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از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!
رکن اساسی کار انقالبی ،دخالت سیستماتیک و ارائه چشمانداز برای
تکامل مبارزۀ طبقه کارگر است .وجود یک گرایش انقالبیی ریر چ ید
بسیار ضعیف مظهیر ننتاگونیسیم مییاو دو طبقیه اجتمیاتی اسیت .ییک
گرایش انقالبی بارومتر مبارزه طبقاتی است.
بییر خییالت دسییت ارهای تبلیغییاتی بییوریوازی کییه از م ییاب سرشییاری
برخوردارنیید ،یییک گ یـرایش انقـالب یـی ت ه یـا ت یـوسط کس یـانی کییه تلیییه
نظییا سییرمایهداری ،اسییتامار ،بردگییی م ی دی وغیییره رسییت د ،امایییت
میییشییود .صییدای انترناسیونالیسییتی اقیقتییا انترناسیونالیسییت اسییت و
ریچ تورمی به ملت ،دموکراسی ،چپ دسیت اه سیاسیی سیرمایه نیدارد
و از سیی ت کمونیسییت چییپ د ییا میییک یید .صییدای انترناسیونالیسییتی
برای تحقق امر انقالب کمونیسیتی مییرزمید و در مبیارزۀ خیود و در
د ییا اش از ارزشییها و پرنسیییپرییای پرولتییری بییه امایییت شییما نیییاز
دارد .از صدای انترناسیونالیستی امایت ک ید.
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مقدمه
در ضای سیاسی دو س ت چیپ دسیت اه سیاسیی سیرمایه ،یع یی
استالی یسییم و تروتسکیسییم ادتییا میییک یید کییه رییر یییک واری اقیقییی
کمونیسم و انترناسییونا کمونیسیتی رسیت د ،بطوریکیه خیود را واری
اقیقییی انقییالب اکتبییر و ادامییه در ییدۀ راسییتین ل ییین ارزیییابی کییرده و
خویشتن را ت ها بدیل برای انقالب دانسیته و دی یری را بیه خیانیت بیه
طبقه کارگر و کمونیسم متهم میک د.
استالی یسییتها ادتییا میییک یید کییه تروتسییکی جاسییوو بییوریوازی
در دروو طبقه کارگر و دشمن طبقه کارگر است و ل ین 1تلییه مشیی
انحرا ییی تروتسکیسییم تاربیییام ارزشییم دی را در اختیییار کمونیسییتها
قرار داده است تا رار مای تمل کمونیستها در مبارزه با تروتسکیسیم
باشیییید .استالی یسییییتها رم ییییین ادتییییا میییییک یییید مشییییی روی یونیسییییتی
تروتسکیستی مورد پشتیبانی کامل دسیت اه تبلیغیاتی بیوریوازی بیوده
اسیییت .لییی ا استالی یسیییتها طیییرد کامیییل تروتسکیسیییم را بیییرای پییییروزی
انقییالب ضییروری م ییدان یید ،زیییرا معتقیید رسییت د کییه در ریییچ یییک از
انقالبرایی که در جهاو رخ داده است تروتسکیسم نقشیی جی اخیال
در امر انقالب و کمک رسانی به ارتاا و ضد انقالب نداشته است.

 1م ظور استالی یسترا ماادالم ل ین و تروتسکی قبل از انقیالب اکتبیر و بیدنبا
انشعاب در ا ب سوسیا دمکرام کیارگری روسییه در سیا  1903بیوده اسیت
که ننرا به دورۀ پیوستن تروتسیکی بیه بلشیویکها در جرییاو انقیالب اکتبیر و دورۀ
بعد تعمیم میدر د.
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از طر ییی تروتسکیسییتها ادتییا میییک یید بییدنبا شییرو انحطییاط
انقییالب اکتبییر وانترناسیییونا کمونیسییتی و بییه تب ی نو سییر بییرنوردو
بوروکراسی در روسیه و اا اب متعلق بیه انترناسییونا کمونیسیتی،
این تروتسیکی و تروتسکیسیتها بودنید کیه مبیارزه تلییه سیر بیرنوردو
ضییید انقیییالب را شیییرو کردنییید و ت هیییا وار یییاو اقیقیییی بلشویسیییم و
انترناسیونا کمونیسیتی رسیت د .تروتسکیسیتها رم یین ادتیا مییک ید
مسییییر سیییرخ و پیییر تالطیییم مبیییارزه را تیییا بیییه امیییروز ادامیییه داده و
ن اشتهاند در تیداو ج یبش انقالبیی و کمونیسیتی ری ونیه انقطیا و
وقفهای به وقو بپیوندد و چ ین مینویس د:
"در تییداو ج ییبش انقالبییی ری ونییه انقطییا و وقفییه بییه وقییو
نپیوسته است و ای کار تلیرغم رونشیی ی ج یبش کیارگری از
سا  1923بیه بعید و انحطیاط انقیالب اکتبیر و نقیش ضیاات
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بار استالی ی در دروو طبقه کارگر ،تملی گشته است".
روایت تروتسکیستها و استالی یستها شیبیه نو اسیت کیه در سییر
انتخابییاتی ج ییاای از چییپ سییرمایه بییا الفییاس سوسیالیسییتی در نمییایش
انتخاباتی شرکت میک د و ج اح دی ر ننرا تحریم مییک ید .شیرکت ییا
تحیییریم در انتخابیییام دو روی ییییک سیییکه رسیییت د ،تیییورم پراک یییی بیییه
پارلمانتاریسم بوریوایی ،اقانیت بخشیدو به نو و به تبی نو ایسیتادو
در مقابل انقالب اجتماتی.

 2بین الملل چهار  -پیر رانک – صفحۀ 11
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استالی یسییم و تروتسکیسییم ،دو روی یییک سییکه رسییت د ،رییر دو
ج اح چپ بیوریوازی را تشیکیل مییدر ید و محصیو شکسیت میو
انقییالب جهییانی و بییه تبیی نو انحطییاط انقییالب اکتبییر و انترناسیییونا
کمونیستی و محصو پیروزی ضید انقیالب رسیت د .ری کیدا از ننهیا
تیییداو اقیقیییی کمونیسیییم و انترناسییییونا کمونیسیییتی نیسیییت د و چ یییین
اسهیار نظییری یییک دروغ بی رت تیاریخی اسییت .در تییاریا جییدالهای
طبقییاتی ،قییط ضیید انقییالب در قییدرم ماستالی یسییم و ضیید انقییالب در
اپوزیسییییوو متروتسکیسیییم در برابیییر انقیییالب اجتمیییاتی نقیییش ایفیییا
نکیییردهانییید بلکیییه کمونیسیییتها و انقالبییییوو نیییی در نبردریییای طبقیییاتی
دخالت داشته اند و از مواض کمونیستی و پرولتری د ا کرده اند.
در این کتاب ما به این موضو میپردازیم کیه چ ونیه از یکیی
از خالقییاو اصییلی انقییالب پییر شییکوه اکتبییر ،سییخ ور نامییدار انقییالب
کمونیستی و یکی از قهرماناو ج گ داخلی ،ایدئولویی ضید انقالبیی
و ضد کمونیستی تحت ت واو تروتسکیسم شکل میگیرد.
این بررسی ممکن نمییشید م یر ننکیه نشیاو داد وار یاو اقیقیی
کمونیسم مکمونیسم چپ اگر چه در ان وای مطلیق و در سیختتیرین
شرایط در تمامی اوادی اجتماتی به مواض پرولتیری و یادار بیوده
و در مقابیییل بیییه لاییین کشییییده شیییدو کمونیسیییم ایسیییتاده و بیییه د یییا از
مارکسیسییم برخاسییتهانیید .پییم میییتییواو گفییت ت هییا بییدیل بییرای امکییاو
وقو انقالب جهانی نی ده تداو کمونیست چپ میباشد.
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تروتسکی و انقالب 1905
در سیییا  1897تروتسیییکی بیییا تشیییکیل گروریییی تحیییت ت یییواو
«اتحادیه کارگراو روسیه ج وبی» عالیت سوسیالیستی و زیرزمی یی
خود را شرو کرد .اگیر چیه اکایر اتضیای گیروه را جوانیاو تشیکیل
مییی دادنیید ،امییا گییروه در میییاو کییارگراو عییا بییود و نشییریه «نرمییاو
ما» ،اتالمیه ریا و اطالتییه ریا را در مییاو کیارگراو کارخانیه ریا و
کشیتی سازیهیـا پخیش میییکـیـرد و از میییاو ننــیـاو نییـ تضیو گییـری
میییکییرد .در اوایییل سییا 1898پلیییم اتضییای گییروه را دسییت یر و
زنییدانی کییرد .اواخییر  1899تروتسییکی یع ییی اییدود  2سییا پییم از
زندانی شدو بیه چهیار سیا تبعیید در سییبری محکیو گشیت .در سیا
 1901در سیییبری تروتسییکی مییدا نییوتی تشییکیالم بییا مرک یییت و
دیسیییپلین بسیییار قییوی بییود و در اییین زمی ییه یییک جیی وه نییی م تشییر
ساخت .تروتسکی پم از چهیار سیا و نییم زنیداو و تبعیید مو یق شید
از سیبری ب ری د و به «سامارا» که مقر اصلی ایسکرا بیود ،بیرود.
اومسییتقیما بییرای سرکشییی بییه گییروهرییای سوسیالیسییتی اوکییراین در
خارکف و کی یف رستاده شد و پیم از بازگشیت از مامورییت ،پییا
وری ل ین را بدین مضموو که رر چه زودتر باید خود را به مرکی
ایسکرا در خار معر ی ک د ،دریا ت نمود .
در اکتبر  1902تروتسکی در ل یدو بیه خانیه ل یین وارد شیده و
سیپم در ک یار ریتیت تحریرییه ایسییکرا اسیکاو یا یت .او سیراناا بییه
توصیه ل ین به ریتت تحریریه ایسیکرا پیوسیت .تروتسیکی در ک یره
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دو ا ی ب سوسیییا  -دمکراتیییک روسیییه در اگوسییت  1903بع ییواو
نمای ده سیبری شرکت کرد ،در نو مقطی تروتسیکی جی و طر یداراو
ل یین محسیوب مییشید .در جرییاو ک یره دو ای ب اخیتالت بیر سییر
سازماو ا ب و شرایط تضویت در ا ب م ار به تا یه ا ب بیه
دو ج اح بلشویک و م شویک شد .تروتسکی بر خیالت نظیرام قبلیی
خییود ،در جریییاو ک ییره تحییت تییا یر مییارتوت بییه ج ییاح م شییویک
پیوست و ل ین را متهم کرد که با ان ی هرای قیدرم طلبانیه ،اکومیت
نظییییامی را بییییر ایییی ب تحمیییییل میییییک یییید .تروتسییییکی در اگوسییییت
1904ج وه ای تحت ت واو «وسایف سیاسی ما» م تشر کرد که در
واق کیفر خواست ت د و تی ی بود که ییک نفیر سوسیالیسیت بیر تلییه
ل ین صادر کرده بود .او در این ج وه به شیکل وصیف ناپی یری ل یین
را مورد خشم شخصیی قیرار داده بیود ،در ایالی کیه ،ل یین کسیی بیود
کییه تروتسییکی را بییه اروپییا راخوانییده و زمی ییه پیشییر ت او را مهیییا
کرده بود .تروتسکی در رماو ج وه نوشت:
"متد ل ین به نناا میاناامد که  :در ابتیدا تشیکیالم ای ب خیود
را جانشییین کییل ا ی ب می ماییید ،سییپم کمیتییه مرک ی ی جانشییین
تشکیالم میشود و باالخره «دیکتاتور» خود را جانشین کمیته
مرک ی می ماید".
سستی را و دودلی رای م شیویکها باتیش شید کیه تروتسیکی در
سییپتامبر « 1904نامییه سرگشییاده ای بییرای ر قییا» بییرای انتشییار در
ایسکرا مکه ااال دی ر ارگاو م شویکها شده بود رستاد و جدا شیدو
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خود را به اطال م شیویکها رسیاند ،ایین نامیه ررگی م تشیر نشید .از
نو پم تروتسکی راه خود را مستقال به پییش بیرد و تیا یوئییه 1917
که به بلشیویکها پیوسیت ،تضیو رییچ ییک از ج ااهیای ای ب ،یع یی
بلشویکها و م شویکها ،نبود.
در  9یانویییییه  1905کییییارگراو پترزبییییورت طییییی تظییییارراتی
مسالمت نمی به سوی کیاخ زمسیتانی تی ار ارکیت کردنید و از تی ار
خواست د که به درد رایشاو گوش را درد ،اما ت ار باای گیوش دادو
به ار های معترضین به محا ظین کاخ دستور قتلتیا معترضیین را
داد .این قتلتا شرو انقیالب  1905را رقیم زد .اخبیار اتتراضیام
و تا یه و تحلیل نو در محا ل تبعیدی روو شیدم گر یت .جیدا بیر
سر این بیود ،کیدا طبقیه اجتمیاتی بایید بیر راو ج یبش انقالبیی قیرار
ب یییییرد .تروتسییییکی بییییرای تییییا یر گیییی اری در اییییوادی اتتراضییییام
اجتمیییاتی بشیییکل مخفیانیییه در ورییییه  1905روانیییه روسییییه شییید .در
روسیه کراسین یکی از اتضای کمیته مرک ی بلشویکها او را مورد
امایت خود قرار داد و تروتسکی را به پترزبورت برد.
مو اتتراضام و اتتصابام یانویه و ورییه سیپری شیده بیود
و انتقا جویی ریای پلییم کیارگراو را واشیت زده کیرده بیود .اخرنیا
پلیییم مخفییی روسیییه ت ی اری بییدنبا توامییل محییر بییود .در اکتبییر
 1905کارگراو چاپخانه را با خواست کارش ساتام کار و ا ی ایش
دستم د ماددا دست به اتتصاب زدند .اتتصاب بیه دی یر صی ای در
پترزبورت و دی ر شهرستانها کشیده شد .در جرییاو ایین اتتصیابام
نهادی شکل گر ت که کارگراو را نمای دگی میکرد" ،شورا" .ایدود
پانصیید نمای ییده ،کییارگراو را در شییورا نمای ییدگی میییکردنیید و شییورا
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روزنامه خود ای وستیا ماخبار را انتشار داد .تروتسکی با سیخ رانی
رییای پرشییور خییود در شییورا ،بع ییواو رئیییم ریییام اجرایییی شییورا بییا
نوشتن بیانیه را و قطع امه رای شورا ،اتیی بیا ویراسیتاری ای وسیتیا
روح به ارکت درنورندۀ شورا شیده بیود .بطوریکیه شیورا بیه کیانوو
اصلی انقیالب بید گردییده بیود .پیم از پ ایاه روز ،نخسیتین شیورای
کییارگری توسییط پلیییم سییرکوب شیید و اتضییای اصییلی نو دسییت یر
گردیده و به تبعید ابد به سیبری و محرومیت از رمه اقوق اجتمیاتی
محکو شدند .تروتسکی مایددا مو یق شید از سییبری رارکیرده و بیه
پترزبورت برگردد .او سپم ررسپار الند شید تیا از ننایا مایددا بیه
ل دو برود و بتواند در ک ره ا ب شرکت ک د.
بیییین سیییالهای  1907تیییا  1914زنیییدگی سیاسیییی تروتسیییکی از
کارریییای جیییدی سیاسیییی بیییه دور بیییوده و تروتسیییکی بیشیییتر مشیییغو
روزنامه ن اری و نقدرای ادبی بیود .طیی ایین سیالها رمکیاری مایدد
با م شویکها در چهیارچوب بلیو اوم  1909و رم یین رمکیاری
بیییا پلخیییانف نقطیییه م فیییی دی یییری از تملکیییرد سیاسیییی او را در بیییر
میگیرد.
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تروتسکی در زیمبروالد
بی طر ی سویتم در ج گ جهانی او موجب شید کیه سیوئیم
به ماوایی بیرای انقالبییوو کیه در نلمیاو و اتیریش زنیدگی مییکردنید،
ب یییردد .بیطر یییی سیییوئیم ایییین امکیییاو را مییییداد کیییه بیییا تبلیغیییام
انترناسیونالیستی انقالبیوو روسی تا ادودی میدارا نشیاو درید .دولیت
اتریش قصد داشت مهاجراو و پ ار دگاو روسی را بازداشت ک د .لی ا
تروتسکی بدنبا تصمیم دولت اتریش ناچارا راری سوئیم شید ،ل یین
رم که از سیوی دولیت اتیریش بازداشیت شیده بیود ،پیم از رریایی بیه
سییوئیم ر ییت .ج ییگ جهییانی او ج ییبش کییارگری را بییا تمیییقتییرین
بحراورا مواجه ساخته و اا اب سوسیالیست را دو شقه نمیود .بخیش
اتظم این اا اب در راستای اریدات "سیرزمین پیدری" و بیا پیوسیتن
به وطن پرسیتی تعهیدام خیود را در برابیر انترناسیونالیسیم کیارگری
که تبارم بود" ،در ریچ ج گ بوریوایی شیرکت ناوی ید" را زیرپیا
گ اشیییت د و در نتیایییه مسیییتقیما در اردوی بیییوریوازی ادغیییا شیییدند.
رم ماو با شرو ج گ و شو ناشی از مواض طر یداراو ج یگ،
مبارزام ضد ج گ نی بال اصله شرو شد .مخالفتریا بیا ج یگ در
ابتدا کم بود ،اما در ادامه و با تیالشریای یراواو ،انقالبییوو توانسیت د
سیاست طر داری از ج گ را به نف ضد ج گ وارونه نمای د.
ک فییرانم زیمبروالیید در سییا  ،1915اولییین واک ی ش بییینالمللییی
ج ییبش کییارگری دربرابییر خواسییت سییرمایهداری در مشییارکت ج ییگ
جهییانی بییود کییه در مقییا پاسییخ ویی بییه کشییتار و واشییی ری ج ییگ
جهییانی او شییکل گر ییت .زیمبروالیید نییا درکییده کییوچکی واقیی در
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سوئیم بود که ک فرانمرا به نا این محل انایا مییگر یت .در ای ایا
بییود کییه نطفییه بییینالملییل سییو گ اشییته شیید .بییه رمییین دلیییل زیمبروالیید
بخشی از میرای کمونیست چیپ اسیت .در زیمبروالید 38 ،نمای یده از
ییازده کشیور بییطیرت و درایا ج یگ بیه دورریم گردنمیده بودنید تیا
رمبست ی بینالمللی خود را به ا بام برسان د .اما شرکت ک یدگاو در
ک فیرانم ننطیور کییه قطع امیهرایشییاو نشیاو مییدریید ،در بیاره ارییدات
خود کمتر وادم نظر داشت د.
بیشتر نمای دگاو این ک فرانم را صلح طلبیانی تشیکیل مییدادنید
کییه مادانییه در نرزوی صییلح بودنیید و میلییی بییه راتییر ر ییتن از صییلح
طلبیی نداشییت د .اضییور ننهییا در ک فیرانم بییرای قطی ج ییگ و اایییای
بیینالمللییی کییه بییه دوراو صییلح تعلییق داشییت کفایییت میییکییرد .دراصییل
طییییف مرکییی گیییرا از دو ج یییاح تشیییکیل شیییده بیییود .ج یییاح راسیییت
مرک گرارا را م شویک ریا ،انقالبییوو اجتمیاتی ،س دیکالیسیت ریا و
اتحادیییهرییای کییارگری نلمییانی ،ایتالیییایی رییا و سوئیسیییرییا نمای ییدگی
میکردند  .رمه ننها نماده بودند تا به شوونیسیم اجتمیاتی امتییاز در ید.
ج اح راسیت مرک گراریا در سیالهای نتیی ،مواضی خیود را درمیورد
مستله انقالب و مسائل دی ر رم یوو "صیلح" نشیکار کیرد و ویژگیی
ضد انقالبی خودش را بیین سیالهای  1917تیا 1919نشیاو داد .ج یاح
چپ مرک گراریا بیا تید توانیایی خیود در تصیمیم گییری و مواضی
مت ل ی خییود ،تالشییی بییرای تقویییت و اسییتحکا اصییو پایییهای خییود
نکیییرد و درنتیایییه بیییه سیییمت سیییازش سیییوق پییییدا کیییرد .تروتسیییکی،
نمای ییدگاو گرورییی کییه بییه دور لوک امبییورت و لیپک خ یت جم ی شییده
بودند و اا اب بالکاو و لهستاو ،صدای این جریاو بودند.
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ج اح چپ زیمبروالد ،اقلیت کوچکی را شامل میشد که به دور
ل ییین گییرد نمییده و ای ییک بییرای اولییین بییار بع ییواو مییدا سوسیالیسییم
بینالمللی که قط ج بیه روسیی نداشیت پیا بیه مییداو گ اشیته بیود .ل یین
در سیییوئیم در مییییاو بلشیییویکهای تبعییییدی خیییار از کشیییور بیییرای
تییدار تبییدیل ج ییگ امپریالیسییتی بییه ج ییگ داخلییی تییالش کییرده بییود.
بخشی از تبعیدیرا می پ داشت د وسیفه ننها این است که برای خیدمت
در ارتش رانسیه داوطلیب شیوند 3.در دروو ای ب در داخیل روسییه
نیی مبییارزه اییو "ایییده شکسییت طلبییی" وجییود داشییت امییا مبییارزی ی
چوو شلیاپ یکوت استدال مییکردنید کیه ایین موضی باتیش دلسیردی
کارگراو میشود .اما درنهایت بخاطر زمی ه تی ی ،ا ب متوجه شد
کییه بییه لحییاس سیاسییی و تملییی ،کییارگراو را بییرای یییک دوره انقالبییی
نمییاده نماییید .بییررمین اسییاو در ک فییرانم زیمروالیید موض ی شکسییت
گرایانه ل ین در برابر رمه اکومتهای در ایا ج یگ اتخیا گردیید و
از ملتهای مختلیف خواسیته شید کیه "ج یگ امپریالیسیتی را بیه ج یی
داخلی مبد سازند" .ایین کیار ضیرورم تشیکیل بیینالملیل تیازهای را
اتییال میداشییت .مانیفستتت زیمبروالتتد "بیانیییه مشییترکی" بییود کییه از
ک فییرانم بیییروو نمیید ،اگرچییه مانیفسییت زیمبروالیید انعکییاو نظییرام
اکاریت بود امیا بیشیتر نظیرام صیلح طلبیاو را بییاو مییکیرد و بیدین
جهت تروتسکی نویس ده مانیفست رم او صلح طلب باقی مانید و بیه
ج ییاح چییپ نپیوسییت .در مانیفسییتی کییه توسییط تروتسییکی ن اشییته شییده
است چ ین میخوانیم:
 3موضعی که توسط پلخانف معلم مارکسیسم در برابر استبداد ت اری اتخا شده
بود و توسط جمعی امایت میشد.
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"ج گ ،بیش از یک سا اسیت کیه بیه طیو اناامییده .میلییوو
را پیکر بی جاو ،در میداو رای ج گ نرمییده انیدم میلییوو ریا
انساو برای باقی تمر زمینگیر شدهاند .اروپا ،بیه سیالخ خانیۀ
غو پیکر بشیریت تبیدیل شیده اسیت ...ج یی کیه ایین ریر و
مر را باتش شیده ،پیامید امپریالیسیم اسیت ،پیامید تیالش ریای
طبقییام سییرمایهدار رییر ملییت بییرای ارضییای ول ی خییود بییرای
4
کسب سود از استامار کار انساو و خایر طبیعت".
تا یر این مانیفست از اریدات امضیا ک یدگانی کیه بیین مواضی
پرولتری و شووی یستی قیرار داشیته و بیه مرک گیرا معیروت بودنید،
راتر ر یت .گردرمیییی مبیارزاو کشیوررای در ایا ج یگ از یراز
سییییمهای خیییاردار و سییی ررای خیییونین در نو شیییرایط ج یییی خیییود
ج ایت ب رگیی محسیوب مییشید .از ننایا کیه انتشیار ایین مانیفسیت از
سییوی سوسیالیسییترییای کشییوررای متخاصییم ج ییگ سرچشییمه گر تییه
بود ،به سرتت بع واو تبلیغ و تهییج برادری بین سربازاو دو طیرت
ج ییگ سییارر شیید .ابهامییام مانیفسییت کییه در واق ی مییره سییازش بییین
گرایشرای مختلف زیمبروالد بود و میخواست به ت واو یک ج بش
متحد در برابر قیدرتهای امپریالیسیتی قیرار گییرد ،در رین کیارگراو
در درجه دو ارمیت قرار گر ت .ارمیت تاریخی این ک فرانم بیرای
تکامل مبارزه طبقاتی و شکلگیری کمونیست چپ بینالمللی بود.
بلشییویکرییا لحیین سازشییکارانه صییلح انقالبییی مانیفسییت را کییه
مبارزه کارگراو را برای صلح ترغیب میکرد و از ای که اقید چشیم
 4مانیفست زیمبروالد – در سایت مارکسیستها قابل دسترو است.
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انییدازی بییرای انقییالب بییود مییورد انتقییاد قییرار دادنیید ،بییدوو ای کییه از
مواض خود تقیب بکشی د .ن یرش چیپ بیه شیکل زییر توصییف شیده
است:
"گرایش چپ اقلیت کوچکی از رفت یا رشیت نمای یده کشیوری
را جم کرده بود و به این امر نگاه بود کیه ایین قیدمی بیه پییش
است .در واق بوریوازی جهانی در ارمییت زیمبروالید اشیتباه
نکیییرد .ییییا بیییرای بیییدنا کیییردو انقالبییییوو بع یییواو «میییامورین
دشمن» به کایف ترین تر درا توسل جست که با امایت وطن
پرستاو اجتماتی نی رمراه بود ،یا رر مقاله ای را کیه مربیوط
بیه نتییایج ک فییرانم بییود سانسییور کییرد .بیهییوده نبییود کییه رییر دو
اردوی بوریوازی از نو رراو داشت د .تاسیم یک کمیسییوو
سوسیالیست بینالمللی که قسمت اتظم ج بش زیمبروالید بیه نو
پای یید بییود ،در گسسییت بییا انترناسیییونا دو گییامی رو بییه جلییو
بییود ،اییین در اییالی بییود کییه شییرکت ک ییدگاو اتییال کردنیید کییه
نمیخوار د خود را جای ین دبیرخانیه بیینالملیل سیازند ،بلکیه
قصد دارند با تشکیل بینالملل جدید خود را م حل ک د".

 5از ج گ تا انقالب م تشر شده در ماله انترناسیونالیستی شماره 44
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تروتسکی و نقش او در انقالب اکتبر
تروتسکی پم از اخرا از رانسه و اسپانیا به نمریکیا ر یت و
به یکی از نویس دگاو روزنامه نوویی میر مجهیاو نیو کیه بوخیارین،
کولونتای و ولودارسکی دبیراو نو بودند ،تبدیل شد .این مسیتله پیونید
ن دییییک تروتسیییکی بیییا بلشیییویکها را رمیییوار سیییاخت .در ایییین مقطییی
کولونتای از ییک م شیویک بیه بلشیویک دونتشیه تحیو یا تیه بیود .از
اواسط مارو خبررای متفیاوتی از نیا نرامییریای پایتخیت روسییه بیه
محا ییل روسییی در خییار میرسییید .تروتسییکی  13مییارو در نییوویی
میر نوشت:
"مییا شییارد نغییاز دومییین انقییالب روسیییه رسییتیم .نرزو ک یییم کییه
بسیاری از ما شرکت ک دگاو در نو باشیم".
در  27میییارو تروتسیییکی و گیییروه کیییوچکی از مهیییاجراو از
نیویور تاز روسیه شیدند ،امیا ر امیکیه کشیتی نیرویی در سیو
نوریییل در رلیییفکم ل ییر انییداخت ،پلیییم بریتانیییا او و خییانوادهاش را
بازداشیییت کیییرد .تروتسیییکی پیییم از پییی ج رفتیییه درگییییری بیییا مقامیییام
ان لیسییی سییراناا  29نوریییل مو ییق شیید امرسییت ماردوگییاه خییا
اسیییراو ج ییی نلمییاو را بسییوی النیید تییر ک یید ،گییروه موزیییک
ملواناو که تروتسکی را بدرقه میکردنید ،سیرود انترناسییونا را در
بدرقه او نواخت د .درنو زماو از تمیر انقیالب ورییه روسییه ده رفتیه
گ شته بود .تروتسکی سر اناا  17میاه میه م 4میه بیه تقیویم قیدیم بیا
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قطار تاز پتروگراد شید .ل یین ییک میاه پییش از ورود تروتسیکی بیه
روسیه برگشته بود.
از رمییاو لحظییه ورود تروتسییکی ،نشییکار بییود کییه اتحییادی بییین
انقالبیییوو برقییرار خواریید شیید .در ک فییرانم نوریییل 1917کییه ل ییین
ت رای نوریل را اتال کرد ،نشتی و اتحاد بیا گیروهریا و ج یبشریایی
که واقعا بر زمین انترناسیونالیسیتی ایسیتاده باشی د ،پ یر تیه شیده بیود.
تروتسکی در این مقط بیه گیروه کیوچکی از سوسییا دموکراتهیا بیه
نییا "سوسیییا دموکراتهییای متحیید" م Mezhraiontsyتعلییق داشییت.
ل ییین شخصییا در یکییی از دیییداررای «سوسیییا دموکراتهییای متحیید»
شرکت کرد و به ننها پیش هاد کرد که در شورای نویس دگاو پروادا و
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در کمیته تدار ک ره نی ده ا ب بلشویک نمای ده ای داشته باش د.
تروتسییکی ر امیکییه در جلسییه ریییام اجرایییی شییورا اضییور
یا ییییت مشیییییارده کیییییرد ده وزییییییر سیییییرمایهدار و  6وزییییییر میانیییییهرو
سوسیالیسیییت بیییه مقیییا ریییای اکیییومتی انتخیییاب شیییدهانییید .او رم یییوو
بلشییویکها معتقیید بییود کییه تمییا قییدرم باییید بییه شییورارا سییپرده شییود.
اتضییای بلشییویک ریییام اجرایییی شییورا ،اسهییار داشییت د کییه رربییر
شورای  1905باید در ریتت اجرایی ک ونی کرسیی داشیته باشید .سیر
اناا تصمیم گر ته شد تروتسکی بع واو تضو وابسته شورا پ یر تیه
شود ،بدوو ننکه اق رای داشیته باشید .تروتسیکی در سیخ رانی خیود
در شورا خواراو تما قدرم بدست شورارا شد و چ ین گفت:

 6تاریا روسیه شوروی جلد یک صفحه 120
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"به تقیده من گا بعدی ما باید تبارم از این باشد کیه تمیامی
قدرم را به شورارا بیاز گیردانیم .قیط قیدرتی وااید مییتوانید
7
روسیه را ناام درد".
تروتسکی سخ رانی خود را با شیعار «زنیده بیاد انقیالب روسییه
به ت واو پیش درنمد انقالب جهانی» به پایاو رسیاند .در رمیاو دو ییا
سییه رفتییه پییم از ورود تروتسییکی بییه روسیییه او بییه ت ییواو یکییی از
زبدهترین سخ وراو و مبلغیاو چیپ شیورارا محبیوبیتی بی رت بدسیت
نورد.
در یوئن  1917اولیین ک یره سراسیری شیورارای روسییه در
پتروگراد تشیکیل شید کیه در نو سوسیالیسیتهای میانیه رو در اکارییت
بودند ،اما از  120نمای یده کیه متعلیق بیه ج یاح چیپ بیود ،اکارییت از
کارگراو مراک ب رت ص عتی بودند.
در اوایل یوئیه  1917قرار بود بلشویکها ششیمین ک یره خیود
را برگی ار ک یید و در اییین ک ییره سییازماو بییین ناایییهای از نو جملییه
تروتسییکی بییه بلشییویکها پیوسییت د .در پتروگییراد کییارگراو خواسییتار
تغییرام اساسی و وری بودند ،اما در شهرستانها رییم وریه ر یوز
از اتتبار برخوردار بود .ل یین و تروتسیکی بیا بررسیی ت اسیب قیوای
کل کشور ،به این نتیاه رسیدند که ر وز زماو قیا را نرسییده اسیت
و این مستله پخت ی رربراو بلشویکها را میرسیاند .در اواییل یوئییه
تعییدادی از ر ییگ رییای سییربازاو ،بلشییویکها را در مقابییل تمییل اناییا
شده ای قرار دادند و بیرای سیو یوئییه راخیواو تظیاررام مسیلحانه
7پیامبر مسلح – صفحه 284
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را دادند .بلشویکها تالش کردند تظاررام را لغو ک د امیا خشیم میرد
مهییار شییدنی نبییود .سییر اناییا بلشییویکها بییر نو شییدند تییا تظییاررام بییه
صورم مسالمت نمی برگ ار شود و بدین ترتییب جلیو قییا زودرو
را گر ت د .اگر بلشویکها از نفو خود استفاده نمییکردنید و تظیاررام
مسالمت نمی برگی ار نمییشید ،امیا خیوو جیاری مییگشیت .ل یین و
تروتسکی نقش ایاتی در این زمی ه ایفا کردند که خود بییان ر میی او
بلییوغ بلشییویکها بییود .متاسییفانه کمونیسییتهای نلمییانی نتوانسییت د از اییین
تاربیییۀ بلشیییویکها درو ب یرنییید و ت اسیییب قیییوای طبقیییاتی را درسیییت
ارزیییابی ک یید و بییه دا قیییا زودرو بییوریوازی ا تادنیید و قتییلتییا
شدند.
بدنبا این اوادی روزنامه دست راسیتی رییب کارانیه اسی ادی
م تشر کرد که نشاو مییداد ل یین جاسیوو نلمانهیا اسیت .دسیت اه ضید
جاسوسی دولت اس اد را جعل کرده و به روزنامه داده بود .در چ یین
شرایطی بدنبا دیدار تروتسکی با ل ین ،ل ین بر این باور بود کیه ایین
دسیسهرا را چیدهاند تا انقالبیوو را قتلتا ک د .ل ین پم از ارزییابی
اوضا به این نتیاه رسید که رمراه بیا زی ووییف مخفیی شیود .در نو
زمییاو و اتییی بعیید از پیییروزی انقییالب اکتبییر نییوتی بییدبی ی نسییبت بییه
ل ین در میاو بعضی اشخا به وجود نمده بود که تصیور مییکردنید
ل ییین در شییرایط اسییاو و خاصییی ،ییرار را بییر مانییدو تییرجیح داده
اسییت .پییم از قتییلتییا رزا لوک امبییورت و کییار لیبک خییت ،مییی او
پخت ییی تصییمیم ل ییین بییر رم ییاو روشیین شیید .بییوریوازی بییه املییه
واشیانهای برتلیه بلشویکرا دست زد و واشتی لاا گسییخته تلییه
بلشویکها براه انداخت .سر اناا تروتسکی به رمراه تعیداد زییادی از
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بلشییویکها دسییت یر شیید .او دادگییاه خییود را بییه تریبییونی تلیییه مقامییام
تبدیل کرد.
سر اناا در  24اگوسیت  1917ینیرا کورنیلیوت بیا کودتیای
خییود و اتییالو ج ییگ بییه اکومییت بییه سییوی پایتخییت ارکییت کییرد و
اسهییار داشییت کشییور را از وجییود انقییالب پییا خواریید کییرد .ملوانییاو
کرونشییتام ریتتییی پیییش تروتسییکی بییه زنییداو رسییتادند ،اییین ریتییت
سلو تروتسیکی را بیه محیل بحیش و مشیاوره تبیدیل کیرد .تروتسیکی
توصیه کیرد ،ملوانیاو کرونشیتام ابتیدا بایید خطیر کورنیلیوت را د ی
ک د و تصیفه اساب با کرنسکی را به بعد محو ک د .کورنیلوت نه
بییا نیییروی نظییامی بلکییه بییا نیییروی تبلیغییاتی بلشییویکها مغلییوب شیید و
نیرورایش ری ش کرد ،اتی بیدوو ننکیه گلولیه ای شیلیک شیده باشید.
شکست کورنیلف زمی ه را برای قیا اکتبر مهیا نمود.
بییا نزادی تروتسییکی از زنییداو سییخ رانی رییای او ادامییه یا ییت و
در  9سپتامبر 1917طی سیخ رانی خواسیتار اتیاده ایاییت بیی قیید و
شرط از رربراو بلشویکها شد .تروتسکی رم ین پیشی هاد استیضیاح
ریام رئیسه شورا را مطرح ساخت و در میاو ش فتی رم یاو ،رای
اکاریت را بدست نورد .این مسیتله بییان ر نو بیود کیه نفیو بلشیویکها
بشدم ا ایش یا ته و م شویکها و رم پیماو رای ننها نفو خیود را از
دست دادهانید .بلشیویکها در شیورا میدا نیروم یدتیر مییشیدند و درمیاه
سیییپتامبر بلشیییویکها در شیییورا اکارییییت را بدسیییت نوردنییید و در 23
سیییپتامبر  1917شیییورای پتروگیییراد تروتسیییکی را بیییه ریاسیییت خیییود
انتخاب کرد.
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به جرام میی تیواو گفیت کیه بعید از ل یین ،تروتسیکی مهمتیرین
نقش را در انقالب پرشیکوه اکتبیر ایفیا کیرد .تروتسیکی معتقید بیود از
نناائیکه بلشویکها خواراو «رمه قدرم بدست شورارا» رسیت د ،پیم
قیا باید رم ماو با ک ره شورارا اناا گیرد تا قیدرم جدیید مقیدرم
شورایی بیه ک یره شیورارا سیپرده شیود .تروتسیکی معتقید بیود اگیر
قیا بدستور شورا اناا گیرد ،تودهرا را بیه ارکیت خوارید نورد .در
دروو کمیته مرک ی بلشویکها در رابطه با قییا اخیتالت نظیر وجیود
داشیییت .ل یییین و تروتسیییکی میییدا عاو سیییر سیییخت قییییا و زی ووییییف و
کام ف از مخالفاو قیا بودند.
کمیتییه نظییامی انقالبییی توسییط ریتییت اجرایییی شییورا بییرای قیییا
تشکیل شد و تروتسیکی در راو کمیتیه نظیامی انقالبیی قیرار داشیت.
تروتسکی مقدمام قیا را تدار میدید و نهایت تالش را میکرد تیا
ک یییره دو شیییورارا تشیییکیل شیییود .او بع یییواو رئییییم شیییورا ،پییییا
رادیویی به رمه شورارا رستاد تا نمای دگاو خود را به ک ره اتی ا
ک د.
تروتسییکی نقییش مهمییی نی ی در تییدار نظییامی قیییا ایفییا کییرد.
کمیته نظامی انقالبی در  23اکتبر  1917نقشه قیا را با ج ئیام در
اختیار داشت .در شب  25اکتبر  1917کمیته نظیامی انقالبیی رمیاو
قییا را صییادر کیرد .گاردرییای سیرخ و نیرورییای تحیت رمییاو کمیتییه
نظییامی انقالبییی مراکیی دولتییی و نقییاط اسییتراتژیک را یکییی بعیید از
دی ری تسیخیر کردنید .کرنسیکی بیا اتومبییل یکیی از سیفارتخانهریای
خییارجی از پایتخییت گریخییت ،امییا کییاخ زمسییتانی مقاومییت میییکییرد و
تسییلیم نمیییشیید .ک ییره سراسییری شییورارا ر ییامی گشییایش یا ییت کییه
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رزم او "نئورورا " ،کاخ زمسیتانی ،مهمتیرین دی بیوریوازی را کیه
تسلیم نمیشد به زیر رگبار گلولهرای خیود قیرار داد کیه در نتیایۀ نو
کیییاخ زمسیییتانی نخیییرین دی بیییوریوازی نیییی سیییقوط کیییرد و بدسیییت
کارگراو و انقالبیوو ا تاد.

24

تروتسکی و قرارداد برست لیتوفسک
در ج ییگ جهییانی او دو بلییو قدرتم یید امپریالیسییتی در مقابییل
رم صف نراییـی کـیـرده بـودنیـد .ییک سیـوی صیف را متفقیین تشیکیل
میدادند که ائتال ی از روسییه ،بریتانییا و رانسیه بیود و سیوی دی یر
را متحییدین کییه ائتال ییی از نلمییاو ،امپراطییوری ات یریش-ماارسییتاو و
امپراطوری تامیانی بیود .تیا سیا  1915و در مییداو ج یگ متحیدین
برتییری نظییامی بیشییتری کسییب کییرده بودنیید ،امییا بییا ورود نمریکییا بییه
ج ییییگ موازنییییه قییییدرم بییییه نفیییی متفقییییین سیییی ینترشیییید .در وریییییه
1917میو سیهم ین انقالبیی م اییر بیه سیرن ونی تی ار و روی کییار
نمدو کرنسکی گردید ،اما کرنسکی رم یاو بیه تعهیدام ج یی خیود
و ادار ماند.
اکاریییت تظیییم جمعیییت روسیییه خوارییاو پایییاو ج ییگ بودنیید و
ا ی ب بلشییویک تصییمیم ق یاطعی بییه تملییی کییردو اییین خواسییت مییرد
داشت .بلشویک را از ابتدای ج یگ خواریاو نتیش بیم یوری ،پیمیاو
صییلح بییینالمللییی بییدوو پرداخییت غرامییت و بییدوو الحییاق سییرزمی های
دی ییراو بودنییید .ایییین خواسییت بلشیییویکها بیییا مخالفییت شیییدید دولتهیییای
ان لیییییم و رانسییییه روبییییرو بییییود و سییییفیراو ان لیییییم و رانسییییه از
کرنسکی میخواست د که بلشویکها را سرکوب ک د.
پییییروزی انقیییالب اکتبیییر بیییه مفهیییو تییید تعهییید بیییه پیمانهیییای
امپریالیستی و اتحاد نظامی امپریالیسیتی بیود .بلشیویکها اتیال کردنید
پیمانهیییای اسیییتعماری را یکاانبیییه ملغیییی خوار ییید کیییرد و بیییه تبییی نو
نیرورای خود را از جمله از ایراو بیروو کشیدند .بلشویکها رم یین
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اتییال کردنیید اس ی اد محرمانییه را انتشییار خوار یید داد و در اییین زمی ییه
تروتسکی اتال داشت «لغو دیپلماسی محرمانه و پ هیانی ،نخسیتین و
مهییم تییرین شییرط یییک سیاسییت خییارجی صییادقانه ،مردمییی و واقعییا
دمکراتیک است» 8با انتشار قراردادرای محرمانیه توسیط بلشیویکها،
مشخص شد که متفقیین قصید داشیت د ،امپراتیوری اتیریش -ماارسیتاو
را تا یییه ک یید .بلشیییویکها خوارییاو صییلح تادالنیییه ،بییدوو الحیییاق و
پرداخت غرامت بودند ،ل ا راخوانی بیرای رمیه ملتهیا جهیت شیرکت
در ک فرانسی برای انعقاد صلح "تادالنیه و دموکراتییک" ارسیا شید
و توسط دومین ک ره شورارا تصویب گردید.
برای بوریوازی رانسه و بریتانییا واشیت انقیالب نماییاو شیده
بییود و اییین مسییتله امکییاو سییازش بییین متفقییین بییا نیرورییای محییور را
بیشتر میکرد .در چ ین شرایطی این سوا در برابر بلشیویکها قیرار
داشت نیا در انتظار صلح بمان د تا انقالب جهانی گسترش پییدا ک ید ییا
ننکه از طریق انعقاد قرارداد صلح به گسیترش انقیالب جهیانی کمیک
ک د؟
از نناائیکیییه بیییه درخواسیییت بلشیییویکها بیییرای ک فیییرانم صیییلح،
دولتهیییای امپریالیسیییتی پاسیییخی نیییداده و بیییه ج یییگ ادامیییه دادنییید ،لییی ا
بلشییویکها ناچییار شییدند مشییکالم ناشییی از اییین ج ییگ امپریالیسییتی را
طبق مهلتی که ل ین و اکاریت بلشویکرا توصیه کرده بودند با اتال
نتش بم به ارتش نلماو و اتریش -ماارستاو ال ک د.

8بیانیۀ تروتسکی پیراموو انتشار معاردام محرمانه  -لی ک زیر
https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/moahedat-seri.htm
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در دروو بلشیییویکها دو موضییی در ایییین زمی یییه وجیییود داشیییت:
صلح وری یا گسترش انقالب از طریق ج گ انقالبی .ل ین از صیلح
بیی درنیگ بیرای بدسیت نوردو ضییایی جهیت تی فم د یا مییکییرد و
کمونیسییتهای چییپ بییه نمای ییدگی بوخییارین خوارییاو ج ییگ انقالبییی و
مخالف صلح بودند .کمونیستهای چپ معارده صلح را بع یواو خیانیت
به انقالب جهانی ارزیابی میکردند و خواراو ج گ انقالبی بیر تلییه
نلمییاو بودنیید .کمونیسییتهای چییپ وارمییه داشییت د کییه نلمییاو شییرایط غیییر
قابل قبولی را به کشور شورارا تحمییل ک ید کیه بیا اصیو سوسیالیسیم
انقالبی مغایرم داشته و زمی یه رشید رصیت طلبیی را یرارم سیازد.
ریییم ل یییین ،ریییم تروتسیییکی و ریییم کمونیسیییتهای چیییپ پییییروزی نهیییایی
پرولتاریای روسیه را در گسترش انقالب جهانی میدیدند.
تروتسکی بع ـواو وزیـر امـور خارجیه دولیـت انقیـالبی ااتمیا
میییداد کییه نلمییاو رییا شییرایط غیییر قابییل پ یرشییی بییرای صییلح مطییرح
سازند که دولت انقالبی ناچیار بیه ج یگ انقالبیی شیود .تروتسیکی بیر
این باور بیود کیه بیا امضیا نکیردو یوری معاریده صیلح و کیشدادو
م ی اکرام و گفت ورییا رییم رصییتی پیداخواریید شیید تییا سیاسییت ج ییگ
طلبی امپریالیستها ا شا شود و ریم ای کیه بیه پرولتارییای اروپیا ابیت
میشود که دولت انقالبی تسلیم نمیگردد بلکه در نتیاه شرایط اجبیار
تن به صلح میدرد ،ل ا این مسائل م ایر خوارید شید طبقیه کیارگر در
دی ر کشوررا وارد جدالهای طبقاتی بشوند.
م اکرام صلح از دسامبر  1917در برست  -لیتو سک شرو
شیـد ،تروتسییکی بـییـرای م اکیـراتی کیـه ررسپیـار برسییت  -لیتو سییک
میییشیید ،چمییدانی پییر از ج ی وه و اتالمیییه بییا خییود بییرد و جلییو چشییم
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دیپلماتهییای نلمییانی بییین سییربازاو نلمییانی پخییش کییرد .نلمانیهییا شییروط
سختی را پیش روی ریتت م اکره ک ده شوروی گ اشته بودند.
تروتسییییکی پییییم از بازگشییییت از میییی اکرام صییییلح ،گیییی ارش
ماموریییت خییود و رم ییین نتیاییه گیییری رییایش را اتییال داشییت :نییه
صلح ،نه ج گ تا با خرید وقت انقالب نلماو بتواند گسترش پییدا ک ید.
تروتسکی در رابطه با صیلح موضیعی بیین ل یین و کمونیسیتهای چیپ
داشت ،اما در نهایت بیه نفی موضی ل یین ،ایر کیت کیرد .ل یین بیرای
قبییو شییرایط نلمییاو بییه کمیتییه مرکیی ی شییار مییینورد و بوخییارین
بع واو نمای ده کمونیستهای چپ خواستار ج گ انقالبیی بیود .پیشی هاد
ل ییین ،صییلح ییوری  15رای ،پیش ی هاد تروتسییکی  16رای و پیش ی هاد
بوخیییییارین  32رای نورد .زییییییرا کسیییییانیکه ایییییق رای نداشیییییت د ،در
رایگیییری شییرکت کییرده بودنیید ،در نتیاییه کمیتییه مرکیی ی خییود را
موسییف بییه نتییایج رای گیییری ندانسییت .سییراناا کمیتییه مرک ی ی بییه
قطع امییییه پیشیییی هادی تروتسییییکی رای داد یییییا بییییه تبییییارم بهتییییر بییییه
تروتسکی این اختییار را داد تیا سیاسیت خیویش را در می اکرام پییش
ببرد که در جمله زیر خالصه میشود:
"ما از ج گ دست می کشیم و قرارداد صلح را امضیا نشیده
می اریم – ما ارتش را از بسیج بیروو می نوریم".
نلمانیهییا متوجییه سیاسییت تروتسیییکی شییدند و نتییش بییم را لغیییو
کردنیید و در وریییه  1918امییالم جدیییدی را تلیییه دولییت انقالبییی
سییازماو دادنیید .نلمانیهییا سییرت دو رفتییه بخییش رییای قابییل تییوجهی از
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روسیه را اشغا کردند و پیروزیهای قابل توجهی بدست نوردند و تیا
ن دیکیهای پتروگراد پیشیروی کردنید .بیاالخره تحیت شارتصیمیمام
ل ین پیماو صلح با شرایطی بسیار بدتر از قبل امضا شد.
ن رانیییی اصیییلی کمونیسیییتهای چیییپ کیییه در اطیییرات بوخیییارین،
پیاتاکوت ،اوسی سکی و ...جم بودند ،این بود کیه قیرارداد برسیت –
لیتو سک وقو انقالب در نلماو را به تاخیر بی دازد ،ل ا بیاور داشیت د
کییارگراو بییه جییای ای کییه بییه ج ییگ انقالبییی بییرای گسییترش انقییالب
جهانی متعهد باش د به ییک صیلح ناخوشیای د تین داده بودنید .بیا وجیود
نیییت و ان ی ی ه انترناسیونالیسییتی کمونیسییتهای چییپ ،موض ی ل ییین بییا
نیازرییای انقییالب جهییانی بیشییتر مطابقییت داشییت .پرولتاریییای اییاکم و
پیروز نمیتواند از طریق زور و سرنی ه انقالب خیود را صیادر ک ید
بلکییه انقییالب پرولتییری ریییر کشییور مبییارزه نگارانییه پرولتارییییای نو
کشییور بییر تلیییه سییرمایهداری خییودی میییتوانیید گییامی در پیشییروی
انقالب جهانی است .یکی از ماالهای واضح نو پیشروی ارتش سیرخ
در لهستاو در سا  1920است که باتش گردیید پرولتارییای لهسیتاو
بییه دامیین بییوریوازی خییودی بیفتیید .پیروزیهییای نظییامی پرولتییری در
یییک س ی ر نمیییتوانیید جییای ین ارکییت نگارانییه و سیاسییی کییارگراو
شود .نزاد کردو کارگراو سایر کشوررا به طرییق ج یگ انقالبیی در
تضاد با ماریت انقالب پرولتری و نقش تاریخی پرولتاریا اسیت و در
انقییالب رییای بییوریوایی اسییت کییه انقییالب را بییه زور سییرنی ه و از
طریییق ج ییگ گسییترش میییدر یید .تاسیییم انترناسیییونا کمونیسییتی در
سا  1919که در نو بلشیویکها نقیش مهمیی ایفیا کردنید ،مشیارکت و
نقش بیشتری در انقالب جهانی داشت تا «ج گ انقالبی».
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تروتسکی و قرارداد راپالو
پییم از پایییاو ج ییگ داخلییی ،تروتسییکی سییعی کییرد در ترصییه
دیپلماسی ،نقش برجستهای ایفا ک د و دراین چارچوب از سیا 1920
به ل یین اصیرار مییورزیید کیه روابیط را بیا بریتانییا بهبیود بخشید .او
رمین تالشهای دیپلماتیک و محرمانه را نی در رابطیه بیا نلمیاو پییش
برد بطوریکه از سا  1921م اکرام به سریترین شیکل ممکین بیا
نلماو اناا گر ت .بدین ترتیب تروتسکی مقیدمام قیرارداد «راپیالو»
را مهیا کرد اگرچه تروتسیکی در موقی انعقیاد قیرارداد «راپیالو» در
محییل اضییور نداشییت امییا نقییش مهمییی در مه دسییی اییین قییرارداد ایفییا
کیرد .در سیا  1922در شیهر «راپیالو» در ایتالییا پیمیاو میودم بیین
نلمییاو و شییوروی بسییته شیید و بییدنبا نو اییین دو کشییور بییه رمکییاری
نظامی و اقتصادی با یکدی ر پرداخت د.
در یییک مقایسییه سییاده بییین قییرارداد برسییت -لیتو سییک در سییا
 1918و معارده راپالو در سا  ،1922تفاوم اساسی بین یک تقب
نشی ی اصولی با توجه به شرایط ویژه و تیالش بیرای ادغیا شیدو در
نظییا جهییانی سییرمایهداری را بوضییوح نشییاو میییدریید .در رابطییه بییا
قرارداد برسیت -لیتو سیک ،ایین قیرار داد نشیکارا در دروو ای ب و
جامعه مورد بحش و بررسی قیرار گر یت ،کیوچکترین تالشیی بیرای
پ هییاو کییردو شییرایط سییختی کییه توسییط نلمییاو تحمیییل شییده بییود وجییود
نداشت و چهیارچوب بحیش در رابطیه بیا قیرار داد برسیت -لیتو سیک
بر اساو انقالب جهانی تعیین شد نه بر اساو م ا ملی روسییه .امیا
بر تکم قرارداد برست -لیتو سک ،معارده راپالو بدوو کیوچکترین
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بحای در ا ب و جامعه و به صیورم کیامال محرمانیه امضیا شید و
شرایطی به دولت شیوروی تحمییل شید تیا بخشیی از تسیلیحام ارتیش
نلمییاو را تییامین میییکییرد .رمییاو سییالح رییایی کییه بییرای د ییا از نظییم
سرمایهداری و سرکوب کارگراو نلمانی در سا  1923استفاده شید.
رماو قرار دادی که زمی یه ادغیا روسییه را در سیرمایهداری جهیانی
ماددا مهیا کرد.
بییدنبا پیییروزی انقییالب اکتبییر بلشییویکها اتییال کردنیید مخییالف
دیپلماسی محرمانیه رسیت د ورمانطوریکیه قیبال کیر شید اتیال کردنید
اس اد محرمانه را انتشار خوار د داد و در این زمی ه تروتسکی چ یین
گفته بود:
"دیپلماسی پ هانی ،اب ار ضروری اقلیتی مالیک اسیتم اقلیتیی
که ناگ یر است تا به م ظور ریفتن اکاریت ،این ابی ار را بیه
نف خود به کار گیرد .امپریالیسم با نقشه ریای سییاه اش بیرای
پیییروزی ،و بییا اتحادرییا و معییامالم غارت رانییۀ خییود ،نظییا
دیپلماسییییی پ هییییاو و محرمانییییه را بییییه م تهییییی درجییییۀ خییییود
رسانید...دیپلماسی ای که به اندازۀ کا ی دلیلیی بیرای تیرو از
توجه ا کیار تمیومی دارد .میرد روسییه ،و مردمیاو اروپیا و
سراسییر جهییاو ،مییی باییید از اقییایق پیرامییوو اس ی ادی کییه بییه
وسیییلۀ صییااباو سییرمایۀ مییالی و ص ی عتی ،بییه طییور پ هییانی و
سری و از طریق ]نمای یدگاو[ پارلمیاو و دیپلمیام ریا جعیل و
ّ
سیییاخته شیییده اسیییت ،نگیییاه شیییوند .مردمیییاو اروپیییا بهیییای ایییق
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دسترسییی بییه اقییایق را بییا ییداکاری رییای بییی شییمار و ویرانییی
رای اقتصادی در جهاو پرداخت کرده اند.
لغییو دیپلماسییی محرمانییه و پ هییانی ،نخسییتین و مهییم تییرین
شییییرط یییییک سیاسییییت خییییارجی صییییادقانه ،مردمییییی و واقعییییا
دمکراتیییک اسییت .دولییت شییوروی ،وسیفییۀ خییود میییدانیید کییه
چ ییین سیاسییی را در تمییل محقییق سییازد ...دولییت کییارگراو و
درقانیاو ،رییم دیپلماسیی پ هییانی و ریم دسییایم ،اسییرار و دروغ
رییای نو رییا را س یا میییک یید .مییا چی ی ی بییرای پ هییاو کییردو
9
نداریم".
اییاال چییه شییده بییود کییه «سیاسییت خییارجی صییادقانه» و «لغییو
دیپلماسی محرمانه» را ررا کرده و بیه دیپلماسیی محرمانیه رو نورده
بودنیییید؟ تروتسییییکی بییییه کییییدا سیاسییییت خییییارجی روی نورده بییییود؟
تروتسکی متوجه خطیای خیود نبیود ،تروتسیکی قیادر بیه شی اخت ایین
نبیود کیه بییه پرنسییپ رییا و اصیو رییایی کیه زمییانی ا تخیار او بودنیید،
رم وو شفا یتی که در جریاو قرارداد برست – لیتو سک ،داشت بیه
نو پرنسیپ را پشت و پا می د.

