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 انقالب مداوم در ایران

 به زبان فارسی سومرازی بر چاپ  گفتار مازیار پیش

 

 وبه ویژه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه  تحوالت نوین کارگری در ایران  ی در آستانه

ماهیت انقالب کارگری آتی در دستور روز، کارگران  یمسأله  ،1۳۵۷بهمن  22سالگرد انقالب 

بورژوا و خرده بورژوا قصد دارند که چنین « محققان»سوسیالست انقالبی قرار گرفته است. 

م که است. بدین مفهو« کراتیکوانقالب دم»نوعی نند که گویا انقالب آتی ایران بوانمود ک

ت بورژوا قابل حل است. اما واقعی ی قهکراتیک عقب افتاده تنها توسط طبوتکالیف بورژوا دم

 دهد. انقالب آتی ایران تنهارا نشان می« قانمحق»انقالب آتی ایران خالف نظرگاه های این 

تواند یک انقالب کارگری باشد. به عبارت دیگر انقالب ایران یک انقالب مداوم است. تداوم می

یستی و انجام تکالیف سوسیال« یککراتوژوا دمربو»انقالب به مفهوم حل تکالیف عقب افتاده 

 کارگراست. ی در ادغام با هم؛ به رهبری طبقه

 علت ادغام در بازار جهانیم است زیرا سرمایه داری ایران بانقالب آتی ایران یک انقالب مداو

سرمایه داری و شکل ویژه رشد سرمایه داری، قادر به پیشبرد نیروهای مولده نبوده، نیست و 

 که بورژوازی در قدرت، ایران تولید وسایل تولیدی امکان پذیر نیست. ایننخواهد بود. در 

تغییری در این وضعیت عینی نمی دهد. در بهترین حالت تولید « کراتودم»باشد یا « مستبد»

وسایل مصرفی )کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سیمان و غیره( مانند زمان شاه به رشد 
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با این تفاوت بازگشت اقتصادی به سطح تولیدات -امه خواهد داد غیر مؤثر و بحران زای خود اد

در بر خواهد  و بلندی را برای بورژوازی ایران رمشقتاقتصادی نظام شاهنشاهی خود راه پ  

در چارچوب مناسبات سرمایه داری همواره با  ایراندر نتیجه، رشد نیروهای مولده در  داشت.

بحران ساختاری مواجه است. برخالف سرمایه داری غرب که سیکل های متناوب اقتصادی 

شود، در کشورهایی نظیر ایران همواره، پس از رشد مشاهده می)شکوفایی، افت، رکود و غیره( 

رکود، یکی از وجوه مشخصه پیوندد. وقوع میاقتصادی ب« رکورد»ولد، غیرم اقتصادی محدود و

ی سرمایه داری در ایران است. بورژوازی به هر شکل آن در ایران؛ حامل بحران ساختاری 

های بورژوایی، مجبور به استقرار نظام سرکوب و متاقتصادی است. در نتیجه هر نوعی از حکو

ار د سر، تاج هاختناق خواهد شد. در عصر سرمایه داری پسین، بورژوازی )بومی، ملی، عمامه ب

فت ر یا کرواتی( همه ارتجاعی هستند. ارتجاعی به این مفهوم که به نیروی بازدارنده پیش

گردند. تنها نیروهایی انقالبی و مترقی اند، که از نظام سرمایه داری )ملی و اقتصادی مبدل می

 1۸۴۴الت قا)استناد به م« ملی گرایی»بین المللی( گسست کنند. کسانی که زیر لوای دفاع از 

ته کنند، خود، خواسته و یا ناخواسرژوازی بومی را توجیه و تبلیغ میکارل مارکس( همسوی با بو

 «. گیرندرار میجهانی ق امپریالیسمدر خدمت ارتجاع حاکم و » 

ول ح )بخوانید انقالب بورژوایی(، انقالب آتی تنها« کراتیکوانقالب دم»برخالف نظریات 

نخواهد گرفت؛ که کارگران برای به چنگ آوردن خرده نانی از کراتیک شکل وهای دمخواست

 کشان بورژوازی مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمت

 های عمده ای ازهای تحت ستم و بخشان فقیر، ملیتایران همراه با متحدان واقعی خود )دهقان
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کراتیک و ضد سرمایه داری، در راستای وبات دمجوانان و زنان( مبارزات خود را پیرامون مطال

 دارند.الیفی که مقابلشان است گام بر میبه رهبری گرفتن انقالب برای انجام تک

اده را از دست دیک )که بورژوازی قابلیت انجام آنکراتوامروز، در واقع به غیر از تکالیف دم

لید و ست )کنترل کارگری بر توگرفته ا مایه داری نیز در دستور روز قراراست( تکالیف ضد سر

توزیع، اقتصاد با برنامه، تدارک مدیریت کارگری و غیره(. بدیهی است که بدون سرنگونی 

ینه الزم برای جهش سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی بر وسایل عمده ی تولیدی، زم

 هرهچ وجود نخواهد آمد. بدون چنین جهشی، ایران هرگز صنعتی نخواهد شد وتکنولوژیک، ب

خود نخواهد دید . به سخن دیگر، بدون الغای مالکیت خصوصی و بدون را ب« کراسیودم» ی

عقب افتاده ای نظیر ایران غیرقابل تحقق است. تنها  صنعتی شدن جامعه« با برنامه»اقتصاد 

تصاص خخود اود که سهمی از بازار جهانی را ببا برداشتن جهش تکنولوژیک، ایران قادر خواهد ب

 شرفته کارآیی ندارد. اقتصاد ایران برای پی بدون چنین سهمی استفاده از تکنولوژی پیش دهد.

 رفت تکنولوژیک باید ابتدا از چنگال بازار تحمیلی توسط سرمایه داری جهانی خود را رها سازد.

در نتیجه، برای رهاسازی اقتصادی، باید تکالیف مرکبی انجام پذیرد: تکالیف الینحل 

همزمان با آن )بنا بر وضعیت  کراسی و غیره( ووارضی، ملی و دم ی )مسئلهکراتیک ودم

وزیع، و تمشخص( حل تکلیف ضد سرمایه داری )اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر تولید و 

 ی این مجموعه این تکالیف باید انجام پذیرند. بدون رفع کلیه بنابر مدیریت کارگری و غیره(.

کارگر در مقام حل این  ی تضادها حل نمی گردند. و فقط طبقه این تضادها، هیچ یک از

 را نداشته باشد. آمادگی آن چه امروز حتی چنان -تکالیف مرکب قرار گرفته است
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 ت.لئون تروتسکی نهفته اس« انقالب مداوم» نظری و تئوریک این تحلیل در تز  ی ریشه

 ی روسیه در جزوه 1۹۰۵الب اساس تئوری انقالب مداوم را تروتسکی یک سال پس از انق

این تئوری که با نگرش مارکسیستی  ی پایه در زندان تزار تدوین کرد. "دازهاچشم ان نتایج و"

منطبق بود؛ تدوین شد.  1۹۰۵با ویژگی های روسیه ی عقب افتاده و تجربیات انقالب 

 م کرد.سیروسیه را تر ی تروتسکی متکی بر این نظریه ماهیت سوسیالیستی انقالب آینده

ی در داد که انقالب سوسیالیستناموزون و مرکب تاریخی امکان می طبق این نظریه گسترش

کشور عقب افتاده ای مانند روسیه زودتر از کشورهای صنعتی آغاز شود. در اوائل قرن بیستم 

با ظهور جنبش کارگری و سوسیالیستی در روسیه، بحثی در میان مارکسیست ها و انقالبیون 

ماهیت انقالب در روسیه درگرفت. دو اثر اساسی که در این مورد نوشته  درباره ی آن کشور

دیگری  اثر لنین و "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"شده است یکی 

اثر لئون تروتسکی است که در این دو کتاب چشم انداز انقالب در  "نتایج و چشم اندازها"

سوسیال دموکراسی  شده است. عالوه بر این، اقلیتی در روسیه از طرف لنین و تروتسکی ارائه

شهرت داشتند، نیز موضع سومی اتخاذ کرده بودند که با مواضع  "منشویک ها"روسیه که به 

ی معروف تئور "نتایج و چشم اندازها"لنین و تروتسکی تفاوت اساسی داشت. تروتسکی در 

 .شهرت یافته ارائه داد« انقالب مداوم»خود را که به 

، لنین و 1۹1۷در سال  -ترین محک هر تئوری است که بزرگ- هنگام بروز انقالب

تروتسکی عمال به موضعی مشابه که توسط تئوری انقالب مداوم از قبل توضیح داده شده بود، 

دست یافتند و منشویک ها به ائتالف با سرمایه داران و مخالفت با ایجاد یک دولت کارگری 
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احزاب بورژوا  مستقل از ی با موفقیت سیاست بلشویک ها یعنی مبارزه پرداختند. بدین ترتیب

یک  عنوانذاشته شد، تئوری انقالب مداوم بو خرده بورژوا که در انقالب اکتبر به نمایش گ

بدل انقالبی جهانی م سوسیالیسمراهنمای عمل استراتژیک، به یکی از دست آوردهای نهضت 

 شد.

روتسکی لنین و ت های گذشته ما بینبحث ی ب اکتبر کلیهو سپس انقال 1۹1۷انقالب فوریه 

لنین  ها و اختالفات گذشته، اکنونجای بحثپردند. بهای سوسیال دموکراسی سرا به آرشیو بحث

ا و هاکتبر را رهبری کرده بودند، بحث و تروتسکی در رهبری حزب بلشویک، انقالب پیروزمند

انقالب پیروزمند روسیه و گسترش انقالب  گوئی به نیازهای پیشنهادات جدید برای پاسخ

 گرفت.یالیستی به سایر کشورها، صورت میسوس

ولی پس از مرگ لنین، در دوران خیزش موج ارتجاع علیه انقالب اکتبر، هنگامی که 

 کراسی استالینیستی در اتحاد شوروی و در حزب بلشویک به رهبری استالین پا به عرصهوبور

کراسی برای انتقاد از جناح انقالبی به ووجود گذاشت و در صدد تحکیم خود بود، این بور ی

آرشیوهای خاک خورده را بیرون کشید تا ثابت کند که لنین همواره  ی رهبری تروتسکی، کلیه

 های اساسی انقالب اکتبر که صحت تئوریبوده است! عالوه بر آن با رد درسمخالف تروتسکی 

را به بهترین وجه در عمل به اثبات رسانیده بود، راه را برای تجدید نظرطلبی  انقالب مداوم

خود و سپس خیانت آشکار به انقالب در کشورهای دیگر هموار ساخت. بدین ترتیب بوروکراسی 

 نظرات و تئوری های انقالبی را زیر باد حمالت گرفت. ی برای تثبیت و تحکیم خود، کلیه
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نقالب تئوری ا درباره ی تروتسکی به یکی از این انتقادات کتاب حاضر پاسخی است که

جات کارل رادک است که خود زمانی در ه مداوم داده است. پاسخ تروتسکی به یکی از نوشت

تبعید از  کرد. ولی پسعلیه استالین و یارانش مبارزه میاپوزیسیون چپ در اتحاد با تروتسکی 

خشنودی  د و در شرایط خفقان استالینیستی برایهای استالین شتروتسکی، رادک تسلیم سیاست

جاع رتنوشت. با این وجود رادک نیز سرانجام قربانی ا "انقالب مداوم"استالین، نقدی بر 

 های استالین در گذشت.استالینیستی شد و در زندان

 شود.به تمام کارگران پیشرو توصیه می خواندن این کتاب، 

 

  1۳۹۶ اسفند
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 مقدمه بر چاپ اول              

 )به زبان روسی(

 پ برلین()چا

ست. وسیه مربوط ااین کتاب در رابطه با موضوعی است که از نزدیک با تاریخ سه انقالب ر

داخلی اتحاد  ی های اخیر، در مبارزهسالهم مربوط نیست. این موضوع، در لیکن تنها به آن

شوروی نقش عظیمی بازی کرده، سپس به درون انترناسیونال کمونیست گسترش یافته، نقش 

ه به تصمیماتی را، کمهم ترین  کامل انقالب چین بازی کرده و سرنوشت بسیاری ازقاطع در ت

باشد، تعیین کرده است. این موضوع مربوط است ی شرق مربوط میانقالبی کشورها ی مبارزه

، بوخارین و ) زینوویف، استالین لنینیسم به تئوری انقالب مداوم، که بنا به تعالیم وراث قالبی

 شود.شمرده می "تروتسکیسم" غیره( گناه اصلی

ار ره، بظغیره منت انقالب مداوم، بعد از یک سکوت طوالنی و در نظر اول بطور ی مسأله 

ود ای بمسأله  کار وجود نداشت، عنوان شد. هیچ توجیه سیاسی برای این 1۹2۴دیگر در سال 

روانی مهمی  های مربوط به اختالفات نظرهائی که به گذشته ای دور تعلق داشتند. لیکن انگیزه

ه که به مبارزه ای برعلی "بلشویک های قدیـمی"کار موجود بود. گروه به اصطالح  برای این

 در مقابل من، مبارزه "گادر قدیمی بلشویک"عنوان علم کردن خود ب من دست زده بودند. با

بود.  1۹1۷خود را برعلیه من شروع کردند. لیکن یک مانع بزرگ بر سر راه این گروه، سال  ی

 زبایدئولوژیکی و تدارکاتی، نه فقط در رابطه با ح ی گذشته از اهمیتی که تاریخ گذشته مبارزه
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اتی تدارک ی در رابـطه با افراد گوناگون داشت، معذالک این دورهچنین هم کلی بلکهطور ب

 در انقالب اکتبر یافت. حتی یک نفریک سره  گذشته عالی ترین و قاطع ترین آزمون خود را

 آنان، بدون استثناء، به ی این آزمایش سربلند بیرون نیآمد. همه ی از وراث قالبی از بوته

موضوع مبتذل جناح دموکرات های چپ را اتخاذ کردند. حتی یک  1۹1۷ هنگام انقالب فوریه

 ی آنان طریقه ی کارگران برای کسب قدرت را مطرح نکرد. همه ی نفر از آنان شعار مبارزه

کردند. تلقی می "تروتسکیسم" -یا از آن بدتر-انقالب سوسیالیستی را نامعقول پیشروی بسوی 

 (1)با پیروی از این اعتقاد، آنان حزب را تا ورود لنین از خارج و انتشار تزهای معروف آوریل

رهبری کردند. پس از آن کامنف، که تا آن موقع در مبارزه مستقیم با لنین بود، آشکارا سعی 

د، به او پیوست. بودموکراتیک بسازد. بعد، زینوویف که با لنین وارد شده بلشویزم  کرد یک جناح

خود بشدت به مخاطره افتاده بود، کنار ایستاد  (2)پاتریوتیک -علت موضع سوسیالاستالین که ب

اه مارس های رقت بارش را در هفته های حساس مسخنرانی و به حزب فرصت داد تا مقاالت و

ال ؤتدریج خود را به مواضع لنین نزدیک کرد. از این روست که این سرد، و ببه فراموشی بسپا

ان ، که حتی یک نفر آن "بلشویک قدیمی"که این رهبران یخود پیش می آید: در جائخود ب

و پرمسئولیت ترین لحظات تاریخ، مستقالً تجارب نظری و عملی حزب مهم ترین  قادر نبود در

ال ؤن سقیمتی، از ایبه هر  بایستی،درک کرده اند؟ توجه می نیسملنی را بکار ببرد، چه چیز از

گردید. بدین منظور، تصمیم گرفته شد آتش حمله وف میال دیگری معطؤمنحرف گردیده، به س

پیش بینی نکردند که با ایجاد این محور  متمرکز گردد. البته، مخالفین من روی انقالب مداوم
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ناآکاهانه مجبور خواهند شد حول این محور چرخیده و الزاماً جهان طور ب مبارزاتی تصنعی، خود

 بینی نوینی برای خود بیآفرینند.

هم،  1۹۰۵سال  ی خطوط اصلی انقالب مداوم را من، حتی قبل از حوادث تعیین کننده

وف رفت.هیچ کس درمیان صفمیفرموله کرده بودم. روسیه به استقبال یک انقالب بورژوائی 

خواندیم( تردید زمان سوسیال دموکرات میرا در آنرات های روسیه )ما همه خود سوسیال دموک

 رویم، یعنی انقالبی که مولود تضاد میانمی نداشت که ما به استقبال یک انقالب بورژوائی

تکامل نیروهای تولیدی جامعه سرمایه داری و قشر جان بسرآمده و مناسبات دولتی دوران 

نارشیست ها، من مجبور و آ (۳)ی بود. در مبارزه علیه ناردونیک هاارباب رعیتی و قرون وسطائ

ی مارکسیستی خصلت بورژوائ ها، و مقاالت نه چندان کمی به تحلیلنرانیسخ زمانبودم در آن

 قریب الوقوع اختصاص دهم. انقالب

که کدام  ال باشدؤگوی این س لیکن، خصلت بورژوائی انقالب نمی توانست از پیش پاسخ

وظایف انقالب دموکراتیک را انجام خواهد داد و مناسبات متقابل طبقات چه خواهد بود. طبقه 

 درست در همین نقطه بود که مسایل اساسی استراتژیک شروع شد.

ن نکته ک های روسیه از ایمنشوی ی دنبال آنان، کلیه، اکسلرود، زاسولیچ، مارتف، و بپلخانف

ی ععنوان یک مدوائی به بورژوازی لیبرال، ببورژکردند که نقش رهبری انقالب حرکت می

 ی این طرح، نقش حزب پرولتاریائی تشکیل جناح چپ جبهه طبیعی قدرت، تعلق دارد. بنا بر

کراتیک بود. سوسیال دموکرات ها باید از بورژوازی لیبرال در برابر ارتجاع حمایت کرده و ودم
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لیبرال دفاع کنند. به عبارت دیگر، درک در همان حال از منافع پرولتاریا در مقابل بورژوازی 

 لیبرال است. -منشویک ها این بود که انقالب بورژوائی اساساً یک اصالح مشروطه

کرد. در نظر لنین، رهائی نیروهای تولیدی نحو دیگری مطرح میه ببه کلی  رامسأله  لنین

هر چیز، به معنی راه  بورژوائی از زنجیر نظام ارباب و رعیتی، در درجه اول و بیش از ی جامعه

مالک و توزیع مجدد و انقالبی  ی ارضی به مفهوم نابودی کامل طبقه ی مسأله حل ریشه ای

ارضی،  ی سألهم مالکیت ارضی بود. و این از متالشی کردن سلطنت تفکیک ناپذیر بود. لنین به

داری  سرمایه ی بازاراصل ی مسأله که منافع حیاتی اکثریت مردم را در برداشت و در عین حال

ارگر ا ککه بورژوازی لیبرال، که بجا آن برد. ازبا شجاعت انقالبی واقعی حمله می داد،را تشکیل می

از  شماری با مالکیت بزرگی رشته های ب ی وسیلهب کند، وبه مثابه یک دشمن مقابله می

قالبی اننزدیک پیوند دارد، رهائی دموکراتیک واقعی دهقانان تنها از طریق تشریک مساعی 

 ی کارگران و دهقانان تحقق پذیر خواهد بود. بنابر نظر لنین، قیام مشترک آنان در برابر جامعه

 "دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان"کهن، در صورت پیروزی، باید منجر به استقرار 

 گردد.

اریخی ت حکم جزمی مافوق عنوان یکحاضر در انترناسیونال کمونیست باین فرمول در حال 

وششی پنج سال اخیر ک در جهت تحلیل تجارب تاریخی زنده بیست وکه آن گردد، بدونتکرار می

و باالخره انقالب اکتبر نبوده  1۹1۷، انقالب فوریه 1۹۰۵گوئی ما شاهد انقالب  -عمل آیده ب

 ر است،مراتب ضروری تحقیقت، چنین تحلیل تاریخی ای ب ایم و در آنها شرکت نداشته ایم. در
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ه هرگز در تاریخ وجود نداشت "دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان"چرا که یک رژیم 

 است.

 استراتژیک عنوان کرد که در سیر ی عنوان یک فرضیه، لنین این فرمول را ب1۹۰۵سال  در

مبارزات طبقاتی واقعی نیاز به آزمایش داشت. فرمول دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و 

داد که پاسخ نسؤال  دهقانان، تعمداً به مقدار زیادی، خصلت جبری داشت. لنین از پیش به این

کراتیک ودم ان، در دیکتاتوریبین این دو شرکت کننده، یعنی پرولتاریا و دهقانروابط سـیاسی ما

در  یک حزب مستقل ی وسیلهب فرضی چگونه خواهد بود. او این امکان را رد نکرد که دهقانان

حزبی که به دو مفهوم مستقل باشد، یعنی نه تنها در رابطه با  -انقالب نمایندگی داشته باشند

ته باشد داشرا آن که توانائیبورژوازی بلکه همچنین در رابطه با پرولتاریا و در عین حال حزبی 

کارگر، انقالب دموکراتیک را در نبرد علیه بورژوازی لیبرال تحقق  ی که متحداً با حزب طبقه

حتی این امکان را در نظر گرفت که حزب  -زودی خواهیم دیدکه بگونه همان به-ببخشد. لنین 

 شته باشد.اکثریت دا انقالبی دهقانی در حکومت دیکتاتوری دموکراتیک احتماالً

ارضی که برای سرنوشت انقالب بورژوائی ما اهمیت قاطع داشت، من،  ی مسأله در مورد

ضی، انقالب ارکه این ، یعنی از زمان اولین فرارم به خارج، شاگرد لنین بودم.1۹۰2الاقل از پائیز

و ارگران نیروهای متحده ک ی وسیلهب توانستموکراتیک نیز، فقط میو در نتیجه کل انقالب د

انه های افس ی دهقانان در مبارزه علیه بورژوازی لیبرال تحقق پذیرد، برای من، برخالف کلیه

های اخیر، دور از هرگونه شک و شبهه بود. معهذا، من علیه فرمول کودکانه بی معنی سال

یدم که ددر آن این نقص را میبپا خاستم. زیرا،  "دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان"
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ده ون پاسخ رها کرکه دیکتاتوری واقعی به کدام طبقه تعلق خواهد گرفت را بدمسأله  این

عظیم اجتماعی و  ی رغم وزنهی کردم نشان بدهم که دهقانان، علاست. من سعی می

قادر که  این انقالبیشان، قادر نیستند یک حزب واقعاً مستقل ایجاد کنند. و از آن ناتوان تر

انقالبات  که دهقانان درگونه همان در دست چنین حزبی متمرکز کنند.نیستند قدرت انقالبی را 

ی بخش های خود بهانزدهم و حتی پیش از آن، در قیامکهن، از زمان رفرماسیون آلمانی قرن ش

 همانه کردند، بندرت تضمین میها را نه بدادند و پیروزی آناز بورژوازی شهری حمایت می

ژوازی دیررس ما، در اوج مبارزه، از پرولتاریا پشتیبانی ترتیب نیز ممکن است در انقالب بور

کنند. از این مطلب من چنین نتیجه  را برای کسب قدرت یاریمشابهی به عمل آورده و او 

ه انجام دهد کیک سره  تواند وظایف خود راقالب بورژوائی ما تنها هنگامی میگرفتم که ان

ود قادر باشد دیکتاتوری انقالبی را در دست خپرولتاریا با کمک توده چندین میلیونی دهقانی 

 متمرکز سازد.

محتوای اجتماعی این دیکتاتوری چه خواهد بود؟ قبل از هر چیز، این دیکتاتوری باید انقالب 

ارضی و تجدید ساختمان دموکراتیک دولت را تا به آخر انجام دهد. به عبارت دیگر، دیکتاتوری 

شد که وظایف به تأخیر افتاده انقالب بورژوائی را انجام دهد. ای تبدیل خواهد وسیله ب پرولتاریا

فیصله یابد. پرولتاریا، با رسیدن به قدرت، مجبور خواهد بود این جا  لکن قضیه نمی تواند در

کلی حمله کند، یعنی راه دست زدن به طور ب هر چه ژرفتر به مناسبات مالکیت خصوصی

 اقدامات سوسیالیستی را پیش بگیرد.
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ین ها، استال "شما واقعاً معتقدید که روسیه برای انقالب سوسیالیستی آماده است؟ آیا"

ردند اعتراض کمسأله  به این 1۹1۷تا  1۹۰۵های و دیگر مولوتف ها بارها بین سال رایکوف ها

گفتم: نه من این اعتقاد را ندارم. لکن اقتصاد جهانی در مجموع، و من در پاسخ آنها همیشه می

اتوری دیکتکه این ول اقتصاد اروپا، کامالً برای انقالب سوسیالیستی آماده است.و در وهله ا

 منتهی خواهد گشت یا نه، و با چه سرعت و طی چه مراحلی، سوسیالیسم پرولتاریا در روسیه به

 خواهد داشت و به سرنوشت سرمایه داری جهانی و اروپا.گی بست

ر اولین ماه های سال در زمان ابداع آن داینها خطوط اساسی تئوری انقالب مداوم بودند 

کنون، سه انقالب صورت گرفته است. پرولتاریای روسیه بر موج نیرومند  زمان تا. از آن1۹۰۵

قیام دهقانی به قدرت رسیده است. دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه زودتر از هر کشور دیگر دنیا. 

، یعنی کمتر از 1۹2۴ه است. در سال رفته اند، تحقق پذیرفت غیرقابل قیاسی پیشطور ب که

پیش بینی تاریخی تئوری انقالب مداوم با قدرت استثنائی به اثبات که آن هفت سال پس از

ی آغاز کردند، جمالت مجزا و رسید، وراث قالبی حمالت دیوانه وار خود را علیه این تئور

فراموشی دست ب مانهای جدلی مرا از میان آثار قدیمی، که برای خود من نیز در آنزپاسخ

 سپرده شده بود، بیرون کشیدند.

یادآور شویم که اولین انقالب روسیه بیش از نیم قرن پس از موج این جا  شایسته است در

به ظهور رسید. اروپا  (۴)سال پس از قیام گذرای کمون پاریس ۵۳انقالبات بورژوائی در اروپا 

فرصت داشت تا خود را از خوگرفتن به انقالب رها سازد. روسیه اصالً این تجربه را نکرده بود. 

تمام مسائل انقالب از نو مطرح شدند. درک این نکته مشکل نیست که انقالب آتی چه مقدار 
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 یهی، ورد زبان کلداشت. فرضیات عمل زمان برای ما دربرایل نامعلوم و ناشناخته ای در آنمس

طریق خود بود. انسان باید در تشخیص تاریخی و درک شیوه های آن ه گروه ها، هر یک ب ی

 1۹۰۵ها و ارزیابی های وقایع سال امروز، پس از وقوع حوادث، تحلیل بشدت بی کفایت باشد تا

نم اوستخودم و دروز نگاشته شده اند. من بارها برا چنان مورد بررسی قرار دهد که گوئی دی

دارای نقایص بسیاری بوده اند  1۹۰۵بینی های من در سال گفته ام: من شک ندارم که پیش 

که اکنون، پس از گذشت زمان، پیدا کردن آنها چندان مشکل نیست. لکن آیا منتقدان من دید 

نده ل نخواها قبایص آثار گذشته ام را، که از مدتبهتر و دوربین تری داشته اند؟ من آماده بودم نق

شخصاً  1۹2۸تر از آنچه که حقیقتاً هستند تلقی کنم. من در سال  بودم، خیلی جدی تر و مهم

به من  (۵)فرصت سیاسی که در اثر تبعید به آلماآتاهنگامی که  در این مورد متقاعد شدم، یعنی

 انقالب ی آورد. تا قلم در دست، آثار گذشته را دربارهوجود ب تحمیل شده بود این امکان را

مداوم مرور کنم. من امیدوارم که خواننده نیز، با خواندن مطالبی که خواهد آمد، کامالً متقاعد 

 گردد.

مهم ترین  معذلک الزم است، در چارچوب این مقدمه، اجزاء مرکبه تئوری انقالب مداوم، و

 نظرها چنان تر توصیف کنم. اختالف ایراداتی را که به آن وارد شده اند، با دقت هر چه تمام

البی جنبش انق مسایل عمده ی گسترش یافته اند و عمیق شده اند که اکنون در واقع کلیه

 گیرند.بر میجهان را در

 کرد، به معنی انقالبی است که با هیچه مفهومی که مارکس بدان اطالق میانقالب مداوم، ب

راتیک دموک ی حلهطبقاتی سازش نمی کند؛ انقالبی است که در مر ی گونه از اشکال سلطه
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مبدل  و جنگ علیه ارتجاع خارجیمتوقف نمی شود؛ انقالبی است که به اقدامات سوسیالیستی 

نها قبلی ریشه دارد و ت ی یک از مراحل متوالی آن در مرحله شود؛ یعنی انقالبی است که هرمی

 طبقاتی پایان می یابد. ی با نابودی کامل جامعه

ه آورده اند، الزم است سه رشتوجود ب یرامون انقالب مداومبرای از بین بردن اغتشاشی که پ

 تمیز بدهیم.یک دیگر  فکری را که در این تئوری ادغام شده اند، از

گذار از انقالب دموکراتیک به انقالب سوسیالیستی است.  ی مسأله اوالً، این تئوری حاوی

 این در اصل منشاء تاریخی این تئوری است.

وسط کمونیست های بزرگ اواسط قرن نوزدهم، مارکس و مفهوم انقالب مداوم ت

ه کگونه همان همفکرانش، در مخالفت با ایدئولوژی دموکراتیک مطرح شد. این ایدئولوژی،

ایل را مس ی یا دموکراتیک، کلیه "معقول"کرد که با استقرار یک حکومت میدانیم، ادعا می

مسالمت آمیز از طریق اقدامات اصالحی یا اقدامات تدریجی برطرف کرد. مارکس طور ب توانمی

کس کرد. مارتقیم انقالب پرولتاریائی تلقی میرا پیش درآمد مس 1۹۴۸انقالب بورژوائی سال 

به انقالب  1۹۴۸. لکن اشتباه او خصلتی حقیقی دارد نه متدولوژیک. انقالب "اشتباه کرد"

کن درست به همین دلیل دموکراسی نیز موجب حصول دموکراسی سوسیالیستی تبدیل نشد. ل

، این تکمیل دموکراتیک انقالب بورژوائی نبود، یک (۶)آلمان 1۹1۸نگردید. در مورد انقالب 

ح تر بگوئیم، صحی وکرات ها بریده شد؛سوسیال دم ی وسیلهب انقالب پرولتاریائی بود که سرش

از پیروزی بر پرولتاریا مجبور بود اشکال کاذب این یک ضدانقالب بورژوائی بود، که پس 

 دموکراتیک را حفظ کند.
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 مبتذل طرحی از تکامل تاریخی تنظیم کرده است که بر طبق آن هر جامعه "مارکسیسم"

بورژوائی، دیر یا زود، یک رژیم دموکراتیک برای خود تأمین خواهد کرد، و پس از آن  ی

بیند. از یم میازمان یافته و تعلس سوسیالیسم رفته برایپرولتاریا، تحت شرایط دموکراسی، رفته 

نیز تصورات گوناگونی شده است: رفرمیست های قسم خورده این  سوسیالیسم گذار عملی به

ا یک محتوای سوسیالیستی تصویر رکردن رفرمیستی دموکراسی بصورت پ ذار را بگ

 هقهر انقالبی را برای گذار ب کنند)ژاورس(؛ انقالبیون ظاهری اجتناب ناپذیری استفاده ازمی

ا، برای ر سوسیالیسم پذیرند )گسده(. لکن هم اولی و هم دومی دموکراسی ومی سوسیالیسم

ه ککنند متمایز در تکامل جامعه تلقی می ی عنوان دو مرحلهکشورها، ب ی مردم و همه ی همه

جدا ر یک دیگ زمانی بسیار دوری از ی باشند بلکه با فاصلهنه تنها به کلی از هم مجزا می

به جناح  1۹۰۵هستند. این نظریه در میان عده ای از مارکسیست های روس نیز که، در ایام 

وسیه، ر مارکسیسم تعلق داشتند، رواج داشت. پلخانف، این پدر برجسته (۷)چپ انترناسیونال دوم

ه تنها دانست. همین نقطه نظر نمیمعاصر یک پندار بیهوده  ی دیکتاتوری پرولتاریا را در روسیه

شد بلکه اکثریت عظیمی از رهبران بلشویک نیز از آن داری می از جانب منشویک ها جانب

خصوص رهبران امروزی حزب، بدون استثناء، که در آن ایام دموکرات های کردند. بمیدفاع 

، بلکه حتی 1۹۰۵در انقالبی قاطعی بودند. لکن برای آنان مسایل انقالب سوسیالیستی، نه تنها 

 نیز مفهوم آوائی مبهم از یک آینده دور را داشت. 1۹1۷در آستانه 

ین آراء و نظریات اعالن جنگ داد. این اتکوین یافت، به  1۹۰۵تئوری انقالب مداوم، که در 

تئوری خاطرنشان ساخت که وظایف دموکراتیک کشورهای بورژوائی عقب مانده، در عصر ما، 
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تی سدیکتاتوری پرولتاریا منجر خواهد شد و این دیکتاتوری پرولتاریا وظایف سوسیالمستقیماً به 

 ی نظریهکه حالی مرکزی این تئوری. در ی ست نظریها دهد. اینرا در دستور کار روز قرار می

راسی از یک دوران دموک شودمیسنتی بر آن بود که راهی که به دیکتاتوری پرولتاریا منتهی 

تئوری انقالب مداوم این حقیقت را مسجل کرد که برای کشورهای عقب گذرد، طوالنی می

می گذرد. لذا، دموکراسی رژینجامد از دیکتاتوری پرولتاریا میمانده راهی که به دموکراسی می ا

صورت خود کفایتی باقی بماند، بلکه یک سرآغاز بدون وقفه ها سال ب نخواهد بود که برای ده

ه دیگری یک زنجیر ناگسستنی ب ی وسیلهب ت. هر یک از این دوبرای انقالب سوسیالیستی اس

این ما بین انقالب دموکراتیک و تجدید به دیگری پیوند خورده است.  پیوند خورده است. بنابر

این ما بین انقالب دموکراتیک و تجدید بنای سوسیالیستی جامعه یک حالت تکامل  بنابر

 انقالبی مداوم قرار دارد.

نفس انقالب سوسیالیستی. برای یک مدت تئوری مربوط است ب "مداومی" ی دومین جنبه

مناسبات اجتماعی دستخوش  ی )مداوم( داخلی، کلیه ی طوالنی نامعلوم و در یک مبارزه

 ی دگرگونی مستقیماً از مرحله ی اندازد. هر مرحلهمی دگرگونی خواهند شد. جامعه دائماً پوست

از میان  کند، یعنی،خود را حفظ میپیشین زائیده خواهد شد. این پروسه الزاماً خصلت سیاسی 

ی ل متصادم و برخورد ما بین گروه های گوناگون جامعه ای که در حال دگرگونی است تکام

ا متناوباً فر "مسالمت آمیز"ت های اصالحایابد. بروز جنگ داخلی و جنگهای خارجی با دوران

نقالبات در اقتصاد، تکنیک، علم، خانواده، اخالقیات و زندگی روزمره در طی فعل و رسند. امی



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 2۰ 

 به تعادل برسد. در این یابند و اجازه نخواهند داد جامعهانفعاالت دو جانبه و بغرنج تکامل می 

 جاست که خصلت مداومی انقالب سوسیالیستی، فی النفسه، نهفته است.

وم را تشکیل تئوری انقالب مدا ی ستی، که سومین جنبهخصلت بین المللی انقالب سوسیالی

یک  سمانترناسیونالیگردد. اد و ساخت اجتماعی بشریت ناشی میدهد، از حالت کنونی اقتصیم

اصل مجرد نیست بلکه بازتابی است تئوریک و سیاسی از خصلت اقتصاد جهانی، تکامل 

 ی نقالب سوسیالیستی بر شالودهطبقاتی. ا ی نیروهای تولیدی جهان و مقیاس جهانی مبارزه

 یلکن نمی تواند در چارچوب این شالوده کامل گردد. حفظ انقالب پرولتاریائ -گرددملی آغاز می

گونه انهم تواند یک حالت موقتی داشته باشد، حتی اگر، بهدر درون یک چارچوب ملی تنها می

دهد، این حالت موقتی طویل المدت باشد. در یک اتحاد شوروی نشان می ی که تجربه

 هایقیتناگزیری به همراه موفطور ب های درونی و برونی،تناقضدیکتاتوری پرولتاریائی ایزوله، 

آمده رشد خواهند کرد. اگر دولت کارگری ایزوله بماند، سرانجام قربانی این تناقضات دست ب

 رفته نهفته است. از این یا در کشورهای پیشخواهد شد. تنها راه نجات آن در پیروزی پرولتار

ذات نیست بلکه فقط حلقه ای است در زنجیر ه نقطه نظر، یک انقالب ملی یک کل قائم ب

 مداوم است. ی رغم فراز و نشیب هایش، یک پروسهی انقالب جهانی. انقالب جهانی، عل

 هوجه هر سه جنبمع الوصف مت -همیشه روشن نباشداین که  ولو- وراث قالبی، ی مبارزه

ر سر سه بهنگامی که مسأله  توانست غیراز این باشد،ری انقالب مداوم است. و چگونه میتئو

کی از مکانیطور ب جزء الینفک از یک کل است؟ این وراث قالبی دیکتاتوری دموکراتیک را

 جهانی کنند. آنان انقالب سوسیالیستی ملی را از انقالبتفکیک می دیکتاتوری سوسیالیستی
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را نآ سازند. آنان کسب قدرت در چارچوب ملی را، در معنی، اقدام اولیه نمی دانند بلکهجدا می

 عهگردد که به جامآن دوران اصالحات آغاز میدنبال ب گیرند، کهاقدام نهائی انقالب در نظر می

این تفکر را نمی دادند  ی ، آنان حتی اجازه1۹۰۵گردد. در سال سوسیالیستی ملی منتهی می ی

، 1۹1۷که پرولتاریا قادر خواهد بود در روسیه زودتر از اروپای غربی قدرت را کسب کند. در سال 

آنان موعظه انقالب دموکراتیک خودکفا را در روسیه سر دادند و دیکتاتوری پرولتاریا را رد 

رهبری بورژوازی ملی در چین، آنان به جانب انقالب ملی تحت  1۹2۵-2۷کردند. در سالهای 

روی آوردند. در نتیجه، برای چین شعار دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان را در مقابل 

ایزوله و  سوسیالیستی ی شعار دیکتاتوری پرولتاریا علم کردند. آنان امکان ساختن یک جامعه

دون چون و چرا جای یک شرط اساسی و به اعالم کردند. انقالب جهانی، بخودکفا را در روسی

مبارزه  ی برای پیروزی، در نزد آنان تنها به شرایط مساعد تبدیل شد. وراث قالبی، در پروسه

 دست یافتند. مارکسیسم ناک با مداوم علیه تئوری انقالب مداوم، به این گسست ژرف

مبارزه، که با احیای تصنعی خاطرات تاریخی و تحریف گذشته های دور شروع شد، منجر 

ه ایم که دکنون بارها توضیح دا گونی کامل جهان بینی قشر حاکمه انقالب گردید. ما تابه دگر

ها تحت تأثیر احتیاجات اجتماعی بوروکراسی شوروی صورت گرفت، این ارزیابی مجدد ارزش

که بیش از پیش محافظه کارتر شد، برای حفظ نظم ملی کوشید، و خواهان آن بود که این 

شده و موقعیت ممتازی برای بوروکراسی تضمین نموده است، اینک باید  انقالب که نقداً پیروز

 به اینجا نای کافی تشخیص داده شود. ما نمی خواهیم در سوسیالیسم برای ساختن صلح آمیز
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بین مواضع مادی و  ی ست یادآوری شود که بوروکراسی از رابطهی باز گردیم. کافمسأله 

 لی عمیقاً آگاه است.م سوسیالیسم ایدئولوژیک خود و تئوری

که و  ستا رغم آنیگردد، و این علبا صراحت هر چه بیشتری متجلی می اکنونمسأله  این

پیش  ست که، دستگاه استالینیستی، تحت فشار تناقضاتی کها آنخاطر ه ب یا صحیح تر بگوئیم،

ربات ض راند و به ملهمین دست راستی دیروز خودچپ میجانب ه تمام قوا ب بینی نکرده بود با

سازد. خصومت بوروکرات ها نسبت به اپوزیسیون مارکسیست، که شعارها و میدردناکی وارد 

دانیم ابداً که میگونه همان زیاد به عاریت گرفته اند، ی استدالالت همین اپوزیسیون را با عجله

صنعتی  ی خاطر پشتیبانی از برنامهه ت. از افرادی از اپوزیسیون که بدر حال کاهش یافتن نیس

کردن و غیره تقاضای بازگشت به حزب را کرده اند، خواسته شده که قبل از هر چیز تئوری 

در  مسوسیالیس غیرمستقیم هم شده، تئوریطور ب انقالب مداوم را محکوم کنند و، حتی اگر

 اکتیکیوسیله بوروکراسی استالینیستی خصلت صرفاً ت یک کشور را به رسمیت بشناسند. بدین

ازگار استراتژیکی رفرمیستی ملی آن س ی کند، که با حفظ شالودهچپ خود را فاش میگردش به 

دت منیز همانند جنگ، تاکتیک در دراز است. این نکته الزم به توضیح نیست، که در سیاست

 باشد. تابع استراتژی می

 .فراتر رفته است "تروتسکیسم"مشخص مبارزه علیه  ی له مدتهاست که از محدودهأمس

رفته مسایل جهان بینی انقالبی را دربر گ ی با گسترش تدریجی خود، امروزه دقیقاً کلیهمسأله، 

این دو شق در عین حال مسایل داخلی  -در یک کشور سوسیالیسم است. یا انقالب مداوم یا
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 اتحاد شوروی، چشم انداز انقالب در شرق، و باالخره، سرنوشت انترناسیونال کمونیست را یک

 گیرد.ر میبجا در

 کنون در را از جمیع جهات بررسی نمی کند؛ لزومی هم ندارد آنچه که تامسأله  اثر حاضر

عی انترناسیونال کمونیست، من س ی آثار دیگر گفته شده تکرار شود. در نقدی بر طرح برنامه

ملی را از نظر تئوریک برمال سازم.  سوسیالیسم کرده ام دوام ناپذیری اقتصادی و سیاسی

در مقابل آن خاموشی گزیدند. در واقع این تنها کاری بود که  (۸)ریسین های کومینترنتئو

ونه بازسازی گ میتوانستند بکنند. در این کتاب، من پیش از هر چیز تئوری انقالب مداوم را بدان

وسیه فرموله شده بود. من نشان در رابطه با مسایل داخلی انقالب ر 1۹۰۵کنم که در سال می

م در کجا عمالً با مواضع لنین تفاوت داشت و چرا و چگونه، در تمام شرایط ا مواضع دهم کهمی

ا برای رمسأله  کنم اهمیت قاطع اینن منطبق بود. باالخره، من سعی میحساس با مواضع لنی

آشکار ک سره ی پرولتاریای کشورهای عقب مانده، و بدین وسیله برای انترناسیونال کمونیست

 کنم.

ان کرده اند؟ اگر ضد و نقیض وراث قالبی بر علیه تئوری انقالب مداوم عنو چه اتهاماتی

ی شمار ب توان مجموعه آثار حقیقتاًمیوقت  منتقدین من را کنار بگذاریم، آنبی شمار  هایگوئی

 آنان را در جمالت زیر خالصه کرد:

یگرفت. او از متروتسکی تفاوت میان انقالب بورژوائی و انقالب سوسیالیستی را نادیده  -1

کرد که پرولتاریای روسیه مستقیماً با وظایف انقالب سوسیالیستی مواجه مطرح می 1۹۰۵سال 

 است.
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فراموش کرده بود. دهقانان برای او وجود به کلی  انقالب ارضی را ی مسأله تروتسکی -2

 نداشتند. 

 تصویر کرده بود. تزاریسم صورت نبردی ما بین پرولتاریا واو انقالب را ب

تروتسکی معتقد نبود که بورژوازی جهانی، حتی برای لحظه ای هم که شده وجود  -۳

دیکتاتوری پرولتاریای روسیه را تحمل خواهد کرد، و سقوط آنرا، در صورتی که پرولتاریای 

نشتابد،  لتاریای روسیهنیاوَرَد و به کمک دیکتاتوری پرودست ب غرب در فرصت کوتاهی قدرت را

د را وگونه، تروتسکی فشار پرولتاریای اروپای غربی بر روی بورژوازی خ بدین دانست.ناگزیر می

 گرفت.دست کم می

 کلی به نیروی پرولتاریای روسیه و توانائی آن در ساختن مستقالً نه بنایطور ب تروتسکی -۴

امیدهای خود را به انقالب جهانی  ی ایمان ندارد؛ و از همین روست که او همه سوسیالیسم

 بندد.و هنوز می بستمی

رین و ن، بوخازینوویف، استالیبی شمار  هاینه تنها محور اصلی مقاالت و نطق این مطالب

اد نامه های حزب کمونیست اتح چنین در معتبرترین قطعدهد، بلکه همدیگران را تشکیل می

د یشوروی و انترناسیونال کمونیست نیز فرموله شده اند. با وجود این، انسان مجبور است بگو

 مخلوطی از نادانی و بی صداقتی استوار است.  که این مطالب بر پایه

گونه ای که بعداً نشان داده خواهد شد، از اصل غلط است. ه دو ادعای نخستین منتقدین، ب

دموکراتیک انقالب شروع کردم و به این نتیجه رسیدم که  -خیر، من دقیقاً از خصلت بورژوا

قًا برساند. آری، این دقیبه قدرت  لتاریای روسیه عقب مانده راعمق بحران ارضی قادر است پرو
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از آن دفاع کردم. این دقیقاً همان  1۹۰۵انقالب  ی همان عقیده ای است که من در آستانه

 بیان گردید، یعنی، انقالبی "مداوم"نام که درست با موصوف کردن انقالب بعقیده ای بود 

سد. برای رسوسیالیستی می ی بورژوائی مستقیماً به مرحله ی الینقطع، انقالبی که از مرحله

بیان همین عقیده، لنین بعدها عبارت بسیار خوب گسترش انقالب بورژوائی به انقالب 

در  1۹2۴را استالین، بعد از گذشت وقایع، در سال  "گسترش"سوسیالیستی را بکار برد. مفهوم 

 نوان یک جهش مستقیم از قلمرو استبداد به قلمرومقابل انقالب مداوم نهاد. انقالب مداوم را بع

 بارهدرکه  زحمت ندادبه خود  بخت برگشته حتی "تئوریسین"معرفی نمود. این،  سوسیالیسم

اندیشه کند؛ اگر موضوع بر سر صرفاً یک جهش است، پس در این صورت سؤال  این ی

 چه مفهومی دارد؟آن مداومی انقالب، یعنی تکامل الینقطع

سوم، مربوط است به ایمان کم دوام وراث قالبی به امکان خنثی کردن بورژوازی اتهام 

های الفشار پرولتاریا در س "زیرکانه"دهی سازمان امپریالیستی، برای مدتی نامحدود، به کمک

بود. سرخوردگی  (۹)روسی -آنگلو ی آن کمیته ی ، این نظر اصلی استالین بود و ثمره1۹2۴ -2۷

و پای بورژوازی جهانی به کمک پورسل، رادیج، الفوله و چپانکایشک،  از امکان بستن دست

نوز در مینترن همنجر به بروز یک ترس شدید ناگهانی از خطر یک جنگ قریب الوقوع شد. کو

 کند.این دوران سیر می

 که من در سالاین است  ایراد چهارم نسبت به تئوری انقالب مداوم، خیلی ساده عبارت از

برای بوروکراسی سر  1۹۳۴در یک کشور که استالین تازه در سال  سوسیالیسم یاز تئور 1۹۰۵

تاریخی تلقی کرد.  ی توان یک اعجاب مسخرهنمی کردم. این اتهام را تنها می هم کرد، دفاع
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سیاسی می  1۹۰۵در سال  ممکن است انسان واقعاً معتقد باشد که مخالفین من اگر ابداً 

بودند که روسیه برای یک انقالب سوسیالیستی مستقل آماده است. در واقع، اندیسیدند بر آن می

مل محتاین که  خستگی ناپذیری مرا به علتطور ب آنان 1۹1۷تا سال  1۹۰۵در دوران بین سال 

 دیدم پرولتاریای روسیه بتواند زودتر از پرولتاریای اروپای غربی به قدرت برسد، متهم به خیالمی

 کردند، و بدینبافی می متهم به خیال 1۹1۷نف و رایکوف لنین را در آوریل کردند. کامبافی می

ستان و دادند که انقالب سوسیالیستی ابتدا باید در انگله به زبان ساده به لنین توضیح میوسیل

نیز استالین  1۹1۷آوریل  ۴رفته صورت بگیرد تا نوبت روسیه فرا برسد. تا  سایر کشورهای پیش

کرد. تنها به تدریج و با مشقت زیاد بود که استالین فرمول لنینیستی می اعاز همین نظریه دف

، استالین 1۹2۴دیکتاتوری پرولتاریا را در مقابل دیکتاتوری دموکراتیک پذیرفت. در بهار سال 

 عهکرد: روسیه، به تنهائی، برای ساختن جامگران قبالً گفته بودند، تکرار میهنوز آنچه را که دی

، استالین، در مبارزه علیه انقالب مداوم، برای 1۹2۴سوسیالیستی آماده نیست. در پائیز سال  ی

س بود پ ایزوله را در روسیه کشف کرد. و تنها از آن سوسیالیسم اولین بار امکان ساختن یک

روتسکی تاین که  هائی را برای استالین جمع آوری کردند مبنی برنقل قول "اساتید سرخ"که 

ی اچه وحشت انگیز! عقیده داشت که روسیه فقط با کمک پرولتاریای اروپ -1۹۰۵ل در سا

 دست یابد. سوسیالیسم تواند بهغربی می

د، به قطعات کوچکی ببررا آن ایدئولوژیک در یک قرن را بردارد، ی اگر انسان تاریخ مبارزه

وقت از یک نابینا بخواهد که این قطعات را بار دیگر  در یک قوطی با هم مخلوط کند، و آن
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خود ب تواند پراکنده گوئی تئوریک و تاریخی را که وراث قالبیسختی میچسابند، بیکدیگر به ب

 آورد.وجود ب دهند،خوانندگان و شنوندگان خود می

  رابطه میان مسایل گذشته با امروز بوضوح آشکار شود،آنکه  برای

  بیآورد که رهبری کومینترن،خاطر ه ب ولو خیلی کلی،این جا  انسان باید در 

 یعنی، استالین و بوخارین چه کارهائی در چین مرتکب شده اند.

نقش رهبری به  1۹2۴به این بهانه که چین با یک انقالب ملی مواجه است، در سال 

عنوان حزب رهبر تانگ، رسماً ب -وازی ملی، کومینبورژوازی چین تفویض شد. حزب بورژ

 -در رابطه با کادت ها )حزب بورژوازی 1۹۰۵شناخته شد. حتی منشویک های روسی در سال 

 لیبرال( تا این حد پیش نرفتند.

اما رهبری کومینترن به این نیز قناعت نکرد. حزب کمونیست چین را مجبور ساخت وارد 

تالین، های مخصوص اسلگرافلین آن حزب اطاعت کند. در تحزب کومین تانگ بشود و از دیسیپ

از کمونیست های چین به اصرار خواسته شد که جلو جنبش دهقانی را بگیرند. کارگران و 

دهقانان شورشی را از تشکیل شوراهای خود منع کردند تا چیانکایشک که استالین از او در یک 

نقالبی یعنی، چند روز پیش از کودتای ضدا -1۹2۷جلسه حزبی در مسکو در اوایل آوریل 

سرد  دفاع کرده بود، دل "متحد قابل اعتماد"عنوان یک وزیسیون بدر برابر اعضاء اپ -شانگهای

 نگردد.
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اطاعت رسمی حزب کمونیست از رهبری بورژوا، و ممنوع کردن رسمی تشکیل شوراها 

اعمال  ی شوراها بود( از کلیه "جایگزین")طبق تعالیم استالین و بوخارین کومین تانگ 

 شنیع تر و خیانتی رسواتر بود. 1۹۰۵ -1۷ یهاها در فاصله سالمنشویک 

 -، یک جناح چپ، تحت رهبری وانگ چینگ1۹2۷پس از کودتای چپانکایشک در آوریل 

یک  عنوان، بوی، بالفاصله در پراودا -وی، موقتاً از کومین تانگ انشعاب کرد. وانگ چینگ

وی نسبت به چپانکایشک همان رابطه  -متحد قابل اعتماد معرفی شد. در اصل، وانگ چینگ

ای را داشت که کرنسکی نسبت به میلیوکف، منتها با این تفاوت که در چین میلیوکف و 

 کورنیلف در شخص واحد چیانکایشک ادغام شده بودند.

برای یک جنگ که آن ، به حزب کمونیست چین فرمان داده شد، بجای1۹2۷پس از آوریل 

پلین بشود و از دیسی "چپ"تدارک ببینند، وارد کومین تانگ علنی علیه کرنسکی چینی 

 در خرد "قابل اعتماد"وی  -رحمی وانگ چینگی برداری نماید. ب کرنسکی چینی فرمان

رحمی چیانکایشکی، که استالین ی کردن حزب کمونیست و نهضت کارگران و دهقانان از ب

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

های بعد از میلیوکف حمایت کردند، معذلک وارد و سال 1۹۰۵منشویک ها در سال این که  با

با کرنسکی همدست شدند، با این  1۹1۷که منشویک ها در سال دند. با وجودیحزب لیبرال نش

م زحال سازمان خود را حفظ کردند. سیاست استالین در چین یک کاریکاتور عنادورزانه از منشوی

 فصل رهبری کومینترن.مهم ترین  د اولین وبود. این بو
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کاهش کامل جنبش کارگری و دهقانی، یأس و  -ثمرات اجتناب ناپذیری آنکه آن پس از

وقت رهبری کومینترن فرمان داد:  ظاهر شدند، آن -شدن حزب کمونیست سرخوردگی و خرد

کمونیست  و خواهان قیام مسلحانه فوری کارگران و دهقانان شد. به حزب "چپ چپ!ه ب"

وی  -چیانکایشک و وانگ چینگ ی جوان، خرد شده، م ثله شده، که تا دیروز چرخ پنجم ارابه

شد می د، اینک به ناگهان فرمان دادهمستقل سیاسی بو ی بود، و در نتیجه فاقد کمترین تجربه

ود. اشته بحرکت نگه دی کارگران و دهقانانی را که کومینترن تا دیروز زیر پرچم کومین تانگ ب

که در این اثنا فرصت یافته بود قدرت و  -در یک قیام مسلحانه بر علیه همان کومین تانگ

ساعت یک شورای افسانه  2۴رهبری نماید. در عرض  -ارتش را در ید اختیار خود متمرکز کند

پانزدهم  ی ای در کانتون دست و پا شد. قیام مسلحانه ای، که از قبل با زمان گشایش کنگره

هنگان آ، و در عین حال بیانگر شهامت پیشنیست اتحاد شوروی تطبیق داده شده بودحزب کمو

جوئی های کم اهمیت تری پیش و کاری رهبران کومینترن بود. ماجرا کارگران چین و جنایت

در چین.  نپس از قیام کانتون صورت گرفت. این چنین بود دومین فصل استراتژی کومینتر

 توصیف کرد.بلشویزم  نادورزانه ترین کاریکاتورعنوان عتوان این فصل را بمی

فرصت طلب و ماجراجویانه به حزب کمونیست ضربه ای وارد کردند که  -این فصول لیبرال

 قابل ترمیم خواهد بود. هاصحیح نیز، تنها بعد از گذشت سال با اتخاذ یک سیاست

را آن بدون استحقاقه را تنظیم کرد. کارهای گذشت ی ششم کومینترن ترازنامه ی کنگره

تأیید کرد. ابداً تعجب آور نیست. زیرا کنگره برای همین منظور تشکیل شده بود. کنگره، برای 

ن ایاین که  را پیشنهاد کرد. "دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان"آینده، شعار 
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ز ا دیکتاتوری چگونه از دیکتاتوری کومین تانگ راست یا کومین تانگ چپ از یک سو، و

شد، گردد، برای کمونیست های چین توضیح داده نرولتاریا از سوئی دیگر متمایز میدیکتاتوری پ

 توضیح آن نیز امکان پذیر نیست.

ششم، به موازات اعالم شعار دیکتاتوری دموکراتیک، در عین حال شعارهای  ی کنگره

عنوان یره( را بی بیان و مطبوعات، و غدموکراتیک )مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، آزاد

وسیله حزب کمونیست چین را در برابر دیکتاتوری  شعارهای غیرمجاز محکوم کرد و بدین

اولیگارشی نظامی به کلی خلع سالح نمود. بلشویک های روسیه، طی سالیان دراز، کارگران و 

دور شعارهای دموکراتیک بسیج کرده بودند. شعارهای دموکراتیک نقش بزرگی ه دهقانان را ب

قدرت شورائی عمالً پا به عرصه وجود گذارده بود که آن بازی کردند. تنها پس از 1۹1۷ر سال د

سیاسی با مجلس مؤسسان به نبرد برخاست، طور ب آشتی ناپذیر،طور ب و در انظار عموم مردم و

باری تنها پس از آن بود که حزب ما نهادها و شعارهای دموکراسی صوری، یعنی، دموکراسی 

 را به نفع دموکراسی واقعی شورائی، یعنی دموکراسی پرولتاریائی، تسویه کرد. بورژوائی،

 رد. دررا سروته کها این ی ششم کومینترن، تحت رهبری استالین و بوخارین، همه ی کنگره

را برای  "یولتاریائپر"نه شعار دیکتاتوری  "دموکراتیک"از یک سو شعار دیکتاتوری که حالی

 یدن برایعین حال بکار بردن شعارهای دموکراتیک را جهت تدارک دکرد، در حزب تجویز می

ساخت. حزب کمونیست چین نه تنها خلع سالح شد. بلکه عریان این دیکتاتوری ممنوع می

گردید. در پایان برای تسلی خاطر، حق دادن شعار شوراها که در زمان باال گرفتن انقالب 

طاء گردید. یک قهرمان بسیار محبوب فولکلور ممنوع بود، در ایام تسلط کامل ضدانقالب اع
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خواند. او در ها میهای عزا را در عروسیروسی، ترانه های عروسی را در مراسم تدفین و آهنگ

دن صرفاً تنبیه کرمسأله  کرد. در این مورد نیز اگرر دو مراسم کتک مفصلی نوش جان میه

مراتب ه داد. لکن مسایل بفیصل رامسأله  های رهبری کومینترن بود، ممکن بوداستراتژیست 

چه  رهای کومینترن، گسر سرنوشت پرولتاریا است. تاکتیک برمسأله  تری مطرح است.مهم

 کاری طرح ریزی شده در انقالب چین بود. مسلم، حاکی از یک خرابطور ب ناآگاهانه لکن

های السیرا سیاست منشویکی دست راستی کاری با موفقیت کامل اجرا گردید، ز این خراب

مخفی گردید، و درعین حال قدرت بلشویزم  راعتبار، توسط کومینترن در جامعه ی پ 2۷-1۹2۴

پ انتقادات اپوزیسیون چکاری در مقابل  ماشین عظیم خفقان از این خراب ی وسیلهب شوروی

 کرد.محافظت می

ابتدا تا  زکامل از استراتژی استالینیستی بودیم که ا ی در نتیجه، ما شاهد نتایج یک تجربه

ریسین این، کامالً طبیعی بود که تئو انتها تحت لوای مبارزه با انقالب مداوم صورت گرفت. بنابر

اصلی استالینیستی تسلیم کردن حزب کمونیست چین به بورژوازی ملی کومین تانگ، مارتینف 

تاریخی  ی ، همان سالی که وظیفه1۹2۳تا سال  1۹۰۵باشد، یعنی همان کسی که از سال 

 م آغاز کرد، منتقد اصلی منشویک ها از تئوری انقالب مداوم بود.زخود را در صفوف بلشوی

آمدن این اثر در فصل اول مطرح شده اند. من، در وجود ب حقایق اساسی مربوط به چگونگی

ردم. کتئوریک علیه وراث قالبی آماده میآلماآتا، بی تعجیل خودم را برای نگارش یک جدل 

خود اختصاص بدهد. در ضمن د بخش عمده ای از این کتاب را باوم قرار بوتئوری انقالب مد

کار، جزوه ای دریافت کردم از رادک که تئوری انقالب مداوم را در مقابل سیاست استراتژیک 
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اصطالح، غیرمنتظره، احتیاج داشت. زیرا، خود او ه لنین قرار داده بود. رادک به این شبیخون، ب

رداری ب بود: رادک )به همراه زینوویف( از فرمان تالین در چین فرورفتهدر سیاست استا خرخره 

تی بعد از بلکه ح حزب کمونیست چین در کومین تانگ، نه تنها پیش از کودتای چیانکایشک

 کرد.آن نیز دفاع می

رادک، برای توجیه برده سازی پرولتاریا در نزد بورژوازی، طبعاً ضرورت اتحاد پرولتاریا با 

استالین، با جمله دنبال ب من به این ضرورت را شاهد آورد. او نیز، "کم بهادادن"و  دهقانان

، با فرمول استالیندنبال ب کرد رادک نیزلشویکی از سیاست منشویکی دفاع میهای بیپرداز

دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان، یک بار دیگر بر این حقیقت سرپوش گذارد که 

مستقل برای قدرت، در رأس توده های دهقانی، منحرف گردیده  ی مبارزه پرولتاریای چین از

ک پدید دمن این بالماسکه ایدئولوژیک را برمال ساختم، این نیاز مبرم در راهنگامی که  بود.

