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 ."نمایند یحرکت م ینی مع یهافقط قطارها هستند که در زمان  ، شهینه هم یو حتامکان ندارد. ن یکه ا البته" 

که   ییاست. اما از آنجا یضرور  یگرید یاز هر جا شیب  یانقالب یاستراتژ ورد موضوعدر همه جا و در م شهیاند دقت

و  شوند،یآنها مبهم م یخطوط کل ،گردند ی دچار لغزش م یانقالب  یفکر یندهایو فرآ میمفاه افتند،یها اغلب اتفاق نمانقالب

 .یابند ی مو فصل و حل شده مطرح  نوعیها به پرسش

، آغاز  شته بودگاعالم  یمشخص که از قبل به طور عموم یضدانقالب خود( را در زمان یعنیخود ) گانقالب "   ینیموسول

ها انقالب را در زمان مناسب انجام نداده بودند. ستیالیسوس  چرا کهانجام دهد،  تیکار را با موفق نی. او توانست انمود

  نییها تع مشخص شد و نقش خی، تارثمر رساندندبه  یتوطئه نظام کی قی"انقالب" خود را از طر یبلغارستان یها ستیفاش

راستا انجام   نیدر هم شهیهم با  یتقر یضدانقالب ی. کودتاهاانجام گردید سهولت نیبه هم زین یی ایافسران اسپان ی. کودتاگردید



به   تفاوتیب یشکل یدموکراس ایها از انقالب توده یدیناامبه آن مبادرت می نمایند که   یامعموال  در لحظه  هاآن. گیرند یم

می   جادیا گشته آماده یو از نظر فن افتهیسازمان یکودتا کی  یمساعد برا یاسیس طیمح کی نیو بنابرا ست،خود گرفته ا

 یاسیس  تیموقع کی جادیا یساختگ  یبا متدها واضح است: زیچ کیاست.  تهش گ نییآن قطعا  از قبل تع خیکه تارگردد 

. اما  نمود نییآن تع یمشخص برا مانز کی نکهیچه رسد به ا ست،یوجه ممکن ن چیبه ه یتحول ارتجاع  کی یمساعد برا

  نیمساعدتر م،یدیهمان طور که د ،وشرید، حزب پنداشته باش هم اکنون وجود تیوضع  نیا یکه عناصر اساس یهنگام

اگر اشتباه محاسبه نکرده   -و  در می آورد قیتطببه خود را  یو فن یالتیتشک  ،یاسیس یروهایآورد، ن یلحظه را به دست م

 .نماید یرا وارد م روزمندانهیو پ ییباشد، ضربه نها

انقالب ها  ن یا یبرا یزمان مشخص ای. آه استانقالب کرد زیاست. در گذشته ن ایجاد ننمودهضد انقالب  شهیهم یبورژواز

ما!(   ستیجوان مارکسخردمندان  یبرا ی)موضوع ییو منحط بورژوا کیکالس یتحوالت انقالب ها ی؟ بررسنمود نییتع

را  ریز یتوان مبان یم زی ن یقیدق لیتحل نیبدون چن یاما حت جهات آموزنده خواهد بود، ی اریمنظر جالب و از بس نیاز ا

که به قدرت   ی" مردم" آن بخش از  یعنیکرده،  لیتحص مالک و صاحب و یبورژواز. مسئله برقرار نموددر مورد 

به لبریزی  جام را  نییاقشار پا انیکه جنبش در م یهنگام .بوجود آمدانقالب نکردند، بلکه منتظر ماندند تا انقالب  دند،یرس

  یبه دست بورژواز صورتی خودکاربه  با  یقدرت تقرسپس ،  گشتسرنگون  یمیقد یاسیس  میرژ ای ید و نظم اجتماعآورد

  بتذال رااز ا یمیآنها مجموعه عظ. دندینام ریو اجتناب ناپذ "یعی طب" انقالب  کیرا  یانقالب نیچن  برالیل یافتاد. علما برالیل

  (کراجو م. یاد متبرک کنش و ارتجاغ  ر اساسگرد هم آوردند: انقالب و ضدانقالب )ب یخیتار نیقوان نام را تحت

هرگز از   نیقوان نیاگردند.  میتنظوغیره  میتواند بر اساس تقو ینم نیبنابرا شتند،اعالم گ  یخیتکامل تار یعیمحصول طب

