
 

 و افکار با برخورد و نقد در "نياولگ ژوزف مویشه" توسط ١٩٣۵ سال در که است کتابی عنوان "مبدل لباس در انقالب ضد"

 خالصه ، خوانيد می زیر در چه آن .است شده نوشته اکتبر انقالب از بعد و قبل های سال طی تروتسکیلئون  عملکردهای

 شده ترجمه فارسی به انگليسی زبان از ایران خلق فدائی چریکهای توسط که باشد می ای صفحه ١۶٠ کتاب این از ای

  .است

 

 

 :سندهینو باره در

 با ُافيک دانشگاه در ليتحص دوران در را خود یاسيس یتهايفعال او. آمد ايبدن نیاوکرا در ١٨٧٨ سال در" نياولگ ژوزف شهیمو"

 قصد که یحال در اول یجهان جنگ یآستانه در. کرد آغاز هيروس انقالب از تیحما در ینيرزمیز یانقالب جنبش کی در شرکت

 طور به  کایآمر در. نمود مهاجرت  کایآمر به ١٩١۵ در سرانجام و شده مواجه مشکل با بازگردد هيروس به آلمان از داشت

 پراودا، یژهیو رخبرنگا بهعنوان زين و داشت یهمکار  کایآمر ستيکمون حزب زبان یسيانگل یروزنامه ،"ورکر یلید "با مستمر

 کارگران حزب "یمرکز یتهيکم ییاجرا ئتيه عضو نيچن هم او. بود بهکار مشغول ،یشورو اتحاد ستيکمون حزب یروزنامه

) اروپا انیهودی زبان (شیهدی و یعبر ،یلهستان فرانسه، ،یآلمان ،یروس ،یسيانگل یزبانها بر تسلط با یو. بود" کایآمر

"  سم؟يکمون چرا "یجزوه و" یروس اتيادب یراهنما "،"هيروس انقالب نفس "از توانيم ملهج از که نوشت یمتعدد یکتابها

 اتيکل از جلد نیچند ها، نیا بر عالوه او. دنديرس فروش به نسخه ونيليم مين در مجموعا و ترجمه زبان نیچند به  که برد نام

 .است نموده ترجمه یسيانگل به یروس از را نيلن آثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "مبدل لباس در انقالب ضد" کتاب شده خالصه متن

  

 مبدل لباس در انقالب ضد

 انقالب جالد هایدمکرات سوسيال که طور همان .دانستمی "واقعی لنينيست - بلشویک" را خود تروتسکی

 عليه ١٩١٧ سال تا و شد متحد هامنشویک با ١٩٠٣ سال در تروتسکی .ناميدندمی چنين را خود هم آلمان

 عمر آخر تا را آن و گرفت سر از ١٩٢٣ سال در آشکار طوربه را بلشویسم با خود ضدیت او .کرد مبارزه بلشویسم

 موارد در هم مدت این در. .بود هابلشویک با سال شش تنها خود ساله ٣٣ فعاليت تمام از وی واقع به .داد ادامه

 ١٩٠۵ سال انقالب سخت بسيار روزهای رد او نقش مورد در .داشت شدیدی اختالفات ها آن با زیادی

 در زرنگ و هوش با منشویک یک پيترزبورگ شورای فعاليت مدت تمام در: "نویسدمی نویستاریخ پوکرووسکی

 او ...تروتسکی ...بود زبردست انقالبی عبارات با منشویکی جوهر التقاط هنر در که کسی داشت، قرار آن رأس

 تزاریسم سرنگونی یعنی انقالب رساندن سرانجام به مخالف کل در و اشتند مسلحانه قيام به تمایلی هيچ

 را کوچکی کانون تروتسکی ١٩٠۶ سال از بعد )٣٢٠ ص ،٢ جلد روسيه، مختصر تاریخ پوکرووسکی، .ن .م ( ."بود

 به او ١٩١٢ سال در  .رساندمی چاپ به بلشویسم عليه را خود مقاالت جا آن از که آورد وجود به اطریش وین در

 در ١٩١۵ سال در انقالبی هایسوسياليست که زمانی  .پيوست "آگوست بلوک" نام با بلشویست ضد اتحاد

 روها ميانه فکری خط به تروتسکی  دهند، سازمان را ایمبارزه امپریاليستی جنگ عليه تا آمدند گرد سویس

 در شدن درگير از را خودمان که تاس این ما عمده وظيفه من عقيده به" نوشت لنين ١٩١٧ در  .داشت تعلق

 ...چون هم متزلزل افراد با ترخطرناک هم این از یا (پرستانميهن - سوسيال با "اتحاد" برای احمقانه هایتالش

." نمائيم دنبال انترناسيوناليستی همواره ایروحيه با را خودمان حزب کار و کنيم، محافظت )شرکا و تروتسکی

 بسيار کردن دنبال" ضرورت مورد در چنين هم لنين   )٢١ ص انگليسی، چاپ ١ جلد ،١٩١٧ انقالب لنين، .آی .و(

. است نوشته "...تروتسکی :بورژواخرده افراد نوسانات ...بوژوائیخرده نوسانات عليه پرولتاریائی خط سرسختانه

 پتروگراد هایدمکرات - سوسيال گروه به تروتسکی )٣٣١ ص  روسی چاپ ،٣٠ جلد آثار منتخب لنين، .آی .و(

 "اینتربورو" ١٩١٧ سال در  .کرد مبارزه پتروگراد در بلشویک تشکيالت با هاسال و پيوست "اینتربوروها" به موسوم

 او و شد شامل هم را تروتسکی که شد انتخاب کنگره توسط جدیدی مرکزی کميته و پيوست هابلشویک به

 کنم انکار قيام در را تروتسکی رفيق مهم نقش خواهمنمی جهوهيچ به من ".گردید پتروگراد شوراهای رئيس

 هم واقعبه و باشد داشته اکتبر انقالب در خاصی نقش توانستنمی تروتسکی رفيق که شوم متذکر باید ولی

 اجرا مورد به را حزب مربوطه رهبران خواست تنها او پتروگراد، شوراهای رأس در بودن با که چرا .نداشت

 چند )٧١ ص اکتبر، انقالب در استالين سخنان(  ".کردندمی هدایت را تروتسکی رفيق قدِم هر که گذاشتمی

 - برست معاهده که بود الزم که زمانی :است قرار بدین داشت ١٩١٧ سال از بعد تروتسکی که نقشی از مثال

 باشد، داشته فرصتی خود ایهپایه کردن محکم برای بتواند پرلتاریائی انقالب تا شود امضاء آلمان با ليتووسک

 مقام تروتسکی به داخلی جنگ شروع با  .ورزید امتناع قرارداد امضای از خارجه امور کميسر عنوانبه تروتسکی

 تحت واقعی جنگ  .نبودنظامی مردی ولی بودنظامی کميسر او .سرخ ارتش تبليغات رئيس :شد داده باالئی

 .نکرد رهبری را داخلی جنگ هرگز تروتسکی . گرفتمی انجام مرکزی کميته کنترل و نظامی کارشناسان نظارت

 نظرات  .بودند هم جنگی هاینقشه طراح جنگيدندمی گوناگون ایجبهه نبردهای در که وروشيلوف و استالين

 پيروز دشمن شدند،می گذاشته اجرا مورد به اگر که بود غلط حدی به داخلی جنگ استراتژی مورد در تروتسکی

 پيشنهاد تروتسکی )سفيد ارتش فرمانده( ُکلچاک ژنرال برعليه جنگ لحظه بدترین در ١٩١٩ سال در   .گردیدمی

 با اورال منطقه صورت این در که دهند انتقال جنوب جبهه به شرقی جبهه از را سرخ نيروهای از بخشی که کرد



 

 نظر عليه کمونيست حزب مرکزی کميته .گرفتمی قرار ُکلچاک اختيار در آن هایآهنراه و هاکارخانه تمام

 شرقی جبهه در تروتسکی نقش هرگونه پایان طور همين و ُکلچاک کار خاتمه این، و  .داد مخالف رأی تروتسکی

 وظایف مورد در لنين مشی عليه تروتسکی  .یافت پایان نيز جنوبی جبهه در او نقش بعد، اندکی  .بود

 که نباشند هائیتشکل هااتحادیه که خواستمی او .زد دست آشکاری و شدید مخالفت به کارگری هایاتحادیه

 اجرا را حکومتی امورات که باشند دولت به وابسته اداری واحدهای بلکه کنند،می نمایندگی را کارگران

 لنين با مخالفت در تروتسکی بود، زندگی و مرگ مسئله حزب در درونی وحدت مسئله که شرایطی در.کنندمی

 سال در .رفتمی شماربه خطری کمونيست حزب هایفعاليت کردن مختل در که داد سازمان را کوچکی فرقه

    .بودند بلشویک حزب گيریقدرت و قيام مخالف ١٩١٧ در که کسانی پيوست، کامنوف و زینووف به او ١٩٢۶

 جزواتی و کتب از انبوهی  .دگردی طرد و گرفت قرار برخورد مورد متعددی جلسات در اپوزیسيون این عمل برنامه

 که جا آن از ...گردید پخش ایگسترده طور به و منتشر بود، شده برخورد اختالف مورد مسایل با ها آن در که

 با و ایجاد حزب درون در را محفلی ١٩٢٧ سال در او بودند، مخالف تروتسکی با اعضاء اتفاق به قریب اکثریت

 چاپ به شروع و ببرد، پيش را خود حزبی ضد هاینقشه تا نمود برقرار داتحا حزبی غير بورژوایخرده عناصر

 اخراج به مجبور حزب نتيجه، در   .کرد پخش هاتوده ميان در را ها آن و نمود حزب رهبری عليه پنهانی هاینوشته

 رهبران از ییک که حساب این با او ولی کند ترک را پایتخت که شد داده دستور تروتسکی به و گردید گروه این

 القاء خواننده به را گمان این اشنوشتجات در و داد ادامه اشانقالبی ضد هایفعاليت به چنان هم بوده انقالب

 .بود کرده رهبری را انقالب که بود او بلکه لنين نه که کردمی

 تروتسکيسم اجتماعی هایپایه

 از او واهمه حال عين در و بزرگ بورژوازی از بورژوازیخرده هراس بيان است، اجتماعی پدیده یک تروتسکيسم

  گونه بدین را کامنوف - زینووف - تروتسکی اپوزیسيون شوروی اتحاد کمونيست حزب ،١٩٢٧ در .است انقالب

 نتيجه در و سوسياليستی شوروی جماهير اتحاد در سوسياليسم پيروزمندانه ساخت امکان انکار: "کرد )توصيف(

 توسعه و رشد هایراه انکار دولتی؛ صنعت سوسياليستی خصلت انکار ما؛ انقالب سوسياليستی خصلت انکار

 و عظيم هایتوده با پرولتاریا اتحاد سياست و پرولتاریا دیکتاتوری شرایط تحت روستاها در سوسياليستی

 اتحاد در اریاپرولت دیکتاتوری حاکميت عملی انکار باالخره و سوسياليستی؛ ساختمان پایه بر دهقانان توجهقابل

 شيوه این که آن مجموعا -طلبیشکست و طلبانهتسليم برخورد آن با همراه و سوسياليستی شوروی جماهير

 اتحاد درون در بورژواییخرده طلبیدمکراسی دست در آلتی به را تروتسکی اپوزیسيون ایدئولوژیک، گيریجهت از

 جنگ کميسر او که زمانی .است کرده تبدیل المللینبي دمکراسیسوسيال امدادی قوای به و شوروی جماهير

 یک به هزار نسبت به بلشویک حزب در که زمانی ولی ...داشت ترحمبی و سخت رفتاری اشزیردستان با بود

  ".نداد تن بدان او شد داده رأی اشعليه

 تروتسکيسم تعریف

 کارگرانی تا شده تزئين سرخ رنگ با که نوع آن از است پرولتری انقالب عليه سالحی تروتسکيسم واقعيت، در

 یعنی است؛ "مداوم انقالب" اصطالحبه تئوری تروتسکيسم اوال .دهد فریب را باشندمی رادیکال گرایش دارای که

 که این دوم .داندمی غيرممکن را شوراها کشور در سوسياليسم ساختن که يیتئوری برای دیگری نام

 با حزب این خصومت به نيز و اشانسجام به بلشویک، حزب از تبعيت و اداعتم رأی عدم معنی به تروتسکيسم

 ها آن بندیدسته و هاگروه با ها،اپورتونيست با انقالبيون ائتالف" تئوری به که واقعيتی است، اپورتونيست عناصر

 جماهير تحادا در سوسياليسم برقراری امکان انکار که، این سوم ."گرددمی منجر واحد حزب یک چهارچوب در

 در شوق و شور نشاندن فرو باعث و برده بين از را ها آن نفس به اتکاء کرده، دلسرد را شوروی کارگران شوروی



 

 دهقانان دلسردی مایه تواندمی تنها روستائی مناطق در سوسياليسم ساختمان امکان انکار .گرددمی آنان ميان

 شهری پرولتاریای به نسبت آنان اعتماد و نموده تضعيف را هاوالکک برعليه آنان مبارزات گشته، حالميانه و فقير

 .ببرد تحليل به را سوسياليسم ساختمان به نسبت و انقالب رهبران و حزب و

 کشور یک در سوسياليسم

 که باشدمی تروتسکيسم هایسياست و هاایده تمامی مبداء کشور، یک در سوسياليسم برقراری امکان انکار

 انقالب که زمانی کشور یک در سوسياليستی انقالب پيروزی امکان انکار .١:  است شده تشکيل فرض دو از

 در که کشوری در سوسياليسم ساختمان امکان انکار .٢.  است نگرفته انجام دیگر کشور چند یا یک در همزمان

 اصلی خصوصيات   .هنپيوست وقوعبه کشورها سایر در همزمان انقالب ولی گرفته صورت پرولتری انقالب آن

 سرمایه تسلط) ١(: دهستن ها این دهدمی نشان لنينيستی دید که گونه آن داریسرمایه امپریاليستی مرحله

 خام مواد منابع دارای که ماندهعقب کشورهای به سرمایه صدور پيشرفته؛ داریسرمایه کشورهای در مالی

 مستعمرات تصاحب و مالی سرمایه "نفوذ مناطق" رشد )٢(.  قدرتمند ستمگر مالی اليگارشی یک و باشند؛می

 تعداد توسط هاانسان از بزرگی اکثریت بر استعماری ستم تحميل و جهانی مالی اسارت سيستم" ظهور حد تا

 را جهان مناطق پيشاپيش که کشورهائی بين شدید مبارزه ناگزیری )٣".  (هپيشرفت کشورهای" شمار انگشت

 این از چه آن.   جهان مجدد تقسيم برای مبازره - خواهانند را خود "سهم" که کشورهائی با دارند خود قبضه در

 ایتنيده هم در واحد که دارد وجود ایجهانی اقتصاد امپریاليستی سيستم که است این آیدمی دست به تحليل

 و شده پاشيده هم از ههموار است موجود آن ذات در که تضادهائی با واحد این که این و کند؛می نمایندگی را

 تواندمی ماندهعقب نسبتًا کشورهای در حتی رسيده بلوغبه پرولتری انقالب یک که این و گردد،می انفجار دچار

 طوربه پرولتری انقالب که معناست بدان این .بگسلد هم از اشحلقه ترینضعيف در را جهانی امپریاليسم زنجير

 از یکی سياسی و اقتصادی ناموزون رشد  ".پيوست خواهد وقوعبه واحد کشور یک در تنها ابتدا ناپذیراجتناب

 کشور یک در حتی یا و چند در ابتدا سوسياليسم پيروزی این، بنابر .است داریسرمایه مطلق قوانين

 با و دارانسرمایه از مالکيت سلب با کشور، آن پيروزمند پرولتاریای .است پذیرامکان مجزا داریسرمایه

