
 آلبرت گلدمن 

 ران یدر مورد حمله به ا یست یمارکسبرخورد 

دشو یمبررسی   های خوددولت  یطبقات  تیماهنقطه نطر از  کیهر  ای تانیو بر یشورو ری اتحاد جماه نقش  

   ۶سپتامبر  ۱۹۴۱

 ترجمه : ژاله سهند

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ، ص. چهار 1941سپتامبر  6،  36شماره ،  V  ، جلدمیلیتنتاز 

 ت گذاری گردید. عالم و یس یرونو Trotskyism On-Line (ETOL) دائره المعارف یبرا Einde O’Callaghan توسط

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نیو همچن -محکوم شود  دیبرده با هیعلارباب براست. خشونت  زینفرت انگ  یخشونتهر گونه افراد از  یبرخبرای 

از خشونت در هندوستان  سی انگل سمیالیکه امپر ی. هنگامز ارباب برهانداخود را کند  یکه تالش م یخشونت برده ا

در جامعه هستند  یاجتماع یریدرگماورای که  یانیقرار دهد، اخالق گراانقیاد ها انسان را تحت  ونیلیکند تا م  یاستفاده م

متوسل   از هند سیراندن حاکمان انگل رونیب یبرا یهند یگر توده هااعتراض می نمایند ا نی . آنها همچننمایند یاعتراض م

 .شوندبه زور 

و طبقات  معیاری کهو شر هستند،  ریاز خ یانتزاعمعیارهایی  یدارابعضا کنند،  یاستدالل مبدین شیوه که  ی افراد

 .ردیگ یم دهیرا ناد یمبارزات طبقات

طبقات و ملل  یازهایناز زاویه بلکه  یانتزاع  یاخالق یارهایمعزاویه از نه  طبقات و ملل را عملیات هرگز  ستیمارکس

است. او   یسؤال منفآن به   یستی؟ پاسخ مارکسهستندبد  ات همه تهاجم ایکند. آمی  یابیخود ارز یبه آزاد یابیدست یبرا

 نیا ایآ ;ستیچتهاجم  طی قرار گرفته است. شراتهاجم مورد  یدهد و چه کس یرا انجام م تهاجم یدهد: چه کس یپاسخ م

 ؟به پیش می بردرا  یانقالب یمنافع توده ها



که  طبقه متوسط  انی. اخالق گرانماید یحمله م سیانگل سمیالیامپر  به ایران کند و یحمله م یشورو ریجماه اتحادبه ایران  

است،  یستیالیامپر ی، عملی طیتحت چه شرا ای یچه کس هیعل بر ای یتوسط چه کساهمیت ندارد ، یکنند هر تهاجم یفکر م

 .نمایند یمحکوم م ا، هر دو ربرخاستهخود صالح  تیعصبانبا 

خود هستیت  یمنحط است. برادولت  کیاست، اگرچه  یکارگر دولت  کی یشورو ری: اتحاد جماهدیگو یم ستیمارکس

با  نكهیمشروط بر ابکار ببندد دفاع از خود   یبراضروری را    یكه هر اقداممتعهد است   ; جنگد یآلمان م سمیالیامپر هیعل

 .اشدنداشته ب رتیمغا یمنافع انقالب جهان

 پیرامون تهاجم در  یو تروتسک  نیلن

 ای یشورو ریاتحاد جماه مانیپ ۶ماده تصدیق بر با  رانیبه ا اش حملهارتباط با   را در  یا هیان یب یشورو ریاتحاد جماه

 ینهر زمادر الزم  یاقدامات نظاماتخاذ منظور  تواند در داخل ایران بهبدهد كه سربازان  یم را حق که این  ،19۲1 رانیا

، جلوگیری نماید رانیا  قیاز طر یشورو ریاتحاد جماهه ب زیآم دیتهد ای حمله ایاز حمله قادر نباشد   رانیادولت كه 

 .را صادر نموده استد، ننمای یشرویپ

در   هیکه رهبران انقالب روساست حاکی از اتخاذ گرایشی و برقرار گردید   یو تروتسک  نیلن میتحت رژ رانیمعاهده با ا

دفاع از اتحاد  نفع . به داشته اند  ،نبود یشورو ریكه جزء اتحاد جماه ینیبه داخل سرزم  روهاینپیشروی احتمال مورد 

همسایه كشور  كیمسلح خود را به  یروهایكه نرا دریافت نمودند حق این  و خواست نمودندآنها در  یشورو ریجماه

