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آنها   یبرا نیآشنا است. ا ییکایاز کارگران آمر یتعداد قابل توجه یبرا شیکم و بست که واژه ای اکنون هم  سمینیاستال

در حال حاضر   هیقدرتمند روس یبا امپراطورگی در سراسر جهان را، همش اب همکارمتحده، احز االتیا ستیحزب کمون 

 .کندیم  یندگینما را مرتبط 

 .نظری بیفکنیم یواضح و ماد یتهایواقع  اجازه دهید بهاز همه،  اول

خود اصرار  مرگ تا روز  یکند. تروتسک  یممفرمایی نفر حک  ونیلیم ۲۰۰ از شیببر  یستی نیاستال یبوروکراس ،هیروس در

. کارگران، عملی می نماید دیدر تول را یخاص نقش یک طبقه، وارا کاست بنامد. به گفته بوروکراسی  نیداشت که ا

، مغازه داران  ی. خرده بورژوازرا بعهده می گیرند یا ژهینقش واجناس  دیدر تول یداران، کشاورزان، همگ  هیسرما

 کی . آنها ستندی طبقه نیک   یکارگر یدارند. اما بوروکراتها ینقش یاقتصاد  ستمیدر سهم  ره یدفاتر و غ کارمندانکوچک، 

با روند   اگر بشود انجامش داد، که تنها از راه دورایفا میکنند را ای   یاجتماع ی، اداریسازمانعملکرد کاست هستند. آنها 

، یرمعمولیغ ،کاست کی ، یاستدالل تروتسک  طبق، یستین یاستال یبوروکراسد. نباش یمدر ارتباط  عیو توز دیتول یواقع

 .کاست بود کحال ی نیسابقه، اما با ا یکاست ب کی ، ییاستثنا



 یها ستیونالیانترناس  تیکانن( و اکثرهواداران  ) ستیالینرفت. حزب کارگران سوس ایاز دن یبا تروتسک  یتئور نیا

 .دارندبه این اعتقاد چهارم در سراسر جهان هنوز هم 

 رسد یبه نظر مچه  یبوروکراس

 :اینجایند ها تی وجود واقع نی. با استیطبقه ن یک  یستینیاستال یکه بوروکراس میریبپذ یلحظه ا  یبرا دیبگذار

بخش در شکل ممکن ثروت را  نی، به بهتر کارمیکند می، تقساداره اش می کنداقتصاد کشور دارد.  روی کنترل کامل بر 

 یم تیریرا مد یکند، تجارت خارج یم عی، مازاد را توزمعین میکند. دستمزدها را بگردش در می آورد دیمختلف تول یها

کاست  بسته شوند. برچسب  دیباها  یمیقد در کجاد و نافتتاح شو دیبا دیجد یکارخانه هاکجا در  هک ردیگ یم میکند ، تصم

 کند؟ یم رییتغ یزیمروز چه چدر نتیجه ا. بنویسید  طبقه را  آن یبه جابردارید برچسب را و . بگذارید آن یرا رو

 ونی لیدو مبا  یمخف سیپلنیروی  کیکند.   یمو هدایت  ، کنترل یارتش قدرتمند را سازمانده کی یستین یاستال یبوروکراس

اعالم  و  ، جنگها را بوجود آوردهکند یممعزول خود را در خارج از کشور منصوب و  رانیکند. سف یمرد را کنترل م

عهده  بها را  تیکند، همه مسئول یم الرا اعم تازای، تمام امترساند یانجام مبه را  ی اشدولت فیکند. تمام وظا یصلح  م

را  یزیاشتباه کرد. او تما یتروتسک  قیرف نه. در پشت سر دارد. سابقه پنج قرن انگار که  یمثل طبقه ا قا  ی، دقردیگ یم

 .بلکه مضر بودبود،  یمعن یکه نه تنها بنمود حفظ 

. او  دید یم یروس یمیقد یانقالب کیبا چشمان را  هیو روس هنبود گرا احساسیک شد، مالحظه ، همانطور که  یتروتسک 

مواجه  یمیعظ کی مشکالت تئورتشخیص داد که با . او بدابود. اناطالع  یب یستینیاستال هیروس یها تیاز واقع نیهمچن

عدم  و ضعف،  یی. اما اثبات نهاگیردقرار بحث مورد   دتوان  ینم نجایدر اآن . نمایدخود را رها  یتئورخواهد گشت اگر 

از انقالب اکتبر  در ابعادی بزرگتر  یامروز به انقالب ،یبوروکراس نیحذف ابرای است.  نیا یتروتسک  هیامکان حفظ نظر

، بوروکرات ها و نزمین دارا یمیقد بیاز ترک یدولتاز قدرت تر  پراست که  یچه نوع کاست نی. حاال اوجود دارد ازین

 ؟  است گشته، بنا حاکم بودند هیبر روس ۱۹۱۴ سال  تاکه  یداران هیسرما

سه   یتر قیبه طور دق ایبود. اما اکنون دو مشکل  هیمحدود به روس ییکای آمر متوسط کارگرسؤال در ذهن  نی، اقبال

 .مشکل مطرح شده است



 ی الملل نیب یارتجاع یروین کی

از ترس  انباشه است. هوا پدیدار گشته  متحده  االتیا سمی الیدر برابر امپر میکشنده و مستق  یبیقمثابه ر به  یجامعه روس

  میآلمان در قد و سیانگل نی به همان اندازه جنگ ب کایآن و آمر نیو چرا جنگ ب ستیچ هیروس دولت  نیاست. اشده جنگ 

