگی اپوزیسیون جدیر  ساخت. 

طبقه کارگر را نه از افق انترناسیونالیستی به لحعاظ  عد  گسعترش انقعالب جرعانی، 

کارگری قادر به درن این مسئله اپوزیسیون . جستمیبلکه در درون مرزهای ملی 

اقتصاد روسیه مرم نشد که مشکل اصلی پیش روی طبقه کارگر روسیه نه بازسازی 

اپوزیسعیون . بعا ایعن وجعود پالتفعر  باشعدمعیبلکه  د  گسعترش انقعالب جرعانی 

 کارگری بیانگر واکنش طبقه کارگر صنیتی به شرایط طبقه کارگر روسیه بود.

بیعانگر محعدودیت هعای داد معیکارگری ارائه اپوزیسیون را  مل هایی که 

اپوزیسععیون ای نهععری نهععری و اغتشاشععات فکععری ایععن گععرایش بععود. محععدودیتر
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کععارگری بععه لحععاظ نفععوذ سندیکالیسععم و از همععه مرمتععر نگععرش ناسیونالیسععتی بععه 

کعارگری نعه تنرعا از صعحنه اپوزیسیون میضالت طبقه کارگر بود که با ث مذف 

موادث گردید بلکه نتوانست افق جدیدی را برای نسل های بید طبقه کارگر ارائعه 

ل کوتعاهی از تعاریخ معدب بلشعویک نقعش کارگری تنرا در فصاپوزیسیون دهد. 

کارگری را بینوان ارگانرای مدافع های اتحادیهکارگری اپوزیسیون بازی کرد. این 

که وظیفه آنرا ایجاد کمونیسم بود و در ایعن  کردمیمنافع طبقاتی پرولتاریا ارزیابی 

 :نویسدمیرابطه چنین 

 

خالقععان اقتصععاد  مععدیران وبینععوان هععا اتحادیععه بععهکععارگری اپوزیسععیون "

 60"می نگرد.کمونیستی 

 

کارگری بخاطر محدودیت های نهری خود قادر به درن تکامل اپوزیسیون 

ی به مفرو  این است کعه در  صعر دارسرمایهی نبود. درن رشد مرامل دارسرمایه

کارگری دیگر نه بینعوان ارگعان کعارگری بلکعه های اتحادیهی دارسرمایهانحطاط 

های کارخانعه . ظرور کمیتهاندشد در طبقه ماکم و دولت ادغا  ارگانی هستند که 

                                                           

 سیون کارگرییپالتفر  اپوز 60 
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بعه هعا اتحادیهو شوراهای کارگری در جریان انقالب اکتبر نشان دهند  آن بود که 

ی فراتععر رفتععه اطبقععه کععارگر از شعکل سععازماندهی اتحادیعه گذشعته تیلععق دارنعد و

رت کعارگری را کارخانه و شوراهای کعارگری ارگانرعای قعدهای کمیتهبطوریکه 

بینعوان سعتون فقعرات  1921کعارگری در سعال هعای اتحادیهتشکیل دادند. میرفی 

کارگری، از سوی دیگر گویعای یعک مقیقعت تلعخ نیعد اپوزیسیون انقالب توسط 

کارخانه و شوراهای کارگری به ماشیه راند  شعد  و  فاقعد قعدرتی های کمیتهبود، 

هععای اتحادیععهدرت تصععمیم گیععری بععه داشععتند. انتقععال قع 1917بودنعد کععه در سععال 

مجددا قدرت را در دستان پرولتاریعا قعرار دهعد.  توانستمیکارگری به هیچ وجه ن

یافت، این انتقال، به ممابعه جعا بعه کارگری انتقال می های اتحادیهزیرا اگرقدرت به 

جایی قدرت از یک شاخه دولت به شاخه دیگر آن بود، نه آنکه قعدرت در دسعت 

 ا قرار گیرد. پرولتاری

 :نویسدمیکارگری چنین اپوزیسیون 

 

چه کسانی در امر بازسازی اقتصادی باید نیروهای خالق را رشعد بدهنعد؟ "

ی ارگان خال  طبقاتی باشد که به طور مستقیم ]این خالقیت  باید به  رد 

هعای صعنیتی بایعد و اساسی در رابطه بعا صعنیت قعرار دارد )یینعی: اتحادیعه
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سازی را به  رعد  بگیرنعد( ، یعا اینکعه بایعد بعه دسعتگا  دولتعی مسئولیت باز

شوروی سپرد  شود که از فیالیت صنیتی به دور است و ترکیب گونعاگونی 

دارد؟ ایععن مسععئله موجععب بععروز شععکاف در درون مععدب شععد  اسععت. 

  در صورتی که رهبعران کندمیاز شیو  نخست دفاع  «کارگریاپوزیسیون »

تر دارند، نسبت بعه  که در مورد مسائل کم اهمیت مدب،  لیرغم اختالفاتی

  61"؟کنندمیاین مسئله در توافق کامل قرار دارند و از شیو  دو  دفاع 

 

در معععورد نقعععش  1921در دهمعععین کنگعععرۀ معععدب بلشعععویک در معععارس 

کارگری در دیکتاتوری پرولتاریا بحمعی انجعا  گرفعت کعه در آن سعه های اتحادیه

 دیدگا  مطرح شد.

هعا اتحادیعهاومیتقد بعود کعه  شدمیاول توسط تروتسکی نمایندگی  دیدگا 

باید در دولت کارگری ادغا  شوند تا از این طریق بارآوری کعار را ارتقعاء دهنعد. 

هعای تجارب بکارگرفته شد  در ارتعش سعر  را در محعل کردمیتروتسکی سیی 

 کار ا مال کند.

                                                           

 سیون کارگرییاپوزپالتفر   61 
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بایعد هعا اتحادیهتقد بود که و او می شدمیدیدگا  دو  توسط لنین نمایندگی 

 استقالل خود را مفظ کرد  و به  نوان ارگان دفا ی طبقه کارگر  مل نمایند.

. آنرا میتقد بودند شدمیکارگری نمایندگی اپوزیسیون دیدگا  سو  توسط 

 صنیتی مستقل از دولت شوروی باید مدیریت تولید را به  رد  بگیرند.های اتحادیه

ز ا تراضات و ا تصابات کارگری مسکو و پتروگعراد موجی ا 1921در سال 

کعارگری نعه تنرعا نتوانسعت بعه گسعترش ا تراضعات و هعای اتحادیعهرا فرا گرفت. 

ا تصابات کارگری کمک کند بلکه  مال بعه  نعوان سعدی در سعر را  تکامعل آن 

قرار گرفعت. هنگامیکعه ا تراضعات کعارگری بصعورت خودانگیختعه شعروع شعد، 

منوط به آن بود که کارگران ا تصعابی نماینعدگان خعود را بعه گسترش ا تراضات 

دیگر صنایع ا دا  کنند تعا بعدین طریعق ا تراضعات را گسعترش داد  و همبسعتگی 

طبقاتی براداران و خواهران خود را کسب کنند تا بعا قعدرت متحعدتری بعه مبعارز  

ی را کعارگرهعای اتحادیعهادامه دهند. رونعد معوادث آن سعالرا واقییعت  ملکعرد 

. مال این پرسش پیش دهدمیکعارگعری بوضوح نشان اپوزیسیون  لیرغم خواست 

  های کارگری توانایی نداشتند رهبری ا تراضعاتکه درشرایطی که اتحادیهآید می
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توانسعتند معدیریت تولیعد را در بگیرند، چگونه می و ا تصابات کارگری را بر رد 

 دست گیرند؟

تروتسععکی خواسععتار نهععارت مسععتقیم  بععرخالف توصععی  تروتسکیسععترا،

. تروتسکی کردمیکارگران بر صنیت نبود و بسیار قاطع از مدیریت تک نفر  دفاع 

کارخانعه و یعا شعوراهای کعارگری هعای کمیتهخواهان مدیریت کارخانه ها توسط 

کعارگری کعه تمایعل داشعت معدیریت بعر  رعد  اپوزیسعیون هعای نبود. او با طعرح

« سندیکالیستی -آنارکو»باشد مخالفت کرد  و این طرمرا را کارگری های اتحادیه

در دولعت دیکتعاتوری مدبعی او هعا اتحادیعه. تروتسکی میخواست کردمیارزیابی 

-باشد. تروتسکی رهبران اتحادیعهها اتحادیهادغا  شوند و اشخا  مطیع او رهبران 

نبودند برکنار کرد  و هایی را که  بینوان ممال اتحادیه ممل و نقل که مطیع اوامر او 

هعا اتحادیهاشخا  مورد ا تماد خود را بر سر کار گذاشت. به  بارت برتر رهبران 

کارگری در رابطه با دفاع رهبران مدبی از آن اپوزیسیون انتصابی بودند نه انتخابی. 

 :نویسدمیجمله تروتسکی از مدیریت فردی چنین 

مععدیریت جمیعی بودنععد،  کععارگری معدافعهعای اتحادیععهکلیعه نماینعدگان "

اداری  -ما که  ادتا همه چیعد را از زاویعه رسعمی درمالی که رهبران مدبی
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ورزیدنعد. آنرعا بعرای جلعب  ، با معدیریت جمیعی مخعال کنندمیارزیابی 

ر  نید ااها به لحاظ سیاسی به تیگهای اجتما ا ناهمگون که رضایت گرو 

هعایی بعا پایگعا  و گعرو  -سند، به تیدهوشی و مرارت خاصعی نیازدارنعدیرم

 د  مالکین، دهقانان و بورژواهارمراتب گوناگون] طبقاتی  مانند پرولترها، خ

  62")در قالب متخص  و متخ  نماها(.

 

هعای کعارگری ریشعه رشعد بوروکراسعی در معدب و نیعد ریشعهاپوزیسیون 

. کعردمعیفرصت طلبی رشد یافته در مدب را هجو  ا ضای غیر پرولتری ارزیعابی 

کارگری باور داشت اگر ا ضای غیر پرولتر تصفیه شعد  و بعه جعای آن اپوزیسیون 

. گرفعتمعی، انحطعاط معدب انجعا  نپیوسعتندمعیا ضای پرولتر به صفوف معدب 

کارگری  اجد از درن این بود که چنین نگرشی نه درن طبقاتی بلکه اپوزیسیون 

طر سعابقه ا ضعاء آن درکی جامیه شناسانه است. زمینه شروع انحطاط مدب نه بخعا

بلکه بخاطر برگشت موج انقالب جرانی و به تبعع آن تیریع  ماکمیعت دولعت بعا 

 ماکمیت مدب بود.

                                                           

  سیون کارگرییاپوزپالتفر   62 

 



140 
 

از گرایانعه جانشعینکارگری همچون سایر رهبران مدبی، درکی اپوزیسیون 

کارگری دیکتعاتوری اپوزیسیون دیکتاتوری پرولتاریا داشت یا به  بارت برتر برای 

 :نویسدمیاپوزیسیون کتاتوری مدبی بود. پرولتاریا همان دی

 

 معا طبقعاتی سیاست رهبری مرکد باالترین بایستی]مدب   مرکدی کمیته"

 روح که شوراها سیاست پراتیک بر کنترل و طبقاتیۀ اندیش با نرادی باشد 

 63".بخشد می مادیت را ما ی برنامه

 

خبعر  بعود کعه وقتعی در جریعان کنگعر  دهعمگرایانعه جانشعینبخاطر درن 

کارگری بودند که در خط مقعد  اپوزیسیون شورش کرونشتات رسید، این رهبران 

کعارگری در سعرکوب شعورش اپوزیسعیون ممله قعرار گرفتنعد و بعاوجود کمعک 

انحععراف »کععارگری تحععت  نععوان اپوزیسععیون کرونشععتات، مععانع ازمحکومیععت 

 نگردید.« آنارشیستی خرد  بورژوایی

                                                           

 سیون کارگرییپالتفر  اپوز 63 
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 دولعت چع  هایکمونیسعت ی هماننعدکعارگراپوزیسعیون  برایدر اوایل 

بعه  کعه بعود ناهمگونی  نراد بلکه نبود، پرولتاریایی خال  مکومت یک شورائی

 وادار گردید  بود.  جامیه، در مختل  اقشار و طبقات بین برقراری تیادل

 

 دوسعت بورژواهعا. نعدارد بعاوری های جمیی ارگان به توانایی بورژوازی"

 پعیِ در و وادارند اطا ت شالق به ضرب با گله همانند را مرد  که دارند

 طبقعه ایعن گویعان سعخن و کارگر . طبقۀبکشانند خود ناپذیر سیری امیال

 از توانعدمعیتنرعا  کمونیسعتی نعوین های چالش که باورند براین بر کس

 در کعه کسعانی تنرعا برسعد... نتیجه به طبقه خودِ جمیی های تالش طریق

 و جدیعد کشعفیات بعهتواننعد معی نعد،دار قعرار صعنیت بعا رابطعه مسعتقیم

 64".دست بیابند برانگیدانند 

 

روسعیه میتعوان در کمونیسعم را کارگری مبنی بر اینکه اپوزیسیون اظرارات 

بیعانگر  تحقق بخشید به شرطی که مشکالت مدیریت اقتصادی به درستی مل شعود

سعبب  وجعود چنعین اغتشاشعاتی .بعوداپوزیسعیون بعر  ایدئولوژی سندیکالیستینفوذ 

                                                           

 سیون کارگرییاپوز  پالتفر 64 
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کارگری، کولنتای، به استالینیسم تمکین کنعد و بعه اپوزیسیون گردید که تئوریسن 

تبدیل شعود و بعدین طریعق « سوسیالیسم در یک کشور»یکی از مدافیان سر سخت 

 گذار وفادار ضد انقالب پایان یافت.سرنوشت او به بینوان خدمت

معورد 1921کعارگری در کنگعر  دهعم معدب در معارس اپوزیسیون پروند  

کارگری بود و منجعر بعه اپوزیسیون بررسی قرار گرفت. مبامث  مال مول پروند  

ممنو یت جناح بنعدی )فراکسیونیسعم( در کنگعر  دهعم معدب بلشعویک گردیعد. 

تروتسکی در تصعویب ممنو یعت فراکسیونیسعم نقعش بدرگعی ایفعا نمعود و ضعربه 

ری از نو ی فتیشیسعم کارگاپوزیسیون کارگری وارد کرد. اپوزیسیون اساسی را به 

مدبی رنج میبرد، بعه ایعن مینعا کعه معدب همچعون یعک بعت، خدشعه ناپعذیر بعود 

بطوریکه از به چالش کشیدن آن ابا داشت. از این رو قادر به مخالفت غیر قانونی بعا 

 این رژیم مدبی نبودند. 

اپوزیسعیون بدستور کمیته مرکدی بلشعویکرا، تروتسعکی دادخواسعتی  لیعه 

رابر مدب بلشویک و انترناسیونال کمونیستی صادر کرد. از آنجائیکه کارگری در ب

کارگری  ممنوع گردید  و تردید به اخراج شد  بودند، از مدب اپوزیسیون فیالیت 

به چرارمین کنگر  انترناسیونال کمونیستی شکایت کردنعد.  1922بلشویک در سال 
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ن رژیعم و  عد  کارگری شعکایت خعود را محعدود بعه بروکراسعی شعداپوزیسیون 

آزادی بیان گروهرای کمونیست مخال  محدود کردند. تروتسعکی کعه در هیئعت 

کارگری را اپوزیسیون ، شکایت شودمیاجرایی انترناسیونال مد ی آنان بود، موفق 

هعای فیالیعترد کند. سرانجا  معدب بلشعویک کمیسعیون ویعژ  ای بعرای بررسعی 

اپوزیسعیون ایعن نتیجعه رسعید کعه  کارگری تشکیل داد و کمیسعیون بعهاپوزیسیون 

سرکوبی که  تروتسکی در آن  کارگری یک جناح غیر قانونی است و در پی آن با

پایعان 1922کارگری در سال اپوزیسیون های فیالیتکرد  مال به نقش مرمی ایفاء 

 داد  شد.
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 تراژدی کرونشتاتو تروتسکی 

 

وب آن یک تعراژدی بعه در تاریخ انقالب روسیه شورش کرونشتات و سرک

رود. بلشویکرا تجربه چندین ساله جنگ داخلی بر  لیه ارتعش سعفید کعه شمار می

توسط ضد انقالب داخلی و بورژوازی جرانی برای سعرکوب انقعالب اکتبعر بعر پعا 

شد  بود، را داشتند. اما شورش کرونشتات متفاوت بود، زیعرا ایعن شعورش توسعط 

کرونشتاتی کعه در سعال کتبر بودند، انجا  گرفت. کسانی که زمانی پیشتاز انقالب ا

داشعته و در خط مقعد  انقعالب اکتبعر قعرار  ی کهملوانان ،سنگر بلشویسم بود 1917

خطعاب کعرد  بعود، معاال « فخر و شعکو  انقعالب روسعیه»تروتسکی کرونشتات را 

 شورش کرد  بود 

و  استالینیسععترا و تروتسکیسععترا شععورش کرونشععتات را دسیسععه ضععد انقععالب

دانند که ماال خرد  بورژوا توطئه گارد سفید یا در برترین مالت توطئه ملوانانی می

شد  و با  د  تحمل شعرایط اسع  بعار بعرای پایعان جنعگ داخلعی  لیعه پرولتاریعا 

شورش کرد  بودند. آنارشیسعت هعا، شعورش کرونشعتات را سعومین انقعالب  لیعه 

قیقی شورشیان کرونشتات قلمداد دیکتاتوری بلشویکرا توصی  و خود را وارنان م

 کردند. 
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برای انترناسیونالیسترا، هیچ کدا  از توصعیفات بعاال، بیعان دیعالکتیکی رونعد 

موادث اجتما ی نیست و نمیتوان به سادگی از این تراژدی صرف نهر کعرد. بعرای 

  65انترناسیونالیسترا تمامی این روایت ها، ارائه نسخه جیلی از مارکسیسم است.

نقطه  طفی در تاریخ انقالب جرانی و روشعن گردیعدن مقیقعت  1921سال 

شکسعت معوج انقعالب جرعانی کعه بعا شکسعت تلخ آغاز شکست پروسۀ آن بعود. 

سیستماتیک پیشروان طبقه کارگر آلمان شروع شد، موجب  ا  قتلانقالب آلمان و 

راینعد ایدوله شدن انقالب اکتبر موجب افعدایش ف گردید.ایدوله شدن انقالب اکتبر 

فساد تدریجی در زمینه انترناسیونالیسم پرولتری و قدرت پرولتری )قدرت شورایی( 

و  گردیعد  در روسیه شد. مدب بلشویک روز به روز بیشتر در دستگا  دولتی ادغا 

داد.  کارخانه، ارتش سر  و ... نشعان معیهای کمیتهخود را در شوراها،  مل نتایج 

در وقایع کنگر  دهم مدب بلشعویک بعا اتخعاذ  الئم شکست انقالب جرانی خود 

سیاسعت جدیععد اقتصعادی)ن (، ممنو یععت مععق فراکسعیون و... و در کنگععر  سععو  

 از طریق اتخاذ سیاست جبره وامد نشان داد. 1921کمینترن در سال 

                                                           

لیل برتر از زمینه های شکل گیری شورش کرونشتات و دالیعل سعرکوب آن مطالیعه برای تجدیه و تح 65 

 .میشود توصیه «جرانی انقالب شکست پروسۀ آغاز –تراژدی کرونشتات »نوشته 
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ا تصععابات و ا تراضععات کععارگری خودجععوش در  1921در اواسععط فوریععه 

بنعدی معواد خواسعتار برتعر شعدن جیعر مسکو به وقوع پیوست که در آن کارگران 

غعذایی و پایععان دادن بععه روشععرای کاراجبعاری و... کععه مربععوط بععه دوران سیاسععت 

غیعر "کمونیسم جنگی بود، شدند. بدنبال این ا تراضعات تیعداد زیعادی ا تصعابات 

در کارخانجات و صنایع پتروگراد شکل گرفت. زیرا در روز به هر نفر تنرا  "قانونی

. ا تصابیون خواستار افدایش کردمین تیلق میگرفت و سرما بشدت بیداد نیم کیلو نا

جیر  غذایی، لباس، آزادی زندانیان طبقه کارگر و ... بودند. مقامات مکومتی و در 

راس آنرا زینوی  با محکو  کردن ا تصابات کارگری آنرا را ناشعی از تحرکعات 

 ضد انقالب قلمداد کردند.

ی، تیداد قیا  های دهقانی به بعیش از صعد رسعید  جدا از ا تصابات کارگر 

. الز  بعه ذکعر اسعت کردمیقیا  های دهقعانان را با خشونت سرکوب  66چکا بود و

را نداشتند و تیداد بیشتری با پیشعینه  1917همان ترکیب سال  1921ملوانان در سال 

 جذب کرونشعتات شعد  بودنعد. در چنعین شعرایطی بعود کعه  1921دهقانی در سال 

بلشویکرا به اشتبا  شورش کرونشتات را با تردید دهقانان یکسان ارزیابی کردنعد و 

ای بعرای سعرکوب خعونین قیعا  کرونشعات را مریعا کعرد. این ارزیابی اشتبا  زمینعه
                                                           

 پلیس سیاسی و مخفی روسیه در آن مقطع 66 
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شورش کرونشتات در تداو  ا تراضات و ا تصابات کارگری پتروگراد انجعا  شعد 

از کعارگران پتروگعراد شعرایط  و  که سرکوب گردید. در اواخر فوریه نمایندگانی

اوضاع را به ملوانان کرونشتات گدارش دادند که خود موجعب گشعت در قطینامعه 

ملوانان کرونشتات انیکاس وتصویب گردد. این قطینامه خواستار انتخابعات جدیعد 

شوراها، جیر  بندی غذایی  ادالنه تر، آزادی زنعدانیان سوسیالیسعت و آنارشیسعت 

رژوا(، آزادی بیان و مطبو ات به کارگران، دهقانان، آنارشیست ها و )نه زندانیان بو

امداب چ  )نعه مطبو عات بعورژوایی(، آزادی محعدود تولیعدات صعنیت دسعتی، 

 آزادی محدود دهقانان برای تولید آزاد و... بود.

زمانی ملوانان کرونشتاتی برای سرکوب کودتای ژنرال کورنیلوف که ا ال  

شور را از وجود انقالب پان کند، هیئتعی نعدد تروتسعکی در کرد  بود میخواهد ک

زندان کرستی گسیل کرد  و به توصیه های تروتسکی گوش سپرد  و اندرزهای او 

را همچون فرامین انقالب به اجراء گذاشته بودند. ملوانانی که در روزهای قررمعانی 

فتعه و چعه هعای خعود گرتروتسکی را همچون فرماند  انقالب بعر روی شعانه 1917

هایشععان بععه گععردن نگرفتععه بودنععد  در مععالی کععه اینععک خطرهعایی کععه در دالوری

 تروتسکی قصد داشت خون آنرا را بریدد 
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در جریعان  1917برخالف پختگی که بلشعویکرا قعبال و بخصعو  در سعال 

واکعنش بعی امتیعاطی و بعی تجربگعی  نو یبا ، 67موادث جوالی نشان داد  بودند

واکععنش فععوری بلشععویکرا محکععو  کععردن قیععا  ایععن دنععد. از خععود نشععان دافععوری 

رادیو مسکو پیعا   1921کرونشتات تحت  نوان توطئه ارتش سفید بود. سو  مارس 

را پخش کرد که ماوی شعاییات و «  لیه توطئه ارتش سفید مبارز  کنیم »رادیویی 

 افتراهایی بود که خشم کرونشتاتی ها را برانگیخت.

                                                           

س بورژوازی در ما  جوالی سیی کرد یک قیا  زودرسی را در پتروگراد  تدارن ببیند تا سعپ 67 

معا )پارلمعان روسعیه قبعل از به قتل  ا  پرولتاریا و بلشویکرا بپردازد. در پاسعخ بعه پروکاسعیون دو

تمعا  قعدرت بدسعت "، پرولتاریای پتروگراد که خود را مسلح کرد  بعود بعا شعیار انقالب اکتبر(

نعد بیرون آمد. بلشویکرا قبال به طبقه کعارگر از  واقعب اقعدا  زودرس هشعدار داد  بود "شوراها

کارگر مواجه شعدند سعیی کردنعد در راس آن  500000وقتی که بلشویکرا با تهاهرات مسلحانه 

قرار بگیرند و بگویند که یک اقدا  صعلح آمیعد اسعت تعا بعه تلعۀ بعورژوازی نیفتنعد. همعان شعب 

پرولتاریا متوجه اقدا  زودرس خود شد فردای آن روز به خواست بلشویکرا طبقه کعارگر بیعرون 

و  1919در سعالرای رژوازی این کار را در آلمان یینعی قیعا  زودرس را بعرای پرولتاریعا نیامد. بو

تحمیل کرد کعه بعدنبال خعود سعرکوب خعونین پرولتاریعا و کمونیسعترا را در پعی داشعت.  1923

 کعه نبودنعد متوجعه آنرعابدرگترین ضربه را به انقالب جرعانی زد،  1919بخصو  قیا  زودرس 

 .نیست کارگر طبقه پیروزی برای کافی شرط ذهنی اراد 
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اندهی سرکوب شورش کرونشتات را بعه  رعد  ظاهرا تروتسکی شخصا فرم

 68نداشعت امعا نقعش بدرگعی در سعرکوبی شعورش کرونشعتات ایفعاء کعرد  اسعت.

مععارس بععه پتروگععراد آمععد و هععیچ رغبتععی بععه مععذاکر  بععا ملوانععان  5تروتسععکی در 

شورشعیان  هعایخواسعتهکرونشتاتی از خود نشان نداد. تروتسکی هیچ پیشنرادی به 

مذاکر  بین دولت و ملوانان را از بین برد. او تنرا با زبان اسلحه ارائه نکرد  و امکان 

سخن میگفت و بدنبال سرکوب بود. تروتسکی از شورشیان خواسعت بعدون قیعد و 

 شرط تسلیم شوند، وگرنه به زور اسلحه سرکوب خواهند شد و چنین گفت:

 

به لط  جمروری شوروی امیعدوار توانند میفقط کسانی که چنین کنند "

اشند. من، همدمان با این هشدار، دستورهایی صادر می کنم کعه همعه چیعد ب

بعرای سععرکوبی شععورش بععه زور اسععلحه آمععاد  باشععد. ایععن آخععرین هشععدار 

 69".است

                                                           
تروتسکی بیدها در تبیید مسئولیت کامل سیاسی تصمیم دفتر سیاسی یینی تصمیم سرکوب کرونشعتات  68

را به  رد  گرفت و مجددا بر درستی آن تصمیم تاکید کرد، منتری تکعذیب کعرد کعه شخصعا فرمانعدهی 

  ملیات سرکوب شورش کرونشتات را به  رد  داشته است.

 547 صفحه –امبر مسلح پی 69 
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ا ضای ارتش سر  تحت هعیچ شعرایطی در جریعان  دستور صادر شد  بود،

نیعد بعه تسخیر کرونشتات نباید با شورشیان وارد مکالمه یا مباممه شوند، دسعتگیر ک

پشت جبره بفرستید. برای از بین بردن آنار قیا ، شروع به پاکسازی گسترد  کردنعد 

ارتعش  1921معارس  18سر انجا  در  و کرونشتات تحت کنترل نهامی قرار گرفت.

. پس از سرکوب نمودسر  با قتل  امی اغراق آمید شورش کرونشتات را سرکوب 

 کی سان پیروزی دید و چنین گفت:تروتس 1921خونین کرونشتات در سو  آوریل 

 

ما تا آنجا که امکان داشت صبر کردیم تا رفقای ملوان بعی بصعیرت معا بعه "

چشم خود ببینند که شورش به کجا می انجامد. اما چون یخرا شروع به آب 

 70"شدن کردند، ناگدیر شدیم.... ممله کنیم.

 

دنعد بیعانگر آن توسط تروتسکی به ملوانانی که مغلوب شعد  بو« رفقا» نوان 

بعی پایه و بی توطئه گارد سفید بود ، مبنی بر اینکه شورش کرونشتات بود که اترا  

بود  است. بیدا خود رهبران بلشویکرا توطئه گارد سعفید را کنعار گذاشعته و اساس 

                                                           

 549صفحه  –پیامبر مسلح  70 
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ماهیت شورش را خرد  بورژوایی ارزیابی کردند که به اد ای آنرعا زمینعه را بعرای 

 .کردیمنفوذ ضد انقالب باز 

به تراژدی کرونشتات نباید بینوان یک پدید  مجدا نگا  کرد، این مساله تنرا 

، پیروزی از آن ضد شدمیدر متن انقالب جرانی قابل درن است. هر طرف برند  

همچنان وجود داشت و  1921انقالب بود. اگر چه دورنمای انقالب جرانی در سال 

ون آن زمان بود، اما بلشویکرا با مملعه بعه این یک فاکتور میاتی در دیدگا  انقالبی

شورشیان در واقع بعه دفعاع کننعدگان واقیعی انقعالب و دارنعدگان قعدرت مسعتقیم 

 پرولتری، به خواهران و برادران طبقاتی خود ممله کردند.
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  تروتسکی و جبهه متحد

 

ه ی بعدارسعرمایههای امپریالیستی بعا ورود  صر انقالبات کمونیستی و جنگ

ی طبقه کعارگر یگانعه دارسرمایه صر انحطاط خود آغاز گردید. در  صر انحطاط 

طبقه انقالبی است و تنرا انقالب پیش روی طبقه کارگر انقالب پرولتری اسعت. در 

این میان هیچ وظیفه مشترکی بین طبقه انقالبی و جنامرعایی از بعورژوازی نمیتوانعد 

ی که بورژوازی یک طبقعه دارسرمایهشد وجود داشته باشد. برخالف دور  رو به ر

انقالبی بود و میتوانست نقش انقالبعی در معوادث اجتمعا ی ایفعاء کنعد، در  صعر 

ی تمامی جنامرای بورژوازی ارتجا ی و ضد انقالبی هستند. در دارسرمایهانحطاط 

ی دمکراسی بورژوایی به یکی از مرلک ترین سم کشعند  دارسرمایه صر انحطاط 

ی تبعدیل شعد  دارسعرمایهتاریا و نقابی فریبند  برای پنران ساختن تومش  لیه پرول

 است. دمکراسی بورژوایی روی دیگر سکۀ دیکتاتوری بورژوایی است.

جبرعه »تاکتیعک  1921در سعومین کنگعرۀ انترناسعیونال کمونیسعتی در سعال 

مطرح شد کعه تروتسعکی یکعی از طرامعان اصعلی آن بعود امعا بعا مقاومعت « متحد

چ  بخصو  از کشورهای ایتالیا، آلمان و هلند روبعرو شعد. ابتعدا  هاییستکمون

در مقابععل « تنععدروها»ببینععیم واکععنش کمونیسععت چعع  و بععه ادبیععات تروتسکیسععترا 
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چگونعه بعود  اسعت. تروتسکیسعترا رونعد معوادث را چنعین « جبره متحد»تاکتیک 

 :کنندمیتوصی  

 

مت پرداختند. اینعان در معدب ، تندروها به مقاو1921در کنگر ، در ژوئیه "

آلمان، ایتالیا و هلند نفوذ داشتند و قدرت خعود را از جریعان  عاطفی نیرومنعدی در 

ستاندند. امداب کمونیست در مبارز  نومیدانه با رهبران امعداب میالملل بینتمامی 

کرن سوسیالیست پا بعه  رصعۀ هسعتی نرعاد  بودنعد، آنعان ایعن رهبعران را از بابعت 

، سرکوبی بیدی انقعالب در اروپعا، 1918تا  1914« سالخی امپریالیستی» ممایت از

قتل روزا لوکدامبورن و کارل لیبکنخت، و موضیی دو پرلو در برابر مداخلۀ اروپا 

آور نیست که بسیاری از کمونیسترا گعیج . پس شگفتکردندمیدر روسیه، مالمت 

وتسکی، هر چند به طعور گعذرا، شنیدند که لنین و ترشدند و بر آشفتند از اینکه می

امپریالیسعترای »بعا خواهنعد معینعد و از آنعان ورزیدمعیبه پذیرفتن شکست اصرار  

منفور به همکاری بپردازند. این امر برای تندروها در « خائنان اجتما ی»و « اجتما ی

مکم تسلیم یا متی خیانت بود. در کنگر ، لنین و تروتسکی بایست، همان گونه که 

ت اجرایی گذشت، از تمامی نفوذ و بالغت خود اسعتفاد  کننعد تعا مخالفعان در هیا
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را، اگر از تنعدروها ممایعت الملل بینمتی تردید کردند که  –گوی سبقت نربایند 

 71"کند، به انشیاب خواهند کشاند.

 

هعای انقالبعی ، تاکتیکی است که بر طبعق آن سعازمان«جبره متحد»تاکتیک 

امعداب »از بعورژوازی تحعت  نعوان امعداب بعه اصعطالح هعایی میتوانند بعا جنعاح

همکاری کرد  و وارد اتحعاد شعوند و در جریعان ایعن همکعاری ماهیعت « کارگری

یععا تاکتیکرععای شععبیه آن « جبرععه متحععد»بععورژوایی آنرععا را افشععاء کننععد. تاکتیععک 

مخربترین سالمی بعرای انحعراف مبعارز  طبقعاتی اسعت. اسعتقالل پرولتاریعا شعرط 

 ای تکامل مبارز  طبقاتی است.اساسی بر

بعه تجربیعات « جبره متحد»تروتسکی اظرار میداشت که ریشه های تاکتیک 

مععاال  72بععر میگععردد. 1917مععدب بلشععویک در جریععان انقععالب روسععیه در سععال 

را بعه دیگعر  "تجربعه"ایعن  خواسعتندمعیتروتسکی به همرا  دیگر رهبران کمینترن 

نعویس تروتسعکی، ریشعه هعای تاکتیعک  امهامداب کمونیست منتقل کنند. زندگین

 :کندمیرا چنین توصی  « جبره متحد»

                                                           

 641 و 640 صفحات –پیامبر بی سالح  71 

 72 ger-1932https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/ 
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اندیشۀ جبرۀ متحد مجسم کنندۀ تمامی تجربۀ تعاکتیکی بلشعویکرایی بعود " 

 –که براستی در درون نو ی جبرۀ متحد با منشویکرا و انقالبیعون اجتمعا ی 

مبارز  کعرد   –نخست با نها  تداری، سپس با کادترا و آنگا  با کورنیلوف 

 73"بودند، تا سر انجا  یاران خود را نید مغلوب ساختند.

 

جبرعه »خوشبختانه در همان مقطع پاسخ تروتسکی و دیگر مدافیان تاکتیعک 

توسط کمونیست چ  روسیه داد  شد  اسعت. کمونیسعت چع  روسعیه بعی « متحد

یکرا نعه بلشعو کندمیو تاکید  کندمیاساس بودن استدالل تروتسکی را خاطر نشان 

در جبره متحعد بعا منشعویکرا و اس.ارهعا بلکعه از طریعق جنعگ بعی رممانعه  لیعه 

چ  در مانیفست خودشان چنعین  هایکمونیستمنشویکرا و اس.ارها پیروز شدند. 

 :نویسندمی

 

تبلیغ برای جبرۀ متحد بعا خعائنین رنگارنعگ سوسیالیسعت ایعن بعاور را بعه "

بعا بعورژوازی و بعرای سوسیالیسعم  که آنرا هم به طور قطییآورد میوجود 

بگویعد کعه پرولتاریعای  توانعدمعیمی جنگند و نه بر  کس آن...آیا کسعی 

                                                           
 641صفحه  –پیامبر بی سالح  73 
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روسیه پیروز شد چرا که با منشویکرا و اس ارها متحد بعود؟ ایعن بعی مینعی 

است. پرولتاریعای روسعیه، بعورژوازی و فئعودال هعا را از طریعق جنعگ بعی 

 کست داد.رممانه اش  لیه منشویکرا و اس ارها ش

رفیق تروتسکی در یکی از سخنرانی هایش در رابطه بعا ضعرورت تاکتیعک 

جبرۀ متحد گفت که ما پیروز شد  ایم، امعا بایعد تحلیعل کنعیم کعه چگونعه 

که ما در جبرۀ متحعد بعا منشعویکرا و کند میمغلوب می شویم. او استدالل 

ا در یعک شعورا اس. ارها رژ  رفتیم زیرا ما خودمان، با منشویکرا و اس. اره

نشستیم. اگر تاکتیک جبرۀ متحد شامل نشستن در همان نراد باشد، بنعابراین 

رئیس کار اجباری و محکومین نید در یک جبرعۀ متحعد هسعتند: هعر دو در 

 74"زندان.

