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  توضیح برای تجدید انتشار
  
  

می باشد. آن  و مقابلھ با تروتسکیسم باره افشاءای از آثار لنین درکتاب حاضر دربر دارندۀ گزیده
و طرد تروتسکیسم  ءاند بھ افشالنین در این آثار و آثار دیگری کھ در این کتاب آورده نشده

در  راکیسم، تجربیات ارزشمندی لنین بر علیھ مشی انحرافی تروتس ۀپرداختھ است. مبارز
ای باشد ه آزادی و سوسیالیسم قرار می دھد. امید است کھ کتاب حاضر وسیلھاختیار مبارزان را
  ای از این تجربیات.برای انتقال گوشھ

پس از تسلط رویزیونیسم در کشورھای سوسیالیستی کھ در نھایت بھ فروپاشی بلوک شرق و 
کھ البتھ فقط در  –رھا منجر شد، موج جدیدی از رویزیونیسم احیای سرمایھ داری در آن کشو

در برابر کمونیسم علمی  –شکل جدید بوده ولی ماھیت آن تفاوتی با رویزیونیسم کھن ندارد 
سربلند کرد. ھدف این موج رویزیونیسم رد دستاوردھای انقالبات کبیر قرن بیستم، جنبشھای 

این رویزیونیسم مورد  ضرورت انقالب اجتماعی بود. کمونیستی و آزادیخواھانھ و در نھایت رد
کشورھا قدرت دولتی را  از پشتیبانی کامل دستگاه تبلیغاتی بورژوازی قرار گرفت و در خیلی

نیز بھ دست آورد اما بدین وسیلھ فقط ثابت کرد کھ مدافع منافع سرمایھ داران در مقابل کارگران 
ھا ل ریاضت اقتصادی و بی حقوقی سیاسی بھ تودهتحمی ۀاست. ھر جا کھ بھ قدرت رسید وظیف

آن تبدیل شد. حداکثر چیزی کھ  ۀو خود بھ پیش برند را از جناح راست بورژوازی تحویل گرفت
این رویزیونیسم می توانست بھ ارمغان آورد، امتیازات ناچیز بھ نفع کارگران و زحمتکشان در 

داری کھ پس از مدتی و با اوج گرفتن بحران چارچوب جامعۀ سرمایھ داری بود، امتیازات ناپای
  سرمایھ داری، با توافق جناح راست و چپ بورژوازی پس گرفتھ می شدند.

در چنین فضایی، ھمانند دیگر مقاطع تاریخی، بار دیگر اپورتونیستھای چپ بھ یاری 
خالف اپورتونیستھای راست شتافتند. ھر چند این دو در گفتار یا حتی در ذھن خود دو قطب م

باشند، در عمل دو روی یک سکھ ھستند و از نظر طبقاتی در خدمت اھداف یکسانی قرار 
زیر پوشش الفاظ بھ ظاھر چپگرایانھ بھ درون جنبش کارگری و  دارند. اپورتونیستھای چپ

مارکسیستی رخنھ می کند تا علم رھایی پرولتاریا را تحریف نموده و انقالب را دچار شکست 
سم یکی از اشکال اپورتونیسم چپ است کھ بخصوص پس از تسلط . تروتسکیسازند

رویزیونیستھا در کشورھای سوسیالیستی سابق رواج پیدا کرده است. پایۀ طبقاتی تروتسکیسم 
عمدتاً بین روشنفکران خرده بورژوا است و ھیچگاه نتوانستھ (و بنا بھ ماھیت خود نمی تواند) 

بد، ضمن اینکھ بھ پیروی از نظریات ضد مارکسیستی در مقیاسی وسیع بین کارگران رواج یا
بنیان گذار خود، دھقانان را کامال ضدانقالبی فرض کرده و آنھا را در تضاد آشتی ناپذیر با 

  پرولتاریا می بیند.
، علم نشان دادهھمانطور کھ بنیان گذاران کمونیسم علمی تأکید کرده بودند و تجربۀ تاریخی نیز 

خست در بین روشنفکران انقالبی شکل می گیرد و از طریق ایشان بھ طبقۀ رھائی طبقۀ کارگر ن
چنانچھ این علم دچار تحریف شود دیگر قادر بھ ایفای نقش خود نخواھد  کارگر منتقل می گردد.

بود، خصلت علمی خود را از دست خواھد داد و در خدمت اھداف دیگری قرار خواھد گرفت. 
اپورتونیسم چپ وظیفۀ این تحریف را بھ عھده دارد. تروتسکیسم ھمانند سایر اشکال 

تروتسکیستھا مارکسیسم را تحریف نموده و آنرا بھ صورت آئینی جامد درمی آورند و توجھی 
کھ  را بھ این موضوع ندارند کھ حتی خود مارکس، انگلس و لنین در زمان حیاتشان نظراتی

کرده  بیانرا  آنھامشابھ  یاتینظرم کسانی (و البتھ قبل از او ھ از آنھا دفاع می کردتروتسکی 
بھ  بودن دھقانان و سایر زحمتکشان توسط السال)» تودۀ ارتجاعی«، نظیر ادعای بودند



٣  

ای ندارند و تجربۀ تاریخی ھم صحت نظراتشان را تأیید نمود. بنابراین چاره صراحت رد نمودند
انقالب روسیھ مملو است از جز اینکھ بھ جعل تاریخ متوسل شوند. تاریخ حزب بلشویک و 

مبارزات بی امان لنین علیھ تروتسکی و متحدانش. تروتسکیستھا روی این تاریخ سرپوش می 
م اھمیت جلوه می دھد و بجای بررسی محتوی آن، سخنان بریده شده کگذارند، این مبارزات را 

مبارزات لنین  کھ داین و آن را شاھد می آورند تا بھ خیال خود ثابت کننای از و دستچین شده
علیھ تروتسکی کم اھمیت، خفیف یا مقطعی بوده. ولی کافی است در نظر داشتھ باشیم کھ جوھر 

ھای دھقان در انقالب و رھبری طبقھ کارگر بر تروتسکیسم عبارت است از نفی نقش توده
ستی، نفی دھقانان، نفی انقالب دمکراتیک نوین و گذار از انقالب دمکراتیک بھ انقالب سوسیالی

دیکتاتوری پرولتاریا و امکان و ضرورت انقالب و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور در 
حزب آھنین پرولتری و سانترالیسم دمکراتیک و سرمایھ داری جھانی، نفی  ۀشرایط احاط

تبلیغ تفکر و بینش بوروکراتیک، سکتاریستی و مستبدانھ  فراکسیونیسم و بی انضباطی،ترویج 
پذیرش حتی یکی از این اصول مترادف بود با  و سندیکائی. ایهسازمانھای تود بادر ارتباط 

بنابراین واضح است کھ امروز نیز بدون طرد کامل تروتسکیسم از  شکست قطعی انقالب.
  صفوف انقالب پیروزی ممکن نخواھد بود.

ود. لکن در این تروتسکیسم از ھیچ نفوذ قابل توجھی برخوردار نب ١٣۶٠در ایران تا اوایل دھۀ 
از یک طرف با پیشروی رویزیونیسم در سطح جھانی و از طرف دیگر با شکست مقطع زمانی 

انقالب ایران کھ ھمراه با قتل عام وسیع کمونیستھا بود، فضای مناسبی برای رشد انواع مختلف 
ً خود را  انحرافات راست و چپ باز شد. ھر چند اپورتونیستھای چپ در این دوره رسما

وتسکیست نمی خواندند ولی نظرات آنھا بسیار بھ تروتسکیسم نزدیک بود. فعالیت عمدۀ این تر
سازمانھای انقالبی، رد تمام دستاوردھای  منشعب نمودن و تضعیفاپورتونیستھا عبارت بود از 

و منفعل نمودن نیروھای بالقوه انقالبی. این اپورتونیسم ھرگز  تئوریک و عملی جنبش کمونیستی
بھ دور خود جمع کند و نقشی بھ جز ھای ناچیز ھا را حتی برای تحقق خواستھست تودهنتوان

  ایجاد اخالل در فعالیت کمونیستھا نداشت.
ً گسترده بین فعالین چپگرای ایران نفوذ  ١٣٨٠اول دھۀ  ۀتروتسکیسم در نیم بھ صورت نسبتا

ات مخرب خود را بر جای کرد و سپس سیر نزولی پیمود با این حال در ھمان مدت کوتاه اثر
شدید حکومت تعداد زیادی از بھترین و آگاه کمونیستھا زیر سرکوب  ،گذارد. در آن مقطع زمانی

ترین فعالین خود را از دست داده بودند و از طرف دیگر بورژوازی اپوزیسیون حمالت 
ن مبارزان سیاسی تبلیغاتی کینھ توزانۀ خود را با تمام امکانات علیھ آنھا پیش می برد. نسل جوا

ً قطع شده بود. در این شرایط  ھاکھ ارتباط آن وارد کارزار شدنددر فضایی  با گذشتھ تقریبا
تروتسکیستھا با سوء استفاده از این اوضاع ، جوانان بی تجربھ و خام را ھدف گرفتند. آنھا تمام 

یزیونیستی بھ کنار دستاوردھای جنبش کمونیستی ایران و جھان را در مبارزه علیھ انحرافات رو
کھ دھھا سال پیش ھم از نظر تئوریک رد شده و را ای نھادند و تالش کردند ایدئولوژی پوسیده

احیاء نمایند. آنھا در این راه  ،نادرستی آن را با تجربھ نشان داده بودھم پراتیک جنبش کارگری 
ایطی کھ رژیم جنایتکار تا آنجا پیش رفتند کھ عمال بھ خادمان بورژوازی تبدیل شدند و در شر

جمھوری اسالمی آدمکشان خود را جھت ترور کمونیستھا حتی بھ خارج از کشور نیز اعزام 
ً  در ایران فعالیتبدون توجھ بھ سرکوب حکومتی می کرد، ایشان  علنی داشتند. اما آنھا  تقریبا

یعنی تروتسکی حتی بھ ایدئولوژی خودشان نیز وفادار نماندند ھمانطور کھ پدر معنوی ایشان 
با دشمنان حزب و طبقۀ کارگر متحد می شد.  برای پیشبرد مقاصدشنیز ھر جا کھ الزم می دید 

اقشار غیرپرولتر  اند کھ پرولتاریا نباید در جریان انقالب بابرای مثال تروتسکیستھا بر این عقیده
کراتیک یا دیکتاتوری دھقانان و سایر زحمتکشان اتحاد برقرار نماید و بدین سان انقالب دم مثل
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دمکراتیک انقالبی پرولتاریا و دھقانان بھ رھبری طبقۀ کارگر را مردود می شمردند. ولی ھمین 
مواجھ  بھ رھبری جناح چپ بورژوازی افراد ھنگامی کھ با دولتھای پوپولیست آمریکای التین

طبقاتی آن  - یخی شدند بجز مدیحھ سرایی کاری نکردند. نھ تنھا ماھیت طبقاتی و محدودیت تار
دولتھا تشریح نشد، بلکھ برای رفتار ضدانقالبی بعضی رؤسای آن دولتھا بچھ گانھ ترین 

اینکھ آن رفتار ضدانقالبی از روی بی اطالعی بوده و باید با نامھ ، نظیر توجیھات تراشیده شدند
  نگاری بھ فالن رئیس جمھور او را آگاه کرد و غیره.

کھ حتی  ندوی فعالین چپ می گذاشتند بھ حدی نامعقول و ارتجاعی بودتاکتیکھایی کھ آنھا پیش ر
خود تروتسکیستھا نیز حاضر نبودند آنھا را اجرا کنند! برای مثال در مورد انتخابات فرمایشی و 

در تشکلھایی کھ رژیم آنھا را ساختھ و بنابر ماھیت شان ضدانقالبی  شرکتنمایشی رژیم یا 
عنوان می کردند کھ مثال یک گذشتھ، و کنار گذاشتن تمام تجربیات  ھستند، آنھا با جعل تاریخ

دانشجویان در تشکلھای ساختھ شده کارگران و نامزد کارگری برای انتخابات معرفی شود یا 
آزادی تبلیغ نظرات در توسط رژیم شرکت کنند. اعالم آمادگی برای شرکت در انتخاباتی کھ نھ 

اش اثر گذار است، جز از طریق سرپوش دھندگان در نتیجھ آن وجود دارد و نھ حتی آراء رأی
شرکت در تشکلی کھ تودۀ دانشجویان یا گذاشتن بر ماھیت برگزارکنندۀ آن چطور ممکن است؟ 

جنایتکار، خبرچین یا کارگران نھ اجازه و نھ رغبت شرکت در آن را دارند و توسط یک مشت 
کھ شرکت در آن را جایز می  ھای طرز تفکریو خائن اداره می شوند (حتی اگر در مورد زیان

چنین پیشنھاداتی تنھا در صورتی می توانند  سکوت کنیم)، آیا اصال امکان پذیر است؟ داند
آنھا نھ اجرایشان بلکھ انحالل جنبش طبقۀ کارگر و ھمراه با آن  ۀمعقول باشند کھ ھدف بیان کنند

انحالل طلبی ھر چند با رادیکال ترین تمام جنبشھای مترقی، بھ نفع بورژوازی باشد. این 
ھا را عبارات پرده پوشی شده باشد و ھر چند فرد بیانگر آن در ذھن خود رادیکال ترین اندیشھ

  داشتھ باشد، چیزی جز خدمت نا آگاھانھ بھ بورژوازی نخواھد بود.
انحالل  تروتسکیستھا علیرغم تأکید بر نقش حزب طبقۀ کارگر در گفتار، در عمل افراطی ترین

اند. آنھا با نفی سانترالیسم دمکراتیک، حزب را بھ صورت دستۀ بی انضباط و غیر طلبان بوده
مسئولی بھ تصویر می کشند کھ در آن ھیچ کس مسئولیت و تعھدی ندارد و گویا در آن ھمھ بھ 

اند بدون اینکھ ھیچ وظیفۀ خاصی صورت یک تودۀ بی شکل پیرامون یک اندیشھ متحد شده
ن تشکیالتی مسلماً امکان جمع بندی نظرات، انتقاد و تصحیح ھر فرد تعریف شود. با چنی برای

خط مشی وجود نخواھد داشت زیرا کسی در مورد رفتارش پاسخگو نخواھد بود و ھر کس حق 
  بدون توجھ بھ نظر دیگران، خط مشی خود را دنبال کند.خواھد داشت 

انقالبات  ۀست آشتی ناپذیر. بھ ھمین دلیل، در کلیتضاد میان مارکسیسم و تروتسکیسم تضادی ا
یک ایدئولوژی و جریان  ۀپیروزمند، پیروزی کمونیستھا بدون طرد کامل تروتسکیسم بمثاب

ضدانقالبی میسر نگردیده است. در ھیچ یک از انقالبات جھان تروتسکیسم نقشی جز اخالل در 
  امر انقالب و کمک رسانی بھ ارتجاع نداشتھ است.

د توجھ داشت کھ تروتسکیسم نیز مثل انواع مختلف رویزیونیسم الزاماً خود را آشکارا و با نام بای
و نشان نمایان نمی سازد. بھ علت شکستھای تاریخی و رسوایی این جریان، کمتر کسی یافت می 
ً خود را تروتسکیست بخواند. تعداد این افراد در ایران انگشت شمار است و در  شود کھ رسما

ر کشورھا نیز ھیچ گاه از حد محافل میکروسکپی رقیب یکدیگر کھ مدام دچار انشعاب می سای
اند. ممکن است تروتسکیستھا مثل سایر رویزیونیستھای خائن بھ طبقۀ کارگر، شوند فراتر نرفتھ

تمایالت واقعی خود را مخفی نمایند یا حتی افرادی صادق کھ تروتسکیسم را از لحاظ تئوریک 
  ند، در جریان مبارزه بطور ناخواستھ بھ این انحراف دچار گردند.قبول ندار
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از  ١٣٨٠باید توجھ داشت کھ چیزی کھ باعث شد فعاالن جوان در نیمۀ دوم دھۀ ھمچنین 
تروتسکیسم گسست نمایند بیش از اینکھ انتقادات و راھنمایی ھای کمونیستھا باشد، نتیجۀ عملی 

قتی ایدئولوژی خود را شکست خورده و تمام رؤیاھایشان آنھا وخیلی از خط مشی خودشان بود. 
سرخورده شدند و نھ تنھا از تروتسکیسم بلکھ از سیاست بطور کلی بریدند.  دیدندرا بر باد رفتھ 

یأس و سرخوردگی تکرار شود. کمونیستھا باید ھم از طریق متشکل  اجازه داد آننباید ھم اکنون 
و ھدف درست بھ ایشان و  ھاسوسیالیسم و نشان دادن تاکتیک و آگاه نمودن مبارزان راه آزادی و

ھم از طریق بازگویی تجربیات تاریخی و درسھای گذشتھ، جریانات انحرافی را پیش از اینکھ 
در این راستا، کتاب حاضر  گذارند طرد نمایند.ب اجتماعیاثر مخرب شان را بر روی جنبشھای 

رزات لنین برعلیھ تروتسکیسم را در اختیار می تواند قسمتی از تجربیات حاصل از مبا
  خوانندگان گذارد.

این کتاب توسط محمد پورھرمزان انجام شده است کھ برای تجدید انتشار قسمتھایی  ۀترجمۀ اولی
است. در  گشتھ وارداند و تصحیحاتی در متن اولیھ از کتاب با متن انگلیسی آثار لنین مقایسھ شده

این تصحیحات از این رو ضروری  .شده استت مختصری انجام پیشگفتار کتاب نیز تصحیحا
بودند کھ مترجم کتاب مثل ھزاران نفر دیگر توسط رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی بھ قتل 

با این وجود محتمل است کھ  رسیده و امکان تصحیح متن پیشگفتار یا ترجمھ را نداشتھ است.
در این مورد نیز امید است با ھمکاری و کمک ھنوز نیز اشکاالتی در ترجمھ موجود باشند کھ 

  خوانندگان اشتباھات موجود رفع گردند.
  
  
  

  تذکر
  
  

ھا و سخنرانی ھای لنین را در پیوند با مبارزه ای از ترجمۀ مقاالت، نامھکتاب حاضر خالصھ
ھای انحرافی ضد مارکسیستی، ضدانقالبی و ماجراجویانۀ تروتسکی طی علیھ نظریات و اندیشھ

  ، دربر دارد.١٩٠٣-١٩٢٣ران طوالنی سالھای دو
مجموعۀ «جلدی  ۵۵ترجمۀ فارسی این آثار از روی متن اصلی آنھا در چاپ پنجم روسی دورۀ 

  انجام گرفتھ است.» کامل آثار لنین
  مشخص شده است.«...» قسمتھای خالصھ شده با سھ نقطھ 

گری کھ ذکر آنھا برای نمایان است. توضیحات دی حواشی و توضیحات مؤلف با عالمت 
درک بھتر مطالب مربوطھ ضرورت دارد، بھ ترتیب شماره بھ بخش حواشی در پایان کتاب 
انتقال یافتھ است. برخی از توضیحات کھ ذکر آنھا در ذیل صفحات یا در خود متن (درون 

  پرانتز) ضرور بوده با عالمت * از توضیحات مؤلف متمایز شده است.
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یک ایسکرایی دو آتشھ  ١٩٠١- ١٩٠٣سکی در سالھای تروت
بھ عنوان  ١٩٠٣بود و ریازانف نقش او را در کنگرۀ سال 

تروتسکی  ١٩٠٣توصیف کرد. در پایان سال » چماق لنین«
یک منشویک دو آتشھ می شود یعنی از نزد ایسکرایی ھا بھ 

بین «نزد اکونومیستھا می گریزد و اعالم می کند کھ 
 ١٩٠۴-١٩٠۵در ». و نو ورطۀ عمیقی است ایسکرای قدیم

او از منشویکھا روی برمی گرداند و موقعیت متزلزلی را 
اختیار می کند، گاه با مارتینف (اکونومیست) ھمکاری می 

را » انقالب پرماننت«کند و گاه نظریۀ بی پر و پای چپ 
بھ بلشویکھا نزدیک می  ١٩٠۶- ١٩٠٧اعالم می نماید. در 
اعالم می کند کھ با روزا  ١٩٠٧شود و در بھار 

  لوگزمبورگ ھم عقیده است.
در دورۀ از ھم پاشیدگی، پس از مدتھا تزلزالت 

مجدداً بھ طرف راست می رود و در اوت » غیرفراکسیونی«
داخل بلوک انحالل طلبان می شود. اکنون مجدداً  ١٩١٢سال 

ھمان  ماھیت امراز آنھا روی برگردانده است ولی در 
  تذل آنھا را تکرار می نماید.ھای مبهاید
  

  ١٩١۴مھ  –لنین 
  » نقض وحدت در پرده فریادھای وحدت طلبی «از جزوۀ 
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  پیشگفتار
  
  

در جھان کنونی پیکار ایدئولوژیک حاد و بغرنجی در جریان است کھ روز بھ روز شدت 
ا و تئوریھای سیاسی از گرایشھبیشتری کسب می کند. در گیر و دار این پیکار انواع گوناگونی 

ای ھهپدید می آیند کھ بسیاری از آنھا بھ نحوی از انحاء بازتاب فعالیت سیاسی روزافزون تود
ای سیاسی زندگی اجتماعی دوران ما، تروتسکیسم کھ یک جریان ھهمردم ھستند. در میان پدید

وشند آن تروتسکیستھا می ک است، جای خاص دارد. *اپورتونیستی مرتبط با نام تروتسکی
قشرھایی از عناصر غیر پرولتری، خاصھ دانشجویان و روشنفکران را کھ بیش از پیش بھ 

دوش بھ دوش طبقۀ کارگر و عرصۀ مبارزۀ سیاسی روی می آورند و می توانند و باید 
  پیشاھنگ انقالبی آن بھ مبارزه برخیزند، از راه صحیح منحرف سازند و بھ گمراھی بکشانند.

، حزب کمونیست اتحاد شوروی و دیگر احزاب ٣٠و اوان سالھای  ٢٠ی در پایان سالھا
مارکسیست لنینیست برادر، ماھیت انقالبی نما و روح شکست طلب تروتسکیسم را فاش ساختند 
و از پی آن این جریان ایدئولوژیک و سیاسی بھ کلی از عرصۀ جنبش کارگری و کمونیستی 

کلی از ھم پاشیدند و یا بھ گروھک ھای سکتاریست طرد شد، و سازمانھای تروتسکیستی یا بھ 
  رقیب یکدیگر تجزیھ شدند.

طی سالھای اخیر در فعالیتھای ھواداران تروتسکیسم جنب و جوش معینی بھ چشم می خورد. 
در بسیاری از کشورھای سرمایھ داری اروپا، آمریکای التین و ایاالت متحدۀ آمریکا سازمانھای 

ری از خود نشان می دھند، نشریاتشان زیادتر و تبلیغاتشان شدیدتر و تروتسکیستی فعالیت بیشت
پر سر و صداتر شده است. بدینسان یک جریان سیاسی پدید آمده است کھ آنرا می توان 

  نامید.» نئو تروتسکیسم«یا » تروتسکیسم امروزین«
د نھ از نظر در ماھیت خو» نئو تروتسکیسم«و اما در پی این عنوان چھ واقعیتی نھفتھ است؟ 

اصل و منشأ اجتماعی، نھ از نظر متدلوژی، نھ از نظر سمت گیری سیاسی و نھ از نظر 
  ای رخنھ در جنبش کارگری، تفاوتی با تروتسکیسم قدیمی و معمولی ندارد.ھهشیو

طبیعی است کھ تروتسکیستھا در اوضاع و احوال کنونی نمی توانند مدام ھمان تزھای کھنۀ 
ای معینی تغییر می کند و شکل تازه بھ ھھنظریات آنان گاھگاه در زمینبرند. تروتسکی را بکار 

خود می گیرد. ولی اینھا فقط تالشی است برای دمساز کردن تروتسکیسم با اوضاع و احوال 
  جدید بھ منظور دستیابی بھ ھمان ھدفھای قدیمی.

داری حدت فوق العاده  امروز کھ تناقضات و تضادھای طبقاتی آشتی ناپذیر در جامعۀ سرمایھ
برای بورژوازی انحصارگر بیش از پیش دشوار شده  ھاتودهکسب کرده، نفوذ ایدئولوژیک در 

جلوگیری کند و یا  ھاتودهاست. بھ ھمین جھت بورژوازی می کوشد از گسترش فعالیت سیاسی 
قالبی نما، و از انرژی انقالبی آنان را بھ راه غلط سوق دھد. برای این ھدف از انواع نظریات ان

آن جملھ تروتسکیسم، استفاده می شود و علت آن ھم روشن است: جملھ پردازی چپ و انقالبی 
نمایی کوچکترین خطری برای جامعۀ سرمایھ داری پدید نمی آورد. بیھوده نیست کھ 
                                                 

وارد جنبش سوسیال دمکراسی  ١٨٩٧) از سال ١٨٧٩-١٩۴٠) (Bronstein –ل.د. تروتسکی (برونشتین  *
بھ عضویت حزب  ١٩١٧شد. نخست در اردوی منشویکھا موضع گرفت و سپس سانتریست شد. تابستان سال 

مرکزی بود. بھ ھنگام انقالب اکتبر  ھکمیت دفتر سیاسیعضو  ١٩٢٧تا سال  ١٩١٧بلشویک درآمد. از سال 
روگراد، در نخستین ھیئت دولت شوروی کمیسر ملی امور خارجھ و سپس کمیسر ملی تصدر شورای شھر پ

 هنیروھای زمینی و دریایی بود. تروتسکی بارھا علیھ مشی حزب بھ مخالفت برخاست و مورد انتقاد کوبند
  راج شد.از حزب اخ ١٩٢٧لنین قرار گرفت. در سال 
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ای تروتسکی و ھھا، مجالت و بنگاھھای نشریات بورژوایی و لیبرال اکنون نوشتھھروزنام
  انش را بھ حد وفور منتشر می سازند.ھوادار

تروتسکیستھا کھ تا حدودی عقاید و روحیات بخشی از قشرھای غیر پرولتر و برخی از 
گروھھای روشنفکر و دانشجو را منعکس می سازند، می کوشند نظریات سیاسی معیوب و 

تسکیستھا مدام از مقلوب بھ آنان تحمیل کنند و آنھا را بھ راه اعمال ماجراجویانھ سوق دھند. ترو
ای سخن می گویند کھ گویا در صورت استفاده از آنھا سیر انقالب »امکانات استفاده نشده«

بلند بانگ اعالم می دارند ولی در عمل چیزی جز » بیانقال«تسریع خواھد شد. آنھا شعارھای 
» چپ«ح محفل گرایی، خرده کاری، تفرقھ، اعمال نسنجیده و نابخردانھ و دنبالھ روی از جنا

  تمام عیار است.» چپ«بورژوازی برای ارائھ ندارند. این ھمان اپورتونیسم 
ھمیشھ یکی از خطرناک ترین دشمنان جنبش انقالبی بوده است کھ مارکس، » چپ«اپورتونیسم 

ند. اپورتونیسم اهانگلس، لنین و ھمرزمانشان ھمیشھ بطور آشتی ناپذیر علیھ آن مبارزه کرد
وحیۀ انقالبیگری خرده بورژوازی است. وقتی خرده بورژوازی محصول کامل ر» چپ«

مواضع انقالبی اتخاذ می کند، چنانچھ در جریان زندگی انقالبی بر حسب تجربۀ خود و ھمچنین 
در نتیجۀ خط مشی صحیح حزب انقالبی پرولتاریا بھ ضرورت نقش رھبری پرولتاریا معتقد 

ی بھ استقبال روحیۀ انقالبیگری پرولتری می شود، آنگاه روحیۀ انقالبیگری خرده بورژوای
شتابد. ولی وقتی خرده بورژوازی یا برخی از عناصر آن در جریان مبارزۀ انقالبی بھ سوی 
بورژوازی کشش پیدا می کنند و بھ مخالفت با رھبری طبقۀ کارگر و پیشاھنگ انقالبی آن بر 

ژوایی ناگزیر بھ مانع راه جنبش می خیزند، وضع عوض می شود و آنگاه انقالبیگری خرده بور
  انقالبی بدل می گردد.

دو روی یک مدالند، سر و تھ یک کرباسند: و اپورتونیسم راست » چپ«اپورتونیسم 
اپورتونیستھای راست جنبش انقالبی را ضعیف می کنند، زیرا از مبارزه علیھ بورژوازی 

نیز » چپ«گیرند. اپورتونیستھای امپریالیست سر باز می زنند و راه سازش با آنرا در پیش می 
با آنکھ سازش با بورژوازی را با ھیاھو محکوم می سازند، از آنجا کھ برخی از واحدھای 
جنبش را بھ ماجراجویی ھای فالکت آور می کشانند، در عمل جنبش را ضعیف می کنند. 

ند کھ بی ھر دو دارای پایۀ ایدئولوژیک واحدی ھست» چپ«اپورتونیسم راست و اپورتونیسم 
  باوری بھ نیروی انقالبی طبقۀ کارگر و پیشاھنگ سیاسی آن است.

تروتسکیستھای امروزین در تبلیغات خود چپ و راست بھ عوامفریبی ھای سیاسی دست می 
زنند. آنھا نیز مانند خود تروتسکی در حرف سخت از وفاداری بھ لنین دم می زنند، ولی فقط 

لنینیسم سازند. آنھا تروتسکی را ھمرزم وفادار لنین و حتی  برای آنکھ تروتسکیسم را جایگزین
  یگانھ ادامھ دھندۀ راه او جلوه می دھند.

ولی ببینیم آنھا دروغ بھ این بزرگی را با چھ حسابی بھ میان می کشند؟ ظاھراً با این حساب کھ 
انان، بسیاری از کسانی کھ در جنبش کارگری و جنبش آزادیبخش ملی شرکت دارند، خاصھ جو

از محتوی آن مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک کھ در درون بلشویسم انجام گرفت و منجر بھ طرد 
جریانات انحرافی از قبیل تروتسکیسم شد، بی خبرند و نمی دانند کھ بلشویسم در مبارزه با چھ 

  آبدیده شد.دشمنانی رشد یافت و 
باید بھ منشأ آن بازگشت و بھ برای دریافت ماھیت تروتسکیسم امروزین و دریدن نقاب آن 

تجارب حاصلھ در مبارزۀ ایدئولوژیک علیھ آن رجوع کرد و براھین اساسی سیاسی و 
ایدئولوژیکی را کھ لنین در جریان این مبارزه بیان داشتھ و اکنون نیز بھ اعتبار کامل خود باقی 

  است، یادآور شد.
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ای لنین را طبق ترتیب زمانی آن دربر ا و سخنرانی ھھھکتاب حاضر یک سلسلھ از مقاالت، نام
دارد. این آثار کھ نشانگر مسیر طوالنی مبارزۀ ایدئولوژیک آشتی ناپذیر لنین و بلشویکھا علیھ 
تروتسکیسم ھستند، ماھیت ضد مارکسیستی عقاید و نظریات تروتسکی را بھ نحو مقنع مبرھن 

کھ طبق آن گویا میان لنین و می دارند و بدینسان کذب دعاوی مبلغین بورژوای امروز را 
تروتسکی تضاد اصولی بنیادی وجود نداشتھ و اختالف نظرھای آنھا فقط گھگاھی و گذرا بوده 

تروتسکی ضمن  است، فاش می سازند. تروتسکی ھمیشھ خصم ایدئولوژیک لنینیسم بوده است.
 - " Nashe Slovoش تحت عنوان ناشھ اسلوو ("اھاعالمیھ ای صریحاً نوشت کھ او و روزنام

  *.علیھ لنینیسم مبارزۀ ایدئولوژیک انجام خواھند داد») سخن ما«
نخستین مقاالت و سخنرانی ھایی کھ بخشی از ھر یک از آنھا در این کتاب بھ چاپ رسیده است، 
سرآغاز مبارزۀ لنین را علیھ مواضع ایدئولوژیک تروتسکی نشان می دھد. عرصۀ این مبارزه 

بود (رجوع شود بھ توضیح  ١٩٠٣سوسیال دمکرات روسیھ در سال  کنگرۀ دوم حزب کارگری
  ).در بخش حواشی ١شمارۀ 

ی پیدا کرده بود. اهدر آن دوران جنبش کارگری روسیھ اوج گرفتھ و فعالیت آن عرصۀ گسترد
سوق تظاھرات و اقدامات پراکنده و بطور عمده خودانگیختھ (خودبخودی) کارگران بھ راه 

اھانھ، نیاز بھ یک حزب انقالبی مارکسیستی داشت. کنگرۀ دوم کھ چنین حزبی مبارزۀ طبقاتی آگ
وقتی کنگره بھ بحث پیرامون برنامھ و در آن پی ریزی شد، مرحلۀ بسیار مھمی در این راه بود. 

اساسنامۀ حزب پرداخت، دو خط مشی در برابر یکدیگر قرار گرفتند: خط مشی انقالبی و خط 
سکی در اردوی اپورتونیستھا موضع گرفت و در زمینۀ مسائل برنامھ مشی اپورتونیستی. تروت

و سازمان بھ مخالفت با مشی انقالبی لنین برخاست. طرح برنامۀ حزب حاوی حکم بنیادی 
مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا یعنی حکم مربوط بھ تصرف قدرت سیاسی بھ دست طبقۀ 

ی را بیان می داشت اھلفت نمی کرد، ولی نظریکارگر بود. تروتسکی در گفتار با این حکم مخا
کھ عمال با نظریۀ اپورتونیستھای اروپای غربی و منشویکھای روسیھ، مطابقت داشت. بھ 
موجب این نظریھ دیکتاتوری پرولتاریا فقط در صورتی تحقق پذیر بود کھ پرولتاریا اکثریت 

احوال روسیۀ آنزمان، حل مسئلھ  مردم را تشکیل داده باشد. این شیوۀ طرح مسئلھ در اوضاع و
، بطوری کھ می ١٩١٧را برای مدتی نامعلوم بھ تعویق می انداخت. انقالب سوسیالیستی اکتبر 

مطلق نظریات لنین و ھمفکران او را، بھ دانیم، بطالن کامل این نظریۀ اپورتونیستی و صحت 
  ثبوت رساند.

داخت، موضعگیری اپورتونیستی وقتی کنگره بھ بررسی مسائل مربوط بھ سازمان حزب پر
ی کھ اهتروتسکی با وضوح خاصی نمودار شد. برخورد او بھ مادۀ اول اساسنامھ یعنی ماد

شرایط عضویت حزب را تعیین می کرد، این مطلب را روشن ساخت (رجوع شود بھ توضیح 
 در بخش حواشی). بھ موجب نظریۀ لنین کسی عضو حزب شناختھ می شد کھ بھ یکی ٢شمارۀ 

از سازمانھای حزب متعلق باشد، زیر رھبری این سازمان فعالیت کند، تابع قرارھای آن باشد و 
انضباط حزب را مراعات کند. این خواستھا معرف خصلت و نقش حزب بھ عنوان بخش متشکل 

  و پیشاھنگ و رھبر سیاسی طبقۀ کارگر بود.
روتسکی کھ از فرمول در بخش حواشی) و نیز ت ٣مارتف (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 

اول اساسنامھ پشتیبانی می کرد، بر خالف لنین بر آن بودند کھ ھر پیشنھادی مارتف دربارۀ مادۀ 
ی می تواند عضو حزب باشد بی آنکھ الزام بھ شرکت در یکی از سازمانھای آن اهاعتصاب کنند

                                                 
تا سپتامبر سال  ١٩١۵سال  ھاین روزنامھ از ژانوی – ١٩١۵نوامبر سال  ٢۵مورخ  هناشھ اسلوو، شمار *

  در پاریس انتشار می یافت. ١٩١۶
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ھیچ سازمان  و پیروی از انضباط حزب داشتھ باشد. دادن حق عضویت حزب بھ کسانی کھ در
حزبی مشخص شرکت ندارند، معنایش گشودن کامل درھای حزب بھ روی ھمراھان تصادفی 

اگر ما، ده تن داشتھ باشیم کھ کار کنند بی آنکھ عضو حزب نامیده «پرولتاریا بود. لنین می گفت:
و شوند (عناصر فعال واقعی ھم پی عنوان نمی دوند)، بھتر از آنست کھ یک یاوه پرداز از حق 

از سخنرانی لنین بھ ھنگام بحث پیرامون اساسنامۀ » (امکان عضو حزب بودن برخوردار باشد
  .)١٩٠٣اوت سال  ٢ - حزب

حزب در کنگرۀ دوم بھ دو جناح بلشویکھا و منشویکھا منشعب شد. بلشویکھا بھ پیروی از لنین 
تند کھ توانست در ی پی ریخاھو با تکیھ بر تودۀ کارگران و دھقانان، حزب انقالبی یکپارچ

پیشاپیش صفوف زحمتکشان روسیھ جای گیرد و علیھ تزاریسم و در راه دمکراتیزه کردن 
سراپای زندگی سیاسی و اجتماعی و تحقق انقالب اجتماعی و نوسازی بنیادی جامعھ بر پایۀ 
اصول سوسیالیسم بھ پیکار برخیزد. منشویکھا و تروتسکیستھا کھ در مواضع رفرمیسم باقی 

  ندند، اندک اندک تمام نفوذ خود را در جنبش انقالبی از دست دادند.ما
انقالب در روسیھ آغاز شد و این انقالب خصلت بورژوا دمکراتیک  ١٩٠۵در ژانویۀ سال 

داشت و پیروزی آن می بایست بھ برچیدن بساط سلطنت مطلقھ و استقرار جمھوری دمکراتیک 
نقالب پرولتاریا بود (و ھمین امر ھم نشانگر تفاوت بیانجامد. تواناترین نیروی محرکۀ این ا

پیشتر در برخی از بنیادی این انقالب با انقالبھای بورژوا دمکراتیک دیگری بود کھ در ادوار 
پرولتاریا در اتحاد با دھقانان و در اوضاع و احوالی کشورھای اروپای غربی روی داده بود). 

ترل خود درآورد و از آن برای رسیدن بھ نتایج سعی داشت انقالب را تحت کنکھ بورژوازی 
. در مرحلۀ بعدی انقالب، ، در راه پیروزی انقالب پیکار می کردمورد نظر خودش سود جوید

پرولتاریا می بایست مبارزه در راه فرارویی انقالب بورژوا دمکراتیک و تبدیل آن بھ انقالب 
  سوسیالیستی را رھبری کند.
وران، مسئلۀ چگونگی تشکیل دولت موقت انقالبی پس از سرنگون یکی از مسائل عمدۀ آن د

. بلشویکھا بر آن بودند کھ این دولت باید بیانگر منافع طبقات انقالبی باشد و ساختن تزاریسم بود
  بھ بیان دیگر دیکتاتوری دمکراتیک انقالبی پرولتاریا و دھقانان را مستقر سازد.

نیروھای محرکۀ آن نظریۀ دیگری داشتند. منشویکھا بر  منشویکھا و تروتسکی دربارۀ انقالب و
آن بودند کھ در انقالب روسیھ نیز مانند انقالبھای بورژوایی پیشین اروپای غربی، رھبری باید 
بھ دست بورژوازی باشد و در صورت پیروزی این انقالب، قدرت سیاسی باید بھ وی انتقال 

طبقاتی خود را در نقطۀ مقابل اھداف بورژوازی قرار یابد. بھ زعم آنان پرولتاریا نباید اھداف 
ا بی چون و چرا از بورژوازی پشتیبانی کند. منشویکھا ھھدھد، بلکھ فقط باید در تمام زمین

 امکانات انقالبی دھقانان را بھ کلی نادیده می انگاشتند. تروتسکی در این دوران نظریۀ افراطی
) را بھ میان می کشید. این Permanent» (ب پرماننتانقال«دیگری را بیان می داشت و تئوری 

 – Parvusبود کھ تروتسکی از پارووس (» چپ«تئوری بدلی یک تئوری میان تھی بھ ظاھر 
در بخش حواشی) بھ عاریت گرفتھ بود. این تئوری شرایط و  ۵رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 

ی نادیده می انگاشت. تروتسکی اوضاع و احوالی را کھ انقالب در آن انجام می گرفت، بھ کل
می تواند یکھ و تنھا، بدون ھیچ متحدی بھ حکومت برسد. او شعار مدعی بود کھ طبقۀ کارگر 

این شعار، میلیونھا دھقان را کھ در واقع ». مرده باد تزار، زنده باد حکومت کارگری«می داد:
ی مناسبات فئودالی کھنھ در ده اھهنیروی انقالبی پرتوانی را در پیکار برای برانداختن بازماند

تشکیل می دادند، از پرولتاریا دور می کرد و پرولتاریا را منفرد می ساخت. بدینسان تروتسکی 
با دیکتاتوری دمکراتیک انقالبی پرولتاریا و دھقانان مخالفت می ورزید، مرحلۀ بورژوا 

در نقطۀ مقابل  »ماننتانقالب پر«دمکراتیک را نفی می کرد و تئوری کذایی خود را دربارۀ 
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نظریۀ لنین راجع بھ خصلت و نیروھای محرکۀ انقالب قرار می داد و با تئوری لنین دربارۀ 
ضرورت فرارویی انقالب بورژوا دمکراتیک و تبدیل آن بھ انقالب سوسیالیستی، بھ کلی مخالف 

  بود.
. سالھای روسیھ بھ ھدفھای خود دست نیافت و شکست خورد ١٩٠۵-١٩٠٧انقالب سالھای 

ارتجاع سیاه فرا رسید. تزاریسم ضربات خود را بیش از ھمھ بر حزب طبقۀ کارگر وارد می 
ساخت. اوضاع و احوالی کھ اکنون حزب در آن فعالیت می کرد، بھ کلی عوض شده بود. در 
چنین اوضاع و احوالی لنین بر آن بود کھ مھم ترین وظیفھ اکنون عبارتست از حفظ حزب 

فعالیت پنھانی و بنیاد استوار مواضع مارکسیستی. می بایست برای درآمیختن اشکال انقالبی بر 
را مستحکم کرد. تجمع  ھاتودهای ارتباط حزب با ھھعلنی مھارت الزم را بھ دست آورد تا رشت

نیرو، بررسی و تحلیل تجارب و درسھای انقالب و آماده شدن برای پیکارھای جدید علیھ 
بود وظایفی کھ حزب در آن دوران تمام مساعی خود را برای تحقق آنھا  چنین –سلطنت مطلقھ 
بلشویکھا این وظایف را ضمن مبارزه در دو جبھھ عملی می ساختند: مبارزه  بکار می برد.

اپورتونیستھای راست منشویکھای ». چپ«علیھ اپورتونیستھای راست و علیھ اپورتونیستھای 
در بخش حواشی). این عناصر کھ از  ١۴ضیح شمارۀ انحالل طلب بودند (رجوع شود بھ تو

ارتجاع ترسیده بودند، انحالل حزب انقالبی پرولتری را طلب می کردند و خواستار آن بودند کھ 
یعنی » چپ«بجای این حزب یک حزب مجاز رفرمیستی تشکیل شود. اپورتونیستھای 

حواشی)، برعکس در  در بخش ١۵رجوع شود بھ توضیح شمارۀ  – otzovisteاتزوویستھا (
چنان اوضاع و احوالی خواستار عمل انقالبی بی درنگ بودند و می گفتند نمایندگان طبقۀ کارگر 

در بخش حواشی) و در سایر  ٨کھ در مجلس دومای دولتی (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
راه  سازمانھای مجاز شرکت دارند، باید از آنجا فراخوانده شوند. آنھا بدینسان حزب را بھ

و سکتاریسم می کشانیدند. انحالل طلبان و اتزوویستھا  ھاتودهماجراجویی، گسیختگی پیوند با 
حزب سوسیال «موجودیت حزب را جداً بھ خطر انداختھ بودند. لنین در این زمینھ می نویسد:

  ».دمکرات می بایست یا نابود شود و یا خود را از این جریانھا برھاند
ن اوضاع و احوال بحرانی چھ روشی اتخاذ کرده بود؟ او در اردوی و اما تروتسکی در ای

در بخش حواشی) موضع گرفتھ بود و دعوی  ٩سانتریست ھا (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
قرار دارد. ولی اینطور نبود. تروتسکی و ھوادارانش با این » مافوق فراکسیون ھا«داشت کھ 

با ھم ندارند و مبارزۀ میان آنھا کشمکش میان دو  ادعا کھ بلشویکھا و منشویکھا تفاوت اصولی
بخاطر بھ  –است، آنھا را » پرولتاریای از لحاظ سیاسی ناپختھ«گروه روشنفکر برای نفوذ در 

می بایست تمام » وحدت«بھ وحدت دعوت می کردند. این  –اصطالح پیشرفت امر مشترک 
ان انحالل طلبی و اتزوویسم چھ گرایش ھای درون حزب را، صرف نظر از اینکھ نسبت بھ جری

کاذبی » وحدت«روشی دارند، دربر گیرد. تروتسکیستھا امیدوار بودند کھ بعدھا زیر لوای چنین 
بتوانند مشی لنینی مبارزه علیھ اپورتونیسم را براندازند و رھبری حزب را بھ چنگ آرند. آنھا 

انقالبی مارکسیستی کھ در محیط  نیز مانند انحالل طلبان حمالتشان را در درجۀ اول علیھ حزب
ارتجاع لگام گسیختھ نیز قادر بود نقش پیشاھنگ پرولتاریا را در پیکار انقالبی ایفا کند، متوجھ 
می ساختند. تروتسکیستھا از یک حزب رفرمیست، کھ از ھر جھت آشکار باشد، پشتیبانی می 

  کردند.
آنگاه قاطعیت تمام رد کردند.  بلشویکھا بھ رھبری لنین، وحدت با اپورتونیستھا را با

تروتسکیستھا تصمیم گرفتند خودشان با تمام عناصر ضدحزبی بلوک واحد تشکیل دھند و 
بدینسان بود کھ بلوک کذایی ماه اوت پدید آمد. ولی این بلوک کھ بر بنیاد اپورتونیستی و ضد 

ا برای ایجاد یک مارکسیستی تشکیل شده بود، بھ زودی از ھم فروپاشید و تالش تروتسکیستھ
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حزب سانتریست خرده بورژوایی در روسیھ عقیم ماند. لنین ضمن مقاالت خود تحت عنوان 
و نیز » »اوت«فروپاشی بلوک «و » حزبی مشخصپالتفرم  یکدربارۀ دیپلماسی تروتسکی و «

در یک سلسلھ از آثار و مقاالت دیگر خود خصلت طبقاتی مبارزۀ درون حزبی این دوران 
  یال دمکراسی روسیھ را، مورد تحلیل مارکسیستی عمیق قرار داده است.جنبش سوس

)، کار آماده ساختن ١٩١۴-١٩١٨حزب بلشویک در دوران نخستین جنگ جھانی امپریالیستی (
رزات شدیدی ھا برای سرنگون کردن سلطنت مطلقھ را ادامھ داد. این فعالیت ھمراه با مباتوده

، انجام می گرفت. تمام این اشکال »چپ«و سکتاریسم  علیھ سوسیال شووینیسم، سانتریسم
اپورتونیسم نفوذ بورژوایی را در عرصۀ جنبش کارگری رسوخ می دادند. تروتسکی طی تمام 
این سالھا بی آنکھ از چارچوب منشویسم خارج شود، بھ تبلیغ سانتریسم و کائوتسکیسم مشغول 

بھ » وحدت طلبی«ر گذشتھ در پردۀ فریادھای بود و بھ بیان دیگر در این سالھا نیز مانند ادوا
، برمی »صرف نظر از اصل و منشأ فراکسیونی آنان«دفاع از وحدت با تمام اپورتونیست ھا 

خاست. تروتسکی در برابر شعارھای تاکتیکی بلشویکھا دربارۀ تبدیل جنگ امپریالیستی بھ 
مال بھ ضرورت سرنگونی ھا را عجنگ داخلی و شکست دولت خودی یعنی شعارھایی کھ توده

سلطنت مطلقھ واقف می ساخت، شعارھای سانتریستی خود را اعالم می داشت. این شعارھا 
(یعنی از آن جملھ از طریق اتحاد با دولتھای امپریالیستی) » صلح بھ ھر قیمت«عبارت بودند از:

  لیسم).(یعنی: حفظ وضع موجود و بالنتیجھ حفظ تسلط امپریا» نھ پیروزی و نھ شکست«و 
لنین در این سالھا نظریات تروتسکی را دربارۀ خصلت دوران امپریالیسم و دورنمای انقالب 
سوسیالیستی و نیروھای محرکۀ آن مورد انتقاد کوبنده قرار می داد و ثابت می کرد کھ 

کھ تضادھای بنیادی امپریالیسم را » اولترا امپریالیسم«تروتسکی بھ تئوری کائوتسکی دربارۀ 
می کند و این سیستم را عمال خلل ناپذیر جلوه می دھد، معتقد است. از ھمین مبدأ بود کھ نفی 

تروتسکی بھ این دعوی تسلیم طلبانھ رسید کھ سوسیالیسم نمی تواند نخست تنھا در یک کشور 
  پیروز شود و پرولتاریا ھم متحد طبقاتی ندارد.

ما از چھرۀ تروتسکی و ھوادارانش، در بلشویکھا با دریدن نقاب سوسیالیست نما و انقالبی ن
این عناصر با طبقۀ «از نظر سیاسی آنھا را منفرد ساختند. لنین می گفت: ١٩١٧اوایل سال 

وقتی  *.»اند و ندارند. نباید پشیزی بھ آنھا اعتماد کردکارگر روسیھ کوچکترین پیوندی نداشتھ
زد. او حتی نظریات خود را مورد تروتسکی خود را با چنین وضعی روبرو دید، دست بھ مانور 

انتقاد قرار می داد و می کوشید چنین جلوه گر سازد کھ گویا میان او و بلشویکھا در واقع 
  اختالف نظر اصولی وجود ندارد.

، کمی پس از انقالب بورژوا دمکراتیک فوریھ، تروتسکی از خارجھ بھ ١٩١٧در سال 
سوسیال بین النواحی)  – ezhraiontsyM( تسیسازمان مژرایون«رفت و بھ  **روگرادتپ

اعضای سازمان  ١٩١٧عضو داشت، پیوست. در اوت سال  ۴٠٠٠کھ قریب » دمکراتھای متحد
اعالم داشتند کھ با بلشویکھا اختالف نظری ندارند و وارد حزب کارگری » بین النواحی«

آنھا وارد حزب سوسیال دمکرات (بلشویک) روسیھ شدند. تروتسکی و ھوادارانش نیز بھ ھمراه 
  شدند. ولی بطوری کھ رویدادھای آینده نشان داد، تروتسکی در مواضع سابق خود باقی ماند.

                                                 
  آلمانی. ھ، ترجم٣۵، جلد چھارم، ص »ھانامھ ھمجموع«لنین،  *

تا آغاز نخستین جنگ جھانی یعنی  ١٩١۴بنیاد نھاده شد تا سال  ١٧٠٣این شھر کھ در سال  –روگراد تپ **
، »رزبورگتسن پ«، »رزبورگتسان پ«، »ربورگتسانکت پ«در منابع گوناگون بھ نامھای مختلف:

نامیده می شد و در » روگرادتپ« ١٩٢۴تا سال  ١٩١۴یاد شده است. از سال » ربورگتپ«و » رزبورگتپ«
  نامیده شد.» لنینگراد«، پس از مرگ لنین، ١٩٢۴سال 
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انقالبیگری کاذب معموال و بھ ویژه در سرپیچ ھای تند تاریخ، نااستواری خود را زیر پوششی 
ھمین  از جملھ پردازیھای انقالبی نمای چپ پنھان می دارد. موضع گیری تروتسکی نیز دارای

خصیصھ بود. تروتسکی در مھم ترین و حساس ترین لحظۀ گسترش انقالب سوسیالیستی یعنی 
بھ ھنگام تدارک و تحقق قیام مسلحانۀ اکتبر، پیشنھاد می کرد کھ قیام پیش از برگزاری دومین 

، صورت نگیرد و پیشنھاد خود را نیز بھ الفاظ فریبنده می آراست کھ ضمن آن *کنگرۀ شوراھا
می شد ساده ترین راه حل مسئلۀ قدرت آنست کھ قیام ھمزمان با تشکیل دومین کنگرۀ  ادعا

شوراھا انجام گیرد تا این کنگره تصرف قدرت را اعالم کند. لنین در مقالۀ خود تحت عنوان 
، حماقت »در انتظار نشستن«تا لحظۀ تشکیل کنگرۀ شوراھا «نوشت:» بحران فراز آمده است«

وقت خواھد بود و حال آنکھ در لحظۀ کنونی  ھاھفتھای این کار اتالف محض است، زیرا معن
را معلوم خواھد کرد. معنای این کار بزدلی نشان  ھمھ چیزچند ھفتھ و حتی چند روز، تکلیف 

، **نوامبر ١-٢از تصرف قدرت چشم پوشیدن است، زیرا تحقق این امر در روزھای دادن و 
ظر سیاسی و ھم از نظر فنی، زیرا تا روزی کھ بطور دیگر غیرممکن خواھد بود (ھم از ن

  ***.»، واحدھای قزاق را گرد خواھند آورد)»تعیین شده است«احمقانھ برای قیام 
پس از پیروزی انقالب اکتبر زحمتکشان روسیھ بھ پی ریزی دولت سوسیالیستی برخاستند. لنین 

زندگی اقتصادی و سیاسی جامعھ  بر آن بود کھ انقالب روسیھ توان نوسازی کامل سوسیالیستی
را خواھد داشت. تروتسکی با این عقیده موافق نبود و ادعا می کرد کھ سرنوشت جمھوری 
شوروی کامال وابستھ بھ پیروزی انقالب در کشورھای اروپای غربی خواھد بود. او ضمن نفی 

نقالب اروپاست فقط ا«قطعی امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور تنھا، اعالم می داشت کھ:
تروتسکی ضمن مذاکرات صلح با  ****.»کھ می تواند ما را بھ مفھوم واقعی کلمھ نجات بخشد

  آلمان نیز کھ در برست لیتوفسک انجام می گرفت، ھمین نظر را مالک عمل خود قرار داده بود.
دن روسیۀ شوروی آنروزھای در وضع بسیار دشواری قرار داشت. جنگ ادامھ داشت و پایان دا

بدان مھم ترین وظیفھ بھ شمار می رفت. ولی دولتھای انگلستان، فرانسھ و ایاالت متحدۀ آمریکا، 
بھ دعوتی کھ دولت شوروی از تمام دول محارب برای عقد قرارداد صلح عمومی مبتنی بر بنیاد 

 ١٩١٧بدین جھت دولت شوروی در نوامبر سال  دمکراتیک، بھ عمل آورده بود، پاسخ رد دادند.
با آلمان قیصری و متحدینش، در برست لیتوفسک بھ مذاکرات صلح پرداخت. حفظ دستاوردھای 

  ھای حکومت شوروی، بھ تأمین یک تنفس در جنگ نیاز داشت.انقالب اکتبر و تحکیم پایھ
لنین با توجھ بدین وضع خواستار عقد بی درنگ قرارداد صلح با آلمان بود. استراتژی و تاکتیک 

این مسئلھ با مخالفت شدید تروتسکی روبرو شد. او کھ ریاست ھیئت نمایندگی  لنین در مورد
شوروی را در مذاکرات بھ عھده داشت، از رھنمودھای مستقیم لنین تمرد کرد و در پاسخ اتمام 

را » نھ جنگ، نھ صلح«آلمان، فرمول کذایی  ١٩١٨فوریھ بھ تقویم جدید)  ٩ژانویۀ ( ٢٧حجت 
زیر از آن مستفاد می شد: ما قرارداد صلح امضا نمی کنیم، جنگ را اعالم داشت کھ مفھوم 

پایان یافتھ می شماریم و بھ ترخیص ارتش می پردازیم. ھمزمان با آن، تلگرامی برای 

                                                 
  برگزار شده بود. ١٩١٧ژوئن سال  ٣شوراھا در  هنخستین کنگر *

 ٧بھ تقویم قدیم مطابق با  ١٩١٧اکتبر سال  ٢۵قیام مسلحانھ اکتبر یا انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در  **
بھ تقویم قدیم است کھ طبق تقویم جدید » نوامبر ١- ٢روزھای «نوامبر بھ تقویم جدید صورت گرفت. در اینجا 

  مطابقت دارد. نوامبر ١٣-١۴با 
  ، چاپ چھارم روسی.۶٠، ص ٢۶لنین، کلیات آثار، جلد  ***

متن تندنویسی صورت جلسات، ص ». حزب کمونیست (بلشویک) روسیھ هفوق العاد هھفتمین کنگر« ****
  ، مسکو، چاپ روسی.۶۵
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سرفرماندھی کل جبھھ فرستاد و در آن فرمان ترخیص ارتش را داد. لنین بالفاصلھ پس از 
  فرمان خودسرانۀ تروتسکی صادر کرد.آگاھی از این واقعھ، رھنمودی دربارۀ لغو 

انقالب و » تازاندن«این عمل ماجراجویانۀ تروتسکی ره آورد مستقیم مشی او در زمینۀ 
حوادث انقالبی در خارج از روسیھ بود و از بی اعتقادی او بھ امکان حفظ حکومت » تسریع«

می بایست آتش تلقی می کرد کھ » مشعلی«شوروی ناشی می شد. او انقالب اکتبر را فقط 
ھای انقالب اروپا و انقالب جھانی را برافروزد. تروتسکی حاضر بود بزرگترین دستاورد توده

و تز خود » انقالب پرماننت«زحمتکش روسیھ یعنی حکومت شوروی را در راه تئوری کذایی 
 »ماوراء انقالبی«، فدا کند. در نتیجۀ ھمین امر مشی »انقالب جھانی بھ ھر قیمت«دربارۀ 

تروتسکی با ھدفھای دول متجاوز امپریالیستی و نیز مالکان و بورژواھای ضدانقالبی درون 
  کشور کھ امید خود را برای برانداختن جمھوری شوروی از دست نداده بودند، پیوند خورد.

