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  شبح تروتسکيزمشبح تروتسکيزم
  انتشار يافت» کندوکاو« در نشريه ١٣٥٥اين مقاله در سال 

  

  

اسIIIت کIIIه سIIIازمان هIIIای  " چIIIپ"تروتسکيسIIIم يکIIIی از اشIIIکال اپورتونيسIIIم  "... 

جاسوسIIی امپرياليسIIتی آنIIرا بIIرای ايجIIاد شIIکاف در نهضIIت انقالبIIی ضدامپرياليسIIتی    

گيIIر عليIIه امپرياليسIIم طIIرد آن از شIIرايط ضIIرور مبIIارزه پي . تغذيIIه و تقويIIت مIIی کننIIد

  ."است

 احسان طبری بر ترجمه فارسی،" يادآوری"، ٥ص 

  ، نوشته جان ريد، روزی که دنيا را لرزاند١٠ 

  .١٣٥٤ انتشارات حزب توده ی ايران، 

 

  

ها و ساير نيروهای مرتجع، در مقابله ايدئولوژيک        در حال حاضر امپرياليست   "... 

ی گونIIاگون تروتسکيسIIم را بIIه منزلIIه ی هIIای آزاديIIبخش بIIا شIIيوه هIIا خIIود بIIا جنIIبش

به خدمت خود گرفته و بی دريIغ بIه تIرويج و اشIاعه آن در درون             " سالح برنده ائی  "

  ."ويژه در ميان روشنفکران خرده بورژوا دست می يازنده ها و ب جنبش

  ،بر ترجمه فارسی" مقدمه"، -ج-ص

   اولژين،-، نوشته جضدانقالب در پوشش: تروتسکيسم 

  .١٣٥٣ روزبه،  انتشارات
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ولی خطر عمده در جنبش چپ روشنفکران خارج از کشور بقايIای اپورتونيسIم            "...

  ."حزب توده نبوده، بلکه تروتسکيسم ضدانقالبی می باشد

  ،خطر تروتسکيسمبه ترجمه فارسی " پيشگفتار"، ٢ص

  .نامعلوم، تاريخ ندارد:  برگزيده از راديو تيرانا، ناشر

 

  

روی ديگIIر آن، . نحIراف و دگماتيسIم از اعتبIار افتIاده اسIت     روی اسIتالينی سIکه ا  "

يعنIIی تروتسکيسIIم، اکنIIون خطريسIIت بIIرای جنIIبش مارکسيسIIتی ايIIران، و بايIIد قبIIل از  

را، ی اينکه جانی بگيرد با آن مبارزه کرد تا وی نيز برای مدتی، هر چند کوتاه، عده ا      

  ."هر چند محدود، گمراه نسازد

  ،"کيسم؟ستالينيسم يا تروتسا"، ٨٢ص 

  ،مسائل انقالب و سوسياليسم نوشته ميم دال، در 

  .١٣٥٤، بهار ٣ شماره 

 

  

     دعIIوای استالينيسIIت هIIا و تروتسکيسIIت هIIا کIIه هIIر يIIک از ديگIIری زبالIIه ای       "...

  ." لنينيست ها ربطی ندارد-يستسسازد به مارکی م

  ،"نکاتی در باره استالينيسم و آنتی استالينيسم"، ١٧ص 

  ،عصر عملود نيکنام، در  نوشته ی محم

 .١٣٥٤، پائيز ٥ شماره 
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  نظريات احسان طبری نظريات احسان طبری 

  ......در رابطه با تروتسکيزم ودر رابطه با تروتسکيزم و
  

    آن از طIIIرف " خطIIIر"در چنIIIد سIIIال اخيIIIر نوشIIIته هIIIائی در بIIIاره تروتسIIIکيزم و     

انگIار کIه   . گرايش های مختلف سياسی اپوزيسيون ضدرژيمی ايران منتشر شده اسIت          

طيIف  . ين اپوزيسIيون شIروع بIه گشIت و گIذار کIرده اسIت           شبح تروتسکيزم در ميان ا    

انديشه "وسيعی از اين گرايش ها، از حزب توده ايران، تا گرايش های گوناگون پيرو     

عصIIر ، و نشIريه  "پIژوهش نامIIه مسIتقل مارکسيسIتی   " مانيفسIت ، تIا  "مائوتسIه دون 

    لIه يIا   نشIود، گIاه و بيگIاه مقا      " در مشاجرات سترون قلمی آلIوده     . " که می کوشد   عمل

در ايIن  . جزوه ای به اين مطلب اختصاص داده اند و يا بطور ضمنی اشاراتی کرده انIد  

، ساير نوشتجات با تمام تفاوت هايشان، در يک نکته عصر عملجز مقاله ی ه ميان، ب

        همگIIIی . شIIIان از ايIIIن مبIIIارزه ايIIIدئوژيک اسIIIت   متفIIIق القIIIول بIIIوده انIIIد و آن هIIIدف  

  .است" دام تروتسکيزم"جلوگيری از افتادن مبارزين به متفق القولند که هدف، 

خواننIIده ای کIIه بIIه تاريخچIIه جنIIبش کمونيسIIتی کIIارگری آشIIنائی دارد ممکIIن اسIIت    

خصIوص حIزب   ه ها چه رخ داده که اين گرايش هIا را، بI   اين سالحيران بماند که طی     

ه همIان  گIوئی بI   را، وادار به جواب" انديشه مائوتسه دون"توده و گرايش های پيرو      

فکIIر مIIی کردنIIد بIIا  " احIIزاب بIIرادر"هIIائی مIIی کنIIد کIIه بورکراسIIی  شIIوروی و    بحIIث

محاکمات و اعدام های مسکو، با آتش گلولIه و انهIدام نسIلی از رهبIران بلشIويک، بIا             

 سIIاليان دراز تحريIIف و جعIIل سيسIIتماتيک تجربيIIات جنIIبش جهIIانی کIIارگری خIIاموش    

رزه بIا تروتسIکيزم در دسIتور روز قIرار      کرده اند؟ چگونه است که ناگهان نه تنها مبا        

شIده اسIت؟   " خطIر عمIده در جنIبش چIپ روشIنفکران خIارج از کشIور          "گرفته، بلکه   

با دوره ی جديدی : در واقع بسيار ساده است" خطر"دليل اين وحشت ناگهانی از اين 
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از برخاسIIت مIIوج انقIIالب جهIIانی از اواخIIر دهIIه ی شصIIت بIIه بعIIد، بIIين الملIIل چهIIارم  

ستن انزاوی چندين ساله ی خود و رشد ارگانيک همراه با رشد مبارزات   موفق به شک  

ده ها هزار از نسل جوان مبارزين انقالبIی در سراسIر جهIان بIرای           . طبقاتی شده است  

و اين دقيقًا همIان  . يافتن راه پيشبرد مبارزاتشان به سوی اين سازمان روی آورده اند        

 و راديIو تيرانIا را وامIی دارد تIا بIه        فشاری است که احسان طبری و انتشارات روزبIه        

عل استالينيستی دوباره سIری بزننIد و ايIن اسIلحه هIای      جتحريف و   " مخازن مهمات "

ولIIی در ايIIن دوره، بIIرخالف دوره ای کIIه   . زنIIگ زده و کهنIIه را دوبIIاره بکIIار گيرنIIد   

بورکراسی  استالينيستی بر جنبش کمونيستی استيالی تقريبًا مطلIق داشIت، ايIن گونIه            

به بحث اين نکته در قسمت آخر ايIن مقالIه   . يحات ُبرندگی خود را از دست داده اند    تسل

باز خواهيم گشت، ولی قبل از بحث مفصل آن الزمست نظIری بIه محتIوی ايIن مصIاف              

چيسIت؟ و  " مساله"ندازيم تا ببينيم از نظر گرايش های مختلف اصوًآل      يايدئولوژيک ب 

  چگونه راه حل هائی پيشنهاد می کنند؟

مقدمIه هIای   " حIزب طIراز نIوين طبقIه کIارگر ايIران        " "تئوريسIين "حسان طبری،   ا

  .می کند" تکميل"خود " يادآوری"لنين و کروپسکايا را با 

، سIIال گذشIIته ده روزی کIIه دنيIIا را لرزانIIد ترجمIIه فارسIIی کتIIاب مشIIهورجان ريIIد،   

انقالب اين کتاب از زنده ترين و گويا ترين اوصاف . توسط حزب توده ايران منتشر شد

اين کتIاب حقيقIی تIرين    : "کتابی است که لنين در مقدمه خود بر آن نوشت    . اکتبر است 

و روشن ترين تصوير از حوادثی است که وقوف بر آنهIا بIرای فهIم چگIونگی انقIالب              

) ٦ترجمه فارسی، ص    ". (پرولتاريا و ديکتاتوری پرولتاريا دارای اهميتی بسزا است       

ه در اين کتاب روزهای نخستين انقالب اکتبر بI        : "دو کروپسکايا نيز چنين وصفش کر     

مع الوصIف،  ). ٧همانجا، ص ". (نحو فوق العاده روشن و پرتوانی تصوير شده است   

را کافی نمی دانIد   قريب شصت سال بعد، احسان طبری اين اوصاف لنين و کروپسکايا       

کنIIه بنIIابر حکIIم ظIIواهر و بIIی خبIIر از  " ايIIن دو معتقIIد اسIIت کIIه جIIان ريIIد   بIIرخالفو 

 از توصIIيف "و از واهمIIه ی اينکIIه مبIIادا ) ٣ص(ايIIن کتIIاب را نوشIIته اسIIت  " مسIIائل
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جIان ريIد نئوتروتسکيسIت هIای مIا اسIتفاده کننIد سIودمند           ] ؟!ساده لوحانه [دالنه   پاک

تسکيسIIم برخIIی واقعيIIات را  وتسIIکی و ترو در بIIاره تردر بIIاره نظIIر لنIIين ] مIIی دانIIد [

، در زمIانی کIه   ١٩١٩لنIين خIود در سIال    ! عجبIا ). ، تاکيد از ما  ٣ص  ! (شود" يادآور

تروتسکی از رهبران شناخته شده ی دولت جوان شوروی و بIين الملIل سIوم و رهبIر                  

    و آن را ود چنIIIين واهمIIIه ای از کتIIIاب جIIIان ريIIIد بIIIدل راه نمIIIی دانIIIد، بIIIارتIIIش سIIIرخ 

، ولIIی حقيقIIی تIIرين و روشIIن تIIرين تصIIوير از چگIIونگی انقIIالب پرولتاريIIا مIIی خوانIIد 

در باره نظIر   مسئول می بيند که  لنينوکالت از طرفه  احسان طبری خود را ب    امروزه  

  ! يادآوری هائی بکندلنين

   از احسIIان طبIIری در دوره ی خIIود احتيIIاجی بIIه " کبيرتIIر"البتIIه استالينيسIIت هIIای  

   ايIن کتIاب در   . مIی کردنIد  " ممنIوع "آنها کل کتاب را . ها نداشتند "يادآوری"اين گونه   

در دوره ی .  از کتابخانIIه هIIای شIIوروی برچيIIده شIIد ١٩٤٠ و ١٩٣٠هIIای دهIIه  سIIال

به زندان و اردوهIای  " نگهداشتن کتاب جان ريد  "جرم  ه   اعضای حزب ب   ١٩٣٧ -٣٨

فقط پس از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی بIود کIه ايIن           . کار فرستاده می شدند   

 تاريخ قضاوت بگذاررجوع شود به کتاب روی ِمدوُدف، . (کتاب دوباره تجديد چاپ شد

  )١٢، ترجمه انگليسی، ص کند

 ، "دام تروتسکيسIIم"احسIIان طبIIری، در مسIIاعی خIIود در راه نجIIات سIIاده دالن از    

تم هIائی کIه وی در ايIن سIه صIفحه پIيش مIی کشIد،            . تازه ای به ارمغان نياورده است     

ساليان سIال اسIت کIه از بIدو شIروع مبIارزه ی اپوزيسIيون چIپ عليIه رشIد و تحکIيم                

بIه   بنIا .  در شوروی بارها و بارها، در مجIالت بIی شIمار تکIرار شIده اسIت          بورکراسی

ضدلنينيست بود و در تمام مسائل اساسی       " هميشه"اين نوع منابع نه تنها تروتسکی       

عليIIه لنIIين مبIIارزه کIIرد، بلکIIه لنIIين خIIود تروتسIIکی را خIIوب مIIی شIIناخت و بIIه قIIول    

از زمانی که ." ن عيان بوداز همان آغاز بر لني"احسان طبری نقش واقعی تروتسکی  

مبارزه عليه اپوزيسيون چپ شروع شد، بورکراسی  برای استفاده از اعتبIار لنIين در          

انظار توده ها شوروی و جنبش جهانی کمونيستی شروع به بيرون کشIيدن نوشIتجات    
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کIه لنIين خIود پيگيرتIرين     " ثابIت کنIد  "َجَدلی لنين عليIه تروتسIکی کIرد تIا از ايIن راه              

احسIان طبIری هIم از ايIن سIنت استالينيسIتی         . بوده اسIت  " تروتسکيزم"ه  رزمنده علي 

کسانيکه با نوشته های لنين آشنا هستند می دانند کIه لنIين در مبIارزه             . پيروی می کند  

IIود، بIIالفين خIIه مخIIی عليIIديدترين  ه سياسIIبش، از شIIم جنIIائل مهIIر مسIIر سIIوص بIIخص  

بورکراتيک شIوروی نيIز، هرگIز    تا قبل از انحطاط     . لحن ها و عبارات استفاده می کرد      

اين نوع جدل ها در بحث های سياسی حIزب بIه مثابIه برچسIب تعيIين موضIع رهبIران          

بحث درون حزب بر سر مسائل اساسی جنبش يکی از راه های . کار نمی رفته حزب ب

   بIIدون چنIIين  . ضIIروری و قبIIول شIIده ی ِاعمIIال سIIانتراليزم دمکراتيIIک در حIIزب بIIود    

اتيک رسيدن به نتIايج قIاطع کIه رهنمIون عمIل انقالبIی حIزب        بحث های وسيع و دمکر  

و دقيقًا چون هدف اين بحIث هIا رسIيدن بIه نتIايج سياسIی بIرای عمIل         . باشد محال بود 

 ،اين بحIث هIا  . بود، در بحث های سياسی قاطعيت و سختگيری محکمی بکار می رفت      

مIه مIی يابIد و     بحث های روشنفکرانه آکادميک نبود که بين روشIنفکران الIی االبIد ادا             

برای نرنجانيدن اين نازک دالن بر روشن شدن مسائل سياسی اولويت       " رعايت ادب "

ايIIن بحIIث هIIا مشIIی عملIIی حIIزب را تعيIIين مIIی کIIرد و لحIIن شديدشIIان هIIم دقيقIIًا     . دارد

. منعکس اهميتی بود که در حزب به اين روش رسيدن به تصميات حزبی داده مIی شIد      

 در يک گام به پيش، دو گIام بIه پIس   اشتی در جزوه ی لنين خود به بيانی شيوا در يادد    

  :اين باره می گويد

مورد نمIی تIوانم از يIادآوری يکIی از گفتگوهIای خIود در کنگIره بIا يکIی از             در اين 

در کنگIره مIا چIه    : "مIن شIکايت مIی کIرد کIه     ه او ب . خودداری کنم " مرکز"نمايندگان  

ايIIIن تبليغIIIات بIIIر   بIIIار،  ، ايIIIن مبIIIارزه ی دهشIIIت  !وضIIIع دشIIIواری حکمفرمIIIا اسIIIت  

  !..."روبحث خشن و اين روش غيررفيقانهجين اضديکديگر، 

   .  مبIIارزه آشIIکار و آزاد اسIIت  -!چقIIدر عاليسIIت کنگIIره مIIا   : مIIن بIIه او جIIواب دادم  

مرحلIه طIی   . تصIميم اتخIاذ شIده اسIت    . رأی ها داده شIده اسIت  . ها معين شده اند    گروه

ايIن زنIدگی اسIت، نIه آن      . دم آن چيزی است کIه مIن مIی پسIن           -اين! به پيش . شده است 
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لفاظی بی پايان و خسته کننده ی روشنفکرانه که علت تمام شIدنش حIل قضIيه نبIوده،           

  ..."بلکه خسته شدن افراد از گفتن است

   بIIا چشIIمانی حيIIرت زده بIIه مIIن مIIی نگريسIIت و بIIا حالIIت تعجIIب     " مرکIIزی"رفيIIق 

  .صحبت می کرديمهای مختلف با هم  ما به زبان. شانه هايش را باال می انداخت

  ٧٠٨، ترجمه فارسی، جلد اّول، قسمت اّول، صمنتخب آثار لنين

در نوشته های لنين نه تنهIا عليIه تروتسIکی بلکIه عليIه بسIياری ديگIر از رهبIران                    

ولی لنين هرگز از اشIتباهات  . حن يافت می شود  لسوسيال دمکراسی جدل های شديد ال     

حتIی در مIورد کIامنف و    . ده نمIی کIرد  گذشته به منظور خرد کردن مخالفين خود اسIتفا  

 در قبIIل از قيIIامزينويIIف هIIم کIIه بIIا قيIIام اکتبIIر مخالفIIت کIIرده بودنIIد و مخالفIIت خIIود را  

 آشکارا منتشر کردند،  پس از تغييIر موضIع آنIان    Novaia Zhiznنشريه ی گورکی 

و انتگره شدن شان در رهبری حزب، لنين اين اشتباه گذشته را بندرت يادآور می شIد          

تی در يکی از آخرين نامه هايش تاکيد کرد که اين موضع گذشته نبايد برعليه شان و ح

 از اين دو دفاع کرده بIود و بIا      ١٩١٧برعکس استالين که در اکتبر      . بکار گرفته شود  

نIه بخIاطر مخالفIت شIان بIا تصIميم اکثريIت کميتIه         (پيشنهاد لنين مبنی بIر اخIراج آنهIا      

هم سر مسأله   انضباط حزب و نشر عقايدشان، آنمرکزی، بلکه بخاطر زير پا گذاشتن

مخالفت کIرده بIود، پIس از اينکIه ايIن دو بIه اپوزيسIيون پيوسIتند         )  قيامحساسی نظير 

استالينيزم نه تنها سنت . شروع به استفاده از اين اشتباه قبلی عليه آنان کرد) ١٩٢٦(

که از بحث های بلشويکی بحث وسيع و دمکراتيک در حزب را کامًال منهدم ساخت، بل

  .قبلی نيز وسيله ای ساخت برا ی کوباندن مخالفين خود

های قبل از انقIالب اکتبIر اساسIًا بIر سIر دو             اختالفات بين لنين و تروتسکی در سال      

در مIورد حIزب،   . يکی نقش حIزب و ديگIری ماهيIت انقIالب آينIده روسIيه              : مساله بود 

         Iاهی        اختالفات بين لنين و تروتسکی از فهم نادرست تروتسIاف آگIه انکشIکی از پروس

تIا حIدودی شIبيه بIه روزالوگزامبIورگ، تروتسIکی       . طبقاتی پرولتاريا نشأت می گرفت   

  مارکسIيزم بIه مIا    : "در اوايل قرن بيستم در ايIن مIورد بينشIی زيIاده عينIی گIرا داشIت          
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ايIن منIافع   . می آموزد کIه منIافع پرولتاريIا را شIرايط عينIی زنIدگی وی تعيIين مIی کنIد             

ومند و چنان اجتناب ناپذيرند که باالخره پرولتاريا را مجبIور خواهنIد سIاخت               چنان نير 

 خود را مورد توجIه  عينیکه آنها را در دايره ی آگاهی خود بياورد، يعنی تحقق منافع        

تئIIوری لنينيسIIتی  ، نقIIل در تکIIاليف سياسIIی مIIا تروتسIIکی، . "( خIIود قIIرار دهIIد ذهنIIی

نين جبری گرائی خوش بينانه وی لنين بر مبنای اين چ) ٧، ارنست مندل، ص    سازمان

دقيقIًا بIه علIت    . خIود طبقIه سIازد    " جانشIين "را متهم می کرد که می خواهIد حIزب را            

همين بينش از اجتناب ناپذيری رسيدن پرولتاريا به آگاهی طبقاتی انقالبی بIود کIه وی         

گIر   به اهميت مبارزه خستگی ناپذير لنين عليه منشويک ها پی نبرد و ا   ١٩١٧تا سال   

 بود، همواره اميد داشIت کIه تجربIه    چه خود از نظر سياسی کامًال مخالف منشويک ها       

بIر  . ا نيز به مواضع سياسی صحيح خواهد کشIاند  تی منشويک ها ر   حمبارزات طبقاتی   

بين جناح هIای  " وحدت"اين اساس بود که چندين بار از طرق مختلف سعی در ايجاد              

 ١٩١٧ريبًا تمامی جدل های لنIين قبIل از      تق. مختلف سوسيال دمکراسی روسيه داشت    

تروتسکی بعدًا به اين اشتباه خIود  . عليه تروتسکی نيز دقيقًا بر سر همين مسأله است        

خIود تجربIه انقIالب    . پی برد و در آثار بعدی خود نيز مکIررًا بIه آن اشIاره کIرده اسIت                

    گونIIIه سIIIازش بIIIا    ، بIIIه او آموخIIIت کIIIه جIIIای هIIIيچ   ١٩١٧روسIIIيه، پIIIس از فوريIIIه   

کميتIه  ) ١٩١٧ نIوامبر  ١٤(لنIين خIود در ايIن بIاره در جلسIه اول          . منشويک ها نيست  

پتروگIIراد حIIزب بلشIIويک، در بحIIث خIIود عليIIه جنIIاحی از حIIزب کIIه تشIIکيل حکومIIت    

  :ائتالفی با منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها را پيشنهاد می کردند چنين گفت

، من حتی نمی توانم ]هابا منشويک ها و سوسيال رولوسيونر[و در مورد سازش "

هIا پIيش تروتسIکی گفIت کIه وحIدت محIال         مدت. صحبت در اين باره را جدی تلقی کنم 

تروتسIکی ايIن را فهميIIد و از آن زمIان بIه بعIد بلشIIويک بهتIری وجIود نداشIIته        . اسIت 

اسناد اين جلسه، همانند بسياری ديگر از اسناد، دچار سانسIور استالينيسIتی        ." (است

مکتIIب تحريIIف ی آن، همIIراه بIIا ترجمIIه انگليسIIی آن در کتIIاب  کليشIIه اصIIل روسII . شIIد
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 الIIی ١٠١، صIIفحات ١٩٧٢ فاينIIدرپرس، س، نوشIIته ی لئIIون تروتسIIکی، پIIا اسIIتالين

  .) آمده است١٢٣

 روسيه، نقIش طبقIات   یدر مورد اختالف لنين و تروتسکی بر سر تکاليف انقالب آت         

    باشIIد نوشIIته هIIای    و ماهيIIت دولتIIی کIIه قIIادر بIIه تحقIIق ايIIن تکIIاليف       آنمختلIIف در 

رجIوع  . (مفصل تری موجود است و ما در اينجا به تفصIيل وارد ايIن بحIث نمIی شIويم             

 و ١٣٥٣ون تروتسIIکی، انتشIIارات طليعIIه، ئII، لسIIه بيIIنش از انقIIالب روسIIيهشIIود بIIه 

فقط اشاره می کنيم .) ١٣٥٥، لئون تروتسکی، انتشارات طليعه،     نتايج و چشم اندازها   

، يعنی با بازگشت لنIين بIه   ١٩١٧ری حزب بلشويک در بهار که پس از تغيير جهت گي  

 دم از وحIدت بIا   در ايIن دوره   کIه   " بلشIويک هIای قIديمی     "روسيه و مبارزه وی عليه      

تزهIای  "منشويک ها و حتی پشتيبانی از حکومت موقت کرنسکی می زدنIد، بIا طIرح             

 اول منتخب ، ترجمه فارسی در جلد دوم قسمتوظايف پرولتاريا در انقالب ما" (آوريل

گونه  و قبول آن از طرف حزب پس از مبارزه ای سخت و جامع، ديگر هيچ) آثار لنين

اختالف اساسی سياسی بين تروتسکی و بلشويک ها بر سر اين مسائل وجIود نداشIت             

IIIکی ه و بIIIز تروتسIIIل نيIIIين دليIIIرايش (همIIIی از گIIIاح عظيمIIIاعی وی جنIIIر مسIIIو در اث

 در ١٩١٧لنIين در اکتبIر     . ويک پيوست به حزب بلش  ) Mezhraiontsy مژرايونتسی

  :کنفرانس پتروگراد بلشويک ها در مورد انتخاب کانديدای مجلس مؤسسان گفت

اوًال، برای اينکه درست پس . هيچ کس عليه کانديدائی نظير تروتسکی بحثی ندارد"

موضع يک انترناسيوناليست را اتخاذ کرد؛ ثانيIًا بIه ايIن دليIل        ] به روسيه [از بازگشت   

فعاليIت کIرد، و ثالثIًا بIه        ] هIا  با بلشويک [در ميان مژرايونتسی ها برای ادغام آنها        که  

منزله ی پشتيبان فداکار حزب ه اين علت که در روزهای دشوار ژوئيه کفايت خود را ب

نقIل شIده در کتIاب سIابق الIذکر روی مIدودف،          . "(پرولتاريای انقالبی به ثبوت رسIاند     

 سIال بعIد مIی گويIد کIه      ٦٠ وصIف احسIان طبIری    با اين ) ٣٦ترجمه ی انگليسی، ص     

ش  ابIرای اثبIات ايIن صIحبت    ! نقIش تروتسIکی بIر لنIين آشIکار بIود        " از همان آغاز  "

طبری به جز جدل های سياسی لنين عليه تروتسکی قبل از انقIالب اکتبIر بIه اختالفIات               
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  ای نيIز هIم در نوشIته هI    اختالفIات ايIن  . مIی کنIد  اين دو بعد از انقIالب اکتبIر هIم اشIاره      

       داده شIIده اسIIت و همIIانطور  حيل شIIرصIIلنIIين و هIIم در نوشIIته هIIای تروتسIIکی بIIه تف  

     شIIIد بحIIIث مسIIIائل اساسIIIی سياسIIIت حIIIزب، و بعIIIد از انقIIIالب اکتبIIIر    کIIIه قIIIبًال اشIIIاره  

سياست حکومت کارگری، سنت ضIروری و قبIول شIده ی حIزب بIود و حتIی حIادترين          

مIIورد اتحاديIIه هIIای کIIارگری و يIIا     اختالفIIات، نظيIIر اختالفIIات لنIIين و تروتسIIکی در     

اختالفIIات ايIIن دو در مIIورد چگIIونگی مIIذاکرات برسIIت ليتفسIIک هرگIIز مIIانع همکIIاری  

  . نزديک آنها نبود

احسان طبری يک تک خال ديگر هم بر زمين می زند و آن نقل قول گورگی از لنIين         

          برمبنIIای ايIIن يIIک نقIIل قIIول اسIIت کIIه احسIIان طبIIری         . در بIIاره ی تروتسIIکی اسIIت   

حتی در دورانی که تروتسکی بIه بلشIويک هIا    "می خواهد خواننده باور دارد که لنين       

بنIا بIه ايIن    . وی آگاه بIود " نقش واقعی"هم به  " پيوست و عضو حزب کمونيست بود     

تروتسکی با ماست، ولی از "نقل قول لنين در باره تروتسکی به گورکی گفته است که 

  ")يادآوری"، ٣ص."(ما نيست

. خIIت بIIد احسIIان طبIIری، ايIIن تIIک خIIال هIIم تIIف سIIر بIIاال از آب در مIIی آيIIد  باز ولIIی 

کتIب در  " تصIحيح "کسانيکه بIا نوشIته هIای گIورکی و بطIور کلIی بIا اوضIاع چIاپ و                

دوران استالينيستی حتی کمی هم آشIنائی داشIته باشIند مIی داننIد کIه در ايIن دوره هIر               

 بنIا بIه اقتضIای مبIارزات       چاپ جديد کتIابی، از آثIار لنIين گرفتIه تIا نوشIته هIای ادبIی،                  

جناح غالب بورکراسی  عليه ديگران، از سانسور و جعل جديدی مIی گذشIت و جIانور         

         گIIIIورکی هIIIIم از چنIIIIين سرنوشIIIIت  " نقIIIIل قIIIIول"ايIIIIن . دمIIIIتIIIIازه ای از آب در مIIIIی آ

  .پرفراز و نشيبی گذشته است

، شIماره  Russkii Sovremennikماه پس از مIرگ لنIين در نشIريه     گورکی يک

.  منتشIر سIاخت  والديميIر لنIين  ، قطعه ای تحت عنوان ٢٢٩ -٤٤، صفحات   ١٩٢٤،  ١

اسناد مربIوط بIه   "،  "خاطراتی از لنين  "اين همان نوشته ايست که بعدها تحت عنوان         

هIای مختلIف چنIدين بIار      بIه زبIان هIای مختلIف در سIال     " لنIين "، و يIا  "يIک دوسIتی  
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    ن نقIIل قIIول خIIود را اسIIتخراج چنIIد پIIاراگرافی کIIه احسIIان طبIIری از آ . تجديIIد چIIاپ شIIد

  :چنين است) ١٩٢٤(می کند در نوشته اوليه 

حتIی در بIاره ی آنIان کIه، بنIا بIه       . اغلب از او می شيندم که رفقا را تحسين می کIرد  

شايعات، گويا از حسن توجه شخصی وی برخوردار نبودند، لنين قادر بود بIا تحسIينی    

  .مناسب از جديت شان صحبت کند

بIت لنIين در بIاره ی يکIی از ايIن رفقIا تعجIب کIردم و اشIاره کIردم کIه              از قضاوت مث  

  .برای بسياری اين قدردانی غيرمنتظره است

. هسIتند کسIانی کIه در بIاره ی روابIط مIن بIا او دروغ مIی گوينIد          ! بله، بله، ميدانم  "

خصوص در باره ی مIن و  ه دروغ های بسياری گفته می شود و به نظر می رسد که ب          

  ."دروغ می گويندتروتسکی زياد 

  :مشتش را محکم بر ميز کوفت و گفت

و دلم می خواهد که اينان رفيق ديگری به من نشان دهند که قادر باشد در عIرض         "

سIIال يIIک ارتIIش تقريبIIًا نمونIIه سIIازمان دهIIد، بلIIه، و در عIIين حIIال احتIIرام       فقIIط يIIک

و ! اريIم ما همه چيز د. ولی ما چنين شخصی داريم . متخصصين نظامی را هم برانگيزد    

  !"معجزات رخ خواهند داد

 منتشر شد و در ايIن ترجمIه ی     Aux توسط١٩٢٥ترجمه فرانسه اين اثر به سال 

رجوع شود به صفحات . (فرانسه هم هنوز اين پاراگراف ها دقيقًا به صورت فوق است

 به چند ١٩٣٣و همين چند پاراگراف تا نسخه      ).  ترجمه فرانسه، چاپ مزبور    ٩٤-٩٦

  :ير استحاله پيدا کردپاراگراف ز

آری، اغلب از او می شIنيدم کIه رفقIا را تحسIين مIی کIرد، حتIی آنIان را کIه شخصIًا                        

مIن از  . لنIين مIی دانسIت چگونIه جIديت شIان را بسIتاند         . حسن توجهی بديشان نداشت   

و .  تروتسIIکی بسIIيار تعجIIب کIIردم-ارزيIIابی مثبIIت وی در بIIاره اسIIتعداد سIIازماندهی ل

  .ن شدايليچ متوجه اين تعجب م
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. آری، ميدانم که شايعات دروغی در بIاره ی طIرز برخIورد مIن بIا وی وجIود دارد               "

هIر حIال وی   ه بI .  اين را هم می دانم-ولی هر چه هست، هست و هر چه نيست، نيست        

  ."قادر بود که متخصصين نظامی را سازمان دهد

وصIف  و بIا ايIن   : "پس از مکثی، با صدائی بم تر، و تا حدودی غمناک، اضافه کرد 

رگه ای از السال در وی . بلند پرواز است. با ماست، ولی از ما نيست. وی از ما نيست

  .هست، چيزی که خوب نيست

  ) ٥٦ -٥٧، تحت عنوان صفحات ١٩٣٣از چاپ انگليسی (

   و در ترجمه ی فارسی آن، که اخيIرًا انتشIارات مIزدک تجديIد چIاپ کIرده، ايIن شIير                 

  :ر آمدی يال و دم و اشکم چنين از آب دب

حتی از مدح کسانی که شايع بود از . کردی بارها از او شنيدم که رفقا را ستايش م"

    انIIرژی و جIIديت ايشIIان را . حسIIن توجIIه او بهIIره منIIد نيسIIتند نيIIز فروگIIذار نمIIی نمIIود 

  )٥١ص ." (ستائيدی م

دوران خروشIچف  " اسIتالين زدائIی  "اين نوشته ی گIورکی پIس از دوره باصIطالح            

  . تکرار شده است١٩٣٣ و در اين چاپ نهائی همان نسخه تجديد چاپ شد

از "از اين تحريفات که بگذريم، اين نوع استدالل طبری و هم قماشان وی، که لنين       

حتIی در دورانIی کIه تروتسIکی بIه           "نقش واقعی تروتسIکی را مIی شIناخت، و           " آغاز

 دوران هIم  نمی دانست، يعنی حتی در ايIن      " از خود "لنين او را    " بلشويک ها پيوست  

بIين لنIIين و تروتسIکی اخIIتالف هIای اصIIولی سياسIی وجIIود داشIت، آنهIIا را در مقابIIل      

از نظر مدارک تاريخی اکنون ديگIر مسIجل اسIت و حتIی     . له خطيری قرار می دهد    أمس

چنIدين دهIIه جعIIل و تحريIIف تIIاريخ توسIIط بورکراسIIی  استالينيسIIتی هIIم نتوانسIIته ايIIن  

 ١٩١٧هIای   زديکترين همکار لنين در طی سال     حقيقت را از صفحه تاريخ بزدايد که ن       

خIIود خوانIدن کتIاب جIIان ريIد نقIش تروتسIIکی را در     . تIا زمIان مIIرگش تروتسIکی بIود    

از آن به بعد نيز نقش وی در ساختن ارتش سIرخ         . رهبری قيام اکتبر روشن می سازد     

در نخسIتين  . نيIاز بIه تفسIيل نIدارد    و هدايت جنگ داخلی و در رهبری بين الملIل سIوم       
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تروتسکی جز هيأت نمايندگی حزب بلشويک بود و ار کنگره جهانی بين الملل سوم چه

در کنگره اول هيأت نمايندگی حIزب بلشIويک      : مسئول تهيه گزارش بحث های مختلف     

تروتسکی مسئول تهيه . مرکب بود از لنين، تروتسکی، زينويف، بوخارين، و چيچرين

در .  بIود طIاب بIه کIارگران جهIان       مانيفسIت بIين الملIل کمونيسIت خ        گزارش مربIوط بIه      

کنگره دوم هيIأت نماينIدگی حIزب بلشIويک مرکIب بIود از لنIين، تروتسIکی، زينويIف،           

ف، تامسکی، کروپسکايا، پکرفسکی، و نرادک، بوخارين، دزرژينسکی، ريگف، ريازا

، لنIين، تروتسIکی  : در کنگIره سIوم   .  بIود  مانيفستتروتسکی مسئول گزارش    . ديگران

 مسئول گزارش تروتسکی.  نفر ديگر٦٥دک، بوخارين، ريگف و زينويف، کامنف، را  

: در کنگIره چهIارم  .  بIود بحران اقتصادی جهانی و تکاليف نIوين بIين الملIل کمونيسIت         

سياسIIت اقتصIIادی تروتسIIکی مسIIئول گIIزارش . لنIIين، تروتسIIکی، زينويIIف و ديگIIران 

  .  بودجديد شوروی و چشم انداز انقالب جهانی

        لنIIIين مکIIIررًا از تروتسIIIکی خواسIIIت کIIIه مسIIIIئوليت      در طIIIی دوران بيمIIIاری اش   

مIتن بسIياری از   . بحث هائی را در کميته مرکزی حIزب در غيIاب وی بIه عهIده بگيIرد             

تحريIIف مکتIIب نامIه هIIای لنIIين بIIه تروتسIIکی مبنIIی بIIر ايIIن نIIوع پيشIIنهادات در کتIIاب  

هIIا ولIIی شIIايد مهمتIIرين آن. آمIIده اسIIت)  مIIتن انگليسIIی٧٧ الIIی ٥٦صIIفحات  (اسIIتالين

 لنين آخIرين  ١٩٢٣ مارس ٥در . مربوط به مبارزه لنين بر سر مسأله گرجستان باشد    

يکی به استالين بود که در آن لنين از وی خواسته بود که    . دو نامه خود را ديکته کرد     

و ديگری خطاب به . به علت اهانتی که به گروپسگايا کرده بود از وی عذرخواهی کند    

      Iأله گرجسIت            . تانتروتسکی در مورد مسIده اسIدودف آمIاب مIه در کتIر دو نامIتن هIم .