زی فکر بورژواتطرز  تیره و تاریاست. اما  نمودهن یریبودند جلوگ گشتهآماده  یکه به خوبای  یضدانقالب یانجام کودتاها

 آورد.  یبه بار م یادیز یکند و خسارات ماد یم رانیکه و ییجاآن ابد،ی یراه م ونیاوقات به سر انقالب  یگاه برالیل

       یو پرولتر  ی بورژواز ی روشها تقابل                                        

وضع  برالیل دیکه توسط اسات  " یعیطب"  نیقوان یدر راستاای  درهرمرحله  وجهچیهبه زین  ییبورژوا یهاانقالب یحت اما

کار را با توطئه و   نیرا سرنگون کرد، ا سمیبرالیل ،ییخرده بورژواعامی  یکه دموکراس یهنگام  ;اندافتهی، توسعه نندشده ا

کار توسط  نی. اانجام رسانده استسربودند، به شده  نییمشخص تع یها خیتار یبرا قبلکه از  گشتهآماده  یشورش ها



در   ی)فرانسو برالیل ی. بورژوازاین  ال قابل درک استانقالب فرانسه. کام یجناح چپ افراط - گردیدژاکوبن ها انجام 

کند تا  یمقانع  اساسی جنبش قدرتمند و  کی جینتابرای انتظار   در( خود را 1917 ه یدر فور هیروسو ، 1789سال 

 قدرت سکان جهیدر نتو  بیفکندکفه ترازو ه بلحظه  نیدر آخر اش یدستگاه دولتدم وبا را و ارتباطات خود  رهنگثروت، ف

در تصاحب  نه  او برود: شیپبه  گرید یابه گونه دیمشابه، با یطیتحت شرا ،ییخرده بورژوا ی. دموکراسرا بدست بگیرد

را با   نهایا ،یانقالب یسرنگون یبراکه  ندیب یخود را موظف ماو و ارتباطات.  ینفوذ اجتماعدر تصاحب نه  و استثروت 

از  ینیمع یبرنامه، متضمن سازمانده کیحال،  نیبا ا. نماید نیگزیجا گشته آمادهبا دقت و شده  دهیشیخوب اند برنامه کی

   است. قطعیزمان  نییتع جهینظر زمان و در نت

  ندهیفزا یانقالب تواند در مواجهه با جنبش  ینم ستی. حزب کموننماید یصدق م یدر مورد انقالب پرولتر شتریب نیا

ممانعت از انقالب تا : تخاذ گردیده استا سمیمنشو توسط نگرش نیا ق،یدق یانی. به بنمایداتخاذ  یانتظار ینگرش ایپرولتار

بکار بستن  و  ،گردید روزیپ یدر هر درجه ا  نکهیبه محض اکار بستن موفقیت هایش که در حال توسعه است. به  یزمان

 ستادهیکه کنار ا یدر حال  ،یتواند با استفاده از جنبش انقالب  ی نم ستیحزب کمون.  انداختن آن قیبه تعو یتمام تالش خود برا

  ی چه در دوره آماده ساز ،یانقالب  یتوده ها یفن-یو نظام یسازمان ،یاسیواسطه س یو ب می مستق یبلکه تنها با رهبر ،است

 چیهو ابدا مطلقا   ستیحزب کمون  ل،یدل نیبه هم .ردیقدرت را به دست گمی تواند  اشقاطع   امیکند و چه در لحظه ق

آن را   توانینم نیو بنابراندارد  ،گردند یاما ساخته نم افتند،یها اتفاق مکه بر اساس آن انقالب یبرالیقانون ل یبرا یادهیفا

پا  شیابتذال و پ کی نیرهبر، ا دگاهیاز داما، است،  حیصح ناظر دیدگاه از   قانون نیا.نمودثابت  ینیزمان مع کی یبرا

 .است گیافتاد

به   ایاست،  گشتهاز قبل بالغ  ای ایانقالب پرولتار یالزم برا یاسیس طیکه در آن شرا آوریم  تصور به را یکشور گذاریدب

  خیو تار امیمسئله ق مورددر  ستیحزب کمون ،یطیشرا نیاست. در چن الغ گشتن وضوح و مشخصا روز به روز در حال ب

 ؟نمایداتخاذ  دیبا یآن چه موضع یقطع

 ی م دیتشد یادرجه   نیکه تضادها به باالتر یالعاده حاد است، زمانفوق  یبحران اجتماع کیکشور در حال گذر از  یوقت

