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  مقدمه ی ناشر 
 

 ) به زبان روسی(مقدمه بر چاپ اول  

  مقدمه بر چاپ آلمانی 

  ر اين اثر و هدف آن  خصلت تحميل شده ب-١

پرولتاريا نيست، بلکه تجديد بنای کشور است تحت   " جهش"انقالب مداوم   ٢ -

  رهبری پرولتاريا 

انيزم مک ه    -٣ اتوری دموکراتيک  " عناصر سه گان ات، وظايف و    " : ديکت طبق

  سياسی 

   تئوری انقالب مداوم در عمل چگونه بود؟ -٤

  چنين شد کی؟قق يافت؟ اگر آيا ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تح-٥  

   درباره ی جهش از روی مراحل تاريخی -٦

   امروز معنی شعار ديکتاتوری دموکراتيک برای شرق چـيست؟ -٧ 

   از مارکسيزم تا پاسيفيزم -٨

   کالم آخر٩ -

  ) نکات اساسی( انقالب مداوم چيست؟ -١٠

  ياداشت ها 

 آن ها نام برده شده  ازفهرست برخی از افراد و شخصيت هائی که در اين کتاب         

 است 

 ١ 
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  ی ناشری ناشر  مقدمهمقدمه

  

. 

ار در سال            ين ب  توسط انتشارات   ١٣٥٣ترجمه ی فارسی اين کتاب برای اول

ود صنيعی از         . در خارج از کشور به چاپ رسيد      فانوس و    چاپ اول توسط محم

ا             . متن آلمانی ترجمه شده بود     تن انگليسی ب اين کتاب مجدد در ايران از روی م

. ، انتشار يافت  ١٣٥٣مقدمه ای  بر چاپ دوم، توسط جواد صديق؛ در خرداد         

ه                       ه ب ا مراجع ه است ب تن انگليسی صورت گرفت  ترجمه ی حاضر که از روی م

ترجمه ی قبلی و تصحيح برخی اشتباهات صورت گرفته است
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راد اگوناف ت،گون ذالکداش نمع دارکاتیاي تهت گذش ين ـطههمچن اراب ب

ارزه دئولوژيکیمب دارکاتی،اي هت طن ارابطهفق یبطورحزبب بلکهکل

             

ياری رينبس ميماتیمهمت هتص هک ارزهب یمب ورهایانقالب رقکش وطش         مرب

 

اريخ سه انقالب روسيه                            ا ت ه از نزديک ب ا موضوعی است ک اب در رابطه ب اين کت

ر، در      اين. ليکن تنها به آن هم مربوط نيست      . مربوط است   موضوع، در سال های اخي

ه درون انترناسيونال                    رده، سپس ب ازی ک مبارزه داخلی اتحاد شوروی نقش عظيمی ب

رده و سرنوشت                      ازی ک اطع در تکامل انقالب چين ب ه، نقش ق کمونيست گسترش يافت

 از   را،       

ين      رده است   می باشد، تعي ه. ک داوم، ک وری انقالب م ه تئ وط است ب ن موضوع مرب اي

ره       ( بنا به تعاليم وراث قالبی لنينيسم        ف، استالين، بوخارين و غي اه اصلی   ) زينووي گن

  .شمرده می شود" تروتسکيسم"

 مسئله انقالب مداوم، بعد از يک سکوت طوالنی و در نظر اول بطورغيره منتطره،                

رای اينکار وجود نداشت،       .  عنوان شد١٩٢٤بار ديگر در سال      ه سياسی ب هيچ توجي

ه گذشته ای دور تعلق داشتند                  يکن  . مسئله ای بود مربوط به اختالفات نظرهائی که ب ل

ه اصطالح      . انگيزه های روانی مهمی برای اينکار موجود بود        بلشويک های   "گروه ب

د               " قديـمی ه من دست زده بودن ارزه ای برعلي ه مب ه ب اعلم ک   . ک وان       ب ه عن ردن خود ب

د   " گادر قديمی بلشويک  " يکن  . در مقابل من، مبارزه خود را برعليه من شروع کردن ل

روه، سال               ن گ ود  ١٩١٧يک مانع بزرگ بر سر راه اي اريخ         .  ب ه ت ی ک گذشته از اهميت

گذشته   و    در        

      دوره        در  

ر از   . عالی ترين و قاطع ترين آزمون خود را يکسره در انقالب اکتبر يافت    حتی يک نف

ايش       د      وراث قالبی از بوته اين آزم رون نيآم ه          . سربلند بي دون استثناء، ب ان، ب ه آن هم

وکرا       ١٩١٧هنگام انقالب فوريه   اح دم ذل جن د        موضوع مبت اذ کردن . ت های چپ را اتخ

درت را مطرح نکرد                       رای کسب ق ارگران ب ارزه ک ان شعار مب ه  . حتی يک نفر از آن هم
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ه ئوالک هس يشب دپ آي

ع ارزهموق تقيممب امس ينب ود،لن کاراب عیآش ردس کک احي مجن بلشويس

ا دتري ب ان هآن رویطريق ویپيش الببس تیانق امعقولسوسياليس  -  از آن   -      را      ن

با پيروی از اين اعتقاد، آنان حزب را تا ورود لنين از            . تلقی می کردند  " تروتسکيسم"

ل     خارج و انتش   د    )١(ار تزهای معروف آوري ری کردن ا آن           .  رهب ه ت امنف، ک پس از آن ک

 در                  

استالين که  . بعد، زينوويف که با لنين وارد شده بود، به او پيوست          . دموکراتيک بسازد 

ره افتاده بود، کنار ايستاد      خود بشدت به مخاط    )٢( پاتريوتيک -به علت موضع سوسيال   

ه های حساس                     و به حزب فرصت داد تا مقاالت و سخنرانی های رقت بارش را در هفت

رد          ين نزديک ک ه مواضع لن دريج خود را ب از . ماه مارس به فراموشی بسپارد، و به ت

ی            ود  م ود  خ ن  خ ت  اي ن روس ران   : اي ن رهب ه اي در جائيک

حتی يک نفر آنانه ، ک" بلشويک قديمی "

ا هم ودهم انخ زم فوف يالص وکراتسوس ایدم يهه روس

الزامًا

محور

رده د؟ک هان یتوج تی،م ربايس ی،به نقيمت ئوالاي رفس ده،منح هگردي ب

مستقًال

رين     رين و پرمسئوليت ت  قادر نبود در مهمت

ز از لنينيسم                      رد، چه چي لحظات تاريخ،  تجارب نظری و عملی حزب را بکار بب

درک        از           

ه     . سئوال ديگری معطوف   می گرديد      دين منظور، تصميم گرفت ه روی    ب شد آتش حمل

البته، مخالفين من پيش بينی نکردند که با ايجاد اين  . انقالب مداوم متمرکز گردد

ده و                   ن محور چرخي مبارزاتی تصنعی، خود بطور ناآکاهانه مجبور خواهند شد حول اي

  . جهان بينی نوينی برای خود بيآفرينند

م،  ١٩٠٥وادث تعيين کننده سال    خطوط اصلی انقالب مداوم را من، حتی قبل از ح           ه

هيچ کس درميان .روسيه به استقبال يک انقالب بورژوائی می رفت  . فرموله کرده بودم  

   را در آن              (     

ورژوائی ترديد نداشت که ما به استقبال يک انقالب            ) سوسيال دموکرات می خوانديم    ب

انقشرسرمايه باتبسرآمدهج یمناس ابدولت یارب رونرعيت ق

ی یيعن هانقالب ودک ادمول انتض لمي ایتکام دینيروه هتولي ی        جامع م،م روي

 

           

 داری و    و   دوران   و   

ا      . وسطائی بود  ودم در             )٣(در مبارزه عليه ناردونيک ه ور ب ا، من مجب  و آنارشيست ه
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ی ردنمتالش لطنتک س ن اي ع ددتوزي یمج تانقالب یمالکي ودارض ب

اساسًا

يال وکراتسوس ادم ده باي ه کجبه وددمکراتي ب ائی احتشکيلپرولتاري چپجن

ا هبن نب رح،اي شط زبنق ح ه وانب کعن دعیي یم درت،طبيع قق تعل

ل تیلي لتمارکسيس خص ان خنرانیزم ا،س االته همق دانن یچن هکم ب

 

   آن    و      تح  

  .بورژوائی انقالب قريب الوقوع اختصاص دهم

ليکن، خصلت بورژوائی انقالب نمی توانست از پيش پاسخگوی اين سئوال باشد که      

کدام طبقه وظايف انقالب دموکراتيک را انجام خواهد داد و مناسبات متقابل طبقات چه    

  .استراتژيک شروع شددرست در همين نقطه بود که مسايل اساسی . خواهد بود

ه منشويک های روسيه               ان، کلي پلخانف، اکسلرود، زاسوليچ، مارتف، و به دنبال آن

رال،                  ورژوازی ليب از اين نکته حرکت می کردند که نقش رهبری انقالب بورژوائی به ب

        .        دارد  

    از .       

ا در                  افع پرولتاري بورژوازی ليبرال در برابر ارتجاع حمايت کرده و در همان حال از من

د        اع کنن رال دف ه                 . مقابل بورژوازی ليب ود ک ن ب ا اي ارت ديگر، درک منشويک ه ه عب ب

  . ليبرال است-انقالب بورژوائی  يک اصالح مشروطه

رد             لنين مس  ی بنحو ديگری مطرح می ک ائی نيروهای         . ئله را بکل ين، ره در نظر لن

ی، در درجه اول و بيش از هر        اب و رعيت توليدی جامعه بورژوائی از زنجير نظام ارب

ه مالک و             ابودی کامل طبق ه مفهوم ن چيز، به معنی راه حل ريشه ای مسئله ارضی ب

           و  از.   و     

لنين به مسئله ارضی، که منافع حياتی اکثريت مردم را در برداشت            . تفکيک ناپذير بود  

ی                  و در عين حال مسئله اصلی بازار سرمايه داری را تشکيل می داد، با شجاعت انقالب

ه يک دشمن          . واقعی حمله می برد   ه مثاب ارگر ب ا ک ه ب رال، ک ورژوازی ليب از آنجا که ب

د دارد،      مقابله می کند، و بوسيله رشته های بيشماری با مالکيت بزرگ از نزديک پيون

ارگران و                 ی ک ا از طريق تشريک مساعی انقالب ان تنه رهائی دموکراتيک واقعی دهقان

ود         د ب ذير خواه ه                 . دهقانان تحقق پ ر جامع ان در براب ام مشترک آن ين، قي ابر نظر لن بن

ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و    " به استقرار    کهن، در صورت پيروزی، بايد منجر     

  .گردد" دهقانان
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اتوری کديکت ادموکراتي پرولتاري ذا، نمعه هم ولعلي فرم ک بههش ودش ب

ی انيعن ينزم رارماول هف ارج،ب اگردخ ينش ودملن ب ن، لم ائيزالاق پ

دًا امتح زبب هح ارگر،طبق البک کانق رددموکراتي هنب ورژوازیعلي رالب ليب

ان هنکردامک انک يلهدهقان البمستقلحزبيکبوس دگیانق داشتهنماين

ن اي ا ان،پرولتاري اتوریدهقان کديکت هفرضیدمکراتي دچگون ودخواه ب

تعمدًا

ول اتوریفرم ديکت ه يرک ارزاتس اتیمب یطبق ازواقع هني ايشب تآزم داش

اتوری ديکت ل اريخیتحلي هت بب روریمرات رض ت،ت رااس هچ کک مي رژي

افوق اريخیم رارت یتک ردد،م دونگ هب تآنک لجه اربتحلي اريخیتج دهت          زن

ن ولاي الفرم هکمونيستانترناسيونالحاضرح وانب   در   در        جزمیحکميکعن

       در     

ه  ١٩٠٥گوئی ما شاهد انقالب –بيست وپنج سال اخير کوششی بعمل آيد      ، انقالب فوري

در حقيقت، چنين .  و باالخره انقالب اکتبر نبوده ايم و در آنها شرکت نداشته ايم١٩١٧

 "  ای                    

  .هرگز در تاريخ وجود نداشته است" دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان

رد       ، لنين اين فرمول را به   ١٩٠٥در سال    وان ک وان يک فرضيه استراتژيک عن  عن

  .  در         

ين از  . دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان،  به مقدار زيادی، خصلت جبری داشت         لن

ی                      ده، يعن ن دو شرکت کنن ين اي ا ب ط سـياسی م ه رواب داد ک پيش به اين سئوال پاسخ ن

او  .  و  در         

 را رد        در    

ورژوازی بلکه            -باشند  حزبی که به دو مفهوم مستقل باشد، يعنی نه تنها در رابطه با ب

ه         چنين در رابطه با پرولتاريا و د    هم را داشته باشد ک ائی آن ه توان ی ک ر عين حال حزب

       را در       

ين   . تحقق ببخشد  د             –لن ه زودی خواهيم دي ه ب ه ک ه همانگون ن امکان را در    - ب ی اي  حت

تماال اکثريت نظر گرفت که حزب انقالبی دهقانی در حکومت ديکتاتوری دموکراتيک اح    

  .داشته باشد

اطع داشت،              در مورد مسئله ارضی که برای سرنوشت انقالب بورژوائی ما اهميت ق

. ،  از         ١٩٠٢  از 

اينکه انقالب ارضی، و در نتيجه کل انقالب دموکراتيک نيز، فقط می توانست بوسيله                 

ذيرد،             نيروهای مت  رال تحقق پ ورژوازی ليب ه ب ارزه علي ان در مب ارگران و دهقان حده ک

ه                 برای من، برخالف کليه افسانه های کودکانه بی معنی سال های اخير، دور از هرگون

   و  "      .  و   
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انی وع،جه همجم ادوهل ا،اقتص امًالاروپ رایک ب ن الک اقتص دارم ن

ا ماآي ًاش دواقع همعتقدي يهک رایروس البب تیانق ادهسوسياليس ت؟آم اس

ن يهلک یقض دنم اتوان لهاينج دفيص ياب اده البافت ورژوائیانق امب دانج ده

ن باي نمطل ينم هچن رفتمنتيج هگ البک ورژوائیانق اب ام امیتنه د                هنگ کنن

            

واقعًا

ن عیم س ی هواقع دامب هک قطبق دتعل تخواه دونگرف خب اپاس ردهره تک اس

 

اتوری           زيرا، در آن اين نقص را می        . بپا خاستم " دهقانان ه ديکت ن مسئله ک ه اي ديدم ک

       .        را         

ادر                         اعی و انقالبيشان، ق يم اجتم ه عظ رغم وزن ان، علي ه دهقان دهم ک ردم نشان ب می ک

د     . نيستند يک حزب  مستقل ايجاد کنند     ادر نيستند ق ر اينکه ق رت و از آن ناتوان ت

ات کهن،       . انقالبی را در دست چنين حزبی متمرکز کنند        ان در انقالب همانگونه که دهقان

ه                           ام های خود ب ی پيش از آن، در قي رن شانزدهم و حت انی ق از زمان رفرماسيون آلم

درت تضمين ه ن ه ب ا را ن روزی آنه د و پي بخشی از بورژوازی شهری حمايت می دادن

ز ممک           ان ترتيب ني د، بهم ا، در اوج              می کردن ررس م ورژوازی دي ن است در انقالب ب

اری             درت ي مبارزه، از پرولتاريا پشتيبانی مشابهی به عمل آورده و او را برای کسب ق

از            . 

ونی      می تواند وظايف خود را يکسره انجام دهد که پرولتاريا با کمک              دين ميلي وده چن ت

  .دهقانی قادر باشد ديکتاتوری انقالبی را در دست خود متمرکز سازد

اتوری           ن ديکت ز، اي ل از هر چي ود؟ قب محتوای اجتماعی اين ديکتاتوری چه خواهد ب

د                         ام ده ه آخر انج ا ب د ساختمان دموکراتيک دولت را ت ه  . بايد انقالب ارضی و تجدي ب

أخير                عبارت ديگر، ديکتاتوری پرولتا    ه ت ه وظايف ب د شد ک ريا بوسيله ای تبديل خواه

.     در     .    را   

ه مناسبات مالکيت                     ر ب پرولتاريا، با رسيدن به قدرت، مجبور خواهد بود هر چه ژرفت

دامات سوسي        ه اق اليستی را پيش   خصوصی بطور کلی حمله کند، يعنی راه دست زدن ب

  .بگيرد

"              "

ا  ١٩٠٥استالين ها، رايکوف ها و ديگر مولوتف ها بارها بين سال های      ه  ١٩١٧ ت  ب

تم             اد را         : اين مسئله اعتراض کردند و من در پاسخ آنها هميشه می گف ن اعتق ه من اي ن

د  در  و در  اول            . 

اينکه ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه به سوسياليسم       . انقالب سوسياليستی آماده است   
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ًا نشخص ورداي دم دم،متقاع یش هيعن هنگاميک ن الم س ی نمتلق ک

ًا حقيقت

ن ام هباره ودمب تانمخ دوس راربررسی دق هده وئیک روزگ تهدي دشدهنگاش ان

ان وردچن م س وعپ وادث،وق لح اتحلي ابیه ایارزي ايعه الوق س

اصًال

ه ب ال سس امپ ذرایقي ونگ اريسکم پ وج اتم ورژوائیانقالب اب اروپ

د داشت و           منتهی خواهد گشت يا نه، و با چه سرعت و طی چه مراحلی، بستگی خواه

  .به سرنوشت سرمايه داری جهانی و اروپا

اسی تئوری انقالب مداوم بودند در زمان ابداع آن در اولين ماه های            اينها خطوط اس  

ه است      . ١٩٠٥سال   ای روسيه   . از آن زمان تاکنون، سه انقالب صورت گرفت پرولتاري

درت رسيده است             ه ق ا در روسيه       . بر موج نيرومند قيام دهقانی ب اتوری پرولتاري ديکت

ل قي      . زودتر از هر کشور ديگر دنيا      ه بطور غيرقاب ه         ک د، تحقق پذيرفت اسی پيشرفته ان

وری          ١٩٢٤در سال   . است اريخی تئ ی ت ، يعنی کمتر از هفت سال پس از آنکه پيش بين

انقالب مداوم با قدرت استثنائی به اثبات رسيد، وراث قالبی حمالت ديوانه وار خود را            

می، عليه اين تئوری آغاز کردند، جمالت مجزا و پاسخ های جدلی مرا از ميان آثار قدي               

  .که برای خود من نيز در آنزمان بدست فراموشی سپرده شده بود، بيرون کشيدند

شايسته است در اينجا يادآور شويم که اولين انقالب روسيه بيش از نيم قرن پس از          

  )٤(   از     ٣٥   در   

ا سازد         اروپا فرصت داشت تا خود      . ظهور رسيد  روسيه  . را از خوگرفتن به انقالب ره

و مطرح شدند         .  اين تجربه را نکرده بود      ه     . تمام مسائل انقالب از ن ن نکت درک اي

مشکل نيست که انقالب آتی چه مقدار مسايل نامعلوم و ناشناخته ای در آن زمان برای        

ا، هر يک بطريق                  . ما در برداشت   روه ه ه گ ان کلي ی، ورد زب ود    فرضيات عمل .  خود ب

انسان بايد در تشخيص تاريخی و درک شيوه های آن بشدت بی کفايت باشد تا امروز،                 

 را   ١٩٠٥ از     و        

    و    .          

ايص بسياری   ١٩٠٥ينی های من در سال   من شک ندارم که پيش ب    : گفته ام   دارای نق

دان مشکل نيست        ا   . بوده اند که اکنون، پس از گذشت زمان، پيدا کردن آنها چن لکن آي

ار گذشته ام                ايص آث ودم نق اده ب منتقدان من ديد بهتر و دوربين تری داشته اند؟ من آم

چه که  هستند   را، که از مدت ها قبل نخوانده بودم، خيلی جدی تر و مهمتر از آن              

  در           ١٩٢٨ در   .   
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ن تباهلک اش تباه رداش ک ارکس م تقيم البمس ائیانق یپرولتاري یتلق ردم ک

ا ي ول معق ه ههمانگون یک يم،م ادان یادع ردم هک اک تقرارب کاس تي حکوم

ن دئولوژی،اي اي ت امخالف دئولوژیب کاي رحدموکراتي دمط ش رانش، همفک

اوًال،

ا هب کالهيچگون لطهاش اتیس ازشطبق یس د؛نم یکن تانقالب هاس هک مرحل

رين یمهمت هايرادات هک دهب د،ش اان تب ردق هه امترچ نمتوصيفتم ک

کامًال

ن م ا مت ت،قل اردس تهآث ارهگذش البب داومانق رورم نمم ک ود بوج

ه نب لم دهتحمي ودش نب اناي امک هسياسیفرصت رک داث هتبعي اب آلماآت

 

        را  )٥(   در     

 .   در    را در        .  آورد

  .ه نيز، با خواندن مطالبی که خواهد آمد،  متقاعد گردداميدوارم که خوانند

داوم، و                      وری انقالب م ه تئ ه، اجزاء مرکب ن مقدم معذلک الزم است، در چارچوب اي

.   را   آن وارد           

ه مسايل    اختالف نظرها چنان گسترش يافته اند و عميق شده اند که ا            کنون در واقع کلي

  .عمده جنبش انقالبی جهان را در بر می گيرند

انقالب مداوم، به مفهومی که مارکس بدان اطالق می کرد، به معنی انقالبی است که               

  از          در      

ه      دموکراتيک متوقف نمی شود؛ انقالبی است که به اق         دامات سوسياليستی و جنگ علي

والی آن در                      ه هريک از مراحل مت ی است ک ارتجاع خارجی مبدل می شود؛ يعنی انقالب

  .مرحله قبلی ريشه دارد و تنها با نابودی کامل جامعه طبقاتی پايان می يابد

د، الزم است                 برای از بين بردن اغتشاشی که پيرامون انقالب مداوم بوجود آورده ان

  .کری را که در اين تئوری ادغام شده اند، از يکديگر تميز بدهيمسه رشته ف

ه انقالب سوسياليستی                    ذار از انقالب دموکراتيک ب  اين تئوری حاوی مسئله گ

  .اين در اصل منشاء تاريخی اين تئوری است. است

ارکس و            وزدهم، م رن ن زرگ اواسط ق داوم توسط کمونيست های ب مفهوم انقالب م

  . ر         د

                   " " 

ا      دموکراتيک، کليه مسايل را می توان بطور مسالمت        آميز از طريق اقدامات اصالحی ي

رد       دريجی برطرف ک ورژوائی سال     . اقدامات ت ارکس انقالب ب د   ١٩٤٨م  را پيش درآم

  او  ".   " .         

.  به انقالب سوسياليستی تبديل نشد     ١٩٤٨انقالب  . خصلتی حقيقی دارد نه متدولوژيک    

د             ورد   . لکن درست به همين دليل دموکراسی نيز موجب حصول دموکراسی نگردي در م
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ان  ١٩١٨انقالب   ود، يک انقالب            ، اي  )٦( آلم ورژوائی نب ل دموکراتيک انقالب ب ن تکمي

پرولتاريائی بود که سرش بوسيله سوسيال دموکرات ها بريده شد؛ صحيح تر بگوئيم،           

ضدانقالباين يک   

وين ت،تک هياف نب اتآي الننظري اع وری البتئ داوم،انق کم

ه یبلک تانهحت آس رای انب ايلآن البمس تی،انق هسوسياليس ان تنه

ين هنظرنقطههم ان بتنه امنشويکجان داریه بلکهشدمیجانب ی دانستم

م يه،مارکسيس اتوریروس اديکت يهپرولتاري رروس کمعاص داري ودهپن             بيه

برجسته

ه یب مکل زاه یمج ندم هباش ابلک لهب انیفاص يارزم ديگربس دايک ج

اب ذيریاجتن تفادهناپ راس یقه رایانقالب ذارب هگ مب یسوسياليس دم پذيرن

ون اهریانقالبي ک            ظ وایي تیمحت ويرسوسياليس یتص دم کنن

ود اشکال              ور ب  بورژوائی بود، که پس از پيروزی بر پرولتاريا مجب

  .کاذب دموکراتيک را حفظ کند

ر طبق آن هر           مبتذل طرحی از تکامل   " مارکسيسم" ه ب رده است ک يم ک اريخی تنظ  ت

رد، و               د ک أمين خواه رای خود ت جامعه بورژوائی، دير يا زود، يک رژيم دموکراتيک ب

رای سوسياليسم سازمان                     ه ب ه رفت پس از آن پرولتاريا، تحت شرايط دموکراسی، رفت

: ه است از گذار عملی به سوسياليسم نيز تصورات گوناگونی شد        . يافته و تعليم می بيند    

ا                ردن رفرميستی دموکراسی ب ه صورت پرک ذار را ب رفرميست های قسم خورده اين گ

؛  )ژاورس(         

   از   را                

م دومی دموکرا           ). گسده( ی و ه م اول ردم و      لکن ه ه م رای هم سی و سوسياليسم را، ب

ا            ه تنه ه ن د ک ه تلقی می کنن همه کشورها، به عنوان دو مرحله متمايز در تکامل جامع

  از          دوری از        

ام            . هستند ه، در اي ز ک  ١٩٠٥اين نظريه در ميان عده ای از مارکسيست های روس ني

پلخانف، اين پدر  .  تعلق داشتند، رواج داشت)٧(به جناح چپ انترناسيونال دوم

    را در     

     از        .  

ز           ران بلشويک ني د     اکثريت عظيمی از رهب اع می کردن ران    . از آن دف ه خصوص رهب ب

لکن  . امروزی حزب، بدون استثناء، که در آن ايام دموکرات های انقالبی قاطعی بودند            

،   در    ١٩٠٥       در      

  . نيز مفهوم آوائی مبهم از يک آينده دور را داشت١٩١٧

     آراء و     ١٩٠٥ه در     

ورژوائی             . جنگ داد  اين تئوری خاطرنشان ساخت که وظايف دموکراتيک کشورهای ب

10www.hks-iran.com



ه ابیک تبازت کاس یتئوري سياس م کانترناسيوناليس لي رداص تمج نيس

ات اد،انقالب اقتص ًا رامتناوب یف ندم رس المت زمس آمي ای اصالحاته

الزامًا مستقيمًا

ًا دائم

ابراين ابن ينم البب کانق ددموکراتي ایتجدي بن ه ریب دديگ وردهپيون تخ اس

ر که ني يلهاي کبوس ري زنجي دون هب رایوقف البب استسوسياليستیانق

اتوری اديکت یپرولتاري یمنته ودم کش والنیدموکراسیي یط ذرد،م گ

ه هحاليک نتینظري ودس هب هک هک ب ه زینظري وریمرک تئ

امستقيمًاعصر دپرولتاري نخواه اي

 

اتوری  منجر  شد و          ه ديکت ا،  ب ده، در  م عقب مان

د ديکتاتوری پرولتاريا وظايف سوسيالستی را در دستور کار روز قرار می        اينست  . ده

ن     ی           .   اي ر آن   راه در    ب

     از  دوران        

ده راهی                      رای کشورهای عقب مان ه ب رد ک تئوری انقالب مداوم اين حقيقت را مسجل ک

لذا، دموکراسی رژيمی   . ری پرولتاريا می گذردکه به دموکراسی می انجامد از ديکتاتو  

د، بلکه يک سرآغاز                  اقی بمان نخواهد بود که برای دهها سال به صورت خود کفايتی ب

  از  دو    .      

ين انقالب دموکراتيک و         . ناگسستنی به ديگری پيوند خورده است      ا ب د  بنابراين م تجدي

     و       .        

  .سوسياليستی جامعه يک حالت تکامل انقالبی مداوم قرار دارد

ه     داومی "دومين جنب ه نفس انقالب سوسياليستی        " م وط است ب وری مرب رای  . تئ ب

ارزه         امعلوم و در يک مب داوم (يک مدت طوالنی ن ی، کلي  ) م اعی   داخل ه مناسبات اجتم

دازد         . دستخوش دگرگونی خواهند شد    ه  پوست می ان ونی      . جامع ه دگرگ هر مرحل

اين پروسه  خصلت سياسی خود را       .  از مرحله پيشين زائيده خواهد شد      

ه ای                         اگون جامع روه های گون ين گ ا ب حفظ می کند، يعنی، از ميان تصادم و برخورد م

ا        . نی است تکامل می يابد    که در حال دگرگو    ی و جنگ های خارجی ب روز جنگ داخل ب

 در  .    "  "دوران   

ه و       االت دو جانب ل و انفع تکنيک، علم، خانواده، اخالقيات و زندگی روزمره در طی فع

ه                 ه ب د داد جامع ازه نخواهن د و اج ادل برسد    بغرنج تکامل می يابن ه    .  تع در اينجاست ک

  .خصلت مداومی انقالب سوسياليستی، فی النفسه، نهفته است

داوم را               وری انقالب م ه تئ ه سومين جنب ی انقالب سوسياليستی، ک خصلت بين الملل

ردد                       اعی بشريت ناشی می گ ونی اقتصاد و ساخت اجتم د، از حالت کن . تشکيل می ده

    و  از          بل    
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ک دموکراتي

ئله رمس رب هس زءس کج کالينف لي ت؟ک ناس یاي اتوریقالب ديکت

ه د،زول رانجامبمان انیس نقرب اتاي تناقض ر تاگ ارگریدول ک د درش ردخواهن ک

اقض ایتن یه ی،درون وربرون اگزيریبط هن راهب تهم ایموفقي ته دهبدس          آم

. خصلت اقتصاد جهانی، تکامل نيروهای توليدی جهان و مقياس جهانی مبارزه طبقاتی       

ردد         ن            -انقالب سوسياليستی بر شالوده ملی آغاز می گ د در چارچوب اي  لکن نمی توان

د حفظ انقالب پرولتاريائی در درون يک چارچوب ملی تنها می توان    . شالوده کامل گردد  

اد شوروی نشان                  ه اتح ه تجرب يک حالت موقتی داشته باشد، حتی اگر، به همانگونه ک

ه،     . می دهد، اين حالت موقتی طويل المدت باشد        ائی ايزول اتوری پرولتاري در يک ديکت

   و         

           اي .   

. تنها راه نجات آن در پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيشرفته نهفته است       . خواهد شد 

ه ای است در              از اين نقطه نظر، يک انقالب ملی يک کل قائم بذات نيست بلکه فقط حلق

داوم   انقالب جهانی، عليرغم فراز و نشيب هايش، يک پر     . زنجير انقالب جهانی   وسه م

  .است

 مع الوصف متوجه هر سه      - ولو اينکه هميشه روشن نباشد   -مبارزه وراث قالبی،  

داوم است        ن باشد، هنگاميکه          . جنبه تئوری انقالب م راز اي ه می توانست غي و چگون

      از     وراث     

تی سوسياليس ور انيکیبط اتمک وری  را   از  ديکت

ی مل الب تیانق سوسياليس

ان آن ک یتفکي دم  .     کنن

الب    را از انق

اتوری کديکت ارگراندموکراتي انک لدهقان عارمقاب اتوریش اديکت پرولتاري

ه، راینتيج ينب عارچ ش الب یانق ریتحتمل ورژوازیرهب یب دمل آوردن

ين، انچ هآن بب جان الهای س اتوری اديکت دپرولتاري کردن

ان هآن البموعظ کانق ادموکراتي يهخودکف رروس دس دادن ال س

ان یآن ازهحت ناج راي یتفک دنم هدادن ک ال س ی یمل یمنته رددم گ

ان بآن درتکس ق انی داجه یج ازندم    در .      س

چارچوب ملی را، در معنی، اقدام اوليه نمی دانند بلکه آنرا اقدام نهائی انقالب در نظر            

ه سوسيا                       ه جامع ه ب ردد ک دنبال آن دوران اصالحات آغاز می گ ه ب ليستی  می گيرند، ک

،      را     ١٩٠٥در  .    

د                      درت را کسب کن ی ق ای غرب ر از اروپ در . پرولتاريا قادر خواهد بود در روسيه زودت

،      را در    و ١٩١٧ 

 در       ١٩٢٥-٢٧  در.   را رد  

در     .       روی  

   و  را در      
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صرفًا

ی رحت وراگ تقيمبط مغيرمس ده،ه وریش متئ کسوسياليس وري هکش ب

ابدًا

ه اک ري وئيم،ت تبگ تگاهآنس تی،دس تاستالينيس تح

عميقًا

ع ادیواض م ت ادآوریکافيس ودي هش یک هبوروکراس ينرابط ب رديم گ

ا یم واهيمنم اخ هاينج نب ئلهاي ازمس ب م افیسوسياليس خيصک ودتش ش

يد، انش ودخواه هب نک الباي هانق دًاک روزنق دهپي تش موقعي م ینظ مل

ت تح

اريخی فت ایگذشتهتحري شروعه ارزه، همب اک ایب اطراتتصنعیاحي خ

ان اختنآن کس هي تیجامع هسوسياليس اايزول خودکف م دعل کردن

 

ان      و  را در        .     امک

د   روسي دون چون و چرا            . ه اعالم کردن ه جای يک شرط اساسی و ب انی، ب انقالب جه

ديل شد              ی، در پروسه      . برای پيروزی، در نزد آنان تنها به شرايط مساعد تب وراث قالب

ا مارکسيسم دست                     اک ب ن گسست ژرفن ه اي مبارزه مداوم عليه تئوری انقالب مداوم، ب

  .يافتند

 و    دور        

د           ه انقالب گردي ی قشر حاکم ان بين ونی کامل جه ا    . شد، منجر به دگرگ اکنون باره ا ت م

اعی            ات اجتم أثير احتياج ا  ت دد ارزش ه ابی مج ن ارزي ه اي م ک يح داده اي توض

رای حفظ                 ارتر شد، ب بوروکراسی شوروی صورت گرفت، که بيش از پيش محافظه ک

 و  آن         و        کو

ز                        رای ساختن صلح آمي د ب وده است، اينک باي رای بوروکراسی تضمين نم ممتازی ب

   در         .    داده  

  و       از   م     . 

  .ايدئولوژيک خود و تئوری سوسياليسم ملی  آگاه است

رغم آنست        ن علي اين مسئله اکنون با صراحت هر چه بيشتری متجلی می گردد، و اي

ار             ه،    فش اطر  ک حيح   بخ  و  ص

ين دست           تناقضاتی که پيش بينی نکرده بود باتمام قوا بجانب چپ             ه ملهم د و ب می ران

ه     . راستی ديروز خود ضربات دردناکی وارد می سازد        ا نسبت ب وروکرات ه خصومت ب

ه               اپوزيسيون مارکسيست، که شعارها و استدالالت همين اپوزيسيون را با عجله زياد ب

از افرادی از   . عاريت گرفته اند، همانگونه که می دانيم  در حال کاهش يافتن نيست            

ه     اپوزي سيون که به خاطر پشتيبانی از برنامه صنعتی کردن و غيره تقاضای بازگشت ب

حزب را کرده اند، خواسته شده که قبل از هر چيز تئوری انقالب مداوم را محکوم کنند  

و،         در   را          

اکتيکی نيستی خصلت     بدينوسيله بوروکراسی استالي    . رسميت بشناسند   گردش  ت
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تراتژيکی اس ه پب ودچ اشخ یف د،م هکن اک ظب الودهحف ش

 

   را            

ع اتجمي جه ر ئلهحاضراث مس

ين الع ايلح یمس ادداخل وروی،اتح مش دازچش البان رق،انق االخره،ش ب

ن شقاي ا داومي ام کي ي ه گرفت

ًا دقيق

ن هاي هنکت يحب ت،توض هنيس تک زسياس دني گ،همانن جن ازگار تس اس

تی یرفرميس    آن مل

  الزم     در         .  

  . تاکتيک در دراز مدت تابع استراتژی می باشد

ه               ارزه علي ه از محدوده مشخص مب ه    " تروتسکيسم "مسئله مدتهاست ک ر رفت فرات

ی          . است ی انقالب ان بين ه مسايل جه مسئله، با گسترش تدريجی خود، امروزه  کلي

ر  است     دو  در - انقالب   سوسياليسم در  کشور   . را درب

         در  و           

  .نال کمونيست را يکجا در بر می گيردسرنوشت انترناسيو

    را از 

ه انترناسيونالبرنام دی رنق ب ار تکرارشدهديگرآث

یبررسی د؛نم یکن ملزوم دارده هن هآنچ          ک

ه   شود    اکنون در   گفت طرح    در   . ت

کمونيست

حقيقتًا

د يضض وئینق ایگ ماره دينبيش نمنتق ارم ذاريم،کن تبگ یآنوق م

ه اتیچ یاتهام رقالب هب وریعلي البتئ داومانق وانم ردهعن د؟ک ران                  اگ

االخره، نب عیم یس نمم تک اطعاهمي نق ئلهاي رایمس ب ين قلن ودمنطب ب

عمًال

ارابطه ب وری البتئ داومانق هم یبازسازیبدانگون نمم هک سالک

ی را از                  ذيری اقتصادی و سياسی سوسياليسم مل ، من سعی کرده ام دوام ناپ

ومينترن   . تئوريک برمال سازم  نظر   د   )٨(تئوريسين های ک ل آن خاموشی گزيدن .  در مقاب

ز            . در واقع اين تنها کاری بود که می توانستند بکنند          در اين کتاب، من پيش از هر چي

 در   ١٩٠٥   را      در  

ا          . ه بود مسايل داخلی انقالب روسيه فرموله شد      ه مواضعم در کج م ک من نشان می ده

ا مواضع                    با مواضع لنين تفاوت داشت و چرا و چگونه، در تمام شرايط حساس ب

         را   .   

پرولتاريای کشورهای عقب مانده، و بدين وسيله برای انترناسيونال کمونيست يکسره           

  .آشکار کنم

  وراث          

وان              و       را     ت

  :مجموعه آثار  بيشمار آنان را در جمالت زير خالصه کرد
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دقيقًا

دقيقًا

ه قک رانعم ادرارضیبح تق ایاس يهپرولتاري بروس دهعق مان ه يدمنتيج رس

البدموکراتيک ردمشروعانق هک نب اي ر، نخي ًام ورژواخصلتدقيق ب است

بعدًا

ارين د،میتشکيلديگرانبوخ مبلکهده ينه رينچن همعتبرت ایقطعنام ه

مستقًال

کی ورتروتس یبط هکل رویب ایني يهپرولتاري ائیروس اختنتوان س

نياَوَرد

ا ملتاري تصويرتزاريس الب هانق ردیصورتب انب ينم ب ود تندوج نداش

مستقيمًا

الب تیق دهسوسياليس کی        نادي اوتتروتس انتف البمي ورژوائیانق ب

 

  را       و ان  -١

 مطرح می کرد که پرولتاريای روسيه  با وظايف           ١٩٠٥او از سال    . می گرفت 

  .انقالب سوسياليستی مواجه است

ود                -٢ رده ب ی فراموش ک رای او   .  تروتسکی مسئله انقالب ارضی را بکل ان ب دهقان

 و   او  را      پرو .  

  .کرده بود

ه شده                         -٣ م ک رای لحظه ای ه ی ب انی، حت ورژوازی جه ه ب ود ک  تروتسکی معتقد نب

را، در صورتی                رد، و سقوط آن وجود ديکتاتوری پرولتاريای روسيه را تحمل خواهد ک

اتوری         ه کمک ديکت که پرولتاريای غرب در فرصت کوتاهی قدرت را بدست  و ب

ای       . ای روسيه نشتابد، ناگزير می دانست     پرولتاري بدينگونه، تروتسکی فشار پرولتاري

  .اروپای غربی بر روی بورژوازی خود را دست کم می گرفت

        و  آن در       -٤

ده                 ه امي ه او هم ای خود   نه بنای سوسياليسم ايمان ندارد؛ و از همين روست ک

  .را به انقالب جهانی می بست و هنوز می بندد

ف، استالين،                         االت و نطق های بيشمار زينووي ا محور اصلی مق ه تنه اين مطالب ن

 و  را       در    

با وجود  . حزب کمونيست اتحاد شوروی و انترناسيونال کمونيست نيز فرموله شده اند  

اين، انسان مجبور است بگويد که اين مطالب بر پايه مخلوطی از نادانی و بی صداقتی      

  .استوار است

ط              د شد، از اصل غل دو ادعای نخستين منتقدين، بگونه ای که  نشان داده خواه

     و   -   از  . 

           را     

ه من در آستانه انقالب                 . بقدرت برساند   ١٩٠٥آری، اين  همان عقيده ای است ک

ه   . از آن دفاع کردم   اين  همان عقيده ای بود که درست با موصوف کردن انقالب ب
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مستقيمًا

ی هانقالب هک ورژوائیمرحل ب ان د،بي ی،گردي یيعن الينقطانقالب داوم م ام ع،   از           " " ن

ارت     .  به مرحله سوسياليستی می رسد   دها عب ين بع ده، لن برای بيان همين عقي

گسترش بسيار خوب   

صرفًا

الب داومانق وانم کبعن شي تقيمجه رومس تبدادقلم هاس روب قلم ا نه

رد                ه انقالب سوسياليستی را بکار ب ورژوائی ب مفهوم  .  انقالب ب

ايع، در سال            " گسترش" داوم        ١٩٢٤را استالين، بعد از گذشت وق ل انقالب م  در مقاب

  را     از           . د

ه             " تئوريسين"اين،  . سوسياليسم معرفی نمود   داد ک ی بخود زحمت ن بخت برگشته حت

ر سر  يک جهش است، پس در                 ر موضوع ب در باره اين سئوال انديشه کند؛ اگ

الينقطع انقالب، يعنی تکامل مداومیاين صورت 

ی ردنخنث ک ام وم،اته وطس تمرب هاس انب مايم یک هقالب انب امک

  مفهومی دارد؟ آن چه 

          دوام وراث           

امپرياليستیبورژوازی  

د ربتوان ایزودت ایپرولتاري یاروپ هغرب درتب د،ق تهمبرس هم افیب               خيالب

واقعًا

وری متئ کسوسياليس وري هکش تالينک ازهاس الت س س

ن راي تاليناصلینظ وداس رهب هثم کميت ا الپرولتاري ایس ه

ه "، برای مدتی نامحدود، به کمک سازماندهی           فشار  " زيرکان

،      و  آن    ١٩٢٤ -٢٧ در   

ه              سرخوردگی ا .  بود )٩( روسی -آنگلو انی ب ورژوازی جه ای ب ز امکان بستن دست و پ

انی                    روز يک ترس شديد ناگه ه ب کمک پورسل، راديج، الفوله و چپانکايشک، منجر ب

  .کومينترن هنوز در اين دوران سير می کند. از خطر يک جنگ قريب الوقوع شد

ه من در                   ايراد چهارم نسبت به تئوری انقالب مداوم، خيلی ساده عبارت از اينست ک

 ١٩٢٤ از   در      در     ١٩٠٥ال 

اين اتهام را تنها می توان يک اعجاب   . برای بوروکراسی سر هم کرد، دفاع نمی کردم    

ممکن است انسان  معتقد باشد که مخالفين من اگر ابدا           . مسخره تاريخی تلقی کرد   

ر آ    ١٩٠٥در سال   رای يک انقالب         سياسی می انديسيدند ب ه روسيه ب د ک ن می بودن

ين سال         . سوسياليستی مستقل آماده است    ا سال      ١٩٠٥در واقع، در دوران ب  ١٩١٧ ت

ای روسيه                         دم پرولتاري ه علت اينکه محتمل می دي را ب ذيری م آنان بطور خستگی ناپ

   از         

د، و   ١٩١٧کامنف و رايکوف لنين را در آوريل     . می کردند   متهم به خيالبافی می کردن

بدينوسيله به زبان ساده به لنين توضيح می دادند که انقالب سوسياليستی ابتدا بايد در         
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اخت زبس ومينح گک ودتان يپلينبش زبديس تح داطاع کن

زب تح ينکمونيس ورچ مجب ا ریام ومينترنرهب هک نب زاي تني ردقناع نک

ه ارابط ال    ب س ی ويکحت ایمنش یه روس زب رح ناختهرهب دش ش

رسمًا

قبًال

اد ودزي هب تالينک ولاس اتوریلنينيستیفرم اديکت لپرولتاري اتوریمقاب ديکت

 

را برسد                  ا نوبت روسيه ف رد ت ا   . انگلستان و ساير کشورهای پيشرفته صورت بگي  ٤ت

رد          نيز استالين از     ١٩١٧آوريل   اع می ک ه دف ين نظري ا مشقت         . هم دريج و ب ه ت ا ب تنه

        را در   

ه   ١٩٢٤در بهار سال    . دموکراتيک پذيرفت  ، استالين هنوز آنچه را که ديگران  گفت

رد      رای ساختن جام          : بودند، تکرار می ک ائی، ب ه تنه اده     روسيه، ب ه سوسياليستی آم ع

ار             ١٩٢٤در پائيز سال    . نيست ين ب رای اول ، استالين، در مبارزه عليه انقالب مداوم، ب

رد          ود    . امکان ساختن يک سوسياليسم ايزوله را در روسيه کشف ک ا از آن پس ب و تنه

ر اينکه                    " اساتيد سرخ "که   ی ب د مبن رای استالين جمع آوری کردن ائی را ب نقل قول ه

ز  -١٩٠٥سال  تروتسکی در    ا کمک        !  چه وحشت انگي ه روسيه فقط ب ده داشت ک عقي

  .پرولتاريای اروپای غربی می تواند به سوسياليسم دست يابد

اگر انسان تاريخ مبارزه ايدئولوژيک در يک قرن را بردارد، آنرا به قطعات کوچکی              

ن ق                  ات را  ببرد، در يک قوطی با هم مخلوط کند، و آنوقت از يک نابينا بخواهد که اي طع

اريخی را                       وئی تئوريک و ت ده گ د پراکن بار ديگر بيکديگر بچسابند، به سختی می توان

  .که وراث قالبی بخود خوانندگان و شنوندگان خود می دهند، بوجود آورد

د در               برای آنکه رابطه ميان مسايل گذشته با امروز بوضوح آشکار شود، انسان باي

ه        آورد ک ی، استالين و بوخارين      اينجا ولو خيلی کلی، بخاطر بي ومينترن، يعن ری ک  رهب

  .چه کارهائی در چين مرتکب شده اند

ری   ١٩٢٤به اين بهانه که چين با يک انقالب ملی مواجه است، در سال                  نقش رهب

وان    -حزب بورژوازی ملی، کومين   . به بورژوازی چين تفويض شد      تانگ،  به عن

 در  ١٩٠٥در        .      

  .تا اين حد پيش نرفتند)  ليبرال-حزب بورژوازی(کادت ها 

   را   .           

در   .  وارد     و از  آن          

ي        ه      تلگراف های مخصوص استالين، از کمونيست های چ ه اصرار خواسته شد ک ن ب
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موقتًا

ک احي پ،جن تچ ریتح س     رهب ایپ ککودت لچپانکايش آوري

عخود دمن اکردن هچيانکايشکت تالينک کاس یجلسهي مسکوحزب

ارگران انک شوراهایتشکيلشورشیدهقان و بشجل انیجن ددهق بگيرن

 

 و   را از   .    را 

       از او در    در  در 

ای ضدانقالبی شانگهای           -١٩٢٧اوايل آوريل    ر    - يعنی، چند روز پيش از کودت  در براب

  .دفاع کرده بود، دلسرد نگردد" متحد قابل اعتماد"به عنوان يک اعضاء اپوزيسيون 

ردن رسمی تشکيل              وع ک ورژوا، و ممن ری ب اطاعت رسمی حزب کمونيست از رهب

ومين تانگ         (شوراها   اليم استالين و بوخارين ک ايگزين "طبق تع ود  " ج از ) شوراها ب

ا                ا در فاصله سال ه ال منشويک ه ان      ١٩٠٥ -١٧کليه اعم ر و خي تی رسواتر   شنيع ت

  .بود

،     ١٩٢٧ از   در   

رد         -وانگ چينگ   وی، بالفاصله    -وانگ چينگ   .  وی،  از کومين تانگ انشعاب ک

پراودادر  

ن وداي ينب ريناول فصلمهمت اتوريک هکاريک منشويسمعنادورزان

ا ب ا ودیب هوج ويکک امنش اله س ذلک زبمع رالح دندليب نش

رد زبخ تح تکمونيس ارگراننهض ک اد اعتم

ل قاب ی گبيرحم گوان چين يپلين کیديس یکرنس انبرداریچين دفرم نماي

اد معرفی شد              ل اعتم  وی  -در اصل، وانگ چينگ      . ، به عنوان يک متحد قاب

ا  نسبت به چپانکايشک همان رابطه ای را    داشت که کرنسکی نسبت به ميليوکف، منته

با اين تفاوت که در چين ميليوکف و کورنيلف در شخص واحد چيانکايشک ادغام شده                

  .بودند

رای                    ١٩٢٧پس از آوريل     ان داده شد، بجای آنکه ب ه حزب کمونيست چين فرم ، ب

 بشود و " چپ"يک جنگ علنی عليه کرنسکی چينی تدارک ببينند، وارد کومين تانگ            

 " وی -   . از       

ی        "  ان از بيرحم ردن   و   و دهقان در  ک

  .چيانکايشکی، که استالين متحد قابل اعتماد خود معرفی اش کرده بود، کمتر نبود

ا در سال           د       ١٩٠٥با اينکه منشويک ه د،         و سال های بع  از ميليوکف حمايت کردن

  ١٩١٧     در       .  وارد      

د               سياست استالين در     . کرنسکی همدست شدند، با اين حال سازمان خود را حفظ کردن

ود      و   . چين    از  ب

  .رهبری کومينترن

18www.hks-iran.com



اتوریسو،يکچپ اديکت ايزديگرسوئیپرولتاري یمتم ردد،م بگ

ره رایکنگ ينب ودشدهتشکيلمنظورهم ب ر زي دًا نيستتعجباب د ردتأيي ک

د هکردن اک اذب کاتخ ز،صحيحسياستي اني دتنه الگذشتبع اس له رميمقاب ت

ی وانم نت لاي هفص وانب هعن رينعنادورزان ت تراتژی ومينترناس ينک چ

ن يناي ودچن ينب فصلدوم ت ریاهمي يشت سپ امپ انتونقي تصورتک گرف

اجرا وئیم ایج مه ک ان ارگرانآهنگ ينک اریچ رانجنايتک ومينترنرهب ودک ب

ام لحانهقي همس لک اقب انب انزدهمکنگرهگشايشزم زبپ ح ادست دپ ش

ن هاي شيافت خودارت

رخ نجمچ هپ اراب زب تح وان،کمونيس ردج ده،خ هش ده،ُمثل هش اک روزت دي

 

 کاهش کامل جنبش کارگری و دهقانی، يأس - آنکه ثمرات اجتناب ناپذيری آن    پس از 

ومينترن            -و سرخوردگی و خرد شدن حزب کمونيست         ری ک  ظاهر شدند، آن وقت رهب

ان شد        !" بچپ چپ : "فرمان داد  ارگران و دهقان وری ک ام مسلحانه ف ه  . و خواهان قي ب

                  

ه مستقل سياسی              -چيانکايشک و وانگ چينگ     وی بود، و در نتيجه فاقد کمترين تجرب

بود، اينک به ناگهان فرمان داده می شد کارگران و دهقانانی را که کومينترن تا ديروز          

ان             . زير پرچم کومين تانگ بيحرکت نگه داشته بود        ه هم ر علي ام مسلحانه ب در يک قي

ومين تانگ   ه -ک ار         ک د اختي درت و  را در ي ود ق ا فرصت  ب  در  اثن

د    -متمرکز کند  ری نماي انتون             ٢٤در عرض    .  رهب  ساعت يک شورای افسانه ای در ک

  ای،  از         .  و  

ود، و در عين حال بي                    اد شوروی تطبيق داده شده ب انگر شهامت پيش     کمونيست اتح

      .    و       

     .    و  از     

    را          .   در   

  .کاريکاتور بلشويسم توصيف کرد

ه حزب کمونيست ضربه ای وارد           -فصول ليبرال اين   ه ب  فرصت طلب و ماجراجويان

          از        

  .خواهد بود

دون استحقاق آن را      . کنگره ششم کومينترن ترازنامه کارهای گذشته را تنظيم کرد         ب

. ا       .   آور .  

ان       "کنگره، برای آينده، شعار       ارگران و دهقان اتوری دموکراتيک ک را پيشنهاد  " ديکت

ومين تانگ                . کرد ا ک اينکه اين ديکتاتوری چگونه از ديکتاتوری کومين تانگ راست ي

رای  از   و از   از       

  .کمونيست های چين توضيح داده نشد، توضيح آن نيز امکان پذير نيست
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ومينترن،های هگرچهک اکیمسلم،بطورلکنناآگاهان خرابکاریيکح

ر ترس اسرنوش تپرولتاري اس ئله مس ايل همس بب ممرات ریمه رحت تمط اس

صرفًا

ک اني يارقهرم وببس ورمحب ی،فولکل هروس ایتران ه دانقالب اءض داعط گردي

زب ح ن اتوریي وعديکت یممن اختم س ک تدموکراتي دارکجه دنت رایدي ب

رای زبب ويزح یتج رد،م ينک الع ارح ردنبک عارهایب ش ائی پرولتاري

ه عارن اتوریش ديکت ک دموکراتي ه کحاليک وي عارس اتوریش ديکت

ود هب زبک اح ام عارهاینهاده یش وری،دموکراس ی،ص یيعن دموکراس

عمًال

اليانطیروسيه، ارگرانس انک دوردهقان بسيجدموکراتيکشعارهایب

ره م،کنگ هشش وازاتب المم عاراع اتوریش ک،ديکت يندموکراتي الع         در       ح

ان و مطبوعات،            (شعارهای دموکراتيک    مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، آزادی بي

رد و بدينوسيله                ) و غيره  وان شعارهای غيرمجاز محکوم ک حزب کمونيست    را به عن

بلشويک های  . چين را در برابر ديکتاتوری اوليگارشی نظامی به کلی خلع سالح نمود           

   دراز،  و  را     

د   ١٩١٧شعارهای دموکراتيک نقش بزرگی در سال       . کرده بودند  ا پس   .  بازی کردن تنه

ردم و     از آنکه قدرت شورائی      وم م ود و در انظار عم  پا به عرصه وجود گذارده ب

بطور آشتی ناپذير، بطور سياسی با مجلس مؤسسان به نبرد برخاست، باری تنها پس       

از آن      و             

ائی، تسويه  بورژوائی، را به نفع دموکراسی واقعی شورائی، يعنی دموکراسی پرولتاري         

  .کرد

رد       . کنگره ششم کومينترن، تحت رهبری استالين و بوخارين، همه اينها را سروته ک

     " "در  از         

را      در          " "

 .        را     ا  

در پايان برای تسلی خاطر،    . بلکه عريان گرديد  . کمونيست چين نه تنها خلع سالح شد      

ام تسلط کامل             حق دادن شعار شوراها که در زمان باال گرفتن انقالب ممنوع بود، در اي

    .            

د                   عر ا می خوان او در هر    . وسی را در مراسم تدفين و آهنگهای عزا را در عروسی ه

رد       ه        . دو مراسم کتک مفصلی نوش جان می ک ر مسئله  تنبي ز اگ ورد ني ن م در اي

ود مسئله را فيصله داد               لکن  . کردن استراتژيست های رهبری کومينترن بود، ممکن ب

.       ب.           

تاکتيک         از    

  .طرح ريزی شده در انقالب چين بود
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ز، ني ن هم نب اهدضرورتاي ش م ادادنک به ا اپرولتاري انب دهقان

ًا طبع

زب ح انب فرم ه راهب فهم زينووي تالين يناس هچ ودفرورفت ب

ه ب الب داومانق لم تمقاب تراتژيکسياس يناس ودلن ب

ن، ا،م یآلماآت لب رایخودمتعجي هتئوريکجدليکنگارشب علي دشده ان

وط ودمرب ربوج رحاث               مط

ان الیهم هس هک اريخیوظيف ودت فوفخ ويمص ازبلش رد،آغ دک لیمنتق اص

امًال ک

 

را سياست منشويکی دست راستی                     د، زي اين خرابکاری با موفقيت کامل اجرا گردي

د،    ، توسط کومينترن در جامعه ی پراعتبار بلشويسم       ١٩٢٤-٢٧سال های     مخفی گردي

ل              ن خرابکاری در مقاب ان از اي و درعين حال قدرت شوروی بوسيله ماشين عظيم خفق

  .انتقادات اپوزيسيون چپ محافظت می کرد

ه از                       وديم ک ه کامل از استراتژی استالينيستی ب ايج يک تجرب ا شاهد نت در نتيجه، م

ابراين،  طبيعی     بن . ابتدا تا انتها تحت لوای مبارزه با انقالب مداوم صورت گرفت            

ورژوازی                 ه ب بود که تئوريسين اصلی استالينيستی تسليم کردن حزب کمونيست چين ب

، ١٩٢٣ تا سال     ١٩٠٥ملی کومين تانگ، مارتينف باشد، يعنی همان کسی که از سال            

      را در            

  .الب مداوم بودمنشويک ها از تئوری انق

ل اول  ن  در فص دن اي ونگی  آم ه چگ ی  ب ايق اساس حق

 در     را       .  

اب  . وراث قالبی آماده می کردم  تئوری انقالب مداوم قرار بود بخش عمده ای از اين کت

وری                 .را به خود اختصاص بدهد     ه تئ ردم از رادک ک  در ضمن کار، جزوه ای دريافت ک

رار داده         ن  .   را در     ق رادک  اي

ا خرخره در سياست         . شبيخون، باصطالح، غيرمنتظره، احتياج داشت      را، خود او ت زي

رداری  از )     (رادک :  در     

کمونيست چين در کومين تانگ، نه تنها پيش از کودتای چيانکايشک بلکه حتی بعد از            

  .آن نيز دفاع می کرد

اد          ورژوازی،  ضرورت اتح زد ب ا در ن رادک، برای توجيه برده سازی پرولتاري

او  .     را  آورد  "  "   و  

ل استالين، با جمله پردازيهای بلشويکی از سياست منشويکی دفاع می کرد رادک        بدنبا

ار                       ان، يک ب ا و دهقان اتوری دموکراتيک پرولتاري ا فرمول ديکت نيز بدنبال استالين، ب

درت،                ديگر بر اين حقيقت سرپوش گذارد که پرولتاريای چين از مبارزه مستقل برای ق
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ربه وردهض تخ تاس یآنوق د،م هتوان واهب ود،دلخ نخ رباتاي هض ب

شخصًا

رکتی رش هنظ قک ويتح يمعض دشن هبن تب ومقيم ردنمحک ک

ب، هترتي دهب یتوصيهخوانن ودم هش د،شخصک هنبين دهبلک نماين

ی اطرشخص ول      بخ تح ول دئولوژيکتح تاي یبدس د،م بشده

قطعًا

ته دهنوش یش دنم التوان ورغرب تیسانس ذرداستالينيس بگ ه الک س

ردم هک االتب هصريحمق ويم،پاسخقاطعان دونگ سدبازگشتآنکهب

دئولوژيک رمالاي اختم،ب نس ازاي رمني دمب دپدي هآم اک فب                  تحري

ه نهنگاميک نم کهاي بالماس ده ودي ب وده ایت انی،ه رفدهق      .  در رأس     گرد منح

 را      در رادک     

ع ناشی از تضاد          ی در واق ه فرصت طلب نقل قول های لنين ثابت کند که مبارزه من علي

ا لنينيسم است           داوم ب دافعی از گن          . تئوری انقالب م ل م د وکي ه مانن اهان خود    رادک، ک

داوم                    ه انقالب م دفاع می کرد، سخنرانی دفاعی خود را بدل به اعالم جرم دادستان علي

ان  . اين اعالم جرم برای او فقط پلی بسوی تسليم بود       . نمود از آن گذشته من بر اين گم

اع           . دليل کافی هم داشتم    زيرا، رادک سال ها پيش قصد داشت جزوه ای بنويسد در دف

من سعی    . لکن من عجله ای نداشتم که روی رادک خط بطالن بکشم           . از انقالب مداوم  

   او  و      راه  او را  

د                 . کنم ه چن ا ب من پاسخم را به رادک، همانگونه که نوشته شده، منتشر می کنم، و تنه

  .نکته توضيحی و تصحيح در سبک نگارش قناعت می کنم

ه شکلی         مق را ب اله رادک در جرايد منتشر نشده، و معتقدم که منتشر نخواهد شد، زي

 -     از       ١٩٢٨ در  

را تصوير روشنی                   ود، زي د ب امروز اين مقاله حتی برای خود رادک  مهلک خواه

 را " "دت از   رادک    و    

  .می آورد که خود را از پنجره طبقه ششم به بيرون پرتاب می کند

ام بيش از آنچه حق                       منشاء اين اثر بکفايت روشن می کند که چرا رادک در آن، مق

د      داوم کشف          . مطالبه دارد، اشغال می کن ه انقالب م د علي ی يک استدالل جدي رادک حت

د                او تنها به ع   . نکرده است  ار وجود می کن ی اظه راث خوار وراث قالب وان مي دين  . ن ب

       در رادک  او را      

 را در  آورد      را        

ه بيشتر از سهمش   . مارکسيسم بدست آورده است   چنانچه رادک  احساس کند ک

           را  آدرس           
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ر سه هک هک اداتب کانتق لو،تئوري ماس ان تآن تانپش اآس یره نمم ک

صرفًا

انتصابی ان اتالم ه بدست

اد وریانتق البتئ داوم،انق هم ریب يدهرهب ارس رایي ب ری، یرهب ايعن ريب تم

روه ایگ اگونه زبگون تح ان،کمونيس اآلم تب ردنثاب تک ودلياق رایخ ب

 

ر ارسال دارد       ی شرکت آنهاست         . اشخاص مناسب ت ه امور داخل وط ب ن مرب ه   . اي من ب

  .سهم خود، هيچگونه اعتراضی ندارم

   در                

ن  از               

ه              . رسيدن به آن مبارزه کرده اند      ايمرو و بقي ال ه ه از ماسلو، ت ار، ک ن آث ه اي لکن کلي

رای                      ه ای ب ی بهان ه حت د ک رار دارن اری ق سرچشمه می گيرند، در چنان سطح فالکت ب

د      ادی  نمی دهن ه   . يک پاسخ انتق ا و رمل ران     ه  و ساير رهب

کليه اين منتقدان  موفق     . فعلی، اين مسئله را حتی به سطح نازل تر تنزل داده اند           

از همين رو نيز، من  . شده اند نشان بدهند که حتی به آستان مسئله هم دست نيافته اند       

                .  را در     

ان                     ار آن ه آث اب، ب تال هايمرو و سايرين عالقمند است می تواند، پس از خواندن اين کت

انع سازد     وان   . مراجعه کند تا خود را از جهل و بی صداقتی نويسندگان اين آثار ق می ت

  .گفت اين محصول غيرمستقيم اثری است که من به خواننده تقديم می کنم

  

  تروتسکی. ل

  ١٩٢٩  نوامبر٣٠پرين کيپو، 
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ن، هلک گدامن تراکیآهن ردناش اک ابعتنه ت ونی هسوسياليستیدگرگ استجامع

ه وریک تیتئ زیمارکسيس یچي واننم تت هياف رک تب یفعالي رعمل ذارداث نگ

الب تیانق لسوسياليس قاب ابی تراکیصحيحارزي ردناش دونک کب مي یفه کل

کلکن ي ن ه،اي دنزمين هخصلتیگذشتهبري ژهب امعوي هج ردمیخودب گي

ن ه،اي ئلهرابط ردناشتراکیمس اراضیک الرتعاشات یدنب دم کن راه اهم ب

ردامپراطوری گي

ک              بي

 

  

  مقدمه بر چاپ آلمانیمقدمه بر چاپ آلمانی
 

هم زمان با چاپ اين کتاب به زبان آلمانی، تمامی بخش متفکر طبقه کارگر جهانی و        

ريت     امی بش ی تم دن " معن رخش"متم ديد، چ ژه ش ه  وي ه ای ب ا عالق ، ب

زار صورت می            ون در قسمت اعظم  سابق ت ه اکن اقتصادی ای را ک

در       .  آن     ا

ه    . اين چندان هم باعث تعجب نيست      . دهقانان بيشترين توجه را برانگيخته است      چرا ک

  . در    از         

ز      از       ا  

رديم                 . تصور نيست  االتر، متقاعد می گ و در اينجا نيز ما بار ديگر، در سطحی بسيار ب

.  در               

ه آخر سنجيده شوند،                " انتزاعی ترين "بعيدترين و حتی     ا ب ا، چنانچه ت اختالف نظره

ی يک اشتباه را                   دير يا زو   ز حت د، بدون استثناء در عمل متجلی خواهند شد، و عمل ني

  . بدون مجازات نمی گذارد

البته، اشتراکی کردن اراضی دهقانان، يکی از ضروری ترين و اساسی ترين اجزاء               

  و       .    

ابعی است از عوامل اقتصادی      بلکه . اراده حکومت نيست   ائی، ت ل نه سطح  : ، در تحلي

ابع تکنيکی                    اقتصادی کشور روابط متقابل ما بين صنعت و کشاورزی، و در نتيجه من

  .خود کشاورزی

ل              صنعتی کردن، نيروی محرکه تمامی فرهنگ نوين و بر همين مبنا تنها شالوده قاب

رار دارد، صنعتی   در شرايطی که اتح. تصور برای ايجاد سوسياليسم است   اد شوروی ق

در . کردن قبل از هر چيز به معنای تحکيم پايه های پرولتاريا به مثابه طبقه حاکم است          
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ومی ادیعم یم ور،فرهنگ هکش ينرابط هرب تاش رمروس رينمب ایت        نيازه

ابًال متق

ين ال،ع نعتیح ردنص هک ایپاي ادیه یم رایتکنيک تراکیب ردناش ک

 

       و  الزم        

اط                 . کشاورزی را فراهم می آورد     ا يکديگر  ارتب ن دو پروسه ب آهنگ تکامل اي

ا             پر. دارد ن پروسه ه رای اي رين آهنگ ممکن ب ه سريع ت د ب ولتاريا تا آنجائی عالقمن

ان                       رين وجهی از خطرات خارجی در ام ه بهت است که جامعه جديد در حال ساختمان ب

وده های       ادی ت باشد و در عين حال منابع الزم برای بهبود سيستماتيک سطح زندگی م

  .زحمتکش فراهم گردد

د            لکن آهنگی که بتوان بدان د      ن عوامل محدود می گردن سطح  : ست يافت، توسط اي

  و      و  و   

فقط تا حد معينی   توده ها که حاضرند امروز را       

ن وماي وطمفه تراتژیخط کاس ایتاکتي ًاه اوتیاساس تجمتف ت            من اس

ا وماينه یمفه اوتبکل لمتف ائیتحلي تقيمًانه ادمس ممتض سوسياليس

هراهی االک ب ف ال ا وداينج استموج ه زیبرنام دايتري یه دم کن

ق ریبرطب بوسيلهرهب

يم يدهتحک يلهبخش اتبدينوس رایامکان تب ایموفقي یه راهمآت                ف

ی    .  فدای فردا سازند   وب يعن آهنگ مطل

ا سريعترين رشد در صن                      ه تنه ه ن عتی و  بهترين و مفيدترين آهنگ ها، آهنگی است ک

رای                ات الزم ب ين ثب م چن اشتراکی کردن را در يک برهه معين به بار می آورد، بلکه ه

ان                       ارگران و دهقان ين ک اد ب ز اتح رژيم اجتماعی را تأمين می کند، يعنی پيش از هر چي

را   و   الزم     را 

  .می نمايد

اريخی       از اين دي  ی ت ده برخوردار است ضوابط کل دگاه، آنچه که از اهميتی تعيين کنن

ری حزب و  دولت توسعه اقتصادی را            ا رهب ه  آنه می باشد ک

   در  -: در  دو راه  .     