  :ترجمه نامه دوم چنين است). ٢٣ و ٢٢صفحات (

  رفيق محترم تروتسکی

مIIايلم از شIIما بخIIواهم کIIه دفIIاع از مسIIأله گرجسIIتان را در کميتIIه مرکIIزی بIIه عهIIده  

می کنند و من نمIی تIوانم   " تعقيب"دزرژينسکی و استالين فعًال اين مسأله را        . بگيريد

چنانچIه موافقIت کنيIد کIه دفIاع از      . اتفاقًا درست برعکس.  بيطرفی آنها اطمينان کنم    به
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         هIIر دليلIIی  ه اگIIر بII . بگيريIIد، خيIIال مIIن راحIIت خواهIIد شIIد     بIIه عهIIده  ايIIن مسIIأله را  

ايIن بازگردانIدن را   . کل مطالب را به مIن بازگردانيIد      . نمی خواهيد اين کار را تقبل کنيد      

  .       دانستعالمت امتناع شما خواهم

  با بهترين درودهای رفيقانه، لنين   

  

ود حIIزب خIIلنIIين اکنIIون مسIIتند اسIIت و حتIIی " آخIIرين مبIIارزه ی"تاريخچIIه ی ايIIن 

کمونيسIIت شIIوروی نيIIز بIIاالخره پIIس از کنگIIره بيسIIتم اکثIIر مIIداراک مربIIوط بIIه آن را  

ه هدف ما هم از ذکر اين مطالIب و نقIش رهبIری تروتسIکی شIانه بIه شIان                 . منتشر کرد 

عIIدالت "تروتسIIکی و اجIIرای " احيIای حيثيIIت  "١٩٢٢ تIIا ١٩١٧هIIای  لنIين در سIIال 

هدف اينست که از احسان طبIری و هIم قماشIان وی بپرسIيم  کIه اگIر          . نيست" تاريخی

" چIه نقشIی  "مIی دانسIت کIه تروتسIکی      " از همIان آغIاز    "آنها لنين   " تئوری"بنا به   

 سال از مهمتIرين سIال هIای       ٧ دارد، چگونه اين همکاری نزديک بين آنها را، در طی         

انقالب، جنگ داخلIی و نخسIتين سIال هIای دولIت جIوان کIارگری، توضIيح مIی دهنIد؟                        

منطIق  برای لجن مال کردن تروتسکی، لنين را هم به ابتذال می کشند چIون تنهIا     اينان

اين ادعايشان اين مIی توانIد باشIد کIه لنIين از غيراصIولی تIرين و اپورتونيسIت تIرين                

بIIود کIIه بIIا وجIIود علIIم بIIه ) سياسIIت مIIدار بIIه بIIدترين معنIIی کلمIIه" (نسياسIIت مIIدارا"

تروتسIکی ايIن چنIين همکIاری نزديIک بIر سIر تمIام مهمتIرين مسIأله               " نقش واقعIی  "

از وی " کبيرتر" "تئوريسين های"احسان طبری، بلکه   نه تنها   . سياسی را حفظ کرد   

ا تحريف کرده اند، هر  سال تاريخ ر٥٠نيز نتوانسته اند اين را توضيح بدهند، بيش از 

  .بگذار تاريخ قضاوت کندبار از نو تاريخ را نوشته اند، ولی بقول مدودف 

IIت،   ه بIIين اسIIس چنIIت و پIIين گفIIين چنIIه لنIIطائی کIIرون وسIIتدالل قIIوع اسIIن نIIز ايIIج

تروتسIکيزم اسIت اشIاره     " معاصIی کبيIره   "احسان طبری به چند مسأله ديگر نيIز کIه           

سIازمان هIای جاسوسIی      "جنIبش تروتسکيسIتی بIا       می کند و اتهام پيوند تروتسکی و        

اين اتهام آخری را استالينيزم پنجاه . را هم مطابق معمول تکرار می کند" امپرياليستی
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 بIرای اثبIات آن بIه جنIبش کIارگری          سIند سال است تکرار کرده، بدون اينکه حتی يIک          

مسIّجل  " حقيقت"می پندارند که تکرار بی پايان اتهام آن را تبديل به          . ارائه داده باشد  

البته در زمانی که اين تکرارها وزنه خفقان دولتی اسIتالين را هIم پشIتش          . خواهد کرد 

داشت، شايد اين پندار تا حدودی توجيه پذير بود، ولی تکرار آن در شIرايط امIروزی،             

ولی . ضحکه می ماند تا حتی يک اتهام جدیمهم از طرف احسان طبری، بيشتر به  آن

 که الاقل پوششی سياسی دارد، از آنجا که به انحاء گوناگون باعث دو مسأله ی ديگر،  

ايجاد اغتشاش در باره مواضع واقعی تروتسکی شده است اشاره ای به آنها ضروری    

  .است

سم را درک نکرده بIود  يکه هرگز لنين] تروتسکی[او : "... احسان طبری می نويسد   

ه بI ] ؟[، انقالب اکتبر را تنها "دامانقالب م "با تعبير غلط و غيرمارکسيستی از مفهوم        

انقالب . "تکان دهنده ی انقالب پرولتری در اروپای باختری توصيف می کرد"عنوان 

؟، حIIاال ديگIIر  [در مارکسيسIIم در شIIرايط تIIاريخی مIIورد بحIIث عبIIارت بIIود       " مIIداوم

از سIIير انقIIالب بIIورژوا دمکراتيIIک بIIه سIIوی انقIIالب سوسياليسIIتی و اجIIرا     ] نيسIIت؟

تصادی، فرهنگی برای تحول بنيادی جامعه و نه به معنای تازاندن      قاسی، ا انقالبات سي 

  .)، تأکيد در اصل، استفهام از ما٣ص ." (مصنوعی انقالب در قاره اروپا

ابند و در دو  تمIی شI   " ساده لIوح  "مترجمين کتاب نيز در طی متن به کمک خواننده          

بنابه حکم ظواهر امور و "های حاشيه ای جان ريد را که    جا با اضافه کردن يادداشت    

در مIIورد سياسIIت خIIارجی گفتگIIوی خIIود را بIIا تروتسIIکی "بIIی خبIIری از کنIIه مسIIائل 

لنين شديدًا "می کنند و در اين رابطه می افزايند " تصحيح" شرح می دهد دولت آينده

با اين نظريIات و تزهIا مخIالف بIود و مIی گفIت اگIر مIا پيIروزی انقIالب را کIه در يIک                 

پIذير اسIت موکIول بIه وقIوع انقIالب در سراسIر اروپIا کنIيم بIدون             کشور واحIد امکIان      

و مجIددًا در آن قسIمت کتIاب کIه     ) ٤٩ص ." (ترديد به خفه شدن خود کمIک کIرده ايIم        

شرح جلسه تاريخی کنگره شوراهای نماينIدگان کIارگران و سIربازان سراسIر روسIيه                

صIيل نقIل شIده،    آمده است و نطق رهبران انقIالب بIه تف  ) ١٩١٧ نوامبر ٨/  اکتبر ٢٦(
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   مسلسIل يIا انقIالب      ايIن انديشIه انقIالب     : "پس از سخنرانی تروتسکی اضIافه مIی کننIد         

ا حIرارت از آن دفIاع مIی کIرد از بIی اعتقIادی وی بIه نيIروی                 بI پايه دار که تروتسIکی      

سکی بقای انقالب در واقع تروت. خلق های روسيه در پشتيبانی از انقالب ناشی می شد

کلی با نظر لنIين  ه دانست و اين بی  سلسله انقالبات اروپائی م    روسيه را در گرو ايجاد    

مبنی بر اينکه پيروزی انقالب با اتکاء به نيروی خلق در يک کشور واحد امکان پذير  

  ).١٠١ص ..." (است مغايرت داشت

بلشIويک و کميتIه مرکIزی آن، از    حIزب  در نظر اول خواننده حيرت می کنIد کIه ايIن      

انضIIباط و پIIر هIIرج و مرجIIی بIIوده کIIه اجIIازه مIIی داد      جملIIه لنIIين، عجIIب حIIزب بIIی    

 از تربيIون کنگIIره  بIرخالف سياسIت حIزب   تروتسIکی در بحبوحIه ی انقIالب، سياسIتی     

شوراها و بنام حزب بلشويک اعالم و تبليغ کند و نه تنها او را برای ايIن چنIين کIاری     

          Iه او را بIمت  ه  تحت انضباط شديد حزبی نياورد، بلکIارجی   سIور خIر امIتين   نخکميسIس

ولی اين معما نيز در واقعيIت وجIود نداشIت و    ! حکومت شوراها در تاريخ انتخاب کرد    

در واقIIع سياسIIت حIIزب بلشIIويک، از جملIIه لنIIين، . حاصIIل جعليIIات استالينيسIIتی اسIIت

. وتسکی در اين روزهای حساس و سال های بعد ارائه می داد نداشIت رفرقی با آنچه ت 

ه بI .  موضIع تروتسIکی بIود رد کنIد         واقعIاً چIه را    استالينيزم هم هرگز نتوانسIته اسIت آن       

  !همين دليل موضع او را تحريف می کند و اين تحريف را رد می کند

همIان  ه همIان کتIاب جIان ريIد و بI     ه ب. موضع تروتسکی چه بود؟ راه دور نمی رويم 

در . صIIفحاتی کIIه متIIرجمين بIIا توضIIيحات خIIود آن را مIIزين کIIرده انIIد رجIIوع مIIی کنIIيم 

 حIزب بلشIويک تصIميم بIه سIازماندهی قيIام و هIدايت پرولتاريIا در                 زمانی کIه اکثريIت    

کسب قدرت از طريIق شIوراها گرفتIه بIود، برخIی احIزاب  حتIی جنIاحی در داخIل خIود              

حزب استدالل می کردند که اينکار حIزب را منفIرد خواهIد سIاخت و مIی بايIد حکومIت                 

 سIIIخنرانی در ايIIIن. ائتالفIIIی بIIIا سوسIIIيال رولوسIIIيونرها و منشIIIويک هIIIا تشIIIکيل داد  

  :تروتسکی در باره اين استدالالت چنين می گويد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٤ 

فقIط يIک ائIتالف امکIان پIذير اسIت و آن        . با ما از ضرورت ائتالفی سخن می گوينIد        

ائتالف با کارگران، سربازان  و تهيدست ترين دهقانان است و افتخIار تحقIق بخشIيدن              

    در نظIر دارد؟ ائIتالف  امIا آويلIوف کIدام ائIتالف را    . به اين ائتالف از آن حزب ما اسIت   

      بIIا آنهIIائی کIIه پشIIتيبان حکومIIت خIIائن بIIر مIIيهن مIIا بودنIIد؟ ائIIتالف در تمIIام مIIوارد          

           بIود اگIر در صIفوف    ی مIثًال، آيIا سIازماندهی قيIام ممکIن مI         . عامل افزايش نيرو نيسIت    

 داد،ی اوکسIنتيف نIان کIم مI    ). شIليک خنIده  (قرار داشتند؟ " اوکسنتيف"و  " دادن"ما  

اما آيا ائتالف با آبورونتسی ها نان بيشتری خواهد داد؟ وقتی می بايست بIين دهقانIان      

     IIف مIIی را توقيIIای ارضIIه هIIه کميتIIنتيف کIIا   ی و اوکسIIود، مIIاب نمIIی را انتخIIرد يکIIک  

IIر مIIان را بIIزينيمی دهقانIIاقی   . گIIاريخ بIIفحات تIIيک در صIIالب کالسIIک انقIIا يIIالب مIIانق

  ...خواهد ماند

*************************  

  

بمانيم آنگاه مساعی ما برای دسترسی به " منفرد"آويلوف تهديد می کند که اگر ما 

م ائIتالف بIا اسIکوبه لIف و يIا      متکرار می کنم که من نمی توانم بفه. صلح عقيم ميماند 

لIوف  يآو. حتی تره شچنکو چگونه می تواند برای دسIتيابی بIه صIلح بIه مIا کمIک کنIد                 

در اين باره من بايد بگويم .  به حساب روسيه بترساندسعی دارد که ما را ازخطر صلح

صورت  که اگر زمام اروپا همچنان در دست بورژوازی امپرياليستی باقی بماند، در آن  

يIا  : از دو حIال خIارج نيسIت     .  در هIر حIال بIه ناچIار معIدوم خواهIد شIد               روسيه انقالبی 

ل اروپائی انقالب روسيه  را در اروپا بر می انگيزد، يا دوانقالب روسيه جنبش انقالبی

  ١٠١و ١٠٠ص . را خفه می کنند

انقIالب بIه اروپIا نIدارد،     !] ؟[اين حرف، که البته هIيچ ربطIی بIه تازانIدن مصIنوعی           

برخالف فهم استالينيست ها به منزله يک پيش بينIی رمIل و اسIطرالبی زده نمIی شIد،                   

ری انقالبIی   يIک دولIت کIارگ   بلکه بر اساس گرايش عينی مبارزات طبقاتی جهت گيری    

را در بر عليه منشويک ها و جناحی از خود حزب که نيروی انقالب . را تعيين می کرد 
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ائIIتالف و سIIازش طبقIIاتی مIIی جسIIتند، بلشIIويک هIIا نيIIروی انقIIالب را در مبIIارزه ی      

خIIIود را سIIIرآغاز عصIIIر انقIIIالب هIIIای     پرولتاريIIIای جهIIIانی مIIIی جسIIIتند و انقIIIالب     

ضع تروتسکی و نه موضع لنIين يIا هIر رهبIر      نه مو . سوسياليستی در دنيا می دانستند    

ديگری از بلشويک ها اين نبود که مداوم بودن انقIالب بIه ايIن معنIی اسIت کIه انقIالب               

 همIIه ی کشIIIورها در يIIک لحظIIIه رخ خواهIIد داد و بنIIIابراين بايIIد در هIIIيچ     ردجهIIانی  

اگIر موضIع ايIن بIود معلIوم      . کشوری انقالب نکIرد تIا ايIن لحظIه ی موعIود فIرا برسIد         

اين کاريکارتوری است کIه اسIتالينيزم از      .  اصًال چرا قيام اکتبر را سازمان دادند       نيست

 انقIIالب مIIداوم سIIاخت، بIIدون اينکIIه تIIا بحIIال در هIIيچ يIIک از نوشIIته هIIای تروتسIIکی     

 بIIه معنIIی صIIرفًاانقIIالب سوسياليسIIتی هرگIIز . نمونIIه ای از چنIIين موضIIعی ارائIIه دهنIIد

 قدرت فقط نخستين قدم در اين راه است کسب. کسب قدرت بدست پرولتاريا نبوده است

 اين انقالب، يعنی ساختن جامعه ی سوسياليستی بدون طبقIه، مسIتلزم   کاملو پيروزی  

تداوم انقالب است هم به معنی بسط آن در سطح جهانی و هم به معنی بسط آن در کليه 

انقIالب سوسياليسIتی در زمينIه ملIی      "بقIول خIود تروتسIکی       . سطوح زندگی اجتمIاعی   

، ٢٤، ص  انقIالب پيگيIر   . "(گردد ولی نمی تواند در ايIن زمينIه تکميIل گIردد            ی  غاز م آ

 . و ايIIن دقيقIIًا همIIان موضIIع لنIIين و حIIزب بلشIIويک بIIود    ) ١٣٥٣انتشIIارات فIIانوس،  

مسأله ای که بلشويک ها با آن روبرو بودند اين نبود که اگIر ارتجIاع در اروپIا پيIروز      

آيا کامًال و تمامًا دستآوردهای انقIالب  . هد شدگردد انقالب روسيه تا چه حد معدوم خوا  

منهدم شده، ارتجاع بورژوائی بازخواهد گشت و يا اگر نه تIا چIه حIد؟ اينکIه پيIروزی                   

    Iب را الارتجاع در اروپا دقيقًا چه تأثيری بر انقالب روسيه می گذاشت، يعنی تا کجا انق

ا در طIی خIود مبIارزه ی     بينی نبود و فقط توازن نيروه  يشپس می راند، از قبل قابل پ      

مسأله بلشويک ها اين بIود کIه چگونIه از پيIروزی           . طبقاتی تعيين کننده ی آن می بود      

ارتجاع در اروپا جلوگيری کنند، به چه نحوی بيشترين و مؤثرترين کمIک را بIه بسIط           

انقIIالب در اروپIIا برسIIانند زيIIرا ايIIن بسIIط انقIIالب بIIود کIIه مIIؤثرترين راه دفIIاع از خIIود  

و جهIت عينIی مبIارزات طبقIاتی        " تکميIل انقIالب سوسياليسIتی     "بIر بIود، و      انقالب اکت 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٦ 

. لنين خود در نوشته هIای متعIددی همIين نظIر را بيIان داشIت             . دقيقًا در اين راستا بود    

بطور مثال در گزارش سياسی کميته مرکزی به هفتمين کنگره حزب کمونيست روسيه 

  : چنين گفت١٩١٨در مارس ) بلشويک(

نIون مIا را در موقعيIت دشIواری قIرار داده اسIت، در بحبوحIه ی کIار                   تاريخ اک  "... 

 اهاز نظرگI . های تلخی بگذريم مانی بی سابقه دشواری، ناچاريم از تجربه شکست      زسا

 تاريخی که بنگريم، اگر انقالب ما تنها بماند، اگر جنبش های انقالبی در سIاير       -جهانی

.  پيروزی نهائی اين انقIالب نيسIت  گونه اميدی به کشورها بوجود نيايند، بی شک هيچ 

زمانی که حزب بلشويک به تنهائی اقدام به اين کار کرد، با اين اعتقIاِد محکIم بIود کIه              

 هIIر چقIIدر  - امIIا نIIه از ابتIIدا -انقIIالب در تمIIام کشIIورها در حIIال رشIIد اسIIت و بIIاالخره   

ب مان باشد، هر چند شکست هائی هم در پيش داشته باشيم، انقال مشکالتی هم در راه

سوسياليستی جهانی فرا خواهد رسيد، رشد خواهد کرد، زيرا که در حال رشIد اسIت و     

کIنم، نجIات مIا از تمIام ايIن مشIکالت در انقIالب        ی تکرار م . به رشد کامل خواهد رسيد    

هرحال، تحت تمIام شIرايط قابIل تصIور، اگIر      ه ب" و چند کالم بعد . "سراسر اروپا است  

کليIات آثIار لنIين، بIه انگليسIی، جلIد       ." (خواهيم شIد انقالب آلمان فرا نرسد، ما معدود       

  ) ٩٤،٩٥،٩٨، صفحات ٢٧

" های روسIيه  به نيروی خلق"نظر می رسد که لنين هم ه بنابه فهم احسان طبری ب 

     بقIIای انقIIالب روسIIيه را در گIIرو ايجIIاد سلسIIله انقالبIIات اروپIIائی      "اعتقIIاد نداشIIت و  

  ."دانستی م

  :هم تا چهارمين کنگره اش بر اين عقيده بود ستنه تنها لنين، بين الملل کموني

چهارمين کنگره ی جهانی به پرولترهای تمام کشورها خاطر نشIان مIی سIازد کIه               "

انقالب پرولتری هرگز در يک کشور به پيروزی کامل نخواهد رسيد، بلکه می بايIد در        

ارمين از قطعنامIه چهI  ." (سطح بIين المللIی، بIه مثابIه ی انقIالب جهIانی، پيIروز گIردد              

، مIتن انگليسIی، گردآورنIده     "پنج ساله ی انقالب روسIيه     "کنگره کمينترن در باره ی      

Jane Degras ،اپچF. Cass  ،٤٤٤، جلد اّول، ص ١٩٧١.(  
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فقط پس از شکست موج انقالب و تحکيم ارتجاع بورژوائی در اروپIا بIود کIه تحIت                  

ترين کادرهای کIارگری  اين فشار عظيم امپرياليزم، از دست رفتن قشر وسيعی از آگاه         

هIIای داخلIIی، رشIIد و تحکIIيم بورکراسIIی ، و بIIاالخره غصIIب حاکميIIت       در طIIی جنIIگ 

حتی به  (ساختمان سوسياليزم در يک کشور" نئوری"سياسی توسط اين بورکراسی     

کIIه بIIا هرگونIIه تجزيIIه و  " تئIIوری"ايIIن . ، سIIاخته و پرداختIIه شIIد)سIIرعت الک پشIIت

وهای مولده و فراشد مبارزه طبقاتی در سطح        انکشاف نير ) مارکسيستی(تحليل علمی   

. جهIIانی مغIIايرت داشIIت، تنهIIا مIIی توانسIIت بIIه ارتجIIاعی تIIرين سياسIIت هIIا بينجامIIد       

مبIارزه شIديدی عليIه آن آغIاز کIرد و        " تئIوری "تروتسکی از همان ابتدای طIرح ايIن         

هIIا قبIIل از آنکIIه ايIIن سياسIIت هIIا واقعIIًا تحقIIق يابنIIد دقيقIIًا بIIا بررسIIی منطIIق ايIIن   مIIدت

در انتقاد خود از پيش نIويس برنامIه کمينتIرن کIه        . ايش اين نتايج را پيش بينی کرد      گر

 توسط بوخارين نوشته شده بود و برای طرح در کنگره ششم کمينترن  ١٩٢٨به سال   

  ):١٩٢٨ژوئن (ارائه شد، تروتسکی چنين نوشت ) ١٩٢٨ سپتامبر -ژوئيه(

        سوسIIIياليزم ای رخ ندهIIد صIIIرفًا اگIIر مداخلIIIه  دکتIIرين نIIIوين اعIIالم مIIIی دارد کIIه    "

عليIرغم  (از ايIن مIی توانIد و مIی بايIد      . می تواند برمبنای يک دولت ملی سIاخته شIود         

سياسIت سازشIکارانه ای نسIبت بIه     ) تمام اظهارات پIر آب و تIاب پIيش نIويس برنامIه             

بIIورژوازی خIIارجی بIIا هIIدف دفIIع مداخلIIه منIIتج شIIود، زيIIرا کIIه ايIIن چنIIين سياسIIتی        

 را تضIIمين خواهIIد سIIاخت، يعنIIی مسIIاله تIIاريخی عمIIده را حIIّل    سIIاختمان سوسIIياليزم

 احIIزاب کمينتIIرن در نتيجIIه مIIاهيتی کمکIIی بIIه خIIود خواهIIد    تکليIIIIIIIIIIفخواهIIد گرفIIت؛ 

رسIIالت آنIIان حفاظIIت اتحIIاد جمIIاهير شIIوروی سوسياليسIIتی از مداخلIIه و نIIه      گرفIIت؛ 

نطIق  البته مسأله، مسأله نيات ذهنی نيست، بلکه م     . مبارزه برای کسب قدرت می شود     

، پIاث  بين الملل سوم پس از لنIين      ترجمه ی انگليسی، در     ." (عينی تفکر سياسی است   

، انقالب مداومو در مقدمه ترجمه ی آلمانی کتاب خود، ) ٦١، ص ١٩٧٠فايندرپرس، 

به اين دليل است که کل مفهوم استالينيستی در واقع به سمت : "١٩٣٠ مارس ٢٩در 

و جدًا، اگر سرنوشIت سوسIياليزم بخواهIد توسIط     . انحالل بين الملل کمونيست می رود 
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 تصIميم گرفتIه   -س- ش -ج- کميسIيون برنامIه ريIزی دولتIی در ا          -باالترين مقIام ممکIن    

چه خواهد بIود؟ در آن صIورت، تکليIف کمينتIرن،         ] کمينترن[شود، اهميت تاريخی آن     

انگشIت نمIا، حفاظIت از سIاختمان سوسIياليزم در           " رفقIای اتحIاد شIوروی     "همراه بIا    

از ترجمIه فارسIی،   ". (ابل مداخله خواهد بود، يعنی، در واقع، ايفای نقش مرزبانان   مق

 سIIال بعIIد ايIIن پIIيش بينIIی تروتسIIکی هIIم بIIه تحقIIق     ١٣) ٥٤، ص ٣ شIIماره کنIIدوکاو

  . انحالل کمينترن رسمًا اعالم شد١٩٤٣ ژوئن ١٠در : پيوست

"  دهقانIIانانکIIار و نفIIی نقIIش "   از ايIIن مسIIأله کIIه بگIIذريم، اتهIIام کهنIIه ی ديگIIر   

جIIواب ايIIن اتهامIIات را تروتسIIکی خIIود بIIه تفصIIيل در کتIIاب   . توسIIط تروتسIIکی اسIIت 

 داده است و از آنجا که اکنون اين کتاب به زبان فارسIی نيIز در دسIترس           انقالب مداوم 

و بIIرای جلIIوگيری از  ) ١٣٥٣، انتشIIارات فIIانوس، نيويIIورک،   انقIIالب پيگيIIر (اسIIت 

" يIادآوری "ولIی قبIل از آنکIه    .  رجIوع مIی دهIيم   تطويل کالم، خواننده را به اين کتIاب    

  .احسان طبری را کنار بگذاريم تذکر يک نکته آخری ضرورت دارد

خIود را بIه عبIارت پIردازی در بIاره ی ضIرورت        " يIادآوری "طبری صفحه ی آخIر      

  :وحدت صفوف انقالبيون اختصاص می دهد و اينگونه صغری و کبری می چيند

البی در مقيIاس جهIانی و هIم پيوسIتگی اکيIد آنهIا بIا              اتحاد همه پرولتاريای انق    "-١

  ..."يکديگر شرط ضرور مبارزه کاميابانه اين پرولتاريا با امپرياليسم است

  ."تسهرگونه تفرقه ای در اين اتحاد خيانت ا "-٢

تفرقIIه انIIدازی در صIIفوف انقالبيIIون   ] تروتسکيسIIم[نقIIش عمIIده و اصIIلی او    "-٣

  ."است

طIرد آن از   "و  " کIه بIه ايIن خيانIت مشIغول اسIت           هاسIت    م مIدت  سI تروتسکي: "پس

  ."شرايط ضرور مبارزه پيگير عليه امپرياليسم است

  ).٥تمام نقل قول ها از ص (

 را مبIIارزهدر واقIIع احسIIان طبIIری بIIا يIIک سفسIIطه گIIری سياسIIی، يعنIIی وحIIدت در   

  معIIادل قIIرار دادن بIIا سIIرپوش گذاشIIتن بIIر اختالفIIات سياسIIی بIIر سIIر مسIIائل اساسIIی     
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 غريIزی مبIارزين بIرای وحIدت اسIتفاده      سبقاتی، می خواهد از ايIن احسIا   مبارزه ی ط  

 مبارزه ی عملیاحسان طبری در هيچ کجا نشان نمی دهد که تروتسکيزم در کدام . کند

نمIی توانIد هIم ايIن را     . عليه دشمن مشترک بIين نيروهIای مبIارز تفرقIه انداختIه اسIت             

روتسکيزم به گنجينه ی تجربيات نشان بدهد، زيرا يکی از مهمترين دستاوردهائی که ت

مبIIارزه طبقIIاتی افIIزوده اسIIت دقيقIIًا فهIIم صIIحيح از جبهIIه واحIIد اسIIت عليIIه انحرافIIات   

 نيروهIای مبIارز در عمIل      يعنIی اتحIاد     . های ديگIر   اپورتونيستی و سکتاريستی گرايش   

بدون اينکه اختالفات سياسی را سد راه اين اتحاد قرار دهيم و يا برعکس بدون اينکه   

بIرعکس اسIتالينيزم در طIی      .  اين وحدت بر اختالفات سياسی سرپوش بگIذاريم        بخاطر

   در . يIIک منتهIIی اليIIه ديگIIر نوسIIان کIIرده اسIIت   بIIه تاريخچIIه اش از يIIک منتهIIی اليIIه   

دوره ی مبارزه عليه رشد و پيروزی فاشيزم در آلمان حزب کمونيسIت بIه ميليIون هIا              

رزه با سوسIيال دمکراسIی را       کارگر تحت هژمونی سوسيال دمکراسی پشت کرد و مبا        

ايIIن بIIود آن . مبIIارزه اصIIلی قلمIIداد مIIی کIIرد ) مIIی خوانIIدش" سوسIIيال فاشIIيزم"کIIه (

تروتسIکی و   . واقعی که راه را برای پيروزی هيتلر در آلمان باز کرد          " تفرقه اندازی "

اپوزيسيون چپ برعکس در اين مدت برای ايجاد جبهIه واحIد بIين حIزب کمونيسIت و                   

ل دمکرات می جنگيدند تIا اوًال مبIارزه ی ضIروری عليIه فاشIيزم           های سوسيا  سازمان

کارگران سوسيال دمکرات موکول نشIود و ثانيIًا ايIن تIوده هIای      " کمونيست شدن "به  

 بIه ماهيIت رهبIری    تجربه ی عملی مبIارزه ی خIود عليIه فاشIيزم        سوسيال دمکرات از    

بIه کIارگران   برعکس، حIزب کمونيسIت   . خود پی برده، به حزب کمونيست روی آورند    

پس از پيIروزی فاشIيزم و ضIربه تIاريخی آن بIر       . سوسيال دمکرات اولتيماتوم می داد    

" جبهه های خلقی" دور خودش چرخيد و تشکيل ،جنبش کارگری، استالينيزم نيم دور

شIIامل " ضدفاشيسIIتی"ايIIن بIIار نيروهIIای  . را بIIرای مبIIارزه بIIا فاشIIيزم پيشIIنهاد کIIرد  

استالينيزم حاضIر بIود هIر      " پشتيبانی"ای جلب اين    بورژوازی ليبرال هم می شد و بر      

مIا ايIن مسIائل را در قسIمت آخIر ايIن مقالIه مفصIًال         . باج سبيلی به بورژوازی بپردازد   
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را از دهIان  " وحIدت "اينجا صرفًا اشIاره کIرديم تIا خواننIده وقتIی کIالم            . بحث می کنيم  

  .ه وحدتی دم می زندچگوناحسان طبری می شنود بداند وی از 

مرحلIه ی  "اکنون حIزب تIوده ايIران نIه تنهIا در      " وحدت طلبی" اين نسخه از    بنابه

بIورژوازی  "انقالب ايران که گويا انقIالب دمکراتيIک و ضدامپرياليسIتی اسIت              " فعلی

    " مرحلIIه فعلIIی "را متحIIد طبقIIه کIIارگر مIIی دانIIد، بلکIIه چIIون هنIIوز بIIه ايIIن          " ملIIی

مرحله از "ا سرنگون کرد، در اين    نرسيده ايم و در درجه اول بايد رژيم ديکتاتوری ر         

بورژوازی بزرگ ايران که منIافعش  "طبقه کارگر می تواند با بخشی از    " مرحله فعلی 

 -بطIIور مثIIال رجIIوع بIIه مقالIIه ی ن! (نيIIز وحIIدت کنIIد" در تضIIاد بIIا منIIافع رژيIIم اسIIت

