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 مازيار رازی  پيشگفتاِر
 اثر لئون تروتسکی» برنامه انتقالی برای انقالب سوسياليستی« هب

 
قالی" انت ی الملل چهارم كه بعنوان "برنامهاحتضار سرمايه داری و وظايف بين 

آن  ی بنيادی بين الملل چهارم است كه در نخستين كنگره ی شهرت يافته، برنامه
 ، به اتفاق آراء تصويب شد.۱۹۳۸در سال 

كه احزاب ی سال پيش از آغاز جنگ جهانی دوم، هنگامک بين الملل چهارم ي
ا (سوسيال دموكراسی)، آمادگی خود ربين الملل سوم (كمينترن) و بين الملل دوم 

جهت حمايت از قدرتهای امپرياليستی گوناگون، اعالم كرده بودند، برمبنای 
ارم نمايانگر كل بين الملل چهیم انقالبی، بنيان گذاشته شد. تشزانترناسيونالي

توسط اپوزيسيون چپ وتحت  ۱۹۲۳بود كه در سال مرحله ای مهم از مبارزه ای 
رهبری لئون تروتسكی برای حفاظت از لنينيزم اصيل در برابر بوروكراسی 
استالينيستی، نخست در اتحاد شوروی آغاز شد و به تدريج به سراسر جهان 

 گسترش يافت.
تين برد، قادر به شركت در نخسسر میب کتروتسكی كه به حالت تبعيد در مكزي

انتقالی را تدوين كرد  ی ، برنامه۱۹۳۸د، ليكن در بهار سال بين الملل نبو ی كنگره
و پس از چندين ماه بحث داخلی، سرانجام از طرف كل بين الملل چهارم پذيرفته 
شد. تروتسكی اتخاذ اين برنامه را "هنگفت ترين پيروزی" نهضت انقالبی پس از 

 كرد.، محسوب میمرگ لنين
 انتقالی در جنبش کارگری ايران ی کاربرد برنامه

ارگر ک ی مطالبات کارگری را نمی توان بصورت تصنعی و فرمول وار به طبقه
اقل نطفه های آن مطالبات بايستی در درون خود جنبش کارگری تحميل کرد. حد

 دل جنبش سو از  به نقد شکل گرفته باشند. شعارهای محوری کارگری از يک
 سازماندهی و برنامه    تقويت کننده گردد و از سوی ديگر نقش کارگری ظاهر می

 کند. می    سرمايه داری را ايفا  ی ريزی درازمدت در جامعه
نبش کارگری، در ابتدا بايد مفهوم جبرای بررسی شعارها محوری کنونی 

روشن شود و سپس مطالبات محوری از آن استنتاج شود. » مطالبات کارگری«
ات کراتيک؛ مطالبوشوند: مطالبات دملبات عموماً به سه دسته تقسيم میمطا

 ».انتقالی«و مطالبات » حداقل«
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 ی آن دسته از شعارهايی هستند که الزاماً با سلطهدموکراتيک  اول؛ مطالبات
ت ستم را قشرهای تح ی سياسی بورژوازی در تضاد نيستند، اما حقوق پايه ای کليه

يان، تشکل و هايی مانند آزادی حق بدهند. برای نمونه خواستمیگسترش 
اعتصاب؛ آزادی تأسيس سنديکاهای کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و 
 همگانی؛ لغو قوانين حقوقی و جزايی ارتجاعی؛ برابری کامل زنان و مردان در کليه

سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق و حيثيت بشری؛ حق شکايت و دادگاهی کردن  ی
 ند.هست» کراتيکومطالبات دم«ل هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غيره؛ شام

ت کمونيس ی همواره يکی از مبارزات عمدهدموکراتيک  گرچه مبارزه برای حقوق
ر هايی، مگر دخواست  ها بوده و هست، اما در کشورهايی نظير ايران تحقق چنين 

اختناق حاکم حتی تحقق چنين وضعيت استثنايی، غيرعملی است. زيرا که 
ا اين مل کند. ببرای مخالفان خود در درون هيئت حاکم تحهايی را نمی تواند خواست

هايی در برنامه و تبليغات کارگری جای دارند؛ و تبليغات حول وجود، چنين خواست
به  آن مطالبات علت وضعيت اختناق؛ گاهی نيززيرا بآنها بايد صورت پذيرند. 

 گردند.میشعارهای محوری کارگران مبدل 
 ی اين زاويه حائز اهميت هستند که در وهلهاز دموکراتيک  طرح شعارهای

نخست کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود را سازمان دهند. بدون سازماندهی 
تشکيالتی و سياسی، کارگران قادر به ايفای نقش انقالبی خود نخواهند بود. و هم 

حکومت  ل(و نه صرفاً شک   چنين طی اين مبارزات کارگران به ماهيت طبقاتی دولت 
 د کليهکارگر بتوان ی استبدادی) پی خواهند برد. عالوه بر اينها، برای آنکه، طبقه

ه دارند، به جهت مبارزدموکراتيک  هايی عمدتاًقشرهای تحت ستم را که خواست ی
خود » آنِ«را بايد از دموکراتيک  مطالبات برای انقالب سوسياليستی جلب کند،

 کند.
کنند. ی نم       ، که آنها نيز نظام سرمايه داری را نفی»حداقل«دوم؛ مطالبات سنتاً 

مطالباتی نظير حقوق بيکاری، بيمه های اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با 
ها هستند. اهميت اين مطالبات در اواخر مله اين خواستو غيره از جمزد دست پرداخت
به د، توانستنمیرات دموک های سوسيالزدهم بسيارزياد بود. زيرا که حزبقرن نو

ها، امروزه، حتی در ارگران دست يابند. اما اين خواستنفع ک برایاصالحاتی 
کشورهای غربی کمرنگ شده اند، زيرا بورژوازی در حال پس گرفتن بسياری از 

ند ها در کشورهايی نظير ايران نيز (مانتحقق اين خواست گذشته است.» اصالحات«
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ً  ل تحقق اند و يا چنانچه بخشاً تحقق يابند، عمدتاکراتيک) يا غيرقابومطالبات دم
ارزه حول رغم اينها، مبیبه نفع رژيم هستند و نه طبقه ی کارگر. اما عل» اصالحاتی«

  اين شعارها نيز ضروری است.
اند که تحقق نهايی آنها مستلزم شکسته شدن »انتقالی«سوم؛ مطالبات 

 که شامل شعارهايی مانند افزايشچارچوب نظام سرمايه داری است. اين مطالبات 
از کردن بمتناسب با تورم، کاهش ساعات کار متناسب با افزايش بيکاری؛ مزدها دست

ها؛ نظارت مستقيم کارگری برای دفترهای دخل و خرج شرکتها، کارخانه ها و بانک
 باشند. نترل بر توليد و توزيع و غيره میتدوين قوانين موجود؛ ک

مطالبات، در عصر اخير، در پی هر حرکتی، به محور عملی از آنجايی که اين 
گران کار مبارزات کارگری تبديل شده است، يکی از پايه های اساسی مطالبات

از تحزب پيش ی دهد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامهپيشرو را تشکيل می
طالبات مگيرد. مطالبات انتقالی از لحاظ کيفی با انقالبی آتی در ايران قرار می

قل؛ و حدادموکراتيک  متفاوت اند، زيرا مطالبات» حداقل«کراتيک، جزئی و ودم
 ال نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقهؤيک نظام سرمايه داری را زير س هيچ

 کارگر نمی توانند باشند. ی
کراتيک دمو در عصر انقالبات، ديناميزم مبارزات طبقاتی از مبارزه حول مطالبات

به » رژيم سرنگونی«رود. برخی نيز بر اين باورند که با طرح شعار فراتر می قل،و حدا
ن طور کنند. محققاً ايتدارک رودرويی با رژيم آماده می را برایطبقه ی کارگر  تنهايی

ح ی صرفاً در سطنيست! طرح اين سرنگونی، بدون طرح شعارهای محوری کارگر
» رنگونی رژيمس«بر شعار » کراتيکودم«ماند. افزايش چند شعار تبليغاتی باقی می

روزمره با رژيم نمی تواند سازمان دهد. تنها يک  ی را برای مبارزهطبقه ی کارگر  نيز
بقه ی ط سلسله از مطالبات مشخص و ملموس انتقالی است، که از آگاهی کنونی

 تواند آماده کند.گام برای سرنگونی رژيم میگام بآغاز شده، آنها را کارگر 
ی، سنت» حداکثر«، »حداقل«ترکيبی از مطالبات ی طبقه ی کارگر  برنامه