  تیکه حزب آشکارا توسط اکثر یکارگر دائما  در نقطه جوش است، زمان یهاتوده انیکه احساس در م یزمان ،گردند

پس  ا،یعناصر پرولتار  نیو فداکارتر نیآگاه تر ن،یتر التوسط تمام فع جهیو در نت شود،یم تیاز کارگران حما ینی مع

 کینزد ندهیزمان مشخص در آ کی معین نمودن – طیشرا  نیممکن در ا فهیتنها وظ -که حزب با آن روبروست  یا فهیوظ



تمام تالش خود   بنابراینو  ، ما واکنش نشان دهد هیعلبر تواند  ینم ،یمساعد انقالب طیکه قبل از آن شرا یزمان یعنی است،

قرار   یهدف نظامچشم انداز را در خدمت  یفعل یو سازمانده استیتا کل س نموده متمرکز  ییرا بر مقدمات مبارزه نها

 . گردند ییضربه نهاتوجیح گر بتواند  روهایدهد تا تمرکز ن

                                                         ه ی تجربه روس

مثال در نظر مثابه یک را به  هیانقالب اکتبر روس دیاجازه ده م،یریدر نظر نگ را  یکشور انتزاع کیصرفا   نکهیا یبرا

بود. کارگران به تعداد   گردیدهفلج  یبود. دستگاه دولت  ی الملل نیو ب یبحران بزرگ مل کی روداری. کشور در گمیر یبگ 

مسکو  ایپتروگراد و پس از آن در شور یدر شورا هاکیکه بلشو یالحظه آن . از گردیدندمی وارد حزب ما  یروزافزون

  یبرا یآمادگبرای بلکه  ، یقدرت به طور کل ینه مبارزه برا - گردیدمسئله روبرو  نی، حزب با اقرار گرفتند تیدر اکثر

شوراهای بود که کنگره  یشده روز نییتع خیتار .نیمع یبرنامه مشخص و در زمان کیتصاحب قدرت بر اساس 

با  دیبا امیبودند که لحظه ق دهیعق نیبر ا یمرکز تهیکم یاز اعضا ی. بخشگردید یدر آن روز برگزار م روسیه یسراسر

تا آن زمان مقدمات  یکه بورژواز دندیترس یم یمرکز تهیکم یاعضادیگر. شوراها مقارن گرددکنگره  یاسیس زمانبندی

. در نمایندبرگزار  تاریخی زودتر خواستند کنگره را در ی: آنها م نمایدو بتواند کنگره را متفرق  اشدبآورده خود را فراهم 

معین شده ای ده روزه  ریبا تأخ میتصم نی. اگردیده بود نیی اکتبر تع  15مسلحانه حداکثر  ام یق خیتار یمرکز تهیکم  میتصم

سوء تفاهم  جادیباعث ا شوراهااز کنگره   ی جداامینشان داد که ق یغاتی و تبل یروند تدارکات سازمان  چرا که ،گردیدانجام 

  یو نه با حزب و سازمان ها وراهاتصرف قدرت را با ش دهیاآنها  رایز ،گشت یمهم طبقه کارگر م یهابخش انیدر م

بود که قادر به   گشته فیآنقدر تضع هم اکنون یکامال  واضح بود که بورژواز گر،ید یسو. از  نمودند یآن مرتبط م یمخف

 .را نداشت سه هفته ایدو   یبرا یجد یقاومتم یسازمانده

  یبرا یاسیس یاساس طیشرا قیطر نیرا به دست آورد و از ا تی اکثر تازشیپ یپس از آنکه حزب در شوراها ،دینسانب

 یدر مورد مسئله نظام یریگ میتصم یبرا یمشخص یم یتقو خیتار نییبا ضرورت تعما تصرف قدرت را فراهم آورد، 

. بود انعطاف میو  طیواجد شرا شیکم و ب دیبا یزمانسا یبرنامه فن ،نماییمرا کسب  تیما اکثر نکهی. قبل از اگشتیممواجه 

به وجود آمده  ونیانقالب الی ها و سوس کی که در آغاز انقالب توسط منشو ندبود ییشوراها  ،ما ینفوذ انقالب اریما مع یبرا



قدرت به  واقعی توانستند پس از تصرف  نیآنها همچن ;آوردندما فراهم  زیکار توطئه آم ی را براییردا اهاشوراین بودند. 