لنین در ھمان حال کھ وجود پیوند مستقیم میان پیکار ضدامپریالیستی پرولتاریای کشورھای 
ی انقالبی روسیھ را تصریح می کرد، برخالف غیبگویی ھا و پیشگویی ھای دیگر و نوساز

تروتسکی، حفظ جمھوری شوروی را بھ عنوان پایگاه و تکیھ گاه جنبش آزادیبخش » پیغمبرانۀ«
خلقھای جھان، مھم ترین وظیفۀ زحمتکشان روسیھ اعالم می داشت و از دست رفتن حکومت 

  وسیالیسم در سراسر جھان می دانست.شوروی را ضربتی مرگبار برای امر س
بھ ھنگام انعقاد صلح برست لیتوفسک، حزب با حمالت شدید کسانی روبرو شد کھ خود را 

در بخش حواشی) می نامیدند و لنین آنھا  ٨٠(رجوع شود بھ توضیح شمارۀ » کمونیست چپ«
انقالبی خواستار جنگ » کمونیستھای چپ«می نامید. » پھلوانان عبارت پردازی چپ«را 

حزب » چپ«بیدرنگ علیھ امپریالیسم آلمان و امپریالیسم جھانی بودند. پھلوانان عبارت پردازی 
را بھ اپورتونیسم و خیانت بھ منافع و مصالح پرولتاریای روسیھ و سراسر جھان متھم می 

را توجیھ می کرد و با آنھا ھمبستگی داشت. او » چپ«ساختند. تروتسکی فعالیت کمونیستھای 
مدعی بود کھ با امتناع از صلح با آلمان می توان در پرولتاریای آلمان تأثیر انقالبی اعمال کرد. 
تروتسکیستھا با استناد بھ گسترش جنبش انقالبی در اروپای غربی، می کوشیدند مواضع خود را 
مستحکم سازند. آنھا حتی لحظۀ مشخص سقوط امپریالیسم و زمان آغاز انقالب در دیگر 

ا را پیشگویی می کردند. غیبگویی ھای آنان بر پایۀ این نظریۀ ضد مارکسیستی مبتنی کشورھ
انقالب جھانی و تسریع سقوط نظام امپریالیستی » تازاندن«بود کھ گویا می توان از جنگ برای 

  استفاده کرد.
ی برخاست و بی پایگ» جنگ انقالبی«لنین با قاطعیت تمام بھ مخالفت علیھ نظریات ھواداران 
بھ ثبوت رسانید. روسیۀ شوروی  ١٩١٨کامل این نظریات را در اوضاع و احوال مشخص سال 

در آن زمان از نظر اقتصادی وضع بسیار دشواری داشت. جنگ نیروی کارگران و دھقانان را 
بھ تھ کشانده و آنھا را بھ کلی فرسوده کرده بود. ارتش انقالبی وجود نداشت. در چنین وضعی 

  نقالبی در حکم بازی ماجراجویانھ و تبھکارانھ با سرنوشت کشور شوروی بود.تبلیغ جنگ ا
کھ بھ اوضاع » چپ«بار دیگر صفت مشخصۀ تروتسکیستھا و دیگر قھرمانان عبارت پردازی 

و روحیات و توقعات آنان را نادیده  ھاتودهو احوال عینی بی اعتنا بودند و امیدھا و آرزوھای 
. تروتسکیستھا می پنداشتند کھ سمت حرکت تاریخ را آنان تعیین می می انگاشتند، نمودار شد

  ی خلق.ھاتودهکنند، نھ 
بھ امضا رسید. تنفس در جنگ علیرغم مقاومت  ١٩١٨قرارداد صلح برست در ماه مارس سال 

تروتسکیستھا، تأمین شد و در پرتو آن حکومت شوروی توانست وضع خود را تحکیم بخشد و 
  دفاع از دستاوردھای انقالب بنیاد نھد. ارتش سرخ را برای
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تنفس کوتاھی کھ در جنگ بھ دست آمده بود، در نتیجۀ مداخلۀ مسلحانۀ خارجی و جنگ داخلی 
، قطع شد. ولی جمھوری شوروی این مداخلۀ مسلحانھ و *)١٨١٩-٢٠١٩(در سالھای 

ط صلح بھ ضدانقالب نیروھای گارد سفید را درھم شکست. سرانجام کشور توانست در محی
  ساختمان بپردازد.

ای خرده بورژوازی ھھدر این دوران گذار، گروھھای اپوزیسیونی کھ نظریات و روحیات الی
شھر و ده و وحشت آنھا را از دشواریھای آن زمان منعکس می ساختند، در صفوف حزب بھ 

بھ نیروی جنب و جوش آمدند. فعالیت تفرقھ جویانۀ عناصر اپوزیسیون نشان می داد کھ آنھا 
  حزب و خلق و بھ توان آنان برای حل مسائل دشوار ساختمان سوسیالیسم ایمان ندارند.

این عناصر تحت عنوان برخورد خالق بھ مسائل حاد، نقش رھبری حزب را در سیستم 
ای وحدت و انضباط حزب را متزلزل ھھدیکتاتوری پرولتاریا نفی می کردند و می کوشیدند پای

  تضعیف کنند. ھاتودهرا در میان  بسازند و نفوذ حز
استحالۀ «مسبب عمدۀ حدت مبارزۀ درون حزبی، تروتسکی بود. او در این دوران خواستار 

ا را با ارگانھای تولیدی و ھھبود و پیشنھاد می کرد کھ اتحادی **»ی صنفیھااتحادیھدولتی 
ترکیبی کھ برای انجام این  تولیدی و اقتصادی را بھ چنین –اقتصادی درآمیزند و وظایف اداری 

ای اقناعی را رد می کرد و خواستار بکار بردن ھهوظایف مناسب نبود، بسپارند. تروتسکی شیو
و در عرصۀ تولید بود کھ در ماھیت امر خصلت  ھااتحادیھی در اهای اداری فوق العادھهشیو

ند و پیشنھاد می اهبحران شد دچار ھااتحادیھاو بدون ھیچ دلیلی دعوی می کرد کھ نظامی داشتند. 
خانھ «از سر تا پا  ھااتحادیھاتخاذ گردد، » تدابیر سازمانی شدید و قاطع«کرد در قبال آنھا 

و در کار » پیچھا را سفت کنند«شوند، بر رأس آنھا افرادی گماشتھ شوند کھ قادر باشند » تکانی
ای اینکار پیشنھاد می کرد کمیتۀ ای اجبار معمول دارند. سرمشقی کھ او برھهشیو ھاتودهبا 

) بود کھ خود در آن "Tsektran" -» تسکتران«مرکزی اتحادیۀ راه آھن و کشتیرانی(موسوم بھ 
یی را بکار می برد. تحقق پیشنھادھای تروتسکی کار را بھ ایجاد تفرقھ در میان ھاشیوهچنین 

تم دیکتاتوری پرولتاریا را بھ طبقۀ کارگر و برانگیختن آنھا علیھ حزب می کشانید و تمام سیس
  خطر می انداخت.

برای حملھ بھ حزب و تخریب وحدت آن استفاده می کرد. اختالف  ھااتحادیھتروتسکی از مسئلۀ 
حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ، ھمانگونھ کھ لنین خاطرنشان ساختھ عمده میان تروتسکی و 

  ، بود.»ھاتودهو ارتباط با  ھاتوده، جلب ھاتودهی نزدیکی بھ ھاشیوه«است، بر سر 
برای دفع خطر انشعاب در حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ، می بایست ماھیت اختالف 

توضیح داده شود. سخنرانی ھا و مقاالت لنین نقش بسیار  ھاتودهنظرھایی کھ بروز کرده بود بھ 
از سخنرانی ھایی را ی اھمھمی در این زمینھ داشتند. کتابی کھ از نظر خواننده می گذرد خالص

ی صنفی، وضع کنونی و اشتباھات ھااتحادیھ«کھ لنین در کنگرۀ ھشتم شوراھا پیرامون 
، »بحران حزب«ی از مقاالت لنین را تحت عنوان:اھایراد کرده است و نیز خالص» تروتسکی

انی سخنر«و نیز » ، وضع کنونی و اشتباھات تروتسکی و بوخارینھااتحادیھبار دیگر دربارۀ «
  در کنگرۀ دھم حزب را دربر دارد.» ھااتحادیھپیرامون 

این سخنرانی ھا و مقاالت، شیوۀ برخورد لنین را بھ حل مسائل اصولی حاد و از آن جملھ بھ 
ی صنفی نشان می دھد. لنین مسائل مربوط بھ سیستم دیکتاتوری پرولتاریا و ھااتحادیھمسئلۀ 

                                                 
یھ شوروی عل ھکارگر و دھقانان زحمتکش روسی ھطبق ھ، دوران پیکار مسلحانجنگ داخلیمنظور از  *

  نیروھای ضدانقالبی داخلی و مداخلھ گران خارجی است کھ قصد نابودی دستاوردھای انقالب اکتبر را داشتند.
معادل آلمانی و فرانسوی آن بھ ترتیب عبارت است از:  – »ھادولتی اتحادیھ ھاستحال« **
»Verstaatlichung der Gewerkschaften « و»etatiser les syndicats.«  
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یالیسم وجود داشت، در مجموع آنھا در نظر می شرایط مشخصی را کھ برای ساختمان سوس
از نظر حزب جزئی است از مسئلۀ عمومی ارتباط با  ھااتحادیھگرفت و ثابت می کرد کھ مسئلۀ 

  ی زحمتکش در درون ساختمان سوسیالیسم.ھاتوده
ی اقناعی و تربیتی بکار می برد، نھ شیوۀ اجبار. در ھاشیوه ھاتودهحزب برای رھبری 

طبقۀ کارگر را با روح  ھااتحادیھباید عمده باشند. لنین می گفت  ھاشیوهنیز ھمین  ھااتحادیھ
در آن تجارب الزم برای مدیریت و  ھاتودهکمونیسم تربیت می کنند و این مکتبی است کھ 

رھبری امور را فرا می گیرند. کارگران بھ کمک سندیکاھا بھ شرکت فعال در ساختمان 
  مسئوالن امور را کنترل می کنند. ند و فعالیت مدیران وسوسیالیسم جلب می شو

حزب با اکثریت قاطع خود مشی غلط تروتسکی و دیگر گروھھای اپوزیسیون را محکوم کرد و 
مشی لنین در کنگرۀ دھم حزب مورد پشتیبانی کامل قرار گرفت. کنگره در قطعنامۀ خود نقش و 

مکتب کمونیسم ھستند، معین کرد و  ھاحادیھاترا با تصریح این اصل کھ  ھااتحادیھوظایف 
ضرورت جلب قشرھای وسیع زحمتکشان بھ شرکت در ساختمان سوسیالیسم و بکار بردن 

را  ھااتحادیھی دمکراسی کارگری و احیای اصل انتخابی بودن ارگانھای رھبری ھاشیوه
  خاطرنشان ساخت.

ز وجود گروھھای فراکسیونی لنین ضمن سخنرانی خود در کنگره پس از تصریح خطری کھ ا
تنظیم کرده بود، بھ » دربارۀ وحدت حزب«ی را کھ اھدر حزب ناشی می شد، طرح قطعنام

کنگره کلیۀ گروھھایی را کھ بر پایۀ این یا «... کنگره پیشنھاد کرد. در آن از جملھ گفتھ می شد:
حالل بیدرنگ آنھا را مقرر ند ... بدون استثناء منحل اعالم می کند و اناهآن پالتفرم تشکیل شد

  این قطعنامھ در کنگره بھ تصویب رسید....». می دارد 
 ١٩٢٧ولی تروتسکیستھا از فعالیت فراکسیونی ضد حزبی خود دست برنداشتند. در سال 

  اخراج شدند.تروتسکی و ھوادارانش بھ سبب فعالیت فراکسیونی و انشعابگرانھ از حزب 
  شوروی تبعید شد.تروتسکی از اتحاد  ١٩٢٩در سال 

مبارزۀ لنین علیھ تروتسکیسم گنجینۀ تجاربی را کھ پرولتاریای انقالبی علیھ اشکال گوناگون 
اپورتونیسم بھ دست آورده بود، بیش از پیش غنی ساخت. تجارب ناشی از این مبارزات بھ تمام 

عمل ضدانقالبی را انقالبیون راستین می آموزد کھ چگونھ از پس ھر لفظ بلند بانگ انقالبی نما، 
لنینیسم خالق می تواند  - تشخیص دھند. نتایج این مبارزات ثابت می کند کھ فقط مارکسیسم 

لنینیسم یا  - رھنمون عمل انقالبیون واقعی باشد. ھر گونھ تالش برای دست کم گرفتن مارکسیسم 
ف در آموزش عدول از آن، ھر گونھ تالش برای تجدیدنظر عیان یا نھان در آن، ھر گونھ تحری

لنینیسم بر پایۀ جزم اندیشی(دگماتیسم) و ھر گونھ تالش برای نادیده انگاشتن  -مارکسیسم 
ً بھ ترک سنگر  واقعیت عینی کھ ھمیشھ اصالحاتی در تئوری انقالبی وارد می سازد، الزاما

 انقالب و خیانت بھ امر انقالب خواھد انجامید.
 
 

*** 
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  ]١[ ل دمکرات روسیھکنگرۀ دوم حزب کارگری سوسیا
  ١٩٠٣اوت سال ) ٢٣(١٠ -ژوئیھ ) ٣٠(١٧

  
  یحزب مقرراتسخنرانی لنین بھ ھنگام بحث پیرامون دومین از 

  ١٩٠٣اوت سال  )١۵(٢
  

در مورد اصل مطلب باید بگویم کھ رفیق تروتسکی ... در استدالالت خود کنھ مطلب را بھ کلی 
ی سخن اهطبقاتی و جنبش تود دیدگاهن، از مسکوت گذارده است. او از روشنفکران و کارگرا

مفھوم عضو حزب را  ]٢[گفت، ولی بھ یک مسئلۀ بنیادی توجھی نکرد: آیا فرمول پیشنھادی من
محدود می کند یا گسترش می دھد؟ اگر او چنین سؤالی از خود می کرد، بھ آسانی متوجھ می 

ل آنکھ فرمول پیشنھادی شد کھ فرمول پیشنھادی من این مفھوم را محدود می کند و حا
(اگر از اصطالح صحیح خود مارتف  ۀ مفھومشاین علت کھ خصلت متمایز کنندبھ  ]٣[مارتف

را گسترش می دھد. در دورانی از زندگی حزبی کھ ما آن، آنست »قابلیت کشسانی«استفاده کنیم) 
ً ھمین اکنون می گذرانیم،  روی تمام  بی گمان درھا را بھ است کھ »قابلیت کشسانی«دقیقا

ساده و بدیھی باید  ۀنتیجتزلزل و اپورتونیسم خواھد گشود. برای رد این  اغتشاش،عناصر حامل 
ولی رفیق تروتسکی حتی بھ فکر آن ھم نبوده است  ؛ثابت کرد کھ چنین عناصری وجود ندارند

ند کھ ثابت کند. اصوال ھم ثابت کردن چنین مطلبی غیر ممکن است، زیرا ھمھ می دان را کھ این
. اتفاقاً درست اکنون پیدا می شوندطبقۀ کارگر نیز میان و در  بھ وفور موجودنداینگونھ عناصر 

کھ حزب با احیای وحدت خود عناصر نااستوار بسیاری را بھ صفوف خود خواھد پذیرفت کھ 
استحکام مشی و پاک نگاه  از شمار آنھا ھمروند با رشد حزب فزونی خواھد یافت، حفاظت

اصلی مطرح شده کسب می کند. رفیق تروتسکی اندیشۀ  خاصیاصول، ضرورت مبرم داشتن 
 در این باره صحبت نموده کھ حزبوقتی مرا بسیار نادرست دریافتھ » چھ باید کرد؟«کتاب  در

). او اندکرده بیان نیزاین اعتراض را بسیاری افراد دیگر نیست ( یک سازمان توطئھ گر
از پنھان  –از انواع گوناگون سازمانھا را  تعدادیکتاب خود فراموش کرده است کھ من در 

پیشنھاد  –) lose*»(آزاد«کارترین و دربستھ ترین آنھا گرفتھ تا سازمانھای بالنسبھ گسترده و 
عظیم طبقۀ کارگر  ھایو رھبر توده روم. او فراموش کرده است کھ حزب باید فقط پیشاهکرد

ً ت ھاباشد کھ تمام آن سازمانھای حزبی فعالیت می » زیر نظارت و رھبری) «ھامام آن(یا تقریبا
  ... نباید ھم بشوندد و ننمی شو» حزب« یک وارد آنھاد، ولی تمام نکن

ریشۀ اشتباه کسانی کھ از فرمول پیشنھادی مارتف ھواداری می کنند آنست کھ نھ تنھا یکی از 
این بال را حتی مقدس می شمارند.  بالیای اساسی زندگی حزبی ما را نادیده می انگارند، بلکھ

ھنگامی کھ ، شده است نارضایی سیاسی تقریباً ھمگانی ھنگامی کھاین بال عبارت از اینست کھ 
 ھایمانفعالیت و ھنگامی کھ بیشتر، است در محیط پنھانکاری کامل مانانجام کار مستلزم شرایط
دشوار و  بسیار، برای ما باشدمحدود خصوصی  مالقاتھایمحفلھای سری دربستھ و حتی  باید بھ

ً غیرممکن است کھ بتوانیم  ً تقریبا فعال جدا کنیم ... نھ تنھا در  افرادرا از  گویاوه  افراد صرفا
میان روشنفکران، بلکھ در میان طبقۀ کارگر نیز ما از این بال سخت در رنجیم، و آنوقت فرمول 

ھمھ و ھر  لزوماً گرایش دارد کھفرمول . این این بال را جایز می شماردپیشنھادی رفیق مارتف 
مجبور شد بھ این حقیقت اعتراف کند، البتھ با را عضو حزب کند. رفیق مارتف خودش ھم  کس

ً چیزی است کھ ما .»بخواھیداگر بلھ، «:ذکر این قید کھ نمی خواھیم! درست بھ  اما این دقیقا

                                                 
* lose – مترجم. .آلمانی بھ معنای آزاد، ولنگ و واز هاژو  
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اگر ما ده تن داشتھ باشیم . ھستیم چنین سرسختفرمول مارتف  ما در مخالفتمان باھم  دلیلھمین 
بی آنکھ عضو حزب نامیده شوند (عناصر فعال واقعی ھم پی عنوان نمی  کار می کنندکھ 
  )، بھتر از آنست کھ یک یاوه پرداز از حق و امکان عضو حزب بودن برخوردار باشد.!دوند

  
  ۶مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
 - ژوئیھ ) ٣٠(١٧طی روزھای  دمکرات روسیھکنگرۀ دوم حزب کارگری سوسیال  -١

گذشت و سپس بھ جلسۀ اول کنگره در بروکسل  ١٣برگزار شد.  ١٩٠٣اوت سال ) ٢٣(١٠
مسئلھ مطرح بود کھ  ٢٠در دستور روز کنگره  علت تعقیب پلیس، کنگره بھ لندن انتقال یافت.

 قررات ح.ک.س.د.ر.)ی (تصدیق محزب سازماناز: برنامۀ حزب،  ندمھم ترین آنھا عبارت بود
و انتخاب اعضای کمیتۀ مرکزی و ھیئت تحریریۀ روزنامۀ ارگان مرکزی حزب. کنگره برنامۀ 
حزب را تصویب کرد. این برنامھ عالوه بر وظایف عاجل پرولتاریا در انقالب بورژوا 

ینده دمکراتیک (برنامۀ حداقل)، وظایفی را ھم کھ پرولتاریا می بایست در انقالب سوسیالیستی آ
انجام دھد (برنامۀ حداکثر)، دربر داشت. در جریان بحث پیرامون اساسنامۀ حزب، مبارزۀ 
شدیدی بر سر اصول سازمانی حزب درگرفت. کنگره، اساسنامھ را در مجموع بدانسان کھ لنین 
طرح ریختھ بود تصویب کرد؛ مادۀ اول اساسنامھ، طبق فرمول پیشنھادی مارتف (رجوع شود 

ایی نیز دربارۀ مسائل تاکتیکی ھھ) بھ تصویب رسید. کنگره سلسلھ قطعنام٣ارۀ بھ توضیح شم
(ایسکرا نخستین  در کنگرۀ دوم میان لنینیستھا یعنی ھواداران پیگیر مشی ایسکراتصویب کرد. 

تأسیس شد و در  ١٩٠٠روزنامۀ مخفی مارکسیستھای روسیھ بود کھ توسط لنین در سال 
و ھواداران  رکسیستی طبقۀ کارگر روسیھ نقشی قاطع ایفا کرد)بنیادگذاری حزب انقالبی ما

مارتف یا ایسکرایی ھای نااستوار انشعاب صورت گرفت. از آن پس مارکسیستھای انقالبی 
اعضای مراکز حزب اکثریت داشتند، بلشویک (مشتق از واژۀ  اتھوادار لنین کھ در انتخاب

خالفین لنین، منشویک (مشتق از واژۀ یعنی اکثریت) و م bolchinstvoروسی بلشینستوو 
بلشویسم موجودیت خود را «، نامیده شدند. یعنی اقلیت)menchinstvo  روسی منشینستوو

(رجوع شود بھ کتاب » آغاز نھاد ١٩٠٣بمثابۀ جریان اندیشۀ سیاسی و حزب سیاسی از سال 
  .»)در کمونیسم» چپ روی«بیماری کودکی « -لنین 

مادۀ اول اساسنامۀ حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ طبق  – فرمول پیشنھادی من -٢
ھر کس کھ برنامۀ حزب را بپذیرد و حزب را ھم بطور مادی «فرمول پیشنھادی لنین چنین بود:

و ھم با شرکت شخصی خود در یکی از سازمانھای حزبی پشتیبانی کند، عضو حزب شناختھ 
دمکرات روسیھ طبق فرمول پیشنھادی  مادۀ اول اساسنامۀ حزب کارگری سوسیال». می شود

ھر کس برنامۀ حزب را بپذیرد و حزب را بطور مادی پشتیبانی کند و ھم «مارتف چنین بود:
زیر رھبری یکی از سازمانھای حزبی بطور منظم کمک شخصی بھ حزب مبذول دارد، عضو 

  ».حزب شناختھ می شود
یکی از سران و  – )١٨٧٣-١٩٢٣ Tsederbaumیو. تسدربائوم  –(نام مستعار  ل. مارتف -٣

در جنبش سوسیال دمکراسی شرکت داشت. در  ١٩سدۀ  ٩٠ایدئولوگھای منشویسم. از سالھای 
سوسیال دمکرات روسیھ در رأس یک اقلیت اپورتونیست قرار کنگرۀ دوم حزب کارگری 

لمان بھ آ ١٩٢٠گرفت. پس از انقالب اکتبر بھ مخالفت علیھ حکومت شوروی برخاست. در سال 
  مھاجرت کرد.
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  ]۴[ » سوسیال دمکراسی و دولت موقت انقالبی «از مقالۀ 
  
  

او  ، بھ پیش برود ...بھ عقب سرانجام توانست بجای حرکت خرچنگ وار ]۵[... پارووس
ً (متأسفانھ بھ اتفاق تروتسکی ...) بھ دفاع از نظریۀ دیکتاتوری   و دمکراتیک -انقالبی صریحا

وظیفۀ سوسیال دمکراتھا  ت موقت انقالبی بعد از سرنگونی استبداداین نظر کھ شرکت در دول
نباید از برداشتن  تھاحق دارد کھ می گوید سوسیال دمکرا کامالپارووس  ، برخاست.است

دمکراتھای د از اینکھ دوش بھ دوش ند و نباید بیم داشتھ باشنگامھای جسورانھ بھ پیش بترس
(بسیار بجا  قطعی درکد، ولی با این نمن وارد آورمشترک بر دش» ضربات«انقالبی  بورژوای

بھ اتفاق بر دشمن  یم امایادآوری شده) کھ سازمانھا با ھم درنیامیزند، جدا از ھم گام بردار
نکنیم، متحدمان را ھمانند دشمن مان زیر نظر بگیریم و ، اختالف منافع را پنھان یمضربت زن

  .غیره
نادرست در  اشاراتبرخی  ... د تأیید پرشور ما استمور ... کھ این شعارھاعلیرغم آنولی 

کھ موضع  بسیار خطرناک استگفتار پارووس، تأثیر ناخوش در ما بخشیده است ... اکنون 
 بھ کمتر گیری درست پارووس بھ سبب بی احتیاطی خودش بی اعتبار شود. یکی از عبارات

برای جزوۀ تروتسکی نوشتھ  زیرین او در پیشگفتاری است کھ جملھدور از احتیاط پارووس 
از جریانھای سیاسی دیگر مجزا نگاھداریم، باید اگر ما می خواھیم پرولتاریای انقالبی را «است:
] این درست است[ از نظر ایدئولوژیک در رأس جنبش انقالبی قرار گیریم یاد بگیریم کھ بتوانیم

س بھ حد کافی مشخص نیست، این نادرست است ... بیان پاروو». و از ھمھ انقالبی تر باشیم
جریانھای انقالبی گوناگونی را کھ در روسیھ وجود دارند و وجودشان در دوران  تمامزیرا او 

انقالب دمکراتیک ناگزیر و بازتاب طبیعی نارسایی مرزبندی طبقاتی جامعھ در چنین دورانی 
 بطور کامال طبیعیدمکراتیک  -ای انقالبی ھھبرنام . در چنین ایامیدر نظر نمی گیرداست، 

 می باشندعبارات انقالبی  ۀپرد پشتپنھان شده در  ارتجاعینظریات سوسیالیستی مبھم یا حتی 
از ھمھ انقالبی تر «... در چنین اوضاع و احوالی ما سوسیال دمکراتھا ھرگز نمی توانیم شعار 

انقالبی گری یک  احتی سعی نخواھیم کرد ب ما را اعالم کنیم و اعالم ھم نخواھیم کرد.» باشیم
عبارات زیبا، تکیھ کالمھای کھ زود تحت تأثیر  اش فرد دمکرات گسستھ از زمینۀ طبقاتی

رقابت  ،در زمینۀ مسئلۀ ارضی) بخصوص(خودستایانھ و شعارھای پیش پا افتاده قرار می گیرد 
و محتوی  کلماتمفھوم واقعی ما  خواھیم بود؛انقالبی گری  ، ما ھمیشھ منتقد چنینبرعکس .کنیم

واقعی رویدادھای بزرگی را کھ ارزش کمال مطلوب برای آنھا قائل شده باشند، فاش خواھیم 
اختالفات طبقات و  احتیاج بھ یک بررسی ھوشیارانۀ در داغ ترین لحظات انقالب نیزو  ؛ساخت
  .توضیح خواھیم دادطبقات را  درون

دولت موقت انقالبی در «ر اینکھ مبنی بپارووس  اظھارات اندازهو بھ ھمین  دلیلبھ ھمین 
در رأس  تھااگر سوسیال دمکرا«اینکھ ، »کارگری خواھد بودطبقۀ دولت دمکراسی یک روسیھ 

سوسیال دمکراتیک خواھد یک دولت د، این دولت، نجنبش انقالبی پرولتاریای روسیھ قرار گیر
سوسیال دمکراتیک  ی با اکثریتاھدولت یکپارچ«دولت موقت سوسیال دمکراتیک  ، اینکھ»بود

. چنین چیزی، چنانچھ منظور ما موارد تصادفی و زودگذر نباشد، ، نادرست ھستند»خواھد بود
بلکھ دیکتاتوری انقالبی کم و بیش دیرپایی باشد کھ بتواند اثر خود را در تاریخ برجای گذارد، 

ر اکثریت است، زیرا فقط دیکتاتوری انقالبی متکی ب غیرممکنچنین چیزی  .است غیرممکن
عظیم مردم می تواند کم و بیش پایدار ... باشد. ولی پرولتاریای روسیھ اکنون اقلیت مردم روسیھ 

 ،را تشکیل می دھد. این پرولتاریا فقط در صورت اتحاد با انبوه نیمھ پرولترھا و نیمھ چیزدارھا
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عظیم و قاطع بدل  می تواند بھ اکثریت روستاییو  ییعنی با انبوه تھیدستان خرده بورژوای شھر
ممکن و دمکراتیِک  - ی یک دیکتاتوری انقالبی گردد. وجود چنین ترکیبی در پایۀ اجتماع

بسیار  نمایندگانمطلوب، البتھ در ترکیب دولت انقالبی تأثیر می بخشد و شرکت یا حتی تفوق 
ر این ناھمگون دمکراسی انقالبی را در این دولت ناگزیر می سازد. ھر گونھ ساده پنداری د

 می نویسد (متأسفانھ در کنار پارووس) زمینھ بسیار زیانبار است. اگر تروتسکی پوچ گو حاال
، علتش »نیست دومگاپن  جایی برای«و » یکبار می توانست پدید آیدفقط  ]۶[کشیش گاپن«کھ 

د، برای انقالب دمکراتیک واقعاً جایی نبوگاپن دوم در روسیھ برای فقط پوچ گویی اوست. اگر 
یعنی انقالبی کھ بھ ھدف نھایی خود دست یابد نیز جایی وجود نمی داشت. این انقالب  ،»کبیر«

شبیھ گردد نھ بھ سالھای  ١٧٨٩- ١٧٩٣برای آنکھ بتواند کبیر شود، برای آنکھ بتواند بھ سالھای 
ای ی عظیم را برھاتودهنیز فراتر رود، باید  تواند از آن سالھاو برای اینکھ ب ]٧[١٨۴٨-١٨۵٠

آنان را از باید  ؛بپا دارد» نو آفرینی بنیادی تاریخی«زندگی فعال، برای تالشھای قھرمانانھ و 
بیرون کشد.  گرداب رکودو از  باور نکردنی عقب ماندگیبی نظیر، از ستم ، از نادانی ھولناک

ولت نیز با د آنھا را کامال بپا خواھد خیزاند؛را بپا می دارد و  ھاتودهو این انقالب ھم اکنون 
ولی روشن است کھ از آگاھی سیاسی نضج  تسھیل می کند.خویش این کار را  ناامیدانۀمقاومت 

حتی  یا »محلی«خلقی  و انبوه رھبران ھاتودهآگاھی سوسیال دمکراتیک این  از ،یافتھ
، سخنی ھم نمی تواند در میان باشد. آنھا نھ تنھا بھ علت گرفتاری در جھل (تکرار »موژیک«

آنھا را روشن می سازد)، بلکھ عالوه بر آن بھ علت  حیرت آورکنیم کھ انقالب با سرعتی  می
وضع طبقاتیشان پرولتری نیست و منطق عینی تحول تاریخ، در لحظۀ حاضر، وظایف مآنکھ 

سوسیالیستی را در برابر آنھا قرار داده است، نمی توانند بدون  نھیک انقالب دمکراتیک و 
  ھ آزمونھای انقالبی، فوراً سوسیال دمکرات شوند.گذراندن یک سلسل

پرولتاریای انقالبی با تمام انرژی خود در این انقالب شرکت خواھد کرد و طی آن دنبالھ روی 
پرولتاریا قاطعیت و  کنار خواھد زد.یک عده و جملھ پردازی انقالبی عدۀ دیگر را  انۀحقیر

، پیگیر و جسور بھ پیش خواھد بردحوادث گردباد سرگیجھ آور آگاھی طبقاتی را بھ درون 
دمکراتیک ھراس بھ خود راه نخواھد داد، بلکھ با شور  - انقالبی خواھد رفت، از دیکتاتوری 
در راه جمھوری و آزادی کامل مبتنی بر نظام جمھوری و در  ، وتمام خواستار آن خواھد بود

ای شایستۀ واقعاً گسترده، عرصھ ایعرصھراه رفرمھای اقتصادی بنیادی مبارزه خواھد کرد تا 
  در راه سوسیالیسم پدید آورد.برای مبارزه قرن بیستم،  

  
  ١٩٠۵سال  اوایل آوریل -  مارسنوشتھ شده در پایان 

  ١٩٠۵مھ)  ٣٠و  ٢٣آوریل ( ١٢و  ۵منتشره در 
  ١۴و  ١٣ھای در وپریود شماره

  ٨مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  
شروع بھ  ١٩٠۵لنین در اواخر مارس سال  –» ولت موقت انقالبیسوسیال دمکراسی و د« -۴

در آن ھنگام اوج جنبش انقالبی روسیھ ھستی سلطنت مطلقۀ تزاری را بھ  .نوشتن این مقالھ کرد
خطر انداختھ بود. بدین مناسبت سوسیال دمکراتھا موضوع تشکیل یک دولت موقت انقالبی و 

بودند. لنین در این مقالھ ثابت می کند کھ نظریات چگونگی شرکت خود را در آن مطرح کرده 
نادرست و ) و تروتسکی دربارۀ این مسئلھ ۵پارووس (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
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ماجراجویانھ است. ھم پارووس و ھم تروتسکی خصلت بورژوایی انقالب روسیۀ آن زمان را 
زاریسم را یکھ و تنھا و بدون نادیده می انگاشتند و مدعی بودند کھ پرولتاریا قادر است رژیم ت

بھ زعم آنان پرولتاریا پس از گرفتن زمام حکومت بھ دست  .نیاز بھ متحدین، سرنگون سازد
ی با اکثریت اھدولت یکپارچ«یا بھ اصطالح پارووس » دمکراسی کارگری«خویش، یک دولت 
ی ساخت کھ: داد. ولی لنین عقیدۀ دیگری داشت و خاطرنشان م میتشکیل » سوسیال دمکراتیک

ای فئودالیسم، منافع پرولتاریا و دھقانان و دیگر ھهدر پیکار علیھ سلطنت مطلقھ و بازماند
قشرھای خرده بورژوازی با یکدیگر ھماھنگ است. بھ ھمین جھت دھقانان و خرده بورژوازی 

اریا در و قشرھای معینی از روشنفکران یعنی تمام دمکراتھای انقالبی حتماً باید بھ اتفاق پرولت
  دولت موقت انقالبی شرکت ورزند.

اوایل دھۀ اول در و  ١٩سدۀ  ٩٠از اواخر سالھای ) ١٨۶٩-١٩٢۴) (Parvus( پارووس -۵
سدۀ بیستم در جنبش سوسیال دمکراسی روسیھ و آلمان شرکت داشت. پس از کنگرۀ دوم حزب 

» نتنب پرماانقال«کارگری سوسیال دمکرات روسیھ جزو منشویکھا بود. پارووس تئوری 
را کھ یک تئوری ضد مارکسیستی بود و سپس تروتسکی آنرا پذیرفت و در ») انقالب دائمی(«

مبارزۀ علیھ لنینیسم بکار برد، تبلیغ می کرد. او بعدھا از سوسیال دمکراسی روی برگرداند. در 
اذ دوران نخستین جنگ جھانی امپریالیستی موضع شووینیستی بھ نفع آلمان امپریالیست اتخ

  کرده، بھ سوداگریھای بزرگ پرداخت و از طریق معاملھ با ارتش، ثروت اندوزی کرد.
)، نام کشیش فتنھ انگیز جاسوس ادارۀ آگاھی (پلیس مخفی) ١٨٧٠-١٩٠۶) (Gapon( گاپن -۶

رزبورگ بھ تبھ خدمت ادارۀ آگاھی در آمد و در شھر پ ١٩٠٣حکومت تزاری بود. از سال 
زیر نظر پلیس پرداخت. بھ اغوای این شخص کارگران » یسازمانھای کارگر«تشکیل 

رزبورگ دست بھ تظاھرات آرامی زدند کھ با کشتاری فجیع بھ خون کشیده شد. روز این تپ
ن بعدھا بھ خیانت گاپن پی بردند، معروف است. کارگرا» یکشنبۀ خونین«تظاھرات در تاریخ بھ 

  بورگ بھ دارش زدند.رزتاو را دستگیر کردند و در یکی از نقاط حومۀ پ
شبیھ گردد، نھ بھ سالھای  ١٧٨٩-١٧٩٣این انقالب ... برای آنکھ بتواند بھ سالھای « -٧

فرانسھ باشد، نھ از نوع  ١٨پایان قرن  کبیریعنی برای آنکھ از نوع انقالب  –» ١٨۴٨-١٨۵٠
ی و بی فرانسھ کھ از ھمان آغاز با تزلزل و عدم قاطعیت بورژواز ١٨۴٨انقالب فوریۀ سال 

کار این  ١٨۵٠ی کارگر و دیگر قشرھای زحمتکش ھمراه بود. در سال ھاتودهاعتنایی بھ منافع 
لویی بناپارت برادرزادۀ ناپلئون بناپارت با یک کودتا  ١٨۵١انقالب بھ شکست گرایید و در سال 

  طومار آنرا درھم پیچید.
  
  

  کنگرۀ پنجم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ
  ١٩٠٧مھ سال  ١٩ - آوریل  ٣٠

  
  از سخنرانی لنین پیرامون گزارش مربوط بھ

  ]٨[ نمایندگان سوسیال دمکرات مجلس دوما گروهفعالیت 
  ١٩٠٧مھ ) ٢١( ٨

  
را بیان  ]١٠[سخن گفت و نظریات بوند ]٩[»مرکز«چند کلمھ دربارۀ تروتسکی. او از جانب 

یک بھ  تھدیدیم. او اهپیشنھاد کرد» ناپذیرفتنی«داشت. او سخت بر ما تاخت کھ چرا یک قطعنامۀ 
دوما کھ گویا بھ  سوسیال دمکرات در] نمایندگان[ گروه کناره گیری یعنی بی درنگ، انشعاب
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می  اصرارمی کنم. من  تأکیدوسیلۀ قطعنامۀ ما بدان توھین شده است، کرد. من روی این سخنان 
تصدیق  یک آیا توھین تلقی کردن راستی ھمھ بخوانید. ب با دقت کنم قطعنامۀ ما را یکبار دیگر

ست و بدین مناسبت بھ انشعاب تھدید کردن، یک امر نیتند  انتقاد بیان ھمراه با اشتباھات کھ آرام
آیا این بیماری حزب ما، ترس از اعتراف بھ اشتباھات، ترس از انتقاد از گروه  مدھش نیست؟

  دوما را نشان نمی دھد؟
ی غیر اهبدین صورت نشانگر آنست کھ در حزب ما پدیدھمان وجود امکان برای طرح مسئلھ 

دوما  گروهدوما با حزب نھفتھ است.  گروهاین پدیدۀ غیر حزبی در روابط  .حزبی وجود دارد
تابع  ترتری با حزب داشتھ باشد و فعالیت آن بیش نزدیک ھایباید بیش از اینھا حزبی باشد، پیوند

دربارۀ توھین و تھدید بھ انشعاب،  ھانالھدیگر  فعالیت پرولتری باشد. در چنین صورتی کل
  .ناپدید می شوند

، من »ای درست شماستھھقطعنامۀ ناپذیرفتنی شما مانع تحقق اندیش«وقتی تروتسکی گفت:
تروتسکی جواب داد: نھ، اول شما !». ارائھ دھیدرا  خودتانقطعنامۀ :«گفتمخطاب بھ او 

  قطعنامۀ خودتان را پس بگیرید.
کھ ما (بھ عقیدۀ ») ینزاکت بی(«موضع خوبی است، نھ؟ او برای اشتباھی  »مرکز« بھ راستی

 تفسیرکھ حزب را از  صورتیم، تمام حزب را مجازات می کند، بدین اهتروتسکی) مرتکب شد
خواھند ھمان اصول محروم می سازد! در سازمانھای محلی از ما  ازخود » سرشار از نزاکت«

از آن رنجید و بھ  »مرکز«ۀ خود را بھ تصویب نرساندید؟ برای آنکھ چرا شما قطعنام پرسید کھ
اصول نیست،  مبتنی برچنین موضعی ... اصول خود امتناع ورزید!  ارائۀسبب این رنجش، از 

  است. مرکز بی اصول بودن مبتنی بربلکھ 
  

  ١٢مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  
عنوان مجالس  –جلس یا انجمن قانونگذار) ) (واژۀ روسی بھ معنی مDuma( مجلس دوما -٨

زیر  ١٩٠۵-١٩٠٧مقننۀ دارای اختیارات محدود. حکومت تزاری در دوران انقالب سالھای 
فشار تودۀ مردم بھ تشکیل دومای دولتی تن درداد و ھدف از تشکیل آن تحکیم اتحاد میان 

بلشویکھا انتخابات تزاریسم و بورژوازی و سوق کشور بھ راه سلطنت نوع بورژوایی بود. 
) و ١٩٠٧ای دوم (سال ھهدورۀ اول دوما را تحریم کردند، ولی در مجالس دومای دولتی دور

) شرکت ورزیدند و از تریبون آن برای تبلیغ ١٩١٢-١٩١٧) و چھارم (١٩٠٧-١٩١٢سوم (
برنامۀ حزب و بیرون کشیدن دھقانان از زیر نفوذ بورژوازی و ایجاد یک بلوک انقالبی از 

سوسیال  گروهمایندگان طبقۀ کارگر و دھقانان در داخل دوما، استفاده کردند. در اینجا از ن
نمایندۀ سوسیال دمکرات تشکیل  ۶۵از  گروهدمکرات در دومای دولتی دوم سخن می رود. این 

تأثیر تعیین  گروهمی شد کھ اکثر آنھا منشویک بودند. تاکتیک اپورتونیستی منشویکھا در فعالیت 
ه داشت. منشویکھا خواستار تشکیل بلوکی با احزاب بورژوایی بودند و برای اشاعۀ کنند

از پندارھای باطل در میان مردم بھ سود استقرار رژیم سلطنت مشروطھ می کوشیدند. لنین 
و نشان می داد کھ  دکرانتقاد می دمکرات مجلس دومای دولتی سخت سوسیال  گروهاشتباھات 

  کراتھای روسیھ با نمایندگان آن در دومای دولتی مطابقت ندارد.عقاید اکثریت سوسیال دم
یکی از خطرناک ترین انواع اپورتونیسم در جنبش جھانی  –) Center( سانتر یامرکز  -٩

میان اپورتونیستھای عیان و مارکسیستھای انقالبی » حد وسط«ھا در کارگری. سانتریست



٢٣  

ع ساختن منافع طبقۀ کارگر بھ منافع بورژوازی موضع می گیرند. ھدف ایدئولوژی سانتریسم تاب
است. لنین با افشای ماھیت سانتریسم بھ کارگران کمک کرد تا منافع طبقاتی خود را دریابند، 
ً مارکسیستی  اپورتونیستھای عیان و نھان را از صفوف خود برانند و در حزب انقالبی واقعا

  گردآیند.
 – »در لیتوانی، لھستان و روسیھ یکارگران یھود عمومیاتحادیۀ «عنوان  ،)Bund( بوند -١٠

در ویلنو  یدر کنگرۀ مؤسسان گروھھای سوسیال دمکرات یھود ١٨٩٧این اتحادیھ در سال 
تشکیل شد و بطور کلی عناصر نیمھ پرولتر و پیشھ وران یھودی مناطق باختری روسیھ را 

ھ، بوند، بھ عنوان یک دربر می گرفت. در کنگرۀ اول حزب کارگری سوسیال دمکرات روسی
، »تشاستقالل دا یسازمان خودمختار کھ فقط در مسائل خاص مربوط بھ پرولتاریای یھود«

، چھارمین کنگرۀ بوند خواستار لغو روابط سازمانی مقرر ١٩٠١وارد حزب شد. در اوایل سال 
آن ی صادر کرد کھ در اھدر کنگرۀ اول حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ شد و قطعنام

و وسایل مبارزۀ  ھاشیوه«فدراسیون را جایگزین خودمختاری می ساخت. در قطعنامۀ مربوط بھ 
ی گسترده بھ جنبش، ھاتودهبھترین وسیلۀ جلب «کنگرۀ چھارم بوند گفتھ می شد کھ » سیاسیِ 

  ».مبارزۀ اقتصادی است
بوند را در  در کنگرۀ دوم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ پس از آنکھ کنگره خواستِ 

شناختھ شود، رد کرد، بوند از حزب  یمورد اینکھ بھ عنوان یگانھ نمایندۀ پرولتاریای یھود
بوند مجدداً بھ حزب )، وحدتبھ موجب قرار کنگرۀ چھارم (کنگرۀ  ١٩٠۶خارج شد. در سال 

  پذیرفتھ شد.
نشویکھا، ، م»اکونومیستھا(«پیوستھ از جناح اپورتونیست حزب  اعضای بوند در داخل حزب

بوند بھ  ١٩١٧انحالل طلبان) پشتیبانی و علیھ بلشویسم و بلشویکھا مبارزه می کردند. در سال 
پشتیبانی از دولت موقت ضدانقالبی برخاست و ھمراه با دشمنان انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر 

ی دول خارج نظامیعلیھ حکومت شوروی مبارزه می کرد. در سالھای جنگ داخلی و مداخلۀ 
بوند  ١٩٢١رھبری بوند بھ نیروھای ضدانقالب پیوست. در مارس  ،علیھ حکومت شوروی

سازمان خود را منحل اعالم کرد و بخشی از اعضای آن وارد حزب کمونیست بلشویک روسیھ 
  شدند.

  
  

  »مناسبات با احزاب بورژوایی « از 
  
  

یا » کلی«ل بھ اصطالح مسئلۀ مناسبات سوسیال دمکراسی با احزاب بورژوایی در شمار مسائ
برابر در  لحظۀ خاصی مشخصی کھ در ھیچ وظیفۀ عملییعنی مسائلی است کھ با » تئوریک«

یستھا منشویکھا و بونددر کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ر. د. نندار ی، پیوند مستقیمباشدحزب مطرح 
این زمینھ در  و ای را علیھ آوردن این مسئلھ در دستور جلسھ بھ پیش بردندمبارزۀ سرسختانھ

. جناح کھ بھ ھیچ کدام از طرفین تعلق نداشت، قرار گرفتندمتأسفانھ مورد پشتیبانی تروتسکی 
اپورتونیست حزب ما، نظیر این جناح در احزاب سوسیال دمکرات دیگر، خواستار دستور 

حذر » گسترده و کلی«برای کنگره بود. این جناح از مسائل » عملی« یا» کاسب مآبانھ« جلسۀ
سیاستھای  مبتنی بر اصول گستردۀ سیاستھایتنھا  نھایی تحلیل در ت و فراموش می کرد کھداش

فراموش می کرد کھ کسی کھ پیش از حل مسائل کلی بھ مسائل جزئی . دمی باشن حقیقی عملی
 .خواھد کرد» برخورد«بپردازد، حتماً در ھر گام بی آنکھ خود متوجھ باشد، با این مسائل کلی 
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، محکوم ساختن سیاست خویش بھ جداگانھکورکورانھ بھ این مسائل در ھر مورد  برخورد کردن
  است. اصولیبدترین تزلزالت و بی 

ً تمام  ً تمام اختالف نظرھای اساسیاختالفات ... سرچشمۀ واقعی تقریبا تمام اختالفات  ،و مسلما
ر ارزیابی اختالف موجود د ،پرولتاریا در انقالب روسیھ عملیمربوط بھ مسائل سیاست 

مناسبات ما با احزاب غیر پرولتری بوده است. از ھمان آغاز انقالب روسیھ دو نظریۀ بنیادی 
شد. کسی  اردربارۀ خصلت این انقالب و نقش پرولتاریا در آن در میان سوسیال دمکراتھا پدید

تاکتیکی  کھ بخواھد بدون توجھ بھ اختالف میان این دو نظریۀ بنیادی، بھ تحلیل اختالف نظرھای
  شد.میان خرده ریزھا و جزئیات سردرگم خواھد  ایناامیدانھبپردازد، بھ طرز  ح.ک.س.د.ر.در 

  
  ١٩٠٧ژوئن)  ١مھ ( ١٩

  ١٢مجموعھ آثار لنین، جلد 
  
  

  »ھدف مبارزۀ پرولتاریا در انقالب ما « از مقالۀ 
  
  

درک  ده می انگارد ودر آن است کھ خصلت بورژوایی انقالب را نادی تروتسکی عمدۀ... اشتباه 
 منجر بھ عمدهاشتباه  اینمسئلۀ گذار از این انقالب بھ انقالب سوسیالیستی ندارد.  از روشنی
مستلزم آنست «فرعی می شود ... ائتالف میان پرولتاریا و دھقانان  ی در مورد مسائلاشتباھات

اینکھ دھقانان یک  و یا قرار گیرندکی از احزاب بورژوایی موجود دھقانان تحت سلطۀ یکھ یا 
و ھم از کلی  روشن است کھ این دعوی ھم از نظر تئوری». حزب مستقل نیرومند تشکیل دھند

مستلزم  بھ ھیچ وجھ نھمیان طبقات » ائتالف«یک نظر تجربۀ انقالب روسیھ نادرست است. 
ه اشتبا. این دعوی بھ معنی احزاب بطور کلیاست و نھ اصوال مستلزم  خاص حزب نیرومند یک

مستلزم آنست کھ  بھ ھیچ وجھ نھطبقات مزبور » ائتالف«یک طبقات با احزاب است.  گرفتن
مستلزم اینکھ دھقانان یک حزب  نھو  مسلط شودیکی از احزاب بورژوایی موجود بر دھقانان 

مستقل نیرومند تشکیل دھند! از نظر تئوریک این مطلب بدان جھت روشن است کھ اوال دھقانان 
بھ تشکل در حزب تن در می دھند و ثانیاً تشکیل احزاب دھقانی در انقالب  یاصبا دشواری خ

مستقل «حزب یک ھمین امر بورژوایی روندی بسیار دشوار و طوالنی دارد و در نتیجۀ 
پایان انقالب پدید آید. تجربۀ انقالب روسیھ نیز بھ روشنی  مقارن باممکن است فقط » نیرومند

 متفاوتبھ کلی  یاشکال در دھھا و صدھا بارپرولتاریا و دھقانان » ائتالف«نشان می دھد کھ 
ی از دھقانان وجود داشتھ باشد. این »ھیچ حزب مستقل نیرومند«تحقق یافتھ است بی آنکھ 

و شورای نمایندگان  کارگرانشورای نمایندگان  مثال بینائتالف ھنگامی بھ تحقق پیوستھ کھ 
وجود داشتھ » مشترک عمل«یا نمایندگان دھقانان و غیره کمیتۀ اعتصاب راه آھن  یا ،سربازان

مسلماً ، آنھا عمل مشترک بین با وجود این، ھر ؛نداهاست. اینگونھ سازمانھا اکثراً غیر حزبی بود
  است ... بوده طبقات» ائتالف«نشان دھندۀ 

ارتباط در » مبارزه برای توافقیک « یا شکلبلوک سیاسی در لحظات تاریخی گوناگون  یک... 
و  ]١١[ای باند سیاهھھدست بر ضد مشترک عمل«توافق پارلمانی برای یا شکل قیام، با 

اندیشۀ دیکتاتوری ما  *. در سراسر دوران انقالبو از این قبیل را می گیرد »]١٢[کادتھا

                                                 
  مترجم. .١٩٠۵- ١٩٠٧دوران نخستین انقالب خلقی روسیھ در سالھای  *
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از امضای بیانیۀ  ،پرولتاریا و دھقانان بھ ھزار شکل گوناگون در عرصۀ عمل تجلی یافتھ است
امتناع از پرداخت مالیات و پس گرفتن پس اندازھا (دسامبر سال  ن بھ مردم برایفراخوا
انتخابات  رأی دادن در ) گرفتھ تا١٩٠۶قیام (ژوئیۀ سال  برای فراخوانھاا امضای ی) ١٩٠۵

  .١٩٠٨و  ١٩٠٧دومای دوم و سوم در سالھای 
سئلھ عبارت از این تمام م«دعوی دوم تروتسکی نیز ... نادرست است. این نادرست است کھ 

در آن  را چھ کسی اکثریت ھمگون ،است کھ محتوی سیاست دولتی را چھ کسی معین می کند
را  »شرکت نمایندگان مردم دمکرات«و غیره ... تروتسکی خود در این گفتار » تشکیل می دھد

 وتاریا مرکب از نمایندگان پرول یدولتمی پذیرد کھ یعنی  ،پذیرفتھ می داند» دولت کارگری«در 
شرکت انقالب  [برخاستھ از] چھ شرایطی پرولتاریا در دولت در. اینکھ خواھد بوددھقانان 

مسئلھ نھ  مورد ایندر  ھااست و خیلی ھم احتمال می رود کھ بلشویک دیگری، مسئلۀ خواھد کرد
تنھا با تروتسکی بلکھ با سوسیال دمکراتھای لھستانی نیز توافق نداشتھ باشد. ولی مسئلۀ 

شرایطی دولت انقالبی و  ھرداشتن در » اکثریت«بھ مسئلۀ  نمی تواندیکتاتوری طبقات انقالبی د
تنزل داده ، پذیرفتنی باشدمی تواند  در چنین دولتی مطابق آنھاسوسیال دمکراتھا شرکت  کھ

  .شود
ت حمای«[این عمل را  ]دھقانان[آنھا  اگرحتی :«در پایان، سفسطھ آمیزترین نظر تروتسکی ... 

با ھمان سطح پایینی از آگاھی انجام دھند کھ معموال بھ  ]را» کارگرطبقۀ رژیم دمکراسی  از
عدم آگاھی و پیش  پرولتاریا نمی تواند روی» .دارندرژیم بورژوایی  یک ھنگام پیوستن بھ
 آنھاحساب می کنند و بھ  روی آنھا کھ قدرتھای تحت یک رژیم بورژوایی داوریھای دھقانان

کھ در دوران انقالب  نمی تواند فرض کندپرولتاریا  چنینحساب کند، ھم شوند،متکی می 
  ند.نمامی باقی  انفعال معمول خودو  سیاسی آگاھیدھقانان در حال نا

  
  ۴و  ٣سوتسیال دمکرات شمارۀ 

  ١٩٠٩آوریل)  ٣مارس( ٢١) مارس و ٢٢(٩
  ن. لنینامضاء : 

  ١۵مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

عنوان یکی از سازمانھای سلطنت طلب  –) Black-Hundred( ھای باند سیاهدستھ -١١
بسیار افراطی در دوران روسیۀ تزاری. افراد این باند بھ دستیاری پلیس و با استفاده از حمایت 
آن بر کارگران انقالبی، روشنفکران و دانشجویان ترقیخواه می تاختند، می زدند و می کشتند، 

مانھای آنان را می سوزاندند، بھ میتینگ ھا، تظاھرات و جلسات حملھ می ا و بنای سازھھخان
  کردند و آنھا را بھ گلولھ می بستند.

) مأخوذ از عنوان دانشجویان دانشکدۀ افسری دوران روسیۀ تزاری Kadet( – کادت ھا -١٢
ی " عنوان اختصارKadet" اخذ شده است. "Cadetاست کھ بھ نوبۀ خود از واژۀ فرانسوی "

 Konstitutsionno-demokratitscheskaia partiaاعضای حزب بورژوا لیبرال بھ نام 
است و از حروف اول عنوان این حزب بر پایۀ » حزب دمکرات ھوادار قانون اساسی«یعنی 

  ترکیب شده است." Cadetجناس لفظی آن با "
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  از نامھ بھ آ. م. گورکی
  

  ١٩٠٨فوریۀ سال  ١٣
  

دفعۀ گذشتھ قصد داشتم بھ شما جواب بدھم، ولی فراموش کردم. ما ... ... دربارۀ تروتسکی 
ی بھ او نوشتیم و اھبالفاصلھ تصمیم گرفتیم او را بھ کار در روزنامۀ پرولتاری دعوت کنیم. نام

ھیئت تحریریۀ «امضاء کردیم: توافق عمومییک موضوع تعیین و پیشنھاد کردیم. نامھ را با 
تیم کار را بر پایۀ جمعی تری استوار سازیم (مثال من بھ نوبۀ خود ، زیرا می خواس»پرولتاری

کھ تروتسکی منشویک بود، با او جنگ بزرگی داشتم، دعوا بسیار  ١٩٠٣-١٩٠۵در سالھای 
ی فرستاد کھ اھسخت بود). حال نمی دانم تروتسکی از این شکل کار رنجیده است یا چھ، ولی نام

بھ ھیئت تحریریۀ پرولتاری » ریت از جانب رفیق تروتسکیبھ مأمو«خودش ننوشتھ بود: در آن 
  اطالع داده می شود کھ او از نوشتن مقالھ امتناع می ورزد، کارش زیاد است.

 *ک ھا - بھ نظرم این ژست است. در کنگرۀ لندن نیز او ژست می گرفت. نمی دانم کھ آیا با ب
  ھمکاری خواھد کرد ...

