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 :مترجم حیتوض

به   یملموس، برا  ییدر آورد و در آن با فاکتها ری" را به رشته تحربیندیشیدکه  دیاموزیمقاله "ب ی، تروتسک ۱۹۳۸در سال   

، طبقاتیاشان با دشمنان  ه سازش گران ریمبارزه غ خرآو تا به  یبا حفظ دشمن ستها،یکمون  یاهداف مبارزات دنیتحقق بخش 

کمپ   یدرون  یاستفاده از تضادها ستها،یالیاشان به امپر یو مقطع  یک یتاکت  یک یدر نزد ستهای مورد حدود و ثغور کمون در

و موضع  ستهای آنها به کمون ینظام یاسترداد مهمات و سالح ها طیو شرا - ستهایالیو امپر یدار هیسرما یکشورها

 حوادث،  سخن راند.  نیبه ا  گرید یکشورها کمونیست های

در سال  یتروتسک  و نیلن  گذاشته اند. شیحدود و ثغور را به بوته ازما نیبه کرات ا ستهای و قبل از آن، کمون خین تارآ زا

  یها یرلندیشورش، ا نی. در انمودند دفاع ایتانیاستعمارگران بر هیبرعل یرلندیا ونیانقالب " پاک  دیشورش ع" از  ۱۹۱۶

، بدون ندیآلمان، استفاده نما ا،یتان یبر بیسالح از رق آوردن به دست یبرا یستیالیامپر یکردند تا از رقابتها یسع یشورش

از ژاپن، از   تنامیاسقالل و یبرا نیم یهوش ، ۱۹۴۰. در دهه ندینما موافقت آن  ی در ازا  یگونه خدمات چیآنکه با ارائه ه

  ۱۹۵۰ تا اوائل نیم یآهداف خود استفاده نمود.هوش شبردیانها در پ ی داخل یو تضادها کای امر یو آموزش یخدمات نظام

 ترومن یبا هر یگرفتن خدمات نظام یخود را برا  ارتباط د،یگرد کینزد تنامیبا و  تیفرانسه در ضد به کایکه امر



 .حفظ نمود  رد،یاز او بگ  یآنکه پاسخ یب ک یپلمات ید ینامه نگار قیطر از

  یبه کشورها چپها یک یاتحادها و ونزد  نیاز ا یگرینمونه د ، ۱۹۴۹-۱۹۴۷ لیاسرائ ستیونیو دولت صه نیاستال اتحاد

موارد   ن یازا یادیز اریبس یها شامل نمونه خی. تارباشدیم یکامال ضد بشر یستمهایبا س یستیالیو امپر یدار هیسرما

استرداد   یبرا ونی و درخواست انقالب یدار هیسرما و با بلوک ونیبا انقالب  یستیالیبلوک به اصطالح سوس یو دور یک ینزد

 نیمتاخرتر یو کوبان یسور ونیمقاله بدور است. موارد انقالب نیا حوصله از انان است، که شرح آن از ینظام یسالحها

با   یک یتاکت  یچپ و حدود و ثغور آنها را در ائتالفها ونی انقالب یک یونزد یخیتار یبازنگر حوادث هستند که لزوم نیا

 . از نوشتن مقاالت کوچک و دهدیدستور روز قرار م  آنان را در یبه مهمات نظام افتنیدست  منظور به ستهایالیامپر

 یبس ،«سمیکمون در یچپ رو  یکودک یماریب»سال و مقاله  ۸۲تا به امروز  یموارد و مقاله تروتسک  نیدر ا بزرگ

  ،یو انقالبات جهان ونیانقالب  به و نحوه برخورد و مقابله انان سمیالیامپر تیچند سال ماه نی . در اگذردیم ( ۱۹۲۰)  شتریب

، به  یجهان ونیاز انقالب ریناپذ  کی تفک  یبخش مثابه به یرانیا ونیدارد که انقالب یتر و مشکلتر شده است و جا دهیچ یپ اریبس

