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  )۵(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
  انقالب و دھقانان

  

  اُلجين. موئيسای جی

  

  تروتسکی

  تروتسکيسم عليه انقالب و دھقانان 

گذاری  نام» انقالب مداوم« عدم امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور به غلط ۀخيلی تروتسکی دربار تۀآن نظري

ھای شبه مارکسيستی ديگری که توسط تروتسکی مورد استفاده قرار  اين نظريه مانند بسياری از اصطالح. شده است

ُ ب گرفته است، اصطالح گمراه کننده ای مارکسيسم از انقالب مداوم درک ست که  عکس آنچيزیه ست، اين دقيقا

که چرا انقالب در يک کشور بايد از درون شکست  ست جھت توصيف اين تروتسکی تالشی» انقالب مداوم«. کند می
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که  ست که پرولتاريا در يک انقالب سوسياليستی در درون کشوری بھانه اين. بخورد، حتی اگر از بيرون ُخرد نشود

توده کند تا ثابت کند که  طور خاص، تروتسکيسم تالش میه ب.  است ھيچ متحدی ندارديک چنين انقالبی اتفاق افتاده

 انقالبی نيستند، و بنابراين انقالب در يک کشور مجبور به تسليم به نيروھای ۀ يک ذخيرۀنمايندھای دھقان 

. يگر کشورھا بيايدکه کمک از انقالبات پيروزمند از د شود، مگر اين ضدانقالب است، که شامل دھقانان نيز می

دوش گرفتن رھبری انقالب و ه ی پرولتاريا جھت بئتروتسکی در نتيجه، تفسير ناباوری در توانا» انقالب مداوم«

  .  جمعيت استۀتوده ھای وسيع ديگر طبقات استثمار و سرکوب شد

ثمار و سرکوب شدگان تئوری مارکسی انقالب فقط برمبنای اين مفھوم ست که پرولتاريا در انقالب رھبر تمام است

اين تئوری بيان کالسيک خود را در اوايل . ست  درک مارکسی انقالبۀ شالودھژمونی پرولتاريا در انقالب. است

 ۀ مرکزی اتحاديۀکميتدرخواست  در بخشی از نوشته ھای مارکس و انگلس تحت عنوان ١٨۵٠ھای  سال

  . پيدا کرده استھا کمونيست

 کارگر انقالبی اروپا بود، مارکس و انگلس به وظايف کارگران ۀھای طبق ز سازماندر آن سند، که مخاطبش يکی ا

ه  ب١٨۴٨چه که در کشورھای مختلف اروپا در سال  کنند، مانند آن حزب انقالبی کارگران در يک انقالب اشاره می

ظر داشتند و با آگاھی کامل  کارگر را درنۀنويسندگان منافع طبق. وقوع پيوست، يعنی، در انقالب عليه سيستم فئودالی

کند،  ی را ايجاد میئاز اين واقعيت که يک انقالب بورژوا دمکراتيک، برای مثال، انقالبی که دمکراسی بورژوا

 نيروھای ديگر تمامحال، کارگران را از  ھای واقعی کارگران را برآورده سازد، با اين تواند خواست ھرگز نمی

 بورژوازی ھای دمکرات عليه -ھمراه با خرده : چنين فرموله کردند  کارگران را اينۀھا وظيف آن. انقالب جدا نديدند

که دومی آرزو دارد خودش را تثبت   بورژوا، ھمراه با فقرای روستا، زمانی-ھای خرده  دمکراتعليهسيستم کھنه؛ 

  :  دھد سند ادامه می. کند و تبديل به قدرت حاکم در دولت بشود

ترين سرعت ممکن خاتمه دھد، با اين ديدگاه که  کراتيک تمايل دارد که انقالب را با بيشکه بورژوا دم درحالی«

محدود کند، منافع و وظايف ] خواسته ھای خرده بورژواری[ھا  خودش را در بھترين حالت به تحقق تنھا اين خواسته

يش از قدرت برداشته شوند، تا که طبقات سرمايه دار حاکم  کم وب ست از ساخت انقالب مداوم تا زمانی ما عبارت

که اتحاد پرولتاريا نه تنھا در يک کشور، بلکه در تمام  چنگ آورد، تازمانیه که پرولتاريا قدرت دولتی را ب زمانی

ھان، به چنين حدی توسعه يافته باشد، که رقابت بين پرولتارياھای آن کشورھا متوقف شده باشد جکشورھای پيشرو 

که ما نگرانش ھستيم تغيير در مالکيت  چيزی. در دستان پرولتارھا متمرکز شده باشدو حداقل نيروھای مولد 

خصوصی نيست، بلکه لغو مالکيت خصوصی، نه کاھش تضادھای طبقاتی، بلکه محو طبقات، نه بھبود اجتماع 

، چاپ ر، مجموعه آثامارکس و انگلس.] (اُ . جی. ام–تأکيد از ماست .[»موجود، بلکه ايجا يک جامعه جديدست

  ).۴٨٣روسيه، جلد ھشتم، ص

. گونه ای در شکلی کامالً روشن داريم، که مورد نظر مارکس و انگلس بوده جا، معنای انقالب مداوم را ب ما در اين

گويند،  مند نيستيم که به به انقالب خاتمه بدھيم، يعنی میه گويند، ما، حزب پرولتاريا، عالق مارکس و انگلس می

مند به ساخت انقالب مداوم ھستيم، يعنی، در ه ما عالق.  دمکراتيک  نداريم- ن دادن انقالب بورژوا عالقه ای به پايا