       ، در مسIIIائل "آرايIIIش نيروهIIIای طبقIIIاتی در مرحلIIIه انقIIIالب دمکراتيIIIک    "کيIIIانوری 

بنابه حزب توده ی ايIران عIالوه بIر     ) ١٧ الی   ١٠، صفحات   ٧٩(١للی، شماره   بين الم 

در مجموع از تسلط سرمايه های بزرگ، از ] که[بخش بزرگی از بورژوازی ملی هم "

نفIIوذ روزافIIزون سIIرمايه هIIای انحصIIاری امپرياليسIIتی، از فشIIار اختنIIاق پليسIIی و از  

و ..." ش پيوسته تهديد می شود اپائين رفتن قوه خريد مردم ناراضی است، موجوديت

يIIاور و همکIIار طبقIIه   " مرحلIIه انقIIالب دمکراتيIIک و ضدامپرياليسIIتی  "در نتيجIIه در 

کارگر است، عالوه بر اين برای سرنگونی ديکتاتوری با عناصر ديگری نيز می توان         

در ايIن  : "و برای اينکه خواننIده خIوب شIيرفهم شIود اضIافه مIی شIود                . همکاری کرد 

ر عناصری از سرمايه داری بزرگ ايران است که با سياست غارت مورد صحبت بر س

و اميدوارند که برانداختن رژيم ... موافقت ندارندو چپاول گردانندگان رژيم ديکتاتوری 

امکانIIIات بIIIه مراتIIIب وسIIIيع تIIIری بIIIرای آنهIIIا بIIIرای گسIIIترش فعاليIIIت       ديکتIIIاتوری 

 بIا نفIوذ سIرمايه هIای     آنها با توجه به منIافع خIويش  . اقتصاديشان بوجود خواهد آورد  

تمام نقل قول ها از مقاله ی کيIانوری،      ." (امپرياليستی در اقتصاد ايران مخالفت دارند     

معلوم نيست اين جناح از سرمايه داران بزرگ پس از سرنگونی ). ١٣ و ١٢صفحات 

زيIIرا از يIIک طIIرف  . رژيIIم ديکتIIاتوری فعلIIی چIIه رژيمIIی جانشIIين آن خواهنIIد سIIاخت   

رژيIIم "کIIه گويIIا خواهIIان   " بIIورژوازی ملIIی " بIIين اينIIان و  کيIIانوری و حIIزب تIIوده  
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است مّصرانه فرق می گذارند و از طرف ديگر اصرار دارند که اين جناح " دمکراتيک

ظرافIت مرحلIه بنIدی هIای حIزب تIوده از         . خواهان بر انداختن رژيIم ديکتIاتوری اسIت        

لIی از همIه ی   انقالب ايران همراه است با نتيجه گيIری سياسIی آن کIه در مرحلIه ی فع            

انداختن استبداد محمدرضا بربرای "دعوت می کند که " اين نيروهای ضدديکتاتوری"

" جبهIه "برای بحIث مفصIل ايIن     ". (شاه در يک جبهه ضدديکتاتوری همکاری نمايند      

ايIIIن اسIIIت آن نIIIوع  ). ٥ الIIIی ٢، ص ١٣٥٥، تيIIIر ٤رجIIIوع شIIIود بIIIه دنيIIIا، شIIIماره   

کIIه بIIرخالف گIIرايش عينIIی  " دتیوحII. "کIIه طبIIری از آن صIIحبت مIIی کنIIد  " وحIIدتی"

مبIIارزه ی طبقIIاتی اسIIت و در طIIی تIIاريخ معاصIIر مکIIررًا انقالبIIات را، بخصIIوص در     

  .کشورهای مستعمره و شبه مستعمره، به خونين ترين شکست ها کشانده است

       Iدرژيمی، بIای ضIان       ه نياز به وحدت نيروهIم در ميIر، هIای اخيIال هIوص در سIخص

 مبارزين خارج از کشور، به شکل بسيار ملموسIی  مبارزين داخل کشور و هم در ميان   

دقيقIًا بIا اسIتفاده    . در اين باره بحث ها و نوشته هائی نيز در آمده است   . حس می شود  

 از اين احساس نياز به وحدت است که طبری می خواهد صIغری و کبIرايش را بخIوردِ              

ل مIIورد يعنIIی مIIی گويIIد از آنجIIا کIIه تروتسکيسIIت هIIا مرتIIب ايIIن مسIIائ . خواننIIده بدهIIد

اختالف را مطرح می کنند و با اين کIار در وحIدت بIين نيروهIا تفرقIه مIی اندازنIد پIس           

  .خيانتکارند

متأسفانه اين نوع برخورد به مسأله وحدت محIدود بIه احسIان طبIری و حIزب تIوده         

بسياری ديگر از گرايش ها نيز، اگر چه نه بداليل حزب توده و نIه نظيIر حIزب               . نيست

 در عمIل را بIه ايIن معنIی ميداننIد کIه بايIد از بحIث مسIائل مIورد           ، وحIدت آگاهانIه توده  

بطIIور مثIIال در رسIIاله ی . اخIIتالف صIIرفنظر کIIرد تIIا بIIه ايIIن وحIIدت صIIدمه ای نخIIورد 

  :چنين آمده است" های ايران در شرايط کنونی عمده ترين وظايف کمونيست"

يفIه  نظر ما فقط و فقط کوشIش بIرای انجIام رسIالتی کIه مضIمون عمIده تIرين وظ             ه  ب

هIای کمونيسIتی     های ايران را تشکيل می دهد می تواند نقطIه حرکIت گIروه              کمونيست

همين جهت اعتقاد داريم که نبايIد موضIع گيIری در مسIائل جهIانی و اخIتالف           ه  ب. باشد
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در شرايط کنونی جامعIه  . در جنبش بين المللی کمونيستی مبدا و محور حرکت ما باشد       

المللIIی کمونيسIIتی کمکIIی بIIه انجIIام وظIIايف  مIIا، موضIIع گيIIری جهIIانی در جنIIبش بIIين  

اين موضع گيری جز آنکه اختالف . بزرگی که در مقابل ما قرار دارد به عمل نمی آورد

در گروه های کمونيستی را در داخل کشور تشديد کند و مسائل داخلی را تحت الشIعاع            

يچيده تر  پپيچيده گروه های کمونيستی را  مسائل بين المللی قرار دهد و وضع بغرنج و        

      لماتيIIIک جنIIIبش حکIIIم مIIIی کنIIIد کIIIه در ايIIIن   يپمصIIIالح د. سIIIازد نقIIIش ديگIIIری نIIIدارد 

و از دنبالIIه روی عميقIIًا پرهيIIز موضIIع گيIIری بIIا احسIIاس مسIIئوليت کامIIل رفتIIار شIIود 

  .شود

   اخIIتالف نظIIر در موضIIع گيIIری در جنIIبش بIIين المللIIی نبايIIد مIIانع وحIIدت عمIIل آن        

ل داخلی و صحت شيوه قهرآميز مبارزه وحIدت     های کمونيستی شود که در مسائ      گروه

  .نظر دارند

های کمونيستی و مصالح سياسی   با توجه به شرايط موجود در ايران و وضع گروه         

ماتيک حال و آينده جنبش ما در اين رساله از بحث پيرامIون اخIتالف در جنIبش              لو ديپ 

که از انتخاب يم ها دعوت می کن بين المللی کمونيستی خودداری کرديم و از همه گروه

 و محIور حرکIت خIود،      ءمسائل موجود در جنبش بين المللی کمونيستی به عنوان مبدا         

  )١٣٥٥ بهمن،١٩، تاکيد در اصل، چاپ انتشارات ٤٤ص .  (خودداری کنند

البتIIه در اينجIIا اشIIاره ی نويسIIنده بIIه اختالفIIات چIIين و شIIوروی در ايIIن دوره اسIIت  

هرحال از دو جنبه، ايIن برخIورد اشIتباه    ه بولی  ).  است ١٣٤٦تاريخ نگارش رساله    (

 را توافIق سياسIی برنامIه ای    يکIی از همIان جنبIه ای کIه قIبًال اشIاره شIد، يعنIی                   . است

شرط وحIدت در عمIل مIی پنIدارد و چIون چنIين تIوافقی بوضIوح در بIين گIرايش هIای               

مختلف سياسی وجود ندارد برای حذر از لطمه بIه ايIن وحIدت پيشIنهاد مIی کنIد کIه از          

      پيرامIIون ايIIن مسIIائل خIIودداری شIIود، ديگIIر اينکIIه مسIIائل مIIورد بحIIث جنIIبش      بحIIث

های  بين المللی کمونيستی را در رابطه با شرايط کنونی جامعه ما و وظايف کمونيست      

اهميت می بيند و به اين دليل می پندارد " فرعی"ايران بی ربط و يا الاقل در درجه ی 
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تحت الشعاع مسائل بين المللی قرار می دهد و به که بحث اين مسائل، مسائل داخلی را 

ايIن  . حال آنکه واقعيت درست بIرعکس اسIت       . پيشرفت مبارزه در ايران لطمه می زند      

.  مبارزات طبقاتی در ايران هستند نه تنها فرعی نيستند بلکه دقيقًا همان مسأئل   مسائل

 مسIأله نقIش     مسأله ماهيت انقالب در کشIورهای شIبه مسIتعمره از جملIه ی آنهاسIت،               

مسأله ارتباط بين شکست انقالبIات در  . طبقات مختلف در انقالب از جمله ی آنها است        

چنIدين دهIه ی گذشIته بIا انحطIاط بورکراتيIک دولIت شIوروی و پيIدايش اسIIتالينيزم و          

اينهIا همIه مسIائل پيIروزی يIا      . نقش آن در جنبش جهانی کارگری از جمله ی آنهاسIت    

   IIه در ايIIالب، از جملIIت انقIIتشکسIIدين    . ران، اسIIران در چنIIی در ايIIگامان انقالبIIپيش   

ساله ی اخير دقيقًا با خودداری از بحث های اصولی بر سر اين مسائل حيIاتی، بIا ايIن             

 نتوانسIته انIد آنطIور کIه بايIد و شIايد       ،توهم که مبادا اين بحث ها به وحIدت لطمIه زنIد        

 ضعيف و ايزوله کنند، يستی و استالينيستی در درون اپوزيسيون را     ئگرايش های مائو  

هنوز خود اسير بسياری از همين مفاهيم ايدئولوژيک باقی مانده اند و در نتيجه عمIًال      

 .راه وحدت واقعی و اصولی مسدود مانده است

 
  

  نازک دلنازک دل" " روشنفکرروشنفکر"" دال  دال --ميمميم
  وو

  رنجيده خاطررنجيده خاطر" " مارکسيست مستقِلمارکسيست مستقِل""
 

 کتIاب در بIاره ی    کنIدوکاو در قسIمت معرفIی و نقIد کتIاب، صIمد راد       ١در شماره ی    

د، انتشIارات مIزدک، ايتاليIا،     -مجموعه ای از نظرات، گردآورنده م: مسأله ی استالين

خصوص مقدمIه ی گردآورنIده آن را مIورد انتقIاد قIرار           ه  ، را معرفی می کند  ب      ١٩٧٤

پIژوهش نامIه مسIتقل    "دال گذاشته است، کIه   -اين انتقاد چنان تأثيری بر ميم. می دهد 

 مسائل انقالب و سوسياليسم را به چهار صIفحه تحIت عنIوان      -فستماني" مارکسيستی
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از مقدمIIه . مIIزين کIIرده اسIIت) ٨٥ الIIی ٨٢صIIفحات " (استالينيسIIم يIIا تروتسکيسIIم؟"

  : دال در اين جمالت است-چينی ها و مخلفات اين مقاله که بگذريم، جان کالم ميم

. حIال زوال اسIت   در - و نيIز در ايIران  -استالينيسم به شکل سIنتی اش در همIه جIا       "

روی ديگIر آن، يعنIی   . روی استالينی سکه انحراف و دگماتيسم از اعتبIار افتIاده اسIت     

تروتسکيسIIم، اکنIIون خطريسIIت بIIرای جنIIبش مارکسيسIIتی ايIIران، و بايIIد قبIIل از آنکIIه  

ی بگيرد با آن مبارزه کرد تا وی نيز برای مدتی، هرچند کوتاه، عده ايرا، هIر چنIد            نجا

گوئيم خطرناک است؟ زيرا تروتسکيسم، برخالف برادر ی چرا م. محدود، گمراه نسازد

اسIت و  " نIو "مثابه انحرافی از مارکسيسIم هنIوز در ايIران    ه دو قلويش استالينيسم، ب   

لذا مIی توانIد عناصIر کIم اطIالع يIا بIی اطIالع را            . نگذشته است " کوره ی امتحان  "از  

ا بزنIد، خطرنIاک اسIت زيIرا         ج" دشمن تاريخی استالينيسم  "د و خود را به مثابه       يببفر

و آموخت، از يکسو  ااينان با تکيه به اعتبار انقالبی تروتسکی، و نه آنچه می شود از

چنين با تکيه  از سوی ديگر، و هم[!] و با حمايت سازمان های تروتسکيستی فرنگی 

زيIرا در کشIوری بIا سIنت     " شIهادت "گIوئيم  ی توجه کنيد مI  (تروتسکی  " شهادت"به  

 IIذهبی قIIای مIIارگری "وی هIIبش کIIين جنIIام حسIIهادت امIIل " شIIد"در مقابIIه " يزيIIآن ک

می توانند برای مدتی، هر چنIد کوتIاه، جوانIان           !) استالين باشد، اثر روانی مهمی دارد     

ايرانی را به بيراهه بکشند، از آشنائی صIحيح و علمIی بIا مارکسيسIم و تIاريخ جنIبش          

ايIن خطIر جIدی اسIت،     . ارنIد کارگری جهانی و مبارزه تاريخی زحمتکشان ايIران بIاز د   

      زيIIIرا بخشIIIی از نيروئIIIی را کIIIه بايIIIد در خIIIدمت مبIIIارزه طبقIIIه کIIIارگر ايIIIران عليIIIه        

و بIIرای ) ٨٣ و ٨٢صIIفحات . "(سIرمايه داری جهIIانی قIIرار گيIIرد بIIه هIIدر خواهIIد داد 

ها جز اين نيسIت     کار مارکسيست : "پيشنهاد می کند  " برادران دو قلو  " مبارزه با اين  

 انگلIس در  - فعلی و آن هم در خارج از کشور بIا انتشIار آثIار مIارکس             که در مرحله ی   

      درجIIIه نخسIIIت و سIIIپس ديگIIIر متفکIIIران و رهبIIIران انقالبIIIی پرلتاريIIIای جهIIIان چIIIون 

در ) مارکسيستی(های علمی   و نيز تحليل  ... روزا لوگزامبورگ، لنين، گرامشی، گوارا    

فکIIر انقالبIIی را در ايIIران سIIطح ت) بIIويژه خاورميانIIه(بIIاره ی اوضIIاع ايIIران و جهIIان 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٥ 

خواه تروتسکيستی و (ارتقاء دهند و بدينوسيله ميدان را بر تفکر نادرست و انحرافی        

، تاکيIد از   ٨٣ص  ." (گ سازند تن) ها خواه استالينيستی و ديگران چون رويزيونيست     

  .)ماست

 هنوز به سنت خرده بورژوازی ايران که - دال که بگذريم-ميم" ايرانی"از تزئينات  

 دال هIم سIازمان هIای    -خانIه خIراب مIی شIد، مIيم       " فرنگIی "در اثر رقابت با کاالهIای       

سازمان های ايرانIی و  :  دستهو آنها تقسيم بندی می کند به د      مليتسياسی را برحسب    

هIم   بIيش از ايIن  " مارکسيست هIای مسIتقل  "از انترناسيوناليزم   . سازمان های فرنگی  

  :ينست دال در ا- حرف ميم-نمی توان متوقع بود

اگر خواننده کنجکIاو بپرسIد دو   .  استالينيزم و تروتسکيزم دو روی يک سکه اند  -١

رای تعيIIIين ايIIIن بIII دال چIIIه معيIIIار سياسIIIی -روی کIIIدام سIIIکه؟ يعنIIIی بپرسIIIد کIIIه مIIIيم 

کار بIرده اسIت، در سراسIر ايIن مقالIه هIيچ نخواهIد يافIت جIز                 ه  خويشاوندی نزديک ب  

به اين منوال خواننده شايد  . علوم نيست کدام انحراف؟ م  "! سکه انحراف و دگماتيسم   "

مجهIول چIه مIی تIوان کIرد جIز       " انحIرافِ "گيج شود و فکIر کنIد بIرای رهIائی از ايIن          

 دال بIه نجIات خواننIده مIی شIتابد و            -مIيم ". اهدنا الصIراط المسIتقيم    "اينکه دعا کنيم،    

بايIد بIه انتشIار آثIار     " در درجIه نخسIت    " -٢: صراط مسIتقيم را نيIز نشIانش مIی دهIد           

   کIم اطIالع يIا      "عظمIت اينکIار البتIه ممکIن اسIت خواننIده             .  انگلس باز گIرديم    -ارکسم

 مجلIد ضIخيم اسIت و اکثIرًا        ٥٠آثار مارکس و انگلس بيش از       . را بترساند " بی اطالع 

بIIIر ايIIIن کIIIار اگIIIر ترجمIIIه و انتشIIIار آثIIIار . بIIIه فارسIIIی حتIIIی ترجمIIIه هIIIم نشIIIده اسIIIت

را هIIم ... ه هIIای گرامشIIی، گIIوارا،  جلIIد آثIIار لنIIين، مجموعIIه نوشIIت ٤٥لوگزامبIIورگ، 

بيفزائيم، روشن می شود کIه چIه مسIأله عظيمIی در مقابIل مبIارزه طبقIه کIارگر ايIران             

ايIن جهIش حماسIی را    "قIول تروتسIکی     ه  ب.  اين نيست  رولی اصل مسأله د   . قرار دارد 

می توان حتی بدون ترک اطاق مطالعIه      ] جهش به مجموعه ی آثار مارکس و انگلس       [

مIارکس در  (اما چگونه می توانيم از متون کالسIيک     . ن به انجام رساند   و تعويض نعلي  

." بIIه وظIIايف کنIIونی خIIود برسIIيم )  در گذشIIت١٨٩٥ و انگلIIس در سIIال ١٨٨٣سIIال 
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، تاکيIد از  ٩، ص  ١٣٥٤لئون تروتسIکی، اسIتالينيزم و بلشIويزم، انتشIارات طليعIه،             (

نگلIIس را نIIه تنهIIا   ا-کائوتسIIکی و رهبIIران بIIين الملIIل دوم هIIم آثIIار مIIارکس   .) ماسIIت

   Iه منتشر، بلکه مطالعه کرده بودند ولی اين مانع از متالشی شدن سوسيال دمکراسی ب

 انگلس را - هم آثار مارکس هابلشويک. مثابه تبلور تجربيات انقالبی طبقه کارگر نشد    

. مطالعه کرده بودند، ولی اين از انحطIاط بورکراتيIک دولIت شIوروی جلIوگيری نکIرد                

 انگلIس  - لنينيزم مسکو هم مشغول انتشار مجموعه آثار مارکس-زموی مارکسي تانستي

مIا بIا انتشIIار و   . اسIت، ولIی ايIن از سIازش رهبIران بIا امپريIIاليزم جلIوگيری نمIی کنIد         

برعکس، بدون چنIين آموزشIی فهIم تجربيIات مبIارزه        . ميمطالعه اين آثار مخالف نيست    

ولIIی نقطIIه . ن نباشIIدطبقIIاتی درصIIد و پنجIIاه سIIال گذشIIته دشIIوار اسIIت، اگIIر غيIIرممک  

نقطIه شIروع   . نيسIت "  انگلIس -انتشIار آثIار مIارکس   "شروع يک مارکسيست انقالبی  

وی تکاليف کنونی است و دقيقًا برای فهم اين تکاليف و يافتن جهت مبIارزات طبقIاتی           

  .است که فهم تجربيات مبارزات طبقاتی در سطح جهانی ضروری است

بIه نظIر مIی رسIد     .  دال مIی رسIيم  -رد ميمشکال ديگر برخودر اينجاست که به يک اِ    

اسIIت و عليIIه " دگماتيIIک" دال مسIIأله اساسIIی اسIIتالينيزم اينسIIت کIIه   -کIIه بIIرای مIIيم 

و تروتسIIکيزم هIIم بIIرادر دو قلIIوی ايIIن  ! بکIIار مIIی بIIرد" زبIIان تنIIدی"مخIIالفين خIIود 

ذره ای "است و زبانی که صمد راد بکار می برد با زبان استالينيست ها       " دگماتيسم"

ش مبارزه ی  ابرای آکادميسينی که نقطه شروع. البته اين تعجبی ندارد".  نداردتفاوت

طبقIIاتی و تکIIاليف کنIIونی آن نيسIIت، مسIIأله اساسIIی، نقIIش اسIIتالينيزم در شکسIIت          

. مبارزات طبقاتی در گذشته و مانع پيشIرفت ايIن مبIارزات بIودن در زمIان حIال نيسIت          

بکIIار مIIی بIIرد باعIIث  " فين خIIودزبIIانی کIIه عليIIه مخIIال "مسIIأله اساسIIی اينسIIت کIIه بIIا  

و ايIIن دقيقIIًا تنهIIا پيIIام ايIIن چهIIار صIIفحه    . رنجيIIدگی خIIاطر ايIIن نIIازک دالن مIIی شIIود  

خواننده اگر در اين چهار صفحه بدنبال پاسخ سياسی به  .  دال است  -اعتراض نامه ميم  

 دال -ميم. مسائلی که صمد راد مطرح کرده است بگردد، بيهوده خود را خسته می کند           

 گويد که اصًال نّيت جواب دادن هم ندارد و علتش هم اينسIت کIه ايIن مقالIه               خودش می 
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ما خواننIده را بIه خوانIدن مقالIه صIمد راد رجIوع مIی دهIيم تIا بIرای                ! فحش است فقط  

فحاشIIی و " صIIفحه ای، بIIه قطIIع کنIIدوکاو،   ٢٥خIIود قضIIاوت کنIIد کIIه آيIIا ايIIن مقالIIه    

 از سIبک و لحIن مقالIه بIر      دال چنIان -منتهIی مIيم  . است يIا بحIث سياسIی     " ناسزاگوئی

آشفته که انگار به جز عبارات صIمد راد در مIورد شIخص خIودش ديگIر هIيچ چيIز از             

انگار از يک جا که نام خود را ديده چنان منقلب شده کIه تIا جIای            . مقاله نفهميده است  

برخIورد کIرده، اصIًال خطIوط و عبIارات را نديIده       خIود  ديگری در مقاله که بIاز بIه نIام       

 از اين سبک و لحن رنجيده خاطر گشته که حتی در همين چهIار صIفحه       و چنان ! است

مIثًال در نخسIتين صIفحه از اعتبIار انقالبIی تروتسIکی       . هم به ضدونقيض گIوئی افتIاده      

صحبت می کند، ولی در صفحه بعد اسIتدالل مIی کنIد کIه چIون نوشIته هIای تروتسIکی          

نيIز  " ه داری پهلIوی رژيIم سIرماي  "نيست، " طبقهو متشکل کننده ی     بسيج کننده ی    "

ايIن اسIت   ." دهIد ی بردباری نشان م"در باره پخش آثاری چون زندگی من تروتسکی         

 دال مIIی خواهIIد جنIIبش کIIارگری ايIIران را بIIدان -کIIه مIIيم" مارکسIIيزمی"ترواشIIات آن 

 !مسلح کند

 

  

دعوای دعوای ""مبارزه ی استالينيزم و تروتسکيزم يا مبارزه ی استالينيزم و تروتسکيزم يا 

  دسته بندی های تروتسکی در مقابل دسته بندی هایدسته بندی های تروتسکی در مقابل دسته بندی های

  ؟؟""استاليناستالين
  

        Iا بIه تIاالتی کIو         ه برخالف ساير مقIای راديIخنرانی هIا سIده، و يIاره شIدان اشIال بIح

تيرانا و مقدمات انتشIارات روزبIه کIه صIرفًا تکIرار عاميانIه تIر و دسIت دوم مهمIالت                  

، تحIت عنIوان   ٥قديمی استالينيزم عليه تروتسکيست هاست، مقاله عصر عمل شماره       

قلم محمود نيکنام، بنظر می رسIد  ه ، ب " آنتی استالينيسم  نکاتی در باره استالينيسم و    "
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بلکIه  . نوشته نشده " خطر تروتسکيزم "کردن افکار در برابر     " واکسينه"که با هدف    

برعکس، نويسنده به قIول خIود از ايIن دريچIه کIه مسIأله اسIتالينيزم جزئIی از مسIائل           

رجوع شود به ( کند امروز انقالب ما و همه ی انقالب ها است اين مبحث را عنوان می

  ولی چگونه عنوان کردنی؟ ). ٢٥و ٢٤صفحات 

IIه بIIه نIIام را، البتIIحبت نيکنIIدا صIIا ابتIIا ه مIIيل، در اينجIIان تفصIIا همIIب و بIIان ترتيIIهم

انحرافIIات حIIزب کمونيسIIت  "نيکنIIام در طIIی ايIIن مقالIIه بکIIرات از   . خالصIIه مIIی کنIIيم 

سيسIIIIIم انحرافIIIIات از مارک "، "رويزيونيسIIIIIم در جامعIIIIه ی شIIIIIوروی "، "شIIIIوروی 

 زمان اتانحراف"، " عظيم استاليناتانحراف"، " سيستم شورویات، انحراف"شوروی

، و نظيIIر آن صIIحبت مIIی کنIIد، ولIIی در هIIيچ کجIIا دقيقIIًا روشIIن نمIIی کنIIد کIIه   "اسIIتالين

چيست؟ شIايد نيکنIام چنIين فIرض مIی کنIد کIه ماهيIت           " انحرافات"منظور وی از اين     

ست و فهم مشترکی از آنهIا از قبIل وجIود    بر اکثر خوانندگان روشن ا   " انحرافات"اين  

اگر چنين است اشتباه بزرگی است که نتايج خIود را در بررسIی خIود نيکنIام هIم             . دارد

خود نيکنام در چندين صفحه ی اول مقالIه اش چنIين توضIيح مIی دهIد                . نشان می دهد  

ده هIIا سIIال وحIIدت کIIاذبی در زمينIIه مسIIائل ايIIدئولوژيک مارکسيسIIتی در جهIIان   "کIIه 

" آنتی کمونيسم"و " آنتی سوتيسم"ای با برچسب ه هر صدای نقادان... ما بود حکمفر

بIا ايIن حسIاب    ) ٩ص." (مواجه گشIته و هنIوز بIه گIوش کسIی نرسIيده، خفIه مIی شIد          

بود و تازه اين اواخIر  " ممنوع"واضح است در مورد مسأله ای که تا ديروز بحث آن    

 چنين فهم مشترکی وجود ندارد با آن فراهم آمده،" امکان نقد علمی و برخورد جدی "

اصIوًال چIه بIود    ، "انحرافات"و الزم می بود که نويسنده روشن کند که به نظر او اين      

که منظIور اوسIت و بعIدًا    به هر حال به نا به نيکنام اين انحرافات هر چه           . و چه هست  

روشن تر خواهد شد، در زمان لنين هم در جامعه شوروی وجود داشت و خود لنين نه 

ولIی مIرگ   . نها به آنها معترف بود بلکه تا آخر عمIر بشIدت بIا آنهIا مبIارزه مIی کIرد              ت

). ٢٠ و ١٩ص (لهذا رشد آنها گرديد  ازودرس لنين باعث تسامح در مبارزه با آنها و

محکIوم بIه شکسIت    " انحرافIات "در گذشته مبارزات انفIرادی و يIا گروهIی عليIه ايIن          
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انه ی يIIک اعتبIIار ملمIIوس برخIIوردار نبودنIIد  بودنIIد زيIIرا کIIه مبIIارزين غالبIIًا از پشIIتو 

   بIر  ١٠ولIی اکنIون، تحIت تIأثير يIک سلسIله عIواملی کIه نيکنIام در صIفحه           ). ١١ص(

می شمرد و چندی از آنان را مفصل تر بحث می کند، امکان نقد علمی و برخورد جدی 

 بIدون هIراس از تکفيIر    -ع با همه شخصيت هIا ب و بالط-با روابط و شرايط همه جوامع   

منتهی در اين برخورد بايد متوجه بود که از چاله به چاه نيفتاد، ). ٢١ص(جود دارد  و

فقIط  . يعنی تمام معايب، مفاسIد و نقصIان هIا را بIه يIک فIرد، اسIتالين، منصIوب نکIرد          

آنهائی کIه از تحليIل مشIخص جامعIه و روابIط و شIرايط آن عIاجز مIی ماننIد بIه چنIين                  

 يکIی از ايIن گIرايش هIا تروتسکيسIت هIا             بIه عقيIده نيکنIام     . روشی متوسل مIی شIوند     

     .هسIتند کIه بIه قIIول او فرشIته تروتسIکی را بIرای جانشIIينی ديIو اسIتالين آمIاده دارنIIد         

بنا به نيکنام به نظر تروتسکيست ها اگIر اسIتالين بIه قIدرت نرسIيده بIود، اوضIاع بIر                

سIائل  تروتسکی با درايت بی نظير و تفکر عميقش قادر بIود کليIه م    . وفق مراد می شد   

د نداشIت کIه درمقابIل ذهIن تروتسIکی تIاب          وهIيچ مشIکل مIادی وجI       . جامعه را حل کند   

  اشIIکال کIIار اينسIIت کIIه دسIIته بنIIدی هIIای تروتسIIکی در مقابIIل    . مقاومIIت داشIIته باشIIد 

بIرخالف اينIان، بIه    ). ١٨ الIی  ١٦صIفحات  (دسته بنIدی هIای اسIتالين شکسIت خIورد          

   شIIرايط جامعIIه شIIوروی و جهIIان چIIه عقيIIده نيکنIIام، بايIIد بIIه ايIIن مسIIاله بپIIردازيم کIIه 

 IIاتی را مIIين انحرافIIد چنIIروز و رشIIال بIIه مجIIد کIIوده انIIد ی بIIين ). ١٨ص (دادنIIر چنIIاگ

برخوردی پيش گيريم، به اين نتيجه می رسيم که مناسبات توليدی جامعه شوروی اگر     

يعنIIی . نIIه معIIرف کاپيتاليسIIم کالسIIيک، الاقIIل عمIIدتًا نمIIودار نIIوعی کاپيتاليسIIم اسIIت      

و نيکنام وعده می دهIد      . تورهای اساسی سرمايه داری حامل تغييرات آن است       استروک

  ).٢٦ص (که اين حکم را با يک تحليل مارکسيستی ثابت خواهد کرد 

از اين حکIم نهIائی مقالIه، کIه مIا مشIتاقانه چشIم بIراه اثبIات آن هسIتيم، و بسIياری                  

کنIIIام از ديگIIIر از اشIIIارات ضIIIمنی مقالIIIه روشIIIن مIIIی شIIIود کIIIه در واقIIIع منظIIIور ني    

همان است کIه لنIين در نوشIته هIای سIال هIای آخIر عمIر خIود، و بعIدها              " انحرافات"

   تروتسکی و اپوزيسيون چپ و بين الملIل چهIارم، از آن تحIت عنIوان ناهنجIاری هIا و         
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بنابه نيکنام تسامح مبارزه عليه اين ناهنجاری هIا       . يا نواقص بورکراتيک نام برده اند     

  IIک پIIای بورکراتيIIاط هIIا و در    و انحطIIيم آنهIIد و تحکIIه رشIIر بIIين منجIIرگ لنIIس از م     

البته در اين مقاله هنوز فراشد اين رشIد و تحکIيم و نقطIه تغييIر کيفIی      (دوره ی بعدی   

منجIر بIه برقIراری مناسIبات از نIوعی      ) در اين فراشIد مIورد بحIث قIرار نگرفتIه اسIت        

در . يه نمIی شIويم  ما فعًال وارد بحث صحت يا سقم اين نظر   . کاپيتاليسم در شوروی شد   

.  به نکات اصIلی ايIن بحIث اشIاره شIده اسIت       کندوکاو ١اين مقاله صمد راد در شماره       

    روشIن شIود و ايIن اختالفIات        اختالفIات واقعIی سياسIی     ولی بIرای اينکIه در ايIن بحIث           

در پشت کاربرد مقولIه هIای متفIاوت لغIوی آشIفته نگIردد، اميIدواريم نيکنIام در بحIث                   

 از ايIIن نتيجIIه گيIIری وی در مIIورد ماهيIIت    :  روشIIن دهIIد خIIود بIIه يIIک مسIIأله پاسIIخ   

   شوروی چه نتIايج عملIی در مIورد تکIاليف انقIالب در شIوروی                " نوعی کاپيتاليستی "

      و کشIIورهائی بIIا رژيIIم هIIای مشIIابه منIIتج مIIی شIIود کIIه بIIا تکIIاليفی کIIه بIIين الملIIل              

  شIIورها چهIIارم در اسIIناد پروگراماتيIIک خIIود تحIIت عنIIوان انقIIالب سياسIIی در ايIIن ک      

می کنIد، متفIاوت اسIت؟ در رابطIه بIا دفIاع از ايIن دولIت هIا در مقابIل هرگونIه                   مطرح

 IIاوتی مIIه ی متفIIه نتيجIIتی چIIه ی امپرياليسIIر ی حملIIار عصIIن همکIIدواريم ايIIرد؟ اميIIگي  

عمIل از طIرح ايIIن معيIار بسIيار عملIIی بIرای سIنجيدن صIIحت و سIقم مواضIع سياسIIی         