الی قرار مطالبات انتق ،است. البته در رأس اين برنامه» انتقالی«و » کراتيکودم«
يد طور پيگير تشدرا ب» سرمايه«و » کار« ی گرفته اند، زيرا که رو دررويی روزمره

ط طبقه ی قدرت توس ايتاً تسخيرنفس و نهکسب اعتماد بکند و وضعيت را برای می
 کند. کارگر آماده می
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گری در  تروتسکی خطوط کلی اين روش از دخالت ی انتقالی نوشته ی برنامه
 گذارد.رگری ايران را به نمايش میدرون جنبش کا

 انتقالی هر مبارز جدی کارگری از مطالعه ی ، چند دهه پس از نگارش برنامهکاين
كند؛ بيش  از هر چه اين سند عرضه میاين سند سود خواهد جست. چرا كه آن ی

 مركزی "متحد ی روش برای مواجه شدن با مسأله کبرخورد، ي ی شيوه کچيز، ي
كردن توده ها جهت مبارزه انقالبی برای كسب قدرت است." در عين حال، 

نوشته  ۱۹۳۸ل انتقالی بصورتی كه در سا ی تروتسكی خاطرنشان ساخت كه برنامه
شده، كامل نيست و محتاج ملحقات و تغييراتی است كه توسط تجربه و كاربرد 

 عملی برنامه روشن خواهند شد.
 
 رازی ازيارم

 ۱۳۹۶ آبان
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 شرايط عينی برای انقالب سوسياليستی
 

اوضاع سياسی جهان، بطور كلی، بحران تاريخی رهبری  ی بارزترين خصيصه
 پرولتارياست.

اقتصادی الزم برای انقالب پرولتاريائی، بطور كلی، و به اين زودی، به شرايط 
باروری كه ممكن است در دوران سرمايه داری برسد، دست  ی عالی ترين نقطه

های جديد رفتيافته است. نيروهای توليدی انسان راكد مانده اند. اختراعات و پيش
ی كل عرايط بحران اجتماديگر قادر به باال بردن سطح ثروت مادی نيستند. در ش

چه شديدتری های هردستگاه سرمايه داری، بحرانهای ادواری، محروميتها و زيان
حران خود، ب ی نوبهه كنند. رشد ميزان بيكاری، بمیرا بر گُرده ی توده ها تحميل 

های ا تهديد میكند. نظامهای متزلزل پولی رالی دولت را عميق تر كرده، سيستمم
گی ورشكستگی، به ورشكست کهای فاشيستی، از ينظام نيز مثل کدموكراتي

 خورند. ديگر، غلت می
  بورژوازی، خود، راه چاره ای نمی يابد. بورژوازی، در كشورهائی  كه مجبور شده

م شرط بندی كند، اكنون چشم بسته دارد زخال فاشيک ت ندار خود را بر روی و دار
كشورهائی كه از نظر تاريخی  شود. درامی يله میظاقتصادی و ن ی بسوی فاجعه

عين، تواند برای مدتی مهنوز میها بورژوازیممتاز هستند، يعنی كشورهائی كه در آن
 نام دموکراسی راه داشتن تجملی ب ی خود اجازهه به قيمت اندوخته های ملی، ب

( بريتانيای کبير، فرانسه، اياالت متحده و غيره)، تمام احزاب سنتی سرمايه  بدهد
برند، و ديری نمانده است که اراده شان فلج گردد. میدر موقعيتی سردرگم بسر 

نخستين،  " برغم خلل ناپذير بودن متظاهرانه اش، در مرحله1"نيوديل ی برنامه

                                         
رئیس جمھور  -وزول""تطرحی بود ک""ھ ک""ابین""ھ ی فرانکلین دال نو ر new deal نیودی""ل - 1

سال صادی  ١٩٣٢-۴۵ھای آمریکا در  شی از بحران اقت صادی نا سائل اقت  ١٩٢٩برای مقابلھ با م
و نیز مس"""ائل س"""یاس"""ی ناش"""ی از رادیکال ش"""دن طبقھ ی کارگر، اتخاذ کرد. کابینھ ی روزولت، 

 Nationalونی نظیر ق"""انون بھبودی ملی اق"""دام"""ات مختلف التی"""ام بخش واص"""""""الح"""اتی ق"""ان
Recovery Act سرمایھ دار داد رح اصالح طلبانھ نیودیل فرصتی بارائھ داد. ط دست طبقھ ی 

 شدت محدود کند. ھ ی کارگر، عمالً این حقوق را بتا ضمن تظاھر بھ اعطای حقوق معینی بھ طبق
نس"""""خھ ی آمریکائی عنوان آمریکا از حکومت روزولت ب حزب کمونیس"""""ت، ١٩٣۶در س"""""ال 

مراجعھ کنید) حمایت کرد و از این طریق بھ  2حکومت جبھھ ی مردم ( بھ یادداش"""""""ت ش"""""""ماره 
یک حزب  کھ گرایش زیادی برای ایجاد  کارگری را، در زمانی  تا جنبش  روزولت کمک کرد 

 .مستقل کارگری وجود داشت، تحت انقیاد حزب دموکرات درآورد
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ی که کند، سردرگممیابر ما عرضه تنها، شکل ويژه ای از سردرگمی سياسی را در بر
گذارد که در آن بورژوازی موفق به انباشتن وجود می ی فقط در کشوری پا به عرصه

ثروتی بی حساب شده باشد. بحران حاضر، بی آنکه حتی توانسته باشد مسير کامل 
 ی خود را طی کند، عمالً نشان داده است که سياست "نيودل"، مثل سياست جبهه

 2ازين بن بست اقتصادی نيست. خروجرانسه، راهی به ائتالفی در ف
المللی تصويری برتر از تصاوير فوق در برابر ما ترسيم نمی کند. تحت  روابط بين

و رفشار روزافزون تالشی سرمايه داری، خصومتهای امپرياليستی با بن بست روب
 خونينهای داگانه، و آشوبشود. در اوج اين بن بست و بحران، برخوردهای جمی

ند تا هم ادغام شوناچار بايد درمحلی (اتيوپی، اسپانيا، خاور دور، اروپای مرکزی) ب
شعله ای با ابعاد جهانی پديدار گردد. البته بورژوازی از ضربه ای کاری که بروز جنگ 

جات، دره جديد بر پيکر حاکميت اش وارد خواهد کرد، آگاه است. ولی اين طبقه، ب
 است تا از بروز جنگ اجتناب کند. ۱۹۱۴ناتوان تر از سال 

م زمقوله که شرايط تاريخی هنوز برای ظهور سوسيالي هائی از اينسخن حرف و
کاری عمدی است. شرايط عينی  جهل و يا ناشی از فريب ی "بارور" نشده، زائيده

برای انقالب پرولتاريائی نه تنها "بارور" شده، بلکه حتی از شدت "باروری" و 
هم در نآ است. بدون انقالب سوسياليستی، و ی رو به فساد نهادهرسيدگی تا حد

فاجعه ای تهديد خواهد کرد. حاال ديگر  تاريخی بعد، تمام فرهنگ بشريت رادوران 
نوبت پرولتاريا، يا بيشتر، نوبت پيشتاز انقالبی پرولتاريا است. بحران تاريخی 

 بشريت به بحران رهبری انقالبی تقليل يافته است
 
 

                                         
، س""یاس""ت  People,s Front، یا جبھھ ی مردم r FrontPopulaجبھھ ی ائتالفی س""یاس""ت  -2

بود.  ١٩٣۵مراجعھ کنید) در س""ال  ۶گردش بھ راس""ت بین الملل کمونیس""تی ( بھ یاداش""ت ش""ماره 
ھای ائتالفی مرکب از احزاب کارگری و احزاب لیبرال س""یاس""ت عبارت بود از ایجاد حکومت این

سال  سیونی ھ ی ائتالفی، حکومت جبھ١٩٣۶سرمایھ داری. در فرانسھ در  ، در رأس رادیکالیزا
مراجعھ کنید) و س""ایر اعمال مبارزه جویانھ  ۴کھ ش""امل اعتص""ابات نش""س""تھ ( بھ یاداش""ت ش""ماره 

از حزب س""وس""یالیس""ت فرانس""ھ، کھ نخس""ت وزیر   Leon Blumبود، بر س""ر کار آمد. لئون بلوم 
ی کارگر فرانس""ھ اتخاذ این حکومت بی دوام بود، س""یاس""ت ش""کس""تن اعتص""اب را نس""بت بھ طبقھ 