 دمکراتيک به انقالب سوسياليستی، –ساخت انقالبی که از يک مرحله به مرحله ديگر عبور کند، از انقالب بورژوا 

که   جديد ايجاد نمايد، از انقالبیۀکه که يک جامع  موجود را بھبود بخشد، به انقالبیۀکند جامع که تالش می از انقالبی

ست و تمام ابزارھای توليد  را ملی  که پرولتاريا در قدرت بورژوازی قدرت مسلط و مالک ابزار توليدست به انقالبی

چنين به شرايط مطلوب يک انقالب  مارکس و انگلس ھم. طبقه انتقال دھد  بیۀ طبقاتی به يک جامعۀکند و از جامع
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 دمکراتيک در - که انقالب بورژوا اما درحالی. طبقه اشاره کرده اند  بیۀ طبقاتی به يک جامعۀاوم، از يک جامعمد

  .ھا رھبران تمام استثمارشدگان ھستند ست، کارگران بايد فراموش نکنند که آن حال انجام

دھد، برای  وان اموال رايگان میدرست مانند انقالب فرانسه، خرده بورژوازی امالک فئودالی را به دھقانان به عن«

کارگران بايد با اين ... ی ھستندئ بورژوا– دھقان خرده ۀھا مايل به حفظ پرولتاريای روستا و ايجاد طبق مثال، آن

ھا بايد خواھان شوند که امالک مصادره  آن. طرح در جھت منافع پرولتاريای روستا و منافع خود مقابله به مثل نمايند

دھی شده در ه توسط پرولتاريای روستای سازماندولت درآيد و به مستملکات کارگران انتقال يايد کشده به مالکيت 

تحت شرايطی که روابط مالکيت . انجمن ھا کشت شده و از تمام  مزايای کشاورزی در مقياس بزرگ استفاده نمايد

ھا با  که دمکرات در حالی. گيرد  میھای استوار قرار درنتيجه اصل مالکيت عمومی  بر پايه ست، ی متزلزلئبورژوا

  ).۴٨٧. ص. ھمانجا(» .دھقانان متحد می شوند، بنابراين کارگران بايد با پرولتاريای روستا متحد گردند

را در ) استثمارشدگان(جا طرحی از ائتالف کارگران با ديگر استثمارشدگان و دفاع از منافع دومی ھا  ما در اين

  .انقالب داريم

  .ھا با لنين توسعه يافت و تکامل پيدا کرد  ھژمونی پرولتاريا در انقالب روسيه توسط بلشويکتئوری و عمل

مند  دار و بورکراسی قدرت قدرت در دست اشراف زمين. سيستم نيمه فئودالی بود. فرما بود استبداد در روسيه حکم

 توسعه يافت بود، ١٩ ربع آخر قرن داری در که سرمايه زمانی. پنداشت ھا می  زمينۀتزار خود را مالک ھم. بود

. دار واگذار کرد مند و بانک تزاريسم با اکراه چند موقعيت دولتی را به نمايندگان کارخانه داران و توليدکنندگان ثروت

 ادھقانانان حت. وجود آمد، اما بقای نيرومند فئوداليسم در روستاھا حاکم بوده يک صنعت جديد با پرولتاريای مدرن ب

ی بود که ئھا کردند که يادآور آن مالکان بر دھقانان به گونه ای سروری می. خاب محل زندگی خود را نداشتندحق انت

 متوسط پائين شھرھا، تقريباً ھيچ حقوق ۀتوده ھای وسيع جمعيت، کارگران، دھقانان، و طبق. تحت سرواژ بودند

به نفع کارگران و ديگر توده ھای استثمارشده ای بود اين . زمانی رسيد که انقالب اجتناب ناپذير شد. سياسی نداشتند

  .  ھا برايش جنگيدند ست که بلشويک اين آن کاری.  ھژمونی کند- رھبری - کارگر می بايست در انقالب ۀکه طبق

ی ئھا  کارگر بايد در انقالب آتی چه چيزی را بخواھد؟  وظايف انقالب چيست؟ سوسياليستۀھا پرسيدند، که طبق آن

تواند انجام دھد، ايجاد يک  که انقالب می براين باور بودند تنھا چيزی)  رفرميست ھا–سوسيال (ع منشويک از نو

ھای   را با آزادی گفتند که کارگران بايد خودشان ھا می منشويک. ست دمکراسی به سبک الگوی انگليسی يا فرانسوی

کردند که تحت شرايط موجود اين حداکثر  میھا تصور  آن. ی قانع کنندئقانونی و شرکت در پارلمان بورژوا

کردند؛   دور و مبھم واگذار میۀھا معرفی سوسياليسم را به آيند درنتيجه آن. تواند آرزو کند ست که ھرکسی می چيزی

 البته مرحله  به – در حال آمدن استديدند که انقالب  کردند، بايد می  سوسياليسم فکر میۀای در بار ھا لحظه اگر آن

در واقع، .  سال پس از انقالب بورژوا دمکراتيک٢٠٠ يا ١٠٠ شايد در - له، و بدون تحوالت خشونت آميز مرح

  .انقالبی که در دستور کار روز نبود ھرگز فکر نکردند سوسياليسم در ارتباط با ۀھا دربار آن

، لنين در حال اتمام ١٨٩۴ال در اوايل س. ھا داشتند ھا به رھبری لنين ديدگاھی کامالً متفاوت با منشويک بلشويک

 :گويد کند، لنين می بود، که او در آن نقش پرولتاريا و حزبش را تعريف می» دوستان مردم کيانند؟ «ۀمقال

که اين ايده نقش تاريخی  ايده ھای سوسياليسم علمی را جذب کنند، و زمانی] پرولتاريا[که نمايندگان پيشرو  زمانی«

