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و در  داخلی  سعی  ی جنگ  و  تع یآمر  امپریالیسم تنام  در  سرنوشت  ییکا  ن 

ک دهه بر اوضاع جهانی  یش از  یضدانقالبی، ب  نظامی   ق مداخله یآن از طر

ام  حک بود.  صرفاً  یفرما  واقعیا  جه ی نت ن  این  که  نبود  جنگ  ی ت  عامل  ن 

س  بر  فرما  داخلی، المللبیناست  یحکم  حدی(    نظامی   ی،  )تا  حتی  و 

ستی در جهان،  ی تالیقدرت کاپ  نیتربزرگ االت متحده،  یاقتصادی و مالی ا

ب از هر چیبود.  واقعیا  جه ی نتز،  یش  که جنگ  ین  بود  به  هندو چینت   ،

ن نورافکن  تغ یمانند  مق ییرومندی،  در  که  را  تناسب  یری  در  جهانی  اس 

ای؛ عالوه بر انمودیم ان  یداده است عیروها روین را در    های دگرگونن  ین، 

هش نمایارتر یآگاهی  از  ین  هائی  بخش  و  متخاصم  اصلی  طبقات  ندگان 

 طبقات در جهان امروزه، حک گرداند.
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 ل جنگ تهاجمی؟ی به چه دل

و جنگ  تعمداً  یما  را  داخلی  یتنام  اصل  در  جنگ  که    مینامی م ک 

خشم تمام    زندةیبرانگ ف  ین تعریدر آن دخالت نمود. اکا  یآمر  امپریالیسم

است دن  ی ایزوااز  که    کسانی  در  که  ندارند  اذعان  که  یگوناگون،  ائی 

، تضادی  فرماستحکم ه  یکار و سرما  ریناپذ ی آشت، تضاد  میکنی مزندگی  

که با جنگ جهانی اول آغاز    داری سرمایه ستم  یخی س یتار  یهابحران که  

و تنها امکان دو سرنوشت    گردد ی ملی آن  ن تج یدتریگشت، موجب شد 

باز   را  پگذاردی منهائی  سوس ی:  انقالب  جهانی  یالیروزی  سقوط  یستی  ا 

 ت به توحش.یانسان

، در هر بخش و کشور  سازدی مان ین تضاد خود را عیمشخص که ا قة یطر

مستعمره  تواند ی م ا  یدن شبه  کشورهای  در  باشد.  قانون    متفاوت  که 

غالب است،    هاآن در    امپریالیسم  گشتة ل  یانکشاف مرکب و ناموزون تحم

تکالیا حل  ضرورت  با  تضاد  دین  کشورهای  در  که    رفته همروی گر  یفی 

ا استقالل  بعنی  ی:  زدیآمی م، درهم  اند ده یگردتوسط انقالب بورژوائی حل  
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ده  آزادی  ملی،  وحدت  از  و  شبه    دوبند یققانان  و  فئودالی  استثمار 

با    هندو چینف که انقالب  یب تکالین ترکی قاً به علت ای فئودالی. ولی دق

سوس  انقالب  انتخاب  بود،  روبرو  توحشیستی  یالیآن    ویژه به تجلی    ، ا 

 دا نمود. یمؤثری پ

توسط   جها  نیتری غنتوحش  شکل    -ن  قدرت    ی هابمبارانبه 

نباتات،  یمیش   بردن نیازب،  جمعیدسته  زندان  یهاقفس ائی  برای  ان  یببر 

ده شد. یتدارک د  -  سابقه بی اسی  یو مواد مخدره و فحشاء به مق   اسییس 

درنده یا اوج    جهتازآنتنامی  یو  یهاتوده ه  یعل  امپریالیسم  خوئی   ن 

ت گشته بودند که در مقابل برتری  ین معصی که آنان مرتکب ا  گرفتی م

تیتسل سر  بانکی  نیظعحات  فرود  نسپرده  یم  شکست  به  را  خود  و  اورده 

 بودند.

تول یتجد  مکان  خودی خودبه د  ید  ایتوسط  قبول  و  بازار  میزم  زم  یانکن 

طب  مثابةبه  درصد  احترازناپذیرا  یعی  یامری  نود  حاکم  نقطة ،  ت  یاتکای 

روی کار  ی. کارگران با فروش ندهد یمل یطبقاتی بورژوازی جهانی را تشک
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خر ضروریخود،  کارفرمایتولو    زندگیات  ید  برای  ارزش  ید  بر  عالوه  ان 

سرما انباشت  و  نیاضافی  را  اجتماعی  مناسبات  تولیه،  که    کنند ی مد  ی ز 

به   را  ن  ادامة آنان  مزدبگ یفروش  به  خود،  کار  وادار    ماندنیباق ر  یروی 

 . د ینمای م

بخش   که  زمانی  شوندگان    یاعمدهاما  استثمار  کافی  »  ند یگویم از 

نابرابری و  یزمانی که آنان پذ   «!است   عنوانبه را    یعدالتی برش اختناق، 

که  کنند ی م  رد  ریناپذ اجتناب امری   زمانی  عل  جمعیدسته ،    جامعة ه  یبر 

طغ سرما  وقتآن ،  ند ینمای مان  یاستثماری   هاده از    ترژرف ه  ی قلمروی 

ل به  اقتصادی  در  ربحران  سرمایز؛  د یآی مزه  موقع حکمرانی  آن  در  ه  یرا 

ن گ ید قادر  خود  یحاکم  ةیپاست  یر  تعدی    ستیبای مت  و  جور  به 

عریراقتصادیغ ترور  به  متی،  سرماان  موقع  آن  در  گردد.  سعی یوسل    ه 

ستمد   کند ی م درسی  یبه  و  یخون  چنانآن دگان  و    چنانآن ن  خوف  در 

اک  -  یاکننده متقاعد    وحشت از  آنان قبل  ارتکابِ جرم    جرئتن که  یه 

را  یه سرمایانت علیخ برای    به خود   بار دگره  دو نسل در  یک  یبدهند  ا 

 خواهند برد.  به سرد و دودلی یترد
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تار  چنیناین مفهوم  پاریبود  کمون  مدافعان  کشتار  سال  یخی  در  س 

ا و  یو جنگ داخلی اسپان  های نازخی ترور  یتار   ن بود مفهومی، چن1871

ه انقالب  یکا علی آمر  امپریالیسمخی جنگ تهاجمی  ین بود مفهوم تاریچن

 . هندو چین

ا در  لیامروزه  جانداران  متحده،  در  یاالت  آ  اند شگفت برال  ایکه  ن  یا 

اسی زشت نبود. آنان  یک شوخی س ی،  یکارن یریش ش  ی]جنگ[ نوعی نما

ن«دهاتی »جانسون    د یکوش ی م بردار »کسون  ی،  دستگاه  ی،  «کاله  حتی  ا 

مسیس   « صفتطانیش » را  وئوا  در  مداخله  قلمداد  یل  ولی  تنام  کنند. 

خ به آنان اجازه نخواهد داد که وجدان ناراحت خود را به بهای چند  یتار

فروماپس  بالی  تصم  بارسبک ه،  یر  جنگ  یسازند.  در  مداخله  داخلی  م 

توسط  یو ا   « برال یل»  « ریکب»  جمهوررئیس تنام  گرفته    -ف  جان  کندی 

ا انحصاری  بورژوازی  سرگل  جانب  از  و  شامل  یشد  متحده،  االت 

ب شد. یم گرفته و تصویمطرح، تصم  کردهلی تحصمشاوران    نیترده یبرگز

بر اساس تجزیم سنجیک تصمین  یا بود که  از تحوالت  یه و تحل ی ده  لی 

کامالً   که  مداخله  کنندةروشن جهانی  به  باشد ی م   فحوای  شد:  گرفته   ،
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و  یانقالب آنان یق  دادن نشانجهان    یهاتوده ون  که  در    ستیبای م  متی 

به    نظامبه اعتراض    منظور به مقابل هر نوع تالش   بورژوائی در هر جا که 

 ، بپردازند.است ی باقروی خود ین

مداخله را به    یریگم ی تصمق  یکه زمان دق  کافی استن امر  یبرای درک ا

کوبا،  میادآوری در  انقالب  استحکام  از  بعد  درست  رژ  ییجا :  م  یکه 

رانه جاروب گشتند.  یباً غافلگ یشمالی آن تقرکای یان آمریبورژوازی و حام

ژبُیپال  بختره یتشکست    استثنایبه  سانبدینواشنگتن   فرصت  ا  رن، 

ا بر  اسناد  نداشت.  مداخله  برای  گواه یکافی  امر  که  دهند ی م  ن  امری   :

انقالبی    هاانیطغ  دا نمودن یتنام بود، ترس از بسط پیمداخله در و  زةیانگ 

د به  که  نوعی  بیاز  فوین  و    ن  گشت  انقالبات  یشب  ییهاام یقمنجر  ه 

  دادن ازدست  واهمةشتر از  ین ترس ب یا بود؛ ایره و کوبا در سراسر دنیالجز

 ای جنوب شرقی بود. یستی در خود آس یتالیت کاپیی موقعپایپ

ا بایبه  دلید  ین  پیک  اضافی،  و  یل  تشد   «ی ا»منطقه شامدی  د  یبرای 

در    حمالت نمود.  اضافه  گرفت،  صورت  جانسون  حکومت  زمان  در  که 
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ن کشورهای شبه مستعمره جهان،  یو بالقوه ثروتمندتر  نیتربزرگ کی از  ی

طی   پ1964  -65  دورةاندونزی،  بحرانی  انقالبی  ی،  بود،    افته ینیتکوشا 

به   که  دوم » بحرانی  بس  «ونیتئوری  ملموسی  یمحتوی  . د یبخشی مار 

سریپ وع  یروزی  را    توانستی متنام،  یانقالب    سویبه   سرعتبه اندونزی 

پیق دهقانان  یام  و  کارگران  تشد   شیپبه روزمندانه  عملی  اثر  د یببرد. 

