
 

1 

 

 

 

 

 

 جنگ و انترناسیونال چهارم
 یــسکـــون تروتـلئـ

 

 ترجمه: آرام نوبخت



 

2 

 جنگ و انترناسیونال چهارم

 لئون تروتسکی

 1391ژوئن  11

ی مولد المللی، انحطاط نیروهابار تجاری، صنعتی، کشاورزی و مالی، قطع پیوندهای اقتصادی بینبحران فاجعه

ماً مؤید توصیف و تما هستندداری تضادهای طبقاتی و بین المللی، بیانگر زوال سرمایه ناپذیربشرّیت، حدّت تاب

 .هاها و انقلابجنگلنینیستی از عصر ما به مثابۀ عصر 

ترین رویدادهای آن تا حال حاضر عبارت بوده ، رسماً عصر جدیدی را آغاز کرد که مهم9191-9191جنگ 

پرولتاریای آلمان در سال  شکستگیو درهم 9191روس در سال یای اند از: تسخیر قدرت به دست پرولتار

 روز ما را بهداتری که فرهای دهشتناک مردمان تمامی نقاط جهان و حتی مخاطرات وحشتناکت. مصیب9111

پیروزمندانۀ خود در پهنۀ  گسترش، قادر به 9191شوند که انقلاب انتظار نشسته است، از این واقعیت ناشی می

 اروپا و جهان نبوده است.

های زندگی مایه داری خود را در بیکاری مزمن؛ تنزل شاخصبست تاریخی سردر هر یک از کشورها، بُن

مسمومیت مردم با  ؛ییدگی دولت پارلمانتجزیه و پوس بورژوازی شهرها؛ ردهخُویرانی دهقانان و  کارگران؛

کنار زدن و جایگزین  ؛جتماعیهای ادر مواجهه با انحلال رفرم« ملی»و « اجتماعی»های شرنگ عوام فریبی

؛ یاردورۀ انحطاط سرمایه د)بُناپارتیسم( در  عریان نظامیِ-ب قدیمی حاکم با یک سازوبرگ پلیسیااحز کردن

 های پرولتری، نمود می دهد.آن و خُرد کردن هر یک از سازمان قدرت گیری رشد فاشیسم؛

نازعات ت سوق دادندر پهنۀ جهانی، همین فرایندها در حال روبیدن آخرین بقایای ثبات در روابط بین المللی، 

طح فنی جدید لیحات در سهای پاسیفیستی، آغاز رشد تسها به لبۀ تیغ، آشکار شدن بیهودگی تلاشمابین دولت

ترین نسجمم   . در این میان، فاشیسم، هستند و بالاتر، و بنابراین حرکت به سوی یک جنگ امپریالیستی جدید

 ستادکار و سازمانده آن است.اُ
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ی، دمکراس نابودی ؛نرمدداری گرانۀ سرمایهر ارتجاعی، گندیده و چپاولماهیت سرتاس از سوی دیگر، افشای

و نیاز مبرم و فوری پرولتاریا به یافتن راه خروج امن از فاجعۀ قریب الوقوع، انقلاب  رفرمیسم و پاسیفیسم؛

جهانی را با نیرویی بازیافته در دستور کار قرار می دهد. تنها سرنگونی بورژوازی به دست پرولتاریای عصیان 

 و ویرانگر نجات دهد.تواند بشریت را از یک سلاخی جدید زده است که می

 تازهتدارک برای یک جنگ 

راتب ، اکنون به تنشی به مرقم زدندداری مدرن که آخرین جنگ امپریالیستی را همان عللِ لاینفک سرمایه. 9

رسیده اند. ترس از پیامدهای یک جنگ جدید، تنها عاملی است که ارادۀ امپریالیسم  9191تر از میانۀ سال عظیم

اما کارایی این ترمز، محدود است. فشار تضادهای درونی، یک کشور از پس دیگری  .درمی آوردبه زنجیر را 

دهد، که این خود در عوض قادر به حفظ قدرت نیست، مگر با تدارک دیدن را به مسیر فاشیسم هُل می

زادی انتخاب ها، آها از جنگ هراس دارند. اما هیچ یک از این دولتانفجارهای بین المللی. تمامی حکومت

 ناپذیر است.ندارند. بدون تدارک یک انقلاب پرولتری، یک جنگ جهانی اجتناب

کت به سوی انحطاط در حرپیوسته با سر فاتحان و مغلوبان  با فشارها، ترین جنگاروپا، پهنۀ اخیر بزرگ -2

 باشد و واقعاً به جاودانه کردن« سازمانده صلح»که مطابق با برنامۀ رسمی خود قرار بود  «اتحادیۀ ملل»است. 

سرخ تمایل داشت، قادر نبود در  ، خنثی کردن هژمونی ایالات متحده و ایجاد دژی در برابر شرقِرساینظام وِ

، واندرولد و ژوئو و ا )هندرسنهپاتریوت-ترین سوسیالبرابر تأثیر تضادهای امپریالیستی تاب بیاورد. تنها بدبین

 را به اتحادیۀ ملل ارتباط بدهند. در صلح جوییدیگران( هستند که هنوز در تلاش اند چشم انداز خلع سلاح و 

 های امپریالیستی تبدیل شد. کار اصلیواقعیت، اتحادیۀ ملل، به یک مهرۀ فرعی در صفحۀ شطرنج ائتلاف

گیرد، جستجوی متحدین نظامی است، یعنی تدارک نو صورت میدیپلماسی، که اکنون پشت درهای بستۀ ژ

ه ، انگیزکه آلمانِ فاشیست در جریان است پرتب و تاب یک کشتار جدید. به موازات این، رشد دائمی تسلیحات

 .ای جدید و عظیم بدان بخشیده

یخته بر قارۀ اروپا درهم آمناپذیری با آغاز فروپاشی هژمونی فرانسه به طور جدایی «اتحادیۀ ملل»فروپاشی  -1

 ر می رفت نشان داداست. توان فرانسه، هم از حیث اقتصادی و هم خصوصیات جمعیتی، همان طور که انتظا

 بی رمق تر از آن است که بنیانی برای نظام ورسای باشد. امپریالیسم فرانسه، در حالی که تا دندان مسلح شده
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 م که وادار به دفاع از ثمرات چپاول و غارتگری خود با توافقاتِ دارد، مادا« تدافعی»و آشکارا خصلتی  است

 ترین عوامل یک جنگ جدید باقی می ماند.باشد، اساساً یکی از مهم شدهقانونی

، وادار شده به حرکت درآمدهناپذیر خود و پیامدهای شکست ، که با تضادهای تحملداری آلمانسرمایه

. بگذاردلو جپا است لباس تنگ پاسیفیسم دمکراتیک را بدرد و اکنون به عنوان تهدید اصلی نظام ورسای، 

 د.نفاتحان و مغلوبان را دنبال می کن های دولتی در سطح قارۀ اروپا، هنوز هم اساساً خطِائتلاف

ه دوستی خود را ب ،لحظۀ سرنوشت ساز که آماده است در یافتهواسطۀ خائن را دلال و ، جایگاه یک ایتالیا

 طور که در آخرین جنگ چنین کرد.، درست هماننبرد بفروشد ترِقوی طرفِ 

 یشِتنازعات پ و با امید به بهره برداری از تخاصمات درونی اروپا، تضادهای میان اروپا و امریکا، انگلستان

سابق  9«انزوای باشکوه»محض از سیاست این سایۀ  -خود« اللاستق»رو در خاور دور، در تلاش است که 

 -اموفق است. بورژوازی بریتانی شهایتر از هر زمانی در طرح ران، کمرا از کف ندهد. اما انگلستانِ حکم -اش

اری با ریاک -ثباتی مواضعش در چیناتوری خود، جنبش انقلابی هند و بیپاشیدگی امپرزده از ازهموحشت

ع و مانور دادن را که خود یکی از مناب کشیدن ، سیاست حریصانه و بزدلانۀ انتظارآور مک دانلد و هندرسنتهوع

 ثباتی عمومی امروز و فجایع فردا است، پنهان می کند.اصلی بی

کل داد. ش ایالات متحدهترین تغییرات را در جایگاه داخلی و بین المللی جنگ، بزرگدورۀ جنگ و پسا -1

جهان، به بورژوازی ایالات متحده اجازه داد تا در اروپا و متعاقباً  نسبت بهبرتری عظیم اقتصادی ایالات متحده 

ظاهر « دِر باز»و « آزادی آب ها» سیاست بی طرف، مدافع« میانجی»چون یک نخستین دورۀ پساجنگ، هم

شتوانه ای پ قدیم را کهختلال در تعادل اقتصادی شود. با این حال بحران صنعتی و تجاری، با نیرویی مهیب، ا

 تمامی فرسوده شده است.کافی در بازار داخلی یافته بود، آشکار کرد. این مسیر به

                                                           

ر قرن نوزدهم. این سیاست خارجۀ بریتانیای کبیر در اواخ(: Splendid Isolation« )انزوای باشکوه» 9 
ر اروپا به لی بریتانیا در اموقبرای تمجید از مداخلۀ حدا« جورج فاستر»عبارت را یک سیاستمدار کانادایی به نام 

 کار برد.
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تر اروپا، حتی یشپاشیدگی بعکس، به دلیل ازهممتحده، ناپدید نشده است؛ بلکه برالبته برتری اقتصادی ایالات 

ال قبلی نمود این برتری )تکنیک صنعتی، توازن تجاری، دلار باثبات، شکبالقوه رشد هم کرده است. اما اَ

جاری شود، توازن تتکنیک پیشرفته دیگر استفاده نمیاز بدهکاری اروپا(، فعلیت خود را از دست داده اند: 

 شوند.ها پرداخت نمیمطلوب نیست؛ دلار رو به افول است؛ بدهی

بیابد، مسیری که تنها جنگ آن را باز می کند.  یدر اشکال جدیدبرتری ایالات متحده، می بایست نمود خود را 

خاور ». واشنگتن سیاست نشان داده استژاپن  هایرلشک اندکدر برابر ناتوانی خود را در چین، « درِ باز»شعار 

درگیری نظامی را میان اتحاد جماهیر خود را به نحوی پیش می برد که بتواند در مساعدترین لحظه، یک  «دور

شوروی و ژاپن برانگیزد، تا به این ترتیب هم ژاپن و هم اتحاد شوروی را تضعیف و طرح جدید استراتژیک 

 های امریکا در همان حال که بحث بر سر آزادی فیلیپینامپریالیستخود را بسته به نتایج جنگ تدوین کند. 

ستند، ه چیندر  خود ای برایدهند، در واقع مشغول تدارک استقرار یک پایگاه منطقهادامه می  میلیبی را با

کنند.  حطرمهند را « آزادی»تا به این ترتیب در مرحلۀ بعدی، در حالت درگیری با بریتانیای کبیر، مسألۀ 

کشاند. جهان  به مسیر جنگ 9191رو است که آلمان را در سال بهداری امریکا با همان مشکلاتی روسرمایه

ا بود؛ اما امریکا باید جهان ر« سازماندهی اروپا»باید بازتقسیم شود. مسأله برای آلمان، پس ؟ شدهتقسیم 

 امریکا چهره به چهره می کند. امپریالیسم کند. تاریخ دارد بشریت را با فوران آتشفشانی« سازماندهی»

ل های غیرقابها و دملماندگی، فقر و توحش، با زخمعصارۀ واپس، با تغذیه از ژاپنموعدِ ازداریِ دیرسرمایه -5

ن دریایی به حرکت واداشته می شود. فقدان یک بنیان صنعتی و چون دزداتحمل، در مسیر تاراج بی وقفه هم

بدیل می ترین نظام تداری ژاپن را به پرخاشگرترین و افسارگسیختهکلّ نظام اجتماعی، سرمایه شدیدتزلزل 

واقعی چندی وجود دارد. ژاپن  پرخاشگری، نیروهایا این حال، آینده نشان خواهد داد که در پشت این کند. ب

 د زودتر از دیگر کشورها، از ژاپنشاید نخستین کشوری باشد که علامت جنگ را بدهد؛ اما ندای انقلاب شای

رده احاطه ککه روسیۀ تزاری را  تضادهایی همان تمام از تکه پاره شدهو به فئودالی شِ از ژاپنِ -شنیده شود

 .ندبود

بینی دقیق این که کِی و کجا نخستین شلیک صورت خواهد گرفت، بسیار خطیر خواهد با این حال پیش -6

اما ند. نشینی کهای داخلی، موقتاً عقبطور دشواریامریکا و همین-تحت تأثیر توافق شورویژاپن شاید بود. 
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نظامی ژاپن را وادار به تسریع ضربه کند، هر چند که هنوز وقت  2کاماریلایعکس همین شرایط چه بسا بر

 .باشد

ت بار به دسعمل این ابتکارجزیرۀ بالکان باری دیگر مشوق و محرک جنگ نخواهد بود؟ یا شاید آیا شبه

مامی را از بینی انضتخاصم، امکان یک پیشنیروهای م گیدتنی؟ کثرت عوامل و درهمبیفتدکشورهای دانوب 

میان دو جنگ  فرجه ایتحول کاملاً روشن است: دورۀ پساجنگ صرفًا به  برد. اما گرایش عمومیِمیان می

 در پیش چشمان ما رو به ناپدید شدن است. فرجهشده و این  تبدیل

یا فاشیستی  یخواه، بناپارتیستدست دولت تمامیت درکه دست  ، شرکتی یا دولتیشدهریزیبرنامه داریسرمایه

پیش می رود، مادام که وظیفۀ اصلی خود را یک اقتصاد ملی موزون بر مبنای مالکیت خصوصی تعریف می 

کند، یک تخیل و دروغ است. تا جایی که مسأله بر سر متمرکز کردن تمامی نیروهای اقتصادی ملت برای 