 ستم تحت طبقات سایر نظر برخاسته، داریسرمایه جهان بقيه عليه خود، سوسياليستی توليد ازماندهیس

 لنين، .آی .و..."  (کشاند خواهد قيام به دارانسرمایه برعليه را ها آن کرده، جلب خود به را دیگر کشورهای

 این بر مبنی را امپریاليسم از یلنينست تحليل کل تروتسکی )٢٣٢ - ٢٣٣ ص  روسی چاپ ،١٨ جلد آثار کليات

 انقالب با آن نقطه ترینضعيف در ناچار به و باید که دهدمی تشکيل را پيوسته هم به مجموعه یک امپریاليسم که

 توانيدنمی تنهائی به شما" که گویدمی کشوری هر کارگران به او .کندمی نفی را یافت غلبه آن بر پرولتری

 جای در اگر و کنند؛ شروع هم دیگر کشورهای تا باشيد منتظر خورد؛ خواهيد ستشک مطمئنا بکنيد؛ انقالب

 در  .کل بطور انقالب امکان نفی یعنی واقعبه این و ،"هستيد فنا به محکوم شما نپيوسته، وقوعبه انقالب دیگری

 داشته، نگه زنده را ریکارگ هایسازمان تا  بردندمی کاربه را خود تالش تمام هابلشویک که زمانی ،١٩٠۵ سال

 انقالبی نبرد یک به را هاتوده و درک را انقالبی نيروهای شکست دالیل نموده، تحليل و تجزیه را انقالب نيروهای

 سوی از دولتی مستقيم حمایت کسب بدون: "شد ظاهر زیرین ارزیابی با تروتسکی سازند، آماده جدید

 دیکتاتوری به را خود موقت سلطه و مانده باقی قدرت در اندتونمی روسيه کارگر طبقه اروپا، پرولتاریای

 تروتسکی، لئون(   ".باشيم داشته تردید ایلحظه توانيمنمی ما مورد این در .کند تبدیل پایدار سوسياليستی

 ها آن شرایطی تحت اتفاقی طوربه اگر حتی که گویدمی کارگران به او  ).٢٧٨ ص ،١٩٠۶روسی، چاپ ما، انقالب

 تروتسکی نظر نقطه از .بود نخواهند قدرت آن حفظ به قادر بيابند، سياسی قدرت تصرف موقعيت در را دخو

 این غير در یا و پيوست خواهد وقوعبه پيشرفته کشورهای بيشتر در همزمان تقریبا یا همزمان طوربه یا انقالب

 صحبت کشور یک در سوسياليستی قالبان درباره هالنينيست که زمانی  .پيوست نخواهد وقوعبه اصال صورت



 

 نفی را رسدمی دیگر کشورهای هایتوده طرف از که را انقالبی هایهمياری و هاکمک ها آن،  کنندمی

 یک در پرولتاریا دیکتاتوری آمدن در پای از امکان که نيست این منکر لنينيستی تئوری دیگر سوی از .کنندنمی

 طبقه یک عنوانبه این، وصف با .ندارد وجود جهانی هایامپریاليست هماهنگ و مشترک عمل بواسطه کشور

   .بزنند قدرت کسب به دست شرایطی چنان در که است کارگران وظيفه این انقالبی،

 دهقانان و انقالب

 را آن جای استوار طور به عمومی مالکيت اصل آیدمی در لرزه به بورژوائی مالکيت مناسبات که شرایطی تحت"

 متحد روستا پرولتاریای با باید هم کارگران کنندمی اتحاد دهقانان با هادموکرات که طور همان .گرفت دخواه

 عناصر دیگر رأس در پرولتاریا )۴٨٧ صفحه هشتم، جلد روسی، چاپ آثار، منتخب انگلس، و مارکس".  (شوند

 و سرنگون را استبداد عناصر، این با همراه رود،می پيش دموکراتيک ــ بورژوا انقالب یک سوی به دموکرات

 سيستم سرنگونی تا بلکه کندنمی توقف جا این در پرولتاریا اما سازد،می بنا را بورژوائی دموکراسی

 .باشدمی مداوم انقالب از لنينيستی فرمول این .دهدمی ادامه خود مبارزه به کمونيسم برقراری و داریسرمایه

 فقط  .دارد نهفته خود در را دهقانان و شهری کارگران بين انقالبی اتحاد یدها مداوم، انقالب به برخورد این

 نيمه عناصر از متشکل که چرا ندارند ثبات دهقانان .است انقالب در ناپذیرتسليم و متزلزل غير عنصر پرولتاریا

 مالکيت هایگاهتکيه از کیی خود که مالکين، از زمين مصادره به که قدر آن ها آن  .هستند بورژوازیخرده و پرولتر

 رو این از  .ندارند ایعالقه اساسی قانون در خصوصی مالکيت تضمين به باشند،می مندعالقه است خصوصی

 طریق این از تا شود متحد دهقانان با داریسرمایه نابودی برای که پرولتاریاست وظيفه این که گفتمی لنين

 مرحله دو دارای انقالب لنينی مفهوم در بنابراین،  .بشکند درهم را تمندثرو دهقانان و بورژوازی مقاومت بتواند

 )٢ مرحله آن دنبال به بالفاصله و دهقانان و کارگران انقالبی ــ دموکراتيک دیکتاتوری برقراری مرحله )١ :است

 از پس بالفاصله ل،متشک و آگاه کارگران نيروی نيرویمان، ميزان به بسته  ".پرولتاریا دیکتاتوری برقراری یعنی

 راه نيمه در ما .داریم اعتقاد مداوم انقالب به ما .کرد خواهيم آغاز را سوسياليستی انقالب دموکراتيک، انقالب

 دنبال به دویدن بدون مان،علمی آگاهی گذاشتن زیرپا بدون ماجراجوئی، به غلطيدن بدون ...کرد نخواهيم توقف

 کمک دهقانان همه به خود توان همه با ما که این آن و بگوئيم را چيز یک باید و توانيممی ما کاذب، محبوبيت

 حد تا و ترآسان شود قادر پرولتاریا حزب که منظور این به برسد سرانجام به دموکراتيک انقالب تا کرد خواهيم

 آثار، جموعهم لنين .یآ .و.  (برسد است سوسياليستی انقالب همانا که ترمهم وظيفه انجام به ترسریع ممکن

 انقالب خود، به دهقان هایتوده کردن ملحق با باید پرولتاریا"     ) ١٨۶ ـ ١٨٧ صفحات هشتم جلد روسی، چاپ

 نااستواری و شکسته درهم را مطلقه حکومت مقاومت قهر اعمال با بتواند تا برساند پایان به را دموکراتيک

 درهم را بورژوازی مقاومت قدرت خود به پرولتر نيمه عناصر کردن قملح با باید پرولتاریا  .ببرد بين از را بورژوازی

 -هشتم جلد روسی، چاپ آثار، مجموعه لنين، .یآ .و(   ".بياندازد کار از را بورژوازی خرده نااستواری و شکسته

 در که دسازمی ميسر را تروتسکی انحرافی تئوری مورد در قضاوت لنين مداوم انقالب تئوری درک )لنين از تأکيد

 انقالب" او که چه آن   .باشدمی انقالبی اصطالح به عبارات در شده پيچيده منشویکی افکار از بخشی واقع

 قدرت تصرف موقعيت در را خود اگر روسيه پرولتاریای  ".است مداوم شکست از دفاع واقع در نامدمی "مداوم

 ـ باشد شده حاصل ما بورژوائی انقالب در نيروها یموقت ترکيب نتيجه در تنها امر این اگر حتی ـ ببيند سياسی

 خود، از یافتهسازمان حمایت برای جهان پرولتاریای آمادگی با هم و جهانی ارتجاع یافتهسازمان خصومت با هم

 طور به و مانده جا به خود نيروی با روسيه کارگر طبقه پرولتاریا، از دهقانان رویگرداندن با   .شد خواهد مواجه

 سال ، "اندازها چشم و جمعبندی" تروتسکی .ل.  (شد خواهد شکسته درهم ضدانقالب توسط ناپذیرناباجت

 جنگ جریان در بعدًا که پارووس نام به دموکرات سوسيال یک توسط ابتدا تروتسکی "مداوم انقالب  ")١٩٠۵

 دهقانان که این بر مبنی نيز آن ایپایه ایده  .شد کشيده پيش گردید تبدیل آتشه دو پرستميهن یک به جهانی



 

 باید یا مناقشه" که گویدمی تروتسکی ١٩٠٩ سال در  .است منشویکی ایعقيده هستند، ضدانقالب مجموع در

 ذهن به حتی ".شود داده پایان قدرت، از دهقانان زدن کنار با یا و دهقانان حزب سوی از کارگران توبيخ با

 در  .بکشد خود طرف به را دهقانان عظيم نيروی پشتيبانی است مکنم پرولتاریا که کندنمی خطور تروتسکی

 مالکيت سلب هابانک و کارخانجات از روسيه سوسياليستی انقالب اول مراحل در پرولتاریا وقتی امر، واقعيت

 طی در .بود شده تشکيل دهقانان از خود اعظم بخش در سرخ ارتش ،)نمودمی مصادره را ها آن( کردمی

 دهقانان که شد فرونشانده سرخی ارتش با شوروی حاکميت عليه هاکوالک شورش ١٩١٨ ـ ١٩٢٠ هایسال

 از به شروع روستاها کردن اشتراکی طریق از پرولتاریا کههنگامی .بودند سر آن در تعداد لحاظ به متوسط و فقير

 دهقانان اشمتحدین و فقير هقاناند اشاصلی پشتيبانان نمودند، دهات از )ثروتمند دهقانان( هاکوالک بردن بين

 شماری غلط فرضيه یک از.بود اشتراکی مزارع کشاورزان و کارگران نيروی از متشکل سرخ ارتش .بودند متوسط

 تشکيل را تروتسکيسم عمده خصوصيت که است استنتاجات قبيل این و گرددمی حاصل ضدانقالبی استنتاجات

 شوروی اتحاد در چه آن که این ادعای نتيجه در و کشور؛ یک رد سوسياليسم برپائی امکان عدم :دهدمی

 است؛ "ملی سوسياليسم" شودمی ساخته روسيه در امروز آنچه که این بعد و نيست؛ سوسياليسم گذردمی

 به است "ترميدورین" شوروی اتحاد "ملی سوسياليستی" حکومت که شودمی حاصل نتيجه این نيز جا این از و

 که گفت باید پس است، ایستاده جهانی انقالب مقابل در که است ضدانقالبی نيروی یک که معنی این

 سوسياليسم" و دارد قرار شوروی اتحاد کمونيست حزب آن رأس در که )کمينترن( کمونيستی انترناسيونال

 ازیني جهان پرولتاریای که است آن ها این همه بندیجمع است، بسته جهانی انقالب بر را راه است "ملی

  .دارد تروتسکی لئون انقالب، "کبير استراتژیست" رهبری به "چهارم انترناسيونال" برپائی به آشکار

 شوروی اتحاد

   .است غيرممکن شوروی جماهير اتحاد به داریسرمایه هایحکومت حمله که بودند نگفته وقتهيچ هابلشویک

 شوروی خاک در هنوز خارجینظامی نيروهای که حالی در برسد پایان به داخلی جنگ که این از قبل حال این با

 جنگ سال سه طی در مملکت.  کردند آغاز را سوسياليستی ساختمان ریزیطرح هابلشویک بودند

 کرده ویران را آن خارجی هایحکومت ارتش و روسيه سفيد ارتش هایژنرال بود، شده مخروبه امپریاليستی

 به صنعتی توليدات ميزان ١٩٢١ سال در  .بود قحطی .بود کرده خفه را شورک اقتصادی تحریم سال پنج   .بودند

 و حمل سيستم    .بود یافته کاهش نصف از کمتر به کشاورزی   .بود یافته تقليل ١٩١٣ سال توليدات پنجم یک

 را شده آزاد هایتوده خالقيت قدرت و پایانبی انرژی هابلشویک اما  .بردمی سر به اسفناکی حالت در نقل

 خصومتی شوروی جماهير اتحاد در چيزی هر به نسبت تروتسکی اوضاعی، چنين در که آن حال  .دیدندمی

 را آوردهادست حال عين در آورد،می وجود به مشکل خود و کردمی بزرگ را مشکالت او .بود کرده پيدا زهرآگين

 در که موانعی از ترس و انقالب به نسبت او ژوائیبورخرده ناباوری .کردمی انکار را هاموفقيت و خوانده شکست

 غيراصولی اتحاد پایه .بود برخوردها این اساس داشت قرار پرولتاریا دیکتاتوری قبال در دشمن از پر دنيای

 جماهير اتحاد اقتصادی نوین سياست مورد در ها آن گرایانهشکست برخورد هم را کامنف و زینوویف با تروتسکی

 فشار تحت که متوسط دهقانان با اتحاد که بود الزم شد تمام جنگ وقتی  .دادمی تشکيل )نپ طرح( شوروی

 بوجود انگيزه شانغله توليد افزایش جهت دهقانان برای بایستمی .شود تقویت داشتند قرار جنگی کمونيسم

 بود الزم وحشتناک تصادیاق رکود از خالصی برای چنين هم . بود آزاد بازار کردن قانونی کار این الزمه و آورد

 تأسيسات و طبيعی منابع ،)نپ( اقتصادی نوین سياست   .گيرند قرار تشویق مورد خصوصی صنعتی توليدات

 تحت اخص بطور را خارجی تجارت و ترابری سيستم تمام و آب و آهن راه اعتباری، سيستم تمام بزرگ، صنعتی

 محلی شورای دست در کشاورزی هایزمين و هاساختمان ی،شهر هایزمين .درآورد پرولتاریا دیکتاتوری کنترل

 تا دهقانان به طورهمين شد، داده عمل آزادی خصوصی ستد و داد و خصوصی، کارخانجات به چنين هم .بود



 

 موقعيت .برسانند فروش به آزاد بازار در ناظرین نظارت تحت ماليات پرداخت از پس را شانمحصوالت اضافه

 خصوصی تجارت و خصوصی صنایع .ماند باقی پرولتاریا دیکتاتوری دست در اقتصادی سيستم کل در استراتژیک

 بتواند شوروی که این خاطر به را نپ لنين، .رفت بکار سوسياليستی بازرگانی و صنعت به تحرک دادن برای تنها

 چنين نه تروتسکی که، آن حال .داد ارائه باشد داشته سوسياليسم طرف به سریعی اقتصادی پيشرفت

 در نپ برنامه اجرای با  .داشت باور انقالبی نيروی یک مثابه به دهقانان به نه و کردمی بينی پيش را پيشرفتی

 که شدند مبدل دهات استثمارگران به هاکوالک   .شدند ظاهر دوباره هاکوالک یعنی ثروتمند دهقانان دهات،

 کردن معاف با حکومت   .کردندمی نفوذ اعمال اسیسي نظر از محلی شوراهای در خودشيرینی با هم گاهی

 اختيار در اهلی حيوانات و وسایل و ابزار گذاشتن با هاوقت بعضی اعتبار، افزایش ماليات، پرداخت از فقير دهقانان

 دهقانان درآمد اعظم بخش حکومت، دیگر طرف از .برد بکار دهقانان این به کمک برای را خود کوشش همه ها آن

 از یکی.داشت وجود دهات در طبقاتی تفاوت هنوز حال هر در   .گرفتمی ها آن از ماليات عنوان به را ندثروتم

 اپوزیسيون این   .نبود شوروی اتحاد تکامل و رشد دیدن به قادر که بود آن تروتسکی اپوزیسيون خصوصيات

 عليه تازه جنگی مهمات عنوان به سياست این ذاتی مشکالت از و پنداشتمی ابدی را اقتصادی نوین سياست