ن  یضدانقالب اندونزی بود. ا  ارادةت  یتقو  هندو چینحمالت جانسون در  

 هموار ساخت. 1965ن اکتبر یراه را برای کودتا و کشتار خون

ک  یدر مقابل کمکی که جمهوری دمکرات  یالعملعکس   منزلةبه و باالخره،  

، حکومت جانسون، حداقل در  کردی م تنام جنوبی  یتنام به انقالب در ویو

تکم  1965  -1968  یهاسال ایقصد  انهدام  را  یلی،  کارگری  دولت  ن 

را  ینمود،   انقالب  نشاندن»عنی  دن  «عقب  مرز  استثمار    ایِیو  برای  آزاد 

 نمودن.ستی را گسترده یتالیکاپ
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 دانقالبی ضشکست جنگ 

نظامی   چین در    امپریالیسمدخالت  س   هندو  کامل  شکست  اسی،  یبه 

گرد ختم  اجتماعی  و  در    یهام یرژد.  ینظامی  چین بورژوائی    هندو 

گرد جلوگیآمر  امپریالیسم د.  یمتالشی  به  پیکا  از  نی ری  روهای  یروزی 

زمان است قبل از آن که دولت    مسئله رفاً  افت. حال صِیق نیانقالبی توف 

قاطع    به طورتنام جنوبی در حال بنا شدن است،  ینک در ویکارگری که ا

از طر اتحاد مجدد کشور  از آن که  ادغام وی مستقر گردد و قبل  تنام  یق 

  امپریالیسم   مداخلةاگرچه    همهن یباارد.  یتنام شمالی انجام پذ یجنوبی با و

خو  جامة در   آتی  هدف  به  پوشاندن  گشعمل  مواجه  شکست  با    -ت  د 

ر آزادی  یشروی آنان در مسیتنامی و توقف پیو  یهاتوده مرعوب ساختن  

اجتماع و  مق  -  یملی  منافعی چند در  به کسب  اس جهانی  یولی موفق 

انقالبیعظ  یبهاخون د.  یگرد که  وی می  آن  یون  پرداخت  به  وادار  تنامی 

مردم کشورهای شبه    یهاتوده اثری در مرعوب ساختن    چنانآن شدند،  

تی از جنبش  یواجد اهم  یهابخش ستی نداشت تا بر  یالیا امپریمستعمره  
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رفرم جهانی  نورفرمیستی  یکارگری  متحده  یا  مداخلةستی.  یا  االت 

ن  ی ل نمود. این را تسهیکای التیمرآو    قایفرآ ا،  یاقدامات ضدانقالبی در آس 

که    یایک یتاکت  مخاطرة   جة ینتعمدتاً   با    امپریالیسمبود  را  آن  توانست 

کند:  یموفق  طی  نیت  بود  قادر  و ی عنی  در  را  خود  متمرکز  یروهای  تنام 

ا نیسازد بدون  از تضعیالیروهای ضدامپرین که  توانائی    فِیستی چندانی 

 ند.یا استفاده نمایگر دنیمداخله آن در نقاط د 

موقع چگونگی  ]گوارا[  بود:  ی چه  نموده  درک  را  در    امپریالیسمت  فقط 

و ماندن  منزوی  نمودن    توانستی متنام  یصورت  متمرکز  تجمل  به خود 

خاک    نابودکنندةو    زاوحشت  یهانیماش مامی  ت در  را  کشور  یخود  ک 

 ن شعاری، ا«د ی وجود آوره  تنام بین ویدو، سه، چند » اجازه دهد.  کوچک  

که   ن معنی نبودیچهارم از چه ]گوارا[ جذب نمود، صرفاً بد   المللبینکه  

به    امپریالیسم ق وادار ساختن  ی از طر  ستیبای متنام  ی مساعده به انقالب و

ن معنی بود  یرد. باالتر از همه بد یروهای خود صورت گیمتفرق نمودن ن

عمل خونیکه  تریات  گردد.    رممکنیغ  ستیبای منوع    نیاز  بی  یغن 
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ن ن  یفی کاهش حّدت ای ستی، خود از لحاظ کیالیروهای امپریپراکندگی 

 . د یگردی م  را موجبات یعمل

  عهدةخ نداد، عمدتاً به  ن پراکندگی رُیک چنی ت که  ین واقعیت ایلئومس

ستی  یالیکارگری و ضدامپر یهاسازمانه رهبران یشوروی و کل بروکراسی

نفوذ آن  اباشد ی م  تحت   یهاتوده   هاسال  بروکراسی ن  یت که این واقعی. 

وسایو به  را حتی  مقابل  یتنامی  در  از خود  مؤثرانه  بتوانند  آن  با  که  لی 

تجه  یهاحمله کنند،  دفاع  هوائی  دیمرگبار  در  نکرد،  کارگران  ی ز  دگان 

 ن باقی خواهد ماند.یحضرات کرمل اعتباریبی ل اضافی ی، دلگامپیش

تاکت یا  رغمعلی اگر   تفوق  احتراز    کیین  قابل    امپریالیسم ،  بودی مکه 

بود    علتاینبه قاً یتنام را باخت، باالتر از همه، دقیعاقبت جنگ و  معذالک

بود،    کی  که نظامی ضدانقالبی    مداخلةبود که    علتاینبه جنگ داخلی 

و سربازان    هاتودها،  یسراسر دن  یهاتوده رعادالنه بود و  یث و غیجنگی خب

ا و  یدر  متحده  همه  باالت  از  آ   چنیناینتنامی  یو  یهاتوده االتر  ن  به 

 . ستند ینگری م
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و  بزرگ    سانبدینتنام  یجنگ  تأ  یای خیتاردرس  در  کند ی مد  ییرا   .

ایم  یهاجنگ )چه  اجتماعی  متخاصم  طبقات  در    هاجنگن  یان  صرفاً 

  ی هاجنگ افته و مبدل به  یا واقعاً بسط  یبر پا شوند و    «ملی »،  محدودة

ل  یتحلحات و تکنولوژی نظامی در  یی گردند( عامل تسلالمللبین طبقاتی  

 . باشد ی م کننده تعیین  یاه ی روح -  یاس ینهائی کمتر از عامل س 

ناچ  است  یهیبد  اهمیکه  شمردن  تسلیز  و  یت  استراتژی  و  کافی  حات 

  مبارزان ن کشور و  یات معیبا خصوص  قاعدهبه که    یاینظام  یهاک یتاکت

  یهاتوده النه خواهد بود. ولی زمانی که  ئورمس یوفق داده شده، عملی غ

دان جنگ را اشغال ی، مجنگند یمه استثمار کهن  ی که بر عل  کشزحمت

که  یو  یهاتوده ر  ینظ  ییهاتوده ،  کنند ی م ق  خواستند ی متنامی  د  یاز 

که  یمالک رباخوارانی  و  تصاحب    70ا  ی،  60،  50ن  را  محصول  درصد 

ه سربازانی  ینبرد را عل  صحنة  هاتوده گردند، زمانی که    خالص  کردند ی م

مشاهده    ند ینمایماشغال   روز  هر  قدرت    کنند ی مکه  ابقای  برای  که 

قاچاقچ دهندگان،  یگانگسترها،  شکنجه  و    فاسد   یهاژنرال ان، 

دیس  آرمان  که  غی استمدارانی  ندارند،  یگری  خود  ساختن  ثروتمند  از  ر 
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زمانی  جنگند ی م خ  تا  در  یکه  استانت  نکرده  رخنه  انقالب  تا    اردوگاه 