ع من علیه فرصت طلبی در واق ی های لنین ثابت کند که مبارزهآمد که با تحریف نقل قول

 است. رادک، که مانند وکیل مدافعی از گناهان لنینیسم اوم باناشی از تضاد تئوری انقالب مد

دفاعی خود را بدل به اعالم جرم دادستان علیه انقالب مداوم سخن رانی  کرد،میخود دفاع 

 لنمود. این اعالم جرم برای او فقط پلی بسوی تسلیم بود. از آن گذشته من بر این گمان دلی

ای بنویسد در دفاع از انقالب مداوم.  جزوه ها پیش قصد داشت کافی هم داشتم. زیرا، رادک سال

شم. من سعی کردم به مقاالت او لکن من عجله ای نداشتم که روی رادک خط بطالن بکِ

 راه بازگشت او را سد کنم. من پاسخم را به رادک،که آن صریح و قاطعانه پاسخ گویم، بدون
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ر سبک ی و تصحیح دبه چند نکته توضیح کنم، و تنهاکه نوشته شده، منتشر میگونه همان

 کنم.نگارش قناعت می

رادک در جراید منتشر نشده، و معتقدم که منتشر نخواهد شد، زیرا به شکلی که در  ی مقاله

قاله حتی امروز این م -نوشته شده نمی تواند از غربال سانسور استالینیستی بگذرد 1۹2۸سال 

دست ب زیرا تصویر روشنی از تحول ایدئولوژیک رادکبرای خود رادک قطعاً مهلک خواهد بود، 

ششم  ی طبقه ی می آورد که خود را از پنجرهخاطر ه ب شخصی را "تحول"دهد، و بشدت می

 کند.به بیرون پرتاب می

ه چه حق مطالبکند که چرا رادک در آن، مقام بیش از آنکفایت روشن میه منشاء این اثر ب

مداوم کشف نکرده است. او کند. رادک حتی یک استدالل جدید علیه انقالب دارد، اشغال می

ود شبدین ترتیب، به خواننده توصیه میکند. بی اظهار وجود میعنوان میراث خوار وراث قالتنها ب

یم نرا در نظر آورد که حق عضویت شرکتی  ی او را نبیند، بلکه نماینده که در رادک شخص

آورده است. چنانچه رادک شخصاً احساس بدست  مارکسیسم کردنبندش را به قیمت محکوم 

ا خواه خود، این ضربات ر تواند، به دلقت میو کند که بیشتر از سهمش ضربه خورده است آن

ست. من به ا به آدرس اشخاص مناسب تر ارسال دارد. این مربوط به امور داخلی شرکت آنها

 گونه اعتراضی ندارم. سهم خود، هیچ

عنی برای رهبری، ی ت آلمان، با ثابت کردن لیاقت خودگوناگون در حزب کمونیس گروه های

با تمرین انتقاد از تئوری انقالب مداوم، به رهبری رسیده یا برای رسیدن به آن مبارزه کرده 

طح گیرند، در چنان ستال هایمرو و بقیه سرچشمه می این آثار، که از ماسلو، ی اند. لکن کلیه
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مان ها نمی دهند. تالدست ب ر دارند که حتی بهانه ای برای یک پاسخ انتقادیفالکت باری قرا

 یهرا حتی به سطح نازل تر تنزل داده اند. کلمسأله  رمله ها و سایر رهبران انتصابی فعلی، این و

افته اند. هم دست نیمسأله  این منتقدان صرفاً موفق شده اند نشان بدهند که حتی به آستان ی

لو، تقادات تئوریک ماسکنم. هر کس که به انمن آنان را در پشت آستان رها می نیز،از همین رو 

تواند، پس از خواندن این کتاب، به آثار آنان مراجعه کند سایرین عالقمند است می و تال هایمرو

توان گفت این محصول ویسندگان این آثار قانع سازد. میتا خود را از جهل و بی صداقتی ن

 کنم.میی است که من به خواننده تقدیم غیرمستقیم اثر

 ل. تروتسکی

 1۹2۹نوامبر  ۳۰پرین کیپو، 

 مقدمه بر چاپ آلمانی                        

 

و  جهانیطبقه ی کارگر  زمان با چاپ این کتاب به زبان آلمانی، تمامی بخش متفکرهم

ویژه شدید، چرخش اقتصادی ای را که ، با عالقه ای ب"متمدن"بشریت  بیک معنی تمامی

ت آن دنبال همراه با ارتعاشا گیردصورت میاکنون در قسمت اعظم امپراطوری سابق تزار 

اشتراکی کردن اراضی دهقانان بیشترین توجه را برانگیخته است. مسأله  کند. در این رابطه،می

ه جامع ه خصلتی بویژذشتاین چندان هم باعث تعجب نیست. چرا که در این زمینه، بریدن از گ

گیرد. لکن یک ارزیابی صحیح از اشتراکی کردن بدون یک فهم کلی از انقالب خود میب

ر، متقاعد در سطحی بسیار باالتنیز ما بار دیگر، این جا  سوسیالیستی قابل تصور نیست. و در
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د. رتوان یافت که بر فعالیت عملی اثر نگذانمی گردیم که در تئوری مارکسیستی چیزیمی

اختالف نظرها، چنانچه تا به آخر سنجیده شوند، دیر یا زود،  "انتزاعی ترین"بعیدترین و حتی 

بدون استثناء در عمل متجلی خواهند شد، و عمل نیز حتی یک اشتباه را بدون مجازات نمی 

 گذارد. 

 یالبته، اشتراکی کردن اراضی دهقانان، یکی از ضروری ترین و اساسی ترین اجزاء دگرگون

سوسیالیستی جامعه است. لکن، دامنه و آهنگ اشتراکی کردن تنها تابع اراده حکومت نیست. 

بلکه، در تحلیل نهائی، تابعی است از عوامل اقتصادی: سطح اقتصادی کشور روابط متقابل ما 

 بین صنعت و کشاورزی، و در نتیجه منابع تکنیکی خود کشاورزی.

قابل  ی رهنگ نوین و بر همین مبنا تنها شالودهتمامی ف ی صنعتی کردن، نیروی محرکه

است. در شرایطی که اتحاد شوروی قرار دارد، صنعتی کردن قبل  سوسیالیسم تصور برای ایجاد

حاکم است. در عین حال،  ی از هر چیز به معنای تحکیم پایه های پرولتاریا به مثابه طبقه

صنعتی کردن پایه های مادی و تکنیکی الزم برای اشتراکی کردن کشاورزی را فراهم می 

متقابالً ارتباط دارد. پرولتاریا تا آنجائی عالقمند یک دیگر  آورد. آهنگ تکامل این دو پروسه با

ساختمان به  به سریع ترین آهنگ ممکن برای این پروسه ها است که جامعه جدید در حال

بهترین وجهی از خطرات خارجی در امان باشد و در عین حال منابع الزم برای بهبود 

 فراهم گردد.زحمت کش  سیستماتیک سطح زندگی مادی توده های

 گردند: سطح عمومیمیبدان دست یافت، توسط این عوامل محدود توان ب لکن آهنگی که

توده ها که حاضرند  و مبرم ترین نیازهای مادی و فرهنگی کشور، رابطه بین شهر و روستا
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ها، ترین و مفیدترین آهنگامروز را فقط تا حد معینی فدای فردا سازند. آهنگ مطلوب یعنی به

ه معین به هترین رشد در صنعتی و اشتراکی کردن را در یک بر آهنگی است که نه تنها سریع

ز هر کند، یعنی پیش ارا تأمین می م برای رژیم اجتماعیچنین ثبات الزبار می آورد، بلکه هم

 انات الزم برایوسیله امک چیز اتحاد بین کارگران و دهقانان را تحکیم بخشیده و بدین

 نماید.های آتی را فراهم میموفقیت

اشد برخوردار است ضوابط کلی تاریخی میاز این دیدگاه، آنچه که از اهمیتی تعیین کننده ب

 برنامه ریزی ی وسیلهب اقتصادی را ی دولت توسعه که برطبق آنها رهبری حزب و رهبری

راهی که در باال عنوان شد، یعنی تحکیم  -دو راه موجود است: الفاین جا  کند. درهدایت می

اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور تا فرارسیدن پیروزی های بعدی انقالب پرولتاریای 

ی سوسیالیستی ملی منزو ی ساختن یک جامعهراه  -جهانی )نظر اپوزیسیون چپ روسیه(، ب

 )موضع رسمی فعلی(. "ترین زمان ممکن کوتاه در"هم و آن

است. از  سوسیالیسم متفاوت و در تحلیل نهائی مستقیماً متضاد ازبه کلی  اینها دو مفهوم

 شود.می های اساساً متفاوتی منتجدو مفهوم خطوط استراتژی و تاکتیکاین 

 ختنسا ی مسأله مفصلِ  ی گفتار به بررسی این پیش چارچوب محدودِما نمی توانیم در 

در یک کشور بپردازیم. ما آثار متعددی را به این موضوع اختصاص داده ایم،  سوسیالیسم

 جا، ما خود را به بررسی عناصر بخصوص نقدی بر پیش نویس برنامه ی کومینترن. در این

 خاطر داشته باشیم که تئوریه چیز، باید ب سازیم. قبل از هریمحدود ممسأله  اساسی این

در  فرموله شد، نه تنها 1۹2۴ئیز سال در یک کشور که ابتدا توسط استالین در پا سوسیالیسم
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ین و مکتب لنین بود، بلکه حتی با آنچه که خود استال مارکسیسم سنن ی تضاد کامل با کلیه

 "بمکت"نقطه نظر اصولی، جدائی در بهار همان سال نوشته بود به کلی مغایرت داشت. از 

ر از مثالً کم اهمیت تر و فاحش ت سوسیالیسم بر سر موضوع ساختن مارکسیسم از استالینیسم

بر سر موضوع جنگ و وطن پرستی در پائیز  مارکسیسم کراسی آلمان ازوبریدن سوسیال دم

به  بها، یعنی درست ده سال پیش از چرخش استالینیستی نیست. خصلت این تش1۹1۴سال 

راسی آلمان، کوسوسیال دم "اشتباه"استالین درست مانند  "اشتباه"هیچ وجه تصادفی نیست. 

 ملی است. سوسیالیسم همان

مجموعه ای از اجزاء ملی عنوان هم نه باقتصاد جهانی است. آن مارکسیسم نقطه ی حرکت

ر جهانی آفریده و بازا تقسیم کار جهانیوسیله ب عنوان یک واقعیت نیرومند و مستقل کهبلکه ب

 دیفرما است. نیروهای تولی عنوان واقعیتی در عصر ما مقتدرانه بر بازارهای ملی حکمشده، و ب

مرزهای ملی را پشت سر گذارده اند. جنگ  ی ست که محدودها سرمایه داری مدتها ی جامعه

 سوسیالیستی از لحاظ ی ( یکی از تجلیات این واقعیت بود. جامعه1۹1۴-1۹1۸امپریالیستی )

 ی تکنیک تولید باید معرف مرحله ای باالتر از سرمایه داری باشد. ساختن یک جامعه

ای گذرا، همعنای این است که علی رغم موفقیتسوسیالیستی ملی منزوی را هدف قراردادن، به 

ی انیروهای تولیدی حتی در مقایسه با نظام سرمایه داری هم عقب تر کشیده شوند. تالش بر

د در یک های مختلف اقتصابخش ی به تحقق رساندن یک تناسب غیرقابل تغییر بین کلیه

چارچوب ملی، بدون درنظر گرفتن شرایط جغرافیائی، فرهنگی و تاریخی تکامل کشور که خود 

به معنی تعقیب یک ناکجاآباد ارتجاعی است. مع  -دهدئی از یک واحد جهانی را تشکیل میجز
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ا چه کنند )و بر مبارزات انقالبی جهانی شرکت میو هواداران این تئوری د الوصف اگر منادیان

چاره،  یال دیگری است( به این سبب است که آنان به مثابه التقاطیون بؤموفقیتی که خود س

کنند. ی ترکیب میمکانیکطور ب ملی ناکجاآباد ارتجاعی سوسیالیسم انتزاعی را با انترناسیونالیسم

 ست.ا قاط گرائی، برنامه ی کومینترن، مصوب ششمین کنگره ی آنتجلی عالی این الت

لی قرار دارد م سوسیالیسم یکی از اشتباهات اصلی تئوریک را که در بنیان مفهومکه آن برای

م در آمریکا زافشاء کنیم، بهتر آن است که قسمتی از نطق استالین در مورد مسائل داخلی کمونی

های حزب آمریکا علیه یکی از جناحکه حالی . استالین درکنیمرا که اخیراً منتشر شده نقل 

ه های خاص سرمایه داری آمریکا را نادیداست که ویژگیاین اشتباه "گوید استدالل میکند، می

ین اشتباه ا های خود در نظر بگیرد. لکن ازریم. حزب کمونیست باید این ویژگیها را در فعالیتبگی

ا شالوده سازیم. زیرمونیست را براساس این وجوه ویژه استوار های حزب کتر آن است که فعالیت

 ی ایهکه خود را بر پ -منجمله حزب کمونیست آمریکا -های هر حزب کمونیستاساسی فعالیت

خصوص، بلکه وجوه کلی سرمایه داری باشد، ازد، نباید وجوه ویژه هر کشور بسمیآن استوار 

قاً بر این احزاب کمونیست دقی انترناسیونالیسمکشورها یکسان است.  ی وجوهی که برای کلیه

، ص 1،1۹۳۰)بلشویک، شماره  "باشد. وجوه ویژه صرفاً متمم وجوه کلی است.استوار میاساس 

 ، تاکید از ماست(۸

این جمالت هیچ نکته ناروشنی باقی نمی گذرد. استالین، در پشت فراهم نمودن یک توجیه 

هد. این نظر دملی ارائه می سوسیالیسم اقع توجیهی برای، در وانترناسیونالیسماقتصادی برای 

                                                 
  در ١٩٣٠ايراد کرد. اين نطق ابتدا در اوايل سال  ١٩٢٩مه  ۶استالين اين نطق را در تاريخ ،

  شرايطی منتشر گرديد که باعث شد نوعی اهميت "پروگراماتيک" پيدا کند. ل.ت.
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غلطی است که اقتصاد جهانی صرفًا مجموعه ای از اقتصادهای ملی یکسان و از یک نوع 

 "لیوجوه کصرفاً متمم "است. این نظر غلطی است که وجوه ویژه مانند زگیل بر روی صورت، 

اشند. بجهانی می وجوه اساسی پروسه های ملی معرف ترکیب اصیلی ازهستند. در واقع، ویژگی

های مدید، برای استراتژی انقالبی از اهمیت تعیین کننده ای تواند طی سالاین اصالت می

 بیاوریم که پرولتاریای یک کشور عقب مانده سالها پیش ازخاطر ه ب ستی برخوردار باشد. کاف

ن درس یرسیده است. ارفته به قدرت برسند، به قدرت  پرولتاریای کشورهای پیشاین که 

ای احزاب هطلقاً غلط است که فعالیتدهد که برخالف نظر استالین متاریخی به تنهائی نشان می

د از را بر پایه نوعی تجریاستوار سازیم، یعنی آن "وجوه کلی"کمونیست را بر پایه برخی از 

ونیست احزاب کم انترناسیونالیسم"سرمایه داری ملی قرار دهیم. این نظر کامالً غلط است که 

رشکستگی و ی احزاب کمونیست برپایه انترناسیونالیسم. در واقع، "بر این پایه استوار است

سر آمده و به ترمزی بر رشد و گسترش ست عمرش با هادولت ملی استوار است، که مدت

ل عنوان بخشی از اقتصاد جهانی قابگشته است. سرمایه داری ملی جز بنیروهای تولیدی بدل 

 قابل تجدید ساختمان باشد.این که  هم نیست چه رسد بهدرک 

ست  یهای اقتصادی کشورهای مختلف به هیچ وجه دارای خصلتی ثانوی نیستند. کافویژگی

انگلستان را با هندوستان و ایاالت متحده را با برزیل مقایسه کنیم. لکن وجوه ویژه اقتصاد 

متشکله و به مقیاس افزاینده ای در یک صورت اجزاء ملی، هر چقدر هم که مهم باشند، ب

 رپایهگیرند، و در تحلیل نهائی، تنها بمی شود قرارلی تر که اقتصاد جهانی نامیده میواقعیت عا

 د.باشاحزاب کمونیست استوار می انترناسیونالیسمتر است که ی این واقعیت عال ی
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د آشکار و کلی، در تضا ساده بر روند "متمم"عنوان یک های ملی بصیف استالین از ویژگیتو

در نتیجه تضادی غیرتصادفی با درک استالین )یعنی عدم درک او( از قانون رشد ناموزون 

 ،عنوان اساسی ترینیم این قانون از جانب استالین بدانیم طور که سرمایه داری است. همان

به کمک قانون رشد  و جهان شمول ترین قانون اعالم گردیده است. استالین،مهم ترین 

معماهای هستی را حل  ی را به یک تجرید توخالی بدل کرده، سعی دارد کلیهناموزون که آن

جاست که او متوجه نمی شود که ویژگی ملی چیزی جز عمومی ترین  کند. لکن شگفتی این

 محصول ناموزونی رشد تاریخ یا به اصطالح خالصه نتایج آن نیست.

صحیح درک کنیم، تمام دامنه هایش را مدنظر قرار طور ب موزونی راتنها الزم است که این نا

سرمایه داری بسط دهیم. رشد سریع تر و یا کندتر  آنرا به دوران ما قبلچنین هم داده و

ل، قرون مثا عنوانب -برعکس منقبض کل اعصار تاریخینیروهای تولیدی، خصلت منبسط و یا 

ه های م، رشد ناموزون رشتزالفکر، پارلمانتاریهای مطلقه منوروسطی، سیستم صنفی، حکومت

باری  -مختلف اقتصاد، طبقات مختلف، نهادهای اجتماعی مختلف، زمینه های مختلف فرهنگ

لور های اجتماعی ملی تبدهند. ویژگیملی را تشکیل می "یاهویژگی"مبانی این ها این ی همه

 ناموزونی شکل گرفتن آنها است.

بارزترین تجلی ناموزونی پروسه تاریخی پدید آمد، تئوری انقالب مداوم انقالب اکتبر، بعنوان 

د ناموزون قانون رش ی انقالب اکتبر را پیش بینی کرده بود. و از این نظر این تئوری بر پایه

استوار بود، نه به شکل تجریدی آن، بلکه در تبلور مادی این تئوری در ویژگی اجتماعی و 

 سیاسی روسیه. 
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ر یک کشور ریا دنون رشد ناموزون را پیش نکشید تا تسخیر قدرت توسط پرولتااستالین قا

موقع پیش بینی کند، بلکه این قانون را بدین منظور مطرح ساخت تا بعد از ه عقب افتاده را ب

سوسیالیستی ملی را به  ی ، وظیفه ی ساختن یک جامعه1۹2۴وقوع واقعه یعنی در سال 

همین جاست که قانون رشد ناموزون کاربرد ندارد.  د. لکن دقیقاًپرولتاریای پیروزمند حقنه کن

ع این سازد، بلکه برعکس تابه جای قوانین اقتصاد جهانی را میگیرد و نه آنها را ملغی میزیرا ن

 باشد.می قوانین

لی اعالم م سوسیالیسم را شالوده کافی برایساختن از قانون رشد ناموزون، آن استالین با بت

نه از نوعی مشترک در تمام کشورها، بلکه از نوعی استثنائی، مسیحائی و روسی  کند. ولیمی

جود سوسیالیستی خودکفا فقط در روسیه و ی خالص، بنا به استالین، امکان ساختن یک جامعه

 "هژوجوه وی"های ملی روسیه را نه فقط باالتر از ویژگی دارد. استالین تنها با همین ادعا،

تر از کل اقتصاد جهانی را به سطحی باالدهد. بلکه حتی آنقرار می کشورهای سرمایه داری

د. گرداسی در کل مفهوم استالین آغاز میدهد. درست در همین جاست که عیب اسارتقاء می

مکن نظر از آنچه که م قدری تواناست که صرفبویژگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 

یش در داخل مرزها خود را سوسیالیسم ازد کهسرا قادر میابقی بشریت بیاید، آناست بسر م

بسازد. در مورد سایر کشورها، که به مهر مسیحائی ممهور نشده اند، ویژگی هایشان صرفاً 

این غلط " دهد کهیاست بر وجوه ویژه، فقط زگیلی است بر صورت. استالین تعلیم م "متممی"

القی استوار سازیم. این قانون اخ های احزاب کمونیست را براساس این وجوه ویژهاست که فعالیت

فقط برای حزب کمونیست آمریکا، انگلستان و آفریقای جنوبی و صربستان صادق است نه 
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استوار است.  "اهویژگی"بلکه دقیقاً بر  "وجوه کلی" ی برای روسیه که فعالیت هایش نه بر پایه

د جماهیر اتحاکه حالی درگیرد. امالً دوگانه کومینترن سرچشمه میاز همین نظریه استراتژی ک

رولتاریای تمام سازد، پمی را بر پا سوسیالیسم و "بردطبقات را از بین می"سوسیالیستی  شوروی

اخت نو کشورهای دیگر، با چشم پوشی کامل از شرایط ملی موجود، ناچار است فعالیت یک

م مسیحائی با زخود را مطابق تقویم )اول اوت، ششم مارس و غیره( انجام دهد. ناسیونالی

 ی انتزاعی بوروکراتیک تکمیل شده است. این دوگانگی در سراسر برنامه انترناسیونالیسم

 سازد.ولی تهی میاز هرگونه اهمیت اص راکومینترن وجود دارد و آن

ی در سرمایه دار اگر ما بریتانیا و هندوستان را به مثابه دو قطب متفاوت از انواع کشورهای

یا و هندوستان پرولتاریای بریتان انترناسیونالیسمصورت ناچاریم بگوئیم که نظر بگیریم، در آن 

 و شرایط، وظایف و شیوه های یکسان استوار نیست بلکه بر وابستگی متقابل ی بر پایه ابداً

بخش در هندوستان وجود ی موفقیت جنبش آزاد ی الزمه باشد.جدائی ناپذیر آنها متکی می

بریتانیاست و بالعکس نه در هندوستان و نه در انگلستان امکان ساختن یک جنبش انقالبی در 

ت یک صورها مجبور خواهند بود بمستقل سوسیالیستی فراهم نیست. هر دو آن ی یک جامعه

جزء در یک کل عالی تر ادغام شوند. بر این مبنا و فقط بر این مبناست که بنیاد خلل ناپذیر 

 ار است.مارکسیستی استو انترناسیونالیسم

ن را استالی ی پراودا بار دیگر تئوری بخت برگشته ی نامهز، رو1۹۳۰اخیراً، در هشتم مارس 

 -صورت بندی اجتماعی عنوان یک، بسوسیالیسم"بدین مضمون مورد بحث قرار داد که 

تحاد در مقیاس ملی ا "کاملطور ب تواندی یک نظام معین روابط تولیدی، می، یعن"اقتصادی
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ای ضمانتی در به معن "سوسیالیسمپیروزی نهائی "تحقق یابد.  "جماهیر شوروی سوسیالیستی

 سمسوسیالی این پیروزی نهائی -سرمایه داری، چیز دیگری است ی مقابل مداخله محاصره

ه انحطاط . چ"رفته است در واقع مستلزم پیروزی انقالب پرولتاریائی در چندین کشور پیش"

ریک الزم بود تا چنین روش محصل وار بی مایه ای با چنان لحن در اندیشه تئو ژرفی

 چه ما برای استادمآبانه ای در صفحات ارگان مرکزی حزب لنین مورد بحث قرار گیرد! چنان

تماعی، عنوان یک نظام کامل اجب سوسیالیسم یک دقیقه فرض کنیم که امکان تحقق یافتن

یستی وجود دارد، در آن صورت، آن خود در چارچوب منزوی اتحاد جماهیر شوروی سوسیال

تواند از مداخله در میان باشد؟ زیرا، در آن صورت چه صحبتی می -دخواهد بو "پیروزی نهائی"

 مردم است. از گیهمبست تحقق نظام سوسیالیستی مستلزم سطح عالی تکنولوژی و فرهنگ و

 یالیسمسوس کامل کردن ساختمان ی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در لحظهجائی که آن

 خواهد بود، پس ۰۰۰/۰۰۰/2۵۰تا  ۰۰۰/۰۰۰/2۰۰باید فرض کنیم که دارای جمعیتی ما بین 

شود حتی صحبت به میان آورد؟ کدام کشور میکنیم: در آن موقع از چه مداخله ای میسؤال 

د؟ خود راه دهرا ب ندیشه مداخله در این شرایطکند اری، یا ائتالفی از آنها، جرأت میسرمایه دا

تنها مداخله قابل تصور از جانب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. ولی آیا به آن 

نج پ  در طول چند برنامه کشور عقب افتاده، که احتیاجی خواهد بود؟ به سختی، سرمشق یک

معنای  هنیرومند سوسیالیستی بسازد، ب ی ساله قادر گشته با اتکاء به نیروی خودش یک جامعه

انقالب پرولتری جهانی را،  ی مهلکی بر سرمایه داری جهانی خواهد بود، و هزینه ی ضربه

کم به حداقل کاهش خواهد داد. از همین روست که کل مفهوم  اگر نه به صفر، دست
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 تشود. و واقعاً اگر سرنوشبه انحالل بین الملل کمونیست می استالینیستی عمالً منجر

 یعنی، کمیسیون برنامه ریزی دولتی در -ط باالترین مرجع ممکنبخواهد توس سوسیالیسم

خواهد بود؟  چهم گرفته شود، پس اهمیت تاریخی آنتصمی -اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی

، حفاظت از "دوستان رسوای اتحاد شوروی"کومینترن، همراه با  ی در آن صورت، وظیفه

 ای نقش پاسداران مرزی.خواهد بود، یعنی، در واقع ایف سوسیالیسم ساختن

کوشد صحت مفهوم استالینیستی را با تازه ترین و جدیدترین فوق الذکر می ی مقاله

... دقیقاً حاال که روابط تولیدی از نوع "نویسد می الالت اقتصادی ثابت کند. پراوداداست

روابط ن در کشاورزی نیز ایچنین هم دواند، بلکهتی نه تنها دارد در صنعت ریشه میسوسیالیس

دی رع اشتراکی و نابوو خیزش غول آسای کمی و کیفی جنبش مزا از طریق رشد مزارع دولتی،

اری دقیقاً ب -شودتراکی ریشه دار میعنوان یک طبقه برمبنای کشاورزی کامالً اشکوالک ها ب

حاال، آنچه که روشن تر از هر چیز دیگر به ثبوت رسیده، ورشکستگی تأسف بار تئوری شکست 

« اکتبر انکار منشویکی حقانیت انقالب»یون و زینوویفیون است، که در اصل به معنای تروتسک

 ( 1۹۳۰مارس۸ ،)پراودا ")استالین( بوده است.

ل شان که بر گیجی کامخاطر لحن سطحیه است و این تنها باین جمالت واقعاً شایان توجه 

ام مفهوم همراه استالین، اته مقاله پراودا، به ی گذارد نیست. بلکه نویسندهیاندیشه سرپوش م

ن مفهوم سازد. لکن، دقیقاً برمبنای ایمی را وارد "انکار حقانیت انقالب اکتبر" "تروتسکیستی"

را  این سطور، اجتناب ناپذیر بودن انقالب اکتبر ی نویسنده یعنی تئوری انقالب مداوم بود که

سیزده سال پیش از وقوع آن پیش بینی کرد. و استالین؟ حتی پس از انقالب فوریه، یعنی هفت 
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صورت یک دموکرات انقالبی مبتذل قدم به پیش گذارد. هشت ماه پیش از انقالب اکتبر، بتا 

زمان  از خود راضی، )که در آ "ی قدیمیهابلشویک "الزم بود لنین با مبارزه بی امانش علیه 

( تا استالین موضع خود 1۹1۷آوریل  ۳کرد( وارد پتروگراد گردد )مسخره شان می قدر لنین این

رشد "را با احتیاط و بی سروصدا از موضع دموکراتیک به موضع سوسیالیستی عوض کند. این 

 هر حال دوازده سال پس ازوقت کامل نشد، در  درونی استالین که در ضمن هیچ "و تکامل

الب روسیه را قبل از شروع انقدست طبقه ی کارگر ب تسخیر قدرت "حقانیت"من اثبات که آن

 پرولتری در غرب ارائه کرده بودم، صورت گرفت.

وجه معتقد  دادم، به هیچتئوریک انقالب اکتبر را توضیح میپیش بینی هنگامی که  ولی من

نی از مدار اقتصاد جها تسخیر قدرت، امپراطوری سابق تزار رانبودم که پرولتاریای روسیه با 

یچ ه فهمیم. این قدرت بهها نقش و معنای قدرت دولتی را میخارج خواهد کرد. ما مارکسیست 

اب کنند، بازتش میا گونه ای که خادمین سوسیال دموکرات دولت بورژوائی ترسیمه بوجه 

ای باشد  طبقه در دست چهاین که  ند برحسبتواهای اقتصادی نیست. قدرت میمنفعل پروسه 

اهمیتی عظیم، ارتجاعی و یا مترقی داشته باشد. لکن با این وجود، قدرت دولتی ابزاری است 

صاد دست پرولتاریا نه پروسه های اقتو بورژوازی ب تزاریسم از نوع روبنائی. انتقال قدرت از دست

است که برای مدتی معین پس از انقالب اکتبر، را. واضح برد نه قوانین آنز بین میجهانی را ا

ناک حشتو پیوندهای اقتصادی ما بین اتحاد شوروی و بازار جهانی تضعیف گردید. لکن اشتباهی

خواهد بود که از پدیده ای که صرفاً مرحله ای کوتاه در پروسه دیالکتیکی بود، حکمی کلی 

ا تولیدی مدرن نه تنها اهمیت خود ربسازیم. تقسیم کار جهانی و خصلت مافوق ملی نیروهای 
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رفت اقتصادی آن اهمیتشان دو  برای اتحاد شوروی حفظ خواهند کرد، بلکه به تناسب پیش

 شد. برابر و ده برابر خواهد

هر کشور عقب افتاده ای که در سرمایه داری ادغام شده باشد، از مراحل مختلف وابستگی 

لی گرایش کطور ب گر سرمایه داری گذشته است. ولیکاهش یابنده و یا افزاینده به کشورهای دی

غول آسای پیوندهای جهانی است که در حجم فزاینده تجارت سوی رشدرشد سرمایه داری ب

حتم تجلی یافته است. ماهیت وابستگی بریتانیا به طور ب خارجی منجمله در صدور سرمایه

کن این تفاوت یتانیا تفاوت دارد. لهندوستان طبیعتاً از لحاظ کیفیت با وابستگی هندوستان به بر

 ابداً  شود ونیروهای تولیدی دو کشور تعیین میدر عمق مطلب توسط تفاوت در سطوح رشد 

توسط میزان خودکفائی اقتصادی آنها معین نمی گردد. هندوستان یک مستعمره است و بریتانیا 

ت یک ودتر از هندوستان تحیک متروپل. ولی اگر بریتانیا امروز در محاصره قرار بگیرد، خیلی ز

ت قانع کننده از واقعی هایواهد شد. در ضمن این یکی از مثالمحاصره اقتصادی مشابه نابود خ

 اقتصاد جهانی است.

نه به مفهوم فرمول تجریدی در جلد دوم کتاب سرمایه که تمام اهمیتش - رشد سرمایه داری

از طریق بسط  -کندتاریخی، حفظ می، و نه در واقعیت را بعنوان یک مرحله در تحلیل

رد. سرمایه توانست صورت پذیصورت پذیرفت و فقط بدین طریق می آن ی سیستماتیک شالوده

رشد خود و در نتیجه در مبارزه با تضادهای داخلیش به میزان فزاینده  ی داری ملی در پروسه

این بسط و گسترش اقتصاد جهانی روی می آورد.  یعنی ذخایر "بازار خارجی"ای به ذخایر 
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به  خیزد، تا زمانی که تبدیلای داخلی دائمی سرمایه داری برمی غیرقابل کنترل که از بحرانه

 رود.شمار میمایه داری نشده، نیروئی مترقی بنیروئی مهلک علیه سر

تضادهائی که انقالب اکتبر عالوه بر و باالتر از تضادهای داخلی سرمایه داری، از روسیه 

لی و کطور ب برد تضادهائی نه چندان کم عمق تری بود که بین سرمایه داریقدیم به ارث 

اشکال تولیدی ما قبل سرمایه داری وجود داشت. این تضادها همانند امروز، خصلتی مادی 

داشتند، یعنی در مناسبات مادی بین شهر و روستا تجسم یافته، در تناسبات و یا عدم تناسبات 

از  کلی و غیره مستتراند. برخیطور ب صنعت و در اقتصاد ملیویژه ما بین بخشهای مختلف 

ریشه های این تضادها مستقیماً در شرایط جغرافیائی و دموکراتیک کشور نهفته اند، یعنی 

صورت  ت که در طول تاریختوسط وفور و یا کمبود یکی از منابع طبیعی، توزیع توده های جمعی

دهی زمانسا تصاد شوروی در ملی بودن ابزار تولید وغیره پرورش می یابند. قدرت اق گرفته، و

آن نهفته است. صنعت اقتصاد شوروی، عالوه بر عقب ماندگی موروثی آن از  مبتنی بر برنامه

ن به م توانائی آبعد انقالب آن نهفته است، یعنی در عد در انزوای فعلی ماچنین هم گذشته،

سرمایه  برمبنای سوسیالیستی بلکه حتیمنابع اقتصاد جهانی، نه تنها برمبنای  دسترسی یافتن به

سیار معمول بین المللی که نقشی ب "معامالت مالی"صورت اعتبارات و کلی بطور ب داری، یعنی

کند. در عین حال تضادهای سرمایه داری و برای کشورهای عقب افتاده بازی میتعیین کننده 

 ،ران گذشته ی اتحاد شوروی نه تنها بخودی خود از بین نمی روندما قبل سرمایه داری دو

راه رشد مه هخیزند. این تضادها بدام به پا میهای افول و انهبلکه بالعکس از درون بهبود سال
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ف برای چیرگی بر آنها و یا حتی تخفی شوند وجان تازه ای گرفته و وخیم تر می اقتصاد شوروی

 که به منابع اقتصاد جهانی دسترسی حاصل شود.ست ااین  بهحدتشان، در هر قدمی احتیاج 

بر سرزمینی که توسط انقالب اکت -گذردکه اکنون در این سرزمین وسیع می برای درک آنچه

الزم است این مطلب به وضوح مورد توجه قرار گیرد که به  -به حیات نوینی دست یافت

 تازه ای گرفته اند، یک تضاد جدید های اقتصادی جانادهای کهن که اخیراً توسط موفقیتتض

و بسیار نیرومند اضافه گردیده و آن تضاد ما بین خصلت متمرکز صنعت شوروی است که 

امکانات یک آهنگ سریع بی سابقه را فراهم می آورد، و انزوای اقتصاد شوروی که امکان 

تضادهای  که بر فشارسازد. این تضاد جدید هانی را منتفی میاستفاده معمولی از ذخایر اقتصاد ج

یز اشکاالت دردناکی ن های عظیم،با موفقیت شود که همراهمنجر میجا این کهن می افزاید، به

مره توسط روزطور ب بارترین تجلی خود را که درنگ ترین و گرانی ب کنند. این امرسر بلند می

 ایتوده هسازد که شرایط زندگی در این واقعیت منعکس میشود، هر کارگر و دهقان حس می

رفت کلی اقتصاد همگام نمی باشد، بلکه حتی در حال حاضر در  نه تنها با پیشزحمت کش 

تصاد های شدید اقشود. بحرانافزاینده ای بدتر میطور ب اشکاالت در مورد موادغذائی، ی نتیجه

و  هشوروی یادآور آنند که نیروهای تولیدی مخلوق سرمایه داری منطبق بر بازارهای ملی نبود

 ههنگ و موزون نمود. بآسوسیالیستی همطور ب توان آنها راتنها در سطح جهانی است که می

های اقتصاد شوروی صرفاً عوارض رشد، یعنی یک نوع بیماری دوران  عبارت دیگر، بحران

شن بازار فشارهای خ ی یعنی نتیجه -تری هستند کودکی نمی باشند، بلکه چیز بسیار مهم
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می ن آن هسیم، به آن بسته شده ایم، و ما تابع"قول لنین ه ازاری که بباشند، همان بجهانی می

 (.1۹22مارس  2۷حزب،  ی )سخنرانی در یازدهمین کنگره "توانیم از آن رهائی یابیم

می شود، اکتبر نتیجه ن تاریخی انقالب "حقانیت"انکار به هیچ وجه  لکن، از آنچه که گذشت

خیزد. تسخیر قدرت توسط فرهنگی شرم آوری بر میی تعفن بی نتیجه ای که از آن بو

خشی و انقالب ب -باشد. روبنای سیاسیزمان هم پرولتاریای جهانی نمی تواند یک اقدام واحد و

 آمرانه ای در پروسه اقتصاد جهانی مداخله طورب دیالکتیک خود را دارد که -ست"روبنا"از 

انقالب  ی مرحله اولینرا ملغی نمی سازد. انقالب اکتبر، بعنوان کند، لکن قوانین ژرف آنمی

دارد. فاصله بین اولین و دومین  "حقانیت"گیرد، ها سال صورت می جهانی که ناچاراً در طول ده

ت. طول انجامیده اسه رفت بچه که انتظار میقابل مالحظه ای بیش از آنطور ب انقالب ی مرحله

معنی این نیست که این ه وجه بچ هیه زمانی است و ب ی همعهذا، این هنوز هم یک فاصل

 .سوسیالیستی تبدیل شده است ی آوردن یک جامعهوجود ب فاصله به یک دوران کافی برای

د مسائل اقتصاد )شوروی( نتیجه از این دو مفهوم از انقالب دو خط مشی متفاوت در مور

ائیز سال ن کامالً غیرمنتظره بود. در پشود. اولین موفقیتهای سریع اقتصادی که برای استالیمی

 عنوان اوج چشم انداز عملی برای یک اقتصاددر یک کشور را ب سوسیالیسم فکر تئوری 1۹2۴

ملی منزوی در او برانگیخت. درست در همین دوره بود که بوخارین فرمول معروف خود را 

جارت تانحصار  وسیلهب بدین مضمون مطرح ساخت که شوروی با حفظ خود از اقتصاد جهانی

 "دهبا سرعت الک پشت هم که ش"را  سوسیالیسم گیرد تا بتواندخارجی، در موقعیتی قرار می

بسازد. این فرمول مشترک جناح سانتریست )استالین( با جناح راست )بوخارین( بود. در همان 
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دن ما ساخت که آهنگ صنعتی شده را مطرح میخستگی ناپذیری این عقیطور ب موقع، استالین

گونه رابطه ای با اقتصاد جهانی ندارد. یک چنین نخوت ملی  است و هیچ "مربوط به خودمان"

ید حیات بسیار کوتاه تجد ی طبیعتا نمی توانست زیاد دوام بیاورد. زیرا آن بازتاب اولین مرحله

تگی سکرد. نخستین شوک وابرا از نو زنده می اقتصادی بود که لزوماً وابستگی به بازار جهانی

بین المللی که برای سوسیالیست های ملی گرا غیرمنتظره بود. زنگ خطری را به صدا در آورد 

بعدی به هراس و وحشت تبدیل شد. ما باید به کمک سریع ترین آهنگ  ی که در مرحله

سب اقتصادی خود را ک "استقالل"تر  ممکن در صنعتی کردن و اشتراکی کردن، هر چه سریع

 وسیالیسمس دگرگونی است که در عرض دو سال گذشته در سیاست اقتصادیاین همان  -کنیم!

ملی پدید آمده است. ماجراجوئی، در همه جا، جای آهنگ کند و خست اقتصادی را گرفت. 

 ملی. سوسیالیسم مبنای تئوریک هر دو یکسان است: بینش

از  اًیعنی عمدتکه در باال نشان داده شد، از شرایط عینی گونه همان این مشکالت اساسی

رایط تا چه حد این شاین که  برای بررسیاین جا  گیرند. ما درانزوای اتحاد شوروی سرچشمه می

عینی فی النفسه محصول اشتباهات ذهنی رهبری هستند تأمل نمی کنیم. )خط مشی غلط در 

ال ، در بریتانیا و لهستان در س1۹2۴، در بلغارستان و استونی در سال 1۹2۳آلمان در سال 

کنونی، و غیره  "دوره ی سوم"، و استراتژی غلط 1۹2۷تا  1۹2۵، در چین در سالهای 1۹2۶

وجود ب و غیره(، لکن شدیدترین تشنجات در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اثر این امر

کوشد از احتیاج یک فضیلت بسازد، و از انزوای سیاسی دولت کارگری آمد که رهبری فعلی می

سوسیالیستی، منزوی از لحاظ اقتصادی را بپردازد. این باعث سعی در  ی جامعه پروگران یک
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اشتراکی کردن سوسیالیستی کامل اراضی دهقانان بر مبنای موجودی ما قبل سرمایه داری 

را  و دهقانانما بین پرولتاریا کاری هم ماجراجوئی بسیار خطرناکی که حتی امکان -گردید

 کند.تهدید به انهدام می

در برجسته ترین نحو خود مطرح مسأله  ان توجه است که درست در لحظه ای که اینشای

تاخت چهار "ی ، سرود رقت انگیزی برا"سرعت الک پشتی"گشته، بوخارین، تئوریسین دیروز 

ین ا سوی صنعتی کردن و اشتراکی کردن امروز تنظیم کرده است. ترس ازب "نعل دیوانه وار

ای هعالم شود. زیرا از هم اکنون آهنگترین کفر ا حاضر بزرگ که این سرود نیز در حالست 

تازه ای ساز شده است. استالین تحت تأثیر مقاومت واقعیات اقتصادی، مجبور شده دستور عقب 

نشینی را صادر کند. اکنون امکان این خطر وجود دارد که تهاجم ماجراجویانه دیروزی که در 

عقب نشینی هراس آمیزی بدل شود. این تعویض مراحل اثر ترس و وحشت صادر شده بود، به 

 شود.ملی نتیجه می سوسیالیسم بطرز غیرقابل انعطافی از ماهیت

از  "لاستقال"یک پروگرام واقع بینانه برای یک دولت کارگری منزوی نمی تواند کسب 

ترین  وتاهدر ک"سوسیالیستی ملی را  ی هم کمتر، ساختن یک جامعهاقتصاد جهانی و حتی از آن

موجود رسیدن به آهنگ حداکثر انتزاعی نیست، بلکه  ی هدف خویش قرار دهد. وظیفه "مدت

حصول یک آهنگ مطلوب است، یعنی بهترین آهنگی که از شرایط اقتصاد داخلی و خارجی 

یستی بین آینده سوسیال ی منتج شده، موقعیت پرولتاریا را تحکیم بخشیده، عناصر ملی جامعه

سیستماتیک سطح زندگی طور ب ک دیده، و در عین حال و باالتر از هر چیز،المللی را تدار

را با توده های غیراستثمارگر روستا مستحکم سازد. این بهبود ببخشد و اتحاد آن پرولتاریا را
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که انقالب پیروزمند در کشورهای ی چشم انداز باید در طول تمام دوران تدارک، یعنی تا زمان

 شد.قوت خود باقی باه سازد، باز موقعیت منزوی کنونی اش رها میرا  رفته اتحاد شوروی پیش

مفصل تری در آثار دیگر نویسنده، بخصوص طور ب بیان شدهاین جا  برخی از عقایدی که در

نزدیک  ی یافته اند. امیدوارم در آینده ، پرورش"کومینترن ی نقدی بر پیش نویس برنامه"در 

د جماهیر اقتصادی اتحا ی کنونی توسعه ی جزوه ای منتشر کنم که بخصوص به ارزیابی مرحله

شنائی بیشتر جستجوی آشوروی سوسیالیستی اختصاص یافته باشد. ناچارم خوانندگانی را که در 

انقالب مداوم امروزه مطرح شده است، به این آثار رجوع دهم.  ی مسأله باشند کهبا طریقی می

ر مل مبارزه بر سمیدوارم که مالحظاتی که در باال ذکر گردید برای آشکار ساختن اهمیت کاا

ری شکل دو تئوه مبارزاتی که اکنون بچنین هم های اخیر صورت گرفته،اصولی که در سال

در یک کشور در مقابل انقالب مداوم جریان دارد. کافی باشد. تنها  سوسیالیسم متضاد یعنی

را به  کتابیاین جا  کند که ما دروق است که این حقیقت را توجیه میات فاین اهمیت موضوع

کنیم که عمدتاً به تجدیدی بنای انتقادی پیش بینی های ما قبل انقالب و خواننده عرضه می

مباحثات تئوریک در میان مارکسیست های روسیه اختصاص یافته است. البته امکان داشت که 

ما انتخاب کرد. لکن این شکل هرگز توسط  ی مورد عالقه مسأله شکل متفاوتی برای عرضه

نویسنده آفریده نشده و به میل او انتخاب نگشته بود، بلکه تا حدی به میل مخالفان و تا حدی 

 یتوسط مسیر رویدادهای سیاسی، به مؤلف تحمیل شد. حتی حقایق ریاضیات، یعنی انتزاع

 با تاریخ کشف آنها یاد گرفت. این در مورد حقایق توان در رابطهترین علوم را به بهترین وجه می

قوّت حتی  همشخص تر، یعنی حقایق سیاست مارکسیستی که در طول تاریخ شکل گرفته اند. ب
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بیشتری صادق است. به نظر من تاریخ منشاء و تکامل پیش بینی های انقالب تحت شرایط 

 به مراتب ملموس تر با جوهر وظایف بسیار نزدیک تر وطور ب ما قبل انقالب روسیه، خواننده را

انقالبی پرولتاریای جهانی آشنا خواهد کرد تا یک تشریح مکتب وار و فضل فروشانه ی این 

 عقاید سیاسی و جدا از شرایط مبارزه ای که در آن زائیده شده اند.

 1۹۳۰مارس  2۹

 

 

 

 خصلت تحمیل شده بر این اثر و هدف آن -1

سیله ی وو سنتر، به مدت شش سال متوالی بنیاز تئوریک حزب، تحت رهبری بلوک راست 

دود ست که به میزانی نامحابرآورده شده است. این تنها و تنها فرآورده ای  تروتسکیسمآنتی 

مقاالت جاودانی خود علیه ، با 1۹2۴شود. استالین در سال میموجود است و به رایگان پخش 

آب  ف نیز در اینانقالب مداوم، برای نخستین بار درگیر مسایل تئوریک شد. حتی مولوتو

غسل تعمید یافت. تحریف به منتهی درجه جریان دارد. چند روز پیش  "رهبر"عنوان مقدس ب

متی است به لنین به زبان آلمانی با خبر شدم. این هدیه ذی قی 1۹1۷تصادفاً از انتشار آثار 

کرد که تا چه اندازه در متن و توان از پیش تصور روان طبقه ی کارگر آلمان. لکن میپیش

خصوص در پاورقی ها تحریف به عمل خواهد آمد. کافی ست خاطرنشان گردد که در فهرست ب

این کتاب، نامه های لنین به کولنتای، در نیویورک، در ردیف اول ذکر شده اند. به چه جهت؟ 
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ا هباشد، که اساس آنمیبه این علت که این نامه ها حاوی اظهارات خشن نسبت به من  صرفاً

اطالعات به کلی غلط کولنتای بود، که در آن ایّام به منشویزم اورگانیک خود واکسن ماوراء 

 ند، با ابهام همچپ جنون آمیزی تزریق کرده بود. در نسخه ی روسی، وراث قالبی مجبور بود

وان فرض تن میدهند که اطالعات ناصحیحی به لنین داده شده بوده است. لکبکه شده، تذکر 

اضافه  توانیمتیاط طفره آمیز نیز آورده نخواهد شد. میکرد که در نسخه ی آلمانی حتی این اح

که  علیه بوخارین وجود داردخشم آگین  کنیم که در همین نامه های لنین به کولنتای، حمالت

فکری داشت. معذلک این قسمت از نامه های موقتاً توقیف شده اند هم زمان با کولنتای،در آن

 تبلیغات علنی برعلیه بوخارین آغاز گردد. ما مدت و تنها موقعی علنی خواهند شد که یک رشته

های با ارزش لنین، نطق وی دیگر، تعدادی اسناد، مقاالت و. از سزیادی منتظر نخواهیم بود

که ت، نامه ها، و غیره تنها بدین علت پنهان خواهند ماند چنین متن مذاکرات در جلساهم

اری وارد می ضربه ی ک "تروتسکیسم"باشند و به افسانه ی درست علیه استالین و شرکاء می

ای  خوردهآورند. از تاریخ سه انقالب روسیه، و نیز از تاریخ حزب، مطلقاً هیچ نقطه ی دست ن

میراث لنین، همه یک سره قربانی مبارزه علیه  ها، حقایق، سنن،باقی نمانده است: تئوری

 عنوان یک مبارزه ی شخصیکه، از زمان بیماری لنین، بشده اند. مبارزه ای  "تروتسکیسم"

 ید.تبدیل گرد مارکسیسمعلیه تروتسکی ابداع و متشکل شد و بعدها به مبارزه بر ضد

که  بی حاصل بحثی به نظر رسد چه که ممکن است طرحیک بار دیگر به اثبات رسید که آن

کند. را برآورده می ها پیش فیصله یافته، معموالً ناآگاهانه بعضی از احتیاجات اجتماعی روزمدت

                                                 

  .ت. اين پيش بينی اينک تحقق پذيرفته است. ل  
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 تروتسکیسم"احتیاجاتی که، فی النفسه، در امتداد خطوط بحث دیرینه نیست. تبلیغات علیه 

روکراسی جدید پیش برای بودر حقیقت تبلیغاتی بود برعلیه سنتهای اکتبر، که بیش از  "قدیم

رها  خواستند از قیدشمیگردید. آنان، در ابتدا، هر چه را که میدست و پاگیر و غیرقابل تحمل 

ه بیانگر ارتجاع رفته رفت تروتسکیسمخواندند. بدین ترتیب، مبارزه علیه  "تروتسکیسم"شوند 

ب بازتا ع پرولتاریائی، وتئوریک و سیاسی در مجامع وسیع غیرپرولتاریائی و تا حدودی در مجام

ویژه، تقابل کاریکاتوروار و از نظر تاریخی تحریف شده انقالب این ارتجاع در درون حزب شد. ب

اوج خود رسید. این مبارزه به  به 1۹2۳لنین، در سال  (1۰)"اتحاد با موژیک"مداوم با سیاست 

عنوان خصومت نمودار آن، بتجاع اجتماعی، سیاسی و حزبی و بعنوان بهترین راه دوران ارهم

اق اش، و اشتی"مداوم"ا تالطم های اورگانیک بوروکرات ها و صاحبان اموال با انقالب جهانی ب

 وجود آمد.قراری نظم و آرامش، بخرده بورژوازی و صاحبان مناصب به بر

های شریرانه علیه انقالب مداوم، به نوبه خود، فقط کمک کرد تا زمینه برای تئوری تهمت

ه، این ملی آماده گردد. البت سوسیالیسمدر یک کشور، یعنی، برای آخرین مدل  یالیسمسوس

فی النفسه چیزی را در صحت و یا رد  "تروتسکیسم"ریشه های اجتماعی جدید مبارزه علیه 

 ورطاین ریشه های نامرئی، مباحثه ب تئوری انقالب مداوم اثبات نمی کند. معذلک، بدون درک

 خود خواهد گرفت.مر آکادمیک بناگزیری خصلت بی ث

های اخیر، امکان نیافتم که خود را از مسایل نوین جدا سازم و به مسایل قدیمی من، در سال

تاً به گذشته من مربوط اند. چرا که این مسایل عمد 1۹۰۵ای باز گردم که به دوران انقالب 

الف نظرهای تحلیل اختی کار گرفته شده اند. برامربوط بوده و بطور تصنعی علیه این گذشته ب
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حلیلی ت-ها شد رابطه با شرایطی که موجب بروز آنویژه اشتباهات گذشته من، در دیرینه و ب

تمام و کمال که این اختالف نظرها و اشتباهات را برای نسل جوان قابل فهم گرداند، صرف 

نگارش  رالزمه ی این کا باری -فولیت سیاسی سقوط کرده اندنظر از پیرانی که به سطح ط

 گران رایک جلد کتاب کامل است. به نظر من این کار شریرانه ای بود که وقت خود و دی

روز  سیار مهمی در دستور کارهم در زمانی که مرتباً مسایل بکنم، آنبیهوده صرف این موضوع ب

گرفت: وظایف انقالب آلمان، مسأله سرنوشت آینده ی انگلستان، مسأله روابط متقابل می قرار

مطرح  پرولتاریای انگلستانآمریکا و اروپا، مسائلی که برای نخستین بار توسط اعتصابات 

جتماعی و ا گردید. وظایف انقالب چین، و باالخره عمدتاً، وظایف و تناقضات داخلی اقتصادیمی

رد که کر من، به اندازه ی کافی توجیه میکلیه ی این مسایل، به نظ باری -سیاسی خود ما و

جدلی خود را درباره ی انقالب مداوم به تعویق اندازم. لکن -مسایل مربوط به آثار تاریخی 

تم، گونه که گفاخیر، این خالء تئوریک، به همان هاید. در سالآگاهی اجتماعی از خالء نفرت دار

پر گردید. وراث قالبی، فالسفه و دالالن ارتجاع حزبی دائماً به قهقرا  سکیسمتروتبا زباله آنتی 

ن زار دست جرفته، شاگردان مکتب تّرهات مارتینف منشویک شدند. لنین را لگدمال کردند، در ل

وانسته اند ها، نتسال نامیدند. آنان، در تمام این تروتسکیسمها را مبارزه علیه و پا زدند، و همه این

رند؛ بدون احساس شرمساری، از آن نام بوجود آورند، که بک اثر جدی یا به کفایت مهم بی یحت

حتی یک ارزیابی سیاسی که اعتبار خود را حفظ کرده باشد، حتی یک پیش بینی که تأیید شده 

تواند موجب پیش رفت ایدئولوژیکی ما شده باشد، عرضه ار مستقل که بباشد، حتی یک شع

 جز مهمالت و کلیشه بافی. نکرده اند. هیچ چیز
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استالین دیوان این مزبله ایدئولوژیک، کتاب رسمی مکتب کوته بینی،  لنینیسممسائل 

این ست که مالیم ترین  بتذل بی شمار است )نهایت کوشش منمجموعه ای از مطالب م

 یشتر. زینوویفزینوویفی است، نه کمتر نه ب لنینیسم. اثر زینوویف لنینیسمپیدا کنم(. صفات را 

ع می من بر این موض"گفت که لوتر میصول لوتر عمل میکند. لکن در حالیتقریباً مطابق ا

ن . لکایستم یم من بر این موضع"گوید ، زینوویف می"کنمتوانم باز این کاری نمیایستم، غیر

 ین آثار تئوریک وراث قالبی قابلیک از ا مطالعه ی هیچ "کنم.توانم بعکس این کار را هم می

نبه ی نرم گی با پزینوویف احساس خف لنینیسملعه ی تحمل نیست، با این تفاوت که از مطا

ا پشم زبر گی بنسان احساس خفکه خواندن مسائل استالین به ادهد، در حالیمیبه انسان دست 

ی اوج عصر ارتجاع ایدئولوژیک  تصویر و نقطه -هر کدام به طریق خود-دهد. این دو کتاب می

 باشد.می

، باالخره متروتسکیسوراث قالبی، با تنظیم و مرتبط کردن کلیه ی مسایل از جمیع جهات به 

ستقیم طور مستقیم و یا غیرمی بر این که هر حادثه ی جهانی ببه این اختراع دست یافتند، مبن

، متروتسکیساشته است. اسطوره ی گی د، بست1۹۰۵انقالب مداوم، در سال به دید تروتسکی از 

که لیو در حاکه مملو از جعلیات است، تا اندازه ای به یک عامل در تاریخ معاصر بدل شده است. 

های اخیر، با افالس اش در ابعاد تاریخی، خود را در سال (11)دست راستی -مشی سانتریست

سراسر جهان رسوا ساخته است، مع الوصف بدون ارزیابی از اختالف نظرهای قدیمی و پیش 

شکل گرفت، مبارزه با ایدئولوژی سانتریستی کومینترن  1۹۰۵بینی هائی که در اوایل سال 

 ود.امروزه غیرقابل تصور و یا الاقل بسیار مشکل خواهد ب
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احیای اندیشه ی مارکسیستی، و در نتیجه اندیشه ی لنینیستی، در حزب، بدون سوزاندن 

آثار بی سر و ته وراث قالبی به آتش یک جدل سیاسی سوزان، بدون اعدام بی رحمانه تئوریک 

کارپردازان دستگاه حزب، غیرقابل تصور است. در واقع، نوشتن چنین کتابی مشکل نیست. 

در دست اند. لکن نوشتن چنین کتابی مشکل هم هست، دقیقاً بدین سبب که کلیه ی مواد آن 

 "ان آور الفباخفق"برای این کار انسان باید، به گفته ی بذله گوی کبیر سالتیکف، به سطح 

نزول کند، و زمانی دراز در این فضای نامطبوع منزل کند. لکن، نوشتن این اثر مطلقاً غیرقابل 

ع از مشی فرصت طلبانه در مسایل مربوط به شرق، یعنی، نیمه بزرگ تعویق است. چرا که دفا

 تر بشریت، درست براساس مبارزه علیه انقالب مداوم در دست تهیه است.

من، تازه، در صدد برآمده بودم که وظیفه ی ناخوشایند جدل تئوریک با زینوویف و استالین 

موقع استراحت اختصاص دهم ه های روسی را بعهده بگیرم و پرداختن به کالسیک  را به

نند(، ی آزاد تنفس کرسانند تا کمی هواید گاه گاهی خود را به سطح آب ب)حتی غواصان نیز با

بسیار "طور غیرمنتظره، مقاله ای از رادک ظاهر گردید و پخش گردید، که به تقابل که کامالً ب

ود. اختصاص داده شده بتئوری انقالب مداوم با نظریات لنین نسبت به این مسأله  "ژرف تر

ابتدا در نظر داشتم به مقاله ی رادک توجهی نکنم تا از پرداختن به مخلوطی از پنبه ی نرم و 

پشم زبر که نصیبم شده بود، منحرف نگردم. لکن نامه هائی از جانب دوستان مرا وادار کرد که 

وچکی یدم: برای گروه کتر مطالعه کنم، و بدین ترتیب به نتایج زیر رس نوشته ی رادک را دقیق

 سیسممارکآگاهانه به مطالعه ی از افراد که قادرند مستقالً و نه به حکم دستور فکر کنند، و 

گونه که فرصت طلبی در به همان -ر رسمی خطرناک ترین استپردازند، اثر رادک از آثامی
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ر طرناک تسیاست هر چه مستورتر باشد و هر قدر وجهه شخصی به استتار آن کمک کند، خ

ت. رویدادهای اخیر این امر را نزدیک ترین دوستان سیاسی من اس خواهد بود. رادک یکی از

اندازه ی کافی تأیید کرده اند. معذلک، در چند ماه اخیر، رفقای متعددی با نگرانی شاهد  به

 رتحول رادک بوده اند، که از چپ ترین جناح اپوزیسیون یک سره به راست ترین جناح آن تغیی

 اد درخشان سیاسیمکان داده است. همه ی ما، که نزدیک ترین دوستان رادک هستیم، استعد

شناسیم، که آمیخته با تأثیرپذیری از ظواهر و تصمیم گیری عاجالنه است، یعنی و ادبی او را می

ن همین کخصایصی که در شرایط کار دسته جمعی منبع پ رارزشی از ابتکار و انتقاد است، ل

در  -بار آورد. تازه ترین اثر رادک واند ثمرات به کلی متفاوتی بتشرایط انزوا می خصایص در

 انگیزد که یا کشتی رادک قطب نمایمی  این عقیده را در ما بر -رابطه با چند حرکت قبلی او

خود را از دست داده است، یا قطب نمایش تحت تأثیر مدام یک مغناطیس اخاللگر قرار گرفته 

به هیچ مفهومی سفری کوتاه به گذشته نیست. خیر، اثری است با تعقل ناکامی  است. اثر رادک

 لکن نه کم زیان تر، در پشتیبانی از مشی رسمی با همه ی اسطوره های تئوریک آن.