 نمی نماید. سربازانشقبل از اعزام از ایران را ملزم به گرفتن اجازه  یشورو ریاتحاد جماه مانی پ نیبفرستند. ا

 ریاگر منافع اتحاد جماهسربازان را حتی بدون اجازه، و حتی بدون یک معاهده،   یو تروتسک  نیلنقابل برداشت است که 

 گسیل می کردند. هیبه داخل خاک همسانمود  یرا مطالبه م یعمل نیچن  یو انقالب جهان یشورو

 تیواقع نیدر نظر داشت، اما اعاهده مدر زمان  یبود که دولت شورو یدشمن سیانگل سمیالیدرست است که امپر کامالا این 

 ینم جادیامغایرت  یکند، ذره ا یم دیرا تهد یشورو ریاست که اتحاد جماه یآلمان دشمن سمیالیامپردر حال حاضر  که 

 کی لیبه دل یشورو ریتوسط اتحاد جماه نکاریهمزمان با انجام ا سی انگل یها ستیالیکه، امپر تیواقع نیو نه ا .نمی نماید

  یبرا یحق دولت شورو نییبه  تع کهیی تا آنجا یتیاهم ن یاز کمتر ند،ینما یحمله م رانیدارند به ا ژهیو ینظام تیوضع

حمله به   لیرا به دل ستی نیما دولت استال ایاما آ  .است ردارشود، برخو یمربوط م رانی خود به داخل ا یروهایاعزام ن



ی طیشراتحت که  لی دل ن ی، اما فقط به امیکار را کرد  نیبله، ما ا ؟میمحکوم نکرد کی بالت یاکشوره;لهستان، فنالند و

بیشتر  عمل تهاجم، بعلت ها نفر از مردم  ونیلیم یهمدردزدوده شدن  بدلیل ، یشورو ریبه اتحاد جماهشده  خسارات وارد

 حاصل گردد. مورد حمله  ینها یسرزم یاز الحاق اجبار ستتوان یکه مبود  ییایهر مزا از

 یبراآنها بسنجند.  را گرید یمانند حمله به کشوربه  یعمل تقبل انجام بیو معا ایمزامجبود بودند  یو تروتسک  نیلن

ها و وعده  زهیبه انگ اعتماد کامل از همه، توده ها مهم تر . و آشکار می نمودند را یحمله ا  نیضرورت چنکارگران جهان 

 .داشتندآنان  یها

است که    نیهم ا لشیدلمواجه نگردد.   ادیبا سوء ظن ز  ران یدر حمله به ا نیتواند انکار کند که عمل استال یکس نم چیه

به   یو افراد معدودنموده  جادیاو سوء ظن ا یها زهیبه انگ  ای ، به طور موجهکند یداشته و دنبال م یکه و ییاستها یس

 .دارندایمان  او  یوعده ها

با  حمالت آن  وسیعی  یتوده ها ینداشت. براسودی حمله به لهستان و فنالند  یبرا یو یو بهانه ها حاتیتوض تمام

ا یدق نیاستال اتی. جناهمسان به نظر می رسیدندها  یتهاجمات ناز كه اتحاد  باعث گردید او  -از این تشکیل شده بود قا

 .بگیردارقر یآلمان نازرده در همان  یشورو ریجماه

  لیبه دالاز فنالند را  یو بخش كیبالت یاز لهستان و كشورها یبخش نیكه استال میدانست یها م ستیما تروتسک  اگرچه

چرا   میباز هم تهاجمات را محكوم كردگردد، اما ما  آماده   تلریه هیحمله عل یكرده است تا برا مهیضم یكیاستراتژ -ینظام

 . ی بوداحتمال ینظام یایاز مزاسنگین تر  ارینفر بس  ونهایلیمی توسط  شورو ریبه اتحاد جماه مانیرفتن ا نیاز بکه 

از بین ضرورت اشغال از ایران وقتیکه بر خروج ارتش سرخ  یمبنقول خود  هب نیکه استال میندار نانیاز حد اطم شیما ب

  یشورو ری. در حال حاضر، تا آنجا که به اتحاد جماهگرددحل و فصل   ندهیدر آ دیاست که با یزیچ نی. ابماند بندیپا ،برود

دفاع  در  یزیچهیچ ، اجازه نخواهند داد که رانی، از جمله کارگران ااتیطبق یآگاهبا شود، کارگران و دهقانان  یمربوط م

 .نماید دخالت  یشورو ریاز اتحاد جماه
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