  .استقبال کند

نيکنام که خود .  مان، تذکر يک نکته را الزم می دانيمولی قبل از شروع بحث اصلی

برخIIIورد جIIIدی و نقIIIد "و ضIIIرورت " دوران تحميIIIل و خفقIIIان"در بIIاره ی مضIIIرات  

داد سخن می دهد، از تحريف و کIذب آشIکار در بIاره ی مواضIع تروتسIکی و          " علمی

 بIIه زعIم وی تروتسکيسIت هIIا   . تروتسکيسIت هIا در بIاره اسIIتالينيزم هIيچ ابIائی نIدارد      

           همIIIIه ی مسIIIIائل را در شIIIIخص اسIIIIتالين خالصIIIIه مIIIIی بيننIIIIد و بنIIIIا بIIIIه آنIIIIان اگIIIIر     

شکسIIت نخIIورده " دسIته بنIIدی هIای تروتسIIکی در مقابIل دسIIته بنIدی هIIای اسIتالين     "

هIIر خواننIIIده ای کIIIه  ). ١٨ و ١٧صIIIفحات (بودنIIد، اوضIIIاع بIIر وفIIIق مIIIراد مIIی شIIIد    

ن چIپ و بIين الملIل چهIارم      کوچکترين آشنائی ای با نوشته های تروتسکی، اپوزيسيو       



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥١ 

در بIIاره ی اسIIتالينيزم داشIIته باشIIد مIIی دانIIد کIIه ايIIن حIIرف نيکنIIام درسIIت وارونIIه ی   

خود تروتسکی مکررًا در مقاالت و کتب متعدد به تجزيه و تحليل ماهيت . واقعيت است

 IIًا بIIا دقيقIIت، و بارهIIتی پرداخIIی  استالينيسIIروزی بورکراسIIل پيIIوروی و علIIت شIIه دول

سIIخ مشIIخص داد کIIه آيIIا پيIIروزی بورکراسIIی  در شIIوروی زائيIIده ی    همIIين سIIئوال پا

مشخصات فردی استالين و يا ساير رهبران دولت شوروی بIود و يIا زائيIده ی شIرايط          

مشIIخص جامعIIه شIIوروی و تناسIIب نيروهIIای طبقIIاتی در مقطIIع مشخصIIی از فراشIIد      

مIثًال  (ت تاکنون برخی از اين نوشته ها به فارسIی نيIز ترجمIه شIده اسI            . انقالب جهانی 

رجوع شود به ماهيت طبقاتی دولت شوروی و دولت کIارگری، ترميIدورو بناپIارنيزم،             

ما هم در اينجا ترجمه يک نوشته کوتاه ديگر در اين ). ١٣٥٤انتشارات طليعه، مرداد 

"). استالين چگونه اپوزيسيون را شکست داد؟ ("زمينه را ضميمه اين مقاله می کنيم        

اسIIت کIIه بIIا تمIIام هشIIدار دادن هIIايش در بIIاره ی نقIIش   درسIIت بIIرعکس، ايIIن نيکنIIام  

 شخصIIيت در تIIاريخ، رشIIد و تحکIIيم بورکراسIIی در شIIوروی را بIIه صIIفحات يIIک فIIرد   

برخالف اپوزيسيون چپ و بين الملل چهIارم کIه نقطIه    . تقليل می دهد، منتهی فرد لنين  

عطIIIIف را در رشIIIIد و تحکIIIIيم بورکراسIIIIی و ضIIIIربه تعيIIIIين کننIIIIده عليIIIIه مبIIIIارزات    

 آلمان ١٩٢٣خصوص شکست انقالب ه راسی را شکست انقالب در اروپا و بضدبورک

" انحرافIات "می شمارند، بنابه نيکنام مرگ زودرس لنين و تسامح در مبارزه بIا ايIن         

) اگر چه نه بIروز آنهIا را  (را " انحرافات"پس از مرگ وی بود که رشد و تحکيم اين          

يک در داخIIل حIIزب، و دولIIت  در اينکIIه مبIIارزات ضIIدبورکرات ). ٢٠ص(باعIIث گرديIIد  

ولی . شوروی با مرگ لنين يکی از قابل ترين رهبران خود را از دست داد شکی نيست

خواننIده متحيIر مIی مانIد کIه      . بنابه نيکنام پس از مرگ لنين در اين مبارزه تسامح شد  

            Iی از  ه حزب بلشويک چگونه حزب انقالبی پرولتری بود که با مرگ يک رهبر آن بIکل

چگونه بود که هيچ شخص ديگری از رهبران حزبIی کIه نخسIتين         . اهه افتاد راه به بير  

و يIا جIرأت   (نبIود  " انحرافIات "انقالب پرولتری را به پيروزی هدايت کرد متوجه ايIن       

؟ از رهبران حزب که بگذريم از هIزاران هIزار عضIو حIزب بلشIويک،          )مبارزه نداشت 
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به ی غنی تاريخی گذشته بودند، از آگاه ترين کارگران و روشنفکرانی که از چنان تجر

نيفتادند؟ چگونه ايIن  " انحرافات"کدام به فکر مبارزه عليه رشد اين      از اينان هم هيچ   

حزب انقالبی با مرگ يک رهبIر يکبIاره دگرگIون شIد؟ فراشIد ايIن دگرگIونی چIه بIود؟                   

منتهIی در  . اميدواريم نيکنام در مقاالت بعدی خود به برخی از ايIن مسIائل جIواب دهIد               

والنه ی وی چيسIت؟   ئينجا بايد اشاره کنيم که به نظر ما علIت چنIين برخIورد غيرمسI               ا

بعيد می نمايد کIه علIت ايIن باشIد کIه نيکنIام واقعIًا از مواضIع تروتسIکی و بIين الملIل               

وگرنه چگونه به چنين قضاوت قاطعانه ای . چهارم در مورد استالينيزم بی اطالع است

 تروتسکيست ها که هر يک از ديگIری زبالIه ای       دعوای استالينيست ها و   "رسيده که   

ست که  امحتمل تر اين). ١٧ص ."( لنينيست ها ربطی ندارد    -سازد به مارکسيست  ی  م

         ، کIIIه بIIدان اشIIIاره مIIی کنIIIد،  "تکفيرکننIIده "خIIود نيکنIIام هIIIم تحIIت همIIIان فشIIارهای     

ن مIا،  دورا" معصIيت کبيIره ی  "الزم دانسته که فاصله ی خود را با تروتسکيزم، ايIن      

  حفIIظ کنIIد و بIIرای بحIIث اسIIتالينيزم از فراسIIوی پنجIIاه سIIال اخيIIر تجربيIIات جنIIبش            

دوران قبIل از مIرگ لنIين رجعIت کنIد، امIا بIرای اينکIه چنIين          ه کارگری جهش زده و ب   

جهIIش تIIاريخی توجيIIه پIIذير باشIIد مبIIارزه ی اپوزيسIIيون چIIپ عليIIه رشIIد و تحکIIيم         

 المللIIی و بIIين الملIIل چهIIارم عليIIه   بورکراسIIی  و بعIIدًا مبIIارزات اپوزيسIIيون چIIپ بIIين  

تقليIل  " دعواهای بIی ربIط استالينيسIت هIا و تروتسکيسIت هIا       "استالينيزم می بايد به     

، ١٩٢٠مIIی بايIIد مبIIارزان هIIزاران هIIزار اعضIIای حIIزب بلشIIويک در دهIIه ی        . يابIIد

  دسIته بنIدی هIای تروتسIکی     "محاکمات مسIکو و کشIتارهای استالينيسIتی بIه دعIوای         

و آنوقIIت نيکنIIام از غّلIIو نکIIردن در . تقليIIل يابIIد" نIIدی هIIای اسIIتاليندر مقابIIل دسIIته ب

 مورد نقش فIرد در تIاريخ و تحليIل مشIخص جامعIه و روابIط و شIرايط آن هIم صIحبت             

  !می کند

از فهIم نيکنIام از   : ولی علت سياسی اين تحريف از جای ديگری سرچشمه می گيرد   

" انحرافاتی"ست از يک سلسله  ارتاز نظر نيکنام استالينيزم عبا. پديده ی استالينيزم

که، بدليل شIرايط جامعIه شIوروی و جهIان، در شIوروی امکIان بIروز يافIت؛ بIا مIرگ             
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به رشد خود ادامه " انحرافات"زودرس لنين در مبارزه با آنها تسامح شد؛ و لهذا اين 

. داد تا باالخره منجر به برقراری مناسبات توليدی نوعی کاپيتاليسIتی در شIوروی شIد            

را " انحرافIات "بايIد ماهيIت ايIن    " همزمان با حل مسIائل فعلIی انقIالب خIود    "ما هم  و  

") تIوعی کاپيتاليسIم  ("بشناسيم تا خودمان هIم پIس از انقIالب بIه سرنوشIت شIوروی           

برای نيکنام معادل است با انحرافIات سيسIتم   يعنی تمام مسأله استالينيزم     . دچار نشويم 

، و مIIا هIIم بايIIد ايIIن "مرزهIIای يIIک کشIIور"در محIIدوده ی شIIوروی يعنIIی اسIIتالينيزم 

هم، " مرزهای ايران" در محدوده ی " انحرافات"مسأله را مطالعه کنيم که مبادا اين   

  .آن هم پس از انقالب، رخ دهد

" انحرافات"در درجه ی اول اين سئوال مطرح می شود که حاال در کشوری که اين 

کليه مسائل مارکسيسم مسIأله  "ند که رخ داده، چه بايد کرد؟ اگر چه نيکنام تأکيد می ک    

 نکIاتی در بIاره ی استالينيسIم و آنتIی استالينيسIم     ، ولی در طرح  )٢٤ص  " (ما هستند 

ولی مهمتر از اين اشکال، اينست که . حتی اشاره ای نيز به اين مسأله تعلق نمی گيرد       

توجه آن است که اگر ما از امروز م" انحرافاتی"برای نيکنام مسأله استالينيزم مسأله 

اگر چIه خIود نيکنIام مIی گويIد      . نباشيم ممکن است در فردای انقالب به آن دچار شويم       

   مسIIائل فIردای مIIا نيسIتند بلکIIه مسIائل امIIروز مIا و مسIIائل امIIروز    ... ايIIن مسIائل "کIه  

ولIی ايIن را نIه از ايIن نظIر مIی گويIد کIه امIروزه           ) ٢٥"(ها مIی باشIند     همه ی انقالب  

  ست بIر سIر راه پيIروزی انقIالب جهIانی، بلکIه از ايIن نظIر                استالينيزم مانعی تاريخی ا   

 ايIن مسIائل را بررسIی نکنIيم و از حIاال نIوعی پIيش گيIری در             امIروز می گويد که اگر     

 بIه جIائی برسIيم کIه      فIردا عمIل نيIاوريم، ممکIن اسIت         ه  آتيIه بI   " انحرافIاتِ "مقابل اين   

اگر نخواهيم : "خالصه بگوئيم). ٢٤ص (بگوئيم کاش سرچشمه را به بيل می گرفتيم 

دچار شويم، بايد همزمان با حل مسائل فعلIی  ] نوعی کاپيتاليسم[به سرنوشت شوروی  

انقالب خود، ماهيت کنونی جامعه ی شوروی و ريشه های انحرافات را در بيابيم و از      

دقيقًا به اين دليل است که نيکنام مسأله استالينيزم ). ٢٤ص ."(آنها درس آموزی کنيم

همزمIان بIا   "می بينIد کIه مIا هIم بايIد          " کليه مسائل مارکسيسم  "کی از   صورت ي ه  را ب 
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که قاعدتًا از نظر نيکنام مقوله ای کامًال جIدا و مسIتقل          " (حل مسائل فعلی انقالب خود    

در شIناخت  )  آنها به اين صورت مطرح نمی شدهمزماناز استالينيزم است وگرنه حل      

 نIدارد ايIن بررسIی    فعلIی هميIت حيIاتی   ولی البته چون اين مسIأله چنIدان ا      . آن بکوشيم 

بايد در سطحی معقوالنه و معتدل صورت گيرد و نيکنام ما را از اين بر حIذر مIی دارد            

 از بررسی مسائل جامعه خIود زيIاده روی کنIيم    غفلتکه مبادا در اين مطالعه به قيمت        

 ، ايIن تعIادل بIين مسIائل فعلIی     "حIد متعIادل و معقIول   "حاال ايIن  ). ٢٤ و  ٢٢صفحات  (

انقالب و مسائلی که اکنون بايد مطالعه کنيم که مبادا فردا به آن دچار شويم را چگونه          

  .بايد تعيين کنيم، روشن نيست

    سIIت کIIه اسIIتالينيزم را صIIرفًا   ااشIIکال اساسIIی ايIIن فهIIم از اسIIتالينيزم دقيقIIًا در ايIIن 

امعIه ی  ، مربوط به مسائل ج"پس از پيروزی انقالب ما   "پديده ای مربوط به دوره ی       

، کمونيست های انقالبیحال آنکه برای . می بيند) به سوسياليزم(آينده ی در حال گذار 

صورت مسأله ه صورت مسأله نفس پيروزی يا شکست انقالب، به  مسأله استالينيزم ب  

صIIورت معIIايبی کIIه ممکIIن اسIIت در آينIIده ی    ه نIIه بII . فعلIIی انقIIالب مIIا، مطIIرح اسIIت   

صIورت مIانعی بIر سIر راه پيIدايش و تکIوين       ه   بI  دوردستی گريبان گير ما شIود، بلکIه       

  .رهبری انقالبی مبارزات طبقاتی امروز

همIIانطور کIIه در قسIIمت قبلIIی اشIIاره کIIرديم و بعIIدًا مفصIIل تIIر بحIIث خIIواهيم کIIرد،       

شکست موج انقالب در اروپا پIس از جنIگ جهIانی اول، تلفIات عظIيم ناشIی از جنIگ                   

ماعی و فرهنگی ايIن کشIور، منجIر    داخلی در روسيه، عقب ماندگی کلی اقتصادی، اجت     

به پيدايش و سپس تحکيم بورکراسی و غصب قدرت سياسی توسط اين بورکراسی  از 

همزمان با انکشاف اين فراشد، سياست کلی دولت کارگری از چشم انداز        . شوراها شد 

، از بسIIط انقIIالب در آسIIيا و "سIIاختن سوسIIياليزم در يIIک کشIIور "انقIIالب جهIIانی بIIه 

بتIدريج،  . شرايط موجود و مدارا با بورژوازی ساير کشورها، تغيير کرد   اروپا به حفظ    

نقIش احIزاب   ابتدا ناآگاهانه و در عکس العمل به فشIارهای موجIود و سIپس آگاهانIه،           

 در سIIIاير کشIIIورها بIIIه جIIIای رهبIIIری مبIIIارزه طبقIIIاتی در ايIIIن کشIIIورها و  کمونيسIIIت
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ين طريق، اعمال فشار برانداختن سرمايه داری و کمک به دولت کارگری شوروی از ا

کمينتIرن از وسIيله ی      . شIد " مله به شوروی  حجلوگيری از   "بر بورژوازی به منظور     

. انقالب پرولتری جهانی تبديل به ابزار ديپلماسی خارجی بورکراسIی استالينيسIتی شIد        

 و از جمله در سطح جهانو استالينيزم دقيقًا به معنی پيشرفت مبارزه ی طبقاتی را در 

ولIی ايIن   . تابع حفظ منافع موجIود بورکراسIی شIوروی قIرار دادن اسIت          خود شوروی   

دئولوژيک نيIز توجيIه مارکسيسIت نمIائی بيابIد و در      يتغيير سياست می بايد در سطح ا  

سوسياليزم در يک کشور، ) ظواهر ايدئولوژيک استالينيزم(اين راه توجيهات تئوريک 

 هIIای سIIازش طبقIIاتی، و انقIالب دو مرحلIIه ای، سياسIIت جبهIIه خلقIIی و سIاير سياسIIت  

بIIIاالخره همزيسIIIتی مسIIIالمت آميIIIز و سوسIIIياليزم از طريIIIق پارلمIIIانی، در پوشIIIش        

رسIIمی، بIIا تکيIIه بIIه اعتبIIار انقIIالب اکتبIIر، رهنمIIون عملکIIرد    "  لنينيIIزم-مارکسIIيزم"

از ايIIن دوره بIIه بعIIد مکIIررًا احIIزاب کمونيسIIت در   . احIIزاب کمونيسIIت اسIIتالينيزه شIIد 

ول شکسIت فرصIت هIای     ئمسIتقيمًا مسI   مبارزه طبقIاتی    موارد متعددی به جای رهبری      

يعنی نتايج انحطاط بورکراتيک نخسIتين دولIت کIارگری شIوروی صIرفًا              . انقالبی شدند 

محدود به مرزهای اين کشور نيست، بلکIه از طريIق نفIوذ کمينتIرن در جنIبش جهIانی            

يIن  کارگری، و از طريق تحريف و تخريIب تئIوری انقالبIی، احIزاب کمونيسIت نيIز در ا       

پروسIIه انحطIIاط از بيIIان متمرکIIز تجربيIIات انقالبIIی طبقIIه کIIارگر بIIه يکIIی از مهمتIIرين   

  .موانع راه پيروزی انقالب پرولتری تبديل شدند

شرايط اساسی پيروزی انقالب پرولتری، که تجربه تاريخی مکIررًا نشIان داده و در                

  : نوشته های تئوريک نيز بارها فرموله شده، از اين قرارند

   .ت نظام بورژوائی و آشفتگی و سردرگمی طبقه حاکمه بن بس-١

 نارضايتی عميق و وسيع خرده بورژوازی، و بدنبال راه حل ريشه ای بودن اين     -٢

   .اقشار

 آگIIاهی پرولتاريIIا از ايIIIن اوضIIاع غيرقابIIIل تحمIIل و آمIIIادگی وی بIIرای فعاليIIIت      -٣

   .انقالبی
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  .ی برنامه روشن و رهبری محکم از جانب پيشگام پرولتر-٤

به اين معنی . حال، دوران جنگ و انقالب استه  دوران ما، از اوايل قرن بيستم تا ب

که بحران های منتج از تضادهای درونی خود سيستم سرمايه داری جهIانی مکIررًا بIه      

سIIه شIIرط اولIIی تحقIIق بخشIIيده اسIIت، مکIIررًا بحIIران اجتمIIاعی در ايIIن يIIا آن کشIIور،   

و آنچIIه کIIه مکIIررًا .  يIIا بربريIIت کشIIانده اسIIتجامعIIه را بIIه دو راهIIی انقIIالب پرولتIIری

چIIIه در کشIIIورهای شIIIبه مسIIIتعمره و (فرصIIIت هIIIای انقالبIIIی را بIIIه شکسIIIت کشIIIانده 

مسIIتعمره، چIIه در کشIIورهای امپرياليسIIتی و چIIه در سIIال هIIای اخيIIر در دولIIت هIIای      

. فقدان عامل چهIارم بIوده اسIت   ) کارگری ناقص الخلقه نظير کشورهای اروپای شرقی 

شرايط عينی الزم برای انقالب پرولتری نه تنها رسيده اند، بلکIه     "کی،  قول تروتس ه  ب

بدون يIک انقIالب سوسياليسIتی، آن هIم در دوره ی        . تقريبًا شروع به گنديدن کرده اند     

اکنIIون نوبIIت . تIIاريخی آتIIی، فاجعIIه ای تمIIامی فرهنIIگ بشIIريت را بIIه خطIIر مIIی انIIدازد 

بحIران تIاريخی بشIريت در بحIران     . پرولتارياست، يعنIی عمIدتًا پيشIگامان انقالبIی وی     

    ، برنامIIه انتقIIالی بIIرای انقIIالب سوسياليسIIتی   ." (رهبIIری انقالبIIی خالصIIه شIIده اسIIت   

و مهمترين موانIع بIر سIر راه حIل ايIن           ).  انگليسی -٧٣، ص   ١٩٧٣پاث فايندرپرس،   

مهمتIرين موانIع بIر سIر راه انکشIاف و پيIروزی انقIالب جهIانی             بحران تاريخی، يعنی    

، و احIIIزاب سIIIنتی  - سوسIIIيال دمکراسIIIی - رفرميسIIIتی طبقIIIه کIIIارگر  سIIIنتیرهبIIIری 

    البتIIIه در مIIIورد انقIIIالب مسIIIتعمراتی مIIIی بايIIIد مIIIانع    .  اسIIIت-اسIIIتالينيزم -کمونيسIIIت

 ناسيوناليسIIتی را هIIم اضIIافه کIIرد، ولIIی تقريبIIًا در تمIIام مIIوارد   -رهبIIری هIIای بIIورژوا

. سIتالينيزم بIوده اسIت   سلطه ی رهبری های ناسيوناليستی دقيقًا ناشی از خيانت های ا    

مثًال سIلطه ی جبهIه ملIی بIر جنIبش تIوده ای ملIی کIردن صIنعت نفIت، برآينIد مسIتقيم                    

سياست های حزب توده، چه در دوره ی قبلی سازش با دولت و چه در دوره ی بعIدی     

هژمIونی ناصIريزم بIر جنIبش تIوده ای      . بکل پشIت کIردن بIه مبIارزه ی تIوده ای، بIود            

خصوص پشت کردن آنها به مبارزه عليه ه ست عرب، ب  عرب را سياست احزاب کموني    
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صهيونيزم و بعدًا به رسميت شناختن دولت اسرائيل به پيIروی از سياسIت بورکراسIی          

  .شوروی، ممکن  ساخت

امIروز در چنIIدين  . بIرای روشIن تIر شIدن مطلIب چنIد مثIال اخيIر را در نظIر بگيIريم          

 از بحران شديد اجتماعی   ،تاليابطور مثال اي  . کشور اروپائی شرايط بحرانی وجود دارد     

حال بورژوازی ايتاليا موفق به تحکيم سلطه ی ه  تا ب١٩٦٨ -٦٩و سياسی سال های 

پرولتاريا رزمندگی خود را مکررًا در . خود و استقرار يک حکومت با ثبات نشده است

بحران اجتماعی چنIان جIامع شIده کIه در       . اعتصابات و ساير مبارزات نشان داده است      

 ای با چنان نفوذ عميق مذهب کاتوليک مسائلی نظير طالق و سقط جنين مسأله      جامعه

در واقIع آنچIه کIه بIه بIورژوازی      . روز و مسأله قطبی شدن اقشار اجتماعی شده اسIت  

اجازه ی بقای سلطه اش را داده نه توانIائی وی در حکومIت بIر جامعIه، بلکIه نIاوانی                 

و ايIن نIاتوانی دقيقIًا در    . ان بوده اسIت پرولتاريا در عرضه ی راه حل خود به اين بحر    

. ولتاريای ايتاليا نهفتIه اسIت  رسياست حزب کمونيست ايتاليا و هژمونی اين حزب بر پ      

حزب کمونيست، که اکنون تبIديل بIه مصIالحه ی      " مصالحه ی تاريخی  "بدون سياست   

تاريخی حتی بدون وجIود حIزب کمونيسIت در حکومIت شIده، ادامIه ی حکومIت حIزب              

برای انقالبيون ايتاليا مسأله استالينيزم يعنی مسIأله  . يحی غيرممکن است  دمکرات مس 

يعنی . درهم شکستن اين هژمونی و ساختن رهبری آلترناتيو انقالبی پرولتاريای ايتاليا

  .مسأله برداشتن اين مانع از سر راه پيروزی انقالب

يلی شIاهد   شI ١٩٧٣ تIا  ١٩٧٠از سIال  . و يا تراژدی انقالب شIيلی را بخIاطر آوريIم        

برخاسIIت مبIIارزات طبقIIاتی و ابتکIIارات انقالبIIی تIIوده ائIIی بIIود کIIه از زمIIان پيIIروزی     

آلنIIده در پIIس از پيIIروزی . انقIIالب کوبIIا تIIا بIIه حIIال در آمريکIIای التIIين سIIابقه نداشIIت  

ازی شIIيلی چIIاره ای و شIIرايط مبIIارزات تIIوده ای چنIIان بIIود کIIه بIIورژ١٩٧٠انتخابIIات 

      ايIIن . آلنIIده تIIن در دهIIد" اتحIIاد خلقIIی"کومIIت مIIدن حآنداشIIت جIIز آنکIIه بIIه روی کIIار 

از نظIIر خIIود تIIوده هIIا تغييIIر مسIIاعدی در تناسIIب نيروهIIا بIIود و دوره ی تIIازه ای از     

تحIت فشIار ايIن مبIارزات، حکومIت      . فعاليت ها و مبارزات شديد توده ای را آغاز کIرد      



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٨ 

 اصIالحات  آلنده خيلی سريع تر از آنچه در برنامه اش بIود مجبIور بIه اجIرای بسIياری           

بورژوازی شروع بIه سروسIامان   . شد، که بنوبه خود قطبی شدن جامعه را تشديد کرد    

دسته های افراطی علنًا . دادن اوضاع خود و جستجوی راه های تدارک ضدانقالب کرد    

در برابIIر ايIIن سياسIIت   . بIIه سIIازماندهی گIIروه هIIای تروريسIIتی ضIIدانقالبی پرداختنIIد    

راه قIIIIانونی بIIIIه سIIIIمت "نيسIIIIت شIIIIيلی از بIIIIورژوازی، احIIIIزاب سوسياليسIIIIت و کمو

و " احتIIرام نيروهIIای نظIIامی بIIرای قIIانون اساسIIی"سIIخن مIIی راندنIIد و " سوسIIياليزم

ولIی عليIرغم پافشIاری ايIن احIزاب در دسIت        . را می ستودند  " طرف بودن ارتش  ی  ب"

نزدن به دستگاه دولتی بورژوائی، مبارزات توده ای خود منجIر بIه ظهIور نطفIه هIای          

در ). ن های صنعتی و کوماندوهای محله ایادگر(ت پرولتری شده بود ارگان های قدر

مقابل اين چنين قطبی شدن جامعIه و ظهIور اولIين نطفIه هIای قIدرت دو گانIه رهبIران                  

از رهبIIران ارتIIش دعIIوت کردنIIد کIIه بIIا پيوسIIتن بIIه حکومIIت در ايIIن     " اتحIIاد خلقIIی"

 ١٩٧٣الب سIپتامبر  ميانجی گری کنند و بدين ترتيب راه را بIرای ضIدانق        " اغتشاش"

از . شIد " راه قانونی بIه ضIدانقالب  "تبديل به  " راه قانونی به سوسياليزم   . "باز کردند 

همين مسائل  ) و رفرميزم سنتی  (نظر نيروهای چپ انقالبی در شيلی مسأله استالينيزم         

  .ودبشکست يا پيروزی انقالب 

 در طی قرن  شکست خورده و فرصت های از دست رفته        های متأسفانه مثال انقالب  

، پيIIروزی فاشIIيزم در ايتاليIIا و آلمIIان،    ١٩٢٥ -٢٧انقIIالب دوم چIIين  . اخيIIر مکررنIIد 

، امواج انقالب که پس از جنگ جهانی دوم هم در اروپا و هم در ١٩٣٦انقالب اسپانيا 

به شکسIت   ) از جمله ايران و يونان    (بسياری از کشورهای مستعمره و شبه مستعمره        

   - دوبIIاره-موزيم تIIا خودمIIان هIIمآتی هسIIتند کIIه بايIIد از آن بيII اينهIIا آن تجربيIIا-انجاميIIد

  ".همين سرنوشت دچار نشويمه ب"

و اهميت اين درس آموزی در چيست؟ آيIا بIه ايIن خIاطر اسIت کIه تروتسکيسIت هIا               

کينه فردی عليه استالين دارند؟ يا به ايIن علIت اسIت کIه مIا خوشIمان مIی آيIد بIر سIر                     

نIدازيم؟ و يIا تIاريخ نگIاران وسواسIی هسIتيم کIه            جنجIال بIراه بي    " شوربای سر رفته  "
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 آمIوزی   ستاريخ بسزای خود محکIوم شIوند؟ اهميIت ايIن در           " گناهکاران"ميخواهيم  

فقط از اين نظIر نيسIت کIه اسIتالينيزم مسIئول تIاريخی ايIن شکسIت هIا بIوده اسIت، و                         

 اهميت آن فقط از اين نظر نيست که هنوز، حتی پس از دو دهه بحران تشديد شونده ی

اسIIتالينيزم، در بسIIياری کشIIورها احIIزاب استالينيسIIت احIIزاب تIIوده ای طبقIIه کIIارگر       

از . هستند و در اين موقعيت اند که بIه مبIارزات طبقIاتی لطمIه هIای شIديد وارد آورنIد                

همIIه ی اينهIIا مهمتIIر، در شIIرايط فعلIIی، اينسIIت کIIه ايIIن تسIIلط تIIاريخی اسIIتالينينزم در  

  ی و کوشIIش ايIIن بورکراسIIی  در توجيIIه   پنجIIاه سIIال اخيIIر بIIر جنIIبش جهIIانی کIIارگر     

و بIا تکيIه بIه اعتبIار        "  لنينيIزم  -مارکسIيزم "سياست های ضدانقالبی خود در پوشIش        

انقIالب اکتبIر، چنIان اغتشاشIی در تئIوری انقالبIی، در دسIتاوردهای تجربيIات انقالبIی          

  :مبارزه طبقاتی در سطح جهانی، بوجود آورده که

کمونيسIIت آن، بIIا ريشIIه و منشIIاء کمينتIIرن      حتIIی در کشIIورهائی کIIه احIIزاب    -اوًال

اسIIتالينيزه شIIده، در طIIی فراشIIد انقIIالب در عمIIل بIIر سIIر مسIIائل گرهIIی ای کIIه بIIالفور  

جلوی راه انقالب بود با ميراث گذشته خود قطع رابطه کردند و توانسIتند انقIالب را تIا        

 بهتIرين مثIال هIای مIورد نظIر انقIالب          [کسب قIدرت سياسIی بIه پيIروزی رهبIری کننIد              

 از آنجا که اين انقطIاع بطIور تجربIی، قIدم بIه قIدم و             -]سوم چين و انقالب ويتنام است     

تحت فشار شرايط عينی صIورت گرفIت، حتIی ايIن احIزاب کمونيسIت هIم نتوانسIته انIد             

های اساسی انقالب خود را بIه روشIنی عرضIه کننIد و ايIن انقطIاع را             چکيده ی درس  

     بالفعIIل نتوانسIIته انIIد آن نقشIIی را کIIه   گسIIترش دهنIIد و در نتيجIIه از يIIک سIIو آگاهانIIه

  می توانسIتند و مIی بايسIت در ايجIاد رهبIری هIای انقالبIی پرولتIری در سIطح جهIانی                   

  مقايسIIه کنيIIد نقIIش رهبIIری حIIزب کمونيسIIت چIIين را در   (ايفIIا کننIIد بIIه عهIIده بگيرنIIد  

      کمIIک آگاهانIIه بIIه سIIاختن رهبIIری انقالبIIی در سIIطح جهIIان بIIا نقIIش حIIزب بلشIIويک      

 و از سIوی ديگIر اگIر چIه قIدم      ) از پيروزی انقالب اکتبIر و بنيIان گIذاری کمينتIرن           پس

 را بIIا موفقيIIت  - يعنIIی کسIIب قIIدرت سياسIIی در سIIطح ملIIی  -اول انقIIالب سوسياليسIIتی

انحطIاط انقIالب چIين و      . برداشتند، ولی راه را برای انحطاط بعدی انقالب بIاز گذاشIتند           
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گويIIاترين شIIاهد بIIر ايIIن   " ائوتسIIه دونانديشIIه م) "انحطIIاط(انعکIIاس آن در تکامIIل  

  .مدعاست

 ايIIن تحريIIف و تخريIIب دسIIتآوردهای   - و ايIIن مIIورد نظIIر بحIIث فعلIIی ماسIIت   -ثانيIIًا

 چنان اثر عميقی گذاشته کIه   - با اتکاء به اعتبار انقالب اکتبر      -تجربيات مبارزه طبقاتی  

امIIل  و تحIIت تIIأثير عو- مسIIتقًال در اغلIIب کشIIورهاامIIروزهحتIIی گIIرايش هIIائی نيIIز کIIه 

 بر سر مسائل گرهIی جلIوی راه جنIبش در عمIل          -متعددی که فعًال مورد بحث ما نيست      

/ ناسIIيوناليزم/ اسIIتالينيزم(شIIروع بIIه انقطIIاع از رهبIIری هIIای سIIنتی گذشIIته کIIرده انIIد 

  گذشIته گرفتIار مانIده انIد        " تئوريIک "، هنIوز چنIان در چIارچوب         )سوسيال دمکراسIی  

نشIIود، يعنIIی ايIIن قشIIر نIIوين پيشIIگامان  کIIه چنانچIIه ايIIن چIIارچوب بIIه موقIIع شکسIIته  

های الزم از تجربه خود و آموزش از تجربيات  مبارزه ی طبقاتی موفق به تعميم درس

گذشته مبارزات در سطح جهانی نشود، ايIن خطIر وجIود دارد کIه ايIن قشIر بتIدريج از           

  .پيشگام راه انقالب به مانع اين راه تبديل شود

ی اخيIIر مIIورد بحIIث گIIرايش هIIای مختلIIف     بIIا تمرکIIز بIIر يIIک مطلIIب کIIه در دوره     

" مرحلIه انقIالب ايIران    "بحIث بIر سIر       . اپوزيسيون بوده، اين نکتIه را دنبIال مIی کنIيم           

البته تازگی ندارد، ولی در سال های اخير از اين لحاظ که بسياری گرايش های سياسی 

های فدائی خلق به اين نتيجIه   و علی الخصوص سازمان های مجاهدين خلق و چريک       

سIIرمايه داری اسIIت، جنبIIه هIIای  ] نIIوعی[ده انIIد کIIه وجIIه توليIIد غالIIب در ايIIران   رسIIي