واقعیت تهدیدآمیز به شمار می رود. این کار با تمام توان در جریان تدارک یک جنگ جدید است، این یک 

تر و لمانهظااست. یک جنگ عظیم جدید، در پشت دروازۀ ما است. این جنگ نسبت به جنگ های سابق 

 رو را به مسألۀ رویکرد نسبت به جنگ پیشِ . همین واقعیت است کهویرانگرتر خواهد بود

 ی کند.محوری سیاست پرولتری تبدیل م

 اتحاد جماهیر شوروی و جنگ امپریالیستی

ماتی تر از تخاصدر یک مقیاس تاریخی، تخاصم میان امپریالیسم جهانی و اتحاد شوروی، به مراتب عمیق -1

جۀ وخامت تضاد طبقاتی بین دیگر قرار می دهد. اما درابل یکداری منفرد را در مقاست که کشورهای سرمایه

داری، بسته به تکامل دولت کارگران و تغییرات وضعیت جهانی، متغیر ای سرمایهدولت کارگری و دولت ه

است.  توسعۀ هیولاوار بروکراتیسم شوروی و شرایط دشوار هستی توده های زحمتکش، به شدت نیروی جاذبۀ 

های سنگین کمینترن و سیاست اتحاد جماهیر شوروی را برای طبقۀ کارگر جهان کاهش داده است. شکست

 های بورژوازی جهانی را تقلیل داد.پاسیفیستی حکومت شوروی، به سهم خود دلهره-رجی ملیخا

                                                           

، اما در دارندپادشاه یا حاکم، که هر چند در بارگاه موقعیت یا اتوریتۀ رسمی ن یناطراف گروهی از درباریان و 2 
 گذارند.های حاکم تأثیر میپست پرده بر سیاست
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های اروپا و امریکا را وامی دارد تا در گیری جدید تضادهای داخلی جهان سرمایه داری، حکومتنهایتاً شدت

ی یا سوسیالیسم، بلکه از زاویۀ نقش حساس دولت شوروی در رادنه از زاویۀ مسألۀ اصلی سرمایهاین مرحله، 

ته تجاوز، به رسمیت شناخ منعهای امپریالیستی، به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک شوند. معاهدات مبارزۀ قدرت

 شدن اتحاد جماهیر شوروی از سوی حکومت واشنگتن و غیره، تجلی این موقعیت بین المللی هستند. تلاش

هنوز پاسخی، به ویژه از  ،«خطر شرق»ر برای قانونی کردن تسلیح مجدد آلمان با اشاره به های مداوم هیتل

ه و اقمار آن، نیافته است؛ دقیقاً به این دلیل که خطر انقلابی کمونیسم، با وجود بحران دهشتناک، سنسوی فرا

ا حدّ کم تاید دست، بهای دیپلماتیک اتحاد شورویموفقیتحدّت خود را از دست داده است. در نتیجه 

 جهانی نسبت داده شود.  یادی به تضعیف فوق العادۀ انقلابز

با این حال اشتباه مهلکی خواهد بود که مداخلۀ نظامی علیه دولت شوروی را کاملاً خارج از دستور برنامه  -1

. افول ندایرو باقی از شدت روابط بحرانی کاسته شده است، اما تضادهای نظام اجتماعی با تمام ن چهبدانیم. اگر

های بورژوایی را به سوی تصمیمات رادیکال خواهد راند. هر جنگ بزرگ، فارغ مداوم سرمایه داری، حکومت

به رگ های متصلب سرمایه داری برساند، می بایست مسألۀ  ای از انگیزه های اولیۀ آن، برای آن که خون تازه

 ماً طرح کند.مداخلۀ نظامی علیه اتحاد جماهیر شوروی را مستقی

ی محافظه کار سیاست خارج-انحطاط بروکراتیک انکارناپذیر و عمیق دولت شوروی و همین طور خصلت ملی

نخستین دولت کارگری تغییر نمی دهد. تمامی اشکال تئوری  به عنواناجتماعی اتحاد شوروی را  تیهماآن، 

 -های دمکراتیک، ایده آلیستی، مافوق چپ و آنارشیستی، با نادیده انگاشتن خصلت مناسبات مالکیت شوروی

حاد پوشی از تضادهای طبقاتی میان اتو با انکار یا چشم -هستند، سوسیالیستی خودهای که از حیث گرایش

ابی نتایج سیاسی ضدّ انقل به دولت بورژوایی، ناگزیر و به خصوص در موقعیت جنگ، باید جماهیر شوروی و

 د. ننجامبی

در برابر ضربات دشمنان سرمایه دار، فارغ از شرایط و دلایل فوری نزاع،  دفاع از اتحاد جماهیر شوروی

 وظیفۀ ابتدایی و الزامی هر سازمان کارگری صادق است.

 «دفاع ملی»
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قرون وسطی خلق کرد، به پهنۀ کلاسیک سرمایه  1گراییمنطقه نبرد باداری در که سرمایه دولت ملی -1

که به ترمزی در برابر انکشاف اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود، شکل داری مبدل شد؛ اما خود زودتر از آن

د و ای مولنیروه میان ملت، در ترکیب با تضاد اصلی-نگرفته بود. تضاد میان نیروهای مولد و چهارچوب دولت

 د.کنبه بحران اجتماعی جهانی تبدیل می را داریاین بحران سرمایه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید

محو شود، در آن صورت نیروهای مولد حتی تحت  توانست تنها به یک ضربتگر مرزهای دولت میا -91

های اریالبته به بهای فداک -ندنشد کتا مدت زمان معینی به سطحی بالاتر ر ندمی توانست دارینظام سرمایه

 بسیار.

با الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، نیروهای مولد شاید همان طور که تجربۀ اتحاد جماهیر شوروی نشان 

د. اما تنها الغای مالکیت خصوصی و نمی دهد، به انکشافی بالاتر حتی در درون چهارچوب دولت دست یاب

عنی: فراهم آورد؛ ی اقتصادی نو امظنملل است که می تواند شرایط را برای یک  طور مرزهای دولتی میانهمین

 جامعۀ سوسیالیستی.

ک به معنای دقیق کلمه ی -مهد دولت ملی -دفاع از دولتِ ملی، پیش از هر چیز در اروپای بالکانیزه شده -99

ارتش خود برای محافظت از ملی با مرزها، گذرنامه ها، نظام پولی، گمرک و  است. دولت وظیفۀ ارتجاعی

انگیز در برابر انکشاف فرهنگی و اقتصادی بشریت مبدل شده است. وظیفۀ حقوق گمرکی، به مانعی رعب

 پرولتاریا نه دفاع از دولت ملی، بلکه انحلال کامل و نهایی آن است.

اسی شکل سی بایست صرف نظر ازاگر دولت ملی کنونی معرّف یک عامل مترقی بود، در آن صورت می -92

ابتدا جنگ را آغاز کرد، مورد دفاع قرار بگیرد. مضحک است که مسألۀ « چه کسی»آن و البته فارغ از این که 

د صرفاً به این توانیک حکومت معین خلط کنیم. آیا کسی می« تقصیر»عملکرد تاریخی دولت ملی را با مسألۀ 

سوزی سهل ری کند که دلیل آغاز آتشخوددا های آتششعلهاز  دلیل از نجات یک منزل مناسب سکونت

تن، نه برای زیسانگاری یا شرارت صاحبخانه بوده است؟ اما در این جا دقیقاً با خانه ای سر وکار داریم که 
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را قادر به زیستن کنیم، ساختار دولت ملی باید از بیخ و بُن  که مردماست. برای آن ردن مناسبکه برای م  

 ویران شود.

اری دکند، یک مرتجع خُرده بورژوا است در خدمت سرمایهکه دفاع ملی را موعظه می« یستیسوسیال»آن  -91

نه از نقشۀ جنگ که از نقشۀ مبارزۀ  کردن رو به مرگ. مقید نکردن خود به دولت ملی در زمان جنگ، پیروی

ح اعلام مان صلناپذیر با دولت ملی را در زتر جنگ آشتیطبقاتی، تنها برای آن حزبی ممکن است که پیش

اریا در برابر تمامی پرولتعینه ارتجاعی دولت امپریالیستی است که پیشتاز کرده باشد. تنها با درک کامل نقش به

ژی و است که گسست واقعی از ایدئولو یناپذیر می شود. این بدان معنپاتریوتیسم آسیب-اشکال سوسیال

 امکان پذیر است. جهانیانقلاب پرولتری ، تنها از زاویۀ «دفاع ملی»سیاست 

 مسألۀ ملی و جنگ امپریالیستی

ا به جا که تاریخ سرنوشت ملت راعتنا نیست. برعکس درست از آنخود بی ملتطبقۀ کارگر نسبت به  -91

ند. زل ملی به امپریالیسم سر باز میی و استقلاآزادوظیفۀ دستان او می سپارد، طبقۀ کارگر از واگذاردن 

منافع یک اقلیت ناچیز از  طرخادهد که روز بعد، آن را به می« نجات»امپریالیسم تنها از این رو ملت را 

 استثمارگران، در معرض مخاطرات مرگبار قرار دهد.

جهان،  از ایگوشه داری که از ملت برای انکشاف خود استفاده کرده است، در هیچ جا، در هیچ سرمایه -95

 مسألۀ ملی را به طور کامل حل نکرده است. مرزهای اروپای ورسای، با تشریح اعضا و جوارح پیکر زندۀ ملل

نطبق بر مدولتی را داری، سر حدّات توان با تقسیم دوبارۀ اروپای سرمایهبه دست آمده است. این پنداره که می

 آمیز حتی یک وجب ازتهیچ حکومتی با ابزارهای مسالم .ستاترین شکل تخیل سرحدّات ملی کرد، کامل

 اروپا را مطابق با نقشۀ جنگی و نه مطابق با سرحدّات ملل، ،خاک خود را واگذار نخواهد کرد. یک جنگ جدید

 تقسیم خواهد کرد. از نو

آمیز تمامی مردمان اروپا تنها بر مبنای اتحاد وظیفۀ حق تعیین سرنوشت کامل ملی و همکاری مسالمت

 ،ایالات متحدۀ اروپاتواند حل شود. شعار اقتصادی اروپا، پس از پالوده شدن از حاکمیت بورژوایی، می
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ستگاری مردمان آلمان و طور برای رمردمان بالکان و دانوب، که همین شعاری است نه فقط برای رستگاری

 فرانسه.

، که حتی اکنون نیز در حال نبرد برای دولت مستعمرۀ شرقکشورهای مستعمره و نیمهمسألۀ  -96

مترقی است:  دوچندانها دهد. مبارزۀ آنهای مستقل هستند، جایگاه ویژه و مهمی را به خود اختصاص می

مانده، ضربات نیرومندی را به دولت از مردمان عقب گانهبندگی بیگرایی و ، منطقه1دن آسیاگراییها با زدوآن

 آورند.های امریالیستی وارد می

موعد در آسیا و آفریقا، ناتوان از گشودن عصر جدید ازهای دیراما باید از پیش به روشنی درک کرد که انقلاب

ستی نقلاب سوسیالیرنسانس برای دولت ملی هستند. رهایی مستعمرات صرفاً یک پردۀ عظیم در نمایش ا

موعد در روسیه، به عنوان کشوری نیمه ازطور که سرنگونی دمکراتیک دیرجهانی خواهد بود، درست همان

 انقلاب سوسیالیستی بود. رآمدی بدرمستعمره، تنها پیش

هستی  شرایط گاهتکیهموعد و نقداً در حال گندیدگی، ازدیر داریِ، جایی که سرمایهامریکای جنوبیدر  -91

ای همبارزۀ تند باندهای کمپرادور، واژگونی دارانه است، تخاصمات جهانی منجر بهفئودالی، یعنی نیمه بردهنیمه

. بورژوازی امریکا، که در دورۀ می شوندها ها و تنازعات طولانی مسلحانه میان دولتمداوم در درون دولت

عود تاریخی خود قادر بود نیمۀ شمالی قارۀ امریکا را در قالب یک فدراسیون متحد سازد، اکنون از تمام توان ص

و به اسارت  عیف کندند تا نیمۀ جنوبی را پراکنده و تضکاستفاده می -توانی که از درونش برخاسته بود -خود

های خود در قالب یک فدراسیون نیرومند تنها با متحد کردن تمامی دولت ،بکشد. امریکای جنوبی و مرکزی

 موعد امریکایازنه بورژوازی دیرد. اما نماندگی و اسارت بیرون بکشد بود خود را از عقبناست که قادر خواه

، این رهبر ینوببلکه پرولتاریای جوان امریکای ج -وار امپریالیسم خارجیخاین کارگزار سرتاسر رشوه -جنوبی

این وظیفه فراخوانده خواهد شد. بنابراین شعار مبارزه علیه  انجام تحت ستم است که برایهای منتخب توده

یالات اکار خونین باندهای کمپرادور بومی، چنین است: وهای امپریالیسم جهانی و علیه کسبنت و توطئهوخش

همه جا با مسألۀ اجتماعی ادغام می شود.  مسألۀ ملی در. جنوبی و مرکزی ایامریکمتحدۀ شورایی 
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تمامی  برای را واقعی و پایدار توسعۀ تنها تسخیر قدرت به دست پرولتاریای جهانی است که می تواند آزادی

 ملل سیارۀ ما تضمین کند. 