اتوری پرولتاري             ی تحکيم اقتصادی ديکت ا فرارسيدن          عنوان شد، يعن ا در يک کشور ت

 راه -، ب)نظر اپوزيسيون چپ روسيه    (پيروزی های بعدی انقالب پرولتاريای جهانی    

م             زوی و آن ه ان ممکن      "ساختن يک جامعه سوسياليستی ملی من اهترين زم " در کوت

  ).موضع رسمی فعلی(

  دو    و در     از     

از  دو    و     . 

  .می شود
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ا ارم ددیآث همتع نب م    اختصاصموضوعاي کسوسياليس ردازيمکشوري بپ

ه بررسی مفصل مسئله ساختن                      ن پيشگفتار ب ما نمی توانيم در چارچوب محدود اي

   را    .  در    

س برنامه ی کومينترن   نقدی بر پيش نوي   داده ايم، بخصوص    

يال سوس تباه اش تالين تاس ددرس مانن تباه اش يچ هه ادفیوج تتص نيس

گ ائيزپرستیوطنجن الپ س اندمکراسی مآلم رمارکسيس رب موضوعس

وع اختنموض مس مسوسياليس تک راهمي احشت رف ثًالت دنم يالبري سوس

م ماستالينيس رمارکسيس رب س ب مکت ه رنقط ولی،نظ دائیاص ج ت داش

ا هب ارک هسالبه ايرتب مغ

ه       .  ا خود را ب ا، م در اينج

ه خاطر             . بررسی عناصر اساسی اين مسئله محدود می سازيم           د ب ز، باي ل از هر چي قب

داشته باشيم که تئوری سوسياليسم در يک کشور که ابتدا توسط استالين در پائيز سال           

ود،      فرموله شد، نه تنها در تضاد کامل با کليه سنن مارکسيسم و مکت              ١٩٢٤ ين ب ب لن

ی            ود  کل ان  نوشته ب ی  آنچه  خود استالين در  هم بلکه حت

 از    " "از     . 

      و   از     

 و   در      از      

خصلت اين تشابه به . ، يعنی درست ده سال پيش از چرخش استالينيستی نيست١٩١٤

     " . "    " " 

سوسياليسم ملیدمکراسی آلمان، همان 

ه تیجامع اظسوسياليس کلح دتکني دتولي رفباي ات         مع نتجلي تاي ودواقعي ب

ی يک گ تیجن امپرياليس ر ذاردهس دگ ان ای یمرزه پشتمل

ای دینيروه هتولي رمايهجامع تس همدتهاس دودهک مح ی امل تحکمفرم اس

  . است

ه ع    . نقطه ی حرکت مارکسيسم اقتصاد جهانی است       وان مجموعه ای از   آن هم نه ب ن

انی      ار جه اجزاء ملی بلکه به عنوان يک واقعيت نيرومند و مستقل که بوسيله تقسيم ک

ر بازارهای                        ه ب ا مقتدران ی در عصر م وان واقعيت ه عن و بازار جهانی آفريده شده، و ب

    داری       .    

 از ) ١٩١٤-١٩١٨(  .     را  

  از     .       

ه سوسياليستی       . مرحله ای باالتر از سرمايه داری باشد       زوی   ساختن يک جامع ی من مل

ای نيروه دف راردادن،ه هق ایب نمعن هاستاي یک معل ترغ ایموفقي ذرا،ه گ

 

  را              

ه  . توليدی حتی در مقايسه با نظام سرمايه داری هم عقب تر کشيده شوند           تالش برای ب

ه بخش های مختلف اقتصاد در يک               ين کلي تحقق رساندن يک تناسب غيرقابل تغيير ب

چارچوب ملی، بدون درنظر گرفتن شرايط جغرافيائی، فرهنگی و تاريخی تکامل کشور            
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ن تباهاي تاش هاس اح         ک ایجن زبه اح تداللآمريک یاس د،م یکن دم گوي

اخيرًا

 

د   که خود جزئی از يک واحد جهان      اد      -ی را تشکيل می ده ی تعقيب يک ناکجاآب ه معن  ب

ی                   . ارتجاعی است  ارزات انقالب وری در مب ن تئ واداران اي ان و ه ر منادي مع الوصف اگ

ه خود سوال ديگری است               (جهانی شرکت می کنند      وفقيتی ک ن سبب      ) و با چه م ه اي ب

اره، انترناسيوناليسم انتزاعی را                 اطيون بيچ ه التق ا سوسياليسم    است که آنان به مثاب ب

ی،     . ملی ناکجاآباد ارتجاعی بطور مکانيکی ترکيب می کنند       اط گرائ ن التق تجلی عالی اي

  .برنامه ی کومينترن، مصوب ششمين کنگره ی آنست

ی           برای آنکه يکی از اشتباهات اصلی تئوريک را که در بنيان مفهوم سوسياليسم مل

ق استالين در مورد مسائل داخلی      قرار دارد افشاء کنيم، بهتر آن است که قسمتی از نط          

يم       ه يکی     . ∗کمونيسم در آمريکا را که  منتشر شده نقل کن استالين در حاليکه علي

   "از             

ريم             ده بگي ا را نادي ن     . ويژگی های خاص سرمايه داری آمريک د اي حزب کمونيست باي

رد             وي ه              . ژگی ها را در فعاليت های خود در نظر بگي ر آن است ک ن اشتباه ت لکن از اي

ژه استوار سازيم              را شالوده    . فعاليت های حزب کمونيست را براساس اين وجوه وي زي

ا       -اساسی فعاليت های هر حزب کمونيست      ه خود را      - منجمله حزب کمونيست آمريک  ک

ی ژه هر کشور به خصوص، بلکه  بر پايه آن استوار می سازد، نبايد وجوه وي         وجوه کل

انترناسيوناليسم وهیباشد،سرمايه هوج رایک هب انکشورهاکلي استيکس

 

 .  داری         

استوار می باشد   احزاب کمونيست  بر اين اساس     دقيقًا

صرفًا

صرفًا تمم وجوه          .  ژه  م وجوه وي

  )، تاکيد از ماست٨، ص ١،١٩٣٠بلشويک، شماره ." (کلی است

استالين، در پشت فراهم نمودن يک       . شنی باقی نمی گذرد   اين جمالت هيچ نکته نارو    

ه               ی ارائ توجيه اقتصادی برای انترناسيوناليسم، در واقع توجيهی برای سوسياليسم مل

ی              . می دهد  اين نظر غلطی است که اقتصاد جهانی  مجموعه ای از اقتصادهای مل

ژه مان           . يکسان و از يک نوع است      ه وجوه وي ر روی      اين نظر غلطی است ک ل ب د زگي ن
                                                 

، در ١٩٣٠اين نطق ابتدا در اوايل سال .  ايراد کرد١٩٢٩ مه ٦استالين اين نطق را در تاريخ    ∗

   .ت.ل. پيدا کند" پروگراماتيک"شرايطی منتشر گرديد که باعث شد نوعی اهميت 
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تالين، هاس انونکمکب دق اموزونرش هن هک کب دي الیتجري دلتوخ ب است

انطور ههم دانيمک نمي انوناي بق جان انون دق اموزونرش رمايهن استس

زاب اح ل ائی،تحلي انه هتنه نبرپاي تاي اليترواقعي هاستع انترناسيوناليسمک

ع، مواق زابانترناسيوناليس اح زاب تاح رکمونيس نب هاي توارپاي تاس اس

کامًال

مطلقًا

ن اريخیاي هت ب ورهای رفتهکش هپيش درتب ند،ق هبرس درتب يدهق استرس

ت کافيس د، رایمدي تراتژیب یاس تانقالب يناهمي دهتعي وردارکنن دبرخ باش

صرفًا

 

ی   "صورت،   ی معرف ترکيب       . هستند "  متمم وجوه کل ع، ويژگی های مل در واق

د طی سال های           . اصيلی از وجوه اساسی پروسه جهانی می باشند        اين اصالت می توان

 .     از    ای      

ای              بخاطر بياوريم که پرولتاريا    ی يک کشور عقب مانده سالها پيش از اينکه پرولتاري

 درس    .            

تنهائی نشان می دهد که برخالف نظر استالين  غلط است که فعاليت های احزاب                 

وعی       استوار سازيم، يعنی آن را    " وجوه کلی "کمونيست را بر پايه برخی از        ه ن ر پاي  ب

ه        . تجريد از سرمايه داری ملی قرار دهيم       انترناسيوناليسم  "اين نظر  غلط است ک

در    ".        

ه سر           ه مدتهاست عمرش ب ی استوار است، ک کمونيست برپايه ورشکستگی دولت مل

دل گشته است        آمده و به ترمزی بر رشد و گ        سرمايه داری   . سترش نيروهای توليدی ب

ل                   ملی جز به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی قابل درک هم نيست چه رسد به اينکه قاب

  .تجديد ساختمان باشد

انوی نيستند              . ويژگی های اقتصادی کشورهای مختلف به هيچ وجه دارای خصلتی ث

لکن وجوه . را با برزيل مقايسه کنيمکافيست انگلستان را با هندوستان و اياالت متحده    

ه مقياس      ويژه اقتصاد ملی، هر چقدر هم که مهم باشند، به صورت اجزاء متشکله و ب

د،           افزاينده ای در يک واقعيت عالی تر که اقتصاد جهانی ناميده می شود قرار می گيرن

  و در          

  .کمونيست استوار می باشد

ی، در        " متمم"توصيف استالين از ويژگی های ملی به عنوان يک           د کل ر رون ساده ب

ا درک استالين         ی عدم درک او  (تضاد آشکار و در نتيجه تضادی غيرتصادفی ب از ) يعن

     از   .     داری  

ده                استالين   انون اعالم گردي رين ق ان شمول ت رين و جه رين، مهمت به عنوان اساسی ت

       آن را       . 
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ه او متوجه         . کرده، سعی دارد کليه معماهای هستی را حل کند         لکن شگفتی اينجاست ک

ه       ويژگی ملی چيزی جز عمومی ترين محصول        نمی شود که     ا ب ناموزونی رشد تاريخ ي

.اصطالح خالصه نتايج آن نيست

تثنائی، يحائیاس یمس الص،روس اخ هبن تالين،ب اناس اختنامک کس هي جامع

ترک وعیمش ن د کن

دقيقًا

ه اختنوظيف کس ي ال س رح اختمط اس دت وعبع هوق یواقع يعن

يش منظورپ

ر، ارزتريناکتب اموزونیب اريخین د،ت وریآم تئ

                  

ه وانب ال،عن رونمث طی،ق تموس نفی،سيس تص ایحکوم هه مطلق اريخی ت

د رش دنظر رارم ينق ههمچن اب لم رمايهقب طس يمبس ده

  

ه هايش را                        ام دامن يم، تم اموزونی را بطور صحيح درک کن ن ن تنها الزم است که اي

  .   داده و  آن را  دوران    داری     

منقبض کل اعصار   سريع تر و يا کندتر نيروهای توليدی، خصلت منبسط و يا برعکس             

-               

ف،          ات مختل منورالفکر، پارلمانتاريسم، رشد ناموزون رشته های مختلف اقتصاد، طبق

ه های مختلف فرهنگ             ف، زمين اعی مختل ن-نهادهای اجتم انی اي ا مب ه اينه اری هم  ب

د ملی را تشکيل می    " ويژگی های " اموزونی       .  دهن ور ن ی تبل اعی مل ويژگی های اجتم

  .شکل گرفتن آنها است

د         ی  پروسه  پدي وان  تجل انقالب  بعن

ود             رده ب ی ک ه             . انقالب مداوم انقالب اکتبر را پيش بين ر پاي وری ب ن تئ ن نظر اي و از اي

ه شکل             ه ب ن            قانون رشد ناموزون استوار بود، ن ادی اي ور م دی آن، بلکه در تبل تجري

  . تئوری در ويژگی اجتماعی و سياسی روسيه

ا در                       درت توسط پرولتاري ا تسخير ق اموزون را پيش نکشيد ت استالين قانون رشد ن

دين               انون را ب ن ق د، بلکه اي ی کن ع  بين ه موق اده را ب يک کشور عقب افت

،  ی    ١٩٢٤     از    در    

لکن  همين جاست    . جامعه سوسياليستی ملی را به پرولتاريای پيروزمند حقنه کند        

رد     . که قانون رشد ناموزون کاربرد ندارد      انی را می گي زيرا نه جای قوانين اقتصاد جه

  .و نه آنها را ملغی می سازد، بلکه برعکس تابع اين قوانين می باشد

 بت ساختن از قانون رشد ناموزون، آن را شالوده کافی برای سوسياليسم        استالين با 

ی     الم م ی اع ه از        . مل ورها، بلک ام کش وعی  در تم ه از ن ی ن ول

  و                  
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ان يکس ای اپرولتاري تانبريتاني داهندوس راب هب رايط،پاي ايفش يوهوظ ایش ه

رمايه رس ريم،نظ ورتبگي اريمص وئيمناچ هبگ مک انترناسيوناليس

ا تانبريتاني ههندوس هب بمثاب اوتقط واعمتف ورهایان کش ر ااگ م

م يحائیناسيوناليس امس مب یانترناسيوناليس کانتزاع لبوروکراتي دهتکمي ش د ده

ام انج ابق مط

اهير جم امًال مهک سرچش

ًا دقيق

صرفًا

ورد ايرم هکشورها،س هک رب ورمسيحائیمه د،نشدهممه ان ايش ازدمرزه بس

ا ينب ا،هم تالين      ادع ااس تنه تی اسوسياليس طخودکف يهفق ودروس      .    در   دارد   وج

االتر از             ژه   "ويژگی های ملی روسيه را نه فقط ب کشورهای سرمايه داری     " وجوه وي

د      . قرار می دهد  اء می ده انی ارتق ل اقتصاد جه . بلکه حتی آن را به سطحی باالتر از ک

ردد            ويژگی  . درست در همين جاست که عيب اساسی در کل مفهوم استالين آغاز می گ

ه ممکن    اتحاد جماهير شوروی    سوسياليستی به قدری تواناست که صرفنظر از آنچه ک

ه سوسياليسم خود را در داخل           ادر می سازد ک د، آن را ق است بسر مابقی بشريت بياي

در            .  

ی است             " متممی "ويژگی هايشان       ژه، فقط زگيل ر وجوه وي ر صورت    است ب .  ب

اين غلط است که فعاليت های احزاب کمونيست را براساس          "استالين تعليم می دهد که      

ا،              . اين وجوه ويژه استوار سازيم     رای حزب کمونيست آمريک اين قانون اخالقی فقط ب

انگلستان و آفريقای جنوبی و صربستان صادق است نه برای روسيه که فعاليت هايش    

ی   "نه بر پايه     ر       بل" وجوه کل ا   "که  ب ه     . استوار است   " ويژگی ه ين نظري از هم

رد       ی گي ومينترن  م ه ک تراتژی  دوگان اد    . اس ه اتح در حاليک

ا می سازد،            " طبقات را از بين می برد     "شوروی سوسياليستی    ر پ و سوسياليسم را ب

ی موج                  ود، ناچار   پرولتاريای تمام کشورهای ديگر، با چشم پوشی کامل از شرايط مل

ويم       ره   (است فعاليت يکنواخت خود را  تق  ) اول اوت، ششم مارس و غي

 .             

اين دوگانگی در سراسر برنامه کومينترن وجود دارد و آن را از هرگونه اهميت              . است

  .اصولی تهی می سازد

 و  را   دو   از      

 داری در   در آن             

   و       و     

ر        ل   استوار نيست بلکه ب وابستگی متقاب

ت بشموفقي بخشجن بشيکوجودهندوستانآزادي یجن بريتانياستانقالب

ا متکی می باشد     و جدائی ناپ      ه  . ذير آنه الزم

   در      در  و 
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تقل مس العکس هب تانن ههندوس تانن انانگلس اختنامک کس هي جامع

 

  در  و  در         

راودا پ ه رونام رًا، تماخي ارسهش م

ر نب ااي طمبن رفق نب تاي همبناس ادک لبني ذيرخل ناپ ل الیک رع امت وادغ ش

 

هر دو آنها مجبور خواهند بود به صورت يک جزء در يک     . سوسياليستی فراهم نيست  

   و            . ند     

  .انترناسيوناليسم مارکسيستی استوار است

،  ١٩٣٠ در     

روزی ائیپي منه سوسياليس

ق دتحق ياب اس یمقي ادمل اهيراتح ورویجم تیش سوسياليس ور لبط کام

تالين      ورداس م

ار رب وریديگ تتئ تهبخ          برگش

ه        رار داد ک ث ق مون  بح دين مض ک" را ب وان ي ه عن م، ب سوسياليس

اعی     دی اجتم د               " اقتصادی  -صورت بن دی، می توان ط تولي ين رواب ام مع ی يک نظ ، يعن

.  " در      "  

"  

ع هموق هچ یمداخل یشودم هصحبتحت انب داممي ک ی يمم کن

د ود،خواه سب ئوالپ ا         س ت ی اجمعيت ينم ب

تی هسوسياليس للحظ ردنکام اختمانک مس دسوسياليس رضباي يمف هکن ک

ه ادآنجائيک اهيراتح ورویجم ش تگی ردممبس تم اس وژی گتکنول فرهن

ی دم هتوان انمداخل د؟مي قباش امتحق تینظ تلزمسوسياليس طحمس الیس ع

را، ورتزي هص حبتیچ د      ص ودخواه ب روزی ائیپي نه ورت، ودص خ

ه ایب مانتیمعن لض همقاب رهمداخل محاص    در        " 

ائی سوسياليسم       -سرمايه داری، چيز ديگری است      روزی نه ن پي ع مستلزم   " اي در واق

دين کشور پيشرفته است            پيروزی ا  ائی در چن چه انحطاط ژرفی در       ". نقالب پرولتاري

ان لحن استاد              ا چن ه ای ب ين روش محصل وار بی ماي ا چن ود ت انديشه تئوريک الزم ب

رای  ! مآبانه ای در صفحات ارگان مرکزی حزب لنين مورد بحث قرار گيرد      چنانچه ما ب

افتن سوسيال                ه امکان تحقق ي يم ک ه فرض کن ام کامل            يک دقيق وان يک نظ ه عن يسم ب

اجتماعی، در چارچوب منزوی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی وجود دارد، در آن            

  در آن   -  "   " آن   

  از  در               

از      .     و  و ه

 در          دارای   

    ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠    

در آن  از   ای       آورد؟   :  

کشور سرمايه داری، يا ائتالفی از آنها، جرأت می کند انديشه مداخله در اين شرايط را 

به خود راه دهد؟ تنها مداخله قابل تصور از جانب اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی   

اده،              . است ولی آيا به آن احتياجی خواهد بود؟ به سختی، سرمشق يک کشور عقب افت
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ت اختنحفاظ س اد ورویاتح ش تان وایدوس رس ومينترن، راهک اهم ب

هتصميم ود،گرفت سش تپ اريخیاهمي هت دچ ود؟خواه هصورت،ب وظيف

واقعًا

عمًال

 

نج سا      ه پ ه          که در طول چند برنام روی خودش يک جامع ه ني ا اتکاء ب ادر گشته ب له ق

د                    انی خواه ر سرمايه داری جه ای ضربه مهلکی ب نيرومند سوسياليستی بسازد، بمعن

اهش                  داقل ک ه ح ه صفر، دستکم ب ه ب ر ن انی را، اگ ری جه ه انقالب پرولت بود، و هزين

ل   از همين روست که کل مفهوم استالينيستی  منجر به انحال     . خواهد داد  ين المل ل ب

االترين مرجع              . کمونيست می شود   د توسط ب و  اگر سرنوشت سوسياليسم بخواه

اد جماهيرشوروی سوسياليستی              -ممکن ی در اتح زی دولت  - يعنی، کميسيون برنامه ري

      آن    در آن     

،  از  "   "    

  .سوسياليسم خواهد بود، يعنی، در واقع ايفای نقش پاسداران مرزی

دترين                   رين و جدي ازه ت ا ت مقاله فوق الذکر می کوشد صحت مفهوم استالينيستی را ب

د       راودا . استالالت اقتصادی ثابت کن پ

وت يده،ثب تگیرس فورشکس ارتأس وریب تتئ کيونشکس ونتروتس زينوويفي

دقيقًا

والکاشتراکی هک ایيکب امًالبرمبن ک

ًا دقيق دی از       "...  می نويسد       ط تولي ه رواب  حاال ک

نه تنها دارد در صنعت ريشه می دواند، بلکه همچنين در کشاورزی            نوع سوسياليستی   

نيز اين روابط از طريق رشد مزارع دولتی، و خيزش غول آسای کمی و کيفی جنبش                  

ه  کشاورزی         وان  طبق ا  عن ابودی  ه زارع  و ن م

ه            باری  حاال، آنچه که روش      -اشتراکی ريشه دار می شود     ز ديگر ب ن تر از هر چي

        و       

ر        «است، که در اصل به معنای        وده  ) استالين (» انکار منشويکی حقانيت انقالب اکتب ب

پراودا." (است

نويسنده سرپوش

واقعًا

   )١٩٣٠ مارس٨،  

ه خاطر لحن سطحی شان ک                    ا ب ن تنه ر  اين جمالت  شايان توجه است و اي ه ب

ه   . گيجی کامل انديشه  ميگذارد نيست      راودا بلکه  مقال پ

ودن ب اب ذيراجتن ناپ ن طور،اي س

دقيقًا

ار تانک البحقاني رانق اکتب تی تروتسکيس تالين، اماس وماته مفه

راه ه   هم ، ب

را وارد       "      " ""     

ه نويسنده                 . می سازد  ود ک داوم ب وری انقالب م لکن،  برمبنای اين مفهوم يعنی تئ

الب     رانق يزدهاکتب الس يشس وعپ    را    از  آن       وق

اه پيش از                . پيش بينی کرد   و استالين؟ حتی پس از انقالب فوريه، يعنی هفت تا هشت م

32www.hks-iran.com



ن تباهیلک تناکاش دوحش ودخواه هب دهک هپدي رفًاک هص اهمرحل کوت

زاریوجود،لکن ائیاب روبن

هدست هچ دطبق یباش يم،اهميت اعیعظ اارتج ي ی دم هبرحسبتوان اينک

درت ق ورژوائی يمشب یترس د،م ابکنن لبازت همنفع ایپروس ادیه تاقتص نيس

ن درتاي هق هب ههيچوج هبگون ادمينک يالخ وکراتسوس تدم دول ی يمم فهم

ارگر لروسيهک البشروعقب ریانق هغربپرولت ردهارائ ودم،ک صورتب

خير درتتس تق هبدس طبق ت حقاني س هپ نآنک اتم اثب ر اله الح س

 

ين    . انقالب اکتبر، به صورت يک دموکرات انقالبی مبتذل قدم به پيش گذارد            الزم بود لن

ه         انش علي ديمی     "با مبارزه بی ام ان      ( راضی،    از خود  " بلشويک های ق ه در آن زم ک

رد       ردد      ) لنين اينقدر مسخره شان می ک راد گ ل    ٣(وارد پتروگ ا استالين    ) ١٩١٧ آوري ت

موضع خود را با احتياط و بی سروصدا از موضع دموکراتيک به موضع سوسياليستی       

درونی استالين که در ضمن هيچوقت کامل نشد، در            " رشد و تکامل  "اين  . عوض کند 

     " "  از       دوازده 

  را  از    در      

  .گرفت

ه هيچ                          ر را توضيح می دادم، ب ی تئوريک انقالب اکتب ولی من هنگاميکه پيش بين

زار را از   وجه معتقد نبودم که پرولتاريای روسيه با تسخير قدرت، امپراطو          ری سابق ت

ما مارکسيست ها نقش و معنای قدرت دولتی را   . مدار اقتصاد جهانی خارج خواهد کرد     

     ای         .  

                .      

 در    ای     و        

وع       . مترقی داشته باشد    ی  است از ن درت دولت ن  ق ا اي .  ب

انتقال قدرت از دست تزاريسم و بورژوازی به دست پرولتاريا نه پروسه های اقتصاد                 

وانين آن را       ه ق رد ن رای م     . جهانی را از بين می ب ه ب ين پس از   واضح است ک دتی مع

د     . انقالب اکتبر، پيوندهای اقتصادی ما بين اتحاد شوروی و بازار جهانی تضعيف گردي

      از  ای    ای  در     

ی بسازيم      ی       . پروسه ديالکتيکی بود، حکمی کل افوق مل انی و خصلت م ار جه تقسيم ک

رد،               نيروهای توليدی مدرن ن    د ک ه تنها اهميت خود را برای اتحاد شوروی حفظ خواهن

  .بلکه به تناسب پيشرفت اقتصادی آن اهميتشان دو برابر و ده برابر خواهد شد

ام شده باشد، از مراحل مختلف                       ه در سرمايه داری ادغ هر کشور عقب افتاده ای ک

ه کشورهای ديگر سرمايه داری                 ده ب ا افزاين .  گذشته است    وابستگی کاهش يابنده و ي
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اوتعمق تف اوت تف

طبيعتًا

 

انی               دهای جه رايش رشد سرمايه داری بسوی رشد غول آسای پيون ولی بطور کلی گ

ی                        تم تجل ه در صدور سرمايه بطور ح ده تجارت خارجی منجمل است که در حجم فزاين

ا وابستگی               . يافته است  ماهيت وابستگی بريتانيا به هندوستان  از لحاظ کيفيت ب

ا      ه بريتاني اوت در  مطلب توسط  در      . داردهندوستان ب ن تف لکن اي

ائی                  زان خودکف سطوح رشد نيروهای توليدی دو کشور تعيين می شود و ابدا توسط مي

ل            . اقتصادی آنها معين نمی گردد     ا يک متروپ . هندوستان يک مستعمره است و بريتاني

ر از هندوس              تان تحت يک     ولی اگر بريتانيا امروز در محاصره قرار بگيرد، خيلی زودت

ده          . محاصره اقتصادی مشابه نابود خواهد شد      انع کنن در ضمن اين يکی از مثال های ق

  .از واقعيت اقتصاد جهانی است

ام   سرمايه  نه به مفهوم فرمول تجريدی در جلد دوم کتاب     -رشد سرمايه داری   ه تم  ک

ل     اهميتش را بعنوان     ه در تحلي يک مرحل

ی هبرخ ایريش نه ادهااي تقيمًاتض رايطمس ش ور یبط رهکل تتراندغي مس

ن دتضادهااي همانن یبطور دیاشکالکل اتولي لم داشتوجودسرمايهقب

ی رمايهدائم یس زد،برم اخي انیت هزم ديلک هتب یب کنيروئ همهل            علي

ل رلاب هکنت ایک یبحرانه داخل ن طاي ترشبس گس انی یجه م

رمايه یس همل دپروس ودرش هخ ارزهنتيج امب ب ورت ذيردص پ

د       اريخی، حفظ می کن ه در واقعيت ت  از -، و ن

دين طريق می توانست                        ذيرفت و فقط ب طريق بسط سيستماتيک شالوده آن صورت پ

 داری  در    و در  در         .   

اير اقتصاد     " بازار خارجی "تضادهای داخليش به ميزان فزاينده ای به ذخاير          يعنی ذخ

   از      و  غيرق .  روی  آورد

  داری          

  .سرمايه داری نشده، نيروئی مترقی به شمار می رود

ی سرمايه داری، از                   االتر از تضادهای داخل تضادهائی که انقالب اکتبر عالوه بر و ب

ين سرمايه داری       روسيه قديم به ارث برد تضادهائی  ه ب ود ک ری ب  نه چندان کم عمق ت

   .   و      داری  

ه،         امروز، خصلتی مادی داشتند، يعنی در مناسبات مادی بين شهر و روستا تجسم يافت

ی   در تناسبات و يا عدم تناسبات ويژه ما بين بخشهای مختلف صنعت و در اق                 تصاد مل

 از      در    .   و   

ابع                  جغرافيائی و دموکراتيک کشور نهفته اند، يعنی توسط وفور و يا کمبود يکی از من
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ی زوایم ادان ورویاقتص هش انک تفادهامک ولیاس ايرمعم ادذخ اقتص

ز نعتمتمرک ورویص تش هاس اتک کامکان گي ريعآهن یس ابقهب راهمس                 ف

رًا اخي

ول ينمعم یب هالملل يارنقشیک ينبس دهتعي رایکنن بکشورهایب ادهعق ازیافت         ب

بلکه افتن ااقتصادي تنه

ی ودنمل زارب داب ازماندهیتولي یس رمبتن ب درت شورویاقتصادق دمی يابن

 

رورش                        ره پ ه، و غي اريخ صورت گرفت ه در طول ت طبيعی، توزيع توده های جمعيت ک

ر     و        د.  

دگی موروثی آن از       . برنامه آن نهفته است    صنعت اقتصاد شوروی، عالوه بر عقب مان

ائی                      ی در عدم توان ه است، يعن گذشته، همچنين در انزوای فعلی ما بعد انقالب آن نهفت

ای سوسي        ه  برمبن انی، ن ابع  جه ه من ه دسترسی  ب اليستی   آن ب

الی   "حتی برمبنای سرمايه داری، يعنی بطور کلی به صورت اعتبارات و             امالت م " مع

            

در عين حال تضادهای سرمايه داری و ما قبل سرمايه داری دوران گذشته ی       . می کند 

ا ب     ود         اتحاد شوروی نه تنه العکس از درون بهب د، بلکه ب ين نمی رون خودی خود از ب

اين تضادها به همراه رشد اقتصاد شوروی جان . سال های افول و انهدام بپا می خيزند

ی تخفيف حدتشان،                      ا حت تازه ای گرفته و وخيم تر می شوند وبرای چيرگی بر آنها و ي

  .دسترسی حاصل شوددر هر قدمی احتياج به اينست که به منابع اقتصاد جهانی 

ذرد                  ن سرزمين وسيع می گ ون در اي ه اکن ه توسط    -برای درک آنچه ک  سرزمينی ک

ورد توجه             -انقالب اکتبر به حيات نوينی دست يافت       ه وضوح م ن مطلب ب  الزم است اي

ازه ای                     قرار گيرد که به تضادهای کهن که  توسط موفقيت های اقتصادی جان ت

ين خصلت                 گرفته اند، يک تضاد جديد و      ا ب ده و آن تضاد م  بسيار نيرومند اضافه گردي

           را 

 آورد، و        از         

ر فشار تضادهای کهن می ا            . جهانی را منتفی می سازد     ه   اين تضاد جديد که ب د، ب فزاي

د                   ز سر بلن اکی ني يم، اشکاالت دردن اينجا منجر می شود که همراه با موفقيت های عظ

ره توسط                  . می کنند  ه بطور روزم اين امر بيدرنگ ترين و گرانبارترين تجلی خود را ک

دگی                   ه شرايط زن هر کارگر و دهقان حس می شود، در اين واقعيت منعکس می سازد ک

ی در                  توده های زحمتکش نه تنها ب      ی اقتصاد همگام نمی باشد، بلکه حت ا پيشرفت کل

دتر می شود          ده ای ب . حال حاضر در نتيجه اشکاالت در مورد موادغذائی، بطور افزاين
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اريخی البت رانق هاکتب ت   نتيج حقاني ن، هلک هآنچ هگذشتک اربهيچوج انک

صرفًا

ران ایبح ديده ادش ورویاقتص ادآورش دي هآنن ایک دینيروه وقتولي                            مخل

 که می توان سرمايه داری منطبق بر بازارهای ملی نبوده و تنها در سطح جهانی است         

بعبارت ديگر، بحرانهای اقتصاد    . آنها را بطور سوسياليستی هماهنگ و موزون نمود  

ودکی نمی باشند، بلکه          اری دوران ک شوروی  عوارض رشد، يعنی يک نوع بيم

ان           -چيز بسيار مهمتری هستند     يعنی نتيجه فشارهای خشن بازار جهانی می باشند، هم

ين        ول لن ا   "بازاری که بق ا ت وانيم از آن                    م م، و نمی ت ه آن بسته شده اي بع آن هسيم، ب

  ).١٩٢٢ مارس ٢٧سخنرانی در يازدهمين کنگره حزب، " (رهائی يابيم

   " " از       

زد     ر می خي تسخير  . نمی شود، نتيجه ای که از آن بوی تعفن بی فرهنگی شرم آوری ب

ان باشد                  ق دام واحد و همزم د يک اق انی نمی توان ای جه ای  . درت توسط پرولتاري روبن

ه ای           -ست"روبنا" و انقالب بخشی از      -سياسی  ديالکتيک خود را دارد که بطور آمران

وانين ژرف آن را ملغی نمی سازد                   د، لکن ق ه می کن انی مداخل . در پروسه اقتصاد جه

ب جهانی اولين مرحله انقال  انقالب اکتبر، بعنوان    

ن اي ازد بس ا مپشتسرعتب هه دهک ش م ليس ی ردم اگي دت بتوان

ا ظب ودحف ادخ انیاقتص يلهجه اربوس ارتانحص ارجی،تج وقعيتیخ رارم           ق

يندرست هم م دازچش یان رایعمل کب یاقتصادي زویمل برانگيختمن

هکشور وانب عن وریفکر يکسوسياليسمتئ ائيز سالپ ود ب

امًال ک

انی نبهيجوجهزم هاي يکفاصلهک

له ينفاص ينب يناول هدوم البمرحل ورانق لبط قاب ت حقاني ی رد،م گي

 که  در طول دهها سال صورت       ناچارًا

   و            . دارد" "   

معهذا، اين هنوز هم . مالحظه ای بيش از آنچه که انتظار می رفت بطول انجاميده است  

ه  دورا        ن  ب ی  نيست  اي ن يک فاصله  است و  بمعن

  .کافی برای بوجود آوردن يک جامعه سوسياليستی تبديل شده است

) شوروی (از اين دو مفهوم از انقالب دو خط مشی متفاوت در مورد مسائل اقتصاد                

رای استالين  غيرمنتظره       . نتيجه می شود  ه ب اولين موفقيتهای سريع اقتصادی ک

 را   اوج     در  ١٩٢٤در   . 

 در  .         در او   

دوره بود که بوخارين فرمول معروف خود را بدين مضمون مطرح ساخت که شوروی   

   از       در  

 . "   الک     " را     سوسيا 

36www.hks-iran.com



اجراجوئی يارم اکیبس هخطرن یک انحت اریامک اهمک ينم ب دسرمايه گردي

تراکی ردناش تیک لسوسياليس یکام اناراض ردهقان ایب ودیمبن اموج لم        قب

ن سعیباعثاي هيک زویسوسياليستی،جامع اظمن ردازداقتصادیلح بپ

                         

ه دچ نح رايطاي یش یعين هف تباهاتمحصولالنفس یاش ریذهن تندرهب لهس        تأم

ن هاساسیمشکالتاي ههمانگون االک انب د،نش رايطش یش یعين يعن

ن اناي ونیهم هاستدگرگ العرضک اقتصادیسياستگذشتهس يم کن

تين وکنخس تگیش ينوابس یب هالملل رایک ب انی وجه دهن یزن ردم ک

ين هاول يارمرحل اهبس دکوت اتتجدي وداقتصادیحي هب ًاک تگیلزوم هوابس ازارب ب

را ابزي بازت ک يني یچن امل ادتوانستطبيعت زي

ع، تالينموق وراس تگیبط ذيریخس نناپ دهاي رحعقي یمط اختم هس گک آهن

 

اح راست       ) استالين(فرمول مشترک جناح سانتريست      ا جن ود ) بوخارين (ب ان   . ب در هم

       را            

ان  "صنعتی شدن ما   ه خودم انی       " مربوط ب ا اقتصاد جه ه رابطه ای ب است و هيچگون

دارد  اورد   . ن  آن  .   نخوت   نمی   دوام بي

                

          .  را از      

ود           را غيرمنتظره ب ی گ ه در            زنگ   . سوسياليست های مل ه صدا در آورد ک خطری را ب

رين آهنگ ممکن     . مرحله بعدی به هراس و وحشت تبديل شد       ما بايد به کمک سريع ت

اقتصادی خود را کسب  " استقالل"در صنعتی کردن و اشتراکی کردن، هر چه سريعتر          

      در  دو   در    -!

ده است     سوسياليسم ملی پد   د آم د و خست                . ي ا، جای آهنگ کن ه ج اجراجوئی، در هم م

  .بينش سوسياليسم ملی: مبنای تئوريک هر دو يکسان است. اقتصادی را گرفت

     در   داده  از      

سی اينکه تا ما در اينجا برای برر. عمدتا از انزوای اتحاد شوروی سرچشمه می گيرند   

            

، در بلغارستان و استونی در سال          ١٩٢٣خط مشی غلط در آلمان در سال         . (نمی کنيم 

ا  ١٩٢٥، در چين در سالهای  ١٩٢٦، در بريتانيا و لهستان در سال        ١٩٢٤ ، ١٩٢٧ ت

ره     ک" دوره ی سوم  "و استراتژی غلط     ، لکن شديدترين تشنجات     )نونی، و غيره و غي

ی ری فعل ه رهب د ک ن امر بوجود آم ر اي در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در اث

ران             ارگری پروگ می کوشد از احتياج يک فضيلت بسازد، و از انزوای سياسی دولت ک

ر    د.     از   را 

          

           - داری 

  .پرولتاريا و دهقانان را تهديد به انهدام می کند
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ارم ناچ د اش ادی اداقتص اهيراتح ورویجم تیش اصسوسياليس هاختص يافت

ام دارک،تم یت ايعن هت البزمانيک دانق ادپيشرفتهکشورهایپيروزمن اتح

ک رامي عپروگ هواق رایبينان کب تي ارگریدول زویک یمن دنم بتوان کس

ون اکن ت اتمقاوم ادی،واقعي وراقتص دهمجب تورش بدس ينیعق ادرنش دص کن

تالين تاس أثيرتح ت از دهس تش اس را مزي ونه گاکن ایآهن ازهه ت ود ش

 

رين نحو خو                   د شايان توجه است که درست در لحظه ای که اين مسئله در برجسته ت

زی       "سرعت الک پشتی   "مطرح گشته، بوخارين، تئوريسين ديروز       ، سرود رقت انگي

ردن امروز              " تاخت چهار نعل ديوانه وار    "برای   ردن و اشتراکی ک به سوی صنعتی ک

ترس از اينست که اين سرود نيز در حال حاضر بزرگترين کفر اعالم      . تنظيم کرده است  

    .     از      ای    . 

 .         را      

امکان اين خطر وجود دارد که تهاجم ماجراجويانه ديروزی که در اثر ترس و وحشت           

دل شود               زی ب ه عقب نشينی هراس آمي ود، ب ن تعويض مراحل بطرز     . صادر شده ب اي

  . از ماهيت سوسياليسم ملی نتيجه می شودغيرقابل انعطافی

               

ه سوسياليستی                " استقالل" از اقتصاد جهانی و حتی از آن هم کمتر، ساختن يک جامع

وظيفه موجود رسيدن به آهنگ     . هدف خويش قرار دهد   " در کوتاهترين مدت  "ملی را   

ه   حداکثر انتز  اعی نيست، بلکه حصول يک آهنگ مطلوب است، يعنی بهترين آهنگی ک

ا را تحکيم بخشيده،                 تج شده، موقعيت پرولتاري ی و خارجی من از شرايط اقتصاد داخل

ده، و در عين حال و                        دارک دي ی را ت ين الملل ده سوسياليستی ب ه آين ی جامع عناصر مل

دگی پرولت      اد     باالتر از هر چيز، بطور سيستماتيک سطح زن ود ببخشد و اتح ا را بهب اري

د در طول           . آن را با توده های غيراستثمارگر روستا مستحکم سازد         داز باي ن چشم ان اي

 دوران       در    

  .شوروی را از موقعيت منزوی کنونی اش رها می سازد، بقوت خود باقی باشد

ار ديگر نويسنده،             برخی از عق   ری در آث ان شده بطور مفصل ت ا بي ايدی که در اينج

ومينترن       "بخصوص در    ه ک د      "نقدی بر پيش نويس برنام ه ان رورش يافت دوارم  . ، پ امي

ونی توسعه              ه کن ابی مرحل ه ارزي ه بخصوص ب نم ک در آينده نزديک جزوه ای منتشر ک

 .        ب 

ه مسئله انقالب                 ا طريقی می باشند ک خوانندگانی را که در جستجوی آشنائی بيشتر ب
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امروزهمداوم  

ين ارزاتیمچن همب ونک کلاکن وریبش ادتئ یمتض يعن ر ورتاخي ه،ص گرفت

ه در       .  مطرح شده است، به اين آثار رجوع دهم         اميدوارم که مالحظاتی ک

باال ذکر گرديد برای آشکار ساختن اهميت کامل مبارزه بر سر اصولی که در سال های                

     دو             ه  

ل     سوسياليسم در يک کشور      داوم    در مقاب انقالب م

رايط اش لم البقب يه،انق دهروس ورخوانن ياربط کبس رنزدي هت بب      مرات

ّوت یبق حت ی ايقيعن تحق تیسياس همارکسيس ولک اريخط کلت هش دگرفت ان

ی ايقحت يات،حق یرياض یيعن رينانتزاع ومت هعل رينب هبهت ل               وج دتحمي ش

ود، ب

ات انمباحث هروسيهمارکسيستمي استيافت

عمدتًا

ان دارد    افی باشد   .  جري ن    . ک ا اي تنه

ابی را                 ا کت ا در اينج اهميت موضوعات فوق است که اين حقيقت را توجيه می کند که م

ادی              ل      به خواننده عرضه می کنيم که  به تجديدی بنای انتق ا قب ی های م پيش بين

. انقالب و  تئوريک در   های  اختصاص      

رد               ا انتخاب ک ه م ورد عالق . البته امکان داشت که شکل متفاوتی برای عرضه مسئله م

ل او انتخاب نگشته               ه مي ده نشده و ب ز توسط نويسنده آفري ن شکل هرگ لکن اي

ل مخ       ه مي ه مؤلف          بلکه تا حدی ب دادهای سياسی، ب ا حدی توسط مسير روي ان و ت الف

       را   .   

اد گرفت         ا ي اريخ کشف آنه ا ت ر،      . می توان در رابطه ب ايق مشخص ت ورد حق ن در م اي

   .      در           

ی های انقالب تحت         . بيشتری صادق است   اريخ منشاء و تکامل پيش بين به نظر من ت

      را     و  

ملموس تر با جوهر وظايف انقالبی پرولتاريای جهانی آشنا خواهد کرد تا يک تشريح                

ه در آن   مکتب وار و فضل فروشانه ی اين        عقايد سياسی و جدا از شرايط مبارزه ای ک

  .زائيده شده اند

  ١٩٣٠ مارس ٢٩                                                              
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ت انکافيس رددخاطرنش هگ تک نفهرس اب،اي ف         کت هي لب دعم دخواه آم

ن لک ن هاي یهدي هاستذيقيمت روانب هپيش ارگرطبق انک آلم انی اآلم رب دمخب ش

تصادفًا

ايناين
  

  خصلت تحميل شده بر  اثر و هدف آنخصلت تحميل شده بر  اثر و هدف آن  --١١
والی                     ه مدت شش سال مت نياز تئوريک حزب، تحت رهبری بلوک راست و سنتر، ب

ه       . تی تروتسکيسم برآورده شده است    ی آن  بوسيله ه ب رآورده ايست ک ا ف اين تنها و تنه

ا  ١٩٢٤استالين در سال    . ميزانی نامحدود موجود است و به رايگان پخش می شود          ، ب

. مقاالت جاودانی خود عليه انقالب مداوم، برای نخستين بار درگير مسايل تئوريک شد             

وان        ن آب مقدس بعن ز در اي ر ره"حتی مولوتوف ني د يافت   " ب ه   . غسل تعمي تحريف ب

ار     . منتهی درجه جريان دارد  ان    ١٩١٧چند روز پيش  از انتشار آث ه زب ين ب  لن

     .           .      

ا                                اورقی ه ه خصوص در پ تن و ب دازه در م ا چه ان ه ت رد ک وان از پيش تصور ک می ت

    در   .        تحر

د                   ر شده ان ورک، در رديف اول ذک ای، در نيوي ه چه جهت؟      . نامه های لنين به کولنت ب

ه                            ه من می باشد، ک ارات خشن نسبت ب ا حاوی اظه صرفا به اين علت که اين نامه ه

اطالعات به کلی غلط   اساس آنها   

ر،سوی دادیديگ ناد،تع االتاس اینطقمق اه ب ادی رزي واهيممنتظ ودنخ ب

           

ن یلک وانم رضت ردف هک خهک انینس یآلم نحت اطاي ده             احتي ودهش تب اس

ام اّي ه منشويسم اورگانيک            کولنتای بود، ک     ه در آن  ب

ی      . خود واکسن ماوراء چپ جنون آميزی تزريق کرده بود         در نسخه روسی، وراث قالب

ين داده                           ه لن ه اطالعات ناصحيحی ب د ک ذکر بدهن ه شده، ت م ک ام ه مجبور بودند، با ابه

      در     .     

ين. ره آميز نيز آورده نخواهد شد     طف ه های لن ين نام ه در هم يم ک وانيم اضافه کن می ت

ای،         ا کولنت ان ب ه در آن زم به کولنتای، حمالت خشم آگين عليه بوخارين وجود دارد ک

وقعی                  . همفکری داشت  ا م د و تنه معذلک اين قسمت از نامه های موقتا توفيف شده ان

ه يک رشته تبليغ            ردد         علنی خواهند شد ک ه بوخارين آغاز گ ی برعلي ا مدت   . ات علن م

از      و     . ∗   

ان                 ارزش لنين، همچنين متن مذاکرات در جلسات، نامه ها، و غيره تنها بدين علت پنه
                                                 

  .ت.ل. اين پيش بينی اينک تحقق پذيرفته است  ∗
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اع ارتج ب، ارزهترتي همب معلي هتروتسکيس هرفت انگررفت بي

اتی ه،اج یک ه،ف دادالنفس وطامت ثخط هبح تديرين نيس رآورده یب دم کن

وًال معم

ارزه ه،مب انک زم دشده ان تروتسکيسم ه انیيکسرههم ارزهقرب همب علي

ًا مطلق

 

ه افسانه                  " تسکيسم ترو"خواهند ماند که درست عليه استالين و شرکاء می باشند و ب

از تاريخ سه انقالب روسيه، و نيز از تاريخ حزب،       . ضربه کاری وارد می آورند    

ين،          : هيچ نقطه دست نخورده ای باقی نمانده است        راث لن ايق، سنن، مي تئوری ها، حق

 ای  از  .  " "     

وان يک       ه عن ين، ب داع و متشکل شد و        بيماری لن ه تروتسکی اب ارزه شخصی علي  مب

 .بعدها به مبارزه بر ضدمارکسيسم تبديل گرديد

يکبار ديگر به اثبات رسيد که آنچه که ممکن است طرح بی حاصل بحثی بنظر رسد                 

اعی روز       ه بعضی از احتياجات اجتم ه،  ناآگاهان را  که مدت ها پيش فيصله يافت

.     در        احتي.    

ه   در حقيقت تبليغاتی بود برعليه سنت" تروتسکيسم قديم"تبليغات عليه  های اکتبر، ک

د                 ان،  . بيش از پيش برای بوروکراسی جديد دست و پاگير و غيرقابل تحمل می گردي آن

دين  . خواندند" روتسکسيمت"در ابتدا، هر چه را که می خواستند از قيدش رها شوند        ب

         

امع يعمج ائیوس اغيرپرولتاري دودیت امعح ائی،مج ابپرولتاري نبازت اي

ک یتئوري   و  در سياس

   و   در   و           

بويژه، تقابل کاريکاتوروار و از نظر تاريخی تحريف شده           . ارتجاع در درون حزب شد    

ا     "ا سياست    انقالب مداوم ب    اد ب موژيک اتح

وری متئ کسوسياليس ور،ي ی،کش رایيعن رينب دلآخ مم یسوسياليس ادهمل آم

احبان ص تياق ردهاش ورژوخ ب داوم م الب انیانق اجه مب ایتالط ه

رين وداربهت واننم کخصومتبعن وروکراتاورگاني اب احبانه والص اام ب

ن ارزهاي همب راهب اعی،ارتجاعهم یسياسیاجتم هحزب وانب عن رسيد

ين، در سال       )١٠(" ه اوج خود      ١٩٢٣ لن  ب

    دوران    و  و   . 

  آن،      و        

ازی و  اش، و    ""       

  .مناصب به برقراری نظم و آرامش، بوجود آمد

رای               ه ب ا زمين رد ت تهمت های شريرانه عليه انقالب مداوم، بنوبه خود، فقط کمک ک

  در             

ه                . گردد ارزه علي د مب اعی جدي ن ريشه های اجتم فی النفسه    " متروتسکيس "البته، اي

د             ات نمی کن داوم اثب دون درک   . چيزی را در صحت و يا رد تئوری انقالب م ذلک، ب مع

41www.hks-iran.com



د توان

دنتوانسته یان ريکحت اجدیاث هي تب مکفاي د،بوجودمه هآورن دونک احساسب

ان، نآن الاي د          س ن ه اهم ماينه تروتسکيس

ّترهات

ی، فهقالب اعفالس یارتج ًاحزب هدائم راب ه،قهق اگردانرفت بش مکت

اری هب نکلي ايل،اي رمس ن،بنظ م ی ادیداخل اعیاقتص یاجتم ودسياس اخ م

عمدتًا،

ل امتقاب ا،امريک ائلیاروپ همس رایک ارنخستينب ایاعتصاباتتوسطب پرولتاري

ًامانيکه ايلمرتب يارمس اردستورمهمیبس ک ن نم،موضوعاي مبک آنه

ه دنگارشالزم لجل کام دسقوط ان

تباهات رایاش واننسلب لج مقاب د،فه ینظرصرفگردان هپيران هک سطحب

ن تالفي ااخ نظره ی امتحليل التم هکم ک رايطی هش بک روزموج اب دآنه ش

رای لب تالفتحلي ایاخ هنظره ويژهديرين تباهاتب تهاش ن،گذش هم ارابط ب

عمدتًا

همسايلامکان ب

اين ريشه های نامرئی، مباحثه بطور ناگزيری خصلت بی ثمر آکادميک به خود خواهد               

  .گرفت

دا سازم و             وين ج ه خود را از  ن افتم ک ر،  ني من، در سال های اخي

از      ديمی ای ب دوران انقالب        مسايل ق ه ب د    ١٩٠٥گردم ک وط ان ن مسايل        .  مرب ه اي چرا ک

.  به گذشته من مربوط بوده و بطور تصنعی عليه اين گذشته بکار گرفته شده اند               

     و     در           

   و     و   ا  -        

 را         از       

رده     اب       -طفوليت سياسی  ک ار  يک  کت ن ک اری  اي  ب

وده صرف              . است ه وقت خود و ديگران را بيه ود ک به نظر من اين کار شريرانه ای ب

     در   روز     در ز

ط      : قرار می گرفت   وظايف انقالب آلمان، مسئله سرنوشت آينده انگلستان، مسئله رواب

  و          

 وظايف و تناقضات   وظايف انقالب چين، و باالخره   . انگلستان مطرح می گرديد   

         -  و     و  

اريخی                 ار ت ه آث وط ب ه مسايل مرب اره     -باندازه کافی توجيه می کرد ک  جدلی خود را درب

در سال های     . لکن آگاهی اجتماعی از خالء نفرت دارد       . انقالب مداوم به تعويق اندازم    

د               اخير، اين خالء     ر گردي ی تروتسکيسم پ ه آنت . تئوريک، به همانگونه که گفتم، با زبال

وراث   و دالالن             

لنين را لگدمال کردند، در لجن زار دست و پا زدند، و .  مارتينف منشويک شدند

ه  ناميد     ارزه علي ا،.   را مب ام   ه  در تم

                

رده                    ار خود را حفظ ک ه اعتب ابی سياسی ک ی يک ارزي شرمساری، از آن نام ببرند؛ حت

ه                  ه ب ی يک شعار مستقل ک د شده باشد، حت ه تأيي ی ک ی يک پيش بين باشد، حت
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ائل ممس لنينيس

    

 

هيچ چيز جز مهمالت و. يشرفت ايدئولوژيکی ما شده باشد، عرضه نکرده اند   موجب پ 

  .کليشه بافی

تالين   واناس ندي هاي دئولوژيک،مزبل اباي میکت برس                       مکت

ه      (کوته بينی، مجموعه ای از مطالب مبتذل بيشمار است            نهايت کوشش من اينست ک

ر زينوويف     لن). ماليم ترين صفات را پيدا کنم      لنينيسم .... ينيسم اث

م لنينيس ه مطالع

تقريبًا

ه        وويفی است، ن  زين

وتر  . زينوويف  مطابق اصول لوتر عمل می کند       . کمتر نه بيشتر   لکن در حاليکه ل

وانم بکنم   "می گفت   ، زينوويف  "من بر اين موضع می ايستم، غيراز اين کاری نمی ت

."  می توانم بکنم    لکن عکس اين کار را هم     .... من بر اين موضع می ايستم     "می گويد   

ه از         مطالعه هيچيک از اين آثار تئوريک وراث قالبی قابل تحمل نيست، با اين تفاوت ک

ف  اسزينووي یاحس اخفگ هب رمپنب هن انب یدستانس د،م             در    ده

مسائلحاليکه خواندن   

ه یت هقالب شب کآت دلي یج وزان،سياس دونس دامب ار            اع یآث رب س

                       

ال ایس ه تیدست راس ه سانتريستمشیحاليک دلمعاصر دهب استش

وير هتص رنقط اععص دئولوژيکارتج اي ق ودطري خ ر دامه هک ب اب کت

د                ر می ده ا پشم زب ن دو  .  استالين به انسان احساس خفگی ب اي

  و  اوج           -     -

  .می باشد

ه تروتسکيسم،              ع جهات ب ه مسايل از جمي ردن کلي رتبط ک وراث قالبی، با تنظيم و م

ا                      انی بطور مستقيم و ي ه جه باالخره باين اختراع دست يافتند، مبنی بر اينکه هر حادث

داوم،         . ، بستگی داشته است      ١٩٠٥ در سال     غيرمستقيم به ديد تروتسکی از انقالب م

اريخ                       ه يک عامل در ت دازه ای ب ا ان اسطوره تروتسکيسم، که مملو از جعليات است، ت

   )١١(  -و در   .    

ان رسوا ساخته است، اريخی، خود را در سراسر جه اد ت ا افالس اش در ابع اخير، ب

ل                     مع الوصف بد   ه در اواي ائی ک ی ه ديمی و پيش بين ون ارزيابی از اختالف نظرهای ق

ل            ١٩٠٥سال    شکل گرفت، مبارزه با ايدئولوژی سانتريستی کومينترن امروزه غيرقاب

  .تصور و يا الاقل بسيار مشکل خواهد بود

دون سوزاندن               احيای انديشه مارکسيستی، و در نتيجه انديشه لنينيستی، در حزب، ب

 و  وراث           
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ه ا،هم هم رينک نزديکت ره هيکس تب رينراس احت رجن انتغيي تمک اس

ددی امتع یب اهدنگران ولش ودهتح د،ب هان پک رينچ احت يونجن اپوزيس

ذلک، دمع اهچن ر،م ایاخي رفق افی دک ردهتأيي دک ان ر ناخي راي هام دازهب ان

م رکسيس ه دک تقًالقادرن همس هن مب تورحک ردس د،فک هکنن هآگاهان هب مطالع

دا رابت تمنظ هداش هب مقال بت هنس نب ئلهاي دهاختصاصمس ودش ب

وری البتئ داومانق ام اتب يننظري لن يار ربس ژرفت د،پخش هگردي هک لب تقاب

کامًال

تالين دهاس رمبعه رداختنبگي هپ ایکالسيکب هروسیه عب تراحتموق اس

مطلقًا

زول انین نزم ایاي فض ا الفب ه طحب س

د، هباي هبگفت ویبذل رگ کبي م ت،ه ًاهس ديندقيق ببب هس رایک نب اراي انک انس

  

ع، نوشتن   . بی رحمانه تئوريک کارپردازان دستگاه حزب، غيرقابل تصور است       در واق

ابی مشکل          . کليه مواد آن در دست اند     . چنين کتابی مشکل نيست    ين کت لکن نوشتن چن

                      

التيکف،     ان آور  "س د، و  دراز در    " خفق  کن

اع از       . لکن، نوشتن اين اثر  غيرقابل تعويق است        . نامطبوع منزل کند   ه دف چرا ک

ر بشريت، درست                       ه بزرگت ی، نيم ه شرق، يعن وط ب مشی فرصت طلبانه در مسايل مرب

  . عليه انقالب مداوم در دست تهيه استبراساس مبارزه

ا زينوويف و                      ه ناخوشايند جدل تئوريک ب ه وظيف من، تازه، در صدد برآمده بودم ک

 را   و      را      

ا کمی           (اختصاص دهم    ه سطح آب برسانند ت حتی غواصان نيز بايد گاهگاهی خود را ب

د                )آزاد تنفس کنند  هوای   ه ای از رادک ظاهر گردي ، که  به طور غيرمنتظره، مقال

       "  "و      

 در     رادک   .      داده     

وطی از          ه مخل ود،         توجهی نکنم تا از پرداختن ب ه نصيبم شده ب ر ک رم و پشم زب ه ن پنب

ه نوشته رادک را                     . منحرف نگردم  رد ک را وادار ک ائی از جانب دوستان م ه ه لکن نام

راد     : تر مطالعه کنم، و بدين ترتيب به نتايج زير رسيدم دقيق روه کوچکی از اف رای گ ب

           و       و    ما  

 به همانگونه که فرصت طلبی -می پردازند، اثر رادک از آثار رسمی خطرناکترين است    

د،                     ه استتار آن کمک کن در وجهه شخصی ب در سياست هر چه مستورتر باشد و هر ق

دادهای  . رادک يکی از نزديکترين دوستان سياسی من است       . خطرناکتر خواهد بود   روي

 در      .         را   

     رادک    از        

       .      آن   داده       

ه   دوستان رادک هستيم، استعداد درخشان سياسی و ادبی او را می شناسيم،            ه آميخت ک
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صرفًا

يچ انهه سياسیفراستنش دئولوژيک يشاي یپ د،م رينآي رآخ اث

ی ازد،م انس گچن بهمگن لم یعم دم هکن عک هواق کصورتب اهدي ش

ه هموارديک اهرب ودظ اتخ میتبليغ دارس تفاده           ج راراس تق اس

اده، هافت ان تتنه یدس کچين هي لجانب م          نق تروتسکيس ارزه همب علي

ًا مطلق

ه کمثاب اهي تی،پايگ همارکسيس اععلي دئولوژيکارتج یاي کلسياس تش گرف

ابدًا

ًا، هطبيعت هآنچ نک االم هب وانب دفعن یه ارزهسياس ونیمب هکن علي

ن دهاي اعقي یم زدبرم هانگي اک تیي ه    کش ارابط دب تچن یحرک قبل

ار تهک یدس عجمع رمنب ارارزشیپ ادابتک ينلکناست،انتق خصايصهم

 

ه در شرايط                   ی خصايصی ک با تأثيرپذيری از ظواهر و تصميم گيری عاجالنه است، يعن

      از  و      در   

ار آورد                ه ب اوتی ب ی متف ه کل ر رادک      . شرايط انزوا می تواند ثمرات ب رين اث ازه ت  در  -ت

   را در       رادک-     او 

اطيس             دام يک مغن أثير م ايش تحت ت قطب نمای خود را از دست داده است، يا قطب نم

ه گذشته نيست        . اخاللگر قرار گرفته است  اه ب ه هيچ مفهومی سفری کوت . اثر رادک ب

ر، در پشتيبانی          ان ت م زي ه ک امی لکن ن ا    خير، اثری است با تعقل ناک از مشی رسمی ب

  .همه ی اسطوره های تئوريک آن

    در      از      

ه در درون اپوزيسيون        " تروتسکيسم" ه   -توصيف کردم،  بدين معنی نيست ک ه ب  ک

 -       و          

ين، مجاز نمی باشد                انتق رعکس،  . اد، به خصوص انتقاد از اختالف نظرهای من با لن ب

ام           . چنين اثر روشن کننده ای تنها می تواند مثمرثمر باشد          ورد، و در تم ن م لکن در اي

ردن              ابع اصلی و روشن ک اريخی، برسی جدی من موارد، حفاظت دقيق از چشم انداز ت

ارزه کن           و مب ری از   . ونی،  ضروری است     اختالف نظرهای گذشته در پرت هيچ اث

ه               . اين مشخصات در اثر رادک موجود نيست        ه سادگی ب اه از عمل خود، ب وئی، ناآگ گ

 و       از " "راه    

ورد                             ز م ا را ني ول ه ل ق ن نق ی رسمی اي ن جعل يخ و ب رات از ب ی تعبي قول ها، بلکه حت

در  او    را از   .   داده   

  آن   و      در           

داد      . به اين تبليغات کمک مضاعف می کند     " مهم" وارد ارت ه هميشه در م ه ک همانگون

ک   ای از   و     در   راد

ری                  . مهارت ادبی او ديده نمی شود       دون عمق، اث داز، ب دون چشم ان ری است ب ن اث اي

  .سطحیاست  در سطح ذکر روايت، و درست به همين دليل اثری است 
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ه        هم

تدرست هاس ک اق يونتف راپوزيس رب البس ينانق تچ برخاس ت باکثري هقري ب

 

ان رادک و                      ه مي ائی است ک اين اثر زاده کدام نياز سياسی است؟ زاده اختالف نظره

    .            ا 

ه چين                  وط ب امروز  "ايراداتی بگوش می رسند بدين مضمون که اختالف نظرهای مرب

د           ). پرئوبراژنسکی" (بيمورداند ز ندارن . لکن اين ايرادات حتی ارزش توجه جدی را ني

ان جمع آوری تجارب انقالب        امی بلشويسم در جري اد ١٩٠٥تم ا  و انتق  از آن، ب

ن تجارب          -تازگی اش  ه هنگاميکه اي ی   ب ه آن تجرب

ه ک ال س ر وهیاث ارانب ايقآث اريخیحق دتت م

صريحًا

ن کم اري رب ديگ ندوست ناست،م تلک رایحقيق نب رم استعزيزت

                  

ود      ا ب ين نسل بلشويک ه  رشد  - اول

د     . يافت و بطور قطعی شکل گرفت      ن باشد؟ و نسل جدي و چگونه می توانست غيراز اي

رم است و                          وز گ ه هن ازه انقالب چين، ک د از تجارب ت ر نتوان ائی اگ انقالبيون پرولتاري

د ب      ا فضل فروشانبوی خون می ده آموزد؟ تنه ه ديگر امروز بي آموزد، از چه واقع ي

د    "بی توان می توانند مسئله انقالب چين را          دها سرفرصت و        "به تعويق اندازن ا بع ، ت

ار غيربلشويک               . به مطالعه آن بپردازند   " آرامش"با   ار بيش از پيش يک ک ن ک  -و اي

ه هيچ مفهومی از دستور روز         چرا که انقالبات در کشورهای شرقی ب       . لنينيستی است 

  .حذف نشده اند و موعد اين انقالبات بر هيچ کس معلوم نيست

ه                      ا رجعت ب رادک، با اتخاذ يک موضع غلط بر سر مسئله انقالب چين، سعی دارد ب

ن موضع را                 گذشته و تشريح يک جانبه و تحريف شده اختالف نظرهای من با لنين، اي

ه را      . توجيه کند  ه               و در همين جاست ک ور می شود اسلحه خود را از زرادخان دک مجب

  .ديگران بوام بگيرد و بدون قطب نما در مسير ديگران شنا کند

     . رادک           

درد رادک                   ا ب اری بگذارم ت ه کن ه مسايل انقالب را ب وط ب مجبورم کارهای بزرگتر مرب

ت، و                  مسايلی مطرح . بپردازم ده گرف ه بشود نادي  شده اند که به مراتب مهمتر از آنند ک

  . اين مسايل  هم مطرح شده اند

نم             د برطرف ک وع اشتباهات    : من در اينجا يک مشکل سه گانه دارم که باي دد و تن تع

 ) ١٩٠٥-١٩٢٨(  ٢٣در  رادک؛   و   در   
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دتًا عم

ًا، اتفاق

          

د؛ ًاکنن انثالث اهیزم هکوت نک وانممیم فت نوق راي اث ات ینظري م

 

 و             رادک را رد  

  .بکنم، چرا که مسايل اقتصادی اتحاد شوروی به تدريج مطرح می گردند

د                  ين می کن ر حاضر را تعي ر مسئله را فيصله. اين شرايط يکسره خصلت اث ن اث اي

دازه         -گفتنی های بسياری ناگفته می مانند     . نمی دهد  ا ان ن،  ت دين علت       و اي  ای ب

ار ديگری است،                ه انترناسيونال          است که اين اثر دنباله آث ر طرح برنام دی ب نق

ت وهیکمونيس ايقک هحق ارهک نب ئلهاي عمس ردهجم دک دونباي ب  از   در     آوری  ام         . 

ه                  -استفاده باقی گذارده شود    ه در نظر دارم علي ابی بشود ک تن در کت  و منتظر بکار رف

  . يعنی، عليه ايدئولوژی رسمی عصر ارتجاعوراث قالبی بنويسم،

  : اثر رادک پيرامون انقالب مداوم بر پايه اين استنتاج استوار است

ه مسير           ) اپوزيسيون(بخش جديد حزب    " ه ک مورد تهديد ظهور گرايشاتی قرار گرفت

."تکامل انقالب پرولتاريائی را از متحد اين انقالب، يعنی، دهقانان، جدا خواهد کرد

مجددًا

ی دنم لتوان ديگرمقاب راريک د،ق هبگيرن رعکس،بلک نب ًااي انذات              يکس

ن دهاي هعقي وریک البتئ داومانق عارم اتوریش کديکت ادموکراتي پرولتاري

ًا دائم

ه نوهل تاي گفتحقيق یش ودم هش ينک تتاجیچن اس ان انس

  

، در  اول، از    زده      در     

د "مورد بخش    ه دوم سال         " جدي د،           ١٩٢٨حزب در نيم وان يک استنتاج جدي ه عن ، ب

ه         ١٩٢٣حال آنکه، ما از پائيز سال        . اقامه می گردد   ن استنتاج را  و ب اکنون اي  ت

ه       . کرات شنيده ايم   ه        لکن رادک چگونه چرخش خود را ب ز رسمی اصلی توجي  جانب ت

د نيست      داوم روی می آورد     : می کند؟ اينبار نيز، از راهی جدي وری انقالب م ه تئ . او ب

ات              ١٩٢٤ -٢٥در سال های     ، رادک بيش از يک بار عزم کرد جزوه ای بنويسد در اثب

      و     و 

ا           -ن، در مقياس تاريخی   دهقانان لني  ه سه انقالب م ه هيچ وجه     - يعنی، در پرتو تجرب  ب

  در        دو  

 همانگونه که برای يکی از دوستانش       -اکنون، رادک، بعد از آنکه مسئله را      . می باشند 

ن نتيجه رسيده است        تمام و کمال مورد     " "می نويسد    ه اي رار داده، ب بررسی ق

زی جز          " جديد"که تئوری انقالب مداوم بخش       حزب را با خطری مواجه ساخته که چي

  .کمابيش خطر شکستن از دهقانان نيست
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ورد      " تمام و کمال  "اما رادک چگونه اين مسئله را        ن م بررسی کرده است؟ او در اي

  :اطالعاتی چند در اختيار ما می گذارد

اب        ١٩٠٤ا فرمولی را که تروتسکی در سال        م" ر کت ی   جنگ  در پيشگفتاری ب داخل

انقالب ما در ١٩٠٥ مارکس و در سال در فرانسه

نسبتًا

ابيش هکم ورب ط ه تنکت هاينس اک ریتنه هاث نک اتمم نظري يم کن

  ." ارائه داد، در دست نداريم

ر سر آن جر و بحث                              دارد ب د، لکن ارزش ن ر نشده ان ا درست ذک ا در اينج تاريخ ه

آن،              را در      . 