 ۀھای باثبات ايجاد گردد و کارگران جنگ اقتصادی پراکند ر ميان کارگران سازمانکارگر روسی گسترش يابد، و د

 روسی، در رھبری تمام عناصر دمکراتيک قرار کارگرزمان   آن- طبقاتی آگاھانه تبديل کنند، ۀکنونی را به مبارز

در مسير مستقيم ) ام کشورھاتمگام با پرولتاريای  ھم(را پرولتاريای روسيه کند و  گيرد، استبداد را سرنگون می می
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لنين، مجموعه آثار، چاپ روسی، . آی. وی(» .کند  سياسی آشکار به انقالب کمونيستی پيروزمند ھدايت میۀمبارز

  ).١٩۴. ، ص١جلد 

پرولتاريا با رھبری عناصر دمکراتيک به سوی يک انقالب . جا طرح کلی تئوری انقالب مداوم را داريم ما در اين

ی را ئکند و دمکراسی بورژوا راه با اين عناصر سرنگون میتبداد را ھمرود، اس يک به پيش میبورژوا دمکرات

داری را  دھد تا سيستم سرمايه چنان به مبارزه ادامه می حال، ھم شود، با اين جا متوقف نمی سازد، اما در اين برقرار می

  .سرنگون سازد و کمونيسم را برقرار نمايد

اوالً، پرولتاريا عناصر استثمار : اين فرمول از دو عنصر تشکيل شده است. ست قالب مداوماين فرمول لنينيستی ان

ست، ثانياً، انقالب از  »کش و استثمارشده  زحمتۀ  طبيعی تودۀتنھا نمايند«کند؛ پرولتاريا   ديگر را رھبری میۀشد

  .ياليستی خود انتقال می يابد سوسۀ دمکراتيک خود به مرحل-    بورژواۀ اول به مرحله دوم، از مرحلۀمرحل

  .  داللت داردائتالف انقالبی بين کارگران شھر و دھقانان ۀطور ضمنی بر ايده اين رويکرد به انقالب مداوم  ب

: ست ھای بعد فرموله شده، چنين  و در سال١٩٠۵بار در سال  گونه که بيش از يک استدالل بلشويکی لنين، ھمان

به . ورژوازی، حامی انقالب ھستند، اما به شيوه ای ناستوار، خودخواھانه و بزدالنهھا، به نمايندگی از ب ليبرال

ھا برآورده شد، بورژوازی به عنوان يک گروه به مردم، و به انقالب، پُشت   آنۀکه منافع تنگ خودخواھان محض اين

حتی اگر ما .  پرولتاريا و دھقانانمانند؟ پس چه کسانی باقی می. پيوند ھا به استبداد می کند، و با شرکت عليه آن می

ی قادر به ئست که پرولتاريا به تنھا  روشنء باشيم، اين از ھمان ابتدا زمانی تنھا با انقالب دمکراتيک سروکار داشته

) انقالب دمکراتيک( منطقی خودست، بدين دليل که پرولتاريا بسيار فراتر از آن ۀآوردن چنين انقالبی به نتيج

دھقانانان بدين دليل متزلزلند که دارای . ناپذير و سرکش است الب پرولتاريا تنھا عنصر تزلزلدر انق. رود می

بدين . ثباتی بورژوازی متفاوتند اما بی ثباتی دھقانان اساساً از بی. عناصر نيمه پرولتری و خرده بورژوازی ھستند

ھای مالکان، يکی از تکيه  ارند و زمين زيادی ندۀکه دھقانان به ضمانت ھای قانونی مالکيت خصوصی عالق جھت 

  .  گاه ھای مالکيت خصوصی را مصادره  می کنند

ست با دھقانان جھت پيشبرد انقالب  که ممکن یئ پرولتارياست که تا آنجاۀبنابراين، لنين متوجه شد که اين وظيف

که  به محض اين. ان انجام گرددتواند دراتحاد با تمام دھقان او گفت، اين انقالب می. بورژوا دمکراتيک متحد شود

انقالب بورژوا دمکراتيک پيروز گردد، پرولتاريا، در ائتالف با عناصر نيمه پرولتر دھقانان، برای مثال، با 

 و در نتيجه بر مقاومت بورژوازی و دھقانان  فقيرترين قشر دھقانان، قادر خواھد شد سرمايه داری را از بين ببرد

  . گر غلبه نمايد توان

آھنگی کامل با دکترين  نظر دقيق می آمد و مطابق با نيروھای اجتماعی موجود در روسيه، و در ھمه ن طرح باي

  .  مارکس و انگلس  بود

که گذار از انقالب بورژوا دمکراتيک به انقالب سوسياليستی ممکن گردد، به ھيچ وجه نبايد  لنين گفت، برای اين

به عبارت ديگر، حتی در انقالب بورژوا دمکراتيک، نبايد  به . يفتداجازه داد که قدرت به دست بورژوازی ب

قدرت بايد به دست کارگران و دھقانانان پيروزمند بيفتد که .  حاکم تبديل شودۀبورژوازی اجازه داد که به طبق

 کافی قوی ۀزکه پرولتاريا به اندا به محض اين.  را تأسيس کنندديکتاتوری انقالبی دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان

 بعدی انقالب سوسياليستی رھسپار شد، و ديکتاتوری ۀگردد، و ھرچه زوتر شرايط مطلوب شود، بايد به مرحل

  .پرولتاريا را تأسيس نمود

  :بنابراين، ما درک لنين از  دو مرحله انقالب را داريم
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  ه در ادامه اش، ديکتاتوری انقالب دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان، و،  بالفاصل–) ١(

