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  ی اصلنسخه . گردیدمنتشر   ۱۹۳۸، که در اکتبر است  Clave  یک یمکز  یستیشماره مجله مارکس نیسرمقاله اول ،ریز متن

 .شده ست افتهیدر دانشگاه هاروارد  کیتروتس ویدر آرش ۱۹۷۷حدوداً در سال ، ینوشته  شده  توسط تروتسک 

ترجمه شده است. ترجمه به   ۱۹۹۸سال  تروتسکی در نترنتیا ویآرش یبرا ،یونانیو  یفرانسو  یاز ترجمه ها  ] مقاله [

 .نمود دایپ  ،یلئون تروتسک  ۱۹۳۸ -۱۹۳۷ ینوشته ها  ۴۱ ۷توان در صفحه   یرا م ییایاز زبان اسپان میطور مستق 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کارگران   ونیتوسط رهبران )کنفدراس نیدر حال توسعه است. کمپ یمطبوعات ارتجاععلیه  بر ینی کمپ کیمکز در

شده است. هدف “محدود کردن”  هدایت شخصا   Lombardo Toledano یتوسط آقا م،یتر بگو قیدق ای( و ک یمکز

وارد   یکارگر یها هیبه طور کامل آنها . اتحاد نمودن با ممنوع ایسانسور بر آنها و  یست، با برقرار یمطبوعات ارتجاع

، به یستینی تماما  فاسد شده توسط تجارب خود با مسکو کامأل استال ،ریقطعا عالج ناپذ یوکرات هاجنگ شده اند. دم ریمس

. نموده انداستقبال ، قلمداد نمود یخودکش کیتوان آنرا به مثابه  یکه  تنها م نیکمپ نیخود، از ا GPU ”“دوستان یرهبر

 Lombardo لیبه م یملموس جیو بدست آوردن نتا یروزیمبارزه به پ نیاگر ا یحت د،یرا د نیکه ا ستیدر واقع دشوار ن

Toledano طبقه کارگر در برخواهد داشت  یبرا یآن خطر ییمنجر شود، عواقب نها. 

در جامعه  یدموکراس  یبرا  یتیکردن هر گونه محدود جادید که انده یشهادت م ،یخ یتجربه تار نی، و همچن یتئور

  یقرار م  ایبر دوش پرولتار تیها در نها اتیهمانگونه که مال ،شودیم تیهدا ایپرولتار هیبر عل تیدر نها ،ییبورژوا

باز   یتوسعه مبارزه طبقات  یقابل استفاده است که راه را برا ییفقط تا جا  ایتوسط پرولتار یبورژواز ی. دموکراسرندیگ



به طور   یکنترل افکار عموم یبرا  یا ژهیو یبزار هارا با ا ییکه دولت بورژوا یهر “رهبر” کارگر جه،ی. در نتدینما

شدن   برجسته ،یینها لیو تحل هیدر تجز بیترت نیخائن است. بد کی د،ینما یاعم، و مطبوعات را به طور اخص مسلح م

خاص، و هر نوع اقدامات   نیقوان رشی: پذدینما یم یرا مجبور به وضع معاهده ا یهمه اقشار بورژواز یمبارزه طبقات

موضوع را درک ننموده   نیکه هنوز ا یبر ضد طبقه کارگر. کسان ک”ی محدود کننده، و اقدامات سانسور کننده “دموکرات

 .ندی صفوف طبقه کارگر را ترک نما دیاند، با

میشود   جبورم ایپرولتار یکتاتوری “د -کنندیاعتراض م یشورو ریاز “دوستان” اتحاد جماه یبرخ –اوقات”  یاما گاه“

 . ”شود ی، به خصوص در مقابله با مطبوعات ارتجاعیاستثنائ یمتوسل به اقدامات

  کی کی. اگرچه مکزکند یم یرا مترادف با دولت بورژوائ یاعتراض دولت کارگر نی : اول، امییگویما پاسخ م نیا به

از نقطه نظر  ی. اما حتستی ن یکارگر یاست، و قطعا دولت ییدولت بورژوا کیحال  نیمستعمره است،  درع مهی کشور ن

و   پ”،ی“پرنس  کی  ایموضوع “برنامه”  کیابدأ نه   یسانسور مطبوعات بورژواز ای تیممنوع ا،یپرولتار یکتاتوریمنافع د