 9بیانیۀ تروتسکی پیراموو انتشار معاردام محرمانه  -لی ک زیر
https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/moahedat-seri.htm
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تروتسکی و جنگ داخلی
بلشییویکها در برنامییه خییود از لی و انحییال ارتییش بییوریوایی و
تشکیل گارد سرخ بع واو اب ار د یا از دیکتیاتوری پرولتارییا سیخن
گفته بودند .ننها برای ای که گیارد سیرخ بتوانید بیه نیازریای پرولتارییا
پاسا درید ،ضیوابطی را تعییین کیرده بودنید .بیدین م ظیور بدنیه گیارد
سرخ را میبایست کیارگراو و الییه ریای پیائی ی درقانیاو تشیکیل داده
تیییا نمیییوزش در گیییارد سیییرخ براسیییاو رمبسیییت ی طبقیییاتی و نگیییاری
سوسیالیستی تحت نظر کمیسیررای سیاسیی کیه از اتضیای بیا اتتمیاد
ا ب کمونیست بودند ،اناا ب یرد.
در ایییین راسیییتا قیییرار بیییود گاردریییای سیییرخ نمیییوزش دییییده از
پرولتاریا و درقاناو قیر با نگاه طبقاتی نقش رربیری ارتیش سیرخ را
بدسییت گر تییه و دوراو نمییوزش پادگییانی میییبایسییت بییه اییداقل زمییاو
ممکن کارش یابد .رم ین قرار بود گارد سیرخ رابطیه ن دییک خیود
را بییا کییارگراو ،کمیتییهرییای کییارگری و تشییکیالم درقانییاو قییییر و
جامعه افظ ک د .قرار بود گارد سرخ اسیتفاده از متخصصیین نظیامی
سییابق را ت هییا بییا شییروطی امکییاو پ ی یر ک یید .امییا قطعییا اولییین تاربییه
گاردرای سرخ شورارای کارگری پم از کموو پاریم کاسیتی ریا و
کمبودرایی را در اشکا مختلف دارا بود.
در سیییییا  1918بیییییا شیییییرو تملییییییام خصیییییمانه دولتهیییییای
امپریالیسیییتی تلییییه شیییورارا ،کیییه بیییه م ظیییور مهیییار انقیییالب اکتبیییر و
جلییوگیری از گسییترش نو اناییا گر ییت ادامییه ایییام سیاسییی دولییت
شورارا با خطر جدی مواجه شد .ج گ داخلی بیان ر نو بود کیه اگیر
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پیروزیهییای انقییالب اکتبییر توسییط انقییالب جهییانی تقویییت نشییود ،خطییر
نییابودی انقییالب اکتبییر جییدی اسییت .امییا انقییالب جهییانی در خییار از
روسیییه نتوانسییت بییه پیشییرویهای جییدی دسییت یابیید ،لیی ا پرولتاریییای
روسیه مابور شد تمال به ت هایی در برابر امالم ضد انقیالب سیفید
و اامیاو امپریالیستی نو با د.
یکیییی از مهمتیییرین و درخشیییاو تیییرین تملکردریییای تروتسیییکی
مربییوط بییه اییین دوراو بییین سییالهای  1918تییا  1920میییباشیید کییه او
کمیسر ج گ بود .اگر چه تروتسیکی اقید تاربیه نظیامی بیود ،امیا بیا
سازماندری ارتش سیرخ و طیی  3سیا ج یگ داخلیی توانسیت تهیاجم
ضد انقالب داخلی و تهاجم  14کشیور امپریالیسیتی را در ریم بشیک د.
در این مقط پیروزیهای ارتش سیرخ بیا درریم شکسیتن ارتیش سیفید
موقعیت دولت جیواو شیورارا را تابییت کیرد و اتتبیار ننیرا در سیطح
جهانی باال برد .توانائی رای تروتسکی و نبوغ او در رربیری ارتیش
سییرخ اتتبییار ییوق العییادهای بییرای او رییم در روسیییه و ر یم در سییطح
جهاو کسب کرد.
محاصره دولت جواو شورارا توسیط کشیوررای امپریالیسیتی و
تحمیل ج یگ داخلیی و تید مداخلیه کیارگراو دی یر کشیوررا ،ارتیش
سرخ را در شرایط بسییار سیختی قیرار داد .در ایین مقطی تروتسیکی
در استفاده از ا سراو سابق ت ار در ارتش سرخ بخیاطر تاربیاتشیاو
در امیور نظییامی تاکییید بیشییتری داشیت بطوریکییه اسییتفاده مشییروط از
ا سراو سابق ت ار که قبال معیار بیود ،در پراتییک مفهیو خیود را از
دست داد .در پاسا به این معضل ،ا ب کمیسیررای سیاسیی م تخیب
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را ارائییه داد و قییرار شیید ارتییش نییه در دسییت کادررییای نظییامی بلکییه
توسط کمیسررای سیاسی نظامی ک تر شود.
در جرییییاو ج یییگ امپریالیسیییتی ج یییگ جهیییانی او بلشیییویکها
نظامی گری را طیرد کیرده و سیربازاو را ترغییب مییکردنید کیه از
انضباط ارتش و سلسله مراتب ارتش سر پی یی ک ید ،ایین ن یرش از
نو ناشی میشد که بلشویکها ،ارتیش را ابی اری بیرای د یا از م یا
دشیییمن طبقیییاتی مییییدیدنییید .امیییا در جرییییاو ج یییگ داخلیییی زمانیکیییه
تروتسکی مطرح کرد ارتش به سلسله مراتب و انضباط رسیمی نییاز
دارد گیویی یکیی از پرنسیییپ ریای پاییه ای خییود را زییر پیا می ی ارد.
تروتسکی سپم رماو نظا وسیفه تمومی را صادر کرد.
کمونیستهای چپ مخیالف ارتیش ابیت بیا سلسیله مراتیب نظیامی
رم ـوو ارتیش ریای بـوریواییـی بیـودند و بـیـر گـیـارد سـیـرخ تاکیـید
میورزیدند .ارتیش ابیت در چهیارچوب نظیم سیربازخانهای ،نییروی
رزم ده را جدا از جامعه و در ان وای مص وتی و متشکل ازنییروی
ار ییه ای نظییامی میییسییازد کییه بییا سرشییت انقییالب در ت ییاق اسییت.
گارد سرخ در راستای د یا از نرمانهیای انقیالب پرولتیری مییتوانید
برپایه واادرای تولیدی ،کارخانه را و ماتم رای روسیتایی اسیتوار
باشد .اتضای گیارد سیرخ در تولیید اجتمیاتی و در متابولیسیم جامعیه
دخیل رست د و عالیت نظامی ت ها بخشی از وسایف ننها است.
در صییورم بییروز رییر گونییه تهدیییدی ،گییارد سییرخ بییا بسیییج
کارگراو و درقانیاو قییر مییتوانید گسیترش پییدا ک ید و سیپم بیا ر ی
خطر تهدید ،ماددا به رسته اصلی خود بازگردد.
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از نظر نظامی ،مقاومت قهرمانانه کارگراو روسیه با پییروزی
رمراه بود ،اما از نظر سیاسی زمانیکه پرولتارییای روسییه از ج یگ
داخلییی بیییروو نمیید ،بییا تلفییام زیییاد ،خسییته و پراک ییده شییده و از رمییه
مهمتر کم و بیش ک تر خود را بیر شیورارا از دسیت داده بیود .شیور
و اشییتیاق بییرای پیروزیهییای نظییامی ،بییا نظییامی کییردو مییداو زنییدگی
اجتمییاتی و اقتصییادی ،سییرتت ا ییو قییدرم سیاسییی طبقییه کییارگر را
تسییری کییرد .بییا تمرکی قییدرم در ردهرییای بییاالی دسییت اه دولتییی اییین
امکاو را رارم مینورد که مبارزام نظامی به شکلی بیی رامانیه و
مو ری دنبا شود ،اما ایین مسیتله بیشیتر موجیب تضیعیف سی ررای
واقعییی انقییالب ،چییوو ارگانهییای متحیید ک ییده تییودهای میییشیید .در یییک
قیاو کلی نیروی اخالقی گارد سرخ ،سازندۀ انساو طراز نوین است
ولی ارتش کالسیک به قدرم ریوالیی نیاز دارد که توسیط کوتولیهریا
اداره میییشییود .اییین از خییود بی ییان ی و بوروکراتیییک سییازی رییییم
شیوروی کییه در اییین دوره اتفییاق ا تییاد ،قییرار بییود بییا بازگشییت انقییالب
جهانی پم از  1921جبراو شود.
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تروتسکی و کمونیسم جنگی
سالها ج گ امپریالیستی ،انقالب و سپم ج یگ داخلیی ،اقتصیاد
روسیه را ویراو کرده و با ت اجتماتی جامعیه و زیرب یای نو از ریم
گسیخته شده بود .پم از پایاو ج گ داخلیی تولیید زغیا سی گ کمتیر
از ییک دریم و تولیید نرین و ییوالد بیه ییک بیسیتم تولیید دوراو قبییل از
ج گ سقوط کرده بود .تولیید کاالریای مصیر ی تیا ییک چهیار ت ی
پیدا کرده و کشاورزی نیی وییراو شیده بیود .گیروه ریای کیارگری بیه
روستارا گسیل شدند تا خواربیار بیرای ارتیش و شیهر مصیادره ک ید.
دولییت بییرای تییامین ر ی ییه رییای خییود مبییادرم بییه چییا بییی رویییه
اسیک او کییرد .پییو چ یاو بییی ارزش شیید کیه مابییور شییدند بخشییی از
دستم د کیارگراو را بیا اج یاو پرداخیت ک ید و کیارگراو نیی اغلیب
اج او را با خورا مبادله میکردند.
شرایط جدید از یک سو نتیاه ج گ داخلیی کیه امپریالیسیتها بیه
دولییت جییواو شییورارا تحمیییل کییرده بودنیید و از سییوی دی ییر نتیاییه
ان ی وای انقییالب اکتبییر و دولییت جییواو شییورارا بییود .انقییالب اکتبییر و
دولییت جییواو شییورارا نیازم یید رمیییاری طبقییه کییارگر دی ییر کشییوررا
بودند.
بدنبا مصادرۀ خواربار روستائیاو ،درقاناو قط نو قیدر کشیت
میییکردنیید کییه بییرای زنییده ن ییه داشییتن خییانواده خییود نیییاز داشییت د.
کییارگراو بخییاطر ای کییه از گرس ی ی نمیرنیید ،بسییوی روسییتارا کییو
کردند و شهررا از جمعییت خیالی شید .کیارگراو از گرسی ی بخشیی
از تولید خود را برای مبادلیه بیا خیورا در بیازار سییاه مییدزدیدنید.
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بییازار سیییاه رشیید سییرطانی پیییدا کییرد .مصییادره خواربییار ،مم وتیییت
بازرگییانی خص یـوصی ،پرداخییت دستم یـ د کییارگراو بییا اج ییاو و...
نمیییتوانسییت م یدتی دراز دوا بییییورد .جامعییه در اییا روپاشییی بییه
مفهو واقعی کلمه بود.
در جریییاو ج ییگ داخلییی بییه خییاطر ضییرورم واییدم تمییل در
مقابل دشمن خارجی ،بحیش و گفت یو در داخیل ای ب بلشیویک تمیال
بسیییته شییید .در چ یییین شیییرایطی رربیییراو بلشیییویک تیییالش کردنییید بیییه
نشفت ی و رر و مر اقتصادی خاتمه در ید و بیه ناچیار بیه راه ایل
رایی متوسل شدند که خود قیبال ننهیا را محکیو کیرده بودنید .ل یین در
سییخ رانی تحییت ت ییواو «وسییایف ییوری رییییم شییورارا» کییه بییرای
کمیته مرک ی بلشویکها ارائیه داد ،از ضیرورم افاسیت صیااباو و
کارش اسیییاو سیییرمایه تحیییت نظیییارم دولیییت پرولتیییری سیییخن رانییید و
رم ین اسهار داشت که کارگراو نی بایید از سیسیتم تلمیی تیلیور10

و مدیریت تک نفره در کارخانه را پیروی ک ید .ایین در االیسیت کیه
زمییانی ل ییین سیسییتم تیلییوری را بع ییواو بردگییی انسییاو توسییط ماشییین
محکو کرده بود.
بییرای جلییوگیری از روپاشییی جامعییه و بازسییازی ویرانییه رییای
نو ،بلشویکها سیاست کمونیسم ج یی را در پییش گر ت ید .تروتسیکی
بیه ت یواو رمانیده ارتیش سیرخ در جرییاو ج یگ داخلیی کیه مو قییت
رییای خییارق العییاده ای کسییب کییرده بییود ،نییه ت هییا طر ییدار اسییتفاده از
 10نوتی مدیریت و سازماندری تلمی کار است که توسط یک مه دو نمریکیایی
ابدا شد ،سیستم بیه ج بیه ریای انسیانی و ان ی شیی کیار بشیدم بیی اتت یا اسیت و
کارگراو به اق بشدم از نو نفرم داشت د.
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روشهای کمونیسم ج ی شد بلکه در واق خیود او یکیی از معمیاراو
اصیییلی سیاسیییت کمونیسیییم ج یییی گردیییید .تروتسیییکی بیییا اشیییاره بیییه
مو قییییتریییای خیییود در ج یییگ داخلیییی ،تاکیییید کیییرد مییییتیییواو از ایییین
تاربیام در جبهه کار نی اسیتفاده کیرد و بیه تبی نو بیرای بازسیازی
روسیه «نظامی سازی کار» را برای کیل طبقیه کیارگر توسیعه داد و
اتمییا کییرد .تروتسییکی اسییتدال میییکییرد ،کییارگراو را نمیییتییواو بییا
وتیییده ییییک زنیییدگی بهتیییر بیییه محیییل کیییار کشیییاند ،لییی ا بایییید بیییا شییییوه
سربازگیری اجباری ،کارگراو را به محل کار ات ا کرد.
تروتسکی تاکیید کیرد ،کیارکردو وسیفیه ریر ییک از شیهرونداو
جامعه است و اتیال داشیت« ،ریرکم کیار نک ید ،غی ا نیی نمییتوانید
بخیورد» .او تیالش کیرد انضیباط نظیامی در کیار را بیه ییک رر ییگ
تبدیل ک ید و بیه رمیین خیاطر اصیطالاام و اسیتعاره ریای نظیامی را
وارد امیور اقتصییادی و کیاری کییرد .اجبییار در کیار ،در کمونیسییم بییی
مفهو و غیر قابل تصور است ،اما تروتسکی اسهار میداشیت کیه در
طی گ ار از سرمایهداری بیه سوسیالیسیم بایید ایین اجبیار بیه بیاالترین
شدم اناا ب یرد.
تروتسییکی بییه شییکل سییربازگیری اجبییاری میییخواسییت بخییش
ب رگییی از طبقییه کییارگر کییه بییه دلیییل شییرایط اجتمییاتی تحمیییل شییده،
اتمیی ه شییده و بییه شییکل تییوده کییارگراو درنمییده بودنیید و بییا اسییتفاده از
بییازار سیییاه ،دزدیهییای کوچییک ،غییرق شییدو در زنییدگی درقییانی و...
زنـدگییـی خییـود را می راندنیید ،بییه محییل رییای کییار بازگردانیید و بییا
نظامیگری کامل ننها را مشغو به کار سیازد .وی ابتیدا دییدگاه خیود
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را در ت رای "انتقا از ج گ به صیلح" 11رمولیه کیرد و در نهمیین
ک ره ا ب در مارو-نورییل  1920از ننهیا د یا کیرد .تروتسیکی
گفت:
"تییوده رییای کییارگر نمیییتوان یید در سراسییر روسیییه سییرگرداو
باشییی د .بایییید ننهیییا را ای ایییا و ننایییا جمییی کیییرد ،درسیییت مان ییید
12
سربازاو ،رمانده ای بر ننها م صوب کرد".
تروتسکی ک ره را برای تصویب اقداماتی انضیباطی در محیل
کار تحت شار قرار داد .او خواستار نو شد که رارییاو از کیار بایید
به گردانهای ت بیهی یا به اردوگارهیای کیار اجبیاری رسیتاده شیوند و
رار از کار جر تلقی شود و چ ین اسهار داشت:
" رارییییاو از جبهیییه کیییار بایییید مان ییید رارییییاو ارتیییش سیییرخ
13
ماازام شوند".
موضو شکلگیری اتحادیهرای کارگری در روسیه شاید کمیی
تایییب بییه نظییر برسیید ،چییرا کییه شییکلگیییری اشییکا جدیییدی از خییود
سییازماندری کییارگراو چییوو کمیتییهرییای کارخانییه ،شییورارا و غیییره،
ضرورم شکلگیری اتحادیهرای کارگری را بطیور میو ری م سیوخ
 11پراودا  16 ،دسامبر 1919
https://www.wsws.org/en/articles/2009/05/nbp1-m04.html 12
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کرده بود .دلیل ای که اتحادییهریای کیارگری دییر ر یا در روسییه پیا
گر ت و یا مورد توجه قرار گر ت ،تا ایدودی بییان ر تقیب مانیدگی
سرمایهداری روسیه در نو مقطی بیود .دسیت اه دولتیی توسیعه زییادی
نیا تییه بییود تییا بتوانیید ارزش اتحادیییهرییای کییارگری را بع ییواو اب ی ار
انحرات مبارزه طبقاتی تشخیص درید .لی ا تمیا اتحادییهریایی کیه قبیل
از انقالب و اتی در جریاو انقالب  1917شیکل گر ت ید ،تیا ایدودی
مسییتقل از دولییت بییوده ور ییوز در سیسییتم سییرمایه ادغییا نشییده بودنیید
بطوریکه نمی تواو رم ی ننها را ارگاو طبقه دشمن دانست.
مسییتله اصییلی پیشییاروی دولییت اییین بییود کییه چطییور کمیتییهرییای
کارخانییه کییه از وریییه  1917دررمییه جییا گسییترش یا تییه بییود و از
اریییدات انقالبیییی و پرولتیییری د یییا مییییکیییرد ،مهیییار شیییود .چ ونیییه
ضرورم وجودی کمیتهریای کارخانیه را کیارش داده  ،اقتیدار رو بیه
رشیید ننهییا را در کارخانییه رییا تقلیییل داد و در نهایییت اییین کمیتییهرییا را
ضمیمه اتحادیهرای کارگری کرد .زیرا اتحادیهرای کیارگری از قبیل
در دولیییت ادغیییا شیییده و قابیییل ک تیییر بودنییید .رربیییری اییی ب ایییین
سیاسترا را به ت واو بهترین راه برای رییم انقالبی ،برای غلبه بیر
ریییر و میییر اقتصیییادی و م طقیییی جلیییوه دادو اقتصیییاد بسیییوی ییییک
سیییاختار اجتمیییاتی تیییا زمیییانی کیییه انقیییالب جهیییانی گسیییترش یابییید،
میییدانسییت .ل ییین بییا صییراات اییین سیسییتم را "سییرمایهداری دولتییی"
خواند که از این طریق دولت کارگری قادر بود اقتصاد سرمایهداری
را در جهت م ا انقالب ک تر ک د.
تروتسیییکی میدانسیییت اتحادییییهریییای کیییارگری در دولیییت ادغیییا
شدهاند و کوشید نناو را به پ یرش نظیامی سیازی کیار قیان سیازد امیا
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از این راتر ر ته ،تاکید کرد وسیفه اتحادیهرای کیارگری نیه مبیارزه
بییرای شییرایط بهتییر کییار بلکییه نو اسییت کییه در خییدمت دولییت قییرار
ب یرند تیا دولیت بیا اتمیا قیدرم برنامیهریای اقتصیادی خیود را جلیو
ببرد .او وسایف اتحادیهرای کارگری را چ ین توضیح داد:
"دولت سوسیالیستی جواو به اتحادیهرای کارگری نییاز دارد،
نه برای مبارزه برای شیرایط بهتیر کیار -ایین وسیفیه سیازماو
رای اجتمیاتی و تشیکیالم دولتیی بیه طیور کلیی اسیت  -بلکیه
برای سازماندری طبقیه کیارگر بیرای اریدات تولیید ،نمیوزش،
نظم و انضباط ،توزی  ،گروه ب دی ،افیظ برخیی از رده ریای
خا و کارگراو معی ی در پست رای خود بیرای دوره ریای
معین  -در یک کیال  ،ای کیه اتحادییهریای کیارگری مییبایسیت
دست در دست دولت ب ارند تا دولت بتواند با اتمیا قیدرم،
کیییارگراو را در جهیییت ییییک برنامیییه اقتصیییادی وااییید ریییدایت
14
ک د".
اکاییر اتضییای اتحادیییهرییای کییارگری بییه تاربییه میییدانسییت د کییه
چ ییین توصیییه رییایی بییرای کییارگراو گرسی ه قابییل در نخواریید بییود.
بییرای ننهییا پ ی یرش چرخانییدو چرخهییای اقتصییاد بییه زور و بییا رمییاو
نظیییامی در کشیییوری کیییه طبقیییه کیییارگر قیییدرم سیاسیییی را در دسیییت
داشت ،قابل قبو نبود و ننرا کیار درسیتی نمییدانسیت د .تروتسیکی از
 14تروریسم و کمونیسم – تروتسکی مترجمه از متن ان لیسی
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch08.htm
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ای ها نی راتر ر ته امل و نقیل را زییر نظیارم دادگیاه ج یی قیرار
داده و رربییراو س ی دیکارا را رم ییوو مقامییام دولتییی ت ی و نصییب
کییرد .رربییراو س ی دیکارا کییه از تروتسییکی تمکییین نمیییکردنیید ،ت ی
میشد ند و تروتسکی رربرانی را برای س دیکارا گمارد که گیوش بیه
رماو او بوده و م ا اقتصادی دولت را تامین میکردند.
"تروتسکی کارگراو راه نرن و کارک یاو تعمیرگارهیا را زییر
نظارم دادگاه ج یی قیرار داد ...چیوو سی دیکارای کیارگراو
راه نریین بییه تمییل او اتتییراه کییرد ،رربرانشییاو را از کییار
برک ییار کییرد و رربرانییی دی ییر را بییه کییار گمییارد کییه ااضییر
بودنیید بییه دسییتور او تمییل ک یید .اییین رویییه را در س ی دیکارای
دی ر کارگراو بخش امل و نقل تکرار کرد".
15

زمییییانی تروتسییییکی اسهییییارکرده بییییود کییییه نظییییا شییییورایی از
پارلمانتاریسم بوریوایی بهتر است .به این دلیل که در نظیا شیورایی
انتخاب ک دگاو ایق دارنید درریر زمیاو و نیه قیط در اصیله بیین دو
انتخابیییام ،نمای یییدگاو قبلیییی خیییود را تییی کیییرده و نمای یییدگاو جدیییید
انتخاب ک د .به رمیین دلییل شیورارا خوار ید توانسیت ریر تغیییری را
در توده رای کارگر دقیقا و بی درنگ چ او م عکم ک د کیه از رییچ
پارلمانی ساخته نیست .ساررا نو روزرا دی ر سپری شده بودند.
تی و نصییب رییای تروتسییکی اساسیییت ل ییین را بران یخییت و
از تملکرد تروتسکی اصله گر ت .ل ین به کمیته مرک ی بلشیویکها
 15پیامبر مسلح – صفحام  536و 537
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توصیه کرد که با سرزنش و مالمت تملکیرد تروتسیکی ،اسهیارنظر
تل ییی او دربیییارۀ م اسیییبام بیییین اتحادیییهریییای کیییارگری و دولیییت را
مم و نماید.
در مقابل تروتسیکی اسیتدال کیرد از نناائیکیه کیار اجبیاری در
شیییوه رییای قبلییی تولییید ،مان یید اسییتبداد نسیییایی و بییرده داری کالسیییک
نقش مترقی داشته و اگر دولت کیارگراو نتوانید از چ یین روش ریایی
در مقیییاو وسییی اسییتفاده ک یید ،ت هییا ااساسییاتی گرایییی مح ی کییرده
اسییت .تروتسییکی چ ییاو در نظییامی گییری غییرق شییده بییود کییه نظییامی
گییری را شییکل خاصیی از سییازماو کییار در گی ر از سییرمایهداری بییه
سوسیالیسم ارزیابی میکرد .در این زمی ه چ ین گفته است:
"مبانی نظامی گری کار شکلی از ضیرورم دولتیی اسیت کیه
بییدوو ننهییا جییای ی ی اقتصیییاد سییرمایهداری بییا سوسیالیسیییم،
16
برای رمیشه یک صدای تو خالی باقی خوارد ماند".
کمونیسم ج یی کاریکیاتوری وارونیه و در تیین ایا دردنیا
از چشییم انییداز جامعییه گ ی ار بییود .پژمردگییی نیرورییای تولیییدی مپییائین
بردو سطح استاندارد زندگی ،رم انی کیردو قیر و ...نمییتوانید در
راسییتای سوسیالیسییم باشیید بلکییه در خییدمت زوا اجتمییاتی و ویرانییی
م اب تولییدی اسیت .جامعیه گی ار مدیکتیاتوری پرولتارییا بایید بتوانید
چ او روم اجتماتی تولید ک د و تولید توسعه یا ته ،باید بتوانید ننقیدر
کاال مکاال بع واو ارزش مصر ی و خیدمام وا یر در اختییار جامعیه
 16تروریسم و کمونیسم – تروتسکی مصفحه  - 130ترجمه از متن ان لیسی
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قرار درد ،تا نیرورای تولیدی شکو ا گردیده و زمی یه اجتمیاتی شیدو
اب ار تولید و نهادرای جامعه رارم گردد.
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تروتسکی و سیاست نوین اقتصادی
از یک سو سیاست کمونیسم ج ی نتوانسیت اقتصیاد روسییه را
که در اا اضیمحال بیود ،نایام درید و از سیوی دی یر بیا یروکش
اموا انقالب جهانی ،پرولتاریای روسیه خود را در انی وا یا یت .در
سا  1921و در جریاو سومین ک ره بیینالملیل کمونیسیتی شکسیت
مطلییق تملیییام مییارو در نلمییاو نشییکار شیید ،اییین شکسییت باتییش شیید
مو انقالبی که در اکتبر سیا  1917شیرو شیده بیود ،از او خیود
بییه اضییی درنییید و ییرو ا تیید .اییین مسییتله باتییش شیید تییا بلشییویکها
نتوان یید روی کمییک ییوری پرولتاریییای جهییانی اسییاب بییاز ک یید .در
چ ییین شییرایطی پرولتاریییای در قییدرم کییه نمیییتوانسییت کمییک ییوری
دریا ییت ک یید ،میییبایسییت خییود اقییدامام اقتصییادی الز جهییت بقییای
خیییویش را تیییا زبانیییه کشییییدو مایییدد انقیییالب جهیییانی ،انایییا میییی داد.
ان وای پرولتاریای روسیه نتیاه اوضا بینالمللی بود.
در پاسا به چ ین معضالتی ،در درمیین ک یره ای ب بلشیویک
در سا  1921سیاست نوین اقتصیادی ارائیه شید ،ل یین نو را بع یواو
یک تقب نشی ی استراتژیک معر ی کرد ،که به دلیل ان وا و ضیعف
پرولتاریای روسیه ضروری بوده اسیت .درقانیاو کیه در طیو ج یگ
داخلییی از بلشییویک رییا در برابییر مالکییاو قییدیمی زمییین امایییت کییرده
بودنیید ،اییاال خواسییتار امتیییازام اقتصییادی بودنیید .اییین امتیییازام در
سیاسییت نییوین اقتصییادی منییپ تییدوین شییدند ،کییه شییامل ملغییی نمییودو
طییرحرییای اجبییاری جمیی نوری غییالم ،مربییوط بییه دوره کمونیسییم
ج ییی و جییای ی ی ننهییا بییا مالیییام ج سییی بییود .تاییارم خصوصییی
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برای درقاناو میانه مااز شد .یک اقتصاد مختلط ایااد شید کیه در نو
ص ای دولتی در ک ار شرکتهای خصوصیی سیرمایهداری و اتیی در
رقابت با رمدی ر عالیت ک د.
ناکارنمدی کمونیسم ج ی که تروتسیکی یکیی از بانییاو اصیلی
نو بود ،م ایر بیه نو گردیید کیه تروتسیکی از سیویی خواسیتار نزادی
اقتصییادی بییرای درقانییاو شییده و از سییوی دی ییر معتقیید باشیید کییه طبقییه
کارگر باید بار اصلی بازسازی ص عتی را بر دوش کشید .تروتسیکی
این پیش هادرا را در ک ره نهم ا ب مطیرح کیرده و کمیتیه مرکی ی
پیشیی هادرای او را رد کییرده بییود ،امییا اییاال تقریبییا رمییاو پیشیی هادرا
بصورم نپ مطرح گردیده و کیامال طبیعیی بیود کیه تروتسیکی یکیی
از مییدا عاو جییدی سیاسییت نییوین اقتصییادی باشیید .اسییتالین رمییراه بییا
بوخارین معتقد بودند که روسیه تحت سیاست نوین اقتصادی منپ بیا
وجود غرول د و نق نق زدو درقاناو اگر چه به نرامیی ،امیا بیه سیوی
سوسیالیسم می تازد ،تروتسکی بسیوی سوسیالیسیم شیتا تن روسییه را
در ان وای مطلق غیر ممکین نمییدانسیت امیا تاکیید مییکیرد ایین کیار
نیازم یید یییک ص ی عت پویییا و شییکو ا اسییت .بییا اجییرای سیاسییت نییوین
اقتصییادی منییپ  ،پرولتاریییا قییدرم خییود را از دسییت داد و اقتصییاد از
جمله کشاورزی در ضای باز و راتیر از سیرمایهداری دولتیی پییش
ر ت.
ل یییین رییییچ تیییورمی در میییورد مارییییت اقتصیییادی سیاسیییت نیییوین
اقتصیادی منییپ نداشیت .او تاکییید داشیت کییه نیپ نییوتی سییرمایهداری
دولتیییی اسیییت .ل یییین قیییبال در سیییا  1918اسیییتدال کیییرده بیییود کیییه
سییییرمایهداری دولتییییی ،شییییکلی متمرکیییی و توسییییعه یا تییییه اقتصییییاد
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بوریوازی است که میتوانید ییک گیا بیه جلیو باشید ،گیامی بیه سیوی
سوسیالیسم برای اقتصادرای تقب مانده مان د روسیه قیروو وسیطایی
باشیید .ل ییین در سییخ رانی ک ییره در سییا  1922بییا رمییاو مضییموو
بازگشیییت .او تاکیییید داشیییت کیییه بایییید بیییین سیییرمایهداری دولتیییی تحیییت
ااکمیت بیوریوازی مرتای و سیرمایهداری دولتیی کیه توسیط دولیت
پرولتری اداره میشود ،تمای اساسی قایل شد:
"ما باید این نکته اساسی را بخیاطر بسیپاریم کیه سیرمایهداری
دولتی به شکلی که ما در ای اا داریم در ریچ نظریه ای ییا در
ریییچ کتییابی بییه نو پرداختییه نشییده اسییت ،بییه اییین دلیییل سییاده کییه
تمییا مفییاریم معمیییو مربییوط بییه ایییین اصییطالح بییا ااکمییییت
بوریوایی در جـامعـه سرمایهداری در ارتبـاط رست د .جامعیه
م یـا ،جامعییه ای اسییت کییه مسیییر سییرمایهداری را ررییا کییرده
است ،اما ر وز به مسییر جدییدی نرسییده اسیت .دولیت در ایین
جامعییییه توسییییط بییییوریوازی اداره نمیییییشییییود ،بلکییییه توسییییط
پرولتاریا اداره میشود .ما نمی خیواریم بفهمییم ،زمانیکیه میی
گییوییم «دولیییت» م ظییور خودمیییاو ،پرولتاریییا ،پیشیییتاز طبقیییه
کارگر است .سیرمایهداری دولتیی ،سیرمایهداری اسیت کیه میا
قییادر بییه مهییار نو خییواریم بییود و اییدود نو را میتییوانیم تعیییین
ک یییم .اییین سییرمایهداری دولتییی بییا دولییت در ارتبییاط اسییت و
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دولت کارگراو رست د ،بخش پیشر ته کارگراو ،پیشتاز طبقه.
17
ما دولت رستیم".
بیاو ای که ما «ما دولت رستیم» بیان ر این است کیه ل یین تمیای
بیییین پرولتارییییا و اییی ب کمونیسیییتی را از دسیییت داده اسیییت و مبیییین
جانشین گرایی است .این در االیست که ل ین قبال رشدار داده بود کیه
م ا پرولتیری بیا م یا دولیت رمیشیه یکسیاو نیسیت .بیا وجیود رمیه
ای هیییا ،ل یییین بیییه محیییدودیت واقعیییی و تواقیییب سیییرمایهداری دولتیییی
پرولتری نگاه بود ،او رم ین به محدودیت رای ک تر سیرمایهداری
دولتی پرولتری واقیف بیود .ل یین توصییف مییک ید ،ماشیین دولتیی نیه
توسط پرولتاریا بلکه توسط دست دی ری مسیرمایه ریدایت میشیود و
در سخ رانی خود چ ین میگوید:
"ررگ در طو تاریا چ ین موقعیتی وجیود نداشیته اسیت کیه
پرولتاریا ،پیشتاز انقالبی ،از قدرم سیاسیی کیا ی برخیوردار
باشد و در ک ار نو سرمایهداری دولتی وجود داشته باشید .کیل
مستله به در ما برمیگردد که این رماو سرمایهداری اسیت
کییه مییی تییوانیم و باییید اجییازه دریییم ،کییه مییی تییوانیم و باییید در
محدوده خاصی محدودک یم .زیرا این سرمایهداری برای تیوده
رای وسی درقاناو و سرمایه خصوصیی کیه بایید بیه گونیه ای

 17سخ رانی ل ین در یازدرمین ك ره ا ب کمونیست روسیه ،ترجمه از متن
ان لیسی از لی ک زیر:
http://marx2mao.com/Lenin/EC22.html
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تاییارم ک یید کییه نیازرییای درقانییاو را تییومین ک یید ،ضییروری
است .ما باید امور را به گونه ای سازماندری ک ییم کیه امکیاو
تملکرد تادی اقتصاد سرمایهداری و مبادلیه سیرمایهداری را
رارم ک یم ،زیرا این امیر بیرای میرد ضیروری اسیت .بیدوو
رستی نو غیرممکن است .بقییه میوارد بیرای ایین کمیپ کیامال
ایاتی نیست .ننها میتوان د خیود را بیه رمیه ایین میوارد تسیلیم
ک ید .شیما کمونیسیت ریا ،شیما کیارگراو ،شیما ،بخیش سیاسیی
روش فکر پرولتاریا ،که اداره دولت را بیه تهیده گر تیید ،بایید
نو را ت ظیم ک ید تا دولتی که شما به دست خود گر تیه ایید ،بیه
روشی تمل ک د شما نو را می خوارید خوب ،ما یک سیا را
گ رانده ایم ،دولت در دست ما است .اما نیا سیاسیت اقتصیادی
جدید را به رماو شکلی که ما در این سا گ شته مییخواسیتیم
اجرا کرده اسیت؟ نیه ،امیا میا نمیی خیواریم قبیو ک ییم کیه ایین
[دولت] ننطور که میخواستیم تمل نکرده است .چ ونیه کیار
میکرد؟ ماشین از اطاتت از دستی که نو را ریدایت مییکیرد
خییودداری کییرد .اییین مان یید اتییومبیلی بییود کییه نییه در جهتییی کییه
ران یییده مییییخواسیییت بلکیییه در جهتیییی کیییه شیییخص دی ییییری
میخواست ،ارکت میکرد .ان ار که توسط دسیت مرمیوز و
بی قانونی رانده میشود ،خدا میداند چیه کسیی ،چیه بسیا ییک
رد سودجو ،یا یک سیرمایهدار خصوصیی ییا ریر دو .بیه ریر
اییا  ،ماشییین کییامال در جهتییی کییه انسییاو پشییت رمییاو تصییور
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میک ید پییش نمیی رود و غالبیا در جهتیی کیامال متفیاوتی پییش
18
می رود".
رمانطوریکه مالاظه میشود ،بر طبق اسهارام ل ین ،دولت نیه
توسط کمونیستها ،نه توسط پرولتاریا بلکه توسط نیروییی دی یر و نیه
در جهییت خواسییت بلشییویکها و پرولتاریییا بلکییه در جهییت تکییم نو
ارکییت میییکییرد .نو نیییروی تظیییم ،سییرمایه جهییانی بییود کییه رونیید
ارکت «سرمایهداری دولتی پرولتری» و اقتصاد روسیه را به شکل
غیر قابل انکاری تعیین مییکیرد .بیا ایین ایا راهایلریای ارائیه شیده
توسیییط بلشیییویکها بیییا توجیییه بیییه مارییییت معضیییل ریییم خیییوانی نیییدارد.
بلشیییویکها پیییادزرر پرولتیییری چ یییین معضیییلی یع یییی ااییییای سیاسیییی
شورارا و سایر ارگانهای طبقاتی را در دستور روز قرار ندادند.
ایاال دی یر تروتسیکی نیه میدا دمکراسیی کیارگری ،نیه مییدا
شورارای کارگری که زمیانی خیود در راو نو قیرار داشیت بلکیه از
تملکردرایی د ا میکیرد کیه در راسیتای تضیعیف قیدرم پرولتیری
بود .یکیی از ایین مسیائل د یا تروتسیکی از برتریهیای میدیریت تیک
نفیییره بیییود .خیییود تروتسیییکی اقیییرار مییییک ییید کیییه میییدیریت تیییک نفیییره
ب رگترین ضربه به استقال طبقه است ،با ایین وجیود ،خیود یکیی از
مدا عاو چ ین سیاستی میشود و در این رابطه چ ین میگوید:
"به ما گفته میشود که انتقا کارخانه را به مدیراو تک نفیره
بییه جییای ریتییت مییدیره ج ایییت تلیییه طبقییه کییارگر و انقییالب
 18م ب 17
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سوسیالیستی است ...اولین کسی که باید در مواجهه بیا انقیالب
سوسیالیستی به گ اه خود اتترات ک د ،ک یره ای ب میا اسیت
که به نف اصل مدیریت یک نفیره در اداره صی عت و بییش از
رمه در پایین تیرین درجیه در کارخانیه ریا و تاسیسیام امتییاز
داد .اگرچه این تصمیم ب رگترین ضیربه ااتمیالی بیه اسیتقال
طبقه کارگر تلقی شود".

19

نکته اائ ارمیت در این است که تروتسکی مدیریت تیک نفیره
را نه محصو شرایط بخصوصیی و پاسیا کوتیاه میدم بیه معضیالم
ناشیییی از ج یییگ داخلیییی بلکیییه ننیییرا ییییک سیاسیییت درسیییت در ایییوزه
مییدیریت اقتصییادی میدانیید .تروتسییکی معتقیید بییود اگییر ج ییگ داخلییی
ارگانهای اقتصادی را از بین نبرده بود ،خیلی زودتر از این و بسییار
راات تیر میدیریت تیک نفیره را در ایوزه میدیریت اقتصیادی اتمیا
میکردند و چ ین میگوید:
"من معتقد که اگر ج گ داخلی قدرتم دترین ،مستقل تیرین و
دارای بیشییترین ابتکییار ارگییاو رییای اقتصییادی مییا را غییارم
نکرده بود ،بدوو شک ما باید خیلیی زودتیر و چیه بسیا بیا درد
کمتیییر وارد مسییییر میییدیریت تیییک نفیییره در ایییوزه میییدیریت
20
اقتصادی میشدیم".

 19تروریسم و کمونیسم – تروتسکی – ترجمه از لی ک زیر
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch08.htm
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تروتسکی به غییر از میدیریت تیک نفیره ،از ج بیه ریای مترقیی
سیستم تیلور سخن می رانید ،از رقابیت سوسیالیسیتی جانبیداری کیرد،
بییه تبییارم دی ییر او بییاور داشییت میتییواو سیسییتم تیلییور را بییه شیییوه
تاقالنییه در دولییت شییورارا بکییار بییرد .اییین در االیسییت کییه زمییانی
سیستم تیلور را تامل بردگی کارگراو میدانست د.
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تروتسکی و انقالب جهانی
"خییدمت تییاریخی بلشییویکها ابییدی اسییت .در راو پرولتاریییای
بینالمللی با کسب قیدرم سیاسیی و برخیورد تملیی بیه مسیائل
تحقق سوسیالیسم گا برداشتن و نیی نبیرد بیین کیار و سیرمایه
را در تمامی جهاو با قدرم پیش بردو .در روسیه مستله قیط
میتوانسییت مطییرح شییود ،مسییتله نمیییتوانسییت در روسیییه اییل
شییود و در اییین مفهییو  ،نی ییده ،در رمییه جییا بییه بلشویسییم تعلییق
21
دارد ".رزا لوک امبورت
انقییالب کمونیسییتی یییک انقییالب جهییانی اسییت .بییه تبییارم دی ییر
انقییالب کمونیسییتی رم ییوو زمییین لییرزۀ سیاسییی اسییت کییه مرک ی نو
میتواند کشور و یا کشیوررائی باشید امیا شیرط پییروزی نو گسیترش
اموا این زمین لرزۀ سیاسی به سایر نقاط و کشوررا است .در غییر
ای صورم رم وو انقالب اکتبر تلییرغم جانفشیانی ریای پرولتارییای
روسییییه ،انقیییالب ای ولیییه شیییده و سیییر انایییا رو بیییه انحطیییاط خوارییید
گ اشت .روابط تولید سوسیالیستی ت ها در مقیاو جهیانی امکیاو پی یر
اسییت و نمییی تییواو ج ایییر سوسیالیسییتی در دروو نظییا سییرمایهداری
تشکیل داد.
ل ین وقتی میخواسیت سیوئیم را تیر ک ید در نامیۀ خیدااا ظی
خییود بییه کییارگراو سییوئیم ،تصییور یییک طبقییه انقالبییی در روسیییه را
 21رزا لوک امبورت – انقالب روسیه
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ما ا از سایر کارگراو اروپا را مطلقا بی انه ارزییابی کیرده و تاکیید
میییکییرد کییه اییین شییرایط ااتمییاال خیلییی کوتییاه مییدم خواریید بییود و بییه
تبییارم بهتـییـر کـارگیـراو اروپیـا انقییالب خـوار یـد کیـرد .ل یییـن چ ییین
مینویسد:
"ا تخییار ب ی رت نغییاز یکسییری انقالبییام ،بواسییطه ضییرورم
تی یییی کیییه توسیییط ج یییگ امپریالیسیییتی بوجیییود نمییید ،نصییییب
پرولتاریییای روو گردیییده اسییت .ولییی تصییور ن ریسییتن بییه
پرولتاریای روسیه بع واو ییک طبقیه انقالبیی ارتقیا یا تیه در
میییاورای کیییارگراو دی یییر کشیییوررا بیییرای میییا مطلقیییا بی انیییه
است ...نه کیفیام خا  ،بلکه صر ا شرایط تیاریخی خیا ،
شرایطی کیه ااتمیاال خیلیی کوتیاه میدم خوارید بیود ،اسیت کیه
پرولتارییییای روو را پیشییییر گ پرولتارییییای انقالبیییی نمیییوده
22
است".
ل ییین در بازگشییت از تبعییید در نوریییل  1917بییه مح ی ای کییه
وارد پتروگییراد شیید ،سییخ رانی مشییهور خییود را بییا شییعار زنییده بییاد
انقالب جهانی سوسیالیستی به پایاو رساند و چ ین گفت:
"ر قییا ،سییربازاو ،ملوانییاو و کییارگراو ت یی ن از دیییدو نشییاو
پیروزی انقالب روسیه بر چهرهرایتاو بسیار خرس د  .من بیه

 22نامه خدااا ظی ل ین
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شما طالییه داراو ارتیش جهیانی پرولتارییا درود می رسیتم…
زنده باد انقالب جهانی سوسیالیستین"
در نو مقط انقالب جهانی نظرییه غالیب در ج یبش کیارگری و
کمونیسیییتی بیییود و چشیییم انیییداز دقیقیییا مشیییابهی نیییی از جانیییب سیییایر
انقالبیوو نو زماو رم وو تروتسیکی ،پانیهکیو  ،گیورتر ،لیبک خیت
و رزا لوک امبورت مطرح شده بود .رییچ ییک از ایین انقالبییوو ایین
تصور را کیه ت هیا در روسییه انقیالب در جرییاو اسیت ،نداشیت د بلکیه
برتکم ،رم ی ننها به ماریت جهانی انقیالب کمونیسیتی و پیشیروی
انقییالب جهییانی و بخصییو پیییروزی انقییالب نلمییاو امیییدوار بودنیید.
قییدرم شییورایی در ماارسییتاو و ج ییوب نلمییاو شییکل گر تییه بییود .بییا
شرو تالئم شکست مو انقالب جهانی تروتسکی در ابهامام خیود
بیشتر غرق میشود .در بخشهای بعدی اغتشاشام کری تروتسیکی
را در این زمی ه مورد بررسی قرار خواریم داد.

56

تروتسکی و دوران گذار
از نظر مارکسیسم ،مفهو سوسیالیسم و کمونیسم یکسیاو اسیت.
بییه تبییارم دی ییر ننهییا توصیییف جامعییه ای رسییت د کییه درنو مالکیییت
اجتمییاتی منییه دولتییی اییاکم اسییت .تیید دقییت روی اییین نکتییه باتییش
گردیده تیا سوسیالیسیم و کمونیسیم ،دو دوره جداگانیه توصییف گردنید.
مییارکم زمییانی کییه از شیییوه تولیییدی بعیید از سییرمایهداری صییحبت
میک د از وایه سوسیالیسیم نیا مییبیرد و زمانیکیه از جامعیه بعید از
سرمایهداری سیخن مییگویید بیه جامعیه کمونیسیتی اشیاره دارد .یع یی
در اصیل وایه سوسیالیسییم بییه شیییوه تولییید و وایه کمونیسییم بییه جامعییه
اطالق میشود ،ای ها دو جامعه یا دو شیوه تولید جدا از رم نیست د.
ریشه بحش دوراو گ ار به انترناسییونا دو و نقید برنامیه گوتیا
برمی ییردد .بییه تبییارم بهتییر ،زمی ییه رییای ابهییا در رابطییه بییا مفهییو
سوسیالیسم به انترناسیونا دو برمی یردد ،بخصیو پیم از میرت
ان لییم کییه ر رمیسییم بشییدم رشیید کییرد و زمی ییه نفییو اندیشییهرییای
بوریوایی را در داخل ج بش کیارگری یرارم کیرد .در انترناسییونا
دو گرایش گستردهای وجود داشت که مالکییت خصوصیی را معیاد
مالکیت سرمایهداراو م فرد ارزیابی میکرد و مالکیت سیرمایهداراو
م فییرد را ت هییا شییکل مالکیییت خصوصییی میییدانسییت .یکییی دی ییر از
ابهامیییام بیییینالملیییل دو توصییییف دو جامعیییه جداگانیییه و متفیییاوم از
سوسیالیسم و کمونیسم بود ،که در تبارم بیاال بیه نو اشیاره شید ،ایین
ابهییا بعییدا توسییط استالی یسییم بییه یییک اصییل تبییدیل شیید .ر ییوزدر اییین
مرالییه سییرمایهداری وارد تصییر امپریالیسییم نشییده بییود و تراسییتها و
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کارتلهییییای تظیییییم بییییا مالکیییییت جمعییییی ممالکیییییت تعییییداد زیییییادی از
سرمایهداراو مفهیومی نداشیت .در چ یین زمی یه ای بیود کیه مالکییت
دولتییی را معییاد مالکیییت اجتمییاتی میییدانسییت د و مالکیییت دولتییی را
معاد با از بین ر تن سرمایهداری ارزییابی مییکردنید کیه بیه تبی نو
مالکیت دولتیی ،پاییاو شییوه تولیید سیرمایهداری را القیا مییکیرد .در
چ ین ن رشی باای ننکه شیوه تولید ماریت مالکیت را تعیین ک د ،بیر
تکم این م اسبام مالکیت است که شیوه تولیدی را تعیین میک د.
چ ییین ن رشییی گسسییت کامییل تروتسییکی از مارکسیسییم و از نقیید
اقتصاد سیاسی مارکسیسیتی را نشیاو مییدرید .در نتیایه بیه ننایا خیتم
میییشییود کییه تروتسییکی در اغتشییاش کییری خییود از رم یسییتی شیییوه
تولید سوسیالیستی با شیوۀ توزی بوریوایی سیخن مییگویید ،چی یکیه
از نظییر مارکسیسییتی بییی مفهییو اسییت و در ت ییاق کامییل بییا مفهییو
مارکسیستی است .تروتسکی چ ین مینویسد:
"دولـت مسیتقیما و از رمیاو نغیـاز خصیلتی دوگـانیـه بیـه خیود
میگیرد :تا نو جیا کیه از مالکییت اجتمیاتی ابی ار تولیید د یا
میییک یید خصییلتاش سوسیالیسییتی اسییت ،و تییا نوجییا کییه توزیی
نعمترای زندگی معیاررای ارزش سرمایهداری مال تمیل
قـرار میگیرد ،با تما تواقبی که از این امیر ناشیی مییشیود،
23
خصلت دولت بوریوازی است".

 23انقالبی که به نو خیانت شد – صفحۀ 58
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برخالت تروتسکی ،میارکم معتقید اسیت کیه توزیی را تولیید و
شیوه توزی را شیوه تولید تعیین مییک ید ،نمیتیواو شییوه توزیی را از
شییوه تولیید جییدا کیرد .بییه تبیارم بهتییر اگیر شیییوه تولیید سوسیالیسییتی
اسییـت ،پییم شیییـوه تییـوزی رییـم نی سوسیالیسییتی اسییت ،مییارکم چ ییین
مینویسد:
"م اسبام و شیوهرای توزی با این اسیاب  ،قیط روییه دی یر
توامیییل تولییییدانییید .یییردی کیییه در تولیییید بیییه شیییکل م دب ییییر
مشارکت میورزد ،در رنوردهریای تولییدی ،یع یی در نتیایه
تولییید ،سییهمی بییه شییکل م ی د دارد .سییاخت م Gliederung
توزی کامال تحت تا یر سیاخت تولیید تعییین مییشیود .توزیی ،
نییه ت هییا از لحییاس موضییو اش – کییه در واقی توزیی ییرنورده
رای تولیدی است – بلکه از لحاس شکل خیود نیی  ،یرنوردهی
24
تولید است زیرا نو خا مشارکت در توزی است".
از ا ییق مارکسیسییتی ،جامعییه سییرمایهداری بییه دلیییل ت اقضییام
درونی خود ،نمیتواند یک نظیا تولییدی رمیشی ی و ازلیی باشید ،لی ا
ت ها راه ال نو انقالب کمونیستی توسط پرولتاریا اسیت کیه م ایر بیه
دیکتاتوری پرولتاریا میگردد .در ردای پیروزی طبقه کارگر ر وز
بردگییی م ی دی برقراراسییت ،شیییوه تولییید ر ییوز سییرمایهداری اسییت،
جامعه طبقاتی است و نو بخصوصیی از "دولیت" در جامعیه وجیود
دارد .اما رم ماو اجتماتی شدو اب ار تولیید و نهادریای جامعیه ،گیا
 24گروندریسه جلد یک – صفحۀ 20
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به گا شرو میشود .در االیکه اجتماتی شدو گا به گیا پییش میی
رود ،رم ماو بخش غیر اجتماتی گیا بیه گیا کیارش یا تیه و بیه تبی
نو دولیییت روز بیییه روز کیییوچکتر مییییشیییود .زمانیکیییه کیییل جامعیییه
اجتمییاتی شیید ،ننموق ی دی ییر دولییت زوا یا تییه اسییت و وارد جامعییه
سوسیالیستی میشویم.
بعد از سیستم سیرمایهداری میا قیط شیارد ییک نیو شییوه تولیید
خییواریم بییود ،شیییوه تولییید سوسیالیسییتی .در سوسیالیسییم شیییوه تولییید،
سوسیالیسییتی اسییت ،رمییانطوری کییه در جامعییه کمونیس یتی نی ی شیییوه
تولید سوسیالیستی است .شیوه تولید سوسیالیستی بدین مفهو است کیه
در نناا طبقیهای وجیود نیدارد و بیه تبی نو مبیارزه طبقیاتی ریم وجیود
ندارد ،در نتیاه دولتیی نیی نمییتوانید وجیود داشیته باشید .در مراایل
اولیییه کمونیسییم مسوسیالیسییم  ،جامعییه ر ییوز ا ییرام بییه جییا مانییده از
سییرمایهداری را در خییود دارد و تمییای بییین کییار یییدی و کییار کییری
کییامال از بییین نر تییه اسییت .در مرالییه اولیییه کمونیسییم مسوسیالیسییم
م اسییبام جامعییه «تادالنییه» اسییت ،اگییر کییار نک ییید ،چی ی ی دریا ییت
نخوارید کرد .چیی ی کیه میارکم از نو بع یواو «اقیوق بیوریوایی»
در جامعییه کمونیسییتی مسوسیالیسییتی نییا میییبییرد .از اییین رو شییعار
مراله او جامعه کمونیستی مسوسیالیستی « ،به ریر کیم بیه انیدازه
کییارش» از نعمییام مییادی جامعییه اسییت .تییدالت "سوسیالیسییتی" بییا
مفهو کمونیسم در جامعه کمونیستی در ت یاق اسیت ،لی ا در جامعیه
کمونیستی ،اقوق برابر باید بیه اقیوق نیابرابر تبیدیل شیود ،تیا مفهیو
کمونیستی پیدا کرده و شعار «از رر کیم بیه انیدازه تیوانش و بیه ریر
کم به اندازه نیازش» مع ا پیدا ک د.
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برخییی از رییواداراو تروتسییکی م املییه م یید ادتییا کییردهانیید کییه
تروتسییکی نی ی درمییورد دوراو گ ی ار مدیکتییاتوری پرولتاریییا  ،در
صحیح مارکسیستی از سوسیالیسم و کمونیسم داشته است .به تبیارم
دی ر رمیاو توصییفی کیه میا از دوراو گی ار ،سوسیالیسیم و کمونیسیم
ارائیه دادیییم  .مییا بییا مراجعییه بییه ن ییار تروتسییکی نشییاو خییواریم داد کییه
ادتییای تروتسکیسییتها صییحت نییدارد و تروتسییکی در اییین زمی ییه نی ی
نظرام مغشوشی داشته است.
تروتسییکی نظییامیشییدو کییار را بییدوو در نظییر گییر تن شییرایط
خاصی که به جامعه تحمیل شیده بیود ،ییک شییوه رمیشی ی و اجت یاب
ناپ یر سازماندری و م ضیبط سیاختن نییروی کیار در دوراو گی ار از
سیییرمایهداری بیییه سوسیالیسیییم ارزییییابی مییییکیییرد .در صیییورتی کیییه
نظییامیشییدو نیییروی کییار م ییتج از شییرایط ویییژهای بییود کییه بییه جامعییه
تحمیل گردیده بیود .از ییک سیو بیا محاصیره امپریالیسیتریا و تحمییل
ج گ داخلی توسیط ارتیش سیفید جامعیه بیا مشیکالم تدییدهای مواجیه
گردیییده و از سییوی دی ییر بییا ییروکش کییردو مییو انقییالب جهییانی،
بلشویکرا مابیور شیدند بیه کمونیسیم ج یی متوسیل شیوند .رمیه ایین
موارد شرایطی بیود کیه بیه جامعیه تحمییل شیده بیود .تروتسیکی چ یین
مینویسد:
"نظییامینمییودو کییار بییه مع ییای واقعییی کییه میین طییرح کییرد ،
اخترا سیاستمداراو و ییا اختیرا وزارم ج یگ نیسیت بلکیه
معییرت شیییوه اجت ییاب ناپ ی یر سییازماندری و م ضییبط سییاختن
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نیییروی کییار در دوراو گ ی ار از سییرمایهداری بییه سوسیالیسییم
25
است".
تروتسکی اتی از این راتر می رود ،اخت اق و ک تر اتضای
جامعه را از ضروریام دیکتاتوری سوسیالیستی ارزیابی میک د .میا
ییره را بییر اییین می ی اریم کییه م ظییور تروتسییکی از «دیکتییاتوری
سوسیالیسییتی» ،دیکتییاتوری پرولتاریییا اسییت ،وگرنییه دیکتییاتوری در
سوسیالیسییم بییی مفهییو اسییت .تروتسییکی بییه نو درجییه از اجبییار در
دوراو گ ار صحبت میک د که تاک وو قط ارتش اتمیا کیرده اسیت.
در ن رش تروتسکی انسیانی کیه قیرار اسیت سوسیالیسیم را بسیازد تیا
سطح یک سرباز وسیفه در کار اجباری ت پییدا مییک ید .نو انسیاو
نگاری که به نو درجیه نگیاری رسییده و زمی یه انسیاو سوسیالیسیتی را
مهیییا کییرده تییا جامعییه سوسیالیسییتی را بسییازد بییرای تروتسییکی بی انییه
است .تروتسکی مینویسد:
"اتمییا اخت ییاق بییه م ظییور نیییل بییه ریید های اقتصییادی ،اب ی ار
الز دیکتاتوری سوسیالیستی است...ریچ سازمانی ج ارتیش
تییا ک ییوو انسییانها را تییا بییدین درجییه از اجبییار شییدید کییه دولییت
کارگری در مشکل ترین دوره گ ار اتما میی نمایید ،ک تیر
ن مییییوده اسییییت .درسییییت بییییه رمییییین دلیییییل اسییییت کییییه مییییا از
26
نظامینمودو کار سخن می گوئیم".
 25تروتسکی – تروریسم و کمونیسم
 26تروتسکی – تروریسم و کمونیسم
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تروتسییکی بییه اغتشاشییام کییری خییود ادامییه میییدریید و در او
پریشییاوگییویی ادتییا میییک یید کییه در دوراو کمونیسییم نییه ت هییا قییانوو
بییوریوایی بلکییه اتییی دولییت بییوریوایی امییا بییدوو بییوریوازی بییاقی
خوارد ماند .تروتسکی چ ین مینویسد:
"در دوراو کمونیسم نه ت هیا قیانوو بیوریوایی تیا میدتی پیا بیر
جییا خواریید بییود بلکییه اتییی دولییت بییوریوایی نی ی  ،بییدوو خییود
27
بوریوازی ،باقی می ماندن"
نیییا وار ییاو تروتسییکی قییادر رسییت د ،توضیییح در یید ،کییدا قییوانین
بییییوریوایی در دوراو کمونیسییییم بییییاقی خوار یییید مانیییید؟ نیییییا مریییییداو
تروتسییکی میتوان یید توضیییح در یید ،چ ونییه دولییت بییوریوایی بییدوو
بوریوازی نو رم در جامعه کمونیستی امکاو پی یر اسیت؟ نییا جامعیه
کمونیستی ماتی جامعه سوسیالیستی یک جامعه بیدوو طبقیه نیسیت؟
و چ ونییه درجامعییه ای کییه طبقییه نداشییته باشیید ،دولییت وجییود خواریید
داشت؟ پم اسهیارام تروتسکیسیتها مب یی بیر ای کیه تروتسیکی در
مارکسیستی از ماریت و مفهیو دوراو گی ار ،سوسیالیسیم و کمونیسیم
داشته است ،توامفریبی بیش نیست.
 27تروتسکی ساررا در کتاب «انقالبی که به نو خیانت شد» صیفحۀ  58بیه ل یین
ارجا میدرد و از او نقل و قو میک د ،اما غیر مستوالنه م بی نقیل و قیو خیود
را قید نمیک د .تالش ما برای پیدا کردو م ب اصلی است اد تروتسیکی بیه ل یین بیه
جییایی نرسیییید .از نناائیکیییه تروتسیییکی ایییین اییییده را مطیییرح کیییرده و از نو د یییا
میک د ،ل ا م طقی است که موض تروتسکی ارزیابی شود.
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تروتسکی و تز سوسیالیسم در یک کشور
نظا سرمایهداری بیرای میارکم ،ان لیم و ج یبش کمونیسیتی،
یک سیستم جهانی بوده و بیه تبی نو پرولتارییا نیی ییک طبقیه جهیانی
اسیییت .در نتیایییه پاسیییا پرولتارییییا و ییییا بیییه تبیییارم بهتیییر راه ایییل
پرولتاریا نی بطور م طقی جهانی بوده و امروز رم چ ین اسیت .ایین
مستله در جریاو مو انقالب جهانی بصورم ایاتی تری مطرح شد
زیرا بلشویکها و در راو نو ل ین بخیوبی مییدانسیت د بیدوو پییروزی
انقالب در دی ر کشوررای سرمایهداری ،بخصو در کشور نلمیاو
که انقالب در نو شرو شیده بیود ،انقیالب در روسییه م ی وی خوارید
ماند .ل ا ننهیا ایداقل م تظیر انقیالب کیارگری در چ ید کشیور صی عتی
اروپایی بودند و ل ین تاکید میکرد انقیالب اروپیا بیرای بشیریت ایائ
ارمیت است.
دراقیقت و بیدوو شیک ج یبش کمونیسیتی و از جملیه بلشیویکها
معتقد بودند که سوسیالیسم نه یک مستله ملی بلکه ییک مسیتله جهیانی
است .توسیم بینالملل سو مکمی ترو  ،به ماابۀ ا ب جهانی انقیالب
سوسیالیستی ،نمود بارز تی ی یک چ ین چشیم انیدازی بیود .پییروزی
سوسیالیسم در مقیاو جهانی یک تفکر جا ا تاده در ج بش کمونیسیتی
قبییل از شکسییت مییو انقییالب جهییانی بییود .نغییاز رونیید شکسییت مییو
انقالب جهیانی و بیه تبی نو یروکش کیردو مبیارزه طبقیاتی م ایر بیه
رشییید ضییید انقیییالب شییید و در چ یییین زمی یییهاییییی بیییود کیییه تییی ضییید
مارکسیستی «سوسیالیسم در یک کشور» مطرح گردید.

64

تروتسکیستها ادتا میک د که تروتسکی م تقد سرسخت ت ضد
مارکسیستی «سوسیالیسم در یک کشور» بوده و در سرتاسیر زنیدگی
خییود بییا نو مبییارزه کییرده اسییت .امییا چ ییین چییی ی صییحت نییدارد و
تروتسکی در این زمی یه نیی نیه ت هیا ابهامیاتی داشیته بلکیه گیاه گیاری
ا ق مارکسیستی را از دست داده است و در نقیش میدا «سوسیالیسیم
در ییییک کشیییور» سیییارر مییییشیییود .در جرییییاو ک یییره چهیییاردرم در
دسامبر  1925استالین به رمراه بوخارین مطرح کردند تحت اقتصاد
نپ با وجیود غرغیر درقانیاو ،روسییه بیه سیوی سوسیالیسیم میی رود.
زی وییییف و کیییام ف بع یییواو مخالفیییاو «سوسیالیسیییم در ییییک کشیییور»
موضییی گر ت ییید .تروتسیییکی در ایییین مقطییی خطراسیییتالین را کمتیییر
ارزیابی میکرد ،از ایین رو سیاکت مانید و بیا اسیتالین مماشیام کیرد.
تروتسکی نه ت ها با «سوسیالیسم در یک کشور» مخالفت نکیرد بلکیه
بیه اسییتقرار صی عت پوییا در اییین زمی ییه بیاور داشییت .تروتسییکی طییی
نامه ای به پل و کمیته مرک ی ا ب بلشیویک روسییه ،در ایالی کیه
مفهیییو جهیییانی سوسیالیسیییم را رد مییییک ییید صیییریحا ااتمیییا سیییاختن
سوسیالیسم در یک کشور را می پ یرد و چ ین مینویسد:
"میین اسهاریییه رییا و اشییاراتی کییه بییه نظریییه «بدبی انییه» میین
نسبت به پیشر ت امر ساختماو سوسیالیسیم در شیرایط تعوییق
28
انقالب در غرب می ردد را رد میک م".

 28نامه به پل و کمیته مرک ی ا ب بلشویک روسیه 15 ،یانویه 1925
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دررابطه با کشور سوسیالیستی موض تروتسیکی و اسیتالین در
سالهای بعد رق اساسی ندارد ،ریر چ ید در ایین مقطی تروتسیکی در
اپوزیسیییوو و در تبعییید بییه سییر میییبییرد .تروتسییکی اتییی از اتحییاد
شوروی به م له یک کشور سوسیالیستی نا میبرد و در این زمی یه
چ ین میگوید:
"ب ابراین رم قدرم داخلی بوروکراسی و رم قدرم بینالمللیی
نو با قدرم اتحاد شوروی بیه م لیۀ ییک کشیور سوسیالیسیتی
و پای ییییاه رزم ییییدۀ انقییییالب پرولتاریییییائی ،نسییییبت معکییییوو
29
دارد".
ابهامیییییام تروتسیییییکی در رابطیییییه بیییییا تییییی ضییییید مارکسیسیییییتی
«سوسیالیسم در یک کشور» و اتی پ یرش نو در مقیاطعی ناشیی از
اغتشاشییام کییری تروتسییکی از مفهییو سوسیالیسییم اسییت .تروتسییکی
مان یید استالی یسییتها کمییـونیسم و سوسیالیسییم را دو جامعییه جییدا از رییم
تلقییی مییییک یید و معتقییید اسییت ،کیییه تییازه در دوراو سوسیالیسیییم زوا
تدریای دولت و پو نغاز خوارد شید .ترجمیاو اسهیارام تروتسیکی
چ ین است که جامعه سوسیالیستی یک جامعه طبقیاتی اسیت و بیه تبی
نو دولییت نیی وجییود خواریید داشییت .چییوو جامعییه طبقییاتی اسییت ،پییم
کار م دی نی وجود خوارد داشت و ارزش اضا ه نیی تولیید خوارید
شیید .تروتسییکی در رابطییه بییا نغییاز زوا تییدریای دولییت و پییو در
دوراو سوسیالیسم چ ین مینویسد:
 29انقالبی که به نو خیانت شد – صفحام  200و 201
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"در جامعییه کمونیسییتی دولییت و پییو از میییاو خوار یید ر ییت.
نتیاییا زوا تییدریای دولییت و پییو باییید در دوراو سوسیالیسییم
30
نغاز شود".
در صورتی کیه انقیالب سوسیالیسیتی و برقیراری دیکتیاتوری
طبقه کارگر ،گ رگاه زوا تدریای دولت و پیو اسیت .تروتسیکی
رشد بوروکراسی را نه ناشی از ای وله شدو انقالب اکتبر و به تب
نو نا ممکن بودو ،ساختن سوسیالیسم در یک کشور بلکیه ناشیی از
پائین بودو می او رشد نیرورای مولده یا به زباو تروتسیکی « قییر
بودو شوروی» ،ارزیابی میک د .اسهار نظر تروتسیکی بیه مفهیو
این اسیت کیه اگیر انقیالب در ج ییره پیشیر ته ای چیوو بریتانییا کیه
سییطح رشیید نیرورییای مولییده بییاال اسییت و قیییر نییی نیسییت شییکل
میییگر ییت ،بوروکراسییی ط ییاب سییخت و س ی ین را بییه دور گلییوی
خویش ااساو نمیکرد .تروتسکی چ ین مینویسد:
"اتحاد شوروی دقیقا به خیاطر قییر بیودنش مابیور بیه تحمیل
ط یییاب سیییخت سییی ین بوروکراسیییی بیییه دور گلیییوی خیییویش
31
است".
انترناسیونالیستها اتال کیردهانید پیشیروی انقیالب اکتبیر بع یواو
بخشی از انقالب جهانی مستل پییروزی انقیالب نلمیاو بیود ،زیراکیه
 30انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 70
 31انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 221
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ماریییت انقییالب سوسیالیسییتی مکمونیسییتی جهییانی اسییت .گسییترش و
وابست ی انقالب اکتبیر بیه پییروز انقیالب نلمیاو نیه بخیاطر میی او کیم
رشد نیرورای مولده روسیه سا  ،1917بلکه بخاطر ماریت جهیانی
انقییالب کمونیسییتی بییود .مارکسیسییتها معتقیید رسییت د سییرمایهداری یییک
نظا جهانی است و در تصیر انحطیاط سیرمایهداری روابیط کیاالئی
بیییه دور ا تیییاده تیییرین نقیییاط ایییین کیییرۀ خیییاکی نفیییو پییییدا کیییرده اسیییت.
مارکسیسیتها مارییت انقیالب کمونیسیتی خیود را نیه از م اسیبام وییژه
ییییییک کشیییییور بخصیییییو بلکیییییه از وضیییییعیت و شیییییرایط جهیییییانی
سرمایهداری ،از رشد نیرورای مولیده در سیطح جهیانی نتیایه گییری
میک د.
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تروتسکی و جانشین گرایی
در اوایل قرو بیستم ابهاماتی در دروو سوسییا دمکراسیی ،در
رابطه با قدرم گیری ا ب طبقه کارگر به جای طبقه کیارگر وجیود
داشت کیه ریشیه نو در نو مقطی بیه پارلمانتاریسیم برمییگشیت .اتیی
ایییین ابهامیییام تیییا یرام خیییود را در قیییدرم گییییری طبقیییه کیییارگر و
گرایشام رادیکا سوسییا دمکراسیی کیه از موضی پرولتیری د یا
میکردند و میخواست د پرولتارییا از طرییق انقیالب اجتمیاتی قیدرم
سیاسییی را کسییب ک یید ،گ اشییته بییود .بییدنبا پیییروزی انقییالب اکتبییر
قدرتهای امپریالیستی از طریق ارتش سیفید بیرای خفیه کیردو انقیالب
اکتبربییه نو املییه کردنیید ،در ک ییار نو ییروکش کییردو مییو انقییالب
جهانی موجب شد از قدرم ارگانهای پرولتری مشورارای کیارگری
بشدم کاسته شود .کمونیستهای چپ و دی یر م تقیدین امییدوار بودنید،
این مستله موقتی بوده و بعید از پاییاو ج یگ داخلیی مایددا شیورارای
کارگری ارگانهای قدرم پرولتری اایا خوار د شد.
اگییر چییه اکاییر رربییراو بلشییویکها در مییورد «جانشییین گرایییی»
ابهییا داشییت د امییا متاسییفانه تروتسییکی مواض ی درسییت خییود در سییا
 1905و  1917مب ی بر ای که شورارای کیارگری ارگانهیای قیدرم
پرولتری رست د را ررا کرد و ایدۀ دیکتیاتوری ا بیی را بیه جیای نو
مطرح کرد .تروتسکی چ ین مینویسد:
"مییا باررییا مییتهم شییده ایییم کییه دیکتییاتوری ا بییی را جییای ین
دیکتاتوری شورارا کرده ایم .با این وجیود میتیواو بیا انصیات
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کامل گفت که دیکتیاتوری شیورارا ت هیا بیه وسییلۀ دیکتیاتوری
ا ب امکاو پ یر است .ا ب بیه یمین روشی ی دییدگاه نظیری
و سازماندری قدرتم د انقالبی خود این امکاو را یرارم نورده
کیییه شیییورارا از پارلماوریییای بیییی شیییکل کیییارگراو بیییه ابییی ار
برتری کارگراو بد شوند .در این «جانشیی ی» قیدرم ای ب
با قدرم طبقۀ کارگر ریچ چی تصاد ی نیسیت و در واقعییت،
ریچ جانشی ی وجود نیدارد .کمونیسیترا بییان ر م یا ب ییادین
طبق یۀ کییارگر رسییت د .کییامال طبیعییی اسییت کییه در دورهای کییه
تاریا این تالیق را با رمه وسعت ننهیا در دسیتور روز قیرار
میدرد ،کمونیست را بیه نمای یدگاو شی اخته شیده طبقیه کیارگر
به ت واو یک کل تبدیل شدهاند".

32

دیکتییاتوری ا بییی مییورد نظییر تروتسییکی رس ی ها اصییله بییا
تبیین او از شورارا بع واو اب ار و ارگاو قیدرم پرولتیری کیه او در
سییالهای  1905و  1917مطییرح کییرده بییود دارد ،تروتسییکی مطییرح
کییرده بییود شییورارا چی ی ی راتییر از اشییکا پارلمانتاریسییتی رسییت د.
تتوری دیکتیاتوری ا بیی ،بیشیتر از ای کیه ییک تتیوری بیرای اقتیدار
نیییروی کییار باشیید ،امتیییازی ناخودنگییاه بییه پارلمانتاریسییم بییوریوازی
بییوده اسییت .در ای اییا شییورارا بییه نییاز تییرین شییکل پارلمانتاریسییم بییه
زائده دیکتاتوری ا بی سقوط کرده بودند .تروتسکی خواریاو اقیوق
ویژه تاریخی برای ا ب طبقه کارگر بود تا دیکتاتوری خود را ولیو
 32تروریسم و کمونیسم – تروتسکی ،ترجمه از متن ان لیسی ملی ک زیر
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch07.htm
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نییاق دمکییـراسی کـارگییـری بییـاشد ،اتمیـا ک یـد .تـروتسییـکی چ ییین
مینویسد:
"گویی ا ب اق ندارد دیکتیاتوری خیود را بیر کرسیی نشیاند
ولییو ننکییه دیکتییاتوری موقتییا بییا االتهییای گیی رای دمکراسییی
کارگری تصاد یابد".

33

ایق و اقیوق مفیاریمی بیوریوایی رسیت د و تروتسیکی کیه خیود
زمیانی در برابییر اییق و اقیوق بییر دمکراسییی کیارگری و بییر قییدرم
پرولتییری تاکییید میییکییرد ،اییاال خییود در مقابییل نو ایسییتاده بییود .چ ییین
ن رشییی بییود کییه باتییش شیید تییا تروتسییکی نقییش عییالی در سییرکوب
گرایشییام پرولتییری و م تقیید ایفییا ک یید کییه در بخییش رییای بعییدی مییورد
بررسی قرار خوار د گر ت.