 دفاع از دمکراسی

گر ار می شود. ااستت دفاع از دمکراسیتری به نام حقۀ دفاع ملی، در هر جا که ممکن باشد، با حقۀ بیش

ها دمکراسی را با فاشیسم یکسان ندانند، و در هر لحظه آمادۀ حتی اکنون، در عصر امپریالیسم، مارکسیست

ای ههای فاشیسم به دمکراسی باشند، آیا پرولتاریا نباید در موقعیت جنگ از حکومتاندازیدفع تعدی و دست

 های فاشیستی حمایت کند؟دمکراتیک در برابر حکومت

های پرولتاریا از دمکراسی در برابر فاشیسم ها و روشسفسطۀ وقیحانه! ما با سازمان یکبه این می گویند 

 Staat, greif) گذاریموانمیکنیم. برخلاف سوسیال دمکراسی، ما این دفاع را به دولت بورژوایی دفاع می

zu!.)5 

توانیم مانیم، پس چگونه میترین حکومت باقی می«دمکراتیک»با  ناپذیرآشتی اگر ما در دورۀ صلح در تقابلِ

را به  ترین شکلترین و خونینرحمانهداری بیها و جنایات سرمایهدر دورۀ جنگ، یعنی زمانی که تمامی رذالت

 ل آن حکومت بر عهده بگیریم؟ابحتی سایه ای از مسئولیت را در ق گیرند،خود می

نزاع میان دمکراسی و فاشیسم، بلکه نبرد دو های بزرگ، نه به معنای رتیک جنگ مدرن میان قد -91

ود بگیرد بایست ناگزیر خصلتی بین المللی به خامپریالیسم برای بازتقسیم جهان است. مضاف بر این، جنگ می

 ،«کراتیکدم»فاشیستی، بناپارتیستی و غیره( و چه دولت های بههای فاشیستی )شِو در هر دو اردوگاه، چه دولت

خواه امپریالیسم فرانسه، مانع از آن نشد که فرانسه خود را در دورۀ صلح متکی بر یافت شود. شکل جمهوری

ر ددیکتاتوری نظامی بورژوایی در لهستان، یوگسلاوی و رومانی نکند، همان طور که مانع از آن نخواهد شد 

در برابر اتحاد اتریش و آلمان بازگرداند. نهایتاً، مجارستان را به عنوان مانعی -صورت ضرورت، سلطنت اتریش

در خودِ فرانسه، دمکراسی پارلمانی، که امروز به اندازۀ کافی تضعیف شده، بی تردید یکی از نخستین قربانیان 

 واژگون نشده باشد. جنگجنگ خواهد بود، البته اگر پیش از شروع 
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که  -چنان دارد نشان می دهدو هم -تر نشان داده استشماری از کشورهای متمدن، پیش بورژوازیِ  -21

 پارلمانی حاکمیت خود را به شکلِ چگونه در شرایط مواجهه با خطر داخلی، بدون جار و جنجال چندانی شکلِ

نی موقعی که عدهد؛ و در زمان جنگ، یحاکمیت تغییر می استبدادی، دیکتاتوری، بناپارتیستی یا فاشیستیِ

ر و تکند، با نیرویی ده برابر این تغییر را سریعرا تهدید می اشمخاطرات داخلی و خارجی منافع بنیادی 

 به خاطر یک« خود»تر خواهد کرد. تحت این شرایط، حمایت یک حزب کارگری از امپریالیسم ملی قاطعانه

روحیۀ  ضعیف شووینیستیبه معنای طرد یک سیاست مستقل و تپوستۀ شکنندۀ دمکراتیک، 

 است. به نجات بشریت از فاجعه ، یعنی نابودی تنها عامل قادرکارگران

ارگری کدر دورۀ جنگ، بیش از هر چیز به معنای نبرد برای صیانت از مطبوعات « نبرد برای دمکراسی» -29

ی، بر مبنای یشتاز انقلابپ بر سانسور نظامی افسارگسیخته و اتوریتۀ نظامی است.ارهای کارگری در بو سازمان

در برابر حکومت -های طبقۀ کارگراین وظایف، به جستجوی یک جبهۀ واحد همراه با دیگر سازمان

 برخواهد آمد، اما نه به هیچ رو اتحاد با حکومت خود در برابر کشور متخاصم. -خود« دمکراتیک»

رابر هر یک . در بگیردمی جایی مسألۀ شکل دولتی حاکمیت سرمایه دار بر فرازیک جنگ امپریالیستی،  -22

داری ملی را قرار می دهد، و در برابر بورژوازی تمامی کشورها، ملی، مسألۀ سرنوشت سرمایه هایاز بورژوازی

رمایه ساین مسأله را طرح کند:  بایسترا. بنابراین پرولتاریا میداری به طور اعم مسألۀ سرنوشت سرمایه

 های امپریالیستی یا انقلاب پرولتری.روزی یکی از اردوگاه، پیداری یا سوسیالیسم

 طرفهای کوچک و بیدفاع از دولت

 تواند به سهولتِ شود، میکه با ایدۀ دفاع از دمکراسی همراه میمفهوم دفاع ملی، به خصوص زمانی  -21

اوی کشورهای اسکاندینتمام کارگران کشورهای کوچک و بی طرف را )نظیر سوئیس، تاحدودی بلژیک، چههر

 تا به دفاع از مرزهای ملی خود، خصلت یکنیستند( فریب دهد فتوحات . که قادر به اتخاذ سیاست مستقل و ..

چگونه  طرفی صوریبینیم که بید. اما بر مبنای مورد بلژیک مینچون و چرا را ببخشاصل جزمی مطلق و بی

اگزیر به ن« دفاع ملی»یستی می دهد و چگونه جنگ برای طبیعتاً جای خود را به یک نظام از ملاحظات امپریال

تهاجم »، «نقض بی طرفی)»نه با نخستین پردۀ آن  ،طلبانه منجر می شود. خصلت جنگ الحاقیک صلح 
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د، تعیین انجامتآً بدان مییکه نها ک جنگ، کل انکشاف آن و پیامدهاییو غیره(، بلکه با نیروهای محر« دشمن

 می شود.

بدون تعلل پذیرفت که بورژوازی سوئیس، ابتکار عمل جنگ را به دست نخواهد گرفت. به این می توان  -21

سخن بگوید. اما از  خویش موضع تدافعیمعنا، بیش از هر بورژوازی دیگری این حق رسمی را دارد که از 

مپریالیستی کسان ایاهدافی به با پیگیریلحظه ای که سوئیس به دنبال سیر رویدادها به جنگ کشیده شود، 

ومندتر نیر طرفی نقض شود، بورژوازی سوئیس با طرفِهای جهانی قدم خواهد گذاشت. اگر بیبه مبارزۀ قدرت

ی دارد طرفتری در قبال نقض بیمتحد خواهد شد، فارغ از این که کدام یک مسئولیت بیشدوسوی تخاصم 

موجود است. بنابراین طی آخرین جنگ، بلژیک، متحد تزار، زمانی  تریبیش« دمکراسی»و در کدام اردوگاه، 

 مفید یافت، به هیچ وجه اردوگاه متفقین را ترک نگفت. در مسیر جنگ طرفی یونان را نقض بیکه 

از یک روستای متروکۀ سوئیس )مانند رابرت گریم( می تواند جداً گمان  کودن بارتاحدّ اسفی فقط یک بورژوا

ت درس کشیده شده به خاطر دفاع از استقلال سوئیس روشن شده است. بدانجهانی که جنگ کند آتش 

طرفی بلژیک را رُفت، جنگ جدید نیز اثری از آثار استقلال سوئیس بر جای بی ،طور که جنگ سابقهمان

 ولو بدون استقلال -نخواهد گذاشت. این که آیا سوئیس پس از جنگ موجودیت خود را به عنوان یک دولت

ایتالیا تقسیم خواهد شد، بستگی به شماری از عوامل در  اهد کرد، و یا بین آلمان، فرانسه وحفظ خو -خود

چندان برجسته اختیار خواهد از سوئیس، جایگاهی نه« دفاع ملی»ها، سطح اروپا و جهان دارد که در بین آن

 کرد.

یدۀ که ا نوان دولتی فاقد مستعمرات و جاییبینیم که برای سوئیسِ بی طرف دمکراتیک نیز، به عبنابراین می

د. در برابر ندارنشود، قوانین امپریالیسم هیچ استثنایی مقابل ما ظاهر می ترین شکل اشدفاع ملی در خالص

 فاع طبقاتیدبایست با سیاست ، پرولتاریای سوئیس می«به سیاست دفاع ملی بپیوندید» خواستِ بورژواییِ

 وی انقلابی نائل شود.پاسخ دهد، تا بدین سان در گام بعدی به یک پیشرُ 

 انترناسیونال دوم و جنگ



 

11 

گیرد که همبستگی ملی طبقات، بالاتر از مبارزۀ طبقاتی است. از این اصل جزمی نشأت می دفاع ملی فرمان

ت؛ به رسمیت نشناخ ر شرایطیتحت ه در واقعیت امر، هیچ یک از طبقات دارا هرگز دفاع از میهن را این چنین

بلکه در عوض با این فرمول، محافظت از موقعیت ممتاز خود در میهن را پنهان کرد. طبقات حاکم پس از 

شوند، یعنی آماده اند موقعیت ممتاز خود را با کمک تسلیحات خارجی می« شکست طلب»سرنگونی، همواره 

 بازگردانند.

« دفاع ملی»شعار  -مأنوس ،ند و با ایثار و جان گذشتگیناآگاه ،خود که به منافع طبقاتی -طبقات تحت ستم

را به همان صورت ظاهری که هست، می پذیرند؛ یعنی به عنوان یک وظیفۀ مطلق و فرای طبقات. جنایت 

تحت  هایوار تودهسنن و عادات بردهتاریخی اساسی احزاب انترناسیونال دوم، در تغذیه و تقویت کردن 

تانه، پرسشان به مدد عقاید میهنردن خشم انقلابی آنان و مخدوش ساختن آگاهی طبقاتی، خنثی کستم

 شود.خلاصه می

به خود  بحران از دردِجنگ بزرگ سرنگون نکرد، اگر بشریت اکنون  پایاناگر پرولتاریای اروپا بورژوازی را در 

می پیچد، اگر یک جنگ جدید خطر تبدیلِ شهرها و روستاها را به تلّی از ویرانه دارد، مسئولیت اصلی این 

 جرایم و بلایا، بر عهدۀ انترناسیونال دوم است.

رد کرد. اگر در دورۀ جنگ، ط در برابر فاشیسم، درماندهها را وتیسم، تودهیپاتر-سیاست سوسیال -26

نیز در عصر یک بحران عظیم « مارکسیسم»اتی به خاطر منافع ملی ضروری است، پس انکار مبارزۀ طبق

، رزا لوکزامبورگ مفصلاً 9195تر از جنگ تهدید نمی کند، الزامی است. در آوریل را کم« ملت»اقتصادی که 

یا است... هستی پرولتار یا مبارزۀ طبقاتی در دورۀ جنگ نیز قانون الزامیِ»با عبارات زیر به این مسأله پرداخت: 

یسم، ایدۀ فاش«. است جرمی در برابر منافع ملی و امنیت میهن در دورۀ صلح نیز مبارزۀ طبقاتییا 

 پرولتاریا مبدل کرده است. ی بر دست و پایرا به غل و زنجیر« امنیت میهن»و « منافع ملی»

ن ای دفاع کرد که دیگر هیتلر آ، از سیاست خارجی هیتلر درست تا لحظه سوسیال دمکراسی آلمان -21

را بیرون رانده بود. نهایتاً جایگزینی دمکراسی با فاشیسم، آشکار کرد که سوسیال دمکراسی تنها تا زمانی 

-نهوهن دماندو پرستانرا تضمین کند. میهن اشماند که رژیم سیاسی، منافع و امتیازات پرست باقی میمیهن

اند تا از جنگ کنند و آمادهدرجه چرخش می 911بینند، سابق، اکنون که خود را در مهاجرت می  ولرنتس
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ی ولز و شرکا را هیچ مشکلی آقا یل کنند. انترناسیونال دوم بابی فرانسه علیه هیتلر استقزبورژواپیشگیرانۀ 

ترین گوشۀ چشمی آنان را دعوت به بازگشت کند تا همین عفو کرد، فقط کافی است بورژوازی آلمان با کوچک

 پرستان پرحرارت تبدیل شوند.بعد مجدداً به میهنحضرات روز 

، در مواجهه با رویدادهای آلمان، با اتحاد علنی با سوسیالیست های فرانسوی، بلژیکی و غیره -21

، واکنش نشان دادند. در حالی که فرانسه رسماً مشغول نبردی «دفاع ملی»بورژوازی خود حول مسألۀ 

 های کارگریسوسیال دمکراسی و اتحادیه وحشیانه علیه مراکش بود،، اما فوق العاده «ناچیز»، «کوچک»

ان بحث کردند، که این نش به طور اعمانسانی بودن جنگ های خود در باب غیررفرمیست فرانسه در کنگره

 جویانه از طرف آلمان مطرح بود.شان اساساً موضوع جنگ انتقاممی داد در ذهن

 حمایت می -جایی که صرفًا مسألۀ سودهای جدید مطرح است -تعمراتهای مسسبعیت تاراج احزابی که از

هم در آن درگیر باشد، با چشم بسته از هر  در یک جنگ بزرگ که سرنوشت خودِ جمهوری بورژواییکنند، 

 حکومت ملی حمایت خواهد کرد.