 .در آیندخدمت ب یدولت ییها انارگمثابه 

                                                          اهاشور اب یدر غ یستراتژا

از نفوذ   یگرید یارهایمعسوی به  دیاست که ما با یهی؟ بدندبودمی  ها کجادر  هاما ی، استراتژوجود نداشتند اهاشور اگر

از انتخابات  یفیهر توص ،یابانیاعتصابات، تظاهرات خ ،یکارگر یها هی: اتحادگردادندیم یمبر یخود رو یانقالب

اما  دهند،ینشان م یدوره انقالب کیها را در طول توده یواقع تیفعال اریمع  نیترق یاگرچه شوراها دق. رهیو غ کیدموکرات

را  ، ی در کنار ما هستندطبقه کارگر یواقع تیرا که اکثر یقیدق زمان میتوانستیکامال  م دیبدون وجود شوراها، ما با یحت

کار،   نی. اما در انجام انمودیم ی ها صادر متوده  یشوراها را برا لیشعار تشک  دیباما لحظه  نیدر ا عتا  یطب .نماییممشخص 

شوراها را  لیشک ت شعار پیش از آنکه نیبنابرا ;نمودیم یمنتقل م ینظام یها یریدرگبسترکل مسئله را به  هم اکنون دیبا ام

 .میداشتیشورش مسلحانه م یبرا ی کار شده ای را درستب برنامه ینی معثابت در زمان  دیبا ،نماییمصادر 

  لیتشک  م،یداشتمی کننده را در کنار خود  نییدر مراکز و مناطق تع تیحداقل اکثر ایزحمتکشان  تیدر آن زمان اکثر مااگر

  یرویپ شرویاز مراکز پ شی کم و ب یریعقب مانده با تأخ ی. شهرها و استان ها گردید یم نیشوراها با درخواست ما تضم

  ی امکان تصاحب قدرت را برا ینظام ریتداب قیو از طر اهاکنگره شور لیتشک یاسیس فهیوظ دی. پس از آن ما بانمودند یم

 .کار واحد هستند کیفقط دو جنبه از  نهای. واضح است که اکردیم می نیکنگره تضم  نیا

  هستیت اییشور چیه یعنی داده شد،  حیکه در باال توض یط ی، در شرارا ما یمرکز تهی کم  نماییماکنون تصور  گذارید همب

، اما کردهای مالقات کننده  نییجلسه تع کی یبودند، برا نمودهشروع به حرکت پیش که توده ها از  یدر دوره ا -ندارد 

ما  ایآ  ؟می دادیمخود را توسعه  یبرنامه اقدام بعد دیباما پس چگونه  بودند.نموده ی مطمئن نقاطع تیاکثر ما را باهنوز 

 م؟ یکرد یم نییتع امیق  یرا برا یزمان مشخص دیبا

 رقابلیو غ یقطع تیاکثر ما : در حال حاضر میگفت یخود م هب دیباما . گرددپاسخ ممکن است از مطالب باال استنتاج 

ما صرفا    یزم براال مبارز قاطع و تیاست که اکثر یتوده ها به گونه ا انی. اما روند احساس در ممیندار ی راتیصالح

کارگران در پتروگراد، در   تیکشد تا اکثر یماه طول م کی که میفرض کن بگذارید. می شود ندهیمربوط به چند هفته آ

الزم را در  یروهایو ن نهیمرا بر عهده خودمان  فهیوظ نیابگذارید پس ; خود جلب نماییم در حوضه دونتز را بهو مسکو، 



. بخوانیمشوراها فرا  لیتشک  یکارگران را براما باید  -بدست آمد تیکسب اکثرآنکه . به محض نماییممراکز متمرکز  نیا

که   نمود محاسبه  تیبا قطع توانی دارد. م ازیتا دو هفته زمان ن کیپتروگراد، مسکو و حوضه دونتز حداکثر  یبرا نیا

شوراها  آمدن وجود بپس از . نمودخواهند  یالگوبردار یاز مراکز اصل ندهیسه هفته آ ایتا دو  ماندهی باق یهاشهرها و استان

ساخت   ،دینسانب داد. میخواه لیرا تشک  هیروس یسراسر اهایکنگره شور م،یآنها را دار تی اکثرما در مناطق مهم، که البته 