 

را تصعویب « جبرعه متحعد»تاکتیک  1922سال کمینترن در چرارمین کنگر  

 بایسعتمعیکرد.  به موجب آن  نمود و تروتسکی در تصویب آن نقش مرمی ایفاء

خائنعان »، با قاتالن لوکدامبورگ و لیبکنخت، بعا «سالخان امپریالیستی»کمونیسترا با 

. مبارز  مشترکی را پیش ببرند« امداب کارگری»و با امداب به اصطالح « اجتما ی

                                                           

 46 و 44 صفحات –مانیفست گرو  کارگران مدب کمونیست روسیه  74 
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و واکعنش « جبرعه متحعد»هعا نقعش تروتسعکی در تصعویب تاکتیعک تروتسکیسعت

 :دهندمیوضیح مخالفان را چنین ت

در کنگر  بید، کنگر  چرار ، لنین، که دیگر بیمار بود، فقط باختصار و بعا "

زممت بسیار سخنرانی کرد  و تروتسکی به  نوان مفسر اصلی اسعتراتژی و 

ظاهر شد. وی بار دیگعر از جبرعه متحعد جانبعداری کعرد. الملل بینتاکتیک 

ید کرد که در شرایطی گامی دیگر هم جلو رفت و به امداب کمونیست تأک

میین، از مکومترای سوسیال دموکرات ممایت کننعد و متعی در اوضعا ی 

خععا ، در موقییترععای پععیش از انقالبععی، هععر گععا  چنععین ائتالفرععایی را  

دیکتاتوری پرولتاریا را هموار سازند، در آنرعا شعرکت جوینعد. مخالفعان از 

 75"خشم بر خود میلرزیدند.

 

نرعا بعه پیشعروی جنعبش کعارگری و کمونیسعتی نعه ت« جبره متحد»تاکتیک 

انقالبیعون و پرولتاریعا در آلمعان، اسعپانیا، چعین و...  ا  قتلکمک نکرد بلکه با ث 

شد.  تاکتیک جبره متحعد شکسعت مکومعت ساکسعونی و تورینگیعا را بعه ارمغعان 

 آورد و کشتار در چین را در پی داشت.
                                                           

 643 صفحه –پیامبر بی سالح  75 
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 تروتسکی و آخرین مقاومت های مخالفان

 

همه گرایشات اصلی مدب بلشویک به منع  1921ین کنگر  در سال در دهم

فراکسیونیسم رای ممبت داد  بودند. در نتیجه پس از آن برای ناراضعیان و مخالفعان 

گرو  »دو آلترناتیو بیشتر وجود نداشت. یا باید به فیالیت غیر قانونی رو بیاورند ممل 

گعرو  »یافته پرهید کنند. بعه غیعر از  و یا اینکه از هر گونه فیالیت سازمان« کارگران

کسی به فیالیت غیر قانونی رو نیاورد. نکته مائد اهمیت این است کعه در « کارگران

، بلکه مبامث کردمیتروتسکی زیاد خود را درگیر جدالرا ن 1926و  1925سالرای 

گی و بعه نعو ی خعود را از زنعد دادمعیرا با امتیاط و با دیپلماسی بسیار زیاد انجا  

 سیاسی کنار کشید  بود.

سوسیالیسعم در یعک »اولین کسی که بعه مخالفعت بعا تعد ضعد مارکسیسعتی 

ی دولتععی، تقویععت دارسععرمایهبرخاسععت زینویعع  بععود. زینویعع  از خطععر « کشععور

مخالفان سیی  1926بوروکراسی و تسلط بوروکراسی بر مدب سخن راند. در سال 

ه تنرا به سعوی معدب بلکعه بعه طعرف نهرات خود را ن کردند به شکل سازمان یافته

جامیه مطرح سازند. مخالفان جلسات خود را بصورت مخفیانه در جنگلرا و خعارج 

، چون امکان برگداری  لنعی آن وجعود نداشعت. رهبعران کردندمیاز شرر برگدار 
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های خود را در کارخانه ها شعروع کردنعد کعه مشعرورترین آنرعا مخالفان سخنرانی

ر کارخانه هواپیماسازی مسکو بود. واکنش دستگا  سعرکوب سخنرانی تروتسکی د

استالینیستی به فیالیت مخالفان که بسیار خشن بود، تروتسکی از دفتر سیاسی معدب 

ند بلکعه شدمیاخراج شد. مخالفان نه تنرا از مدب اخراج  1926بلشویک در اکتبر 

الریعن، افکعار  مخالفان سعابق بنعا یکی از . گردیدندمیبه شکل فیدیکی نید مذف 

، این چنین 1926نوامبر -ما  اکتبردر مدب  کنفرانسپنران استالین را در پانددهمین 

 بیان کرد  است: 

 

طور  همان ایسرکوب شود،  یشود و از نهر قانون مذف اپوزیسیون  دیبا ای"

کردنعد، بعا 1918کعار را در مسعکو در  نیعچع  ا ستیالیسوس ونیکه انقالب

 76"شد. واهدمل و فصل خ هاابانیها در خمسلسل

«  چ اپوزیسیون »کامن ،  -زینوی   -پس از به هم خوردن بلون استالین 

تشکیل شد که ا ضای اصلی آن تروتسعکی، زینویع  و کعامن  بودنعد. مبعارزات 

پالتفر  خود را «  چ اپوزیسیون »به اوج خود رسید و  1927درونی مدبی در سال 

                                                           

 فحه، ص1960وجدان انقالب: اپوزیسیون کمونیستی در روسیه شوروی، سیمون و شوستر،  76 

282. 
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گرایش اصلی در کمیتعه مرکعدی،  3که  کردمیل چ  استدالاپوزیسیون ارائه داد. 

چ  پالتفر  خود را ارائه اپوزیسیون ارگانرای رهبری مدب و دولت وجود دارند. 

 :خوانیممیداد که در آن 

در مععال ماضععر سععه گععرایش اصععلی در کمیتععه مرکععدی و بطععور کلععی در "

ارگانرای رهبری مدب و دولت موجودند. گرایش اولی انحعراف واضعح و 

جنعاح معاکم اسعت.  "سنتریسم"کار بطرف راست است... گرایش دو  آش

رهبععران ایععن گععرایش رفقععا اسععتالین، مولوتعع ، اوگالنعع ، کاگععانوویچ، 

میکویان، کیروف هستند...بوخارین در نوسان بین دو طرف، سیاسترای ایعن 

اسعت. ایعن اپوزیسعیون ...گرایش سو  به اصطالح دهدمی "تیمیم"گرو  را 

نینیستی معدب اسعت... در ایعن کشعور دو موضعع اساسعی و گرایش جناح ل

متقابال متضاد وجود دارند. یکی موضع پرولتاریا است که در مال سعاختمان 

سوسیالیسم است، دیگری موضع بورژوازی است که آرزومنعد تغییعر مسعیر 

ی است... امل تییین کننعد  بعرای تییعین دارسرمایهتکاملی جامیه در جاد  

کت کشور ما در مسیر تجدید ساختمان سوسیالیستی، باید ارزیابی جرت مر

رشد نیروهای مولعد  معان و تفعوق  ناصعر سوسیالیسعتی اقتصعاد بعر  ناصعر 
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ی به همرا  بربود همه شرایط هستی طبقه کارگر باشد...  انحصعار دارسرمایه

تجارت خارجی یک مربه ضروری و میعاتی بعرای سعاختمان سوسیالیسعم، 

ی از تکنیععک پیشععرفته ای برخوردارنععد، داررمایهسععزمانیکععه کشععورهای 

. اما اقتصاد سوسیالیستی که اکنون در مال ساخته شدن اسعت، فقعط باشدمی

در صورتیکه بطور مداو  به اقتصاد جرعانی در زمینعه هعای تکنیعک، هدینعه 

از طریعق انحصعار  تواندمیتولید و کیفیت و قیمت تولیداتش نددیک شود، 

 77".تجارتی محافهت گردد

 

نقل و قول طوالنی باال از چند زاویه قابل اهمیت است که به ترتیب به برسی 

 آنرا می پردازیم.

جنعاح »هنعوز استالینیسعم را  1927در سعال « جنعاح چع »جناح به اصعطالح 

و استالینیسعم را  کعردمعیکه بین جناح راست و جناح چ  قرار دارد قلمداد « مرکد

و هنوز جناح بعه  کردمیطوری که با آن مماشات ، به کردمیدشمن اصلی قلمداد ن

 .کردمیاصطالح راست را دشمن اصلی قلمداد 

                                                           

 سیون چ یپالتفر  اپوز از 77 
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جناح به اصطالح چ   امل تییعین کننعد  مسعیر سعاختمان سوسیالیسعتی در 

نماید و صحبت از اقتصاد سوسیالیسعتی شوروی، را رشد نیروهای مولد  ارزیابی می

رت برتر پذیرش تعد ضعد مارکسیسعتی . به  باکندمیکه در مال ساخته شدن است 

در واقع رها کردن انقالب جرانی و بی توجری به ایعن « سوسیالیسم در یک کشور»

 مساله است که ساختن سوسیالیسم امر طبقه کارگر جرانی است.

برای جناح به اصطالح چ  ساختن سوسیالیسم صرفا یک امر اقتصادی بعود 

بعردن سعطح بعارآوری کعار گعر  خعورد  که صرفا با رشد نیروهای مولعد ، و بعاال 

بود.درصورتی که سوسیالیسم محصول مبارز  طبقاتی است و این جناح  مال بعا آن 

بیگانه بود. به  بارت برتر سوسیالیسم محصول اجتما ی شدن ابدار تولید و نرادهای 

جامیه است که به تبع خود زوال دولت را در پی خواهعد داشعت و تنرعا در مقیعاس 

  کان پذیر است.جرانی ام

در تهاهرات ساالنه جشن انقالب اکتبر مخالفان سیی کردند 1927نوامبر در 

بپردازنعد. ضعرورت ومعدت لنینیسعتی و  لیعه  گعریبنر خود بعه دخالعت با پرچم و

مخالفعان بعود. تاکیعد بعر ضعرورت ومعدت معدب  هایخواستهانشیاب، بخشی از 

ب تبدیل شد  و ضد انقالب فقعط بعا لنینیستی زمانیکه مدب لنین دیگر به ضد انقال
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راند بیانگر آن بود کعه مخالفعان دائمعا بعه دنبعال سعازش و زبان سرکوب سخن می 

مقاومت آنرا را این سیاست محجوبانه مخالفان، توافق دوستانه با ضد انقالب بودند. 

 1927در اکتبعر ی  نمود و زمینه را بعرای شکسعت نرعایی همعوار کعرد. یبسیار تض

از معدب نیعد  1927از کمیته مرکدی اخراج شعد و بعدنبال آن در نعوامبر تروتسکی 

 اخراج گردید.

سرکوب مخالفان و اخراج تروتسکی و زینوی  از معدب رومیعه مبعارزاتی 

هعر مخالفان را بشدت پائین آورد و  مال اتحاد تروتسکی و زینوی  از هم پاشعید. 

و انعد کعرد اف نمودند که خطعا چند رهبران مخالفان بیانیه ای امضاء کردند و ا تر

امعا  و ملتمسانه تقاضای بازگشعت بعه معدب را داشعتنداند کرد نهم مدبی را نقض 

ماشین سرکوب استالینیستی سرکوب را خشن تر کرد و شروع به سرکوب بوخارین 

 و طرفداران او کرد. 

استالین با سرکوب کوالن ها و انحالل آنرا به  نوان یک طبقه و در نتیجعه 

رکعت بععه سعمت صععنیتی شعدن بععه نعو ی قصععد داشعت مخالفععان را خلعع سععالح م

خوردنعد کعه ایدئولوژیک کند. بسیاری از مخالفان فریب این تاکتیعک اسعتالین را 

 خود سبب گردید تا از تیداد مخالفان کاسته شود.
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نقطعه  طفعی در تعاریخ  1928توان گفعت ، سعال در جمع بندی موادث می

استالینیسم توانست با قلع و قمع مخالفان پیعروزی خعود را روسیه است. در این سال 

ی دولتی را با شتاب هر چه بیشتر پعیش دارسرمایههایی تمبیت کند و بدون مداممت

بعه  1928ببرد. در این سال کمینترن در جریعان ششعمین کنگعر  خعود در اگوسعت 

بخشععی از سیاسععت خععارجی روسععیه تبععدیل شععد و بععا اتخععاذ تععد ضععد مارکسیسععتی 

مکعم  1914همانگونعه کعه انترناسعیونال دو  در سعال « سوسیالیسم در یک کشور»

مرگ خود را با شرکت در جنگ امپریالیستی امضعاء کعرد، معرگ خعود را ا عال  

 نمود و به زندگی خود به  نوان یک انترناسیونال پایان داد.

 از 1929به آلمعاتی تبییعد و سعر انجعا  در فوریعه  1928تروتسکی در ژانویه 

شوروی اخراج شد. ابتدا در ترکیه، سپس در فرانسه و نروژ و سر انجا  در مکدیک 

دوران تبیید خود را گذراند  و در آنجا توسط دستگا  ترور استالینی به قتعل رسعید. 

تروتسکی متی در تبیید )در دوران تبیید در ترکیه( بند ناف خود را از جسد متیفن 

ش و پیروانش به کمینترن وفادار هستند. هرچنعد )کمینترن( نبرید و ا ال  کرد خود

. تروتسعکی و پیعروانش خواهعان زنعد  کعردن جسعد معتیفن انعدشعد از آن اخراج 

ترن و سپس اصالح آن بودند. او متی از این فراترهم رفعت و ضعد انقعالب را نکمی
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جای مخالفعان در میعان پیشاهنگ رزمجوی طبقه کارگر قلمداد کرد و توصیه نمود 

 :نویسندمیاست. تروتسکیسترا چنین  شاهنگاناین پی

 

تروتسکیسم، به رغم جامییت انتقادش از کمینترن، آهنگ آن نداشت کعه "

جنبش کمونیستی تاز  ای برا  انعدازد. تروتسعکی...ا ال  داشعت کعه وی و 

کمونیست وفادارند، هر چند که از آن اخراج گردیعد  الملل بینپیروانش به 

بودنعد و نعه گسسعت قطیعی از الملل بینخواستار اصالح تروتسکیسترا اند... 

آن. تروتسععکی مععی پنداشععت کععه امععداب کمونیسععت، بععا همععه اشععتباهرا و 

خطاهایشان، هنوز هم پیشاهنگ رزمجوی طبقه کارگرند، و جعای مخالفعان 

  78".در میان این پیشاهنگان است

 

 

 

 

 

                                                           

 1120پیامبر مطرود صفحه  78 
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 گسست بین تروتسکی و کمونیست چپ

 

هایی بین تروتسعکی سیون، همسوئییسوی اپوز بدنبال چرخش تروتسکی به

ها هم در روسعیه و چ  بوجود آمد. این هم سوئی هایکمونیستو طرفداران او با 

چع  در مقابعل سعرکوب  هایکمونیسعتقابل مشاهد  بود.  المللیبینهم در سطح 

تروتسکی و طرفداران او اظرعار همبسعتگی کردنعد. بعه طعوری کعه مکاتبعات و یعا 

چ  شعکل گرفعت، امعا بعه دلیعل  هایکمونیستوابط بین تروتسکی و سطحی از ر

ابرامات، اغتشاشات فکری و محعدودیترای نهعری تروتسعکی، ایعن روابعط پعس از 

مدتی متوق  شد. ابتداء بسیار گذارا نگاهی به این روابط میندازیم، سپس این نکته 

بعا  عروج ضعد  که چگونه تروتسکی با وجود نقد و مبارز  خودکنیم میرا بررسی 

انقالب استالینی، نتوانست بند ناف خود را ببرد و زمینعه را بعرای وارنعان خعود مریعا 

کرد تا در چ  سرمایه ادغا  شوند. در واقع چگونه کمونیست چ  در آن شعرایط 

سخت توانست از مواضع پرولتعری دفعاع کنعد و معدافع راسعتین کمونیسعم مقیقعی 

 79باشد 

                                                           

بررسی کمونیست چ  بطور کلی و کمونیست چ  روسیه بطعور اخع  موضعوع ایعن بخعش نیسعت.  79 

ود. جریعان کمونیسعت بعین المللعی مبعادرت بعه انتشعار سعری قطیا هر گونه نگا  گذرا نید ناق  خواهد بع
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کمونیست روسیه )بلشعویک( را کعه مانیفسعت ما قبال گرو  کارگران مدب 

چع  روسعیه بعا وجعود محعدودیترای  هایکمونیسعتآن بیانگر سطح بلوغ نهعری 

شرایط روسیه بود، را بررسی کعردیم. دفعاع گعرو  کعارگران از انترناسیونالیسعم، از 

جبرعۀ »انقالب جرانی، از مفرو  دیکتاتوری پرولتاریعا و محکومیعت تدهعایی چعون 

و... بیععانگر دفععاع از مواضععع پرولتععری آن گععرو  در « ت کععارگریدولعع»، «متحععد

های طبقاتی بود. در آن مقطع تروتسکی خود در ص  سرکوبگران بود و در جدال

 .کردمیچ  نقش ایفاء  هایکمونیستسرکوب 

وجعود داشعته و  1919( کعه از سعال هعادئیسعت)سانترالیسترای دموکراتیک 

وهی از ند. گرکردمیدر مدب و دولت مبارز   بطور مداو   با خطرات بوروکراسی

میعروف بودنعد، پالتفعر  خعود را بعه پعانددهمین « گرو  پاندد  نفر»که به  هادئیست

کنگرۀ مدب ارائه دادند، جنایتی که بالفاصعله بخعاطر آن از معدب اخعراج شعدند. 

در مسائلی چون ماهیت شوروی، دولت کارگری « گرو  پاندد  نفر»مواضع پالتفر  

 بود.« گرو  کارگران»و... بسیار نددیک به مواضع 

                                                                                                                                      

کمونیسعت »و « کمونیست چ  روسعیه»، «آلمان -کمونیست چ  هلند »، «کمونیست چ  ایتالیا»کتابرای 

کرد  است که خواندن آنرا برای آشنایی با تاریخ و مواضع کمونیست چ  تعا مقطعع جنعگ « چ  بریتانیا

 جرانی دو  توصیه میشود.



168 
 

مبعععاممی بعععین تروتسعععکی و سانترالیسعععترای  1928 – 1929در سعععالرای 

دمکراتیک شکل گرفت که در آن مبامث، تروتسکی بیشترین توان خود را به ایعن 

بیشعترین « چع  افراطعی»نکته میطوف کرد که نشان دهد آسیب ناشی از خطاهای 

 .رساند  است یون اپوزیسآسیب را به 

و  1928تعا  1927وقعایع ها یا مداقل بخش قابل توجری از آنرا برای دئیست

کعه معدب بلشعویک  سرکوب مخالفان توسط دستگا  ترور استالینی بیانگر آن بعود

تبعدیل شعد  « جسعد معتیفن»ماهیت پرولتری خود را کامال از دست داد  و به یعک 

وروی باقی نماند  است. تروتسکی بشدت است و دیگر چیدی برای دفاع از رژیم ش

 و در نامعه خعود تحعت  نعوان کعردمعیمخال  چنین دیدگاهی بود و با آن مبارز  

 : نویسدمیچنین « بورودای»به « ا با سانترالیسترای دموکراتعاوترای معتف»

 

کعارگران را معورد ، شد  ا همکاران شما در خارکوف، از آنچه من مطلع "

با توسل به این اید  غلط که انقالب اکتبر و دیکتاتوری  دخطاب قرار داد  ان
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. ایعن مانیفسعت، کعه در اصعل هم اکنون در مال از بین رفتن استپرولتاریا 

 80"رساند  است. اپوزیسیون ، بیشترین آسیب را به است نادرست

 

پس از سرکوب لجا  گسیخته دستگا  ترور استالینی که منجعر بعه خاموشعی 

شعد، درس آمعوزی از معوادث روسعیه، دفعاع پرولتعری از  کمونیست چ  روسعیه

دستاوردهای انقالب اکتبر و ارائه افق های نهری به خارج از روسیه انتقعال یافعت و 

  .این افتخار نصیب کمونیست چ  ایتالیا شد

بدنبال را  اندازی کمپین ضد تروتسکیستی در امداب کمونیسعتی بعه فرمعان 

یا با مخالفعت گروهعی از جملعه بوردیگعا مواجعه شعد. کمینترن، این کمیپین در ایتال

مخالفت بوردیگعا با عث اخعراج ایعن گعرو  از معدب بعه اترعا  واهعی گعرایش بعه 

 تروتسکیسم گردید، در مالی که بوردیگا خود بنیان گذار مدب کمونیست بود

داشعت را پشعت سعر  1925کمونیست چ  ایتالیا دو دلی هایی کعه در سعال 

شکل یک فراکسیون با ارگانرا و نهم و انضباط خعا  خعود گذاشت و خود را به 

تبدیل کرد. نکته مائد اهمیت این است که بدلیل سرکوب فاشیسم بخش زیادی از 

                                                           
 ه ازمتن انگلیسی و از لینک زیر:ترجم 80 

https://en.internationalism.org/internationalreview/200006/9649/1924-28-

triumph-stalinist-state-capitalism 
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نعد و بردمعیکمونیست های ایتالیایی در کشورهای گوناگون بینوان تبییدی به سعر 

نهعر دانسعته و  تیداد زیادی از انقالبیون غیر ایتالیایی خود را با ایعن فراکسعیون هعم

، در نتیجه فراکسعیون بعه درسعتی خعود را نعه یعک دانستندمیخود را بخشی از آن 

فراکسععیون ایتالیععایی بلکععه فراکسععیون چعع  انترناسععیونال کمونیسععت ا ععال  کععرد. 

، امعا همچنعان بعر کعردمیفراکسیون چ  ضمن اینکه با تروتسکی ا ال  همبستگی 

 نمود:می اختالفات سیاسی در مواضع سیاسی تاکید

 

، همچنعان کردمی یهمبستگا ال   یروتسکعبا ت ونیراکسعه فعک عیالعدر م"

دفعاع  ، یینی تدهای بوردیگعا و تدهعای کنگعر  دو  کمینتعرناز موضع خود

توسعط کعه  کردمیترن را رد ن. لذا تدهای کنگر  سو  و چرار  کمیکردمی

 دیعبا ت،یدر نرا. شدمیدفاع  یدر اطراف تروتسک هیروساپوزیسیون  انیجر

بلکه بعه  «ییایتالیا ونیکسافر»خود را نه به  نوان فراکسیون توجه داشت که 

 81"داد. لیتشک «یستیکمون ونالیچ  انترناس ونیکسافر» نوان 

 

                                                           

 54 صفحه –کمونیست چ  ایتالیا از انتشارات جریان کمونیست بین المللی  81 
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چ  که هنوز دورنمای همکاری های مشترن بین فراکسیون  1929در سال 

د  ای بعه تروتسعکی ی با تروتسکی وجود داشت، نامه سرگشعاستیکمون ونالیانترناس

منتشر کعرد. فراکسعیون بخصعو  در فرانسعه از  20نوشت و آنرا در پرومته شمار  

بعه فعروش اپوزیسیون نفوذ قابل توجری برخوردار بود و نشریاتش بیش از هر گرو  

نه تروتسکیسعترا بلکعه فراکسعیون « دشمن شمار  یک»رفت و برای استالینیسترا می 

و به وزن سیاسی فراکسیون آگا  بعود شناخت میا را بود. تروتسکی شخصا بوردیگ

سعیونی بعر اسعاس یفراکسعیون را دور کنعد بلکعه قصعد داشعت اپوز خواسعتمیو ن

سپتامبر به  نامه سرگشعاد   25ایجاد کند. تروتسکی در تاریخ « لنینیستی -بلشویک »

 فراکسیون چنین پاسخ داد:

  

 گعرید یاز سعو ،ی از یعک سعولمانند ارکعو ییروها انهیبا داشتن م نیبنابرا"

 یکتعاتوریدشعوار د طیرفقعا، در شعرا ،چع ، شعما یافراط انیسردرگم گرا

فراخوانعد   المللعیبینو  ایتالیاپرولتاریای  یخیاز منافع تار به دفاع ،یستیفاش

 ".ر دا پیروزیو  تیموفق یشما آرزو یقلب برا می. از صممی شوید
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ی را به همرا  داشت کعه بعا پاسعخ با این همه پاسخ تروتسکی نو ی دوگانگ

نو ی رابطه بین تروتسکی و تروتسکیسم  1934صریح فراکسیون مواجه شد. تا سال 

با کمونیست چ  وجود داشت، اما در این سال گسست قطیعی شعد. محعور اصعلی 

یعا بعه  بعارت برتعر مبعارز  و  الملل کمونیستبرای اصالح بینتروتسکیسترا مبارز  

چع   هایکمونیسعتمالی کعه  دن مجدد جسد متیفن بود. درتالش برای زند  کر

هدفشان نه زنعد  کعردن جسعد معتیفن بلکعه تشعکیل فراکسعیون و دفعاع از مواضعع 

پرولتری و کمونیستی و مبارز  با کمینترنی بود که ماال مرکد ضد انقالب شد  بود. 

 : دنویسنمی. آنرا کنندمیببینیم تروتسکیسترا این گسست را چگونه توصی  

 

در این دور  اقدامی در جرت همکاری بعا بوردگیسعترا در داخعل سعازمان "

وامد صعورت گرفعت کعه بعی نمعری خعود را بعه انبعات رسعاند.  المللیبین

کنفرانس کپنران  عد  امکعان چنعین همدیسعتی را در درون یعک جنعبش 

وامد در شرایط موجود، نشان داد....محور اصعلی سیاسعت معا مبعارز  بعرای 

 82"کمونیست و بخش های وابسته به آن بود.الملل ینباصالح 

 

                                                           

 40صفحۀ  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   82 
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پس از سالرا تالش  بث برای زنعد  کعردن جسعد معتیفن، تروتسکیسعترا بعه 

کمونیسعت پعی بردنعد و از اصعالح الملعل بعینبیرودگی تالش خود بعرای اصعالح 

کمونیستی خسته شد  و به این باور رسعیدند کعه انترناسعیونال خودشعان را الملل بین

 دهند.  تشکیل

تروتسکی بدنبال ا ال  انترناسیونال چرار  بود زیعرا میتقعد بعود کعه خیعدش 

انقالبی قریب الوقوع است و همین درن غلط او با ث گردید تا در موادث بیدی 

ا عال  کعرد کعه  1936مواضع ارتجا ی بگیرد. تروتسکی در جریان موادث ما  مه 

 1937نگ چین و ژاپن در سعال انقالب فرانسه شروع شد  است. برای تروتسکی ج

و جنگ آزادیبخش ملی نه پعیش درآمعدی بعر جنعگ جرعانی بلکعه مقدمعه ای بعر 

 انقالب چین بود.

تروتسکی نتوانست بر ضی  های بعه ارث بعرد  از انترناسعیونال دو  و سعو  

فائق آید و نه تنرا با مبارز  با این ضی  ها قادر نبعود  تصعویر روشعنی از ضعرورت 

ت بورژوایی و مبارز  برای کمونیسم ارائه دهد بلکه از آن ضی  هعا سرنگونی دول

فضیلت ساخت. برای فتح تود  ها، جبره متحد، برنامه مداقل و.. بکار بعرد  شعدند. 

و « دنعبا اصالح طلبی در سنگر خود مبارز  کن»تروتسکی از هوادران خود خواست 
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الملععل بععین یبخععش فرانسععو( و POBوارد جریانععات مععدب کععارگران بلژیععک )

که این خود « ببرندها تود برنامه انقالبی را به میان »( و... شوند و SFIOی )کارگر

به مینی ناپدید شدن آنرا به  نوان یک جریان انقالبعی در درون خائنعان و مرتعدین 

بود. به  بارت برتر آنرا از مرز پرولتعری  بعور کعرد  و وارد زمعین خائنعان شعدند. 

ایععن اسععت کععه دگردیسععی تروتسکیسععم بععه سععوی سوسععیال  مقیقععت انکععار ناپععذیر

دمکراسی در زمان تروتسکی  و در جریان موادث فرانسه، اسپانیا و... شروع شد  و 

میشعه در با تکمیل این دگردیسی در جریان جنگ جرانی دو  تروتسکیسم بعرای ه

جناح چ  سرمایه ادغا  گردید. فراکسیون کمونیست چ  موضع خعود را در ایعن 

 بار  چنین بیان کرد:

 

کرد. امروز او در معال لغعدش اسعت و معا  دیبه سر ت ما را ناام یتروتسک"

کسعوف  کیع ایعاز جانب او است  یسقوط قطی کی نیا ایکه آ میدان ینم

معا  ،یکنعون طیدر هر صورت، در شرا. بردمی نیاز بآن را که موادث فردا 
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و دوبعار  بعه انعد کعرد  بعور  83کعونیاو و طرفعدارانش کعه از روب هی ل دیبا

 84".میانجا  ده یرممانه ا یاند، مبارز  ب وستهیپ یدموکراس الیسوس

 

 یبعود کعه جمرعور یانقالبع فضایدر  یاهیتنرا نشرپرومته نشریه فراکسیون 

 طبقعه کعارگر محکعو  کعرد. بعر  لیعهو  یارتجا یک جمروری را به  نوان اسپانیا 

فراکسیون میتقد بود جمروری اسپانیا یک ممله  لیه کارگران اسعت تعا هعر گونعه 

تروتسکی و هعواداران او از جمرعوری اسعپانیا  امکان واکنش طبقاتی را از بین ببرد.

 یاصعل لیاز دال یکی لیتحل نیا. کردندمیبینوان یک جمروری ضد فئودالی دفاع 

بعا شعروع  بود.کمونیست چ  ایتالیا  فراکسیونو  «ستیتروتسک» انیجر نیشکاف ب

جنععگ امپریالیسععتی تروتسکیسععم کععارگران را گوشععت د  تععوپ در تخاصععمات 

امپریالیستی کرد و کامال در جناح چ  سعرمایه ادغعا  گردیعد کعه در بخعش هعای 

 بیدی به تفضیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 
                                                           

قبعل از معیالد بعا  بعور از  49ن رودخانه ای در شمال کشور ایتالیا است. ژولیوس سعدار در سعال روبیک 83 

رودخانه روبیکن جنگ داخلی رو  را تسریع کرد، که در نرایت منجر بعه دیکتعاتور شعدن سعدار و ظرعور 

 دور  امپراتوری رو  شد.

 1934سپتامبر  -11بیالن شمار   84 
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 ت شورویماهی تروتسکی و

 

یکی از بدرگترین اشتباهات تروتسکی، ارزیابی او از ماهیت شوروی بود. از 

یک سو اغتشاشات نهری و ابرامات تروتسکی و از سوی دیگر نگرش اید  آلیستی 

تروتسکی به روند تحوالت اجتما ی در روسیه و جران موجب شد تا تروتسکیسعم 

امپریالیسعتی و بخصعو  در  کارگران را به  نوان گوشت د  تعوپ در تخاصعمات

جنگ جرانی دو  تبدیل کرد  و دستان تروتسکیسترا به خون طبقه کعارگر آغشعته 

شود. این مسئله به تفضیل در فصل های بیدی مورد بحعث و بررسعی قعرار خواهعد 

کعه نقعش مرمعی در کنعیم میگرفت. ابتدا زمینه های ابرامات تروتسکی را بررسی 

 ایفاء کرند. نگرش اید  آلیستی تروتسکی 

قبال بر ابرامات تروتسکی در رابطه با مفرو  سوسیالیسعم کعه از انترناسعیونال 

دو  به ارث برد  بود اشار  کردیم. تروتسکی بدون اینکعه قعادر باشعد بعه معارکس 

معارکس و تمعا  مارکسیسعترا مالکیعت دولتعی را میعادل دارد میاستناد کند، اظرار 

که در تنعاقض  کندمیو صحبت از مالکیت ملی  کردندمیدولت کارگری ارزیابی 

با اجتما ی شدن است. تروتسکی در روز روشن به تحری  معارکس و مارکسیسعم 
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می پردازد. درمالی که نه معارکس و نعه تمعا  مارکسیسعترا چنعین نهعری نداشعتند. 

 :نویسدمیتروتسکی 

  

و  ملی، دولتیمارکس و تما  مارکسیست های بیدی از او واژۀ مالکیت "

را به  نوان واژ  هایی مترادف در رابطه با دولت کارگری به سوسیالیستی 

 ]تاکیدات از متن اصلی 85"کار برد  اند.

 

از آنجایی که برای تروتسکی ملی شدن میادل اجتما ی شدن بود، در نتیجه 

برای او وظیفه اصلی سوسیالیسم نه لغو کار مددی بلکه سلب مالکیت از بعورژوازی 

اسععت کععه تروتسععکی مالکیععت خصوصععی در دسععت ایععی زمینععهیععه چنععین بععود. برپا

ی و مالکیععت دولتععی را خصیصععۀ دارسععرمایهان خصوصععی را خصیصععۀ دارسععرمایه

 :نویسدمی. تروتسکی داندمیسوسیالیسم 

تمرکد یافتن وسایل تولید در دست دولعت نخسعتین بعار در تعاریخ توسعط "

ان و دارسعرمایهگردید، نه توسط پرولتاریا و با شیو  انقالب اجتما ی  ملی 

 86"با شیو  تبدیل دولت به تراست.

                                                           

 240 صفحه – انقالبی که به آن خیانت شد 85 
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تعروتسکی بعرای انبعات اد ععای غلعط و غیععر مارکسیسعتی خععود بعه یعک 

مالکیععت دارد مععیاسععتدالل غیعععر منطقععی و متافیعععدیکی چنععگ مینععدازد و اظرععار 

و خصوصی قبل از اجتما ی شدن ناگدیر است که از مرمله مالکیت دولتی بگعذرد 

 دارد:چنین اظرار می

 

همان طور که کر  ابریشم برای تبدیل شدن به یک پروانعه بایعد از مرملعه "

پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن که به مالکیت اجتمعا ی تبعدیل 

 87"شود ناگدیر است که از مرمله مالکیت دولتی گذر کند.

 

جوید، اما ععوسل میتععروتسکی در استعدالالت خععود میمععوال به استیعار  ت

ها مضمون و محتوای واقیعی خعود را در معوادث اجتمعا ی از متاسفانه این استیار 

توان قوانین  لم زیست شناسی را به  لعم اجتمعا ی تیمعیم داد. . نمیدهندمیدست 

نمک خوراکی ترکیب شیمیایی از کلر کعه سعمی اسعت و دیگعری فلعد خطرنعان 

ایی آنرا نمک خوراکی خواهد شد که نه تنرا سدیم است، در مالیکه ترکیب شیمی

سمی و خطرنان نیست بلکه جدو ضروریات زندگی خعوراکی معا اسعت. آیعا معی

                                                                                                                                      

 225فحه ص –انقالبی که به آن خیانت شد 86 

 124 صفحه –انقالبی که به آن خیانت شد  87 
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توان در  لم اجتما ی دو پدید  سمی و خطرنان را با هم ترکیب نمعود  و سعپس 

انتهار داشت برای جامیه مفیعد و ضعروری باشعد؟ اسعتدالل تروتسعکی چقعدر بعی 

 کی است. اساس و غیر دیالکتی

کعه هعر کجعا مالکیعت  شودمیبُید دیگر ترجمان اظرارات تروتسکی چنین 

ی دولتی( ماکم شد، نیمی از گذار به اجتما ی شدن انجا  گرفته دارسرمایهدولتی )

اسععت. تروتسععکی نتوانسععت ایععن مسععئله را درن کنععد کععه در  صععر انحطععاط 

لتی شدن گعرایش پیعدا ی، زمانیکه سرمایه امساس خطر کند به سوی دودارسرمایه

ی پیرامعونی در دارسرمایهی متروپل و هم در دارسرمایهو این مسئله هم در  کندمی

 قرن اخیر بوضوح مشاهد  شد  است. 

تروتسکی قادر به تشعخی  ایعن مسعاله نبعود کعه بوروکراسعی کعه او از آن 

بعه  ، طبقه ماکم جدیدی است که ابعدار تولیعد را در اختیعار دارد وکندمیصحبت 

طور جمیی ارزش اضافه ماصل از استممار طبقه کارگر را تصامب کعرد  و سعپس 

ارزش اضافه ماصله بین ا ضای طبقه ماکم یینی همان بوروکراسی تقسیم میگردد. 

کععل ایععن پروسععه بععه شععکل اشععتراکی انجععا  میگرفععت. بععرای تروتسععکی روسععیه 

 سوسیالیستی بود زیرا:



180 
 

ممعل و نقعل و مبادلعه، همعرا  بعا  ،یصعنیت دیعتول لیوسعا ن،یشدن زم یمل"

 لیرا تشععک یشععورو یاسععاس سععاختار اجتمععا  ،یانحصععار تجععارت خععارج

 نیعا قیعاز طر ایعدولت پرولتار کیبه  نوان  یاتحاد شورو تی. ماهدهدمی

معا مشعخ   یشعد، اساسعاس بعرا جعادیا یروابط، که توسعط انقعالب پرولتعر

 88".شودمی

 

، اسعته شوروی کشوری کعارگری تا زمانی ک ،کردمیتروتسکی استدالل 

سعو  الملعل بعیننگیخت که از ابر نباید از کارگران توقع داشت یا نباید کارگران را

تا زمانیکه مالکیعت  کندمیتروتسکی متی از این فراتر میرود و اد ا  .روی گردانند

دولتی که بوسیله انقالب اکتبر بوجود آمد  از بعین نرفتعه، پرولتاریعا همچنعان طبقعه 

اگر پرولتاریا، هم به باور تروتسکی و هم به باور اسعتالین، طبقعه  .کم خواهد بودما

ماکم است، پس فرق تروتسکی با استالین در چیسعت؟ ظعاهرا فعرق تنرعا در شعیوۀ 

 :نویسدمی 1936ا مال همان ماکمیت پرولتری است  تروتسکی در سال 
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ود آمد  انعد از بعین تا زمانیکه اشکال مالکیت که بوسیله انقالب اکتبر بوج"

 89"نرفته اند، پرولتاریا طبقه ماکم خواهد بود.

