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چرا مارکسپست ها مخالف تروريزم فردی هستند؟

چرا مارکسیست ها مخالف تروريزم فردی هستند؟
دشمنان طبقاتی ما عادت دارند در مورد تروريزم مان گاليه کنند .منظورشاان
روشاان نیساات .آن هااا ماای خواهنااد اار تمااام ف الیتهااای ورولتاريااا عمیااه مناااف
دشمن طبقاتی رچساِ تروريازم زنناد .از منظار آن هاا اعتااار روا ایامی
تروريازم اساات .تهديااد اه اعتاااار سااازماندهی ویکات اارای اعتاااار تحااري
اقتاااادی ساارمايه دار یااا ِ ااردح تحااري اخالقاای خاااننی از درون یاا و
خودمان -آن ها نام همه ی اين ها و خیمی اعمال ديگر را تروريازم مای گذارناد.
اگر تروريازم ادين ساان هار عممای دانساته شاود کاه مناار اه اياااد و

ات ياا

آوردن آسیِ ه دشمن مای شاود البتاه کاه کاب مباارزح ی طبقااتی چیازی اه از
تروريااازم نیسااات .و در ايااان یاااورت تنهاااا ساااؤال وا ر اااا ايااان اسااات کاااه آياااا
سیاسااتمداران ااوریوازی ااد دارنااد ساایب آش ا تگی اخالقاای شااان را در مااورد
تروريزم ورولتری اری کنند در الی که از اال تا وايین دساتگاح دولتیشاان اا
قاوانین و ومایو و ارت ای چیاازی نیسات مگار دسااتگاهی ارای و

ات آفريناای

سرمايه داری؟
اما ايد گ ت که وقتی ه ما تهمت تروريزم می زنند دارند می کوشند (گرچاه
ناه همی اه آگاهانااه) اه اياان کمماه م نااايی محادودتر و کمتاار یرمساتقی دهنااد.
م ا ال تخريااِ ماشااین آالت ااه دساات کااارگران ااه م نااای دقیااد کممااه تروري ازم
محسااور ماای شااود .ک ااتن کارفرمااا تهديااد ااه آتاای زدن کارخانااه و يااا تهديااد
یا بی ه مار ،سؤقااد اا اسامحه عمیاه اان وزيار – تماام ايان هاا اعماالی
تروريسااتی ااه م نااای کامااب و قیقاای کممااه هسااتند .امااا هاار کااو کااه از ماهیاات
واق اای سوساایال دموکراساای ااین الممماای اااخبر اشااد ايااد دانااد کااه اياان ريااان
همی ه مخالف اين نوع تروريزم ودح و آن ه ه آشتی ناوذيرترين نحو.
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چرا؟
«و

ااتآفرينی» ااا تهديااد ااه اعتاااار يااا رگاازاری واق اای اعتاااار عمماای

است کاه تنهاا کاارگران یان تی قاادر اه انااام آن هساتند .اهمیات ا تمااعی هار
اعتاار مستقیما وا سته ه اين است که اوال اندازح ی کارخانه يا آن شاخه ای
از ین ت که تحت تأثیر قرار می گیرد چقدر اشد و ثانیا کارگران شرکت کنندح
در آن تا چه در ه سازمان يافته منضبط و آمادحی عمب اشند .ايان هماان قادر
در مورد اعتاار سیاسی یاد مای کناد کاه در ماورد اعتااار اقتااادی .ايان
شیوح ی مبارزاتی مستقیما از نقی مولاد ورولتارياا در ام اه ی م ایار ناشای
می شود.