 آن داریسرمایه بخش بر ملی اقتصاد سوسياليستی بخِش غلبه و پيروزی بلشویک حزب  .کردمی استفاده آن

 ایدرجه چنان به سوسياليستی هایکارخانه که کردندمی بينی پيش ها آن  . کردمی مجسم چشم پيش را

 ها آن .برد خواهند بين از را ها آن و کرده رقابت داریسرمایه نجاتکارخا با سهولت به که کرد خواهند پيدا تکامل

 تجارت شد خواهند قادر که گرفت خواهند فرا خوب چنان را تجارت کار کئوپراتيوها که کردندمی بينی پيش

 جودو که بود آگاه امر این بر حزب درآمد، کم و متوسط دهقانان با ارتباط در   .سازند خارج دور از را خصوصی

 آن معنی که پيوست خواهند کئوپراتيوها به دهقانان و گذراست ایدوره خصوصی کشاورزی و خصوصی امالک

 سنجيده بسيار بود طرحی نپ، طرح  .بود خواهد دهات در طبقاتی تفاوت رفتن بين از و هاکوالک عمر پایان هم

 موقعی تنها کشاورزی عرصه در انقالب این اما   .درآمد عمل مرحله به استالين توسط و بود لنين آن گذارپایه که

 پيش ُکند دليل چند به انقالب این   .باشد برقرار اتحاد دهقانان و کارگران بين که شود موفق توانستمی

 کردندمی توليد کافی آالت ماشين و ابزار بایستمی سوسياليستی هایکارخانه که دليل این به یکی رفت،می

 معادن که دليل این به دیگر   .کرد سازماندهی کئوپراتيوها در را ها آن بتوان دهقانان اختيار در ها آن گذاشتن با تا

 سنگ و ذغال روندمی کار به کشاورزی آالت ماشين ساختن برای که فوالد و آهن تهيه برای بایستمی شوروی

 آموزش بایستمی باشند توليد به رقاد که این برای کارگران که دليل این به نيز کردند،می توليد کافی معدن

 هایسال طی در.١٩٢٩ سال تا ١٩٢٢ سال از کشيد؛ طول سال هفت تنها امور این همه انجام   .دیدندمی

 اگر اما   ".زور با باشد الزم اگر حتی بکنيد؛ اشتراکی مرتبه یک را دهات: "گفتمی تروتسکی ١٩٢٧ تا ١٩٢۴

   .کشاندمی خرابی به را انقالب و شده منجر کارگران عليه هقاناند شورش به گرفتمی انجام کاری چنين

 تسریع کردن صنعتی پروسه صنعت، در دیگر روبل ميليارد یک گذاریسرمایه با که بود آن خواهان تروتسکی

 به کردمی اضافه مشکالت بار بر که اقدامی آید، بدست هاقيمت افزایش با بود قرار هم ميليارد یک این   .شود

 که متوسط و فقير دهقانان به را ضربه بيشترین کاالها قيمت افزایش که چرا   .دهد کاهش را ها آن که آن جای

 در تنها ها این همه که آوردمی پائين را ها آن زندگی سطح و زدمی بودند، صنعتی کاالهای کنندگانمصرف عمده

 دشمن یک عنوان به نپ عليه حزب، درون در تسکیترو اپوزیسيون .داشت قرار هاکوالک موقعيت تقویت خدمت

 به    .بردندمی کار به آورشرم اتهاماتی از مملو ادبياتی دادمی انجام حزب که کاری هر عليه ها آن .جنگيدمی

 و هاکوالک ها،بوروکرات حزب کمونيست، حزب که اعالم این با ها آن اکتبر، انقالب سالگرد دهمين در که طوری

 اتحاد سریع شدن صنعتی امر، واقعيت در   .گفتند شادباش انقالب سالگرد به است )نپ طرفداران (اهچینپ

 باعث تنها نه دهات از طبقه یک عنوان به هاکوالک حذف و کشاورزی شدن اشتراکی نپ، رفتن کنار شوروی،

 عقب کشور یک از شوروی ماهيرج اتحاد  .نمود ترتوزانه کينه را ها آن مخالفت بلکه نشد هاتروتسکيست رضایت



 

 در   .شد تبدیل بود مدرن کشاورزی دارای وسيع مقياس در که صنعتی پيشرفته کشورهای از یکی به مانده

 داشت بيسوادی باالئی سطح در که کشوری   .شد توليد صنعتی ابزار ترینپيشرفته و ترینپيچيده کشور داخل

 دنيا سطح در هابهترین از یکی شوروی هایکارخانه  .کنند تحصيل توانستند همه تقریبًا آن در که شد کشوری

 سال پنج طی در صنعتی محصوالت و زدند جلو هاتکنيک ترینپيشرفته از شوروی کارگران و مهندسين  .بودند

 با ها آن فرهنگی شرایط و هاتوده زندگی سطح رفتن باال شوروی، اتحاد هایموفقيت   .ندکرد رشد درصد ۴٠٠

 استثمارگران غضب و خشم نسبت همان به و شد مواجه جهان سراسر در زحمتکشان از تن هاميليون ایشست

 چنين که نمود اعالم و انداخت براه متعددی کارزارهای شوروی اتحاد عليه تروتسکی وصف، این با  .برانگيخت را

 اقتصاد عمومی رشد...  "نهاد بنا ورکش یک در تواننمی را سوسياليسم" که چرا ،…و ندارند وجود هائیموفقيت

 ضرورت مطلقًا دیگر، طرف از جدید هایتناسبیبی آن دنبال به و جدید تقاضاهای آمدن وجود به و طرف یک از

 به یا وابستگی عدم و }اقتصادی{ استقالل طرح که جاست این در .کندمی ایجاب را جهانی اقتصاد با پيوند ایجاد

 برمال را خود )خيالی( اتوپيائی و ارتجاعی ماهيت بيشتر چه هر شوروی خودکفای اقتصاد خصلت دیگر عبارت

 در شوروی اقتصاد تروتسکی، لئون(  ".انگلس و مارکس مطلوب نه است هيتلر مطلوب مطلقه حکومت .سازدمی

 به دنآم فائق به قادر هيچوقت سيستم این و است داریسرمایه اقتصاد ذاتی تضاد،)  ١٩٣٣ سال ١٧ ص خطر،

 ایجاد باعث که است همراه مزد تقليل با انبوه توليد رشد داریسرمایه سيستم در مثال عنوان به نيست آن

 سوسياليستی، اقتصاد آلایده .باشدمی آن حل از ناتوان داریسرمایه که امری شود،می "تناسب عدم" نوعی

 بنيادی تزهای از یکی این  .است علمی پایه بر انترناسيوناليستی مبادله بلکه نيست مطلقه حکومت برقراری

 جهانی بازار به وابستگی عدم اما   .نيست شوروی اتحاد آلایده مطلقه حکومت .است مارکسيسم

  .است ضرورت یک دارد، قرار داریسرمایه خصمانه دنيای محاصره تحت شوروی که این به توجه با داریسرمایه

 که تروتسکی بود، نکرده فراهم امکاناتی مصرفی کاالهای توليد برای نوزه شوروی جماهير اتحاد که جا آن از

 مورد در مردم که دانستمی او  .دید باز حمله برای را فضا بود پوشانده سوسياليسم از دفاع لباس در را خود

 را ناآگاه هایهتود که اميد این با پس اند،شنيده داریسرمایه کشورهای در محدود بازار و انبوه توليد بين تضاد

 گویا که بباوراند ها آن به طور این تا کردمی بيان شوروی جماهير اتحاد مورد در را امر همين شبيه کند اغفال

 در مصرفی کاالهای نسبی کمبود و - مادی نعمات انبوه ميان در فقر بعبارتی یا - داریسرمایه سيستم در بحران

 همان در و شوند، ساخته مصرفی کاالهای توليد آالت ماشين ایستبمی اول آن در که کشوری یعنی - شوروی

 چيز یک برد،می ميان از سرعت به را کميابی و داشت رشد به رو توليدات آن در که کشوری یعنی حال

 .باشندمی

 کمونيست حزب

 تبایسمی عضوی هر آن در که گرفت واقعی بلشویک حزب یک تشکيل به تصميم ١٩٠٣ سال در لنين وقتی

 .داد رخ بزرگی انشقاق منشویسم و بلشویسم بين بکند، کار حزبی سازمان کنترل زیر مرکزی، برنامه مطابق

 عمل است مایل که طور هر بود آزاد هرکسی آن در که کردندمی تجویز را گشادی و گل سازمان هامنشویک

 مانتاریخی و دور چنداننه گذشته هایبدهکاری خاطر به ما به:  "رفت هامنشویک با تروتسکی زمان آن در  .کند

 نمایشنامه در رباخواری نام( شایالک چون رحمیبی رباخوار شده، داده حواله رباخوار یک حساب صورت پرداخت

 آن پرداخت به مجبور ما !لعنت .بود حزب زنده تن گوشت کندن خواهان که )مترجم ــ شکسپير اثر ونيزی تاجر

 و انرژی با مرد این .کنيمنمی انکار را لنين رفيق شخصی مسئوليت وسيله این به ما البته ... بودیم قرض

 حزب دوم کنگره .تروتسکی .ل(   "کرد ایفاء را حزب در زننده برهم نقش است ذاتی او وجود در که استعدادی

 حزب یک برپائی تصميم به تروتسکی )١١ صفحه سيبری، نمایندگی گزارش کارگر، حزب دموکراسیسوسيال

 وجود بر چون است حزب نظم زننده برهم لنين او نظر از فرستد،می لعنت شده سازماندهی خوب بلشویکی



 

 این از او خصوص به و کندمی دفع پليدی روح همچون را سانتراليسم تروتسکی،   .ورزدمی اصرار حزبی سازمان

 خشمگين شان،آنارشيستی خواهی دیتفر با روشنفکران تا است پذیر انضباط بيشتر پرولتاریا که لنين سخن

 حزب ارتجاعی جناح یک رهبر که است واقعيت این از عميقی نشانه بلکه نيست اتفاقی امر یک ین  ا".باشدمی

 تعریفی شد مجبور روانی لحاظ به هاست ژاکوبين تاکتيکی هایشيوه از کاریکاتوری مدافع که لنين رفيق  ... ما

 ما حزب طبقاتی خصلت نابودی برای تئوریک کوشش یک جز چيزی که دهد هارائ دموکراسی ــ سوسيال از

)  ٩٨ص منبع همان(  "نيست خطرناک کمتر برنشتين سياسی نظریه از که تئوریک کوشش یک بلی،   .نيست

 حزب که دیدمی او .بود شده داده او به باالئی پست و شده کمونيست حزب وارد تروتسکی .گذشت ها سال

 او   .بردمی پيش را داخلی جنگ در تاریخی نبرد سال سه و پرولتاریاست پيروزمند انقالب ررهب کمونيست

 آغاز شاهد او .کندمی تضمين را انقالب پيروزی و کرده کار دهقانان دست در دست کمونيست حزب که دیدمی

 زیربنای که يستمیس بود، صنعتی جدید سيستم یک ریزیپایه جهت شده نابود تقریبًا کشور بازسازی دوره

 از بخش این به را خاصی توجه دقيق طور به که است حزبی سازمان وظيفه این."   بود سوسياليسم برپائی

 را فرهنگشان سطح نشوند، گسسته توليدی کار از ها آن تا دهد انجام را ممکن کار هر و داشته مبذول کارگران

 حزب امور همه در واقعی شرکت امکان تا دهد انجام را ممکن برخورد هر باید حزبی سازمان همچنين .ببرند باال

 از یکی باید حزب بطن در کارگران دادن شرکت برای تالش آینده ماه چند در .شود تسهيل کارگران این برای

) کمونيست حزب کنفرانس سيزدهمين قطعنامه(  ." دهد تشکيل را حزبی هایسازمان وظایف مهمترین

 شد پذیرفته آراء اتفاق به که قطعنامه این عليه او .داشت حضور کنفرانس این در کیتروتس )روسيه( بلشویک

 مطرح آن در که کرد منتشر "انحطاط" جنگی شعار با ایجزوه افتاد آسياب از آب وقتی اما   .نداشت اعتراضی

 آزادی ستارخوا وی !)کمونيست ــ کارگر یا کارگران نه (هستند انقالب هواسنج دانشجویان که بود شده

 هایحزب آمدن وجود به و حزب در شکاف ایجاد در آزادی واقع در که شد کمونيست حزب درون در فراکسيون

 یعنی بلشویکی سازمان اصول اعمال جای به و بوده یکدیگر با جدل و جنگ حال در دائمًا که بود کوچکی

 با اصوال انقالبی مارکسيسم حزب."  ببرند کار به اعضایشان مورد در را خودشان اصول دموکراتيک، سانتراليسم

  یا باشد، متناسب انقالبی روند مراحل همه برای که حزبی سازمان درست مطلقًا شکل یافتن برای جستجو

 کار شيوه و سازمان شکل برعکس، .باشدمی مخالف حزبی، کار درست مطلقًا هایشيوه یافتن برای جستجو

 قطعنامه(  .گرددمی تعيين شرایط آن از گرفته نشئت وظایف و تاریخی مشخص شرایط ویژگی مبنای بر تمامًا آن

 .کردمی جمع خود دور را محفلی همواره تروتسکی)  ١٩٢١ شوروی جماهير اتحاد کمونيست حزب کنگره دهمين

 هم در که داد سازمان را ایفرقه ١٩٢٠ سال در .بود )کمينترن( کمونيستی انترناسيونال و استالين لنين، عليه او

 انظار در متعدد دفعات به اگرچه ماند باقی ها سال که کرد درست را دیگری فرقه ١٩٢٢ سال در .شد شکسته

 اتحاد کمونيست حزب کنفرانس پانزدهمين تصميم عموم، برابر در او .ندهد انجام را کاری چنين که داد قول عموم

 زود خيلی اما کرد تصدیق را حزب درون در فرقه يلتشک بودن مجاز غير بر مبنی ١٩٢۶ سال در شوروی جماهير

 در کار هایشيوه بهترین یافتن مسئله روی که شرایطی در مثال عنوان به .شکست را مورد همين در خود قول

 عضو هر بود نشده گرفته تصميم موضوع این روی که که مادامی بود، بحث حزب درون در کارگری هایاتحادیه

 که این از بعد اما .بحث آزادی یعنی این .کند بيان مورد این در را خود نظر که بود مؤظف و داشت حق حزب

 آزادی او اقليت به که کرد مطرح تروتسکی دادند، رأی رفرميست هایاتحادیه درون در کار نفع به حزب اکثریت

 این و کند مبارزه حزب اکثریت عليه یعنی دهد؛ تشکيل "توضيحی گروه" یک خود "راه" انتخاب برای تا شود داده

 موجب را حزب رفتن تحليل و تضعيف ،"آزادی" چنين یک که آن حال   .حزب درون در حزب تشکيل آزادی یعنی هم

 .کندمی تضعيف را انقالبی نيروهای روحيه و کشانده محاصره به را حزب شده،

 روسی ــ آنگلو کميته



 

 جهت جنگ، عليه امپریاليسم، عليه کارگران مشترک کتحر کردن متحقق منظور به روسی ــ آنگلو اتحاد کميته

 داریسرمایه کشورهای کارگران ميان در شوراها تاثير افزایش و جهان سطح در کارگری هایاتحادیه کردن متحد

     .شد داده سازمان

 کردند،می تردقيق چه هر شوراها کشور به حمله برای را خودشان برنامه هاامپریاليست که زمانی در امر این

 از هنوز 1920 سال در شوروی اتحاد در بریتانيا دخالت عليه "پرولتاریائی عمل کميته"  .بود شوروی دفاعی سالح