نبردشان  یا  هاتوده که    زمانی ثمرات  که  ندارند  را  احساس  طور ن    به 

ر  یرناپذ ی . حتمی الوقوع از عزم و انرژی تسخگرددی مک غصب  یستماتیس 

ه خود  یمتدرجاً روح  ناچاربه   سربازان  کهی درصورتراب خواهند گشت،  یس 

 .بازند ی م را

ا تمامی  نکات،  یدر  ون  در  جنگ  استقالل  ی انکشاف  جنگ  دروس  تنام، 

اروپا، جنگ   دارتاج ه رؤسای  ی فرانسه عل انقالب یهاجنگا، یهلند از اسپان

آمر روس   کایداخلی  داخلی  جنگ  تأیو  را  از    نظرصرف .  دینمای مد  ییه 

از هر آن چه که در    نظرصرف ر بودند و  یت مشخص طبقاتی که درگیماه

ا )و در    هاجنگ ن  یگروی  ایهر  بود  از  متفاوت  یک  موارد آشکارا  پنج  ن 

تحل نهائی در هر  یبودند(، در  ایل  از  موارد  یک  اکثر  مسئله ن  ت  یجنگ 

که در آن    ییهاجنگ ت ستمگر و فاسد است،  یاقل  بر علیه گان  د یستمد 

وی خود آنان )چنان چه در  د انت در اریصرفاً به علت خ  هاتوده شکست  

خالل  یاسپان در  مرخ    1936  -1939ا  گردیداد(  علت  یسر  به  نه  و  د 

 اسی دشمن.یاستحکام س 
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ایا ن  یتنام هم چنیدر و  امپریالیسم ن است که شکست  ین امر حاکی از 

واقعیا  جة ینت کمون  باشد ی مت  ین  حزب  ویکه  که  یست  را  نقشی  تنام 

کمون و  یحزب  اسپان  جبهةست  جنگ  اثنای  در  ایخلق  تکرار  یا  نمود  فا 

به    نکرد انقالب  پ  « ابتدا»  بهانةکه به پشت  روز گشتن دشنه  یدر جنگ 

انقالب ارضی را    یهاشعله شدن در    ورغوطه   اجازةکه به کشور    فرو نکرد

، مبنی  1968سال    تتبعد از تهاجم    امپریالیسمشنهاد  یکه امکان پ  داد

تنام شمالی در صورت متوقف نمودن انقالب در  یه ویبر توقف حمالت عل

جنیو نپذ تنام  را  کمون  گریدعبارتبه ؛  رفتیوبی  انقالب  ی حزب  به  ست 

 انت نکرد. یتنام خیو

 االت متحده ینقش جنبش ضدجنگ ا

مساعده  یمؤثرتر  انقالب   ایانترناسیونالیستی ن  آمریکه  کائی  یون 

و  توانستند ی م انقالب  جنبش  یبه  ساختن  دهند  ارائه    ی اتوده تنام 

کا  یمرآ ارتش    قیدوشرطبی ه آنی و  ی تخل  گانةی ضدجنگ در حول مضمون  

 تنام بود. یاز و
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بر   وارده  و  امپریالیسم شکست  به    تنام یدر  تبد یکه  ل  یک ضربت نظامی 

اسی بود  ین شکست س یاسی بود. ایک شکست س ی د، باالتر از همه  یگرد

اسی ین شکست س یا  امپریالیسم بر    ؛ وسر ساختیکه شکست نظامی را م

االت  یو در ا  هندو چین  : در خود در هر دو جبهه اصلی جنگ وارد آمد 

 متحده. 

و  در  ایجنگ  از  نیتنام  لحاظ  ا  کنندهروشن ز  ین  که  یبود.  تصور    ک ین 

ج کرده، آنان را بدون  ینفر را بس  ونیلیمم ینستی قادر است  یالیدولت امپر

س یشرا  درنظرگرفتن ایط  و  مدت  یدئولوژ یاسی  به  هزاران    هاسالکی،  به 

از   دور  کامالً    موطنشانفرسنگ  تصور  قدرت    است  ی کاذببفرستد،  که 

. هر  زند ی من  یاده تخم یار طبقات حاکمه را ز یکی در اختیدئولوژیکنترل ا

وس  ارتش  آن  در  که  درگی جنگی  باشد،  یعی  س   یاپاره ر  اسی یمخاطرات 

ط  یتحت شرا  تواند ی م ن مخاطره فقط  یدارد و ا  در بر برای طبقه حاکمه  

 نی اتخاذ شود. یاسی معیس 
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ن  یبه حجم ا  دهد ی مستی که متعاقب جنگ قبلی روی یالیهر جنگ امپر

جهت اعزام نفرات هر    کا که دری. رهبران بورژوازی آمرد یافزای م  مخاطره 

ب آمریچه  سربازان  از  به  یشتری  چینکائی  د  یتشد   منظور به و    هندو 

پ معطوف  یحمالت  در  گشتند ی ماپی  م،  قضاوت  از  خود  زان  ی برآورد 

آمر مردم  جنایآمادگی  هر  قبول  برای  س یکا  اسم  به  خارجی، یتی  است 

تا حدود ز یمرتکب اشتباه فج  افتضاح واترگیعی گشتند.    جة ینت  ت، یادی 

تعو  ثمری بعمدتاً    ییتقال به  انداختن  یبرای  ا  لحظةق  بهای  ن  یپرداخت 

 اشتباه بود. 

ویآمر  یهاتوده واکنش   جنگ  به  س ی کائی  لحاظ  از  سطح  ی تنام  در  اسی 

بد  نبود.  ویباالئی  انقالب  با  همبستگی  موضع  آنان  که  معنا  را  ین  تنام 

  ی چگونگ ر کامل از  ین امری، سوءتعبیک چنی د به وقوع  یکردند. اماتخاذ ن

؛  بودی ماالت متحده یت اعظم جوانان در ایا و اکثریاسی پرولتاریآگاهی س 

. ولی  اند نگشته دئولوژی بورژوائی نائل  یاسی از ایآنان هنوز به استقالل س 

، کمتر قدرتمند نبود؛  اش ی ابتدائنی و  یت جنیخاص  رغمعلی ن واکنش  یا

تار در  آن  از    سابقهبی استعماری    یهاجنگ خ  یوسعت  بعد   هاسالبود. 
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و حتی حمایترد خفید  ]آمری ت  تهاجم  به  یف    یهاتوده [،  هندو چینکا 

و خسارات   هندو چینکائی به  یمران آیکائی هنگامی که اعزام سپاهیآمر

االت متحده  ین ایت ساکنیت جنگ را برای اکثر یکا واقعید آمریرو به تزا

 ان ساخت، شروع به واکنش نمودند. ینما

،  یاتوده ن واکُنش  یل ایو پتانس  هات یمحدودکائی ما، با درک  یرفقای آمر

ا   گانة یضدجنگ در حول مضمون    یاتوده جنبش  جاد  ی نقش مهمی در 

و   ة یتخل آمر  قیدوشرط بی   آنی  ویارتش  از  ایکا  ایتنام،  کردند.  ن  یفاء 

که    ایانترناسیونالیستی  مساعدةن  یمؤثرتر  به    توانستند یم  هاآن بود 

و ا یانقالب  دهند.  ارائه  امر  یتنام  تغ  یااندازهبه ن  به  اوضاع  ییموفق  ر 

ایس  در  به  یاسی  وادار  جانسون  که  گشت  متحده  از    ی ریگکناره االت 

سال  جمهوررئیس انتخابات   ن  گشت  1968ی  دادن  یکه  به  ناچار  کسون 

سر  وعدة گردیختم  جنگ  به    طبقة که    د یع  به    یبند دستحاکمه  و 

هم از  خود  ترن یدروغو    ترده یچیپشه  یمانورهای  مردم  برابر    ر ی ناگز  در 

تنام و  یاالت متحده از ویسربازان ا  ةی لتخو عاقبت عمالً منجر به    د یگرد

 س شد. یبمباران پس از امضای قرارداد پار خاتمة
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که   ا  هاستیتروتسکنقشی  بسیدر  هم    یاتوده ج  ین  داشتند  عهده  به 

تغ گ ن روشنیچن اوضاع جهانی  یاخ  دهة راتی است که در خالل  ییر  در  ر 

در   گفت که جنبش ضدجنگ توانی مروی داده بود. بدون ترس از اغراق 

  ی هاتوده تنام بود. اگر  ینی انقالب ویع  متفق  نیترت یپراهماالت متحده  یا

ارتش قرار    ةیتخلبه    امپریالیسماجبار    اخود را در توازن ب  وزنة کائی  یآمر

جنگ  دادند ینم آن    تری طوالنار  یبس  توانستی م،  سرنوشت  و  گردد 

 متفاوت باشد. توانستی م

 نقش جنبش همبستگی در اروپا

تعرض   بر علیهتنام یون اروپائی همبستگی با انقالب ویشعار مرکزی انقالب 

 بود.  امپریالیسم

تنام سروکار داشتند با  ی ون در آن با انقالب وی تی که انقالبیدر اروپا موقع

انقالبیموقع ایتی که  از دو لحاظ  االت متحیون در  بودند  با آن مواجه  ده 

 متفاوت بود. 
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مستق اروپا  بورژوازی  نظری  یاوالً  با  حتی  نداشت،  دخالت  جنگ  در  ماً 