 .آل است دهیا تیوضع کینه 

را   یاقدامات خاص یمقابله با بورژواز یبرا یدوره زمان کیدر  یممکن است بطور اجبار، یروزیپپس از   ایپرولتار

  ی آزاد تی، محدودحالت نی. در ادینمااقدام  یدولت کارگر هیبر عل یبرانداز اتیعلنأ به عمل یبکار ببندد، اگر بورژواز

که مجبور به  یاعمال خواهد شد. هنگام یجنگ داخل یبرا  یزآماده سا گریمطبوعات دست در دست با همه اقدامات د

اش در   یغاتیو تبل یدشمن را با مراکز اطالعات نیما به وضوح ا میدر برابر دشمن شو ییهوا اتیتوپخانه و عملاستفاده از 

  ،شوند یطوالن یائمورد، اگر اقدامات استثن نیدر ا یحال، حت نیکرد. با ا میمسلح تحمل نخواه ایداخل اردوگاه پرولتار

از دست دان   یبرا ینند حامل خطر توای د، سپس آنها منشو یدائم تیوضع کیکه منجر به  یکافای به اندازه  یطوالن

 .دگردن اش انحطاط در جهت یدر آمده، و مبدل به منبع یکارگر یبوروکراس یاسی، و به انحصار سگشتهکنترل 

 ریو مطبوعات در اتحاد جماه انیب یآزادور آرا، با سرکوب نفرت  یمحرکه ا یروین نی در برابر مان نمونه زنده چن ما

ندارد. بر عکس، در برابر حمالت  کارگران و   ایپرولتار یکتاتوریبه منافع د یربط چگونهیه نی. و امیرا دار یشورو

مسکو است   یستیوافرآنه بناپارت  یبوروکراس نیا. کندیدر قدرت م دیبه محافظت منافع طبقه جد کمک نیدهقانان مخالف، ا



به  ، اشتباه گرفته اند سم  یالیخود را با منافع سوس یو شرکاًء که منافع شخص Lombardo  انیکه در حال حاضر توسط آقا

 گذاشته شده است.   شینما

  ن یست .ا یدار هیسرما  وغیآنها از نمودن بلکه در آزاد  ،یافکار عمومنمودن نه در کنترل  یدولت کارگر یواقع فیوظا

که  ی. هنگامگردیدخواهد  یعمل-جامعه تیدر دست تمام  –است   یاطالعات دیکه شامل تول -دیتنها با قرار دادن ابزار تول

اسلحه بدست  ایپرولتار یکتاتوریکه بر ضد د ینظر اناتیجر مهبرداشته شود، ه سم  یالیسوس یبه سو یگام ضرور نیا

همه با توجه به   یاست که برا یدولت کارگر فهیوظ نی. اندینما انیقادر باشند آزادانه افکار خود را ب دی، بانگرفته اند

از علل   یک ی. دیحمل و نقل فراهم نما لهیکاغذ، و وس ه،یکارشان، چاپ نشر یبرا یفن یتعدادشان، ابزار ضرور  تیاهم

همه  رودیم سکیاست که ر یستین یاستال یمطبوعات توسط بوروکراس ییانحصار گرا ،یانحطاط دستگاه دولت  یاصل

 .دیاز خرابه مبدل نما یانقالب اکتبر را به توده ا یدستاوردها

به   یواقع نیکمپ  ،می بودیممختلف  یکشورها  یدر جنبش کارگر نترنیکم  عیاز نفوذ شن یینمونه ها افتنی یما در پ اگر

  یاش سع یدتیو همراهان عق  Toledano آنها خواهد بود. اساسا نیاز بدتر یک ی     Lombardo Toledano  یرهبر

  یکتاتوریتحت د ،یخاص طی که در شرا ند،ی نما یمعرف ییورژواب کی نظام دموکرات کیرا به  ییدارند که متد ها و ابزارها

بلکه  ا،یپرولتار  یکتاتوریروش را نه از د نیا قتینها در حقآ  ن،یباشند. عالوه بر ا ریممکن است که اجتناب ناپذ یپرولتار

 روسیرا با و ماریب حاضردر حال  ییبورژوا یآنها دموکراس گر،یگرفته اند. به عبارت دوام به  یستیازغاصبان بناپارت