انتشار  ***ی تحت عنوان گولوس سوتسیال دمکراتااھۀ ماھناماینجا یک آگھی دربار **ک ھا -م 
ند. آنرا بھ دست می آورم و برایتان می فرستم. مبارزه ممکن است حدت گیرد. ولی اهداد

  نگاه دارد ...» مافوق فراکسیونھای دو طرف مبارزه«تروتسکی می خواھد خود را 
  
  

  ]١٣[ »یادداشتھای یک پوبلیسیست « از مقالۀ 
  

  در حزب ما » وحدتران بح« 
  

  وحدتدو نظریھ دربارۀ  -١
  

(اولی ھا بھ  بلشویکھا بھ ھمھ جا، ایمتأثر کنندهبا یکدلی  ]١۵[اتزوویستھاو  ]١۴[انحالل طلبان
عادات «عیب از ند. بلشویکھا مقصرند، مرکز بلشویکی مقصر است، دھمی دشنام  پلخانف نیز)

اعضای سابق مرکز «مرکب از » وظیفھ نشناسه گرو... «است  »فردگرایانۀ لنین و پلخانف
 وجود کامال ھم نظرند؛انحالل طلبان و اتزوویستھا  از این جنبھ. مقصر است» ... بلشویکی

مھر  بارھانیز  ]١۶[آنھا علیھ بلشویسم ارتدکس (بلوکی کھ در جریان مبارزات درون پلنوم بلوک
 ؛)، واقعیتی است مسلمخواھم پرداختن آ جداگانھ بھو در پایین  زدخود را بر این مبارزات 

بھ یکسان از نظریات بورژوایی پیروی می کنند و بھ  ھر کدام دو جریان افراطی کھ نمایندگان
یکسان ضد حزبی ھستند، در سیاست درون حزبی خود، در مبارزۀ خود علیھ بلشویکھا و در 

ال بھ یکدیگر می پیوندند. ، کام»بلشویکی«بھ عنوان ارگان  ]١٧[ارگان مرکزیاعالم روزنامۀ 
یست برای پوشش اهنیز فقط پرد ]١٩[و آلکسینسکی ]١٨[ولی تند و تیزترین دشنام ھای آکسلرد

ناتوانی کامل آنھا از درک مفھوم و اھمیت اتحاد حزبی. قطعنامۀ تروتسکی(قطعنامۀ گروه مقیم 

                                                 
  بلشویک ھا. مترجم. –ک ھا  -  ب *

  منشویک ھا. مترجم. –ک ھا  -م  **
  مترجم.». ندای سوسیال دمکرات« –) Golos Sotsial-democrataگولوس سوتسیال دمکراتا (« ***
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قطعنامھ بسیار  آکسلرد و آلکسینسکی فرق دارد. این» پرگویی ھای«وین) فقط ظاھرش با 
دارد. ولی مفھوم » یمافوق فراکسیون«تنظیم شده و مدعیست کھ عدالت و انصاف » محتاطانھ«

» فلسفۀ تاریخ«این ھمان  – است» بلشویک رھبران« تقصیر آن چیست؟ این است کھ ھمھ چیز
  .استآکسلرد و آلکسینسکی 

مام فراکسیونھا و جریانھا ... با نمایندگان ت«در ھمان بند اول قطعنامۀ وین گفتھ می شود: ... 
ھمکاری  باو  حاضرشرایط در ای مصوبھ را ھھمسئولیت اجرای قطعنام ]در پلنوم[خود  تصمیم

این اشاره دارد ». ، بطور آگاھانھ و سنجیده بھ عھدۀ خود گرفتندمعین نھادھایگروھھا و  ،افراد
پلنوم در ارگان » یھاعنامھقطمسئول اجرای «چھ کسی ». اختالفات درون ارگان مرکزی« بھ

مرکزی است؟ روشن است کھ اکثریت ارگان مرکزی یعنی بلشویکھا و لھستانی ھا؛ اینھا ھستند 
، یعنی با »ھمکاری افراد معین با«ی پلنوم را ھاقطعنامھکسانی کھ مسئولیت اجرای 

  ، بھ عھده دارند.]٢١[ھایستو وپریود ]٢٠[ھاگولوسیست
ترین مسائل حزب ما یعنی بھ مسائلی » دردناک«نوم در آن بخشی کھ بھ پل اصلیو اما قطعنامۀ 

اختصاص دارد کھ پیش از پلنوم بیش از ھمھ بر سر آنھا اختالف بود و پس از پلنوم می بایست 
  کمتر از ھمھ مورد اختالف باشند، چھ می گوید؟

سوسیال دمکرات و  قانونینفی حزب غیر در از یکسو پرولتاریا برنفوذ بورژوایی کھ  می گوید
دمکراتیک  سوسیال نفی فعالیت در و از سوی دیگر ،کم بھا دادن بھ نقش و اھمیت آن و غیره

خود ، و پی نبردن بھ اھمیت این و آن و غیره قانونیدر مجلس دوما و نفی استفاده از امکانات 
  .سازدرا آشکار می 

  حال می پرسیم کھ این قطعنامھ چھ مفھومی دربر دارد؟
نفی حزب  بھ می بایست با صداقت و قطعیت یست ھارا دارد کھ گولوس این مفھومآیا 
 ،بشناسند انحرافی را یک اھو غیره و چنین نظری پایان دھندو کم بھا دادن بدان  قانونیغیر

 کھ ؛بپردازند انحرافخود را از آن رھا سازند و بھ فعالیت مثبت در جھت خالف این 
صداقت و قطعیت نفی فعالیت در دوما و نفی استفاده از امکانات می بایست با  وپریودیست ھا

 بھ ھر طریقیمی بایست را کنار بگذارند و غیره، و اکثریت اعضای ارگان مرکزی  قانونی
و قطعی از  استوار ،دست کشیدن صادقانھ بھ شرطرا  گولوسیست ھا و وپریودیست ھا

  جلب کنند؟» ھمکاری«، بھ اندشده فیوصتی کھ در قطعنامۀ پلنوم بھ تفصیل »انحرافات«
در مفھوم قطعنامھ این است کھ اکثریت اعضای ارگان مرکزی مسئولیت اجرای این قطعنامھ ( یا

یعنی  ،»افراد معینھمکاری  با«) را یو اتزوویست ھانحالل طلبان غلبھ بر انحرافات مورد
و نیز  ادامھ می دھند انھ ترگستاخو حتی  مثل سابقکھ بھ دفاع از انحالل طلبی  ییگولوسیست ھا
مثل کھ بھ دفاع از حقانیت اتزوویسم و اولتیماتومیسم  با وپریودیست ھای معیندر ھمکاری 

  ادامھ می دھند و غیره، بھ عھده دارند؟ تر گستاخانھو حتی  سابق
قطعنامۀ تروتسکی چھ اندازه  شیوایکافی است این سؤال مطرح گردد تا معلوم شود کھ جمالت 

و  ،د کھ آکسلرد و شرکاءندفاع از ھمان موضعی بکار می رو برای در واقعو چگونھ  ندپوچ ا
  .حامی آنندآلکسینسکی و شرکاء 

قطعنامۀ خود تمام روح بدترین آشتی طلبی را بیان داشتھ  کلماتتروتسکی در ھمان نخستین 
» افراد معین«ھ عامیانھ کھ بفرقھ گرایانھ و یعنی آشتی طلبی  ،در گیومھ» آشتی طلبی« ،است

  سیاسی معین فعالیت حزبی. وو محتوی ایدئولوژیک  معین ۀیروح ،نظر دارد، نھ بھ مشی معین
حزب گرایی واقعی کھ عبارتست از پاکسازی حزب از انحالل طلبی و  تمام فرق عظیم میان

بھ را خدمت و خالصانھ ترین تروتسکی و شرکاء کھ عمال بھترین » آشتی طلبی« اتزوویسم، و
ظریف تر و  ،و بدین جھت ھر اندازه محیالنھ تر ارائھ می دھدانحالل طلبان و آتزوویستھا 
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زیباتر پرده بھ روی سخن آرایی ھای بھ ظاھر حزبی و بھ ظاھر ضد فراکسیونی بکشد بھ ھمان 
  اندازه شر خطرناک تری را در حزب تشکیل می دھد، در ھمین نکتھ نھفتھ است.

  
  ٢و  ١ھای هدیسکوسیونی لیستوک شمار

  ١٩١٠ژوئن)  ٧مھ ( ٢۵) مارس و ١٩(۶
  ن. لنینامضاء : 

  ١۶مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

ی کھ مباحث اه) یعنی نویسندpublicist(پوبلیسیست (» یادداشتھای یک پوبلیسیست« -١٣
ی تحت عنوان اهاین مقالھ در پاسخ بھ جزو اجتماعی و سیاسی را تشریح و تحلیل می کند).

کھ گروه » پالتفرم تنظیم شده توسط گروھی از بلشویکھا –وضع کنونی و وظایف حزب «
رجوع شود  – Vperiod) ناشر مجلۀ وپریود (١۵اتزوویستھای (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 

) آنرا در پاریس انتشار داده بودند، نگاشتھ شده است. جزوه، حاوی ٢١بھ توضیح شمارۀ 
روسیھ و علل بروز  تیکنگی وضع جنبش سوسیال دمکرانظریات نادرستی دربارۀ چگو

انشعاب در آن بود. لنین در این مقالھ نشان داد کھ موجودیت جریانھای گوناگون در جنبش 
روسیھ بر یک بنیاد کامال واقعی استوار است و مواضع انحالل طلبان  تیکسوسیال دمکرا

ھیتاً ضد دمکراتیک بورژوازی ) و مواضع ضدانقالبی و ما١۴(رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
د و ترس ھمۀ آنھا را نی از خرده بورژوازی بھ یکدیگر می پیونداھلیبرال و بخش قابل مالحظ
د. لنین خاطرنشان ساخت کھ بنیاد ایدئولوژیک جریان انحالل طلبی ناز انقالب منعکس می ساز

ک و نفی اتحاد طبقۀ دمکراتی - در درجۀ اول نفی نقش رھبری پرولتاریا در انقالب بورژوا
اتزوویسم تفاوتش با انحالل طلبی فقط کارگر و دھقانان است. جریان اپورتونیستی دیگر یعنی 

یی است کھ برای تخریب حزب بکار می برد و بھ بیان دیگر این جریان نیز ھمان ھاشیوهدر 
د. تروتسکی ھدف انحالل حزب را منتھا در پردۀ سخن آرایی ھای ماوراء انقالبی تعقیب می کن

قرار دارند، در واقعیت امر با انحالل » خارج از فراکسیونھا«و ھوادارانش کھ مدعی بودند 
طلبان و اتزوویستھا علیھ بلشویکھا ھم آھنگ بودند و می کوشیدند پندار سازشکارانۀ امکان 

  ھمکاری با این گروھھا را رواج دھند.
یان اپورتونیستی تندروی راست در داخل عنوان یک جر – انحالل طلبی -انحالل طلبان  -١۴

حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ بود. این جریان زاییدۀ تحوالت درونی منشویسم بود و 
روسیھ در صفوف سوسیال دمکراتھا پدید  ١٩٠۵-١٩٠٧پس از شکست نخستین انقالب سالھای 

نرا در انقالب نفی می آمد. انحالل طلبان مبارزۀ طبقاتی انقالبی پرولتاریا و نقش رھبری آ
طبقۀ کارگر تالش می کردند و برنامھ و  قانونیکردند، برای انحالل حزب انقالبی غیر

شعارھای انقالبی حزب را قبول نداشتند. انحالل طلبان رفیقان خرده بورژوای نیمھ راه 
 پرولتاریا و حزب آن و ناقل ایدئولوژی بورژوایی در میان طبقۀ کارگر بودند. بیانگران

نیز عمال در موضع انحالل طلبی جای داشتند. انحالل طلبان سانتریسم یعنی تروتسکی و مارتف 
کھ حزب بارھا آنھا را محکوم کرده بود، بھ موجب قرار ششمین کنفرانس سراسری روسیھ 

  بھ کلی از حزب اخراج شدند. ١٩١٢(کنفرانس پراگ) در ژانویۀ سال 
" یعنی otziveاصطالح روسی مشتق از واژۀ " – otzovisme( اتزوویسم -اتزوویستھا  -١۵

در میان بلشویکھا  ١٩٠٨عنوان یکی از گروھھای اپورتونیست کھ بسال  –احضار، فراخوانی) 
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پدید آمد. این گروه با شرکت نمایندگان حزب در مجلس دومای دولتی (رجوع شود بھ توضیح 
ی قانوناً اهنی و دیگر سازمانھای تودی کارگری و شرکتھای تعاوھااتحادیھ) و نیز در ٨شمارۀ 

ب یک سازمان مجاز یا نیمھ مجاز مخالف بودند و می گفتند تمام فعالیت حزب باید در چارچو
متمرکز باشد و بھ ھمین جھت طلب می کردند کھ تمام نمایندگان حزب از دومای  غیرقانونی

زدند. سیاست آنھا در جھت اتزوویستھا بھ فعالیت حزب سخت زیان ». فراخوانده شوند«دولتی 
حزب بھ یک سازمان سکتاریسِت ناتوان از بسیج  و تبدیل ھاتودهگسست پیوند میان حزب و 

نیروھا برای پیکار انقالبی، سیر می کرد. بعدھا انحالل طلبان و اعضای گروه ضد حزبی 
کھ » ماه اوتبلوک «ی بھ نام وپریود گردآمده بودند در چارچوب اھاتزوویست کھ پیرامون نشری

» انحالل طلبان وارونھ«تروتسکی تشکیل داده بود، با یکدیگر متحد شدند. لنین اتزوویستھا را 
  می نامید و علیھ آنھا مبارزۀ ایدئولوژیک آشتی ناپذیر انجام می داد.

منظور پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کارگری سوسیال دمکرات  –» مبارزات درون پلنوم« -١۶
در پاریس  ١٩١٠ژانویۀ سال  ٢-٢٣است کھ در روزھای » لنوم متحد کنندهپ«روسیھ موسوم بھ 

درون کشور تشکیل شد.  برگزار شد. پلنوم طبق خواست نمایندگان سازمانھای سوسیال دمکراتِ 
لنین شرکت خود را در کار آن برای مبارزه علیھ جریان انحالل طلبان و اتزوویسم و متحد 

د شمرد. پلنوم بھ اصرار لنین قراری صادر کرد کھ انحالل ساختن تمام نیروھای حزب، سودمن
طلبی و اتزوویسم را محکوم می ساخت و دعوت کنفرانسی با شرکت نمایندگان تمام حزب را 

اعالم می داشت. ولی انحالل طلبان و تروتسکیستھا موفق شدند قرارھای چندی از  یضرور
رزۀ بلشویکھا در راه حفظ و تقویت حزب تصویب پلنوم بگذرانند کھ ھدف آنھا فلج ساختن مبا

بود. از آن جملھ بود قرار مربوط بھ تعطیل انتشار روزنامۀ بلشویکی موسوم بھ پرولتاری و 
توصیۀ کمک مالی بھ روزنامۀ تروتسکی کھ تحت عنوان پراودا در وین انتشار می یافت. در 

راه یافتند. پلنوم نتوانست نقش بھ ارگانھای مرکزی حزب این پلنوم منشویکھای انحالل طلب نیز 
ی کھ بلشویکھا علیھ منشویکھای انحالل اهایفا کند. پس از پلنوم مبارز» اتحاد«خود را در زمینۀ 

  طلب و تروتسکیستھا و دیگر عناصر ضد حزبی انجام می دادند، شدت بیشتری بھ خود گرفت.
منظور روزنامۀ  –» »بلشویکی«اعالم روزنامۀ ارگان مرکزی بھ عنوان ارگان « -١٧
سیال دمکرات از فوریۀ سال تارگان مرکزی مجموعۀ حزب است کھ تحت عنوان سو قانونیغیر

انتشار می یافت. در ھیئت تحریریۀ روزنامھ، بھ موجب قرار  ١٩١٧تا ژانویۀ سال  ١٩٠٨
  کمیتۀ مرکزی، نمایندگان بلشویکھا، منشویکھا و سوسیال دمکراتھای لھستانی شرکت داشتند.

یکی از سران منشویسم بود. نسبت بھ انقالب  –) ١٨۵٠-١٩٢٨ – Axelrod( آکسلرد -١٨
اکتبر برخورد خصومت آمیز داشت. در مھاجرت از مداخلۀ مسلحانۀ دول امپریالیستی علیھ 

  حکومت شوروی ابراز خرسندی کرد.
رات در آغاز فعالیت خود سوسیال دمک –) ١٨٧٩متولد سال  – Alexinsky( آلکسینسکی -١٩

بھ بلشویکھا نزدیک شد. بعدھا منشویک و ضدانقالبی  ١٩٠۵-١٩٠٧بود. در انقالب سال 
بھ خارجھ گریخت  ١٩١٨دوآتشھ از کار درآمد. انقالب اکتبر را با خصومت تلقی کرد. در سال 

  و در مھاجرت بھ اردوی مرتجعین افراطی گروید.
ندای سوسیال «کراتا یعنی گولوس سوتسیال دم عنوان کامل آن: – Golos( گولوس -٢٠

بود کھ از فوریۀ سال  در خارج کشور ماھنامۀ ارگان منشویکھای انحالل طلب –») دمکرات
 ١٩٠٩نخست در ژنو و سپس در پاریس انتشار می یافت. از سال  ١٩١١تا دسامبر سال  ١٩٠٨

  این روزنامھ بھ مرکز ایدئولوژیک انحالل طلبان بدل شد.
نشریۀ ارگان گروه ضد حزبی  –») بھ پیش«واژۀ روسی بھ معنای  – Vperiod( وپریود -٢١

). این گروه در ارتباط نزدیک با گروه انحالل ١۵اتزوویستھا (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
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) و تروتسکیستھا علیھ بلشویکھا ٢٠طلبان ناشر ماھنامۀ گولوس (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
عمال  ١٩١٣انی کارگران برخوردار نبود، در سال گروه مزبور کھ از پشتیبمبارزه می کرد. 

پس از انقالب فوریھ انجام  ١٩١٧منحل شده بود، ولی انحالل قطعی و رسمی آن در سال 
  گرفت.

  
  

  ]٢٢[ » تاریخی مبارزۀ درون حزبی در روسیھ معنای«  از
  
  

ین ، زیر عنوان فوق دربارۀ ا]٢٣[نویھ سایت ۵١و  ۵٠ھای تروتسکی و مارتف در شماره
اند. مارتف نظریات منشویکھا را تشریح می کند. تروتسکی بھ تقلید از موضوع بھ بحث پرداختھ

را بدین گونھ جمع بندی » تجربۀ روسی«منشویکھا، پشت عبارات غلمبھ پنھان می شود. مارتف 
بخوان: »(بی فرھنگی آنارشیستی و بالنکیستی بر فرھنگ مارکسیستی پیروز شد«می کند:

ً عموم«ھای تاکتیکی منشویسم). برخالف شیوه بلشویسم بر سوسیال دمکراسی «، »اروپایی ا
  ».صحبت می کرد روسیروسی با تعصب تمام بھ 

انطباق دادن روشنفکران مارکسیست با «تروتسکی نیز ھمین است. علت مبارزه » فلسفۀ تاریخ«
یشیسم(بت سازی) فرقھ گرایی، فردگرایی روشنفکرانھ، فیت«است. » جنبش طبقاتی پرولتاریا

مبارزه برای نفوذ در پرولتاریایی کھ از نظر سیاسی «اند. در صدر قرار گرفتھ» ایدئولوژیک
  چنین است کنھ مطلب. –» نابالغ است

  
۴  

  
پیدایش و تکامل فراکسیونھا در سوسیال دمکراسی روسیھ از زمان انقالب را نیز نھ بر اساس 

با تغییرات در روابط بین طبقات باید توضیح داد. بلکھ » انطباق روشنفکران با پرولتاریا«
رژیم بورژوایی  شکل، تصادم میان دھقانان و بورژوازی لیبرال بر سر مسئلۀ ١٩٠۵-٧انقالب 

روسیھ را تشدید و آشکار کرده و آنرا در دستور روز قرار داد. پرولتاریای سیاسی بالغ نمی 
باشد و نگرش وی نسبت بھ طبقات گوناگون  توانست فعال ترین سھم را در این مبارزه نداشتھ

  جامعۀ جدید، در مبارزۀ بین بلشویسم و منشویسم، بازتاب یافت.
 –با پیروزی ضدانقالب، احیای حکومت مطلقھ و با دومای سوم  ١٩١٠تا  ١٩٠٨سھ سال بین 

مشخص می شود. مبارزه بین طبقات بورژوا بر سر  – ]٢۴[سیاه و اکتبریستھا ھادومای صد
حفظ حزب پرولتری خود، کھ  اصلینظام جدید دیگر عمده نیست. اینک پرولتاریا با وظیفۀ  شکل

ای نھ چندان آسان، ھم دشمن ارتجاع و ھم دشمن لیبرالیسم ضدانقالبی است، روبروست. وظیفھ
زیرا این پرولتاریا است کھ از لطمات اقتصادی و سیاسی سرکوب و نیز تنفر لیبرالھا رنج می 

ھا در انقالب از چنگ آنھا توسط سوسیال ی کھ ناشی از بیرون آوردن رھبری تودهبرد، تنفر
  دمکراتھاست.

اند. تعداد زیادی از بحران در حزب سوسیال دمکرات بسیار جدی است. سازمانھا داغان شده
اند. نوع جدیدی از کارگران رھبران کارآزموده (بھ ویژه از بین روشنفکران) دستگیر شده

کرات کھ امور حزب را در دست می گیرد، اینک پدیدار شده است، لیکن او باید بر سوسیال دم
ای فایق آید. در چنین شرایطی حزب سوسیال دمکرات تعداد زیادی از مشکالت فوق العاده

خرده بورژوا در » رفیقان نیمھ راه«را از دست می دھد. طبیعی است کھ » رفیقان نیمھ راه«



٣١  

ید بھ سوسیالیستھا می پیوستند. آنھا اینک از مارکسیسم و سوسیال طول انقالب بورژوایی با
دمکراسی می برند. این روند در ھر دو فراکسیون مشھود است: در بین بلشویکھا بھ شکل 

پیدا شد و فوراً در کنفرانس مسکو مغلوب گشت و پس  ١٩٠٨کھ در بھار » اتزوویستی«گرایش 
ی فراکسیون طرد شد و در خارجھ تشکیل یک از یک مبارزۀ طوالنی، از طرف مرکز رسم

فراکسیون وپریود. خصیصۀ ویژۀ این دوران تالشی، در این  –را داد  فراکسیون جداگانھ
شان مبارزه علیھ  برنامھواقعیت بیان می شود کھ این فراکسیون، آن ماخیستھایی را کھ در 

 –» التیماتومیستھا«ودند و را وارد کرده ب») فلسفۀ پرولتری«مارکسیسم (تحت پوشش دفاع از 
» سوسیال دمکراتھای دوران آزادی«و ھمینطور انواع رنگارنگ  –این اتزوویستھای خجالتی 

را  عاجز بودندشده، لیکن از درک بنیادھای مارکسیسم » دلفریب«کھ بدون فکر جلب شعارھای 
  متحد کردند.

نشویکھا بھ شکل گرایش انحالل خرده بورژوا در بین م» رفیقان نیمھ راه«ھمین روند جدا شدن 
  ... طلب ظاھر شد

ً درک نمی کند کھ چرا پلنوم، انحالل طلبی و اتزوویسم،  را بھ عنوان  ھر دوتروتسکی مطلقا
تبیین کرد. فکر کنید: آیا بریدن جریاناتی از حزب کھ » مظھر نفوذ بورژوازی بر پرولتاریا«

بر پرولتاریا ھستند، دال بر تالشی و  بورژوازیاند و بیانگر نفوذ توسط حزب محکوم شده
  تضعیف روحیۀ حزب است یا دال بر قوی تر شدن و پاک تر شدن آن؟

فراکسیون تروتسکی است. اینک بر  تبلیغاتی» سیاست«بیانگر  عمال در وھلۀ دوم، این دروغ
ھمھ آشکار است کھ این جسارت تروتسکی کوششی است برای ایجاد یک فراکسیون، زیرا 

برکنار کرده است. تروتسکی برای تبلیغ  ]٢۵[نمایندۀ کمیتۀ مرکزی را از پراودا تروتسکی
 ھر دواست، کھ  تجزیھفراکسیونش مضایقھ ندارد بھ آلمانی ھا بگوید کھ حزب در حال 

نجات دھنده است. در حقیقت اینک متوجھ  –تروتسکی  –اند و تنھا او فراکسیون در حال تجزیھ
) این را ١٩١٠نوامبر  ٢۶ۀ تروتسکیستھا (تحت نام باشگاه وین، در و آخرین مصوب –می شویم 

از اعتماد انحالل طلبان و وپریودیستھا  منحصراً کھ تروتسکی  –بطور قطعی ثابت می کند 
  برخوردار است.

وسعت بی شرمی تروتسکی در تحقیر حزب خود و خودشیرینی او در مقابل آلمانی ھا را می 
در روسیھ درمی » ھای زحمتکشتوده«داد. تروتسکی می نویسد کھ توان با نمونۀ زیر نشان 

و از » [تکیھ از تروتسکی] از دایرۀ آنھا قرار دارد خارجحزب سوسیال دمکرات «یابند کھ 
  سخن می گوید.» سوسیال دمکراتھای بدون سوسیال دمکراسی«

سھ کردن و دوستانش از غرق بو ]٢۶[چگونھ می توان انتظار داشت کھ آقای پوتره سف
  تروتسکی بخاطر چنین اظھاراتی خودداری کنند؟

تاریخ انقالب، بلکھ نتایج انتخابات دومای سوم از بخشھای کارگری نیز این  سرتاسراما نھ فقط 
  اظھارات را رد می کنند.

فراکسیونھای بلشویک و منشویک بھ سبب ساخت سازمانی و :«تروتسکی می نویسد کھ
قادر بھ کار در سازمانھای علنی نیستند؛ » کردند کھ روی ھم رفتھ ایدئولوژیک قبلی شان، ثابت

گروھھای منفرد سوسیال دمکرات انجام می دادند ولی بیرون از فراکسیونھا و بیرون «کار را 
حتی مھم ترین سازمان علنی کھ منشویکھا بر آن مسلط اند، کامال ». «از نفوذ سازمانی آنھا

تروتسکی اینطور می نویسد. ولی واقعیات ». کار می کند خارج از کنترل فراکسیون منشویک
چنین ھستند: از ھمان آغاز شکل گیری گروه سوسیال دمکرات در دومای سوم، فراکسیون 
بلشویک از طریق نمایندگانش کھ از طرف کمیتۀ مرکزی دارای اختیار بودند، تمام مدت کار 

ک و مساعدت گرفت. ھمین کار را سوسیال دمکراتھای دوما را بھ زیر نظارت، مشورت، کم
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نمایندگان فراکسیونھا (کھ در ژانویۀ  مرکب است ازت تحریریۀ ارگان مرکزی حزب کھ ئھی
  منحل شدند)، نیز انجام داد. ١٩١٠

وقتی تروتسکی شرح مبسوطی از حماقت اتزوویسم بھ رفقای آلمانی می دھد و این جریان را 
ای ذکر سم بطور کلی می شمارد و سپس در چند کلمھخصلت تحریم طلبی بلشوی» تبلور«بمثابۀ 

مصممانھ یا بھ «بلکھ » از پای درآید«توسط اتزوویسم » بھ خود اجازه نداد«می کند کھ بلشویسم 
ً درنمی یابد کھ چھ »عبارت بھتر بھ طرزی خودسرانھ بھ آن حملھ ور شد ، خوانندۀ آلمانی یقینا

گفتن حقیقت در  ازتروتسکی  مکارانۀودداری مکر ظریفی در چنین توضیحی نھفتھ است. خ
بگوید » فراموش می کند«کوچک، بسیار کوچک. او » جزء«اینجا عبارت است از حذف یک 
، فراکسیون بلشویک با حضور نمایندگانش، اتزوویستھا ١٩٠٩کھ در یک جلسۀ رسمی در بھار 

تسکی شده کھ می است کھ مایۀ دردسر ترو» جزء«را طرد و اخراج کرد. اما درست ھمین 
 طرد شدنفراکسیون بلشویکی (و سپس حزب) صحبت کند و نھ » شدن تجزیھ«خواھد دربارۀ 

  عناصر غیرسوسیال دمکرات!
ما اینک مارتف را بھ منزلۀ یکی از رھبران انحالل طلبی می شماریم کھ ھر چھ زیرکانھ تر با 

تر می شود. اما مارتف  عبارات شبھ مارکسیستی از انحالل طلبان دفاع می کند، خطرناک
اند، زده ١٩١٠-١٩٠٣ای نظراتی کھ مھر خود را بر تمام گرایشات در جنبش کارگری توده

بطور صریح تشریح می کند. تروتسکی برعکس، تنھا نوسانھا و تزلزلھای شخصی خود را 
از منشویسم دست کشید و  ١٩٠۴او منشویک بود؛ در  ١٩٠٣نشان می دھد و نھ چیز دیگر. در 

ً بھ بلغور کردن عبارات فوق انقالبی پرداخت؛  ١٩٠۵مجدداً در  بھ منشویکھا پیوست و صرفا
طرفدار توافق انتخاباتی با کادتھا بود (یعنی  ١٩٠۶باز آنھا را ترک کرد؛ در اواخر  ١٩٠۶در 

در کنگرۀ لندن گفت کھ اختالف  ١٩٠٧در واقع یکبار دیگر با منشویکھا ھمراه شد)؛ و در بھار 
». بیشتر اختالف سلیقۀ فردی بود تا بر سر گرایشات سیاسی« ]٢٧[با روزا لوگزمبورگاو 

تروتسکی یک روز از موجودی ایدئولوژیک یک فراکسیون برداشت می کند؛ روز بعد از 
ھر دو فراکسیون قرار دارد. تروتسکی در  بر فرازدیگری و بدین ترتیب اعالم می کند کھ 

در توافق  در عمل واقعیحالل طلبان یا اتزوویستھا توافق ندارد اما ای با انتئوری در ھیچ نکتھ
  با گولوسیستھا و وپریودیستھا است. کامل

» گرایش عمومی حزب«از این رو زمانی کھ تروتسکی بھ رفقای آلمانی می گوید کھ او بیانگر 
حدی، از تا تنھا است و  خودشاست، من ناچارم اعالم کنم کھ تروتسکی تنھا بیانگر فراکسیون 

اعتماد اتزوویستھا و انحالل طلبان برخوردار است. مدارک ذیل صحت گفتۀ مرا ثابت می کنند. 
، کمیتۀ مرکزی حزب ما روابط نزدیکی با روزنامۀ تروتسکی، پراودا، ١٩١٠در ژانویۀ 

ای از طرف کمیتۀ مرکزی برای حضور در ھیئت تحریریھ تعیین نمود. برقرار کرد و نماینده
بین نمایندۀ کمیتۀ مرکزی و تروتسکی را،  قطع رابطۀارگان مرکزی حزب  ١٩١٠پتامبر در س

بخاطر سیاست ضد حزبی تروتسکی اعالم کرد. در کپنھاگ، پلخانف بھ عنوان نمایندۀ 
ت تحریریۀ ارگان مرکزی، ھمراه با نویسندۀ این ئو نمایندۀ ھی ]٢٨[منشویکھای طرفدار حزب
شویکھا و یک رفیق لھستانی، علیھ نحوۀ عرضۀ مطالب مربوط بھ سطور بھ عنوان نمایندۀ بل

  .]٢٩[حزب توسط تروتسکی در مطبوعات آلمان بھ اعتراض مؤکدی دست زدیم
یا  است »گرایش عمومی حزب«حال خوانندگان خود قضاوت کنند، آیا تروتسکی بیانگر 

  ؟در سوسیال دمکراسی روسیھ» حزبی ضدگرایش عمومی «
  

  ١٩١٠نوامبر  -پتامبر نوشتھ شده در س
  ١٩١١مھ)  ١٢آوریل( ٢٩انتشار بھ تاریخ 
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  ٣در دیسکوسیونی لیستوک شمارۀ 
  ن. لنینامضاء : 

  ١۶مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

علیھ مقاالت افترا آمیزی کھ » مفھوم تاریخی مبارزۀ درون حزبی در روسیھ«مقالۀ  -٢٢
ارگان سوسیال دمکراسی آلمان  نویھ سایتجلۀ در م ١٩١٠تروتسکی و مارتف در سپتامبر سال 

) انتشار داده بودند، نوشتھ شده است. تروتسکی و مارتف در ٢٣(رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 
روسیھ را  ١٩٠۵-١٩٠٧این مقاالت مفھوم واقعی مبارزۀ درون حزبی و تاریخچۀ انقالب سال 

  تحریف کرده بودند.
٢٣- "Die Neue Zeit "– تا  ١٨٨٣گان سوسیال دمکراسی آلمان کھ از سال عنوان مجلۀ ار

سردبیری آن با کائوتسکی بود.  ١٩١٧تا اکتبر سال  در اشتوتگارت انتشار می یافت. ١٩٢٣
برخی از مقاالت مارکس و انگلس در آن بھ چاپ می رسید. رھبران  ١٨٨۵-١٨٩۵طی سالھای 

ھم و آغاز قرن بیستم با این نامی جنبش کارگری آلمان و کشورھای دیگر در اواخر قرن نوزد
  مجلھ ھمکاری داشتند.

این مجلھ بھ انتشار منظم مقاالت رویزیونیستھا و از آن جملھ  ١٩از نیمۀ دوم سالھای نود سدۀ 
پرداخت. رویزیونیستھا در این » مسائل سوسیالیسم«سلسلھ مقاالتی از برنشتین تحت عنوان 

در دوران نخستین " Die Neue Zeitند. "مقاالت بھ شدت علیھ مارکسیسم مبارزه می کرد
جنگ جھانی امپریالیستی موضع سانتریستی اتخاذ کرد و عمال بھ پشتیبانی از سوسیال 
شووینیستھا پرداخت. سوسیال شووینیستھا در نخستین جنگ جھانی در جنبش جھانی کارگری و 

ید آوردند. سوسیال در میان احزاب و رھبران انترناسیونال دوم، یک جریان اپورتونیستی پد
شووینیسم مدافع جنگ امپریالیستی بود. سوسیال شووینیستھای ھر کشور عملیات جنگی 
ارتشھای کشورھای خویش را صحیح و عادالنھ اعالم می داشتند و از دولتھای بورژوایی خود 

  پشتیبانی می کردند.
تی با بورژوازی کشور سوسیال شووینیستھا با خیانت بھ انترناسیونالیسم پرولتری، صلح طبقا

خویش را موعظھ می کردند و بخاطر پیروزی این بورژوازی و تقسیم مجدد جھان میان 
امپریالیستھا و غارت مستعمرات، کارگران کشورھای مختلف را بھ جنگ علیھ برادران کارگر 
خویش برمی انگیختند. امروز ھم سوسیال شووینیسم در بسیاری از کشورھا سالح ایدئولوژیک 

  احزاب سوسیالیست راست است.
این حزب کھ پس از انتشار ». اکتبر ١٧اتحاد «عنوان اعضای حزب  – اکتبریست ھا -٢۴

تزار تشکیل شد، بیانگر منافع صاحبان صنایع بزرگ و مالکانی  ١٩٠۵اکتبر سال  ١٧اعالمیۀ 
زده از انقالب بود کھ بھ شیوۀ سرمایھ داری بھره کشی می کردند. در این اعالمیھ، تزار وحشت 

ای دروغین آزادی بیان و آزادی اجتماعات داد و نیز تصمیم خود را دربارۀ تشکیل یک ھهوعد
) اعالم داشت. حزب ٨یعنی دومای دولتی (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ » پارلمان روسی«

را در  ١٩٠۵اکتبر سال  ١٧اکتبریست ھا یک حزب سراپا ضدانقالبی بود. این حزب اعالمیۀ 
ار می پذیرفت، بی آنکھ در راه محدود ساختن سلطنت مطلقۀ تزاری عمال گام بردارد. گفت

  اکتبریست ھا از سیاست داخلی و خارجی دولت تزاری پشتیبانی کامل بھ عمل می آوردند.
منظور روزنامۀ منشویکی ارگان فراکسیونی تروتسکی است کھ طی سالھای  – پراودا -٢۵

این روزنامھ نمایندگی ھیچ یک از سازمانھای حزبی روسیھ را انتشار می یافت.  ١٩٠٨-١٩٢١
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بود. روزنامۀ » مؤسسۀ خصوصی«نداشت و ھمانگونھ کھ لنین خاطرنشان می ساخت، یک 
اعالم می کرد، از ھمان شمارۀ اول علیھ » غیر فراکسیونی«مزبور کھ در گفتار خود را 

» تئوری«ان و اتزوویستھا و تبلیغ بلشویکھا بھ مبارزه برخاست و بھ حمایت از انحالل طلب
انقالبیون و اپورتونیستھا می بایست در یک حزب » تئوری«سانتریستی پرداخت. بھ موجب این 

ش بانی بلوک ضد حزبی اھتروتسکی و روزنام ١٩١٢در سال . می کردندبا یکدیگر ھمکاری 
  شدند.» بلوک ماه اوت«معروف بھ 

یکی از سران منشویسم بود کھ پس از انقالب  –) ١٨۶٩- ١٩٣۴ – Potresov( پوتره سف -٢۶
  اکتبر بھ خارجھ مھاجرت کرد و در آنجا بھ تبلیغات ضد شوروی پرداخت.

شخصیت برجستۀ جنبش کارگری  –) ١٨٧١- ١٩١٩ – Luxemburg( روزا لوگزمبورگ -٢٧
  لھستان و آلمان و یکی از رھبران جناح چپ انترناسیونال دوم.

در آلمان بود. این گروه بعدھا گروه » انترناسیونال«گروه یکی از مبتکرین تشکیل 
 ١٩١٨نامیده شد. در جریان انقالب نوامبر سال » اتحاد اسپارتاکوس«و سپس » اسپارتاکوس«

، ھنگامی کھ قیام ١٩١٩یکی از رھبران پیشاھنگ انقالبی کارگران آلمان بود. در ژانویۀ سال 
  شد و بھ طرزی فجیع بھ قتل رسید.کارگران آلمان درھم شکستھ شد، بازداشت 

گروھی از منشویکھای تحت رھبری پلخانف بودند کھ در  – طرفدار حزبمنشویکھای  -٢٨
گروه ھوادار  از منشویکھای انحالل طلب جدا شدند و علیھ آنھا موضع گرفتند. ١٩٠٨پایان سال 

فعالیت  و قانونیپلخانف ضمن حفظ مواضع منشویکی خود، خواستار بقای سازمان غیر
بھ ھمین جھت تصمیم بھ تشکیل یک بلوک با بلشویکھا گرفتند. لنین حزب بودند و  قانونیغیر

حزب خاطرنشان می ساخت کھ سازش با طرفدار ضمن دعوت بلشویکھا بھ اتحاد با منشویکھای 
این گروه فقط بر بنیاد مبارزه در راه حزب انقالبی و علیھ جریانھای انحالل طلبی میسر خواھد 

ای محلی حزب و در نشریات بلشویکی با ھھحزب در فعالیت کمیتطرفدار بود. منشویکھای 
حزب کھ اکثریت کارگران طرفدار بلشویکھا ھمکاری می کردند. نزدیکی با منشویکھای 

منشویک روسیھ از آنھا پیروی می کردند، بھ گسترش نفوذ بلشویکھا در سازمانھای کارگری 
پلخانف بلوک با  ١٩١١ل طلبان از این سازمانھا کمک کرد. در سال قانوناً مجاز و طرد انحال

و علیھ انشعاب در حزب » فراکسیونیسم«بلشویکھا را برھم زد. او بھ بھانۀ مبارزه علیھ 
کارگری سوسیال دمکرات روسیھ می کوشید بلشویکھا را با اپورتونیستھا آشتی دھد. در سال 

سکیست ھا و اعضای سازمان بوند (رجوع شود بھ ھواداران پلخانف بھ اتفاق تروت ١٩١٢
) و انحالل طلبان بھ مخالفت علیھ قرارھای کنفرانس پراگ بلشویکھا ١٠توضیح شمارۀ 

  برخاستند.
پلخانف ... ھمراه با نویسندۀ این سطور ... علیھ نحوۀ عرضۀ مطالب مربوط بھ حزب « -٢٩

منظور لنین ھمکاری  –» ت زدیمتوسط تروتسکی در مطبوعات آلمان بھ اعتراض مؤکدی دس
 -اوت  ٢٨بلشویکھا و پلخانف در کنگرۀ بین المللی سوسیالیستی کپنھاگ است کھ در روزھای 

برگزار شد. ھر دوی آنھا در ھیئت نمایندگی حزب کارگری سوسیال  ١٩١٠سپتامبر سال  ٣
لۀ افترا آمیز بی دمکرات روسیھ شرکت داشتند. در جریان کنگره، لنین و پلخانف بھ مناسبت مقا

ارگان  Vorwarts"امضایی کھ پیرامون وضع سوسیال دمکراسی  روسیھ در روزنامۀ "
مرکزی سوسیال دمکراسی آلمان انتشار یافتھ و نویسندۀ آن تروتسکی بود، نامۀ اعتراضی بھ 

  ھیئت رھبری حزب سوسیال دمکرات آلمان تسلیم داشتند.
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  کمیتۀ مرکزی ]٣٠[ ۀنامھ بھ ھیئت مقیم درون روسی« از 
  » حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ

  
  

 یحزب باشگاهاصطالح  از طریق بھتروتسکی  ١٩١٠نوامبر (بھ تقویم جدید) سال  ٢۶... روز 
ی از تصویب گذراند و اھآلت دست تروتسکی) قطعنام تبعیدیھای ،محفل تروتسکیستھایک وین (

  بھ پیوست نامھ ارسال می گردد. ی از آناھآنرا جداگانھ بھ چاپ رساند. نسخ
... اعالن جنگ شده است. براھین آن تازگی  ]٣١[علیھ روزنامۀ رابوچایا گازتا  این قطعنامھدر 

گولوس و  ھایبرای مبارزه علیھ گروھ» زمینۀ اساسی«ندارد. اظھار این مطلب کھ اکنون 
گولوس و  ھایگروھ و سالوسی است. ھمھ می دانند کھ پوچ گویی اوجوپریود وجود ندارد، 

از انحالل  در واقعند و گروه گولوس اهوپریود در فکر منحل ساختن فراکسیونھای خود نبود
گروه وپریود یک مدرسۀ فراکسیونی در  کھ ،طلبان و از پوتره سف و شرکاء پشتیبانی می کنند

دھند و بھ تعلیم می  ]٣٣[(با وجوھی از محل معلوم) کھ در آن ماخیسم ]٣٢[ هخارجھ دایر کرد
ً از متن » عقیدتی مجاز اشکال«افراد می آموزند کھ اتزوویسم یکی از  آنھا  پالتفرماست (عینا

  برداشت شده) و غیره و غیره.
گولوس و وپریود سالوسی مشمئز  ھایحزب با گروھ» دوستانھ« ھمکاریدعوت تروتسکی بھ 

گردھم آیی سالی کھ از  کننده و جملھ پردازی صرف است. ھمھ می دانند کھ در طول سراسر
» دوستانھ«گولوس و وپریود (با پشتیبانی پنھانی تروتسکی) بطور  ھایمی گذرد گروھ گسترده

و گروه پلخانف ھستند کھ طی تمام  ند. در واقعیت امر این فقط بلشویکھااهعلیھ حزب فعالیت کرد
در  چنینکپنھاگ و ھم ، در روزنامۀ ارگان مرکزی، در روزنامۀ رابوچایا گازتا، دراین یکسال

  .اندرا بھ پیش برده دوستانھفعالیت حزبی  مطبوعات قانونی روسیھ
چیزی کھ جدید است  ؛دنحمالت تروتسکی علیھ بلوک بلشویکھا و گروه پلخانف تازگی ندار

برای تدارک و تشکیل «) »تروتسکی«بخوانید:وین ( باشگاهست: نتیجھ گیری قطعنامۀ او
  دایر کرده است. »صندوق حزبی عمومی یک د.ر.س..کح.کنفرانس 

ً این  انشعاب برداشتھ می شود. این  یک تازه است. این عمل گام مستقیمی است کھ بھ سوی مسلما
ناکام خواھد تروتسکی در آن  است کھ نقض آشکار موازین قانونی حزب و آغاز ماجراجوئی

 ھایفقط گروھ او،» قصندو«یعنی  ،تروتسکی اقدام. از این یک انشعاب آشکار است. ماند
ھا و گروه پلخانف در آن سخنی ھم نمی بلشویکگولوس و وپریود پشتیبانی می کنند. از شرکت 

انحالل طلبان مقیم زوریخ (گروه گولوس) ھم اکنون از تروتسکی اینکھ تواند در میان باشد. 
کھ گروه  »معلومی وجوه«است. کامال ممکن و محتمل است کھ  قابل درک ،نداهپشتیبانی کرد

خصلت  متوجھ ھستید کھ این امر فقط وپریود در اختیار دارد، بھ روی تروتسکی گشوده شوند. 
  .می کند برجستھ راماجراجویانۀ اقدام او 

کھ  روشن است کھ این اقدام، موازین قانونی حزب را نقض خواھد کرد، زیرا از کمیتۀ مرکزی
. از این گذشتھ، تروتسکی ای ھم وجود نداردلمھک یگانھ نھاد قادر بھ فراخواندن کنفرانس است،

خودش ھر نشانی از ، بیرون کردنمایندۀ کمیتۀ مرکزی در پراودا را  ١٩١٠کھ در اوت سال 
ی و پراودا را از ارگان مورد پشتیبانی نمایندۀ کمیتۀ مرکزی بھ ارگان قانونیت را از دست داد

  .صرفاً فراکسیونی تبدیل کرد
 وجوه«. گروه وپریود کل مشخصی بھ خود گرفت و موقعیت روشن شدکل قضیھ ش بنابراین
(اتزوویسم) گردآورده است. » شکل عقیدتی مجاز«برای مبارزه علیھ حزب و دفاع از » معلومی
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تروتسکی در شمارۀ اخیر پراودا (و ضمن سخنرانی در زوریخ) با گروه وپریود سخت مغازلھ 
 .نداھت کمیتۀ مرکزی داخل روسیھ را مختل ساختمی کند. انحالل طلبان درون روسیھ فعالی

بھ  –انحالل طلبان خارج می خواھند از یک گردھم آیی عمومی در خارج جلوگیری کنند 
استفاده از این سوء تروتسکی با  عبارت دیگر بھ ھر چیزی مانند کمیتۀ مرکزی صدمھ بزنند.

را برای » شخود«ق صندو می گردد،انشعاب سازمانی  جویای» موازین قانونی نقض«
  دایر می سازد.» شخود«کنفرانس 

» شکل عقیدتی مجاز«یک  بھ عنوانپوتره سف و شرکاء  از . گروه گولوساندوظایف تقسیم شده
. دفاع می کند» شکل عقیدتی مجاز« بھ عنوان یکاتزوویسم  از گروه وپریوددفاع می کند، 

را  شدفاع کند و کنفرانس خود »امھ پسندبھ شیوۀ ع« تروتسکی می خواھد ھم از آن و ھم از این
گروه وپریود). اتحاد سھ گانۀ (پوتره سف +  فراھم شده از طرف (شاید با پول فراخواند

پایان  آرایش قشون. گروه پلخانف) + بلشویکھا) علیھ اتحاد دوگانۀ (]٣۴[تروتسکی + ماکسیمف
  آغاز شده است. نبرد ویافتھ 

این اقدام از ھر جھت  ؛م تروتسکی را ماجراجویانھ می ناممشما توجھ دارید کھ چرا من اقدا
  ماجراجویی است.

تمام دشمنان مارکسیسم را گردھم می  تروتسکی .این اقدام از نظر ایدئولوژیک ماجراجوئی است
(اصطالح دلپذیر آنھا) نفرت » پلخانف -لنین «کھ از بلوک را پوتره سف و ماکسیمف او  آورد،
ایدئولوژیک برایشان گرامی است، جمع  تباھیتروتسکی تمام کسانی را کھ  .متحد می کند دارند،

می کند، تمام کسانی را کھ بھ دفاع از مارکسیسم اعتنایی ندارند و تمام عناصر عامی را کھ نمی 
ای ایدئولوژیک ھھاندیشیدن و یافتن ریش ،و میلی ھم بھ آموختن چھ ھستندمبارزه دالیل فھمند 

بھ آسانی  تزلزل، تفرقھ و اغتشاشد، متحد می سازد. تروتسکی در این دوران اختالف نظر ندارن
را دور خود جمع کند. ولی  پستاز کار درآید و تمام عناصر » قھرمان یک ساعتھ«می تواند 

  .بودخواھد دیدنی تر  شھر قدر این تالش آشکارتر بکار رود، شکست
د کھ اتحاد نمام عالیم موجود نشان می دھت .ماجراجوئی است سیاسی -حزبی این اقدام از نظر 

انحالل طلبی و اتزوویسم صادقانھ و قطعی  طردواقعی حزب سوسیال دمکرات فقط بر پایۀ 
گروه گولوس) و گروه وپریود نھ از اولی و نھ  ھمراه بامیسر است. روشن است کھ پوتره سف (

 ،می فریبدفرومایگی خود را  با آنھا را متحد می کند،ند. تروتسکی اھاز دومی دست برنداشت
ای ضد ھھتروتسکی بجز تحکیم گرو در حقیقت،حزب را می فریبد و پرولتاریا را می فریبد. 

حزبی پوتره سف و ماکسیمف ھیچ چیز دیگری عایدش نخواھد شد. شکست این ماجراجویی، 
  ناگزیر است.

» صندوق« با استفاده از تشکیل کنفرانس .سرانجام، این اقدام از نظر سازمانی ماجراجوئی است
 .بھ نام تروتسکی بماند انشعاب است. بگذار این ابداع یک ،بدون تأیید کمیتۀ مرکزی ،تروتسکی

  بگذار مسئولیت آن بھ گردن او باشد.
  حزب است: درون وضع کنونی جوھر سھ شعار زیرین نمایانگر

، برای دفاع از مارکسیسم پلخانف و بلشویکھا حامیاناتحاد و تجمع تحکیم و پشتیبانی از  -١
  علیھ انحالل طلبی و اتزوویسم. نبردایدئولوژیک و برای  جلوگیری از اغتشاش برای

با اتکاء بھ موازین  بحران حزبیحل برای  –گردھم آیی عمومی مبارزه برای تشکیل  -٢
  .قانونی

ره سف و تروتسکی کھ پوت ماجراجوئی غیر اصولیانشعابگرانھ و  تاکتیکھایمبارزه علیھ  -٣
  ماکسیمف را علیھ سوسیال دمکراسی متحد می سازد.
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  ١٩١٠دسامبر ) ٢٨(١۵نوشتھ شده قبل از 
  نشریۀ پرولتارسکایا رولوتسیا ١در شمارۀ  ١٩۴١نخستین انتشار در 

  ١٧مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

جمع («» ھیئت مقیم درون روسیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ« -٣٠
کمیتۀ  توسط گردھم آیی عمومی –») کمیتۀ مرکزی فعال در روسیھ«، »محدود کمیتۀ مرکزی

تا  و بود شدهبرای فعالیت در داخل کشور انتخاب  ١٩٠٨در اوت سال  د.ر.س..کح.مرکزی 
سوسیال دمکراتھای لھستان و  ،. در این ھیئت، بلشویکھا، منشویکھاوجود داشت ١٩١٠سال 

  داشتند. ای) ھر کدام نماینده١٠بوند (رجوع شود بھ توضیح شمارۀ لتونی و سازمان 
، ترکیب ھیئت مقیم روسیۀ ١٩١٠طبق قواعد پذیرفتھ شده در گردھم آیی عمومی در ژانویۀ 

کمیتۀ مرکزی قرار بود بھ ھفت نفر افزایش یابد تا چھار عضو کمیتۀ مرکزی را کھ در کنگرۀ 
نمایندۀ سازمانھای ملی (غیر روس) را دربر گیرد. با این  پنجم (لندن) انتخاب شده بودند و سھ

حال، بھ دلیل امتناع منشویکھای انحالل طلب از ھمکاری، سازماندھی کار ھیئت مقیم روسیۀ 
کمیتۀ مرکزی بعد از گردھم آیی عمومی ژانویھ غیرممکن بود. لنین پیشنھاد کرد تا منشویکھای 

شوند تا جایگزین انحالل طلبان گردند، اما اعضای  طرفدار حزب بھ ھیئت مقیم روسیھ آورده
  گلدنبرگ، لیتیسن و دیگران) این پیشنھاد را دنبال نکردند.آشتی طلب کمیتۀ مرکزی (نوگین، 

ھمۀ اعضای بلشویک کمیتۀ مرکزی کھ در روسیھ فعال بودند  ١٩١١و اوایل  ١٩١٠طی سال 
  دستگیر شده بودند.

مدارک ادارۀ پلیس پیدا شد منتشر شده است. عنوان این سند این نامھ از روی رونوشتی کھ در 
لنینیسم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی انتخاب شده  -توسط انستیتو مارکسیسم 

  است.
روزنامۀ ارگان  –») روزنامۀ کارگری« -  Rabochaya Gazeta( رابوچایا گازتا -٣١

در پاریس انتشار می یافت.  ١٩١٢ئیۀ سال ژو ٣٠تا  ١٩١٠اکتبر سال  ٣٠بلشویکھا بود کھ از 
 ً (رجوع شود بھ » حزب طرفدار منشویکھای«شماره بھ چاپ رسید.  ٩از این روزنامھ جمعا

  ) نیز در کار این روزنامھ شرکت داشتند. مؤسس و رھبر روزنامھ لنین بود.٢٨توضیح شمارۀ 
) و برخی از ١۵شمارۀ  این مدرسھ مرکز فراکسیونی اتزوویستھا (رجوع شود بھ توضیح -٣٢

توسط بوگدانف  ١٩٠٩گروھھای دیگر ضد بلشویکھا بود کھ در جزیرۀ کاپری (ایتالیا) در سال 
و لوناچارسکی تشکیل شده بود و گورکی نیز در آن شرکت داشت. مؤسسین این مدرسھ توانستند 

 ١٣زمانھا موافقت برخی از سازمانھای محلی سوسیال دمکرات را با خود جلب کنند و این سا
). ١٩٠٩دسامبر سال  –نفر را برای تعلیم بدانجا اعزام داشتند. مدرسھ چھار ماه دایر بود (اوت 

در ماه نوامبر میان شاگردان مدرسھ انشعاب شد، بخشی از آنھا زیر رھبری لنین قرار گرفتند و 
د بھ گروه ضد حزبی وپریود (رجوع شو ١٩٠٩اتفاق معلمین خود در دسامبر سال بقیھ بھ 

  ) را تشکیل دادند.٢١توضیح شمارۀ 
جریان فلسفی ایده آلیستی تحت عنوان امپیریوکریتیسیسم  – )Machism( ماخیسم -٣٣

)empiriocriticism -  نقدگرایی) کھ توسط ارنست ماخ ( -آزمونErnst Mach – ١٩١۶ -
  )، فیلسوف و فیزیسین اتریشی بنیاد نھاده شد.١٨٣٨

)، سوسیال دمکرات، ١٨٧٣-١٩٢٨ –نام واقعی او بوگدانف ) (Maximov( ماکسیمف -٣۴
فیلسوف، جامعھ شناس، اقتصاددان، تحصیالتش در رشتۀ پزشکی بود. پس از کنگرۀ دوم حزب 
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کارگری سوسیال دمکرات روسیھ بھ بلشویکھا پیوست. سپس در رأس اتزوویستھا (رجوع شود 
وپریود شد. پس از انقالب اکتبر گروه ضد حزبی ) قرار گرفت و رھبر ١۵بھ توضیح شمارۀ 

  انستیتوی انتقال خون را در مسکو تأسیس کرد.
  
  

  »درون حزب  امور وضع« از مقالۀ 
  
  

در خارجھ در  یکموضوع بحران درون حزب ما بار دیگر توسط مطبوعات سوسیال دمکرات
ید و تزلزالت شد سردرگمی شایعات،قرار داده شده و در میان محافل وسیع حزبی  اولویت

 برانگیختھ است. بدین جھت بر روزنامۀ ارگان مرکزی حزب واجب است کھ این موضوع را
 ٢۶در  تروتسکی اظھاریۀگولوس و  ٢٣روشن سازد. مقالۀ مارتف در شمارۀ  در کلیت اش
کھ بھ عنوان یک اعالمیۀ  »کلوب وین«از » قطعنامھ«یک  ، در شکل١٩١٠نوامبر سال 

بھ نحوی بھ خواننده ارائھ می دھند کھ جوھر موضوع را را  ھمسئلشده است،  جداگانھ منتشر
  .کامال تحریف می نمایند

 اقدامات ھدایت شده –پنھان می کنند عملی معینی را  اقداماتمقالۀ مارتف و قطعنامۀ تروتسکی 
کھ گروه گولوس بھ قصد مختل کارزاری مطبوعاتی  بیان بھ سادگی. مقالۀ مارتف بعلیھ حزبر

. قطعنامۀ تروتسکی نیز کھ می باشد ت کمیتۀ مرکزی حزب ما بدان دست زدهساختن فعالی
کمیتۀ مرکزی و علیھ  مستقل از طورب» یحزب عمومیکنفرانس «سازمانھای محلی را بھ تدارک 

تخریب ارگانھای مرکزی مورد  –است بیانگر ھمان ھدف گروه گولوس دعوت می کند،  آن
. تنھا فاش ساختن این یک سازمان بھ عنوانتخریب حزب  ،ھمراه با آنو  ،نفرت انحالل طلبان

. رفقایی کھ بھ مبارزه کرد ھاباید علیھ آن ند؛اقدامات ضد حزبی گولوس و تروتسکی کافی نیست
حزب و احیای آن دلبستگی دارند باید مخالفت خود را با تمام کسانی کھ بنا بر مالحظات و منافع 

می کوشند، با نھایت قاطعیت اعالم  حزبتخریب  برای ھکوتھ نظران صرفاً فراکسیونی و محفلی
  دارند ...

ای مارتف در مورد تمسخر ناکامی ھای حزب ھھبا گفت در ظاھر امرموضع گیری تروتسکی کھ 
ندارد، در  ارتباطیگولوس برای مختل ساختن فعالیت کمیتۀ مرکزی ھیچ  حامیانو با اقدام 

 ھادارد و این پیوند ارتباط ناگسستنی ھایپیوندز طریق اواقعیت امر ھم با اولی و ھم با دومی 
را  ارتباطاین نمی توانند ھنوز وجود دارند کھ  حزباز اعضای . خیلی ھستند» منافع«ھم پیوند 

ً بھ آنھا کمک  ١٩١٠نوامبر سال  ٢۶قطعنامۀ . ببینند وین برای پی بردن بھ ماھیت امر مسلما
  خواھد کرد.