 ــ آنگلو کميته که کرد ادعا ایاعالميه طی آمریکا  در تروتسکيسم تئوریسين شختمان، ماکس .بود نرفته یادها

 "سال ده"(  ".باشدمی روسيه حزب بوروکراسی و نانگلستا هایرفورميست بين سياسی بلوک یک روسی

 ارگانی را کميته این ها آن که چرا بودند کميته این شکستن هم در خواستار هاتروتسکيست) ٣٩ص

 ارگانی کمونيست؛ احزاب ميان در "گرانمداخله مخالفين" یافتن برای "هااستالينيست" دست در پنداشتندمی

 نظر از پس، ."کند تبدیل شوروی مرزهای نگهبان به را کمونيست احزاب خواستیم" ها،تروتسکيست نظر از که

   .نبود پرولتری انترناسيوناليسم اوليه وظایف از خارجی نظامی دخالت دفع "هاتروتسکيست"

 چين انقالب

 انقالب اساسی نيروی دو   .رساند ثبوت به عالی شکلی به را لنينيسم ــ مارکسيسم صحت چين انقالب

 عليه مشترک جبهه یک در مستعمرات در ملی جنبش و داریسرمایه کشورهای در پرولتاریائی جنبش :جهانی

 در چيست؟ جهانی انقالب عظيم مرکز این مورد در تروتسکی موضع  .شدند متحد امپریاليسم و مشترک دشمن

 "راهزن" را سرخ تشار تروتسکی، چين، شوراهای شدن تروسيع و گيریشکل دوره ١٩٣٠ و ١٩٢٩ سالهای

 ،"شکست شکست، شکست،" زد فریاد او ١٩٢٧ سال در انقالب موقت نشينیعقب از پس .کرد خطاب

 ماجراجوئی را تينیه و هوالنگ سرخ، ارتش اوليه رهبران هایتالش که حال عين در ."سقوط سقوط، سقوط،"

 چين کمونيست حزب و "شده خفه انقالب".  است استالين بدخواهانه اختراع شوراها که کرد اعالم او .خواند

 بود واقعيت این دیدن از ناتوان او   .دارد وجود ضدانقالبی منطق چين انقالب نفی این در  .نيست پيش "ایمرده"

 را آن محرک ایپایه نيروی که جائی مستعمره،نيمه کشور یک در ملی رهائی برای انقالبی چين، انقالب که

 چين آهن راه خطوط درصد 80 که واقعيت این عليرغم  .بود داد،می تشکيل فئوداليسم ایبقای عليه ارضی انقالب

 و چين بين تروتسکی بود، خارجی هایسرمایه دست در اقيانوس و رودخانه در آن کشتيرانی از درصد ٧٨ و

 را نچي مردم خون خارجی هایبانک از ایشبکه   .نبود قائل اساسی تفاوتی امپریاليستی کشورهای

 امپریاليسم سرگردگی به خارجی هایامپریاليست دست در گمرکی درآمدهای و خارجی تجارت   .مکيدندمی

 تعرفه شدمی وارد چين به خودشان کشورهای از که کاالهایی روی هاامپریاليست   .داشت قرار انگليس

 و شراب نمک، بر ماليات خارجی دارانسرمایه   .بود چين داخلی توليدات ضرر به که بستندمی کمی گمرکی

 خود نصيب سود چينی دالر ميليون ٢۴۵ ،١٩٣١ سال در آن از که طوری به بودند آورده در خود انحصار به را تنباکو

 شيميائی، هایکارخانه برق، نيروگاه ماشينی، صنایع بنادر، نفت، هایچاه سنگ، ذغال معادن بهترین   .ساختند

   .داشت قرار خارجی دارانسرمایه دست در همگی کبریت کاغذ، تنباکو، شکر، پنبه، هایکارخانه آرد، هایآسياب

 دست ممکن کار هر به چين در توليدی نيروهای مستقل تکامل و رشد از ممانعت برای خارجی هایسرمایه

 کشورهای در البانق که دیدمی او اما گرفتنمی کم دست انقالب در را پرولتاریا نقش وقت هيچ لنين  .زدندمی

 را انقالب این عمده نيروی که دیدمی و دارد جریان اند،خاسته پا به امپریاليسم یوغ از رهائی برای که ستم تحت

 مبارزه برای ستمدیده و فقير دهقان هاميليون که ببيند نبود قادر تروتسکی   .دهندمی تشکيل دهقانی هایتوده

 بنابراین نداشتند، وجود اصًال دهقانان او نظر از   .اندکرده محلی هایيتهکم تشکيل به شروع زمين صاحبان عليه

 سه از بعد ١٩٢٠ سال در  .نبود موجود هم جنگدمی فئودال نيمه کشور این در که انقالبی عمده نيروی او نظر از

 چين دهقانان تعداد، اظلح از: "نوشت را زیر مطلب انقالب و دهقانان مورد در او دهقانان، قهرمانانه مبارزه سال



 

 له جهانی تضادهای ميان در دهقانان این اما دهندمی تشکيل روسی دهقانان به نسبت را تریعظيم توده

 دهقانان از کمتر حتی چين دهقانان اینرو از   .است شده وابسته حل راه آن یا این به شانسرنوشت و گشته

 واقعيتی بلکه نيست تئوریک بينیپيش یک دیگر اکنون  لبمط این   .هستند پيشرو نقش ایفای به قادر روسی

 چين، انقالب مسائل تروتسکی، لئون(  ."است گرفته قرار آزمایش مورد جوانب همه از و آخر تا اول از که است

 چنين هم و چين در جنگ فرمانروایان و زمين صاحبان منافع و دهقان ها ميليون منافع بين تضاد که انگار) ١٣٣ص

   .شودنمی مربوط جهانی تضادهای به استثمارگر و ظالم هایامپریاليست منافع و دهقانان منافع بين تضاد

 جهان که انقالبی بزرگترین  .کنند حل را ها آن مسائل تا بمانند دیگر نيروهای منتظر باید دهقانان که گوئی

 که ایمنطقه هر در .بود چين انقالب ،کرد تسخير را چين مهم هایاستان اکثر و درنوردید را روسيه پيرامون

   .کرد علنی فعاليت به شروع و آمده بيرون هاگاهمخفی از جا آن در کارگر طبقه یافت استقرار انقالبی حکومت

 خود زندگی شرایط بهبود در سعی اعتصاب برپائی با و نموده متشکل کارگری هایاتحادیه در را خود ها آن

 عظيمی کارگری هایتظاهرات و دادند افزایش وسيع طور به را خودشان کمونيست زبح صفوف کارگران   .کردند

 که جائی شدند، مسلح کارگران شده آزاد مناطق در .نمودند برپا کردند،می شرکت آن در نفر هزار هاده که

 اجاره پرداخت از و ادهد سازمان فقير دهقانان هایکميته در را خود خاسته، برپا مالکين عليه نيز دهقان هاميليون

 .نمودند تصاحب را هازمين و حمله مالکين امالک به کرده، برپا را خود محلی حکومت دهات در زده، سرباز

 راه تنها که بود ُمصر امر این بر او   .آید بيرون "تانگ کومين" از کمونيست حزب که کردمی پيشنهاد تروتسکی

 از انقالب اینکه و انقالب مختلف مراحل متوجه هرگز تسکیترو   .شوراهاست فوری تشکيل لنينيستی،

 کارگران انقالبی دیکتاتوری هایارگان مثابه به را شوراها او چنين هم   .نبود کندمی گذر دیگر مرحله به ایمرحله

 دیکتاتوری مثابه به شوراها انقالب، ضروری تاریخًا مرحله از فرار با خواستمی او .آوردنمی حساب به دهقانان و

 قابل اکثریت که این خاطر به نبودند شوراها ارتش تشکيل به قادر چين هایکمونيست اما .شوند ایجاد پرولتاریا

 چيانکایچک ارتش توانستندنمی ها آن  .داشتند قبول را چيانکایچک کارگران، از بزرگی بخش و دهقانان از توجهی

 حزب تقویت ها آن مسئله مقطع آن در  .داشت شرکت پيروزمند انقالب یک در ارتش این که چرا کنند تضعيف را

 قدرت به با رابطه در .کردمی ایزوله انقالبی هایتوده از را خود حزب، صورت این در که چرا نبود کمونيست

 به هاتوده چشم در که شدند موفق کار این در دليل این به درست ها آن که گفت باید هاکمونيست رسيدن

 که دادند نشان ها آن به هاتوده خود تجربه ورای از بلکه نشدند مطرح ملی انقالب از گسست ملعا عنوان

 از ملی بورژوازی. "شد آغاز انقالب دوم مرحله تانگ، کومين از چيانکایچک خروج با.است خائن یک چيانکایچک

 کومين چپ جناح )استالين(  "دش تبدیل دهقان ميليون هاده قدرتمند انقالب به ارضی جنبش و شد خارج انقالب

 از دیگری چهره تروتسکی جا این در داشتند شرکت آن در هاکمونيست که داد تشکيل را ووهان حکومت تانگ

 طور این را موضوع ١٩٢٧ سال در استالين  .داد را تانگ کومين در هاکمونيست شرکت "رهنمود" و ساخت خود

 بود، خارجی امپریاليسم عليه عمدتًا انقالب تيز لبه که شد مشخص تواقعي این با اول مرحله اگر”: کرد تشریح

 درجه در و داخلی دشمنان سوی به ابتدا در را خود تيز لبه انقالب که است واقعيت این دوم دوره ویژه خصوصيت

 خارجی امپریاليسم سرنگونی مسئله اول مرحله آیا .است گرفته نشانه فئودالی نظام عليه و هافئودال عليه اول

 به دادن خاتمه منظور به امپریاليسم با مبارزه برای انقالبی هایتوده به اول مرحله در انقالب نه، نمود؟ حل را

 است ممکن ما که ایگونه به هم انقالب دوم مرحله   .برکنند را آن ریشه آینده در تا داد انگيزه چين در آن حضور

 هایتوده به مرحله این .شد نخواهد نایل هاامپریاليست راندن بيرون وظيفه حل به کامل طور به کنيم تصور

 کار این اما   .داد خواهد هاامپریاليست عليه مبارزه برای بيشتری هم باز انگيزه چين دهقانان و کارگران تروسيع

 فرا اشوراه مرحله یعنی چين، انقالب بعدی مرحله مرحله، این تکميل با تا گرفت خواهد صورت دليل این به

 پایان در   )١٨٢ ــ ١٨٣ صفحات روسی، چاپ مستعمراتی، ـ ملی مسئله و مارکسيسم استالين، ژوزف( .برسد

 دهقانان و کارگران چشم در بورژوازی .رسيد موفقيت به سوم مرحله به ورود با انقالب دوم مرحله ١٩٢٧ سال



 

 بورژوازی   .کردمی رهبری را دهقانان و رانکارگ جنبش تنهائیبه کمونيست حزب حال،   .شد اعتباربی تمامًا

 جا این در   .بود شوراها برپائی انقالب بعدی قدم   .رفت خارجی هایامپریاليست طرفبه مجددًا خود حفظ برای

 یک از پس ١٩٢٧ سال در شورا اولين  .کردمی گذر دهقانان و کارگران دیکتاتوری فاز به دموکراتيک بورژوا انقالب

 غرق قهرمان جنگجویان خون در آورد دوام روز سه که کانتون کمون .شد سازماندهی کانتون در حانهمسل قيام

 و آوردمی وجود به را خود سرخ ارتش بایستمی جدید شورائی جمهوری .داد ادامه خود راه به انقالب اما شد؛

 تزهای در )کمينترن (نيستیکمو انترناسيونال   .ساختمی مسلح را خودش نبود صنعتی چندان که کشوری در

 قهرمان پيشاهنگ چين انقالب قبلی دوره در که کانتون قيام”: که کرد مطرح )١٩٢٨ سال( خود کنگره ششمين

 با که کانتون کمون”: که کرد اعالم تروتسکی اما ."ماندمی باقی انقالب پایه کماکان ...بود چين پرولتاریای نبرد

 به   .بود ماجراجویانه کودتای یک برای پوششی صرفًا تشریفات، برگزاری برای تنها هم آن شد ساخته عجله

 همان از یکی مثل درست کانتون شورای که دریافتيم ما بود گذشته کار از کار وقتی که بود خاطر همين

 کانتون قيام تروتسکی، لئون(  .کشندمی کاغذ روی راحتیبه که هاهمان از - است چين قدیمی هاهایاژده

 ما .بودیم چين در شوراها ایجاد خواستار ١٩٢۶ سال در ما) "١۵٧ص چين، انقالب مسایل کتاب از بخشی ،١٩٢٨

 با تروتسکی برخورد است گونهاین )همانجا."  (بودیم کانتون در نمایشی شوراهای عليه ١٩٢٧ سال دسامبر در

 کنگره ششمين به چين يستکمون حزب گزارش تروتسکی  .آینده سرخ ارتش مرکزی یهسته گيریشکل

 با تکذیب شایسته که خواند ی"آميزاغراق اطالعات" را است نخورده شکست انقالب دادمی نشان که ١٩٢٨

 نتيجه در و هستند دهقانان حزب، جدید اعضای اکثریت که کرد عنوان او ) ١۶٠ ص جا همان(  .باشدمی خشم

 و تواندمی کمونيست حزب)  ١۶١ ص جا همان(   .داردن انطباق خویش تاریخی مقصد با" چين کمونيست حزب

 ص جا همان(  ".بدهد را شود انتخاب مخفی و برابر همگانی، رأی با که قدرت با مؤسسان مجلس یک شعار باید

 که - بکند شروع "اول از" باید کمونيست حزب که گویدمی واقع به تروتسکی )١٩٢٨ اکتبر در شده نوشته ،١٨٩

 همه تا کند کمک بورژوازی به نماید، تحکيم را اشدولتی قدرت تا کند کمک بورژوازی به که تاس آن اشمعنی

 ایجاد است قانونی طبيعتًا که را اپوزیسيونی بورژوائی پارلمان در کند، متحد مؤسسان مجلس یک در را چين

 - تاریخی هایفقيتمو که حالی در بکند سوءاستفاده کمونيست حزب اشتباهات از کردمی سعی او .نماید

 رهبر مسئوليت تحت که چين حزب در اپورتونيستی خطاهای از بسياری ذکر از او   .کردمی کتمان را آن جهانی

 اخراج حزب از بعدًا که دوسيو چن اشتباهات از یعنی کرد؛می اجتناب بود گرفته صورت چين کمونيست حزب وقت

  .شد چين هایتروتسکيست رهبر و

 سوم دوره

 و مجارستان در پرولتری انقالب که بود هاانقالب و ایتوده عظيم هایجنبش دوره ١٩٢٣ و ١٩١٨ بين هایسال

 در آلمان در قدرتمند انقالبی جنبش آلمان، در ١٩٢١ سال قيام ایتاليا، کارگران توسط کارخانجات تسخير باواریا،

   .بود داریسرمایه نسبی تثبيت دوره آن از بعد دوره  .برد نام توانمی را انجاميد شکست به که ١٩٢٣ سال

 .آید فائق خود عمومی بحران بر نتوانست داریسرمایه حال این با یافت افزایش داریسرمایه توليدات

 کساد را داخلی بازار خود نوبه به امر این که افزودند کارگران استثمار شدت بر خود سود تأمين برای دارانسرمایه

 قدرت که معنا بدین  ،یابدمی کاهش کارگران زندگی سطح استانداردهای ،"اقتصادی رونق" با توأم   .کرد

 گذاریسرمایه جدید فضاهای جدید، بازارهای یافتن به را هاامپریاليست واقعيت این  .کندمی پيدا تنزل خریدشان

 باعث گرفتبرمی در را شاورزانک هم و کارگران هم که هاتوده استثمار حال عين در  .کشاند خام مواد منابع و