دست ک گرفتن نقی تودحها
نظام سرمايه داری رای توس ه نیاز ه رو ناای وارلماانی دارد .اماا از آن اا
که نمی تواند ورولتاريای مدرن را در گتويی سیاسی ابو کناد اياد ديار ياا زود
اااه کاااارگران ا اااازحی م اااارکت در وارلماااان دهاااد .در انتخا اااات م خااااه ی
تودح ای ورولتاريا و سطح توس ه ی سیاسی اا (کمیتهاايی کاه اياد ياادآوری
کناای توسااط نقاای ا تماااعی اا ت یااین ماای شااوند ي ناای مها تاار از همااه نقاای
تولیدی اا) روز می يا ند.
در اعتاار نیاز همواون انتخا اات روا هاد

و نتیااه ی مباارزح همی اه

سته ه نقی ا تماعی و قدرت ورولتاريا ه م ا ه ی طبقه است .تنهاا کاارگران
می توانند دست ه اعتاار زنند .ین ت کارانی کاه کارخاناه نا ودشاان کاردح
دهقان هايی که آر شان را کارخانه مسموم کردح و يا لومپن ورولترهايی کاه اه
ّ
دنبال اارت هساتند مای توانناد ماشاین آالت را درها کو ناد کارخاناه را آتای
زنند يا مالک را ه قتب رسانند.
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تنهاااا طبقاااه ی کاااارگر آگااااح و ساااازمان يافتاااه مااای تواناااد گروهااای قدرتمناااد از
نمايندگان خود را ه تاالرهای وارلمان رساتد تاا اافن منااف ورولتارياا اشاند.
ا ماااا ااارای اااه قتاااب رسااااندن مقاااامی ارشاااد نیاااازی اااه و اااتیبانی تاااودح هاااای
سازمان يافته نیست .دستور ساخت مواد ان ااری در دساتر

هماه هسات و از

همااه ااا ماای تااوان يااک فرونااد اساامحه ی راونینااگ گیاار آورد .در مااورد اول
مبارزح ای ا تماعی در کار است کاه روا هاا و شایوح هاايی لزوماا از ماهیات
نظ ا ا تماااعی اااک ناشاای ماای شااوندد در مااورد دوم واکن اای یاارفا فناای کااه
همه ا (از چاین تاا فرانساه) يکساان اساتد شاکب یرونای اا (قتاب ان ااار و
یرح) خیمی تکان دهندح است اما تا ايی که ه نظام ا تمااعی ار میگاردد اه
کمی ی آسیِ و ی دردسر است.
اعتاار

تی در اندازحّ های کوچک عواقِ ا تمااعی دارد :تقويات اعتمااد

ااه ن ااو کااارگران رشااد اتحاديااه هااای کااارگری و گاااح تاای هبااود فاان آوری
تولیدی .قتب مالاک کارخاناه تنهاا مناار اه عواقاِ ومیسای مای شاود و ياا تیییار
مالک تهی از هرگونه اهمیت ا تماعی .اين که آيا ممه ی تروريساتها

تای

ممه ای «موفد» تواند طبقه ی اکمه را اه ساردرگمی ک ااند ياا ناه ساته
اه شاارايط سیاساای م اخ

دارد .در هاار یااورت ايان گونااه سااردرگمی لزومااا

کوتاااح ماادت خواهااد ااودد دولاات ساارمايه داری نیااان خااود را اار وزرای دولتاای
نمی نهد و ا از میاان اردن آن هاا نمای تاوان از میاانی ارد .طبقاه ای کاه ايان
دولاات در خاادمت آن اساات همی ااه افاارادی ديااد ویاادا خواهااد کااردد ساااز و کااار
دست نخوردح اقی می ماند و همونان کار می کند.
امااا اختاللاای کااه ممااه ی تروريسااتی در یا و

خااود تودحهااای کااارگر ايااااد

می کند سیار عمید تار اسات .اگار ارای دسات ياا ی اه هاد

مسامح شادن اه
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تپانوااه کااافی اساات وااو چاارا اياان همااه ز ماات مبااارزح طبقاااتی را ک اای ؟ اگاار
ذرح ای اااروت و تکااه ای ساارر کااافی اساات تااا تااوانی گااردن دشاامن را هااد
گیري ديگر چه ا تیا ی ه سازمان دهی طبقاتی اسات؟ اگار ترسااندن مقاماات
عالیااه ااا زوزح ی ان اااار ممکاان اساات ديگاار چااه کساای ااه اازر ا تیااا دارد؟
ديگر چرا میتینگ و تبمیغ تودح ای و انتخا ات اگر مای تاوان از ايگااح ناانرين
در وارلمان ه آسانی یندلی وزرا را هد