  . ديکتاتوری پرولتاريا-)٢(

مند و قاطبه مأموران و مقامات تزار درھم  ست تا مقاومت مالکان، بورژوازی ثروت که الزم چرا قبلی؟ برای اين

، )دمکراتيک انقالبی(بدون ديکتاتوری «. ست شکسته شوند و برای انجام آن نياز به اتحاد با تمام دھقانان

  .»ھای ضدانقالبی را دفع نمود  مقاومت را درھم شکست، و تالشست که اين غيرممکن

اين قادر نيست که پايه ھای سرمايه داری . اما البته، اين سوسياليست نيست، بلکه يک ديکتاتوری دمکراتيک است«

قسيم شود که ت در بھترين حالت قادر می. نابود سازد)  انقالبیۀرو توسع بدون يک سری کامل از مراحل  ميان(را 

زمان با م کامل و ثابت قدم تا ھنگام و ھممجدد اساسی اموال زمين را به نفع دھقانان، از طريق انجام يک دمکراتيس

 ی،ئزندگی کارخانه چنين از  ی، بلکه ھمئی را نه تنھا از زندگی روستائ آسياۀجمھوری، تمام خصيصه ھای برد

 ۀھا بردارد، و، در نھايت، شعل ن استاندارد زندگی آنجھت آغاز ايجاد بھبود جدی وضعيت کارگران و باالبرد

مان را به  یئاما يک چنين پيروزی به ھيچ وجه به اين معنا نيست که  انقالب بورژوا. انقالب را به اروپا منتقل کند

يک انقالب سوسياليستی تبديل می سازد؛ سرنگونی دمکراتيک بالفاصله فراتر از چارچوب روابط اجتماعی و 

 ھر دو، روسيه و جھان بسيار ۀ آيندۀحال، اھميت يک چنين پيروزی برای توسع رود؛ با اين ی نمیئدی بورژوااقتصا

کند، ھيچ چيزی راه را   تر از اين تحريک نمی ھيچ چيزی انرژی انقالبی پرولتاريای جھان را بيش. عظيم خواھد بود

الب گشت، مانند اين پيروزی قاطع انقالبی که در روسيه کند که  منجر به پيروزی کامل انق تر از آن راھی نمی کوتاه

  ). ۶٣-۶٢. ، ص٨لنين، مجموعه آثار، چاپ روسی، جلد . آی. وی. (شروع شده است

پذيرست؛ گاھی  مدت وجود  خواھد داشت؟ البته،  که تأخير امکان  طوالنیۀ اول و دوم انقالب يک وقفۀآيا بين مرحل

زمان   انقالب آنۀ توسعۀ، نتيج)١٩٠۵ جوالی(که خطوط فوق نوشته شد  انیدر زم. ناپذيرست شکست ھم اجتناب

،  و او »بينی احمقانه تا اين اندازه تمايل ندارد به خوش«خود لنين به اين واقعيت تأکيد کرد که او . زياد معلوم نبود

بگيريم که چگونه راه حل ما بايد آرزوی پيروزی کنيم و ياد «: حال، او گفت با اين. شد» اين مشکل عظيم«متوجه 

 راھی که توسط لنين بدان اشاره شد، راه انتقال فوری  به اين ترتيب، ھمان. »واقعی رسيدن به پيروزی را نشان دھيم

  .انقالب بورژوا دمکراتيک به انقالب سوسياليستی بود

يافته، جھت  آگاه و سازمان قدرت خودمان، قدرت پرولتاريای ۀما از انقالب دمکراتيک بالفاصله، درست طبق انداز«

 ۀما در نيم].  نويسنده–تأکيد از ماست  [ما طرفدار انقالب مداوم ھستيم. کنيم عبور به انقالب سوسياليستی شروع می

وفا باشيم،  که به ضمير علمی خودمان بی ی کشيده شويم، بدون اينئکه به ماجراجو بدون اين.... شويم راه متوقف نمی

ما، با تمام قدرت : گوئيم توانيم بگوئيم و می ما تنھا يک چيز میال محبوبيت کم ارزش باشيم، دنبه که ب بدون اين

تر بتواند، با  کنيم تا انقالب دمکراتيک را انجام دھند، تا ما، حزب پرولتاريا، آسان خودمان، به تمام دھقانان کمک می

ر، جاپ مجموعه آثالنين، . آی. ی(.» .ی گذار کند انقالب سوسياليست–تر، به تکليف باالتر جديد  سرعت ھر چه بيش

  ).١٨٧-١٨۶. ، صص٨روسی، جلد 

معنا و محتوای انقالب دمکراتيک برای !  کمک کنيم تا انقالب دمکراتيک را به انجام برسانندانبه تمام دھقان

ه که قدرت ب  ھنگامیبه محض انجام اين کار،. ست ھا ، در رابطه با دھقانان، شامل لغو بقايای فئوداليسم بلشويک

که  که مقاومت طبقات حاکم قبلی شکسته شده باشد، ھنگامی طور کامل در دست پرولتاريا و دھقانان باشد، زمانی

مسيری . ست يافته رشد کند، مسير برای انقالب سوسياليستی باز پرولتاريا در روند انقالب، قوی تر و بھتر سازمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

مند ذاتاً عليه انقالب سوسياليستی ھستند،  جھت که دھقانان ثروت تمام دھقانان، بدينست، نه با  که پرولتاريا در ائتالف