کرده، از یاری رس"""اندن بھ کارگران و روس"""تائیان اس"""پانیا، کھ در مرحلھ ی حس"""اس"""ی از تالش 
 ناموفق خود در برابر فاشیزم بودند، سرباز زد.
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 پرولتاريا و رهبری های آن
 

اقتصاد، دولت، سياست بورژوازی و روابط بين المللی آن، بکلی در کام بحران 
ند. اين همه از عالئم وضع پيش از انقالب جامعه است. مانع اجتماعی فرو رفته ا

دادن وضع پيش از انقالبی به وضع انقالبی قرار دارد،  عمده ای که در راه تغيير
خاصيت فرصت طلب رهبری پرولتاريا است: جبن خرده بورژوازی آن در برابر 

انی که بورژوازی بزرگ و سازش خائنانه اين رهبری با بورژوازی، حتی در زم
 شود.سر میبورژوازی دارد جان ب

و ميليونها  راند. ميليونهاگی عميق به پيش میدر تمام کشورها، پرولتاريا را آشفت 
نهند. ولی دستگاه های ت سرهم، گام در جاده ی انقالب مینفر از توده ها، پش

 بوروکراتيک و محافظه کار خود آنان پيوسته راه را بر حرکت
 بندند.میانقالبی توده ها  

های قهرمانانه ای برای بدست ، سلسله کوشش۱۹۳۱پانيا از آوريل پرولتاريای اس
گرفتن قدرت و رهبری سرنوشت جامعه بعمل آورده است. با وجود اين، احزاب 
خود همين پرولتاريا (سوسيال دموکرات ها، استالينيست ها، آنارشيست ها و 

ارد عمل شده، راه را نقش ترمز وشيوه ی خاص خود، در ه کدام بپوميست ها)، هر
 3های فرانکو هموار کرده اند.برای پيروزی

                                         
يان ير بحران اقتصادی شديد و طغتحت تأث – کوشش قهرمانانه پرولتاريای اسپانيا -3

سقوط کرد و حکومت جمهوری اعالم شد.  ۱۹۳۱پردامنه مردم، سلطنت اسپانيا در سال 
از  ،طبقه ی کارگر اسپانيا، طی تصادمات متعدد با سلطنت طلبان و ساير عناصر دست راستی

های جمهوری، يکی پس از ديگری، به اقدامات ضدکارگری جمهوری دفاع کرد. اما حکومت
، و ۱۹۳۱در سال  Sevilleرد کردن اعتصاب عمومی در سويل خود ادامه دادند؛ از جمله خُ

در  Austurianاستفاده از قشون فرانکو برای مقهور ساختن قيام کارگران معادن استوريان 
که قيام فاشيستی فرانکو اسپانيا را در ، پس از آن۱۹۳۶. تروتسکی در سال ۱۹۳۴سال 

نها راه برآورده کردن نياز کارگران و گرداب جنگ داخلی فرو برد، مصرانه اعالم کرد که ت
روستائيان اسپانيا و تنها راه بسيج آنان در راه شکست فاشيست ها، راه انقالب سوسياليستی 

به ساختن  ترغيب کرد تااست؛ برای  نيل بدين مقصود، تروتسکی انقالبيون اسپانيا را 
ی مام سازمانهای سياسزنند. در عوض، تست بهای قدرت پرولتاريا دارگان عنوانشوراها ب

در حکومت بورژوائی جبهه ی ائتالفی شرکت کردند، و در نتيجه توده های چپ اسپانيا 
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؛ آمادگی ۱۹۳۶در فرانسه، موج عظيم اعتصابات نشسته، بويژه در ژوئن سال 
با وجود اين     4نشان داد. ای برانداختن دستگاه سرمايه داریکامل پرولتاريا را بر

لوای  ها و سنديکاليست ها) تحتسازمانهای عمده (سوسياليست ها، استالينيست 
ائتالفی موفق شدند که جريان انقالبی را، دستِ کم موقتاً، منشعب کرده،  ی جبهه

 سدی در برابر آن بپا کنند.
اعتصابات نشسته و رشد فوق العاده سريع اتحاديه گرائی  ی موج بی سابقه

غريزی  کوشش صنعتی در اياالت متحده آمريکا (سی . آی . او)، تجلی خدشه ناپذير
کارگران آمريکاست تا خود را به سطح وظايفی برسانند که تاريخ بر عهده آنان گذاشته 

ازمانهای س ی است. ليکن در اينجا نيز سازمانهای بزرگ سياسی، منجمله کنگره

                                         
زب ها عبارت بودند از حر گذاردند. بزرگ ترين اين سازمانانقالبی را در مبارزه شان بی رهب

حزب کارگران برای وحدت  -POUMسوسياليست، آنارشيست ها، حزب کمونيست، و پوم 
مراجعه کنيد) چپ  ۴۱مارکسيستی. گروه اخير يک سازمان سانتريستی (به ياداشت شماره 

 گرفت.وتسکيست های سابق را نيز دربر میبود که تر
واقع، به فرانسه محدود نبود. "در  down strikes-sitموج "اعتصابات نشسته"  -4

دين کشور پديده ای جهانی بود. اين پديده در چن، ۱۹۳۰هایاعتصاب نشسته در اوايل سال
، کارگران معادن در ۱۹۳۴زمان ظاهر گرديد. در سال صورت همسرمايه داری ب

  Katowiceمجارستان؛ و در کاتوويس Pecsيوگسالوی ؛ در پسس   Terbovlyeتربولی
در  نلهستان، برای مبارزه در حفره های معادن باقی ماندند. کارگران صنف توتون يونا

فر کارگران معادن ن ۳۰۰۰، قريب به ۱۹۳۵همان سال يک کارخانه را اشغال کردند. در سال 
باقی ماندند. کارگران معادن  Huelvaمدت ده روز در حفره ی معادن در هولوا مس اسپانيا، ب

اسکاتلند، و نيز در فرانسه با موفقيت از همين تاکتيک استفاده کردند. در  Walesدر ويلز 
ثر يک را با نتيجه ی کامالً مؤهندوستان ، کارگران نساجی اين تاکت  Pondieherryحریپوندي

، يک ميليون کارگر در يک زمان در صنايع اساسی ۱۹۳۶کار بردند. و در فرانسه در سال ب
 بست نشستند." ( آرت پريس، گام عظيم نيروی کار، پات فايندر پرس.)

کارگران  توليد توسط خودجا که محل تاکتيک خصوصاً مؤثری بود. از آن اعتصاب نشسته
کارخانه داران نمی توانستند بدون مقابله با صفوف کارگران، اعتصاب شکنان  شداشغال می

به تدريج فرو  ۱۹۳۷عمليات مبارزه جويانه، بعد از سال  را وارد کارخانه کنند. اين موج
 نشست.
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برند تا فشار کار میکه جديداً بوجود آمده، هر چه در يد قدرت خود دارند ب 5صنعتی
 خاک سياه بنشانند.ه نترل کرده، آن را بانقالبی توده ها را ک

جانب نظام بورژوائی، نقش ضدانقالبی موذيانه ه روی آوردن قطعی کمينترن ب
ير اکمينترن در سراسر جهان، بويژه در اسپانيا، فرانسه، اياالت متحده و س

های اضافی غيرمترقبه ای برای پرولتاريای کشورهای "دموکراتيک"، دشواری
"مردم" که تحت لوای  ی جبهه ی کارانه آورد. سياستهای سازشجهانی فراهم 

ه، راه را محکوم به اختگی کردطبقه ی کارگر  شود،یانقالب اکتبر به اجرا گذاشته م
 6کند.میم باز زرا بروی فاشي

                                         
(سی . آی . او   Congress of industrial Organizationsتهای صنعی سازمان کنگره  -5

CIO)ابتدا کميته ای در داخل فدراسيون آمريکائی کار (AFL (Federation of Labor 
American  بود. کارگران آمريکائی در آن زمان برحسب حرفه های گوناگون در هر واحد

صنعتی در اتحاديه های کارگری جداگانه متشکل بودند. در مقابل مبارزه ی کارگران 
راديکال برای تشکيل اتحاديه هائی که دربر گيرنده ی تمامی حرفه های هر واحد صنعتی 