با چین بدبیا  عالوهبه .  ستینگری م نانه به جنگ  یبدب تا حدودی  زی  ی نی 

)لذت از دردسرِ    نامند ی م  1شادی بدخواهانه   هاآلمانبود که    خته یآمدرهم 

کا در ازای آن چه که  یآمر  امپریالیسم گران(، راهی برای بازپرداخت به  ید

مستعمرات»در   آزادی  دوران   «پروسه  اتفاق    در  جهانی  جنگ  از  بعد 

متوقف ساختن ماجراجوئی    منظور به االت متحده  یا  مداخلةافتاده بود و با 

 د. یاوج خود رس به  1956ه مصر ناصری در سال یا علیتانی و بر  فرانسه

در   اروپائی  سربازان  که  جا  آن  عالیدرگ  هندو چین از  نبودند،  آنی  ق  ی ر 

ا  یاتوده جنبش    زندةیبرانگ که    نفر  هاون یلیم   مادی در  االت  یضدجنگ 

در   بود،  نداشت  اروپا  قارةمتحده  بنابرانقشی  در    ن ی؛  ضدجنگ  جنبش 

مبنای عال  ستیبای م  اروپا بر  را  اسی و  یاجتماعی، س   ترگسترده ق  یخود 

قرار دهد  فقط    اخالقی  انقالب    توانستیم که  با  احساس همبستگی  به 

همبستگی با   یدرستبه ون اروپائی  یل انقالبی ن دلیتنام منتج شود. به ایو

و تعرض  یعل  بر   تنام یانقالب  مرکزی    عنوانبه را    امپریالیسم ه  شعار 

 
1 Schadenfreude 
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ایبرگز در حول  که  یدند.  بود  شعار  لندن،    هاده و    هاده ن  در  مردم  هزار 

ن  یا  یاتوده گر متشکل گشتند. حدّت  یو مناطق د  الن ی س، میبرلن، پار

با    شعار بازتابی    درنظرگرفتن که  وسعت جنبش همبستگی مسلم است، 

ای اروپائی در مقام  یاسی بخشی از پرولتاریآگاهی س   است از سطح واالتر

 کای شمالی.یای آمریسه با پرولتاریمقا

االت متحده و اروپا  یجنبش ضدجنگ در ا  یهاک یتاکتن اختالف  یولی ا

نی و ذهنی هر دو سوی  یط عیحی از شرایصرفاً نه بر مبنای برآورد صح 

متفاوت دو جنبش در    نقشص  ی ن بر مبنای تشخیک بلکه هم چنیآتالنت

که   و  توانستند ی مکمکی  انقالب  داشت.  یبرای  قرار  سازند،  فراهم  تنام 

و با  همبستگی  آمریجنبش  و  ژاپن  در  و  شروع  اروپا  در  که  کای  یتنام 

گردیالت دنبال  شرقی  اروپای  و حتی  انعکاس  یاز طر  توانستی مد  ین  ق 

جنبش   در  کارگری  المللبین آن  دول  و  کارگری  اثر    زه یبروکراتی  شده 

از طرتر مؤثر تا  باشد  در حاصل جنگ داشته  ا  انعکاسشق  یی  االت  یدر 

سرنوشتی و همبستگی با    -م  ه  یاتوده جنبش    انداختنراه به    متحده. با 

و انقالبیانقالب  تعداد  یتنام،  مستعمره،  شبه  کشورهای  و  ژاپن  اروپا،  ون 
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کمونیز جوانان  صفوف  از  عمیادی  را  داده   تأثیرتحتقاً  ی ست  به    قرار  و 

کش خود  نیدنبال  تناسب  آنان  بیدند.  حامیروها  ستی  یهمز»ان  ین 

روزی انقالب  ین پ یک سو و مدافعیاز    «متی بهر ق  صلح »و    « آمیزمسالمت

 ر دادند.یی شه تغیان جوانان از ریگر را در م یتنام از سوی دیو

بهای  المللبینط  یشرا  سانبدینآنان   که  رساندند  جا  بدان  تا  را  ی 

خ  یایاس یس  علت  به  پکن  و  مسکو  انقالب  یکه  به  تام   ست یبای م انت 

بس سنگ یبپردازند،  گرد یار  بد ی ن  خیترت  نید.  راه  در  مانعی  آنان  انت  یب 

ا  یهای بوروکراس  به  نسبت  کارگری  ایدول  انقالب  ای ن  کردند.  ن  یجاد 

ا اصلی  پینقش  که  بود  جنبش  نصین  تام  گردی روزی  آن  د.  یب 

ایو  یهاستیکمون از  اندازه  همان  به  از  یتنامی  که  بودند  آگاه  نقش  ن 

فا  ی انقالب آنان اکا در کمک به  یآمر  ضدجنگکه جنبش    یاعمدهنقش  

 کرد. 

ن جنبش همبستگی برعهده یچهارم در سازماندهی ا  المللبین نقشی که  

زه شده  ینیست استالیزان شکست احزاب کمونیداشت، به طور منفی بر م
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ختن  یف به برانگ ی انقالبی هنوز ضع  یهاسازمان  که درحالی .  کند ی م داللت  

حامیبس هزار  صدها  ویج  انقالب  راسخ  سر یان  در  دنتنام  قادر  یاسر  ا 

عضو، اقدامی در جهت    هاون یلیمکارگری با    یهاه ی اتحادگشتند، رهبران  

تحر تسلیسازماندهی  برای  یم  سرباز  و  خب»حات  ننمودند.    «ثیجنگ 

ن  یائی(. هانوی از ایکارگری سزاوار احترام استرال  یهاه ی اتحاد  استثنایبه )

ا  یبردار بهره   تاحدامکانرت  یمغا جهت  ینمود.  در  ون  انقالب  تنام  ینفع 

 .عملکرد

 مسکو و پکن  هایبروکراسی شکست 

و مقاومت  یجنگ داخلی  و  مقابل    هندو چین  یهاتوده   ة راسخانتنام  در 

آمر  مداخلة برای  ینظامی  پر  بروکراسیکا،  موجبات  و یشوروی  شانی 

سر  بروکراسی که    شدی م  ی انده یفزابرآشفتگی   چه  هر  ختم  آن  ی در  ع 

نقض  د یکوش ی م با  اساسی  «آمیزمسالمتستی  یهمز ».  استراتژی   ،

تغبروکراسی با  تقسیی،  دنیر  به  یم  در    یهاطه ی حا  نفوذ که  و  یتحت  التا 

الهام و ته با  ج صعود مبارزات و آگاهی انقالبی  ییپتسدام صورت گرفت، 
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دن اعتبار  یدر سراسر  آوردن  لرزه در  به  با  احزاب    بروکراسی ا،  و  شوروی 

 گامانپیش   یری گشکل  از نو  درم بودن  یو با سه  آن  ةیسار  یستی زیکمون

کمون تحت  یمعدود  کشورهای  در  حتی،  انقالب  بروکراسی  سلطة ست   ،

و  ساختی مرا مختل  بروکراسیاسی یس  یها نقشه تنام و انعکاسات آن یو

شوروی تمامی    بروکراسی  جهتن یازا.  نمودیم   د یاتی آن را تهد یمنافع ح

بخش خاتمه  در  کوشش  برای  را  خود  ا  دنیقدرت  به  یبه  انقالب  ن 

طرکاربست از  ابتدا  اختی.  سکوت  برابر  یق  در  نمودن  تشد ار    تازةد  یهر 

تهد   امپریالیسمتعرض   به  شدن  متوسل  نمودن  یو  محدود  حتی  ید  ا 

ساختن   مبارزان    مساعدةمتوقف  به  چیننظامی  اهندو  به  کار  ی،  ن 

  1960  دهةطرزی در اواسط    نیترنتیبدطن فشارها به  ید. ایورز مبادرت  

اوا که  یتحم  1970  دهة  لیو  زمانی  گشتند.  در    امپریالیسم  مداخلةل 

و داخلی  علیجنگ  تعرضی  اَعمال  به  جنوبی  جمهوری  یتنام  خاک  ه 

ویدمکرات پیک  دامنه  کرملیتنام  کرد،  واکنش  یدا  هرگونه  از  حتی  ین  ا 

ورز خودداری  در  یا  امپریالیسم به    گونهدینب د.  یاخطاری  متحده  االت 

عالمت چراغ سبز نشان داد. هنگامی که    حمالتشد  یدنبال نمودن تشد 
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س  ایبحران  در  انجامیاسی  طول  به  از  ناشی  متحده،  جنگ،  یاالت  دن 

ناگزین را  به  یکسون  جهت    ییمانورهار  کرمل   نشینیعقب در  ن  ینمود، 

پیاقداماتی که صعود جد   یجابه  و  شبرد مبارزه در  ید جنبش ضدجنگ 

تهیا را  صحنه  نمایین  در    قصد به د،  یج  آبروی»کمک  کسون  ین  « نجات 

مورد،   دو  کرد. در هر  ا  هندو چین  یهاتوده دخالت  اثر   هاانت یخن  یبر 

انهدام مادی یخسارات عظ و وقت پرارزش متحمل    می در تلفات جانی، 

 گشتند.