 اغلب که گيرندمی شکل تيزی و تند ضدامپریاليستی هایجنبش مستعمرات در   .شد ها آن مقاومت افزایش

 پایان که کرد اعالم )کمينترن( کمونيستی انترناسيونال کنگره ١٩٢٨ سال در  .گيرندمی خودبه را قيام یک ابعاد

 در که کرد مطرح کمينترن .است رسيده جنگ از بعد دوره سومين به یعنی جدیدی، دوره به داریسرمایه ثبات



 

 جنبش  .کنندمی شرکت داریسرمایه عليه مبارزه در تریعظيم هرچه تعداد با و شده تررادیکال هاتوده دوره این

 کوبا، در نقالبا چين، شوراهای پيروزی مستعمرات، دیگر از شماری و عربی کشورهای هندوستان، در انقالبی

 از هائینمونه آمریکا  متحده ایاالت و فرانسه در رشد به رو انقالبی جنبش اتریش، در انقالبی خيزش اسپانيا،

  .دیدندنمی را جدید دوره این هاتروتسکيست آوردند، وجود به را سوم دوره که است هائیخيزش انبوه

 فاشيسمسوسيال مسئله و آلمان وضعيت

 و آلمان در .بود دموکراسیسوسيال ها،انقالب و هاجنگ اول دور از پس داریسرمایه تثبيت در عامل بزرگترین

 اعالم با و کارگران تظاهرات به شليک با کارگری، اعتصابات سرکوب با هادموکراتسوسيال رهبران اتریش

 حکومت بریتانيا در .ندپرداخت داریسرمایه هایدولت حفظ و سازماندهی به کارگران ضد بر نظامی حکومت

   .کرد گسيل جا آن به نظامی نيروی مستعمرات در هاتوده قيام درآوردن کنترل تحت برای سوسياليستی

 با دموکراسیسوسيال خالصه   .شد امپریاليستی نظامی حکومت اعمال مبتکر فرانسه در دموکراسیسوسيال

 داریسرمایه تقویت خدمت در تنها آميز،مسالمت یقطر از سوسياليسم به رسيدن عنوان تحت کارگران فریب

 متشکل فاشيست باندهای دموکراتسوسيال هایحکومت حمایت تحت اتریش و آلمان در  .برداشت گام

 هيچ با مواجه بدون هافاشيست تظاهرات کردندمی متفرق را هاکمونيست تظاهرات که حالی در و شدندمی

 سرخ جبهه مبارز سازمان که حالی در داشتند شدن مسلح اجازه فاشيست باندهای   .شدمی برگزار تعرضی

 کارگری هایاتحادیه در کافی حد به آلمان کمونيست حزب که جا آن از  .بود شده اعالم غيرقانونی آلمان کارگران

 نرهبرا سوسياليستی مطبوعات نبودند فعال دموکراسیسوسيال عضو کارگران توده ميان در یا و رفرميست

 نکته و قصور این )کمينترن( کمونيستی انترناسيونال .دادندمی فریب را کارگر هاميليون دموکراسی،سوسيال

 نفوذ آن نتيجه در که زد دست سختی تالش به خود بهبود برای حزب و کردمی گوشزد بارها و بارها را ضعف

 کرد پيشنهاد دموکراسیسوسيال بحز به کمونيست حزب ١٩٢۵ سال در.یافت افزایش چشمگيری طرز به حزب

 انجام را مشترکی مبارزه کارگران، منافع جهت در مشترک عمل برنامه با رابطه در و طلبانسلطنت خطر عليه که

 برگزاری خواستار آلمان در سابق سلطنتی هایخانواده اموال بازگرداندن عليه هاکمونيست ١٩٢۶ سال در .دهند

 ماه اول با رابطه در مشترک تظاهرات برگزاری خواستار کمونيست حزب ١٩٢٨ لسا در   .شدند رسیُپ همه یک

 ١٩٣٢تا  ١٩٢٩ بين هایسال در  .شد جنگی کشتی یک ساخت عليه ميليتاریستی ضد مشترک آکسيون و مه

 و هاخواست این همه   .شد دستمزدها کاهش عليه مشترک حرکتی خواستار مکررًا کمونيست حزب

 "توفان قشون" کردن منحل و اضطراری فرمان لغو برای حزب.  شدند رد هادموکراتسوسيال توسط پيشنهادات

 حزب گرفت، دست به را قدرت هيتلر وقتی ١٩٣٣ سال در   .شد مشترک عمومی اعتصاب یک خواستار

 آلمان مانپارل( رایشتاک زدن آتش از بعد و داد را عمومی اعتصاب یک پيشنهاد ارتجاع عليه جنگ برای کمونيست

 اعتصاب یک کارگران به حمله عليه خواست کارگری های اتحادیه از و دموکراتسوسيال حزب از )ممترج -

 هستند ها کمونيست این گویدمی تروتسکی  .شدند رد پيشنهادات این همه مجددًا ولی   .کنند اعالمعمومی

 کمينترن اگر"  .ناميدند فاشيستسوسيال را هادموکراتسوسيال ها آن چون گيرند قرار سرزنش مورد باید که

 بر اگر ؛...دادمی قرار فاشيسم و دموکراسیسوسيال بين عينی ناپذیریآشتی بر را خود هایسياست مبنای

 را آلمان ماه چند عرض در گرفت،می پيش در را سيستماتيک و پایدار واحد جبهه یک ایجاد سياست مبنا این

 ميليتانت، تروتسکی، لئون(  ".گرفتمی فرا کارگری شوراهای واقع به یا پرولتری عدفا هایکميته از ایشبکه

 آن  .نبود ميان در ناپذیریآشتی شد،می مربوط هادموکراتسوسيال رهبران به که جائی تا اما )١٩٣۴ مارچ دهم

 رهبران   .دآور خواهند دست به را قدرت از بخشی هيتلر حاکميت تحت حتی که کردندمی تصور رهبران

 دیکتاتور دولفوس، با همکاری به حاضر اساسی قانون گذاشتن پا زیر بهای به اتریش هایدموکراتسوسيال

 امتيازاتی ترینبزرگ ما: "نداشتند هم را بورژوائی دموکراسی از دفاع قصد حتی ها آن  .بودند اتریش فاشيست



 

 اگر که گفتيم او به ما   .کردیم پيشنهاد ولفوسد به بدهد توانستمی سوسياليست یا دموکرات حزب یک که

 حکومت پارلمان بدون سال دو مدت به حکومت که را امر این ما برساند تصویب به پارلمان در الیحه یک فقط وی

 در اجازه کسب بدون که کارگرانی صف به برلين هایدموکراتسوسيال پليس رئيس "...پذیرفت خواهيم را کند

 حکومت شبه بر هادموکراتسوسيال رهبران   .گشود آتش بودند، کرده شرکت )١٩٢٩ (مه ماه اول جشن

 صحه بود شده اعالم دستمزدها آوردن پائين منظوربه همچنين و کارگران شورش سرکوبی برای که اینظامی

 با صلح دمع خاطربه را هاکمونيست تروتسکی.  دبو هيتلر از پشتيبانی به حاضر دموکراسیسوسيال  .گذاشتند

 که یابددرمی وقتی بورژوازی که است کرده ثابت تاریخ ولی کند،می سرزنش هادموکراتسوسيال رهبران

 روی فاشيسم طرف به نيست، هاتوده انقالبی هایجنبش از جلوگيری به قادر دیگر دموکراسیسوسيال

 سوسياليست بلکه نبوده ستفاشيسوسيال دموکراسی،سوسيال رهبران که تروتسکی نظر این  .آوردمی

 خودش نيروی با آلمان در ١٩٣٣ سال در کمونيست حزب چرا  .دارد او منشویکی برخوردهای در ریشه هستند

   .شودمی پرسيده آلمان با رابطه در هاتروتسکيست توسط اغلب سئوال این نکرد؟ مسلحانه قيام یک به اقدام

 عدم به استثمار و ظلم تحت هایتوده که نيست کافی انقالب رایب": دهدمی جواب اینطور سئوال این به لنين

 نيز استثمارگران که است الزم انقالب برای باشند، آن تغيير خواستار و برده پی موجود شرایط تحت زندگی امکان

 را موجود یکهنه رژیم "پائين طبقات" که زمانی تنها نباشند، سابق شيوه به کردن حکومت و زندگی به قادر

 این  .شودمی پيروز انقالب صورت این در تنها ،نباشند سابق شيوه به حکومت به قادر باال طبقات و نخواهند

 هم که ملت یک ميان در عمومی بحران یک بدون انقالب :شود بيان هم دیگری شکل به تواندمی حقيقت

 این انقالب برای اساسی شرط کهآن تًانتيج   .است غيرممکن بربگيرد در را شوندگان استثمار هم و استثمارگران

 را انقالب ضرورت )فعال سياسی لحاظ به و فکر با و آگاه کارگران اکثریت حداقل یا( کارگران اکثریت اوًال که است

 بحران یک در حاکم طبقه ثانيًا باشند، نيز خود جان از گذشت به حاضر آن خاطر به و باشند کرده درک کامًال

 را کنندگان حکومت نماید، جلب سياست به نيز را هاتوده ترینمانده عقب حتی که بحرانی ؛برد سربه حکومتی

 ،٢۵ جلد روسی، چاپ آثار، کليات لنين، .ای .و( .نماید تسهيل انقالبيون توسط را آن سریع سرنگونی و تضعيف

 سال در آلمان در فوق شرایط همه آیا: "کردند مطرح کمونيستی انترناسيونال رهبران )لنين از تأکيد .٢٢٢ صفحه

 متحد انقالبی پرولتاریای عليه و ایستاده پرولتری انقالب خطر مقابل در بورژوازی کل  .نبود خير بود؟ آماده ١٩٣٣

 در  .بود شده روان شدمی نمایندگی هيتلر توسط که ایبورژوازی دنبالبه بورژوازیخرده قاطع اکثریت .بود گشته

 ایجاد شکاف - داشت خود رهبری تحت را کارگران اکثریت هنوز که - هادموکراتسوسيال توسط پرولتاریا صفوف

 هایروش با یعنی جدید؛ هایروش با البته بودند کارگران استثمار به قادر کماکان استثمارگران بنابراین .بود شده

 حالت در تنها پيروزمند قيام یک یبرا شرایط که بود ایگونه به اوضاع ویژگی هيتلر کودتای زمان در ...فاشيستی

 به خواستنمی که جا آن از پرولتاریا پيشاهنگ مثابهبه کمونيست حزب رو این از .داشت وجود جنينی

 .و( .کند پر خود هایفعاليت با را نداشتند وجود که عواملی خالی جای توانستنمی غلطد در ماجراجویی

 را ایعمومی سياسی شرایط تروتسکی دیگر، سوئی از )٢٧ صفحه آلمان، در کنونی اوضاع پياتنيتسکی،

 تواندنمی پرولتاریا و کرد خواهد حکومت طوالنی یدوره یک برای سياه ارتجاع آن در که دهدمی قرار فرضپيش

 یک که گيردمی قرار این بر فرض نگاه این در  .دهد راه خود مخيله به را قدرت کسب برای قاطع مبارزه گونههيچ

 و کرده حرکت پارلمانی هایکانال مسير در باید الزامًا کارگران کهاین و دارد وجود ثبات با داریسرمایه ستمسي

 برخورد این  .برند پيشبه خود، اوليه وظایف مثابهبه دموکراتيک اصالحات راستای در را خود مبارزه ترتيب بدین

 مبارزه از که چرا است ارتجاعی .است تخيلی هم و ارتجاعی هم هادموکراتسوسيال مخلوقات همه مثل

 پوشیچشم رسدمی فرا ایمبارزه چنان برای سریعًا شرایط که زمانی در سياسی قدرت کسب برای پرولتاریا

 را خود توانندنمی هرگز کنند دفاع زندگی برای خود حق از است قرار اگر کارگران که چرا است تخيلی .کندمی

 صدور با تواننمی را توهمات و دموکراتيک شعارهای: "گویدمی او   .نمایند محصور کراتيکدمو شعارهای در صرفًا



 

 در  .ببرند بين از نبردشان تجربه در را ها آن و کرده عبور ها آن از هاتوده که است ضروری  .ساخت ملغا فرمان

 بر تا واداریم را هاتوده باید ما کنيم؛ پيدا را دیناميک عناصر که ستضروری کارگر طبقه کنونی دفاعی موقعيت

 لئون( ."سازیم ترعميق و تروسيع را مبارزه هایکانال باید ما کنند؛ گيرینتيجه خود دمکراتيک منطق مبنای

 و اجتماعی هایبيمه مزد، افزایش برای باید کارگران) ١٩٣٣ دسامبر ٩ ميليتانت، ما، کنونی وظایف تروتسکی،

 با درگيری به مجبور زنندمی دست واقعی مبارزه به کارگران جا هر اما،   .بکنند رزهمبا پليس گریوحشی عيله

 فراتر بورژوائی دموکراسی هایمحدویت از را پا ناچاربه و شده آن احکام شکستن و دادگاه عليه مبارزه پليس،

 قدرت کسب ظيفهو شود،می سست اشارکان و درآمده لرزه به داریسرمایه سيستم که زمانی  .نهندمی

 به را کارگران که است قدمی نيز آنان مبارزه هر  .گيردمی قرار کارگران مقابل در فوری امری مثابه به سياسی

 درس ها آن به و آوردمی ارمغان به جدیدی تجربه کارگر طبقه برای نبردی هر   .کندمی ترنزدیک قدرت کسب

 طبقاتی مبارزه کارگر، طبقه پرچم بر هاکمونيست .آموزدمی را بورژوازی عليه پيشروی برای هماهنگی و اتحاد

 که باشدمی آن شکل حادترین مسلحانه قيام که ایطبقاتی مبارزه - کنندمی حک را داریسرمایه سيستم عليه

 "هارمچ انترناسيونال" بنيانسست برنامه تروتسکی کهآن حال   .پرولتاریاست دیکتاتوری برقراری برای نبرد آخرین

 .است نهاده بنا طبقاتی سازش پایه بر را خود

 "آمریکا متحده ایاالت در هاتروتسکيست و تروتسکی"

 با مقایسه در آمریکا  کمونيستی انقالب" :کرد اعالم ١٩٣۵ سال در) آزادی (ليبرتی ارتجاعی مجله در تروتسکی

 آمریکا  بورژوازی که کند توجه واقعيات این به که این بدون  ."بود خواهد اهميت کم روسيه در بلشویکی انقالب

 تروتسکی تز این از آشکار درس .  باشدمی مجهزتر و تردانش با تر،یافته سازمان روسيه بورژوازی از بهتر خيلی

: که کندمی مطرح او  .ندارد وجود قوی کمونيست حزب یک سازماندهی به نيازی که است این کارگران برای

 داخلی جنگ به دست دارند تصاحب در را آمریکا ثروت دهم ُنه که باال در درصدی ده یا پنج رشما انگشت تعداد"

 کمونيسم برای اقتصادی جنبه از دارند قرار گروه این از ترپائين هایرده در که کسانی همه   .زد نخواهند

 توسط قدرت تصرف محض به که چرا است غيرممکن کشور یک در سوسياليسم گفتیم که کسی".  اندآماده

 حکومت شکست محض به که این گفتن با حاال خاست، برخواهند آن عليه استثمارگر طبقات همه پرولتاریا

 ستبدیهی  .کندمی بيان بود گفته قبًال که را چه آن عکس شد خواهند سوسياليسم موافق همه داریسرمایه

 شعار  .نيست واقعی پرولتاریائی حزب یک به هم ازیني دیگر آمریکا  در آماده و حاضر کمونيست همه این با که

 رقم خونریزی و خشونت با کارگران با حاکم طبقه برخورد هر که جائی ،آمریکا  در شوراها برپائی برای تروتسکی