گرفت؟

در منظاار مااا تروريازم فااردی دقیقااا ااه اياان خاااطر یرقا ااب وااذيرا اساات کااه
نقی تودح ها در آگاهی خود را دست ک می گیرد آن هاا را اه ای قادرتی خاود
متقاعد می کند و نگاح ها و امیدهای شان را ه سوی انتقام و و ناا ی زرگای
مااِ ماای کنااد کااه روزی خواهااد آمااد و ماااموريتی را ااه اناااام ماای رساااند.
ویامبران آنارشیسات «تبمیاغ در عماب» مای توانناد هار چاه مای خواهناد از تاأثیر
تحريک آمیز و رانگیزانندح ی اعمال تروريستی ر تودح ها گويناد .مال ظاات
تئورياااک و تار اااه ی سیاسااای یااار از ايااان ن اااان مااای دهاااد .هااار چاااه رکااات
تروريسااتی «مااوثر»تاار اشااد و ت اأثیرا ی ااتر کاااهی عالقااه ی تااودح هااا ااه
خودسااازمان يااا ی و خودآمااوزی ی ااتر خواهااد شااد .امااا دودی کااه عاادح ای را
گمراح کردح کنار می رود سراسایمگی از میاان مای رود

ان این وزيار مقتاول

از راح مای رساد زنادگی دو اارح در قالاِ کهاان ااری مای شاود چارا اساات مار
سرمايه داری م ب گذشته می چرخدد تنها سرکور ومایو اسات کاه و

ایانه تار

و آشکارتر می شود .و در نتیاه ه ای امیدهای زندح شدح و هیاان ماانوعا
رانگیخته شدح يأ

و نومیدی و ی عممی می آيد.

تاااالا هاااای ارتاااااع ااارای اااه واياااان ک ااااندن اعتااااار و نااابی تاااودح ای
کااارگران ااه طااورکمی همی ااه و همااه ااا ااه ناکااامی اناامیاادح اساات .ام ااه ی

4

تروتسکی

چرا مارکسپست ها مخالف تروريزم فردی هستند؟

سرمايه داری نیاز ه ورولتاريايی ف ال قا ب رکت و هوشمند داردد دين ساان
نماای توانااد دساات و وااای ورولتاريااا را تااا ماادتی طااوالنی بناادد .از سااوی ديگاار
«تبمیااغ در عمااب» آنارشیسااتها هاار ااار ثا اات کااردح کااه دولاات از لحااان قاادرت
ناااا ودی فیزيکااای و سااارکور فنااای خزاناااه ای سااایار نااای تااار از گاااروحّ هاااای
تروريستی دارد.
اگر چنین است وو انقالر چه می شود؟ آيا ايان واق یتهاا آن را یارممکن
می سازند؟ ه هیچ و ه چنین نیست .چرا کاه انقاالر تنهاا ایاب ما ساادحی
امکانات فنی نیست .انقالر تنها می تواند از ت ديد مبارزح ی طبقاتی نهور کند
و تضااامین ویاااروزی آن تنهاااا در کارکردهاااای ا تمااااعی ورولتارياااا خواهاااد اااود.
اعتاار سیاسی تودح ای قیام مسمحانه فتح قدرت دولتی -تمام اين ها ار ايان
اسا

ت یین مای شاوند کاه تولیاد تاا چاه در اه ای توسا ه يافتاه اشاد چیادمان

نیروهای طبقاتی چگونه اشد وزن ا تماعی ورولتاريا چه قدر اشد و ااالخرح
اين که ترکیِ ا تماعی ارتی چگونه اشد -چرا که نیروهاای مسامح آن عااممی
هستند که در زمان انقالر سرنوشت قدرت دولتی را ت یین می کنند.
سوسیال دموکراسی اين قدر واق ین هسات کاه نکوشاد از انقال ای کاه از دل
شرايط مو ود تاريخی ر می آيد وا وو ک دد درست رعکو ما در راهی تا
ا چ مان کامال از اا ايان انقاالر رو ارو شاوي  .اماا ( ارخال