افت.  یق نیتنام توفیاندن انقالب وشوروی عاقبت در فرونش   بروکراسیولی  

 روزی بود. یپ یهاگام ند نمودن  ن کاری که توانست بکند، کُیباالتر

تمرکز    -ن  یچ  نزاع تجلی  بحران    یاافته یشوروی،  از    استالینسماز  که 

جد  پیصعود  و  جهانی  انقالب  چید  در  آن  انعکاس  بر  منتج  یروزی  ن، 

 داشت. هندو چین متناقض بر انکشاف جنگ، اثری گشتی م

  ویژه به ستی )ین بر احزاب کمون یف نفوذ کرملیق تضعیک سو، از طریاز  

آس  طریدر  از  تهیا(،  جنبش  ییق  درون  در  افتراق  طر  یاتوده ج  از  ق  یو 
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پ به  فعالینو  گامانپیش ش  یدایکمک  به  آماده  که  از  ی ن  مستقل  ت 

ن نزاع در  یدستورات و منافع آن باشد، اه  یعل  ماًیمستقو حتی    بروکراسی 

تأثیتجد  بود.  یسه  بروکراسی  یضدانقالب  مداخلةر  ید  حزب    عرصةم 

اسی، اجتماعی و نظامی پهناور گشته  یتنام برای استقالل س یست ویکمون

کمون حزب  ویبود.  مستقل،  تیست  موضع  از  بود  قادر  متساوی  »ـنام 

و پکن    «المسافت به مسکو  از قطع کامل    منظور به خود نسبت  ممانعت 

 د.یکمک مادی آن، استفاده نما

  ویژه به ا و  یسراسر دن   یهاتوده تنامی در انظار  یت رهبران ویثیاعتبار و ح

د  کمون یدر  مبارزان  هیدگان  که  بود  چنان  مسکو  یچ  یست  پکن  یک  ا 

تقب  توانستینم ان یبا  مخاطره  به  را  علنی هانوی خود  اح  بدون  یدازد.  ن 

که    گونه آن تنام به  یکی از عواملی است که از فرونشاندن انقالب و یشک  

اسپان در  یانقالب  ب  1936  -37  یهاسالا  شد،  قطعی  ه  فرونشانده  طور 

 ری نمود. یجلوگ
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از سوی د نزاع چیولی  و شوروی یگر، وخامت  با    ن    مرحلة که بخصوص 

فرهنگی»نهائی   گرد   «انقالب  تبد   د یآغاز  نزاع  یو  به  آن  روزافزون  ل 

پ  نیمابی ف راه  در  اضافی  موانع  دولت،  در یدو  چین   روزی  جاد  یا  هندو 

ن موانع تنها مربوط به امور نظامی نبود، ناشی از اکراه روزافزون  ینمود. ا

اک   هایبروکراسی  در  در همکاری  پکن  و  مقیدتریمسکو  تکنین  کی  یاس 

ا  منظوربه  اارسال  هانوی.  به  مهمات  و  چنن  یسلحه  هم  و  یموانع  ن 

مسابقه گذاشته بودند    بروکراسیاسی بودند، دو  یک و س یپلماتید  ترعمده

کسون را به خود جلب  یالتفات ن  ترع ی سرک قادر است هر چه  یکه کدام  

د؛  یل نمایکا را تسهیآمر  « ر در آوردنیاز گ»   تواند ی م ک  ید و کدام  ینما

 . شد ی نمدر نظر گرفته  هندو چین  منافع انقالب 

ن خصوص موضعی اصولی اتخاذ نمود که از لحاظ  یچهارم در ا  المللبین

تنام و  یز از لحاظ ذهنی، با منافع انقالب وی نی و احتماالً تا حدودی نیع

بود.   منطبق  ا  المللبین رهبرانش  گردیخواهان  که  ین  از    نظرصرف د 

د  رهبران  علنی،  مناظرات  حق  سلب  بدون  و  کارگری  اختالفات  ول 

هندو    تنام و انقالبیک ویزه شده برای دفاع از جمهوری دمکراتیبورکرات
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نما  معاهدة  چین منعقد  واحدی  بازتاب  یا  .ند یجبهه  از  دور  خواست،  ن 

ت طبقاتی جنگ  یانگر آگاهی از ماهی، ببروکراسیهرگونه وصلت با منافع  

اهمیو از  داشت،  آن  در گروی  انقالب جهانی  آن چه  از  روشن    تیتنام، 

ا دن  یهاتوده برای    هاقه ی وثن  ینمودن  مجبور    ا یسراسر  ضرورت  از  و 

رهبران   احزاب   بروکراسی نمودن  تحت    یاتوده   و  هنوز  که  کارگری 

 تنام بود. ی بانی از انقالب ویبه صف بندی در پشت هستند کنترل آن 

ن  ین بود که از عواقب رد چنیجنگ، عمدتاً کرمل  مرحلة ن  یدر اثنای اول

نفوذ خود بر صدها هزار    دادن ازدستمتناع را با  ان  ید؛ ایلطمه دانتخابی  

دن سراسر  در  جوان  و  طی  بازپرداختا  یکارگر  جنگ،    مرحلة .  نهائی 

نبا  معذالک شد.  برداشته  چهره  از  پکن  که  یماسک  نمود  فراموش  د 

، آمد ی م تنامی فرود  یکائی هنوز بر سر مبارزان ویآمر  یهابمب   کهدرحالی 

ک  یکه در    «ابرقدرت  دو »ن تز  یپکن دعوت شد و رهبران چکسون به  ین

دشمن اصلی مردم اروپا    مثابة به   امپریالیسمال  یسوس »سطح قرار دارند و  

 را اقامه کردند.   «ایو آس 
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را    بروکراسی است  یت اساسی س یتنام خصوصی جنگ و  نةی آگر،  ید  بارکی

نما پکن  در  هم  و  مسکو  در  بد یهم  ساخت:  انقالب    اندطینت  ان  منافع 

ستی  یونالیاست ناس یو س   مدتکوتاه ر و  یاجات متغیی را تابع احتالمللبین

اقراردادنخود    نظرکوته  از  پی.  لحاظ،  و ین  انقالب  شکست یروزی  تنام، 

پکن    هایبروکراسی  و  شکست  باشد ی ممسکو  که  گونه  همان  درست   ،

 .شودی ممحسوب  امپریالیسم ار مهمی برای یبس

 تنامیروزی در ویخی پیمفهوم تار

بی  ی ن وقوع آن، ترکیتنام و شکل معیروزی انقالب ویخی، پیاز لحاظ تار

تغ  تمامی  از  دنییاست  سراسر  در  که  ب یراتی  خالل  در  پنجیا  و    -ست 

 گذشته روی داده است. سالیس 

پیا بین  هر چیروزی  از  تغیش  گر  تجلی  نییز  تناسب جهانی  در  روها  یر 

سرمایم کار،  یان  و  معنایه  به  کل   امپریالیسمان  یم  ترق یدقی  ا  ه  یو 

ضدامپرین پایالیروهای  زمان  از  پیستی،  و  دوم  جهانی  جنگ  روزی  یان 

چ جماه یتالیکاپ  محاصرة که    نیانقالب  اتحاد  گِرد  را  یستی  شوروی  ر 
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اباشد ی مدرهم شکست،   پی.  ب ین  مّدیروزی  که    انقالب جهانی است  انگر 

 قرار دارد.  1923  -43 دورة  نشینیعقب با  یریگچشم ن یدر تبا

ایبد  است،  دنیهی  نقاط  تمام  در  جهانی  انقالب  صعود  و  ین  موزون  ا 

نخستین  همگون از  پس  با    یهاسالن  یست.  جنگ،  از  بعد  دوران 

نسبی   د  امپریالیسماستحکام  و  ژاپن  غربی،  اروپای  کشورهای  ی در  گر 

ستی و  ینیاستال  ی هایرهبرانت  یستی توأم بود، باالخص بعد از خیالیامپر

به  یرفرم اروپای    1944  -48  یهاسال انقالبی    یهافرصت ستی  در 

سال  یتالیکاپ اوان  در  در  یخون  یهاشکست  1965ستی.  مرگباری  و  ن 

ل تا شکست در  ین کشور شبه مستعمره )از شکست اندونزی و برزیچند 

بیش  په  لی(  ای وقوع  تعرض    هاشکستن  ی وست،    امپریالیسم   انةیوحش با 

چینهند   هیعل ضدامپر  و  جنبش  توانائی  عدم  رهبری  یالیو  تحت  ستی، 

ی به نحو الزم، بدون ارتباط  المللبین   اسی ویستی، در واکنش س ینیاستال

جد  مّد  ولی  اروپاینبود.  در  انقالبی  و  کارگری  مبارزات  سال  م که    د  ه 

االت متحده و ظهور  یدر ا  ضدجنگمظهر آن است، صعود جنبش    1968

که  ینو  یگامانشیپ و  تأثیرتحتن  و  کوبا  پد یانقالبات  گشته  یتنام  دار 
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تغ  نوبة به بودند،   در  پرارزشی  سهم  نییخود  جهانی  تناسب  روهای  یر 