 برای اعالن جنگ بھ روزنامۀ رابوچایا گازتا (دعوت -١ می شود:قطعنامھ از سھ بخش تشکیل 
، آنطور کھ تروتسکی »اقدامات گروه فراکسیونی جدید« بھ عنوان یکی از» شقاطع رداقدام بھ «

 اجتماع«اعالم این مطلب کھ  -٣پلخانف؛  - بلشویک » بلوک«مباحثھ علیھ مشی  -٢)؛ می گوید
مقرر می دارد کھ: برای تدارک و تشکیل کنفرانس  ]یعنی تروتسکی و محفلش[کلوب وین 

  ».یک صندوق عمومی حزبی دایر گردد ح.ک.س.د.ر.
بھ بررسی بخش اول نخواھیم پرداخت. تروتسکی کامال حق دارد کھ می گوید رابوچایا  اصال ما

 اما ».اختیار ندارد از جانب تمام حزب سخن گوید«است و » خصوصی اقدام«گازتا یک 
چنین اختیاری ندارند.  نیزپراودای او د کھ او و راین مطلب را فراموش می ک یدنباتروتسکی 

ذکر را  واقعیتاین  فراموش می کرد نبایدپلنوم کار پراودا را سودمند شناخت،  فتوقتی او می گ
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وقتی . برای ھیئت تحریریۀ پراودا تعیین کرد ی از جانب کمیتۀ مرکزیاهنمایند پلنومکھ  کند
جز  کارش رامسکوت می گذارد،  قرار پلنوم دربارۀ پراودا در اشاره بھ را مطلب اینتروتسکی 

چیز دیگری نمی توان نامید. و این فریبکاری تروتسکی بھ ویژه از آن  کارگران دادن فریب
بیرون نمایندۀ کمیتۀ مرکزی را از پراودا  ١٩١٠سال  اوتنابکارانھ است کھ او در  بیشتر جھت
رابطۀ پراودا با کمیتۀ مرکزی، روزنامۀ تروتسکی جز یک  قطعپس از  ،عھواق آن. پس از کرد

ً نتوانستھ است تعھدات» ارگان خصوصی« انجام دھد، چیز  ی را کھ متقبل شده بودکھ ضمنا
 قضاوتبرای داور  تنھادیگری نیست. تا زمانی کھ کمیتۀ مرکزی دوباره گرد نیامده است، 

کھ توسط پلنوم  می باشد کمیتۀ مرکزی نمایندۀ ،مرکزیدربارۀ روش پراودا در قبال کمیتۀ 
  .ای دشمنانھ نسبت بھ حزب عمل کرده استبھ شیوه تروتسکیاظھار داشتھ کھ  شده و منصوب

اختیار دارد «ی کھ از سؤال بسیار بجا طرح شدۀ تروتسکی دربارۀ اینکھ چھ کسی اھاینست نتیج
  ، بھ دست می آید.»تمام حزب سخن گویداز جانب 

(و تا زمانی کھ) انحالل طلبان مستقل قانونگرا فعالیت  تا آنجا کھمطلب بدینجا پایان نمی پذیرد. 
آنجا کھ (و تا زمانی کھ) گروه گولوس فعالیت  تاکمیتۀ مرکزی درون روسیھ را مختل سازند و 

 از جانب تمام«ارگانی کھ اختیار دارد  یگانھکمیتۀ مرکزی خارج از کشور را مختل سازد، 
  است. ارگان مرکزی» حزب سخن گوید

ضد حزبی تعقیب می  یکھ تروتسکی سیاست اعالم می کنیم از جانب تمام حزبما نیز بدین جھت 
توافق گویی او دیگر با گروه گولوس (با عدم اعتنا بھ کمیتۀ مرکزی در قطعنامۀ خود او کھ  ؛کند

خارج از  در یک گروهاعالم نام و با کرده است کھ فعالیت کمیتۀ مرکزی باید مختل گردد!)، 
 مقررات ،»برای تشکیل یک کنفرانس ح.ک.س.د.ر. صندوق دھندۀ ترتیب«بھ عنوان  کشور

گام می نھد. اگر تالشھای انحالل طلبان  انشعابو  ماجراجوئیو بھ راه  نقض می کندحزب را 
گانھ ارگانی کھ ، آنوقت ما بھ عنوان یانجامدکمیتۀ مرکزی بھ کامیابی  مختل کردن کاربرای 

و » صندوق«کھ در  خواھیم داشتاختیار دارد از جانب تمام حزب سخن گوید، بی درنگ اعالم 
 تمام حزبشرکتی نخواھیم ورزید و فقط کنفرانسی را نمایندۀ  ھیچگونھتروتسکی  اقدامدر 

  .خواھیم دانست کھ ارگان مرکزی تشکیل دھد، نھ محفل تروتسکی
  

  ١٩١٠) دسامبر ٢٨(١۵نوشتھ شده نھ دیرتر از 
  )١٩١١ژانویۀ  ۶یا  ۵( ١٩١٠دسامبر  ٢۴یا  ٢٣انتشار در 

  ١٩-٢٠چاپ ضمیمۀ سوتسیال دمکرات شمارۀ تجدیدبھ عنوان 
  ١٧مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  

  دربارۀ دیپلماسی تروتسکی و« از مقالۀ 
  » مشخصحزبی پالتفرم  یک

  
  

از یک وقفۀ طوالنی انتشار یافتھ است،  روزنامۀ پراودای تروتسکی کھ اخیراً پس ٢٢شمارۀ 
 بقای خود را بر تالش کردندخارج از کشور است کھ  ناچیز روشنگر روند زوال آن گروھھای

                                                 
 ضروریواقعا شود، می مرکزی حزب تشکیل  ھتمام حزب کھ توسط کمیت هواقعا نمایند ر اینکھ کنفرانسد 

  ، ھیچگونھ بحثی نمی تواند در میان باشد.فرا خوانده شود در سریع ترین زمان ممکناست کھ 
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بازی دیپلماتیک با جریانھای غیر سوسیال دمکراتیِک انحالل طلبی و اتزوویسم استوار  بنیاد
  سازند.

بھ یک ماه پس از انتشار اطالعیۀ نوامبر، بھ تقویم جدید، یعنی نزدیک  ٢٩روزنامھ در 
بھ این  یاهشارولی تروتسکی کوچکترین امنتشر شده است.  ]٣۵[ی روسیھدھکمیسیون سازمان
  !اطالعیھ نمی کند

ی روسیھ وجود ندارد. تروتسکی از آن جھت خود را وفادار دھبرای تروتسکی کمیسیون سازمان
سازمانھای  عظیمتوسط اکثریت  روسیھ یعنی مرکزی کھ یبھ حزب می نامد کھ مرکز حزب

شاید  برعکس است رفقا؟یا شاید  .است ھیچسوسیال دمکرات روسیھ ایجاد شده است، برایش 
سازمانھای  تا جایی کھ مسئلھ مربوط بھخارج از کشورش،  کوچک خود تروتسکی با گروه

  است؟ برابر ھیچ باشد، روسیھ در سوسیال دمکرات
عجیب است کھ او ھیچگاه سعی نمی  –ادعایش  چاپرای ببرجستھ ترین حروف  ازتروتسکی 

ارگان  یک فراکسیونی، بلکھنھ یک ارگان «ش اھکھ روزناممبنی بر این – کند قول رسمی بدھد
 تا بالفاصلھ توجھ کنید ٢٢شمارۀ  اتمحتویکمی بھ  فقط باید . ولیاستفاده می کند »حزبی است

  اکسیونھای انحالل طلب را ببینید ...حزبی و فر غیرفرآیند آشکار بازی با وپریود 
 چنین می خوانیم: سرمقالھدر  .»بھ پیش!«سرمقالۀ بھ لفظ آراستۀ آن تحت عنوان پرطمطراق یا 
بیچاره در [ و ھمھ گیرتر ]عجب![ ! اکنون شعاری مھم تری طبقاتیآگاھ دارای کارگران«

، اجتماعات و اعتصابات انجمنھااز شعار آزادی  ]گرماگرم عبارت پردازی سردرگم شده است
، پرولتاریا را بھ پیکار در راه جمھوری فرا تھاسوسیال دمکرا«سپس می خوانیم: ».وجود ندارد

از کار  یمعدود نخبگان ]!!پوچ[د. ولی برای آنکھ پیکار در راه جمھوری شعار نمی خوان
ضرورت  تجربھ روی ازبیاموزید تا  ھاتودهباید بھ  ی طبقاتیآگاھ دارای درنیاید، شما کارگران

  ».و در راه این خواست حیاتی طبقاتی مبارزه کنندآزادی اجتماعات را دریابند 
ساختن کارگران، بکار  گیجانقالبی برای پوشش و توجیھ اکاذیب انحالل طلبان و بدینسان  یظالف

بھ جمھوری وجود است، و حال آنکھ  نخبگان معدودی پوچمی رود. چرا شعار جمھوری شعار 
آزادی اجتماعات و بھ معنی  ،آنست کھ در آن نمی توان مجلس دوما را منحل ساخت یمعن

مارکوف ھا، رومانوف ھا و آزادی دھقانان از بند اجحاف و غارت  بھ معنی ،مطبوعات
آزادی «این شعار  –درست عکس این است  حقیقتاست؟ آیا روشن نیست کھ  پوریشکویچ ھا

بکار برده می با شعار جمھوری  بدون پیوند کھ» گیر ھمھ«بھ عنوان یک شعار » اجتماعات
  ؟استو بی معنی » پوچ«، شعاری شود

توضیح  ھاتودهطلب شود بی آنکھ بھ » آزادی اجتماعات«بی معنی است کھ از سلطنت تزاری 
آزادی استقرار  کسبو الزمۀ  را از تزاریسم انتظار داشتآزادی  نمی توان اینداده شود کھ 

و نطقھای  طرح سؤالھاو  ،آزادی اجتماعات دربارۀدوما  بھلوایح قانونی  رائۀاجمھوری است. 
، جمھوری بھ نفع مان ی برای تبلیغاھبھ عنوان دستاویز و دستمای ،اتیموضوع چنینمربوط بھ 
  .ما سوسیال دمکراتھا قرار گیرد ۀاستفادباید مورد 

ضرورت آزادی اجتماعات را  ھتجرب روی تا ازبیاموزند تا  ھاتودهآگاه باید بھ  دارای کارگران«
 مدتھا پیش از طریق ی است کھاھاین ھمان نغمۀ کھنۀ اپورتونیسم روسی کھن»! دریابند

 ھایاتحادیھاین است کھ می بینند وزیران  ھاتوده تجربۀ ترویج می شد. تا حد مرگ اکونومیستھا
ه آنھا را مورد تعدی و اجحاف قرار ھمھ روز افسران پلیسآنھا را ممنوع می کنند، استانداران و 

آزادی «برجستھ کردن شعار  اما بھ مفھوم واقعی آن. ھاتودهتجربۀ اینست  –می دھند 
نسبت بھ لفاظی روشنفکر اپورتونیستی است کھ فقط در مقابل شعار جمھوری، » اجتماعات

 گیتجربۀ زند یعنی یدیگر چیز نھ تجربۀ روی کاغذ بلکھ را ھاتوده...  باشدبیگانھ می  ھاتوده
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بھ سود  ی طبقاتیآگاھ دارای روشنگر آنان نیز تبلیغاتی است کھ کارگران ؛تربیت می کند
  است.یگانھ شعار ھمھ گیر از نقطھ نظر دمکراسی سیاسی  کھ – جمھوری انجام می دھند

 آزادی«شعار  قانونی می نویسند،در نشریات  یتروتسکی خیلی خوب می داند کھ انحالل طلبان
ترکیب ، »نابود باد حزب غیرعلنی، نابود باد مبارزه در راه جمھوری«را با شعار » اجتماعات

  .را مخفی کندانحالل طلبی  با خاک پاشیدن بھ چشم کارگران . ھدف تروتسکی آنست کھمی کنند
  

***  
  

 با تروتسکی بحث ماھوی کردن غیرممکن است، زیرا او ھیچ عقیدۀ پابرجایی ندارد. با انحالل
ولی با شخصی کھ بازی خود را  کنیم؛و باید بحث  یممی توان ی محرز شدهطلبان و اتزوویستھا

بحث کردن بیفایده  را می پوشاند این جریانھا ھر دواشتباھات از این طریق انجام می دھد کھ 
  .کردبھ عنوان دیپلماتی از پست ترین قماش رسوا است؛ در مورد چنین فردی باید وی را 

  
  ٢۵دمکرات شمارۀ  سوتسیال
  ١٩١١دسامبر ) ٢١(٨

  ١٧مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

شرکت نمایندگان  اکھ مأمور دعوت و تشکیل کنفرانسی ب روسیھ ندھیکمیسیون سازما -٣۵
تشکیل شد.  ١٩١١حزب از سراسر روسیھ بود، طبق قرار کمیتۀ مرکزی حزب در ژوئن سال 

ن حزبی پیرامون این کمیسیون گردآمدند کھ از آن جملھ سازما ٢٠بیش از  ١٩١١در پایان سال 
 دھیرزبورگ، مسکو، کیف، باکو، تفلیس و غیره. کمیسیون سازمانتبودند سازمانھای حزبی پ

برای متحد ساختن تمام سازمانھای حزبی درون روسیھ و بازسازی حزب انقالبی بھ فعالیت 
بھ تشکیل کنفرانس ششم  ١٩١٢سال ی دست زد و در ژانویۀ اهسازمانی و تبلیغات گسترد
  (کنفرانس پراگ) موفق شد.

  
  

  »انحالل طلبان علیھ حزب « از مقالۀ 
  
  

و کنفرانس  ]٣۶[یدھ... بھ تروتسکی مأموریت داده شد تا تمام فضایل و مناقب کمیتۀ سازمان
» یاھفمتحد کنندۀ حر«از  یشایستھ تر شخصبرای این مأموریت  ؛انحالل طلبانۀ آینده را بستاید
او نیز با تمام حروفی کھ در اختیار چاپخانۀ وین بود، بھ این ستایش  .را نمی توانستند تعیین کنند

گولوس، بلشویکھای بھ حزب وفادار مانده،  و وپریود حامیان«پرداخت و اعالم داشت کھ:
وسیھ در ر –منشویکھای بھ حزب وفادار مانده، بھ اصطالح انحالل طلبان و غیر فراکسیونی ھا 

(پراودا، » ی پشتیبانی می کننددھ... کمیتۀ سازمان با قاطعیت از کار –و در خارج از کشور 
  ).٢۴شمارۀ 

تحت ھژمونی انحالل  دروغ گفت و باز حسابش غلط از کار درآمد. بلوکی کھ ھمطفلک باز 
ش بھ اه، اکنون شیرازدیده می شدتدارک  ]٣٧[١٩١٢با کوس و کرنا علیھ کنفرانس سال  طلبان
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علت آن ھم اینست کھ انحالل طلبان دم خروس خود را بیش از اندازه کلی از ھم می پاشد و 
ی امتناع کردند. پلخانف پس از دھعیان نشان دادند. لھستانی ھا از شرکت در کمیتۀ سازمان

 چیزی کھ تدارک دیده )١و آن اینکھ:  تصدیق کردمکاتبھ با نمایندۀ این کمیتھ چند نکتۀ جالب را 
نیست، بلکھ کنفرانس  ح.س.د.ک.ر.یعنی کنفرانس  است،» مؤسسان«یک کنفرانس  می شود

 )٣ ؛است» آنارشیستی« مشیبر  مطابقدعوت این کنفرانس  )٢یک حزب تازه است؛ 
رفیق پلخانف  توسط شرایط این پس از اینکھ». می شود تشکیلکنفرانس توسط انحالل طلبان «

 و شجاعت بھ خرج داده (؟!) بلشویک طلبانآشتی  اصطالحروشن شد، دیگر این مطلب کھ بھ 
تصمیم گرفتند تروتسکی را متھم سازند بھ اینکھ با قلمداد کردن آنھا در زمرۀ ھواداران کمیتۀ 

ی با دھاین کمیتۀ سازمان«گفتھ است، نمی توانست ما را متعجب سازد.  دروغی، دھسازمان
خود نشان می دھد تا نظر خود را در مورد ترکیب کنونی خود و با گرایش آشکاری کھ از 

اعضای  افزایشانحالل طلبان بھ تمام حزب تحمیل کند و با آن اصول ھرج و مرج سازمانی کھ 
ً جامع کنفرانسیک  تشکیلبر پایۀ آن استوار ساخت، کوچکترین تضمینی برای خود را   واقعا

شجاع شدۀ ما دربارۀ » ماندگانبھ حزب وفادار «کنونی  نظرچنین است  »ارائھ نمی دھد. حزبی
 با ھمفکری اشدر ابراز  زمانییعنی گروه وپریود کھ  – ی. اینکھ چِپ چپھای مادھکمیتۀ سازمان
، بر ما معلوم نیست و این چھ موضعی دارداکنون  – ی آنقدر شتاب ورزیدنددھکمیتۀ سازمان

نفرانسی را کھ کمیتۀ مھم آنست کھ پلخانف خصلت انحالل طلبانۀ ک .مطلب اھمیتی ھم ندارد
 اذھانمسجل ساخت و  یانکار ناپذیر روشنی با، می بیندآن تدارک  تشکیلی برای دھسازمان

مجبور شدند این واقعیت را تصدیق کنند. بدینسان چھ کسانی باقی » آشتی طلبان« سیاستمدارمآب
  و تروتسکی. آشکار ماندند؟ انحالل طلبان

 ]٣٨[لبان آزادی کامل دارند مشی خود را در ژیویھ دیئلومبنای این بلوک روشن است: انحالل ط
تروتسکی در خارج از کشور با  در حالی کھادامھ دھند » بھ شیوۀ پیشین« ]٣٩[و ناشا زاریا

انقالبی کھ نھ برای خودش خرجی برمی دارد و نھ برای آنان قیدی ایجاد می کند، -ا-اعبارات 
  پرده بر اعمالشان می کشد.

 دربر دارد ...ی کسانی کھ در خارجھ برای وحدت آه می کشند، یک درس کوچک این ماجرا برا
 ؛بکشد »وحدت« باشد فریاد قادرتشکیل داد، کافی نیست کھ آدم فقط  یبرای آنکھ بتوان حزب

داشت. بلوک مرکب از انحالل نیز برنامۀ عمل سیاسی ، سیاسییک برنامۀ  برای این کار باید
، منشویکھای بھ حزبوفادار  یود، لھستانی ھا، بلشویکھای(؟)طلبان، تروتسکی، گروه وپر

 فارق از رویکردی محکوم بود، زیرا بر پایۀ مفتضحاز پیش بھ شکست  ،پاریس و غیره و غیره
و عبارت پردازی پوچ بنا شده بود. و اما کسانی کھ برای وحدت آه می کشند،  ریاکاری، اصول

ه و دشوار را برای خود روشن کنند: با چھ کسانی می بد نیست سرانجام یک مسئلۀ بسیار پیچید
، پس چرا رک و داشتھ باشند؟ اگر با انحالل طلبان می خواھند وحدت داشتھ باشندخواھند وحدت 

نوع با انحالل طلبان ھستند، پس دیگر برای چھ  وحدتاگر مخالف  لیو ؟راست آنرا نمی گویند
  وحدتی آه می کشند؟

ھستند کھ اکنون عمال تمام فعالین  چیزیمنتخب آن، یگانھ  اینھادھکنفرانس ژانویھ و 
 بوندیستھاای ھهچیزی جز وعد کنفرانسجز بد. نرا در داخل روسیھ متحد می ساز ح.س.د.ک.ر.

ی و چیزی جز دھو تروتسکی برای تشکیل یک کنفرانس انحالل طلبانھ توسط کمیتۀ سازمان
را می گذرانند، وجود  شان مستی انحالل طلبانھکھ اکنون دوران خماری پس از » آشتی طلبانی«

  ندارد.
  

  ٢۶سوتسیال دمکرات شمارۀ 
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  ١٩١٢آوریل)  ٢۵مھ ( ٨
  ١٨مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
  شرکت انحالل طلبان ای باجالسدر  ١٩١٢این کمیتھ در ژانویۀ سال  – یدھکمیتۀ سازمان -٣۶

 منطقۀ لتونی، تشکیل شد.تھای زی سوسیال دمکرابوند، کمیتۀ محلی قفقاز و کمیتۀ مرک ۀنمایند
بجز سازمانھای سوسیال دمکراتیک غیر روسی، کسانی کھ فعاالنھ در کار کمیتۀ سازماندھی 

گروه  ھمچنین و ،و گولوس سوتسیال دمکراتا وینپراودای  ھایھھیئت تحریری شرکت کردند،
ند. رھبر واقعی این بود بورگانحالل طلب سن پترز» گروھھای مبتکر«و نمایندگان  وپریود

ً رسم کھ کمیتھ تروتسکی بود   .را داشت ١٩١٢کنفرانس ضد حزبی ماه اوت  تشکیل یتمأمور ا
این کنفرانس کھ ششمین کنفرانس سراسری حزب کارگری  – ١٩١٢کنفرانس سال  -٣٧

در پراگ برگزار شد و  ١٩١٢ژانویۀ سال  ٣٠-١٨سوسیال دمکرات روسیھ بود طی روزھای 
سازمان حزبی  ٢٠در این کنفرانس بیش از  نامیده می شود.» کنفرانس پراگ«مین جھت بھ ھ

کنفرانس کھ دارای اھمیت کنگرۀ حزبی بود، در پی ریزی حزب طرازنوین  شرکت داشتند.
برجستھ ایفا کرد. کنفرانس دوران تاریخی کامل مبارزۀ بلشویکھا علیھ منشویکھا  یبلشویکھا نقش

 زب را بھ سازمانی برای فعالیت انقالبی در سراسر روسیھ تبدیل ساخت.را ارزیابی کرد و ح
کنفرانس پراگ مشی سیاسی و تاکتیک حزب را در اوضاع و احوالی کھ جنبش انقالبی دوباره 
اوج می گرفت، معین کرد. کنفرانس اھمیت بین المللی بزرگی داشت و برای عناصر انقالبی 

ۀ مبارزۀ قاطع علیھ اپورتونیسم بود، زیرا این مبارزه را بھ درون احزاب انترناسیونال دوم نمون
  گسست کامل پیوند سازمانی با اپورتونیستھا رسانید.

انحالل  قانونیعنوان ھفتھ نامۀ  –») آرمان حیاتی« - Zhivoye Dyelo( ژیویھ دیئلو -٣٨
شر گردید. شماره از آن منت ١۶رزبورگ انتشار می یافت. تدر پ ١٩١٢طلبان بود کھ در سال 

  مارتف و آکسلرد در این نشریھ شرکت فعال داشتند.
انحالل طلبان.  قانونیعنوان ماھنامۀ  –») سپیدۀ ما«یعنی  - Nasha Zarya( زاریا ناشا -٣٩

رزبورگ انتشار می یافت. ناشا زاریا بھ مرکز تدر پ ١٩١۴تا سال  ١٩١٠این ماھنامھ از سال 
  انحالل طلبان در روسیھ بدل گردید.

  
  

  » »اوت«فروپاشی بلوک « از مقالۀ 
  
  

دارند، می دانند کھ در ماه  عالقھتمام کسانی کھ بھ جنبش کارگری و بھ مارکسیسم در روسیھ 
 بوندیستھا، ]۴٠[بلوکی [اتحادی] مرکب از انحالل طلبان، تروتسکی، لتونی ھا ١٩١٢اوت سال 

  ، تشکیل شده بود.]۴١[و قفقازی ھا
در سن  کھ یاھدر روزنام ،]۴٢[لوچ ۀکوس و کرنا در روزنام خبر تشکیل این بلوک با

بھ قصد  ]۴٣[انتخابات برگزاری درست بھ ھنگام –با پولی غیر از پول کارگران  – پترزبورگ
 کثرت«این روزنامھ از اعالم گردید. ، تأسیس شد اکثریت کارگران متشکل روحیۀ تخریب
 فقدانو » وحدت«، »متفاوت گرایشات از یمارکسیستھای«اتحاد از  ،این بلوک» اعضاء
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کنفرانس ژانویۀ سال  حامیانیعنی » انشعابگران«و علیھ  از خود بیخود شدفراکسیون گرایی 
  .بسیار خشمگین گشت ١٩١٢

عملی در برابر کارگران فکور مطرح شد. حال  وتازه  شکلبھ » وحدت«بدینسان مسئلۀ 
» اتحاد« ھایت: با کسانی کھ پالتفرم و تاکتیککھ حق با کیس می دادندواقعیات می بایست نشان 

، پوششی جدید با کسانی کھ گفتند این تابلوی کاذبی استرا تجلیل کردند یا  اعضاء بلوک اوت
  .قدیمی ورشکستھھمان انحالل طلبان  برای

را  ١٩١٢-١٩١٣اعتالی سالھای  گذشتھ. دورانی پرحادثھ کھ ھجده ماهاز آن زمان درست 
کھ این بار  – ]۴۴[ۀ جدیدی تحت عنوان بوربانشری، ١٩١۴در فوریۀ سال  پس،سدربر دارد. و 

ً » متحد کننده«بھ ویژه  توسط تروتسکی، آن ھوادار  –است » غیرفراکسیونی«و حقیقتا
  تأسیس شد.پالتفرم ماه اوت، » راستین«

ارۀ آن اول بوربا و ھم مطالبی کھ انحالل طلبان پیش از انتشار بوربا درب ۀھم محتوی شمار
پرده  بھ منظور دیوانھ واریتالشھای  اینکھ بلوک اوت و فروپاشیدنواقعیت بالفاصلھ نگاشتند، 

د. ولی ننشان می دھ با دقتبھ خوانندۀ  را پوشی این فروپاشیدگی و فریب کارگران بکار می رود
  این فریبکاری نیز خیلی زود فاش خواھد شد.

نیشداری چاپ کرد  توضیح ]۴۵[رنایا رابوچایا گازتاپیش از انتشار بوربا ھیئت تحریریۀ سھ و
مارکسیستی بالنسبھ زیاد آن در محافل  دربارۀکھ اخیراً  نشریھواقعی این  سیمای:«مبنی بر اینکھ

  ».صحبت شده است، ھنوز بر ما روشن نیست
اوت  اتحادبلوک  بھ عنوان یک رھبرتروتسکی  ١٩١٢خوب دقت کنید، خواننده: از اوت سال 

نشان می دھد کھ او از روزنامۀ لوچ و  ١٩١٣ولی سراسر سال  ؛ظر گرفتھ می شوددر ن
را تأسیس می کند، ولی در  خودۀ نشریاین تروتسکی  ١٩١۴است. در سال  جدا شدهلوچیست ھا 

سھ ورنایا رابوچایا گازتا و ناشا زاریا  ھیئت تحریریۀ عین حال بطور مجازی ھمچنان جزو
علیھ  –کھ انحالل طلبان آن را مخفی نگھ می دارند  – روتسکیسری ت» یادداشت«است. از 

در محافل بالنسبھ زیاد «، مشابھ» ھایغریبھ«، و ]۴٧[، ل.م.]۴۶[لوچیست ھا و آقایان ف.د.
  ».صحبت می شود

 ، غیر فراکسیونی و اتحاد طلب سھ ورنایا رابوچایا گازتا می نویسد:راستگوولی ھیئت تحریریۀ 
  »!ھنوز بر ما روشن نیست نشریھاین  سیمای«

  بر آنان ھنوز روشن نشده کھ بلوک اوت فرو پاشیده است!
و » روشن است«بر شما خیلی ھم خوب  سیماخیر، آقایان ف.د.، ل.م. و دیگر لوچیست ھا، این 

  شما فقط کارگران را فریب می دھید.
 –ز می گفتیم نی ١٩١٢ھمانگونھ کھ ما آنزمان یعنی در اوت سال  –بلوک اوت مشخص شد کھ 

دوستانش  حتی .ھاز ھم گسیخت آن بلوک. نیستجز یک پوشش ساده برای انحالل طلبان چیزی 
و در  خودشان را متحد کنندنتوانستند  معروفدر روسیھ قادر نبودند با ھم بمانند. اتحاد طلبان 

رابوچایا  لوچیست (مرکب از ناشا زاریا و سھ ورنایا گرایشپدید آمد: » اوتی« گرایش دونتیجھ 
اوت » ھمگانیو تحد م«ی از درفش اهتروتسکیست (بوربا). ھر دوی آنھا پار گرایشگازتا) و 

 ند، بھ دست دارند و ھر دو با صدای گرفتھ و خراشدار فریاد می کشند:اهرا کھ خود از ھم درید
  »!وحدت«

سھ ورنایا  ١١بوربا چیست؟ تروتسکی در این زمینھ مقالۀ عریض و طویلی در شمارۀ  گرایش
ن روزنامۀ انحالل طلب، بھ طرز بسیار صائبی آرابوچایا گازتا نگاشت، ولی ھیئت تحریریۀ 

  ».ھمچنان روشن نیست سیمایش«ب داد کھ جوا
  را دارند کھ لیبرالی است، نھ مارکسیستی ... خاص خود سیمایانحالل طلبان واقعاً ھم 
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رفت  تعویض موضع،از او جز  ؛و ندارد ای نداشتھ»سیما«تروتسکی ھیچگاه ھیچ  با این حال،
تکیھ  ی ازایھهتکھ پار بیانو برگشت از اردوی لیبرالھا بھ اردوی مارکسیستھا و بالعکس و 

  ، چیز دیگری دیده نمی شود.گزاف گویی ھاو  کالمھا
  سخن زنده در بوربا وجود ندارد. حتی یکدربارۀ ھیچ مسئلۀ مورد اختالفی 

ف نھایی اھدابا  د کھ طرفدار درآمیزی خواستھای فوریان می دھاطمین بھ ما ... تروتسکی
ای نمی کلمھ، »درآمیزی«برای این  انھانحالل طلب ۀاست، ولی دربارۀ نظر خود نسبت بھ شیو

  !گوید
 فاقد آگاھی طبقاتیکارگران  کھ، مبھمتروتسکی در پردۀ الفاظ بسیار مطنطن، ولی میان تھی و 

، با این ادعا »فعالیت زیرزمینی«از روی مسئلۀ  خاموش ، با فراردر حقیقت ،دنمی ساز گیجرا 
  از انحالل طلبان دفاع می کند.کھ در روسیھ سیاست کارگری لیبرالی وجود ندارد و امثال این، 

مدتھاست شناختھ شده  پیرامون تصمیماتی کھاکثریت کارگران روسیھ  گردآوری یعنی... وحدت 
ارادۀ  باید در ھماھنگی بانمایندگان دوما یعنی . وحدت م می کنندرا محکوو انحالل طلبی  ھستند،

  .می کنندکھ شش نمایندۀ کارگران  ھمانطور، فعالیت کنند اکثریت کارگران
انحالل طلبان و تروتسکی، گروه ھفت نفری و تروتسکی کھ بلوک خود را برھم زده، اما 

ند، اھاز کارگران متشکل پیوند گسستو ھم  »زیرزمین«قرارھای حزب را زیر پا گذاشتھ، ھم از 
ند و تمام اھاین حقیقت را دریافتھم اکنون بدترین انشعابگران ھستند. خوشبختانھ کارگران 

 مزاحمانحالل طلبان  علیھخود  حقیقی بھ پی ریزی وحدت عمال ی طبقاتیآگاھ دارای کارگران
  این وحدت مشغولند.

  
  ٣٧پوت پراودی شمارۀ 

  ١٩١۴مارس  ١۵
  ٢٠عھ آثار لنین، جلد مجمو

  
  توضیحات

  
  نمایندگان سازمان سوسیال دمکرات منطقۀ لتونی. – لتونی ھا -۴٠
نمایندگان کمیتۀ محلی قفقاز. این کمیتھ مرکز فراکسیونی انحالل طلبان قفقاز  – قفقازی ھا -۴١

  وارد بلوک ضد حزبی ماه اوت شد. ١٩١٢و یکی از تکیھ گاھھای تروتسکی بود، کھ در سال 
 ١٩١٢روزنامۀ مجاز ارگان منشویکھای انحالل طلب کھ از سپتامبر سال  –) Luch( لوچ -۴٢

ً تپ سن در ١٩١٣تا ژوئیۀ سال  شماره  ٢٣٧رزبورگ انتشار می یافت. از این روزنامھ جمعا
منتشر شد. روزنامھ بطور عمده با کمک مالی لیبرالھا اداره می شد. رھبری ایدئولوژیک آن با 

سلرود بود. انحالل طلبان در این روزنامھ علیھ تاکتیک انقالبی بلشویکھا مبارزه می مارتف و آک
می پرداختند، با اعتصابات انقالبی » قانونیحزب «بھ تبلیغ شعار اپورتونیستی تشکیل کردند، 

گستردۀ کارگران مخالفت می ورزیدند و می کوشیدند تزھا و احکام اساسی برنامۀ حزب را 
  قرار دھند.مورد تجدیدنظر 

منظور انتخابات چھارمین دومای دولتی است کھ در پائیز سال  – رزبورگتپ سن انتخابات -۴٣
نماینده) در این دوما  ١٣رزبورگ انجام گرفت. نمایندگان سوسیال دمکرات (تپ سن در ١٩١٢

 یک فراکسیون مشترک تشکیل دادند، ولی بلشویکھا در داخل فراکسیون علیھ منشویکھا کھ مانع
  فعالیت انقالبی بودند، پیوستھ مبارزه می کردند.



۴۶  

» غیر فراکسیونی«ی کھ تروتسکی با دعوی اھنشریعنوان  –») پیکار« - Borba( بوربا -۴۴
  بھ انتشار آن پرداخت و در ھمان سال نیز انتشار آن پایان یافت. ١٩١۴بودن در فوریۀ سال 

روزنامۀ کارگری « - Severnaya Rabochaya Gazeta( سھ ورنایا رابوچایا گازتا -۴۵
در  ١٩١۴ژانویھ تا اول مھ سال  ٣٠روزنامۀ ارگان منشویکھای انحالل طلب کھ از  –») شمال
رزبورگ انتشار می یافت. از سوم مھ عنوان آن عوض شد و بھ ناشا رابوچایا گازتا تپسن 

  موسوم گردید.») روزنامۀ کارگری ما(«
یکی از سران ایدئولوژیک منشویسم. دان در  –) ١٨٧١-١٩۴٧ – Danف. دان ( – ف.د. -۴۶

ماھنامۀ گولوس را رھبری می کرد. رأس گروھی از انحالل طلبان مقیم خارجھ قرار گرفت و 
در دوران نخستین جنگ جھانی امپریالیستی موضع سوسیال شووینیسم اتخاذ کرد. پس از انقالب 

ی پرداخت و پس از انقالب اکتبر سال بھ پشتیبانی از دولت موقت بورژوای ١٩١٧فوریۀ سال 
بھ عنوان دشمن حکومت  ١٩٢٢علیھ حکومت شوروی مبارزه می کرد. در آغاز سال  ١٩١٧

  شوروی از کشور طرد شد.
  ل. مارتف. – ل.م. -۴٧

  
  

  فریادھای وحدت طلبی ۀنقض وحدت در پرد
  
  

برای  مسائل جنبش معاصر کارگری از بسیاری لحاظ مسائلی دردناک است، بھ خصوص
نمایندگان دیروز این جنبش (یعنی نمایندگان آن مرحلۀ تاریخی کھ تازه بھ پایان رسیده است). این 
عمدتاً شامل مسائل بھ اصطالح فراکسیونیسم، انشعاب و غیره می شود. چھ بسا از روشنفکران 
ً یک حالت  [شرکت کننده در] جنبش کارگری می شنویم کھ با ھیجان، عصبانیت و تقریبا

تشنجی استدعا می کنند این مسائل دردناک بھ میان آورده نشوند. برای آنھایی کھ سالھای دراز م
اند، هرا گذراند ١٩٠٠-١٩٠١مبارزۀ جریانات مختلف میان مارکسیستھا مثال مبارزۀ سالھای 

طبعاً ممکن است بسیاری از استداللھایی کھ دربارۀ این مسائل دردناک می شود تکرار مکررات 
  .باشد

ولی اکنون تعداد شرکت کنندگان در مبارزۀ چھارده سالھ (و چنانچھ تاریخ نخستین عالیم ظھور 
سالھ) در بین مارکسیستھا آن قدرھا زیاد  ١٨-١٩را مبدأ بگیریم بھ طریق اولی  اکونومیسم

نیست. اکثریت عظیم کارگرانی کھ امروز صفوف مارکسیستھا را پر می کنند مبارزۀ قدیم را یا 
ً پرسشنامۀ بھ  خاطر ندارند و یا بھ کلی از آن بی اطالعند. این مسائل دردناک (چنانچھ ضمنا

مجلۀ ما ھم نشان می دھد) مورد توجھ فوق العادۀ این اکثریت عظیم است. از این رو ما قصد 
تروتسکی بھ » مجلۀ کارگری غیرفراکسیونی«داریم بھ این مسائل کھ از طرف بوربا یعنی 

ای (کھ برای نسل جوان کارگر واقعاً ھم تازه است) مطرح شده، هتاز ھ اصطالحبعنوان مسائل 
  بپردازیم.

  

  »فراکسیونیسم «  -١
  

می نامد. این کلمھ را او در آگھی ھا در جای » غیرفراکسیونی«تروتسکی مجلۀ جدید خود را 
ت تحریریۀ نمایانی می گذارد؛ چھ در مقاالت ھیئت تحریریۀ خود بوربا و چھ در مقاالت ھیئ
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روزنامۀ انحالل طلبانۀ سھ ورنایا رابوچایا گازتا [روزنامۀ کارگری شمال]، کھ مقالۀ تروتسکی 
دربارۀ بوربا قبل از اینکھ منتشر شود در آن درج شده بود، بھ انحاء مختلف روی این کلمھ تکیھ 

  می نماید.
  چیست؟» غیرفراکسیونیسم«و اما 

کارگران است زیرا در آن نھ از ابتکار  برایکی تروتسکی مجلۀ تروتس» مجلۀ کارگری«
کارگران اثری ھست و نھ از ارتباط با سازمانھای کارگری. تروتسکی، کھ می خواھد زبانش 

و غیره را  **»فاکتور«، *»تریتوری«مورد فھم عامھ باشد، در مجلھ برای کارگران، کلمات 
  برای خوانندگان توضیح می دھد.

برای کارگران توضیح داده شود؟ » غیرفراکسیونیسم«د معنی کلمۀ بسیار خوب. پس چرا نبای
  مفھوم است؟» فاکتور«و » تریتوریا«کلمات  بیش ازمگر این کلمھ 

خیر، دلیل این نیست. دلیل این است کھ بدترین نمایندگان بدترین بقایای فراکسیونیسم با برچسب 
ا دارد برای توضیح این مطلب کمی . جاغفال می کنندنسل جوان کارگر را » غیرفراکسیونیسم«

  تأمل شود.
پراکندگی مھم ترین صفت مشخصۀ حزب سوسیال دمکرات در دورۀ معینی از تاریخ است. کدام 

  .١٩١١تا  ١٩٠٣دورۀ معین؟ از سال 
برای توضیح واضح تر ماھیت این پراکندگی باید الاقل شرایط مشخصی را کھ در سالھای 

آوریم. حزب در آن زمان متحد بود، انشعاب در آن بھ  وجود داشت بھ خاطر ١٩٠۶-١٩٠٧
گروه و دو سازمان  دووجود نیامده بود، ولی پراکندگی موجود بود، یعنی عمال در حزب واحد 

جداگانھ وجود داشت. سازمانھای محلی کارگری صورت واحد داشتند ولی در ھر مسئلۀ جدی 
و تاکتیک در سازمانھای کارگری واحد بین دو گروه دو تاکتیک وضع می نمودند. مدافعین این د

خود مشاجره می نمودند (مثال ھنگام بحث دربارۀ شعار: کابینۀ دوما یا کابینۀ کادت، در سال 
) و مسائل با ١٩٠٧و ھنگام انتخابات نمایندگان [برای شرکت در] کنگرۀ لندن در سال  ١٩٠۶

) شکست خورد ١٩٠۶دت استکھلم (حل می شد: یکی از فراکسیونھا در کنگرۀ وح اکثریت آراء
  ).١٩٠٧و فراکسیون دیگر در کنگرۀ وحدت لندن (

  اینھا واقعیاتی ھستند از تاریخ مارکسیسم متشکل در روسیھ کھ بر ھمھ کس معلوم اند.
کافی است این واقعیات بر ھمھ معلوم را بھ خاطر آورد تا نادرستی فاحش آن چھ کھ تروتسکی 

  اشاعھ می دھد معلوم گردد.
یعنی متجاوز از دو سال است کھ دیگر در روسیھ میان مارکسیستھای متشکل  ١٩١٢از سال 

ھای متحد جر و هو کنگر کنفرانسھا، در متحدو در سازمانھای  وجود نداردھیچ فراکسیونیسمی 
رسماً  ١٩١٢بین حزب کھ در ژانویھ سال  یکاملبحثی بر سر تاکتیکھا نمی شود. گسیختگی 

و انحالل طلبان موجود است. تروتسکی غالباً این  تعلق ندارندالل طلبان بھ وی اعالم داشت انح
می نامد. ما دربارۀ این نام گذاری ذیال جداگانھ صحبت خواھیم کرد. » انشعاب«گسیختگی را 

  .با حقیقت مغایرت دارد» فراکسیونیسم«ولی قدر مسلم این است کھ کلمۀ 
آن چیزی تکرار غیرنقادانھ، غیرعقالیی و بی معنای  این کلمھ، ھمانطور کھ ما متذکر شدیم،

. ھنگامی کھ تروتسکی برای صحیح بود، یعنی در دورانی کھ دیگر سپری شده، است کھ دیروز
و  ۶، ۵، ص ١صحبت می کند (رجوع شود بھ شماره » ھرج و مرج نزاع فراکسیونی«ما از 

                                                 
  .ترجمم » .سرزمین«" یعنی territoriumeمعادل روسی واژۀ التین " –تریتوری  *

  .مترجم یعنی عامل، نیروی محرکھ . – )factorتین فاکتور (ال **
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ای است کھ هگذشتۀ سپری شد مکدابسیاری از صفحات دیگر) فوراً واضح می شود کھ ھمانا 
  کلمات وی پژواک صدایش ھستند.

بھ وضع کنونی از دریچۀ چشم کارگران جوان روس کھ اکنون نھ دھم مارکسیستھای متشکل 
تظاھر نظریات متفاوت یا  سھروسیھ را تشکیل می دھند بنگرید. کارگر جوان در مقابل خود 

در  ]۴٨[سیع مشاھده می نماید: پراودیستھاجریانات مختلف جنبش طبقۀ کارگر را در مقیاس و
نسخھ) و نارودنیکھای چپ  ١۵٠٠٠نسخھ؛ انحالل طلبان( ۴٠٠٠٠ای با تیراژ ھپیرامون روزنام

ھر گرایش معین را برای خواننده روشن  ایتودهنسخھ). ارقام مربوط بھ تیراژ، نفوذ  ١٠٠٠٠(
  می نمایند.

در این میان چھ جایی دارد؟ ھمھ می دانند کھ » ھرج و مرج«حال این سؤال پیش می آید کھ: 
فقط یک عبارت » ھرج و مرج«تروتسکی عبارات پرآواز و توخالی را دوست دارد. ولی لفظ 

 ایدر دورهنشان دھندۀ این است کھ می خواھند مناسباتی کھ  عالوه بر آنپردازی نیست بلکھ 
نتقل نمایند، یا بھ عبارت صحیح را بھ داخل روسیۀ امروز م در خارجھ وجود داشت سپری شده

  تر برای منتقل نمودن آن تالش بیھوده بھ عمل می آورند. این است اصل مطلب.
در مبارزه مارکسیستھا با نارودنیکھا وجود ندارد. باید امیدوار بود کھ » ھرج و مرجی«ھیچ 
سال،  ٣٠تروتسکی نیز جرأت ادعای این موضوع را نداشتھ باشد. در مدتی متجاوز از  حتی

اند. علت این مبارزه هیعنی از ھمان آغاز ظھور مارکسیسم، مارکسیستھا با نارودنیکھا در مبارز
مغایرت اساسی منافع و نظریات دو طبقۀ متفاوت یعنی پرولتاریا و دھقانان است. اگر در جایی 

وم این وجود داشتھ باشد ھمانا در مغز افراد عجیب و غریبی است کھ بھ مفھ» ھرج و مرج«ھم 
  موضوع پی نمی برند.

در مبارزۀ مارکسیستھا با انحالل طلبان؟ این ھم » ھرج و مرج«پس چھ چیزی باقی می ماند؟ 
بمثابۀ یک  ١٩٠٨برخالف حقیقت است زیرا مبارزه با جریانی کھ از طرف تمام حزب از سال 

ھ تاریخ جریان شناختھ و محکوم شده است نمی تواند ھرج و مرج نامیده شود. ھر کس ب
مارکسیسم در روسیھ با نظر القیدی نمی نگرد می داند کھ انحالل طلبی حتی در مورد ترکیب 

) ارتباط ناگسستنی ١٨٩۴-١٩٠٣) و اکونومیسم (١٩٠٣- ١٩٠٨سران و حامیان آن با منشویسم (
ً بیست سالھ وجود داردھو کامال پیوست . ای دارد. پس اینجا ھم در برابر ما یک تاریخچۀ تقریبا

  دادن بھ تاریخ حزب خویش معنایش تھی مغزی نابخشودنی است.» ھرج و مرج«نسبت 
پاریس یا وین بھ اوضاع حاضر بنگرید آنوقت ھمھ چیز دگرگون خواھد شد. غیر از  نظر ازحال 

ای ھم وجود ھیعنی گروھھای جداگان روسگروه دیگر  دست کم پنجپراودیستھا و انحالل طلبان 
ود را عضو ھمان حزب سوسیال دمکرات واحد قلمداد نمایند: گروه تروتسکی، دارند کھ مایلند خ

. این موضوع در ]۵٠[»منشویکھای حزبی«و  ]۴٩[»بلشویکھای حزبی«دو گروه وپریود، 
پاریس و وین (برای مثال دو تا از بزرگترین مراکز را در نظر می گیرم) برای ھمۀ 

  مارکسیستھا کامال آشکار است.
ھ تروتسکی از لحاظ معینی حق دارد؛ این واقعاً پراکندگی است، این حقیقتاً ھرج و این جا است ک

  !مرج است
تعلق بھ یک حزب ھستند) و پراکندگی  مدعیوجود گروھھا در حزب یعنی وحدت اسمی (ھمھ 

واقعی (زیرا در حقیقت تمام گروھھا مستقلند و با یکدیگر مانند دول مختار مذاکره و توافق می 
  کنند).

) اطالعات موثق و قابل تصدیق دربارۀ ارتباط این گروھھا با ١یعنی فقدان » ھرج و مرج«
) فقدان مدارک برای قضاوت دربارۀ سیمای حقیقی مسلکی و ٢جنبش کارگری در روسیھ و 

. ١٩١٣و  ١٩١٢ –سیاسی این گروھھا. برای مثال دورۀ کامل دو سالھ را در نظر بگیرید 
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ن سالھا سالھای احیا و اعتالی جنبش کارگری است کھ در آن ھر جریان ھمانطور کھ می دانیم ای
نمی ای حساب است) داشت (و در سیاست فقط دامنۀ توده ایتودهیا گرایشی کھ دامنۀ کم و بیش 

ھای قانونی، در ھدر انتخابات دومای چھارم، در جنبش اعتصابی، در روزنام توانست
مربوط بھ انتخابات ھیئت بیمھ و غیره انعکاس پیدا نکند. ولی ای و در تبلیغات ھھای حرفھاتحادی

از این  در ھیچ یکھیچ یک از این پنج گروه موجود در خارجھ طی تمام دورۀ این دو سال 
ً بھ ھیچ طرز تظاھرات جنبش توده ای کارگری در روسیھ، کھ اکنون بھ آنھا اشاره شد، مطلقا

  !مشھودی خود را نشان ندادند
  ی است کھ تحقیق آن برای ھر کس سھل است.این واقعیت

» بدترین بقایای فراکسیونیسم«و این واقعیت ثابت می کند کھ ما حق داشتیم تروتسکی را نمایندۀ 
  بنامیم.

با اینکھ او ادعا می کند کھ غیرفراکسیونی است، تمام کسانی کھ کمترین آشنایی با جنبش طبقۀ 
می شناسند؛ این پراکندگی » تروتسکی فراکسیون«ندۀ کارگر در روسیھ دارند تروتسکی را نمای

) جدایی ٢) قبول وحدت در گفتار و ١است زیرا ھر دو عالمت اساسی در آن موجود است: 
ھا در کردار. این بقایای پراکندگی است زیرا در آن ھیچ نشانی از وجود ارتباط جدی با هگرو

  ای طبقۀ کارگر روسیھ نمی توان یافت.جنبش توده
ھر گونھ صراحت مسلکی و سیاسی است.  فاقدالخره این بدترین شکل پراکندگی است زیرا با

نمی توان انکار کرد کھ این صراحت مشخصۀ ھم پراودیستھا است (حتی ل. مارتف، مخالف 
ما را دربارۀ قرارھای رسمی مربوط بھ تمام مسائل » یکپارچگی و انضباط«مصمم ما نیز 

ھستند، تصدیق می نماید) و ھم انحالل طلبان (آنھا، یا بھ ھر حال جھانی کھ ھمھ از آن مطلع 
  برجستھ ترین آنھا، دارای سیمای بسیار معینی ھستند کھ لیبرالی است نھ مارکسیستی).

در این مورد نمی توان انکار نمود کھ بعضی گروھھا ھم کھ مانند گروه تروتسکی موجودیت 
ای هست و بھ ھیچ وجھ از نظر روسیھ نیست تا اندازوین ا –واقعیشان منحصراً از نظر پاریس 

گروه ماخیست وپریود مشخص است؛ نفی قطعی این  ماخیستیھای ھصراحت دارند. مثال نظری
منشویکھای «ھا و دفاع از مارکسیسم، بھ اضافۀ محکومیت نظری انحالل طلبی توسط ھنظری

  نیز مشخص است.» حزبی
مسلکی و سیاسی معینی نیست زیرا داشتن پروانۀ  ولی تروتسکی بھ ھیچ وجھ دارای روش

، بطوری کھ ما اکنون با تفصیل خواھیم دید، معنایش داشتن پروانۀ آزادی »غیرفراکسیونیسم«
  از یک گروه بھ دیگری و بالعکس است. یدنپرکامل برای 

  نتیجھ :
یست را با بین جریانھا و گروھھای مارکس ایدئولوژیک) تروتسکی اھمیت تاریخی اختالفات ١

سالۀ سوسیال دمکراسی را پر کرده و (بطوری کھ  ٢٠وجودی کھ این اختالفات سراسر تاریخ 
  ما نشان خواھیم داد) بھ مسائل اساسی دورۀ کنونی مربوط می شود، توضیح نداده و نمی فھمد؛

کھ عبارت از شناسایی اسمی وحدت و  پراکندگی گروھی) تروتسکی بھ خصوصیات اصلی ٢
  واقعی است پی نبرده است؛ پراکندگی

از منافع یکی از فراکسیونھای مقیم خارجھ کھ » غیرفراکسیونیسم«) تروتسکی در زیر لوای ٣
ای ندارد، بطوری خاص فاقد اصول معین است و در جنبش طبقۀ کارگر روسیھ ھیچ پایھ

  پشتیبانی می نماید.
و خوش صدا ولی عاری از  ھر فلز براقی طال نیست. جمالت تروتسکی بسیار پر زرق و برق

  مضمون است.
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  انشعاب -٢
  

اگر چھ پراکندگی یا بھ عبارت دیگر شناسایی اسمی وحدت و «معترضانھ بھ ما می گویند:
پراکندگی در عمل در میان شما پراودیستھا وجود ندارد، ولی در عوض چیزی بدتر از آن یعنی 

چیزی است کھ تروتسکی می گوید. از آنجا این دقیقاً » تاکتیکھای انشعاب طلبانھ موجود ھستند.
کھ نمی تواند در افکار خود تعمق کند و سر و تھ استدالالت خود را بھ ھم مربوط سازد، گاھی 

تاکتیکھای انشعاب طلبانھ یکی پس از «بر ضد پراکندگی نعره می کشد و زمانی فریاد می کند:
  ).۶، ص ١ شماره»(دیگری بھ فتوحاتی می رسند کھ حکم خودکشی دارند

پراودیستھا یکی پس از دیگری بھ «این اظھار تنھا یک معنی می تواند داشتھ باشد و آن این کھ:
(این مدرک موثق قابل تحقیقی است کھ با بررسی جنبش وسیع کارگری » فتوحاتی می رسند

 من کھ تروتسکی ھستمبھ ثبوت می رسد)، ولی  ١٩١٣و  ١٩١٢روسیھ طی سالھای 
) بمثابۀ سیاسیونی کھ خودکشی می کنند، محکوم می ٢) بمثابۀ انشعاب طلبان و ١پراودیستھا را 

  نمایم.
  بگذارید این موضوع را بررسی کنیم.

) او با  ١٩١۴تا فوریۀ  ١٩١٢اول از ھمھ از تروتسکی تشکر می کنیم. چندی پیش (از اوت 
کرد » کشتن«ھدید بھ ف. دان ھم عقیده بود کھ چنانچھ می دانیم خط مشی ضد انحالل طلبی را ت

 –و دیگران را نیز دعوت بھ این کار نمود. اکنون تروتسکی خط مشی ما را (و حزب ما را 
فقط  ،نمی کند» کشتن«بھ تھدید بھ  )!آقای تروتسکی عصبانی نشوید باالخره این حقیقتی است

  !خویشتن را خواھد کشتپیشگویی می نماید کھ این خط مشی خود 
  است، اینطور نیست؟» غیرفراکسیونی«تر است اینطور نیست؟ این تقریباً  این بھ مراتب مالیم

ولی شوخی را کنار می گذاریم (گو این کھ شوخی یگانھ وسیلۀ جواب مالیم بھ عبارت پردازی 
  غیرقابل تحمل تروتسکی است). 

  است.» تروتسکیسم«تنھا یک عبارت توخالی و فقط » خودکشی«
ت جدی سیاسی است. این تھمت را خواه انحالل طلبان و خواه تمام تاکتیکھای انشعاب طلبانھ تھم

ھای پیشگفتھ کھ از نقطھ نظر وین و پاریس بدون شک وجود دارند با ھزاران لحن بر ضد هگرو
  ما تکرار می کنند.

تمام آنھا این تھمت جدی سیاسی را بطور فوق العاده غیرجدی تکرار می کنند. بھ تروتسکی 
تاکتیکھای انشعاب طلبانھ [بخوان پراودیستھا] یکی پس از دیگری «ق کرد کھ بنگرید. او تصدی

  او بھ این قسمت چنین اضافھ می کند:». بھ فتوحاتی می رسند کھ حکم خودکشی دارند
تعداد کثیری از کارگران پیشرو در حال پریشانی کامل سیاسی، اغلب خودشان عامل مؤثر «

  ).۶، ص ١(شماره » انشعاب می شوند
  ھای درخشانی از بی مسئولیتی نسبت بھ این مسئلھ نیستند؟ھیا این کلمات نمونآ

شما ما را بھ انشعاب طلبی متھم می کنید در صورتی کھ ما در عرصۀ جنبش طبقۀ کارگر 
ً چیزی جز انحالل طلبی در برابر خود نمی بینیم. شما فکر می کنید کھ روش ما  روسیھ مطلقا

ھای فوق الذکر مقیم خارجھ، ھر هگرو تمامنیست؟ در حقیقت ھم  نسبت بھ انحالل طلبی صحیح
قدر ھم کھ با یکدیگر فرق داشتھ باشند، در این نکتھ اشتراک نظر دارند کھ روش ما را نسبت بھ 

می دانند. این امر نیز شباھت (و قرابت اساسی » انشعاب طلبانھ«انحالل طلبی ناصحیح و 
  انحالل طلبان را آشکار می کند.این گروھھا و  تمامسیاسی نزدیک) 

ھر آینھ روش ما نسبت بھ انحالل طلبی از نقطھ نظر تئوری و اصول نادرست است، در این 
ً ، آشکارا بگویدصورت می بایستی تروتسکی  اظھار کند، بدون ابھام نشان دھد کھ این  صریحا
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تۀ بسیار مھم احتراز است کھ از این نک سالھانادرستی را در چھ چیزی می داند. ولی تروتسکی 
  می جوید.