 "سمتروتسکی"عنوان هدف سیاسی از مبارزه کنونی علیه چه که من در باال بطبیعتاً، آن

 که به مثابه یک پایگاه-ه در درون اپوزیسیونتوصیف کردم، ابداً بدین معنی نیست ک

تقاد از اختالف خصوص انانتقاد، ب -شکل گرفت مارکسیستی، علیه ارتجاع ایدئولوژیک و سیاسی

 د مثمرتوانچنین اثر روشن کننده ای تنها می نظرهای من با لنین، مجاز نمی باشد. برعکس،

ثمر باشد. لکن در این مورد، و در تمام موارد، حفاظت دقیق از چشم انداز تاریخی، بررسی جدی 

منابع اصلی و روشن کردن اختالف نظرهای گذشته در پرتو مبارزه ی کنونی، مطلقاً ضروری 
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ست. گوئی، ناآگاه از عمل خود، است. هیچ اثری از این مشخصات در اثر رادک موجود نی

ولها، افتاده، و نه تنها دست چینی یک جانبه از نقل ق "تروتسکیسم"مبارزه علیه  سادگی به راهب

ر داده است. اها را نیز مورد استفاده قربیخ و بن جعلی رسمی این نقل قول بلکه حتی تعبیرات از

و مبهم عمل سازد، آن چنان گنگ میظاهر خود را از تبلیغات رسمی جدا در مواردی که او ب

گونه ناکند. همبه این تبلیغات کمک مضاعف می "همم"صورت یک شاهد اقع بکند که در ومی

که همیشه در موارد ارتداد ایدئولوژیک پیش می آید، در آخرین اثر رادک هیچ نشانه ای از 

شود. این اثری است بدون چشم انداز، بدون عمق، نمی فراست سیاسی و مهارت ادبی او دیده

 یت، و درست به همین دلیل اثری است سطحی.اثری است صرفاً در سطح ذکر روا

این اثر زاده ی کدام نیاز سیاسی است؟ زاده ی اختالف نظرهائی است که میان رادک و 

ی به درست است که ایرادات اکثریت قریب به اتفاق اپوزیسیون بر سر انقالب چین برخاست.

رئو )پ "ی مورداندامروز ب"رسند بدین مضمون که اختالف نظرهای مربوط به چین گوش می

براژنسکی(. لکن این ایرادات حتی ارزش توجه جدی را نیز ندارند. تمامی بلشویزم در جریان 

به هنگامی که این -و انتقاد از آن، با همه ی تازگی اش  1۹۰۵جمع آوری تجارب انقالب 

و  .طور قطعی شکل گرفترشد یافت و ب -سل بلشویک ها بودتجارب تجربه ی آنی اولین ن

 هتوانست غیراز این باشد؟ و نسل جدید انقالبیون پرولتاریائی اگر نتواند از تجارب تازچگونه می

دهد بیآموزد، از چه واقعه ی دیگر امروز و بوی خون می ی انقالب چین، که هنوز گرم است

تا ، "دازندبه تعویق ان"توانند مسأله ی انقالب چین را فضل فروشان بی توان میبیآموزد؟ تنها 

پردازند. و این کار بیش از پیش یک کار به مطالعه ی آن ب "آرامش"بعدها سرفرصت و با 
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لنینیستی است. چرا که انقالبات در کشورهای شرقی به هیچ مفهومی از دستور  -غیربلشویک

 روز حذف نشده اند و موعد این انقالبات بر هیچ کس معلوم نیست.

أله ی انقالب چین، سعی دارد با رجعت به گذشته رادک، با اتخاذ یک موضع غلط بر سر مس

 وو تشریح یک جانبه و تحریف شده اختالف نظرهای من با لنین، این موضع را توجیه کند. 

د گیراز زرادخانه ی دیگران به وام ب شود اسلحه ی خود رادر همین جاست که رادک مجبور می

 و بدون قطب نما در مسیر دیگران شنا کند.

ن است، لکن حقیقت برای من عزیزتر است. من یک بار دیگر مجبورم رادک دوست م

ایلی دازم. مسپربه مسایل انقالب را بکناری بگذارم تا به درد رادک ب کارهای بزرگ تر مربوط

شود نادیده گرفت، و این مسایل صریحاً هم مراتب مهم تر از آنند که بمطرح شده اند که ب

 مطرح شده اند. 

من در این جا یک مشکل سه گانه دارم که باید برطرف کنم: تعدد و تنوع اشتباهات در اثر 

( که نظریات رادک را رد 1۹۰۵-1۹2۸سال ) 2۳رادک؛ انبوهی آثار و حقایق تاریخی در مدت 

اتحاد  کنم، چرا که مسایل اقتصادیتوانم وقف این اثر بی که من میکنند؛ و ثالثاً زمان کوتاهمی

 گردند.تدریج مطرح میه شوروی ب

هد. دکند. این اثر مسأله را فیصله نمی ک سره خصلت اثر حاضر را تعیین میاین شرایط ی

و این، اتفاقاً، تا اندازه ای بدین علت است که این اثر  -مانندگفتنی های بسیاری ناگفته می

وهی از کمونیست. کدنباله ی آثار دیگری است، عمدتاً نقدی بر طرح برنامه ی انترناسیونال 

و  -اده باقی گذارده شودحقایق که درباره ی این مسأله جمع آوری کرده ام باید بدون استف
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لیه نویسم، یعنی، عدر نظر دارم علیه وراث قالبی ب شود کهمنتظر بکار رفتن در کتابی ب

 ایدئولوژی رسمی عصر ارتجاع.

 ج استوار است: اثر رادک پیرامون انقالب مداوم بر پایه ی این استنتا

بخش جدید حزب )اپوزیسیون( مورد تهدید ظهور گرایشاتی قرار گرفته که مسیر تکامل "

 "انقالب پرولتاریائی را از متحد این انقالب، یعنی، دهقانان، جدا خواهد کرد.

شود که چنین استنتاجی در مورد بخش ی اول، از این حقیقت شگفت زده میانسان، در وهله 

ه، کگردد. حال آنعنوان یک استنتاج جدید، اقامه می، ب1۹2۸نیمه ی دوم سال  حزب در "جدید"

کرات شنیده ایم. لکن رادک چگونه کنون این استنتاج را دائماً و بتا  1۹2۳ما از پائیز سال 

کند؟ این بار نیز، از راهی جدید نیست: او به ا به جانب تز رسمی اصلی توجیه میچرخش خود ر

یش از یک بار عزم کرد ، رادک ب1۹2۴ -2۵های م روی می آورد. در سالنقالب مداوتئوری ا

نویسد در اثبات این عقیده که تئوری انقالب مداوم و شعار دیکتاتوری دموکراتیک جزوه ای ب

ه هیچ ب -یعنی، در پرتو تجربه ی سه انقالب ما -پرولتاریا و دهقانان لنین، در مقیاس تاریخی

باشند. اکنون، یسان مه برعکس، این دو ذاتاً یکگیرند، بلکر قرار بدیگوجه نمی تواند در مقابل یک

مام و ت "مجدداً "نویسد گونه که برای یکی از دوستانش میهمان -که مسأله رارادک، بعد از آن

 "جدید"کمال مورد بررسی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که تئوری انقالب مداوم بخش 

 ته که چیزی جز کمابیش خطر شکستن از دهقانان نیست.حزب را با خطری مواجه ساخ

رد اطالعاتی بررسی کرده است؟ او در این مو "تمام و کمال"اما رادک چگونه این مسأله را 

 گذارد:چند در اختیار ما می
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در پیش گفتاری بر کتاب جنگ داخلی در فرانسه  1۹۰۴ما فرمولی را که تروتسکی در سال "

 "در انقالب ما ارائه داد، در دست نداریم. 1۹۰۵مارکس و در سال 

ها در این جا درست ذکر نشده اند، لکن ارزش ندارد بر سر آن جر و بحث کنیم. نکته تاریخ 

امل طور سیستماتیک، پیرامون تکمن نظریاتم را در آن، کمابیش ب این ست که تنها اثری که

ا، ج و چشم اندازها. )در کتاب انقالب منام، نتایبانقالب ارائه کردم مقاله ای ست نسبتاً مفصل 

( مقاله ای که در ارگان لهستانی روزا لوکزامبورگ و 22۴-2۸۶، صفحات 1۹۰۶پطرزبورگ، 

ند، کرا به طریق کامنفی تفسیر میی آنکند ولچاپ شده، و رادک به آن اشاره می (1۹۰۹تیژکو )

وریک، بر پایه ی کتاب انقالب هیچ گونه ادعای کامل و جامع بودن ندارد. این اثر، از نظر تئ

ز این کتاب را مطالعه کند. از باشد. هیچ کس موظف نیست امرو، مذکور در باال، استوار میما

اش،  حقیقتقدر از این وقایع آموخته ایم که، قایع بزرگی روی داده اند و ما آنزمان تا کنون وآن

ب رریخی جدید را، در پرتو تجامن از رفتار کنونی وراث قالبی منزجرم. رفتاری که مسایل تا

تاً در پرتو ددست ما انجام گرفته اند، در نظر نمی گیرد، بلکه عمزنده انقالباتی که تا کنون ب

کند که تنها مربوط به پیش بینی های آن ایام ما هستند در مورد انقالب میهائی بررسی نقل قول

ز این حق محروم کنم که مسأله آینده. طبیعی است، که من بدین وسیله نمی خواهم رادک را ا

ادبی اش نیز مورد بررسی قرار ندهد. لکن در این صورت، نیز این  -را از جنبه ی تاریخی

ب کند که سرنوشت تئوری انقالگیرد. رادک تعهد میبررسی باید به طریق صحیح صورت ب

 اً همانکند که دقیقدر ضمن اشاره می مداوم را در عرض تقریباً یک ربع قرن روشن کند، و

 "در دست ندارد."ها مطرح کردم اسنادی که من این تئوری را در آن
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خواهم درست در همین جا خاطرنشان سازم که لنین، خاصه به گونه ای که اکنون با می

 خواندن مقاالت قدیمی اش بر من آشکار گردیده، هرگز اثر اصلی فوق الذکر مرا مطالعه نکرده

 1۹۰۶ال بدین صورت توجیه کرد که انقالب ما، که در س توانبوده است. این مسأله را می

زودی توقیف و جمع آوری شد و به فاصله ی کوتاهی همه ی ما به منتشر گردید، نه تنها ب

خارج مهاجرت کردیم، بلکه شاید به این علت که دو سوم این کتاب از تجدید چاپ مقاالت 

اند، چون  تاب را نخواندهنیدم که این کقدیمی تشکیل شده بود. بعدها، من از رفقای بسیاری ش

کردند صرفاً تجدید چاپ آثار قدیمی است. به هر حال، مطالب معدود پراکنده ی جدلی تصور می

لنین علیه انقالب مداوم، یک سره و منحصراً براساس مقدمه پارووس بر جزوه ی پیش از نهم 

و  -کامالً بی اطالع مانده ام که من از آن -ژانویه من و بیان نامه ی بدون تزار! پارووس

ور ط. لنین هرگز و در هیچ جا، ولو بباشدین و بوخارین و دیگران استوار میاختالف داخلی لن

ضمنی، کتاب نتایج و چشم اندازها را نه تحلیل کرد و نه از آن نقل قول نمود. و چند ایراد لنین 

او این اثر  کند کهستقیماً ثابت میم -کندبه من نمیکه البته هیچ اشاره ای  -به انقالب مداوم

 .را نخوانده است

                                                 

  -  لنین در مقاله ای که وقف جدل با مارتف شـــده بود، از کتاب نتایج و چشـــم  1۹۰۹در ســـال
ست  ست که لنین نقل قولها را بطور د شکل نی اندازهای من نقل قول کرد. معهذا اثبات این مطلب م
 دوم یعنی از خود مارتف اخذ کرده اســت. فقط بدین گونه میتوان تعدادی از ایرادات او را علیه من، که

 مسلماً مبتنی بر سوء تفاهم است، تشریح کرد.
چاپ خانه ی دولتی کتاب نتایج و چشم اندازهای مرا بصورت جزوه ای منتشر ساخت.  1۹1۹در سال 

ـــت های مجموعه ی کامل آثار لنین مشـــعر بر این که تئوری انقالب مداوم  بعد از  "اینک"یادداش
ــد، تقریباً ــایانی میباش ــت. آیا لنین کتاب نتایج انقالب اکتبر قابل توجه ش و  مربوط به همین زمان اس

سال  شم اندازهای مرا در  ست؟ من در این  1۹1۹چ ست، یا این که فقط آنرا ورق زده ا مطالعه کرده ا
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ـــافرت بودم، بطور موقت به  باره نمی توانم با اطمینان اظهار نظر کنم. من در آن ایام همواره در مس

یاد خاطرات  -در اوج جنگ داخلی-هایم با لنین، در آن ایام مســـکو می آمدم و در ضـــمن مالقات 
تئوریک فراکسیونی هرگز به فکر ما خطور نکرد. اما آ. آ. یوفه در آن ایام درباره ی انقالب مداوم گفت 
گوئی با لنین داشـــته اســـت. یوفه در نامه ی وداعی که قبل از مرگش برای من نوشـــت مرا از این 

ع شود به کتاب زندگی من( آیا میتوان شهادت آ. آ. یوفه را این طور تفسیر مذاکرات آگاه ساخت )رجو
برای اولین بار با نتایج و چشم اندازها آشنائی حاصل کرد و صحت پیش  1۹1۹کرد که لنین در سال 

باره نمی توانم جز  ید قرار داد؟ من در این  تأی که محتوی آن بود مورد  تاریخی ای را  های  گوئی 
اظهار نظری بنمایم. قدرت مجاب کننده این حدســیات به ارزیابی هســته ی مرکزی  حدســیات روانی

خود مسأله ی مورد مشاجره بستگی دارد. کلمات آ. آ. یوفه بدین مضمون که لنین صحت پیش گوئی 
های مرا مورد تأیید قرار داده اســت باید قاعدتاً برای انســانی که با مارگارین تئوریک دوره ی ما بعد 

شه لنینی  سی که راجع به تکامل اندی سوی دیگر ک ست، غیرقابل قبول جلوه کند. و از  شده ا تغذیه 
سال  مجبور  1۹1۹های لنین در رابطه با تکامل خود انقالب تعمق کند، درک خواهد کرد که لنین در 

که قضــاوت تازه ای درباره ی تئوری انقالب مداوم بنماید.  -و نمی توانســت غیراز این باشــد -بود
ضاوت دیگری جز آنچه که او در زمانهای مختلف قبل از انقالب کرده بود، یعنی قضاوتی سطحی و ق

ضــمنی که آشــکارا با یک دیگر در تضــاد بودند و نه با بررســی موضــع کلی من، بلکه براســاس نقل 
 قولهای پراکنده بنا شده بود.
دهد. احتیاج به آن نداشــت که صــحت پیش بینی مرا مورد تأیید قرار  1۹1۹لنین برای آنکه در ســال 

موضع مرا در برابر موضع خود بگذارد. کافی بود که هر دو موضع، در تکامل تاریخی شان مورد توجه 
قرار گیرند. در این جا احتیاج به تکرار نیســـت که محتویات مشـــخصـــی که لنین هر بار با فرمول 

یل از مشتق میشد تا تجزیه و تحل عنوان میکرد، کمتر از یک فرمول فرضی "دیکتاتوری دموکراتیک"
تاکتیکی و  که این محتوی  ـــت  به تکرار نیس یاج  قاتی. احت های طب با نیرو طه  تغییرات واقعی در راب
ــیک از واقع بینی انقالبی در محتویات  ــه بعنوان یک نمونه ی کالس ــازمانی یک بار و برای همیش س

ست. تقریباً در تمام موارد و به هر حال د شده ا ر تمام موارد مهمی که من از نظر تاکتیکی تاریخ ثبت 
و سازمانی خود را در تضاد با لنین قرار دادم حق به جانب او بود و اتفاقاً به همین جهت من عالقه ای 

 نداشتم که تا آنجا که
ــد، در مقام دفاع از پیش بینی های خود برآیم. تنها پس از آنکه   فقط مربوط به خاطرات تاریخی میش

دانســـتم انتقاد مقلدین از تئوری انقالب مداوم نه فقط منبع تغذیه ی تئوریک ارتجاع در مجموعه ی 
ین در آورده چ انترناسیونال گشته، بلکه خود را بصورت وسیله ای برای خراب کاری مستقیم در انقالب

 است، خود را ملزم به بازگشت به این مسأله دیدم. ل. ت. 
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سد که رلنین فقط همین است ولی به نظر می "لنینیسم"لکن، اشتباه است تصور شود که 

را در این جا بررسی کنم، نشان ر حال، مقاله ی رادک، که باید آناین نظر رادک است. به ه

ا را مطالعه هاشته، بلکه حتی هیچ وقت آنند "سیدستر"دهد که او نه تنها به آثار اساسی من می

ها پیش بوده، پیش از انقالب اکتبر، و در هر صورت است. و اگر هم مطالعه کرده و مدتنکرده 

 نکات زیادی در حافظه اش حفظ نکرده است.

خاصه در شرایط  -1۹۰۹یا  1۹۰۵های ر این جا خاتمه نمی یابد. در ساللکن مطلب د

یک مقاله، که در آن روزها معمول بود، و یا حتی بر سر یک  جدل سیاسی بر سر -انشعاب

جمله از یک مقاله، مجاز و حتی اجتناب ناپذیر بود. لکن امروز یک مارکسیست انقالبی مجاز 

سد: پر، از خود بنیست، که به هنگام بازگشت به گذشته و مرور این دوران تاریخی عظیم

د؟ چگونه در عمل تفسیر و تعبیر شدند؟ چه های مورد بحث چگونه در عمل پیاده شدنفرمول

کار برده شدند؟ اگر رادک به خود زحمت داده و تنها دو کتاب اولین انقالب ما هائی بتاکتیک

را نمی داد که اثر خود این جرأت وقت بکرد، آنبه اجمال مرور می)جلد دوم مجموعه آثار من( را 

ز مباحثات کلی خود را حذف میکرد. مل انویسد یا به هر طریق، یک سری کاامروزیش را ب

 کرد.الاقل، امیدوار میبودم که چنین می

من  های سیاسیگیرد که در فعالیتدو کتاب، در وهله ی اول، فرا ب توانست از اینرادک می

دموکراتیک انقالب و هیچ یک از  چ وجه به معنی جهش از روی مرحلهانقالب مداوم به هی

طور ب 1۹۰۵، گر چه من در سراسر سال گردید کهد میهای مشخص آن نبود. او متقاعگام

 بردم، مع الوصف وظایف مراحل متوالیسر مین ارتباط با مهاجرین در روسیه بغیرقانونی و بدو
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ی از های اساسگرفت که دعوتمیانقالب را دقیقاً به همان شیوه ی لنین فرموله کردم؛ او فرا 

وسیله ی شدند بمنتشر می 1۹۰۵در سال  هادهقانان که از جانب مطبوعات مرکزی بلشویک 

من نوشته شده بود؛ نشریه ی نوایاژیزن )زندگی نوین(، به سردبیری لنین، در طی سرمقاله ای، 

از مقاله ی من پیرامون انقالب مداوم، که در ناچالو )آغاز( منتشر شد، قاطعانه دفاع کرد؛ نوایا 

یله ی من وسکه ب "شورای نمایندگان"ت سیاسی ژیزن لنین، و گاه لنین شخصاً، از تصمیما

نوشته شده و از هر ده مورد گزارش سیاسی، نه مورد به عهده ی من بود، طرف داری و دفاع 

 کرد؛ بعد از

شکست دسامبر، در زندان جزوه ای نوشتم پیرامون تاکتیک که در آن خاطر نشان ساختم  

نین این ک اصلی است؛ لاستراتژی ا با انقالب ارضی دهقانان مسألهکه ترکیب تهاجم پرولتاری

سیله ی و)موج نوین( چاپ کرد و ب وسیله ی مؤسسه ی انتشاراتی بلشویکی نوایا ولوناجزوه را ب

 "گیهمبست"لندن از  1۹۰۷نین در کنگره ی کانیانتس تأیید قلبی خود را به من ابالغ کرد؛ ل

 رال سخن گفت. هیچ یک ازژوازی لیبمن با بلشویزم در نظریات من مربوط به دهقانان و بور

 نداشته است. "دسترسی"ها برای رادک وجود خارجی ندارند؛ از قرار معلوم، به این مطلب این

در رابطه با آثار لنین وضع رادک چگونه است؟ بهتر نیست، یا خیلی بهتر نیست. رادک خود 

ش ب موارد، هدفلکند که لنین علیه من متوجه نمود، لکن، در اغهائی محدود مینقل قولرا به 

ین مدعا در اثر خود رادک یافت عنوان مثال، بوخارین و رادک؛ گواه آشکار بر ادیگران بودند )ب

های قل قولسادگی نرعلیه من پیدا کند؛ او بشود(. رادک قادر نبوده حتی یک نقل قول جدید بمی

همه ی اهالی  "رسدست"حاضر و آماده ای را مورد استفاده قرار داده که این روزها تقریباً در 
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آفزاید.  ن میاتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. رادک فقط تعداد قلیلی نقل قول بدا

هائی که طی آن لنین حقایق اولیه مربوط به اختالف بین جمهوری بورژوائی و نقل قول

 کرد. و بدین وسیله رادکروشن می (12)را برای آنارشیست ها و سوسیال رولوسیونرها سوسیالیسم

ها نیز علیه من متوجه بوده اند. باور نکردنی می نمایاند که گوئی این نقل قول مسأله را چنان

 است، لکن حقیقت دارد!

ف با وزنه ع الوصها لنین، با احتیاط بسیار و با مضایقه، مدک بیانیه های قدیمی را که در آنرا

ه کلی نادیده دیق کرده، بزم تصگی مرا در مسایل اصلی انقالب با بلشویای سنگین تر، همبست

ن را در زمانی ابراز کرد که ملحظه ای فراموش کرد که لنین این گیرد. در این جا نباید برایمی

ا( به علت جلنین مرا بی رحمانه )و کامالً بعضو جناح بلشویک نبودم و درست در زمانی بود که 

گاه با ایرادات گاه و بیمداوم که خاطر انقالب ه داد، نه بام مورد حمله قرار میروش آشتی طلبانه 

ها  کخاطر امید من به تحول منشویه بمن،  شد، بلکه به علت روش آشتی طلبانهرو میاو رو ب

ضربات منفرد  "منصفانه بودن"داد تا آشتی طلبی بیشتر اهمیت می به چپ. لنین به مبارزه علیه

 ."آشتی طلب"جدلی علیه تروتسکی 

 نوشت: 1۹1۷، برعلیه من و در دفاع از رفتار زینوویف، در اکتبر 1۹2۴استالین در سال 

ل. ت.( اهمیت و مقاصد این  -رفیق تروتسکی از درک نامه های لنین )در مورد زینوویف"

مکن م کرد، و آن اشتباهاتی را کهمی نامه ها، عاجز است. لنین گاهی اوقات عمداً پیش دستی

ه به به این منظور ککرد، جلوجلو از آن انتقاد می مینمود، و بود کسی مرتکب گردد برجسته

کرد را بزرگ می "کم اهمیت"ی موضوعات را از اشتباه مصون دارد. گاهدهد و آنحزب هشدار ب
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...اما اگر کسی از این گونه نامه های "ساختاز کاه کوهی می"ان هدف تعلیماتی و در راه هم

زند ا جار براستنتاج کند و آن "بارمصیبت "فات لنین )و این نوع نامه ها کم نیستند( وجود اختال

 "بدین معنی است که نامه های لنین را نفهمیده، و این بدین معنی است که لنین را نمی شناسد.

 ( 1۹2۴، لنینیسمیا  تروتسکیسم)ژ. استالین، 

 بیان شده، و -"طرز رفتار معرف انسان است"-این عقیده در این جا به شکل ناپخته ی 

کمتر از هر چیز دیگری در مورد اختالف نظرهای دوران انقالب اکتبر جاری است که گرچه 

شباهتی ندارد، مع الوصف اصل عقیده صحت دارد. لکن اگر لنین علیه نزدیک  "کاه"ابداً به 

د، مطمئناً شهای پیش گیرانه متوسل میو جدل "تعلیماتی"ترین اعضاء جناح خود به مبالغه های 

عظه ی آشتی ه در آن زمان خارج از جناح بلشویک ها قرار داشت و مودر مقابل شخصی ک

جست. رادک ابداً به مخیله اش خطور می مراتب بیشتر بدین کار توسلطلبی سر داده بود، ب

 گیرد.در مورد روایات قدیمی در نظر ب نکرده که این ضریب اصالحی را

ه پیش بینی من مبنی بر ، نوشتم ک1۹۰۵در پیش گفتار کتابم سال  1۹22من، در سال 

د از از کشورهای پیش رفته، بع تاتوری پرولتاریا در روسیه زودترامکان و احتمال استقرار دیک

موضوع را چنان تصویر  دوازده سال عمالً تأیید شده است. رادک، در پی نمونه های غیرجالب،

ه بودم. لکن، رار دادکند که گویا من این پیش بینی را در برابر خط مشی استراتژیک لنین قمی

توان با مشاهده ی مقدمه به روشنی دید که من از نقطه نظر آن جنبه های اساسی از انقالب می

مداوم به پیش بینی آن پرداختم که با خط مشی استراتژیک بلشویزم مطابقت داشت. هنگامی 

ه اً بکنم، مسلمحزب صحبت می "تجدید سالح"رقی از در یک پاو 1۹1۷که من در آغاز سال 
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ت است بود بلکه از آن جه تشخیص داده "اشتباه"این مفهوم نیست که لنین راه قبلی حزب را 

به روسیه آمد تا به حزب بیآموزد  -موقعه دیر، لکن برای پیروزی انقالب ب گرچه - که لنین

 را که استالین، کامنف، رایکوف، مولوتف و دیگران "دیکتاتوری دموکراتیک"که شعار کهنه ی 

د، برآشفته گردیدن "تجدید سالح"هنوز بدان آویخته بودند، طرد کند. اگر کامنف ها از ذکر 

ه ب 1۹2۸رادک؟ او تازه در سال  قابل درک است. زیرا این برعلیه خود آنان صورت گرفت. اما

ه حزب کمونیست چین ب "تجدید سالح"که شخصاً با ضرورت خشم آمد، یعنی، تنها بعد از آن

 مبارزه پرداخته بود.

)با پیش گفتار جنایت بارش( و  1۹۰۵های من، سال خاطر رادک بیآورم که کتابه باید ب

 تاریخی را در مورد هر دو انقالب انقالب اکتبر، در زمان حیات لنین، نقش کتب اصلی درسی

ید های خارجی، تجدبه دفعات بی شمار به روسی و زبانزمان، ها، در آنکردند. این کتابزی میبا

ند، زیرا، باشهای من حاوی تقابل دو خط مشی میچاپ شدند. هرگز کسی به من نگفت که کتاب

 عاقل حزب برای نقل، هیچ عضو زمان پیش از تغییر روش رویزیونیستی وراث قالبیدر آن

در پرتو ا را هرزش قایل نبود، بلکه این نقل قولهای قدیمی بیشتر از تجربه ی انقالب اکتبر اقول

 کرد.انقالب اکتبر ارزیابی می

د را به نحو غیرقابل اغماضی موروضوع دیگری وجود دارد که رادک آندر این رابطه، م

. تصدیق کرد که حق به جانب لنین بوده استتروتسکی  -گویدسوءاستفاده قرار میدهد: او می

البته تصدیق کردم. و در این تصدیق ذره ای نیرنگ سیاسی نهفته نبود. منظور من کل راه 

تاریخی لنین، کل مواضع تئوریک لنین، استراتژی او، ساختن حزب به شیوه ی او بود. لکن 
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ائی هخصوص نقل قول، بقل قول مجزای جدلی صادق نیستاین تصدیق، مسلماً در مورد هر ن

، در دوره ی 1۹2۶گیرند. در سال می مورد سوءاستفاده قرار لنینیسمبا که امروزه برای عداوت 

اتحاد با زینوویف، رادک به من هشدار داد که زینوویف به بیانیه ای از جانب من درباره ی 

ند. کحدودی توجیه  تواند مخالفت خود را با من تانین در مقابل من نیاز دارد تا بمحق بودن ل

خوبی درک کردم. و از همین روست که در پلنوم هفتم کمیته ی طبیعتاً، من این نکته را ب

اجرائیه بین الملل کمونیست گفتم که منظور من محق بودن تاریخی لنین و حزب او بوده، 

 نلیکن به هیچ وجه دال بر محق بودن منتقدین امروزی من، که سعی دارند با به میان کشید

ن مطلب را یپوشانند، نمی باشد. متأسفانه، امروز مجبورم اهائی از لنین سیمای خود را بولنقل ق

 دهم.به رادک نیز تعمیم ب

که  جائیاین تئوری صحبت کردم، که تا آن من، در رابطه با انقالب مداوم، فقط از نواقص

ی بین الملل یته ی اجرائمربوط به یک پیش بینی بود اجتناب ناپذیر بودند. در پلنوم هفتم کم

کمونیست، بوخارین به درستی تأکید کرد که تروتسکی مفهوم انقالب مداوم را بالکل رد نکرده 

، من در یک اثر مفصل تر دیگری صحبت خواهم کرد، و در آن سعی "نواقص"است. در مورد 

در  بخصوصرا در مسیر آینده ی کومینترن، ها د تجربیات سه انقالب و کاربرد آنخواهم نمو

ر این خواهم درود، میمکان هرگونه سوءتفاهمی از بین بدهم. لکن برای این که اشرق، نشان ب

دهم: انقالب مداوم، علی رغم کلیه ی نواقصش، حتی به شکلی که در جا توضیح مختصری ب

خردمندی های  مراتب ازعرضه شده، ب -(1۹۰۶) عمدتاً در نتایج و چشم اندازها -آثار اولیه ام
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و نتیجتاً  سرشارتر است مارکسیسماستالین و بوخارین و حتی اثر اخیر رادک، از  باز پس نگرنده

 مراتب به مشی تاریخی لنین و حزب بلشویک نزدیک تر.ب

ر سان و لغزش ناپذیالب در کلیه ی آثار من همواره یکمن ابداً نمی گویم که درک من از انق

اینک هم دوران ارتجاع -های قدیمی مشغول نکردم لت. من خود را به گردآوری نقل قوبوده اس

اقعی پروسه های و بلکه بد یا خوب، سعی کردم -و کذب حزبی مرا مجبور بدین کار کرده است

های انقالبی روزنامه ( فعالیت1۹۰۵-1۷طول دوازده سال )و تحلیل کنم. در  زندگی را تجزیه

های مبالغه آمیز، که در طی جدل ها و حتیها پیشآمدمقاالتی نیز وجود دارند که در آننگاریم، 

ثال، کنند. بنابر این، بعنوان مک را نقض میمبارزه اجتناب ناپذیر بودند، خط مشی استراتژی

لی، به عنوان طور کبدهقانان، ا من نسبت به نقش انقالبی آینده توان مقاالتی یافت که در آنهمی

ز ا -خصوص در زمان جنگ امپریالیستیب -ید کرده ام، و در همین رابطهیک طبقه، اظهار ترد

وصیف دم، چرا که این تامتناع ورزی "ملی"عنوان یک انقالب توصیف انقالب آینده ی روسیه ب

دانستم. لکن در این جا نباید فراموش کرد که پروسه های تاریخی مورد عالقه ما، را مبهم می

نی زما مراتب آشکارتر از آناند ب نان، اکنون که تکوین یافتهمنجمله پروسه های مربوط به دهقا

دهقانی را  که مسأله ی -رفتند. به عالوه، باید بگویم که لنینهستند که تازه رو به تکامل می

با تمام ابعاد عظیم تاریخی اش لحظه ای از نظر دور نداشت و ما همه ی مسأله ی دهقانان را 

که آیا موفق خواهیم بود دهقانان  حتی بعد از انقالب فوریه هنوز مطمئن نبود -از او آموختیم

یر خود، . من به منتقدین سخت گکشانیمم و به پشتیبانی از پرولتاریا برا از بورژوازی جدا سازی

ساعت تناقض ظاهری گویم که از مقاالت یک ربع قرن دیگران در ظرف یک طور کلی، میب
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ه، ک سال هم که شدمراتب آسان تر از آن است که خود انسان، حتی برای یبیرون کشیدن ب

 وحدت مشی اساسی را حفظ کند.

د ذکر ل تشریفات بایدر این سطور مقدماتی یک نکته ی دیگر را نیز تنها محض اجرای کام

ک جناح براساس آن یبود، تروتسکی می که اگر تئوری انقالب مداوم صحیح گویدکرد: رادک می

ه تئوری غلط شود... کنتیجه می دین ترتیبداد. لکن این امر صورت نگرفت. ببزرگ تشکیل می

 بوده است.

وان از آن تبوئی از دیالکتیک نبرده است. می عنوان یک قضیه ی کلی،باین استدالل رادک، 

نتیجه گرفت که نظر اپوزیسیون درباره ی انقالب چین و یا موضع مارکس در مورد مسایل 

شود و می -ر آمریکا، در اطریشست ها دبریتانیا، غلط بوده؛ موضع کومینترن در رابطه با رفرمی

 در سراسر دنیا، غلط است. -گفت

که در  یصورتتنها ب آن، بلکه "فلسفی -تاریخی"اگر استدالل رادک را نه در شکل کلی 

وقت ضربه ی من متوجه خود رادک گیریم، آن مورد مسأله ی مورد بحث بکار میرود در نظر ب

داد که خطوط انقالب مداوم آن، اگر حوادث نشان میاز شود. اگر من معتقد بودم، و یا مهم تر می

اصله فبا خطوط استراتژیک بلشویزم مغایرت داشته، با آن در تناقض بوده، و بیش از پیش از آن 

شته باشد. تنها در چنین صورتی توانست ذره ای معنی دا، آن وقت استدالل رادک میگیردمی

ن درست همان چیزی است که . لکن ایتوانست زمینه برای تشکیل دو جناح موجود باشدمی

ای هم که علی رغم کلیه ی مبالغات جدلدههد ثابت کند. من، برعکس، نشان میخوارادک می

توانست ز کجا میاسان بود. پس سی مسأله، خطوط کلی استراتژیک یکفراکسیونی و تأکیدات حد
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 انقالب دوشادوشوجود آید؟ در حقیقت عمالً این طور شد که من در نخستین یک جناح دوم ب

ز نتقاد منشویک های مرتد ابلشویک ها فعالیت کردم و بعداً نیز در مطبوعات جهان برعلیه ا

راه لنین برعلیه فرصت طلبی دموکراتیک ، به هم1۹1۷فاع کردم. در انقالب کاری داین هم

ته فهائی که امروز بر سینه ی موج ارتجاع ارتقاء یامبارزه کردم همان "ویک های قدیمیبلش"

 و تنها اسلحه شان افترا و برچسب زدن به انقالب مداوم است.

وجود آورم. موضع درون آراء انقالب مداوم گروهی بباالخره، من هرگز سعی نکردم براساس 

حزبی من یک موضع آَشتی طلبانه بود و هنگامی که من در لحظات معینی در تشکل یک 

ئی اود. آشتی طلبی من از یک نوع سرنوشت گرگروه اهتمام می ورزیدم دقیقاً برهمین اساس ب

گرفت. من اعتقاد داشتم که منطق مبارزات طبقاتی هر دو سوسیال رولوسیونری سرچشمه می

م زمان اهمیت عظیالبی واحدی را تعقیب کنند. در آنجناح را مجبور خواهد کرد تا خط مشی انق

یر ایدئولوژیکی آشتی ناپذ تاریخی مشی لنین هنوز برای من روشن نبود، همان مشی تمایز

ی فقرات حزب انقالبی واقع خاطر آب دیده کردن ستونه ، که در صورت لزوم، انشعاب را بلنین

 ، لنین در این باره نوشت:1۹11دانست. در سال روا می

ری طور تفکیک ناپذیها و نظریاتی است که بت، کوششآشتی طلبی مجموعه ای از حاال"

در مقابل  1۹۰۸-1۹11های ی ای، که در دوران ضدانقالبی سالتاریخدقیقاً با ماهیت وظایف 

دوران  ینحزب سوسیال دموکرات روسیه قرار داشت پیوند یافته است. از همین روست که در ا

 ، به ورطه یاز سوسیال دموکرات ها، با حرکت از مبادی کامالً متفاوت ضدانقالبی، عده ای

رد. او کمداوم تر از هر کس دیگر بیان می طلبی را آشتی طلبی سقوط کردند. تروتسکی آشتی
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)جلد  "احتماالً تنها کسی بود که سعی کرد یک اساس تئوریک برای این گرایش فراهم کند.

 (۳۷1یازدهم، بخش دوم، ص

من، با کوشش برای ایجاد وحدت به هر قیمتی، بی اختیار و ناگزیر از گرایشات سانتریستی 

علی رغم سه تالش مکرر، به هیچ کار مشترکی با منشویک ها  منشویزم یک ایده آل ساختم.

دست نیافتم، و نمی توانستم دست بیابم. لکن، در عین حال، مشی آشتی طلبی مرا به 

حمی ها، با بی ر برخوردهای شدیدتری با بلشویزم کشاند. چرا که لنین، برخالف منشویک

مکن کند. بدیهی است که متوانست ب کار دیگری نمیاین هم  کرد، غیرازمی آشتی طلبی را رد

 وجود آورد.ب نبود براساس خط مشی آشتی طلبی هیچ جناحی

خاطر  هردن یا تضعیف یک خط مشی سیاسی بشود: خرد کبنابر این این نتیجه حاصل می

دن به سانتریزم، به هنگامی که آشتی طلبی مبتذل مجاز نیست و مهلک است؛ آب و رنگ ز

یزم، سانترد، مجاز نیست؛ مجاز نیست که، در تعقیب سراب واهی روبطور زیگزاگ به چپ می

الف نظرها را بزرگ جلوه فکران انقالبی اصیل مبالغه نمود و این اختدر اختالف نظرها با هم

و  ها بسیار اهمیت دارنداشتباهات واقعی تروتسکی، این درسهای واقعی از است درس هاداد. این

ا تعمق هدرباره ی آنهنوز، حتی امروز، به قوت خود باقی هستند و این دقیقاً رادک است که باید 

 کند.

روتسکی حتماً ت"استالین، با بدگمانی ایدئولوژیکی خاصی که خصلت اوست، یک بار گفت:  

کن این داوم مبارزه کرد لباید بداند که لنین تا آخرین لحظات حیاتش برعلیه تئوری انقالب م

 (1۹2۶نوامبر  12، 2۶2)پراودا، شماره  "باعث نگرانی تروتسکی نمی شود.
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این یک کاریکاتور خام و غیرمتعهد، یعنی، یک کاریکاتوراستالینیستی خالص از واقعیت است. 

لنین، در یکی از مکاتباتش با کمونیست های خارجی، توضیح داد که اختالف نظر ما بین 

ست ها با اختالف نظر در میان سوسیال دموکرات ها به کلی فرق دارد. او نوشت، بلشویزم کمونی

...در همان لحظه ای که "در گذشته تجربه کرده است. لکن  چنین اختالف نظرهائی را نیز

قدرت را تسخیر کرد و جمهوری شوروی را تشکیل داد، بلشویزم وحدت خود را به ثبوت رساند 

وی خود جلب سه به بلشویزم نزدیک تر بودند، باندیشه سوسیالیستی را ک و بهترین جریانات

 (۳۳۳)جلد شانزدهم، ص ".کرد..

منظور لنین، به هنگام نوشتن این سطور، از نزدیک ترین جریانات اندیشه سوسیالیستی چه 

انات ین جریبهتر"ها به نظر او ال؟ نکند اینبود؟ مارتینف یا کوازینین؟ یا کاچین، تلمان و سمر

در تمام مسائل اصولی از جمله -بودند؟ کدام گرایش دیگری از گرایشی که من  "نزدیک تر

به بلشویزم نزدیک تر بود؟ حتی روزا لوکزامبورگ ابتدا از  -مسأله دهقانان معرف آن بودم

من -م تسیاست ارضی حکومت بلشویک دوری جست. لکن، من در این باره ابداً تردیدی نداش

سته کرد. در کنار او بر سر میز نشمی دست قانون ارضی اش را تدوینلنین قلم ب به هنگامی که

بودم. و تبادل نظر ما به سختی شامل بیش از ده دوازده تذکر بود، و مفهوم این تبادل نظرها 

به شرح زیر بود: این اقدامی است متناقض، لکن از نظر تاریخی کامالً اجتناب ناپذیر: تحت 

ا تنها زمان م -رولتاریا و به مقیاس انقالب جهانی، تناقضات رفع خواهند شدرژیم دیکتاتوری پ

 الزم داریم.
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اگر یک تضاد اساسی ما بین تئوری انقالب مداوم و دیالکتیک لنین بر سر مسأله ی دهقانان 

، من 1۹1۷دهد که در سال خواهد این حقیقت را توضیح بمی وجود داشت، پس رادک چگونه

سیر تکاملی انقالب عدول کرده باشم، برخالف اکثریت  یات اساسی ام دربارهکه از نظربدون آن

حقیقت  ادک اینزمان، کمترین لغزشی در مورد مسأله ی دهقانان نداشتم؟ رکی آنرهبری بلشوی

زینوویف، -امروزی  تروتسکیسمدهد که تئوریسین ها و سیاستمداران ضدرا چگونه توضیح می

همه تا آخرین نفر، بعد از انقالب فوریه،  -وتف و غیره و غیرهکامنف، استالین، رایکوف، مول

موضع دموکراتیک مبتذل را پذیرفتند، نه موضع پرولتاریائی را؟ و یک بار دیگر: هنگامی که 

رد از چه کترین جریانات مارکسیستی اشاره میلنین به ادغام بلشویزم با بهترین عناصر نزدیک 

د؟ و آیا این ارزیابی لنین که در آن ترازنامه اختالف کرمی کسانی و از چه موضوعی صحبت

وجود دو مشی هد که او به هیچ وجه معتقد بنظرهای گذشته را تنظیم کرد نشان نمی د

 استراتژیک آشتی ناپذیر نبود؟

مورد هنوز جالب توجه در این رابطه نطق لنین است در جلسه ی کمیته ی پطروگراد به 

جا مورد بحث قرار گرفت این بود که . مسأله ای که در آن 1۹1۷تاریخ اول )چهاردهم( نوامبر

آن جا  داران ائتالف حتیولوسیونرها توافق کرد یا نه؟ طرفآیا باید با منشویک ها و سوسیال ر

 اشاره کنند. جواب لنین چه بود؟ "تروتسکیسم"که به  -البته با کم روئی -کوشیدند

                                                 

   ــتالین از کتاب ــتور خاص اس ــه تاریخی طبق دس همانطور که همه میدانند، پرونده قطور این جلس
  جشن یادبود، حذف شده است تا کنون از انظار حزبی مخفی نگاه داشته شده است. ل. ت.
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ه فته کها پیش گمدت این باره جدی صحبت کنم. تروتسکی توافق؟ من حتی نمی توانم در"

را درک کرد. و از آن به بعد بلشویکی بهتر از تروتسکی وحدت غیرممکن است. تروتسکی این

 "وجود نداشته است.

 ساخت.ا میاز بلشویک ها جد د، بلکه آشتی طلبی من بود که مرابه نظر لنین، انقالب مداوم نبو

داشتم  کنیم، من فقط احتیاجگونه که مشاهده میشوم، همانب "شویکبهترین بل"برای این که 

 که امکان ناپذیر بودن توافق با منشویزم را درک کنم.

توان خصلت گردش ناگهانی رادک را در مورد مسأله ی انقالب مداوم دقیقاً اما چگونه می

، 1۹1۶در سال در دست دارم.  توضیح داد؟ من معتقدم که یکی از عوامل توضیح این قضیه را

 موافق بود. لکن توافق "انقالب مداوم"شود، رادک با نه که از مقاله ی رادک فهمیده میگوهمان

-او با تعبیر بوخارین از این تئوری بود، که برحسب آن انقالب بورژوائی در روسیه کامل شده 

، بلکه "کیدیکتاتوری دموکرات"نه تنها نقش انقالبی بورژوازی و نه حتی نقش تاریخی شعار 

تی خالص اقدام به لیسو بنابر این پرولتاریا باید تحت لوای سوسیا -انقالب بورژوائی فی النفسه

رده زمان مرا نیز به شیوه ی بوخارینی تفسیر کطور نمایانی، موضع آنکسب قدرت بکند. رادک، ب

کند  گیستعین حال هم با بوخارین ابراز همب بود؛ زیرا درغیر این صورت او نمی توانست در

کند که از چه رو لنین برعلیه بوخارین و چنین این حقیقت را روشن میمر همهم با من. این ا

ها را مجبور ساخته اری داشته، جدل سیاسی کرده، و آنکرادک، در عین حال که با ایشان هم

من ند.( کن امر اعتراف میتحت نام مستعار تروتسکی ظاهر شوند. )رادک نیز در مقاله اش به ای

ی گفکران بوخارین و سازنده خستکه م. ن. پ. کروفسکی، یکی از هم خاطر می آورمه نیز ب
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که  یکرد، ضمن مذاکراترنگ آمیزی می مارکسیسمعنوان یر الگوهای تاریخی که ماهرانه بناپذ

مشکوک خود با من در مورد این مسأله هراس  "گیهمبست" در پاریس با من داشت، مرا از

که زی چی -ماندو ضد کادت باقی می -ضد کادت بود فسکی، در سیاست،ناک ساخت. پوکرو

 پندارد.صادقانه بلشویزم می

ظاهر هنوز با خاطرات فکری که از موضع بوخارینی سال ، ب1۹2۴-2۵های رادک، در سال

کرد. رادک، که به حق از د، زندگی میشمرها را با موضع من یکی میهنوز آنداشت، و  1۹1۶

فاق گونه که مکراً اتی شتاب زده آثار لنین، به همان سرخورده شده بود، و با مطالعهاین موضع 

درجه دور موضع من چرخید. این امر کامالً احتمال دارد، زیرا از رادک بعید نیست.  1۸۰افتاده، 

خود را پشت و رو کرد، یعنی، خود را از یک  1۹2۳-2۵های البنابر این، بوخارین، که در س

 "کیسمتروتس"ود را، که به یک فرصت طلب تغییر داد، دائماً گذشته ایدئولوژیک خ ماوراء چپ

داد. در اولین دوره ی تبلیغات برعلیه من، یعنی همان زمانی که قلمداد میکند، به من نسبت می

کرات از خود سؤال کردم، برین میه ی مقاالت بوخامن گاه گاهی خود را مجبور به مطالع

زودی حدس زدم که او نگاهی به دفترچه خاطرات اما ب -ز کجا آورده؟را ااو اینکردم: می

دیروزیش انداخته است. و اکنون متحیرم که مبادا تغییر رادک از یک پالوس انقالب مداوم به 

آن بر همان پایه های روانی استوار باشد. من قصد ندارم بر سر این فرضیه  (1۳)یک سالوس

 پافشاری کنم. 

 نمی توانم برای آن پیدا کنم.لکن توضیح دیگری 
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به هر حال، به مصداق این اصطالح فرانسوی: بطری شراب بازشده، باید نوشیده شود، ما 

 ا کاستههئیم. من تا حد امکان از تعداد آننماها سفری طوالنی بقلمرو نقل قولمجبوریم که در 

ک ار کمبه توجیه این کها بسیار است. شاید ذکر این واقعیت ام. مع الوصف تعداد این نقل قول

ائی های قدیمی رشته هکنم از این کنکاش اجباری نقل قولکند که، من در تمام مدت سعی می

 در رابطه با مسایل سوزان کنونی پیدا کنم.

  



mi                                                  نشر میلیتانت  l i t aant .com 
 

 ۸1 

ت بنای کشور اسپرولتاریا نیست، بلکه تجدید « جهش»انقالب مداوم  -2

 تحت رهبری پرولتاریا

 

 نویسد:رادک می

نین چ)توجه کنید: هم خط فکری موسوم به تئوری و تاکتیکوجه تمایز اساسی ما بین "

گی مرحله ی انقالب بورژوائی آمیختهم و تئوری لنین در "انقالب مداوم" ل. ت.( -اکتیکت

 "با مرحله ی انقالب سوسیالیستی نهفته است.

اتهامات دیگری در رابطه با این اتهام اساسی، یا ناشی از آن، وجود دارند که کم اهمیت تر 

ه از درون ک ب سوسیالیستیتحت شرایط روسیه، یک انقال"نیستند: تروتسکی نفهمید که 

ه ی جهش از روی مرحل"دنبال آن اتهام ؛ و ب"پا نخیزد امکان پذیر نیستانقالب دموکراتیک ب

ر این و د "کردانکار می"روتسکی نقش دهقانان را مطرح گردید. ت "دیکتاتوری دموکراتیک

ر نظر د گونه که گفته شد،نهفته است. همان "ی با منشویک هااشتراک نظر تروتسک"نکته 

دارند با این اتهامات، ناصحیح بودن موضع من را پیرامون مسایل اساسی انقالب چین، به 

 کمک قرائن اثبات کنند.

ا به جتواند در اینجا و آنهری ادبی قضیه مطرح است، رادک میجا که جنبه ی ظامسلماً، تا آن

دارد.  همه قرار "رسدر دست"ها کند: این قسمت از نقل قولن اشاره کند. و این کار را هم میلنی

گونه که اکنون نشان خواهم داد، این اظهارات لنین درباره ی من دارای ماهیتی لکن، به همان

کامالً تصادفی و ناصحیح بوده اند، یعنی، به هیچ وجه ماهیت موضع واقعی من، حتی در سال 
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ری مراتب مستدل تتضاد و بامالً متفاوت، دقیقاً م، نبوده اند. در خود آثار لنین اظهارات ک1۹۰۵

درباره ی برخورد من با مسائل اساسی انقالب موجود است. رادک حتی سعی نکرده 

ای هر هم قرار داده، و این ضد و نقیضاظهارنظرهای گوناگون و به وضوح متناقض لنین را در کنا

  جدلی را با مقایسه با نظریات واقعی من، روشن کند.

روهای محرکه انقالب روسیه، به ای از کائوتسکی را درباره ی نی، مقاله 1۹۰۶لنین در سال 

راه پیش گفتاری به قلم خود، منتشر ساخت. من نیز، بدون اطالع از این موضوع، مقاله ی هم

کائوتسکی را در زندان ترجمه کرده، بر آن مقدمه ای نوشتم و در کتابی که تحت عنوان در 

. هم لنین و هم من موافقت کامل خود را با تحلیل دفاع از حزب نوشته بودم، منتشر ساختم

کائوتسکی اعالم داشتیم. در پاسخ پلخانف مبنی بر این که: آیا انقالب ما سوسیالیستی است یا 

بورژوائی؟ کائوتسکی پاسخ داده بود که این انقالب دیگر بورژوائی نیست، لکن هنوز 

طه، لنین به دیگری است. در این راب سوسیالیستی هم نیست، یعنی بیانگر حالت گذار از یکی

 در پیش گفتار خود نوشت:

گوید سکی میتآیا انقالب ما، از نظر خصلت کلی اش، بورژوائی است یا سوسیالیستی؟ کائو"

که این یک الگوی کهنه است. مسأله نباید این طور مطرح گردد، این شیوه ی مارکسیستی 

                                                 
  ست وقتی بوخارین به من به یاد می آورم که در سیونال کمونی شتم کمیته ی اجرائیه انترنا پلنوم ه

ستناد میکرد، من او را مخاطب قرار دادم و گفتم  اما از لنین نقل قول های دیگری "این نقل قول ها ا
شند وجود دارد. اینرا من "بعد از یک پریشانی کوتاه بوخارین پاسخ داد  "هم که در تضاد مستقیم میبا

شما احتیاج دارید.میدانم،  ضر حا "اما من آنهائی را انتخاب میکنم که خودم الزم دارم و نه آنهائی که 
 جوابی این تئوریسین بدین گونه نمودار میشود! ل. ت. 
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بورژوازی در زمره ی نیروهای محرکه جنبش  نیست. انقالب در روسیه بورژوائی نیست، زیرا

 "کنونی انقالبی روسیه نیست. لکن انقالب در روسیه یک انقالب سوسیالیستی نیز نمی باشد.

 (۸2)جلد هشتم، ص 

معهذا، عبارات نه چندان کمی می توان در آثار لنین، هم قبل و هم بعد از نوشتن این پیش 

واند. آیا این خا قاطعانه یک انقالب بورژوائی میروسیه رها لنین انقالب ه طی آنگفتار، یافت ک

ی لنین به بررس "تروتسکیسم"زی ضد و نقیض گوئی است؟ اگر با شیوه ی منتقدین امرو

پیدا  هائیو صدها نمونه از چنین ضد و نقیض توان به آسانی ده هامی پردازیم، در آن صورتب

، های گوناگونتفاوت در طرح مسأله در زماناهده کرد، که برای یک خواننده جدی و آگاه با مش

 گردد.نمی کند، قضیه روشن میکه به هیچ وجه وحدت اساسی مفاهیم لنین را نقض 

ی خاز سوی دیگر، من هرگز خصلت بورژوائی انقالب را به مفهوم وظایف فوری و فوتی تاری

ی ن رد کردم. اثر اساسرا به مفهوم نیروهای محرکه و چشم انداز آآن انکار نکردم، بلکه تنها آن

 شود:قالب مداوم با این جمالت شروع می( درباره ی ان1۹۰۵-۰۶من در آن ایام )

ز ا مارکسیسمیال دموکرات ها. انقالب روسیه برای همه غیرمنتظره بود جز برای سوس"

بایستی در کرده بود، انقالبی که میها پیش اجتناب ناپذیر بودن انقالب روسیه را پیش بینی مدت

اثر تصادم مابین توسعه ی سرمایه داری با نیروهای متحجر استبداد بروز کند. بدین وسیله 

ی نشان ساخت که وظایف عینی فوربورژوائی به این انقالب، خاطر، با اطالق عنوان مارکسیسم

و فوتی انقالب عبارت است از ایجاد شرایط طبیعی برای تکامل جامعه ی بورژوائی در کل. 

صحت نظریه ی خود را ثابت کرده، و امروزه دیگر احتیاجی به بحث و یا  مارکسیسمنک ای
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تند: کشف رو هسمسأله به کلی متفاوت دیگری رو باثبات آن نیست. مارکسیست ها اکنون با 

صلت . انقالب روسیه دارای خدرونی آن.. مکانیسموسیله تحلیل قالب بتوسعه ی ان "امکانات"

که معلول ویژگی سیر کلی تکامل اجتماعی و تاریخی ماست. و این نیز، ویژه ای ست،  بسیار

، 1۹۰۶)انقالب ما،  "گشاید.میبه نوبه ی خود، چشم انداز تاریخی کامالً نوینی را در مقابل ما 

 (22۴مقاله ی نتایج و چشم اندازها، ص

یکی، تاکت-اصطالح کلی جامعه شناسی انقالب بورژوائی به هیچ وجه مسائل سیاسی "

نمی  وجود می آورد، حلب یک انقالب بورژوائی مشخص مکانیسمتناقضات و مشکالتی را که 

 (2۴۹)همان جا، ص  "کند.

بنابر این، من منکر خصلت بورژوائی انقالبی که در دستور روز بود نشدم، و دموکراسی و 

یک دهم که در کشور ما دیالکتنیآمیختم. لیکن سعی کردم نشان برا با هم در  سیالیسمسو

طبقاتی انقالب بورژوائی، پرولتاریا را به قدرت خواهد رساند و بدون دیکتاتوری پرولتاریا حتی 

 وظایف دموکراتیک نیز قابل حل نخواهند بود.

 ( نوشتم:1۹۰۵-1۹۰۶در همین مقاله )

داری،  گردد. تکامل سرمایهمی مراه رشد سرمایه داری نیرومند ترکند و به هپرولتاریا رشد می"

ه درت باشد. لکن روز و ساعتی که قبلتاریا به جانب دیکتاتوری نیز میبدین مفهوم، تکامل پرو

گی مستقیم دارد، نه به سطح نیروهای تولیدی بلکه به دست طبقه ی کارگر می افتد، بست

شرایط بین المللی و باالخره به تعدادی عوامل ذهنی از قبیل: سنن،  مناسبات مبارزه ی طبقاتی،

 ابتکار، و آمادگی کارگران برای مبارزه.
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واند ت، امکان این هست که پرولتاریا بباشده از لحاظ اقتصادی عقب افتاده میدر کشوری ک"

وری کتاتزودتر از کشورهای سرمایه داری پیش رفته به قدرت برسد...، تصور این امر که دی

گی دارد به توسعه ی تکنیکی و منابع یک کشور، تعصب ولتاریا، به نحوی از انحاء، بستپر

است که تا سرحد ابتذال ساده گردیده باشد. این نقطه نظر هیچ وجه  ’’اقتصادی’’ماتریالیزم،

 ندارد. مارکسیسممشترکی با 

که پیش از آنآن،  وجود خواهد آورد که تحتانقالب روسیه شرایطی را ب به نظر ما،"

ایش امالً به نمحکومت خود را کسیاستمداران بورژوازی لیبرال فرصت پیدا کنند توانائی 

 و در صورت پیروزی انقالب نیز باید چنین -دست کارگران بیافتدتواند ببگذارند، قدرت می

 (2۴۵)همان جا، ص "شود.

 -۰۶های تنها در سالعامیانه ای که نه  "مارکسیسم"این سطور حاوی جدلی است علیه 

از ورود لنین، سیر بحث کنفرانس بلشویک  ، یعنی پیش1۹1۷لکه در مارس رواج داشت، ب 1۹۰۵

ها را تعیین کرد، و شدیدترین تجلی خود را در نطق رایکوف در کنفرانس آوریل به نمایش 

فرهنگی ی ب "شعور متعارف"کاذب، یعنی  مارکسیسمگذارد. در کنگره ی ششم کومینترن، این 

وازینین های کسخنرانی "علمی"باهی گرائیده، پایه ی وسیله ی شیوه ی مکتب وار به تکه ب

 داد. آن هم ده سال بعد از انقالب اکتبر.میوعده ی بسیار زیاد دیگری را تشکیل 

را  "چشم اندازها نتایج و"ه در این جا کل خط فکری چون برای من امکان پذیر نیست ک

 ( ارائه دهم:1۹۰۵نقل قول کوتاهی از مقاله ام را در ناچالو )خواهم بیان کنم، می
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روی یعنوان یک نه نقطه ی اوج انقالب فرا رسد، بکرژوازی لیبرال ما، حتی پیش از آنبو"

س، تنها فکران دموکرات ما، در هر لحظه ی حساجلو خواهد گذارد. روشنضدانقالبی قدم ب

د. لی قیام هستندهقانان، در مجموع، معرف یک نیروی اصگذارد. می ناتوانی خود را به نمایش

گیرد. آید که قدرت دولتی را در دست می تواند توسط نیروئی به خدمت انقالب دراین نیرو تنها می

موضع پیشتاز طبقه ی کارگر در انقالب، رابطه ی مستقیمی که بین طبقه ی کارگر و روستای 

 -فوذ خود می آوردوسیله ی آن ارتش را به زیر نه بگردد، قدرت جاذبه ای کاد میانقالبی ایج

کند. پیروزی کامل انقالب، یعنی گزیر او را مجبور به کسب قدرت میها ناباری همه ی این

)انقالب  "پیروزی پرولتاریا. این نیز به نوبه ی خود به معنی بست خصلت الینقطع انقالب است.

 (1۷2ما، ص

اً یسد، چشم انداز دیکتاتوری پرولتاریا در این جا دقیقنوبرخالف کلیه ی مطالبی که رادک می

خیزد. درست به همین دلیل است که این انقالب ون انقالب بورژوا دموکراتیک برمی از در

تمام ا رغم تصور رادک، دیکتاتوری پرولتاریا بعد از. لکن، بموسوم به مداوم )الینقطع( است

کلی غیرممکن  بی یه، دیکتاتوری پرولتاریا در روسرسد. اگر چنین بودانقالب دموکراتیک فرا نمی

بود، زیرا در یک کشور عقب افتاده، اگر مسایل دهقانی در مرحله ی قبلی حل شده بود، پرولتاریا 

ت به رسد. خیر، دیکتاتوری پرولتاریا درسنمی توانست به قدرت بکه از نظر کمیت ضعیف بود 

 حتی ناگزیر گردید که هیچ نیرو و هیچ راه دیگریاین دلیل براساس انقالب بورژوائی محتمل و 

برای حل مسایل انقالب ارضی وجود نداشت. لکن دقیقاً همین امر است که چشم انداز بسط 

 گشاید.ب سوسیالیستی را در مقابل ما میو گسترش انقالب دموکراتیک به انقال
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یروی عنوان نناتوان، بلکه بت که نمایندگان پرولتاریا، نه بعنوان اسیرانی درست همین حقیق"

دد، گرنامه ی حداقل و حداکثر متالشی میشوند، مرز میان بررهبری کننده، وارد حکومت می

 دهد. این امر که پرولتاریا درور روز قرار میبدین معنی که همین امر اشتراکی شدن را در دست

اصد به هیچ وجه به مق گی دارد به تناسب نیروها، وگردد بستچه نقطه ای از این راه متوقف می

 اصلی حزب پرولتارئی وابسته نیست.

خصوصی از دیکتاتوری پرولتاریا در انقالب بورژوائی، باز همین رو هرگز نمی توان از شکل "

یعنی از دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا )یا دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان( صحبت به میان 

که از حفظ کند، بدون آن دموکراتیک دیکتاتوری خود راآورد. طبقه ی کارگر نمی تواند خصلت 

 حدود برنامه ی دموکراتیک خود فراتر نرود....