نتايج و  سيستماتيک، پيرامون تکامل انقالب ارائه کردم مقاله ايست  مفصل بنام،            

م دازهاچش الب  ان اانق م اب کت   در  . (

اپ ده،چ ش ه همقال انک تانیارگ ورگلهس وروزالوکزامب تيژک

فحات ص ورگ، )    ٢٢٤-٢٨٦،  ١٩٠٦،  پطرزب

  و  ) ١٩٠٩( ای  در    و      

ه ادعای              رادک به آن اشاره می ک      د، هيچگون امنفی تفسير می کن را بطريق ک ند ولی آن

انقالب ما اين اثر، از نظر تئوريک، بر پايه کتاب         . کامل و جامع بودن ندارد    

عمدتًا

و اربپرت دهتج اتیزن هانقالب اکنونک تت ابدس امم هانج د،گرفت ران              نظ

ن ايعاي هوق مآموخت ه،اي ک ان اکنونزم ايعت یوق دبزرگ اان درم آنق

، مذکور در  

د       . باال، استوار می باشد  ه کن اب را مطالع ن کت از آن . هيچ کس موظف نيست امروز اي

 از           روی داده  و    

د    . حقيقت اش، من از رفتار کنونی وراث قالبی منزجرم     اريخی جدي رفتاری که مسايل ت

را، در            در 

ه                   وط ب ا مرب  پيش   نمی گيرد، بلکه  در پرتو نقل قول هائی بررسی می کند که تنه

ورد انقالب              ده بينی های آن ايام ما هستند در م آين

ًاتقريبًا دقيق

وری داومتئ عرضم کمی رد بگي

نصورت،لکن داي صحيحباي رار ق

دين وسيله        .  ه من ب طبيعی است، ک

اريخی            ه ت ز   -نمی خواهم رادک را از اين حق محروم کنم که مسئله را از جنب  ادبيش ني

د    ورد بررسی  نده ز  بررسی  بطريق      . م ن  ني  در اي

د   . صورت   د  کن ه سرنوشت  انقالب  را در    رادک تعه

ه                        ان اسنادی ک ه  هم د ک  يک ربع قرن روشن کند، و در ضمن اشاره می کن

  ."در دست ندارد"من اين تئوری را در آنها مطرح کردم 

می خواهم درست در همين جا خاطرنشان سازم که لنين، خاصه بگونه ای که اکنون 

را                  با خواندن مقاالت قديم    ذکر م وق ال ر اصلی ف ز اث ده، هرگ ر من آشکار گردي ی اش ب
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ه         . مطالعه نکرده بوده است    رد ک ه ک دين صورت توجي وان ب انقالب  اين مسئله را می ت

ما

منحصرًا

ت اس

صرفًا

ه                      ١٩٠٦، که در سال       زودی توقيف و جمع آوری شد و ب ا ب ه تنه د، ن  منتشر گردي

ن        ه اي رديم، بلکه شايد ب ه دو سوم    فاصله کوتاهی همه ما به خارج مهاجرت ک  علت ک

ود           ای بسياری         . اين کتاب از تجديد چاپ مقاالت قديمی تشکيل شده ب دها، من از رفق بع

شنيدم که اين کتاب را نخوانده اند، چون تصور می کردند  تجديد چاپ آثار قديمی     

ره و          .  داوم، يکس الب م ه انق ين علي دلی لن ده ج دود پراکن ب مع ال، مطال بهرح

ه        پيش از نهم ژانويه   قدمه پارووس بر جزوه      براساس م   ان نام دون   من و بي ب

زار ت

ين زلن يچهرگ ا،ه وج ضمنی،بطورول ارين یاستوارديگرانبوخ باشدم

تالف یاخ ينداخل لن ه نک امًالم یک العب دهاط مان ارووس  و    و   -   از آن     ام    -! پ

  و در      .  و    

چشم اندازها  نتايج و کتاب  

مستقيمًا

و چند ايراد لنين    . قل قول نمود   را نه تحليل کرد و نه از آن ن         

د            -به انقالب مداوم   ه او      - که البته هيچ اشاره ای بمن نمی کن د ک   ثابت می کن

  .∗اين اثر را نخوانده است

                                                

داوم م

توانم

ًا تقريب

مداوم

مسلمًا

ين هلن همقال فک دلوق اج ارتفب دهم ود،ش ابب ايجکت نت ال س
 

       در  ای        از   و    ١٩٠٩در  -   ∗

ا را                    . ل قول کرد  چشم اندازهای من نق    ول ه ل ق ين نق ه لن ن مطلب مشکل نيست ک ات اي معهذا اثب

رادات       . بطور دست دوم يعنی از خود مارتف اخذ کرده است          فقط بدينگونه می توان تعدادی از اي

 .او را عليه من، که  مبتنی بر سوء تفاهم است، تشريح کرد

داز            ١٩١٩در سال    ايج و چشم ان اب نت ی کت ه دولت ه صورت جزوه ای منتشر       چاپخان را ب های م

د  " اينک "يادداشت های مجموعه کامل آثار لنين مشعر بر اينکه تئوری انقالب              . ساخت بع

ان است             ين زم ه هم وط ب اب    . از انقالب اکتبر قابل توجه شايانی می باشد،  مرب ين کت ا لن آي

يا اينکه فقط آنرا ورق زده است؟  مطالعه کرده است،     ١٩١٩نتايج و چشم اندازهای مرا در سال        

ودم،     . من در اين باره نمی  با اطمينان اظهار نظر کنم          واره در مسافرت ب ام هم من در آن اي

ی  -بطور موقت به مسکو می آمدم و در ضمن مالقاتهايم با لنين، در آن ايام            - در اوج جنگ داخل

يوفه در آن ايام در باره . آ. اما آ. ياد خاطرات تئوريک فراکسيونی هرگز به فکر ما خطور نکرد

ته است             ين داش ا لن رای من                 . انقالب  گفتگوئی ب ل از مرگش ب ه قب ه وداعی ک ه در نام يوف
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ملزم

اد دينانتق وریمقل البتئ داومانق هم طن عفق همنب کتغذي اعتئوري هارتج مجموع

دانستم رآيم ب

نداشتم اتفاقًادادم

بهرحال

ًا امتقريب واردتم م يک عکالس یواق یبين اتانقالب اريخمحتوي تت دهثب تش اس

وی اکتيکیت ازمانیت ارس رایيکب هب وانهميش کبعن هي نمون رار تتک هنيس نک اي

ل تحلي

افی ودک هب رک ع،ه لموض ه        تکام عک راموض رم عبراب ودموض ذاردخ بگ

هآنچهجزديگریقضاوت انک ایزم ه ازه ارهت وریب البتئ داومانق دم بنماي

ور مجب

قاعدتًا

توانم

وی محت

 
دگی من        (نوشت مرا از اين مذاکرات آگاه ساخت         اب زن وان شهادت        ) رجوع شود به کت ا می ت آي

رای اول    ١٩١٩يوفه را اينطور تفسير کرد که لنين در سال          . آ.آ دازها            ب ايج و چشم ان ا نت ار ب ين ب

رار             د ق ورد تايي ود م ه  آن ب اريخی ای را ک آشنائی حاصل کرد و صحت پيشگوئی های ت

ن     . داد؟ من در اين باره نمی  جز حدسيات روانی اظهار نظری بنمايم     ده اي درت مجاب کنن ق

دين   . کلمات آ .حدسيات به ارزيابی هسته مرکزی خود مسئله مورد مشاجره بستگی دارد          ه ب آ يوف

رای انسانی                    مضمون که لنين صحت پيش گوئی های مرا مورد تأييد قرار داده است بايد  ب

د          و از سوی  . که با مارگارين تئوريک دوره ما بعد لنينی تغذيه شده است، غيرقابل قبول جلوه کن

د، درک  ديگر کسی که راجع به تکامل انديشه های لنين در رابطه با تکامل خود            انقالب تعمق کن

ود    ١٩١٩خواهد کرد که لنين در سال        ن باشد           -  ب راز اي ه قضاوت     - و نمی توانست غي  ک

     او در   .  ای در     

در تضاد  مختلف قبل از انقالب کرده بود، يعنی قضاوتی سطحی و ضمنی که آشکارا با يکديگر    

  .بودند و نه با بررسی موضع کلی من، بلکه براساس نقل قول های پراکنده بنا شده بود

ه آن نداشت    .  صحت پيش بينی مرا مورد تأييد قرار دهد        ١٩١٩لنين برای آنکه در سال       احتياج ب

    دو  در .    در      

در اينجا احتياج به تکرار نيست که محتويات مشخصی که          . ن مورد توجه قرار گيرند    تاريخی شا 

ر از يک فرمول فرضی             " ديکتاتوری دموکراتيک "لنين هر بار با فرمول       رد، کمت عنوان می ک

اتی                          ا نيروهای طبق رات واقعی در رابطه ب ه و  از تغيي ا تجزي ه   . مشتق می شد ت اج ب احتي

  و   و              مح  

 در   و   .  از    در           

رار                  ين ق ا لن  در تمام موارد مهمی که من از نظر تاکتيکی و سازمانی خود را در تضاد ب

 به همين جهت من عالقه ای  که تا آنجا که فقط مربوط به          حق به جانب او بود و        

ا پس از آنکه       . خاطرات تاريخی می شد، در مقام دفاع از پيش بينس های خود                 تنه

  از          در       

تقيم در انقالب چين      انترناسيونال گشته، بلکه خود را به ص       ورت وسيله ای برای خرابکاری مس

  . ت.ل. در آورده است، خود را  به بازگشت به اين مسئله ديدم
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رورشته نم اي یمارکسيست ازانقالب هنيست،مج امک هبازگشتبهنگ ب

ن روزلک کام ي ر رب کس هي کجمل ه،ي ازمقال یمج ابحت ذيراجتن ودناپ ب

ه خاص ا ي الهای س ب اطل هاينج یخاتم دنم ياب ن لک

يش البپ ر،انق راکتب ورته اتص ادینک هزي ظحافظ ردهحف نک

ين طلن ينفق تهم یاس رول م          بنظ لنينيس ن، تباهلک تاش وراس ودتص هش ک

 

         " "     

ه بايد آنرا در اينجا بررسی به هرحال، مقاله رادک، ک. می رسد که اين نظر رادک است

ار اساسی من    ی  کنم، نشان م   ی    " دسترسی "دهد که او نه تنها به آث نداشته، بلکه حت

وده،                  . وقت آنها را مطالعه نکرده است       هيچ ا پيش ب رده و مدت ه ه ک م مطالع ر ه و اگ

      از   و در     در  اش  

  .است

  در -١٩٠٩  ١٩٠٥در  .  در         م

 جدل سياسی بر سر يک مقاله، که در آن روزها معمول بود، و يا حتی     -شرايط انشعاب 

   .     از    و      

 و   دوران         گذ

اده شدند؟         : تاريخی عظيم، از خود بپرسد     ه در عمل پي ورد بحث چگون فرمول های م

ر رادک                         رده شدند؟ اگ ائی بکار ب ر شدند؟ چه تاکتيک ه چگونه در عمل تفسير و تعبي

ا   بخود زحمت داده و تنها دو کتاب         د دوم   (اولين انقالب م ار  جل مجموعه آث

ر یمنتش دندم يلهش نبوس تهم دهنوش ود؛ش ريهب نش ابلشويک اله س

را یف تم هگرف ایدعوتک اناساسیه هدهقان بک زیمطبوعاتجان مرک

دقيقًا

                

ی نتوانستم اب،اي هکت راوهل ردف هبگي تک ایفعالي ه

      

ه  )  من  را ب

ر امروزيش را بنويسد                  اجمال مرور می     ه اث کرد، آنوقت بخود اين جرأت را نمی داد ک

دوار. يا به هر طريق، يک سری کامل از مباحثات کلی خود را حذف می کرد        ل، امي الاق

  .می بودم که چنين می کرد

رادک   از  دو  در  اول،    در      

 بهيچ وجه به معنی جهش از روی مرحله دموکراتيک انقالب           سياسی من انقالب مداوم   

او متقاعد می گرديد که، گرچه من در سراسر  . و هيچيک از گام های مشخص آن نبود     

ردم،١٩٠٥سال   اجرين در روسيه بسر می ب ا مه اط ب دون ارتب انونی و ب  بطور غيرق

ان شيوه ل         ه هم ردم؛    مع الوصف وظايف مراحل متوالی انقالب را  ب ه ک ين فرمول ن

او        از   از    

            ١٩٠٥  در  

اژيزن ردبيرینواي رمقالهس هس مقال وين  ( دگی ن ن       )زن ی  ای، از  م ين، در ط ه  لن ، ب
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نوايا ژيزن منتشر شد، قاطعانه دفاع کرد؛      ) آغاز (لوناچاپيرامون انقالب مداوم، که در      

تراتژيک لیاس ت؛اص يناس نلن زوهاي يلهج هبوس اراتیمؤسس ويکیانتش           بلش

اطر انخ اختمنش هس بک اجمترکي اته اپرولتاري البب انارضیانق ئلهدهقان مس

شخصًا،

 

ين  از تصميمات سياسی              دگان  "لنين، و گاه لن ه بوسيله من    " شورای نماين ک

داری و                       ود، طرف ده من ب ورد بعه ه م زارش سياسی، ن ورد گ نوشته شده و از هر ده م

ه در   دفاع کرد؛ بعد از شکست دسامبر، در زندان جزوه ای نوشتم پيرامون تاک               تيک ک

آن                

      را    

نوايا ولونا 

ه ایبياني ديمیه هق اک ين،آنه الن اطب ياراحتي ابس ايقب مض

ه الیهم اداه اهيراتح ورویجم ش ترس دس رار هق نک ااي ًاروزه تقريب

ن ام مب اتبلشويس ننظري م تگی همبس دن لن رد؛ ينک رهلن کنگ

الغ             ) موج نوين  ( ه من اب ی خود را ب د قلب چاپ کرد و بوسيله کانيانتس تأيي

   در    " " از  ١٩٠٧  در  

رای رادک وجود        . مربوط به دهقانان و بورژوازی ليبرال سخن گفت        هيچيک از اينها ب

  .نداشته است" دسترسی"خارجی ندارند؛ از قرار معلوم، باين مطلب 

ر نيست                ی بهت ا خيل ر نيست، ي . در رابطه با آثار لنين وضع رادک چگونه است؟ بهت

خود را به نقل قول هائی محدود می کند که لنين عليه من متوجه نمود، لکن، در        رادک  

د        ر          (اغلب موارد، هدفش ديگران بودن واه آشکار ب ال، بوخارين و رادک؛ گ وان مث بعن

د         ). اين مدعا در اثر خود رادک يافت می شود         ول جدي ل ق رادک قادر نبوده حتی يک نق

ل           ه سادگی نق ورد استفاده                برعليه من پيدا کند؛ او ب اده ای را م ول های حاضر و آم  ق

       " " داده     در   

د         . سوسياليستی است  ه        . رادک فقط تعداد قليلی نقل قول بدان می آفزاي ائی ک ول ه ل ق نق

ورژوائی و سوسيال       يسم را  طی آن لنين حقايق اوليه مربوط به اختالف بين جمهوری ب

رد      )١٢(برای آنارشيست ها و سوسيال رولوسيونرها      و بدينوسيله رادک    .  روشن می ک

باور . مسئله را چنان می نماياند که گوئی اين نقل قول ها نيز عليه من متوجه بوده اند                

  !نکردنی است، لکن حقيقت دارد

ه،          رادک    را  در      و     

ا بلشويسم       مع الوصف با وزنه ای سنگين تر، همبستگی مرا در مسايل اصلی انقالب ب

ه       . تصديق کرده، به کلی ناديده می گيرد     رد ک رای لحظه ای فراموش ک د ب در اينجا نباي
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ه هک اینام ينه ده،لن ننفهمي ديناي یب تمعن هاس ينک یلن دنم شناس

دًا عم

ت اهمي ورد فم زينووي ق کیرفي هتروتس اینام ينه لن

ردضربات منف ودنمنصفانه ب ارزه همب یآشتیعلي تبيشترطلب یاهمي ام ت

کامًال

 

انی                   لنين اين را در زمانی ابراز کرد که من عضو جناح بلشويک نبودم و درست در زم

رار        ) و  بجا  (رحمانه  بود که لنين مرا بي     ه ق ورد حمل ه ام م بعلت روش آشتی طلبان

ه می داد، نه بخاطر انقالب مداوم که با ايرادات گاه و بيگاه او روبرو می شد، بلکه ب                     

ه چپ             ا ب ه تحول منشويک ه ه   . علت روش آشتی طلبانه من، بخاطر اميد من ب ين ب لن

  "  "       داد  

  ".آشتی طلب"جدلی عليه تروتسکی 

 ١٩١٧، برعليه من و در دفاع از رفتار زينوويف، در اکتبر            ١٩٢٤استالين در سال    

  :نوشت

 و .) ت.  ل-در  (  از درک     "

ا، عاجز است         ات  پ         . مقاصد اين نامه ه اهی اوق ين گ رد، و آن        لن يش دستی می ک

و از آن             ود، و جلوجل ردد برجسته می نم ود کسی مرتکب گ ه ممکن ب اشتباهاتی را ک

د و آن را از اشتباه مصون دارد                         ه حزب هشدار بده ه ب . انتقاد می کرد، باين منظور ک

اتی          " کم اهميت  " گاهی موضوعات  ان هدف تعليم رد و در راه هم زرگ می ک از " را ب

ا    (اما اگر کسی از اينگونه نامه های لنين ... ".کاه کوهی می ساخت  ه ه وع نام و اين ن

استتاج کند و آنرا جار بزند بدين معنی است " مصيبت بار"وجود اختالفات ) کم نيستند

."           را  و       را         

تروتسکيسم يالنينيسماستالين، . ژ(

ًا مطمئن

ابدًا

 ،١٩٢٤ (  

ان شده،   -"طرز رفتار معرف انسان است      "-اين عقيده در اينجا بشکل ناپخته ی        بي

ر جاری                   و گرچه کمتر از هر چيز ديگری در مورد اختالف نظرهای دوران انقالب اکتب

ده صحت دارد            " کاه"است که  به      ر    . شباهتی ندارد، مع الوصف اصل عقي لکن اگ

اح خود               رين اعضاء جن ه نزديک ت ه های       لنين علي ه مبالغ اتی "ب و جدل های     " تعليم

اح                  ان خارج از جن ه در آن زم ل شخصی ک پيشگيرانه متوسل می شد،  در مقاب

ار                  بلشويک ها قرار داشت و موعظه آشتی طلبی سر داده بود، به مراتب بيشتر بدين ک
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ابدًا ن ضريب اصالحی را در                . توسل می جست   رادک  به مخيله اش خطور نکرده که اي

  .رد روايات قديمی در نظر بگيردمو

١٩٠٥سال   در پيشگفتار کتابم     ١٩٢٢من، در سال    

ی هپ اینمون ه رفته، دپيش البع ًالس دعم دهتأيي تش اس

ر انب الامک تقراراحتم اتوریاس اديکت يهپرولتاري رروس ورهایزودت کش

ی          ، نوشتم که پيش بينی من مبن

  و     در   از       

رادک، در      .   از دوازده         

 خط  برابر را چنان تصوير می کند که گويا من اين پيش بينی را در               غيرجالب، موضوع 

د  . قرار داده بودممشی استراتژيک لنين   لکن، می توان با مشاهده مقدمه به روشنی دي

ه           که من از نقطه نظر آن جنبه های اساسی از انقالب مداوم به پيش بينی آن پرداختم ک

مطابقت بلشويسم   استراتژيکبا خط مشی    

مسلمًا

 ١٩١٧ هنگاميکه من در آغاز سال      . داشت 

ن مفهوم نيست               " تجديد سالح "در يک پاورقی از      ه اي نم،  ب حزب صحبت می ک

 -تشخيص داده بود بلکه از آن جهت است که لنين       " اشتباه"که لنين راه قبلی حزب را       

ه     -گرچه دير، لکن برای پيروزی انقالب به موقع        آموزد ک ه حزب بي  به روسيه آمد تا ب

ر کهنه شعا

ال س د هباي اطرب آورمخ هبي ابک ایکت ن،ه م

ا دتنه هبع ًاآنک اشخص ب ه مب د،خش ی،آم يعن ازه الت س

ا ام را نزي هاي ودبرعلي انخ ورتآن تص گرف فته د،برآش لگرديدن تقاب اس

د سالحتجدي ر امنفاگ اک ره ذک ران وزديگ دانهن هب د،آويخت ردبودن دط کن

امنف، رايکوف، مولوتف و            " ديکتاتوری دموکراتيک   " ه استالين، ک را ک

"  "   از  .        

 .          .    درک  

   از        ١٩٢٨رادک؟ او  در  

  .حزب کمونيست چين به مبارزه پرداخته بود" تجديد سالح"ضرورت 

١٩٠٥    رادک       

ر اکتب

ا تپيشگفتارب جناي )    

ارش  انقالب  و ) ب

ن اویم لح طتقاب یخ یمش ند،م را،باش انزي يشزم رپ تغيي

ات اريخیاصلینقشحي ين،  کتب  درسی  را در     ت ان  لن ، در زم

ه                . دمورد هر دو انقالب بازی می کردن       ات بيشمار ب ه دفع ان، ب ا، در آن زم اين کتاب ه

اب های    . روسی و زبان های خارجی، تجديد چاپ شدند      ه کت هرگز کسی به من نگفت ک

   دو      در آن   از  روش         

ديمی بيشتر        از رويزيونيستی وراث قالبی، هيچ عضو عاقل حزب برای نقل قول های ق
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واقص ن ن، هم ارابط البب داوم،انق طم فق

ين لب تمکمونيستالمل هگف نمنظورک ودنمحقم اريخیب ينت وده،حزبلن ب

ًا، طبيعت

ن دارم ههش فک هزينووي هب ببياني نجان ارهم قب ودنمح ينب لن

ا مب وردلنينيس م لبخصوصنيست،صادق ولنق ائیق هه روزهک رایام داوتب ع

نلکن لمًاتصديق،اي وردمس رم له ولنق زایق دلیمج ج يوهحزب ودبش ب

 

ر                       و انقالب اکتب ا را در پرت ول ه ل ق ن نق ود، بلکه اي ل نب تجربه انقالب اکتبر ارزش قاي

  .ارزيابی می کرد

ل اغماضی                  در اين رابطه، موضوع ديگری وجود دارد که رادک آنرا به نحو غيرقاب

 تروتسکی تصديق کرد که حق به جانب -او می گويد: مورد سوء استفاده قرار می دهد

وده است     ردم     . لنين ب ه تصديق ک ه       . البت ن تصديق ذره ای نيرنگ سياسی نهفت و در اي

منظور من کل راه تاريخی لنين، کل مواضع تئوريک لنين، استراتژی او، ساختن             . نبود

    در         .   او 

                 

د       ه     ١٩٢٦در سال    . سوء استفاده قرار می گيرن ف، رادک ب ا زينووي اد ب ، در دوره اتح

  داد     ای از   در     در   

د        ه کن ا حدودی توجي  من   . مقابل من نياز دارد تا بتواند مخالفت خود را با من ت

ه       . را به خوبی درک کردم اين نکته    ه اجرائي تم کميت وم هف ه در پلن و از همين روست ک

           و  او   

ان           ه مي ا ب د ب ه سعی دارن ليکن به هيچوجه دال بر محق بودن منتقدين امروزی من، ک

ين سيمای خود را بپوش       متأسفانه، امروز   . انند، نمی باشد  کشيدن نقل قول هائی از لن

  .مجبورم اين مطلب را به رادک نيز تعميم بدهم

 در      از  

يش یپ بين ه وطآنجائيک همرب کب ي

ن وریاي ردم،صحبتتئ هک اک         ت

     

دتًا عم

ه وءهرگون اهمیس ينتف رود،ب یب واهمم اخ يحاينج ریتوض دهممختص ب

وم تمپلن ههف کميت ود ابب ذيراجتن دناپ در    .     بودن

ه تروتسکی مفهوم انقالب      اجرائی بين الملل کمونيست، بوخارين بد  رد ک رستی تأکيد ک

، من در يک اثر مفصل تر ديگری        "نواقص"در مورد   . مداوم را بالکل رد نکرده است     

ا را             اربرد آنه ات سه انقالب و ک ود تجربي صحبت خواهم کرد، و در آن سعی خواهم نم

ا       . در مسير آينده کومينترن، به خصوص در شرق، نشان بدهم          رای اينکه امک ن لکن ب

:    از     در         

ه ام            ار اولي ه در آث ه شکلی ک ی ب   در  -انقالب مداوم، عليرغم کليه نواقصش، حت
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ايج منت دازهاچش  و  ان

ارزه ابب ذيراجتن ناپ ا امدهاآنه یپيش دلحت ایج هه ز،مبالغ هآمي یک ط

ن ودم هخ ردآوریب لگ ولنق ایق ديمیه غولق زش         مش ذيرلغ ودهناپ تب اس

دًا                  اب

نتيجتًا

استسرشارترمارکسيسم ده تاليننگرن اريناس یبوخ رحت راث اخي

هشده،عرضه بب دیمرات ایخردمن ازه سب پ      از      -)١٩٠٦ (

رادک، از    و   و  و    

  . به مراتب به مشی تاريخی لنين و حزب بلشويک نزديکتر

ان و واره يکس ن هم ار م ه آث الب در کلي ن از انق ه درک م ويم ک ی گ ن  نم م

  را       .       

 بلکه بد -جاع و کذب حزبی مرا مجبور بدين کار کرده است    اينک هم دوران ارت    -نکردم

نم              در طول دوازده    . يا خوب، سعی کردم پروسه های واقعی زندگی را تجزيه و تحليل ک

ه                ) ١٩٠٥-١٧(سال   د ک ز وجود دارن االتی ني فعاليت های انقالبی روزنامه نگاريم، مق

    در   و       در  م   

د       وان       . بودند، خط مشی استراتژيک را نقض می کنن ال، می ت وان مث ه عن ابراين، ب بن

ان،                        ده دهقان ی آين ه نقش انقالب ا من نسبت ب ه در آنه ه طورکلی   مقاالتی يافت ک ه  ،  ب ب

عنوان يک طبقه  

ه ئلهک انیمس ادهق امب ادتم يمابع الوه،      عظ دبع ويمباي هبگ ينک لن ی دم رفتن

تند هس ازهک هت لب ه      تکام وينک هتک ديافت هان بب کارترمرات انیآش زم

اع امتن ی مل البتوصيف دهانق يهآين هروس وانب البيکعن انق امپرياليستی

ان جنگ        -، اظهار ترديد کرده ام، و در همين رابطه           بخصوص در زم

 " "         از -

ه         . ورزيدم، چرا که اين توصيف را مبهم می دانستم         رد ک لکن در اينجا نبايد فراموش ک

ون                   ان، اکن ه دهقان وط ب ه پروسه های مرب پروسه های تاريخی مورد عالقه ما، منجمل

   رو         از آن  ه  

    را    -      .   

وختيم              ان را از او آم ه مسئله دهقان  -تاريخی اش لحظه ای از نظر دور نداشت و ما هم

ان را                     ود دهقان ا موفق خواهيم ب ه آي ود ک ئن نب وز مطم از حتی بعد از انقالب فوريه هن

ا بکشانيم             ه پشتيبانی از پرولتاري دين سختگير        . بورژوازی جدا سازيم و ب ه منتق من ب

رن ديگران در ظرف يک ساعت                  ع ق خود، به طورکلی، می گويم که از مقاالت يک رب

رای                    ی ب ه خود انسان، حت ه مراتب آسانتر از آنست ک تناقض ظاهری بيرون کشيدن ب

  .حفظ کنديک سال هم که شده، وحدت مشی اساسی را 
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ه وانب کعن يهي یقض کل ن تداللاي اس

دين ب ن نلک راي تصورتام نگرف اس کبراس احي زرگجن کيلب یتش م

ی دم هگوي رک وریاگ البتئ داومانق یصحيحم ود،م تروتسکیب ر ردذک ک

 

د         در اين سطور مقدماتی يک نکته ديگر را نيز تنها محض اجرای کامل تشريفات باي

رادک              :  

 .      .  آن      داد  

  .ه استکه تئوری غلط بود.... ترتيب نتيجه می شود

         رادک،  

ه ابلک هتنه ب فی فلس اريخی ت ر تداللاگ هاس کلن یش کل

ارکس وردم ايلم ا،مس طبريتاني وده؛غل عب ومينترنموض هک ارابط      ب

ی وانم هت تنتيج هگرف رک يوننظ ارهاپوزيس البب ينانق اچ عي موض

وئی کب ردهديالکتي تنب .      ،  از     اس

  از آن      در    و        

 در        در  

  . در سراسر دنيا، غلط است- شود گفت و می-رفرميست ها در آمريکا، در اطريش

آن،     "  -"  رادک را  در     

صورتيکه در مورد مسئله مورد بحث بکار می رود در نظر بگيريم، آنوقت ضربه من             

ر حوادث نشان              . متوجه خود رادک می شود     ر از آن، اگ اگر من معتقد بودم، و يا مهمت

ا آن       ه خطوط انقالب مداوم با خطوط استراتژيک بلشويسم            می داد ک   ايرت داشته، ب مغ

اقض ودهتن لهدر   ب یفاص ردم گي يش يشب     ، و  از  از آن  پ

راه ينبهم لن الب انق ويک ایمنش ده نمرت اریاي اعهمک ردمدف ک

ويک الش ته ردمفعالي دًاک زبع اتني انمطبوع هجه ادبرعلي انتق ادوش دوش

ک احي ودجن د؟بوج تآي ًالحقيق ورعم داينط هش نک تينم البنخس انق

ت تداللآنوق ،   رادک          اس

رای          . می توانست ذره ای معنی داشته باشد       ه ب تنها در چنين صورتی می توانست زمين

د          لکن اين درست ه   . تشکيل دو جناح موجود باشد     ه رادک می خواه مان چيزی است ک

من، برعکس، نشان می دهم که عليرغم کليه مبالغات جدل های فراکسيونی              . ثابت کند 

پس از کجا می توانست      . و تأکيدات حدسی مسئله، خطوط کلی استراتژيک يکسان بود        

  دوم   در       در        

    و   در          ب

،    ١٩١٧در  .    از         

ه       " بلشويک های قديمی  "برعليه فرصت طلبی دموکراتيک      ائی ک مبارزه کردم همان ه

ا اسلحه شا         ه    امروز بر سينه موج ارتجاع ارتقاء يافته و تنه را و برچسب زدن ب ن افت

  .انقالب مداوم است
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هَآشتی طلبان یموضع موضعيکمنحزب

داوم گروهی بوجود آورم                     ز سعی نکردم براساس آراء انقالب م . باالخره، من هرگ

  درون     

ا تب ادیحرک امًالمب اوتک متف

                    

ل زبمقاب يالح وکراتسوس يهدم رارروس تق دداش هپيون يافت

دقيقًا

تی یآش هطلب االت،مجموع شح اکوش اتیه تنظري هاس ورک            بط

زوم، عابل اطرانش دهبخ ردنآبدي تونک راتس زبفق یح یانقالب واقع

ذير ين،ناپ هلن صورتک ود،روشنمن اننب ايزمشیهم دئولوژيکیتم تیاي آش

ن م ک وعي تن یسرنوش يالگرائ يونریسوس مهرولوس یسرچش تم گرف ن م

ًا دقيق

ود امیب ههنگ نک اتم   و    در  لحظ

ود               رهمين اساس ب دم  ب ام می ورزي ی   . معينی در تشکل يک گروه اهتم آشتی طلب

 .              از

اعتقاد داشتم که منطق مبارزات طبقاتی هر دو جناح را مجبور خواهد کرد تا خط مشی                

رای    . انقالبی واحدی را تعقيب کنند     در آن زمان اهميت عظيم تاريخی مشی لنين هنوز ب

    در          

  را                        

  :، لنين در اين باره نوشت١٩١١در سال . روا می دانست

   ای از    و    "

ريخی ای، که در دوران ضدانقالبی سال های        تفکيک ناپذيری  با ماهيت وظايف تا      

 در                ١٩٠٨-١٩١١

ا،. است ن دوران ضدانقالبی، عده ای از سوسيال دموکراته ه در اي از همين روست ک

  از     

را هچ ين،ک لن ی تیمش یآش راطلب هم ایب ديدتریبرخورده اش مب اندبلشويس کش

               

ه الشس رر،ت همک يچب اره ک ر علي تی مسانتريس کمنشويس دهي اختماي س

ن، ام شب رایکوش ادب دتايج ی،وح یبهرقيمت ارب اگزيراختي اتن گرايش

اًال احتم

کی تروتس ه هب تیورط یآش قوططلب دس    . ،         کردن

رد               آشتی   ان می ک داومتر از هرکس ديگر بي ی را م ه           . طلب ود ک ا کسی ب او  تنه

ازدهم، بخش دوم،      ." (سعی کرد يک اساس تئوريک برای اين گرايش فراهم کند          جلد ي

  )٣٧١ص

         و  از         

غم          .     آل   

ابم             ال،. مشترکی با منشويک ها دست نيافتم، و نمی توانستم دست بي لکن، در عين ح

            .   

برخالف منشويک ها، با بيرحمی آشتی طلبی را رد می کرد، غيراز اين همکار ديگری           

ی هيچ                      . ی توانست بکند  نم ود براساس خط مشی آشتی طلب ه ممکن نب ديهی است ک ب

  .جناحی بوجود آورد
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پ داوم ارزهم ردمب نک نلک ثاي یباع کینگران یتروتس ودنم ش

حتمًا

تالين، ااس دگمانیب دئولوژيکیب یاي هخاص لتک ت،خص اراوس تيکب گف

دقيقًا

 

ه     : بنابراين اين نتيجه حاصل می شود      خرد کردن يا تضعيف يک خط مشی سياسی ب

ه                  خاطر آشتی طلبی مبتذل مجاز نيست و مهلک است؛ آب و رنگ زدن به سانتريسم، ب

ه چپ می ر           ه، در تعقيب              هنگاميکه بطور زيگزاگ ب ود، مجاز نيست؛ مجاز نيست ک

ود و                      ه نم ی اصيل مبالغ ا همفکران انقالب ا ب سراب واهی سانتريسم، در اختالف نظره

اينهاست درس های واقعی از اشتباهات واقعی      . اين اختالف نظرها را بزرگ جلوه داد      

اق                        ی امروز، بقوت خود ب وز، حت د و هن ا بسيار اهميت دارن ی تروتسکی، اين درس ه

  .هستند و اين  رادک است که بايد در باره آنها تعمق کند

                    :

وری انقالب             " ه تئ اتش برعلي ا آخرين لحظات حي ين ت ه لن د ک د بدان تروتسکی  باي

راودا." (            

رين هبهت انديش م ودبلشويس وتخ ثب

ماره ،  ش

  )١٩٢٦ نوامبر ١٢، ٢٦٢

ی، يک کاريکاتوراستالينيستی خالص از                   د، يعن ام و غيرمتعه اتور خ اين يک کاريک

ه               . واقعيت است  ا کمونيست های خارجی، توضيح داد ک اتش ب لنين، در يکی از مکاتب

ی                       ه کل ا ب ان سوسيال دموکراته اختالف نظر ما بين کمونيست ها با اختالف نظر در مي

رده        . داردفرق   ه ک ز در گذشته تجرب ائی را ني ين اختالف نظره او نوشت، بلشويسم چن

رد و جمهوری شوروی را                     "....لکن   . است درت را تسخير ک ه ق ان لحظه ای ک در هم

اند و      ه  رس دت  را ب کيل داد،  وح ات   تش  جريان

ه سو                د، ب ر بودن ه بلشويسم نزديکت ه ب رد      سوسياليستی را ک ....ی خود جلب ک

ور ين،منظ هلن امب تنهنگ ننوش طور،اي رينس اتنزديکت هجريان انديش

د  " ( جل

  )٣٣٣شانزدهم، ص

       از           

ا                       د اينه ان و سمرال؟ نکن اچين، تلم ا ک وازينين؟ ي ا ک ارتينف ي سوسياليستی چه بود؟ م

ه من            " بهترين جريانات نزديکتر  "بنظر او    رايش ديگری از گرايشی ک  -بودند؟ کدام گ

ودم    در ر    - تمام مسائل اصولی از جمله مسئله دهقانان معرف آن ب ه بلشويسم نزديکت  ب

دا از سياست ارضی حکومت بلشويک دوری جست                  ورگ ابت . بود؟ حتی روزالوکزامب
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ابلشويسم رينب رينعناصربهت اتنزديکت یاشارهمارکسيستیجريان ردم چهک

ف، امنف،زينووي تالين،ک وف،اس رايک تمداران مسياس روزیضدتروتسکيس ام

ت ریثري ويکیرهب ان،بلش رينزم یکمت وردلغزش م رده م،ک رخالفباش ب

ت متح رژي ن دامیاي تاق اقض،اس نمتن رلک اريخینظ امًالت ابک ذيراجتن ناپ

دی نداشتم              دا تردي اره اب ن ب انون        -لکن، من در اي م بدست ق ين قل ه هنگاميکه لن  من ب

ودم  در کنار او بر سر . ارضی اش را تدوين می کرد      ه     .  ميز نشسته ب ا ب ادل نظر م و تب

ود          ر ب ا بشرح زي ادل نظره ن تب : سختی شامل بيش از ده دوازده تذکر بود، و مفهوم اي

   :      از            

د شد                ع خواهن انی، تناقضات رف ا تنه    -ديکتاتوری پرولتاريا و به مقياس انقالب جه ا  م

  .زمان الزم داريم

ر سر مسئله                   ين ب داوم و ديالکتيک لن اگر يک تضاد اساسی ما بين تئوری انقالب م

ه در               د ک دهقانان وجود داشت، پس رادک چگونه می خواهد اين حقيقت را توضيح بده

اره سير تکاملی انقالب عدول                ١٩١٧سال   ، من بدون آنکه از نظريات اساسی ام در ب

   آن    در       اک 

ا                   ه تئوريسين ه مسئله دهقانان نداشتم؟ رادک اين حقيقت را چگونه توضيح می دهد ک

     -و   

دموکراتيک  همه تا آخرين نفر، بعد از انقالب فوريه، موضع           -مولوتف و غيره و غيره    

ام      : مبتذل را پذيرفتند، نه موضع پرولتاريائی را؟ و يکبار ديگر          ه ادغ هنگاميکه لنين ب

          از  

ه در آن          ين ک ه کسانی و از چه موضوعی صحبت می کرد؟ و آيا اين ارزيابی لن  ترازنام

تنظيم کرد را  اختالف نظرهای گذشته    

ويک انش ياله يونرهاسوس قرولوس ردتواف اک ه؟ي ن ن وداي هب اک دآي اباي ب

امسئله رارموردبحثآنج تق گرف وامبر ن اردهم چه

 نشان نمی دهد که او بهيچ وجه معتقد بوجود دو         

  مشی استراتژيک آشتی ناپذير نبود؟

ه                    راد ب ه پطروگ مورد هنوز جالب توجه در اين رابطه نطق لنين است در جلسه کميت

اريخ اول   ه در      . ١٩١٧ ∗) (ت  ای ک

  و                  م    

                                                 
تالين از            ∗ ق دستور خاص اس اريخی طب ن جلسه ت ده قطور اي همانطور که همه می دانند، پرون

  .ت.ل.شده استکتاب جشن يادبود، حذف شده است تاکنون از انظار حزبی مخفی نگاه داشته 
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کوک ودمش اخ نب وردم نم ئلهاي ناکمس اختهراس س تگی همبس را م

ز ني ا ورآنه اختهمجب تس امتح تعارن کیمس اهرتروتس وندظ ش

انی،بطور انموضعنماي راآنزم زم هني ارينیشيوهب ردهتفسيربوخ ود؛ک ب

تی الصياليس دامخ هاق درتکسبب دق بکن ابراين ابن دپرولتاري تباي وایتح ل

ینقش حت ل کام

الب انق ه ههمانگون هک دهمقال یفهمي ود،م اش ب ال س

دقيقًا

وم، هبش ههمانگون اهدهک مش رين ويکبهت بلش رای هب اينک دا یج اختم س

 

ی      -طرفداران ائتالف حتی آنجا کوشيدند     ا کمروئ ه ب ه     - البت ه ب اشاره  " تروتسکيسم " ک

  جواب لنين چه بود؟. کنند

ا پيش    . توافق؟ من حتی نمی توانم در اين باره جدی صحبت کنم     " تروتسکی مدت ه

د بلشويکی        .  درک کرد  تروتسکی اين را  . گفته که وحدت غيرممکن است     و از آن به بع

  ."بهتر از تروتسکی وجود نداشته است

ا            را از بلشويک ه ه م ود ک ی من ب به نظر لنين، انقالب مداوم نبود، بلکه آشتی طلب

   .  "  "           

  .ر بودن توافق با منشويسم را درک کنممی کنيم، من فقط احتياج داشتم که امکان ناپذي

داوم                   ورد مسئله انقالب م اما چگونه می توان خصلت گردش ناگهانی رادک را در م

ن قضيه را در دست دارم                      .  توضيح داد؟ من معتقدم که يکی از عوامل توضيح اي

 "،   از  رادک    رادک      ١٩١٦در  

لکن توافق او با تعبير بوخارين از اين تئوری بود، که برحسب آن    . موافق بود " ممداو

ورژوائی در روسيه  شده     ه       -انقالب ب ورژوازی و ن ی ب ا  انقالب ه تنه  ن

ورژوائی فی النفسه         "ديکتاتوری دموکراتيک "نقش تاريخی شعار      و  -، بلکه انقالب ب

.             سوس

رادک،             

ا بوخارين ابرازهمبستگی                     م ب زيرا درغير اين صورت او نمی توانست در عين حال ه

ه  اين امر همچنين اين حقيقت را روشن می کند که از چه رو لنين برع              . کند هم با من    لي

رده، و                         ا ايشان همکاری داشته، جدل سياسی ک ه ب بوخارين و رادک، در عين حال ک

رادک  در       . ( را            

ه م        .) مقاله اش باين امر اعتراف می کند       کروفسکی،  .پ. ن. من نيز بخاطر می آورم ک

ه      يکی از همفکران بوخارين و سازنده خ  ه ب ه ماهران اريخی ک ستگی ناپذير الگوهای ت

ا من داشت،                      اريس ب ه در پ ذاکراتی ک عنوان مارکسيسم رنگ آميزی می کرد، ضمن م

.     در          " " از 
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ايد رش نذک اي ع دادالوصفم نتع لاي ولنق اق ياره استبس داد اتع کاستهآنه

ده، دبازش يدهباي نوش ری شراببط ال، هبهرح نمصداقب فرانسویاصطالحاي

ا هام دسب هح اهیک هنگ ب را ااين کج ئوال یس ردمم ک

اهیمن ودگاهگ ورخ همجب هب االتمطالع ارينمق ردم،میبوخ ودبکراتک خ

ًا دائم

ود تخ رد،پش ی،ک وديعن کخ اوراءي پم کچ بي

کامًال

مکرًا

                       

اهر اطراتظ موضعخ

زی هچي ک د ادتض اقیک یب دم مان کی، ت،پوکروفس دسياس ادتض ودک     - و        - در       ب

  .م می پنداردصادقانه بلشويس

ه از       ١٩٢٤-٢٥رادک، در سال های    ا  فکری ک وز ب ه  هن ، ب

دگی١٩١٦بوخارينی سال    ا موضع من يکی می شمرد، زن ا را ب وز آنه  داشت، و هن

ه شتاب زده                        . می کرد  ا مطالع ود، و ب ن موضع سرخورده شده ب ه بحق از اي رادک، ک

اين .  درجه دور موضع من چرخيد     ١٨٠ افتاده،   آثار لنين، به همانگونه که  اتفاق      

بنابراين، بوخارين، که در سال های     . امر  احتمال دارد، زيرا از رادک بعيد نيست        

  را  و رو    را از          ١٩٢٣-٢٥

ه         دئولوژيک خود را، ک ر داد،  گذشته اي داد  " تروتسکيسم "فرصت طلب تغيي قلم

در اولين دوره تبليغات برعليه من، يعنی همان زمانيکه          . می کند، به من نسبت می داد      

   را         از  

   زودی  زدم  او    -او  از  آورده؟:   

و اکنون متحيرم که مبادا تغيير رادک از يک         . خته است دفترچه خاطرات ديروزيش اندا   

ی استوار باشد               )١٣(پالوس انقالب مداوم به يک سالوس       ه های روان ان پاي ر هم .  آن ب

رای          . من قصد ندارم بر سر اين فرضيه پافشاری کنم         وانم ب لکن توضيح ديگری نمی ت

  .آن پيدا کنم

       :     

ائيم             ا حد امکان از         . شود، ما مجبوريم که در قلمرو نقل قول ها سفری طوالنی بن من ت

   .          .    ام

ن کنکاش                        نم از اي واقعيت به توجيه اينکار کمک کند که، من در تمام مدت سعی می ک

  .ل قول های قديمی رشته هائی در رابطه با مسايل سوزان کنونی پيدا کنماجباری نق
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ک تاکتي ين همچن

 

پرولتاريا نيست، بلکه تجديد بنای پرولتاريا نيست، بلکه تجديد بنای » » جهشجهش«« انقالب مداوم  انقالب مداوم --٢٢

  کشور است تحت رهبری پرولتارياکشور است تحت رهبری پرولتاريا
  

  :رادک مينويسد
وری و تاکتيک                  " ه تئ ين خط فکری موسوم ب ا ب د  (وجه تمايز اساسی م : توجه کني

 

ی عیحت ردهس ارنک ایاظه اگوننظره گون ی الباساس ودانق تموج اس

تدل ریمس ارهت ورددرب نبرخ ام ائلب مس امًال اوت،ک ًامتف همتضاددقيق بب مرات

کامًال

ن متاي لقس ولنق اق ه ار ماينک یه دم کن ا هآنج ينب ارهلن داش کن

مسلمًا،

ودنناصحيح نموضعب ونم ايلپيرام الباساسیمس ين،انق هچ رائنکمکب ق

رح دمط گردي ش هجه اتوریمرحل کديکت دموکراتي ال امدنب اته

ه ب الب کانق ادموکراتي زدبپ اننخي ذيرامک تپ نيس تی هسوسياليس ک

ت رايطتح يه،ش کروس البي انق کی دتروتس هنفهمي ک ت راهمي تندت نيس

وری ينتئ ملن یه هآميختگ مرحل الب داومانق م و   در        "    ".)ت.  ل-

  ."انقالب بورژوائی با مرحله انقالب سوسياليستی نهفته است

م                ه ک د ک ا ناشی از آن، وجود دارن ام اساسی، ي اتهامات ديگری در رابطه با اين اته

     :     "         

؛ و  "از درون           

.   "  از روی     " آن   

اشتراک نظر تروتسکی   "و در اين نکته  " انکار می کرد  "تروتسکی نقش دهقانان را     

د ب       . نهفته است " با منشويک ها  ه شد، در نظر دارن ه گفت ه ک ات،   همانگون ن اتهام ا اي

    را           

  .اثبات کنند

ا و               د در اينج  تا آنجا که جنبه ظاهری ادبی قضيه مطرح است، رادک می توان

در "  از      : و  را    .       

لکن، به همانگونه که اکنون نشان خواهم داد، اين اظهارات . رار دارد همه ق " دسترس

لنين در باره من دارای ماهيتی  تصادفی و ناصحيح بوده اند، يعنی، به هيچ وجه                  

ارات     . ، نبوده اند  ١٩٠٥ماهيت موضع واقعی من، حتی در سال         ين اظه ار لن در خود آث

           و   

رادک       و      .       
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هموضوع، دانکائوتسکیمقال هزن رده،ترجم رک هب تممقدم نوش

 

ا            ن ضد و نقيض های جدلی را ب رار داده، و اي م ق بوضوح متناقض لنين را در کنار ه

   ∗.مقايسه با نظريات واقعی من، روشن کند

ه انقالب    ، مقاله ای از کائوتسکی را١٩٠٦لنين در سال     در باره ی نيروهای محرک

ن           . روسيه، به همراه پيشگفتاری بقلم خود، منتشر ساخت          دون اطالع از اي ز، ب من ني

   را در     آن  ای  و در   

در دفاع از حزبکتابی که تحت عنوان     

ا نآي داي يضض وئینق ت؟گ راس ااگ يوهب دينش روزیمنتق ام ی دم خوان

ا البآي ا،انق رم لتنظ یخص ورژوائیکل تب ااس تی؟ي سوسياليس

الب رانق ورژوائیديگ ت،ب ننيس وزلک تیهن مسوسياليس ت،ه ینيس انگريعن              بي

انفپاسخ یپلخ رمبن ب ت لفق ودکام اخ لب المکائوتسکیتحلي تيماع داش

م من     .  نوشته بودم، منتشر ساختم ين و ه م لن ه

در     .    را      موا

آيا انقالب ما سوسياليستی است يا بورژوائی؟ کائوتسکی پاسخ داده بود که اين : اينکه

          

  :ين رابطه، لنين درپيشگفتار خود نوشتدر ا. حالت گذار از يکی به ديگری است

   از    اش،           "

ردد،          . کائوتسکی می گويد که اين يک الگوی کهنه است          د اينطور مطرح گ مسئله نباي

ورژوازی           . اين شيوه ی مارکسيستی نيست     را ب ورژوائی نيست، زي انقالب در روسيه ب

لکن انقالب در روسيه       . وهای محرکه جنبش کنونی انقالبی روسيه نيست      در زمره نير  

  )٨٢جلد هشتم، ص ." (يک انقالب سوسياليستی نيز نمی باشد

د از نوشتن                           م بع ل و ه م قب ين، ه ار لن وان در آث معهذا، عبارات نه چندان کمی می ت

ه يک انقال       ورژوائی  اين پيشگفتار، يافت که طی آنها لنين انقالب روسيه را قاطعان ب ب

   و              .  

ا و    " تروتسکيسم" به بررسی لنين به پردازيم، در آن صورت می توان به آسانی ده ه

                                                

دارم

دادم

پلنوم
 

ه                    ∗ ی بوخارين ب من به ياد می آورم که در  هشتم کميته اجرائيه انترناسيونال کمونيست وقت

تم                   رار  و گف ول های         "اين نقل قول ها استناد می کرد، من او را مخاطب ق ل ق ين نق ا از لن ام

وتاه بوخارين پاسخ   بعد از يک پريشانی ک    ." ديگری هم که در تضاد مستقيم می باشند وجود دارد         

ه          "داد   ائی ک ه آنه ه خودم الزم  و ن نم ک اين را من می دانم، اما من آنها ئی را انتخاب می ک

 . ت.ل! حاضر جوابی اين تئوريسين بدين گونه نمودار می شود. "شما احتياج داريد
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صدها نمونه از چنين ضد و نقيض هائی پيدا کرد، که برای يک خواننده جدی و آگاه با  

ه بهيچوجه وحدت اساسی              مشاهده تفاوت در طرح مسئله در         اگون، ک ان های گون زم

  .مفاهيم لنين را نقض نمی کند، قضيه روشن می گردد

بورژوائیاز سوی ديگر، من هرگز خصلت       

الب يهانق رایروس هب رههم ودغيرمنتظ زب رایج يالب وکراتسوس ادم ه

اره البب داومانق ام نب جمالتاي ام اي ر ناساسیاث م ردم ک

 انقالب را بمفهوم وظايف فوری و فوتی        

تاريخی آن انکار نکردم، بلکه تنها آنرا به مفهوم نيروهای محرکه و چشم انداز آن رد                

در            ) ١٩٠٥-٠٦(ر آن     د. 

  :شروع می شود 

"            .

ود،                 مارکسيسم از مدت ها پيش اجتناب ناپذير بودن انقالب روسيه را پيش بينی کرده ب

ابين تو           ا نيروهای متحجر           انقالبی که می بايستی در اثر تصادم م سعه سرمايه داری ب

ن انقالب،                  . استبداد بروز کند   ه اي ورژوائی ب وان ب ا اطالق عن بدينوسيله مارکسيسم، ب

وظايف عينی فوری و فوتیخاطر نشان ساخت که   

کامًال

امارکسيست ه رده، روزهک رام اجیديگ هاحتي ثب ابح اتي نيستاثب ثاب

 انقالب عبارت است از ايجاد شرايط 

ل           ورژوائی در ک ه ب ه خود را           . طبيعی برای تکامل جامع اينک مارکسيسم صحت نظري

  . ت  و      و   آن  

توسعه انقالب   " امکانات"کشف  : اکنون با مسئله بکلی متفاوت ديگری روبرو هستند       

ژه ايست،           ... بوسيله تحليل مکانيسم درونی آن     انقالب روسيه دارای خصلت بسيار وي

ه خود،   . اريخی ماستکه معلول ويژگی سير کلی تکامل اجتماعی و ت    و اين نيز، به نوب

ا  ." (چشم انداز تاريخی  نوينی را در مقابل ما می گشايد           انقالب م

الب ورژوائیانق ب طالح یاص هکل یجامع شناس

ه   ١٩٠٦،   ، مقال

  )٢٢٤نتايج و چشم اندازها، ص

ه     " يچب هه ائلوج                مس

مشخصم يک انقالب بورژوائی      تاکتيکی، تناقضات و مشکالتی را که مکانيس       -سياسی

يکن عیل ردمس انک دهمنش هب ک مدموکراسی اسوسيالس مب آميختمه ني

ابر ن،بن ناي رم لتمنک ورژوائیخص یب هانقالب تورک وددس دم،ب نش

 

  )٢٤٩همانجا، ص ." (بوجود می آورد، حل نمی کند

        در  روز   و      

      در  .  و  را   در  
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ورژوائی، پرول         د رساند و          کشور ما ديالکتيک طبقاتی انقالب ب درت خواه ه ق ا را ب تاري

  .بدون ديکتاتوری پرولتاريا حتی وظايف دموکراتيک نيز قابل حل نخواهند بود

  :نوشتم) ١٩٠٥-١٩٠٦(در همين مقاله 

تکامل  . پرولتاريا رشد می کند و به همراه رشد سرمايه داری نيرومند تر می گردد  "

ز می باشد        سرمايه داری، بدين مفهوم، تکامل پرولتاريا به جان        اتوری ني لکن  . ب ديکت

د، بستگی                      ارگر می افت ه ک ه دست طبق درت ب مستقيم روز و ساعتی که ق

وری هش اظک ادیلح باقتص ادهعق یافت د،م انباش نامک تاي ههس ک

ه       ه ب  دارد، ن

االخره          ی و ب ين الملل سطح نيروهای توليدی بلکه به مناسبات مبارزه طبقاتی، شرايط ب

  .سنن، ابتکار، و آمادگی کارگران برای مبارزه: به تعدادی عوامل ذهنی از قبيل

  از                 در ک"

درت برسد             ، تصور   ...پرولتاريا به تواند زودتر از کشورهای سرمايه داری پيشرفته بق

اين امر  که ديکتاتوری پرولتاريا، به نحوی از انحاء، بستگی دارد به توسعه تکنيکی                

ذال ساده             ’’یاقتصاد ’’و منابع يک کشور، تعصب ماترياليسم،         ا سرحد ابت ه ت  است ک

  .اين نقطه نظر هيچ وجه مشترکی با مارکسيسم ندارد. گرديده باشد

پيش از آنکه بنظر ما، انقالب روسيه شرايطی را بوجود خواهد آورد که تحت آن،           "

ایسخنرانی وازينينه ادبسياروعدهک ديگریزي علمی اهی ده،تب هگرائي پاي

ومينترن،ششمکنگره نک اي رانسرايکوفنطق لکنف هآوري ايشب ذاردنم گ

ا ينه رد،تعي یشديدترينک ودتجل خ ين، يرلن رانسبحثس بلشويککنف

ی يشبعن پ ت، هداش ارسبلک م ال ایس ه

ه هعاميان هک ان تنه م مارکسيس ن طوراي اویس دلیح تج هاس علي

تمداران ورژوازیسياس رالب دافرصتليب دپي ائیکنن تتوان ودحکوم امًالخ هک ب

 

         را    

 و در صورت پيروزی انقالب -ت می تواند به دست کارگران بيافتد     نمايش بگذارند، قدر  

  )٢٤٥همانجا، ص." (نيز بايد چنين شود

 ای    در       " "      

،   از ورود  ١٩١٧  رواج   در    ١٩٠٥ -٠٦   

  را   و    را در     

در     .   در     

ه           " شعور متعارف "مارکسيسم کاذب، يعنی     بی فرهنگی که بوسيله شيوه مکتب وار ب

را        " "   

  .آنهم ده سال بعد از انقالب اکتبر. تشکيل می داد
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الو ناچ ان نم،بي یک واهمم لخ ولنق اهیق هکوت مقال م دازهاچش ان

ايج نت ون رایچ نب انم ذيرامک تپ هنيس اک لاينج طک ریخ فک

 

 و             "       در      

 را        از  ام را در     "   

  :ارائه دهم) ١٩٠٥(

 اوج انقالب فرا رسد، به عنوان يک        بورژوازی ليبرال ما، حتی پيش از آنکه نقطه       "

ذارد          د گ و خواه ا، در هر لحظه           . نيروی ضدانقالبی قدم به جل وکرات م روشنفکران دم

ذارد        ايش می گ ه نم ان، در مجموع، معرف يک     . حساس، تنها ناتوانی خود را ب دهقان

ه خدمت انقالب در                 . نيروی اصلی قيام هستند    ی ب د توسط نيروئ اين نيرو تنها می توان

موضع پيشتاز طبقه کارگر در انقالب، رابطه       . د که قدرت دولتی را در دست می گيرد        آي

ه                       ه ای ک درت جاذب ردد، ق اد می گ ی ايج مستقيمی که بين طبقه کارگر و روستای انقالب

ه            -بوسيله آن ارتش را بزير نفوذ خود می آورد         ور ب اگزير او را مجب  باری همه اينها ن

ا        پيروزی کامل . کسب قدرت می کند    روزی پرولتاري ی پي ه        .  انقالب، يعن ه نوب ز ب ن ني اي

انقالب ما." (خود به معنی بست خصلت الينقطع انقالب است

دقيقًا

  )١٧٢، ص

ا           برخالف کليه مطالبی که رادک می نويسد، چشم انداز ديکتاتوری پرولتاريا در اينج

ل است        .  از درون انقالب بورژوا دموکراتيک برمی خيزد        ين دلي ه هم ه  درست ب ک

اتوری         . است) الينقطع(اين انقالب موسوم به مداوم       ه رغم تصور رادک، ديکت لکن، ب

د از  پرولتاريا   بع

وان رویبعن ریني ده،رهب تکنن یحکوم وند،م رزش انم همي داقلبرنام ح

يندرست تهم هحقيق دگانک ا،نماين هپرولتاري وانن يرانیبعن اتوان،اس هن بلک

دقيقًا

                 

ا يهپرولتاري یروس یب رممکنکل ود،غي راب کزي وري بکش اده،عق رافت اگ

را نمی رسد          ام انقالب دموکراتيک ف اتوری     .  اتم ود، ديکت ين ب ر چن اگ

 در       در          

ی حل ش          ه قبل ودمسايل دهقانی در مرحل ه از نظر کميت ضعيف ب ا ک ود، پرولتاري ده ب

ل براساس             . نمی توانست به قدرت برسد     ن دلي ه اي خير، ديکتاتوری پرولتاريا درست ب

رای                  رو و هيچ راه ديگری ب ه هيچ ني د ک اگزير گردي انقالب بورژوائی محتمل و حتی ن

داز بسط        لکن  همين امر است      . حل مسايل انقالب ارضی وجود نداشت      ه چشم ان ک

  .و گسترش انقالب دموکراتيک به انقالب سوسياليستی را در مقابل ما می گشايد

"             

    وارد        و     
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دي        ردد، ب ه امر            حداکثر متالشی می گ ين ک ه هم ی ک اشتراکی شدن را در دستور        ن معن

روز قرار ميدهد  

ی بخصوص ی نم

تگی هبس بب ا،تناس هنيروه يچب هه هوج دب لیمقاص زباص ارئیح پرولت

ردد                        .  ن راه متوقف می گ ا در چه نقطه ای از اي ه پرولتاري ن امر ک اي

 دارد    و              

  .وابسته نيست

کل     " وان از ش ز  ت ين رو هرگ ااز هم پرولتاري اتوری    در  از ديکت

دموکراتيکانقالب بورژوائی، يعنی از ديکتاتوری      

ايج منت دازهاچش ان رای ظب نحف تاي اموقعي اءب هاتک تب احماي پرولتاري

يج سياستتهي

يدنحض هرس درت،ب رایق ظب احف رت دس رگح ارزهم مب ا، هپرولتاري ب

اتوری ودديکت ظخ د،حف دونکن هب دودآنک هح کبرنام وددموکراتي رخ فرات

ه ارگرطبق یک دنم لتتوان کخص دموکراتي حبت هص انب مي ان دهقان

ا      ( پرولتاريا    اتوری پرولتاري ا ديکت ي

         .    آورد ) و 

  را     از            

  .....نرود

      آن           م"

درت، در                   . خواهد کرد  رای حفظ و استحکام ق در حاليکه يکی از سالح های موجود ب

ارزه   ن مب ،  و سازماندهی است، سالح ديگر      - بخصوص در روستا  -اي

ه    اشتراکی کردن نه فقط تنها راه پيشروی از موقعيت        . اشتراکی کردن می باشد    ی است ک

ود                   د ب حزب به قدرت رسيده خود را در آن خواهد يافت، بلکه همچنين وسيله ای خواه

 و    ." (               

ه علي ن الم س ا کم هي يکینمون البکالس یانق يمم شناس

        ،

  )٢٥٨ص 

  :بگذاريد ادامه بدهيم

          ١٩٠٨ در   (    از         "

ورژوازی سرمايه دار               ) چره وانين منشويک نوشتم    رای حکومت ب ه در آن شرايط ب ک

سنکوالت های   بدست ديکتاتوری تروريستی    

ائی ارهتنه هاش انب کامک تي اريخیموقعي یت دم هکن روزیک البپي انق

ن هاي ودمقايس هخ ب ين يهشهرنش ایروس نعتیپرولتاري یتشکيلص ودم ش

د    )١٤( اده گردي روز آم ن در عصری   .  پي اي

اجر تشکيل شده             ورژوازی صنعتگر و ت بود که بخش عمده جمعيت شهری از خرده ب

ده جمعيت      . تن دادند  )١٥(اين شهرنشينان به رهبری ژاکوبين ها     . بود امروزه بخش عم

     .  در  از      

          در آن             
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ت یحکوم دموکراس ت هنيس اک فپرولتاري تموظ کاس ودتاکتي اخ طب

دًا اب

رفًا يفص لتتوص البخص يهانق هروس وانب عن دون کب ًاش صحتمطلق

ا کتنه زي ه       چي دل يد؟خواه ًارس ططبيعت کفق خي روطپاس مش ه چ

ات ورژوائی،طبق هب انیمنجمل هدهقان رده،ک رنگونک ردد،س ورتگ ص

 

ذير است           " بورژوائی" ا امکان پ درت بوسيله پرولتاري ن   . فقط از طريق کسب ق ا اي آي

ر           بدين معناست ک   ورژوائی نيست؟ آری و خي اوين        . ه انقالب ديگر ب ه عن وط ب ن مرب اي

اگر پرولتاريا بوسيله ائتالفی از     . رسمی نيست بلکه منوط به تکامل بيشتر وقايع است        

     آزاد    در آن        

رد           د ک ا امکان        .انقالب خصلت محدود بورژوائی خود را حفظ خواه ر پرولتاري  لکن، اگ

ردن                        ين ب رای از ب يابد و ثابت کند که قادر است تمام وسايل حکومت سياسی خود را ب

ه           د ب دازد، آن وقت انقالب روسيه می توان چارچوب ملی انقالب روسيه به جريان بيان

ه           . طليعه انقالب سوسياليستی در سطح جهان بدل گردد        ه انقالب روسيه ب اين سوال ک

  .  ای        دارد       مرح

          :   و   دارد  

ی آن                    ه معن انقالب بورژوائی، به هيچ وجه بيانگر نوع تکامل درونی آن نبوده و  ب

رز          را      

د        ی، سازش ده درت دولت انونی ق تروتسکی،  . ل." (بورژوائی، به عنوان تنها مدعی ق

١٩٠٥سال 

الب ا،انق ايفنظرم یوظ هآن تهدرونشانک کبرخاس البي ورژوائیانق ب

  )٢٦٣، ص

  :از همين مقاله

  از     از       "

ورژوائی سر               دارد   است، که در اثر تفکيک شديد طبقاتی توده صنعتی، هيچ طبقه ب اغ ن

ا،                     وده ه ی ت رژی انقالب ا ان که قادر باشد با ترکيب وزنه اجتماعی تجربه سياسی خود ب

ا             . خود را در راس توده های مردم قرار دهد         د ب ان باي ارگر و دهق توده های ستمديده ک

ه  -اتکاء به نيروی خود     پيش  - در مکتب سخت تصادمات بيرحم و شکست های ظالمان

راهم سازند           شرط های سياسی و سازمانی     روزی خود ف هيچ راه   .  ضروری را برای پي

  )٢٦٧-٨، ص ١٩٠٥سال تروتسکی، . ل. "(ديگری برای آنان وجود ندارد
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ت يجآنوق تهي وی الببس يدهانق دهکش رش ینظ ازمانسياس یس دم يابن

يند، نش ه هآنک الب،طليع یانق ایيعن هری،پرولتاري هش درتبراريک یق م

ک لي وص،فص مخص ر رددذک گ ی ئلهيعن انمس دهقان ه رارحمل هق گرفت

ورد       " نتايج و چشم اندازها   "يک نقل قول ديگر بايد از        در باره نکته ای که بشدت م

در     .    -    -   

  :مطالب زير گفته شده است" ا بر اريکه قدرت و دهقانانپرولتاري"

ه های                   " پرولتاريا، برای تحکيم قدرت خود، چاره ای ندارد جز بسط و گسترش پاي

ا پس      . انقالب بخش های بسياری از توده های زحمتکش، به خصوص در روستا، تنه

  از   داران           

  و .     و از      

زار                ه اب سازماندهی انقالبی با کمک منابع دولتی انجام خواهند گرفت، قوه مقننه خود ب

  ....نيرومندی برای انقالبی کردن توده ها تبديل خواهد شد

 دهقانان در مجموع، به عنوان  حتی-سرنوشت ابتدائی ترين منافع انقالبی دهقانان  "

  . با سرنوشت انقالب، يعنی با سرنوشت پرولتاريا، پيوند خورده است-يک طبقه

ه                     " ه ای می ايستد ک وان طبق ه عن ان ب ل دهقان پرولتاريای به قدرت رسيده، در مقاب

آنانرا از بند رها ساخته است  

ارب اريخیتج رهت هيکس ينبرعلي یچن هادتفرض د؟             ش نکنن رممکناي تغي اس

رايطی، انش یدهقان ينروس کلاول رينمش الب،ت ظانق محف رژي

ت ينتح چن رای داماتب یاق هدولت ریدامن اورزیدارت رارکش یق دم ده

ط ارضیرواب مصادره هبرسميت ایکلي ه

ش یارت ودهدائم لح،ت اءمس اتالغ اریمالي ت،اجب هکليساس ينبلک ههمچن ب

ار الودمخت ارانتق اتسنگينب رمالي اتب د،طبق لثروتمن تحلي حکومت

ری دموکراتيک،        .  ی براب ه معن ا ب ه تنه ا ن سلطه پرولتاري

 آزاد،      دوش     خ

  در   و             

ی      ونی  انقالب ای  شناختن  دگرگ ا (معن در   )  ه

ن دگرگونی ها را نقطه آغازی       پرولتاريا اي . است که به دست دهقانان صورت می گيرد       

در   .      در     

   در  و   دوره  در        

ود     ") دموکراسی کارگری ("پرولتاريائی   د ب ع خواهن ا           . ذينف ه آنه ه هر طريق عالق و ب

ه،         کمتر از تمايل دهقانا    ود ک ن فرانسوی به حفظ رژيم نظامی ناپلئون بناپارت نخواهد ب

  ...امنيت مالکيت نوين را بزور سر نيزه ضمانت می کرد

را اشغال                       " د و خود جای آن ار بزنن ا را کن ولی آيا ممکن نيست که دهقانان پرولتاري

       .      
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ًا مطلق

 

د از اينکه نقش                     . ی دهند م ان  عاجزن ه دهقان د ک تجارب تاريخی شهادت می دهن

مستقلیسياسی 

دمی کنن نعکس م زار ه،ت ارگریحکومتن ک ضدبلشويکیشعار

را نزي هاي انام وعه مجم ه هب اینام ينه داردلن ن ه هب باهتیهيچوج ش

ه اینام کیه هتروتس اظن ویلح همحت رن هنظ رینتيج                  گي

ا هب ایمقال ينه و،لن تژن ه    مطابق امک واردتم اساسم ه فوري

ين اعتئوريس ی،ارتج ارهحزب هاش هب ایمقال نه ورکم ارهنيوي البب انق

ه البلک س ه سالن ه نکلي ب،اي همطال سالن

  )٢٥١ص. ( بازی کنند

 ١٩٠٥،  در  ١٩٢٤، و  در  ١٩٢٩    در  

ه            . نوشته شده اند   ن ب ا اي ه آي ان    "من مايلم بدانم ک رفتن دهقان ده گ شباهت دارد؟  " نادي

از روی مسئله ارضی کجاست؟ دوستان آيا وقت آن نرسيده که دقت بيشتری      " جهش"

  بخرج بدهيد؟

ن مسئله              ن   " دقيق "اکنون اجازه بدهيد ببينيم که استالين چقدر راجع به اي است؟ اي

   در      در  در     

ی     در   دارد،  در   ١٩١٧ 

  :می نويسد

    از   و  از   ".... 