اگر از نقطھ نظر عملی و در جریان تجربۀ جنبش، روش ما نسبت بھ انحالل طلبی مردود است، 
پس باید این تجربھ را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دارد؛ کاری کھ بازھم تروتسکی نمی کند. او 

اب (بخوان عامل مؤثر خط انشع عامل مؤثرتعداد کثیری از کارگران پیشرو «اقرار می کند کھ 
  ».مشی، تاکتیک، سیستم و سازمان پراودیستی) می شوند

علت چیست کھ یک چنین پدیدۀ اندوه باری کھ بنا بھ اعتراف خود تروتسکی تجربھ ھم آن را 
از آنان طرفدار پراودا ھستند،  کثیریو آن ھم تعداد  پیشروتأیید کرده و حاکی است کھ کارگران 

  می کند؟صورت وقوع پیدا 
  این کارگران پیشرو.» پریشانی کامل سیاسی«تروتسکی جواب می دھد: بھ علت  

شکی نیست کھ این توضیح برای تروتسکی و برای ھر پنج فراکسیون مقیم خارجھ و برای 
انحالل طلبان فوق العاده خوشایند است. تروتسکی خیلی دوست دارد با قیافۀ دانشمند مآبانھ و با 

ھای تاریخی توضیحاتی بدھد کھ خوشایند هو پر آب و تاب در مورد پدید جمالت پرطمطراق
یک خط مشی سیاسی » عامل مؤثر» «تعداد کثیری از کارگران پیشرو«خودش باشد. وقتی کھ 

و حزبی می شوند کھ با خط مشی تروتسکی مطابقت ندارد، آن وقت تروتسکی بدون خجالت 
در حالت پریشانی «حل می کند: این کارگران پیشرو قضیھ را فوراً صاف و پوست کنده اینطور 

پایداری سیاسی و دارای » در حالت«ھستند و در حالی کھ خود تروتسکی گویا » کامل سیاسی
... و آن وقت ھمین تروتسکی سر و سینھ زنان فراکسیونیسم،  !خط مشی روشن و صحیح است

  !اد ناسزا می گیردمحفل بازی و تحمیل ارادۀ روشنفکران بر کارگران را بھ ب
راستی وقتی انسان این چیزھا را می خواند بی اختیار از خود سؤال می نماید: آیا از تیمارستان 

  نیست کھ این صداھا بلند می شود؟
طرح » کارگران پیشرو«در برابر  ١٩٠٨حزب مسئلۀ انحالل طلبی و محکومیت آن را از سال 

از گروه کامال معینی از انحالل طلبان (یعنی: گروه » منشعب شدن«کرد در حالی کھ موضوع 
این  بدونناشا زاریا) یا بھ عبارت دیگر این موضوع کھ تشکیل حزب امکان پذیر نیست مگر 

یعنی متجاوز از دو سال پیش مطرح گردید. اکثریت  ١٩١٢در ژانویۀ سال  گروه و بر ضد آن
اظھار نظر نمودند. خود )» ١٩١٢خط مشی ژانویھ («پشتیبانی از  بر لھعظیم کارگران پیشرو 

سخن می گوید بھ این حقیقت » تعداد کثیری از کارگران پیشرو«و » فتوحات«تروتسکی کھ از 
ریبان خود را اینطور خالص می کند کھ صاف و ساده این اعتراف دارد. منتھا تروتسکی گ

  !دشنام می دھد» پریشانھای سیاسی«و » انشعاب طلب«کارگران پیشرو را با کلمات 
اشخاصی کھ عقل خود را از دست نداده باشند از این قضایا استنتاج دیگری می نمایند. ھر جا 

مات دقیق و صریح گرد آمده باشند آنجا کارگران دارای آگاھی طبقاتی در پیرامون تصمی اکثریت
  عقیده و عمل وجود دارد، آنجا حزبیت و حزب وجود دارد. وحدت

و یا دیدیم نیم دوجینی از » نداهاز مقام خود معزول نمود«ھر جا دیدیم کارگران انحالل طلبان را 
وسیع طبقۀ  ھای مقیم خارجھ مدت دو سال بھ ھیچ وجھ مدرکی دال بر ارتباط خود با جنبشهگرو

حکمفرماست. با تالش برای ترغیب  انشعاباند، ھمانجا پریشانی و کارگر روسیھ ارائھ نداده
کھ مورد قبول مارکسیستھای » جمع متحد«آن  تصمیمات عدم اجرایکردن کارگران بھ 

  جنبش را مختل کرده و انشعاب ایجاد نماید. دارد تالشپراودیست است، تروتسکی 
ده ھستند ولی باالخره باید پرده از رخسار این پیشوایان متکبر خودپسند اینھا تالشھا بیھو

ھای روشنفکری برداشت زیرا خود عامل انشعابند و آنگاه در مورد انشعابگری دیگران هگرو
دچار » کارگران پیشرو«فریاد برمی آورند؛ کسانی کھ طی متجاوز از دو سال گذشتھ در برابر 



۵٢  

ی شرمی شگفتی تصمیمات و ارادۀ این کارگران پیشرو را بھ اند با بگردیده شکست کامل
ھای نوزدرف همی نامند. آخر اینکھ ھمان شیو» پریشانھای سیاسی«استھزاء می گیرند و آنان را 

  است. ]۵١[گولوولیوف» جوداس«یا  
و من از لحاظ وظیفۀ روزنامھ نگاری خود، در جواب فریادھای مکرر وا انشعابا، از تکرار 

درصد نمایندگان  ۴٧تکذیب نشده و غیرقابل تکذیب خستھ نخواھم شد. در دومای دوم  دقیق ارقام
درصد نمایندگان این زمره  ۶٧درصد و در دومای چھارم  ۵٠زمرۀ کارگران، در دومای سوم 

  بلشویک بودند.
، اینجا است حزب؛ اینجا است وحدت عقیده و وحدت »کارگران پیشرو«اینجا است اکثریت  

  کثریت کارگران دارای آگاھی طبقاتی.عمل ا
انحالل طلبان معترضانھ می گویند (رجوع شود بھ مقالھ بولکین، ل.م. در شمارۀ سوم ناشا 

ھای مختلف استولیپینی را مبنای مجادالتمان قرار می دھیم. این اعتراض هزاریا) کھ ما زمر
ی قانون انتخاباتی بیسمارک، نامعقول و از روی سوء نیت است. آلمانھا موفقیت خود را از رو

کھ زنان را از حق انتخاب محروم می کند می سنجند. فقط دیوانگان ممکن است مارکسیستھای 
می سنجند و در عین حال بھ ھیچ وجھ  موجودآلمان را کھ موفقیتھای خود را با قانون انتخاباتی 

  ر دھد.منکر محدودیتھای ارتجاعی آن نیستند برای این کار مورد سرزنش قرا
ی دفاع کرده باشیم اهھای انتخاباتی و سیستم زمرهبھ ھمین منوال ھم ما بدون اینکھ از زمر

ایم. در ھر سھ دوما (دوم و سوم و چھارم) هسنجید موجودموفقیتھای خود را با قانون انتخاباتی 
صفوف سوسیال دمکراسی  درونزمرۀ کارگران، یعنی  درونھای مختلف وجود داشت؛ هزمر

علیھ انحالل طلبان بھ وجود آمد. ھر کس نمی خواھد خود و دیگران را فریب  کاملیرخش چ
  انحالل طلبان اعتراف نماید. علیھ وحدت طبقۀ کارگربدھد باید بھ این واقعیت عینی پیروزی 

بھ فالن یا بھمان بلشویک، « است کھ می گوید:» معقول«اعتراض دیگر ھم بھ ھمین اندازه 
ولی  !بسیار خوب». الل طلبان ھم رأی دادند (یا در انتخابش شرکت جستند)منشویکھا و انح

درصد دومای  ۵٠بلشویک دومای دوم و  غیردرصد نمایندگان  ۵٣مگر این موضوع درباره 
  درصد دومای چھارم نیز صدق نمی کند؟ ٣٣سوم و 

انتخاب کنندگان یا اگر ممکن بود بجای ارقام مربوط بھ نمایندگان انتخاب شده، ارقام مربوط بھ 
نمایندگان کارگران و غیره را مدرک قرار داد ما بھ کمال میل این کار را می کردیم. ولی یک 

فقط خاک بھ چشم » معترضین«و بنابراین  نیستچنین ارقامی کھ مشروح تر باشد در دست 
  مردم می پاشند.

گرایشھای مختلف کمک می ھای دارای ھھای کارگری کھ بھ روزنامهو اما ارقام مربوط بھ گرو
گروه  ٧۵٠گروه بھ پراودا و  ٢٨٠١) ١٩١٢و  ١٩١٣کردند از چھ قرار است؟ طی دو سال (

این ارقام قابل تحقیق ھستند و احدی ھم در صدد تکذیب آنھا برنیامده  *.اندهبھ  لوچ کمک کرد
  است.

  ارادۀ اکثریت؟و کجاست استھزاء » کارگران پیشرو« وحدت عمل و ارادۀ اکثریتپس کجاست 
تروتسکی ھمانا از لحاظ استھزاء گستاخانۀ ارادۀ اکثریت کارگران، انشعاب » غیرفراکسیونیسم«

  طلبی است.
  
  

                                                 
 ١٠٠٠) و ١٩١٢گروه بھ پراودا (از اول ژانویھ  ۴٠٠٠، ١٩١۴مقدماتی تا اول آوریل سال  ھطبق محاسب *

  گروه بھ انحالل طلبان و تمام متفقین آنھا کمک کردند.
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  از ھم پاشیدن ائتالف ماه اوت -٣
  

ولی یک وسیلۀ دیگر خیلی مھم ھم برای تحقیق صحت و حقانیت اتھامات تروتسکی دربارۀ 
  تاکتیکھای انشعاب طلبانھ وجود دارد.

ھستند کھ انشعاب طلبند؟ بسیار خوب. فرض کنیم کھ حق با » لنینیستھا«ما معتقدید کھ ھمانا ش
  شما است.

ھای دیگر امکان وحدت با انحالل طلبان هھا و گروولی اگر حق با شما است پس چرا تمام دستھ
چرا  ثابت نکردند؟ اگر ما انشعاب طلبیم پس» انشعاب طلبان« ضدو بر » لنینیستھا« بدونرا 

شما اتحاد طلبان بین خودتان، و با انحالل طلبان اتحاد برقرار نکردید؟ آخر شما بدین وسیلھ 
  !بھ کارگران نشان می دادید در عملامکان وحدت و نفع آن را 

  بگذارید بھ شرح وقایع بھ ترتیب زمان بپردازیم.
انحالل  بدونبی اعالم می کنند کھ حز» انشعاب طلب«ھای »لنینیست« ١٩١٢در ژانویۀ سال 

انحالل »: فراکسیونھا«ھا و هگرو تمام ١٩١٢ایشان می باشند. در مارس سال  بر ضدطلبان و 
در اوراق » منشویکھای حزبی«و » بلشویکھای حزبی«طلبان، تروتسکیستھا، وپریودیستھا، 

 ]Vorwarts]۵٢خبری روسی خود و در صفحات روزنامۀ سوسیال دمکرات آلمانی موسوم بھ 
. ھمھ متفقاً، یک دل و یک جھت، ھمصدا و متحد متحد می شوند» انشعاب طلبان«د این بر ض

و القاب دیگری کھ بھ ھمین اندازه دلنواز و محبت » اغواگر«و » غاصب«ناسزا گویان لقب 
  آمیز است بھ ما می دھند.

و  متحد شده» غاصبین« ضدولی چھ چیز آسانتر از آن بود کھ شما بر  !بسیار خوب آقایان
نشان می دادید؟ آیا اگر کارگران پیشرو از یک » کارگران پیشرو«را بھ  وحدتای از نمونھ

انحالل طلبان را بر ضد غاصبین و از طرف دیگر  غیرطرف وحدت ھمھ یعنی انحالل طلبان و 
  و غیره را می دیدند از دستۀ اول پشتیبانی نمی نمودند؟» انشعاب طلبان«، »غاصبین« تنھا

است و وحدت انحالل طلبان، » لنینیستھا«ف نظرھا فقط ساختھ و پرداختھ و غیرۀ اگر اختال
، پس چرا شما طی مدت دو امکان داردپلخانفیستھا، وپریودیستھا، تروتسکیستھا و سایرین واقعاً 

  از آن را نشان ندادید؟ نمونۀ خودتانسال 
شروع شد:  تفرقھھ تشکیل گردید. بالفاصل» اتحاد طلبان«کنفرانس  ١٩١٢در اوت سال 

ً از شرکت امتناع ورزیدند؛ وپریودیستھا شرکت کردند ولی با اعتراض و  پلخانفیستھا مطلقا
  افشای واھی بودن کل این بساط بازگشتند.

انحالل طلبان، لتونی ھا، تروتسکیستھا (تروتسکی و سمکوفسکی)، » متحد شدند«کسانی کھ 
ی آیا واقعاً متحد شدند؟ ما ھمان وقت گفتیم کھ خیر، بودند. ول ]۵۴[نفری ٧و گروه  ]۵٣[قفقازیھا

  ای برای مخفی کردن انحالل طلبی است. آیا حوادث گفتۀ ما را تکذیب کردند؟این فقط پرده
  معلوم می شود: ١٩١۴ماه بعد، در فوریۀ سال  ١٨دقیقاً 

  ) کھ گروه ھفت نفری از ھم می پاشد، بوریانف از آن خارج می شود.١
باقیماندۀ جدید، چخیدزه و تولیاکف یا یکی دیگر نمی توانند در » گروه شش نفری«ن ) کھ در بی٢

مورد جواب بھ پلخانف توافق حاصل نمایند. آنھا در مطبوعات اظھار می نمایند کھ بھ وی 
  جواب بدھند. نمی توانندجواب خواھند داد ولی 

ای و مجلھ جدا شدهه بود، ) کھ تروتسکی، کھ عمال چندین ماه از ستونھای لوچ ناپدید شد٣
خواندن » غیرفراکسیونی«بھ نام بوربا منتشر نموده است. تروتسکی با » متعلق بھ خودش«

ً می گوید (این موضوع برای تمام کسانی کھ کم و بیش با موضوع آشنایی  مجلۀ خود، صریحا
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کھ  دندثابت کرده بودارند روشن است) ناشا زاریا و لوچ بھ عقیدۀ او، یعنی تروتسکی، 
  یعنی اتحاد طلب بد ھستند.» فراکسیونی«

تروتسکی گرامی، اگر شما اتحاد طلب ھستید، اگر شما می گویید وحدت با انحالل طلبان ممکن 
(بوربا شمارۀ » ١٩١٢ھای اساسی تنظیم شده در ماه اوت هاید«است، اگر شما بھ اتفاق آنان از 

در ناشا زاریا و لوچ با  پس چرا خودتانید، ، یادداشت ھیئت تحریریھ) پیروی می نمای۶، ص ١
  انحالل طلبان یکی نشدید؟

وقتی کھ ھنوز قبل از انتشار مجلۀ تروتسکی، در سورنایا رابوچایا گازتا توضیحات غیض 
در محافل مارکسیستی خیلی زیاد «مجلھ و این کھ راجع بھ آن » نامعین«آلودی درباره سیمای 

طبعاً  *)٣٧قت روزنامۀ پوت پراودی [راه حقیقت] (شمارۀ منتشر گردید، آن و» صحبت می شد
از یادداشت محرمانۀ » در محافل مارکسیستی«مجبور بود نادرستی این ادعا را فاش سازد:

گروه لوچ صحبت می شد؛ سیمای تروتسکی و جدا شدن او از ائتالف اوت  بر ضدتروتسکی 
  بودند.» آشکار«کامال 

الل طلبان قفقاز است و زمانی علیھ ل. سدوف سخن گفتھ بود کھ پیشوای مشھور انح An) آن ۴
(و در ازاء آن از طرف ف. دان و شرکاء در محضر عام مورد سرزنش قرار گرفت) اکنون 

می ماند کھ آیا قفقازیھا اکنون » نامعلوم«اش در بوربا پیدا می شود. فقط این موضوع ھسر و کل
  مایلند با تروتسکی بروند یا با دان؟

ً بودند، » ائتالف اوت«مارکسیستھای لتونی کھ یگانھ سازمان واقعی ) ۵ از آن خارج شده  رسما
  ) اظھار داشتند کھ:١٩١۴و در قطعنامۀ کنگرۀ اخیر خود (سال 

تالش آشتی طلبان برای این کھ بھ ھر قیمتی شده است با انحالل طلبان متحد شوند (کنفرانس «
و اتحاد طلبان خودشان از لحاظ مسلکی و سیاسی بھ  ) بی فایده از کار درآمد١٩١٢اوت سال 

  ».انحالل طلبان وابستھ شدند
ماھھ، سازمانی اتخاذ کرده است کھ خودش دارای خط  ١٨این موضع را پس از یک تجربۀ 

از دو مرکز ارتباط حاصل نماید. این تصمیم  ھیچ یکبوده و مایل نیست با  بیطرفانھمشی 
  !اید برای تروتسکی دارای اعتبار باشدبھ طریق اولی ب بیطرفاشخاص 

  کافی نیست؟
کسانی کھ بھ ما نسبت انشعاب طلبی و عدم تمایل یا عدم توانایی بھ کنار آمدن با انحالل طلبان را 

  با آنھا دمساز نشدند. ائتالف اوت واھی درآمد و از ھم پاشید. خودشانمی دادند 
  انندگان خود، آنھا را فریب می دھد.تروتسکی با مخفی کردن این از ھم پاشیدگی از خو

تجربۀ مخالفین ما حقانیت ما را ثابت نمود، ثابت نمود کھ ھمکاری با انحالل طلبان غیرممکن 
  است.

  
  »گروه ھفت نفری « نصیحت یک آشتی طلب بھ  -۴
  

حاوی اندرزھای یک آشتی » انشعاب در گروه دوما«سرمقالۀ شمارۀ یک بوربا تحت عنوان 
ھفت نفری نمایندگان دوما است کھ از انحالل طلبی پیروی نموده (یا بھ سوی  طلب بھ گروه

  انحالل طلبی گرایش دارند). مضمون اصلی این اندرزھا بدین قرار است:
مشورت  ]۵۵[ھر گاه توافق با گروھھای دیگر ضروری می گردد ابتدا با گروه شش نفری«

  ).٢٩ص »(کنید
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ار معلوم، بھ ھمراه مسائل دیگر، موجب اختالف نظر ای است کھ از قرھاین اندرز عاقالن
تروتسکی با انحالل طلبان لوچ شده است. از ھمان آغاز مبارزۀ دو گروه در دوما، از زمان 

، پراودیستھا ھمین نظر را داشتند. گروه ]۵۶[١٩١٣تصویب قطعنامۀ کنفرانس تابستان سال 
نشعاب ھم بھ کرات در مطبوعات سوسیال دمکرات کارگری روسیھ در دوما، حتی پس از ا

اعالم داشت کھ علیرغم امتناع ھای مکرر گروه ھفت نفری، بھ پیروی از این خط مشی ادامھ 
  می دھد.

ما از ھمان آغاز کار، از ھمان زمان صدور قطعنامۀ کنفرانس تابستان، بر این عقیده بوده و 
مطلوب و ممکن است؛ اگر  دوما در مسائل مربوط بھ فعالیت در توافقاتیھمچنان ھم ھستیم کھ 

چنین توافقاتی در مورد دمکراتھای خرده بورژوای دھقان (ترودویکھا) بھ کرات عملی شده، 
ً در مورد سیاستمداران خرده بورژوای لیبرال  کارگری، عملی نمودن شان بھ طریق  -طبیعتا

  اولی ممکن و ضروری است.
ید با واقعیات مواجھ شد: گروه ھفت نفری نباید در اختالف نظرھا مبالغھ کرد، در عوض با

افرادی ھستند کھ بھ سوی انحالل طلبی گرایش دارند، آنھا دیروز کامال از دان پیروی می کردند 
و امروز با حسرت نظر خود را از دان بھ سوی تروتسکی و از تروتسکی بھ سوی دان می 

ا شده و از سیاست کارگری اندازند. انحالل طلبان گروھی قانونگرا ھستند کھ از حزب جد
را نفی می کنند، لذا در امور مربوط » کار زیرزمینی«لیبرالی پیروی می نمایند. چون این گروه 

بھ تشکیالت حزب و جنبش طبقۀ کارگر از ھیچ گونھ وحدتی با آنھا نمی توان سخن گفت. ھر 
ا کھ پس از سال کس غیر از این فکر می کند اشتباه بدی مرتکب می شود و عمق تغییراتی ر

  بھ وقوع پیوستھ است در نظر نمی گیرد. ١٩٠٨
ولی توافقات با این گروه کھ خارج حزب یا در حاشیۀ حزب است، البتھ در مورد مسائل خاص 

این گروه را ھم مثل ترودویکھا ھمیشھ مجبور نماییم بین سیاست کارگری  بایدجایز است: ما 
نمایند. مثال در مسئلۀ مبارزه در راه آزادی مطبوعات با (پراودیستی) و لیبرالی یکی را انتخاب 

کمال وضوح آشکار شد کھ انحالل طلبان بین شیوۀ لیبرالی طرح مسئلھ کھ مطبوعات غیرقانونی 
را نفی یا از آن چشم پوشی می کند، و شیوۀ عکس آن، یعنی سیاست کارگری، متزلزل و 

  مرددند.
، کھ مھم ترین دوماگری لیبرال در چارچوب سیاست توافق با گروه ھفت نفری نمایندگان کار

ً مطرح نمی شود، ممکن و مطلوب  خارج دومامسائل یعنی مسائل مربوط بھ  در آن مستقیما
خط مشی کنفرانس  بھانحالل طلبان روی برگرداند و  ازاست. در این مورد بود کھ تروتسکی 

  ) گرویید.١٩١٣تابستان (
از نقطھ نظر گروه خارج حزبی مفھوم کلمۀ توافق کامال با آن  در ھر حال نباید فراموش کرد کھ

در » توافق«چیزی کھ معموال افراد حزبی درک می کنند، متفاوت است. برای افراد غیر حزبی 
است. برای افراد حزبی توافق یعنی تالش » قطعنامھ یا خط مشی تاکتیکی تنظیم«دوما معنایش 

  شی حزبی.دیگران بھ عملی نمودن خط م جلببرای 
بھ اصطالح » تنظیم«را بھ معنای » توافق«برای مثال ترودویکھا حزب ندارند. آنھا 

خط مشی می فھمند، امروز با کادتھا و فردا با سوسیال دمکراتھا. ولی ما کلمۀ » داوطلبانۀ«
توافق با ترودویکھا را بھ معنای بھ کلی متفاوتی می فھمیم. ما در تمام مسائل مھم مربوط بھ 

کتیک دارای قرارھای حزبی ھستیم و ھرگز از این قرارھا عدول نخواھیم کرد؛ توافق با تا
آنان بھ حقانیت ما و  متقاعد نمودنآنان بھ جانب خودمان،  جلبترودویکھا برای ما معنایش 

  از عملیات مشترک بر ضد صدھا سیاه و لیبرالھا است. خودداری نکردن
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ای را کھ از نقطھ نظر حزبی و غیرحزبی بین هت ساداین کھ تروتسکی تا چھ حدی این تفاو
) از استدالل زیرین !توافقات وجود دارد، فراموش نموده (بیھوده کھ با انحالل طلبان نبوده است

  وی معلوم می شود:
نمایندگان انترناسیونال باید ھر دو قسمت جدا شدۀ ھیئت نمایندگی مجلس ما را گردھم آورند، بھ «

را کھ موجب توافق و آنچھ را کھ موجب اختالف است مشخص نمایند ... می  اتفاق آنان آنچھ
توان قطعنامۀ تاکتیکی مشروحی تنظیم نمود کھ اصول تاکتیک پارلمانی در آن فرمول بندی شده 

  ).٢٩-٣٠، ص ١شماره »(باشد
مجلۀ تروتسکی حزب  !این یک نمونۀ شاخص و نوعی از شیوۀ انحالل طلبانۀ طرح مسئلھ است

  !فراموش می کند؛ چنین چیز جزئی ارزش بھ یاد آوردن ندارد را
در اروپا (تروتسکی دوست دارد بی مورد از اصول اروپایی صحبت کند) ھر وقت احزاب 
مختلف با یکدیگر سازش می کنند یا متحد می شوند، کار بدین طریق صورت می پذیرد: 

د اختالف را روشن می نمایند (دقیقاً نمایندگان آنھا جمع می شوند و قبل از ھر چیز نکات مور
ھمان چیزی کھ انترناسیونال در مورد روسیھ پیشنھاد کرده بود، بدون اینکھ ادعای ناسنجیدۀ 

در قطعنامھ وارد کند).  ]۵٧[»حزب سابق دیگر وجود ندارد«کائوتسکی را مبنی بر اینکھ 
کھ در مورد مسائل مربوط نمایندگان پس از روشن نمودن نکات مورد اختالف، معین می کنند 

ھای باید در کنگرهھایی، شرایطی و غیره) ھ(قطعنام تصمیماتیبھ تاکتیک و سازمان و غیره چھ 
ھا ه. اگر بھ اتفاق آراء موفق بھ تدوین طرحی شوند، کنگرھر دو حزب مورد بررسی قرار گیرد

 گوناگونییشنھادھای در مورد تصویب یا عدم تصویب آن تصمیم می گیرند. اگر در این مورد پ
  ھای ھر دو حزب ارائھ می شوند.هداده شود، باز ھم برای تصمیم گیری نھایی بھ کنگر

اپورتونیسم است  اروپاییھای ھاست فقط نمون» دلپسند«آن چھ برای انحالل طلبان و تروتسکی 
  ھای حزبیت اروپایی.ھنھ نمون

ی روس »کارگران پیشرو« !خواھند نمودرا نمایندگان دوما تنظیم » قطعنامۀ مشروح تاکتیکی«
کھ عدم رضایت تروتسکی از آنھا دلیل خوبی دارد، از روی این مثال بھ رأی العین می توانند 

کھ حتی  –ھای مقیم خارجھ در وین و پاریس هببینند کھ کار طرح سازیھای مضحک گرو
رسیده است. ولی اگر  بھ  کجا –» حزب وجود ندارد«اند در روسیھ ھکائوتسکی را مطمئن ساخت

ی روس (می »کارگران پیشرو«گاھی فریب خارجی ھا در این مورد میسر باشد، در عوض 
  ترسیم موجب عدم رضایت تروتسکی مخوف گردیم) بھ ریش این طرح سازان می خندند.

ھا و هھای مشروح تاکتیکی را کنگرھدر نزد ما قطعنام«کارگران بھ آنھا خواھند گفت 
زبی تنظیم می نمایند (نمی دانیم نزد شما غیرحزبی ھا چطور)، از آن جملھ کنفرانسھای ح

. ما با کمال میل خارجی ھای ١٩١٣و  ١٩١٢، ١٩١٠، ١٩٠٨، ١٩٠٧ھای سالھای ھقطعنام
غیرمطلع و ھمچنین روسھای فراموش کار را با قرارھای حزبی خود آشنا خواھیم کرد و با 

ان گروه ھفت نفری یا اعضای ائتالف اوت یا چپ گرایان و اشتیاقی از این ھم بیشتر از نمایندگ
ھا یا کنفرانسھای خود آشنا کنند هھای کنگرھیا ھر کس دیگری خواھش می کنیم ما را با قطعنام

ھای ما یا نسبت بھ قطعنامۀ کنگرۀ ھو مسئلۀ مشخص مربوط بھ روش خود را نسبت بھ قطعنام
  »یحاً در کنگرۀ آتی خود مطرح نمایند.و غیره صر ١٩١۴بیطرف لتونی ھا در سال 

ی روسیھ بھ طرح سازان رنگارنگ خواھند گفت، این »کارگران پیشرو«این است آنچھ کھ 
ھم اکنون است آنچھ کھ مثال مارکسیستھای متشکل سن پترزبورگ در مطبوعات مارکسیستی 

تشر شده است نادیده . آیا تروتسکی مایل است این شرایط را کھ برای انحالل طلبان مناندگفتھ
انگارد؟ این برای خود تروتسکی بدتر خواھد بود. ما موظفیم بھ خوانندگان ھشدار دھیم کھ این 
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ی از نوع ماه اوت؟) کھ در آن نمی خواھند ارادۀ اکثریت »اتحاد» («اتحاد«طرح سازیھا برای 
  کارگران دارای آگاھی طبقاتی روسیھ را بھ حساب آورند، چقدر مضحک ھستند.

  
  نظریات انحالل طلبانۀ تروتسکی -۵
  

تروتسکی در مجلۀ جدید خود کوشیده است حتی المقدور کمتر دربارۀ کنھ نظریات خود صحبت 
یا » کار زیرزمینی«) خاطرنشان نموده است کھ تروتسکی دربارۀ ٣٧کند. پوت پراودی (شمارۀ 

. بھ ھمین دلیل بھ *ده استای ھم اظھار ننموھشعار مبارزه برای یک حزب قانونی و غیره کلم
ھیچ گونھ  بدونای اضافۀ سایر دالیل است کھ ما می گوییم وقتی تالش می شود سازمان جداگانھ

  نوع فراکسیونیسم است. بدترینسیمای مسلکی و سیاسی ساختھ شود، این 
اگر چھ تروتسکی نخواستھ است نظریات خود را صاف و پوست کنده بیان کند، در عوض 

ی در مجلۀ او وجود دارد کھ نشان می دھد از چھ عقایدی در پس پرده و مخفیانھ نکات زیاد
  پیروی می نماید.

  در ھمان اولین سرمقالۀ شمارۀ اول، چنین می خوانیم:
حزب سوسیال دمکرات قبل از انقالب در کشور ما فقط از لحاظ ایده و ھدفھای خود یک حزب «

بود از روشنفکران مارکسیست کھ طبقۀ کارگر کارگری بود. ولی در واقعیت امر سازمانی 
  ).۵ص »(بیدار شده را ھدایت می کرد.

حزب. این  نفیای است برای ھاین لحن لیبرالی و انحالل طلبانۀ قدیمی است و در حقیقت مقدم
جنبش کارگری  ١٨٩۵-١٨٩۶لحن مبتنی بر تحریف حقایق تاریخی است. اعتصابات سالھای 

بود کھ از لحاظ مسلکی و تشکیالتی با جنبش سوسیال دمکراسی در  را اعتال بخشیده ایتوده
روشنفکران طبقۀ «پیوند بود. آیا در این اعتصابھا، در این جنبشھای اقتصادی و غیراقتصادی 

  !؟»ھدایت می کردندکارگر را 
  با دورۀ قبل از آن مراجعھ کنیم. ١٩٠١-١٩٠٣بھ مقایسۀ آمار جرایم سیاسی در سال ھای 

  
  شرکت کنندگان در جنبش آزادیخواھانھ کھ بھ اتھامات سیاسی اشتغال

  مورد پیگیرد قرار گرفتند (درصد)
  

  ١٩٠١-١٩٠٣  ١٨٨۴-١٨٩٠  دوره
  ٠/٩  ١/٧  کشاورزی

  ١/۴۶  ١/١۵  صنعت و تجارت
  ٧/٢٨  ٣/۵٣  ھای آزاد و محصلینحرفھ

  ٠/٨  ٩/١٩  شاغلین کارھای نامعین و بیکاران
  

وجود شتاد، یعنی وقتی کھ ھنوز در روسیھ حزب سوسیال دمکرات ما می بینیم کھ در سالھای ھ
بود، روشنفکران مسلط بودند و بیش از نصف شرکت کنندگان را » نارودنیکی«و جنبش  نداشت

  تشکیل می دادند.
، کھ حزب سوسیال دمکرات بھ وجود آمده و ایسکرای ١٩٠١-١٩٠٣این منظره در سال ھای 

تغییر می نماید. در این موقع دیگر روشنفکران در بین شرکت  قدیم بھ کار مشغول بود، کامال
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خیلی بیشتر از روشنفکران ») صنعت و تجارت(« کارگراناند؛ تعداد  اقلیتکنندگان جنبش در 
  شده بود و روی ھم رفتھ کارگران و دھقانان بیش از نصف تمام عده را تشکیل می دادند.

ً در مبارزۀ جریانھای موجود در داخل خرده بورژوایی  جناحمارکسیسم است کھ  دقیقا
) شروع ١٨٩۵-١٩٠٣روشنفکری سوسیال دمکراسی پدیدار می شود و کار را از اکونومیسم (

) می رساند. ١٩٠٨-١٩١۴) و انحالل طلبی (١٩٠٣-١٩٠٨کرده، دنبالۀ آن را بھ منشویسم (
 ٢٠تاریخ مبارزۀ  تروتسکی تھمت انحالل طلبان را نسبت بھ حزب تکرار می نماید و می ترسد

  سالۀ جریانھای داخل حزب را ذکر کند.
  اینک یک مثال دیگر:

ای را گذرانده ھسوسیال دمکراسی روس در روش خود نسبت بھ نظام مجلسی ھمان سھ مرحل«
سپس شناسایی اصول تاکتیک » ... تحریم«اند] ... ابتدا شیوۀ هاست ... [کھ سایر کشورھا گذراند

یی است کھ شچدرین آن را اینطور » اما«بسیار عالی است، ھمان » اما« مجلسی، اما ... [این
] ... بھ منظورھای کامال !ترجمھ می کرد: گوش ھا از پیشانی باالتر نمی رویند کھ نمی رویند

  ).٣۴، ص ١شمارۀ ...»(تبلیغاتی ... و باالخره طرح خواستھای جاری ... در پشت تریبون دوما 
بانۀ تاریخ. فرق بین مرحلۀ دوم و سوم، برای این اختراع شده است کھ باز ھم تحریف انحالل طل

روش «بطور مخفیانھ از رفرمیسم و اپورتونیسم دفاع شده باشد. تحریم بمثابۀ یک مرحلھ در 
در اروپا وجود داشت (آنجا آنارشیسم بود  نھھیچگاه » سوسیال دمکراسی نسبت بھ نظام مجلسی

مربوط بھ یک نھاد معین بود  فقطآن مثال تحریم دومای بولیگین در روسیھ کھ در  نھو ھست) و 
مربوط نمی شد و معلول شکل خاص مبارزۀ بین لیبرالیسم و » نظام مجلسی«با  ھرگزو 

مارکسیسم بر سر مسئلۀ ادامۀ حملھ بود. دربارۀ این کھ چگونھ این مبارزه بر مبارزۀ بین دو 
  !کی اصال دم نمی زندجریان داخل مارکسیسم تأثیر گذاشت، تروتس

ھای طبقاتی جریانھای گوناگون را ھھنگامی کھ بھ تاریخ می پردازیم، باید مسائل مشخص و ریش
تشریح کنیم؛ ھر کس بخواھد چگونگی مبارزۀ طبقات و مبارزۀ جریانھا را در موضوع شرکت 

رالی را در ھای سیاست کارگری لیبھدر دومای بولیگین از نظر مارکسیستی بررسی نماید، ریش
طفره کھ از مسائل مشخصی » می پردازد«آنجا خواھد دید. ولی تروتسکی برای این بھ تاریخ 

  !نماید اختراعو وسیلۀ توجیھ یا شبھ توجیھی برای اپورتونیستھای امروز  رود
در حقیقت تمام جریانھا اسلوبھای ھمانندی برای مبارزه و سازماندھی بھ کار می «او می نویسد:

فریادھایی کھ دربارۀ خطر لیبرالی در جنبش طبقۀ کارگر ما بلند شده تنھا کاریکاتور « ،»گیرند
  ).٣۵و  ۵، ص ١شماره »(خام و فرقھ گرایانۀ واقعیت است

این یک دفاع بسیار روشن و پرشور از انحالل طلبان است. با این ھمھ ما بھ خود اجازه می 
ن آنھا مثال بزنیم. تروتسکی فقط جملھ پرانی می دھیم الاقل واقعیت کوچکی را از میان تازه تری

  کند؛ ما می خواھیم کھ کارگران خودشان واقعیتھا را دریابند.
  مارس می نویسد: ١٣اینک واقعیت؛ روزنامۀ سورنایا رابوچایا گازتا در شمارۀ 

بھ جای تکیھ روی وظیفۀ معین و مشخصی کھ در مقابل طبقۀ کارگر قرار دارد، یعنی واداشتن «
شعارھای بی «دوما بھ رد الیحھ [مربوط بھ مطبوعات]، فرمول مبھمی راجع بھ مبارزه در راه 

پیش کشیده می شود و ھمزمان دربارۀ مطبوعات غیرعلنی بسیار تبلیغ می شود کھ » کم و کسر
  ».اش فقط تضعیف مبارزۀ کارگران در راه جراید قانونی خود آنھا استھنتیج

دقیقی از سیاست انحالل طلبانھ و انتقاد از سیاست پراودا است. آیا آدم این دفاع مستند، واضح و 
اسلوبھای ھمانندی را «با سوادی یافت خواھد شد کھ بگوید ھر دو جریان در مورد این مسئلھ 

بھ کار می گیرند؟ آیا آدم با سوادی یافت خواھد شد کھ بگوید » برای مبارزه و سازماندھی
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، و خطر لیبرالی در نمی کنند پیرویلیبرالی از سیاست کارگری  انحالل طلبان در این مورد
  جنبش کارگری یک موضوع من درآوردی است؟

علت این کھ تروتسکی از واقعیات و اشارات مشخص پرھیز دارد ھمانا این است کھ این 
واقعیات و اشارات تمام این بانگھای پرخشم و جمالت پرطمطراق او را بی رحمانھ تکذیب می 

کاری است بس آسان. » کاریکاتور خام و فرقھ گرایانھ«یند. البتھ ذکر عبارت پر طمطراق نما
نیز » رھایی از فراکسیونیسم محافظھ کارانھ«افزودن الفاظ تند و تیزتر و پرطمطراق تری مانند 

  آسان است.
روتسکی ولی آیا این خیلی مبتذل نیست؟ آیا این سالح از زرادخانۀ آن دورانی گرفتھ نشده کھ ت

  در مقابل دانش آموزان جلوه می فروخت؟
کھ تروتسکی از دست آنان خشمگین است، با تمام این احوال مایلند آشکارا و » کارگران پیشرو«

را کھ در » اسلوب مبارزه و سازماندھی«واضح بھ آنھا گفتھ شود کھ: آیا شما صحت آن 
یق بیان شد، تأیید می کنید؟ آری یا ارزیابی فوق از یک برنامۀ تبلیغات سیاسی مشخص بطور دق

نھ؟ اگر آری، پس شما یک سیاست کارگری لیبرالی را دنبال می کنید، بھ مارکسیسم و حزب 
سیاستی  چنینھایی کھ هسیاست و گرو چنینبا » وحدت«یا » صلح«خیانت می کنید؛ صحبت از 

  را دنبال می نمایند ھمانا فریب خود و دیگران است.
ارا بگویید. در غیر این صورت کارگر امروزی را با جملھ پردازی نھ می توان اگر نھ، پس آشک

  بھ شگفت آورد، نھ خرسند نمود و نھ مرعوب ساخت.
ضمناً باید گفت سیاستی را کھ انحالل طلبان در نقل قول فوق از آن حمایت می کنند حتی از نظر 

از » اکتبریستھای زمستوایی«تھ بھ لیبرالی ھم احمقانھ است زیرا گذراندن الیحھ از دوما وابس
  نوع بنیگسن است کھ قبال در کمیتھ مشتش باز شده.

  

*** 
  

شرکت کنندگان قدیمی جنبش مارکسیستی در روسیھ تروتسکی را خوب می شناسند و احتیاجی 
نیست دربارۀ وی با آنھا بحث شود. ولی نسل جوان کارگران او را نمی شناسند و ناچار باید 

ز تروتسکی بگوییم، زیرا شخصیت او نمونۀ ھر پنج گروه مقیم خارجھ کھ آنھا نیز برای آنھا ا
  در واقع بین انحالل طلبان و حزب در نوسانند، می باشد.

) بھ این گونھ اشخاص متزلزلی کھ از نزد اکونومیستھا ١٩٠١- ١٩٠٣در دوران ایسکرای قدیم (
خائنین «نومیستھا می گریختند نام بھ نزد طرفداران ایسکرا و از نزد ایسکرا بھ نزد اکو

کشور روسیھ این نام بھ سپاھیانی داده » دوران مصیبت بار«داده شده بود (در  ]۵٨[»توشینو
  می شد کھ از یک اردوگاه بھ اردوگاه دیگر می گریختند).

وقتی ما از انحالل طلبی صحبت می کنیم، جریان مسلکی معینی را مشخص می نماییم کھ طی 
سالۀ مارکسیسم از ریشھ با منشویسم و اکونومیسم و  ٢٠ز نشو و نما یافتھ و در تاریخ سالیان درا

  ای معین یعنی بورژوازی لیبرال مربوط است.با سیاست و ایدئولوژی طبقھ
قرض «تنھا بھ این دلیل کھ امروز عقاید یک گروه و فردا عقاید گروه دیگر را » خائنین توشینو«

یک  ١٩٠١-١٩٠٣ھا می خوانند. تروتسکی در سالھای هرو، خود را مافوق گ»می کنند
» چماق لنین«بھ عنوان  ١٩٠٣ایسکرایی دو آتشھ بود و ریازانف نقش او را در کنگرۀ سال 

تروتسکی یک منشویک دو آتشھ می شود یعنی از نزد  ١٩٠٣توصیف کرد. در پایان سال 
بین ایسکرای قدیم و نو ورطۀ «د کھ ایسکرایی ھا بھ نزد اکونومیستھا می گریزد و اعالم می کن

او از منشویکھا روی برمی گرداند و موقعیت متزلزلی را  ١٩٠۴-١٩٠۵در ». عمیقی است
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اختیار می کند، گاه با مارتینف (اکونومیست) ھمکاری می کند و گاه نظریۀ بی پر و پای چپ 
نزدیک می شود و  بھ بلشویکھا ١٩٠۶-١٩٠٧را اعالم می نماید. در  ]۵٩[»انقالب پرماننت«

  اعالم می کند کھ با روزا لوگزمبورگ ھم عقیده است. ١٩٠٧در بھار 
مجدداً بھ طرف راست می » غیرفراکسیونی«در دورۀ از ھم پاشیدگی، پس از مدتھا تزلزالت 

داخل بلوک انحالل طلبان می شود. اکنون مجدداً از آنھا روی  ١٩١٢رود و در اوت سال 
  ھای مبتذل آنھا را تکرار می نماید.هھمان اید ماھیت امربرگردانده است ولی در 

ھای صورت بندیھای تاریخی دیروز ھستند کھ در آن جنبش هاین نوع اشخاص در حکم بازماند
وسیعی داشت برای » میدان عمل«وسیع طبقۀ کارگر روسیھ ھنوز در خواب بود و ھر گروه 

خودنمایی کند و بر سر اتحاد با » قدرتی« این کھ بھ عنوان جریان، گروه، فراکسیون و خالصھ
  دیگران بھ مذاکره بنشیند.

نسل جوان کارگران باید بدانند با چھ کسانی سر و کار دارند، ھنگامی کھ با افرادی با ادعاھای 
آن قرارھای حزبی را  نھفوق العاده متظاھرانھ برخورد می نمایند کھ بھ ھیچ وجھ مایل نیستند 

ر شده و روش حزب را نسبت بھ انحالل طلبی معین و تثبیت نموده صاد ١٩٠٨کھ در سال 
اکثریت را بر  وحدتبھ تجربۀ جنبش کارگری کنونی روسیھ کھ  نھاست، بھ حساب بیاورند و 

  زمینۀ قبول کامل قرارھای نامبرده بھ وجود آورده است، اعتنا نمایند.
  

  مجلھ پروسوشچنیھ ۵در شماره  ١٩١۴در ماه مھ سال 
  ای و. ا. لنین بھ طبع رسید.بھ امض

   ٢٠مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات

  
توسط لنین بنیاد  ١٩١٢مھ سال  ۵ھواداران روزنامۀ علنی پراودا کھ در  – پراودیستھا -۴٨

 ۶٠ھزار و گاه بھ  ۴٠نھاده شد. روزنامھ با کمک مالی کارگران انتشار می یافت. تیراژ آن بھ 
ایدئولوژیک روزنامھ را لنین بھ عھده داشت. تعداد زیادی ھزار نسخھ می رسید. رھبری 

گزارشگران کارگری برای روزنامھ کار می کردند. ھمانگونھ کھ لنین خاطرنشان می ساخت، 
چھار پنجم کارگران آگاه روسیھ کھ در انقالب سوسیالیستی شرکت فعال داشتند، پیرامون پراودا 

  متحد بودند.
گروه کوچکی از سازشکاران بودند.  – یکھای طرفدار حزببلشو یابلشویکھای حزبی  -۴٩

نامیده است. کامنف، ریکف، زینوویف و سایر » تروتسکیستھای ناپیگیر«لنین آنھا را 
سازشکاران از آن جملھ بودند. سازشکاران، بھ اتفاق انحالل طلبان، گروه وپریود، تروتسکی و 

ا قرارھایی کھ در کنفرانس پراگ صادر شده سایرین بر ضد لنین شدیداً  مبارزه می کردند و ب
  بود، مخالفت می ورزیدند.

گروھی از منشویکھا کھ بھ رھبری  – منشویکھای طرفدار حزب یامنشویکھای حزبی  -۵٠
پلخانف در دورۀ حاکمیت ارتجاع برعلیھ انحالل طلبان موضع گرفتند. طرفداران پلخانف در 

ه بودند، از حفظ و تقویت تشکیالت حزب حالی کھ ھنوز مواضع منشویکی را حفظ کرد
غیرقانونی جانبداری نموده و از این رو بھ ھمراه بلشویکھا وارد یک ائتالف شدند. پلخانف در 

و انشعاب در » فراکسیونیسم«از این ائتالف جدا شد. با بھانۀ نبرد علیھ  ١٩١١پایان 
طرفداران  ١٩١٢آشتی دھد. در ح.س.د.ک.ر.، او کوشش نمود کھ بلشویکھا را با اپورتونیستھا 
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پلخانف ھمراه با تروتسکیستھا، بوندیستھا و انحالل طلبان بھ مخالفت با تصمیمات کنفرانس 
  پراگ ح.س.د.ک.ر. برخاستند.

شخصیتی مطمئن بھ خود، گستاخ و دروغگو از کتاب ن. گوگل موسوم بھ  – نوزدرف -۵١
  است.» ارواح مرده«
خانوادۀ «کتاب م.ای. سالتیکف شچدرین موسوم بھ  شخصیتی در – گلوولیوف» جوداس«

و نماد از ھم پاشیدگی مادی و معنوی طبقۀ زمیندار میرنده، انگلھای اجتماع و » گولوولیوف
  خیانتکاران سالوس است.

  م. –بھ پیش  -۵٢
بھ  ١٩١٢انحالل طلبانی کھ در کنفرانس انحالل طلبان منعقده در اوت سال  – قفقازیھا -۵٣

  از طرف سازمانھای قفقاز شرکت ورزیدند. نمایندگی
ھفت نفر نماینده از منشویکھای انحالل طلب بودند کھ در فراکسیون  – گروه ھفت نفری -۵۴

  سوسیال دمکرات در چھارمین دومای دولتی عضویت داشتند.
شش نماینده از بلشویکھا بودند کھ در فراکسیون سوسیال دمکرات در  – گروه شش نفری -۵۵

  ن دومای دولتی عضویت داشتند.چھارمی
لنین کنفرانس کمیتۀ مرکزی حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ با فعالین حزبی را در  -۵۶

در ده پورونین جریان داشت. این  ١٩١٣سپتامبر تا اول اکتبر سال  ٢٣نظر دارد کھ از 
  یا تابستان) نامیده می شد.»(اوت«کنفرانس برای رعایت پنھان کاری کنفرانس 

 ١٣-١۴در جلسۀ دسامبر دفتر انترناسیونال سوسیالیستی (برگزار شده در لندن در تاریخ  -۵٧
ای پذیرفتھ شد کھ طبق آن بھ ھیئت اجرائی دفتر انترناسیونال ) قطعنامھ١٩١٣دسامبر 

ھمۀ فراکسیونھای جنبش «ای متشکل از نمایندگان سوسیالیستی فرمان داده شده بود کھ جلسھ
سیھ، از جملھ لھستان روسیھ، کھ برنامۀ حزب را می پذیرند یا برنامھ شان کارگری در رو

» مشابھ با سوسیال دمکراتھاست را بھ منظور تبادل نظر متقابل دربارۀ نکات مورد اختالف
دسامبر، اظھار داشت کھ  ١۴فراخواند. در حمایت از این قطعنامھ، کائوتسکی طی نطقش در 

روسیھ مرده است و باید بر زمینۀ اشتیاق کارگران روس بھ حزب سوسیال دمکرات قدیمی در 
، »یک قطعنامۀ خوب و یک سخنرانی بد«اش تحت عنوان اتحاد، بازسازی شود. لنین در مقالھ

 ١٩بھ این قطعنامھ پرداخت و سخنرانی کائوتسکی را وحشتناک خواند. (مراجعھ نمایید بھ جلد 
  ).۵٢٨-٣٠مجموعھ آثار لنین، ص 

 ١۶٠٨-١٠ ای در حومۀ مسکوی قدیم بود کھ در سالھاینام قصبھ –) Tushino( وتوشین -۵٨
نیروھای مداخلھ گر لھستانی و سوئدی در آنجا اردو زدند. آنھا شخصی را بھ نام دروغین 
دیمیتری دوم در رأس خود قرار داده بودند و او را تزار مسکو می نامیدند. بویارھا و دیگر 

» دوران مصیبت بار«یان مسکو، در آن سالھا کھ در تاریخ روسیھ منصب داران و سران سپاھ
نامیده می شود، از پی کامیابی یا ناکامی یکی از اردوھا گاه از مسکو بھ اردوگاه توشینو و گاه 
از آنجا بھ مسکو می گریختند و می کوشیدند در صورت پیروزی یکی از طرفین موقعیت تأمین 

رگشت عناصر ابن الوقت از یک اردوگاه بھ اردوگاه دیگر، در شده داشتھ باشند. این رفت و ب
  ھور است.مش» کوچ نشینی توشینو«تاریخ روسیھ بھ 

تئوری ضد  –») انقالب دائمی«یا » انقالب پی در پی« - permanent( انقالب پرماننت -۵٩
 مارکسیستی کھ پارووس آنرا وضع کرد و تروتسکی آنرا پذیرفت و بھ عنوان سالحی برای

را کھ مارکس و » انقالب پرماننت«مبارزه علیھ لنینیسم بکار برد. تروتسکی نظریۀ مشھور 
مھم خود در مارکسیسم جلوه داد. ولی » سھم«انگلس واضع آن بودند، اقتباس کرد و آنرا 

مفھومی کھ بنیان گذاران کمونیسم علمی برای آن قائل بودند، بھ کلی مفھوم دیگری بود. آنھا 
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با تابع ساختن جنبش کارگری بھ منافع بورژوایی در انقالب بورژوا دمکراتیک،  ضمن مخالفت
خاطرنشان می ساختند کھ پرولتاریا باید از دمکراسی بورژوایی یا خرده بورژوایی بسی فراتر 

اند و وظیفۀ ما آنست کھ تا زمانی کھ تمام طبقات کم و بیش متملک از حکومت رانده نشده«رود. 
) ادامھ permanentمت را بھ چنگ نیاورده است، انقالب را بھ صورت دائمی (پرولتاریا حکو

، چاپ آلمانی). منظور مارکس، ٢۴٧- ٢۴٨، ص ٧انگلس، کلیات آثار، جلد  –مارکس »(دھیم.
انگلس و لنین از دائمی بودن انقالب آن بود کھ انقالب مرحلھ بھ مرحلھ گسترش می پذیرد. ولی 

نظر دور می داشت. او در تئوری خود مرحلۀ بورژوا دمکراتیک تروتسکی این مراحل را از 
انقالب روسیھ را نادیده می انگاشت و نقش انقالبی دھقانان را بھ عنوان متحد پرولتاریا، نفی می 

، سرنگون ساختن تزاریسم می بایست بی درنگ طبقۀ »انقالب پرماننت«کرد. بر طبق تئوری 
ھقانان، بھ زعم این تئوری، توان پشتیبانی از طبقۀ کارگر کارگر را بھ حکومت برساند و چون د

را ندارند، طبقۀ کارگر تنھا در صورتی می تواند حکومت را در دست خود نگاھدارد کھ انقالب 
تز لنین را دربارۀ » انقالب پرماننت«سوسیالیستی در کشورھای غربی پیروز شود. تئوری 

ریا و دھقانان و ایجاد دولت موقت انقالبی بھ عنوان امکان دیکتاتوری دمکراتیک انقالبی پرولتا
ارگان سیاسی این دیکتاتوری، نفی می کرد. تروتسکی درست مانند منشویکھا بھ ماھیت انقالب 

  بورژوا دمکراتیک و بھ نقش پرولتاریای روسیھ در این انقالب، پی نمی برد.
دمکراسی «ن انقالب را با شعار در مورد انقالب سوسیالیستی نیز، تروتسکی، مانند پارووس ای

و محتوی آن اپورتونیستی بود و بھ بیان دیگر او » چپ«پیوند می داد کھ ظاھر آن » کارگری
می خواست بگوید کھ انقالب سوسیالیستی تنھا زمانی تحقق پذیر خواھد بود کھ سازمان سوسیال 

ً نمی توانست  دمکرات روسیھ تمام تودۀ انبوه کارگران را دربر گرفتھ باشد. چنین شعاری تبعا
پرولتاریای روسیھ را بھ سوی انقالب سوسیالیستی رھنمون شود. این شعار انقالب سوسیالیستی 
را برای مدتی نامعلوم بھ تعویق می انداخت و سرنوشت انقالب را کامال بھ انقالب پرولتری کھ 

» نقالب پرماننتا«می بایست در غرب صورت گیرد، وابستھ می ساخت. تئوری تروتسکیستی 
اشتباه بنیادی تروتسکی در «بود. لنین می گفت:» چپ«ای از منشویسم آراستھ بھ الفاظ گونھ

آنست کھ خصلت بورژوایی انقالب را نادیده می انگارد و دربارۀ مسئلۀ گذار از این انقالب بھ 
لتاریا در ھدف مبارزۀ پرو«(رجوع شود بھ اثر لنین » انقالب سوسیالیستی تصور روشن ندارد

بر پایۀ عدم اعتماد بھ نیروی طبقۀ کارگر و ترس از » انقالب پرماننت«تئوری »). انقالب
دھقانان مبتنی بود. در ھمانحال کھ لنین کامیابی پیکار علیھ تزاریسم را پیش از ھر چیز دیگر 
در گرو اتحاد نیروھای طبقۀ کارگر و دھقانان می دید، تروتسکی برعکس بھ عامل خارجی 

ای زحمتکش روسیھ را بھ ھهیعنی بھ انقالب پرولتاریای اروپا چشم می دوخت و بدینسان تود
  انتظار منفعالنھ محکوم می ساخت.

  
  

  ]۶٠[ بھ آ. م. کولونتای از نامھ
  

  آ. م. عزیز!
بسیار خرسند شدیم. موضعگیری  ]۶١[از اعالمیۀ نروژیھا و از مساعی شما در مورد سوئدیھا

اھمیت بسیار خواھد داشت! (صدور یک اعالمیھ  چپمشترک مارکسیستھای  انترناسیونالیستی
  و عجالتاً یگانھ اقدام ممکن). موضوع اصلی استدربارۀ اصول 

ای را کھ او بھ زبان فرانسھ منتشر جزوهآیا ( ]۶٣[راکفسکی ھمانند ]۶٢[ھلست -بانو رالند 
ھستند، » کائوتسکیستھا«مضرترین  از ھمھاید؟) و ایضاً تروتسکی، بھ نظر من کرده است دیده
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بدین معنی کھ ھمۀ آنھا بھ نحوی از انحاء طرفدار وحدت با اپورتونیستھا ھستند، ھمۀ آنھا بھ 
را  *نحوی از انحاء اپورتونیسم را آرایش می دھند و ھمۀ آنھا بجای مارکسیسم انقالبی، اکلکتیسم

  (ھر یک بھ شکلی). ترویج می کنند
، بھ نظر من (اگر اشتباه نکنم) نشانگر اختالف نظر جدی میان ]۶۴[عالمیھانتقاد شما از طرح ا

تفکیک نوع جنگھا را از لحاظ تئوریک خطا و از لحاظ عملی زیانبار می  عدمما نیست. من 
دانم. ما نمی توانیم با جنگھای آزادیبخش ملی مخالف باشیم. شما صربستان را مثال می آورید. 

  صربھا نمی بودیم؟ طرفداربودند، مگر ما  تنھااتریش ولی اگر صربھا در برابر 
 دولزرگ بر سر تجدید تقسیم مستعمرات و منقاد ساختن ب دول بیناساس قضیھ مبارزه اکنون 

  کوچک است.
ھندوستان  طرفدارما  آیااگر ھند، ایران، چین و غیره علیھ انگلستان یا روسیھ بھ جنگ برخیزند، 

  ؟ ...نخواھیم بود و غیره علیھ انگلستان و غیره
  

  ١٩١۵اوت  ۴
  ٣۵مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
در از سالھای نود قرن نوزدھم  –) ١٩۵٢-١٨٧٢ – Kollontai( آ. م. کولونتای بانو -۶٠

عضو حزب بلشویک شد. بانو کولونتای  ١٩١۵جنبش سوسیال دمکراسی شرکت داشت. از سال 
اختن عناصر چپ انترناسیونالیست کشورھای بھ مأموریت از جانب لنین در کار متحد س

اسکاندیناوی و آمریکا شرکت ورزید. پس از انقالب اکتبر در رشتۀ خدمات دولتی و دیپلماتیک 
  مسئولیتھایی بھ عھده داشت.

است کھ در آن چپھای نروژی موافقت  اعالمیۀ سوسیال دمکراتھای چپ نروژمنظور  -۶١
کھ می بایست توسط سوسیال دمکراتھای چپ در نخستین اصولی خود را با طرح قطعنامۀ لنین 

 سوسیال دمکراتھای چپ سوئدکنفرانس بین المللی سوسیالیستی مطرح شود، ابراز داشتھ بودند. 
  نیز سپس بھ اعالمیۀ چپھای نروژی پیوستند. آ. کولونتای این اعالمیھ را بھ لنین رسانید.

سوسیالیست ھلندی،  –) ١٨۶٩-١٩۵٢ – Henriette Roland-Holst( ھلست -رالند  -۶٢
نویسنده. در آغاز نخستین جنگ جھانی موضع سانتریستی اتخاذ کرد و سپس بھ 

  ھا پیوست.انترناسیونالیست
یکی از شرکت کنندگان جنبش سوسیال  –) ١٨٧٣-١٩۴١ – Rakovsky( سکیراکف -۶٣

جنگ جھانی موضع دمکراسی در بلغارستان، رومانی، سوئیس و فرانسھ. در دوران نخستین 
عضو حزب بلشویک شد. پس از انقالب اکتبر در حزب  ١٩١٧سانتریستی اتخاذ کرد. در سال 

و دولت عھده دار مقاماتی بود. او یکی از اعضای فعال اپوزیسیون تروتسکیستی بود و بدین 
طبق قرار پانزدھمین کنگرۀ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی از  ١٩٢٧جھت در سال 

  اخراج شد.حزب 
است » اعالمیۀ سوسیال دمکراتھای چپ نروژ«منظور  –» انتقاد شما از طرح اعالمیھ« -۶۴

  ).۶١(رجوع شود بھ توضیح شمارۀ 

                                                 
التقاط گرایی یعنی درآمیزی خودسرانھ و مکانیکی عقاید و نظریات ناھمگون  –) Eclecticismاکلکتیسم ( *

  مترجم. .بدون پایداری روی اصول معین و مشخص
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  ھلست -بھ ھانریت رالند  از نامھ
  
  

) اختالفات ما با تروتسکی بر سر چیست؟ شما البد بھ دانستن این موضوع عالقمندید. ۵... 
با کائوتسکیستھا در  او طرفدار اتحادئوتسکیست است، بدین معنی کھ یک کااو  –بگویم  خالصھ

ً . ما، استدر روسیھ  ]۶۶[یدزهئچخ گروه پارلمانی و با ]۶۵[انترناسیونال با چنین اتحادی  مطلقا
ھای کسانی کھ در کمیتھو  ]۶٧[یدھکمیتۀ سازمانخود را با  نظریھم حقیقت مخالفیم. چخئیدزه 

می کند ... در حال حاضر تروتسکی با  استتاربا پوششی از الفاظ  ،می کنندشرکت  ]۶٨[جنگ
چخئیدزه در دوما موافق  گروهی (آکسلرود و مارتف) مخالف، ولی با اتحاد با دھکمیتۀ سازمان

  است!!
  ما بھ کلی مخالف چنین اتحادی ھستیم.