پرولتاریا، به محض رسیدن به قدرت، برای حفظ آن تا سرحد مرگ مبارزه خواهد کرد. در "

ر خصوص دب -استحکام قدرت، در این مبارزه های موجود برای حفظ و سالحکه یکی از الیح

دهی است، سالح دیگر سیاست اشتراکی کردن میباشد. اشتراکی کردن تهییج و سازمان ،-روستا

ت، ود را در آن خواهد یافنه فقط تنها راه پیشروی از موقعیتی است که حزب به قدرت رسیده خ

)نتایج  "چنین وسیله ای خواهد بود برای حفظ این موقعیت با اتکاء به حمایت پرولتاریا.بلکه هم

 (2۵۸زها، ص و چشم اندا

 دهیم:بگذارید ادامه ب

علیه چره وانین  1۹۰۸شناسیم )من در سال یک نمونه ی کالسیکی از انقالب میما "

 دست دیکتاتوریای حکومت بورژوازی سرمایه دار بمنشویک نوشتم( که در آن شرایط بر
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پیروز آماده گردید. این در عصری بود که بخش عمده ی جمعیت  (۴1)تروریستی سنکوالت های

شهری از خرده بورژوازی صنعتگر و تاجر تشکیل شده بود. این شهرنشینان به رهبری ژاکوبین 

یه از پرولتاریای صنعتی تن دادند. امروزه بخش عمده ی جمعیت شهرنشین در روس (۵1)ها

در  ند کهکره به امکان یک موقعیت تاریخی میاشود. این مقایسه خود به تنهائی اشتشکیل می

ذیر ولتاریا امکان پوسیله ی پرفقط از طریق کسب قدرت ب "بورژوائی"آن پیروزی انقالب 

بدین معناست که انقالب دیگر بورژوائی نیست؟ آری و خیر. این مربوط به عناوین  است. آیا این

ئتالفی از طبقات وسیله ی اپرولتاریا ب شتر وقایع است. اگررسمی نیست بلکه منوط به تکامل بی

بورژوائی، منجمله دهقانانی که آزاد کرده، سرنگون گردد، در آن صورت انقالب خصلت محدود 

بورژوائی خود را حفظ خواهد کرد. لکن، اگر پرولتاریا امکان یابد و ثابت کند که قادر است تمام 

اندازد، یملی انقالب روسیه به جریان ب وسایل حکومت سیاسی خود را برای از بین بردن چارچوب

تواند به طلیعه ی انقالب سوسیالیستی در سطح جهان بدل گردد. آن وقت انقالب روسیه می

این سؤال که انقالب روسیه به چه مرحله ای خواهد رسید؟ طبیعتاً فقط یک پاسخ مشروط 

عنوان انقالب روسیه برفاً توصیف خصلت دارد. تنها یک چیز بدون شک و مطلقاً صحت دارد: ص

انقالب بورژوائی، به هیچ وجه بیانگر نوع تکامل درونی آن نبوده و ابداً به معنی آن نیست که 

ا مدعی عنوان تنهطرز حکومت دموکراسی بورژوائی، بپرولتاریا موظف است تاکتیک خود را با 

 (2۶۳، ص1۹۰۵)ل. تروتسکی، سال  "قانونی قدرت دولتی، سازش دهد.

 مقاله:از همین 
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انقالب ما، از نظر وظایف آنی که از درونشان برخاسته یک انقالب بورژوائی است، که در "

اثر تفکیک شدید طبقاتی توده ی صنعتی، هیچ طبقه ی بورژوائی سراغ ندارد که قادر باشد با 

ترکیب وزنه ی اجتماعی تجربه ی سیاسی خود با انرژی انقالبی توده ها، خود را در رأس توده 

ب در مکت-ای مردم قرار دهد. توده های ستمدیده کارگر و دهقان باید با اتکاء به نیروی خود ه

های سیاسی و سازمانی ضروری پیش شرط -رحم و شکست های ظالمانهسخت تصادمات بی 

)ل. تروتسکی، "را برای پیروزی خود فراهم سازند. هیچ راه دیگری برای آنان وجود ندارد. 

 (2۶۷-۸، ص 1۹۰۵سال 

مله شدت مورد حدرباره ی نکته ای که ب "اندازهانتایج و چشم "یک نقل قول دیگر باید از 

ریکه پرولتاریا بر ا"ذکر گردد. در یک فصل مخصوص،  -یعنی مسأله ی دهقانان -قرار گرفته

 مطالب زیر گفته شده است: "ی قدرت و دهقانان

. پایه های انقالببسط و گسترش پرولتاریا، برای تحکیم قدرت خود، چاره ای ندارد جز "

ان که طلیعه دارصوص در روستا، تنها پس از آنخبسیاری از توده های زحمت کش، ب هایبخش

ده و از سوی انقالب کشیده شنشیند، بقدرت می ی انقالب، یعنی پرولتاریای شهری، بر اریکه

ولتی انجام منابع د دهی انقالبی با کمکمی یابند. آن وقت تهییج و سازماننظر سیاسی سازمان 

 ی کردن توده ها تبدیل خواهدخواهند گرفت، قوه ی مقننه خود به ابزار نیرومندی برای انقالب

 .شد..

ک عنوان یحتی دهقانان در مجموع، ب-قانان سرنوشت ابتدائی ترین منافع انقالبی ده"

 با سرنوشت انقالب، یعنی با سرنوشت پرولتاریا، پیوند خورده است. -طبقه
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بند  می ایستد که آنان را از عنوان طبقه ایدرت رسیده، در مقابل دهقانان بپرولتاریای به ق"

رها ساخته است. سلطه ی پرولتاریا نه تنها به معنی برابری دموکراتیک، حکومت خودمختار 

آزاد، انتقال بار سنگین مالیات بر دوش طبقات ثروتمند، تحلیل ارتش دائمی در توده ی مسلح، 

ونی چنین به معنای به رسمیت شناختن کلیه ی دگرگمالیات اجباری کلیساست، بلکه هم غاءو ال

ا گیرد. پرولتاریدست دهقانان صورت میدره ها( در روابط ارضی است که بهای انقالبی )مصا

هد. ددامنه دارتری در کشاورزی قرار میاین دگرگونی ها را نقطه ی آغازی برای اقدامات دولتی 

ن شرایطی، دهقانان روسی در اولین و مشکل ترین دوره ی انقالب، در حفظ رژیم در تحت چنی

متر از ها کند بود. و به هر طریق عالقه ی آن( ذی نفع خواه"دموکراسی کارگری"پرولتاریائی )

الکیت بود که، امنیت متمایل دهقانان فرانسوی به حفظ رژیم نظامی ناپلئون بناپارت نخواهد 

 .کردمی یزه ضمانتزور سرننوین را ب

د؟ این را اشغال کننزنند و خود جای آنکه دهقانان پرولتاریا را کنار بولی آیا ممکن نیست "

تاریخی  ربدهند. تجاک سره برعلیه چنین فرضی شهادت میغیرممکن است. تجارب تاریخی ی

دهند که دهقانان مطلقاً عاجزند از این که نقش سیاسی مستقلی بازی کنند. شهادت می

 (2۵1ص)

نوشته شده  1۹۰۵، بلکه در سال 1۹2۴، و نه در سال 1۹2۹کلیه ی این مطالب، نه در سال 

 از روی "جهش"شباهت دارد؟  "نادیده گرفتن دهقانان"اند. من مایلم بدانم که آیا این به 

 د؟دهینرسیده که دقت بیشتری به خرج ب مسأله ی ارضی کجاست؟ دوستان آیا وقت آن
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ن تئوریسین است؟ ای "دقیق"دهید ببینیم که استالین چقدر راجع به این مسأله اکنون اجازه ب

که در  1۹1۷ارتجاع حزبی، در اشاره به مقاله های من در نیویورک درباره ی انقالب فوریه 

 نویسد:ای لنین در ژنو، مطابقت دارد، میتمام موارد اساسی با مقاله ه

 "یبه هیچ وجه شباهت"ی و نه از نظر نتیجه گیری .... نامه های تروتسکی نه از لحاظ محتو"

نه،  رتزا"به نامه های لنین ندارد. زیرا این نامه ها در مجموع و یک سره شعار ضدبلشویکی 

کنند. همان شعاری که داللت دارد بر انقالب بدون می را منعکس "یک حکومت کارگری

 1۹ی اتحادیه های کارگری، )سخن رانی برای فراکسیون حزب در کمیته ی مرکز "دهقانان.

 (1۹2۴نوامبر 

تزار ": )منتسب به تروتسکی( "شعار ضد بلشویکی"چه خوش آهنگ اند این کلمات پیرامون 

حکومت "د: بایستی چنین بومی طبق نظر استالین، شعار بلشویکی "یک حکومت کارگری.-نه 

رد. ولی خواهیم ک صحبت منتسب به تروتسکی "شعار"این اً، درباره. ما، بعد"کارگری نه، تزار

ه توانست از متفکرین معاصر باشد بشنویم، کسی کدهید از یکی از کسانی که میابتدا اجازه ب

منظورم  -بی سوادیش کمتر است، ولی برای همیشه با دقت تئوریک وداع کرده است

 لوناچارسکی است:

اید پرولتاریا بد که به این نظریه گرایش پیدا کرده بو 1۹۰۵لئوداویدویچ تروتسکی در سال "

ماند )!( و نباید از بورژوازی پشتیبانی کند، چرا که این فرصت طلبی خواهد بود، چرا که، ایزوله ب

را رساند. زیبود که انقالب را به سرانجام ب در هر حال، برای پرولتاریا بسیار مشکل خواهد

ه این داد و با این قشون با هشت درصد از جمعیت را تشکیل میزمان فقط هفت تآن پرولتاریا در
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در روسیه  که پرولتاریا باید دین ترتیب، لئوداویدویچ بر آن شدکوچکی نمی توان پیروز شد. ب

پیروزیهای هر چه بزرگ تری مبارزه کند تا شعله های  زند، یعنی، برایبه انقالب مداوم دست ب

، 1۹2۷، ۷ ی شوراها، شماره )نقل از قدرت "فروزان این آتش، انبار باروت جهان را منفجر سازد.

 (1۰، به قلم لوناچارسکی، ص "پیرامون خصلت انقالب اکتبر"از مقاله ی 

د... چه اروت را منفجر کنتا شعله های فروزان این آتش انبار ب "ماندباید ایزوله ب"پرولتاریا 

طر خکه کله های کوچکشان در معرض از کمیسرهای خلق، که با وجود آن نویسند برخیزیبا می

ر لونارچارسکی سخت نشده اند. لکن ما نمی خواهیم زیاد ب "ایزوله"است، مع الوصف هنوز 

گیریم، از هر کس به اندازه ی توانائیش توقع داریم. در تحلیل نهائی، ترّهات نامربوطش از ب

 ترّهات دیگران بی معنی تر نیست.

د به نقل ؟ اجازه دهی"مانده بپرولتاریا باید ایزول"تسکی، لکن باید دید چگونه، به نظر ترو

( استناد کنم. ضمناً، در آن ایام، لوناچارسکی در مدح این 1۹۰۶قولی از جزوه ام علیه استروه )

جزوه زیاده روی کرد. در بخشی که مربوط به شورای نمایندگان است، گفته شده که درحالی 

دند ی که در حال بیدار شدن بو، و از توده هائ"به کلی کنار ایستاده بودند"که احزاب بورژوائی 

حیات سیاسی به دور محور شورای کارگران متمرکز شده بود. طرز برخورد  "کناره گرفته بودند،

طور نمایانی دوستانه بود، ( ب1۹۰۵ی نسبت به شورا )در سال توده های خرده بورژوازی شهر

اه ین به شورا پنیدگان و مظلومدخیلی آگاهانه هم نبود. همه ی ستمحتی اگر این دوستی 

بردند. محبوبیت شورا از حدود شهر فراتر رفته بود؛ از دهقانانی که مورد تعدی قرار گرفته می

سوی شورا روان رد؛ سیل قطع نامه های دهقانان بکدریافت می "طومار تظلم خواهی"ند بود
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ق افکار و عالئکردند. در این جا، درست در همین جا ایندگان روستاها به آن مراجعه میبود، و نم

 (1۹۹)انقالب ما، ص "ملت، ملت واقعی نه ملل دموکراتیک تقلبی، متمرکز گردیده بود.

داوم انقالب م -، ده برابر کردها را می توان به آسانی دو، سهتعداد آن -هار تمام این نقل قولد

ای یعنوان انقالبی توصیف شده که توده های ستم دیده شهری و روستا را به دور پرولتارب

ده ش عنوان یک انقالب ملی توصیفدهد. انقالب مداوم بمیمتشکل در شوراها به هم جوش 

رساند و بدین وسیله امکان گسترش انقالب دموکراتیک و تبدیل که پرولتاریا را به قدرت می

 کند.ه انقالب سوسیالیستی را فراهم میآن ب

 ختمان کل کشور است تحتانقالب مداوم جهش ایزوله پرولتاریا نیست، بلکه تجدید سا

رهبری پرولتاریا. این است دید و استنباطی که من از چشم انداز انقالب مداوم از همان سال 

 ، داشتم.1۹۰۵

از حکومت تزاری به یک حکومت سوسیال  "جهش"رادک با تکرار عبارت کلیشه وار 

قاید من با جود نزدیکی به عبا و ۵1۹۰که عقایدش در سال  -دموکرات منتسب به پارووس

، می که در جای دیگری از مقالهکند. رادک، به هنگامی در مورد او نیز اشتباه -سان نبودآن یک

ارووس را در مورد انقالب نشان میدهد، عماًل طور ضمنی لکن به درستی، اختالف نظر من با پب

انب ج تواند بهمیکند. پارووس عقیده نداشت که حکومت کارگری در روسیه حرف خود را رد می

                                                 
  سیونال سیزم انترنا شت که در آن مقطع زمانی پارووس در چپ ترین جناح مارک ستی به خاطر دا بای

  قرار داشت. ل. ت.
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تواند می تحقق رساندن وظایف دموکراتیک انقالب سوسیالیستی حرکت کند، یعنی، در پروسه به

 به دیکتاتوری سوسیالیستی بسط و گسترش یابد.

کند، پارووس وظایف ثابت می 1۹۰۵اد خود رادک از سال همانگونه که نقل قول مورد استن

پس در این صورت، جهش به کرد. محدود می حکومت کارگری را به وظایف دموکراتیک

زمان، در سر داشت عبارت بود از می آید؟ آنچه که پارووس، حتی در آن از کجا سوسیالیسم

عد عنوان نتیجه ی انقالب. پارووس حتی بب "استرالیائی"کارگری نظیر مدل استقرار یک رژیم 

س دیر زمان، پاروو کرد. لکن در اینه و استرالیا را با هم مقایسه میاز انقالب اکتبر نیز روسی

زمانی بود که در راست ترین جناح سوسیال رفرمیزم قرار گرفته بود. بوخارین در این رابطه 

ا های قدیمی خود را در رابطه بتا هدف "ابداع کرد"لیا را بعداً گفت که پارووس مقایسه با استرا

هم پارووس برای  1۹۰۵انقالب مداوم مستور سازد. لکن این موضوع صحت ندارد. در سال 

، او برای ، یعنیسوسیالیسمدید نه راه رولتاریا فقط راه دموکراسی را میکسب قدرت توسط پ

ماه اول انقالب اکتبر بازی کرد.  1۰تا  ۸پرولتاریا تنها نقشی را قایل بود که این طبقه عمالً در 

یام، آن االیائی زمان به دموکراسی استردر آن دادن این چشم انداز، پارووس حتی با گسترش

کرد که در آن حزب کارگر در واقع حاکم است لکن فرمان روائی نمی یعنی به رژیمی اشاره می

ند. دست کاجرا می عنوان مکمل برنامه ی بورژوائیسته های رفرمیستی خود را تنها بکند، و خوا

نزدیک  دقیقاً عبارت بود از 1۹2۳ -2۸دست راستی  -بر قضا، گرایش اساسی بلوک سانتریست

ساختن دیکتاتوری پرولتاریا به الگوی استرالیائی دموکراسی کارگری، یعنی، نزدیک ساختن به 

خاطر بیآوریم که گردد که به موقعی روشن تر می پیش گوئی پارووس. این موضوع
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در مطبوعات روسی، خرده بورژوای روسی دو سه دهه ی قبل دائماً  "سوسیالیست های"

سنگین  وسیله ی عوارضکردند که بی و دهقانی تصویر میکشور کارگر عنوان یکاسترالیا را ب

ساند و بدین ربه تصویب می "سوسیالیستی"قوانین گمرکی درهایش بر روی دنیا بسته شده، 

جای بازگو کردن افسانه های مربوط سازد. اگر رادک بدر یک کشور میرا  سوسیالیسمطریق، 

داد عمل صحیحی ه را مورد بررسی قرار میمسأل به جهش خیالی من از دموکراسی، این جانب

 انجام داده بود.
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 یسممکانطبقات، وظایف و «: دیکتاتوری دموکراتیک»عناصر سه گانه  -۳

 سیاسی

رت تقابل صولنینیستی از نظر سیاسی خود را بو نظرگاه  "مداوم"تفاوت ما بین نظریه ی 

سو و شعار دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا  یکشعار دیکتاتوری پرولتاریا به اتکاء دهقانان از 

 -توان مرحله ی بورژوات. بحث بر سر این نبود که آیا میو دهقانان از سوی دیگر نمودار ساخ

 -دموکراتیک را حذف کرد و یا این که اتحاد ما بین کارگران و دهقانان ضروری ست یا نه

 نان در انقالب دموکراتیک بود.کاری پرولتاریا و دهقاسیاسی هم مکانیسمبلکه بحث بر 

عقلی، دست کم گستاخانه، ادعا میکند که تنها اشخاصی  رادک، اگر نه از روی سبک

به "حزبی دیکتاتوری دموکراتیک را مطرح کنند که  -توانستند مسأله ی اصطالح سیاسیمی

شود که میدعا که ا. در حالی"برده باشندکامالً پی ن لنینیسمو  مارکسیسمشیوه های پیچیده ی 

ردد. گامور وظایف عینی تاریخی خالصه میکاری این دو طبقه در کل مسأله برای لنین در هم

 طور نیست. خیر، این

شکل  -هاآن برنامه یعنی احزاب و-عامل ذهنی انقالب  اگر ما، در این مسأله ی معین، از

الف صورت کلیه ی اختو دهقانان را تجرید کنیم، در آن  کاری پرولتاریامسیاسی و سازمانی ه

نظرها از میان خواهند رفت. نه فقط اختالف نظر میان من و لنین، که نماینده ی دو جنبه از 

یک جناح انقالبی واحد بودیم، بلکه بدتر از آن، اختالف نظرهای میان بلشویزم و منشویزم نیز 

 و حتی انقالب 1۸۴۸و انقالب  1۹۰۵از میان خواهند رفت؛ و باالخره تفاوت میان انقالب 

 ه یناپدید خواهد شد. کلی -توان ابداً از پرولتاریا صحبت کردالبته اگر در آخری ب-نیز  1۸۷۹
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کاری توده های ستمدیده شهر و روستا استوار بوده اند. این امر انقالبات بورژوائی بر مبنای هم

که همه ی  البیقداد، یعنی انبه انقالبات، کمابیش خصلت ملی میدقیقاً همان چیزی است که 

 گرفت.مردم را در بر می

کاری کارگران و دهقانان نبود، و سیاسی ما، بین ما بر سر نفس هماختالف نظر تئوریک 

دیم، زد. در انقالبات قکاری دور میهم ، اشکال حزبی و شیوه ی سیاسی اینبلکه به دور برنامه

موکراتیک خرده بورژوائی آن با کارگران و دهقانان، تحت رهبری بورژوازی لیبرال یا جناح د

کردند. انترناسیونال کمونیست این تجربه ی انقالبات قدیم را در یک می "کاریهم" یگردیک

چه که از دستش بر می آمد انجام داد تا کارگران و جدید تاریخی تکرار کرد. یعنی آن شرایط

وی  -گ چینگدهقانان چینی را به تبعیت از رهبری چانکایشک لیبرال ملی و سپس وان

وادار سازد. لنین مسأله ی اتحاد کارگران و دهقانان را در مقابله ی آشتی ناپذیرانه  "دموکرات"

ت. یخ گذشته وجود نداشته اسای با بورژوازی لیبرال مطرح کرد. یک چنین اتحادی هرگز در تار

دیده ی تمکاری طبقات سمسأله بر سر آزمایشی جدید از هم جا که مربوط به شیوه است،تا آن

 کاری مجدداً مطرح شد. رادکهم ترتیب، مسأله ی اشکال سیاسی این شهر و روستاست. بدین

سادگی این نکته را نادیده گرفت. از همین روست که او نه تنها ما را از فرمول انقالب مداوم، ب

 ب برده و به خالء تجریدات تاریخینیز به عق "دیکتاتوری دموکراتیک"بلکه از فرمول 

 شاند.کمی

بله، لنین برای چند سال متوالی از پیش داوری در مورد این مسأله خودداری کرد که شکل 

اری کیا و دهقانان چه خواهد بود؛ و همسیاسی و دولتی دیکتاتوری دموکراتیک پرولتار -حزبی
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نین لاین دو طبقه پرولتاریا و دهقانان را در مقابل و علیه ائتالف با بورژوازی لیبرال قرار داد. 

گفت: در یک مرحله ی معین تاریخی، در نتیجه ناگزیر شرایط عینی در مجموع، اتحاد انقالبی 

وجود خواهد آمد. آیا دهقانان ای حل وظایف دموکراتیک انقالب بطبقه ی کارگر با دهقانان بر

 وجود بیآورند و آیا در انجام این کار موفق خواهنداهند بود که حزب مستقل خود را بقادر خو

شد؟ آیا چنین حزبی در حکومت دیکتاتوری دموکراتیک در اکثریت خواهد بود یا اقلیت؟ وزنه 

ی مشخص نمایندگان پرولتاریا در این حکومت انقالبی چقدر خواهد بود؟ هیچ یک از این 

 سؤاالت را نمی توان از پیش پاسخ داد.

ک سؤال مربوط به جا که فرمول دیکتاتوری دموکراتیاز آن "تجربه نشان خواهد داد!"

بی -دهد، لذا تا حدی می نیمه کاره پاسخ طورسی اتحاد کارگران و دهقانان را بسیا مکانیسم

صورت یک فرمول جبری باقی ب -بی ثمر رادک تبدیل شود که به هیچ وجه به تجریداتآن

 گذرد.ایت متفاوتی را در آینده باقی میماند و جای تعبیرات سیاسی بی نهمی

و  با بنیان طبقاتی دیکتاتوریبه عالوه، خود لنین هم به هیچ وجه معتقد نبود که مسأله 

اهداف، شیوه ی  -های عینی تاریخی آن فیصله خواهد یافت. لنین اهمیت عامل ذهنیهدف

روست که لنین همه ی ما تعلیم داد. و از همین  را به خوبی درک کرده و به -، حزبآگاهانه

گونه پیش داوری فرضی و تقریبی را در مورد اشکال سیاسی ای هیچ ددر شرح شعارهای خو

خود خواهد گرفت، رد نکرد. معذلک، طرز ل کارگران و دهقانان در تاریخ بکه اولین اتحاد مستق

لنین  است. اندیشه ی سان بودههای گوناگون، به سختی یکدر زمانبرخورد لنین با این مسأله 

دیدگاه تاریخی، مورد بررسی قرار داد. لنین هیچ فرمان بی نقصی طور جزمی، بلکه از را نباید ب
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پرداخت تا با واقعیت ، بلکه آراء و شعارها را چنان میساخت و می(۶1)از کوه سینا به ارمغان نیآورد

وتی ها محتوای متفاساخت، و در مواقع گوناگون، به آنها را مشخص و دقیق میگردند. آن منطبق

ویک را در بلش مسأله، که بعداً خصلت تعیین کننده ای یافت و حزب داد. لکن این جنبه یمی

ی این سادگدک ابداً مطالعه نشده است. او بلبه ی انشعاب کشاند، توسط را به 1۹1۷اوایل سال 

 مطلب را نادیده گرفته است.

میان  حزبی و شکل حکومتی احتمالی اتحاد-لکن، این حقیقتی است که لنین بیان سیاسی 

داری درا همواره توصیف نمی کرد، و از مقید ساختن حزب با این تعبیرات فرضی خو دو طبقه

کرد. دالیل این احتیاط چیست؟ دالیل را باید در این نکته جست که این فرمول جبری می

حاوی کمیتی است، که از نظر اهمیت بسیار عظیم بوده ولی از نظر سیاسی بی اندازه نامشخص 

 یعنی دهقانان. -است

خواهم تنها چند نمونه از تعبیرات لنین از دیکتاتوری دموکراتیک را نقل کنم. با این میمن 

توضیح که نشان دادن همه جانبه تکامل اندیشه ی لنین در مورد این مسأله مستلزم نوشتن 

 اثر جداگانه ای است.

هند بود، النین، در حین پروراندن این اندیشه که پرولتاریا و دهقانان پایه ی دیکتاتوری خو

 نوشت: 1۹۰۵در ماه مارس 

و چنین ترکیبی از پایه ی اجتماعی دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی مطلوب و احتمالی، "

مسلم است که بازتاب خود را در ترکیب حکومت انقالبی خواهد یافت. با چنین ترکیبی، شرکت 
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بل اجتناب ی غیر قایا حتی تفوق متنوع ترین نمایندگان دموکراسی انقالبی در چنین حکومت

 کید از من است(أت 1۳2خواهد بود. )جلد ششم، ص 

نین یک چدهد، بلکه همه ی طبقاتی دیکتاتوری را نشان میلنین، در این کلمات، نه تنها پای

رح ن دموکراسی خرده بورژوائی طشکل خاص از این دیکتاتوری را، با برتری احتمالی نمایندگا

 کند.می

 نوشت: 1۹۰۷لنین، در سال  

باید  ید پیروز شودبرای این که، انقالب ارضی دهقانی که شما آقایان از آن صحبت میکن"

)جلد  "رد.گیت مرکزی سراسر دولت را به دست بعنوان یک انقالب دهقانی، قدرفی النفسه، ب

 (۵۳۹نهم، ص 

یماً در قرا بدین مفهوم فهمید که قدرت انقالبی باید مستتوان آناین فرمول جلوتر میرود. می

دست دهقانان متمرکز گردد. لکن این فرمول، به یک تعبیر بسیار وسیع تر که خود سیر تکامل 

ی انقالب "ندهنمای"عنوان گیرد، که پرولتاریا را بربر میوقایع به آن بخشید، انقالب اکتبر را هم د

اتیک وکردهقانی به قدرت رساند. این است دامنه ی تعبیرات ممکن از فرمول دیکتاتوری دم

صلت خجنبه ی غالب آن در این  کنیم که تا حد معینیا و دهقانان. ما احیاناً قبول میپرولتاری

نیز در همین نکته نهفته است. خطراتی که خود را بعد از  جبری نهفته است، لکن خطر آن

 به اندازه ی کافی در میان ما آشکار ساخت، و در چین به فاجعه انجامید. "فوریه"

 ، نوشت:1۹۰۵لنین، در ژوئیه سال 
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ما فقط از شرکت در انقالب، تا  -هیچ کس از کسب قدرت توسط حزب صحبت نمی کند"

 (2۷۸کنیم )جلد ششم، صهبری کننده در انقالب... صحبت میسرحد امکان از شرکت ر

، ممکن دید که در مورد کسب قدرت توسط حزب با کائوتسکی توافق 1۹۰۶لنین، در دسامبر 

 :کند

ال داند که در جریان انقالب پیروزی نصیب حزب سوسیکائوتسکی نه تنها بسیار محتمل می"

داران خود را از داند که طرفت خواهد شد. بلکه وظیفه ی سوسیال دموکرات ها میدموکرا

)جلد  "پیروزی مطمئن سازند، زیرا اگر پیروزی از ابتدا انکار گردد، نمی توان پیروزمندانه جنگید.

 (۵۸صهشتم، 

ن و لنین ین فرمول مبباشند کمتر از تفاوت مالنین می تفاوت میان این دو تعبیر که از خود

 را بعداً روشن تر خواهیم دید.نیست. ما این

خواهیم این سؤال را مطرح کنیم: معنی این تناقضات در آثار لنین چیست؟ این در این جا می

ان، در فرمول سیاسی انقالب اند. بیهوده ، یعنی دهقان"ناشناس بزرگ"تناقضات بازتاب همان 

ادک خواندند. چه رب روسیه میگاهی دهقانان را ابوالهول انقال هانبود که متفکرین رادیکال گ

طور تفکیک ناپذیری به مسأله ی دیکتاتوری انقالبی ب ماهیت خواهد چه نه خواهد، مسألهب

ل ه و با بورژوازی لیبراپرولتاریا بودامکان وجودی یک حزب انقالبی دهقانی، که مستقل از 

شود. درک اهمیت قاطع این مسأله مشکل نیست. اگر دهقانان قادر ورزد، مربوط میخصومت ب

آن صورت  وجود بیآورند، درقل خود را ببودند که در عصر انقالب دموکراتیک حزب مست

ق پذیرد و تحقتوانست به صریح ترین و کامل ترین مفهوم کلمه دیکتاتوری دموکراتیک می
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در درجه  ولیمسأله ی شرکت اقلیت پرولتاریائی در حکومت انقالبی، گرچه حائز اهمیت بود 

یت خاطر موقعه ه دهقانان، بگرفت. اما اگر از این حقیقت حرکت کنیم کی دوم اهمیت قرار می

 ک حزبتوانند یک سیاست مستقل، و نه یگونی ترکیب اجتماعی خویش، نه میبینابینی و ناهم

مستقل داشته باشند و برعکس مجبورند در عصر انقالبی، بین سیاست بورژوازی و سیاست 

ارزیابی از  گیرد. تنها اینخود میینند، آن وقت قضیه حالت دیگری بپرولتاریائی یکی را برگز

ماهیت سیاسی دهقانان است که چشم انداز برخاستن مستقیم دیکتاتوری پرولتاریا از بطن 

 "یده گرفتنناد"، "انکار"گشاید. طبیعتاً در این ارزیابی هیچ یک را بر روی ما مینقالب دموکراتا

به آنان نهفته نیست. بدون تعیین اهمیت قاطع مسأله ی دهقانان  "کم بهادادن"دهقانان و 

برای حیات تمامی جامعه و بدون نیرو و عمق عظیم انقالب دهقانی، هیچ گونه صحبتی از 

می توانست در روسیه به میان کشیده شود. لکن، این حقیقت که انقالب دیکتاتوری پرولتاریا ن

ارضی، شرایط را برای دیکتاتوری پرولتاریا آماده کرد، از ناتوانی دهقانان برخاست که قادر 

نیستند با نیروی خود و تحت رهبری خویش مسایل تاریخی خود را حل کنند. در شرایط کنونی 

 جا که این کشورها واردافتاده، تا آن کشورهای بورژوائی عقب در کشورهای بورژوائی، حتی در

حد صورت یک کل واعتی سرمایه داری گردیده اند و بوسیله ی راه آهن و تلگراف بعصر صن

ربر د بلکه چین و هند را نیز دو این تنها شامل روسیه نمی شو-به یک دیگر پیوند خورده اند 

حتی کمتر از عصر انقالبات قدیمی بورژوائی قادرند  باری در چنین شرایطی، دهقانان -گیردمی

نقش رهبری و یا حتی نقش سیاسی مستقلی بازی کنند. تأکید مصرانه و مکرر بر این عقیده، 
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که یکی از مهم ترین مشخصات تئوری انقالب مداوم است، از جانب من، بهانه ای ناکافی و 

 دن به دهقانان متهم کنند.اصوالً بی اساس به دست داده تا مرا به کم بهاء دا

موضع لنین در مورد حزب دهقانان چه بود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، باید بررسی 

به عمل  1۹۰۵ -1۷های در مورد انقالب روسیه در طول سالجامعی از تکامل نظریات لنین 

 کنم:ن جا به ذکر دو نقل قول قناعت میآید. من در ای

. که مشکالت عینی وحدت سیاسی خرده ممکن است.."نوشت:، 1۹۰۷ن، در سال لنی

شود و دموکراسی دهقانی را برای مدت مدیدی در حالت ورژوازی مانع تشکیل چنین حزبی بب

 (۴۹۴آن باقی گذارد. )جلد هشتم، ص کنونی خمیرگونه، بی شکل و قواره و ترودوویکی

 هار نظر کرد:، در مورد همین مطلب به طرز دیگری اظ1۹۰۹لنین، در سال 

نقالبی تکامل چون دیکتاتوری ا هیچ گونه شکی نیست که انقالبی که به چنین درجه ای از"

این  وجود خواهد آورد. اگر غیر ازند تر نیز برسد، یک حزب انقالبی دهقانی متشکل تر و نیرومب

و ضقضاوت کنیم، مانند این خواهد بود که فرض کنیم اندازه، شکل و درجه ی تکامل چند ع

مت )جلد یازدهم، قس "ماند.به حالت دوران کودکی اش باقی ب اصلی بدن انسان بالغ میتواند

 (2۳اول، ص

آیا این فرض تأیید شد؟ خیر، این فرض تأیید نشد، ولی، این دقیقاً همان مسأله ای ست که 

بی بری به مسأله ی حکومت انقاللنین را واداشت، که تا لحظه ی تأیید کامل تاریخ، جوابی ج

                                                 
  نمایندگان دهقانان در چهار مجلس دوما بودند که مرتباً میان کادت ها )لیبرالها( و ترودوویک ها

 سوسیال دموکرات ها در نوسان بودند. ل. ت.  
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های فرضی خود را از واقعیت برتر نمی دانست. مبارزه برای دهد. طبیعتاً، لنین هرگز فرمولب

وراث قالبی  داد. لکن، اینوهر اصلی زندگی لنین را تشکیل میحزب مستقل سیاسی پرولتاریا ج

بخت برگشته، در تکاپوی خود برای دست یافتن به یک حزب دهقانی، کارگران چینی را به 

تان کمونیزم را در هندوس "حزب کارگران و دهقانان"از کومین تانگ گماشته؛ و به نام عبودیت 

، و خیمه شب بازی انجمن ضد (1۷)حلق آویز کردند؛ به افسانه ی خطرناک بین الملل دهقانان

 امپریالیستی، و غیره روی آوردند.

رخی که ب-لنین اندیشه ی رسمی متداول به خود زحمت نمی دهد که تناقضات فوق الذکر 

رد را مو -شوندره از خود مسأله ناشی میخارجی و ظاهری، و بعضی دیگر واقعی بوده ولی هموا

لب برخاسته اند که در اغ "سرخ"خصوصی از اساتید نوع ب بحث قرار دهد. اکنون که در بین ما

ارتجاعی  ددلیل جهالت عمیق ترشان از سایر اساتیه سبب استواری بیشترشان، بلکه بموارد، نه ب

ه اش اندیشطور ماهرانه ای از ضد و نقیض هایش، یعنی از دینامیزم شوند، لنین بمتمایز می

 "یات روزمقتض"، و بنا به های استاندارد دسته بندی شدهشود، نقل قولزدوده و پاک و مبری می

 گردند.پخش می

 ز لحاظحتی برای یک لحظه هم نباید فراموش کرد که مسایل انقالب در کشوری که ا

بود، پس از گذشت یک دوران تاریخی عظیم و پس از گذشت یک دوران  "بکر"سیاسی 

صورت حادی در آمد. و تنها به همین علت مجهوالت طوالنی در اروپا و تمام جهان، بارتجاعی 

 بسیاری را دربر داشت. لنین، با فرمول دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان، ویژگی

رد، لکن تا کرضه میکرد. او تعبیرات متفاوتی از این فرمول عروسیه را بیان میشرایط اجتماعی 
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هنگامی که شرایط ویژه انقالب روسیه را بررسی نکرد، این فرمول را مردود نشمرد. این ویژگی 

 در کجا نهفته است؟

ا عنوان ریشه ی اصلی و یسأله ی ارضی و مسأله ی دهقانی بطور کلی، بنقش غول آسای م

ژِی ولوداران دهقانان با ایدئفکران دهقانی و طرفوشنمسایل دیگر، و تعداد کثیر ر فرعی

ا در هاینباری همه ی  -و شور انقالبیشان "سرمایه داری ضد" هاینارودنیکیشان، با سنت

کرد که اگر ایجاد یک حزب انقالبی و ضدبورژوائی دهقانی در کشوری مجموع بر این داللت می

 این صورت دقیقاً و عمدتاً امکان این کار در روسیه موجود است. امکان پذیر باشد، در

و در واقع، در جهت کوشش برای ایجاد یک حزب دهقانی یا یک حزب کارگری و دهقانی 

همه ی اشکال سیاسی ممکن در  -در تمایز از یک حزب لیبرال و یا یک حزب پرولتاریائی-

 ملیائیزبی از هر دو مورد آزمایش قرار گرفت: روسیه، از غیرقانونی و پارلمانی گرفته تا ترکی

وولیا )زمین و آزادی(، نارودنیا وولیا )اراده ی خلق(، چرنی پره دل )تجدید توزیع سیاه(، حزب 

چی "بی(، )سوسیالیست های انقال "سوسیال رولوسیونر"قانونی نارودنی چستف )پاپولیست ها(، 

 "پسوسیال رولوسیونرهای چ"، "یک هاترودوو")سوسیالیست های خلق(،  "بل سوسیالیست

و غیره و غیره. ما، در طول نیم قرن، به راستی آزمایشگاه عظیمی برای ایجاد یک حزب دهقانی 

ونه که معروف گه حزب پرولتاریائی، داشتیم. همان، با موضع مستقلی نسبت ب"ضدسرمایه داری"

، 1۹1۷برای مدتی در سال است، بهترین فرصت به دست حزب سوسیال رولوسیونر افتاد، که 

گرفت. ولی چه اتفاقی افتاد؟ این حزب از موقعیت ت عظیمی از دهقانان را دربر میعمالً اکثری

خود تنها این استفاده خیانت آمیز را کرد که دهقانان را کامالً به بورژوازی لیبرال فروخت. 



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 1۰۶ 

ائتالف کردند، و به اتفاق آنان دست به یک  (1۸)سوسیال رولوسیونرها با متفقین امپریالیست

 مبارزه ی مسلحانه علیه پرولتاریای روسیه زدند.

دهد که احزاب خرده بورژوائی، که بر پایه ی دهقانان ین آزمایش واقعاً کالسیک نشان میا

استوارند، هنوز قادرند در دوره های سکون تاریخی که مسایل درجه دوم در دستور کار روز قرار 

قالبی های انظ کنند. ولی، به هنگامی که بحرانند، صورت ظاهر یک سیاست مستقل را حفدار

 ب خرده بورژوائیدهد، آن وقت حزرا در برنامه ی کار روز قرار می جامعه مسایل اساسی مالکیت

 گردد.ورژوازی برعلیه پرولتاریا بدل میخود به ابزاری در دست بخود ب "دهقانی"

ا هائی که بی دریغ از این ین را با لنین، نه در سطح نقل قولمی ماگر اختالف نظرهای قدی

ن رسی کنیم، آآن سال، ماه و روز استخراج شده، بلکه در سطح چشم انداز صحیح تاریخی بر

گردد که مباحثه، الاقل از جانب من، بر سر آن نبود که آیا اتحاد پرولتاریا وقت کامالً روشن می

، بلکه بحث بر سر این بود که دموکراتیک ضروری ست یا خیر و دهقانان برای انجام وظایف

گیرد خود بمیتواند بسیاسی و دولتی  -کاری انقالبی پرولتاریا و دهقانان چه شکل حزبیهم این

بار خواهد آورد. مسلماً من از تایجی برای تکامل بعدی انقالب بو این به نوبه ی خود چه ن

ه ر این بارزمان بوخارین و رادک، د، نه از مواضع آنکنمموضع خودم در این مباحثه صحبت می

 گویند.خود آنان باید سخن ب

ای هتا چه حد به فرمول "انقالب مداوم"دهد که فرمول طور نمایانی نشان میمقایسه ی زیر ب

، یعنی، پیش از اعتصاب عمومی اکتبر و پیش از قیام 1۹۰۵لنین نزدیک است. در تابستان سال 

 های السال نوشتم:من در پیش گفتاری بر یکی از نطق ماه دسامبر مسکو،
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بدیهی است که پرولتاریا، همانند بورژوازی در زمان خودش، رسالت خود را با اتکاء به "

ا به ری میکند، آنرساند. پرولتاریا روستا را رهبرخرده بورژوازی شهری به پایان می دهقانان و

طور سازد. لکن پرولتاریا، بمندش میخود عالقنقشه های  کشاند، و به کامیابیدرون جنبش می

تاتوری نیست. بلکه دیک "دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان"ماند. این ناگزیری، رهبر باقی می

 (2۸1، ص۵1۹۰)ل. تروتسکی، سال  ".پرولتاریای متکی به دهقانان است

در مقاله ی لهستانی  1۹۰۹نوشته شده و در سال  1۹۰۵حال، این جمالت را، که در سال 

، بالفاصله پس 1۹۰۹من نقل گردیده اند، مقایسه کنید با این جمالت لنین، که در همان سال 

یکتاتوری د"از کنفرانس حزب نوشته شده اند. این کنفرانس، تحت فشار روزا لوامبورگ، فرمول 

ین، در بود. لنجای فرمول قدیمی بلشویک ها انتخاب کرده را ب "دهقانانپرولتاریا متکی به 

 راندند، اظهار داشتکه از تغییر شدید موضع او سخن میپاسخ منشویک ها 

ست: فرمولی که بلشویک ها در این جا برای خود انتخاب کرده اند بدین معنی ا... "

  "کند.دنبال خود رهبری میپرولتاریائی که دهقانان را ب

                                                 
 
-  ضمنی ثابت میکند که من موجودیت دهقانان و صدها نقل قول دیگر بطور  این نقل قول، همراه 

شناخته بودم یعنی پیش از این  1۹۰۵اهمیت مسأله ی ارضی را قبالً در طلیعه ی انقالب  به رسمیت 
که ماســـلف، تال هایمر، تلمان، رمه له، کاچین، مون موســـو، بالکون، پیر، کوازینین و ســـایر جامعه 

  شناسان مارکسیست اهمیت دهقانان را به من بیآموزند. ل.ت.
-  صیه کرد:  1۹۰۹لنین در کنفرانس لی و "هبری میکندپرولتاریا که دهقانان را ر"این فرمول را تو

معهذا او به فرمول سوسیال دموکرات های لهستانی تأسی جست و به این ترتیب در کنفرانس اکثریت 
  را علیه منشویک ها حاصل کرد. ل.ت
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ت که سان است؟ آیا بدیهی نیسا یکهعقیده ی کلیه ی این فرمول ... آیا بدیهی نیست که"

 "فرمول"کند؟ آیا بدیهی نیست که می وری پرولتاریا و دهقانان را بیاناین عقیده دقیقاً دیکتات

 وری پرولتاریا و دهقانان باقیدر همان محدوده ی دیکتات ولتاریای متکی به دهقانان کامالًپر

 من است( ، تأکید از22۴، ص21۹ماند؟ )جلد یازدهم، بخش اول، ص می

ایجاد  کند که عقیده یرا چنان تعبیر می "جبری"ن فرمول بدین ترتیب، لنین در این جا ای

زب را در حکومت انقالبی یک حزب مستقل دهقانی، و حتی مهم تر از آن، نقش غالب این ح

اء ان اتک، پرولتاریا به دهقانکند، پرولتاریا دهقانان را رهبری میکند. و به تعبیر لنینانکار می

ی شود. ولی این دقیقاً نکته اصلرت انقالبی در دست حزب متمرکز میکند، و در نتیجه قدمی

 تئوری انقالب مداوم است.

ن در تواچه که میرت گرفته اند، نهایت آنکه آزمون های تاریخی صوپس از آنامروز، یعنی، 

 ر زیر است:مورد اختالف نظرهای قدیمی در مورد مسأله ی دیکتاتوری بیان کرد، به قرا

 کاری دموکراتیک وهم ع از نقش رهبری پرولتاریا، ضرورتکه لنین همواره با شرودر حالی

ین را و ا - دادکرد و این نظریه را تکامل میمی ان و دهقانان را از هر جهت تأکیدانقالبی کارگر

رت رهبری کردم و ضروکاری حرکت مین همواره از این همم -دادبه همه ی ما تعلیم می

واهد خ چنین در حکومتی که در رأس این اتحاد قرارنه فقط در این اتحاد، بلکه هم -پرولتاریا را

دادم. تفاوت دیگری نمی توان از هر جهت تأکید میکردم و این نظریه را تکامل می -گرفت

 یافت.
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 ایج ونت"گیریم: یکی از فته شد، دو نقل قول را در نظر بچه گدهید، در رابطه با آناجازه ب

ات من و نظری، که استالین و زینوویف مورد استفاده قرار داده اند تا تضاد ما بین "چشم اندازها

مان منظور هجدلی لنین علیه من، که رادک به  رسانند، و دیگری از یک مقالهلنین را به اثبات ب

 دهد.مورد استفاده قرار می

 این است نقل قول اولی:

شرکت پرولتاریا در یک حکومت، تنها در صورتی از نظر عینی به بهترین وجهی محتمل "

توان یباشد. البته م صورتی غالب و رهبری کنندهشرکت بو از نظر اصولی جایز است که این 

کران، یا فتوری پرولتاریا و دهقانان و روشناین حکومت را دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان، دیکتا

ود چنان به قوت خنامید. لکن این سؤال همالفی طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی حکومت ائت

د؟ و متعلق به کی خواهد بو -وسیله ی آن در کشورو ب-است: تفوق و تسلط در حکومت باقی 

دهیم بدین وسیله به این سؤال پاسخ می کنیم،ه ما از یک حکومت کارگری صحبت میهنگامی ک

 (2۵۰، ص1۹۰۶)انقالب ما،  "بقه ی کارگر تعلق داشته باشد.که تفوق و تسلط باید به ط

فکران و !( روشن1۹۰۵نداخت که من )در سال راه ا!( داد و فریاد ب1۹2۵ف )در سال زینووی

یگری دستگیرش نشد. اشاره به دهقانان را در یک سطح قرار داده بودم. از سطور فوق چیز د

یاسی فکران از نظر سر عرض آن نقشی که روشنن بود که دفکران ناشی از شرایط آن دوراروشن

های ازمانن، فقط سزماکرد. در آنکردند با نقشی که امروز بازی میکنند به کلی فرق میمی بازی

کردند: سوسیال رولوسیونرها رسماً حزب خود فکران به نام دهقانان صحبت میمنحصر به روشن

آن  که در گونهنهاده بودند، منشویک ها همانبنا فکران پرولتاریا، دهقانان و روشن "مثلث"را بر 
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فکر رادیکالی چنگ می انداختند تا بدین وسیله شکوفائی ایام نوشتم، به دامن هر روشن

ران، درباره ی نازائی روشنفکرسانند. در آن ایام، من صدها بار موکراسی بورژوائی را به اثبات بد

ت قاطع دهقانان انقالبی اظهار نظر اجتماعی، و درباره ی اهمی "مستقل"عنوان یک گروه ب

 کردم.

احد، که من ابداً قصد دفاع گذشته از این، بحث ما در این جا درباره ی یک عبارت جدلی و

ری ورا ندارم، نیست. جوهر اصلی نقل قول این است که: من محتوی لنینیستی دیکتاتاز آن

یاسی آن س مکانیسمتری از کنم و تنها خواستار تعریف دقیق دموکراتیک را کامآلً قبول می

هستم، یعنی، خواستار مردود شمردن ائتالفی هستم که در آن پرولتاریا فقط اسیری خواهد بود 

 در دست یک اکثریت خرده بورژوائی.

گونه که خود رادک انلنین را بررسی کنیم. این مقاله، هم 1۹1۶اکنون اجازه دهید مقاله ی 

تسکی، ولی در واقع متوجه بوخارین، پیاتاکف، و نویسنده در ظاهر علیه ترو"سازد، خاطرنشان می

این اعتراف بسیار با ارزشی است و  "این سطور )یعنی رادک( و تعدادی از رفقای دیگر بود.

رد. کدر ظاهر جدل خود را متوجه من می کند که لنین تنهاآن ایام مرا کامالً تأیید میاستنباط 

ون نشان خواهم داد، در واقع ابداً متوجه من نبود. این گونه که هم اکنهمان زیرا، محتوای آن،

به من  "نادیده گرفتن دهقانان"مقاله )در دو سطر( حاوی همان اتهامی است که در مورد 

نسبت داده شده و بعدها به دستاویز اصلی وراث قالبی و شاگردانشان علیه من مبدل شد. 

 به شرح زیر است: -گویددک میگونه ای که راه ب –این مقاله  "جان کالم"
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قل سپس لنین گفته ی خود مرا ن و "تروتسکی به این مسأله توجه نکرده"گوید لنین می

مالکین  ای ضبط و مصادره امالککه اگر پرولتاریا توده های غیرپرولتاریائی روستا را بر"کند، می

انقالب "ن دنبال خود بکشاند و سلطنت را سرنگون سازد، آن وقت این خود به معنی تکویب

خواهد بود و این در روسیه همان دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی پرولتاریا و  "ملی بورژوائی

 (21۴)لنین، جلد سیزدهم، ص "دهقانان خواهد بود.

 "حبه آدرس صحی"دهقانان از جانب من را  "نادیده گرفتن"این حقیقت که لنین سرزنش 

ادک بودند، که عمالً از روی مرحله ی دموکراتیک نفرستاده، بلکه منظور واقعی اش بوخارین و ر

ین از چنر باال گفته شد روشن است بلکه همچه که دب جهش کرده بودند، نه فقط از آنانقال

ار نامد نیز آشکمقاله لنین می "جان کالم"به حق  که -نقل قول ذکر شده توسط خود رادک

ت جسورانه سکند که تنها سیاون نقل میرا بدین مضماست. در واقع، لنین عیناً کلمات مقاله ی م

امالک  ضبط و مصادره ی توده های غیرپرولتاریائی روستا را برای"تواند و مستقل پرولتاریا می

نین و پس از این جمالت، ل -و غیره "دنبال خود بکشاند و سلطنت را سرنگون سازد،مالکین ب

راتیک ن خود به معنی دیکتاتوری دموکتروتسکی به این مسأله توجه نکرده که ... ای"می افزاید: 

هد د ت دیگر، لنین در این جا تأیید میکند، و به اصطالح، گواهی مبه عبار"انقالبی خواهد بود. 

قانان و هکاری کارگران و دمحتوای واقعی فرمول بلشویکی )هم که تروتسکی در حقیقت کل

ی امر که این خود به معن کاری( را پذیرفته، لکن از تشخیص اینوظایف دموکراتیک این هم

انقالب ملی خواهد بود، سرباز میزند. بدین ترتیب، نتیجه  دیکتاتوری دموکراتیک، و تکوین

، مباحثه بر سر برنامه ی مرحله ی بعدی انقالب "شدید"شود که در این مقاله جدلی ظاهراً می
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نیروها با یک  اسی اینو نیروی طبقاتی محرکه آن نبوده، بلکه مباحثه دقیقاً بر سر مناسبات سی

 که، سوءتفاهمات جدلی در آن. در حالیدیگر، و خصلت سیاسی و حزبی این دیکتاتوری است

سته د ندازه ای به علت مبالغات ناشی ازایام، تا اندازه ای به علت ناروشنی خود پروسه و تا ا

رادک  حوادث، تالشهای سیاسی، قابل درک و اجتناب ناپذیر بودند، امروزه، پس از گذشت بندی

 در مغشوش کردن مسأله ابداً قابل فهم نیست.

قالب، میزان استقالل( در ان جدل سیاسی من با لنین اصوالً بر سر امکان استقالل دهقانان )و

ویژه بر سر امکان وجود یک حزب مستقل دهقانی بود. در این جدل سیاسی، من لنین را به و ب

 کردم. لنین مرا به کم بهاء دادن به نقش انقالبیان متهم میدهقان پ ربهاء دادن به نقش مستقل

گشت. اما آیا این ت از منطق خود جدل سیاسی ناشی میکرد. این اتهامامی دهقانان متهم

-فات که محور واقعی اختالجای آنمروز کسی، یعنی بیست سال بعد، بگی نیست که افرومای

در پرتو تجارب عظیم انقالبی بررسی کند، از را  -اختالفات واقعی نه دامنه ی لفظی اختالفات

ها را از محتوای روابط حزبی زمان خود جدا سازد و به هر های قدیمی استفاده کرده، آنقول نقل

 اغراق و مبالغه جدلی و اشتباه گذرا ارزش مطلق بخشد؟

ه ب ها خود را محدود سازم، در این جا تنهاین که مجبورم در برگزیدن نقل قولبا توجه به ا

نوشته شدند.  1۹۰۵کنم که در اواخر سال درباره ی مراحل انقالب اشاره می خالصه ی تز لنین

( منتشر ۴۵1)ص در جلد پنجم مجموعه مقاالت لنین 1۹2۶ولی، برای اولین بار در سال 

خاطر می آورم که کلیه ی افراد اپوزیسیون، منجمله خود رادک، انتشار این تزها گردیدند. به 

را بهترین هدیه به اپوزیسیون تلقی کردند. زیرا از این تزها معلوم شد که لنین بر طبق کلیه ی 
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د که مهم ترین رسمی شده است. به نظر "تروتسکیسم"ناه مواد قانون استالینیستی، مرتکب گ

را محکوم  کیسمتروتسونیست، که ی پلنوم هفتم هیئت اجرائیه انترناسیونال کمنکات قطع نامه 

ا بر اثر انتشار باشد. استالینیست هعلیه تزهای اساسی لنین متوجه می نماید، صریحاً و مستقیماًمی

سائیدند. کامنف، ناشر مجموعه مقاالت، با های خود را به هم میط غصب دنداناین تزها از فر

قیحانه ای که خصلت اوست صریحاً به من اظهار داشت که اگر در حال تدارک و "خوش قلبی"

اتحاد با ما نبود، هرگز و تحت هیچ شرایطی اجازه ی انتشار این اسناد را نمی داد. باالخره در 

مقاله ای که کوستر شوا در بلشویک منتشر ساخت. به این منظور، به جعل شیادانه این تزها 

ی  لنین نسبت به مسأله "تروتسکیستی"وءظن قرار گرفتن موضع دست زد که از مورد س

 طور اخص، ممانعت به عمل آورد.دهقانان بطور اعم و دهقانان میانه حال ب

 1۹۰۹ به عالوه، من ارزیابی خود لنین را از اختالف نظرهائی که با من داشت و در سال

 کنم:بیان کرد در این جا نقل می

حکومت "را در  "شرکت نمایندگان مردم دموکرات"مورد،  خود رفیق تروتسکی، در این"

ذیرد. این پندگان پرولتاریا و دهقانان را میقبول دارد، یعنی، تروتسکی حکومت نمای "کارگری

در حکومت انقالبی مجاز است مسأله ی دیگری است،  که تحت چه شرایطی شرکت پرولتاریا

موکرات های د نها با تروتسکی بلکه با سوسیالت و در این مورد، بلشویک ها به احتمال زیاد نه

لهستانی هم به توافق نخواهند رسید. معهذا، مسأله ی دیکتاتوری طبقات انقالبی ابداً به مسأله 

ا هشرایطی که تحت آن سوسیال دموکراتدر این یا آن حکومت انقالبی، یا به  "اکثریت"ی 
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، 22۹)جلد یازدهم، بخش اول، ص "یابد.مجاز به شرکت در این یا آن حکومت اند، تقلیل نمی 

 تأکید از من است(

دگان نشود که تروتسکی حکومتی متشکل از نمایقول از لنین، بار دیگر تأیید می در این نقل

نین . به عالوه، ل"ی کندحذف نم"پذیرد، و بدین ترتیب دهقانان را پرولتاریا و دهقانان را می

در  مسأله ی اکثریت در حکومت تقلیل نمی یابد. اینکند که مسأله ی دیکتاتوری به تأکید می

مجموع غیرقابل انکار است. اولین و مهم ترین چیزی که در این جا مطرح است عبارت است 

از مبارزه ی مشترک پرولتاریا و دهقانان و در نتیجه مبارزه ی پیشتاز پرولتاریا علیه بورژوازی 

گران و دیکتاتوری انقالبی کار مسأله لکن، گرچه فوذ یافتن در دهقانان.لیبرال یا ملی برای ن

ام گدهقانان قابل تقلیل دادن به مسأله این یا آن اکثریت در حکومت نیست، معهذا، به هن

طرح تناب ناپذیری، مطور اجپیروزی انقالب، این مسأله بعنوان یک مسأله تعیین کننده، ب

قید  ههرگونه پیش آمد احتمالی( محتاطانگونه که مشاهده کرده ایم، لنین )علیه میگردد. همان

رسد که شرکت حزب در حکومت انقالبی مطرح گردد، آن وقت کند که اگر اوضاع به آنجا بمی

شاید بر سر شرایط شرکت در حکومت با تروتسکی و رفقای لهستانی اختالف نظر پیش آید. 

 ئوریکجائی که لنین از نظر تبود، و تازه تا آن بنابر این، مسأله بر سر اختالف نظرهای احتمالی

نست. لکن، دات در یک حکومت دموکراتیک جایز میعنوان اقلیشرکت نمایندگان پرولتاریا را ب

، مبارزه ی شدیدی در رده 1۹1۷حوادث نشان دادند که اختالف نظری پیش نیآمد. در نوامبر 

نرها و وباالی رهبری حزب بر سر مسأله ی تشکیل حکومت ائتالفی با سوسیال رولوسی

منشویک ها در گرفت. لنین، گرچه از نظر اصولی با ائتالف بر مبنای شوراها مخالفتی نداشت، 
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لکن قاطعانه خواستار آن بود که از اکثریت بلشویکی به سختی حفاظت گردد، و من در این راه 

 در کنار لنین ایستادم.

دهقانان  واتیک پرولتاریا گوید. او تمام مسأله ی دیکتاتوری دموکرحال ببینیم رادک چه می

 دهد؟را به چه چیز تقلیل می

در چه زمینه ای صحت اساسی خود را به اثبات  1۹۰۵تئوری قدیمی بلشویکی "پرسد، او می

رساند؟ در این حقیقت که عمل مشترک دهقانان )سربازان پادگان پتروگراد( و کارگران پتروگراد 

رد. هر چه باشد، جوهر اساسی فرمول سال ل. ت.( سرنگون ک -1۹1۷را ) در سال  تزاریسم

 "کرد نه یک نهاد مشخص سیاسی را.بات متقابل طبقات را پیش بینی میفقط مناس 1۹۰۵

دین معنی میخوانم ب "جبری"فرمول قدیمی لنینیستی را  لطفاً لحظه ای تأمل کنید! اگر من

کری رادک از روی بی فکاری که  -را به هر چیز تهی و مبتذلی تقلیل دادتوان آننیست که می

را سرنگون  سمتزاریپرولتاریا و دهقانان مشترکاً  "مسئله ی اساسی تحقق یافته"کند. بسیار می

نیز  بدون استثناء در کلیه ی انقالبات پیروز و نیمه پیروز "مسئله ی اساسی"ساختند. لکن این 

ای هبه ضرب مشت شیشان همیشه و همه جاتحقق یافته است. تزارها، اربابان فئودال، و ک

 پرولتاریا و یا اسالف پرولتاریا، بی چیزان و دهقانان، مغلوب گشته اند. این امر در قرن شانزدهم

هم اتفاق افتاده است. در چین نیز این کارگران و دهقانان بودند نیز در آلمان و حتی زودتر از آن

اتوری یک دارد؟ این دیکترا شکست دادند. این چه ربطی به دیکتاتوری دموکرات "نظامیان"که 

نه در انقالبات کهن و نه در انقالب چین پدید نیآمد. چرا پدید نیآمد؟ زیرا بر گرده کارگران و 

دت خود شبورژوازی سوار بود. رادک چنان بدهقانان، که زحمت کار سنگین انقالب را کشیدند، 
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 یعنی چه کسی-ب در انقال "اساسی ترین کار"منتزع ساخته که  "نهادهای سیاسی"را از 

را فراموش کرده است. لکن،  -گیردانقالب را رهبری میکند و چه کسی قدرت را به دست می

ای خالی هدستانقالب نبرد برای کسب قدرت است. مبارزه ای ست سیاسی، که طبقات نه با 

 )حزب و غیره( بدان دست می یازند. "نهادهای سیاسی"وسیله ی لکه بب

یستی مارکساشخاصی که پیچیدگی شیوه "کند، رعدآسا پرخاش می ه کارانرادک به ما گنا

مشترک  طور اجتناب ناپذیر به حکومتکنند که کل قضیه باید بتصور میرا عمیقاً درک نکرده اند 

اجتناب  طورکنند که این حکومت باید بکر میدهقانان و کارگران بیانجامد؛ و حتی بعضی ف

 "کارگری و دهقانی باشد.ناپذیر حکومتی ائتالفی از احزاب 

ک کند که یفکر میکند؟ آیا او ! و خود رادک چه فکر می"هابعضی "چه کله پوک اند این 

ط طبقات انقالبی حک کند و بازتاب این رواب اید مهر خود را بر یک روابط معینانقالب پیروز نب

از  ای لفظیهحدی تعمیق داده که چیزی جز قالبرا ب "شناسیجامعه "باشد؟ رادک مسأله ی 

 آن باقی نمانده است.