 .منحط آلوده کرده اند یبوروکراس

 سمیالیکشنده، از دو جهت مواجه است: اول با امپرو  ثابت،، روزانه یبا خطر کیخون و رمق مکز یب  یدموکراس

که  ییو، دوم،  با عوامل ارتجاع در داخل کشور، که کنترل انتشارات با حجم باال را در دست دارند. اما فقط آنها یخارج

  یها دهیاز ا توانندیاست که کارگران و دهقانان م یمطبوعات ارتجاع فیتوق تواند فکر کنند که با  یساده پندارند م ای نای ناب

جنبش  شرفتیپ یمساعد برا یطیتواند شرا یاست، که م انیب یآزاد وسیعترین، فقط نی. در واقع اگردندرها  یارتجاع

 . بوجود آوردرا طبقه کارگر در  یانقالب

 دیکه با را یتوانند کار یاست . اما کارگران نم یضرور  یمطبوعات ارتجاع هیامان بر عل ینبرد ب کی ی راه انداز به

به سرانجام برسانند، در کف دست دولت سرکوب گر   ییخود و مطبوعات خود به تنها ی سازمان ها قیخودشان از طر



داشته باشد.   یکارگر ینسبت به سازمان ها یروش خوب  ت. امروز ممکن است به نظر رسد که دولندی رها نما یبورژوائ

موجود  نیصورت قوان نی. در ا افتدیب یعناصر بورژواز نیتر یو به دست ارتجاع د،یممکن است سقوط نما رأیفردا ناگز

بجز  یگرید یزیچ چیکه به ه یانی. تنها ماجراجوقرار خواهند گرفت استفادهمورد کارگران  هیعلبر سرکوب گرانه 

 .ندی محافظت نما یخطر نیکه از خود در برابر چن کنندیم  یکنند کوتاه یفکر نم اناش  یلحظه ا یازهاین

به   یزرد یها هی. البته، نشرابندیتوسعه ب یاست که مطبوعات کارگر، این یراه مبارزه با مطبوعات بورژوائ نیتر کارآمد

عات  مطبو ،یمطبوعات کارگر انیدر م نینچنیا ییها هی . نشرستندینوظیفه ای  نی، قادر به انجام چن El Popular مانند

خدمت جاه در   ، El Popularد. ندارن ییجا ،برخوردار هستند یکه از شهرت خوب ییمطبوعات بورژوا یحت ایو  ،یانقالب

: دروغ، اشاست. روش  یست ین یاستال یاست که خود در واقع خدمتگزار بوروکراس ،  Toledano یآقا یشخص یها یطلب

 یهی. بدیا دهیدارد و نه ا ی برنامه ا  او نه  هیهستند. نشر   Toledano روشهای  زهایچ لیقب  نیافترا، شکار ساحره، و ا

تواند آنها را از مطبوعات  یدر طبقه کارگر بشود، و نه م  یانداز تار نیضربه طن کیتواند  ینه م یکارت نیاست که چن

 .باز بستاند ییبورژوا

با اخراج رهبران منحط از سازمان   ،یمطبوعات بورژوائ نیکه مبارزه ماب  میرس یم ریاجتناب ناپذ جهینت نیما به ا نیبنابرا

  ییبورژواحرفه گران  گرید و   Toledano  تیموم یتحت ق یمطبوعات کارگر  یو به طور اخص با آزاد یکارگر یها

از منافعش دفاع  د،ینما انیرا ب شیها ازیدارد که بتواند ن دقانهصا یبه مطبوعات ازین  ک،یمکز ایپرولتارگردید. آغاز خواهد 

  است که یزیهمان چ نی. ادیهموار نما کیدر مکز یستی الیانقالب سوس یرا گسترش دهد و راه را برا دشی، افق ددینما

CLAVE  یستیتمقاصد بناپار هیامان بر عل یجنگ ب  کیما با اعالم  ن،یدر نظر دارد که انجام دهد. بنابرا Toledano  

خواهان موثق  یها و آزاد ستیمارکس نیوهمچن شرفته،یهمه کارگران پ تیبه حما دیتالش، ما ام نی. در امیکنیآغاز م

 .میدار

 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/08/press.htm 

 