  و بھ دیگر رفقای ھلندی! ]۶٩[با بھترین درودھا بھ شما و بھ رفیق پانھ کوک
  

  با درود،
  ن. لنین

  
  ١٩١۶مارس  ٨

  ۴٣مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

منظور انترناسیونال دوم یعنی مجمع بین المللی احزاب سوسیالیست است  – انترناسیونال -۶۵
ھای پرولتر در دوران بالنسبھ تأسیس شد. انترناسیونال دوم برای تشکل توده ١٨٨۴کھ در سال 

کار تدارکی سودمندی انجام داد. ولی این انترناسیونال در دوران  رشد سرمایھ داری،» آرام«
نخستین جنگ جھانی امپریالیستی بھ ورشکستگی معنوی دچار شد و علت آن اپورتونیسم و 
شووینیسم رھبران آن بود کھ بھ منافع انقالبی طبقۀ کارگر جھان خیانت ورزیدند. مارکسیستھای 

دوم با سرسختی تمام علیھ سوسیال رفرمیسم انترناسیونال واقعی و پیش از ھمھ لنینیستھا در 
ھای الزم را برای گسترش جنبش جھانی انقالبی کارگری، مبارزه کردند و با این مبارزه پایھ

  پدید آوردند.
فراکسیون منشویکی در دورۀ چھارم دومای دولتی  –) Chkheidze( فراکسیون چخئیدزه -۶۶

م آنرا رھبری می کرد. فراکسیون منشویکی دوما در دوران کھ چخئیدزه یکی از سران منشویس
ھای روسیھ نخستین جنگ جھانی موضع سانتریستی اتخاذ کرد و از سیاست سوسیال شووینیست

  ای عمال پشتیبانی می کرد.در ھر زمینھ
  . ٣۶رجوع شود بھ توضیح شمارۀ  – یدھکمیتۀ سازمان -۶٧
نگی کھ در دوران نخستین جنگ جھانی توسط ھای صنایع جکمیتھ – ھای جنگکمیتھ -۶٨

بورژوازی بزرگ امپریالیستی روسیھ تشکیل شدند. بورژوازی برای آنکھ کارگران را بھ زیر 
بھ ادامۀ جنگ امپریالیستی وادارد، » دفاع از میھن«نفوذ خود کشد و آنھا را با شعار دروغین 

یل دھد و بدینسان چنین بنمایاند تشک» گروھھای کارگری«ھا تصمیم گرفت در جنب این کمیتھ
پدید آمده است. بلشویکھا با » صلح طبقاتی«گویا در روسیھ میان بورژوازی و پرولتاریا کھ 

  ھای صنایع جنگی را تحریم کردند.اتکاء بھ اکثریت قاطع کارگران، کمیتھ
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سوسیال دمکرات ھلندی متعلق  –) ١٨٧٣-١٩۶٠ – Antonie Pannekoek( پانھ کوک -۶٩
جناح چپ حزب کارگری سوسیال دمکرات ھلند. در دوران نخستین جنگ جھانی امپریالیستی  بھ

عضو حزب کمونیست ھلند بود.  ١٩١٨- ١٩٢١موضع انترناسیونالیستی اتخاذ کرد. در سالھای 
) کھ توسط لنین بنیاد نھاده شد، شرکت ١٩١٩-١٩۴١ –در انترناسیونال کمونیستی (کمینترن 

، نظریات پانھ کوک و »در کمونیسم» چپ گرایی«بیماری کودکی «خود  داشت. لنین در کتاب
از حزب کمونیست  ١٨٧١را بھ شدت انتقاد کرده است. پانھ کوک در سال » چپ گرایان«دیگر 

  خارج شد و کمی بعد از فعالیت سیاسی بھ کلی دست کشید.
  
  

  »وظایف پرولتاریا در انقالب ما « از رسالۀ 
  

  ب پرولتریحز برای طرح پالتفرم
  

  وضع در انترناسیونال سوسیالیستی

  
... پیامھای خشک و خالی خطاب بھ کارگران تمام کشورھا، ادای سوگندھای پوچ در اثبات 
وفاداری خویش بھ انترناسیونالیسم، بکار بردن تالشھای مستقیم یا غیرمستقیم برای تعیین 

، تقالھای پر تب و تاب برای عمل پرولتاریای انقالبی ھر یک از کشورھای محارب» نوبت«
مبارزۀ انقالبی، با  مسئلۀ دربارۀ» ھاییموافقتنامھ«آنکھ سوسیالیستھای کشورھای محارب 

تدارک  بھ منظورھای سوسیالیستی یکدیگر منعقد سازند، جوش و جال زدن برای تشکیل کنگره
این نظریات و  انگرھمۀ اینھا ھر اندازه ھم کھ بیان –کارزار تبلیغاتی صلح و غیره و غیره 

خود فقط عبارت  عینیھا صدیق باشند، از نظر محتوی عاملین این تالشھا و بانیان این نقشھ
 فریبای است کھ فقط بھ درد استتار حاالت خیر اندیشی ھای ساده لوحانھ بھترینپردازی و در 

  ھا بھ دست شووینیستھا می خورد ...توده
وحشیانۀ جنگ جھانی امپریالیستی را از یاد می برند. چنین  افراد خیراندیش غالباً محیط خشن و

  محیطی تحمل عبارت پردازی ندارد و بھ خیراندیشی ھای ساده لوحانھ بھ دیدۀ تمسخر می نگرد.
جنبش انقالبی و  پیشرفتتالش فداکارانھ برای  – انترناسیونالیسم واقعی یکی و فقط یکی است

بانی (از طریق تبلیغات، ابراز ھمبستگی و کمک مادی) و پشتی خویشپیکار انقالبی در کشور 
  کشورھا بدون استثناء. تماممشی در  و فقط ھمین از ھمین، ھمین پیکاراز 

  است. ]٧٠[و مانیلویسم کاریفریب ھر چیز دیگری
 تمامکارگر طی بیش از دو سال جنگ سھ جریان در طبقۀ سوسیالیستی و  بین المللیجنبش 

وجود این سھ جریان بی اعتنا باشد و وجود آنھا را  واقعیتبھ  ھر کس .ستکشورھا ببار آورده ا
است  واقعاً انترناسیونالیست ی کھبھ سود جریانتشخیص ندھد، آنھا را تحلیل نکند، بطور پیگیر 

  .ارتکاب اشتباھات استو  درماندگی ،ناتوانی محکوم بھ مبارزه نکند،
  این سھ جریان عبارتند از :

کسانی کھ  ،ووینیستھا یعنی سوسیالیستھای در گفتار و شووینیستھای در کردارش - سوسیال )١
  .را می پذیرند» دفاع از وطن«در جنگ امپریالیستی (و بھ ویژه در جنگ امپریالیستی کنونی) 

  اند.ما ھستند. آنھا بھ بورژوازی پیوستھ طبقاتی دشمنان آنان
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  ... ھستندکشورھا  تمامدر  *اکثریت رھبران رسمی سوسیال دمکراسی رسمیآنان 
 -  سوسیال مرکب از کسانی است کھ میان» سانتر«) جریان دوم یا جریان بھ اصطالح ٢

  شووینیستھا و انترناسیونالیستھای واقعی در نوسانند.
انترناسیونالیست ھستند، ھوادار صلح  وھمھ قسم می خورند کھ مارکسیست » سانتر«افراد 

 بھ ھر نحوی از» تقاضا کردن« بھ منظوربر دولتھا » فشار«ھ ھر گوناعمال ھستند، ھوادار 
، ھوادار ھر گونھ کارزار تبلیغاتی ھستند »خواست مردم برای صلح را تأیید کند« شان تا دولت

 -  ھوادار صلح با سوسیالو  –و غیره و غیره  ھستندبھ سود صلح و صلح بدون الحاق اراضی 
  .جدایی استمخالف » سانتر«است، » وحدت« طرفدار  »سانتر«، ھستند. شووینیستھا

، عرصۀ انترناسیونالیسم در گفتار و شیرین خرده بورژوایی عرصۀ عبارت پردازی» سانتر«
  شووینیستھا در کردار است. - سوسیال تملق گوییو  بزدالنھ فرصت طلبی

نین چ ؛بھ ضرورت انقالب علیھ دولتھای خودی ایمان ندارد» سانتر«جان کالم در آنست کھ 
از این  طفره رفتنبلکھ برای  ؛بھ پیکار انقالبی فداکارانھ برنمی خیزد ؛انقالبی را تبلیغ نمی کند

بسیار » مارکسیستی«ھای دارای طنین و آن ھم بھانھ – ھابھانھپیکار بھ اختراع مبتذل ترین 
  می پردازد ... –غلیظ 

انترناسیونال دوم  رھبر برجستھ ترینکارل کائوتسکی، » سانتر« اصلی سخنگویرھبر و 
سست  تجسم ،از مارکسیسم مطلقنمونۀ عدول  ١٩١۴) است کھ از اوت سال ١٨٨٩-١٩١۴(

  ... استا د و رقت بارترین تزلزالت و خیانتھعنصری بی مانن
شووینیسم بھ  - افراد بی آنکھ متوجھ باشند از موضع سوسیال اوقات برخیبطور طبیعی، 

 می داند کھ طبقات علیرغم یان می کنند. ھر مارکسیستو بالعکس نقل مک» سانتر«موضع 
ای بھ طبقۀ دیگر، از یکدیگر متمایزند؛ بھ ھمین گونھ نیز آزاد افراد از طبقھ جابجایی امکان

آزاد افراد از یک جریان بھ جریان دیگر و  تغییر موضعزندگی سیاسی علیرغم  جریانھای
  جریانھا بکار می رود، از یکدیگر متمایزند. درآمیختنعلیرغم تالشھا و کوششھایی کھ برای 

جناح چپ «توسط  شکلی بھترین بھ ،انترناسیونالیستھای واقعی ، جریان) جریان سوم٣
شکل ضمیمھ این جریان را بھ  ١٩١۵(ما بیانیۀ سپتامبر سال  نمایندگی می شود ]٧١[»سیمروالد

ن بتوانند از چگونگی پیدایش این تا خوانندگان با در دست داشتن متن اصلی آ می کنیم تجدیدچاپ
  جریان آگاه شوند).

و » سانتر« ازشووینیسم و ھم  -  سوسیال ازمشخصۀ عمدۀ این جریان گسست کامل پیوند، ھم 
اصل . است دیخوو بورژوازی  خودیپیکار انقالبی فداکارانھ علیھ دولت امپریالیستی کشور 

 شیرینن جریان علیھ عبارت پردازی ای». خانھ استدشمن عمده، در «آن چنین است: مسلکی
پاسیفیست سوسیالیست در گفتار و پاسیفیست بورژوا در  -  سوسیالیک پاسیفیستی ( - سوسیال

برانداختن یوغ و فرمانروایی  بدونجاودان را  یصلح رؤیایپاسیفیستھای بورژوا  است؛ کردار
برای نفی  جنگ حاضر در ارتباط با ھایی کھھمۀ حیلھسرمایھ در سر می پرورند) و علیھ 

مصلحت بودن و یا نفی بھ موقع بودن پیکار انقالبی پرولتری و انقالب بھ امکان یا نفی 
  ، بھ مبارزۀ بی امان برمی خیزد ...بکار گرفتھ می شوند سوسیالیستی پرولتری،

است.  جریان مسئلھ. مسئلھ پوششھای عقیدتی کھ مسلماً حتی در میان چپھا نیز وجود دارد نیست
بودن کار  در کردارکھ در دوران جنگ مھیب امپریالیستی، انترناسیونالیست  مسئلھ اینست

                                                 
ز سوسیال دمکراسی رسمی، آن احزاب سوسیال دمکرات ھستند کھ انترناسیونال دوم اپورتونیستی منظور ا *

ر آنھا را بھ رسمیت می شناخت. از آغاز جنگ جھانی اول انقالبیون اصیل انترناسیونال دوم را ترک گفتھ و د
  .مترجم .کارگر را بنیاد ریختھ بودند کشورھای خود احزاب انقالبی طبقھ
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 ؛بھ وجود آنان بستھ است تنھاولی تمام آیندۀ سوسیالیسم  ؛آسانی نیست. چنین افرادی اندک اند
  ھا.ھستند، نھ فاسد کنندۀ توده ھارھبر تودهآنھا  تنھا

در  ،و بطور کلی سوسیالیستھا ھاان سوسیال دمکراتتفاوت میان رفرمیستھا و انقالبیون، می
دستخوش تغییراتی  یجنگ امپریالیستی با ناگزیری ناشی از عوامل عینی بایست شرایط محیط

پیمان صلح  باید مبنی بر اینکھ در برابر دولتھای بورژوایی» تقاضا«کھ بھ طرح  آنھایی. می شد
بھ  واقعیتدر  بسنده کنند، ،و غیره» کندخواست مردم برای صلح را تأیید «یا  منعقد کند

 یانقالب بھ روش، بھ حکم عوامل عینی، فقط مسئلۀ جنگ زیرا سراشیب اصالحات درمی غلتند.
  ... قابل حل است

 دررا طلب کرد، ولی تا انسان  اصالحات گوناگوناز دولتھای بورژوایی می توان و باید انجام 
کھ با ھزاران رشتھ بھ  یمی تواند از افراد و طبقاتنشده باشد، ن غرقمانیلویسم و رفرمیسم 

و بدون چنین گسستنی ھم گفتگو  بگسلندھا را اند، بطلبد کھ این رشتھسرمایۀ امپریالیستی بستھ
  نخواھد بود. فریب آمیزدربارۀ جنگ علیھ جنگ، چیزی جز عبارت پردازی پوچ و 

، ھای در کرداررفرمیست ، انقالبیون در گفتار و»سانتر«یعنی  ،»کائوتسکیستھا«
  شووینیسم در کردار ھستند. -  انترناسیونالیستھای در گفتار و ھمدستان سوسیال

  
  ١٩١٧آوریل سال 

  ٢۴مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

رمان  شخصیتھاییکی از مأخوذ از نام مانیلف مالک،  –) Manilovism( مانیلویسم -٧٠
بزرگ روس. مانیلویسم بھ معنای روحیۀ پندار پروری  ، اثر نامی گوگل نویسندۀ»ارواح مرده«

  و بی عملی در قبال واقعیت است. ، یاوه سراییبر زمینۀ خالی، خودفریبی، خوش خیالی
نخستین کنفرانس بین المللی سوسیالیستی بھ  ١٩١۵در سپتامبر سال  – جناح چپ سیمروالد -٧١

لد (سوئیس) تشکیل شد. این کنفرانس، کشور اروپایی در شھر سیمروا ١١نماینده از  ٣٨شرکت 
ھمانگونھ کھ لنین آنرا ارزیابی کرده است، نخستین گام در راه گسترش جنبش جھانی ضد جنگ 

تصویب کرد. ولی سند، جنگ را » بھ پرولترھای اروپا«بود. کنفرانس سندی تحت عنوان پیام 
ت کند. در جریان این ھا را بھ عمل انقالبی علیھ آن دعومحکوم می ساخت بی آنکھ توده

کنفرانس، انترناسیونالیستھای چپ متحد شدند و گروھی را کھ سپس جناح چپ سیمروالد نامیده 
شد، تشکیل دادند. این گروه بر پایۀ تزھای بلشویکھا دربارۀ جنگ، صلح و انقالب موضعگیری 

ی اروپا و کشورھاکرد. جناح چپ سیمروالد برای متشکل ساختن عناصر انترناسیونالیست در 
  آمریکا کار زیادی انجام داد.

  
  

  ]٧٢[ »بحران فراز آمده است « از مقالۀ 
  
  

توھمات مشروطھ بھ دام  بگذارند کھ ... در این امر کوچکترین تردیدی نیست کھ اگر بلشویکھا
 برای» انتظار«بھ کنگرۀ شوراھا و دعوت مجلس مؤسسان، بھ دام » ایمان«، بھ دام خواھانھ

  .خواھند بودامر پرولتاریا  نسبت بھ خائنان پستیاین بلشویکھا  – افتندبیا و غیره کنگرۀ شوراھ
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نیروی ، زیرا با رفتار خود بھ کارگران انقالبی آلمان کھ در خائنین بھ این امر خواھند بود
برای » منتظر نشستن«ند. در چنین اوضاع و احوالی ناند، خیانت می کبھ قیام دست زده دریایی

، خیانت بھ امر انقالب جھانی خیانت بھ انترناسیونالیسمراھا و غیره برابر است با کنگرۀ شو
  سوسیالیستی.

نھ و  ھا ابراز ھمبستگینھ عبارات، نھ  تشکیل شده، اعمالاز  انترناسیونالیسم چرا کھ
  .ھاھقطعنام

ا تحمل ، زیرا سرکوب قیام دھقانان بھ دست دولت رخواھند بود دھقانانبھ  خائنینبلشویکھا 
. دربارۀ آن خواھد بود تمامی انقالب، و نابود ساختن قطعی نابود ساختنبرابر است با  ... کردن

سوق قیام سمت بھ وقتی دھقانان ولی  ،ھا ھیاھو می کنندتوده افزایش بی تفاوتیھرج و مرج و 
یام را ی قنظامسرکوب  صبورانھ» دمکراتھای انقالبی«بھ اصطالح  در حالی کھ، اندشده داده

  نباشند! بی تفاوتھا چگونھ می توانند نسبت بھ انتخابات تحمل می کنند، توده
، زیرا تحمل سرکوبی قیام دھقانان در چنین خواھند بودبھ دمکراسی و آزادی  خائنینبلشویکھا 

دقیقاً بھ شکلی کھ کنفرانس دمکراتیک و  مجلس مؤسسان تثبیت اجازه دادن بھ معنایشای، لحظھ
  است. تثبیت شده بودند، فقط بدتر و ناپختھ تر از آن» قدماتیمجلس م«

است. پای تمام حیثیت حزب  خطربحران فراز آمده است. تمام آیندۀ انقالب روسیھ در معرض 
کارگری برای سوسیالیسم، در معرض  بین المللیبلشویک بھ میان آمده است. تمام آیندۀ انقالب 

  است. خطر
  بحران فراز آمده است ...

  
  ١٩١٧سپتامبر سال  ٢٩

  ٢۶مجموعھ آثار لنین، جلد
  

  توضیحات
  

نگاشت و در آن  ١٩١٧سپتامبر سال  ٢٩این مقالھ را لنین در  –» بحران فراز آمده است« -٧٢
وضع کشور را ارزیابی کرد و توجھ حزب را جداً بدین نکتھ معطوف داشت کھ باید بی درنگ 

ج یافتھ است. حزب بلشویک در این مرحلۀ مھم بھ قیام برخاست، زیرا بحران در روسیھ نض
روگراد، تگسترش انقالب سوسیالیستی یعنی در مرحلۀ تدارک و تحقق قیام مسلحانۀ اکتبر در پ

بار دیگر با نظریات خطا، زیانبار و خطرناک تروتسکی روبرو شد. تروتسکی اصرار داشت 
خیر افتد و این بھ معنای محکوم کھ قیام تا تشکیل دومین کنگرۀ شوراھای سراسر روسیھ بھ تأ

ساختن قیام بھ شکست بود، زیرا بھ دولت موقت بورژوایی امکان می داد تا در روز گشایش 
کنگره نیروی کافی برای درھم شکستن قیام متمرکز سازد. لنین مخالفت جدی خود را با این 

خود  ١٩١٧اکتبر سال  ١۶و  ١٠ھای تعویق ابراز داشت. کمیتۀ مرکزی حزب در اجالس
  تصمیم بھ تدارک و تحقق قیام مسلحانھ گرفت.
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  ]٧٣[ تلگرام بھ قرارگاه سرفرماندھی کل
  

  ١٩١٨فوریھ)  ١١ژانویھ ( ٢٩
  

با تمام وسایلی کھ در اختیار دارید از اجرای مفاد تلگرام امروز دربارۀ صلح و ترخیص عمومی 
  ]٧۴[.مان لنینبھ فر ھا، جلوگیری کنید.واحدھای ارتش در تمام جبھھ

  
  ۶٠، ص ۴۴مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
توسط منشی لنین مستقیماً بھ قرارگاه فرماندھی کل مخابره شد. سرفرماندھی کل  تلگراماین  -٧٣

عضو حزب بود. او پس از  ١٩٠۴) بود. کریلنکو از سال ١٨٨۵- ١٩٣٨بھ عھدۀ ن. کریلنکو (
دولت شوروی عضو کمیتۀ نیروھای زمینی و دریایی بود  انقالب اکتبر، بھ ھنگام تشکیل نخستین
  در دادگستری شوروی بھ فعالیت پرداخت. ١٩١٨و سپس سرفرماندۀ ارتش شد. از سال 

در کنفرانسی کھ برای برقراری صلح با نیروھای آلمان در  ١٩١٨ژانویۀ سال  ٢٨در  -٧۴
کھ تأکید کرده بود در  لیتوفسک تشکیل شده بود، تروتسکی برخالف رھنمود لنین - برست

اتمام حجت آلمانی ھا، قرارداد صلح امضا شود، اعالم داشت کھ حکومت شوروی از صورت 
امضای قرارداد صلح مبتنی بر شرایط فرمولبندی شده توسط آلمان، امتناع می ورزد، ولی 

ون جنگ را پایان یافتھ تلقی می کند و ارتش خود را مرخص می سازد. ھمان روز تروتسکی بد
ای برای قرارگاه سرفرماندھی اطالع کمیتۀ مرکزی حزب و دولت شوروی تلگرام اخاللگرانھ

ژانویھ حالت جنگ علیھ  ٢٩کل می فرستد و در آن بھ سرفرمانده دستور می دھد کھ در شب 
آلمان و متحدینش پایان یابد و ارتش روسیھ مرخص شود. در تلگرام سخنی از قطع مذاکرات 

ان نمی آمد و لذا ممکن بود چنین بنمایاند کھ کنفرانس با عقد قرارداد صلح صلح برست بھ می
ژانویھ کریلنکو سرفرماندۀ جبھھ فرمانی صادر کرد کھ در آن  ٢٩پایان یافتھ است. بامداد روز 

ھا بر اساس تلگرام تروتسکی اعالم می شد کھ صلح شده است و عملیات جنگی در تمام جبھھ
ص ارتش انجام می گیرد. بھ مناسبت ھمین فرمان کریلنکو بود کھ این متوقف می گردد و ترخی

  فرستاده شد.تلگرام و تلگرام بعدی بھ قرارگاه سرفرماندھی کل 
  
  

  تلگرام بھ قرارگاه سرفرماندھی کل
  

  ١٩١٨فوریھ)  ١٢ژانویھ ( ٣٠
  

تمام  دھید کھب دستور) Bonch-Bruyevichبرویوچ ( - بھ تمام کمیسرھای نظامی و بھ بونچ 
تلگرام ھای بھ امضای تروتسکی و کریلنکو را دربارۀ انحالل واحدھای ارتش معلق بگذارند. ما 

ً نمی توانیم شما را از مواد قرارداد منعقدۀ صلح آگاه سازیم، زیرا  ھنوز منعقد نشده  صلح واقعا
  ذارید.است. لطفاً تمام تلگرام ھای مربوطھ بھ اعالم صلح را تا ابالغ دستور خاص، معلق گ

  
  ۶١، ص ۴۴مجموعھ آثار لنین، جلد 
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  (ب)ح.ک.س.د.ر.کمیتۀ مرکزی از سخنرانی در جلسۀ شبانۀ 
  

  ١٩١٨ۀ فوری ١٨
  

  صورتجلسھ
  
١  

  

ا را از دست می قطارھ. ما جنگ شوخی بردار نیستیک مسئلۀ اساسی است ...  این رفیق لنین:
، زیرا وضع کامال تظر بمانیمتوانیم مندھیم و وضع حمل و نقل ما وخیم می شود. دیگر نمی 

، پس نمی بایست واحدھای بخاطر وجود جنگسر درنمی آورند:  از ایناست. مردم شده روشن 
بیخ و بن پیدا چنان  کارحاال آلمانی ھا ھمھ چیز را تصاحب می کنند.  ؛ارتش را مرخص کرد

ای از آلمان نشانھ ... در بھ ناچار انقالب را نابود می کند، بی تصمیم منتظر نشستنکھ  کرده
 شان را خیلی رضایت بخشاگر اینطور باشد، آلمانی ھا پیشروی  ؛شروع انقالب دیده نمی شود

در انتظار نشستن یعنی انقالب روسیھ را بھ انبار  ،. اکنون دیگر انتظار ممکن نیستیافتخواھند 
، آنوقت گون کنندسرنرا  یحکومت بلشویکبخواھند کھ تحویل دادن. اگر آلمانی ھا  قراضھآھن 

بلکھ نیست. دیگر سخن بر سر گذشتھ نیست،  طفره رفتنی مجازدیگر ھیچ  بجنگیم؛اً باید تعیطب
 از سرگیریپیشنھاد ارائۀ  توانیم بکنیمپای زمان حال در میان است ... تنھا کاری کھ می 

  ... چیز بینابینی وجود نداردمذاکرات بھ آلمانی ھاست. 
یم، ولی حاال دیگر نمی انجام دادانقالب فنالند ی آمد برای کمک بھ ما ھر چھ از دستمان برم

د بھ تعرض نمی توان ھادیگر گذشتھ است، زیرا حاال روشن است کھ آلمانی سنجشتوانیم ... وقت 
  د ... باید بھ آلمانی ھا پیشنھاد صلح کرد.ندست زن

  
  ٢۶مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  

  »جملھ پردازی انقالبی « از مقالۀ 
  
  

وقتی من در یکی از جلسات حزبی گفتم کھ جملھ پردازی انقالبی دربارۀ جنگ انقالبی ممکن 
. ولی تند در مباحثھ مرا سرزنش کردندلحن بخاطر استفاده از است انقالب ما را نابود کند، 

، نام واقعی شان داده شوندچیزھا بھ و  باید با صراحت مطرح گرددلحظاتی ھست کھ مسئلھ 
ناپذیر  جبرانغیر این صورت بیم آن خواھد بود کھ ھم بھ حزب و ھم بھ انقالب زیانی زیرا در 

  .آیدوارد 
نوعی بیماری است کھ احزاب انقالبی در مواردی کھ مستقیم یا  معموال جملھ پردازی انقالبی

اتحاد و درآمیزی میان عناصر پرولتر و عناصر خرده بورژوا می  ،پیوند تشکیلغیر مستقیم بھ 
سیر حوادث انقالبی پیچھای تند و بزرگ پیدا می کند، بدان دچار می شوند. جملھ دازند و پر

شرایط عبارتست از تکرار شعارھای انقالبی بدون در نظر گرفتن  از نظر ما پردازی انقالبی
 شعارھا عالی آن زمان. معین اوضاع و احوالدر عینی موجود بھ ھنگام تغییر مسیر حوادث 
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ماھیت جملھ پردازی  چنین استو مست کننده، ولی پای در ھوا دارند،  کنندهشیفتھ  ھستند؛
  انقالبی ...

  
۶  

  
در و یک صلح جدا از دیگران تن درمی دھیم، زیرا می دانیم کھ  ناخوشایندیک قرارداد بھ ما 

م تا باید منتظر بمانیھنوز برای جنگ انقالبی آماده نیستیم و باید بتوانیم صبر کنیم ...  حال حاضر
وجود  امکانھم  ھصلح جداگان ناخوشایندترینبرای بھ دست آوردن  اگر. بدین جھت قویتر شویم
ضعیف است (زیرا انقالب آلمان کھ  ھنوز، باید آنرا بھ سود انقالب سوسیالیستی کھ داشتھ باشد

ی . فقط در صورتحتماً پذیرفتبھ یاری ما روسھا نیامده است)،  ھنوز، در حال نضج یافتن است
نھ  – خیزیمباید بی درنگ بھ پیکار بر منتفی است، بھ کلیکھ معلوم شود امکان صلح جداگانھ 

. در نخواھیم داشتدیگری  گزینۀبرای آنکھ این تاکتیک صحیح است، بلکھ برای آنکھ 
. خواھد بودنمباحثھ بر سر این یا آن تاکتیک نیز برای  دلیلی ،صورت منتفی بودن چنین امکانی

. ولی تا زمانی کھ دست زدن بھ شدیدترین مقاومت ھد ماند بجز اجتناب ناپذیرینخوا چیزی
  ... نیمرا انتخاب ک ناخوشایندبسیار  یباید صلح جداگانھ و قراردادما امکان انتخاب وجود دارد، 

 در اروپا بین المللی انقالب سوسیالیستی ، اگر چھ ھنوز ضعیفیم.ماه بھ ماه قوی تر می شویم ما
(خدا خودش ما را از » انقالبیون. «اگر چھ ھنوز بھ بلوغ کامل نرسیده، می یابدنضج  ماهماه بھ 

امپریالیسم ھنگامی کھ  بدین جھت ... بدین جھت باید کھ حفظ کند!) چنین استدالل می کنند آنھا
انقالب در  مسلمماه بھ ماه (بھ علت نضج آھستھ ولی  از ما نیرومندتر است اما آشکارا آلمان

شگرف  وعالی  احساساتی چقدر »انقالبیون. «یزیم، بھ پیکار برخضعیف تر می شودان) آلم
  !استدالل می کنند

  
٧  

  
رسوایی  باعث قبول یک صلح ننگین«این است کھ  استداللرایج ترین ترین و  فریبنده ،آخرین

  ».است، خیانت بھ لتونی، لھستان، کورالند و لیتوانی است
نووی  ھایدار و دستھ یعنی شروس (و دنبالھ روھای زیژوابورآیا جای شگفتی است کھ 

 ظاھراً  استداللبا حرارت تمام این  )]٧٧[و نووایا ژیزن ]٧۶[نارودا ، دیئلو]٧۵[لوچ
  ؟را بیان می کندانترناسیونالیستی 

دامی است کھ بورژوازی، بلشویکھای روسیھ را  استداللزیرا این  نھ، جای شگفتی نیست،
  کشاند و بخشی از بلشویکھا ناخودآگاه و از فرط عشق بھ الفاظ ، بدان می افتند. آگاھانھ بدان می

حق ملل در تعیین  –چھ چیزی اولی تر است  ؛از نظر تئوریک نظری بیافکنیم استداللبدین 
  سرنوشت خویش یا سوسیالیسم؟

  سوسیالیسم اولی تر است.
اجازۀ ر تعیین سرنوشت خویش، جلوگیری از نقض حق ملل د بھ منظوراست کھ  پذیرفتنیآیا 

ای کھ امپریالیسم آشکارا شود و در لحظھ نابود شدن ھستی جمھوری شوروی سوسیالیستی داده
ضربات  در معرضمندتر و جمھوری شوروی آشکارا ضعیف تر است، این جمھوری نیرو

  امپریالیسم قرار داده شود؟
  الیستی.سوسیاست، نھ  بورژوایی این سیاست – نیست پذیرفتنینھ، 



٧٢  

 کمتربازگردانند، » بھ ما«نی و کورالند را اتوی، آیا صلحی کھ طبق شرایط آن لھستان، لبھ عالوه
  ننگین و کمتر الحاق گرانھ خواھد بود؟

  .بلھاز نظر بورژوای روسی، 
  .نھ، یانترناسیونالیست -یستی از نظر سوسیال

آلمان خواستار  بورژواھایبرخی از (کھ زمانی  را آزاد کند امپریالیسم آلمان لھستاناگر زیرا 
  خفھ خواھد کرد. شدتی بیشتربا  غیره راآن بودند) صربستان، بلژیک و 

فع طبقاتی انمصحیحی  بھ نحو شیون می کند، »ننگین«بورژوازی روس علیھ صلح وقتی 
  .خودش را بیان می دارد

را تکرار  استداللین اند) اولی وقتی برخی از بلشویکھا (کھ بھ مرض جملھ پردازی دچار شده
  .جای تأسف داردفقط می کنند، 

ھر چھ در توان اکنون  آنھا. کنیدرا بررسی  فرانسوی -حقایق مربوط بھ رفتار بورژوازی انگلو 
، سیب پوتیند، وعدۀ مواھب بیشمار، نکشانبما را بھ جنگ علیھ آلمان  دارند انجام دھند تا

» بردگی«ق واگذاری اعتبار ... اما نترسید، این د (از طرینزمینی، مھمات، لوکوموتیو می دھ
  آلمان بجنگیم. علیھ ھمین حاالکھ  آنھا از ما می خواھنداعتبار است!). » فقط«نیست! این 

اوال برای آنکھ ما بخشی از نیروھای  ؛و روشن است کھ چرا باید ھم خواستار چنین چیزی باشد
ً بر مشغولآلمان را بھ خود  قدرت شوروی ممکن است در نتیجۀ ای آنکھ خواھیم ساخت. ثانیا

  .سقوط کند یآسانبھ درگیری جنگی نابھنگام با امپریالیسم آلمان 
خواھش می کنیم لطف نموده می گسترد و می گوید:  یبرای ما دام فرانسوی - انگلو بورژوازی 

ما را غارت . آلمانیھا شای عظیم خواھیم بردبھرهبھ جنگ برخیزید، ما از این کار  ھمین حاال و
و بھ عالوه، قدرت  و در غرب گذشت پذیرتر می شوند » موفق خواھند بود«می کنند، در شرق 

  ، ما بھ شما کمک خواھیم کرد!بلشویک »انمتحد«بجنگید، لطفاً  شوروی کنار زده خواھد شد ...
ین انقالبی تر خواندن با )خدا خودش ما را از آنھا حفظ کند!( ]٧٨[»چپ«آنوقت بلشویکھای 

  عبارت پردازیھا، گام بھ سوی این دام برمی دارند ...
 بھ جملھ پردازی انقالبی ھای روحیۀ خرده بورژوایی تسلیم شدنیکی از تجلیات بازماندهآری، 

  ... قدیمی است کھ ھمیشھ تازه باقی می ماند داستاناست. این یک 
  

٨  
  

مبارزه با آن رزه واجب است، حتماً باید ، این مبانیمباید علیھ جملھ پردازی انقالبی مبارزه ک... 
جملھ پردازی انقالبی دربارۀ جنگ «کھ: نگویند ما دربارۀرا این حقیقت تلخ  مردم تا روزی نیمک

  ».انقالبی، انقالب را تباه ساخت
  

  ١٩١٨فوریۀ سال 
  ٢٧مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
 کھ پیرامون روزنامۀ نووی لوچ گروھی از منشویکھا –) Novy Luch( گروه نووی لوچ -٧۵
 )١۴(١این روزنامھ از ، ارگان کمیتۀ مرکزی متحد منشویکھا، گرد آمده بودند. »)پرتو نوین(«
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انتشار یافت و  وگرادرتو دیگران در پ ، مارتینفزیر رھبری دان، مارتف ١٩١٧دسامبر سال 
  انتشار آن بھ سبب تبلیغات ضدانقالبی ممنوع شد. ١٩١٨در ژوئن سال 

گروھی از سوسیالیست  –») امر خلق« -) Dyelo Naroda( گروه دیئلو نارودا -٧۶
رولوسیونرھای راست کھ پیرامون روزنامۀ دیئلو نارودا ارگان حزب خود گرد آمده بودند. 

 سپس در روگراد،تپ ابتدا درتحت عناوین مختلف بطور نامنظم و  ١٩١٧روزنامھ از مارس سال 
ی یافت. پیش از انقالب اکتبر سیاست داخلی و خارجی دولت موقت سامارا و مسکو انتشار م

انتشار آن بھ مناسبت  ١٩١٩بورژوایی را مورد پشتیبانی کامل قرار می داد. در مارس سال 
  فعالیت ضدانقالبی ممنوع شد.

گروھی از منشویکھا کھ  –») زندگی نوین« - Novaya Zhizn( ایا ژیزنوگروه نو -٧٧
در  ١٩١٧ایا ژیزن در آوریل وانتشار نو ایا ژیزن گرد آمده بودند.ونوپیرامون روزنامۀ 

متشکل از حامیان مارتف، کھ خود را انترناسیونالیستھا  پیرامون آن گروهپتروگراد شروع شد. 
آنھا  ١٩١٧در اکتبر  می خواندند و روشنفکران منفردی کھ گرایش شبھ منشویکی داشتند بود.

قیام مسلحانھ مخالفت کردند؛ پس از انقالب اکتبر، بجز چند نفری کھ  ھمراه با سایر منشویکھا با
این  ١٩١٨در ژوئیۀ  بھ بلشویکھا پیوستند، در مقابل قدرت شوروی رفتار خصمانھ داشتند.

  ھای ضدانقالبی بستھ شد.روزنامھ ھمراه با سایر روزنامھ
 ١٩١٨آغاز سال در  کھ ضدحزبی گروھی – »کمونیستھای چپ« یا »بلشویکھای چپ« -٧٨

ھمانند سوسیالیست  »کمونیستھای چپ«. صلح با آلمان پدید آمد مباحثھ بر سر در طی
رولوسیونرھای چپ مخالف مذاکرات صلح و طرفدار سیاست ماجراجویانۀ درگیر کردن قدرت 

علیھ آلمان امپریالیست » جنگ انقالبی«نوپای شوروی کھ ھنوز ارتشی نیرومند نداشت در 
 و» کمونیستھای چپ« پیاتاکف. و گروه عبارت بودند از: بوخارین، رادک ان اینرھبر. بودند

جنگ نباشد و پیمان «در پردۀ شعار کھ سیاست ادامۀ جنگ را بھ شکلی غیرمستقیم و تروتسکی 
، سعی کردند سیاستی را بھ حزب تحمیل کنند کھ بھ ، بیان می داشت»صلح نیز امضا نشود

ابزار تحریک «را » کمونیستھای چپ«لنین  .ا منجر می شدنابودی دیکتاتوری پرولتاری
با پشتیبانی تروتسکی کارزار علنی ای را علیھ خط » کمونیستھای چپ«نامید. » امپریالیستی

مسئولیتھایشان باعث اختالل در حزب و شوراھا گشتند. حزبی برپا کردند و با کناره گیری از 
 »کمونیستھای چپ«مرکزی علیھ تروتسکی و  ش مبارزۀ سختی را در کمیتۀراھانلنین و ھم
 پایتا بھ کسب تصمیم انعقاد صلح با آلمان نائل شدند و بدین سان جمھوری نو انجام دادند

شوروی را از نابودی نجات دادند. تحت رھبری لنین، حزب با قاطعیت برعلیھ سیاست تحریک 
  ھا منزوی و پراکنده شدند.در نتیجھ، آن کھموضع گرفت » کمونیستھای چپ«آمیز تروتسکی و 

  
  

  ]٧٩[ ھفتمین کنگرۀ حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ
  ١٩١٨مارس  ۶ - ٨

  
  سیاسی کمیتۀ مرکزیاز گزارش 

  
  مارس ٧

  
... اگر انقالب اروپا تأخیر کند، سنگین ترین شکستھا در انتظار ما خواھد بود، زیرا ما ارتش 

ز ھمین حاال ممکن نیست. اگر شخص نتواند م و حل این دو معضل نیھستیسازمان فاقد نداریم، 
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خود را با این وضع دمساز کند و مایل نباشد سینھ خیز پیش رود و در گل و الی غوطھ خورد، 
علتش آن  را می کنم، پیشنھاد اینو اگر  ؛آنوقت او دیگر انقالبی نیست، بلکھ یاوه پرداز است

اینقدر با دیگری وجود ندارد، زیرا تاریخ نیست کھ از این کار خوشم می آید، بلکھ آنست کھ راه 
  .بھ حد بلوغ رساندھمزمان  بطور ھمھ جا را در انقالب محبت نبوده کھ

برای درگیری با امپریالیسم  تالشیجنگ داخلی بھ عنوان  اوضاع بدین نحو ھستند کھاکنون 
پرولتری در  و عناصر اش پوسیده استتا ھستھو این تالش ثابت کرد کھ امپریالیسم  هآغاز شد

این  برای زمان حاضرما انقالب جھانی را خواھیم دید، ولی  ،ارتشھا، بھ پا می خیزند. آری ھمۀ
ھای افسانھ را بھ کودکان کامال عالقۀمن  –و بسیار زیبا نیست  نیکیک افسانۀ بسیار چیزی جز 

است کھ بھ انقالبی جدی زیبنده  یک. ولی من سؤال می کنم کھ آیا برای درک می کنمزیبا 
باور داشتھ باشد؟ ... بسیار نیکو خواھد بود اگر پرولتاریای آلمان توان دست زدن بھ  ھاافسانھ

کھ  ایدکشف کردهاید، آیا افزاری او را سنجیده اییانقالب را داشتھ باشد. ولی آیا شما میزان توان
 آنرا نمی دانیدد؟ نھ، شما بھ کمک آن بتوان معلوم کرد کھ انقالب آلمان فالن روز فرا خواھد رسی

. اگر انقالب فرا رسد، شرط بندی می کنید روی این احتمال . شما ھمھ چیز راھمینطورو ما نیز 
ھمھ چیز رو بھ راه خواھد شد. البتھ! ولی اگر این انقالب آنطور کھ دلمان می خواھد صورت 

شما  کھ د گفتنشما خواھ بھ ھاآنوقت چھ؟ آنوقت توده –ی نرسید پیروز بھ فردا اگر نگرفت و
شرط شما تمام حساب خود را روی سیر عاقبت بھ خیر حوادث  – عمل کردید مثل قماربازان

ً بھ وجود آمده کھ درست درنیامد بندی کردید بجای ، شما ثابت کردید کھ برای موقعیت واقعا
ً  ای انقالب جھانی ضج نیافتھ ، ولی در حال حاضر ھنوز نفرا خواھد رسیدکھ در آینده حتما

  ... ھستید ناالیقاست، 
. شاید استفاده کنیمفرصت از می کوشیم  –چقدر طول می کشد ما نمی دانیم کھ تنفس در جنگ 

ممکن است، این مطلب را ھیچ  ھر اتفاقیتنفس طوالنی باشد و شاید ھم چند روزی بیش نپاید. 
بند است، در تنگنا ھستند و  کس نمی داند و نمی تواند ھم بداند، زیرا تمام دول بزرگ دستشان

، تأیید خواھد کرد کھ مجبورند در چند جبھھ بجنگند ... ھر انقالبی جدی ... بھ ما حق خواھد داد
  ، زیرا این امر بھ سود انقالب پرولتری و نوسازی روسیھ ... است ...ستبجاھر صلح ننگینی 

  
  

  دربارۀ صلح و جنگ از پایان سخن مربوط بھ گزارش
  

  ١٩١٨مارس  ٨
  

وقتی او  دارند؛ جنبھ او دو ھای. فعالیتبگویمموضع رفیق تروتسکی  چیزی دربارۀ... حال باید 
مذاکرات را در برست آغاز کرد و بھ بھره برداری عالی از آن برای تبلیغات پرداخت، ھمۀ ما 

 باید ، ولی منش با من نقل قول کردبخشی از گفتگوی ازبا رفیق تروتسکی موافق بودیم. او 
اند، نداده اولتیماتومای کھ آلمانیھا ھنوز تا لحظھ کھ اضافھ کنم کھ ما با ھم قرار گذاشتھ بودیم

 اپنج روز از ھفت روز را از م ند؛ما را گول زد ھاتسلیم شویم. آلمانی آنگاهایستادگی کنیم و 
، درست دامور را داشتن انداختن تأخیربھ ھدف تروتسکی تا آنجا کھ  ھای. تاکتیک]٨٠[دزدیدند

منعقد صلح قرارداد  حالت جنگی بھ پایان رسیده اما کھ اعالم گردید ندشد نادرست زمانی ند؛بود
ما نمی توانستیم چیز شود.  منعقدقرارداد صلح  کھ . من با صراحت کامل پیشنھاد کردمنشده بود

س بر ھمھ روشن است کھ در آن صورت ما تنفاکنون . را بدست آوریمصلح برست بھتری از 
با تصمیمات ... در جنگ ھرگز نباید  از دست نمی دادیمیک ماھھ بھ دست می آوردیم و چیزی 
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. چقدر خنده آور است کھ انسان از تاریخ جنگ بی اطالع باشد رسمی دست و پای خود را ببندید
  ای است برای جمع آوری نیرو ...و نداند کھ قرارداد وسیلھ

  
 

  ]٨١[ در قطعنامۀ مربوط بھ جنگ و صلح ی تروتسکیاز سخنرانی علیھ اصالحات پیشنھاد
  

  (جلسۀ صبح) ١٩١٨مارس  ٨
  
١  

  
این اند پذیرش رفقا، من در سخنرانی قبلی خود گفتم کھ نھ من و نھ کسانی کھ با من ھم عقیده

 ببندیم یمانور استراتژیک ھربرای  را انماندستما بھ ھیچ وجھ نباید را ممکن نمی دانیم.  اصالح
  :را بپذیرمنکات زیرین  ،بجای اصالحات پیشنھادی رفیق تروتسکی ام کھمادهآ... من 

کھ قطعنامۀ حاضر در  –و من حتماً روی این مطلب پافشاری خواھم کرد  –تصریح شود  ،اوال
  .فقط دربارۀ تصدیق قرارداد صلح باشد مکاتبھو  نمی شودمنتشر مطبوعات 

 ً بھ کمیتۀ مرکزی حق داده شود در شکل انتشار و در ھا،  بھ مناسبت احتمال تعرض ژاپنی ،ثانیا
  محتوی قطعنامھ تغییراتی بدھد.

 ً گفتھ شود کھ کنگره بھ کمیتۀ مرکزی حزب اختیار کامل می دھد کھ وقتی لحظھ را مناسب  ،ثالثا
تشخیص دھد، ھم تمام قراردادھای صلح را فسخ کند و ھم بھ ھر یک از دول امپریالیستی و یا 

  ن اعالن جنگ دھد.بھ سراسر جھا
ای فسخ کند، ولی معنای ما باید بھ کمیتۀ مرکزی اختیار کامل بدھیم تا قراردادھا را در ھر لحظھ

این سخن بھ ھیچ وجھ این نیست کھ ما قراردادھا را االن و در وضع موجود امروز، فسخ 
روتسکی پیشنھاد قید . کلماتی کھ رفیق تببندیمبرای ھیچ عملی  ن رادستمانباید االن خواھیم کرد. 

 بینابینیو موافق یک خط مشی  تصدیقمخالف  کالآنھا را در متن می کند، آراء کسانی را کھ 
 یوضعی پدید می آورد کھ ھیچ کارگر و ھیچ سرباز ھم ھستند، جلب خواھد کرد و این امر باز

  سر در نخواھد آورد. از قطعنامۀ ما
و بھ کمیتۀ مرکزی اختیار کامل می دھیم  ی کنیمضرورت تصدیق قرارداد تأکید م بر ما اکنون

ای علیھ ما احتماال از سھ طرف تدارک دیده می حملھدر ھر لحظھ اعالن جنگ بدھد، زیرا 
را از ما بگیرند، ولی بھ ھر  آرچانجلکامال امکان دارد کھ انگلستان یا فرانسھ بخواھند  شود؛

مرکزی خود  نھادعالن جنگ ما نباید دست حال نھ در مورد فسخ قرارداد صلح و نھ در مورد ا
را برای ھیچ عملی بستھ نگاه داریم ... بھ ھر حال ما نمی توانیم تعھد داشتھ باشیم کھ ھیچ 

جنگ  بجاییک جنگ  جنگھا، دوران آمدن افزایشصلحی را امضاء نکنیم. در دوران  قرارداد
کامال یک مسئلۀ مربوط بھ لح . قرارداد صافزایش می یابدتازه نیز  اتحادھای امکاندیگر، 

موافقت کنیم و یا در غیر این  دادن مانور این شرطما یا باید با  –مانور دادن حیاتی است 
ً طوری خواھیم بست کھ امکان جنبیدن نخواھیم داشت ؛ صورت دست خود را از پیش رسما

  .جنگی بھ راه انداخت نھ ی منعقد کرد وصلحقرارداد نھ  محال خواھد بود کھ
  

٢  
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سرنخی فراھم می  : نھ، من نمی توانم این را بپذیرم. این اصالحامبھ نظرم می رسد کھ گفتھ
و مبین ھمان چیزیست کھ رفیق تروتسکی خواھد بگوید. در یک قطعنامھ نباید نکتۀ مبھم و آورد 

  کنایھ آمیز وجود داشتھ باشد.
و استفاده از ھر امکانی را، ھر  قرارداد را می پذیریم دیقدر مادۀ اول گفتھ می شود کھ ما تص

اندازه ھم کھ ناچیز باشد، برای بھ دست آوردن تنفس پیش از تعرض امپریالیسم بھ جمھوری 
. ما در ھمان حال کھ از تنفس سخن می گوییم، دانیممی  یشوروی سوسیالیستی، ضرور

پاسخم بھ ھ من در ای کفراموش نمی کنیم کھ تعرض علیھ جمھوری ما ادامھ دارد. این بود اندیشھ
  ام.، روی آن تکیھ کردهاین مباحثھ

  
  ٢٧مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
این کنگره نخستین کنگرۀ حزب پس  – ھفتمین کنگرۀ حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ -٧٩

مارس سال  ٨تا  ۶از پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر بود. کنگره بطور فوق العاده از 
روگراد برگزار شد. ھدف کنگره عبارت بود از اتخاذ تصمیم قطعی دربارۀ صلح با در پت ١٩١٨

آلمان. لنین و آن بخش از اعضای کمیتۀ مرکزی کھ با لنین ھم عقیده بودند، می کوشیدند روسیۀ 
شوروی را از جنگی کھ امپریالیستھا پیش از انقالب، کشور را بدان کشانده بودند، خارج سازند. 

بھ رھبری بوخارین با صلح برست مخالفت می ورزیدند. موضع » ستھای چپکمونی«گروه 
تروتسکی نیز بدانھا نزدیک بود. کنگره پیرامون گزارش کمیتۀ مرکزی و مسائل جنگ و صلح، 
تجدیدنظر در برنامۀ حزب، تغییر نام حزب و مسائل سازمانی بھ بحث پرداخت و سپس اعضای 

سیاسی کمیتۀ مرکزی توسط لنین ایراد شد. بوخارین نیز  کمیتۀ مرکزی را انتخاب کرد. گزارش
بھ ھمراه لنین در این زمینھ گزارش داد و ضمن آن بھ دفاع از خواست ماجراجویانۀ ادامۀ جنگ 
علیھ آلمان پرداخت. نمایندگان کنگره پس از بحثھای شدید گزارش کمیتۀ مرکزی را تأیید و 

را رد کردند. قطعنامۀ پیشنھادی لنین دربارۀ  دربارۀ ادامۀ جنگ» کمونیستھای چپ«تزھای 
 ١٢رأی موافق در مقابل  ٣٠ضرورت عقد قرارداد صلح با آلمان بر اساس رأی گیری علنی (

عضو  ١۵رأی ممتنع)، بھ تصویب رسید. کنگره یک کمیتۀ مرکزی مرکب از  ۴رأی مخالف و 
ت. این کنگره صحت عضو مشاور انتخاب کرد. کنگرۀ ھفتم اھمیت عظیمی داش ٨اصلی و 

اصول لنینی سیاست خارجی دولت شوروی و مشی این دولت را در مورد برقراری آتش بس و 
و تروتسکیستھا را کھ در کار حزب » کمونیستھای چپ«بھ دست آوردن یک تنفس تأیید کرد، 

اخالل می کردند را با شکست مواجھ ساخت و حزب کمونیست و طبقۀ کارگر را بھ راه اجرای 
یف عمدۀ ساختمان سوسیالیسم سوق داد. اندکی بعد ھفتمین کنگرۀ فوق العادۀ شوراھای وظا

لیتوفسک را تصویب  - مارس برگزار شد، قرارداد صلح برست  ١۶تا  ١۴سراسر روسیھ کھ از 
  کرد.
) ١۵(٢بھ موجب قرارداد آتش بس کھ در  –» پنج روز از ھفت روز را از ما دزدیدند« -٨٠

(آلمان، » اتحاد چھارگانھ«لیتوفسک میان دولت شوروی و دول  -رست در ب ١٩١٧دسامبر 
ھنگری، بلغارستان و ترکیھ) منعقد شده بود، عملیات جنگی در صورتی می توانست  -اتریش 

روز پیش از آن تصمیم خود را بھ طرف دیگر اعالم  ٧تجدید شود کھ یکی از طرفین قرارداد، 
دو روز پس  ،فوریھ ١٨در  ن این قرارداد را نقض کردند وکرده باشد، ولی امپریالیستھای آلما

  نمودند. زآغااز اعالم ابطال آتش بس، تھاجمی را در طول تمام جبھھ 
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در جریان بحث پیرامون قطعنامۀ لنین دربارۀ جنگ و صلح، تروتسکی با پشتیبانی  -٨١
 ھاکھ بھ موجب آن اصالحاتی را برای وارد کردن در قطعنامھ پیشنھاد کرد» کمونیستھای چپ«

 ١٩١٧حکومت شوروی حق نداشت با دولت بورژوائی اوکرائین کھ پس از انقالب فوریۀ سال 
نامیده می شد و نیز با دولت بورژوائی فنالند، قرارداد » رادای مرکزی«تشکیل شده بود و 

کھ می » کمونیستھای چپ«صلح منعقد سازد. پس از سخنرانی لنین علیھ نظریات تروتسکی و 
کوشیدند امکان مانور را از کمیتۀ مرکزی سلب کنند، کنگره اصالحات پیشنھادی تروتسکی را 

  با اکثریت آراء رد کرد.
  
  

  ]٨٢[ ھای صنفی، وضع کنونی و اشتباھات تروتسکیاتحادیھ
  

از سخنرانی ایراد شده در اجالس مشترک نمایندگان 
کمونیست کنگرۀ ھشتم شوراھا، اعضای کمونیست 

ھای روسیھ و اعضای زی سراسری اتحادیھشورای مرک
  ھای مسکوکمونیست شورای اتحادیھ

  
  ١٩٢٠دسامبر سال  ٣٠

  
ام، پوزش بخواھم، زیرا رفقا، پیش از ھر چیز باید از اینکھ مقررات کار جلسھ را نقض کرده

برای شرکت در بحث می بایست نخست گزارش اصلی، گزارش تکمیلی و سخنرانیھا را شنید. 
ھ من حالم بھ قدری بد است کھ قادر بھ اجرای این کار نبودم. ولی من دیروز توانستم متأسفان

  اسناد اصلی چاپ شده را بخوانم و تذکرات خود را آماده کنم ...
ھای نقش و وظایف اتحادیھ«سند اصلی کھ اینجا بدان استناد خواھم کرد، جزوۀ رفیق تروتسکی 

ا تزھای پیشنھادی تروتسکی بھ کمیتۀ مرکزی و است. من ضمن مقابلۀ این جزوه ب» صنفی
تعمق در محتوی آنھا از کثرت اشتباھات تئوریک و نادرستی ھای فاحشی کھ در آن موجود 
است، دچار حیرت شدم. چطور ممکن است کسی ھنگامی کھ پیرامون این مسئلھ در حزب 

ھ این بدی تھیھ کند؟ مباحثۀ دامنھ داری آغاز می کند، بجای یک چیز بسیار سنجیده، چیزی ب
  اجازه دھید بھ نکات اساسی ای کھ بھ نظرم حاوی اشتباھات تئوریک بنیادی ھستند، بپردازم.

ھای صنفی نھ تنھا ضرورتی تاریخی ھستند، بلکھ بھ عنوان سازمان پرولتاریای صنعتی اتحادیھ
یباً سراسر این طبقھ از لحاظ تاریخی اجتناب ناپذیر می باشند، و تحت دیکتاتوری پرولتاریا، تقر

را دربر می گیرند. این یک نکتۀ بنیادی است، ولی رفیق تروتسکی پیوستھ آنرا فراموش می 
  کند؛ نھ آنرا درک می کند و نھ آنرا نقطۀ حرکت خود قرار می دھد ...

ھای صنفی دارای اھمیت بزرگی است. ... در ھر قدم از تحقق دیکتاتوری پرولتاریا نقش اتحادیھ
قششان چیست؟ ... این سازمان یک سازمان دولتی نیست؛ برای اعمال جبر ھم نیست، بلکھ ولی ن

برای تربیت است. سازمانی است برای جلب افراد و تعلیم آنھا؛ این سازمان یک مکتب است: 
مکتب ادارۀ امور، مکتب مدیریت اقتصادی، مکتب کمونیسم ... بھ ھمین جھت سخن گفتن از 

فی بدون در نظر گرفتن این حقایق، ناگزیر بھ بروز یک سلسلھ اشتباھات ھای صننقش اتحادیھ
  می انجامد.

ھای صنفی در سیستم دیکتاتوری پرولتاریا میان حزب و دولت جای می توان گفت کھ اتحادیھ
دارند ... وضع بر این منوال است کھ حزب، پیشاھنگ پرولتاریا را بھ خود جذب می کند و 
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ھای دیکتاتوری پرولتاریا تحقق می بخشد. بدون داشتن بنیادی چون اتحادیھھمین پیشاھنگ ھم بھ 
صنفی نمی توان دیکتاتوری پرولتاریا را تحقق بخشید و وظایف دولتی را انجام داد ... 