 

چگونه طبقه ماکمی است که نه در شعوراها، نعه در  1936پرولتاریا در سال 

دارد و اصعال نعکارخانه و نه در هیچگونه نراد پرولتعری دیگعری قعدرت های کمیته

خود را چگونه ؟ طبقه کارگر قدرت سیاسی کندمیچطور ماکمیت خود را ا مال 

؟ چگونه ماکمیت پرولتری است که در آن ا تراضعات و ا تصعابات کندمیا مال 

پرولتری سرکوب میشوند؟ تروتسکی  اجد از درن این بود که یکی از بدرگترین 

بطوریکه از ماهیت شعوروی نعه بعر اسعاس مییعار  شودمیخطاهای خود را مرتکب 

. مالکیعت دولعت کنعدمی قضایی دفاع طبقاتی بلکه بر اساس مییار یک قانون کامال

بر مراکد اصلی اقتصاد و انحصعار دولعت بعر تجعارت خعارجی مبنعای اصعلی دفعاع  

. ابرامعات تروتسعکی معانع دادمعیتروتسکی از ماهیت پرولتری مکومت را تشکیل 

بعر اسعاس دارایعی  توانعدمعیگردید تا قادر به دیدن این نکته بشود که ضد انقالب 

. دهدمیی را تمبیت کند. تروتسکی به اغتشاش فکری خود ادامه دارسرمایهدولتی،  

ا تقاد داشت پرولتاریعا  1936قبال مشاهد  کردیم که تروتسکی از یک سو در سال 
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طبقه ماکم است، از سوی دیگر همان سال اظرار میدارد جرعان بینعی قشعر معاکم، 

 :نویسدمیجران بینی خرد  بورژوایی است و چنین 

 

نی خرد  بورژوایی قشر ماکم جدید با جران بینعی خعود او ]یینعی جران بی"

 90"استالین  یکی بود.

 

تروتسکی پایه و اسعاس استالینیسعم را دولعت کعارگری و گعورکن انقعالب 

. اینک تروتسکی بر ضد کردمیپرولتری اکتبر، یینی استالینسیم را پرولتری قلمداد 

تبر جشن پیعروزی خعود را بعر پعا کعرد، انقالبی که بر ویرانه های انقالب باشکو  اک

زند. ظاهرا اغتشاشعات فکعری تروتسعکی پایعانی نعدارد زیعرا او می "مرر پرولتری"

 :نویسدمی

 91"پایه استالینیسم دولتی کارگری است."

 

البته بید ازآن کلمعه معنحط بعه دولعت پرولتعری اضعافه گردیعد و شععوروی 

کعه روبنعای  کعردمعیدالل نععا  گرفعت. تععروتسکی اسعت« دولت منحط کعارگری»
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استالینیستی )بوروکراسی( با زیر بنای پرولتری اقتصاد در تضاد است. او میتقعد بعود 

. کندمیکه بوروکراسی برای مفظ امتیازات خود از انتقال به سوسیالیسم جلوگیری 

در مالی کعه بوروکراسعی بعود کعه ملعی کعردن صعنایع اصعلی و انحصعار تجعارت 

ود داشت که به بعاور تروتسعکی پایعه و اسعاس سوسیالیسعم خارجی را در اختیار خ

. این تناقضات توسط تروتسعکی قابعل توضعیح نبودنعد. کعل نهریعه شدمیتوصی  

بر اساس این اغتشاشات فکری بنا شد  است. جالب توجعه « دولت منحط کارگری»

این است که هر دولتی به هر خاطری به یکی از دولترای زیر چتعر شعوروی تبعدیل 

. بععا چنععین تبیینععی بععود کععه شععدمععی« دولععت مععنحط کععارگری»، تبععدیل بععه شععدمععی

 ند.کردمیارزیابی « دولت منحط کارگری»تروتسکیسترا کل بلون شرق سابق را 

شکل مقوقی مالکیت وسائل تولید تییین کنندۀ ماهیت طبقاتی دولت نیست. 

ن روابعط و ایعکنعد معیاین روابط تولیدی است کعه ماهیعت شعیو  تولیعد را تییعین 

تولیدی اسعت کعه ماهیعت تولیعد، توزیعع و روبنعای ایعدئولوژیک جامیعه را تییعین 

. سرمایه یک رابطه خا  تاریخی و اجتما ی است که مبتنی بر محرومیعت کندمی

و جدایی کار از وسائل تولید است، روابط تولیدی که کار را به کاال تبعدیل کعرد  

از سوسیالیسم بی مفرو  است. مبارز   است. لذا بدون لغو کار مددی، صحبت کردن
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برای سوسیالیسم، مبارز  برای لغو کار مددی، دولت، قانون ارزش و برای لغو تولید 

جنعاح چع  جریعان چ ، بخصعو  اپوزیسیون  1930کاالیی است. از اوایل دهه 

توقع داشتند تا تروتسکی ماهیت پرولتری شوروی را زیر سوال ببرد و  تروتسکیستی

پرولتری تیری  کند. اما تروتسعکی همچنعان بعر ماهیعت پرولتعری دولعت  آنرا غیر

دیوانسععاالری بععه هععیچ روی یععک طبقععه »استالینیسععتی تاکیععد ورزیععد و ا ععال  کععرد 

که این خعود دلسعردی بدرگعی را « استممارگر جدید به مفرومی مارکسیستی نیست

کعه ماهیعت  برای هواداران تروتسکی بدنبال داشت. تروتسکی اسعتدالل کسعانی را

ند، رد نمود. البتعه بایعد اذ عان کعرد کردمیی دولتی ارزیابی دارسرمایهشوروی را 

ی دولتعی ابرامعات او را بیشعتر نمایعان معی دارسعرمایهاستدالالت تروتسکی در رد 

 :نویسدمیسازد. تروتسکی 

 

کوشش هایی هعم بعه کعار رفتعه تعا میمعای رژیعم شعوروی زیعر برچسعب "

پوشید  شود. مٌسن این  بارت در این است کعه هعیچ « ی دولتیدارسرمایه»

نخسعتین بعار « ی دولتعیدارسرمایه».  بارت داندمیکس مینای دقیقیش را ن

جرت نا  گذاری بر تما  آن پدید  هائی به کار رفت کعه بعا تصعدی یعافتن 

مستقیم یک دولت بورژوایی بر وسایل ممل و نقل یعا وامعد هعای صعنیتی 
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لدو  چنین اقدامی نشانه آن است که نیروهای تولیدی ظاهر می شوند. نفس 

کعه  انعدشعد ی بیرون زد  و  مال تا مدودی با ث دارسرمایهاز چار چوب 

 92"ی خود را نفی کند.دارسرمایه

 

ی دولتی و مالکیت دولتی همرا  با برنامه ریعدی دولتعی، بعازار دارسرمایهدر 

-از طریق بازار مبادله، تولید و توزیع می، زیرا کاالها تنرا در بازار و گرددمیمحو ن

ان دارسعرمایهی دولتی، در شکل غالعب آن، قیمترعا نعه توسعط دارسرمایهشوند. در 

و بعه جعای  گعرددمعیان بلکعه توسعط دولعت تییعین دارسعرمایهمنفرد یا جمیعی از 

. به  بارت کندمیان منفرد این دولت است که ارزش اضافی را استخراج دارسرمایه

ر مادامیکععه کععارمددی وجععود دارد جععدا از اینکععه چععه کسععی کارفرمععا اسععت، برتعع

و  شعودمعیان یعا دولعت، ارزش اضعافه تولیعد دارسعرمایهمنفرد یا جمعع  دارسرمایه

ی دارسعرمایهاستممار وجود دارد. اما ببینیم به بعاور تروتسعکی کسعب سعود توسعط 

 :نویسدمی، تروتسکی گیردمیدولتی چگونه انجا  

، این قانون مربوط به تسعاوی «ی دولتیدارسرمایه»ک سیستم کامل تحت ی"

یینی رقابت بین سعرمایه هعای  -نر  سود، نه از طریق را  های پر پیچ و خم 
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بلکه آنان و مستقیما از طریق مسابداری دولت بعه موقعع اجعرا در  -مختل  

می آید. لیکن چنین رژیمی هرگد وجود نداشته، و بعدلیل تضعادهای  میعق 

بین صامبان نروت، هرگد هم بوجود نخواهعد آمعد. ایعن امعر مضعافا  لعت 

دیگری هم دارد و آن این است که دولت، به مندله مخدن  معومی مالکیعت 

ی، هدفی سخت وسوسعه انگیعد بعرای انقعالب اجتمعا ی خواهعد دارسرمایه

 93"بود.

 

الل تییین قیمترا و مسئله سود در باال بررسی گردیعد. امعا آن بخعش از اسعتد

هم وجود  تواندنمیتروتسکی که باور دارد چنین رژیمی هرگد وجود نداشته، پس 

داشته باشد، بی پایه و اساس است. براین پایه شوراها نید برای اولعین بعار در جریعان 

انقالب روسیه شکل گرفتند. آیا شخصی یا جریانی میتوانست چنعین اسعتدالل کنعد 

-د نداشته، پس چنین نرعاد کعارگععری نمعیکه چنین نرعاد کعارگعری هعرگد وجعو

 توانست شکل بگیرد؟

باشعد زیعرا، مالکیعت دولتعی یعا اما بخش دو  استدالل تروتسکی درست می

ی دولتی خود هدفی برای انقعالب اجتمعا ی بعود  و خواهعد بعود. دارسرمایههمان 
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. شعودمیچ  مشخ   هایکمونیستبدین ترتیب فرق اساسی بین تروتسکیسترا و 

روتسکی و تروتسکیسترا میتقد بودند بلون شرق تنرا نیازمند یک انقالب سیاسی ت

است تا پرولتاریعا بوروکراسعی را برکنعارکرد  و خعود معاکم شعود، درمعالی کعه 

که در بلون شرق سابق همچعون سعایر اند کرد چ  همیشه اصرار  هایکمونیست

رولتاریعا قعادر بعود جاهای این کرۀ خاکی تنرعا از طریعق یعک انقعالب اجتمعا ی پ

چع  کعه اسعتدالل  هایکمونیسعتسیادت سیاسی خود را ا معال کنعد. بعرخالف 

ند، شوروی به اردوی ضد انقالب پیوسته و به دژ ضد انقعالب تبعدیل شعد  کردمی

شوروی یعک کشعور  کردمیاصرار  1936است، تروتسکی همچنان، متی در سال 

 :نویسدمییائی است. تروتسکی چنین سوسیالیستی و پایگا  رزمندۀ انقالب پرولتار

 

آن با قدرت  المللیبینبنابراین هم قدرت داخلی بوروکراسی و هم قدرت "

اتحاد شوروی به مندلۀ یعک کشعور سوسیالیسعتی و پایگعا  رزمنعدۀ انقعالب 

 94"پرولتاریائی، نسبت میکوس دارد.

لکعه نه تنرا به دفاع بعی قیعد و شعرط خعود از شعوروی ادامعه داد ب تروتسکی

اظرار داشت وظیفه هر گرو  سیاسی دفاع از شوروی سوسیالیستی است. تروتسعکی 

                                                           

 201و  200صفحات  –انقالبی که به آن خیانت شد  94 



188 
 

متی فراتر از این رفت و اظرار داشت هر گرو  سیاسی بعه ایعن برانعه کعه شعوروی 

سوسیالیستی نیست، تکلی  دفاع از شوروی را منکر شود با این خطر روبعرو اسعت 

روتسکی این بود که اگر توازن دیعوان که به ابدار امپریالیسم تبدیل شود. استدالل ت

، ضد انقالب از آن سود خواهد برد. در نتیجه باید در شوروی برهم بخوردساالرانه 

به دفاع بی قید و شرط از شوروی ادامه داد. ضمن امترا  به تروتسعکی بایعد اذ عان 

 :نویسدمیگردد. او چنین کرد که افکار او در این مقطع واقیا مشمئد کنند  می

 

جدید...، پیش از آنکه بتواند دولت شوروی را اصالح کند، بایعد الملل بین"

تکلی  دفاع از آن را بر  رد  گیرد. هر گرو  سیاسی که، به ایعن برانعه کعه 

کشور شوروی کشوری سوسیالیستی نیست، این تکلی  را منکر شود، با این 

ید. وی افعدود خطر رو به رو است که به صورت ابدار منفیل امپریالیسم درآ

جدید باید در سا ت خطر مرگبار در آخرین سنگر  الملل بینکه طرفداران 

 95"برای دفاع از اتحاد شوروی پیکار کنند.
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 یاسسی انقالب تروتسکی و

 

کعه روبنعای  کعردمعیقبال دیدیم که تروتسکی چگونه با استدالل خود بیعان 

تعری اقتصعاد در تضعاد اسعت. او سیاسی استالینیستی )بوروکراسی( با زیر بنعای پرول

میتقد بعود کعه بوروکراسعی از انتقعال بعه سوسیالیسعم بعرای مفعظ امتیعازات خعود 

. در نتیجه شوروی نیازمند یک انقالب سیاسی و نه یعک انقعالب کندمیجلوگیری 

همان طور که بورژوازی فرانسه نعاگدیر  کردمیاجتما ی است. تروتسکی استدالل 

 1848و  1830سیاسعی  هعایانقالبرا به وسیله  1793تا  1789بود انقالب اجتما ی 

کند به طوری که تغییری  در ساختار اقتصادی ایجاد نگردد بلکه ماکمین و  تکمیل

انقالب اکتبعر در رابطه با  بایستمیروشرای مکومت تغییر کردند، همین مسئله نید 

پرولتاریا تنرا نیعاز داشعت انقالب اکتبر، « نجات»به باور تروتسکی برای . اتفاق بیفتد

بوروکراسی )نها  سیاسی استالینیستی( را سرنگون سازد و اصالماتی انجا  دهد اما 

نیازی به یک انقالب اجتما ی نداشت. در واقع دفاع از ماهیعت پرولتعری شعوروی 

که ریشه اصلی اشتباهات داد میا تقاد اصلی تروتسکی را تا زمان مرگ او تشکیل 

 :نویسدمینید بود. او چنین  سیاسی تروتسکی
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یینی پعس از آن کعه بوروکراسعی بعه کنعار  -پس از انجا  انقالب سیاسی "

پرولتاریا باید دست به یک سلسله اصالمات بسیار مرم بدنعد،  -انداخته شد 

 96"اما نیازی به یک انقالب اجتما ی دیگر نخواهد داشت.

 

و تنرعا بعه یعک این باور تروتسکی که روسیه یعک دولعت کعارگری اسعت 

انقالب سیاسی نیاز دارد تا با برکنار کعردن بوروکراسعی بتوانعد سوسیالیسعتی شعود 

ی را درن کنعد و دارسعرمایهبیانگر آن است که تروتسکی نتوانسته اسعت ماهیعت 

تصور او از سوسیالیسم نه به مینا و مفرو  مارکسیستی بلکه همعان درن استالینیسعم 

 بود.

شد تروتسکی ماهیت دولت شوروی را نعه از روابعط  همانطوریکه قبال اشار 

. از آنجعا کعه مالکیعت کعردمعیتولیدی آن بلکه از شکل مالکیعت دولعت اسعتنباط 

ماهیعت آن پرولتعری اسعت. درمعالی کعه  کعردمعیدولتی ماکم بعود، او اسعتدالل 

برند بلکه بعر کس از مارکسیسترا از اشکال مقوقی دولت به ماهیت دولت پی نمی

پعنج سعاله هعای برنامعهرسعند. بعرای تروتسعکی ولیدی به ماهیت دولت می روابط ت

توسط دولتی که ابدارهای تولید را در تملعک خعود دارد، بسعوی سوسیالیسعم بعود. 
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مستلد  تشدید استممار طبقه کعارگر بعود  1930پنج ساله شوروی در دهه های برنامه

مدیریت نیروی کعار و بعاال  که در آن استفاد  از تیلوریسم و تکنیکرای جدید برای

. طبقععه ماکمععه جدیععد در شععوروی هماننععد شععدمععیبععردن بععارآوری کععار اسععتفاد  

بورژوازی خصوصی کالسیک نیروی محرکه را در توسیه سعرمایه ملعی یافعت. در 

ی، سرمایه قادر به انباشت در اندوای مطلق نیست و باید در دارسرمایه صر انحطاط 

اما با توجه به استدالل تروتسکی شوروی بخاطر ماهیت سرمایه جرانی ادغا  گردد. 

انگلععی بوروکراسععی تنرععا نیازمنععد یععک انقععالب سیاسععی بععود. بیععان ماهیععت انگلععی 

تواند نیاز اجتناب ناپذیر دولت بوروکراسی قادر به درن طبقاتی دولت نبود  و نمی

با  عد   بورژوایی را در خدمت فرایند انباشت سرمایه بودن توضیح دهد. تروتسکی

درن روابط جدید اجتما ی در شوروی نتوانست وظای  متناسب بعا دورۀ جدیعد 

 :ورزیدمیارائه دهد. لذا همچنان اصرار 

 

که اتحاد شوروی، به رغعم تغییعر  کردمیتروتسکی بر این نکته ایستادگی "

شکل دیوانساالرانه، کشوری کارگری ماند  است. به نهر او آنچعه خصعلت 

مالکیت ملی وسایل تولید بعود. تعا  کردمیوروی را تییین اجتما ی دولت ش

دسعت نخعورد  بعاقی بمانعد، اتحعاد  «مرمترین دستاورد اکتبر»زمانی که این 
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شوروی دارای زیربناهایی خواهد بود که تکامل سوسیالیسعتی آن را میتعوان 

 97"بر آنرا استوار ساخت.

 

فاتح انجا  شعد  هایپس از جنگ جرانی دو  تقسیم مجدد جران بین دولت

و اروپای شعرقی تحعت سعلطۀ شعوروی قعرار گرفعت. هرگعد انقعالب پرولتعری در 

کشورهای اروپای شرقی به وقوع نپیوست و این کشعورها بعه کشعورهای زیعر چتعر 

شوروی تبدیل شدند. اما تروتسکیسترا به مرید خود وفادار ماندند و آن کشعورها را 

ا نیازمنععد انقععالب سیاسععی بععود تععا نیععد دولععت کععارگری ارزیععابی کردنععد کععه تنرعع

ی را در دارسعرمایهبوروکراسی را برکنار کند. ابتعداء ببینعیم تروتسکیسعترا نعابودی 

 : نویسندمی، آنرا کنندمیکشورهایی چون بلون شرق و کرۀ شمالی چگونه توجیه 

 

اتحاد شعوروی را ناچعار کعرد کعه بعه خعاطر  «جنگ سرد» ،در همان زمان"

 -خععود، از طریععق روش هععای بوروکراتیععک «یه ایمنععاطق ماشعع»مفاظععت 

نهامی، دست به دگرگون کردن مناسبات اجتما ی اروپعای شعرقی، کعه در 

زمان جنگ تحت اشغال آن قرار گرفته بود، بدنعد. اتحعاد شعوروی  لیعرغم 
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اقداماتی چند در مورد آن ا ضاء طبقات مالک که با آلمعانی هعا همکعاری 

ورژوائی ایعن کشعورها را دسعت نخعورد  ب - کرد  بودند، ساخت اجتما ی

ی دارسعرمایهکرملین را به محو پایه هعای  «جنگ سرد»باقی گذارد  بود اما 

 98"در این کشورها و تبدیل آن ها به دول کارگری واداشت

 

 عوامفریبی بعیش « نهعامی -بوروکراتیک»ی به شیوۀ دارسرمایهآیا براندازی 

« نهعامی -بوروکراتیعک»ی بعه شعیوۀ دارهسعرماینیست؟ آیا در برترین مالت تغییعر 

ی از طریعق نهعامی، همعان دارسرمایهسوسیال دمکراسی نیست؟ آیا براندازی همان 

ی، یینعی دارسرمایهگرفتن قدرت سیاسی از طریق کودتا نیست؟ تنرا نیروی برانداز 

ی یینعی دارسرمایهطبقه کارگر در این استداللرا غایب است و تنرا شیوۀ برانداختن 

 انقالب اجتما ی جای خود را به بوروکراسی و توطئه داد  است. 

ی در بلون شعرق امیعا دارسرمایهظاهرا به باور تروتسکیسترا مادامیکه نها  

نشد  بود، از آنجائیکه همه این دولترا، دولترای کارگری بودند، مسئولین و مقامات 

ترین خللعی در دولتی هر شخصی که باشند و هعر کعاری کعه انجعا  دهنعد، کعوچک

. اینکه دولعت کعارگری شعوروی بعرای کردمیماهیت کارگری این دولترا ایجاد ن
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 شودمیوارد  مل  1956سرکوب قیا  کارگران دولت کارگری مجارستان در سال 

و یا اینکه  شودمیو پس از بخون کشیدن کارگران موفق به ایجاد مجدد سلطه خود 

شععوروی بععا دو هععدار تانععک بععرای  همععان دولععت کععارگری 1968مجععددا در سععال 

ا تراضات پراگ به دولت کعارگری مجارسعتان مملعه کعرد، بعاز هعم در  سرکوب

 ماهیت کارگری این دولترا برای تروتسکیسترا تغییرایجاد نکرد.

برای تروتسکیسترا نیروی مادی تحوالت اجتمعا ی یینعی طبقعه کعارگر بعی 

و به لحاظ دیالکتیکی این رهبعران  مفرو  و تنرا یک ابدار است. از افق مارکسیستی

پردازند میکارگری و رهبران مارکسیست نیستند که به دامن زدن جنبش کارگری 

بلکه بر کس این تشدید مبارز  طبقاتی است که سخنگویان و رهبعران خعود را بعه 

ها اینکه در اوج دورۀ ضد انقالب . در  وامفریبی تروتسکیستکندمیمیدان  رضه 

از آسمان نازل شود و همچون قررمانان افسانه ای با « رهبر مارکسیستیک »ناگران 

 دموکراسی سوسیالیستیقدرت جادویی خود، قدرت را در شوروی بدست گرفته و 

را برقرار کند، نه تنرا بلون شرق رهایی معی یافعت و سوسیالیسعم نعاب در بلعون 

دولعت هعای  ضعد اسعتیماری، نعوع جدیعدی از هایانقالببلکه  شدمیشرق واقع 

. آیعا ایعن خعد بالت کعوچکترین افعدودمیکارگری را به دولترای کارگری فیلی 
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سنخیتی با مارکسیسم دارد؟ آیا تروتسکیسترا کمتر از استالینیسترا مارکسیسعم را بعه 

لجن کشید  و خان در چشمان طبقه کارگر می پاشعند؟ تروتسکیسعترا ایعن چنعین 

 :کنندمی وامفریبی 

 

متی بعدون آنکعه در آن دموکراسعی پرولتاریعائی اسعتقرار اتحاد شوروی، "

یافته باشد، قدرت جاذبه ی  هیمی را از نهر تعود  هعای کشعورهای تحعت 

استیمار داراست چرا که این کشور وجود امکانعات  ملعی در یعک کشعور 

 قب ماند  در مدتی کمتر از نیم قرن را از لحاظ ارتقاء سطح رشد اقتصادی 

بعه هعا تعود پیشرفته ی صنیتی و بربود وضعع زنعدگی آن به مد یک کشور 

. اگر یک رهبری انقالبی مارکسیستی در آیند  ای نه چندان رساندمیانبات 

دور قععدرت را در اتحععاد شععوروی بدسععت گیععرد و در نتیجععه دموکراسععی 

سوسیالیستی را در درون، و همبستگی انقالبی را در بیرون از آن کشور قرار 

  انقالب ضد استیماری در دول کارگری میتواند تسریع بخشد، فرآیند ادغا

 99"فوق الیاد  یابد.
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 نتریسم آ تروتسکی و

 

( سیاسعت بخصوصعی از جانعب تروتسکیسعترا Entrismنفوذ یا آنتریسعم )

است که بر طبق آن سیاست و منطبق با ارزیابی خودشان، در درون امداب، نرادهعا 

را به خویش برنامه انقالبی ه قول خودشان و بکنند میو جریانات اصالح طلب نفوذ 

تا با اصالح طلبی درون آنرا مبعارز   برندمی  طبقه کارگر ایتود درون سازمانرای 

کرد  و با رادیکال کردن جریان اصالح طلب آنرا به مسعیری کعه برنامعه و پالتفعر  

 انقالبی دارد هدایت کنند.

تحعت  نعوان  1930دهعۀ  مبتکر سیاست نفوذ یا انتریسم خود تروتسکسی در

بعه  بایستمیبود. به توصیه تروتسکی، تروتسکیسترا در فرانسه  «چرخش فرانسوی»

درون مدب سوسیالیست رفته و برنامه انقالبی خود را به میان تعودۀ معرد  ببرنعد تعا 

بدین وسیله بتوانند کارگران و مبارزان را به برنامه انقالبعی خعویش و همچنعین بعین 

ذب نمایند. تروتسکی البته این سیاست را به همه کشورها تیمیم داد اللمل چرار  ج

امعداب و به هواداران خود توصیه کرد تا در راستای  ملی کردن این سیاست وارد 

شوند. تروتسکیسعترا سیاسعت نفعوذ یعا انتریسعم تروتسعکی را  سوسیال دموکراتیک

 :دهندمیچنین توضیح 
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ا   بور از مرمله ای انتخعاب شعد کعه برای ایجاد یک سازمان نیرومندتر ر"

 ایتعود در طی آن گرو  تروتسکیست با دخول در یعک معدب کعارگری 

استقالل سازمانی خود را به نحو موقت از دست داد. تحعت تشعویق شعخ  

کمونیست در معدب سوسیالیسعت وقعت  ۀوارد شدن جامی ئلۀتروتسکی مس

(S.F.I.O. مطرح شد و در سپتامبر و اکتبر سال )آن تصعمیم  ۀدربعار 1936

دخول گرائعی( میعروف ) "آنترید "ممبت اتخاذ گردید. این سیاست، که به 

از آن تاریخ تا بعه امعروز  ..است، بیدا به کشورهای دیگر نید گسترش یافت.

ایععن تاکتیععک از طععرف بخععش  هععیم جنععبش تروتسکیسععتی پذیرفتععه شععد  

 100"است.

 

ب بورژوایی تحت  نعوان یکی از  وامفریبی های تروتسکیسترا میرفی امدا

امداب کارگری است. استداللشان نید این است که این امداب پایه کارگری دارند 

و به  بارت برتر محل تجمع کارگران هستند. این استدالل در برتعرین مالعت یعک 

استدالل جامیه شناسانه است و نه یک استدالل طبقاتی است. این برنامه، اهعداف و 
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یک جریعان سیاسعی اسعت کعه ماهیعت طبقعاتی آنعرا تییعین  از همه مرمتر  ملکرد

. تروتسکیسترا وارد شدن خود بعه یعک معدب بعورژوایی و تسعخیر آنعرا از کندمی

 :دهندمیدرون چنین توضیح 

 

بعه دخعول تروتسکیسعت هعای  ]چرعار  الملعل بعینمتیاقب جنگ جرانی، "

 ی در ...هیچ بحران بعدرگ اجتمعاانگلیسی به درون مدب کارگر مکم داد

بحران بدرگی را در درون امداب کارگری  توانستمییک کشور اروپائی ن

آن کشعور و خصوصعا در درون معدب کعارگری معاکم بعه دنبعال  ایتود 

 لی  – ایتود نداشته بعاشد. بدین سان فیالیت دراز مدت در داخل امداب 

در دسعتور روز معا قعرار  –معدۀ هعر کشعور   ایتعود الخصو  در مدب 

 101"گرفت.

انتریسم اگر چه در بریتانیا برای تروتسکیسترا تا مدودی موفقیت آمیعد بعود، 

مدب کعارگر »و « مدب کارگر»نه اینکه توانستند برنامه انقالبی خود را در امداب 

بععه برنامععه ایععن امععداب تبععدیل کننععد بلکععه توانسععتند ا ضععایی را بطععرف « مسععتقل

تروتسکیسعترا  عوامفریبی بعیش  تروتسکیسم جذب کنند. صحبت از برنامه انقالبعی
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تروتسکیسم در مال زدون آخرین اندیشه های  1930نیست، چرا که در اواسط دهۀ 

کعه در  کعردمعیانقالبی بود و خود را برای ادغا  شدن در جناح چ  سرمایه مریعا 

جریان جنگ جرانی دو  با خیانت بعه انترناسیونالیسعم و کشعاندن طبقعه کعارگر بعه 

 ی، ادغا  شدن تروتسکیسم در جناح چ  سرمایه کامل شد.کشتار امپریالیست

البته سیاست نفوذ یا انتریسم بیشعتر بعه گسعیختگی و پراکنعدگی در صعفوف 

طلبععان بععه برنامععه انقالبععی خععود تروتسکیسععترا منترععی شععد تععا کشععاندن اصععالح

 :دهندمیتروتسکیسترا. تروتسکیسترا ناکامیابی انتریسم را چنین توضیح 

 

برای تعود  ا ضعای  توانستمی، جد به طور جسته و گریخته، نتروتسکیسم"

مدب سوسیال دموکرات جاذبه داشته باشد، زیرا با نحو  اندیشعیدن و سعنت 

 میععق داشععت، سععخت ناسععازگار بععود. ای ریشععهطلبانععه آنععان، کععه اصععالح

را در زمعین خعود بلعو  شکسعت دهعد، امعا  102بلعو  توانسعتمیتروتسکی ن

را کرد. پیروان او بعه  نعوان گروهعی نعاچید، بعدون غیرمستقیم این کوشش 

اقتدار یا ا تبار، و در مالی که خصومت خود را پیشاپیش بعا رهبعران معورد 
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ند. آنعان شعدمی، وارد مدب سوسیالیست داشتندمیقبول اصول میتبر ا ال  

در میان جوانان طرفدارانی بدست آوردند، اما زود با دیوار خصعومت روبعه 

 103"رو شدند.

 

به این مینا اگر چه تروتسکیسترا توانستند با سیاسعت انتریسعم جوانعانی را بعه 

سوی خود جذب نمایند، اما در واقییت تروتسکیسعترا بعه ابعداری در دسعت معدب 

سوسیالیست تبدیل شد  بودند که معدب سوسیالیسعت از آنرعا در راسعتای منعافع و 

دن با استدالل غیر طبقاتی و . ابدار دست سوسیالیسترا شکردمیمقاصد خود استفاد  

بسیار سست در روند خود به شعدت بعه زیعان تروتسکیسعترا تمعا  شعد و در فضعای 

سیاسی تروتسکیسترا را مندجر ساخت. تروتسکیسترا به این مسعئله واقع  هسعتند و 

 :دهندمیخود این مسئله را چنین توضیح 

 

ر معی عتهعبیگانتروتسکیسترا را از تود  کمونیسترا فقط  «چرخش فرانسوی»"

ریخعت. بعرای ا ضعای ه آسیاب تبلیغات استالینیسعتی معیعت و آب بعاخعس

مدب کمونیست این اد ا کعه آنعان فقعط از آن رو بعه معدب سوسیالیسعت 
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برانه ای سست بشمار معی آمعد.  «اصالح طلبی مبارز  کنند»پیوسته اند که با 

از پیعروان  کمونیسترا می دیدند که سوسیال دموکراترعا چگونعه یعک چنعد

شنیدند که تروتسکیسترا چگونه  ند  و میکردمیتروتسکیست برر  برداری 

بعا ایعن .. .کننعدمعیاز کرسیرای سوسیال دموکراتیک به استالینیسم پرخاش 

کمک کرد کعه دلسعردی و یأسعی کعه کمونیسعم  «چرخش فرانسوی»همه، 

دید به خصومتی شع کردمیمیمولی فرانسوی نسبت به تروتسکیسم امساس 

مبدل گردد  و اگر چه تفاوت تنرا در شدت و ضی  بود، خعالی از اهمیعت 

 هایکمونیسعتنبود: به یاری همین درجات نامشرود بود که مالعت رومعی 

غربی تا به درجه اندجاری خشمگینانه از تروتسکیسم اوج گرفت کعه بعا آن 

 104"های بدرگ را پذیرا شدند. تصفیه

 

تروتسکیسترا است. تروتسکیسعترا ای پایه ای نتریسم یکی از سیاسترانفوذ یا 

میالدی با انتریسم وارد مدب سوسیالیست فرانسه، بعا همعین سیاسعت  1930در دهه 

و با همین سیاست در دهعه « مدب کارگر مستقل»و « مدب کارگر»در بریتانیا وارد 

هعای آنعرا تغییعر وارد مدب کمونیست بلژیک شدند تا سیاست 1960و  1950های 
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معدب کعار برزیعل گیعری شعکلهم چنین تروتسکیسترا با همین سیاست در  دهند.

شرکت کردند. اینرا تنرا چند مورد از این سیاست بود کعه چطعور تروتسکیسعم در 

راستای تحکیم و هویت بخشیدن به امداب بعورژوایی خعود تحعت  نعوان امعداب 

داد  است  تالش خستگی ناپذیری انجا « سوسیالیستی»و « دمکراتیک»، «کارگری»

 رد.توان این لیست را طوالنی ک و البته می
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 عروج نازیسم تروتسکی و

 

 شعرایط تعاریخی خاصعی ازمحصعول  سعمیفاش  روج را،ستیونالیانترناس یبرا

، به  بارت برتر فاشیسم محصول شکست مبعارزات انقالبعی استی دارسرمایهنها  

 1920پی طبقه کعارگر در دهعه طبقه کارگر در سطح جرانی بود. شکسترای پی در 

 زمینه  روج فاشیسم را مریا کرد. 

 روج نازیسم ریشعه دردو  امعل اساسعی دارد.  امعل اول شکسعت انقعالب 

آلمان بود و  امل دو  بعورژوازی آلمعان کعه همچنعان از  واقعب شکسعت جنعگ 

جرانی اول رنج میبرد. سوسیال دمکراترا )مدب کارگر( با سرکوب خونین انقالب 

ان، زمینععه را بععرای  ععروج نازیسععم مریععا کردنععد. شععبره نهامیععان هیتلععر وارنععان آلمعع

نوسععکه بودنععد کععه رزا لوکدامبععورگ، کععارل لیبکنخععت و هععداران « فریکععورپس»

تردیعد پرولتعری را معدب  کعارگر  105کمونیست و کارگر را به قتل رساند  بودند.

                                                           

او نعه یعک «. چرعار سعال قتعل هعای سیاسعی»گامبل کتابی منتشعر کعرد، تحعت  نعوان  1924در سال  105 

مدافع جمروری بورژوایی بود کعه در ویلمعار تاسعیس شعد  بعود. بعا وجعود افکعار  کمونیست انقالبی بلکه

ین مقیقت بود که چطور قتعل هعای سیاسعی و سیسعتماتیک در آلمعان اتفعاق بورژوایی، او در جستجوی ا

 افتاد.
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م زمانی  روج کرد کعه آلمان )سوسیال دمکراسی( و نه نازیسترا از بین برد و نازیس

 این تردید از بین رفته بود و بورژوازی دمکرات بر طبقه کارگر غلبه کرد  بود.

در آلمان و بدنبال آن شکست  1923شکست فاجیه بار طبقه کارگر در سال 

در چعین،  1927در بریتانیا و شکست پرولتاریعا در سعال  1926طبقه کارگر در سال 

ه طبقه کارگر جرعانی تحمیعل کعرد. البتعه ایعن در مجموع یک شکست جرانی را ب

شکسترا نتیجه سیاسترای فاجیه بار کمینترن بود که تروتسکی در تصویب و ا معال 

مبارز  طبقاتی تحت « جبرۀ متحد»آنرا نقش مرمی ایفا کرد  بود. بر مبنای تاکتیک 

و یعا « امعداب کعارگری»الشیاع ایجاد اتحاد با جنامرعای بعورژوایی تحعت  نعوان 

امداب دوستدار شوروی قرار گرفعت و تضعیی  گردیعد. تروتسعکی در رابطعه بعا 

 :نویسدمیسیاست غلط کمینترن که موجب قدرت گیری هیتلر شد چنین 

 

 -در آلمان، د  سال بید بعه پیعروزی هیتلعر انجامیعد الملل بینسیاست غلط "

 106"یینی خطر جنگ از جانب غرب تردید کنند  شد.

سیاسعت غلعط کمینتعرن در آلمعان بعه  کعردمعیتدالل با اینکه اسعتروتسکی 

پیروزی هیتلر منجر شد  یا به  بارت برتر سیاست ضد انقالبی کمینترن در آلمان در 
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راستای شکست انقالب آلمان و شکست طبقه کارگر و پیروزی هیتلر قعرار گرفتعه، 

ا بعا که منتهر فرصت مناسعب بمانعد تع دادمیبا وجود این به دیپلماسی شوروی مق 

  107هیتلر مذاکر  کند و متی موقتا با هیتلر از در تفاهم درآید و پیمان دوستی ببند.

هایی طبییی است ولی آیعا چنعین گیریدر دنیای سیاستمداران، چنین موضع

کعه  کندمیاستداللی با مارکسیسم سنخیتی دارد؟ تروتسکی همان کاری را توصیه 

این مقطع فرق تروتسکی با اسعتالین در ایعن  استالین در مال انجا  آن بود. ظاهرا در

اسعت. تروتسعکی اسعتدالل اپوزیسعیون است که استالین در قدرت و تروتسکی در 

 :کندمی

 

پیروزی غیرخونین هیتلر و نابودی کامل چپرای آلمان تناسب نیروهعا را بعه "

زیان اتحاد شوروی تغییعر داد  اسعت، خاصعه آنکعه اتحعاد شعوروی در انعر 

زی استالینیسععتی نیععد از درون ضععیی  شععد  اسععت. از ایععن رو اشععتراکی سععا

دیپلماسی شوروی مق داشت که منتهر فرصت بماند، مذاکر  کند، و متعی 

 108"موقتأ با هیتلر از در تفاهم درآید.