 33کتاب پیامبر مسلح – صفحه 544
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تروتسکی و انحطاط سرمایهداری
سیییرمایهداری قیییط ییییک شیییکل خیییا تیییاریخی بیییرای تولیییید
اجتمیاتی اسییت .قبییل از سییرمایهداری ،اشیکا دی ییری از شیییوه رییای
تولیدی با سطوح مختلفی از رشد نیروریای تولییدی وجیود داشیته انید.
مبییدا اییین پروسییه بییه زمییانی بییر میییگییردد کییه بشییر در اجبییار زنییدگی
طبیعی خیود بیرای زنیده مانیدو تیالش دارد نیروریای تولییدی خیود را
دائمییا رشیید و توسییعه دریید .ریییچ نظییا اجتمییاتی در دوراو شییکو ائی
خود از ریم پاشییده نمییشیود ،م یر ای کیه در درواو زوا و انحطیاط
جای خود را به نظا اجتماتی تالیتیری میی سیپارد .ایین مسیتله نیی
در میییورد نظیییا سیییرمایهداری صیییادق اسیییت .تیییـاریا شییییـوۀ تیییـولید
سرمایهداری را می تواو به دو دوره تقسیم کرد.
دوره او زمانی است که بوریوازی نقش انقالبیی ایفیا مییکیرد
و م اسبام تولیدی امکاو رشد نیروریای تولییدی را یرارم میی نورد.
دورۀ دو زمییانی اسییت کییه سییرمایهداری وارد دوراو انحطییاط خییود
شده است ،این مراله امپریالیسم تصر گ دییدگی سیرمایهداری اسیت.
در دوراو امپریالیسییییم طبقییییه بییییوریوا یییییک طبقییییه ضیییید انقالبییییی و
ارتایییاتی اسیییت و از ایییین رو روابیییط سیییرمایهداری میییانعی در راه
پیشر ت نیرورای تولیدی ایااد میک د.
مشخصه اصلی سیرمایهداری می حط یع یی دوراو امپریالیسیتی،
سیکل م چرخۀ بحراو ،ج گ و بازسازی اسیت .ج یگ جهیانی او
بیان ر نو بود که سرمایهداری وارد تصر انحطاط خود شده اسیت و
بییه نخییرین راه اییل خییود بییرای بحرانیی کییه درگیییرش بییود ،بییه ج ییگ
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جهانی متوسل شید .در تصیر انحطیاط سیرمایهداری ،روابیط تولییدی
سرمایهداری غل و زنایری بر دست و پای رشد و توسیعه نیروریای
تولیدی است .ت ها در ایین مقطی اسیت کیه شیرایط میادی بیرای وقیو
یییک انقییالب اجتمییاتی در تصییر ک ییونی " انقییالب کمونیسییتی" مهیییا
میشود.
نکته اائ ارمیت این است که انحطاط تاریخی سرمایهداری نه
به مفهیو پاییاو رشید نییروی تولییدی ،بلکیه بیدین مع یا اسیت کیه رشید
نیرورییای تولیییدی در تصییر انحطییاط سییرمایهداری بسیییار مخییربتییر
اناییا میییگیییرد .تصییر انحطییاط سییرمایهداری بییه مع ییای توقییف رشیید
نیرورای تولیدی نیست ،زیرا که سرمایهداری بیدوو انباشیت قیادر بیه
تملکرد خود نمیباشد.
انکشیییات دییییر ر یییا سیییرمایهداری در روسییییه در مقایسیییه بیییا
بریتانیا ،نلماو ،رل د و...باتیش شید پرولتارییای روسییه ایین شیانم را
نداشییته باشیید تییا بییرای اصییالاام ،اقییوق پارلمییانی و اتحادیییهریییای
کییارگری مبییارزه ک یید و از خطییرام مخییرب اصییالح طلبییی تاربییه
بدسیییت نورد .از سیییوی دی یییر پرولتارییییای روسییییه بسییییار مبیییارز،
متمرک و جواو بود و با برنمد مو انقالب جهیانی در صیف او نو
قییرار گر ییت .اییین مسییتله باتییش گردییید تییا بلشییویکها نتوان یید بییه اییین
است باط برس د کیه بیا ورود سیرمایهداری بیه تصیر انحطیاط خیود در
ج گ جهانی او  ،تصر تاکتیک رای اصالح طلبی برای رمیشیه بیه
پایاو رسیده است.
بحییش و جیید رییایی کییه پییم از سییا  1920در انترناسیییونا
کمونیسیییتی شیییکل گر یییت ،ناشیییی از ایییین مسیییتله بیییود کیییه بلشیییویکها
مل ومام شرایط جدید را بطور کامل در نکرده بودند .اگر انقیالب
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جهیانی پیییروز مییشیید ،بلشییویکها مییتوانسییت د بییراین بسیتر بییر نکییام
ضیعف خیود غلبییه ک ید .بلشویسییم زمیانی بسییوی سوسییا دمکراسییی
شرو بیه دگردیسیی کیرد کیه انقیالب جهیانی در ایا یروکش بیود و
پرولتاریای روسیه به شکل لج ک یده ای در سی ر روسییه در انی وا
قرار گر ته بودند .ریر چقیدر میو انقیالب جهیانی پیم میینشسیت بیه
رماو اندازه اشیتبارام و ت اقضیام بلشیویکها بیشیتر مییشید کیه نقطیه
او نو پیروزی ضد انقالب بیا تی ضید مارکسیسیتی «سوسیالیسیم در
یک کشور» بود که بیان ر مرت انترناسیونا کمونیستی نی بود.
تروتسکی بع واو یکیی از رربیراو بلشیویکها نیه ت هیا ایین ابهیا
بلشویکها که تصر تاکتیک رای اصالح طلبی برای رمیشه بیه پاییاو
رسیده است را داشت بلکیه در مسیائلی ابهامیام او بیشیتر از دی یراو
بود .تروتسکی قادر به در تغییرام سرمایهداری نشید و بیه تبی نو
نتوانست در درستی از انحطاط سرمایهداری داشته باشد.
تروتسکی نتوانست دریابد که شیکل سیازماو ییابی طبقیه کیارگر
را نه طبقه کارگر بلکه رشد و تکامل سرمایهداری تعیین میک ید .در
تصر رونق و توسعه سرمایهداری اتحادیهرای کیارگری مدرسیه ای
بودنییید بیییرای مبیییارزه و مبیییارزه مدرسیییه ا ی بیییود بیییرای کمونیسیییم،
اصالاام رصتی برای دستیابی طبقه کارگر به بهبود نسبی شیرایط
زنـییییـدگی در جـامعییییـه سییییرمایهداری بییییـود .جییییـامعه سییییرمایهداری
مییییتوانسیییت از طرییییق مبیییارزام روزمیییره ،انسیییانی تیییر بشیییود .بیییا
شکلگیری ج گ جهانی او که بیان ر ورود سرمایهداری به تصیر
انحطییاط خییود بییود،م ار بییه ادغییا اتحادیییهرییای کییارگری در دولییت
سییرمایه شیید .بسیییج کییارگراو توسییط اتحادیییهرییای کییارگری بییه ج ییگ
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امپریالیسیییتی ،ج یییگ جهیییانی او بییییان ر نو بیییود کیییه اتحادییییهریییای
کارگری در دولت سرمایه ادغا شده بودند و دی رای که اتحادیهرا نه
تشکلرای کارگری بلکه نهاد سرمایه در محل کار بودند .ایا ببی ییم
تروتسکی این مستله را چ ونه بررسی میک د:
"اولین شعار این مبیارزه تبیارم اسیت از« :اسیتقال کامیل و
بی قید و شیرط سی دیکارا از دولیت سیرمایه داری» .و مع یای
این شعار چ ین است :مبارزه برای تبدیل سی دیکارا بیه ارگیاو
ریییای تیییوده ریییای اسیییتامار شیییده و نیییه ارگیییاو ریییای اشیییرا یت
کییییییارگری .شییییییعار دو اییییییین اسییییییت« :دموکراسییییییی دروو
س دیکا»".

34

اگیییر چیییه اسیییم مقالیییه تروتسیییکی سییی دیکارا در تصیییر زوا
امپریالیسیتی اسیت .امیا سییاررا تروتسیکی در ن یرش خیود رم ییاو
در تصر شکو ایی سرمایهداری در جا می زند و ر وز اتحادییهریا
و س ی دیکارا را ارگانهییای تییودهای طبقییه کییارگر توصیییف میییک یید.
تروتسییکی اسهییار میییدارد نییه ت هییا از ارمیییت عالیییت در سی دیکارا
کاسته نشده بلکیه اتیی ایین عالییت بیه نیوتی تبیدیل بیه ییک عالییت
انقالبی شده است و چ ین مینویسد:
"نه تنها از اهمیت فعالیت در حیطۀ سندیکاها کاسته نشدده و
هماننددد قبددل از ایددن اهمیددت برخددوردار اسددت بلکدده حتددی ایددن
 34س دیکارا در تصر زوا امپریالیستی  -تروتسکی
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فعالیددت بدده نددوعی تبدددیل بدده یددک فعالیددت انقالبددی شددده اسددت
هدف این فعالیت مانندد گذشدته اساسدا ب مبدارزه بدرای نفدوذ در
طبقۀ کارگر است".

35

تروتسدددکی شخصدددا نقدددش مهمدددی در شدددوراهای کدددارگری در
سالهای  1905و  1917داشته و بده تبدع آن تجربیدات گرانبهداری در
رابطه با شدوراهای کدارگری داشدته اسدت قدبال دیددیم کده تروتسدکی
دیکتاتوری حزبی را جایگزین دیکتاتوری پرولتاریا (دیکتداتوری از
طریددش شددوراهای کددارگری کددرد تروتسدددکی بددا رهددا کددردن ایدددد
دیکتدداتوری از طریددش شددوراهای کددارگری بدده ابهامددات فکددری خددود
ادامه میدهد تا وظیفه سرنگونی برای سرمایهداری توسط سندیکاها
قارل شود و آنها را ارگان هدای انقدالب کدارگری قلمدداد کندد و چندین
مینویسد:
"آیددا ایددن بددده ایددن معناسددت کددده در دوران امپریالیسددم وجدددود
سندیکاهای مستقل به طدور کلدی نداممکن اسدتح طدرل سد ال
به این شکل اما اساسدا ب اشدتباه اسدت آن چده نداممکن اسدت
وجود سندیکاهای رفرمیست مستقل یا نیمه مسدتقل اسدت امدا
وجددود سددندیکاهای انقالبددی مسددتقل کدده ندده تنهددا پشددتیبان پلددی
امپریالیسددتی نیسددتند بلکدده وظیفددۀ سددرنگونی نظددام سددرمایه
داری را در مقابل خود می گذارند کامالب امکدان پدذیر اسدت
در دوران گندیدگی و زوال امپریالیسم سندیکاها تنها زمدانی
 35س دیکارا در تصر زوا امپریالیستی  -تروتسکی
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مددیتواننددد مسددتقل باشددند کدده آگاهاندده و در عمددل ارگددان هددای
36
انقالب کارگری باشند "
متاسییفانه ابهامییام واغتشاشییام کییری تروتسییکی در رابطییه بییا
اتحادییییهریییای کیییارگری باتیییش گردیییید تیییا وار یییاو او بیییه عالییییت در
اتحادیهرای ضد کارگری البته با موضی انتقیادی مشیغو شیوند و در
خییدمت اتحادیییهرییای ضیید کییارگری قییرار ب یرنیید .در نهایییت تملکییرد
تروتسکیستها خود ننهیا را در دولیت سیرمایه ادغیا کیرد .البتیه ادغیا
شیییدو تروتسکیسیییتریییا در ج یییاح چیییپ سیییرمایه و خیییا پاشییییدو در
چشماو طبقه کارگر عالیت کارگری و پرولتری نی قلمداد مییشیود.
تروتسییکی مواض ی کمونیسییتهای چییپ را در رابطییه بییا اتحادیییهرییای
کیییارگری کیییه در تصیییر انحطیییاط سیییرمایهداری مب یییی بیییر ای کیییه -
اتحادیییهرییای کـارگییـری در دولییت سرمیییـایه ادغییا شییدهانیید و دی یییر
نمییتوان یید بییرای طبقییه کییارگر مفیید باشی د و ابی اری در دسییت دولییت
رست د را " -موتظهرای چیپ گراییاو تیالم نمیای ا راطیی" توصییف
میکرد و چ ین نوشت:
"اک یوو کیارگراو در مبیارزه در راه درخواسیتهای ج ئیی و
انتقالی بیش از رر موق دی ر ااتیا به سازمانهای تودهای،
بیویژه ،اتحادییه ریای کیارگری دارنید .رشید نیروم ید اتحادییه
گرائی در رانسه و ایاالم متحده نمریکیا ،موتظیهریای چیپ

 36س دیکارا در تصر زوا امپریالیستی  -تروتسکی
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گرایاو تالم نمای ا راطی را که می وی د «دوراو مفیید بیودو
37
اتحادیه رای کارگری سرنمده است» ،نقش بر نب میک د".
تروتسکی پا را راتر میی گی ارد و در برنامیه انتقیالی کیه قیرار
بییود برنامییه انقییالب جهییانی باشیید اتییال میییک یید جییدا کییردو خییود از
اتحادیهرای کارگری در اکیم خیانیت بیه انقیالب اسیت و کسیانی و ییا
گرایشاتی که چ ین کاری ک د نمیتوان د به تضویت بینالملل چهیار
در نی د« .اصلی» که تروتسیکی بیه نو تاکیید مییک ید بییان ر اغتشیاش
کییری تروتسییکی و دوری تروتسییکی از مارکسیسییم اسییت و انقییالب
میییورد نظیییر او کیییوچکترین سییی خیتی بیییا انقیییالب کمونیسیییتی نیییدارد.
تروتسکی چ ین ادتا میک د:
"الز اسیت کیـه اصیل زییـر بیا قیـدرم تمیا مراتیام شیـود:
جدا کردو خویش از اتحادیه رای تودرای کارگری بصورتی
تسیلیم گرایانیه ،کیه در اکیم خیانیت بیه انقیالب اسیت ،بیا
38
تضویت در بین الملل چهار یکسره مغایرم دارد".
تروتسییکی قییادر بییه در اییین مسییتله نبییود کییه ت هییا در جامعییه
سوسیالیستی ،در یک جامعۀ بدوو طبقیه اسیت کیه اسیتامار انسیاو از
انساو م سیوخ مییشیود و بیه تبی نو سلیم و سیتم بیر گرورهیای قیومی
کوچکتر مفهو خود را از دست خوارد داد و رشید نزادانیۀ ریر گیروه
 37تروتسکی – برنامه انتقالی – صفحام 17 - 16
 38تروتسکی  -برنامه انتقالی – صفحۀ 18
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مردمی شرط رشد رمۀ گرورهای مردمی خوارد بود .د ا از ج یبش
رییای نزادیییبخش ملییی در واق ی د ییا از یییک قییدرم امپریالیسییتی در
مقابیییل قیییدرم امپریالیسیییتی دی یییر بیییا اسیییتفاده از تبیییارم ملیییی ییییا
«سوسیالیسییییتی» اسییییت .چییییرا کییییه در تصییییر امپریالیسییییم «ج ییییگ
نزادیبخش ملی» بع واو بخشی از سیاسیت امپریالیسیتی گان سیتررای
بیی رت و کوچییک دراختال اتشییاو بییارم اسییت .تروتسکیسییترییا اییین
تفاومرا م ب رت و کوچک بیودو امپریالیسیم ،ضیعیف و قیوی بیودو
امپیییـریالیسم و  ..را تفیییاوم بییییـن بیییـد و بـدتیییـر قلمیییداد کیییـرده و از
کـارگـراو میخوار د که از بوریوازی مترقی در برابیر بیوریوازی
ارتااتی ،پشیتیبانی ک ید .تروتسیکی ابهامیام خیود را چ یین توضییح
میدرد:
"سیاست بلشویسم در قبا مستله ملیی ،ضیمن نو کیه پییروزی
انقییالب اکتبییر را تضییمین نمییود ،سییبب شیید کییه بعیید رییا اتحییاد
شوروی بتوانید ،بیه رغیم نیروریای گریی از مرکی درونیی و
39
محیط متخاصم بیرونی ،دوا بیاورد".
اییین نظییر تروتسییکی کییه سیاسییت بلشویسییم در قبییا مسییتله ملییی
پیییروزی انقییالب اکتبییر را تضییمین نمییود ،ماریییت پرولتییری انقییالب
اکتبر را زیر سوا میبرد .در مبارزه ملی بخاطر ماریت ملی خیود،
را طبقاتی است و اتی بوریوازی ملیی در نو شیرکت دارد .انقیالب
اکتبر پیروز شد چوو پرولتاریای روسیه بسیار مبارز و متمرک بیود
 39انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 172
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و کمونیستهای روسیه به موق از سوسییا دمکراسیی گسسیت کردنید
و در بهتری از سازماو انقالبی و ا ب طبقه کارگر ارائه دادند.
سوای از بعد نظری ابهامام ،این اسهار نظر تروتسکی ایاوی
اشتبارام تی ی نی رسیت .سیاسیت غلیط بلشیویم در قبیا مسیتله ملیی
م ار به جدایی الند و اکرائین شد که رر دو بعدا از س ررای مهم
ارتش سفید تلیه قدرم پرولتری شدند.
ابهامام تروتسکی ادامه مییابد و از تامین خواستهای رر یی
ملتهییا سییخن میییگوییید .تروتسییکی رامییوش میییک یید کییه ملییت سییازی
محصو سرمایهداری است .کمونیسیتها زمیانی کیه بیوریوازی نقیش
مترقی در جامعه ایفا میکرد از خودمختاری یع ی تشکیل دولت ملی
د ا میکردند .اما زمانیکه بوریوازی به یک طبقه ارتایاتی تبیدیل
شیید ،نییه د ییا از تشییکیل دولییت ملییی بلکییه تییالش در راسییتای انقییالب
جهییانی وسیفییه کمونیسییتها اسییت .نکتییه اییائ ارمیییت اییین اسییت کییه
خواسیییت رر یییی گرورهیییای مردمیییی معیییاد و برابیییر بیییا خواسیییت
رر ی ملتها نیست .این اشتبارام و ابهامیام تروتسیکی باتیش شیده
است تا وار او او متروتسکیسیتها کیارگراو را تحیت ت یواو «ج یگ
نزادییییبخش ملیییی» ییییا «ج یییبش ملیییی» گوشیییت د تیییو در اختال یییام
امپریالیستی گان ستررای ب رت و کوچک ک د و دستانشاو به خیوو
طبقه کارگر نغشته شود .تروتسکی مینویسد:
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"تامین خواست رای رر ی ملت را که توسیط انقیالب بییدار
شدهانید مسیتل خودمختیاری در مقیاسیی اتیی االمکیاو وسیی
40
است".

 40انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 172
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مبارزه لنین علیه بوروکراسی
ل ییین بییا وجییود بیمییاری کییه در اواخییر تمییر دام یییرش بییود و
متاسفانه به زندگی او خاتمیه داد ،متوجیه گردیید کیه رشید بورکراسیی
چه تواقب خطیری برای قدرم شیورایی در پیی خوارید داشیت .ل یین
زنگ خطر را در مورد روند کلی انقیالب بیه صیدا درنورد و بیه تبی
نو مبیییارزه تلییییه بوروکراسیییی را شیییرو کیییرد .او ررگییی از ک یییار
گ اشتن انترناسیونالیسم که پم از مرگش توسط ضد انقیالب و بسییار
شتاباو نی اناا گر ت پشتیبانی نکیرد .نکتیه ایائ ارمییت ایین اسیت
که تروتسکی در جریاو مبارزه ل ین تلیه خطرام انقالب نه ت هیا در
ک ار ل ین نایستاد بلکیه سیاکت مانیده و تمیال بیا قیدرم مماشیام کیرد.
ل ییین در جریییاو یییازدرمین ك ییره ا ی ب کمونیسییت روسیییه در سییا
 1922نشییکارا اتییال کییرد کییه ماشییین دولتییی ننطییوری کییه بلشییویکها
میخواسیت د ،ارکیت نکیرده بلکیه در راسیتای سیرمایه جهیانی یع یی
درجهت تکم نن ه بلشیویکریا خواسیتار نو بودنید ارکیت مییکیرد.
ل ین در سخ رانی خود چ ین گفت:
"میییا نمیییی خیییواریم قبیییو ک ییییم کیییه ایییین [دولیییت] ننطیییور کیییه
میخواستیم تمل نکرده است .چ ونه کار میکرد؟ ماشیین از
اطاتت از دستی که نو را ردایت میکرد خودداری کرد .ایین
مان د اتومبیلی بود که نه در جهتی که ران ده میخواسیت بلکیه
در جهتییی کییه شییخص دی ییری میییخواسییت ،ارکییت میییکییرد.
ان ار که توسط دست مرموز و بی قانونی رانده میشود ،خدا
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میداند چه کسی ،چه بسا یک رد سودجو ،یا یک سرمایهدار
خصوصی یا رر دو .به رر اا  ،ماشیین کیامال در جهتیی کیه
انساو پشیت رمیاو تصیور مییک ید پییش نمیی رود و غالبیا در
41
جهتی کامال متفاوتی پیش می رود".
اولین سوالی که مطرح میشود این اسیت ،تروتسیکی مبیارزام
این مقط ل ین را چ ونه توصیف میک د؟ دومین سوا این اسیت کیه
در نو مقطییی کیییه ل یییین مبیییارزه تلییییه قیییدرم گییییری ضییید انقیییالب را
شییـرو کییـرده بییـود ،تییـروتسکی مشییغو چییه کییاری بییود و چییه کییار
میکرد و چرا با ل ین رمراری نکرد؟ تروتسکی نه در نو زماو بلکیه
ادودا بعد از  10سا مبارزام ل ین را چ ین توضیح میدرد:
"بدوو اغراق می تواو گفت که نییم سیا نخیر زنیدگی سیاسیی
ل ین ،بین دوراو نقاریت و بیمیاری دو  ،بیا ییک مبیارزه شیدید
تلیه اسیتالین اشیغا شیده بیود .ب اریید ییک بیار دی یر تیاریا
رای اصلی را بیاد بییاوریم .در سیپتامبر  ،1922ل یین برتلییه
سیاست ملی استالین نتیش گشیود .در نیمیه او دسیامبر ،او در
مورد مستله انحصار تایارم خیارجی بیه اسیتالین املیه کیرد.
در تییاریا  25دسییامبر ،او قسییمت او وصیییت نامییه خییود را
نوشت .در  30دسامبر ،او نامه خود را در میورد مسیتله ملیی
 41سخ رانی ل ین در یازدرمین ك ره ا ب کمونیست روسیه ،ترجمه از متن
ان لیسی از لی ک زیر:
http://marx2mao.com/Lenin/EC22.html

83

نوشییییییت .در  4یانویییییییه  ،1923وی در مییییییورد ضییییییرورم
برک اری استالین از سمت خود به ت واو دبیرکل ،پانوشته ای
بییه وصیییت نامییه خییود اضییا ه کییرد .در  23یانویییه ،در برابییر
استالین یک نتشبار س ین قرار داد ،کمیسیوو پیرویه ک تیر .
وی در مقالییه ای بییه تییاریا  2مییارو ،ضییربه مضییاتف را بییه
اسییتالین وارد کییرد ،رییم بییه ت ییواو سییازماو بازرسییی و رییم بییه
ت واو دبیر کل .در  5مارو ،او در مورد موضیو یادداشیت
خیییود در میییورد مسیییتله ملیییی ،بیییرای مییین نوشیییت« :اگیییر شیییما
موا قییت مییی ک ییید کییه از اییین یاداشییترییا د ییا ک ییید ،میین مییی
تییوانم در نرامییش باشییم» .در رمییاو روز او بییرای اولییین بییار
نشکارا به دشیم او نشیتی ناپی یر گرجیی اسیتالین پیوسیت و در
یادداشییتی ویییژه بییه ننهییا اطییال داد کییه «بییا تمییا وجییود» از
اردات ننها امایت میک د و بیرای ننهیا اسی ادی تلییه اسیتالین،
اردیونیکی ه ودریی سکی نماده میک د".
42

رمانطور که در بیاال اشیاره گردیید تروتسیکی رئیوو برخیی از
اوادی را بر میی شیمارد در ایالی کیه ل یین بیه سیوی اپوزیسییوو در
اییا ارکییت بییود .در سییا  1926کروپسییکایا 43رمسییر ل ییین اسهییار
 42در بارۀ وصیت امه سرکوب شده ل ین – تروتسکی مترجمه از لی ک زیر
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/12/lenin.htm
 43کروپسکایا پم از مرت ل ین ابتدا م تقد شکل گیری ضید انقیالب بیود و مقطی
کوتاری در سا  1926در صف اپوزیسیوو قرار گر ت ،امیا بعیدا بیه استالی یسیم
«تمکین» کرد .این تمکین ت ها با در پروسه «تواب سازی» ضد انقیالب ،بهتیر
قابل در است.
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داشته بود که اگر ل ین االو زنده بود ،ااتماال اک وو در زنداو به سیر
میبییرد .اگییر چییه رمییه تالئییم بیییان ر نو اسییت ل ییین مبییارزه تلیییه ضیید
انقیییالب را شیییرو کیییرده بیییود امیییا او بیییه ت هیییایی نمییییتوانسیییت میییان
پیروزی ضد انقالب باشد .بیالو نشریه کمونیست چپ ایتالییا در دریه
 1930با توجه به محدودیتهای تی ی که انقالب روسیه بیا نو روبیرو
بییود ،سرنوشییت ل ییین را بییه ت ییواو یکییی از رربییراو انقییالب اکتبییر
رمان د دی ر مخالفاو ارزیابی میکرد و چ ین نوشت:
"اگییر ل ییین زنییده مانییده بییود سانترالیسییترییا رمییاو ن رشییی را
نسبت به ل ین میگر ت د که نسبت بیه بلشیویکریایی بیشیماری
گر ت ییید کیییه ییییاداری خیییود را بییییه برنامیییه انترناسیونالیسییییتی
اکتبیییر1917بیییا زنیییداو ،تبعیییید و اخیییرا از وطییین پرداخیییت
کردند".

44

دو واقعیه مهیم ،پیشیروی استالی یسیتها را تسیهیل کیرد و ننهیا را
قادر سیاخت تیا بیه اریدات خیود راایت تیر دسیت یاب ید :یکیی شکسیت
انقیییالب نلمیییاو در اکتبیییر  1923و دی یییری میییرت ل یییین در یانوییییه
 .1924شکست انقالب نلماو در سا  1923بیان ر نو بود کیه میو
انقیالب جهییانی بییه شکسییت اناامیییده و بایید بییر سییر شییرو یییک دوره
سیییاه ضیید انقییالب و نییه یییک تقییب نشییی ی مییوقتی بحییش کییرد .ل ییین تییا
ادی متوجه خطری که انقالب اکتبر را تهدید میکرد شده بود و اگیر
تمر طیوالنی تیری داشیت ،قطعیا شیانم نو را پییدا مییکیرد تیا نتیایه
 44نشریه بیالو شماره  18منوریل – مه 1935
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گیییری رییای الز را اناییا دریید .امییا مماشییام تروتسییکی بییا قییدرم و
سیییاکت مانیییدو او در سیییالهای اسیییاو ا یییرام زییییاو بیییاری بیییر جیییای
گ اشت که موضو بخش بعدی است.
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تروتسکی و مماشات با قدرت
اگییر چییه استالی یسییم گییورکن انقییالب پرولتییری اکتبییر بییوده اسییت امییا
تروتسکی تا زمانیکه بع واو اپوزیسیوو در سا  1923سارر گردید نقیش
مهمی در اتما سیاست رای ضد کارگری ایفیا مییکیرد .شیاید بتیواو گفیت
که تروتسکی نقشی دوگانه در انقیالب اکتبیر و ایوادی بعیدی نو ایفیا کیرده
است .از ییک سیو نقیش مهمیی در شیورارای کیارگری ،در جرییاو انقیالب
اکتبر و ج گ داخلی ایفا کرده و از سوی دی یر نقیش مهمیی در اتمیا بیی
رامانییهتییرین سیاسییت رییای ضیید کییارگری چییوو نظییامیکییردو کییار ،دررییم
شکستن ج بش اتتصابی پتروگراد ،قیا کرونشتام و...ایفا کرده است.
تروتسکی در مقابیل تیرو ضید انقیالب میدتها سیاکت بیود .او اتیی
وارد یک اتحاد ضم ی با استالین شد ،زیرا تروتسیکی دشیمن اصیلی را نیه
استالین بلکه زی ویف ارزیابی میکرد .زمانی رم که اختال یام او بیا دی یر
ج ییاح رییای بوروکراسییی شییدم یا ییت ،اییین اختال ییام بیشییتر در رابطییه بییا
چ ون ی بهترین استفاده از طبقه کارگر برای ساختن سیرمایهداری دولتیی
و گسترش این ال و به سایر نقاط جهاو بود ،تا د ا مارکسیسیتی کیردو از
دستاوردرای انقالب اکتبر و ارائه دادو یک راه ال مارکسیستی.
در سا  1921و در جریاو ک ره درم ا ب بلشویک ل ین پیشی هاد
قطع امه م راکسیوو را ارائه داد و قطع امیه بیا توجیه بیه شیرایط خیا
روسیییه بییه تصییویب رسییید .وجییود نزادی تفکییر ،وجییود گییرایش بییر سییر
موضوتام روز و ییا مسیائل اسیتراتژیک بییان ر دمکراسیی دروو ا بیی
اسییت .رشیید طبقییه کییارگر خطییی نیسییت لی ا طبقییه کییارگر گرایشییام سیاسییی
متفاوتی را از خود ارائه خوارد داد و این مسیتله تیا محیو طبقیام اجتمیاتی
کامال طبیعی اسیت .سیرکوب ایق گیرایش و ییا اتیی ایق راکسییوو تحیت
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ت ییواو لیی و انضییباط ا بییی ،ایی ب را رزم ییده و متحیید نمیییک یید بلکییه
گرایشام و ج ااها را سرکوب میک د و ای ب را تبیدیل بیه رقیه مییک ید.
تروتسکی یکی از کسانی است که خیود بیه ایین قطع امیه رای مابیت داد بیه
تبارم بهتر نه ت ها به د ا از دمکراسی دروو ا بیی برنخاسیت بلکیه بیه
سرکوب دمکراسی دروو ا بی رای مابت داد.
پم از مرت ل ین که ماددا مبااش ااد درونیی ایو نزادی ج ااهیا
مایددا بییاال گر ییت .تروتسییکی ماییددا بیر م ی ج ااهییا در دروو ای ب ،بییه
سخن دی ر به سرکوب دمکراسی دروو ا بی تاکید کرد و در ایین رابطیه
چ ین گفت:
"من ری اه بیه نزادی گیروه ریا در دروو ای ب معتقید نبیوده ا و
اک ییوو نی ی بییه نو معتقیید نیسییتم ،چییوو در شییرایط تییاریخی ااضییر
گرورها صر ا نا دی ری برای ج اح را میی باشی د ...مین ری یاه
به این امر که تشکیل گروه را نزاد اما تشکیل ج ااها غیر ماازنید
اتتقاد نداشته و ریچ کاا چ ین چی ی ن فته ا  .بر تکیم ،ریر گیاه
رصت بحش برایم پیش نمد کرارا گفته ا که قائل شدو وجه تمیای
45
بین گروه را و ج اح را مااز نیست".

سالها بعد می بی یم ،زمانی کیه خیود تروتسیکی تیالوه بیر ای کیه
به اپوزیسیوو پرتاب شد و نی تبعید گردید ،تواقب سیاسیتهای او کیه
تبارت یید از د ییا از م یی راکسیییوو و رای مابییت دادو بییه م یی نو
گریباو خودش را رم میگیرد .تروتسکی اتترات کرد کیه مم وتییت
ج ییاح رییا م اییر بییه اییین شیید کییه رییر گونییه تفکییری بییر خییالت اندیشییه
 45سخ رانی در سی درمین ک رۀ ا ب بتاریا  26مه 1924
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رربراو م گردد و مصونیت بوروکراتیک ساخته شیود .بیه تبیارم
بهتییر مییی تییواو گفییت تروتسییکی نقییش مهمییی در تکییوین مصییونیت
بوروکراتیک ایفا کرد .تروتسکی میگوید:
"مم وتیییت اایی اب مخییالف ،مم وتیییت ج ییاح رییا را بییدنبا
داشیت .و مم وتییت ج یاح ریا م ایر بیه ایین شید کیه ریر گونییه
تفکری بر خالت اندیشۀ رربراو م شود .یکتاپرستی ا بیی
کییه سییاخته و پرداختییۀ پلیییم بییود بییه مصییونیت بییوروکراتیکی
اناامییید کییه انییوا بییی ب یید و باررییا و مفاسیید از نو سییر چشییمه
46
گر ته است".
تروتسکی در تصویب م ج اح را نقش مهمیی ایفیا کیرد و ایین
قطع امه باتش گردید صدای بسیاری خفه و خاموش شود .تروتسیکی
ای ک دسترنج زامام خود را می چید .با ایین تفیاوم کیه خیود او ریم
مشمو تواقب قطع امه ای میشید کیه در تصیویب نو بیشیترین نقیش
را داشت.
ل ین از سا  1922خطر ترو ضید انقیالب را ااسیاو کیرده
و تمیییال بییییه سییییوی اپوزیسیییییوو در ارکیییت بییییود ،متاسییییفانه مییییرت
زودرواش رصییییتی بییییه او نییییداد .سییییوا اساسییییی اییییین اسییییت کییییه
تروتسییکی چییه نقشییی در اییین مقطی ایفییا کییرد؟ او در مقابییل تییرو و
قدرم گیری ضد انقالب ساکت بود یا بهتراسیت گفتیه شیود بیه قیدرم
تمکییین میییکییرد .بییه تبییارم بهتییر در جییدا ل ییین تلیییه ضیید انقییالب،
 46انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 109
89

تروتسکی ل ین را ت ها گ اشت ودر ک اراو نایستاد بلکه به مماشام بیا
ضد انقالب تن داد .تروتسکی خود ،مبیارزام ل یین تلییه تیرو ضید
انقالب را چ ین توصیف میک د:
"در رمییاو سییا  ،1922ل ییین کییه از خطییر بوروکراسییی بییه
رییراو ا تییاده بییود ،طییی یییک بهبییودی کوتییاه مییدم در وض ی
جسییمی اش ،خییود را بییرای مبییارزه تلیییه ج ییاح اسییتالین نمییاده
میکرد – ج اای که بیه ت یواو نخسیتین قید بیه سیوی تسیخیر
دست اه دولت خود را بد بیه محیور دسیت اه ا بیی کیرد بیود.
سکتۀ دو و سپم مرت ل یین میان از زور نزمیائی او بیا ایین
ارتاا درونی شد".

47

تروتسییکی بییا وجییود اصییرار ل ییین در نوشییته اش در رابطییه بییا
گرجستاو که در نو استالین و دریری سیکی میورد املیه قیرار گر تیه
بودند ،کوچکترین واک شی در جلسیام ا بیی انایا نیداد .رم یین او
به توصیه رای ل ین درجهت بازرسی کارگری و درقانی کیه از رشید
بروکراسییی در ا ی ب جلییوگیری مییینمییود ،تمییل نکییرد اتییی بییرای
ممانعت از چا وصیت امه ل ین با استالین تبانی و مماشام کرد.
زمانی رم که ایستمن «نامه ریای» ل یین و ییا «وصییت امه» ل یین
را م تشییر کییرد و مییدتی شیید ا ی ب ننهییا را مخفییی ن ییه داشییته اسییت،
تروتسکی ادتای ایستمن را اتها بیه کمیتیه مرکی ی دانسیت و اسهیار
کیییرد تمیییا داد و قیییالی کیییه ایسیییتمن دربیییاره «وصییییت امه» مخفیییی و
 47انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 101
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ساخت ی بیه راه انداختیه ،ا تراریائی خصیمانه رسیت د و ایسیتمن را بیه
تحریف کردو متهم کرد .تروتسکی چ ین مینویسد:
"ایسییتمن در اییین باصییطالح کتییاب خییود م یی گوییید کییه کمیتییه
مرک ی ییک سیری اسی اد خیلیی مهیم را ،اسی ادی کیه ل یین در
نخیرین لحظیه ریای اییام خییود نوشیته  -نامیه ریای او دربییاره
مسییایل مل یی و ...و یییا رمییاو «وصیییت امه» ل ییین را از ا ی ب
«مخفی» ن هداشته است .ولی این یک اتها به کمیته مرک ی
ایی ب ماسییت ...ب یی ریم از ای کییه تحریییف ک ییده مفیییروه،
اصال با موضو این نامه را نش ایی ندارد .ک یره  13ای ب
توجیه زییادی بییه ایین یییاد داشیتها کیرده و بییه ت اسیب اوضییا و
ااوا جیاری تصیمیماتی ریم دربیاره ننهیا اتخیا نمیود .پیم بیا
این تفاصیل تما داد و قالی که دربیاره «وصییت امه» مخفیی و
سییاخت ی بییراه ا تییاده ،ا ترارییائی خصییمانه رسییت د کییه نییه بییا
تمایالم واقعی والدیمیرایلیچ و نه با م یا ا بیی کیه او خیود
48
ننرا بوجود نورده قرابتی ندارند".
تروتسیکی زمانیکیه در قیدرم و تضیو رربیری ای ب بیود ،نیه
ت هییا بییه قییدرم تمکییین کییرد بلکییه سییازش بییا قییدرم اییاکم را موتظییه
مینمود و رمانبرداری مطلق را توصیه میکرد .تروتسیکی بخیاطر

 48از نامه تروتسکی در رابطه با کتاب «ماکم ایستمن» نوشیته شیده در جیوالی
 1925و م تشر شده در سپتامبر 1925
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مصالح تالیه ای ب و در جرییاو او مبیارزام ،مصیالحه جیویی را
پیش گر ت و نه ت هیا بیه اسیتالین تمکیین کیرد بلکیه رر یگ تمکیین و
مماشام جویی را نی ترویج کیرد .او تیشیسیم ا بیی را تیرویج داد،
بطوریکه میگفت ا ب من است اتی اگر اشیتباه ب وییدن تروتسیکی
در جریاو مباااام دروو ا بی چ ین میگوید:
"ریچ کم نمیتواند در مقابل نقطه نظر ا ب صحیح ب وید.
قط این امکاو وجود دارد که به رمراه ای ب و از طرییق نو
در موض ی صییحیح قییرار داشییت ،زیییرا کییه تییاریا ،ریییچ راه
دی یییری را بیییرای تعییییین موضییی صیییحیح بوجیییود نییییاورده.
ان لیسی را مالی دارند ،کشور من چه درسیت و چیه غلیط .میا
رم با توجیه تاریخی به مراتب بیشتری می تیوانیم ب یوئیم کیه،
این ا ب من است خیواه در ارتبیاط بیا ریر مسیتله معیین و در
49
رر زماو مشخص درست ب وید خواه غلط".
تروتسییکی بییا موتظییهرییای خییود امکییاو اندیشیییدو مسییتقل را از
اتضییای ا ی ب و پرولتاریییا میییگر ییت وانقالبیییوو را تییا سییطح ا ییراد
پیییاده نظییا در پادگییاو ت ی میییداد .او روایییه اتتراضییی را از ننهییا
می ر ت ،پرولتاریا را به سیاری لشکر تبدیل میکرد و در ییک کیال
اتضای ا ب را تا سطح اتضای رقهرا ت می داد.
زمانیکییه ج ییبش اتتصییابی بییه خصییو در پتروگییراد بییه شییکل
خودجوش شکل گر ت و گرورهای کارگری بلشیویک م املیه گیروه
 49سخ رانی در سی درمین ک رۀ ا ب – مه 1924
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کارگراو ا ب کمونیست رر چ د نقشی بسییار ج ئیی داشیت د ،توسیط
«ت او» مییورد سییرکوب قییرار گر ت یید تروتسییکی در کاییای اییین
جدالهای طبقاتی ایستاده بود؟ تروتسکی بیه اقانییت مبیارزه کیارگراو
نگاه بود .او نه ت ها به سرکوب اتتراضیام کیارگری اتتیراه نکیرد
بلکیییه خیییود در صیییف سیییرکوب راو ایسیییتاده بیییود .زندگی امیییه نیییویم
تروتسکی این مستله را چ ین توصیف میک د:
"[تروتسیییکی] بیییه رییییچ روی درصییید نو نبیییود کیییه از گیییروه
کییارگری و گرورهییای ناراضییی وابسییته بییدانها د ییا ک یید .و
ر امی کیه طر یداراو ننیاو بیه زنیداو ا ک یده شیدند اتتیراه
نکییرد .بییا ننکییه تقیییده داشییت کییه بخییش ب رگییی از ناخرسی دی
نناو موجیه اسیت و بسییاری از انتقادریای ننیاو اسیاو درسیتی
دارد50".

ل ین خطر ترو ضد انقالب را ااساو کرده بیود و در پیی نو
بییود تییالش ک یید تییا تغییراتییی در رربییری بلشییویکها اناییا گییییرد .او
خواستار برک اری استالین از سیمت دبییر کلیی بیود .امیا تروتسیکی بیا
قدرم مماشام کرده و مخالف چ ین تغییراتی اتی برک یاری اسیتالین
از سمت دبیرکلی بیود .تملکیرد تروتسیکی در راسیتای قیدرم گییری
ضد انقالب بود و بطیور مشیمت ک دهای بیا قیدرم مماشیام و سیازش
مییییکیییرد بطوریکیییه ریییواداراو تروتسیییکی ننیییرا «سازشیییی گ دییییده»
توصیف کردند ،تروتسکی چ ین میگوید:
 50پیامبر بی سالح – صفحه 867
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"من مخالف برک اری استالین ،مخیالف اخیرا نردیونیکییدزه
و مخالف جاباا کردو دیریی سکی رستم ...امیا در اصیو بیا
51
ل ین موا قم".
در جریاو ک ره چهاردرم در دسامبر  1925زمانیکیه اسیتالین
بییه رمییراه بوخییارین مطییرح کردنیید کییه تحییت اقتصییاد نییپ و بییا وجییود
غرغییر درقانییاو ،روسیییه بییه سییوی سوسیالیسییم میییرود ،زی ویییف و
کییام ف بع ییواو مخالفییاو «سوسیالیسییم در یییک کشییور» سییارر شییدند.
تروتسییکی در اییین مقط ی اسییتالین را خطییر کمتییری ارزیییابی کییرده و
سییاکت مانیید و بییا او مماشییام کییرد .تروتسییکی در رابطییه بییا ت ی ضیید
مارکسیستی «سوسیالیسم در یک کشیور» مخالفیت نکیرد زییرا معتقید
بود که سوسیالیسم به ص عت پویا و بارنوری باال نیازم د است.

 51پیامبر بی سالح – صفحه 668
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تروتسکی و پالتفرم  46نفر
در سا  1923از یک سیو بخیاطر ا ی ایش قیمیت ریا در بخیش
صی عتی و رم مییاو کییارش قیمتهییا در بخییش کشییاورزی کییه م اییر بییه
بحرانی تحت ت واو «بحراو قی ی» در روسیه شد و از سیوی دی یر
بیماری و دوراو نقارت ل ین که م ار به ک ار کشیدو ل یین از صیح ه
سیاسی شید و بحیراو در دروو ای ب بلشیویک شیعله ور شید ،زمی یه
شکلگیری اپوزیسیوو به اصطالح «اپوزیسیوو چپ» را مهییا کیرد.
مخیییالفین ادتیییا مییییکردنییید رربیییری اییی ب کیییه در ایییین مقطییی شیییامل
اسییتالین ،بوخییارین ،زی ویییف و کییام ف میییشیید ،قییادر بییه اییل بحییراو
نیست د.
زمی ه شکل گیری«بحراو قی ی» را میتواو این چ ین توضیح
داد :برای مقابله با تیواره سیاسیت کمونیسیم ج یی ،سیاسیت نیوین
اقتصادی منپ اتحا گردید که م ار به بحراو  1921شد .بیدنبا نو
نزاد سازی اقتصیاد روسییه مشیکالم کالسییک اقتصیاد سیرمایهداری
را بیییه بیییار نورد و در نتیایییه دولیییت سیاسیییت ریاضیییت اقتصیییادی را
اتمییا کییرد کییه م اییر بییه اتتصییابام و اتتراضییام خودجییوش در
مراکیییی اصییییلی صیییی عتی در نگوسییییت – سییییپتامبر  1923شیییید .اییییین
اتتراضام و اتتصابام کارگری توسط دولت سرکوب شد.
تروتسیییکی بیییرای سیییرکوب اتتراضیییام کیییارگری بیییه رمیییاو
اسیییتدالالم بیییوریوایی متوسیییل شییید :اگیییر امکیییاو نو وجیییود داشیییت،
خواست کارگراو اجابت میشد .دراا ااضر که ایین امکیاو وجیود
ندارد ،کارگراو باید رم او داکاری ک د .سیوا اساسیی ایین اسیت،
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کیییییارگراو انقیییییالب کیییییرده بودنییییید تیییییا از شیییییرایط زنیییییدگی بهتیییییری
برخوردارشییده و اسییتامار نشییوند ،ییرق ااکمیییت ک ییونی بییا ااکمیییت
قبلی در چیسیت؟ اگیر قیرار اسیت شیرایط طبقیه کیارگر رمیاو شیرایط
قبلی باشد ،اگیر قیرار اسیت اتتیراه طبقیه کیارگر بیا سیرکوب پاسیا
ب یییرد ،چییـرا طبقییـه کـارگییـر انقییالب کییرده اسییت؟ چ ونییه تروتسییکی
میتوانسیت شیرایط اسیف ا و گرسی ی کیارگراو را تحمیل ک ید ،امیا
نمیییتوانسییت اتتصییاب کییارگراو در صیی عت را تحمییل نک ییدن زیییرا
تروتسیییکی رشییید صییی عت را بیییرای «تیییراکم ابتیییدایی سوسیالیسیییتی»
ضروری می دید.
"[تروتسکی] تاب تحمیل نیا نرامیهیای صی عتی را ریم نداشیت.
ر یییامی کیییه تولیییید صییی عتی ر یییوز ریییم نو قیییدر نیییاچی بیییود،
نمییییتوانسیییت ب ویییید کیییه دولیییت چ ونیییه مییییتوانییید خواسیییت
52
کارگراو را اجابت ک د".
در اکتبر 1923بیانیه مخالفاو که در رده اصیلی ای ب متشیکل
بودند تحت ت واو «پالتفر  46نفره» بیه د تیر سیاسیی ای ب ارسیا
شد .بیشتر این امضا ک دگاو از کمونیست ریای چیپ قیدیمی بیوده و
اییداقل  16نفییر از اییین امضییا ک ییدگاو مخییالف نظییرام تروتسییکی
بودنیید .اشییخا ن دیییک بییه تروتسییکی نی ی در بییین امضییا ک ییدگاو
زیاد بودند اما امضای تروتسکی در پای این س د وجود نداشیت .دلییل
نو بییه سییا  1921بییر میییگییردد کییه ج ییاح ب ییدی در ایی ب مم ییو
 52پیامبر بی سالح – صفحه 667
96

گردیده و تروتسکی خود در ایین امیر نقیش مهمیی ایفیا کیرده بیود ،لی ا
نمیتوانسیت امضیا خیود را زییر نو سی د ب ی ارد .اگیر چیه مشیخص
بود پالتفر  46نفیره از سیوی تروتسیکی سیازماندری نشیده اسیت ،بیا
این وجود به طور طبیعی تروتسیکی را در صیف مخالفیاو قیرار داد.
پالتفر  46نفره اگر چه در ابتدا واک شی به مشکالم اقتصیادی پییش
رو بود اما در کل بر دو مستله ایاتی ،تاکید داشت:
• برنامه ری ی اقتصادی
• دموکراسی دروو ا بی
رمییه امضییا ک ییدگاو در یکسییانی ازمفییاد پالتفییر نداشییت د.
برای برخی که او تروتسکی قرار داشت د ،برنامه ری ی اقتصیادی
دولت ،موضو و مستله اساسی بود و برای برخیی دمکراسیی دروو
ا بی از ارمیت بیشتری برخیوردار بیود .در بخیش ریایی از پالتفیر
چ ین میخوانیم:
"اتضیییای ا بیییی کیییه از ایییین ییییا نو تصیییمیم کمیتیییه مرکییی ی
ناراضییی رسییت د ،کسییانی کییه اییین و نو شییک را در ریین خییود
دارنیید ،کسییانی کییه بییه طییور خصوصییی بییه اییین یییا نو خطییا
بصورم مرتیب ییا نیام ظم اشیاره مییک ید ،در جلسیام ای ب
مییی ترسیی د در مییورد نو صییحبت ک یید و اتییی از گفت ییو در
مورد نو می ترسی د ...امیروزه ایین ای ب و تیوده ریای وسیی
نو نیسییت د کییه اتضییای کمیتییهرییای اسییتانی و کمیتییه مرکیی ی
ایی ب کمونیسییت روسیییه را ارتقییا داده و انتخییاب میییک یید.
بییرتکم ،سلسیییله مراتیییب دبیرخانیییه ایی ب تیییا ایییدود زییییادی
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تضویت در ک فرانم را و ک ره ریا را انتخیاب مییک ید ،کیه
رر چـه بیشیتر بیـه مایـام اجیـرایی ایین سلسیله مراتیب تبیدیل
م یی شییوند...موقعیت ایاییاد شییده بییا اییین واقعیییت توضیییح داده
میییشییید کیییه ریییییم ،دیکتییاتوری ییییک ج یییاح در داخیییل اییی ب
است ...رییم ج اای باید م سوخ شود و این در ورله او باید
توسییط کسییانی کییه نو را ایاییاد کییردهانیید اناییا شییود .باییید یییک
رییم یکپارچه ر یقانه بیا دموکراسیی داخلیی ا بیی جیای ین
53
شود".
پالتفر  46نفر ،شورشی از طیرت اتضیای سیاده ای ب نبیود،
بلکییه ننهییا از برجسییتهتییرین رربییراو ا بییی بودنیید کییه دارای تاربییه
مبیییارزاتی طیییوالنی و دانیییش مارکسیسیییتی بیییوده و از جملیییه خالقیییاو
انقالب اکتبر شیمرده مییشیدند .برخیی از ننهیا تضیو کمیتیه مرکی ی،
برخی از ننها سمبل قهرمیانیریا در ج یگ داخلیی و برخیی دی یر از
قهرماناو انقالب اکتبر بودند .قدرم ااکمه نمیتوانست به نسانی ایین
تصیییاو را ییرو نشییاند و از چ ییاو مییوقعیتی رییم برخییوردار نبییود ،لی ا
سعی کرد ،با سیاست چماق و شیری ی مساله را ال ک د .از ییک سیو
قدرتم داو ا بی ،نویس دگاو پالتفر را تهدیید کردنید اگیر پالتفیر را
در میاو ردهرای اتضا ا بی پخش ک ید بیا ت بییه انضیباطی مواجیه
خوار یید شیید .بییدین سییبب کمیتییه مرک ی ی پیشییاپیش نمای ییدگانی را بییه
اوزه رای ا بی رستاد تا پالتفر را محکو ک د .و از سوی دی ر
 53از پالتفر  46نفره تحت ت واو «به د تر سیاسی کمیته مرک ی ا ب
کمونیست روسیه»  -ترجمه از متن ان لیسی از لی ک زیر:
https://www.marxists.org/history/etol/document/ilo/1923-lo/ch02.htm
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زی ویییف از کمیتییه مرک ی ی وتییده دمکراسییی دروو ا بییی را داد و
اتال کیرد سیتونهای پیراودا و دی یر روزنامیهریا بیرای بحیش گشیوده
خوارد شد .رم ین او اتال کرد اتضا میتوان د در میورد مسیائلی
که از نو ناراضی رست د ،نشکارا سخن ب وی د.
اما نکته اائ ارمیت این است کیه کمیتیه مرکی ی بلشیویکها در
دسییامبر  1923یع ییی مییدم کوتییاری پییم از پالتفییر  46نفییر ماییددا
قطع امه م ج ااها را ابقا کرد .ل ین بعلت بیمیاری از مباایش دور
بیییود و تروتسیییکی رم یییوو سیییایر اتضیییا کمیتیییه مرکییی ی بیییه تاییییید
قطع امیییه رای مابییییت داده و رییییچ اتتراضییییی نکیییرد .در بخشییییی از
قطع امه چ ین میخوانیم:
"دمکراسی کارگری به معنای آزادی بحدث صدریم مهمتدرین
مسارل زندگی حدزب توسدط همده اعضدان و نیدز انتخداب تمدام
مسرولین اصلی حدزب و تمدام کمیسدیونها بوسدیله ارگدان هدای
پددارین تددر مددیباشددد ایددن امددر البتدده بدده معنددای آزادی تشددکیل
جناحهددا کدده بددرای حددزب حدداکم بددی نهایددت خطرنددا هسددتند
نمیباشدد چدون جناحهدا همیشده دولدت و ارگانهدای دولتدی را
به ورطه انشعاب و یا چند دستگی می کشانند "
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رای مجدد و مثبت تروتسکی به منع فراکسدیون بیدانگر آن بدود
کددده تروتسدددکی در آن مقطدددع بدددرخالف خواسدددت پالتفدددرم  46نفدددره
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همچندددان بددده «دیکتددداتوری جندددال مسدددلط حدددزب» وفدددادار اسدددت و
نمیخواهد بند ناف خود را از رژیم جناحی ببرد
نکتدده حددارز اهمیددت ایددن اسددت کدده انتقددادات «اپوزیسددیون چددپ»
بسیار سطحی بود بطوریکه قادر نبدود بده ریشده مسدارل بپدردازد بده
عبارت دیگدر نتوانسدت بده ایدن سدوالهدا کده چدرا دیکتداتوری حزبدی
برقددرار اسددتح و زمیندده «بحددران قیچددی» چیسددتح پاسددد دهددد در
ضددمن پالتفددرم «اپوزیسددیون چددپ» قددادر بدده در شکسددت انقددالب
جهانی نبود و نتوانست شرایط جدید را در کند و تنهدا بده انتقدادات
در سطم و محدوده کشور روسیه بسنده کرد
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تروتسکی و کمونیست چپ
با برنمدو مو انقیالب جهیانی و در رونید نو معضیالتی کیه در
مقابیییل پیشیییروی انقیییالب جهیییانی قیییرار داشیییت ،زمی یییه ریییای میییادی
کمونیسییت چییپ مهیییا شیید .بییا تالئییم شکسییت مییو انقییالب جهییانی کییه
سییبب ای ولییه شییدو انقییالب اکتبییر گردییید ،انقییالب اکتبییر نشییانه رییای
انحطییاط خییود را بییروز داد .در چ ییین زمی ییهائییی بییود کییه ضییرورم
وجودی کمونیست چپ بیش از پیش مطرح شید .انترناسیونالیسیتها از
بلغارستاو تا نلماو ،از روسیه تا نمریکا ،از بریتانیا تا رل د ،از ایتالییا
تییا ...بییه د ییا از مواض ی کمونیسییتی پرداخت یید .امییا در سییه کشییورکه
س ت مارکسیستی قوی بود یع ی در روسییه ،نلمیاو و ایتالییا کمونیسیم
چییپ خییود را بییه شییکل قییوی و م سییام نشییاو داد .بییه تبییارم بهتییر
واک ش کمونیست چپ ،یک واک ش جهانی بود.
بیا وجیود ایین ،تیرو ضید انقیالب در روسییه و سیر بیرنوردو
یک دولت توتالیتر و به تب نو سرکوب تریاو مان جدی بر سیر راه
توسعه نظری کمونیست چپ روسیه درقیاو با کمونیست چپ رل د-
نلماو و بخصو ایتالیا شد .با توجه بیه شیرایط سیخت نو روز ،ننهیا
قییادر نبودنیید یییک تصییویر کلییی از رای یید شکسییت انقییالب جهییانی و
انحطییاط انقییالب اکتبییر ارائییه در یید .امییا ننهییا زنییگ خطییر را بییه صییدا
درنورده و با اقانیت سیاسی خود و با وجود ابهامیام نشیاو دادنید کیه
پرولتاریای روسییه بیدوو نبیرد شکسیت نخیورده اسیت .ایین مسیتله را
ر قای انترناسیونالیسم به شکل زیر توصیف میک د:
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"سییهم مانییدگار اییین گرورهییای کوچییک کییه سییعی میییک یید بییا
شییییرایط جدییییید ک ییییار بیای یییید ،اییییین نیسییییت کییییه ننهییییا ااتمییییاال
میییتوانسییت د کییل رای یید سییرمایهداری دولتییی را در نغییاز نو
در ک د و نه ای که ننهیا ییک برنامیه کیامال م سیام را در
کرده باش د ،بلکه این است که ننها زنگ خطر را بیه صیدا در
نوردند .و از جمله اولین کسیانی بودنید کیه بیه طیور پیشی ویی
اسییتقرار یییک رییییم سییرمایهداری دولتییی را محکییو کردنییدم
میییرای ننهییا در ج ییبش کییارگری اییین اسییت ،ادلییه سیاسییی کییه
ارائه دادند بییان ر نو بیود کیه پرولتارییای روسییه در سیکوم
شکست نخورده است".
55

قبال اشاره کردیم که تروتسکی نتوانست ننطور کیه ل یین انتظیار
داشت بیا استالی یسیم مبیارزه ک ید و بیه مماشیام بیا قیدرم پرداخیت .و
زمیییانی ریییم کیییه مبیییارزه بیییا استالی یسیییم را شیییرو کیییرد مواضیییعش
نام سییامتییر و غیییر قییاط تییر از مب یارزه کمونیسییت چییپ بخصییو
گروه کارگراو کمونیست چپ بود.
در جریییاو ج ییگ داخلییی ،نیییاز بییه واییدم در برابییر املییه ضیید
انقالب ،اختال یام داخلیی را کیارش داد ،امیا بیدنبا پییروزی بیر ضید
انقالب و ضرورم بازسازی ویرانیها ماددا اختالت نظرریا خیود را
به وضوح نشاو داد .بوخارین زمیانی نمای یده کمونیسیم چیپ بیود ،امیا
بعدا  180درجه تغییر جهت داد و با کمونیسم ج ی صلح کیرد و بیه
مدا سر سیخت سوسیالیسیم در ییک کشیور تبیدیل شید .امیا گرایشیام
 55انترناسیونالیسم شماره  6ممشارکتی در مورد مستله سرمایه داری دولتی
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چییپ در برابییر ا ی ایش نظییامیشییدو محییلرییای کییار و در امایییت از
دمکراسییی کییارگری برخاسییت د .در سییا  1919گییروه «سانترالیسییت
ریییای دمکراتییییک» در اطیییرات اوسی سیییکی  ،سیییاپرانوت و دی یییراو
تشییکیل شیید .امییا مهمتییرین گییرایش کمونیسییت چییپ بییا ارزش نظییری،
گروه کارگراو ا ب کمونیست شوروی بود.
گروه کیارگراو ای ب کمونیسیت روسییه مبلشیویک کیه توسیط
بلشیییویک ریییای کیییارگر باسیییابقه مان ییید میاسییی یکوت ،کوزنتسیییوت و
مویسیییف رربییری میییشیید ،مانیفسییت خییود را کییه در وریییه 1923
نوشییته بییود در نوریییل-مییه  1923درسییت پییم از سییی درمین ک ییره
ا ب بلشویک توزی کرد .مانیفسیت ننهیا بیر خیالت دی یر گرایشیام
بیان ر تمق در سیاسیی ،بلیوغ نظیری و مارییت پرولتیری نو بیود.
اما این مانیفسیت خیالی از ضیعف نبیود .تمیده تیرین ضیعف مانیفسیت
این بود که ناتواو از در شرو پروسه شکست انقالب جهیانی بیود
و رم ییاو بییه مبییارزام تهییاجمی تاکییید میییکییرد .بییه تب ی نو مانیفسییت
نتوانست ضرورم تقب نشیی ی و مبیارزه د یاتی پرولتارییا را در
ک یید و بییه اییین ارزیییابی غلییط رسییید کییه در دوراو انقییالب پرولتییری،
مبییارزام کییارگری بییرای ا یی ایش دسییتم د دی ییر ریییچ نقییش مابتییی
ندارد.
با وجود این نقاط قیوم مانیفسیت ،بسییار بیشیتر از نقیاط ضیعف
نو بود .مانیفست از ا ق انترناسیونالیستی به ایوادی میی ن ریسیت و
مشیکالم انقیالب اکتبیر را در تیاخیر انقیالب جهیانی بررسیی کییرده و
تاکییید میییک یید نایییام انقییالب اکتبییر در گیییرو انقییالب جهییانی اسیییت.
مانیفسییت سیاسییتهای اپورتونیسییتی انترناسیییونا تحییت ت ییواو «جبهییه
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متحییید» و «دولیییت کیییارگری» را میییورد نقییید جیییدی قیییرار داد .گیییروه
کییارگراو ا ی ب کمونیسییت روسیییه مبلشییویک در مانیفسییت خییود در
رابطه با سیاست «جبهه متحد» کمی ترو چ ین مینویسد:
"تاکتیکی که باید پرولتاریای شورشی را به پیروزی برسیاند،
نمیتواند رماو جبهۀ متحد سوسیالیستی باشد .این تاکتیک بایید
مبیییارزه ای خیییونین ،بیییدوو ااتییییاط ،تلییییه راکسییییوو ریییای
بوریوازی و تبیارام میبهم سوسیالیسیتی ننهیا باشید .ت هیا ایین
مبییارزه میییتوانیید بییه پیییروزی بیاناامیید و باییید بییدین صییورم
اناا گییرد .پرولتارییای روسییه پییروز شیده اسیت ،امیا نیه در
اتحییاد بییا او.اررییا ،پوپولیسییتها و م شییویکهام بلکییه بییا مبییارزه
تلیه ننها...این اقیقتی در مورد تاکتیک جبهۀ متحد اسیت ،کیه
توسط رربری کمی تیرو میورد اماییت قیرار گر تیه اسیت ،کیه
میبایست بر تاربۀ انقالب روسیه تکیه ک د ،در االی که ایین
یییک تاکتیییک اپورتونیسییتی اسییت .چ ییین تاکتیییک رمکییاری بییا
دشم او اتیال شیدۀ طبقیه کیارگر ،کیه در کشیور خیود و سیایر
کشوررا اقدا به سرکوب مسلحانه تلیه طبقه کارگر میک ید،
یک ت اق نشکار با تاربه انقالب روسییه دارد .بیرای پیا بیر
جییا مانییدو در زیییر بیییرق سوسیالیسییم انقالبییی ،مییا باییید «جبهییۀ
متحییدی» تلیییه بییوریوازی و خییادمین سوسیالیسییت نو داشییته
56
باشیم".

 56مانیفست گروه کارگراو ا ب کمونیست روسیه مبلشویک
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گییروه کییارگراو ا ی ب کمونیسییت روسیییه مبلشییویک بییر اصییل
مییدیریت تییک نفییره در صیی عت معتییره بییوده و از اصییل مییدیریت
جمعییی بع ییواو قییویترین سییالح در برابییر رشیید بوروکراسییی امایییت
میکرد .ننها خواسیتار ایین بودنید کارخانیه ریا و مراکی صی عتی زییر
نظییارم کمیتییهرییای کارخانییه رییا اداره شییوند .ننهییا م کییر اسییتفاده از
متخصصاو بوریوایی در صی عت و ارتیش نبودنید امیا بیر ضیرورم
تحییت ک تییر قییرار گییر تن اییین متخصصییاو تاکییید میییکردنیید .گییروه
کارگراو بهترین وسیله برای مقابلیه بیا سهیور بوروکراسیی و ااییای
دمکراسییی را اایییای کمیتییهرییای کارخانییه و از رمییه مهییم تییر شییورارا
برای بدست گر تن اقتصاد و دولت ارزیابی میکرد.
در ک یییره دریییم اییی ب کمونیسیییت شیییوروی ممیییارو ، 1921
ر امی که این م اقشه بیه او رسیید ،تروتسیکی در رابطیه بیا گیروه
کارگراو چ ین گفت:
" گروه کارگراو مخالف با شعاررایی خطرنا

به میداو نمیده

انییید .ای یییاو از اصیییو دموکراتییییک بتیییی سیییاخته انییید ،و ایییق
کییارگراو را بییرای انتخییاب نمای دگانشییاو باصییطالح بییاالتر از
اییق ایی ب قییرار داده انیید ،چ انکییه گییویی ایی ب اییق نییدارد
دیکتییاتوری خییود را بییر کرسییی نشییاند ولییو ننکییه دیکتییاتوری
موقتییا بییا االتهییای گ ی رای دموکراسییی کییارگری تصییاد یابیید.
اک وو الز است که در میاو ما نگاری به اق نخست زادگیی،
تاریخی و انقالبیی ای ب پدیید نیید .ای ب مکلیف اسیت ،بیدوو
رتایت نوساو موقت در االیت خودان یختیه تودرهیا ،و بیدوو
درنظرگر تن دودلیهای گ رای طبقه کارگر ،دیکتاتوری خیود
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را افییظ ک یید .اییین نگییاری بییرای مییا تامییل ضییروری واییدم
بخشی است .دیکتاتوری در رر لحظه داده شده ای پایه ریایش
را بر اصل صیوری دموکراسیی کیارگری نمیی نهید ،اگیر چیه
دموکراسییی کیییارگری ،البتیییه ،ی انیییه روشییی اسیییت کیییه بیییا نو
میتییییواو تییییوده مییییرد را بیییییش از پیییییش بییییه زنییییدگی سیاسییییی
کشاند".