    در  و   .       "    "

.  را  "   يک   "يکسره    

ر انقالب            ه داللت دارد ب دون  همان شعاری ک  ب

ا دپرولتاري هباي دايزول بمان

اين هب رايشنظري داگ ردهپي ودک هب ک دويچ کیلئوداوي التروتس س

دًا، بع

ب همنتس ب عار دش ويکیض بلش ه وشچ گخ دآهن نان اتاي ونکلم پيرام

ان   رای فراکسيون     ." ( دهقان سخنرانی ب

  )١٩٢٤ نوامبر ١٩حزب در کميته مرکزی اتحاديه های کارگری، 

            "    ) "   

ه  ): "تروتسکی ارگری      -تزار ن ار بلشويکی   طبق نظر استالين، شع       ."  يک حکومت ک

زار      : "می بايستی چنين بود    ه، ت ارگری ن ن       ". حکومت ک اره اي ا،  در ب " شعار "م

د از يکی از کسانيکه             . منتسب به تروتسکی صحبت خواهيم کرد      ازه بدهي دا اج ولی ابت

ی                      ر است، ول ه بيسواديش کمت می توانست از متفکرين معاصر باشد بشنويم، کسی ک

  : منظورم لوناچارسکی است-اع کرده استبرای هميشه با دقت تئوريک ود

            ١٩٠٥  در   "

د       ورژوازینباي تيبانیب راپش هچ ن (!)          ک د،   اي و  از   کن

د                        ا بسيار مشکل خواه رای پرولتاري ال، ب ه، در هر ح فرصت طلبی خواهد بود، چرا ک
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ب، دويچترتي رلئوداوي دب هش اک دپرولتاري يهباي هروس البب داومانق دستم

 

زيرا پرولتاريا در آنزمان فقط هفت تا هشت درصد      . د که انقالب را بسرانجام برساند     بو

روز شد              وان پي اين کوچکی نمی ت دين  . از جمعيت را تشکيل می داد و با اين قشون ب ب

   آن     در        

ن          بزند، يعنی، برای پيروزی های هر      روزان اي  چه بزرگتری مبارزه کند تا شعله های ف

قدرت شوراها نقل از   ." (آتش، انبار باروت جهان را منفجر سازد      

ين اهم ارج قافک ت،عالئ تمل یمل هواقع لن کمل ی،دموکراتي زتقلب متمرک

رز وردط ودهبرخ ایت ی      ه دورسياس ورب ورایمح ارگرانش زک دهمتمرک ودش ب

ات حي وده ائیت هه الک دارح دنبي دش ارهبودن هکن د،گرفت بودن د بودن

تاده ايس ده ورژوائیش ب

ی هبخش وطک همرب ورایب ش دحلوناچارسکی نم زوهاي ادهج ردزي ک

منًا، ام،ض اي تناد نماس ک ه لب ولینق زوهق هج تروهعلي اس

تّرهات تّرهات

ن الک م ده دنش ان ه ايزول ان رضکوچکش رمع عاست،خط وزالوصفم هن

ه اچ یزيب ندم ینويس رهایبرخ ق،کميس هخل اک ودب هوج هآنک ایکل ه د کن

، ١٩٢٧،  ٧، شماره   

  )١٠، بقلم لوناچارسکی، ص "پيرامون خصلت انقالب اکتبر"از مقاله 

اروت را منف  " بايد ايزوله بماند  "پرولتاريا   جر  تا شعله های فروزان اين آتش انبار ب

     از             ... 

     .  " " در         

ع                   ائيش توق دازه توان نمی خواهيم زياد بر لونارچارسکی سخت بگيريم، از هر کس بان

  .ز  ديگران بی معنی تر نيستدر تحليل نهائی،  نامربوطش ا. داريم

؟ اجازه دهيد   "پرولتاريا بايد ايزوله بماند   "لکن بايد ديد چگونه، به نظر تروتسکی،        

 در آن  .  ) ١٩٠٦(   از  ام   

در       .  در     روی   

زاب        نماي ه اح ه درحاليک ه  ک ت، گفت دگان اس ار    "ن ی کن بکل

 "، و از    در           "

             .   

طور نمايانی دوستانه بود،    ب) ١٩٠٥در سال   (خرده بورژوازی شهری نسبت به شورا       

اه          . حتی اگر اين دوستی خيلی آگاهانه هم نبود        ه شورا پن همه ستمديدگان و مظلومين ب

ورد تعدی                  . می بردند  ه م انی ک ود؛ از دهقان محبوبيت شورا از حدود شهر فراتر رفته ب

ان    " طومار تظلم خواهی  "قرار گرفته بودند     ه های دهقان دريافت می کرد؛ سيل قطعنام

در اينجا، درست    . ی شورا روان بود، و نمايندگان روستاها بآن مراجعه می کردند          بسو

در    و               

  )١٩٩، صانقالب ما."(گرديده بود
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ت یثاب د،م کن ال س ه ههمانگون لک ولنق وردق تنادم وداس خ

ی، هيعن هپروس قب اندنتحق ايفرس کوظ یدموکراتي دم هتوان اتوریب ديکت

عمًال

ک تي حکوم ت زاریحکوم هت ب ش جه ا رارب ارتتک هعب کليش

الب یانق دهتوصيفمل هش اک هپرولتاري درتب یق اندم يلهرس انبدينوس امک

 

رد                     -در تمام اين نقل قول ها      ر ک ه آسانی دو، سه، ده براب وان ب ا را می ت داد آنه  - تع

وده های ستمديده شهری و روستا را              انقال ه ت ب مداوم بعنوان انقالبی توصيف شده ک

انقالب مداوم بعنوان يک    . به دور پرولتاريای متشکل در شوراها به هم جوش می دهد          

      را     و      

  .الب سوسياليستی را فراهم می کندگسترش انقالب دموکراتيک و تبديل آن به انق

ل کشور است                    د ساختمان ک انقالب مداوم جهش ايزوله پرولتاريا نيست، بلکه تجدي

داوم از                  . تحت رهبری پرولتاريا   داز انقالب م ه من از چشم ان اينست ديد و استنباطی ک

  .، داشتم١٩٠٥همان سال 

  از    " "رادک     وار  

 با وجود نزديکی    ١٩٠٥ که عقايدش در سال      -∗سوسيال دموکرات منتسب به پارووس    

د      -به عقايد من با آن يکسان نبود       ه هنگاميکه   .  در مورد او نيز اشتباه می کن رادک، ب

ارووس را                    ا پ در جای ديگری از مقاله، بطور ضمنی لکن بدرستی، اختالف نظر من ب

پارووس عقيده نداشت    .   حرف خود را رد می کند       در مورد انقالب نشان می دهد،     

د،                 ه جانب انقالب سوسياليستی حرکت کن د ب ارگری در روسيه می توان که حکومت ک

 در                   

  .سوسياليستی بسط و گسترش يابد

      ١٩٠٥از         رادک       

رد      دموکراتيک پارووس وظايف حکومت کارگری را به وظايف         پس در  .  محدود می ک

سوسياليسماين صورت، جهش به     

تراليائی اس ت ارتسرداش ودعب تقرارب کاس مي ارگریرژي رک دلنظي م

ان،          ی در آنزم ارووس، حت ه پ  از کجا ميآيد؟ آنچه ک

" "در    از              

رووس حتی بعد از انقالب اکتبر نيز روسيه و استراليا را با هم             پا. بعنوان نتيجه انقالب  

اح          . مقايسه می کرد   رين جن ه در راست ت لکن در اين زمان، پارووس دير زمانی بود ک
                                                

تی اطربايس تبخ هداش عک انیمقط ارووسزم پپ رينچ احت مجن مارکسيس
 

    در آن    در         ∗

   .ت. ل. رناسيونال قرار داشتانت
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يله وارضبوس نگينع یس ايشگمرک ردره اب تهدني ده،بس وانينش ق

ی ترالياروس هاس وانب کعن وري ارگریکش انیک ويردهق یتص دم هکردن ک

رده ورژوایخ یب هروس هس لده ًاقب اتدائم مطبوع ت ایسوسياليس ه

ا هپرولتاري ویب تراليائیالگ یاس ارگری،دموکراس ی،ک کيعن اختننزدي هس ب

دقيقًا

ا ترشب نگس ماي دازه،چش ارووسان یپ انحت هآنزم ب ر ازیکتب ردب ک

ًال عم

درت اتوسطق طپرولتاري یدموکراسیفق دم هدي م،ن ی،سوسياليس يعن

بعدًا

ارووس مقايسه              . سوسيال رفرميسم قرار گرفته بود     ه پ ن رابطه گفت ک بوخارين در اي

داوم    تا هدف های قديمی  " ابداع کرد "با استراليا را       ا انقالب م خود را در رابطه ب

 هم پارووس برای کسب   ١٩٠٥در سال   . لکن اين موضوع صحت ندارد    . مستور سازد 

    راه  را    راه   او  

ه  در       ن طبق ا  ٨برای پرولتاريا تنها نقشی را قايل بود که اي اه اول انقالب   ١٠ ت  م

  دادن      در         .     ا

ارگر           ه در آن حزب ک رد ک ه رژيمی اشاره می ک دموکراسی استراليائی آن ايام، يعنی ب

ا               در واقع حاکم است لکن فرمانروائی نمی کند، و خواسته های رفرميستی خود را تنه

وک       .  کندبه عنوان مکمل برنامه بورژوائی اجرا می     رايش اساسی بل ر قضا، گ دست ب

اتوری          ١٩٢٣ -٢٨ دست راستی    -سانتريست   عبارت بود از نزديک ساختن ديکت

               

ارووس   ه                      . پيشگوئی پ آوريم ک ه بخاطر بي ردد ک ر می گ وقعی روشن ت ن موضوع م اي

   دو     در       "   "

  را      و            

      روی         

ق، سوسياليسم را در يک کشور" سوسياليستی" دين طري به تصويب می رساند و ب

الی من از                     . زدمی سا  ه جهش خي وط ب اگر رادک به جای بازگو کردن افسانه های مرب

ام داده                   اين جانب دموکراسی،   رار می داد عمل صحيحی انج ورد بررسی ق  مسئله را م

  .بود
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مکانيسممکانيسم

دموکراتيکديکتاتوری دموکراتيکديکتاتوری

 

  ::»»  «« عناصر سه گانه  عناصر سه گانه --٣

  طبقات، وظايف و  سياسیطبقات، وظايف و  سياسی
  

نينيستی از نظر سياسی خود را به صورت        و نظرگاه ل  " مداوم"تفاوت ما بين نظريه     

اتوری     ل شعار ديکت ان از يک    پرولتاري تقاب ه اتکاء دهقان اتوری     ا ب سو و شعار ديکت

دموکراتيک

م مکانيس ه ثبلک ربح ب ارگران انک تدهقان اضروريس هي ن

ک ردحذفدموکراتي اک هي اداينک ااتح يم ب ه اک یآي وانم هت ورژوامرحل ب

ود         .  پرولتاريا و دهقانان از سوی ديگر نمودار ساخت          ن نب ر سر اي بحث ب

ن   را   و     -     

      - و        

ی حزب طالح یاص سياس ی یاشخاص تندم ئلهتوانس مس

ر هاگ بکن ی،س تکمعقل تاخانه،دس اگس یادع دم هکن اک تنه

ی اریسياس     همک

  .پرولتاريا و دهقانان در انقالب دموکراتيک بود

رادک،   از روی           

        - 

دًا اب

ه اام آنه ی احزابيعن ر ا،اگ نم ئلهاي ين،مس لمع یعام البذهن انق

ه احاليک یادع ودم هش لک ئلهک رایمس ينب اریلن نهمک هاي ورطبق ام

کامًال

اتوری کديکت    را  دموکراتي

در ". به شيوه های پيچيده مارکسيسم و لنينيسم  پی نبرده باشند     "که  مطرح کنند   

         در   دو  در     

  .طور نيست خير، اين. وظايف عينی تاريخی خالصه می گردد

 -    و برن-  در    از   

يم، در آن صورت                   د کن ان را تجري شکل سياسی و سازمانی همکاری پرولتاريا و دهقان

د رفت         ه                 . کليه اختالف نظرها از ميان خواهن ين، ک ان من و لن ه فقط اختالف نظر مي ن

دتر از آن، اختالف نظرهای                   وديم، بلکه ب نماينده دو جنبه از يک جناح انقالبی واحد ب

ان انقالب                    ميان بلشويسم و منشوي     اوت مي ت؛ و بالخره تف د رف ان خواهن ز از مي سم ني

وان  از             - نيز ١٨٧٩ و حتی انقالب     ١٨٤٨ و انقالب    ١٩٠٥ ر در آخری بت ه اگ  البت

ه .  ناپديد خواهد شد    -پرولتاريا صحبت کرد   کلي

ه ات،ب ابيشانقالب لتکم یخص یمل یيعن هانقالب هک ردمهم                    م

دقيقًا

ای همکاری            ر مبن ورژوائی ب ات ب  انقالب

ه       اين ا . توده های ستمديده شهر و روستا استوار بوده اند         مر  همان چيزی است ک

ر ی داد،      را در ب      م

  .می گرفت
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ديم ق ه اتتجرب انقالب

يونال نکمونيستانترناس اي ی دم کردن اری همک رده ورژوائیخ اب ديگرب يک

 

ان        ارگران و دهقان اختالف نظر تئوريک و سياسی ما بين ما بر سر نفس همکاری ک

زد                   ن همکاری دور مي در . نبود، بلکه به دور برنامه، اشکال حزبی و شيوه سياسی اي

انقالبات قديم، کارگران و دهقانان، تحت رهبری بورژوازی ليبرال يا جناح دموکراتيک     

   .  " "  آن   

  

دين ب،ب ئلهترتي کالمس یاش نسياس اریاي ددًاهمک رحمج دمط ش روستاست

ين لن ازد س وکرات دم رالچانکايشک یليب پسمل گس گوان چين

ان یدهقان هچين تب ریتبعي رهب تش ردس یب دم امآم اانج ات ک

ی هيعن هآنچ ک ک رايطي دش اريخیجدي رارت ردتک    از  .  را در        ک

رگران و   را   از          داد       

 . وادار " " وی -   و     

رال            ورژوازی ليب ا ب ه ای ب ه آشتی ناپذيران مسئله اتحاد کارگران و دهقانان را در مقابل

اريخ گذشته وجود نداشته است              . مطرح کرد  ا آن  . يک چنين اتحادی هرگز در ت ه    ت ا ک ج

ات ستمديده شهر              مربوط به شيوه است، مسئله بر سر آزمايشی جديد از همکاری طبق

.              . و 

از همين روست که او نه تنها ما را از فرمول           . رادک بسادگی اين نکته را ناديده گرفت      

ه خالء         " کتاتوری دموکراتيک دي"انقالب مداوم، بلکه از فرمول       نيز به عقب برده و ب

  .تجريدات تاريخی می کشاند

پيش داوریبله، لنين برای چند سال متوالی از        

ت اتوریحکوم کديکت تدموکراتي داکثري ودخواه اب ت؟ي هاقلي خصوزن مش

رايط یش وع،عين ادمجم یاتح هانقالب ارگرطبق اک انب رایدهقان لب ايفح وظ

ی یسياس اتوریدولت کديکت ادموکراتي انپرولتاري هدهقان چ ه کلک یش حزب

رد       ن مسئله خودداری ک ورد اي  در م

  و     و     -   

 دهقانان را در مقابل و عليه ائتالف با   خواهد بود؛ و همکاری اين دو طبقه پرولتاريا و        

اگزير      : لنين گفت . بورژوازی ليبرال قرار داد    اريخی، در نتيجه ن ين ت ه مع در يک مرحل

  در                 

ه حزب م              . دموکراتيک انقالب بوجود خواهد آمد     ود ک د ب ادر خواهن ان ق ا دهقان ستقل  آي

ی در                   ين حزب ا چن د شد؟ آي ام اينکار موفق خواهن ا در انج د و آي خود را بوجود بيآورن

   در                

ن سواالت          نمايندگان پرولتاريا در اين حکومت انقالبی چقدر خواهد بود؟ هيچيک از اي

  .را نمی توان از پيش پاسخ داد
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اوتی           متف

ه ينک هخودشعارهایشرحلن یفرضیپيشداوریهيچگون وردتقريب م

داف، اه ين تلن لاهمي یعام ذهن ایهدف یه اريخیعين دفيصلهت تخواه ياف

یسياسی تب اوتینهاي دهمتف آين ری اقیجب یب دم جایمان

             

 

وط        !" ربه نشان خواهد داد   تج" از آنجا که فرمول ديکتاتوری دموکراتيک سوال مرب

ذا د، ل اره پاسخ می ده ه ک ان را بطور نيم ارگران و دهقان به مکانيسم سياسی اتحاد ک

ديل شود               -تا حدی  ه صورت يک       - بی آنکه به هيچوجه به تجريدات بی ثمر رادک تب  ب

رات        را در  فرمول     و  تعبي

  .باقی می گذرد

اتوری و           اتی ديکت ان طبق ا بني بعالوه، خود لنين هم بهيچوجه معتقد نبود که مسئله ب

  -   .     آن   

 و از همين روست . را به خوبی درک کرده و به همه ما تعليم داد           -شيوه آگاهانه، حزب  

  در       و  را در   

د                   ه خود خواه اشکال سياسی ای که اولين اتحاد مستقل کارگران و دهقانان در تاريخ ب

ه       . گرفت، رد نکرد   اگون، ب ان های گون معذلک، طرز برخورد لنين با اين مسئله در زم

اريخی،                .سختی يکسان بوده است    دگاه ت  انديشه لنين را نبايد بطور جزمی، بلکه از دي

آورد              . مورد بررسی قرار داد    ان ني ه ارمغ وه سينا ب ، )١٦(لنين هيچ فرمان بی نقصی از ک

آنها . بلکه آراء و شعارها را چنان می ساخت و می پرداخت تا با واقعيت منطبق گردند             

اگون،        ع گون اخت، و در مواق ی س ق م خص و دقي وای را مش ا محت ه آنه ب

اين جنبه لکن  . می داد 

ابدًا

ده ای يافت و حزب بلشويک           بعدًا ين کنن  مسئله، که  خصلت تعي

او .  به لبه انشعاب کشاند، توسط رادک  مطالعه نشده است          ١٩١٧را در اوايل سال     

  .به سادگی اين مطلب را ناديده گرفته است

اد        -اسیلکن، اين حقيقتی است که لنين بيان سي         حزبی و شکل حکومتی احتمالی اتح

رات                        ن تعبي ا اي د ساختن حزب ب رد، و از مقي واره توصيف نمی ک ميان دو طبقه را هم

ه جست                  . فرضی خودداری می کرد    ن نکت د در اي ل را باي اط چيست؟ دالي داليل اين احتي

ی از                   وده ول يم ب  که اين فرمول جبری حاوی کميتی است، که از نظر اهميت بسيار عظ

  .يعنی دهقانان -نظر سياسی بی اندازه نامشخص است
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ا ب الی، لماحتم هاستمس ابک ودبازت بخ تترکي یحکوم دانقالب تخواه ياف

ين یچن هترکيب اعیپاي اتوریاجتم کديکت یدموکراتي وبانقالب مطل

 

ل                        اتوری دموکراتيک را نق ين از ديکت رات لن ه از تعبي د نمون ا چن من می خواهم تنه

ن مسئله                 . کنم ورد اي ين در م با اين توضيح که نشان دادن همه جانبه تکامل انديشه لن

  .مستلزم نوشتن اثر جداگانه ايست

د         لنين، در حين پروراندن اين ان      ديشه که پرولتاريا و دهقانان پايه ديکتاتوری خواهن

  : نوشت١٩٠٥بود، در ماه مارس 

و   از       و      "

 .       را در     

ين       چنين ترکيبی، شرکت يا حتی تفوق متنوع تر        ی در چن ين نمايندگان دموکراسی انقالب

حکومتی غير قابل اجتناب خواهد بود

ًا احيان

ه امن ن استاي الب انیانق هدهق درتب اندق رس ده نماين ا هپرولتاري وانب عن

ه ودک يرخ لس ايعتکام هوق يد،ب الببخش رانق ماکتب ره یدرب رد،م هگي ک

مستقيمًا

ين کهمچن کلي اصش نخ اتوریاي اديکت ریب الیبرت دگاناحتم نماين

ين، نلن ات،اي هکلم ان هتنه اتیپاي اتوریطبق انديکت ینش د،م هده بلک

  ) تاکيد از من است١٣٢جلد ششم، ص . (

 در        را              

    از   را،            

  .بورژوائی طرح می کنددموکراسی خرده 

  : نوشت١٩٠٧ لنين، در سال 

روز             " د پي ان از آن صحبت می کني ه شما آقاي انی ک برای اينکه، انقالب ارضی دهق

شود بايد فی النفسه، بعنوان يک انقالب دهقانی، قدرت مرکزی سراسر دولت را بدست   

  )٥٣٩جلد نهم، ص ." (بگيرد

د      می توان آن را ب    . اين فرمول جلوتر می رود     ی باي درت انقالب دين مفهوم فهميد که ق

لکن اين فرمول، به يک تعبير بسيار وسيعتر       .  در دست دهقانان متمرکز گردد     

      آن    را             

   د.      " " را   

ان    ول    . تعبيرات ممکن از فرمول ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقان ا  قب م

ه است، لکن خطر                        ری نهفت ن خصلت جب می کنيم که تا حد معينی جنبه غالب آن در اي

به اندازه کافی " فوريه"خطراتی که خود را بعد از . آن  نيز در همين نکته نهفته است    

  .، و در چين به فاجعه انجاميددر ميان ما آشکار ساخت
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ا طم رکتفق ش يچکس به درتکس طق زبتوس حبتح یص دنم کن

 

  :، نوشت١٩٠٥لنين، در ژوئيه سال 

   از  در   - از             "

سر حد امکان     انقالب، تا   

ان دهقان ی يعن ناس زرگناش ب ان هم ت؟ نچيس اتاي بازتتناقض

ی نمعن ارتناقضاتاي ينآث لن ا یاينج واهيمم نخ والاي رحس يممط کن

بعدًا

هکائوتسکی ان يارتنه لبس یمحتم دم هدان انک البجري روزیانق نصيبپي

ط زبتوس اح ب ن دممک هدي وردک بم درتکس ق ين، امبرلن دس

ده در انقالب          ری کنن يم    ... از شرکت رهب د  (صحبت می کن جل

  )٢٧٨ششم، ص

     ،    در         ١٩٠٦ در   

  :کائوتسکی توافق کند

        در      "

د شد        وکرات خواه ه                . حزب سوسيال دم د ک ا می دان وکرات ه ه سوسيال دم بلکه وظيف

ردد،                        دا انکار گ روزی از ابت ر پي را اگ ئن سازند، زي روزی مطم طرفداران خود را از پي

  )٥٨جلد هشتم، ص." (يروزمندانه جنگيدنمی توان پ

ين فرمول                          ا ب اوت م ر از تف ين می باشند کمت تفاوت ميان اين دو تعبير که از خود لن

  .ما اين را  روشن تر خواهيم ديد. من و لنين نيست

   در    : در      را   

،  "  "اب       

ت ابينیموقعي اهمگونیبين بن اعیترکي ويش،اجتم هخ ین دم کتوانن سياستي

ا رام ناگ تاي تحقيق يمحرک هکن ان،ک اطردهقان بخ ت راراهمي یق تم گرف

ک زبدموکراتي تقلح ودمس ودخ د،بوج ورتبيآورن اتوریص ديکت

ر اناگ ادردهقان دق هبودن البعصرک انق ت اطعاهمي نق ئلهاي نيستمشکلمس

ول ، در  فرم

د    ان را ابوالهول                 . سياسی انقالب ان ه متفکرين راديکال گهگاهی دهقان ود ک وده نب بيه

اتوری          . انقالب روسيه می خواندند    د، مسئله ماهيت ديکت د چه نخواه چه رادک بخواه

ه     انقالبی بطور تفکيک ناپذيری به مسئله امکان وجودی يک حزب انقالب            انی، ک ی دهق

درک . مستقل از پرولتاريا بوده و با بورژوازی ليبرال خصومت بورزد، مربوط ميشود    

     در   .      

    را   در آن       

ذيرد و مسئله         دموکراتيک می توانست به صريح ترين        و کاملترين مفهوم کلمه تحقق پ

ی در درجه                     ود ول ائز اهميت ب ی، گرچه ح شرکت اقليت پرولتاريائی در حکومت انقالب

  از         . دوم    

  و             
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ان دهقان ده رفتننادي گ ار انک ًا نطبيعت ابیاي يچارزي ه ی ايدم گش

ن الببط کانق ردموکراتي اب تن        م تقيمبرخاس اتوریمس اديکت پرولتاري

ی،               د در عصر انقالب رعکس مجبورن ه يک حزب مستقل داشته باشند و ب مستقل، و ن

بين سياست بورژوازی و سياست پرولتاريائی يکی را برگزينند، آن وقت قضيه حالت                

تنها اين ارزيابی از ماهيت سياسی دهقانان است که چشم انداز           . ديگری بخود می گيرد   

    را  روی     از  

 و        "   "، "" در      .   

ه نيست       " کم بهادادن " ان نهفت ه آن رای              . ب ان ب اطع مسئله دهقان ين اهميت ق دون تعي ب

ه صح                   انی، هيچگون يم انقالب دهق بتی از  حيات تمامی جامعه و بدون نيرو و عمق عظ

ان کشيده شود             ن حقيقت      . ديکتاتوری پرولتاريا نمی توانست در روسيه به مي لکن، اي

پرولتاريا، شرايط را برای ديکتاتوری      ارضیکه انقالب   

ه یمشکالتک دتعين ساسیوح ن استممک نوشت ين، الن س

ی امعیبررس لج اتتکام يننظري وردلن البم يهانق ولروس الط ایس        ه

اصوًال

ورهای ورژوائی،کش یب ورهایحت ورژوائیکش ب رايط ونیش کن ل دح کنن

ان        اتوانی دهقان  آماده کرد، از ن

اريخی خود را           برخاست که قادر نيستند با نيروی خود و تحت رهبری خويش مسايل ت

 در    در     در  .  

ه      د و ب ده ان عقب افتاده، تا آنجا که اين کشورها وارد عصر صنعتی سرمايه داری گردي

د                      د خورده ان ديگر پيون ل واحد بي ه صورت يک ک ن  -وسيله راه آهن و تلگراف ب  و اي

رد                  ر می گي ز در ب د را ني ين    -تنها شامل روسيه نمی شود بلکه چين و هن اری در چن ب

ری و        شرايطی، دهقانان حتی کمتر از عصر انقالبات قديمی بورژوائی قادرند نقش رهب

تأکيد مصرانه و مکرر بر اين عقيده، که يکی    . يا حتی نقش سياسی مستقلی بازی کنند      

افی و                        ه ای ناک داوم است، از جانب من، بهان وری انقالب م از مهمترين مشخصات تئ

  .داده تا مرا به کم بها دادن به دهقانان متهم کنند بی اساس بدست 

د                       ن سئوال، باي ه اي رای پاسخ دادن ب ود؟ ب موضع لنين در مورد حزب دهقانان چه ب

  از    در    در   

  :من در اينجا به ذکر دو نقل قول قناعت می کنم.  بعمل آيد١٩٠٥ -١٧

      ...  :"، ١٩٠٧ در  ل

رای مدت                      انی را ب ی بشود و دموکراسی دهق ين حزب خرده بورژوازی مانع تشکيل چن
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ه دلحظ لتأيي کام هايست ينک هواداشت،لن اک ت

ًا دقيق

 

واره و ترودوويکی                 ه، بی شکل و ق ونی خميرگون ذارد     ∗مديدی در حالت کن اقی گ .  آن ب

  )٤٩٤جلد هشتم، ص(

  :ب بطرز ديگری اظهار نظر کرد، در مورد همين مطل١٩٠٩لنين، در سال 

اتوری     " هيچگونه شکی نيست که انقالبی که به چنين درجه ای از تکامل چون ديکت

د               ز بوجود خواه ر ني د ت ر و نيرومن انی متشکل ت ی دهق انقالبی برسد، يک حزب انقالب

اگر غير از اين قضاوت کنيم، مانند اين خواهد بود که فرض کنيم اندازه، شکل و . آورد

ودکی اش                        درجه ه حالت دوران ک د ب الغ می توان دن انسان ب  تکامل چند عضو اصلی ب

  )٢٣جلد يازدهم، قسمت اول، ص." (باقی بماند

ان مسئله                      ن  هم ی، اي د نشد، ول ن فرض تأيي ر، اي د شد؟ خي ن فرض تأيي آيا اي

     را     

طبيعتًا،

اريخ، وابیت ریج هجب ئلهب       مس

ر               . ومت انقالبی بدهد  حک  لنين هرگز فرمول های فرضی خود را از واقعيت برت

ين را               . نمی دانست  دگی لن ا جوهر اصلی زن مبارزه برای حزب مستقل سياسی پرولتاري

لکن، اين وراث قالبی بخت برگشته، در تکاپوی خود برای دست يافتن      . تشکيل می داد  

ی را            ارگران چين انی، ک ام              به يک حزب دهق ومين تانگ گماشته؛ و بن ه عبوديت از ک ب

ان     " ارگران و دهقان ه افسانه                " حزب ک د؛ ب ز کردن کمونيسم را در هندوستان حلق آوي

ان      ل دهقان ازی         )١٧(خطرناک بين المل ه شب ب انجمن ضد امپرياليستی     ، و خيم

اتيد اعیاس ايزارتج یمتم وند،م ينش ورلن ت         بط قجهال انعمي ايرترش س

ون هاکن ينک اب وعم اتيدبخصوصین اس ورد راربحثم دق ده شوندمی

ارجی اهری،خ یظ ربعض یديگ ودهواقع یب وارهول ودهم ئلهخ یمس              ناش

ره     ، و غي

  .روی آوردند

ه برخی    -لنينانديشه رسمی متداول بخود زحمت نمی دهد که تناقضات فوق الذکر              ک

 و  و       از   

  در     از  .  را    - 

برخاسته اند که در اغلب موارد، نه به سبب استواری بيشترشان، بلکه بدليل        " سرخ"

          از   
                                                

ه ًاک انمرتب دگان          مي ارنماين چه
 

س دوم       ∗ ان در  مجل ا  دهقان ک ه اترودووي ادت ه د    ک ا بودن

  .ت.ل. و سوسيال دموکرات ها در نوسان بودند) ليبرال ها(
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ايدئولوِژی

ا یي ايلفرع ر،مس دادديگ رتع نفکرانکثي انیروش داراندهق انطرف ادهقان ب

ين، الن ولب اتوریفرم ديکت ه ينب تهم والتعل ياریمجه ربس تب داش

هکشوری ک ی رایحت کب ملحظهي ده ردفراموشنباي هک ايلک البمس انق

  

ماهرانه ای از ضد و نقيض هايش، يعنی ازدينانيسم انديشه اش زدوده و پاک و مبری              

ه                   دی شده، و بناب پخش  " مقتضيات روز  "می شود، نقل قول های استاندارد دسته بن

  .می گردند

ر   از            د

يم و پس از گذشت          " بکر "لحاظ سياسی    اريخی عظ ود، پس از گذشت يک دوران ت ب

د                  ه صورت حادی در آم ا   . يک دوران ارتجاعی طوالنی در اروپا و تمام جهان، ب و تنه

     .      را در    

رد             دموکراتيک کارگران و دهقانان، ويژگی     ان می ک اعی روسيه را بي او .  شرايط اجتم

تعبيرات متفاوتی از اين فرمول عرضه می کرد، لکن تا هنگاميکه شرايط ويژه انقالب               

  اين ويژگی در کجا نهفته است؟. روسيه را بررسی نکرد، اين فرمول را مردود نشمرد

لی و نقش غول آسای مسئله ارضی و مسئله دهقانی بطور کلی، به عنوان ريشه اص            

    و     و           

ی شان      " ضدسرمايه داری  " نارودنيکی شان، با سنت های          -و شور انقالب

ه                رد ک ن داللت می ک ر اي ی وباری همه اينها در مجموع ب اد يک حزب انقالب ر ايج اگ

ذير د،پ نباش ًاصورتاي دتًادقيق عم دبورژوائی انیض وریدهق انکش    در    و      در   امک

  .امکان اينکار در روسيه موجود است

ارگری و               ا يک حزب ک انی ي و در واقع، در جهت کوشش برای ايجاد يک حزب دهق

 همه اشکال سياسی   - در تمايز از يک حزب ليبرال و يا يک حزب پرولتاريائی   -دهقانی

ايش            ممکن در روسيه، از غيرقانونی و پارلمانی گر        ورد آزم ی از هر دو م فته تا ترکيب

ا   ،  )زمين و آزادی   (زمليائی  ووليا  : قرار گرفت  ا وولي ره  ، )اراده خلق   (نارودني ی پ چرن

ارودنی تفن چس زب انونیح ق د عتجدي ياهتوزي س

 

  ،    )   (دل 

يال يونرهایسوس پرولوس چ ک اترودووي ه ای قه خل ت سوسياليس

ی لچ تب سوسياليس ت ایسوسياليس یه انقالب يال يونرسوس رولوس

ت اپاپوليس ه )   (        ،

"  ) "    ( ،"     "

و "     "، "  "، )   (

ره    اد يک                     . غيره و غي رای ايج ه راستی آزمايشگاه عظيمی ب رن، ب يم ق ا، در طول ن م
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ی، يشيعن ابپ اعتص تان التابس س ول ایفرم ينه کلن تنزدي اس

لمًا نمس عم ودمموض نخ هاي مباحث ل دیتکام الببع ارانق دبب خواه

کامًال

ود ودخ هبخ زاریب اب انی دهق رار یق د،م تده زبوق ردهح ورژوائیخ ب

رانهنگاميکه ایبح یه هانقالب ايلجامع تاساسیمس همالکي اربرنام ک

ن ايشاي ًاآزم دنشانکالسيکواقع هميده ورژوائی،خردهاحزابک هب رک هب پاي

کامًال

ًال تعم یاکثري انعظيم ردهقان درب اد، هافت رایک دتیب الم س

ا هنسبتمستقلیموضعب ائی،حزبب پرولتاري ضدسرمايه انیحزب دهق

 

،        " داری"  

يونر همانگونه که معروف است، بهترين فرصت بدست حزب سوسيال رولوس           . داشتيم

،    از  را        ١٩١٧    در  

ن استفاده خيانت                  . می گرفت  ا اي ن حزب از موقعيت خود تنه اد؟ اي اقی افت ولی چه اتف

سوسيال رولوسيونرها    . آميز را کرد که دهقانان را  به بورژوازی ليبرال فروخت          

ارزه مسلحانه               )١٨(با متفقين امپرياليست    ائتالف کردند، و به اتفاق آنان دست به يک مب

  .عليه پرولتاريای روسيه زدند

              

ه مسايل درجه دوم در                دهقانان استوارند، هنوز قادرند در دوره های سکون تاريخی ک

د           دستور کار روز قرار دارن     ه    . د، صورت ظاهر يک سياست مستقل را حفظ کنن ی، ب ول

        را در   روز 

    در " "   آن      

  .دست بورژوازی برعليه پرولتاريا بدل می گردد

دريغ از                اگر اختالف نظرهای قديم    ه بي ائی ک ول ه ی من را با لنين، نه در سطح نقل ق

اريخی                         داز صحيح ت اين يا آن سال، ماه و روز استخراج شده، بلکه در سطح چشم ان

ر سر آن            بررسی کنيم، آن وقت  روشن می گردد که مباحثه، الاقل از جانب من، ب

ام وظايف              رای انج ان ب ا       نبود که آيا اتحاد پرولتاريا و دهقان  دموکراتيک ضروريست ي

خير، بلکه بحث بر سر اين بود که اين همکاری انقالبی پرولتاريا و دهقانان چه شکل             

رای                          -حزبی ايجی ب ه خود چه نت ن بنوب رد و اي ه خود بگي د ب  سياسی و دولتی می توان

  از   در       .      آورد   

د               صحبت می کنم،   ان باي اره خود آن ن ب  نه از مواضع آن زمان بوخارين و رادک، در اي

  .سخن بگويند

ه فرمول              د ک داوم   "مقايسه زير بطور نمايانی نشان می ده ه      " انقالب م ا چه حد ب ت

،   از   ١٩٠٥در    .        
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ه اتوریبلک ایديکت یپرولتاري همتک ب ت نيس اتوری اديکت انپرولتاري دهقان

ن اي ن ا،لک ورپرولتاري اگزيری،بط رن اقیرهب یب دم مان دش یعالقمن ازدم س

ه ایش وده خ ری یرهب د،م هکن بشب یجن اند،م هکش ابیب کامي

ن يشم اریپ رگفت یب ومی     يک رعم يشاکتب امپ اهقي امبرم کو،دس مس

 

  در     از  و  از      

  :نطق های السال نوشتم

ا            " ان خودش، رسالت خود را ب ورژوازی در زم بديهی است که پرولتاريا، همانند ب

ان می رساند               ه پاي ا روستا را     . اتکاء به دهقانان و خرده بورژوازی شهری ب پرولتاري

       آن را  درون    و   نق    

     .              . 

        . "   و  "

١٩٠٥سال تروتسکی، . ل." (∗دهقانان است

تانی نلهس لم دهنق د،گردي هان دمقايس اکني نب التاي ين،جم هلن انک الهم س

ه مقال ته دهنوش الش س ال، نح التاي هجم الک س

  )٢٨١، ص

ر   د١٩٠٩   و در   ١٩٠٥   را،  در   

            در         

د             ١٩٠٩ رانس حزب نوشته شده ان رانس، تحت فشار        . ، بالفاصله پس از کنف ن کنف اي

ان     "روزالوامبورگ، فرمول    ه جای فرمول       " ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقان را ب

ود        رده ب ر شديد                . قديمی بلشويک ها انتخاب ک ه از تغيي ا ک ين، در پاسخ منشويک ه لن

  :موضع او سخن می راندند، اظهار داشت

ی است     "....  دين معن : فرمولی که بلشويک ها در اينجا برای خود انتخاب کرده اند ب

  ∗∗ ."پرولتاريائی که دهقانان را به دنبال خود رهبری می کند

                                                

ا هپرولتاري انک ریدهقان يه          رهب ردتوص ک ن ولاي فرم ين رانسلن کنف

ميت ناختهبرس ودمش یب يشيعن پ ئله بًالارضیمس هق البطليع انق ت اهمي

 
 
اين نقل قول، همراه صدها نقل قول ديگر بطور ضمنی ثابت می کند که من موجوديت دهقانان         ∗

      از  ١٩٠٥   را  در    و 

اير                       وازينين و س ر، ک ون، پي اچين، مون موسو، بالک اينکه ماسلف، تال هايمر، تلمان، رمه له، ک

  .ت.ل. من بيآموزنده جامعه شناسان مارکسيست اهميت دهقانان را ب
   را : "     را  ١٩٠٩ در    ∗∗

اين ترتيب در    " می کند  ولی معهذا او به فرمول سوسيال دموکرات های لهستانی تأسی جست و ب

  ت.ل. کنفرانس اکثريت را عليه منشويک ها حاصل کرد
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کامًال

دقيقًا

 

 يکسان است؟ آيا بديهی نيست که       آيا بديهی نيست که عقيده کليه اين فرمول ها        "... 

ه                     ديهی نيست ک ا ب د؟ آي اين عقيده  ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان را بيان می کن

ا              " فرمول" اتوری پرولتاري ان محدوده ديکت پرولتاريای متکی به دهقانان  در هم

د      و دهقانان باقی می مان

تقل مس اد کايج زبي ح

ازدهم، بخش اول، ص    (؟   د ي د از  ٢٢٤، ص٢١٩جل من  ، تأکي

  )است

ن فرمول            ا اي ری "بدين ترتيب، لنين در اينج ده             " جب ه عقي د ک ر می کن ان تعبي را چن

    

دقيقًا

انی، یدهق رحت شمهمت بنق نغال زباي   و   از آن،     را در   ح

د،            . حکومت انقالبی انکار می کند     و به تعبير لنين، پرولتاريا دهقانان را رهبری می کن

ز             پرولتاريا به دهقانان اتکاء    ی در دست حزب متمرک درت انقالب  می کند، و در نتيجه ق

  .ولی اين  نکته اصلی تئوری انقالب مداوم است. می شود

پس از آنکه  امروز، يعنی،   

ين ينديگریلن لن

ه طن نفق اد،اي هاتح ينبلک همچن ا رولتاري ی ردمم ریضرورتک رهب

       

ه ينحاليک وارهلن اهم روعب شش رینق ا،رهب اریضرورتپرولتاري همک

ه         د، نهايت آنچه ک ه ان اريخی صورت گرفت  آزمون های ت

ه            رد، ب ان ک اتوری بي ورد مسئله ديکت ديمی در م می توان در مورد اختالف نظرهای ق

  : زير استقرار

در      از        

ه را    دموکراتيک و انقالبی کارگران و دهقانان را از هر جهت تأکيد می کرد و اين نظري

ن همکاری حرکت- و اين را به همه ما تعليم می داد        -تکامل می داد   واره از اي  من هم

   در     در  - را  و   پ 

ن              -حکومتی که در رأس اين اتحاد قرار خواهد گرفت         ردم و اي د می ک  از هر جهت تأکي

  .تفاوت ديگری نمی توان يافت. نظريه را تکامل می دادم

ريم                        ول را در نظر بگي ل ق ه شد، دو نق ا آنچه گفت يکی از  : اجازه بدهيد، در رابطه ب

ا تضاد         "و چشم اندازها  نتايج  " د ت رار داده ان ، که استالين و زينوويف مورد استفاده ق

ه جدلی             ات برسانند، و  از يک مقال ه اثب ات من و  را ب ين نظري ا ب م

  .عليه من، که رادک به همان منظور مورد استفاده قرار می دهد

  :اينست نقل قول اولی
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ا در صورتی از نظر عينی به بهترين وجهی         شرکت پرولتاريا در يک حکومت، تنه     "

ن       ه اي ده      محتمل و از نظر اصولی جايز است ک ری کنن ه صورتی غالب و رهب شرکت ب

ا انپرولتاري نفکران،دهقان اروش تي یحکوم هائتالف ارگرطبق                ک

ه یالبت وانم نت تاي اتوریحکوم اديکت ان،پرولتاري اتوریدهقان ديکت د باش

 

     را   و      . 

     و  و       و

اقی است           . خرده بورژوازی ناميد   تفوق و تسلط     : لکن اين سوال همچنان بقوت خود ب

 متعلق به کی خواهد بود؟ و هنگاميکه ما از يک        - و بوسيله آن در کشور     -در حکومت 

ه تفوق و                    يم ک حکومت کارگری صحبت می کنيم، بدين وسيله باين سوال پاسخ می ده

انقالب ما." (باشدتسلط بايد به طبقه کارگر تعلق داشته 

تم،ياسی ی،هس تاريعن ردودخواس یشمردنم تمائتالف ههس ک مکانيسم

امًآل ک

دًا اب

يال يونرهاسوس مًارولوس زبرس ودح رخ ب ام انبن حبتدهقان یص دم کردن

ر ینظ ازیسياس یب دم اکردن یب هنقش روزک ازیام ی             ب هنقش نک روش

  )٢٥٠، ص١٩٠٦، 

ه من         !) ١٩٢٥در سال    (زينوويف   داخت ک ه راه ان اد ب !) ١٩٠٥در سال  (داد و فري

ودم              رار داده ب ز ديگری      . روشنفکران و دهقانان را در يک سطح ق وق چي از سطور ف

اشاره به روشنفکران ناشی از شرايط آن دوران بود که در عرض آن             . دستگيرش نشد 

فکران از             

ه روشنفکران             . می کنند بکلی فرق می کرد      ان، فقط سازمان های منحصر ب در آن زم

     را  :     

ه  پرولتاريا، دهقانان و روشنفکران بنا نهاده بودند، من       " مثلث" شويک ها همانگونه ک

ا بدينوسيله                د ت ه دامن هر روشنفکر راديکالی چنگ می انداختن در آن ايام نوشتم، ب

در آن ايام، من صدها بار در باره . شکوفائی دموکراسی بورژوائی را به اثبات برسانند

اطع        " مستقل"نازائی روشنفکران، به عنوان يک گروه        اره اهميت ق اجتماعی، و در ب

  .نقالبی اظهار نظر کردمدهقانان ا

ه من  قصد                          ارت جدلی واحد، ک گذشته از اين، بحث ما در اينجا در باره يک عب

ه . دفاع از آن را ندارم، نيست     وی لنينيستی    : جوهر اصلی نقل قول اين است ک من محت

ری از                        ا خواستار تعريف دقيق ت نم و تنه ول می ک ديکتاتوری دموکراتيک را  قب

 آن         در آن   س

  .پرولتاريا فقط اسيری خواهد بود در دست يک اکثريت خرده بورژوائی
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اهر ظ ان یخاطرنش ازد،م س

 

يم    ١٩١٦اکنون اجازه دهيد مقاله      ه خود      .  لنين را برسی کن ه ک ه، همانگون ن مقال اي

عدر "رادک       واق ه کی،علي یتروتس در       ول

ان هم د ودخواه نب يهاي روس الب یانق ورژوائیمل ب ود هخ یب وينمعن تک

ه رک ااگ ودهپرولتاري ایت ائیه تاغيرپرولتاري رایروس ضبطب ل ینق د،م کن

سطر ن هاي مقال ع دًاواق هاب نمتوج ودم نب م ونه واهمنشاناکن خ

کامًال

دادی ایتع ررفق ديگ ی يعن ارين، اکف،بوخ ندهپيات ننويس طوراي س

ه   متوج

و  از    )  رادک(  و      

ه                   ." بود د ک اين اعتراف بسيار با ارزشی است و استنباط آن ايام مرا  تأييد می کن

رد    ه     . لنين تنها در ظاهر جدل خود را متوجه من می ک ه ک وای آن، همانگون را، محت زي

) در دو (  . د، در         دا

به من نسبت داده شده      " ناديده گرفتن دهقانان  "حاوی همان اتهامی است که در مورد        

" جان کالم . "و بعدها به دستاويز اصلی وراث قالبی و شاگردانشان عليه من مبدل شد            

  : بشرح زير است- بگونه ای که رادک می گويد–اين مقاله

اين مسئله توجه نکرده        "لنين می گويد     را      " تروتسکی ب ه خود م ين گفت و سپس لن

       را   و  "   

ن            مصادره امالک مالکين بدنبال خود بکشاند و سلطنت را سرنگون سازد، آن وقت اي

   و  در  "   "    

ديکتاتوری دموکراتيک انقالبی پرولتاريا و دهقانان خواهد بود       

ًا عين

ه کمرحل البدموکراتي ردهجهشانق د،ک هبودن طن هفق هآنچ االک هب دگفت ش

ًال عم

لنين، جلد سيزدهم،   ." (

  )٢١٤ص

ين سرزنش         رفتن   "اين حقيقت که لن ده گ ان از جانب من را         " نادي ه آدرس   "دهقان ب

ه  از ر          " صحيح وی نفرستاده، بلکه منظور واقعی اش بوخارين و رادک بودند، ک

        از   در      

ر شده توسط خود رادک              ه حق    -روشن است بلکه همچنين از نقل قول ذک ه ب جان  " ک

دين      در واقع، . مقاله لنين می نامد نيز آشکار است " کالم را ب ه م لنين  کلمات مقال

مون لمض ینق دم     کن

ن وداي هخ یب اتومعن ديکت کی هتروتس نب ئلهاي همس ردهتوج هنک ک

ورانه تقلجس امس یپرولتاري دم ه        توان اک تتنه   و        سياس

توده های غيرپرولتاريائی روستا را برای ضبط و مصادره امالک مالکين بدنبال خود "

:  و پس از اين جمالت، لنين می افزايد -و غيره " بکشاند و سلطنت را سرنگون سازد،     

ری       ...           "
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ًا دقيق

ه رمباحث رب هس هبرنام دیمرحل الببع رویانق اتیني هطبق محرک ديد ش

ظاهرًا

ه                  . "دموکراتيک انقالبی خواهد بود    د، و ب د می کن ا تأيي ين در اينج به عبارت ديگر، لن

اصطالح، گواهی می دهد که تروتسکی در حقيقت کل محتوای واقعی فرمول بلشويکی              

را پذيرفته، لکن از    ) همکاری کارگران و دهقانان و وظايف دموکراتيک اين همکاری        (

ی      تشخيص اين امر که اين خود به م       اتوری دموکراتيک، و تکوين انقالب مل عنی ديکت

ه جدلی          . خواهد بود، سرباز می زند     بدين ترتيب، نتيجه می شود که در اين مقال

،        و    آن      ""

ا يکدي        نبوده، بلکه مباحثه       ا ب ن نيروه ر سر مناسبات سياسی اي گر، و خصلت  ب

در آندر حاليکه، سوء تفاهمات جدلی    . سياسی و حزبی اين ديکتاتوری است     

ن دلاي ج الب، ويژهانق رب رب انس ودامک کوج زبي تقلح انیمس وددهق ب

اصوًال

ابدًا

دازه هان تب نیعل ودناروش هخ اپروس دازهت هان تب اتعل یمبالغ      ناش

ا    ام، ت  اي

 ای      و   ای     از

د، امروزه، پس از گذشت                       ذير بودن اب ناپ ل درک و اجتن دی های سياسی، قاب دسته بن

  .ش کردن مسئله  قابل فهم نيستحوادث، تالش رادک در مغشو

در ) و ميزان استقالل(جدل سياسی من با لنين  بر سر امکان استقالل دهقانان        

در   .  و              

به لنين مرا .  دهقانان متهم می کردممستقلسياسی، من لنين را به پربها دادن به نقش          

انقالبیکم بها دادن به نقش      

وای طمحت یرواب انحزب داخودزم هسازدج رب هاغراقه دلیمبالغ ج

رد         تهم می ک ان م ن اتهامات از منطق خود جدل       .  دهقان اي

اما آيا اين فرومايگی نيست که امروز کسی، يعنی بيست سال       . سياسی ناشی می گشت   

 را  - اختالفات واقعی نه دامنه لفظی اختالفات      -بعد، به جای آنکه محور واقعی اختالفات      

ا           در پرتو تجارب عظيم انقال     رده، آنه ديمی استفاده ک بی بررسی کند، از نقل قول های ق

را از        و    و   و 

  اشتباه گذرا ارزش مطلق بخشد؟

ا                  با توجه باينکه مجبورم در برگزيدن نقل قول ها خود را محدود سازم، در اينجا تنه

ه در اواخر سال                 به خالصه ی تز لنين در بار       نم ک  ١٩٠٥ه مراحل انقالب اشاره می ک

ين    در جلد پنجم ١٩٢٦ولی، برای اولين بار در سال  . نوشته شدند  االت لن  مجموعه مق

ه خود                 . منتشر گرديدند ) ٤٥١ص( راد اپوزيسيون، منجمل ه اف ه کلي بخاطر می آورم ک
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ه االتمجموع مق امنف، رک ناش دانغصب ایدن وده هخ مب یه ائيدندم س

مستقيمًاصريحًا

ر یبنظ دم هرس رينک اتمهمت هنک ومقطعنام تمپلن تهف ههيئ اجرائي ده تش اس

 

د              ا       . رادک، انتشار اين تزها را بهترين هديه به اپوزيسيون تلقی کردن ن تزه را از اي زي

" تروتسکسيم "معلوم شد که لنين بر طبق کليه مواد قانون استالينيستی، مرتکب گناه             

   .                 

ه              انترناسيونال کمونيست، که تروتسکيسم را محکوم می نمايد،  و  علي

رط                 . ن متوجه می باشد   تزهای اساسی لني   ا از ف ن تزه ر انتشار اي ر اث ا ب استالينيست ه

   .     را       

ويک بلش االخره هب همقال ترک واکوس ش ی نم

          

صريحًا

ا ،    ب

ر در                     " خوش قلبی " ه اگ ار داشت ک ه من اظه وقيحانه ای که خصلت اوست  ب

ازه             ز و تحت هيچ شرايطی اج ود، هرگ ا نب ن اسناد راحال تدارک اتحاد با م  انتشار اي

 در  ای    در    .  داد

کی تتروتس دگانحکوم انماين پرولتاري ول ی،قب يعن ت ارگریحکوم ک

وکرات دم

ابیمن ينارزي هاختالفلن اک سالداشتب

ه نب اي ر اختمنتش    .    س

رفتن موضع           رار گ ورد سوء ظن ق ه از م منظور، به جعل شيادانه اين تزها دست زد ک

ه حال بطور                " تروتسکيستی" ان ميان لنين نسبت به مسئله دهقانان بطور اعم و دهقان

  .به عمل آورداخص، ممانعت 

ائی   من  و در       الوه،   خود  را از  نظره بع

  : بيان کرد در اينجا نقل می کنم١٩٠٩

ورد،      " ن م ردم    "خود رفيق تروتسکی، در اي دگان م را در " شرکت نماين

    و  دارد،  "  "

ذيرد     دهقانان را می پ

ن ااي ي ت اکثري دًا هاب ئلهب مس ذا، ئلهمعه اتوریمس اتديکت یطبق انقالب

کی هتروتس ابلک يالب وکراتسوس ایدم تانیه ملهس هه قب دتواف يدنخواهن رس

ی                 .  ا در حکومت انقالب اينکه تحت چه شرايطی شرکت پرولتاري

مجاز است مسئله ديگری است، و در اين مورد، بلشويک ها به احتمال زياد نه تنها با                 

                 .

در   آن  " "              

ه شرکت در                     ا مجاز ب حکومت انقالبی، يا به شرايطی که تحت آن سوسيال دموکرات ه

د          ازدهم، بخش اول، ص       ." (اين يا آن حکومت اند، تقليل نمی ياب د ي د از    ٢٢٩جل ، تاکي

  )من است
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ه ارزهنتيج تازمب اپيش هپرولتاري ورژوازیعلي رالب اليب یي رایمل وذب افتننف ي

ارت ارزهاستعب ترکمب امش انپرولتاري دهقان ه اک رحاينج اسمط

الوه، ينبع دلن یتأکي دم هکن ئلهک اتوریمس هديکت ئلهب تمس اکثري ی دنم کن

ذف ح دگان انماين انپرولتاري یدهقان ذيرد،م دينپ بب انترتي دهقان

  

ه تروتسکی حکومتی              متشکل از  در اين نقل قول از لنين، بار ديگر تأييد می شود ک

        "  و  را   و    را      

           در    ".  

زی    . اين در مجموع غيرقابل انکار است. حکومت تقليل نمی يايد   رين چي ين و مهمت اول

ت   از    و  و در   در   

            در   

ل دادن  لکن، گرچه مسئله ديکتاتوری انقالبی کارگران و دهقانان         . دهقانان قابل تقلي

ک ده،ي ذيری،کنن رددناپ گ

ام روزیهنگ الب،پي نانق اي نمسئله ااي تي تاکثري ذا،نيست،حکوم بمعه

ه    ب

ه        آن  در    

اب  مطرح می           ين  بطور اجتن وان  مسئله تعي ه عن . مسئله ب

الی        (همانگونه که مشاهده کرده ايم، لنين        د احتم ه پيش آم د    ) عليه هرگون ه قي محتاطان

ردد،              می کند که اگر اوضاع به آنجا برسد که شرکت حزب در حکومت انقالبی مطرح گ

شرايط شايد بر سر آن وقت   

الی احتم ابراين، ئلهبن رمس رب تالفس ایاخ نظره ر يشنظ دپ آي

شرکت در حکومت با تروتسکی و رفقای لهستانی اختالف 

     .          

ربازان انس پادگ ه اتب اند؟اثب نرس تاي هحقيق لک ترکعم انمش دهقان

ئله تتشکيلمس یحکوم اائتالف يالب يونرهاسوس امنشويکرولوس ته گرف

ارزه ديدیمب االیش ریب زبرهب رح رب س وامبر ن يش دپ نيآم

دنسان هدادن نظریاختالفک حوادثلکن، ايزدموکراتيکحکومت دانستمیج

ود، ازهب ات   و     ت

وان اقليت در يک                    ه عن ا را ب آنجائيکه لنين از نظر تئوريک شرکت نمايندگان پرولتاري

     .       

،   در رده         ١٩١٧در  .   

.        و   در  

ه                  لنين، گرچه از نظر اصولی با ائتالف بر مبنای شوراها مخالفتی نداشت، لکن قاطعان

ود      ن راه در           خواستار آن ب ردد، و من در اي ه از اکثريت بلشويکی بسختی حفاظت گ ک

  .کنار لنين ايستادم

د        ا و            . حال ببينيم رادک چه می گوي اتوری دموکراتيک پرولتاري ام مسئله ديکت او تم

  دهقانان را به چه چيز تقليل می دهد؟

 در چه زمينه ای صحت اساسی خود        ١٩٠٥تئوری قديمی بلشويکی    "او می پرسد،    

  (   در        را 
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زع اختهمنت هس ک ای ینهاده سياس ان دتچن ودبش خ وار ودس ب

ودال، انفئ هکشيش ههميش اهم هج ایمشتضربب اه اپرولتاري الفي اس

دون ب ئله یمس اساس ن نک اي ان ترکًادهقان ممش رنگونتزاريس اختندس س

ا پرولتاري ئله یمس قاساس هتحق يافت ری ياربيفک یبس دم کن

ط باتفق لمناس اتمتقاب ر         طبق هه د،چ وهرباش یج ولاساس الفرم س

ردسرنگون ک ال س ارگران رادک مپتروگ تزاريس راد پتروگ

 

.  ) ت.  ل-١٩١٧در  ( و    را ) 

     را١٩٠٥            

  ."پيش بينی می کرد نه يک نهاد مشخص سياسی را

د      لطف ديمی لنينيستی را            ! ًا لحظه ای تأمل کني ر من فرمول ق ری "اگ می خوانم    " جب

ل داد                         ذلی تقلي ز تهی و مبت ه هر چي وان آن را ب ه می ت ی نيست ک ه   -بدين معن اری ک  ک

 و "       . "رادک از روی       

 "   "   ل.    را      

ه است                  ز تحقق يافت روز ني ه پي ان    . استثناء در کليه انقالبات پيروز و نيم ا، ارباب تزاره

 و   و        و        

د            وب گشته ان ان، مغل ز در           . پرولتاريا، بی چيزان و دهقان رن شانزدهم ني ن امر در ق اي

اده است           آلمان ان            .  و حتی زودتر از آن هم اتفاق افت ارگران و دهقان ن ک ز اي در چين ني

اين چه ربطی به ديکتاتوری دموکراتيک دارد؟        . را شکست دادند  " نظاميان"بودند که   

د                  د نيآم ه در انقالب چين پدي د؟      . اين ديکتاتوری نه در انقالبات کهن و ن د نيآم چرا پدي

ورژوازی          زيرا بر گرده کارگران و دهقان      ان، که زحمت کار سنگين انقالب را کشيدند، ب

   "  "رادک    را از .  

د و چه کسی            -در انقالب " اساسی ترين کار  " ری می کن  يعنی چه کسی انقالب را رهب

رای کسب ق   .  را فراموش کرده است   -قدرت را بدست می گيرد     درت لکن، انقالب نبرد ب

دست های خالی  مبارزه ايست سياسی، که طبقات نه با        . است

تی ًامارکسيس ردهعميق دنک وران یتص دم هکنن لک يهک دقض ورباي        بط

هاشخاصی دگیک يوهپيچي ش ه اب ارانم اگناهک اشرعدآس یپرخ د،م کن

نهادهای  " بلکه بوسيله      

  .بدان دست می يازند) حزب و غيره" (سياسی

     "رادک          

 را  درک          

ی بعضی فکر                    اج د؛ و حت ارگران بيآنجام ان و ک ه حکومت مشترک دهقان تناب ناپذير ب

ارگری                   می کنند که اين حکومت بايد بطور اجتناب ناپذير حکومتی ائتالفی از احزاب ک

  ."و دهقانی باشد
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َاشکال

ی انوجه ینش دم هده درک ازچق اناستغيرمج ودانس ئلهخ مس ه رينب بهت

ود هخ رچ یفک د؟م اکن رآي ابعضی        فک ه ه هچ وککل دپ نان و  رادک      او "!  "      اي

روز نبايد مهر خود را بر يک روابط معين طبقات انقالبی حک می کند که يک انقالب پي

ه حدی تعميق داده        " جامعه شناسی "کند و بازتاب اين روابط باشد؟ رادک مسئله          را ب

  .که چيزی جز قالب های لفظی از آن باقی نمانده است

اريخ مارس                 ه ت  ١٩٢٧جمالتی از يک سخنرانی همين رادک در آکادمی کمونيست ب

          را از      

  : سياسی همکاری کارگران و دهقانان منتزع سازد

ن حکومت          " انتون (يکسال پيش، من در باره اي ه ای در   ) ک راودا مقال  نوشتم و آن  پ

ود     .  ناميدم حکومت دهقانان و کارگران   را   رده ب ه تصور ک يکی از رفقای هيئت تحريري

حکومت کارگران و دهقانانکه اين اشتباهی از جانب من بوده و آنرا به  

ود تهوج دداش هباش اک تب حکوم ن تممک کاس تي انحکوم ارگرادهقان ک

م ده ودمعتق هب ک ه يچک هه ارسبلک م ابراين، البن س

ه راضعلي ردماعت تمنک انگذاش کلبهم تش ارگرانحکوم انک اقیدهقان ب

من  .  تغيير داد

 آن   و      و       

  ."بماند

       ١٩٢٧    در    ١٩٠٥ رادک،   

ن                 و      

راودا سر دبير  . کارگران و دهقانان فرق بکند     پ

ددًا مج

ال س ا ااينج هم بب ئلهقل يممس ميرس رارآميز فاتاس يحص دتوض بدهي

ان ارگرانقان ت؟ک ًاچيس اتلطف دالتف نبفرمايي راي انتغيي مک ت حکوم

ا یام منم اوتدان ادتف نتض تاي احکوم ب ت ارگرانحکوم انک تدهقان چيس

ن مسئله را درک نکرد     م اي راف  .  ه اعت

رد                      م آن را درک نخواهم ک رم ه ا آخر عم ز ت ه          . می کنم که من ني يم ک ا خوب می دان م

    و         .   و    

 و      و            ده

در  .  در         .   را    

، رادک معتقد بود که حکومت کانتون چيانکايشک حکومت دهقانان و کارگران            ١٩٢٦

رد           ١٩٢٧در سال   . است ه          لک . ، او اين نظر را  تکرار ک ع ثابت شد ک ن، در واق

بورژوائیاين حکومت   

س راپ چ ط دفق ردهقضاوتب ود؟ک یقضاوتب وانم ارت تباهدچ داش ش

ا      رده ت  است که از مبارزه انقالبی کارگران و دهقانان استفاده ک

د       ا رادک                 . آنانرا در خون خود غرق کن وان توضيح داد؟ آي ه می ت ن اشتباه را چگون اي

    .      در  از دور       
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ر اناگ دهقان ری نيستگ يچ زه چي ان، زیدهقان زچي ومينج گک تتان نيس

 

نم، دچار اشتباه شدم              :نمی گويد  ن خطائی        .  من نفهميدهم، نمی توانستم ببي ه، اي ا ن ام

ناشی از کمبود اطالعات نيست، بلکه برعکس، همانگونه که اکنون روشن شده، يک      

ارگران و    . اشتباه عميق اصولی است    حکومت دهقانان و کارگران، در مقابل حکومت ک

  از .    دي.        