                                                           

 ریبنتروپ( بین آلمان نازی و شوروی بسته شد. -پیمان  د  تجاوز )پیمان مولوت  1939اوت  23در  107 
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بر خالف تروتسکی بوردیگا یکی از شخصیت های کمونیسعت چع  ایتالیعا 

بارت برتر شکست تعاریخی پیروزی فاشیسم را نتیجه شکست انقالب اجتما ی به  

 :گویدمیو چنین  کردمیطبقه کارگر ارزیابی 

 

 را کارخانعه هعا خعود ابتکعار به ایتالیا کارگران ،1919-1920سالرای در"

 انقعالب کعه دادنعد نشعان خعود« رهبعران» بعه را  این از و کردند تصرف

 .ندادنعد اهمیتعی نشانه این به «رهبران»است.  رسیدن مال فرا در اجتما ی

 109"بود. ا تنائی بی ی ایننتیجه فاشید  پیروزی

 

ها به مفرو  ایعن تسخیر قدرت توسط نازیکند میتروتسکی سپس استدالل 

ر کعارگر است که دولت کارگری باید به دفاع انقالبی از خود بپعردازد و وظیفعه هع

 :گویدمیاست و در این زمینه چنین  دفاع از دولت کارگریانقالبی 

 

ا برای تسعخیر قعدرت در آلمعان جعد بسعیج ارتعش سعر  را کوشش نازیر"

در پی داشته باشد. برای دولت کارگری در اینجا مساله همانا دفاع  تواندنمی

انقالبی از خویشتن است... آلمان تنرا آلمان نیست. قلب اروپعا اسعت. هیتلعر 
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تنرا هیتلر نیست. او نامدد نقش یک فوق ورانگل است. ولی ارتش سر  هم 

 110".ارتش سر  نیست. سالح انقالب پرولتری جرانی استفقط 

 

متاسفانه در دفاع از شوروی، سقوط تروتسکی معد و معرزی نعدارد. ارتعش 

 1920تعا  1918همعان ارتعش سعر  سعالرای  1930سر  در اواسط و یا آواخر دهۀ 

ارتش سعر  یعک ارگعان پرولتعری و سعالح انقعالب 1918-1920نبود. در سالرای 

در ششعمین « سوسیالیسم در یک کشعور». تصویب شدمیمحسوب  پرولتری جرانی

کنگرۀ کمینترن آخرین کور سوی باقیماند  انقالبی را از بین بعرد و کمینتعرن را بعه 

، تبدیل کعرد. کردمییک ارگان بورژوایی که  لیه انقالب پرولتری جرانی فیالیت 

ابودی انقعالب ارتش سر  در این مقطع نه سعالح انقعالب پرولتعری بلکعه سعالح نع

 پرولتری جرانی و سالمی در دست و در خدمت ضد انقالب بود.

با افدایش روز به روز اغتشاشات فکری تروتسکی به همعان انعداز  کعه او از 

های غلط، مکانیکی و غیر مارکسیستی وادار گشت تا تحلیل شدمیمارکسیسم دور 

آلمان را در هم شعکند،  ارائه دهد. تروتسکی اظرار داشت اگر فاشیسم طبقه کارگر

ماصل آن مداقل نیمه انقرا   شوروی خواهد بود. فاشیسم طبقه کارگر آلمان را 
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شکست داد، اما شوروی نه تنرا نیمه انقرا  نیافت بلکه اروپای شرقی را زیر تسلط 

خود گرفت، به یکی از دو ابرقدرت و به یکی از دو قطب جنگ سرد تبعدیل شعد. 

 :دنویسمیتروتسکی چنین 

 

نیمه اگر فاشیسم طبقۀ کارگر آلمان را در هم شکند، ماصل آن دست کم "

 111"انقرا  اتحاد شوروی خواهد بود.

 

از سوی دیگر شکست جرانی طبقعه کعارگر کعه در آن سیاسعت هعای ضعد 

انقالبی کمینترن و شوروی نقش اساسی ایفا کرد، زمینعه را بعرای ادغعا  روسعیه در 

ا نمود. از این پس شوروی بینوان مد ی یک قدرت های جرانی مریبازیرای قدرت

 های جرانی گردید.امپریالیستی وارد  رصۀ بازی

در این رابطه تروتسکی در نقش مشاور امپریالیسترا ظعاهر شعد و بعه آمریکعا 

توصیه کرد که شوروی را به رسمیت شعناخته و بعا برقعراری روابعط دیپلماتیعک بعا 

رد تا بدین وسیله برتر بتوانند با تردیدهای ژاپن شوروی در کنار این کشور قرار بگی

 و آلمان مقابله کنند:
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تروتسکی در گدارشرایی برای مطبو ات آمریکایی بعه مکومعت ایعاالت "

هنعوز مکومعت  –در شعانددهمین سعال انقعالب  –متحد  )که در آن زمان 

شوروی را به رسمیت نشناخته بود( اندرز داد که به اتحاد شعوروی نددیعک 

 "د تا با تردیدهای ژاپن و آلمان مقابله کند.گرد

 

مععدت کوتععاهی پععس از ایععن مسععئله آمریکععا تصععمیم بععه برقععراری روابععط 

دیپلماتیک با شوروی گرفت و بدنبال آن شوروی قراردادهایی با فرانسه امضاء کرد 

که زمینه را رسما برای به رسمیت شناخته شدن افتخار آمید شوروی در جامیه ملعل 

مان ملل( و در کلوپ امپریالیسترا آمعاد  کعرد. ادغعا  شعوروی در ملعل )سل  ساز

آمریکا در جریعان  -روسیه  -امپریالیستی زمینه را برای اتحاد سرنوشت ساز بریتانیا 

 جنگ امپریالیستی مریا کرد.

بر خالف  وامفریبی دمکراترعا، تعومش و ومشعیگری مشخصعۀ فاشیسعم و 

ی در مال انحطاط اسعت کعه در دارسرمایهرژیمرای فاشیستی نیست بلکه مشخصۀ 

. بععورژوازی گیععردمععیآن تععومش شععکل سیسععتماتیک، ماشععینی و صععنیتی بخععود 

دمکرات کمتر از فاشیسترا جنایتکار نیست، بینوان ممال بمبعاران اتمعی هیروشعیما و 
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ناکازاکی، بمبعاران ومشعیانه شعررهای مسعکونی هعامبورگ، درسعدن و تروریسعم 

 استالینیسم کمتر از تومش فاشیسم نبود  است. ها یا دولتی دمکرات

تعرین ابعدار ایعدئولوژیک بعرای ایجععاد تئعوری آنتعی فاشیسعم یکعی از قعوی

سردرگمی در طبقه کارگر و کشاندن طبقه کارگر به جنعگ دو  امپریالیسعتی بعود. 

جنگ اسپانیا این زمینه را برای استالینیسترا، تروتسکیسترا و آنارشیسترا فراهم آورد 

ا در کنار دمکراترا جنگیدن را تمرین کرد  و خویش را بعرای جنعگ میرنعی زیعر ت

 آمریکایی آماد  سازند. -روسی  -اتحاد امپریالیستی بریتانیایی

تروتسکیسترا به همرا  استالینیسترا، آنارشیسترا و دمکراترا نقعش سعازمانرای 

پردازنعد میورژوایی و به دفاع از نرادهای دمکراتیک بکنند میفاشیستی را برجسته 

. به طوری که تیداد سیا  پوستانی کنندمیاما در مقابل تومش دمکراترا  وامفریبی 

کمتعر از  انعدشعد  عا  قتعلکه توسط دولترای متمدن و دمکرات بریتانیا و آمریکعا 

یرودیان توسط نازیرا نبود  است. اینعک چع  دسعتگا  سیاسعی سعرمایه بعا  ا  قتل

بععرای مفععظ فاشیسععم طععوالنی و « آنتععی فاشیسععم» نععوان ایجععاد سععردرگمی تحععت 

 .کندمیی( تالش دارسرمایهسرسخت )
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برای کمونیست چ  درهمان مقطع روشن شد  بود که مسیر تعاریخ  عو  

رود و گردید  و مسیر به جای انقالب اجتما ی، بسوی جنگ امپریالیستی پیش معی

 اهد بود.  یک دورۀ طوالنی ضد انقالب در انتهار طبقه کارگر خو
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  حوادث اسپانیا و تروتسکیسم

 

ارتش اسعپانیا  1936در انتخابات « جمروری جبره مرد »بدنبال پیروزی قاطع 

کودتایی را تحت فرماندهی ژنرال فرانکو  لیه دولت جمروری خوا  تدارن دیعد. 

ود بعه و از زمین طبقعاتی خعکرد  در جریان کودتا کارگران بارسلونا خود را مسلح 

در بعاتالق جبرعۀ ضعد « جبرۀ پرولتاریایی»از آنجاییکه مقابله با کودتا برخاستند. اما 

تما  نیروهای سیاسی فیعال در طبقعه کعارگر خواسعتار نبعرد  لیعه  ،فاشیسم مل شد

. با پذیرش مبارز   لیه فاشیسم به جای مبعارز  شدندفاشیسم به جای مبارز  طبقاتی 

ه به طبقه کارگر تیلق داشتند برای همیشه بعه اردوی طبقاتی جریان های متیددی ک

 .112 و کعارگران را گوشعت د  تعوپ در جنعگ امپریالیسعتی کردنعدپیوسته سرمایه 

تروتسکیسترا با مشاهدۀ خطر فاشیسم به کمعک جمرعوری بعورژوا شعتافتند و تمعا  

                                                           

و « معونیس»به غیر از کمونیسترای چ ، تنرا چند تروتسکیست مول  1937در جریان موادث ما  مه  112 

در جبرعۀ کعارگران ماندنعد. جنعبش معا  معه « دوستان دوروتی»گرو  کوچکی از آنارشیسترا تحت  نوان 

. نیروهای پرولتری به مدت چرار و نعیم روز واقیی رهبران آنارکوسندیکالیست را نشان داد ماهیت و نقش

، متاسفانه نیروهای کارگری فاقد رهبری و اهداف بودند و با وجود شعور خیابانرا را در کنترل خود داشتند

 قعب نشعینی  و کارگران شروع بعه در چند متری کا  ژنرالیداد توق  کردندو شوق مبارزاتی، کارگران 

 .کردند
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  پیعاد»و جمعع آوری « اسلحه برای اسپانیا»توان و انرژی خود را در خدمت کارزار 

قعرار دادنعد. بعرخالف جبرعۀ ضعد فاشیسعم یینعی  المللعیبعینبرای تی  های « نها 

باید مواضیی ضعد داشت میگرایشات متفاوت چ  سرمایه، کمونیست چ  اظرار 

برنامعه ی دور آن دارسعرمایهی تییین کعرد تعا پرولتاریعا بعرای مبعارز  بعا دارسرمایه

ول مواضعع طبقعاتی خعود و . وظیفه طبقه کارگر جمعع شعدن معگرددجمع طبقاتی 

دیکتعاتوری، فاشیسعتی، دمکراتیعک و...  از اشعکال آن،جدا ی، دارسرمایهمبارز  با 

 است.

جنعگ »کودتای ژنرال فرانکو که آغازگر جنگ امپریالیسعتی تحعت  نعوان 

 1939بود سه سال طول کشید و سرانجا  پس از قتل  امی خونین در سعال « داخلی

 ایان یافت.با پیروزی ژنرال فرانکو پ

را جنعگ داخلعی  1930وقایع اسپانیا در اواخر دهعه  ،تاریخ نویسان دمکرات

، تروتسکیسعترا و آنارشیسعت هعا، آنعرا انقعالب اسعپانیا ارزیعابی کننعدمعیتوصی  

در اسپانیا نه جنگ داخلعی  1930برای ما موادث اواخر دهه در مالی که ، کنندمی

بود که دو سوی آنرا جنامرای بعورژوایی و نه انقالب بلکه یک جنگ امپریالیستی 

محسعوب  و تمرینی برای سالخی طبقه کارگر در جنگ جرانی دو  دادمیتشکیل 
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. یک سوی جبرۀ جنگ را فرانکو تحت ممایعت امپریالیسعم آلمعان و ایتالیعا شدمی

که  دادمیتشکیل « جمروری جبره مرد »و سوی دیگر جبرۀ جنگ را داد  تشکیل 

و مععدب اتحععاد مارکسیسععتی کععارگران  113ت هععا، آنارشیسععتراشععامل استالینیسعع

(POUM)114 بعیش از شعدمعیدیگر امپریالیسترای دمکرات ممایت  که از سوی .

بودند که کارگران را بعرای جبرعه نبعت نعا   CNTو  POUMهر جریان دیگری 

 را ا ال  کردند.بر  لیه سرمایه ند، این دو جریان پایان ا تصاب  مومی کردمی

 CNT ،ن مععوج انقععالب جرععانی و بععدنبال پیععروزی انقععالب اکتبععردر جریععا

و مواضعع کعرد  خعود جمعع را بعه دور توانست نیروهای اصلی پرولتاریا در اسعپانیا 

آمعادگی خعود بعرای  ،ضعمن پعذیرش انقعالب اکتبعر CNTرادیکالی اتخاد کنعد. 

بعورژوایی جمروری اما اینک با چرخش،  نشان داد  بود. را پیوستن به انترناسیونال 

                                                           
 Confederación Nacional del« )کنفدراسععیون ملععی کععار»آنارشیسععترای متشععکل در  113 

Trabajo وزیر وارد کابینعه شعدند و  4( قررمانان ضد دولتی باCNT  در سعرکوب شعورش پرولتاریعای

دوسعتان »ان تحعت  نعو 1937بارسلونا نقش مرمی ایفا کرد.  گرایش بسیار ضییفی از آنارشیسترا در سعال 

به مبارز  برخاسعتند و سعیی کردنعد  CNT( با مواضع ارتجا ی The Friends of Durruti)«دوروتی

 آنرا را بینوان خائن مورد سرکوب قرار داد. CNTبه مواضع کارگران شورشی وفادار بمانند، اما 
 

( و بلعون ICE( از ادغا  تروتسکیسترای متشکل در )POUMمدب اتحاد مارکسیستی کارگران ) 114 

 ( تشکیل شد و در جریان جنگ امپریالیستی اسپانیا فیال بود.BOCکارگران و دهقانان )
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بیانگر آن بود که به طبقه کارگر خیانت کرد  و کعارگران که خود را پذیرفته بود، 

 .کردمیجنگ امپریالیستی بسیج برای را 

برای کمونیسترا وظیفه اولیه و اساسی آنرا دخالت در مبارز  طبقاتی است اما 

در و هیتلر بعود. مبارز  با فرانکو، موسولینی ، برای تروتسکی وظیفه اولیه هر انقالبی

گرایش سیاسی ارتعش جمرعوری خعوا  اسعپانیا را بعورژوایی یک اگر هم این میان 

بعدین پیاد  نها  ارتش بورژوایی شعود و خواهد نمیارزیابی کند و اظرار بدارد که 

کنعد، از طعرف نکعارگران را گوشعت د  تعوپ در تخاصعمات امپریالیسعتی وسیله 

انقالبعی پرولتعری، خعالق تروتسعکی، ود. شعبعودن معترم معی« ترسعو»تروتسکی بعه 

روزهای قررمانانه اکتبر و رئیس شوراهای کارگری پتروگراد سعقوط غعم انگیعدی 

 :نویسدمی. تروتسکی کشاندمیو پرولتاریا را به کشتار امپریالیستی کند می

 

از کمعک بعه ارتعش تواننعد معیفقط ترسعوها، خائنعان یعا  وامعل فاشیسعم "

چشم پوشی کنند. وظیفه اولیه هعر انقالبعی مبعارز  بعا  جمروری خوا  اسپانیا

 115"گرو  های فرانکو، موسولینی و هیتلر است.

                                                           

 ترجمه از لینک زیر: 115 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/dewey/session09.htm 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/dewey/session09.htm
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در ظاهرا تروتسکی آموز  های مارکسیستی خود را فراموش کرد  است که 

دولععت ارگععان سععیادت طبقععاتی اسععت و دمکراسععی بععورژوایی و دیکتععاتوری آن 

. هسععتند یدارسععرمایهتععومش ، یینععی بععورژوایی )فاشیسععم( دو روی همععان سععکه 

در همه که خواند و کارگران را فرا میمی بخشد تروتسکی به سقوط خود استمرار 

 :نویسدمیجا از دمکراسی پوسید  بورژوایی در مقابل فاشیسم دفاع کنند و چنین 

  

در همه جعا و همیشعه، هعر جعا و هعر زمعان کعه کعارگران انقالبعی آنقعدر "

رژیعم بعورژوایی را سعرنگون کننعد، آنرعا متعی از قدرتمند نیستند که فعوراس 

 116".کنندمیدموکراسی پوسید  بورژوایی در برابر فاشیسم دفاع 

 

برخالف آنارشیسترا، استالینیسترا و تروتسکیسترا، در همعان کمونیست چ  

مقطع به دفاع از جمرعوری برنخاسعتند و کعارگران را گوشعت د  تعوپ در جنعگ 

فرمعولی بعرای « آنتی فاشیسم»ست چ  اظرار داشت که امپریالیستی نکردند. کمونی

ایجاد سردرگمی است و تنرا در خدمت آشعفتگی در مواضعع پرولتعری و شکسعت 

قطیی برای طبقه کارگر خواهد بود. فاشیسم تنرا با شکسعت طبقعه کعارگر قعادر بعه 

                                                           

 ترجمه از لینک زیر: 116 

https://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol1/no3/revdeft.html 



217 
 

که سوسیال دمکراسی در پی جنعگ جرعانی اول بعا  خواهد به طوریقدرت تسخیر

بعا بعه شکسعت  1920استالینیسم در دهعۀ به دنبال آن زات کارگری و سرکوب مبار

 کشاندن مبارزات انقالبی پرولتاریا بستر فاشیسم را مریا کردند.

بیعانگر شکسعت قطیعی و معوقتی طبقعه کعارگر ، معیالدی 1930ویژگی دهه 

جرانی و آمادگی قدرترای اصلی امپریالیستی برای یک درگیری جرانی بعود. ایعن 

 .کردمیزمینه را برای جنگ جرانی دو  مریا  درگیریرا
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 چهارم انترناسیونال تشکیل تروتسکی و

 

یک سازمان باشد  مبارز  طبقاتی در مال رکود و  قب نشینیدر ادواری که 

. ایعن دهعدمعیبعه فیالیعت خعود ادامعه  انقالبی با نفوذ بسیار ضیی  در طبقه کارگر

ا نفوذ قوی در طبقه کارگر و وجود شرایط انقالبعی، سازمان انقالبی در دور  هائی ب

و شکل مععععدب را بخعود ی داشته عاتعارز  طبقعتانیر مستقیم و فوری در مب تواندمی

بگیرد. سازمان انقالبی پلی است بین دور  هائی از مبارز  طبقاتی در مال رکود، بعه 

ژوازی را بعه چعالش معی مرمله ای تکامل یافته از مبارز  طبقاتی، که پرولتاریا بعور

دفعاع از مواضعع و برنامعه کشد. وظیفه سازمان انقالبی دخالعت در مبعارز  طبقعاتی، 

 . است مدب جرانی آیند الز  جرت ساختن برای آمادگی و تالش پرولتری 

کمونیست چ  )بخصو  کمونیست چ  ایتالیا( به این نتیجعه رسعید  بعود 

و شکسععت مععوقتی  1928در سععال کععه بععدنبال ادغععا  کمینتععرن در کمعع  سععرمایه 

در دسعتور  توانعدنمعیپرولتاریا و تدافیی شدن مبارز  طبقاتی تشکیل مدب جدیعد 

روز پرولتاریا قرار بگیرد. زیرا تشکیل مدب نه اراد  گرایانه بلکه محصعول شعرایط 

خاصی از مبارز  طبقاتی است که در آن سازمانرا و گروهرای موجود قعادر نیسعتند 

بقاتی را برآورد سعازند و تشعکیل معدب جرعانی در دسعتور روز قعرار نیاز مبارز  ط
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آنچععه مععورد نیععاز اسععت تشععکیل داشععت مععی. کمونیسععت چعع  اظرععار گیععردمععی

فراکسیونرای کمونیستی است تعا از مواضعع و برنامعه پرولتعری دفعاع کعرد  بتواننعد 

را  اجاز  دهعد معدب جدیعدنماید میزمانیکه شرایط مبارز  طبقاتی جرانی ایجاب 

و تروتسکیسعم  کمونیسم چع در واقع، یکی از تفاوت های اساسی بین بنیان نرند. 

خواسعت بعا تمعا  نیروهعا و میکمونیست چ  این بود که فراکسیون  1930در دهۀ 

بودنعد بعا برخاسعته  جریان هائی که بعه مبعارز  بعا انحطعاط انترناسعیونال کمونیسعتی

جریعان تروتسکیسعتی بعا  جلعه و شعتاب و  دفاع از برنامه پیش رود. امابا شفافیت و 

در راسعتای تشعکیل و  لیعرغم شعروع دورۀ سعیا  ضعد انقعالب بدون مباممه جدی 

چرعار ، الملعل بعینتروتسکیسترا اهعداف خعود را از تاسعیس  .کردمیمدب تالش 

اهمیت تداو  تاریخی جنبش انقالبی و خلق مدب جرانی انقالب سوسیالیستی بیعان 

الملل خدمات زیعادی نیعد بعه جنعبش کعارگری این بینکنند می ا کنند. آنان ادمی

گیری آن در پاسخ به ضرورت تاریخی و سر موقع نیعد بعود  اسعت و نمود  و شکل

 :نویسندمیچنین 
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تروتسکی با ا ال  تأسیس بین الملل چرار  اساسا قصد تضمین این تعداو  "

زیعاد  از "چرار  نه  پرمخاطر  داشت. تأسیس بین الملل ایدور را در طول 

ا عال   1938بلکه دقیقعا بعه موقعع از طریعق کنفعرانس سعال  "مد زود وقت

 نامی این ۔ گردید. این تصمیم جرت خلق مدب جرانی انقالب سوسیالیستی

چرار  به خود داد  است. خدمت پر مقعداری بعه جنعبش الملل بین که است

 117".کارگری نمود

 

چرار  بعی پایعه الملل بینبرای تاسیس  تضمین تداو  تاریخی جنبش انقالبی

درسعت الملعل بعیندو ، الملعل بینپس از خیانت  1914است. آیا بلشویکرا در سال 

کردند؟ پس تداو  تاریخی چگونه انجا  گرفت؟ از طریعق خعود بلشعویکرا کعه تعا 

 . داندمیبه شکل یک فراکسیون همین وظیفه تداو  تاریخی را انجا   1917سال 

بعرای  معدب جرعانی انقعالب سوسیالیسعتیهداف یینی سعاختن بخش دو  ا

تعر از بخعش قبلعی اسعت. بیعان رهبعری رهبری انقالب جرانی سوسیالیستی بی پایعه

انقالب جرانی سوسیالیستی، وقتی پرولتاریا یک شکست تعاریخی را متحمعل شعد  

ایط بود، در برترین مالت تنرا بیانگر اراد  گرایی است. مال ببینعیم تروتسعکی شعر

                                                           

 68صفحۀ  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   117 
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. او ارزیعابی کعردمعیچگونه ارزیابی 1936جرانی و توازن قوای طبقاتی را در سال 

 بینانه ای از شرایط جرانی و توازن قوای طبقاتی در آن مقطع ارائه داد  بود: واقع

 

پرولتاریای ایتالیا در غل و زنجیر فاشیسم گرفتار است، انقالب چین داغعان "

، پرولتاریای آلمعان آن چنعان لعه شعد  کندمیشد  و ژاپن در چین سروری 

، دسعت و پعای شعودمعیکه رفراند  هیتلعر بعا هعیچ گونعه مقعاومتی روبعرو ن

پرولتاریای اطریش بسته است، امداب انقالبی بالکان روی زمعین لگعد معال 

می شعوند، در فرانسعه و اسعپانیا پشعت هیکعل بعورژوازی رادیکعال گعا  بعر 

 118"میدارند.

 

خصیصععۀ اوضععاع جرععانی در آن مقطععع بحععران  بععرای تروتسععکی بععارزترین

تاریخی رهبری پرولتاریا بود. در آن مقطع در فرانسه، جبرۀ خلق پیروزیرایی بدست 

کعه وارد  کعردمعیآورد  بود و تروتسکی  کعارگران و هعواداران خعود را ترغیعب 

برای تروتسعکی و یعارانش تشعکیل معدب جدیعد در و سندیکاها شوند. ها اتحادیه

ضد انقالب در دستور روز قرار گرفته بود در مالی که بعرای فراکسعیون  دورۀ سیا 

                                                           

 200 صفحه –انقالبی که به آن خیانت شد  118 
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تشعکیل معدب در آن دور  مفرعومی نداشعت. تروتسعکی قعادر بعه  کمونیست چ 

با وجود توازن قعوای طبقعاتی  .نشد  بودو شرایط جدید تاریخی درن ضد انقالب 

ییععت نامناسععبی کععه تروتسععکی در آن مقطععع توصععی  کععرد  بععود، کععه در آن، موق

در  1936او معه و ژوئعن سعال پرولتاریا تقریبا درهم شکسعته وصع  گردیعد  بعود، 

و در مقالعه ای کعه بعرای نشعریۀ آمریکعایی  سر آغاز انقالب میرفی کعردرا فرانسه 

 «.انقالب فرانسه آغاز شد  است»نوشت، ا ال  کرد که « نیشن»

ه جناح چ  برای تروتسکیسترا این مدب است که برانگیدندۀ انقالب است ن

و پیشتاز طبقه کارگر. در سیاست تروتسکیسترا تودۀ طبقۀ کارگر، جمیی غیر فیعال 

 و تنرا دنباله رو مدب و رهبران مدبی هستند. 

میعروف بعه « چرار الملل بینی و وظای  دارسرمایهامتضار »تروتسکی در 

ار  بود  نشان چرالملل بیننوشت و در واقع پالتفر   1938برنامه انتقالی که در سال 

ی نععاتوان و  ععاجد بععود. متاسععفانه تروتسععکی دارسععرمایهداد کععه از درن پویععایی 

ی را درن کنععد. دارسععرمایهی و بخصععو  انحطععاط دارسععرمایهنتوانسععت تکامععل 

تروتسکی بارزترین خصیصۀ اوضاع سیاسی جران را در آن مقطعع بحعران تعاریخی 

 :نویسدمیو چنین  کردمیرهبری پرولتاریا ارزیابی 
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بارزترین خصیصۀ اوضاع سیاسی جران، بطور کلی، بحران تاریخی رهبری "

شرایط اقتصادی الز  برای انقالب پرولتاریعایی، بطعور کلعی، پرولتاریاست. 

ی بعاروری کعه ممکعن اسعت در دوران وبه این زودی، به  الی تعرین نقطعه

-د مانعد ی برسد، دست یافته است. نیروهای تولیدی انسعان راکعدارسرمایه

 119"اند.

 

کعه دارد معید  اظرعار عکری شععرق در اغتشعاش فععروتسکی غعانه تعاسفعمت

ی به  صر انحطاط دارسرمایهنیروهای تولیدی راکد ماند  اند. در صورتی که ورود 

خود به مفرو  پایان رشد نیروهای تولیدی نیسعت بلکعه رشعد نیروهعای تولیعدی در 

ی بعدون دارسعرمایه، زیعرا گیعردمیخود ی شکل مخرب بدارسرمایه صر انحطاط 

ی قادر بعه دارسرمایهانباشت سرمایه )بدون رشد نیروهای تولیدی( بی مفرو  بود  و 

 ادامه زندگی نیست.

جنبۀ دیگر اغتشاش فکری تروتسکی این بود که او شکسترای طبقه کعارگر 

رهبری انقالبی را تنرا در فقدان  1930و به دنبال آن در دهه  1920جرانی را در دهه 

، از این رو طبقه کارگر بینعوان یعک طبقعه اجتمعا ی در اسعتدالل کردمیاستدالل 
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تروتسکی جایی ندارد. به دیعد  تروتسعکی ایعن طبقعۀ اجتمعا ی نیسعت کعه خعالق 

هستند که طبقه کارگر را در جرات مختلع  « رهبران»موادث اجتما ی است بلکه 

هستند که معانع  معد  در را  تغییعر بعه  «رهبران فرصت طلب». این کنندمیهدایت 

 :نویسدمیشرایط انقالبی هستند و چنین 

 

ای که در را  تغییر دادن وضع پیش از انقالبی بعه وضعع انقالبعی مانع  مد "

 120".قرار دارد، خاصیت فرصت طلب رهبری پرولتاریا است

 

دارد، وضعییت سیاسعی اظرعار معی 1938با چنین بینشی تروتسعکی در سعال 

ران بخاطر بحعران تعاریخی رهبعری پرولتاریعا اسعت. بعرای تروتسعکی امعداب و ج

با وجعود سعابقه خیانعت و کشعتار میتواننعد در « کمونیستی»و « کارگری»سازمانرای 

خدمت انقالب قرار بگیرند، فقط اگر رهبری آنرا تغییر کند. بخعاطر چنعین نگعرش 

را فعرا خوانعد تعا تحعت ، تروتسکیسعترا 1935ارتجا ی بود که تروتسعکی در سعال 

وارد سوسیال دمکراسی شوند تا رهبری آنرا را بدست « جبرۀ وامد» نوان تاکتیک 

گیعری بعین المعل داشعتند شعکلگیرند. تروتسکی به استدالل کسانی که اظرعار معی
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محصول شرایط تاریخی خاصی است، یینی زمانیکه مبارز  طبقاتی در سطح جرانی 

انقعالب جرععانی در دسعتور روز پرولتاریععا قععرار و  گیععردمععیشعکل ترععاجمی بخعود 

که  دادمیرا اراد  گرایانه و مصنو ا ایجاد کرد، پاسخ الملل بینتوان و نمی گیردمی

نمی خورید. اصال منتقعدین بعه درد هعیچ چیعد نمعی الملل بینشماها به درد ساختن 

الکتیکی خورند. ببینید استدالل تروتسکی در پاسعخ بعه منتقعدین چقعدر غنعی و دیع

 :دهدمیاست  تروتسکی پاسخ منتقدین را چنین 

 

 فعرا چرعار  الملعل بعین آفعرینش ی لحهعه اکنون آیا میپرسند: شکاکان"

 خلق "مصنو ا" الملل بین یک که است غیرممکن اینان میگویند رسید ؟

 و بوجعود آیعد  مرعم معوادث میعان از فقعط الملل میتواند بین یک شود 

 کعه دهدمی نشان را نکته این فقط این ایرادها همه .قبیل این از ایرادهائی

 چیعد هیچ آنان بدرد نمی خورند. جدید المللی بین ساختن بدرد شکاکان

 121".خورند نمی
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چرعار  نیعازی بعه الملعل بعینکعه دارد میتروتسکی در پاسخ منتقدین اظرار 

طبقعاتی ا ال  موجودیت ندارد، زیرا که در مال ماضر وجعود دارد و در نبردهعای 

چرعار ، هعیچ الملعل بعینکعه بعه غیعر از  کندمیجنگد. تروتسکی همچنین اد ا می

جریان انقالبی بر روی کرۀ زمین وجعود نعدارد کعه ارزش نعا  بعردن داشعته باشعد. 

چرعار   کعم الملعل بعینکه اگر چه تیعداد ا ضعای کند میتروتسکی همچنین اد ا 

هستند و چنعین  نهیر قوی بی ادرهایشاست، اما از دیدگا  نهری،  برنامه و سنت ک

 :نویسدمی

 

شعود؟  ا عال  الملعل بعین ایعن آفرینش که است رسید  آن زمان آیا ولی"

 چرعار  الملعل بعین :دهعیممعی جواب ما اند. نگرفته شکاکان خفقان هنوز

 اسعت؟ ضعیی  آیا جنگد.می و دارد وجود شدن ندارد، «ا ال »به  نیازی

 است. جوان هنوز اینکه دلیل به ر  نیست،شما بی هنوز آن صفوف آری،

 آینعد  میماقرعای کادرهعا ولعی ایعن هستند. کادر  مدتا هنوز صفوف این

 ی کعر  روی تنرعا بعر انقالبی جریان یک متی کادرها این ورای هستند.

 ما بین الملل اگر .باشد داشته بردن نا  ارزش براستی که ندارد وجود زمین

آبدید   و سنت، برنامه، نهری، دیدگا  از تاس ضیی  شمار  نهر از هنوز
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 ایعن امعروز کعه کسعی رعه بگذار است. ویعق کادرهایش نهیر بی کردن

 خواهعد تعر روشعن نکتعه ایعن فعردا بایسعتد. کنار ،کندمین درن را نکته

 122".شد

 

کمونیسعت چع  را بینعوان یعک جریعان انقالبعی بعه  توانستمیتروتسکی ن

 هایکمونیسعتیسعت چع  را انقالبعی بدانعد. او رسمیت بشناسد و یا مواضعع کمون

و غیعر  « یافراطع یچ  گرایان  الم نما»یا « چ  های افراطی و فرقه گرا»چ  را 

که بیانگر میعدان دوری تروتسعکی از مارکسیسعم بعود. پعذیرش داد میخطاب قرار 

مواضع کمونیست چ  به  نوان مواضع کمونیستی به مفرو  این بود که تروتسعکی 

انقالبی را از دسعت داد  و بسعوی ضعد انقعالب در مرکعت بعود. بعرخالف مواضع 

دانست، کمونیست چ  اد ای تروتسکی که تروتسکیسم را تنرا جریان انقالبی می

نه تنرا به مارکسیسم وفادار ماند بلکه از لحاظ نهری و تئوری به تکامل مارکسیسعم 

کعه در مقابعل تروتسکیسعترا و کمک شایانی نمود و نه تنرا در مقابل استالینیسعترا بل

چع  نقعش  هایکمونیسعتدیگر جریانات چ  به دفعاع از مارکسیسعم پرداخعت. 

تروتسکی در تصویب قوانین ضد کعارگری را زمانیکعه تروتسعکی هنعوز در مسعند 
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قدرت قرار داشت مورد نقد قرار داد ، مماشات تروتسعکی بعا ضعد انقعالب را نقعد 

تئعوری هعای تروتسعکی در رابطعه بعا دولعت  کردند و بدین ترتیب بی اساس بعودن

گیری فاشیسم و... نشان دادند. چنعین کارگری، بوروکراسی، انقالب سیاسی، شکل

بیانگر بعی نهیعر بعودن کادرهعای یعک گعرایش فکعری  یینعی  تواندمیویژگیرایی 

 کمونیسم چ  باشد.

دارن چرار  را تالملل بینبرنامه و قطینامه های  1938تروتسکی در تابستان 

 3میخواست با یک ارادۀ ساد  بحران رهبعری پرولتاریعا را معل کنعد. در  اودید  و 

کشعور بعود در  11کنفرانس تروتسکیسترا کعه شعامل نماینعدگانی از  1938سپتامبر 

 هایکمونیستچرار  برگدار شد. همانطوریکه الملل بینمومۀ پاریس برای تاسیس 

ون جنعین معرد  بعدنیا آمعد زیعرا نعه تنرعا چرعار  همچعالملل بینچ  انتهار داشتند 

در خدمت شفافیت مواضع پرولتری باشد بلکه به این دلیل که بعیش از  توانستمین

، با عث اغتشعاش فکعری بیشعتر در صعفوف کعردمعیمد در زمین بورژوازی  مل 

 انقالبیون و پرولتاریا شد  بود.



229 
 

ت و او به  رد  داشع 123ها را ماکس شاختمنریاست کنفرانس تروتسکیست

دربارۀ گدارش کمیسیونرا و قطینامه ها که اکمر آنرا را تروتسعکی نوشعته بعود رای 

گیری کرد. به توصیه تروتسکی  نوان کنفرانس کنگرۀ موسس نا  گرفعت. بخعش 

ند، هم به لحاظ تیداد ا ضاء و هم بعه لحعاظ دادمیهایی که انترناسیونال را تشکیل 

ند، مرمترین بخش، از لحاظ تیعداد ا ضعا، نفوذ در فضای سیاسی بسیار ضیی  بود

بخش آمریکا بود. هیچ یک از بخش ها نتوانسته بودند کارهای جدی انجا  دهنعد، 

 :دهندمیتروتسکیسترا این مسئله را چنین توضیح 

 

را داد، گدارشی که توجیه کنند  تصعمیم  «گدارش پیشرفت کار» 124ناویل"

چرار  بود. لیکن وی، بعی الملل بینسازمان دهندگان مبنی بر ا ال  تأسیس 

چیدی بیش از یک پنعدار الملل بینآنکه توجه داشته باشد، فاش ساخت که 

                                                           

بعدنبال جانبعداری از  1928ماکس شعاختمن از ا ضعای معدب کمونیسعت آمریکعا بعود کعه در سعال 123 

سوسیالیست و تروتسکیسم در آمریکعا  تروتسکی از آن مدب اخراج شد و از بنیانگذاران مدب کارگران

   بود اما بدودی بدنبال اختالفات از تروتسکیسم جدا شد.