 سانتریسم و جنگ

و از این  رد، کاملاً منحل کانقلابینخستین جنگ امپریالیستی، انترناسیونال دوم را به عنوان یک حزب  -11

خواهانه در آلمان و جمهوری« انقلاب». اما به وجود آوردگیری انترناسیونال سوم را رو ضرورت و امکان شکل

زدۀ اروپا در مجارستان، دمکراتیزه شدن حقّ رأی در شماری از کشورها، امتیازات بورژوازیِ وحشت-اتریش

ین بار مقلدهای نخستین پس از جنگ، همه و همه همراه با سیاست فاجعهسالگذاری اجتماعی طی حوزۀ قانون

توجه به انترناسیونال دوم بخشید که دیگر نه یک حزب انقلابی، بلکه یک چندم لنینیسم، فرجه ای قابلدست

فرارسیدن  انهایتاً ب -جویانه بود. با این حال خیلی زودلیبرال برای رؤیاهای مسالمت-حزب کارگری محافظه کار

ها به آخر رسیده اند. بورژوازی های موجود در مسیر رفرماثبات شد که تمامی فرصت -آخرین بحران جهانی

ای هحمله روی آورد. سوسیال دمکراسی، خائنانه یک دستاورد از پس دیگری را واگذار کرد. تمامی گونهبه ضدّ

اپذیری نتعاونی، از ورشکستگی ها و فجایع جبران شهرداری، پارلمانی، اتحادیه ای،-رفرمیستی« سوسیالیسم»

های اخیر لطمه دیده اند. در نتیجۀ امر، تدارک برای یک جنگ جدید، انترناسیونال دوم را با کمری طی سال

خت، سشکسته می یابد. احزاب سوسیال دمکرات، فرایند پُرکار تغییر رنگ را بر عهده گرفته اند. رفرمیسم جان
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به  ،های متعدد سانتریسمسایه روشنیرد؛ یا ساکت می شود، یا انشعاب می دهد. رنگ جدیدی می گ

 .جای آن را می گیرندقل، های مستعنوان سازمان قدیمی یا بههای متعدد در درون احزاب شکل جناح

 استهای رسانتریست و های پنهانرفرمیستتا جایی که به مسألۀ دفاع از میهن بازمی گردد،  -19

ای هوم، آنری دومان، رابرت گریم، مارتین ترانمائل، اوتو باوئر و سایرین( بیش از پیش به فرمول)لئون بل

در آن  هک همگی به گونه ای محاسبه شده اند ها. این فرمولشونددیپلماتیک، سردرگم و مشروط متوسل می

 یهایی اقتصادی یا رشته مطالبات«طرح»ها واحد هم بورژوازی را آرام کنند و هم کارگران را فریب دهند. آن

ان شبورژوازی ملی از برنامه تاکنند طرح میخارجی م« فاشیسم»میهن در برابر  اقتصادی را با وعدۀ دفاع از

، تن مسألۀ خصلت طبقاتی دولتشز نادیده انگاحمایت کند. بنابراین هدف از طرح این مسأله، عبارت است ا

داری تحت پوشش یک طرح ایهکنار گذاردن مسألۀ تسخیر قدرت، و کشیده شدن به دفاع از میهن سرم

 «.ستییلسوسیا»

در آلمان،  SAPها متمایز می شوند )، که در عوض با شمار زیادی از سایه روشنهای چپسانتریست -12

OSP ،در هلند IKPر در فرانسه و غیره( در حرف به محکومیتِتان، گروه های زیرومسکی و مارکو پیوِدر انگلس 

تر رگکنند. نیمۀ بزصرف، نتایج عملی ضروری را استنتاج نمی حکومیتِدفاع از میهن می رسند. اما از این م

ز سایر اترسند که ها مییک خصلت افلاطونی دارد. آن -دشاگر نه نود و هشت درص -رناسیونالیست آنانت

از مبارزه  ؛علیه مارکسیسم مبارزه می کنند ،«سکتاریسم»های راست گسست کنند؛ به اسم مبارزه با سانتریست

چنان به باقی ماندن در انترناسیونال دوم ادامه می دهند برای یک انترناسیونال انقلابی سر باز می زنند و هم

 که در رأس آن پادوی پادشاه، واندروالد، قرار دارد.

دهند، در تحلیل نهایی ترمزی در برابر را نمایش می به چپ هاها که در لحظات معینی چرخش تودهسانتریست

 بندی مجدد انقلابی در درون پرولتاریا و متعاقباً در برابر مبارزه علیه جنگ هستند.گروه

 درجۀ مطلوبیت را برای تریناما مسألۀ جنگ کمسانتریسم در جوهرۀ خود عبارت است از دودلی و تزلزل.  -11

رشد بهیک مرحلۀ کوتاه گذرا است. خطر رویسم همواره نترد. برای توده ها، سارتزلزل و نوسان دا سیاست

های سانتریست حاکم بر جنبش کارگری ایجاد خواهد بندیمراتب حادتری را در درون گروهتمایزات بهجنگ، 

 کرد.
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یز برای به همان اندازه بهتر نافکار خود را از شبکۀ سانتریسم رها کند، تر پیشتاز پرولتاریا هر چه زودتر و کامل

یک شرط لازم برای پیروزی در این مسیر، این است که تمامی مسائل مبارزه علیه جنگ مسلح خواهد شد. 

 ناپذیری مطرح کنیم.مرتبط به جنگ را به طور شفاف و سازش

 دیپلماسی و انقلاب بین المللی

اما این فرمول از این جا به می رود. « دفاع از میهن»پس از تسخیر قدرت، پرولتاریا خود به سراغ موضع  -11

در انزوا، نه یک موجودیت خودبسنده،  دولت کارگریگیرد. بعد یک محتوای تاریخی کاملاً جدید به خود می

، نه از اتحاد جماهیر شوروی پرولتاریا با دفاع است. میدان مشق نظامی برای انقلاب جهانیبلکه تنها 

از مرزهای ملی، بلکه از یک دیکتاتوری سوسیالیستی که موقتًا در مرزهای ملی محصور شده است، دفاع می 

کند. تنها با درک عمیق این که انقلاب پرولتری قادر به تکمیل خود در درون چهارچوب ملی نیست؛ این که 

امی دستاوردهای ساختمان سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی بدون پیروزی پرولتاریا در کشورهای مهم، تم

؛ این که به جز از طریق انقلاب جهانی، هیچ راه رستگاری برای هیچ یک از هستندمحکوم به شکست 

ود؛ تواند بر مبنای تعاون بین المللی ساخته شکشورهای جهان وجود ندارد؛ این که جامعۀ سوسیالیستی تنها می

ولتری می توان بنیانی امن برای سیاست پر ،باشندید راسخ که تا پوست و استخوان نفوذ کرده تنها با این عقا

 انقلابی در دورۀ جنگ خلق کرد.

از مسائل  پوشییعنی عملاً چشم -از تئوری سوسیالیسم در یک کشور تأسیسیاست خارجی شوروی با  -15

متقابل. این که حکومت  عدم تجاورو  ومیخلع سلاح عمبر دو پنداره استوار است:  -انقلاب جهانی

های دیپلماتیک، مجبور است به ارائۀ تصویری کاملاً فرمالیستی از مشکلات جنگ شوروی در جستجوی ضامن

ه ک -های انطباق با دشمنشود. اما این روشج میاز شرایط محاصرۀ سرمایه داری منتو صلح متوسل شود، 

به  -تاس سستی انقلاب جهانی و تا درجۀ زیادی اشتباهات پیشین خودِ حکومت شوروی بر آن تحمیل کرده

ها دیپلماسی شوروی که مدت بیاناتارتقا پیدا کند. اما اقدامات و  شمولجهانهیچ رو نمی تواند به یک نظام 

شده است، به عنوان پایۀ مقدّس و غیرقابل کاربردی رد پذیرش و ، قابلهای اجتناب ناپذیراست از مرز مصالحه

سیفیستی و پا ترین توهماتسرمنشأ گستاخانه نقض سیاست بین المللی انترناسیونال سوم دیکته شده و به

 مبدل شده است. یکپاتریوت-سوسیالبزرگ  خطاهای
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اه خلع سلاح گدهد، طور که خودِ تجربۀ آلمان نشان میهمان ا، ابزاری علیه جنگ نیست، زیرخلع سلاح -16

وری آگاه مرحله ای در مسیر تسلیح مجدد از نو است. امکان تسلیح دوباره و بسیار سریع، در ذات فنو بی

نظامی  ی تقویت برتری، تنها به معنباشد، حتی اگر قابل تحقق «عمومی»رن قرار دارد. خلع سلاح صنعتی مد

راهی نه به سوی خلع سلاح کامل، بلکه به  «صدیخلع سلاح پنجاه در»واهد بود. تر خکشورهای صنعتی قوی

تنها ابزار واقعی جلوگیری از »درصدی و کامل است. معرفی خلع سلاح به عنوان  911سوی تسلیح مجددِ 

 های خرده بورژوا است.فیستن به خاطر یک جبهۀ مشترک با پاسی، گمراه کردن کارگرا«جنگ

ت در با بالاترین دق تجاوزتعریف اصطلاح  هحکومت شوروی ب حقلحظه ای بر سر  ما نمی توانیم حتی -11

 کنندۀتنظیمک ی مشروط حقوقی به، مشاجره کنیم. اما تلاش برای تبدیل این فرمول ها یستهر توافقی با امپریال

 کاستنفرو و نهضوابط محافظه کارا با عالی روابط بین المللی، چیزی نیست به جز جایگزین کردن ضوابط انقلابی

 .اندسیاست بین المللی پرولتاریا به دفاع از الحاقات و مرزهای موجود که به زور شکل گرفته

ه یک قیام را. دانیم کهمان قدر ابزار سیاست پرولتری میما پاسیفیست نیستیم. ما یک جنگ انقلابی را  -11

دام طبقه در که ک شودمی تعیین ، بلکه با این پرسش«تجاوز» حقوقیرویکرد ما نسبت به جنگ نه با فرمول 

 «دفاع»ها، درست مانند مبارزۀ طبقاتی، در نزاع مابین دولتدهد. جنگ و برای چه اهدافی جنگ را انجام می

 مسائل مربوط به مصلحت عملی هستند و نه هنجارهای اخلاقی یا قضایی.« تجاوز»و 

لد و آقایان لئون بلوم، واندروا یکپاتریوت-ضوابط خشک و خالی تجاوز، پایگاهی را برای سیاست سوسیال

 ایجاد می کند که به لطف ورسای، امکان دفاع از تاراج را زیر پوشش دفاع از صلح یافته اند. ینسایر

خواهیم، اما از یک وجب خاک خود هم ما یک وجب از خاک بیگانه را نمی»فرمول مشهور استالین که  -11

انه برای صیانت از وضع موجود و در تضاد ریشه ای با ماهیت کار، بیانگر یک برنامۀ محافظه«نخواهیم گذشت

ه و تار شدن ر به تیرج، ناگزیر منایدئولوژی سوسیالیسم در یک کشورپرولتری است.  هاجمی انقلابت

 انجامد. سم انقلابی مییلاهمیت انترناسیونا تنزلردن آن و نقش ارتجاعی دولت ملی، آشتی با آن، ایده آل ک

ارگری کنند که دولت کرهبران انترناسیونال سوم، سیاست دیپلماسی شوروی را بر این مبنا توجیه می -11

سلم . این گفته هر چند فی نفسه مبرداری کندتضادهای درون اردوگاه امپریالیسم بهرهبایست از می
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. اگر لی آن استاست، اما نیازمند عینیت یافتن است. سیاست خارجی هر طبقه، تداوم و بسط سیاست داخ

ند، برداری کبهره هابایست به تضادهای اردوگاه دشمنان خارجی خود پی ببرد و از آنپرولتاریای در قدرت، می

پرولتاریایی که هنوز مشغول نبرد برای قدرت است نیز باید بداند که چگونه به تضادهای اردوگاه دشمنان پس 

ز ا اسیونال سوم نشان داد مطلقاً عاجزن واقعیت که انترنبهره برداری کند. ای هاداخلی خود پی ببرد و از آن

ین شکست تربرداری از تضادهای میان دیپلماسی رفرمیستی و فاشیسم است، مستقیماً به بزرگدرک و بهره

 رو کرد. در پرولتاریا انجامید و آن را با خطر یک جنگ جدید رو

جز  ردی بهره برداری کنباید به هیچ شکل دیگرمیان حکومت های امپریالیستی تضادهای از از سوی دیگر، 

از زاویۀ انقلاب جهانی. دفاع از اتحاد جماهیر شوروی تنها زمانی قابل تصور است که پیشتاز پرولتاریای بین 

ارانۀ کبرای برملا کردن روش های محافظه المللی، مستقل از سیاست دیپلماسی شوروی باشد، آزادی کامل را

اتحاد شوروی  فعب جهانی و بنابراین علیه مناهایی که علیه منافع انقلاناسیونالیستی آن داشته باشد، روش

 .هدف گرفته شده اند

 های امپریالیستیاتحاد جماهیر شوروی و ائتلاف

وم قرار دارد. انترناسیونال س اتحادیۀ مللحکومت شوروی اکنون در فرایند تغییر مسیر خود در قبال  -19

وق ماف»کند. انواع و اقسام وار تکرار میدههای دیپلماسی شوروی را به طور برمانند همیشه عبارات و ژست

های بورژوایی تنزل مقام شوند تا اتحاد شوروی را باری دیگر در میان دولتها از این چرخش منتفع می«چپ

اتحاد جماهیر شوروی با اتحادیۀ ملل « مصالحۀ»دهند. سوسیال دمکراسی، بسته به ملاحظات ملی خاص خود، 

ل و به طور توانی اتحادیۀ ملونالیستی سیاست مسکو یا برعکس، ناناسی-ت بورژوارا به عنوان گواهی بر خصل

ک کند. در این مسأله نیز موضع مارکسیستی هیچ وجه اشتراکی با هیچ یکلی ایدئولوژی پاسیفیسم تفسیر می

 های خرده بورژوایی ندارد.از این ارزیابی

یستی، چه های امپریالهر یک از دولت به ویکرد ما نسبترویکرد ما نسبت به اتحادیۀ ملل، در اصل تفاوتی با ر

های متخاصم بندیدر داخل اتحادیۀ ملل و چه خارج از آن، ندارد. مانور دادن دولت شوروی در بین گروه

که ژاپن و  گیرد. تا زمانیمی پیش فرضتباط با اتحادیۀ ملل نیز رادر را سیاست مانور دادن اصولًا مپریالیسم، ا

ت به ترین راهزنان امپریالیستحادیه بودند، این تهدید وجود داشت که اتحادیه به قلمرو توافقات مهمآلمان در ا
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نان ترین دشمترین و اصلیبهای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شود. پس از این که ژاپن و آلمان، این فوری

یسم فرانسه امپریال نشاندگاندستو اتحاد شوروی، اتحادیۀ ملل را ترک کردند، اتحادیه بخشاً به بلوک متحدین 

ای امپریالیستیِ هتغییر کرد. شاید این یا آن ائتلاف با اتحادیۀ ملل به دولت شوروی تحمیل شود، که بین اردوگاه

 ، در حال چرخ خوردن است.خودبه یکسان دشمن با موجودیت 

زمان ایست همبپیشتاز پرولتاریا میگرایانه از وضعیت موجود، دست آوردن یک توصیف کاملاً واقع برای به -12

 ملاحظات زیر را مدّ نظر داشته باشد:

ی تجوجسناگزیر به پس از گذشت شانزده سال و اندی از قیام اکتبر،  این که اتحاد جماهیر شورویالف. 