  .شود اما با عناصر نيمه پرولتر جمعيت دھقانان پيموده می

  :  فرمول کالسيک لنين اينست

بی ثباتی بورژوازی  دھقانان باشد تا مقاومت استبداد را  با زور  ُخرد کند تا با ۀ آخر، با تودۀپرولتاريا بايد، تا لحظ«

 عناصر نيمه پرولتر ۀرولتاريا بايد با پيوستن  به تودپ. انجام برسانده را فلج سازد که بتواند انقالب دمکراتيک را ب

ُخرد کند و بی ثباتی خرده بورژوازی را فلج سازد تا بتواندانقالب را جمعيت با زور مقاومت بورژوازی 

  ).٩۶. ، ص٨، چاپ روسی، جلد مجموعه آثارلنين، . آی. وی] (تأکيد از لنين [».سوسياليستی را به ثمر برساند

توان  ست که می که تنھا بر اين اساس ممکن  کافی در تئوری لنينی انقالب مداوم مکث کرده ايم  برای اينۀما به انداز

 در ذات نفی انقالب گويد که تروتسکی می چيزی.  انحراف تروتسکی از تئوری انقالب مداوم قضاوت کردۀدربار

کند، اما در واقع،  کند که سھم خويش را به علم انقالب ادا می تروتسکی با چسبيدن به آن، فکر می .ست پرولتری

خود چنين » تئوری«او در . کند ، اما توخالی تکرار می»انقالبی«تروتسکی عبارات منشويسم را با  شعارھای ُسرخ 

  :گفته است

 منطقی در اثر يک ترکيب موقت از ۀ حتی اگر اين تنھا نتيج– را در دست خود می گيردپرولتاريای روسيه، قدرت«

يافته ارتجاع جھان، و در بخش ديگر با   در بخشی با خصومت سازمان–ی ما بوده باشد ئنيروھا در انقالب بورژوا

 کارگر روسيه  که با ۀطبق از که دھقانانان زمانی. رو خواھد شده  پرولتاريای جھان روبۀيافت آمادگی حمايت سازمان

نوشته با حروف ايتاليک از نويسنده  [.گردند نيروھای خود تنھا مانده  دور شوند ، بناچار توسط ضدانقالب ُخرد می

 سياسی خود، و متعاقباً، سرنوشت کل انقالب روسيه ۀھيچ چيز برای دھقانان باقی نمی ماند تا سرنوشت ُسلط]. است

 کارگر آن قدرت سياسی بزرگ دولتی را که از ۀطبق.  سوسياليستی در اروپا پيوند دھدرا، با سرنوشت انقالب

 طبقاتی کل جھان ۀگيرد، در مقياس بزرگ از فشار مبارز ی روسيه میئترکيب موقت نيروھا در انقالب بورژوا

پا در مقابل آن، به با قدرت دولتی در دست خود، با ضدانقالب در پشت آن، با ارتجاع ارو. گيرد سرمايه داری می

کند، ولی اين بار فرياد نبرد برای آخرين حمله  برادران خود در سراسر جھان فرياد قديمی نبرد را صادر می

  ).١٩٠۶، تروتسکی، جمعبندی و چشم اندازھا. ال.(»!است، ُکارگران سراسر جھان متحد شويًد 

، که تنھاست کارگر روسيه ۀی تصور کند که طبقاگر کس.  ، اما محتوياتش شکست پذيری ست نمايشی اين شيوه ای

اگر کسی فرض کند که از طريق . تواند قدرت دولتی را به دست بياورد ندارد، درنتيجه به ھيچ وجه نمیھيچ متحدی 

دھم  جمعيت پشت سرش دشمن اند،  دست گرفته، اما ارتجاع اروپا در برابرش قرار گرفته و نُهه معجزه قدرت را ب

فرياد . که شرايط مناسب است برد تا انقالب گسترش يابد، حتی زمانی ياد نبرد برای چيست؟ زمان می فرۀپس فايد

ه ب. ست بالفاصله کارگران کشورھای ديگر را بيدار نکند ی که توسط دشمنان احاطه شده، ممکنئنبرد پرولتاريا

ز، دھقانان بخش بزرگی از جمعيت را جا، ني آن. وضعيت مشابھی در برخی از ديگر کشورھا نيز وجود داردعالوه، 

 تروتسکی، کارگران بايد ضدانقالب را پشت سر خودشان و ارتجاع جھان در ۀطبق گفت جا، نيز، آن. دھند تشکيل می

  . تروتسکی، انقالب در يک کشور امکان ناپذيرستۀ، طبق گفتاما. برابر خود داشته باشند

در کارخانه ھای توليدی، معادن و (ريکا، ما پرولتاريای صنعتی را مادر . تر به کشور خودمان بزنيم مثالی نزديک

ده ھا . دھند، اما  به ھيچ وجه اکثريت جمعيت نيستند داريم که بخش بزرگی از جمعيت را تشکيل می) حمل و نقل

 که بخش –ی وجود دارند ئفکران خرده بورژوا ميليون کشاورز کوچک و متوسط، سوداگران کوچک، و روشن

توانند حمايت اين  شود که کارگران نمی تروتسکی اين درک می» اصلی «ۀاز ايد. دھند  از مردم را تشکيل میعظيمی
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ھا بناچار با استثمارگران عليه پرولتاريای  ھا نفر را در يک انقالب عليه سرمايه داری داشته باشند، و آن ميليون

  .تواند وجود باشد ب تحت ھيچ شرايطی نمیدرنتيجه ھيچ اميدی برای يک انقال. شوند انقالبی متحد می