       بIIه بحIIث وارد شIIده و عIIالوه بIIر آن از ايIIن بحIIث هIIا در رابطIIه   جديIIدی از ايIIن مسIIأله

چIه نIوع   "نIد، در بIاره اينکIه اکنIون      ا  تIری کIه مبIارزين بIا آن مواجIه           با مسأئل فوری  

  .نتايجی اتخاذ شده" جبهه ای الزم است

پيشنهاد می کنIد کIه      " بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک   "ازمان مجاهدين خلق در     س

جبهIIه واحIIد  تIIوده ای مرکIIب از تمIIام نيروهIIای خلقIIی وارد در  "اکنIIون زمIIان تشIIکيل 

فرا رسيده، و تشIکيل   " جبهه نبرد عليه رژيم مزدور شاه خائن و اربابان امپرياليستی         

 لنينيست معتقد -ت کليه نيروهای مارکسيستاين جبهه را اولين قدم عملی در راه وحد       
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     بIIه خIIط مشIIی مسIIلحانه و بIIرای رسIIيدن بIIه هIIدف تشIIکيل حIIزب کمونيسIIت ايIIران بIIر     

  ).١٣٥٤، چاپ دوم، آبان ماه ٥٨ الی ٤٧رجوع شود به صفحات . (می شمارد

هIای فIدائی خلIق بIر ايIن عقيIده اسIت کIه اکنIون زمIان وحIدت                    ولی سازمان چريIک   

سازمان های انقالبی ضدرژيمی فرا نرسيده، زيرا که هنوز سازمان هIائی کIه هIر يIک          

که تشکيل دهنده ی جبهه واحد ضدامپرياليستی خواهند (معرف يکی از طبقات انقالبی 

در .  خود پيدا نکرده اندباشند کامًال شکل نگرفته اند و رابطه ی ارگانيک با طبقه) بود

نتيجIIه تشIIکيل جبهIIه ی واحIIد ضدامپرياليسIIتی فعIIًال منتفIIی اسIIت و آنچIIه مطIIرح اسIIت   

 لنينيست و همکاری هIر چIه بيشIتر      -کوشش در راه وحدت کامل نيروهای مارکسيست      

، ٦رجوع شود به سر مقالIه شIماره   . ( استدر عمل مشخصنيروهای مختلف انقالبی  

  .)نبرد خلقنشريه 

هايت ديگر طيف اپوزيسيون، حزب توده مدتی است که کرنIای تشIکيل جبهIه      و در ن  

دليلIی گويIا مخIالف اسIتبداد     ه ضدديکتاتوری را، که حتی سرمايه داران بزرگی را که ب  

شاه هستند اگر چه مخالف استبداد بطور کلی نيستند در بر خواهد گرفت، دميIدن آغIاز         

  .کرده است

            نيIIIIز در ايIIIIن بIIIIاره  بهمIIIIن تئوريIIIIک١٩ گIIIIروه هIIIIای بنيIIIIابينی نظيIIIIر طرفIIIIداران 

از يIIک سIIو نظيIIر حIIزب تIIوده معتقدنIIد کIIه  . مواضIIع را اتخIIاذ کIIرده انIIد" زبIIده تIIرين"

اسIت و نيروهIائی در جامعIه ايIران وجIود      " لق ما با ديکتIاتوری رژيIم     ختضاد عمده   "

ری ديکتIاتو "عالقIه ای ندارنIد ولIی مخIالف     " انقالب دمکراتيک"دارند که اگر چه به    

و بايIIد از همIIه ی !] عالقمندنIIد" ديکتIIاتوری دسIIته جمعIIی "البIIد بIIه [هسIIتند " فIIردی

، بIرای بسIيج زحمتکشIان    !] کIذا [خواه مترقی، خواه مرتجع    "عوامل ضدديکتاتوری،   

ولIی از سIوی ديگIر      ." يعنی نيIروی عمIده انقIالب دمکراتيIک تIوده ای، اسIتفاده کنIيم               

خواهIد بIود نيIازی بIه     " کوتاه مIدت "نيروها  معتقدند که از آنجا که همکاری ما با اين          

خIواه  " ضIرورت تIاريخی   . "بIا ايIن نيروهIا نيسIت       " تشکيل يک جبهIه واحIد رسIمی       "

نIIاخواه مIIا را بIIا ايIIن عوامIIل و نيروهIIای ارتجIIاعی در يIIک مبIIارزه ضداسIIتبدادی و         
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ضداسIIتعماری، اگIIر چIIه نIIه برمبنIIای يIIک برنامIIه انقالبIIی دمکراتيIIک، همIIراه و متحIIد   

، ١٣٥٤مIIاه ی ، د٦، شIIماره نIIوزده بهمIIن تئوريIIکرجIIوع شIIود بIIه  (!خواهIIد سIIاخت

  .)١٥٨ الی ١٥٢صفحات 

می بينيم که در باره يک مطلب حياتی، يعنی قدم بعدی که در مقابل مبارزين اسIت و   

. شکل تشکيالتی که بايد بخود بگيرد، با پيشنهادات متفاوت و متناقضی روبرو هستيم        

 صIحيح را از  ،ز ميIان ايIن پيشIنهادات مختلIف    پس تکليف چيسIت؟ چگونIه مIی تIوان ا      

ناصحيح باز شناخت؟ واضح است که از ديدگاه يک انقالبی مارکسيست چنين شIناختی      

 منIتج شIود، يعنIی بIا تشIخيص        ماهيIت انقIالب   فقط می تواند از يک شناخت صIحيح از          

اينکه در مقابل جامعIه يIک سلسIله مIوانعی وجIود دارد کIه سIد راه پيشIرفت آن شIده،               

و فقط در (ث بحران های متناوب يا هميشگی اجتماعی می شود و در تحليل نهائی         باع

ناشی از اينست که انکشاف نيروهای مولده در يک دوره ی مشخص در ) تحليل نهائی

تضIIاد افتIIاده اسIIت بIIا مناسIIبات توليIIدی ای کIIه مبتنIIی بIIر سIIطح قبلIIی ای از انکشIIاف     

  IIانع راه رشIIون مIIت و اکنIIوده اسIIده بIIای مولIIدهنيروهIIتر آن شIIالب . د بيشIIاليف انقIIتک

بطور مثال چنانچه بگوئيم وحدت ملی عرب يکی . چيزی نيست جز برداشتن اين موانع

از تکاليف انقالب عرب است يعنی با تجزيه و تحليل از شرايط مشخص دنيای عرب به 

اين نتيجه رسيده ايم که اشتقاق مردم عرب ما بين دولت های مختلفی کIه هIر کIدام بIه            

ی زائيده و پرورده ی سيستم امپرياليستی در دوره ی مشخصی بوده اند مIانع راه     نوع

پيشرفت جامعه عرب است و برای ايIن پيشIرفت الزم اسIت کIه بIه ايIن اشIتقاق خاتمIه                  

واضح است که اين تکاليف انقالب را در . داده شود، اين مانع از سر راه برداشته شود

. مIی تIوان تعيIين کIرد       " شرايط مشIخص  تحليل مشخص از    "هر مورد مشخص فقط با      

دومIIين مسIIأله ای کIIه در رابطIIه بIIا شIIناخت ماهيIIت انقIIالب مطIIرح مIIی شIIود ماهيIIت        

                      Iا بIد، و يIق باشIل تحقIاليف قابIن تکIارچوب ايIه در آن چIت کIاعی ايسIه مناسبات اجتم

بIا  . عبارت ديگر ماهيت دولتی که قادر به برداشتن اين موانع و حل اين تکIاليف باشIد        

ايIIن دو، تکIIاليف انقIIالب و ماهيIIت دولIIت، آنگIIاه نقIIش طبقIIات و اقشIIار    روشIIن شIIدن 
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اجتماعی مختلف و باله آل نقش برنامه های سياسی متفاوت را، که هر يIک در تحليIل        

     نهIIائی مIIنعکس منIIافع طبقIIاتی مشخصIIی هسIIتند اگIIر چIIه الزامIIًا و بالواسIIطه رابطIIه        

چنانچIه از  . مIی تIوان سIنجيد   يک بيک بين اين برنامه ها و آن طبقات موجIود نيسIت،        

ايIن نقطIIه شIIروع ابتIIدائی ولIIی اساسIIی حرکIIت کنIIيم آنوقIIت فIIورًا روشIIن مIIی شIIود کIIه   

 فقط در صورتی می تواند مطابق بIا گIرايش هIای عينIی مبIارزه ی      مرحله بندی انقالب  

و در نتيجه کاذب، خواه آگاهانIه      ( يعنی توجيه و ساخته ی ايدئولوژيک        -طبقاتی باشد، 

 -نبوده، بلکه با شناخت اين گرايش ها رهنمون عمل انقالبIی باشIد،           ) هانهو خواه ناآگا  

که در واقع تحقق يک يا چند تکليف انقالب در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از 

. ساير تکاليف انقالب که در چارچوب نظام اجتماعی ديگری قابل تحققند، ممکIن باشIد   

و ) کهنIIIه يIIIا نIIIوين(لIIIه ی دمکراتيIIIک مIIIثًال مرحلIIIه بنIIIدی انقIIIالب ايIIIران بIIIه دو مرح 

سوسياليسIIتی فقIIط وقتIIی واقعIIًا معنIIی دارد کIIه تحقIIق تکIIاليف دمکراتيIIک انقIIالب در      

چارچوب مناسباتی و در نتيجه تحت دولتی متمايز از دولت پرولتری که تحقق تکاليف 

و يIا  . دوران گذار به جامعه کمونيسIتی را بIه عهIده مIی گيIرد واقعIًا امکIان پIذير باشIد          

ضIIدديکتاتوری ولIIی نIIه هنIIوز دمکراتيIIک و   "يIIين مرحلIIه ای تحIIت عنIIوان مرحلIIه  تع

 بيIان   صIرفاً ، واضIح اسIت نمIی توانIد        )تا چه رسد به سوسياليسIتی     " (ضدامپرياليستی

و از نظIIر طراحIIان ايIIن مرحلIIه نيIIز . ضIIرورت برانIIداختن رژيIIم ديکتIIاتوری شIIاه باشIIد

اتوری شاه يکی از موانع اساسی بلکه بدين معنی است که اوًال رژيم ديکت. چنين نيست

کIه  (در مقابل مبارزه ی طبقاتی است و برداشتن اين مIانع تکليIف ايIن مبIارزات اسIت           

و ثانيًا اين تکليف بدون اينکه مبارزات طبقاتی با چIارچوب نظIام   ) در اين شکی نيست 

 حکIIIومتیِ  ديکتIIIاتوری بIIIورژوائی فعلIIIی تصIIIادم پيIIIدا کنIIIد و يIIIا حتIIIی بIIIا چIIIارچوب      

تنIIاقض داشIIته باشIIد، و يIIا حIIل سIIاير تکIIاليف سياسIIی و اجتمIIاعی را در   ) بIIورژوائی(

منطبق بIا چنIين بينشIی از مرحلIه بنIدی حIل        . فراشد خود مطرح کند، امکان پذير است      

ند و جبهIه هIای    اتکاليف انقالب، مسأله برنامه های مختلف که مناسب مراحل مختلف   

هIIر مرحلIIه ی مشIIخص و ی نIIد بIIرا امختلIIف کIIه متشIIکل از نيروهIIای طبقIIاتی متفIIاوت 
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برنامIIIIه ی دمکراتيIIIک و ضدامپرياليسIIIIتی و برنامIIIIه ی  :  مطIIIIرح مIIIی شIIIIود متمIIIايز 

ضIدديکتاتوری و جبهIه دمکراتيIک و    ) رسIمی يIا غيررسIمی    (سوسياليستی؛ جبهIه ی     

  و البد اگIر بIاالخره روزی از روزگIار نوبIت مرحلIه ی سوسياليسIتی                (ضدامپرياليستی  

دوبIاره بايIد تأکيIد کنIيم کIه در اينجIا منظIور از        . )هم فIرا برسIد جبهIه ی سوسياليسIتی     

برنامIIه ی دمکراتيIIک و ضدامپرياليسIIتی صIIرفًا مجموعIIه ی جبIIری ای از تکIIاليف و     

ايIIن تکIIاليف و خواسIIت هIIا در    . خواسIIت هIIای دمکراتيIIک و ضدامپرياليسIIتی نيسIIت   

بلکIه چنIين تقسIيم بنIدی بIه      . برنامه هر سازمان کمونيست انقالبی جای خIود را دارنIد     

 و مستقل بين تکاليف و خواست های دمکراتيک وحدت برنامه ایِ  متمايزمعنی وجود 

 و هIم . و ضدامپرياليستی از يک طرف، و تکIاليف سوسياليسIتی از طIرف ديگIر اسIت             

چنين مسأله تشکيل جبهه دمکراتيک و ضدامپرياليستی و يIا جبهIه ی ضIدديکتاتوری               

ا تکليIIف مشخصIIی نيروهIIای   خواسIIت و يII سIIر صIIرفًا بيIIان ايIIن مطلIIب نيسIIت کIIه بر    

 به پيشبرد در عملاجتماعی مختلفی ممکن است به حرکت در آيند و اتحاد اين نيروها           

اين امIری اسIت ابتIدائی کIه تشIخيص      . مبارزه برای آن خواست مشخص کمک می کند   

آنچIه در تشIکيل ايIن جبهIه هIا مطIرح اسIت              . آن احتياج به مارکسيست بودن هم ندارد      

 کIه تحقIIق آن تکليIف هIIای دمکراتيIک و ضدامپرياليسIIتی بIIا    ايIن فIIرض و بيIنش اسIIت  

منافع طبقاتی و نظIام طبقIاتی ای کIه مIی توانIد کليIه ی نيروهIای داخIل جبهIه را دربIر              

گيرد تضادی ندارد و بنابراين حIول آن برنامIه ی واحIد دمکراتيIک و ضدامپرياليسIتی              

يک جبهه می توانند در مرحله ی دمکراتيک و ضدامپرياليستی کليه ی اين نيروها در   

سعی می کنIيم بIا يIک مثIال سIاده از واقعيIت شIرايط ايIران ايIن مسIأله را                  . متحد شوند 

بی شک همه ی گرايش هائی که طرفIدار نIوعی بيIنش مرحلIه ای انقIالب            . روشن کنيم 

هستند قبول دارند که تکليف ارضIی يکIی از تکIاليف دمکراتيIک انقIالب اسIت، جزئIی               

انقIالب و بIا   " راتيIک کمرحلIه ی دم "و قابIل حIل در   " يکبرنامه ی دمکرات"است از  

ولی شرايط در روستاهای ايران ". جبهه دمکراتيک"اتحاد ساير نيروهای متشکل در 

چيست؟ مطابق آمIار رسIمی خIود دولIت ايIران در پايIان سIه مرحلIه اصIالحات ارضIی                   
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حIIدود  هکتIIار دارنIIد، حIIال آنکIIه ٥ ميليIIون خIIانوار زمIIين هIIائی کمتIIر از  ٥/١بIIيش از 

بIاز هIم مطIابق    .  هکتIار زمIين در اختيIار دارنIد     ٥٠بيست هزار مالک هر يک بيش از        

خصوص آنهائی که کمتIر  ه ب منابع دولتی دهقانانی که کمتر از ده هکتار زمين دارند و 

يعنIی صIرفًا زنIدگی    .  هکتار زمين دارند عمIدتًا بIرای معIاش خIود کشIت مIی کننIد             ٥از  

از طIرف ديگIر فقIط اقليتIی از      . مIين مIی گذراننIد     بخور و نميری از يک تکIه کوچIک ز         

زمين های بIزرگ را واحIدهای واقعIًا مکIانيزه و مIدرن کشIاورزی تشIکيل مIی دهIد و                       

" اسIتثنائات "اکثريت آن زمين هائی است که مالکين بزرگ با استفاده از هزار و يIک     

قانون اصالحات ارضی و حقIه بIازی هIای اداری و غيIره هنIوز بIه شIکل سIابق بIرای            

واضح است که يIک جنبIه ی اساسIی از حIل تکليIف ارضIی پايIان          . داشته اند  خود نگه 

و اين تنها از طريق سازمان دادن دهقانان تهيدست و کم . دادن به چنين اوضاعی است

زمين به حول خواست های مشخص خودشان، برای حل مسأله خودشان و بIا پيشIبرد                

وليه در اين راه که برای خود دهقانان يک راه ساده و قدم ا. مبارزات آنها ممکن است   

نيز راه محسوس و ملموسی اسIت و غصIب زمIين هIای بIزرگ تقسIيم نشIده و توزيIع               

بالعوض آن بين دهقانان است و بی شک در دوره ی بعIدی اوج مبIارزات طبقIاتی در                 

ولی در همين جا اين امکان وجود دارد که مIا بIين   . ايران اين مسأله مطرح خواهد شد    

در ايIران، نظيIر اغلIب کشIورهای         . اصIطکاک منIافع رخ دهIد      " ی دمکراتيIک  هاونير"

از جملIه بسIياری از   . شبه مستعمره، اغلب بورژواها زمIين دار هIم هسIتند و بIالعکس      

خصوص که اخيرًا برخی گرايش های ه ب. نام نهاده شده اند" بورژوازی ملی"آنها که 

وريک به اين نتيجه رسيده اند که اپوزيسيون ايران، از جمله طرفداران نوزده بهمن تئ

. نيست" بزرگ"بورژواهائی است که سرمايه شان " بورژوازی ملی"منظورشان از   

هIم هسIتند در نتيجIه    " نه بسIياری بIزرگ  "ولی بسياری از اين بورژواها زمين داران   

به احتمال قIوی بIا اوج مبIارزه ی طبقIاتی در روسIتاها ايIن مسIأله ايIن مبIارزه بسIيار              

ح می شود که آيا دهقانان حق دارنIد زمIين هIای متعلIق بIه زمIين داران نIه              عملی مطر 

را غصب کنند يا نه؟ و در اين شرايط آن سازمان کمونيسIتی کIه خIود را              بسيار بزرک   
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انقالب حبس کIرده اسIت بIا      " دمکراتيک"در چارچوب تشکيالتی و برنامه ای مرحله        

وی از گIرايش عينIی پيشIبرد    يIا بايIد بIا پيIر       : يک دو راهIی بسIيار ملمIوس روبروسIت         

مبارزات طبقاتی اين چارچوب را بشکند و دهقانان را به غصب زمين ها رهبری کند و 

نظيIر  . و از اين قبيل در تاريخ بسيار ديده ايIم    . يا بايد جلوی مبارزات طبقاتی را بگيرد      

سياست حزب کمونيست چين در يک دوره از انقالب چين که با تعميم اصالحات ارضی 

ولی حاال فرض کنIيم کIه حتIی چنIين     . مخالفت کرد" ضدامپرياليست ها"زمين های  در  

" ملIIی"اصIIطکاکی هIIم رخ ندهIIد، مIIثًال بIIه ايIIن علIIت کIIه اصIIًال در ايIIران بIIورژوازی      

طبقIات  "بخIاطر حفIظ اتحIاد بIا سIاير      " بورژوازی ملIی "زميندار وجود ندارد و يا اين  

در اينجا هم . رژوا بودن رضايت دهدحاضر به فداکاری باشد و فقط به بو" خلقی جبهه

      مسIIأله خاتمIIه پيIIدا نمIIی کنIIد، زيIIرا حIIل تکليIIف ارضIIی بIIا توزيIIع زمIIين هIIا تIIازه آغIIاز    

اين رقم ( هکتار زمين می رسد    ٥هر خانوار دهقانی حدود     ه  فرض کنيم که ب   . می شود 

ر اسIت،  اين تازه اول کIا ). تقريبًا رقمی است که از محاسبات آمار دولتی بدست می آيد      

فکر سازمان دهی توليد و رفاه ه جنبش دهقانی که به چنين دستاوردی نايل آمده بايد ب

ه بسIIته بIIه اينکIIه مبIIارزه طبقIIاتی تIIا چIIه حIIد انکشIIاف يافتIIه باشIIد و بII  . دهقانIIان باشIIد

خصوص نفوذ سازمان های سياسی مختلف در ميان دهقانان چگونه باشد ممکن است 

از بهIIره بIIرداری واحIIدهای دهقIIانی : خIIود بگيIIرده بIIايIIن سIIازماندهی َاشIIکال متفIIاوت 

هIای واقعIًا تعIاونی و تحIت      منظIور شIرکت  (انفرادی تا ايجاد شرکت های توليد تعاونی  

سم وجIود  اکنترل دمکراتيک کميته های دهقانی است، نه آنچه امروز در ايران به اين          

 بIدون اعتبIار   .در هر صورت يک مسأله فوری مسأله اعتبار بانکی خواهد بIود    ). دارد

دهقانIIان بسIIرعت زيIIر بIIار قIIروض   . کIIافی مالکيIIت زمIIين هIIيچ دردی را دوا نمIIی کنIIد  

شرکت های توليIدی  . ها يا رباخواران زمين خود را از دست می دهند سنگين به بانک 

در چنان شرايط مبIارزه طبقIاتی طبيعIی اسIت کIه راحIت تIرين        . در نطفه خفه می شوند 

سIوی جنIبش کIارگری در    ه بش دهقانی دست تعIاون بI    راه حل اين مسأله اينست که جن      

شهرها دراز کرده، خواستار ملی کردن بانک ها و آوردن آنها تحت کنترل ارگان هائی  
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از ايIن طريIIق براحتIی اعتبIIار   . بشIIود" کIه نماينIده ی منIIافع کIارگران و دهقانIIان باشIد    

ت کIه چنIين   ولIی واضIح اسI    . کافی در اختيار کميته هIای دهقIانی مIی توانIد قIرار گيIرد               

" بIدتر "از ايIن    . نمIی گنجIد   " برنامه ی دمکراتيک  "وجه در چارچوب     هيچه  اقدامی ب 

      دو راه بيشIIIتر . خواهIIIد شIIIد" بIIIورژوازی ملIIIی"بIIIی شIIIک موجIIIب ترهيIIIب و رميIIIدن 

و خفIه  " بIورژوازی ملIی  "يIا شکسIتن چIارچوب بIورژوائی و يIا تسIليم بIه         : نمی ماند 

سIناريوئی زائيIده تخIيالت    "ضIی هIا ايIن را        البته ممکIن اسIت بع     . کردن جنبش دهقانی  

به اينان توصيه می کنيم کIه نگIاهی         . بخوانند" ليخوليائی روشنفکران تروتسکيست  ام

ال بيندازنIIد و ارتبIIاط  غIIبIIه همIIين چنIIد سIIال اخيIIر تجربIIه ی مبIIارزات طبقIIاتی در پرت      

مبIارزات دهقانIIان کIم زمIIين و کIارگران کشIIاورزی را بIا ملIIی کIردن و کنتIIرل کIIارگری      

هIIا ببيننIIد تIIا شIIايد کمIIی بIIا  ارخانجIIات تهيIIه کودشIIيميائی و ابIIزار کشIIاورزی و بانIIکک

تجربIه ی مبIارزات طبقIاتی در قIرن اخيIر، چIه از              . شنا شIوند  آواقعيات مبارزه طبقاتی    

طريق مثبت يعنی در مورد انقالب های پيروزمندی نظير انقالب چين، ويتنIام، و کوبIا،     

ر انقالب مسIتعمراتی در بسIياری از کشIورها،      و چه از طريق منفی يعنی شکست مکر       

 بکIIIرات ثابIIIت کIIIرده کIIIه در عصIIIر امپريIIIاليزم تحقIIIق تمIIIام و کمIIIال تکIIIاليف بIIIورژوا  

 دمکراتيک و ضدامپرياليستی در چIارچوب مناسIبات بIورژوائی ممکIن نيسIت و بنIابر                

    ايIIIن تقسIIIيم انقIIIالب بIIIه دو مرحلIIIه ی مختلIIIف، بIIIا برنامIIIه هIIIای مختلIIIف و آرايIIIش        

طبقاتی جبهIه ای متفIاوت، بIا گIرايش هIای عينIی و ديناميIک واقعIی مبIارزه          نيروهای  

 منجIر بIه شکسIت مبIارزه مIی      پيروی از چنين بينشIی در عمIل      طبقاتی مغايرت دارد و     

  .شود

نيسIتند  " عمده"ولی آيا بدين معنی نيست که تکاليف دمکراتيک و ضدامپرياليستی        

؟ و بIدين معنIی نيسIت کIه طبقIه      و فقط مبارزه برای تکاليف سوسياليستی مطرح اسIت    

کارگر در اين مبارزه ياورانی ندارد و بايد به تنهائی اين مهم را بIه انجIام رسIاند؟ اگIر        

چنين باشد پس انقالب در کشورهای شبه مستعمره امری بس دشوار خواهد بود، زيرا 

      واضIIح اسIIت کIIه در ايIIن کشIIورها طبقIIه کIIارگر بخIIش کIIوچکی از جمعيIIت را تشIIکيل      
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مبIارزه طبقIه   . دهد و يک تنه بIه جنIگ بقيIه جامعIه رفIتن کIار سIهلی نخواهIد بIود          می  

کIIIارگر منIIIزوی مانIIIده، مIIIی بايIIIد طبقIIIه کIIIارگر  کشIIIورهای شIIIبه مسIIIتعمره چشIIIم بIIIه  

پرولتاريای صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقالب پرولتری در اين            

اينهIا آن نIوع    . شIود " ج وارد انقIالب از خIار    "کشورها بIه کمکIش برسIد و باصIطالح           

بودن انقالب مواضعی که در بIاال  " چند مرحله"کاريکاتوری است که اغلب طرفداران     

درسIت  . وجIه ايIن نيسIت      هIيچ ه  حIال آنکIه معنIی برخIورد فIوق بI           . بحث شد ساخته اند   

اقشIار  . بحران اجتماعی به انواع و َاشکال متفاوت خود را مIنعکس مIی کنIد    . برعکس

. عمومًا با مبارزه حول ستم مشخص خود شروع به حرکت مIی کننIد      مختلف تحت ستم    

مبارزه در راه تکاليف ضدامپرياليستی و دمکراتيک دقيقًا به اين دليل که ايIن تکIاليف        

در چارچوب مناسبات بورژوائی قابل تحقق نيستند گرايش عينی دارد که با خIود نظIام           

سIت کIه بIا     اونيست انقالبی در اين   سرمايه داری تصادم پيدا کند و دقيقًا نقش حزب کم         

درک اين گرايش بتواند اين مبIارزات را بIا هIم و بIا مبIارزات پرولتاريIا عليIه سIرمايه              

و . تلفيق داده، بسمت برانداختن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتری هدايت کند

. هسIتند در اين راه کليه اقشاری که در اين مبارزات درگيرند متحIدين عينIی پرولتاريIا             

 بIدون  در خIود مبIارزه  ، اتحادی اسIت     اتحادی است در عمل مشخص    منتهی اين اتحاد،    

     يعنIIی  .  طبقIIه ديگIIری جIIز پرولتاريIIا    چIIارچوب برنامIIه ای محIIدود کIIردن مبIIارزه بIIه    

  وحIIدتجبهIIه ای کIIه بIIرای پيشIIبرد ايIIن مبIIارزات الزم اسIIت جبهIIه واحIIدی اسIIت کIIه      

مشخصIی  ) يIا خواسIت هIای   (حIول خواسIت    ه و فقط بر سIر مبIارزه بI         برنامه ای ندارد  

. شکل می گيرد و کليه اقشاری را که در آن مبارزه ی مشخص درگيرند شامل می شود

کليه سازمان های سياسی استقالل تشکيالتی و سياسی خود را حفظ می کنند و پيشبرد 

نيسIت، بلکIه بIرعکس اتحIاد در خIدمت ايIن       " حفIظ اتحIاد  "مبارزه مقيد و مشروط بIه   

و در طIIی ايIIن چنIIين مبIIارزاتی حIIزب کمونيسIIت انقالبIIی، بIIا مبIIارزه ی   .  اسIIتپيشIIبرد

ايدئولوژيک و نشان دادن راه عملی پيشIرفت مبIارزه، خواهIد توانسIت تIوده هIا را از               

حIال اگIر بIه مثIال     . تسلط ايIدئولوژيک و سIازمانی سIاير طبقIات و برنامIه هIا جIدا کنIد              
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يم مIIی بينIIيم کIIه فIIرق ايIIن دو   برگIIرد" ضIIرورت بIIر انIIداختن رژيIIم ديکتIIاتوری شIIاه  "

حIزب تIوده پيشIنهاد مIی کنIد کIه بIرای تحقIق ايIن هIدف الزم            . برخورد در عمل چيست   

است جبهه ای تشIکيل بIدهيم کIه کليIه نيروهIای ضIدرژيم شIاه را دربIر گيIرد،از جملIه              

در درجه اول واضح اسIت کIه   . سرمايه داران بزرگی را که مخالف استبداد شاه هستند        

صرفًا يک خواست مشخص نيست، بلکه مسIأله قIدرت دولتIی           " م شاه برانداختن رژي "

و واضح است که چنIين مسIأله ای اوًال در   . و يا الاقل شکل حکومتی را مطرح می کند       

شرايط اوج وحدت مبارزات طبقاتی مطرح مIی شIود و تحقIق آن مسIتلزم چنIين حIدتی                    

و . مل نخواهIد يافIت  است و به اين سادگی ها و با چند شعار و سرمقاله دنيا صورت ع    

ثانيIًا بIIه محIIض اينکIIه مسIIأله برانIIداختن رژيIم شIIاه واقعIIًا مسIIأله روز مبIIارزه طبقIIاتی   

 مطIرح  چIه حکIومتی و چIه دولتIی جانشIين آن شIود      بشود در همان حال مسIأله اينکIه    

واضح اسIت کIه در چنIين    . خواهد شد، يعنی مسأله اينکه کدام طبقه حاکم اجتماع است        

به معنی يک جبهه باشIد، مIی بايIد جIواب واحIدی        کر، اگر واقعاً  حالی جبهه ی فوق الذ    

 ولIIی ايIIن جIIواب چIIه مIIی توانIIد باشIIد جIIز جIIواب      . در مقابIIل سIIئوال فIIوق ارائIIه دهIIد   

بIه  " سIرمايه داران بIزرگ ضدشIاهی     "در اين جبهه؟ آيا اين      " سرمايه داران بزرگ  "

آگIاه اسIت کIه    جواب طبقه کارگر به اين سئوال رضايت خواهند داد؟ حزب تIوده خIوب             

برقIراری رژيمIی از نIوع    : اين مسأله مطرح است و جوابش را هIم از حIاال آمIاده دارد         

سIIIرمايه داران بIIIزرگ  "از همIIIين حIIIاال بIIIرای جلIIIب رضIIIايت     ! رژيIIIم فعلIIIی يونIIIان  

نIوع  رژيIم  "، به آنها قIول مIی دهIد کIه مبIارزه ی طبقIاتی را در چIارچوب                   "ضدشاهی

 برسد و مبارزه طبقاتی خود حزب توده را    البته اگر زورش  (حبس خواهد کرد    " يونان

حال آنکه برخIورد انقالبIی از قبIل برآينIد مبIارزه طبقIاتی را            ). کنار نزند و داغان نکند    

 آن هم از اين نوعی که حIزب تIوده مطIرح          -مشروط و محدود به چشم انداز بورژوائی      

دولتIی بIر   اينکه پس از برانداختن رژيم ديکتاتوری چه حکومIت و     .  نمی کند  -!می کند 

 تعيين کننده تناسب نيروهIای   -نيست" نجومی"يش بينی   پقرار خواهد شد از قبل قابل       

رژيم "ولی هدف کمونيست های انقالبی برقراری . طبقاتی در فراشد خود مبارزه است
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هدف آنان برقراری حکومت پرولتIری اسIت، زيIرا کIه بIدون آن             . نيست" نوع  يونانی  

اير اقشار تحت ستم که با مبارزه خود برانداختن رژيم خود خواست های پرولتاريا و س

  .را ممکن ساخته اند قابل تحقق نخواهد بود

چکيده ی اين تجربه ی حياتی و اساسی مبIارزه ی طبقIاتی در اوايIل قIرن بيسIتم در        

رجوع شود به (رابطه با چشم انداز انقالب روسيه در تئوری انقالب مداوم فرموله شد 

ايIن تIدوام بIين     ). ١٣٥٥، نوشIته تروتسIکی، انتشIارات طليعIه،          هانتايج و چشIم انIداز     

. تحقق تکاليف دمکراتيک و تکاليف سوسياليستی فقط يک جنبIه از ايIن تئIوری اسIت           

يعنIIی انقIIالب  . دومIIين جنبIIه ی تIIدوام مربIIوط بIIه خIIود جامعIIه ی در حIIال گIIذار اسIIت       

معIIه ی تIIا گIIذار بIIه جا . سوسياليسIIتی بIIا کسIIب قIIدرت سياسIIی تIIازه شIIروع مIIی شIIود    

کمونيستی، در طی مبارزه ی داخلی مداوم، همه ی مناسبات اجتماعی دستخوش تغيير 

و سIومين جنبIه ی آن مربIوط بIه تIداوم انقIالب از سIطح ملIی بIه          . و تبديل خواهند شIد   

قIول خIود   ه بI . سطح جهانی است، يعنی خصلت بين المللی بIودن انقIالب سوسياليسIتی       

مجرد نيست بلکه انعکاس تئوريک و سياسIی       انترناسيوناليسم يک اصل    "تروتسکی،  

خصIIلت اقتصIIاد جهIIانی، تکامIIل جهIIانی نيروهIIای توليIIدی و مقيIIاس جهIIانی مبIIارزات    

ملی آغاز می گردد ولی نمی تواند در اين    انقالب سوسياليستی در زمينه     . طبقاتی است 

ک استقرار انقالب پرولتاريائی در چهارچوب ملی فقط مIی توانIد يI   . تکميل گرددزمينه  