، نتیجۀ تاس های پاسیفیستی انتزاعیسازی این روابط حسنه با فرموله و پنهانروابط حسنه با اتحادی

ه بو از این رو موقعیت بین المللی اتحاد جماهیر شوروی  انقلاب جهانی پرولتاریاشدید یف تضع

 .رودشمار می

دیپلماسی شوروی و تمجیدهای آن از اتحادیۀ ملل،  های پاسیفیستی انتزاعیفرمول بندیب. 

 از پذیرش ه فقطنحزب پرولتری بین المللی  ؛هیچ وجه اشتراکی با سیاست حزب پرولتری بین المللی ندارد

، بلکه برعکس پوچی و ریاکاری آن را افشا می کند تا بهتر سر باز می زندگونه مسئولیتی در قبال آن هر

 بسیج کرد. ز نیروهای واقعی و تخاصمات حقیقیبتوان پرولتاریا را بر مبنای یک درک روشن ا

ا میان ی دولت امپریالیستیاتحاد میان اتحاد جماهیر شوروی و یک در وضعیت موجود، یک  -11

آن و یک ائتلاف امپریالیستی در برابری دیگری در شرایط جنگ، به هیچ رو منتفی نیست. تحت فشار شرایط، 

رین خطر تپایان و درست به همین دلیل به بزرگیک اتحاد موقت از این نوع، شاید به یک ضرورت آهنین، بی

 نی مبدل شود. در برابر اتحاد جماهیر شوروی و انقلاب جها

حتی اگر این دومی خود را ناگزیر پرولتاریای بین المللی از دفاع از اتحاد جماهیر شوروی امتناع نخواهد کرد، 

ها در برابر دیگران یافته باشد. اما در این حالت، حتی بیش از سایر موارد، از اتحاد نظامی با برخی امپریالیست

سیاسی کامل خود را از دیپلماسی شوروی و به این ترتیب از بروکراسی  اللپرولتاریای بین المللی باید استق

 انترناسیونال سوم حفظ کند.
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اند، مسپار دولت کارگری در نبرد با امپریالیسم باقی میدافع مصمم و جانهرچند مپرولتاریای بین المللی،  -11

ل نخواهد شد. پرولتاریای یک کشور سرمایه داری که خود را در مبد شوروی امپریالیستحدِ متحدین اما به مت

، دحکومت امپریالیستی کشور خوناپذیرش را با یآشت خصومتاتحاد با اتحاد شوروی می یابد، باید 

ه اتحاد کشور دیگر درگیر نبرد علی پرولتاریایتفاوتی با سیاست ماً حفظ کند. به این معنا، سیاست اش تما

 تواند بسته به وضعیتهایی قابل توجه میما در ماهیت اقدامات عملی، تفاوتخواهد داشت. اجماهیر شوروی ن

عینی جنگ بروز کند. به عنوان مثال، مضحک و جنایتکارانه خواهد بود که در شرایط جنگ میان اتحاد جماهیر 

یای د. اما پرولتارارسال مهمات امریکایی به شوروی خرابکاری کن روند شوروی و ژاپن، پرولتاریای امریکا در

 -شود متوسلیک کشور درگیر نبرد با اتحاد جماهیر شوروی، مطلقاً متعهد است که به اقداماتی از این دست 

 اعتصاب، خرابکاری و غیره.

المللی بینتی باید از یک سو بر مبنای سیاست طبقا متحد امپریالیستی شوروی باپرولتاریا ضدیت متعصبانۀ  -15

 هایشنیز، گمانه«اتحاد»خصلت خائنانۀ این حکومت معین،  آن ای اهداف امپریالیستیمبن و از سوی دیگر بر

برای سرنگونی کاپیتالیستی اتحاد جماهیر شوروی و غیره توسعه پیدا کند. بنابراین سیاست یک حزب پرولتری 

و تسخیر  ورژوازیو همین طور دشمن، باید به سوی سرنگونی انقلابی ب« متحد»در یک کشور امپریالیستی 

تواند یم اتحاد واقعی با اتحاد جماهیر شورویقدرت هدف گرفته شود. تنها به این شکل است که یک 

 خلق شود و نخستین دولت کارگری از فاجعه نجات یابد.

یقی تردید فورانی از اشتیاق مبارزاتی حقعلیه مداخلۀ امپریالیستی بی در داخل اتحاد جماهیر شوروی، جنگ -16

های د شد. نسلنا دربر خواهد داشت. تمامی تضادها و تناقض ها، مغلوب یا به هر رو به حاشیه رانده خواهر

 ای عظیم را به نمایشجوان کارگران و دهقانان که از درون انقلاب پدید آمدند، در میدان نبرد یک نیروی پوی

 ، برتری بزرگی را در رفع نیازهای جنگی. صنایع متمرکز، با وجود تمامی کمبودها و نواقص خودخواهند گذاشت

نشان خواهند داد. حکومت اتحاد جماهیر شوروی بی تردید انبارهای عظیمی از موادّ غذایی را ایجاد کرده است 

 های امپریالیستی به روشنی درککنند. ستادهای فرماندهی دولتکه برای نخستین دورۀ جنگ کفایت می

ا . حریفی که مبارزه بیف نیرومند رو به رو خواهند شدبا یک حرها ارتش سرخ، آنکنند که در می

 خواهد بود. شدید نیروهاو تقلای  طولانی های زمانیبازه ، نیازمندآن
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اد دورۀ گذار اتحاد جماهیر شوروی صاما دقیقاً همین ماهیت به طول انجامیدۀ جنگ، ناگزیر تضادهای اقت -11

ی م های غول پیکر جدید، چه بسا در بسیاری موارد، نشانخواهد کرد. بنگاهرا با برنامۀ بروکراتیک آن نمایان 

های رایشم حکومت به مایحتاج اولیه، گریۀ مرده هستند. تحت تأثیر نیاز مبدهند که صرفاً مشتی سرما

ت شفردگرایانۀ اقتصاد دهقانی، نیروی قابل توجهی خواهند گرفت، و نیروهای گریز از مرکز در کُلخوزها با گذ

هر ماه از جنگ رشد خواهند کرد. حاکمیت بروکراسی افسارگسیخته، به یک دیکتاتوری جنگی مبدل خواهد 

گیری یاسی، منجر به انباشت مفرط و شدتکنندۀ سکننده و کنترلقدان یک حزب پویا به عنوان تنظیمشد. ف

اصول فردگرایانه در  سوی به را سریع یچرخش انتظار تواندتضادها خواهد شد. در جّو داغ جنگ، هر کسی می

 هم شکستن انحصار تجارت ، در«متحد»وری، به سوی جلب سرمایۀ خارجی و بخش کشاورزی و صنعت پیشه

 و غیره، ها با کارگرانازعات آنها، تندید رقابت میان تراستتشها، عیف کنترل حکومتی بر تراستخارجی، تض

ناظر شاید به معنای تکمیل بناپارتیسم همراه با تغییر یا تغییراتی متداشته باشد. در حوزۀ سیاسی، این فرایندها 

یای انفعال پرولتارد. به بیان دیگر، در حالت به درازا کشیدن جنگ، همراه با ندر مناسبات مالکیت باش

 ضدّ انقلاب، تضادهای اجتماعی داخلی در اتحاد جماهیر شوروی، نه فقط ممکن است که باید به جهانی

 د.نمنجر شو ناپارتیستیب-بورژوا

 :هستند، روشن امر نتایج سیاسی ناشی از این -11

تنها انقلاب پرولتری در غرب می تواند اتحاد جماهیر شوروی را به مثابۀ دولت کارگری در شرایط الف. 

 یک جنگ طولانی نجات دهد.

دشمن، تنها با ن طور یمو ه« متحد»، «دوست»ی در کشورهای ب. تدارک برای یک انقلاب پرولتر

 کراسی شوروی قابل تصور است.وراستقلال کامل پیشتاز پرولتاریای جهانی از ب

شرط از اتحاد جماهیر شوروی در برابر قوای امپریالیستی باید دست در دست انتقاد وقیدج. حمایت بی

ی عگیری یک حزب واقو شکل ،انقلابی از جنگ و سیاست دیپلماسی حکومت شوروی و مارکسیستی

 لنینیست ها در درون اتحاد جماهیر شوروی پیش برود.-بلشویکی از انقلاب

 انترناسیونال سوم و جنگ
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سیال سوو  گراییشکستانترناسیونال سوم، پس از کنار گذاردن خطّ اصولی حول مسألۀ جنگ، بین 

الیستی مبدل با شالودۀ ناسیون یبازارنوسان می کند. در آلمان، مبارزه با فاشیسم به یک رقابت  پاتریوتیسم

پیش کشیده شده بود، اکنون به شدت « رهایی اجتماعی»که شانه به شانۀ شعار « رهایی ملی»شد. شعارِ 

نطقۀ مگذارد. حول مسألۀ گرایی باقی نمیانداز انقلابی را منحرف می کند و هیچ جایی برای شکستچشم

 نه به ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم آغاز کرد و فقط بهخدمتی چاپلوساحزب کمونیست با یک خوش ،6«زار»

 های درونی بود که از آن فاصله گرفت.دنبال شکاف

بدتر  شکست هیتلر گزینۀ بد از» ؟بخش آلمانی انترناسیونال سوم چه شعاری را در دورۀ جنگ پیش می کشد

 یح بود، پس چرا کارایی خود را بایدصح« فاشیست»؟ اما اگر شعار رهایی ملی در دورۀ مولر و برونینِگ «است

در دورۀ  د و نهدر دورۀ هیتلر از دست بدهد؟ یا این که شعارهای ناسیونالیستی فقط در دورۀ صلح خوب هستن

ها زنند تا خود و طبقۀ کارگر را تا به انتدست می هر چیزیچندم لنینیسم، به ن دستیدجنگ؟ حقیقتاً مقل

 سردرگم کنند.

، نتیجۀ مستقیم سیاست مرگبار آن است. پس از فاجعۀ رمق انترناسیونال سومبیگری انقلابی -51

کمونیست، در تمامی کشورهایی که به بوتۀ آزمون گذارده  اصطلاحبه آلمان، بی اهمیت بودن سیاسی احزاب

یه تاراج لها هزار کارگر عتمام اش را از برانگیختن حتی ده شدند، عیان شد. بخش فرانسوی، که ناتوانی تام و

خطر ملی  اصطلاحشکستگی سیاسی اش را در لحظۀ بهشان داد، بی تردید بیش از قبل وراستعماری به خود ن

 اثبات خواهد کرد.

ر دمبارزه علیه جنگ، که بدون بسیج انقلابی توده های وسیع کارگر شهر و روستا غیرقابل تصور است،  -59

ر است. از سوی دیگ حمل و نقلاز یک سو، و  و دریای نیروی زمینیعین حال مستلزم نفوذ مستقیم بر 

اما بدون تأثیر گذاردن بر جوانان کارگر و دهقان، تحت تأثیر قرار دادن سربازان ناممکن است. اثرگذاری در 

 گیرد.در اتحادیه های کارگری مفروض می را پای محکمی حوزۀ حمل و نقل، وجود یک جا

                                                           
6 Saar 
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از دست ها جایگاه های خود را در جنبش اتحادیه ، تمامی1«پروفینترن»در این بین، انترناسیونال سوم، به مدد 

جوانان کارگر قطع کرده است. تحت این شرایط، صحبت از مبارزه علیه جنگ، داده و دسترسی خود را به 

تی به ۀ امپریالیسلدر حالت یک حمیدن حباب های صابون است. هیچ جایی برای توهم نباید باشد: مهمانند د

 اتحاد جماهیر شوروی، انترناسیونال سوم خود را در کسوت یک صفر مطلق به نمایش خواهد گذاشت.

 و جنگ« انقلابی»پاسیفیسم 

خرده بورژوا، به عنوان یک جریان مستقل، از این پیش فرض شروع می کند که « چپ» پاسیفیسم -52

رهای ویژه و خاص، خارج از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، خارج از انقلاب تضمین صلح به واسطۀ برخی ابزا

ا تلقین می ر« انزجار از جنگ»شان، هایپاسیفیست ها با مقالات و سخنرانیسوسیالیستی امکان پذیر است. 

وجدان حمایت می کنند، بایکوت و اعتصاب عمومی )یا در عوض اسطورۀ اعتصاب عمومی( کنند، از معترضین با

تر حتی از صحبت علیه جنگ در دوره های قیام هم «انقلابی»کنند. پاسیفیست های را علیه جنگ موعظه می

بارزۀ که قیام را به م ندارند ترین درکی از آن رشتۀ ناگسستنیها همگی کوچککنند. اما آنابراز انزجار نمی

قۀ حاکم ها یک تهدید ادبی نسبت به طب. برای آنان، قیام تندهدد مینطبقاتی و سیاست یک حزب انقلابی پیو

 است و نه موضوع تلاش طولانی و دائمی. 