به بهترین  1۹2۷ارس رانی همین رادک در آکادمی کمونیست به تاریخ مجمالتی از یک سخن

اری کد را از مسأله ی اَشکال سیاسی همدهد که چقدر غیرمجاز است انسان خووجهی نشان می

 کارگران و دهقانان منتزع سازد:

را نوشتم و آن انتون( مقاله ای در پراودایک سال پیش، من درباره ی این حکومت )ک"

ن یحکومت دهقانان و کارگران نامیدم. یکی از رفقای هیئت تحریریه تصور کرده بود که ا



mi                                                  نشر میلیتانت  l i t aant .com 
 

 11۷ 

را به حکومت کارگران و دهقانان تغییر داد. من علیه آن اعتراض اشتباهی از جانب من بوده و آن

 "ماند.باقی بحکومت کارگران و دهقانان نکردم و گذاشتم به همان شکل 

هم معتقد بود که ممکن است  1۹2۷که هیچ بلکه در مارس  1۹۰۵بنابر این، رادک، سال 

حکومت کارگران و دهقانان فرق  یک حکومت دهقانان و کارگران وجود داشته باشد که با

کنم که من نیز تا آخر عمرم هم ین مسأله را درک نکرد. اعتراف میکند. سردبیر پراودا هم اب

دانیم که حکومت کارگران و دهقانان چیست. اما نمی دانم درک نخواهم کرد. ما خوب میرا آن

ایید و این فرمو کارگران چیست؟ لطفاً التفات بتفاوت و تضاد این حکومت با حکومت دهقانان 

ر سال د رسیم.د. در این جا ما به قلب مسأله میدهیمکان اسرارآمیز صفات را توضیح ب تغییر

عتقد بود که حکومت کانتون چیانکایشک حکومت دهقانان و کارگران است. در ، رادک م1۹2۶

، او این نظر را مجدداً تکرار کرد. لکن، در واقع ثابت شد که این حکومت بورژوائی 1۹2۷سال 

 غرقاست که از مبارزه ی انقالبی کارگران و دهقانان استفاده کرده تا آنان را در خون خود 

اوت وت کرده بود؟ در قضتوان توضیح داد؟ آیا رادک فقط بد قضاگونه میکند. این اشتباه را چ

توان دچار اشتباه شد. پس چرا نمی گوید: من نفهمیدم، نمی توانستم ببینم، دچار از دور می

ونه که گاطالعات نیست، بلکه برعکس، همان اشتباه شدم. اما نه، این خطائی ناشی از کمبود

میق اصولی است. حکومت دهقانان و کارگران، در مقابل اکنون روشن شده، یک اشتباه ع

حکومت کارگران و دهقانان، چیزی جز کومین تانگ نیست. هیچ چیز دیگری نیست. اگر 

دهقانان از پرولتاریا تبعیت نکنند، آن وقت از بورژوازی پیروی خواهند کرد. من برآنم که این 

 -حزب دو طبقه، حزب کارگری"تی در مورد موضوع در انتقادم از نظریه دارودسته ی استالینیس
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به اندازه ی کافی روشن گردیده است )مراجعه کنید به پیش نویس برنامه ی  "دهقانی

 "رانحکومت دهقانان و کارگ"کومینترن، نقدی بر مسایل اصولی(. در زبان سیاسی امروز چین، 

دیکتاتوری "ور کانتون در تمایز با حکومت کارگران و دهقانان، تنها مظهر قابل تص

در مقابل دیکتاتوری پرولتاریا است؛ به عبارت دیگر، حکومت کانتون تبلور سیاست  "دموکراتیک

تی که انترناسیونال یعنی سیاس -کومین تانگی استالینیستی است در تضاد با سیاست بلشویکی

 زده است. "تروتسکیست"کمونیست به آن برچسب 
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 تئوری انقالب مداوم در عمل چگونه بود؟ -۴

ه انتقاد را نیز ب "تاکتیک ناشی از آن"گونه که دیدیم، رادک، در انتقاد خود از تئوری ما، همان

بسیار اهمیت دارد. انتقاد رسمی استالینیستی از کند. این بخش اضافی خود اضافه می

ن شود... لکن ایدود میطور محتاطانه ای به تئوری محاین مسأله ب در مورد "تروتسکیسم"

برای رادک کفایت نمی کند. او به مبارزه علیه یک مشی تاکتیکی )بلشویکی( معین در چین 

 ی تئوری انقالب مداوم است. و وسیلهر پی بی اعتبار ساختن این مشی بدست زده است. او د

برای این کار، الزم است نشان دهد و یا چنین وانمود کند که شخص دیگری قبالً به اثبات 

رسانیده که مشی تاکتیکی غلطی در گذشته از این تئوری ناشی گردیده است. در این جا رادک 

به تاریخ انقالب، که هرگز  اندازد. ممکن است که خود اومی یماً خوانندگان خود را به اشتباهمستق

در آن شرکت مستقیم نداشته، آشنا نیست، لکن ظاهراً او ابداً به خود زحمت نداده که مسأله را 

که مهم ترین اسناد آن در جلد دوم مجموعه آثار اسناد موجود بررسی کند. در حالی به کمک

و  .امکان پذیر است من موجودند، و بررسی آن برای هر فردی که سواد خواندن داشته باشد،

را مخفیانه  1۹۰۵رغم این حقیقت که من تمام سال علیگویم که لذا، محض اطالع رادک باید ب

را در زندان گذراندم، مع الوصف تقریباً در کلیه ی مراحل انقالب اول،  1۹۰۶در روسیه و سال 

بین من و لنین در مورد ارزیابی نیروهای انقالب و وظایف متوالی آن توافق کامل وجود داشت. 

 من مجبورم در این جا خود را به عرضه حداقل استدالالت و اسناد محدود کنم.
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یعنی دو  -شد و در مارس همان سال به چاپ رسید  نوشته 1۹۰۵در مقاله ای که در فوریه 

سه ماه پیش از اولین کنگره ی حزب بلشویک )که در تاریخ به نام سومین کنگره ی حزب 

 چنین نوشتم: -ثبت شده(

 ، قیام سراسرینمیشناسد مردم و تزار، که چیزی جز پیروزی مبارزه ی سرسختانه میان"

عنوان اوج انقالبی پیروزی مردم بر دشمن کومت موقت بی اوج این مبارزه، حعنوان نقطه ملی ب

س وسیله ی حکومت موقت، تشکیل مجلح ارتجاع تزاری و تسلیح مردم بدیرینه شان، خلع سال

ور طمراحلی که بست ا هاباری این -مساوی، مستقیم و مخفی مؤسسان براساس آراء عمومی،

 (2۳2دوم، قسمت اول، ص  )مجموعه آثار، جلد "عینی برای انقالب تعیین شده اند.

لشویک ها مقایسه ب 1۹۰۵طع نامه های کنگره ی ماه مه کافی ست که این جمالت با ق

 گی کامل من با بلشویک ها در فرموله کردن مسایل اصولی روشن گردد.شوند تا همبست

آهنگ با این مقاله، من در پطرزبورگ، با موافقت ن یک مورد منحصر به فرد نیست. همای

زمان مخفیانه به چاپ رسیدند. حکومت موقت فرموله کردم که در آنکراسین، تزهائی راجع به 

هند دع کرد. جمالت زیرین لنین نشان میکراسین از این تزها در کنگره ی حزب بلشویک دفا

 ها را تأیید کرد:دازه آنکه او تا چه ان

ن عنوان یک نویسنده مدانم. طبعاً بق کراسین سهیم میخود را در نظریات رفیمن کامالً "

جمله بندی فرمول را مورد توجه قرار دادم. اهمیت هدف مبارزه به طرز کامالً صحیحی توسط 

آن  موضعی که برایرفیق کراسین نشان داده شده، و من با او کامالً موافقم. اگر روی تسخیر 

 (1۸۰)جلد ششم، ص  "توانیم برای آن مبارزه کنیم.میجنگیم حساب نکنیم، نمی
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در  -کنمرا به خواننده توصیه میواندن آنکه خ-بخش اعظم ماده الحاقی مفصل کراسین 

قطع نامه ی کنگره ی حزب گنجانده شد. این که من مؤلف این ماده الحاقی بودم، توسط 

زب است. این اتفاق در تاریخ ح شود که هنوز در اختیار منانب کراسین ثابت مییادداشتی از ج

 به خوبی در نزد کامنف و دیگران مشهور است.

ن به شوراهای کارگری، مسأله ی مسئله ی دهقانان، مسأله ی نزدیک ساختن دهقانا

پطرزبورگ را بیش از پیش آهنگ کردن کار با اتحادیه ی دهقانان، هر روزه توجه شورای هم

رد که رهبری شورا به من تفویض شده بود؟ این یکی داشت. آیا رادک خبر داخود مشغول میب

 از صدها فرمولی است که من در آن ایام درباره ی وظایف تاکتیکی انقالب نوشتم:

توده های شهری را هدایت  وجود می آورد که عملیات مبارزهشهر را ب "شوراهای"پرولتاریا "

 1۷، ۴)ناچالو، شماره  "دهد.قرار میدهقانان را در دستور روز کند، و وحدت جنگی با ارتش و می

( باید اقرار کنم که کسل کننده و حتی شرم آور است که 1۹۰۵نوامبر( ۳۰نوامبر )تقویم جدید، 

ده ام صحبت نکر سوسیالیسماز استبداد به  "جهش"برای اثبات این که هیچ گاه درباره ی 

، مطالب زیر را 1۹۰۶فوریه  عنوان مثال درهد بیآورم. اما چاره ای نیست. بباید نقل قول شا

 مقابل که به هیچ وجه این مجلس را درظایف مجلس مؤسسان نوشتم، بدون آنپیرامون و

ا با کند تن، اکنون با عجله در مورد چین میدنبال استالیرادک، ب شوراها قرار دهم. کاری که

 جاروی ماوراءچپی آثار سیاست فرصت طلبانه دیروزی را پاک کند.

یافته، با قدرت خود، مجلس مؤسسان را تشکیل خواهند داد. مجلس مؤسسان مردم رهائی "

وظایفی عظیم برعهده خواهد داشت. این مجلس باید دولت را بر پایه ی اصول دموکراسی، 
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یعنی بر پایه ی اصول حاکمیت مطلق مردم، تجدید بنا کند. این مجلس موظف خواهد بود که 

الحات گسترده ی ارضی )زمین( را اجرا کند، هشت ساعت سازمان مسلح مردم را ایجاد کند، اص

)مجموعه آثار، جلد دوم، قسمت اول،  "کار روزانه و مالیات بر درآمد تصاعدی را معمول دارد.

 (۳۴۹ص

یه ی تهییج کننده ی تبلیغاتی، ، در یک اعالم1۹۰۵و این چیزی است که من، در سال 

 نوشتم: سوسیالیسم "فوری"خصوص در مورد مسأله به اجرا گذاردن ب

ا را فوراً در روسیه به اجرا گذارد؟ خیر، روستای م سوسیالیسمتوان آیا قابل تصور است که ب"

بسیار تاریک و ناآگاه است. هنوز سوسیالیست های واقعی بسیار کمی در میان دهقانان وجود 

دارد، سرنگون کنیم. وده های مردم را در ظلمت نگاه میکه ت ا،ارند. ما ابتدا باید استبداد رد

بی بضاعت باید از پرداخت کلیه ی مالیات ها معاف گردند، مالیات بردرآمد تصاعدی،  روستائیان

تحصیالت مجانی اجباری باید اجرا گردد، و باالخره پرولتاریا و نیمه پرولتاریای روستائی باید با 

واند تیک متحد گردند. تنها این ارتش میارتش واحد سوسیال دموکراتپرولتاریای شهری در یک 

)مجموعه آثار، جلد دوم، قسمت اول، ص  "رساند.عظیم سوسیالیستی را به پیروزی بانقالب 

22۸) 

فاوتهائی ت شود که من میان مراحل دموکراتیک و سوسیالیستی انقالببنابر این نتیجه می

وعظه مبه پیروی از استالین و تلمان، به  انی است که رادک،قایل شدم. و این مدتها پیش از زم

 پردازد. بیست دو سال پیش نوشتم:ب کردن من در مورد این مسأله
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ای که  نظریه-تی فرموله شد هنگامی که نظریه ی انقالب مداوم در مطبوعات سوسیالیس"

حمالت بی پایان های جدیدی از توده ها و رشد برخوردهای اجتماعی، قیام بخشراه به هم

به انقالب  اپرولتاریا بر امتیازات اقتصادی و سیاسی طبقات حاکم نابودی استبداد و فئودالیزم ر

ودی ما باالتفاق دست به جنجال خشم آل "مترقی"باری، مطبوعات  -دهدسوسیالیستی پیوند می

 (2۵۸، ص1۹۰۶)انقالب ما،  "زدند.

تعریف انقالب مداوم که در این کلمات مستتر پیش از هر چیز، مایلم توجه خواننده را به 

است جلب کنم: این نظریه نابودی نظام قرون وسطائی را، از طریق تعدادی برخوردهای شدت 

حله دهد. پس جهش چه شد؟ نادیده گرفتن م، به انقالب سوسیالیستی پیوند مییابنده اجتماعی

 1۹1۷در سال  ی نیست که عمالًآیا این همان چیزها، دموکراتیک کجاست؟ و گذشته از اینی 

 اتفاق افتاد؟

، بر سر انقالب 1۹۰۵در سال  "مترقی"در ضمن، قابل ذکر است که جنجال مطبوعات 

ربع قرنی وارد  مداوم، با جنجال غیرمترقی قلمزنان مزدور امروزی که با یک تأخیر کوتاه یک

 معرکه شده اند به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

زمان که تحت سردبیری هم ترین ارگان جناح بلشویک در آنژیزن، م طرز برخورد نوایا

هوشیارانه لنین بود، نسبت به مسأله ی انقالب مداوم که از جانب من در مطبوعات مطرح شد 

 "یکالراد"چگونه بود؟ مطمئناً، این نکته خالی از لطف نیست. در جواب مقاله ای در روزنامه ی 

انقالب " لنین را در مقابل "عقالنی تر"که کوشیده بود نظریات  بورژوائی ناشاژیزن )زندگی ما(

 ( چنین پاسخ داد:1۹۰۵نوامبر  2۷تروتسکی قرار دهد، نوایاژیزن بلشویک )در  "مداوم
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 این فرضیه بی پایه، البته به کلی مزخرف است. رفیق تروتسکی گفت که انقالب پرولتاریائی"

متوقف شود، به راه خود ادامه داده، استثمارگران را که در مرحله ی نخستین ون آنتواند، بدمی

از سر راه بردارد، لنین، از سوی دیگر، خاطرنشان ساخت که انقالب سیاسی تنها گام اول است. 

ود که شجا ناشی می. همه سوءتفاهم از آنمبلغ ناشاژیزن مایل است در این جا تضادی بیابد..

شود، ثانیاً، این نشریه آرزومند است م سراپا وحشت میانقالب اجتماعی هاوالً، ناشاژیزن از نام 

که نوعی اختالف نظر شدید و چشم گیر مابین سوسیال دموکرات ها پیدا کند، ثالثاً، اصطالح 

ه یدناچالو رفیق تروتسکی عق 1۰برد. در شماره کار میاست که رفیق تروتسکی ب "یک ضربهبا "

 دهد:خود را به وضوح شرح می

 پیروزی کامل انقالب به معنی پیروزی پرولتاریاست. لکن این"نویسد، میرفیق تروتسکی "

اسی وظایف اسانقالب در آینده است. پرولتاریا  هنده ی تداومپیروزی، به نوبه ی خود نشان د

لط ی تثبیت تسپوشاند، و خود منطق مبارزه ی آتی پرولتاریا برا میعمل دموکراتیک را جامه 

ند. میان کسوسیالیستی را در مقابلش مطرح میمسایل صرفاً معینی  سیاسی اش، در لحظه

راسی( یک تداوم انقالبی ایجاد حداقل و برنامه ی حداکثر )برنامه ی سوسیال دموک برنامه

یا یک روز و یا یک ماه نیست، بلکه مسأله بر سر کل یک  "ضربه"گردد. مسأله بر سر یک می

 "از قبل، کاری عبث خواهد بود.دوران تاریخی است. کوشش برای تعیین مدت آن 

توان تمام انتقادات بعدی وراث هتی به موضوع جزوه فعلی خاتمه میدهد. آیا میاین سند از ج

چه که رفت پاسخ داد، پاسخی که در یق تر و بدون چون و چرا تر از آنقالبی را روشن تر، دق

 کند؟ مقاله ی مننقل می را چنان تأییدانهلنین آنمقاله ی روزنامه ی من آمده و نوایاژیزن 
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تشریح کرد که پرولتاریای پیروز، در پروسه ی انجام وظایف دموکراتیک، بنا به منطق موقعیت 

خود، در یک مرحله ی معین ناگزیر در مقابل مسائل سوسیالیستی خالص قرار خواهد گرفت. 

ی که . تداومین نکته نهفته استتداوم بین برنامه ی حداقل و برنامه ی حداکثر درست در هم

 خیزد. من برای منتقدین آثارم در جرگه یمی پذیری از دیکتاتوری پرولتاریا برطور اجتناب ناب

خرده بورژواهای آن زمان توضیح دادم که نه این یک ضربه است نه یک جهش، بلکه کل 

چشم  گی خود را با اینلنین نیز کامالً همبست یک دوران تاریخی است. و نشریه ی نوایاژیزن

انداز اعالم داشت. حتی مهم تر از آن، امیدوارم، این حقیقت باشد که صحت این نظریه در 

 طور قطعی ثابت شد.ب 1۹1۷ر عملی رویداها و در سال مسی

ک ها بودند که در سال صرف نظر از خرده بورژواهای دموکرات ناشاژیزن، عمدتاً منشوی

 "جهش"که شکست انقالب آغاز شده بود، از ، پس از آن1۹۰۶خصوص در سال ، و ب1۹۰۵

یژه وگفتند. در بین منشویک ها بن میسخ سوسیالیسمخیال بافانه ی من از دموکراسی به 

مارتینف و یاردانسکی متوفی بودند که در این زمینه بیش از همه درخشیدند. ناگفته نماند که 

این دو نفر بعدها به استالینیست های سفت و سختی بدل شدند. در پاسخ نویسندگان منشویکی 

ر سال خصوصی دمن بودند، طی مقاله ی ببه  "سوسیالیسمجهش به "که در پی نسبت دادن 

تفصیل و به سبک عوام فهم، نه فقط اشتباه بلکه حماقت چنین ادعاهائی را متذکر  ، به1۹۰۶

توانم این مقاله را تقریباً به همان صورت سابق در جواب انتقادات وراث امروز میشدم. من 

الصه زیر خ شد که نتیجه ی مقاله را در جمالتقالبی تجدید چاپ کنم. لکن شاید کافی با

 کنم:
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که جهش از روی  -و باید منتقدم یاردانسکی را مطمئن سازم-کنم م من به خوبی درک"

هم در مقاله ی یک روزنامه به هیچ وجه به معنی فایق آمدن بر این مانع یک مانع سیاسی آن

 (۴۵۴)مجموعه آثار، جلد دوم، قسمت اول، ص "در عمل نیست.

تقدینی من دهم، تاب امهنم به ارائه دادن سند ادتوااین کافی باشد؟ اگر نیست، من می شاید

آنقدر شجاعانه در موردش قضاوت گویند که درباره ی مسأله ای که مانند رادک نتوانند ب

 نداشته اند. "در دسترس"کنند، اطالعات می

در زندان نوشتم و بالفاصله به وسیله  1۹۰۶های ما که من در سال تاکتیکجزوه ی کوچک 

 ی لنین منتشر شد، حاوی نتایج گویای زیر است:

پرولتاریا قادر خواهد بود به قیام در روستا اتکاء کند، و در شهرها، این مراکز حیات سیاسی، "

ی یروهارساند. پرولتاریا، با اتکاء به نع آن بوده به پایانی پیروزمند بجنبشی را که قادر به شرو

را به ارتجاع وارد می وسیع دهقانان، و نیز رهبری آنان، نه تنها آخرین ضربه ی پیروزمندانه 

)مجموعه آثار، جلد دوم، قسمت اول،  "داند چگونه پیروزی انقالب را تأمین نماید.می آورد، بلکه

 (۴۴۸ص

ر نیز زی آیا این شباهتی به نادیده گرفتن دهقانان دارد؟ در ضمن، در همین جزوه، نظریه ی

 پرورش یافته است:

تاکتیکهای ما، که براساس تکامل مقاومت ناپذیر انقالب محاسبه شده، البته نباید اجتناب "

جموعه )م "گیرد.مراحل نهضت انقالبی را نادیده بناپذیری یا امکان و یا حتی احتمال صور و 

 (۴۳۶آثار، جلد دوم، ص
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 آیا این شباهتی به یک جهش خیالی دارد؟

گونه انداز تکامل بعدی انقالب )یا آن (، من چشم1۹۰۶های اولین شورا )درساله خود، در مق

 که واقعیت یافت، یعنی انقالب جدید( را چنین توصیف کردم:

و شورای جدید نیز اجباری نخواهد داشت که حوداث این  -تاریخ خود را تکرار نمی کند"

ی تواند برنامه ی خود را براد، در عوض می( را تکرار کن1۹۰۵ر پنجاه روز )از اکتبر تا دسامب

، کاری انقالبی با ارتشبرنامه کامالً روشن است. همگیرد. این عمل یک سره از این دوره وام ب

تالشی دی استبداد و مدهقانان، و پائین ترین اقشار بی چیزان خرده بورژوائی شهری، محو و نابو

سازمان و برخی دیگر از طریق انحالل های مادی آن؛ برخی از طریق تجدید کردن سازمان

فوری ارتش، با متالشی کردن دستگاه بوروکراتیک پلیس. هشت ساعت کار روزانه. تسلیح 

های خودمختاری انقالبی شهر. ایجاد رولتاریا. تبدیل شوراها به ارگانمردم، و باالتر از همه پ

ای انقالب ارضی در نقاط هعنوان ارگاننی( بشوراهای نمایندگان دهقانان )کمیته های دهقا

برنامه ی  سان. و مبارزات انتخاباتی براساسمختلف. سازمان دهی انتخابات مجلس مؤس

 (2۰۶)مجموعه آثار، جلد دوم، قسمت دوم، ص "مشخص عمل برای نمایندگان مردم.

آیا این شباهتی به جهش از روی انقالب ارضی، یا کم بهاء دادن به مسأله ی دهقانان، در 

دارد؟ آیا این شباهتی به این دارد که من نسبت به وظایف دموکراتیک انقالب کور  مجموع،

بوده ام؟ خیر، شباهتی ندارد. پس تصویر سیاسی ای که رادک رسم کرده به چه چیز شباهت 

 دارد؟ ابداً به هیچ چیز.
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یف را تحر، که خود آن1۹۰۵سال رادک، بزرگوارانه لکن به طرزی بسیار مبهم، موضع مرا در 

رم هاکه بیندیشد که خود سه چکند، بدون آنمی فکیکزمان منشویک ها تکند، و از موضع آنمی

کی همان سدهد که اگر چه تروتند؛ رادک قدوسانه توضیح میکانتقادات منشویکی را تکرار می

برد، معهذا هدف دیگری داشت. رادک، با این فرمول ذهنی، کار میشیوه ی منشویک ها را ب

ی گدانست که هدف بستمیبررسی خود را از مسأله به کلی بی اعتبار می سازد. حتی السال 

پذیرد. او حتی در مورد این موضوع یک نمایش می له و در تحلیل نهائی از آن تأثیروسیدارد ب

ا من و منشویک ها از کجبودن شیوه ی سان وشت )فرانتزفون زیکینگن(. لکن یکنامه ن

عنوان مدرک، به سه سطر جدلی از رخورد نسبت به دهقانان. رادک، بگیرد؟ طرز بسرچشمه می

ند کطور ضمنی اشاره میمع الوصف، خود ب کند.لنین، مذکور در باال، اشاره می 1۹1۶مقاله ی 

ن و قیقت جدل او علیه بوخاریبرد، در حدر این مقاله از تروتسکی نام می که لنین با وجودی که

ه ی کل وسیلگونه که مشاهده کردیم، به همانباشد. عالوه بر این نقل قول از لنین، کمی رادک

ال کند. من در مقاله ای در سادک به تروتسکی نیز اشاره میشود، رمحتوی مقاله ی لنین رد می

، ضمن برمال ساختن نظریات توخالی منشویکی، این سؤال را مطرح کردم: اگر این 1۹1۶

بورژوازی لیبرال نخواهد بود که رهبری را به عهده میگیرد، پس چه کسی وظیفه ی رهبری 

را به عهده خواهد گرفت؟ به هر طریق، شما منشویک ها که به هیچ وجه به نقش سیاسی 

ی در گیرد: تروتسکترتیب رادک مچ مرا حنا به دست میبدین مستقل دهقانان اعتقاد ندارید. 

ها معتقد بودند که جایز نیست  داشت. منشویک "توافق"مورد نقش دهقانان با منشویک ها 

. "رانیمب"، بورژوازی لیبرال را از خود خاطر یک اتحاد مشکوک و غیرقابل اطمینان با دهقانانه ب
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که نظر من عبارت از این بود که باید بورژوازی لیبرال ؛ در حالی"شیوه ی منشویک ها"بود این 

را کنار زد و برای کسب رهبری دهقانان انقالبی مبارزه نمود. در مورد این مسأله ی اساسی 

شما "م، ها گفتطی مبارزه علیه منشویک ها، به آنمن هیچ اختالفی با لنین نداشتم. و اگر، در 

ی چه رادک سعی به چاشن، برخالف آن"یستیدقایل نکه به هر حال نقش رهبری برای دهقانان 

ی منشویک ها نیست، بلکه طرح روشن و صریح دو شق "شیوه"کردن دارد، به معنی توافق با 

 مختلف است: یا دیکتاتوری توان گران لیبرال یا دیکتاتوری پرولتاریا.

ردم، و یک ها اقامه کعلیه منشو 1۹1۶همین استدالل کامالً صحیح را که من در سال 

 برد، نه سال قبل از آن در کنگره ینصفانه علیه خود من بکار بکند امروزه غیرمرادک سعی می

ی با احزاب غیرپرولتاریائلندن نیز، هنگامی که از تز بلشویک ها پیرامون طرز برخورد  1۹۰۷

قل نرانیم را در لندن صلی سخنکردم، مورد استفاده قرار دادم. من در این جا بخش ادفاع می

موعه مقاالت و کتب مختلفی های انقالب، مکرراً در مجکنم. این سخنرانی، در اولین سالمی

ن طبقات و احزاب در انقالب بود. آنچه که مشد که بیانگر موضع بلشویکی نسبت به چاپ می

 رانی گفتم، که شامل فرمول مجمل تئوری انقالب مداوم است، چنین بود:در این سخن

ات کرغایت بغرنج به نظر می آید. من بویک، نظریات خودشان به در نظر رفقای منش"

اتهاماتی از آنان شنیده ام مبنی بر این که مفهوم من از سیر انقالب روسیه بسیار ساده است. 

و -تلّون شدیدشان، که خود شکلی از پیچیدگی است  تازه، نظریات منشویک ها، علی رغمو 

صورت الگوی بسیار ساده ای در می آید که فهمیدنش ب -درست به علت این تلّون شدید شاید

 حتی برای آقای میلیوکف نیز ساده است.
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دولتی چه بود؟، که اخیراً  (1۹)در مؤخره ای بر کتاب، نتیجه ی انتخابات دومین دومای"

در مورد گروه های چپ به معنی "نویسد: ده، رهبر ایدئولوژیک حزب کادت میمنتشر گردی

. اما مشکل تر خواهد بود لیست و انقالبی، توافق با آنهاروه های سوسیااخص کلمه، یعنی، گ

حتی در این مورد نیز، اگر دالیل قاطع مثبتی وجود نداشته باشد، الاقل چند دلیل منفی مهم 

ها این است که از ما را تا حدی تسهیل میسازند. هدف آنموجودند که به توافق رسیدن با ما 

ه الزم است ما حاضر بود اعتبار سازند؛ تنها به همین دلیل هم که شدهانتقاد کرده و ما را بی 

دانیم، نه فقط در نظر سوسیالیست های روسی بلکه در نظر کلیه گونه که میکنیم. همانو عمل ب

ت گیرد یک انقالب بورژوائی اسمی ی سوسیالیست های جهان، انقالبی که اکنون دارد صورت

سد. فراتر رت دموکراسی بورژوائی به انجام بدساست بقرار  نه سوسیالیستی. انقالبی است که

رفتن از این دموکراسی... چیزی است که هیچ سوسیالیستی در جهان حاضر به انجام آن نیست، 

ینک ود که او اگر مردم تعدادی زیاد از آنان را به دوما فرستادند، این دقیقاً نه به این منظور ب

را انجام  "ژوائیبور"این که به دست خود برنامه های رفرم  بخشند و نهرا تحقق ب سوسیالیسم

پارند تا سقش پارلمانتاریست ها را به ما بها بیشتر مقرون به صرفه است که ندهند... برای آن

 "که خود را با اجرای این نقش به مخاطره بیاندازند.آن

ازد. نقل سا مطرح میاً مسأله را در مقابل مکنیم، میلیوکف مستقیمگونه که مالحظه میهمان"

قول باال مهم ترین عوامل در طرز برخورد منشویکی نسبت به انقالب و رابطه بین دموکراسی 

 "سازد.دموکراسی سوسیالیستی را مطرح می بورژوائی و
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این  -گیرد یک انقالب بورژوائی است نه سوسیالیستیانقالبی که اکنون دارد صورت می" 

 ت دموکراسی بورژوائی به انجامدسباید ب"قالب بورژوائی ه است. اناولین و مهم ترین نکت

این دومین نکته است. دموکراسی سوسیالیستی نمی تواند با دست خود برنامه های  -"رسدب

انتقاد ": ماندپوزیسیون باقی میرفرم بورژوائی را انجام دهد، نقش سوسیالیست ها در حد یک ا

که برای آن -عنوان نکته چهارمب -در پایان،نکته سوم است. و این  -"و بی اعتبار ساختن

موکراسی د ضروری ست که ما )یعنی"مانند قادر سازیم در اپوزیسیون باقی بسوسیالیست ها را 

 "عمل کنیم.بورژوائی( حاضر بوده و

رأس  تواند دراگر یک دموکراسی بورژوائی که ب ولی اگر ما حاضر نباشیم چه خواهد شد؟ و"

ن ارا اختراع کرد. این درست همشت، چه باید کرد؟ آن وقت باید آنوجود نداتازد انقالب پیش ب

، و رژوائیرسد. منشویزم در تخیل خود دموکراسی بومی نتیجه ای ست که منشویزم به آن

 وجود می آورد.را بخواص و تاریخ آن

اسی رعنوان ماتریالیست، باید قبل از هر چیز سؤال مربوط به پایه های اجتماعی دموکما، ب"

واند استوار تپایه ی کدام قشر و یا طبقه ای میبورژوائی را مطرح کنیم: دموکراسی بورژوائی بر 

 باشد؟

عنوان یک نیروی انقالبی اصالً تفق القولیم که بورژوازی بزرگ بما همه در این نکته م"

 یمطرح نیست. حتی در زمان انقالب کبیر فرانسه، که به مفهوم وسیع کلمه یک انقالب مل

ویند که گنقالبی بازی کردند. لکن به ما میبود، عده ای از صاحبان صنایع لیون یک نقش ضدا



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 1۳2 

بورژوازی متوسط، و عمدتاً خرده بورژوازی، نیروی رهبری کننده انقالب بورژوائی است. ولی 

 این خرده بورژوازی معرف چیست؟

 عت گران برخاستهصن هری که از درون اتحادیه های صنفیژاکوبین ها به دموکراسی ش"

زدیک ها پیوند نها، و جمعیت شهری که با اینند. استادکاران کوچک، شاگردان آنبود، اتکاء کرد

د. دقیقاً وجود آوردنرا ب -اصلی حزب رهبر مونتانارد ستون -سنکوالت ها داشتند، ارتش انقالبی

نعت ی صکه مکتب طوالنی تاریخی اتحادیه صنف -همین توده ی فشرده جمعیت شهری بود

و تمام بار انقالب را به دوش کشید. نتیجه ی عینی انقالب ایجاد شرایط  -گران را گذارنده

ن نتیجه پروسه ی تاریخی ای اجتماعی مکانیسمبرای استثمار سرمایه داری بود. لکن،  "طبیعی"

 ابانی، دموکراسی خی"مردم بی سر وپا"دست لطه ی بورژوائی ببار آورد که شرایط برای سرا ب

ها جامعه ی بورژوائی را از کثافت مزبله اهم گردد. دیکتاتوری تروریستی آنو سنکوالت ها فر

قدیمی پاک کرد و پس از آن، بورژوازی بعد از واژگون کردن دیکتاتوری دموکراسی خرده 

 بورژوازی، به قدرت رسید.

گر پرولتاریا ا -کنممی ن اولین بار نیست که این سؤال رامتأسفانه ای -کنماکنون سؤال می"

لم ب بورژوائی را عماند، کدام طبقه ی اجتماعی در کشور ما دموکراسی انقالدر اپوزیسیون ب

را به قدرت خواهد رساند، و به آن امکان خواهد داد که وظایف عظیم را انجام خواهد کرد، آن

 دهد؟ این سؤال اصلی است و من این سؤال را دوباره از منشویک ها دارم.

اما رفقای  که در کشور ما توده ی عظیمی از دهقانان انقالبی وجود دارد. درست است"

دانند که دهقانان هر قدر هم که انقالبی باشند قادر نیستند که یک منشویک نیز مثل من می
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انان، بدون دهق نقش سیاسی مستقل بازی کنند، چه رسد به ایفای یک نقش رهبری سیاسی.

یم در خدمت انقالب قرار گیرند، لکن شایسته ی یک عنوان نیروئی عظشک، میتوانند ب

مارکسیست نیست که معتقد باشد که یک حزب دهقانی قادر خواهد بود خود را در رأس یک 

هن زنجیرهای کانقالب بورژوائی قرار دهد و به ابتکار خود، نیروهای تولیدی کشور را از قید 

 رهاند.ب

ا در انقالب تواند نقش برتر رتنها شهر میبر کشور تفوق دارد و در جامعه ی مدرن شهر 

 .گیردبورژوائی به عهده ب

خوب، حاال آن دموکراسی شهری که در کشور ما قادر به رهبری ملت باشد کجاست؟ "

، وکالی (2۰)رفیق مارتینف بارها ذره بین به دست در جستجوی آن بوده است. معلمان ساراتوفی

به  شه هم مسلکانمانند کلی کرده است. مارتینفمسکوئی را کشف پطرزبورگی، و آمارگران 

خواست توجه کند این بود که در انقالب روسیه، پرولتاریای صنعتی همان نمی تنها چیزی که

عرصه ای را اشغال کرده که در اواخر قرن هیجدهم در اشغال دموکراسی نیمه پرولتاریائی 

 ازم.سقیقت اساسی متوجه میرا به این ح پیشه وران سنکوالت بود. رفقا، من توجه شما

طور اورگانیک از بطن صنایع دستی ما برنخاست. تاریخ اقتصادی شهرهای صنایع بزرگ ما ب"

یم و قستما دوران صنفی را ابداً نمی شناسد. سرمایه داری صنعتی در کشور ما تحت فشار م

ه با ک، بدون آنی اساساً بکر و بدوی راآمد و در حقیقت سرزمین آنی سرمایه ی اروپائی بوجود

                                                 

   آیا منتقدین دیر از راه رسیده انقالب مداوم با این موضوع موافقند؟ آیا حاضرند این اصل کلی را در
  ند و غیره نیز تعمیم بدهند؟ آری یا خیر؟ ل. ت.مورد ممالک شرقی، چین و ه



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 1۳۴ 

 هایورد. سرمایه ی خارجی از طریق واممقاومت فرهنگ صنایع دستی مواجه شود، به دست آ

 ه دورسپاه پرولتاریای صنعتی را ب شده، دولتی و مجاری ابتکارات خصوصی به کشور ما سرازیر

روسه، پصنایع دستی جلوگیری به عمل آورد. در نتیجه این  خود جمع کرد و از رشد و توسعه ی

وع خود، رین و پیش رفته ترین نبه هنگام انقالب بورژوائی، یک پرولتاریای صنعتی، از عالی ت

، منکر آن نمی توان شد عنوان قدرت اصلی در شهرها به ظهور رسید. این یک حقیقت است.ب

 را مبنای نتیجه گیری های تاکتیکی انقالبی خود قرار دهیم.و باید آن

انند، دو یا فقط این پیروزی را ممکن می پیروزی انقالب ایمان دارند،اگر رفقای منشویک به "

 ما جز پرولتاریا هیچ مدعی تاریخی منکر این حقیقت شوند که در کشور آن وقت نمی توانند

گونه که دموکراسی خرده بورژوائی شهری در برای کسب قدرت وجود ندارد. همان دیگری

اگر -انقالبی قرار داد، درست به همان طریق نیز  انقالب کبیر فرانسه خود را در رأس ملت

در  پرولتاریا، که تنها دموکراسی انقالبی -انقالب اصآلً چشم اندازی برای پیروزی داشته باشد

 رساند.تکیه گاهی در توده های دهقانی بیابد و خود را به قدرت بشهرهای ماست، باید 

البی اتکاء وسیله پرولتاریا به دهقانان انقب اً به پرولتاریا متکی باشد، وحکومتی که مستقیم"

کند، هنوز به معنی دیکتاتوری سوسیالیستی نیست. من فعالً به چشم اندازهای دورتری که در 

مقابل یک حکومت پرولتاریائی قرار دارد نمی پردازم. شاید پرولتاریا هم، مانند دموکراسی 

واهم خبورژوازی باز شود. من تنها می لطژاکوبین ها، محکوم به سقوط باشد، تا جا برای تس

نی گونه که پلخانف پیش بیهمان-ر جنبش انقالبی در کشور ما یک نکته را روشن کنم: اگ
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یروزی عنوان پد، آن وقت پیروزی انقالب تنها بعنوان یک جنبش کارگری پیروز گردب -کرد

 ت.غیرممکن اس درغیر این صورت پیروزی مطلقاً -باشدانقالبی پرولتاریا امکان پذیر می

تضاد  کنم. اگر فرض شود کهبر این نتیجه ی نهائی پافشاری میمن به شدیدترین نحوی "

خواهد شد که پرولتاریا خود را در رأس  انی مانع از آناجتماعی ما بین پرولتاریا و توده های دهق

ائی زی تواندهقانان قرار دهد، و این که خود پرولتاریا هم به اندازه ی کافی برای کسب پیرو

آن وقت لزوماً باید به این نتیجه رسید که اصالً پیروزی نصیب انقالب ما نمی گردد.  -ندارد

تحت چنین شرایطی، محصول طبیعی انقالب توافقی میان بورژوازی لیبرال و مقامات دولت 

قدیم خواهد بود. این شقی است که به هیچ وجه نمی توان منکر امکان وقوع آن شد. لکن 

ر داشته و محصول ضعف درونی آن است که شق اخیر در مسیر شکست انقالب قرا روشن

سبات اها از پرولتاریا و منو مهم تر از همه، ارزیابی آن-ها باشد. در اصل تمام تحلیل منشویک می

 ند.کبه راه بدبینی انقالبی هدایت می ها را به نحو گریز ناپذیریآن -احتمالی آن با دهقانان

وش ئی یک ختابند و بر مبنای دموکراسی بورژواوجانه از این راه روی بر می ها لجلکن آن"

 کنند.بینی انقالبی تولید می

ها، کادت ها سمبل گیرد. برای آناز همین جا سرچشمه می طرز برخورد آنان با کادت ها"

 دموکراسی بورژوائی هستند، و دموکراسی بورژوائی مدعی طبیعی کسب قدرت انقالبی....

شما بر پایه ی چه اساسی معتقدید که کادت ها بر خواهند خاست و سربلند خواهند پس "

ای این رکرد؟ براساس واقعیات تکامل سیاسی؟ خیر، بر پایه ی طرحی که خود ساخته اید. ب

را نزمندید، مشتاقانه آشما به دموکراسی بورژوائی شهری نیا "رسدکه انقالب به سرانجام ب
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ستید، ه ها بی اندازه خوشبینها نمی یابید. و در رابطه با آنجز کادت کنید. و چیزی جستجو می

ها را مجبور کنید که نقش خالقی بازی کنند، خواهید آنها جامه ی مناسب میپوشانید، میبه آن

نقشی که نمی خواهند بازی کنند، نمی توانند بازی کنند و بازی نخواهند کرد. در پاسخ به 

هیچ جوابی نشنیده ام. شما هیچ تشخیصی  -مطرحش کرده ام که بارها -سؤال اساسی خود 

 از انقالب ندارید. سیاست شما فاقد هرگونه چشم انداز وسیعی است.

ی ره شود که کنگاب بورژوائی با کلماتی فرموله میو در این رابطه، طرز برخورد شما با احز"

ا نباید به مبارزه ی پرولتاری "به اقتضای زمان"سپارد: خاطر برا خوب به حزب باید آن

د را برطبق یک وزند، نباید اقدامات تاکتیکی خت بسیستماتیکی برای نفوذ بر توده ی مردم دس

نظریه ای که طبق آن کلیه ی رنجبران و درماندگان را به دور خود  -کند نظریه واحد تعیین

ی  کنگره )صورت جلسات و قطع نامه های "متحد سازد و به قهرمان و رهبر آنان بدل شود.

 (1۸۰ -۵پنجم حزب، ص 

و  1۹۰۵های ها، و اقدامات مرا در طول سالاین سخنرانی، که کلیه ی مقاالت، سخنرانی

روزا  ذکر از -کند، مورد تأیید کامل بلشویک ها قرار گرفتبه اختصار جمع بندی می 1۹۰۶

ا بوجود م انی، روابط نزدیک تری میانرگذرم )که براساس این سخنلوکزامبورگ و تیشکو می

 ها شد(. لنین که برخورد آشتی طلبانه یکاری من با نشریه ی لهستانی آنآمد که منجر به هم

نظر خود را درباره ی نطق من با  -و حق با او بود-مرا با منشویک ها مورد اغماض قرار نداد 

 یک احتیاط عمدی، چنین بیان کرد:
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 نام در دفاع از حزبکوچک خود ب که تروتسکی، در کتابدهم خواهم تذکر بمن صرفاً می"

 که درباره ی منافع اقتصادی مشترک پرولتاریا و دهقانان-گی خود را با کائوتسکی علناً همبست

ابراز کرده است. تروتسکی جایز و مقتضی بودن یک اتحاد  -در انقالب کنونی روسیه نوشته

برای من این حقایق کافی ل. ت.( را علیه بورژوازی لیبرال فهمیده است.  -چپ )با دهقانان

ه ی دهم. جدا و مستقل از مسألروتسکی را به نظریاتمان تشخیص باست تا نزدیک تر شدن ت

گی بر سر نکات اساسی مسأله مناسبات با احزاب بورژوائی ، بین ما یک همبست"انقالب مداوم"

 (۴۰۰)لنین، جلد هشتم، ص "وجود دارد.

دست نزد، چرا که من نیز، در  وری انقالب مداوملنین در نطق خود به ارزیابی کلی از تئ

رانی خود، چشم انداز دورتر دیکتاتوری پرولتاریا را پرورش ندادم، مسلماً او اثر اساسی مرا سخن

من به مفاهیم  "تر شدننزدیک "درباره ی این مسأله نخوانده بود، درغیر این صورت از 

رار فشرده ن تنها تکرانی من در لندسخنلبی تازه سخن نمی گفت. زیرا، عنوان مطبلشویکی ب

بود. لنین، بسیار محتاطانه، نظریات خود را بیان کرد، زیرا من  1۹۰۶ -1۹۰۵های آثارم در سال

مین گویم درست به هبا این وجود یا شاید صریح تر ب در خارج از جناح بلشویک ها قرار داشتم.

بر سر نکات  گیبین ما همبست". لنین گذاردباقی نمیعلت، کلمات او جائی برای تعبیرات غلط 

برال را برقرار کرد. این نسبت به طرز برخورد با دهقانان و بورژوازی لی "اساسی مسأله

، بلکه های من نبودهدفکند مربوط به آنچه که رادک مغشوشانه معرفی میگی، برخالف همبست

دموکراتیک به انقالب دقیقاً مربوط به شیوه بود. اما در مورد چشم انداز گسترش انقالب 

قالب جدا و مستقل از مسأله ی ان"شود: ست در این جاست که لنین محتاط میسوسیالیستی، در
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معنی این احتیاط چیست؟ واضح است که لنین، برخالف وراث قالبی بی صفت و  "مداوم.

 رضینادان، به هیچ وجه انقالب مداوم را با نادیده گرفتن دهقانان یا جهش از روی انقالب ا

مترادف نمی دانست. نظر لنین به این شرح است: تا چه حد انقالب ما پیش خواهد رفت؟ آیا 

م لب چه چشبه قدرت خواهد رسید؟ و این مط ور ما زودتر از پرولتاریای اروپاپرولتاریا در کش

من به این سؤاالت نمی پردازم، لکن در مورد مسأله ی  -گشاید؟می سوسیالیسماندازی برای 

گی وجود تهمبسمابین ما "مربوط به طرز برخورد پرولتاریا با دهقانان و بورژوازی لیبرال  اساسی

 "دارد.

ما در باال مشاهده کردیم که نشریه ی بلشویکی نوایا ژیزن، چه واکنشی نسبت به انقالب 

ریم ، نشان داد. اجازه دهید به خاطر بیاو1۹۰۵مداوم، تقریباً در بدو تولدش، یعنی، از همان سال 

اظهاراتی نموده اند.  ، درباره ی این تئوری چه1۹1۷که ناشرین مجموعه آثار لنین، بعد از سال 

 شود:، چنین گفته می۴۸1هم قسمت دوم، صهای جلد چهارددر یادداشت

تدوین کرد و اکنون  1۹۰۵او )تروتسکی( تئوری انقالب مداوم را حتی پیش از انقالب "

مستقیماً به یک  1۹۰۵خصوص شایان توجه است، و در آن اظهار داشت که انقالب بورژوائی ب

 "انقالب سوسیالیستی گذر خواهد کرد، و این اولین انقالب از سلسله انقالبات ملی خواهد بود.

کنم که این به هیچ وجه به معنی تصدیق صحت کلیه مطالبی نیست که من من قبول می

 طالبی است که رادکاوم نوشتم. لکن به هر طریق، تصدیق عدم صحت مدرباره ی انقالب مد

 -"انقالب بورژوائی مستقیماً به انقالب سوسیالیستی گذر خواهد کرد"نویسد. در مورد آن می

نانه یک تاکتیک واقع بی ، و از آن"جهش"است نه تئوری  "گسترش"ولی این دقیقاً تئوری 
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انقالب  تئوری"انه. و آیا معنی این کلمات چیست: شود، نه یک تاکتیک ماجراجوینتیجه می

؟ این بدان معنی است که انقالب اکتبر بر آن "خصوص شایان توجه استاکنون بمداوم که 

، نوری رسدبه نظر می "غیرمحتمل"اروشن و یا جهات از تئوری که در گذشته برای بسیاری ن

لنین، در  د چهاردهم مجموعه آثارها را روشن نموده است. قسمت دوم از جلتازه افکنده و آن

ده ها را خوانن ها از اعضای حزب این یادداشتکه نویسنده آن زنده بود. هزارا زمانی منتشر شد

به  1۹2۸ها را نادرست اعالم نکرد. و رادک هم تازه در سال آن 1۹2۴اند و هیچ کس تا سال 

 این فکر افتاد.

هم ترین گوید، لذا ممی ها هم سخناز تاکتیک لکهجائی که رادک نه فقط از تئوری بلکن از آن

 1۹۰۵ی من در انقالبات ماند همانا خصلت شرکت عملداللی که هنوز برعلیه من باقی میاست

با تدوین نظریات من پیرامون  1۹۰۵باشد. کار من در شورای پطرزبورگ در سال می 1۹1۷و 

ماهیت انقالب مقارن بود. همان نظریاتی که اینک مورد حمله مداوم وراث قالبی قرار گرفته 

یاسی های سآنان غلط، به هیچ وجه در فعالیت زعمچگونه ممکن است که این نظریات باست. اما 

فت و هر روز در رگصورت میهائی که در برابر دیدگان همه من منعکس نشود، همان فعالیت

عکس های من منتری غلط در سیاسشد؟ ولی اگر فرض شود که این تئومطبوعات منعکس می

های امروزی در آن زمان سکوت اختیار کردند؟ و مهم تر از آن، چرا لنین شد، پس چرا کنسولمی

الب و چه پس از در آن ایام با تمام قوا از مشی شورای پطروگراد، چه در نقطه ی اوج انق

 کرد؟کست آن، دفاع میش
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کند. نیز صدق می 1۹1۷در مورد انقالب  -شاید تنها به شکل شدیدتری -عین همین سؤاالت

در چندین مقاله که در نیویورک نوشتم. انقالب فوریه را از دیدگاه تئوری انقالب مداوم ارزیابی 

تایجی که ن ب منچاپ شده اند. نتایج تاکتیکی از جان . کلیه ی این مقاالت اکنون تجدیدکردم

کرد، و در نتیجه به همان سان آن رسیده بود، کامالً مطابقت می ژنو به لنین در همین ایام در

هنگامی  طور آشتی ناپذیری در تضاد بود.، استالین و سایر وراث قالبی، ببا نتیجه گیری کامنف

در انقالب مداوم  "اشتباهم"که وارد پطروگراد شدم، هیچ کس از من سؤال نکرد که آیا من از 

از گوشه ای  زده کند. استالین خجلتین سؤالی بدست برداشته ام یا خیر. اصالً کسی نبود چن

تا پیش  اوخزید و تنها آرزویش این بود که حزب هر چه زودتر سیاستی را که به گوشه دیگر می

ون کنترل یبخش کمیس کرد، فراموش کند. یاروسالوسکی، که هنوز الهاماز ورود لنین تعقیب می

ذل یه ی مبتراه منشویک ها، اورجونیکیدزه و دیگران، در یاکوتسک یک نشرنشده بود، هم

مود و وقتی مرا نتهم میم تروتسکیسمساخت. کامنف لنین را به پیروی از نیمه لیبرال منتشر می

گان ردر آستانه ی انقالب اکتبر، من در ا "خندید.توانید به ما بحاال شما می"ت: مالقات کرد گف

ور طمرکزی بلشویک ها راجع به چشم انداز انقالب مداوم مطالبی نوشتم. به مخیله هیچ کس خ

گی من با لنین کامل و بدون چون و چرا بود. پس گیرد. همبستنکرد که در مقابل من موضع ب

من تئوری ای را که از آن دفاع منتقدین من، از جمله رادک، حرفشان چیست؟ این که خود 

داً نفهمیده بودم، و این که در بحرانی ترین دوران تاریخ، با درستی کامل، مستقیماً کردم ابمی

رک انقالب از د تر نیست قبول کنیم که منتقدین منبرخالف این تئوری عمل کردم؟ آیا آسان 

یر از راه دمداوم، مانند بسیار چیزهای دیگر، عاجز بودند؟ زیرا اگر فرض کنیم که این منتقدین 
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توانند نه فقط عقاید خویش بلکه نظریات دیگران را نیز بررسی کنند، ین قدر خوب میرسیده ا

 1۹1۷تثناء در انقالب ها بدون اسمسأله را توجیه کرد که همه ی آن توان اینمیآن وقت چگونه 

شدت نکبت بار را اتخاذ کردند و در انقالب چین خود را برای همیشه شرم سار آن موضع ب

 ساختند؟

هر طریق، برخی از خوانندگان ممکن است به ناگهان هوشیار گشته سؤال کنند: در لکن به 

 گوئید؟چه می "تزار نه، یک حکومت کارگری"مورد مهم ترین شعار تاکتیکی خود، 

تزار "خصوصی قاطعیت دارد. این شعار وحشت ناک تروتسکی، این استدالل برای مجامع ب

ان عنوشود؛ برای برخی از آنان، بمی ب مداوم دیدههمه ی منتقدین انقالدر سراسر آثار  "نه!

 شود؛ و برای بعضی دیگر به مثابه لنگرگاهیرین و قاطع ترین استدالل مطرح میآخرین، مهم ت

 آماده برای مغزهای خسته.

رسد، و آن ، به ژرف ترین عمق خود می(21)جهل و بی صداقتی "استاد"این انتقاد طبیعتاً نزد 

 گوید:می ،لنینیسمثر بی همتایش، مسایل هنگامی است که در ا

به تفصیل جرّ و بحث  1۹۰۵ما نمی خواهیم درباره ی طرز برخورد رفیق تروتسکی در سال "

قالبی عنوان یک نیروی اننی که او بسادگی دهقانان را بل. ت.(، یعنی زما -کنیم )واقعاً که خیر!

به کلی فراموش کرده و این شعار را مطرح ساخته بود، تزار نه، یک حکومت کارگری، یعنی، 

 (1۷۴ -1۷۵، صلنینیسم)استالین، مسایل  "شعار انقالب بدون دهقانان.
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علی رغم این که موضع من در مقابل این انتقاد نابود کننده چنان دفاع ناپذیر است که او 

مفصل بر سر آن نیست، مع الوصف مایلم به قرائن تسلی بخشی اشاره  "بحث"ل به حتی مای

 ها رسیدگی شود.وجود دارند که تقاضا دارم به آن کنم. قرائن چندی

بود مناسب میحاوی یک شعار منفرد، مبهم یا نا 1۹۰۵حتی اگر یکی از مقاالت من در سال 

عنی ن، یدر آن صورت جایز نبود که اکنوشود، تازه کن بود موجب ایجاد سوء تفاهمی بکه مم

را در رابطه با سایر نوشته هایم در ا در نظر گرفت. بلکه باید آنطور مجزرا بسال، آن 2۳بعد از 

این مورد و مهم تر از آن، در رابطه با شرکت سیاسی من در حوادث بررسی کرد. این جایز 

نا )همین طور برای خود منتقدین( ناآش هادگان فقط نام اثری را که برای آننیست که برای خوانن

 چه که من نوشته ام و انجام دادهمعنائی نسبت داد که با تمام آن است عنوان کرد و به این نام

 ام در تضاد کامل است.

ر که من هرگز، هیچ گاه، و د -ای منتقدین من!-ولی شاید بی مناسبت نباشد اضافه کنم 

نوشته ام، نه ابراز کرده ام و نه پیشنهاد  را نه "رگریتزار نه، یک حکومت کا"هیچ جا شعار: 

یگر، یک اشتباه شرم آور نموده ام! پایه ی استدالل اصلی داوران من را، گذشته از چیزهای د

تزار نه، "اعالمیه ای تحت عنوان  1۹۰۵دهد. قضیه از این قرار است که در تابستان تشکیل می

ن در آ از روسیه نوشته و منتشر گردید. من توسط پارووس در خارج "یک حکومت کارگری

ه از ز نظر فکری و نبردم و نه اسر مییرقانونی در پطرزبورگ بطور غایام مدت زمانی بود که ب

ها بعد از طریق مقاالت جدلی از ه ای با این اعالمیه نداشتم. مدتهیچ وجه رابط نظر عملی، به

شتم که در این باره اظهارنظر کنم و نه این اعالمیه با خبر شدم. من هرگز نه موقعیتی دا
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ین ا را خوانده ام و نه دیده ام.)مانند کلیه ی منتقدینم(، نه آن فرصتی. در مورد خود اعالمیه هم

خارق العاده. من بسیار متأسفم که باید تلمان ها و سماردها  است جنبه ی واقعی این موضوع

حروم کنم. لکن واقعیت بسیار نیرومندتر از را از این استدالل قانع کننده و سهل االنتقال م

 احساسات انسانی من است.

جا نیز ختم نمی شود. تصادف چنان بی مباالت رویدادها را به هم ربط داد که موضوع به این

در همان زمان که پارووس در خارج از روسیه اعالمیه ای را که برای من ناشناس بود تحت 

 طور غیرقانونیمنتشر ساخت. من در پطرزبورگ ب "کارگریتزار نه، یک حکومت "عنوان، 

ختم. این عنوان، که در منتشر سا "، بلکه مردم!(22)نه تزار، نه زمتسی" اعالمیه ای با عنوان

 شود، احیاناً به این سببمیه تکرار میدهقانان و کارگران است و بارها در متن اعال برگیرنده

های بعدی مربوط به جهش از مرحله ی دموکراتیک عنوان شده بود که به زبان ساده ادعا

من تجدید  ( مجموعه آثار2۵۶انقالب را رد نماید. این اعالمیه در )جلد دوم، قسمت اول، ص

چنین اعالمیه هائی از من موجودند که از جانب کمیته ی مرکزی جا همچاپ شده است. در آن

سادگی ب"بیان نبوغ آمیز استالین ه به بلشویکی منتشر شده اند و خطاب به دهقانانی است ک

 "فراموششان کرده بودم.

ران ها و رهبخر، رافس معروف، یکی از تئوریسیناما باز هم این تمام مطلب نیست. همین اوا

حزب کمونیست شوروی پیرامون همین شعار  ، در ارگان تئوریک کمیته ی مرکزیانقالب چین

، 1۹۰۵بود، مقاله ای نوشت. نه در سال مطرح کرده  1۹1۷وحشت ناکی که تروتسکی در سال 

 1۹2۰سال  او تقریباً تا -منشویک موجه است ! به هر طریق، عذر رافس1۹1۷بلکه در سال 
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چه به آن توانستچگونه می بود، و تحت فشار نگرانی نبرد علیه بلشویک ها، (2۳)پتل یورا "وزیر"

تحریریه ی ارگان کمیته ی  داد توجه نماید؟ ولی هیئتمی که در اردوی انقالب اکتبر رخ

 مرکزی چطور؟ این جای تعجب است. یک مزخرف کمتر یا بیشتر...

ر کند، نظتواند اظهاراخیر تعلیم یافته میهای نده ی با وجدان که در کثافات سالیک خوان

ولی آخر چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آیا با صدها و هزاران کتاب و مقاله به ما تعلیم "

 نداده اند...؟

آری دوستان، تعلیم دادند، و درست از همین روست که باید از نو آموخت. این خسارات و "

مخارج دوران ارتجاع است. در برابر آن کاری نمی توان کرد. تاریخ در امتداد یک خط مستقیم 

 "حرکت نمی کند و موقتاً به بن بست استالین برخورد کرده است.
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 دموکراتیک در کشور ما تحقق یافت؟ اگر چنین شد کی؟آیا دیکتاتوری  -۵

انه تحقق وگقدرت د کند که دیکتاتوری دموکراتیک به شکلرادک، با توسل به لنین، ادعا می

 طور مشروط مسأله را به اینهم بآنکنم که لنین گاهی اوقات، و یافت. بله، من تصدیق می

 سازد که یکیرادک خشمگین میشود و مرا متهم می "گاهی اوقات؟"صورت مطرح کرده است. 

هت ج به این از اساسی ترین پایه های نظریات لنین را مورد حمله قرار داده ام. اما رادک فقط

 را هم با یکنهای اکتبر، که رادک آدرسجانب او نیست. در جزوه ی خشمگین است که حق ب

 "تحقق پذیرفتن"تأخیر تقریباً چهار ساله مورد انتقاد قرار داده، سخنان لنین را درباره ی 

 دیکتاتوری دموکراتیک به قرار زیر تعبیر و تفسیر کردم:

یرد که گتواند به شکل نارس قدرتی صورت بقط میکراتیک کارگران و دهقانان فائتالف دمو

تواند به شکل یک گرایش متجلی گردد، نه به تنها می -ستقادر به کسب قدرت حقیقی نی

 (21)مجموعه آثار، جلد سوم، قسمت اول، ص "شکل یک حقیقت مشخص.