  . خواند، در واقع، قھرمان شکست دائم است می» انقالب مداوم«چيزی را که  تروتسکی آن

 انقالبی ثابت قدم است، ۀدانستند که در روسيه مانند ھر کشور سرمايه داری ديگر، پرولتاريا تنھا طبق ھا می بلشويک

 ۀدانستند که دھقانان يک ذخير چنين می ھا ھم حال، آن با اين. انقالب تالش نمودند پرولتاريا در ھژمونیھا جھت  و آن

 در – زمين ۀدھقانان پيشرو و تشن. ھا اين حقيقت را ثابت کرد و برآورد آن. پايان ناپذير از انرژی انقالبی ھستند

 را برای پرولتاريا در به انجام  اين امکان–سرف / انيفورم مانند سربازان يا بدون انيفورم به عنوان نيمه برده

مند  دھقانان پيشرو، نه کل دھقانان،، برای مثال، نه دھقانان ثروت.  فراھم ساختند١٩١٧ فبروریرساندن انقالب 

طرف، بلکه فقيرترين دھقانانی که عليه ھردو سرمايه داران شھرھا و سرمايه  ، و دھقانان متوسط بی)کوالک ھا(

، » قدرت به شوراھاۀھم«عنوان پيشتاز آن با شعار خود ه پرولتاريا، با حزب بلشويک بداری روستا بودند، برای 

.  را به انجام برسانند و ديکتاتوری پرولتاريا را ايجاد نمايند١٩١٧برووجود آوردند که انقالب اکته اين امکان را ب

  در دفاع از فتوحات انقالب پيوستند، اين  کامل به ارتش ُسرخۀھا نفر از فقيرترين دھقانان پيشرو  که با عالق ميليون

ی ئ که در جنگ داخلی برنده شوند و پيروزی نھا-ھا ممکن ساختند رھبری بلشويکه  ب–امکان را برای پرولتاريا 

  .انقالب را تأمين نمايند

احمقانه را که، حال، او ھرگز اين تفکر  با اين. تروتسکی را اثبات کرده است»  انقالب مداوم«تاريخ اشتباه ھياھوی 

نام پارووس ه اين ايده اول توسط يک سوسيال دمکرات ب: به ھرحال، حتی اختراع خودش نيست، ول نکرده است

 اصلی ۀاين ايد. مطرح شد، که بعدھا در طول جنگ جھانی به يک ميھنپرست سوسياليست خشونت طلب تغيير يافت

  .که ُکل دھقانان ضدانقالبی ھستند يک تفکر منشويکی است

ی، ئ، سپس دوران ضدانقالب، بعد دوران شکوفا١٩٠۵ انقالب ءابتدا. روند آيند و می انقالبات می. گذرد ھا می سال

توده ھای عظيم دھقانان به سوی انقالب کشيده شدند و آن سرشت . برو، و سرانجام انقالب اکتبروریسپس انقالب ف

شتراکی کردن کشاورزی برقرار شده است، کوالک ھا به ا. ست ی خود را نشان دادند که شرط الزم پيروزیئتوده 

عنوان يک طبقه نابود شده اند، و به علت عضويت مشترک در مزارع اشتراکی، تفاوت بين دھقانان متوسط و فقير 

محکم چسبيده اند که دھقانان در نھايت » خود «ۀھنوز ھم به ايد) خرمگسان معرکه(ھا  اما اين بدين. شود ناپديد می

  .  انقالب انددشمن

  . تروتسکی ھرگز از گذشت روزگار درس نگرفت

  :يا به قول ضرب المثل فارسی

  ! آنکه ناموخت از گذشت روزگار       ناموزد زھيچ آموزگار

که متھد به معرفی تعدادی  کند که کارگران در قدرت، زمانی بينی می ، وضعيتی را پيش١٩٠٩تروتسکی در سال 

بايد يا با تنبيه کارگران «، »اين درگيری«گويد،  او می. شوند ، بناچار با دھقانان درگير میاقدامات سوسياليستی شوند

، تجديد چاپ »مناقشات ما«: مقاله با عنوان.(»توسط جمعيت دھقانان پايان يابد و يا دھقانان از قدرت برکنار شوند

ست  کرد که پرولتاريا ممکن ورنمیاين به فکر تروتسکی خط). ٢٨۵. ، ص١٩٠۵شده از کتاب تروتسکی، در سال 

سوی سوسياليسم ه دست آورند و درنتيجه، پيشروی به ی بزرگی از دھقانان بئتوده حمايت با معرفی چنين اقداماتی  

  . را تضمين نمايند
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در «  پاريس، ناشه اسلوو، بر اين واقعيت خود تأکيد کرد که نبايد ۀ، در نشري١٩١۵تروتسکی دوباره، در سال 

  ).٢۵۵.، صھمانجا.(را پرورش داد و آن» اغراق کرد]  دھقانان[نقش انقالبی مورد 

، پس از پنج سال از ديکتاتوری پرولتاريا، که مملو از تجارب حمايت توده ھای ١٩٢٢تروتسکی بازھم، در سال 

  :ويدگ نويسد، و می  خود تحت عنوان کلی می١٩٠۵ مقاالت سال ۀست، مقدمه ای بر مجموع دھقان از انقالب

 انقالبی ۀ بود، که ديدگاه ھا بر سرشت توسع١٩٠۵بر سال و و اعتصاب عمومی اکتجنوری ٩در طول فاصله بين «

اين اصطالح . تدريج  در ذھن نويسنده تبلور می يابده شود، که ب روسيه، و تئوری ًانقالب مداوًم  معرفی می

 خود را حل کند یئ بورژواۀمشکالت بالفاصلب قادر نيست انقال...  ساده بودۀ يک ايدۀتاحدودی پيچيده ترجيحاً نمايند