ها به صلح و منحرف کردن آن از مجاری ا بهره برداری از عشق طبیعی تودههای خرده بورژوا بپاسیفیست

 «حدینمت»ر مورد جنگ، اکثریت مطلق شوند. دین ناخودآگاه امپریالیسم مبدل میصحیح اش، نهایتاً به مدافع

گیری معرکه ام بواتوریته ای که انترناسیونال سپاسیفیست، در اردوگاه بورژوازی یافت خواهند شد؛ از اعتبار و 

یهن م آنان را به خود ملبّس کرده، استفاده خواهند کرد تا پیشتاز پرولتاریا را به انحرافِ اشهای پرجنجال

 پرستی بکشانند.

                                                           

بین المللی بود که  یهیئت ،«ونال سرخ اتحادیه های کارگریانترناسی»( یا Profinternپروفینترن ) 1 
کارگری  هایهای کمونیستی در درون اتحادیهبا هدف تنظیم و هماهنگی فعالیت «انترناسیونال کمونیست»

قرار بود وزنۀ مقابل نفوذ سازمان سازشکار و  شکل گرفت، 9129ایجاد کرده بود. این نهاد که رسماً در سال 
واسط دهۀ انحطاط در باشد. پروفینترن پس از طی دورۀ ا« انترناسیونال آمستردام»سوسیال دمکرات موسوم به 

 به پایان کار رسید. 9111در سال  «جبهۀ خلق»با ظهور  ، سرانجام9111
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سوم سازمان  انترناسیونالکه  فاشیسمعلیه  کنگرۀ پاریسعلیه جنگ و همین طور  کنگرۀ آمستردام -51

، نمونه هایی کلاسیک هستند از جایگزینی مبارزۀ طبقاتی انقلابی با سیاست خرده بورژوایی تظاهرات داده بود

به . روز بعد از این، این اعتراضات زننده علیه جنگ 1پوتمکین هایدهکدهپرزرق و برق، رژه های نمایشی و 

ور تصنعی گردهم آورده شدند، در تمامی ط های پشت پرده بهعناصر ناهمگونی که با دستکاری و طور عام

 حتی تکانی هم به خودشان نخواهند دارد. خاصجهات متفرق خواهند شد و علیه جنگ 

از  با بلوکی -مبارزه حولفق سازمان های طبقۀ کارگر یعنی توا -جایگزین شدن جبهۀ واحد پرولتری -51

 بلوکی که در آن به ازای هر عضو صادق مکتبِ -های خرده بورژواکمونیستی و پاسیفیستکراسی ورب

ی م گری کامل حول مسائل تاکتیکیالتقاطیبه  -سردرگمی، چندین و چند حرفه پرست وجود دارد

جنگ  علیه« مبارزه»خود می دانند که تمامی اشکال  ویژۀمونزبرگ این را مزیت -انجامد. کنگره های باربوس

، «افکار عمومی»را ترکیب می کنند: اعتراضات بشردوستانه، امتناع انفرادی از خدمت در ارتش، آموزش دادن 

ناپذیر دارند و در عمل تنها تی آشتیاعتصاب عمومی و حتی قیام. روش هایی که در زندگی روزمره تناقضا

چون عناصر یک کّل همگون معرفی می شوند. سوسیال جا همدیگر باشند، در اینتوانند در تقابل با یکمی

ا لیبرال ها، اتحاد ب -کردندارزه علیه تزار موعظه میبمرا در « تاکتیک ترکیبی»یه که یک نرهای روسوروُلوسی

 هایی متعهد و جدی بودند.دهندگان بلوک آمستردام، آدمدر قیاس با الهام -یترور فردی و مبارزۀ توده ا

 پرورش یافت. گری پوپولیستیمبارزه با التقاطیبه یاد آوردند که بلشویسم در  بایداما کارگران 

 خرده بورژوازی و جنگ

 -تتر از پرولتاریا نیسمکه فاجعه بار بودن جنگ برای آنان ک -دهقانان و اقشار پایینی جمعیت شهری -55

، تنها به این به طور کلی اتنگی به صفوف پرولتاریا کشیده شوند.د در مبارزه علیه جنگ، به طور تنگتواننمی

                                                           

 کاترین»(: بنا بر روایات، گریگوری پوتمکین در جریان سفر Potemkin Villageدهکدۀ پوتمکین ) 1 
ساخت تا او را فریب  «رود دنیپر»، یک روستای غیرواقعی را در کرانه های 9111به کریمه در سال  «دوم
 ودبه کار می راعم از واقعی یا مجازی( )برای توصیف هر چیزی  وز این اصطلاح در سیاست و اقتصادهد. امربد

 تا فکر کنند وضعیت از آن چه واقعاً هست، بهتر است.  شدهکه به قصد فریب دیگران ساخته 
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ارگران تر از کجلوگیری به عمل آورد. اما دهقانان به مراتب کم جنگ توان به واسطۀ قیام، ازشکل است که می

به مسیر انقلابی وارد شوند.  رف،تخیلات، الگوهای حاضر و آماده و دستور صِبه خود اجازه خواهند داد که با 

-9121ای هنترن را طی سالیواژگونی کم« به دهقانان رو کنید»چندم لنینیسم که زیر شعار ن دستیدمقل

م سنه فقط دهقانان، که حتی کارگران کشاورزی به زیر پرچم کمونی رقم زدند، عجز کامل خود را از جلبِ 9125

که حتی نطقی بر سر ( به آرامی خاموش شد، بی آن1به نمایش گذاشتند. انترناسیونال دهقانان )کرستینترن

شد، در هر مورد نشان داد دهقانان کشورهای مختلف، که با رجزخوانی بسیار جار زده می« فتح»مزارش بشود. 

ی انترناسیونال شکستگدهقانانی بود که ور ر حوزۀ سیاستکه مقطعی و زودگذر است، اگرنه صرفاً تخیلی. دقیقاً د

یان ناپذیر قطع پیوند مسوم، به طور اخص خصلتی روشن به خود گرفت، اگرچه واقعاً به عنوان پیامد اجتناب

 کمینترن و پرولتاریا فرارسید.

ران برای گعلیه جنگ پیش خواهند گرفت که در عمل به توانایی کار را ارزۀ انقلابیبمدهقانان تنها زمانی مسیر 

اریای ها نهفته است. پرولتها و کارخانهدر مغازه ،هدایت این مبارزه متقاعد شده باشند. بنابراین کلید پیروزی

 باید به نیرویی واقعی در برابر دهقانان تبدیل شود تا مردم محلی شهرهای کوچک به آن بپیوندند.انقلابی 

انب خود اش را به ج اقشار پایینی می تواند لتاریا تنهاخرده بورژوازی شهر و روستا، همگن نیست. پرو -56

گان و مردم محلی دیدجلب کند: فقیرترین دهقانان، نیمه پرولترها، کارکنان رده پایین دولتی، دستفروشان، ستم

قل محروم رزۀ مستشان از امکان دست یازیدن به یک مباهستی پراکنده، یعنی کسانی که بنا به کل شرایطِ 

خرده بورژوازی، رهبرانی برمی خیزند که جذب بورژوازی متوسط و بزرگ  بر فراز این لایۀ گستردۀشده اند. 

پرستان سیاسی از نوع دمکرات، پاسیفیست یا فاشیست، دگردیسی می کنند. این حضرات می شوند و به حرفه

ارِ ترین ابز عنوان مطمئن به -رین عوام فریبیتمانند، به افسارگسیختهکه در اپوزیسیون باقی میدر عین این

 شوند. متوسل می -ی بزرگزبالا بردن بهای خود در پیش چشم بورژوا

های نمایشی با رهبران پاسیفیست دروغین اش را به جای جنایت انترناسیونال سوم در این است که بلوک

 دهد.قرار می -آن عوام توده هاییعنی  -مبارزه برای تأثیرگذاری انقلابی بر خرده بورژوازی واقعی

                                                           
1 Krestintern 
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. برای جلب اعتماد روستا، ضروری است گذرداز طبقۀ کارگر می ،به سوی دهقانانمسیر انقلابی  -51

ه طور اعم ند. این تنها با سیاست صحیح بنکه کارگران پیشرو خود از نو به پرچم انقلاب پرولتری اعتماد پیدا ک

 .و با سیاست صحیح ضدّ جنگ به طور اخص، قابل تحقق است

 و جنگ امپریالیستی« گراییشکست»

در آن دسته مواردی که مسألۀ نزاع میان کشورهای سرمایه داری مطرح است، پرولتاریای هر یک از  -51

 -با منافع ملت و بشریت استمنافعی که در تحلیل نهایی همگام  -کشورها، از این که منافع تاریخی خود را

نۀ بد شکست گرایی، گزی»د، مطلقًا سر باز می زند. فرمول لنین که ر پیروزی نظامی بورژوازی فدا کنبه خاط

، به آن معنا نیست که شکست کشور شما در قیاس با شکست کشور دشمن، گزینۀ بد محسوب «از بدتر است

 نظامی در نتیجۀ رشد جنبش انقلابی، نسبت به پیروزی نظامی است که شکست د، بلکه به این معنیمی شو

، به طور بی حدّ و مرزی برای پرولتاریا و کلّ مردم سودمندتر خواهد بود. کارل لیبکنشت «صلح مدنی»حاصل از 

مردم، در داخل کشور خودِ  دشمن اصلیِ»داد: به دست فرمول بی نظیری از سیاست پرولتری در دورۀ جنگ 

نین چناشی از شکست را برطرف می کند، که هم انقلاب پیروزمند پرولتری نه فقط گزینه های بدِ«. ستآن ها

آتی ایجاد خواهد کرد. این رویکرد دیالکتیکی نسبت به جنگ،  یضامن نهایی را علیه جنگ و شکست ها

 ترین عنصر آموزش انقلابی و بنابراین مبارزه با جنگ است.مهم

حزب  عمومی است کل کار ک، همان وظیفۀ استراتژیلیستی به جنگ داخلیتبدیل جنگ امپریا -51

، و همین طور سلاخی 9119-9111پروس در سال -سهپرولتری باید تابع آن شود. پیامدهای جنگ فران

های آلمان و های فوریه و اکتبر روسیه، انقلاب)کمون پاریس، انقلاب 9191-9191ی هاامپریالیستی سال

ک که ی هستند بر اینچرا وچونهای شماری از کشورهای درگیر جنگ( گواهی بی، طغیانمجارستان-اتریش

ن هر یک از ملل دارد، و این ورهمراه با خود جنگ طبقات را در د داریجنگ مدرن میان کشورهای سرمایه

 که وظیفۀ یک حزب انقلابی، دربرگیرندۀ تدارک پیروزی پرولتاریا در این جنگ دوم است.

به هیچ رو در تناقض با  شعار صلحدهد که ، در عین حال نشان می9191-9191ربۀ سال های تج -61

عکس، یک نیروی عظیم انقلابی را به خصوص در حالت یک نیست؛ بر« گراییشکست»فرمول استراتژیک 

ارد که ننده دککننده و سستا زمانی یک خصلت فریبکارانه، گیججنگ طولانی، تکامل می دهد. شعار صلح تنه
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نند؛ ها برای توقف سریع کشتار دعا کا آن تردستی کنند؛ زمانی که کشیشها و سایر سیاستمداران بدمکرات

ها ومتبا چشمان گریان حک -که سوسیال پاتریوت ها نیز در بین شان هستند -«عاشقان بشریت»زمانی که 

رهای . اما شعار صلح، وقتی از مقرها و سنگ، صلح را جاری کنند«مبنای عدالت»کنند که سریعاً بر را تشویق می

یدگان دتمان ارتش های متخاصم و متحد شدن سطبقۀ کارگر سرچشمه بگیرد، خود را با شعار برادری سرباز

 گران ترکیب کند، هیچ وجه اشتراکی با پاسیفیسم نخواهد داشت.در برابر ستم

تبدیل »زار برای ترین ابگیرد، مطمئنتری میبرجسته تر ومراتب وسیعشکالی بهمبارزۀ انقلابی برای صلح، که اَ

 است.« به یک جنگ داخلیجنگ امپریالیستی 

 جنگ، فاشیسم و مسلح کردن پرولتاریا

که  است فاشیسمکند. تحت شرایط فعلی، بورژوازی تنها با ابزار را طلب می« صلح مدنی»جنگ،  -69

تواند به آن دست یابد. بنابراین فاشیسم به عامل سیاسی اصلی جنگ تبدیل شده است. مبارزه علیه جنگ، می

شکست »)های انقلابی مبارزه علیه جنگ مبارزه علیه فاشیسم را پیش فرض می گیرد. تمامی اشکال برنامه

ر پیشتاز د، اگنشوراتی پوچ مبدل میو غیره( به عبا« تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی»، «گرایی

 پرولتاریا خود را ناتوان از دفع پیروزمندانۀ فاشیسم ببیند.