از  1927 ضو مدب کمونیست فرانسه بعود. او یکعی از ا ضعای هیئتعی بعود کعه در سعال « پیر ناویل»124 

از معدب کمونیسعت  1928در سعال بعدنبال آن تروتسکی در مسکو دیدن کرد و طرفدار تروتسکی شد و 

از انترناسعیونال چرعار  1939معا در سعال ا فرانسه اخراج شد. در تاسیس انترناسیونان چرار  شرکت داشعت

جدا شد. پس از چند بعار معدب  عو  کعردن  سعرانجا  بعه بازسعازی معدب متحعد سوسیالیسعت تحعت 

 جمروری پنجم ادامه داد.
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آن در  المللعیبعیننیست: هیچ یک از باصطالح هیأترای اجرایی و دفترهای 

 125"سالرای اخیر نتوانسته بود کاری انجا  دهد.

 

آنکعه طعرح در جریان برگداری کنگرۀ موسس تروتسکیسترای لرسعتانی بعا 

برنامه و مواضع تروتسکی را قبول داشتند امعا مخعال  تشعکیل انترناسعیونال چرعار  

هعای الملل بینکه تمامی  کردندمیبودند. استداللشان نید منطقی بود، آنرا استدالل 

پیشین در شرایط  روج مبارز  طبقاتی و نه در دورۀ ارتجعاع شعدید و افعت مبعارز  

که طبقه کارگر  کردندمیوتسکیسترای لرستانی استدالل اند. ترطبقاتی شکل گرفته

المعل چرعار  فقعط چرار  ممایت نخواهند کرد و بینالملل بینکشورهای جران از 

 ژست توخالی خواهد بود. در گدارش از کنگرۀ موسس میخوانیم:

 

چرعار  مخعال  الملعل بعینبخش لرستانی یکپارچعه بعا ا عال  موجودیعت "

 126".است

و  شدمیدیالکتیکی دور بیشتر از مارکسیسم و نگرش به روز روز  تروتسکی

ور گردید  و به دنبال آن از واقییت های جامیه در اید  آلیسم و اراد  گرایی غوطه
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ها تود چرار  الملل بینجنین مرد ،  کردمی. تروتسکی خوشبینانه تصور شدمیدور 

رولتاریعا متحعد خواهعد را برای نبرد انقالبی در را  کسعب قعدرت سیاسعی توسعط پ

را چنعان مستاصعل خواهعد کعرد ها تود که جنگ،  دادمیساخت. تروتسکی و د  

چرعار  را بینعوان دسعتگا  رهبعری خعود برخواهنعد گدیعد. او الملعل بینکه ناگدیر 

نتوانست فرق بین شرایط اجتما ی جنگ جرانی اول و دو  را درن کند، بطعوری 

را نید فراموش کعرد   زیمروالدش از کنفرانس که ظاهرا تروتسکی متی تجربیات ا

در کنگعرۀ موسعس  توانستمیبود. تروتسکی که در مکدیک بسر میبرد و شخصا ن

 نوشت:  موسس چنینپیامی به کنگر  شرکت کند، طی 

 

چرار  در برابر تکالی  جنبشعی تودهعای قعراردارد... و الملل بیناز اکنون "

تصوری روشعن از نیروهعای محعرن  اکنون یگانه سازمانی است که نه فقط

این... دوران دارد، بلکه دارای یک رشته از خواسترای روزمر  ای است که 

 د  ...را برای نبرد انقالبی در را  کسب قدرت متحد سعازدها تود  تواندمی

تناسب میان قدرت امروزی ما و وظای  فردای ما برای خودمان روشعن تعر 

دیالکتیک جدی و مصیبت بار دوران ما به سود است تا برای منتقدانمان. اما 
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شعفتگی آکه جنعگ آنعان را بعه غایعت نومیعدی و برها تود . کندمیما کار 

 127".یافت چرار  نخواهدالملل بینخواهد راند، دستگا  رهبری دیگری جد 

 

بسیار مطمعئن و عد  داد  ش با لحنیائیمریکاآدر پیامی به پیروان تروتسکی 

چرار  میلیونرا انقالبی را در بر خواهد گرفعت و الملل بینیند  که در طی د  سال آ

 آنرا قادر خواهند بود زمین و آسمان را زیر رو کنند و برایشان چنین نوشت:

 

چرار  میلیونرا طرفدار بدست خواهد الملل بیندر طی د  سال آیند  برنامه "

ن را زیعر و رو آورد، و این میلیونرا انقالبی، خواهند توانست زمعین و آسعما

 128".کنند

 

وقتی دورنمای جنگ جرانی دیگر، به یک واقییت تبعدیل شعد، تروتسعکی 

هعای الملعلبعین استدالل کرد که نخستین قربانیان جنگ به همرا  فاشیسعم، امعداب

الملعل بعیناو و د  جنبش انقالبی را داد که رهبعری آن را  دو  و سو  خواهند بود

رخالف اسععتدالل تروتسععکی قربانیععان جنععگ چرععار   رععد  دار خواهععد بععود. بعع
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بلکه آنرا پیروزمندان جنگ بودنعد.  های دو  و سو المللبین امپریالیستی نه امداب

دو  یینی امعداب سوسعیال دمکعرات بلعون غعرب را الملل بینامداب متشکل در 

سو  بلون شرق را نماینعدگی کردنعد امعا هعر الملل بیننمایندگی کردند و وارنان 

 :کردمیطبقه کارگر بودند. تروتسکی چنین استدالل را  لیه دوی آن

 

هر روز که بگعذرد بعه سعود معا خواهعد بعود. در نخسعتین ماهرعای جنعگ "

واکنشی توفانی در تعود  هعای کعارگر  لیعه هیجانرعای شووینیسعم بوجعود 

خواهد آمد. نخستین قربانیان آن، به همعرا  فاشیسعم، امعداب بعین المللرعای 

هند بود. فروپاشی آنرا شرط ناگدیر جنبش آشعکار انقالبعی دو  و سو  خوا

 129".چرار  بر  رد  خواهد داشتالملل بینبود... که رهبری آن را  خواهد

 

واقییععات سععفت و سععخت زمینععی خععالف اسععتدالل تروتسععکی را نشععان داد. 

برخالف زمان جنگ جرانی اول، واکنش توفانی  لیه جنگ درنگرفت. در جریعان 

  انترناسیونالیسترایی )کمونیست چ ( کعه مخعال  هعر دو جبرعه جنگ جرانی دو

تر از انترناسیونالیسترای زمان جنگ جرانی اول بودند و تروتسکیسترا بودند، ضیی 
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. بعر خعالف اسعتدالل کردندمیکارگران را گوشت د  توپ در جنگ امپریالیستی 

ان چرععار  اضععمحالل یافععت و وارنععالملععل بععینتروتسععکی در جریععان جنععگ، 

 های دو  و سو  جران را همچون غنایم جنگی بین خود تقسیم کردند. المللبین

مجلعه ژورنالیسعت و سعر دبیعر کینگدلی معارتین  تروتسکی در دیداری که با

داشت با قاطییت به او اظرار داشت که  1937در  «تسمنیاست وین» یگرا چ  یاسیس

و چنعین  شعد در جرعان خواهعدسه تا پنج سال دیگر قدرتی بدرگ المل چرار  بین

 گفت:

 

چرار  سه تا پنج سال دیگر قعدرتی بعدرگ الملل بینبه شما می گویم که "

 130".شد در جران خواهد

 

چرار  نه تنرا به قدرتی بدرگ در جران تبدیل نشد، نعه تنرعا تعود  الملل بین

در چرار  را نپذیرفتند بلکه الملل بینهای کارگر در واکنش خود به جنگ رهبری 

جریان جنگ جرعانی انترناسعیونال چرعار  اضعمحالل یافعت. پعس از پایعان جنعگ 

جرانی دو  دوبار  تروتسکیسترا به انترناسیونال چرار  سعر و سعامان دادنعد کعه بعاز 
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دچار بحران شد و مجددا اضمحالل یافته و به گرو  های کوچعک تجدیعه گردیعد. 

ر خواهد گرفت. اما ببینعیم چشعم البته این مسئله در فصلرای بیدی مورد بررسی قرا

 انداز و پیش بینی های تروتسکی چگونه توسط وارنان او توصی  می شوند:

 

جنبش مقاومت  ونان،یدر  یشد. جنگ داخل دییتا]تروتسکی  چشمانداز او"

فرانسه اواخعر جنعگ و بالفاصعله پعس از در و هم  ایتالیادر  و ا تصابات هم

اسعتقالل در سراسعر جرعان  یبعارز  بعرا، م 1949سعال  در نیآن، انقالب چ

 …و  ایعتانیدر بر 1945قاطع مدب کارگر در انتخابات  یروزیپ ،یمستیمرات

 131"بود. حیصح یتروتسک ینیشبیکه پ دهندمی نشانهمه 

 

تروتسکی تائید شد، آن هم بدین دلیل کعه  اندازچشمها به نهر تروتسکیست

آن هم از پیروزی معدب کعارگر  چرار  قدرت بدرگی در جران گردید،الملل بین

استقالل  یمبارز  برادر انتخابات پارلمانی بریتانیا، یا پیروزی مائوئیسترا در چین و یا 

. تروتسکیسترا نا  تروتسکی را نید به لجن کشعید  انعد. متعی بخعاطر در مستیمرات
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مرمععت نععا  تروتسععکی هععم شععد ، برتععر نبععود، اسععتدالل اشععتبا  رهبععر خععود را نقععد 

 . اما از جناح چ  سرمایه نمیتوان انتهار بیشتری از این داشت.ندکردمی

ما قبال نگرش اشتبا  تروتسکی که مبنی بر راکد مانعدن نیروهعای تولیعدی را 

ی نعه بعه مفرعو   عد  دارسعرمایهبررسی کردیم و توضیح دادیم، که  صر انحطاط 

لیعدی شعکل رشد نیروهای تولیدی بلکه به مفرو  این اسعت کعه رشعد نیروهعای تو

. واقییت این است که تروتسکیسترا به رهبر خود وفادار بود  گیردمیمخرب بخود 

از شکوفایی اقتصادی را نداشتند. امعا بازسعازی ماصعل از خرابعی  ایدور و تصور 

از شکوفایی اقتصادی را در پعی داشعت و  ایدور های ناشی از جنگ جرانی دو ، 

تروتسکیسترا را نشان داد و آنرا را به نعابودی بی اساس بودن تئوریرای تروتسکی و 

کشاند. گرایشعی از تروتسکیسعترا اضعمحالل انترناسعیونال چرعار را چنعین توضعیح 

 :دهدمی

 

 یاقتصعاد ییبود که شعکوفا د یرس یتئور نیبه ا چرار ونالیانترناس یرهبر"

ماصل  ینابود.. در  مل کامال غلط از کار در آمد. نیا .ستیاصال ممکن ن

بعود. تمعا   ازین یبازسازی برا یمی ه ۀبود که به برنام یمین نیز جنگ به اا

برعم را  یدارسعرمایه خیتعار در یاقتصعاد ییشعکوفا نیبدرگتعر انیها بن نیا
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کنعار  دیتحوالت جد نیبا ا توانستمیچرار ن ونالیانترناس یرهبرو  ختیر

 .دیایب

 نیعا تیعسعت. واقیه تیعموقی دیعجد یبه بررس ازیکه ن دندیفرمی ها نم آن

 تعا انقعالب نمانعد  یدیعاگعر و عد  دهنعد کعه چ کردنعدمعیاست که فکعر 

به  توانستمی تنرا یاستیس نیرا دور هم نگا  دارند. چن شانیروهاینتوانند می

 132"اتفاق افتاد. نیهم هم قایو دق انجامدیبالملل بین ی هیتجد
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 و برنامه انتقالی تروتسکیسم

 

چرار  بعود در سعال الملل بینانتقالی را که در واقع پالتفر  تروتسکی برنامه 

پیرامععون هععا تععود بسععیج »نوشععت. تروتسععکی در برنامععۀ انتقععالی طععی  نععوان  1938

دور شعدن خعود را از « گذار به  نوان آمعادگی بعرای تصعرف قعدرت هایخواسته

یعدن . در مالی که شعروع دوران گعذار تنرعا بعا درهعم کوبدهدمیمارکسیسم نشان 

. در واقعع تروتسعکی بعا طعرح معداقل شعودمیماشین دولتی بورژوایی امکان پذیر 

خواسته هعا در برنامعۀ انتقعالی بعه اصعالح طلبعی دوران انترناسعیونال دو ، در  صعر 

ی برگشته بود. البته بخشی از توصیه هعای تروتسعکی در برنامعه دارسرمایهانحطاط  

ای شرقی، کنترل کارگری در یوگسالوی و... انتقالی مانند ملی شدن بانکرا در اروپ

 شکل واقییت به خود گرفت که مورد استقبال تروتسکیسترا نید قرار گرفت.

ی نعاتوان از ارائعه دارسعرمایهداشعت از آنجائیکعه البته تروتسکی اظرعار معی

ی را دارسرمایهاصالمات طرح شد  در برنامۀ انتقالی است، قادر است ورشکستگی 

گر نشان داد  و بعه ایعن طبقعۀ فشعار خواهعد آورد تعا اقعدا  بعه نعابودی به طبقه کار

ی کند. ابتداء ببینیم تروتسکی برنامه مداقل و مداکمر را چگونه توصی  دارسرمایه
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هععایی دارد. تروتسععکی و از نهععر او برنامععه مععداقل و مععداکمر چععه ایععرادکنععد مععی

 : نویسدمی

 

  معل پیشعرفته داری ایهسرم  صر در که کالسیک دموکراسی سوسیال"

 نخسعت کعرد: تقسیم هم از مستقل بخش دو به را خود ی برنامه ،کردمی

 ی جامیعه چرعارچوب در اصعالمات ایجعاد به را خود که مداقل، برنامه

 آینعد  در کعه معداکمر، ی برنامعه دیگعری و ،کعردمی محدود بورژوائی

 .دادمعی نوید را سوسیالید  ی بوسیله داری سرمایه شدن جایگدین نامیلو 

 سوسعیال واقعع نداشعت. در وجود پلی مداکمر برنامۀ و مداقل برنامۀ بین

 133"نداشت. هم امتیاجی پل این به دموکراسی

 

و بعورژوازی  گذراندمیی هنوز دوران شکوفایی خود را دارسرمایهزمانیکه 

ی ، امکان تحمیل اصالمات به بعورژوازکردمیهمچنان نقش انقالبی در جامیه ایفا 

های امعداب کعارگری کعه در آن مقطعع بعه امعداب سوسعیال وجود داشت. برنامه

، برنامععه مععداقل یینععی شععدمععیدمکراتیععک میععروف بودنععد از دو بخععش تشععکیل 
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کوتا  معدت، بعه  بعارت دیگعر تحمیعل رفعر  بعه بعورژوازی و برنامعه  هایخواسته

د، کعه میعروف ی به  صر انحطاط خودارسرمایهمداکمر یینی سوسیالیسم. با ورود 

به  صر انقالبات کمونیستی یا جنگرعای امپریالیسعتی اسعت، دیگعر امکعان تحمیعل 

ی وجعود نعدارد و انقعالب پرولتعری در دسعتور روز دارسرمایهاصالمات پایدار به 

. دهعدمعیو برنامه مداقل و مداکمر مفرو  خود را از دسعت  گیردمیپرولتاریا قرار 

در خود برنامه مداقل و مداکمر بلکعه مشعکل در ایعن اما به باور تروتسکی ایراد نه 

بود که بین برنامه مداقل و مداکمر پلی وجعود نداشعت. تروتسعکی کعه از خالقعان 

انقالب اکتبر بود  به سوسیال دمکراسی رجیت کرد و میخواسعت میضعل سوسعیال 

خواست  د  وجعود پعل بعین برنامعه دمکراسی را مل نماید. به  بارت دیگر او می

تحت  نعوان برنامعه  انتقالی درخواسترای سلسله قل و مداکمر را از طریق یکمدا

 :نویسدمیانتقالی مل کند. تروتسکی چنین 

 

 بین آنان تا شود کمکها تود  به روزانه مبارزۀ جریان در که است الز "

 دیگر، سوی از انقالب برنامۀ سوسیالیستی و یکسو از کنونی درخواسترای

 باشد، انتقالی درخواسترای سلسله یک شامل باید پل این کنند. ایجاد پلی
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 وسعیع قشعرهای امعروزین آگاهی از و امروز شرایط از که درخواسترائی

 134"باشد. گرفته سرچشمه طبقۀ کارگر

 

برنامعه قعدیمی سوسعیال دمکراسعی، یینعی برنامعه  کعردمعیتروتسکی تاکید 

مداقل( نیروی میعاتی خعود ، چرا که این خواسترا )برنامه کندمیمداقل را ترن ن

چرار  به نحوی خستگی ناپذیر از مقعوق دمکراتیعک الملل بینو اند کرد را مفظ 

  و کعردمیقدی« برنامۀ مداقل»را جانشین  انتقالی . اما تروتسکی برنامۀکندمیدفاع 

و « برنامعه انتقعالی»بعه « برنامعه معداقل». تغییر نعا  برنامعه از کندمیآنرا بروز رسانی 

یت به سوسیال دمکراسی دیگر نیاز بعه ایعن همعه هیعاهو و تحریع  مارکسیسعم رج

-نداشت. اما تروتسکی برای رجیت خود به سوسیال دمکراسعی برعای گدافعی معی

شعود. آیعا تروتسکیسعم، پردازد و گا  به گا  از گذشته مارکسیستی خعود دور معی

انشینی برنامه مداقل نیست؟ تروتسکی در رابطه با جاپوزیسیون همان استالینیسم در 

 :نویسدمیبا برنامه انتقالی چنین 

 تعرن را «معداقل» درخواسعترای قعدیمی ی برنامعه چرعار  الملعل بعین"

 میاتی نیروی و تأنیر از بخشی کم دست درخواسترا این که چرا ،کندمین
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 از ناپعذیر، خسعتگی بنحعوی چرعار ، الملعل بعین اند. کرد  مفظ را خود

 لعیکن .کنعدمی دفاع کارگران اجتما ی روزیرایپی و دموکراتیک مقوق

 واقیی، صحیح دورنمای چرارچوب در را روزمر  اینکار چرار  الملل بین

 کعه آنجعا از میگعذارد. اجعرا ی مرملعه بعه انقالبعی، دورنمعای یینعی

 و نابودکننعد  تمعایالت بعاها تود  «مداقل»و  جدئی قدیمی، درخواسترای

 بعدون آنرعم و - کنعدمعی پیعدا اصعطکان فاسد داری سرمایه تحقیرآمید

 درخواسعترای سیسعتم چرعار ، الملعل بین - میافتد اتفاق قد  هر در شک

 برنامعۀ» جانشعین انتقعالی برنامعۀ ترتیعب بعدین ...کندمی پیشنراد را انتقالی

 135"میشود. قدیمی «مداقل

 

برنامه انتقالی صعرفا یعک سعری شعیارهای کنند میالبته تروتسکیسترا تاکید 

طالبععاتی، دمکراتیععک و انتقععالی اسععت و هرگععد نبایععد دوران انتقععالی را متععرادف م

دیکتاتوری پرولتاریا قلمداد کرد. امتماال این شفافیت را تروتسکیسترا برای اطمینان 

که سوسیالیسترا در آنرا سیاسعت آنتریسعم  "کارگر"دادن به امداب سوسیالیست و 

ا با عث نگرانعی امعداب سوسیالیسعت و انجعا  گرفتعه تع کننعدمعی)نفوذ( را ا معال 
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ایععن اسععت کععه پععس فععرق  شععودمععینشععوند. سععوال اساسععی کععه مطععرح  "کععارگر"

تروتسکیسععم و سوسععیال دمکراسععی در چیسععت؟ مگععر نععه ایععن اسععت کععه سوسععیال 

دمکراترا نید شیارهای مطالباتی و دمکراتیک مطرح می سازند؟ تروتسکیسترا چنین 

 :نویسندمی

 

سلسعله شعیارهای مطالبعاتی، دموکراتیعک و انتقعالی  این برنامه شامل یک"

 ۀاست که با امتیاجات  هیم ترین تود  های زممتکش و منطق رشد مبعارز

مترادفی برای دیکتاتوری پرولتاریا،  ۀاین شیار نه به مماب ..طبقاتی تطابق دارد.

بلکه همچون یک فورمول انتقالی برای مکومت در درون برنامه ی انتقعالی 

 136"گرفته شد  است.به کار 

 

چرعار  الملعل بعیناگر از برخی تبلیغعات کعال  رادیکعال از برنامعه انتقعالی، 

. شعودمعیبگذریم، همان برنامه مداقل، سوسیال دمکراسعی یعا استالینیسعترا نمایعان 

طرح خواست مجلس ملی، مجلعس موسسعان، آزادی ملعی، اصعالمات ارضعی و... 

گران بینعوان قعد  اولیعه بایعد مجرعد بعه برنامعه که کعاردارد میبرنامه انتقالی اظرار 

                                                           

 70صفحۀ  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   136 



244 
 

در روسعیه چعرا بلشعویکرا و در راس آن  1917دمکراتیک باشند. باید پرسید سعال 

شخ  تروتسکی مخال  مجلس موسسان بودند و میتقد بودند تما  قدرت باید در 

شعود کعه دور معی 1917دست شوراها باشد؟ سالرا بید از آن تروتسکی از مواضعع 

دور شدن تروتسکی از مارکسیسعم اسعت او بعه سوسعیال دمکراسعی رجیعت بیانگر 

 :نویسدمیو خواستار مجلس ملی میشود. تروتسکی  کندمی

 

 هند و چین چون کشورهائی برای مؤسسان( مجلس )یا ملی، شیارمجلس"

 بعا ناپذیر جدائی طرزی به باید شیار این است. باقی خود قدرت کامل به

 بینعوان کعارگران شعود. داد  پیوند ارضی ماتو اصال ملی آزادی مسأله

 خواهنعد آنعان تنرعا باشعند. برنامه دموکراتیک این به مجرد باید اولیه قد 

 137"گردانند. متحد آنان را طلبید ، خود بسوی را کشاورزان توانست

 

« کعارگران و کشعاورزان مکومعت»شود ایعن اسعت مسئله ای که مطرح می

بی است؟ آیعا بایعد متمعا انقعالب کعارگری انجعا  تروتسکیستی چگونه قابل دستیا

تروتسکیسعتی شعکل بگیعرد؟ تروتسعکی « کارگران و کشاورزان مکومت»گیرد تا 
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فشعار  معالی، ورشکستگی شکست، استمنائی، مانند جنگ، اظرار میدارد در شرایط

، وغیععر ، بععدون اینکععه انقععالب کععارگری صععورت گرفتععه باشععد، ایتععود  انقالبععی

میتواند شکل بگیرد. بی مناسبت نیست که بید از « و کشاورزان مکومت کارگران»

جنگ جرانی دو  و در سایۀ اشغال کشورهای اروپای شعرقی توسعط ارتعش سعر  

بدون اینکه انقالب کعارگری در آنرعا صعورت بگیعرد بعه بعاور تروتسکیسعترا ایعن 

لی، کشورها تبدیل به دولترای کارگری شدند. ایعن مسعئله را میتعوان بعه کعرۀ شعما

 :نویسدمیچین، ویتنا ، کوبا و... نید تیمیم داد. تروتسکی چنین 

 

 معا ی  قید  به که انتقالی، درخواسترای آن اطراف در ما  ین مال، در"

 بنحعوی دهعد، تشعکیل را "و کشعاورزان  کارگران مکومت"برنامۀ  باید

  .پردازیمترییج می  به ناپذیر خستگی

  ملعی کعارگران سعنتی سعازمانرای ی بوسعیله مکعومتی چنعین ایجاد آیا

 دسعتکم، کعه، دهعدمی نشان گذشته تجربۀ شد، گفته که است؟ همانطور

 را نهعری امکعان ایعن توان نمی لکن است. کم بسیار چنین  ملی امتمال

 جنعگ، نعوع اسعتمنائی )از کامالس شرایط که تحت کرد رد پیش از یکسر 

 خرد  امداب غیر (، و ،ایتود  فشار انقالبی مالی، ورشکستگی شکست،
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 خعود آنچعه از بورژوازی، از را  بریدن در ها استالینیست منجمله بورژوا،

 138".بگذارند فراتر را پا میخواهند،
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 دوم جهانی جنگ و تروتسکیسم

 

بلکه باشد نمیجنگ محصول سیاست خشن یک یا چند دولت غیر متیارف 

بیانگر آن است که سرمایه برای مل بحران  و گیردمیاز نیاز ذاتی سرمایه سرچشمه 

متوسل شعد  اسعت. خطعر جنعگ امپریالیسعتی بیعانگر دورۀ  خود به آخرین را  مل

، کعه خواهد بعود صر امپریالیسم بود  و یینی ی، دارسرمایهجدیدی از میات نها  

ی بعه  صعر انحطعاط دارسرمایهدر آن اجتناب از جنگ امکان پذیر نیست. با ورود 

 صععر انقالبععات اجتمععا ی و جنععگ هععای امپریالیسععتی شععروع شععد. بععرای  خععود،

 و وقوع جنگ جرانی، مداقل دو شرط زیرین باید مریا باشد:گیری شکل

   وجود دو بلون سیاسی، اقتصادی و نهامی امپریالیستی 

 است مغلوب شد ی که در سطح جرانی طبقه کارگر  

بقعه کعارگر در سعطح به باور ما جنگ جرانی دو   شکل گرفت، چرا کعه ط

جرانی مغلوب شد  بود، بخصو  طبقه کارگر شعوروی کعه توسعط ضعد انقعالب 

خرد گردید  بود. امعا بعرای تروتسعکی،  شعوروی همچنعان دولتعی کعارگری بعود. 

مداخلۀ نهامی  لیه شوروی یا ماننعد  کردمیاستدالل  1930تروتسکی متی در دهۀ 
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ور مکومعت هعای بعورژوایی  لیعه همچنان در دست 1920تا  1918همچون سالرای 

دولت کارگری قعرار دارد یعا  بعه  بعارت برتعر جنعگ در راسعتای مداخلعۀ نهعامی 

 :نویسدمیدولترای بورژوایی  لیه دولت کارگری نید خواهد بود. تروتسکی چنین 

 

هر جنگ بدرگ، فارغ از انگید  های اولیۀ آن، برای آن که خون تعاز  ای "

مسعئله مداخلعۀ نهعامی  بایستمیی برساند، دارسرمایهبه رگ های متصلب 

 139" لیه اتحاد جماهیر شوروی را مستقیما طرح کند.

 

کعه  زیمروالعدتروتسکی تجربه جنگ جرعانی اول، متعی تجربعۀ کنفعرانس 

. زمانیکععه جنععگ کنععدمععیمانیفسععت آنععرا خععودش تععدوین کععرد  بععود، فرامععوش 

ا ا عال  نکردنعد کعه پرولتاریعا امپریالیستی جرانی اول شکل گرفت، انترناسیونالیستر

باشد بلکه با محکو  نمودن هعر دو سعوی جنعگ امپریالیسعتی « بی طرف» تواندنمی

معالی کعه  سعال  مخالفت خود را با کشتار امپریالیستی طبقه کارگر نشان دادند. در

بی طرف باشد و در جنگ  تواندنمیکه پرولتاریا  کردمیتروتسکی استدالل  1938

 :نویسدمیو شوروی سوسیالیستی را بگیرد. تروتسکی چنین  باید طرف چین
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 جنگ یا و چین، و ژاپن بین جنگ در هرگد پرولتاریا اما، -« بی طرفی؟»"

 ایعن منهعور پعس"باشد.  تواندنمی طرف بی شوروی، روسیه آلمان و بین

 دفعاع ایعن ولی البته  "شود؟ دفاع شوروی و روسیه چین از باید که است

 چعین تن به سر میخواهند نه که صورت بگیرد ها امپریالیستبدست  نباید

 140"شوروی سوسیالیستی. جماهیر اتحاد تن به سر نه و باشد

قععبال توضععیح دادیععم تروتسععکی قععادر نگردیععد تفععاوت شععرایط اجتمععا ی 

جنععگ جرععانی اول و دو  را درن کنععد و بععه ایععن دلیععل بععه شععکل گیععری شععکل

نی اول را بعه جنعگ جرعانی دو  تیمعیم متافیدیکی بخشی از تجربیات جنعگ جرعا

. بنابر استدالل تروتسکی چون در اواخر جنگ جرعانی اول بعا معوج انقعالب دادمی

جرانی روبرو بودیم پس متما در اواخر جنگ جرانی دو  نید با موج جدید انقالب 

جرانی روبرو خواهیم شد. تروتسکی در رابطه با جنگ جرانی دو   و اینکه جنعگ 

 :نویسدمیه انقالب نددیک خواهد کرد چنین اروپا را ب

 141"جنگ اروپا را نید به انقالب نددیکتر خواهد کرد." 

                                                           

 33 صفحۀ – انتقالی برنامه –تروتسکی  140 

 1397 صفحۀ –پیامبر مطرود  141 



250 
 

چرار  بعود نوشعته الملل بینبرنامۀ انتقالی که در واقع پالتفر   1938در سال 

. تروتسکی امیدوار بود دهدمیشد که دورنمای جنگ جرانی دو  را پیش رو قرار 

ا کارگر بعه انترناسعیونال چرعار  گعرایش پیعدا خواهنعد که در جریان جنگ میلیونر

کرد. او همچنین امیدوار بود جنگ شرایط مطلعوبی بعرای شعورش پرولتعری ایجعاد 

خواهد کرد، همانند شرایطی که در جریان جنگ جرانی اول اتفاق افتاد. در نتیجعه 

ان خعود ایجاد آموزشگا  های نهامی برای طبقه کارگر برای تربیت فرماندهان از می

کشعاورزان باشعد را های کمیتهکارگران و های کمیتهطبقه کارگر که تحت کنترل 

چنین امتیعازی را بعه طبقعه  تواندنمیی دارسرمایه. مسلما هیچ دولت کردمیتوصیه 

کارگر ا طا کند، زیرا پذیرش چنین خواستی ضرورت وجودی یک دولت را زیعر 

روتسکی تنرا تعوهم پراکنعی در رابطعه بعا برد. بیان چنین چیدی از جانب تسوال می

ماهیععت دولععت بععورژوایی و بیععانگر فاصععله گععرفتن تروتسععکی از مارکسیسععم بععود. 

 :نویسدمیتروتسکی چنین 

 

 رنجبران میان از فرماندهان تربیت برای باید نهامی های آموزشگا  ایجاد"

 و نهعامی باشعند  آمعوزش شعد  برگدیعد  کارگران سازمانرای ۀکه بوسیل
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 های کعارگران کمیته مستقیم کنترل در باید کشاورزان و کارگران سلیحت

 142".قرار گیرد کشاورزان های کمیته و

 

تروتسکی میتقد بود که خطر جنگ و شکست نهعامی بعرای شعوروی یعک 

تواند مانع آن شود. ایعن در معالی واقییت است و تنرا انقالب در دیگر کشورها می

در دستور روز قرار نداشت اما تروتسکی استدالل  بود که انقالب در دیگر کشورها

که جنگ،  انقالب را در دستور روز قرار خواهد داد. بطوری که سرنوشت  کردمی

گردید  مبارز  طبقاتی تییین  ۀهای ستاد ارتشرا، بلکه بر نقشبر روی نقشهشوروی نه 

ور و در نتیجععه ارتععش سععر  از اهمیععت تععاریخی برخععوردار اسععت، چععرا کععه بععه بععا

تروتسکی ارتش سر  همچنان ارتش انقالب جرانی بود نه ارتش ضد انقعالب کعه 

بر ویرانه های انقالب اکتبر پیروزی خعود را تحکعیم کعرد  بعود. ابتعدا اسعتدالالت 

 تروتسکی را بشنویم، هر چند که کمی طوالنی است:

 

ی است، ولی انقعالب نیعد تخطر جنگ و شکست برای اتحاد شوروی واقیی"

ی است. اگر انقالب مانع جنگ نگردد، پس جنگ به انقعالب کمعک واقییت
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خواهد کرد. زایمان دو  غالبا آسعانتر از زایمعان اول اسعت. در جنعگ تعاز  

تعا  1914جرعانی  الز  نخواهد بود کعه کسعی دو سعال و نعیم ]ماننعد جنعگ

منتهر نخستین قیا  بماند. وانگرعی، انقعالب، همعین کعه آغعاز شعود،   1918

یمععه را  متوقعع  نخواهععد مانععد. سرنوشععت اتحععاد شععوروی در دیگععر در ن

درازمدت نه بر روی نقشه های ستاد ارتشرا، بلکعه بعر نقشعه مبعارز  طبقعاتی 

تییین خواهدشد. فقط پرولتاریای اروپایی، کعه بعه نحعوی آشعتی ناپعذیر بعا 

بورژوازی خود از در مقابله درآیعد. خواهعد توانسعت اتحعاد شعوروی را از 

ا از خنجری که ممکن است هم پیمانان، بر پشتش وارد آورنعد ویران شدن ی

مفظ کند. آری، متی شکست نهامی شوروی در صورت پیروزی پرولتاریا 

در کشورهای دیگر فقط رویدادی گذرا خواهد بود. از سعوی دیگعر، هعیچ 

پیروزی نهامی نخواهد توانست میراث انقالب اکتبر را نجات دهعد. اگعر در 

یالیسم برقرار بمانعد... بعدون ارتعش سعر ، اتحعاد شعوروی مابقی جران امپر

مانند چین پایمال و شرمه شعرمه خواهعد شعد. فقعط مقاومعت سرسعختانه و 

بعرای توسعیه نبعرد  توانعدمعی دارسرمایهقررمانانه آن در برابر دشمنان آیند  

طبقاتی در اردوگا  امپریالیسم شرایط مسا دی بوجعود آورد. بعدین ترتیعب 
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دارای بدرگترین اهمیت است. لیکن این بدان مینعی نیسعت کعه ارتش سر  

 143"ارتش سر  یگانه  امل تاریخی است.

 

تمامی استدالالت و پیش بینی های تروتسکی اشتبا  از آب درآمد، چرا کعه 

 های او اراد  گرایانه، متافیدیکی و فاقد نگرش مارکسیستی بود.همۀ نتیجه گیری

انقالب در جریان جنعگ جرعانی دو  و  بر خالف اواخر جنگ جرانی اول،

در دستور روز پرولتاریا قرار گیرد. شکست تاریخی  توانستمیمتی در اواخر آن ن

که بسیار کمر شکن تعر از سعال  1930و دهۀ  1920پرولتاریا و پیشقراول آن در دهۀ

بود گعوا  ایعن امعر اسعت. در اوج دورۀ شکسعت تعاریخی، توقعع انقعالب از  1914

 تنرا بیانگر میدان دوری این بینش از مارکسیسم است.پرولتاریا 

دقیقا برخالف اسعتدالل تروتسعکی سرنوشعت شعوروی نعه بعر نقشعه مبعارز  

طبقاتی بلکه بر روی نقشه های ستاد ارتشرا تییین گردید. شوروی، اروپای شرقی را 

سرسعختانه »های ستاد ارتشرا به زیر قدرت خود درآورد. ارتش سر  از طریق نقشه

بلکعه دسعت در دسعت دیگعر ارتشعرای  دارسعرمایهنه در برابر دشعمنان « و قررمانانه

جنگیعد و کعارگران را بعه امپریالیستی و در دفاع از منافع امپریالیسعتی شعوروی معی
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. پععس از جنععگ نیععد ایععن ارتععش در مکععم ارتععش کشععاندمععیکشععتار امپریالیسععتی 

شعورش مجارسعتان، گر به سرکوب نبردهای طبقاتی پرداخعت، سعرکوب سرکوب

گرانعه ایعن ارتعش سرکوب شورش پراگ و... تنرا چند نمونه از  ملکرد سعرکوب

ها استدالل کرد، اگر انقعالب ضد انقالبی است. اما تروتسکی در مقابل این واقییت

بوقوع نپیوندد و جنگ سر بگیرد، شکست شعوروی اجتنعاب ناپعذیر خواهعد بعود و 

 :نویسدمیاسته، در هم خواهد شکست و چنین رژیمی که از بطن انقالب اکتبر برخ

 

ولی آیا ما می توانیم انتهار داشته باشیم که اتحاد شوروی از جنگ بدرگ "

آیند  بدون شکست بیرون بیاید؟ به این سوال صریح ما هم پاسعخی صعریح 

می دهیم: اگر جنگ فقط به صورت یک جنگ باقی بماند، شکست اتحعاد 

بود. از لحاظ های فنعی، اقتصعادی و نهعامی،  شوروی اجتناب ناپذیر خواهد

امپریالیسم به نحو غیر قابل قیاسی قوی تعر اسعت. اگعر امپریالیسعم بعه وسعیله 

انقالب در غرب فلج نشود، در آن صعورت رژیمعی را کعه از بطعن انقعالب 

 144"اکتبر برخاسته است درهم خواهد کوفت.
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در اردوی سرمایه  تروتسکی قادر به درن این مسئله نشد که شوروی مجددا

ادغا  شد  و خود در معال تبعدیل شعدن بعه یکعی از بعازیگران اصعلی در بازیرعای 

 1933سالرا قبل از وقوع جنگ جرانی دو  و در سعال تروتسکی امپریالیستی است. 