زه عليه تشکل سازمان قدرتمند جديد برخاستند و به مبار AFLباشد، رهبران محافظه کار 
يل سازمان سراسری ها را ناگزير به تشکاخراج کردند و آن ۱۹۳۸را در سال  CIOسنديکاهای 

 های صنعتی و فدراسيونک سلسله مذاکرات، کنگره ی سازماندنبال يخود نمودند. ب
 درهم ادغام شدند. ۱۹۵۵آمريکائی کار در سال 

(بين الملل کمونيستی يا بين الملل سوم) سازمانی بود که تحت  Cominternکمينترن   -6
 9رهبری لنين و تروتسکی، بعنوان جانشين انقالبی بين الملل دوم ( به ياداشت شماره 

مراجعه کنيد)، تشکيل شد. در اثر انحطاط بوروکراتيک دولت شوروی و حزب بلشويک، 
ويک کی برای احيای سياست انقالبی در حزب بلشکمينترن نيز رو به انحطاط گذارد. تروتس

 و کمينترن به تشکيل اپوزسيون چپ همت گماشت.
زب کمونيست آلمان، های ورشکسته ی کمينترن و حسياست خاطر، ب۱۹۳۳در سال 

رو شدن با مخالفت جدی از طرف سوسيال دموکرات های آلمان و يا حزب هيتلر بدون روب
 اين که کمينترن بر سياست مخرب حزب کمونيست آلمان کمونيست، به قدرت رسيد. بعد از

تشکيل شده بود)  ۱۹۳۰صحه نهاد، تروتسکی و اپوزسيون چپ بين المللی ( که در سال 
نقالبی عنوان سازمان ان الملل سوم ديگر بلزوم ايجاد بين الملل چهارم را اعالم داشتند. بي

دادن "حسن نيت" خود نسبت به  مرده بود. در طی جنگ جهانی دوم، استالين برای نشان
بين الملل چهارم ، ۱۹۳۸امپرياليستی بين الملل سوم را رسماً منحل کرد. در سال  تهایدول

  عنوان وارث انقالبی بين الملل های گذشته پايه گذاری شد.توسط تروتسکی ب
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آخرين منابع  هستند اينان -م در سوی ديگرزسو و فاشي "جبهه های مردم" در يک
اه تاريخی، هر ديدگ      م در مبارزه عليه انقالب پرولتاريائی. لکن از زسياسی امپريالي

 ی دوی اين منابع فقط چاره سازهای موقتی هستند. زوال سرمايه داری در سايه
ر آلمان صليب شکسته د ی نشانه ی عالمت "کاله فريقيائی" در فرانسه و در سايه

 بست را از ميانژوازی، میتوان بن انداختن بساط بورتنها از راه بر 7ادامه می يابد.
 برداشت.

شرايط عينی سرمايه داری در حال زوال، و  ی بوسيله جهت گيری توده ها اوالً 
ود. از اين شهای کارگری قديمی تعيين میسياستهای خائنانه سازمان ی ثانياً بوسيله

وروکراتيک بدو عامل، البته، عامل نخستين قاطعيت دارد: قوانين تاريخ از دستگاه 
د از نکن ديگر فرقنيرومندتر هستند. شيوه های خائنين اجتماعی، هر قدر هم با يک

ائی استالين های قضبيائيد تا دسيسه سازیقانون گذاری "اجتماعی" بلوم بگيريد و 
با گذشت  8انقالبی پرولتاريا را خرد و ويران کنند. ی هرگز نخواهند توانست اراده
 ی عقب چرخاندن گردونهه ه اين خائنين در جهت بزمان، کوششهای مذبوحان

                                         
يا کاله آزادی، کالهی است مخروطی شکل که مظهر  Phryghian capکاله فريقيائی  -7

 انقالب کبير فرانسه و جمهوری طلبی است.
است که قبل از اين که نازی ها آنرا ی عالمتی مذهبی و خراف Swastikaصليب شکسته 

رده شده کار بيهود بکار برند، برای هزاران سال ب عنوان عالمت "پيروزی مرد آريائی" و ضدب
 بود.

جا زوال نظام سرمايه داری تحت حکومت دموکراتيک در فرانسه و ر اينتروتسکی د
 کند.مت فاشيزم در آلمان را مقايسه میحکو

به حزب سوسيال دموکرات روسيه  ۱۸۹۶) در سال ۱۸۷۹ -۱۹۵۳ژوزف و. استالين ( -8
مراجعه  ۲۱طرف بلشويک ها را گرفت (به ياداشت شماره  ۱۹۳۰پيوست و در انشعاب سال 

تی اتخاذ ، موضعی دست راس۱۹۱۷کنيد). استالين پيش از ورود لنين به روسيه در آوريل 
عنوان دبير کل حزب کمونيست شوروی انتخاب شد، و از اين پُست ب ۱۹۲۲در سال  کرد. او

برای تمرکز قدرت در دستانش استفاده کرد و تدريجاً با سربرآوردن و رشد بوروکراسی در 
دولت و حزب به نماينده ی اين قشر اجتماعی مرفه مبدل گشت. او در مقابل داخل دستگاه 

انترناسيوناليزم انقالبی شعار تنگ نظرانه و خرده بورژوائی " سوسياليزم در يک کشور" را 
مطرح ساخت. استالين با انهدام حزب بلشويک ديکتاتور اتحاد شوروی شد و تا زمان مرگش 

مراجعه  34به ياداشت شماره  – دسيسه های قضائی استالين به اين ديکتاتوری ادامه داد.
 کنيد.
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تاريخ، به روشنی بيشتر به توده ها نشان خواهد داد که بحران رهبری پرولتاريا، که 
بدل به بحران فرهنگ بشريت شده است، فقط از طريق بين الملل چهارم راه نهائی 

 خود را خواهد جست.
 

 انتقالی ی حداقل و برنامه ی برنامه
 

رشار از پيش از انقالبی س ی يعنی مرحله -بعدی ی استراتژيکی مرحله ی وظيفه
عبارت است از غلبه بر تضاد  -و سازماندهی Propaganda، تبليغ Agitation تهييج

از آن بلوغ پرولتاريا و پيشت    موجود بين رسيدگی شرايط عينی انقالبی و عدم 
نوميدی نسل قبلی، و بی تجربگی نسل جوان تر). الزم است که در  (آشفتگی و

روزانه به توده ها کمک شود تا آنان بين درخواستهای کنونی از  ی جريان مبارزه
د سوسياليستی انقالب از سوی ديگر، پلی ايجاد کنند. اين پل باي ی سو و برنامهيک

شامل يک سلسله درخواستهای انتقالی باشد، درخواستهائی که از شرايط امروز و از 
ون تزلزل بد سرچشمه گرفته باشد، وطبقه ی کارگر  آگاهی امروزين قشرهای وسيع

 پرولتاريا. ی وسيلهغائی منجر شود: تسخير قدرت ب ی به نتيجه
کرد، یم  سوسيال دموکراسی کالسيک که در عصر سرمايه داری پيشرفته عمل 

، که حداقل برنامه نخستخود را به دو بخش مستقل از هم تقسيم کرد:  ی برنامه
کرد، و بورژوائی محدود می ی خود را به ايجاد اصالحات در چهارچوب جامعه

 حداکثر، که در آينده نامعلوم جايگزين شدن سرمايه داری بوسيله ی ديگری برنامه
حداکثر پلی وجود  ی برنامه حداقل و ی بين برنامه 9داد.م را نويد میزسوسيالي ی

 ه واژهکچرانداشت. در واقع سوسيال دموکراسی به اين پل احتياجی هم نداشت. 