 روسيه کارگران که دهد نشان که بود این وی منظور طرف یک از   .بود "فشار و زور بدون" شوراها برپایی خورده،

 طرف از و هستند اشتباه دچار زمينداران و بورژوا ضدانقالبيون عليه "حد از بيش" خشونِت و قدرت کارگيری به در

 دلنشين مساعی تشریک از جشنی ها آن انقالب که شود "داده یاد" آمریکا  کارگران به که بود آن هدف دیگر

 بر مبتنی انقالب یک که نداشت وجود ليلید تروتسکی نظر از  .ندارد کاربرد آمریکا  در لنينيسم و بود خواهد

 بعد خصوصی مالکيت که چرا سازد متوحش - هاتراست ترینبزرگ سران جز به – را ملک صاحب طبقات شوراها

 اتحاد در نپ برنامه در خصوصی مالکيت با رابطه در زمانی که کسی  .دهدمی ادامه خود حيات به هم انقالب از

 ایاالت مورد در حاال بود خشمگين سخت بود ضروری سياسی لحاظ به هم و صادیاقت لحاظ به هم که شوروی

 برای ضرورتی و است آماده سوسياليسم برای اقتصادی لحاظ به کشور که جائی انقالب، از بعدآمریکا  متحده

 نقالبیضدا نه که فرض این با تروتسکی  .کندمی تجویز داریسرمایهنيمه سيستم ندارد، وجود خصوصی مالکيت

 خواهد وجود ضرورتی نه و جدید، سيستم ساختن سرنگون برای بورژوازی طرف از کوششی نه بود، خواهد

 شدن متشکل برای ضرورتی نتيجه در و کنند دفاع خارجی و داخلی حمالت مقابل در انقالب از کارگران که داشت

 از شده کپی بورژوائی اسیدموکر خواهان ملتمسانه ندارد وجود قوی رزمنده سياسی سازمان یک در



 

 دیدن از ناتوان پرولتاریا، قدرتمند حزب و دولت از هراسان بورژوا،خرده یتروتسکی  .بود داریسرمایه هایپارلمان

 در  .گذاشت نمایشبه را خود طبقاتی خصلت همواره کند،می اعمال را خویش انقالبی قدرت که پرولتاریائی

 در هرگز که بودند کسانی ها آن  .شدند اخراج آمریکا  کمونيست حزب از هاتروتسکيست از گروهی ١٩٢٨ سال

 عقيده و نظر هيچ که دادندمی جلوه طور این و کردندنمی صحبت تروتسکيسم مورد در حزبی هایکميته

 روشنفکران از گروه این  .کردندمی توطئه حزب عليه و بوده ارتباط در هم با مخفيانه واقع در ولی .ندارند متفاوتی

 در او   .بود برخوردار ایپشتوانه از ایدئولوژیک زمينه در نه و داشت تشکيالتی کار سابقه نه که داشتند رهبری

 تماسی هيچ که حالی در بود، شده مرکزی کميته عضو نداشت را خود معمولی و نرمال وضع حزب که زمانی

 در ایریشه شد هاتروتسکيست تئوریسين هک هم شاکتمن مکس  .نداشت کارگران وسيع هایتوده با هم

 حزب و کمينترن شوروی، عليه افترازنی و بدگوئی بهآمریکا  در تروتسکيست "فعالين" .  نداشت کارگر طبقه

 به کمک برای کردندمی کارگران اقتصادی مبارزات وارد را خودشان که هم وقتی  .پرداختندمی آمریکا  کمونيست

 یک شوروی صنایع رهبران کنفرانس در استالين ١٩٣١ سال در  .بود اتحادیه رتجعم هایبوروکرات و رؤسا

 توسعه برای را جدید شرط شش آن طی که نمود ایراد ،"نوین وظایف جدید، شرایط" عنوان تحت سخنرانی

 زندگی شرایط بهبود و دستمزدها سازماندهی کار، سازماندهی به مربوط اول نکته سه  .شد متذکر صنایع

 که منظور این به داشت ربط کارگر طبقه عناصر بهترین دادن رشد و راندنپيش وظيفه به چهارم نکته  .بود رگرانکا

 را مبتکر کارگران این نباید ما ...گردد برخوردار خود تکنيکی و صنعتی نخبگان از شوروی جماهير اتحاد کارگر طبقه"

 برای را خود قابليت تا بدهيم فرصت و داده پيشرفت رهبری عيتموق به را ها آن جسورانه باید بلکه بگيریم نادیده

 مخارج صرف از و آوریم وجود به را کارشان برای مناسب شرایط دهند، نشان خود دانش بسط و سازماندهی

 در ما اگر گفت استالين .شدمی مربوط سنتی هایتکنيسين و مهندسين به پنجم نکته  .کنيم جلوگيری بيهوده

 در امروز گرفتيم، پيش در را ها آن کوبيدن هم در تاکتيک نخبگان، این به نسبت خرابکاری ليهع جنبش اوج

 مصالحه باید ها آن با رابطه در ما سياست اند،شده جلب شوروی قدرت سوی به روشنفکران این که شرایطی

 و مجرم را سنتی متخصصين و مهندسين همه ما اگر بود خواهد غيرعاقالنه و احمقانه این  .باشد نگرانی با توأم

 سرمایه انباشت افزایش" ضرورت و مؤثرتر و تردقيق هرچه حسابداری مورد در ششم نکته   ."کنيم تلقی خرابکار

 اینآمریکا  هایتروتسکيست) ۴١٢ ــ ۴٢۶ صفحات دوم جلد لنينيسم، استالين، ژوزف(  ."بود صنایع خود درون در

 شکی این در" :نوشت ١٩٣١ سال در ميليتانت نشریه  .نمودند ارزیابی "بعق به قدمی" را استالين سخنرانی

  از برخاسته طبعًا که چهآن اداری و رسمی اتخاذ واقع در که استالين، "جدید سياست" سرشت کل که نيست

 سوسياليسم" ،"باشدمی ترعقب قدم یک لنين دوره انقالبی هایسياست از است، قدیمی بندیجمع یک

 دادن قرار باآمریکا  کمونيست حزب که زمان آن در درست چنين هم ."شودنمی ساخته بورژوا متخصصين توسط

 و نان برای آنان متعدد مبارزات رهبری و تقاضاهایشان کردن فرموله با بيکاران، از وسيعی توده رأس در خود

 اعتصابی کارگران با را خود افزونروز طوربه حزب که شرایطی در درست رفت،می جلو به رو اجتماعی هایبيمه

 بود مشغول کارگران پيشروان ترینآگاه و مبارزترین کردن متشکل به و دادمی قرار ارتباط در بنيادی صنایع در

 تحرکیبی و رکود کل در متحده ایالت کمونيست حزب: "کردندمی تبليغ چنين حزب این مورد در هاتروتسکيست

 تراژیک ورشکستگی هازمينه همه در حزب، بر شدهتحميل رهبری ...است گذاشته جایبه خود از گردیعقب و

 مارکس، اساسی متون از نسخه هزار صدها ،١٩٢٩ سال در حزب وحدت زمان از ."است ساخته عيان را خود

 همه در که هستند جزواتی از غنی هاکتابخانه .است شده پخش کارگران و حزب اعضای ميان در لنين انگلس،

 هم کارگری هر که اعضاء علنی مجامع در حزبی مسایل   .اندشده منتشر جهان و آمریکا  حيات هایوزهح

 به عمدتًا هاتروتسکيست عملی هایفعاليت دیگر طرف از .گيرندمی قرار بحث مورد کند شرکت آن در تواندمی

 در بيکاران، هایجنبش اعتصابی هایفعاليت در حزب، رهبری تحت کارگری هایگروه هایفعاليت در مداخله

 یک ١٩٣٢ سال در حزب نمونه، یک عنوانبه .شدمی محدود غذا اعتصاب با توأم هایراهپيمایی در و تظاهرات



 

 بودند غيرحزبی کارگران کنندگان شرکت اتفاق به قریب اکثریت که داد ترتيب غذا اعتصاب با توأم ملی راهپيمایی

 این در رهبری که بهانه این با هاتروتسکيست  .بودند کرده شرکت ایتوده رزهمبا یک در بار اولين برای که

 پایه دون فرعی کمونيستی کار یک" را مذکور حرکت است نکرده دفاع آن از و مطرح را بيکاری بيمه راهپيمایی

 )١٩٣٢ سال مبرنوا پنجم ميليتانت، نشریه(  .ندارد پشتيبانی شایستگی حرکتی چنان که کردند وانمود و خوانده

 رانندگان از بخشی رهبری ١٩٣۴ سال در اسکوگالد و دیون براون، ها،تروتسکيست از تن سه مورد یک در

 تبدیل نمونه رفورميستی حرکت یک به را آن توانستند تنها که گرفتند عهدهبه را مينياپوليس شهر در اعتصابی

 کهاین جای به هاتروتسکيست و دهند اشاعه کارگران ميان در را کمونيسم خطر کوشيدندمی کار صاحبان .کنند

 خطر که نگذارید".  هستند کمونيست اصًال که نمودند انکار دهند توضيح کارگران به را خطری چنان مفهوم

 )پتروليوم( صنایع چرا بودیم "کمونيست" و "سرخ" ما اگر .شود ميتينگ این به شما پيوستن از مانع کمونيسم

 ميليتانت نشریه "ایم؟نکشانده اعتصابات به هست جا آن در ما تشکيالت از بزرگی بخش که را بنزین و نفت

 با رابطه در سپس .کرد یاد "مسئله با مستقيم برخورد" عنوانبه آن از مزبور، اعالميه از تمجيد و تعریف با متعاقبا

 این در .کردندمی مخالفت ظامین حکومت الغای با محل حاکمين .آمد پيش نظامی حکومت مسئله اعتصاب این

 تصميم این من نظر به خوشحاليم، ما طبيعتًا" :داشت اعالم براون .شدند حاکمين این مدافع هاتروتسکيست جا

 حکومت تداوم اما   ."کرد خواهد کمک اعتصاب این به بخشيدن پایان برای شرایط پيشرفت به محل حاکمين

 از دعوت و ایتوده ایستاده تظاهرات دادن ترتيب با کهاین جایبه   .نداشت اعتصاب شکست جز معنائی نظامی

 هاتروتسکيست بپردازند، اعتصاب گسترش و بسط به اعتصاب این از پشتيبانی جهت صنایع دیگر کارگران

   .داشت وجود شدیدی تمایل عمومی اعتصاب برای مينياپوليس در  .بودند بسته محل حاکمين به را اميدشان

 مسئله مورد در تا کشيد پيش را متحد کارگری کنفرانس یک برپایی یایده کمونيست حزب دليل همين به

 برپایی حق برای خود، دلخواه ایاتحادیه به پيوستن در کارگران حق برای مبارزه منظور به" عمومی، اعتصاب

 مقررات کليه لغو برای و هابازداشتگاه زا مانبرادران آزادی برای اجتماعات، و بيان آزادی برای ایستاده، تظاهرات

 تجربه به هاکمونيست   .کند گيری تصميم ،"بود اعتصاب شکستن درهم برای تهدیدی که نظامی

 متحد روز پنج مدتبه اقتصادی هایبخش همه تقریبًا آن طی که ایتجربه کردند،می اشاره فرانسيسکوسان

 گرفته قرار عمومی اعتصاب از پشتيبانی در کارگران شدید تمایل با که جا آن از هاتروتسکيست  .کردند عمل

 فدراسيون رهبران به مسئله ارجاع با را کار این ها آن حال این با  .بکنند رد را آن آشکارا توانستندنمی بودند

 همان را مزبور کارگری تشکل رهبران اصطالح به این  .دادند انجام عمًال) ال .اف .ای(آمریکا  کارگری

 اعتصاب عليه دندان و چنگ با که هاهمان دادند،می تشکيل مينياپوليس کارگران مرکزی اتحادیه هایرفرميست

 هایخواست به نتوانستند کاميون رانندگان  .شد شکسته درهمعمومی اعتصاب نتيجه در و جنگيدندمیعمومی

 آمریکا  کارگران حزب در "هاایستموسته" با ندرآميخت ئیآمریکا هایتروتسکيست عملکرد شاهکار  .برسند خود

 بدترین با ائتالف کارگری هایاتحادیه در وی نقش که بود خواهانترقی ظاهربه جریان رهبر موسته  .بود

 آکسيون کنفرانس."  شدمی خالصه مترقی عبارات در آنان هایسياست پوشاندن و کارگری هایبوروکرات

 که شدند اضافه عناصری هااین به   .داد شکل تغيير "آمریکا کارگران حزب" به بعدًا موسته "کارگری مترقی

 سال در هاتروتسکيست   .دادمی تشکيل لنينيسم مارکسيسم با ایدئولوژیکی مبارزه اساسًا را شانکمونيسم

 .آوردند وجودبه ار آمریکا  متحده ایاالت کارگران حزب هاایستموسته با اتحاد در و پيوستند حزب این به ١٩٣۴

 تحت لنين مرگ سالگرد مناسبتبه ایجزوه انتشار  "آمریکا متحده ایاالت کارگران حزب"  اوليه اعمال از یکی

 لنين توسط ١٩٢٣ سال در که است معتبری سند آن که شدمی ادعا طور این و بود "لنين نامهوصيت"  عنوان

 تصریح سند این کهاین و بود، کرده جلوگيری آن انتشار از شوروی جماهير اتحاد کمونيست حزب و شده نوشته

  .است برخوردار شایستگی از شوروی کمونيست حزب کلی دبير برای استالين از بيشتر تروتسکی که کندمی

 ایستَمن تروتسکی"  مقاله در  "لنين نامهوصيت" مورد در او بود کمونيست حزب عضو هنوز تروتسکی که زمانی



 

 چاپ نيویورک (Daily worker)  "کارگر روزنامه" در ١٩٢۵ سال اگوست ماه هشتم تاریخ در که  "کوبدمی هم در را

 چنين هم و حزب با او رابطه ماهيت .نگذاشت باقی خود از "نامه وصيت" عنوانبه چيزی هرگز لنين: "نوشت شد

 هامنشویک و خارجی بورژوازی نشریات  ".ساختمی غيرممکن مطلقًا را "نامهوصيت" وجود حزب خود ماهيت

 تشکيالتی مسائل مورد در آن در که کنندمی نقل را لنين هاینامه از یکی متن ،"نامهوصيت" بهانه به همگی

 تروتسکی ...کندمی زندگی دیگران از بدگویی با همواره تروتسکی: "گفتمی لنين  .است داده رهنمودهائی

 اتحاد مرکزی کميته عمومی جلسه در ١٩٢٧ سال در  ".دهدمی فریب وجه نتریبيشرمانه و بدترین به را کارگران

 بلکه نبوده نامهوصيت مزبور سند که ساخت آشکار استالين ،"نامهوصيت"  به مربوط بحث در شوروی جماهير

 هم جاهمان در که بود نوشته شوروی کمونيست حزب کنگره سيزدهمين به خطاب لنين که است اینامه

 هم یکی داشت وجود تصميم این برای که دالئلی ميان در .گرفت آن انتشار عدم به تصميم کنگره و شد خوانده

 حزب مجریان و افراد به لنين طرف از هایینامه چنين نوشتن   .بود نشده آن انتشار خواهان لنين خود که بود آن

 بود شده نوشته ها آن به خطاب امهن که کسانی توسط هانامه   .بود عادی امری حزبی هایکنفرانس به و

 نقل لنين نامه از را زیر پاراگراف استالين   .باشد ميان در "کاریپنهان" هيچ کهاین بدون   .شدندمی خوانده

 فقط  .دهمنمی شرح را ایویژگی مرکزی کميته اعضای از یک هيچ سياسی کيفيت با رابطه در من: "کندمی