آن    فرآوردة تنام  ی روزی ویل نهائی پیکه در تحل   طبقاتی به عهده داشتند 

 . باشد ی م

ا بر  ایعالوه  پین،  ن  دگرگونیِ  کنندة انیبروزی  ین  میتناسب  ان  یروها 

که    باشد ی مگر  ی در سوی د   بروکراتیک  یهادستگاه ک سو و  یدر    هاتوده 

  گام پیش و    هادستگاهن  یان ایروها میر در تناسب نییمنطقی آن تغ  جة ینت

ق  یاتوده است که درون جنبش   از  آزاد گردانده  یخود را  آنان  د کنترل 

ا با جنگ  یجنگ داخلی اسپان  ان انکشاف یسه مین لحاظ، مقایاست. از ا

ودا اسپانیخلی  در  است.  آموزنده  بخصوص  و    هاستینیاستالا  یتنام 

آنارش ی)با همدستی وز   هاست یرفرم بورژوائی که رهبران  اسبق  یران  ست 

ا را یان انقالب اسپانیک سال موفق شدند جریبودند( در مدت کمتر از  

جهت   تجد   ییمجراهادر  آن  هدف  بورژوائی  یکه  دولت  بنای  ،  بودی مد 

ومعطوف   به    سانبدین   سازند  آن  شکست  و  انقالب  شکستن  درهم  به 

  -ن  هندو چید؛ ولی پانزده سال اختناق در  یمنتهی گرد  سمیفاش دست  

عاجز از    -ک  یپلمات ی، نظامی و د«آمیزمسالمت»ن و  یخون  ؛نهانآشکار و  
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بود.    هاتوده دست  ه  ب   استثمار کنندگان   جامعة ممانعت براندازی دولت و  

استال سوس ینیرهبران  و  دمکرات یستی  تقر  ال  نیکه  بر جنبش  رومند  یباً 

پرولتار با  اسپانی جهانی همبستگی  از  یای  توانستند  داشتند،  تام  کنترل  ا 

کرده سوءاستفاده  حق   جنبش  در  خدمت  یو  در  را  آن    فرونشاندن قت 

جنبش   ولی  وادارند؛  انقالب    ضدجنگانقالب  با  همبستگی  جنبش  و 

و عمومتنام که  یو از چنیدر همان قدرت  بود،  برای    ییهاکوششن  یت 

ا برد.  در  به  جان  عمدتاً  آن  درآوردن  نفوذ  به    هاجنبشن  یتحت  حتی 

تبد  مستقلی  کالً  که  یعامل  شدند  طور ل  جنگ    به  سرنوشت  بر  مثبت 

 ر گذاشتند.یتأث

متالشی شدن    -ت  رفیروزی انقالب به خود پذ یولی شکل مشخصی که پ

الن  یت  یهام یرژ و  کشورهای  نو  در  تِت  تهاجم  از  بعد  سال  هفت  ل 

داً برای اعوجاج  یطی که شد یقحطی، شرا  آستانة  رانی و در یده از ویپوش 

د باش یمن در فراشد تولدشان مساعد  یکارگری نو  یهادولت   بروکراتیک

نه    فرآوردة نه    - و  بود  عظ  جة ینتتصادف  قدرت  به  یتشو»م  ی واجب  ق 

ضدانقالبی که  «  انصراف  فرمان  ای  تحت  داشت.    امپریالیسمهنوز  قرار 
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از هر چیب بی ش  میز  است که  یانگر  کنترلی    بروکراتیک   یهادستگاهزان 

بر   ضدامپر  یهاجنبش هنوز  و  دنیالیکارگری  سراسر  در  حفظ یستی    ا 

در پاسخ به    افتهیم یتعمم  ی انگر فقدان اعتصابات عمومی و تحری، باند کرده 

مؤثر  امپریالیسمض  تعرّ فقدان همکاری    ی اتوده   یهاجنبشی  المللبین، 

انگر تداوم بحران عامل  یاست. ب  یاتوده انقالبی    المللبین   انقالبی، فقدان

در برخی از کشورها    کمدست از گذشته،    ترف یخفذهنی، اگرچه به شکل  

پی، در تحلروازاین.  باشد ی م نهائی، شکلی که  انقالب ویل  به  یروزی  تنام 

انقالب جهانی در  د یت است که صعود جد ین واقع یتجلی گر اخود گرفت 

هنوز برای  د  ین صعود جد یکه ا  حال حاضر هنوز جزئی و پراکنده است

  بروکراتیک   یهادستگاه که    یاکارانه محافظه درهم شکستن قطعی نقش  

 است.  نا بسنده، کنند ی مفا  یا یاتوده درون نهضت  

کمونیماه حزب  ویت  عنصر  یست  هم  و  انعکاس  هم  خود  تنام 

ای کل  دهندةلیتشک تغ یه  کمونباشد ی مرات  یین  حزب  وی.  را  یست  تنام 

است آن  یاثر س   رفتههمروی ن معنا که  یستی خواندن، بد ینیحزب استال

مق ضیدر  جهانی  با  باشد ی مدانقالبی  اس  پانزده    ترازنامة  درنظرگرفتن ، 
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ن امر  یهجو است. اظهار اآشکارا    هندو چین   ن جنگ یدوم  گذشتة سال  

گام    نظام بورژوائی  جبهة قطعی در    به طور» تنام  یست ویکه حزب کمون

هذ نهاده و  انی«  بورژوازی  است.  خود(  یگوئی  فرار  )با  خود  پای  با  تنام 

ا به  جوابی  تردیچنان  جای  که  است  داده  مضحک  تز  در  ین    بارة دی 

انقالبی که صورت   نو  ردیگی ممحتوی طبقاتی  نی که در حال  یو دولت 

 .گذاردی نم است، باقی یگذارانیبن

ا واقعیاما  نه استالیست ویت که حزب کمونین  نه  ینیتنام آشکارا  ست و 

اضدانقالب ا  وجههیچبه ست،  ی  داللت  یبر  امر  حزب    کند ی نمن  که 

عمال  و اِ  پرولتاریاییدمکراسی    دارمشعل ا که  یست انقالبی است  یمارکس

مستق ب یقدرت  پرولته  م  تهیاردست  دهقانان  و  در    افته یسازمان  دستِیا 

ن تز که در  یست است. ایونالیهاً انترناس یبد   که   نیا بر ای،  باشد ی مشوراها  

دنیه کشور  هیچ  تحت  شرایا،  هیچ  برای  و  رژ یطی  مدتی  طبقات  یچ  م 

ا  تواند ی نممال    -ب  صاح مگر  شود  که  یبرانداخته  حزب  ین  ک 

اده ساده کردن نارس  یرد، زیجای گ  هاتوده ستی انقالبی در رأس  یمارکس

مکان لن  کییو  سازمان  ینیتئوری  پارباشد ی مستی  کمون  از  تا  ی.  س 
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انقالب    روزی یتنام شمالی تا پ ین و ویوگسالوی، چیانقالبات    یهای روزیپ

  داری سرمایه   می ستی، رژیالیکه انقالبات ظفرمند سوس   میابوده کوبا شاهد  

رهبری   تحت  سه  ی  هادسته را  دارای  همگی  که  برانداختند  احزابی  ا 

  پرولتاریایی نی  ی اسی از نظر عیت س ی: خصوصاند بوده ت مشترک  یخصوص

لحظات   در  انقالب  نفع  به  آنان  انتخاب    سانبدینو    کنندهتعیین آنان، 

  ی انامه بر یهاینابسندگ و   ضدانقالبی یهاکی تاکتو  های استراتژدن از یبر

سخت    آشکارشان اعوجاج  به  موارد  تمامی  در  منتهی    بروکراتیککه 

 د.یع منتهی گرد ی س که به شکستی سریکمون پار  استثنایبه ده، یگرد

  یهاتوده کارگری و    بروکراسیان  یمه راه می احزاب واقع در ن   دةیپد ن  یا

نپرولتاریایی در  می،  راه    نوبة به انقالبی،    سمیمارکسو    استالینسمان  یمه 

بس هنوز  ضعف  از  شد یخود  مقیار  در  ذهنی  عامل  ناشی  ید  جهانی  اس 

ل نهائی بازتابی است از شرکت هنوز محدود  ین خود در تحلی. اشودی م

پیپرولتار کشورهای  در  یای  صنعتی  تأخ  انقالبی   یهات یفعالشرفته  ر  یو 

ستی، حال  یالیکشورهای امپر   نیترمهم ستی در  یالیروزی انقالب سوس یپ

  ترژرف ستی ادامه دارد و  یال یستم امپریس   یآن که بحران جهانی و تالش 
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تنام  یکه و  بخصوص   دة یپد ن  یل موجبات ایمتقارن با تفص . ولی  گرددی م

ما   نمود،  آشکار  کوبا  از  بارزتر  حتی  را   ی هات یمحدود  میتوانی م آن 

شرایتار و  را  یخی  آن  بر  غلبه  برای  جد یم کنیترس ط مقدماتی  مدّ  د یم: 