داشت اگعر خطعری کشعورش را سند  بلژیکی اظرار یدر مصامبه با ژرژ سیمنون نو

 :ردد و آنجا خدمت کندتردید کند آماد  است به کشورش برگ

 

رغم سیاسترای امروز سیاسی، اگعر هعر خطعری کشعور را تردیعد کنعد، به "

 145" .ا  دوبار  به کشور  خدمت کنمآماد 

 

شود، کشوری که در تروتسکی نه تنرا خودش آماد  خدمت به کشورش می

 ، بلکعه وظیفعۀ اولیعه و الدامعی هعرکردنعدمیآن کارگران و کمونیسترا را سرکوب 

. به  بارت برتر هعر سعازمان کردمیسازمان کارگری را نید دفاع از شوروی قلمداد 

ی است باید وظیفه دفاع از یعک دارسرمایهاش مبارز   لیه کارگری که وظیفه اولیه

ی کنععد. آیععا دارسععرمایهدولععت امپریالیسععتی )شععوروی( را جععایگدین مبععارز  ضععد 
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کارگران اردوگاهرای کار اجباری کارگران سرکوب شدۀ پتروگراد، کرونشتات و 

 شان دفاع از شوروی بود؟ تروتسکی چنین می نوسد:نید وظیفۀ اولیه

 

، فارغ از دارسرمایهدفاع از اتحاد جماهیر شوروی در برابر ضربات دشمنان "

شرایط و دالیل فوری نداع، وظیفۀ ابتعدایی و الدامعی هعر سعازمان کعارگری 

 146"صادق است.

 

د رژیعم معاکم در شعوروی بعه رغعم خعدماتش بعه ضعد تروتسکی میتقد بو

انقالب، مادامیکه انحصار تجارت خعارجی در دسعت ماکمعان شعوروی اسعت، در 

چشم بورژوازی جرانی همچنان بعه مندلعۀ دشعمن آشعتی ناپعذر و در مقابعل آلمعان 

فاشیست به مندلۀ یک دوست باقی خواهد ماند. شوروی نه تنرا دشمن آشتی ناپذیر 

میمی امپریالیسترا شد. مانند راهدنان بعا هعم متحعد شعدند تعا راهعدن بلکه دوست ص

یینی آلمان فاشیستی را از میعدان بعدر ببرنعد. درسعت ممعل تمعا  راهدنعان  دیگری،

دیگر، وقتی رقیب را از میدان بدر بردنعد، بعین خودشعان بخعاطر منعافع امپریالیسعتی 

 :نویسدمیاختالف افتاد و جنگ سرد آغاز گردید، تروتسکی چنین 
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اتحاد شوروی نید، به رغم تما  خدمات قشر ماکم آن، تا زمانیکه انحصار "

تجععارت خععارجی در آن جععا شکسععته نشععد  و مقععوق سععرمایه از نععو برقععرار 

نگردید ، در چشم بورژوازی سراسر جران هم چنان به مندله دشمنی آشعتی 

 147"ناپذیر باقی خواهد ماند و آلمان فاشیستی به مندله یک دوست.

 

تروتسکی باور خود به دولت کعارگری در شعوروی را تعا سعطح یعک بعاور 

و  شدمیمذهبی تندل داد  بود، به طوری که  دولت شوروی هر جنایتی که مرتکب 

انعداخت، در نهعر تروتسعکی همچنعان یعک دولعت به هر سیاسعتی کعه چنعگ معی

روی معانع از ماند. او یقین داشت سلطۀ دیکتاتوری استالین بر شعوکارگری باقی می

که شوروی یک کشور کعارگری بعاقی بمانعد و چعون شعوروی یعک  شودمیآن ن

کشور کارگری است، پس باید بعی قیعد و شعرط و در مقابعل دشعمنان از آن دفعاع 

که چانه زدن بعا  کردمیکه با هیتلر چانه بدند، اما توصیه  دادمیکرد. به استالین مق 

وی نخواهععد داشععت و در مقابععل توصععیه هیتلععر امتیععاز در خععور اهمیتععی بععرای شععور

، که کردمی، شوروی با غرب ائتالف کند. این اراجی  را شخصیتی مطرح کردمی

قبل از مذاکر  چمدان معاوی  توفسکیقرارداد برست لزمان برقراری صلح و انیقاد 
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و در همان معال اظرعار  کردمیمتون و نشریات انقالبی را برای سربازان آلمانی باز 

ت که دشمنان ما نید آزاد هستند در میان سربازان ما تبلیغ کننعد. تروتسعکی، داشمی

ای ساکت نبود، به ورطه سقوط و اضمحالل افتعاد  بعود و این مرد انقالبی که لحهه

دیععدن سععقوط یکععی از قررمانععان و خالقععان انقععالب اکتبععر بسععیار دردنععان اسععت. 

 :دهندمیتروتسکیسترا این مسئله را چنین توضیح 

 

تروتسکی...با نرایت پایداری اصرار ورزید که اتحاد شوروی باید کشوری "

کععارگری بععاقی بمانععد، ایععن کشععور مععق دارد کععه در برابععر همععۀ دشععمنان 

خود، چه فاشیست و چه دموکرات، بی قیعد و شعرط معورد دفعاع  دارسرمایه

اگعر  که با هیتلر چانه بدند،داشت میقرار گیرد. این مق را از استالین دریغ ن

آلمان برای اتحاد شعوروی هعیچ  -چه خود  قید  داشت که پیمان شوروی 

امتیاز در خور اهمیتی ببار نیاورد  است  و او خود ائتالف شوروی بعا غعرب 

که کشور کارگری، متی زیر سعلطۀ  کردمی... از نو تاکید دادمیرا ترجیح 

ر نبعرد صعیانت استالین، واقییتی است که باید در برابعر هعر دشعمن بیگانعه د

 148"شود.
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را بعه گوشعت د  تعوپ شعدن در دفعاع از  المللعیبعینتروتسکی پرولتاریای 

متعی اگعر شعوروی بعا امپریالیسعترا وارد  کعردمینمود و تاکید شوروی د وت می

این کشتار برای دفعاع از دولعت کعارگری ضعروری اسعت. معا بعه  شودمیاتحاد نها

وتسکیسترا بیدا خواهیم پرداخت. ولی فیعال مفرو  امپریالیسم از نهر تروتسکی و تر

ت پعنج سعال از اشار  به این نکته ضروری است کعه تروتسکیسعترا چگونعه بعه معد

در جنعگ امپریالیسعتی، یینعی را  گریکعدیند کعه خواستمیکارگران همه کشورها 

. جنعگ جرعانی دو  معرگ کننعد عا  قتلجنگ جرانی دو  و در دفاع از شوروی 

ریخ بشر بود که پرولتاریا را به شکل ومشتاکی متی مرگبارتر آورترین جنگ در تا

 :نویسدمیاز جنگ جرانی اول سالخی کرد. تروتسکی چنین 

در دفعاع از اتحعاد جمعاهیر شعوروی امتنعاع نخواهعد  المللیبینپرولتاریای "

کرد، متی اگر این دومی خود را ناگدیر از اتحاد نهامی با برخی امپریالیسترا 

 149"یگران یافته باشد.در برابر د

تروتسکی در اوج دورۀ ضد  انقعالب و سعرکوب کمونیسعترا  1934در سال 

توسط ضد انقالب، دولت ضد انقالب و سرکوبگر را نه تنرا یک دولعت کعارگری 
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بلکه همان دولت سرکوبگر را تنرا میدان مشق نهامی برای انقعالب  کردمیارزیابی 

ن به چشمان طبقعه کعارگر برتعر از ایعن هعم . آیا خان پاشیدکردمیجرانی قلمداد 

پرولتاریعا نعه از شعوروی بلکعه از دیکتعاتوری  کعردمعیشعود؟ تروتسعکی اد عا می

. تروتسکی با چنین آژیتاسعیونی بعود کعه کعارگران را در کندمیسوسیالیستی دفاع 

 :نویسدمی. تروتسکی کردمیکشتار امپریالیستی گوشت د  توپ 

 

میـدان نه یک موجودیت خودبسند ، بلکه تنرا  دولت کارگری در اندوا،"

اسعت. پرولتاریعا بعا دفعاع از اتحعاد جمعاهیر  مشق نظامی برای انقالب جهانی

شوروی، نه از مرزهای ملی، بلکعه از یعک دیکتعاتوری سوسیالیسعتی کعه موقتعا در 

 150)تاکید از متن اصلی(".کندمیمرزهای ملی محصور شد  است، دفاع 

 

چرار  در زمان وقوع جنعگ جرعانی دو  الملل بیناران تروتسکیسترا و هواد

سربازان خوبی برای دمکراسی بورژوایی و ضد انقالب استالینی شعدند و کعارگران 

را گوشت د  توپ در کشتار امپریالیستی کردند. با تبدیل تروتسکیسترا به سعربازان 

بورژوازی بورژوازی در جریان جنگ جرانی دو ، در واقع تروتسکیسترا در اردوی 
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بصععورت  برگشععت ناپععذیری ادغععا  شععدند. در فصععلرای بیععدی خععواهیم دیععد کععه 

تروتسکیسترا کارگران را  در تمامی جنگرای بید از جنگ جرانی دو  گوشعت د  

توپ در تخاصمات امپریالیستی کردند   ملکعردی کعه  از مواضعع تئوریعک آنعان 

 گرفت.نشات می
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 لیسمتروتسکیسم و مفهوم امپریا

 

را به  نعوان یعک قعدرت بعدرگ ظالمانعۀ  151جناح چ  سرمایه،  امپریالیسم

. ماصل درن کندمیاقتصادی و نهامی مانند آمریکا، ژاپن، بریتانیا و غیر  تیری  

کوشد طبقعۀ کعارگر را پشعت که جناح چ  سرمایه می شودمیو تیری  فوق این 

 .کندمیسر امپریالیسم ضیی  بسیج 

یک قدرت بدرگ اقتصادی، نهامی و ستمگر ماننعد آمریکعا  اگر امپریالیسم

نیست، پس تیری  مارکسیستی امپریالیسم چیست؟ مقیقت این اسعت کعه تیریع  

ی جرعانی و دارسعرمایهمارکسیستی امپریالیسم بر درن درستی از توسیه و تکامعل 

نها  ی بنیان نراد  شد  است. امپریالیسم یک شیوۀ زندگی برای دارسرمایهانحطاط 

ی اسعت. امپریالیسعم سیاسعت بخصوصعی دارسعرمایهی در  صر انحطاط دارسرمایه

در  توانعدمعینیست که از طرف دولت بخصوصی صادر شود. زیرا امپریالیسعم تنرعا 

 وجود داشته باشد.  المللیبینسطح 
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 توانعدنمعیی دارسعرمایهی در دوران انحطعاط دارسرمایهدولت و ملت آزاد 

ی ادغا  شوند. دارسرمایه، همۀ دولترا ناچار هستند در نها  جرانی وجود داشته باشد

انباشت شود  انزوای مطلقدر  تواندنمیواقییت انکار ناپذیر این است که سرمایه 

و هیچ دولتی را از آن گرید نیست. این بدان مینی است که کشورهای جدیدی که 

ا قدرت اقتصادی آنرعا از جنبش های ملی بوجود می آیند صرف نهر از وسیت و ی

 نقریب تبدیل به کشوری امپریالیستی خواهند شد. این کشورها نعاگدیر هسعتند تعا 

ی ادغا  کعرد  و در بعازار جرعانی شعرکت کننعد. دارسرمایهخود را در شیوۀ تولید 

ی در سراسر جرعان وارد دارسرمایهجنگ جرانی اول نتیجه این بود که  کل سیستم 

توانسعت وجعود داشعته ید  و دیگر هیچ جنگ مترقی نمیدوران انحطاط خود گرد

« سوسیالیستی»با  بارت  "جنگرای آزادیبخش ملی"باشد. کشتارهائی که تحت نا  

، در واقع چیدی جد تنش بین امپریالیسعترای گونعاگون نیسعت. در گیردمیصورت 

را کعه  صر انحطاط امپریالیستی، تنرا و تنرا مبارز  طبقاتی است که مترقی است زیع

در روند تکاملی خعود از طریعق انقعالب اجتمعا ی دولعت بعورژوایی را بعه چعالش 

 خواهد کشید.
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اما برای تروتسکی تنرا تیداد اندکی امپریالیسعت در جرعان وجعود داشعت و 

اکمر کشورهای جران خود قربانیان امپریالیسم بودند. در نتیجعه بعه بعاور تروتسعکی 

خواهد بود که به کشورهای تحت سعتم در جنعگ این  المللیبینوظیفۀ پرولتاریای 

 لیه ستمگران کمک کند. به  بارت برتر تروتسکی کارگران را گوشعت د  تعوپ 

در تخاصمات امپریالیستی و در دفاع از امپریالیسم ضیی  در مقابل امپریالیسم قوی 

 :نویسدمی. تروتسکی چنین کندمی

  

نیستند. بر کس، اکمریعت  اما همه کشورهای جران کشورهای امپریالیستی"

کشععورهای جرععان قربانیععان امپریالیسععم هسععتند... ایععن وظیفععه پرولتاریععای 

خواهد بود که به کشورهای تحت ستم در جنگ  لیعه سعتمگران  المللیبین

 152"کمک کند.

 

رساند. فرانسه که یکعی او را به نتایج  جیبی میتروتسکی اغتشاشات فکری 

یماری بود که کشورهای زیادی را در سراسر این کرۀ از قدرترای امپریالیستی و است

خاکی تحت استیمار خود داشته و جنایت های زیادی را در سراسر جران مرتکعب 
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شد  بود و در نتیجه یک کشور ظالم بود  است، ناگران در اوج جنگ جرعانی دو  

به باور تروتسکی در مال تبدیل شدن به یک ملت ستمدید   بعود. آن هعم بعه ایعن 

 :نویسدمیلیل که فرانسه توسط آلمان اشغال شد  بود. تروتسکی چنین د

 

دیگری از ملل اروپائی کوچک تر، در مال تبعدل بعه  ۀفرانسه، به دنبال  د"

 153"یک ملت ستمدید  است.

 

« تروتسکیسععم و جنگرععای امپریالیسععتی»مععا مجععددا بععه ایععن مسععئله در فصععل 

ه فرانسه ستمدید  مجددا ظالم و برخواهیم گشت که طبق استدالل تروتسکی چگون

شعود و بعا ایعن اسعتدالل غیعر آلمان ظالم مجددا تبدیل به یک ملعت سعتمدید  معی

. تروتسکیسعترا بعه کشعاندمعیمارکسیستی چگونه کارگران را به کشتار امپریالیستی 

ضعد  هعایانقعالبکشفیات جدیدی نید نائل معی شعوند، در نهعر آنرعا دهقانعان در 

تر از آنچعه نهریعۀ مارکسیسعتی در معورد تر و تییین کنند دیکالاستیماری نقشی را

و اصوال دهقانان ماهیت اجتما ی متفعاوتی بعا کنند میدهقانان پیش بینی نمود  ایفا 

طبقۀ انقالبی دیگر بودند که مارکس « دهقانان»دهقانان سنتی دارند. اصال شاید این 
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وتسکیسترا آنان را کشع  کعرد  و مارکسیسترا موفق به کش  آنرا نشد  و ماال تر

 : نویسندمیبودند. تروتسکیسترا چنین 

 

چریکی بی شبره نقعش رادیکعال  ۀدهقانان در قالب جنبش های بسط یابند"

مارکسیستی پیش بینی نمعود  بعود،  ۀتر و تییین کنند  تری از آنچه که نهری

د کعه در در انقالب ضداستیماری ایفا کرد  اند. این دهقانان نابت نمود  انع

ی ماهیععت دارسععرمایهمقایسععه بععا اقشععار دهقععانی سععنتی ممالععک پیشععرفته ی 

 154".اجتما ی متفاوتی دارند

 

تروتسکیسترا کاش  هستند و پشت سر هم به کشعفیات جدیعدی نائعل معی 

شوند. کش  بیدی تروتسکیسترا این است کعه آنچعه نقعش کلیعدی را در فرآینعد 

رگر و انقعالب پرولتعری بلکعه انقعالب ضعد نه طبقه کاکند میانقالب جرانی بازی 

ی. به باور تروتسکیسترا انقالب دارسرمایهاستیماری است آن هم در  صر  انحطاط 

ی دارسعرمایهجرانی نه یک پروسعۀ جرعانی بلکعه موضعو ی اسعت کعه مربعوط بعه 

روتسکیسترا، عپیرامونی است که سرگر  انقالب ضد اسعتیماری هسعتند. بعه تیبیعر تع
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، یعا بعه  بعارت دیگعر شعودمعیداو  عالب مععدیل به انقععاستیماری تبالب ضد عانق

و  کنعدمعیانقالب با اصالمات ارضی شروع شد ، سپس تراسترا و امالن را ملعی 

رود. سرانجا  تا تشکیل یک دولت کارگری با اقتصاد برنامه ریدی شعد  پعیش معی

 :کنندمیتروتسکیسترا چنین قصه سرایی 

 

ه همرا  با بحران جرانی استالینید  اوج گرفته، هعم انقالب ضداستیماری، ک"

. در انعدکی کنعدمعیاکنون نقش کلیدی را در فرایند انقالب جرعانی بعازی 

بیش از د  سال این انقالب تقریبا به طرز کامل امپریالید  را به ملغی سعاختن 

انقالب ضد اسعتیماری در شد ...مستقیم خود بر سرزمین های استیمار ۀسلط

رایش بععه سعمت گسععترش و تبععدل بععه انقعالب مععداو  دارد کععه بععا نتیجعه گعع

امعوال تراسعت  ۀو در جرت مصادر شودمیاصالمات ارضی رادیکال آغاز 

و اسععتقرار یععک دولععت  "ملععی"ی دارسععرمایههععای امپریالیسععتی و امععالن 

 155"کارگری و یک اقتصاد برنامه ریدی شد  و پیش می رود.
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کوچکترین سنخیتی با مارکسیسم، مفرو  مال باید پرسید آیا این خد بالت 

 1917انقالب اجتما ی و نگرش دیالکتیکی موادث اجتمعا ی دارد؟ آیعا در سعال 

بلشویکرا و در راس آن تروتسکی چنین نگرشی به موادث اجتما ی داشتند؟ طبقه 

کارگر و شوراهای کارگری در کجای این روایت تروتسکیستی جای دارند؟ ملعی 

ی شدن چه ارتباطی به اجتما ی شدن دارد؟ چرا باید بعرای ملعی شدن یا همان دولت

کردن امالن، مارکسیسم را به لجن کشید؟ آیا تروتسکیسترا کمتعر از استالینیسعترا 

 مارکسیسم را به لجن کشید  اند؟

به کنکاش و بررسی خود در رابطه با نیعروی معادی انقعالب سوسیالیسعتی از 

تعا یعاد آور شعویم کعه تروتسکیسعم نقطعه مقابعل دهیم منهر تروتسکیسترا ادامه می

. این مسئله موضوع بحث کندمیمارکسیسم است و جناح چ  سرمایه را نمایندگی 

 فصل بیدی است.
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 و نیروی مادی انقالب سوسیالیستی متروتسکیس

 

گردد و همین رشد یعک تضعاد ی موجب رشد نیروهای مولد  میدارسرمایه

شوند د، به طوری که از سوئی نیروهای مولد  جمیی میاصلی را نید بوجود می آور

ولی از سوی دیگر روابط تولیدی خصوصی )مالکیعت خصوصعی بعر ابعدار تولیعد( 

ی، رشعد نیروهعای مولعد ، تضعاد کعار و دارسعرمایهاست. به  بارت برتر در دوران 

و تضعاد کعار و سعرمایه، زمینعه و شعرایط معادی انقعالب آورد میسرمایه را بوجود 

 کمونیستی را فراهم می سازد. 

انقالب کمونیستی اولین انقالب در تاریخ بشعریت اسعت کعه طبقعۀ اسعتممار 

شد ، یینی طبقۀ کارگر با آگاهی طبقاتی خود و با شناخت نسبی از روابط تولیعدی 

آیند  و نید برای از بین بردن تناقض بین نیروهای مولد  و روابط تولیدی دسعت بعه 

ما تروتسکیسترا میتقد هستند که تروتسکی بخوبی نشان داد  است انقالب می زند. ا

ممکعن اسعت و  "رهبعری غیعر مارکسیسعت"متعی بعا  "انقالب"که امکان پیروزی 

دوران بید از جنگ جرانی دو  نید مواردی چند از این قبیل انقالبات را نشعان داد  

 :نویسندمیاست. تروتسکیسترا چنین 
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امکان معوارد اسعتمنائی را کعه در ...کعه دهعدمعیتروتسکی به خوبی نشعان "

تحت شرائط  ینی فوق الیاد  متی با یک رهبری  تواندمیضمن آن انقالب 

غیرمارکسیست انقالبی پیروز گردد، از نهر دور نمعی داشعت. دوران بیعد از 

جنگ دو  موارد چندی از این قبیل را که تروتسکی بیید ولعی ممکعن معی 

 156".پنداشت، به خود دید  است

 

تروتسکیسترا لیستی از  کشورهایی کعه بیعد از جنعگ جرعانی دو  در آنرعا 

انعد، لعذا بعه انقالب بدون رهبری مارکسیسعتی بوقعوع پیوسعته اسعت را ارائعه نعداد 

دهیم. تروتسکیسترا ا ال  های مورد نهر تروتسکیسترا ادامه میمان از انقالببررسی

بید از جنگ جرانی دو  تغییعر یافتعه انداز جنبش کارگری در دوران کردند، چشم

است. به  بارت دیگر طبقه کارگر دیگر نیروی مادی انقالب اجتما ی نیسعت و در 

دوران جدید، انقالب مستیمراتی که شکل انقعالب معداو  بخعود خواهنعد گرفعت 

خواهد بود. به  بارت برتر نیروی مادی انقالب جرعانی  انقالب جرانی ۀجدء متشکل

بلکععه پارتیدانرععای انقععالب مسععتیمراتی خواهنععد بععود. از نهععر  نععه طبقععه کععارگر

تروتسکیسترا نیروی مادی انقالب ضد اسعتیماری معرد  هسعتند و معرد  نیعد شعامل 
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شعود. اینعک منهعور کارگران، دهقانعان، خعرد  بعورژوازی و بعورژوازی ملعی معی

رعانی و نیروی مادی آن که در دوران بید از جنگ ج "انقالب"تروتسکیسترا را از 

توانسعت بعدون رهبعری مارکسیسعتی بعه پیعروزی برسعد، برتعر معی فرمعیم. دو  می

 :نویسندمیتروتسکیسترا 

 

مسعأله ی اصعلی دوران بیعد از ...سند کنگر  دربار  ی انقعالب مستیمراتی"

جنگ است و این مسأله تما  چشم انداز هائی را که از ابتدای آغاز جنعبش 

بر مطرح بود  اند، و بنا بر آن هعا انقعالب کارگری و متى بید از انقالب اکت

می باید ابتدا در غرب و بید در شرق به پیروزی برسد، بر هم زد  است. این 

بعه تواننعد معیکه این انقالب ها تنرا به ممابه انقالبی معداو  داد میسند نشان 

پیروزی برسند و از این نهر جدء متشکله ی انقالب جرانی به شمار می روند 

مرمله ی مورد بحث ملقه ی میعان انقعالب اکتبعر و پیعروزی انقعالب و در 

اهمیت جنگ های چریکی در اینگونه کشورها  ....دهدمیجرانی را تشکیل 

 امعل سعازماندهی و  ۀنه فقط به  نوان  امل نهعامی بلکعه همچنعین بعه ممابع

 157".نید در این سند مورد تأکید واقع شد  بودها تود آموزش سیاسی 
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ادامۀ بحث ضروری است تاکید شود که بعه بعاور معا، پعس از آنکعه پیش از 

ی وارد دوران انحطاط خود شد، بورژوازی در سراسر جران هستی نقش دارسرمایه

مترقی خود را از دست داد و در همه جا به یک نیروی ضد انقالبی تبعدیل گردیعد. 

نقالب بورژوایی از ی، زمینه مادی برای ادارسرمایهبه  بارت برتر در  صر انحطاط 

 "یهایانقالب"وقوع بپیوندد. تمامی  تواند بهبین رفته است و انقالب بورژوایی نمی

بخود « انقالب ضد استیماری»و یا « انقالب بورژوایی»که توسط چ  سرمایه  نوان 

های امپریالیستی هستند کعه در آنرعا چع  سعرمایه گیرند در واقع بخشی از تنشمی

. البته تروتسکیسعترا کندمیت د  توپ در تخاصمات امپریالیستی کارگران را گوش

از انقالب واقیی، یینی انقالبی که نیروی مادی آن طبقه کارگر بعود  و رهبعری آن 

برند که در اینجا به چند مورد از آنرا توسط مدب مارکسیستی تامین شد  نید نا  می

« انقالب واقیی»باور تروتسکیسترا، نهر می افکنیم. اولین مورد از انقالبات واقیی به 

که چگونه و در چه شرایطی یعک کنند مییوگسالوی بود. تروتسکیسترا استدالل ن

انقالب واقیی در یوگسالوی به وقوع پیوست، بلکه به مانند افراد مذهبی فقط مکم 

که انقالب واقیی اتفاق افتاد  است و جای هیچگونه سعوالی هعم نیسعت و  کنندمی

 ویسند.چنین مین
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در مورد خا  مربوط بعه یوگسعالوی کعه یعک انقعالب واقیعی را از سعر "

ایعن  ۀگذراند  بود، مصوبه ی ویژ  ای تصویب شد که در آن مرامل مختلف

انقعالب از دور  ی جنععگ پععارتیدان هعا بععه بیععد معورد بررسععی قععرار گرفتععه 

 158"بود.

 

منجعر بعه  مورد بیدی چین است که سیاسترای ضد انقالبی کمینترن در آنجا

گردید بطوریکه انقالب پرولتری چین در خون  159سرکوب ومشتنان انقالب چین

طبقععه کععارگر توسععط   ععا  قتععلکععارگران شععانگرای و کععانتون غععرق شععد. پععس از 

توان گفت آخرین سوسوهای انقالبی نید در معدب طبقعه کعارگر بعه بورژوازی می

یافت طی  ملیاتی تحت  خاموشی گرائید. مائو در جریان جنگ جرانی دو ، امکان

مدب را از مخالفان پاکسازی کند و بر مدب تسلط یابد، «  ملیات اصالمی» نوان 

 ملیعات "میمار اصلی ایعن مرکعت بعود. در چعارچوب جنعگ امپریالیسعتی،  مائو

دو معا  پعس از امضعای با چرخش بسوی ایاالت متحد ، مصعادف شعد.  "اصالمی

ریالیستی، بنا شعد کعه شعوروی بعر  لیعه ژاپعن میاهد  یالتا و تصمیمات قدرترای امپ
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ا ال  جنگ نماید. طبق توافقات قبلی ممله شوروی به ژاپعن از طریعق چعین آغعاز 

ی دسعتورات شعوروی را بایسعتمعیگردید  و به همین دلیل مدب کمونیست چعین 

. مائو نه با ارادۀ خود بلکه بطور موقت بعه کمع  اسعتالین خدیعد، زیعرا کردمیاجرا 

در سعالرای  .ندی جدید بین قدرترای بدرگ امپریالیستی، شکل گرفتعه بعودتقسیم ب

پایانی جنگ جرانی دو ، هنوز رقابت های امپریالیستی بین آمریکا و شوروی شکل 

آشکار به خود نگرفته بود. در ابتدا هعر دو قعدرت امپریالیسعتی آمریکعا و شعوروی 

ین تانگ بوجود آورند. در تالش داشتند ائتالفی میان ارتش آزادیبخش خلق و کوم

راستای چنین سیاستی، سالرا پیروزی های ارتش آزادیبخش خلق بر کومین تانعگ 

 گردید.شوروی درج نمیهای برنامهدر خ

در میدان صلح آسمانی جمرعوری خلعق، جمرعوری 1949مائو در اول اکتبر 

ع سرمایه طبقه را که در واقع نوع جدیدی از بردگی مددی بود در راستای مناف چرار

و انباشت آن بنیان نراد. البته نباید فراموش کرد، سرمایه در مالت شکنندگی بسوی 

تواند سرمایه پیرامونی و نید سرمایه و این مسئله میکند میدولتی شدن گرایش پیدا 

متروپل را شامل گردد. مال ببینیم تروتسکیسترا چگونه در رابطه با پیعروزی معائو و 
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. تروتسکیسعترا کننعدمعیی دولتی  وامفریبی و یعاو  سعرایی اردسرمایهگیری شکل

 :نویسندمی

 

انقالب چین ظفر یافت... پیروزی انقعالب چعین نتعایج   1949در اکتبر سال"

 هیمی به دنبال داشته است و در طول سال ها به تدریج تحول یافته اند  و ما 

 آن ها را به ترتیب زیر خالصه می کنیم:

 ه موازنۀ کلى قوا به نفع سوسیالید  در سطح جرانی.تغییر قابل مالمه 

   دادن تحرن غول آسانی  به انقالبات ضد استیماری که از آن پس از قار

 ای استیمار زد  به قار  های دیگر گسترش یافتند  

  1950آغاز جنگ کر  در سال   

 ادامۀ انقالب ویتنا  ابتدا به صورت مبارز   لیه امپریعالید  فرانسعه و سعپس 

 در شکل مبارز   لیه امپریالید  آمریکا  

  بسععط انقععالب ضداسععتیماری بععه آمریکععای التععین و پیععروزی انقععالب

 در کوبا   1959سوسیالیستی در سال 
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 گسترش انقالب ضداستیماری در خاورمیانه، در آفریقای شعمالی در دهعه

 160"به بید. 0619و سپس در آفریقای سیا  از سال  1950ی 

 

بحبوبۀ جنگ سرد بلون شرق از ویتنا  شمالی و خمرهای در 1970در دهه 

. کعردمعیسر  کامبوج و بلون غرب از ویتنا  جنوبی و دولعت کعامبوج ممایعت 

را داشعتند، « خمرهعای سعر »سرانجا  مائوئیسترای مورد ممایت چعین کعه  نعوان 

قدرت را در دست گرفته و جنایتی لجا  گسیخته را سازمان دادند که تصور آن معو 

. کشتار سازمان یافته به دلیل جنگ نیابتی بلعون غعرب و کندمیر تن آدمی سیخ  ب

ی اسععت. امععا بععرای دارسععرمایهشععرق در ویتنععا  خععود داسععتان دیگععری از جنایععات 

-تروتسکیسترا این جنایترا، باال بردن پرچم انقالب سوسیالیستی در نهعر گرفتعه معی

ارنعد. آنرعا شعریک ایعن جنایعات سرایی مد و مرزی ندشود. تروتسکیسترا در یاو 

هستند و دستان آنان به خون طبقه کارگر و مرد  آغشعته اسعت. تروتسکیسعترا ایعن 

 :کشندمیو انقالب سوسیالیستی را به لجن کنند میسرایی چنین یاو 

و  161پرچم انقالب سوسیالیستی پیروزمندانعه بعر بعاالی شعررهای پنعو  پنعه"

دلگرمعی جنعبش هعای انقالبعی تمعامی  ۀبرافراشته شد  و این مای 162سایگون
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منطقه ی آسیای جنوب شرقی است. این واقیه یکی از پیروزی های انقالب 

 163"سوسیالیستی جرانی و گسترش جدید دول کارگری است.

 

خمعر »یافته  توسط مائوئیسترای و کشتار سازمان کنندمیتروتسکیسترا شر  ن

شعود ه مساب کمونیسم نوشته میبورژوایی بکه توسط دستگاهرای تبلیغاتی « سر 

هعای داننعد بعه طعوری کعه آن را پیعروزیهای انقالبعی معیرا، مایۀ دلگرمی جنبش

انقالب سوسیالیستی جرانی دانسته که منجر به گسعترش دولترعای کعارگری جدیعد 

توان کمونیسم را به لجعن کشعید  و آن را بعا جنایعات و شود. آیا برتر از این میمی

 ای خمر سر  یکسان تلقی کرد؟تومش مائوئیستر

مورد بیدی  وا  فریبعی تروتسکیسعترا کشعور کوبعا اسعت کعه گویعا تولعد  

کوبای سوسیالیست در آمریکا توسط تروتسکیسترا گوش فلک را کر کرد  اسعت. 

اقدا  به سرنگونی  1953سال  اینک این مسئله را بررسی می کنیم. فیدل کاسترو در

ست مواجه شعد و زنعدانی گردیعد. او پعس از آزادی از رژیم باتیستا نمود اما با شک

ع بسیار ناهمگون ضزندان به مکدیک رفت و در آنجا یک گرو  چریکی را که موا

                                                                                                                                      
 پایتخت کامبوج 161

 جنوبی بود که پس از یکی شدن ویتنا  به هوشی مین تغییر نا  یافت. پایتحت ویتنا  162
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و متناقضی داشت را سازماندهی کرد. ا ضای این گرو  خعود را از طریعق قعایق بعه 

از طعرف دیگعر آمریکعا بعا  کوبا رساندند و مبارز  چریکی را سعازماندهی کردنعد.

رژیم باتیستا اختالف پیدا کرد  بود و این رژیم را به دلیل فساد، تحعریم تسعلیحاتی 

کرد  بود. چریکرا از یک سو ممایت بخشی از دهقانان را داشتند و از سوی دیگر 

بخاطر تحریم تسلیحاتی که آمریکا به رژیم باتیستا ا مال کرد  بود، از کمعک غیعر 

وارد هاوانعا  1959جعا  چریکرعا در دو  ژانویعه سر انبردند. مستقیم آمریکا سود می

 شدند و با فرار باتیستا رژیم جدید بر سر کار آمد.

که او بدنبال کمونیسعم یعا مارکسیسعم نیسعت  کردمیکاسترو در ابتدا تاکید 

بلکه بدنبال دمکراسی و  دالت اجتما ی است. آمریکا جدو اولین دولت هائی بعود 

یت شناخت. سه ما  پس از روی کار آمعدن دولعت که فورا دولت جدید را به رسم

جدید، کاسترو به آمریکا رفت و با نیکسون در کا  سفید دیدار کرد. اما مدتی بید 

رژیم کاسترو، آمریکعا بعا رژیعم کاسعترو اخعتالف پیعدا کعرد و  از روی کار آمدن

 بتدریج روابط با آمریکا تیر  گردید  و سعرانجا  دو سعال بیعد از روی کعار آمعدن

رژیم جدید، روابط آمریکا با کوبا قطع گردید. این مسئله کوبا را به بلون شعرق و 
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در راس آن شوروی نددیک نمود و در روند خعود کوبعا و کاسعترو را بعه یکعی از 

 بازیگران جنگ سرد تبدیل کرد.

 26پس از روی کار آمدن رژیم جدید، مدب کمونیسعت قعدیم بعه جنعبش 

خعود معدب متحعد انقعالب اتحعاد کعه در رونعد ژوئیه )جنعبش کاسعترو( پیوسعت 

یینعی شعش سعال بیعد از 1965سوسیالیستی کوبا را تشکیل دادند. سرانجا  در سال 

مدب کمونیست کوبا دگردیسعی پیعدا به  مدب متحد روی کار آمدن رژیم جدید

 ی دولتی را ا مال کرد  است.دارسرمایهکه تا کنون  دیکتاتوری مدبی  کرد

وا  فریبی های گرایشات راست و چ  سرمایه، انقعالب در کوبا برخالف  

اجتما ی ر  نداد بلکه تغییر رژیم نه از طریق پارلمان که سنت رایج در کشورهای 

ی متروپل اسعت بلکعه از طریعق شعورش چریکرعا کعه رویعه مناسعب در دارسرمایه

هعا  باشد، انجا  گرفت. در کشعور کوبعا بعا تغییعر رژیعم نی پیرامونی میدارسرمایه

هععای ضععد ی و بردگععی مععددی همچنععان تععداو  یافتععه و  لیععرغم ژسععتدارسععرمایه

هنعوز پرولتاریعا  1959در سال  امپریالیستی، کوبا یک کشور امپریالیستی بود  است.

نتوانسته بود کمر خود را از شکست معوج انقعالب جرعانی راسعت کنعد، و در اوج 
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طی امکععان تحقععق انقععالب . در چنععین شععرایبععردمععیدوران سععیا  ضععد انقععالب بسععر 

   کمونیستی ممکن نبود.

سرایی تروتسکیسترا وجود ندارد، بعه اما مد و مرزی برای  وامفریبی و یاو 

طوری که آنرا همیشه مشغول خعان پاشعیدن بعه چشعمان طبقعه کعارگر بعود  انعد. 

ها خبر از تولد کوبای سوسیالیست در قارۀ آمریکعا دادنعد کعه دولعت تروتسکیست

 دیدی به شوروی افدود  شد و چنین نوشتند:کارگری ج

  

کوبای سوسیالیست در قار  ی آمریکا تولد یافت. بعر اتحعاد شعوروی دول "

 164"کارگری دیگری افدود  شدند.