 رسد؟ یمبه نظر  ریاجتناب ناپذ 

 یهی. بدشده اند مهیضم هیتوسط روس  ما  ی که مستق ستین  هایی نیسرزم ای هیمحدود به روس گرید هیدولت روس نوع - ۱

و   هیروسبراساس شده طراحی  یها میممکن به سمت رژهر چه سرعت با ، طور متوسط، ب یوگسالویاست که لهستان و 

 .است. اما مبارزه ادامه دارد گردیدهنحل و فصل وجه   چیبه هدر آنجا سؤال  نی. ادرحرکت هستند اروپا ینه شکل سنت

را که در کشور   یمیو اساس نوع رژ هیپا بطور مشخص دارند  ،اند کرده شاز آلمان که آنها اشغال ی، در بخشروسها - ۲

  یی، هدف نهاآنها بر میدارندکه   یدهند، اما هر قدم یانجام نم یآشکاربطور کار را  نی. آنها ابر قرار می کنند دارند،خود 

 .دهد یآنها را نشان م

  یم قیتطبخود را  استیس یمحل طیدارند. آنها با شرا یاهداف مشابهآنها ، نیو شمال چ یآن طرف جهان، در منچور در

 .د کردندر صورت امکان چه خواه ندیتواند بب  یم نای ناب کیدهند، اما 

از چنان قدرت  هیروس استیاز س یرویو پ هیمتعهد به اهداف روس یستی، احزاب کمونیغرب  یاروپا یکشورها در - 3

عمال شده است. در فرانسه، حزب  ا به جز خود طبقه حاکم از احزاب   کی چیبرخوردار هستند که به ندرت توسط ه یاسیس

خودش  حزب  نی. ادارد ،نفر  ونیلیشش می نزدیک به با قدرتفرانسه،  یکارگر یها هیاتحادبر  یکنترل قاطع ستیکمون 

 .عضو دارد ونیل یم کیاز  شیب

 .عضو دارد ۱،۷۰۰،۰۰۰ ستیحزب کمون  ایتالیا در

  ن یپشت سر خود دارند. ادر از مردم را  یادیز تیاکثر ونانیدر  یستیکمون یسازمان ها،  یکل ریتصو لیتکم یفقط برا

 .هستند ستینیخط استالفناتیک  روانی، پیگرید یمانند هر جااینجا، به سازمانها، 

 افتهیسازمان  یروین نیقدرتمندتر  دیترداز  رد پاییآن بدون  جیو نتا یستینیاستالدولت  ،ی کل اوضاع و احوال توجه به با 

 .شود یم ی. قدرت آن از اتحاد و انسجام حاصل از آن ناشنمایندگی میکند جهان را یاسیو س یاجتماع



 سمینیسمت درک استال به

 :نماید درک دیبا  ییکای کارگر آمر نیبنابرا

متحده   االتیدر ا ;دنکند ممکن است اندک باش یمالقات مخود    هیاتحاددر  ایدر کارخانه او که  ییها ستینیاستال که - ۱

هستند. دست کم  یمیعظ یقدرت واقعبا  یسازمان جهانیک از  یبخش آنهااما  ;قدرتمند نباشد یلیممکن است خحزب آنها 

 .بودخواهد  وحشتناکی شتباهمتحده، ا االتیقدرت آنها در ا نمودن گرفتن آنها با قضاوت 

از   یبه درک واضح و روشن زی، قبل از هر چنجایدر ا انبا آنتقابل  ی، برااست یجهان یها مشکل  ستینیاستال مشکل - ۲

درک  نیتر قیبا عم یجهان  هایاستیس نی. اتسنیاز ا ،هدف قرار داده اندکل مسکو در امروز و فردا اعضای آنچه که 

گالویز  جهان چشم انداز کل تا با  گرددآماده  دیسؤال است با نیا کاوشو  قیکه به دنبال تحق ییکایاست. کارگر آمر شرایط

در  اینرا . من ندیجهان" بب  کی" به مثابه جهان را  دیبا همگذشته است. کارگر یمشكالت صرفا  ملاشتغال با  ی. روزهاگردد

  جادیا یگونه سوء تفاهم چیشود و بدون ه جادیا دیبا زی چ کی. اما نمایم یم شنهادیپت برای بسط دادن سلسله مقاال نیا

  ستیاحزاب كمون  به كایخصومت دولت آمرآن است.  زیچ  کی یستی نیاستال میمتحده و رژ االتیدولت ا نیبما. تضاد گردد

 .دهدمی گسترش را در سراسر جهان  

چرا که مخالف است  سمینیمتحده با استال  االتیاساسا  متفاوت است. دولت ا یزیچ سمینیتضاد جنبش طبقه کارگر با استال اما

به مبارزه چرا که مخالف است  سمینی با استال اتیآگاه طبق یانقالب کیبر جهان است. اش تسلط  یبرا یبیاکنون رق سمینیاستال

با تردستی مخدوش می خود  یستیالیاهداف امپر  یتواند جنبش طبقه کارگر را برامیکه یی کند و تا آنجا   یم انتیخ یانقالب

  چ یمسئله ه نیقرار دارند، ا سمینیاستال دیهر دو مورد تهد ییکای آمر گرو کار ییکایآمر  هیسرماتا زمانیکه ، نی. بنابرانماید

همان اندازه بران  به  خط طبقاتی دراینجا. نماید ینم جادیامورد  نیدرا ییکایآمر گرو کار یی کای آمر هیسرما نیب یهمبستگ 

 است که در جاهای دیگر هست.
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