  یاسیو خود را در چارچوب س فکنندیدوباره ب ینظر ی ستیکمون  یها کی کالس یک ی تکن یگذشته و شگرد ها یدرسها

 .متخاصمش به صف بکشانند یروهاین یطبقات شیمشخص حاضر و آرا

 ی لئون تروتسک 

در مورد    چهارم الملل نیب  رخانهیدب هیانیدر تالش اند که ب  یا نهیحراف ، با هر هز یافراط  یحرفه ا یاز چپها یبرخ

 دیگو  یکه م کنندیحمله م ه یانیب از  ی. آنها به خصوص به آن بخشندینما"  حیتصح" تعصبات جامد خود  یجنگ را بر مبنا

 یبا دولت خود باق ریناپذ یآشت یجنگ درمخالفت زمان حال که در نیدر ع یحزب انقالب ، یستیالیامپر یدر تمام کشورها

  یالملل نیی یها یو گروه بند یداخل تیبنا به وضع یرا در هر کشور خود یعمل یاستهایکه س دیحال، با نیماند، با ا یم

  ،یستیالیکشور امپر کیاز  یکشور استعمار کی، ییو دولت بورژوا یدولت کارگر کی نیماب ارانهیبه قالب در آورد، هش

 .شود قائل فرق

بطور   دی[ بادیگو یم هیانی[ ]ب۱] ابدی یم یشورو ریبا اتحاد جماه یکه خود را در همبستگ  یدار هیکشور سرما کی ایپرولتار

 ایاز آن پرولتار استشیمفهوم، س نیا . بهدیکشور خود حفظ نما یستیالیدولت امپر هخود را ب ریناپذ یآشت یتام و تمام دشمن



، ممکن  یعمل یتهایداشت. اما در سرشت فعال نخواهد جنگد، تفاوت یم یشورو ریاتحاد جماه ه یبر عل یکه در کشور یی

 )  .۲۱P, § . ۴۴الملل چهارم،. نی)جنگ و ب. د،یبه وجود آ جنگ مشخص  تیبر اساس موقع یعمده ا یاست تفاوتها

  نینقطه اغاز مثابه دوره توسعه، به یتمام قیکه از طر رندی گ یدر نظر م یزیرا صحت چ ی منطق اسیق  نیا یافراط یچپها

در همه کشورها »مشابه «   دیبا  یستیالیامپر یکه برخورد به دولتها ییز آنجاا]   ۲شد. ] قی، تصدیاجتماع یپرست هنیم

  یک یشوند . ازنظر تئور  یخود م یستیالیامپر یکشورها یمرزها یماورا یک ی ها مانع هر تفک  ستیاستراتز نیباشد؛ ا

زمان جنگ و زمان صلح برخاسته   یاستهایس یاساسا متفاوت برا  ییها هیبه وجود اوردن پا یاشتباه آنان ازتالش برا

 .شودیم

با   ا،یتالیا دولت و شودیمستعمره فرانسه بر پا م ریدر الجزا یشورش ،یاستقالل مل رقیب ر یکه فردا ز میفرض کن دیبگذار

  مورد چه نیدر ا ییایتالیا  کارگران . برخورددیسالح ارسال نما انیبه شورش شودیخود، آماده م یستیالیمنافع امپر زهیانگ 

مثال آورده  انیدر جهت شورش یستیفاش سمیالیامپر مداخله  با کیدموکرات سمیالیامپر هیباشد؟ من عمدا از شورش برعل دیبا

  نیجرات داشته باشد به ا یهر چپ افراط  دیها شوند؟ بگذار یریبه الجزا سالح مانع از ارسال دیبا ییایتلیکارگران ا ایآ ام.