رد              د ک روی خواهن ورژوازی پي ن        . پرولتاريا تبعيت نکنند، آن وقت از ب ه اي رآنم ک من ب

ه، حزب      "موضوع در انتقادم از نظريه دارو دسته استالينيستی در مورد            حزب دو طبق

ده است           "  دهقانی -کارگری افی روشن گردي ه       (به اندازه ک د ب ه کني ويس    مراجع پيش ن

مينترن، نقدی بر مسايل اصولی     برنامه کو 

ی تیيعن هسياس يونالک تانترناس هکمونيس بب برچس ت ويکیسياس بلش

تی تالينيس اداس اتض ب ر، تديگ انتونحکوم ورک تتبل ومينسياس انگیک ت

ل اتوریمقاب اديکت ت؛پرولتاري هاس ارتب عب اتوری کديکت دموکراتي تصور

ان سياسی امروز چين،          ).  حکومت  "در زب

ل             " دهقانان و کارگران   کانتون در تمايز با حکومت کارگران و دهقانان، تنها مظهر قاب

در         "  " 

  در           است  

       آن   - 

  .زده است" تروتسکيست"
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انقالبانقالب    تئوری  مداوم در عمل چگونه بود؟ تئوری  مداوم در عمل چگونه بود؟--٤
  

ا،              وری م تاکتيک ناشی از آن     "همانگونه که ديديم، رادک، در انتقاد خود از تئ

ابدًاظاهرًا

مستقيمًا

قبًال

را " 

د   نيز به انتقاد خود اضاف     ن بخش اضافی بسيار اهميت دارد          . ه می کن اد رسمی    . اي انتق

وری              " تروتسکيسم"استالينيستی از    ه تئ ه ای ب ه طور محتاطان ن مسئله ب در مورد اي

د        .. محدود می شود   ه يک مشی           . لکن اين برای رادک کفايت نمی کن ارزه علي ه مب او ب

ين در چين دست زده است         ) بلشويکی (تاکتيکی   ن    او در پی بی ا    . مع ار ساختن اي عتب

داوم است        ا                 . مشی بوسيله تئوری انقالب م د و ي ار، الزم است نشان ده ن ک رای اي و ب

اکتيکی غلطی در                 چنين وانمود کند که شخص ديگری  به اثبات رسانيده که مشی ت

در اينجا رادک  خوانندگان خود را به        . گذشته از اين تئوری ناشی گرديده است      

ز در آن شرکت                      . دازداشتباه می ان     ه هرگ اريخ انقالب، ک ه ت ه خود او ب ممکن است ک

ه                        ه مسئله را ب داده ک مستقيم نداشته، آشنا نيست، لکن  او  به خود زحمت ن

د       د دوم             . کمک اسناد موجود بررسی کن رين اسناد آن در جل مجموعه  در حاليکه مهمت

ار آث

ع فم ًاالوص هتقريب لکلي البمراح ينانق نب ينم وردلن ابیم ارزي

دان دم،زن ه           گذران يهمخفيان الروس س ام التم س

واد دنس تهخوان د،داش ن        باش د،م یموجودن رایبررس رب ردیه هف       و  آن          ک

ه من       . امکان پذير است   و لذا، محض اطالع رادک بايد بگويم که عليرغم اين حقيقت ک

 را در  ١٩٠٦ را  در  و    ١٩٠٥   

   در    اول،   و  در           

ا    . ای انقالب و وظايف متوالی آن توافق کامل وجود داشت          نيروه ورم در اينج من مجب

  .خود را به عرضه حداقل استدالالت و اسناد محدود کنم

ه چاپ رسيد   ١٩٠٥در مقاله ای که در فوريه      - نوشته شد و در مارس همان سال ب

که در تاريخ بنام سومين کنگره   (ه پيش از اولين کنگره حزب بلشويک        يعنی دو سه ما   

  : چنين نوشتم-)حزب ثبت شده

ام                        " روزی نمی شناسد، قي زی جز پي ه چي زار، ک ردم و ت ان م مبارزه سرسختانه مي

ی            وان اوج انقالب ه عن سراسری ملی به عنوان نقطه اوج اين مبارزه، حکومت موقت ب
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ردم بوسيله            پيروزی مردم بر دشمن ديرينه      شان، خلع سالح ارتجاع تزاری و تسليح م

حکومت موقت، تشکيل مجلس مؤسسان براساس آراء عمومی، مساوی، مستقيم و                  

مجموعه ." ( باری اينهاست مراحلی که بطور عينی برای انقالب تعيين شده اند           -مخفی

آثار

ًا طبع کامًال

نکراسين ااي اعبلشويکحزبکنگرهتزه رددف ک اپ رسيدندچ ه بمخفيان

ت ين،موافق ائیکراس عتزه هراج تب تحکوم هموق ردمفرمول هک انک زم

  )٢٣٢، جلد دوم، قسمت اول، ص 

ه       کافيست که اين جمالت با قطعنامه های ک        اه م ا مقايسه       ١٩٠٥نگره م  بلشويک ه

ردن مسايل اصولی روشن                          ه ک ا در فرمول ا بلشويک ه شوند تا همبستگی کامل من ب

  .گردد

ا      . اين يک مورد منحصر به فرد نيست   ورگ، ب ه، من در پطرزب ن مقال هماهنگ با اي

          در آن           

.  از   در     . ه   

  :جمالت زيرين لنين نشان می دهند که او تا چه اندازه آنها را تأييد کرد

م                 " ات رفيق کراسين سهيم می دان وان يک      . من  خود را در نظري ه عن  ب

ارزه   اه. نويسنده من جمله بندی فرمول را مورد توجه قرار دادم          ميت هدف مب

ن ام امًالب وافقمک م امًال قتوسطصحيحیک انکراسينرفي ده،نش ش

ه طرز       ب

  او        داده  و  

ان هقان وراهایب ارگری،ش ئلهک مس ئله ان،مس ئلهدهقان کمس اختننزدي س

ن اي بيادداشتیتوسط تکراسينجان یثاب هشودم وزک ارهن ناختي استم

يه توص ه دنک هخوان دهب خوانن ش مبخ ادهاعظ اقیم لالح ينمفص کراس

خير عیتس هموض رایک یب يمم ابجنگ يم،حس ینکن وانيمنم رایت ب

ر  . اگ

روی     آن        آن        

  )١٨٠جلد ششم، ص ." (مبارزه کنيم

           آن را     -        

ودم،    .  در قطعنامه کنگره حزب گنجانده شد   -می کنم  اده الحاقی ب اينکه من مؤلف اين م

 .   از        در   

  .اتفاق در تاريخ حزب به خوبی در نزد کامنف و ديگران مشهور است

              ده    

هماهنگ کردن کار با اتحاديه دهقانان، هر روزه توجه شورای پطرزبورگ را بيش از               

ه من تفويض                 . پيش به خود مشغول می داشت      ری شورا ب ه رهب ر دارد ک آيا رادک خب
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هر ودش یبوج هم اتک ارزهعملي ودهمب ایت ه وراهای ش ا پرولتاري

اکتيکی                   اره وظايف ت ام در ب شده بود؟ اين يکی از صدها فرمولی است که من در آن اي

  : نوشتمانقالب

 را   آورد        " " "

رار                   ان را در دستور روز ق شهری را هدايت می کند، و وحدت جنگی با ارتش و دهقان

ناچالو." (می دهد 

را د،اج اعتهشتکن ارس هک اتروزان رمالي دب ولتصاعدیدرآم معم

موظف

ب رمطال ونزي ايفپيرام وظ ه وانب العن همث فوري اره نيستچ

ت هاس رایک اتب هاثب اهاينک ارههيچگ ب نم هک لک دهکس یکنن رمحت ش

بايد اقرار ) ١٩٠٥) نوامبر٣٠تقويم جديد،   ( نوامبر   ١٧،  ٤، شماره   

       در           و   آور    

آورم         " جهش" ول شاهد بي ل ق د نق ا  . از استبداد به سوسيالسيم صحبت نکرده ام باي ام

،   را    ١٩٠٦   در   .  ای 

رار                      ل شوراها ق ن مجلس را در مقاب دون آنکه بهيچوجه اي مجلس مؤسسان نوشتم، ب

ا               . مده ا ب د ت ورد چين می کن ه در م ا عجل ون ب ال استالين، اکن ه دنب ه رادک، ب کاری ک

  .جاروی ماوراء چپی آثار سياست فرصت طلبانه ديروزی را پاک کند

د داد            " مجلس  . مردم رهائی يافته، با قدرت خود، مجلس مؤسسان را تشکيل خواهن

ه اصول       اين مجلس بايد د   . مؤسسان وظايفی عظيم برعهده خواهد داشت      ولت را بر پاي

اين مجلس  . دموکراسی، يعنی بر پايه اصول حاکميت مطلق مردم، تجديد بنا کند

ين (خواهد بود که سازمان مسلح مردم را ايجاد کند، اصالحات گسترده ارضی                 را ) زم

."       و     را  دارد  

مجموعه آثار(

فورًا

  )٣٤٩د دوم، قسمت اول، ص، جل

اتی،            ١٩٠٥و اين چيزی است که من، در سال            ده تبليغ يج کنن ه تهي ، در يک اعالمي

  :سوسياليسم نوشتم" فوری"بخصوص در مورد مسئله به اجرا گذاردن 

ر،                " آيا قابل تصور است که بتوان سوسياليسم را  در روسيه به اجرا گذارد؟ خي

هنوز سوسياليست های واقعی بسيار کمی در    . گاه است روستای ما بسيار تاريک و ناآ     

د     ردم را در ظلمت                     . ميان دهقانان وجود دارن وده های م ه ت د استبداد را، ک دا باي ا ابت م

ا               . نگاه می دارد، سرنگون کنيم     ات ه ه مالي د از پرداخت کلي روستائيان بی بضاعت باي

ار            ردد، و        معاف گردند، ماليات بردرآمد تصاعدی، تحصيالت مجانی اجب د اجرا گ ی باي
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ه ارمجموع آث تی هسوسياليس روزیب اندپي برس

ا نتنه شاي یارت دم البتوان يمانق عظ د يالواح کسوس ددموکراتي دمتح گردن

 

باالخره پرولتاريا و نيمه پرولتاريای روستائی بايد با پرولتاريای شهری در يک ارتش            

         .             

 ." ( را    

ی انب اپاي رپرولتاري ازاتب یاقتصادیامتي اتسياس اکمطبق ابودیح تبدادن اس

          

ن دتاي ام يشه انیپ هاستزم هک رویب پي اوت ائیتف له شدمقاي

ه ینتيج ودم هش نک انم لمي کمراح تیدموکراتي البسوسياليس انق ابرا بن

د متجل ،  دوم،  اول،          قس

  )٢٢٨ص 

ين         و     

و     از    رادک،   از .    

ردازد                     ن مسئله بپ ورد اي ردن من در م ه موعظه ک ان، ب بيست دو سال     . استالين و تلم

  :پيش نوشتم

ه ای    -ات سوسياليستی فرموله شد    هنگاميکه نظريه انقالب مداوم در مطبوع     "  نظري

ا و حمالت وده ه دی از ت که به همراه رشد برخوردهای اجتماعی، قيام بخش های جدي

      و      و   

د             د می ده اری، مطبوعات      -فئوداليسم را به انقالب سوسياليستی پيون ا  " مترقی " ب م

انقالب ما." (باالتفاق دست به جنجال خشم آلودی زدند

ا زننواي ژي رز وردط برخ

        

عمًال

ه د؟چ دهش رفتننادي هگ کمحل تهکجاست؟دموکراتي ا،گذش ااينه نآي اناي هم

  )٢٥٨، ص١٩٠٦، 

ن کلمات                    ه در اي داوم ک ه تعريف انقالب م پيش از هر چيز، مايلم توجه خواننده را ب

نم      دادی             : مستتر است جلب ک رون وسطائی را، از طريق تع ام ق ابودی نظ ه ن ن نظري اي

د  برخوردهای شدت يابنده اجتماعی، به انقالب سوسيال   پس جهش   . يستی پيوند می ده

       و  از       

   اتفاق افتاد؟١٩١٧چيزی نيست که   در سال 

ه جنجال مطبوعات          ر است ک ل ذک ر سر   ١٩٠٥در سال  " مترقی "در ضمن، قاب ، ب

زدور ا             ان م ا جنجال غيرمترقی قلمزن داوم، ب اهانقالب م أخير کوت ا يک ت ه ب مروزی ک

  .ربع قرنی وارد معرکه شده اند به هيچوجه قابل مقايسه نيست يک

   

ًا، ئن

ردبيری يارانهس ينهوش ود،لن بتب هنس ئلهب البمس داومانق هم بک نجان م

رين انمهمت احارگ ويکجن انبلش هزم تک ،     در آن      تح

          از   در    

ود؟ مطم       ه خالی از لطف نيست            مطبوعات مطرح شد چگونه ب ن نکت در جواب   .  اي

97www.hks-iran.com



اژيزن ناش ورژوائی ب ال راديک ه همقال  " " ای در  روزنام

کی رارتروتس د،ق ده الب داومانق م ين للن مقاب ی رعقالن ت ات نظري

ه يدهک ودکوش ب دگی ازن م )   (   

   "  " را در  "  " 

نواياژيزن

ناشاژيزن غ مبل الب اسياسیانق امتنه استگ

  :چنين پاسخ داد) ١٩٠٥ نوامبر ٢٧در ( بلشويک 

ه انقالب      . لبته به کلی مزخوف است اين فرضيه بی پايه، ا  " رفيق تروتسکی گفت ک

ه              ه راه خود ادام پرولتاريائی می تواند، بدون آنکه در مرحله نخستين متوقف شود، ب

ه          ين، از سوی ديگر، خاطرنشان ساخت ک داده، استثمارگران را از سر راه بردارد، لن

 .     اول 

اوًال،

ا دتضادیاينج بياب ...     در مايلست

ناشاژيزن همه سوء تفاهم از آنجا ناشی می شود که            

ثالثًا،

ثانيًا،

م           اعی ه ام انقالب اجتم  از ن

سراپا وحشت می شود،  اين نشريه آرزومند است که نوعی اختالف نظر شديد و          

ا يک ضربه     "چشمگير ما بين سوسيال دموکرات ها پيدا کند،  اصطالح            است  " ب

ناچالو ١٠در شماره   . تروتسکی بکار می برد   که رفيق   

پاسخ

ان همي داقلبرنام هح داکثربرنام ح تی ابلشسوسياليس رحمق یمط دم کن

ی اآت رایپرولتاري تب لطتثبي یتس هسياس یلحظ ايلمعين رفًامس ص

روزی لپي البکام هانق یب روزیمعن پي ق کیرفي یتروتس د،م نويس

 رفيق تروتسکی عقيده خود را      

  :به وضوح شرح ميدهد

"      "         

. لکن اين پيروزی، به نوبه خود نشان دهنده تداوم انقالب در آينده است            . پرولتارياست

ارزه        پرولتاريا وظايف اساسی دموکراتيک ر     ا جامه عمل می پوشاند، و خود منطق مب

      اش، در      

   و       .  را در        

ردد           ) برنامه سوسيال دموکراسی   ( اد می گ ی ايج داوم انقالب ر سر يک        . يک ت مسئله ب

اريخی                     " ضربه" ل يک دوران ت ر سر ک يا يک روز و يا يک ماه نيست، بلکه مسئله ب

  ."کوشش برای تعيين مدت آن از قبل، کاری عبث خواهد بود. است

ادات     . اين سند از جهتی به موضوع جزوه فعلی خاتمه می دهد           ام انتق آيا می توان تم

نچه که رفت  بعدی وراث قالبی را روشن تر، دقيق تر و بدون چون و چرا تر از آ

ده و              ه من آم ه روزنام اژيزن داد، پاسخی که در مقال نواي

ی هم ريحمقال ردتش هک ایک روز،پرولتاري هپي امپروس ايفانج وظ

ل        ه نق ان تأييدان را چن ين آن  لن

ن      در                د؟  م  کن

98www.hks-iran.com



داوم ت د تخواه گرف تی الصسوسياليس قخ

 

ل مسائل                    اگزير در مقاب ين ن ه مع دموکراتيک، بنا به منطق موقعيت خود، در يک مرحل

. رار    

اتوری ديکت

ين هب داقلبرنام هح داکثربرنام     و    ح

ه است      ه نهفت ين نکت ذيری از       . درست در هم اب ناپ ه بطور اجتن داومی ک ت

ان                  . پرولتاريا بر می خيزد    ه خرده بورژواهای آن زم ارم در جرگ دين آث رای منتق من ب

ل يک                      ه يک جهش، بلکه ک اريخی    توضيح دادم که نه اين يک ضربه است ن  دوران ت

اژيزن و نشريه   . است امًالنواي داز اعالم            ک ن چشم ان ا اي ز  همبستگی خود را ب ين ني  لن

ه در مسير           . داشت ن نظري ه صحت اي حتی مهمتر از آن، اميدوارم، اين حقيقت باشد ک

  . بطور قطعی ثابت شد١٩١٧عملی رويداها و در سال 

ناشاژيزنصرف نظر از خرده بورژواهای دموکرات       

ه کمقال هي هروزنام هب ههيچوج یب ايقمعن ف ک انعي مسياسیم ه

ًا تقريب

ه هتفصيلب ب ه نب د،م یبودن هط البخصوصیمقال س سوسياليسم

ه ب ويکی منش

ه         ، عم دتًا د ک ا بودن  منشويک ه

، پس از آنکه شکست انقالب آغاز شده            ١٩٠٦، و بخصوص در سال      ١٩٠٥در سال   

د           " جهش"بود، از    ين   . خيالبفانه من از دموکراسی به سوسياليسم سخن می گفتن در ب

ه بيش از                ن زمين ه در اي د ک وفی بودن ارتينف و ياردانسکی مت ژه م ه وي منشويک ها ب

ه استالينيست های سفت و سختی                  ناگفته. همه درخشيدند   نماند که اين دو نفر بعدها ب

دند   دل ش بت دادن      . ب ی نس ه در پ ندگان  ک خ نويس ش   "در پاس جه

،   و  ١٩٠٦      در   " 

امروز  من  . سبک عوام فهم، نه فقط اشتباه بلکه حماقت چنين ادعاهائی را متذکر شدم  

ی                         ادات وراث قالب ان صورت سابق در جواب انتق ه هم ه را  ب می توانم اين مقال

  :لکن شايد کافی باشد که نتيجه مقاله را در جمالت زير خالصه کنم. تجديد چاپ کنم

ئن سازم          -من به خوبی درک می کنم     " ه جهش     - و بايد منتقدم ياردانسکی را مطم  ک

ر          از روی    آن  د

مجموعه آثار." (آمدن بر اين مانع در عمل نيست

دينی دمنتق دمانن دنتوانن هبگوين ارهک ئلهب همس درک جاعاآنق ش

  )٤٥٤، جلد دوم، قسمت اول، ص

ا                             دهم، ت ه ب ه دادن سند ادام ه ارائ وانم ب ر نيست، من می ت شايد اين کافی باشد؟ اگ

نه در   رادک    در   ای          

  .نداشته اند" در دسترس"موردش قضاوت می کنند، اطالعات 
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ا   جزوه کوچک    تاکتيک های م

ی، یياس هجنبش ادرک هق روعب ودهش هب انیب دپاي اندپيروزمن برس ات حي

ه من در سال          دان نوشتم و بالفاصله         ١٩٠٦ ک  در زن

  :بوسيله لنين منتشر شد، حاوی نتايج گويای زير است

ز                      " ن مراک د، و در شهرها، اي ام در روستا اتکاء کن پرولتاريا قادر خواهد بود به قي

.   را     آن          س

ا آخرين                          ه تنه ان، ن ری آن ز رهب ان، و ني ه نيروهای وسيع دهقان پرولتاريا، با اتکاء ب

ضربه پيروزمندانه را  به ارتجاع وارد می آورد، بلکه می داند چگونه پيروزی انقالب           

مجموعه آثار." (را تأمين نمايد

ی الب د ابنباي ذيریاجتن اناپ اني اامک یي الحت نهضتمراحلصوراحتم

  )٤٤٨دوم، قسمت اول، ص، جلد 

ه                       ين جزوه، نظري ان دارد؟ در ضمن، در هم رفتن دهقان ده گ ه نادي ن شباهتی ب آيا اي

  :زير نيز پرورش يافته است

ه                       " ذير انقالب محاسبه شده، البت ه براساس تکامل مقاومت ناپ ا، ک تاکتيک های م

 را      و     و   انق 

  )٤٣٦، جلد دوم، صمجموعه آثار." (ناديده بگيرد

  آيا اين شباهتی به يک جهش خيالی دارد؟

درسهای اولين شورا  در مقاله خود،    

ق دطري قديگربرخیسازمانتجدي وریانحاللطري اارتش،ف ب

اری یهمک اانقالب ش،ب ان،ارت ائيندهقان رينپ ارت یاقش زانب ت    چي اس

ن هاي امًالبرنام روشنک ه ودبرنام رایخ لب نيکسرهعم رداي بگي

ورای دش زجدي اریني داجب تنخواه هداش ک اريخ ودت رارخ یتک دنم کن

داز تکامل بعدی انقالب         )١٩٠٦ ( ، من چشم ان

  :را چنين توصيف کردم) يا آنگونه که واقعيت يافت، يعنی انقالب جديد(

          و -  را    "

د   ) ١٩٠٥از اکتبر تا دسامبر (حوداث اين پنجاه روز    را تکرار کند، در عوض می توان

    .   را    از  دوره وام  

             و     . 

ادی                    ردن سازمان های م خرده بورژوائی شهری، محو و نابودی استبداد و متالشی ک

آن؛ برخی از    و   از       

ه      . متالشی کردن دستگاه بوروکراتيک پليس     ار روزان ردم، و     . هشت ساعت ک تسليح م

ی شهر  تبديل شورا. باالتر از همه پرولتاريا  اد  . ها به ارگان های خودمختاری انقالب ايج

به عنوان ارگان های انقالب ارضی    ) کميته های دهقانی(شوراهای نمايندگان دهقانان   
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و مبارزات انتخاباتی براساس     . سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان   . در نقاط مختلف  

ردم          دگان م رای نماين ار  ." (برنامه مشخص عمل ب مجموعه آث

ر ناگ اي رمال اختنب اتس ونظري الیت ويکی،خ نمنش والاي رحس ردممط ک

ه نيک هاي کیمقال امتروتس ور          ن منیبط ارهض یاش دم هکن ينک الن ب

ن انلک ودنيکس يوهب نش ويکم امنش اه کج ون نگنفرانتزف زيکي نوشت

نامه يش ی وردحت نم وعاي کموض ي ل ائیتحلي أثيرنه یت ذيردم پ

د هبينديش ودک هخ ارمس اداتچه ويکیانتق رارمنش یتک د؛م انهکن قدوس

ابدًا

د دوم،   قسمت دوم،  ، جل

  )٢٠٦ص

ان،                   ه مسئله دهقان ا دادن ب آيا اين شباهتی به جهش از روی انقالب ارضی، يا کم به

ه وظايف دموکراتيک                          ه من نسبت ب ن دارد ک ه اي ن شباهتی ب در مجموع، دارد؟ آيا اي

رده           . انقالب کور بوده ام؟ خير، شباهتی ندارد       ه رادک رسم ک پس تصوير سياسی ای ک

  .رد؟  به هيچ چيزبه چه چيز شباهت دا

را در سال                بهم، موضع م ه خود     ١٩٠٥رادک، بزرگوارانه لکن بطرزی بسيار م ، ک

دون آنکه                  د، ب ا تفکيک می کن ان منشويک ه آنرا تحريف می کند، و از موضع آن زم

       را    رادک      

ر چه ت      ه اگ د ک رد،          توضيح می ده ار می ب ه ک ا را ب ان شيوه منشويک ه روتسکی هم

ه                  . معهذا هدف ديگری داشت    ی، بررسی خود را از مسئله ب ن فرمول ذهن رادک، با اي

ه وسيله و در       . کلی بی اعتبار می سازد     حتی السال می دانست که هدف بستگی دارد ب

 او  در     نما  .   از آن     

     و   از    ).  ( 

ه سه          . سرچشمه می گيرد؟ طرز برخورد نسبت به دهقانان        درک، ب وان م رادک، به عن

ه       د             ١٩١٦سطر جدلی از مقال اال، اشاره می کن ذکور در ب ين، م مع الوصف، خود      .  لن

 در   از          وجود     

ول از   . می برد، در حقيقت جدل او عليه بوخارين و رادک می باشد       ل ق عالوه بر اين نق

ين رد می شود،                   ه لن وی مقال ل محت رديم، بوسيله ک ه مشاهده ک ه ک ه همانگون لنين، ک

د            ز اشاره می کن ه ای در سال          . رادک به خود تروتسکی ني ن ، ضم  ١٩١٦من در مقال

  :         را   

ه             رد، پس چه کسی وظيف ده می گي بورژوازی ليبرال نخواهد بود که رهبری را به عه

رهبری را به عهده خواهد گرفت؟ بهر طريق، شما منشويک ها که بهيچ وجه به نقش                
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مستقلسياسی  

د هبودن ايزک تج اطرنيس کبخ ادي کوکاتح لمش انغيرقاب ااطمين ان،ب دهقان

رد    بدين ترت.  دهقانان اعتقاد نداريد   ا بدست می گي : يب رادک مچ مرا حن

د    . داشت " توافق "تروتسکی در مورد نقش دهقانان بامنشويک ها     ا معتق منشويک ه

        و            

ا   " شيوه"اين بود   ". برانيم"بورژوازی ليبرال را از خود       ه      "منشويک ه ؛ در حالی ک

ری        نظر من عب   رای کسب رهب ار زد و ب ارت از اين بود که بايد بورژوازی ليبرال را کن

ود      ارزه نم ين                   . دهقانان انقالبی مب ا لن ن مسئله اساسی من هيچ اختالفی ب ورد اي در م

شما که بهرحال نقش  "و اگر، در طی مبارزه عليه منشويک ها، به آنها گفتم،  . نداشتم

ردن دارد،           ، برخ " برای دهقانان قايل نيستيد    رهبری ه چاشنی ک الف آنچه رادک سعی ب

ا       ا نيست، بلکه طرح روشن وصريح دو شق                 " شيوه "به معنی توافق ب منشويک ه

يا ديکتاتوری توانگران ليبرال  يا:مختلف است

تّلون

ون تّل

مکررًا

دن ز،لن هني زهنگاميک ابلشويکت ونه رزپيرام ابرخوردط ب کنگره

کامًال

  . ديکتاتوری پرولتاريا

ردم،  ١٩١٦همين استدالل  صحيح را که من در سال    عليه منشويک ها اقامه ک

ند امروزه غيرمنصفانه عليه خود من بکار ببرد، نه سال قبل از آن             و رادک سعی می ک    

    از         ١٩٠٧در  

رار دادم                ورد استفاده ق ردم، م اع می ک ائی دف ا بخش       . احزاب غيرپرولتاري من در اينج

نم            ل می ک دن نق ن سخنرانی،   . اصلی سخنرانيم را در لن ين سال های انقالب،          اي  در اول

انگر موضع بلشويکی                   ه بي  در مجموعه مقاالت و کتب مختلفی چاپ می شد ک

آنچه که من در اين سخنرانی گفتم، که شامل          . نسبت به طبقات و احزاب در انقالب بود       

  :فرمول مجمل تئوری انقالب مداوم است، چنين بود

د       در نظر رفقای منشويک، نظريات خودشان بغ       " رنج بنظر ميآي من بکرات    . ايت بغ

ه مفهوم من از سير انقالب روسيه بسيار                             ن ک ر اي ی ب ان شينده ام مبن اتهاماتی از آن

ه خود شکلی از       . ساده است  و تازه، نظريات منشويک ها، عليرغم  شديدشان، ک

 به صورت الگوی بسيار ساده ای        - و شايد درست بعلت اين  شديد       -پيچيدگی است 

  . می آيد که فهميدنش حتی برای آقای ميليوکف نيز ساده استدر
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 دولتی چه بود )١٩(نتيجه انتخابات دومين دومای   در مؤخره ای بر کتاب،      "

                     

ی دموکراس ن يناي هدوم تنکت اس ی ورژوائیکراس هب امب دانج برس

ی هانقالب ونک ورتاکن یص ردم کگي البي ورژوائیانق تب هاس ن

مستقيمًا

ت اپارلمانتاريس اه پارندبم ابس هت ودآنک اخ رایب ناج شاي هنق اطرهب مخ

رای اب ترآنه رونبيش همق رفهب تص هاس شک نق ام دانج دهن ورژوائی ب

رم رف ک ماين قسوسياليس ندتحق هببخش هن تاينک ودبدس هخ ایبرنام ه

دقيقًا

ر تنفرات نرف اي ه امب دانج برس ه رارک تق تاس یبدس وردموکراس ب

؟، که  اخيرًا

در مورد گروه های چپ به : "منتشر گرديده، رهبر ايدئولوژيک حزب کادت می نويسد  

ر     معنی اخص کلمه، يعنی، گروه های سوسياليست و انقالبی،         ا   مشکل ت ا آنه  توافق ب

ل   . خواهد بود  اما حتی در اين مورد نيز، اگر داليل قاطع مثبتی وجود نداشته باشد، الاق

ا حدی تسهيل می سازند          ا را ت . چند دليل منفی مهم موجودند که به توافق رسيدن با م

م   هدف آنها اينست که از ما انتقاد کرده و ما را بی اعتبار سازند؛ تنها به همين           ل ه دلي

يم               وده و عمل بکن ا حاضر ب ه فقط در       . که شده الزم است م يم، ن ه می دان ه ک همانگون

ه                   ی ک ان، انقالب نظر سوسياليست های روسی بلکه در نظر کليه سوسياليست های جه

انقالبی است . اکنون دارد صورت می گيرد يک انقالب بورژوائی است نه سوسياليستی         

  از  . ژوائی        

ام آن نيست، و       ... دموکراسی چيزی است که هيچ سوسياليستی در جهان حاضر به انج

ه                   ود ک اگر مردم تعدادی زياد از آنان را به دوما فرستادند، اين  نه به اين منظور ب

   را   و           

               ... را   " "

  را      را            

  ."بياندازند

ا مطرح                      " ل م يم، ميليوکف  مسئله را در مقاب همانگونه که مالحظه می کن

مترين عوامل در طرز برخورد منشويکی نسبت به انقالب و        نقل قول باال مه   . می سازد 

  ."رابطه بين دموکراسی بورژوائی و دموکراسی سوسياليستی را مطرح می سازد

   دارد                "

تی  ت     -سوسياليس ه اس رين نکت ين و مهمت ن اول ورژوائی   .  اي الب ب ت   "انق د بدس باي

 .      -"     دمو

د، نقش ام ده سوسياليستی نمی تواند با دست خود برنامه های رفرم بورژوائی را انج

د      ار ساختن    : "سوسياليست ها در حد يک اپوزيسيون باقی می مان اد و بی اعتب  -"انتق
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نکوالت اس ه ا داينه کپيون تند،نزدي شداش یارت انقالب

وبين اژاک هه یب هریدموکراس هش هک ایاتحادي نعتگرانصنفیه ص

عمدتًا

اصًال

ا هم نهم هاي قنکت وليممتف هالق ورژوازیک زرگب هب وانب کعن رویي ني

ورژوائیدموکراسی رب هب دامپاي رک اقش ي يم کن ورژوائیدموکراسی رحب مط

ت دوق باي د الببتوان يشانق ازدپ ودبت ت،وج هنداش دچ رد؟باي ک

ی رول ااگ هنباشيمحاضرم دچ رشد؟خواه کاگ ورژوائیدموکراسیي هب ک

ت هضروريس اک م ازيم يونس اپوزيس

ا        - چهارم  به عنوان نکته   -و در پايان،  . اين نکته سوم است     برای آنکه سوسياليست ه

د      اقی بمانن ادر  در  ب ی  (     "را ق ی دموکراس يعن

  ."حاضر بوده و عمل کنيم) بورژوائی

        و       "

آن   آن را  در رأس            

ه آن می رسد         . اختراع کرد  ه منشويسم ب منشويم در  . اين درست همان نتيجه ايست ک

  .تخيل خود دموکراسی بورژوائی، و خواص و تاريخ آن را بوجود می آورد

ما، به عنوان ماترياليست، بايد قبل از هر چيز سوال مربوط به پايه های اجتماعی               "

      و   :   را  

  طبقه ای می تواند استوار باشد؟

  در             "

ه مفهوم وسيع                   . انقالبی  مطرح نيست      ه ب ر فرانسه، ک ان انقالب کبي ی در زم حت

ازی   کلمه يک انقالب ملی بود، عده ای از صاحب         ان صنايع ليون يک نقش ضدانقالبی ب

روی            . کردند ورژوازی، ني لکن به ما می گويند که بورژوازی متوسط، و  خرده ب

  ولی اين خرده بورژوازی معرف چيست؟. رهبری کننده انقالب بورژوائی است

      از درون        "

استادکاران کوچک، شاگردان آنها، و جمعيت شهری که با         . اتکاء کردند برخاسته بود،   

         

ن، ملک اعیمکانيس هاجتم اريخیپروس نت هاي ارنتيج هبب رايطک رایش         ب

دقيقًا

تون زباصلیس رح رهب -      

ود           .  را بوجود آوردند   -مونتانارد وده فشرده جمعيت شهری ب ه مکتب     - همين ت  ک

ده     ه دوش      -طوالنی تاريخی اتحاديه صنفی صنعتگران را گذارن ار انقالب را ب ام ب و تم

اد شرايط          . کشيد ی انقالب ايج ود        " طبيعی "نتيجه عين رای استثمار سرمايه داری ب . ب

       را  آورد   

ا       "سلطه ی بورژوائی بدست       ردم بی سر وپ انی و       "م ا   ، دموکراسی خياب سنکوالت ه

اتروريستی ورژوائیآنه هب ديمیمزبل ق ردد گ

 

راهم   ه  را از کثافت      د. ف اتوری   جامع يکت
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ا ام ان یدهقان ودانقالب وج ت تدرس هاس ورک اکش ودهم عظيمت

د، دامبمان هک اعیطبق اکشوراجتم البدموکراسیم انق ا اپوزيسپرولتاري

اک ردپ سک ورژوازیپ دب ونبع ردنواژگ اتوریک یديکت       دموکراس

 

  و  از آن،   از    

  .خرده بورژوازی، به قدرت رسيد

نم            -اکنون سئوال می کنم   " ر   - متأسفانه اين اولين بار نيست که اين سوال را می ک  اگ

يون     در      در 

د داد      بورژوائی را علم خواهد کرد، آن را به قدرت خواهد رساند، و به آن امکان خواه

اره از               ن سوال را دوب ن سوال اصلی است و من اي د؟ اي ام ده که وظايف عظيم را انج

  .منشويک ها دارم

 . ی از    دارد    در       "

ادر                          ی باشند ق ه انقالب م ک در ه ان هر ق ه دهقان رفقای منشويک نيز مثل من می دانند ک

ای يک نقش         مستقل نيستند که يک نقش سياسی     ه ايف د، چه رسد ب ازی کنن ری  ب رهب

ه البک يه،انق ایروس نعتیپرولتاري انص ههم غالعرص ردهاش هک ک

الی ورگی،وک ارگرانپطرزب کوئیآم فمس ردهکش تک اس اراتوفی س

ان معلم قکجاست؟ ارتينفرفي ام ينباره تب تجویبدس ودهجس تب اس

وب، االخ یح هریدموکراس هش ورک اکش ادرم هق ریب ترهب دمل باش

 

يم در خدمت انقالب                       . سياسی ی عظ وان نيروئ ه عن د ب دون شک، می توانن ان، ب دهقان

انی         قرار ه يک حزب دهق د باشد ک  گيرند، لکن شايسته يک مارکسيست نيست که معتق

ه ابتکار خود،                           د و ب رار ده ورژوائی ق ود خود را در رأس يک انقالب ب قادر خواهد ب

د       ه رهان ر     . نيروهای توليدی کشور را از قيد زنجيرهای کهن ب درن شهر ب ه م در جامع

د نقش بر              ده            کشور تفوق دارد و تنها شهر می توان ه عه ورژوائی ب ر را در انقالب ب ت

  .∗بگيرد

  آن    در             "

 .     ذره   در  آن     
. ،   و   را   )٢٠(

ود            مارتينف، مانند    ن ب د اي کليه هم مسلکانش، به تنها چيزی که نمی خواست توجه کن

 در       ای را    در       

                                                
مداوم

 
 اين اصل کلی آيا منتقدين دير از راه رسيده انقالب  با اين موضوع موافقند؟ آيا حاضرند  ∗

  .ت.را در مورد ممالک شرقی، چين و هند و غيره نيز تعميم بدهند؟ آری يا خير؟ ل
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سنکوالت اواخر قرن هيجدهم در اشغال دموکراسی نيمه پرولتاريائی پيشه وران        

هحکومتی همستقيمًاک اب ابوسيلهباشد،متکیپرولتاري هپرولتاري انب دهقان

ر الباگ ماصًآلانق دازیچش رایان ب ق زطري ني ی رارانقالب هدرستق انب هم

ی ردهدموکراس ورژوائیخ هریب البش رانق هکبي ودفرانس تخ مل

ه ههمانگون ک ا يچپرولتاري دعیه اريخیم رایديگریت درتکسبب داردوجودق ن

ن یممک د،م تدانن یوق دنم رتوانن نمنک تاي وندحقيق هش ورک اکش زم ج

ط نفق روزیاي پي ر ایاگ همنشويکرفق روزیب البپي انانق د،ايم ادارن ي

گ نايعهن تیص هدس ود،مواج ش ًا رواساس دویبک دونب هب اآنک تب مقاوم

رمايه نعتیس ص ادی هرهایاقتص اش نفیم دًاص یاب دنم شناس

اريخ ت نايع زرگص اب ورم کبط ناورگاني نايعبط تیص ادس تم برنخاس

ود  .  ب

  .زمرفقا، من توجه شما را به اين حقيقت اساسی متوجه می سا

 .      از            "

 داری  در  .    دوران  را       

کشور ما تحت فشار مستقيم و آنی سرمايه اروپائی بوجود آمد و در حقيقت سرزمينی                  

         را،     فر  

ی و مجاری ابتکارات خصوصی       . بدست آورد  سرمايه خارجی از طريق وام های دولت

به کشور ما سرازير شده، سپاه پرولتاريای صنعتی را به دور خود جمع کرد و از رشد          

در نتيجه اين پروسه، به هنگام انقالب       . و توسعه صنايع دستی جلوگيری به عمل آورد       

وان   بورژوائی،  يک پرولتاريای صنعتی، از عاليترين و پيشرفته ترين نوع خود، به عن

منکر آن نمی توان شد،      . اين يک حقيقت است   . قدرت اصلی در شهرها به ظهور رسيد      

  .و بايد آن را مبنای نتيجه گيريهای تاکتيکی انقالبی خود قرار دهيم

   را         و   "

   آن         در       

           .  

    در     را در رأس         

        -    داد،    

د               -پيروزی داشته باشد   ی در شهرهای ماست، باي  پرولتاريا، که تنها دموکراسی انقالب

  .تکيه گاهی در توده های دهقانی بيابد و خود را به قدرت برساند

       و     "

اء اتوریاتک تديکت نيس تی         ان ی  سوسياليس ه معن وز ب د، هن ی  کن ًالقالب ه.            فع ن  ب م

ردازم      رار دارد نمی پ ائی ق . چشم اندازهای دورتری که در مقابل يک حکومت پرولتاري

رای           ا ب ا ج شايد پرولتاريا هم، مانند دموکراسی ژاکوبين ها، محکوم به سقوط باشد، ت

نم             من ت  . تسلط بورژوازی باز شود     ه را روشن ک ا می خواهم يک نکت ر جنبش   : نه اگ
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ينتحت رايطی،چن یمحصولش البطبيع انق روزی البنصيبپي اانق یم رددنم گ

ت ًاق دلزوم اينباي هب يدنتيج هرس اصًالک رای روزیکسبب ائیپي داردتوان ن

اد اعیتض ااجتم ينم اب ودهپرولتاري ایت انیه انعدهق دم دخواه هش ک

مطلقًا

ه وانب کعن بشي جن ه ههمانگون انفک يشپلخ یپ ردبين ک ی ورانقالب اکش م

  

     -       - در  

ا                ی پرولتاري روزی انقالب وان پي کارگری پيروز گردد، آنوقت پيروزی انقالب تنها به عن

  . درغير اين صورت پيروزی  غيرممکن است-امکان پذير می باشد

نم        من" ه     .  به شديدترين نحوی بر اين نتيجه نهائی پافشاری می ک ر فرض شود ک اگ

     و     از آن               

پرولتاريا خود را در رأس دهقانان قرار دهد، و اينکه خود پرولتاريا هم به اندازه کافی      

           آن و-     

       .       

ه     . توافقی ميان بورژوازی ليبرال و مقامات دولت قديم خواهد بود          ه ب اين شقی است ک

لکن روشن است که شق اخير در مسير        . هيچوجه نمی توان منکر امکان وقوع آن شد       

ل       . کست انقالب قرار داشته و محصول ضعف درونی آن می باشد          ش ام تحلي در اصل تم

ا   ا                     -منشويک ه الی آن ب ا و مناسبات احتم ا از پرولتاري ابی آنه ه، ارزي ر از هم  و مهمت

. آنها را به نحو گريز ناپذيری به راه بدبينی انقالبی هدايت می کند-دهقانان

        

ما هش یب ورژوائیدموکراس هریب د،ش نيازمندي ه الباينک هانق رانجامب دس برس

  

ورژوائی           لکن آنها لجوجانه از اين راه روی بر         " ای دموکراسی ب ر مبن می تابند و ب

  .يک خوش بينی انقالبی توليد می کنند

رد            " ا        . طرز برخورد آنان با کادتها از همين جا سرچشمه می گي ادت ه ا، ک رای آنه ب

درت             سمبل دموکراسی بورژوائی هستند، و دموکراسی بورژوائی مدعی طبيعی کسب ق

  .....انقالبی

تقديد که کادتها بر خواهند خاست و سربلند خواهند         پس شما بر پايه چه اساسی مع      "

د                رای  . کرد؟ براساس واقعيات تکامل سياسی؟ خير، بر پايه طرحی که خود ساخته اي ب

      "        

د   . مشتاقانه آن را جستجو می کنيد     ا نمی يابي او در . و چيزی جز کادت ه ا آنه رابطه ب

ا را                      د آنه ه مناسب می پوشانيد، می خواهي ا جام ه آنه ين هستيد، ب بی اندازه خوش ب

د                      د، نمی توانن ازی کنن د ب مجبور کنيد که نقش خالقی بازی کنند، نقشی که نمی خواهن
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صرفًا

ه اسک نبراس خنرانی،اي س ر ورگذک کوروزالوکزامب یتيش ذرمم گ ت گرف

ه هک االت،کلي خنرانیمق ا،س داماته رااق ولم الط ایس ه ن ساي

ه هنظري قک هطب رانکلي رنجب ق کبرطب هي دنظري ينواح دتعي کن

 

ه سوال اساسی خود          . بازی کنند و بازی نخواهند کرد      ا مطرحش     -در پاسخ ب ه باره  ک

سياست شما فاقد . شما هيچ تشخيصی از انقالب نداريد. بی نشنيده ام هيچ جوا  -کرده ام 

  .هرگونه چشم انداز وسيعی است

و در اين رابطه، طرز برخورد شما با احزاب بورژوائی با کلماتی فرموله می شود               "

پرولتاريا نبايد به " به اقتضای زمان: "که کنگره حزب بايد آن را خوب بخاطر بسپارد       

اکتيکی خود              مبارزه سيستمات  دامات ت د اق د، نباي يکی برای نفوذ بر توده مردم دست بزن

  ای   آن   و  -را        

دل شود             ان ب صورت  ." (درماندگان را به دور خود متحد سازد و به قهرمان و رهبر آن

  )١٨٠ -٥جلسات و قطعنامه های کنگره پنجم حزب، ص 

خنرانی،      و   در       

رار                      ١٩٠٦ و   ١٩٠٥ ا ق د کامل بلشويک ه ورد تأيي د، م دی می کن  به اختصار جمع بن

      ( از   و       -

ا    روابط نزديکتری ميان ما بوجود آمد که منجر به همکاری من           با نشريه لهستانی آنه

 و حق   -لنين که برخورد آشتی طلبانه مرا با منشويک ها مورد اغماض قرار نداد            ). شد

  : نظر خود را در باره نطق من با يک احتياط عمدی، چنين بيان کرد-با او بود

ام                        " ه ن اب کوچک خود ب ه تروتسکی، در کت دهم ک ذکر ب در من  می خواهم ت

اع زبدف  از  ح

الب داومانق م دا تقلج ئلهمس مس ان خيصنظرياتم دهمتش ب

راز ردهاب تک اس ترک امش انپرولتاري البدهقان ونیانق يهکن تهروس نوش

ه ارهک افعب ادیمن اقتص تگی ودهمبس اخ کیب کائوتس ًا   در       -  را       علن

.      -  و  در          

ان  (تروتسکی جايز و مقتضی بودن يک اتحاد چپ          ورژوازی     ) ت. ل -با دهقان ه ب را علي

ر شد          . ليبرال فهميده است   ه      برای من اين حقايق کافی است تا نزديکت ن تروتسکی را ب

  " و  از    .     

رهمبستگی اتسرب ئلهاساسینک باتمس امناس زابب ورژوائیاح ودب وج

ين اب کم ي "      ،

."            دارد 

  )٤٠٠لنين، جلد هشتم، ص(
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دف ایه ه ه ب

بت هنس رزب وردط ابرخ انب ورژوازیدهقان رالب ليب ئله س ات ینک اساس

ين، يارلن ه،بس اتمحتاطان ودنظري انخ رد،بي راک نزي ارجم احخ      جن

ود ب ال ایس ه خنرانی نس دنم الن رارتنه ردهتک ارمفش آث

لمًا رمس یاث رااساس ارهم نب ئلهاي دهمس ود،نخوان رب ندرغي ورتاي ص

خنرانی ود،س مخ دازچش ران اتوریدورت اديکت رورشپرولتاري دادم،پ ن ز، ني

  

ه من                           زد، چرا ک داوم دست ن وری انقالب م ی از تئ ابی کل لنين در نطق خود به ارزي

        را       در

 او    در         از      

زيرا، . من به مفاهيم بلشويکی به عنوان مطلبی تازه سخن نمی گفت          " نزديکتر شدن "

.  ١٩٠٦ -١٩٠٥ر     در      د   

     را     در  از 

ت،             . بلشويک ها قرار داشتم    ين عل ه هم با اين وجود يا شايد صريحتر بگويم درست ب

ذارد            اقی نمی گ ط ب ين  . کلمات او جائی برای تعبيرات غل ر سر      "لن ا همبستگی ب ين م ب

      و   را      "   م 

وط       . برقرار کرد  د مرب اين همبستگی، برخالف آنچه که رادک مغشوشانه معرفی می کن

يوه   ش ن ود،م هنب ًابلک وطدقيق همرب         ب

ا نواي نشريهمشاهده

ا ينم اب م رال ليب وط همرب رزب وردط ابرخ اپرولتاري انب ورژدهقان ب

ت هاينجاس ينک لن ترش البگس کانق هدموکراتي البب تی،انق تسوسياليس درس

ا وردام مم دازچش ان ود  در     .  ب

           در    

داوم         : "محتاط می شود   اط چيست؟        ." جدا و مستقل از مسئله انقالب م ن احتي ی اي معن

داوم                   ادان، بهيچوجه انقالب م واضح است که لنين، برخالف وراث قالبی بی صفت و ن

رادف نمی دانست                  نظر  . را با ناديده گرفتن دهقانان يا جهش از روی انقالب ارضی مت

ا              : لنين باين شرح است    تا چه حد انقالب ما پيش خواهد رفت؟ آيا پرولتاريا در کشور م

رای         دازی ب زودتر از پرولتاريای اروپا به قدرت خواهد رسيد؟ و اين مطلب چه چشم ان

 من به اين سواالت نمی پردازم، لکن در مورد مسئله اساسی              -سوسياليسم می گشايد؟  

   "وازی         و  

  ."همبستگی وجود دارد

ه  بلشويکی       رديم ک اال  ک ا در ب زن م  ژي

ازه اج داوم، ًام دوتقريب ی،ب ساليعن

هواکنشی ، چه  نسبت    ب

ان       دش،  از هم  . ، نشان داد ١٩٠٥انقالب   در  تول

ار  دهيد بخاطر بياوريم که ناشرين       د از سال         مجموعه آث ين، بع ن   ، در ١٩١٧ لن اره اي  ب
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اردهم قسمت دوم، ص  . تئوری چه اظهاراتی نموده اند    ، ٤٨١در يادداشت های جلد چه

  :چنين گفته می شود

رد و      ١٩٠٥تئوری انقالب مداوم را حتی پيش از انقالب           ) تروتسکی(او  " دوين ک  ت

١٩٠٥انقالب بورژوائی ، و در آن اظهار داشت که بخصوص شايان توجه استاکنون  

مستقيمًا

 

رد        به يک   د ک ذر خواه  انقالب سوسياليستی گ

ق،لکن دمتصديقبهرطري البیصحتع هاستمط ک اره البب داومانق تمم نوش

ين انقالب از سلسله      ن اول ، و اي

  ."انقالبات ملی خواهد بود

من قبول می کنم که اين بهيچوجه به معنی تصديق صحت کليه مطالبی نيست که من                 

        . در    

قالب بورژوائی ان. "رادک در مورد آن می نويسد     

ًا دقيق

  به انقالب سوسياليستی گذر      مستقيمًا

وری         -"خواهد کرد  ن  تئ وری       " گسترش " ولی اي ه تئ ، و از آن    "جهش "است ن

ه        ن    . يک تاکتيک واقع بينانه نتيجه می شود، نه يک تاکتيک ماجراجويان ی اي ا معن و آي

ه        : "کلمات چيست  داوم ک ون بخصوص شايان توجه است         تئوری انقالب م اکن

ه مجموع مت دقس اردهمجل چه ت اس

ن   " ؟ اي

رای بسياری             ه در گذشته ب وری ک ر آن جهات از تئ ر ب بدان معنی است که انقالب اکتب

وده                 " غيرمحتمل"ناروشن و يا     ا را روشن نم ده و آنه ازه افکن وری ت بنظر ميرسد، ن

ار  دوم از     .   آث

ار نک ورایم ورگش الپطرزب س ی دم باش ات انقالب

ين، انیلن رزم دمنتش هش   در         ک

د و             هزاران هزار از  . نويسنده آن زنده بود    ده ان ا را خوان  اعضای حزب اين يادداشت ه

ازه در سال   .  آنها را نادرست اعالم نکرد    ١٩٢٤هيچکس تا سال      ١٩٢٨و رادک هم ت

  .به اين فکر افتاد

ذا                    د، ل لکن از آنجائيکه رادک نه فقط از تئوری بلکه از تاکتيک ها هم سخن می گوي

د ه     ی من      مهمترين استداللی که هنوز برعليه من باقی می مان ا خصلت شرکت عمل مان

  در   در    .   ١٩١٧ و ١٩٠٥در  

ود                 ١٩٠٥ ارن ب ات من پيرامون ماهيت انقالب مق دوين نظري ه     .  با ت اتی ک ان نظري هم

ن          . اينک مورد حمله مداوم وراث قالبی قرار گرفته است         ه اي اما چگونه ممکن است ک

ان     نظريات بزعم آنان غلط،      به هيچوجه در فعاليت های سياسی من منعکس نشود، هم
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مستقيمًا

ابدًا

ن، هم انجمل هچيست؟حرفش وداينک نخ وریم هتئ اعک        دف

تانه البدرس ر،انق ناکتب انم زیارگ ويکمرک ابلش عه هراج ا              ب دم بخندي

يون رلکميس دهکنت ود،نش راهب ويکهم ا،منش دزهه ران،اورجونيکي ديگ

ام اله ب وشتعقي دفرام کن

اصًال                     

ی رد،م هک هنتيج انب انهم اس هب رینتيج امنف،گي تالينک ايراس س

امًال                                 ک

وری تئ الب هانق دگاهفوري دي دين هچن همقال ورکک نوشتمنيوي دمی کن

را ينچ املن ااي امب واتم یق ورایمش راد،ش هپطروگ هچ نقط

ت ائیفعالي هه رک دگانبراب هدي ورتهم یص تم رگرف اته مطبوع

 

   در       و  روز در       

نعکس                  منعکس می شد؟ ولی اگر فرض شود که اين تئوری غلط در سياست های من م

ر ا                 د؟ و مهمت ز می شد، پس چرا کنسول های امروزی در آن زمان سکوت اختيار کردن

آن،   در آن     از     در  اوج     

  انقالب و چه پس از شکست آن، دفاع می کرد؟

ز صدق   ١٩١٧ در مورد انقالب   - شايد تنها بشکل شديدتری    -عين همين سئواالت    ني

   را از  . در    در  .  

اکتيکی   . کليه اين مقاالت اکنون تجديد چاپ شده اند       . انقالب مداوم ارزيابی کردم    نتايج ت

ت ود،  مطابق ه آن رسيده ب و ب ام در ژن ين اي ين در هم ه لن ايجی ک از جانب من نت

  و در          و  وراث    

هنگاميکه وارد پطروگراد شدم، هيچکس از    . ی ناپذيری در تضاد بود    قالبی، بطور آشت  

ا من از            ه آي ر            " اشتباهم "من سوال نکرد ک ا خي داوم دست برداشته ام ي . در انقالب م

د         ين سوالی بکن ه گوشه ديگر.  کسی نبود چن استالين خجلت زده از گوشه ای ب

ا پيش از           می خزيد و تنها آرزويش اين بود که حزب هر            چه زودتر سياستی را که او ت

رد،        ی ک ين  م ش     . ورود لن وز  بخ ه هن کی، ک ياروسالوس

        و  در      

روی         . ياکوتسک يک نشريه مبتذل نيمه ليبرال منتشر می ساخت           ه پي ين را ب امنف لن ک

ه      : "تهم می نمود و وقتی مرا مالقات کرد گفت        از تروتسکيسم م   د ب حاال شما می تواني

    در      ."   

ل              . چشم انداز انقالب مداوم مطالبی نوشتم      ه در مقاب ه هيچکس خطور نکرد ک به مخيل

دون       . من موضع بگيرد   ود       همبستگی من با لنين کامل و ب دين    .  چون و چرا ب پس منتق

 از  رادک،       ای را  از آن 

ل،                      ا درستی کام اريخ، ب رين دوران ت ی ت می کردم  نفهميده بودم، و اينکه در بحران

ز  برخالف اين تئوری عمل کردم؟ آيا آسانتر نيست قبول کنيم که منتقدين من ا               
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طبيعتًا

ارسراسر هآث دينهم البمنتق داومانق دهم یدي شود؛م زار هت ن تروتسکی،

ن عاراي تناکش وحش ن تداللاي رایاس امعب همج یب تخصوص قاطعي

         

هموضع تشدتب ارنکب ب الب انق رد هک هک اهم دونآنه تثناءب اس

ه                   يم ک ر فرض کن درک انقالب مداوم، مانند بسيار چيزهای ديگر، عاجز بودند؟ زيرا اگ

د خويش بلکه                            ه فقط عقاي د ن در خوب می توانن ن ق ر از راه رسيده اي دين دي اين منتق

ه                       ن مسئله را توجي وان اي ه می ت د، آن وقت چگون نظريات ديگران را نيز بررسی کنن

 آن      را ١٩١٧        در

  اتخاذ کردند و در انقالب چين خود را برای هميشه شرمسار ساختند؟

ان هوشيار گشته سوال                       ه ناگه دگان ممکن است ب لکن بهر طريق، برخی از خوانن

اکتيکی خود،      : کنند ارگری     "در مورد مهمترين شعار ت ه، يک حکومت ک زار ن چه" ت

  می گوئيد؟

     .        دارد     

در          !"  " 

برای برخی از آنان، به عنوان آخرين، مهمترين و قاطعترين استدالل مطرح می شود؛               

  .غزهای خستهو برای بعضی ديگر به مثابه لنگرگاهی آماده برای م

، به ژرفترين عمق خود      می )٢١(جهل و بی صداقتی   " استاد"اين انتقاد  نزد     

مسايل لنينيسمرسد، و آن هنگامی است که در اثر بی همتايش، 

ايل مس تالين، اس ه، کن تي ارگری،حکوم ی،ک عاريعن البش دونانق انب دهقان

ی هيعن هزمانيک ادگیب انس هدهقان ب ًا هواقع رک خي ّر يمبحثج کن

  :، می گويد

ه تفصيل   ١٩٠٥ما نمی خواهيم در باره طرز برخورد رفيق تروتسکی در سال               "  ب

،   او    را  )ت. ل-!  ( و   

عنوان يک نيروی انقالبی بکلی فراموش کرده و اين شعار را مطرح ساخته بود، تزار               

            ) ".  

لنينيسم

اوی کح عاري رد،ش بهممنف ام ي ی رحت یاگ االتيک نمق الم س

  )١٧٤ -١٧٥، ص

ه          عليرغم اينکه موضع من در مقابل اين انتقاد نابو         ذير است ک د کننده چنان دفاع ناپ

رائن تسلی                     " بحث"او حتی مايل به      ه ق ايلم ب ر سر آن نيست، مع الوصف م مفصل ب

  .قرائن چندی وجود دارند که تقاضا دارم به آنها رسيدگی شود. بخشی اشاره کنم

           ١٩٠٥   از   در      

ازه در آن صورت         نامناسب می بود که    اهمی بشود، ت اد سوء تف  ممکن بود موجب ايج
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ه بلک ه زار،ن هت زمتسین ورگ ورپطرزب انونیبط هغيرق ااعالمي وانب عن

دبسيار اباي ه ی ارقواقع خ

ورگ رپطرزب یبس ردمم هب رن رینظ هفک رن ی،نظ هعمل             بهيچوج

ن راراي هق تابستانک تباه دتشکيلاش ميده

 

د   .  سال، آن را بطور مجزا در نظر گرفت        ٢٣جايز نبود که اکنون، يعنی بعد از         بلکه باي

ا شرکت        ر از آن، در رابطه ب آن را در رابطه با ساير نوشته هايم در اين مورد و مهمت

ری     اين جايز نيست که. سياسی من در حوادث بررسی کرد  ام اث دگان فقط ن  برای خوانن

دين (را که برای آنها   ام        ) همينطور برای خود منتق ن ن ه اي رد و ب وان ک ناآشنا است عن

  .معنائی نسبت داد که با تمام آنچه که من نوشته ام و انجام داده ام در تضاد کامل است

ا  -! ای منتقدين من-ولی شايد بی مناسبت نباشد اضافه کنم  ز، هيچگ ه، و  که من هرگ

رده ام   " تزار نه، يک حکومت کارگری   : "در هيچ جا شعار    زار ک را نه نوشته ام، نه اب

پايه استدالل اصلی داوران من را، گذشته از چيزهای ديگر،                ! و نه پيشنهاد نموده ام    

 ١٩٠٥قضيه از   است  در    . يک  شرم آور    

ارگری   تزار "اعالميه ای تحت عنوان      ارووس در خارج    " نه، يک حکومت ک توسط پ

انونی             . از روسيه نوشته و منتشر گرديد      ه بطور غيرق من در آن ايام مدت زمانی بود ک

در     و  از   و  از   

ن  . رابطه ای با اين اعالميه نداشتم     ا   مدت ها بعد از طريق مقاالت جدلی از اي ه ب اعالمي

در . من هرگز نه موقعيتی داشتم که در اين باره اظهار نظر کنم و نه فرصتی           . خبر شدم 

م        ه ه دينم     (مورد خود اعالمي ه منتق د کلي ده ام             )مانن ه دي ده ام و ن ه آن را خوان ن   . ، ن ا ي

اده      ن موضوع  الع ه  اي ان  و     . است جنب ه  تلم من  متأسفم ک

لکن واقعيت بسيار      .  اين استدالل قانع کننده و سهل االنتقال محروم کنم         سماردها را از  

  .نيرومندتر از احساسات انسانی من است

تم نمی شود          ز خ م        . موضوع به اينجا ني ه ه دادها را ب االت روي ان بی مب تصادف چن

ربط داد که در همان زمان که پارووس در خارج از روسيه اعالميه ای را که برای من 

وان،       ناشناس ارگری      " بود تحت عن ه، يک حکومت ک زار ن من در  . منتشر ساخت  " ت

،  )٢٢(   "    ای    

مردم

احيانًا

ا                . منتشر ساختم !"  ارگران است و باره ان و ک ده دهقان اين عنوان، که در برگيرن

ان ساده              در متن اعالميه تکرار می شود،  باين سبب            ه زب ه ب ود ک وان شده ب عن
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ه  . ادعاهای بعدی مربوط به جهش از مرحله دموکراتيک انقالب را رد نمايد   اين اعالمي

مجموعه آثار) ٢٥٦جلد دوم، قسمت اول، ص (در  

ين ر،هم ساواخ روف،راف یمع ا         يک ازام مب نه اماي بتم تمطل نيس

ه ادگیب س اب هخط انیب تدهقان هاس هک انب وغبي زنب تالينآمي اس ده انش

ا  .  من تجديد چاپ شده است    در آنج

ه مرکزی بلشويکی منتشر                        ه از جانب کميت د ک ائی از من موجودن هم چنين اعالميه ه

   "د و                    

  ."فراموششان کرده بودم

     از.            

تئوريسين ها و رهبران انقالب چين، در ارگان تئوريک کميته مرکزی حزب کمونيست              

ين شعار وحشتناک        ه تروتسکی در       شوروی پيرامون هم ١٩١٧سال   ی ک

داد کامت تمستقيمخطي دنمیحرک ًاکن هموقت نب تالينبستب ردهبرخورداس ک

ود، ب ل وراپت ي ر وزي ًا اتقريب سالت استموجهمنشويکرافس

رده       مطرح ک

ق، عذر        ! ١٩١٧، بلکه در سال       ١٩٠٥نه در سال     . بود، مقاله ای نوشت    ه هر طري ب

  و )٢٣( "  "١٩٢٠ او    -   

ه در اردوی                 ه آنچه ک تحت فشار نگرانی نبرد عليه بلشويک ها، چگونه می توانست ب

ه مرکزی چطور؟                 انقالب  اکتبر رخ می داد توجه نمايد؟ ولی هيئت تحريريه ارگان کميت

  ...يک مزخرف کمتر يا بيشتر. اين جای تعجب است

ار نظر               يک خواننده با وجدان که در کثافات سال های اخير تعليم يافته می تواند اظه

اب           "کند،   ه  ولی آخر چگونه چنين چيزی ممکن است؟ آيا با صدها و هزاران کت  و مقال

  ؟...به ما تعليم نداده اند

و آموخت                      " د از ن ه باي ين روست ک د، و درست از هم ن  . آری دوستان، تعليم دادن اي

رد           . خسارات و مخارج دوران ارتجاع است        وان ک اری نمی ت ر آن ک اريخ در   . در براب ت

       و         

  ."است
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ا لب هتوس ين،ب الن یادع دم هکن اتوریک کديکت کلدموکراتي درتبش ق

يافت؟کشور يافت؟کشور

 

   آيا ديکتاتوری دموکراتيک در  ما تحقق  آيا ديکتاتوری دموکراتيک در  ما تحقق --٥٥

  اگر چنين شد کی؟اگر چنين شد کی؟
  

رادک،                 

ين             . دوگانه تحقق يافت   ه لن نم ک ات   بله، من تصديق می ک اهی اوق ه طور      گ م ب ، و آن ه

ات؟  . "مشروط مسئله را به اين صورت مطرح کرده است       اهی اوق رادک خشمگين  " گ

می شود و مرا متهم می سازد که يکی از اساسی ترين پايه های نظريات لنين را مورد       

. اما رادک فقط باين جهت خشمگين است که حق به جانب او نيست      . حمله قرار داده ام   

درس های اکتبر  در جزوه   

ه ارمجموع آث کل کش تي مشخصحقيق ردد، هگ هن ب

ًا ورد                     تقريب ار ساله م أخير  چه ا يک ت م ب ، که رادک آن را ه

ه    " تحقق پذيرفتن"د قرار داده، سخنان لنين را در باره        انتقا اتوری دموکراتيک ب ديکت

  :قرار زير تعبير و تفسير کردم

درتی صورت                 ائتالف دموکراتيک کارگران و دهقانان فقط می تواند به شکل نارس ق

ی             -بگيرد که قادر به کسب قدرت حقيقی نيست        رايش متجل د بشکل يک گ  تنها می توان

        ) ". 

ًا مطلق

د وم،جل متس ،    اول،  قس

  )٢١ص

چنين تفسيری از محتوی يکی از : "رادک، در رابطه با اين تفسير، چنين می نويسد      

ين            ار لن ات،     ."  بی ارزش است      برجسته ترين فصول تئوريک آث ن کلم دنبال اي ب

رد         توسلی رقت انگيز به سنن بلشويک ميآيد و باالخره در پا           ين نتيجه می گي ان، چن : ي

گاهی اوقاتاين مسايل مهمتر از آنند که به توان با اشاره به آنچه لنين        "

وده يه ا ام ات يننظري یلن الروش هاهم تهکاران داش ته رينبرجس ت

ی يک يله، یبدينوس دم ينخواه دچن هبنمايان نک رم براب

ه    می گفته، ب

  ."آنها پاسخ گفت

 از         "رادک،        در   

  رادک ب.       ام  "  

د        . خشمگين شده گزافه گوئی می کند      ار می آي ه ک ا بيشتر ب آن چه  . کمی تفاهم در اينج

ه فشرده است، براساس              درس های اکتبر  که من در جزوه       ارائه کرده ام، با وجودی ک

115www.hks-iran.com



ه ارب ردم؟ک راب ئلهزي ًامس دينواقع ب اهی اتگ اوق را نچ هم روطکلم مش

اراتحاليکه واظه اظیممل رغملف لعلي ولنق ایق ه ن ئلهاي استمس

ر يک                         يک الهام ناگهانی بر پايه نقل قول های دست دوم استوار نشده، بلکه متکی ب

اره                 . بررسی اصيل از آثار لنين است      ين در ب ه لن ده جوهر نظري ازگو کنن ن بررسی ب اي

در    از  رادک،      .   