57

با تالئم برگشت میو انقیالب جهیانی و بیه تبی نو ای ولیه شیدو
انقالب اکتبیر معضیالم زییادی بیرای قیدرم شیورایی بیه وجیود نمید.
شـرایط زنیـدگی طبقیه کـارگیـر بسییار اسیف ا بیود و گرسی ی بییداد
میکرد .گروه کارگراو ت ها یک رقه و بدوو تا یر در طبقیه کیارگر
نبود ،بلکه اتضای ننرا کارگراو باسابقه بلشویک تشیکیل مییداد کیه
نفو خوبی در میاو کارگراو داشیت د .بیه رمیین دلییل گیروه کیارگراو
درصدد دخالت در اتتراضام طبقه کارگر بود .ا ایش نفو سیاسی
گروه کارگراو در میاو کارگراو و در صفوت ا ب باتیش واشیت
«رربییراو» شیید و زمی ییه سییرکوب ننییرا مهیییا کییرد .ابتییدا نقییش گییروه
کییییارگراو ایییی ب کمونیسییییت روسیییییه مبلشییییویک در اتتراضییییام
کیییارگری و د یییا ننهیییا از مواضییی کمونیسیییتی و پرولتیییری مارائیییه
مانیفست و سپم سرکوب ننها را از زباو تروتسکیستها می ش ویم:
"ج ییبش اتتصییاب ،کییه اساسییا بییه نحییوی خییود ان یختییه ییوراو
کرده بود ...به وسیله سه کارگر ،میاسی یکوت ،کوزنتسیوت و
 57پیامبر مسلح – صفحه 544
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موئیسیییف رربییری میییشیید و اییین رییر سییه ،دسییت کییم از سییا
 1905تضییو ا ی ب بودنیید .ای ییاو در مارهییای نوریییل و مییه،
بال اصله پیم از ک یرۀ دوازدریم بیانییه ای م تشیر کردنید کیه
استامار تازۀ طبقیه کیارگر را محکیو مییکیرد و کیارگراو را
برای دمکراسی شیورایی میی خوانید .میاسی یکوت در میاه میه
بازداشییت شیید .امییا طر ییداراو او بییه تییرویج نظررییایش ادامییه
دادند...این کشیف کیه ایین گیروه و گرورهیای رمان ید ،از قبییل
گروه اقیقت کارگراو در کارخانه را عا بودنید در رربیراو
ا ی ب واشییتی بران یخییت...رربراو ایی ب بییر نو شییدند کییه
اخ ررا را ل د ما ک د .از این رو تصمیم گر ت د که «گروه
کیییییییییییییارگراو» و «گیییییییییییییروه اقیقیییییییییییییت» را سیییییییییییییرکوب
سازند...دزریی سکی ماموریت سیرکوب را بیر تهیده گر یت.
ر یییامی کیییه وی بیییه ک یییدکاو عالیتهیییای گ ارکیییاراو رضیییی
پرداخییییت ،دریا ییییت کییییه اتضییییای ا بییییی کییییه و اداریشییییاو
تردیدبردار نبود نناو را به م لۀ ر یقاو خود تلقیی مییک ید و
58
از دادو شهادم تلیه نناو خودداری میک د".
سییییوا اساسییییی کییییه مطییییرح میشییییود اییییین اسییییت ،ر امیکییییه
و یییادارترین کیییارگراو بلشیییویک سیییرکوب مییییشیییدند ،ر یییامی کیییه
اخ ررا را سیرکوب مییکردنید ،تروتسیکی در کایای ایین جیدا ریای
طبقاتی ایستاده بود؟ باید گفیت کیه تروتسیکی خیود جی و سیرکوب راو
بود ،ب ارید این مستله را از زباو تروتسکیستها بش ویم:
 58کتاب پیامبر بی سالح – صفحام 686 - 685
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"[تروتسیییکی] بیییه رییییچ روی درصیییدد نو نبیییود کیییه از گیییروه
کییارگری و گرورهییای ناراضییی وابسییته بییدانها د ییا ک یید .و
ر امی کیه طر یداراو ننیاو بیه زنیداو ا ک یده شیدند اتتیراه
نکییرد .بییا ننکییه تقیییده داشییت کیه بخییش ب رگییی از ناخرسی دی
نناو موجیه اسیت و بسییاری از انتقادریای ننیاو اسیاو درسیتی
دارد".

59

بییییرای تروتسییییکی «تییییراکم ابتییییدایی سوسیالیسییییتی» از ارمیییییت
بس ایی برخوردار بود و بیه تبی نو بیرای او رشید نیروریای مولیده و
باال ر تن بیارنوری کیار نقیش اییاتی را در سیاختماو سوسیالیسیم ایفیا
میییکییرد .در ریین تروتسییکی اییین پرسییشرییا کییه نیییا ابیی ار تولییید و
نهادرای جامعه اجتماتی میشوند؟ قدرم واقعی در دست چه کسانی
است؟ نیا زمی یه انسیاو سوسیالیسیتی یرارم مییگیردد؟ و ده ریا سیوا
دی ر جایی نداشت د.

 59کتاب پیامبر بی سالح – صفحه 867
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تروتسکی و اپوزیسیون کارگری
اپوزیسیوو کارگری گرایشی در دروو ای ب بلشیویک بیود کیه
در سیییا  1920بیییه ت یییواو پاسیییخی بیییه بوروکراسیییی ای یییده شیییکل
گر ت .بیشتر اتضای این اپوزیسیوو را کارگراو تشکیل میدادنید و
نفیییو زییییادی درمییییاو پرولتارییییای صییی عتی روسییییه داشیییت .ریشیییه
شییکلگیییری اییین ج ییاح بییه سییا  1917و ج ییاح چییپ بلشییویک بییر
میییگییردد .درنو مقط ی ج ییاح چییپ ا ی ب بلشییویک خوارییاو اسییتقال
قییدرم شییورارای کییارگری بییود امییا بییر خییالت ج ییاح چییپ ،مواض ی
ج اح راست ا ب بلشویک را بسختی میشد از مواض م شویکریا
در قبا دولت موقت ،انقالب و ...از رم تفکیک کرد.
یکییی از رربییراو اصییلی اپوزیسیییوو کییارگری ب ییا الکسییاندرا
کول تیییای بیییود کیییه پالتفیییر اپوزیسییییوو کیییارگری را نوشیییت و ایییین
اپوزیسیییوو پالتفییر خییود را بییه ک ییره درییم ارائییه داد .اییین پالتفییر
ریشه شرایط اسف ا اقتصادی پییش نمیده بعید از ج یگ داخلیی ،رشید
بوروکراسیییی و تسیییلط بوروکراسیییی بیییر اییی ب را تیییدو از م یییا
پرولتری ارزیابی میکرد .اپوزیسیوو کارگری دولت شوروی را نیه
یک ارگاو پرولتری خالص بلکیه دولتیی کیه مابیور بیود بیین طبقیام
مختلف تعاد برقرار ک د ،ارزیابی میکرد.
بییر خییالت مانیفسییت گییروه کییارگراو ا ی ب کمونیسییت روسیییه
مگییروه میاسییی کف  ،پالتفییر اپوزیسیییوو کییارگری بییه لحییاس نظییری
بیییان ر تمییق بلییوغ نظییری نبییود و جهییتگیییری ناسیونالیسییتی داشییت.
اپوزیسیییوو کییارگری قییادر بییه در اییین مسییتله نشییده بییود کییه متحیید
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واقعی پرولتاریای روسیه و اقلیتهای انقالبی نو ،طبقه کارگر جهیانی
اسییت .کمونیسییم را نمیییتییواو مسییتقل و ما ی ا اتییی در پیشییر تهتییرین
ج یره ساخت .اپوزیسیوو کارگری سهور بوروکراسی و بیدتر شیدو
شرایط زندگی طبقیه کیارگر را نیه از ا یق انترناسیونالیسیتی بیه لحیاس
تد گسترش انقالب جهانی ،بلکه در دروو مرزرای ملی مییجسیت.
اپوزیسیییوو کییارگری قییادر بییه در اییین مسییتله مهییم نشیید کییه مشییکل
اصییلی پیییش روی طبقییه کییارگر روسیییه نییه بازسییازی اقتصییاد روسیییه
بلکییه تیید گسییترش انقییالب جهییانی میییباشیید .بییا اییین وجییود پالتفییر
اپوزیسیوو کارگری بییان ر واکی ش طبقیه کیارگر صی عتی بیه شیرایط
طبقه کارگر روسیه بود.
راه اییل رییایی کییه اپوزیسیییوو کییارگری ارائییه میییداد بیییان ر
محییییدودیت رییییای نظییییری و اغتشاشییییام کییییری اییییین گییییرایش بییییود.
محدودیتهای نظری اپوزیسیوو کارگری به لحیاس نفیو س دیکالیسیم و
از رمه مهمتر ن رش ناسیونالیستی به معضالم طبقه کارگر بود کیه
باتییش ا ی ت اپوزیسیییوو کییارگری نییه ت هییا از صییح ه اییوادی گردییید
بلکه نتوانست ا ق جدیدی را برای نسل ریای بعید طبقیه کیارگر ارائیه
دریید .اپوزیسیییوو کییارگری ت هییا در صییل کوتییاری از تییاریا ا ی ب
بلشییویک نقییش بییازی کییرد .اییین اپوزیسیییوو کییارگری اتحادیییهرییای
کارگری را بع واو ارگانهای مدا م ا طبقیاتی پرولتارییا ارزییابی
میییکییرد کییه وسیفییه ننهییا ایاییاد کمونیسییم بییود و در اییین رابطییه چ ییین
مینویسد:
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"اپوزیسیوو کارگری بیه اتحادییهریا بع یواو میدیراو و خالقیاو
60
اقتصاد کمونیستی می ن رد".
اپوزیسیوو کارگری بخاطر محدودیت رای نظری خود قادر به
در تکامل سرمایهداری نبیود .در رشید مراایل سیرمایهداری بیه
مفهییو اییین اسییت کییه در تصییر انحطییاط سییرمایهداری اتحادیییهرییای
کارگری دی ر نه بع واو ارگاو کارگری بلکیه ارگیانی رسیت د کیه در
طبقییه اییاکم و دولییت ادغییا شییدهانیید .سهییور کمیتییهرییای کارخانییه و
شورارای کیارگری در جرییاو انقیالب اکتبیر نشیاو در یده نو بیود کیه
اتحادیهرا به گ شته تعلیق دارنید و طبقیه کیارگر از شیکل سیازماندری
اتحادیییهای راتییر ر تییه بطوریکییه کمیتییهرییای کارخانییه و شییورارای
کییییارگری ارگانهییییای قییییدرم کییییارگری را تشییییکیل دادنیییید .معر ییییی
اتحادیییهرییای کییارگری در سییا  1921بع ییواو سییتوو قییرام انقییالب
توسط اپوزیسیوو کیارگری ،از سیوی دی یر گوییای ییک اقیقیت تلیا
نی بود ،کمیتیهریای کارخانیه و شیورارای کیارگری بیه ااشییه رانیده
شییده و اقیید قییدرتی بودنیید کییه در سییا  1917داشییت د .انتقییا قییدرم
تصییمیم گیییری بییه اتحادیییهرییای کییارگری بییه ریییچ وجییه نمیییتوانسییت
ماییددا قییدرم را در دسییتاو پرولتاریییا قییرار دریید .زیییرا اگرقییدرم بییه
اتحادیییهرییای کییارگری انتقییا مییی یا ییت ،اییین انتقییا  ،بییه ماابییه جییا بییه
جییایی قییدرم از یییک شییاخه دولییت بییه شییاخه دی ییر نو بییود ،نییه ننکییه
قدرم در دست پرولتاریا قرار گیرد.
اپوزیسیوو کارگری چ ین مینویسد:
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"چه کسانی در امیر بازسیازی اقتصیادی بایید نیروریای خیالق
را رشد بدر د؟ [ این خالقییت] بایید بیه تهیدهی ارگیاو خیالص
طبقاتی باشد که به طور مستقیم و اساسی در رابطه با ص عت
قییییرار دارد میع ییییی :اتحادیییییهرییییای صیییی عتی باییییید مسییییتولیت
بازسازی را به تهده ب یرند  ،یا ای که باید به دسیت اه دولتیی
شییوروی سییپرده شییود کییه از عالیییت ص ی عتی بییه دور اسییت و
ترکیییب گونییاگونی دارد؟ اییین مسییتله موجییب بییروز شییکات در
دروو اییی ب شیییده اسیییت« .اپوزیسییییوو کیییارگری» از شییییوه
نخست د ا میک دم در صورتی که رربیراو ای ب ،تلییرغم
اختال اتی که در مورد مسائل کیم ارمییت تیر دارنید ،نسیبت بیه
اییین مسییتله در توا ییق کامییل قییرار دارنیید و از شیییوه دو د ییا
61
میک د؟"
در درمییین ک ییرۀ ا ی ب بلشییویک در مییارو  1921در مییورد
نقییش اتحادیییهرییای کیییارگری در دیکتییاتوری پرولتاریییا بحاییی انایییا
گر ت که در نو سه دیدگاه مطرح شد.
دیییدگاه او توسییط تروتسییکی نمای ییدگی میییشیید اومعتقیید بییود کییه
اتحادییییهریییا بایییید در دولیییت کیییارگری ادغیییا شیییوند تیییا از ایییین طرییییق
بیییارنوری کیییار را ارتقیییا در ییید .تروتسیییکی سیییعی مییییکیییرد تایییارب
بکارگر ته شده در ارتش سرخ را در محلرای کار اتما ک د.
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دیییدگاه دو توسییط ل ییین نمای ییدگی میییشیید و او معتقیید بییود کییه
اتحادیهرا باید استقال خود را افیظ کیرده و بیه ت یواو ارگیاو د یاتی
طبقه کارگر تمل نمای د.
دییدگاه سیو توسییط اپوزیسییوو کییارگری نمای یدگی میییشید .ننهییا
معتقییید بودنییید اتحادییییهریییای صییی عتی مسیییتقل از دولیییت شیییوروی بایییید
مدیریت تولید را به تهده ب یرند.
در سییا  1921مییوجی از اتتراضییام و اتتصییابام کییارگری
مسییکو و پتروگیییراد را یییرا گر یییت .اتحادیییهریییای کیییارگری نیییه ت هیییا
نتوانسییت بییه گسییترش اتتراضییام و اتتصییابام کییارگری کمییک ک یید
بلکیییه تمیییال بیییه ت یییواو سیییدی در سیییر راه تکامیییل نو قیییرار گر یییت.
ر امیکییه اتتراضییام کییارگری بصییورم خودان یختییه شییرو شیید،
گسیییترش اتتراضیییام م یییوط بیییه نو بیییود کیییه کیییارگراو اتتصیییابی
نمای یییدگاو خیییود را بیییه دی یییر صییی ای اتییی ا ک ییید تیییا بیییدین طرییییق
اتتراضیییییام را گسیییییترش داده و رمبسیییییت ی طبقیییییاتی بیییییراداراو و
خوارراو خود را کسب ک ید تیا بیا قیدرم متحیدتری بیه مبیارزه ادامیه
در د .روند ایوادی نو سیالها واقعییت تملکیرد اتحادییهریای کیارگری
را تلیییرغم خواسییت اپوزیسیییوو کـارگییـری بوضییوح نشییاو میییدریید.
اا این پرسش پیش مینید که درشرایطی کیه اتحادییهریای کیارگری
توانییییایی نداشییییت د رربییییری اتتراضییییام و اتتصییییابام کییییارگری را
برتهیییده ب یرنییید ،چ ونیییه مییییتوانسیییت د میییدیریت تولیییید را در دسیییت
گیرند؟
بییرخالت توصیییف تروتسکیسییتها ،تروتسییکی خواسییتار نظییارم
مستقیم کارگراو بر ص عت نبود و بسیار قاط از میدیریت تیک نفیره
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د یییا مییییکیییرد .تروتسیییکی خواریییاو میییدیریت کارخانیییه ریییا توسیییط
کمیتییهرییای کارخانییه و یییا شییورارای کییارگری نبییود .او بییا طییرحرییای
اپوزیسیوو کارگری کیه تماییل داشیت میدیریت بیر تهیده اتحادییهریای
کیییییارگری باشییییید مخالفیییییت کیییییرده و ایییییین طراهیییییا را «ننیییییارکو-
س دیکالیستی» ارزیابی مییکیرد .تروتسیکی میخواسیت اتحادییهریا در
دولت دیکتاتوری ا بی او ادغا شوند و اشیخا مطیی او رربیراو
اتحادیهرا باشد .تروتسکی رربراو اتحادییهریایی را کیه بع یواو مایا
اتحادیه امل و نقل که مطی اوامر او نبودند برک ار کرده و اشخا
مورد اتتماد خیود را بیر سیر کیار گ اشیت .بیه تبیارم بهتیر رربیراو
اتحادیهرا انتصابی بودند نه انتخیابی .اپوزیسییوو کیارگری در رابطیه
با د ا رربراو ا بی از نو جمله تروتسکی از مدیریت ردی چ یین
مینویسد:
"کلییه نمای یدگاو اتحادییهریای کیارگری میدا میدیریت جمعییی
بودند ،دراالی که رربراو ا بی ما که تادتا رمه چیی را از
زاویییه رسییمی -اداری ارزیییابی میییک یید ،بییا مییدیریت جمعییی
مخالف ورزیدند .ننها برای جلب رضیایت گیروهریای اجتماتیا
نارم وو که گارا به لحاس سیاسی به تعاره نی میرس د ،بیه
تی روشی و مهارم خاصی نیازدارند -گروهرایی بیا پای یاه و
مراتییب گونییاگوو[ طبقییاتی] مان یید پرولتررییا ،خ یرده مییالکین،
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درقانییییییاو و بوریوارییییییا مدر قالییییییب متخصییییییص و مییییییتخص
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نمارا ".
اپوزیسییوو کیارگری ریشییه رشید بوروکراسییی در ای ب و نیی
ریشهرای رصت طلبی رشد یا ته در ای ب را رایو اتضیای غییر
پرولتییری ارزیییابی میییکییرد .اپوزیسیییوو کییارگری بییاور داشییت اگییر
اتضییای غیییر پرولتییر تصییفیه شییده و بییه جییای نو اتضییای پرولتییر بییه
صیییفوت اییی ب مییییپیوسیییت د ،انحطیییاط اییی ب انایییا نمییییگر یییت.
اپوزیسیییوو کییارگری تییاج از در اییین بییود کییه چ ییین ن رشییی نییه
در طبقاتی بلکه درکی جامعه ش اسانه است .زمی ه شرو انحطاط
ا ب نه بخاطر سابقه اتضا نو بلکیه بخیاطر برگشیت میو انقیالب
جهانی و به تب نو تعریف ااکمیت دولت با ااکمیت ا ب بود.
اپوزیسییییوو کیییارگری رم یییوو سیییایر رربیییراو ا بیییی ،درکیییی
جانشییینگرایانییه از دیکتییاتوری پرولتاریییا داشییت یییا بییه تبییارم بهتییر
بییرای اپوزیسیییوو کییارگری دیکتییاتوری پرولتاریییا رمییاو دیکتییاتوری
ا بی بود .اپوزیسیوو مینویسد:
"کمیتیه مرکی ی [ای ب] بایسیتی بیاالترین مرکی رربیری
سیاست طبقاتی ما باشدم نهادی با اندیشیۀ طبقیاتی و ک تیر بیر
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پراتیک سیاست شورارا که روح برنامه ی ما را مادییت میی
بخشد63".
بخییاطر در جانشییینگرایانییه بییود کییه وقتییی در جریییاو ک ییره
درم خبر شورش کرونشتام رسید ،این رربراو اپوزیسیوو کیارگری
بودند که در خط مقد امله قرار گر ت د و بیاوجود کمیک اپوزیسییوو
کییییارگری در سییییرکوب شییییورش کرونشییییتام ،مییییان ازمحکومیییییت
اپوزیسییییوو کیییارگری تحیییت ت یییواو «انحیییرات ننارشیسیییتی خیییرده
بوریوایی» ن ردید.
در اوایل بیرای اپوزیسییوو کیارگری رمان ید کمونیسیتهای چیپ
دولیت شیورائی ییک اکومیت خیالص پرولتارییایی نبیود ،بلکیه نهیاد
نارم ونی بود که به برقراری تعاد بین طبقام و اقشار مختلف در
جامعه ،وادار گردیده بود.
"بییوریوازی بییه توانییایی ارگییاو رییای جمعییی بییاوری نییدارد.
بوریواریا دوسیت دارنید کیه میرد را رمان ید گلیه بیا ضیرب
شالق به اطاتت وادارنید و در پیی امییا سییری ناپی یر خیود
بکشان د .طبقۀ کارگر و سخن گویاو این طبقه برتکم براین
باورند که چالش رای نوین کمونیستی ت ها میتواند از طریق
تالش رای جمعی خود طبقه به نتیاه برسد ...ت ها کسانی کیه
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در رابطه مستقیم با ص عت قرار دارند ،میتوان د به کشیفیام
64
جدید و بران ی ان ده دست بیاب د".
اسهیییارام اپوزیسییییوو کیییارگری مب یییی بیییر ای کیییه کمونیسیییم را
میتییواو در روسیییه تحقییق بخشییید بییه شییرطی کییه مشییکالم مییدیریت
اقتصادی به درستی ال شود بیان ر نفو ایدئولویی س دیکالیستی بیر
اپوزیسیییوو بییود .وجییود چ ییین اغتشاشییاتی سییبب گردییید کییه تتوریسیین
اپوزیسیوو کارگری ،کول تای ،به استالی یسم تمکین ک د و بیه یکیی از
مدا عاو سیر سیخت «سوسیالیسیم در ییک کشیور» تبیدیل شیود و بیدین
طریق سرنوشت او به بع یواو خیدمتگی ار و یادار ضید انقیالب پاییاو
یا ت.
پرونییده اپوزیسیییوو کییارگری در ک ییره درییم ا ی ب در مییارو
1921میییورد بررسیییی قیییرار گر یییت .مباایییش تمیییال ایییو پرونیییده
اپوزیسیییییوو کییییارگری بییییود و م اییییر بییییه مم وتیییییت ج ییییاح ب ییییدی
م راکسیونیسم در ک ره دریم ای ب بلشیویک گردیید .تروتسیکی در
تصییویب مم وتیییت راکسیونیسییم نقییش ب رگییی ایفییا نمییود و ضییربه
اساسی را به اپوزیسیوو کارگری وارد کرد .اپوزیسیوو کیارگری از
نوتی تیشیسم ا بی رنج میبرد ،به این مع ا که ای ب رم یوو ییک
بت ،خدشه ناپ یر بود بطوریکه از به چالش کشییدو نو ابیا داشیت .از
این رو قادر به مخالفت غیر قانونی با این رییم ا بی نبودند.
بدسیتور کمیتییه مرکی ی بلشییویکها ،تروتسیکی دادخواسییتی تلیییه
اپوزیسیییییوو کییییارگری در برابییییر ایییی ب بلشییییویک و انترناسیییییونا
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کمونیسیییتی صیییادر کیییرد .از نناائیکیییه عالییییت اپوزیسییییوو کیییارگری
مم و گردییده و تهدیید بیه اخیرا شیده بودنید ،از ای ب بلشیویک در
سییا  1922بییه چهییارمین ک ییره انترناسیییونا کمونیسییتی شییکایت
کردنیید .اپوزیسیییوو کییارگری شییکایت خییود را محییدود بییه بروکراسییی
شییدو رییییم و تیید نزادی بیییاو گرورهییای کمونیسییت مخییالف محییدود
کردند .تروتسکی که در ریتت اجرایی انترناسیونا مدتی ننیاو بیود،
مو ییق میییشییود ،شییکایت اپوزیسیییوو کییارگری را رد ک یید .سییراناا
اییی ب بلشیییویک کمیسییییوو وییییژه ای بیییرای بررسیییی عالییییتریییای
اپوزیسییوو کییارگری تشییکیل داد و کمیسیییوو بییه اییین نتیاییه رسییید کییه
اپوزیسیییوو کییارگری یییک ج ییاح غیییر قییانونی اسییت و در پییی نو بییا
سیییرکوبی کیییه تروتسیییکی در نو نقیییش مهمیییی ایفیییا کیییرد تمیییال بیییه
عالیترای اپوزیسیوو کارگری در سا 1922پایاو داده شد.

118

تروتسکی و تراژدی کرونشتات
در تاریا انقالب روسیه شورش کرونشتام و سیرکوب نو ییک
ترایدی به شمار میرود .بلشویکها تاربه چ یدین سیاله ج یگ داخلیی
بییر تلیییه ارتییش سییفید کییه توسییط ضیید انقییالب داخلییی و بییوریوازی
جهییانی بییرای سییرکوب انقییالب اکتبییر بییر پییا شییده بییود ،را داشییت د .امییا
شورش کرونشتام متفاوم بود ،زییرا ایین شیورش توسیط کسیانی کیه
زمانی پیشیتاز انقیالب اکتبیر بودنید ،انایا گر یت .کرونشیتاتی کیه در
سییا  1917سی ر بلشویسییم بییود ،ملوانییانی کییه در خییط مقیید انقییالب
اکتبر قرار داشته و تروتسیکی کرونشیتام را « خیر و شیکوه انقیالب
روسیه» خطاب کرده بود ،ااال شورش کرده بودن
استالی یستها و تروتسکیستها شورش کرونشیتام را دسیسیه ضید
انقییالب و توطتییه گییارد سییفید یییا در بهتییرین االییت توطتییه ملوانییانی
میدان د که ااال خرده بوریوا شده و با تد تحمیل شیرایط اسیف بیار
بیییرای پاییییاو ج یییگ داخلیییی تلییییه پرولتارییییا شیییورش کیییرده بودنییید.
ننارشیست را ،شورش کرونشتام را سومین انقالب تلیه دیکتیاتوری
بلشییویکها توصیییف و خییود را وار ییاو اقیقییی شورشیییاو کرونشییتام
قلمداد کردند.
بیییرای انترناسیونالیسیییتها ،رییییچ کیییدا از توصییییفام بیییاال ،بییییاو
دیالکتیکی روند اوادی اجتماتی نیست و نمیتیواو بیه سیادگی از ایین
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ترایدی صرت نظر کرد .برای انترناسیونالیستها تمیامی ایین رواییت
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را ،ارائه نسخه جعلی از مارکسیسم است.
سییا  1921نقطییه تطفییی در تییاریا انقییالب جهییانی و روشیین
گردیدو اقیقت تلا نغاز شکست پروسۀ نو بود .شکست مو انقالب
جهانی کیه بیا شکسیت انقیالب نلمیاو و قتیلتیا سیسیتماتیک پیشیرواو
طبقییه کییارگر نلمییاو شییرو شیید ،موجییب ای ولییه شییدو انقییالب اکتبییر
گردید .ای وله شدو انقالب اکتبر موجب ا ایش رای د سیاد تیدریای
در زمی ییییه انترناسیونالیسییییم پرولتییییری و قییییدرم پرولتییییری مقییییدرم
شییورایی در روسیییه شیید .ایی ب بلشییویک روز بییه روز بیشییتر در
دسیییت اه دولتیییی ادغیییا گردییییده و نتیییایج تمیییل خیییود را در شیییورارا،
کمیتهرای کارخانیه ،ارتیش سیرخ و  ...نشیاو میی داد .تالئیم شکسیت
انقییالب جهییانی خییود در وقییای ک ییره درییم ا ی ب بلشییویک بییا اتخییا
سیاسییت جدییید اقتصییادیمنپ  ،مم وتیییت اییق راکسیییوو و ...و در
ک یره سیو کمی تیرو در سییا  1921از طرییق اتخیا سیاسیت جبهییه
وااد نشاو داد.
در اواسیییط ورییییه  1921اتتصیییابام و اتتراضیییام کیییارگری
خودجوش در مسیکو بیه وقیو پیوسیت کیه در نو کیارگراو خواسیتار
بهتیییر شیییدو جییییرهب یییدی مییییواد غییی ایی و پاییییاو دادو بیییه روشییییهای
کاراجباری و ...کیه مربیوط بیه دوراو سیاسیت کمونیسیم ج یی بیود،
شدند .بدنبا این اتتراضام تعیداد زییادی اتتصیابام "غییر قیانونی"
در کارخاناام و ص ای پتروگراد شکل گر ت .زیرا در روز به رر
 65برای تا یه و تحلییل بهتیر از زمی یه ریای شیکل گییری شیورش کرونشیتام و
دالییل سییرکوب نو مطالعییه نوشییته «تییرایدی کرونشییتام – نغییاز پروسییۀ شکسییت
انقالب جهانی» توصیه میشود.
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نفییر ت هییا نیییم کیلییو نییاو تعلییق می ر ییت و سییرما بشییدم بیییداد میییکییرد.
اتتصییابیوو خواسییتار ا ی ایش جیییره غ ی ایی ،لبییاو ،نزادی زنییدانیاو
طبقه کارگر و  ...بودند .مقامام اکومتی و در راو ننها زی ویف بیا
محکییو کییردو اتتصییابام کییارگری ننهییا را ناشییی از تحرکییام ضیید
انقالب قلمداد کردند.
جدا از اتتصابام کارگری ،تعداد قیا رای درقانی بیه بییش از
صد رسییده بیود و چکیا 66قییا ریای درقیـاناو را بیا خشیونت سیرکوب
میکرد .الز به کر است ملواناو در سا  1921رماو ترکیب سیا
 1917را نداشت د و تعداد بیشیتری بیا پیشیی ه درقیانی در سیا 1921
ج ب کرونشتام شده بودند .در چ ین شیرایطی بیود کیه بلشیویکها بیه
اشتباه شورش کرونشتام را با تهدید درقانیاو یکسیاو ارزییابی کردنید
و این ارزیابی اشتباه زمی های بیرای سیرکوب خیونین قییا کرونشیام
را مهیا کرد .شیورش کرونشیتام در تیداو اتتراضیام و اتتصیابام
کییارگری پتروگییراد اناییا شیید کییه سییرکوب گردییید .در اواخییر وریییه
نمای ییدگانی از کییارگراو پتروگییراد شییرایط و اوضییا را بییه ملوانییاو
کرونشتام گ ارش دادند که خیود موجیب گشیت در قطع امیه ملوانیاو
کرونشتام انعکاو وتصویب گردد .این قطع امیه خواسیتار انتخابیام
جدیییید شیییورارا ،جییییره ب یییدی غییی ایی تادالنیییه تیییر ،نزادی زنیییدانیاو
سوسیالیسیییت و ننارشیسیییت منیییه زنیییدانیاو بیییوریوا  ،نزادی بییییاو و
مطبوتام بیه کیارگراو ،درقانیاو ،ننارشیسیت ریا و اای اب چیپ منیه
مطبوتام بوریوایی  ،نزادی محدود تولییدام صی عت دسیتی ،نزادی
محدود درقاناو برای تولید نزاد و ...بود.
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زمیییانی ملوانیییاو کرونشیییتاتی بیییرای سیییرکوب کودتیییای ینیییرا
کورنیلیوت کیه اتیال کیرده بیود میخوارید کشیور را از وجیود انقیالب
پا ک د ،ریتتیی نی د تروتسیکی در زنیداو کرسیتی گسییل کیرده و بیه
توصییییه ریییای تروتسیییکی گیییوش سیییپرده و انیییدرزرای او را رم یییوو
ییرامین انقییالب بییه اجییرا گ اشییته بودنیید .ملوانییانی کییه در روزرییای
قهرمیییانی  1917تروتسیییکی را رم یییوو رمانیییده انقیییالب بیییر روی
شانهرای خود گر ته و چه خطررایی که در دالوریرایشاو به گردو
ن ر ته بودندن در االی که ای ک تروتسکی قصد داشت خیوو ننهیا را
بری دن
برخالت پخت ی که بلشویکها قبال و بخصو در سیا 1917
در جریاو اوادی جوالی نشاو داده بودنید ،67بیا نیوتی بیی ااتییاطی
و بی تارب ی واک ش وری از خود نشیاو دادنید .ایین واکی ش یوری
بلشییویکها محکییو کییردو قیییا کرونشییتام تحییت ت ییواو توطتییه ارتییش
 67بییوریوازی در مییاه جییوالی سییعی کییرد یییک قیییا زودرسییی را در پتروگییراد
تییدار ببی یید تییا سییپم بییه قتییل تییا پرولتاریییا و بلشییویکها بپییردازد .در پاسییا بییه
پروکاسیوو دوما مپارلماو روسیه قبل از انقالب اکتبر  ،پرولتاریای پتروگراد که
خییود را مسییلح کییرده بییود بییا شییعار "تمییا قییدرم بدسییت شییورارا" بیییروو نمیید.
بلشویکها قبال به طبقه کارگر از تواقب اقدا زودرو رشدار داده بودند وقتی که
بلشییویکها بییا تظییاررام مسییلحانه  500000کییارگر مواجییه شییدند سییعی کردنیید در
راو نو قرار ب یرند و ب وی د که یک اقدا صلح نمی است تا به تلۀ بیوریوازی
نیفت یید .رمییاو شییب پرولتاریییا متوجییه اقییدا زودرو خییود شیید ییردای نو روز بییه
خواسییت بلشییویکها طبقییه کییارگر بیییروو نیامیید .بییوریوازی اییین کییار را در نلمییاو
یع ی قیا زودرو را برای پرولتاریا در سالهای  1919و  1923تحمیل کرد کیه
بدنبا خود سیرکوب خیونین پرولتارییا و کمونیسیتها را در پیی داشیت .بخصیو
قیا زودرو  1919ب رگترین ضربه را به انقالب جهانی زد ،ننها متوجه نبودند
که اراده ر ی شرط کا ی برای پیروزی طبقه کارگر نیست.
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سییفید بییود .سییو مییارو  1921رادیییو مسییکو پیییا رادیییویی «تلیییه
توطته ارتش سفید مبارزه ک یمن» را پخش کیرد کیه ایاوی شیایعام و
ا ترارایی بود که خشم کرونشتاتی را را بران یخت.
سیییییاررا تروتسیییییکی شخصیییییا رمانیییییدری سیییییرکوب شیییییورش
کرونشتام را به تهده نداشت اما نقیش ب رگیی در سیرکوبی شیورش
کرونشتام ایفیا کیرده اسیت 68.تروتسیکی در  5میارو بیه پتروگیراد
نمیید و ریییچ رغبتییی بییه م ی اکره بییا ملوانییاو کرونشییتاتی از خییود نشییاو
نداد .تروتسکی ریچ پیش هادی به خواستهرای شورشیاو ارائیه نکیرده
و امکاو م اکره بین دولت و ملواناو را از بیین بیرد .او ت هیا بیا زبیاو
اسلحه سخن می فیت و بیدنبا سیرکوب بیود .تروتسیکی از شورشییاو
خواسیییت بیییدوو قیییید و شیییرط تسیییلیم شیییوند ،وگرنیییه بیییه زور اسیییلحه
سرکوب خوار د شد و چ ین گفت:
" قییط کسییانی کییه چ ییین ک یید میییتوان یید بییه لطییف جمهییوری
شییییوروی امیییییدوار باشیییی د .میییین ،رم مییییاو بییییا اییییین رشییییدار،
دسییتوررایی صییادر مییی کیی م کییه رمییه چییی بییرای سییرکوبی
شیییورش بیییه زور اسیییلحه نمیییاده باشییید .ایییین نخیییرین رشیییدار
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است".
دسیییتور صیییادر شیییده بیییود ،اتضیییای ارتیییش سیییرخ تحیییت رییییچ
شیییرایطی در جرییییاو تسیییخیر کرونشیییتام نبایییید بیییا شورشییییاو وارد
 68تروتسییکی بعییدرا در تبعییید مسییتولیت کامییل سیاسییی تصییمیم د تییر سیاسییی یع ییی
تصییمیم سییرکوب کرونشییتام را بییه تهییده گر ییت و ماییددا بییر درسییتی نو تصییمیم
تاکیید کییرد ،م تهییی تکی یب کییرد کیه شخصییا رمانییدری تملیییام سییرکوب شییورش
کرونشتام را به تهده داشته است.
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مکالمه یا مباااه شوند ،دست یر ک ید به پشت جبهه بفرستید .بیرای از
بین بردو ن ار قیا  ،شرو به پاکسیازی گسیترده کردنید و کرونشیتام
تحییت ک تییر نظییامی قییرار گر ییت .سییر اناییا در  18مییارو 1921
ارتش سرخ با قتل تامی اغراق نمی شورش کرونشتام را سیرکوب
نمییود .پییم از سیییرکوب خییونین کرونشیییتام در سییو نورییییل 1921
تروتسکی ساو پیروزی دید و چ ین گفت:
" ما تا نناا که امکاو داشت صیبر کیردیم تیا ر قیای ملیواو بیی
بصیرم ما به چشم خود ببی د که شورش به کاا میی اناامید.
امییا چییوو یخهییا شییرو بییه نب شییدو کردنیید ،نییاگ یر شییدیم....
امله ک یم".
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عنددوان «رفقددا» توسددط تروتسددکی بدده ملوانددانی کدده م لددوب شددده
بودنددد بیددانگر آن بددود کدده اتهددام شددورش کرونشددتات مبنددی بددر اینکدده
توطره گارد سدفید بدوده بدی پایده و بدی اسدا بدوده اسدت بعددا خدود
رهبدددران بلشدددویکها توطرددده گدددارد سدددفید را کندددار گذاشدددته و ماهیدددت
شورش را خرده بورژوایی ارزیابی کردند که به ادعدای آنهدا زمینده
را برای نفوذ ضد انقالب باز میکرد
به تراژدی کرونشتات نباید بعنوان یک پدیدده مجدزا نگداه کدرد
این مساله تنهدا در مدتن انقدالب جهدانی قابدل در اسدت هدر طدرف
برنددده مددیشددد پیددروزی از آن ضددد انقددالب بددود اگددر چدده دورنمددای
انقددالب جهددانی در سددال  1921همچنددان وجددود داشددت و ایددن یددک
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فدداکتور حیدداتی در دیدددگاه انقالبیددون آن زمددان بددود امددا بلشددویکها بددا
حملددده بددده شورشدددیان در واقدددع بددده دفددداگ کننددددگان واقعدددی انقدددالب و
دارنددگان قددرت مسدتقیم پرولتددری بده خدواهران و بدرادران طبقدداتی
خود حمله کردند

125

تروتسکی و جبهه متحد
تصییر انقالبییام کمونیسییتی و ج ییگرییای امپریالیسییتی بییا ورود
سرمایهداری به تصر انحطاط خود نغاز گردیید .در تصیر انحطیاط
سییرمایهداری طبقییه کییارگر ی انییه طبقییه انقالبییی اسییت و ت هییا انقییالب
پیییش روی طبقییه کییارگر انقییالب پرولتییری اسییت .در اییین میییاو ریییچ
وسیفیییه مشیییترکی بیییین طبقیییه انقالبیییی و ج ااهیییایی از بیییوریوازی
نمیتواند وجود داشته باشید .بیرخالت دوره رو بیه رشید سیرمایهداری
که بیوریوازی ییک طبقیه انقالبیی بیود و میتوانسیت نقیش انقالبیی در
اوادی اجتماتی ایفیا ک ید ،در تصیر انحطیاط سیرمایهداری تمیامی
ج ااهییای بییوریوازی ارتاییاتی و ضیید انقالبییی رسییت د .در تصییر
انحطاط سرمایهداری دمکراسی بیوریوایی بیه یکیی از مهلیک تیرین
سم کش ده تلیه پرولتاریا و نقابی ریب ده بیرای پ هیاو سیاختن تیواش
سرمایهداری تبدیل شده است .دمکراسی بوریوایی روی دی ر سیکۀ
دیکتاتوری بوریوایی است.
در سیییومین ک یییرۀ انترناسییییونا کمونیسیییتی در سییییا 1921
تاکتیییک «جبهییه متحیید» مطییرح شیید کییه تروتسییکی یکییی از طرااییاو
اصیییلی نو بیییود امیییا بیییا مقاومیییت کمونیسیییتهای چیییپ بخصیییو از
کشیییوررای ایتالییییا ،نلمیییاو و رل ییید روبیییرو شییید .ابتیییدا ببی ییییم واکییی ش
کمونیسیییت چیییپ و بیییه ادبییییام تروتسکیسیییتها «ت یییدرورا» در مقابیییل
تاکتیک «جبهه متحد» چ ونه بوده است .تروتسکیستها روند اوادی
را چ ین توصیف میک د:
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"در ک ره ،در یوئیه  ،1921ت درورا به مقاومیت پرداخت ید.
ای او در ا ب نلماو ،ایتالیا و رل د نفیو داشیت د و قیدرم خیود
را از جرییییاو تیییاطفی نیروم یییدی در تمیییامی بیییینالملیییل میییی
سییتاندند .اایی اب کمونیسییت در مبییارزه نومیدانییه بییا رربییراو
اا ی اب کهیین سوسیالیسییت پییا بییه ترصییۀ رسییتی نهییاده بودنیید،
ننییییییاو اییییییین رربییییییراو را از بابییییییت امایییییییت از «سییییییالخی
امپریالیسییتی»  1914تییا  ،1918سییرکوبی بعییدی انقییالب در
اروپا ،قتل روزا لوک امبور و کار لیبک خیت ،و موضیعی
دو پهلو در برابر مداخلۀ اروپا در روسیه ،مالمت مییکردنید.
پم ش فت نور نیست کیه بسییاری از کمونیسیتها گییج شیدند و
بر نشفت د از ای که می شی یدند کیه ل یین و تروتسیکی ،ریر چ ید
به طور گ را ،به پ یر تن شکسیت اصیرار مییورزیدنید و از
ننییاو مییییخوار ییید بییا «امپریالیسیییتهای اجتمیییاتی» و «خائ یییاو
اجتمیییاتی» م فیییور بیییه رمکیییاری بپردازنییید .ایییین امیییر بیییرای
ت درورا در اکم تسلیم یا اتی خیانت بیود .در ک یره ،ل یین و
تروتسکی بایسیت ،رمیاو گونیه کیه در رییام اجراییی گ شیت،
از تمییامی نفییو و بالغییت خییود اسییتفاده ک یید تییا مخالفییاو گییوی
سییبقت نربای یید – اتییی تهدییید کردنیید کییه بییینالملییل را ،اگییر از
71
ت درورا امایت ک د ،به انشعاب خوار د کشاند".
تاکتیییییک «جبهییییه متحیییید» ،تییییاکتیکی اسییییت کییییه بییییر طبییییق نو
سازمانهای انقالبی میتوان د با ج احرایی از بوریوازی تحیت ت یواو
 71پیامبر بی سالح – صفحام  640و 641
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اا اب به اصطالح «اا اب کارگری» رمکاری کرده و وارد اتحاد
شییوند و در جریییاو اییین رمکییاری ماریییت بییوریوایی ننهییا را ا شییا
ک د .تاکتیک «جبهه متحد» یا تاکتیکهای شبیه نو مخربترین سیالای
برای انحرات مبارزه طبقاتی است .استقال پرولتارییا شیرط اساسیی
برای تکامل مبارزه طبقاتی است.
تروتسکی اسهار میداشت که ریشه رای تاکتیک «جبهیه متحید»
بیییه تاربییییام اییی ب بلشیییویک در جرییییاو انقیییالب روسییییه در سیییا
 1917بیییر می یییردد 72.ایییاال تروتسیییکی بیییه رمیییراه دی یییر رربیییراو
کمی تییرو میییخواسییت د اییین "تاربییه" را بییه دی ییر اا ی اب کمونیسییت
م تقل ک د .زندگی امه نیویم تروتسیکی ،ریشیه ریای تاکتییک «جبهیه
متحد» را چ ین توصیف میک د:
"اندیشیییۀ جبهیییۀ متحییید ماسیییم ک یییدۀ تمیییامی تاربیییۀ تیییاکتیکی
بلشییویکهایی بییود کییه براسییتی در دروو نییوتی جبهییۀ متحیید بییا
م شییویکها و انقالبیییوو اجتمییاتی – نخسییت بییا نظییا ت ی اری،
سپم با کادتها و نن اه با کورنیلوت – مبارزه کرده بودنید ،تیا
سر اناا یاراو خود را نی مغلوب ساخت د".
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خوشییبختانه در رمییاو مقط ی پاسییا تروتسییکی و دی ییر مییدا عاو
تاکتیک «جبهه متحد» توسط کمونیسیت چیپ روسییه داده شیده اسیت.
https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1932- 72
ger
 73پیامبر بی سالح – صفحه 641
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کمونیست چپ روسیه بی اسیاو بیودو اسیتدال تروتسیکی را خیاطر
نشاو میک د و تاکید میک د بلشویکها نه در جبهه متحید بیا م شیویکها
و او.ارریییا بلکیییه از طرییییق ج یییگ بیییی رامانیییه تلییییه م شیییویکها و
او.اررا پیروز شدند .کمونیستهای چیپ در مانیفسیت خودشیاو چ یین
مینویس د:
"تبلیغ برای جبهۀ متحد با خائ ین رن ارنیگ سوسیالیسیت ایین
بییاور را بییه وجییود مییینورد کییه ننهییا رییم بییه طییور قطعییی بییا
بییوریوازی و بییرای سوسیالیسییم مییی ج یید و نییه بییر تکییم
نو...نیا کسی میتواند ب وید که پرولتاریای روسیه پیروز شید
چییرا کییه بییا م شییویکها و او اررییا متحیید بییود؟ اییین بییی مع ییی
اسیییت .پرولتارییییای روسییییه ،بیییوریوازی و تیییودا ریییا را از
طرییییق ج یییگ بیییی رامانیییه اش تلییییه م شیییویکها و او ارریییا
شکست داد.
ر یییق تروتسییکی در یکییی از سییخ رانی رییایش در رابطییه بییا
ضرورم تاکتیک جبهۀ متحد گفت که ما پییروز شیده اییم ،امیا
باییید تحلیییل ک یییم کییه چ ونییه مغلییوب مییی شییویم .او اسییتدال
میییک یید کییه مییا در جبهییۀ متحیید بییا م شییویکها و او .اررییا ریه
ر تیییم زیییرا مییا خودمییاو ،بییا م شییویکها و او .اررییا در یییک
شورا نشستیم .اگر تاکتیک جبهۀ متحد شامل نشسیتن در رمیاو
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نهیاد باشیید ،ب ییابراین رئیییم کیار اجبییاری و محکییومین نیی در
74
یک جبهۀ متحد رست د :رر دو در زنداو".
چهیییارمین ک یییره کمی تیییرو در سیییا  1922تاکتییییک «جبهیییه
متحیید» را تصییویب نمییود و تروتسییکی در تصییویب نو نقییش مهمییی
ایفیییا کیییرد .بیییه موجیییب نو مییییبایسیییت کمونیسیییتها بیییا «سیییالخاو
امپریالیسیییتی» ،بیییا قیییاتالو لوک امبیییورت و لیبک خیییت ،بیییا «خائ یییاو
اجتمییاتی» و بییا اا ی اب بییه اصییطالح «اا ی اب کییارگری» مبییارزه
مشییترکی را پیییش ببرنیید .تروتسکیسییتها نقییش تروتسییکی در تصییویب
تاکتیک «جبهه متحد» و واک ش مخالفاو را چ ین توضیح میدر د:
"در ک ییره بعیید ،ک ییره چهییار  ،ل ییین ،کییه دی ییر بیمییار بییود،
قط باختصار و با زامت بسیار سیخ رانی کیرده و تروتسیکی
به ت واو مفسیر اصیلی اسیتراتژی و تاکتییک بیینالملیل سیارر
شد .وی بار دی ر از جبهه متحد جانبیداری کیرد .گیامی دی یر
ریییم جلیییو ر یییت و بیییه ااییی اب کمونیسیییت توکیییید کیییرد کیییه در
شییرایطی معییین ،از اکومتهییای سوسیییا دمییوکرام امایییت
ک ییید و اتیییی در اوضیییاتی خیییا  ،در موقعیتهیییای پییییش از
انقالبی ،رر گاه چ ین ائتال هیایی راه دیکتیاتوری پرولتارییا را
رمییوار سییازند ،در ننهییا شییرکت جوی یید .مخالفییاو از خشییم بییر
75
خود میلرزیدند".

 74مانیفست گروه کارگراو ا ب کمونیست روسیه – صفحام  44و 46
 75پیامبر بی سالح – صفحه 643
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تاکتیییک «جبهییه متحیید» نییه ت هییا بییه پیشییروی ج ییبش کییارگری و
کمونیستی کمک نکرد بلکه باتیش قتیلتیا انقالبییوو و پرولتارییا در
نلماو ،اسپانیا ،چیین و ...شید .تاکتییک جبهیه متحید شکسیت اکومیت
ساکسونی و توری یا را به ارمغاو نورد و کشتار در چین را در پیی
داشت.
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تروتسکی و آخرین مقاومت های مخالفان
در درمیین ک یره در سیا  1921رمییه گرایشیام اصیلی ای ب
بلشویک به م راکسیونیسم رای مابت داده بودند .در نتیایه پیم از
نو بییرای ناراضیییاو و مخالفییاو دو نلترنییاتیو بیشییتر وجییود نداشییت .یییا
باید بیه عالییت غییر قیانونی رو بیاورنید مایل «گیروه کیارگراو» و ییا
ای کییه از رییر گونییه عالیییت سییازماو یا تییه پرری ی ک یید .بییه غیییر از
«گروه کارگراو» کسی به عالیت غیر قانونی رو نیاورد .نکته اائ
ارمیت این است که در سالهای  1925و  1926تروتسکی زیاد خود
را درگیر جدالها نمییکیرد ،بلکیه مباایش را بیا ااتییاط و بیا دیپلماسیی
بسیار زیاد اناا مییداد و بیه نیوتی خیود را از زنیدگی سیاسیی ک یار
کشیده بود.
اولین کسی که به مخالفیت بیا تی ضید مارکسیسیتی «سوسیالیسیم
در ییییییک کشیییییور» برخاسیییییت زی وییییییف بیییییود .زی وییییییف از خطیییییر
سییرمایهداری دولتییی ،تقویییت بوروکراسییی و تسییلط بوروکراسییی بییر
ا ی ب سییخن رانیید .در سییا  1926مخالفییاو سییعی کردنیید بییه شییکل
سازماو یا ته نظرام خود را نه ت هیا بیه سیوی ای ب بلکیه بیه طیرت
جامعه مطرح سازند .مخالفیاو جلسیام خیود را بصیورم مخفیانیه در
ج لها و خار از شیهر برگی ار مییکردنید ،چیوو امکیاو برگی اری
تل ییی نو وجییود نداشییت .رربییراو مخالفییاو سییخ رانیرییای خییود را در
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کارخانه را شیرو کردنید کیه مشیهورترین ننهیا سیخ رانی تروتسیکی
در کارخانیییه رواپیماسیییازی مسیییکو بیییود .واکییی ش دسیییت اه سیییرکوب
استالی یسییتی بییه عالیییت مخالفییاو کییه بسیییار خشیین بییود ،تروتسییکی از
د تر سیاسی ا ب بلشویک در اکتبر  1926اخیرا شید .مخالفیاو نیه
ت هییا از ا ی ب اخییرا میییشییدند بلکییه بییه شییکل ی یکییی نی ی ایی ت
میگردیدند .یکی از مخالفاو سیابق ب یا الریین ،ا کیار پ هیاو اسیتالین
را در پییان درمین ک فییرانم ای ب در مییاه اکتبییر -نییوامبر ،1926اییین
چ ین بیاو کرده است:
"ی یا بای ید اپوزیسیییوو ا ی ت شییود و از نظییر قییانونی سییرکوب
شود ،یا رماو طور که انقالبیوو سوسیالیست چپ این کیار را
در مسییکو در 1918کردنیید ،بییا مسلسییلرا در خیاباورییا اییل و
صل خوارد شد".
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پیییم از بیییه ریییم خیییوردو بلیییو اسیییتالین  -زی وییییف  -کیییام ف،
«اپوزیسیییوو چییپ» تشییکیل شیید کییه اتضییای اصییلی نو تروتسییکی،
زی ویف و کام ف بودند .مبارزام درونیی ا بیی در سیا  1927بیه
او خییود رسییید و «اپوزیسیییوو چییپ» پالتفییر خییود را ارائییه داد.
اپوزیسیییوو چییپ اسییتدال میییکییرد کییه  3گییرایش اصییلی در کمیتییه
مرک ی ،ارگانهای رربری ای ب و دولیت وجیود دارنید .اپوزیسییوو
چپ پالتفر خود را ارائه داد که در نو میخوانیم:
 76وجداو انقالب :اپوزیسیوو کمونیستی در روسیه شوروی ،سیموو و
شوستر ،1960 ،صفحه .282
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"در اییا ااضییر سییه گییرایش اصییلی در کمیتییه مرک ی ی و
بطور کلیی در ارگانهیای رربیری ای ب و دولیت موجودنید.
گیییرایش اولیییی انحیییرات واضیییح و نشیییکار بطیییرت راسیییت
است ...گیرایش دو "س تریسیم" ج یاح ایاکم اسیت .رربیراو
اییین گییرایش ر قییا اسییتالین ،مولوتییف ،اوگالنییف ،کاگییانوویچ،
میکویییییاو ،کیییییروت رسییییت د...بوخارین در نوسییییاو بییییین دو
طییرت ،سیاسییتهای اییین گییروه را "تعمیییم" میییدریید...گرایش
سیییو بیییه اصیییطالح اپوزیسییییوو اسیییت .ایییین گیییرایش ج یییاح
ل ی یستی ای ب اسیت ...در ایین کشیور دو موضی اساسیی و
متقابال متضاد وجود دارند .یکی موض پرولتارییا اسیت کیه
در اییییا سییییاختماو سوسیالیسییییم اسییییت ،دی ییییری موضیییی
بوریوازی است که نرزوم د تغییر مسیر تکاملی جامعیه در
جییاده سییرمایهداری اسییت...تامل تعیییین ک ییده بییرای تعیییین
ارزیابی جهیت ارکیت کشیور میا در مسییر تادیید سیاختماو
سوسیالیستی ،باید رشد نیرورای مولده ماو و تفیوق ت اصیر
سوسیالیسییتی اقتصییاد بییر ت اصییر سییرمایهداری بییه رمییراه
بهبییود رمییه شییرایط رسییتی طبقییه کییارگر باشیید ...انحصییار
تایییارم خیییارجی ییییک اربیییه ضیییروری و اییییاتی بیییرای
سییاختماو سوسیالیسییم ،زمانیکییه کشییوررای سییرمایهداری از
تک ییییک پیشیییر ته ای برخوردارنییید ،مییییباشییید .امیییا اقتصیییاد
سوسیالیستی که اک یوو در ایا سیاخته شیدو اسیت ،قیط در
صییورتیکه بط یور مییداو بییه اقتصییاد جهییانی در زمی ییه رییای
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تک یییک ،ر ی ییه تولییید و کیفیییت و قیمییت تولیییداتش ن دیییک
شییییود ،میییییتوانیییید از طریییییق انحصییییار تاییییارتی محا ظییییت
77
گردد".
نقل و قو طوالنی باال از چ ید زاوییه قابیل ارمییت اسیت کیه بیه
ترتیب به برسی ننها می پردازیم.
ج ییییاح بییییه اصییییطالح «ج ییییاح چییییپ» در سییییا  1927ر ییییوز
استالی یسم را «ج اح مرک » که بین ج یاح راسیت و ج یاح چیپ قیرار
دارد قلمداد میکرد و استالی یسم را دشمن اصیلی قلمیداد نمییکیرد ،بیه
طوری که با نو مماشام میکیرد و ر یوز ج یاح بیه اصیطالح راسیت
را دشمن اصلی قلمداد میکرد.
ج ییاح بییه اصییطالح چییپ تامییل تعیییین ک ییده مسیییر سییاختماو
سوسیالیستی در شوروی ،را رشد نیرورای مولیده ارزییابی میینمایید
و صییحبت از اقتصییاد سوسیالیسییتی کییه در اییا سییاخته شییدو اسییت
میک د .به تبارم بهتر پ یرش ت ضید مارکسیسیتی «سوسیالیسیم در
یک کشور» در واق ررا کردو انقالب جهیانی و بیی تیوجهی بیه ایین
مساله است که ساختن سوسیالیسم امر طبقه کارگر جهانی است.
برای ج اح به اصطالح چپ ساختن سوسیالیسم صر ا یک امیر
اقتصادی بود که صیر ا بیا رشید نیروریای مولیده ،و بیاال بیردو سیطح
بییارنوری کییار گییره خییورده بود.درصییورتی کییه سوسیالیسییم محصییو
مبارزه طبقاتی است و ایین ج یاح تمیال بیا نو بی انیه بیود .بیه تبیارم
 77از پالتفر اپوزیسیوو چپ
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بهتییر سوسیالیسییم محصییو اجتمییاتی شییدو ابیی ار تولییید و نهادرییای
جامعیه اسیت کییه بیه تبی خیود زوا دولیت را در پییی خوارید داشییت و
ت ها در مقیاو جهانی امکاو پ یر است.
در نیییوامبر 1927مخالفیییاو سیییعی کردنییید در تظیییاررام سیییاالنه
جشیین انقییالب اکتبییر بییا پییرچم و ب ییر خییود بییه دخالییتگییری بپردازنیید.
ضییرورم واییدم ل ی یسییتی و تلیییه انشییعاب ،بخشییی از خواسییتهرییای
مخالفییاو بییود .تاکییید بییر ضییرورم واییدم ا ی ب ل ی یسییتی زمانیکییه
ا ب ل ین دی ر به ضد انقالب تبدیل شده و ضد انقالب قیط بیا زبیاو
سییرکوب سییخن مییی رانیید بیییان ر نو بییود کییه مخالفییاو دائمییا بییه دنبییا
سازش و توا ق دوستانه با ضد انقالب بودنید .ایین سیاسیت محاوبانیه
مخالفییاو ،مقاومییت ننهییا را بسیییار تضییعیف نمییود و زمی ییه را بییرای
شکسییت نهییایی رمییوار کیییرد .در اکتبییر  1927تروتسییکی از کمیتیییه
مرکییی ی اخیییرا شییید و بیییدنبا نو در نیییوامبر  1927از اییی ب نیییی
اخرا گردید.
سیییرکوب مخالفیییاو و اخیییرا تروتسیییکی و زی وییییف از اییی ب
روایییییه مبییییارزاتی مخالفییییاو را بشییییدم پییییائین نورد و تمییییال اتحییییاد
تروتسکی و زی ویف از رم پاشید .رر چ د رربراو مخالفاو بیانییه ای
امضییا کردنیید و اتتییرات نمودنیید کییه خطییا کییردهانیید و نظییم ا بییی را
نق کیردهانید و ملتمسیانه تقاضیای بازگشیت بیه ای ب را داشیت د امیا
ماشین سیرکوب استالی یسیتی سیرکوب را خشین تیر کیرد و شیرو بیه
سرکوب بوخارین و طر داراو او کرد.
استالین با سرکوب کوال را و انحال ننها به ت واو یک طبقه
و در نتیاییه ارکییت بییه سییمت ص ی عتی شییدو بییه نییوتی قصیید داشییت
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مخالفیاو را خلی سییالح ایییدئولوییک ک ید .بسیییاری از مخالفییاو ریییب
اییین تاکتیییک اسییتالین را خوردنیید کییه خییود سییبب گردییید تییا از تعییداد
مخالفاو کاسته شود.
در جم ب دی اوادی میتواو گفت  ،سیا  1928نقطیه تطفیی
در تاریا روسیه است .در این سا استالی یسیم توانسیت بیا قلی و قمی
مخالفییییاو پیییییروزی خییییود را تابیییییت ک یییید و بییییدوو م اامییییترییییایی
سرمایهداری دولتی را با شتاب رر چه بیشتر پیش ببرد .در ایین سیا
کمی ترو در جریاو ششمین ک ره خود در اگوست  1928بیه بخشیی
از سیاست خارجی روسیه تبدیل شید و بیا اتخیا تی ضید مارکسیسیتی
«سوسیالیسم در یک کشور» رمان ونه که انترناسییونا دو در سیا
 1914اکم میرت خیود را بیا شیرکت در ج یگ امپریالیسیتی امضیا
کییرد ،مییرت خییود را اتییال نمییود و بییه زنییدگی خییود بییه ت ییواو یییک
انترناسیونا پایاو داد.
تروتسییکی در یانویییه  1928بییه نلمییاتی تبعییید و سییر اناییا در
ورییییه  1929از شیییوروی اخیییرا شییید .ابتیییدا در ترکییییه ،سیییپم در
رانسه و نروی و سر اناا در مک یک دوراو تبعیید خیود را گ رانید
و در نناا توسط دست اه ترور استالی ی به قتل رسید .تروتسیکی اتیی
در تبعید مدر دوراو تبعید در ترکیه ب د نات خیود را از جسید میتعفن
مکمی ترو نبرید و اتال کرد خودش و پیروانش بیه کمی تیرو و یادار
رست د .ررچ ید از نو اخیرا شیدهانید .تروتسیکی و پییروانش خواریاو
زنده کردو جسید میتعفن کمی تیرو و سیپم اصیالح نو بودنید .او اتیی
از اییین راتییررم ر ییت و ضیید انقییالب را پیشییار گ رزماییوی طبقییه
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کیییارگر قلمیییداد کیییرد و توصییییه نمیییود جیییای مخالفیییاو در مییییاو ایییین
پیشار او است .تروتسکیستها چ ین مینویس د:
"تروتسکیسیم ،بیه رغیم جامعییت انتقیادش از کمی تیرو ،نر ییگ
نو نداشییییت کییییه ج ییییبش کمونیسییییتی تییییازه ای بییییراه انییییدازد.
تروتسیییکی...اتال داشیییت کیییه وی و پییییروانش بیییه بیییینالملیییل
کمونیسییت و ادارنیید ،رییر چ یید کییه از نو اخییرا گردیییده انیید...
تروتسکیسیتها خواسییتار اصییالح بییینالملیل بودنیید و نییه گسسییت
قطعی از نو .تروتسکی می پ داشت که اای اب کمونیسیت ،بیا
رمییه اشییتبارها و خطارایشییاو ،ر ییوز رییم پیشییار گ رزماییوی
طبقیییه کارگرنییید ،و جیییای مخالفیییاو در مییییاو ایییین پیشیییار او
است".
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گسست بین تروتسکی و کمونیست چپ
بدنبا چیرخش تروتسیکی بیه سیوی اپوزیسییوو ،رمسیوئیریایی
بین تروتسیکی و طر یداراو او بیا کمونیسیتهای چیپ بوجیود نمید .ایین
رم سوئیرا رم در روسیه و رم در سطح بینالمللی قابل مشارده بیود.
کمونیسیییتهای چیییپ در مقابیییل سیییرکوب تروتسیییکی و طر یییداراو او
اسهییار رمبسییت ی کردنیید .بییه طییوری کییه مکاتبییام و یییا سییطحی از
روابط بین تروتسکی و کمونیسیتهای چیپ شیکل گر یت ،امیا بیه دلییل
ابهامییام ،اغتشاشییام کییری و محییدودیتهای نظییری تروتسییکی ،اییین
روابییط پییم از مییدتی متوقییف شیید .ابتییدا بسیییار گی ارا ن ییاری بییه اییین
روابییط می ییدازیم ،سییپم اییین نکتییه را بررسییی میییک یییم کییه چ ونییه
تروتسکی با وجود نقد و مبارزه خود با ترو ضد انقالب اسیتالی ی،
نتوانسیت ب ید نیات خیود را ببییرد و زمی یه را بیرای وار یاو خیود مهیییا
کرد تا در چپ سرمایه ادغا شیوند .در واقی چ ونیه کمونیسیت چیپ
در نو شرایط سخت توانست از مواضی پرولتیری د یا ک ید و میدا
79
راستین کمونیسم اقیقی باشدن
 79بررسییی کمونیسییت چییپ بطییور کلییی و کمونیسییت چییپ روسیییه بطییور اخییص
موضو این بخش نیست .قطعا رر گونه ن اه گ را نی ناقص خوارد بود .جرییاو
کمونیست بین المللی مبادرم به انتشیار سیری کتابهیای «کمونیسیت چیپ ایتالییا»،
«کمونیسییت چییپ رل یید  -نلمییاو»« ،کمونیسییت چییپ روسیییه» و «کمونیسییت چییپ
بریتانیا» کرده است که خواندو ننهیا بیرای نشی ایی بیا تیاریا و مواضی کمونیسیت
چپ تا مقط ج گ جهانی دو توصیه میشود.
139

ما قبال گیروه کیارگراو ای ب کمونیسیت روسییه مبلشیویک را
که مانیفست نو بیان ر سطح بلوغ نظری کمونیستهای چپ روسییه بیا
وجود محدودیتهای شرایط روسیه بود ،را بررسی کردیم .د ا گیروه
کارگراو از انترناسیونالیسم ،از انقالب جهانی ،از مفهو دیکتیاتوری
پرولتاریییییا و محکومیییییت ت رییییایی چییییوو «جبهییییۀ متحیییید»« ،دولییییت
کییییارگری» و ...بیییییان ر د ییییا از مواضیییی پرولتییییری نو گییییروه در
جیییدا ریییای طبقیییاتی بیییود .در نو مقطییی تروتسیییکی خیییود در صیییف
سرکوب راو بود و در سرکوب کمونیستهای چپ نقش ایفا میکرد.
سانترالیستهای دموکراتیک مدئیسترا کیه از سیا  1919وجیود
داشییته و بطییور مییداو بییا خطییرام بوروکراسییی در ا ی ب و دولییت
مبیارزه مییکردنید .گروریی از دئیسیتریا کیه بیه «گیروه پیان ده نفیر»
معییروت بودنیید ،پالتفییر خییود را بییه پییان درمین ک ییرۀ ا ی ب ارائییه
دادند ،ج ایتی که بال اصله بخاطر نو از ا ب اخرا شیدند .مواضی
پالتفر «گروه پان ده نفر» در مسائلی چیوو مارییت شیوروی ،دولیت
کارگری و ...بسیار ن دیک به مواض «گروه کارگراو» بود.
در سیییییییالهای  1928 – 1929مبیییییییااای بیییییییین تروتسیییییییکی و
سانترالیستهای دمکراتیک شکل گر ت کیه در نو مباایش ،تروتسیکی
بیشترین تواو خود را به این نکته معطوت کرد کیه نشیاو درید نسییب
ناشی از خطارای «چیپ ا راطیی» بیشیترین نسییب را بیه اپوزیسییوو
رسانده است.
بییرای دئیسییترییا یییا اییداقل بخییش قابییل تییوجهی از ننهییا وقییای
 1927تییا  1928و سییرکوب مخالفییاو توسییط دسییت اه تییرور اسییتالی ی
بیان ر نو بود که ای ب بلشیویک مارییت پرولتیری خیود را کیامال از
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دست داده و بیه ییک «جسید میتعفن» تبیدیل شیده اسیت و دی یر چیی ی
بییرای د ییا از رییییم شییوروی بییاقی نمانییده اسییت .تروتسییکی بشییدم
مخیالف چ ییین دیییدگاری بییود و بییا نو مبیارزه میییکییرد و در نامییه خییود
تحیییت ت یییواو «تفیییـاوتهای میییـا بیییا سانترالیسیییتهای دمیییوکرام» بیییه
«بورودای» چ ین مینویسد:
"رمکییاراو شییما در خییارکوت ،از نن ییه میین مطل ی شییده ا ،
کارگراو را مورد خطاب قرار داده اند با توسل بیه ایین اییده
غلط که انقالب اکتبر و دیکتیاتوری پرولتارییا ریم اک یوو در
اا از بین ر تن است .این مانیفست ،که در اصیل نادرسیت
است ،بیشترین نسیب را به اپوزیسیوو رسانده است".