و پرولتاريا، به محض گرفتن قدرت، قادر نيست خود را به چارچوب . مگر با قرار دادن پرولتاريا در قدرت

شود  در مقابل، دقيقاً به منظور تضمين پيروزی خود، پيشاھنگ پرولتری مجبور می. بورژوازی انقالب محدود کند

 حکومت خود نه فقط بر مالکيت فئودالی، بلکه در مالکيت سرمايه داری نيز تاخت و تازھای ۀراحل اوليدر ھمان م

شود، نه تنھا با گروه ھای بورژوازی که پرولتاريا را در  در اين زمان برخورد پرولتاريا خصمانه می. عميق کند

ا توده ھای وسيع دھقانانی که جھت نشاندن چنين ب حمايت کرده اند، بلکه ھم طول مراحل مبارزات انقالبی اوليه

تناقصات در وضعيت دولت کارگران در يک کشور عقب .  ابزاری شده استۀھا استفاد پرولتاريا به قدرت از آن

تواند در سطح بين المللی، در ميدان انقالب پرولتری جھانی حل  افتاده با اکثريت قريب به اتفاق دھقانان تنھا می

  ). ، مقدمه١٩٠۵کی، تروتس. ال. (»شود

 تروتسکييسم را به پيشاھنگ ضدانقالب تبدبل ۀاين ايد. خود چسبيده است» ساده «ۀتروتسکی تا به امروز ھنوز به ايد

نه تنھا فتح .  کافی روشن ھستندۀھای تاريخ به انداز ست؟ درس آيا نيازی به يک استدالل در برابر آن. نموده است

ھا دھقان غيرممکن  ھا و ميليون لکان برای پرولتاريای روسيه بدون کمک ميليونقدرت و دفع سرمايه داران و ما

ی چيزی ئستالين گفت، سوسياليسم به تنھا. ست ھا نيز غيرممکن بوده است، بلکه ساخت سوسياليسم بدون کمک آن

ورزی کاری صنعت و کشا ست که تنھا با ھم سوسياليسم تشکيالت زندگی اقتصادی. خاصی برای شھرھا نيست

. ست سوسياليسم بدون اتحاد بين صنعت و کشاورزی غيرممکن. شود برمبنای اجتماعی کردن ابزار توليد ايجاد می

، و فراھم ساختن  دھقانان اول، به معنای شرکتۀکشاورزی تنھا به معنای زمين و ابزار کار نيست، بلکه در درج

  .ست ھا دھقان معيشت ميليون

 انقالب ۀبری حزب بلشويک کارخانه ھای توليدی و بانک ھا را در مراحل اوليکه پرولتاريا تحت رھ ھنگامی

را تشکيل داد؟ ارتش ُسرخ که در آن دھقانان  سوسياليستی در روسيه مصادره کردند، چه کسانی نيروی مسلح آن

ياری از که می بايست شورش کوالک ھا عليه قدرت شوروی در ولگا و بس زمانی. دادند بخش بزرگی را تشکيل می

کار را کردند؟ ھمين ارتش ُسرخ که  کرد، چه کسانی اين  سرکوب می١٩٢٠ - ١٩١٨مناطق ديگر روسيه را  در سال 

ی دھقانان ئکه پرولتاريا شروع به کوالک زدا ھنگامی. توسط شمار زيادی از دھقانان فقير و متوسط قوی گشته بود

د، چه کسانی پشتيبان اصلی اش بود و چه کسانی متحدانش مند کرد و اشتراکی کردن روستاھا را معرفی نمو ثروت

ھا کمک به ما در به انجام رساندن چنين  بودند؟ پشتيبان اصلی پرولتاريا، فقيرترين دھقانانی بودند که منافع آن

 –شد  بر فرض که به اتحاد شوروی حمله می. متحدان ما دھقانان فقير و متوسط بوند. مصادره و سلب مالکيتی بود

  .چه کسانی در صفوف اول دفاع بودند؟ ارتش ُسرخ، که متشکل از کارگران و انبوه کشاورزان است

، تضادی »ويژه«انقالب مداوم تروتسکی چست؟ ايده ای کامالً برمال شده، ضدانقالبی از نوع » ويژگی«

  .بسيارآشکار، و باالخره ايده ای که در تضاد با درک لنين از ديکتاتوری پرولتارياست
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شکل خاصی از ائتالف طبقاتی بين پرولتاريا، پيشاھنگ زحمتکشان، و اقشار ] گويد لنين می[ديکتاتوری پرولتاريا «

، يا اکثريت )، صنعتگران کوچک، دھقانان، روشنفکران و غيره)خرده بورژوازی(متعدد غيرپرولتری زحمتکشان 

سرنگونی کامل سرمايه داری، در سرکوب کامل ھاست؛ اين ائتالفی عليه سرمايه داريست، ائتالفی با ھدف  اين

ست، ائتالفی که با ھدف نھايی ايجاد و  مقاومت بورژوازی و ھرگونه تالشی که به نمايندگی جھت بازگرداندن آنان

  ). ٣١١. ، ص٢۴مجموعه آثار، نسخه روسی، جلد /لنين، کليات. آی. وی(» .تثبيت سوسياليسم است

اين به . رسد نظر میه ب» انقالبی«ی تروتسکی تنھا برای افراد کم سواد، گونه که ستالين گفت، تئور ھمان

شوند،  ای پس از تسخير قدرت عليه کارگرانی می مريکا داللت دارد، که لحظهابرندگان ازمحصوالت جنوب در  سھم