  .فراوانش، دربرگيرنده حتی يک قطعه زنده از انديشه لنين نيست

را          "  "     

و   ر               . دصورت ب ل و اکتب ين آوري ين فقط در فاصله ب ی،  ١٩١٧لن پيش از صورت   ، يعن

گرفتن واقعی انقالب دموکراتيک   

فگوچکوف دميليوک اریاعالیح هاستک ورژوازیک رالب ادرليب هاستق ارائ

ام هانج اوظيف الت هح تيافت اس

عمدًا

ان عارهم ش ق افتنتحق ي ودداری ردخ ويکک ابلش ته بتح رارتعقي ق

ورژوازی، هب انک دهقان

داردوجوددموکراتيک ينن لهم هدلي حزبک

کامًال

اط اسبباحتي درتت اريخیيکق ت

افتن   " به    ه شکل        " تحقق ي اتوری دموکراتيک ب ديکت

ه متوجه    . اشاره ميکرد   ") به شکل مشخص و تا ميزان معين      ("قدرت دوگانه    رادک ن

رد                   ابی ک ه آن را ارزي د و ن ه آن را فهمي ه وراث        . اين نکته شد، ن ارزه علي ين، در مب لن

اتوری دموکراتيک بسيار مشروط سخن          " تحقق يافتن "قالبی امروزی، در باره      ديکت

ه  خصلت       . می گفت   ه دوران  دو گان ود  ب دين  ب  او ب

ه   - چون در آن صورت  بی معنی بود      -اطالق نکند  ائی ک  و بدينوسيله در مقابل آنه

اقامه دليل . اه نسخه دوم و تکامل يافته ديکتاتوری دموکراتيک مستقل بودند      چشم به ر  

ه هيچ     . نمايد درت دوگان کلمات لنين تنها بدين معنی بود که بجز سقط جنين نکبت بار ق

ه   الزم است   را      اتوری  ديگری   و ب ديکت

ا،         . دادکرد، يعنی شعار را تغيير      " از نو مسلح  " تالف منشويک ه ه ائ ا شود ک اگر ادع

ه         ين ب ی  از دادن زم ی ائتالف يونرها و  يعن يال رولوس سوس

  "  "  و   را    داد،  

زنيم و           -بلشويکی بود  ا ب ه جای سفيد ج ا   اين به معنی اين است که يا  سياه را ب ي

  .اينکه عقل خود را به کلی از کف داده ايم

دازه ای شبيه برهان                     ا ان در رابطه با منشويک ها، می توان استداللی ارائه داد که ت

" مترقی "شما منتظريد که بورژوازی در انقالب يک وظيفه         : "لنين عليه کامنف است   

ق            ه  تحق ن   ب د؟ اي ا  :  ده ی رودزي ش سياس نکو، نق

 و             
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واقعًا

 

ه             د ب ه می توان وکراتيکی است ک بدهد، همانگونه که کرنسکسيم حد اعالی انقالب دم

  ."عنوان يک مرحله مستقل تحقق يابد

داد       - آثار باقيمانده  -خصوصيات غيرقابل انکار ترکيب بدن انسان      ه اج  ثابت می کند ک

افی          . ما دارای دم بوده اند    ات ک الم حيوان د وحدت ژنتيک ع رای تأيي ن خصوصيات ب اي

يم، انسان دارای دم نيست               . است ر صادقانه صحبت کن ده از       . لکن اگ ار باقيمان ين آث لن

ه او هشدار   . ديکتاتوری دموکراتيک را در رژيم قدرت دو گانه به کامنف نشان داد           و ب

د             داد که نبايد انتظار داشت که ا       دام رشد کن . ندام و عضو جديدی از درون بقايای اين ان

ه      و گرچه ما انقالب دموکراتيک را عميقتر، قاطع تر، و خالص تر از هر کجای ديگر ب

  .انجام رسانديم، مع الوصف هيچگاه ديکتاتوری دموکراتيک مستقلی نداشتيم

اتوری  رادک می بايستی در اين باره بيانديشد که اگر در فاصله فوريه تا آ            وريل ديکت

دموکراتيک 

ت هکرنسکیحکوم انههيچگون ننش داماتاي وداق وج ا ام ی م

                         

.  تحقق يافته بود، در آن صورت مولوتف هم آن را تشخيص داده بود

ه حکومت                     ه دستگاه کهن ود ک اتوری دموکراتيک رژيمی ب درک حزب و طبقه از ديکت

ر ان ب ی از مي ه کل سلطنتی را بی رحمانه نابود می سازد و سيستم مالکيت ارضی را ب

ره     ای از       در دو.  دارد

ود          لکن، برای حزب بلشويک موضوع      . نداشت ی مطرح ب تحقق واقعی وظايف انقالب

ی زیواقع تچي هاس رک انه یدهق وادب يهس اروس يني هچ انیب آس

 ،

ده   "نه کشف برخی از      ار باقيمان اريخی    " آث اعی و ت رای آموزش مسايل        . اجتم ين، ب لن

 وجهی توضيح     تئوريک به مخالفين خود، اين خصوصيات تکامل نايافته را به بهترين          

ام داد                 -داد ن رابطه انج ين در اي ه لن ود ک اری ب لکن، رادک بسيار جدی    .  و اين همه ک

درتی،                      ی در دوران بی ق ه، يعن درت دوگان سعی دارد ما را متقاعد سازد که در دوران ق

ان     . وجود نداشت و انقالب دموکراتيک تحقق يافته بود       " ديکتاتوری" می بينيد اين چن

ا بشود آن را تشخيص داد                   انقالب دموکراتيک  ود ت ين الزم ب وغ لن ا  . ی بود که تمام نب ام

ود     انقالب دموکراتيک   . اين خودش نشان می دهد که انقالب دموکراتيک تحقق نيافته ب

        در   در    آن را       

ی مطرح شود، آن وقت   لکن اگر عالئم مشخصه از نظر ريخت شناس       . تشخيص می دهد  
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امنف               . قضيه مشکل تر می شود     ا ک به عنوان مثال، با وجود تجربه ای که در روسيه ب

کسب شد، مع الوصف، امکان ندارد رادک را واداشت که باالخره به اين حقيقت توجه              

اتوری دموکراتيک            ز ديکت ه در چين ني ين      -کند ک ه مفهوم لن ومين تانگ      (- ب ) توسط ک

 و از آن چه که در کشور ما بوسيله نهاد قدرت دوگانه تحقق يافت      بود،" تحقق يافته "

ود                 ر ب م عيب و نقص ت ر، و ک وان. نيز به شکل بسيار کامل ت ا ساده لوحان بی ت تنه

  .در چين باشند" دموکراسی"می توانند در انتظار نسخه دوم و تکامل يافته تر 

ادوی     اگر ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تنها به شکل کرن     ه نقش پ سکسيم، ک

د بگوئيم                     ود، در آن صورت باي ه ب لويد جورج و کلمانسو را بازی می کرد، تحقق يافت

رده                     اده روی ک ه ی شعارهای استراتژيک بلشويسم زي که تاريخ در تمسخر بی رحمان

ن طور نيست        . است ه     -شعار بلشويکی در عمل تحقق يافت          . اما، خوشبختانه اي ه ب  ن

يم            -ه از نظر ريخت   عنوان آثار باقيماند   ه يک واقعيت بسيار عظ ه مثاب  شناسی، بلکه ب

ه پيش         . تاريخی ر       با اين تفاوت که اين شعار ن ول    .  تحقق يافت    ، بلکه پس از اکتب ه ق ب

رد           ا پشتيبانی ک ه       . مارکس، جنگ دهقانی از ديکتاتوری پرولتاري ن دو طبق همکاری اي

حتی بدون توضيحات لنين، هر  در آن موقع،   . در مقياسی عظيم در اکتبر تحقق پذيرفت      

ده واقعيت                  ه طور زن دهقان نادانی درک کرد و احساس نمود که اين شعار بلشويکی ب

 انقالب  واقعی را به عنوان تحقق      - مرحله اول آن   -و خود لنين انقالب اکتبر    . يافته است 

دموکراتيک ارزيابی کرد و بدين ترتيب آن را به عنوان تجسم واقعی شعار استراتژيک             

 در نظر گرفت، و در کللنين را بايد .  تلقی می کرد- گرچه با تغييراتی چند -لشويک ها ب

دتر مساعدی حوادث                  دگاه بلن مهمتر از همه، لنين بعد از اکتبر، يعنی زمانيکه او از دي

ت،     . را بررسی و ارزيابی می کرد    باالخره، لنين را بايد به شيوه لنينيستی در نظر گرف

  .بینه به شيوه وراث قال

ر    (آن را لنين    " گسترش"مسئله خصلت طبقاتی انقالب و       ه     ) پس از اکتب ابی ک در کت

رار داد         ر    . عليه کائوتسکی نوشت، مورد تجزيه و تحليل ق ا قسمتی از آن را ذک در اينج

  .می کنم که رادک بايستی کمی در مورد آن بی انديشد
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ان  تا زمانيکه ما با ده) ت. ل-انقالب اکتبر(آری، انقالب ما  " ل    قان وان يک ک ه عن ، ب

ورژوائی است          ا چون روز روشن          . همگام هستيم، يک انقالب ب رای م ن موضوع ب اي

ز        ١٩٠٥بوده، و ما اين مطلب را از سال           تاکنون صدها و هزاران بار گفته ايم، و هرگ

ا                            ا آن را ب رده و ي اريخی را حذف ک ه ضروری پروسه ت ن مرحل ه اي سعی نکرده ايم ک

  ."ن برداريمصدور فرمان از ميا

  :و ادامه می دهد

وديم                " رده ب ی ک ا پيش بين ه م مسير انقالب صحت      . حوادث چنان بوقوع پيوستند ک

دا . استدالل ما را تأييد کرد     ابت

پس هس اقب ريناتف ان،فقيرت ادهقان ک            ب اقیدموکراتي یب دم مان ورژوا ب

ار      ه "، در کن الکين          " هم م سلطنتی، م ه رژي ان علي دهقان

رون وسطائی       م ق ورژوائی، انقالب         (ارضی، و رژي ن حد، انقالب يک انقالب ب ا اي و ت

و      ).       -

ر ضد           ه استثمارشدگان، ب سرمايه داری  نيمه پرولترها، به اتفاق کلي

الب تیانق سوسياليس والک ا،ک ته گان،منفع نپيش د،اي البح هانق کب ي

ولين      ه متم ، منجمل

 ده،     و در        

هيک تالفصورتب ارگرانائ ک الب ورژواانق ب يش یپ ردهبين وديمک ب

وادث انح وعچن تندبوق هپيوس اک م وييم، وارهبگ ورهم خناينط یس تم گف

ه ه،بلک اهميش قي ردقي ت اهی اتگ اوق ه ن ی ردم نک وراي حبتط ردص ميک

 

  )٥٠٨جلد يازدهم، ص." (تبديل می شود

ابی          - منجمله انقالب اکتبر   -، هنگاميکه انقالب  لنين ائی ارزي  را بطور کامل، کلی و نه

        -  "  "        ،

     " .            

     و  دموکرات- . "   

د از       در زمان حکومت کرنسکی؟ خير،      . دهقانان تحقق يافت   ين دوران بع در عرض اول

ر اکتب

ی يم،م البدان کانق هدموکراتي هن کلب اتوریش کديکت هدموکراتي هبلک کلب ش

ن، انطورلک ههم ونک اکن ا نآي باي تمطل ه،واقعي تبل واقعي            .     دارد؟   دارد. 

                  

ز         . ری پرولتاريا تحقق يافت   ديکتاتو ه ني و بدين ترتيب ضرورت فرمول های جبری کهن

  .از ميان رفت

ين از          ١٩١٧اگر برهان مشروط لنين در سال        ار لن ام عي امنف و توصيف تم ه ک  علي

رار                   م ق ار ه ادی در کن خصلت انقالب اکتبر را در سالهای بعد، بدون هيچگونه نظر انتق
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تحقق  "ی شود که در روسيه دو انقالب دموکراتيک  دهيم، آن وقت اين نتيجه حاصل م   

اين ديگر باور کردنی نيست، بخصوص که دومين انقالب دموکراتيک را           ." پذيرفته اند 

  .قيام مسلحانه پرولتاريا از اولين انقالب دموکراتيک تفکيک و مجزا می کند

اب                اال از کت ه در ب ولی را ک ل ق ائی و کائوتسکی        حاال، نق د انقالب پرولتاري ين   مرت  لن

نتايج و چشم اندازها  آوردم با اين قطعه از کتاب من،        

تفئوداليسم حماي

ين هاول اتوریمرحل دازچشمديکت دیگسترشان هبع ب م ائیرژي پرولتاري

د  در فصل پيرامون   . ، مقايسه کني

،    و     آن،  " "

  :اختصار توضيح داده شده است

ا    " اء  ب ه الغ هم

الب اانق م ا ينم اب ورژوازیپرولتاري اورزی،ب هکش ائینقط دااتک دپي کن

ا ودپرولتاري ورخ دمجب دخواه هدي ارزهک اتیمب هطبق تاهاب روس

ات دمالي زتصاعدیبردرآم وردني تم تحماي يماکثري انعظ راردهقان ق د شدخواه

ان، هدهقان کب ه    مواجهستمکش،ي وان  طبق     عن

  .          

ه                     . خواهد گرفت   ای کشاورزی ن ه منظور حمايت از پرولتاري انونی ب لکن هر اليحه ق

ه                تنها از حمايت فعاالنه اکثريت دهقانان برخوردار نخواهد بود، بلکه با مقاومت فعاالن

  ."گشتاقليت دهقانان نيز مواجه خواهد 

  را       را  درون         "

ان يافت می شود                     ان دهقان دون شک مي  -بکشاند و بدينوسيله اشتراک منافعی را که ب

رد     -گرچه دامنه اش محدود است     ين بب ين لحظات پس از          .  از ب ان اول ا، از هم پرولتاري

ن تضاد ما بين فقيران و متمولين روستا، تضاد       کسب قدرت، مجبور خواهد بود در ميا      

 ." (   و    ی       

یروشن ازد،م رایس کب لي ورکام خنرانیمح اس االته یمق ودم ش

ه ههمانگون يوهک گیش ينهميش ت،لن ناس ولاي دفرم هجدي دادهاک ذترروي ناف

ه چ ان بدهقان نجان باهتم ش ده رفتننادي گ در هچق اهم هاينه ب

 ،

  )٢٥٥، ص١٩٠٦

و  !  از    دارد  "   "      

  !کاملی بين دو مشی، مشی من و لنين، وجود دارد" تضاد"

رد نيست                نقل قول  رعکس،  . ی که در باال از لنين آورده شد، در آثار او منحصر به ف ب

           را       

.      دوره     و  او     

  : می گويد١٩١٩لنين، در مارس 
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ا    ١٩١٧در اکتبر   " ه    م ا       ب ل آنه ان، ک اق دهقان رفتيم       اتف درت را بدست گ ا    . ، ق ن، ت اي

ورژوائی                     ود، يک انقالب ب ه ب وز در روستاها تکامل نيافت آنجائيکه مبارزه طبقاتی هن

  )١٤٣جلد شانزدهم، ص." (بود

  : چنين گفت١٩١٩لنين، در کنگره حزب، در مارس 

درت را ب               " ان ق ه کمک دهقان رد، در     در کشوری که پرولتاريا مجبور بوده ب دست گي

ا،         جائيکه قرعه نمايندگی انقالب خرده بورژوائی بنام پرولتاريا اصابت کرده، انقالب م

، ١٩١٨تا سازمان يافتن کميته های دهقانان فقير، يعنی، تا تابستان و حتی پائيز سال                

بورژوائیتا حد زيادی يک انقالب 

ن، هلک ادگیب نس هاي ینظري يناساس هلن نک ثاي رده        بح تک اس

  )١٠٥جلد شانزدهم، ص." ( بود

ا تکرار            اين کلمات را لنين در موقعيت       های گوناگون و به صورت های مختلف باره

 رادک       را  در  .  

  .تعيين کننده می باشد، ناديده می گيرد

ر بدست گرفت                  درت را در اکتب ان ق اق دهقان ه اتف ا ب ه   . لنين می گويد پرولتاري فقط ب

ود    همين دليل، انقالب يک انقال      ورژوائی ب ی             . ب ب ه مفهوم معين ن صحت دارد؟ ب ا اي آي

اتوری دموکراتيک                 . بله ه ديکت ی است ک ن معن واقعی اما اين درست به اي

ان، ی،دهقان اتوریيعن هديکت ًاک محقيقت تبدادرژي یاس ابودبردگ اختن س

ا و      پرولتاري

   ای     و  را   و    

بعد از اکتبره  بلکنه قبل از اکتبرزمين را از چنگ فئودال ها بيرون آورد،         

اتوری اديکت یپرولتاري رمتک گب انیجن دهق ه ولب ارکس،ق کلم بش

د،    بدست آم

ود             دبوج  -  آم

سپس، چند ماه بعد، اين ديکتاتوری شروع به بسط و گسترش و تبديل شدن به انقالب       

امروز مسئله  مشکل است؟ آيا واقعًااينآيا درک   . سوسياليستی نمود 

ب ردهترکي ک ه همرحل اب مب ه،ه آميخت

 می تواند اختالف 

  ن مورد وجود داشته باشد؟نظری در اي

ه               " مداوم"بنظر رادک، تئوری انقالب      ا مرحل ورژوائی ب ه ب م آميختن مرحل ا در ه ب

ردد       ان      . سوسياليستی انقالب مرتکب گناه می گ اتی چن ت، ديناميسم طبق لکن، در حقيق

ی،         ی   در  يعن ن دو  را  کل ه  اي ين          ک ،  متافيزيس

  .گشته ديگر توانائی آن را ندارد که حتی عناصر اين ترکيب را پيدا کندبخت بر
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ايج منت دازهاچش ان لمًا، مس

 

 و    در 

د، ارچوبنيآم ايفچ وریوظ ودف یخ رمبن ابودب ردنن الکينک واحیارضیم ن

اح اکمجن ح ن ندهاي هنويس روزک یام تيبيک پش ر ت،اکتب دااس يمپي ميکن

ت اگزيروق هن ولب انفرم وریهم یتئ ندم هرس ودک یخ دم کنن

طح امخاصیس یانج دم هدهن يچک اه اج هب یپروس اريخیواقع اطعت داتق              پي

کامًآل

کامًال

امًال ک

ی وانم یت اطبرخ ایبعضیضعفنق       و      ادعاه

رد    ر در سال            . ناصحيح پيدا ک ن اث االخره، اي ا ب ا           ١٩٢٨ام  نوشته نشده، بلکه مدت ه

وری         . نگاشته شده است   -١٩٠٥ پيش از اکتبر     -پيش از اکتبر   اط ضعف تئ  رادک به نق

ن         - يا صحيح تر بگويم    -انقالب مداوم  ورد اي ان من در م  نقاط ضعف در استدالل آن زم

  نقاط ضعف - وراث قالبی-زيرا، او به دنبال استادانش. تئوری حتی اشاره هم نمی کند  

ه سير              ی وجوهی را ک وری را، يعن د، بلکه وجوه قوی تئ را مورد حمله قرار نمی ده

ايج            . اريخ تأييد کرده، مورد حمله قرار می دهد       تکامل ت  ام نت و اين حمالت را به ن

ا                   غلطی که از فرمول لنين گرفته، انجام می دهد، فرمولی که يا  مطالعه نکرده و ي

  . در باره آن نيانديشيده است

ان    تمام مکتب وراث قالبی، بطور کلی، شعبده بازی با نقل قول های قديمی را               در چن

      در        

الفين      . نمی کند  ی مخ ه سير واقعی تکامل             " تروتسکيسم "اما وقت ور می شوند ک مجب

د             رار بدهن ل ق ه و تحلي رای             -انقالب اکتبر را مورد تجزي اه ب اه و بيگ ه گ ه ک  و همانگون

اد        اق افت ان اتف د، آن                   -هبعضی از آن ادرت ورزن ن عمل مب ه اي  بطور جدی و صادقانه ب

.                ای     آن را رد     

ار آ              ن مطلب را در آث رين شاهد اي اريخ انقالب          . روشن ت ه ت ه منحصر ب ف، ک اکف لي ي

انان                 از .    

 و بدون شک از ساير استالينيست ها و به خصوص خود استالين باسوادتر                  ∗می باشد 

  :است، مناسبات طبقاتی در روسيه قديم را به شرح زير فرموله می کند

يم  ) ١٩١٧ اکتبر -مارس(ما يک محدوديت دوگانه در قيام دهقانی       " . مشاهده می کن

ايق     اين طغيان دهقانی، با ارتق     اء خود به سطح يک جنگ دهقانی، بر محدوديت خود ف

 از               

                                                
ِسَمِت

 
  .ت. ل. ياکف ليف همين اواخر به  کميسر خلق کشاورزی اتحاد شوروی منصوب شد  ∗
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امًال ک روز رددپي گ ی تنم هتوانس وانب کعن البي ورژوائیانق الب س

الب ه            انق يشک الب هس نهفت

ويک امنش ياله يونرها،سوس ارولوس يمپ کتنظ هي بمعامل همناس عب نف

ی پحت رينچ احت ایجن ورژوازی،ه دب مانن ا الکينب یم دارض دمتح ش

ضمنًا

ر هفقي الميان هح ان ورژوازیب هب ابلک هب طبق ه ذاریپاي دگ هکن دهقانک

انی ارچوبدهق کچ دائیتصادمي انابت امي وندهه انميلي ادهق اب زاردهه ه

ادر هق روزیکسبب هاستپي هتوسطک ابهطبق مش بش اارضیجن صورتتنه

ين هروستهم ک ان ودهدهقان الکينب تيبانیم ود،میپش اننم رداردمي ب

                           

 

ديل نساخت، و ی متشکل تب ه يک جنبش انقالب اد، خود را ب ر ننه اطراف خود پا فرات

  . نيآمدبر خصلت يک طغيان ابتدائی که وجه مشخصه قيام های دهقانی است فائق 

الکين            -قيام دهقانی فی النفسه   "  که قيامی ابتدائی بوده و اهدافش محدود به انهدام م

 نمی توانست پيروز گردد، نمی توانست قدرت دولتی را که دشمن            -نواحی اطراف است  

از    .   و از     از  

ی              در 

ائی،             ... شهری رهبری شود   ل نه به اين دليل است که سرنوشت انقالب ارضی، در تحلي

د                 ين گردي ه   . نه در عرصه دهها هزار روستا، بلکه در پهنه چند صد شهر تعي ا طبق تنه

ام   کارگر، که در مراکز کشور ضربات مهلکی به بورژوازی وارد می آورد، تو   انست قي

ارگر در شهرها توانست جنبش                     ه ک روزی طبق ا پي روزی برساند، تنه ه پي دهقانی را ب

 را از              

دی             . مالک خارج کند   انی جدي و باالخره تنها پيروزی طبقه کارگر توانست سازمان دهق

ان  و   را        را     

ه                  . کارگر متحد کند   روزی طبق ه پي وط ب ود مرب انی مسئله ای ب مسئله پيروزی قيام دهق

  .کارگر در شهرها

وقتی کارگران ضربه قطعی را در اکتبر به حکومت بورژوازی وارد آوردند،              "

  :و ادامه ميدهد."  حل کردندبدينوسيله مسئله پيروزی قيام دهقانی را نيز

ورژوا در سال               "...  اصل قضيه اينست، که بنا به شرايط مشخص تاريخی، روسيه ب

١٩١٧         .           

  و    را از            

مهمترين تفاوت ميان شرايط انقالب روسيه و انقالب فرانسه،         . مالکين فراتر نگذاشتند  

ت         ه  اس ين نکت يش رخ داد، در هم د  پ انی...   از ص  دهق

 . (  ١٩١٧       در    

ا شکست تحت      :  داشت  دو راه پيش پای انقالب دهقانی وجود       .) ت.  ل -!صحيح است  ي
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روزی، هپي ورتب یص یجنبش امکمک اهمگ ب ربات ورژوازیض الکينب ام ي

 

      و       -  و    

ه ارگرطبق يهک اروس لب ايفتقب ورژوازیوظ البب رانق کبي الب ائیانق        در    .  پرولتاري

ه                   ن امکان را بدست آورد ک ری انقالب دموکراتيک ارضی، اي ل رهب ا تقب فرانسه، و ي

انی در سال       ." (ه پيروزی برساند  انقالب پرولتاريائی را ب    ه   ١٩١٧جنبش دهق ، چاپخان

دولتی، 

ااستداللاساسیعناصر في فک د؟لي دمکدامن ائیع انتوان کاجرایدهقان ي

  )١٠-١١ و ١١-١٢، ص١٩٢٧

          در   

مستقلنقش  

ت هحقيق تنهفت هاس ئلهک ی،مس هارض بًالک اسق الباس ورژوائیانق کيلب             تش

ان المج نک اي الب هانق نريش یک دم کن تی سوسياليس ا ي ورژوا ب

ن تداللاي يوهاس افيزيکیش رحمت ئلهط وطمس همرب خصلتب الب تیانق سوسياليس

ی؛ االخره،ارض اتوریب اديکت هپرولتاري اءب گاتک انیجن ودندهق گش

اب ذيراجتن ودنناپ شب رینق ا؛رهب درتکسبپرولتاري هق وانب رعن البرهب انق

ه شهری؛         .  سياسی  ری يک طبق ودن نقش رهب ذير ب در نتيجه، اجتناب ناپ

د         ه عه ورژوازی روسيه در ب ری انقالب ارضی؛ در نتيجه،      عدم قابليت ب رفتن رهب ه گ

"              

 و        و  دوران       

  .          

  در   .  را     " "و  " ئی"

           را 

ورژوازی حل شود                ری ب ا    . می داد، ديگر نمی توانست تحت رهب اتوری پرولتاري ديکت

ام انقالب دموکراتيک ارضی در صحنه ظاهر             پس از  وان         انج ه عن پيش   نشد، بلکه ب

اکف ليف ا ز            . الزم برای انجام آن ظهور کرد     شرطی   ه ي ن طرحی ک الم، در اي در يک ک

ان صورتی                      ه هم داوم را ب وری انقالب م گذشته ارائه می دهد، کليه عناصر اساسی تئ

رد            ١٩٠٥که در سال     دا ک وان پي ورد من، مسئله       .  از جانب من فرموله شد، می ت در م

دماتی     بر سر يک پيش     بينی تاريخی بود؛ حال آنکه، ياکف ليف با اتکاء به مطالعات مق

گروهی از محققين جوان، بيست و دوسال بعد از اولين انقالب و ده سال پس از انقالب 

 ١٩٠٥و سپس؟ ياکف ليف فرمول . اکتبر، ترازنامه حوادث سه انقالب را رسم می کند   

  .مرا به تقريب کلمه به کلمه تکرار می کند

ه است؟ برخورد             داوم چگون وری انقالب م اما، طرز برخورد ياکف ليف نسبت به تئ

ام خود را حفظ                       د مق ه می خواه او متناسب با برخورد يک کارمند استالينيست است ک
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عينًا

بق، ااس هي ارتب ر،صحيحعب هت وانب ديرعن ئولیم همس رایک أليفب اريخت       ت

ام، وزهنگ ههن ودیب ينبهب دلن امي ارتمسئول رنظ ارب اکفک في ودلي نم

مرتبًا

ات رالمقام تليب زاری،دول هت وریک نتئ هداروي دپذيرفت یبودن العينول ح

اصًال

ی، نول اکفصورت،اي في هلي چگون د یکن امحت الیمق ریع تت بدس

 

 

 در        .  و      آورد  

ه  ارزيابی خود را از نيروهای محرکه انقالب اکتبر        وفق  " تروتسکيسم "با مبارزه علي

د        : می دهد؟ خيلی ساده    م نمی کن د برخی از    .  فکر اين وفق دادن را ه درست مانن

       را    در   

ه قيمت شرکت در مراسم                   م ب  در مراسم مذهبی نيز ظاهر می شدند، ياکف ليف ه

ه           ت داری ب اه گ ه گ ن حق را بدست می آورد ک داوم، اي شريفاتی ناسزاگوئی به انقالب م

  .از اين نمونه ها بسيار می توان يافت. بيان نظريات مارکسيستی بپردازد

ر                        اريخ انقالب اکتب اره ت امبرده در ب ر ن اين نکته را  بايد اضافه کرد که ياکف ليف اث

را       را به ابتکار خود بوجود نيآورد، بلکه         کميته مرکزی نگارش آن را تصويب کرد و م

در آن           . ∗      

ه يک جدال مصنوعی                     می رفت، و به فکر هيچيک از وراث قالبی خطور نکرده بود ک

د         داوم راه بياندازن وان             . برسر تئوری انقالب م ه عن وانم ب دير  بهرصورت، من می ت م

 و             

ه نويسنده، در                         نم ک ار ک ا نهايت رضايت اظه ود، ب رسمی انقالب اکتبر پيشنهاد شده ب

را        تمام مسايل مورد بحث، آگاهانه يا ناآگاهانه  فرمول بندی اثر انحرافی و ضاله م

تايج و چشم اندازهان(در باره انقالب مداوم 

          

ين یلن یاهميت درجهجزئ داوم م دمی هده اوتک مشیخطتف

ابی لارزي ودکام ينخ تلن اريخیسرنوش عارهایت ويکیش لمًابلش انمس            نش

  .، بکار برده است)

    از      

و  دارای   و  دوم " "    دو   

ود                     ن دو خط مشی در اصول اساسی ب ا توافق اي ن اساس هر دو. بوده است؛ ام و اي

 که در انقالب اکتبر بکلی در هم يکی شدند، نه تنها با خط مشی استالين در                   خط مشی، 

 اکتبر، و کل سياست     - مارس و خط مشی کامنف، رايکوف، زينوويف در آوريل         -فوريه

                                                

تأّليف

تخراج اس
 

اريخ           از - ∗ ه ت ه مرکزی ب ر تشکيالتی کميت ه   ٢٢ صورت جلسه نشست دفت اه م  م

ق تروتسکی يک      ... رفيق ياکف ليف ماموريت می يابد    : "٢١ره   تحت شما  ١٩٢٢ ر نظر رفي زي

  .ت. ل." کتاب درسی در باره  تاريخچه انقالب اکتبر  نمايد
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ور ديداينط رش عیتغيي یس دم راکن هم دمب ع ه النيم س

ی هوقت ودقضاوتک ارهخ اب ينفاصلهه الب س

تالين، ارين،اس ارتينفبوخ ينم ذيرآشتیتضادچ ود،ناپ هب ابلک طب مشیخ

 

   در  در          

  . در تضاد می باشدکنونی رادک در مورد چين نيز آشتی ناپذيرانه

 و ١٩٢٥ رادک،    را در  ارزش  در      

    داده،       درک ١٩٢٨ دوم  

دهم          " پيچيدگی مارکسيسم و لنينيسم   " صحت  : متهم کند، آن وقت من می توانم پاسخ ب

نتايج و چشم اندازها    سه سال پيش در       انديشه ای که بيست و     اساسیرشته  

ًا، دقيق

دم،     پروران

ر خط مشی                     ين رو، ب ده، و  از هم د گردي ی تأيي دادها بکل به نظر من توسط روي

  .استراتژيک بلشويسم منطبق می باشد

 در باره   ١٩٢٢من، بويژه، کوچکترين دليلی نمی بينم که چيزی از آنچه که در سال              

١٩٠٥سال  نام  انقالب مداوم در مقدمه کتابم ب     

الب ادرانق ق ت دنس نح ايفاي فوظ رددمتوق گ ه ود،گرفت هب یبهيچوج نم

مستقيمًا

نسبتًا

دقيقًا

ان      نوشتم و به دفعات بی شمار و در زم

حيات لنين چاپ و منتشر شده و تمام حزب آن را خوانده و بررسی نموده است، حذف                  

، و سپس رادک را برای اولين بار        ١٩٢٤همان چيزی که کامنف را تازه در پائيز         . کنم

  :در اين مقدمه آمده است که. کرد" ناراحت "١٩٢٨در پائيز سال 

ود              ٩ در فاصله ميان     " دوين نم اتی را ت  ژانويه و اعتصاب اکتبر نويسنده نظري

داوم     "که بعدها    وری انقالب م ام گرفت   " تئ ده            . ن ازگو کنن ولی ب ام  غيرمعم ن ن اي

نظريه ای بود که طبق آن انقالب روسيه، که  در مقابل وظايف بورژوائی قرار   

   .  در            توا  

درت                  ه ق نخواهد بود وظايف آتی بورژوائی خود را انجام دهد مگر اينکه پرولتاريا را ب

برساند

ن ابی،اي هارزي سگرچ تپ ال،گذش ذاس همعه وانب ریعن امًالنظ ک

"....  

    از  دوازده            "

تم  -بورژواانقالب روسيه نمی توانست به يک رژيم        . صحيح تأييد گرديد    دموکراتيک خ

د           . شود ارگر در       . انقالب مجبور بود قدرت را به دست طبقه کارگر منتقل کن ه ک ر طبق اگ

ه سن            " هنوز برای در دست      ١٩٠٥سال   گرفتن قدرت ضعيف بود، پس می بايستی، ب
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انونی                   ر ق رشد رسيده قوی گردد، ولی نه در جمهوری دموکراتيک بلکه در شرايط غي

١٩٠٥سال تروتسکی، در . ل." ()٢٤(تزاريسم سوم ژوئن

                        

مسلمًا

ه اک اپرولتاري ودب توج درت،دس ودق هخ دودب ی                    ح ندم رس

ه نب هاي نظري اتوری ک،ديکت هدموکراتي اتورین تیديکت سوسياليس ان عري

الب اانق ورژوائیم ب ی تزاع ه ويکحاليک ا،منش اه تب عحرک موض

ان ارگ ن، سالم وده ودم،نم نماشارهب ک اتوری کديکت دموکراتي

  )٤-٥ مقدمه، ص

اره شعار             به عالوه، من می خواهم به يکی از شديدترين قضاوت های جدلی که در ب

، در  ١٩٠٩ در  .    "  "

  :لهستان روزالوکزامبورگ نوشتم

     " در      از  ان    "

ا                   "است درت ب ا لحظه کسب ق ا را ت ل تاکتيک پرولتاري ه ک ه می رسند ک ، به اين نظري

ان موضع انتزاعی                  رفتار بورژوازی ليبرال تطبيق دهند، بلشويک ها، با حرکت از هم

 "     "             ،

تن   را     د،   در  داش    باي

م              .  دموکراتيک محدود کند   -بورژوا تفاوت ميان اين دو در اين مسئله  بسيار مه

وا نشان: است ام ق ا تم ون خود را ب م اکن در حاليکه وجوه ضدانقالبی منشويسم از ه

سم تنها در صورت پيروزی انقالب ممکن است           می دهند، جنبه های ضدانقالبی بلشوي     

  ."به خطری بزرگ تبديل شوند

اب             ١٩٠٥سال  بر اين قسمت از مقاله، که در نسخه روسی کت

ارهانسان نب لاي ولنق اق هه تبيانديشد،آگاهان دوق رافباي داعت هکن نک اي

د چاپ      ز تجدي  من ني

  : تذکری به شرح  زير نوشتم١٩٢٢شده، در ژانويه 

گرچه نه  (زيرا بلشويسم، تحت رهبری لنين      . چنانکه همه می دانند، اين چنين نشد      "

ی   بدو ار      )ن مبارزه داخل رين مسئله در به ن مهمت ورد اي ی، پيش از   ١٩١٧، در م ، يعن

  ."تسخير قدرت، خود را از نظر ايدئولوژيک تجديد سالح کرد

د       ١٩٢٤اين دو نقل قول از سال        ون، پس از     .  هدف حمالت انتقادی شديد بوده ان اکن

ر   . سته استيک تأخير چهار ساله، رادک نيز به جمع طرفداران اين انتقاد پيو        لکن، اگ

 در        آن        

ر                              م اهميت ت م و يک اعالم خطر ک ی مه زی جز يک پيش بين ده چي جمالت در برگيرن

ه                  . نيست ه ب ه موضع کلي ه در لحظه انقالب فوري اين حقيقت به قوت خود باقی است ک
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ين هلن کلب ریش یجب ايعن هب امش،هم رایابه ينب دچ ايرهن          س

ًا واقع

ان رایامک ينب ودلن هبوج ارزهک همب ریعلي االیرهب زبب ح

ت تتح هوق عب حيحاتموق يحاتتص هتوض لب                  عم

ا رصحيحآي يمتصديقنيستت هکن ولک ديمیفرم ق اچيزی ن ديم ق

ويک ایبلش ه دزه، کی،اورجونيکي ميلگاپرئوبراژنس کس يني ردوج ديگ

وف، الينين،رايک وگين،ک وتين،ب کی،ميلي زه،کرستينس کی،فرون ياروسالوس

يه کروس عي اعیموض اذارتج د،اتخ رکردن يناگ علن يدهبموق ود،نرس انب                 آن

ويک ابلش نه وداي هب اتوریک کديکت هدموکراتي ب ادر ديمیگ ق طالح اص

 

        را  " " 

د         ين      . صراحت در مقابل ديکتاتوری سوسياليستی قرار می دادن رين شاگردان لن نزديکت

او يک طرح متافيزيکی خالص ساختند و آن را عليه تکامل واقعی  " جبری"از فرمول   

االی            . انقالب علم کردند   ری رده ب اريخ، رهب ا در     در مهمترين نقطه عطف ت بلشويک ه

      و      

د         ر خنجر زده بودن ه انقالب اکتب ه   . تحت لوای مبارزه عليه تروتسکيسم ب ه ک همانگون

د         االی      . بعدها به انقالب چين خنجر زدن ل رده ی ب ط ک ه، موضع غل رادک، پرهيزکاران

وان     . تشريح می کند  " تصادف"نوعی  رهبری حزب را بعنوان      ه عن لکن اين توضيح ب

ف،               ف، استالين، مولوت امنف، زينووي ذل ک تشريح مارکسيستی موضع دموکراتيک مبت

            

  "   و    از  

         و  . ارزش  دارد" ی

ن                      دادهای سياسی اي ود؟ روي جبری بلشويکی دارای خطرات مشخصی در بطن خود ب

د     -فرمول را  ی روی می ده بهم انقالب ا  - همانگونه که هميشه در مورد فرمول های م  ب

ائی در تضاد ب             ين در           . ودمحتوائی پر کرد که با انقالب پرولتاري ر لن ه اگ ديهی است ک ب

ان جنگ،                   ه خصوص در زم روسيه ميزيست و سير تکاملی حزب را بطور روزمره، ب

ت، آن     و  الزم را   ی گرف ر م  نظ

ع وارد شد       . می آورد  ه موق خوشبختانه، از نظر گاه انقالب، لنين گرچه با تأخير لکن ب

ردازد       تا بکار تجد   دئولوژيک بپ ا و فشار     . يد سالح ضروری اي اتی پرولتاري زه طبق غري

ن                   د، اي اده شده بودن ل کارهای گذشته بلشويکی آم ر ک انقالبی صفوف حزب، که در اث

 را    آورد  در    رده   و 

  .ه مسير ديگری هدايت کندعليرغم مقاومت آنها، سياست حزب را در کمترين فرصت ب

د امروز فرمول               ا باي ه م ين نتيجه می شود ک ه شد  چن  ١٩٠٥آيا از آنچه گفت

 را    آن،       و  و 
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کامًال

تقالل یاس هسياس تجاتک فدس ردهمختل ورژوا،خ االترب هب ان،هم            دهقان

ی زانيعن مي ر اريخیعص وين،ت ین رينيک ايلمهمت یمس ک،سياس تئوري

ام هتم تنکت هاينجاس هک عب یموق ردهپ ودب هش کک والی           ي زیمت تگري نيس

ی رایحت کب لي يمعم ادهتقس ترياضیس اس ت زحقيق یني ناختم ش

ًا مطلق

ًا مطلق

ًا مطلق

ا هآي هآنچ تک دينگذش تب همعناس عارک اتوریش کديکت ادموکراتي پرولتاري

ه اربک اريخیتج زومت ال مآنه يهه مروس ينه انچ ننش اي

ا وایب کمحت یدموکراتي ان،                 مل رانش ديگ گ گتان پپن دی هن

ورهای ذيريم؛کش دبپ ازهباي يماج تالينده ااس وفه ایرايک یه              چين

 

 

  و      و    و

آن را    )  روی و  -  ( 

ار                       -خرده بورژوائی پر کنند    ا ک ين بنشينيم ت ع يک لن ه موق   و آن وقت منتظر ظهور ب

ين تصحيحاتی           ا يک چن رد؟ لکن آي ده بگي ه عه تصحيحات ضروری چهارم آوريل را ب

ه تصحيحات مشخصی       برای چين و هندوستان تضمين شده اند؟ آيا مناسب تر ني           ست ک

را      را  در  و  در   داده، در    

  فرمول به عمل آوريم؟

           و      

ن روز     " اشتباه"دهقانان را بايد به سادگی يک        يم، اي ه می دان ه ک ا  دانست؟ همانگون ه

د                    ه دو دسته تقسيم شده ان ا ب ال انسان ه ه  صحيح        : کليه عقايد و اعم ائی ک آنه

ی     "هستند، يعنی، آنهائی که      ا آنهائيکه            " خط مشی کل د؛ و ي را تشکيل می دهن

ه          . غلط می باشند، يعنی با اين خط مشی تفاوت دارند          البته، اين مانع از آن نمی شود ک

ط اعالم شود            آنچه که امروز بی چون و        ردا  غل لکن تکامل    . چرا صحيح است ف

ه       "خط مشی کلی"واقعی عقايد، پيش از ظهور       رای رسيدن ب والی ب ، شيوه تقريب مت

      ی  الزم     .  را    

ان                 يم و در جري امتحان  چندين عدد را امتحان کنيم، از عدد کوچک يا بزرگی شروع کن

يم         وپ،          . همه آنها را به جز يکی رد کن ا ت دازی ب ری در تيران رد هدف گي ين ب رای تعي ب

در سياست نيز از شيوه تقريب . می نامند " مستطيل پراکندگی "شيوه تقريب متوالی را     

  در         .    

  .و بدون اتالف وقت تصحيح ضروری صورت بگيردتير خطا يک تير خطاست، 

ه، تحت شرايط يک                    ه است ک ن حقيق نهفت ين در اي اريخی فرمول لن اهميت عظيم ت

   -    از    و 

  ای      و  از  

رد     -نند کسب کنند  می توا  ه شکرانه تجارب کامل خود            .  را  بررسی ک بلشويسم، ب
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کامًال

ان ددهقان اباي اي ب ن باي امطل نب اتاي هکلم کفرمول روج وعخ ممن

وع ممن ين، الن ود،دستب نخ هاي رجمل نوشتب م ددمحک ببن

اتوری کديکت دموکراتي رتوانست ب ا ت ای ه سال

 

"  "،  در را  روی ١٩١٧  ١٩٠٥  در 

 -ورود : "      را  روی در  .  

       : رداو   را           ".   

ديمی        . بورژوازی برود يا با کارگر     ه فرمول ق ری را ک لکن، وراث قالبی، اين نتيجه گي

دن        ا چپان ری، ب ن نتيجه گي بلشويکی به آن رسيد،  ناديده می گيرند، و برخالف اي

بطور کلی، جوهر وراث     . اين فرمول در برنامه، يک فرضيه موقتی را تقديس می کنند          

  .بی نيز در همين کار نهفته استقال
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ود، سب راپ دچ ودممعتق هب نک الباي الب             انق تیانق سوسياليس ن ارتم عب

تالين، ورداس ازم ودنغيرمج شب لجه اريخیمراح رات ائیم           راهنم

ز، دنبالني ب دًا یاب لفرق ودمقاي هب روزن اوتیام لتف هستمقاي سال

صرفًا

 

 

   در باره ی جهش از روی مراحل تاريخی در باره ی جهش از روی مراحل تاريخی--٦٦
  

ر                        د، بلکه، اگ ر را تکرار نمی کن رادک  تکاليف انتقادی رسمی سال های اخي

ه        . ممکن باشد، آنها را ساده هم می کند        ين نتيجه می شود ک از آنچه که می نويسد چن

ورژوائ       ه در                   من ما بين انقالب ب ين شرق و غرب، ن ا ب ی و انقالب سوسياليستی، و م

رادک   .      و     ١٩٠٥ 

 در     از روی    

  .می کند

رای  ١٩٠٥در سال اگر : بايد ابتدا و پيش از هر چيز اين سوال مطرح شود   مسئله ب

       "   "  از  

ردد؟      می تواند در کشور عقب افتاده روسيه زودتر از کشورهای پيشرفته اروپا آغاز گ

اد                  اق افت . بخاطر ميهن پرستی؟ از روی غرور ملی؟ تازه، اين همان چيزی است که اتف

ه                  آيا راد  وان يک مرحل مستقل ک اينرا درک می کند که اگر انقالب دموکراتيک بعن

ردی، همنف يماتک کتقس تئوري ل مراح ه دهپروس اريخیزن هت هميش

دقيقًا

ًا، دقيق

 در  

ن              ر اي ا نمی داشتم؟ اگ اتوری پرولتاري ا امروز ديکت ود، آنوقت م روسيه تحقق يافته ب

اريخ                        ه ت ود ک اين جهت ب ت،  فقط ب ر از غرب صورت گرف انقالب در اينجا زودت

ي           ا اول ورژوائی را ب رد      محتوای اصلی انقالب ب ائی ترکيب ک ه انقالب پرولتاري  -ن مرحل

  .آنها را در هم نيآميخت، بلکه بطور اورگانيک با هم ترکيب کرد

د   . تشخيص انقالب بورژوائی از انقالب سوسياليستی از الفبای سياست است          لکن بع

ای       . از الفبا هجا ميآيد، که ترکيبی از حروف الفباست         تاريخ  مهمترين حروف الفب

د     . ی را با اولين حروف الفبای سوسياليستی ترکيب کرد        بورژوائ لکن، رادک می خواه

د        ا بازگردان ه سطح حروف الفب ن تأسف آور   . ما را از سطح هجاهای بوجود آمده، ب اي

  .است لکن حقيقت دارد

ود                   . اين حرف بی معنائی است که نمی توان از روی مراحل، به طور اعم، جهش نم

  از    " "ز روی     ا 

131www.hks-iran.com



اريخ رت يهمعاص یروس واننم ردت رک همگ رحآنک ط وع تبوق پيوس

ه ابهیپروس ورمش اکش باتم اتیمناس یطبق سياس ای اريخهجاه تت اس

هروسيه اکارخان جهشب لکن، اريخی استت ر، وریت اقتصادتئ ق دقي

اه ایکارگ نعتی،ه ه،ص یکارخان ایبخش ادالفب یاقتص اسياس هي ارتب          عب

ير املیس هتک ارکسک رایم نعتب رص ت،نظ ی،گرف نايعيعن تی،ص              دس

ات ينلحظ دهتعي زکنن تني یسياس ينانقالب يوههم ارش یجهش          انتظ دم کن

 

ه آن ناشی می شود،       - يعنی وسيع ترين دامنه اش   -پروسه کلی تکامل   ه اجزاء مرکب  ب

در     از     .    

رد      ممکن است گفته شود که اولين وجه تفاوت ميان يک فرد انقالبی           . می رود   و يک ف

  .گر مبتذل در قابليت درک و استفاده از اين لحظات نهفته است تکامل

      در     

   و   از    و   

    از روی  در .   -   

ون يکی از         . دوران صنايع دستی شهری و کارگاه های صنعتی پديد آمد          ن مسئله اکن اي

  در   در   و     .    

   را   درک       .  

ه شناخته شود          مارکسيستی سه مرحله صنا    اه های صنعتی، و کارخان . يع دستی، کارگ

تنها  اما اگر انسان    

الب رانق اناکتب ريندرخش ت امًال دیک لجدي اختک اعیس وراجتم دکش پدي

ی کّم

ت یکفاي دم هکنن دتک کوح هژنتي پروس يله هبوس ائینقط یمشخصه وندم ش

ا تنه اهصنايع صنعتیکارگ ار دهآث مان

هلکن، مبسيارمرحل هه یبشکلآميخت جنين رد ک ارکسنظر طیم

راين هصورت،درغي ین وانم ایت نمعن شاي ردجه هک هن ايجمتوج نت

د         ه        . همين را بداند، هنوز چيزی درک نمی کن را حقيقت اينست ک زي

رد          -تاريخ روسيه   ن را شخصی بگي د اي  از روی برخی از مراحل جهش    - استالين نباي

ز ضرورت دارد،  مع الوصف، تمايز تئوريک ما بين مراحل برای روسيه ني . کرده است 

        را درک  و        

  .حاصله از آن شد

ات   (مسئله را می توان از جهت ديگری هم بررسی کرد   اهی اوق همانگونه که لنين گ

رد       ورد            )قدرت دوگانه را بررسی می ک ه م ه روسيه هر سه مرحل وان گفت ک ، و می ت

  دو  اول  در   و   -  را  

د  ن  . بودن اقی  "اي ه   -مراحل  دستی و  های    "  ب  ک

       -          

د     در عظ              . اقتصادی را تأييد کنن ه آنق ن دو مرحل ام  اي ذا، ادغ ه کيفيت       معه ود ک يم ب

     .   در      آورد 

  .جديد در عرصه سياست است" کيفيت"تجلی اين 
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تالين ااس هت روزب ام دم شع لجه اريخیمراح ت د اموزونرش ن

ُبنه

وری افیتئ ب ه هآنچ نک ثاي يشبح رب زه لچي لغيرقاب یتحم دم باش

 

 

"  "  در    از          

د  استالين است، که تئوری بدلی تمام با رو  تئوريک او را تشک      انون  : "يل می ده ق

    ".   از روی  "و "  

ه       ه            (جهش از روی مراحل     نفهميده است ک ا توقف طوالنی در يک مرحل درست  ) و ي

همان چيزی است که رشد ناموزون را تشکيل می دهد      

وان ال،عن امث ام کپارلمانتاريسمپرولتاري دموکراتي

ه همرحل هب ذهبیمرحل اختهم ااست،س يلهت رهبدينوس هچه وزگیدنبال دري

م، ناستالينيس ذالاي ديدابت دئولوژيک،ش داي ففرزن اعخل ی،ارتج رفتحزب پيش

ل یتکام ذلگرائ دلمبت یب ودم ش رعکس، اعب ًاارتج هطبيعت ب

نسبتًا

دائمًا

تان رفتهانگلس هپيش اتوریب اديکت تپرولتاري ددس یياب ربکل هب انونپاي دق رش

ری،    .  استالين، با جديت بی نظي

با اين وصف خود . ئوری انقالب مداوم قرار می دهد     قانون رشد ناموزون را در برابر ت      

ر از             د زودت اده است می توان اريخی عقب افت اين پيش بينی که روسيه ای که از نظر ت

                     

اموزونی ت          . ناموزون استوار است   ا    لکن، اين پيش بينی مستلزم آنست که ن اريخی را ب

ين را    ١٩١٥همه ديناميک واقعی آن درک کرد، نه اينکه بسادگی يک نقل قول سال                لن

  .وارونه کرده به سبک يک بيسواد تعبير نمود و  آنرا نشخوار کرد

ی  آسان است             " مراحل "درک ديالکتيک    ری انقالب اريخی در دوران اوجگي . ت

. ان            دوران    دور   

         از      

          روی و    

رو             . سياسی خود را بپوشاند    اين ايدئولوژی ارتجاعی اکنون رادک را نيز به کام خود ف

  .ده استبر

ذير                      اب ناپ اين يا آن مرحله از پروسه تاريخی تحت شرايط خاصی ممکن است اجتن

د          وه نکن ذير جل اب ناپ ه از    . باشد، اگر چه از نظر تئوريک اجتن ی ک رعکس، مراحل و ب

باشند، ممکن است بوسيله ديناميسم تکامل به صفر        " غيرقابل اجتناب "لحاظ تئوريک   

ه         به خصوص در دوران ان    . نزول کنند  قالبات، که عنوان لکوموتيو تاريخ بی مناسبت ب

  .آنها اطالق نشده است

ه       ه   در کشور   از روی مرحل ب

د ساعته ای بيش               . نمود" جهش" ات چن ه مجلس مؤسسان حق حي ه ب اين ترتيب ک ب
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ه ودن رخ یعميقت دم هکن اب يمآنه رفًاحاضر           تعم تباهاتص فرصتاش

مضافًا

مسلمًا

ان هم ا ادت ودهاعتم ات انه لبرهبرانش ودس ش ظ يمحف کن اب کناعتص ش

وعهر رایکوششن ی،مراحلجهشب ی،واقع یمراحليعن عين

ه هضدانقالبمرحل ب ا، ينام چ داد، ازهن مت طه صحنهپشتفق

 

روی       در  از .  و  آن   در  

ود از روی دوران     . هيچوجه نمی توان جهش نمود     همانگونه که در کشور ما ممکن نب

ه            .  جهش نمود  )٢٥(چهار دوما  اريخی، ب لکن، دوران ضدانقالبی امروزی چين، از نظر ت

ود " غيرقابل اجتناب "هيچوجه   ز استالين و               . نب ه آمي ن نتيجه مستقيم سياست فاجع اي

د شد                     بوخارين است   ان شکست ثبت خواه وان باني ه عن اريخ ب ه نامشان در ت لکن  .  ک

ی                 ثمرات سياست فرصت طلبانه به يک عامل عينی بدل شده که می تواند پروسه انقالب

  .را برای مدتی طوالنی متوقف سازد

     از روی    از روی   

ا زمانيکه اکثريت      . ها، يک ماجراجوئی سياسی است      مختلف در پروسه تکامل توده       ت

توده های زحمتکش به سوسيال دموکراسی اعتماد دارند، يا به فرض به کومين تانگ               

ه سرنگون                   وانيم وظيف ا نمی ت د، م اد می کنن ارگری اعتم يا به رهبران اتحاديه های ک

ار     توده را   . ساختن فوری قدرت بورژوائی را در مقابل آنها قرار بدهيم          بايد برای اين ک

رد   د         . آماده ک ادگی می توان ن آم ه ای  "اي د      " مرحل ا يک      . طوالنی از آب در آي لکن تنه

د            ا     "دنباله رو می تواند معتقد باشد که ما باي وده ه راه ت اح راست و        " بهم دا در جن ابت

ا پورسل                         در ب تالف خود را آنق ا آنکه ائ سپس در جناح چپ کومين تانگ بنشينيم، و ي

  -"    از       "      

  .رهبرانی که ما در عين حال با دوستی خود تقويتشان می کنيم

تقاضای  " ديالکتيک دانان " رادک هنوز فراموش نکرده است که بسياری از          

و           ه انگل ا کميت زی جز جهش از     -خروج از کومين تانگ و قطع رابطه ب  روسی را چي

وده های زحمتکش       ) در چين (ی مراحل و  چيزی جز گسستن از دهقانان          رو و ت

آورد   . توصيف نکرده اند  ) در انگلستان ( . رادک بايد اينها را به مراتب بهتر به خاطر بي

رار داشت      " ديالکتيک دانان "چرا که او خود در زمره اين نوع          ز ق در حال   . رقت انگي

  را    و    او    طلبا 

  . می بخشد
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ال س ه رمقدم ابب کت

ش ورژوائیجه اقیب قب طب

لمًا، همس رايطکلي هش ورب منیط اراتض يناظه تتراندلن مس رده تک اس

مستقيمًا

 

 

انترناسيونال سوم و مقام "، در يک مقاله پروگراماتيک بنام    ١٩١٩لنين، در آوريل    

  :آن در تاريخ نوشت

دگی روسيه و                  " اشتباه نخواهد بود اگر بگوئيم که درست اين تضاد ما بين عقب مان

ر دموکراسی، ج             ه شکل عالی ت ه       جهش آن ب ورژوائی ب هش آن از روی دموکراسی ب

ی               دموکراسی شورائی، يا دموکراسی پرولتاريائی، باری درست اين تضاد يکی از داليل

ه                      ... بود ا آن را ب ه خصوص درک نقش شوراها را مشکل ساخت و ي ه در غرب، ب ک

  )١٨٣جلد شانزدهم، ص." (تأخير انداخت

ورژوائی  از "لنين در اينجا  می گويد که روسيه        جهش  " روی دموکراسی ب

:    الزم    در        .   

باالخره، ديالکتيک عبارت از اين نيست که هر بار کليه شرايط مشخص تکرار شوند،                

ا  . نويسنده اين طور فرض می کند که خود خواننده نيز دارای قدرت انديشه می باشد            ب

ود اي   ت و       وج ود  اس درت خ ی  بق راز دموکراس ن،  از ف

ان         ا و الگوطلب ه دگماتيست ه رای هم ا در غرب بلکه     -مشاهدات صحيح لنين ب ه تنه  ن

  . موجب ايجاد اشکال در درک نقش شوراها می گردد-همچنين در شرق

١٩٠٥ و در  ای   

ال س ارگران ورگک یپطرزب حت

ه کک هاين ورب انیط بناگه نموج هاي           هم

  :دردسر برای رادک شده، در باره اين مسئله چنين آمده است

١٩٠٥    در "

ق اتح ومی،انتخاب وری،عم جمه م کتزاريس هي لبرنام یکام یدموکراس سياس

کامًال

ن فاي انتعري دمصطلحزم هش ارزهبرنام مب ائی یپرولتاري دم خواندن

ورای ودش کخ تي ،   را    حکوم

  در آن    و در     .   

لفت با لکن، در عين حال، ما در مخا      . طبقه کارگر برای کسب قدرت  متبلور گرديد       

          )      

يم         . ارائه داديم ) قشون مردم، و غيره    ن نمی توانستيم بکن راز اي اری غي دموکراسی  . ک

وده های زحمتکش                  ه     -سياسی مرحله ای ضروری است در مسير تکامل ت  مشروط ب

ن مرح             وارد اي د،         اين شرط بسيار مهم که در بعضی م ه طول می انجام ا سال ب ه دهه ل

ا خود را از                   د ت ازه می ده ا اج وده ه ه ت ی ب حال آنکه در مواردی ديگر، شرايط انقالب
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بات یتعص ی،دموکراس یسياس يشحت هپ ایآنک تنهاده د،واقعي                 يابن

 

     از   آن  

١٩٠٥سال تروتسکی، ." (رها سازد

اتوری دانقالبی،ديکت اض يجب بس ت ينيس ومينچ گک ودتان ب

ری الب،گي الفانق روجمخ زبخ ح ه پب یچ دم گراي

ن يندرستلک ههم هاستنکت ک ه ارائ ه لبرنام یدموکراسیکام سياس

امًال ک

  )٧، مقدمه، ص

د لن            ا عقاي ردم،  مطابقت دارد،         اين کلمات، که در ضمن، ب ر ک اال ذک ه در ب ين ک

د يک                      ومين تانگ باي اتوری ک بنظر من به کفايت روشن می کند که در مخالفت با ديکت

  در      .  داد"     "

او، در دوره اوج          . رادک       

در دوره   او      .   از      کمون

د    ای پوشيدن     . کارگران چينی تحت شعارهای دموکراتيک مخالفت می ورزي ه معن ن ب اي

  .پالتوی پوست در تابستان و عريان بيرون رفتن در زمستان است
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هاست وایک ديمیشعارمحت املاصًاللنينيستیق درتاشکالش یق بلکهشود،نم

قبًال

ر، نخي ائلاي همس ئلهجمل هارضیمس رينک امهمت ود،آنه لب اقیالينح ب رد ک

عه رمايهتوس وانیس تندج ورژوازیهس اب ائلآنه کلمس دیش بن

ن اره،اي بب رمطال زي وقالگویيک اريخیف استساختهت ار ذاردکن گ

قخصوص ردهمنطب ودک دب رابع رآن ردمشخصتغيي مشخصیک

را اآن يرب املیس کتک وري هکش ب ه لنک م بلشويس يه یفرض عمل

اتوری کديکت ادموکراتي انپرولتاري رایدهقان امب ينمشرقتم ويززم دتج کن

اريخی، ودت مخ رده،گ ونک عیاکن یس دم عارکن ش ل مراح ی غيرانقالب

ل را،تکام گگ ه،تن نظران ز هني رودارک ومگي تیمفه استالينيس

چيست؟ دموکراتيک

 

 

  رق  امروز معنی شعار ديکتاتوری  برای ش-٧
  

     و    -رادک   در       

 راه  را              "  "-

.    و  را      

ين               -"   "رادک از 

    و    داد،   و در دوره    

او، در     را .       - 

 :مصرانه در مقاله خود تکرار می کند

الک       " ه مم ز تاکتيک ناشی از آن، در کلي وری و ني ن تئ ه دارای    اي ل اجراست ک ی قاب

  داری   و            

  ." سياسی را که از گذشته باقی است حل نکرده است-اجتماعی

د          ن فرمول تعمق کني ه رسمی موضع سال             : در باره اي ن توجي ا اي امنف   ١٩١٧آي  ک

ه   نيست؟ آيا بورژوازی روسيه مسائل انقالب دموکرا   حل  "تيک را پس از انقالب فوري

؟    از           "

وز            . ماندند ل اجرا   "چگونه لنين نتوانست درک کند که اين شعار قديمی هن است؟  " قاب

  چرا اين شعار را کنار نگذارد؟

ه است                 ا پاسخ گفت ه م ه ب ان          : رادک  در مورد اين نکت ن شعار در آن زم را اي زي

اين ادعا بکلی بی ارزش . ما اين پاسخ را مورد بررسی قرار داديم ." تحقق يافته بود  "

د      . است، بخصوص از دهان رادک بی ارزشی آن مضاعف می شود           ه رادک معتق چرا ک

              

ان             عبارتست از نابو   ا و دهقان . د کردن واقعی نظام ارباب و رعيتی با همکاری پرولتاري

داد              ه کرنسکيسم بدست ن زی است ک ن موضوع نتيجه    . ولی اين درست همان چي از اي

ی مسئله                  ادترين مسئله روز، يعن ا بمنظور حل ح ه گذشته م می شود که سفر رادک ب
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ار یبک رد،م اب هب ایجنب تلفشه ازیمخ یب د،م کاراکن هآش ارب ردنک ب

کامًال

ن ابوداي هن وئیضدنوميدان           گ

ایبلشويک ديمیه ق ه ينهنگاميک هلن هب االیقشرکلي ب ه ب ل آوري

ين يلهچ مبوس ومينرژي گ،ک یتان يعن اتوری کديکت دموکراتي ذيرفت هپ ک

بايد

ک ادموکراتي دانت دب هح ورتب را         ص رزي یاگ دکس دمعتق هباش اک ديکت

امموضع هاي ودچ رب نب يدهم استپوش رده دنک بودن

 

ن نيست     مسئله ای که بايد مورد بررسی ق . چين، به کلی بيهوده است    رار می گرفت اي

ر سر             ١٩٠٥که تروتسکی در سال       چه می دانست و چه نمی دانست، بلکه مسئله ب

ه                    امنف در فوري ه استالين، مولوتف و بخصوص رايکوف و ک  مارس   -چيزی است ک

.)  رادک در آن         ( درک   ١٩١٧

توری             

بود که تغيير فوری شعار اصلی ضروری بود، پس  " تحقق پذيرفته"قدرت دوگانه 

در           "   "   

راه تانگ پينگ    -بوسيله حکومت چيانکايشک و وانگ چينگ    ه هم  -      ∗ شان - وی، ب

ر   .  خيلی بيشتر و کامل تر تحقق يافته بود -ه عنوان ضميمه ای پيوسته    ب ابراين، تغيي بن

  . شعار در چين

اعی         "ولی آيا، با اينحال،      دی های اجتم راث شکل بن وز در   "  سياسی گذشته    -مي هن

د        ارم     . چين از بين برده نشده اند؟ خير، هنوز نابود نشده ان ا در روسيه، در چه ی آي ول

"   "     رده  ،  ١٩١٧ 

ه  و نقيص  ود؟ رادک  ب راث  شده ب اعالن جنگ داد،  مي

دهيم  . می افتد و گيج و سرگردان به اين سو و آن سو می زند          بايد در اين رابطه تذکر ب

ا   "مانند که اين  تصادفی نيست که رادک اصطالح بغرنجی    دی ه " ميراث شکل بن

را           و  از        

ر         ی            "اصطالح روشن تر و واضح ت اب و رعيت ام ارب ا نظ ای فئوداليسم ي زار  " بقاي اهت

رين وجهی              . می کند  ه ت ه قاطعان ا را ب ن بقاي ه رادک اي ود ک روز ب ين دي را، هم چرا؟ زي

اتوری دموکراتيک از                انکار می    رای شعار ديکت کرد و بدينوسيله هرگونه پايه ای را ب

  :رادک، در گزارش خود به آکادمی کمونيست، گفت. بين می برد

                                                

          

 
.  وی، رهبر جناح چپ کومين تانگ می باشند     -چيانکايشک رهبر جناح راست و وانگ چينگ       ∗

ه در حين، سياست              -تانگ پينگ  ود ک تالين و بوخارين را تعقيب شان يک وزير کمونيست ب  اس

  .ت. ل. می کرد
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ی ندنم باش ابع البمن ينانق مچ قک رعم ابعت البمن اانق الم س

 

 

.       ١٩٠٥      از    در     "

در آنجا مستحکم تر از     می توان با اطمينان اظهار کرد که اتحاد طبقه کارگر با دهقانان             

اد       .  در کشور ما وجود داشت     ١٩٠٥اتحادی بود که در سال       باين دليل ساده که اين اتح

عليه دو طبقه نبوده، بلکه برضد يک طبقه، يعنی بورژوازی، خواهد بود

ين بت،بهم ائیمناس انتوان یدهقان ارزهچين مب ت ياراهمي ادیبس زي ی مل

ئلهديگر،سویلکن مس رسبک هت يهوزن زاریروس استت

الکين ينارضیم بچ الکينبيشتربمرات زاریروسيهارضیم ات ب دارد ن

تقريبًا

يون، ايشاپوزيس عتزه هراج ئلهب ين،مس يارتصحيحاتچ بس ک تي رجه ديگ

اده، س وم نمفه رفاي یچيست؟ح خيل ه استگفت ه ارسبلک م

د، داستکن نبفرمائي هاي دچ البشايدخواه انق

ه هن ایمتوج م،بقاي هفئوداليس هبلک متوج ی ورژوازین ب ه کمتوج ه،ي طبق

".  

ارزه خود را          " باين دليل ساده  "بله،   ان مب اق دهقان ه اتف ا ب ر پرولتاري ا اگ خوب، ام

       -    يع

ورژوازی  ود؟       -ب ام  انقالب   ب   ممکن   ن

ی در سال   ١٩٠٥دموکراتيک؟ درست توجه کنيد که رادک اين را نه در سال        ، و نه حت

       .   ١٩٢٧،  در  ١٩٠٩

ار در                   ١٩٢٧رادک در مارس     ن ب ه اي اوت ک ن تف ، نيز از راه راست منحرف شده، با اي

 در          .   

د سطر         . مهمی در نظريات يک جانبه آنزمان رادک بعمل آورد         ه چن معهذا در جمالتی ک

  هيچ طبقه مالک زمين در چين وجود           :پيش نقل شد، ذره ای حقيقت وجود دارد       

  در    از   در    . 

د      ه بخصوص مسئله ارضی در چين               . سرمايه داران پيوند خورده ان ـيجه، وزن و در نت

 از    آزادی .   از  ی آن در   

     در     .     دارد 

د بيشتر از         مسلمًامستقل سياسی انقالبی    رای نوسازی دموکراتيک کشور  نمی توان  ب

ن               . توانائی دهقانان روسی باشد    ی خود را در اي ب، تجل ان ساير مطال اين مطلب، از مي

ه پيش از سال           ه ن ه در حين سه سال انقالب چين، يک         و١٩٢٥حقيقت می يابد ک  ن

ر درفش خود حک                   ) پاپوليست (حزب نارودنيک     ه انقالب ارضی را ب د ک بوجود نيآم

ات                    . کرده باشد  ه تجربي رای چين، ک ه ب د ک  -١٩٢٧همه اينها در مجموع نشان می ده

ر و               ١٩٢٥  را تاکنون پشت سر گذارده، فرمول ديکتاتوری دموکراتيک دام ارتجاعی ت

  .ی است تا برای روسيه بعد از انقالب فوريهخطرناک تر

139www.hks-iran.com



ه کلي ود، یب ومبخش البمفه انق

 

سفر ديگری از جانب رادک به گذشته ی حتی دورتری نيز به همان ترتيب، به طور                 

داوم               . بيرحمانه ای عليه خودش بر می گردد       ر سر شعار انقالب م ار، موضوع ب اين ب

  : مطرح کرد١٨٥٠است، که مارکس در سال 

ود، در      برای مارکس هيچ شعار     "رادک می نويسد     ديکتاتوری دموکراتيک مطرح نب

ن شعار در حکم محور سياسی            ١٩١٧ تا سال     ١٩٠٥حاليکه برای لنين، از سال       ، اي

ورهائیدر  و  از  او را از     کش !) ؟ (

یوحدت مل یتوضيح دم هده هک الباصلیوظيف انانق آلم

ار ين،آث نلن اوتاي همواضعتف بدينگون ا هب هتکي دب طرچن س

ه عهک          توس

  ."است، تشکيل می داد) ؟(سرمايه داری در آنها بدوی 

از      را    رادک،   دادن     

ود،           هب هحاليک   در   وظيف

انقالب ارضی اصلی در روسيه    

ا ارکسموضعب زم ورني دیبط وردج یبرخ د،نم هکن ابلک هب ب ن، لک

ود دارد،وج ورژوازین یب ومينمل گک درتتان دستق تقل کمس مال

احب ينص د،زم رانبودن ورژوازیرهب طب اقفق اراط تانتظ لحکوم           تحم

امی ولهنگ دیفرم ردبن هک وزک لطنتهن انس هآلم یپاي رافداشت،محکم اش

را، ينزي ورچ انبط مهمزم ه ه بب نگينمرات رس یت دم باش

يم و          .  بود  اگر اين تفاوت را بطور مکانيکی بررسی نکن

ی صحيح خواه             ود نسبت های الزم را رعايت نمائيم، آنوقت اين مقايسه تا حد معين . د ب

ی در چين،                       ه خاص مسئله مل ود؟ وزن د ب اما در اين صورت مسئله چين چگونه خواه

يعنی در يک کشور نيمه مستعمره، از مسئله ارضی حتی در مقايسه با آلمان سال های       

 در      . ،       ١٨٤٨ -١٨٥٠

م، مطرح اس         ا ه داوم خود را      . توحدت و هم آزادی، هر دو ب ارکس بينش انقالب م م

       در         

   و   را  در    

ه         ١٩١١در چين، از سال    . می کردند  م سلطنتی ديگر وجود نداشته، طبق د رژي ه بع  ب

        را در  دارد، و   

ورژوائی ترکيب شده        روابط ارباب و رعيتی، به اصطالح، بطور شيميائی با استثمار ب

ه شعر             . است ی علي به اين ترتيب، مقايسه مواضع مارکس و لنين از جانب رادک به کل

  .ديکتاتوری دموکراتيک در چين بر می گردد

ک            آن      راد

صورت جمله ای معترضه و بطور ضمنی برخورد کرده، بررسی خود را به بيانيه سال     
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ان را متحد طبيعی دموکراسی              محدود می سازد که در آن        ١٨٥٠ وز دهقان ارکس هن م

رده ورژوائیخ هریب یش یتلق ردم         ک

اهرًا ظ ت اعآنوق الیاوض دع ودخواه ب ا تيبانیپرولتاري دپش کنن

ه گرچ د یبودن ورژوائیدموکراس البب کانق تقلدموکراتي تمس دحماي نماين

واقعًا

ت اعآنوق الیاوض ع ر وردديگ تم رارحماي ردق گي گ انیجن دهق يله کبوس ي

ه البه ائیانق پرولتاري ه زهم انچي اينبستگیآلم انب هامک پشتک

ارکس نم اي روزی اندنپي البرس تقلانق اتخودشمس اندهباثب ودرس ب

ی ردهدموکراس ورژوائیخ عفب اتوانیض ودن هخ ب ط رناواس تهق گذش

ب ُل ًا موقت

ار ورظ کظه ي ارکس انم زم      در آن  در انت . 