حالت موقتی داشته باشد حتی اگIر، همIانطور کIه تجIارب اتحIاد شIوروی نشIان دادنIد،                    

در يک ديکتاتوری پرولتاريائی ايزوله شده، همراه با موفقيت های . بطور طويل المدت

. کسIIب شIIده، تضIIادهای داخلIIی و خIIارجی بطIIور اجتنIIاب ناپIIذيری رشIIد خواهنIIد نمIIود   

تنهIا راه  .  قربIانی ايIن تضIادها خواهIد شIد          حکومت کارگری اگر ايزوله بماند سIرانجام      

اگر از اين نقطه . نجات آن فقط در پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيشرفته خواهد بود

نظر بنگريم، انقالب ملی، يک کل قائم بذات نيست، بلکه فقط حلقه ای از زنجير انقالب 

سه ی مداوم انقالب جهانی با وجود همه ی فراز و نشيب هايش يک پرو         . جهانی است 

  ). ٢٥ و ٢٤، صفحات ١٣٥٣انقالب پيگير، انتشارات فانوس، . (است
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م به روشن ترين و موجزترين و علمی ترين وجهIی     اوبدين ترتيب تئوری انقالب مد    

تIداوم مبIارزه بIرای تحقIق     : اساسی ترين گرايش های عينی دوران ما را بيان مIی کنIد   

 سوسياليستی؛ تداوم انقالب از سطح    تکاليف دمکراتيک و مبارزه برای تحقق تکاليف      

. ملی به سطح جهانی، و تداوم انقالب در جامعه ی در حال گذار تا جامعه ی کمونيستی

و دقيقًا به اين دليل با انحطاط انقالب پرولتری در شوروی و رشد و تحکيم استالينيزم         

ته هIای  افبهر سه جنبه ی آن هدف حمالت شديد بورکراسی  قرار گرفت و به جای آن        

ايIIIدئولوژيک مارکسيسIIIت نمIIIائی جIIIايگزين شIIIد کIIIه در واقIIIع توجيIIIه سياسIIIت هIIIای    

ايIن تحريIف و تخريIب تئIوری        . ضدانقالبی بورکراسی بود در سطح ملی و بIين المللIی          

انقالبی نه تنها در گذشته باعث شکست بسياری انقالب ها شد، بلکه تIا بIه امIروز هIم        

 بهمIن  ١٩ گIرايش هIائی نظيIر طرفIداران     چنان سردر گمی و اغتشاشی ايجاد کرده کIه     

تئوريک را به چنان هذيان گوئی ها وا می دارد که از نيروهای ارتجاعی ضداستبدادی 

  .و ضداستعماری و استفاده از عوامل مرتجع برای بسيج زحمتکشان صحبت می کنند

اين تحريف و تخريIب تئIوری چگونIه رخ داد و در عمIل و تجربIه مبIارزات طبقIاتی             

  ر آورده؟چه ببا

انقالب پيروزمند پرولتری در روسيه، ميراث قIرن هIا عقIب مانIدگی و تIوحش شIبه                    

عIالوه بIر ايIن خرابIIی هIای ناشIی از جنIگ جهIIانی اول و       . فئIودالی نصIيبش شIده بIIود   

ع کمتIر  يصIنا . کلی ويران کIرده بIود  ه متعاقب آن دو سال و نيم جنگ داخلی کشور را ب      

هم بدتر  ی کردند و وضع صنايع سنگين از اين    از يک پنجم سطح قبل از جنگ توليد م        

از هم پاشيدگی صنعت منجر به متالشی شدن تبادل بين شهر و روسIتا نيIز شIده،              . بود

روستائيان ديگر غله خود را بIه شIهرها نمIی دادنIد، زيIرا کIه شIهر چيIزی نداشIت در                 

  .ازای آن به روستا بدهد

تIرين کIارگران در خطIوط اول    بسIياری از آگIاه      . طبقه کارگر بسيار ضعيف شده بIود      

بسياری ديگر، به علت بيکاری در شهرها، به . جبهه در جنگ داخلی کشته شده بودند
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، مسIکو فقIط نصIف و پتروگIراد فقIط يIک سIوم        ١٩٢١تا سIال  . روستا بازگشته بودند  

  . جمعيت سابق را داشت

، در پايان اين هفت سال جنIگ جهIانی اول جنIگ داخلIی و معاصIره ی امپرياليسIتی                

سالی نيز مزيد بر علت شد و يکی از شديدترين قحطی ها در تاريخ روسيه  يک خشک

در .  ميليون نفر از گرسنگی رو به مرگ بودند٣٦، ١٩٢١تا پايان سال . را ببار آورد

 مشIی نIوين   ١٩٢١اين شرايط بود که بلشويک ها برای بهبIود ايIن شIرايط از مIارس             

ولين هدف نپ احيای توليد کشاورزی و برقراری      ا. را به اجرا گذاشتند   ) ِنپ(اقتصادی  

تأکيIدی کIه قIبًال بIر صIنايع جنگIی بIود اکنIون بIر توليIد             . تبادل بين شهر و روسIتا بIود       

دهقانان تشويق می شدند که هIر چIه بيشIتر بIه کشIت غلIه          . اشياء مصرفی گذاشته شد   

 بپردازنIIد و بIIرخالف دوره ی جنIIگ داخلIIی کIIه ارتIIش سIIرخ مIIازاد غلIIه دهقانIIان را        

تصاحب می کرد و به شهرها تحويل می داد، در اين دوره بIه دهقانIان اجIازه داده شIد               

در دوره ی قبلIی، از  . که قسمت عمده محصول را نگهدارند و خود در بIازار بفروشIند     

      آنجIIا کIIه صIIنايع عمIIدتًا تحIIت هIIدايت دولIIت در جهIIت تIIأمين نيازهIIای ارتIIش رهبIIری       

دهقانان لطمه خIورده بIود و بIه ايIن جهIت دهقانIان       می شد، به توليد اشياء مورد نياز      

در دوره ی نIپ  . انگيزه ای برای کشIت غلIه بIيش از احتياجIات مصIرف خIود نداشIتند               

ولی دولت کارگری کنترل بخش های . استقرار برخی صنايع خصوصی نيز مجاز گرديد

 داشIIت يعنIIی اساسIIًا اداره ی قسIIمت اعظIIم صIIنايع تعيIIين کننIIده را در دسIIت خIIود نگIIاه

  .سنگين، انحصارات تجارت خارجی، انحصار ارتباطات و سيستم بانکی

سياست نپ با موفقيت سريعی در افIزايش توليIد کشIاورزی و صIنايع سIبک روبIرو        

 درصIد سIطح   ٧٥ يعنIی در عIرض دو سIال توليIد کشIاورزی بIه       ١٩٢٣تIا آوريIل     . شد

صد سطح  در٥٤ توليد صنايع روستائی و پيشه وری به    ١٩٢٢تا سال   .  رسيد ١٩١٣

ولی همراه با اين موفقيت ها دولت کارگری با مسائل جديدی . توليد قبل از جنگ رسيد 

تأکيد بIر صIنايع سIبک باعIث شIد کIه رشIد صIنايع سIنگين بIه سIرعت               . نيز روبرو شد  

در بخIش صIنايع سIبک کIه اسIتقرار توليIد خصوصIی، يعنIی             . صنايع سبک پيش نIرود    
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تIIا . د، بيکIIاری نيIIز بIIه سIIرعت رشIIد کIIرد  ود، اجIIازه داده شIIده بIIو سIIتوليIIد بIIا انگيIIزه  

از طIرف  .  ميليون نفره، نIيم ميليIون بيکIار بودنIد      ٣ از کل نيروی کار      ١٩٢٢سپتامبر  

ديگر قشر تازه ای از مIديران کارخانIه، متخصصIين، دهقانIان ثروتمنIد، واسIطه هIای                   

 تجارت داخلی درصد ٨٣، ١٩٢٢تا پايان سال . تجاری و محتکرين در حال رشد بودند

متخصصين و مديران کارخانه، که در دوران اوليه بعد        . علق به بخش خصوصی بود    مت

از انقالب جايشان را، کارگران پر کرده بودند، در اين دوره از بسط صنايع دو باره به           

     صIIحنه بازگشIIتند و از دولIIت کIIارگری طلIIب امتيIIازات فIIراوان در ازای خIIدمات خIIود       

        دريافIIت ايIIن امتيIIازات بIIه حIIزب بلشIIويک     مIIی کردنIIد و در عIIين حIIال بIIرای تسIIهيل    

 درصد از کادرهای مديريت صنايع اصلی غيرکIارگر  ٣٥، ١٩٢٢در سال  . می پيوستند 

 درصIد و  ٦٤يکسIال بعIد ايIن ارقIام بIه      . بودند و فقط يک هفتم آنها عضو حزب بودنIد    

رات ها تدريج قشر رشد يابنده ای از بورکه در اين سال ها بود که ب   . نصف رسيده بود  

هم در زندگی اقتصادی، هم در دستگاه دولتی و حتی در صفوف خود حزب شIروع بIه              

زمينIIه ی مIIادی رشIIد ايIIن قشIIر از يIIک سIIو همIIان ميIIراث عقIIب افتIIادگی   . تکIIوين کIIرد

روسIIيه و از سIIوی ديگIIر لطمIIات بسIIياری بIIود کIIه طبقIIه کIIارگر و سIIاير تIIوده هIIای        

بIرخالف  . اخلی ديIده بودنIد   خصوص جنگ د  ه  زحمتکش در طی جنگ امپرياليستی و ب      

طبقه کارگر و ياورانش، اين قشر جديد از منIافع و امتيIازات مIادی برخIوردار بIود کIه        

 بود و هرگونه بسط مبارزات تIوده ای، چIه در    حفظ شرايط موجود  دفاع از آن مستلزم     

    Iورها، بIاير کشIر       ه خود شوروی و چه در سIه خطIازات را بIن امتيIا، ايIوص اروپIخص 

 بورکراسی  بر چنين پايIه ی مIادی ای   -افظه کاری و دفاع از منفعت آنیمح. می افکند 

  .استوار است

 ١٩٢٠لنين حتی در سال . مبارزه عليه رشد اين بورکراسی  از همان ابتدا آغاز شد

و در پIIائيز . دولIIت کIIارگری اشIIاره مIIی کIIرد   " ناهنجIIاری هIIای بورکراتيIIک "نيIIز بIIه  

وبIاره بIه فعاليIت سياسIی بازگشIت ايIن        که پس از دوره ی طIوالنی بيمIاريش د   ١٩٢٢

  .مبارزه را شديدًا دنبال کرد
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اسIناد  . ما در اينجا وارد جزئيات اين مبارزات سال های آخر زندگی لنين نمIی شIويم      

و بIرخالف تIاريخ سIاخته ی    . مربوط به اين دوره اکنون ديگر اغلب منتشر شIده اسIت         

IIه ايIIارزه عليIIين در مبIIرگ لنIIس از مIIه در آن پIIام کIIد در نيکنIIامح شIIی  تسIIن بورکراس

تاريخ واقعی اين مبارزه با مرگ لنين خاتمه نيافIت، چIه در سIطح جامعIه شIوروی بIه                 

 در اعتراض به نتايج سياست های دولتIی       ١٩٢٣شکل اعتصابات کارگری که از اوت       

اولIIين گIIرايش متشIIکل   . شIIروع شIIد و چIIه در سIIطح مبIIارزات داخIIل حIIزب بلشIIويک     

 نفر از اعضای برجسته حIزب بلشIويک بIه    ٤٦ بود که اپوزيسيون، به حول مانيفستی   

تحIت فشIار اعضIای حIزب، بحIث وسIيعی در حIزب و در        . کميته مرکIزی خطIاب کردنIد    

خصIوص  ه در دوران اوليه بحث، بخIش وسIيعی از حIزب، بI         . نشريه پرواودا آغاز شد   

در دسامبر . در سلول های دانشجوئی، کارگری و ارتش از اپوزيسيون پشتيبانی کردند

 تروتسکی رساله ی مشی نوين را منتشر ساخت و از اواسط اين ماه بIا اعIالم            ١٩٢٣

از پشIتيبانی  تشکل يافIت در اوان تشIکل اپوزيسIيون       پشتيبانی وی از اپوزيسيون چپ      

 -فقIط پIس از يIک سلسIله اقIدامات بورکراتيIک جنIاح اسIتالين         . وسيعی برخوردار بIود   

اودا، تهديد کارگران طرفدار اپوزيسيون     نظير تغيير کارکنان پر   ( کامنف بود    -زينوويف

بIIه انفصIIال از کIIار، اخIIراج طرفIIداران اپوزيسIIيون از حIIزب بIIه کIIوچکترين بهانIIه ی       

. که جنIاح راسIت توانسIت اکثريتIی مطمIئن بIرای خIود بدسIت آورد                 ) انضباطی و غيره  

برخالف عقيده ی نيکنام اين مبارزه از قبل محکوم به شکست نبود و مبارزين نيIز از         

همانطور کIه قIبًال اشIاره شIد     . رهبری انقالب اکتبر برخوردار بودند    " تبار ملموس اع"

نقطه عطف در مبارزه عليه بورکراسی  شکست موج انقالب در اروپا و منزوی ماندن 

  .شوروی بود

اين تحکيم بورکراسی  در شوروی در سطح سياسی خود را به شکل شروع حمالت    

همIانطور کIه گفتIيم ايIن تئIوری          .  نشIان داد   ١٩٢٤عليه تئوری انقIالب مIداوم از سIال          

اما برای بورکراسی که بقايش در حفظ . بيان موجز سه گرايش اساسی دوران ما است    

بIدين  . شرايط موجود بود آنچه مورد نياز بود نه تئوری انقالب بلکه توجيه وجود بIود   
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الت منطIق  ولی اينگونIه حمI  . ترتيب هر سه جنبه تئوری انقالب آماج حمله قرار گرفت         

عالوه بر تخريب تئوری انقالب می بايIد آلترنIاتيو تIوجيهی در مقابIل آن            : خود را دارد  

در مقابIIل تIIداوم مبIIارزه بIIرای تحقIIق تکIIاليف دمکراتيIIک و   . سIIاخته و پرداختIIه شIIود 

منشIIIIويکی دو مرحلIIIIه ای بIIIIودن انقIIIIالب در کشIIIIورهای  " تئIIIIوری"سوسياليسIIIIتی، 

وم انقالب ادر مقابل تد. تاريخ بيرون کشيده شدمستعمره و شبه مستعمره از زباله دان 

سوسياليزم در يک کشور يافته شد که بنا  " تئوری"از سطح ملی به سطح بين المللی        

     بIIه آن اگIIر بIIورژوازی سIIاير کشIIورها مداخلIIه نکنIIد در چIIارچوب مرزهIIای شIIوروی       

ينشی واضح است که قدم منطقی بعدی چنين ب. می توان جامعه سوسياليستی را ساخت

سازش با بورژوازی در سطح جهانی به منظور جلوگيری از اين مداخله است و نقIش       

احIIزاب کمينتIIرن نيIIز بIIه جIIای رهبIIری مبIIارزه طبقIIاتی، کمIIک بIIه اجIIرای ايIIن سياسIIت  

وم انقالب در جامعه در ادر مقابل تد. بورکراسی شوروی در مصالحه با بورژوازی شد

رقراری ديکتIاتوری پرولتاريIا دوران انقIالب    حال گذار، بورکراسی مقرر داشت که با ب    

به پايان می رسد و کليه تغييرات اجتماعی از ايIن بIه بعIد از طريIق اصIالحات سياسIی          

  .صورت خواهد گرفت" از باال"

      مIIIا در اينجIIIا وارد بحIIIث نتIIIايج سياسIIIت بورکراسIIIی  در همIIIه ی سIIIطوح داخلIIIی و  

  در رابطIIه بIIا. چIIپ نمIIی تIIوانيم بشIIويمبIين المللIIی و آلترنIIاتيو و مبIIارزات اپوزيسIIيون  

مرحلIه ای و سياسIت   !) يIا چنIد   (انقIالب دو    " تئIوری "بحث قبلی در مورد ريشه هIای        

خيلIی  . تشکيل جبهه های ائتالفی با ساير طبقات، در اينجا اين جنبه را دنبIال مIی کنIيم             

ولIين  تصور می کردنIد ا " انقالب مرحله ای"م کنندگان َلزودتر از آنچه که حتی خود عَ    

           انقIالب چIين  : شIان عليIه انقIالب مIداوم پIيش آمIد       فرصت تاريخی برای آزمون حمIالت  

١٩٢٥ -٢٧.  

نظيIIر بسIIياری . شIIرايط جامعIIه چIIپن در ايIIن دوره احتيIIاج بIIه توضIIيح فIIراوان نIIدارد

ديگIIر کشIIورهای تحIIت سIIلطه امپريIIاليزم، دارای تIIوده ی دهقIIانی بسIIيار فقيIIر و طبقIIه  

آمIار  . که مستقيمًا از همکاری با امپرياليست ها نيرو مIی گرفIت        حاکمه بسيار کوچکی    
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 درصد زمين شان ٢٠ درصد از دهقانان بی زمين بودند، ٥٥ نشان می دهد که ١٩٢٧

        Iاش نمIرد، و  ی  آنقدر کوچک بود که کفاف معIتا    ١٣کIت روسIد جمعيIد  ٨١ درصIدرص 

صد محصول را،  در٧٠ تا ٤٠دهقانان مزارعه کار از . های قابل کشت را داشت زمين

، مIی بايIد بIه خIانواده ی مالIک بIه       "اضIافات "و بيگاری، و سIاير     " هدايا"گذشته از   

سربازان امپرياليستی، اروپائی، ژاپنی و آمريکائی، برای حفظ  . عنوان اجاره بپردازند  

قسمت اعظم راه آهن و کشتيرانی . اوضاع در بنادر و شهرهای مهم چين مستقر بودند

گتIرين صIنعت کشIور، صIنايع پنبIه، متعلIق بIه سIرمايه ی خIارجی          چين و نيمIی از بزر   

با دريافت اسIلحه و پIول از امپرياليسIت هIا بIود کIه طغيIان هIای           " سران جنگی . "بود

رشد صIنايع در دوره ی جنIگ جهIانی اول موجIب رشIد      . دهقانی را سرکوب می کردند 

رگر را در  هIزار کIا  ١٥٠ اعتصاب که    ٩١،  ١٩٢٢در سال   . سريع طبقه کارگر نيز شد    

 ١٠ اعتصIاب و  ٢٥ ايIن ارقIام   ١٩١٨بر می گرفت بوقوع پيوست حال آنکIه در سIال         

 نخسIIتين کنفIرانس سرتاسIIری کIار بIIا   ١٩٢٥در اول مIIاه مIه  . هIزار کIارگر بIIيش نبIود   

در تIاريخ  .  هزار کارگر از تمام شهرهای مهم چIين برگIزار شIد          ٥٧٠شرکت نمايندگان   

 ١٢ن شIIانگهای را بIIه آتIIش گلولIIه بسIIتند و  مIIه سIIربازان انگليسIIی تظIIاهر کننIIدگا٣٠

فورًا در شهر اعتصIاب عمIومی اعIالم شIد کIه تمIام شIهر را فلIج              . دانشجو کشته شدند  

 هIIزار ٤٠٠ اعتصIIاب بIIا شIIرکت ١٣٥قريIIب . کIIرد و بIIزودی در سراسIIر چIIين گسIIترد 

 ٥٢ ژوئIIن سIIربازان انگليسIIی و فرانسIIوی   ٢٣حIIدود يکمIIاه بعIIد، در  . کIIارگر رخ داد

 هزار ٢٥٠دوباره اعتصاب عمومی با شرکت   . ا با گلوله به قتل رساندند     تظاهرکننده ر 

      شIIIروع شIIIد کIIIارگران مسIIIتعمره انگليسIIIی تحIIIريم کاالهIIIای انگليسIIIی. کIIIارگر رخ داد

جنبش کارگری آزادی بيان و . هنگ کنگ را ترک کرده، به کانتون مهاجرت می کردند    

مرات، مIIزد و شIIرايط کIIار مطبوعIات، حIIق انتخIIاب نماينIدگان چينIIی در حکومIIت مسIتع   

اتحاديه های دهقIانی در ايالIت کIوان تIون بIه          . بهتر، و تقليل اجاره ها را طلب می کرد        

همکIIاری بIIا کIIارگران اعتصIIاب کننIIده بIIرای کنتIIرل بنIIدرها بIIه منظIIور اِِعمIIال تحIIريم       

  .کاالهای انگليسی پرداختند
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 از ١٩٢٥ مIه  در اين شرايط حزب کمونيست چين در عرض چند ماه، بين ژانويه تا   

 نفIر عضIو    ٩٠٠٠سIازمان جوانIان حIزب       .  عضIو رشIد کIرد      ٤٠٠٠ عضو بIه     ١٠٠٠

و شIرايط انقالبIی راه را بIرای    داشت، ولی نفوذ حزب بسيار وسIيعتر از تعIداد آن بIود            

ولی سياست غلط حزب که از طرف رهبری کمينتIرن  رشد سريع تر وی باز کرده بود،    

 چين بر آن تحميل شد، ايIن انقIالب را      و برخالف قضاوت خود رهبری حزب کمونيست      

" تئIوری "بIه   بنIا . به شکست و حزب کمونيست چين را بIرای مIدتی بIه انهIدام کشIاند          

جديد کشورهای مستعمره و شبه مستعمره در ايIن دوره از مرحلIه انقIالب دمکراتيIک             

می گذشتند، منتهIی نIه انقIالب دمکراتيIک از نIوع سIابق، بلکIه انقIالب دمکراتيIک از             

و در ايIIن مرحلIIه از انقIIالب يIIاوران . نIIوين انقIIالب دمکراتيIIک ضدامپرياليسIIتینIIوعی 

. اصلی پرولتاريا عبارت بودند از دهقانان، خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملIی      

تنهIIا راه پيشIIرفت پرولتاريIIا   " بلIIوک ايIIن چهIIار طبقIIه  "در مبIIارزه عليIIه امپريIIاليزم   

منشويکی حتی از خود منشويک هIا  ولی اين نسخه ی جديد تئوری . تشخيص داده شد  

حتی منشويک ها هم از تئوری شان اين نتيجه را نمی گرفتند که . هم قدم فراتر گذاشت

پس در اين دوره ی فعلی حزب سوسيال دمکرات می بايد خود را در حزب بورژوازی            

نسIIخه ی جديIد انقIIالب مرحلIIه ای بIIه حIزب کمونيسIIت چIIين، عليIIرغم   . ليبIرال حIIل کنIIد 

کومين تانگ تبلور . د رهبری حزب، دستور داد که وارد کومين تانگ شود     مخالفت خو 

 رئIIيس چهIIاردهمين ١٩٢٦در ژانويIIه . زنIIده ی بلIIوک چهIIار طبقIIه تشIIخيص داده شIIد 

ارگان سلطه ی امپرياليست هIا  "کنگره حزب بلشويک پيش بينی کرد که کومين تانگ  

مينتIIرن در چIIين بIIه   بIIورودين، نماينIIده اصIIلی ک  ". در آسIIيا را منهIIدم خواهIIد سIIاخت   

چIه کمونيسIت باشIيد چIه کIومين تIانگی همگIی بايIد از ژنIرال           "کمونيست ها می گفت     

چيانIIگ کايچIک کIه قIIبًال از رشIد سIIريع کمونيسIت هIIا     ". اطاعIIت کنيIد  چپانIگ کايچIک  

 کليIه  ١٩٢٦خر مارس آدر او. هراسان شده بود از موقعيت جديد کمال استفاده را کرد    

وقعيIIت هIIای رهبIIری در ارتIIش و دسIIتگاه سIIازمانی   اعضIIای حIIزب کمونيسIIت را از م 

کميتIIه اعتصIIاب هنIIگ کنIIگ را منحIIل و اعضIIای آن را     . کIIومين تانIIگ بIIر کنIIار کIIرد   
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با اين وصف رهبIری استالينيسIتی کمينتIرن چنIان رفتIار مIی کIرد کIه                  . دستگير ساخت 

به جای تصحيح اشتباه گذشته، کمک به ساختن مستقل . انگار هيچ اتفاقی نيفتاده است

IIرن      حIIوده ای، کمينتIIارزات تIIتقل مبIIری مسIIرفتن رهبIIت گIIين و بدسIIت چIIزب کمونيس

  . بين الملل سوم به رسميت شناخت" حزب سمپات"کومين تانگ را به عنوان 

اکنون چيانگ کايچک در بهتIرين موقعيIت بIود کIه بIا اسIتفاده از جنIبش تIوده ای و            

رياليسIتی حکومIت    کمونيسIت و تحIت لفافIه انقIالب ملIی ضدامپ           حIزب   خنثی شدن نفوذ    

 سربازان چيانIگ کايچIک   ١٩٢٦تا نوامبر . کومين تانگ را در سراسر چين بسط دهد      

کارگران چIين خيلIی زودتIر از        . دست آورده بودند  بکنترل قسمت اعظم چين مرکزی را       

مبIارزه ی  . را چشIيدند " کنترل ضدامپرياليسIتی "آنچه تصور می رفت طعم واقعی اين      

از ( ژوئيIه    ٢٩. ممنIوع اعIالم شIد     "  قالب ضدامپرياليسIتی  ان"طبقاتی در اين دوره ی      

حکومIIت نظIIامی در کIIانتون اعIIالم شIIد و  )  لشکرکشIIی شIIمال آغIIاز شIIد ١٩٢٦ژوئيIIه 

 اوت اعالم شد که ٩در . اختالل کارگری در طی لشکرکشی شمال ممنوع شد"هرگونه 

. ندارنIد کارگران حق ندارند هيچگونه اسلحه ای حمل کنند، حق تجمع يا تظاهرات نيIز           

 اکتبIIر حکومIIت کIIومين تانIIگ خIIتم اعتصIIاب هنIIگ کنIIگ را اعIIالم داشIIت و بIIه   ١٠در 

تحريم کاالهای انگليسی پايان داد، حIال آنکIه هIيچ يIک از مطالبIات کIارگران بIرآورده           

در روسIIتاها مالکIIين شIIروع بIIه حملIIه بIIه اتحاديIIه هIIای دهقIIانی و کشIIتار     . نشIIده بIIود

  .رهبران دهقانان کردند

  اوصIاف حIزب کمونيسIت چIين از جIدا شIدن از کIومين تانIگ بازداشIته                 با تمIام ايIن      

بورودين چنين استدالل می کIرد کIه بIا در نظIر گIرفتن ترکيIب مخلIوط طبقIاتی               . می شد 

آن، کومين تانگ فعًال نمی تواند دست به مالکيت خصوصی بزنIد و دهقانIان فعIًال بايIد              

 خواسIIت کIIه قسIIمتی از کميتIIه مرکIIزی حIIزب کمونيسIIت چIIين از بIIورودين . صIIبر کننIIد

اسلحه ی شوروی که قرار بود بIه چيانIگ کايچIک تحويIل داده شIود بIه اتحاديIه هIای                 

دهقانی داده شود، ولی بورودين ايIن تقاضIا را نپIذيرفت، بIه عقيIده ی او چنIين کIاری             

! موجب سوءظن کومين تانگ و منجر به مقاومت دهقانان عليه کومين تانIگ مIی شIد          
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 بوخIارين بIه حIزب کمونيسIت چIين تلگIراف زد کIه        –سIتالين  رهبری ا١٩٢٦در اکتبر  

جلIIوی جنIIبش دهقIIانی را بگيرنIIد کIIه مبIIادا ژنIIزال هIIائی را کIIه در رهبIIری لشکرکشIIی   

 ارتش چيانگ کايچIک آشIکارا مشIغول     ١٩٢٧تا فوريه   ! آزرده خاطر کند   شمال بودند 

ه هIای  دهنIد  در شهرها يکی پس از ديگری سازمان      . انهدام سازمان های توده ای بود     

اتحاديIIه هIIای کIIارگری بIIه قتIIل مIIی رسIIيدند و محIIل اتحاديIIه هIIا بIIه اشIIغال سIIربازهای    

با اين وصف حزب کمونيست چين در تبعّيت اين ژنرال نگاه داشته   . چيانگ در می آمد   

 حIزب کمونيسIت چIين قيIام پيرزومندانIه ای در شIانگهای،       ١٩٢٧ مIارس   ٢١در  . شد

 هIزار کIارگر در ايIن قيIام     ٨٠٠ الIی   ٥٠٠. مهمترين شIهر صIنعتی چIين، رهبIری کIرد          

و خوش آمد به چيانگ کايچIک شIرکت        " درود بر ارتش ملی انقالبی    "تحت شعارهای   

 هزار کIارگر را در اسIتقبال از ورود چيانIگ کايچIک     ٥٠حزب کمونيست چين  . داشتند

جواب چيانگ کايچک بIه ايIن نمIايش نيIروی حIزب کمونيسIت چIين بسIيار               . بسيج کرد 

 سIIربازان کIIومين تانIIگ کليIIه مراکIIز  ١٩٢٧ آوريIIل ١٢. ش بينIIی بIIودسIIاده و قابIIل پIIي

اتحاديه کارگری، مراکز کمونيست ها، مراکز کميته های اعتصاب و دفاتر روزنامه هIا       

 ،های مIاه  ماه. ساکنين و مدافعين اين ساختمان ها همگی اعدام شدند        . را اشغال کردند  

کIه از کIومين تانIگ حمايIت     حزب کمونيست چIين بIه کIارگران شIانگهای آموختIه بIود           

 کIارگر دسIت بIه اعتصIاب     ١٠٠٠٠٠بIا ايIن وصIف    . اکنIون خيلIی ديIر شIده بIود         . کنند

کارگران غيرمسلح در تظاهرات خود بIا مسلسIل هIای سIربازان چيانIگ کايچIک              . زدند

  .گونه مقاومت علنی خوابيدهربعد از اين . روبرو شدند

فقIط اعتIراف   . د برنداشIت عليرغم اين شکست مهيب، کمينترن دست از سياست خIو     

کIIرد کIIه اکنIIون دوره ی جديIIدی از انقIIالب چIIين فIIرا رسIIيده، دوره ای کIIه متأسIIفانه        

" چIIپ"ايIIن متحIIد اصIIلی، جنIIاح   بIIورژوازی ملIIی بIIه جنIIاح ارتجIIاع پيوسIIته، و بنIIابر 

کومين تانگ است و از آنجIا کIه مرکIز قIدرت ايIن جنIاح چIپ در ووهIان اسIت، اکنIون               

  !ه ووهان منتقل شده استمرکز انقالب از شانگهای ب
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در مقابل اين سياست جنون آميز کمينترن تروتسکی از همIان ابتIدا بIا انحIالل حIزب       

بIIه عقيIده او حIIزب کمونيسIIت چIIين مIIی بايIIد  . کمونيسIت در کIIومين تانIIگ مخIIالف بIIود 

نه توافق عملی با هر جنIاح کIومين تانIگ، کIامًال     واستقالل خود را، صرف نظر از هرگ  

 و دهقانان را مستقل از کومين تانگ سازمان دهد و به جای تربيIت         کارگران. حفظ کند 

موزد آبيبا روحيه اعتماد به کومين تانگ و استقالل از ارتش ملی انقالبی به آنان آنان 

وجه به کومين تانگ، هيچ يک از جناح های کومين تانگ، اعتماد نکنند و         هيچه  که ب 

شIان بIه کسIب قIدرت و حIل مسIأله ملIی،        کارگران و دهقانان را در مبارزه مستقل خود    

کوتاه کردن دست امپرياليست ها از چين، تصاحب و تقسيم زمين های عمIده مIالکين،                

ايIن دقيقIًا همIان موضIعی     . با کمک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی رهبIری نمايIد        

       بIIIرای مثIIIال رجIIIوع شIIIود بIIIه تزهIIIای  . (بIIIود کIIIه کمينتIIIرن در سIIIال هIIIای اول داشIIIت 

IIIره هIIIه کنگIIIن رابطIIIرن در ايIIIارم کمينتIIIز  .) ای دوم و چهIIIانتون نيIIIای کIIIس از کودتIIIپ

تروتسIIکی مکIIررًا تأکيIIد کIIرد کIIه الزم اسIIت حIIزب کمونيسIIت چIIين از کليIIه جنIIاح هIIای  

بايIد  . کومين تانگ ببرد و مستقًال دست بIه تشIکيل شIوراهای کIارگری و دهقIانی بزنIد           

تانIIگ اعتمIIاد نکنيIIد و   کIIومين " چIIپ"مسIIتقيمًا بIIه دهقانIIان بگويIIد کIIه بIIه رهبIIران     

 جنبش دهقانی در سراسر ناحيه ١٩٢٧در طی بهار . شوراهای مستقل خود را بسازيد

دهقانان زمين های مالکين، انبارهای احتکار شIده ی غIذا         . مرکزی چين بسط پيدا کرد    

 و شIIروع بIه سIازمان دادن توليIIد سIاختن مIدارس و غيIIره     و کاالهIا را تصIاحب کردنIد   

ل به اين جنبش مالکين با استفاده از جناح های پشتيبان چيانIگ    در عکس العم  . کردند

کIومين تانIگ کIه    " چIپ "دهقانIان بIه جنIاح    .  در ارتش به دهقانان حمله بردند     ککايچ

حزب کمونيست هم در اتحاد با آن بود روی آوردند، ولی پايه ی اين اتحاد اين بود کIه         

 مIIالکينی کIIه بIIا حکومIIت  مIIداران، مIIأمورين دولتIIی و زمIIين هIIای ژنIIرال هIIا، سياسIIت 

           مسIIIلح کIIIردن دهقانIIIان بIIIرای دفIIIاع از خIIIود  . مخIIIالف نبودنIIIد دسIIIت نخIIIورد ووهIIIان 

می توانست جنبش توده ای دهقIانی را بIيش از پIيش بسIط دهIد و حکومIت ووهIان بIا             

حIزب کمونيسIت چIين هIم کIه بIا سياسIت هIای کمينتIرن استالينيسIتی             . اين مخالف بIود   
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وهان بسته شده بود هIيچ اقIدامی در آمIاده کIردن دهقانIان          دست و پايش به حکومت و     