 در سياسی قدرت تسخير برای حزب نقشه کردن علنی( کامنف و زینویف اکتبر هحادث که کنم نشان خاطر باید

 که کرد تلقی شخصی اشتباه را آن توانمی قدرهمان بلکه نبود اتفاقی امر یک  )مترجم - ١٩١٧ اکتبر

 نای استالين )١۴٢٩  صفحه ،١٩٢٧ سال ،۶۴ شماره ها،نامه و مقاالت آرشيو (  .را تروتسکی بودن غيربلشویک

 سياسی اشتباه مورد در کنایه یک حتی نه و کلمه یک نه "نامهوصيت" متن در : "...که کرد خاطرنشان را موضوع

 در رفتاری خوش و احترام رعایت عدم اما   .است شده ذکر او تندخوئی یا ادبی بی تنها  .ندارد وجود استالين

 مورد در) جا همان(." رود شماربه هم تواندمین و رودنمی شماربه ضعف نقطه استالين سياسی مواضع و منش

 دیگر شخصی انتخاب و حزب دبيرکلی از استالين رفيق برکناری مسئله باید رفقا" کهاین بر مبنی لنين پيشنهاد

 مؤدب وفاداری، بودن، صبور نظير خصوصيت یک در تنها ولی بوده استالين مثل نظر همه از که کسی وی، جایبه

 کنند، بحث "غيره و باشد او از برتر شدن حوادث دستخوش کمتر و رفقا سایر به نسبت بودن ظهمالح با و بودن

 هم بر و تخریب صدد در صداقت عدم و گستاخی با که کسانی به نسبت من رفقا، بلی: "گفت چنين استالين

 مرکزی يتهکم عمومی نشست اولين در من .هستم ادببی و خشن آیندبرمی آن تجزیه و حزب اتحاد زدن

 همه و کردند برخورد موضوع این به نمایندگان تک تک ...شدم حزب دبيرکلی مقام از استعفاء خواستار )١٩٢۴(

 در باید استالين که کردند اتخاذ را تصميم این پارچهیک طوربه زینویف و کامنوف تروتسکی، جمله از و نمایندگان

 آن بر مرا دوباره حزب اما کردم اعالم حزب به را خود استعفای دوباره من بعد سال یک  .بماند باقی خود مقام

 هایسياست از سوسياليست کارگران که زمانی در )جا همان(  .بمانم باقی خودم مقام در که داشت

 متحد جبهه به مبارزاتی هایفعاليت انجام برای هاکمونيست با همراه و بوده ناراضی دوم انترناسيونال

 نو" از  "چهارم انترناسيونال" در و برگشته ١٩١۴ از قبل دوره به داشتند سعی هاسکيستتروت پيوستند،می

 گروه این نشریه .کرد منحل را خود ١٩٣٣ سال در نبود قوی جریان یک که آلمان تروتسکيست گروه  ".کنند شروع

 همگی اسپانيا و آلمان روی،شو جماهير اتحاد مورد در تروتسکی هایارزیابی که کرد اعالم "مداوم انقالب" بنام

   .دارد وجود تروتسکيستی گروه یک سختی به هاآلمانی خود یا و آلمانی مهاجرین ميان در  .درآمدند آب از غلط

 با آمریکا در و سوسياليست حزب با هاتروتسکيست فرانسه در  .است انگلستان در کوچکی بسيار گروه یک

 و پوشانده "مارکسيستی" و "انقالبی" عبارات با را خودشان فرميسمر ها،رفرميست این  .شدند متحد موسته

 از را جهان کارگران توجه توانست خواهند که مقصود این با   .اندکرده درست انترناسيوناليستی جریان یک

 هيچ چهارم انترناسيونال شدید دادن قرار بازخواست برای .کنند جلب خود سویبه کمونيستی انترناسيونال

 در خود طمطراق پر عبارات با تروتسکی مانند افرادی: "نيستند برنده و رسا لنين کلمات این اندازه به اتیکلم



 

) یافراط راست هایمنشویک (طلبانانحالل مقابل در تسليم و روسيه کارگری دموکراسیسوسيال حزب مورد

 ها آن .هستند  "ما دوران بتمصي" اکنون ندارد، کارگری دموکراتسوسيال حزب با اشتراکی وجه هيچ که

 حقيقت در  .کنند ساز باری و کار خود برای کس همه و کس هر با توافق مورد در مایهدون موعظه با خواستندمی

 استوليپين، (هستند "استوليپين" کارگری حزب ساختن حال در که کسانی یعنی طلبانانحالل قبال در ها آن

 ."کنندمی موعظه را طلبیتسليم )مترجم – شودمی شناخته سرکوبگر و خشن بسيار چهره با تزار وزیر نخست

 انقالب که بود ایدوره ترینتاریک که ١٩٠۴ سال )١٩٧ صفحه ،١۵ جلد روسی، چاپ آثار مجموعه لنين، .ای .و(

 از جدیدی ردو که بودند آماده و کرده تازه را خود قوای کارگران .رسيدمی پایان به داشت آمد، آن دنبال به ١٩٠۵

 و دهقانان نفع به مالکين هایزمين مصادره جمهوری، تأسيس خواستار هابلشویک  .کنند شروع را انقالب

   .شدند بود پيشاروی که دموکراتيک انقالب حداکثر هایخواست عنوانبه کارگران برای روزانه کار ساعت هشت

 جهت در مبارزه برای بود وقوع شرف در که ائتالفی در کارگران که کردمی تصور امروز مثل تروتسکی

 پيش را "اعتصاب و تجمعات تشکل، آزادی" شعار جز چيزی او نتيجه در ندارند، آمادگی خود حداکثر هایخواست

 در او  .است جمهوری به رسيدن برای هائیقدم هااین که بود کرده قانع این به را خودش تروتسکی .نکشيد

 عریان شعار جمهوری برای مبارزه کهاین خاطربه" :نوشت شدمی منتشر وین در ١٩١١ سال در که خود روزنامه

 لزوم خودشان حرکت جریان در چطور که بياموزید هاتوده به آگاه کارگران شما که است الزم نشود، خاصی عده

 در: "که کرد مطرح هرابط این در لنين ."کنند مبارزه طبقاتی حياتی خواست این برای و کرده درک را اتحاد آزادی

 رفته کاربه چرندیات از کارگران ذهن پرکردن برای و طلبیانحالل نادرستی توجيه خدمت در انقالبی عبارات جا این

 مورد در تروتسکی با بتوان که است غيرممکن: "کندمی خالصه گونهاین را تروتسکی شخصيت لنين ".است

 روسی، چاپ آثار مجموعه لنين، .ای .و(  ."است نبرده اصول از وئیب ابدًا او که دليل این به کرد، صحبت اصول

 را خود موضع درجه هشتاد و صد لنين که گنجدمی تصور در سختی به بنابراین، ) ٣٠٣ و ٣٠۴ صفحات ،١۵ جلد

   .است مناسب حزب کلی دبير برای استالين از بيشتر خيلی تروتسکی که بکند اعالم و داده تغيير

 نویسختاری تروتسکی

 انقالب در پرولتاریا نقش مورد در تا است نبوده قادر هرگز وی که چرا .کندمی تحریف را بلشویسم تروتسکی"

 .ای .و(  ". باشدمی انقالب این تاریخ از او تحریف این، از بدتر اما .باشد داشته قاطعی نظر روسيه بورژوائی

 قرار ءاستهزا مورد را تروتسکی هایروش چنين هم ينلن )١۵ صفحه ،١۵ جلد روسی، چاپ آثار مجموعه لنين،

 کهاین و تروتسکی "زیرکانه خيانت" مورد در گفت،می او فراکسيون "آوانتوریستی سياست" از داد،می

 انقالب در فردی رسدمی نظر به.دهدمی جلوه خود آِن از و کرده منسوب خود به را دیگران نظر تقلب با تروتسکی

 و ارزش کم عنصری تروتسکی با مقایسه در لنين تروتسکی هایگفته اساس بر اما لنين، امن به داشت وجود

 انقالب به دموکراتيک انقالب گذر تئوری مؤلف او که کند ثابت که این خاطر به تروتسکی  .بود اهميت کم

 این با ١٩٠۵ سال بهار از بلشویک حزب: "دهدمی ارائه را زیر شرح بلشویسم تاریخ از است، سوسياليستی

 نيست آن معنی به وجههيچ به بورژوائی انقالب در پرولتاریا رهبری نقش از صحبت که است یافته تربيت هاایده

 گذر از عبارات که اشتاریخی وظيفه ها آن پشتيبانی با تا کرد خواهد استفاده دهقانان قيام از پرولتاریا که

 جلد روسيه، انقالب تاریخ تروتسکی، لئون(  .دهد قرار روز ردستو در را است سوسياليستی جامعه به مستقيم

 به وقتهيچ ١٩١٧ سال از قبل هابلشویک که کنيم باور خواهدمی ما از تروتسکی )٣١۴ ـ ٣١۵ صفحات ،١

 انقالب به مستقيم گذار برای بایستیمی دموکراتيک بورژوا انقالب در آنان هژمونی که بودند نياموخته پرولتاریا

 متشکل و آگاه پرولتاریای نيروی نيرویمان، بر منطبق درست دموکراتيک انقالب از ما:رود کاربه ياليستیسوس

 خواهيم کمک دهقانان به مانقدرت همه با ما ...کرد خواهيم سوسياليستی انقالب به گذر به شروع بالفاصله

 و نوین وظيفه به زودتر هرچه و ترراحت بتوانيم ا،پرولتاری حزب ما، کهاین تا ببرند پيش را دموکراتيک انقالب که کرد



 

 حکومت عليه مبارزه بلشویک حزب ١٩٠۵ سال  از ."بپردازیم سوسياليستی انقالب به گذر یعنی خود ترعالی

 چنين هم و شعار این .است برده پيش "دهقانان و پرولتاریا دموکراتيک دیکتاتوری" شعار اساس بر را مطلقه

 انجام امکان اشتباه نظر" مخالف که هامنشویک با مخالفت در .گرفت سرچشمه لنين از آن ریکتئو ریشه و زمينه

 انقالب توانندمی دهقانان و پرولتاریا تنها که کرد مطرح لنين بودند "بورژوازی وجود بدون بورژوائی انقالب

 دیکتاتوری باید اتحاد این یپيروز لنين، نظر مطابق  .ببرند پيش زمين مالکان و سلطنت عليه را دموکراتيک

   .دارد قرار آن با تخالف در کامًال بلکه نيست پرولتاریا دیکتاتوری با منطبق تنها نه که آورد وجودبه را دموکراتيک

 از شکلی آوردن وجود به حتی نه و است سوسياليستی جامعه ایجاد نه دموکراتيک دیکتاتوری مسئله که چرا

 یکی  .است وسطائی قرون مناسبات آثار بيرحمانه زدودن اشمسئله بلکه باشدمی ایجامعه چنان به انتقال

 استالين" :شودمی دیده اینجا در تروتسکی طرف از تاریخی هایفاکت کردن وارونه از بيشمار هایمثال از دیگر

 بدليل لکهب شخصيت وجود عدم خاطربه نه کندمی نشينیعقب هميشه شودمی مواجه بزرگی مسئله با وقتی

 آن بر را وی ارگانيک، طوربه تقریبًا او مشکوکانه احتياط خالق، ذهن نداشتن و دیدش افق بودن باریک و تنگ

 در کند، نشينیعقب پستو به عميق، نظرات اختالف بروز هنگامبه و بزرگ تصميمات اتخاذ لحظات در که داردمی

 تروتسکی، لئون( .داردمی نگه مصون حاصله نتایج مقابل در ار خودش باشد اشامکان اگر و ماندمی منتظر جا آن

 رهبری را اکتبر انقالب لنين با همراه که ایرزمنده تروتسکی نظر از) ١۶۴صفحه سوم، جلد روسيه، انقالب تاریخ

 نقشه که کسی داخلی، هایجنگ بزرگ استراتژیست   ."کندمی نشينیعقب هميشه" که است کسی کرد،

 از گردید، سفيد نيروهای بر قطعی پيروزی باعث که آمددرمی اجرا به قاطعيت با و سریع طوربه اوینظام عمليات

 .کندمی نشينی عقب "پستو به" ،"گيری تصميم حساس لحظات در" که است کسی همان تروتسکی نظر

 یک تا گماشت کاربه را نفر ميليون ١۶٠ که بيسابقه مقياسی در عظيم بس ایپروژه ساله،پنج برنامه مؤلف

  "خالق ذهن وجود عدم" از که است کسی گویا کنند، نوسازی معينی اجتماعی نقشه با را جهان سطح ششم

 بود طبقه یک مثابهبه هاکوالک بردن بين از همانا که انقالب در طبقاتی جنگ آخرین که ایانقالبی .است رنج در

 حاصله نتایج مقابل در را خودش تا ماند،می منتظر گویا که شودمی توصيف فردی عنوانبه رساند انجام به را

 اپورتونيسم بروز اوليه مراحل در و کرد مبارزه اپورتونيسم با ایدئولوژیک نبرد جبهه در که رهبری .دارد نگه محفوظ

 که شد خواهد غيرپرولتری عناصر تجمع محل" اپوزیسيون این که کرد بينیپيش آوریحيرت روشنی با تروتسکی

 .ندارد گيریتصميم قدرت که است شده توصيف شخصی حال "پرولتاریاست دیکتاتوری بردن بين از شانسعی

 ایگونهبه را سوسياليسم ساختمان که کسی و شوروی جماهير اتحاد در ملی هایاقليت زندگی سازنده

 با هاسنت و رسوم و آداب اریخ،ت زبان، اقتصادی، تکامل لحاظ به چند هر که ملت صد یک ميان در که کرد رهبری

 شکوفا را رنگارنگ هایفرهنگ و غنی زندگی کنند،می فعاليت زیبا ایآینده برای مشترکًا ولی داشته تفاوت هم

  .باشدمی "مشکوک و محتاط" و "تنگ دید افق" دارای گویا کسی چنين.ساخت

 تروتسکيسم خطر

 شرایط و تغذیهسوء خاطربه  .دارند بدی خوراک و لباس کنند،می زندگی بد مساکن در روسی کارگران"

 های مزیت خصوصبه و زیبا ایآینده جای به"  ".است شایع ها آن ميان در مسری هایبيماری غيربهداشتی،

 ساعت دو اضافه به روز در کار ساعت ٨ رسمی طوربه سنگين صنایع کارگران شده، داده قول سودمند

 دارد، وجود کار ابزار و مواد کمبود متداوم طوربه که است شرایطی تحت هم این ...نداآورده دستبه کاریاضافه

 جا آن در هوا تصفيه نه و است برخوردار الزم گرمای از نه کار محل افتند،می کار از دائمًا هادستگاه و هاماشين

 بزرگ مقياسی در کشاورزی کردن اشتراکی و ) هاکوالک نابودی( هاکوالک از یدخلع سيستم" ".گيردمی صورت

 که مزایایی جایبه .است کرده تبدیل وسيع هایخرابی با کشوری به فنی کشاورزی دارای کشوری از را روسيه

 شرایطی اشتراکی مزارع در اجباری سخت کار  .اندمانده جا به کار از خسته دهقانان …بود شده داده وعده



 

 به اینشریه از هاقولنقل این  ".آورند عملبه را نياز مورد توليدات توانندنمی دیگر دهقانان که است کرده ایجاد

 حد تا هاقولنقل این .است شده گرفته شودمی منتشر روسی زبانبهآمریکا  در که "روسی فاشيست" نام

 امکانات گرفتن نظر در بدون اقتصادی وظایف: "دنویسمی هم تروتسکی  .اندشبيه تروتسکی اظهارات به زیادی

 اضافهبه تغذیهسوء ...شودمی انداخته کارگران گرده بر روزافزونی غيرانسانی بار .شوندمی تعيين واقعی مادی