آنارشیساتها و

در مبارزح ی مستقی عمیه آن ها) سوسیال دموکراسی نافی همه ی روا هاا و
شاایوح هااايی اساات کااه هااد

شااان ا بااار مااانوعی تحااول ام ااه و ااايگزينی

تدارکات شیمیايی ه ای قدرت انقال ی ناکافی ورولتاريا است.
تروري ازم واایی از آن کااه ااه سااطح روا مبااارزح ی سیاساای رسااد در شااکب
تکعمااب هااای انتقااام ويانااه ناااهر ماای شااود .در روساایه ساارزمین کالساایک
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تروريزم نیز چنین اود .زنادانیان سیاسای را کاه شاال زدناد ورا زاساولیچ اا
سؤقاااد ااه ااان یناارال تروااو

کوشااید ا سااا

عمااومی خ ا را ا ااراز کنااد.

محافب روشن کران انقال ی که هیچ گونه و تیبانی تودح ای نداشاتند نموناه ی
او را وی گرفتند .آن چاه اه عناوان عممای انتقاام وياناه و ای ت کار آ ااز شادح
اااود در ساااالهاااای  ۱1-1۱۸۱اااه نظاااامی تماااام و کماااال ااادل شاااد .ترورهاااای
آنارشیستی در ارووای ر ی و آمريکای شمالی همی ه وو از ارتکاار ناايتی
اااه دسااات دولااات در مااای گیرناااد – تیر ااااران اعتااااا یون و ياااا اعااادام مخاااال ین
سیاسی .مه ترين منب روانی تروريزم همی ه ا سا

انتقاام اويی اسات کاه

ه دنبال خرو ی می گردد.
نیازی ه تأکید ر اين نکته نیست که سوسیال دموکراسی هیچ و ه م اترکی
ا آن اخال گرايان مزدوری که در واسخ ه هر عماب تروريساتی دم از «ارزا
مطمد» ان انسانی می زنند ندارد .اين ها همان کسانی هساتند کاه در ماواق ی
ديگر ه نام ارزاهای مطمد ديگر (م ال شر
میمیون ها ن ر از مردم را روانه ی هن
وزير افن د مقد

ممت يا مقام وادشاح)

اضارند

نگ کنناد .قهرماان ممای شاان اماروز

مالکیت خاویای اساتد و فاردا وقتای دسات مستأیاب

کارگران یکار ه م تی محک دل می شود و يا سال ی مناد مای کناد شاروع
می کنند ه خزعبالت افی در مورد یر قا ب قبول ودن خ ونت در تمام انواع
آن.
خوا گاااان و فريسااایان اخالقیاااات هااار چاااه مااای خواهناااد گوياااد ا ساااا
انتقااام ااويی ر ااد اساات .اياان خباار از ايگاااح واالی اخالقاای طبقااه ی کااارگر
می دهد که ا ی ت اوتی اه آن چاه در ايان « هتارين هاان ممکان» مای گاذرد
نمی نگرد .نه خااموا کاردن او سیرناشادح ی انتقاام اويی ورولتارياا کاه ار
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عکو دو ارح و دو ارح وشاندن آن ت مید آن و هد

گارفتن آن عمیاه دالياب

واق اای همااه ی اای عاادالتی و شاارارت انسااانی -اياان اساات ونی ااه ی سوساایال
دموکراسی.
اگر ما مخاالف اعماال تروريساتی هساتی تنهاا اه ايان خااطر اسات کاه انتقاام
فردی ما را راضی نمی کند .یورت سار ماا اا نظاام سارمايه داری ی اتر از
آن اساات کااه آن را تحويااب کارمناادی ااه نااام وزياار دهاای  .ايااد یاااموزي کااه تمااام
نايات عمیه

ريت را و تمام ی رمتای هاايی را کاه ار سا و روس انساانی

روا می رود ه عنوان نتايج مخدوا و روزهای نظام ا تماعی اضار ادانی .
اين گونه است که تمام نیروهای مان را مِ مبارزح ای دسته م ای عمیاه ايان
نظام می کنی – خواست سوزان انتقام ا قرار گرفتن در ايان مسایر اه ااالترين
کامیا ی اخالقی می رسد.
لئون تروتسکی
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