نيز به هراس افتاده، يکی پIس  " چپ"بتدريج حتی ژنرال های    . در دفاع از خود نکرد    

 IIاح مخالفIIه جنIIری بIIان   اناز ديگIIرکوبی دهقانIIه سIIروع بIIود شIIتند و خIIان پيوسIIدهقان 

 ژوئيIه  ١٥ (در ضمن حزب کمونيست چين را هم از کومين تانگ اخراج کردنIد        . کردند

" خرده بIورژوازی شIهری  "رکن ديگری از بلوک چهار طبقه،  " متأسفانه). "١٩٢٧

هزاران هزار رهبر جنبش دهقانی در روستاهای مرکزی چين . نيز به انقالب پشت کرد

بIاالخره ايIن ضIربه    . سخت تIرين ضIربات بIر انقIالب چIين وارد آمIده بIود            . اعدام شدند 

 ژوئيه ١٤کميته اجرائی بين الملل کمونيست در .  کردنهائی کمينترن را از خواب بيدار

نقش انقالبی حکومت ووهان به پايIان رسIيده اسIت؛ در حIال تبIديل بIه       : "اعالم داشت 

بIا يIک چIرخش صIد و هشIتاد درجIه کمينترنIی کIه در          ."  اسIت  يک نيIروی ضIدانقالبی    

را در هرگونIIه فعاليIIت  عIIرض دو سIIال شIIرايط انقالبIIی جلIIوی حIIزب کمونيسIIت چIIين     

تور می داد که تIوده هIا را   سدستقل انقالبی گرفته بود اکنون به حزب کمونيست چين   م

جنIبش تIوده ای شکسIت    . ولی اين زيگزاگ به چپ خيلی دير بود     . برای قيام آماده کند   

سختی خورده بود و اين قيام های پراکنده، در شرايطی که موقع عقب نشينی مرتIب و          

ای آينده بود، صرفًا نيروی بيشتری از انقالبيون ه با انضباط و تجديد قوا برای فرصت

  .را تلف کرد

شکست انقIالب دوم چIين نخسIتين تIاوانی بIود کIه انقIالب مسIتعمراتی بIرای احيIای                     

بIه  نيIز  ولی متأسفانه آخرين نبود و تا به امروز . انقالب مرحله ای پرداخت  " تئوری"

رحله بندی ها مکررًا اشکال مختلف چه در سطح تئوری و چه در سطح عملکرد اين م

از جمله طبقه بنIدی تضIادها بIين تضIادهای اصIلی و فرعIی نيIز          . خود رانشان داده اند   

شIکاالتی کIه قIبًال بحIث شIد و در      بيان ديگری از همين مرحله بندی هاسIت، بIا همIان اِ       

  .عمل با همان نتايجی که از مرحله بندی انقالب منتج می شود

هIای   چنIين از وحشIت مسIائلی کIه سياسIت          مدر واکنش به شکست انقالب چين و ه       

رشد کIوالک هIا، احتکIار غلIه از طIرف      (بورکراسی  در داخل شوروی ايجاد کرده بود    
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آنان و مطالباتی که با استفاده از اين اهرم اقتصIادی از دولIت شIوروی مIی طلبيدنIد و             

، بورکراسIی هIم در صIحنه سياسIت     )وجود خود دولت کارگری را به خطر می انIداخت        

 المللی و هم در صحنه سياسIت داخلIی زيگIزاگ بIه چIپ زد و در ايIن دوره کIه بIه          بين

معروف شد، همکIاری و وحIدت عمIل بIا هIر سIازمان غيرکمونيسIت              " دوره ی سوم  "

در داخIل شIوروی نيIز سياسIت     . (شناخته شد" انحراف اپورتونيستی و دست راستی  "

ی غيرقابIل تحقIق   اشتراکی کIردن بIه زور کشIاورزی و بسIط صIنايع سIنگين بIا سIرعت                

توجيه تئوريک اين زيگIزاگ بIه چIپ    .) آغاز شد که خود بحث مفصل جداگانه ای است   

استالينيزم از فاشIيزم و سياسIت هIائی کIه از چنIين بينشIی منIتج مIی شIد           " تحليل"در  

اين بيIنش از فاشIيزم کIه ابتIدا در رابطIه بIا رشIد فاشIيزم در آلمIان               . بيان خود را يافت   

م يافت و در اين دوره به جای تحليل شرايط مشIخص هIر کشIور بIه          بافته شد بعدًا تعمي   

پيIدا کIرد و در همIه جIا     " کIاربرد "صورت کيميای شفابخش هر مسأله ای در همه جIا       

پوشش چپ نمائی بود برای پشت کردن حزب کمونيست به ساير سازمان ها و امتنIاع          

را کIه  " یحIزب ارضI  "مIثًال حIزب کمونيسIت يونIان         . از وحدت در مبارزه ی مشIخص      

حزبIIی نIIاهمگون، بIIا برنامIIه ای بIIورژوائی بIIرای حIIل مسIIأله ارضIIی بIIود و در ميIIان      

می خواند و به دهقانان عضو اين حIزب  " شيزم ارضی اف"دهقانان پايه وسيعی داشت     

نيIIز از اختراعIIات همIIين دوره   " مونIIارکو فاشيسIIت "مقولIIه ی . (بIIه کلIIی پشIIت کIIرد  

  !)است

سوسIيال  "زم و سوسيال دمکراسی کIه برچسIب   بنابه تئوری فاشيزم کمينترن، فاشي  

يکIIی ) و يIIا هIIر سIIازمان در تحليIIل نهIIائی بIIورژوائی ديگIIر ( بIIر آن زده شIIد " فاسIIيزم

در ايIن دوره آلمIان   . و نه در تخاصم با هIم " برادران دو قلو  . "بودند و مکمل يکديگر   

يکIIی از شIIديدترين بحIIران هIIای اقتصIIادی مIIی گذشIIت و فاشIIيزم در حIIال رشIIد و بسIIط  

تنهIا يIIک سياسIت صIحيح حIزب کمونيسIIت و يIک واکIنش واحIد از طIIرف        . يع بIود سIر 

  .طبقه کارگر می توانست جلوی فاشيزم را بگيرد
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 حکومت ائتالفی حزب سوسIيال دمکIرات، حIزب کاتوليIک مرکIز، و       ١٩٣٠در سال   

 کنسول اعظم ِتَمحزب مردم سقوط کرد و هاينريش برونينگ، رهبر حزب مرکز، به ِس

. آنجا که برونينگ اکثريت پارلمانی نداشت، مستقيمًا حکومت می کرد         از  . منصوب شد 

سرمايه داری به دوش طبقه کارگر بيفتد و به خرج او از اين بحران برای آنکه بحران 

بيرون آيند، برونينگ بودجه بيمه های اجتماعی را به شدت تقليل داد، کارمندان دولت 

.  را کاهش داد و ماليات ها را بIاال بIرد      را دسته دسته منفصل کرد، حقوق و دستمزدها       

 ٤/٦ بIIه ١٩٢٨ هIIزار رأی سIIال ٨١٠ رأی نIIازی هIIا از ١٩٣٠در انتخابIIات سIIپتامبر 

.  هزار نفر رسيده بود١٠٠ سربازان هيتلر به ١٩٣٠تا پايان سال . ميليون رسيده بود

از ايIIن .  ميليIIون افIIزايش يافتIIه بIIود   ٥/٤ ميليIIون بIIه  ٢/٣ نيIIز از  هIIارأی کمونيسIIت

  افIIزايش رأی، حIIزب کمونيسIIت آلمIIان ايIIن طIIور نتيجIIه گرفIIت کIIه ديگIIر پايIIان کIIار            

  .هاست"سوسيال فاشيست"اکنون موقع حمله به . فاشيست ها نزديک شده است

برخالف اين ارزيابی حزب کمونيست آلمان، تروتسکی از همان ابتدا در نوشته های 

رگری مIی کIرد بIه حIزب      و خطری را که ايIن رشIد متوجIه جنIبش کIا      فاشيزم رشدخود  

کمونيست هشدار می داد، و دقيقًا به علت تشخيص دامنه ی اين خطر، سياست تشکيل 

جبهه واحد با کIارگران سوسIيال دمکIرات و غيرحزبIی را بIرای مبIارزه عليIه فاشIيزم                 

پايIه ی ايIن ضIرورت جبهIه واحIد در مبIارزه عليIه فاشIيزم بIر ايIن               . حياتی می دانست  

       رهبIIران سوسIIيال دمکراسIIی مبIIارزه مIIؤثری را عليIIه هيتلIIر    تIIوهم اسIIتوار نبIIود کIIه   

برعکس، دقيقًا سياسIت هIای سوسIيال دمکراسIی در کمIک بIه          . می توانند هدايت کنند   

    بحIIران اقتصIIادی. حفIIظ کاپيتIIاليزم بIIود کIIه راه  را بIIرای رشIIد فاشIIيزم بIIاز کIIرده بIIود   

کسته، جوانان بيکار،  کاران خانه خراب، پيشه وران ورش      توده های وسيعی از کاسب    

و حتIIی برخIIی کIIارگران را چنIIان بيچIIاره و مستأصIIل کIIرده بIIود کIIه بIIه عصIIيان سIIر        

سوسيال دمکراسی به جIای بسIيج طبقIه کIارگر عليIه سIرمايه داری و            . برداشته بودند 

    ارائIIه راه حIIل پرولتIIری بIIرای بحIIران اجتمIIاعی بIIا سياسIIت کاپيتIIاليزم آلمIIان مسIIالمت  
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وی که اين توده های مستأصل را بسيج و به خIود جلIب مIی کIرد          تنها آلترناتي . می کرد 

  .جنبش فاشيستی هيتلر بود

معهIذا، بIدون يIک سياسIIت صIحيح در مIورد سوسIIيال دمکراسIی، انقIالب در آلمIIان        

     سوسIIIيال دمکراسIIIی بزرگتIIIرين حIIIزب آلمIIIان بIIIود، کIIIامًال بIIIر جنIIIبش     . ممکIIIن نبIIIود

 بود ه ميليون رأی آورد٧ابات بيش از اتحاديه های کارگری غالب بود، در آخرين انتخ  

ايIن تIوده هIای کIارگر     . و ميليون ها کارگر اين حIزب را بIه رهبIری خIود مIی شIناختند          

آماده بودند عليه فاشيزم مبارزه کنند، بدون اينکه هنوز به آن سطح از آگاهی سياسی              

 کIاری رهبIران خIود پIی بIرده باشIند و بIه حIزب کمونيسIت                  رسيده باشند که به خيانIت     

زدن بIه رهبIران   "  فاشيسIت  -سوسيال"حزب کمونيست آلمان با برچسب      . روی آورند 

سوسيال دمکرات بهترين بهانه را بدست اين رهبران می داد که از تشکيل جبهه واحد 

  . فاشيزم سر باز زنندعليهبا حزب کمونيست در مبارزه 

 دمکIرات و  اينکه طبقه کارگر بين اين احزاب مختلف، مهمترين آنها حزب سوسIيال          

حIزب کمونيسIIت، منقسIIم بIود و اينکIIه فاشIIيزم يIک خطIIر اساسIIی نIه فقIIط عليIIه حIIزب     

کمونيست بلکه عليه سوسيال دمکراسی و تمامی جنبش متشکل کIارگری بIود تشIکيل        

از دفاع از مقر اتحاديه های   .  واحدی را ضروری و ممکن می ساخت        های چنين جبهه 

جلسات، از اعتصIابات، از تظIاهرات و حتIی    کارگری و مراکز حزبی گرفته، تا دفاع از      

 در تمام اين موارد -دفاع از حق ابتدائی کارگران که روزنامه خود را آزادانه بفروشند،

همکاری مشترک بIين کمونيسIت هIا و سوسIيال دمکIرات هIا يIک ضIرورت ابتIدائی و                

ران و دقيقIIًا تنهIIا از ايIIن راه تجربIIه مبIIارزه مشIIترک و افشIIای اينکIIه رهبII. حيIIاتی بIIود

سوسIIيال دمکراسIIی حاضIIر و قIIادر بIIه مبIIارزه واقعIIی عليIIه فاشIIيزم نيسIIتند بIIود کIIه       

  .کارگران سوسيال دمکرات را ممکن بود از رهبری خود جدا و به کمونيزم جلب کرد

آنچه که فاشيزم را از ساير اشکال ارتجاع کاپيتاليستی متمايز می سازد دقيقًا ماهيت 

فاشIيزم بIا اسIتفاده از استيصIال تIوده هIای        . سIت آن به مثابه ی يک جنIبش تIوده ای ا          

شIان کIرده، آنIان را بIه صIورت جنIبش             خرد بورژوا که بحران کاپيتIاليزم خانIه خIراب         
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تنهIا نيروئIی   .  به کار مIی بIرد     سازمان های کارگری  متشکلی برای متالشی کردن کليه      

ار دهIد  که مIی توانIد در مقابIل آن مقاومIت کنIد و راه حIل خIود را در مقابIل جامعIه قIر                 

در مقابل اين اخطارهای مکIرر    .  چنانچه رهبری صحيح داشته باشد     -طبقه کارگر است  

شIخند مIی زدنIد    يتروتسکی و بخش آلمان اپوزيسيون چپ بين المللی استالينيست هIا ن  

        ءدمکراسIIی و فاشIIيزم تفIIاوتی نيسIIت و بIIه اسIIتهزا    " محتIIوی طبقIIاتی "کIIه مIIا بIIين   

    برونينIگ کIه حکومIت نظIامی اعIالم کIرده، مزدهIا             می پرسيدند که آيا همIين حکومIت         

  را چنين تقليل داده، اعتصابها را غيرقانونی کرده، آيا همين حکومت، فاشيزم نيست؟

هر چه بحران اجتماعی در آلمان حدت می گرفت بيشتر روشن می شد کIه در مقابIل         

ی سIIال در طII. انقIIالب سوسياليسIIتی يIIا تIIوحش فاشيسIIتی  : پرولتاريIIا فقIIط دو راه بIIود 

زد و خورد بين .  نظاميان هيتلر از صد هزار نفر به چهارصد هزار نفر بالغ شد١٩٣١

 بIIه پIIنج  ١٩٣٢بيکIIاری تIIا سIIال  . دسIIته هIIای نIIازی و کIIارگران هIIر روز رخ مIIی داد   

در . ميليون رسيده بود، دسIت مزدهIا و خIدمات اجتمIاعی بIاز هIم تقليIل داده شIده بIود            

.  رسIIيد ميليIIون٤/١٣ رأی نIIازی هIIا بIIه   ١٩٣٢انتخابIIات رياسIIت جمهIIوری آوريIIل    

سوسIIIيال دمکراسIIIی بIIIه جIIIای مبIIIارزه عليIIIه فاشIIIيزم از ميليتاريسIIIت محافظIIIه کIIIار،   

هيندنبرگ، برونينگ را از کIار برکنIار کIرد و فIرانتس فIون           . هيندنبرگ، پشتيبانی کرد  

پIاين چنIد مIاه بعIد حکومIت سوسIيال دمکIرات پIروس را                . پاين را جانشين وی ساخت    

در انتخابIات پارلمIانی   .  صIدر حکومIت پIروس منصIوب کIرد     ِتَم را بIه ِسI    منحل و خود  

 ميليون ٩/٧ ميليون رأی آوردند، سوسيال دمکراسی ٧/١٣تابستان اين سال نازی ها 

  . ميليون٣/٥و حزب کمونيست 

در تمام اين دوره موضع حIزب کمونيسIت آلمIان ايIن بIود کIه انهIدام نفIوذ سوسIيال                     

 الزم بIرای شکسIت فاشIيزم اسIت و از آنجIا کIه        شIرط پIيش دمکراسی در طبقIه کIارگر      

حکومت فعلی هم فرق چندانی با فاشيزم ندارد، به حکومت رسيدن فاشيست هIا صIرفًا     

کمک به افشاء شدن آنها در انظار توده ها خواهد کرد و آن وقIت نوبIت بIه مIا خواهIد         

ايIن صIحت   حزب کمونيست آلمان اين را نمی فهميد کIه اگرچIه از نظIر تIاريخی                . رسيد
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دارد که سوسيال دمکراسی نيز مانند فاشيزم مدافع دولت بIورژوائی و مخIالف انقIالب      

پرولتری است، ولی ايIن دو شIکل از حکومIت بIورژوائی بIه هIيچ وجIه بIه يIک معنIی              

   حکومIIIت سوسIIIيال دمکراسIIIی بIIIدون وجIIIود رژيIIIم پارلمIIIانی، بIIIدون وجIIIود    . نيسIIIتند

دقيقIًا  . اتحاديه های کارگری امکان نIدارد     سازمان های توده ای کارگران، بدون وجود        

از طريق اين سازمان هاسIت کIه حکومIت سوسIيال دمکراسIی از مناسIبات بIورژوائی          

حال آن که رسالت تIاريخی فاشIيزم خIرد کIردن تمIام اشIکال سIازماندهی           . دفاع می کند  

معIادل  . کارگران است از اتحاديIه هIای کIارگری گرفتIه تIا احIزاب سياسIی طبقIه کIارگر              

ستن فاشيزم و سوسيال دمکراسی به معنی اين است کIه حIزب کمونيسIت وجIود يIا                 دان

دقيقًا بIه ايIن دليIل کIه فاشIيزم همIه       . عدم وجود سازمان خودش را هم يکسان می داند     

سازمان های کارگری را خرد می کنIد، امکIان و ضIرورت تشIکيل جبهIه واحIد دفIاعی           

ر باز زدن از اين تکليف اساسIی،  حزب کمونيست آلمان با س   . عليه فاشيزم وجود دارد   

و راه را بIرای بIه   . کارگران را پراکنده، منقسم و بIی دفIاع بIه حIال خودشIان رهIا کIرد          

  .خود و ساير سازمان های کارگری باز گذاشتحزب قدرت رسيدن هيتلر و نابودی 

هرچه بحران اجتماعی وخيم تر می شد، برای بIورژوازی آلمIان روشIن تIر مIی شIد        

 IIاره ای جIIه چIIرای کIIری بIIلز راه هيتلIIت  حIIده اسIIران نمانIIه ٣٠در.  بحII١٩٣٣ ژانوي 

در اواخIIر فوريIIه نIIازی هIIا  . هينIIدنبرگ هيتلIIر را بIIه مقIIام کنسIIول اعظIIم منصIIوب کIIرد  

روز بعIد  . پارلمان آلمان را به آتش کشيدند و حزب کمونيست را متهم به اينکار کردند         

ی را کIه آزادی بيIIان،  هIIای قIانون اساسII  هينIدنبرگ فرمIIانی صIادر کIIرد کIه تمIIام بخIش    

دوره ی . مطبوعات، تجمع، تشکل و ساير حقوق مدنی را تضمين می کرد، معلIق کIرد         

  .ترور فاشيزم شروع شده بود

 کمينترن اعالم داشت که خط مشIی کميتIه مرکIزی       ١٩٣٣ آوريل   ٧با اين وصف در     

ده حزب کمونيست آلمان در دوره ی اخير و تا روی کIار آمIدن هيتلIر کIامًال صIحيح بIو           

ولی واقعيت اين شکست عظيم طبقه کارگر بIاالخره بورکراسIی استالينيسIتی را               ! است

تکان دادنی که اين بار بورکراسی وحشتزده را دست به دامن بورژوازی . هم تکان داد
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اکنIون قIرار بIود کIه مبIارزه عليIه فاشIيزم از طريIق اتحIاد بIا بريتانيIا و                 . شدن انداخت 

و از طريIIق ائIIتالف احIIزاب کمونيسIIت بIIا   ") راتيIIکامپرياليسIIت هIIای دمک ("فرانسIIه 

بنابIه ايIن جهIت گيIری جديIد،         . کشورهای خود صورت گيرد   " بورژوازی دمکراتيک "

 تئوريزه شIد، تIوده هIای زحمIتکش در     ١٩٣٥که در کنگره هفتم کمينترن در تابستان      

. کشورهای سرمايه داری بر سر دو راهIی بIورژوا دمکراسIی يIا فاشIيزم قIرار داشIتند         

ضح است که از بين اين دو انتخاب اولی به نفع توده هاست و از آنجا که جنIاحی از        وا

بورژوازی نيز مخالف فاشيزم است وظيفه کمونيست هIا در همIه جIا سIعی در تشIکيل               

و اسIIIتقرار بIIIورژوا ... جبهIIه هIIIای خلقIIIی ضدفاشيسIIIتی بIIIرای مبIIIارزه عليIIIه فاشIIIيزم 

ای طبقIاتی تIوده هIای زحمIتکش     اکنون موقع مبارزه برای خواست ه    . دمکراسی است 

بعد اصالحات ... ابتدا مبارزه عليه فاشيزم و استقرار بورژوا دمکراسی،: نرسيده است

" انقIIالب مرحلIIه ای "ايIIن سياسIIت جبهIIه خلقIIی در واقIIع تعمIIيم سياسIIت       . اجتمIIاعی

منشويکی به کشورهای امپرياليستی بود، و اشکال اساسی آن هم دقيقًا در اين بود که  

مبIارزه ی پرولتاريIا بIرای ارائIه راه حIل خIود بIه           ری مبIارزه عليIه فاشIيزم و       جداناپذي

فاشيزم در واقع مبين بحران عميق اجتماعی اسIت، مبIين   . بحران اجتماعی را نمی ديد  

ها انسان مستأصل و خانIه خIراب را در جسIتجوی راه     اين است که اين بحران ميليون    

ايIن اسIت کIه پرولتاريIا نتوانسIته بIا       حل ريشه ای به سIوی فاشIيزم سIوق داده، مبIين          

در چنIين شIرايط بحرانIی    . ارائه راه حل خود اين توده ها را بIه جبهIه ی خIود بکشIاند          

اجتماع مبارزات طبقاتی در تمام سطوح تشديد می يابد، پرولتاريا و ساير اقشIار تحIت       

 در ستم برای پايان دادن به کل نظامی که زاينده ی چنين بحران هIائی اسIت بIه حرکIت      

مIIی آينIIد و بIIه شIIرط داشIIتن رهبIIری صIIحيح حاضIIر و قIIادر بIIه برانIIداختن ايIIن نظIIام و  

استقرار راه حل خود هستند و تنها برمبنای چنIين مبIارزه ی طبقIاتی اسIت کIه نيIروی        

جبهIه خلقIی   " راه حIل "حال آنکIه    . الزم و موثر عليه فاشيزم را می توان سازمان داد         

 و اقناع پرولتاريا و اقشIار تحIت سIتم بIه مبIارزه           مستلزم خواباندن اين مبارزه طبقاتی    

و دقيقIًا بIه ايIن دليIل     . برای استقرار مجIدد همIان سيسIتم اسIتثمار و سIتم قIديمی اسIت           
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برخالف توهم استالينيزم جمع جبری . مبارزه عليه فاشيزم را هم به شکست می کشاند

وجه بر  يچبه ه" جبهه خلقی ضدفاشيستی  "و پرولتاريا در    " بورژوازی دمکراتيک "

عمًال مبارزه ای عليه " بورژوازی دمکراتيک. "نيروی جبهه ضدفاشيستی نمی افزايد

  بر فرض هم که در چنIين مبIارزه ای درگيIر باشIد توافIق هIای عملIی              . فاشيزم نمی کند  

در جبهIه نبIرد مسIIتلزم اسIتقرار جبهIIه پروگراماتيIک و تعهIد اينکIIه پرولتاريIا از گلIIيم       

در عمل تنهIا نتيجIه تشIکيل ايIن جبهIه       . ر نخواهد نهاد نيست   دمکراسی پا فرات   بورژوا

 ها و پيروی از ائتالف طبقاتی بIا بIورژوازی بIه نفIع بIورژوازی تمIام مIی شIود کIه بIا                      

خلIIع سIIالح کIIردن سياسIIی پرولتاريIIا موفIIق بIIه جلIIوگيری از انقIIالب و اسIIتقرار مجIIدد   

  .سرمايه داری می شود

و سپس در اسIپانيا  ) ١٩٣٥ اواخر سال از(ابتدا در فرانسه  " جبهه خلقی "سياست  

در فرانسIه بIه شIکل ائIتالف انتخابIاتی بIين       " جبهه خلقی. "به کار بسته شد ) ١٩٣٦(

 لئون ١٩٣٦انتخابات . احزاب کمونيست، سوسياليست و حزب بورژوائی راديکال بود

ايIن پيIروزی انتخابIIاتی   . بلIوم، رهبIر حIزب سوسياليسIIت، را بIه صIدر حکومIت نشIIاند      

 توده ای را قوت بخشيد و ميليون ها کارگر به اعتصاب و اشغال کارخانIه هIا           مبارزات

رهبIIران حIزب کمونيسIت و حIIزب سوسياليسIت بIه جIIای سIازماندهی ايIIن      . دسIت زدنIد  

مبارزات و رهبری آن عليه فاشيزم و عليه سرمايه داری تمام سعی خود را در محدود    

                Iه مبIتند کIار بسIه کIارزات بIن مبIک  "ادا کردن و خواباندن ايIورژوازی دمکراتيIاز " ب

استالينيزم می خواست جلIوی روی   . بيفتد" به آغوش فاشيزم  "ترس انقالب اجتماعی    

کIار آمIدن فاشIIيزم را بIا ايIIن وعIده بIIه بIورژوازی کIIه انقIالب اجتمIIاعی نخواهIد شIIد و        

بورژوازی فرانسه نيز پس از آنکه با استفاده از اين . احتياجی به فاشيزم نيست بگيرد

حزاب رفرميست و کمونيست توانست تعادل و ثبات از دست رفته اش را بدسIت      نقش ا 

آورد شIIروع بIIه حملIIه بIIه کIIارگران مبIIارز و مبIIارزين خIIود حIIزب کمونيسIIت کIIرد و         

  .آخراالمر نيز در مقابل هيتلر بی هيچ مبارزه ای سرخم کرد
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نتIايجی فجيIع تIر از شکسIت انقIالب         " جبهIه خلIق   "ولی شايد در هيچ کجIا سياسIت         

" جبهIه خلقIی  " حکومIت  ١٩٣٦در اسپانيا نيز انتخابات فوريه      . وردآسپانيا به بار ني   ا

خصIIوص حIIزب ه از نظIIر تIIوده هIIا پيIIروزی احIIزاب کمونيسIIت و بII . را روی کIIار آورد

سوسياليسIت کIIه نيرومنIIدترين حIIزب کIIارگری در اسIIپانيا بIIود اوضIIاع را بIIرای تشIIديد  

زی انتخاباتی مبارزات تIوده ای تشIديد   بدنبال پيرو. مبارزات بسيار مساعدتر کرده بود  

هقانان زمين های مالکين و کليسا را تصاحب می کردند، کIارگران کارخانIه هIا          د. يافت

را اشغال کرده، تحت کنترل کميته های کارگری در آوردند، ميليس های کارگری درگير 

ژوئيIه   ١٧در . ها بودنIد  جنگ عليه باندهای فاشيستی و برقراری نظم خود بر خيابان         

جبهIIه " ارتIIش اسIIپانيا در مIIراکش بIIه رهبIIری ژنIIرال فرانکIIو عليIIه حکومIIت     ١٩٣٦

واکنش فوری پرولتاريای اسپانيا در مقابل اين طغيان . سر به شورش برداشت" خلقی

خIIود بخIIودی دفIIاعی  فاشيسIIتی، از طريIIق ميلIIيس هIIای کIIارگری و سIIاير ارگIIان هIIای   

. درت کIارگری شIروع بIه ظهIور کIرد     قحيرت انگيز بود در سراسر اسپانيا ارگان های        

     بخصIIIوص در کاتالونيIIIا قIIIدرت در دسIIIت کميتIIIه مرکIIIزی ميلIIIيس هIIIای ضدفاشيسIIIت، 

شايد . زمين ها در تصاحب دهقانان و کارخانه ها تحت نظارت کلکتيوهای کارگری بود

در هيچ کجای ديگر فقدان رهبری انقالبی به اين وضوح و به اين تراژيکی تاثير خIود     

. ودبI ارتIش اوليIه ی فرانکIو متشIکل از سIربازان اجيIر مراکشIی        . داده باشدرا نشان ن 

اعطای استقالل به مراکش از طرف حکومت اسپانيا می توانست فورًا پايه ايIن ارتIش              

ولIIی چنIIين اقIIدامی بIIا سياسIIت سIIازش شIIوروی بIIا بريتانيIIا و فرانسIIه  . را متزلIIزل کنIIد

      قالل بIIIه جنIIIبش هIIIای ممکIIIن بIIIود کIIIه ايIIIن اعطIIIای اسIIIت کسIIIی مغIIIايرت داشIIIت، چIIIه 

اسIتقالل طلبIی در مسIتعمرات فرانسIه و بريتانيIا در شIمال آفريقIا نيIز نيIروی تIازه ای           

از طرف ديگر ظهور ارگان های قدرت کارگری در واکنش به طغيان فاشيستی     . ببخشد

ارکIIان خIIود نظIIام سIIرمايه داری در اسIIپانيا را بIIه خطIIر انداختIIه، بIIيم آن مIIی رفIIت کIIه   

 IIالب اجتمIIا   انقIIتالينيزم بIIق اسIIک  "اعی توافIIای دمکراتيIIت هIIظ " امپرياليسIIرا در حف

حکومIت  . هIر قيمتIی مIی بايIد جلIوی انقIالب گرفتIه شIود         ه  بI . کاپيتاليزم به خطر اندازد   
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به جای بسيج و مبارزه عليه فرانکو شروع به حملIه بIه دسIتاوردهای     " جبهه خلقی "

بIه جIای اينکIه بIا     . ا گرفIت جلوی دهقانان را در تصاحب زمIين هI   . جنبش توده ای کرد   

         توزيIIIع بالعIIIوض زمIIIين بIIIه دهقIIIان هIIIا پايIIIه ی تIIIوده ای فاشIIIيزم در ميIIIان اقشIIIار        

خرده بورژوا را منهIدم کنIد و جلIوی سIربازگيری فرانکIو در ميIان دهقانIان را از ايIن          

حتIIی در جاهIIائی کIIه دهقانIIان خودبخIIود بIIه    " جبهIIه خلقIIی "طريIIق بگيIIرد، حکومIIت  

ده بودند به جلوگيری از اين کار پرداخت، و با اينکار به مبارزه   زدست  تصاحب زمين   

دهقIانی کIه جلIوی مبIارزه اش بIرای زمIين       . عليه فاشيزم لطمIه ی جبIران ناپIذيری زد        

 بIورژوا "گرفته شده بود به چه دليل عليIه ارتIش فرانکIو بجنگIد؟ بIه خIاطر برقIراری          

روع بIه پIس گIرفتن    برای حفظ نظم بIورژوائی شI    " جبهه خلق "؟ حکومت   "دمکراسی

انحIالل  تIر شIروع بIه     صنايع اشتراکی شده از کميته های کارگری و از همه اينها مهIم          

  .ميليس های کارگری و ساختن ارتش عادی بورژوائی کرد

آنارشيسIIت هIIا بIIا نفهميIIدن ماهيIIت " جبهIIه خلقIIی"در مقابIIل ايIIن اقIIدامات حکومIIت 

        بIIIا نوسIIIانات و  پIIIومدولIIIت و ضIIIرورت بدسIIIت گIIIرفتن قIIIدرت، و سانتريسIIIت هIIIای     

دودلی های پايان ناپذير راه را برای شکست های اوليه جنبش تIوده ای همIوار کردنIد         

بIه  " جبهIه خلقIی  "حکومIت  . شIدند " جبهه خلقی"و خود آماج حمالت بعدی حکومت      

جای مبارزه عليه فاشيزم به دستگيری کارگران مبارز و کشتار رهبIران آنارشيسIت و     

از تIرس انقIالب اجتمIاعی بIه آغIوش      " بIورژوازی ليبIرال   "بIادا   مشغول بود، تIا م    پوم  

  .فاشيزم پناهنده شود

. با شکست مبارزات طبقاتی راه برای پيIروزی فرانکIو در جنIگ داخلIی همIوار شIد           

حتی در جنگ داخلی نيز کمک نظامی اتحاد شوروی بIه جبهIه ضدفاشيسIتی محIدود و           

         ريتانيIIIا و فرانسIIIه خIIIوب  ب. امپرياليسIIIت وی بIIIود " متحIIIدين"مشIIIروط بIIIه موافقIIIت  

می دانستند که پيروزی جبهه ضدفاشيستی در جنIگ داخلIی خطIر انقIالب اجتمIاعی را               

و بIرای  . هراس آنها از اين انقالب بيشتر بود تا از پيروزی ارتش فرانکو . بدنبال دارد 
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يا، اتحاد شوروی حفظ توافق با بريتانيا و فرانسه مهمتر بود تا پيIروزی انقIالب اسIپان                

  .حتی اگر دومی می بايد فدای اولی شود

. محدود به تجربيات قبل از جنIگ جهIانی دوم نبIود         " جبهه خلقی "ست سياست   بکار

پس از جنگ نيز موج مبIارزات طبقIاتی پIس از پيIروزی مقاومIت عليIه فاشIيزم ورود              

احزاب کمونيست به حکومت های بIورژوائی و خوابانIدن مبIارزات از ايIن طريIق بIود            

يک نمونه از اين سياسIت را در ايIران هIم بIا شIرکت حIزب       . شکست کشانده شدکه به   

آنچIه وجIه مشIترک کليIه ايIن تجربيIات اسIت اينسIت کIه               . توده در کابينه ی قوام ديديم     

بورژوازی بIا شIرکت احIزاب کمونيسIت در حکومIت از نفIوذ آنهIا بIر جنIبش تIوده ای                   

ه کIIرده، بIIا تضIIعيف و   جنIIبش و جلIIوگيری از بسIIط آن اسIIتفاد   " مهIIار کIIردن "بIIرای 