را با   یسوال نی، همچنیر یالجزا انیو شورش ییایتالیهمراه با کارگران ا ،ای یانقالب. هر دهد آن پاسخ قیسوال در تصد

 ت،یوضع ن یدر ا یبر پا شود، حت ستیفاش یایتالیدر ا ییایدر یاگر همزمان اعتصاب عموم ی. حتزد خواهندپشت پا خشم 

صورت    نیا ری; در غشوند حامل کمک به بردگان استعمار در شورش استثنا قائل یها یبه نفع کشت دیاعتصاب کنندگان با

 . نخواهند بود فیو ضع خوار یکارگر یها  هیاز فعاالن اتحاد شتریب یزیچ – یپرولتر یونینه انقالب –آنها 

خواهند بود   مجبور مواجه نباشند، یزیچ نیگونه اعتصاب و چن چیاگر با ه  یفرانسه، حت ییایهمان زمان، کارگران در در

بزنند.  ان،یشورش هیاستفاده برعل  یبرا از حمل و نقل مهمات در نظر گرفته شده یریجلوگ  یبرا یدست به اعمال هر تالش

 .دهد یم لیرا تشک  یانقالب  سمیونالی انترناس استیس  یو فرانسو ییایتالیاز طرف کارگران ا یاستیس نیتنها اعمال چن

 یل متدمع یستیفاش میرژ ه ی مورد برعل نیمبارزه خود را در ا ییایتالیکه کارگران ا ستین یمعن نیبه ا نیا ایهر رو، آ به

خود بر  صیدستان حر نهادن دشمن خود فرانسه، و فیتنها به منظور تضع سمیحدش. فاش  نی؟ نه درکمتر ندی نما

کنند.  یفراموش نم نرایلحظه ا کی یبرا ییایتالیا یدهد. کارگران انقالب یارائه م ها »کمک« یریمستعمراتش، به الجزا

 ریناپذ یحال به مبارزه آشت  نیخود اعتماد نکنند و درع انتکاریخ ن«یمتحد» که به دهندیها فراخوان م یریآنها به به الجزا



 انیاست که آنها اعتماد به نفس شورش قیطر نیااز ادامه دهند. تنها  «در کشور خود یاصل  دشمن»  ،سمیفاش هیخود بر عل

 .ندینما  یم تیخود را تقو یانقالب تی کمک نموده و موقع انیبه شورش کنند،یم کسب را

 نیسیتئور هیفرض موارد فوق در زمان صلح و آرامش درست باشد، چرا در زمان جنگ نادرست خواهد بود؟ همه اگر

  قیتفکر عم نیشناسند . ا یرا م است، گری د ییها وهیبا ش  استیکه جنگ ادامه س  Clausewitz،  یمعروف آلمان ینظام

در زمان   یپرولتر یبجز ادامه مبارزه عموم یزیچ جنگ هیکه مبارزه عل شودیم یریگ جهینت نیمنجربه ا یعی بطور طب

  یدر ط یاندازد؟ حت یرا رد و به خطر م ییدولت بورژوا اقدامات  درزمان صلح تمام اعمال و ایپرولتار ای. آستیصلح ن

را به مناطق خود   ییآورند که حمل مواد غذا  یبه عمل م یکارگران اقدامات رد،یگ یم اعتصاب که تمام شهر را در بر کی

 در  یاقدامات نیچن نی.ا رهیو غآسیب نگردند متحمل  مارستانهایشوند که آنها آب داشته باشند، که ب مطمئن ند،ی نما نیتضم

  یبا توده ها یهمدرد یبرا ی، بلکه خود، با توجه به منافع اعتصاب، بواسطه نگرانینه فرصت طلب یبا بورژواز رابطه

  زیصلح، شدت عمل کامل خود را ن  زمان در یپرولتر یاستراتژ ییابتدا نیقوان نی. اشودیم  کتهید ره،یمستغرق شهر، و غ

 .در زمان جنگ حفظ خواهند کرد

  هیعل مبارزه در تمام موارد به ایکه پرولتار ستین یمعن نیبه ا ،یبورژواز یگر ینظام هیبر عل ریناپذ یآشت برخورد