                                         
عنوان جانشين بين الملل اول ب ۱۸۸۹ا بين الملل دوم) در سال (ي سوسيال دموکراسی -9

وجود  ۱۸۷۶تا  ۱۸۶۴تشکيل گرديد. بين الملل اول (يا انجمن بين المللی کارگران) از 
الملل دوم احزاب سوسيال دموکرات و شد. بين داشت و توسط کارل مارکس رهبری می

گرفت. مهم ترين و قوی ترين اين احزاب ارگری کشورهای مختلفی را دربر میاحزاب ک
هنگامی که مهم ترين بخشهای بين الملل ، ۱۹۱۴سوسيال دموکراسی آلمان بود. در سال 

د در ی خوهای امپرياليستسياليستی را نقض کردند و از دولتابتدائی ترين اصول سودوم 
جنگ جهانی اول پشتيبانی کردند، نقش مترقی اين سازمان خاتمه يافت، و به سازمانی 

 غيرانقالبی بدل گشت.
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م جزم کرده . کمينترن عزکردمی م را فقط بعنوان يک باد در غبغب بلغورزسوسيالي ی
است که در عصر سرمايه داری در حال زوال، راه سوسيال دموکراسی را تعقيب کند: 

و  اصالحات منظم اجتماعی ی يعنی در زمانی که بطور کلی ديگر نمی توان مقوله
سخن باال بردن منظم سطح زندگی توده ها را پيش کشيد، موقعی که  حرف و

پرولتاريا و حتی هرگونه تقاضای جدی خرده بورژوازی، هرگونه تقاضای جدی 
 روابط مالکيت سرمايه داری و دولت بورژوائی سر در ی محدوده سویناچار از آنب

تژيکی بين الملل چهارم نه اصالح کردن سرمايه داری، ی استرا آورند. وظيفه می
يا رولتارپ بلکه سرنگون کردن آن است. هدف سياسی آن تسخير قدرت بوسيله

 ی بمنظور سلب مالکيت از بورژوازی است. با وجود اين، تحقق اين وظيفه
استراتژيکی، بدون توجه کامل به تمام مسائل، حتی موضوعات کوچک و جزئی 
تاکتيکی، غيرممکن است. تمام بخشهای پرولتاريا، تمام اقشار، حِرَف و صنوف آن 

نيست  صر حاضر اينع ی داخل جنبش انقالبی جذب شوند. صفت مشخصهه بايد ب
ار دهد کمیکند، بلکه اين است که اجازه نقالبی را از کار روزانه آزاد میکه حزب ا

 روزانه، بنحوی جدائی ناپذير از وظايف واقعی انقالب صورت بگيرد.
قديمی درخواستهای "حداقل" را ترک نمی کند، چرا  ی بين الملل چهارم برنامه
ثير و نيروی حياتی خود را حفظ کرده اند. أتکم بخشی از  که اين درخواستها دست

یهای وزو پيردموکراتيک  بين الملل چهارم، بنحوی خستگی ناپذير، از حقوق
کار روزمره را در کن بين الملل چهارم اينکند. لياجتماعی کارگران دفاع می

اجرا  ی چهارچوب دورنمای صحيح واقعی، يعنی دورنمای انقالبی، به مرحله
گذارد. از آنجا که درخواستهای قديمی، جزئی و "حداقل" توده ها با تمايالت می

هم بدون و آن - کندتحقيرآميز سرمايه داری فاسد اصطکاک پيدا مینابودکننده و 
بين الملل چهارم، سيستم درخواستهای انتقالی را  - افتدمیشک در هر قدم اتفاق 

هد که داين اصل تشکيل میی اين سيستم را اساس ی کند، پايهیپيشنهاد م
چه آشکارتر و قاطع تر، در جهت مخالف اساسی ترين درخواستهای انتقالی، هر

ی جانشين انتقال ی ی سير خواهند کرد. بدين ترتيب برنامهئبنيادهای رژيم بورژوا
شود و وظيفه آن عبارت است از بسيج متشکل توده ها حداقل" قديمی می ی "برنامه

 اريائی.در راه انقالب پرولت
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 *و تناسب ساعات کاردست مزدها  تناسب
 

تحت شرايط سرمايه داری در حال تالشی، توده ها محکوم به زندگی فقير 
 نگپيوستن به گروه گدايان و ت خطر موقع ديگر هر مردمان ستمزده هستند و پيش از

 کند.تهديدشان می دستان،
نند. در اينجا بيشتر بک را بهتر و آنان بايد از لقمه نان خود دفاع کنند، اگر نتوانند آن

 ت برکراه نه نياز و نه فرصت آن هست که در آن درخواستهای جداگانه و جزئی که ب
ند، کناتحاديه ای ظهور می اساس شرايط مشخص از قبيل شرايط ملی، محلی و

دو نابسامانی اساسی اقتصادی که در آن مسخره و لغو بودن  شمرده شوند. ولی
شود، اولی بيکاری، و دومی گرانی می روزافزون دستگاه سرمايه داری خال صه 

 قيمتها، احتياج به شعارها و شيوه های تعميم يافته تری دارند.
ند. کسياست سرمايه داران را اعالم می بين الملل چهارم رزمی تزلزل ناپذير عليه

 مثل سياست مأموران دست متنابهی، ی درجهه هدف سياست اين سرمايه داران، ب
، مبتنی بر اين نکته است که تمام بار **شان، يعنی اصالح طلبانه نشاند

ها، بی سروسامانی نظام پولی و ساير فشارهای ناشی از احتضار ، بحران***مزميليتاري
 کش بنشانند.  مردمان زحمت ی سرمايه داری را بر گرده

 طلبد. میبين الملل چهارم برای همه کار و شرايط زندگی سالم   
نه تورم پولی نه تثبيت قيمتها، نمی توانند بعنوان شعارهای پرولتاريا بکار برده 

دليل اينکه آنها سروته همان کرباس هستند. با باال رفتن محتوم قيمتها، ه شوند، ب
توان قط میفکند، ناپذير پيدا میوضعی مهار که با نزديک شدن جنگ، بيش از پيش،

از طريق  ن معناست که بايدبه آمبارزه کرد.اين مزدها دست با شعار باال رفتن متناسب
قراردادهای جمعی تضمين کرد که به نسبت افزايش قيمت کاالهای مصرفی، 

 دستمزدها خود بخود افزايش يابد.
پرتگاه تالشی خود، نمی تواند اجازه دهد که بخش روزافزونی  ی پرولتاريا در لبه

ی جامعه ه غذایته ماند           از کارگران بدل به گدايان دائماً بيکار بشود، و از تفاله و

                                         
*- Sliing Scale of Wages and Slidlng Scale of Hours 
**- Reformists 
***- Militarism 
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ای در حال سقوط تغذيه نمايد. حق کار، تنها حق جدی کارگر در جامعه ای است که 
ر شود. در برابدم، اين حق از او سلب میدر هر ق اساس استثمار بنا شده. امروز، بر

بيکاری خواه بعنوان پديده ای "ساختی" و خواه "ادواری"، وقت آن است که در کنار 
شعار خدمات عمومی، شعار تناسب ساعات کار پيش کشيده شود. اتحاديه های 
 کارگری و ساير سازمانهای توده ای بايد کارگر و بيکار را در نوعی يکپارچگی ناشی از

احساس مسئوليت متقابل با هم متحد کنند. با در نظر گرفتن اين اصل، کار موجود، 
شود یماساس تعريفی که از ساعات کار در هفته  بايد بين تمام کارگران موجود، بر

ساس ا متوسط هر کارگر، به ميزانی باقی خواهد ماند، که برمزد دست تقسيم گردد.
براساس زدها مدست قبلی تعيين شده بود. ی هميزان ساعات کار در هفته، طبق برنام

حداقلی کامالً تضمين شده، مطابق با نوسان قيمتها، دچار نوسان خواهد شد. 
 ديگر، در دوران فاجعه آميز فعلی، غيرممکن است. ی قبول هر برنامه

صاحبان مالکيت و وکالی آنان "تحقق ناپذير بودن" اين درخواستها را ثابت 
م عالوه بر اعال -اران مفلسدبويژه سرمايه  -تر ه داران کوچکخواهند کرد. سرماي

رد. کتحقق ناپذير بودن اين درخواستها، به دفاتر حساب خود هم مراجعه خواهند 
ين دفاتر را يکسره رد خواهند کرد. مسأله اه ها و مراجعه بکارگران اين نوع نتيجه گيری

سأله گيرد. مصورت می "نيست که بين منافع مادی متضاد، يک اصطکاک "عادی
 اين است که پرولتاريا، عليه فساد، نوميدی، و انهدام، تضمين شود.

مين هه خالق و پيشرو جامعه است و ب ی مسأله بر سر زندگی و مرگ تنها طبقه
بشريت است. اگر سرمايه داری قادر به رفع نيازهائی که  ی دليل مسأله بر سر آينده

بناچار از فجايع ناشی از خود سرمايه داری بروز کرده، نيست، بگذار سر به تن 
سرمايه داری نماند. "تحقق پذيری" و يا "تحقق ناپذيری" در اينجا موضوعی است 

ق اين عيت يابد. از طريتواند از راه مبارزه قطهم تنها میمربوط به روابط نيروها، که آن
د باشد، توانی اين مبارزه چه میمبارزه، صرف نظر از اينکه موفقيتهای عملی و فور

 کارگران، لزوم انهدام بردگی سرمايه داری را به عالی ترين شکل در خواهند يافت.
 