 رمق از توليدکنندگان هم و شوند خارج دور از کار ابزار هم تا است کافی شرایط دو این ترکيب  .اجباری سخت کار

 موجب اعصاب خستگی ناکافی، تغذیه که بيندمی وقتی بکند تماداع اشچشمان به تواندنمی انسان ...بيافتند

 بلکه قدیمی هایکارخانه فقط نه نتيجه در   .است گشته گرفته، فرا را وی که محيطی به نسبت عالقگیبی

 دچار مرگباری حالتبه سرعتبه اندشده ساخته تکنولوژی و متد آخرین اساس بر که هم جدید هایکارخانه

 رکورد با و زیاد شتاب با کشاورزی کردن اشتراکی ")٢١ ص خطر، در شوروی اقتصاد تروتسکی، لئون( ".شوندمی

 آورده بار به مخربی نتایج واقع به روستائی اقتصاد فرهنگی و اقتصادی هایظرفيت نظرگرفتن در بدون شکنی

 انگيزه آورد، وجود به کوچک کنندگان وليدت در را باالتری اقتصادی انگيزه باشد توانسته که آن از قبل کار این .است

 اقتصاد فضای در اندازدمی رمق از زود خيلی را خودش صنعت در که اداری فشارهای .است برده بين از را ها آن

 را مزارع در هرز هایعلف صد در صد رشد اشتراکی مزارع صد در صد  .آیدمی در آب از قدرتبی مطلقًا روستایی

 به تروتسکی لئون اکتبر، انقالب سابق رهبر و "روسی هایفاشيست" )٢٣ص جا همان(  ".است آورده بار به

 سخن سرمایه دیکتاتوری نام به "هافاشيست" که کند فکر است ممکن کسی .گویندمی سخن زبان یک

 اما  .کندمی مطرح روس دهقانان و کارگران نام به را هاحرف همين تروتسکی که حالی در گویندمی

 ستمدیدگان طرفدار را خود شاننشریات در ها آن  .زنندمی را هاتوده حرف که کنندمی تأکيد هم "هااشيستف"

 مطرح حتی ها آن  .کنندمی صحبت دموکراسی نام به هم "هافاشيست" .دهندمی جلوه استثمارشوندگان و

 شوراها در غيرحزبی افراد انتخاب حق و عمان بدون رأی آزادی خواهان تنها بلکه نيستند شوراها عليه که کنندمی

 آسانیبه متفکر انسان هر برای "ها فاشيست" فریبکاری  .است آن خواهان تروتسکی که چيزی همان هستند،

 ،"انقالبی" عبارات در را خود او که چرا شودنمی برمال آسانیبه تروتسکی فریبکاری کهحالی در شودمی رو

 بلشویکی انقالب.است نهفته امر این در تروتسکيسم خطر .است پوشانده "تیلنينيس" حتی و "مارکسيستی"

 به شوروی جماهير اتحاد .یافت دست زیر هایموفقيت به سال ١٧ طی در نمود برقرار را پرولتاریا دیکتاتوری که

 اورزی،کش در پيشرفت  .گردید جهان سطح در کشور دومين و اروپا در کشور اولين سنگين صنایع داشتن لحاظ

 که کشاورزی، ترینمدرن داشتن به را ماندهعقب توليد شيوه با دهقانی کوچک مالکيت ميليون بيست با کشوری

 خام مواد و غذائی مواد توليد با رابطه در را شوروی واقعيت این  .نمود تبدیل گشته، اشتراکی وسيع مقياسی در

 از باالئی درجه به یابیدست . رهانيد هوایی و آب الیماتنام به اتکاء از را آن و داد قرار مستحکمی پایه بر

 آوردهادست این.داد قرار داریسرمایه دنيای از باالتر بسيار را کشور نيز هازمينه از بسياری در فرهنگی کارهای

 داران،رمایهس و مالکين سفيد نيروی عليه مبارزه ثروت، قبلی صاحبان عليه مبارزه  .اندنيامده وجودبه مبارزه بدون

 رخنه شورا زندگی شئون تمام درون به که دشمنانی عليه مبارزه تجاوزکار، امپریاليستی هایارتش عليه مبارزه

 عليه مبارزه ها،کوالک یعنی روستا استثمارگران عليه مبارزه  .سازند نابودش و رسانده آسيب آن به تا کردندمی

 کمبود عليه مبارزه  .کردندمی مقاومت ممکن شکل هر به کارگران قوانين مقابل در که روشنفکرانی کاریخراب

 قدیمی، عادات عليه مبارزه  .دهقانان ماندگیعقب عليه مبارزه  .دیده تعليم کارگران فقدان و آموزش نبود توليد،

 که ستکموني حزب درون در ناباب عناصر عليه مبارزه  .خرافات و جهل تعصبات، گذشته، هایقرن رسوم و آداب

 دنيای با را هاپيشرفت این  .کردندمی جلوگيری انقالب پيشرفت از نتيجه در و داده قرار تهدید مورد را آن وحدت

 ميرند،می هزار هزاران اند،شده کشانده گرسنگی و فقر به کارگر ميليون هاده کنيد، مقایسه داریسرمایه

 هنرمندان و باال رده متخصصين ها،تکنيسين معلمين، ها،انخياب در آواره پسران و دختران دیده، مصيبت کودکان

 و استعداد اتالف انسانی، انرژی اتالف همه این با را شوروی آوردهایدست  .پيوندندمی بيکاران صف به همگی



 

 را کمونيستی انترناسيونال کنيد، نابود را شوروی جماهير اتحاد کمونيست حزب.کنيد مقایسه انسانی امکانات

 فراهم را استثمارکنندگان برای پيروزی ترینبزرگ و استثمارشدگان برای شکست ترینبزرگ آنگاه بشکنيد مدره

 علت همين به و دارد نفرت شوروی اتحاد از جهانی داریسرمایه که است دليل همين به  .کرد خواهيد

 خوب را خود دشمن ها آن .کنندمی توطئه شوروی اتحاد عليه همواره امپریاليستی جهان هایقدرت

 که آنند خواهان ها آن  .شناسندمی را کندمی تهدید را آنان وجود خود و سيطره که خطری ها آن  .شناسندمی

 ها آن به که کسی  .بياندازند کار از و ساخته نابود را آن شکسته، درهم را خود نفرت مورد پرولتری دیکتاتوری

 اردوگاه این به هاتروتسکيست و تروتسکی  .است مدیدگانست همه و کارگر طبقه دشمن خودش کند کمک

 که کنند فکر باید لحظه یک اندشده تروتسکی ادبی مندرجات برق و زرق فریفته که روشنفکرانی  .دارند تعلق

 اما باشد حزبی درون دموکراسی مظهر بایستمی ظاهرًا او  .است داشته نتایجی چه او هایفعاليت واقعًا

 به را ها آن خواستمی تروتسکی بود ميان در شوروی جماهير اتحاد کارگری هایاتحادیه ئلهمس پای وقتی

 ها آن به "شدیدی تکان" که صورت این به سازد مبدل شوندمی کنترل باال از که خالص بوروکراتيک هایدستگاه

 کردنصنعتی قهرمان بایستمی او تروتسکی، خود دعاوی به توجه با  .دهد صيقل سخت را ها آن و ساخته وارد

 سرعت از و شده آن توقف خواستار او کرد، ایمالحظهقابل پيشرفت کردنصنعتی وقتی اما باشد کشور سریع

 نياز صورت در باشد، دهقانان هایزمين کردناشتراکی قهرمان بایستمی او  .کرد ناراحتی ابراز آن کمرشکن

 را انقالب و نموده خراب را متوسط دهقانان با فقير دهقانان و کارگران بين رابطه صورتاین در البته که زور، با حتی

 وی گرفت، خودبه سریعی آهنگ هازمين کردناشتراکی برنامه باالخره وقتی اما  .ساختمی مواجه شکست با

 اما دباش "آتشه دو انقالبی" بایستمی او  .نمود تقبيح دهقانان و کشاورزی کردن ویران مثابهبه را آن

 نتيجه در و آن تضعيف زدن، را شوروی اتحاد کمونيست حزب زیرآب هم آن و داشت هدف یک تنها او هایفعاليت

 از کوچکی دسته وی اما باشد، دولتی دستگاه و حزب در "بوروکراتيسم" عليه بایستمی او  .بود آن نابودی

 مدارانسياست زشت عادات که کسانی دند،بو طلبجاه شدیدًا لياقتیبی حين در که ناراضی هایبوروکرات

 به توانستندنمی واقعی کمونيست حزب یک در و نداشته هاتوده به ربطی و کرده مسموم را ها آن داریسرمایه

 کمونيست احزاب و کمونيستی انترناسيونال هایسياست از بایستمی او   .کرد جمع خود دور را برسند رهبری

 نوعیبه جا هر او پيروان اما باشد ناراضی نيستند رادیکال کافی حد به کهاین رخاطبه مختلف کشورهای در

 او .گذاشتند کارگران کنندگانگمراه پای جای در پا برداریفرمان و وفاداری با زدند دست کارگران ميان در فعاليت

 ارائه عدم با که کندمی ممته را کمونيستی انترناسيونال که جائی   .باشد واحد جبهه کبير طرفدار بایستمی

 را آن پایه تروتسکی خود هایسازیافسانه که اتهامی گردیده، آلمان انقالب تخریب باعث واحد جبهه پيشنهاد

 شکل آمریکا در و فرانسه در چه آن مثل بود، گيریشکل حال در واحد جبهه کههنگامی اما، .دهدمی تشکيل

 از ظاهرًا تروتسکی  .پيوست هارفرميست به و برخاسته واحد هجبه با مخالفت به تروتسکی گروه گرفت،

 او اما بود، ناراضی است نبرده جلو به سرعت با کافی حد به را انقالب که عنوان این با کمونيستی انترناسيونال

 بلکه سوسياليستی انقالب نه اشهدف که کرد خلق چهارم انترناسيونال نام به مفلوکی الخلقهناقص موجود

 بيشتر که کسی نام پشت در ساخته، پنهان لنين نام پشت در را خود او  .است بورژوائی دموکراسی سبک

 و شوروی اتحاد" در تروتسکی  .نداشت توافق وی با واقعی طوربه هم وقتهيچ و جنگيده وی با را خود عمر

 بوروکراسی است ممکن آیا: "پرسدمی )١٩٣۴ انگليسی، چاپ نيویورک، پایونير، انتشارات" (چهارم انترناسيونال

 گویدنمی تروتسکی البته  .دهدمی آن به منفی پاسخ و برد؟ بين از "آميزمسالمت" طوربه) شوروی اتحاد در( را

 و کمونيست حزب درباره یعنی "بوروکراتيسم" درباره فقط هاتروتسکيست .دارد را شوروی اتحاد نابودی آرزوی که

 جماهير اتحاد بروند بين از هااین وقتی که است روشن پيشاپيش اما  .زنندمی حرف شوروی دولت دستگاه

 بزند دست مقاومت به چنانهم )دولت دستگاه( آن اگر: "گویدمی تروتسکی  .شد خواهد سرنگون نيز شوروی

 تفنگ، چماق، یعنی پليسی عملکردهای انجام به اقدام بلکه داخلی جنگ نه آن عليه است الزم وقت آن



 

 بردن بين از بلکه نيست پرولتاریا دیکتاتوری عليه مسلحانه قيام سر بر موضوع حال هر در .نمود ...گازی هایبمب

 که کنيم باور که خواهدمی ما از تروتسکی )٢۵ صفحه(  ".است شده مستولی برآن که است بدخيمی یغده

 دولت مقامات و هاکوالک سابق، دارانرخانهکا سابق، مالکين توسط باید اشماهيت بنابر که ضدانقالبيون قيام

 یغده" را آن وی که چهآن بردن بين از خاطربه بلکه نيست پرولتاریا دیکتاتوری عليه قيام گردد، پشتيبانی تزار

  .)کردمی خطاب دموکراسیسوسيال حزب "مرتجع جناح رهبر" هم را لنين او(  .باشدمی نامد،می "بدخيم

 در زمان آن در که است امپریاليستی جنگ منظور( جنگ است اميدوار کهاین به تروتسکيسم یپردهبی اعتراف

 تروتسکيسم چهره بر زردی رنگ سازد، آسان شوروی اتحاد سرنگونی برای را راه )مترجم - بود وقوع شرف

 را شوروی رژیم ضدانقالبيون، آن طی تا اندبسته اميد امپریاليستی جنگ به هاتروتسکيست  .نشاندمی

 حمله برای" روشنی فراخوان منتظر" و نمودند چهارم انترناسيونال سازماندهی در سعی ها آن  .کنند سرنگون

 پوشش در را خود که کندمی نمایندگی را ایویژه خطر آن تروتسکيسم  .هستند شوروی جماهير اتحاد به

 ایجاد با کارگران تحميق برای دارانسرمایه  .کندمی حرافی "جهانی انقالب" وصف در و پيچانده "چپ" کمونيسم

 دارانسرمایه  .دارد نياز گوناگون هایدالل به انقالبی مبارزه مسير از آنان کردنمنحرف و آنان صفوف در اغتشاش

 اختيار در "اجتماعی امنيت" باب در فریبیعوام و (New deal)" نو طرح" وصف در پردازیعبارت با را شانروزولت

 خدمت در هادالل از دیگری دسته روندنمی روزولت فریبنده تبليغات بار زیر کارگران که هم جاآن .نددار

 گویندمی سخن کارگر طبقه نام به ظاهرًا کهحالی در که هااتحادیه هایبوروکرات یعنی هستند؛ دارنسرمایه

 رهبران کرده، عبور موانع این از کارگران که مه هرجا  .کشندمی استثمارگران یوغ زیر به را کارگران واقع در ولی

 حزب به پيوستن از را کارگران ،"دموکراسی" نام تحت که هاهمان گيرند؛می قرار آنان راه سر بر سوسياليست

 حد آن به تا کارگران که هم هنگامی .دارندمی باز داریسرمایه عليه انقالبی مبارزه در شدن درگير و کمونيست

 ببندد، دارانسرمایه درشکه به را ها آن نتواند هم هاسوسياليست کاریفریب حتی که ندهست رادیکال

 ظاهر " چپ" کمونيسم نام تحت ها این  .هاتروتسکيست و تروتسکی :دارند دیگری دالل دارانسرمایه

 واقعًا چه آن هر آب زیر زدن با دارانسرمایه به کمک :است یکی هااین همه هایفعاليت تاثير اما  .شوندمی

 آنان کشاندن شوروی، اتحاد با ارتباط در آنان ميان در وحشت و ترس اشاعه کارگران، کردن نااميد است، انقالبی

 ."چهارم انترناسيونال" ضدانقالبی پرچم تحت - آن شبيه جریاناتی و هاایموسته چون جریاناتی طرفبه

 از بورژواخرده روشنفکران از خيلی در   .شودمی بازتوليد مرتبًا ضدانقالب از نوع این تجلی عنوانبه تروتسکيسم

 بدون که دهدمی امکان ها آن به تروتسکيسم  .دارد وجود بيزاری نوعی آن عملکرد و تئوری از و کمونيست حزب

 وضعم" از هم آن "منتقد" پز که دهدمی فرصت ها آن به  .بزنند جا کمونيست را خود طبقاتی، مبارزه در شرکت

 ها آن به  .کنند ارضاء را خود کنندمی جلوه "رادیکال" که این از و گرفته خودبه کمونيست حزب به نسبت "چپ

 دیسيپلين به نسبت آنان بورژوائیخرده نفرت همه برای کهآن حال هستند، "کمونيست" راستیبه که باوراندمی

 .کندمی تهيه خوراک رولتریپ پردهبی و درست انقالبی عملکرد به نسبت و پرولتاریا
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