80

پم از سرکوب لاا گسییخته دسیت اه تیرور اسیتالی ی کیه م ایر
بییه خاموشییی کمونیسییت چییپ روسیییه شیید ،درو نمییوزی از اییوادی
روسیییه ،د ییا پرولتییری از دسییتاوردرای انقییالب اکتبییر و ارائییه ا ییق
رییای نظییری بییه خییار از روسیییه انتقییا یا ییت و اییین ا تخییار نصیییب
کمونیست چپ ایتالیا شد.
بییییدنبا راه انییییدازی کمپییییین ضیییید تروتسکیسییییتی در اایییی اب
کمونیسیییتی بیییه رمیییاو کمی تیییرو ،ایییین کمیپیییین در ایتالییییا بیییا مخالفیییت
گروری از جمله بوردی ا مواجه شد .مخالفیت بوردی یا باتیش اخیرا

 80ترجمه ازمتن انگلیسی و از لینک زیر:
https://en.internationalism.org/internationalreview/200006/9649/19
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این گروه از ا ب به اتها واریی گیرایش بیه تروتسکیسیم گردیید ،در
االی که بوردی ا خود ب یاو گ ار ا ب کمونیست بود
کمونیست چپ ایتالیا دو دلی رایی که در سیا  1925داشیت را
پشت سر گ اشت و خود را به شکل یک راکسیوو با ارگانهیا و نظیم
و انضییباط خییا خییود تبییدیل کییرد .نکتییه اییائ ارمیییت اییین اسییت کییه
بییدلیل سییرکوب اشیسییم بخییش زیییادی از کمونیسییت رییای ایتالیییایی در
کشوررای گوناگوو بع واو تبعیدی به سر میبردند و تعداد زیادی از
انقالبیوو غییر ایتالییایی خیود را بیا ایین راکسییوو ریم نظیر دانسیته و
خود را بخشی از نو میدانست د ،در نتیاه راکسیوو به درسیتی خیود
را نییه یییک راکسیییوو ایتالیییایی بلکییه راکسیییوو چییپ انترناسیییونا
کمونیست اتال کرد .راکسیوو چپ ضمن ای که با تروتسکی اتیال
رمبسییت ی میییکییرد ،امییا رم ییاو بییر اختال ییام سیاسییی در مواض ی
سیاسی تاکید مینمود:
"در اـال یـی ک یـه یـراکسیوو بییا ت یـروتسکی اتییال رمبسییت ی
میییکییرد ،رم ییاو از موض ی خییود ،یع ییی ت رییای بوردی ییا و
ت رای ک ره دو کمی تیرو د یا مییکیرد .لی ا ت ریای ک یره
سیییو و چهیییار کمی تیییرو را رد مییییکیییرد کیییه توسیییط جرییییاو
اپوزیسیییوو روس ییه در اطییرات تروتسییکی د ییا میییشیید .در
نهایت ،باید توجیه داشیت کیه راکسییوو خیود را نیه بیه ت یواو
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« راکسییییوو ایتالییییایی» بلکیییه بیییه ت یییواو « راکسییییوو چیییپ
81
انترناسیونا کمونیستی» تشکیل داد".
در سا  1929که ر وز دورنمای رمکیاری ریای مشیتر بیین
راکسییوو چییپ انترناسییونا کمونیسییتی بییا تروتسییکی وجییود داشییت،
نامه سرگشاده ای به تروتسیکی نوشیت و ننیرا در پرومتیه شیماره 20
م تشییر کییرد .راکسیییوو بخصییو در رانسییه از نفییو قابییل تییوجهی
برخوردار بود و نشیریاتش بییش از ریر گیروه اپوزیسییوو بیه یروش
می ر ت و برای استالی یستها «دشمن شیماره ییک» نیه تروتسکیسیتها
بلکه راکسیوو بود .تروتسیکی شخصیا بوردی یا را مییشی اخت و بیه
وزو سیاسییی راکسیییوو نگییاه بییود و نمیییخواسییت راکسیییوو را دور
ک د بلکیه قصید داشیت اپوزیسییونی بیر اسیاو «بلشیویک  -ل ی یسیتی»
ایایییاد ک ییید .تروتسیییکی در تیییاریا  25سیییپتامبر بیییه نامیییه سرگشیییاده
راکسیوو چ ین پاسا داد:
"ب ابراین با داشتن میانیه روریایی مان ید ارکیولی از ییک سیو،
از سوی دی ر سردرگم گرایاو ا راطیی چیپ ،شیما ،ر قیا ،در
شرایط دشوار دیکتاتوری اشیستی ،به د ا از م ا تیاریخی
پرولتاریای ایتالیا و بینالمللی راخوانیده میی شیوید .از صیمیم
قلب برای شما نرزوی مو قیت و پیروزی دار ".
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با این رمه پاسا تروتسکی نوتی دوگان ی را بیه رمیراه داشیت
که با پاسا صریح راکسیوو مواجه شد .تا سا  1934نوتی رابطه
بین تروتسکی و تروتسکیسم با کمونیسیت چیپ وجیود داشیت ،امیا در
این سا گسست قطعی شد .محور اصلی مبارزه تروتسکیسیتها بیرای
اصالح بینالملل کمونیست یا به تبیارم بهتیر مبیارزه و تیالش بیرای
زنییده کییردو ماییدد جسیید مییتعفن بییود .در اییالی کییه کمونیسییتهای چییپ
رد شاو نه زنده کردو جسد متعفن بلکه تشیکیل راکسییوو و د یا از
مواضی پرولتییری و کمونیسییتی و مبییارزه بییا کمی ترنییی بییود کییه اییاال
مرکیی ضیید انقییالب شییده بیییود .ببی یییم تروتسکیسییتها اییین گسسیییت را
چ ونه توصیف میک د .ننها مینویس د:
"در این دوره اقیدامی در جهیت رمکیاری بیا بوردگیسیتها در داخیل
سازماو بینالمللی وااید صیورم گر یت کیه بیی میری خیود را بیه
ا بام رساند .ک فرانم کپ هیا تید امکیاو چ یین رم یسیتی را در
دروو یییک ج ییبش واایید در شییرایط موجییود ،نشییاو داد....محییور
اصلی سیاست ما مبارزه برای اصالح بینالملل کمونیسیت و بخیش
رای وابسته به نو بود".
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پیییم از سیییالها تیییالش تبیییش بیییرای زنیییده کیییردو جسییید میییتعفن،
تروتسکیسیییتها بیییه بیهیییودگی تیییالش خیییود بیییرای اصیییالح بیییینالملیییل
کمونیست پی بردند و از اصالح بینالملل کمونیستی خسیته شیده و بیه
این باور رسیدند که انترناسیونا خودشاو را تشکیل در د.
 82بین الملل چهار  -پیر رانک – صفحۀ 40
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تروتسکی بدنبا اتال انترناسیونا چهار بود زیرا معتقید بیود
که خیی ش انقالبیی قرییب الوقیو اسیت و رمیین در غلیط او باتیش
گردییید تییا در اییوادی بعییدی مواضی ارتاییاتی ب یییرد .تروتسییکی در
جریاو اوادی میاه میه  1936اتیال کیرد کیه انقیالب رانسیه شیرو
شییده اسییت .بییرای تروتسییکی ج ییگ چییین و یاپیین در سییا  1937و
ج گ نزادیبخش ملی نیه پییش درنمیدی بیر ج یگ جهیانی بلکیه مقدمیه
ای بر انقالب چین بود.
تروتسیییییکی نتوانسیییییت بیییییر ضیییییعف ریییییای بیییییه اری بیییییرده از
انترناسیونا دو و سو ائق نید و نه ت ها با مبارزه با این ضعف ریا
قادر نبود تصویر روش ی از ضیرورم سیرن ونی دولیت بیوریوایی
و مبییارزه بییرای کمونیسییم ارائییه دریید بلکییه از نو ضییعف رییا ضیییلت
ساخت .برای تح توده را ،جبهه متحد ،برنامیه ایداقل و ..بکیار بیرده
شییدند .تروتسییکی از رییوادراو خییود خواسییت «بییا اصییالح طلبییی در
سی ر خییود مبییارزه ک ید» و وارد جریانییام ای ب کییارگراو بلژیییک
م POBو بخش رانسوی بیینالملیل کیارگری م SFIOو ...شیوند و
«برنامه انقالبی را به میاو تودهرا ببرند» که این خود به مع ی ناپدیید
شدو ننهیا بیه ت یواو ییک جرییاو انقالبیی در دروو خائ یاو و مرتیدین
بود .به تبارم بهتر ننها از مرز پرولتری تبور کیرده و وارد زمیین
خائ او شدند .اقیقت انکار ناپ یر این است که دگردیسیی تروتسکیسیم
بیییه سیییوی سوسییییا دمکراسیییی در زمیییاو تروتسیییکی و در جرییییاو
اوادی رانسه ،اسپانیا و ...شرو شده و با تکمیل ایین دگردیسیی در
جریییاو ج ییگ جهییانی دو تروتسکیسییم بییرای رمیشییه در ج ییاح چییپ
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سرمایه ادغیا گردیید .راکسییوو کمونیسیت چیپ موضی خیود را در
این باره چ ین بیاو کرد:
"تروتسییکی بییه سییرتت مییا را ناامیید کییرد .امییروز او در اییا
لغ ش است و میا نمیی دانییم کیه نییا ایین ییک سیقوط قطعیی از
جانب او اسیت ییا ییک کسیوت کیه ایوادی یردا نو را از بیین
میبرد .در رر صورم ،در شرایط ک ونی ،ما بایید تلییه او و
طر ییدارانش کییه از روبیکییوو 83تبییور کییردهانیید و دوبییاره بییه
سوسیا دموکراسی پیوسته اند ،مبارزه بیی رامانیه ای انایا
84
دریم".
پرومته نشریه راکسیوو ت هیا نشیریهای در ضیای انقالبیی بیود
که جمهوری اسپانیا را به ت واو یک جمهوری ارتایاتی و بیر تلییه
طبقه کارگر محکو کرد .راکسیوو معتقد بود جمهوری اسیپانیا ییک
امله تلییه کیارگراو اسیت تیا ریر گونیه امکیاو واکی ش طبقیاتی را از
بین ببرد .تروتسکی و ریواداراو او از جمهیوری اسیپانیا بع یواو ییک
جمهییوری ضیید تییودالی د ییا میییکردنیید .ای ین تحلی یل یک یی از دالی یل
اصییلی شییکات ب یین جری یاو «تروتسکیسییت» و راکسیییوو کمونیسییت
چپ ایتالیا بود .با شرو ج گ امپریالیستی تروتسکیسیم کیارگراو را
 83روبیکن رودخانه ای در شما کشور ایتالیا است .یولیوو س ار در سا 49
قبل از میالد با تبور از رودخانه روبیکن ج یگ داخلیی رو را تسیری کیرد ،کیه
در نهایت م ار به دیکتاتور شدو س ار و سهور دوره امپراتوری رو شد.
 84بیالو شماره  -11سپتامبر 1934
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گوشییت د تییو در تخاصییمام امپریالیسییتی کییرد و کییامال در ج ییاح
چپ سرمایه ادغیا گردیید کیه در بخیش ریای بعیدی بیه تفضییل میورد
بررسی قرار خوار د گر ت.
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تروتسکی و ماهیت شوروی
یکی از ب رگترین اشتبارام تروتسیکی ،ارزییابی او از مارییت
شوروی بود .از ییک سیو اغتشاشیام نظیری و ابهامیام تروتسیکی و
از سیییوی دی یییر ن یییرش اییییده نلیسیییتی تروتسیییکی بیییه رونییید تحیییوالم
اجتماتی در روسیه و جهیاو موجیب شید تیا تروتسکیسیم کیارگراو را
به ت واو گوشت د تو در تخاصمام امپریالیستی و بخصیو در
ج گ جهیانی دو تبیدیل کیرده و دسیتاو تروتسکیسیتها بیه خیوو طبقیه
کارگر نغشته شود .این مستله به تفضییل در صیل ریای بعیدی میورد
بحیییش و بررسیییی قیییرار خوارییید گر یییت .ابتیییدا زمی یییه ریییای ابهامیییام
تروتسکی را بررسی میک یم کیه نقیش مهمیی در ن یرش اییده نلیسیتی
تروتسکی ایفا کرند.
قبال بر ابهامام تروتسکی در رابطه با مفهو سوسیالیسم که از
انترناسیییونا دو بییه اری بییرده بییود اشییاره کییردیم .تروتسییکی بییدوو
ای که قادر باشد به مارکم است اد ک د ،اسهار میدارد مارکم و تمیا
مارکسیسیییتها مالکییییت دولتیییی را معیییاد دولیییت کیییارگری ارزییییابی
میکردند و صحبت از مالکیت ملی میک د که در ت اق با اجتماتی
شییییدو اسییییت .تروتسییییکی در روز روشیییین بییییه تحریییییف مییییارکم و
مارکسیسم می پردازد .دراالی که نه مارکم و نه تمیا مارکسیسیتها
چ ین نظری نداشت د .تروتسکی مینویسد:
"مییارکم و تمییا مارکسیسییت رییای بعییدی از او وایۀ مالکیییت
دولتی ،ملی و سوسیالیستی را به ت واو وایه ریایی متیرادت
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در رابطه با دولت کارگری بیه کیار بیرده انید[85".تاکییدام از
متن اصلی]
از نناایی که برای تروتسکی ملیی شیدو معیاد اجتمیاتی شیدو
بود ،در نتیاه بیرای او وسیفیه اصیلی سوسیالیسیم نیه لغیو کیار می دی
بلکه سلب مالکیت از بوریوازی بود .برپایه چ ین زمی هایی است که
تروتسکی مالکییت خصوصیی در دسیت سیرمایهداراو خصوصیی را
خصیصییۀ سییرمایهداری و مالکییییت دولتییی را خصیصییۀ سوسیالیسیییم
میداند .تروتسکی مینویسد:
"تمرک ی یییا تن وسییایل تولییید در دسییت دولییت نخسییتین بییار در
تییاریا توسییط پرولتاریییا و بییا شیییوه انقییالب اجتمییاتی تملییی
گردییید ،نییه توسییط سییرمایهداراو و بییا شیییوه تبییدیل دولییت بییه
86
تراست".
تـروتسکی بـرای ا بـام ادتـای غلط و غیـر مارکسیسیتی خیـود
به یک اسیتدال غییـر م طقیی و متا ییـ یکی چ یگ می یدازد و اسهیار
میدارد مالکیت خصوصی قبل از اجتماتی شدو ناگ یر است که از
مراله مالکیت دولتی ب رد و چ ین اسهار میدارد:

 85انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 240
86انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 252
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"رماو طور که کر ابریشم برای تبیدیل شیدو بیه ییک پروانیه
باید از مراله پیله ب رد ،مالکیت خصوصی رم برای نو کیه
بییه مالکیییت اجتمییاتی تبییدیل شییود نییاگ یر اسییت کییه از مرالییه
87
مالکیت دولتی گ ر ک د".
تــروتسکی در استـدالالم خـیـود معمـیـوال بیه استعیـاره تـیـوسل
میجوید ،اما متاسفانه این استعارهرا مضموو و محتوای واقعی خیود
را در اییوادی اجتمییاتی از دسییت میییدر یید .نمیییتییواو قییوانین تلییم
زیست ش اسی را به تلم اجتماتی تعمییم داد .نمیک خیوراکی ترکییب
شیمیایی از کلر که سمی اسیت و دی یری لی خطرنیا سیدیم اسیت،
در االیکه ترکیب شیمیایی ننها نمک خوراکی خوارد شد کیه نیه ت هیا
سمی و خطرنا نیسیت بلکیه جی و ضیروریام زنیدگی خیوراکی میا
است .نیا میتواو در تلم اجتمیاتی دو پدییده سیمی و خطرنیا را بیا
رم ترکیب نموده و سپم انتظار داشت برای جامعه مفید و ضیروری
باشد؟ استدال تروتسکی چقدر بی اساو و غیر دیالکتیکی است.
بعید دی یر ترجمیاو اسهیارام تروتسیکی چ یین مییشیود کیه رییر
کاا مالکیت دولتی مسرمایهداری دولتی ااکم شد ،نیمی از گی ار بیه
اجتماتی شدو اناا گر تیه اسیت .تروتسیکی نتوانسیت ایین مسیتله را
در ک یید کیییه در تصیییر انحطیییاط سیییرمایهداری ،زمانیکیییه سیییرمایه
ااسییاو خطییر ک یید بییه سییوی دولتییی شییدو گییرایش پیییدا میییک یید و اییین
مستله رم در سرمایهداری متروپیل و ریم در سیرمایهداری پیرامیونی
در قرو اخیر بوضوح مشارده شده است.
 87انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 241
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تروتسکی قادر به تشخیص این مساله نبود کیه بوروکراسیی کیه
او از نو صحبت میک د ،طبقه ااکم جدیدی اسیت کیه ابی ار تولیید را
در اختییار دارد و بیه طیور جمعیی ارزش اضیا ه ااصیل از اسیتامار
طبقییه کییارگر را تصییااب کییرده و سییپم ارزش اضییا ه ااصییله بییین
اتضای طبقه ااکم یع ی رماو بوروکراسیی تقسییم می یردد .کیل ایین
پروسییه بییه شییکل اشییتراکی اناییا می ر ییت .بییرای تروتسییکی روسیییه
سوسیالیستی بود زیرا:
"ملی شدو زمین ،وسایل تولید ص عتی ،امل و نقل و مبادلیه،
رمراه با انحصیار تایارم خیارجی ،اسیاو سیاختار اجتمیاتی
شوروی را تشکیل میدرید .مارییت اتحیاد شیوروی بیه ت یواو
یک دولت پرولتاریا از طرییق ایین روابیط ،کیه توسیط انقیالب
پرولتری ایااد شد ،اساسا برای ما مشخص میشود".

88

تروتسیکی اسییتدال میییکییرد ،تیا زمییانی کییه شییوروی کشییوری
کارگری است ،نباید از کارگراو توقی داشیت ییا نبایید کیارگراو را
بران یخت که از بیینالملیل سیو روی گردان ید .تروتسیکی اتیی از
اییین راتییر میییرود و ادتییا میییک یید تییا زمانیکییه مالکیییت دولتییی کییه
بوسیله انقالب اکتبر بوجیود نمیده از بیین نر تیه ،پرولتارییا رم یاو
طبقه ااکم خوارد بود .اگر پرولتاریا ،رم بیه بیاور تروتسیکی و ریم
به باور استالین ،طبقه ایاکم اسیت ،پیم یرق تروتسیکی بیا اسیتالین

 88انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 252
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در چیسیییت؟ سیییاررا یییرق ت هیییا در شییییوۀ اتمیییا رمیییاو ااکمییییت
پرولتری استن تروتسکی در سا  1936مینویسد:
"تا زمانیکیه اشیکا مالکییت کیه بوسییله انقیالب اکتبیر بوجیود
89
نمده اند از بین نر ته اند ،پرولتاریا طبقه ااکم خوارد بود".
پرولتاریا در سا  1936چ ونیه طبقیه ایاکمی اسیت کیه نیه در
شورارا ،نه در کمیتهرای کارخانه و نیه در ری ونیه نهیاد پرولتیری
دی ری قدرم ندارد و اصال چطور ااکمیت خود را اتمیا مییک ید؟
طبقیه کیارگر قیدرم سیاسیی خیود را چ ونیه اتمیا مییک ید؟ چ ونییه
ااکمیت پرولتری است که در نو اتتراضام و اتتصابام پرولتیری
سییرکوب میشییوند؟ تروتسییکی تییاج از در اییین بییود کییه یکییی از
ب رگتییرین خطارییای خییود را مرتکییب میییشییود بطوریکییه از ماریییت
شوروی نه بر اساو معیار طبقاتی بلکه بر اساو معییار ییک قیانوو
کامال قضایی د ا میک د .مالکیت دولت بر مراک اصیلی اقتصیاد و
انحصار دولت بر تاارم خارجی مب یای اصیلی د یا تروتسیکی از
ماریت پرولتری اکومت را تشکیل میداد .ابهامام تروتسیکی میان
گردید تا قیادر بیه دییدو ایین نکتیه بشیود کیه ضید انقیالب مییتوانید بیر
اسییاو دارایییی دولتییی ،سییرمایهداری را تابیییت ک یید .تروتسییکی بییه
اغتشاش کری خود ادامه میدرد .قبال مشارده کیردیم کیه تروتسیکی
از یک سو در سا  1936اتتقاد داشت پرولتاریا طبقیه ایاکم اسیت،

 89تروتسکی ماریت طبقاتی دولت شوروی اکتبر 1933
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از سوی دی ر رماو سا اسهار میدارد جهاو بی ی قشر ااکم ،جهیاو
بی ی خرده بوریوایی است و چ ین مینویسد:
"جهاو بی ی خرده بیوریوایی قشیر ایاکم جدیید بیا جهیاو بی یی
90
خود او [یع ی استالین] یکی بود".
تروتسکی پایه و اساو استالی یسم را دولت کیارگری و گیورکن
انقالب پرولتری اکتبر ،یع ی استالی سییم را پرولتیری قلمیداد مییکیرد.
ای ک تروتسکی بر ضید انقالبیی کیه بیر ویرانیه ریای انقیالب باشیکوه
اکتبر جشین پییروزی خیود را بیر پیا کیرد" ،مهیر پرولتیری" مییزنید.
ساررا اغتشاشام کری تروتسکی پایانی ندارد زیرا او مینویسد:
"پایه استالی یسم دولتی کارگری است".
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البتیه بعید ازنو کلمییه می حط بیه دولییت پرولتیری اضیا ه گردییید و
شییـوروی «دولییت می حط کییارگری» نییـا گر ییت .تییـروتسکی اسییتدال
میکرد که روب ای استالی یستی مبوروکراسی با زییر ب یای پرولتیری
اقتصییاد در تضییاد اسییت .او معتقیید بییود کییه بوروکراسییی بییرای افییظ
امتیازام خود از انتقا به سوسیالیسم جلوگیری میک د .در ایالی کیه
بوروکراسییی بییود کییه ملییی کییردو ص ی ای اصییلی و انحصییار تاییارم
خارجی را در اختیار خود داشت که به باور تروتسکی پاییه و اسیاو
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سوسیالیسییم توصیییف میییشیید .اییین ت اقضییام توسییط تروتسییکی قابییل
توضیییح نبودنیید .کییل نظریییه «دولییت می حط کییارگری» بییر اسییاو اییین
اغتشاشام کری ب ا شده است .جالب توجیه ایین اسیت کیه ریر دولتیی
به رر خاطری به یکی از دولتهای زیر چتیر شیوروی تبیدیل مییشید،
تبییدیل بییه «دولییت م ی حط کییارگری» میییشیید .بییا چ ییین تبیی ییی بییود کییه
شییرق سییابق را «دولییت م ی حط کییارگری»

تروتسکیسییتها کییل بلییو
ارزیابی میکردند.
شکل اقوقی مالکییت وسیائل تولیید تعییین ک یدۀ مارییت طبقیاتی
دولت نیست .این روابط تولیدی است که ماریت شییوه تولیید را تعییین
میک د و این روابط تولیدی است کیه مارییت تولیید ،توزیی و روب یای
ایییدئولوییک جامعییه را تعیییین میییک یید .سییرمایه یییک رابطییه خییا
تیاریخی و اجتمیاتی اسیت کیه مبت ییی بیر محرومییت و جیدایی کییار از
وسییائل تولییید اسییت ،روابییط تولیییدی کییه کییار را بییه کییاال تبییدیل کییرده
اسییت .ل ی ا بییدوو لغییو کییار م ی دی ،صییحبت کییردو از سوسیالیسییم بییی
مفهو است .مبارزه برای سوسیالیسم ،مبارزه برای لغو کیار می دی،
دولییت ،قییانوو ارزش و بییرای لغییو تولییید کییاالیی اسییت .از اوایییل درییه
 1930اپوزیسیوو چپ ،بخصو ج یاح چیپ جرییاو تروتسکیسیتی
توق ی داشییت د تییا تروتسییکی ماریییت پرولتییری شییوروی را زیییر سییوا
ببییرد و ننییرا غیییر پرولتییری تعریییف ک یید .امییا تروتسییکی رم ییاو بییر
مارییییت پرولتیییری دولیییت استالی یسیییتی تاکیییید ورزیییید و اتیییال کیییرد
«دیوانساالری به رییچ روی ییک طبقیه اسیتامارگر جدیید بیه مفهیومی
مارکسیستی نیست» که این خود دلسردی ب رگیی را بیرای ریواداراو
تروتسییکی بییدنبا داشییت .تروتسییکی اسییتدال کسییانی را کییه ماریییت
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شییوروی را سییرمایهداری دولتییی ارزیییابی میییکردنید ،رد نمییود .البتییه
باییید ا تییاو کییرد اسییتدالالم تروتسییکی در رد سییرمایهداری دولتییی
ابهامام او را بیشتر نمایاو می سازد .تروتسکی مینویسد:
"کوشش رایی رم به کار ر ته تیا معمیای ریییم شیوروی زییر
برچسیییب «سیییرمایهداری دولتیییی» پوشییییده شیییود .ناسییین ایییین
تبارم در این است که ریچ کم مع یای دقیقییش را نمییدانید.
تبارم «سرمایهداری دولتی» نخسیتین بیار جهیت نیا گی اری
بر تما نو پدیده رائی به کار ر ت که با تصیدی ییا تن مسیتقیم
یییک دولییت بییوریوایی بییر وسییایل امییل و نقییل یییا واایید رییای
صی عتی سییارر مییی شییوند .نفییم ل ی و چ ییین اقییدامی نشییانه نو
است که نیرورای تولیدی از چیار چیوب سیرمایهداری بییروو
زده و تمال تا ادودی باتش شدهاند کیه سیرمایهداری خیود را
92
نفی ک د".
در سرمایهداری دولتی و مالکیت دولتی رمراه با برنامه ریی ی
دولتی ،بازار محو نمیگردد ،زیرا کاالریا ت هیا در بیازار و از طرییق
بییازار مبادلییه ،تولییید و توزیی مییشییوند .در سییرمایهداری دولتییی ،در
شییکل غالییب نو ،قیمتهییا نییه توسییط سییرمایهداراو م فییرد یییا جمعییی از
سییییرمایهداراو بلکییییه توسییییط دولییییت تعیییییین میییییگییییردد و بییییه جییییای
سرمایهداراو م فیرد ایین دولیت اسیت کیه ارزش اضیا ی را اسیتخرا
میک د .به تبارم بهتر مادامیکه کارم دی وجیود دارد جیدا از ای کیه
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چه کسی کار رمیا اسیت ،سیرمایهدار م فیرد ییا جمی سیرمایهداراو ییا
دولت ،ارزش اضا ه تولید میشیود و اسیتامار وجیود دارد .امیا ببی ییم
بییه بییاور تروتسییکی کسییب سییود توسییط سییرمایهداری دولتییی چ ونییه
اناا میگیرد ،تروتسکی مینویسد:
"تحییت یییک سیسییتم کامییل «سییرمایهداری دولتییی» ،اییین قییانوو
مربوط به تساوی نرخ سود ،نیه از طرییق راه ریای پیر پییچ و
خییم  -یع ییی رقابییت بییین سییرمایه رییای مختلییف  -بلکییه ننییاو و
مستقیما از طریق اسابداری دولت به موق اجیرا در میی نیید.
لیییکن چ ییین رییمییی ررگی وجییود نداشییته ،و بییدلیل تضییادرای
تمیق بین صااباو روم ،ررگ رم بوجود نخوارد نمید .ایین
امر مضا ا تلت دی ری رم دارد و نو این است که دولیت ،بیه
م لییه مخیی و تمییومی مالکیییت سییرمایهداری ،ریید ی سییخت
93
وسوسه ان ی برای انقالب اجتماتی خوارد بود".
تعیین قیمتها و مستله سود در باال بررسیی گردیید .امیا نو بخیش
از اسیییتدال تروتسیییکی کیییه بیییاور دارد چ یییین رییمیییی ررگییی وجیییود
نداشته ،پم نمیتواند رم وجیود داشیته باشید ،بیی پاییه و اسیاو اسیت.
بییراین پایییه شییورارا نی ی بییرای اولییین بییار در جریییاو انقییالب روسیییه
شکل گر ت د .نیا شخصی یا جریانی میتوانست چ یین اسیتدال ک ید کیه
چ یییین نهیییـاد کـارگیییـری ریییـرگ وجیییـود نداشیییته ،پیییم چ یییین نهیییـاد
کـارگـری نمیتوانست شکل ب یرد؟
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اما بخش دو استدال تروتسکی درست میباشد زییرا ،مالکییت
دولتی یا رماو سرمایهداری دولتی خود رد ی برای انقیالب اجتمیاتی
بییوده و خواریید بییود .بییدین ترتیییب ییرق اساسییی بییین تروتسکیسییتها و
کمونیستهای چپ مشخص میشود .تروتسیکی و تروتسکیسیتها معتقید
بودند بلو شرق ت ها نیازم د یک انقیالب سیاسیی اسیت تیا پرولتارییا
بوروکراسییییی را برک ییییارکرده و خییییود اییییاکم شییییود ،دراییییالی کییییه
کمونیستهای چیپ رمیشیه اصیرار کیردهانید کیه در بلیو شیرق سیابق
رم ییوو سییایر جارییای اییین کییرۀ خییاکی ت هییا از طریییق یییک انقییالب
اجتمییاتی پرولتاریییا قییادر بییود سیییادم سیاسییی خییود را اتمییا ک یید.
برخالت کمونیستهای چپ که استدال میکردند ،شیوروی بیه اردوی
ضد انقالب پیوسته و به دی ضید انقیالب تبیدیل شیده اسیت ،تروتسیکی
رم او ،اتی در سیا  1936اصیرار مییکیرد شیوروی ییک کشیور
سوسیالیسییتی و پای ییاه رزم ییدۀ انقییالب پرولتاریییائی اسییت .تروتسییکی
چ ین مینویسد:
"ب ابراین رم قدرم داخلی بوروکراسی و رم قدرم بینالمللیی
نو با قدرم اتحاد شوروی بیه م لیۀ ییک کشیور سوسیالیسیتی
و پای ییییاه رزم ییییدۀ انقییییالب پرولتاریییییائی ،نسییییبت معکییییوو
94
دارد".
تروتسکی نه ت ها به د ا بی قید و شرط خود از شوروی ادامیه
داد بلکییه اسهییار داشییت وسیفییه رییر گییروه سیاسییی د ییا از شییوروی
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سوسیالیستی است .تروتسکی اتی راتر از این ر ت و اسهار داشت
رر گروه سیاسی به این بهانه که شوروی سوسیالیستی نیست ،تکلیف
د ا از شوروی را م کر شود با این خطر روبرو است که بیه ابی ار
امپریالیسییم تبییدیل شییود .اسییتدال تروتسییکی اییین بییود کییه اگییر تییوازو
دیییواو سییاالرانه در شییوروی بییررم بخییورد ،ضیید انقییالب از نو سییود
خوارد برد .در نتیاه باید بیه د یا بیی قیید و شیرط از شیوروی ادامیه
داد .ضمن ااترا به تروتسکی بایید ا تیاو کیرد کیه ا کیار او در ایین
مقط واقعا مشمت ک ده میگردد .او چ ین مینویسد:
"بییینالملییل جدییید ،...پیییش از ننکییه بتوانیید دولییت شییوروی را
اصییالح ک یید ،باییید تکلیییف د ییا از نو را بییر تهییده گیییرد .رییر
گیروه سیاسییی کیه ،بییه ایین بهانییه کیه کشییور شیوروی کشییوری
سوسیالیستی نیسیت ،ایین تکلییف را م کیر شیود ،بیا ایین خطیر
رو به رو است که به صورم اب ار م فعیل امپریالیسیم درنیید.
وی ا ود که طر داراو بینالملیل جدیید بایید در سیاتت خطیر
مرگبار در نخرین س ره برای د ا از اتحاد شیوروی پیکیار
ک د".
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تروتسکی و انقالب سیاسی
قبال دیدیم که تروتسکی چ ونه با استدال خود بیاو میکیرد کیه
روب ییای سیاسییی استالی یسییتی مبوروکراسییی بییا زیییر ب ییای پرولتییری
اقتصییاد در تضییاد اسییت .او معتقیید بییود کییه بوروکراسییی از انتقییا بییه
سوسیالیسییم بییرای افییظ امتیییازام خییود جلییوگیری میییک یید .در نتیاییه
شوروی نیازم د یک انقالب سیاسی و نه یک انقالب اجتماتی اسیت.
تروتسکی استدال میکرد رماو طور که بوریوازی رانسیه نیاگ یر
بیییود انقیییالب اجتمیییاتی  1789تیییا  1793را بیییه وسییییله انقیییالبریییای
سیاسیییی  1830و  18۴8تکمییییل ک ییید بیییه طیییوری کیییه تغیییییری در
سییاختار اقتصییادی ایاییاد ن ییردد بلکییه اییاکمین و روشییهای اکومییت
تغییر کردند ،رمین مسیتله نیی مییبایسیت در رابطیه بیا انقیالب اکتبیر
اتفیییاق بیفتییید .بیییه بیییاور تروتسیییکی بیییرای «نایییام» انقیییالب اکتبیییر،
پرولتاریا ت ها نیاز داشت بوروکراسی منظا سیاسیی استالی یسیتی را
سییرن وو سییازد و اصییالااتی اناییا دریید امییا نیییازی بییه یییک انقییالب
اجتماتی نداشت .در واقی د یا از مارییت پرولتیری شیوروی اتتقیاد
اصلی تروتسکی را تا زماو مرت او تشکیل میداد کیه ریشیه اصیلی
اشتبارام سیاسی تروتسکی نی بود .او چ ین مینویسد:
"پیییییم از انایییییا انقیییییالب سیاسیییییی  -یع یییییی پیییییم از نو کیییییه
بوروکراسی به ک ار انداخته شد  -پرولتاریا باید دست بیه ییک
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سلسله اصالاام بسیار مهیم ب نید ،امیا نییازی بیه ییک انقیالب
96
اجتماتی دی ر نخوارد داشت".
این باور تروتسکی که روسیه یک دولت کیارگری اسیت و ت هیا
بییه یییک انقییالب سیاسییی نیییاز دارد تییا بییا برک ییار کییردو بوروکراسییی
بتواند سوسیالیستی شود بیان ر نو است که تروتسیکی نتوانسیته اسیت
ماریییت سییرمایهداری را در ک یید و تصییور او از سوسیالیسییم نییه بییه
مع ا و مفهو مارکسیستی بلکه رماو در استالی یسم بود.
رمانطوریکه قیبال اشیاره شید تروتسیکی مارییت دولیت شیوروی
را نییه از روابییط تولیییدی نو بلکییه از شییکل مالکیییت دولییت اسییت باط
میییکییرد .از نناییا کییه مالکیییت دولتییی اییاکم بییود ،او اسییتدال میییکییرد
ماریت نو پرولتری است .دراالی که مارکسیستها از اشیکا اقیوقی
دولت به ماریت دولت پی نمییبرنید بلکیه بیرتکم از روابیط تولییدی
بییه ماریییت دولییت م یی رس ی د .بییرای تروتسییکی برنامییهرییای پ ی ج سییاله
توسییط دولتییی کییه اب اررییای تولییید را در تملییک خییود دارد ،بسییوی
سوسیالیسم بود .برنامهرای پ ج ساله شوروی در دره  1930مسیتل
تشییدید اسییتامار طبقییه کییارگر بییود کییه در نو اسییتفاده از تیلوریسییم و
تک یکهای جدید برای مدیریت نیروی کار و باال بیردو بیارنوری کیار
اسییتفاده میییشیید .طبقییه ااکمییه جدییید در شییوروی رمان یید بییوریوازی
خصوصی کالسیک نیروی محرکه را در توسعه سرمایه ملیی یا یت.
در تصر انحطاط سرمایهداری ،سرمایه قادر بیه انباشیت در انی وای
مطلیق نیسیت و بایید در سیرمایه جهیانی ادغیا گیردد .امیا بیا توجیه بییه
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استدال تروتسیکی شیوروی بخیاطر مارییت ان لیی بوروکراسیی ت هیا
نیازم د یک انقالب سیاسی بود .بیاو ماریت ان لی بوروکراسی قیادر
بیه در طبقییاتی دولییت نبییوده و نمیییتوانید نیییاز اجت ییاب ناپی یر دولییت
بییوریوایی را در خییدمت رای یید انباشییت سییرمایه بییودو توضیییح دریید.
تروتسکی با تد در روابیط جدیید اجتمیاتی در شیوروی نتوانسیت
وسیییایف مت اسیییب بیییا دورۀ جدیییید ارائیییه درییید .لییی ا رم یییاو اصیییرار
میورزید:
"تروتسکی بر این نکته ایستادگی میکرد کیه اتحیاد شیوروی،
بییه رغییم تغییییر شییکل دیوانسییاالرانه ،کشییوری کییارگری مانییده
اسییت .بییه نظییر او نن ییه خصییلت اجتمییاتی دولییت شییوروی را
تعیین میکرد مالکیت ملی وسایل تولید بود .تا زمیانی کیه ایین
«مهمتیرین دسیتاورد اکتبیر» دسیت نخیورده بیاقی بمانید ،اتحیاد
شوروی دارای زیرب ارایی خوارد بود که تکامل سوسیالیستی
نو را میتواو بر ننها استوار ساخت".
97

پم از ج گ جهانی دو تقسیم مادد جهاو بین دولیتریای یاتح
اناا شد و اروپای شرقی تحیت سیلطۀ شیوروی قیرار گر یت .ررگی
انقییالب پرولتییری در کشییوررای اروپییای شییرقی بییه وقییو نپیوسییت و
ایییین کشیییوررا بیییه کشیییوررای زییییر چتیییر شیییوروی تبیییدیل شیییدند .امیییا
تروتسکیستها به مرید خود و ادار ماندند و نو کشیوررا را نیی دولیت
کییارگری ارزیییابی کردنیید کییه ت هییا نیازم یید انقییالب سیاسییی بییود تییا
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بوروکراسیییی را برک یییار ک ییید .ابتیییدا ببی ییییم تروتسکیسیییتها نیییابودی
سیییرمایهداری را در کشیییوررایی چیییوو بلیییو شیییرق و کیییرۀ شیییمالی
چ ونه توجیه میک د ،ننها مینویس د:
"در رماو زماو« ،ج گ سرد» اتحاد شوروی را ناچیار کیرد
کییه بییه خییاطر افاسییت «م ییاطق ااشیییه ای» خییود ،از طریییق
روش رییای بوروکراتیییک -نظییامی ،دسییت بییه دگرگییوو کییردو
م اسبام اجتمیاتی اروپیای شیرقی ،کیه در زمیاو ج یگ تحیت
اشییغا نو قییرار گر تییه بییود ،ب نیید .اتحییاد شییوروی تلیییرغم
اقداماتی چ د در مورد نو اتضا طبقیام مالیک کیه بیا نلمیانی
رییا رمکییاری کییرده بودنیید ،سییاخت اجتمییاتی  -بییوریوائی اییین
کشوررا را دست نخورده باقی گ ارده بیود امیا «ج یگ سیرد»
کرملین را به محو پایه ریای سیرمایهداری در ایین کشیوررا و
98
تبدیل نو را به دو کارگری واداشت"
نیییا برانییدازی سییرمایهداری بییه شیییوۀ «بوروکراتیییک -نظییامی»
توامفریبی بیش نیسیت؟ نییا در بهتیرین االیت تغیییر سیرمایهداری بیه
شیوۀ «بوروکراتیک -نظیامی» رمیاو سوسییا دمکراسیی نیسیت؟ نییا
براندازی سرمایهداری از طریق نظامی ،رماو گر تن قدرم سیاسیی
از طریق کودتا نیست؟ ت ها نیروی برانداز سرمایهداری ،یع یی طبقیه
کییییارگر در اییییین اسییییتداللها غایییییب اسییییت و ت هییییا شیییییوۀ برانییییداختن
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سرمایهداری یع ی انقالب اجتمیاتی جیای خیود را بیه بوروکراسیی و
توطته داده است.
سییاررا بییه بییاور تروتسکیسییتها مادامیکییه نظییا سییرمایهداری در
بلییو شییرق اایییا نشییده بییود ،از نناائیکییه رمییه اییین دولتهییا ،دولتهییای
کارگری بودنید ،مسیتولین و مقامیام دولتیی ریر شخصیی کیه باشی د و
رر کاری که اناا در ید ،کیوچکترین خللیی در مارییت کیارگری ایین
دولتها ایااد نمیکرد .ای که دولیت کیارگری شیوروی بیرای سیرکوب
قیا کارگراو دولیت کیارگری ماارسیتاو در سیا  1956وارد تمیل
میشود و پم از بخوو کشیدو کارگراو مو ق بیه ایایاد مایدد سیلطه
خود میشود و یا ای که مایددا در سیا  1968رمیاو دولیت کیارگری
شوروی با دو ر ار تانک برای سرکوب اتتراضام پرات به دولیت
کییارگری ماارسییتاو املییه کییرد ،بییاز رییم در ماریییت کییارگری اییین
دولتها برای تروتسکیستها تغییرایااد نکرد.
برای تروتسکیستها نیروی مادی تحوالم اجتمیاتی یع یی طبقیه
کارگر بیی مفهیو و ت هیا ییک ابی ار اسیت .از ا یق مارکسیسیتی و بیه
لحاس دیالکتیکی این رربراو کیارگری و رربیراو مارکسیسیت نیسیت د
که به دامن زدو ج بش کارگری میپردازند بلکه برتکم ایین تشیدید
مبییارزه طبقییاتی اسییت کییه سییخ ویاو و رربییراو خییود را بییه میییداو
ترضییه میییک یید .در تییوامفریبی تروتسکیسییترییا ای کییه در او دورۀ
ضد انقالب ناگهاو «یک رربر مارکسیسیت» از نسیماو نیاز شیود و
رم ییوو قهرمانییاو ا سییانه ای بییا قییدرم جییادویی خییود ،قییدرم را در
شوروی بدست گر ته و دموکراسیی سوسیالیسیتی را برقیرار ک ید ،نیه
ت ها بلو شرق ررایی میی یا یت و سوسیالیسیم نیاب در بلیو شیرق
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واق میشد بلکه انقیالبریای ضید اسیتعماری ،نیو جدییدی از دولیت
ریییای کیییارگری را بیییه دولتهیییای کیییارگری علیییی مییییا ییی ود .نییییا ایییین
خ تبالم کوچکترین سی خیتی بیا مارکسیسیم دارد؟ نییا تروتسکیسیتها
کمتر از استالی یستها مارکسیسم را به لان کشیده و خیا در چشیماو
طبقه کارگر می پاش د؟ تروتسکیستها این چ ین توامفریبی میک د:
"اتحیییییاد شیییییوروی ،اتیییییی بیییییدوو ننکیییییه در نو دموکراسیییییی
پرولتاریائی اسیتقرار یا تیه باشید ،قیدرم جا بیه ی تظیمیی را
از نظر توده رای کشوررای تحت اسیتعمار داراسیت چیرا کیه
این کشور وجود امکانام تملی در یک کشور تقب مانیده در
میییدتی کمتیییر از نییییم قیییرو را از لحیییاس ارتقیییا سیییطح رشییید
اقتصییادی نو بیه ایید یییک کشییور پیشییر ته ی صی عتی و بهبییود
وضی زنییدگی تیودهرییا بیه ا بییام مییرسییاند .اگیر یییک رربییری
انقالبییی مارکسیسییتی در نی ییده ای نییه چ ییداو دور قییدرم را در
اتحیییییاد شیییییوروی بدسیییییت گییییییرد و در نتیایییییه دموکراسیییییی
سوسیالیستی را در دروو ،و رمبسیت ی انقالبیی را در بییروو
از نو کشور قرار بخشد ،رنی د ادغا انقیالب ضید اسیتعماری
99
در دو کارگری میتواند تسری وق العاده یابد".
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تروتسکی و آنتریسم
نفیییو ییییا ننتریسیییم م Entrismسیاسیییت بخصوصیییی از جانیییب
تروتسکیسییتها اسییت کییه بییر طبییق نو سیاسییت و م طبییق بییا ارزیییابی
خودشییاو ،در دروو اا ی اب ،نهادرییا و جریانییام اصییالح طلییب نفییو
مییییک ییید و بیییه قیییو خودشیییاو برنامیییه انقالبیییی خیییویش را بیییه دروو
سازمانهای تودهای طبقیه کیارگر میی برنید تیا بیا اصیالح طلبیی دروو
ننها مبیارزه کیرده و بیا رادیکیا کیردو جرییاو اصیالح طلیب ننیرا بیه
مسیری که برنامه و پالتفر انقالبی دارد ردایت ک د.
مبتکر سیاست نفو یا انتریسم خود تروتسکسیی در دریۀ 1930
تحیییت ت یییواو «چیییرخش رانسیییوی» بیییود .بیییه توصییییه تروتسیییکی،
تروتسکیستها در رانسه میبایست به دروو ا ب سوسیالیست ر تیه
و برنامییه انقالبییی خییود را بییه میییاو تییودۀ مییرد ببرنیید تییا بییدین وسیییله
بتوان د کارگراو و مبیارزاو را بیه برنامیه انقالبیی خیویش و رم یین
بین اللمل چهار ج ب نمای د .تروتسکی البته این سیاسیت را بیه رمیه
کشییوررا تعمیییم داد و بییه رییواداراو خییود توصیییه کییرد تییا در راسییتای
تملییی کییردو اییین سیاسییت وارد اای اب سوسیییا دموکراتیییک شییوند.
تروتسکیسییتها سیاسییت نفییو یییا انتریسییم تروتسییکی را چ ییین توضیییح
میدر د:
"برای ایااد یک سازماو نیروم یدتر راه تبیور از مرالیه ای
انتخییاب شیید کییه در طییی نو گییروه تروتسکیسییت بییا دخییو در
یک ا ب کارگری تودهای استقال سازمانی خود را بیه نحیو
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موقییت از دسییت داد .تحییت تشییویق شییخص تروتسییکی مس یتلۀ
وارد شیییدو جامعیییۀ کمونیسیییت در اییی ب سوسیالیسیییت وقیییت
م S.F.I.O.مطییرح شیید و در سییپتامبر و اکتبییر سییا 193۶
دربییارۀ نو تصییمیم مابییت اتخییا گردییید .اییین سیاسییت ،کییه بییه
"ننتری " مدخو گرائی معیروت اسیت ،بعیدا بیه کشیوررای
دی ییر نییی گسییترش یا ییت ...از نو تییاریا تییا بییه امییروز اییین
تاکتیییک از طییرت بخییش تظیییم ج ییبش تروتسکیسییتی پ یر تییه
100
شده است".
یکییییی از تییییوامفریبی رییییای تروتسکیسییییتها معر ییییی اایییی اب
بوریوایی تحت ت یواو اای اب کیارگری اسیت .استداللشیاو نیی ایین
اسییت کییه اییین اا ی اب پایییه کییارگری دارنیید و بییه تبییارم بهتییر محییل
تامی کیارگراو رسیت د .ایین اسیتدال در بهتیرین االیت ییک اسیتدال
جامعیه ش اسییانه اسییت و نییه یییک اسیتدال طبقییاتی اسییت .اییین برنامییه،
اردات و از رمه مهمتر تملکرد یک جریاو سیاسی است کیه مارییت
طبقییاتی ننییرا تعیییین میییک یید .تروتسکیسییتها وارد شییدو خییود بییه یییک
ا ب بوریوایی و تسخیر ننرا از دروو چ ین توضیح میدر د:
"متعاقییییب ج ییییگ جهییییانی ،بییییینالملییییل [چهییییار ] بییییه دخییییو
تروتسکیسیییت ریییای ان لیسیییی بیییه دروو اییی ب کیییارگر اکیییم
داد...ریییچ بحییراو ب ی رت اجتمییاتی در یییک کشییور اروپییائی
نمیییتوانسییت بحییراو ب رگییی را در دروو اایی اب کییارگری
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تودهای نو کشور و خصوصا در دروو ا ب کیارگری ایاکم
به دنبا نداشته بـاشد .بیدین سیاو عالییت دراز میدم در داخیل
اا اب تودهای – تلی الخصو در ا ب تودهای تمیدۀ ریر
101
کشور – در دستور روز ما قرار گر ت".
انتریسییم اگییر چییه در بریتانیییا بییرای تروتسکیسییتها تییا اییدودی
مو قیییت نمییی بیییود ،نییه ای کییه توانسیییت د برنامییه انقالبییی خیییود را در
اا ی اب «ا ی ب کییارگر» و «ا ی ب کییارگر مسییتقل» بییه برنامییه اییین
اا ی اب تبییدیل ک یید بلکییه توانسییت د اتضییایی را بطییرت تروتسکیسییم
ج ب ک د .صحبت از برنامه انقالبی تروتسکیسیتها تیوامفریبی بییش
نیسییت ،چییرا کییه در اواسییط درییۀ  1930تروتسکیسییم در اییا زدوو
نخرین اندیشه رای انقالبی بود و خود را بیرای ادغیا شیدو در ج یاح
چپ سرمایه مهیا میکرد کیه در جرییاو ج یگ جهیانی دو بیا خیانیت
بییه انترناسیونالیسییم و کشییاندو طبقییه کییارگر بییه کشییتار امپریالیسییتی،
ادغا شدو تروتسکیسم در ج اح چپ سرمایه کامل شد.
البتیه سیاسیت نفیو ییا انتریسیم بیشیتر بیه گسییخت ی و پراک ییدگی
در صفوت خود تروتسکیستها م تهی شد تا کشیاندو اصیالحطلبیاو بیه
برنامییه انقالبیییی تروتسکیسیییتها .تروتسکیسیییتها ناکامییییابی انتریسیییم را
چ ین توضیح میدر د:
"تروتسکیسییم ،ج ی بییه طییور جسییته و گریختییه ،نمیییتوانسییت
بییرای تییوده اتضییای ا ی ب سوسیییا دمییوکرام جا بییه داشییته
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باشد ،زیرا با نحوه اندیشییدو و سی ت اصیالحطلبانیه ننیاو ،کیه
ریشیییهای تمییییق داشیییت ،سیییخت ناسیییازگار بیییود .تروتسیییکی
نمیتوانست بلو  102را در زمیین خیود بلیو شکسیت درید ،امیا
غیرمستقیم این کوشش را کرد .پییرواو او بیه ت یواو گروریی
ناچی  ،بدوو اقتدار ییا اتتبیار ،و در ایالی کیه خصیومت خیود
را پیشیییاپیش بیییا رربیییراو میییورد قبیییو اصیییو معتبیییر اتیییال
میییداشییت د ،وارد ا ی ب سوسیالیسییت میییشییدند .ننییاو در میییاو
جواناو طر دارانی بدست نوردند ،اما زود با دیوار خصیومت
103
روبه رو شدند".
به این مع ا اگیر چیه تروتسکیسیتها توانسیت د بیا سیاسیت انتریسیم
جوانانی را به سوی خود جی ب نمای ید ،امیا در واقعییت تروتسکیسیتها
بییه ابی اری در دسییت ای ب سوسیالیسییت تبییدیل شییده بودنیید کییه ای ب
سوسیالیست از ننها در راستای م ا و مقاصد خود اسیتفاده مییکیرد.
اب ار دست سوسیالیستها شدو با استدال غیر طبقاتی و بسییار سسیت
در روند خود بیه شیدم بیه زییاو تروتسکیسیتها تمیا شید و در ضیای
سیاسی تروتسکیستها را م جر سیاخت .تروتسکیسیتها بیه ایین مسیتله
واقف رست د و خود این مستله را چ ین توضیح میدر د:

 102لتوو بلو رربر ا ب سوسیالیست رانسه بود ،او رم ین نخست وزیر در
دولت جبهۀ مردمی در سالهای  1936 – 1937بود.
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"«چرخش رانسوی» تروتسکیستها را از توده کمونیسیتها قیط
بی ان یـهت یـر مییی سـاخ یـت و نب ب یـه نسیییاب تبلیغییام استالی یسییتی
میریخت .برای اتضای ا ب کمونیست این ادتا که نناو قیط
از نو رو به ا ب سوسیالیست پیوسته اند که با «اصالح طلبیی
مبییارزه ک یید» بهانییه ای سسییت بشییمار مییی نمیید .کمونیسییتها مییی
دیدنییید کیییه سوسییییا دموکراتهیییا چ ونیییه ییییک چ ییید از پییییرواو
تروتسکیسیییت بهیییره بیییرداری مییییکردنیییدم و میییی شییی یدند کیییه
تروتسکیسییتها چ ونیییه از کرسییییهای سوسییییا دموکراتییییک بیییه
استالی یسم پرخاش میک د ...با ایین رمیه« ،چیرخش رانسیوی»
کمک کرد که دلسردی و یوسی کیه کمونیسیم معمیولی رانسیوی
نسبت به تروتسکیسم ااساو میکیرد بیه خصیومتی شیدید مبید
گرددم و اگر چیه تفیاوم ت هیا در شیدم و ضیعف بیود ،خیالی از
ارمیییت نبییود :بییه یییاری رمییین درجییام نامشییهود بییود کییه االییت
روای کمونیستهای غربی تا به درجه ان جیاری خشیم ی انه از
تروتسکیسیم او گر یت کیه بیا نو تصیفیه ریای بی رت را پی یرا
104
شدند".
نفو یا انتریسم یکی از سیاسیتهای پاییه ای تروتسکیسیتها اسیت.
تروتسکیسییییتها در درییییه  1930میییییالدی بییییا انتریسییییم وارد ایییی ب
سوسیالیسیییت رانسیییه ،بیییا رمیییین سیاسیییت در بریتانییییا وارد «اییی ب
کارگر» و «ا ب کیارگر مسیتقل» و بیا رمیین سیاسیت در دریه ریای
 1950و  1960وارد ا ب کمونیسیت بلژییک شیدند تیا سیاسیتریای
 104پیامبر مطرود – صفحۀ 1351
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ننیییرا تغیییییر در ییید .ریییم چ یییین تروتسکیسیییتها بیییا رمیییین سیاسیییت در
شکلگیری ا ب کار برزیل شرکت کردنید .ای هیا ت هیا چ ید میورد از
این سیاسیت بیود کیه چطیور تروتسکیسیم در راسیتای تحکییم و روییت
بخشیدو به اا اب بوریوایی خود تحت ت واو اای اب «کیارگری»،
«دمکراتیییک» و «سوسیالیسییتی» تییالش خسییت ی ناپ ی یری اناییا داده
است و البته می تواو این لیست را طوالنی کرد.
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تروتسکی و عروج نازیسم
بییییرای انترناسیونالیسییییتها ،تییییرو اشیسییییم محصییییو شییییرایط
تاریخی خاصی از نظا سرمایهداری است ،بیه تبیارم بهتیر اشیسیم
محصو شکست مبارزام انقالبی طبقه کارگر در سطح جهانی بود.
شکسییتهای پییی در پییی طبقییه کییارگر در درییه  1920زمی ییه تییرو
اشیسم را مهیا کرد.
تیییرو نازیسیییم ریشیییه دردو تامیییل اساسیییی دارد .تامیییل او
شکست انقالب نلماو بود و تامیل دو بیوریوازی نلمیاو کیه رم یاو
از تواقب شکست ج گ جهیانی او رنیج میبیرد .سوسییا دمکراتهیا
ما ی ب کییارگر بییا سییرکوب خییونین انقییالب نلمییاو ،زمی ییه را بییرای
تیییییرو نازیسیییییم مهییییییا کردنییییید .شیییییبهه نظامییییییاو ریتلیییییر وار یییییاو
« ریکورپم» نوسکه بودند که رزا لوک امبورت ،کار لیبک خت و
رییی اراو کمونیسیییت و کیییارگر را بیییه قتیییل رسیییانده بودنییید 105.تهدیییید
پرولتری را ا ب کارگر نلماو مسوسیا دمکراسی و نیه نازیسیتها
از بین برد و نازیسم زمانی ترو کرد که این تهدید از بین ر ته بود
و بوریوازی دمکرام بر طبقه کارگر غلبه کرده بود.
شکست اجعه بار طبقه کارگر در سا  1923در نلماو و بیدنبا
نو شکسییییت طبقییییه کییییارگر در سییییا  1926در بریتانیییییا و شکسییییت
 105در سا  1924گامبل کتابی م تشر کرد ،تحت ت واو «چهیار سیا قتیل ریای
سیاسی» .او نه یک کمونیست انقالبی بلکه مدا جمهوری بوریوایی بود کیه در
ویلمار تاسیم شده بود .بیا وجیود ا کیار بیوریوایی ،او در جسیتاوی ایین اقیقیت
بود که چطور قتل رای سیاسی و سیستماتیک در نلماو اتفاق ا تاد.
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پرولتارییا در سیا  1927در چیین ،در مامیو ییک شکسیت جهیانی
را بییه طبقییه کییارگر جهییانی تحمیییل کییرد .البتییه اییین شکسییتها نتیاییه
سیاستهای اجعه بار کمی ترو بود که تروتسکی در تصویب و اتمیا
ننهییا نقییش مهمییی ایفییا کییرده بییود .بییر مب ییای تاکتیییک «جبهییۀ متحیید»
مبارزه طبقاتی تحت الشعا ایااد اتحاد با ج ااهای بیوریوایی تحیت
ت ییواو «ااییی اب کیییارگری» و ییییا ااییی اب دوسیییتدار شیییوروی قیییرار
گر یییت و تضیییعیف گردیییید .تروتسیییکی در رابطیییه بیییا سیاسیییت غلیییط
کمی ترو که موجب قدرم گیری ریتلر شد چ ین مینویسد:
"سیاسییت غلییط بییینالملییل در نلمییاو ،ده سییا بعیید بییه پیییروزی
ریتلر اناامید  -یع ی خطر ج گ از جانیب غیرب تهدیید ک یده
106
شد".
تروتسکی بیا ای کیه اسیتدال مییکیرد سیاسیت غلیط کمی تیرو در
نلماو بیه پییروزی ریتلیر م ایر شیده ییا بیه تبیارم بهتیر سیاسیت ضید
انقالبی کمی ترو در نلماو در راستای شکست انقالب نلماو و شکست
طبقه کارگر و پیروزی ریتلر قرار گر ته ،با وجود ایین بیه دیپلماسیی
شییوروی اییق میییداد کییه م تظییر رصییت م اسییب بمانیید تییا بییا ریتلییر
م اکره ک د و اتی موقتا بیا ریتلیر از در تفیارم درنیید و پیمیاو دوسیتی
107
بب د.
 106انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 97
 107در  23اوم  1939پیماو تد تااوز مپیماو مولوتف -ریب ترو
نازی و شوروی بسته شد.
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بین نلماو

در دنیای سیاسیتمداراو ،چ یین موضی گییریریایی طبیعیی اسیت
ولی نیا چ ین استداللی بیا مارکسیسیم سی خیتی دارد؟ تروتسیکی رمیاو
کاری را توصیه میک د که استالین در اا انایا نو بیود .سیاررا در
اییین مقط ی ییرق تروتسییکی بییا اسییتالین در اییین اسییت کییه اسییتالین در
قدرم و تروتسکی در اپوزیسیوو است .تروتسکی استدال میک د:
"پییییروزی غیرخیییونین ریتلیییر و نیییابودی کامیییل چپهیییای نلمیییاو
ت اسییب نیرورییا را بییه زیییاو اتحییاد شییوروی تغییییر داده اسییت،
خاصیییییه ننکیییییه اتحیییییاد شیییییوروی در ا یییییر اشیییییتراکی سیییییازی
استالی یسیییتی نیییی از دروو ضیییعیف شیییده اسیییت .از ایییین رو
دیپلماسیییی شیییوروی ایییق داشیییت کیییه م تظیییر رصیییت بمانییید،
108
م اکره ک د ،و اتی موقتو با ریتلر از در تفارم درنید".
بر خالت تروتسکی بوردی ا یکی از شخصیت ریای کمونیسیت
چییپ ایتالیییا پیییروزی اشیسییم را نتیاییه شکسییت انقییالب اجتمییاتی بییه
تبارم بهتر شکست تاریخی طبقه کیارگر ارزییابی مییکیرد و چ یین
میگوید:
"در سیالهای ،1919-1920کیارگراو ایتالییا بیه ابتکیار خیود
کارخانیه ریا را تصیرت کردنید و از ایین راه بیه «رربیراو»
خیود نشیاو دادنید کیه انقیالب اجتمیاتی در ایا یرا رسییدو

 108پیامبر مطرود – صفحۀ 1292
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است« .رربراو» به این نشانه ارمیتی ندادند .پیروزی اشی
109
نتیاه ی این بی اتت ائی بود".
تروتسکی سپم استدال میک د تسخیر قدرم توسط نازیرا بیه
مفهییو اییین اسییت کییه دولییت کییارگری باییید بییه د ییا انقالبییی از خییود
بپردازد و وسیفه رر کارگر انقالبی د یا از دولیت کیارگری اسیت و
در این زمی ه چ ین میگوید:
"کوشش نازیها برای تسخیر قدرم در نلماو ج بسییج ارتیش
سرخ را نمییتوانید در پیی داشیته باشید .بیرای دولیت کیارگری
در ای اا مساله رمانیا د یا انقالبیی از خویشیتن اسیت ...نلمیاو
ت ها نلماو نیست .قلب اروپا است .ریتلیر ت هیا ریتلیر نیسیت .او
نام د نقش یک وق وران ل است .ولی ارتیش سیرخ ریم قیط
110
ارتش سرخ نیست .سالح انقالب پرولتری جهانی است".
متاسییفانه در د ییا از شییوروی ،سییقوط تروتسییکی ایید و مییرزی
نییدارد .ارتییش سییرخ در اواسییط و یییا نواخییر درییۀ  1930رمییاو ارتییش
سرخ سالهای  1918تا  1920نبود .در سالهای 1918-1920ارتش
سرخ یک ارگاو پرولتری و سالح انقالب پرولتری جهیانی محسیوب
میییشیید .تصییویب «سوسیالیسییم در یییک کشییور» در ششییمین ک ییرۀ
کمی ترو نخرین کور سوی باقیمانده انقالبی را از بین برد و کمی تیرو
 109تروتسکی – برنامه انتقالی – صفحۀ 26
 110پیامبر مطرود صفحام 1234-1233
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را به یک ارگاو بوریوایی که تلیه انقیالب پرولتیری جهیانی عالییت
میییکییرد ،تبییدیل کییرد .ارتییش سییرخ در اییین مقط ی نییه سییالح انقییالب
پرولتری بلکیه سیالح نیابودی انقیالب پرولتیری جهیانی و سیالای در
دست و در خدمت ضد انقالب بود.
با ا ایش روز بیه روز اغتشاشیام کیری تروتسیکی بیه رمیاو
اندازه که او از مارکسیسم دور میشد وادار گشت تا تحلیلرای غلط،
مکانیکی و غیر مارکسیستی ارائه درد .تروتسکی اسهار داشیت اگیر
اشیسییم طبقییه کییارگر نلمییاو را در رییم شییک د ،ااصییل نو اییداقل نیمییه
انقراه شوروی خوارد بود .اشیسم طبقیه کیارگر نلمیاو را شکسیت
داد ،اما شوروی نه ت ها نیمیه انقیراه نیا یت بلکیه اروپیای شیرقی را
زیییر تسییلط خییود گر ییت ،بییه یکییی از دو ابرقییدرم و بییه یکییی از دو
قطب ج گ سرد تبدیل شد .تروتسکی چ ین مینویسد:
"اگر اشیسم طبقیۀ کیارگر نلمیاو را در ریم شیک د ،ااصیل نو
111
دست کم نیمه انقراه اتحاد شوروی خوارد بود".
از سوی دی یر شکسیت جهیانی طبقیه کیارگر کیه در نو سیاسیت
رای ضد انقالبی کمی ترو و شوروی نقش اساسی ایفا کرد ،زمی یه را
برای ادغا روسیه در بازیهای قدرمرای جهیانی مهییا نمیود .از ایین
پییم شییوروی بع ییواو مییدتی یییک قییدرم امپریالیسییتی وارد ترصییۀ
بازیرای جهانی گردید.