 ی در عصر انتقالیاتحاديه های کارگر
 

های جزئی و انتقالی بيش از هر موقع ارگران در مبارزه در راه درخواستاکنون ک
ديگر احتياج به سازمانهای توده ای، بويژه، اتحاديه های کارگری دارند. رشد 
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ايان راياالت متحده آمريکا، موعظه های چپ گسه و يرومند اتحاديه گرائی در فرانن
آمده ارگری سرگويند "دوران مفيد بودن اتحاديه های کعالم نمای افراطی را که می

 کند.است"، نقش بر آب می
، حتی ايستدمی  لنينيست، در صف مقدم جبهه تمام مبارزات -يک بلشويک

 دموکراتيک يا حقوقترين منافع مادی و  موقعی که اين مبارزات بخاطر کوچک
ند تا آنها ککارگری توده ای فعاالنه شرکت می باشد. او در اتحاديه هایطبقه ی کارگر 

آنها را تشويق کند. او با سرسختی تمام عليه  ی را تقويت کرده، روح مبارزه جويانه
خواهند اتحاديه های کارگری تحت حاکميت میکند که طی آن علم میاقداماتی قد 

يا اشکال مختلف دولت بورژوائی درآيند و پرولتاريا "حکميت اجباری" و 
های پليسی نه تنها فاشيستی بلکه حتی "دموکراتيک" را قبول کند. تنها قيموميت

ندانه پيروزم ی براساس فعاليتی از اين نوع در داخل اتحاديه های کارگری، مبارزه
  10الح طلبان، منجمله بوروکراسی استالينيستی امکان پذير است.عليه اص

                                         
پس از انقالب اکتبر در اتحاد شوروی، عقب افتادگی  – بوروکراسی استالينيستی -10

سو و انزوای دولت شوراها و شکستهای پياپی اقتصادی و فرهنگی جامعه ی روسيه از يک
 رفته ی صنعتی اروپا از سوی ديگر، در شرايطی کهموقعيتهای انقالبی در کشورهای پيش

حکام ظهور و استدند، بطی جنگ داخلی کشته شده بوبهترين کادرهای حزب بلشويک در 
يافتن قشر اجتماعی صاحب امتياز و مرفه "بوروکراسی" منجر شد که از دستگاه دولت 

کارگری برای اختصاص سهم بيشتری از امتيازات مادی سود جست. بوروکراسی شوروی 
عنوان بهترين نماينده ی خود يافته، ويک و دولت شوروی، استالين را بدر حزب بلش

خت و پرداخت. رشد اين قشر ضمن پروسه ای صورت گرفت که در طی آن شخصيت او را سا
حنه ی ز صرفته اروپا ااز پيروزی انقالب در کشورهای پيشطبقه ی کارگر روسيه مأيوس 

کشيد. استالين با قلع و قمع بلشويک ها و رهبران انقالب اکتبر مبارزه ی سياسی کنار می
که  بيشتر مهيا کرد. بدين ترتيب در کشوری زمينه را برای استحکام سلطه ی بوروکراسی

سره برافکنده شده بود، قدرت سياسی يکبرای نخستين بار در تاريخ سلطه ی سرمايه داری 
از دست طبقه ی کارگر خارج شد. پس از پيروزی فاشيزم در آلمان و اضمحالل سياسی 

تی امپرياليس تهای، تروتسکی ضمن اين که در مقابل حمالت دول۱۹۳۳کمينترن در سال 
نوان تنها عرا ب سياسیخواستار دفاع بدون قيد و شرط از دولت کارگری شوروی بود، انقالب 

راه سرنگون ساختن بوروکراسی استالينيستی و کسب مجدد قدرت سياسی توسط طبقه ی 
  کارگر اعالم داشت.
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های تفرقه انداز از قبيل ايجاد و يا حفظ اتحاديه های کوچک "انقالبی"، کوشش
 بعنوان نعم البدل حزب در واقع نشانگر انکار کردن مبارزه برای حصول رهبری

 شود: جدا کردن است. الزم است که اصل زير با قدرت تمام مراعاتطبقه ی کارگر 
خويش از اتحاديه های تودهای کارگری بصورتی تسليم گرايانه، که در حکم خيانت 

 به انقالب است، با عضويت در بين الملل چهارم يکسره مغايرت دارد.
در عين حال بين الملل چهارم با قاطعيت تمام، بت پرستی اتحاديه های کارگری 

ست، رد و ا هاسنديکاليسته گرايان و را که بطور يکسان، خصوصيت بارز اتحادي
 کند.میمحکوم 

اتحاديه های کارگری نه دارای برنامه ای يکسره انقالبی هستند و نه با در  -الف
رنامه ای توانند دارای چنين بپذيرش اعضاء می ی نظر گرفتن وظيفه، ترکيب و نحوه

اب ملی احز باشند. در نتيجه اتحاديه ها نمی توانند جانشين حزب بشوند. ايجاد
 ی است.اساسی عصر انتقال ی انقالبی، بعنوان بخشهای بين الملل چهارم، وظيفه

اتحاديه های کارگری، حتی نيرومندترين شان، بيش از بيست الی پنج  -ب
ر نمی درآمدتر را، درب رکارگر، آنهم بيشتر، اقشار فنی تر و پُ ی درصد از اعضاء طبقه

ها و يزشدوران خکارگر، بصورت اتفاقی و در  ی گيرند. اکثريت ستمديده تر طبقه
قبيل  ايننبش کارگری، وارد صفوف مبارزه میشوند. درهای استثنائی در ججهش

مواقع الزم است که سازمانهای مناسبی از نوع کميته های اعتصاب، کميته های 
 توده های مبارز را دربر بگيرند، ساخته شود. ی کارخانه و سرانجام شوراها، که همه

اتحاديه های کارگری، بعنوان سازمانهای که مظهر اقشار باالی پرولتاريا  -ج
 تازه ی تاريخی گذشته منجمله تجربه ی گونه که سرتاسر تجربه به همان -هستند

مايل شديدی دهد، تمیاتحاديه های آنارشيستی سنديکاليستی در اسپانيا نشان  ی
در دوران مبارزه  11خود نشان داده اند.از دموکراتيک  برای سازش با رژيمهای بورژوا

                                         
 -Syndicalism سنديکاليزم -آنارکو -اتحاديه های آنارشيستی سنديکاليستی -11

Anarcho های اتحاديه های کارگری است. آنارکوتجلی آنارشيزم در زمينه ی فعاليت- 
ب سياسی، اين اهای پارلمانی و احزقايد آنارشيستی مخالفت با فعاليتسنديکاليست ها به ع

رگر از اکنند که تشکل اتحاديه های مستقل کارگری برای آزادی طبقه ی کعقيده را اضافه می
 کند.يت میشر سرمايه داری کفا

ای ه سنديکاليزم يک نظام نوين اجتماعی را در نظر دارد که توسط اتحاديه -آنارکو
، ۱۹۳۰هایدر جريان انقالب اسپانيا در سال شود.کارگری و يا صنعتی اداره می
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ری کوشند رهببری کننده اتحاديه های کارگری میشديد طبقاتی، گروه های ره
جنبش توده ای را برعهده بگيرند تا جنبش را بدل به يک حرکت بی بو و خاصيت 
بکنند. اين اتفاق هم اکنون در دوران اعتصابات ساده، علی الخصوص در 

 خطر می هآن ب ی سته، که اصل مالکيت بورژوازی بوسيلهاعتصابات توده ای نش
بورژوازی در افتد، در شرف وقوع است. در دوران جنگ و يا انقالب، موقعی که 

های استثنائی غرق شده، رهبران اتحاديه های کارگری، معموالً تبديل به دشواری
 شوند.زرای بورژوا میو

ا ها بايد هميشه بکوشند تهای بين الملل چهارم، نه تنهمين دليل، بخشه ب
رهبری عالی اتحاديه های کارگری را عوض کنند، و در لحظات حساس جسورانه و 
با عزمی راسخ رهبران مبارز جديدی بجای مأموران معمولی و مقامات جاه طلب 
عرضه کنند، بلکه در تمام شرايط ممکن بايد سازمانهای مستقل و مبارزی بيآفرينند 

بورژوائی سنخيت بيشتر داشته  ی توده ای عليه جامعه ی که با وظايف مبارزه
باشند؛ و در صورت لزوم حتی از انفصال کامل از دستگاه محافظه کار اتحاديه 

 کارگری روگردان نباشند.
اگر پشت کردن به سازمانهای توده ای بخاطر تشويق سوداهای افتراقی جنايت 

های ته بندیدس  باشد، تحمل کورکورانه تسليم جنبش توده ای انقالبی به يد قدرت 
رو")، وارد ("پيش لباس مبدل ارتجاعی و يا دسته های محافظه کار بوروکراتيک که با 

حاديه های کارگری، خود هدف تر نيست. ات شوند، جنايتی کوچکمعرکه می
 نيستند، بلکه وسايلی هستند در راه نيل به انقالب پرولتاريائی.