گرفتن  ها مطرح می کنند، پیکه استالینیست از دولت بورژوایی خلع سلاح باندهای فاشیستدرخواست 

کردند که  «درخواست»از دولت  رراه سوسیال دمکراسی آلمان و مارکسیسم اتریشی است. دقیقاً ولز و اتو باوئ

ه به نفع زمانی ک -تواندمی« دمکراتیک»ها را خلع سلاح و صلح داخلی را تضمین کند. البته که حکومت نازی

تمام کارگران چهکه با سبعیت هر این منظورهای فاشیستی منفرد را خلع سلاح کند، اما تنها به گروه -اش باشد

که  هاییان ممانعت کند. درست روز بعد، دولت بورژوایی به همان فاشیسترا خلع سلاح و از مسلح شدن آن

مسلح کنند. و سلاح هایشان را با نیرویی  دوچندانکرده بود، امکان خواهد داد که خود را « خلع سلاح» روزدی

لاح ایه، با درخواست خلع سدو برابر به سوی پرولتاریای بی سلاح نشانه روند. رو کردن به دولت، یعنی سرم

ها، به معنای پاشیدن بذر بدترین توهمات دمکراتیک است، به معنای به خواب بردن هوشیاری و فاشیست

 تحلیل بردن اراده شان است.
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یگان های اد به نتیجۀ ایجسیاست صحیح انقلابی  ،شونداز این واقعیت که باندهای فاشیستی مسلح می -62

ان می دشوبا هدف دفاع از خود و فراخوان خستگی ناپذیر به کارگران برای مسلح نمودن خ کارگری مسلح

نی ین آن ها، یعرسد. این جا مرکز ثقل کل وضعیت سیاسی موجود است. سوسیال دمکرات ها، حتی چپ تر

ح شدن لکسانی که آماده اند عبارات کلی انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا را تکرار کنند، به دقت از مسألۀ مس

 و غیره اعلام می« رمانتیک»، ماجراجویانه، «خیال پردازانه»یفه را کارگران طفره می روند یا آشکارا این وظ

 را کنند که در واقع همان، تبلیغ در میان سربازان را پیشنهاد میبه جای )!( مسلح کردن کارگراندارند. آن ها 

دهند و نه توان انجامش را دارند. ارجاع صِرف به کار در درون ارتش، چیزی است که نه انجام می هم

 کارگران نیاز دارند. کردن اپورتونیست ها تنها به منظور به خاک سپاردن مسألۀ مسلح

ترین بخش مبارزه برای قدرت است. کار دائمی و فداکارانه و برگرد بزرگربُ، بی مبارزه برای ارتش -61

شده، در توان با موفقیتی تضمینمیان سربازان، وظیفۀ انقلابی هر حزب حقیقتاً پرولتری است. این کار را می

حزب و به  ضیراد. برنامۀ داانجام  شرایط صحت سیاست عمومی حزب به طور اخص و به ویژه میان جوانان

ی آنان وگیرد و پیش رُبر میرده ای توده های خرده بورژوایی را طور اعم نظام مطالبات انتقالی که منافع پای

اهمیتی فوق العاده برای موفقیت کار در ارتش در کشورهایی با جمعیت از چشم انداز رستگاری را می گشاید، 

 توجه دهقانی برخوردار است. قابل

ا توان با تبلیغات ِصرف، کل ارتش را به جانب پرولتاریگانه خواهد بود اگر باور کنیم که میبا این حال بچ -61

حلقه  ن آن باوضروری کرد. ارتش، ناهمگون است و عناصر ناهمگابراین به طور کلی انقلاب را غیرجلب و بن

رقی ارتش ایجاد و در بین متتوان سلول های انقلابی را در های آهنین انضباط زنجیر شده اند. با تبلیغات می

کا به ارتش تتوان کاری کرد. انمی تبلیغ و ترویجبیش از این مند را آماده کرد. ترین سربازان یک رویکرد نظام

به  تضمین انتقال قدرت های کارگری در برابر فاشیسم بنا به ابتکار عمل خود و حتیبرای دفاع از سازمان

های تلخ تاریخ است. ارتش در قاطع ترین بخش خود شیرین به جای درسدستان پرولتاریا، نشاندن توهمات 

مادگی آتواند در برهۀ انقلابی به سوی پرولتاریا حرکت کند، منتها تنها در حالتی که خودِ پرولتاریا در عمل می

ین چن -تا آخرین قطرۀ خون به ارتش نشان داده باشدرا  و توانایی برای مبارزه در راه کسب قدرت

 گیرد. ارزه ای الزاماً مسلح شدن پرولتاریا را مفروض میمب
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را نه  خود. فاشیسم این وظیفهی، عبارت است از بازداشتن پرولتاریا از جلب ارتش به سوی وظیفۀ بورژواز -65

رولتاریا، نه پ فوری، فوتی و کنونییابی به وسیلۀ یگان های مسلح حل می کند. وظیفۀ چندان بدون کام

ای اصلهداری با فدهای فاشیستی است که دولت سرمایهابر بانرتسخیر قدرت، که دفاع از سازمان های خود در ب

معین پشت آن قرار دارد. هر کسی که بگوید کارگران امکان مسلح کردن خود را ندارند، با این گفته ادعا 

اب د. در این صورت نیازی به صحبت از سوسیالیسم، انقلدفاع هستنکند که کارگران در برابر فاشیسم، بیمی

پرولتری و مبارزه علیه جنگ نیست. بنابراین برنامۀ کمونیستی را باید دور انداخت و بر مارکسیسم خطّ بطلان 

 کشید. 

می  -گیعنی تسلیم شوندۀ فردا در برابر فاشیسم و جن -نه یک انقلابی که یک پاسیفیست سست عنصر -66

طور که تاریخ گواه است، وظیفۀ مسلح شدن فی روی وظیفۀ مسلح کردن کارگران جهش کند. همان تواند از

نفسه قابلیت آن را دارد که به طور کامل حل شود. اگر کارگران واقعاً درک کنند که این مسألۀ مرگ و زندگی 

چ چیز و قلیل دادن هیاست، سلاح به دست خواهند گرفت. توضیح وضعیت سیاسی به آن ها، پنهان کردن یا ت

واند از تلابی است. به راستی چگونه کسی میبخش، نخستین وظیفۀ یک حزب انقگرفتن ردّ هر دروغ تسلی

ای هر یک چاقوی فاشیست ها، دو چاقو، و هر زاگبار دفاع کند، به جز این که به خود در برابر دشمن مر

 تواند باشد.نیست و نمی تیر داشته باشد؟ هیچ راه دیگریتیر آن ها، دو هفتهفت

اشد، س بورژوازی بیپل ،سلاح ها را از کجا باید تهیه کرد؟ پیش از هر چیز، از فاشیست ها. وقتی مخاطب -61

اح خلع سلآور است. وقتی مخاطب کارگران انقلابی باشند، یک شعار شرم هاخلع سلاح فاشیست

ها تنها منبع نیستند. پرولتاریا صدها و یک شعار فوق العاده است. اما زرادخانه های فاشیست هافاشیست

تان سهستند که با د هافراموش کنیم که دقیقاً کارگران و فقط آن هزارها مجرا برای دفاع از خود دارد. نباید

ا نمی مکه به روشنی درک کند سازند. برای پیشتاز پرولتاریا، ضروری است خود تمامی اشکال سلاح را می

ای هتکار عمل را برای مسلح کردن یگانود طفره برویم. یک حزب انقلابی باید ابتوانیم از وظیفۀ دفاع از خ

ای هکارگران مبارز بر عهده بگیرد. برای این امر، باید پیش از هر چیز تمامی اشکال تردید و دودلی و استدلال

 از خود بزداید.کارگران حول مسألۀ مسلح شدن  را پاسیفیستی
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، یا یگان های دفاع از خود، تا زمانی معنای انقلابی دارد که مقصود از آن میلیشیای کارگریشعار  -61

ریبی ا به یک نمایش تئاتر، یک رژۀ نمایشی و متعاقبًا خودفیمیلیشیای مسلح باشد. در غیر این صورت، میلیش

شکل اولیه خواهد داشت. نخستین یگان های کارگری، نه توپ  تقلیل می باید. البته مسلح شدن در آغاز،

( در پاریس، در مرکز یک کشور میلیتاریست 9111فوریه ) 6جنگی خواهند داشت، نه تانک و نه هواپیما. اما روز 

نیرومند، باندهای مسلح به هفت تیر و تیغ، چندان از تسخیر کاخ بوربُن و سقوط حکومت فاصله نداشتند. فردا 

ریا، ارولتراج کنند. نیروی پاابهی می توانند دفاتر روزنامه های پرولتری یا مقرهای اتحادیه ها را تمشباندهای  نیز

در شُمار آن نهفته است. حتی ابتدایی ترین سلاح در دست توده ها، می تواند معجزه بیافریند. در شرایط مساعد، 

 د.شاید راهی را به سوی سلاح های تکامل یافته تر بگشای

ه معین مبارزه علیهای عملی روش شرایط کنونی با تبلیغات و کاربست اگر تحت جبهۀ واحدشعار  -61

رای ایجاد در وهلۀ نخست، ب کند. جبهۀ واحد،تنزل پیدا می فاشیسم تکمیل نشود، به یک عبارت سانتریستی

های دفاع، برای بنا نهادن و متحد کردن یگان های میلیشیای های محلی دفاعی نیاز است. کمیتهکمیته

کردن  برای مسلح ه دنبال سلاح باشند و آن را بیابند.کارگری نیاز هستند. این یگان ها باید از همان آغاز، ب

کلی، انقلاب راه های دیگری د. به طورنرومی های دفاع از خود، تنها یک مرحله به شمار پرولتاریا، یگان

 شناسد.نمی

 سیاست انقلابی در برابر جنگ

رایط مامی شبه درک صحیح ت تعلیم کادرهای حزبنخستین پیش شرط موفقیت، عبارت است از  -11

جنگ امپریالیستی و تمامی فرایندهای همراه آن. بدا به حال حزبی که در چنین مسألۀ مهمی خود را محدود 

ر آن را د د شد ونبه عبارات کلی و شعارهای انتزاعی کند! رویدادهای خونین، بر فرق سر این حزب آوار خواه

 د شکست.نهم خواه

ها )تدارکات ایدئولوژیک امپریالیست 9191-9191ارب سیاسی جنگ راه اندازی محافل ویژه برای مطالعۀ تج

ی ست، نقش آنتپربرای جنگ، گمراه کردن افکار عمومی به وسیلۀ مقرهای نظامی از طریق مطبوعات میهن

های درونی اردوگاه پرولتاریا، انزوای عناصر مارکسیست و غیره و غیره( ضروری بندیحمله؛ گروه-تز دفاع

 است.
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ال ی، به طور اخص حساس است. مطبوعات بورژوایی و سوسلحظۀ اعلان جنگبرای یک حزب انقلابی،  -19

ای ههایی از سمّ شووینیسم را بر سر تودههای رادیویی و تلویزیونی، سیلابپاتریوت در اتحاد با ایستگاه

ل آن نیز نمی تواند در مقاب ترین حزب در کلیت خودترین و آبدیدهزحمتکش جاری خواهند کرد. حتی انقلابی

ارگران پیشرو بینانۀ کسازی واقعکی به آمادهمدربارۀ حزب بلشویک، ک کنونی تاب بیاورد. تاریخ سرتاسر جعلی

 ایده آلِ یک قصه، آن ها را به خواب رخوت و انفعال می برد. عکس به شکلکند، بلکه برمون نمیبرای این آز

یچ درجه ای از تخیل نمی توانست یک دمکراسی یا حامل فرهنگ یا نهایتًا که روسیۀ تزاری با هبا وجود آن

متعلق به جبهۀ تدافعی جنگ درنظر گرفته شود، جناح بلشویک دوما همراه با جناح منشویک، در ابتدا یک 

ک یق شده بود. جناح بلشوی، رقبه چپشِصادر کرد که با انترناسیونالیسم پاسیفیستی  یکتپاتریو-بیانیۀ سوسیال

هم و رهبر نظری آنان، تر اتخاذ کرد، اما در محکمۀ این جناح، تمامی نمایندگان متبه زودی موضعی انقلابی

 طلبی لنین متمایز کردند. کارهمگی تمام و کمال خود را از تئوری شکست -تثنای مورانفسابه  -کامنف

 و د نهای انقلابی آغاز به ظاهر شدن کردغیرقانونی حزب در آغاز، به پایان رسید. تنها به تدریج بود که جزوه

به صف  -لبانهطاگرچه بدون پیش کشیدن شعارهای شکست -کارگران را زیر بیرق انترناسیونالیسم ندتسنتوا

 د.ندرآور

اد. اما انقلاب ها را عمیقاً تضعیف کرد و حزب را به چپ چرخش دپرستی تودهنخست جنگ، میهن دو سالِ

ی پرستدگرگون کرد، به موج نیرومند جدیدی از میهن« دمکراسی»که روسیه را به یک فوریه، بعد از آن

دند. وج تاب نیاوردامن زد. اکثریت مطلق رهبران حزب بلشویک حتی در آن مقطع در مقابل این م« انقلابی»

 گیری سوسیال پاتریوت بخشیدند.، استالین و کامنف، به ارگان مرکزی حزبی یک جهت9191در مارس 

ا، رخ ههای بلشویک و منشویک، و حتی در اکثر شهرها اختلاط مستقیم آنبر این مبنا بود که نزدیکی سازمان

یشرفتۀ پتروگراد، مورد نیاز بود؛ رسیدن لنین به ویژه در نواحی پترین انقلابیون، بههای سختداد. اعتراض

ازم پرستی سوسیالیستی، برای تقویت جبهۀ انترناسیونالیستی حزب لبا میهن زۀ آشتی ناپذیرشروسیه و مبار

 ترین حزب.ترین و آبدیدهبود. چنین بود تاریخ بهترین، انقلابی

برخوردار  رگران پیشرولعاده گرانبهایی برای کامطالعۀ تجربۀ تاریخی بلشویسم، از اهمیت آموزشی فوق ا -12

دهد که باید در مقابلش مقاومت کنند؛ ها نیروی مهیب فشار افکار عمومی بورژوایی را نشان میاست: به آن
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مأیوس نشوند، سلاح هایشان را غلاف نکنند، شهامت خود را حتی با وجود ها می آموزد که در عین حال به آن

های سیاسی درون پرولتاریای سایر کشورها نیز، چه بندیاز دست ندهند. مطالعۀ دقیق صفانزوا در آغاز جنگ 

هایی که بی طرف باقی ماندند، به همان اندازه ضروری است. هایی که در جنگ شرکت کردند و چه آنآن

بال کردند را دنتجربۀ رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در آلمان، جایی که رویدادها مسیری متفاوت از روسیه 

 ضروری است کهاما در تحلیل نهایی به نتایج مشابه رسیدند، از اهمیتی خاص برخوردار است: یعنی 

 .بیاموزیم خلاف جریان شنا کنیم

را که اکنون در جریان است، از  میهن پرستانۀ گوشت دم توپ سازیآمادهضروری است که  -11

یگر انداختن مسئولیت به گردن طرف د دیپلماتیک که هدف از آنو به دقت دنبال کنیم: شمشیربازی نزدیک 

آشکار و نهان که برای آنان پُلی را از پاسیفیسم به سوی  یهاهای خائنانۀ سوسیال پاتریوترمولاست؛ ف

ردرگم س قدرهمان در نخستین روز جنگکه « کمونیست»د؛ شعارهای توخالی رهبرانی شمی کملیتاریسم 

 سوزی رایشتاگ.آلمان در شبِ آتش« رهبران»ه خواهند شد ک

ضروری است که گویاترین بریده های جراید، مقالات و سخنرانی های رسمی حکومتی و اپوزیسیون را  -11

ی کنیم؛ بینها را با تجربۀ جنگ پیشین مقایسه کنیم؛ جهت آتی فرایند تحمیق مردم را پیشو آنآوری جمع

لًا ویدادها مستقدر رسیر وقایع تقویت کنیم؛ به پیشتاز پرولتاریا بیاموزیم که  بینی ها را بعدها بااین پیش

 ، تا ناآگاهانه به بازی گرفته نشوند.جهت خود را بیابند

انضمامی  یفهای ذهنی، که از وظایبایست نه از فرمولتقویت آژیتاسیون علیه امپریالیسم و میلیتاریسم می -15

مامی تچنین بودجۀ علنی نظامی، که همضروری است که نه فقط شأت بگیرد. ها را جلب می کند، نکه توده

را افشا کنیم، و مانورهای جنگی، تجهیزات نظامی، دستورات و غیره را بدون  اشکال پنهانی میلیتاریسم

 اعتراض نگذاریم.