مرحله مستقل انقالب دموکراتيک در آلمان بود، يعنی انتظار داشت که عناصر راديکال   

د                درت را  بدست بگيرن ان، ق ه دهقان ن    . خرده بورژوای شهری، با اتکاء ب اي

اد           . مطلب است  اق نيفت ه اتف ود     . لکن، اين درست همان چيزی است ک م نب . و تصادفی ه

     و   را در     در    

و   درس را .         

امبرده          -١٨٥٦ آوريل   ١٦در  . بحساب آورد  ه ن ارکس   - يعنی، شش سال پس از بياني  م

  :به انگلس نوشت

     در     دارد   جب"

  "  "       .    

  ."خواهد بود

اين کلمات برجسته که رادک بکلی آنها را فراموش کرده، کليد  گرانبهائی است      

ا را بخود مشغول داشته           ارکس از   . برای درک انقالب اکتبر و کل مسئله ای که م ا م آي

ن              رو يم او از روی اي ه مشاهده می کن ه ک ر، همانگون رد؟ خي ی انقالب ارضی جهش ک

ود    ی ضروری                  . مرحله جهش ننم ان را در انقالب آت ا و دهقان ا او همکاری پرولتاري آي

ن همکاری را ضروری می دانست                ه، او اي ی        . می دانست؟ بل ا حت ری ي او امکان رهب

نقالب ممکن می دانست؟ خير، او اين     فقط اجرای نقش مستقل از جانب دهقانان را در ا         

او از اين حقيقت حرکت می کرد که دهقانان که موفق نشده     . امر را ممکن نمی دانست    

 ( از   در         

ان    ائی     )قصور از جانب بورژوازی بود نه دهقان ود در انقالب پرولتاري د ب ادر خواهن  ، ق

رادک          ."         . "از     

م             دی ه اد، و بطور ب اق افت ر اتف ه در اکتب زی است ک نمی خواهد ببيند که اين همان چي

  .اتفاق نيفتاد
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ده دنادي رابگيرن اریآن د،بکن رداندازن دخ اکنن اروب ج ام اگ ه ل مراح

تالين ارتينفس عم هراج ب ان دایهم ارابت دک وریباي یتئ اعلم اعینم ارتج

احيانًا

کامًال

 

ر سر نقش      . نتيجه ناشی از اين مطلب، در مورد چين،  روشن است           ه ب بحث ن

يم انقالب ارضی، بلکه                 قاطع دهقانان به     عنوان يک متحد است، نه بر سر اهميت عظ

ا                    بر سر اينست که آيا در چين يک انقالب دموکراتيک ارضی مستقل ممکن می باشد ي

ا     " يک جنگ دهقانی ديگر"خير، يا اينکه    رد ي د ک از انقالب پرولتاريائی حمايت خواه

ه         هر کس که آنرا بگ    . مسئله تنها باين شکل مطرح است     . نه د ن ونه ای ديگر مطرح کن

رده است          زی درک ک م              . چيزی آموخته، نه چي و فقط حزب کمونيست چين را سر درگ

  .کرده و آنرا از راه صحيح منحرف می سازد

از . برای اينکه پرولتاريا ی کشورهای شرقی  بتوانند راه پيروزی را بگشايند            

 و             و  ا     

را        و    "  "و " "

ه رشد       . بروبند و بدور اندازند    ود ک ذل ب بلشويسم در مبارزه عليه اين تکامل گرائی مبت

پيشما بجای تطبيق دادن خود با مسير از      . کرد

ه هنظري اک ينب وپنتعي هميهک الب،س رایانق ورهائیب هکش هک درج ردد گ

ت هاس تاليننظري وازينيناس ک ی ارزهواقع اتیمب قطبق يمتطبي ده

ا مسي      د راه خود را ب ر  تعيين شده، باي

الزم    و  رد        .      

  ای          در      -

بايد خود را با مسير   . از قبل سلسله مراتب تعيين کرده است      . متفاوتی از توسعه هستند   

ن موضوع است            . دواقعی مبارزه طبقاتی تطبيق دا     ی در اي ين راهنمای ذيقيمت  لکن   -لن

تمامی

ا کي ي ی اعلن توري مس ه، طيافت یفق وانم کت اتوریي ورژوائیديکت تب داش

اری انب هآنزم کرنسکيسمتجرب ا انآنه ولبي کفرم لتئوري یکام م

ه وصب هخص ارابط ازمانب س ين هلن الهنگاميک س

  . لنين را بايد مورد بررسی قرار داد

،   در    دادن ١٩١٩  در  

ه                       رد، و ب ام می ک م ادغ انترناسيونال کمونيست، نتايج حاصله از دوره گذشته را در ه

  در   دوره  و       داد،

اتی توسعه    : اکتبر را چنين تعبير کرد  در يک جامعه بورژوائی که در آن تضادهای طبق

            -     -    

ان                 . ديکتاتوری پرولتاريائی  ابينی در مي م بين د از يک رژي ه صحبتی نمی توان  هيچگون

گيومه های طعنه آميز " (ديکتاتوری های دموکراسی  "همه دموکراسی ها، همه     . باشد
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هدموکراتيک اتورین ورژوازیديکت هاستب اتورین ا،ديکت سپرولتاري هپ      نتيج

ر اتوریاگ ديکت ام انگينبن یمي وطرياض اتیخط اگونطبق تگون یياف ودنم ش

ا یتنه دم ابیتوان راینق اندنب رهپوش تچه حاکمي اتوری کديکت دموکراتي

ت اءاينس يممنش رينعظ تباهاتت اش اتوری کديکت کدموکراتي یتفکي دم کن

ز، دني ياریمانن ر،بس ئلهديگ یمس وردموکراس انيکیبط ئلهمک مس

ط ابیفق تندنق رایهس اندنب رهپوش تچه ورژوازی،حاکمي ب ود ينخ تلن اس

 

 

              ) از     

ی روسيه در عصر انقالب                 ائی، يعن رين کشور اروپ ده ت همانگونه که تجربه عقب مان

رای           اتوری دموکراسی   ديک"بورژوائی خود، يعنی مساعدترين عصر ب . ، نشان داد   "ت

ا حاصل مجموعه             لنين اين نتيجه گيری را اساس تزهای خود در باره دموکراسی، تنه

  .قرار داد. تجارب انقالبات فوريه و اکتبر بشمار ميرفت

رادک       را   از       

       .       .

"  "          

ه        . بورژوازی در دوران انقالب باشد     م تجرب ه   "اين مطلب را ه درت دوگان ا     " ق خود  م

  . و هم تجربه کومين تانگ در چين به ما آموخته است١٩١٧در سال 

م             ناتوانی وراث قالبی به به     وز ه ا هن ه آنه ده ک ترين وجهی در اين حقيقت بيان گردي

اتوری      ا ديکت سعی می کنند ديکتاتوری دموکراتيک را با ديکتاتوری بورژوازی و هم ب

لکن اين خود بدين معنی است که ديکتاتوری دموکراتيک بايد . پرولتاريا متفاوت بدانند

ی اينکه، دارای يک محت             ورژوائی باشد   خصلتی بينابينی داشته باشد، يعن . وی خرده ب

زی                      را در طبيعت چي د، زي ر نمی ده زی را تغيي شرکت پرولتاريا در اين ديکتاتوری چي

           .  

     و     

تعيين کننده و قاطعوازی بايد نقش   می شود که خرده بورژ    

د، موضوعکن نقش

ا  .  بازی کند اما اين نتيجه م

را به سوالی بر می گرداند که سه انقالب روسيه و دو انقالب چين در عمل بدان پاسخ                   

آيا خرده بورژوازی، امروز تحت شرايط سلطه جهانی امپرياليسم، قادر است   . گفته اند 

ری انقالب      ر     در کشورهای سرمايه داری يک  رهب ی اگ ازی  حت ی ب

مربوط به کشورهای عقب مانده ای باشد، که هنوز با حل تکاليف انقالبی خود مواجه                 

  هستند؟
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عمًال

ا ورژوازیي اب ا،ي رپرولتاري اره هب ک ل نمقاب اباي یانتخ رارسياس یق دم ده

ن رايطاي لش تکام ور مانهط لخص ورژوازیمقاب زرگب رارب هق گرفت

را ازي پرولتاري هصحبت انب ممي آوري ی عحت بجوام دهعق مان ورژوائی ب

ا م روز هام یب رازکل نغي تاي اس ده ردهجنگن ورژوازیخ کيلب یتش م

د هبودن انک ازم ا،آنه اپرولتاري الفي ایاس انپرولتاري وززم                هن

دداشتهوجوداعصاری هان انک ازم ارآنه انیاقش ردهتحت ورژوازیخ ادرب ق

 

     در         

ا اعصا    . اين را ما می دانيم    . بودند ديکتاتوری انقالبی خود را بر پا سازند        ری ولی اينه

  در       آن   از

ه خود، هسته              خرده بورژازی تفکيک نشده بود، بلکه برعکس در حالت تکامل نايافت

         .           .    را   داد    

ائی خرد       دگی امروزی جوامع                نمی توانيم از توان ردن زن دايت ک ورژوازی در امر ه ه ب

  .      -  در    آن -

ه             ه علت تکامل سرمايه داری ب رده و ب ورژوازی تفکيک ک تاکنون خود را از خرده ب

         .   ای در          

سرمايه داری که خرده بورژوازی را محکوم به نابودی نموده و دهقانان را ناگزير در               

  و       :        

ا اينکار         د، ب دهقانان به حزبی روی می آورند که به ظاهر خرده بورژوا به نظر می آي

د         گرده خود را بعنوا     رار می دهن الی ق ار سرمايه م اهی در اختي ر در  . ن تکيه گ اگ

ه ود ک وز ممکن ب ه، هن ين دو انقالب اولي ا در فاصله ب دوران اولين انقالب روسيه، ي

درجه استقالل در باره   

مستقيمًا

فورًا

ن لک ه م،رب هکرنسکيس ههمانگون هک د،گفت هش ومينتجرب گک استتان د بع

دهقانان و خرده بورژوازی در انقالب      !) اما فقط درجه استقالل    (

ر  دموکراتيک اختالف نظرهائی وجود داشته باشد، امر  وز سير حوادث دوازده سال اخي

  .تکليف اين مسئله را تعيين کرده است و آنهم به صورتی تغيير ناپذير و قطعی

و               ات ممکن از ن اين مسئله بعد از اکتبر در ممالک مختلف و در کليه اشکال و ترکيب

د         ات اساسی،    . در عمل مطرح شد و در همه جا به همين طريق حل گردي يکی از تجربي

 .             از تج

تجربه ديگری که نبايد اهميت کمتری برای آن قائل شد، تجربه فاشيسم در ايتالياست،                

رون                 ورژوائی بي ديمی ب که خرده بورژوازی، اسلحه بدست، قدرت را از دست احزاب ق

همين مسئله برای . گارشی مالی بنمايدآورد تا  آنرا بوسيله رهبران خود تسليم الي        

ه حکومت ارتجاعی               . لهستان نيز پيش آمد    ل سودسکی  علي در آنجا جنبش پي
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ان دانستيکس اتوری کديکت ارگراندموکراتي انک دهقان ل اسودسکیپي ب

ادفی تتص هنيس کی،ک نوارس ا       اي ودپرولتاري نعکسخ یم اختم س

 

  

ی مجامع وسيعی از                      -مالک ورژوا و حت وده های خرده ب د ت ود و امي  بورژوا متوجه ب

    .  را در     

انقالب " به دهقانان کم بها بدهد    "کرات پير لهستانی، از ترس آنکه مبادا        سوسيال دمو 

.  "    و "  را  

ی سياست               ه بلغارستان، يعن ا تجرب سخن به درازا خواهد کشيد اگر من بخواهم در اينج

ا را نسب                 اک چيف ه ا و کاب ل         گيج و ننگين گوالرف ه ه حزب استامبوليسکی تحلي ت ب

ه شرم آور حزب کشاورز            . کنم ا اينکه تجرب ا معاشقه             -ي االت متحده، و ي ارگر در اي  ک

ه و                       ره را تجزي ره و غي انی و غي زينوويف را با راديچ، يا تجربه حزب کمونيست روم

ويس     بخش اساسی برخی از اين حقايق در کتاب من به نام       . تحليل کنم  ر پيش ن دی ب نق

ومينترن ک ه برنام 

گ ين،تان ارگرانچ زبک تح تان،سوسياليس الهس دازهت ان ومين ک

ه تمنجمل اکمونيس ه يه، ارگرانروس ک دافع امم نم الوط س

کال ابينیاش رفًابين ابیص تندنق رهس رهب چه اتوری اديکت لپرولتاري دعم کنن

ان یدهقان دم اتوانن اتوریي ورژوازیديکت تب د،حماي اکنن هي وانب هعن تکي

کامًال

هاساسی نکلي اي ورد هم رارتجزي هق ل    استگرفت ايج  از    .    و تحلي نت

 بدين معنی که خرده بورژوازی، -تجارب درسهای اکتبر را  تاييد و تحکيم می کند        

ورژوائی         ر   -منجمله دهقانان، قادر نيست که نقش رهبری را در جوامع مدرن ب ی اگ  حت

م باشد       اده ه ه در دوران ا     -عقب افت رد               ن ده بگي ه عه ه در دوران ارتجاع، ب . نقالب و ن

    از                   

     .         

د از ي                         وز بع ا اينکه هن زل شده و ي وقعيتش دچار تزل ه م ورژوازی، ک ک ديکتاتوری ب

ل         . (دوران بی نظمی کمر راست نکرده است       م های کرنسکيسم، فاشيسم، پي د رژي مانن

  ).سودسکی

ا    . دهقانان يا می توانند بدنبال بورژوازی بروند يا بدنبال پرولتاريا          لکن اگر پرولتاري

ن                    سعی کند بهر قيمتی با دهقانان، که هنوز از او پيروی نمی کنند، همگام شود، در اي

وان      : مانند. ا در واقع بدنبال سرمايه مالی خواهد افتاد       صورت پرولتاري  ه عن ارگران ب ک

 در -   - در  ١٩١٧   در  

  در   در    و   ای   -

  . در لهستان، و غيره١٩٢٦کمونيست ها در سال 
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ا یتنه دم اتوان رمايهي دس اباش ائیي هپرولتاري تک رمايهحکوم س اک ح

هاقتصادیساخت انجامع هاستساختیچن ایک نيروه ت گف

ی ويم،م رگ لاگ رتکام که اتي يمانقالب رنعظ دهمق وزدهمهيج رن نظ

ی دکس را،بگوي نچ هم نب هرونداي ر          ش اگ ارگر رویک یپي دم اکن ورژواي ب

ل رسياسی،اقتصادک زیکسیاگ هچي امیباشد،آموخت اريختم الب،ت انق

کامًآل

 

ا وجود    هر کسی که اين   موضوع را  بررسی نکرده، و هر کس که حوادث را ب

آثار زنده ای که از خود بر جای گذاشته اند، درک نکرده بهتر است از سياست انقالبی                 

  .دست بکشد

ه                      ت، نظري ر گرف ه و اکتب ات فوري نتيجه اساسی که لنين بنحو کامل و جامع از انقالب

د  را بکلی رد می   " ديکتاتوری دموکراتيک " ين از سال    .  کن د، بيش از    ١٩١٨لن ه بع  ب

  :يکبار مطالب زير را تکرار کرده است

     از آن        "

ا از                     ان ي ه دهق وزد ک تمامی تاريخ تکامل سياسی در سراسر قرن نوزدهم، به ما می آم

       ...      از    

      از     و  را در    

را بشما                   ل آن د، دلي وزدهم مالحظه کني رن ن بگيريد، تاريخ سياسی هر کشوری را در ق

د      سرمايه داری       . خواه

م در آن            را     

دارد         . واژگون کند  ه وجود ن وع جامع ن ن ." هيچ نيروی ديگری در ساخت اقتصادی اي

  )٢١٧جلد شانزدهم، ص(

درن نيست             ان م ا آلم ه درس های يک      . در اينجا صحبت از انگلستان ي ر پاي ين، ب لن

ات          يک انقالبات بزرگ قرن هي     ی، انقالب وزدهم، يعن ا ن ورژوائی جدهم ي ب

ب ادهعق افت

 در کشورهای  

اين   هب ینتيج دم هرس اک اتوریتنه ورژوازیديکت اب اتوریي ،                   ديکت

ذير است       اتوری     . پرولتاريا امکان پ اتوری    "دموکراتيک "يک ديکت ی، يک ديکت ، يعن

  .بينابينی نمی تواند وجود داشته باشد

  

       *                  **               
همانگونه که مشاهده می کنيم، رادک حاصل تفحصات تاريخی  تئوريک خود را در                

ورژوائی                     ان انقالب سوسيايستی و انقالب ب د مي ه باي د ک اين کالم قصار خالصه می کن
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ا کپرولتاري وري ایکش یاروپ قغرب ت،تحق هنياف تبلک کدرس وري               کش

اتوری ديکت ک وعي کموض نکوچ هاي وشرابط یفرام دم کن

ی البويژگ ًاانق ندقيق اي رای ب

مستقيمًا

 

 

ن             . تفاوت قايل شد    ه اي ردن ب زول ک د از ن ه "رادک بع ،  انگشت کمک       "مرحل

ی           . دبسوی کوازينين دراز می کن      ا مأخذ خود يعن ه از تنه ان کسی ک ام  "هم " عرف ع

ا                   اتوری پرولتاري وان شعار ديکت حرکت کرده و اين امکان را غيرمحتمل می داند که بت

ا    . را هم در کشورهای پيشرفته مطرح کرد و هم در کشورهای عقب افتاده             وازينين، ب ک

ه ا                       د ک تهم می کن د، تروتسکی را م زی نمی فهم ه چي  ١٩١٥ز سال    صداقت انسانی ک

ه              ." چيزی نياموخته است  "تاکنون   ا طعن امزه شده، و ب وازينين، ب رادک نيز، بدنبال ک

د   ارت از      " تروتسکی،  : می گوي د  عب  انقالب چين و  هن

د، و در نتيجه، در                  ی ندارن ای غرب ات اروپ ا انقالب اوتی ب ه هيچ وجه تف است که آنها ب

  ."خود به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می شوند!) ؟(نخستين مراحل 

 :  رادک    را در          

 در         در  

ه پروسه        . عقب افتاده اروپای شرقی بوقوع پيوست   ن تقصير تروتسکی است ک ا اي آي

ه                   : یويژگ"تاريخی   د ک ن، رادک فراموش می کن ر اي روسيه را ناديده گرفت؟ عالوه ب

کليهدر  

س، نپ ورت،اي اوتص ينتف ورهایب رفتهکش بپيش ادهعق ت؟افت چيس

اعی،       ل، ساخت اجتم  کشورهای سرمايه داری، با تمام دگرگونی در سطح تکام

ارت   -، بورژوازی"ويژگی های اين کشورها "سنت ها و غيره، يعنی، با تمام         ه عب  و ب

ا            در اينجا نيز  .  حکومت می کند   -دقيق تر، سرمايه مالی    ن ويژگی ه ه اي رام ب ، عدم احت

  .از تکامل تاريخی ناشی می شود و به هيچ وجه ربطی به تروتسکی ندارد

 در       و   در       

ط سرمايه داری                  تفاوت بس بزرگ است، لکن دامنه اين تفاوت در محدوده سلطه رواب

د    ورژوازی در کشورهای مختلف بسيار        اشکال و شيوه    . باقی می مان  های حاکميت ب

د                . متفاوت می باشند   رد، مانن در يک قطب، سلطه خصلتی خشک و مطلق بخود می گي

رون وسطائی           اياالت متحده  ه ق ا نهادهای کهن الی خود را ب ، در قطب ديگر، سرمايه م

و شيوه  باين وسيله که آنها را تحت سلطه خود در می آورد    . آسيائی منطبق می سازد   

د          ورژوازی     . هندوستان خود را بر اين نهادها تحميل می کند، مانن ا ب لکن در هر دو ج
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ور ی،مشخص،کش هيعن وذمطالع لنف لمتقاب بمراح لمرات اريخیتکام کت ي

ن رایلک ریب ردنرهب ودهک ات هه ب د ودخواه ب ورهای فکش رمايهمختل س

امًال ک

 

ه              . حکومت می کند   از اين نتيجه می شود که ديکتاتوری پرولتاريا نيز از نقطه نظر پاي

اوتی در                اجتماعی، اشکال سياسی، تکاليف آنی، و سرعت کار، واجد خصلت  متف

         . داری     

ا تحت            ن تنه اری اي ی ب ورژوازی مل ا و ب ودال ه ا، فئ پيروزی بر ائتالف امپرياليست ه

اتوری                       ه ديکت درت، خود را ب د از کسب ق ه بع استيالی انقالبی پرولتاريا ميسر است ک

  .پرولتاريا تبديل کند

ل ک           ن دلي رده     رادک خيال می کند که تنها به اي دو دسته تقسيم ک  يک  -ه بشريت را ب

رسيده اند، و دسته ديگر که "به سن رشد"دسته آنهائی که برای انقالب سوسياليستی     

دی،            -می باشند " آماده"فقط برای ديکتاتوری دموکراتيک      ن تقسيم بن ا اي ا ب  باری تنه

ه است            " ويژگی "برخالف من،    لکن در  . ادعائی هر يک از کشورها را در نظر گرفت

ا را از بررسی اصيل ويژگی های يک             واقع، او کليشه جامدی ساخته که کمونيست ه

   از     و       

  .کشور منحرف می سازد

ام                      وز تم ا هن ه و ي ويژگی های کشوری که در آن انقالب دموکراتيک صورت نگرفت

ا              نشده است دارای چنان اهميت ع      ه پيشتاز پرولتاري ای برنام د مبن ه باي ظيمی هستند ک

ملیتنها براساس چنين برنامه ای      . قرار داده شوند  

تنها نتيجتًا

د          است که حزب کمونيست می توان

ی،                  مبارزه واقعی و پيروزمند خود را برای اکثريت طبقه کارگر و رنجبران، به طور کل

  .و عليه بورژوازی و نمايندگان دموکراتيک آن، توسعه دهد

بته امکان موفقيت در اين مبارزه تا حد زيادی با نقش پرولتاريا در اقتصاد کشور،               ال

لکن، اين به هيچ وجه  . و  با سطح توسعه سرمايه داری آن، تعيين می شود

ا مسئله ای                   . معيار موجود نيست   ه آي ر نيست، اينست ک مسئله ديگری که کم اهميت ت

 در کشور وجود دارد که حل آن مورد عالقه اکثريت           "برای مردم "حياتی و همه جانبه     

ی،            ملت بوده، مستلزم تهورآميزترين اقدامات انقالبی باشد؟ مسئله ارضی و مسئله مل

ه مسائل می باشند                 ه اينگون بخاطر وجود    . و ترکيبات گوناگون اين دو مسئله، از جمل
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نسبتًا

 

 

ای   مسئله حاد ارضی و ستم غيرقابل تحمل ملی در کشورهای مستعمره، ي              ک پرولتاري

دموکراتيک ملیجوان و  قليل می تواند بر مبنای يک انقالب      

صرفًا

 زودتر بقدرت برسد 

ای             ر مبن سوسياليستی تا پرولتاريای يک کشور پيشرفته، ب

هباشد،داشته ان يشتنه رایآنکهپ ساختب ادگی آم اتوری اديکت پرولتاري

ک وري یکش دم رایتوان ب اريخ ات هبن تورب ادس اختهم دهس تنش اس ی يمم ده

                             

رپس اتوریسرب اديکت پرولتاري ادگی م هنيست رک هکشوریه ائیب تنه

دون يچب ه ارينی رحبوخ ئلهط تمس اس ط، یغل بب تیمکت استالينيس

اء، نشدهسوسياليستیانح شيوهاي

ده دش يتان وزاينينیخاص ودک بخ ان ده،آنچن انگندي تعفن،آنچن انم آنچن

ممکن است بنظر    . 

لکن در طول سال های   . برسد که بعد از اکتبر اين مطلب ديگر احتياجی به اثبات ندارد          

دائی انقالب      ارتجاع ايدئولوژ  اهيم ابت ی مف ی، حت يکی، و بعلت فساد تئوريک وراث قالب

  و       ....     و 

  .گرفته اند، که انسان مجبور است که هر بار از نو شروع بکند

ان،   آيا از مطالبی که گفته شد چنين نتيجه می شود که هم امروز کليه ک               شورهای جه

ر،  يک           د؟ خي اده  ان رای انقالب  آم ه نحوی از  ب ب

  .      -  روح،  وار،  

ادگی دارد             رای سوسياليسم آم ی        . شکی، اقتصاد جهانی در مجموع ب دين معن ن ب ا اي ام

     در .  دارد      آ

ن پاسخ ه اي د؟ ب د آم ره چه خواه د و غي ف، در چين، هن اده مختل کشورهای عقب افت

  :           .       

مان      از   " "  

اده                مستقل سوسياليسم، بلکه حتی پيش از آنکه برای اقدامات وسيع اشتراکی کردن آم

اعی     . باشد اهنگی تکامل اجتم انسان نبايد يک تصوير از پيش تکوين يافته در باره هم

قانون رشد ناموزون، عليرغم نوازش های تئوريک استالين،        . را مبدا حرکت قرار دهد    

ا يکديگر،               ني. هنوز بقوت خود باقی است     ا ب روی اين قانون نه تنها در روابط کشور م

د                    ز عمل کن ان کشور ني . بلکه حتی در روابط متقابل پروسه های گوناگون در داخل هم

ذير                 رفع ناموزونی پروسه های اقتصاد و سياست، تنها در يک مقياس جهانی امکان پ

تاريا در چين  را اين، به طور اخص، بدين معنی است که مسئله ديکتاتوری پرول. است

  .تنها نمی توان در چارچوب اقتصاد و سياست چين مورد بررسی قرار داد
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رايطتحت تی،عصرش البامپرياليس کانق یدموکراتي امل تنه راربررسی ق

وب، سخ فپ البتکلي کانق وردموکراتي د؟        بط ر،ارن نخي داناي یب تمعن نيس

ن هاي کیرابط تش هنيس ک اقی یب ذاردنم گ ا ادهن آم ت ااس ي اده آم

احتماًال

ه وانب ال،عن مث رای یب ردنمل افیک ت،ک لنيس تمقاب یمقاوم دم کنن

ر ایفرات یمرزه هگسترشمل د،يافت ينان ایهمچن دینيروه هتولي رشدشانک

وری تئ ت يندرس تهم هجاس اک ام دگاهب ازگاردي هناس یمواج ويمم ش

 

 :       دو      

ی سوسياليسم در يک        -انترناسيوناليستی انقالبی انقالب مداوم و تئوری رفرميستی        مل

اده، بلکه ب           . کشور د         نه فقط چين عقب افت ا نمی توان ی هيچ کشوری در دني ه طور کل

ه و        : سوسياليسم را در محدوده ملی خود بنا کند        نيروهای توليدی که بسيار تکامل يافت

 از      و      

   .      در  آن     

يکتاتوری پرولتاريا در انگلستان با مشکالت و تناقضاتی مواجه خواهد شد که گرچه              د

رار                 ای چين ق اتوری پرولتاري ل ديکت ه در مقاب ا مشکالت و تضادهائی ک خصلت آنها ب

ود    ر طرف   . خواهد گرفت، متفاوت است، معهذا  از آنها خفيف تر هم نخواهد ب ب

ذير می باشد    کردن اين تناقضات، در هر دو مورد   . ، تنها از راه انقالب جهانی امکان پ

اين نقطه نظر بهيچ وجه جائی برای اين سوال که يا چين برای دگرگونی سوسياليستی               

در             . ،   " "  " "

دازه مشکل                  ا را بی ان اتوری پرولتاري دگی چين تکاليف ديکت د ساخت    عقب مان .  خواه

يم       ای  چين راه                   : لکن ما تکرار می کن ا ساخته نشده، و پرولتاري ا بدستور م اريخ بن ت

  .ديگری ندارد

ه کشورها                ه کلي ی است ک دان معن ل ب رين کشور          -آيا اين الاق اده ت ه عقب افت  از جمل

 اگر برای سوسياليسم آماده نباشند، الاقل برای ديکتاتوری پرولتاريا آمادگی          -مستعمره

     .         د

ل               - و در مستعمرات بطور اخص     -اعم ا يک سوال متقاب  چه ميشود؟ من اين سوال را ب

ام             : پاسخ می دهم   کجا نوشته است که کليه کشورهای مستعمره برای انجام فوری و تم

ورد         و کمال تکاليف دموکراتيک ملی خود آماده ه        ستند؟ بايد سوال را از سر ديگرش م

        در  .   داد

صورتی می تواند به پيروزی نهائی منجر شود که روابط اجتماعی و سياسی کشور به               

رد       . آن آمادگی و بلوغ الزم برای بقدرت رساندن پرولتاريا         وده های م م، بعنوان رهبر ت
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ط دمیفق وعتوان ومينن ی،باشد،تانگک يعن مستقل دموکراتيک

ک ي ت راس اتوریغي اديکت پرولتاري د، کباش اتوریي کديکت يلدموکراتي اص

ای درته هق ممکنگان د ربتوان هچهه ربيرحمان هت ردمب هم دحمل کن

وز نهن تممک ل،اس بمراح اممرات ایگ ياریه ودبس تهوج ندداش باش

ه یدموکراسیب ردم،واقع ی،م ارگراندموکراسیيعن ان،ک هدهقان طن ينفق چ

ائل یارضیمس ودمل ادهخ دآم ود،خواه ئلهب هاستمس یک واننم يشت پ

ًا واقع

ين، هچ اک ودب توج تثنائیموقعي ب،اس ریمناس يونالرهب انترنالس ود پيم

ًا مرتب

ُدور

 

 

رای آزادی                      . رسيده باشد  ارزه ب ده باشد؟ آنوقت مب وز بوجود نيآم ن حالت هن ر اي و اگ

وده های                           ه ت ه يک سره برعلي ايجی ک د آورد، نت ار خواه ه ب ملی فقط نتايجی محدود ب

، پرولتاريای روسيه نشان داد که به اندازه کافی        ١٩٠٥در سال   . زحمتکش خواهد بود  

ان ر          وده های دهق د          قدرت ندارد که ت درت را تسخير کن ه  خود متحد سازد و ق . ا ب

ی                   درست به همين دليل، انقالب در نيمه راه متوقف شد و از آن پس  قوس نزول

در              . 

ال               ی   کمونيست مانع از آن شد که پرولتاريای چين برای تسخير قدرت بجنگد، تک يف مل

  .راه حل متزلزل، نفرين شده، و لئيمانه خود را در رژيم کومين تانگ يافتند

ی                      رای حل  انقالب اينکه يک کشور مستعمره چه موقعی و تحت چه شرايطی ب

  و       ای     از   

ل        لکن به هر طريق ما می توانيم     . تعيين کرد  ه ني يم ک ان اعالم کن ال اطمين ا کم امروز ب

       و    در    

ا ممکن می باشد                   اتوری پرولتاري ا از راه ديکت ز، تنه ن   . بلکه در هندوستان ني و در اي

     .  راه      و         

ا                         ر می دارد، ت ه جانب چپ ب ائی ب ام ه تحت فشار توده های مردم، هنوز بورژوازی گ

 دوران   دو   و -        

د وجود داشته                       . محتمل هستند  ه نمی توان د داشت، آنچه ک ه وجود نخواه ولی آنچه ک

 .    از          

اتوری       از      " "ديکت

يم            . يکسره بر ضدکارگران و دهقانان باشد      دا درک کن ن را از ابت د اي ا باي ه     . م و آن را ب

ان  توده ها بيآموزيم، بدون آنکه واقعيات طبقات را در پشت فرمول های انتزاعی                  پنه

  .سازيم

ورژوازی                    وغ امپرياليسم، ب ه شکرانه ي ه ب د ک استالين و بوخارين موعظه می کردن

د              ام ده ی را انج ا چه             . می تواند در چين انقالب مل ت، لکن ب ن کوشش صورت گرف اي
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ورژوازیآنکهپس ب ايل ارزهسياسیمس انهمب الیش دخ کردي دی تجري

ما اش رارب ولتک ایفرم ه گ اعتان دامتن ورزيدن ه روجديوان ومينخ ک

د گردي د تجري اری اتهمک هطبق ودچگون ورخ یام نعکسحزب رد،م ک

ين، ماچ ودش نخ ئلهاي همس ک تر دبيش تح کفاي رده دک اي د تجري

دازه افیبان ک تشما ر، ازهخي د،اج هشمابفرمائي هخودبذل دگفت اي د گردان

د، هکن ودتوج هخ هب اتیپاي وفطبق معط د تجري ود ایخ سياسیروبن

خ یپاس دم هده اک انتنه ایانس یه وانب ده،ت هوامان ادرک تندق نيس

ال س ه نب والاي اس ه ی د،مشخصتقريب لکني االاق دتوصيفآنه کني

عينًا

ر هب پاي ا هب يلهچ وس ر اب واهيمپ اختخ س يل اص ک دموکراتي

ا هم زهم وچي روعن واهيمش رد،خ نک اراي اتوریب ديکت اموفق ودن ب

ه مطالع ه رب دنظ هميرس ين،ک یچ رحت ماگ ه اتوری ورژوازیديکت ب

اتوری ردهديکت ورژوائی،خ اتوریب ديکت يد س اتوری کديکت رادموکراتي دف خواه

د نبع اي پس هس دگفت ش ه انتيج هپرولتاري اطورب الدهس پردهج دس ش

 

 از  :   .  ای؟       

    .     ر

ر   . نقاب دار سرمايه از آب در آمد       روی        . "برحسب تصادف؟ خي ارگر پي ا از ک ان ي دهقان

د، و در حالت دوم        ." می کند يا از بورژوا     د آم ا پدي اتوری پرولتاري در حالت اول، ديکت

      درس    از دور  .  

ايش        : "به ما پاسخ می دهند    . شود، به اندازه کافی روشن است      خير، اين فقط يک آزم

   را از     و      .  

  " "   ای؟"، "را    " "

ه          اي." اجتماعی همکاری پرولتاريا و دهقانان     ن رادک است که اين آخرين کشفيات را ب

د          . ولی اجازه بفرمائيد  . ما ارائه می دهد    : کومين تانگ هم  بر همين پايه بوجود آم

.  تا آتش را برای بورژوازی فرو بنشانند  -"همکاری کردند "کارگران و دهقانان با هم      

وم . به ما بگوئيد که مکانيسم سياسی اين همکاری چگونه خواهد بود         ا   ک ين تانگ را ب

ا را بطور                        ل آنه د رسيد؟ الاق درت خواهن ه ق ی ب چه می خواهيد عوض کنيد؟ چه احزاب

در  (رادک     !      را   

         و           !) ١٩٢٨

ند می توانند باين سواالت فرعی تکنيکی، که کدام طبقه   پيچيدگی مارکسيسم را درک کن    

د      . اسب است و کدام طبقه سوارکار، عالقه داشته باشند         در صورتيکه يک بلشويک باي

 و   را      " " را از   

اکنون    .       را  . 

در    را از       !  از   .   " "

. " "    را در      

ومين تانگ شديد، و                        ون شيفته ک ا حد جن پرولتاريا را بداخل کومين تانگ کشانديد، ت

      .    وار از   

و  از   . از       " "
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کنند

ان آن ه ولفوري ويکیفرم ادبلش ارگراناتح انک بطدهقان رفض دتص کردن

دين ب،ب ويکترتي امنش ده الببع انق ی یمتک اختندم س ربازان س ان دهقان

ت يماکثري ان،عظ هدهقان يلهک الببوس دارانق دهبي د،ش هبودن دهب تندعه داش

يال يونرهاسوس دگیرولوس نماين يال يونرها،سوس ررولوس دبس بردن

اد تحکماتح امس ه                 ب البفوري داانق یج اختم س

یمنزجرشود،می ه،سازدم ينبل يشلن ارب هيکب هاستگفت ارک شانک نق

 

 

د       . بسيار مشخص جمجمه پرولتاريا را خرد کرده است        د  : به ما پيشنهاد می کني بگذاري

اره خود را                    د دوب ار بگذاري  از مسئله   همه چيز را از نو امتحان کنيم، و برای شروع ک

. اينها شوخی های بسيار مزخرفی هستند  ! خير. کنيم" تجريد"احزاب و قدرت انقالبی  

  !ما اجازه نخواهيم داد که بار ديگر به عقب کشانده شويم

ارگران و                   اد ک ع اتح ه نف همانگونه که مشاهده کرديم، همه اين عمليات آکروباتيک ب

ا        رادک به اپوزيسيون هشدار   . دهقانان عرضه می شود    م به ان ک ه دهقان ه ب د ک  می ده

ا می آورد              ات، مالحظه    . ندهد و مبارزه لنين عليه منشويک ها را بخاطر آنه اهی اوق گ

ه انديشه انسانی                           ه ب انتی ک د، انسان را از اه آنچه که به سر نقل قول های لنين می آي

روا         از        

ود      . قالبی دهقانان، مشخصه منشويک ها است     ان ن درست ب ل         . و اي ن نق ار اي ا در کن ام

ا، سال       اه                    ١٩١٧قول ه ا بمدت هشت م ه در آن منشويک ه م وجود داشت، ک ه   - ه  ک

ر      الب  را از  اکتب ک   -انق  در ي

ن دوره    در آ.    

.           را          

د              منشويک ها، به همراه سوسيال رولوسيونرها، خود را دموکراسی انقالبی می ناميدن

اد    ه اتح ارگران  و ما را مالمت می کردند که اينها همان هائی هستند که خود را بر پاي  ک

     از    .    ) (و  

 .      و  را  و        

بلشويک ها را متهم می ساختند که قصد دارند پيشتاز پرولتاريا را از دهقانان جدا  

ه          . ه نابودی بکشانند  و بدين وسيله انقالب را ب      ين را ب به عبارت ديگر، منشويک ها لن

  . ناديده گرفتن، يا الاقل کم بها دادن به دهقانان متهم می کردند

ود            . انتقاد کامنف، زينوويف و ديگران از لنين تنها طنين صدای انتقاد منشويک ها ب

  .کامنف استانتقاد امروزی رادک نيز، به همين ترتيب، تنها بازتاب ديررس انتقاد 
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وز دحقهن وابیدارن اطعج لق نمقاب والاي هس ک ا، ونام يشرقانقالبي زم

همشکل وانب ت ومينترن دهک یدي هبلکهشود،م مبرنام هه ردهرخن استک

ام هتم ایقطعنام ه ا ودب ن،وج ناي ولاي هفرم ان تنه زره یت داردتل ن

اتوری یديکت یدموکراس انقالب تالين يچاس اوتیه اتف ب ی انقالب

اتوری کديکت دموکراتي ًا، ردمحقيقت مم هک دحافظ ان ی هيعن بب ابودیجان ن

ا مم ونه اتوریاکن ديکت ارصدها زرهب ی،ت رانتل نيديمديگ ش

قبًال

ا ام ان، ورددهقان تيبانیم رارپش تق گرف ان ادضرورتهم ااتح ينم ارگرانب ک

ط یخ یمش ين،قالب هچ طمنجمل یخ همش لادام ترتکام         بيش

 

  وراث  در     رادک،  و  

ازی منشويکی در سال        ه حزب کمونيست در      .  است ١٩١٧خيمه شب ب ن حقيقت ک اي

ه            ا اشاره ب ز، ب کومين تانگ باقی ماند، نه تنها توسط استالين بلکه از جانب رادک ني

 .             و   

ورژوائی است،             " برحسب تصادف "هنگاميکه   معلوم شد که کومين تانگ يک حزب ب

د    " جناح چپ "همان اهتمام با     ايج          . کومين تانگ تکرار گردي ان نت ز هم ار ني ايج اينب نت

ا،  بنابراين، تجريد ديکتاتوری دموکراتيک، در تمايز با ديکتاتوری پرولت  . سابق بود  اري

اء                  ود، ارتق ال عالی را تحقق نبخشيده ب ه آم اگوار ک ن واقعيت ن به سطحی باالتر از اي

ا، در سال     .  يعنی تکرار تازه همان چيزی که نمونه آن را  در دست داشتيم              -يافت م

    : "،   از   دان و   ١٩١٧

د            دموکراسی انقالبی را دا    ا می راني اتوری پرولتاري . را هستيم، ولی شما به جانب ديکت

       ".        " .   

"             " و رادک      " 

 در     و          .   و دان  

   .      در  آن     

د و در ازای                      ره بزن ه چه ابی ب ن نق ر از اي ه ت د مزوران تصور کرد که منشويسم به توان

  . از بلشويسم ديد انتقامی سخت تر از آن بستاند١٩١٧صدماتی که در سال 

ن      در         

د     " ديکتاتوری دموکراتيک  "خصلت   ول های            . چيست، تقاضا کنن ل ق ر نق ه ب جوابی ک

پيشين

ی وانم بت هکت ایقطعنام وطه همرب ين،ب تانچ اهندوس ریي جزاي

تقريبًا

ًا حقيقت

ات سياسی باشد        ايق و تجربي ر حق استالين  .  قديمی استوار نبوده، بلکه متکی ب

رات پاسخی       " ديکتاتوری دموکراتيک چيست؟  "به اين سوال که       کالسيک   به ک

ه             : داده است  ان است ک ين در رابطه   "برای مشرق زمين، اين ديکتاتوری  هم لن

. اين جواب تا حدودی يک فرمول رسمی شده است      ."  تصور می کرد   ١٩٠٥با انقالب   

  آن را در  و          
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د    آيندهلنين از حوادث    " استباطات"انقالبيون را به    . پولينزی، پيدا کرد   .  حواله می دهن

د   گذشتهحوادثی که، در اين اثناء مدتهاست که به وقايع   ديل شده ان ن    .  تب ه عالوه، اي ب

ه                   " استنباطات" ه جز صورتی ک د، ب ر می کنن فرضی لنين را به صورت گوناگون تعبي

پسخود لنين 

ًا هدقيق نسویب ماي دازچش ان ابدست رآي زبنيستبهت هح کطبق

دادتوضيح هن اتوریک کديکت ادموکراتي تنه ا رام ينمگ اللن س

دشما هباي اب آنه وزاينين، نک هاي یشناس،وظيف دمیپاسخصبرانهب ده

س اپ هم ارگرانب ودک هخ دچ باي ت رقیکمونيس اش درب اطرتک یخ د،م پرس

يچ ارگریه نک عاراي دش ذيرفت،نخواه مپ کرنسکيس ه هب هيچوج ه، هن ن

ا اآي یم وانيمم هت ارگرانب ودک وئيمخ هبگ اتوریشعارک کديکت دموکراتي

لطفًا

دقيقًا

  . از وقوع حوادث تفسير نمود

ه آن      "می گويد که  کمونيست شرقی، سربزير،     رد ک ا سعی خواهيم ک بسيار خوب، م

ين پيش از انقالب تصور           ول شما، لن را پيش خود  همانطور تصور کنيم که، به ق

ه است؟ در                          . می کرد  ن شعار در عمل چگون ه اي د ک ا بگوئي ه م اما  ممکن است ب

  کشور شما چگونه تحقق يافت؟

  ."ه قدرت دو گانه تحقق يافتدر کشور ما به شکل کرنسکيسم در دور"

            در  "

  "کشور ما به شکل کرنسکيسم ملی خودمان تحقق خواهد يافت؟

    را       !   !   "

  ."تکشان استعبارت از نوکری بورژوازی و خيانت به زحم

          "          

  "بگوئيم؟

    : "  آدم       

اتوری                  ا ديکت ين در رابطه ب بگوئيد که ديکتاتوری دموکراتيک همان چيزی است که لن

  ."     بوددموکراتيک آينده تصور کرده

  :اگر کمونيست شرقی حواسش را از دست نداده باشد، سعی می کند بپرسد

       در   ١٩١٨   در   "

ود، تحقق اصيل و واقعی خود را                     انقالب اکتبر، که ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر نم

ارگر را         آورد؟     و   

  "متوجه نمود؟
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ابدًا

 

ده       . تحت هيچ شرايطی  " م ن اره آن را ه ردن در ب ازه فکر ک ه   .  به خود اج چرا ک

  !"اين تروتسکيسم است! اين انقالب مداوم است

ا             ه های هيمالي بعد از اين توضيح خشن، رنگ کمونيست شرقی سفيدتر از برف قل

  !هر چه باداباد.  بيشتر صرف نظر می کندمی شود و از ولع دانستن

م               ز از         : و اما نتاج آن؟ ما از اين نتايج به خوبی اطالع داري ارت آمي ا چاپلوسی حق ي

  .چيانکايشک، يا ماجراجوئی قهرمانی
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قطعًا

کامًال

ن نلک هعارضهاي تب ارچگیعل هچرخشيکپ ينسویب متئوريس سانتريس

 

 

  ))٢٦٢٦(( از مارکسيسم تا پاسيفيسم از مارکسيسم تا پاسيفيسم--٨٨

 

مله ای است آن چه که به عنوان يک عارضه پيش از هر چيز هشدار دهنده است، ج  

د               ه نظر می آي دا ب ا ج ه م ورد عالق . از مقاله رادک که به وضوح، از موضوع اصلی م

       رادک       

وری           . امروزی،  با موضوع اصلی مقاله رابطه دارد        ه تئ من به نزديک شدن او ب

د  . م که تا حدی در لفافه صورت گرفته است         سوسياليسم در يک کشور اشاره می کن       باي

د  " فرعی "بر سر اين موضوع تأمل کرد، زيرا اين اشتباه          طی تکامل   . رادک می توان

وم شود                   بعدی خود، کليه اختالف نظرهای ديگر را تحت الشعاع خود قرار بدهد، و معل

  .که کميت اشتباهات او  به يک کيفيت جديد تبديل شده است

د                 رادک، طی  د می کن می نويسد    .  بحث در باره خطراتی که انقالب را از خارج تهدي

ه        "... که لنين    ه سطح رشد اقتصادی روسيه در سال               از اين حقيقت آگاه بود ک نظر ب

١٩٠٥

فعًآل

ين املن ئلهاي مس دل یج هسياس انف،علي ائلپلخ یمس ردن،مل رهک غي

يده دهکش تش ين                      اس املن رهاي تکهلمکنگ زباس الح س

يه ادرروس دق ودنخواه دونب البب تیانق سوسياليس ه دًان ائیاب پرولتاري

ه اتوریک کديکت م                     دموکراتي يشه ارب يکب ت ينحقيق تلن گف

ا یتنه یوقت دم ودتوان ظخ دحف هکن ک ا پرولتاري ن اتوریاي      را       ) (،   ديکت

  .)ت.  ل- من استتاکيد از." (پرولتاريای اروپای غربی به کمکش بشتابد

اريخی                    داز ت ه، تخلفی شديد از چشم ان االتر از هم د از ديگری، ب در . اشتباه يکی بع

   - و آن   از   -    

در        در   ) و    (

االت و سخنرانی های                 . ار بماند اروپا پايد  ه مق اين نظريه همچون رشته سرخی در کلي

   ١٩٠٦ در     در    

 در آن     ).        و      (

ب سوسياليستی در اروپای غربی حتی ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه را پيش از انقال      

ه نيست   . مطرح هم نمی کرد   ی  . لکن  نکته مهمی در اين مطلب نهفت ه   "معن نظر ب

ه   ١٩١٧چيست؟ و اين سطح در       " ١٩٠٥سطح رشد اقتصادی روسيه در سال         چگون

است؟ براساس همين اختالف سطح است که تئوری سوسياليسم در يک کشور استوار             

157www.hks-iran.com



يش پ ی نم ع موق ن اي

ًا، طبيعت

ال س ت هدرس هب ههمانگون تيمک اتورینتوانس کديکت تدموکراتي مبدس آوري

تالف طحاخ ایس ه دون ترديب ن تب ایبس ارهه ذيریچ ودناپ تبوج اس

دين بب ومينترنترتي تراتژیک یاس ی                 انقالب ندم باش ب نامناس

ی ربعض ديگ ب مناس ن اطقاي رایمن اختمانب تقلس ممس سوسياليس

 

امه کومينترن تمام کره زمين را به چهار منطقه تقسيم کرده که برخی            برن. گرديده است 

و   " "از        

و    در راه  .  " "

د       .       آورده     

. اقتصادی می تواند برای قدرت سياسی طبقه کارگر اهميت تعيين کننده ای داشته باشد             

ا برسانيم،                     ١٩٠٥در سال    اتوری پرولتاري ه سطح ديکت ه خود را ب ، ما موفق شديم ک

در  .               

. ولتاريا را، که ديکتاتوری دموکراتيک را بلعيد، برپا ساختيم، ما ديکتاتوری پر   ١٩٠٧

، مانند سطح رشد اقتصادی در سال    ١٩١٧اما با سطح موجود رشد اقتصادی در سال         

ه سوسياليسم                    ١٩٠٥ د و ب ، ديکتاتوری پرولتاريا تنها وقتی می تواند خود را حفظ کن

  . ه کمک آن بشتابد     بسط و توسعه يابد که پرولتاريای اروپای غربی به موقع ب          

وان  " "  لاز را  ت ارزهتکام اب          مب ردحس ين.    ک ير   آن را تعي س

ن سوال        . می کند  ا در سطح             اساسی لکن پاسخ به اي ه بوسيله تناسب نيروه ان ، ک جه

د هاشارهبع هب يناينک رلن اطب ينارتب ايلب یمس البداخل ايلانق مس دنمی کن

ر ده مچن هه ال       ک س يه الروس س طح عهس اقتصتوس

اوت تف ن اتناسباي هاستنيروه رينک دمیحرفآخ زن ين یتعي شودم

 

  در - و        را   -  

،    ١٩١٧ و در  ١٩٠٥ادی  در      

  .فی النفسه مهم باشد، عاملی درجه دوم محسوب می گردد

ن اختالف در سطح رشد اقتصادی قناعت               ه اي بهم ب ه اشاره ای م لکن رادک فقط ب

 از           و  .  

  :، رادک اضافه می کند!)خوب، بعد(آن واقف بوده جهانی 

ولی لنين فقط مفهوم ارتباط ما بين پايداری ديکتاتوری سوسياليستی در روسيه و             "

ه                 ه ای ک ه گون ی را، ب ای غرب ای اروپ دی      کمک پرولتاري بيش از حد توسط فرمول بن

د تروتسکی،       .  نبخشيد تروتسکی تصريح گرديده بود، صراحت     ی اينکه، مانن  آن را   يعن

، يعنی، کمک از جانب پرولتاريای پيروز اروپای غربی، مطرح          دولتیبه صورت کمک    

  .)ت. ل-تاکيد از من است." (نکرد
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رورت دنض البفراخوان انیانق جه يه اروس هاينج تنهفت اس الب انق

ن ابتصادموضعاي ذيراجتن ناپ وری ارشورویجمه ودکن لخ دتحم کن

يچ رطی،ه یش دنم تتوان موجودي م انیامپرياليس تجه يچتح رايطی،ه بش

ه یادام دم ده ل انیامپرياليسممقاب ردهحفاظتجه استک اهی کوت

رای دتب م وده هب هک رايطمجموع اعدیش امس رایم دتب اهیم کوت ل دلي

ه نب اي ر ااگ تهم متوانس وداي دارخ داريمپاي نگه ين الن اردهه المب رداع ک

اصوًال

ال ایس د،ه ينبع تلن البسرنوش اانق م ور ی،بط الهایکل س

دون البب اسوسياليستیانق ظاروپ يمحف کن ی دموکراسیحت

تين الب،نخس ورانق تگیبط ذيریخس رارناپ یتک ردم هک اک واهيمم توانسنخ

ين، لن ارج يارخ ريحبس رص نت هم ردهفرمول تک اس

رای هب دفیچ هه نب الحاي یس هب یزرادخان قالب ی دم بين

رافصريحًا یاعت نمم یک نوقت دم،اي ردمفکرخوان         اشتباهچشمهايمک

 

 

      سطور را     

رادک        ارزش از  وراث        .   

حتياج پيدا کرده است؟ اين چيزی جز تکرار شرم آور مطالب بی ارزش استالينيستی                  ا

ول     . نيست که همواره مورد تمسخر شديد ما قرار داشت     ل ق ب، نق گذشته از ساير مطال

ين دارد                م اساسی راه لن اچيزی از عالئ ه رادک درک بسيار ن . فوق الذکر نشام ميدهد ک

ورژوائی را          لنين، برخالف استالين، نه تنها هيچ       گاه فشار پرولتاريای اروپا بر قدرت ب

رعکس، او مسئله کمک                        دارد، بلکه ب رار ن ا ق درت بوسيله پرولتاري در مقابل کسب ق

ی از  را    از       در دوران . انقالب

ت                     

.    در   !)   را(دموکراسی را  

 و        را     ١٩١٧-١٨  در   

ود                   ا آغاز گشته ب ه در اروپ در نظر   .  به جز در رابطه با انقالب سوسياليستی، ک

رد        و   . نمی گرفت و پيش بينی نمی ک ه عن رد           ب ا صراحت اعالم ک ال، او ب دون  : "ان مث ب

ا هستيم              ه فن ا محکوم ب ن را در سال       " پيروزی انقالب در آلمان، م .  گفت ١٩١٨او اي

ود، بلکه    ١٩٠٥" سطح اقتصادی "يعنی، نه براساس     ده نب ، و منظور او دهه های آين

  .دمنظور او دوران بالفصل آينده بود، که اگر چند ماه نبود، دستکم چند سال می ش

  "     را    :      

   (      را          ... 

: و   ." در      .) ت.ل! 

ه              و    "

در      ...   را در     

ا   " فشار"و نتيجه؟ آيا نتيجه حاکی از اميدی پاسيفيسيتی به     ." است از جانب پرولتاري

د          " خنثی کردن "به   ين ميگوي ر، نتيجه ی لن رين مشکل    : "بورژوازی است؟ خي بزرگت

."                 ...  در     
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اجبارًا

يش البپ یانق سحت اپ رم رممکن      فک ودغي ب يه روس

اختم، هس البلک ایس ه ود یمطرحخ م صريح زمن ولني فرم

 

، يعنی نه   ١٩٠٥اين حرف کی گفته و نوشته شد؟ نه در سال           ) ١٢٦جلد پانزدهم، ص  (

رد             ذاکره می ک به هنگاميکه نيکالی دوم با ويلهلم دوم در باره سرکوب کردن انقالب م

، ١٩١٨   در    را  " "و    

  .و سال های پس از آن١٩١٩

  :لنين در کنگره سوم کومينترن، با نگاهی به گذشته، چنين گفت

ائی                " روزی انقالب پرولتاري انی پي برای ما واضح بود که بدون پشتيبانی انقالب جه

      از  و   از آن،  .  .) ت.  ل-در (

يا بالدرنگ، يا الاقل به سرعت، انقالب در ساير کشورهای سرمايه داری                 : می کرديم 

اد     . پيشرفته آغاز خواهد شد و يا ما  فنا می شويم           ن اعتق ه اي م ب ا عل ا هر   . و ب م

دی،                        کاری که از دستمان بر می آمد انجام داديم تا در تحت هر شرايطی و هر پيش آم

رای خود            . ر نگهداريم سيستم شوروی را پايدا    زيرا می دانستيم که کوشش ما نه تنها ب

ل از             . بلکه برای انقالب جهانی نيز هست      ما اين را می دانستيم و اين اعتقاد خود را قب

رار داد برست               ز در حين امضاء ق  ليتوفسک  -انقالب اکتبر و بالفاصله بعد از آن، و ني

ود اين به طور کلی صحيح      و  . به کرات اعالم کرديم    حوادث در مسير   . لکن در عمل   . ب

د               اق نيافتادن ا انتظار داشتيم اتف ه م صورت جلسه کنگره سوم        ." (آن خط مستقيمی ک

کومينترن

ع ارهموض نب ئله،اي یمس قيک همتعل ينب ریلن ن،ديگ دم الیح اع

ت ارگریدول اک ی      تنه نيک داي انباي رودمي ب ورژوائی عهب تتوس ياف

  )، چاپ روسی٣٥٤، ص 

ه آن مستقيمی                       ١٩٢١از سال    ه ب رد ک د، جنبش حرکت در مسيری را آغاز ک  به بع

. انتظار داشتيم) ١٩٠٥و نه فقط در سال  (١٩١٧ -١٩نبود که من و لنين در سالهای      

ای                ارگری و دني ين دولت ک ا ب ذير م لکن مع الوصف، جنبش در جهت تضاد آشتی ناپ

  را !  از  دو  از    .    

ائی در غرب از شر خطرات مهلک                  ه   -می توان با رشد پيروزمندانه انقالب پرولتاري  ن

ين اقتصادی   تنها نظامی بلکه       م چن رد  -ه رای کشف دو     .  محافظت ک سعی و کوشش ب

 در        و  از آن             
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ورد نم هاي زنکت ني ه انتجرب هنش ک

راق هاغ آميزان ای انپرولتاري افیجه یک تم ل،دانس کیمقاب تروتس

وًال یاص تی،کمک لیرفرميس پورس اده س انه هافس قک ينطب کلن کم

 

 

به او تهمت نزنيد، و اين . ورشکستگی تئوريک است الاقل لنين را دوباره مطالعه کنيد    

  !آش مانده و گنديده ی دست پخت استالين را بخورد ما ندهيد

ردد      ول ن    . ی سقوط به قهقرا حتی در اينجا نيز متوقف نمی گ رادک پس از ساختن اي

) )٢٧(   " ("   آن    

   "  را    و در       

  : می دهدکمک دولتی، يعنی مساعدت انقالبی بود، ادامه" خواستار

        داد  در   "

ت بشوحش ارگری،جن وأمک ات ادب ودتض ایخ رمايهدني رویس             ني

ت هداش ورتک اجم،ص زامته ایاع دهنيروه ورژوازیعم انیب هجه اعلي م

ق هح بب ينجان ودهلن تب . ،           اس

درت       . پرولتاريای اروپا هنوز قادر نبود که قدرت را بدست بگيرد          افی ق ولی به اندازه ک

  در   از              

داريم           بدين ترتيب، به ما     . جلوگيری نمايد  دار نگه درت شوروی را پاي ه ق رد ک . کمک ک

 از      در    داری، 

داری صلح را                     ذرد، پاي اصلی ای بود که در عرض هشت سالی که از پايان تهاجم می گ

  ."تضمين کرده است

نويس های زمان ما هم دست     اين پاراگراف، با اينکه در مقايسه با مشق خط ميرزا ب          

اول نيست، مع الوصف بخاطر ترکيبی از موقع ناشناسی تاريخی، سردرگمی سياسی و             

  .عظيم ترين خطاهای اصولی اش قابل توجه است

ام   ١٩٠٥از کلمات رادک چنين نتيجه می شود که لنين در سال             دو  در جزوه خود بن

تاکتيک

واقعًا

اجبارًا

ل، مقاب اجم زرگته امیب هنظ اعلي رایم دتب دیم ودمدي دوج تنخواه داش

وازن      ) ی کنداين تنها اثری است که رادک به آن اشاره م   ( ه ت رد ک ی ک پيش بين

 بدينگونه خواهد بود که امکان يک  ١٩١٧نيروها ميان دولت ها و طبقات بعد از سال        

در  .                  

 موقعيتی را که  بعد از وقوع جنگ های امپرياليستی              ١٩٠٥تروتسکی در سال    

د ارتش              پيش خواهد    ان، مانن ات آن زم آمد، پيش بينی نکرد بلکه فقط براساس واقعي

رن   د هاپسبورگ    )٢٨(نيرومند هومن زول درت    )٢٩(، ارتش بسيار نيرومن ورس پرق ازار ب  ب

اين ديگر يک اشتباه تاريخی  وحشتناک است،         . پاريس و غيره قضاوت کرده بود     
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ر لاگ ولیدالي تالينمعم ناس اشاي ند،قم هباش اب م ود د،وج یآم ردمبررس نک

ه ب ه وارائ رايطپرت انیش هجه ازهک دت بع تانه البآس انق

ن مم دازچش اتوریان اديکت هپرولتاري ک ين تباهدوم ناش نم یروش ودم ش

ک اين م دازچش اتوریان اديکت هپرولتاري ارائ ادی الاقتص س

را هزي نظرب ا یتناقضاتب یمضحکشدرون دهحت رپيچي یت گم

 

ه              رادک، آن . رددک

ه من براساس             ه است ک ن حقيقت نهفت سطح توسعه   "اشتباه اصلی من درست در اي

و  .     را  دادم  " ١٩٠٥ در   

     را  در  :       

  ١٩١٧ دادم در       از     ١٩٠٥  

    از         .     