 111پیامبر مطرود – صفحۀ 1233
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در این رابطه تروتسکی در نقش مشاور امپریالیستها سارر شید
و بییه نمریکییا توصیییه کییرد کییه شییوروی را بییه رسییمیت ش ی اخته و بییا
برقییراری روابییط دیپلماتیییک بییا شییوروی در ک ییار اییین کشییور قییرار
ب ییرد تیا بیدین وسییله بهتیر بتوان ید بیا تهدییدرای یاپین و نلمیاو مقابلییه
ک د:
"تروتسییکی در گ ارشییهایی بییرای مطبوتییام نمریکییایی بییه
اکومییت ایییاالم متحییده مکییه در نو زمییاو – در شییان درمین
سا انقالب – ر وز اکومت شوروی را به رسیمیت نشی اخته
بییود انییدرز داد کییه بییه اتحییاد شییوروی ن دیییک گییردد تییا بییا
تهدیدرای یاپن و نلماو مقابله ک د".
مییدم کوتییاری پییم از اییین مسییتله نمریکییا تصییمیم بییه برقییراری
روابیییییط دیپلماتییییییک بیییییا شیییییوروی گر یییییت و بیییییدنبا نو شیییییوروی
قراردادرییایی بییا رانسییه امضییا کییرد ک یه زمی ییه را رسییما بییرای بییه
رسییمیت ش ی اخته شییدو ا تخییار نمی ی شییوروی در جامعییه ملییل مسییلف
سازماو ملل و در کلو امپریالیستها نمیاده کیرد .ادغیا شیوروی در
ملیییل امپریالیسیییتی زمی یییه را بیییرای اتحیییاد سرنوشیییت سیییاز بریتانییییا -
روسیه  -نمریکا در جریاو ج گ امپریالیستی مهیا کرد.
بر خالت توامفریبی دمکراتها ،تواش و واشی ری مشخصیۀ
اشیسم و رییمهیای اشیسیتی نیسیت بلکیه مشخصیۀ سیرمایهداری در
اییا انحطییاط اسییت کییه در نو تییواش شییکل سیسییتماتیک ،ماشییی ی و
صییی عتی بخیییود مییییگییییرد .بیییوریوازی دمکیییرام کمتیییر از اشیسیییتها
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ج ایتکار نیسیت ،بع یواو مایا بمبیاراو اتمیی ریروشییما و ناکیازاکی،
بمباراو واشیانه شهررای مسیکونی ریامبورت ،درسیدو و تروریسیم
دولتی دمکرامرا یا استالی یسم کمتر از تواش اشیسم نبوده است.
تتوری ننتی اشیسم یکی از قویترین اب ار اییدئولوییک بیرای
ایاییاد سییردرگمی در طبقییه کییارگر و کشییاندو طبقییه کییارگر بییه ج ییگ
دو امپریالیستی بود .ج گ اسیپانیا ایین زمی یه را بیرای استالی یسیتها،
تروتسکیستها و ننارشیستها رارم نورد تا در ک ار دمکراتها ج ییدو
را تمییییرین کییییرده و خییییویش را بییییرای ج ییییگ میه ییییی زیییییر اتحییییاد
امپریالیستی بریتانیایی -روسی  -نمریکایی نماده سازند.
تروتسکیسییتها بییه رم یراه استالی یسییتها ،ننارشیسییتها و دمکراتهییا
نقش سازمانهای اشیستی را برجسته میک ید و بیه د یا از نهادریای
دمکراتیییک بییوریوایی میییپردازنیید امییا در مقابییل تییواش دمکراتهییا
تییوامفریبی میییک یید .بییه طییوری کییه تعییداد سیییاه پوسییتانی کییه توسییط
دولتهای متمدو و دمکرام بریتانیا و نمریکا قتلتیا شیدهانید کمتیر از
قتلتا یهودیاو توسط نازیها نبوده اسیت .ای یک چیپ دسیت اه سیاسیی
سرمایه با ایااد سیردرگمی تحیت ت یواو «ننتیی اشیسیم» بیرای افیظ
اشیسم طوالنی و سرسخت مسرمایهداری تالش میک د.
برای کمونیست چپ دررمیاو مقطی روشین شیده بیود کیه مسییر
تاریا توه گردیده و مسیر به جای انقالب اجتماتی ،بسیوی ج یگ
امپریالیستی پیش میرود و یک دورۀ طوالنی ضد انقالب در انتظیار
طبقه کارگر خوارد بود.
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تروتسکیسم و حوادث اسپانیا
بییدنبا پیییروزی قییاط «جمهییوری جبهییه مییرد » در انتخابییام
 1936ارتش اسپانیا کودتایی را تحت رماندری ینرا رانکیو تلییه
دولت جمهوری خواه تدار دید .در جریاو کودتا کارگراو بارسلونا
خییود را مسییلح کییرده و از زمییین طبقیییاتی خییود بییه مقابلییه بییا کودتیییا
برخاست د .اما از ننااییکه «جبهۀ پرولتاریایی» در باتالق جبهیۀ ضید
اشیسم ال شد ،تما نیرورای سیاسی عا در طبقه کارگر خواسیتار
نبیرد تلییه اشیسیم بیه جیای مبیارزه طبقیاتی شیدند .بیا پی یرش مبییارزه
تلیه اشیسم به جای مبارزه طبقاتی جریاو رای متعددی که بیه طبقیه
کیییارگر تعلیییق داشیییت د بیییرای رمیشیییه بیییه اردوی سیییرمایه پیوسیییته و
کیییارگراو را گوشیییت د تیییو در ج یییگ امپریالیسیییتی کردنییید.112
تروتسکیسییتها بییا مشییاردۀ خطییر اشیسییم بییه کمییک جمهییوری بییوریوا
شییتا ت د و تمییا تییواو و انییریی خییود را در خییدمت کییارزار «اسییلحه
برای اسپانیا» و جم نوری «پیاده نظا » بیرای تییپ ریای بیینالمللیی
قرار دادند .برخالت جبهۀ ضد اشیسیم یع یی گرایشیام متفیاوم چیپ
سیییرمایه ،کمونیسیییت چیییپ اسهیییار مییییداشیییت بایییید مواضیییعی ضییید
 112در جریییاو اییوادی مییاه مییه  1937بییه غیییر از کمونیسییتهای چییپ ،ت هییا چ یید
تروتسکیسیییت ایییو «میییونیم» و گیییروه کیییوچکی از ننارشیسیییتها تحیییت ت یییواو
«دوستاو دوروتی» در جبهۀ کارگراو ماندند .ج بش ماه مه ماریت و نقش واقعی
رربراو ننارکوس دیکالیست را نشاو داد .نیرورای پرولتری به میدم چهیار و نییم
روز خیابانها را در ک تر خود داشت د ،متاسفانه نیرورای کیارگری اقید رربیری
و اردات بودند و با وجود شور و شوق مبیارزاتی ،کیارگراو در چ ید متیری کیاخ
ینرالیداد توقف کردند و کارگراو شرو به تقب نشی ی کردند.
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سیرمایهداری تعیییین کییرد تییا پرولتاریییا بییرای مبییارزه بییا سییرمایهداری
دور نو برنامییه طبقییاتی جم ی گییردد .وسیفییه طبقییه کییارگر جم ی شییدو
او مواض طبقاتی خود و مبارزه بیا سیرمایهداری ،جیدا از اشیکا
نو ،دیکتاتوری ،اشیستی ،دمکراتیک و ...است.
کودتییای ینییرا رانکییو کییه نغییازگر ج ییگ امپریالیسییتی تحییت
ت واو «ج یگ داخلیی» بیود سیه سیا طیو کشیید و سیراناا پیم از
قتییل تییامی خییونین در سییا  1939بییا پیییروزی ینییرا رانکییو پایییاو
یا ت.
تاریا نویساو دمکرام ،وقای اسپانیا در اواخیر دریه  1930را
ج گ داخلی توصییف مییک ید ،تروتسکیسیتها و ننارشیسیت ریا ،ننیرا
انقالب اسپانیا ارزیابی میک د ،در االی که بیرای میا ایوادی اواخیر
دره  1930در اسپانیا نه ج یگ داخلیی و نیه انقیالب بلکیه ییک ج یگ
امپریالیستی بود که دو سوی ننرا ج ااهای بیوریوایی تشیکیل مییداد
و تمری ی برای سالخی طبقیه کیارگر در ج یگ جهیانی دو محسیوب
میییشیید .یییک سییوی جبهییۀ ج ییگ را رانکییو تحییت امایییت امپریالیسییم
نلماو و ایتالییا تشیکیل داده و سیوی دی یر جبهیۀ ج یگ را «جمهیوری
جبهه مرد » تشکیل میداد که شامل استالی یست را ،ننارشیسیتها 113و
 113ننارشیسییتهای متشییکل در «ک فدراسیییوو ملییی کییار» م Confederación
 Nacional del Trabajoقهرماناو ضد دولتی با  4وزیر وارد کابی یه شیدند و
 CNTدر سرکوب شیورش پرولتارییای بارسیلونا نقیش مهمیی ایفیا کیرد .گیرایش
بسییییییار ضیییییعیفی از ننارشیسیییییتها در سیییییا  1937تحیییییت ت یییییواو «دوسیییییتاو
دوروتی»م The Friends of Durrutiبا مواضی ارتایاتی  CNTبیه مبیارزه
برخاست د و سعی کردند به مواضی کیارگراو شورشیی و یادار بمان ید ،امیا CNT
ننها را بع واو خائن مورد سرکوب قرار داد.
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ا ب اتحاد مارکسیستی کیارگراو م 114 POUMکیه از سیوی دی یر
امپریالیستهای دمکیرام اماییت مییشید .بییش از ریر جرییاو دی یری
 POUMو  CNTبودنییید کیییه کیییارگراو را بیییرای جبهیییه بیییت نیییا
میکردند ،این دو جریاو پایاو اتتصاب تمومی بیر تلییه سیرمایه را
اتال کردند.
در جریاو مو انقالب جهانی و بدنبا پییروزی انقیالب اکتبیر،
 CNTتوانست نیرورای اصلی پرولتارییا در اسیپانیا را بیه دور خیود
جمیی کییرده و مواضیی رادیکییالی اتخییاد ک یید CNT .ضییمن پیی یرش
انقییالب اکتبییر ،نمییادگی خییود بییرای پیوسییتن بییه انترناسیییونا را نشییاو
داده بود .اما ای ک با چرخش ،جمهوری بیوریوایی را پ یر تیه بیود،
که خود بیان ر نو بود که به طبقه کارگر خیانت کرده و کیارگراو را
برای ج گ امپریالیستی بسیج میکرد.
برای کمونیستها وسیفیه اولییه و اساسیی ننهیا دخالیت در مبیارزه
طبقاتی است اما برای تروتسکی وسیفه اولیه ریر انقالبیی ،مبیارزه بیا
رانکییو ،موسییولی ی و ریتلییر بییود .در اییین میییاو اگییر رییم یییک گییرایش
سیاسییی ارتییش جمهییوری خییواه اسییپانیا را بییوریوایی ارزیییابی ک یید و
اسهار بدارد که نمیخوارد پییاده نظیا ارتیش بیوریوایی شیود و بیدین
وسیله کارگراو را گوشت د تیو در تخاصیمام امپریالیسیتی نک ید،
از طییرت تروتسییکی بییه «ترسییو» بییودو مییتهم میییشییود .تروتسییکی،
انقالبی پرولتری ،خالق روزرای قهرمانانه اکتبر و رئییم شیورارای
 114ایی ب اتحییاد مارکسیسییتی کییارگراو م POUMاز ادغییا تروتسکیسییتهای
متشکل در م ICEو بلو کارگراو و درقاناو م BOCتشکیل شد و در جرییاو
ج گ امپریالیستی اسپانیا عا بود.
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کییارگری پتروگییراد سییقوط غییم ان ییی ی میییک یید و پرولتاریییا را بییه
کشتار امپریالیستی میکشاند .تروتسکی مینویسد:
" قط ترسورا ،خائ او یا توامل اشیسم میتوان د از کمیک بیه
ارتش جمهیوری خیواه اسیپانیا چشیم پوشیی ک ید .وسیفیه اولییه
رر انقالبی مبارزه با گیروه ریای رانکیو ،موسیولی ی و ریتلیر
115
است".
سییاررا تروتسییکی نمییوزه رییای مارکسیسییتی خییود را رامییوش
کرده است که در نو دولت ارگاو سییادم طبقیاتی اسیت و دمکراسیی
بییوریوایی و دیکتییاتوری بییوریوایی م اشیسییم دو روی رمییاو سییکه
یع یییی  ،تیییواش سیییرمایهداری رسیییت د .تروتسیییکی بیییه سیییقوط خیییود
اسیتمرار میی بخشید و کیارگراو را یرا مییخوانید کیه در رمیه جیا از
دمکراسییی پوسیییده بییوریوایی در مقابییل اشیسییم د ییا ک یید و چ ییین
مینویسد:
"در رمییه جییا و رمیشییه ،رییر جییا و رییر زمییاو کییه کییارگراو
انقالبییی ننقییدر قدرتم یید نیسییت د کییه ییورا رییییم بییوریوایی را
سرن وو ک د ،ننها اتی از دموکراسی پوسییده بیوریوایی در
116
برابر اشیسم د ا میک د".
 115ترجمه از لی ک زیر:
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/dewey/session09.htm

 116ترجمه از لی ک زیر:
https://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol1/no3/revdeft.html
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کمونیسیییییییت چیییییییپ بیییییییرخالت ننارشیسیییییییتها ،استالی یسیییییییتها و
تروتسکیسییتها ،در رمییاو مقط ی بییه د ییا از جمهییوری برنخاسییت د و
کارگراو را گوشت د تو در ج گ امپریالیستی نکردند .کمونیست
چپ اسهار داشت که «ننتی اشیسم» رمولی برای ایایاد سیردرگمی
است و ت ها در خدمت نشفت ی در مواض پرولتری و شکست قطعی
برای طبقه کیارگر خوارید بیود .اشیسیم ت هیا بیا شکسیت طبقیه کیارگر
قادر به تسخیرقدرم خوارد به طوری که سوسییا دمکراسیی در پیی
ج یییگ جهیییانی او بیییا سیییرکوب مبیییارزام کیییارگری و بیییه دنبیییا نو
استالی یسییم در درییۀ  1920بییا بییه شکسییت کشییاندو مبییارزام انقالبییی
پرولتاریا بستر اشیسم را مهیا کردند.
ویژگییی درییه  1930میییالدی ،بیییان ر شکسییت قطعییی و مییوقتی
طبقه کارگر جهانی و نمادگی قدرتهای اصلی امپریالیستی بیرای ییک
درگیری جهانی بود .این درگیریها زمی ه را بیرای ج یگ جهیانی دو
مهیا میکرد.
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تروتسکی و تشکیل انترناسیونال چهارم
در ادواری کییه مبییارزه طبقییاتی در اییا رکییود و تقییب نشییی ی
باشد یک سازماو انقالبی بیا نفیو بسییار ضیعیف در طبقیه کیارگر بیه
عالیت خود ادامه میدرد .این سازماو انقالبی در دوره رائی بیا نفیو
قوی در طبقه کارگر و وجود شرایط انقالبیی ،مییتوانید تیا یر مسیتقیم
و وری در مبـارزه طبقـاتـی داشته و شکل اــــ ب را بخود ب ییرد.
سازماو انقالبی پلی است بین دوره ریائی از مبیارزه طبقیاتی در ایا
رکییود ،بییه مرالییه ای تکامییل یا تییه از مبییارزه طبقییاتی ،کییه پرولتاریییا
بوریوازی را به چالش می کشد .وسیفیه سیازماو انقالبیی دخالیت در
مبیارزه طبقییاتی ،د ییا از مواضی و برنامییه پرولتییری و تییالش بییرای
نمادگی الز جهت ساختن ا ب جهانی نی ده است.
کمونیست چپ مبخصو کمونیست چیپ ایتالییا بیه ایین نتیایه
رسیده بود که بدنبا ادغا کمی ترو در کمپ سرمایه در سیا 1928
و شکسییت مییوقتی پرولتاریییا و تییدا عی شییدو مبییارزه طبقییاتی تشییکیل
ای ب جدییید نمیییتوانیید در دسییتور روز پرولتارییا قییرار ب یییرد .زیییرا
تشییکیل اییی ب نییه اراده گرایانیییه بلکییه محصیییو شییرایط خاصیییی از
مبییارزه طبقییاتی اسییت کییه در نو سییازمانها و گرورهییای موجییود قییادر
نیست د نیاز مبارزه طبقاتی را بیرنورد سیازند و تشیکیل ای ب جهیانی
در دستور روز قرار میگیرد .کمونیست چپ اسهیار مییداشیت نن یه
مورد نیاز است تشکیل راکسییونهای کمونیسیتی اسیت تیا از مواضی
و برنامه پرولتری د ا کرده بتوان د زمانیکه شرایط مبیارزه طبقیاتی
جهانی ایااب مینماید اجازه درد ا ب جدید را ب یاو نه د .در واقی ،
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یکی از تفاوم رای اساسی بین کمونیسیم چیپ و تروتسکیسیم در دریۀ
 1930اییین بییود کییه راکسیییوو کمونیسییت چییپ میییخواسییت بییا تمییا
نیروریییا و جرییییاو ریییائی کیییه بیییه مبیییارزه بیییا انحطیییاط انترناسییییونا
کمونیستی برخاسته بودند بیا شیفا یت و بیا د یا از برنامیه پییش رود.
امییا جریییاو تروتسکیسییتی بییا تالییه و شییتاب و بییدوو مباااییه جییدی و
تلیییرغم شییرو دورۀ سیییاه ضیید انقییالب در راسییتای تشییکیل ایی ب
تییالش میییکییرد .تروتسکیسییتها ارییدات خییود را از تاسیییم بییینالملییل
چهییار  ،ارمیییت تییداو تییاریخی ج ییبش انقالبییی و خلییق ا ی ب جهییانی
انقییالب سوسیالیسییتی بیییاو میییک یید .ننییاو ادتییا میییک یید اییین بییینالملییل
خییدمام زیییادی نی ی بییه ج ییبش کییارگری نمییوده و شییکلگیییری نو در
پاسییا بییه ضییرورم تییاریخی و سییر موقیی نییی بییوده اسییت و چ ییین
مینویس د:
"تروتسییکی بییا اتییال توسیییم بییین الملییل چهییار اساسییا قصیید
تضیییمین ایییین تیییداو را در طیییو دورهای پرمخیییاطره داشیییت.
توسیییم بییین الملییل چهییار نییه "زیییاده از ایید زود وقییت" بلکییه
دقیقیا بیه موقی از طرییق ک فیرانم سیا  1938اتیال گردیید.
این تصمیم جهت خلق ا ب جهانی انقالب سوسیالیستی ۔ ایین
نامی است که بینالملیل چهیار بیه خیود داده اسیت .خیدمت پیر
117
مقداری به ج بش کارگری نمود".

 117بین الملل چهار  -پیر رانک – صفحۀ 68
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تضییمین تییداو تییاریخی ج ییبش انقالبییی بییرای تاسیییم بییینالملییل
چهییار بییی پایییه اسییت .نیییا بلشییویکها در سییا  1914پییم از خیانییت
بییینالملییل دو  ،بییینالملییل درسییت کردنیید؟ پییم تییداو تییاریخی چ ونییه
اناییا گر ییت؟ از طریییق خییود بلشییویکها کییه تییا سییا  1917بییه شییکل
یک راکسیوو رمین وسیفه تداو تاریخی را اناا میداند.
بخیییییش دو اریییییدات یع یییییی سیییییاختن اییییی ب جهیییییانی انقیییییالب
سوسیالیستی برای رربری انقالب جهانی سوسیالیسیتی بیی پاییهتیر از
بخییش قبلییی اسییت .بیییاو رربییری انقییالب جهییانی سوسیالیسییتی ،وقتییی
پرولتاریا یک شکست تاریخی را متحمل شده بیود ،در بهتیرین االیت
ت ها بیان ر اراده گرایی است .اا ببی یم تروتسیکی شیرایط جهیانی و
توازو قیوای طبقیاتی را در سیا 1936چ ونیه ارزییابی مییکیرد .او
ارزیابی واق بی انیه ای از شیرایط جهیانی و تیوازو قیوای طبقیاتی در
نو مقط ارائه داده بود:
"پرولتاریییای ایتالیییا در غییل و زنایییر اشیسییم گر تییار اسییت،
انقییالب چییین داغییاو شییده و یاپیین در چییین سییروری میییک یید،
پرولتاریای نلمیاو نو چ یاو لیه شیده کیه ر رانید ریتلیر بیا رییچ
گونییه مقییاومتی روبییرو نمیییشییود ،دسییت و پییای پرولتاریییای
اطییریش بسییته اسییت ،اای اب انقالبییی بالکییاو روی زمییین ل یید
ما میی شیوند ،در رانسیه و اسیپانیا پشیت ریکیل بیوریوازی
118
رادیکا گا بر میدارند".

 118انقالبی که به نو خیانت شد – صفحه 200
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بیییرای تروتسیییکی بیییارزترین خصیصیییۀ اوضیییا جهیییانی در نو
مقطییی بحیییراو تیییاریخی رربیییری پرولتارییییا بیییود .در نو مقطییی در
رانسیییه ،جبهیییۀ خلیییق پیروزیهیییایی بدسیییت نورده بیییود و تروتسیییکی
کارگراو و رواداراو خیود را ترغییب مییکیرد کیه وارد اتحادییهریا و
س ی دیکارا شییوند .بییرای تروتسییکی و یییارانش تشییکیل ا ی ب جدییید در
دورۀ سیاه ضد انقالب در دستور روز قیرار گر تیه بیود در ایالی کیه
بییرای راکسیییوو کمونیسییت چییپ تشییکیل ای ب در نو دوره مفهییومی
نداشت .تروتسکی قادر به در ضد انقیالب و شیرایط جدیید تیاریخی
نشده بود .با وجود توازو قوای طبقاتی نام اسبی که تروتسیکی در نو
مقط توصیف کرده بود ،که در نو ،موقعییت پرولتارییا تقریبیا درریم
شکسته وصف گردیده بود ،او مه و یوئن سا  1936در رانسیه را
سیییر نغیییاز انقیییالب معر یییی کیییرد و در مقالیییه ای کیییه بیییرای نشیییریۀ
نمریکایی «نیشن» نوشت ،اتال کرد که «انقیالب رانسیه نغیاز شیده
است».
برای تروتسکیستها این ا ب است که بران ی ندۀ انقیالب اسیت
نه ج اح چیپ و پیشیتاز طبقیه کیارگر .در سیاسیت تروتسکیسیتها تیودۀ
طبقییۀ کییارگر ،جمعییی غیییر عییا و ت هییا دنبالییه رو ا ی ب و رربییراو
ا بی رست د.
تروتسیییکی در «ااتضیییار سیییرمایهداری و وسیییایف بیییینالملیییل
چهار » معیروت بیه برنامیه انتقیالی کیه در سیا  1938نوشیت و در
واقیی پالتفییر بییینالملییل چهییار بییود نشییاو داد کییه از در پویییایی
سرمایهداری ناتواو و تاج بود .متاسفانه تروتسکی نتوانست تکامل
سییییرمایهداری و بخصییییو انحطییییاط سییییرمایهداری را در ک یییید.
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تروتسکی بارزترین خصیصۀ اوضا سیاسی جهیاو را در نو مقطی
بحراو تاریخی رربری پرولتاریا ارزیابی میکرد و چ ین مینویسد:
"بییارزترین خصیصییۀ اوضییا سیاسییی جهییاو ،بطییور کلییی،
بحراو تاریخی رربیری پرولتاریاسیت .شیرایط اقتصیادی الز
بییرای انقییالب پرولتاریییایی ،بطییور کلییی ،وبییه اییین زودی ،بییه
تیییالی تیییرین نقطیییهی بیییاروری کیییه ممکییین اسیییت در دوراو
سرمایهداری برسد ،دست یا ته است .نیرورای تولییدی انسیاو
119
راکد ماندهاند".
متـاسف یـانه ت یـروتسکی غ یـرق در اغتشییاش یـکری ش یـده اسهییار
میدارد کیه نیروریای تولییدی راکید مانیده انید .در صیورتی کیه ورود
سرمایهداری به تصیر انحطیاط خیود بیه مفهیو پاییاو رشید نیروریای
تولییییدی نیسیییت بلکیییه رشییید نیروریییای تولییییدی در تصیییر انحطیییاط
سرمایهداری شکل مخرب بخیود مییگییرد ،زییرا سیرمایهداری بیدوو
انباشییت سییرمایه مبییدوو رشیید نیرورییای تولیییدی بییی مفهییو بییوده و
سرمایهداری قادر به ادامه زندگی نیست.
ج بۀ دی ر اغتشاش کری تروتسکی این بیود کیه او شکسیتهای
طبقه کارگر جهانی را در دره  1920و بیه دنبیا نو در دریه 1930
را ت ها در قیداو رربیری انقالبیی اسیتدال مییکیرد ،از ایین رو طبقیه
کارگر بع واو یک طبقه اجتماتی در استدال تروتسکی جایی ندارد.
بیییه دییییده تروتسیییکی ایییین طبقیییۀ اجتمیییاتی نیسیییت کیییه خیییالق ایییوادی
 119برنامه انتقالی لتوو تروتسکی از انتشارام میلیتانت صفحه 7
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اجتماتی است بلکه «رربراو» رست د کیه طبقیه کیارگر را در جهیام
مختلف ردایت میک د .این «رربراو رصت طلیب» رسیت د کیه میان
تمده در راه تغییر به شرایط انقالبی رست د و چ ین مینویسد:
"مان تمدهای که در راه تغییر دادو وض پیش از انقالبی بیه
وضیی انقالبییی قییرار دارد ،خاصیییت رصییت طلییب رربییری
120
پرولتاریا است".
بیییا چ یییین بی شیییی تروتسیییکی در سیییا  1938اسهیییار مییییدارد،
وضییعیت سیاسییی جهییاو بخییاطر بحییراو تییاریخی رربییری پرولتاریییا
اسیییییت .بیییییرای تروتسیییییکی ااییییی اب و سیییییازمانهای «کیییییارگری» و
«کمونیسییتی» بییا وجییود سییابقه خیانییت و کشییتار میتوان یید در خییدمت
انقالب قرار ب یرند ،قیط اگیر رربیری ننهیا تغیییر ک ید .بخیاطر چ یین
ن رش ارتااتی بود که تروتسکی در سا  ،1935تروتسکیسیتها را
ییرا خوانیید تییا تحییت ت ییواو تاکتیییک «جبهییۀ واایید» وارد سوسییییا
دمکراسیییی شیییوند تیییا رربیییری ننهیییا را بدسیییت گیرنییید .تروتسیییکی بیییه
استدال کسانی که اسهیار مییداشیت د شیکلگییری بیین المیل محصیو
شرایط تاریخی خاصی است ،یع ی زمانیکه مبارزه طبقاتی در سیطح
جهانی شکل تهاجمی بخود میگیرد و انقالب جهیانی در دسیتور روز
پرولتاریییا قییرار میییگیییرد و نمیییتییواو بییینالملییل را اراده گرایانییه و
مص وتا ایااد کرد ،پاسا میداد کیه شیمارا بیه درد سیاختن بیینالملیل
نمییی خورییید .اصییال م تقییدین بییه درد ریییچ چی ی نمییی خورنیید .ببی ییید
 120برنامه انتقالی لتوو تروتسکی از انتشارام میلیتانت صفحه9
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اسییتدال تروتسییکی در پاسییا بییه م تقییدین چقییدر غ ییی و دیییالکتیکی
استن تروتسکی پاسا م تقدین را چ ین میدرد:
"شیکاکاو میپرسی د :نییا اک یوو لحظیه ی ن یری ش بیین الملیل
چهار را رسیده؟ ای او می وی د غیرممکن است که یک بین
الملل "مصی وتا" خلیق شیودم ییک بیین الملیل میتوانید قیط از
میاو اوادی مهم بوجود نییدم و ایرادریائی از ایین قبییل .رمیه
این ایرادرا قط این نکته را نشیاو مییدرید کیه شیکاکاو بیدرد
ساختن بین المللی جدید نمی خورند .نناو بدرد ریچ چی نمیی
121
خورند".
تروتسکی در پاسا م تقدین اسهار میدارد که بیینالملیل چهیار
نیییازی بییه اتییال موجودیییت نییدارد ،زیییرا کییه در اییا ااضییر وجییود
دارد و در نبردرای طبقاتی میج د .تروتسکی رم ین ادتا میک ید
کییه بییه غیییر از بییینالملییل چهییار  ،ریییچ جریییاو انقالبییی بییر روی کییرۀ
زمیییین وجیییود نیییدارد کیییه ارزش نیییا بیییردو داشیییته باشییید .تروتسیییکی
رم ین ادتا میک د که اگیر چیه تعیداد اتضیای بیینالملیل چهیار کیم
است ،اما از دیدگاه نظری ،برنامه و س ت کادررایش بی نظیر قوی
رست د و چ ین مینویسد:
"ولی نیا زماو نو رسیده است که ن ری ش این بین الملل اتال
شود؟ ر وز شکاکاو خفقاو ن ر ته اند .ما جواب میدریم :بین
 121تروتسکی  -برنامه انتقالی صفحام 65 - 64
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الملیل چهیار نییازی بیه «اتیال » شیدو نیدارد ،وجیود دارد و
میج د .نیا ضعیف است؟ نری ،صفوت نو ر وز بی شیماره
نیست ،بیه دلییل ای کیه ر یوز جیواو اسیت .ایین صیفوت ر یوز
تمیدتا کیادر رسیت د .ولیی ایین کادرریا میااقهیای نی یده رسیت د.
ورای این کادررا اتی یک جریاو انقالبی ت ها بر روی کیره
ی زمین وجود ندارد که براستی ارزش نا بردو داشته باشید.
اگر بین الملل ما ر وز از نظر شماره ضعیف است از دیدگاه
نظیری ،برنامیه ،سی ت ،و نبدییده کیردو بیی نظییر کادرریایش
قیـوی اسیت .ب ی ار ریـر کسیی کیه امیروز ایین نکتیه را در
نمییک ید ،ک یار بایسیتد .یردا ایین نکتیه روشین تیر خوارید
شد".

122

تروتسییکی نمیییتوانسییت کمونیسییت چییپ را بع ییواو یییک جریییاو
انقالبییی بییه رسییمیت بش اسیید و یییا مواض ی کمونیسییت چییپ را انقالبییی
بدانیید .او کمونیسییتهای چییپ را «چییپ رییای ا راطییی و رقییه گییرا» یییا
«چیپ گرایییاو تیالم نمییای ا راطیی» و غییره خطییاب قیرار میییداد کییه
بیییان ر می ی او دوری تروتسییکی از مارکسیسییم بییود .پ ی یرش مواض ی
کمونیسییت چییپ بییه ت ییواو مواضی کمونیسییتی بییه مفهییو اییین بییود کییه
تروتسکی مواض انقالبیی را از دسیت داده و بسیوی ضید انقیالب در
ارکیییت بیییود .بیییرخالت ادتیییای تروتسیییکی کیییه تروتسکیسیییم را ت هیییا
جریییاو انقالبییی میییدانسییت ،کمونیسییت چییپ نییه ت هییا بییه مارکسیسییم
و ادار ماند بلکه از لحاس نظری و تتوری به تکامل مارکسیسم کمک
 122تروتسکی  -برنامه انتقالی صفحۀ 65
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شییییایانی نمییییود و نییییه ت هییییا در مقابییییل استالی یسییییتها بلکییییه در مقابییییل
تروتسکیستها و دی ر جریانام چپ بیه د یا از مارکسیسیم پرداخیت.
کمونیستهای چپ نقش تروتسکی در تصویب قوانین ضد کارگری را
زمانیکه تروتسکی ر وز در مس د قدرم قرار داشت میورد نقید قیرار
داده ،مماشام تروتسکی بیا ضید انقیالب را نقید کردنید و بیدین ترتییب
بی اساو بودو تتوری رای تروتسکی در رابطه بیا دولیت کیارگری،
بوروکراسییی ،انقییالب سیاسییی ،شییکلگیییری اشیسییم و ...نشییاو دادنیید.
چ ییین ویژگیهییایی میییتوانیید بیییان ر بییی نظیییر بییودو کادررییای یییک
گرایش کری یع ی کمونیسم چپ باشد.
تروتسکی در تابستاو  1938برنامیه و قطع امیه ریای بیینالملیل
چهییار را تییدار دییییده و او میخواسییت بییا ییییک ارادۀ سییاده بحیییراو
رربییییری پرولتاریییییا را اییییل ک یییید .در  3سییییپتامبر  1938ک فییییرانم
تروتسکیسیییتها کیییه شیییامل نمای یییدگانی از  11کشیییور بیییود در اومیییۀ
پییاریم بییرای تاسیییم بییینالملییل چهییار برگیی ار شیید .رمانطوریکییه
کمونیستهای چپ انتظار داشت د بینالملیل چهیار رم یوو ج یین میرده
بیییدنیا نمییید زییییرا نیییه ت هیییا نمییییتوانسیییت در خیییدمت شیییفا یت مواضییی
پرولتری باشد بلکه به این دلیل که بییش از اید در زمیین بیوریوازی
تمل میکیرد ،باتیش اغتشیاش کیری بیشیتر در صیفوت انقالبییوو و
پرولتاریا شده بود.
123
ریاست ک فرانم تروتسکیسترا را ماکم شیاختمن بیه تهیده
داشت و او دربارۀ گ ارش کمیسیونها و قطع امه را کیه اکایر ننهیا را
123ماکم شیاختمن از اتضیای ای ب کمونیسیت نمریکیا بیود کیه در سیا 1928
بییدنبا جانبییداری از تروتسییکی از نو ا ی ب اخییرا شیید و از ب یان ی اراو ا ی ب
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تروتسکی نوشته بیود رای گییری کیرد .بیه توصییه تروتسیکی ت یواو
ک فرانم ک یرۀ موسیم نیا گر یت .بخیش ریایی کیه انترناسییونا را
تشکیل مییدادنید ،ریم بیه لحیاس تعیداد اتضیا و ریم بیه لحیاس نفیو در
ضای سیاسی بسیار ضیعیف بودنید ،مهمتیرین بخیش ،از لحیاس تعیداد
اتضییا ،بخییش نمریکییا بییود .ریییچ یییک از بخییش رییا نتوانسییته بودنیید
کاررای جدی اناا در د ،تروتسکیسیتها ایین مسیتله را چ یین توضییح
میدر د:
"ناوییییل« 124گییی ارش پیشیییر ت کیییار» را داد ،گ ارشیییی کیییه
توجیه ک ده تصمیم سیازماو در یدگاو مب یی بیر اتیال توسییم
بینالملل چهیار بیود .لییکن وی ،بیی ننکیه توجیه داشیته باشید،
اش ساخت که بینالملل چی ی بیش از یک پ دار نیست :رییچ
یک از باصیطالح ریوتهیای اجراییی و د ترریای بیینالمللیی نو
125
در سالهای اخیر نتوانسته بود کاری اناا درد".

کارگراو سوسیالیست و تروتسکیسم در نمریکیا بیود امیا بی ودی بیدنبا اختال یام
از تروتسکیسم جدا شد.
«124پیر ناویل» تضو ا ب کمونیست رانسیه بیود .او یکیی از اتضیای ریتتیی
بود که در سیا  1927از تروتسیکی در مسیکو دییدو کیرد و طر یدار تروتسیکی
شد و بدنبا نو در سا  1928از ا ب کمونیست رانسه اخرا شد .در تاسییم
انترناسیوناو چهار شرکت داشت اما در سا  1939از انترناسییونا چهیار جیدا
شیید .پییم از چ یید بییار ا ی ب تییوه کییردو سییراناا بییه بازسییازی ا ی ب متحیید
سوسیالیست تحت جمهوری پ ام ادامه داد.
 125پیامبر مطرود – صفحۀ 1499
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در جریاو برگ اری ک رۀ موسم تروتسکیسیتهای لهسیتانی بیا
ننکه طیرح برنامیه و مواضی تروتسیکی را قبیو داشیت د امیا مخیالف
تشکیل انترناسیونا چهیار بودنید .استداللشیاو نیی م طقیی بیود ،ننهیا
استدال میکردند که تمامی بیینالملیل ریای پیشیین در شیرایط تیرو
مبییارزه طبقییاتی و نییه در دورۀ ارتاییا شییدید و ا ییت مبییارزه طبقییاتی
شکل گر تهاند .تروتسکیستهای لهستانی اسیتدال مییکردنید کیه طبقیه
کارگر کشوررای جهاو از بیینالملیل چهیار اماییت نخوار ید کیرد و
بینالمل چهار قط یست توخالی خوارد بیود .در گی ارش از ک یرۀ
موسم میخوانیم:
"بخش لهستانی یکپارچه با اتال موجودییت بیینالملیل چهیار
126
مخالف است".
تروتسیییییکی روز بیییییه روز بیشیییییتر از مارکسیسیییییم و ن یییییرش
دییییالکتیکی دور مییییشییید و در اییییده نلیسیییم و اراده گراییییی غوطیییهور
گردیده و به دنبا نو از واقعیت رای جامعیه دور مییشید .تروتسیکی
خوشییبی انه تصییور میییکییرد ج ییین مییرده ،بییینالملییل چهییار تییودهرییا را
برای نبرد انقالبی در راه کسب قدرم سیاسی توسیط پرولتارییا متحید
خواریید سییاخت .تروتسییکی وتییده میییداد کییه ج ییگ ،تییودهرییا را چ ییاو
مستاصل خوارد کرد کیه نیاگ یر بیینالملیل چهیار را بع یواو دسیت اه
رربری خود برخوار د گ ید .او نتوانست یرق بیین شیرایط اجتمیاتی
ج گ جهانی او و دو را در

ک د ،بطوری کیه سیاررا تروتسیکی
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اتی تاربیام اش از ک فرانم زیمبروالد را نی رامیوش کیرده بیود.
تروتسییکی کییه در مک یییک بسییر میبییرد و شخصییا نمیییتوانسییت در
ک رۀ موسم شرکت ک د ،طی پیامی به ک ره موسم چ ین نوشت:
"از اک وو بینالملل چهار در برابیر تکیالیف ج بشیی تودریای
قراردارد ...و اک وو ی انه سازمانی است که نه قط تصیوری
روشیین از نیرورییای محییر اییین ...دوراو دارد ،بلکییه دارای
یک رشته از خواستهای روزمره ای است که میتواند تودهرا
را بیرای نبیرد انقالبیی در راه کسیب قیدرم متحید سیازد...تد
ت اسییب میییاو قییدرم امییروزی مییا و وسییایف ییردای مییا بییرای
خودمییاو روشیین تییر اسییت تییا بییرای م تقییدانماو .امییا دیالکتیییک
جدی و مصیبت بار دوراو ما به سود ما کار مییک ید .تیودهریا
که ج گ نناو را به غایت نومییدی و برنشیفت ی خوارید رانید،
دسییییت اه رربییییری دی ییییری جیییی بییییینالملییییل چهییییار نخواریییید
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یا ت".
تروتسییکی در پیییامی بییه پیییرواو نمریکییائیاش بییا لح ییی بسیییار
مطمتن وتیده داد کیه در طیی ده سیا نی یده بیینالملیل چهیار میلیونهیا
انقالبییی را در بییر خواریید گر ییت و ننهییا قییادر خوار یید بییود زمییین و
نسماو را زیر رو ک د و برایشاو چ ین نوشت:
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"در طیییی ده سیییا نی یییده برنامیییه بیییینالملیییل چهیییار میلیونهیییا
طر دار بدست خوارید نورد ،و ایین میلیونهیا انقالبیی ،خوار ید
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توانست زمین و نسماو را زیر و رو ک د".
وقتی دورنمای ج گ جهانی دی ر ،به یک واقعیت تبدیل شید،
تروتسیییکی اسیییتدال کیییرد کیییه نخسیییتین قربانییییاو ج یییگ بیییه رمیییراه
اشیسییم ،اا ی اب بییینالملییلرییای دو و سییو خوار یید بییود او وتییده
ج بش انقالبی را داد کیه رربیری نو را بیینالملیل چهیار تهیده دار
خوارییییید بیییییود .بیییییرخالت اسیییییتدال تروتسیییییکی قربانییییییاو ج یییییگ
امپریالیسیییتی نیییه ااییی اب بیییینالملیییلریییای دو و سیییو بلکیییه ننهیییا
پیروزم ییداو ج ییگ بودنیید .اا ی اب متشییکل در بییینالملییل دو یع ییی
اا اب سوسیا دمکرام بلو غرب را نمای دگی کردند و وار او
بینالملل سو بلو شرق را نمای دگی کردند اما رر دوی ننها تلیه
طبقه کارگر بودند .تروتسکی چ ین استدال میکرد:
"رییر روز کییه ب یی رد بییه سییود مییا خواریید بییود .در نخسییتین
مارهییای ج ییگ واک شییی تو ییانی در تییوده رییای کییارگر تلیییه
ریاانهای شووی یسم بوجود خوارد نمید .نخسیتین قربانییاو نو،
بییه رمییراه اشیسییم ،اا ی اب بییین المللهییای دو و سییو خوار یید
بود .روپاشی ننها شرط ناگ یر ج بش نشیکار انقالبیی خوارید
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بییود ...کییه رربییری نو را بییینالملییل چهییار بییر تهییده خواریید
129
داشت".
واقعییام سییفت و سییخت زمی ییی خییالت اسییتدال تروتسییکی را
نشاو داد .بیرخالت زمیاو ج یگ جهیانی او  ،واکی ش تو یانی تلییه
ج گ درن ر ت .در جریاو ج گ جهیانی دو انترناسیونالیسیتهایی
مکمونیسییت چییپ کییه مخییالف رییر دو جبهییه بودنیید ،ضییعیفتییر از
انترناسیونالیستهای زماو ج یگ جهیانی او بودنید و تروتسکیسیتها
کیارگراو را گوشیت د تیو در ج ییگ امپریالیسیتی مییکردنید .بییر
خیییالت اسیییتدال تروتسیییکی در جرییییاو ج یییگ ،بیییینالملیییل چهیییار
اضیییمحال یا یییت و وار یییاو بیییینالملیییلریییای دو و سیییو جهیییاو را
رم وو غ ایم ج ی بین خود تقسیم کردند.
تروتسیکی در دیییداری کییه بیا کی لییی مییارتین یورنالیسییت و
سییر دبیییر مالییه سیاسییی چییپ گییرای «نیییو استیتسییمن» در 1937
داشت با قاطعیت به او اسهار داشت که بینالمیل چهیار سیه تیا پی ج
سا دی ر قدرتی ب رت در جهاو خوارد شد و چ ین گفت:
"به شما می گویم کیه بیینالملیل چهیار سیه تیا پی ج سیا دی یر
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قدرتی ب رت در جهاو خوارد شد".
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بینالملل چهار نه ت ها بیه قیدرتی بی رت در جهیاو تبیدیل نشید،
نه ت ها توده رای کارگر در واکی ش خیود بیه ج یگ رربیری بیینالملیل
چهار را نپ یر ت د بلکه در جریاو ج گ جهانی انترناسیونا چهیار
اضمحال یا ت .پم از پایاو ج گ جهانی دو دوبیاره تروتسکیسیتها
به انترناسیونا چهار سر و ساماو دادند که بیاز دچیار بحیراو شید و
ماددا اضیمحال یا تیه و بیه گیروه ریای کوچیک تا ییه گردیید .البتیه
این مستله در صلهای بعدی میورد بررسیی قیرار خوارید گر یت .امیا
ببی یم چشم انداز و پیش بی ی رای تروتسکی چ ونه توسط وار یاو او
توصیف می شوند:
"چشمانداز او[تروتسیکی] تاییید شید .ج یگ داخلیی در یونیاو،
ج ییبش مقاومییت و اتتصییابام رییم در ایتالی یا و رییم در رانسییه
اواخییر ج ییگ و بال اصییله پییم از نو ،انقییالب چییین در سییا
 ، 1949مبارزه برای استقال در سراسر جهاو مستعمراتی،
پیروزی قاط ا ب کارگر در انتخابام  1945در بریتانیا و
… رمیییه نشیییاو مییییدر ییید کیییه پیشیییبی ی تروتسیییکی صیییحیح
بود".

131

به نظیر تروتسکیسیتریا چشیمانیداز تروتسیکی تائیید شید ،نو ریم
بدین دلیل که بینالملل چهار قدرم ب رگیی در جهیاو گردیید ،نو ریم
از پیروزی ا ب کارگر در انتخابام پارلمیانی بریتانییا ،ییا پییروزی
 131ریشه رای روپاشی انترناسیونا چهار  -و تیالش تروتسکیسیت ریای بریتانییا بیرای
جلوگیری از نو -نوشتۀ رد وستوو
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مائوئیسیییتها در چیییین و ییییا مبیییارزه بیییرای اسیییتقال در مسیییتعمرام.
تروتسکیستها نیا تروتسیکی را نیی بیه لاین کشییده انید .اتیی بخیاطر
ارمت نا تروتسکی رم شده ،بهتر نبیود ،اسیتدال اشیتباه رربیر خیود
را نقد میکردند .اما از ج اح چپ سرمایه نمیتواو انتظار بیشیتری از
این داشت.
میییا قیییبال ن یییرش اشیییتباه تروتسیییکی کیییه مب یییی بیییر راکییید مانیییدو
نیروریییای تولییییدی را بررسیییی کیییردیم و توضییییح دادییییم ،کیییه تصیییر
انحطاط سرمایهداری نه به مفهو تد رشد نیرورای تولیدی بلکه بیه
مفهیییو ایییین اسیییت کیییه رشییید نیروریییای تولییییدی شیییکل مخیییرب بخیییود
میگییرد .واقعییت ایین اسیت کیه تروتسکیسیتها بیه رربیر خیود و یادار
بییییوده و تصییییور دورهای از شییییکو ایی اقتصییییادی را نداشییییت د .امییییا
بازسازی ااصل از خرابی رای ناشی از ج گ جهانی دو  ،دورهای
از شکو ایی اقتصادی را در پی داشیت و بیی اسیاو بیودو تتوریهیای
تروتسییکی و تروتسکیسییتها را نشییاو داد و ننهییا را بییه نییابودی کشییاند.
گرایشیییی از تروتسکیسیییتها اضیییمحال انترناسییییونا چهیییار را چ یییین
توضیح میدرد:
"رربییری انترناس ییونا چهییار بییه ای ین تتییوری رس ییده بییود کییه
شییکو ایی اقتصییادی اصییال ممکیین نیسییت .ای ین در تمییل کییامال
غلط از کار در نمد ...نیابودی ااصیل از ج یگ بیه ایین مع یی
بود که به برنامۀ تظیمی بیرای بازسیازی نییاز بیود .تمیا ایین
رییییییا ب یییییییاو ب رگتییییییرین شییییییکو ایی اقتصییییییادی در تییییییاریا
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سییرمایهداری را بهیییم ریخییت و رربیییری انترناسیییونا چهیییار
نمیتوانست با این تحوالم جدید ک ار بیاید.
نو را نمی همیدند کیه نییاز بیه بررسیی جدیید موقعییت رسیت.
واقعیت این است که کر میکردند اگر وتده در ید کیه چیی ی
تا انقالب نمانده میتوان د نیرورایشاو را دور ریم ن یاه دارنید.
چ ین سیاستی ت ها میتوانست بیه تا ییه ی بیینالملیل بیاناامید
132
و دقیقا رم رمین اتفاق ا تاد".

 132تاریا مختصر گرایش بین المللی مارکسیستی نوشته جریاو تروتسکیستی
«در د ا از مارکسیسم»
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تروتسکیسم و برنامه انتقالی
تروتسکی برنامه انتقالی را که در واق پالتفر بینالملل چهار
بود در سا  1938نوشت .تروتسکی در برنامیۀ انتقیالی طیی ت یواو
«بسیییج تییودهرییا پیرامییوو خواسییتهرییای گی ار بییه ت ییواو نمییادگی بییرای
تصیرت قییدرم» دور شیدو خییود را از مارکسیسییم نشیاو میییدریید .در
اییالی کییه شییرو دوراو گ ی ار ت هییا بییا دررییم کوبیییدو ماشییین دولتییی
بوریوایی امکاو پی یر مییشیود .در واقی تروتسیکی بیا طیرح ایداقل
خواسییته رییا در برنامییۀ انتقییالی بییه اصییالح طلبییی دوراو انترناسیییونا
دو  ،در تصییر انحطییاط سییرمایهداری برگشییته بییود .البتییه بخشییی از
توصیه رای تروتسیکی در برنامیه انتقیالی مان ید ملیی شیدو بانکهیا در
اروپای شرقی ،ک تر کارگری در یوگسالوی و ...شیکل واقعییت بیه
خود گر ت که مورد استقبا تروتسکیستها نی قرار گر ت.
البتیییه تروتسیییکی اسهیییار مییییداشیییت از نناائیکیییه سیییرمایهداری
ناتواو از ارائیه اصیالاام طیرح شیده در برنامیۀ انتقیالی اسیت ،قیادر
اسییت ورشکسییت ی سییرمایهداری را بییه طبقییه کییارگر نشییاو داده و بییه
اییین طبقییۀ شییار خواریید نورد تییا اقییدا بییه نییابودی سییرمایهداری ک یید.
ابتییدا ببی یییم تروتسییکی برنامییه اییداقل و اییداکار را چ ونییه توصیییف
میییک یید و از نظییر او برنامییه اییداقل و اییداکار چییه ایییرادرییایی دارد.
تروتسکی مینویسد:
"سوسیا دموکراسیی کالسییک کیه در تصیر سیرمایه داری
پیشر ته تمل میکرد ،برنامه ی خود را بیه دو بخیش مسیتقل
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از رم تقسیم کرد :نخست برنامه اداقل ،که خیود را بیه ایایاد
اصیالاام در چهیارچوب جامعیه ی بیوریوائی محیدود
مییکیرد ،و دی یری برنامیه ی ایداکار ،کیه در نی یده نیامعلو
جیای ین شیدو سیرمایه داری بوسییله ی سوسییالی را نویید
میداد .بین برنامۀ اداقل و برنامۀ اداکار پلی وجیود نداشیت.
در واقی سوسییا
133
نداشت".

دموکراسیی بیه ایین پیل ااتییاجی ریم

زمانیکیییییه سیییییرمایهداری ر یییییوز دوراو شیییییکو ایی خیییییود را
مییییگ رانییید و بیییوریوازی رم یییاو نقیییش انقالبیییی در جامعیییه ایفیییا
میییکییرد ،امکییاو تحمیییل اصییالاام بییه بییوریوازی وجییود داشییت.
برنامیهریای اای اب کیارگری کیه در نو مقطی بیه اای اب سوسیییا
دمکراتیییک معییروت بودنیید از دو بخییش تشییکیل میییشیید ،برنامیییه
اداقل یع ی خواستهرای کوتاه مدم ،به تبارم دی ر تحمییل ر یر
بییییه بییییوریوازی و برنامییییه اییییداکار یع ییییی سوسیالیسییییم .بییییا ورود
سیییرمایهداری بیییه تصیییر انحطیییاط خیییود ،کیییه معیییروت بیییه تصیییر
انقالبییام کمونیسییتی یییا ج هییای امپریالیسییتی اسییت ،دی ییر امکییاو
تحمیییل اصییالاام پایییدار بییه سییرمایهداری وجییود نییدارد و انقییالب
پرولتری در دستور روز پرولتاریا قرار مییگییرد و برنامیه ایداقل
و اداکار مفهو خیود را از دسیت مییدرید .امیا بیه بیاور تروتسیکی
ایراد نه در خود برنامیه ایداقل و ایداکار بلکیه مشیکل در ایین بیود
که بین برنامه اداقل و اداکار پلی وجود نداشت .تروتسکی کیه از
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خالقییاو انقییالب اکتبییر بییود بییه سوسیییا دمکراسییی رجعییت کییرد و
میخواسییت معضییل سوسیییا دمکراسییی را اییل نماییید .بییه تبییارم
دی ر او میخواست تد وجود پل بیین برنامیه ایداقل و ایداکار را
از طرییق ییک سلسیله درخواسیتهای انتقیالی تحیت ت یواو برنامیه
انتقالی ال ک د .تروتسکی چ ین مینویسد:
"الز است کیه در جرییاو مبیارزۀ روزانیه بیه تیودهریا کمیک
شیود تیا ننیاو بیین درخواسیتهای ک یونی از یکسیو و برنامیۀ
سوسیالیستی انقالب از سوی دی یر ،پلیی ایایاد ک ید .ایین پیل
باییید شییامل یییک سلسییله درخواسییتهای انتقییالی باشیید،
درخواسیتهائی کیه از شیرایط امیروز و از نگیاری امیروزین
134
قشررای وسی طبقۀ کارگر سرچشمه گر ته باشد".
تروتسکی تاکید میکرد برنامه قدیمی سوسیا دمکراسی ،یع ی
برنامه اداقل را تر نمیک د ،چرا که این خواستها مبرنامیه ایداقل
نیییروی ایییاتی خییود را افییظ کییردهانیید و بییینالملییل چهییار بییه نحییوی
خسییت ی ناپ ی یر از اقییوق دمکراتیییک د ییا میییک یید .امییا تروتسییکی
برنامۀ انتقالی را جانشین «برنامیۀ ایداقل» قیدیمیکیرده و ننیرا بیروز
رسییانی میییک یید .تغییییر نییا برنامییه از «برنامییه اییداقل» بییه «برنامییه
انتقالی» و رجعت به سوسیا دمکراسی دی ر نیاز به این رمه ریارو
و تحریییف مارکسیسییم نداشییت .امییا تروتسییکی بییرای رجعییت خییود بییه
سوسییا دمکراسیی بهیای گ ا یی مییپیردازد و گیا بیه گیا از گ شیته
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مارکسیستی خود دور میشیود .نییا تروتسکیسیم ،رمیاو استالی یسیم در
اپوزیسیوو نیست؟ تروتسکی در رابطه با جانشیی ی برنامیه ایداقل بیا
برنامه انتقالی چ ین مینویسد:
"بین الملل چهار برنامه ی قدیمی درخواستهای «اداقل» را
تیر نمییک ید ،چیرا کیه ایین درخواسیتها دسیت کیم بخشیی از
تیو یر و نییروی اییاتی خیود را افیظ کیرده انید .بیین الملیل
چهیار  ،ب حیوی خسیت ی ناپی یر ،از اقیوق دموکراتییک و
پیروزیهای اجتماتی کارگراو د ا مییک ید .لییکن بیین الملیل
چهیار ای کیار روزمیره را در چهیارچوب دورنمیای صیحیح
واقعی ،یع ی دورنمای انقالبی ،بیه مرالیه ی اجیرا می ی ارد.
از نناا که درخواستهای قدیمی ،ج ئی و «اداقل» تودهرا بیا
تمییایالم نابودک ییده و تحقیرنمی ی سییرمایه داری اسیید
اصطکا پیدا میک د  -و ننهیم بیدوو شیک در ریر قید اتفیاق
میا تید  -بیین الملیل چهیار  ،سیسیتم درخواسیتهای انتقیالی را
پیش هاد میک د ...بدین ترتیب برنامۀ انتقالی جانشین «برنامیۀ
اداقل» قدیمی میشود".