و نجات جان   یسوز آتش   اموش کردنکه در حال خ یگردد. حداقل کارگران با سربازان یخود، وارد م «یارتش »مل

  یبا سربازان کمک و با آنها برادر دوشادوش شوند; بر عکس، آنها ینم ریهستند، درگ لیس کی انیمردم غرق شده درجر

و   هستند ییکودتاتالش امروز در  یفرانسو یها ستی. اگر فاششود ینم ییابتدا عیخواهند نمود. و مسئله صرفا صرف فجا

که   ی در حال ،یبه حرکت درآورد، کارگران انقالب ستهایفاش هیرا برعل ییقوا دینیب یم مجبور خود را Daladier دولت

 مبارزه خواهند نمودد.اگرچه ستهایفاش هیبر عل روهاین نیدر کنار ا ند،ی نما یکامل خود را حفظ م یاسیس استقالل

دولت   یعمل اقدامات و تحمل کنند، بلکه به طور فعال ازببینند شوند نه تنها مجاز  یموارد کارگران مجبور م یبرخ در

 .ندی نما  تیحما ییبورژوا

بکار   یمنف ی کارگران در واقع اشاره ا، دینما یم مثبت یاشاره ا  یکه بورژواز ییصد مورد، در نود مورد ، در آنجا از

با مهر و موم خود بکار ببندند،  اما یمشابه بورژواز یکه اشاره ا شوندیحال مجبور م نیبندند. در دهها مورد، آنها با ا یم

اتخاذ  یبورژواز استیاز س کیبه طور اتومات ابدا ایپرولتار  استی. سکندیم انیب یاشان را به بورژواز یاعتماد یکه ب



; نه، حزب سازدیدست م  رهیچ ستیاستراتژ کیرا  یستی هرسکتاراین  -یکندمخالف را حمل م یشود، تنها اشاره ا ینم

برسد که  ییها یریگ میمطابقت داده، به آن تصم  یرونیب تی با وضع نیو همچن داخل هر بار خود را مستقال از دیبا یانقالب

  که در دوره شودیقاعده در دوره جنگ به همان اندازه بکار برده م نی. ادهددیپاسخ م ایمنافع پرولتار به یوجه ا نیبه بهتر

 . صلح

. بدون  کندیم ریتسخ فرانسه قدرت را یایزودتر از پرولتار کی بلژ ایاروپا، پرولتار یکه در جنگ بعد میتصور کن دیبگذار

از جناح خود  نکهیبه خاطر ا فرانسه ییدولت بورژوا را در هم بشکند. یپرولتر کیخواهد کرد که بلژ یسع تلریشک ه

البته هر  کیبلژ یی. دولت شوراابدیب کیبلژ یکارگر دولت خود را مجبور به کمک بهبا سالح ، ممکن است دیحفاظت نما 

مانع  دیکارگران فرانسه با دی، شاییگرا میشده با اصل تسل کی نمود. اما تحر خواهد سالحها دراز نیا ی دو دست خود را برا

 .کنندی استدالل م نینچنیمطلق ا یاحمقها  ایو  میتنها خائنان مستق  شوند؟ یپرولتر کیسالح به بلژ حملخود از یبورژواز

با سالح خود  یپرولتر بردن انقالب نیفقط در انتظار بعدا از ب و یخطر نظام نیفرانسه تنها از ترس بزرگتر یبورژواز

  تیحما  نیبزرگتر یپرولتر  کیبلژ بالعکس، کارگران فرانسه،  یبرا سالح بفرستد. یپرولتر کید به بلژتوان یاست که م

 نیکه به مثابه مهمتر  روهایتوسط  ارتباط ن  ،یینها یها  لیمبارزه در تحل جهینت آنان است. یبورژواز هیکننده مبارزه عل

دو کشور  نیاست که از تضاد ب نیا یحزب انقالب فهیوظ نی. اولخواهد گشت نییتع ، شوندیدرست م  یاستهایس فاکتور وارد