برقرار می سازند و با فعالیت روزمرۀ خود  پیوندھا ھای صنفی میان پیشاھنگ و تودهاتحادیھ
ای کھ قادر است ما را از سرمایھ داری بھ ھای تنھا طبقھند، تودهھا را متقاعد می سازتوده

قدرت دولتی ھستند. چنین است » مخزن«ھای صنفی کمونیسم برساند. از سوی دیگر، اتحادیھ
ھای صنفی در دوران گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم ... دیکتاتوری پرولتاریا نقش اتحادیھ

پیشاھنگ و تودۀ طبقۀ پیشتاز و میان این طبقھ و تودۀ  میان» تسمۀ رابط«بدون کمک چند 
زحمتکش، تحقق پذیر نخواھد بود ... بطور کلی اشتباه بزرگ رفیق تروتسکی، اشتباه اصولی 

در این زمان، حزب و قدرت شوروی » اصول«او، در این حقیقت نھفتھ است کھ با طرح مسئلۀ 
ایم و وارد عرصۀ فعالیت صول را حل کردهرا بھ واپس می راند. آخر ما حاال دیگر مسئلۀ ا

  ایم. ما در اسمولنی خیلی بیش از آنچھ کھ می بایست، دربارۀ اصول گپ زدیم ...عملی شده
... این سؤال پیش می آید کھ چرا ما نمی توانیم با ھم کار کنیم در حالی کھ اینقدر بھ این کار 

در بھ توده، جلب توده و  نزدیکیھای یوهمشترک نیاز داریم؟ علت این امر اختالف ما بر سر ش
با توده است. کنھ مطلب در ھمین است ... امروز تمام مطلب بر سر چگونگی  ارتباط ماندن

ھای پیچیده نزدیکی بھ توده، برقراری ارتباط با آن و جذبش است، و چگونگی جاانداختن تسمھ
ا تصریح کنم کھ اگر ما فعالیت عملی (چگونگی ادارۀ دیکتاتوری پرولتاریا) ... باید این نکتھ ر

خود و تجربۀ خود را، ولو در ابعادی کوچک، بطور مفصل بررسی می کردیم، می توانستیم از 
  و اشتباه اصولی زائد کھ جزوۀ رفیق تروتسکی مملو از آنھاست، پرھیز کنیم.» اختالف«صدھا 

نقش و «رکسیستی بھ ارزیابی ... تزھا حاوی تعدادی اشتباھات تئوریک ھستند. این رویکردی ما
ھای سیاسی خاص وضع کنونی، نیست، زیرا بدون تعمق در جنبھ» ھای صنفیوظایف اتحادیھ

  ای چنین گسترده، غیرممکن است ...بررسی موضوعی با دامنھ
با تحلیل وضع سیاسی کنونی، می شد گفت کھ ما از یک دوران گذار داخل یک دوران گذار 

راسر دیکتاتوری پرولتاریا یک دوران گذار است، ولی ما اکنون، می دیگر عبور می کنیم. س
، *توان گفت، با انبوھی از دورانھای گذار جدید سر و کار داریم: ترخیص ارتش، پایان جنگ

امکان داشتن تنفسی در دوران صلح کھ بھ مراتب از گذشتھ طوالنی مدت تر است، گذار 
باعث تغییر در مناسبات  –و فقط ھمین عامل  –عامل  پایدارتر از جبھۀ جنگ بھ جبھۀ کار. این

پرولتاریا با طبقۀ دھقانان می شود. چھ نوع تغییری؟ این نکتھ می بایست با دقت بررسی شود، 
ولی در تزھای شما چیزی از این دست نیامده. تا زمانی کھ ما این مسئلھ را با دقت بررسی 

اند، ذخایر قابل توجھی کھ باید م. مردم خستھ و مانده شدهایم، باید یاد بگیریم کھ منتظر بمانینکرده
اند؛ مناسبات پرولتاریا با برای برخی صنایع اولویت دار بھ مصرف می رسیدند تمام شده

اند، ولی دھقانان در حال تغییر است. خستگی از جنگ بسیار شدید است، احتیاجات بیشتر شده
نبوده است. از سوی دیگر، ھمانطور کھ در گزارش خود تولید افزایش نیافتھ یا افزایش آن کافی 

ایم کھ بھ کنگرۀ ھشتم شوراھا گفتم، ما شیوۀ اجبار را ھنگامی بھ درستی و با موفقیت بکار بستھ
ایم نخست آنرا بر بنیاد اقناع استوار سازیم. باید بگویم کھ تروتسکی و بوخارین بھ این توانستھ

  اند.نداشتھ نکتۀ بسیار مھم کوچکترین توجھی
آیا ما برای تمام این وظایف تولیدی جدید خود بنیاد اقناعی بھ حد کافی گسترده و استوار ایجاد 

یم. حاال اهھا را ھنوز جلب نکردایم. تودهیم؟ نھ، در حقیقت، ما تازه شروع بھ این کار کردهاهکرد
یف جدید بپردازند؟ نھ، نمی ھا می توانند بالفاصلھ بھ این وظامن از شما می پرسم، آیا توده

                                                 
  مترجم. .) علیھ نیروھای ضدانقالبی است١٩١٨ - ١٩٢٠جنگ داخلی (منظور  *
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ای نظیر سرنگونی ورانگل مالک و اینکھ آیا برای تحقق توانند، زیرا در حالی کھ اکنون مسئلھ
این امر باید از قربانی کردن دریغ کرد یا نھ، نیاز بھ تبلیغات خاص ندارد، ولی ما تازه شروع 

یم، و منظور من جنبۀ عملی اھای صنفی در تولید کردهبھ کار بر روی مسئلۀ نقش اتحادیھ
  » ...اصول«موضوع است نھ مسئلۀ 

اید کھ دربارۀ امور بحث کنند، مطلب را فراگیرند و دربارۀ آن ھا امکان نداده... شما بھ توده
تعمق کنند؛ شما بدون آنکھ بھ حزب امکان کسب تجربۀ تازه داده باشید، عجلھ می کنید، زیاده 

سازید کھ از نظر تئوریک نادرست اند. تصور کنید این اشتباه روی می کنید و فرمولھایی می 
چقدر بیشتر توسط مجریان بیش از حد پر حرارت تشدید خواھد شد! رھبر سیاسی فقط مسئول 
کیفیت رھبری خود نیست، بلکھ مسئول کارھای افراد تحت رھبری خود نیز ھست. گاه او از 

زو کند کھ آنھا کاری را نکرده بودند، ولی این کارھا بی خبر است و ممکن است اغلب ھم آر
  عھدۀ اوست.رمسئولیت این کارھا باز ھم ب

  
  ٣٢مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
این سخنرانی نخستین سخنرانی لنین در برابر فعالین حزبی بود کھ بھ مناسبت آغاز  -٨٢

راد شد. مسبب این ھای صنفی ایمباحثات دامنھ دار پیرامون مسئلۀ نقش و وظایف اتحادیھ
در جلسۀ فراکسیون  ١٩٢٠مباحثات و مبارزه علیھ لنین، تروتسکی بود کھ در سوم نوامبر سال 

ھای سراسر روسیھ علیھ مشی حزب در اعضای حزب کمونیست در پنجمین کنفرانس اتحادیھ
 ھا موضعگیری کرد. اختالف نظرھا بر سرزمینۀ نقش، ھدف، وظایف و اسلوبھای کار اتحادیھ

ھا بود. این ھا و برقراری ارتباط با تودهھا، جلب تودهبھ توده برخورد و نزدیکیچگونگی 
اختالف نظرھا کھ در فراکسیون پدید آمده بود، در پلنوم کمیتۀ مرکزی مطرح شد. ولی در پایان 

دسامبر  ٢۴ھا از چارچوب کمیتۀ مرکزی فراتر رفت. روز دسامبر مباحثات پیرامون اتحادیھ
سکی در جلسۀ مسئولین جنبش سندیکایی و نمایندگان کنگرۀ ھشتم شوراھای سراسر روسیھ تروت

» ھای صنفینقش و وظایف اتحادیھ«ای تحت عنوان سپتامبر جزوه ٢۵سخنرانی کرد و روز 
منتشر ساخت کھ از تشکیل قطعی فراکسیون ضد حزبی او خبر می داد. این جزوه عالمتی بود 

» بالشوی تئاتر«در تاالر  ١٩٢٠دسامبر سال  ٣٠بی. لنین روز بھ دیگر گروھھای ضد حز
مسکو، در اجالس مشترک فراکسیون نمایندگان عضو حزب کمونیست در ») تئاتر بزرگ(«

ھای سراسر روسیھ و شوراھای کنگرۀ ھشتم شوراھا و اعضای شورای کل مرکزی اتحادیھ
ھا در دوران ساختمان ایف اتحادیھھای مسکو، پیرامون مباحثات مربوط بھ نقش و وظاتحادیھ

سوسیالیسم، سخنرانی کرد. لنین در یک سلسلھ از سخنرانی ھا و مقاالت دیگر خود و نیز در 
ھا، وضع کنونی و اشتباھات تروتسکی و بار دیگر دربارۀ اتحادیھ«جزوۀ تحت عنوان 

اخت. نگارش ای را کھ درون حزب انجام می گرفت، روشن سمفھوم واقعی مبارزه» بوخارین
پایان یافت و فردای آن روز اعضای کمیتۀ مرکزی  ١٩٢١ژانویھ سال  ٢۵جزوۀ مزبور روز 

ھای این حزب کھ برای شرکت در مباحثات عازم استانھا و شھرستانھا بودند، بخشی از نسخھ
جزوه را دریافت داشتند. بقیۀ تیراژ آن یک روز بعد حاضر شد. لنین در این جزوه ماھیت 

ون بازی عناصر اپوزیسیون را کھ وحدت حزب را برھم می زدند، فاش ساخت و زیان فراکسی
  ناشی از مباحثاتی را کھ آنھا تحمیل کرده بودند، نشان داد.
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ھا بیش از دو ماه بھ طول انجامید و در جریان آن اکثریت قاطع مباحثات پیرامون مسئلۀ اتحادیھ
د. نتایج این مباحثات در دھمین کنگرۀ حزب، در سازمانھای حزب، نظریات لنین را تأیید کردن

  ، جمع بندی شدند.١٩٢١مارس سال 
  
  

  »بحران حزب « از مقالۀ 
  
  

 بھ . تعارضات و اختالف نظرھای کوچکبدون وقفھ جریان داردمباحثات پیش از کنگره 
ی ببار مای ھمیشھ در مواردی و چنین نتیجھ اندرشد کردهتعارضات و اختالف نظرھای بزرگ 

و یا  می شودآن  اصالح مانعروی اشتباھی کوچک اصرار می ورزد و  شخصیآید کھ یا 
  ، بھ اشتباه کوچک یک یا چند تن می چسبند.می شوند یاشتباه بزرگ مرتکبکسانی کھ 

می یابند. اختالف نظرھای کوچک ما نیز بر  رشد بدین سان ھمیشھ اختالف نظرھا و انشعابھا
رسیده است کھ چنانچھ  بیماری اییعنی بھ بروز  ]٨٣[و بھ سندیکالیسم» یافتھ رشد«ھمین زمینھ 

باشد، معنایش گسیختگی کامل پیوند برخوردار ناز سالمت و نیروی کافی  شحزب برای درمان
  با کمونیسم و انشعاب ناگزیر حزب خواھد بود.

شدت تب  از حزب. حزب بیمار است. را داشتھ باشیمحقیقت تلخ  روبرو شدن باباید شھامت 
و » تب دار مقامات باالی«. تمام مطلب بر سر این است کھ آیا بیماری فقط زمین گیر شده است

اند فراگرفتھ یا سراپای ارگانیسم را. و در آن ھم فقط کسانی از آنان را کھ در مسکو نشستھ
 در کنگرۀتا پیش از کنگرۀ حزب و  ،صورت اخیر آیا این ارگانیسم قادر است طی چند ھفتھ

و  خواھد بود حزب کامال درمان یابد و عود بیماری را غیرممکن سازد یا اینکھ بیماری، دیرپا
  می شود؟خطرناک 

چھ باید کرد تا بھ درمان ھر چھ سریعتر و مطمئن تر تحقق بخشید؟ برای حصول این مقصود 
ً سیر گسترش مبارزۀ حزبی ر ھمۀباید   باا اعضای حزب اوال ماھیت اختالف نظرھا و ثانیا

ضرورت دارد، زیرا ماھیت اختالف  ھر دو. بررسی بررسی کنندخونسردی و با نھایت دقت 
 غالب اوقات(و  مشخص می گرددبروز می کند، روشن می شود و  در جریان مبارزهنظرھا 

در جریان عبور از مراحل گوناگون خود ھمیشھ و در  ای کھمبارزه ،می دھد) نیز تغییر شکل
 را در مبارزه و غیره متفاوتیاز مبارزان و موضعگیریھای  متفاوتیتعداد  ھر مرحلھ ترکیب و

دقیق ترین اسناد بھ چاپ و برای این بررسی حتماً  بررسی کردرا  ھر دو. باید نمایان می سازد
  ... نمودد، مطالبھ نای را کھ از تمام جوانب قابل تحقیق باشرسیده

مراحل متوالی یت اختالف نظرھا و ھم در مورد دریافت خود را ھم در مورد ماھ اجازه دھید
  ، بھ اختصار در اینجا تشریح کنم.مبارزه

آغاز می شود.  نبردنوامبر.  ٢- ۶تاریخ  در ھای روسیھاتحادیھ سراسری ... پنجمین کنفرانس
. ]٨۴[در میان اعضای کمیتۀ مرکزی عبارتند از تروتسکی و تومسکی» رزمندگان« تنھا

با ھا دست برداشت. تومسکی اتحادیھ» خانھ تکانی«خود دربارۀ » جذابعبارت «تروتسکی از 
آنان (و  مھم. اشتباه متزلزل بودند. اکثریت اعضای کمیتۀ مرکزی حرارت بھ مشاجره پرداخت

» ھااتحادیھ تولیدی وظایف«را دربارۀ  ]٨۵[در درجۀ اول من) آن بود کھ ما تزھای رودزوتاک
این  سراسرسند  مھم تریناین ». از نظر انداختیم«یده بود، کھ بھ تصویب کنفرانس پنجم رس

  .استمباحثھ 
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را تحت عنوان  ی خودش»تزھا پیش نویس«نوامبر. تروتسکی  ٩... پلنوم کمیتۀ مرکزی در 
ھا ھاتحادی» خانھ تکانی«ھمان سیاست  ھا ازکھ در آن ارائھ می دھد» ھا و نقش آتی آنانھاتحادی«

ھا و وظایف و ھاتحادی» بحران حاد« یک شی از عبارات مربوط بھمنتھا با پوشش یا آرای
تومسکی کھ مورد پشتیبانی جدی لنین است مرکز ثقل می شود.  طرفداریاسلوبھای نوین آنان، 

نین در جریان بحث بھ برخی لمی داند. » خانھ تکانی«درست ھمین سیاست  ... مباحثات را
گروه «دست می زند کھ در نتیجۀ آن ضرورت یک آشکارا تند و بدین جھت نادرست » حمالت«

(در آن، ھم  استده تن از اعضای کمیتۀ مرکزی  متشکل ازپدید می آید و این گروه » واسطھ
گروه «شرکت دارند، ولی نھ تروتسکی و نھ لنین شرکت ندارند).  ]٨۶[بوخارین و ھم زینوویف

و عالوه بر » ھ بحث گذاشتھ نشوداختالف نظرھا در مقیاس وسیع ب«مقرر می دارد کھ » واسطھ
 گزارش دھنده منصوب بھ عنوان را زینوویف ،می کند لغوھا) ھاتحادی بھ( گزارش لنین راآن 

  ».و فارغ از مشاجره ارائھ دھد عمل گرا یگزارش«و بھ وی دستور می دھد کھ  کرده
نھایی آن با ده  . قطعنامۀ مربوطھ در شکلند. تزھای لنین پذیرفتھ شدندتزھای تروتسکی رد شد

  ... رسیدرأی مخالف بھ تصویب  چھاررأی موافق در مقابل 
ھا را انتخاب می کند و رفیق تروتسکی نیز جزو آنست. کمیتۀ مرکزی کمیسیون اتحادیھ

است کھ اشتباه اولیۀ رفیق تروتسکی  اقدامھمین  فقطو کمیسیون را نمی پذیرد تروتسکی کار در 
(پیشنھاد  او، اشتباه بدون آن اقدامتشکیل فراکسیون می انجامد. را تشدید می کند و سپس بھ 

تزھای نادرست)، اشتباھی بسیار ناچیز و از نوعی بود کھ برای تمام اعضای کمیتۀ مرکزی 
  ، پیش آمده است.ئیبدون ھیچ استثنا

خود را تحت عنوان » جزوۀ پالتفرم«دسامبر تروتسکی  ٢۵... ھشتمین کنگرۀ شوراھا. روز 
حق بی چون  رسمیعرضھ می دارد. تروتسکی از نظر دمکراسی » ھاو وظایف اتحادیھ نقش«

 اجازۀ دسامبر ٢۴روز  در پالتفرم خود را عرضھ دارد، زیرا کمیتۀ مرکزی کھ و چرا داشت
ھمھ آزادی مباحثات را داده بود. ولی از نظر مصلحت انقالبی، این عمل گامی در راه تشدید 

جزوۀ تروتسکی از تمام قطعنامۀ  بر پایۀ پالتفرم اشتباه آمیز بود. فراکسیون ایجاداشتباه و  جانبۀ
را نقل می کند، ولی » یصنعتدمکراسی «دسامبر کمیتۀ مرکزی فقط بخش مربوط بھ  ٧مصوب 

... تمام محتوی این جزوه، از آغاز تا  نمی شود نقل، گفتھ شد» از باال بازسازی«علیھ  چیزی کھ
  ھا اشباع است ...اتحادیھ» نھ تکانیخا« روحیۀپایان از 

حزب  گروهسراسر روسیھ در از  فعاالن حزبی مسئول... مباحثاتی کھ در برابر ھزاران تن از 
  دسامبر انجام گرفت ... ٣٠کمونیست روسیھ در ھشتمین کنگرۀ شوراھا بتاریخ 

ً ھبودتزھای رودزوتاک  دسامبر، قرائت ٣٠ مباحثات اوجبھ عقیدۀ من  م نھ رفیق . واقعا
  ... بنماینداین تزھا بھ  اعتراضی ھیچ بوخارین و نھ رفیق تروتسکی نتوانستند

 ھیچگونھاین می رساند کھ تمام اختالف نظرھای تروتسکی ساختگی است و ... در نزد او ... 
ھا بیان و تمام مسائل عملی و ماھوی توسط اتحادیھ وجود ندارد» وظایف و اسلوبھای نوین«

آنھم پیش از طرح مسئلھ در کمیتۀ و  در مورد آنھا تصمیم گیری شده استو  تھ شدهشده، پذیرف
  .مرکزی

ھا مورد قبول آنھا و عملی مربوط بھ وظایف تولیدی اتحادیھ ایحرفھی تمام نکات نو، قت... و
ابداع اختالف نظر با  بااست، نباید  شده درباره شان تصمیم گیریقرار گرفتھ و توسط خود آنھا 

ً  با ھمبیایید  بر این زمینھ، .مزاحمشان شدھا آن عملی مشغول  نتایج حصول کار برایبھ  قویا
  شویم.

  
  ١٩٢١ژانویۀ سال  ١٩
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  ١٩٢١ژانویۀ  ٢١، ١٣پراودا شمارۀ 
  ن. لنینامضاء : 

  ٣٢مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  

ر جنبش کارگری. د جریان اپورتونیستی خرده بورژوایی –(سندیکاگرایی)  سندیکالیسم -٨٣
ھا در مبارزات سیاسی و فعالیت حزب طبقۀ کارگر ھا نسبت بھ شرکت اتحادیھسندیکالیست

ای و مبارزات اقتصادی یگانھ راه رسیدن برخورد منفی دارند و بھ غلط برآنند کھ جنبش اتحادیھ
ی را رھبری ھا) در این سوسیالیسم باید تولید اجتماعبھ سوسیالیسم است و سندیکاھا (اتحادیھ

  د.نکن
. پس از ١٩٠۴)، عضو حزب بلشویک از سال ١٨٨٠-١٩٣۶ – Tomsky( تومسکی -٨۴

در قبال انحالل طلبان و اتزوویستھا و تروتسکیستھا روش  ١٩٠۵-١٩٠٧انقالب سالھای 
ھای مسکو و از سال سازشکارانھ در پیش گرفت. پس از انقالب اکتبر صدر شورای اتحادیھ

ھای سراسر روسیھ بود. بارھا با سیاست سۀ شورای کل مرکزی اتحادیھصدر ھیئت رئی ١٩١٩
ھا را در قبال حزب تبلیغ می کرد. در سالھای اتحادیھ» استقالل«لنینی حزب مخالفت ورزید. او 

جریان انحراف اپورتونیستی راست در داخل حزب کمونیست  رھبرانیکی از  ١٩٢٨-١٩٢٩
  (بلشویک) اتحاد شوروی بود.

شخصیت برجستۀ حزب کمونیست و دولت  –) ١٨٨٧- ١٩٣٨ – Rudzutak( زوتاکرود -٨۵
وارد  ١٩٠۵بود. در سال  ١٩٠۵- ١٩٠٧شوروی، یکی از شرکت کنندگان فعال در انقالب 

. در سال گشتبازداشت شد و بھ ده سال زندان با اعمال شاقھ محکوم  ١٩٠٧حزب شد. در سال 
ھا و حزب و دولت مقامات انقالب اکتبر در اتحادیھ پس از انقالب فوریھ آزاد شد. پس از ١٩١٧

  رھبری داشت.
  تزھای عمدۀ رودزوتاک :

در چھار نکتھ بیان » بحران حزب«لنین محتوی تزھای رودزوتاک را در اثر خود تحت عنوان 
  می دارد:

» انتصاب«، بدون ھیچگونھ نفی حق کمیتۀ مرکزی در ایدمکراسی عادی (بدون ھیچ مبالغھ )١
در مورد برخی  زیاده رویھااز اشتباھات و  لجوجانھره، ولی در عین حال نیز بدون دفاع و غی

» فرمولھای« سودمندتبلیغات تولیدی (کھ تمام نکات ) ٢ ؛، کھ باید اصالح شوند)»منصوبین«از 
و » اتمسفر تولیدی«، »یصنعتدمکراسی «ناھنجار، خنده آور و از نظر تئوریک نادرست نظیر 

ی تبلیغات تولیدی سراسر دفتر بھ نام مؤسسۀ شورویز دربر می گیرد). ما یک غیره را نی
، بھ تولید ... تزھای نامرغوب. باید با تمام قوا از آن پشتیبانی کرد، نھ اینکھ با ایمایجاد کرده

) دادگاھھای ۴اجناس و بھ صورت  پاداشھایی) اعطای ٣ ؛فعالیت تولیدی لطمھ زد، ھمین و بس
و غیره » نقش و وظایف تولیدی«دربارۀ  صحبتیھر  ۴و  ٣ نکاتانھ. بدون انضباطی رفیق

 این نکات دو تروتسکی ھر» جزوۀ پالتفرم«در  و ؛چیزی جز یاوه پردازی روشنفکرانھ نیست
  .موجودندرودزوتاک  اما در تزھای اند.از قلم انداختھ شده

تا  ١٩٠٨. از سال عضو حزب ١٩٠١از سال  –) ١٨٨٣-١٩٣۶ – Zinoviev( زینوویف -٨۶
در مھاجرت. پس از پنجمین کنگرۀ حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ  ١٩١٧آوریل 

عضو کمیتۀ مرکزی حزب. در ایام تدارک و تحقق انقالب سوسیالیستی اکتبر از خود تزلزل 
روگراد، عضو تنشان داد و با قیام مسلحانھ مخالفت ورزید. پس از انقالب اکتبر صدر شورای پ
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کمیتۀ مرکزی و صدر کمیتۀ اجرائیۀ انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) بود. بارھا  سیاسی دفتر
حزب اخراج علیھ مشی لنینی حزب موضعگیری کرد. بھ مناسبت فعالیت ضد حزبی خود از 

  شد.
  
  

ھای صنفی، وضع کنونی و اشتباھات بار دیگر دربارۀ اتحادیھ« از جزوۀ 
  »تروتسکی و بوخارین 

 
  

ا یونیمباحث ارزات فراکس زب و مب ی ت درون ح ره رخ م یش از کنگ ھ پ تند ک وعی ھس ھ از ن ، ک
ا آن  –دھند  اط ب م ح.ک.ر. و در ارتب شدت  –قبل از انتخابات عنقریب نمایندگان برای کنگرۀ دھ

ی موضع . نخستین موضعمی گیرند ری فراکسیونی یعن ق تروتسکی  گی ری رفی ت از گی ھ نیاب ب
ان از  یگروھ« طرف رم« در» مسئولکارکن وان  وی »جزوۀ پالتف نقش و وظایف «(تحت عن

تند گیری  ، موضعاست) ١٩٢٠دسامبر سال  ٢۵اریخ آن با پیشگفتاری کھ ت» ی صنفیھااتحادیھ
وده) د ب اً تن ھ حقیقت ت ک د یاف د درخواھ د آم ایین خواھ ھ در پ ده از آنچ ازمان پ (خوانن راد تس روگ

ھ حزب«را (بھ صورت  ح.ک.ر. ام ب اریخ منت» پی ۀ سال  ۶شره در ت ۀ  ١٩٢١ژانوی در روزنام
راودای مسکو، و در سکایا پراوداروگرادتپ اریخ ب ارگان مرکزی حزب، پ ۀ  ١٣ت )، ١٩٢١ژانوی

ال داشت راد  سپس. بھ دنب ا سازمان پتروگ ت ب ھ مخالف راودا) ب ان شمارۀ پ ۀ مسکو (در ھم کمیت
ی  ١٩٢٠ل دسامبر سا ٣٠مباحثات  برخاست. سپس گزارش کلمھ بھ کلمۀ ھ در یک جلسۀ حزب ک

ی در  م یعن زرگ و مھ روهبسیار ب دگان  جلسۀ گ ام  ح.ک.ر.نماین در ھشتمین کنگرۀ شوراھا انج
ر  ط دفت ھ و توس روهگرفت ورای  .ر.ک.ح گ ریدر ش زی سراس ھ مرک ای اتحادی نفیھ یھ  ص روس

دنقش اتحادیھ«چاپ شده بود، تحت عنوان  ا پیشگفتاری ب»(ھای صنفی در عرصۀ تولی اریخ ب ھ ت
د سند ١٩٢١ژانویۀ سال  ۶ ن چن ھ ای یچ وجھ منحصر ب ھ ھ )، انتشار یافت. البتھ اسناد مباحثات ب

ورد اختالفم براینیست. وانگھی جلسات حزبی  ائل م ون مس ھ، باحثھ پیرام اً ھم ر  تقریب ا دای ج
ھ، ١٩٢٠دسامبر سال  ٣٠روز در . ھستند ردم ک ی صحبت ک ردھم آی  من در شرایطی در یک گ
ان ھھم دم،  طور ک ذکر ش ض«مت ھ را نق ار جلس ررات ک ردم، »مق ی در  ک رایطییعن ی  ش ھ نم ک

دی را بشنومتوانستم در بحث شرکت کنم و بیانا ی و بع ران ت سخنرانان قبل . حال می کوشم جب
  تر سخن گویم.» مقرراتی«کنم و 

  
  فراکسیونی برای حزب موضع گیریھایخطر 

  
ھ نقش«تحت عنوان  آیا جزوۀ رفیق تروتسکی او وظایف اتحادی رییک » ی صنفیھ  موضع گی

ا فراکسیونی ھست یا نھ؟ صرفنظر از محتوی آن،  اک باشد، آی رای حزب خطرن ھ ب زی ک در چی
ھ؟ این نوع موضع گیری  ۀ وجود دارد یا ن ورد عالق ئلھ م ن مس ذاردن ای رای مسکوت گ تالشھا ب

کو ۀ مس ای کمیت اص اعض ھ  خ تثنای(البت ھ اس کی)  ب ق تروتس ھ فرفی ای ک ی رفق یون گرای راکس
تند رفیق بوخارین و ھمچنینمی بینند،  پتروگراد را ھ  ھس دک ور دی ر حال، خود را مجب ھ ھ  در ب

  :کند اظھار» واسطھ گروه«از جانب  ١٩٢٠دسامبر سال  ٣٠
ھ سمت تصادف می رودوقتی  ...« ھ یک قطار ب ز واسطھ، بھ نظر می رسد ک دی  اصال چی ب

  ).۴۵، ص ١٩٢٠امبر سال دس ٣٠ ۀمباحث گزارش» (نیست.
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اوجود دارد.  خطر تصادفپس  ن  آی ل درکای ھ  قاب اهاعضای ھست ک ن حزب آگ ھ ای ، نسبت ب
  باشند؟ بی تفاوت پدیدار شد کیکجا و  خطر چطور،مطلب کھ این 

دوین » این جزوه حاصل کار جمعی است«جزوۀ تروتسکی با این عبارت آغاز می گردد: و در ت
(اعضای ھیئت رئیسۀ شورای  ی صنفیھااتحادیھ فعالین، خاصھ مسئولتعدادی از کارکنان «آن 

زی ری مرک ھ سراس ایاتحادی نفی ھ زی ص ۀ مرک یھ، کمیت ۀ روس ارفلز اتحادی کتران ،انک و  تس
ره) تھ »غی رکت داش ک ش زوه ی ن ج د و ای زوۀ«ان رم ج مارۀ » پالتف ز ش ان ت ت. در پای ی  ۴اس م

رایش در باید از دو  پیش روکنگرۀ حزبی «خوانیم کھ  بشگ ھ جن ی را  ایاتحادی دیک » انتخاب کن
  .]تکیھ روی کلمات از تروتسکی است[

ی و نیست اگر این اظھار دال بر تشکیل فراکسیون توسط یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی ھ معن  ب
تن بھ سمت تصادف« ی باشد» رف س نم ھ  بگذار، پ رانش ب ک از ھمفک ر ی ا ھ ق بوخارین ی رفی

ھ  د ک یح دھن زب توض اح ی« تکلم یون گرای تن«و » فراکس ادف رف مت تص ھ س زب »ب ھ ح ، چ
  معنای دیگری می تواند داشتھ باشد؟ ...

ۀ مرکزی ( وم کمیت زاری دو پلن س از برگ وامبر و  ٩فکرش را بکنید: پ ا  ٧ن ھ در آنھ امبر) ک دس
و داغ پیرامون طرح مقدماتی تزھای رفیق تروتسکی و  مفصل، بطور بی سابقھ طوالنیبحثھای 
ھا انجام گرفت، یک عضو مشی مورد دفاع او در زمینۀ سیاست حزب در قبال اتحادیھ مجموعۀ

زی  ۀ مرک ان کمیت و آن ١٩در می زی عض ۀ مرک ارج از کمیت و در خ ن عض د و ای ی مان ا م ، تنھ
رم«این گروه را بھ عنوان یک » کار جمعی«برای خود گروھی گرد می آورد و  ھ » پالتف عرض

د دواز «می کند کھ  وتدعکنگرۀ حزب  ازمی دارد و  رایش یکی را انتخاب کن ن »! گ اً، ای اتفاق
وان  » واسطھ«امر سوای این واقعیت کھ رفیق تروتسکی علیرغم بھ صحنھ آمدن بوخارین بھ عن

ره  ١٩٢٠دسامبر  ٢۵نوامبر، وجود دو و فقط دو گرایش را در  ٩در  د، افشاگر خی اعالم می کن
ی کنندۀ نقش حقیقی گروه بوخارین بھ ع وع فراکسیون گرای نوان دستیاران بدترین و مضرترین ن

  است ...
  

  ایاتحادیھخطر سیاسی انشعابھا در جنبش 
  

ی،...  و جزئ ی، ول ر اختالف ر  ھ ردد، اگ دل گ اک ب ی خطرن ر سیاس ی از نظ ھ اختالف د ب ی توان م
تالف  ن اخ ھ ای د ک تھ باش ود داش ان آن وج دامک عاب  رش ک انش ھ ی د و ب یکن ھ یعن ھ گون از ای ب

رزه اندا ھ ل ای سیاسی را ب ھانشعاب بدل شود کھ بتواند سراپای بن ران سازد خت ھ  ،و وی ا ب ولی  ق
  بیانجامد. تصادفرفیق بوخارین بھ 

ان عاب در می ت، انش رار اس ا در آن برق اتوری پرولتاری ھ دیکت وری ک ھ در کش ت ک ن اس  روش
ھ تنھ صفوف ا ن ودۀ پرولتاری ری و ت ان حزب پرولت ا می ا ی ت پرولتاری ی نھای اک، بلکھ ب ا خطرن

ت،  اک اس وصخطرن ھ بخص امی ک د. و  ھنگ کیل دھ الی را تش وچکی از اھ ت ک ا اقلی پرولتاری
بش  اتانشعاب ھدر جن ھ من در سخنرانی  ایاتحادی ھ ک ھ، ھمانگون  ١٩٢٠دسامبر  ٣٠(جنبشی ک
ای متشکل جنبش کنم،  تأکیدکوشیدم روی آن  بھ سختیخود  ۀ پرولتاری ھ )، استتقریباً ھم اً ب دقیق

  .ھستندمیان تودۀ پرولتاریا  مفھوم انشعابات در
ھ بدین جھت وقتی در پنجمین کنفرانس ای سراسری اتحادی یھ در صنفیھ وامبر سال  ٢-۶ روس ن

د ١٩٢٠ روع ش اجرا ش ت در  و( م ددرس روع ش ا ش ان ج ن ھم س از ای لھ پ ی بالفاص ) و وقت
ردم،  –کنفرانس  تباه ک ھ اش انن رانس آن در جری ق تومسکی  – کنف ودرفی ھ جلسۀ  خشم آل رب  دفت

یار  اِک بس ق رودزوت ل رفی تیبانی کام ا پش د و ب ی آم ق  آرامسیاس ھ رفی ھ چگون یح داد ک توض
ھ او، تومسکیاتحادیھ» خانھ تکانی«تروتسکی در آن کنفرانس از  ت و چگون ا سخن گف ھ  ،ھ علی



٨۵  

ھ پرداخت  ھ مباحث وراً  –این نظریھ ب ن ف ان روی داد، م ن جری ی ای ھ  وقت رفتم ک اینطور نتیجھ گ
ق اصل بحث بر سر سیاست (یعنی سیاست حزب در قبال اتحادیھ ھا) است و در این بحث ھم رفی

را در نقطۀ مقابل نظریات رفیق تومسکی مطرح ساختھ، بھ » خانھ تکانی«تروتسکی کھ سیاست 
ی  تکل تباه اس را در اش ت . زی انی«سیاس ھ تک ھ »خان ااتحادی ی در صورتی، ھ م  حت ھھ ط ک  توس

وین« لوبھای ن ایف و اس ز » وظ کی)  ١٢(ت ق تروتس دودی رفی ا ح ودت ده ب ھ ش ۀ توجی ، در لحظ
ر دارد،  ر انشعاب درب ت آنکھ خط ھ عل ونی ب د تحمل حاضر و در اوضاع و احوال کن نمی توان

  .شود
اال«اکنون رفیق تروتسکی می پندارد کھ منسوب کردن سیاست  دن از ب ھ او، » تکان  استھزاء«ب

ق  تمطل کی» اس خ«، (ل. تروتس ای پ یپاس ھ رفق رادتب راودا ،»روگ مارۀ  پ ۀ  ١۵، ٩ش ژانوی
ا » تکیھ کالم«ھا یک اتحادیھ» خانھ تکانی«). ولی اصطالح ١٩٢١ ھ تنھ م ن واقعی است و آن ھ

رانس ین کنف را در پنجم کی آن ق تروتس ون رفی ھ چ وم ک دین مفھ ری ب ھ سراس ای اتحادی نفیھ  ص
فانھ ». رواج یافتھ باشد«ھا سراسر حزب و اتحادیھ روسیھ بیان داشتھ است، در نھ. این کالم متأس

ھ  ،حفظ کرده استحقیقت خود را اکنون نیز بھ مفھومی بس عمیق تر،  ن کالم ب ھ ای بدین معنی ک
ھرا » ی صنفیھانقش و وظایف اتحادیھ«جزوۀ پالتفرم  تمام گرایشو  تمام روحتنھایی  ایجاز  ب

ان جزو تمام بیان می دارد. ا پای از ت وۀ پالتفرم رفیق تروتسکی از آغ ت  ممل ان روح سیاس از ھم
  است ...» تکاندن از باال«
  

  اصول ھا بر سراختالف نظر
  

ا ناصول وجود داشتھ باشبر سر  ھاممکن است بھ ما بگویند کھ وقتی اختالف نظر اد، آی ی  آنھ حت
تن از د؟ ونرا توجیھ نمی کنترین موضعگیریھا  فراکسیونیو شدیدترین  ی ضرورت سخن گف قت

  د؟رانشعاب را توجیھ کچیزی نظیر  ممکن استنو بھ میان می آید، آیا  ایھنکت
ق باشالبتھ ، بھ باور من پاسخ مثبت است یار عمی اً بس ا واقع ر آنکھ اختالف نظرھ د و نمشروط ب

  نادرست سیاست حزب یا طبقۀ کارگر از طریق دیگر میسر نباشد. گرایشاصالح 
رای نشان دادن ناست کھ چنین اختالف نظرھایی وجود ندار اینمسئلھ ولی  ق تروتسکی ب د. رفی

ظھور جزوۀ  تا پیش از. و اگر موفق نشدچنین اختالف نظرھایی کوشش خود را بکار برد، ولی 
س از... بود  – ضروریو  – رویکرد احتیاط آمیز یا مصالحھ جویانھ ممکندسامبر)،  ٢۵او (  پ

ن کھ: نکات تازه ید می گفتیمباانتشار این جزوه،  یخ و ب ان داشتھ، از ب ق تروتسکی بی ھ رفی ای ک
  نادرست است.

رانس ین کنف ھ پنجم اک ک ای رودزوت ا تزھ کی ب ق تروتس ای رفی ۀ تزھ ام مقایس ب ھنگ ن مطل  ای
رده است،  ٢-۶روسیھ ( صنفیھای اتحادیھ سراسری ا را تصویب ک ام نوامبر) آنھ ا روشنی تم ب

اکزھادیده می شود. من ت راودای مورخ  ٣٠را ضمن سخنرانی  ی رودزوت  ٢١دسامبر و در پ
م ھر جایی کھ ، وترندصحیح تر و  کاملام. این تزھا از تزھای تروتسکی، هژانویھ نقل کرد ا ھ  ب

  .استتروتسکی اشتباه از د، نتفاوت دار
را در قط را در نظر بگیرید معروف» صنعتیدمکراسی « ھ آن ۀ کھ رفیق بوخارین با عجل  ٧عنام

ن  ر ای ھ اگ رد. البت یانھ و دسامبر کمیتۀ مرکزی قید ک ھاصطالح ناش م(« خیالپردازان ظ قل در ») لف
ی ود. ول حک ب ھ آن مض رفتن ب راد گ ت، ای ی رف ار م ھ بک ک مقال ا در ی خنرانی ی ک س ن  ی  ای

ارین کی و بوخ ھ  تروتس د ک عبودن ود را در وض رار  یخ حک ق دمض ھ، دادن ان ک در  بدینس
ان تزھا طالحدقییش ین اص اً روی ھم رار ورز ق دیداص طالحی ،ن ھ  اص دۀ ک ۀ متمایزکنن خصیص

  !می باشدھا رسیده است، تزھای رودزوتاک کھ بھ تصویب اتحادیھ از آنھا »ھایپالتفرم«
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ر ت. ھ ت اس ک نادرس ر تئوری طالح از نظ ن اص وع ای ی ن وان ،دمکراس ھ عن ی ب ای سیاس  روبن
ات  بطور کلی ھ طبق انی ک ا زم ھ ت ده (ک ده برچی ات نش ارق از طبق ۀ ف دهو جامع ا نگردی د ، برپ بای

لوجود داشتھ باشد د است و چگونگی آن در تحلی ل، در خدمت تولی ایی )، در آخرین تحلی ر  نھ ب
دی  ورد نظربنیاد مناسبات تولی ۀ م ین  جامع دین جھت تعی ردد. ب دمکراسی « مجزا کردنمی گ

ی اش ھ سردرگمی می شود و نتیجھمنجر ب این کار بی معنی، زیراکاریست بھ کلی » صنعتی ب
  ... فایده است

ر » صنعتیدمکراسی ... « د.اصطالحی است کھ امکان سوء تعبی ی دھ ی  م ھ معن ممکن است ب
ا  تعلیقتعبیر شود. ممکن است بھ مفھوم  قدرت فردینفی دیکتاتوری و نفی  دمکراسی عادی و ی

ھ تنبھان ره رف رای طف ر ای ب ر دو تعبی ود. ھ ر ش دزیانبار از آن تعبی دون  ن ا ب وگیری از آنھ و جل
  میسر نخواھد بود. طویلتفسیرھای خاص و 

ر استھم  و رودزوتاک ھم صحیح تر توسط ھاۀ ھمین اندیشھبیان ساد تفاده ت . تروتسکی قابل اس
ا ھدر مقال» دمکراسی جنگی«بطور غیر مستقیم این امر را توسط مقایسۀ اصطالحش با  ھم اش ب

وان ی « عن نعدمکراس ر» تیص ھ ١١ ودایادر پ د. ،ژانوی ی کن د م د  تأیی ی توان ھ او نم د ک رد کن
را( اصطالحش نادقیق و نامناسب است ل زی ای  ک اس تزھ ھ قی ذارد و ب ب را مسکوت می گ مطل

تا آنجا کھ بخاطر دارم، ما ھیچ وقت بر سر  ،. خوشبختانھد با تزھای رودزوتاک نمی پردازد)خو
  .ایمنداشتھ چنین اصطالحی مباحثات فراکسیونی

ی  دی«اصطالح دیگر تروتسکی یعن ر است ... » آتمسفر تولی وب ت م معی ن ھ تاز ای ا :«او گف م
اق آن، تودۀ کارگرانآتمسفر جنگی داشتیم ... حاال باید در نھ تنھا در سطح زمانی  ، بلکھ در اعم

د بھشدید و عملی  باید چنان توجھاین  داشتھ باشیم. آتمسفر تولیدی د باش ر تولی ھ  ام ر آن در ک نظی
ھ گ جبھ ای جن دهھ تھ ش ایش گذاش ھ نم ھ» ... ب ب، نکت ت خ ین اس ھ در  :ھم انی ک ا زب د ب ام بای پی

ھ ده ب رده ش ار ب اک بک ای رودزوت اق « تزھ ارگراعم ودۀ ک ود» انت رده ش طالح، ب را اص  زی
  ... فقط لبخند یا شانھ باال انداختن در پی خواھد داشت» آتمسفر تولیدی«
  

  سیاست و اقتصاد
  دیالکتیک و اکلکتیسم

  
ور ھ مجب ت ک گفت آور اس ین  یمش ائلی چن ھ مس یب ازگردیم، ول دایی ب کی و  ابت فانھ تروتس متأس

ھ می کنندبھ این کار را مجبور بوخارین ما  د ک رار می دھن ورد سرزنش ق را م ا م . ھر دوی آنھ
وع را  وض«موض نم ع ی ک ا » م ردیی ی« رویک ا » سیاس رد آنھ ھ رویک الی ک دارم، در ح

ردهاست» قتصادیا« یده است خود  و . بوخارین حتی این نکتھ را در تزھای خود نیز قید ک کوش
  .ھر دو را ترکیب می کند گویا ، چنان کھ»باالتر نگاھدارد«را از ھر دو طرف بحث 

ن تباه ای ک  اش دهتئوری ره کنن تخی ھ . ای اس ردم ک رار ک ود تک خنرانی خ ھ را در س ن نکت ن ای م
خود را » سیاسی«بھ برخورد  سرزنشصاد است، زیرا پیش از آن ھم این فشردۀ اقت بیانسیاست 

ام شدیک مارکسیست  بھ طرزی متناقض و ناروا برایکھ  ودم. سیاست انج نیده ب ر  بایستی، ش ب
  اقتصاد اولویت داشتھ باشد. نفی این نکتھ معنایش فراموش کردن الفبای مارکسیسم است.

د اارزیابی سیاسی من نادرست است؟  آیا ر می کنی ین فک ر چن دگ ھ اینطور است بگویی را  ک و آن
ھ(یا بطور  ھنگامی کھ می گوییدثابت کنید. ولی  انید ک رد ) ضمنی این را می رس سیاسی، رویک

وان » اقتصادی« رویکردھم ارز با  ا می ت م آن«است و گوی ن و ھ م ای ایش » ھ ذیرفت، معن را پ
  فراموش کردن الفبای مارکسیسم است.
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ان دیگ ھ بی ردر، ب ت رویک ایش اینس ی معن ھ سیاس ت ک اذ روش نادرس ھ اتخ ال اتحادی ادر قب ی ھ
اه  ، حکومت شورویصنفی ارا تب اتوری پرولتاری د ساخت و دیکت لماً در ( را سرنگون خواھ مس

یھ  ل روس انی مث وری دھق ھکش زب و اتحادی ان ح عاب می اانش تباه ھ ک اش ر ی ر س ت ، ب حکوم
ق شوروی را از پای درخواھد آورد). م ورد تحقی اھوی م ھ را از نظر م ی توان (و باید) این نکت

تباه یک رویبررسی  ، کھ بھ معنیقرار داد رفتن است کردنکات درست و اش تن و تصمیم گ . گف
سیاسی است  رویکرداین فقط یک » ولی«، »ارزش قائلم«سیاسی شما  رویکرداینکھ: من برای 

ل دیم، نیازمن» نیزاقتصادی « رویکردو حال آنکھ ما بھ  ھ مث ھ شودآنست ک رای نظر گفت ن ب : م
ردن خود را می شکنید،  ام، گ ائلم«شما دربارۀ این مطلب کھ شما با برداشتن فالن گ ، »ارزش ق

ودن  ولی ھ ب نھ و برھن ر از گرس ن داشتن بھت ر ت اس ب ودن و لب یر ب ھ س ن را بسنجید ک شما ھم ای
  است.

ھ دی،اقتصا وبر ترکیب رویکرد سیاسی  بوخارینپافشاری  ھ اکلکتیسم  وی را ب تئوریک  انداخت
  .است

ت گویا آنھاتروتسکی و بوخارین مطلب را چنین جلوه می دھند کھ  ی نددر فکر رشد تولید ھس ، ول
ی  ھ دمکراس ط ب ا فق میم ی رس ی اندیش ئلھ مم را مس ت، زی ت اس ازی نادرس ویر س ن تص ط. ای  فق

دون  ھداجازه می دفقط  بدینسان مطرح است (و نظرگاه مارکسیستی ھ: ب بدینسان مطرح باشد) ک
د و سیاسی صحیح، ھیچ طبقھ رویکردداشتن  ظ کن ھ ای نمی تواند فرمانروایی خود را حف بالنتیج
  ... حل کندنیز نمی تواند  تولیدخود را در عرصۀ  مشکل

ر » تولیدی« گاهنظر در پشت تالش برای ارائۀ  رویکرد یکسونگرانۀ(تروتسکی) یا فایق آمدن ب
  :چیزھا را می یابیماقتصادی (بوخارین)، این  رویکردیبا  ترکیب آن و سیاسی

ھ  -١ م ک ی مارکسیس ورتفراموش ھ ص ف ب ی تعری ت اکلکتیک ک نادرس ر تئوری  ۀرابط و از نظ
  نمایان می شود؛میان سیاست و اقتصاد 

ان شده آن اشتباه سیاسی یا دفاع کردن از استتار -٢ انی در نمای ھ تک ھ سیاست خان ااتحادی ھ ، ھ ک
ام زوۀ  تم ت،ج و از آن اس کی ممل رم تروتس تباھ پالتف ھاش ھ  ی ک رافچنانچ ھ آن اعت ود و  ب نش

  ؛می انجامدنگردد، بھ سقوط دیکتاتوری پرولتاریا  تصحیح
ۀ  -٣ ھ طریق وط ب ائل مرب ۀ مس دی و اقتصادی، در زمین ائل صرفاً تولی ۀ مس س در زمین گام بھ پ

است رودزوتاک  سازندۀدر جھت دور شدن از تزھای بھ پس  یگامکھ در حقیقت افزایش تولید؛ 
اتی و  خص، حی ایف مش ا وظ ھ در آنھ رمک و مب ی ش رح م وید ... نمط ھ س ای ب ی  تزھ کل

وچ«، انتزاعی، روشنفکرمآبانھ ھ دارای از نظر تئوریک نادرست  و »پ ایی ک ام آن چیزھ ھ تم ک
  ... بھ کنار می نھند بیشترین اھمیت عملی و کاری ھستند را

دون  ٣٠ھت من نمی توانم ایرادی را کھ رفیق تروتسکی در بدین ج دسامبر بھ من گرفتھ است، ب
وانم: د بخ من «لبخن ین ض ق لن اع رفی ون اوض ث پیرام ود از بح دی خ ع بن تم جم رۀ ھش در کنگ

ی  ردازیم، ول ھ اقتصاد بپ ھ سیاست و بیشتر ب ر ب ئلۀشوراھا گفت کھ ما باید کمت ھ مس ھ ب ی ک  وقت
رتأ رسید ھااتحادیھ ر گذاشت کید خود را ب ۀ سیاسی ام ھ » ... جنب ن سخنان ب ق تروتسکی ای رفی
 اغتشاش فکری ھولناک، یک این سخنان نشانگر اما،آمده است. در واقعیت » بجاخیلی «نظرش 
ویمی  ،امھگفتالبتھ من ھمیشھ  ناامیدانھ ھستند.واقعاً » آشفتگی ایدئولوژیک«نشانگر  م و خواھم گ

ین ولی  ،کمتر بھ سیاست و بیشتر بھ اقتصاد بپردازیم یمنیاز دار کھ ما گفت اگر قرار است کھ چن
یم اشتباھات سیاسیو مخاطرات سیاسی  کنیم باید کامال از تباھات سیاسی خالص شده باش . اش

ق بوخارین  رده استرفیق تروتسکی کھ رفی ا را تشدید ک ا را ازآنھ زب م ھ ، ح وظایف  توجھ ب
ھ  ،متأسفانھ می سازد و حرفمن» تولیدی« کاراقتصادی و  ا را ب ن  اتالف وقتم ع ای رای رف ب
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تی ...  روی سندیکالیس ر کج ر س ث ب تباھات و بح رداش ا رویک ت ب بش  مخالف ھ جن ت ب نادرس
  ... وا می دارد ... کلی» تزھای«... و بحث بر سر  یاھاتحادی

ھ چھ نفعی در  ریم ک ات گسترده«بگذارید این را در نظر بگی م . ستموجود ا» مباحث از ھ ی ب م
راف ب انح ی موج تباھات سیاس ھ اش یم ک ھ بین ی گرد توج ادی م ایف اقتص اد. ناز وظ ن ب ن م  ای

ات  ترده«مباحث یون » گس ار کمیس رھم زدن ک ورد ب کی در م ق تروتس ل رفی ودم و عم الف ب مخ
ی بایست درون آن صورت اتحادیھ ت راھا کھ مباحثات اثر بخش و سازنده م تباه  می گرف  –اش

روه . دانستھ و ھمچنان نیز می دانماو  – اه سیاسیاشتب یک بوخارین  واسطۀمن این امر را کھ گ
رد واسطھنقش  ایگزین دیالکتیک ساخت را درست درک نک ز اکلکتیسم را ج ا نی تباه ند(اینج )، اش

ھ » واسطھ گری« زیرا از نقطھ نظر. دانمسیاسی این گروه می  دت علی ت ش ا نھای ی بایست ب م
ترده ات گس ت بر مباحث ھ مخالف تندب ی خواس ھ م یون اتحادی ات را در کمیس ن مباحث ام ای ا و انج ھ

  .می شدندخواستار 
اه  اش»مباحثات گسترده«دسامبر کھ تروتسکی  ٢۵نتیجھ چھ شد؟ از روز  رد، یک م را آغاز ک

ھ از  کارکن مسئول ١٠٠ھم نگذشتھ است و اکنون از ھر  ت ک ر را یاف حزب مشکل بتوان یک نف
دتر) آن بی ثمری (و چھ بسا جنبھ متوجھت سخت دلزده نباشد و این مباحثا م ب نشده ھای از این ھ

ای باشد اظ و تزھ ر سر الف ت حزب را  ناصحیح. زیرا تروتسکی با راه انداختن جر و بحث ب وق
ره  کارآمدتلف کرد و بررسی  در کمیسیون را کھ ھدفش پژوھش و وارسی تجربۀ عملی برای بھ

دی«در فعالیت  فتپیشرمنظور  بھ درسھایشاز گیری  ھ » تولی ود و ن ار  دور شدنواقعی ب از ک
ان  بھ سویزنده  الن و بھم دی«بحثھای مکتبی پیرامون ف ا لحن »آتمسفر تولی ز،  استھزاء، ب آمی

  نامید.» دربستھ ۀدر حجر«بررسی 
زی« روف »درآمی ن روز  مع د. م ر بگیری وع  ٣٠را در نظ ن موض ھ ای ردم ک یھ ک امبر توص دس

ز  ایمبررسی نکردهت گذارده شود، زیرا ما تجارب عملی خود را مسکو ھر و بدون این شرط نی
ت اقتصادی،  ازانحراف توجھ نیروھای حزب  و» دود شدن در ھوا«محکوم بھ  یبحث ودفعالی . ب

ن  نھاد م کی راپیش ر در تروتس ی ب ایش مبن ھ از این تزھ ا  ٣/١ک ا  ٢/١و از  ٢/١ت ب  ٣/٢ت ترکی
، طرح افکنی بوروکراتیک ی صنفی تشکیل شوندھااتحادیھ فعاالن ملی باید ازشوراھای اقتصاد 

  نامیدم.
ھ از صفحۀ  کھ مورد سرزنش قرار گرفتم بوخارینبدین خاطر من از طرف  تن  ۴٩بطوری ک م

د  ت کن ن ثاب ھ م ی «گزارش پیداست، با طول و تفصیل زیاد خواستھ است ب ھ وقت ردھم ک ردم گ م
 ).عیناً چنین نوشتھ شده»(رفتار نمایند ھاکر و الل ھمانند، نباید بحث کنند می آیند تا دربارۀ چیزی

  تروتسکی نیز عصبانی بود و اعالم کرد:
ین در « ق لن ھ رفی د ک ت کنی نمن از یکایک شماھا خواھش می کنم در دفتر خود یادداش اریخ  ای ت

د من بھ خود اجازه می دھم پ .نامید زیان آور این موضوع را بوروکراتیسم ا چن یشگویی کنم کھ ت
ر اه دیگ ا،م ھ م ایی و توج ل راھنم ھ دلی ورای ، ب ھ در ش وع ک ن موض ری ای زی  سراس مرک

نفیای ھھاتحادی ورای ص یھ و ش ۀ فلز روس زی اتحادی ۀ مرک اد، در کمیت الی اقتص ارع ان و در ک
ش زات بخ ف  فل ا نص وم ت ک س ره از ی او غی ترک اعض ان مش ول  کارکن ھ و معم ند، پذیرفت باش
  ).۶٨(ص  »شد خواھد

اد)  الی اقتص ورای ع یس ش ب رئ وتین (نای ق میلی دم از رفی ب را خوان ن مطل ن ای ھ م س از آنک پ
ا  موجود چاپ شدۀخواھش کردم گزارشھای  مربوط بھ موضوع درآمیزی را برایم بفرستد. من ب

ھ «خود می گفتم: م شده ب ابیا الاقل یک کمی ھ ی م ۀ عمل ی تجرب رداز بررس ر  ؛بپ ی ھدفآخ ، ب
ن اصطالح بوخارین است در صفحۀ » کلی گویی حزبی«بھ  مدرکن بدو تن  ۴٧پرداختن (ای م
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دیل شود بھ یک» خانھ تکانی«شانس این کھ ھمانند گزارش و  ھ کالم تب ) و اختالف دارد را تکی
  .خستھ کننده، کاریست بس اختراع کردن» صنعتیھای  دمکراسی«تعاریف و  ،نظرھا

سراسری کنگرۀ  ھشتمین گزارش شورای عالی اقتصاد بھ«آنجملھ رفیق میلیوتین چند کتاب و از 
اریخ پیشگفتار آن  ؛١٩٢٠(چاپ مسکو، سال » روسیھشوراھای  ) را ١٩٢٠دسامبر سال  ١٩ت

فحۀ  تاد. در ص ن فرس رای م زارش  ١۴ب ن گ انگر ای ھ نمای ود دارد ک دولی وج زان ج رکت می ش
تانھا و است. این جدول را (کھ  نھادھای مدیریتیکارگران در  فقط بخشی از شوراھای اقتصاد اس
  را دربر دارد) در اینجا نقل می کنم: کارخانجات

  

  تعداد کل  نھاد مدیریتی
  و غیره کارمندان  متخصصین  کارگران

  %  تعداد  %  تعداد  %  تعداد
 شورای عالی اقتصاد و ھھیئت رئیس

  یاستان شوراھای اقتصاد
١٠٧  ١٨٧  ۵١١٫٨  ٢٢  ٧٫٢  ۵٣١٫٠  ٨  

ادارات کل، شعب،  هرھیئت مدی
 ادارات مرکزیو  ھای مدیریتکمیتھ

١۴٧٢  ٠  ۵١٫۴  ٢  ٣٧  ٢٢٫٢  ٣١۶٫۴  

ھای دارای کارگاھھا و کارخانھ
  مدیریت جمعی و فردی

١١۴٧٢  ٣۶  ۶٣٫۵  ٣  ٣٩٨۴١٫٧  ١٩  ٫٨  

  ٧٫٧  ١١۴  ٣٠٫٧  ۴۵١  ۶١٫۶  ٩٠۵  ١۴٧٠  جمع کل

  
ھ ود ک ی ش ھ م ارگران مالحظ رکت ک بت ش انگین نس ون می م اکن دیریتیدر نھ ھ ای م  ۶١٫۶ ادھ

د  ی باش د م ھ درص ی ب ن ٣/٢یعن ف. ای ھ نص ا ب ت ت ر اس د نزدیکت ی کن ت م ق  ثاب ھ رفی ھ آنچ ک
ی بوروکراتیک تھ است طرح افکن ایش نوش وده تروتسکی در این زمینھ در تزھ تن، ب . سخن گف

ارۀ  تن درب رم نوش ردن و پالتف ث ک ر و بح ا  ٣/١از «ج ا » ٢/١ت ا  ٢/١«ی ایش ، »٣/٢ت معن
رداخ ھ پ رینتن ب ده ت ی فای ی« ب ویی حزب ی گ ابع »کل ھ و من ت، توج ھ وق ت  را ک دیاز فعالی  تولی

د  ی کن رف م ازی منح ت ب ھ سیاس دن ب رگرم ش وچو س ت. پ ا  اس راد ب ھ اف یونی ک ا در کمیس و ام
ا  مدارکتجربھ در آن گرد می آمدند و حاضر نمی شدند بدون بررسی  تز بنویسند، می شد مثال ب

 ھایو مقابلۀ نظریات و نتیجھ گیری» کارکنان مشترک) «تن (از ھزاران تن بیست -پرسش از ده 
ھ:  رد ک وم ک ده، معل رای آین ی ب ای عمل آنان با آمارھای عینی و کوشش برای رسیدن بھ رھنمودھ

یا باید جھتمان، روشھا و رویکردمان  ویمباید در ھمان جھت بھ پیش ر با توجھ بھ تجربھ مان،آیا 
یم برای خدمت بھ آرمان مان یا اینکھ طور این کار را کنیم؛را تغییر دھیم و چ ا و  توقف کن چیزھ

  و قس علیھذا. دوباره و دوباره وارسی کنیم، اینجا و آنجا کمی تغییر ایجاد کنیم را
ھ » اجرایی مدیر«رفقا، یک  ی ب د کم م اجازه بدھی ن ھ دی«واقعی (بھ م ات تولی ردازم) » تبلیغ بپ
الھا سرمایھ داران و  تھ ترین کشورھا،حتی در پیشرف می داند کھ اھی  –مدیران اجرایی شان س گ