ته چنین تفسیری از محتوی یکی از برجس"نویسد: در رابطه با این تفسیر، چنین می رادک،

انگیز  دنبال این کلمات، توسلی رقتب ".ترین فصول تئوریک آثار لنین مطلقاً بی ارزش است

د ر از آنناین مسایل مهم ت"گیرد: باالخره در پایان، چنین نتیجه میبه سنن بلشویک می آید و 

 "ها پاسخ گفت.گفته، به آنمی چه لنین گاهی اوقاتتوان با اشاره به آنکه ب

نظریات  "یکی از برجسته ترین"نمایاند که من در برابر واهد چنین بک، بدین وسیله، می راد

. کمی کند بیهوده خشمگین شده گزافه گوئی م لنین روشی اهمال کارانه داشته ام. اما رادک

های اکتبر ارائه کرده ام، با درسچه که من در جزوه ی کار می آید. آنن جا بیشتر بتفاهم در ای
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وار های دست دوم استی نقل قول ه فشرده است، براساس یک الهام ناگهانی بر پایهوجودی ک

ده ی جوهر بازگو کنن صیل از آثار لنین است. این بررسینشده، بلکه متکی بر یک بررسی ا

از لفاظی رادک، علی رغم  که اظهارات مملودرباره ی این مسأله است. در حالینظریه ی لنین 

 دربر گیرنده حتی یک قطعه ی زنده از اندیشه ی لنین نیست.های فراوانش، نقل قول

کار بردم؟ زیرا مسأله واقعًا بدین صورت بود. را ب "گاهی اوقات"لمه ی مشروط چرا من ک

، یعنی، پیش از صورت گرفتن واقعی انقالب 1۹1۷لنین فقط در فاصله بین آوریل و اکتبر 

ه شکل ب"دیکتاتوری دموکراتیک به شکل قدرت دوگانه ) "تحقق یافتن"دموکراتیک به 

ا رادک نه متوجه این نکته شد، نه آنرا فهمید و نه آنکرد. ر( اشاره می"مشخص و تا میزان معین

ری تاتودیک "تحقق یافتن"اره ی ارزیابی کرد. لنین، در مبارزه علیه وراث قالبی امروزی، درب

گفت. احتیاط او بدین سبب بود تا به دوران قدرت دو گانه دموکراتیک بسیار مشروط سخن می

ه در و بدین وسیل -ی بودچون در آن صورت کامالً بی معن-یک خصلت تاریخی اطالق نکند 

مستقل  راتیکهائی که چشم به راه نسخه ی دوم و تکامل یافته ی دیکتاتوری دموکمقابل آن

بودند. اقامه دلیل نماید. کلمات لنین تنها بدین معنی بود که به جز سقط جنین نکبت بار قدرت 

دوگانه هیچ دیکتاتوری دموکراتیک دیگری وجود ندارد و به همین دلیل الزم است که حزب 

وسیال س کرد، یعنی شعار را تغییر داد. اگر ادعا شود که ائتالف منشویک ها، "از نو مسلح"را 

رولوسیونرها و بورژوازی، یعنی ائتالفی که از دادن زمین به دهقانان خودداری کرد و بلشویک 

ین است ا این به معنی -همان شعار بلشویکی بود "تحقق یافتن"ها را تحت تعقیب قرار داد، 

 م.یزنیم و یا این که عقل خود را به کلی از کف داده اکه یا عمداً سیاه را بجای سفید جا ب
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توان استداللی ارائه داد که تا اندازه ای شبیه برهان لنین علیه در رابطه با منشویک ها، می

ن انجام دهد؟ ای "مترقی"شما منتظرید که بورژوازی در انقالب یک وظیفه ی "کامنف است: 

وظیفه تا به حال تحقق یافته است: نقش سیاسی رودزیانکو، گوچکوف و میلیوکف حد اعالی 

گونه که کرنسکیزم حد اعالی دهد، همانرژوازی لیبرال قادر است ارائه بت که بوکاری اس

 "عنوان یک مرحله ی مستقل تحقق یابد.تواند بب دموکراتیکی است که میانقال

اجداد ما  کند کهثابت می -آثار باقی مانده -انسانخصوصیات غیرقابل انکار ترکیب بدن 

تأیید وحدت ژنتیک عالم حیوانات کافی است. لکن دارای دم بوده اند. این خصوصیات برای 

اگر صادقانه صحبت کنیم، انسان دارای دم نیست. لنین آثار باقی مانده از دیکتاتوری 

دموکراتیک را در رژیم قدرت دو گانه به کامنف نشان داد. و به او هشدار داد که نباید انتظار 

دام رشد کند. و گرچه ما انقالب داشت که اندام و عضو جدیدی از درون بقایای این ان

صف مع الو هر کجای دیگر به انجام رساندیم، دموکراتیک را عمیق تر، قاطع تر، و خالص تر از

 هیچ گاه دیکتاتوری دموکراتیک مستقلی نداشتیم.

بایستی در این باره بیاندیشد که اگر در فاصله ی فوریه تا آوریل دیکتاتوری رادک می

را تشخیص داده بود. درک حزب ته بود، در آن صورت مولوتف هم آنق یافدموکراتیک واقعاً تحق

ا بیرحمانه ر و طبقه از دیکتاتوری دموکراتیک رژیمی بود که دستگاه کهنه ی حکومت سلطنتی

دارد. اما در دوره ی حکومت یت ارضی را به کلی از میان بر میسازد و سیستم مالکنابود می

ین اقدامات وجود نداشت. لکن، برای حزب بلشویک موضوع کرنسکی هیچ گونه نشانه ای از ا

اجتماعی و  "آثار باقی مانده"تحقق واقعی وظایف انقالبی مطرح بود، نه کشف برخی از 
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تاریخی. لنین، برای آموزش مسایل تئوریک به مخالفین خود، این خصوصیات تکامل نایافته 

د که لنین در این رابطه انجام داد. و این همه ی کاری بو -را به بهترین وجهی توضیح داد

لکن، رادک بسیار جدی سعی دارد ما را متقاعد سازد که در دوران قدرت دوگانه، یعنی در دوران 

ینید این چنان بب دموکراتیک تحقق یافته بود. میوجود نداشت و انقال "دیکتاتوری"بی قدرتی، 

ن خودش تشخیص داد. اما ایرا شود آنب ه تمام نبوغ لنین الزم بود تاانقالب دموکراتیکی بود ک

ت الب دموکراتیک واقعی چیزی اسدهد که انقالب دموکراتیک تحقق نیافته بود. انقنشان می

دهد. لکن اگر عالئم را تشخیص میدر چین به آسانی آن هر دهقان بی سواد در روسیه یا که

ال، با عنوان مثبشود. آن وقت قضیه مشکل تر می مشخصه از نظر ریخت شناسی مطرح شود،

وجود تجربه ای که در روسیه با کامنف کسب شد، مع الوصف، امکان ندارد رادک را واداشت 

 -فهوم لنینبه م-که باالخره به این حقیقت توجه کند که در چین نیز دیکتاتوری دموکراتیک 

وگانه دوسیله نهاد قدرت چه که در کشور ما بود، و از آنب "تحقق یافته")توسط کومین تانگ( 

ی توان بود. تنها ساده لوحان بتحقق یافت نیز به شکل بسیار کامل تر، و کم عیب و نقص تر 

 در چین باشند. "دموکراسی"توانند در انتظار نسخه دوم و تکامل یافته تر می

وید جورج ل اگر دیکتاتوری دموکراتیک در کشور ما تنها به شکل کرنسکیزم، که نقش پادوی

خر اید بگوئیم که تاریخ در تمسکرد، تحقق یافته بود، در آن صورت بی میو کلمانسو را باز

رحمانه ی شعارهای استراتژیک بلشویزم زیاده روی کرده است. اما، خوشبختانه این طور بی

شناسی،  -مانده از نظر ریخت عنوان آثار باقینه ب-نیست. شعار بلشویکی در عمل تحقق یافت 

یش، بلکه پس پ این شعار نه ار عظیم تاریخی. با این تفاوت کهبه مثابه یک واقعیت بسی بلکه
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کرد.  توری پرولتاریا پشتیبانیاز اکتبر تحقق یافت. به قول مارکس، جنگ دهقانی از دیکتا

در اکتبر تحقق پذیرفت. در آن موقع، حتی بدون  کاری این دو طبقه در مقیاسی عظیمهم

ور زنده طساس نمود که این شعار بلشویکی باحتوضیحات لنین، هر دهقان نادانی درک کرد و 

قالب عنوان تحقق واقعی انرا ب -مرحله اول آن -قالب اکتبر واقعیت یافته است. و خود لنین ان

 ها عنوان تجسم واقعی شعار استراتژیک بلشویکرا بزیابی کرد و بدین ترتیب آندموکراتیک ار

د در کل در نظر گرفت، و مهم تر از همه، کرد. لنین را بایتلقی می -گرچه با تغییراتی چند-

ابی را بررسی و ارزی لنین بعد از اکتبر، یعنی زمانی که او از دیدگاه بلندتر مساعدی حوادث

 کرد. باالخره، لنین را باید به شیوه ی لنینیستی در نظر گرفت، نه به شیوه ی وراث قالبی.می

علیه  )پس از اکتبر( در کتابی کهرا لنین آن "گسترش"خصلت طبقاتی انقالب و مسأله ی 

م که رادک کنکر میرا ذآن کائوتسکی نوشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این جا قسمتی از

 بایستی کمی در مورد آن بی اندیشد.

گام ، همعنوان یک کلبل. ت.( تا زمانی که ما با دهقانان  -آری، انقالب ما )انقالب اکتبر"

هستیم، یک انقالب بورژوائی است. این موضوع برای ما چون روز روشن بوده، و ما این مطلب 

تا کنون صدها و هزاران بار گفته ایم، و هرگز سعی نکرده ایم که این مرحله  1۹۰۵را از سال 

 "را با صدور فرمان از میان برداریم.روسه تاریخی را حذف کرده و یا آنی ضروری پ

 دهد:و ادامه می

وقوع پیوستند که ما پیش بینی کرده بودیم. مسیر انقالب صحت استدالل حوادث چنان ب"

دهقانان علیه رژیم سلطنتی، مالکین ارضی، و رژیم قرون  "همه"ما را تأیید کرد. ابتدا، در کنار 
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. ماند(دموکراتیک باقی می -نقالب بورژواوسطائی )و تا این حد، انقالب یک انقالب بورژوائی، ا

بر  ،، به اتفاق کلیه ی استثمارشدگانو سپس به اتفاق فقیرترین دهقانان، با نیمه پرولترها

گان، و در این حد، انقالب به تمولین ده، کوالک ها، منفعت پیشضدسرمایه داری، منجمله م

 (۵۰۸)جلد یازدهم، ص "شود.تبدیل می یک انقالب سوسیالیستی

کرد یور کامل، کلی و نهائی ارزیابی مطرا ب -ب اکتبرمنجمله انقال -البلنین، هنگامی که انق

ین ییم، همواره اگو، بلکه همیشه، یا دقیق تر ب"قاتگاهی او"نه  -این طور صحبت می کرد

انقالب "یم. وقوع پیوستند که ما پیش بینی کرده بودحوادث چنان ب"گفت. طور سخن می

تحقق یافت. در زمان حکومت صورت ائتالف کارگران و دهقانان دموکراتیک ب-بورژوا

کرنسکی؟ خیر، در عرض اولین دوران بعد از اکتبر. آیا این مطلب واقعیت دارد؟ بله، واقعیت 

دانیم، انقالب دموکراتیک نه به شکل دیکتاتوری دموکراتیک طور که اکنون می. لکن، هماندارد

های جبری کهنه رمولیافت. و بدین ترتیب ضرورت ف بلکه به شکل دیکتاتوری پرولتاریا تحقق

 نیز از میان رفت.

 علیه کامنف و توصیف تمام عیار لنین از خصلت 1۹1۷اگر برهان مشروط لنین در سال 

قت دهیم، آن و های بعد، بدون هیچ گونه نظر انتقادی در کنار هم قرارانقالب اکتبر را در سال

این دیگر  ".ذیرفته اندتحقق پ"شود که در روسیه دو انقالب دموکراتیک این نتیجه حاصل می

خصوص که دومین انقالب دموکراتیک را قیام مسلحانه پرولتاریا از اولین باور کردنی نیست، ب

 کند.قالب دموکراتیک تفکیک و مجزا میان
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حاال، نقل قولی را که در باال از کتاب انقالب پرولتاریائی و کائوتسکی مرتد لنین آوردم با 

رژیم "و چشم اندازها، مقایسه کنید. در فصل پیرامون این قطعه از کتاب من، نتایج 

، اولین مرحله ی دیکتاتوری و چشم انداز گسترش بعدی آن، به اختصار توضیح "پرولتاریائی

 داده شده است:

ستم کش، مواجه خواهد  دهقانان، بعنوان یک طبقه ی الغاء فئودالیزم با حمایت همه ی"

کن گرفت. ل د حمایت اکثریت عظیم دهقانان قرار خواهدشد. مالیات بر درآمد تصاعدی نیز مور

منظور حمایت از پرولتاریای کشاورزی نه تنها از حمایت فعاالنه اکثریت هر الیحه ی قانونی ب

 "دهقانان برخوردار نخواهد بود، بلکه با مقاومت فعاالنه اقلیت دهقانان نیز مواجه خواهد گشت.

دین کشاند و بی طبقاتی را به درون روستاها ب که مبارزهپرولتاریا خود را مجبور خواهد دید "

د گرچه دامنه اش محدو-شود که بدون شک میان دهقانان یافت میوسیله اشتراک منافعی را 

ر د پس از کسب قدرت، مجبور خواهد بودبرد. پرولتاریا، از همان اولین لحظات باز بین  -است

طه تضاد ما بین پرولتاریا و بورژوازی کشاورزی، نقمیان تضاد ما بین فقیران و متمولین روستا، 

 (2۵۵، ص1۹۰۶)انقالب ما،  "ی اتکائی پیدا کند.

 "تضاد"دهقانان از جانب من شباهت دارد! و چه  "نادیده گرفتن"قدر همه ی اینها به ه چ

 کاملی بین دو مشی، مشی من و لنین، وجود دارد!

ونه گنیست. برعکس، همان آثار او منحصر به فردرده شد، در نقل قولی که در باال از لنین آو

ازد، برای سها را نافذتر روشن میگی لنین است، این فرمول جدید که رویدادکه شیوه ی همیش

 گوید:می 1۹1۹ها و مقاالت او میشود. لنین، در مارس محور سخنرانییک دوره ی کامل 
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ی که جائدست گرفتیم. این، تا آن رت را بهها، قدبه اتفاق دهقانان، کل آنما  1۹1۷در اکتبر "

لد شانزدهم، )ج "مبارزه ی طبقاتی هنوز در روستاها تکامل نیافته بود، یک انقالب بورژوائی بود.

 (1۴۳ص

 چنین گفت: 1۹1۹لنین، در کنگره ی حزب، در مارس 

در کشوری که پرولتاریا مجبور بوده به کمک دهقانان قدرت را به دست گیرد، در جائی که "

قرعه ی نمایندگی انقالب خرده بورژوائی به نام پرولتاریا اصابت کرده، انقالب ما، تا سازمان 

، تا حد زیادی یک 1۹1۸یافتن کمیته های دهقانان فقیر، یعنی، تا تابستان و حتی پائیز سال 

 (1۰۵)جلد شانزدهم، ص "ب بورژوائی بود.انقال

ت. ها تکرار کرده اسهای مختلف باره صورتهای گوناگون و بلنین در موقعیتاین کلمات را 

د، نادیده حث تعیین کننده میباشسادگی این نظریه ی اساسی لنین را که در این بلکن، رادک ب

 گیرد.می

ن در اکتبر به دست گرفت. فقط به همی گوید پرولتاریا به اتفاق دهقانان قدرت رالنین می

دلیل، انقالب یک انقالب بورژوائی بود. آیا این صحت دارد؟ به مفهوم معینی بله. اما این درست 

به این معنی است که دیکتاتوری دموکراتیک واقعی پرولتاریا و دهقانان، یعنی، دیکتاتوری ای 

زمین را از چنگ فئودال ها بیرون آورد، نه که حقیقتاً رژیم استبداد و بردگی را نابود ساخت و 

قبل از اکتبر بلکه بعد از اکتبر به دست آمد، به قول مارکس، به شکل دیکتاتوری پرولتاریا 

سپس، چند ماه بعد، این دیکتاتوری شروع به بسط و  -وجود آمدب متکی بر جنگ دهقانی
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ل است؟ مسأله واقعاً مشک گسترش و تبدیل شدن به انقالب سوسیالیستی نمود. آیا درک این

 تواند اختالف نظری در این مورد وجود داشته باشد؟می آیا امروز

با درهم آمیختن مرحله ی بورژوائی با مرحله ی  "مداوم"به نظر رادک، تئوری انقالب 

گردد. لکن، در حقیقت، دینامیزم طبقاتی چنان این دو تی انقالب مرتکب گناه میسوسیالیس

دیگر  یسین بخت برگشتهبا هم درآمیخته، یعنی، ترکیب کرده، که متافیزمرحله را به کلی 

 را ندارد که حتی عناصر این ترکیب را پیدا کند.توانائی آن

توان برخی نقاط ضعف و بعضی ادعاهای ناصحیح پیدا می مسلماً، در نتایج و چشم اندازها

تبر پیش از اک-ها پیش از اکتبر نوشته نشده، بلکه مدت 1۹2۸ر سال کرد. اما باالخره، این اثر د

 -میا صحیح تر بگوی-نگاشته شده است. رادک به نقاط ضعف تئوری انقالب مداوم  -1۹۰۵

او نقاط ضعف در استدالل آن زمان من در مورد این تئوری حتی اشاره هم نمی کند. زیرا، 

 وجوه قوی نقاط ضعف را مورد حمله قرار نمی دهد، بلکه -وراث قالبی-بدنبال استادانش 

ن دهد. و ایخ تأیید کرده، مورد حمله قرار میتئوری را، یعنی وجوهی را که سیر تکامل تاری

ا کامالً دهد، فرمولی که یه از فرمول لنین گرفته، انجام میحمالت را به نام نتایج کامالً غلطی ک

 مطالعه نکرده و یا کامآلً درباره ی آن نیاندیشیده است.

طح می را در چنان سهای قدیطور کلی، شعبده بازی با نقل قولی، بتمام مکتب وراث قالب

دهند که در هیچ جا با پروسه ی واقعی تاریخی تقاطع پیدا نمی کند. اما وقتی خاصی انجام می

ورد تجزیه و ر را مسیر واقعی تکامل انقالب اکتب شوند کهمجبور می "تروتسکیسم"مخالفین 

 طور جدیب -ی بعضی از آنان اتفاق افتادهگاه و بی گاه براگونه که و همان-دهند تحلیل قرار ب
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ه رسند کتئوری ای می ند، آن وقت ناگزیر به فرمول همانو صادقانه به این عمل مبادرت ورز

اریخ تکنند. روشن ترین شاهد این مطلب را در آثار آ. یاکف لیف، که منحصر به را رد میخود آن

 باشدمی ز یکی از پشتیبانان جناح حاکمنویسنده که امرو کنیم. اینانقالب اکتبر است، پیدا می

ی خصوص خود استالین باسوادتر است، مناسبات طبقاتن شک از سایر استالینیست ها و بو بدو

 کند:ا به شرح زیر فرموله میدر روسیه قدیم ر

کنیم. این ( مشاهده می1۹1۷اکتبر  -نی )مارسما یک محدودیت دوگانه در قیام دهقا"

دهقانی، با ارتقاء خود به سطح یک جنگ دهقانی، بر محدودیت خود فایق نیآمد، از  طغیان

چارچوب وظایف فوری خود مبنی بر نابود کردن مالکین ارضی نواحی اطراف خود پا فراتر 

ابتدائی  ت یک طغیانننهاد، خود را به یک جنبش انقالبی متشکل تبدیل نساخت، و بر خصل

 های دهقانی است فائق نیآمد. قیام که وجه مشخصه

که قیامی ابتدائی بوده و اهدافش محدود به انهدام مالکین نواحی -قیام دهقانی فی النفسه "

ن بوده انمی توانست پیروز گردد، نمی توانست قدرت دولتی را که دشمن دهقان -اطراف است

ورتی ش ارضی تنها در صنمود، از میان بردارد. از همین روست که جنبو از مالکین پشتیبانی می

قادر به کسب پیروزی است که توسط طبقه ی مشابه شهری رهبری شود... به این دلیل است 

که سرنوشت انقالب ارضی، در تحلیل نهائی، نه در عرصه ی ده ها هزار روستا، بلکه در پهنه 

ه بی چند صد شهر تعیین گردید. تنها طبقه ی کارگر، که در مراکز کشور ضربات مهلکی 

ر رساند، تنها پیروزی طبقه ی کارگنست قیام دهقانی را به پیروزی ببورژوازی وارد می آورد، توا

                                                 

  .یاکف لیف همین اواخر به سِمَتِ کمیسر خلق کشاورزی اتحاد شوروی منصوب شد. ل. ت  
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 ها میلیون دهقانچارچوب یک تصادم ابتدائی میان دهدر شهرها توانست جنبش دهقانی را از 

ها هزار مالک خارج کند. و باالخره تنها پیروزی طبقه ی کارگر توانست سازمان دهقانی دهبا 

جدیدی را پایه گذاری کند که دهقانان فقیر و میانه حال را نه با بورژوازی بلکه با طبقه ی 

کارگر متحد کند. مسأله ی پیروزی قیام دهقانی مسأله ای بود مربوط به پیروزی طبقه ی 

 کارگر در شهرها.

ین دوقتی کارگران ضربه ی قطعی را در اکتبر به حکومت بورژوازی وارد آوردند، ضمناً ب"

 دهد:و ادامه می "نی را نیز حل کردند.وسیله مسأله ی پیروزی قیام دهقا

 1۹1۷... اصل قضیه این است، که بنا به شرایط مشخص تاریخی، روسیه بورژوا در سال "

های بورژوازی، مانند منشویک ها و سوسیال شد. حتی چپ ترین جناح با مالکین ارضی متحد

معامله ی مناسب به نفع مالکین فراتر نگذاشتند. مهم ترین  رولوسیونرها، پا را از تنظیم یک

تفاوت میان شرایط انقالب روسیه و انقالب فرانسه، که بیش از صد سال پیش رخ داد، در 

ل عنوان یک انقالب بورژوائی در سا... انقالب دهقانی نمی توانست بهمین نکته نهفته است

( دو راه پیش پای انقالب دهقانی وجود داشت: ل. ت. -پیروز گردد. )کامالً صحیح است! 1۹1۷

ام با گصورت جنبشی کمکی و همپیروزی، ب -ورژوازی و مالکین یایا شکست تحت ضربات ب

انقالب پرولتاریائی. طبقه ی کارگر روسیه با تقبل وظایف بورژوازی در انقالب کبیر فرانسه، و 

اریائی الب پرولته دست آورد که انقیا تقبل رهبری انقالب دموکراتیک ارضی، این امکان را ب

و  11-12، ص1۹2۷خانه دولتی، ، چاپ1۹1۷)جنبش دهقانی در سال  "رساند.را به پیروزی ب

11-1۰) 
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عناصر اساسی استدالل یا کف لیف کدام اند؟ عدم توانائی دهقانان در اجرای یک نقش 

م قابلیت شهری؛ عدمستقل سیاسی. در نتیجه، اجتناب ناپذیر بودن نقش رهبری یک طبقه ی 

 اجتناب ناپذیر بودن"بورژوازی روسیه در به عهده گرفتن رهبری انقالب ارضی؛ در نتیجه، 

عنوان رهبر انقالب ارضی؛ و باالخره، دیکتاتوری پرولتاریا قش رهبری پرولتاریا؛ کسب قدرت بن

تافیزیکی مبه اتکاء جنگ دهقانی و گشودن دوران انقالب سوسیالیستی. این استدالل شیوه ی 

ند. کانقالب را ریشه کن می "وسیالیستیس"و یا  "بورژوائی"طرح مسأله مربوط به خصلت 

را  ساس انقالب بورژوائیجان کالم در این حقیقت نهفته است که مسأله ی ارضی، که قبالً ا

داد، دیگر نمی توانست تحت رهبری بورژوازی حل شود. دیکتاتوری پرولتاریا پس تشکیل می

 عنوان پیش شرطی الزم برایارضی در صحنه ظاهر نشد، بلکه ب م انقالب دموکراتیکاز انجا

ه دهد، کلیارائه میانجام آن ظهور کرد. در یک کالم، در این طرحی که یاکف لیف از گذشته 

از جانب من  1۹۰۵ل ی عناصر اساسی تئوری انقالب مداوم را به همان صورتی که در سا

ه، کیک پیش بینی تاریخی بود؛ حال آن د. در مورد من، مسأله بر سرتوان پیدا کرفرموله شد، می

یاکف لیف با اتکاء به مطالعات مقدماتی گروهی از محققین جوان، بیست و دو سال بعد از اولین 

پس؟ کند. و سامه ی حوادث سه انقالب را رسم میانقالب و ده سال پس از انقالب اکتبر، ترازن

 کند.ه تقریب کلمه به کلمه تکرار میب مرا 1۹۰۵یاکف لیف فرمول 

اما، طرز برخورد یاکف لیف نسبت به تئوری انقالب مداوم چگونه است؟ برخورد او متناسب 

مقام خود را حفظ کند و حتی مقام عالی  خواهدد استالینیست است که میبا برخورد یک کارمن

د را از نیروهای محرکه تری به دست آورد. ولی، در این صورت، یاکف لیف چگونه ارزیابی خو
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دادن  دهد؟ خیلی ساده: اصالً فکر این وفقوفق می "تروتسکیسم"مبارزه علیه  انقالب اکتبر با

را هم نمی کند. درست مانند برخی از مقامات لیبرال دولت تزاری، که تئوری داروین را پذیرفته 

کف لیف هم به قیمت شدند، یاتباً در مراسم مذهبی نیز ظاهر میبودند ولی در عین حال مر

شرکت در مراسم تشریفاتی ناسزاگوئی به انقالب مداوم، این حق را به دست می آورد که گاه 

 توان یافت.ردازد. از این نمونه ها بسیار میپت مارکسیستی بگداری به بیان نظریا

را به بر نقالب اکتاین نکته را باید اضافه کرد که یاکف لیف اثر نام برده درباره ی تاریخ ا

ارت را تصویب کرد و مرا مسئول نظرد، بلکه کمیته ی مرکزی نگارش آنوجود نیآوابتکار خود ب

رفت، و به فکر هیچ یک وز به بهبودی لنین امید می. در آن هنگام، هنبر کار یاکف لیف نمود

ند. زاز وراث قالبی خطور نکرده بود که یک جدال مصنوعی بر سر تئوری انقالب مداوم راه بیاندا

ئولی عنوان مدیر مساسبق، و یا به عبارت صحیح تر، بعنوان مدیر توانم ببه هر صورت، من می

که برای تألیف تاریخ رسمی انقالب اکتبر پیشنهاد شده بود، با نهایت رضایت اظهار کنم که 

له انویسنده، در تمام مسایل مورد بحث، آگاهانه یا ناآگاهانه عیناً فرمول بندی اثر انحرافی و ض

 کار برده است.(، بی مرا درباره ی انقالب مداوم )نتایج و چشم اندازها

هد که دمسلماً نشان میارزیابی کامل خود لنین از سرنوشت تاریخی شعارهای بلشویکی 

و لنین دارای اهمیتی جزئی و درجه دوم بوده است؛ اما توافق  "مداوم"تفاوت دو خط مشی 

د. و این اساس هر دو خط مشی، که در انقالب اکتبر به این دو خط مشی در اصول اساسی بو

                                                 

 -  شکیالتی کمیته ی مرکزی به تاریخ ست دفتر ت ش سه ی ن صورت جل ستخراج از   ماه مه  22ا
یابد... زیر نظر رفیق تروتســکی یک کتاب رفیق یاکف لیف ماموریت می ": 21تحت شــماره  1۹22

  ل. ت. "درسی درباره ی  تاریخچه ی انقالب اکتبر تألّیف نماید.
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مارس و خط مشی کامنف، -کلی در هم یکی شدند، نه تنها با خط مشی استالین در فوریه 

اکتبر، و کل سیاست استالین، بوخارین، مارتینف در چین در تضاد  -رایکوف، زینوویف در آوریل

ضاد آشتی ناپذیرانه در ت ر مورد چین نیزمشی کنونی رادک د آشتی ناپذیر بود، بلکه با خط

 باشد.می

و نیمه دوم سال  1۹2۵وقتی رادک، که قضاوت خود را درباره ی ارزشها در فاصله بین سال 

 و مارکسیسمپیچیدگی "کند مرا به عدم درک این طور شدید تغییر داده، سعی می 1۹2۸

ه رشته اساسی اندیشه ای کدهم: صحت توانم پاسخ بکند، آن وقت من میمتهم  "لنینیسم

بیست و سه سال پیش در نتایج و چشم اندازها پروراندم، به نظر من توسط رویدادها به کلی 

 اشد.بمشی استراتژیک بلشویزم منطبق می تأیید گردیده، و دقیقاً، از همین رو، بر خط

 ه یدربار 1۹22چه که در سال ین دلیلی نمی بینم که چیزی از آنویژه، کوچک ترمن، ب

نوشتم و به دفعات بی شمار و در زمان حیات  1۹۰۵نام سال انقالب مداوم در مقدمه کتابم ب

را خوانده و بررسی نموده است، حذف کنم. همان چیزی ن چاپ و منتشر شده و تمام حزب آنلنی

 "ناراحت" 1۹2۸، و سپس رادک را برای اولین بار در پائیز سال 1۹2۴پائیز  که کامنف را تازه در

 در این مقدمه آمده است که: کرد.

ژانویه و اعتصاب اکتبر نویسنده نظریاتی را تدوین نمود که بعدها  ۹دقیقاً در فاصله میان "

نام گرفت. این نام نسبتاً غیرمعمولی بازگو کننده ی نظریه ای بود که  "تئوری انقالب مداوم"

ه ئی قرار گرفته بود، به هیچ وجطبق آن انقالب روسیه، که مستقیماً در مقابل وظایف بورژوا
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نمی توانست در حد این وظایف متوقف گردد. انقالب قادر نخواهد بود وظایف آتی بورژوائی 

 "رساند....این که پرولتاریا را به قدرت ب خود را انجام دهد مگر

عنوان نظری کامالً صحیح تأیید پس از گذشت دوازده سال، معهذا باین ارزیابی، گرچه "

ور دموکراتیک ختم شود. انقالب مجب -انقالب روسیه نمی توانست به یک رژیم بورژوا گردید.

هنوز برای  1۹۰۵بود قدرت را به دست طبقه ی کارگر منتقل کند. اگر طبقه ی کارگر در سال 

بایستی، به سن رشد رسیده قوی گردد، ولی نه در گرفتن قدرت ضعیف بود، پس می"دست در 

)ل. تروتسکی، در  ".(۴2)سوم ژوئن تزاریسمه در شرایط غیر قانونی جمهوری دموکراتیک بلک

 (۴-۵مقدمه، ص 1۹۰۵سال 

تاتوری دیک"درباره ی شعار  های جدلی کهخواهم به یکی از شدیدترین قضاوتعالوه، من میب

، در ارگان لهستان روزا لوکزامبورگ 1۹۰۹نموده بودم، اشاره کنم. من، در سال  "دموکراتیک

 نوشتم:

ن ، به ای"استانقالب ما بورژوائی "که منشویک ها، با حرکت از موضع انتزاعی حالی در"

رسند که کل تاکتیک پرولتاریا را تا لحظه ی کسب قدرت با رفتار بورژوازی لیبرال نظریه می

، دیکتاتوری دموکراتیک"تطبیق دهند، بلشویک ها، با حرکت از همان موضع انتزاعی عریان 

داشتن  رسند که پرولتاریا باید، با وجود در دست، به این نظریه می"الیستیری سوسینه دیکتاتو

ه دموکراتیک محدود کند. تفاوت میان این دو در این مسأل -قدرت، خود را به حدود بورژوا

وا کنون خود را با تمام قکه وجوه ضدانقالبی منشویزم از هم امسلماً بسیار مهم است: در حالی
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ی ضدانقالبی بلشویزم تنها در صورت پیروزی انقالب ممکن است به دهند، جنبه هانشان می

 "خطری بزرگ تبدیل شوند.

ده، در من نیز تجدید چاپ ش 1۹۰۵بر این قسمت از مقاله، که در نسخه روسی کتاب سال 

 زیر نوشتم: تذکری به شرح 1۹22ژانویه 

ون ین )گرچه نه بددانند، این چنین نشد. زیرا بلشویزم، تحت رهبری لنکه همه میچنان"

، یعنی، پیش از تسخیر قدرت، خود 1۹1۷مبارزه داخلی(، در مورد این مهم ترین مسأله در بهار 

 "را از نظر ایدئولوژیک تجدید سالح کرد.

هدف حمالت انتقادی شدید بوده اند. اکنون، پس از یک  1۹2۴این دو نقل قول از سال 

درباره  اگر انسان ن این انتقاد پیوسته است. لکن،داراچهار ساله، رادک نیز به جمع طرف تأخیر

باید اعتراف کند که این جمالت دربر گیرنده ی  وقت ها آگاهانه بیاندیشد، آنی این نقل قول

قوت  بهچیزی جز یک پیش بینی مهم و یک اعالم خطر کم اهمیت تر نیست. این حقیقت 

لشویک ب "گادر قدیمی"انقالب فوریه موضع کلیه ی به اصطالح  خود باقی است که در لحظه

رار بل دیکتاتوری سوسیالیستی قها این بود که دیکتاتوری دموکراتیک را به صراحت در مقا

تند طرح متافیزیکی خالص ساخ او یک "جبری"دادند. نزدیک ترین شاگردان لنین از فرمول می

ند. در مهم ترین نقطه ی عطف تاریخ، رهبری رده را علیه تکامل واقعی انقالب علم کردو آن

رسیده موقع نه جاعی اتخاذ کردند، و اگر لنین بی باالی بلشویک ها در روسیه یک موضع ارت

ونه که گقالب اکتبر خنجر زده بودند. همانبه ان تروتسکیسمبود، آنان تحت لوای مبارزه علیه 

کل رده ی باالی رهبری  انه، موضع غلطبعدها به انقالب چین خنجر زدند. رادک، پرهیزکار
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سیستی عنوان تشریح مارکمیکند. لکن این توضیح ب تشریح "تصادف"عنوان نوعی حزب را ب

موضع دموکراتیک مبتذل کامنف، زینوویف، استالین، مولوتف، رایکوف، کالینین، بوگین، 

ی، سمیلگا و یک کمیلیوتین، کرستینسکی، فرونزه، یاروسالوسکی، اورجونیکیدزه، پرئوبراژنس

ارزش ناچیزی دارد. آیا صحیح تر نیست تصدیق کنیم  "بلشویک های قدیمی"دوجین دیگر از 

 هایکه فرمول قدیمی و جبری بلشویکی دارای خطرات مشخصی در بطن خود بود؟ رویداد

با  -ددهمی های مبهم انقالبی رویمورد فرمولگونه که همیشه در همان-سیاسی این فرمول را 

 محتوائی پر کرد که با انقالب پرولتاریائی در تضاد بود. بدیهی است که اگر لنین در روسیه

ت، گرفجنگ، تحت نظر میخصوص در زمان زیست و سیر تکاملی حزب را بطور روزمره، بمی

موقع تصحیحات و توضیحات الزم را به عمل می آورد. خوشبختانه، از نظر گاه ه آن وقت ب

لوژیک وکار تجدید سالح ضروری ایدئموقع وارد شد تا به تأخیر لکن ببا انقالب، لنین گرچه 

پردازد. غریزه ی طبقاتی پرولتاریا و فشار انقالبی صفوف حزب، که در اثر کل کارهای گذشته ب

وجود آورد که در مبارزه علیه رهبری رده را برای لنین ب ند، این امکانبلشویکی آماده شده بود

ها، سیاست حزب را در کمترین فرصت به مسیر دیگری غم مقاومت آنی باالی حزب و علی ر

 هدایت کند.

لنین را به شکل  1۹۰۵شود که ما باید امروز فرمول چه گفته شد واقعاً چنین نتیجه میآیا از آن

 پذیریم؛ و باید اجازهرای چین و هند و سایر کشورهای بجبری آن، یعنی با همه ی ابهامش، ب

ا را بشان، روی و دیگران( آن-تانگ پپنگرایکوف های چینی و هندی ) دهیم استالین ها و

نین موقع یک له ت منتظر ظهور بو آن وق -تیک ملی خرده بورژوائی پر کنندمحتوای دموکرا
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نشینیم تا کار تصحیحات ضروری چهارم آوریل را به عهده بگیرد؟ لکن آیا یک چنین ب

اند؟ آیا مناسب تر نیست که تصحیحات تصحیحاتی برای چین و هندوستان تضمین شده 

ها را هم در روسیه و هم در چین نشان داده، در این شخصی را که تجارب تاریخی لزوم آنم

 فرمول به عمل آوریم؟

نان را پرولتاریا و دهقا چه که گذشت بدین معناست که شعار دیکتاتوری دموکراتیکآیا آن

مال وزها کلیه ی عقاید و اعدانیم، این رمی گونه کهدانست؟ همان "اشتباه"سادگی یک باید ب

خط "ی که هائکه مطلقاً صحیح هستند، یعنی، آن هائیشده اند: آن انسانها به دو دسته تقسیم

ط مشی خ مطلقاً غلط میباشند، یعنی با اینهائی که را تشکیل می دهند؛ و یا آن "کلی مشی

که امروز بی چون و چرا صحیح است چه ه، این مانع از آن نمی شود که آنتفاوت دارند. البت

شیوه  ،"خط مشی کلی"فردا مطلقاً غلط اعالم شود. لکن تکامل واقعی عقاید، پیش از ظهور 

اده شناخت. حتی برای یک عمل تقسیم سی برای رسیدن به حقیقت را نیز میی تقریب متوال

ر کنیم و دوع ی ریاضی الزم است چندین عدد را امتحان کنیم، از عدد کوچک یا بزرگی شر

ها را به جز یکی رد کنیم. برای تعیین برد هدف گیری در تیراندازی جریان امتحان همه ی آن

یوه ی نامند. در سیاست نیز از شمی "مستطیل پراکندگی"متوالی را  با توپ، شیوه ی تقریب

 ک تیرموقع پی برده شود که یه ست. تمام نکته در این جاست که بتقریب متوالی گریزی نی

 گیرد.ن اتالف وقت تصحیح ضروری صورت بخطا یک تیر خطاست، و بدو

اهمیت عظیم تاریخی فرمول لنین در این حقیقت نهفته است که، تحت شرایط یک عصر 

اسی ای یعنی میزان استقالل سی-تاریخی نوین، یکی از مهم ترین مسایل سیاسی و تئوریک، 
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اماًل را ک -توانند کسب کنندهمه دهقانان، میوا، و باالتر از که دسته جات مختلف خرده بورژ

، توانست در 1۹1۷تا  1۹۰۵بررسی کرد. بلشویزم، به شکرانه ی تجارب کامل خود در سالهای 

بندد. لنین، با دست خود، این جمله را بر روی در محکم ب "دیکتاتوری دموکراتیک"ی را بر رو

د دهقانان بای این کلمات فرموله کرد: . او این مطلب را با"خروج ممنوع -ورود ممنوع"نوشت: 

رود یا با کارگر. لکن، وراث قالبی، این نتیجه گیری را که فرمول قدیمی یا با بورژوازی ب

مول گیرند، و برخالف این نتیجه گیری، با چپاندن این فرکی به آن رسید، کامالً نادیده میبلشوی

ین کلی، جوهر وراث قالبی نیز در هم طورب کنند.ه، یک فرضیه ی موقتی را تقدیس میدر برنام

 کار نهفته است.

 

 ی جهش از روی مراحل تاریخی درباره -۶

ن باشد، کمم های اخیر را تکرار نمی کند، بلکه، اگرک صرفاً تکالیف انتقادی رسمی سالراد

ژوائی شود که من ما بین انقالب بورچه که مینویسد چنین نتیجه میساده هم میکند. از آنآنها را 

ابداً فرقی قایل بودم و نه  1۹۰۵و انقالب سوسیالیستی، و ما بین شرق و غرب، نه در سال 

ی ودنبال استالین، در مورد غیرمجاز بودن جهش از رتفاوتی قایل هستم. رادک نیز، ب امروز

 کند.مرا راهنمائی می مراحل تاریخی

مسأله برای من عبارت  1۹۰۵باید ابتدا و پیش از هر چیز این سؤال مطرح شود: اگر در سال 

ر عقب افتاده تواند در کشوانقالب می بود، پس چرا معتقد بودم که این "انقالب سوسیالیستی"از 

پرستی؟ از روی غرور خاطر میهن ه ای پیش رفته اروپا آغاز گردد؟ بی روسیه زودتر از کشوره
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 کند که اگر انقالبرا درک میست که اتفاق افتاد. آیا رادک اینملی؟ تازه، این همان چیزی ا

عنوان یک مرحله ی مستقل در روسیه تحقق یافته بود، آن وقت ما امروز دموکراتیک ب

دقیقاً،  ،دیکتاتوری پرولتاریا نمی داشتم؟ اگر این انقالب در این جا زودتر از غرب صورت گرفت

فقط به این جهت بود که تاریخ محتوای اصلی انقالب بورژوائی را با اولین مرحله ی انقالب 

 طور اورگانیک با هم ترکیب کرد.ها را درهم نیآمیخت، بلکه بآن -پرولتاریائی ترکیب کرد

تشخیص انقالب بورژوائی از انقالب سوسیالیستی از الفبای سیاست است. لکن بعد از الفبا 

ا با مهم ترین حروف الفبای بورژوائی ر ی از حروف الفباست. تاریخ دقیقاًجا می آید، که ترکیبه

خواهد ما را از سطح هجاهای میاولین حروف الفبای سوسیالیستی ترکیب کرد. لکن، رادک 

 وجود آمده، به سطح حروف الفبا بازگرداند. این تأسف آور است لکن حقیقت دارد.ب

طور اعم، جهش نمود. پروسه ی ست که نمی توان از روی مراحل، با این حرف بی معنائی

منفردی، که از تقسیمات تئوریک پروسه کلی تکامل  "مراحل"زنده ی تاریخی همیشه از روی 

عیین کند. در لحظات تبه اجزاء مرکبه آن ناشی میشود، جهش می -ه اشیعنی وسیع ترین دامن-

جه رود. ممکن است گفته شود که اولین وه انتظار میاست انقالبی همین شیوکننده نیز از سی

تفاوت میان یک فرد انقالبی و یک فرد تکامل گر مبتذل در قابلیت درک و استفاده از این 

 لحظات نهفته است.

سیر تکاملی که مارکس برای صنعت در نظر گرفت، یعنی، صنایع دستی، کارگاه های صنعتی، 

تاریخی  -سیاسی و یا به عبارت دقیق تر، تئوری اقتصاد و کارخانه، بخشی از الفبای اقتصاد

است. لکن، در روسیه کارخانه با جهش از روی دوران صنایع دستی شهری و کارگاه های 
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است. پروسه ی مشابهی در کشور  صنعتی پدید آمد. این مسأله اکنون یکی از هجاهای تاریخ

کرد  نمی توان درک عاصر روسیه راقوع پیوست. تاریخ مویاسی بدر مناسبات طبقاتی و س ما

که طرح مارکسیستی سه مرحله صنایع دستی، کارگاه های صنعتی، و کارخانه شناخته مگر آن

داند، هنوز چیزی درک نمی کند. زیرا حقیقت این ست که ب همین راشود. اما اگر انسان تنها 

ست. راحل جهش کرده ااز روی برخی از م -گیرداستالین نباید این را شخصی ب -ه تاریخ روسی

ورت دارد، درغیر این صورت، نه مع الوصف، تمایز تئوریک ما بین مراحل برای روسیه نیز ضر

 توان معنای این جهش را درک کرد و نه متوجه نتایج حاصله از آن شد.می

ی اوقات قدرت گونه که لنین گاهاز جهت دیگری هم بررسی کرد )همانتوان مسأله را می

توان گفت که روسیه هر سه مرحله مورد نظر مارکس را طی کرد ی میکرد(، و میدوگانه را بررس

 "دهآثار باقی مان"لکن، دو مرحله ی اول بسیار درهم آمیخته و به شکل جنینی بودند. این -

 -دوسیله ی نقطه هائی مشخص میشونکه تنها ب -و کارگاه های صنعتی مراحل صنایع دستی

کنند که وحدت ژنتیک پروسه ی اقتصادی را تأیید کنند. معهذا، ادغام کمّی این دو کفایت می

مرحله آن قدر عظیم بود که کیفیت کامالً جدیدی در کل ساخت اجتماعی کشور پدید آورد. 

 جدید در عرصه ی سیاست است. "کیفیت"انقالب اکتبر درخشان ترین تجلی این 

ین است، استال "تئوری بافی"باشد یرقابل تحمل میث بیش از هر چیز غچه که در این بحآن

عدم " و "قانون رشد ناموزون"دهد: میکه تئوری بدلی تمام با رو ب نه تئوریک او را تشکیل 

. استالین تا به امروز نفهمیده است که جهش از روی مراحل )و "جهش از روی مراحل تاریخی

هد. دکه رشد ناموزون را تشکیل میاست  یا توقف طوالنی در یک مرحله( درست همان چیزی
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هد. درابر تئوری انقالب مداوم قرار میاستالین، با جدیت بی نظیری، قانون رشد ناموزون را در ب

واند تاز نظر تاریخی عقب افتاده است میبا این وصف خود این پیش بینی که روسیه ای که 

قانون رشد  د به کلی بر پایه یزودتر از انگلستان پیش رفته به دیکتاتوری پرولتاریا دست یاب

ناموزون استوار است. لکن، این پیش بینی مستلزم آن است که ناموزونی تاریخی را با همه ی 

لنین را وارونه  1۹1۵سادگی یک نقل قول سال واقعی آن درک کرد، نه این که ب دینامیک

 را نشخوار کرد.بی سواد تعبیر نمود و دائماً آن کرده به سبک یک

تاریخی در دوران اوج گیری انقالبی نسبتاً آسان است. برعکس،  "مراحل"الکتیک درک دی

بتذال شدید ، این ااستالینیسمشود. می به دوران تکامل گرائی مبتذل بدل دوران ارتجاع طبیعتاً

ایدئولوژیک، فرزند خلف ارتجاع حزبی، از پیش رفت مرحله به مرحله ی مذهبی ساخته است، 

جاعی پوشاند. این ایدئولوژی ارتدریوزگی سیاسی خود را ب ه ی دنباله روی وتا بدین وسیله چهر

 اکنون رادک را نیز به کام خود فرو برده است.

این یا آن مرحله از پروسه ی تاریخی تحت شرایط خاصی ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، 

اگر چه از نظر تئوریک اجتناب ناپذیر جلوه نکند. و برعکس، مراحلی که از لحاظ تئوریک 

 میزم تکامل به صفر نزول کنند. وسیله دینابباشند، ممکن است  "غیرقابل اجتناب"

شده ها اطالق نلکوموتیو تاریخ بی مناسبت به آن که عنوان خصوص در دوران انقالبات،ب

 است.

نمود.  "جهش"عنوان مثال، در کشور ما پرولتاریا از روی مرحله ی پارلمانتاریزم دموکراتیک ب

فقط در  همند ساعته ای بیش نداد، و تازه آنبه این ترتیب که به مجلس مؤسسان حق حیات چ
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هیچ وجه نمی توان جهش نمود. حله ی ضدانقالب به از روی مر پشت صحنه. اما، در چین

جهش نمود. لکن، دوران  (۵2)گونه که در کشور ما ممکن نبود از روی دوران چهار دوماهمان

جه نبود. این نتی "غیرقابل اجتناب"ضدانقالبی امروزی چین، از نظر تاریخی، به هیچ وجه 

انیان شکست عنوان بنامشان در تاریخ بخارین است که مستقیم سیاست فاجعه آمیز استالین و بو

واند ته به یک عامل عینی بدل شده که میثبت خواهد شد. لکن ثمرات سیاست فرصت طلبان

 پروسه ی انقالبی را برای مدتی طوالنی متوقف سازد.

هر نوع کوشش برای جهش از روی مراحل واقعی، یعنی، از روی مراحل عینی مختلف در 

که اکثریت توده های زحمت ک ماجراجوئی سیاسی است. تا زمانیی پروسه ی تکامل توده ها،

حادیه هبران اتکش به سوسیال دموکراسی اعتماد دارند، یا به فرض به کومین تانگ یا به ر

وائی ژکنند، ما نمی توانیم وظیفه ی سرنگون ساختن فوری قدرت بورمی های کارگری اعتماد

رحله م"تواند ین کار آماده کرد. این آمادگی میاید برای ادهیم. توده را بها قرار برا در مقابل آن

راه ه همب"اید تواند معتقد باشد که ما بر آید. لکن تنها یک دنباله رو میطوالنی از آب د "ای

ئتالف که اچپ کومین تانگ بنشینیم، و یا آن ابتدا در جناح راست و سپس در جناح "توده ها

 "تا اعتماد توده ها از رهبرانشان سلب شود"حفظ کنیم  خود را آن قدر با پورسل اعتصاب شکن

 کنیم.ین حال با دوستی خود تقویتشان میهمان رهبرانی که ما در ع -

از  تقاضای خروج "دیالکتیک دانان"مسلماً رادک هنوز فراموش نکرده است که بسیاری از 

روی مراحل و روسی را چیزی جز جهش از  -کومین تانگ و قطع رابطه با کمیته ی انگلو

)در چین( و توده های زحمت کش )در انگلستان( توصیف  مضافاً چیزی جز گسستن از دهقانان
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مراتب بهتر به خاطر بیآورد. چرا که او خود در زمره ی این نوع را ب هااند. رادک باید این نکرده

ه خود بانلصرفاً اشتباهات فرصت ط انگیز قرار داشت. در حال حاضر اورقت  "دیالکتیک دانان"

 بخشد. میها تعمیم کند و به آنرا عمیق تر می

انترناسیونال سوم و مقام آن "، در یک مقاله ی پروگراماتیک به نام 1۹1۹لنین، در آوریل 

 در تاریخ نوشت:

گوئیم که درست این تضاد ما بین عقب ماندگی روسیه و جهش اشتباه نخواهد بود اگر ب"

آن به شکل عالی تر دموکراسی، جهش آن از روی دموکراسی بورژوائی به دموکراسی شورائی، 

صوص خاز دالیلی بود... که در غرب، بیا دموکراسی پرولتاریائی، باری درست این تضاد یکی 

 (1۸۳)جلد شانزدهم، ص "تأخیر انداخت.را به نقش شوراها را مشکل ساخت و یا آندرک 

ت. ده اسجهش کر "از روی دموکراسی بورژوائی"گوید که روسیه لنین در این جا مستقیماً می

طور ضمنی در اظهارات لنین مستتراند: باالخره، دیالکتیک عبارت مسلماً، کلیه ی شرایط الزم ب

ند کیسنده این طور فرض میار شوند، نواز این نیست که هر بار کلیه ی شرایط مشخص تکر

باشد. با وجود این، جهش از فراز دموکراسی بورژوائی واننده نیز دارای قدرت اندیشه میکه خود خ

وطلبان گبه قدرت خود باقی است و طبق مشاهدات صحیح لنین برای همه ی دگماتیست ها و ال

 د.گردشوراها مییجاد اشکال در درک نقش موجب ا -چنین در شرقنه تنها در غرب بلکه هم-

طور ناگهانی موجب این همه دردسر برای که اینک ب 1۹۰۵و در مقدمه ای بر کتاب سال 

 رادک شده، درباره ی این مسأله چنین آمده است:
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خود را یک حکومت پرولتاریائی  ، شورای1۹۰۵کارگران پطرزبورگ حتی در سال "

خواندند. این تعریف در آن زمان مصطلح شد و در برنامه مبارزه ی طبقه ی کارگر برای می

نامه ی یک بر تزاریسمکسب قدرت کامالً متبلور گردید. لکن، در عین حال، ما در مخالفت با 

 کامل دموکراسی سیاسی )حق انتخابات عمومی، جمهوری، قشون مردم، و غیره( ارائه دادیم.

کنیم. دموکراسی سیاسی مرحله ای ضروری است در مسیر نمی توانستیم بکاری غیراز این 

مشروط به این شرط بسیار مهم که در بعضی موارد این مرحله  -تکامل توده های زحمت کش

ایط انقالبی به توده ها اجازه که در مواردی دیگر، شرها سال به طول می انجامد، حال آنده 

د، که نهادهای آن واقعیت یابنسی سیاسی، حتی پیش از آنت دموکرادهد تا خود را از تعصبامی

 (۷، مقدمه، ص1۹۰۵)تروتسکی، سال  "رها سازد.

ه نظر ارد، بمطابقت د نین که در باال ذکر کردم، کامالًاین کلمات، که در ضمن، با عقاید ل

برنامه ی "کند که در مخالفت با دیکتاتوری کومین تانگ باید یک من به کفایت روشن می

راید. گهمین نکته است که رادک به چپ می ارائه داد. لکن درست در "کامل دموکراسی سیاسی

اوج گیری انقالب، مخالف خروج حزب کمونیست چین از کومین تانگ بود. در  او، در دوره ی

دوره ی دیکتاتوری ضدانقالبی، او با بسیج کارگران چینی تحت شعارهای دموکراتیک مخالفت 

به معنای پوشیدن پالتوی پوست در تابستان و عریان بیرون رفتن در زمستان می ورزید. این 

 است.
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 دیکتاتوری دموکراتیک برای شرق چیست؟امروز معنی شعار  -۷

 -تکامل گرا، تنگ نظرانه، و غیرانقالبی -رادک نیز که در گیرودار مفهوم استالینیستی

کند شعار دیکتاتوری دموکراتیک اه خود را گم کرده، اکنون سعی میتاریخی، ر "مراحل"

لشویزم ب "فرضیه ی عملی"پرولتاریا و دهقانان را برای تمام مشرق زمین تجویز کند. رادک از 

ییر داد، مشخص تغ راخصوص منطبق کرده بود و بعد آنبا سیر تکاملی یک کشور برا آن که لنین-

یک الگوی فوق تاریخی ساخته است. او، در این باره،  -مشخصی کنار گذارد کرد و در دوره

 کند:مصرانه در مقاله ی خود تکرار می مطالب زیر را

وسعه اجراست که دارای تاین تئوری و نیز تاکتیک ناشی از آن، در کلیه ی ممالکی قابل "

ه از سیاسی را ک -ها مسائل شکل بندی اجتماعیداری جوانی هستند و بورژوازی آن ی سرمایه

 "گذشته باقی است حل نکرده است.

کامنف نیست؟ آیا  1۹1۷درباره ی این فرمول تعمق کنید: آیا این توجیه رسمی موضع سال 

 ن؟ خیر، ای"حل کرد"از انقالب فوریه بورژوازی روسیه مسائل انقالب دموکراتیک را پس 

ها بود، الینحل باقی ماندند. چگونه لنین مهم ترین آن مسائل از جمله مسأله ی ارضی که

 است؟ چرا این شعار را کنار نگذارد؟ "قابل اجرا"نتوانست درک کند که این شعار قدیمی هنوز 

ق یافته تحق"ن شعار در آن زمان رادک قبالً در مورد این نکته به ما پاسخ گفته است: زیرا ای

ز ا خصوصبه کلی بی ارزش است، ب مورد بررسی قرار دادیم. این ادعاما این پاسخ را  "بود.

شود. چرا که رادک معتقد است که محتوای شعار قدیمی می دهان رادک بی ارزشی آن مضاعف

عی نظام واق دنلنینیستی اصالً شامل اشکال قدرت نمی شود، بلکه عبارت است از نابود کر
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کاری پرولتاریا و دهقانان. ولی این درست همان چیزی است که کرنسکیزم ارباب و رعیتی با هم

ین منظور حل حادترشود که سفر رادک به گذشته ما ببه دست نداد. از این موضوع نتیجه می

رار قه ای که باید مورد بررسی مسأله ی روز، یعنی مسأله ی چین، به کلی بیهوده است. مسأل

دانست و چه نمی دانست، بلکه مسأله چه می 1۹۰۵ست که تروتسکی در سال گرفت این نیمی

 1۹1۷ مارس -خصوص رایکوف و کامنف در فوریهیزی است که استالین، مولوتف و ببر سر چ

درک نکرده بودند )موضع رادک در آن ایام چه بود بر من پوشیده است.( زیرا اگر کسی معتقد 

بود که  "تحقق پذیرفته"صورت قدرت دوگانه وری دموکراتیک تا بدان حد بکتاتباشد که دی

 در چین "دیکتاتوری دموکراتیک"که تغییر فوری شعار اصلی ضروری بود، پس باید پذیرفت 

وی، به  -یانکایشک و وانگ چینگوسیله ی حکومت چرژیم کومین تانگ، یعنی بوسیله ب

ه تخیلی بیشتر و کامل تر تحقق یاف -ی پیوستهعنوان ضمیمه اب - شان -راه تانگ پینگهم

 چین.  بود. بنابراین، تغییر شعار در

از  هنوز در چین "سیاسی گذشته -های اجتماعیمیراث شکل بندی"یا، با این حال، ولی آ

، به 1۹1۷در روسیه، در چهارم آوریل  ر، هنوز نابود نشده اند. ولی آیابین برده نشده اند؟ خی

ن ن جنگ داد، ایاعال "بلشویک های قدیمی"به کلیه ی قشر رده باالی هنگامی که لنین 

ه اینسو و گیج و سرگردان ب بود؟ رادک نومیدانه به ضد و نقیص گوئی می افتد میراث نابود شده

ح دهیم که این کامالً تصادفی نیست که رادک اصطالزند. باید در این رابطه تذکر بسو میو آن

                                                 
 ست و وانگ چینگ شک رهبر جناح را شند. تانگ  -چیانکای وی، رهبر جناح چپ کومین تانگ میبا

ستالین و بوخارین را تعقیب  می -پینگ ست ا سیا ست بود که در حین،  رد. ل. کشان یک وزیر کمونی
  ت.
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ند، و آشکارا کلفش بازی میبرد، با جنبه های مختمی بکار را "هابندیمیراث شکل "بغرنجی مانند 

اهتزار  "ا نظام ارباب و رعیتیبقایای فئودالیزم ی"کار بردن اصطالح روشن تر و واضح تر از ب

رد و کا به قاطعانه ترین وجهی انکار میکند. چرا؟ زیرا، همین دیروز بود که رادک این بقایا رمی

ک، در برد. رادر دیکتاتوری دموکراتیک از بین میپایه ای را برای شعابدین وسیله هرگونه 

 گزارش خود به آکادمی کمونیست، گفت:

توان با نمی باشند. می 1۹۰۵ب ما در سال منابع انقالب چین کم عمق تر از منابع انقال"

جا مستحکم تر از اتحادی بود که د طبقه ی کارگر با دهقانان در آناطمینان اظهار کرد که اتحا

در کشور ما وجود داشت. به این دلیل ساده که این اتحاد علیه دو طبقه نبوده،  1۹۰۵در سال 

 "بلکه برضد یک طبقه، یعنی بورژوازی، خواهد بود.