 
 کميته های کارخانه

 
بش کارگری، نه يک شخصيت متشکل و کامالً متعادل، در عصر انتقالی، جن

ايد از نيز شکلهای سازمانی ببلکه شخصيت تب آلود و قابل انفجاری دارد. شعارها و 

                                         
ابتدا  اتحاديه های آنارشيستی سنديکاليستی متشکل بودند، درا که درآنارکوسنديکاليست ه

ی بودند. ولی با اين حال، قادر نبودند در مبارزه برعليه فرانکو قوی ترين گروه دست چپ
 جنبش را رهبری کنند و باالخره از حکومت جبهه ی ائتالفی بورژوازی حمايت کردند.
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های جنبش پيروی کنند. رهبری، بايد در برابر رفتار سرسری، انگار در برابر شاخص
 وده ها باشد.ت زنگ باشد، و بايد با حساسيت تمام جوابگوی ابتکاره طاعون، گوش ب

 ی اعتصابات نشسته، آخرين جلوه گاه اين قبيل ابتکار توده ها، از محدوده
های اعتصاب گران، های "عادی" سرمايه داری تجاوز میکند. جدا از درخواستروش

تسخير موقت کارخانه ها، ضربه ای است کاری بر اين بت، يعنی بت مالکيت 
ند که کملی، اين پرسش را مطرح مینحوی عسرمايه داری. هر اعتصاب نشسته، ب

 چه کسی ارباب کارخانه است: سرمايه دار يا کارگر؟
ه کارخانه ب ی کند، کميتهطور ضمنی طرح میاگر اعتصاب نشسته اين پرسش را ب

 ی دهد. کميته ی کارخانه که بوسيلهسازمانی می جلوه و چهره ای متشکل و آن
 ی مديريت کارخانه بالفاصله وزنه ی کارکنان کارخانه انتخاب شده، در برابر اراده

 کند.مقابلی ايجاد می
 اصطالح "سلطنت طلبه در مقابل انتقاد اصالح طلبان، که رؤسای صنايع ب

"نيک" و"دموکراتيک"  -اصطالحه را از استثمارگران ب  Fordاقتصادی" چون فورد
ای نمی آورند، ما شعار کميته ه دليل اولی انتقادی بعمله از دومی بکنند، و جدا می

 دهيم.قرار می کارخانه را بعنوان مرکز مبارزه عليه هر دو نوع استثمارگر
ته کمي   بوروکرات های اتحاديه های کارگری، طبق معمول، در مقابل تشکيل 

ی هاگام ی های کارخانه سد ايجاد خواهند کرد، همانطوری که آنان در مقابل کليه
 .دهنددر راه بسيج توده ها برداشته میشود، مقاومت نشان می جسورانه ای که

قدر شکستن اين سد  قدر که وسعت جنبش بيشتر باشد، همان با وجود اين، هر
در دوران "صلح" تأسيس  12تر خواهد بود. در جائی که کارگاه سربسته مقاومت آسان

اديه کارگری خود را تطبيق خواهد داد. گرديده، کميته رسماً با ارگان معمولی اتح
نظر کرده، وظايف آن را گسترده تر خواهد کرد. اما، اهميت کن در کادر آن تجديدلي

بقه ی کارگر ط اساسی کميته در اين حقيقت نهفته است که کميته برای آن اقشار از
ارز تاد مبکارگری از وارد کردن آنان در راه مبارزه عاجز است، س ی که معموالً اتحاديه

ت که ديده تر اسکند. دقيقاً از داخل صفوف همين اقشار ستمانقالبی فراهم میو 
 های انقالب بپا خواهند خاست.کارترين گردانفدا

                                         
گردد که تمامی کارکنان آن بايد ارگاهی اطالق میبه ک  Closed shop– کارگاه سربسته -12

 کارفرمای آن کارگاه قرارداد منعقد کرده است.عضو اتحاديه ی کارگری ای باشند که با 
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 Dualمحض اينکه کميته ای در کارخانه پديدار شد، يک نيروی واقعی دوگانه ب
Power نده ه نمايدر کارخانه بوجود می آيد. ماهيت اين نيروی دوگانه طوری است ک

که شامل دو نظام آشتی ناپذير، يعنی نظام سرمايه دار و وضعی انتقالی است، چرا
ين ا نظام پرولتاريا است. اهميت اساسی کميته های کارخانه، دقيقاً در اين است که

از  وی دوران پيشرکم ب الً انقالبی، دستروی دورانی عمکميته ها راه را، اگر نه ب
کنند، دورانی که حد فاصل بين نظام بورژوازی و نظام پرولتارياست. انقالبی، باز می

فکر کميته های کارخانه، نه زودرس، و نه تصنعی است، چرا  ی تبليغ برای اشاعه
ر د کشوست که هم اکنون در چنی که گواه اصالت آن موج اعتصابات نشسته ا

در  تازه نفس ازين نوع اعتصابات، هایکند. ظهور موجلف دارد گسترش پيدا میمخت
نزديک، اجتناب ناپذير خواهد بود. الزم است که مبارزه در راه تشکيل کميته  آينده

 د.گير نشده، کار از کار نگذر که کارگران غافل موقع آغاز شود تا اينه های کارخانه ب
 

 کنترل صنعت بدست کارگران و »اسرار معامالتی«
 

ده بود، ش      ت آزاد بنيان گذاشته سرمايه داری ليبرال که براساس رقابت و تجار
گذشته تعلق پيدا کرده است. جانشين آن، يعنی سرمايه داری ه ديگر بکلی ب

خصيت ش ه آنس بمرج بازار را از بين نمی برد، بلکه برعک انحصاری، نه تنها هرج و
بخشد. لزوم "کنترل کردن" اقتصاد، گماشتن "رهبری" دولت اغتشاشی خاصی می

ی تمام تمايالت بورژوائی و خرده بورژوائ ی لزوم "برنامه ريزی"، بوسيلهبر صنعت و 
ته الاقل در حرف برسميت شناخ -تا سوسيال دموکرات  م گرفته زکنونی از فاشي

شده است. از نظر فاشيست ها، موضوع بيشتر، چپاول "برنامه ريزی شده" مردم 
 شند اقيانوس هرجکونظامی است. سوسيال دموکرات ها میهای هدفبرای تحقق 

مرج را با قاشق "برنامه ريزی" بوروکراتيک خالی کنند. مهندسان و استادان  و
های متنويسند. حکومی 13دانشگاه مقاالت مبسوطی پيرامون "تکنوکراسی"

                                         
برنامه و نهضتی بود که در اوايل بحران بزرگ اقتصادی آمريکا که در  – تکنوکراسی -13
خصوص در ميان طبقه ی متوسط، شديداً مقبول آغاز شد، در ميان عموم، ب ۱۹۲۹ سال

صاد دل نمودن اقتگرديد. اين برنامه برای غلبه بر بحران و حل مسئله ی بيکاری، متعا
و البته  -ردکهندسين و متخصصين فنی پيشنهاد میآمريکا و سيستم پولی را از کنترل م
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ابا، با بی مح تعديل"، های جبونانه خود برای " تنظيم وک، در راه آزمايشدموکراتي
 شوند.یمبزرگ مواجه  ی کاری سرمايه خراب

 واقعی بين استثمارگران و " کنترل کنندگان" دموکراتيک را يک نکته ی رابطه
دهد. آقايان "اصالح طلب" پيش از آنکه قدم در ديگر نيز به بهترين وجه نشان می

تراست ها و "اسرار معامالتی" آنها بگذارند از ترسی عابدانه قالب تهی  ی آستانه
هائی ابحسکند. معامله، حکومت میکنند. در اينجا اصل "عدم دخالت" در کسب و می

 شود، بصورت اسرار سرمايه دار باقیداشته می که بين يک سرمايه دار و جامعه نگه
ل صماند؛ اين اسرار به جامعه ربطی ندارد. انگيزه ای که بظاهر برای رعايت ا می