 ن،ی. بنابرامیدار ازیکنگره به چهارده روز زمان ن لیتشک  ی دارد. ما برا ازیزمان ن ماه کی حدود به  اهاشورای از شبکه 

آماده  دیزمان، تصرف قدرت را نه تنها با نی. در طول امیدار اریدراخت میدو ماه و نبرای خود  ، ماکنگره لیازتشک شیپ

 .انجام دادآنرا عمال   دی، بلکه بانمود

                                                    اتیعملزمانبندی 

  یبرا م،یکه به مدت دو ماه، حداکثر دو و ن میداد یخود قرار م یسازمان نظام روی پیشرا در  یبرنامه ا درستیب دیبا ما

من با فعل مشروط صحبت میکنم )ما باید . شتدا یمرا آماده سازی فرصت  رهیشورش در پتروگراد، مسکو، راه آهن و غ

نبود، اما  ماهرانه ریوجه غ چیه بهما  اتیاگرچه عمل ت،یدر واقع رای(، زمیداد یو آن را انجام م نیا دیبا  م،یگرفتمی  میتصم

بلکه به   ،قرار نداشتیم " یخ یتار  نیقوان" تحت تاثیروجه  چی که ما به ه لیدل  نی، نه به اندنبود کیستماتیوجه آنقدر س چیبه ه

 .رساندیم یانجام م به سر را یپرولتر یشورشداشتیم بار   نیاول یکه ما برا لیدل نیا

 می تواندجنگ است و در جنگ  یتصرف قدرت به معنا ست؟یممکن ن ییروش ها نی نادرست با چن  یمحاسبات ایاما آ

راه  نیتر میو مستق نی داده شد، بهتر حیتوض نجایکه در ا یک یستمات یو شکست وجود داشته باشد. اما روش س یروزیپ

ماه پس ازجلسه   کیاگر  ال مثبرای  ،دینساندهد. ب یم شیافزارا  یروزیچشم انداز پ نیشتریب یعنیبه هدف است،  دنیرس

البته بنابراین ما  ،ریمکارگران را در کنار خود ندا تیکه ما هنوز اکثرگشت  ینمونه فوق الذکر معلوم مدر  یمرکز تهی کم

)در مثال ما به کار نمی رفتبدرستی مورد شعار  نیدر اچرا که ، را صادر می کردیم شوراها لیدعوت به تشک رشعا دینبا

بود و ما می برعکس  مورد اگر و هستند(.اها شور هیعلبر ها کیو منشو  هاونیرولوس الیکه سوس میکن ی فرض م، ما 

  نمودهما را خالصه می توانست برنامه  نیا م،یکرده بود دایقاطع و مبارز را در طول چهارده روز پشت سر خود پ تیاکثر

 لیکند: تشک  یصدق م زیما ن برنامهامردر مورد مراحل دوم و سوم  نی. هم نماید عیرا تسر امیو لحظه سرنوشت ساز ق

  دینبا م،ینکرده بود نیتضم نقاط   نیشوراها را در مهمتر یکه استقرار واقع  یتا زمانما . ا راشوراها و احضار کنگره شور



از برنامه ما با  ای له تحقق هر مرح بیترت دین. بمیکرد یرا همانطور که در باال گفته شد صادر م اهاشعار کنگره شور

. رودیم شیپبه  یخیتار  ا  مطمئن یبه موازات آن اجرا ینظام یساز . کار آمادهگردد یم نیتحقق مراحل قبل آماده و تضم

کامال   یزهایچ شهی انقالب هم کی، بطور قطع. خود را تحت کنترل کامل دارد یحزب دستگاه نظام در این طریق

و خود را با   میرا بده " حوادث"  نیاجازه وقوع همه ا دیالبته با ،ما; به همراه داردرا  یاساسو نشده،  ینیب  شیپ  رمنتظره،یغ

انجام  شتریب نانیو اطم تی کار را با موفق نیا میتوان یمما ، کار بسته شوداما اگر توطئه ما به طور کامل ب ;میآنها وفق ده

 .میده

و احمق   عاطالن ان،یسرنوشت گرا یرا برا یخوب زیچ چیاست، اما هرگز ه  ی در بداهه ساز یمیقدرت عظ یدارا انقالب

 زدن ضربه قاطع است.   یو اراده برا یسازمانده ،یاسیس حیصح یریجهت گ  ازمندین یروزیپکند.  یها بداهه نم

 لئون تروتسکی 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/01/time.htm 

  