پرولتار که  جهانی  کانون  یانقالب  در  را  صنعتی  انقالبی    یهاتیفعال ای 

چهارم   المللبینن در جهت بنای  یک جهش نوی،  دهد ی م ی قرار  المللبین

مرکب از احزاب   یاتوده انقالبی    المللبینک  ی آن به    دنِیق فرا روئیاز طر

 .یاتوده انقالبی 

 تنام یدر و امپریالیسم اوضاع جهانی بعد از شکست 

االت یا  ضدجنگتنام، اثر صعود جنبش  یدر و  امپریالیسمشکست وارد بر  

ا در  را  موقعیمتحده  تازه  یجاد  کامالً  چند المللبین ت  نموده  یی  برابر  ن 

ایآمر  امپریالیسماست:   از  عاجز  حاضر  حال  در  پاسبان  یکا  نقش  فای 

طرداریسرمایه جهان.   از  جسی ،  اعزام  آمر یق  سربازان    منظور به کائی  یم 

جر در  انقالبات  یمداخله  مدتی    یهاجنگا  یان  برای  و  است  داخلی 

 .خواهد ماند  چنیناین
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امپر یاما ه قدرت  دیالیچ  ژاپن، چه  یستی  تا  غربی گرفته  آلمان  از  گری، 

ه هنوز به شکل دستگاه دولتی و  ک«  ست متحد یتالیاروپای کاپ»برسد به  

ن قادر  امروزه  ندارد،  کا که  یآمر  امپریالیسمن  یگزیست جایاختناق وجود 

تضع گردد. یموقتاً  گشته،  امر  یا  جةینت  ف  حادّ  تنهانه ن  رهبری    بحران 

ب تغه  بورژوازی جهانی  بلکه  اعم،  نوییطور  تناسب جهانی    تیپراهمن  یر 

نین برای  باشد ی مز  یروها  شروع  بارنینخست.  زمان  از  انحطاط    دورة ، 

انقالب  داری سرمایه از    پرولتاریایی،  موقتاً    مداخلة در کشورهای صنعتی 

حج اینظامی  ما  است.  امان  در  خارجی  مزّیم  عظ ین  تاریت  را  یم  خی 

انقالبی  یمد  و  حماسی  عزم  اهستیم تنامی  یو  یهاتوده ون  قدردانی  ی.  ن 

انقالبیُدِ تمام  که  است  به  ی نی  و ون  مد یانقالب  بر .  هستند ون  یتنام    بنا 

گرد یدال ذکر  باال  در  که  به    د یلی  عل  یهاشکستو  انقالب  بر  ه  ی وارد 

از سال   انقالبی در سایو به ضعف هنوز شد   1965استعمار  ر  ی د جنبش 

ش  یستی بیتالی، در اروپای کاپشودی مای جنوب شرقی، مربوط  ینقاط آس 

ی، به مدت کوتاهی  المللبین ن  یت نوین موقعی رات ایگر، تأثید  نقطةاز هر  

 برای صعود انقالب سودمند واقع خواهد شد.
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ایل ن  یبا چند   ستی بای م ر در اوضاع جهانی  یین تغیکن، آگاهی در مورد 

 تأمل معتدل گردد. 

ا همه،  از  تغین  یباالتر  غ  گذرار  یی ک  اگر  ئورمسیاست.  بود  خواهد  النه 

  امپریالیسم ده است.  یگردطور قطعی فلج  ه  ب   امپریالیسمم که  ی تصور کن

تجد  شرایدر  برقراری  س ید  از    یای داخلاسی  یط  دهد  اجازه  آن  به  که 

تکنولوژ  مالحظة قابل روی  ین و  اختکینظامی  استفاده کند،  یی تحت  ارش 

ا  تقال  برای  ولی  نمود.  احتیخواهد  زمان  به  امر  برای  ین  زمان  دارد،  اج 

ن  یاروپای غربی و ژاپن، در خالل ااالت متحده،  یر اوضاع داخلی در اییتغ

سوس  انقالب  امکان  شد یال یفرصت  افزایستی  خواهد  یداً  و افتیش  اگر    ؛ 

اکنون در جر به  یان است و  یمبارزات طبقاتی که  آغاز است  ا در شرف 

ی  المللبین ت  یای اروپائی منجر گردد، موقع ی روزی و نه شکست پرولتاریپ

 ر خواهد نمود. ییتغ  سمیالتیکاپو  امپریالیسمان ین به زیش از ایب

م که  یاست. گفت  ناکامل ر  ییک تغیزی که مطرح است  ین، چیعالوه بر ا

در   امپریالیسم االت متحده و شکست  یدر ا ضدجنگبعد از صعود جنبش  
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دیآمر  امپریالیسم تنام،  یو اعزام  یکا  به  قادر  ان  یسپاه  یهاتودهگر 

جر ی عل  نظامادهیپ نیه  انقالبات  ایان  ولی  به  یست.  نن  معنا  که  یآن  ست 

  ...   مقتدر  «اتکاهای»نظامی کند. هنوز    مداخلةگر  ید  یهاراه از    تواند ینم

روزی موقت  یکه به علت پ ار داردیر در اختیران و زائ یل، ایر ارتش برز ینظ

ا  ضدانقالب عل  کمدست  تواند ی مکشورها،    نیدر  مؤثرانه  مدتی،  ه  ی برای 

د اضافی وجود  یک تهد ی  ؛ و کند رشد انقالبی در کشورهای مجاور اقدام  

د یعنی تهد یشه گشته:  یاز هم  تروحشتناک و    ترمشخص دارد که امروزه  

از   علی تاکت  یهااسلحه استفاده  اتمی  مردمان  یکی  ماهکنندهام یقه  ت  ی. 

عواقب مادی بلکه هم    تنهانه آن )  استفادة   اتمی و عواقب  یهااسلحه ن  یا

س یچن چنان  ین  روانی(  و  ا  هستند اسی  فقط  یتهد   نیکه  در    تواند ی مد 

ر  ینگر، وزیبه کار برده شود. ولی اخطار شلز ی اده یبرگزار نادر و یموارد بس

ا متحده  یدفاع  گردد.    ستیبای ماالت  تلقی  افکار    امپریالیسمجدی 

آمر  از  یعمومی  استفاده  برای  را  عل  یهااسلحه کا  انقالب  یاتمی  ه 

آماده   مورد،  دو  در  حداقل  جد سازدی ممستعمراتی،  بروز  مورد  در  د  ی: 

کُ  در  داخلی  تهد جنگ  صورت  در  و  نابودی  یره  دولت    الوقوع بی قرد 
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بر ایچ چیل. هیستی اسرائیونیصه نیزی دال  امر  د  ین تهد یست که این 

 ن دو مورد باقی بماند.یا محدودةنده در  یآ یهاسال در 

باالخره،   مؤثر    اسلحةک  یو  تمامی  که  دارد  وجود  مداخله  ضدانقالبی 

چه   هر  و  نموده  حفظ  را  مستق  مداخلةبودنش  دشوارتر  ینظامی  م 

اسی، یفشار س   اسلحةآن    ؛ و استفاده خواهد شد   ترمرتب ، از آن  گرددی م

انقالب است. در مورد چند  انداختن  پا  از  ن  یخفه کردن مالی، سعی در 

امپرکشور شبه مستعم و  روانی و س یالی ره  اثرات  ایستی،  اسلحه  یاسی  ن 

آن   مادی  آنی  اثرات  از  اباشد ی متر  زاوحشت حتی    فة ی وظن  ی. 

و  المللبین کارگر    طبقة که    هاستستیونالیانترناس  را  یدن  یهاتوده ی  ا 

  استفادة که    یااسلحه ن اسلحه آماده سازند،  یری واکنش به ایبرای فراگ

وحش بمباران  بمانند  سپاهیانه  یآن  اعزام  مداخله،    منظوربه ان  یا 

 .زدیانگ ی نمرا بر  خودی خودبه ع و یوس  العملعکس
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 مختلف انقالب جهانی  یهابخش اثر متقابل 

تیا ب یر در موقعییغن  تغ ینی، گرایطور عه  ت جهانی،  ر جهت مرکز  ییش 

جهانی   انقالب  تقو  سویبه ثقل  را  صنعتی  بر  کند ی مت  ی کشورهای   ،

  د یافزای مای شهری در انقالب کشورهای شبه مستعمره  یت پرولتاریاهم

  « قاعدة» ستی را که به  یالیو سوس   پرولتاریاییشکال انقالب  جعت به اَو رُ

تسرگردد ی مک  ینزد  1917  -23  یهاسالانقالبات   ، د ینمای م ع  ی، 

در  یگرا که  و    یهاکنگره وبه  اسی مصیس   یها قطعنامه شاتی  نهم  جهانی 

 د. ی( بدان اشاره گرد1969و   1974چهارم )  المللبین دهم 

موقعیترک زائالمللبین د  یت جد یب  و  امپریالیسمده شکست  یی  تنام،  یدر 

و    ن مبارزات کارگری در اروپا، بحران جهانی رهبری بورژوازی یصعود نو

عموم شراالمللبین   داریسرمایه اقتصاد    افتةی  تیکساد  مساعد  یی،  ط 

تقر رشد  برای  چند   باً یاستثنائی  در  انقالبی  اوضاع  زمان  کشور  یهم  ن 

ا. ما  یتانیا، فرانسه و حتی بریتالیا، ایوجود آورده: پرتقال، اسپانه  اروپائی ب

خ  ست. رُیاد دور نیگر زیم، ولی آن روز دیستین مقطع زمانی نآ االن در  
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پرتقال   در جشن صدم  کنند ی ماثبات    نقد به دادهای  ما  که  ن یهنگامی 