خوب، اما اگر پرولتاریا به اتفاق دهقانان مبارزه ی خود را متوجه  "به این دلیل ساده"بله، 

د، ممکن کن -توجه بورژوازینه متوجه بقایای فئودالیزم، بلکه م -عنی بورژوازییک طبقه، ی

که  تیک؟ درست توجه کنیدفرمائید نام این انقالب چه خواهد بود؟ شاید انقالب دموکرااست ب

گفته است. مفهوم  1۹2۷، بلکه در مارس 1۹۰۹، و نه حتی در سال 1۹۰۵را نه در سال رادک این

، نیز از راه راست منحرف شده، با این 1۹2۷ساده، رادک در مارس  این حرف چیست؟ خیلی

تفاوت که این بار در یک جهت دیگر. اپوزیسیون، در تزهایش راجع به مسأله ی چین، 

جانبه آن زمان رادک به عمل آورد. معهذا در جمالتی  تصحیحات بسیار مهمی در نظریات یک

دارد: تقریباً هیچ طبقه مالک زمین در چین که چند سطر پیش نقل شد، ذره ای حقیقت وجود 

مراتب بیشتر از مالکین ارضی در روسیه تزاری با سرمایه ود ندارد. مالکین ارضی در چین بوج
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خصوص مسأله ی ارضی در چین سبک تر از رده اند. و در نتـیجه، وزنه ی بداران پیوند خو

ی آزادی ملی اهمیت بسیار وزنه ی آن در روسیه تزاری است. لکن از سوی دیگر، مسأله 

زیادی دارد. به همین مناسبت، توانائی دهقانان چینی در مبارزه ی سیاسی انقالبی مستقل برای 

نوسازی دموکراتیک کشور مسلماً نمی تواند بیشتر از توانائی دهقانان روسی باشد. این مطلب، 

نه در و  1۹2۵ش از سال که نه پی جلی خود را در این حقیقت می یابداز میان سایر مطالب، ت

را  وجود نیآمد که انقالب ارضیحزب نارودنیک )پاپولیست( ب حین سه سال انقالب چین، یک

دهد که برای چین، که ها در مجموع نشان می. همه ی اینبر درفش خود حک کرده باشد

را تا کنون پشت سر گذارده، فرمول دیکتاتوری دموکراتیک دام  1۹2۵ -1۹2۷تجربیات 

 عی تر و خطرناک تری است تا برای روسیه بعد از انقالب فوریه.ارتجا

رحمانه یور بطتی دورتری نیز به همان ترتیب، بسفر دیگری از جانب رادک به گذشته ی ح

گردد. این بار، موضوع بر سر شعار انقالب مداوم است، که مارکس در ای علیه خودش بر می

 مطرح کرد: 1۸۵۰سال 

ه برای کری دموکراتیک مطرح نبود، در حالیمارکس هیچ شعار دیکتاتوبرای "نویسد رادک می

، این شعار در حکم محور سیاسی بود، و بخشی از مفهوم او 1۹1۷تا سال  1۹۰۵لنین، از سال 

ها بدوی )؟( است، که توسعه ی سرمایه داری در آن را از انقالب در کلیه ی )؟!( کشورهائی

 "اد.مید تشکیل

دهد اوت مواضع را بدین گونه توضیح مین به چند سطر از آثار لنین، این تفرادک، با تکیه داد

 که وظیفه ی اصلی در روسیه انقالببود، در حالی که وظیفه ی اصلی انقالب آلمان وحدت ملی
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مائیم، های الزم را رعایت نطور مکانیکی بررسی نکنیم و نسبتبود. اگر این تفاوت را ب ارضی

د معینی صحیح خواهد بود. اما در این صورت مسأله ی چین چگونه آن وقت این مقایسه تا ح

خواهد بود؟ وزنه ی خاص مسأله ی ملی در چین، یعنی در یک کشور نیمه مستعمره، از مسأله 

 درباشد. زیرا، مراتب سنگین تر می، ب1۸۴۸ -1۸۵۰های با آلمان سالی ارضی حتی در مقایسه 

هر دو با هم، مطرح است. مارکس بینش انقالب  زمان هم وحدت و هم آزادی،چین بطور هم

مداوم خود را هنگامی فرمول بندی کرد که هنوز سلطنت در آلمان پایه ی محکمی داشت، 

دند. کرحکومت تحمل می اشراف صاحب زمین بودند، و رهبران بورژوازی را فقط در اطاق انتظار

ه، طبقه ی مستقل مالک وجود به بعد رژیم سلطنتی دیگر وجود نداشت 1۹11در چین، از سال 

بط ارباب و رعیتی، به اصطالح، ندارد، بورژوازی ملی کومین تانگ قدرت را در دست دارد، و روا

طور شیمیائی با استثمار بورژوائی ترکیب شده است. به این ترتیب، مقایسه مواضع مارکس و ب

 گردد.بر مییکتاتوری دموکراتیک در چین لنین از جانب رادک به کلی علیه شعر د

ه ای آن بصورت جمل طور جدی برخورد نمی کند، بلکه بالکن، رادک با موضع مارکس نیز ب

سازد محدود می 1۸۵۰ا به بیانیه ی سال طور ضمنی برخورد کرده، بررسی خود رمعترضه و ب

رد. کراسی خرده بورژوائی شهری تلقی میکه در آن مارکس هنوز دهقانان را متحد طبیعی دموک

در آن زمان در انتظار ظهور یک مرحله ی مستقل انقالب دموکراتیک در آلمان بود، مارکس 

وقتًا قانان، قدرت را میعنی انتظار داشت که عناصر رادیکال خرده بورژوای شهری، با اتکاء به ده

گیرند. این ل ب مطلب است. لکن، این درست همان چیزی است که اتفاق نیفتاد. و به دست ب

د. در اواسط قرن گذشته دموکراسی خرده بورژوائی ضعف و ناتوانی خود را در تصادفی هم نبو
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به پیروزی رساندن انقالب مستقل خودش به اثبات رسانده بود. و مارکس این درس را به 

مارکس به  -یعنی، شش سال پس از بیانیه ی نامبرده- 1۸۵۶آوریل  1۶حساب آورد. در 

 انگلس نوشت:

سیله وشت جبهه ی انقالب پرولتاریائی بی به این امکان دارد که پگهمه چیز در آلمان بست"

 "دیگر مورد حمایت قرار گیرد. آن وقت اوضاع عالی خواهد بود. "جنگ دهقانی"ی یک 

ت گران بهائی اس کلمات برجسته که رادک به کلی آنها را فراموش کرده، کلید واقعاً این

را به خود مشغول داشته. آیا مارکس از روی  برای درک انقالب اکتبر و کل مسأله ای که ما

این مرحله جهش  کنیم او از رویگونه که مشاهده مییر، همانرد؟ خانقالب ارضی جهش ک

دانست؟ بله، او این آتی ضروری می کاری پرولتاریا و دهقانان را در انقالبننمود. آیا او هم

نب اجرای نقش مستقل از جادانست. او امکان رهبری یا حتی فقط همکاری را ضروری می

دانست. او از این حقیقت  دانست؟ خیر، او این امر را ممکن نمیدهقانان را در انقالب ممکن می

کرد که دهقانان که موفق نشده بودند از دموکراسی بورژوائی در انقالب دموکراتیک حرکت می

قادر خواهند بود در مستقل حمایت نمایند )گرچه قصور از جانب بورژوازی بود نه دهقانان(، 

رادک ظاهراً  "آن وقت اوضاع عالی خواهد بود."انقالب پرولتاریائی از پرولتاریا پشتیبانی کنند. 

نمی خواهد ببیند که این همان چیزی است که در اکتبر اتفاق افتاد، و بطور بدی هم اتفاق 

 نیفتاد.

حث نه بر سر نقش قاطع نتیجه ی ناشی از این مطلب، در مورد چین، کامالً روشن است. ب

عنوان یک متحد است، نه بر سر اهمیت عظیم انقالب ارضی، بلکه بر سر این است دهقانان ب
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یک "باشد یا خیر، یا این که ب دموکراتیک ارضی مستقل ممکن میکه آیا در چین یک انقال

ن شکل ایه از انقالب پرولتاریائی حمایت خواهد کرد یا نه. مسأله تنها ب "جنگ دهقانی دیگر

گونه ای دیگر مطرح کند نه چیزی آموخته، نه چیزی درک را به مطرح است. هر کس که آن

 ازد.سمیرا از راه صحیح منحرف مونیست چین را سر درگم کرده و آنکرده است. و فقط حزب ک

ز همان گشایند. اتاریا ی کشورهای شرقی احیاناً بتوانند راه پیروزی را ببرای این که پرول

 "گام ها"و  "مراحل"کار باید تئوری علمی نما و ارتجاعی استالین و مارتینف راجع به  ابتدای

زم در روبند و به دور اندازند. بلشویخرد کنند و با جارو برا به کناری اندازند، گیرند آنرا نادیده ب

ز اجای تطبیق دادن خود با مسیر ائی مبتذل بود که رشد کرد. ما بمبارزه علیه این تکامل گر

پیش تعیین شده، باید راه خود را با مسیر واقعی مبارزه ی طبقاتی تطبیق دهیم. الزم است 

 نظریه ای که با تعیین کوپن سهمیه ی انقالب، برای -نظریه ی استالین و کوازینین رد گردد

کشورهائی که در درجه ی متفاوتی از توسعه هستند. از قبل سلسله مراتب تعیین کرده است. 

د را با مسیر واقعی مبارزه ی طبقاتی تطبیق داد. لنین راهنمای ذی قیمتی در این باید خو

 لکن تمامی لنین را باید مورد بررسی قرار داد. -موضوع است

خصوص در رابطه با سازمان دادن انترناسیونال کمونیست، ، ب1۹1۹لنین هنگامی که در سال 

ها بیان فرمول تئوریک کامل کرد، و به آنمی از دوره ی گذشته را در هم ادغام نتایج حاصله

داد، باری در آن زمان تجربه ی دوره ی کرنسکیزم و اکتبر را چنین تعبیر کرد: در یک جامعه می

ژوائی توان یک دیکتاتوری بوری طبقاتی توسعه یافته، فقط میی بورژوائی که در آن تضادها

واند از یک تیچ گونه صحبتی نمیپرولتاریائی. هیا یک دیکتاتوری  -علنی یا مستور-داشت 
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 "دیکتاتوری های دموکراسی"رژیم بینابینی در میان باشد. همه ی دموکراسی ها، همه ی 

میت دن چهره ی حاک)گیومه های طعنه آمیز از خود لنین است( فقط نقابی هستند برای پوشان

قالب در عصر انعقب مانده ترین کشور اروپائی، یعنی روسیه  گونه که تجربهبورژوازی، همان

ن ، نشان داد. لنین ای"دیکتاتوری دموکراسی"بورژوائی خود، یعنی مساعدترین عصر برای 

ات قالبنتیجه گیری را اساس تزهای خود درباره ی دموکراسی، تنها حاصل مجموعه تجارب ان

 رفت. قرار داد.فوریه و اکتبر به شمار می

دیکتاتوری  ی طور مکانیکی از مسألهی را بری دیگر، مسأله ی دموکراسرادک نیز، مانند بسیا

 "وکراتیکدیکتاتوری دم". کند. این است منشاء عظیم ترین اشتباهاتدموکراتیک تفکیک می

حاکمیت بورژوازی در دوران انقالب باشد. این مطلب  تواند نقابی برای پوشاندن چهرهتنها می

و هم تجربه ی کومین تانگ در چین  1۹1۷ما در سال  خود "قدرت دوگانه"را هم تجربه ی 

 به ما آموخته است.

عی ها هنوز هم سگردیده که آن ناتوانی وراث قالبی به بهترین وجهی در این حقیقت بیان

یا متفاوت ا دیکتاتوری پرولتارکنند دیکتاتوری دموکراتیک را با دیکتاتوری بورژوازی و هم بمی

ی داشته تاتوری دموکراتیک باید خصلتی بینابیندانند. لکن این خود بدین معنی است که دیکب

باشد، یعنی این که، دارای یک محتوی خرده بورژوائی باشد. شرکت پرولتاریا در این دیکتاتوری 

 نام میانگین ریاضی خطوط طبقاتی گوناگوننمی دهد، زیرا در طبیعت چیزی ب چیزی را تغییر

تاتوری یکتوری بورژوازی است و نه دیافت نمی شود. اگر دیکتاتوری دموکراتیک نه دیکتا

شود که خرده بورژوازی باید نقش تعیین کننده و قاطع بازی کند. اما پرولتاریا، پس نتیجه می
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بدان  در عمل گرداند که سه انقالب روسیه و دو انقالب چینر میاین نتیجه ما را به سؤالی ب

ر است ، قادامپریالیسمی جهانی  خرده بورژوازی، امروز تحت شرایط سلطه پاسخ گفته اند. آیا

در کشورهای سرمایه داری یک نقش رهبری انقالبی بازی کند، حتی اگر موضوع مربوط به 

 کشورهای عقب مانده ای باشد، که هنوز با حل تکالیف انقالبی خود مواجه هستند؟

اتوری دیکتاعصاری وجود داشته اند که در زمان آنها اقشار تحتانی خرده بورژوازی قادر بودند 

رولتاریا، ها پاعصاری بودند که در زمان آناینها  م. ولیدانیرا ما میبرپا سازند. اینخود را انقالبی 

یا اسالف پرولتاریای آن زمان هنوز از خرده بورژازی تفکیک نشده بود، بلکه برعکس در حالت 

یراز امروز به کلی غداد. نده ی خرده بورژوازی را تشکیل میتکامل نایافته خود، هسته ی جنگ

این است. ما نمی توانیم از توانائی خرده بورژوازی در امر هدایت کردن زندگی امروزی جوامع 

صحبت به میان آوریم. زیرا پرولتاریا تا کنون خود  -حتی در جوامع عقب مانده آن -بورژوائی 

 نه ای در مقابلطور خصماه و به علت تکامل سرمایه داری برا از خرده بورژوازی تفکیک کرد

بورژوازی بزرگ قرار گرفته. این شرایط تکامل سرمایه داری که خرده بورژوازی را محکوم به 

ا دهد: یا بورژوازی و یقابل این انتخاب سیاسی قرار مینابودی نموده و دهقانان را ناگزیر در م

ا ببه نظر می آید،  ظاهر خرده بورژواانان به حزبی روی می آورند که بپرولتاریا، هر بار که دهق

ر دهند. اگر دمی هی در اختیار سرمایه ی مالی قرارعنوان تکیه گااین کار عمالً گرده خود را ب

دوران اولین انقالب روسیه، یا در فاصله بین دو انقالب اولیه، هنوز ممکن بود که درباره ی 

در انقالب دموکراتیک درجه ی استقالل )اما فقط درجه ی استقالل!( دهقانان و خرده بورژوازی 
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اختالف نظرهائی وجود داشته باشد، امروز سیر حوادث دوازده سال اخیر تکلیف این مسأله را 

 صورتی تغییر ناپذیر و قطعی.هم بده است و آنتعیین کر

این مسأله بعد از اکتبر در ممالک مختلف و در کلیه ی اشکال و ترکیبات ممکن از نو در 

از  به همین طریق حل گردید. یکی از تجربیات اساسی، بعد عمل مطرح شد و در همه جا

گونه که گفته شد، تجربه کومین تانگ است. لکن تجربه ی دیگری تجربه ی کرنسکیزم، همان

که نباید اهمیت کمتری برای آن قائل شد، تجربه ی فاشیزم در ایتالیاست، که خرده بورژوازی، 

ه ی وسیلرا بئی بیرون آورد تا فوراً آنی بورژوااسلحه به دست، قدرت را از دست احزاب قدیم

ا جبرای لهستان نیز پیش آمد. در آن نماید. همین مسألهبران خود تسلیم الیگارشی مالی بره

ده بورژوا متوجه بود و امید تو -جنبش پیل سودسکی مستقیماً علیه حکومت ارتجاعی مالک

ت ساخت. تصادفی نیسدر خود منعکس می از پرولتاریا راهای خرده بورژوا و حتی مجامع وسیعی 

هاء ه دهقانان کم بب"که مبادا دموکرات پیر لهستانی، از ترس آن که وارسکی، این سوسیال

سان  یک "دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان"انقالب پیل سودسکی را با  "دهدب

لغارستان، یعنی خواهم در این جا تجربه ی ببدانست. سخن به درازا خواهد کشید اگر من 

سیاست گیج و ننگین گوالرف ها و کاباک چیف ها را نسبت به حزب استامبولیسکی تحلیل 

کارگر در ایاالت متحده، و یا معاشقه زینوویف  -تجربه ی شرم آور حزب کشاورز نم. یا این کهک

ش خرا با رادیچ، یا تجربه حزب کمونیست رومانی و غیره و غیره را تجزیه و تحلیل کنم. ب

نام نقدی بر پیش نویس برنامه ی کومینترن مورد برخی از این حقایق در کتاب من باساسی 

ر را کاماًل ی اکتبهاج اساسی از کلیه ی این تجارب درستجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتای



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 1۸۰ 

بدین معنی که خرده بورژوازی، منجمله دهقانان، قادر نیست که نقش  -کندمی تأیید و تحکیم

نه در دوران انقالب و نه  -حتی اگر عقب افتاده هم باشد -را در جوامع مدرن بورژوائیرهبری 

ا توری بورژوازی حمایت کنند، یتوانند یا از دیکتاانان میگیرد. دهقان ارتجاع، به عهده بدر دور

عنوان تکیه دیکتاتوری پرولتاریا عمل کنند. اشکال بینابینی صرفاً نقابی هستند بر چهره ی ب

تاتوری بورژوازی، که موقعیتش دچار تزلزل شده و یا این که هنوز بعد از یک دوران بی دیک

 های کرنسکیزم، فاشیزم، پیل سودسکی(.کمر راست نکرده است. )مانند رژیمنظمی 

کند به  دنبال پرولتاریا. لکن اگر پرولتاریا سعیروند یا بتوانند بدنبال بورژوازی بدهقانان یا می

ر د گام شود، در این صورت پرولتاریاه هنوز از او پیروی نمی کنند، همقانان، کهر قیمتی با ده

 1۹1۷عنوان مدافع مام وطن در سال خواهد افتاد. مانند: کارگران ب دنبال سرمایه ی مالیواقع ب

تانگ در چین، کارگران در حزب  -در کومین -منجمله کمونیست ها -در روسیه، کارگران

 در لهستان، و غیره. 1۹2۶تا اندازه ای کمونیست ها در سال سوسیالیست لهستان، و 

هر کسی که این موضوع را کامآلً بررسی نکرده، و هر کس که حوادث را با وجود آثار زنده 

 شد.کهتر است از سیاست انقالبی دست بای که از خود بر جای گذاشته اند، درک نکرده ب

 از انقالبات فوریه و اکتبر گرفت، نظریه ینتیجه ی اساسی که لنین به نحو کامل و جامع 

به بعد، بیش از یک بار  1۹1۸کند. لنین از سال را به کلی رد می "توری دموکراتیکدیکتا"

 مطالب زیر را تکرار کرده است:

کل اقتصاد سیاسی، اگر کسی از آن چیزی آموخته باشد، تمامی تاریخ انقالب، تمامی تاریخ "

ند یا کد که دهقان یا از کارگر پیروی مینوزدهم، به ما می آموز تکامل سیاسی در سراسر قرن
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گویم، اگر تکامل هر یک از انقالبات می گوید چرا، من به این شهروندبورژوا... اگر کسی ب از

 قرن نوزدهمگیرید، تاریخ سیاسی هر کشوری را در رن هیجدهم و نوزدهم را در نظر بعظیم ق

خواهد گفت. ساخت اقتصادی جامعه ی سرمایه داری چنان را به شما مالحظه کنید، دلیل آن

تواند یا سرمایه باشد یا پرولتاریائی که حکومت ت که نیروهای حاکم در آن تنها میساختی اس

 "سرمایه را واژگون کند. هیچ نیروی دیگری در ساخت اقتصادی این نوع جامعه وجود ندارد.

 (21۷)جلد شانزدهم، ص

ک های یک یدرس لمان مدرن نیست. لنین، بر پایه یستان یا آدر این جا صحبت از انگل

 ،انقالبات بزرگ قرن هیجدهم یا نوزدهم، یعنی، انقالبات بورژوائی در کشورهای عقب افتاده

رسد که تنها دیکتاتوری بورژوازی یا دیکتاتوری پرولتاریا امکان پذیر است. به این نتیجه می

 باشد. ی بینابینی نمی تواند وجود داشتهدیکتاتور ، یعنی، یک"دموکراتیک"یک دیکتاتوری 

********************* 

 

الم ود را در این ککنیم، رادک حاصل تفحصات تاریخی تئوریک خگونه که مشاهده میهمان

کند که باید میان انقالب سوسیایستی و انقالب بورژوائی تفاوت قایل شد. قصار خالصه می

کند. سوی کوازینین دراز می، مستقیماً انگشت کمک ب"مرحله" رادک بعد از نزول کردن به این

امکان را غیرمحتمل حرکت کرده و این  "عرف عام"همان کسی که از تنها مأخذ خود یعنی 

توان شعار دیکتاتوری پرولتاریا را هم در کشورهای پیش رفته مطرح کرد و هم در داند که بمی
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هم زی نمی فهمد، تروتسکی را متانسانی که چیکشورهای عقب افتاده. کوازینین، با صداقت 

دنبال کوازینین، بامزه رادک نیز، ب "یزی نیاموخته است.چ"تا کنون  1۹1۵کند که از سال می

بارت از د دقیقاً عویژگی انقالب چین و انقالب هن"گوید: برای تروتسکی، میشده، و با طعنه 

ها به هیچ وجه تفاوتی با انقالبات اروپای غربی ندارند، و در نتیجه، در نخستین این است که آن

 "شوند.میمراحل )؟!( خود به دیکتاتوری پرولتاریا منجر 

کند: دیکتاتوری پرولتاریا در یک کوچک را در این رابطه فراموش می رادک یک موضوع 

 افتاده ی اروپای شرقی شور عقبکشور اروپای غربی تحقق نیافت، بلکه درست در یک ک

یه را نادیده ویژگی: روس"وقوع پیوست. آیا این تقصیر تروتسکی است که پروسه ی تاریخی ب

کند که در کلیه ی کشورهای سرمایه داری، با تمام ین، رادک فراموش میگرفت؟ عالوه بر ا

ین ا هایویژگی"در سطح تکامل، ساخت اجتماعی، سنتها و غیره، یعنی، با تمام دگرگونی 

یز، جا نکند. در این حکومت می -قیق تر، سرمایه ی مالیو به عبارت د-، بورژوازی "کشورها

 شود و به هیچ وجه ربطی به تروتسکیز تکامل تاریخی ناشی میها اعدم احترام به این ویژگی

 ندارد.

بس  در چیست؟ تفاوت ن کشورهای پیش رفته و عقب افتادهپس، در این صورت، تفاوت بی

ند. ماروابط سرمایه داری باقی می لطهاست، لکن دامنه ی این تفاوت در محدوده ی سبزرگ 

ر کشورهای مختلف بسیار متفاوت میباشند. در یک اشکال و شیوه های حاکمیت بورژوازی د

گیرد، مانند ایاالت متحده، در قطب دیگر، طه ی خصلتی خشک و مطلق به خود میسلقطب،

ن ه ایسازد. به ی قرون وسطائی آسیائی منطبق مینهادهای کهنسرمایه ی مالی خود را با 
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ی خود را بر این نهادها تحمیل ها را تحت سلطه ی خود در می آورد و شیوه وسیله که آن

ود که شن در هر دو جا بورژوازی حکومت میکند. از این نتیجه میکند، مانند هندوستان. لکمی

 رعتاشکال سیاسی، تکالیف آنی، و سه ی اجتماعی، دیکتاتوری پرولتاریا نیز از نقطه نظر پای

کار، واجد خصلت کامالً متفاوتی در کشورهای مختلف سرمایه داری خواهد بود. لکن برای 

رهبری کردن توده ها به پیروزی بر ائتالف امپریالیست ها، فئودال ها و بورژوازی ملی باری 

که بعد از کسب قدرت، خود را به این تنها تحت استیالی انقالبی پرولتاریا میسر است 

 دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل کند.

یک دسته  -دو دسته تقسیم کرده کند که تنها به این دلیل که بشریت را بهرادک خیال می

برای  رسیده اند، و دسته ی دیگر که فقط "به سن رشد"هائی که برای انقالب سوسیالیستی آن

باری تنها با این تقسیم بندی، برخالف من،  -دباشنمی "آماده"دیکتاتوری دموکراتیک 

ادعائی هر یک از کشورها را در نظر گرفته است. لکن در واقع، او کلیشه ی جامدی  "ویژگی"

های یک کشور مشخص، یعنی، از مطالعه ی ونیست ها را از بررسی اصیل ویژگیساخته که کم

 سازد.میب تکامل تاریخی یک کشور منحرف نفوذ متقابل مراحل و مرات

های کشوری که در آن انقالب دموکراتیک صورت نگرفته و یا هنوز تمام نشده است ویژگی

دارای چنان اهمیت عظیمی هستند که باید مبنای برنامه ی پیشتاز پرولتاریا قرار داده شوند. 

روزمند تواند مبارزه ی واقعی و پیاست که حزب کمونیست می تنها براساس چنین برنامه ای ملی

طور کلی، و علیه بورژوازی و نمایندگان ثریت طبقه ی کارگر و رنجبران، بد را برای اکخو

 دموکراتیک آن، توسعه دهد.
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البته امکان موفقیت در این مبارزه تا حد زیادی با نقش پرولتاریا در اقتصاد کشور، و نتیجتاً 

ود تنها معیار موجشود. لکن، این به هیچ وجه وسعه ی سرمایه داری آن، تعیین میبا سطح ت

نیست. مسأله ی دیگری که کم اهمیت تر نیست، این ست که آیا مسأله ای حیاتی و همه 

در کشور وجود دارد که حل آن مورد عالقه ی اکثریت ملت بوده، مستلزم  "برای مردم"جانبه 

ین اتهورآمیزترین اقدامات انقالبی باشد؟ مسأله ی ارضی و مسأله ی ملی، و ترکیبات گوناگون 

خاطر وجود مسأله ی حاد ارضی و ستم غیرقابل ه باشند. بگونه مسائل میمله ایندو مسأله، از ج

نای یک تواند بر مبرولتاریای جوان و نسبتاً قلیل میتحمل ملی در کشورهای مستعمره، یک پ

رسد تا پرولتاریای یک کشور پیش رفته، بر مبنای زودتر به قدرت ب انقالب دموکراتیک ملی

ه رسد که بعد از اکتبر این مطلب دیگر احتیاجی ب. ممکن است به نظر بسوسیالیستی صرفاً

، یهای ارتجاع ایدئولوژیکی، و به علت فساد تئوریک وراث قالبندارد. لکن در طول سالاثبات 

ت . شده اند و خاصینان گندیده، آن چنان متعفن، و آنچنانچحتی مفاهیم ابتدائی انقالب آن

 کند.بور است که هر بار از نو شروع بود گرفته اند، که انسان مجکوزاینینی به خ

شود که هم امروز کلیه ی کشورهای جهان، به که گفته شد چنین نتیجه می آیا از مطالبی

نحوی از انحاء، برای انقالب سوسیالیستی آماده شده اند؟ خیر، این یک شیوه ی غلط، بی روح، 

رح مسأله است. بدون هیچ شکی، اقتصاد جهانی در بوخارینی ط -مکتب وار، استالینیستی

آمادگی دارد. اما این بدین معنی نیست که هر کشوری به تنهائی  سوسیالیسممجموع برای 

آمادگی دارد. پس بر سر دیکتاتوری پرولتاریا در کشورهای عقب افتاده ی مختلف، در چین، 

ک ر ما ساخته نشده است. ینا به دستودهیم: تاریخ بره چه خواهد آمد؟ به این پاسخ میهند و غی
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ه برای کداشته باشد، نه تنها پیش از آن "آمادگی"تواند برای دیکتاتوری پرولتاریا کشور می

ردن آماده که برای اقدامات وسیع اشتراکی ک، بلکه حتی پیش از آنسوسیالیسمل ساختمان مستق

عی را مبداء آهنگی تکامل اجتماهماز پیش تکوین یافته درباره ی  باشد. انسان نباید یک تصویر

ود به قوت خ های تئوریک استالین، هنوزانون رشد ناموزون، علی رغم نوازشحرکت قرار دهد. ق

قانون نه تنها در روابط کشور ما با یک دیگر، بلکه حتی در روابط متقابل  باقی است. نیروی این

ناموزونی پروسه های اقتصاد و پروسه های گوناگون در داخل همان کشور نیز عمل کند. رفع 

 طور اخص، بدین معنی است کهس جهانی امکان پذیر است. این، بسیاست، تنها در یک مقیا

مسأله ی دیکتاتوری پرولتاریا در چین را تنها نمی توان در چارچوب اقتصاد و سیاست چین 

 مورد بررسی قرار داد.

ی شویم: تئوری انترناسیونالیستمی با دو دیدگاه ناسازگار مواجه درست همین جاست که ما

ط چین عقب نه فق در یک کشور. سوسیالیسمملی  -انقالبی انقالب مداوم و تئوری رفرمیستی

ی خود را در محدوده ی مل سوسیالیسمطور کلی هیچ کشوری در دنیا نمی تواند افتاده، بلکه ب

ته اند، و ی ملی گسترش یافرزهابنا کند: نیروهای تولیدی که بسیار تکامل یافته و فراتر از م

ت در مقابل آن مقاوم چنین نیروهای تولیدی که رشدشان برای ملی کردن کافی نیست،هم

واجه خواهد م عنوان مثال، دیکتاتوری پرولتاریا در انگلستان با مشکالت و تناقضاتیکنند. بمی

یای چین ارها با مشکالت و تضادهائی که در مقابل دیکتاتوری پرولتشد که گرچه خصلت آن

ها خفیف تر هم نخواهد بود. بر طرف است، معهذا احتمااًل از آن قرار خواهد گرفت، متفاوت

ه باشد. این نقطراه انقالب جهانی امکان پذیر می کردن این تناقضات، در هر دو مورد، تنها از
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ت اس "آماده"نظر به هیچ وجه جائی برای این سؤال که یا چین برای دگرگونی سوسیالیستی 

، باقی نمی گذارد. در این رابطه شکی نیست که عقب ماندگی چین تکالیف "نا آماده"یا 

ور نا به دستکنیم: تاریخ بشکل خواهد ساخت. لکن ما تکرار میدیکتاتوری پرولتاریا را بی اندازه م

 چین راه دیگری ندارد.ما ساخته نشده، و پرولتاریای 

از جمله عقب افتاده ترین کشور  -آیا این الاقل بدان معنی است که کلیه ی کشورها

آماده نباشند، الاقل برای دیکتاتوری پرولتاریا آمادگی دارند؟  سوسیالیسماگر برای  -مستعمره

تعمرات و در مس-ب، پس تکلیف انقالب دموکراتیک بطور اعم خیر، این بدان معنی نیست. خو

ت دهم: کجا نوشته اسال را با یک سؤال متقابل پاسخ میشود؟ من این سؤیمچه  -طور اخصب

که کلیه ی کشورهای مستعمره برای انجام فوری و تمام و کمال تکالیف دموکراتیک ملی خود 

آماده هستند؟ باید سؤال را از سر دیگرش مورد بررسی قرار داد. تحت شرایط عصر امپریالیستی، 

 تواند به پیروزی نهائی منجر شود که روابط اجتماعیا در صورتی میدموکراتیک ملی تنه انقالب

هبر توده عنوان رای به قدرت رساندن پرولتاریا. بو سیاسی کشور به آن آمادگی و بلوغ الزم بر

 برای آزادی وجود نیآمده باشد؟ آن وقت مبارزهده باشد. و اگر این حالت هنوز بهای مردم، رسی

ار خواهد آورد، نتایجی که یک سره برعلیه توده های زحمت کش بمحدود ب ملی فقط نتایجی

، پرولتاریای روسیه نشان داد که به اندازه ی کافی قدرت ندارد که 1۹۰۵خواهد بود. در سال 

توده های دهقان را به د ور خود متحد سازد و قدرت را تسخیر کند. درست به همین دلیل، 

پس مرتباً قوس نزولی پیمود. در چین، که با وجود انقالب در نیمه راه متوقف شد و از آن 

لتاریای چین وموقعیت استثنائی مناسب، رهبری انترنالسیونال کمونیست مانع از آن شد که پر
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جنگد، تکالیف ملی راه حل متزلزل، نفرین شده، و لئیمانه خود را در رژیم برای تسخیر قدرت ب

 کومین تانگ یافتند.

ل واقعاً انقالبی مسائ ه موقعی و تحت چه شرایطی برای حلچاین که یک کشور مستعمره 

هر  تعیین کرد. لکن بهتوان از پیش خواهد بود، مسأله ای است که نمی ارضی و ملی خود آماده

توانیم امروز با کمال اطمینان اعالم کنیم که نیل به دموکراسی واقعی مردم، یعنی، طریق ما می

اتوری راه دیکتدموکراسی کارگران و دهقانان، نه فقط در چین بلکه در هندوستان نیز، تنها از 

د های بسیاری وجونوز ممکن است مراحل، مراتب و گامباشد. و در این راه هپرولتاریا ممکن می

، تا داردئی به جانب چپ بر میهاوده های مردم، هنوز بورژوازی گامند. تحت فشار تداشته باش

های قدرت دو گانه ممکن و محتمل هستند. دوران -مانه تر به مردم حمله کندرحبی تواند هر چهب

چه که نمی تواند وجود داشته باشد، یک دیکتاتوری چه که وجود نخواهد داشت، آنولی آن

 "مستقل"تاتوری دموکراتیک غیر از دیکتاتوری پرولتاریا. یک دیک دموکراتیک اصیل است

. ما باید ران و دهقانان باشدتواند از نوع کومین تانگ باشد، یعنی، یک سره بر ضدکارگفقط می

ه واقعیات طبقات را در پشت کک کنیم. و آنرا به توده ها بیآموزیم، بدون آنرا از ابتدا دراین

 سازیم.های انتزاعی پنهان فرمول

تواند در ، بورژوازی میامپریالیسمه ی یوغ کردند که به شکراناستالین و بوخارین موعظه می

یا به رچین انقالب ملی را انجام دهد. این کوشش صورت گرفت، لکن با چه نتیجه ای؟ پرولتا

گفته شد: بعد از این دیکتاتوری دموکراتیک فرا خواهد رسید.  ساطور جالد سپرده شد. سپس

 .دیکتاتوری خرده بورژوائی، دیکتاتوری نقاب دار سرمایه از آب در آمد. برحسب تصادف؟ خیر
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در حالت اول، دیکتاتوری پرولتاریا پدید آمد،  "کند یا از بورژوا.دهقانان یا از کارگر پیروی می"

 هرسد که درس چین، حتی اگر از دور هم مطالعم دیکتاتوری بورژوازی. به نظر میو در حالت دو

خیر، این فقط یک آزمایش ناموفق "دهند: ی کافی روشن است. به ما پاسخ می شود، به اندازه

ر پا را ب "اصیل"بود. ما همه چیز را از نو شروع خواهیم کرد، و این بار دیکتاتوری دموکراتیک

این  "کاری پرولتاریا و دهقانان.پایه ی اجتماعی هم بر" "با چه وسیله ای؟"، "یم ساختخواه

م فرمائید. کومین تانگ هاجازه بدهد. ولی آخرین کشفیات را به ما ارائه می ادک است که اینر

تا آتش را برای  -"کاری کردندهم"مد: کارگران و دهقانان با هم وجود آبر همین پایه ب عیناً

هد بود. کومین اکاری چگونه خوسیاسی این هم مکانیسمگوئید که بورژوازی فرو بنشانند. به ما ب

ور طها را بخواهند رسید؟ الاقل آن خواهید عوض کنید؟ چه احزابی به قدرتانگ را با چه میت

پاسخ !( 1۹2۸ها )در سال را توصیف کنید! رادک به این سؤالها تقریبی مشخص کنید، الاقل آن

ا درک کنند ر مارکسیسمپیچیدگی های بی توان و وامانده، که قادر نیستند دهد که تنها انسانمی

توانند به این سؤاالت فرعی تکنیکی، که کدام طبقه اسب است و کدام طبقه سوارکار، عالقه می

کند، و توجه  "تجرید"داشته باشند. در صورتی که یک بلشویک باید خود را از روبنای سیاسی 

فرمائید، شما بذله ی خود را گفته اید. اتی معطوف گرداند. خیر، اجازه بخود را به پایه ی طبق

ا خود را ، شمکرده اید. بیشتر از حد کفایت! در چین "تجرید"تا کنون به اندازه ی کافی شما 

د. گردی "تجرید"کاری طبقات چگونه خود را در امور حزبی منعکس کرد، از این مسأله که هم

پرولتاریا را به داخل کومین تانگ کشاندید، تا حد جنون شیفته ی کومین تانگ شدید، و دیوانه 

اسی از مسایل سی "تجریدی"های ناع ورزیدند. شما با تکرار فرمولروج کومین تانگ امتوار از خ
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 دکه بورژوازی بسیار مشخص جمجمه ی پرولتاریا را خررزه شانه خالی کردید. و پس از آنمبا

ر امتحان کنیم، و برای شروع کاکنید: بگذارید همه چیز را از نو کرده است. به ما پیشنهاد می

ای هکنیم. خیر! اینها شوخی "تجرید"انقالبی  اره خود را از مسأله احزاب و قدرتگذارید دوبب

 بسیار مزخرفی هستند. ما اجازه نخواهیم داد که بار دیگر به عقب کشانده شویم!

اتحاد کارگران و دهقانان این عملیات آکروباتیک به نفع  گونه که مشاهده کردیم، همهمانه

ن ید و مبارزه لنندهد که به دهقانان کم بها ندهاپوزیسیون هشدار میعرضه میشود. رادک به 

های لچه که به سر نقل قوی آورد. گاهی اوقات، مالحظه ی آنم هاخاطر آنه ها را بعلیه منشویک

له، لنین سازد به ی انسانی روا میشود، منزجر میلنین می آید، انسان را از اهانتی که به اندیش

ست که انکار نقش انقالبی دهقانان، مشخصه ی منشویک ها است. و بیش از یک بار گفته ا

جود داشت، که در آن منشویک ها هم و 1۹1۷ها، سال ست بود. اما در کنار این نقل قولاین در

کم ستحدر یک اتحاد م -ساختفوریه را از انقالب اکتبر جدا میکه انقالب -مدت هشت ماه ب

ریت عظیم ندگی اکثر آن دوره سوسیال رولوسیونرها نمایسر بردند. دبا سوسیال رولوسیونرها، ب

اه ره عهده داشتند. منشویک ها، به هموسیله ی انقالب بیدار شده بودند، را بدهقانان، که ب

اینها  کردند کهبی می نامیدند و ما را مالمت میسوسیال رولوسیونرها، خود را دموکراسی انقال

 تند.ساخران و دهقانان )سربازان( متکی میاتحاد کارگهائی هستند که خود را بر پایه ی همان

بدین ترتیب، منشویک ها بعد از انقالب فوریه فرمول بلشویکی اتحاد کارگران و دهقانان را 

را از  ساختند که قصد دارند پیشتاز پرولتاریاردند. آنان بلشویک ها را متهم میضبط و تصرف ک
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ها  کشانند. به عبارت دیگر، منشویکا به نابودی بنقالب ردهقانان جدا کنند و بدین وسیله ا

 کردند. کم بها دادن به دهقانان متهم میلنین را به نادیده گرفتن، یا الاقل 

انتقاد  منشویک ها بود. ن از لنین تنها طنین صدای انتقادانتقاد کامنف، زینوویف و دیگرا

 د کامنف است.امروزی رادک نیز، به همین ترتیب، تنها بازتاب دیررس انتقا

خط مشی وراث قالبی در چین، منجمله خط مشی رادک، ادامه و تکامل بیشتر خیمه شب 

حزب کمونیست در کومین تانگ باقی  است. این حقیقت که 1۹1۷ی در سال بازی منشویک

ماند، نه تنها توسط استالین بلکه از جانب رادک نیز، با اشاره به همان ضرورت اتحاد ما بین 

 لوم شدمع "برحسب تصادف"نگامی که دهقانان، مورد پشتیبانی قرار گرفت. اما ه کارگران و

کومین تانگ تکرار  "جناح چپ"که کومین تانگ یک حزب بورژوائی است، همان اهتمام با 

گردید. نتایج این بار نیز همان نتایج سابق بود. بنابر این، تجرید دیکتاتوری دموکراتیک، در 

رولتاریا، به سطحی باالتر از این واقعیت ناگوار که آمال عالی را تحقق تمایز با دیکتاتوری پ

داشتیم.  را قبالً در دستار تازه همان چیزی که نمونه ی آنیعنی تکر -نبخشیده بود، ارتقاء یافت

ما هم اکنون دیکتاتوری "، صدها بار از تزره تلی، دان و دیگران شنیدیم: 1۹1۷ما، در سال 

عنی به جانب رانید. یبه جانب دیکتاتوری پرولتاریا می را دارا هستیم، ولی شمادموکراسی انقالبی 

رادک هیچ  استالین و "دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی"حقیقتاً، مردم کم حافظه اند.  "نابودی.

ن فرمول نه ای تلی و دان ندارد. و با وجود این،تزره  "دیکتاتوری دموکراسی انقالبی"تفاوتی با 

هم رخنه کرده است. آن شود، بلکه در برنامهم قطع نامه های کومینترن دیده میتماتنها در 
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در اِزای  زند ورانه تر از این نقابی به چهره بتواند مزومشکل بتوان تصور کرد که منشویزم ب

 ستاند.باز بلشویزم دید انتقامی سخت تر از آن  1۹1۷صدماتی که در سال 

ق دارند جوابی قاطع در مقابل این سؤال که خصلت اما، انقالبیون شرق زمین هنوز ح

دیمی استوار های پیشین قتقاضا کنند. جوابی که بر نقل قولچیست،  "دیکتاتوری دموکراتیک"

دیکتاتوری " نبوده، بلکه متکی بر حقایق و تجربیات سیاسی باشد. استالین به این سؤال که

ه است: برای مشرق زمین، این کرات پاسخی حقیقتاً کالسیک دادب "دموکراتیک چیست؟

این جواب تا  "کرد.تصور می 1۹۰۵در رابطه با انقالب لنین "دیکتاتوری تقریباً همان است که 

را در کتب و قطع نامه های مربوط به چین، توان آنرسمی شده است. می حدودی یک فرمول

 آینده لنین از حوادث "استباطات"هندوستان یا جزایری پولینزی، پیدا کرد. انقالبیون را به 

عالوه، تبدیل شده اند. ب هاست که به وقایع گذشتهند. حوادثی که، در این اثناء مدتدهحواله می

خود لنین  کنند، به جز صورتی کهصورت گوناگون تعبیر میفرضی لنین را ب "استنباطات"این 

 پس از وقوع حوادث تفسیر نمود.

 ار خوب، ما سعی خواهیم کرد که آنرا پیشبسی"گوید که کمونیست شرقی، سر به زیر، می

د. اما لطفاً رکشما، لنین پیش از انقالب تصور میطور تصور کنیم که، به قول خود دقیقاً همان

گوئید که این شعار در عمل چگونه است؟ در کشور شما چگونه تحقق ممکن است به ما ب

 یافت؟

 "تحقق یافت.در کشور ما به شکل کرنسکیزم در دوره ی قدرت دو گانه "
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گوئیم که شعار دیکتاتوری دموکراتیک در کشور ما به توانیم به کارگران خود بما می آیا"

 "شکل کرنسکیزم ملی خودمان تحقق خواهد یافت؟

وکری ن نه، نه! به هیچ وجه! هیچ کارگری این شعار را نخواهد پذیرفت، کرنسکیزم عبارت از"

 "کشان است.بورژوازی و خیانت به زحمت

 "م؟گوئیپس ما به کارگران خود چه باید ب"پرسد، نیست شرقی با تکدر خاطر میکمو

وئید که گشما باید به آنها ب"خ میدهد: کوزاینین، این آدم وظیفه شناس، بی صبرانه پاس

دیکتاتوری دموکراتیک همان چیزی است که لنین در رابطه با دیکتاتوری دموکراتیک آینده 

  "ر کرده بود.تصو

 پرسد:کند بز دست نداده باشد، سعی میکمونیست شرقی حواسش را ااگر 

توضیح نداد که دیکتاتوری دموکراتیک تنها در انقالب اکتبر،  1۹1۸اما مگر لنین در سال "

که دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر نمود، تحقق اصیل و واقعی خود را به دست آورد؟ آیا بهتر 

 "سوی این چشم انداز متوجه نمود؟اً بحزب و طبقه ی کارگر را دقیقنیست 

ده. چرا که این انقالب را هم نَخود اجازه فکر کردن درباره ی آن تحت هیچ شرایطی. ابداً به"

 "است! تروتسکیسممداوم است! این 

 ود وشفیدتر از برف قله های هیمالیا میبعد از این توضیح خشن، رنگ کمونیست شرقی س

 کند. هر چه باداباد!می از ولع دانستن بیشتر صرف نظر

ک، حقارت آمیز از چیانکایش به خوبی اطالع داریم: یا چاپلوسیو اما نتاج آن؟ ما از این نتایج 

 یا ماجراجوئی قهرمانی.



mi                                                  نشر میلیتانت  l i t aant .com 
 

 1۹۳ 

  



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 1۹۴ 

 (۶2)پاسیفیسمتا  مارکسیسماز  -۸

 از مقاله یعنوان یک عارضه پیش از هر چیز هشدار دهنده است، جمله ای است چه که بآن

ه برادک که به وضوح، از موضوع اصلی مورد عالقه ما جدا به نظر می آید. لکن این عارضه 

سوی تئوریسین سانتریزم امروزی، کامالً با موضوع اصلی گی چرخش رادک بعلت یک پارچ

نم که کدر یک کشور اشاره می سوسیالیسمی شدن او به تئورمقاله رابطه دارد. من به نزدیک 

 "فرعی"ه زیرا این اشتبا تا حدی در لفافه صورت گرفته است. باید بر سر این موضوع تأمل کرد،

دیگر را تحت الشعاع خود قرار  تواند. طی تکامل بعدی خود، کلیه ی اختالف نظرهایرادک می

 و قطعاً به یک کیفیت جدید تبدیل شده است.دهد، و معلوم شود که کمیت اشتباهات اب

ن نویسد که لنیمی کند.ی که انقالب را از خارج تهدید میرادک، طی بحث درباره ی خطرات

تاتوری ، این دیک1۹۰۵... از این حقیقت آگاه بود که نظر به سطح رشد اقتصادی روسیه در سال "

 "تابد.شلتاریای اروپای غربی به کمکش بوتواند خود را حفظ کند که پر)پرولتاریا( تنها وقتی می

 ل. ت.( -)تاکید از من است

قت تاریخی. در حقیاشتباه یکی بعد از دیگری، باالتر از همه، تخلفی شدید از چشم انداز 

یه که دیکتاتوری دموکراتیک )و نه ابداً پرولتاریائی( در روس -هم بیش از یک بارو آن-لنین گفت 

ه ی شتچون رماند. این نظریه همسوسیالیستی در اروپا پایدار بالب قادر نخواهد بود بدون انق

 1۹۰۶های لنین در ایام کنگره ی استکهلم حزب در سال سرخی در کلیه ی مقاالت و سخنرانی

کشیده شده است )جدل سیاسی علیه پلخانف، مسائل ملی کردن، و غیره(. لنین در آن ایام 

مسأله دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه را پیش از انقالب سوسیالیستی در اروپای غربی حتی 
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طح نظر به س"مطرح هم نمی کرد. لکن فعآلً نکته مهمی در این مطلب نهفته نیست. معنی 

چگونه است؟ براساس  1۹1۷چیست؟ و این سطح در  "1۹۰۵ه در سال رشد اقتصادی روسی

 در یک کشور استوار گردیده است. برنامه ی سوسیالیسمهمین اختالف سطح است که تئوری 

کومینترن تمام کره ی زمین را به چهار منطقه تقسیم کرده که برخی از این مناطق برای 

ن ترتیب باشند. و بدیمی "نامناسب"ر و بعضی دیگ "مناسب"م سساختمان مستقل سوسیالی

ردید توجود آورده است. بدون بهای چاره ناپذیری تژی انقالبی بن بستکومینترن در راه استرا

تواند برای قدرت سیاسی طبقه ی کارگر اهمیت تعیین کننده های اقتصادی میاختالف سطح

سانیم، رتاتوری پرولتاریا با به سطح دیک، ما موفق شدیم که خود ر1۹۰۵ای داشته باشد. در سال 

، ما 1۹۰۷گونه که نتوانستیم دیکتاتوری دموکراتیک به دست آوریم. در سال درست به همان

دیکتاتوری پرولتاریا را، که دیکتاتوری دموکراتیک را بلعید، برپا ساختیم. اما با سطح موجود 

تاتوری پرولتاریا یک، د1۹۰۵، مانند سطح رشد اقتصادی در سال 1۹1۷رشد اقتصادی در سال 

روپای ا بسط و توسعه یابد که پرولتاریای سوسیالیسمتواند خود را حفظ کند و به تنها وقتی می

یر را نمی توان از پیش حساب کرد. س "موقع"شتابد. طبیعتاً، این موقع به کمک آن به غربی ب

تناسب نیروها  ی وسیله، که بکند. لکن پاسخ به این سؤال اساسیرا تعیین میتکامل مبارزه، آن

اوت در تف -زندب نیروها است که آخرین حرف را میو این تناس-شود عیین میدر سطح جهان ت

، هر چند هم که فی النفسه 1۹1۷و در سال  1۹۰۵سطح توسعه ی اقتصادی روسیه در سال 

 گردد.م باشد، عاملی درجه دوم محسوب میمه
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ند. عت نمی کر سطح رشد اقتصادی قنالکن رادک فقط به اشاره ای مبهم به این اختالف د

وده بکه لنین بر ارتباط بین مسایل داخلی انقالب و مسایل جهانی آن واقف بعد از اشاره به این

 کند:)خوب، بعد!(، رادک اضافه می

 کولی لنین فقط مفهوم ارتباط ما بین پایداری دیکتاتوری سوسیالیستی در روسیه و کم"

گونه ای که بیش از حد توسط فرمول بندی تروتسکی تصریح به پرولتاریای اروپای غربی را، 

ی، یعنی، صورت کمک دولترا باین که، مانند تروتسکی، آنگردیده بود، صراحت نبخشید. یعنی 

 ل. ت.( -)تاکید از من است "کمک از جانب پرولتاریای پیروز اروپای غربی، مطرح نکرد.

یند. رادک بشتباه میخواندم، فکر کردم چشم هایم اکنم وقتی این سطور را صریحاً اعتراف می

ن ایبرای چه هدفی به این سالح بی ارزش از زرادخانه وراث قالبی احتیاج پیدا کرده است؟ 

بی ارزش استالینیستی نیست که همواره مورد تمسخر شدید  چیزی جز تکرار شرم آور مطالب

 دهد که رادک درک بسیارذکر نشام میطالب، نقل قول فوق الما قرار داشت. گذشته از سایر م

ناچیزی از عالئم اساسی راه لنین دارد. لنین، برخالف استالین، نه تنها هیچ گاه فشار پرولتاریای 

، وسیله ی پرولتاریا قرار نداد، بلکه برعکسورژوائی را در مقابل کسب قدرت باروپا بر قدرت ب

وران لنین، در در از من فرموله کرده است. او مسأله ی کمک انقالبی از خارج را بسیار صریح ت

ا کرد که ما نخواهیم توانست دموکراسی رگی ناپذیری تکرار مینخستین انقالب، بطور خست

های الطور کلی، در سب)حتی دموکراسی را!( بدون انقالب سوسیالیستی در اروپا حفظ کنیم. 

جز در رابطه با انقالب  و سالهای بعد، لنین سرنوشت انقالب ما را اصوالً به 1۸-1۹1۷

نوان عنمی گرفت و پیش بینی نمی کرد. بسوسیالیستی، که در اروپا آغاز گشته بود. در نظر 
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او  "بدون پیروزی انقالب در آلمان، ما محکوم به فنا هستیم"مثال، او با صراحت اعالم کرد: 

ر او دهه های ، و منظو1۹۰۵ "سطح اقتصادی"گفت. یعنی، نه براساس  1۹1۸این را در سال 

ل چند ماه نبود، دستکم چند سا آینده نبود، بلکه منظور او دوران بالفصل آینده بود، که اگر

 شد.می

وده به این دلیل... ب"لنین ده ها بار اعالم کرد: اگر ما توانسته ایم خود را پایدار نگه داریم 

ل. ت.( در مقابل  که مجموعه شرایط مساعدی ما را برای مدت کوتاهی )برای مدت کوتاهی!

ی، جهانی تحت هیچ شرایط امپریالیسم"دهد: و ادامه می "انی حفاظت کرده است.جه امپریالیسم

و به هیچ شرطی، نمی تواند موجودیت جمهوری شوروی را در کنار خود تحمل کند... در این 

 "فشار"و نتیجه؟ آیا نتیجه حاکی از امیدی پاسیفیستی به  "وضع تصادم اجتناب ناپذیر است.

بزرگ ترین "گوید: ژوازی است؟ خیر، نتیجه ی لنین میبور "خنثی کردن"از جانب پرولتاریا به 

)جلد  "مشکل انقالب روسیه در این جا نهفته است... ضرورت فراخواندن انقالب جهانی.

، یعنی نه به هنگامی که 1۹۰۵( این حرف کی گفته و نوشته شد؟ نه در سال 12۶پانزدهم، ص

ول نیز فرمکرد و من ه ی سرکوب کردن انقالب مذاکره میدوم با ویلهلم دوم دربارنیکالی 

 های پس از آن.سال 1۹1۹، 1۹1۸های ساختم، بلکه در سالخود را مطرح می "صریح"

 لنین در کنگره ی سوم کومینترن، با نگاهی به گذشته، چنین گفت:

 -وسیهپیروزی انقالب پرولتاریائی )در ربرای ما واضح بود که بدون پشتیبانی انقالب جهانی "

کردیم: یا بالدرنگ، یا نقالب و حتی پس از آن، ما فکر میل. ت.( غیرممکن بود. پیش از ا

از خواهد شد و یا ما الاقل به سرعت، انقالب در سایر کشورهای سرمایه داری پیش رفته آغ
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از دستمان بر می آمد انجام دادیم تا  شویم. و با علم به این اعتقاد. ما هر کاری کهمی اجباراً فنا

یم که دانستوی را پایدار نگه داریم. زیرا میدر تحت هر شرایطی و هر پیش آمدی، سیستم شور

این  دانستیم والب جهانی نیز هست. ما اینرا میکوشش ما نه تنها برای خود بلکه برای انق

 -رستد بو نیز در حین امضاء قرار دا اعتقاد خود را قبل از انقالب اکتبر و بالفاصله بعد از آن،

طور کلی صحیح بود. لکن در عمل. حوادث در مسیر این بکرات اعالم کردیم. و لیتوفسک ب

 )صورت جلسه ی کنگره ی سوم "آن خط مستقیمی که ما انتظار داشتیم اتفاق نیافتادند.

 ، چاپ روسی(۳۵۴کومینترن، ص 

را آغاز کرد که به آن مستقیمی نبود که من به بعد، جنبش حرکت در مسیری  1۹21از سال 

( انتظار داشتیم. لکن مع الوصف، 1۹۰۵)و نه فقط در سال  1۹1۷ -1۹های لنین در سال و

افت. یکی سعه یجنبش در جهت تضاد آشتی ناپذیر ما بین دولت کارگری و دنیای بورژوائی تو

یائی با رشد پیروزمندانه انقالب پرولتارتوان یرود! دولت کارگری را تنها ممیان ب از این دو باید از

محافظت کرد. سعی  -چنین اقتصادینه تنها نظامی بلکه هم-رات مهلک در غرب از شر خط

و کوشش برای کشف دو موضع درباره ی این مسأله، یکی متعلق به لنین و دیگری از آن من، 

زنید، و به او تهمت ن حد اعالی ورشکستگی تئوریک است الاقل لنین را دوباره مطالعه کنید.

 خورد ما ندهید!گندیده ی دست پخت استالین را ب این آش مانده و

ولی سقوط به قهقرا حتی در این جا نیز متوقف نمی گردد. رادک پس از ساختن این افسانه 

( پرولتاریای جهان را (2۷))اصوالً کمکی رفرمیستی، پورسلی "ساده"که طبق آن لنین کمک 
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ساعدت یعنی م کمک دولتی، "اغراق آمیزانه خواستار"ر مقابل، تروتسکی دانست و دی میکاف

 دهد:می انقالبی بود، ادامه

جانب لنین بوده است. پرولتاریای اروپا ، حق بتجربه نشان داد که در مورد این نکته نیز"

گیرد. ولی به اندازه ی کافی قدرت داشت که در صورت قادر نبود که قدرت را به دست ب هنوز

تهاجم، از اعزام نیروهای عمده بورژوازی جهانی علیه ما جلوگیری نماید. بدین ترتیب، به ما 

کمک کرد که قدرت شوروی را پایدار نگه داریم. وحشت از جنبش کارگری، توأم با تضاد در 

 مخود دنیای سرمایه داری، نیروی اصلی ای بود که در عرض هشت سالی که از پایان تهاج

 "ری صلح را تضمین کرده است.گذرد، پایدامی

دست اول ما همهای زمان در مقایسه با مشق خط میرزا بنویساین پاراگراف، با این که 

خاطر ترکیبی از موقع ناشناسی تاریخی، سردرگمی سیاسی و عظیم ترین ه نیست، مع الوصف ب

 خطاهای اصولی اش قابل توجه است.

نام دو تاکتیک در جزوه ی خود ب 1۹۰۵سال  در شود که لنینمیاز کلمات رادک چنین نتیجه 

ها لتی کرد که توازن نیروها میان دوکند( پیش بیناثری است که رادک به آن اشاره می)این تنها 

بدین گونه خواهد بود که امکان یک تهاجم بزرگ نظامی علیه ما  1۹1۷و طبقات بعد از سال 

موقعیتی را که  1۹۰۵برای مدت مدیدی وجود نخواهد داشت. در مقابل، تروتسکی در سال 

های امپریالیستی پیش خواهد آمد، پیش بینی نکرد بلکه فقط براساس اً بعد از وقوع جنگاجبار

 (2۹)، ارتش بسیار نیرومند هاپسبورگ(2۸)ومن زولرنواقعیات آن زمان، مانند ارتش نیرومند ه

بازار بورس پرقدرت پاریس و غیره قضاوت کرده بود. این دیگر یک اشتباه تاریخی واقعاً وحشت 
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 گردد. زیرا به نظر رادک، آنات درونی مضحکش حتی پیچیده تر میناک است، که با تناقض

ادی سطح توسعه اقتص"من براساس اشتباه اصلی من درست در این حقیقت نهفته است که 

و اینک دومین اشتباه من روشن  چشم انداز دیکتاتوری پرولتاریا را ارائه دادم. "1۹۰۵در سال 

ارائه دادم در پرتو  1۹۰۵شود: من چشم انداز دیکتاتوری پرولتاریا را که در آستانه انقالب می

. اگر دالیل معمولی استالین از وجود آمد، بررسی نکردمب 1۹1۷یط جهانی که تازه بعد از شرا

 1۹1۷او، چه در سال  "سطح رشد"این قماش باشند، به ما تعجبی دست نخواهد داد. زیرا ما با 

 نشینی دچار شد؟داریم. لکن چگونه رادک به این هم، به خوبی آشنایی 1۹2۸و چه در سال 

تازه حتی این بدترین کار نیست. بدترین کار این است که رادک از روی مرزی جهش کرده 

را از فرصت طلبی، موضع انقالبی را از موضع پاسیفیستی جدا میسازد. مسأله بر  مارکسیسمکه 

ه شیوه چگونه و با چسر چیزی جز مبارزه علیه جنگ نیست، یعنی، قضیه بر سر این است که 

تاریا بر شار پرولرا متوقف نمود. بوسیله ی فوقوع جنگ جلوگیری کرد و یا آن ازتوان هائی می

وسیله جنگ داخلی برای سرنگون ساختن بورژوازی؟ رادک، ندانسته، مسأله بورژوازی یا ب

 اساسی خط مشی پرولتاریا را وارد موارد اختالف نظر کرده است.

یز بر بورژوازی را ن فشار پرولتاریا گوید که من نه تنها دهقانان بلکهخواهد بآیا رادک می

گرفتم، و صرفاً انقالب پرولتاریائی را مورد توجه قرار داده ام؟ باور کردنش مشکل می "نادیده"

است که او از چنین یاوه ای که در خور یک تلمان، سمارد و یا مون موسو است دفاع کند. در 

یف، تال هایمر، تلمان، بالکون، و کنگره ی سوم کومینترن، ماوراء چپ های آن زمان )زینوو

در غرب دفاع  (۳۰)دیگران( برای نجات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از تاکتیک پوچیزم



mi                                                  نشر میلیتانت  l i t aant .com 
 

 2۰1 

ای جکه ممکن بود به زبان ساده، به آنها توضیح دادم که، بجا کردند. من، به اتفاق لنین، تا آنمی

کنند این تواند ببهترین کمکی که مینند، زدست به ماجراجوئی های انقالبی بخاطر ما ه که بآن

طور منظم مواضع خود را مستحکم کنند و خود را برای کسب قدرت است که طبق برنامه و ب

آماده نمایند. متأسفانه در آن ایام رادک در طرف لنین و تروتسکی قرار نداشت بلکه طرف دار 

سه حال صورت جل به هر –د تواند به خاطر بیاوربوخارین بود. ولی مسلماً رادک میزینوویف و 

که جوهر استدالل لنین و من دقیقاً عبارت از مبارزه با  -را به خاطر می آوردسوم آن کنگره

ها تشریح کردیم که آنکه برای ه ماوراء چپ ها بود. ما پس از آنو غیرعاقالن "فرمول تند"

اشند، ما بالمللی میدر روابط داخلی و بین  تقویت حزب، و فشار پرولتاریا عامل بسیار مؤثری

تنها یک کاربرد مبارزه ی انقالبی برای کسب قدرت  "فشار"مارکسیست ها اضافه کردیم که 

گی دارد. از همین رو، لنین در پایان کنگره ی سوم، مالً به توسعه ی این مبارزه بستاست و کا

رادگی و ی ادر یک جلسه ی بزرگ داخلی از نمایندگان، نطقی ایراد کرد که بر ضد گرایشات ب

وید، شد: وارد هیچ عمل ماجراجویانه نشد و تقریباً با این اندرز ختم میدر انتظار وقایع نشستن بو

 ولی دوستان عزیز من، لطفاً درنگ نکیند، 

 مانیم.نمی توانیم مدت زیادی پایدار ب "فشار"وسیله ی زیرا تنها ب

 ( پرولتاریای اروپا قادر به کسبکند که بعد از جنگ )جهانی اولرادک به این مطلب اشاره می

دست بورژوازی جلوگیری کند. برای من بیش توانست از به زانو در آمدن ما بقدرت نبود، ولی 

از یک بار فرصت پیش آمده تا در این باره صحبت کنم. در هر حال، پرولتاریای اروپا فقط به 

قب ن عوارولتاریا با وخیم تریاین دلیل توانست از سرکوبی ما جلوگیری به عمل آورد که فشار پ
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مان زاثر این جنگ تشدید یافته بود هم های جهانی که درعینی جنگ امپریالیستی و خصومت

صورت گرفت. تعیین این مطلب که کدام یک از این عوامل اهمیت تعیین کننده ای داشتند، 

تاریا؟ اما پرولغیرممکن است: نبرد درونی در ا ردوی امپریالیستی، تالشی اقتصادی، یا فشار 

مسأله را نمی توان به این صورت مطرح کرد. این که فشار مسالمت آمیز به تنهائی کافی 

ه ی این علی رغم کلی نیست، توسط جنگ امپریالیستی به روشنی نشان داده شد. جنگی که

ر دوقوع پیوست. و باالخره و از همه مهم تر، این نکته است که اگر فشار پرولتاریا ها ب"فشار"

های عمر جمهوری شوروی به اندازه ی کافی مؤثر واقع شد، تنها اولین و تعیین کننده ترین سال

بدین سبب بود که در آن زمان برای کارگران اروپائی موضوع بر سر مسأله فشار آوردن نبود، 

 خود گرفت.و این مبارزه بکرات شکل جنگ داخلی ب -ر کسب قدرت بودبلکه بر س

 لیزم وو کاپیتاد و نه تالشی اقتصادی وجود داشت، اروپا نه جنگ بو، در 1۹۰۵در سال 

سوسیال دموکرات های آن زمان مطلقاً قادر  "فشار"گی خود بودند. میلیتاریزم در اوج دیوان

ی تهای خود به قلمرو سلطنباز دارد که با ارتش نبود که ویلهم دوم و فرانس ژوزف را از آن

نیز فشار  1۹1۸ور کلی به کمک تزار نشتابند. و حتی در سال طلهستان حمله ور نشوند و یا ب

پرولتاریای آلمان هوهن زولرن را از تصرف ایاالت بالتیک و اوکرائین باز نداشت، و اگر هم او 

تا مسکو پیشروی نکرد فقط به این علت بود که نیروی نظامیش کفایت نمی کرد. درغیر این 

صلح برست را منعقد کردیم؟ چه ساده دیروز فراموش  صورت، چگونه و به چه جهت ما قرارداد

ان پرولتاریا ننشست، بلکه بارها گفت که بدون انقالب آلم "فشار"شده است! لنین تنها به امید 

شده است. اجازه  گرچه فرصت طوالنیما مطمئناً نابود خواهیم شد. این در اصل درست بود، 
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در شرایط  ،دریافت کرده ایم. ما چون گذشته ریخدازی نکنیم. ما یک مهلت بی تادهید خیال پرب

 بریم.بسر می "فرصتی برای تنفس"

ه تواند مانع شود کقدرت نیست، ولی می شرایطی که در آن پرولتاریا هنوز قادر به کسب

بورژوازی از قدرت خود برای جنگ استفاده کند، شرایطی است از توازن بی ثبات نیروهای 

طوالنی  واند برای مدتیخوانیم که نتبی ثبات می خود، توازنی را ر عالی ترین تجلیطبقاتی، د

ید به این یا آن سوی بگردد. یا پرولتاریا به قدرت برسد یا این که بورژوازی ماند، و باپایدار ب

د که قالبی را به حدی تضعیف کنوسیله ی یک سری ضربات خرد کننده پی در پی، فشار انب

 ص در مسأله ی جنگ و صلح، بازتابد.خصوبتواند آزادی عمل خود را ب

ه مداوماً رشد ملی کعنوان عاریا بر دولت بورژوائی را بتواند فشار پرولتافقط یک رفرمیست می

عنوان ضمانتی در برابر تهاجم تصویر کند. درست براساس همین تصور است که می یابد و ب

وجود آمد زی جهانی، بض خنثی ساختن بورژوادر یک کشور، به فر سوسیالیسمتئوری ساختن 

سان جغدی بورژوازی بوسیله ی فشار پرولتاریا، ب)استالین(. تئوری استالینیستی خنثی ساختن 

ن وجود آمد که شرایط آفریننده ایکند، درست زمانی باهی پرواز میکه در تاریک و روشن شام گ

 تئوری به تدریج در حال ناپدید شدن بودند. 