ن مستأجر غرب کنند؛ و کشاورزا که معادن و کارخانه ھا را از سرمايه داران، برای مثال، آالباما را؛ مصاده می

 کارخانه ھای ماشين سازی، راه آھن و ۀميانه که به ارتش مورگان و فورد می پيوندند تا با کارگرانی که مصادر

 اقليت ثروتمند شھروند نيويورکی که عليه آن کارگرانی ۀ؛ و تود.دست گرفته اند به جنگ بپردازنده بانک ھا را ب

» انواع منشويسم«چيزيست در  اين آن.  شھر از جھان معرفی کرده اندشوند که اقدامات سوسياليستی را در اين می

  .سودان موفق به درک آن نيستند تروتسکی، که بی

***  

تروتسکی .  شروع اوستۀاين تنھا پايگاه، و نقط. شود متوقف نمی» ويژگی«حال، تروتسکی در اين  با اين

ۀ که از يک فرضي چيزی. ست خيالی تر از ديگریکند، که ھرکدام  طراحی می» عجيب و غريب«ھای  گيری نتيجه

ست که ويژگی ھای اصلی تروتسکيسم را تشکيل  ھای ضدانقالبی کند، شماری ازنتيجه گيری  اشتباه متابعت می

  :دھد می

  : به قول ضرب المثل فارسی

  !رود ديوار کج خشت اول گر نھد معمار کج   تا ثريا می

  امکان ايجاد سوسياليسم در يک کشور؛عدم : ست اساس تئوری تروتسکی اين. ١

  ست، سوسياليسم نيست؛ چه که در  اتحاد جماھير شوروی در جريان  اين ادعا که آن–رو  از اين. ٢

  ست؛»سوسياليسم ملی«که در روسيه ساخته شده،  رو، اين نتيجه گيری که آنچيزی از اين. ٣

ست،   استبدادی-» ترميدوری«اتحاد جماھير شوروی » سوسياليسم ملی«رو، اين نتيجه گيری که دولت  از اين. ۴

  گيرد؛  ست، و جلوانقالب جھانی را می برای مثال، ضدانقالبی

کند، بخشی از  را رھبری می رو، اين ادعا که کمونيسم بين الملل، که حزب کمونيست شوروی آن از اين. ۵

  ست، و راه انقالب جھانی را مسدود کرده است؛» سوسيالسم ملی«

ست که توسط  »انترناسيوناليسم چھارم«کند که فرياد نياز پرولتاريای جھان، ساخت  رو، نتيجه گيری می ز اينا. ۶

  .انقالب، لئون تروتسکی رھبری شود» ژيست بزرگيسترات«

ست که حمايت از مداخله و کشتن رھبران شوری، اعمالی انقالبی  چه که در باال گفته شد، اين نتيجه گيری از آن. ٧

  .ندھست

 ھياھو، نياز آھنين   آنۀ ھمۀسرچشم.  ھياھوی تروتسکی يک چيز  مشخص استۀبينيد، در ھم گونه که می ھمان

 و اگر چيزی مطابق با حقايق تاريخی انفاق نيفتد،  ست اتروتسکيست به انکار ساخت سوسياليسم در يک کشور واحد

  !ست که مقصرست تروتسکی مقصر نيست، بلکه اين حقايق تاريخی
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 : نويسندهۀدربار

ه يف، اکراين ب نزديک کی) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (اُلجين، موئيسای جی

عنوان ه ی که کار خود را بئيف شد، جا وارد دانشگاه کی) چدر( سنتی يھوديان ۀپس از حضور در مدرس. دنيا آمد

چنين  که ھم  مرکزی دانشجويان انتخاب شد، در حالیۀئيس کميت، به عنوان ر١٩٠١در سال . يک انقالبی آغاز کرد

ھای دفاع از   رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروه١٩٠٣ سال اپريلدر . عضو گروه انقالبی فريھيت بود

  .زمان مجبور به مھاجرت به ويلنا، لھستان شد خود يھودی دستور دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 در وين بود، و ١٩٠۵در طول انقالب سال . ھايش دستگير شد و عضو بوند يھودی بود، و برای فعاليتدر ويلنا ا

  . کرد تمام اعالميه ھای صادر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تصنيف می

او .  بود که جنگ جھانی اول شروع شد لمان تا زمانیا در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

  ۀ روزانۀی که بالفاصله به روزنامئمريکا مھاجرت کرد، جاا، به ١٩١۵قادر به بازگشت به روسيه نبود، و در سال 

  .کمک نمود» به پيش«سوسياليست 

که فدراسيون  بود و زمانی) روح انقالب روسيه( انقالب روسيه ۀ اولين کتاب دربارۀ نويسند١٩١٧در سال 

قطع کرد و يکی از اعضای » به پيش« انشعاب کرد، او رابطه اش را با ١٩٢١سوسياليستی يھوديان در سال 

 ۀگذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينانتازان سازمان او يکی از پيش.  شدگذار حزب کارگران بنيان

کی ھا ي چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«کمونيست روزانه ييديش 

  .مريکا بودا ملی حزب کمونيست ۀازعضای کميت

 چندين جلد کتاب از ۀول ترجمؤھای بسياری نوشت، و مس شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب گذشته از مقاالت بی

 از دلمان، ده روزی که دنيا را لرزاناچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در   آثار لنين به انگليسی، ھمۀمجموع

دھه ھا پس از مرگش، و .  درگذشت١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در .  لندن به ييديش است، و آوای وحش از جکجان ريد

  . شد چاپ می» فريھيت«عکس او در سرصفحه   بسته شد،١٩٨٨که روزنامه در سال  تا زمانی
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