پار کمون  دیکرد  ینیبش یپس  یسالگرد  بار  ما  که  زمانی  شاهد یم  گر 

  ی نیبخوش ، در  شودی مک  یم نزدیش شوراهای کارگری در اروپا باش یدایپ

 . میزدینم وپادست مفرط 

ان مبارزات کارگران  یما در اروپا، درون موج طغ   یهابخش پابرجائی تمام  

پا در  وس و جوانان  انتخاب  در  افزایفشاری  به  رو  و  اَیع    -د  شکال خوش 

توسط   مانند  هاتوده سازماندهی  ،  کنندگاناعتصابعمومی    یهامجمع ، 

دمکرات ائومس  اعتصابِ  یهاته یکمک  یانتخابات  برابر  در  مجامع  یل  ن 

محلّ  آهنگی  هم  و  ملّ  یاهیناحی،  عمومی  ثمره  هاآن   یو  اکنون  هم  از   ،

کارگری که با بحران    طبقةد.  یحتی بارورتر خواهد گردنده  یداده و در آ

دهة  و    1940  دهة کارگر    طبقةانقالب آتی در اروپا مواجه خواهد بود با  

دارد.  یبس  1950 فرق  ن  تنهانه ار  لحاظ  و  یاز  مهارت  به خود،  اعتماد  رو، 

چن هم  بلکه  عالیفرهنگ  نظر  از  مطالبات ی ن  متفاوت    اش یآگاهو    ق، 

  بروکراتیک خود از دستگاه    آزادکردندر    شی تواناه در  جیو در نت  باشد ی م

 عنی شوراها.یسازماندهی،  -د  ن شکل خو یل به باالتریو ن
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مرتبط    یاتوده ستی به احزاب انقالبی  یتروتسک  یهاسازمانل  تحوّ کامالً 

پ شرایدایبا  زیش  است،  دوگانه  قدرت  چنیط  در  فقط  شرایرا  طی  ین 

م رفرمیانتخاب  راه  و  سیان  دت  م یانقالبی،  انتخاب  واقعیان  یگر  ت  یک 

نی آن( و    شدةشناخته   یهاانیز و    هات یمزفعلی )با تمام   ست  یک تصور 

  مسئله و در عوض به    ت آنی ندارد( ی، اهمتشیجذابن  ی)تصوری که در ع

 .شودی مل یتبد  هاتوده   روزمرة تجربةعملی 

ه  ی روس   پرولتاریاییانقالبات    « قاعده»ط انقالبی که به یشرا  دوبارة ش  یدایپ

بنا  و بر مبنای شوراهای کارگری    گردد ی مه  یشتر شبیو آلمان هر چه ب

بر ددهیگرد انعکاس ژرفی  انقالب جهانی خواهد داشت.    یهابخشگر  ی ، 

طبقاتی  یا استقالل  رشد  به  مستعمره  شبه  کشورهای  خود  در  امر  ن 

پرولتاریس  و سازمانی  ائتالف  »دئولوژی  یا  ةیپاا کمک خواهد کرد،  یاسی 

  گونه بدینو    د ینما ی مستی را سست  ینیت استالهمالات میو تجرب  «بندی

ن کشورها را  یستی انقالبات در ا یونالیو ناس   بروکراتیک مخاطرات اعوجاج  

ادهد ی مکاهش   از  آنگوال  مثال  شاخص  ی.  نظر    که درحالی .  باشد ی من 

ترد ایبدون  انقالبیید  جنبش  که    یهاتوده   ن  بود    ضربة مستعمرات 
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آغاز    گونه بدینتانو وارد آورد و  یک  -ر  کتاتوری ساالزایرا بر د  کننده تعیین

پرتقال   پروسة  بورژوائی  ارتش  گشت،    تالشی  سبب  انقالب    ی شرویپ را 

بر    نوبة به پرتقال   تأث  پروسةخود  آنگوال  خو یانقالبی  گذاشته،    -د  ر 

  پروسة ای شهری دامن زده،  یان پرولتاریسازماندهی و دفاع از خود را م

ا از  آنگوال  در  باالتریانقالبی  به  لحاظ  تاین  که  سطحی  در    ن  کنون 

 ده است.یده، رس یل گردیاه تحصیقای س یفرآ

شرایتکو امپرین  کشورهای  در  دوگانه  قدرت  اروپایالیط  حتی    ستی  و 

سوس یپ انقالب  در  یالیروزی  این  یچند ا  یک  یستی  از  کشورها،  یک  ن 

عم در  یبازتاب  ا  سم ینامیدقی  در  خواهد یانقالبی  جا  به  متحده  االت 

دانستن  یگذاشت.   با  «استبداد»و    «اختناق»با    «سوسیالیسم»کسان   ،

س  آزادی  فردی  یکاهش  و  صرفاً  ی وس   یهاتوده اسی  غات  یتبل  فرآوردة ع، 

  1920 دهة در خالل وجههیچبه کسان شمردن ین یست. ایستی نیالیامپر

اوا تبل  رغمعلی ،  1930  دهةل  یو  ضدکمون یوجود  همانند  یغات  ستی 

ه احتماالً  و  راسخانه  ایستریامروزه  به  تر  قبول  یک  مورد  واضحی  ن 

و    استالینسم  ثمرةن  یکسان دانستن هم چنی ن  یکا نبود. ایای آمر یپرولتار
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که   چه  واقعیآمر  یهاتوده آن  به  راجع  س یکائی    ی هادولتاسی  یات 

دولت    « نمونه»ک  یش  یدای. پباشد ی م  ،دانند ی مشده    زهیبروکراتکارگری  

با   اقتصاد  و  از  برنامةکارگری  ستی  ینیاستال  بروکراسی  یهاصه ی نق  خالی 

عظ سهم  صنعتی،  کشورهای  در  یدر  آمریپرولتار  ی ابیدستمی  به  یای  کا 

 اسی طبقاتی خواهد داشت.یسطح واالتر آگاهی س 

اوضاع    تواند ی من یستی هم چنیتالیدر اروپای کاپ پرولتاریایی بروز انقالب  

جماه و    ریاتحاد  ا  «خلق  یهایدمکراس »شوروی  سازد.  دگرگون  ن  یرا 

،  اند درآمده اسی به ارتعاش  یاجتماعی و س   ندةیفزاکشورها توسط بحران  

ن  یای شوروی مانع اصلی در انسداد تکامل ایلتارواسی پر یولی رخوت س 

س  انقالب  جهت  در  پیبحران  که  باشد ی م روزمندانه  یاسی  انقالبی   ،

ع  ی تکامل سر  سویبه ت نموده، راه را  یوردهای اکتبر را حفظ و تقوادست

اختناق  یالیسوس   جامعة ک  یی  المللبین بدون  اجتماعی یستی  نابرابری  ا 

گشود و خواهد  س   اندازچشم یک  فقدان    ؛  مانع    نوبة به اسی  یجامع  خود 

 .باشد ی م ای شوروی یاسی گشتن پرولتاریدر راه س  یاعمده
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از حکومت  یپرولتار تمایاست. ه  گردان ی رو  بروکراسیای شوروی  لی  یچ 

ون  ی لیم  17، با  داری سرمایه ندارد و بحران فعلی    داریسرمایه به بازگشت  

امپریب کشورهای  در  تغ   دةیعقستی،  ی الیکار  را  شوروی  ر  ییکارگران 

در    گاهبه گاه و  اند  برده به زندگی خصوصی پناه    ورازاین نخواهد داد. آنان  

خود  آنی  منافع  از  پکوشند ی م  دفاع  اروپای  ی.  در  انقالبی  شروی 

تصویتالیکاپ د  یااعتباریبی   ازرا    سوسیالیسمر  یستی،  کتاتوری  یکه 

انباشته  برگِ  بروکراسی  آن  ا  رهاند ی مرد  با  مقابل  یو  راه ملموسی در  جاد 

مجدد ی  بروکراتیک کتاتوری  ید»فی  یبالتکل استقرار    « داریسرمایه   ا 

پرولتاریس  مجدد  گشتن  تسریاسی  را  شوروی  هرگونه  ی ای  از  نموده،  ع 

ن در اروپای شرقی از نوعی که انقالبات  ید ضدانقالبی کرملیجد   مداخلة

کوب درهم  را  چکسلواکی  و  به  یمجارستان  ممانعت  و  ،  آوردهعملد، 

س   ی روزیپ در  یانقالب  را  جماه  « خلق  یهایدمکراس »اسی  اتحاد  ر  ی و 

 ج خواهد نمود. ییستی تهیالیشوروی سوس 

در   دن  آستانة اروپا  کارگری،  در  یشوراهای  نوی   آستانةا  جهش  ن  یک 

در  المللبینی،  المللبین انقالب    سویبه  چهارم  انقالبی    آستانة ی  احزاب 
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چند   یاتوده  کشویدر  موقعیچن  -ر  ن  است  انقالبین  توسط   که   ونی ت 

ن فرصت را که تا ابد با ما  ید ایده است. بگذاریت گردیتنام تقویانقالب و

 م. یمت شمارینخواهد ماند، غن