  .دینما یبهره بردار یپرولتر کی و آلمان، به منظور حفظ بلژ فرانسه یستیالیامپر

 یته یبه خالئ را ییشکست گرا دهیکنند. آنها ا یتفکر م یته  یمشخص، بلکه در انتزاع طی ، نه درشرایچپ افراطاستادان 

فرمول   کیرا. آنها به دنبال   انقالب و نه پروسه ندیتوانند پروسه جنگ را مشاهده نما یمبدل کرده اند. آنها به وضوح نه م

جهت   ،یپرولتر شاهنگیپ یتواند برا ینوع نم ن یا از ی.اما فرمول شودیتازه م ییهستند که مانع هوا یمهر و موم شده ا

 .ارائه دهد یا یابی

تواند از  یم تنها کار نیاما ا است. انیشکست گرا فهیوظ ن یا –  یجنگ داخل –شکلش  نیتر یبه عال یمبارزه طبقات انجام

را در زمان »صلح«   یطبقات مبارزه یکه محتوا یانقالب یمتد ها  دیو تشد قیتوده ها، با گسترش، تعم یانقالب جیبس قیطر

قطارها،  بیتخر ،یآتش زندن انبار کاال، بمب گذار مانند ،ی ساختگ  یبه متدها یحزب پرولتر دهند، حل شود. یم لیتشک 

ابدا  یموفق شوند، شکست نظام ریمس نیدر ا نهایاگر ا ی. حتدیجو ینم توسل ، به منظور شکست دادن دولت خود،رهیو غ



 ییشود. شکست گرا نی تضم  ایتواند با جنبش مستقل پرولتار یکه تنها م یروزیشد، پ نخواهد  منجر یانقالب یروزیبه پ

متوقف نمی  «ی»وطن پرستانه اتامالت  چیخود در ه یدر مبارزه طبقات یاست که حزب پرولتر یمعن نیا به تنها یانقالب

که بطور  ، هاتوده  یتوسط جنبش انقالب دهیگرد عیتسر ایبه ارمغان آمده، و  یخود یستیالیکه شکست دولت امپرچرا ، گردد

 یاسیس یدرماندگاین  ،تس، کمتر مضر ااست کسب گردیده یوحدت مل متیکه به ق یروزیاز پ یا سهیمقا قابل ریغ

ت.اس ای بسنده کامل به طور قرار گرفته و این مفهوم مفهومش یو تمام ییجا شکست گرا نی. در ااست ایپرولتار  

جنگ  کی ،یداخل .جنگ  ابندی یم رییشود، تغ  یم یکه مبارزه اشکارا وارد مرحله انقالب  یمبارزه، البته، هنگام یمتدها

قطارها و تمام اشکال  بیکاال، تخر یانبارها بمباران ،یخاص خود را دارد. در جنگ داخل  نیصورت قوان  نیاست، و در ا

  –شود  یگرفته م میتصم یصرفا نظام یآنها با مالحظات بودن است. مناسب ریاجتناب ناپذ «ی»خرابکار ینظام گرید

 .دهدیادامه م گرید ینظام یها وهیبا ش قا،یدق را، اما، یانقالب استیس یجنگ داخل

شود به روش  مجبور یانقالب یوجود داشته باشد که حزب یممکن است موارد یستیالیجنگ امپر کی یهر حال، در ط در

کنند.  ینم  تیدر کشورشان تبع یانقالب از جنبش می مستق یآنها هنوز به طور چهاگر متوسل شود،  ینظام یفن یها

از  ییمستعمره سرکش باشد، نه تنها متدها کی ایو  یکارگر یدولت هیسربازان برعل ایاگر مسئله ارسال سالح و  ن،یبنابرا

عدم توسل به   ایباشد. توسل و  یو ضرور یممکن است کامال عمل ینظام میمستق  یخرابکار و اعتصاب، بلکه میتحر لیقب