ا ، وقت می گذارندوارسی تجربۀ عملی خود (و دیگران)  برای مطالعھ و –ده سال و بیشتر  بارھ
د ی کنن دیریتی طراح تم م ک سیس ا ی د ت ی کنن ال م حیحاتی اعم رده و تص از ک و آغ دیران ، از ن م

رای تجارت خاصشان مناسب باشد نمایندانتخاب  هو غیر پایین مرتبھ ،اجرایی ارشد  تحت. کھ ب
دن ان متم ر جھ ھ در سراس رمایھ داری ک ام س ای نظ ر مبن ادی اش را ب ت اقتص ھ و  فعالی تجرب

یمبر این منوال بوده است.  قاعده، قرار داده عادات قرون  ما کھ روشھای جدیدی را کشف می کن
ر دادنھ برای و با حوصل مستمربس طوالنی،  کوششیبھ  باید ردم و تغیی ت م ادات تجدید تربی  ع

ھ  کھنی ھاز ک ا ب رای م راث  سرمایھ داری ب یدهمی تھ  رس د آھس ی توان ط م ن فق ی ای ردازیم، ول بپ
تباه استتروتسکی  رویکرد. آھستھ انجام شود . او ضمن سخنرانی خود در بدین مسئلھ کامال اش

ھو اتحاد یحزب ینمسئولآیا کارگران ما، «دسامبر بانگ برداشت کھ: ٣٠ ای ت ای م دی ، تربی تولی
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ن است  رویکردیاین  ).٢٩ص »(من می گویم: خیر یا خیر؟ ؟ آریدارند ل ای مضحک است. مث
  کھ بپرسیم آیا یک لشکر بھ اندازه کافی چکمھ دارد؟ آری یا خیر؟

ا یصنف یھااتحادیھ و یھمۀ مسئولین حزب باید اعتراف کنیم کھ ھم ده سال دیگرمی توان گفت   م
ت  دیتربی افی  تولی دک ھ ندارن امی، اتحادی ش نظ ان بخ ھ کارکن ھ ک اھمانگون نفیھ زب  ی ص و ح
رده آغاز. ولی ما نظامی کافی نخواھند داشت تجربۀ ی ک دین صورت عمل دی را ب م تربیت تولی ای

ھ دگان اتحادی اء و نماین ارگران و اعض ن از ک زار ت ب ھ ھ قری اک دیریت و ادارۀ در  را ھ م
ات ل و  ،کارخانج طوح ادارات ک ا در س ایر نھادھ رکت س االتر ش مب ادی دادی ل بنی ت «. اص تربی

ھ ما خودتربیت کھ  – »تولیدی ھ نگاران حرف دیمی و روزنام ار ق د  ایمبارزان پنھانک  –می باش
دۀ  ق قاع نآنست کھ ما خود طب اه ک دن نگ ل از پری ھ شروع ، قب ی ب قبررس  ۀتجرب مفصل و دقی

د بیاموزیم نیز یگرانو بھ د کنیمعملی خودمان  ین کنن یکھ چن چون و چرای  . قاعدۀ اساسی و ب
کاری کھ این ھزار تن  منظمو  عملیاحتیاط ، با ، با قاعدهعبارتست از وارسی » تربیت تولیدی«

ل دقیقتر و مؤثراند، اصالح انجام داده ات کام س از اثب ط پ و فق ھ جل ام برداشتن ب ا و گ ار آنھ تر ک
گزینش افراد و غیره. و ھمین قاعده است کھ  ،، تناسبی، سیستم مدیریتمعین ۀشیویک سودمندی 

ا  ا تزھ رد رفیق تروتسکی ب را نقض و رویک ئلھ آن ھ مس رده استخود ب ا و سراپای ک ام تزھ . تم
پوچ  عملی بھ» تولیدی«از کار  را حزب و منابعتوجھ  بھ حدی اشتباه آمیزند کھ اوپالتفرم  جزوۀ
  د.کننمی  منحرف بی محتوی گویی

  
  دیالکتیک و اکلکتیسم

  »دستگاه « و  » مکتب« 
  

ر کمونیست عضو گروه...  ان راه آھن و تپ دفت ۀ کارکن ۀ مرکزی اتحادی راد تسکتران (کمیت روگ
ھ  ی سازمانی ک تیرانی) یعن تھ کش ار داش ت، اظھ کی اس دار تروتس لی «طرف ئلۀ اص ورد مس در م

ھرفقا تروتسکی و  ھا در تولید، نظراتنقش اتحادیھ ک بوخارین گون ایی از ی واحد  نقطھ نظرھ
روگراد، ایراد تدر پ ١٩٢١ژانویۀ سال  ٣گزارشی را کھ رفیق بوخارین روز تسکتران  .»ھستند

زوه ورت ج ھ ص رده، ب ارینک ت (ن. بوخ ار داده اس ھ«، ای انتش ایف اتحادی نفیوظ ای ص ». ھ
  ). در این گزارش چنین می خوانیم:١٩٢١روگراد، سال تپ

ھا را عوض وتسکی ابتدا نظریۀ خود را اینطور بیان می داشت کھ باید رھبران اتحادیھرفیق تر«
انی« او قبال از یک .و غیره نشاندبجای آنجا  ی پیدا کرد تاکرد و رفقای صالحیت دار  »خانھ تک

ھ است، بدین جھت  رھا کرده عقیده را حاال آن اما طرفداری کرده بود، رای مباحث استفاده از آن ب
  ).۵(ص » بھ کلی بی معنی است او ھعلی

ایقمن روی بی دقتی ھای فراوانی کھ در این گفتھ در زمینۀ بیان  وجود دارد، مکث نخواھم  حق
ھ سراسری ھا را تروتسکی در کنفرانساتحادیھ» خانھ تکانی«کرد (لفظ  نجم اتحادی اپ  ی صنفیھ

ده در  رد. ٢-۶منعق ار ب وامبر، بک ری« از او ن زینش رھب ایم در »گ نجم تزھ ھ روز  شادۀ پ  ٨ک
ھ صورت یک جزوه کمیتۀ مرکزی  بھنوامبر آنھا را  انش ب ارائھ داد و ضمناً توسط برخی حامی
وان  تمام. سخن گفتھ استمنتشر گشتھ،  ھ«جزوۀ تروتسکی تحت عن ای نقش و وظایف اتحادی ھ

وع طرز تفکر ،دسامبر ٢۵منتشره در  ،»صنفی ان ن دۀ ھم ن  ستای اھو روحی آشکار کنن ھ م ک
ھ قبال بدان اشاره کرده رده«گرایشش را ام. این مطلب کھ او کی و چگون ا ک یچ وجھ »رھ ھ ھ ، ب

اکلکتیک باشد، » واسطھ«معلوم نیست). موضوع مورد بحث من اکنون چیز دیگری است. وقتی 
ھ تعدادی از اشتباھات را از قلم می اندازد و  ر ب دادی دیگ ردازد؛تع امبر سال ٣٠روز  می پ  دس

ن از مسئوالن ح ١٩٢٠ کو گردآمد .ر.ک.در برابر ھزاران ت ور در مس ر کش ھ از سراس د، اهک ن
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د یو ؛دربارۀ اشتباھات سکوت می کن ۀ سال  ٣روز  ل راد تدر پ ١٩٢١ژانوی ا را مطرح روگ آنھ
د ی می کن ھ از» واسطھ«. وقت تباھی را ک الکتیکی باشد، ھر اش ر دی ام  ھ ا تم د، ب سو مشاھده کن

ی  نیروی خود می ار نم کوبد. و این ھمان کاری است کھ بوخارین نمی کند. او حتی تالش ھم بک
چیزی او صاف و ساده آن تحلیل کند. » خانھ تکانی«برد کھ جزوۀ تروتسکی را از نظر سیاست 

ر انجام . جای شگفتی نیست کھ چگونگیاش نمی گویددرباره طھ گ وم  ی اوواس دۀ عم موجب خن
  .شده است

  :)٧بوخارین می گوید (ص روگراد، تھمان سخنرانی پ . دربھ پیش رویم
  ».مکتب کمونیسم بھ حد کافی دفاع نمی کند عقیدۀاشتباه رفیق تروتسکی در آنست کھ از «

  دسامبر چنین استدالل می کند: ٣٠بوخارین در مباحثات 
ت اتحادیاتحادیھ کھ رفیق زینوویف گفت« ا ھھا مکتب کمونیسم ھستند، ولی رفیق تروتسکی گف ھ

ھ  صنعتی برای مدیریتدستگاه اداری و فنی  نم ک ی بی ی نم ل منطق یچ دلی ن ھ د ھستند. م ت کن ثاب
  ).۴٨(ص » صحیح ھستند ی از ھر دوترکیب، و ھر دوی آنھا ؛اولی یا دومی صحیح نیست
ارین و  م بوخ ز شش ا » روهگ«در ت یون«ی ھ» فراکس ین نکت ز ھم ود دارد: او نی ا «وج آنھ

ر  ی صنفی]اھھاتحادی[ وی دیگ تند ... و از س ی  –از یکسو مکتب کمونیسم ھس ھ میزان م ب و آن ھ
  ژانویھ). ١۶(پراودا،  »بطور کلی یدولت اداری و جزئی از دستگاه اقتصادی –روزافزون 

اشتباه بنیادی تئوریک رفیق بوخارین یعنی تعویض دیالکتیک مارکسیسم با اکلکتیسم (کھ بھ ویژه 
  ، شیوع دارد)، در ھمین جاست ...»روز مد« تجاعیری فلسفی اھا انواع سیستم بانیاننزد 

تباه ». از یکسو مکتب، از سوی دیگر دستگاه« می نویسد ش... بوخارین می گوید و در تزھای اش
د« تروتسکی در آنست کھ اع نمی کن افی دف ی »از عقیدۀ مکتب کمونیسم بھ حد ک ا ب ف ب ؛ زینووی

  .شتباه می شوددستگاه، مرتکب ا» عامل« میلی نسبت بھ
بوخارین اکلکتیسم مرده و بی محتوی است؟ زیرا بوخارین کوچکترین تالشی  نحوۀ استداللچرا 

د و بکار نمی برد تا  ی قی از کل جریان مباحثۀ کنونی (آنطور کھ مارکسیسم یا منطق دیالکتیکی ب
ا  –آن ، تمامی شیوۀ طرح یا از کل رویکرد نسبت بھ مسئلھ شرط خواستار آنست) تھ ی ر خواس اگ

تقل در لحظۀ حاضر و در اوضاع و احوال مشخص کنونی،  –کل روند نمایش باشید،  تحلیلی مس
د. آری، بوخارین نماید ار را نمی کن ن ک ی  رویکرد او انتزاعی خالص است:! اصال ای او تالش
خص برای د، بررسی مش اره تکھو  نمی کن اییپ ف و تروتسکی را  اتاز نظری ھ ی زینووی برم
  اکلکتیسم ھمین است .... دارد

ھ د اندیش ئلھ، بای ن مس حیح ای رح ص رای ط وچ ... ب دی پ ای تجری ھھ ا ب ذاریم ت ار گ ئلۀ  را کن مس
ونیمشخص یعنی بھ  ردازیم موضوع کن را. بپ رانس چھ آن ین کنف ھ در پنجم ری بدانسان ک  سراس

را در جزو چھد و ش ارروسیھ پدید صنفیھای اتحادیھ رم بدانسان کھ خود تروتسکی آن  ٢۵ۀ پالتف
ھ  ،، در نظر بگیریداست نمودهجھت دار دسامبر خود طرح و  امیشما خواھید دید ک  رویکرد تم

ھ موضوع را عوض کرده او و نادرست است تروتسکی ھ ب رده است ک . او این نکتھ را درک نک
رد و باید ھا می تواناتحادیھ ب برخورد ک وان یک مکت ھ عن ئلۀ ب ام طرح مس م ھنگ ھ «، ھ اتحادی

ھ می شود وھنگامھم در  ، و»گرایی شوروی ی ی کھ از تبلیغات تولیدی بطور اعم سخن گفت  حت
رده استمسئلھ  نگامی کھھ را مطرح ک ھ تروتسکی آن ی ، بدانسان ک ارۀ یعن زی«درب  و» درآمی

ھ در مد نظر باشد، صنعتی مدیریتھا در شرکت اتحادیھ ز، بدانسان ک ر نی ئلۀ اخی ورد مس . در م
ھ جزوۀ پالتفرم ا تروتسکی مطرح شده، اشتباه در عدم درک این نکتھ کھ اتحادی ب ھ دیریتمکت  م

اتبر زمینۀ ، نھفتھ است. اداری و فنی امور تولید ھستند د  این مباحث د بگویی ی توانی از «شما نم
ر طور ی صنفیھا؛ با رویکرد تروتسکی، اتحادیھ»یک سو مکتب و از دیگر سو چیز دیگر ، ھ

اد، ھمبستگی، آنھا مکتب نید، مکتب ھستند. کھ بھ آنھا نگاه ک ایی  اتح ور و ج دیریت و ادارۀ ام م
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الش  رفیق بوخارین بجای اینکھ ھستند کھ در آن یاد می گیرید چطور از منافع خود دفاع کنید. ت
ردهاین اشتباه بنیادی رفیق تروتسکی را درک  کند ردازد،  ک ھ اصالح آن بپ ا و ب رمیم کوچک ب ت
  ».از سوی دیگر و از یک سو،:«ای می کندمزه

دیریت» دستگاه«ھای کنونی بھ عنوان . ببینیم اتحادیھبگذارید مسئلھ را کند و کاو کنیم  صنعتی م
اعضا و  –تن از کارگران  ٩٠٠قریب  می بینیم کھ آماری کھ کامل نیستاز روی . چطور ھستند

رب در  اگر این عدد مشغولند. صنعتی مدیریتبھ  – ھانمایندگان اتحادیھ ی  ١٠را ض ا حت  ١٠٠ی
ن  –کنید  ق ای د تحق ان روشن شود بگذاری تباه اساسی ت ھ اش د ک اگر این امر بھ شما کمک می کن

یم » پیشرفت«سرعت شگفت انگیز  ودۀ  –را در آیندۀ نزدیک فرض کن ا ت م در مقایسھ ب وز ھ ھن
ھ ونی اعضای اتحادی تقیماً شش میلی ھ مس انی ک اچیزی از کس ن عدد سھم ن ا، ای ر  ھ دیریتدرگی  م

ھ ھستند خواھد بود.  ھ عطف توجھ ب د ک ری«این امر با روشنی بیشتری نشان می دھ ر رھب  قش
ھ صحبت دربارۀو » کننده ا نقش اتحادی دیھ دیریت صنعتی و تولی دون  بسان تروتسکی، ،در م ب

ھ  ھ اینک ھ ب د ٩٨٫۵توج ان درص ای  ۶( اعضایش ون منھ ا  ٩٠٠٠٠میلی ت ب اوی اس ر مس نف
ی ر نف ۵٩١٠٠٠٠ ھ ٩٨٫۵یعن ل اعضای اتحادی ا) درصد ک دھ ی گذرانن ات را م ا و  دورۀ تعلیم ت

ور،  مدیریت ومکتب نگویید اشتباه است. کامال ، دیر زمانی باید این دوره را بگذرانند دام  بگویی
  .امور مدیریتمکتب 

ھ  ل و ب ٣٠رفیق تروتسکی ضمن مباحث یچ دلی دون ھ ھ در آن او را ب ف ک ھ زینووی ھ دسامبر علی
ۀ انتصاب » سیستم انتصاب«بھ نفی  ینادرست زی در زمین ۀ مرک ۀ کمیت یعنی بھ نفی حق و وظیف

  :سھواً مقایسۀ معنی دار زیر را انجام دادافراد، متھم ساخت، 
زینوویف نسبت بھ ھر مسئلۀ عملی برخورد بیش از حد تبلیغاتی دارد و فراموش می کند کھ ...« 

کھ احتیاج بھ راه حل ای است مسئلھ ھمچنینبلکھ غات نیست، برای تبلی موضوعیاین مسئلھ فقط 
  ).٢٧(ص » اداری دارد

کھ خود در جزوۀ پالتفرم خویش مطرح  یمسائل ابکھ او  اینست... اشتباه بنیادی رفیق تروتسکی 
د( برخورد می کند اداریصورت مسائل ساختھ بھ  ) یا بھتر است گفتھ شود سوء برخورد می کن

  ... بررسی می شدند تنھا از زاویۀ تبلیغاتا می توانستند و باید ی کھ آنھحال در
ت.  ر اس ال جب ۀ اعم ت عرص ردن... دول ا  رد ک اتوری پرولتاری ھ در دوران دیکت ر، خاص جب

رھبر . حزب عبارتست از ھستند ضروری »ھدایت« اداری و رویکرد ، پسدیوانگی خواھد بود
او  اھنگ پرولتاری ھ پیش ی  ک ت م طھ حکوم اک بالواس یلۀ پ أثیر، وس ال ت اص اعم یلۀ خ د. وس کن

ھ ر نیست، بلکھ اخراج از حزب است. اتحادی ال جب ا مخزن ساختن و آبدیده کردن حزب، اعم ھ
ن  و دستگاه قدرت دولتی، مکتب کمونیسم ز در ای ده نی تند. عامل خاص و عم مکتب مدیریت ھس

ت مرکزیدستگا میان» «پیوندھا«، بلکھ نیستعرصھ بکار بردن شیوۀ اداری  ھ »ه دول  ،(و البت
ۀ» (انبوه مردم زحمتکش است ھایتودهو  ملی اقتصاد« ،محلی) ھمچنین  مراجعھ نمایید بھ برنام
  ).ی صنفیھااتحادیھ دربارۀ ،مادۀ پنجم بخش اقتصادی، حزب،

ایش جزوۀ پالتفرم تروتسکی  کل ھ نم رویکرد نادرستی نسبت بھ مسئلھ و بدفھمی این رابطھ را ب
  .می گذارد

یم رض کن د ف کی بگذاری ھ تروتس اوتی  ک رد متف رمش رویک وعات پالتف ایر موض ا س ھ ب در رابط
فرضاً  مفصلبھ بررسی  کامالجزوۀ او و  اتخاذ می کردرا  معروف» درآمیزی«ھمین  نسبت بھ

ورد از  ٩٠ ورد  ٩٠٠م زی«م ھ» درآمی ات ک ۀ  مقام ای اتحادی نفیو اعض ان  ص ور ھمزم بط
ھ دیریت صنعتی درامناصب انتخابی اتحادی ھ م وط ب الی اقتصاد ی و مناصبی مرب  را شورای ع

ی  بررسیھای مورد ھمراه با نتایج یکی از ٩٠اختصاص داشت. مجسم کنید کھ این  داشتند گزینش
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اظران و بازرسانآماری ا گزارشھای ن ی مربوطھ *رابکرین ، ھمراه ب ود.  و کمیساریاھای مل ب
د و مجسم کنید آنھا در پرتو اطالعات فراھ ار، پیشرفت تولی م شده توسط نھادھای اداری، نتایج ک

کامال و  اداری صحیح می بود رویکرد. چنین برخوردی یک ند، مورد تحلیل قرار می گرفتغیره
ا،  ئلابھ مس کھ مستلزم عطف توجھ ، را مشخص می کرد» خانھ تکانی«مشی  ا، انتقالھ برکناریھ

دهقشر رھب«منصوب نمودنھا و توقعات فوری از  ود» ری کنن ی . ب خنرانی بوخارین وقت  ٣در س
راد کھ متن آن توسط اعضای تسکتران ژانویۀ خود،  تدر پتروگ ت  ،انتشار یاف ھگف تروتسکی  ک

رده استو بود» خانھ تکانی« ابتدا خواستار یک ا ک ۀ خود لی اکنون آن عقیده را رھ ن گفت ا ای ، ب
ب تباھاتیک مرتک ر از اش دتی اش اکلکتیس ی دیگ ھ از ش اهنظر ک ی گ ده آور و از  عمل اظخن  لح

رد و  ر می گی تئوریک برای یک مارکسیست غیرمجاز است. بوخارین مسئلھ را تجریدی در نظ
ردازد(یا نمی خواھد)  نمی تواند ائل اساسی بپ ام بھ مس ۀ مرکزی و تم ی کمیت ا یعن ھ م ا ک ا آنج . ت

ز از  امور یاحزب  یم، ھرگ ت را اداره می کن ان دیگر دول انیخا«بھ بی ھ تک اری، » ن ی برکن یعن
ال زوۀ انتق ی ج یم. ول ودداری کن وانیم خ ی ت یم و نم ی کن ره خودداری نم راج و غی اب، اخ ، انتص

یچ وجھ  با چیز دیگری سر و کار دارد پالتفرم تروتسکی ئلۀ «و بھ ھ ار مس یک مطرح را » عمل
ربحث تمام  در واقع و بوخارین و ن. بحث زینوویف و تروتسکی، بحث ممی سازدن ر س  حزب ب

  .نیست )تز چھارم تروتسکی» (ایموجود در عرصۀ جنبش اتحادیھ گرایشھای« چیزی جز
ً این مسئلھ  ن  –بھ دلیل ماھیت موضوع  مسئلۀ سیاسی است.یک  اساسا خص و  »موضوع«ای مش

اص  حیحات و  –خ رده تص ق خ کی از طری تباه تروتس الح اش اتاص ی یاکلکتیک ترمیم ، یعن
ھ بوخارین بدانسان د ک ا  ون شکب رینب ات  مھرآمیزت داحساسات و نی الش می کن رممکن ت ، غی

  است.
  .در اینجا فقط یک راه حل می تواند وجود داشتھ باشد

ی  ئلۀ سیاس د مس ت، بای ھ«نخس بش اتحادی ۀ جن ود در عرص ھای موج ان  ۀ، رابط»ایگرایش می
وانھا، بھ عنقش خاص دولت، حزب، اتحادیھ میان سیاست و اقتصاد، ۀطبقات، رابط ب« ن » مکت

  دستگاه و غیره، بھ نحوی صحیح حل شود.و 
ر  تولیدی متنوع تبلیغات کارزار بھباید پس از اخذ تصمیم سیاسی صحیح،  دوم، پرداخت، یا، بھت

است اینطور گفتھ شود کھ باید تبلیغات تولیدی با پیگیری و بردباری در دراز مدت، تحت حمایت 
ردهو ھدایت اداره یش ب ھ پ ھ یک  ای دولتی ب رده شود ک یش ب ھ نحوی پ د ب ات بای ن تبلیغ شود. ای

  حوزه را مکرراً پوشش دھد.
کلی « شایستۀ تعلق بھ حوزۀگرایشھا کھ  مسائل مربوط بھرا نباید با » کاریمسائل عملی « سوم،

ت؛و مباحثات گسترده است، » گویی حزبی تباه گرف ی در  اش ۀ موضوعات عمل د بمثاب ا بای ا آنھ ب
ا، یرکمیسیونھای کا ارات شاھدان و بررسی سوابق، گزارشات و آمارھ نیدن اظھ ا ش راه ب ، ھم

ام شود: » خانھ تکانی«برخورد کرد. و ھر  ط الزم باید فقط بر این مبنا و تحت این شرایط انج فق
  شورایی یا حزبی، یا ھر دو. صالحیت دار با تصمیم نھاد

م جوشی ا ا آش درھ ۀ اینھ تباھات سیاسی در ولی تروتسکی و بوخارین بجای ھم ، رویکردز اش
د تحویل داده» اداری ھدایت«بر  حمالت ناموجھ و بی ثمرو انتقال، ھای تسمھ در میانۀ بریدگی ان

ک  تباه تئوری وردو در  –... اش ن م ی ای تباه معرفت ت از  –، اش ارین عبارتس ایگزینیبوخ  ج
ا اکلکتی ک ب مدیالکتی رد. س ردهاکلکتیک رویک یج ک ھ ی اش او را گ م  و ب ھسندیکالیس ت.  انداخت اس

  ... یکسوگرایی، شیفتھ شدن، مبالغھ، یکدندگی عبارتند از تروتسکی اتاشتباھ
  

                                                 
* Rabkrin –  ویراستار .شوروی سازمان بازرسی کارگری و دھقانی.  
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  نتیجھ
  

ھ نکات چندیست ده، اشارۀ مختصر ب اقی مان ن ب ھ کاری کھ ھنوز برای م وگیری از ک رای جل  ب
  .باید بھ آنھا پرداختسوء تفاھم 

ی  .ک.ر.تصادی برنامۀ ح، مادۀ پنجم بخش اقتروتسکیتز ششم پالتفرم در  ھ در آن  دشونقل م ک
  :او چنین استتز ھشتم  ،دو صفحھ بعد شده.ھا سخن گفتھ از اتحادیھ

ن ( »اند ...ھستی خود یعنی مبارزۀ اقتصادی طبقاتی را از دست داده قدیمیھا کھ پایۀ اتحادیھ« ای
اتیۀ اقتصادی مبارز دیگر باھا اتحادیھ :نادرست است، این یک مبالغۀ عجوالنھ است مواجھ  طبق

ھ  تند بلک ادی«نیس ارزۀ اقتص اتی » مب درا غیرطبق یش رو دارن ی ،پ ھ معن ھ ب ھ  ک ارزه علی مب
رق  ا ط کجرویھای بوروکراتیک دستگاه شوروی و حفظ منافع مادی و معنوی تودۀ زحمتکشان ب

ره یدسترس بھ آنھا و وسایلی کھ این دستگاه دارد و غی ارزهاست ن ن مب فانھ ای ھ . متأس ای است ک
ھا بھ سبب وجود عواملی اتحادیھ«تروتسکی می گوید  ).آنھا برای سالھای زیادی پیش رو دارند

ا چند موفق نشده اند نیروھای الزم را در صفوف خود گردآورند و اسلوبھای الزم را تنظیم کنند ت
رار داده و در برنام جدیدیوظیفۀ از عھدۀ  ان ق ر آن ری در براب دی کھ انقالب پرولت ا فرمولبن ۀ م

وین  ۀ ن دۀ وظیف ی از عھ ت یعن ده اس دش ھ تولی ازمان دادن ب دس ات از » ، برآین ھ روی کلم (تکی
  ).٨، تز ٩تروتسکی، ص 

ھ ۀ عجوالن م مبالغ ن ھ اای تۀ خط ھ ھس ت ک ر دارد. برنامیایس زرگ را درب اویی ب ھ ح ین  ھ ن چن
د. رابر اتحادیھرا در ب» سازمان دادن بھ تولید«ای چون وظیفھ نھ و ی استفرمول ھا قرار می دھ

  :اند، بررسی می کنیممتن برنامھ آمده آنطور کھ دربرنامۀ حزبی را احکام  بگذارید
ازمانی« )١ تگاه س تگاه) » دس ر دس ھ ھ د «(و ن ده بای اعی ش نایع اجتم دهص ور عم ھ  »بط (و ن

ھ«منحصراً)  ھ) «٢ .»ھای صنفی استوار باشدبر اتحادی یش از پاتحادی د ب ا بای از  خود را یشھ
واع دیگر (چگونھ»دکننتنگ نگری صنفی آزاد  ی و ان أثیر تربیت ری حزب و از راه ت ؟ زیر رھب

ت  انجمنھای صنعتیو بھ «تودۀ زحمتکش غیر پرولتر)  براعمال تأثیر پرولتاریا  بزرگ کھ نخس
  ».د، بدل شوندنرا دربر گیر صنعترشتۀ مربوطۀ  کارکنان ھمۀ سرانجاماکثریت و 

ھ می پردازد ی صنفیھابھ اتحادیھ است کھ برنامۀ حزب از بخش قسمتیتین این نخس . بطوری ک
ش  ن بخ د ای ی بینی ینم ا تعی رایط« ب یار » ش د«بس ود » مؤک ی ش از م یار آغ ار بس تلزم ک ھ مس ک

  . سپس چنین می آید:ھستندطوالنی برای دوران بعد 
ھ« وروی و اتحادی وری ش وانین جمھ ب ق ھ موج ھ ب ا ک ۀھ ول  روی دمعم رکت کنن ده، ش ھ » (هش ب

ط : عبارت احتیاط آمیز دقت کنید دفق ام  در) «هشرکت کنن ی و مرکزی نھادتم ای محل دیریتھ  م
ک  ادارۀتمام  سرانجام موفق شوندھستند، باید  تیصنع ھ صورت ی ادسراسر اقتصاد ملی را ب  نھ

ق شوندباید (توجھ داشتھ باشید:  »در دست خود متمرکز سازند عمالاقتصادی یکپارچھ،  ھ  موف ک
، بلکھ در سراسر اقتصاد ملی و آن ھم بھ تصنع کلو نھ  تھایی از صنعرھبری را نھ در رشتھ

رط را ، بھ بیان اقتصادی .در دست خود متمرکز سازند عمالاقتصادی،  نھادصورت یک  ن ش ای
م در صنعدانست  متحقق می توان ھنگامی ا، ھ دگان خرده پ ھ تولیدکنن م در کشاورزی،  تک و ھ

ر از ن ت و کمت ی از جمعی ر از نیم دکمت کیل دھن ی را تش اد مل ی از اقتص ھ « )یم س از آنک پ
ن راه ھاھاتحادی ی( »از ای ھ  راھ ھک ق ب ک تحق ھ کم یش گفت رایط پ ام ش د  تم ردخواھ د « )ک پیون

ردمھای میان دستگاه دولت مرکزی، اقتصاد ملی و تودهناگسستنی  تکش  وسیع م را تضمین زحم
ھ  ممکنمقیاس بزرگ ترین در « اکثریت اھالی را) یا ھا(یعنی توده »را ، باید آنھاکنند دیریت ب م

ھدر عین حال، ند. نمایجلب  یاقتصاد مستقیم ا در شرکت اتحادی دیریتھ فعالیتشان و  یاقتصاد م
ت  ودهجھ ب ت ای جل یعھ ار  وس ن ک ھ ای ایلب تگاه  وس دن دس وروکراتیزه ش ھ ب ارزه علی دۀ مب عم
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تولید میسر می  ثمراترا بر  مردمیواقعی  کنترلو برقراری  ندی ھستاقتصادی حکومت شورو
  .»دنساز

ارتدر آخرین جملھ نیز  زی  عب اط آمی یار احتی یمبس ی بین رکت در :«م دیریتش و ؛ »یاقتصاد م
ارزه  وسیعھای ای ھست بھ جلب تودهباز ھم اشاره یلۀ) مب ھ وس ھ یگان بھ عنوان وسیلۀ عمدۀ (و ن

ارت؛ کتیبوروکراروشھای علیھ  ھ و در پایان، عب ی محتاطان یم ایخیل ی بین  »ساختنمیسر «:م
  .خالصنظارت پرولتری فقط یعنی نظارت کارگری و دھقانی، نھ  –» مردمینظارت «برقراری 

ا را وظیفۀ اتحادیھ نطور نتیجھ گرفتن کھ برنامۀ حزباز ھمۀ اینھا ای ھ صورتھ  دھیسازمان« ب
ا پافشاری شود و در  وضوحھ ، ب»فرمولبندی کرده است» «تولید ن خط خطاست. و اگر روی ای

رافتزھای پالتفرم قید گردد، نتیجھ ز انح د  ضد کمونیستی ای ج ار نخواھ سندیکالیستی از آن بب
  آمد ...

ق تروتسکی می  ٢۵امروز کھ  ری فراکسیونی رفی اه از موضع گی ژانویھ است، درست یک م
ون  ذرد. اکن تگ کار اس ھ آش عگیری ک ن موض کل ک ای ر ش بھ از نظ وی  نامناس ر محت و از نظ

ی بھ سوی تصحیح اشتباھات سیاسی و عملی اقتصادی و تولیدتالش از حزب را ، استنادرست 
  ھیچ ضرری بدون نفع نیست. :شده. ولی در ضرب المثل قدیمی گفتھ منحرف کرده تئوریک

تناکی  ای وحش ھ چیزھ ت ک ده اس ایعھ ش ارۀش ات در  درب زی اختالف ۀ مرک تگکمیت ده اس ھ ش . فت
یونرھا  ت رولوس ویکھا و سوسیالیس رمنش ت س ک پس دون ش یون  ب داپوزیس ی گیرن اه م (و  پن

شایعات را دامن می زنند، فرمولھای بسیار موذیانھ برای این شایعات  و آنھا ھستند کھ ،)نداھگرفت
د، تفسیرھ حزبتا بھ ھر نحو شده  ھمھ نوع ابداعی می کنندمی سازند و  ام کنن د ن ف را ب ای کثی

میماتش از د تص دید ، کنن ش را تش ات درون ار اختالف ی  آنو ک گرد سیاس ن ش د. ای راب کنن را خ
ت  ویکھا و سوسیالیس ی منش ورژوا یعن رده ب ای خ ھ دمکراتھ ورژوازی و از آن جمل ب

ھ ی واضح، رولوسیونرھاست ک ھ دالیل د  یشدید ۀکین ب د  و –از بلشویکھا در دل دارن ی توانن نم
  .اھمیتش را می داندر عضو آگاه حزب با این شگرد سیاسی آشناست و نداشتھ باشند. ھ

مباحثاتی کھ انجام  ، واختالف نظرھای درون کمیتۀ مرکزی موجب شد کھ بھ حزب مراجعھ شود
ا را  وسعتگرفت ماھیت و  ھ وضوحاین اختالف نظرھ ارزه  ب ان مب نشان داد ... حزب در جری

ی کھ ما  علیھ بیماری جدید (جدید بھ این مفھوم ودیم)، یعن رده ب اد ب را از ی ر آن الب اکتب پس از انق
یون  ھ فراکس تی، گرایعلی ھایش را آموخ اری در  درس ن بیم د. ای ده ش تو آبدی اری  حقیق بیم

ی  ظاھراً یست کھ عود آن اھکھن ود، ول د ب اگزیر خواھ د سال ن ا چن ون در ت انتر آن اکن ان آس درم
  ... دسترس است

روگراد، ھم مسکو و ھم یک سلسلھ از شھرھای استانھا نشان دادند کھ تدر طول این یک ماه ھم پ
ا اکثریت ردود اعالم  یحزب بھ مباحثات پاسخ گفت و مشی نادرست رفیق تروتسکی را ب اطع م ق

اترھا و در کمیتھ ،»حواشی«و در » باالھا«کرد. اگر در  ی وجود داشت، در عوض  دف تزلزالت
زب ادۀ ح ای س ودۀ اعض ودۀ کار – ت انکت ھقاطع –ی حزب ن ھ  ان ت ب ی نادرس ن مش ا ای ت ب مخالف

  .برخاست
ھ در یکی از جلسات بحث در  ٢٣رفیق کامنف بھ من اطالع داد کھ رفیق تروتسکی روز  ژانوی

رم  رچیھسکوووزام بخش ۀ یک پالتف ر پای رد و ب مسکو گفتھ است کھ پالتفرم خود را پس می گی
ود. ی ش د م ارین متح روه بوخ ا گ د ب فا جدی ھ در متأس ن ن ھ در  ٢٣نھ م ق  ٢۴و ن ھ از رفی ژانوی

روهتروتسکی کھ در  ود، کلم گ رده ب ھ من صحبت ک ادن علی ارگران مع ی اھکمونیست کنگرۀ ک
رم م پالتف از ھ ا ب ھ آی ر  و مقاصد دربارۀ این مطلب نشنیدم. حال نمی دانم ک ق تروتسکی تغیی رفی

ت وده اس ری ب ز دیگ ت چی ا عل رده ی ی  .ک ورتول ر ص ا در ھ ق  ٢٣رات روز اظھ ۀ رفی ژانوی
روگراد، تپ تنھا بر پایۀ اظھارنظر ش،نیروھای بدون بسیج تمام، تروتسکی نشان می دھد کھ حزب
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ی از  کو و اقلیت ھرھایمس کی  ش ق تروتس تباه رفی تانھا، اش حیح  رااس ھ تص گ و قاطعان ی درن ب
  .کرده است

د ھکرده بودند. آنھا نتوانستعجلھ ابراز سرور  برایدشمنان حزب  د و –ان ز نخواھن ست توان ھرگ
ھ  برخی ازکھ  – ان حزب و ب ھ زی اگزیر است، ب اختالف نظرھای درون حزب کھ پیدایش آنھا ن

  زیان دیکتاتوری پرولتاریا در روسیھ، بھره برداری کنند.
  

  ١٩٢١ژانویۀ سال  ٢۵
  ٣٢مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  

  دھمین کنگرۀ حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ
  

  ١٩٢١مارس سال  ١۶ -  ۶مسکو 
  

  از سخنرانی پیرامون اتحادیھ ھا
  

  ١٩٢١مارس  ١۴
  

گناه افراط  با من بھ مباحثھ پرداخت و مرا بخاطر امروز رفیق تروتسکی با نزاکت خاصرفقا، 
تعریف باید از . در ازاء این ھستماحتیاط کار افراطی  گفت کھ یا ،نکوھش کرد محتاط بودندر 

من مجبورم از دوست بی برعکس،  نم تعریف متقابلی از او نمایم.او تشکر کنم، اما نمی توا
وقت زیادی را تلف  نم باعث شده احتیاط خود سخن گویم تا نظر خود را دربارۀ اشتباھی کھ

بھ بحث پیرامون مسئلۀ بجای پرداختن بھ مسائل مبرم تر، ما باعث می شود و اکنون نیز  کنم،
خود را دربارۀ مباحثات پیرامون  حرف آخررفیق تروتسکی  بیان دارم. ،ھا ادامھ دھیماتحادیھ
پراودا بیان داشت. او ضمن مقالۀ خود تحت  ١٩٢١ژانویۀ سال  ٢٩ھا در شمارۀ مورخ اتحادیھ
مسئول این اغتشاش کرد کھ  متھم، مرا »چرا؟ مغشوش کردناختالف نظر ھست، ولی «عنوان 

. این اتھام تمام و کمال بھ خود تروتسکی برمی دام کھ چھ کسی آنرا آغاز کرزیرا پرسیده، ھستم
ۀ او این مقالاین اوست کھ می خواھد گناه خود را بھ گردن دیگران بیاندازد. مبنای تمام  ،گردد

این موضوعی است کھ و  را مطرح کرده استھا در عرصۀ تولید نقش اتحادیھ مسئلۀبود کھ او 
و آنھا را  شد ھاوضوعی کھ موجب اختالف نظرم ؛. این صحیح نیستباید مورد بحث قرار گیرد

دوباره و دوبارۀ تکرار  ،، این نبود. و ھر چند کھ پس از آن ھمھ مباحثاتناراحت کننده ساخت
بسیار مالل آور است، باز باید  – شرکت کردم بحثمن فقط یک ماه در راست است،  – مطلب

آغاز » خانھ تکانی«از شعار  نھاآ ند؛از این موضوع آغاز نشد ھاتکرار کرد کھ اختالف نظر
کارگری ھای اتحادیھ سراسری نوامبر در پنجمین کنفرانس ٢- ۶کھ در روزھای  ندشد

نمانده  بی اطالعآن ھنگام تمام کسانی کھ از قطعنامۀ رودزوتاک در ، اعالم گردید. ]٨٧[روسیھ
کھ دیگر  می دانستند – اعضای کمیتۀ مرکزی و از آن جملھ من نیز در شمار آنان بودیم –بودند 

 اما مباحثات سھ ماھھ ف نظری نمانده است.ھا در عرصۀ تولید، اختالبر سر نقش اتحادیھ
در بالشوی  طی بحثی. بودندسیاسی  ی، اشتباھندوجود داشت آنھا را آشکار کرد.اختالف نظرھا 
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من این  مود.متھم بھ برھم زدن بحث ن ، رفیق تروتسکی مرا در مقابل فعالین حزبی مسئول*تآتر
را بھ پای تعریف از خود می گذارم: من کوشیدم بحث را بدان صورتی کھ پیدا کرده بود، برھم 

. این امر فقط بر نابینایان ندیک بھار دشوار، زیانبار بود ۀدر آستان اظھاراتیبزنم، زیرا چنین 
  ممکن بود پوشیده باشد.

در  خدمتمن او را بھ سبب امتناع از رفیق تروتسکی ... اظھار تعجب می کند از اینکھ چرا 
کمیسیون، نکوھش می کنم. من او را بدین علت نکوھش می کنم کھ این کار اھمیت بسیار دارد، 

ھا، نقض انضباط از شرکت در کمیسیون اتحادیھ شما امتناع ؛رفیق تروتسکی، اھمیت بسیار زیاد
ای کھ از آن ببار می د، نتیجھکمیتۀ مرکزی بود. و وقتی تروتسکی از این مطلب سخن می گوی

آید، بحث نیست، بلکھ لرزه بر ارکان حزب است ... و وقتی اتوریتۀ رفیق تروتسکی نیز بھ این 
دسامبر در برابر عموم سخنرانی می کند و می گوید کھ  ٢۵مطلب اضافھ می شود و او روز 

اشتباه  آنھا تشکیل دھندۀ! ھستندکنگره باید از دو گرایش یکی را برگزیند، سخنانش نابخشودنی 
رفیق تروتسکی و این اشتباه سیاسی کھ بر سر آن ما با ھم مبارزه می کنیم ...  ھستند ای سیاسی

را مطرح کردند و این کار را بھ روشی کامال غلط انجام » خانھ تکانی«سئلۀ کھ م بود *تسکتران
  یک اشتباه سیاسی بود کھ ھنوز ھم اصالح نشده است ... آن. دادند

ای و از رابطھ میان پیشاھنگ طبقۀ کارگر و پرولتاریا سخن می گوییم. اگر ما از جنبش اتحادیھ
انعکاسی نخواھد شد. این عمل  بی اعتباریما کسانی را از مقامات عالیھ برکنار کنیم، مایۀ 

. اگر این برکنار ساختن اشتباه باشد، کنگره بدان اعتراف می کند و رابطھ و نخواھد داشت
پالتفرم «. مفھوم نمایدرا احیا می  انتماد متقابل میان پیشاھنگ طبقۀ کارگر و تودۀ کارگراع

در پالتفرم نکات قابل تعویض وجود داشتھ اھمیتی ندارد کھ ھمین است. و  ]٨٨[»گروه ده نفری
پالتفرم از مشارکت لنین در تدوین یا آماده ساختن این در سخنرانی گفت کھ  شخصیباشد ... 

کھ من در ھر آنچھ باید امضا کنم، با قلم  بوددر جواب می گویم: اگر قرار  .ثری نیستھیچ ا
خود و یا با گفتگوی تلفنی شرکت کنم، دیری بود عقلم را باختھ بودم. من می گویم برای 

، اگر الزم بود، انبرقراری رابطھ و اعتماد متقابل میان پیشاھنگ طبقۀ کارگر و تودۀ کارگر
دفاع از  آنرا اصالح کرد. ولی –ھر انسانی جایزالخطاست  –مرتکب شده بود  تسکتران خطایی

  ... استمنشأ بروز خطر سیاسی  اشتباه
 بوروکراتیک اعمال ذکرخود را بھ  اصولیوقتی کسانی چون کوتوزف بخشی از سخنرانی 

ما این صحیح است، دولت  :دستگاه ما اختصاص می دھند، ما در جواب می گوییم شرم آور در
ھمراه شدن با ما برای دولتی است با کجروی بوروکراتیک. ما کارگران غیر حزبی را نیز بھ 

دعوت می کنیم. در اینجا باید بگویم کھ رفقایی چون کوتوزف را باید بھ این  تصحیح آن کجرویھا
  کار جلب کرد و بھ مقام باالتری گماشت. چنین است درسی کھ از تجربۀ ما بھ دست می آید.

 این تنھا چیزی است کھ برای گفتن بھ این مسخره است. – سندیکالیستی انحرافما در مورد و ا
، یعنی »کنگرۀ سراسری تولیدکنندگان«بود کھ می توان عی کسی کھ مد داریم،شلیاپنیکف 

خواستی کھ صراحتاً در پالتفرم شان ذکر شده و توسط کولونتای تأیید گشتھ را با یک استناد بھ 
انگلس از جامعۀ کمونیستی سخن می گوید کھ در آن دیگر طبقات  حمایت قرار داد. انگلس مورد

. آیا ، داریم؟ آریما اکنون طبقاتی داریم. ولی آیا تشکیل شدهتولیدکنندگان  از و فقط وجود ندارند،
شدید از  این مبارزۀ آیا در میانۀ! بنابراین مبارزه را؟ آری، شدیدترین مبارزۀ طبقاتی داریم

                                                 
  م. - بالھ واقع در مرکز شھر مسکو ،تآتر بزرگ اپرا – بالشوی تآتر *
  م. –مرکزی اتحادیھ مشترک کارکنان راه آھن و کشتیرانی است  ھمقصود کمیت *
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انحرافی سندیکالیستی نیست کھ باید قاطعانھ و بی  ،گفتنسخن » سراسری تولیدکنندگانگرۀ کن«
  بازگشت آنرا محکوم ساخت؟ ...

مطرح  درستیاز دمکراسی دفاع کرده و خواستھای  ]٨٩[کھ اپوزیسیون کارگری از آنجااکنون 
و کنگره  کرد؛م خواھی اصالح مرزبندی مان با آنبرای خود را  نھایت تالشساختھ است، ما 

اقدامات بوروکراسی  برای مبارزه با شر. شما مدعی ھستید کھ ما انتخاب مشخصی بکندھم، باید 
 ؛مبارزه کمک کنید ما در بھ و بفرمایید بھ ما کمک کنید، نزدیکتر بیایید – کافی انجام نمی دھیم

تی و غیر ایست غیر مارکسیس، نظریھ»تولیدکنندگانسراسری کنگرۀ « یکولی پیشنھاد 
کمونیستی. اپوزیسیون کارگری ... برنامھ را غلط تفسیر می کند. در برنامھ گفتھ شده 

ً  بایدھا اتحادیھ«است: مدیریت  عمالبمثابۀ یک نھاد اقتصادی واحد، کھ  بھ جایی رسند نھایتا
ضمن مبالغھ پردازی  ،شلیاپنیکف» .اقتصاد ملی را در دست خود متمرکز سازند تمام کامل
برنامھ می گوید:  بیست و پنج قرن طول می کشد ...می پندارد کھ این کار  ،گی خودھمیش

ً «ھا اتحادیھ ، اندرسیدهآنجا  بھھا ، و وقتی کنگره بگوید کھ اتحادیھ»بھ جایی رسند باید نھایتا
  آنوقت این خواست تحقق پذیرفتھ است.

سراسر جھان اعالم  و راسر روسیھاالن کنگره در برابر پرولتاریای س اگررفقا، من مطمئنم کھ 
، تمام عناصر واقعاً می داندسندیکالیستی  انحرافکند کھ پیشنھادھای اپوزیسیون کارگری نیمچھ 

ھا نسبت بھ ما کھ پشتیبان ما خواھند شد و برای احیای اعتماد تودهاپوزیسیون،  و سالم پرولتری
صفوف خود را ما مطمئنم کھ  .کرداشتباه کوچک تسکتران بدان لطمھ زده است، کمک خواھند 

در مبارزۀ مشترک گردآوری و تقویت می کنیم و با ھم بھ سوی مبارزۀ سختی کھ در پیش است 
می رویم. و با پیش روی متفق القول، با قاطعیت و استواری، پیروز خواھیم شد. (تشویق از 

  طرف حضار)
  

  حزبی وحدت طرح اولیۀ قطعنامۀ کنگرۀ دھم حزب کمونیست روسیھ دربارۀ
  
 پیوستگیمعطوف می دارد کھ وحدت و  حقیقتکنگره توجھ تمام اعضای حزب را بدین  -١

کھ تجلی  یواقع کار جمعیمیان اعضای حزب و  متقابل کامل اعتماد تضمینصفوف حزب، 
 میانوحدت ارادۀ پیشاھنگ پرولتاریا باشد، در لحظۀ کنونی کھ وجود عواملی چند تزلزل  حقیقی

  د.ن، ضرورت خاص داردنافزایش می دھه بورژوا را اھالی خرد
ھا آغاز گردد، پیش از آنکھ مباحثات عمومی درون حزب پیرامون اتحادیھ ، حتیبا وجود این -٢

گروھھایی با  شکل گیری – ه بوددر حزب نمودار شد گراییی از فراکسیون مشخصعالیم 
و  خود را از دیگران جدا سازندتالش می کردند  تا درجات خاصی کھ جداگانھ، ھایپالتفرم

  انضباط گروھی خود را پدید آرند ...
اکیدی را برای  ضوابط باید ھر سازمان حزبی گرایی،پیکار عملی علیھ فراکسیون  در -۴

کھ مطلقاً  . انتقاد از نارسایی ھای حزب،بکار گیردونھ اقدام فراکسیونی گ جلوگیری از ھر
و در دقیق  فوراً، بدون تأخیررد کھ ھر پیشنھاد عملی باید بھ نحوی انجام گی ضروری است،

برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارگانھای رھبری محلی و مرکزی حزب، ارسال  ترین شکل ممکن
ای باید از نظر شکل انتقاد وضع حزب را کھ دشمن از ھر ھر انتقاد کنندهعالوه بر این، شود. 

ظر محتوی انتقاد با شرکت مستقیم خود در کار سو آنرا احاطھ کرده است، در نظر گیرد و از ن
و حزب، چگونگی اصالح اشتباھات حزب یا اعضای مختلف آنرا در عمل مورد  ھاشورا

بررسی ارزیابی تجارب عملی آن،  ،سنجش قرار دھد. ھیچگونھ تحلیلی از مشی عمومی حزب
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برای بحث نباید اشتباھات و غیره، بھ ھیچ وجھ  تصحیحھای شیوه بررسی، اجرای تصمیماتش
باید در ، بلکھ ارسال شوداند، و غیره پدید آمده» پالتفرم«گروھھایی کھ بر پایۀ فالن  مقدماتی بھ

ً مستقیم جھت مباحثھ موارد ۀھم . بدین منظور کنگره مقرر ارائھ گرددتمام اعضای حزب بھ  ا
بھ یگر و نشریات خاص د )Diskussionny Listok( می دارد کھ نشریۀ بولتن مباحثات

برای تضمین اینکھ انتقاد بر نکات ضروری متمرکز خواھد  ی پیوستھکوششھا تقویت منظور
، منظم تر نمی یابد را شکلی کھ مستعد کمک رسانی بھ دشمنان طبقاتی پرولتاریا باشد وبود 

  .انتشار یابند
اند تشکیل شدهکلیۀ گروھھایی کھ بر پایۀ این یا آن پالتفرم  بدین وسیلھ کنگره از این رو، -۶

بدون استثناء منحل را (نظیر گروه اپوزیسیون کارگری، گروه مرکزیت دمکراتیک و غیره) 
  ل بی درنگ آنھا را مقرر می دارد ...اعالم می کند و انحال

  
٣٢مجموعھ آثار لنین، جلد   

  
  توضیحات

  
مبر نوا ۶تا  ٢در مسکو از  ھای کارگری روسیھپنجمین کنفرانس سراسری اتحادیھ -٨٧

نماینده با حق اظھار نظر در آن شرکت  ۵٩نماینده با حق رأی و  ٢٠٢برگزار شد و  ١٩٢٠
سازمان فعالیت  داشتند. وظایف مربوط بھ ساختمان صلح آمیز سوسیالیستی نیازمند تجدید

ھای کارگری بر مبنای دمکراسی گسترده تر بودند و تروتسکی با این امر مخالف بود. اتحادیھ
ھای کارگری فوری اتحادیھ» دولتی کردن«نوامبر، او خواستار  ٣وه کمونیست در در جلسۀ گر

و معمول داشتن روشھای نظامی فرماندھی و مدیریت شد. سخنرانی او آغازگر بحث حزبی 
  ھای کارگری بود، ولی خواستھایش توسط نمایندگان کمونیست رد شدند.دربارۀ اتحادیھ

ھا در صنعت ارائھ داد. کنفرانس تزھای او را کھ بر حادیھرودزوتاک گزارشی دربارۀ وظایف ات
ھا در صنعت کھ برمبنای آنھا الزم بود تا بر نقش اتحادیھ ندین تنظیم شده بودھای لناساس ایده

افزوده شود، اصول دمکراتیک در کارشان توسعھ داده شوند، و رھبری حزب در جنبش 
نقش و وظایف «ھا بعداً در قطعنامۀ ین ایده. اپذیرفت ھای کارگری تقویت گردد،اتحادیھ
  و توسط کنگرۀ دھم حزب پذیرفتھ شدند. بسط یافتھ» ھای کارگریاتحادیھ

طرح قطعنامۀ کنگرۀ دھم حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ (« پالتفرم گروه ده نفری -٨٨
 در جریان مباحثات ١٩٢٠در نوامبر سال  )»ی کارگریھادربارۀ نقش و وظایف اتحادیھ

اکثریت قاطع اعضای حزب تأیید شد و کنگرۀ  نظر این طرح باھا تنظیم شد. پیرامون اتحادیھ
  ھا را تصویب کرد.دھم حزب بر پایۀ آن قرار مربوط بھ نقش و وظایف اتحادیھ

، گروه ضد حزبی آنارکوسندیکالیستی تحت رھبری شلیاپنیکف – اپوزیسیون کارگری -٨٩
اولین بار در سپتامبر سال  کھ . این گروهوتووینف و دیگرانمدودیف، کولونتای، کوتوزف، ل

خواستار عدم مداخلۀ  ،ظاھر شد اپوزیسیون کارگری تحت نام حزب در کنفرانس نھم ١٩٢٠
ھا بود و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ در فعالیت دولت و سازمانھای اتحادیھ

ای کھ تولیدکنندگان سراسر اقتصاد بھ کنگرهپیشنھاد می کرد کھ رھبری و ادارۀ امور تمام 
روسیھ را دربر گیرد، سپرده شود. کنگرۀ دھم حزب کمونیست(بلشویک) روسیھ نظرات 
آنارکوسندیکالیستی اپوزیسیون کارگری را محکوم ساخت و تبلیغ این نظریات را مغایر با 

گری مشی حزب عضویت در حزب اعالم کرد. پس از کنگره اکثریت اعضای اپوزیسیون کار
  را بی چون و چرا پذیرفتند.



١٠٠  

اعضای اپوزیسیون کارگری می کوشیدند نظریات خود را با استناد بھ کتاب انگلس تحت عنوان 
، توجیھ کنند. ولی انگلس در آن کتاب از تولید »پیدایش خانواده، مالکیت خصوصی و دولت«

در یک جامعۀ فارق از طبقات یعنی در سازمان یافتھ بر بنیاد اشتراک آزاد و برابر تولیدکنندگان 
ای کھ دولت در آن از میان رفتھ باشد، سخن گفتھ است. لنین بھ اعضای اپوزیسیون جامعھ

ای کھ دولت و طبقات ھنوز کارگری خاطرنشان می ساخت کھ این نظریۀ انگلس را در جامعھ
  توان تحقق بخشید.در آن باقی ھستند و مبارزۀ طبقاتی شدید در آن انجام می گیرد، نمی 

  
  

***  
  
  
  
  

تروتسکی تمام کسانی را کھ تفرقۀ ایدئولوژیک برایشان 
گرامی و دلپذیر است، جمع می کند، تمام کسانی را کھ بھ 
دفاع از مارکسیسم اعتنایی ندارند و تمام عناصر عامی را کھ 
نمی فھمند مبارزه بر سر چیست و میلی ھم بھ آموختن و 

ای ایدئولوژیک اختالف ھھافتن ریشاندیشیدن و کاویدن و ی
نظر ندارند، متحد می سازد. تروتسکی در این دوران تشتت، 

از » قھرمان یک ساعتھ«تفرقھ و نوسان بھ آسانی می تواند 
کار درآید و تمام عناصر عامی را دور خود جمع کند. ولی 
ھر قدر این تالش آشکارتر بکار رود، شکست سنگین تری 

 در پی خواھد داشت.

تروتسکی ... شیادانھ خود را می فریبد. حزب را می فریبد و 
پرولتاریا را می فریبد .... شکست این ماجراجویی، ناگزیر 

  است.
  

  ١٩١٠دسامبر  –لنین 
  کمیتۀ مرکزی ۀنامھ بھ ھیئت مقیم درون روسی«از 

  »حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ
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ن است، زیرا او با تروتسکی بحث ماھوی کردن غیرممک
ھیچ عقیدۀ پابرجایی ندارد. با انحالل طلبان و اتزوویستھای 
محرز شده می توانیم و باید بحث کنیم؛ ولی با شخصی کھ 
بازی خود را از این طریق انجام می دھد کھ اشتباھات ھر 
دو این جریانھا را می پوشاند بحث کردن بیفایده است؛ در 

عنوان دیپلماتی از پست مورد چنین فردی باید وی را بھ 
  ترین قماش رسوا کرد.

  
  ١٩١١دسامبر  –لنین 

  دیپلماسی تروتسکی و«از مقالۀ 
  »یک پالتفرم حزبی مشخص

  
  
  
تروتسکی ... تنھا نوسانھا و تزلزلھای شخصی خود را نشان 

او منشویک بود؛ در  ١٩٠٣می دھد و نھ چیز دیگر. در 
بھ  ١٩٠۵ از منشویسم دست کشید و مجدداً در ١٩٠۴

ً بھ بلغور کردن عبارات فوق  منشویکھا پیوست و صرفا
باز آنھا را ترک کرد؛ در اواخر  ١٩٠۶انقالبی پرداخت؛ در 

طرفدار توافق انتخاباتی با کادتھا بود (یعنی در واقع  ١٩٠۶
در  ١٩٠٧یکبار دیگر با منشویکھا ھمراه شد)؛ و در بھار 

بیشتر «وگزمبورگ کنگرۀ لندن گفت کھ اختالف او با روزا ل
». اختالف سلیقۀ فردی بود تا بر سر گرایشات سیاسی

تروتسکی یک روز از موجودی ایدئولوژیک یک فراکسیون 
برداشت می کند؛ روز بعد از دیگری و بدین ترتیب اعالم 

  ھر دو فراکسیون قرار دارد. بر فرازمی کند کھ 
  

  ١٩١٠نوامبر  -سپتامبر  –لنین 
 »خی مبارزۀ درون حزبی در روسیھتاری عنایم«از مقالۀ 

 کمونیستھای انقالبی

http://www.k-en.com  

  info@k-en.com  

 