135

البتییه تروتسکیسییتها تاکییید میییک یید برنامییه انتقییالی صییر ا یییک
سری شعاررای مطالباتی ،دمکراتییک و انتقیالی اسیت و ررگی نبایید
دوراو انتقالی را متیرادت دیکتیاتوری پرولتارییا قلمیداد کیرد .ااتمیاال
اییییین شییییفا یت را تروتسکیسییییتها بییییرای اطمی ییییاو دادو بییییه اایییی اب
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سوسیالیسییت و "کییارگر" کییه سوسیالیسییتها در ننهییا سیاسییت ننتریسییم
منفییو را اتمییا میییک یید اناییا گر تییه تییا باتییش ن رانییی اایی اب
سوسیالیست و "کارگر" نشوند .سوا اساسی که مطرح مییشیود ایین
است که پم رق تروتسکیسم و سوسیا دمکراسی در چیست؟ م یر
نیییه ایییین اسیییت کیییه سوسییییا دمکراتهیییا نیییی شیییعاررای مطالبیییاتی و
دمکراتیک مطرح می سازند؟ تروتسکیستها چ ین مینویس د:
"اییییین برنامییییه شییییامل یییییک سلسییییله شییییعاررای مطالبییییاتی،
دموکراتیک و انتقالی است که بیا ااتیاجیام تظییم تیرین تیوده
ریای زامییتکش و م طییق رشید مبییارزۀ طبقییاتی تطییابق دارد...
ایین شیعار نییه بیه ماابیۀ متراد ییی بیرای دیکتیاتوری پرولتاریییا،
بلکییه رم ییوو یییک ورمییو انتقییالی بییرای اکومییت در دروو
برنامه ی انتقالی به کار گر ته شده است".
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اگر از برخی تبلیغام کال رادیکا از برنامه انتقالی ،بینالملیل
چهییییار ب یییی ریم ،رمییییاو برنامییییه اییییداقل ،سوسیییییا دمکراسییییی یییییا
استالی یسییتها نمایییاو میییشییود .طییرح خواسییت مالییم ملییی ،مالییم
موسساو ،نزادی ملی ،اصیالاام ارضیی و ...برنامیه انتقیالی اسهیار
مییییدارد کیییه کیییارگراو بع یییواو قییید اولییییه بایییید ماهییی بیییه برنامیییه
دمکراتیک باش د .باید پرسیید سیا  1917در روسییه چیرا بلشیویکها
و در راو نو شییخص تروتسییکی مخییالف مالییم موسسییاو بودنیید و
معتقد بودند تما قدرم باید در دست شیورارا باشید؟ سیالها بعید از نو
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تروتسیییکی از مواضییی  1917دور مییییشیییود کیییه بییییان ر دور شیییدو
تروتسیییکی از مارکسیسیییم اسیییت او بیییه سوسییییا دمکراسیییی رجعیییت
میک د و خواستار مالم ملی میشود .تروتسکی مینویسد:
"شیعارمالم ملیی ،مییا مالیم مؤسسیاو بیرای کشیوررائی
چوو چین و ر د به قیدرم کامیل خیود بیاقی اسیت .ایین شیعار
باید به طرزی جدائی ناپ یر با مسوله نزادی ملی و اصالاام
ارضی پیوند داده شود .کارگراو بع واو قد اولیه بایید ماهی
به این برنامیه دموکراتییک باشی د .ت هیا ننیاو خوار ید توانسیت
137
کشاورزاو را بسوی خود طلبیده ،نناو را متحد گردان د".
مستله ای که مطرح میشود این اسیت «اکومیت کیارگراو و
کشاورزاو» تروتسکیستی چ ونه قابل دستیابی است؟ نیا باید اتمیا
انقالب کارگری اناا گیرد تیا «اکومیت کیارگراو و کشیاورزاو»
تروتسکیسیتی شیکل ب ییرد؟ تروتسیکی اسهیار مییدارد در شیرایط
استا ائی ،مان د ج گ ،شکست ،ورشکسیت ی میالی ،شیار انقالبیی
تودهای ،وغیره ،بدوو ای که انقالب کارگری صورم گر تیه باشید،
«اکومیییت کیییارگراو و کشیییاورزاو» میتوانییید شیییکل ب ییییرد .بیییی
م اسیییبت نیسیییت کیییه بعییید از ج یییگ جهیییانی دو و در سیییایۀ اشیییغا
کشیوررای اروپییای شیرقی توسییط ارتیش سییرخ بیدوو ای کییه انقییالب
کارگری در ننها صورم ب یرد به باور تروتسکیستها این کشوررا
تبییدیل بییه دولتهییای کییارگری شییدند .اییین مسییتله را میتییواو بییه کییرۀ
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شییمالی ،چییین ،ویت ییا  ،کوبییا و ...نی ی تعمیییم داد .تروتسییکی چ ییین
مینویسد:
"در تین اا  ،ما در اطرات نو درخواستهای انتقالی ،که به
تقیده ی ما باید برنامۀ "اکومت کارگراو و کشاورزاو" را
تشکیل درد ،ب حوی خست ی ناپ یر به تهییج می پردازیم.
نیا ایااد چ ین اکومتی بوسیله ی سازمانهای س تی کارگراو
تملیی اسیت؟ رمیانطور کیه گفتیه شید ،تاربیۀ گ شیته نشیاو
میدرد که ،دستکم ،ااتما چ ین تملی بسیار کم اسیت .لکین
نمیی تیواو ایین امکیاو نظیری را یکسیره از پییش رد کیرد کیه
تحیت شیرایط کیامال اسیتا ائی ماز نیو ج یگ ،شکسیت،
ورشکست ی مالی ،شیار انقالبیی تیودهای ،و غییره  ،اای اب
خیرده بیوریوا ،م املیه استالی یسیت ریا در راه برییدو از
بییوریوازی ،از نن ییه خییود میخوار یید ،پییا را راتییر
138
ب ارند".
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تروتسکیسم و جنگ جهانی دوم
ج گ محصو سیاست خشین ییک ییا چ ید دولیت غییر متعیارت
نمیباشد بلکیه از نییاز اتیی سیرمایه سرچشیمه مییگییرد و بییان ر نو
است که سرمایه برای ال بحراو خود به نخرین راه ال متوسل شیده
اسییت .خطییر ج ییگ امپریالیسییتی بیییان ر دورۀ جدیییدی از ایییام نظییا
سرمایهداری ،یع ی تصیر امپریالیسیم بیوده و خوارید بیود ،کیه در نو
اجت اب از ج گ امکاو پ یر نیست .بیا ورود سیرمایهداری بیه تصیر
انحطییاط خییود ،تصییر انقالبییام اجتمییاتی و ج ییگ رییای امپریالیسییتی
شرو شد .برای شکلگیری و وقو ج یگ جهیانی ،ایداقل دو شیرط
زیرین باید مهیا باشد:
 وجود دو بلو

سیاسی ،اقتصادی و نظامی امپریالیستی

 طبقه کارگری که در سطح جهانی مغلوب شده است
به باور ما ج گ جهانی دو شکل گر ت ،چرا که طبقه کارگر
در سطح جهانی مغلیوب شیده بیود ،بخصیو طبقیه کیارگر شیوروی
کیییه توسیییط ضییید انقیییالب خیییرد گردییییده بیییود .امیییا بیییرای تروتسیییکی،
شوروی رم او دولتی کارگری بود .تروتسکی اتی در درۀ 1930
استدال میکرد مداخلۀ نظامی تلیه شوروی یا مان د رم وو سیالهای
 1918تا  1920رم یاو در دسیتور اکومیت ریای بیوریوایی تلییه
دولییت کییارگری قییرار دارد یییا بییه تبییارم بهتییر ج ییگ در راسییتای
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مداخلۀ نظیامی دولتهیای بیوریوایی تلییه دولیت کیارگری نیی خوارید
بود .تروتسکی چ ین مینویسد:
"رر ج گ بی رت ،یارغ از ان یی ه ریای اولییۀ نو ،بیرای نو
که خوو تازه ای به رت ریای متصیلب سیرمایهداری برسیاند،
میبایست مستله مداخلیۀ نظیامی تلییه اتحیاد جمیاریر شیوروی
139
را مستقیما طرح ک د".
تروتسیییکی تاربیییه ج یییگ جهیییانی او  ،اتیییی تاربیییۀ ک فیییرانم
زیمبروالییید کیییه مانیفسیییت ننیییرا خیییودش تیییدوین کیییرده بیییود ،رامیییوش
مییییک ییید .زمانیکیییه ج یییگ امپریالیسیییتی جهیییانی او شیییکل گر یییت،
انترناسیونالیستها اتال نکردند که پرولتارییا نمییتوانید «بیی طیرت»
باشد بلکه با محکو نمودو ریر دو سیوی ج یگ امپریالیسیتی مخالفیت
خود را با کشتار امپریالیستی طبقیه کیارگر نشیاو دادنید .در ایالی کیه
سیا  1938تروتسیکی اسییتدال مییکییرد کیه پرولتارییا نمیییتوانید بییی
طرت باشد و در ج یگ بایید طیرت چیین و شیوروی سوسیالیسیتی را
ب یرد .تروتسکی چ ین مینویسد:
"«بی طر ی؟»  -اما ،پرولتاریا ررگ در ج گ بیین یاپین و
چیین ،و ییا ج یگ بیین نلمیاو و روسییه شیوروی ،بیی طیرت
نمییتوانید باشید" .پیم م ظیور ایین اسیت کیه بایید از چیین و
روسیه شوروی د ا شود؟" البتهن ولی ایین د یا نبایید بدسیت
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امپریالیست را صورم ب یرد که نه میخوار د سر به تن چین
140
باشد و نه سر به تن اتحاد جماریر شوروی سوسیالیستی".
قیییبال توضییییح دادییییم تروتسیییکی قیییادر ن ردیییید تفیییاوم شیییرایط
اجتماتی شکلگیری ج یگ جهیانی او و دو را در ک ید و بیه ایین
دلیل به شکل متا ی یکی بخشی از تاربییام ج یگ جهیانی او را بیه
ج ییگ جهییانی دو تعمیییم میییداد .ب ییابر اسییتدال تروتسییکی چییوو در
اواخییر ج ییگ جهییانی او بییا مییو انقییالب جهییانی روبییرو بییودیم پییم
اتمییا در اواخییر ج ییگ جهییانی دو نی ی بییا مییو جدییید انقییالب جهییانی
روبییرو خییواریم شیید .تروتسییکی در رابطییه بییا ج ییگ جهییانی دو و
ای که ج گ اروپا را به انقالب ن دیک خوارد کرد چ ین مینویسد:
"ج گ اروپا را نی به انقالب ن دیکتر خوارد کرد".
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در سییا  1938برنامییۀ انتقییالی کییه در واق ی پالتفییر بییینالملییل
چهییار بییود نوشییته شیید کییه دورنمییای ج ییگ جهییانی دو را پیییش رو
قیرار مییدرید .تروتسیکی امییدوار بیود کیه در جرییاو ج یگ میلیونهیا
کارگر به انترناسیونا چهیار گیرایش پییدا خوار ید کیرد .او رم یین
امیییدوار بییود ج ییگ شییرایط مطلییوبی بییرای شییورش پرولتییری ایاییاد
خوارد کرد ،رمان ید شیرایطی کیه در جرییاو ج یگ جهیانی او اتفیاق
ا تاد .در نتیاه ایااد نموزش اه رای نظامی برای طبقه کیارگر بیرای
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تربییییت رمانیییدراو از مییییاو خیییود طبقیییه کیییارگر کیییه تحیییت ک تیییر
کمیتهرای کارگراو و کمیتهرای کشاورزاو باشد را توصیه مییکیرد.
مسلما ریچ دولیت سیرمایهداری نمییتوانید چ یین امتییازی را بیه طبقیه
کارگر اتطا ک د ،زیرا پ یرش چ ین خواستی ضرورم وجودی ییک
دولت را زییر سیوا مییبیرد .بییاو چ یین چیی ی از جانیب تروتسیکی
ت هییا تییورم پراک ییی در رابطییه بییا ماریییت دولییت بییوریوایی و بیییان ر
اصییییله گییییر تن تروتسییییکی از مارکسیسییییم بییییود .تروتسییییکی چ ییییین
مینویسد:
"ایااد نموزش اه رای نظامی باید برای تربیت رماندراو از
میاو رنابراو که بوسیلۀ سازمانهای کیارگراو برگ ییده شیده
باش دم نموزش نظامی و تسلیح کارگراو و کشاورزاو باید در
ک تر مستقیم کمیته رای کیارگراو و کمیتیه ریای کشیاورزاو
142
قرار گیرد".
تروتسییکی معتقیید بییود کییه خطییر ج ییگ و شکسییت نظییامی بییرای
شوروی یک واقعیت است و ت ها انقالب در دی یر کشیوررا مییتوانید
مییان نو شییود .اییین در اییالی بییود کییه انقییالب در دی ییر کشییوررا در
دستور روز قرار نداشت امیا تروتسیکی اسیتدال مییکیرد کیه ج یگ،
انقییالب را در دسییتور روز قییرار خواریید داد .بطییوری کییه سرنوشییت
شوروی نیه بیر روی نقشیهریای سیتاد ارتشیها ،بلکیه بیر نقشیۀ مبیارزه
طبقییاتی تعیییین گردیییده و در نتیاییه ارتییش سییرخ از ارمیییت تییاریخی
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برخییوردار اسییت ،چییرا کییه بییه بییاور تروتسییکی ارتییش سییرخ رم ییاو
ارتش انقیالب جهیانی بیود نیه ارتیش ضید انقیالب کیه بیر ویرانیه ریای
انقییالب اکتبییر پیییروزی خییود را تحکیییم کییرده بییود .ابتییدا اسییتدالالم
تروتسکی را بش ویم ،رر چ د که کمی طوالنی است:
"خطر ج یگ و شکسیت بیرای اتحیاد شیوروی واقعیتیی اسیت،
ولی انقالب نی واقعیتی است .اگر انقالب مان ج گ ن یردد،
پییم ج ییگ بییه انقییالب کمییک خواریید کییرد .زایمییاو دو غالبییا
نسانتر از زایماو او اسیت .در ج یگ تیازه الز نخوارید بیود
که کسی دو سا و نیم [مان د ج گ جهیانی  191۴تیا ]1918
م تظیر نخسییتین قیییا بمانید .وان هییی ،انقییالب ،رمیین کییه نغییاز
شود ،دی ر در نیمه راه متوقف نخوارد ماند .سرنوشیت اتحیاد
شییوروی در درازمییدم نییه بییر روی نقشییه رییای سییتاد ارتشییها،
بلکه بر نقشه مبارزه طبقاتی تعیین خواردشد .قط پرولتاریای
اروپایی ،که به نحوی نشتی ناپی یر بیا بیوریوازی خیود از در
مقابله درنید .خوارد توانست اتحاد شوروی را از وییراو شیدو
یییا از خ اییری کییه ممکیین اسییت رییم پیمانییاو ،بییر پشییتش وارد
نورنییید افیییظ ک ییید .نری ،اتیییی شکسیییت نظیییامی شیییوروی در
صورم پیروزی پرولتاریا در کشوررای دی ر قط روییدادی
گییی را خوارییید بیییود .از سیییوی دی یییر ،رییییچ پییییروزی نظیییامی
نخوارد توانسیت مییرای انقیالب اکتبیر را نایام درید .اگیر در
مییابقی جهییاو امپریالیسییم برقییرار بمانیید ...بییدوو ارتییش سییرخ،
اتحاد شوروی مان د چیین پایمیا و شیراه شیراه خوارید شید.
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قط مقاومت سرسختانه و قهرمانانه نو در برابر دشم او نی ده
سییرمایهدار میییتوانیید بییرای توسییعه نبییرد طبقییاتی در اردوگییاه
امپریالیسم شیرایط مسیاتدی بوجیود نورد .بیدین ترتییب ارتیش
سییرخ دارای ب رگتییرین ارمیییت اسییت .لیییکن اییین بییداو مع ییی
143
نیست که ارتش سرخ ی انه تامل تاریخی است".
تمییامی اسییتدالالم و پیییش بی ییی رییای تروتسییکی اشییتباه از نب
درنمد ،چرا که رمۀ نتیاه گییریریای او اراده گرایانیه ،متیا ی یکی و
اقد ن رش مارکسیستی بود.
بییر خییالت اواخییر ج ییگ جهییانی او  ،انقییالب در جریییاو ج ییگ
جهییییانی دو و اتییییی در اواخییییر نو نمیییییتوانسییییت در دسییییتور روز
پرولتاریا قیرار گییرد .شکسیت تیاریخی پرولتارییا و پیشیقراو نو در
درۀ 1920و درۀ  1930که بسیار کمر شکن تر از سا  1914بیود
گواه ایین امیر اسیت .در او دورۀ شکسیت تیاریخی ،توقی انقیالب از
پرولتاریا ت ها بیان ر می او دوری این بی ش از مارکسیسم است.
دقیقییا بییرخالت اسییتدال تروتسییکی سرنوشییت شییوروی نییه بییر
نقشییه مبییارزه طبقییاتی بلکییه بییر روی نقشییه رییای سییتاد ارتشییها تعیییین
گردید .شوروی ،اروپای شرقی را از طرییق نقشیهریای سیتاد ارتشیها
به زیر قیدرم خیود درنورد .ارتیش سیرخ «سرسیختانه و قهرمانانیه»
نه در برابر دشم او سرمایهدار بلکه دسیت در دسیت دی یر ارتشیهای
امپریالیسییتی و در د ییا از م ییا امپریالیسییتی شییوروی میییج ییید و
کارگراو را به کشتار امپریالیسیتی مییکشیاند .پیم از ج یگ نیی ایین
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ارتییش در اکییم ارتییش سییرکوبگییر بییه سییرکوب نبردرییای طبقییاتی
پرداخت ،سرکوب شیورش ماارسیتاو ،سیرکوب شیورش پیرات و...
ت هییا چ یید نمونییه از تملکییرد سییرکوبگرانییه اییین ارت یش ضیید انقالبییی
اسییت .امییا تروتسییکی در مقابییل اییین واقعیییترییا اسییتدال کییرد ،اگییر
انقالب بوقو نپیوندد و ج یگ سیر ب ییرد ،شکسیت شیوروی اجت یاب
ناپ یر خوارید بیود و رییمیی کیه از بطین انقیالب اکتبیر برخاسیته ،در
رم خوارد شکست و چ ین مینویسد:
"ولی نیا ما می توانیم انتظیار داشیته باشییم کیه اتحیاد شیوروی
از ج گ ب رت نی ده بدوو شکست بیروو بیاید؟ به این سیوا
صییریح مییا رییم پاسییخی صییریح مییی دریییم :اگییر ج ییگ قییط بییه
صورم یک ج گ باقی بماند ،شکست اتحاد شوروی اجت یاب
ناپ ی یر خواریید بییود .از لحییاس رییای ییی ،اقتصییادی و نظییامی،
امپریالیسیییم بیییه نحیییو غییییر قابیییل قیاسیییی قیییوی تیییر اسیییت .اگیییر
امپریالیسیییم بیییه وسییییله انقیییالب در غیییرب لیییج نشیییود ،در نو
صورم رییمیی را کیه از بطین انقیالب اکتبیر برخاسیته اسیت
دررم خوارد کو ت".

144

تروتسکی قادر به در ایین مسیتله نشید کیه شیوروی مایددا در
اردوی سییرمایه ادغییا شییده و خییود در اییا تبییدیل شییدو بییه یکییی از
بازی راو اصلی در بازیهای امپریالیستی است .تروتسکی سیالها قبیل
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از وقییو ج ییگ جهییانی دو و در سییا  1933در مصییاابه بییا یری
سیم وو نویس ده بلژیکی اسهار داشت اگر خطری کشیورش را تهدیید
ک د نماده است به کشورش برگردد و نناا خدمت ک د:
"به رغم سیاستهای امروز سیاسی ،اگر رر خطری کشیور را
145
تهدید ک د ،نمادها دوباره به کشور خدمت ک م ".
تروتسییکی نییه ت هییا خییودش نمییاده خییدمت بییه کشییورش مییشییود،
کشوری که در نو کارگراو و کمونیستها را سرکوب میکردند ،بلکه
وسیفۀ اولیه و ال امی رر سازماو کیارگری را نیی د یا از شیوروی
قلمییداد میییکییرد .بییه تبییارم بهتییر رییر سییازماو کییارگری کییه وسیفییه
اولیییهاش مبییارزه تلیییه سییرمایهداری اسییت باییید وسیفییه د ییا از یییک
دولت امپریالیستی مشوروی را جای ین مبیارزه ضید سیرمایهداری
ک یید .نیییا کییارگراو سییرکوب شییدۀ پتروگییراد ،کرونشییتام و کییارگراو
اردوگارهای کار اجباری نی وسیفۀ اولیهشاو د ا از شیوروی بیود؟
تروتسکی چ ین می نوسد:
"د ییا از اتحییاد جمییاریر شییوروی در برابییر ضییربام دشییم او
سییرمایهدار ،ییارغ از شییرایط و دالیییل ییوری نیی ا  ،وسیفییۀ
ابتدایی و ال امی رر سازماو کارگری صادق است".

146
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تروتسکی معتقد بود ریییم ایاکم در شیوروی بیه رغیم خیدماتش
به ضد انقالب ،مادامیکه انحصار تایارم خیارجی در دسیت ااکمیاو
شوروی است ،در چشم بوریوازی جهیانی رم یاو بیه م لیۀ دشیمن
نشییتی ناپ ی ر و در مقابییل نلمییاو اشیسییت بییه م لییۀ یییک دوسییت بییاقی
خوارد ماند .شوروی نه ت ها دشمن نشتی ناپ یر بلکه دوسیت صیمیمی
امپریالیستها شد .مان د رار ناو با رم متحد شدند تیا راری و دی یری،
یع یییی نلمیییاو اشیسیییتی را از مییییداو بیییدر ببرنییید .درسیییت مایییل تمیییا
رار نییاو دی ییر ،وقتییی رقیییب را از میییداو بییدر بردنیید ،بییین خودشییاو
بخیاطر م ییا امپریالیسیتی اخییتالت ا تیاد و ج ییگ سیرد نغییاز گردییید،
تروتسکی چ ین مینویسد:
"اتحاد شیوروی نیی  ،بیه رغیم تمیا خیدمام قشیر ایاکم نو ،تیا
زمانیکیه انحصییار تاییارم خیارجی در نو جییا شکسییته نشییده و
اقییوق سییرمایه از نییو برقییرار ن ردیییده ،در چشییم بییوریوازی
سراسییر جهییاو رییم چ ییاو بییه م لییه دشییم ی نشییتی ناپ ی یر بییاقی
147
خوارد ماند و نلماو اشیستی به م له یک دوست".
تروتسکی باور خود به دولت کارگری در شوروی را تیا سیطح
یک باور می ربی ت ی داده بیود ،بیه طیوری کیه دولیت شیوروی ریر
ج ایتی که مرتکب میشد و به رر سیاستی که چ یگ مییانیداخت ،در
نظر تروتسیکی رم یاو ییک دولیت کیارگری بیاقی مییمانید .او یقیین
داشت سلطۀ دیکتاتوری استالین بر شوروی میان از نو نمییشیود کیه
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شوروی یک کشور کارگری باقی بماند و چوو شیوروی ییک کشیور
کییارگری اسییت ،پییم باییید بییی قییید و شییرط و در مقابییل دشییم او از نو
د ا کرد .به استالین اق میداد کیه بیا ریتلیر چانیه ب نید ،امیا توصییه
میکرد که چانه زدو با ریتلر امتیاز در خیور ارمیتیی بیرای شیوروی
نخوارد داشت و در مقابل توصیه میکرد ،شیوروی بیا غیرب ائیتالت
ک د .این اراجییف را شخصییتی مطیرح مییکیرد ،کیه زمیاو برقیراری
صلح و انعقاد قرارداد برست لیتو سک قبل از می اکره چمیداو ایاوی
متوو و نشریام انقالبی را برای سیربازاو نلمیانی بیاز مییکیرد و در
رماو اا اسهیار مییداشیت کیه دشیم او میا نیی نزاد رسیت د در مییاو
سییربازاو مییا تبلیییغ ک یید .تروتسییکی ،اییین مییرد انقالبییی کییه لحظییهای
ساکت نبیود ،بیه ورطیه سیقوط و اضیمحال ا تیاده بیود و دییدو سیقوط
یکیییی از قهرمانیییاو و خالقیییاو انقیییالب اکتبیییر بسییییار دردنیییا اسیییت.
تروتسکیستها این مستله را چ ین توضیح میدر د:
"تروتسیییکی...با نهاییییت پاییییداری اصیییرار ورزیییید کیییه اتحیییاد
شییوروی باییید کشییوری کییارگری بییاقی بمانیید ،اییین کشییور اییق
دارد که در برابر رمۀ دشم او سرمایهدار خیود ،چیه اشیسیت
و چه دموکرام ،بی قید و شیرط میورد د یا قیرار گییرد .ایین
اق را از استالین دریغ نمیداشت که با ریتلر چانه ب ند ،اگیر
چه خود تقییده داشیت کیه پیمیاو شیوروی  -نلمیاو بیرای اتحیاد
شوروی ریچ امتیاز در خور ارمیتی ببار نییاورده اسیتم و او
خود ائتالت شوروی با غرب را ترجیح میداد ...از نیو تاکیید
میکرد که کشور کارگری ،اتی زیر سلطۀ استالین ،واقعیتیی
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اسییت کییه باییید در برابییر رییر دشییمن بی انییه در نبییرد صیییانت
148
شود".
تروتسکی پرولتاریای بینالمللی را به گوشیت د تیو شیدو در
د ا از شوروی دتوم مینمود و تاکید مییکیرد اتیی اگیر شیوروی
با امپریالیستها وارد اتحاد نظامیشود این کشتار برای د ا از دولیت
کارگری ضروری است .ما به مفهیو امپریالیسیم از نظیر تروتسیکی
و تروتسکیستها بعدا خواریم پرداخیت .ولیی عیال اشیاره بیه ایین نکتیه
ضیییروری اسیییت کیییه تروتسکیسیییتها چ ونیییه بیییه میییدم پییی ج سیییا از
کیییارگراو رمیییه کشیییوررا مییییخواسیییت د کیییه یکیییدی ر را در ج یییگ
امپریالیستی ،یع ی ج گ جهیانی دو و در د یا از شیوروی قتیلتیا
ک د .ج گ جهانی دو مرت نورترین ج یگ در تیاریا بشیر بیود کیه
پرولتاریا را به شکل واشتاکی اتی مرگبارتر از ج یگ جهیانی او
سالخی کرد .تروتسکی چ ین مینویسد:
"پرولتاریییای بییینالمللییی در د ییا از اتحییاد جمییاریر شییوروی
امت ا نخوارید کیرد ،اتیی اگیر ایین دومیی خیود را نیاگ یر از
اتحییاد نظییامی بییا برخییی امپریالیسییتها در برابییر دی ییراو یا تییه
149
باشد".
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در سیییییا  1934تروتسیییییکی در او دورۀ ضییییید انقیییییالب و
سیییرکوب کمونیسیییتها توسیییط ضییید انقیییالب ،دولیییت ضییید انقیییالب و
سییرکوب ر را نییه ت هییا یییک دولییت کییارگری ارزیییابی میییکییرد بلکییه
رمییاو دولییت سییرکوب ر را ت هییا میییداو مشییق نظییامی بییرای انقییالب
جهانی قلمداد میکرد .نیا خا پاشیدو به چشماو طبقه کارگر بهتر
از ایییین ریییم مییییشیییود؟ تروتسیییکی ادتیییا مییییکیییرد پرولتارییییا نیییه از
شوروی بلکه از دیکتاتوری سوسیالیسیتی د یا مییک ید .تروتسیکی
بییا چ ییین نییتاسیییونی بییود کییه کییارگراو را در کشییتار امپریالیسییتی
گوشت د تو میکرد .تروتسکی مینویسد:
"دولت کارگری در ان وا ،نه یک موجودیت خودبس ده ،بلکیه
ت ها میدان مشق نظامی برای انقالب جهتانی اسیت .پرولتارییا
با د ا از اتحاد جماریر شوروی ،نه از مرزریای ملیی ،بلکیه
از یییک دیکتییاتوری سوسیالیسییتی کییه موقتییا در مرزرییای ملییی
150
محصور شده است ،د ا میک د".متاکید از متن اصلی
تروتسکیسیییتها و ریییواداراو بیییینالملیییل چهیییار در زمیییاو وقیییو
ج گ جهانی دو سربازاو خوبی برای دمکراسیی بیوریوایی و ضید
انقیییالب اسیییتالی ی شیییدند و کیییارگراو را گوشیییت د تیییو در کشیییتار
امپریالیسیتی کردنید .بیا تبیدیل تروتسکیسیتها بیه سیربازاو بیوریوازی
در جرییییاو ج یییگ جهیییانی دو  ،در واقییی تروتسکیسیییتها در اردوی
بییوریوازی بصییورم برگشییت ناپیی یری ادغییا شییدند .در صییلهای
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بعدی خواریم دید که تروتسکیسیتها کیارگراو را در تمیامی ج هیای
بعد از ج گ جهانی دو گوشیت د تیو در تخاصیمام امپریالیسیتی
کردند تملکردی که از مواض تتوریک نناو نشام میگر ت.
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تروتسکیسم و مفهوم امپریالیسم
ج ییاح چییپ سییرمایه ،امپریالیسییم 151را بییه ت ییواو یییک قییدرم
ب ی رت سالمانییۀ اقتصییادی و نظییامی مان یید نمریکییا ،یاپیین ،بریتانیییا و
غیره تعرییف مییک ید .ااصیل در و تعرییف یوق ایین مییشیود کیه
ج ییاح چییپ سییرمایه میییکوشیید طبقییۀ کییارگر را پشییت سییر امپریالیسییم
ضعیف بسیج میک د.
اگر امپریالیسم یک قیدرم بی رت اقتصیادی ،نظیامی و سیتم ر
مان یید نمریکییا نیسییت ،پییم تعریییف مارکسیسییتی امپریالیسییم چیسییت؟
اقیقت این است که تعریف مارکسیستی امپریالیسیم بیر در

درسیتی

از توسیییعه و تکامیییل سیییرمایهداری جهیییانی و انحطیییاط سیییرمایهداری
ب یییاو نهییاده شییده اسییت .امپریالیسییم یییک شیییوۀ زنییدگی بییرای نظیییا
سیییرمایهداری در تصیییر انحطیییاط سیییرمایهداری اسیییت .امپریالیسیییم
سیاسییت بخصوصییی نیسییت کییه از طییرت دولییت بخصوصییی صییادر
شود .زیرا امپریالیسم ت ها میتوانید در سیطح بیینالمللیی وجیود داشیته
باشد.
دولییییییییت و ملییییییییت نزاد سییییییییرمایهداری در دوراو انحطیییییییییاط
سرمایهداری نمیتوانید وجیود داشیته باشید ،رمیۀ دولتهیا ناچیار رسیت د
در نظا جهانی سیرمایهداری ادغیا شیوند .واقعییت انکیار ناپی یر ایین
اسییت کییه سییرمایه نمیییتوانیید در انتتزوای مطلتتق انباشییت شییود و ریییچ
 151برای اطال بیشتر از مواضی صیدای انترناسیونالیسیتی در رابطیه بیا مفهیو
امپریالیسم ،مستله ملی ،ج بش رای نزادیبخش و غیره به ج وۀ «ناسیونالیسیم سیم
کش ده برای مبارزۀ طبقاتی» مراجعه ک ید.
220

دولتییی را از نو گری ی نیسییت .اییین بییداو مع ییی اسییت کییه کشییوررای
جدیدی که از ج بش رای ملی بوجود می نی د صرت نظیر از وسیعت
و یییا قییدرم اقتصییادی ننهییا ت قریییب تبییدیل بییه کشییوری امپریالیسییتی
خوار یید شیید .اییین کشییوررا نییاگ یر رسییت د تییا خییود را در شیییوۀ تولییید
سییرمایهداری ادغییا کییرده و در بییازار جهییانی شییرکت ک یید .ج ییگ
جهییانی او نتیاییه اییین بییود کییه کییل سیسییتم سییرمایهداری در سراسییر
جهییاو وارد دوراو انحطییاط خییود گردیییده و دی ییر ریییچ ج ییگ مترقییی
نمیییتوانسییت وجییود داشییته باشیید .کشییتاررائی کییه تحییت نییا "ج هییای
نزادیییبخش ملییی" بییا تبییارم «سوسیالیسییتی» صییورم میییگیییرد ،در
واق چی ی جی تی ش بیین امپریالیسیتهای گونیاگوو نیسیت .در تصیر
انحطییاط امپریالیسییتی ،ت هییا و ت هییا مبییارزه طبقییاتی اسییت کییه مترقییی
است زیرا که در روند تکاملی خود از طریق انقالب اجتماتی دولیت
بوریوایی را به چالش خوارد کشید.
امییا بییرای تروتسییکی ت هییا تعییداد انییدکی امپریالیسییت در جهییاو
وجود داشت و اکار کشوررای جهاو خود قربانیاو امپریالیسیم بودنید.
در نتیاه به باور تروتسکی وسیفۀ پرولتاریای بیینالمللیی ایین خوارید
بود که به کشوررای تحت ستم در ج یگ تلییه سیتم راو کمیک ک ید.
به تبارم بهتر تروتسکی کارگراو را گوشت د تو در تخاصمام
امپریالیسییتی و در د ییا از امپریالیسییم ضییعیف در مقابییل امپریالیسییم
قوی میک د .تروتسکی چ ین مینویسد:
"امییا رمییه کشییوررای جهییاو کشییوررای امپریالیسییتی نیسییت د.
بیییرتکم ،اکارییییت کشیییوررای جهیییاو قربانییییاو امپریالیسیییم
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رست د ...این وسیفیه پرولتارییای بیینالمللیی خوارید بیود کیه بیه
152
کشوررای تحت ستم در ج گ تلیه ستم راو کمک ک د".
اغتشاشام کری تروتسیکی او را بیه نتیایج تایبیی مییرسیاند.
رانسیییه کیییه یکیییی از قیییدرتهای امپریالیسیییتی و اسیییتعماری بیییود کیییه
کشوررای زیادی را در سراسر ایین کیرۀ خیاکی تحیت اسیتعمار خیود
داشته و ج ایت رای زیادی را در سراسیر جهیاو مرتکیب شیده بیود و
در نتیاه ییک کشیور سیالم بیوده اسیت ،ناگهیاو در او ج یگ جهیانی
دو به باور تروتسکی در اا تبدیل شدو به یک ملت ستمدیده بیود.
نو رم به این دلیل که رانسه توسط نلماو اشغا شیده بیود .تروتسیکی
چ ین مینویسد:
" رانسه ،به دنبیا تیدۀ دی یری از ملیل اروپیائی کوچیک تیر،
153
در اا تبد به یک ملت ستمدیده است".
میییا مایییددا بیییه ایییین مسیییتله در صیییل «تروتسکیسیییم و ج هیییای
امپریالیسییتی» برخییواریم گشییت کییه طبییق اسییتدال تروتسییکی چ ونییه
رانسه ستمدیده مایددا سیالم و نلمیاو سیالم مایددا تبیدیل بیه ییک ملیت
ستمدیده میشود و با این استدال غییر مارکسیسیتی چ ونیه کیارگراو
را به کشتار امپریالیستی میکشاند .تروتسکیستها بیه کشیفیام جدییدی
نیییی نائیییل میییی شیییوند ،در نظیییر ننهیییا درقانیییاو در انقیییالبریییای ضییید
 152تروتسکی – برنامه انتقالی – صل مبارزه تلیه امپریالیسم و ج گ
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اسیییتعماری نقشیییی رادیکیییا تیییر و تعییییین ک یییدهتیییر از نن یییه نظرییییۀ
مارکسیستی در مورد درقاناو پیش بی ی نموده ایفیا مییک ید و اصیوال
درقاناو ماریت اجتماتی متفاوتی با درقاناو سی تی دارنید .اصیال شیاید
این «درقاناو» طبقیۀ انقالبیی دی یر بودنید کیه میارکم و مارکسیسیتها
مو ق بیه کشیف ننهیا نشیده و ایاال تروتسکیسیتها ننیاو را کشیف کیرده
بودند .تروتسکیستها چ ین مینویس د:
"درقاناو در قالیب ج یبش ریای بسیط یاب یدۀ چریکیی بیی شیبهه
نقییش رادیکییا تییر و تعیییین ک یییده تییری از نن ییه کییه نظرییییۀ
مارکسیسیتی پیییش بی ییی نمییوده بییود ،در انقییالب ضداسییتعماری
ایفییا کییرده انیید .اییین درقانییاو ابییت نمییوده انیید کییه در مقایسییه بییا
اقشار درقیانی سی تی ممالیک پیشیر ته ی سیرمایهداری مارییت
اجتماتی متفاوتی دارند".
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تروتسکیستها کاشف رست د و پشیت سیر ریم بیه کشیفیام جدییدی
نائییل مییی شییوند .کشییف بعییدی تروتسکیسییتها اییین اسییت کییه نن ییه نقییش
کلیییدی را در رنی یید انقییالب جهییانی بییازی میییک یید نییه طبقییه کییارگر و
انقالب پرولتری بلکه انقیالب ضید اسیتعماری اسیت نو ریم در تصیر
انحطاط سرمایهداری .بیه بیاور تروتسکیسیتها انقیالب جهیانی نیه ییک
پروسییۀ جهییانی بلکییه موضییوتی اسییت کییه مربییوط بییه سییرمایهداری
پیرامونی اسیت کیه سیرگر انقیالب ضید اسیتعماری رسیت د .بیه تعبییر
تییـروتسکیستها ،انقییـالب ضیید اسییتعماری تبییـدیل بییه انقییـالب مییـداو
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میشود ،یا به تبارم دی ر انقالب با اصالاام ارضی شرو شیده،
سییپم تراسییتها و امییال را ملییی میییک یید و سییراناا تییا تشییکیل یییک
دولییییت کییییارگری بییییا اقتصییییاد برنامییییه رییییی ی شییییده پیییییش میییییرود.
تروتسکیستها چ ین قصه سرایی میک د:
"انقالب ضداستعماری ،که رمراه با بحراو جهیانی اسیتالی ی
او گر ته ،رم اک وو نقش کلیدی را در رای د انقیالب جهیانی
بازی میک د .در اندکی بییش از ده سیا ایین انقیالب تقریبیا بیه
طرز كامل امپریالی را به ملغیی سیاختن سیلطۀ مسیتقیم خیود
بییر سییرزمین رییای استعمارشییده...انقالب ضیید اسییتعماری در
نتیاه گرایش به سمت گسترش و تبید بیه انقیالب میداو دارد
کیه بییا اصییالاام ارضیی رادیکییا نغییاز مییشییود و در جهییت
مصیییییادرۀ امیییییوا تراسیییییت ریییییای امپریالیسیییییتی و امیییییال
سییرمایهداری "ملییی" و اسییتقرار یییک دولییت کییارگری و یییک
155
اقتصاد برنامه ری ی شده و پیش می رود".
ایییا بایییید پرسیییید نییییا ایییین خییی تبالم کیییوچکترین سییی خیتی بیییا
مارکسیسییم ،مفهییو انقییالب اجتمییاتی و ن ییرش دیییالکتیکی اییوادی
اجتمیییییییاتی دارد؟ نییییییییا در سیییییییا  1917بلشیییییییویکها و در راو نو
تروتسکی چ ین ن رشی به اوادی اجتمیاتی داشیت د؟ طبقیه کیارگر و
شورارای کارگری در کاای ایین رواییت تروتسکیسیتی جیای دارنید؟
ملی شدو یا رماو دولتی شیدو چیه ارتبیاطی بیه اجتمیاتی شیدو دارد؟
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چرا بایید بیرای ملیی کیردو امیال  ،مارکسیسیم را بیه لاین کشیید؟ نییا
تروتسکیستها کمتر از استالی یستها مارکسیسم را به لان کشیده اند؟
بییه ک کییاش و بررسییی خییود در رابطییه بییا نیییروی مییادی انقییالب
سوسیالیستی از م ظیر تروتسکیسیتها ادامیه مییدرییم تیا ییاد نور شیویم
که تروتسکیسم نقطه مقابل مارکسیسیم اسیت و ج یاح چیپ سیرمایه را
نمای دگی میک د .این مستله موضو بحش صل بعدی است.
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تروتسکیسم و نیروی مادی انقالب سوسیالیستی
سییرمایهداری موجییب رشیید نیرورییای مولییده میییگییردد و رمییین
رشیید یییک تضییاد اصییلی را نی ی بوجییود مییی نورد ،بییه طییوری کییه از
سییوئی نیرورییای مولییده جمعییی میییشییوند ولییی از سییوی دی ییر روابییط
تولیییدی خصوصییی ممالکیییت خصوصییی بییر اب ی ار تولییید اسییت .بییه
تبییارم بهتییر در دوراو سییرمایهداری ،رشیید نیرورییای مولییده ،تضییاد
کیار و سییرمایه را بوجیود مییینورد و تضییاد کیار و سییرمایه ،زمی ییه و
شرایط مادی انقالب کمونیستی را رارم می سازد.
انقالب کمونیستی اولین انقالب در تاریا بشریت است کیه طبقیۀ
استامار شده ،یع ی طبقۀ کیارگر بیا نگیاری طبقیاتی خیود و بیا شی اخت
نسییبی از روابییط تولیییدی نی ییده و نیی بییرای از بییین بییردو ت ییاق بییین
نیروریییای مولیییده و روابیییط تولییییدی دسیییت بیییه انقیییالب میییی زنییید .امیییا
تروتسکیستها معتقد رست د کیه تروتسیکی بخیوبی نشیاو داده اسیت کیه
امکاو پیروزی "انقالب" اتی با "رربیری غییر مارکسیسیت" ممکین
است و دوراو بعد از ج گ جهانی دو نی مواردی چ د از ایین قبییل
انقالبام را نشاو داده است .تروتسکیستها چ ین مینویس د:
"تروتسکی به خوبی نشاو میدرد که...امکاو موارد استا ائی
را که در ضمن نو انقیالب مییتوانید تحیت شیرائط تی یی یوق
العییاده اتییی بییا یییک رربییری غیرمارکسیسییت انقالبییی پیییروز
گیییردد ،از نظیییر دور نمیییی داشیییت .دوراو بعییید از ج یییگ دو
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موارد چ دی از این قبیل را که تروتسکی بعید ولی ممکن می
156
پ داشت ،به خود دیده است".
تروتسکیسییتها لیسییتی از کشییوررایی کییه بعیید از ج ییگ جهییانی
دو در ننها انقالب بدوو رربری مارکسیستی بوقو پیوسته اسیت را
ارائیییه نیییدادهانییید ،لییی ا بیییه بررسییییمیییاو از انقیییالبریییای میییورد نظیییر
تروتسکیستها ادامه میدرییم .تروتسکیسیتها اتیال کردنید ،چشیمانیداز
ج بش کارگری در دوراو بعد از ج گ جهانی دو تغییر یا ته اسیت.
به تبیارم دی یر طبقیه کیارگر دی یر نییروی میادی انقیالب اجتمیاتی
نیست و در دوراو جدید ،انقالب مستعمراتی کیه شیکل انقیالب میداو
بخییود خوار یید گر ییت ج ی متشییکلۀ انقییالب جهییانی خواریید بییود .بییه
تبییارم بهتییر نیییروی مییادی انقییالب جهییانی نییه طبقییه کییارگر بلکییه
پارتی انهای انقیالب مسیتعمراتی خوار ید بیود .از نظیر تروتسکیسیتها
نیروی مادی انقالب ضد اسیتعماری میرد رسیت د و میرد نیی شیامل
کییارگراو ،درقانییاو ،خییرده بییوریوازی و بییوریوازی ملییی میییشییود.
ای ک م ظور تروتسکیستها را از "انقالب" و نیروی مادی نو که در
دوراو بعیییید از ج یییییگ جهیییییانی دو میییییتوانسیییییت بیییییدوو رربیییییری
مارکسیسیییتی بیییه پییییروزی برسییید ،بهتیییر میییی همییییم .تروتسکیسیییتها
مینویس د:
"س د ک یره دربیاره ی انقیالب مستعمراتی...مسیوله ی اصیلی
دوراو بعد از ج گ است و ایین مسیوله تمیا چشیم انیداز ریائی
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را که از ابتیدای نغیاز ج یبش کیارگری و اتی بعید از انقیالب
اکتبر مطرح بوده اند ،و ب ا بر نو را انقالب میی بایید ابتیدا در
غرب و بعد در شرق به پیروزی برسد ،بر رم زده است .ایین
س د نشاو میداد که این انقالب را ت ها به ماابه انقالبیی میداو
مییتوان ید بییه پییروزی برسی د و از ایین نظییر جی متشییکله ی
انقالب جهانی به شمار می رونید و در مرالیه ی میورد بحیش
القیییه ی مییییاو انقیییالب اکتبیییر و پییییروزی انقیییالب جهیییانی را
تشییکیل میییدریید ....ارمیییت ج ییگ رییای چریکییی در ای ونییه
کشوررا نه قط به ت واو تامل نظامی بلکه رم ین به ماابیۀ
تامل سازماندری و نمیوزش سیاسیی تیودهریا نیی در ایین سی د
مورد توكید واق شده بود".
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پیش از ادامۀ بحش ضیروری اسیت تاکیید شیود کیه بیه بیاور میا،
پم از ننکه سرمایهداری وارد دوراو انحطاط خود شید ،بیوریوازی
در سراسر جهاو رستی نقش مترقیی خیود را از دسیت داد و در رمیه
جییا بییه یییک نیییروی ضیید انقالبییی تبییدیل گردییید .بییه تبییارم بهتییر در
تصر انحطاط سرمایهداری ،زمی ه مادی برای انقالب بوریوایی از
بین ر ته است و انقالب بوریوایی نمیتواند به وقو بپیوندد .تمیامی
"انقالبرایی" که توسط چپ سرمایه ت یواو «انقیالب بیوریوایی» و
یییا «انقییالب ضیید اسییتعماری» بخییود میییگیرنیید در واقیی بخشییی از
ت ی شرییای امپریالیسییتی رسییت د کییه در ننهییا چییپ سییرمایه کییارگراو را
گوشیییییت د تیییییو در تخاصیییییمام امپریالیسیییییتی مییییییک ییییید .البتیییییه
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تروتسکیسییتها از انقییالب واقعییی ،یع ییی انقالبییی کییه نیییروی مییادی نو
طبقه کارگر بوده و رربری نو توسط ای ب مارکسیسیتی تیامین شیده
نی نا مییبرنید کیه در ای ایا بیه چ ید میورد از ننهیا نظیر میی ا ک ییم.
اولییین مییورد از انقالبییام واقعییی بییه بییاور تروتسکیسییتها« ،انقییالب
واقعی» یوگسالوی بود .تروتسکیستها استدال نمیک د که چ ونیه و
در چه شرایطی یک انقالب واقعی در یوگسالوی بیه وقیو پیوسیت،
بلکه به مان د ا راد م ربی قط اکم میک ید کیه انقیالب واقعیی اتفیاق
ا تاده است و جای ری ونه سوالی رم نیست و چ ین می ویس د.
"در مورد خا

مربوط به یوگسالوی که یک انقالب واقعیی

را از سیر گ رانیده بیود ،مصیوبه ی وییژه ای تصیویب شید کییه
در نو مراال مختلفیۀ ایین انقیالب از دوره ی ج یگ پیارتی او
را به بعد مورد بررسی قرار گر ته بود".
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مورد بعدی چیین اسیت کیه سیاسیتهای ضید انقالبیی کمی تیرو در
نناییا م اییر بییه سییرکوب واشییت ا انقییالب چییین 159گردییید بطوریکییه
انقییالب پرولتییری چییین در خییوو کییارگراو شییان های و کییانتوو غییرق
شید .پییم از قتییلتیا طبقییه کییارگر توسییط بیوریوازی میییتییواو گفییت
نخییرین سوسییورای انقالبییی نی ی در ا ی ب طبقییه کییارگر بییه خاموشییی
گرائید .مائو در جریاو ج گ جهانی دو  ،امکیاو یا یت طیی تملییاتی
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تحت ت واو «تملیام اصالای» ا ب را از مخالفیاو پاکسیازی ک ید
و بییر ایی ب تسییلط یابییید ،مییائو معمییار اصیییلی اییین ارکییت بیییود .در
چارچوب ج گ امپریالیستی" ،تملیام اصیالای" بیا چیرخش بسیوی
ایییاالم متحییده ،مصییادت شیید .دو مییاه پییم از امضییای معارییده یالتییا و
تصمیمام قدرتهای امپریالیسیتی ،ب یا شید کیه شیوروی بیر تلییه یاپین
اتییال ج ییگ نماییید .طبییق توا قییام قبلییی املییه شییوروی بییه یاپیین از
طریییق چییین نغییاز گردیییده و بییه رمییین دلیییل ایی ب کمونیسییت چییین
میبایستی دستورام شوروی را اجرا میکرد .میائو نیه بیا ارادۀ خیود
بلکه بطور موقت به کمپ استالین خ ید ،زیرا تقسییم ب یدی جدیید بیین
قییدرتهای ب ی رت امپریالیسییتی ،شییکل گر تییه بییود .در سییالهای پایییانی
ج ییگ جهییانی دو  ،ر ییوز رقابییت رییای امپریالیسییتی بییین نمریکییا و
شییوروی شییکل نشییکار بییه خییود ن ر تییه بییود .در ابتییدا رییر دو قییدرم
امپریالیسییتی نمریکییا و شییوروی تییالش داشییت د ائتال ییی میییاو ارتییش
نزادیییبخش خلییق و کیییومین تانییگ بوجییود نورنییید .در راسییتای چ یییین
سیاستی ،سالها پیروزی رای ارتش نزادیبخش خلیق بیر کیومین تانیگ
در خبرنامهرای شوروی در نمیگردید.
مییائو در او اکتبییر 1949در میییداو صییلح نسییمانی جمهییوری
خلییق ،جمهییوری چهییار طبقییه را کییه در واقی نییو جدیییدی از بردگییی
می دی بییود در راسییتای م ییا سییرمایه و انباشییت نو ب یییاو نهییاد .البتییه
نباید رامیوش کیرد ،سیرمایه در االیت شیک دگی بسیوی دولتیی شیدو
گییرایش پیییدا میییک یید و اییین مسییتله میییتوانیید سییرمایه پیرامییونی و نی ی
سرمایه متروپل را شامل گردد .ایا ببی ییم تروتسکیسیتها چ ونیه در
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رابطه با پیروزی مائو و شکلگیری سرمایهداری دولتیی تیوامفریبی
و یاوه سرایی میک د .تروتسکیستها مینویس د:
"در اکتبیییر سیییا  1949انقیییالب چیییین سفیییر یا یییت ...پییییروزی
انقالب چین نتایج تظیمی به دنبا داشته اسیت و در طیو سیا
رییا بییه تییدریج تحییو یا تییه انیید و مییا نو رییا را بییه ترتیییب زیییر
خالصه می ک یم:
 تغییر قابل مالاظه موازنۀ کل قوا بیه نفی سوسییالی
در سطح جهانی.
 دادو تحر

غو نسیانی بیه انقالبیام ضید اسیتعماری

کییه از نو پییم از قییاره ای اسییتعمار زده بییه قییاره رییای
دی ر گسترش یا ت دم
 نغاز ج گ کره در سا 19۵0م
 ادامییۀ انقییالب ویت ییا ابتیییدا بییه صییورم مبییارزه تلییییه
امپرییییالی رانسیییه و سیییپم در شیییکل مبیییارزه تلییییه
امپریالی

نمریکام

 بسییییط انقییییالب ضداسییییتعماری بییییه نمریکییییای التییییین و
پیروزی انقالب سوسیالیستی در سا  1959در کوبام
 گسییییترش انقییییالب ضداسییییتعماری در خاورمیانییییه ،در
ن ریقای شمالی در دریه ی  19۵0و سیپم در ن ریقیای
160
سیاه از سا  1960به بعد".
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در درییه 1970در بحبوبییۀ ج ییگ سییرد بلییو شییرق از ویت ییا
شمالی و خمررای سیرخ کیامبو و بلیو غیرب از ویت یا ج یوبی و
دولت کامبو امایت مییکیرد .سیراناا مائوئیسیتهای میورد اماییت
چییین کییه ت ییواو «خمررییای سییرخ» را داشییت د ،قییدرم را در دسییت
گر ته و ج ایتی لاا گسیخته را سیازماو دادنید کیه تصیور نو میو بیر
تیین ندمییی سیییا میییک یید .کشییتار سییازماو یا تییه بییه دلیییل ج ییگ نیییابتی
بلیییو غیییرب و شیییرق در ویت یییا خیییود داسیییتاو دی یییری از ج اییییام
سیرمایهداری اسیت .امییا بیرای تروتسکیسیتها اییین ج ایتهیا ،بیاال بییردو
پرچم انقالب سوسیالیستی در نظر گر تیه مییشیود .تروتسکیسیتها در
یییاوهسییرایی ایید و مییرزی ندارنیید .ننهییا شییریک اییین ج ایییام رسییت د و
دستاو نناو به خوو طبقه کارگر و میرد نغشیته اسیت .تروتسکیسیتها
اییین چ ییین یییاوهسییرایی میییک یید و انقییالب سوسیالیسییتی را بییه لایین
میکش د:
"پییرچم انقییالب سوسیالیسییتی پیروزم دانییه بییر بییاالی شییهررای
پ و پ ه 161و سای وو 162برا راشته شده و ایین ماییۀ دل رمیی
ج ییبش رییای انقالبییی تمییامی م طقییه ی نسیییای ج ییوب شییرقی
اسیت .اییین واقعییه یکییی از پییروزی رییای انقییالب سوسیالیسییتی
163
جهانی و گسترش جدید دو کارگری است".

 161پایتخت کامبو
 162پایتحت ویت ا ج وبی بود که پم از یکی شدو ویت ا به روشی مین تغییر نیا
یا ت.
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تروتسکیسیییتها شیییر نمییییک ییید و کشیییتار سیییازماویا تیییه توسیییط
مائوئیستهای «خمر سرخ» که توسط دسیت ارهای تبلیغیاتی بیوریوایی
بییه اسییاب کمونیسییم نوشییته میییشییود را ،مایییۀ دل رمییی ج ییبشرییای
انقالبی میدان د به طوری که نو را پیروزیرای انقالب سوسیالیسیتی
جهانی دانسته که م ار به گسیترش دولتهیای کیارگری جدیید مییشیود.
نیا بهتر از این میتواو کمونیسم را به لاین کشییده و نو را بیا ج اییام
و تواش مائوئیستهای خمر سرخ یکساو تلقی کرد؟
مییورد بعییدی تییوا ریبییی تروتسکیسییتها کشییور کوبییا اسییت کییه
گوییا تولید کوبیای سوسیالیسییت در نمریکیا توسیط تروتسکیسیتها گییوش
لک را کر کیرده اسیت .ای یک ایین مسیتله را بررسیی میی ک ییم .یید
کاسترو در سا  1953اقیدا بیه سیرن ونی ریییم باتیسیتا نمیود امیا بیا
شکسییت مواجییه شیید و زنییدانی گردییید .او پییم از نزادی از زنییداو بییه
مک یییک ر ییت و در نناییا یییک گییروه چریکییی را کییه مواض ی بسیییار
نارم وو و مت اقضی داشیت را سیازماندری کیرد .اتضیای ایین گیروه
خیییود را از طرییییق قیییایق بیییه کوبیییا رسیییاندند و مبیییارزه چریکیییی را
سییازماندری کردنیید .از طییرت دی ییر نمریکییا بییا رییییم باتیسییتا اخییتالت
پیدا کرده بود و این رییم را به دلیل ساد ،تحریم تسلیحاتی کرده بیود.
چریکهیا از یییک سییو امایییت بخشیی از درقانییاو را داشییت د و از سییوی
دی ر بخاطر تحریم تسلیحاتی که نمریکا به رییم باتیسیتا اتمیا کیرده
بود ،از کمک غیر مستقیم نمریکا سیود مییبردنید .سیر انایا چریکهیا
در دو یانویه  1959وارد راوانا شدند و با یرار باتیسیتا ریییم جدیید
بر سر کار نمد.
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کاسیییترو در ابتیییدا تاکیییید مییییکیییرد کیییه او بیییدنبا کمونیسیییم ییییا
مارکسیسییم نیسییت بلکییه بییدنبا دمکراسییی و تییدالت اجتمییاتی اسییت.
نمریکا ج و اولین دولت رائی بود که ورا دولت جدید را بیه رسیمیت
ش ی اخت .سییه مییاه پییم از روی کییار نمییدو دولییت جدییید ،کاسییترو بییه
نمریکا ر ت و با نیکسوو در کاخ سیفید دییدار کیرد .امیا میدتی بعید از
روی کار نمدو رییم کاسیترو ،نمریکیا بیا ریییم کاسیترو اخیتالت پییدا
کرد و بتدریج روابیط بیا نمریکیا تییره گردییده و سیراناا دو سیا بعید
از روی کار نمدو رییم جدید ،روابط نمریکا با کوبا قط گردیید .ایین
مستله کوبا را به بلو شیرق و در راو نو شیوروی ن دییک نمیود و
در رونیید خییود کوبییا و کاسییترو را بییه یکییی از بییازی راو ج ییگ سییرد
تبدیل کرد.
پییم از روی کییار نمییدو رییییم جدییید ،ا ی ب کمونیسییت قییدیم بییه
ج ییبش  2۶یوئیییه مج ییبش کاسییترو پیوسییت کییه در رونیید اتحییاد خییود
ای ب متحیید انقییالب سوسیالیسییتی کوبییا را تشییکیل دادنیید .سییراناا در
سا 19۶۵یع ی شش سا بعید از روی کیار نمیدو ریییم جدیید ای ب
متحییید بیییه اییی ب کمونیسیییت کوبیییا دگردیسیییی پییییدا کیییرد کیییه تیییا ک یییوو
دیکتاتوری ا بی سرمایهداری دولتی را اتما کرده است.
در کوبییا بییرخالت تییوا ریبییی رییای گرایشییام راسییت و چییپ
سییرمایه ،انقییالب اجتمییاتی رخ نییداد بلکییه تغییییر رییییم نییه از طریییق
پارلماو که س ت رایج در کشوررای سرمایهداری متروپل اسیت بلکیه
از طریییییق شییییورش چریکهییییا کییییه رویییییه م اسییییب در سییییرمایهداری
پیرامونی میباشد ،اناا گر یت .در کشیور کوبیا بیا تغیییر ریییم نظیا
سییییرمایهداری و بردگییییی میییی دی رم ییییاو تییییداو یا تییییه و تلیییییرغم
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یسترای ضد امپریالیستی ،کوبا یک کشیور امپریالیسیتی بیوده اسیت.
در سا  1959ر وز پرولتاریا نتوانسته بود کمیر خیود را از شکسیت
مییو انقییالب جهییانی راسییت ک یید ،و در او دوراو سیییاه ضیید انقییالب
بسر میبرد .در چ ین شرایطی امکاو تحقق انقالب کمونیسیتی ممکین
نبود.
اما اد و میرزی بیرای تیوامفریبی و ییاوهسیرایی تروتسکیسیتها
وجییود نییدارد ،بییه طییوری کییه ننهییا رمیشییه مشییغو خییا پاشیییدو بییه
چشییماو طبقییه کییارگر بییوده انیید .تروتسکیسییترییا خبییر از تولیید کوبییای
سوسیالیسییت در قییارۀ نمریکییا دادنیید کییه دولییت کییارگری جدیییدی بییه
شوروی ا وده شد و چ ین نوشت د:
"کوبای سوسیالیست در قیاره ی نمریکیا تولید یا یت .بیر اتحیاد
شوروی دو کارگری دی ری ا وده شدند".
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از ننایییا کیییه بیییینالملیییل سیییو بیییرای رربیییری انقیییالب جهیییانی
سوسیالیستی و با نیروی مادی طبقه کیارگر 165جهیانی شیکل گر یت،
انحطییییاط کمی تییییرو ره ای از ارمیییییت تشییییکیل نو و دسییییتاوردرای
بی رگش نمییی کاریید .سییوالی کییه مطییرح میییشییود اییین اسییت ،وسییایف
سییازماو جهییانی تروتسکیسییتها چیسییت؟ و نیییروی مییادی بییرای تحقییق
وسایف سازماو جهانی تروتسکیستها کدام د؟ در پاسا باید گفیت ریر
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 165بییین الملییل سییو طبقییه کییارگر را نیییروی مییادی انقییالب سوسیالیسییتی ارزیییابی
میکرد و اگر به نر انترناسیونا کمونیستی ن اه ک ید ،کارگری با پتک در دسیت
در اا پاره کردو زنایررای سرمایه داری است.
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سازماو جهانی انترناسیونالیست نیست ،انترناسیونا چهیار دقیقیا بیا
خیانت به انترناسیونالیسم و به کشتار امپریالیستی کشاندو کیارگراو،
متولیید شیید و شییکل گر ییت .ج اویییاو چریییک بیشییهزاررییا ،درقانییاو
طغیییان ر ،سیییاراو ایییاالم متحییده ،مبییارزین انقالبییی خاورمیانییه و...
نیروی مادی سازماو جهانی تروتسکیسیتها را تشیکیل مییدر ید .اگیر
رم به نیدرم اسیم کیارگر در جیایی بیرده مییشیود ،ت هیا و ت هیا جهیت
تبلیغام و ج ب نیرو اسیت ورمان ید دی یر راکسییونهای بیوریوایی،
کییییارگر در راسییییتای تحقییییق ارییییدات بییییوریوایی و ضیییید کییییارگری
تروتسکیسییتها قییرار دارد .تروتسکیسییتها نیییروی مییادی بییرای تحقییق
ارییدات سییازماو جهییانی خییود مبییینالملییل چهییار را چ ییین توصیییف
میک د:
"بینالملل چهار سیازماو واایدی اسیت کیه از طرییق اقیدامام
تملی اتضا خود ،ج اویاو چریک بیشه زاررا و درقانیاو
طغیان ر نمریکای التیین ،سییاراو اییاالم متحیده ،پیکیارگراو
ن ریقای ج وبی ،خلیق ریای ن ریقیای سییاه ،و ن ریقیای شیمالی،
مبیییارزین انقالبیییی خاورمیانیییه ،مبیییارزین برخیییی کشیییوررای
نسیائی ،مبارزین پیشرو دو کارگری اروپای شرقی و اتحیاد
شوروی ،زامتکشاو و اقشار جواو و پیشیرو اروپیای غربیی
166
و غیره را به یکدی ر مربوط می سازد".
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تروتسکیسم و بحران در اردوی ضد انقالب
بییدنبا پیییروزی متفقیین در ج ییگ جهییانی دو  ،نوبییت بییه تقسیییم
مادد جهیاو رسیید .ایین تقسییمام جدیید موجیب شیکلگییری دو بلیو
قییدرم و ج ییگ سییرد گردییید .بتییدریج اروپییای شییرقی زیییر سیییطرۀ
شوروی قرار گر ت .در ابتدا به نظر میرسیید کیه استالی یسیم تسیلط
بالم از بر اردوی ضد انقالب خوارد داشت ،اما بی ودی بحیراو در
کمپ ضد انقالب شرو شد و میا شیارد تولید «ایسیم»ریای جدییدی در
اردوی ضییید انقیییالب گشیییتیم .در ابتیییدا استالی یسیییم و تروتسکیسیییم دو
قطب جبهه کمپ ضید انقیالب را نمای یدگی مییکردنید ،بیه طیوری کیه
استالی یسیییم در قیییدرم و تروتسکیسیییم در اپوزیسییییوو قیییرار داشیییت.
بحییراو در اردوی ضیید انقییالب بییا "تیتوئیسییم" نغییاز گردییید .در سییا
 1948د تر اطالتام اا اب کمونیست مکمی فر تاسییم و مقیر نو
شهر بل راد انتخاب شد .اما به دلیل تید تمکیین تیتیو بیه استالی یسیم و
زمانیکیییه یوگسییییالوی شیییرو کییییرد تیییا خییییود را از ک تیییر مسییییتقیم
اقتصییادی ،سیاسییی و نظییامی شییوروی بیییروو نورد ،اییین کشییور از
کمی فییر اخییرا شیید و مقییر کمی فییر بییه بخارسییت در رومییانی انتقییا
یا ت و در نتیاه دورهای از ت شرا بین یوگسیالوی و شیوروی شیکل
گر ت.
ت ش بیین یوگسیالوی و شیوروی زمی یه ج یب و جیوش را بیرای
تروتسکیسییتها مهیییا نمییود .تروتسکیسییتها تیتییو را «یییک تروتسکیسییت
ناخودنگاه» قلمداد کردند و به دنبیا نو تروتسکیسیتها وسیفیۀ د یا از
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یییییک انقییییالب زنییییده را در مقابییییل استالی یسییییم بییییه تهییییده گر ت یییید.
تروتسکیسییتهای وابسییته بییه بییینالملییل چهییار بییا تشییکیل دسییتهرییای
جواناو و ات ا نناو به یوگسالوی ،در خدمت تیتوئیسیم قیرار گر ت ید
و در ساختن «سوسیالیسم تیتوئی» ،یع ی تواش سیرمایهداری دولتیی
نقش تمدهای ایفا کردند .تروتسکیستها چ ین مینویس د:
"بال اصله بعد از تل ی شدو قطی رابطیه ی م بیور ،رربیری
بینالملل چهار دریا ت که بحراو بینالمللیی اسیتالی ی از نو
پم به طرز دام ه دار نغاز گشته است و میاو کرملین و ییک
انقیییالب زنیییده نشیییکارا ناسیییازگاری وجیییود دارد ،و میییی بایییید
یوگسالوی را جهت مقاومت در برابیر امیالم اسیتالین ییاری
کرد...سازماو رای تروتسکیستی بیا سیرتت تمیا بسییج شیدند
تا انقالب یوگسالوی را در پاسخ وئی نو به طو او تهمت ریا
که از جانیب مسیکو و اای اب کمونیسیت بیر سیر نو یرو میی
ریخیییت ،ییییاری نمای ییید .در ایییین رابیییط در بسییییاری کشیییوررا
مبارزام تبلیغاتی بیه راه انداختیه شید ...سیازماو ریای وابسیته
به بین الملل چهار در برخی کشیوررا در تشیکیل دسیته ریای
جواناو به م ظور اتی ا ایشیاو بیه یوگسیالوی ،و گیروه ریای
تحقیییق و امایییت و کییار در خییدمت انقییالب یوگسییالوی ،نقییش
167
تمده را داشت د".
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تروتسکیسییتها مییدم کوتییاری توانسییتد از بحییراو بییه وجییود نمییده
بین شوروی و یوگسالوی بهیره بیرداری ک ید .امیا در سیا  1950و
موض گیری یوگسالوی در قبا ج گ کره ،تروتسکیسیتها را متحییر
و سییرگرداو سییاخت .رربییراو «یییک انقییالب زنییده» و «یییک انقییالب
واقعی» به بیاور تروتسکیسیتها خواریاو مداخلیۀ نظیامی سیازماو ملیل
در کره شدند .در مام تمومی سازماو ملل متحد یوگسالوی به نفی
مداخلیۀ نظییامی تلیییه کییرۀ شییمالی ر ی داد .سیاسییت یوگسییالوی نقشییۀ
تروتسکیسییها مب ییی بییر گییردنوری نی یرو اییو بحییراو یوگسییالوی و
شوروی را نقش بر نب کرد .نناو چ ین مینویس د:
"در طییی دورهای کوتییاه مییدم بخییش رییای بییینالملییل چهییار
توانست د از بحراو یوگسیالوی بهیره بردارنید و قیوای خیود را
تقویت بخش د .اما این رای د در سا  1950متوقف گردید .در
این سا به ر ا وقو ج گ کره ،رربراو یوگسالوی که تیا
نو تییاریا بییه پیشییر ت رییائی در چ یید زمی ییه ی سیاسییت داخلییی
مسیاست خود مدیری و غیره و در انتقاد بخشی از گ شیته ی
استالی ی کشور خود نائیل شیده بیود ،موضی مفتضیحانه ای در
سییطح بییینالمللییی اختیییار کردنیید و در مامی تمییومی سییازماو
ملل متحد به نف مداخله ی نظامی ملل تضو تلیه کرۀ شمالی
ر ی دادنیییید .اییییین تمییییل بییییه دلسییییردی بسیییییاری از مییییدا عین
یوگسییالوی اناامییید .بدی سییاو امییید گییردرم نوری جم ی وسییی
تیییری از پیشیییرواو انقالبیییی در پرتیییو اختال یییام شیییوروی و
یوگسالوی نقش بر نب گردیید و رمیه ی انتظیارام بیر پاییه ی
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ای کییه بحییراو اسییتالی ی
168
کرد".