عوامل   ،قدرت در زمان جنگدر حال تسخیر  ،یک یخواهد بود. اگر کارگران بلژ ی، مسئله امکانات عملیاقدامات نیچن

  چیاز ه تلریمتوقف کردن سربازان ه یبرااین وظیفه این عاملین است که خود را در خاک آلمان داشته باشند،  ینظام

صرف  موظف هستند )اگر آنها قادر باشند(  زین یآلمان یمطلقا روشن است که کارگران انقالب نیا .ننمایند غیدر یفن لهیوس

 .به اجرا در آورند کی کاررا در جهت منافع انقالب بلژ نیا  ،خود در آلمان یجنبش انقالب یعموم انینظر از جر

هم« در همه   مشابه» جهی تواند در نت یدر زمان جنگ است، نم ریناپذ یآشت یمبارزه طبقات استیشکست، که س استیس

  یمیرژ ن،یمتقلد نترنی باشد. تنها کم مشابه تواند در زمان صلح ینم ایپرولتار استیکشورها باشد، درست همانطور که س

 نی. در مبارزه با اندینما یچپ اغاز به رژه م یبا پا همزمان کرده است که در آن احزاب تمام کشورها به طور جادیا

در هر  دیبا فیو وظا یعموم یپهایکه پرنس  میکه اثبات کن میتالش کرده ا بار کیاز   شی، ما بکی بوروکراتسنتریسم 



زمان   یبرا نسانیکامل خود را به هم یقوا پیپرنس نیا خودش متحقق شود. یو خارج یداخل  طیبا توجه به شرا یکشور

 .کندی م جنگ حفظ

. گشتخواهند با جنگ غافلگیر مشخصا،  نگونه،یا ند،یها تفکر نما ستیخواهند به مثل مارکس یکه نم یافراط یچپها آن

 یتوپخانه، چپهاتیر  نیبود.اول  خواهد انان در زمان صلح استیدستاورد مرگبار س کیآنان در زمان جنگ،  استیس

  یها ستیبه مانند آنارش قایدق ،یعموم یپرست هنیم  جبهه یبه سو ایخواهد راند و  یاسیس یستیبه ن ایرا  یافراط

آنکه   ی.برا.افتندی یبورزواز رانیوز مشابه جنبش خود را ، دیکه جنگ فرا رس یوقت»منکران« مطلق دولت که  ،ییایاسپان

 . دیشیصلح اندمیزان با صحیحا اموخت که  دیبرد، با شیپ به را در زمان جنگ یدرست استیس

  D.F. ، COYOACAN   

 ۱۹۳۸مه  ۲۲ 

 ی تروتسک  لئون

******************* 

 س ی پانو

ارتباط در مورد  استیس  مسئلهبه . ما میرا به کنار بگذار یشورو ریاتحاد جماهماهیت مسئله  میتوان یمما بنابراین  .۱

 یی. تا آنجامیهستعالقه مند  نگند،ج یاستقالل خود م یمستعمره که برا یدر کشورها ایو   یبه صورت کل یدولت کارگر

که به  میینما هیتوص یافراط یکه به چپها میتوان یربط دارد، ما در واقع م یشورو ریاتحاد جماه یطبقات تیکه به ماه

که کامال فاقد هردانش   ،یچپ افراط سندهینو نبزنند. ایزل  زرگب در کشور دروغ Ciliga. A کتاب نهیآخودشان در  

 .کندیدنبال مرا است،  یانتزاع یآنارش  برالیکه همانا ل را خود ده یخر اآاست، تا به  یستیمارکس

  . است  ۱۹۱۴ -۱۹۱۸  یکه موضع ما، همان موضع پلخانف در سالها سدینو یم ی ، حت Weil Simone خانم.  ۲

Weil Simone،  دیحق سوء استفاده نما نیازا که ستین یضرور  نیحال ا  نیرا نفهمد. با ا یزیچ چیالبته حق دارد که ه. 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/05/think.htm 