د داد     ا       . تعجبی دست نخواه ا ب را م  و چه در   ١٩١٧او، چه در سال       " سطح رشد   "زي

  ينی دچار شد؟لکن چگونه رادک به اين هم نش. ، به خوبی آشنايی داريم١٩٢٨سال 

ه رادک از روی مرزی جهش            . تازه حتی اين بدترين کار نيست      بدترين کار اينست ک

دا                      ی را از موضع پاسيفيستی ج ی، موضع انقالب کرده که مارکسيسم را از فرصت طلب

ر سر                       . می سازد   ی، قضيه ب ه جنگ نيست، يعن ارزه علي زی جز مب ر سر چي مسئله ب

ا آن      چگونه و با چه شيوه هائیاينست که    رد و ي وگيری ک وع جنگ جل  می توان از وق

رای           . را متوقف نمود   ی ب ا بوسيله جنگ داخل ورژوازی ي ر ب ا ب بوسيله فشار پرولتاري

ورژوازی     سرنگون ساختن ب

ره ومکنگ ومينترن،س ک ان، ماردتلم اس وني وم تموس اعاس ددف کن

رار اورق ردنشب کلک تمش هاس ينک اوهچن هي ورک کخ                   ي

ی رفتم،م البصرفًاگ ائیانق وردپرولتاري هم توج ده نادي ورژوازی زب ني

ه ربلک ب د هبگوي ن

ا را                ؟ رادک، ندانسته، مسئله اساسی خط مشی پرولتاري

  .وارد موارد اختالف نظر کرده است

ا د       ن  تنه ه م د  ک ی خواه ا رادک م ا     آي ار پرولتاري ان  فش هقان

  و    را    " " را  

 داده ام؟      او از   ای  در  

در            .   و       

ان         ما ون، و ديگران            (وراء چپ های آن زم ان، بالک ايمر، تلم ال ه ف، ت رای  ) زينووي ب

اع    می           )٣٠(نجات اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی از تاکتيک پوچيسم         در غرب دف

ا توضيح دادم              . کردند ه آنه ان ساده، ب ه زب ود ب من، به اتفاق لنين، تا آنجا که ممکن ب

ه    که، به جای آنکه بخاطر ما دست به          ماجراجوئی های انقالبی بزنند، بهترين کمکی ک

د         نظم مواضع خود را مستحکم کنن می تواند بکنند اين است که طبق برنامه و بطور م
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افشار ينپرولتاري يناول دهتعي رينکنن ایسالت ره هشورویجمهوریعم ب

ُاردوی

ل هعم ارک افش اپرولتاري يمب رينوخ بت یعواق گعين تیجن امپرياليس

ادر هق بب درتکس ود،ق ینب تول هتوانس وب دنزان اآم تم ورژوازیبدس ب

ه ینشويد،ماجراجويان زدوستانول ًامن،عزي گلطف د،درن رانکين ازي بوسيلهتنه

ًا تقريب

کامًال

ه غيرعاقالن ول دفرم تن وهر تداللج يناس نلن ًام ارتدقيق ارزهعب امب ب

ه ک بخاطرجلسه اورد بي

 

 

د          اده نماين درت آم ين و     . و خود را برای کسب ق ام رادک در طرف لن متأسفانه در آن اي

ود           ی مسلم   . تروتسکی قرار نداشت بلکه طرفدار زينوويف و بوخارين ب ًا رادک می    ول

د بخاطر      - بهرحال صورت  کنگره سوم آن را  می آورد     -توان

و  "   "   و    از       

ه تقويت حزب، و فشار                 . ماوراء چپ ها بود    ما پس از آنکه برای آنها تشريح کرديم ک

ا مارکسيست             پرولتاريا عامل بسيار مؤثر    ی در روابط داخلی و بين المللی می باشند، م

درت است و            " فشار"ها اضافه کرديم که      تنها يک کاربرد مبارزه انقالبی برای کسب ق

ان کنگره سوم، در            .  به توسعه اين مبارزه بستگی دارد       ين در پاي از همين رو، لن

 بر ضد گرايشات بی ارادگی          يک جلسه بزرگ داخلی از نمايندگان، نطقی ايراد کرد که         

تم    می شد                        درز خ ن ان ا اي وارد هيچ عمل    : و در انتظار وقايع نشستن بود و  ب

            

  .نمی توانيم مدت زيادی پايدار بمانيم" فشار"

د            ه بع د ک انی اول  ( از جنگ     رادک به اين مطلب اشاره می کن ا    ) جه ای اروپ پرولتاري

       از   در         

نم                 . جلوگيری کند  اره صحبت ک . برای من بيش از يک بار فرصت پيش آمده تا در اين ب

ه                   وگيری ب ا جل ل توانست از سرکوبی م ن دلي ه اي ا فقط ب در هر حال، پرولتاريای اروپ

 آورد           و  

ان صورت گرفت                م زم ود ه ه ب ن جنگ تشديد يافت ر اي . خصومت های جهانی که در اث

رممکن              ده ای داشتند، غي ين کنن تعيين اين مطلب که کدام يک از اين عوامل اهميت تعي

ی در  امپرياليستی، تال        : است رد درون ا            نب ا؟ ام ا فشار پرولتاري شی اقتصادی، ي

رد            ائی          . مسئله را نمی توان به اين صورت مطرح ک ه تنه ز ب اينکه فشار مسالمت آمي

ی رغم       . کافی نيست، توسط جنگ امپرياليستی به روشنی نشان دادن شد          ه عل جنگی ک

و باالخره و از همه مهمتر، اين نکته است که اگر           . ها بوقوع پيوست  "فشار"کليه اين   

  در  و           

163www.hks-iran.com



مداومًا

ل ودعم بخصوصخ ار یفش هانقالب دیب عيفح دتض هکن دک بتوان

درت ابرسدبق هي ورژوازیاينک يلهب کبوس دهخردضرباتسریي یکنن ی،پ پ

                            

مطمئنًا

ان ًازم ادرمطلق ودق هنب مک رانسويله ازف هب اک           ب

ا هاروپ گن ودجن هب ین ادیتالش وداقتص ت،وج داش ال س

 

ائی                  اندازه کافی مؤثر واقع شد، تنها بدين سبب بود که در آن زمان برای کارگران اروپ

ود              ارزه   -موضوع بر سر مسئله فشار آوردن نبود، بلکه بر سر کسب قدرت ب ن مب  و اي

  .بکرات شکل جنگ داخلی به خود گرفت

، در     و      و        ١٩٠٥در  

سوسيال دموکرات های  " فشار. "کاپيتاليسم و ميليتاريسم در اوج ديوانگی خود بودند     

آن       دوم و  ژوزف را از آن  دارد  

ه کمک     ارتش های خود به قلمرو سلطنتی لهستان حمل      ی ب ه ور نشوند و يا به طور کل

رن را از          ١٩١٨و حتی در سال     . تزار نشتابند  ان هوهن زول ای آلم ز فشار پرولتاري  ني

ا مسکو پيشروی نکرد                         م او ت ر ه از نداشت، و اگ رائين ب تصرف اياالت بالتيک و اوک

رد     ه     . فقط به اين علت بود که نيروی نظاميش کفايت نمی ک ن صورت، چگون ر اي درغي

به چه جهت ما قرار داد صلح برست را منعقد کرديم؟ چه ساده ديروز فراموش شده                 و  

دون انقالب             " فشار"لنين تنها به اميد     ! است ه ب ا گفت ک پرولتاريا ننشست، بلکه باره

اين در اصل درست بود، گرچه فرصت طوالنی شده    . آلمان ما  نابود خواهيم شد     

م               . نيماجازه بدهيد خيال پردازی نک    . است رده اي اريخ دريافت ک ا يک مهلت بی ت ا  . م م

  .بسر می بريم"فرصتی برای تنفس"چون گذشته، در شرايط 

انع             د م ی می توان درت نيست، ول ه کسب ق شرايطی که در آن پرولتاريا هنوز قادر ب

وازن د، شرايطی است از ت رای جنگ استفاده کن درت خود ب ورژوازی از ق شود که ب

ه            بی ثبات نيروهای   ات می خوانيم ک  طبقاتی، در عاليترين تجلی خود، توازنی را بی ثب

ا آن سوی بگردد                  ن ي ا    . نتواند برای مدتی طوالنی پايدار بماند، و بايد به اي ا پرولتاري ي

            در   

آزادی   را  در    را           

  .مسئله جنگ و صلح، بازتابد

فقط يک رفرميست می تواند فشار پرولتاريا بر دولت بورژوائی را به عنوان عاملی   

درست براساس . که  رشد می يابد و بعنوان ضمانتی در برابر تهاجم تصوير کند       
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ه گعلي هجن يلهن اربوس رفش تب حکوم ارزه مب

ات يادتثب هس ودخان خ ورژوازی هب دندستب هيازي داماتب اطعیاق رایق ب

ًا دقيق

ر الشب ت ت اس ت اشکس رایپرولتاري اتب رمايهثب ازس کب

ريمبسر ب ی سویکل ت حماي ای ا،پرولتاري اعوضاروپ اءب هاتک ب

د گ،بع نجن داي اذبامي رورشک هپ اک یم وانيمم دونت البب انق

ورژوازی يلهب اربوس ا،فش انپرولتاري دیبس هجغ کک امگاهیروشنتاري ش

وری تیتئ یاستالينينس اختنخنث س تالين اس ورژوازی انی،ب ودجه دبوج آم

 

 

ی ساختن     همين تصور است که تئوری ساختن سوسياليسم در يک کشور، بف             رض خنث

       ) .(       

       در  و     

دريج در            ه ت وری ب ن تئ ده اي ه شرايط آفرينن د ک پرواز می کند، درست زمانی بوجود آم

  . حال ناپديد شدن بودند

ات                  اوضاع جه  ط از تجربي ر غل ه تعبي انی در دوره ای دستخوش تغييرات شديد شد ک

دوران  از     را  داد            

.   - از  آن" "  و در     

          . رده   راه را    داری  

نسل های جديدی که طعم دهشت حاصله از   . سرمايه داری بعد از جنگ غلبه شده است       

د           ورژوازی       . کشتار امپرياليستی را نچشيده اند به سن بلوغ رسيده ان در نتيجه اينک ب

  .آزادانه تر می تواند از دستگاه جنگی خود استفاده کند تا پنج يا هشت سال پيش

دون شک فشار                     هم چنانک  ن پروسه ب د، اي ه چپ می گراين ه توده های زحمتکش ب

د           زايش می ده ن يک شمشير دو دم است         . آنها را بر دولت بورژوازی اف ا اي   . ام

دی،             ه ای بع د، در مرحل ه می توان ارگر است ک همين خطر رشد يابنده از جانب طبقه ک

  در    را        ا 

ام                       ی جمهوری شوروی، اهتم ع سرايت، يعن رين منب ابودی بزرگت رای ن د و ب سوق ده

ه         . ورزد ابلک يلهتنه ارزهبوس مب  ،     

ی رایانقالب بب درتکس لهق یفيص دم        ياب

هاستپاسيفيست یاستناد رينم همهمت کلي

                  

تی ارفرميس ايجتنه ینت ارزهفرع یمب رایانقالب ب ايی، ونپرولتاري راتهمچ اث

ارزه اتیمب طبق تی پاسفيس رات   " " . اث

 آن،             

ه سادگی. کسب قدرت می باشند      وده و ب رات فقط دارای يک استحکام نسبی ب ن اث اي

ديل شوند             ه متضاد خود تب د ب ورژوازی را در                . می توانن د ب ه می توانن ی ک ن معن ا اي ب

ه    وحشت بورژوازی از جنبش کارگری، که اينگونه      . مسير جنگ سوق بدهند     يک جانب

د  سوسيال      رد،  امي رار  گي ورد  رادک ق .   -م
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ًا عين

نفسفرصت ت ا ودب لتوج رخص ایدي نپ اي يوه رحصحيحش ئلهط تمس اس

ه دداستقرارعلي سرمايهمج سال دداستقرار ممج سلطنتی،رژي

الب هانق ائیب زیتنه ينچي یتعي دنم ودکن البخ هاستانق ک وحشت ی ول

 

از     را         " " 

ه   ١٩٠٥بهمين دليل، لنين در سال  . تعيين کننده می باشد    ه علي  گفت که تنها ضمانتی ک

،     داری ١٩١٨و در      

ی اش در اروپاست         روزی انقالب ا نيست بلکه پي ا   . وجود دارد، فشار پرولتاري ن تنه اي

      .        " " ،

اقی است          ز، مسئله را     . فرمول لنين امروز نيز به قوت و اعتبار خود ب ه  من، ني  ب

در نتايج و چشم اندازها ١٩٠٦در سال . همين طريق مطرح کردم

الب ا،انق ايجم منت انچش ی دم انعتوانن ریم ایدرگي لحانهه وندمس ش

                            

ين یب رگرمالملل ند،س یباش وابحت کلخ االتتش دهاي امتح داروپ نببينن                 اي

ای اهروي ایدادگ ال        ه هح ایاعالمي میه هرس عب لحنف ادرص د،ص بکنن

دقيقًا

  : نوشتم

د،        " ور می کن ورژوائی را مجب ه احزاب ب  همين وحشت از قيام پرولتارياست ک

د، درعين                      که حتی وقتی که مبالغ حيرت انگيزی برای مخارج نظامی تصويب می کنن

ا    داوری               

    و       را  

ه د و ن ين ببرن ا را از ب ين دولت ه ا ب د خصومت م دکلمه های رقت بار، البته نه قادرن

دازها   و  ." (       

د هدن ریک ارهب اکنونآنه البت کانق ریي س ه هآنجائيک ينب یالع م

لکن، دی اوداناب ازندج س فشار ورژوازی هب ایشيوهکمکب ديده تش

ی اختنخنث س يدند اکوش ت ل تاص ایپاسيفيس ته تندوحش هس

ارين، نبوخ رهاي تجویکنگ افتنجس ي ی تالينمل اس تی تیپاسيفيس رفرميس

   ،

  )٢٨٣ص 

دازه         اشتباه اساسی کنگره ششم در اين نکته نهفته است که، به منظور حفظ چشم ان

    در      -   - و  

د              -دستور العمل تکنيکی    ر آم ا جنگ ب ه ب رای مقابل ی ب ارزه       .  انقالب ب، مب دين ترتي و ب

  . برای کسب قدرت تفکيک نمودعليه جنگ را از مبارزه

وحش سوسياليسم در يک کشور               ه   -الهام دهندگان کنگره ششم، اين سازندگان مت  ک

"   "    -در     زده ای     

 از .  و  " " را      

      را در         رأی   دي  

ل از                  ده، قب ه عقب ران ا را ب ی پرولتاري ين الملل کشورها به شکست کشانيده و پيشتاز ب

ا       " فرمول تيز و صريح    "هر چيز کوشيدند تا از شر        ه مسئله جنگ را ب مارکسيسم، ک
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م ردهگ انک هجري ادهبيگان هافت نک تممک هاس ب ب ايشقط نم

دقيقًا

                                 

ارزه هب علي ان آن ئله البمس ورانق کبط ذيرتفکي دناپ یپيون د،م شوندراحتده

 

 

   م.           

ی در لحظات       . جنگ را به يک تکليف خودکفا تبديل کردند   ادا احزاب مل رای اينکه مب ب

ذير                    ول ناپ حساس و تعيين کننده به خواب غفلت فرو روند، خطر جنگ را دائمی، موک

رد                 . و آنی اعالم کردند    . هر چه در جهان روی می دهد به منظور جنگ صورت می گي

زاری             اکنون ديگر جنگ ابزاری برای     ورژوائی اب م ب  رژيم بورژوائی نيست، بلکه رژي

ه                   . برای جنگ است   ديل ب ز تب ه جنگ ني ارزه انترناسيونال کمونيست علي در نتيجه مب

ه بهر مناسبتی بطور اتوماتيک تکرار ده، ک يک سيستم فرمول های تشريفاتی گردي

د             . می گردند  د    زوا. و در حاليکه تأثير خود را از دست می دهن سوسياليسم  . ل می يابن

زار کمکی              ملی استالينيستی گرايش دارد به اينکه انترناسيونال کمونيست را به يک اب

.  همين گرايش است نه مارکسيسم     . آوردن بر بورژوازی تبديل کند    " فشار"برای  

ه کمکش شتافته است             او . که رادک با انتقادات سطحی، عجوالنه و ورشکسته خود ب

را   و در   ای     او را        

  . کرانه های به کلی متفاوتی ببرد

   ١٩٢٨                                                                          آلما آتا، اکتبر 
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زباطاعت ومينکمونيستح گک داریتان یجانب د،م ليمکردن دهتس ش

ک تي لحقيق هقاب هاينستمالحظ هک ائیکلي يوناعض هاپوزيس ک وا ردنج ک

س پ م هآنه طن افق ایت ک،کودت یچيانکايش حت ورژوائی اعب یدف دم کردن

ميلگا هس تلجوجان زبتبعي تح ينکمونيس ومينچ گک تان

مسلمًا

کامًآل

 

 کالم آخر -٩
  

و يا بيمی که در سطور آخر فصل   همانگونه که خواننده اطالع دارد، پيشگوئی من،        

د               د گردي اه تأيي د م رای رادک          . پيشين ابراز داشتم، پس از چن داوم ب اد از انقالب م انتق

دا سازد         ل     . تنها اهرمی بود تا بوسيله آن خود را از اپوزيسيون ج ه ک داورايم، ک ا امي م

ود                         ا غيرمنتظره نب رای م ه اردوی استالين ب ذار رادک ب ه گ د ک ا ثابت کن لکن  . کتاب م

رادک در ندامت نامه خود، سياست استالين       . مرتد شدن نيز سلسله مراتب خود را دارد       

افی    . اين کار به معنی سقوط در قعر خيانت است        . در چين را  تبرئه می کند       ا ک تنه

نم                 . است تا بخشی از جواب من به توبه نامه رادک، پرئوبراژنسکی و سميلگا را نقل ک

  :ان را در ليست سياه عيب جويان و بدبينان سياسی قرار می دهدتوبه نامه ای که آن

ز  از                  " ر ني همانگونه که در خور کليه ورشکستگان خود ستاست، اين سه نف

پی   اين سه تسليم طلب در   . پنهان شدن در زير سرپوش انقالب مداوم کوتاهی نکردند

انقالب چين و تئوری انقالب آنند که با سوگندی مبتذل داير بر اينکه وجه مشترکی بين         

مداوم موجود نيست، بر روی غم انگيزترين تجربه شکست های اپورتونيسم در تاريخ    

  . سرپوش بگذارند- انقالب چين-معاصر

رادک و   از     از     "

.  از آن          .     

امفهوم                   زی ن پرئوبراژنسکی، مانند هر موقعی که مسائل سياسی مطرح می شود، چي

        از   از    .  

   از        از آب در   

ادار               اين لکه ننگ بر دامن هيچ يک ا          . آمدند رچم خود وف ه پ ه ب راد اپوزيسيون ک ز اف

ه کمونيست   سه ربع قرن پس از انتشار       . ماند، ننشسته است   رن پس         بياني ع ق ، يک رب

ه از             " مارکسيست های "از تشکيل حزب بلشويک، اين       د ک ر گشته ممکن ديدن بخت ب

ه اتهامات   ! اسارت کمونيست ها در قفس کومين تانگ دفاع کنند      رادک در پاسخی که ب
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ه هآموخت اک ودباره خ

ی نوقت نم اي کی التپرئوبراژنس لیمراس نمفص ارهاي الب یارس تم داش

ه رک ينسرب اچ تهاب هسانتريس اجرهب پرداخت؟مش ا آي د يدنخواه رس

فعًال

ن هاي قطعنام مئزکننده رينمش ئوالنت رينغيرمس اجراجوئیت تم هاس

روم دمح انباش هب یتجرب دهانقالب دهآبدي د،ش نباش هاي هقطعنام نمون

را ازي اشکستآنه د،شکسته دحاضرخواندن هنبودن روزضدانقالبک پي

ت، نحماق تاي هخيان مب رپوشمارکسيس ذارد؟س ًاگ ه؟واقع اچگون ومب ردنمحک ک

ی لکم تقب انتونحکوم تک انحکوم دهقان اند بترس ورژوائی ب

ان عهم ز،موق دني همانن هتوب روزيشنام عیام ردس هک اک م         م

 

 

ن داد، در            را از

 در صورت خروج حزب کمونيست از کومين تانگ   -پرولتاريا از دهقانان  " جدا ماندن "

  از آن رادک   را   و      .  -

ورژوازی    کارگران خواند و بدينوسيله به کمک استا   ا از ب لين شتافت تا تبعيت پرولتاري

ن                         ن عدم بصيرت، اي ايج اي ال شرم آور، نت ن اعم را مخفی کند، چگونه می توان بر اي

              

  !انقالب مداوم

ود،                   " رای تسليم نمودن خود ب ه ای ب ه    رادک، که در پی يافتن بهان  ١٩٢٨در فوري

ه             وم فوري ومينترن    ١٩٢٨بدون تأمل پشتيبانی خود را از قطعنامه پلن ه ک  هيئت اجرائي

ی          . در باره مسئله چين اعالم کرد      ا برچسب انحالل طلب اين قطعنامه به تروتسکيست ه

    را   و      . زد

ه مشی      .  ترين مرحله انقالب چين بپذيرند     چين را به عنوان عالی     ه فوري در اين قطعنام

زه سياسی       . قيام مسلحانه و تشکيل شوراها اعالم گشت     ی از غري ه کل ه ب برای کسی ک

  و          ای از     

 از    رادک.   و        

پرئوبراژنسکی نيز با روشی که به خردانه تر از رادک نبود به آن روی      . پشتيبانی کرد 

ع              . آورد، منتها از جانب ديگر     او نوشت که انقالب چين  شکست خورده، و در واق

م شکست خورده است            را             . برای يک مدت طوالنی ه ا ف ن زودی ه ه اي ی ديگر ب انقالب

 ارزش دارد           .  

   .    در      

ه من دست داد              -مراسالت را در آلما    دم، احساس شرم ب ا خوان راد در مکتب       . آت ن اف اي

ا از             ن  و باره ود  م والی ب ن س د؟ اي ه  ان ين چ ردم  لن ی ک .  م

ری                      ا نتيجه گي د ام ا مفروضات رادک در تضاد کامل بودن مفروضات پرئوبراژنسکی ب

ود    ه ياروسالوسکی تحت                   : آنها يکسان ب د ک زرگ بودن ن آرزوی ب ا در اي هر دوی آنه
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تقالل یاس ين،مل قچ ينح تتعي راسرنوش یب همردم نک رزميناي دگیس        زن

یشوراهای هحقيق درتک هدستق د،گرفت اربودن ودهانظ ات اه ایب نهاده

ا یام البحت ز،انق ی،ني اختمانيعن تقيمس مس ت شوراهاس

کل تمش زیاس دون            چي کب دي فدرص تخفي رای ينب طچ وراهافق ش ت اس

ن کاي تباهي يماش بعظ تروتسکیجان ک؟شعارهای زدموکراتي هرگ نمی

ن انم عهم يجموق ردنبس ارگرانک یک تچين عارهایتح ک،ش دموکراتي

ومينترن، ک

صرفًا ابدًا

 

بله، البته آنها اينکار را بخاطر      . توجهات منژينسکی آنها را برادرانه در آغوش بگيرد       

آنان  افرادی هستند بی توان و از . .  جاه طلب نيستندآنها. منافع انقالب کردند

  .نظر ايدئولوژی ورشکسته

ه      " وم فوري ه پلن ه ماجراجويان ل قطعنام ه    ) ١٩٢٨(در مقاب هيئت اجرائي

 در   راه     را       

ن سه بخت          . ين، پيشنهاد کردم  منجمله شعار تشکيل مجلس مؤسسان چ      ا اي اما در اينج

ان هيچ تعهدی بوجود                       رای آن ود و ب برگشته به ماوراء چپ سقوط کردند، اين آسان ب

    از   .   .  آورد

 .    -      !  

د    -ی معنی تر از اين موضع     ب را موضع نامي ه فکر انسان برسد    - اگر بتوان آن شعار  .  ب

ه مسخره کشيدن                  ه و ب ورژوائی يک سرو صدای کودکان شوراها در مرحله ارتجاع ب

  در دوران    در دوران        . 

ه      . شوراها، ما شعارهای دموکراتيک را حذف نکرديم      ا آن ک ا را حذف نکرديم ت ما آنه

    را در    در       

ين         . واقعی دموکراسی به مقابله و تصادم پرداختند       ان لن ان      ( اين امر در زب ه در زب و ن

انش        د از         ) استالين بی فرهنگ و طوطي ی است؛ در راه تکامل کشور، نباي ن معن ه اي ب

  .روی مرحله دموکراتيک جهيد

ه دموکراتيک   " دون برنام ين،        -ب ار، مصادره زم  مجلس مؤسسان، هشت ساعت ک

       ی   در   

 بدون اين برنامه دموکراتيک، حزب کمونيست چين دست و پايش بسته است  -می کنند 

دان را         ه مي وکرات های چين بسپارد                و مجبور است ک ه سوسيال دم دون مقاومت ب .  ب

يعنی کسانيکه ممکن است به کمک استالين، رادک و شرکاء، جای حزب کمونيست را            

  .بگيرند
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ن هشدگان،اي هک تب عل ه ارگرانب دمیمشرقک گوي

ان ممي اتوریيکسو،چيانکايشککرنسکیرژي اديکت سوئیپرولتاري

اتوری کديکت ادموکراتي ان،پرولتاري رخالفدهقان اتوریب اديکت هپرولتاري ک

وری تیتئ تالينضدمارکسيس رایاس ين،ب تانچ ههندوس کشورهایکلي

دانقالب ارزهض رایمب یب ادموکراس کب شي تجه رپش روزه        س ام

ع ینف رينانتزاع دهت وردعقي وراهام ارجش هخ انیزمين انیزم مک

گ اعتان رددف ک را هچ تک زبتبعي ينکمونيستح ومينچ ک ين دچ نفهمي

 

 

ه را در انقالب       : بنابراين" رين نکت ذا مهمت ود، معه رادک گرچه بدنبال اپوزيسيون ب

.      او از     از  .  

ام                . رادک ضدانقالب چين را هم نفهميد      انتون شيوه قي اجراجوئی ک د از م ه او بع چرا ک

رار داد   ه       . مسلحانه را مورد پشتيبانی ق الی ب ذاردن تکاليف دوران انتق ار گ ا کن رادک ب

    در   و  از   و  آن،      

 و    را      دوران 

ذارد   ا انقالب                          . می گ ه هيچ وجه اشتراکی ب د ک اد می کن ا در عوض رادک سوگند ي ام

  ...تسلی بخش است. جای خوشوقتی است. مداوم ندارد

   و رادک    و    

 کومين تانگ   - ولی اصالح نشده   -معنی تکرار آزمون تغيير شکل يافته     مشرق زمين به    

  .است

برمبنای کليه تجربيات انقالبات روسيه و چين، براساس تعاليم مارکس و لنين، که             "

  :در پرتو محک اين انقالبات آزمايش شده اند، اپوزيسيون تأکيد می کند که

اتوری پرولتاري              " ه شکل ديکت ا ب وين چين تنه م موجود را      انقالب ن د رژي ا می توان

  .سرنگون کند و قدرت را به توده مردم منتقل سازد

   و       "

دهقانان را رهبری می کند و برنامه دموکراسی را تحقق می بخشد، يک افسانه است،         

  .يا کومين تانگيسم استخود فريبی است يا از اين بدتر، کرنسکيسم 

   و  از  و   از  "

. ديگر، هيچ رژيم انقالبی بينابينی و ميانه وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد                 

ين              ارگران مشرق زم هرکس فرمول چنين رژيمی را مطرح کند و به فريب ننگ آور ک

  ."يبت تازه ای را تدارک می بينددست يازيده و مص

ين    "  تسليم      : اپوزيسيون    زم

د                    ه استالين کمک می کنن دسيسه چينی های درونی حزبی ورشکسته شده اند، دارند ب
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د هبيآموزي هک اب ادآنه د،اعتم ارگراننکني مشرقک ن يناي تواعظ دخيان کارن

گ ده،تان ی،آين ل    يعن مانمقاب ماچش یش ايندم هگش ورک ددظه وميمج ک

و، ايکس وعب اختنممن ماس رکتش ارزهش رایمب ب يج دگ کن ما ش

 

تا تخم سانتريسم را بيافشاند، تا خاک به چشم شما بپاشد، گوش شما را مسدود کند، و           

از      از  در       .    را 

دموکراسی، شما را در مقابل ديکتاتوری بورژوائی عريان و فرومانده رها می کنند، و           

از سوی ديگر، چشم انداز يک نوع ديکتاتوری نجات دهنده و غيره پرولتاريائی را در               

ن  را در                 

  ."شکست های بعدی برای انقالب کارگران و دهقانان را تسهيل می کند

"    .         

ا را از صفوف خود طرد                           ه آنه د ک ر بشماريد، بيآموزي ا را حقي ه آنه د ک زمين بيآموزي

  !..."کنيد
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یدموکراسی مل ل یکام اليفواقع يدنتک هرس ب

ير ارزهمس اتیمب دئولوژيکطبق االخرهاي نب ئلهاي امًالمس ک را زي ی دم طلب

وری البتئ داومانق کم هاين وقتوج ادهف بالع رجان ته               مارکسيس

 

 

    انقالب مداوم چيست؟  انقالب مداوم چيست؟--١٠١٠
 

  نکات اساسی

اميدواريم خواننده مخالفتی نداشته باشد که من سعی کنم اين کتاب را بدون ترس از             

  . تکرار مکررات، با ذکر نتايج اساسی، بپايان برسانم

        از    را-١

    و     را  از  .  

اء داده، و               / سطح خاطره ی اختالف نظرهای قديمی ميان مارکسيست های روسی ارتق

ديل                  انی تب آن را به مسئله خصلت، روابط درونی و به طور کلی شيوه های انقالب جه

  .کرده است

ه خصوص        در رابطه با کشورهائی که توسعه بورژ -٢ اده، ب أخير افت ه ت ا ب وائی آنه

ه تحقق                  ی اينست ک کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره، تئوری انقالب مداوم به معن

 و آزادی  و      

َآشتی

ا ادام ناتح هاي هطبق زب ارزهج ور         مب دیط رحج دمط دخواهن گردي

ط يلهفق اتوریبوس     ديکت

ل تصور               انی آن، قاب وده های دهق ر ملت مقهور، بخصوص ت پرولتاريا به عنوان رهب

  .دمی باش

 يعنی اکثريت عظيم مردم   - نه تنها مسئله ارضی، بلکه مسئله ملی نيز به دهقانان          -٣

اد   .  مقام مهمی در انقالب دموکراتيک بخشيده است            -کشورهای عقب افتاده   دون اتح ب

ه                         ی ب ه حت ود، ن د ب ل حل خواهن پرولتاريا با دهقانان نه مسايل انقالب دموکراتيک قاب

   دو    از راه .      

  . ملی تحقق پذير نيست- ناپذير عليه نفوذ بورژوازی ليبرال

د،            -٤  صرفنظر از اينکه اولين مرحله گذرای انقالب در هر کشوری چگونه روی ده

ری سياسی پيشتاز                  ان فقط تحت رهب  تحقق يافتن اتحاد انقالبی ميان پرولتاريا و دهقان

ه خود     . پرولتاريا، که در حزب کمونيست متشکل شده قابل تصور است          ه نوب ز ب اين ني

ا،                   اتوری پرولتاري به اين معنی است که پيروزی انقالب دموکراتيک فقط بوسيله ديکت
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ه شاينکهگذشتهک ینق انقالب ه انک يچامک باشدنداشتهوجودغلطیتفسيره

ه ارتب ر،عب نديگ ولاي دًافرم تتعم ریکيفي جب ی يشانقالب ينپ یتعي ردنم ک

ه رتجرب ناکتب باي دمطل ردهتأيي ک ان رالدهقان ورژوازیليب انب یبي دم کن

ًا باتدقيق همناس االمشخص انب امي پرولتاري ک ادمکراتي انپرولتاري دهقان

اتوری ديکت ن عاراي ديمیش مق بلشويس ر رگ اريخینظ ابیت يمارزي کن

 

که متکی به اتحاد با دهقانان است و قبل از هر چيز تکاليف انقالب دموکراتيک را حل                  

  .می کند، امکان پذير است

  "-     .  از        ا-٥

    در        -"  و   

    را   .  و   را   

اد          لکن فرمول قديمی لنين روابط متقابل     . است  پرولتاريا و دهقانان را در چارچوب اتح

           .  از     

خاصی را در برداشت، که می بايست در پروسه تجربه تاريخی، جای خود را به کميت                 

طی  و تحت شراي     -در هر حال، تجربه تاريخی نشان داده است       . رياضی دقيق تری بدهد   

   از    -       

زرگ باشد       در ب ری                     . دهقانان چق ه رهب د مستقل باشد و ن ه می توان ن نقش ن ذا اي معه

ورژوا                 . کننده ا از ب رد ي د ک روی خواه ارگر پي ا از ک ان ي ه         . دهق ی است ک دان معن ن ب اي

ه     فقط بصورت   " دهقانانديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و     " ا ک ديکتاتوری پرولتاري

توده های دهقانی را رهبری می کند

تقل مس ک زبي ح ق دتحق هياب تشکيلک

  .، قابل تصور است

ه بواسطه ی              -٦  وان رژيمی ک ه عن ان، ب  ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقان

د                  محتوای طبقاتی خود از ديکتاتوری پرولتاريا متمايز باشد، فقط در صورتی می توان

ی،       هانقالب افعک انمن هدهقان ورب یط      و     کل

ا     -دموکراسی خرده بوروائی را بيان کند، امکان پذير باشد      ادر باشد ب ه ق  يعنی حزبی ک

گرفتن مقداری کمک از پرولتاريا و با تعيين برنامه ی انقالبی خود، حکومت را بدست               

وين     . بگيرد ه خصوص تجر     -همانگونه که تمامی تاريخ ن ر            ب نج سال اخي ه بيست و پ ب

 نشان می دهد، يک مانع خلل ناپذير در راه ايجاد يک حزب دهقانی همانا عدم               -روسيه

ه در درون آن          استقالل سياسی و اقتصادی خرده بورژوازی و قشربندی عميقی است ک

ه    )منجمله دهقانان (از همين رو اقشار رده باالی خرده بورژوازی         . وجود دارد  ، در کلي

زرگ همگام             موارد ت  ورژوازی ب ا ب وارد جنگ و انقالب، ب عيين کننده، بخصوص در م
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مستقيمًا

الب کانق دموکراتي ا تلزمآنه اجممس قته هعمي وقب تحق ورژوائیمالکي تب اس

اتوری ا،ديکت هپرولتاري هک وانب رعن البرهب کانق درتدموکراتي يدهبق رس

ومينترنشعار رمارکسيسممستقيمک بلشويسماکتب

وده ایت ردهه ورژوازیخ دهب دينش ب،ب اعدترينترتي رايطمس رایش وقب تف

ه ب ر اريخینظ یت دهته گردي ا يشه پ ه هک ورب یط دتقطع م ان دهقان

ش ومينترنکوش لک عارتحمي اتوریش کديکت ادموکراتي         پرولتاري

 

 

و . می شوند، در حاليکه، اقشار رده پايين خرده بورژوازی همپای پرولتاريا می گردند   

ن دو قطب مخالف يکی را           ين اي ا ب ه م بدين ترتيب، اقشار بينابينی مجبور می گردند ک

اتوری       ما بين کرنسکيسم و قدرت بل     . انتخاب کنند  ومين تانگ و ديکت شويکی، ما بين ک

انی                      ارگران و دهقان اتوری دموکراتيک ک ی هيچ ديکت پرولتاريا، هيچ حد و سطی، يعن

  .وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد

   در      و-٧

  -ز        ا       و از   -

ر ارتجاعی داشته باشد             ن   . کشورهای مشرق زمين، تنها می تواند يک اث رار دادن اي ق

ا در          ل پرولتاري شعار در مقابل شعار ديکتاتوری پرولتاريا، از نظر سياسی موجب تحلي

     و     را    

راهم می آورد      بورژواز ردن  . ی ملی و در نتيجه اضمحالل انقالب دموکراتيک ف وارد ک

ه  و سنن         ه  خيانت  ب ن  در برنام اي

  .است

٨-               

ل            ذير و بسرعت در مقاب اب ناپ ه حل             است، بنحوی اجتن د گرفت ک رار خواه اليفی ق  تک

              .   

داوم    به انقالب سوسياليستی گسترش و بسط يافته و بدين ترتيب به              ی م انقالب

لت داومیخص البم تیانق یسوسياليس هف نالنفس هاي هنکت ت،نهفت اس د ش

ورسرمايه اببط ذيریاجتن دناپ هباي روزب اراتیب رانفج ی،شود،منج يعن

اختن مس طسوسياليس اسفق ارزهبراس اتی،مب اسطبق یمقي مل از یآغ دم کن

 

  .تبديل  می شود

ان نمی رساند، بلکه                   -٩ ه پاي ا انقالب را ب  فقط آن را      تسخير قدرت توسط پرولتاري

      در   و   .    

ط              . جهانی، قابل تصور می باشد     ودن بالمنازعه رواب اين مبارزه، تحت شرايط غالب ب

 داری           در  

د       داخل به جنگ داخلی و در خارج      ی منجر خواه ه جنگ های انقالب  از مرزهای ملی ب

      در      . 
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ت دهوش آين ا هپرولتاري البنتيج کانق درتدموکراتي تق ه،بدس گرفت

رعکس، وریب هکش ک د ودنخواه هب البک کانق هدموکراتي هب اندنتيج برس

ب اده،عق تافت رايطتح ی،ش رمعين ورهایزودت رفتهکش هپيش اتوریب ديکت

ورهای کش ک فممال امختل رعتب ایس اوتیه نمتف هاي یپروس یط دم کنن

ایتقسيم دینيروه انیتولي ودجه ساست،بوج نپ اقتصادصورت،اي

ر ازاريکسرمايهاگ انی،ب ارتقسيميکجه انی،ک يکجه ی یمنتف سازدم

ند، یباش يعن ی م اده ناآم ا ي اده آم ورهائی هکش رایک مب سوسياليس

ی هطرح االک لب البتکام انیانق رجه د،ذک ئلهش وطمس همرب ب

وم مفه ه نب ب،اي البترتي هسوسياليستیانق ب انیصحنه هجه امب یاتم رسدم

 

روز انقالب                      ازه دي ه ت صرفنظر از اينکه آيا پای يک کشور عقب افتاده در ميان است ک

ديم         ی است  دموکراتيکش را انجام داده، يا اينکه مربوط به يک کشور سرمايه داری ق

  .که دوران درازی از دموکراسی و حکومت پارلمانی را پشت سر گذارده است

يکی از  .  اتمام انقالب سوسياليستی در داخل محدوده ملی غيرقابل تصور است          -١٠ 

ه ديگر             علل بحران در جامعه بورژوائی اين است که نيروهای توليدی مولود اين جامع

در نتيجه، از يکسو جنگ های امپرياليستی   . نمی توانند در محدوده دولت ملی بگنجند  

ا                  ورژوائی اروپ االت متحده ب اد اي انقالب  . بوجود می آيند واز سوی ديگر فکر ناکجا آب

د، و                    ی گسترش می ياب ين الملل سوسياليستی در قلمرو ملی آغاز می گردد، در سطح ب

       . در      

اين انقالب تنها پس از پيروزی      . جديدتر و وسيعتر کلمه به انقالبی مداوم بدل می گردد         

  .قطعی جامعه نوين در سراسر کره ارض به اتمام می رسد

   در  از               -١١

  آن       " " " " را     

ه شده است را                          ومينترن ارائ ه ک ه توسط برنام ه ای ک طبقه بندی بيجان و تنگ نظران

  داری         .   

    را  آورده   در     

  .رای دگرگونی سوسياليستی آماده کرده استجهانی را نيز در مجموع ب

  .         را      

      از         

  .پرولتاريا دست می يابند، ولی ديرتر به سوسياليسم خواهند رسيد

اده مستعم       دازه           يک کشور عقب افت ه ان ای آن ب ه پرولتاري ه مستعمره، ک ا نيم ره و ي

ادر                 دين علت ق رد، ب کافی آمادگی ندارد تا دهقانان را متحد سازد و قدرت را بدست بگي

 در    .      را      

    در     را   سرن    
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ا رایپرولتاري بب درتکس رقق جش یفل د،م انعکن روزیم البپي انق

وری تالينتئ ارين،اس هبوخ رخالفک هب اربکلي البتج يهانق ت،روس         اس

ای دینيروه ورهایتولي رفتهکش اپيش هاروپ وادب امم يائی،خ رهآس ره،غي غي

وروی هش وژیب ارجی،تکنول تگیخ وابس يم ارتقس انی،ک تگیجه نايوابس ص

يحا یمس یگرائ یمل ود،م یش هيعن خصک رایش ورب ودکش اخ واصمزاي                       خ

همنحصر نب وراي دادکش د،قلم وعکنن رموض یبهت دنم هکن دتربلک ی           ب طبيع

عت اد،وس ائرزي ذخ م کسوسياليس وري هکش تب واصعل ژهخ يهوي روس

ی، هقالب رک ادشالقضرباتزي ا،انتق دسعیم ابرددارن وریک تئ

وری متئ کسوسياليس ور،ي هکش رشک اعخميرت هارتج رعلي اکتب

 

 

ديکتاتوری و سوسياليسم در تحليل نهائی، نه تنها و نه آنقدر به نيروهای توليدی ملی            

  .بستگی دارد که به گسترش انقالب سوسياليستی جهانی

    در    از     -١٢

ا تئ             ا ب داوم مخالف    برخاست، تنها نظريه ای است که مداومانه و تا انته وری انقالب م

  .است

تالش وراث   در           

     ( در   را           

،        را     )

ه          گسستن ا  . می سازد  رد منجر ب رو برگ دون ب واره و ب ز موضع انترناسيوناليستی هم

            و 

رای ديگر                     ه ب د ک ويژه ای قايل می شود که به اين کشور اجازه ايفای نقشی را می ده

  .ممالک ممنوع می باشد

ع                

         و  و     

  .بناکردن يک جامعه سوسياليستی مستقل را در هر کشور واحدی غيرممکن می سازد

   و        -١٣

رار                    نه تنه  ا انقالب سوسياليستی ق انيکی انقالب دموکراتيک را در تضاد ب ا بطور مک

  .می دهد، بلکه انقالب ملی را نيز از انقالب جهانی جدا می سازد

م                اين تئوری بر انقالب در کشورهای عقب افتاده وظيفه غيرقابل اجرای تشکيل رژي

د، و آن را در تضاد ب          ل می کن ا   ديکتاتوری دموکراتيک را تحمي اتوری پرولتاري ا ديکت

ارزه       . قرار می دهد   د، مب بدينوسيله، اين تئوری اوهام و خياالت را وارد سياست می کن

 را    در     و    در          

  .کشورهای مستعمره می گردد
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و، ريکس رب ایانديشهس ارکساساسیه ينم وئیاستلن رس رديگ رب س

کامًال

ههاست دودهک تالفمح ایاخ ذرانظره اگ ينم ينب تروتسکیلن داوم دتم م

ابًال متق

يونال تانترناس هکمونيس ورب کط ذيریتفکي هناپ ارزهب رایمب کب هي برنام

يون تیاپوزيس پکمونيس رایچ کب تي حيحسياس کص مي المرژي س

الش هت تمذبوحان اايس وریت متئ کسوسياليس وري اکش مب انترناسيوناليس

ه ومينترن،برنام هک يلهک ارينبوس دوينبوخ ده،ت اطیسراسرش تالتق اس

روزی ومينترن،ام مک ابرژي رادانتخ ریاف ترهب امطابق زلب لتن کام

ت سياس ی دم هياب اک رایتنه ارزهب همب اجمعلي امیته لنظ تفادهقاب یاس دم باش

ورژوازی انی،ب وریجه متئ کسوسياليس وري لکش کغيرقاب دتفکي ان

ی خنث ه طنتيج والکبس مک سوسياليس

 

ام انقالب      از نظر تئوری وراث قالبی، نفس کسب قدرت بوسيله پرولتاريا نشانه            اتم

م      "طبق فرمول استالين،    ( ه ده دازه ن ی است     ") به ان رم های مل در . و آغاز دوران رف

وری         ه  و تئ ترش  ب وری  و گس اختن " تئ "  س

.   از   در           

  .سرنوشت اين تئوری ها به هم پيوند دارد

ا تئوری سوسياليسم ملی، انترناسيونال کمونيست به سطح يک اسلحه کمکی تقليل            ب

                 . 

   آن و    آن  دارد      

حد کمکی، که مقدر نيست وظايف مستقلی     مقام انترناسيونال کمونيست به نقش يک وا      

  .را انجام دهد

١٤-             .

      در   را        

 مبارزه .مارکسيستی که از خصلت مداوم انقالب جهانی تفکيک ناپذير است، آشتی دهد     

       و    در    

               

وری                   . مارکسيستی پيوسته است   ه خود از مسئله دو تئ ز بنوب ه ني مسئله برنام

مسئله انقالب    . دا شدنی نيست    ناسازگار انقالب مداوم و سوسياليسم در يک کشور ج           

  از        و      

د        ارزه از  . بيرون آمده، اختالف نظرهايی که بوسيله تاريخ  مستهلک شده بودن مب

       و   و از        

  .نتريست هاالتقاط کرايی سا
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ن اي هرت هش تيافت اس ون اريسکم پ ومتی ارگریحک هک درتب يدق هرس هک ب

ر کاث البي ارگریانق اريسک پ ارس م ون اريسکم پ

ًا اساس

رن تمق يهبيس دروس دپدي آمدن ک انارودني یه دگروه هبودن اوائک

ه تب رمايهحماي یس تداخل احکوم رآنه م         ب پاتريوتيس يهن تیم پرس

ک رفي ودط تخ یسوسياليس دم ویخواندن رس تديگ وانتح         عن

ام ن د الحتجدي زبس ويکح بلش

تقلسياست رمايهمس ينس انهمچن گپاي تیجن المامپرياليس رداع ک

 

 

  يادداشت هايادداشت ها
 

زار، و پيش               :  تزهای آوريل  -١ پس از پيروزی انقالب فوريه روسيه و سرنگونی ت

د و                   از بازگشت لنين از تبعيد به روسيه، رهبران بلشويک آن زمان که در روسيه بودن

ه يک           ادی از حکومت موقت را ک بطور مشخص استالين و کامنف موضع حمايت انتق

انی اول      حکومت سرمايه دار   ی بود اتخاذ کرده بودند و در مورد جنگ امپرياليستی جه

وای               ود، تحت ل ر آن ب ز درگي دری      "که روسيه ني اع از سرزمين پ ه جنگ     " دف از ادام

  .حمايت کردند

ن        ١٩١٧ آوريل   ٤لنين پس از بازگشت به روسيه در روز          ا اي ، يکسره به مخالفت ب

ه           ام      سياست ها برخاست و مخالفت خود را در سندی ک ه ن ل   " ب مشهور  " ترهای آوري

اذ               " تزهای آوريل "در  . است ارائه کرد   ا و اتخ درت توسط پرولتاري زوم کسب ق ين ل لن

.   از  داران و     را    

ين را      ی لن ارزات درون حزب ن مب کی اي  "       "تروتس

  .گذاشته است

انی            :  پاتريوتيک -سوسيال -٢ ه در جنگ جه اين عنوان به کسانی اطالق می شد ک

اول از    را    و از    

  از  داران  و   ) (   

  .می خاستند

ل   در    و        در   -٣

ان می دانستند          اعی را  دهقان ی اجتم ا بيشتر فعاليت     . نيروی انقالب نارودنيک ه

  .خود را نيز در ميان دهقانان متمرکز ساخته بودند

 در     در      ١٨٧١  ١٨در :    -٤

         "  "    . 
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هدموکراسی هب هپرداخت يناصولب یب ارگریالملل ک

ارل تک اليبنخ نب تاي د              خيان ين،مانن کی،لن ورگتروتس روزالوکزامب

ت تاي ایحکوم رمايهه ورهایس ودکش دخ پرداختن ين لب هالمل ب

س روزپ گب انیجن رجه راناکث نرهب ال         اي س ين لب ودالمل ب

رين شهمت بخ تی ارگریسوسياليس ورهایک فکش ودمختل ب

ی رول ناث الباي لطنتانق رنگونس دس ش ن الباي تانق دبشکس انجامي

گ جن س روزیپ البپي رانق راکتب أاث ت ان آلم الب انق

ه ب کی التروتس س ه کمنطق رزنزدي يهم ينروس چ ا آلماآت

 

ارزات خونين، در              ه  ٢٨حکومت هفتاد و دو روز بعد و پس از يک سری مب  ١٨٧١ م

  .سرنگون شد

  ١٩٢٨ در  .  ای    و  :  -٥

  .آلماآتا تبعيد شد

ثيرات   از    و در       :  ١٩١٨  -٦

ه در              ١٩١٨جهانی اول بر آلمان، در سال        وع پيوست ک ان بوق ارگری در آلم  انقالبی ک

ا سرمايه داران،              اثر خيانت رهبران سوسيال دموکراسی در اين کشور و سازش آنان ب

 در       و     .      

  .تشکيل گرديد" جمهوری وايمر"

ل سوسياليست        (نترناسيونال دوم    ا -٧ ين المل ا ب ل دوم و ي ن سازمان   ): يا بين المل اي

ين سال های                  ١٨٨٩در سال    ه ب ل اول ک ين المل  ١٨٧٦ و   ١٨٦٤ به عنوان جانشين ب

ن سازمان شامل احزاب     . وجود داشت و توسط مارکس رهبری می شد، ايجاد گرديد  اي

  آن را       و  در    و م  

سوسيال دموکراسی   . سوسيال دموکراسی آلمان به رهبری کائوتسکی تشکيل می داد        

ن                       ين و تروتسکی در آن فعاليت داشتند، بخشی از اي ر لن روسيه نيز که انقالبيون نظي

  از    اول،   ١٩١٤در  .    

 از    داری    و                      حم

ديل شدند                  سوسيال دموکرات ها در دو طرف جبهه های جنگ به دو نيروی متخاصم تب

ا گذاشتند       ر پ ارگری را زي ی    . و بدين ترتيب اصول انترناسيوناليسم ک درعين حال اقليت

        و   

سوسيال   مخالفت  و   همبستگی       

  .عليه سرمايه داران و جنگ های امپرياليستی وفادار ماندند
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ه رانک ترهب هرفرميس ایاتحادي ارگریه تانک تندانگلس ابتوانس ومیاعتص عم

رسمًا

کنترل

ا ازب اطآغ زبانحط تح ورویکمونيس يمش درتتحک طق یتوس بوروکراس

تروتسکی

ده خوان ت سانتريس ا ي نتر س ه یالبت ينبرخ تهم هاقلي هک امب احن جن

ران ينرهب لب یالمل هاقليت نک يناي لب هالمل تب امخالف تب ایسياس ه

ت خيان

                   

 

 

پس از پايان جنگ جهانی اول کليه احزاب بين الملل دوم به شکل احزابی رفرميست               

ه ا       ه فعاليت های رفرميستی خود ادامهو سازشکار در آمدند ک ان ب ز همچن روزه ني م

  .می دهند

ومينترن  -٨ وم       ( ک ل س ين المل ا ب تی، ي يونال کمونيس ا انترناس س از   ): ي پ

   دوم،   در                   

ه        سازشکارانه اکثريت برخاسته بود، نياز به تشکيل بين الملل         ی جديد را اعالم داشت ک

       " "و  " "  از             

پس از پيروزی انقالب روسيه امکان تشکيل . می شدند اين چشم انداز را رد می کردند      

 بين الملل سوم تحت رهبری لنين و  ١٩١٩اين بين الملل پديد آمد و در سال 

  .س و اولين کنگره ی آن در اتحاد شوروی برگزار شدتاسي

      و       

ه زوال و                   ار کنگره ی اول آن رو ب استالينيستی، بين الملل سوم نيز بتدريج پس از چه

  کنگره ی پنجم آن پس از آنکه استالين. تبعيت از سياست های استالينيستی نهاد

و سپس دو کنگره ی بعدی آن بطور          .  تشکيل شد  ١٩٢٤را بدست گرفته بود در سال       

، استالين برای اثبات    ١٩٤٣در سال   .  تشکيل شد  ١٩٣٥ و   ١٩٢٨نامرتب در سالهای    

اد شوروی                 انی دوم و اينکه اتح حسن نيتش به متفقين امپرياليست خود در جنگ جه

ل سوم را              عالقه ای به انقالب سوسياليستی در کشور       ين المل دارد، ب های ديگر ن

  .منحل ساخت

ری استالين و            :  روسی - کميته آنگلو  -٩ بدنبال اتخاذ سياست های غلط از سوی رهب

ارگری انگلستان         کومينترن، نمايندگان اتحاديه های کارگری شوروی و اتحاديه های ک

ين      - دست به تشکيل کميته آنگلو     ١٩٢٥در   ود     روسی زدند، تحت سرپوش هم ه ب  کميت

                

ه شکست منجر سازند            ١٩٢٦کارگران انگلستان در سال       تروتسکی  .  را منحرف و ب
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ت اس دون لوارب بش واریاس س ای ویمعن لغ ور ارکش ردهبک یب دم ش

علنًا

له سبالفاص البپ ر،انق ناکتب زباي عابح دانش احش پجن چ ود ب

يال يونرهاسوس يهرولوس کيلروس دتش ترش وذشبيش مينف

زب ح ال س ا آره ا ي يونرها رولوس يال سوس

ایسياست انه اآن ينم بب تیسياستقط یسياستقطبرفرميس انانقالب       نوس

ه دک هفاق ارزهمشخصبرنام اتیمب ودهطبق ب ائی القنيروه یاط ودم ش

ت هسانتريس ب ت ایسياس يونه پاپوزيس هچ ععلي انمواض اذآن دهاتخ ودش ب

اح جن ت تسانتريس دس

رت لآلب بًآل   پورس تارق روجخواس دگانخ وروینماين نش هاي دهکميت ودش ب

 

  و.      از          

  .دجورج هيک اعضای انگليسی اين کميته بودن

ر      :  موژيک -١٠ ل آن اصطالح کوالک        . اصطالح روسی به معنای دهقان فقي در مقاب

  .به معنای زمين دار بزرگ قرار دارد

تی   -١١ ای  راس تالين  :   ه ور  اس ه   -منظ ت ک ارين اس  بوخ

                  .   

    ی  در  ی   و      

        و    

  .می کند

            ١٩٠٠در  ):  - اس(  - -١٢

تر و   در          ان   در    و بيش

زايش يافت بطوريکه در انقالب              انی       ١٩١٧دهقانان آن کشور اف رين حزب دهق  بزرگت

  از   در     و   آن از        . 

ا حکومت شوراها         حکومت بلشويک ها حمايت کردند و جناح راست  به مخالفت ب

  .پرداخت

 حواريون حضرت مسيح که اولی مظهر تقدس  نام دو تن از:  پالوس و سالوس  -١٣

  . و ايمان و دومی مظهر بی ايمانی و نامقدسی است

ون آن      :  سنکوالت ها  -١٤ رای انقالبي اصطالحی بود که از طرف اشرافيت فرانسه ب

 و "      "  آن  .       

وع           ل از وق ا قب ه ت ود ک ين ب ر فرانسه، سربازان اشرافيت و      مناسبت آن چن انقالب کبي

خود آنان با شلوارهای مخصوص سوارکاران بر اسب می نشستند و پس از انقالب که                

د، شلوار                           ی را تشکيل می دادن ام انقالب ده و اصلی سواره نظ ردم بخش عم توده ی م

از همين رو اشراف فرانسه از روی         . عادی جانشين شلوار مخصوص سوارکاران شد     
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روزی توسطضدانقالبپي نسوم ژوئ نسومتزاريسم ژوئ

رائين وداوک پسب س ر لدبي امک نظ ل وراتپ ي

ام هن همنطق وبناحي رقیجن شش زیبخ ائیمرک اروپ اراتوف س

ام انن يهپارلم انروس زار،زم دگانت ننماين ساي قمجل طري ا دوم

دًا بع

اح جن ا انت دورزم یترمي اليعن س از رنگونیآغ دس الژيرون س

وبين اژاک اله رينراديک احت البسياسیجن رانق هکبي دفرانس بودن

 

 

د و از آن پس                تمسخر  سربازان ارتش انقالبی جمهوری را با اين لقب خطاب می کردن

  . به هر فرد انقالبی و راديکال اطالق می شد

       در     و از   -١٥

  ١٧٩٤        ١٧٩١   در   

  . رهبری بودندغالب در

زل معرفی شده                  " ده فرمان " اشاره به    -١٦ وان وحی من ه عن ه ب حضرت موسی ک

  .است

ان     -١٧ ل دهقان ومينترن تشکيل شد        ١٩٢٣در سال    :  بين المل ه    .  توسط ک ن تجرب اي

  . منحل شد١٩٢٠موفقيت آميز نبود و اين سازمان در اواخر دهه ی 

زاری، بلژيک و           اتحاد انگلستان، فرانس    :  متفقين امپرياليست  -١٨ ه، روسيه ت

  .اياالت متحده در جنگ جهانی اول

   در      از         :  -١٩

  .  انتخابات بسيار محدود تعيين می شدند

  ای در         :  -٢٠

  .روسيه

اشاره به يکی از نطق های استالين که در آن خود : بيصداقتیجهل و " استاد "-٢١

  .را استاد انقالب ناميد

که در اواخر دوران ) زمستوا(اعضا سازمان خود مختار اداری محلی      :  زمستی -٢٢

  .حکومت تزاری بر پا شد و قدرتش محدود و اشرافيت ليبرال در آن غالب بود

ی    در راس       ): ١٨٧٧ -١٩٢٦(    -٢٣

  .تپل يورا پس از استقرار حکومت شوراها به خارج فرار کرد. اوکرائين قرار گرفت

    روی ١٩٠٧در   :    -٢٤

ان شديد و                         د، خفق کار آمدن يک حکومت دست راستی تحکيم شد و ارتجاع پيروزمن

  . پيش گرفتسرکوب جنبش کارگری را در
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طالح یاص امسياس دارین نطرف اي پ ام ورتقي ردص گي

ين یب دالملل باي داران نطرف رزاي دتفکرط همعتقدن اتک یاختالف مل ی م

 

ا -٢٥ ار دوم ا        :  دوران چه ار دوم کيل چه ين تش ا ب انی م له ی زم ان  (فاص پارلم

  . که دوران خفقان تزاری بود١٩١٧ تا ١٩٠٥از سال ) تزاری

ه ماهيت آن مخالفت            :  پاسيفيسم -٢٦ دون توجه ب وع جنگ ب انديشه ای که با هر ن

و    از          .  ورزد

طرق مسالمت آميز حل شود و توسل به قهر را چه از طرف ستمديدگان و چه از طرف 

  .ستمگران محکوم می کنند

ارگری انگلستان                :  پورسلی -٢٧ ران رفرميست جنبش ک ه پورسل از رهب منسوب ب

  ).رجوع شود به فهرست شخصيت ها (١٩٢٠در دهه ی 

ان  ١٩١٨لطنتی در آلمان که توسط انقالب آخرين خاندان س :  هوهن زولرن  -٢٨  آلم

  .جايگزين آن شد" جمهوری وايمر"سرنگون شد و 

انی اول               :  هاپسبورگ -٢٩ ان جنگ جه آخرين خاندان سلطنتی اتريش که پس از پاي

  .منقرض شد

قيام ماجراجويانه يک اقليت که بدون توسل به توده ها و شرکت آنان :  پوچيسم-٣٠

در    دارد و  از     " وچ"در      

  .ناميده می شود" پوچيسم"
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ددًا مج

ط تالينتوس زباس ح ه يونب پاپوزيس تچ الپيوس س

اح تجن زبراس ويکح راربلش تق هگرف تالينب هاس علي ال س

اپوشتوسط پ یاستالينسياست ول

ف الزينووي س راجکمونيستحزب شدنداخ سالچپ اپوزيس

تالين دااس دهج هش يونب پاپوزيس هچ ریب کیرهب تندتروتس راهپيوس اهم ب

ه اریب اهمک ديگرب هيک تروتسکیعلي ا امنفب تالينک دوداس الح س

رانيکی زبرهب ارانبلشويکح کهمک نزدي ف زينووي

هائی

 

 

  فهرست برخی از افراد و شخصيت 

  که در اين کتاب از آنها نام برده شده است
 

 از    و    ): ١٨٨٣ -١٩٣٦( 

ود     زينووي. لنين در سال های آخر تبعيد وی بود        ومينترن ب زينوويف  . ف اولين رئيس ک

        ١٩٢٢  و  در    

د           ه او پرداختن ه سازماندهی علي امنف از  ١٩٢٥در سال  . پرداختند و مخفيانه ب  او و ک

   و        و       

 در  .  از    ١٩٢٧يون  در  

   دوزی و ١٩٣٦ تسليم  های  شد  در سال     ١٩٢٨

  .محاکمات قالبی استالين تيرباران شد

يکی ديگر از رهبران حزب بلشويک بود که آثاری نيز          ): ١٨٨٨ -١٩٣٨(بوخارين  

ام دارد  " الفبای کمونيسم "که معروفترين آن    از خود به جای گذاشته است        بوخارين  . ن

 در       و       ١٩٢٣در  

ری            ١٩٢٨وی در سال    . تروتسکی ملحق شد   دا شد و رهب اپوزيسيون  " از استالين ج

ده گرفت     " راست  ١٩٣٨ از حزب اخراج و سپس در سال             ١٩٢٩در سال    . را به عه

  . توطئه های استالين گرديد و تيرباران شدقربانی

د زينوويف در سال         ): ١٨٨٣ -١٩٣٦(کامنف   يکی از بلشويک های قديمی که مانن

   از  ١٩٢٧     و در  ١٩٢٥

ه           ١٩٢٨وی در سال     . کمونيست شوروی اخراج شد     ه عضويت حزب پذيرفت   ب

ار ديگر در س         ی سرانجام در           ١٩٣٢ال  شد و يکب  تسليم سياست های استالين شد ول

  .  طی محاکمات قالبی مسکو، محکوم و تيرباران شد١٩٣٦سال 

ری              ): ١٨٨١ -١٩٣٨(رايکوف   اح راست را در حزب رهب راه بوخارين جن وی هم

دا شد، رايکوف     ١٩٢٩در سال   . می کرد  ، هنگامی که استالين از جناح راست حزب ج
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بعدًا

ل وایک کیق دمنصوبکرنس پتامبرگردي انس الهم هدستس کب اي کودت

ه رک کاث البي انق گ رادفسياسیفرهن ااستمت تب ایحکوم وره ب

س ومينترنپ ک هر انگهایش تارش تکش اکمونيس ارگرانه ينک چ

ا چيانکايشکب ومينترن زبک ينکمونيستح هچ اللب نانح زباي همکح

 

ه         ١٩٣٨او در سال    . ستالين شد تسليم سياست های ا     در سری سوم محاکمات مسکو ب

  .اعدام محکوم و تيرباران شد

" ووهان "رهبر حکومت چين در منطقه صنعتی        ): ١٨٨٤ -١٩٤٤ (-وانگ چينگ 

ود    " جناح چپ "و رهبر    د چيانکايشک در    -وانگ چينگ   . کومين تانگ ب م مانن  وی ه

ه او               ا ب ه استالينيست ه ی ک ارگران         عوض ايفای نقش انقالب ه ک د، ب رده بودن  اعطاء ک

  .حمله و به کشتار آنان پرداخت" ووهان"

بود و در   " کومين تانگ "رهبر حزب سرمايه داری     ): ١٨٨٧-١٩٧٥(چيانکايشک  

ود ) ١٩٢٥ -٢٧(های  حين انقالب چين در سال استالين و  . رهبری نظامی اين حزب ب

اری       را     و   

ل        . تشويق کردند  ای نظامی در            ١٩٢٧چيانکايشک سپس در آوري ه يک کودت  دست ب

از آن   و  .   و    و   زد    

  . وی برخاستند-استالين به حمايت وان چينگ

ه          ): ١٨٨٢ -١٩٧٠(کرنسکی   ود ک  از اعضای حزب سوسيال رولوسيونر روسيه ب

زار، او       . انتخاب شد ) مجلس تزاری (به چهارمين دوما     پس از انقالب فوريه و سقوط ت

ه                         يکی از اعضای کابينه ی حکومت موقت شد و پس از آن رياست دولت موقت را ب

ر سرنگون شد      . عهده گرفت   ر انقالب اکتب " کرنسکيسم "واژه ی . حکومت وی در اث

ژوائی  در    در        

  .اجتماعی بر سر کار می آيند

زار    ١٩١٧های روسی بود که در سال   يکی از ژنرال: کورنيلف دهی ارتش ت  فرمان

ده داشت        ه عه ه  . در جبهه ی جنوب غربی جنگ را ب دهی   ١٩١٧او در ژوئي ه فرمان  ب

ی      و در           

ان          ارگران و دهقان ر بسيج شوراهای ک ه در اث ضدانقالبی عليه حکومت کرنسکی زد ک

وی در همان سال دستگير شد ولی  موفق به فرار گرديد و تا              . روسيه مضمحل شد  
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ه ويتب تعض ههيئ ومينترناجرائي ک ال س ان تلم

زب ح ال س ه ومينترناجرائي ودک هب يونب پاپوزيس تچ پيوس

ران زبرهب تح انکمونيس ودآلم هب لف            ک ماس

ا الت س ان ينزم یلن ينيک ومينترنمشهورمبلغ ودک ب د آم

ل گقب انیجن احجه پجن زابچ         اح

ر وروزي هام ينخارج تاول تحکوم ودروسيهموق اهب هم م ود ب

ه تهک دکش هش تب ایفعالي دانقالبیه ودض هخ تعلي یحکوم انقالب ال س

 

 

 ١٩١٨                   

  .شوروی ادامه می داد

ادت در روسيه            : )١٨٥٩ -١٩٤٣(ميليوکف   ورژوائی ک استاد تاريخ و رهبر حزب ب

 ١٩١٧وی         و در   . 

  .استعفا داد

 از   اول در   ): ١٨٥٥ -١٩٣٩(رادک 

رار داشت و در سال                 ان ق ه ر     ١٩١٧سوسيال دموکرات لهستان و آلم ين ب ا لن وسيه   ب

 ١٩٢٩رادک   . او در    از     . 

ود و سپس تسليم                          ه، عضو اپوزيسيون چپ ب ه ترکي د تروتسکی ب ان تبعي ا زم يعنی ت

د              رملين منصوب گردي رادک در سال    . استالين شد و به سمت متخصص امور خارجه ک

دان محک          ١٩٣٧ د از دو سال اعالم شد            در محاکمات مسکو به ده سال زن وم شد و بع

  .که در زندان مرده است

از       از): ١٨٩١ -١٩٤١( 

رد          ه عضو هيئت     ١٩٢٦وی در سال  . سياست های زينوويف تبعيت می ک  هنگامی ک

 از  ١٩٢٧او در  .          

 همراه با زينوويف تسليم سياست های  ١٩٢٨ت آلمان اخراج شد ولی در سال   کمونيس

  .استالينيستی شد

  .از رهبران حزب کمونيست آلمان): ١٨٨٤ -١٩٤٨(تال هايمر 

ان در      ١٩٢٦در سال  ): ١٨٨٠ -١٩٣٧(رمه له    ران حزب کمونيست آلم  جزو رهب

ه  . ی فرار کرد پس از روی کار آمدن هيتلر به اتحاد شورو١٩٣٣آمد و در سال      رمه ل

  . توسط پليس مخفی استالين کشته شد١٩٣٧در سال 

       ١٩٢٦در  ): ١٨٨٦-١٩٤٤( 

ود و پس از اخراج ماسلف و فيشر،                  . انتخاب شد  تلمان از حاميان سرسخت استالين ب
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ين دارانيکیهمچن زرگزمين ب انسلطنتحزب ورژوائیطلب ب ااکتبريست ه

ازمان انس يهودي ه ب ال س

ی الينيک يالفع یسوس يهدموکراس انروس آلم ارووس پ

ه لب قت ه دارک دحکومتزمام بودن راه اهم يالتوسطليبنختب وکراتسوس ادم ه

انکمونيستحزبسپس انآلم سالگذاشتبني دان شدزن

ورگ دانلوکزامب ازن ارانب يشهمک هانقالب جمل تگير دانیدس دزن ش

د تانمتول ذارلهس زببنيانگ ح ورگ روزالوکزامب

ت اس

ه پيوستبلشويکحزبب سال پرئوبراژنسکی

ران ذهبیرهب انم ودآلم هب ریک هرهب وتر            اولي ل

 

ا  ١٩٣٣در سال  . او رهبر بالمنازع حزب کمونيست آلمان شد       ا دستگير    توسط ن زی ه

  .شد و در ارودی نازی ها در گذشت

از       ): ١٤٨٣-١٥٤٦( 

  .پروتستان های مسيحی را در دست داشت

وی .     ١٩٠٣در  ): ١٨٨٦-١٩٣٧( 

يا         ادی بس ای اقتص اب ه ود و کت پ ب يون چ ای اپوزيس ته  از اعض او . ری نوش

پرئوبرژانسکی  . را نوشته است  " الفبای مارکسيسم "همچنين همراه با بوخارين کتاب      

  . پس از تبعيد تروتسکی تسليم استالين و سياست های او شد١٩٢٩در سال 

  و          ): ١٨٧١ -١٩١٩( 

 در جناح چپ جنبش     ١٨٩٧او در سال    . د بو ١٨٩٣سوسيال دمکرات لهستان در سال      

رد        ان       ١٩١٥وی در سال     . سوسياليستی آلمان شروع به فعاليت ک  توسط حکومت آلم

 از     از            .  و  

ر انقالب    . را تشکيل داد  " انجمن اسپارتاکوس "کارل ليبنخت    ان از ١٩١٨او در اث   آلم

 ١٩١٩وی     را   و در  .  آزاد 

       )    (  

  .رسيد

 از     و      ): ١٨٦٩-١٩٢٤( 

  . قرار گرفتابتدا در جناح چپ و سپس در منتهای راست آن. بود

س   د "  ١٩٠٣در  ): ١٨٨٣ -١٩٤٢(راف   " (بون

پس از   . مدت ها از مخالفين حزب کمونيست و انقالب اکتبر بود         . پيوست) سوسياليست

حمايت از رژيم ضدانقالبی پتل يورا در اوکرائين، به حزب کمونيست پيوست و يکی از   

  . مجريان اصلی سياست استالين در چين شد

سياستمدار ارتجاعی روسيه و يکی از رهبران حزب         ): ١٨٥٩-١٩٢٤(رودزيانکو  

و   از   )    (  
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زب ح کتوسط ایي اعیکودت رنگونارتج دس ش وردار ودبرخ الب س

يله س راه ايرهم اجرينس تانیمه لهس سال راراستالينيستی تق گرف

ایسال ده هبع دراستسمتب احگروي جن تانکمونيست رارلهس داشتق

گ انیجن اجه ورگب اریروزالوکزامب یهمک ردم احک پجن زبچ ح

ایسوسياليستيکی ديمیه تانق ودلهس هب دهاک ایبع نيروه ل سودسکیپي

اری امک ب رک ردت ریک ومیشورایرهب هعم ایاتحادي ارگریه انک زم

فرانسهنخست سال

تان ودانگلس سب انپ گپاي انیجن رفجه تانط رانسانگلس کنف

کو همس رانک ی   رهب رمايهيک س وف گوچک

 

 

ه منحل              . بود ر انقالب فوري او رئيس دومای سوم و چهارم بود که دومای چهارم در اث

  .شد

   از  از  داران ): ١٨٦٢-١٩٣٦( 

ر جنگ حکومت موقت           . اکتبريست ها نيز بود    ه وزي اه م پس از انقالب فوريه، او تا م

  .بود

رال     ١٩٢٢ تا   ١٩١٦بين سال های    ): ١٨٦٣-١٩٤٥(لويد جورج    ر ليب  نخست وزي

  و  از    اول از   در    

  .ورسای شرکت کرد

ين  های   ): ١٨٤١-١٩٢٩(کلمانسو   ا  ١٩٠٦ب ر   ١٩١٩ ت   وزي

  .او نيز رياست هيئت نمايندگی فرانسه را در کنفرانس ورسای عهده دار بود. بود

ن حزب را                     : پورسل اهی اي ه پس از مدت کوت از بانيان حزب کمونيست انگلستان ک

    و       را در  ه 

  .اتحاديه های کارگری شوروی در کميته ی آنگلوروسی به عهده داشت

 از          :  

 ديکتاتوری دست    ١٩٢٦متخاصم عليه اتحاد شوروی را رهبری کرد و سپس در سال            

  .راستی خود را در آن کشور بر پا ساخت

ل             نام مست : وارسکی ه قب عار وارچافسکی يکی از رهبران حزب کمونيست لهستان ک

از   اول      و در          

در        و در  .    

      بو١٩٣٨او در  .   

  .استالين اعدام شد

ان               : استامبوليسکی ه از حمايت دهقان در رأس حکومتی در بلغارستان قرار داشت ک

 .        ١٩٢٣  و در  

اره                    ن ب رد و در اي ورژوازی تلقی ک کمونيست بلغارستان اين را مبارزه بين دو بخش ب
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ی ایيک يوناعض رلکميس زیکنت زبمرک ودح هب دهک عم کی ياروسالفس

يس پل يس رئ الب داومانق م اب کت ان اليفزم ت کی منژينس

سميلگا اد اتح

بش یجن تانقالب فعالي ويک ایبلش ديمیه هق الک س ميلگا س

رين زارآخ يهت هروس رک الباث هانق فوري يکالی ن

 

مبارزه عليه ارتجاع به صورت مستقل و نه به صورت ديگر           بی طرف باقی ماند و در       

د            . شرکت ننمود  ان حکومت جدي ين قرباني ا از اول پس از پيروزی ارتجاع، کمونيست ه

  .بودند

ود             : تزره تلی  زاری ب . منشويک گرجستانی و رهبر سوسياليست ها در دومای دوم ت

  .ه گرفتپس از انقالب فوريه، او سمت وزارت پست و تلگراف را به عهد

  .از رهبران منشويک ها بود که در زمان جنگ موضع پاسيفيستی اتخاذ کرد: دان

    در        ): ١٨٦٩ -١٩١٨( دوم 

  .سرنگون شد

  .قيصر آلمان در زمان جنگ جهانی اول): ١٨٥٩-١٩٤١(ويلهلم دوم 

ر          د١٩٠٧از     از  : 

رد   ی در  شوروی، در جبهه فعاليت داشت      . می ک  . در دوران جنگ داخل

او همچنين به اپوزيسيون چپ پيوست  . سپس عضو شورايعالی اقتصاد شوروی گرديد 

  . تسليم استالين شد١٩٢٩ از حزب اخراج شد ولی در سال ١٩٢٧و در سال 

 . (او.پ.وی  گ"   " در    : 

  .بود) مخفی استالين

 از         ی    : 

  .فعاليت هايش معطوف به اپوزيسيون چپ و اخراج آنان از حزب بود
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