آنگاه در اين موقعيت قرار می گيرد که به حمIالت مسIتقيم عليIه آن             ،  سردرگمی جنبش 

دست بزند و حکومت قوی بورژوائی و يا در صورت لزوم ديکتاتوری نظIامی برقIرار            

تحريIIک "بIIرخالف تIIوهم احIIزاب استالينيسIIت سIIازش طبقIIاتی نIIه تنهIIا جلIIوی    . سIIازد

را نمی گيرد، بلکه بIا خوابانIدن جنIبش          " دست راستی جناح  "و پيروزی   " بورژوازی

چهIIل سIIال پIIس از شکسIIت . تIIوده ای راه را بIIرای ارتجIIاع بIIورژوائی همIIوار مIIی کنIIد 

انقIIالب اسIIپانيا و سIIی سIIال پIIس از شکسIIت مبIIارزات پIIس از جنIIگ هنIIوز احIIزاب           

  .اند"سازش تاريخی"کمونيست در پی ايجاد ائتالف با بورژوازی، در پی 

IIIارزه عليIIIطح     در مبIIIه در سIIIی و چIIIطح ملIIIه در سIIIا، چIIIت هIIIله سياسIIIن سلسIIIه اي          

از . بين المللی، بود که اپوزيسيون چپ و بعدها بين الملل چهارم بIه خIود شIکل گرفIت     

مبارزه عليه ناهنجاری های بورکراتيک ) بورکراسی (همان ابتدای بروز عالئم مرض 

 چه در سطح مسائل سياست نيز آغاز شد، چه در سطح مبارزه برای دمکراسی حزبی،

ضIIرورت بسIIط سIIريع و بIIا برنامIIه صIIنايع سIIنگين، بسIIط تIIدريجی و  (داخلIIی شIIوروی 

، چه در سطح مسIائل انقIالب جهIانی در کشIورهائی       ...)داوطلبانه کشاورزی اشتراکی،  

انقالب چين، کميته انگليس و روس، مبارزه (که هنوز پرولتاريا به قدرت نرسيده بود     

، و چIه در سIطح بسIط و    ...)مان، مبارزه عليه سياست جبهه خلقIی، عليه فاشيزم در آل 
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تئوری انحطاط بورکراتيIک، فاشIيزم،   (تکامل تئوری مارکسيستی و استراتژی انقالبی      

. و ادامه و تکامل خط مشی چهIار کنگIره اول بIين الملIل سIوم              ) برنامه انتقالی و غيره   

ک حرکت قلم از نظر مارکسيست   اينها آن مبارزات و آن مسائلی هستند که نيکنام به ي          

مIIا عالقمنIIديم بIIدانيم کIIه پIIس کIIدام مسIIائل بIIه    ! لنينيسIIت هIIا نIIامربوط اعIIالم مIIی دارد  

ها اشاره می کنIد مربIوط اسIت؟ عIالوه بIر               لنينيست هائی که نيکنام بدان     -مارکسيست

 لنينيست ها تاريخ چه مبارزه شان، چه در سطح عملی -اين اين گرايش از مارکسيست

 سIطح پروگراماتيIک، چIه بIوده اسIت؟ چIرا در مبIارزه عليIه ناهنجIاری هIای             و چه در  

گونIه اثIری از مبIارزه شIان در      بورکراتيک پس از مIرگ لنIين مسIامحه کردنIد و هIيچ        

    لنينيسIIت هIIا در طIIی پنجIIاه سIIال اخيIIر    -تIIاريخ بIIه جIIا مانIIده اسIIت؟ ايIIن مارکسيسIIت    

    يشIIرفت ايIIن مبIIارزات  مبIIارزه ی طبقIIاتی، چIIه کمکIIی، در کجIIا و بIIه چIIه شIIکل، بIIه پ     

کرده اند؟ و چگونه است که تازگی و در اين چندين سال اخير به اين فکر افتاده اند که 

بايد به تحليل روابط و شرايط جامعIه شIوروی و جهIان پرداخIت؟ ايIن چگونIه گIرايش               

انقالبی است که از زمان مرگ لنين تا اين اواخر ترجيح داد سکوت برگزيند تا شIرايط            

  وباره برای ظهورش آماده شود؟عينی د

ی در مقابIIIل قIIIديم لنينيسIIIت هIIIا، بلشIIIويک هIIIای  -بIIIرخالف ايIIIن نIIIوع مارکسيسIIIت 

نامساعدترين شIرايط تناسIب نيروهIا، مبIارزه را از قبIل شکسIت خIورده و بIی حاصIل             

مبIارزه ی  . تلقی نکردند و مبارزه ی خود را عاملی در تعيين ايIن شIرايط مIی دانسIتند           

حزبIی کIه   . بورکراسی  و کمينتIرن بIود  " اصالح"چشم اندازش، اپوزيسيون چپ ابتدا  

) و بIا مIرگ لنIين   (نخستين انقالب پرولتIری را بIه پيIروزی رهبIری کIرده بIود يکبIاره              

هدف مبارزه ی اپوزيسيون چپ در اين دوره ی اوليه جلوگيری . استحاله پيدا نمی کند

همIين دليIل هIم حتIی     ه بI . از گسترش مرض و بازگرداندن حزب بIه مسIير انقالبIی بIود           

از حIIزب بلشIIويک و طرفIIداران آن از سIIاير احIIزاب    پIIس از اخIIراج اپوزيسIIيون چIIپ   

بIين المللIی خIود را فراکسIيونی از کمينتIرن مIی دانسIت و                کمونيست اپوزيسIيون چIپ      

در عمل از سياست ی بارها اعالم داشت که کامًال حاضر به قبول انضباط حزبی و پيرو  
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ه کمينترن است و برای سياست های خود، از جمله برای اکثريت کمينترن و بازگشت ب

درجIه انحطIاط   . احيای دمکراسIی درون حIزب، حاضIر اسIت در داخIل کمينتIرن بجنگIد         

.  نمی شد تعيين کردعالئم مرضحزب بلشويک و کمينترن را از قبل و صرفًا برمبنای         

تی پIس از  ح. اثبات العالجی مرض از طريق محک مبارزه ی زنده ی طبقاتی الزم بود  

روی کIIIار آمIIIدن هيتلIIIر و متالشIIIی شIIIدن سياسIIIی حIIIزب کمونيسIIIت آلمIIIان، اگIIIر چIIIه   

اپوزيسيون چپ بين المللی ضرورت سIاختن حIزب انقالبIی جديIدی را در آلمIان اعIالم                 

: داشت، ولی هنوز بر اين عقيده بود که بورکراسی استالينيسIتی دو راه در پIيش دارد               

 از آنهIIا و شIIروع بIIه اصIIالح خIIود، يIIا  بررسIIی کامIIل اشIIتباهات گذشIIت، درس آمIIوزی 

رهبIری استالينيسIتی   . برعکس خفقان کامل هرگونه عالئم زندگی سياسIی در کمينتIرن     

ييد سياست های حزب کمونيست آلمان راه دوم را برگزيد و کليIه احIزاب کمينتIرن           أبا ت 

ديگIر روشIن بIود سIازمانی کIه بIا رسIيدن         . ييد خاموش و تسIليم شIدند      أدر مقابل اين ت   

شIIيزم بIIه قIIدرت تکIIان نخIIورده باشIIد، احزابIIی کIIه در مقابIIل جنايIIات بورکراسIIی  بIIه   فا

هائی مرده انIد و هIيچ چيIز نمIی توانIد دم حيIاتی در آنهIا             سکوت سرخم کنند، سازمان   

کمينتIرن  " اصIالح "فقط از اين تاريخ به بعد بود که اپوزيسيون چپ چشم انIداز            . بدمد

     لIIل جديIIد را اعIIالم داشIIته، خIIود را بIIرای     را کنIIار نهIIاده، لIIزوم سIIاختن يIIک بIIين الم    

 .بنيان گذاری احزاب جديد و بين الملل جديد آماده ساخت
 

  تروتسکيزم چيست؟تروتسکيزم چيست؟

    تروتسIIIکيزم و اسIIIتالينيزم دو روی يIIIک "همIIIه کسIIIانيکه تIIIاکنون ادعIIIا کIIIرده انIIIد  

 دو روی يIک  از چIه نظIر و بIا چIه معيIار     ، تا به حIال روشIن نکIرده انIد کIه            "سکه اند 

رور کIرديم تIا نشIان    مI  را مختصIرًا     عملکIرد اسIتالينيزم   ما در باال قسIمتی از       .  اند سکه

تا نشان دهيم اهميت مبارزات اپوزيسIيون چIپ و ارتبIاط آن          . دهيم استالينيزم يعنی چه   

آنهIIا کIIه ادعIIا مIIی کننIIد   . بIIا مسIIائل مIIرگ و زنIIدگی مبIIارزات طبقIIاتی چIIه بIIوده اسIIت    
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"   IIک سIIتالينيزم دو روی يIIکيزم و اسIIدتروتسIIه    " که انIIد کIIان دهنIIد نشIIرد بايIIعملک

 هم در پيشIرفت يIا شکسIت مبIارزات طبقIاتی همIين گونIه بIوده اسIت و يIا             تروتسکيزم

.  برای اين شکست های پی در پی انقالب جهانی داشته باشIند        ديگریتوضيح و تحليل    

يا بی اطالعی و برخورد غيرمسئوالنه با   " اينها دو روی يک سکه اند     "وگرنه تکرار   

در هIر  . چه مبارزات طبقاتی و تکاليف کنونی اسIت و يIا تحريIف و جعIل آگاهانIه          تاريخ

يعنIی در ايIن دوره ی نIوين از برخاسIت     . ت نتيجه ی عملی اش يکسان اسIت       صوردو  

/ اسIتالينيزم (انقالب جهانی، که در عين حال همراه با بحران عميق رهبری های سنتی  

 و تIأثير متقابIل ايIن دو       يIب ت، و ترک  و مIائوئيزم اسI    ) ناسIيوناليزم / سوسيال دمکراسی 

عامل منجر به پيدايش قشر وسيعی از رزمندگان مبIارزه ی طبقIاتی شIده کIه حاضIرند                   

هIای رهبIری هIای     در عمل سياست های مبارزه ی طبقاتی را دنبال کنند و نه سياسIت          

      گذشIIته را، در چنIIين شIIرايطی بIIه جIIای کمIIک بIIه روشIIن شIIدن تجربيIIات انقالبIIی و         

  .راه می گذارددو  رهبری انقالبی نوين موانع تازه ای بر سر اين شکل گيری

پس از جنگ جهانی دوم، پيIروزی انقIالب در يوگسIالوی و چIين بIر پايIه ی جنIبش              

های توده ای قدرتمندی که در مبارزات عليه فاشيزم و امپرياليزم ژاپن، تحIت رهبIری        

ودنIIد، اسIIتقرار دول  احIIزاب کمونيسIIت يوگسIIالوی و چIIين، بIIه ايIIن پيIIروزی رسIIيده ب   

کIارگری در ايIIن دو کشIور، هIIر چنIد بIIا ناهنجIاری هIIای بورکراتيIک، و در کشIIورهای      

اروپای شIرقی، هIر چنIد از بIدو تولIد نIاقص الخلقIه؛ و شIروع دوره ی تIاريخی قIوس            

صعودی انقالب جهIانی، شIرايط اساسIی ای را کIه پايIه انکشIاف و تحکIيم بورکراسIی                

بIر احIزاب کمونيسIت بIود، يعنIی افIراد دولIت کIارگری         استالينيستی و تسIلط محکIم آن        

اگرچIه بIه ظIاهر بسIط     . شوروی و دوره ی فIروکش انقIالب جهIانی، از ميIان برداشIت             

نفوذ مستقيم شوروی در اروپای شرقی پيرزوی ای برای استالينيزم به شمار می آمد، 

ف ولIIی ايIIن پيIIروزی، همIIراه بIIا پيIIرزوی انقIIالب چIIين و يوگسIIالوی کIIه هIIر دو بIIرخال 

. توصيه استالين به سرانجام رسيد، نطفه های متالشی شدن استالينيزم را دربر داشIت   

ولی مهمترين ضIربه  . نخستين تظاهر اين بحران انشقاق علنی بين تيتو و استالين بود   
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را اختالفات بين چين و شوروی و باالخره انشقاق علنی اين دو بورکراسی از هم وارد 

 ملIی، بIرخالف منIIافع طبقIه کIارگر، ماهيتIًا بيشIتر بIا هIIم        منIافع بورکراسIی هIای   . آورد

با شکسته شدن يکپارچگی استالينيزم دوره ی جديدی از تغيير . تصادم دارند تا انطباق

بIIديهی اسIIت کIIه چنIIين فراشIIد . ترکيIIب و نوسIIازماندهی جنIIبش کمونيسIIتی شIIروع شIIد

، يIک شIبه، از   تمامی جنبش کمونيستی  . تغيير ترکيب اشکال متنوعی به خود می گيرد       

            Iد، بIوص  ه  مواضع استالينيستی به مواضع مارکسيزم انقالبی تغيير جبهه نمی دهIخص

 عمدتًا تحت فشار عوامل عينی رخ مIی داد تIا آگاهانIه و برمبنIای     يبترکتغيير، که اين   

ظهورمجدد گرايش های سانتريستی در کشورهای مختلف برآيند . تئوری جامع انقالبی

 گIرايش هIائی کIه تحIت فشIار عوامIل عينIی و بIا آمIوزش          -تمنطقی چنين شرايطی اس 

 مواضIع گذشIته    برخIی ازانقطIاع تجربIی     ناقص از تجربيات بالفور و مسIتقيم خIود بIه            

که حتی پس از پنجاه سال کسی به ايIن فکIر بيفتIد        بطور مثال اين  . خود دست می زنند   

لينيزم بIروز کIرد   که بايد شرايط جامعه شوروی و جهان را تحليل کرد تا ديد چIرا اسIتا           

ولIIی اگIIر ايIIن قIIدم اول  . قIIدم بسIIيار مهمIIی بIIه سIIمت مواضIIع مارکسIIيزم انقالبIIی اسIIت  

آگاهانIIه و بIIا تکيIIه بIIه تئIIوری انقالبIIی تعمIIيم نيابIIد خIIود مIIانعی مIIی شIIود بIIر سIIر راه     

و يا رسيدن به اين نتيجه که منافع مبارزه ی طبقIاتی در يIک   . برداشتن قدم های بعدی  

فع بورکراسIی شIوروی شIود و سياسIت احIزاب کمونيسIت نبايIد        کشور نبايIد فIدای منIا      

بسIيار مهIم بIه    تحت تبعيت بی چون و چرای حIزب کمونيسIت شIوروی باشIد يIک قIدم           

برمبنIای تئIIوری   آگاهانIه و ولIی اگIر ايIن قIدم     . سIمت مواضIع مارکسIيزم انقالبIی اسIت     

طبقIاتی در  انقالبی تعميم نيابد، اگر تشIخيص داده نشIود کIه در واقIع منIافع مبIارزه ی               

يک کشور با منافع دولت کارگری شوروی تضادی ندارد و در گذشته اين منIافع فIدای             

 دولت شوروی می شد، اين قدم به جلو می توانIد بIه جIای حرکIت بIه        منافع بورکراسی 

اتکاء بIر خIود و      "توجيه  / سمت انترناسيوناليزم تبديل به حرکت به سمت ناسيوناليزم       

اه حرکIIت الزم بIIه سIIمت انترناسIIيوناليزم، بIIه سIIمت    شIIود و سIIد ر " لIIزوم خودکفIIائی 

  .آلترناتيو انقالبی ای که بين الملل چهارم در مقابل اين گرايش ها می گذارد، گردد
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مIIا در اينجIIا وجIIوه تمIIايز اساسIIی ايIIن آلترنIIاتيو را خالصIIه مIIی کنIIيم و از محمIIود       

ی آتيIه خIود در   نيکنام، و يا هر مبارز عالقمند ديگر، دعوت می کنيم که در نوشته هIا          

و آنتی استالينيزم، نظIر خIود را در مIورد ايIن وجIوه، کIه بIه نظIر مIا               مورد استالينيزم 

مهمترين و اساسی ترين دستآوردهای تئIوری انقالبIی در عصIر کنIونی اسIت، روشIن             

اگر آن را خالف گرايش های عينی مبارزه ی طبقاتی می دانند به چIه دليIل اسIت           . کنند

  يست؟و آلترناتيو خودشان چ

، کIه قIIبًال هIم مفصIل تIIر بIه آن اشIIاره کIرديم تئIIوری      نخسIتين ايIن دسIIتآوردها  
در قIرن اخيIر مکIررًا صIحت     طبقIاتی  به نظر مIا تجربIه مبIارزات         .  است انقالب مداوم 

مشخصًا در مورد انقIالب مسIتعمراتی ثابIت شIده       . اين تئوری را به ثبوت رسانده است      

در چIارچوب مناسIبات سIرمايه داری    است که هيچ يک از مسIائل اساسIی ايIن جوامIع          

ثابت شده است که مبارزاتی که به مبارزه عليIه سIرمايه   . تمامًا و کامًال قابل حل نيست    

خIIارجی و نفIIوذ مسIIتقيم امپريIIاليزم محIIدود مانIIده انIIد، مبIIارزاتی کIIه بIIه مبIIارزه عليIIه   

 اند مالکين محدود مانده اند و قدرت را در دست بورژوازی به اصطالح ملی رها کرده         

و مناسبات کاپيتاليستی را دست نخورده گذشIته انIد، مبIارزاتی کIه منجIر بIه برقIراری                

چنIان ايIن جوامIع     ديکتاتوری پرولتاريا متکی به تهيدست ترين دهقانان نشده اند، هIم         

تجربIه ثابIت   . را در شرايط عقب ماندگی، رکود، استثمار و بحران دائمی نگهداشته اند 

 ١٩٥٩ در برزيل، ١٩٦٤ کمونيست در بسياری کشورها، کرده است که هزاران هزار

     جIIان خIIود را بIIر ايIIن تIIوهم از دسIIت داده انIIد کIIه      ...  در انIIدونزی،١٩٦٥در عIIراق، 

. می توان، می بايد و يا ترجيح دارد که با نيروهای سياسی بورژوائی وارد ائتالف شد     

     IIIالب منجIIه انقIIIورهائی کIIط در آن کشIIIه فقIIت کIIIان داده اسIIه نشIIراری  تجربIIIه برقIIر ب

 چIين، کوبIا، ويتنIام، کIره       -ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانان تهيدست شIده اسIت         

      " راديکIIIال تIIIرين"حتIIIی . واقعIIIًا راه پيشIIIرفت اقتصIIIادی و اجتمIIIاعی بIIIاز شIIIده اسIIIت 

 هIIم محIIدوديت خIIود را در حIIل ريشIIه ای  - مصIIر و الجزايIIر-رژيIIم هIIای ناسيوناليسIIتی
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تجربIIه نشIIان داده اسIIت کIIه بIIين عقIIب مانIIدگی و        . انIIد مشIIائل اجتمIIاعی نشIIان داده    

  .وجود ندارد" راه سومی"سوسياليزم هيچ 

تجربه ثابت کرده است که ياور واقعی پيروزی انقالب در يک کشور، بسط انقالب و       

پيIIIروزی آن در سIIIاير کشورهاسIIIت، و نIIIه مصIIIالحه بIIIا امپريIIIاليزم و طرفIIIداری از        

 واقعIIًا بIIه کمIIک دولIIت شIIوروی رسIIيد و  آنچIIه. بIIورژوازی کشIIورهای شIIبه مسIIتعمره

 استالين و يا امتيازاتی که -باالخره انفراد سی ساله ی آن در هم شکست معاهده هيتلر  

پيروزی انقالب .  نبودداستالين در طی معاهدات تهران، يالتا، و پتسدام به امپرياليزم دا

ز لحIاظ عينIی   چين بود که تناسب نيروهای طبقاتی در سطح جهان را دگرگون کIرد و ا         

بIIرای نخسIIتين بIIار شIIرايط را بIIرای حرکIIت بIIه سIIمت ايجIIاد دول متحIIد کIIارگری فIIراهم  

  .آورد

     تجربIIه ثابIIت کIIرده اسIIت کIIه پIIس از کسIIب قIIدرت سياسIIی انقIIالب پرولتIIری پايIIان        

. خفقIIان بورکراتيIIک نمIIی توانIIد جلIIوی مبIIارزه بعIIدی را الIIی االبIIد بگيIIرد      . نمIIی يابIIد 

چIIه بIIه صIIورت بسIIيار ناقصIIی و مIIنعکس در آئينIIه       چIIين، اگIIر  " انقIIالب فرهنگIIی "

های جناح های مختلف بورکراسی ، مع الوصف نشانه ای بود از لزوم تداوم  کشمکش

  .انقالب پس از کسب قدرت سياسی

تحليل آن از ماهيIت دولIت هIای کIارگری          اساسی تروتسکيزم    دومين دستآورد 
 کIIه از بIIدو پيIIدايش   تنهIIا گIIرايش جنIIبش کIIارگری  . بIIورکراتيزه و اسIIتالينيزم اسIIت 

ايIن ناهنجIاری هIا پرداخIت، و     ) و مبIارزه عليIه  (ناهنجاری های بورکراتيک به تحليIل      

کIIرده راه مبIIارزه برعليIIه   نتIIايج عملIIی و پروگراماتيIIک ايIIن انحطIIاط را پIIيش بينIIی       

جنبش کمونيستی جهانی را نشان داد، استالينيزم چه در داخل شوروی و چه در سطح      

شکست های مکرر انقالب جهانی کIه در       . لل چهارم بوده است   اپوزيسيون چپ بين الم   

بIاال بIه آنهIIا اشIاره شIد، متأسIIفانه بIه منفIی تIIرين وجهIی و بIه قيمIIت تعويIق غيIIرالزم          

هIIا مبIارز، صIحت تحليIIل تروتسIکيزم را از نقIIش     انقIالب جهIانی و هIIدر رفIتن ميليIون    

دولIت هIای کIارگری    چنين مبIارزاتی کIه در        هم. ضدانقالبی استالينيزم ثابت کرده است    
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ناقص الخلقه، عمدتًا در اروپای شرقی، شروع شده و چندين بار تا به سطح مبIارزات            

 انقالب در ايIن کشIورها را نشIان     ماهيت اساسًا سياسی  وسيع توده ای انکشاف يافته،      

يعنIIی تکليIIف اساسIIی انقIIالب در ايIIن کشIIورها برانIIداختن بورکراسIIی  و       . داده اسIIت

اسی پرولتری، نهادهای کنترل کIارگری کIه بطIور دمکراتيIک            برقراری نهادهای دمکر  

تمرکز يابد، لغو کليه امتيازات مIادی و سياسIی مIأمورين دولتIی و بازگشIت بIه قواعIد            

 تIا فرهنIگ و    گرفتهلنينی دمکراسی پرولتری در تمام سطوح جامعه از توليد و توزيع         

  .هنر

اب کمونيسIIت و  بIIرخالف احIIز .  اسIIتسIIومين ايIIن دسIIتاوردها برنامIIه انتقIIالی    

رفرميست سنتی که انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم را يک فراشد مسالمت آميز          

و تIIدريجی تلقIIی مIIی کننIIد، مارکسIIيزم انقالبIIی هميشIIه کسIIب قIIدرت سياسIIی بدسIIت          

در دوران فعلIی کIIه  . پرولتاريIا را نقطIه عطIف کيفIی ايIن فراشIد بIه شIمار آورده اسIت         

      Iررًا         دوران انتقال از سرمايه داری بIال مکIن انتقIی ايIرايش عينIت، گIياليزم اسIه سوس

خIIود را بIIه صIIورت پيIIدايش بحIIران هIIای عميIIق اجتمIIاعی و شIIرايط پيشIIا انقالبIIی در    

در ايIIن شIIرايط تIIوده هIIای وسIIيعی وارد     . کشIIورهای مختلIIف نشIIان داده و مIIی دهIIد    

مبارزاتی می شوند که از چارچوب مبارزات روزمره فوری خارج شده، از نظIر عينIی      

آنچIه مکIررًا   . را در دسIتور روز قIرار مIی دهIد     " کدام طبقه حکومت می کند؟    "أله  مس

اين فرصت های انقالبی را به شکست کشانده، ناموزونی بين آمIادگی شIرايط عينIی و               

 بIIا شIIروع از نيازهIIای برنامIIه انتقIالی . نIاپختگی رهبIIری انقالبIIی پرولتIری بIIوده اسIIت  

  IIوده ای از طريIIاهی تIIطح آگIIارزه و سIIی مبIIول   عينIIه حIIارزات بIIن مبIIازماندهی ايIIق س

خواست هائی که بيانگر نيازهای تIوده هاسIت و در تماميIت خIود منجIر بIه سIرنگونی         

برنامIIه . حاکميIت بIورژوائی مIی گIIردد، راه غلبIه بIر ايIن نIIاموزونی را نشIان مIی دهIد         

انتقالی در عين حال که مبارزات طبقIاتی را در جهIت کسIب قIدرت بIه دسIت پرولتاريIا                     

دهIد برنامIه ای اسIت کIه پIس ازکسIب قIدرت نيIز دولIت کIارگری شIروع بIه             نشان مIی    

  اجرای آن می کند، زيرا خواست هIای ايIن برنامIه برمبنIای گIرايش هIای عينIی دوران         
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بطIIور مثIIال خواسIIت مقيIIاس   . مIIا و تسIIهيل انتقIIال بIIه سوسIIياليزم مشIIخص شIIده انIIد    

 فIIوری و عينIIی تصIIاعدی مزدهIIا و مقيIIاس تنIIازلی سIIاعات کIIار نIIه تنهIIا بيIIانگر نيIIاز    

مبارزات تIوده ای در شIرايط بحIران اقتصIادی، رکIود، تIورم و بيکIاری اسIت و بIرای                     

توده های وسيعی که وارد مبارزه شده اند قابل درک بوده، مبIارزات آنهIا را بIه جهIت       

تصادم با دولت بورژوائی هدايت می کند، بلکه در طی دوران گذار به سوسIياليزم نيIز             

  .برنامه، بايد به مورد اجرا گذاشته شودبطور سيستماتيک و با 

بين الملل سوم خود برمبنای تجربيات انقالب اکتبر و تجربيات اوليIه انقIالب پIس از           

          ) بIIIويژه مجارسIIIتان، ايتاليIIIا، آلمIIIان  (جنIIIگ جهIIIانی اول در چنIIIدين کشIIIور اروپIIIائی   

      م در تزهIIIای کنگIIIره سIIIو . بIIIه ضIIIرورت فرمولIIIه کIIIردن چنIIIين برنامIIIه ای آگIIIاه بIIIود    

  احIIزاب کمونيسIIت  "... در بIIاره تاکتيIIک هIIای کمينتIIرن چنIIين آمIIده،    ) ١٩٢١ژوئيIIه (

هيچ گونه برنامه ی حداقل به منظور تقويت و بهبIود سIاختار در حIال از هIم پاشIيدگی        

سIIت و  اکاپيتIاليزم ارائIIه نمIIی دهنIIد انهIIدام ايIIن سIIاختار هIIدفی اسIIت کIIه رهنمIIون آنIIان 

ولی به منظور اجرای ايIن رسIالت احIزاب کمونيسIت     . درسالت فوری آنها باقی می مان  

می بايد خواسIت هIائی را مطIرح کننIد کIه تحقIق آن نيIاز فIوری و حيIاتی طبقIه کIارگر                    

باشد، و می بايد بIرای ايIن خواسIت هIا در مبIارزات تIوده ای بجنگنIد، صIرف نظIر از                 

  .ر باشد يا نهاينکه آيا اين خواست ها با اقتصاد برمبنای سود طبقه سرمايه دار سازگا

اگر اين خواست ها بر نيازهای حياتی توده های وسيع پرولتIری منطبIق باشIند     "... 

و اگر اين توده هIا حIس کننIد کIه وجIود آنهIا بIه تحقIق ايIن خواسIت هIا بسIتگی دارد،                   

. آنگاه مبارزه برای اين خواست ها نقطه شروع مبارزه برای کسIب قIدرت خواهIد شIد        

ميست ها و سانتريسIت هIا، بIين الملIل کمونيسIت مبIارزه         به جای برنامه ی حداقل رفر     

 مبIIارزه بIIرای يIIک سيسIIتم از -بIIرای نيازهIIای ملمIIوس پرولتاريIIا را بIIه پIIيش مIIی نهIIد 

خواست هائی که در تماميت خIود قIدرت بIورژوازی را متالشIی مIی کنIد، پرولتاريIا را          

، و هIر يIک   سازمان می دهد، مبين مراحلی از مبارزه برای ديکتاتوری پرولتری بوده      

از اين خواست ها خود بيان نيIاز وسIيع تIرين تIوده هاسIت، ولIو اينکIه خIود تIوده هIا                   
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اسIناد بIين الملIل کمونيسIت،        ..." (هنوز آگاهانIه طرفIدار ديکتIاتوری پرولتIری نباشIند          

  )٢٤٨ -٤٩منبع سابق الذکر، جلد اول، صفحات 

هر کشور و با در اين چنين برنامه ای قرار بود هم در سطح بخش های کمينترن در 

نظIIر گIIرفتن اختالفIIات اساسIIی موجIIود بIIين سIIاختمان اقتصIIادی و سياسIIی کشIIورهای    

، )مثًال کشورهای صنعتی کاپيتاليستی و کشورهای مستعمره و شبه مسIتعمره  (مختلف  

رجIIوع شIIود بIIه قطعنامIIه (و هIIم در سIIطح برنامIIه کلIIی کمينتIIرن بتIIدريج فرمولIIه شIIود 

، در باره ی برنامه بين الملل کمونيسIت، منبIع   ١٩٢٢کنگره چهارم کمينترن، دسامبر    

با انحطاط دولت کارگری شIوروی و اسIتالينيزه شIدن          ). ٤٤٥-٤٦فوق الذکر، صفحات  

کمينتIIرن و کنIIار گذاشIIتن چشIIم انIIداز انقIIالب جهIIانی، حفIIظ و تکامIIل ايIIن دسIIت آورد     

  .انقالبی بين الملل سوم نيز به عهده اپوزيسيون چپ و بين الملل چهارم افتاد

و باالخره تروتسکيزم تنها گرايش سياسIی در سIطح جهIانی اسIت کIه در راه تحقIق         

سوسياليزم " تئوری"يکی از تلخ ترين ثمرات      .  می کوشد  انترناسيوناليزمبخشيدن به   

در يIIIک کشIIIور همIIIين پشIIIت کIIIردن بIIIه تفکيIIIک ناپIIIذيری مبIIIارزه ی جهIIIانی در راه     

از ضرورت تمرکز . خالقی نيستانترناسيوناليزم يک اصل تجريدی ا   . سوسياليزم است 

تجربيات مبارزه پرولتاريا و توده های زحمتکش در سطح جهان در مبارزه شان عليه 

سرمايه داری جهانی و هم چنين از شرايط عينی پيشرفت جامعه بشIری در ايIن سIطح           

اگر چIه پيIروزی انقIالب چIين از نظIر           . از انکشاف نيروهای مولده سرچشمه می گيرد      

ه سIIيار نيرومنIIدی بIIر توسIIعه جنIIبش هIIای انقالبIIی در سIIاير کشIIورها، بII  عينIIی تIIأثير ب

ه خصوص کشورهای مستعمره و شبه مستعمره گذاشت، اگرچه پيروزی انقالب کوبا ب  

خصوص تأثير عظيمی بر آمريکای التين نهاد، ولی به ايIن علIت کIه هIيچ يIک از ايIن              

هبIری انقالبIی در سIطح    دو رهبری چشم انداز بنيان گذاری بين الملل جديد و ساختن ر 

در ساير کشIورها  . جهانی را نداشتند، محدوديت اين تأثير به سرعت خود را نشان داد       

نيز گرايش هائی که از تجربه شکست های گذشته در کشور خود به اين نتيجه رسيدند 

که منافع مبارزه را نبايد تابع منافع دول کارگری کرد اغلب اين نتيجIه گيIری در جهIت        
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لی و سعی در جدا کردن سرنوشIت مبIارزه در يIک کشIور از سIاير مبIارزات                 انزوای م 

  .بوده است

اينها، بطIور خالصIه، مهمتIرين آن دسIتآوردهائی اسIت کIه امIروزه نسIل جIوانی از                   

انقالبيون را به طرف تروتسکيزم، به طرف بين الملل چهارم، جلب مIی کنIد و احسIان           

مIی دارد کIه جعليIات کهنIه را دوبIاره      را وا   " انديشIه مائوتسIه دون    "طبری و پيروان    

       مIIی دارد کIIه    دال هIIا را وا-مIIيم. عليIIه تروتسIIکيزم گردگيIIری کننIIد و عرضIIه دارنIIد     

] از مبIIارزات طبقIIاتی [مارکسIIيزم مسIIتقل  "دن کيشIIوت وار، يIIک تنIIه، و مسIIلح بIIه     

عIIده ای، هIIر چنIIد "بشIIتابند، کIIه مبIIادا " نورسIIيده"بIIه جنIIگ ايIIن خطIIر " غيرفرنگIIی

IIIدود، بIIIاهمحIIIد کوتIIIر چنIIIدتی، هIIIتقيم"از " رای مIIIراط مسIIIانتريزم " صIIIت سIIIن بسIIIب

ولIIIIی بIIIIه قIIIIول تروتسIIIIکی اکنIIIIون نوبIIIIت پيشIIIIگامان انقالبIIIIی    . شIIIIوند" منحIIIIرف"

  .پرولتارياست

                                                                                                                      

   شايق - م١٣٥٥/١٩٧٦ تابستان

    های انقالبی کندوکاو نشريه سوسياليست
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