 

سعو  بعرای رهبعری انقعالب جرعانی سوسیالیسعتی و بعا الملل بیننجا که آاز 

ای از  جرعانی شعکل گرفعت، انحطعاط کمینتعرن ذر  165نیروی مادی طبقعه کعارگر

شعود اهمیت تشکیل آن و دستاوردهای بدرگش نمی کاهد. سوالی کعه مطعرح معی
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 است.
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این است، وظای  سازمان جرانی تروتسکیسترا چیست؟ و نیروی مادی برای تحقق 

وظای  سازمان جرانی تروتسکیسعترا کدامنعد؟ در پاسعخ بایعد گفعت هعر سعازمان 

یقا با خیانت بعه انترناسیونالیسعم جرانی انترناسیونالیست نیست، انترناسیونال چرار  دق

و به کشتار امپریالیستی کشاندن کارگران، متولد شعد و شعکل گرفعت. جنگجویعان 

زارهعا، دهقانعان طغیعانگر، سعیاهان ایعاالت متحعد ، مبعارزین انقالبعی چریک بیشعه

. اگر هم دهندمیخاورمیانه و... نیروی مادی سازمان جرانی تروتسکیسترا را تشکیل 

شود، تنرا و تنرا جرت تبلیغات و جذب نیرو اسم کارگر در جایی برد  میبه ندرت 

است وهمانند دیگعر فراکسعیونرای بعورژوایی، کعارگر در راسعتای تحقعق اهعداف 

بورژوایی و ضد کارگری تروتسکیسترا قرار دارد. تروتسکیسترا نیروی مادی بعرای 

 :کنندمیتوصی   چرار( را چنینالملل بینتحقق اهداف سازمان جرانی خود )

 

چرار سازمان وامدی است که از طریعق اقعدامات  ملعی ا ضعاء الملل بین"

خود، جنگجویان چریک بیشه زارها و دهقانعان طغیعانگر آمریکعای التعین، 

سیاهان ایاالت متحد ، پیکارگران آفریقای جنوبی، خلق های آفریقای سیا ، 

بعارزین برخعی کشعورهای و آفریقای شمالی، مبارزین انقالبی خاورمیانعه، م

آسیائی، مبعارزین پیشعرو دول کعارگری اروپعای شعرقی و اتحعاد شعوروی، 
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زممتکشان و اقشعار جعوان و پیشعرو اروپعای غربعی و غیعر  را بعه یکعدیگر 

 166"مربوط می سازد.
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 ضد انقالب اردویتروتسکیسم و بحران در 

 

تقسعیم مجعدد جرعان   بدنبال پیروزی متفقین در جنگ جرانی دو ، نوبت به

دو بلعون قعدرت و جنعگ سعرد گیعری شعکلرسید. این تقسیمات جدید موجب 

گردید. بتدریج اروپای شرقی زیر سیطرۀ شوروی قرار گرفت. در ابتداء به نهر معی

بر اردوی ضد انقالب خواهد داشت، اما بدودی المنازع رسید که استالینیسم تسلط ب

هعای جدیعدی در «ایسعم»و معا شعاهد تولعد بحران در کم  ضد انقالب شروع شد 

اردوی ضد انقالب گشتیم. در ابتداء استالینیسم و تروتسکیسم دو قطب جبره کم  

، بععه طععوری کععه استالینیسععم در قععدرت و کردنععدمععیضععد انقععالب را نماینععدگی 

 "تیتوئیسم"قرار داشت. بحران در اردوی ضد انقالب با اپوزیسیون تروتسکیسم در 

دفتر اطال ات امداب کمونیست )کمینفعر ( تاسعیس و  1948در سال آغاز گردید. 

مقر آن شرر بلگراد انتخاب شد. اما به دلیل  د  تمکین تیتو به استالینیسم و زمانیکه 

یوگسالوی شروع کرد تعا خعود را از کنتعرل مسعتقیم اقتصعادی، سیاسعی و نهعامی 

کمینفر  به بخارسعت  شوروی بیرون آورد، این کشور از کمینفر  اخراج شد و مقر

هعا بعین یوگسعالوی و شعوروی از تعنش ایدور در رومانی انتقال یافت و در نتیجه 

 شکل گرفت.



284 
 

تنش بین یوگسالوی و شوروی زمینه جنب و جعوش را بعرای تروتسکیسعترا 

قلمداد کردنعد و بعه « یک تروتسکیست ناخودآگا »مریا نمود. تروتسکیسترا تیتو را 

وظیفۀ دفاع از یک انقالب زنعد  را در مقابعل استالینیسعم بعه  دنبال آن تروتسکیسترا

های جوانان تشکیل دستهچرار  با الملل بین رد  گرفتند. تروتسکیسترای وابسته به 

در خععدمت تیتوئیسععم قععرار گرفتنععد و در سععاختن بععه یوگسععالوی،  آنععانا ععدا  و 

ای ایفعا کردنعد. ی دولتی نقش  معد دارسرمایه، یینی تومش «سوسیالیسم تیتوئی»

 :نویسندمیتروتسکیسترا چنین 

 

چرعار  الملعل بعینبالفاصله بید از  لنی شدن قطع رابطه ی مدبور، رهبعری "

استالینید  از آن پعس بعه طعرز دامنعه دار آغعاز  المللیبیندریافت که بحران 

گشته است و میان کرملین و یک انقالب زند  آشعکارا ناسعازگاری وجعود 

د یوگسالوی را جرت مقاومت در برابر ممالت استالین یاری بایدارد، و می

سازمان های تروتسکیسعتی بعا سعر ت تمعا  بسعیج شعدند تعا انقعالب ...کرد

ها کعه از جانعب مسعکو و یوگسالوی را در پاسخگوئی آن به طوفان ترمت

ریخت، یاری نماینعد. در ایعن رابعط در امداب کمونیست بر سر آن فرو می

های وابسته به . سازمان.ارزات تبلیغاتی به را  انداخته شد.بسیاری کشورها مب
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های جوانعان بعه منهعور بین الملل چرار  در برخی کشورها در تشکیل دسته

های تحقیق و ممایت و کار در خعدمت ا دا  ایشان به یوگسالوی، و گرو 

 167"انقالب یوگسالوی، نقش  مد  را داشتند.

 

از بحران به وجود آمد  بین شعوروی و  تروتسکیسترا مدت کوتاهی توانستد

گیری یوگسالوی در قبال و موضع 1950یوگسالوی برر  برداری کنند. اما در سال 

« یک انقالب زند »و سرگردان ساخت. رهبران  جنگ کر ، تروتسکیسترا را متحیر

به باور تروتسکیسترا خواهان مداخلۀ نهامی سازمان ملعل در « یک انقالب واقیی»و 

نهعامی  ۀبه نفعع مداخلعیوگسالوی در مجمع  مومی سازمان ملل متحد دند. کر  ش

سیاست یوگسالوی نقشۀ تروتسکیسرا مبنی بر گردآوری  شمالی رأی داد. ۀ لیه کر

 :نویسندمینیرو مول بحران یوگسالوی و شوروی را نقش بر آب کرد. آنان چنین 

وانستند از بحران چرار  تالملل بینکوتا  مدت بخش های  ایدور در طی "

یوگسالوی برر  بردارند و قوای خود را تقویت بخشعند. امعا ایعن فراینعد در 

متوق  گردید. در این سال به هنگا  وقوع جنعگ کعر ، رهبعران  1950سال

یوگسالوی که تعا آن تعاریخ بعه پیشعرفت هعائی در چنعد زمینعه ی سیاسعت 
                                                           

 103صفحۀ  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   167 



286 
 

گذشععته ی  داخلععی )سیاسععت خععود مععدیری و غیععر ( و در انتقععاد بخشععی از

 المللعیبیناستالینی کشور خود نائل شد  بود، موضع مفتضحانه ای در سطح 

اختیار کردند و در مجمع  مومی سازمان ملل متحد به نفع مداخله ی نهامی 

ملل  ضو  لیه کرۀ شعمالی رأی دادنعد. ایعن  معل بعه دلسعردی بسعیاری از 

مع وسیع تری از مدافیین یوگسالوی انجامید. بدینسان امید گردهم آوری ج

پیشروان انقالبعی در پرتعو اختالفعات شعوروی و یوگسعالوی نقعش بعر آب 

گردید و همه ی انتهارات بر پایه ی اینکه بحران استالینید  از جای دیگعری 

 168"نشو و نما خواهد کرد.

 

جدید یوگسالوی و از طرفعی موضعع گیعری در  المللیبینبدنبال سیاسترای 

، چعین از بازگشعت «موضعع مفتضعحانه»تروتسکیسعترا  جبره بلون غرب یا به زبان

ی در یوگسالوی سخن راند. اما تروتسکیسعترا اظرعار داشعتند کعه چنعین دارسرمایه

تواند به طور صلح آمید صورت پذیرد. ولعی در منهعر ی نمیدارسرمایهبازگشتی به 
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ن همچنعا المللعیبعیندر  رصۀ سیاست « موضع مفتضحانه»آنرا یوگسالوی با وجود 

 :نویسندمییک دولت کارگری باقی ماند. تروتسکیسترا 

 

در مورد خا  مربوط به یوگسعالوی کعه یعک انقعالب واقیعی را از سعر "

گذراند  بود، مصوبه ویژ  ای تصعویب شعد... پاسعخ بعین الملعل چرعار  بعه 

در  "یدارسعرمایهرجیعت "اترامات چعین و کوبعا در دورۀ اخیعر در معورد 

 169"و غیر .یوگسالوی و چکسلواکی 

 

وقتی بین چین و هند تنش مرزی  در گرفت چین توقع داشت  1959در سال 

که شوروی از او در قبال هند ممایت کند، اما شوروی در راستای منافع امپریالیستی 

خود از هندوستان ممایت کرد تا موقییت آمریکا را در منطقه تضیی  نمایعد. ایعن 

کشور گردید. بحران ماد و  لنی نشد  بود، اما مسئله زمینه ساز بحران در روابط دو 

بدنبال انیقاد قرار داد شوروی بعا آمریکعا مبنعی بعر اینکعه سعالح هسعته ای تنرعا بعه 

ای توطئه»کشورهائی که دارای آن هستند باید محدود شود، رژیم مائو تحت  نوان 

را ایعن قعرارداد « مرم برای مفظ انحصار سالح هسته ای در دست قدرترای بدرگ
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ی به شوروی سخن گفت کعه با عث گردیعد دارسرمایهمحکو  کرد و از بازگشت 

تر شود. تروتسکیسترا سیی کردنعد از ایعن بحعران بحران در روابط دو کشور جدی

استفاد  کنند، بدین ترتیب موضع چین را مترقی تر از موضع شوروی ارزیابی کرد  

 ین توضیح دادند:و به دفاع از چین برخاستند آنان دفاع خود را چن

 

وقتی که مناز ه ی چین و شوروی به صعورت  1960و  1959در سال های "

برخوردی میان دو مدب، که در آن اختالفات سیاسی در درجه ی اول قرار 

]چرار   از خود واکنش نشان داد و به اتفعاق الملل بینداشتند،  لنى گشت، 

ه مواضیشان در معورد برخعی آراء پشتیبانی انتقاد آمید خود را از چینی ها ک

از مسائل اساسی )انقالب ضداستیماری، طرق صلح آمید و پارلمانتاریسعتی، 

همدیستی مسالمت آمید و غیر ( در مقایسه با مواضع شوروی مترقی تر بعود، 

 170"ا ال  داشت.

و بدنبال مرگ مائو، چعین کمکرعای اقتصعادی خعودش بعه  1970در اواخر 

بحران در روابعط چعین و آلبعانی گردیعد.  گیری کلشآلبانی را قطع کرد وموجب 

قطع کمکرای اقتصادی چین به آلبانی با ث شد تا انعور خوجعه اسعتدالل کنعد کعه 

                                                           
 138صفحۀ  –پیر فرانک  - بین الملل چرار  170
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را در رابطعه بعا چعین « سوسعیال امپریالیسعم»چین امپریالیستی شد  است و اصطالح 

ر بکار برد. به  بارت برتر قطع کمکرای اقتصادی چین به آلبانی موجب شعد تعا انعو

خوجه به باور خود روابط تولیدی در چین را که قعبال سوسیالیسعتی ارزیعابی کعرد  

شکل « خوجه ایسم»بود که ایی زمینهی ارزیابی کند. در چنین دارسرمایهبود اینک 

در استالینیسعم را بخعود  المللعیبعینکه شکل یک گرایش کال  رادیکعال  گیردمی

امپریالیست قلمداد کرد و خود  –ال شوروی و چین را سوسی« خوجه ایسم»گرفت. 

دانسعت. قعبال مشعاهد  لنینیسم( معی -را یگانه وارث مقیقی استالینیسم )مارکسیسم 

 لیه و نهامی  ۀبه نفع مداخلیوگسالوی در مجمع  مومی سازمان ملل متحد کردیم 

ی در یوگسعالوی خبعر دارسرمایه. بدنبال آن چین از بازگشت شمالی رأی داد ۀکر

ی نمیتوانعد بعه دارسعرمایها تروتسکیسترا اظرار داشتند که چنین بازگشعتی بعه داد ام

طور صلح آمید صورت پذیرد. مال سعوال از تروتسکیسعترا ایعن اسعت، آیعا ا عال  

ی به چین توسط انورخوجه و تغییعر شعیو  تولیعدی، تنرعا یعک دارسرمایهبازگشت 

مورد چین نید ا تقاد داشعتند  اظرار نهر غیر مسئوالنه است؟ آیا تروتسکیسترا که در

به طور صلح آمید بازگشت کند، چعین را همچنعان یعک  تواندنمیی دارسرمایهکه 

 دانند؟دولت کارگری می
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استالینیسعم اپوزیسعیون واقییت این است که تروتسکیسعترا همعه جعا بینعوان 

 توانعدنمی استالینیستی نه تنرا اپوزیسیون اند. اما ظاهر شدن آنان به  نوان ظاهر شد 

درسععتی و مقانیععت تروتسکیسععترا را نشععان دهععد بلکععه همچععون دیگععر گرایشععات 

ی، خعان دارسعرمایهاند، نقش مرمعی در تحکعیم بود اپوزیسیون بورژوایی که در 

هرچند اند کرد پاشیدن به چشمان طبقه کارگر و در به لجن کشیدن مارکسیسم ایفا 

 بودند. اپوزیسیون که در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امپریالیستی هایجنگو  مستروتسکی
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، جایگا  فکعری و مرمتعر شودمیجنگ و موضیی که در قبال جنگ گرفته 

. جنعگ و کندمیاز آن تیلق طبقاتی یک گرایش فکری یا جریان سیاسی را تییین 

یک گرایش فکری در کجعای  دهدمیانترناسیونالیسم سنگ محکی است که نشان 

ت. در جریعان جنعگ جرعانی اول، اکمریعت ی ایسعتاد  اسعدارسرمایهجران وارونه 

امداب سوسیال دمکرات به مواضع پرولتری خیانت کردند و برای همیشه به اردوی 

سرمایه پیوستند و کعارگران را بعه گوشعت د  تعوپ در جنعگ امپریالیسعتی تبعدیل 

کردند و تنرا بلشویکرا و اقلیت انگشت شماری در کشعورهای اروپعائی بعه مواضعع 

ر ماندنعد. بعه دنبعال انحطعاط کمینتعرن و امعداب متشعکل در آن، در پرولتری وفادا

بعار کعارگران بنعا  میالدی و نید در جریان جنگ جرانی دو  این  1920اواخر دهه 

انترناسیونالیسعععت  هایکمونیسعععتگوشعععت د  تعععوپ شعععدند. تنرعععا  "کمونیسعععم"

را  )کمونیست چ ( در اندوای مطلق بعه مواضعع پرولتعری وفعادار ماندنعد و جنعگ

 امپریالیستی توصی  کردند.

در  صر انحطاط امپریالیستی و به طور کلی در  صر امپریالیسم هعیچ جنعگ 

مترقی وجود نداشته و تمامی جنگرعا امپریالیسعتی هسعتند و تنرعا انقعالب اجتمعا ی 

شود ایعن اسعت کعه موضعع و باشد. سوال اساسی که مطرح میاست که  مترقی می
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مقابععل جنگرععای امپریالیسععتی چععه بععود  اسععت؟  گیععری تروتسکیسععترا درجرععت

، «دفعاع از دمکراسعی»، «دفعاع از انقعالب»تروتسکیسترا بدون استمناء تحعت  نعوان 

« معق تییعین سرنوشعت»، «جنگ آزادیعبخش»، «رهایی ملی»، «مبارز   لیه فاشیسم»

و... در تمامی جنگرای امپریالیستی، کارگران را گوشت د  توپ کرد  و کارگران 

 ه کشتار امپریالیستی کشاند  اند.را ب

چعون  1940ما قبال بررسی کعردیم کعه بعه بعاور تروتسعکی فرانسعه در سعال 

توسط آلمان اشغال شد  بود به یک کشور مهلو  تبدیل گردید. بید از ایعن تعاریخ 

بود  « بدتر»و « بد»است که انتخاب تروتسکیسترا بین ظالم و مهلو  و یا انتخاب بین 

 است.

یک کشعور  1939چند مورد بحث را دنبال می کنیم. فرانسه در سال مال با 

داد. در ظالم بود چون کشورهای دیگر )مستیمرات( را مورد ظلم و ستم قعرار معی 

آلمان فرانسه را اشغال کرد و به باور تروتسکیسترا فرانسه از کشور ظالم  1940سال 

دفاع از جنعبش ضعد اشعغال  به کشور مهلو  تغییر ماهیت داد و وظیفۀ تروتسکیسترا

بعار فرانسه شد. اما پس از چند سال فرانسه همرا  با متفقین آلمان را اشغال کرد. این 

فرانسه به کشور ظالم تبدیل شد و آلمان از کشور ظالم به کشور مهلو  تغییر ماهیت 
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ان از گران فرانسوی برای رهایی آلمبار وظیفۀ تروتسکیسترا مبارز  با اشغالداد. این 

اشغال بود. همین مسئله در مورد ژاپن نید صادق است. ژاپن بعه چعین مملعه کعرد و 

مهلو  در مقابل ژاپعن ظعالم برخواسعتند. « چیانکای چان»تروتسکیسترا به دفاع از 

دربارۀ مترقی بعودن جنعگ و اینکعه وظیفعۀ طبقعه کعارگر  1937تروتسکی در سال 

 :نویسدمیژاپن است، چنین جران به هر طریقی دفاع از چین در برابر 

 

 ینعیچ یروزیعپ کیعخواهعد بعود.  ارتجعاعدر خدمت  یژاپن یروزیپ کی"

است که طبقه کارگر جرعان بعه  لیدل نیخواهد داشت. به هم یمترق یژگیو

 171".کندمی تیدر برابر ژاپن مما نیاز چ یقیهر طر

 

اما در اواخر جنگ جرانی دو ، آمریکعا دسعت بعه اشعغال ژاپعن زد، اینعک 

گران آمریکایی شعد. ویتنعا  وظیفۀ تروتسکیسترا دفاع از ژاپن مهلو  در برابر اشغال

که سالرا تحت اشغال آمریکای متجاوز بود و خعود یعک کشعور مهلعو  محسعوب 

به کامبوج ممله کرد  و کامبوج را اشغال نمعود و خعود بعه  1979در ژانویه  شدمی

یفۀ تروتسکیسترا دفاع از ملعت یک کشور ظالم تبدیل گردید. در شرایط جدید وظ

دولت کارگری  1979مهلو  کامبوج و مبارز  با اشغالگران ویتنامی بود. در دسامبر 

                                                           
 171 /notes.htm 07/no03https://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/vol 
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شوروی در نقش یک کشور ظالم و اشغالگر ظاهر شد و وارد افغانستان گردید، در 

 –این برهه تروتسکیسترا به دفاع از مهلومان، یینی مجاهدین تحت ممایت آمریکا 

تعوان گعران دولعت کعارگری برخاسعتند. ایعن لیسعت را معیدر مقابل اشعغالبریتانیا 

طوالنی کرد. و همینطور ادامه داد زیرا بعه بعاور تروتسکیسعترا وظیفعه پرولتاریعا، بعه 

کمک کعردن در یعک جنعگ  ادالنعه و »خان و خون کشیدن خود تحت  نوان 

 برنامه انتقالی( است. «)مترقی

ن در تخاصعمات امپریالیسعتی در خصلت گوشعت د  تعوپ کعردن کعارگرا

د. زیعرا ر( آنعان قعرار داDNA) «دی ان ای»ژنتیک تروتسکیسترا نرفته است و در 

توان پیدا کرد که در آن تروتسکیسترا کارگران را به کشعتار جنگ امپریالیستی نمی

 ععراق تروتسکیسععترا از کععارگران -در جنععگ ایععران امپریالیسععتی نکشععاند  باشععند.

گععران  راقععی ور اشععغال شععد  ایععران )مهلومععان( در برابععر اشععغالخواسععتند، از کشعع

)ظالمان( دفاع کنند و به همان دلیل دستان تروتسکیسترا به خعون کعارگران آغشعته 

گردید. چند سال بید در جریان جنگ خلیج،  راق اشغالگر قبلی تبدیل به کشوری 

کعارگران  راقعی  مهلو  شد و تروتسکیسترا تحت  نوان مبارز  ضد امپریالیستی از

خواستند، خود را در جنگ امپریالیستی خلیج قصابی کرد  و به دفاع از صدا  به پعا 
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خیدند. در رابطه با جنعگ امپریالیسعتی سعوریه، گروهرعای تروتسکیسعتی مواضعیی 

متناقض و متضاد داشته اند. گروهی تحت  نوان انتخاب بین بد و بدتر از رژیم اسد 

تحت لوای اینکه مشکل سوریه رژیعم اسعد اسعت و نعه دفاع کرد  و گروهی دیگر 

مداخلۀ ایعاالت متحعد  آمریکعا از رژیعم  ایعاالت متحعد  دفعاع کعرد  و مواضعیی 

ارتجا ی و مغشوش شبیه اینرا گرفتند. اما مخرج مشترن همه مواضعع اتخعاذ شعد  

ها گوشت د  توپ کردن کارگران در تخاصمات امپریالیسعتی توسط تروتسکیست

باشد. مال کنار رژیعم اسعد قعرار بگیعری یعا کنعار می« انقالب سوریه»ن تحت  نوا

آمریکا و کشورهای غربی و یا در کنار متومش ترین گروهرای جرعادی، همعه بعه 

گردد وآن شرکت دادن کارگران و گوشت و د  توپ کردن آنان یک جا ختم می

 در تخاصمات امپریالیستی است. 

کارگران کردسعتان را « انقالب روژاوا»ها همچنین تحت  نوان تروتسکیست

به کشتار امپریالیستی کشاند  و بدین ترتیعب در کنعار آمریکعا و دیگعر کشعورهای 

 غربی قرار گرفتند.

همانطور که کرکشان مد و معرزی نعدارد، بعه کشعتار امپریالیسعتی کشعاندن 

لیاد  کارگران توسط تروتسکیسترا نید مد و مرزی ندارد. آنرا واقیا مرارت خارق ا
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ای در گوشت د  توپ کردن کعارگران در تعنش هعای امپریالیسعتی دارنعد و بایعد 

 اذ ان کرد خون کارگران از دستان تروتسکیسترا می چکد 
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 تروتسکیسم  و تروتسکیستها

 

به است که تروتسکیسترا طوری رقم خورد  تروتسکیسم غم انگید سرنوشت 

تنرعا نقعاط ضعی ، خطاهعا و روتسعکی هعا،  همعت و ارزش انقالبعی تجای آموز 

تروتسعکی توان در نتیجه میاند کرد اغتشاشات فکری تروتسکی را مفظ و جذب 

آن تروتسععکی و دنبععال بععه و . ، قلمععداد نمععوددو پدیععد  مجععدارا و تروتسکیسععم 

 .کنندمیپیدا تروتسکیسترا به دو اردوی متضاد تیلق 

تروتسکیستی، چیدی کعه موضوع این بخش نه بررسی جریانات و گرایشات 

با توجه به تیداد انشیابات نه منطقی و نه ممکن اسعت بلکعه نگعاهی بعه رونعد کلعی 

 ملکرد تروتسکیسترا است که چگونه به  نوان بخشی از دسعتگا  سیاسعی سعرمایه 

هعا بعرخالف استالینیسعترا و مائوئیسعترا، تروتسکیست .کنندمیانجا  وظیفه کرد  و 

اند که بتوانند بعه آن تکیعه کعرد ، ضعرورت وجعودی آنعرا  فاقد قدرت دولتی بود 

ای ایععن امکععان را بععه توجیععه وبععه پیععروی از آن بپردازنععد.  وجععود چنععین خصیصععه

تر بتوانند نقش و مواضعیی رنگارنعگ و بوقلمعون تروتسکیسترا داد  است تا رامت

رنعگ  تر با گرایشعات متفعاوت بعورژوایی هعمصفتانه ایفا و یا اتخاذ کنند و رامت

 شوند.
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اولین بحران تروتسکیسترا در زمعان میعات تروتسعکی ر  داد. گرایشعی در 

چرعار  بعود، در الملعل بعینایاالت متحد  به نمایندگی شاختمن، که از بنیانگعذاران 

چرار   در رابطه بعا پیمعان شعوروی بعا آلمعان نعازی، از الملل بینا ترا  به موضع 

 چرار انشیاب کرد.الملل بین

روتسکی و ناپدید شدن اتوریتۀ سیاسی تروتسکی به  نوان یک نیعروی قتل ت

چرعار  را در جریعان الملعل بعینچرعار ، زمینعۀ اضعمحالل الملل بینمنسجم کنندۀ 

جنگ جرعانی دو  تسعریع نمعود. پعس از جنعگ، تروتسکیسعترا تعالش کردنعد تعا 

نجا  کنگعر  چرار  را مجددا بازسازی کنند، و پس از دو سال تالش سعراالملل بین

برگعدار کردنعد. بحعران موجعود بعدنبال  1948چرعار  را در آوریعل الملعل بیندو  

الملعل بعینچنین باال گرفت که منجعر بعه دو شعقه شعدن  1951کنگرۀ سو  در سال 

« المللعیبعیندبیرخانعۀ »و دیگعری « المللعیبعینکمیتعۀ »یکعی  1953چرار  در سال 

چرار  بودنعد. امعا الملل بینچکتری نید مد ی های کوگردید. البته در این بین فرقه

مجددا تروتسکیسترا تالش کردند تا کنگعرۀ ومعدت برگعدار کننعد کعه نتیجعۀ آن 

شد. که البته بعا  عد  شعرکت بیضعی  « چرار الملل بیندبیرخانۀ متحد »گیری شکل

 گروهرای تروتسکیستی در کنگرۀ ومدت روبرو گردید. 
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نیعروی تغییعر اجتمعا ی و نیعروی پیشعرفت برای تروتسکیسترا طبقه کعارگر 

بشریت به سوی آیند  نیست. آنرا نقش کلیدی طبقعه کعارگر را در فراینعد انقالبعی 

امعا اد عای میعراث مارکسیسعم و وارنعان انترناسعیونال کمونیسعتی را  کنندمیانکار 

هعای جعوانی کعه بعه سعوی مواضعع کشند. این مسئله بخصو  برای نسلیدن می

الملعل بعینتوانعد گعیج کننعد  باشعد. زمانیکعه ، معیکنندمیگیری کمونیستی جرت

چرعار  هنعوز مجعددا اضععمحالل نیافتعه بعود، تروتسکیسععترا موفقیترعای آنعرا چنععین 

 :کردندمیتوصی  

 

چرار  به درجه ای نائعل شعد  اسعت کعه در گذشعته الملل بینهای فیالیت"

یتنا ، همبستگی با شیلی، نهیر آن هرگد دید  نشد  بود. پشتیبانی از انقالب و

مداخله در ا تصابات و مبارزات انتخاباتی و کعار ضعد نهعامیگری و مبعارز  

چرعار  بعه الملل بینبرای آزادی زنان و غیر   در تما  زمینه ها سازمان های 

به طوری که تقریبا روزی نمعی گعذرد کعه وسعائل نشعر پردازند میمداخله 

 ملی، یک مداخلعه و یعا یعک اقدا   مومی در جران اخبار مربوط به یک 

 172".ت ها را در گدارشات خود نداشته باشند مل تهاهراتی تروتسکیس

                                                           

 194صفحۀ  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   172 
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تروتسکیسترا در فرصترای ممکن در رابطه بعا پارلمانتاریسعم تعوهم پراکنعی 

اند به طوری که نقش خود را بینعوان کرد  و خان در چشمان طبقه کارگر پاشید 

د  تا ا تراضات و خشم فرو خعورد  کعارگران را جناح چ  سرمایه بخوبی ایفا کر

سعرایی، تعوهم فریبعی و یعاو کانالید  کرد  و به مجرای قانونی سوق دهند. بعا  عوا 

در 1969پراکنی خود را تبلیغات کمونیستی قلمداد کردنعد. بعه طعور ممعال در سعال 

 کاندیدای انتخاباتی ریاست جمروری آلن کریوینمالی که تروتسکیست فرانسوی 

شد، اد ا کردند  مد  ترین نیروی چ  انقالبی تروتسکیسعترا هسعتند کعه قعادر بعه 

 بسیج تهاهرات د  هدار نفری هستند:

 

جرانی، جامیه ی کمونیسعت فیالیعت تبلیغعاتی فعوق ۀ اندکی پس از کنگر"

الیاد  ای، که به مناسبت کاندید شدن رفیعق آلعن کریعوین بعرای انتخابعات 

داخت، نشعان داد کعه جنعبش تروتسکیسعتی چعه ریاست جمروری، به را  ان

  173"جرشی به جلو کرد  است.

 

                                                           

 187 - 186صفحات  –پیر فرانک  -بین الملل چرار   173 
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امروز  تروتسکیسم پس از صدها انشیاب به انبو  فرقه های تروتسکیسعتی بعا 

 قاید و مواضع متضاد در دسته بندی های چ  دستگا  سیاسی سعرمایه  اضعمحالل 

ی دولتعی دارسعرمایهر یافته است. آنرا نه برای رهایی طبقه کارگر بلکه برای استقرا

که در نها  جدید همچون نها  قبلی طبقعه کعارگر بایعد بعا اسعتممار  کنندمیتالش 

های تروتسکیسترا استفاد  از خود ارزش اضافه تولید کند. یکی دیگر از  وامفریبی 

، برای خان پاشیدن به چشمان طبقه کارگر اسعت آنرعا بعا ایفعای 174کال  رادیکال

مکراسی، استالینیسترا یا دیگر جریانعات بعورژوایی، ایعن نقش جناح چ  سوسیال د

امداب و جریانات را از تیررس مملۀ طبقۀ کارگر خارج سعاخته و بعدین گونعه در 

ندد طبقه کارگر به امداب بورژوایی چع  ا تبعار معی بخشعند. انسعانرای شعری  و 

یی میتر  به تومش سرمایه در صفوف تروتسکیسترا، تنرا بعا نقعد ماهیعت بعورژوا

تواننعد بعه سعردرگمی هعای خعود فعائق آینعد و بعه سعوی مواضعع تروتسکیسم معی

 کمونیستی قد  بردارند.

                                                           

ب، مبعارز  طبقعاتی، چ  کعال  رادیکعال بعه گرایشعاتی از چع  سعرمایه اطعالق میشعود کعه از انقعال 174 

و نهعا   کمونیسم و غیر  در ادبیات خود استفاد  میکنند اما در واقع تالش آنرا برای بقعای بردگعی معددی 

 است.تومش سرمایه داری در شکل سرمایه داری دولتی 
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ناتالیا تروتسکی، بیوۀ تروتسکی یکی از تروتسکیسترایی بود کعه در معا  معه 

طی نامه ای به کمیتۀ اجرایی بین المل چرار  جدایی خود را از تروتسکیسعترا 1951

نست ریشه اصلی مواضع ضد انقالبی تروتسکیسترا، یینی ا ال  کرد. اگر چه او نتوا

تروتسکیسععم را بععه نقععد بکشععد امععا ماضععر نشععد شععریک  ملکردهععای ارتجععا ی و 

بورژوایی تروتسکیسترا بشود و در تداو  سیاسترای ضد انقالبعی آنرعا شعناخته و یعا 

 :نویسدمیالمل چرار  چنین قلمداد شود. ناتالیا در نامه اش به کمیتۀ اجرایی بین

 

در قبال وقایع مرم اخیر اتخعاذ کعرد  ایعد  چرار الملل بین]موضیی که شما"

که به جای اصالح اشتباهات قبلی خود، بر آنرا پافشاری  دهدمیبه من نشان 

. در راهی که رفته ایعد ورزیدمیکردن اشتباهات اصرار  میق تر به  کرد  و

م و یعا بعه ا تراضعات به جایی رسید  اید که دیگر نمعی تعوانم سعکوت کعن

 بیان کنم.  لنیخصوصی اکتفا کنم. اکنون باید نهرات خود را به صورت 

قدمی که خود را موظ  می دانم بردار ، برایم قدمی سنگین و سخت بود  

. اما را  دیگعری وجعود متاس  هستمصمیم قلب این بابت از است و من از 

شکلی که  میقاس معرا آزار ندارد. پس از تأمالت و تردیدهای فراوان بر سر م
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داد، باید به شما بگویم که راهی جد این نمی بیعنم کعه آشعکارا بگعویم کعه 

 175"که دیگر در صفوف شما باقی نمانم. شودمیاختالفات ما با ث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ترجمه از لینک زیر: 175 

http://www.leftcom.org/en/articles/2000-10-01/appendix-a-natalya-trotsky-breaks-

with-the-fourth-international 
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 تروتسکیسم در ایران

 

هم مرزبودن ایران با روسیه تداری، هموار  از لحاظ سیاسی مدایا و میایبی را 

جنبش سیاسی ایران داشته است. در اوایل قرن بیسعتم  قعب مانعدگی ایعران و برای 

ی، از یک سو منجر به رشد پائین نیروهعای مولعد  دارسرمایهنیدانکشاف دیر هنگا  

شد و از سوی دیگر سوسیال دمکراسی نتوانست در ایران نفوذ داشته باشد. در چنین 

وی روسیه رهسپار گردیدند. بخش شرایطی کارگران و مراجران زیادی از ایران بس

زیادی از این کارگران و مراجران جذب سوسیال دمکراسی روسعیه شعدند و متعی 

تیدادی از آنرا نید در جریان انقالب اکتبر شرکت کردند، از جملعه سعلطانداد  کعه 

در مقطع قیا  در پتروگراد بود. پیروزی انقالب اکتبر، کارگران و مراجران ایرانی را 

یر خود قرار داد و به دنبال آن اولین مدب کمونیست ایعران شعکل گرفعت تحت تان

 .کردمیکه سلطانداد  جناح چ  آنرا رهبری 

بدنبال شکست موج انقالب جرانی و سر برآوردن ضد انقالب بر ویرانه های 

نید که به ضد انقالب استالینی تمکین نکرد   "ایرانی" هایکمونیستانقالب اکتبر، 

 ون کشید  شدند.بودند، به خ
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بید از آن وقایع، تاریخ فضای سیاسعی ایعران، تعاریخ تسعلط چع  دسعتگا   

سیاسی سرمایه، به ویژ  تسلط بالمنازع ضد انقالب استالینی بود  است. بعا توجعه بعه 

، «ضعد انقعالب»، «خیانعت بعه مارکسیسعم»تبلیغات استالینیستی، تروتسکیسم میعادل 

-. در چنین فضایی تروتسکیسم مطلقا نمیشدمیو...تیری  « جاسوسان امپریالیسم»

 توانست در فضای سیاسی ایران جای پایی برای خود پیدا کند.

تروتسکیسم نید وارد فضعای سیاسعی ایعران شعد، هعر  1357با تحوالت سال  

معدب »چند بسیار سخت اما توانست جای پایی برای خود پیعدا کعرد  و در شعکل 

 ظاهر شود.  « کارگران سوسیالیست

، «گعرو  اروپعا»مدب کارگران سوسیالیست از ادغا  سعه گعرو ، بنعا  هعای 

شکل گرفت. دانشجویانی که در اروپا بودند و جعذب « گرو  ایران»و « گرو  ستار»

تروتسکیسعت هعای ایرانعی طرفعدار بعین »اید  های تروتسکیستی شد  بودند، گرو  

ان نرعاد  و نشعریه ای بنعا  را در اروپعا بنیع« چرار  در اروپعا و خعاور نددیعکالملل 

با رفت و آمد دانشعجویان ایرانعی گعرو   1356ند. از سال کردمیمنتشر « کندوکاو»

گعرو  »اروپا توانست ارتباطاتی در ایران ایجاد کند که ایعن ارتباطعات در ایعران بعه 

میروف گردید. از سوی دیگر دانشجویانی که در آمریکا بودند و تحت تانیر « ایران
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را تشعکیل « انجمن سعتار»چرار  به تروتسکیسم گرایش پیدا کرد  بودند، ل الملبین

 .کردندمیرا منتشر « پیا  دانشجو»داد  بودند و نشریه 

طی کنفرانس مطبو اتی پعر جنجعالی « مدب کارگران سوسیالیست»تشکیل 

کنونی( ا ال  شد. پعس از معدتی معدب  هتل الله) ننتالینترکنتای ۀپنج ستار هتل در 

به دفاع از بعورژوازی « بابک زهرایی»ر انشیاب گردید جنامی از آن به رهبری دچا

بابعک »را بعر خعود نرعاد. جنعاح « مدب کعارگران انقالبعی»اسالمی برخاست و نا  

های اطال اتی بورژوازی فقط به خدمت رژیم در نیامد بلکه تا سطح زائد « زهرایی

معدب کعارگران »کال  رادیکعال اسالمی سقوط کرد. لذا بررسی ما پیرامون جناح 

خواهد بود، اگر چه این گرو  بعه همکعاری اطال عاتی بعا بعورژوازی « سوسیالیست

اسالمی کشید  نشد، اما پرونعد  او همچعون دیگعر جریانعات چع  سعرمایه سعیا  و 

 خیانت بار است.