ای هتمامی سازمانیافته، مسألۀ خطر جنگ و مبارزه علیه آن را در ضروری است که از طریق کارگران تعلیم

مطرح و از تمامی رهبران پاسخی روشن و دقیق به این پرسش  بدون استثنا و مطبوعات کارگریریا اپرولت

 طلب کنیم که: چه باید کرد؟
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یِ وسیال دمکراسفقط مبارزه ای را برای پایان دادن به س ، ضروری است که نهجوانان برای جلب اعتماد -16

مللی را مان بین الازچنین عملاً یک سکراتیسم راکد انترناسیونال سوم اعلام داریم، که همورو ب خلاقاً فاسدا

 بنیان بگذاریم. متکی بر تفکر انتقادی و ابتکار عمل انقلابی نسل جوان

به دست دولت  شانهای میلیتاریزه شدن تمامی اشکال و حالتضروری است که جوانان کارگر را علیه 

بورژوایی، برانگیزیم؛ در عین حال، جوانان کارگر باید بنا به منافع انقلاب، بسیج و میلیتاریزه شوند )کمیته های 

 دفاعی در برابر فاشیسم، واحدهای سرخ، میلیشیای کارگری، نبرد برای مسلح کردن پرولتاریا(.

و سایر سازمان های توده ای طبقۀ کارگر،  های کارگریاتحادیهاضع انقلابی در تسخیر موبرای  -11

 ت کرد، کارگران را هر جا که هستند و به همانانقلابی گسس گراییمواولتیماتحمانه از رضروری است که بی

رستانه پاز تعصبات میهن دفاع به حمله،زئی به سوی وظایف عمومی، از شکل که هستند، گرفت و از وظایف ج

 به سرنگونی دولت بورژوایی هدایت کرد.

رسمی از پلیس غیر ئیجزاساساً  کشورها در اکثرهای کارگری کراسی اتحادیهورهای باز آن جا که رهبری

عالیت قانونی ف مبارزه کند؛ هاناپذیری با آنداری هستند، یک انقلابی باید بداند که چگونه به طور سازشسرمایه

 د.ها مبارزه کنآن با جسارتِ ،چینفرد دسیسه یک طاحتیابا و  ؛را با فعالیت غیرقانونی ترکیب نماید

آوردن طبقۀ کارگر و در وهلۀ نخست جوانان در ها است که می توانیم موفق به گردتنها با ترکیب این روش

یدگان دتن تمامی ستمداری و برانگیخسرمایههای انهخزیر پرچم انقلابی، گشودن راهی جدید در برابر سرباز

 شویم.

زنان  زنان کارگر وگیرد که مبارزه علیه جنگ، تنها زمانی یک خصلت حقیقتاً گسترده و توده ای می -11

 کراتیکوروخامت ب طورهمین و . انحطاط بورژوایی سوسیال دمکراسیداشته باشنددر آن شرکت  دهقان

هلۀ نخست ترین اقشار پرولتاریا، یعنی در وحقوقترین و بیستمه تحتترین ضربه را بانترناسیونال سوم، سخت

دن راه درست به آنان، به معنای ازنان کارگر، وارد آورده است. بیدار کردن آنان و جلب اعتمادشان، نشان د

 ترین بخش بشریت در برابر امپریالیسم است.شدهکردن احساسات انقلابی لگدمالبسیج 
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ده با زنان شبایست به طور اخص ضامن جایگزین شدن مردان بسیجلیتاریسم در میان زنان، میفعالیت ضدّ می

 های کارگری ناگزیر باید به آنانبخش اعظم کارهای حزب و اتحادیه ،کارگر انقلابی باشد که در شرایط جنگ

 تفویض شود.

ز توان را فراتر ا -این تنها راه جلوگیری از جنگ -از جنگ به وسیلۀ انقلاباگر پرولتاریا امر جلوگیری  -11

در ارتش و در جنگ شرکت خود ببیند، در آن صورت کارگران، همراه با کل مردم، وادار خواهند شد 

. شعارهای فردگرایانه و آنارشیستی مبنی بر امتناع از انجام خدمت نظامی، مقاومت منفعلانه، فرار از کنند

ور ط. اما کارگر پیشرو، درست همانهستنددمت، خرابکاری، در تضاد اساسی با روش های انقلاب پرولتری خ

خود  یزکه داخل کارخانه خود را بردۀ سرمایه احساس می کند و برای رهایی اش می کوشد، در ارتش سرمایه ن

دگی اش را بدهد، اما آگاهی تا عضلات و حتی زن هامروز وادار شد هرچند کند.را بردۀ امپریالیسم حس می

تی در گیرد که چگونه از سلاح استفاده کند، حکند. او یک مبارز باقی می ماند، یاد میانقلابی اش را تسلیم نمی

ال و حکند، تغییرات و شعارهای حزب را منتقل می هادهی، ادهدسنگرها معنای طبقاتی جنگ را توضیح می

کند و در لحظۀ حساس سربازان رشد خشم را به دقت نظاره می تی و، فروکش موج میهن پرستوده ها هوای

 را به کمک کارگران فرامی خواند. 

 انترناسیونال چهارم و جنگ

است. در حال حاضر چنین  حزبگیرد و آن مبارزه علیه جنگ، یک ابزار انقلابی مبارزه را مفروض می -11

ل بایست بر مبنای کمقیاس بین المللی. یک حزب انقلابی می در چیزی نه در مقیاس ملی وجود دارد و نه

های دوم و سوم بنا شود. طرد مبارزۀ آشکار و مستقیم برای تجربۀ گذشته، از جمله تجارب انترناسیونال

ا هاهانه از دو انترناسیونال موجود است؛ که یکی از آنانترناسیونال جدید، به معنای حمایت آگاهانه یا ناآگ

 ست.عیف پیشتاز پرولتاریا ای تنها قادر به پراکنده کردن و تضمنفعلانه از جنگ حمایت خواهد کرد، و دیگر

اصطلاح احزاب کمونیست باقی چندان معدودی در صفوف بهنه درست است که کارگران انقلابی صادقِ -19

اه بودن مربا گ ، در بسیاری مواردمی دهند به خرجبه انترناسیونال سوم  برای چسبیدنکه می مانند. سماجتی 

ها را می توان به پرچم انترناسیونال جدید جذب کرد، منتها نه با ل توضیح است. آنباها قفداکاری انقلابی آن

تیک نقش اقنه شده به آنان، بلکه برعکس با افشای سیستماعطای امتیاز، نه با نرمش در برابر تعصبات حُ
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یری گ)سانتریسم بروکراتیک(. از این رو مسائل جنگ باید با شفافیت خاص و سخت استالینیسمالمللی بین

 مطرح شود.

در عین حال، ضروری است که مبارزۀ درونی اردوگاه رفرمیسم را به دقت دنبال کنیم و در اسرع وقت  -12

ارزه علیه بمت انقلاب تکامل دارند، به سوی را که به سم های سوسیالیستی چپبندیگروهآن دسته از 

ن، رویکرد آن در عمل نسبت به دفاع ملی و یعهای یک سازمان مرین معیار گرایشجنگ جلب کنیم. بهت

، مالک بردگان مستعمراتی است. ر مفروضشوککه بورژوازی آن  یمستعمرات است، به خصوص در آن موارد

ت که اس« دفاع از میهن»مهم  رامون مسألۀ بسیاریمی رسمی پتنها یک گسست کامل و واقعی از افکار عمو

دهد. رویکرد پرولتری را نشان می کم آغاز یک چرخش از مواضع بورژوایی به مواضعخش یا دستیک چر

ا در ههای آننسبت به سازمان های چپ از این دست، باید همراه شود با نقد دوستانۀ تمامی تردیدها و دودلی

 شان و تدقیق جمعی تمامی مسائل تئوریک و پراتیک جنگ.سیاست

های ونالف شکست انترناسیرکم در حکارگر نیستند که دستمداران اندکی در درون جنبش طبقۀ سیاست -11

 هادننبنا« زمان آن فرانرسیده»زمان بر این گمان باشند که به رسمیت بشناسند، اما هم اوم ردوم و س

یک چنین موضعی، نه خصلت یک مارکسیست انقلابی، که خصلت  .یک انترناسیونال جدید آغاز شود

 خته. مبارزۀ انقلابی، انقطاع ندارد.فروری اشیک رفرمیست مأیوس یا استالینیستی است که توهمات 

این . خلاف جریان شنا کند، انقلابی نیست اشد؛ اما یک انقلابی که نتواندط برای آن مساعد نبشاید امروز شرای

اتی و به اعلام کنیم مبارزۀ طبق ماند کهبه این میاست، « بی موقع» نهادن انترناسیونال جدیدبنا که بگوییم

علیه جنگ، بی موقع است. در عصر حاضر، سیاست پرولتری راهی ندارد جز این که وظایف طور اخص مبارزه 

رهای کاد جوش دادنروی خود قرار دهد. وظایف بین المللی چیزی نیستند جز خواست  بین المللی را پیشِ

 .بیفتد به تعویقامپریالیسم تسلیم در برابر  ونبدیک روز ن کار نمی تواند حتی یا. به هم بین المللی

اهد ش از خواهد شد و در چه مرحله ایبینی کند که جنگ چه زمانی آغتواند پیشالبته هیچ کسی نمی -11

. ما باید هر آن چه را که ممکن است انجام دهیم تا بودخواهیم احزاب جدید و انترناسیونال چهارم  ریزیپی

ه با این حال بسیار محتمل است ک .کنیم ترسریع از تدارک یک جنگ جدیدتدارک برای انقلاب پرولتری را 
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راوان دارد، ها و مصایب فگیرد. اما حتی این مسیر که خبر از جان سپارین بار امپریالیسم از انقلاب سبقت بای

 کاهد.نمی ساختن فوری انترناسیونال جدیدبه هیچ رو از بار مسئولیت ما برای 

تر در تمامی کشورهای درگیر تر باشند، هرچه سیستماتیکهرچه کادرهای انقلابی در همان آغاز جنگ مصمم

ها مصممانه تر بر مبنای اصول استراتژیک، تاکیتکی و سازمانی بنا شده کار آن جنگ فعالیت کنند، و هرچه

 ر خواهد بود.تتر و کار مقدماتی ما پیشرفتهریالیستی به انقلاب پرولتری سریعباشد، دگرگونی جنگ امپ

و  تجنگ امپریالیستی، با نخستین ضربۀ خود، ستون فقرات فرسودۀ انترناسیونال دوم را خواهد شکس -15

بخش های ملی آن را تکه تکه خواهد کرد. پوچی و سستی انترناسیونال سوم را تا مغز استخوان آشکار خواهد 

را که از مسألۀ انترناسیونال طفره می روند،  یهای سانتریست مردّدبندیگروه کرد. اما در آن صورت تمامی

ند و انداز فاقد چشمنبال نمی کنند، دیجۀ آن ملی را جستجو می کنند، هیچ مسأله ای را تا نت صرفاً ریشه های

 موقتاً سردرگمی و ناآرامی طبقۀ کارگر را تغذیه می کنند، از گزند خود مصون نخواهد داشت.

ای نیم  لحظهتواند، نمیمجدداً خود را در اقلیت کوچک بیابحتی اگر در آغاز یک جنگ جدید نیز انقلابیون واقعی 

رحمانه تر از تر و بیتر، قاطعانهها به مسیر انقلاب، به مراتب سریعبار چرخش تودهتردید داشته باشیم که این 

ه باید در سرتاسر جهان سرمایها می تواند و طغیان لیستی رخ خواهد داد. موج جدیددورۀ نخستین جنگ امپریا

 شود. داری پیروز

ارد و کند وکی بر اصول بین المللی میدر هر حال مسلم است که در عصر ما، تنها آن سازمانی که خود را مت

 مبارزه علیه جنگ اکنون بهشود، قادر است در خاک ملی ریشه بدواند. صفوف حزب جهانی پرولتاریا می

 معنای مبارزه برای انترناسیونال چهارم است!
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