خوش تغییرات شدید شد که تعبیر غلط از تجربیات دوران اوضاع جهانی در دوره ای دست 

توانیم بدون انقالب پرولتاریای اروپا، و در امید کاذب را پرورش داد که ما میبعد از جنگ، این 

سر بریم. شکست پرولتاریا راه را برای ثبات ب -کلی از سوی آن "حمایت"اء به عوض با اتک

ی هاری بعد از جنگ غلبه شده است. نسلمایه داسرمایه داری باز کرده است. بر تالش سر
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جدیدی که طعم دهشت حاصله از کشتار امپریالیستی را نچشیده اند به سن بلوغ رسیده اند. در 

تواند از دستگاه جنگی خود استفاده کند تا پنج یا هشت سال یجه اینک بورژوازی آزادانه تر مینت

 پیش.

ا بر ا رهایند، این پروسه بدون شک فشار آنگران که توده های زحمت کش به چپ میچنهم

 دهد. اما این یک شمشیر دو دم است. دقیقاً همین خطر رشد یابندهدولت بورژوازی افزایش می

تواند، در مرحله ای بعدی، بورژوازی را به دست یازیدن به از جانب طبقه ی کارگر است که می

د و برای نابودی بزرگ ترین منبع اقدامات قاطعی برای اثبات سیادت در خانه خود سوق ده

، وسیله ی فشار بر حکومتعلیه جنگ نه بسرایت، یعنی جمهوری شوروی، اهتمام ورزد. مبارزه 

مبارزه  "یفیستیپاس"مبارزه انقالبی برای کسب قدرت فیصله می یابد. اثرات  وسیلهبلکه تنها ب

ی برای مبارزه انقالبفرعی  چون اثرات رفرمیستی آن، تنها نتایجی طبقاتی پرولتاریایی، هم

توانند به سادگی میدارای یک استحکام نسبی بوده و بباشند. این اثرات فقط کسب قدرت می

هند. دبورژوازی را در مسیر جنگ سوق ب توانندد تبدیل شوند. با این معنی که میمتضاد خو

یرد، گرار میرادک قوحشت بورژوازی از جنبش کارگری، که این گونه یک جانبه مورد استناد 

ائی از انقالب به تنه "وحشت"پاسیفیست هاست. ولی  -مهم ترین امید کلیه ی سوسیال

نین در باشد. به همین دلیل، لود انقالب است که تعیین کننده میچیزی را تعیین نمی کند خ

، علیه 1۹1۸گفت که تنها ضمانتی که علیه استقرار مجدد رژیم سلطنتی، و در سال  1۹۰۵سال 

ار مجدد سرمایه داری وجود دارد، فشار پرولتاریا نیست بلکه پیروزی انقالبی اش در استقر

صت فر"اروپاست. این تنها شیوه ی صحیح طرح مسأله است. با وجود خصلت دیر پای این 
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، فرمول لنین امروز نیز به قوت و اعتبار خود باقی است. من، نیز، مسأله را عیناً به همین "تنفس

 در نتایج و چشم اندازها نوشتم: 1۹۰۶م. در سال طریق مطرح کرد

ی کند، که حتمی یاست که احزاب بورژوائی را مجبوردقیقاً همین وحشت از قیام پرولتار"

ای ، درعین حال اعالمیه هکنندمیوقتی که مبالغ حیرت انگیزی برای مخارج نظامی تصویب 

 بین المللی سرگرم باشند، و حتینفع صلح صادر کنند، با رویای دادگاه های داوری رسمی ب

 ت بار، البته نه قادرند خصومتبینند این دکلمه های رقب تشکل ایاالت متحده اروپا را بخوا

ب ما، نتایج )انقال "توانند مانع درگیری های مسلحانه شوند.ها را از بین ببرند و نه میدولت بینما

 (2۸۳و چشم اندازها، ص 

منظور حفظ چشم انداز ه، باین نکته نهفته است کاشتباه اساسی کنگره ی ششم در 

ورالعمل بوخارین، این کنگره در جستجوی یافتن دست -ملی استالین -پاسیفیستی و رفرمیستی

 آمد. و بدین ترتیب، مبارزه علیه جنگ را از مبارزه انقالبی برای مقابله با جنگ بر -تکنیکی

 برای کسب قدرت تفکیک نمود.

که در -در یک کشور  سوسیالیسمی ششم، این سازندگان متوحش  الهام دهندگان کنگره

ا به بورژوازی ر "خنثی ساختن"کوشیدند تا  -اصل پاسیفیست های وحشت زده ای هستند

، از آن جائی که به رأی العین می ابدی و جاودان سازند. لکن "فشار"کمک شیوه های تشدید 

ها تا کنون انقالب را در یک سری کشورها به شکست کشانیده و پیشتاز دیدند که رهبری آن

 "و صریح فرمول تیز"بین المللی پرولتاریا را به عقب رانده، قبل از هر چیز کوشیدند تا از شر 

هد، راحت دطور تفکیک ناپذیر پیوند میه ی جنگ را با مسأله ی انقالب ب، که مسألمارکسیسم
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جنگ را به یک تکلیف خودکفا تبدیل کردند. برای این که مبادا احزاب شوند. آنان مبارزه علیه 

ملی در لحظات حساس و تعیین کننده به خواب غفلت فرو روند، خطر جنگ را دائمی، موکول 

گیرد. اکنون میمنظور جنگ صورت دهد بند. هر چه در جهان روی میناپذیر و آنی اعالم کرد

نیست، بلکه رژیم بورژوائی ابزاری برای جنگ است.  دیگر جنگ ابزاری برای رژیم بورژوائی

های لجنگ نیز تبدیل به یک سیستم فرمودر نتیجه مبارزه ی انترناسیونال کمونیست علیه 

ه تأثیر خود را کحالی گردند. و درطور اتوماتیک تکرار میاتی گردیده، که به هر مناسبتی بتشریف

ی استالینیستی گرایش دارد به این که مل سوسیالیسمدهند. زوال می یابند. از دست می

ند. آوردن بر بورژوازی تبدیل ک "فشار"انترناسیونال کمونیست را به یک ابزار کمکی برای 

. که رادک با انتقادات سطحی، عجوالنه و ورشکسته مارکسیسمدقیقاً همین گرایش است نه 

 یگانه ای افتاده کهخود به کمکش شتافته است. او قطب نمایش را گم کرده و در جریان ب

 ممکن است او را به کرانه های به کلی متفاوتی ببرد. 

  1۹2۸آلما آتا، اکتبر 
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 کالم آخر  -۹

اطالع دارد، پیش گوئی من، و یا بیمی که در سطور آخر فصل پیشین گونه که خواننده همان

ود تا رمی بابراز داشتم، پس از چند ماه تأیید گردید. انتقاد از انقالب مداوم برای رادک تنها اه

وسیله ی آن خود را از اپوزیسیون جدا سازد. ما امیدواریم، که کل کتاب ما ثابت کند که گذار ب

لین برای ما غیرمنتظره نبود. لکن مرتد شدن نیز سلسله مراتب خود را رادک به اردوی استا

ار به کند. این کمیدارد. رادک در ندامت نامه ی خود، سیاست استالین در چین را کامآلً تبرئه 

معنی سقوط در قعر خیانت است. تنها کافی است تا بخشی از جواب من به توبه نامه ی رادک، 

توبه نامه ای که آنان را در لیست سیاه عیب جویان و  ا نقل کنم.پرئوبراژنسکی و سمیلگا ر

 دهد:میبدبینان سیاسی قرار 

گان خودستاست، این سه نفر نیز مسلماً از پنهان گونه که در خور کلیه ی ورشکستهمان"

پی آنند که با  شدن در زیر سرپوش انقالب مداوم کوتاهی نکردند. این سه تسلیم طلب در

دایر بر این که وجه مشترکی بین انقالب چین و تئوری انقالب مداوم موجود سوگندی مبتذل 

 -نقالب چینا-معاصر  های اپورتونیزم در تاریخر روی غم انگیزترین تجربه ی شکستنیست، ب

 گذارند.سرپوش ب

ع ومین تانگ بورژوائی دفارادک و سمیلگا لجوجانه از تبعیت حزب کمونیست چین از ک"

ر موقعی ههم نه فقط تا کودتای چیانکایشک، حتی پس از آن. پرئوبراژنسکی، مانند کردند. آنمی

شود، چیزی نامفهوم نجوا کرد. یک حقیقت قابل مالحظه این است که مسائل سیاسی مطرح می

داری  جانبکه کلیه ی اعضائی از اپوزیسیون که از اطاعت حزب کمونیست از کومین تانگ 
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در آمدند. این لکه ننگ بر دامن هیچ یک از افراد اپوزیسیون که کردند، تسلیم شده از آب می

به پرچم خود وفادار ماند، ننشسته است. سه ربع قرن پس از انتشار بیانیه ی کمونیست، یک 

یدند بخت بر گشته ممکن د "مارکسیست های"ربع قرن پس از تشکیل حزب بلشویک، این 

دفاع کنند! رادک در پاسخی که به اتهامات که از اسارت کمونیست ها در قفس کومین تانگ 

 "جدا ماندن"از  نامه ی امروزیش سعی کرد که ما رامن داد، در همان موقع نیز، مانند توبه 

اند. ترسب -از کومین تانگ بورژوائی در صورت خروج حزب کمونیست-پرولتاریا از دهقانان 

کارگران خواند و بدین وسیله به را حکومت دهقانان و  کمی قبل از آن رادک حکومت کانتون

وان بر این اعمال تبورژوازی را مخفی کند، چگونه می تا تبعیت پرولتاریا از کمک استالین شتافت

؟ واقعاً سرپوش گذارد مارکسیسمشرم آور، نتایج این عدم بصیرت، این حماقت، این خیانت به 

 چگونه؟ با محکوم کردن انقالب مداوم!

بدون تأمل  1۹2۸ن بهانه ای برای تسلیم نمودن خود بود، در فوریه رادک، که در پی یافت"

هیئت اجرائیه ی کومینترن درباره ی مسأله  1۹2۸پشتیبانی خود را از قطع نامه ی پلنوم فوریه 

ا ها برچسب انحالل طلبی زد. زیرا آنی چین اعالم کرد. این قطع نامه به تروتسکیست ه

ی ترین عالعنوان دند که ضدانقالب پیروز چین را بنبوها را شکست خواندند، و حاضر شکست

پذیرند. در این قطع نامه ی فوریه مشی قیام مسلحانه و تشکیل شوراها مرحله ی انقالب چین ب

اعالم گشت. برای کسی که به کلی از غریزه سیاسی محروم نباشد و با تجربه ی انقالبی آب 

از مشمئزکننده ترین و غیرمسئوالنه ترین ماجراجوئی  شده باشد، این قطع نامه نمونه ایدیده 

هاست. رادک از این قطع نامه پشتیبانی کرد. پرئوبراژنسکی نیز با روشی که به خردانه تر از 



mi                                                  نشر میلیتانت  l i t aant .com 
 

 2۰۹ 

رادک نبود به آن روی آورد، منتها از جانب دیگر. او نوشت که انقالب چین فعالً شکست خورده، 

خورده است. انقالبی دیگر به این زودی ها فرا  واقع برای یک مدت طوالنی هم شکستو در 

 کیبه مشاجره پرداخت؟ پرئوبراژنس نخواهد رسید. آیا ارزش دارد که بر سر چین با سانتریست ها

، آتا خواندم-داشت. وقتی من این مراسالت را در آلماسالت مفصلی در این باره ارسال میمرا

ه من د کچه آموخته اند؟ این سؤالی بو نیندست داد. این افراد در مکتب لاحساس شرم به من 

 ضات رادک در تضاد کامل بودندکردم. مفروضات پرئوبراژنسکی با مفروبارها و بارها از خود می

ها در این آرزوی بزرگ بودند که یاروسالوسکی نتیجه گیری آنها یکسان بود: هر دوی آن اما

خاطر  هها این کار را ببته آنبله، ال .گیردها را برادرانه در آغوش بکی آنتحت توجهات منژینس

ها جاه طلب نیستند. ابداً. آنان صرفاً افرادی هستند بی توان و از نظر منافع انقالب کردند. آن

 ایدئولوژی ورشکسته.

( هیئت اجرائیه ی کومینترن، من 1۹2۸در مقابل قطع نامه ی ماجراجویانه پلنوم فوریه )"

ران چینی را تحت شعارهای دموکراتیک، منجمله شعار در همان موقع راه بسیج کردن کارگ

تشکیل مجلس مؤسسان چین، پیشنهاد کردم. اما در این جا این سه بخت برگشته به ماوراء 

وجود نمی آورد. شعارهای ان بود و برای آنان هیچ تعهدی بچپ سقوط کردند، این آس

 -ابرای چین فقط شوراه دموکراتیک؟ هرگز. این یک اشتباه عظیم از جانب تروتسکی است.

را موضع توان آناگر ب -از این موضع بدون یک درصد تخفیف! مشکل است چیزی بی معنی تر

رسد. شعار شوراها در مرحله ی ارتجاع بورژوائی یک سروصدای کودکانه به فکر انسان ب -نامید

و به مسخره کشیدن شوراهاست. اما حتی در دوران انقالب نیز، یعنی، در دوران ساختمان 
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ه کم. ما آنها را حذف نکردیم تا آنمستقیم شوراها، ما شعارهای دموکراتیک را حذف نکردی

رفته بودند، در انظار توده ها با نهادهای واقعی شوراهای حقیقی که قدرت را در دست گ

دموکراسی به مقابله و تصادم پرداختند. این امر در زبان لنین ) و نه در زبان استالین بی فرهنگ 

 و طوطیانش( به این معنی است؛ در راه تکامل کشور، نباید از روی مرحله ی دموکراتیک جهید.

 زمین، استقالل مصادرهن، هشت ساعت کار، مجلس مؤسسا-بدون برنامه ی دموکراتیک "

دون این ب -کنندمردمی که در این سرزمین زندگی میملی چین، حق تعیین سرنوشت برا ی 

برنامه ی دموکراتیک، حزب کمونیست چین دست و پایش بسته است و مجبور است که میدان 

ه کمک مکن است بسپارد. یعنی کسانی که ممت به سوسیال دموکرات های چین برا بدون مقاو

 گیرند.و شرکاء، جای حزب کمونیست را ب استالین، رادک

ین را در انقالب چ زیسیون بود، معهذا مهم ترین نکتهدنبال اپوبنابر این: رادک گرچه ب"

کومین تانگ دفاع کرد. رادک ضدانقالب  او از تبعیت حزب کمونیست چین از نفهمید. چرا که

عد از ماجراجوئی کانتون شیوه ی قیام مسلحانه را مورد پشتیبانی چین را هم نفهمید. چرا که او ب

ا نفع انتزاعی ترین عقیده در مورد شوراهگذاردن تکالیف دوران انتقالی ب قرار داد. رادک با کنار

دموکراسی را با و خارج از زمینه ی زمانی و مکانی آن، امروزه دوران ضدانقالب و مبارزه برای 

کند که هیچ وجه اشتراکی با سوگند یاد میرد. اما در عوض رادک گذایک جهش پشت سر می

 انقالب مداوم ندارد. جای خوشوقتی است. تسلی بخش است...

 هندوستان و کلیه ی کشورهای مشرقکسیستی استالین و رادک برای چین،تئوری ضدمار

 زمین به معنی تکرار آزمون تغییر شکل یافته
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 است.کومین تانگ  -ولی اصالح نشده - 

برمبنای کلیه ی تجربیات انقالبات روسیه و چین، براساس تعالیم مارکس و لنین، که در "

 کند که:میپرتو محک این انقالبات آزمایش شده اند، اپوزیسیون تأکید 

ن کند تواند رژیم موجود را سرنگوا به شکل دیکتاتوری پرولتاریا میانقالب نوین چین تنه"

 منتقل سازد.و قدرت را به توده ی مردم 

انان را رولتاریا که دهقدیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان، برخالف دیکتاتوری پ"

بخشد، یک افسانه است، خود فریبی است یا میکند و برنامه ی دموکراسی را تحقق رهبری می

 از این بدتر، کرنسکیزم یا کومین تانگیزم است.

چ و، و دیکتاتوری پرولتاریا از سوئی دیگر، هیمیان رژیم کرنسکی و چیانکایشک از یک س"

رژیم انقالبی بینابینی و میانه وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. هرکس فرمول چنین 

ای  یده و مصیبت تازهرژیمی را مطرح کند و به فریب ننگ آور کارگران مشرق زمین دست یاز

 "بیند.را تدارک می

ی گوید: این تسلیم شدگان، که به علت دسیسه چینمین میوزیسیون به کارگران مشرق زاپ"

 اکنند تا تخم سانتریزم رده اند، دارند به استالین کمک میهای درونی حزبی ورشکسته ش

پاشد، گوش شما را مسدود کند، و شما را گیج کند. از یک سو، بیافشاند، تا خاک به چشم شما ب

رژوائی ودموکراسی، شما را در مقابل دیکتاتوری ببا ممنوع ساختن شما از شرکت در مبارزه برای 

کنند، و از سوی دیگر، چشم انداز یک نوع دیکتاتوری نجات دهنده و عریان و فرومانده رها می
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نده، ین تانگ را در آیگشایند که ظهور مجدد کوممیغیره پرولتاریائی را در مقابل چشمان شما 

 "کند.می هقانان را تسهیلهای بعدی برای انقالب کارگران و دیعنی، شکست

ن بیآموزید یها اعتماد نکنید، کارگران مشرق زمخیانت کارند. بیآموزید که به آن این واعظین"

 "ها را از صفوف خود طرد کنید!...شمارید، بیآموزید که آنها را حقیر بکه آن
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 مداوم چیست؟انقالب  -1۰

 نکات اساسی

امیدواریم خواننده مخالفتی نداشته باشد که من سعی کنم این کتاب را بدون ترس از تکرار 

 رسانم. با ذکر نتایج اساسی، به پایان بمکررات، 

ا طلبد. زیرلعاده از جانب هر مارکسیست را میتئوری انقالب مداوم اینک توجه فوق ا -1

الف خاطره ی اخت -مسیر مبارزه ی طبقاتی و ایدئولوژیک باالخره این مسأله را کامالً از سطح

مسأله ی خصلت، روابط  را بهارتقاء داده، و آننظرهای قدیمی میان مارکسیست های روسی 

 است.طور کلی شیوه های انقالب جهانی تبدیل کرده درونی و ب

ورهای خصوص کشها به تأخیر افتاده، بژوائی آندر رابطه با کشورهائی که توسعه ی بور -2

مستعمره و نیمه مستعمره، تئوری انقالب مداوم به معنی این است که تحقق کامل و واقعی 

ر فقط بوسیله ی دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان رهب تکالیف رسیدن به دموکراسی و آزادی ملی

 باشد.وده های دهقانی آن، قابل تصور میخصوص ت، بملت مقهور

مردم  یعنی اکثریت عظیم-نه تنها مسأله ی ارضی، بلکه مسأله ی ملی نیز به دهقانان  -۳

مقام مهمی در انقالب دموکراتیک بخشیده است. بدون اتحاد پرولتاریا  -کشورهای عقب افتاده

طور جدی مطرح ود، نه حتی باهند ببا دهقانان نه مسایل انقالب دموکراتیک قابل حل خو

خواهند گردید. اما اتحاد این دو طبقه به جز از راه مبارزه آَشتی ناپذیر علیه نفوذ بورژوازی 

 ملی تحقق پذیر نیست. -لیبرال



 لئون تروتسکی                                                                      انقالب مداوم
 

 21۴ 

صرف نظر از این که اولین مرحله ی گذرای انقالب در هر کشوری چگونه روی دهد،  -۴

اریا، تاریا و دهقانان فقط تحت رهبری سیاسی پیشتاز پرولتتحقق یافتن اتحاد انقالبی میان پرول

قابل تصور است. این نیز به نوبه ی خود به این معنی   که در حزب کمونیست متشکل شده

حاد وسیله ی دیکتاتوری پرولتاریا، که متکی به اتپیروزی انقالب دموکراتیک فقط ب است که

 ت.کند، امکان پذیر اسب دموکراتیک را حل میکالیف انقالبا دهقانان است و قبل از هر چیز ت

اتیک دیکتاتوری دمکر"-اگر از نظر تاریخی ارزیابی کنیم. این شعار قدیمی بلشویزم  -۵

ال بورژوازی ان و لیبردقیقاً مناسبات مشخصه در باال میان پرولتاریا دهقان -"پرولتاریا و دهقانان

ط یید کرده است. لکن فرمول قدیمی لنین روابکند. تجربه ی اکتبر این مطلب را تأرا بیان می

 از پیش تعیین نمی کرد. به عبارت متقابل پرولتاریا و دهقانان را در چارچوب اتحاد انقالبی

جربه بایست در پروسه ی تت جبری خاصی را دربر داشت، که میدیگر، این فرمول تعمداً کیفی

در هر حال، تجربه ی تاریخی  دهد.ود را به کمیت ریاضی دقیق تری بی تاریخی، جای خ

ه گذشته ک -و تحت شرایطی که امکان هیچ تفسیر غلطی وجود نداشته باشد -نشان داده است

اشد و تواند مستقل ببزرگ باشد. معهذا این نقش نه می از این که نقش انقالبی دهقانان چقدر

ن بدان معنی است که نه رهبری کننده. دهقان یا از کارگر پیروی خواهد کرد یا از بورژوا. ای

ه توده های ک صورت دیکتاتوری پرولتاریافقط ب "تیک پرولتاریا و دهقاناندیکتاتوری دموکرا"

 کند، قابل تصور است.دهقانی را رهبری می

بقاتی واسطه محتوای طوکراتیک پرولتاریا و دهقانان، بعنوان رژیمی که بدیکتاتوری دم -۶ 

یل یک تواند تحقق یابد که تشکدر صورتی می باشد، فقط توری پرولتاریا متمایزخود از دیکتا
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طور کلی دموکراسی خرده بورژوائی را بیان کند، انقالبی، که منافع دهقانان و ب حزب مستقل

یعنی حزبی که قادر باشد با گرفتن مقداری کمک از پرولتاریا و با تعیین  -امکان پذیر باشد

خصوص ب -گونه که تمامی تاریخ نوینانگیرد. همد، حکومت را به دست ببرنامه ی انقالبی خو

دهد، یک مانع خلل ناپذیر در راه ایجاد یک مینشان  -تجربه ی بیست و پنج سال اخیر روسیه

حزب دهقانی همانا عدم استقالل سیاسی و اقتصادی خرده بورژوازی و قشربندی عمیقی است 

در رده بورژوازی )منجمله دهقانان(، که در درون آن وجود دارد. از همین رو اقشار رده باالی خ

ام گالب، با بورژوازی بزرگ همخصوص در موارد جنگ و انقکلیه ی موارد تعیین کننده، ب

رتیب، ت گردند. و بدینده بورژوازی همپای پرولتاریا میکه، اقشار رده پایین خرشوند، در حالیمی

بین یکی را انتخاب کنند. ماگردند که مابین این دو قطب مخالف اقشار بینابینی مجبور می

حد وسطی، یعنی  هیچ مین تانگ و دیکتاتوری پرولتاریا،کرنسکیزم و قدرت بلشویکی، مابین کو

 هیچ دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانانی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.

طور که ب- دهقاناناتیک پرولتاریا و کوشش کومینترن در تحمیل شعار دیکتاتوری دموکر -۷

واند تبه کشورهای مشرق زمین، تنها می -قطعی و از مدتها پیش از نظر تاریخی تهی گردیده

یک اثر ارتجاعی داشته باشد. قرار دادن این شعار در مقابل شعار دیکتاتوری پرولتاریا، از نظر 

دترین مساع سیاسی موجب تحلیل پرولتاریا در توده های خرده بورژوازی شده و بدین ترتیب،

شرایط را برای تفوق بورژوازی ملی و در نتیجه اضمحالل انقالب دموکراتیک فراهم می آورد. 

تبر بلشویزم و سنن اک مارکسیسموارد کردن این شعار در برنامه ی کومینترن خیانت مستقیم به 

 است.
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، به نحوی تعنوان رهبر انقالب دموکراتیک به قدرت رسیده اسدیکتاتوری پرولتاریا، که ب -۸

اجم ها مستلزم تهکالیفی قرار خواهد گرفت که حل آناجتناب ناپذیر و به سرعت در مقابل ت

عمیق به حقوق مالکیت بورژوائی است. انقالب دموکراتیک مستقیماً به انقالب سوسیالیستی 

 شود.میتبدیل  گسترش و بسط یافته و بدین ترتیب به انقالبی مداوم

کند. ا آغاز میری رساند، بلکه فقط آنپرولتاریا انقالب را به پایان نمتسخیر قدرت توسط  -۹

ور ملی و جهانی، قابل تص فقط براساس مبارزه ی طبقاتی، در مقیاس سوسیالیسمساختن 

 طور اجتناببباشد. این مبارزه، تحت شرایط غالب بودن بالمنازعه روابط سرمایه داری می

زهای و در خارج از مر ر شود، یعنی، در داخل به جنگ داخلیناپذیری باید به بروز انفجاراتی منج

های انقالبی منجر خواهد شد. خصلت مداومی انقالب سوسیالیستی فی النفسه در ملی به جنگ

این نکته نهفته است، صرف نظر از این که آیا پای یک کشور عقب افتاده در میان است که 

، یا این که مربوط به یک کشور سرمایه داری تازه دیروز انقالب دموکراتیکش را انجام داده

 قدیمی است که دوران درازی از دموکراسی و حکومت پارلمانی را پشت سر گذارده است.

اتمام انقالب سوسیالیستی در داخل محدوده ملی غیرقابل تصور است. یکی از علل  -1۰ 

وانند ت جامعه دیگر نمیبحران در جامعه ی بورژوائی این است که نیروهای تولیدی مولود این 

ی آیند وجود مهای امپریالیستی باز یک سو جنگگنجند. در نتیجه، در محدوده ی دولت ملی ب

مرو ملی سوسیالیستی در قلواز سوی دیگر فکر ناکجا آباد ایاالت متحده بورژوائی اروپا. انقالب 

د. به این رساتمام میبد، و در صحنه جهانی به گردد، در سطح بین المللی گسترش می یاآغاز می
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گردد. می تر کلمه به انقالبی مداوم بدلترتیب، انقالب سوسیالیستی به مفهوم جدیدتر و وسیع 

 سد.ردر سراسر کره ی ارض به اتمام می این انقالب تنها پس از پیروزی قطعی جامعه ی نوین

طرحی که در باال از تکامل انقالب جهانی ذکر شد، مسأله ی مربوط به کشورهائی را  -11

ه باشند، یعنی آن طبقه بندی بی جان و تنگ نظرانمی "ناآماده"یا  "آماده" سوسیالیسمکه برای 

ازار سازد. اگر سرمایه داری یک بینترن ارائه شده است را منتفی میای که توسط برنامه ی کوم

، پس وجود آورده استقسیم نیروهای تولیدی جهانی را بک تقسیم کار جهانی، یک تجهانی، ی

 در این صورت، اقتصاد جهانی را نیز در مجموع برای دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده است.

حت کنند. کشورهای عقب افتاده، تی متفاوتی این پروسه را طی میهاممالک مختلف با سرعت

یرتر به دیکتاتوری پرولتاریا دست می یابند، ولی د شورهای پیش رفتهعینی، زودتر از کشرایط م

 خواهند رسید. سوسیالیسمبه 

یک کشور عقب افتاده مستعمره و یا نیمه مستعمره، که پرولتاریای آن به اندازه ی کافی 

گیرد، بدین علت قادر نخواهد بود ا متحد سازد و قدرت را به دست بآمادگی ندارد تا دهقانان ر

رساند. برعکس، در کشوری که پرولتاریا در نتیجه ی انقالب دموکراتیک را به نتیجه به ک

در  الیسمسوسیانقالب دموکراتیک قدرت را به دست گرفته، سرنوشت آینده ی دیکتاتوری و 

ش انقالب گی دارد که به گسترقدر به نیروهای تولیدی ملی بست تحلیل نهائی، نه تنها و نه آن

 انی.سوسیالیستی جه

در یک کشور، که از خمیرترش ارتجاع علیه اکتبر برخاست، تنها  سوسیالیسمتئوری  -12

 نظریه ای است که مداومانه و تا انتها با تئوری انقالب مداوم مخالف است.
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 وسیالیسمستالش وراث قالبی، که در زیر ضربات شالق انتقاد ما، سعی دارند کاربرد تئوری 

شور کروسیه )وسعت زیاد، ذخائر طبیعی(، منحصر به این  خواص ویژهه علت در یک کشور را ب

 سازد. گسستن از موضع انترناسیونالیستینمی کند بلکه بدتر می قلمداد کنند، موضوع را بهتر

د وشود، یعنی که شخص برای کشور خگرد منجر به مسیحا گرائی ملی میهمواره و بدون برو بر

 دهد که برایاین کشور اجازه ایفای نقشی را میکه به  شودمزایا و خواص ویژه ای قایل می

 باشد.دیگر ممالک ممنوع می

روهای تولیدی گی نیوابستگی صنایع شوروی به تکنولوژی خارجی، تقسیم کار جهانی، وابست

رفته اروپا به مواد خام آسیائی، و غیره و غیره، بناکردن یک جامعه ی کشورهای پیش

 سازد.کشور واحدی غیرممکن میرا در هر  سوسیالیستی مستقل

ا رب انقالب روسیه است، نه تنهتئوری استالین و بوخارین، که برخالف کلیه ی تجا -1۳

هد، بلکه انقالب دالب سوسیالیستی قرار میطور مکانیکی انقالب دموکراتیک را در تضاد با انقب

 سازد.میملی را نیز از انقالب جهانی جدا 

این تئوری بر انقالب در کشورهای عقب افتاده وظیفه غیرقابل اجرای تشکیل رژیم 

هد. دبا دیکتاتوری پرولتاریا قرار می را در تضادکند، و آندیکتاتوری دموکراتیک را تحمیل می

ا برای ر کند، مبارزه ی پرولتاریااوهام و خیاالت را وارد سیاست میبدین وسیله، این تئوری 

 دد.گرزی انقالب در کشورهای مستعمره میکند، و مانع پیروشرق فلج میکسب قدرت در 

قالب نشانه ی اتمام ان وری وراث قالبی، نفس کسب قدرت بوسیله ی پرولتاریااز نظر تئ 

های ملی است. در نتیجه ( و آغاز دوران رفرم"زه ی نه دهمبه اندا")طبق فرمول استالین، 
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جهانی، از  بورژوازی "ساختنخنثی "و تئوری  یسمسوسیالتئوری بسط و گسترش کوالک به 

در یک کشور غیرقابل تفکیک اند. سرنوشت این تئوری ها به هم پیوند  سوسیالیسم تئوری

 دارد.

ملی، انترناسیونال کمونیست به سطح یک اسلحه کمکی تقلیل می  سوسیالیسمبا تئوری 

نترن، باشد. سیاست امروزی کومیمیه یابد که تنها برای مبارزه علیه تهاجم نظامی قابل استفاد

رژیم آن و انتخاب افراد رهبری آن مطابقت دارد با تنزل کامل مقام انترناسیونال کمونیست به 

 نقش یک واحد کمکی، که مقدر نیست وظایف مستقلی را انجام دهد.

وسیله ی بوخارین تدوین شده، سراسر التقاطی است. تالش برنامه ی کومینترن، که ب -1۴

ه از ی کمارکسیست انترناسیونالیسمرا با  در یک کشور سوسیالیسمت تا تئوری مذبوحانه ای س

تفکیک ناپذیر است، آشتی دهد. مبارزه ی اپوزیسیون کمونیستی  خصلت مداوم انقالب جهانی

چپ برای یک سیاست صحیح و یک رژیم سالم در انترناسیونال کمونیست بطور تفکیک 

ی یک برنامه ی مارکسیستی پیوسته است. مسأله ی برنامه نیز به نوبه ناپذیری به مبارزه برا

دا در یک کشور ج سوسیالیسمخود از مسأله ی دو تئوری متقابالً ناسازگار انقالب مداوم و 

ست که از محدوده ی اختالف نظرهای گذرا ا هانیست. مسأله ی انقالب مداوم مدت شدنی

هلک وسیله ی تاریخ کامالً مستتالف نظرهایی که بیرون آمده، اخمابین لنین و تروتسکی ب

شده بودند. مبارزه از یک سو، بر سر اندیشه های اساسی مارکس و لنین است و از سوئی دیگر 

 بر سر التقاط کرایی سانتریست ها.
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 ها یادداشت

 

روسیه و سرنگونی تزار، و پیش از بازگشت تزهای آوریل: پس از پیروزی انقالب فوریه  -1

استالین  مشخصطور ب لنین از تبعید به روسیه، رهبران بلشویک آن زمان که در روسیه بودند و

و کامنف موضع حمایت انتقادی از حکومت موقت را که یک حکومت سرمایه داری بود اتخاذ 

 نیز درگیر آن بود، تحت لوایکرده بودند و در مورد جنگ امپریالیستی جهانی اول که روسیه 

 از ادامه جنگ حمایت کردند. "دفاع از سرزمین پدری"

 هابه مخالفت با این سیاستیک سره  ،1۹1۷آوریل  ۴لنین پس از بازگشت به روسیه در روز 

مشهور است ارائه کرد. در  "ترهای آوریل"نام ت و مخالفت خود را در سندی که ببرخاس

کسب قدرت توسط پرولتاریا و اتخاذ سیاست مستقل از سرمایه لنین لزوم  "تزهای آوریل"

پایان جنگ امپریالیستی را اعالم کرد. تروتسکی این مبارزات درون حزبی چنین هم داران و

 نام گذاشته است. "تجدید سالح حزب بلشویک"لنین را 

از یک  لشد که در جنگ جهانی اویک: این عنوان به کسانی اطالق میپاتریوت -سوسیال -2

م( زخواندند و از سوی دیگر تحت عنوان میهن پرستی )پاتریوتیطرف خود را سوسیالیست می

 خاستند.ها بر می به حمایت از سرمایه داران داخلی و حکومت آن

ی بنارودنیک ها گروهی بودند که در اوائل قرن بیستم در روسیه پدید آمدند و نیروی انقال -۳

دانستند. نارودنیک ها بیشتر فعالیت خود را نیز در میان دهقانان اجتماعی را اساساً دهقانان می

 متمرکز ساخته بودند.
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در اثر یک انقالب کارگری در پاریس حکومتی  1۸۷1مارس  1۸کمون پاریس: در  -۴

شهرت یافته است. این حکومت هفتاد و دو  "کمون پاریس"کارگری به قدرت رسید که به 

 سرنگون شد. 1۸۷1مه  2۸روز بعد و پس از یک سری مبارزات خونین، در 

بعید به آلماآتا ت 1۹2۸آلماآتا: منطقه ای نزدیک مرز روسیه و چین. تروتسکی در سال  -۵

 شد.

آلمان: پس از پیروزی انقالب اکتبر و در اثر تأثیرات جنگ جهانی اول بر  1۹1۸انقالب  -۶

پیوست که در اثر خیانت رهبران سوسیال وقوع ب انقالبی کارگری در آلمان 1۹1۸آلمان، در سال 

 یشکست انجامید. وله دموکراسی در این کشور و سازش آنان با سرمایه داران، این انقالب ب

 تشکیل گردید. "جمهوری وایمر"در اثر این انقالب سلطنت سرنگون شد و 

ر سال یست(: این سازمان دانترناسیونال دوم )یا بین الملل دوم و یا بین الملل سوسیال -۷

وجود داشت و توسط  1۸۷۶و  1۸۶۴های جانشین بین الملل اول که بین سالعنوان ب 1۸۸۹

این سازمان شامل احزاب سوسیالیستی و کارگری در شد، ایجاد گردید. مارکس رهبری می

کی لمان به رهبری کائوتسرا سوسیال دموکراسی آبخش آنمهم ترین  کشورهای مختلف بود و

داد. سوسیال دموکراسی روسیه نیز که انقالبیون نظیر لنین و تروتسکی در آن فعالیت تشکیل می

س از بروز جنگ جهانی اول، اکثر رهبران پ 1۹1۴داشتند، بخشی از این بین الملل بود. در سال 

های سرمایه داری کشورهای خود پرداختند و سوسیال این بین الملل به حمایت از حکومت

دموکرات ها در دو طرف جبهه های جنگ به دو نیروی متخاصم تبدیل شدند و بدین ترتیب 

، تروتسکی، انند لنینکارگری را زیر پا گذاشتند. درعین حال اقلیتی م انترناسیونالیسماصول 
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روزالوکزامبورگ و کارل لیبنخت با این خیانت سوسیال دموکراسی به مخالفت پرداخته و به 

 ار ماندند.های امپریالیستی وفادسرمایه داران و جنگ بین المللی کارگری علیهگی همبست اصول

احزاب بین الملل دوم به شکل احزابی رفرمیست و  ی پس از پایان جنگ جهانی اول کلیه

 دهند.های رفرمیستی خود ادامه میعالیتبه فچنان هم کار در آمدند که امروزه نیز سازش

کومینترن )یا انترناسیونال کمونیستی، یا بین الملل سوم(: پس از خیانت رهبران بین  -۸

ریت برخاسته کارانه اکث های سازشسیاستبین الملل به مخالفت با  الملل دوم، اقلیتی که در این

بود، نیاز به تشکیل بین المللی جدید را اعالم داشت که البته برخی از همین اقلیت که به نام 

روزی کردند. پس از پیخوانده میشدند این چشم انداز را رد می "سانتریست"و یا  "سنتر"جناح 

بین الملل سوم تحت  1۹1۹در سال  انقالب روسیه امکان تشکیل این بین الملل پدید آمد و

 سیس و اولین کنگره ی آن در اتحاد شوروی برگزار شد.أرهبری لنین و تروتسکی ت

با آغاز انحطاط حزب کمونیست شوروی و تحکیم قدرت توسط بوروکراسی استالینیستی، 

های تبه زوال و تبعیت از سیاستدریج پس از چهار کنگره ی اول آن رو ه بین الملل سوم نیز ب

رفته بود در سال گبه دست  استالین کنترل راکه آن استالینیستی نهاد. کنگره ی پنجم آن پس از

 1۹۳۵و  1۹2۸نامرتب در سالهای طور ب تشکیل شد. و سپس دو کنگره ی بعدی آن 1۹2۴

ر ش به متفقین امپریالیست خود دا ، استالین برای اثبات حسن نیت1۹۴۳تشکیل شد. در سال 

اتحاد شوروی عالقه ای به انقالب سوسیالیستی در کشورهای این که  دوم وجنگ جهانی 

 دیگر ندارد، بین الملل سوم را رسماً منحل ساخت.
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رن، های غلط از سوی رهبری استالین و کومینتاتخاذ سیاستدنبال ب روسی: -کمیته آنگلو -۹

دست به  1۹2۵ن در نمایندگان اتحادیه های کارگری شوروی و اتحادیه های کارگری انگلستا

روسی زدند، تحت سرپوش همین کمیته بود که رهبران رفرمیست  -آنگلو ی تشکیل کمیته

را  1۹2۶اتحادیه های کارگری انگلستان توانستند اعتصاب عمومی کارگران انگلستان در سال 

 نمنحرف و به شکست منجر سازند. تروتسکی قبآلً خواستار خروج نمایندگان شوروی از ای

 جورج هیک اعضای انگلیسی این کمیته بودند.ه شده بود. آلبرت پورسل و کمیت

موژیک: اصطالح روسی به معنای دهقان فقیر. در مقابل آن اصطالح کوالک به معنای  -1۰

 زمین دار بزرگ قرار دارد.

ای هاست که سیاست بوخارین -سانتریست های دست راستی: منظور جناح استالین -11

شود که میه مواضع آنان اتخاذ شده بود. سانتریست به نیروهائی اطالق اپوزیسیون چپ علی

 بین قطب سیاستهای آنان ماطبقاتی بوده و سیاستفاقد برنامه ی مشخص در مبارزه ی 

 کند.تی و قطب سیاست انقالبی نوسان میرفرمیس

حزب سوسیال رولوسیونرها در  1۹۰۰آرها(: در سال  -رولوسیونرها )یا اس -سوسیال -12

که در  یروسیه تشکیل شد و بیشتر نفوذش در میان دهقانان آن کشور افزایش یافت بطور

ترین حزب دهقانی بود. بالفاصله پس از انقالب اکتبر، در این حزب  بزرگ 1۹1۷انقالب 

خالفت م از حکومت بلشویک ها حمایت کردند و جناح راست علناً به انشعاب شد و جناح چپ آن

 با حکومت شوراها پرداخت.
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پالوس و سالوس: نام دو تن از حواریون حضرت مسیح که اولی مظهر تقدس و ایمان  -1۳

 و دومی مظهر بی ایمانی و نامقدسی است. 

ر انقالبیون آن کشو سنکوالت ها: اصطالحی بود که از طرف اشرافیت فرانسه برای -1۴

ه است و مناسبت آن چنین بود ک "ن شلوار اسب سواریبدو"شد. معنای لغوی آن بکار برده می

 ارهای مخصوصتا قبل از وقوع انقالب کبیر فرانسه، سربازان اشرافیت و خود آنان با شلو

واره س نشستند و پس از انقالب که توده ی مردم بخش عمده و اصلیسوارکاران بر اسب می

ن ار مخصوص سوارکاران شد. از همیعادی جانشین شلونظام انقالبی را تشکیل میدادند، شلوار

ردند کبی جمهوری را با این لقب خطاب میرو اشراف فرانسه از روی تمسخر سربازان ارتش انقال

 شد. انقالبی و رادیکال اطالق میو از آن پس به هر فرد 

ژاکوبین ها رادیکال ترین جناح سیاسی در انقالب کبیر فرانسه بودند و از آغاز سرنگونی  -1۵

 جناح غالب در رهبری بودند. 1۷۹۴تا زمان ترمیدور یعنی سال  1۷۹1ژیروند در سال 

 عنوان وحی منزل معرفی شده است.حضرت موسی که ب "ده فرمان"ه به اشار -1۶

توسط کومینترن تشکیل شد. این تجربه موفقیت  1۹2۳بین الملل دهقانان: در سال  -1۷

 منحل شد. 1۹2۰آمیز نبود و این سازمان در اواخر دهه ی 

اً ایاالت تزاری، بلژیک و بعد ی متفقین امپریالیست: اتحاد انگلستان، فرانسه، روسیه -1۸

 متحده در جنگ جهانی اول.

ار ق انتخابات بسیاین مجلس از طری دوما: نام پارلمان روسیه در زمان تزار، نمایندگان -1۹

  شدند.محدود تعیین می
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 جنوب شرقی بخش مرکزی اروپائی روسیه. ی ساراتوف: نام منطقه ای در ناحیه -2۰

های استالین که در آن خود را استاد صداقتی: اشاره به یکی از نطقی جهل و ب "استاد" -21

 انقالب نامید.

اداری محلی )زمستوا( که در اواخر دوران حکومت مختار زمستی: اعضاء سازمان خود -22

 تزاری بر پا شد و قدرتش محدود و اشرافیت لیبرال در آن غالب بود.

س اوکرائین قرار أ(: دبیر کل نظامی اوکرائین بود سپس در ر1۸۷۷ -1۹2۶تپل یورا ) -2۳

 گرفت. تپل یورا پس از استقرار حکومت شوراها به خارج فرار کرد.

پیروزی ضدانقالب توسط روی کار آمدن یک  1۹۰۷سوم ژوئن: در سوم ژوئن  تزاریسم -2۴

حکومت دست راستی تحکیم شد و ارتجاع پیروزمند، خفقان شدید و سرکوب جنبش کارگری 

 را در پیش گرفت.

بین تشکیل چهار دوما )پارلمان تزاری( از سال ران چهار دوما: فاصله ی زمانی مادو -2۵

 ن خفقان تزاری بود.که دورا 1۹1۷تا  1۹۰۵

: اندیشه ای که با هر نوع جنگ بدون توجه به ماهیت آن مخالفت می ورزد. پاسیفیسم -2۶

طرفداران این طرز تفکر معتقدند که اختالفات ملی و بین المللی باید از طرق مسالمت آمیز 

 د.کننگران محکوم میحل شود و توسل به قهر را چه از طرف ستمدیدگان و چه از طرف ستم

پورسلی: منسوب به پورسل از رهبران رفرمیست جنبش کارگری انگلستان در دهه ی  -2۷

 )رجوع شود به فهرست شخصیتها(. 1۹2۰
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آلمان سرنگون  1۹1۸هوهن زولرن: آخرین خاندان سلطنتی در آلمان که توسط انقالب  -2۸

 جایگزین آن شد. "جمهوری وایمر"شد و 

سلطنتی اتریش که پس از پایان جنگ جهانی اول منقرض هاپسبورگ: آخرین خاندان  -2۹

 شد.

م: قیام ماجراجویانه یک اقلیت که بدون توسل به توده ها و شرکت آنان در قیام زپوچی -۳۰

 ود.شنامیده می "مزپوچی"داری از این  در اصطالح سیاسی نام دارد و طرف "پوچ"صورت گیرد 

ن کتاب از آنها نام برده که در ای فهرست برخی از افراد و شخصیتهائی
 شده است

 

ای هکاران نزدیک لنین در سال(: یکی از رهبران حزب بلشویک و هم1۸۸۳ -1۹۳۶زینوویف )

آخر تبعید وی بود. زینوویف اولین رئیس کومینترن بود. زینوویف با کامنف و استالین در حدود 

علیه او هی دسازمان مخفیانه بهعلیه تروتسکی پرداختند و یک دیگر  باکاری هم به 1۹22سال 

او و کامنف از استالین جدا شده و به اپوزیسیون چپ به رهبری  1۹2۵پرداختند. در سال 

از حزب کمونیست اخراج شدند.  1۹2۷تروتسکی پیوستند و همراه با اپوزیسیون چپ در سال 

پوش دوزی توسط پا 1۹۳۶های استالین شد ولی در سال تسلیم سیاست 1۹2۸زینوویف در سال 

 و محاکمات قالبی استالین تیرباران شد.

شویک بود که آثاری نیز از خود (: یکی دیگر از رهبران حزب بل1۸۸۸ -1۹۳۸بوخارین )

 1۹2۳نام دارد. بوخارین در سال  "مزالفبای کمونی"ترین آن  جای گذاشته است که معروفب

ال وتسکی ملحق شد. وی در سدر جناح راست حزب بلشویک قرار گرفت و به استالین علیه تر
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از  1۹2۹را به عهده گرفت. در سال  "اپوزیسیون راست"از استالین جدا شد و رهبری  1۹2۸

 قربانی توطئه های استالین گردید و تیرباران شد. 1۹۳۸حزب اخراج و سپس در سال 

به  1۹2۵(: یکی از بلشویک های قدیمی که مانند زینوویف در سال 1۸۸۳ -1۹۳۶کامنف )

توسط استالین از حزب کمونیست شوروی اخراج شد.  1۹2۷اپوزیسیون چپ پیوست و در سال 

تسلیم  1۹۳2دیگر در سال بار یک مجدداً به عضویت حزب پذیرفته شد و 1۹2۸وی در سال 

طی محاکمات قالبی مسکو، محکوم و  1۹۳۶های استالین شد ولی سرانجام در سال سیاست

 تیرباران شد. 

کرد. در سال ین جناح راست را در حزب رهبری می(: وی همراه بوخار1۸۸1 -1۹۳۸رایکوف )

تالین های اسحزب جدا شد، رایکوف تسلیم سیاست ، هنگامی که استالین از جناح راست1۹2۹

 در سری سوم محاکمات مسکو به اعدام محکوم و تیرباران شد. 1۹۳۸شد. او در سال 

و رهبر  "ووهان"صنعتی  ی چین در منطقه (: رهبر حکومت1۸۸۴ -1۹۴۴) -وانگ چینگ

وی هم مانند چیانکایشک در عوض ایفای نقش  -کومین تانگ بود. وانگ چینگ "جناح چپ"

تار آنان حمله و به کش "ووهان"انقالبی که استالینیست ها به او اعطاء کرده بودند، به کارگران 

 پرداخت.

بود و در حین انقالب  "کومین تانگ"(: رهبر حزب سرمایه داری 1۸۸۷-1۹۷۵چیانکایشک )

( رهبری نظامی این حزب بود. استالین و کومینترن حزب 1۹2۵ -2۷چین در سالهای )

 با چیانکایشک تشویق کردند. چیانکایشککاری هم کمونیست چین را به انحالل این حزب و
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ا هدست به یک کودتای نظامی در شهر شانگهای و کشتار کمونیست  1۹2۷سپس در آوریل 

 د.وی برخاستن -و کارگران چین زد. از آن پس کومینترن و استالین به حمایت وان چینگ

(: از اعضای حزب سوسیال رولوسیونر روسیه بود که به چهارمین 1۸۸2 -1۹۷۰کرنسکی )

دوما )مجلس تزاری( انتخاب شد. پس از انقالب فوریه و سقوط تزار، او یکی از اعضای کابینه 

و پس از آن ریاست دولت موقت را به عهده گرفت. حکومت وی در اثر ی حکومت موقت شد 

های فرهنگ سیاسی مترادف است با حکومتدر  "مزکرنسکی"انقالب اکتبر سرنگون شد. واژه ی 

 بورژوائی که در اثر یک انقالب اجتماعی بر سر کار می آیند.

رتش تزار در جبهه ی دهی ا فرمان 1۹1۷کورنیلف: یکی از ژنرالهای روسی بود که در سال 

به فرماندهی کل قوای کرنسکی  1۹1۷ژوئیه  غربی جنگ را به عهده داشت. او درجنوب 

منصوب گردید و در سپتامبر همان سال دست به یک کودتای ضدانقالبی علیه حکومت 

کرنسکی زد که در اثر بسیج شوراهای کارگران و دهقانان روسیه مضمحل شد. وی در همان 

ای شد به فعالیته که کشته 1۹1۸سال دستگیر شد ولی بعداً موفق به فرار گردید و تا سال 

 داد.می ضدانقالبی خود علیه حکومت انقالبی شوروی ادامه

(: استاد تاریخ و رهبر حزب بورژوائی کادت در روسیه بود. وی وزیر 1۸۵۹ -1۹۴۳میلیوکف )

 استعفا داد. 1۹1۷امور خارجه اولین حکومت موقت روسیه بود و در ماه مه 

زاب سوسیال دموکرات (: قبل از جنگ جهانی اول در جناح چپ اح1۸۵۵ -1۹۳۹رادک )

با لنین به روسیه آمد. او در زمان لنین یکی از  1۹1۷لهستان و آلمان قرار داشت و در سال 

یعنی تا زمان تبعید تروتسکی به ترکیه،  1۹2۹مبلغین مشهور کومینترن بود. رادک تا سال 
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رملین ک متخصص امور خارجه تِمَعضو اپوزیسیون چپ بود و سپس تسلیم استالین شد و به سِ

در محاکمات مسکو به ده سال زندان محکوم شد و بعد  1۹۳۷منصوب گردید. رادک در سال 

 از دو سال اعالم شد که در زندان مرده است.

های زینوویف ه از سیاست(: از رهبران حزب کمونیست آلمان بود ک1۸۹1 -1۹۴1ماسلف )

کومینترن بود به اپوزیسیون هنگامی که عضو هیئت اجرائیه  1۹2۶کرد. وی در سال تبعیت می

راه هم 1۹2۸از حزب کمونیست آلمان اخراج شد ولی در سال  1۹2۷چپ پیوست. او در سال 

 های استالینیستی شد.با زینوویف تسلیم سیاست

 (: از رهبران حزب کمونیست آلمان.1۸۸۴ -1۹۴۸تال هایمر )

جزو رهبران حزب کمونیست آلمان در آمد و در سال  1۹2۶(: در سال 1۸۸۰ -1۹۳۷رمه له )

توسط  1۹۳۷پس از روی کار آمدن هیتلر به اتحاد شوروی فرار کرد. رمه له در سال  1۹۳۳

 پلیس مخفی استالین کشته شد.

به عضویت هیئت اجرائیه کومینترن انتخاب شد. تلمان  1۹2۶(: در سال 1۸۸۶-1۹۴۴تلمان )

ود و پس از اخراج ماسلف و فیشر، او رهبر بالمنازع حزب از حامیان سرسخت استالین ب

 توسط نازی ها دستگیر شد و در ارودی نازی ها در گذشت. 1۹۳۳کمونیست آلمان شد. در سال 

پروتستان های مسیحی  ی (: از رهبران مذهبی آلمان بود که رهبری اولیه1۴۸۳-1۵۴۶لوتر )

 را در دست داشت.

ز اعضای به حزب بلشویک پیوست. وی ا 1۹۰۳ر سال (: د1۸۸۶-1۹۳۷پرئوبراژنسکی )

خارین همراه با بوچنین هم های اقتصادی بسیاری نوشته است. اواپوزیسیون چپ بود و کتاب
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د تروتسکی پس از تبعی 1۹2۹را نوشته است. پرئوبرژانسکی در سال  "مارکسیسمالفبای "کتاب 

 های او شد.تسلیم استالین و سیاست

گذار حزب سوسیال دمکرات  (: متولد لهستان و بنیان1۸۷1 -1۹1۹لوکزامبورگ ) روزا

در جناح چپ جنبش سوسیالیستی آلمان شروع  1۸۹۷بود. او در سال  1۸۹۳لهستان در سال 

توسط حکومت آلمان دستگیر و زندانی شد. لوکزامبورگ از  1۹1۵به فعالیت کرد. وی در سال 

د. او در را تشکیل دا "انجمن اسپارتاکوس"بنخت زندان با همکاران انقالبیش از جمله کارل لی

آلمان از زندان آزاد شد. وی سپس حزب کمونیست آلمان را بنیان گذاشت و  1۹1۸اثر انقالب 

دار حکومت بودند( به  همراه با لیبنخت توسط سوسیال دموکرات ها )که زمام 1۹1۹در سال 

 قتل رسید.

دموکراسی روسیه و آلمان بود. ابتدا در  (: یکی از فعالین سوسیال1۸۶۹-1۹2۴پارووس )

 جناح چپ و سپس در منتهای راست آن قرار گرفت.

ن یهودیان سوسیالیست( پیوست. )سازما "بوند"به  1۹۰۳(: در سال 1۸۸۳ -1۹۴2رافس )

ها از مخالفین حزب کمونیست و انقالب اکتبر بود. پس از حمایت از رژیم ضدانقالبی پتل مدت

به حزب کمونیست پیوست و یکی از مجریان اصلی سیاست استالین در چین  یورا در اوکرائین،

 شد. 

(: سیاستمدار ارتجاعی روسیه و یکی از رهبران حزب اکتبریست ها 1۸۵۹-1۹2۴رودزیانکو )

داران بزرگ بود. او رئیس دومای  یکی از زمینچنین هم )حزب سلطنت طلبان بورژوائی( و

 در اثر انقالب فوریه منحل شد. سوم و چهارم بود که دومای چهارم
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(: یکی از سرمایه داران مسکو که از رهبران اکتبریست ها نیز بود. 1۸۶2-1۹۳۶گوچکوف )

 پس از انقالب فوریه، او تا ماه مه وزیر جنگ حکومت موقت بود.

نخست وزیر لیبرال انگلستان بود و  1۹22تا  1۹1۶های (: بین سال1۸۶۳-1۹۴۵لوید جورج )

 ن جنگ جهانی اول از طرف انگلستان در کنفرانس ورسای شرکت کرد.پس از پایا

نخست وزیر فرانسه بود. او نیز ریاست  1۹1۹تا  1۹۰۶های (: بین سال1۸۴1-1۹2۹کلمانسو )

 هیئت نمایندگی فرانسه را در کنفرانس ورسای عهده دار بود.

کرد  حزب را ترکپورسل: از بانیان حزب کمونیست انگلستان که پس از مدت کوتاهی این 

با اتحادیه های کارگری کاری هم و رهبری شورای عمومی اتحادیه های کارگری را در زمان

 شوروی در کمیته ی آنگلوروسی به عهده داشت.

پیل سودسکی: یکی از سوسیالیست های قدیمی لهستان بود که بعدها نیروهای متخاصم 

دست راستی خود را در  دیکتاتوری 1۹2۶علیه اتحاد شوروی را رهبری کرد و سپس در سال 

 پا ساخت.آن کشور بر

وارسکی: نام مستعار وارچافسکی یکی از رهبران حزب کمونیست لهستان که قبل از جنگ 

مونیست لهستان قرار کرد و در جناح چپ حزب کمیکاری هم لوکزامبورگ جهانی اول با روزا

الینیستی قرار گرفت. او در سال های بعد به سمت راست گروید و در جناح استداشت. در سال

 استالین اعدام شد. ی وسیلهب همراه سایر مهاجرین لهستانی 1۹۳۸

استامبولیسکی: در رأس حکومتی در بلغارستان قرار داشت که از حمایت دهقانان برخوردار 

ن شد. حزب کمونیست بلغارستان توسط یک کودتای ارتجاعی سرنگو 1۹2۳بود و در سال 
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بین دو بخش بورژوازی تلقی کرد و در این باره بی طرف باقی ماند و در مبارزه را مبارزه این

صورت دیگر شرکت ننمود. پس از پیروزی ارتجاع، کمونیست یه ارتجاع بصورت مستقل و نه بعل

 ها از اولین قربانیان حکومت جدید بودند.

از  بود. پس تزره تلی: منشویک گرجستانی و رهبر سوسیالیست ها در دومای دوم تزاری

 وزارت پست و تلگراف را به عهده گرفت. تِ مَانقالب فوریه، او سِ

 دان: از رهبران منشویک ها بود که در زمان جنگ موضع پاسیفیستی اتخاذ کرد.

 سرنگون شد. (: آخرین تزار روسیه که در اثر انقالب فوریه1۸۶۹ -1۹1۸نیکالی دوم )

 زمان جنگ جهانی اول.(: قیصر آلمان در 1۸۵۹-1۹۴1ویلهلم دوم )

کرد. در در جنبش انقالبی فعالیت می 1۹۰۷ سمیلگا: از بلشویک های قدیمی که از سال

عالی  یدوران جنگ داخلی در اتحاد شوروی، در جبهه فعالیت داشت. سمیلگا سپس عضو شورا

از حزب اخراج  1۹2۷به اپوزیسیون چپ پیوست و در سال چنین هم اقتصاد شوروی گردید. او

 تسلیم استالین شد. 1۹2۹شد ولی در سال 

او. )پلیس مخفی  پ. وی رئیس گ. "انقالب مداوم"منژینسکی: در زمان تالیف کتاب 

 استالین( بود.

ت هایش فعالی عمدهیاروسالفسکی: یکی از اعضای کمیسیون کنترل مرکزی حزب بود که 

 د.معطوف به اپوزیسیون چپ و اخراج آنان از حزب بو

 لئون تروتسکی 

1۹۳1 

 