چ  سرمایه در تحکیم بورژوازی اسالمی نقش فیالی ایفا کرد و این مسعئله 

سععترا نیععد میشععود. تروتسکیسععترا نیععد بععه اسععتقبال خمینععی شععتافتند و شععامل تروتسکی

 خطاب کرد  و چنین نوشتند:« اما »جنایتکاری چون خمینی را 
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ا المیه های اما  خمینی و ممعالت مکومعت انتصعابی او یینعی مکومعت "

امعروز آهنگعر مسعئله معرگ و بازرگان بعه آینعدگان، ترعران مصعور، پیغعا  

. انقعالب آزادی را متولعد کعرد  امکانعات کنعدمیان زندگی آزادی را  نو

   176"بوجود آورد  است.باروری و رشد آن را 

 

در دفعاع از »، تروتسکیسعترا شعیار «کارگران جران متحد شوید»بجای شیار 

کعارگران »را بعاالی نشعریۀ خعود، یینعی « انقالب ایران، در مبعارز   لیعه امپریعالید 

این شعیارمدین کردنعد. بعه بعاور تروتسکیسعترا یعک نوشته و آن را به « سوسیالیست

انقالب ضد امپریالیستی در ایران صورت گرفته و وظیفه آنرا دفعاع از انقعالب ضعد 

امپریالیستی و مبارز  با امپریالیسم بود. تروتسکیسترا همچون دیگر گرایشعات چع  

ق خعان قلمداد نمود  و بدین طری« ضد امپریالیست»سرمایه، بورژوازی اسالمی را 

 در چشمان طبقه کارگر پاشیدند.

                                                           

 1358اردیبرشت  26بیانیه هیات اجرایی مدب کارگران سوسیالیست  176 
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.. .شعدمعیقرن اخیر مقایسه « ضدامپریالیستی»انقالب ایران با سایر انقالبات "

هستند که خواهان به  "ضدامپریالیست"چنین رژیم ها یی صرفاس تا آن درجه 

 177"دست آوردن امتیازاتی از امپریالید  هستند.

 

شت مجلس موسسان خعود بورژوازی اسالمی، پس از کسب قدرت قصد دا

را تحت  نوان مجلس خبرگان برگدار کرد  و نمایندگان مجلعس خبرگعان، قعانون 

اساسی بعورژوازی اسعالمی را معورد بررسعی نرعایی قعرار دهنعد. بعر خعالف دیگعر 

گرایشات کال  رادیکال چ  سرمایه، تروتسکیسترا خواستار مشارکت در انتخابات 

ود را برای مجلس خبرگان انتخاب کردنعد. مجلس خبرگان بودند و کاندیداهای خ

ی، معدب کعارگران را  دارسعرمایهفریبانه ا ال  کردند در مقابل امعداب آنرا  وا 

مل طبقه کارگر برای مل مسائل اساسی جامیعه را از طریعق شعرکت در انتخابعات 

 و چنین نوشتند:  دهدمیمجلس خبرگان ارائه 

 

را بعرای انتخابعات مجلعس  مدب کعارگران سوسیالیسعت نامددهعای خعود"

خبرگان و رئوس برنامه خود برای شرکت در این انتخابعات را ا عال  کعرد  

                                                           

   از تاریخچۀ مدب، از سایت آرشیوی مدببرگرفت 177 
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است. مدب کارگران سوسیالیست از طریعق شعرکت در ایعن انتخابعات را  

مل طبقه کارگر برای مل مسائل اساسی جامیه را در مقابل امداب طرفدار 

 178".دهدمیی قرار دارسرمایه

 

یرانی، بینوان جناح چع  سعرمایه نرایعت تعالش خعود را های اتروتسکیست

نمودند تا در ا تراضات اجتما ی اغتشاش فکری ایجاد کعرد  و بعدین طریعق جلعو 

رادیکال شدن ا تراضات اجتما ی را گرفته و ا تراضات را به کانال پارلمانتاریسعم 

ت خعود در سوق دهند تا بورژوازی اسالمی برتر تمبیت شود. البته  وامفریبانه شعرک

سیرن انتخاباتی بورژوازی اسالمی یینی مجلس خبرگان را سنن مارکس، انگلس، 

لنین و تروتسکی قلمداد کردند در صورتی که با این کار نه تنرا سنن کمونیسعتی را 

 به لجن کشیدند بلکه در چشمان طبقه کارگر خان پاشیدند و چنین نوشتند:

 

لعس خبرگعان، سوسیالیسعت هعای امروز در آستانه برگعداری انتخابعات مج"

ایرانی بر اساس سنن مارکس، انگلس، لنین و تروتسکی در ایعن انتخابعات شعرکت 

 179".کنندمی

                                                           

 3 صفحه – 9هفته نامه سوسیالیستی کارگر شمار   178 
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در مقطععع بیععدی تروتسکیسععترا یععا همععان قررمانععان پارلمانتاریسععم، ماسععک 

گری را کنعار گذاشعته و خواهعان مشعارکت در سعیرن انتخابعاتی مجلعس انقالبی

آنعان بعه سعیرن انتخابعاتی بعورژوازی اسعالمی جنعب و  شورای اسالمی نید شدند.

جوش داد ، کعارزار انتخابعاتی بعورژوازی اسعالمی را داغ کردنعد و بعا  عوامفریبی 

دربارۀ سیرن پارلمان توهم آفریدنعد. آنعان بعا توصعیه بعه همگعان از همعه د عوت 

د. ای را کنعار گذاشعته و از نامددهعای مترقعی پشعتیبانی کننععمنعافع فرقعه کردنعدمعی

 تروتسکیست ها در این بار  چنین نوشتند:

 

منافع سازمانی، فرقه ای را کنار گذاشته، جرت از همه د وت می کنیم که "

ومععدت سراسععری نیروهععای کععارگری و انقالبععی در انتخابععات، از همععه 

 180".نامددهای مترقی پشتیبانی کنند

                                                                                                                                      

 9هفته نامه سوسیالیستی کارگر شمار   179 

کارگر، چه بایعد کعرد، می: پیشنراد ما به نیروهای مترقی، متکی بر طبقه انتخابات مجلس شورای اسال 180 

 1358اسفند  4، دور  دو ، 11شمار  
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ایه در جریان انتخابات ریاست جمروری ایعران دیگعر گرایشعات چع  سعرم

انتخابات را تحریم کردند. اما تروتسکیسترا سایر گرایشات چ  سرمایه را به انفیال 

 مترم کرد  و خواستار جبرۀ وامد برای ارائه بدیل چ  شدند. آنرا چنین نوشتند:

 

انتخابعات ریاسعت  یهیأت ماکم رسوا ناچار به برگعدار یدر چنین شرایط"

مداخلععه  یشععرایط ممکععن بععراایععن اوضععاع برتععرین ... گععرددمععی یجمرععور

 یمعرا فعراهم  ایتعود و جرت دادن به مبارزات مسعتقل  یکارگر ینیروها

مبعارز   لیعه ممعالت  یاسعت بعرا یسازد. دوران انتخابات فرصت مسعا د

 یشعیو  هعا یافشا یبرا ،یسیاس یها یمقوق دمکراتیک و آزاد بهارتجاع 

ق انتخابععات انتخابععات و کسععب معع یهیععأت مععاکم در برگععدار یارتجععا 

 ینیروهاباید  یم یمؤنر شدن هر چه بیشتر چنین مبارزات ی. برا...دمکراتیک

بر کارگران و  یکه خود را متک یامداب، سازمان ها و گرو  های ،یکارگر

تشکیل دهند تعا بتواننعد در برابعر هیعأت  یوامد، جبره دانندمیزممتکشان 

 181".ارائه دهند یواقی یماکم بدیل
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از  یبععورژواز یکععردن کععارگران در اختالفععات درونعع گوشععت د  تععوپ

، ایدر اسعپان سعترایتروتسکاست. همانطور کعه قعبال دیعدیم  سترایتروتسکویژگیرای 

. کشعاندند یسعتیالیدو  کعارگران را بعه کشعتار امپر یو سپس در جنگ جرعان نیچ

تی به این سنت وفادار ماندند و با شعروع جنعگ امپریالیسع یدن تروتسکیسترای ایرانی

کعارگران را  در آن شعرکت نمعود  و«  دفاع از انقالب»ایران و  راق، تحت  نوان 

گوشت د  توپ در تخاصمات امپریالیستی کردند. اگعر سعازمان اکمریعت خواهعان 

تجرید سپا  پاسداران به سالح سعنگین بعرای جنگیعدن برتعر در جبرعۀ جنعگ بعود، 

برای از ا دا  به جبرۀ جنگ  خواهان آموزش نهامی کارگران قبلتروتسکیسترا نید 

 شدند و نوشتند:برتر جنگیدن 

 

، بعه هنگعا  1359مرر 10، «کارگران سوسیالیست»در شمارۀ نخست نشریه "

آغاز جنگ، ا ال  کردیم که از آنجائیکه مسئله جنگ بعه مسعئله کعارگران 

تبدیل گشته، کارگران که دسته دسته داوطلبانه به جبره روانعه معی شعوند و 

به رهبران رژیم ا تقاد دارند، باید از آنرا بخواهند که آنرا را مسلح  آنان که
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بتعوانیم از طریعق شعوراهای خعود بعه »تا دهند میکنند و به آنرا آموزش نها

  182"«.دفاع از انقالب برخیدیم 

 

تروتسکیسععترا رهبععران جمرععوری اسععالمی را مععترم کردنععد کععه نععه تنرععا 

کعارگران و زممتکشعان بعرای مقابلعه بعا کوچکترین قعدمی در را  بسعیج مسعلحانه 

دارد بلکه در را  بسیج کارگران و زمکمتکشان نید سعد تراجم نهامی  راق بر نمی

. برای بسیج برتر کارگران به جنگ امپریالیستی، برای گوشعت کندمیو مانع ایجاد 

برتععر  عا  قتعلد  تعوپ کعردن برتعر کعارگران در تخاصعمات امپریالیسعتی و بعرای 

در جنگ ارتجا ی، بینوان مشاوران بورژوازی اسالمی ظاهر شدند و تما   کارگران

ها را به بورژوازی اسالمی ارائه دهند وبعدین تالش خود را کردند تا برترین مشاور 

هعا بینعوان ترتیب بود که دستان آنان به خون کارگران آغشته گردید. تروتسکیست

مسععلحانۀ کلیععۀ کععارگران،  مشععاوران نهععامی بععورژوازی اسععالمی، بسععیج متحععد و

زممتکشان و ستمدیگان را تنرا را   قب راندن ترعاجم نهعامی ا عال  کردنعد و در 

 نوشتند:« جنگ مقاومت»مقاله ای تحت  نوان 

                                                           
 ، به مناسبت نرمین سالگرد انتشار نشریه9 ، صفحۀ58ۀ کارگر سوسیالیست شمار 182 
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را  مقابله با تراجم نهامی امپریالیستی دولت  راق از همان ابتدا روشن بود. "

یدگان ایران  لیعه کارگران، زممتکشان و ستمدبسیج متحد و مسلحانۀ کلیه 

تراجم نهامی، آموزش نهعامی زممتکشعان و سعتمدیدگان و نشعکیل هسعته 

های مسلح مقاومت کعارگری تحعت کنتعرل شعوراهای نماینعدگان منتخعب 

کارگران. هنوز هم این تنرا را  به  قعب رانعدن ترعاجم نهعامی امپریالیسعتی 

وچکترین است. اما سردمداران و رهبران رژیم جمروری اسالمی نه تنرعا کع

قدمی در را  بسیج مسلحانه و متحد کلیۀ زممتکشان و ستمدیدگان ایران بر 

 183"نداشتند، بلکه در را  چنین بسیجی سد و مانع ایجاد کردند.

 

بطور معداو  در نشعریه کعارگران سوسیالیسعت « در جبره چه میگذرد؟»تیتر 

نیروی مقاومعت »که در آن به اخبار و پیروزیرای   شدمیتوسط تروتسکیسترا درج 

مورد بررسعی قعرار « جبرۀ مقاومت»پرداخته و همچنین نقاط ضی  و قوت « نهامی

 :شدمیگرفت و گاهی اوقات توصیه های الز  نید داد  می

پیروزیرای اخیر ایران در جبره جنگ نشعان دادنعد کعه پیعروزی بعر ارتعش "

 راق کار چندان دشواری نیست. ولی در هر صعورت پعیش بعردن موفقیعت 
                                                           

 1359برمن  16سیالیست شمار  کارگران سو183 
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آمید جنگ مقاومت به فرماندهی هماهنگ و منسجم تمعا  نیروهعا نیعاز دارد 

ه، تعا گرفتمیکه بتواند تما  جوانب کلیه نیروهای مقاومت را، از  ملیات نها

پشت جبره سعازماندهی و همعاهنگی کنعد و معداکمر نیروهعا را های فیالیت

 "بطور متحد و منسجم وارد جنگ مقاومت سازد.

 

دامه جنگ و کشعتار امپریالیسعتی، تروتسکیسعترا نارضعایتی چند ما  پس از ا

خععود را از رونععد جنععگ و میععدان پیروزیرععا ابععراز نمودنععد. ظععاهرا مشععاور  هععای 

تروتسکیسععترا بععه بععورژوازی اسععالمی نتوانسععته بععود، کععار سععاز باشععد و صععدای 

رضعایت هیعات معاکم  تروتسکیسترا درآمد. تروتسکیسترا از رهبری جنگ توسعط

کعه و خواهان تیویض رهبری جنگ بودند. آنان ا ال  داشتند تعا هنگعامی نداشتند 

نخواهد بود، لذا رهبری این جنگ را در دست دارد از پیروزی خبری هیات ماکم 

برای پیروزی در جنگ، طبقه کارگر بایعد رهبعری جنعگ را بدسعت بگیعرد. بعدین 

 چنین نوشتند: «تنرا را  پیروزی در جنگ چیست؟» منهور مقاله ای تحت  نوان

 

از ابتدا بطور گسترد  برای پیروزی در جنگ و  قب راندن ترعاجم ها تود "

و دفاع از دستاوردهای انقالب با تما  قوا کوشیدند و با این اهداف قاطیانعه 
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در جنگ شرکت نمودند. اما هیات ماکم با منعافع مغعایر و متضعاد بعا منعافع 

هعا تعود بجای بسیج و تسعلیح در جنگ شرکت نمود... هیات ماکم ها تود 

آنرا را خلع سالح نمود...هیات معاکم بعا اهعداف ارتجعا ی در ایعن جنعگ 

شرکت جست و زممتکشان با اهداف انقالبی...به همین دلیل  لیعرغم تمعا  

جانبازیرای تود  ها، جنگ به نتیجه موفقیت آمید نرسید  است....تا هنگعامی 

ر دسعت دارد نعه از پیعروزی که هیات ماکم رهبری جنگ این جنعگ را د

خبری هست و نه از صلح واقیی....پیروزی و صلح واقیی غیر ممکن اسعت. 

 184"طبقه کارگر باید رهبری این جنگ را بدست گیرد.

 

پس از سرکوب لجا  گسیختۀ توسعط بعورژوازی اسعالمی، بعورژوازی کعه  

سعت از ها در تحکیم آن نقش اساسی ایفا کرد  بودند، معدب سوسیالیتروتسکیست

و  1361سعالرای هم پاشید.  د  ای از آنرا که به فرانسه پناهنعد  شعد  بودنعد، بعین 

نشریه سوسیالید  و انقالب را درهشت شمار  و طعی دو دور  منتشعر کردنعد.  1366

پس از آن تروتسکیسترای ایرانی به تداو  سیاسعت هعای ارتجعا ی و ضعد انقالبعی 

اتحادیه سوسیالیسترای انقالبی »نوان مدب سوسیالیست به شکل گروهرایی تحت  
                                                           

 1360فروردین  19کارگران سوسیالیست شمار  184  
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ادامه دادند، اما بعدنبال « یانقالب یها ستیالیبولتن بحث سوس جادیپروژ  ا »و « ایران

گععرایش »بحععران تروتسکیسععترا، فیععالین اتحادیععه سععرانجا  خععود را تحععت  نععوان 

گععرایش »متشععکل سععاختند. اخیععرا نیععد انشععیابی از « مارکسیسععترای انقالبععی ایععران

گعرایش بلشعویک »صورت گرفته و منشیبین خعود را « سترای انقالبی ایرانمارکسی

 می نامند. « لنینیسترای ایران

بحران پی در پی تروتسکیسترای ایرانعی و فروپاشعی  ملعی آنعان در فضعای 

سیاسی ایران خود انیکاسعی از بحعران تروتسکیسعم جرعانی اسعت. جعدا از اشعکال 

تبیید و مراجرت به خود گرفتند آنان به مبانی متفاوتی که تروتسکیسترای ایرانی در 

پایه ای تروتسکیسم وفادار بودند و همان سیاسترای مدب سوسیالیسعت ایعران را بعا 

شعین را بعا یاصالماتی و گا  گاهی با چاشنی کال  رادیکال ادامه دادند. سیاسترای پ

در  شععرایط جدیععد  وفععق داد  و وظیفععه خععود را بینععوان جنععاح چعع  سععرمایه، البتععه

مجلعس موسسعان »به خوبی ایفا کردند. آنرعا همچنعان خواهعان تشعکیل اپوزیسیون 

شعدند  و از طعرف دیگععر تحعت  نعوان دفعاع از تشععکالت « دمکراتیعک و انقالبعی
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در کردسععتان  ععراق و دیگععر جنگرععای  185گردیدنععد.هععا اتحادیععهکععارگری مععدافع 

د  مل بعا جریانعات امپریالیستی  کارگران را  گوشت د  توپ  کرد ، خواهان اتحا

بورژوایی شدند. هموار  تاکتیک جبرعه وامعد را تبلیعغ کعرد  و در معورد فاشیسعم 

 فریبی کردند.  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

توسط تروتسکیسترا نه یعک افتضعاح سیاسعی بلکعه « اتحادیه مستقل کارگران ایران»میرفی و دفاع از  185 

اتحادیه مسعتقل »تبلور  ملکرد و پراتیک آنان بود. یک کالهبردار سیاسی اتحادیه ای تخیلی تحت  نوان 

 برا  انداخت که جریانات چ  تحت  نوان فیالیترای کعارگری بعه میرفعی آن پرداختنعد.« گران ایرانکار

 اخبار اتحادیه که شراب وار وارد فضای سیاسی شد  بود، ر دآسا نید از فضای سیاسی محو شد.
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  جمعبندی و کالم آخر

 

سوال اساسی که مطرح بود ، این بود  است که چگونه و چطعور از یکعی از 

یسعتی و یکعی از خالقان اصلی انقالب پر شکو  اکتبر،سخنور نامعدار انقعالب کمون

قررمانان جنگ داخلی، ایعدئولوژی ضعد انقالبعی و ضعد کمونیسعتی تحعت  نعوان 

تروتسکیسم شکل گرفت. واقییت تلخ این است که خود تروتسعکی میمعار اصعلی 

تروتسکیسم بود  و ادغا  شدن تروتسکیسم در چ  سرمایه در زمعان میعات خعود 

ه طعور برگشعت ناپعذیری تروتسکی شروع گردید و در جریان جنگ جرانی دو  ب

تکمیل گردید. با این همه باید اذ ان کرد که تروتسکی با وجود همعۀ اشعتباهات و 

اغتشاشات فکعری درهنگعا  جعان بعاختن همچعون یعک انقالبعی جعان باخعت. لعذا 

تروتسکی و تروتسکیسم به دو اردوی متفاوت طبقاتی تیلق دارند. اگر تروتسکی به 

یسم فاصله میگرفت، همانطور که ناتالیا تروتسکی از قتل نمی رسید شاید از تروتسک

تروتسکیسععترا فاصععله گرفععت و نخواسععت بععا  ملکععرد ضععد انقالبععی تروتسکیسععترا 

 شناخته شود.

و هم در  1905تروتسکی بینوان رئیس شوراهای کارگری پتروگراد در سال 

تسکی توان گفت که بید از لنین، تروبه جرات مینقش مرمی ایفا کرد.  1917سال 
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اگعر چععه مرمتعرین نقعش را در انقععالب پرشعکو  اکتبععر ایفعا کعرد. بععا ایعن وجععود، 

استالینیسم گورکن انقالب پرولتری اکتبر بود  است امعا تروتسعکی تعا زمعان ظعاهر 

نقعش مرمعی در ا معال بعی رممانعه تعرین  1923در سعال اپوزیسعیون شدن بینوان 

شکستن جنبش ا تصعابی ن کار، درهم کردمیسیاست های ضد کارگری چون نها

تروتسعکی در مقابعل  عروج ضعد انقعالب  پتروگراد، قیا  کرونشتات و...ایفا نمعود.

 .کردمیمدترا ساکت بود و با قدرت و استالینیسم مماشات 

-های خود در جنگ داخلی، تاکید داشت معیتروتسکی با اشار  به موفقیت

بعه دنبعال آن بعرای بازسعازی توان از این تجربیات در جبره کار نید استفاد  کعرد و 

بعدنبال را برای کل طبقه کارگر توسیه و ا معال نمعود و « نهامی سازی کار»روسیه 

ناکارآمدی کمونیسم جنگی که تروتسکی یکی از بانیان اصلی آن بود، تروتسعکی 

 یکی از مدافیان جدی سیاست نوین اقتصادی گردید.

جبرعه »تاکتیعک  نتروتسکی در تصویب ممنو یعت فراکسیونیسعم و همچنعی

 نقش بدرگ و مرمی بر  رد داشت. « متحد

ی نگردید و به تبعع آن نتوانسعت دارسرمایهتروتسکی قادر به درن تغییرات 

از درن این مساله کعه شعکل  او باشد. داشته یدارسرمایهدرن درستی از انحطاط 
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ی تییعین رداسرمایهسازمان یابی طبقه کارگر را، نه طبقه کارگر بلکه رشد و تکامل 

ی دارسعرمایهدانعیم در  صعر رو بعه رشعد ،  اجد بود. زیرا همانطور که معیکندمی

بعه  صعر  یدارسعرمایهکارگری تشکلرای کارگری بودند اما بعا ورود های اتحادیه

 کارگری در دولت سرمایه ادغا  شدند.های اتحادیهانحطاط خود، 

کعه تروتسعکی انعد  کعردبرخی از هواداران تروتسکی از جمله منعدل اد عا 

درمورد دوران گذار )دیکتاتوری پرولتاریا(، سوسیالیسم و کمونیسم درن صعحیح 

مارکسیستی داشته است، در صورتی که ما با مراجیه به اسناد و کتابرای تروتسعکی 

نشان دادیم که اد ای تروتسکیسترا صحت ندارد و تروتسکی در ایعن زمینعه دارای 

 نهرات مغشوشی بود  است.

که تروتسکی منتقد جعدی تعد ضعد مارکسیسعتی  کنندمیوتسکیسترا اد ا تر

بود  و در سرتاسعر زنعدگی خعود بعا آن مبعارز  کعرد  « سوسیالیسم در یک کشور»

است. اما چنین چیدی صحت ندارد و تروتسکی در این زمینه نیعد نعه تنرعا ابرامعاتی 

قععش مععدافع داشععته بلکععه گععا  گععاهی افععق مارکسیسععتی را از دسععت داد  و در ن

 .شودمیظاهر « سوسیالیسم در یک کشور»
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هم چنین ما نشان دادیم تروتسکی ایدۀ شعوراهای کعارگری بینعوان قعدرت 

پرولتری را به نفع دیکتاتوری مدبی رها کرد و مدافع سعر سعخت جانشعین گرایعی 

یینی دیکتاتوری مدبی به جای دیکتاتوری طبقه کارگر شد، واقییت این است کعه 

 است. امتیازی ناخودآگا  به پارلمانتاریسممدبی دیکتاتوری 

تروتسکی در جریان مبارز  لنین  لیه خطرات انقالب نه تنرعا در کنعار لنعین 

او نعه تنرعا بعه  .کردمیمماشات و استالین بلکه ساکت ماند و  مال با قدرت نایستاد 

 داد.استالین تمکین کرد بلکه فرهنگ تمکین کردن و مماشات جویی را نید رواج 

برای تروتسکی ملی شدن میعادل اجتمعا ی شعدن بعود، لعذا بعرای او وظیفعه 

اصلی سوسیالیسم نه لغو کار مددی بلکه سلب مالکیت از بورژوازی بعود. در چنعین 

ان دارسععرمایهبععود کععه بععرای تروتسععکی مالکیععت خصوصععی در دسععت ایععی زمینععه

م شعمرد  ی و مالکیعت دولتعی خصیصعۀ سوسیالیسعدارسعرمایهخصوصی، خصیصۀ 

. تروتسکی قادر به تشخی  این نبود که بوروکراسعی کعه او از آن صعحبت شدمی

، طبقه ماکم جدیعدی اسعت کعه ابعدار تولیعد را در اختیعار دارد و بعه طعور کردمی

و سعپس  کنعدمعیجمیی، ارزش اضافه ماصل از استممار طبقه کارگر را تصعامب 
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ان بوروکراسی تقسیم میگردد. ارزش اضافه ماصله بین ا ضای طبقه ماکم یینی هم

 گرفت.کل این پروسه به شکل اشتراکی انجا  می

دانسعت. تروتسعکی تروتسکی پایه و اساس استالینیسم را دولت کارگری می

. ضعد کعردمعیگورکن انقالب پرولتری اکتبر، یینی استالینسیم را پرولتری قلمعداد 

پیروزی خود را بر پا کرد، بعه انقالبی که بر ویرانه های انقالب باشکو  اکتبر جشن 

 دژ ضد انقالب تبدیل شد و بدرگترین مانع برای پیشروی مواضع پرولتری گردید.

بعود بعه  کمونیسعتالملعل بیناصالح تروتسکیسترا مبارز  سالرا محور اصلی 

در  کردنعدمعی بارت برتر برای زندن کردن مجعدد جسعد معتیفن مبعارز  و تعالش 

چع  نعه زنعد  کعردن جسعد معتیفن بلکعه تشعکیل  هایکمونیسعتمالی که هدف 

فراکسیون و دفاع از مواضع پرولتری و کمونیستی و مبارز  با کمینترنی بود که ماال 

 مرکد ضد انقالب شد  بود.

نو ی رابطه بین تروتسکی و تروتسکیسعم بعا کمونیسعت چع   1934تا سال 

مونیسعت چع  وجود داشت، اما در این سال بین آنرا گسست قطیی بوجود آمد. ک

 1928به این نتیجه رسید  بود که به دنبال ادغا  کمینترن در اردوی سرمایه در سعال 

و شکست موقتی پرولتاریا و تدافیی شعدن مبعارز  طبقعاتی، تشعکیل معدب جدیعد 
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در دستور روز پرولتاریا قرار بگیرد. آنرم به این دلیل که تشکیل مدب نه  تواندنمی

شععرایط خاصععی از مبععارز  طبقععاتی اسععت کععه در آن اراد  گرایانععه بلکععه محصععول 

سازمانرا و گروهرای موجود قادر نیسعتند نیعاز مبعارز  طبقعاتی را بعرآورد سعازند و 

داشت . کمونیست چ   اظرار میگیردمیتشکیل مدب جرانی در دستور روز قرار 

آنچه مورد نیاز است تشکیل فراکسیونرای کمونیستی اسعت تعا از مواضعع و برنامعه 

رولتری دفاع کنند تا بتوانند زمانیکه شرایط مبارز  طبقاتی جرعانی ایجعاب کعرد و پ

 اجاز  داد مدب جدید را بنیان نرند. 

چرعار  الملعل بعیناگر از برخی تبلیغات کعال  رادیکعال در برنامعه انتقعالی، 

گعردد، بگذریم، همان برنامه مداقل، سوسیال دمکراسی یا استالینیسعترا نمایعان معی

واست مجلس ملی، مجلس موسسان، آزادی ملی، اصالمات ارضی و غیر . طرح خ

دارد که کعارگران بینعوان قعد  اولیعه بایعد مجرعد بعه برنامعه برنامه انتقالی اظرار می

دمکراتیک باشند. مال باید پرسید چرا بلشویکرا و در راس آن شعخ  تروتسعکی 

تقعاد داشعتند تمعا  در روسیه مخال  مجلعس موسسعان بعود  و ا  1917در در سال 

قدرت باید در دست شوراها باشد؟ باید گفت برنامه انتقعالی تروتسعکی بیعانگر دور 

 شدن او از مارکسیسم و بازگشتش به سوسیال دمکراسی است.
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را در دفاع از شوروی بعه گوشعت د  تعوپ  المللیبینتروتسکی پرولتاریای 

مه کشورها خواستند کعه ت پنج سال از کارگران ه. آنرا به مدکردمیشدن د وت 

دو  و در دفعاع از شعوروی  در جنگ امپریالیستی، یینی جنعگ جرعانیرا  گریکدی

. تروتسکیسترا سربازان خوبی برای دمکراسی بورژوایی و ضد انقعالب کنند ا  قتل

استالینی شدند و کعارگران را گوشعت د  تعوپ در کشعتار امپریالیسعتی کردنعد. بعا 

سربازان بورژوازی در جریان جنگ جرانی دو ، آنعان  تبدیل شدن تروتسکیسترا به

 به صورت برگشت ناپذیری در اردوی بورژوازی ادغا  شدند.

تروتسکیسترا ا ال  کردند، دوران بید از جنگ جرانی دو ، چشم اندازهای 

جنبش کارگری را تغییر داد  است به  بارت دیگر طبقه کارگر دیگر نیروی معادی 

بلکعه در دوران جدیعد، انقالبعات مسعتیمراتی کعه شعکل انقالب اجتمعا ی نیسعت 

خواهنعد بعود. بعه  انقالب جرانی ۀجدء متشکلانقالب مداو  به خود خواهند گرفت 

 بارت برتر نیروی مادی انقالب جرانی نه طبقه کعارگر بلکعه پارتیدانرعای انقعالب 

 مستیمراتی خواهند بود. 

امپریالیسعم تمعامی جنگرعا  در  صر انحطاط امپریالیستی، و یا برتعر در  صعر

ارتجا ی و تمامی جنگرا امپریالیستی هستند و تنرا انقالب اجتمعا ی مترقعی اسعت. 
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گیعری تروتسکیسعترا در شود این است، موضع و جرعتسوال اساسی که مطرح می

مقابل جنگرای امپریالیستی چه بود  است؟ تروتسکیسترا بدون استمناء تحت  نعوان 

جنگ »، «رهایی ملی»، «مبارز   لیه فاشیسم»، «فاع از دمکراسید»، «دفاع از انقالب»

وغیععر  در تمععامی جنگرععای امپریالیسععتی، « مععق تییععین سرنوشععت»، «آزادیععبخش

 کارگران را گوشت د  توپ کرد  و کارگران را به کشتار امپریالیستی کشاند  اند.

گوشععت د  تععوپ کععردن کععارگران در تخاصععمات امپریالیسععتی در ژنتیععک 

( تروتسکیسترا قرار دارد. جنگ DNA«)دی ان ای»سکیسترا نرفته است و در تروت

تعوان پیعدا کعرد کعه در آن تروتسکیسعترا کعارگران را بعه کشعتار امپریالیستی نمعی

   ها می چکد.خون کارگران از دستان تروتسکیست امپریالیستی نکشاند  باشند.

های تروتسکیسعتی بعا امروز  تروتسکیسم پس از صدها انشیاب به انبو  فرقه

های چ  دستگا  سیاسعی سعرمایه اضعمحالل  قاید و مواضع متضاد در گرو  بندی

ی دولتعی تعالش دارسعرمایهیافته است. آنرا نه برای رهایی طبقه کارگر بلکه بعرای 

 . کنندمی

ناتالیا تروتسکی، بیوۀ تروتسکی یکی از تروتسکیسترایی بود که ماضر نشعد 

جععا ی و بععورژوایی تروتسکیسععترا بشععود و در تععداو  شععریک  ملکردهععای ارت
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سیاسترای ضد انقالبی تروتسکیسترا، با تروتسکیسترا شناخته و یا قلمداد شعود. اگعر 

چه او نتوانست ریشه اصلی مواضع ضد انقالبی تروتسکیسترا، یینی تروتسکیسعم را 

 به نقد بکشد.

سم چ  اگر چعه روند این بررسی نشان داد وارنان مقیقی کمونیسم، کمونی

در اندوای مطلق و در سخت ترین شرایط و با وجعود ضعیفرا و ابرامعات در تمعامی 

موادث اجتما ی به مواضع پرولتری وفادارماند  و با ارائه  افعق پرولتعری در غنعای 

مارکسیسم کوشید  اند. آنان به بخعش مرمعی از مافهعه تعاریخی پرولتاریعا تبعدیل 

 بدیل برای ممکن شدن انقالب جرانی آیند  هست. . لذا کمونیسم چ  تنرااندشد 

 

 صدای انترناسیونالیستی

 1400برمن  30
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 خطوط اصلی مواضع:

ی بینعوان یعک نهعا  اجتمعا ی وارد دور  دارسعرمایه. جنگ جرعانی اول نشعان داد کعه 1

تنرعا دو آلترنعاتیو بعرای ایعن سیسعتم وجعود دارد: یعا انقعالب و شعد  اسعت خعود انحطاط 

 یا نابودی بشریت.                           کمونیستی

-تنرا این طبقه اجتما ی است که معی ..  در  صر ما ، طبقه کارگر تنرا طبقه انقالبی است2

                                                                                       ی پایان دهد.                        دارسرمایهتواند انقالب کمونیستی را انجا  دهد و به بربریت 

کعارگری در هعای اتحادیعه، گردیعدی وارد دوران انحطاط خود دارسرمایه. بید از آنکه 3

کنتعرل هعا اتحادیعهی شدند. وظیفه اصعلی دارسرمایهسراسر جران تبدیل به ارگانرای نها  

 ت.                                                                                              طبقه کارگر و منحرف کردن مبارز  طبقاتی کارگران اس

 رایانتخابععاتی و سععیرکنمععایش . در  صععر انحطععاط و گندیععدگی سععرمایه، شععرکت در 4

ی دمکراسععی و دارسععرمایهتنرععا در جرععت تقویععت توهمععات دمکراسععی اسععت.  یپارلمععان

                                                                       . هستندداری بربریت سرمایه ،دو روی همان سکه ی دیکتاتوریدارسرمایه

مبعارز  طبقعاتی هسعتند.  بعر  لیعه طبقعه کعارگر و و ضد انقالبعی ، . تمامی جنبشرای ملی5

          ت.                                                                                                                           در اختالفات امپریالیستی اسنها  جنگ آزادیبخش ملی یک نیروی پیاد  

شکسعت انقعالب بعه ویعژ  .  لت شکست انقالب اکتبر، شکست معوج انقعالب جرعانی، 6

                                                             منجر به انحطاط آن شد.                                                    نرایت در که منتری به اندوای انقالب اکتبر و  باشد می آلمان

. تمععامی امععداب چعع  ارتجععا ی هسععتند، استالینیسععترا، مائوئیسععترا، تروتسکیسععترا و 7

                                                           .                                                      کنندمیایه را نمایندگی دستگا  سیاسی سرماز آنارشیسترای رسمی و غیر  
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کعه در شعوروی، اروپعای  "کمونیسعت"یعا  "سوسیالیسعت". کلیه دولترای بعه اصعطالح 8

ی بعود  دارسرمایهویژ  از بربریت شرقی، چین، کوبا و غیر  بر سر کار آمدند تجلی شکل 

 .                                                                                                                           هستند ی دولتیدارسرمایهو 

کامعل و و یک فعاکتور فیعال در ت دهدمی. سازمان انقالبی پیشقراول پرولتاریا را تشکیل 9

توانند شکل اقلیت انقالبی بعه خعود تیمیم آگاهی طبقاتی است. سازمانرای انقالبی تنرا می

وظیفه شان نه سازماندهی طبقه کارگر یا کسب قدرت بجای طبقه کعارگر، بلکعه  و بگیرند

 انقالبعی سازمان سیاسی شفافیت بطوریکه است، سیاسی نمای قطب یک –رهبری سیاسی 

 .                                                                                             هستند کمونیستی انقالب برای  اصلی  ناصر از کارگر طبقه در آن نفوذ و

 تعلق سیاسی:

مواضع، نهرات و فیالیت گرایشات سیاسی پرولتری، محصولی از تجربیعات گذشعته طبقعه 

ی سیاسی طبقعه کعارگر درطعول تعاریخ ایعن طبقعه کسعب کارگر و درسرائی که سازمانرا

کععرد  انععد. لععذا صععدای انترناسیونالیسععتی ریشععه هععای خععود را در اتحادیععه کمونیسععترا، 

انترناسیونال اول، جناح چ  انترناسیونال دو ، انترناسعیونال سعو ، مخصوصعاٌ جنعاح چع  

نال سعو  وظیفعه سعترگ انترناسیونال سو  و فراکسیونرائی که در مقابل انحطعاط انترناسعیو

ی و آلمان –دفاع از مواضع پرولتری و کمونیستی را بر  رد  گرفتند، فراکسیونرای هلندی 

دفعاع  چع  دانعد و از سعنن کمونیسعتمعیایتالیا  چپ بویژه فراکسیون کمونیست

 .کندمی

 