از جییای دی ییری نشییو و نمییا خواریید

بدنبا سیاستهای بینالمللی جدید یوگسالوی و از طر ی موضی
گیییری در جبهییه بلییو

غییرب یییا بییه زبییاو تروتسکیسییتها «موضیی

مفتضییحانه» ،چییین از بازگشییت سییرمایهداری در یوگسییالوی سییخن
رانییید .امییییا تروتسکیسیییتها اسهییییار داشیییت د کییییه چ یییین بازگشییییتی بییییه
سرمایهداری نمیتوانید بیه طیور صیلح نمیی صیورم پی یرد .ولیی در
م ظییر ننهییا یوگسییالوی بییا وجییود «موضیی مفتضییحانه» در ترصییۀ
سیاسییییت بییییینالمللییییی رم ییییاو یییییک دولییییت کییییارگری بییییاقی مانیییید.
تروتسکیستها مینویس د:
"در مورد خا مربوط به یوگسالوی که یک انقالب واقعیی
را از سر گ رانده بود ،مصوبه ویژه ای تصیویب شید ...پاسیا
بییین الملییل چهییار بییه اتهامییام چییین و کوبییا در دورۀ اخیییر در
مورد "رجعت سیرمایهداری" در یوگسیالوی و چکسیلواکی و
169
غیره".
در سییا  1959وقتییی بییین چییین و ر یید تی ش مییرزی در گر ییت
چییین توق ی داشییت کییه شییوروی از او در قبییا ر یید امایییت ک یید ،امییا
شییوروی در راسییتای م ییا امپریالیسییتی خییود از ر دوسییتاو امایییت
 168بین الملل چهار  -پیر رانک – صفحۀ 104
 169بین الملل چهار  -پیر رانک – صفحۀ 107
240

کرد تا موقعیت نمریکا را در م طقه تضعیف نماید .ایین مسیتله زمی یه
سییاز بحییراو در روابییط دو کشییور گردییید .بحییراو اییاد و تل ییی نشییده
بییود ،امییا بییدنبا انعقییاد قییرار داد شییوروی بییا نمریکییا مب ییی بییر ای کییه
سیالح رسیته ای ت هییا بیه کشیوررائی کییه دارای نو رسیت د بایید محییدود
شود ،ریییم میائو تحیت ت یواو «توطتیه ای مهیم بیرای افیظ انحصیار
سیالح رسیته ای در دسییت قیدرتهای بی رت» اییین قیرارداد را محکییو
کییرد و از بازگشییت سییرمایهداری بییه شییوروی سییخن گفییت کییه باتییش
گردید بحراو در روابط دو کشور جدیتیر شیود .تروتسکیسیتها سیعی
کردند از این بحراو استفاده ک د ،بدین ترتیب موض چین را مترقیی
تییر از موضی شییوروی ارزیییابی کییرده و بییه د ییا از چییین برخاسییت د
نناو د ا خود را چ ین توضیح دادند:
"در سییا رییای  1959و  19۶0وقتییی کییه م ازتییه ی چییین و
شییوروی بییه صییورم برخییوردی میییاو دو ا ی ب ،کییه در نو
اختال ام سیاسی در درجه ی او قرار داشیت د ،تل ی گشیت،
بیینالملییل [چهیار ] از خییود واکی ش نشییاو داد و بیه اتفییاق نرا
پشیتیبانی انتقییاد نمیی خییود را از چی ییی رییا کییه مواضعشییاو در
مورد برخی از مسائل اساسیی مانقیالب ضداسیتعماری ،طیرق
صیییلح نمیییی و پارلمانتاریسیییتی ،رم یسیییتی مسیییالمت نمیییی و
غیره در مقایسیه بیا مواضی شیوروی مترقیی تیر بیود ،اتیال
170
داشت".
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در اواخر  1970و بدنبا مرت مائو ،چیین کمکهیای اقتصیادی
خودش به نلبانی را قط کرد وموجب شکلگییری بحیراو در روابیط
چین و نلبانی گردید .قط کمکهای اقتصادی چین به نلبانی باتیش شید
تا انور خوجه استدال ک د که چین امپریالیستی شده است و اصیطالح
«سوسیییا امپریالیسییم» را در رابطییه بییا چییین بکییار بییرد .بییه تبییارم
بهتر قط کمکهای اقتصادی چین به نلبانی موجب شد تا انیور خوجیه
به باور خود روابط تولیدی در چین را که قبال سوسیالیسیتی ارزییابی
کرده بود ای ک سرمایهداری ارزیابی ک د .در چ ین زمی هایی بود کیه
«خوجیه ایسییم» شیکل میییگیییرد کیه شییکل یییک گیرایش کییال رادیکییا
بیینالمللییی در استالی یسیم را بخییود گر ییت« .خوجیه ایسییم» شییوروی و
چییین را سوسیییا – امپریالیسییت قلمییداد کییرد و خییود را ی انییه واری
اقیقییی استالی یسییم ممارکسیسییم  -ل ی یسییم میییدانسییت .قییبال مشییارده
کردیم در مام تمومی سازماو ملل متحد یوگسالوی به نفی مداخلیۀ
نظیییامی و تلییییه کیییرۀ شیییمالی ر ی داد .بیییدنبا نو چیییین از بازگشیییت
سرمایهداری در یوگسالوی خبر داد امیا تروتسکیسیتها اسهیار داشیت د
کییه چ ییین بازگشییتی بییه سییرمایهداری نمیتوانیید بییه طییور صییلح نمی ی
صییورم پ ی یرد .اییا سییوا از تروتسکیسییتها اییین اسییت ،نیییا اتییال
بازگشیییت سیییرمایهداری بیییه چیییین توسیییط انورخوجیییه و تغیییییر شییییوه
تولیدی ،ت ها یک اسهار نظر غییر مسیتوالنه اسیت؟ نییا تروتسکیسیتها
کییه در مییورد چییین نی ی اتتقییاد داشییت د کییه سییرمایهداری نمیییتوانیید بییه
طور صلح نمی بازگشت ک د ،چیین را رم یاو ییک دولیت کیارگری
میدان د؟
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واقعیت این است که تروتسکیسیتها رمیه جیا بع یواو اپوزیسییوو
استالی یسم سارر شیدهانید .امیا سیارر شیدو ننیاو بیه ت یواو اپوزیسییوو
استالی یسییتی نییه ت هییا نمیییتوانیید درسییتی و اقانیییت تروتسکیسییتها را
نشاو درد بلکه رم وو دی ر گرایشام بوریوایی کیه در اپوزیسییوو
بودهاند ،نقش مهمی در تحکیم سرمایهداری ،خا پاشیدو به چشیماو
طبقه کارگر و در به لان کشیدو مارکسیسیم ایفیا کیردهانید ررچ ید کیه
در اپوزیسیوو بودند.
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تروتسکیسم و جنگهای امپریالیستی
ج ییگ و موضییعی کییه در قبییا ج ییگ گر تییه میییشییود ،جای ییاه
کییری و مهمتییر از نو تعلییق طبقییاتی یییک گییرایش کییری یییا جریییاو
سیاسی را تعیین میک د .ج گ و انترناسیونالیسیم سی گ محکیی اسیت
کیییه نشیییاو مییییدرییید ییییک گیییرایش کیییری در کایییای جهیییاو وارونیییه
سییرمایهداری ایسییتاده اسییت .در جریییاو ج ییگ جهییانی او  ،اکاریییت
اا اب سوسیا دمکرام به مواض پرولتری خیانیت کردنید و بیرای
رمیشه به اردوی سیرمایه پیوسیت د و کیارگراو را بیه گوشیت د تیو
در ج گ امپریالیستی تبیدیل کردنید و ت هیا بلشیویکها و اقلییت ان شیت
شماری در کشوررای اروپائی به مواض پرولتری و ادار ماندند .بیه
دنبیییا انحطیییاط کمی تیییرو و ااییی اب متشیییکل در نو ،در اواخیییر دریییه
 1920میالدی و نی در جریاو ج گ جهیانی دو ایین بیار کیارگراو
ب یییییا "کمونیسییییییم" گوشیییییت د تییییییو شیییییدند .ت هییییییا کمونیسییییییتهای
انترناسیونالیسیییت مکمونیسیییت چیییپ در انییی وای مطلیییق بیییه مواضییی
پرولتری و ادار ماندند و ج گ را امپریالیستی توصیف کردند.
در تصیییر انحطیییاط امپریالیسیییتی و بیییه طیییور کلیییی در تصیییر
امپریالیسییییم ریییییچ ج ییییگ مترقییییی وجییییود نداشییییته و تمییییامی ج هییییا
امپریالیستی رست د و ت ها انقالب اجتماتی است که مترقیی مییباشید.
سوا اساسی که مطرح میشود ایین اسیت کیه موضی و جهیتگییری
تروتسکیسییییتها در مقابییییل ج هییییای امپریالیسییییتی چییییه بییییوده اسییییت؟
تروتسکیستها بیدوو اسیتا ا تحیت ت یواو «د یا از انقیالب»« ،د یا
از دمکراسییی»« ،مبییارزه تلیییه اشیسییم»« ،ررییایی ملییی»« ،ج ییگ
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نزادیییییبخش»« ،اییییق تعیییییین سرنوشییییت» و ...در تمییییامی ج هییییای
امپریالیسییتی ،کییارگراو را گوشییت د تییو کییرده و کییارگراو را بییه
کشتار امپریالیستی کشانده اند.
ما قیبال بررسیی کیردیم کیه بیه بیاور تروتسیکی رانسیه در سیا
 1940چوو توسط نلماو اشغا شده بود به ییک کشیور مظلیو تبیدیل
گردید .بعد از این تیاریا اسیت کیه انتخیاب تروتسکیسیتها بیین سیالم و
مظلو و یا انتخاب بین «بد» و «بدتر» بوده است.
اییا بییا چ یید مییورد بحییش را دنبییا مییی ک یییم .رانسییه در سییا
 1939یک کشور سالم بیود چیوو کشیوررای دی یر ممسیتعمرام را
مییورد سلییم و سییتم قییرار مییی داد .در سییا  1940نلمییاو رانسییه را
اشغا کرد و به باور تروتسکیستها رانسه از کشیور سیالم بیه کشیور
مظلو تغیییر مارییت داد و وسیفیۀ تروتسکیسیتها د یا از ج یبش ضید
اشغا رانسه شد .اما پم از چ د سا رانسه رمراه بیا متفقیین نلمیاو
را اشغا کرد .این بیار رانسیه بیه کشیور سیالم تبیدیل شید و نلمیاو از
کشیییور سیییالم بیییه کشیییور مظلیییو تغیییییر مارییییت داد .ایییین بیییار وسیفیییۀ
تروتسکیستها مبارزه با اشغا گراو رانسیوی بیرای رریایی نلمیاو از
اشیغا بییود .رمییین مسیتله در مییورد یاپیین نیی صیادق اسییت .یاپیین بییه
چین امله کرد و تروتسکیستها به د یا از «چیانکیای چیا » مظلیو
در مقابییل یاپیین سییالم برخواسییت د .تروتسییکی در سییا  1937دربییارۀ
مترقی بودو ج گ و ای که وسیفۀ طبقه کارگر جهیاو بیه ریر طریقیی
د ا از چین در برابر یاپن است ،چ ین مینویسد:

245

"ی یک پیییروزی یاپ یی در خییدمت ارتاییا خواریید بییود .یییک
پییروزی چی یی ویژگیی مترقیی خواریید داشییت .بییه رمیین دلی یل
است که طبقه کارگر جهیاو بیه ریر طریقیی از چیین در برابیر
171
یاپن امایت میک د".
اما در اواخر ج یگ جهیانی دو  ،نمریکیا دسیت بیه اشیغا یاپین
زد ،ای یییک وسیفیییۀ تروتسکیسیییتها د یییا از یاپییین مظلیییو در برابیییر
اشییغا گییراو نمریکییایی شیید .ویت ییا کییه سییالها تحییت اشییغا نمریکییای
متاییاوز بییود و خییود یییک کشییور مظلییو محسییوب میییشیید در یانویییه
 1979بییه کییامبو املییه ک یرده و کییامبو را اشییغا نمییود و خییود بییه
یک کشور سالم تبیدیل گردیید .در شیرایط جدیید وسیفیۀ تروتسکیسیتها
د ا از ملت مظلو کامبو و مبارزه با اشغال راو ویت یامی بیود .در
دسامبر  1979دولت کارگری شیوروی در نقیش ییک کشیور سیالم و
اشیییییغال ر سیییییارر شییییید و وارد ا غانسیییییتاو گردیییییید ،در ایییییین برریییییه
تروتسکیسییتها بییه د ییا از مظلومییاو ،یع ییی ماارییدین تحییت امایییت
نمریکا – بریتانیا در مقابل اشغا گراو دولت کارگری برخاست د .این
لیست را میتواو طیوالنی کیرد .و رمی طیور ادامیه داد زییرا بیه بیاور
تروتسکیستها وسیفیه پرولتارییا ،بیه خیا و خیوو کشییدو خیود تحیت
ت یییواو «کمیییک کیییردو در ییییک ج یییگ تادالنیییه و مترقیییی»مبرنامیییه
انتقالی است.
خصییییلت گوشییییت د تییییو کییییردو کییییارگراو در تخاصییییمام
امپریالیستی در ینتیک تروتسکیسیتها نهفتیه اسیت و در «دی او ای»
https://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/vol03/no07/notes.htm 171
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م DNAنناو قرار دارد .زیرا ج گ امپریالیستی نمیتیواو پییدا کیرد
که در نو تروتسکیسیتها کیارگراو را بیه کشیتار امپریالیسیتی نکشیانده
باش د .در ج گ ایراو-تراق تروتسکیستها از کارگراو خواسیت د ،از
کشییور اشییغا شییده ایییراو ممظلومییاو در برابییر اشییغا گییراو تراقییی
مسالمییاو د ییا ک یید و بییه رمییاو دلیییل دسییتاو تروتسکیسییتها بییه خییوو
کارگراو نغشته گردید .چ د سا بعید در جرییاو ج یگ خلییج ،تیراق
اشییغال ر قبلییی تبییدیل بییه کشییوری مظلییو شیید و تروتسکیسییتها تحییت
ت واو مبیارزه ضید امپریالیسیتی از کیارگراو تراقیی خواسیت د ،خیود
را در ج گ امپریالیستی خلیج قصابی کرده و به د ا از صدا به پیا
خی نیییید  .در رابطییییه بیییییا ج ییییگ امپریالیسیییییتی سییییوریه ،گرورهیییییای
تروتسکیستی مواضیعی مت یاق و متضیاد داشیته انید .گروریی تحیت
ت واو انتخاب بین بد و بدتر از رییم اسد د ا کرده و گروری دی یر
تحت لوای ای که مشکل سیوریه ریییم اسید اسیت و نیه مداخلیۀ اییاالم
متحیییده نمریکیییا از ریییییم اییییاالم متحیییده د یییا کیییرده و مواضیییعی
ارتاییاتی و مغشییوش شییبیه ای هییا گر ت یید .امییا مخییر مشییتر رمییه
مواضیی اتخییا شییده توسییط تروتسکیسییترییا گوشییت د تییو کییردو
کارگراو در تخاصیمام امپریالیسیتی تحیت ت یواو «انقیالب سیوریه»
مییییباشییید .ایییا ک یییار ریییییم اسییید قیییرار ب ییییری ییییا ک یییار نمریکیییا و
کشوررای غربی و یا در ک ار متواش ترین گرورهای جهادی ،رمیه
بیه ییک جیا خیتم میییگیردد ونو شیرکت دادو کیارگراو و گوشییت و د
تو کردو نناو در تخاصمام امپریالیستی است.
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تروتسکیسییییترییییا رم ییییین تحییییت ت ییییواو «انقییییالب رویاوا»
کارگراو کردستاو را به کشتار امپریالیستی کشانده و بدین ترتیب در
ک ار نمریکا و دی ر کشوررای غربی قرار گر ت د.
رمییییانطور کییییه کهکشییییاو ایییید و مییییرزی نییییدارد ،بییییه کشییییتار
امپریالیستی کشاندو کارگراو توسیط تروتسکیسیتها نیی اید و میرزی
ندارد .ننها واقعیا مهیارم خیارق العیاده ای در گوشیت د تیو کیردو
کییارگراو در ت ی ش رییای امپریالیسییتی دارنیید و باییید ا تییاو کییرد خییوو
کارگراو از دستاو تروتسکیستها می چکدن

248

تروتسکیسم و تروتسکیستها
سرنوشیت غییم ان یی تروتسکیسییم طیوری رقییم خییورده اسییت کییه
تروتسکیستها به جای نمیوزهریا ،تظمیت و ارزش انقالبیی تروتسیکی
ت هیا نقیاط ضیعف ،خطاریا و اغتشاشیام کیری تروتسیکی را افیظ و
ج ب کردهاند در نتیاه میتواو تروتسکی و تروتسکیسیم را دو پدییده
مای ا ،قلمیداد نمیود .و بیه دنبیا نو تروتسیکی و تروتسکیسیتها بییه دو
اردوی متضاد تعلق پیدا میک د.
موضیییییو ایییییین بخیییییش نیییییه بررسیییییی جریانیییییام و گرایشیییییام
تروتسکیستی ،چی ی که با توجیه بیه تعیداد انشیعابام نیه م طقیی و نیه
ممکن است بلکه ن اری به روند کلی تملکرد تروتسکیستها است کیه
چ ونه به ت واو بخشی از دست اه سیاسی سرمایه اناا وسیفه کیرده
و میک ید .تروتسکیسیتریا بیرخالت استالی یسیتها و مائوئیسیتها ،اقید
قدرم دولتی بوده اند که بتوان د به نو تکیه کیرده ،ضیرورم وجیودی
ننرا توجیه وبه پیروی از نو بپردازند .وجود چ یین خصیصیهای ایین
امکییاو را بییه تروتسکیسییتها داده اسییت تییا رااییتتییر بتوان یید نقییش و
مواضیییعی رن ارنیییگ و بوقلمیییوو صیییفتانه ایفیییا و ییییا اتخیییا ک ییید و
رااتتر با گرایشام متفاوم بوریوایی رم رنگ شوند.
اولین بحراو تروتسکیسیتها در زمیاو اییام تروتسیکی رخ داد.
گرایشییی در ایییاالم متحییده بییه نمای ییدگی شییاختمن ،کییه از ب یان ی اراو
بییینالملییل چهییار بییود ،در اتتییراه بییه موضی بییینالملییل چهییار در
رابطه با پیمیاو شیوروی بیا نلمیاو نیازی ،از بیینالملیل چهیار انشیعاب
کرد.
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قتیییل تروتسیییکی و ناپدیییید شیییدو اتوریتیییۀ سیاسیییی تروتسیییکی بیییه
ت واو یک نییروی م سیام ک یدۀ بیینالملیل چهیار  ،زمی یۀ اضیمحال
بینالملل چهار را در جریاو ج گ جهانی دو تسیری نمیود .پیم از
ج ییگ ،تروتسکیسیییتها تیییالش کردنیید تیییا بیییینالملییل چهیییار را مایییددا
بازسازی ک د ،و پم از دو سا تالش سراناا ک ره دو بیینالملیل
چهییار را در نوریییل  1948برگ ی ار کردنیید .بحییراو موجییود بییدنبا
ک ییرۀ سییو در سییا  1951چ ییین بییاال گر ییت کییه م اییر بییه دو شییقه
شییدو بییینالملییل چهییار در سییا  1953یکییی «کمیتییۀ بییینالمللییی» و
دی ییری «دبیرخانییۀ بییینالمللییی» گردییید .البتییه در اییین بییین رقییهرییای
کوچکتری نی مدتی بینالملل چهار بودند .اما مایددا تروتسکیسیتها
تالش کردند تا ک یرۀ وایدم برگی ار ک ید کیه نتیایۀ نو شیکلگییری
«دبیرخانۀ متحد بینالملل چهار » شد .که البته با تد شرکت بعضیی
گرورهای تروتسکیستی در ک رۀ وادم روبرو گردید.
بیییرای تروتسکیسیییتها طبقیییه کیییارگر نییییروی تغیییییر اجتمیییاتی و
نیروی پیشر ت بشریت به سیوی نی یده نیسیت .ننهیا نقیش کلییدی طبقیه
کیییارگر را در رای ییید انقالبیییی انکیییار مییییک ییید امیییا ادتیییای مییییرای
مارکسیسم و وار یاو انترناسییونا کمونیسیتی را یید مییکشی د .ایین
مسیییتله بخصیییو بیییرای نسیییلریییای جیییوانی کیییه بیییه سیییوی مواضییی
کمونیسیتی جهییتگیییری مییک یید ،میییتوانیید گییج ک ییده باشیید .زمانیکییه
بییینالملییل چهییار ر ییوز ماییددا اضییمحال نیا تییه بییود ،تروتسکیسییتها
مو قیتهای ننرا چ ین توصیف میکردند:
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" عالیترای بینالملل چهار بیه درجیه ای نائیل شیده اسیت کیه
در گ شته نظیر نو ررگ دییده نشیده بیود .پشیتیبانی از انقیالب
ویت ا  ،رمبست ی با شیلی ،مداخلیه در اتتصیابام و مبیارزام
انتخاباتی و کار ضد نظیامی ری و مبیارزه بیرای نزادی زنیاو
و غیرهم در تما زمی ه ریا سیازماو ریای بیینالملیل چهیار بیه
مداخله میپردازند به طوری که تقریبیا روزی نمیی گی رد کیه
وسییائل نشییر تمییومی در جهییاو اخبییار مربییوط بییه یییک اقییدا
تملی ،یک مداخله و یا یک تمل تظیارراتی تروتسکیسیت ریا
172
را در گ ارشام خود نداشته باش د".
تروتسکیسیتها در رصیتهای ممکین در رابطیه بیا پارلمانتاریسیم
تییورم پراک ییی کییرده و خییا در چشییماو طبقییه کییارگر پاشیییدهانیید بییه
طوری که نقش خود را بع واو ج اح چپ سرمایه بخوبی ایفا کرده تا
اتتراضییام و خشییم ییرو خیییورده کییارگراو را کانییالی ه کییرده و بیییه
مارای قانونی سوق در د .با توا ریبی و یاوهسرایی ،تیورم پراک یی
خییود را تبلیغییام کمونیسییتی قلمییداد کردنیید .بییه طییور ماییا در سییا
1969در اییالی کییه تروتسکیسییت رانسییوی نلیین کریییوین کاندیییدای
انتخاباتی ریاست جمهوری شد ،ادتا کردنید تمیده تیرین نییروی چیپ
انقالبییی تروتسکیسییتها رسییت د کییه قییادر بییه بسیییج تظییاررام ده ر ی ار
نفری رست د:

 172بین الملل چهار  -پیر رانک

– صفحۀ 194

251

"انییدکی پییم از ک ییرۀ جهییانی ،جامعییه ی کمونیسییت عالیییت
تبلیغاتی وق العاده ای ،که به م اسیبت کاندیید شیدو ر ییق نلین
کریییوین بییرای انتخابییام ریاسییت جمهییوری ،بییه راه انییداخت،
نشییاو داد کییه ج ییبش تروتسکیسییتی چییه جهشییی بییه جلییو کییرده
173
است".
امروزه تروتسکیسم پم از صیدرا انشیعاب بیه انبیوه رقیه ریای
تروتسکیسییتی بییا تقاییید و مواض ی متضییاد در دسییته ب ییدی رییای چییپ
دست اه سیاسی سرمایه اضیمحال یا تیه اسیت .ننهیا نیه بیرای رریایی
طبقه کارگر بلکه بیرای اسیتقرار سیرمایهداری دولتیی تیالش مییک ید
که در نظا جدید رم وو نظا قبلی طبقه کارگر باید با اسیتامار خیود
ارزش اضا ه تولید ک د .یکی دی ر از توامفریبی رای تروتسکیسیتها
اسییتفاده از کییال رادیکییا  ،174بییرای خییا پاشیییدو بییه چشییماو طبقییه
کییارگر اسییت ننهیییا بییا ایفیییای نقییش ج ییاح چیییپ سوسیییا دمکراسیییی،
استالی یستها یا دی ر جریانام بیوریوایی ،ایین اای اب و جریانیام را
از تیررو املۀ طبقۀ کارگر خار ساخته و بدین گونه در ن د طبقیه
کارگر به اا اب بوریوایی چپ اتتبار می بخش د .انسانهای شیریف
و معتره به تیواش سیرمایه در صیفوت تروتسکیسیتها ،ت هیا بیا نقید
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 174چپ کال رادیکا به گرایشاتی از چپ سرمایه اطالق میشود که از انقیالب،
مبارزه طبقاتی ،کمونیسم و غیره در ادبیام خود استفاده میک د اما در واق تالش
ننهییا بییرای بقییای بردگییی م ی دی و نظییا تییواش سییرمایه داری در شییکل سییرمایه
داری دولتی است.
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ماریت بوریوایی تروتسکیسم میتوان د به سردرگمی رای خود یائق
نی د و به سوی مواض کمونیستی قد بردارند.
ناتالیا تروتسکی ،بییوۀ تروتسیکی یکیی از تروتسکیسیتهایی بیود
که در ماه مه 1951طی نامیه ای بیه کمیتیۀ اجراییی بیین المیل چهیار
جییدایی خییود را از تروتسکیسییتها اتییال کییرد .اگییر چییه او نتوانسییت
ریشه اصلی مواض ضد انقالبی تروتسکیستها ،یع ی تروتسکیسیم را
بیییه نقییید بکشییید امیییا ااضیییر نشییید شیییریک تملکردریییای ارتایییاتی و
بوریوایی تروتسکیستها بشود و در تداو سیاستهای ضد انقالبی ننهیا
ش اخته و یا قلمداد شود .ناتالیا در نامه اش به کمیتۀ اجراییی بیینالمیل
چهار چ ین مینویسد:
"موضعی که شیما[بینالملیل چهیار] در قبیا وقیای مهیم اخییر
اتخییا کییرده اییید بییه میین نشییاو میییدریید کییه بییه جییای اصییالح
اشییتبارام قبلییی خییود ،بییر ننهییا پا شییاری کییرده و بییه تمیییق تییر
کردو اشتبارام اصرار میورزید .در راریی کیه ر تیه ایید بیه
جییایی رسیییده اییید کییه دی ییر نمییی تییوانم سییکوم ک ی م و یییا بییه
اتتراضام خصوصی اکتفیا کی م .اک یوو بایید نظیرام خیود را
به صورم تل ی بیاو ک م.
قدمی که خود را موسف می دانم بردار  ،بیرایم قیدمی سی ین
و سخت بوده است و مین از ایین بابیت از صیمیم قلیب متاسیف
رسییییتم .امییییا راه دی ییییری وجییییود نییییدارد .پییییم از تییییومالم و
تردیدرای راواو بر سر مشکلی که تمیقیا میرا نزار داد ،بایید
به شما ب ویم که راری ج این نمی بی م که نشکارا ب یویم کیه
253

اختال ییام مییا باتییش میییشییود کییه دی ییر در صییفوت شییما بییاقی
175
".نمانم

: ترجمه از لینک زیر175
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تروتسکیسم در ایران
رم مرزبودو ایراو با روسیه تی اری ،رمیواره از لحیاس سیاسیی
م ایا و معایبی را برای ج یبش سیاسیی اییراو داشیته اسیت .در اواییل
قیییییرو بیسیییییتم تقیییییب مانیییییدگی اییییییراو و نی انکشیییییات دییییییر ر یییییا
سرمایهداری ،از یک سو م ار بیه رشید پیائین نیروریای مولیده شید و
از سییوی دی ییر سوسیییا دمکراسییی نتوانسییت در ایییراو نفییو داشییته
باشد .در چ ین شرایطی کارگراو و مهاجراو زیادی از ایراو بسیوی
روسیه ررسپار گردیدنید .بخیش زییادی از ایین کیارگراو و مهیاجراو
ج ب سوسیا دمکراسی روسیه شدند و اتیی تعیدادی از ننهیا نیی در
جریاو انقالب اکتبر شرکت کردند ،از جمله سیلطان اده کیه در مقطی
قیا در پتروگراد بیود .پییروزی انقیالب اکتبیر ،کیارگراو و مهیاجراو
ایرانیییی را تحیییت تیییا یر خیییود قیییرار داد و بیییه دنبیییا نو اولیییین اییی ب
کمونیست ایراو شکل گر یت کیه سیلطان اده ج یاح چیپ ننیرا رربیری
میکرد.
بدنبا شکست مو انقالب جهانی و سیر بیرنوردو ضید انقیالب
بر ویرانه رای انقالب اکتبر ،کمونیسیتهای "ایرانیی" نیی کیه بیه ضید
انقالب استالی ی تمکین نکرده بودند ،به خوو کشیده شدند.
بعد از نو وقای  ،تاریا ضای سیاسی ایراو ،تاریا تسلط چیپ
دست اه سیاسی سرمایه ،به ویژه تسلط بالم از ضد انقیالب اسیتالی ی
بییوده اسییت .بییا توجییه بییه تبلیغییام استالی یسییتی ،تروتسکیسییم معییاد
«خیانییت بییه مارکسیسییم»« ،ضیید انقییالب»« ،جاسوسییاو امپریالیسییم»
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و...تعریف میشد .در چ یین ضیایی تروتسکیسیم مطلقیا نمییتوانسیت
در ضای سیاسی ایراو جای پایی برای خود پیدا ک د.
بییا تحییوالم سییا  1357تروتسکیسییم نیی وارد ضییای سیاسییی
ایراو شد ،رر چ د بسیار سخت اما توانست جای پایی برای خود پییدا
کرده و در شکل «ا ب کارگراو سوسیالیست» سارر شود.
ایی ب کییارگراو سوسیالیسییت از ادغییا سییه گییروه ،ب ییا رییای
«گیییروه اروپیییا»« ،گیییروه سیییتار» و «گیییروه اییییراو» شیییکل گر یییت.
دانشاویانی که در اروپیا بودنید و جی ب اییده ریای تروتسکیسیتی شیده
بودند ،گروه «تروتسکیست رای ایرانی طر دار بین الملل چهیار در
اروپییا و خییاور ن دیییک» را در اروپییا ب یییاو نهییاده و نشییریه ای ب ییا
«ک ییییدوکاو» م تشییییر میییییکردنیییید .از سییییا  1356بییییا ر ییییت و نمیییید
دانشاویاو ایرانی گروه اروپا توانست ارتباطاتی در ایراو ایایاد ک ید
کییه اییین ارتباطییام در ایییراو بییه «گییروه ایییراو» معییروت گردییید .از
سوی دی ر دانشاویانی کیه در نمریکیا بودنید و تحیت تیا یر بیینالملیل
چهییار بییه تروتسکیسییم گییرایش پیییدا کییرده بودنیید« ،انامیین سییتار» را
تشکیل داده بودند و نشریه «پیا دانشاو» را م تشر میکردند.
تشیییییکیل «اییییی ب کیییییارگراو سوسیالیسیییییت» طیییییی ک فیییییرانم
مطبوتاتی پیر ج ایالی در رتیل پی ج سیتارها ای ترک تی تیا مرتیل اللیه
ک ونی اتال شد .پم از مدتی ا ب دچار انشعاب گردید ج اای از
نو بییه رربییری «بابییک زررایییی» بییه د ییا از بییوریوازی اسییالمی
برخاسییت و نییا «ا ی ب کییارگراو انقالبییی» را بییر خییود نهییاد .ج ییاح
«بابیییک زرراییییی» قیییط بیییه خیییدمت ریییییم در نیامییید بلکیییه تیییا سیییطح
زائدهرای اطالتاتی بوریوازی اسیالمی سیقوط کیرد .لی ا بررسیی میا
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پیراموو ج اح کال رادیکیا «ای ب کیارگراو سوسیالیسیت» خوارید
بود ،اگر چه این گروه به رمکاری اطالتاتی بیا بیوریوازی اسیالمی
کشیده نشد ،اما پرونده او رم وو دی ر جریانام چپ سرمایه سییاه و
خیانت بار است.
چپ سرمایه در تحکیم بوریوازی اسالمی نقش عالی ایفیا کیرد
و اییین مسییتله شییامل تروتسکیسییتها نی ی میشییود .تروتسکیسییتها نی ی بییه
استقبا خمی ی شتا ت د و ج ایتکیاری چیوو خمی یی را «امیا » خطیاب
کرده و چ ین نوشت د:
"اتالمیییه رییای امییا خمی ییی و امییالم اکومییت انتصییابی او
یع ییییی اکومییییت بازرگییییاو بییییه نی ییییدگاو ،تهییییراو مصییییور،
پیغییا امییروز نر ییر مسییتله مییرت و زنییدگی نزادی را ت ییواو
میک د .انقالب نزادی را متولد کرده امکانام باروری و رشد
176
نو را بوجود نورده است".
باای شعار «کارگراو جهاو متحد شوید» ،تروتسکیستها شیعار
«در د ییا از انقییالب ایییراو ،در مبییارزه تلیییه امپریییالی » را بییاالی
نشییریۀ خییود ،یع ییی «کییارگراو سوسیالیسییت» نوشییته و نو را بییه اییین
شییییعارم ین کردنیییید .بییییه بییییاور تروتسکیسییییتها یییییک انقییییالب ضیییید
امپریالیستی در اییراو صیورم گر تیه و وسیفیه ننهیا د یا از انقیالب
ضد امپریالیستی و مبارزه بیا امپریالیسیم بیود .تروتسکیسیتها رم یوو
دی ییییر گرایشییییام چییییپ سییییرمایه ،بییییوریوازی اسییییالمی را «ضیییید
 176بیانیه ریام اجرایی ا ب کارگراو سوسیالیست  26اردیبهشت 1358
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امپریالیسییت» قلمییداد نمییوده و بییدین طریییق خییا
کارگر پاشیدند.

در چشییماو طبقییه

"انقالب ایراو با سایر انقالبام «ضدامپریالیستی» قیرو اخییر
مقایسیییه مییییشییید ...چ یییین ریییییم ریییا ییییی صیییر ا تیییا نو درجیییه
"ضدامپریالیسییییت" رسییییت د کییییه خوارییییاو بییییه دسییییت نوردو
177
امتیازاتی از امپریالی رست د".
بییوریوازی اسییالمی ،پییم از کسییب قییدرم قصیید داشییت مالییم
موسسیییاو خیییود را تحیییت ت یییواو مالیییم خبرگیییاو برگییی ار کیییرده و
نمای یییدگاو مالیییم خبرگیییاو ،قیییانوو اساسیییی بیییوریوازی اسیییالمی را
مییورد بررسییی نهییایی قییرار در یید .بییر خییالت دی ییر گرایشییام کییال
رادیکا چپ سرمایه ،تروتسکیستها خواستار مشیارکت در انتخابیام
مالییم خبرگییاو بودنیید و کاندیییدارای خییود را بییرای مالییم خبرگییاو
انتخیییاب کردنییید .ننهیییا تیییوا ریبانیییه اتیییال کردنییید در مقابیییل ااییی اب
سرمایهداری ،ا ب کارگراو راه ال طبقه کارگر بیرای ایل مسیائل
اساسی جامعه را از طریق شرکت در انتخابام مالم خبرگاو ارائیه
میدرد و چ ین نوشت د:
"ایییی ب کییییارگراو سوسیالیسییییت نام درییییای خییییود را بییییرای
انتخابام مالم خبرگاو و رئیوو برنامیه خیود بیرای شیرکت
در ایییین انتخابیییام را اتیییال کیییرده اسیییت .اییی ب کیییارگراو
 177برگر ته از تاریخ ۀ ا ب ،از سایت نرشیوی ا ب
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سوسیالیست از طریق شرکت در ایین انتخابیام راه ایل طبقیه
کیارگر بیرای ایل مسیائل اساسیی جامعیه را در مقابیل اای اب
178
طر دار سرمایهداری قرار میدرد".
تروتسکیسییترییای ایرانییی ،بع ییواو ج ییاح چییپ سییرمایه نهایییت
تییالش خییود را نمودنیید تییا در اتتراضییام اجتمییاتی اغتشییاش کییری
ایااد کرده و بدین طریق جلو رادیکا شدو اتتراضیام اجتمیاتی را
گر تیییه و اتتراضیییام را بیییه کانیییا پارلمانتاریسیییم سیییوق در ییید تیییا
بوریوازی اسالمی بهتر تابیت شیود .البتیه توامفریبانیه شیرکت خیود
در سیییر انتخابییاتی بییوریوازی اسییالمی یع ییی مالییم خبرگییاو را
س ن مارکم ،ان لم ،ل ین و تروتسکی قلمداد کردند در صورتی کیه
با این کار نه ت ها س ن کمونیستی را به لان کشییدند بلکیه در چشیماو
طبقه کارگر خا

پاشیدند و چ ین نوشت د:

"امیییروز در نسیییتانه برگییی اری انتخابیییام مالیییم خبرگیییاو،
سوسیالیست رای ایرانی بر اساو س ن مارکم ،ان لم ،ل یین
و تروتسکی در این انتخابام شرکت میک د".

179

در مقط بعدی تروتسکیستها یا رمیاو قهرمانیاو پارلمانتاریسیم،
ماسک انقالبیگیری را ک یار گ اشیته و خواریاو مشیارکت در سییر
انتخاباتی مالم شورای اسالمی نی شدند .ننیاو بیه سییر انتخابیاتی
 178رفته نامه سوسیالیستی کارگر شماره  – 9صفحه 3
 179رفته نامه سوسیالیستی کارگر شماره 9
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بیییییوریوازی اسیییییالمی ج یییییب و جیییییوش داده ،کیییییارزار انتخابیییییاتی
بییوریوازی اسییالمی را داغ کردنیید و بییا تییوامفریبی دربییارۀ سیییر
پارلمییاو تییورم ن ریدنیید .ننییاو بییا توصیییه بییه رم ییاو از رمییه دتییوم
مییییکردنییید م یییا رقیییهای را ک یییار گ اشیییته و از نام دریییای مترقیییی
پشتیبانی ک د .تروتسکیست را در این باره چ ین نوشت د:
"از رمه دتوم می ک یم که م ا سازمانی ،رقه ای را ک یار
گ اشته ،جهت وادم سراسری نیروریای کیارگری و انقالبیی
180
در انتخابام ،از رمه نام درای مترقی پشتیبانی ک د".
در جریییاو انتخابییام ریاسییت جمهییوری ایییراو دی ییر گرایشییام
چیییپ سیییرمایه انتخابیییام را تحیییریم کردنییید .امیییا تروتسکیسیییتها سیییایر
گرایشام چپ سرمایه را به انفعا متهم کرده و خواستار جبهۀ وااید
برای ارائه بدیل چپ شدند .ننها چ ین نوشت د:
"در چ ییین شییرایطی ریییوم اییاکم رسییوا ناچییار بییه برگ ی اری
انتخابییام ریاسییت جمهییوری میییگییردد ...اییین اوضییا بهتییرین
شرایط ممکن بیرای مداخلیه نیروریای کیارگری و جهیت دادو
بیییه مبیییارزام مسیییتقل تیییودهای را یییرارم میییی سیییازد .دوراو
انتخابیام رصیت مسیاتدی اسیت بیرای مبیارزه تلییه امییالم
ارتاییا بییه اقییوق دمکراتیییک و نزادی رییای سیاس یی ،بییرای
 180انتخابام مالم شورای اسالمی :پیش هاد ما بیه نیروریای مترقیی ،متکیی بیر
طبقه کارگر ،چه باید کرد ،شماره  ،11دوره دو  ۴ ،اسف د 13۵8
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ا شای شیوه رای ارتااتی ریوم ااکم در برگ اری انتخابام
و کسب اق انتخابام دمکراتیک ....برای مؤ ر شدو ریر چیه
بیشیتر چ یین مبیارزاتی میی بایید نیروریای کیارگری ،اای اب،
سییازماو رییا و گییروه رییایی کییه خییود را متکیی بییر کییارگراو و
زامتکشاو میدان د ،جبهه واایدی تشیکیل در ید تیا بتوان ید در
برابر ریوم ااکم بدیلی واقعی ارائه در د".
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گوشیییییت د تیییییو کیییییردو کیییییارگراو در اختال یییییام درونیییییی
بوریوازی از ویژگیهای تروتسکیستها است .رمانطور که قبال دییدیم
تروتسکیستها در اسپانیا ،چین و سپم در ج گ جهانی دو کارگراو
را به کشتار امپریالیستی کشاندند .تروتسکیستهای ایرانیی نیی بیه ایین
سی ت و ییادار ماندنیید و بیا شییرو ج ییگ امپریالیسییتی ایییراو و تییراق،
تحت ت واو «د یا از انقیالب» در نو شیرکت نمیوده و کیارگراو را
گوشیییت د تیییو در تخاصیییمام امپریالیسیییتی کردنییید .اگیییر سیییازماو
اکاریت خواراو تاهی سپاه پاسداراو به سالح س ین برای ج ییدو
بهتر در جبهۀ ج گ بود ،تروتسکیستها نیی خواریاو نمیوزش نظیامی
کییارگراو قبییل از اتی ا بییه جبهییۀ ج ییگ بییرای بهتییر ج یییدو شییدند و
نوشت د:
"در شیییمارۀ نخسیییت نشیییریه «کیییارگراو سوسیالیسیییت»10 ،
مهیییر ،1359بیییه ر یییا نغیییاز ج یییگ ،اتیییال کیییردیم کیییه از
 181انتخابام ریاست جمهوری ،چه باید کرد؟ ،شماره  ،9دوره دو  29 ،دی
13۵8
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نناائیکیییه مسیییتله ج یییگ بیییه مسیییتله کیییارگراو تبیییدیل گشیییته،
کارگراو که دسته دسته داوطلبانه به جبهه روانیه میی شیوند و
نناو که بیه رربیراو ریییم اتتقیاد دارنید ،بایید از ننهیا بخوار ید
که ننها را مسلح ک د و به ننها نموزش نظامیدر د تا «بتیوانیم
182
از طریق شورارای خود به د ا از انقالب برخی یمن»".
تروتسکیستها رربراو جمهوری اسیالمی را میتهم کردنید کیه نیه
ت ها کوچکترین قدمی در راه بسییج مسیلحانه کیارگراو و زامتکشیاو
بیرای مقابلییه بیا تهییاجم نظیامی تییراق بیر نمیییدارد بلکیه در راه بسیییج
کیارگراو و زاکمتکشیاو نیی سیید و میان ایایاد میییک ید .بیرای بسیییج
بهتییر کییارگراو بییه ج ییگ امپریالیسییتی ،بییرای گوشییت د تییو کییردو
بهتیییر کیییارگراو در تخاصیییمام امپریالیسیییتی و بیییرای قتیییلتیییا بهتیییر
کارگراو در ج گ ارتایاتی ،بع یواو مشیاوراو بیوریوازی اسیالمی
سارر شدند و تمیا تیالش خیود را کردنید تیا بهتیرین مشیاورهریا را بیه
بوریوازی اسالمی ارائه در ید وبیدین ترتییب بیود کیه دسیتاو ننیاو بیه
خیییوو کیییارگراو نغشیییته گردیییید .تروتسکیسیییتریییا بع یییواو مشیییاوراو
نظیامی بیوریوازی اسییالمی ،بسییج متحید و مسییلحانۀ کلییۀ کییارگراو،
زامتکشاو و ستمدی او را ت ها راه تقب راندو تهیاجم نظیامی اتیال
کردند و در مقاله ای تحت ت واو «ج گ مقاومت» نوشت د:
"راه مقابله با تهاجم نظامی امپریالیستی دولت تراق از رمیاو
ابتیییدا روشییین بیییود .بسییییج متحییید و مسیییلحانۀ کلییییه کیییارگراو،
 182کارگر سوسیالیست شمار  58صفحۀ  9به مناسبت نهمین سالگرد انتشار نشریه
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زامتکشاو و سیتمدیدگاو اییراو تلییه تهیاجم نظیامی ،نمیوزش
نظیامی زامتکشیاو و سیتمدیدگاو و نشیکیل رسیته ریای مسیلح
مقاومییت کییارگری تحییت ک تییر شییورارای نمای ییدگاو م تخییب
کارگراو .ر وز رم این ت ها راه به تقب رانیدو تهیاجم نظیامی
امپریالیستی است .اما سردمداراو و رربیراو ریییم جمهیوری
اسییالمی نییه ت هییا کییوچکترین قییدمی در راه بسیییج مسییلحانه و
متحیید کلیییۀ زامتکشییاو و سییتمدیدگاو ایییراو بییر نداشییت د ،بلکییه
183
در راه چ ین بسیای سد و مان ایااد کردند".
تیتر «در جبهه چه می رد؟» بطور میداو در نشیریه کیارگراو
سوسیالیست توسط تروتسکیسیتها در مییشید کیه در نو بیه اخبیار و
پیروزیهیییای «نییییروی مقاومیییت نظیییامی» پرداختیییه و رم یییین نقیییاط
ضییعف و قییوم «جبهییۀ مقاومییت» مییورد بررسییی قییرار میییگر ییت و
گاری اوقام توصیه رای الز نی داده میشد:
"پیروزیهیییای اخییییر اییییراو در جبهیییه ج یییگ نشیییاو دادنییید کیییه
پیروزی بر ارتش تراق کار چ داو دشیواری نیسیت .ولیی در
رییر صیییورم پییییش بیییردو مو قییییت نمیییی ج یییگ مقاومیییت بیییه
رماندری رمار گ و م سام تما نیرورا نیاز دارد کیه بتوانید
تمیییییا جوانیییییب کلییییییه نیروریییییای مقاومیییییت را ،از تملییییییام
نظیییامیگر تیییه ،تیییا عالییییتریییای پشیییت جبهیییه سیییازماندری و
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رمار ی ک د و اداکار نیرورا را بطور متحد و م سیام وارد
ج گ مقاومت سازد".
چ د ماه پم از ادامه ج گ و کشتار امپریالیستی ،تروتسکیستها
نارضایتی خیود را از رونید ج یگ و میی او پیروزیهیا ابیراز نمودنید.
سیاررا مشیاوره رییای تروتسکیسیتها بیه بییوریوازی اسیالمی نتوانسییته
بود ،کار سیاز باشید و صیدای تروتسکیسیتها درنمید .تروتسکیسیتها از
رربری ج گ توسط ریام ااکم رضایت نداشت د و خواریاو تعیوی
رربیری ج ییگ بودنیید .ننییاو اتییال داشییت د تییا ر ییامی کییه ریییام اییاکم
رربری این ج گ را در دست دارد از پییروزی خبیری نخوارید بیود،
ل ی ا بییرای پیییروزی در ج ییگ ،طبقییه کییارگر باییید رربییری ج ییگ را
بدست ب یرد .بدین م ظور مقالیه ای تحیت ت یواو «ت هیا راه پییروزی
در ج گ چیست؟» چ ین نوشت د:
"تییودهرییا از ابتییدا بطییور گسییترده بییرای پیییروزی در ج ییگ و
تقب راندو تهاجم و د ا از دستاوردرای انقیالب بیا تمیا قیوا
کوشیدند و با این اردات قاطعانه در ج گ شرکت نمودند .امیا
ریام ااکم با م ا مغایر و متضاد با م ا تودهریا در ج یگ
شرکت نمود ...ریام ااکم باای بسیج و تسلیح تودهرا ننها را
خلیی سییالح نمود...ریییام اییاکم بییا ارییدات ارتاییاتی در اییین
ج یییگ شیییرکت جسیییت و زامتکشیییاو بیییا اریییدات انقالبی...بیییه
رمین دلیل تلیرغم تما جانبازیهای تیوده ریا ،ج یگ بیه نتیایه
مو قییییت نمیییی نرسییییده اسیییت....تا ر یییامی کیییه رییییام ایییاکم
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رربییری ج ییگ اییین ج ییگ را در دسییت دارد نییه از پیییروزی
خبری رست و نه از صیلح واقعی....پییروزی و صیلح واقعیی
غیییر ممکیین اسییت .طبقییه کییارگر باییید رربییری اییین ج ییگ را
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بدست گیرد".
پیییم از سیییرکوب لایییا گسییییختۀ توسیییط بیییوریوازی اسیییالمی،
بوریوازی کیه تروتسکیسیتریا در تحکییم نو نقیش اساسیی ایفیا کیرده
بودند ،ا ب سوسیالیست از رم پاشید .تده ای از ننهیا کیه بیه رانسیه
پ ار ده شده بودند ،بین سیالهای  1361و  1366نشیریه سوسییالی و
انقیالب را دررشیت شیماره و طییی دو دوره م تشیر کردنید .پییم از نو
تروتسکیستهای ایرانی به تداو سیاست رای ارتااتی و ضد انقالبیی
اییی ب سوسیالیسیییت بیییه شیییکل گرورهیییایی تحیییت ت یییواو «اتحادییییه
سوسیالیسییییتهای انقالبییییی ایییییراو» و « پییییرویه ایاییییاد بییییولتن بحییییش
سوسیالیسییییت ریییییای انقالبییییی» ادامیییییه دادنیییید ،امیییییا بییییدنبا بحیییییراو
تروتسکیستها ،عالین اتحادیه سراناا خود را تحت ت یواو «گیرایش
مارکسیستهای انقالبی ایراو» متشکل ساخت د .اخییرا نیی انشیعابی از
«گییرایش مارکسیسییتهای انقالبییی ایییراو» صییورم گر تییه و م شییعبین
خود را «گرایش بلشویک ل ی یستهای ایراو» می نام د.
بحراو پی در پی تروتسکیستهای ایرانی و روپاشی تملی نناو
در ضای سیاسی ایراو خود انعکاسی از بحراو تروتسکیسیم جهیانی
است .جدا از اشیکا متفیاوتی کیه تروتسکیسیتهای ایرانیی در تبعیید و
184کارگراو سوسیالیست شماره  19روردین 1360
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مهیاجرم بیه خیود گر ت ید ننیاو بیه مبیانی پاییه ای تروتسکیسیم و ییادار
بودند و رماو سیاستهای ا ب سوسیالیست ایراو را بیا اصیالااتی و
گاه گاری با چاش ی کال رادیکا ادامه دادند .سیاسیتهای پیشیین را بیا
شرایط جدید و ق داده و وسیفه خیود را بع یواو ج یاح چیپ سیرمایه،
البته در اپوزیسیوو به خوبی ایفا کردند .ننها رم او خواراو تشیکیل
«مالییم موسسییاو دمکراتیییک و انقالبییی» شییدند و از طییرت دی ییر
185
تحت ت واو د ا از تشکالم کیارگری میدا اتحادییهریا گردیدنید.
در کردسیییتاو تیییراق و دی یییر ج هیییای امپریالیسیییتی کیییارگراو را
گوشییت د تییو کییرده ،خوارییاو اتحییاد تمییل بییا جریانییام بییوریوایی
شدند .رمواره تاکتیک جبهیه وااید را تبلییغ کیرده و در میورد اشیسیم
توا ریبی کردند.

 185معر ی و د ا از «اتحادیه مستقل کیارگراو اییراو» توسیط تروتسکیسیتها نیه
یییک ا تضییاح سیاسییی بلکییه تبلییور تملکییرد و پراتیییک ننییاو بییود .یییک کالربییردار
سیاسییی اتحادیییه ای تخیلییی تحییت ت ییواو «اتحادیییه مسییتقل کییارگراو ایییراو» بییراه
انداخت که جریانام چپ تحت ت واو عالیتهای کارگری به معر ی نو پرداخت ید.
اخبار اتحادیه که شهاب وار وارد ضای سیاسی شده بود ،رتدنسا نی از ضیای
سیاسی محو شد.
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جمعبندی و کالم آخر
سییوا اساسییی کییه مطییرح بییوده ،اییین بییوده اسییت کییه چ ونییه و
چطییور از یکییی از خالقییاو اصییلی انقییالب پییر شییکوه اکتبر،سییخ ور
نامییییدار انقییییالب کمونیسییییتی و یکییییی از قهرمانییییاو ج ییییگ داخلییییی،
ایییدئولویی ضیید انقالبییی و ضیید کمونیسییتی تحییت ت ییواو تروتسکیسییم
شکل گر ت .واقعیت تلا این است که خیود تروتسیکی معمیار اصیلی
تروتسکیسم بوده و ادغا شدو تروتسکیسم در چپ سرمایه در زمیاو
ایام خود تروتسیکی شیرو گردیید و در جرییاو ج یگ جهیانی دو
به طور برگشت ناپ یری تکمیل گردیید .بیا ایین رمیه بایید ا تیاو کیرد
که تروتسکی با وجیود رمیۀ اشیتبارام و اغتشاشیام کیری درر یا
جیییاو بیییاختن رم یییوو ییییک انقالبیییی جیییاو باخیییت .لییی ا تروتسیییکی و
تروتسکیسم به دو اردوی متفاوم طبقاتی تعلق دارند .اگر تروتسیکی
به قتل نمی رسید شاید از تروتسکیسم اصله می ر ت ،رمیانطور کیه
ناتالییییا تروتسیییکی از تروتسکیسیییتها اصیییله گر یییت و نخواسیییت بیییا
تملکرد ضد انقالبی تروتسکیستها ش اخته شود.
تروتسکی بع واو رئیم شورارای کیارگری پتروگیراد در سیا
 1905و رم در سا  1917نقش مهمی ایفا کرد .به جیرام مییتیواو
گفت که بعد از ل ین ،تروتسکی مهمترین نقش را در انقالب پرشیکوه
اکتبییر ایفییا کییرد .بییا اییین وجییود ،اگییر چییه استالی یسییم گییورکن انقییالب
پرولتری اکتبر بوده است اما تروتسکی تیا زمیاو سیارر شیدو بع یواو
اپوزیسیوو در سیا  1923نقیش مهمیی در اتمیا بیی رامانیه تیرین
سیاسیت رییای ضیید کییارگری چییوو نظیامیکییردو کییار ،دررییم شکسییتن
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ج بش اتتصابی پتروگراد ،قیا کرونشیتام و...ایفیا نمیود .تروتسیکی
در مقابل ترو ضد انقالب مدتها ساکت بود و با قدرم و استالی یسیم
مماشام میکرد.
تروتسکی با اشاره به مو قیترای خود در ج یگ داخلیی ،تاکیید
داشت میتواو از ایین تاربییام در جبهیه کیار نیی اسیتفاده کیرد و بیه
دنبا نو برای بازسیازی روسییه «نظیامی سیازی کیار» را بیرای کیل
طبقییه کییارگر توسییعه و اتمییا نمییود و بییدنبا ناکارنمییدی کمونیسییم
ج ی که تروتسکی یکی از بانیاو اصلی نو بود ،تروتسکی یکیی از
مدا عاو جدی سیاست نوین اقتصادی گردید.
تروتسییییکی در تصییییویب مم وتیییییت راکسیونیسییییم و رم ییییین
تاکتیک «جبهه متحد» نقش ب رت و مهمی بر تهد داشت.
تروتسکی قادر به در تغییرام سرمایهداری ن ردید و به تبی
نو نتوانست در درستی از انحطاط سرمایهداری داشته باشید .او از
در اییین مسییاله کییه شییکل سییازماو یییابی طبقییه کییارگر را ،نییه طبقییه
کارگر بلکیه رشید و تکامیل سیرمایهداری تعییین مییک ید ،تیاج بیود.
زیییرا رمییانطور کییه میییدانیییم در تصییر رو بییه رشیید سییرمایهداری
اتحادیییییهرییییای کییییارگری تشییییکلهای کییییارگری بودنیییید امییییا بییییا ورود
سرمایهداری به تصر انحطاط خود ،اتحادیهریای کیارگری در دولیت
سرمایه ادغا شدند.
برخی از رواداراو تروتسیکی از جملیه م ید ادتیا کیردهانید کیه
تروتسکی درمورد دوراو گی ار مدیکتیاتوری پرولتارییا  ،سوسیالیسیم
و کمونیسم در صحیح مارکسیستی داشته است ،در صورتی که میا
بییا مراجعییه بییه اسیی اد و کتابهییای تروتسییکی نشییاو دادیییم کییه ادتییای
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تروتسکیستها صحت ندارد و تروتسکی در این زمی یه دارای نظیرام
مغشوشی بوده است.
تروتسکیسیتها ادتییا میییک یید کییه تروتسییکی م تقیید جییدی تی ضیید
مارکسیستی «سوسیالیسم در یک کشور» بوده و در سرتاسیر زنیدگی
خییود بییا نو مبییارزه کییرده اسییت .امییا چ ییین چییی ی صییحت نییدارد و
تروتسکی در این زمی یه نیی نیه ت هیا ابهامیاتی داشیته بلکیه گیاه گیاری
ا ییق مارکسیسییتی را از دسییت داده و در نقییش مییدا «سوسیالیسییم در
یک کشور» سارر میشود.
رییم چ ییین مییا نشییاو دادیییم تروتسییکی ایییدۀ شییورارای کییارگری
بع ییواو قییدرم پرولتییری را بییه نفیی دیکتییاتوری ا بییی ررییا کییرد و
مییدا سییر سییخت جانشییین گرایییی یع ییی دیکتییاتوری ا بییی بییه جییای
دیکتاتوری طبقه کارگر شد ،واقعیت این است کیه دیکتیاتوری ا بیی
امتیازی ناخودنگاه به پارلمانتاریسم است.
تروتسکی در جریاو مبارزه ل ین تلیه خطیرام انقیالب نیه ت هیا
در ک ییار ل ییین نایسییتاد بلکییه سییاکت مانیید و تمییال بییا قییدرم و اسییتالین
مماشییام میییکییرد .او نییه ت هییا بییه اسییتالین تمکییین کییرد بلکییه رر ییگ
تمکین کردو و مماشام جویی را نی روا داد.
برای تروتسکی ملی شدو معاد اجتماتی شیدو بیود ،لی ا بیرای
او وسیفه اصلی سوسیالیسم نه لغو کار می دی بلکیه سیلب مالکییت از
بوریوازی بود .در چ ین زمی هایی بود کیه بیرای تروتسیکی مالکییت
خصوصیییییییی در دسیییییییت سیییییییرمایهداراو خصوصیییییییی ،خصیصیییییییۀ
سرمایهداری و مالکییت دولتیی خصیصیۀ سوسیالیسیم شیمرده مییشید.
تروتسییکی قییادر بییه تشییخیص اییین نبییود کییه بوروکراسییی کییه او از نو
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صییحبت میییکییرد ،طبقییه اییاکم جدیییدی اسییت کییه اب ی ار تولییید را در
اختیییار دارد و بییه طییور جمعییی ،ارزش اضییا ه ااصییل از اسییتامار
طبقه کیارگر را تصیااب مییک ید و سیپم ارزش اضیا ه ااصیله بیین
اتضای طبقه ااکم یع ی رمیاو بوروکراسیی تقسییم می یردد .کیل ایین
پروسه به شکل اشتراکی اناا میگر ت.
تروتسیییییکی پاییییییه و اسیییییاو استالی یسیییییم را دولیییییت کیییییارگری
میییییدانسییییت .تروتسییییکی گییییورکن انقییییالب پرولتییییری اکتبییییر ،یع ییییی
استالی سیم را پرولتری قلمداد میکرد .ضد انقالبی که بر ویرانه ریای
انقالب باشکوه اکتبر جشین پییروزی خیود را بیر پیا کیرد ،بیه دی ضید
انقالب تبدیل شد و ب رگترین مان بیرای پیشیروی مواضی پرولتیری
گردید.
سییالها محییور اصییلی مبییارزه تروتسکیسییتها اصییالح بییینالملییل
کمونیست بود به تبیارم بهتیر بیرای زنیدو کیردو مایدد جسید میتعفن
مبارزه و تالش میکردنید در ایالی کیه ریدت کمونیسیتریای چیپ نیه
زنییده کییردو جسیید مییتعفن بلکییه تشییکیل راکسیییوو و د ییا از مواضی
پرولتری و کمونیستی و مبارزه با کمی ترنی بود که ایاال مرکی ضید
انقالب شده بود.
تییا سییا  1934نییوتی رابطییه بییین تروتسییکی و تروتسکیسییم بییا
کمونیست چپ وجود داشت ،اما در این سیا بیین ننهیا گسسیت قطعیی
بوجود نمد .کمونیست چپ به این نتیاه رسیده بود که بیه دنبیا ادغیا
کمی تییییرو در اردوی سییییرمایه در سییییا  1928و شکسییییت مییییوقتی
پرولتارییییا و تیییدا عی شیییدو مبیییارزه طبقیییاتی ،تشیییکیل اییی ب جدیییید
نمیتواند در دستور روز پرولتاریا قرار ب یرد .ننهم بیه ایین دلییل کیه
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تشییکیل اییی ب نییه اراده گرایانیییه بلکییه محصیییو شییرایط خاصیییی از
مبییارزه طبقییاتی اسییت کییه در نو سییازمانها و گرورهییای موجییود قییادر
نیست د نیاز مبارزه طبقاتی را بیرنورد سیازند و تشیکیل ای ب جهیانی
در دستور روز قرار میگیرد .کمونیست چپ اسهار میداشیت نن یه
مورد نیاز است تشکیل راکسییونهای کمونیسیتی اسیت تیا از مواضی
و برنامییه پرولتییری د ییا ک یید تیییا بتوان یید زمانیکییه شییرایط مبیییارزه
طبقاتی جهانی ایااب کرد و اجازه داد ا ب جدید را ب یاو نه د.
اگییییر از برخییییی تبلیغییییام کییییال رادیکییییا در برنامییییه انتقییییالی،
بینالملل چهار ب ریم ،رماو برنامیه ایداقل ،سوسییا دمکراسیی ییا
استالی یسییتها نمایییاو میییگییردد ،طییرح خواسییت مالییم ملییی ،مالییم
موسسییاو ،نزادی ملییی ،اصییالاام ارضییی و غیییره .برنامییه انتقییالی
اسهار میدارد کیه کیارگراو بع یواو قید اولییه بایید ماهی بیه برنامیه
دمکراتییییک باشییی د .ایییا بایییید پرسیییید چیییرا بلشیییویکها و در راو نو
شیییخص تروتسیییکی در در سیییا  1917در روسییییه مخیییالف مالیییم
موسساو بوده و اتتقاد داشت د تما قدرم باید در دست شورارا باشید؟
باید گفت برنامه انتقالی تروتسکی بییان ر دور شیدو او از مارکسیسیم
و بازگشتش به سوسیا دمکراسی است.
تروتسییکی پرولتاریییای بییینالمللییی را در د ییا از شییوروی بییه
گوشییت د تییو شییدو دتییوم میییکییرد .ننهییا بییه مییدم پیی ج سییا از
کیییییارگراو رمیییییه کشیییییوررا خواسیییییت د کیییییه یکیییییدی ر را در ج یییییگ
امپریالیستی ،یع ی ج گ جهیانی دو و در د یا از شیوروی قتیلتیا
ک یید .تروتسکیسییتها سییربازاو خییوبی بییرای دمکراسییی بییوریوایی و
ضد انقالب اسیتالی ی شیدند و کیارگراو را گوشیت د تیو در کشیتار
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امپریالیسیییتی کردنیییید .بییییا تبییییدیل شییییدو تروتسکیسییییتها بییییه سییییربازاو
بییوریوازی در جریییاو ج ییگ جهییانی دو  ،ننییاو بییه صییورم برگشییت
ناپ یری در اردوی بوریوازی ادغا شدند.
تروتسکیسییتها اتییال کردنیید ،دوراو بعیید از ج ییگ جهییانی دو ،
چشم اندازرای ج یبش کیارگری را تغیییر داده اسیت بیه تبیارم دی یر
طبقییه کییارگر دی ییر نیییروی مییادی انقییالب اجتمییاتی نیسییت بلکییه در
دوراو جدییید ،انقالبییام مسییتعمراتی کییه شییکل انقییالب مییداو بییه خییود
خوار د گر ت جی متشیکلۀ انقیالب جهیانی خوار ید بیود .بیه تبیارم
بهتر نیروی میادی انقیالب جهیانی نیه طبقیه کیارگر بلکیه پارتی انهیای
انقالب مستعمراتی خوار د بود.
در تصر انحطاط امپریالیستی ،و یا بهتر در تصیر امپریالیسیم
تمییامی ج هییا ارتاییاتی و تمییامی ج هییا امپریالیسییتی رسییت د و ت هییا
انقالب اجتماتی مترقی است .سیوا اساسیی کیه مطیرح مییشیود ایین
اسییییت ،موضیییی و جهییییتگیییییری تروتسکیسییییتها در مقابییییل ج هییییای
امپریالیستی چه بوده است؟ تروتسکیسیتها بیدوو اسیتا ا تحیت ت یواو
«د ا از انقالب»« ،د یا از دمکراسیی»« ،مبیارزه تلییه اشیسیم»،
«ررایی ملی»« ،ج گ نزادیبخش»« ،اق تعییین سرنوشیت» وغییره
در تمامی ج های امپریالیستی ،کارگراو را گوشت د تیو کیرده و
کارگراو را به کشتار امپریالیستی کشانده اند.
گوشت د تو کیردو کیارگراو در تخاصیمام امپریالیسیتی در
ینتییییییک تروتسکیسییییییتها نهفتیییییه اسییییییت و در «دی او ای»مDNA
تروتسکیستها قرار دارد .ج گ امپریالیستی نمیتواو پیدا کرد کیه در
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نو تروتسکیستها کارگراو را به کشیتار امپریالیسیتی نکشیانده باشی د.
خوو کارگراو از دستاو تروتسکیسترا می چکد.
امروزه تروتسکیسیم پیم از صیدرا انشیعاب بیه انبیوه رقیهریای
تروتسکیسییتی بییا تقاییید و مواض ی متضییاد در گییروه ب ییدیرییای چییپ
دست اه سیاسیی سیرمایه اضیمحال یا تیه اسیت .ننهیا نیه بیرای رریایی
طبقه کارگر بلکه برای سرمایهداری دولتی تالش میک د.
ناتالیا تروتسکی ،بییوۀ تروتسیکی یکیی از تروتسکیسیتهایی بیود
کییییه ااضییییر نشیییید شییییریک تملکردرییییای ارتاییییاتی و بییییوریوایی
تروتسکیستها بشود و در تداو سیاستهای ضد انقالبی تروتسکیسیتها،
با تروتسکیستها ش اخته و یا قلمیداد شیود .اگیر چیه او نتوانسیت ریشیه
اصییلی مواضی ضیید انقالبییی تروتسکیسییتها ،یع ییی تروتسکیسییم را بییه
نقد بکشد.
روند ایین بررسیی نشیاو داد وار یاو اقیقیی کمونیسیم ،کمونیسیم
چپ اگر چه در انی وای مطلیق و در سیخت تیرین شیرایط و بیا وجیود
ضعفها و ابهامام در تمیامی ایوادی اجتمیاتی بیه مواضی پرولتیری
و ادارمانده و با ارائه ا ق پرولتری در غ ای مارکسیسم کوشیده انید.
ننیاو بیه بخیش مهمیی از اا ظیه تییاریخی پرولتارییا تبیدیل شیدهانید .لی ا
کمونیسم چپ ت ها بدیل برای ممکن شدو انقالب جهانی نی ده رست.
صدای انترناسیونالیستی
 30بهمن 1400
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خطوط اصلی مواضع:
 .1ج گ جهانی او نشاو داد که سرمایهداری بع واو یک نظیا اجتمیاتی
وارد دوره انحطییاط خییود شییده اسییت و ت هییا دو نلترنییاتیو بییرای اییین سیسییتم
وجود دارد :یا انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت.
 .2در تصییر مییا  ،طبقییه کییارگر ت هییا طبقییه انقالبییی اسییت .ت هییا اییین طبقییه
اجتماتی است که مییتوانید انقیالب کمونیسیتی را انایا درید و بیه بربرییت
سرمایهداری پایاو درد.
 .3بعد از ننکه سرمایهداری وارد دوراو انحطاط خود گردید ،اتحادیهریای
کییارگری در سراسییر جهییاو تبییدیل بییه ارگانهییای نظییا سییرمایهداری شییدند.
وسیفییه اصییلی اتحادیییهرییا ک تییر طبقییه کییارگر و م حییرت کییردو مبییارزه
طبقاتی کارگراو است.
 .4در تصیر انحطییاط و گ دیییدگی سیرمایه ،شییرکت در نمییایش انتخابییاتی و
سییییرکهای پارلمیییانی ت هیییا در جهیییت تقوییییت تورمیییام دمکراسیییی اسیییت.
سرمایهداری دمکراسیی و سیرمایهداری دیکتیاتوری دو روی رمیاو سیکه،
بربریت سرمایهداری رست د.
 .5تمامی ج بشهای ملیی ،ضید انقالبیی و بیر تلییه طبقیه کیارگر و مبیارزه
طبقاتی رست د .ج گ نزادییبخش ملیی ییک نییروی پییاده نظیا در اختال یام
امپریالیستی است.
 .6تلییت شکسییت انقییالب اکتبییر ،شکسییت مییو انقییالب جهییانی ،بییه ویییژه
شکسییت انقییالب نلمییاو میییباشیید کییه م تهییی بییه انی وای انقییالب اکتبییر و در
نهایت م ار به انحطاط نو شد.
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 . 7تمییییامی اایییی اب چییییپ ارتاییییاتی رسییییت د ،استالی یسییییتها ،مائوئیسییییتها،
تروتسکیستها و ننارشیستهای رسمی و غیره از دست اه سیاسیی سیرمایه را
نمای دگی میک د.
 .8کلییییه دولتهیییای بیییه اصیییطالح "سوسیالیسیییت" ییییا "کمونیسیییت" کیییه در
شوروی ،اروپای شرقی ،چین ،کوبا و غیره بر سر کار نمدنید تالیی شیکل
ویژه از بربریت سرمایهداری بوده و سرمایهداری دولتی رست د.
 .9سازماو انقالبیی پیشیقراو پرولتارییا را تشیکیل مییدرید و ییک یاکتور
عا در تکامل و تعمیم نگاری طبقاتی است .سیازمانهای انقالبیی ت هیا میی-
توان یید شییکل اقلیییت انقالبییی بییه خییود ب یرنیید و وسیفییه شییاو نییه سییازماندری
طبقه کیارگر ییا کسیب قیدرم بایای طبقیه کیارگر ،بلکیه رربیری سیاسیی –
یک قطب نمای سیاسی است ،بطوریکه شفا یت سیاسی سیازماو انقالبیی و
نفو نو در طبقه کارگر از ت اصر اصلی برای انقالب کمونیستی رست د.
تعلق سیاسی:
مواضییی  ،نظیییرام و عالییییت گرایشیییام سیاسیییی پرولتیییری ،محصیییولی از
تاربیییام گ شییته طبقییه کییارگر و درسییهائی کییه سییازمانهای سیاسییی طبقییه
کارگر درطو تاریا این طبقه کسب کرده اند .ل ا صدای انترناسیونالیستی
ریشییه رییای خییود را در اتحادیییه کمونیسییتها ،انترناسیییونا او  ،ج ییاح چییپ
انترناسیونا دو  ،انترناسیونا سیو  ،مخصوصیا ن ج یاح چیپ انترناسییونا
سیییو و راکسییییونهائی کیییه در مقابیییل انحطیییاط انترناسییییونا سیییو وسیفیییه
سیییترت د یییا از مواضییی پرولتیییری و کمونیسیییتی را بیییر تهیییده گر ت ییید،
راکسیییونهای رل ییدی – نلمییانی و بتتوی ه فراکستتیون چتتپ کمونیستتت ایتالیتتا
میداند و از س ن کمونیست چپ د ا میک د.
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