وران سرمايه داری ليبرال، ظاهراً انگيزه شود، مثل د"اسرار" معامالتی، پيشنهاد می
ها چيزی را از يکديگر پنهان نمی کند. تراست "رقابت" آزاد است. واقعيت فرق می

مداوم سرمايه داری  ی کنند. اسرار معامالتی عصر حاضر، بخشی از توطئه
انحصاری عليه منافع جامعه است. تا موقعی که مالکان خصوصی وسائل اجتماعی 

نند توطئه های مربوط به استثمار، چپاول و کاله برداری خود را از ديد توليد بتوا
د هائی که برای محدورحدارند، ط توليدکنندگان و مصرف کنندگان مخفی نگه

سخره شود، افسانه های مبان اقتصادی" ريخته میکامگی "سلطنت طلساختن خود
ين در گامی نخست و رقت انگيزی بيش نخواهد بود. از بين بردن "اسرار معامالتی"

 راه کنترل واقعی صنعت است.
را دارند که "اسرار" کارخانه، همان سرمايه داران حق آن ی کارگران به اندازه

تراست، و تمام بخش صنعت، و بطور کلی اقتصاد ملی را بدانند. بيش از هر چيز 
اشته ذها، صنايع سنگين و حمل و نقل تمرکز يافته بايد در زير ذره بين گبانکديگر، 

 شود.
ين کار ا   دخل جامعه باشد.  کنترل کارگری بايد توضيح خرج و ی نخستين وظيفه

  -بايد از اقدامات معامالتی افراد شروع شود تا سهمی که عمالً از درآمد ملی به فرد
تا  کلی، تخصيص داده شده تعيين شود؛ فرد سرمايه داران و به استثمارگران، بطور

ها و تراست ها در مالءعام قرار داده های زير جلکی بانکدزدیت پرده و معامالت پش
 هکار انسانی که نتيج ی خائنانه ميل دور از وجدان و شود؛ و سرانجام، تا آن حيف و

                                         
بدون مبارزه ی طبقاتی و انقالب. باالخره اين نهضت به دو جناح چپ و راست تقسيم شد، 

 که جناح راست آن تمايالت فاشيستی را در خود پرورش داد.
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جوئی آشکار است، به تمام افراد جامعه نشان سود مرج سرمايه داری و هرج و ی
 داده شود.

يار ها را هم در اخترين قدرتحتی اگر عالی ت -ورژوائیمنصب دولت ب هيچ صاحب
يد. مردم جهان شاهد رآانجام چنين کاری ب ی نمی تواند از عهده -داشته باشد

فاميل"  "شصتدرماندگی پرزيدنت روزولت و نخست وزير بلوم در برابر توطئه های
درهم شکستن مقاومت  و "دويست فاميل" دو ملت آمريکا و فرانسه بودند.  برای

استثمارگران، فشار توده ای پرولتاريا ضرورت دارد. فقط کميته های کارخانه 
از قبيل - توانند با استفاده از کارشناسانی که صميمانه به مردم وفادار باشندمی

کنترل واقعی توليد را  -حساب داران، آمارگران، مهندسان، و دانشمندان وغيره
اور عمل تکنوکرات"، بلکه بعنوان مشعنوان "ناسان بايد نه ببرقرار سازند. اين کارش

 بکنند.
مبارزه عليه بيکاری نبايد بدون دعوت برای سازمان دادن وسيع و جسورانه امور 

واند برای تفقط موقعی می     عام المنفعه در نظر گرفته شود. ليکن امور عام المنفعه 
ورت ی و پيشرفته داشته باشد که بصجامعه، و نيز برای خود بيکاران، معنائی دائم

کلی درآيد، و طوری طرح ريزی شود که مدت زمان قابل  ی بخشی از يک برنامه
مالحظه ای را دربر بگيرد. در چارچوب اين طرح، کارگران از سر گرفتن کار در 

بحران تعطيل شده اند، برای امور عام المنفعه  ی صنايع خصوصی را که در نتيجه
د شد. در اين قبيل موارد مديريت مستقيم کارگری جانشين کنترل خواستار خواهن

 کارگری خواهد گرديد.
 از ديدگاه استثمار شده و نه - ايجاد حتی ابتدائی ترين برنامه های اقتصادی

بدون کنترل کارگری، يعنی بدون رسوخ چشم تيزبين کارگران در  -استثمارکننده
ته ياد سرمايه داری، غيرممکن است. کمتمام پيچ و مهره های آشکار و نهان اقتص

ائی هدی را برعهده دارند بايد کنفرانسهای اقتصاتک واحد – هائی که نمايندگی تک
ها، بخشهای کامل صنعت، مناطق  تشکيل دهند تا کميته های مربوط به تراست

اقتصادی، و سرانجام، سرتاسر صنعت ملی را انتخاب کنند. بدين ترتيب کنترل 
تبديل به مکتبی برای اقتصاد برنامه ريزی شده خواهد شد. براساس اين کارگری 

تجربه کنترل، پرولتاريا خود را برای مديريت مستقيم صنعت ملی شده آماده خواهد 
 گير نشود. کرد تا وقتی که آن ساعت محتوم نواخته شد، غافل
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طلبانه اوسرمايه دارانی هستند، بيشتر از رده های پائين تر و يا متوسط، که د
ً برای البته معموال -خواهند خواست دفاتر خود را در برابر ديدگان کارگران باز کنند

لزوم کاهش دستمزدها. کارگران به اين قبيل سرمايه داران خواهند  ادننشان د
گفت که عالقه ای به دفترداری ورشکستگان و يا نيمه ورشکستگان منفرد ندارند، 

نند استثمارگران مفتوح گردد. کارگران نمی توا ی ليهخواهند دفاتر حساب کمیبلکه 
که  -و نمی خواهند سطح شرايط زندگی خود را با مقتضيات سرمايه داران منفرد 

ن اصلی عبارت است از سازما ی وفق بدهند. وظيفه -د قربانی رژيم خود هستندخو
ی تر. اگر لدادن مجدد تمام دستگاه توليد و توزيع براساس يک بنيان ارجمندتر و عم

منسوخ کردن اسرار معامالتی، شرط اساسی کنترل کارگری باشد، بايد گفت که 
 کنترل، گام اول در راه رهبری سوسياليستی اقتصاد است.

 
 سلب مالکيت از گروه های مجزای سرمايه داران

 
سوسياليستی سلب مالکيت، يعنی سرنگون ساختن سياسی بورژوازی  ی برنامه

اقتصادی آن، در دوران انتقالی حاضر، نبايد به هيچ وجه  ی و منهدم کردن سلطه
مانع از اين شود که در صورت مقتضی بودن شرايط، درخواست سلب مالکيت از چند 

اصلی صنعتی حياتی برای موجوديت ملی و يا سلب مالکيت از طفيلی ترين  ی شاخه
 بخش بورژوازی، پيش کشيده شود.
در مورد  رقت انگيز آقايان دموکرات ها  هایبدين طريق، در پاسخ نوحه سرائی

ديکتاتوری "شصت فاميل" اياالت متحده و "دويست فاميل" فرانسه، ما پيشنهاد 
های سرمايه دار فئودال مآب سلب مالکيت مالک الرقاب ۲۰۰يا  ۶۰يم از اين کنمی

 شود.
تيم که هائی هسيضاً خواستار سلب مالکيت از شرکتا مين طريق، ما عيناً وه به

 مهم ترين منابع مواد خام را در اختيار دارند. انحصار صنايع جنگی، راه های آهن و
شعار ميان تهی اصالح طلبان تحت عنوان "ملی  ها وتفاوت بين اين درخواست

 کردن" در اين اصول نهفته است : 
 دانيم. ما پرداخت غرامت را مردود می -۱
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و  دهيممی      مردم هشدار  ی جبههما توده ها را نسبت به ماهيت عوام فريبان  -۲
نند، زس خشکه ای که با فکر ملی کردن میگوئيم که اين عوام فريبان، ضمن المی

 مانند. صورت مأموران سرمايه باقی میدر واقع ب
 خواهيم که فقط بر قدرت انقالبی خود متکی باشند.ما از توده ها می -۳ 
ط کشاورزان رب طرف کارگران وما موضوع سلب مالکيت را به کسب قدرت از  -۴ 
 دهيم.می

جريان  کامل ترش در ی لزوم پيش کشيدن شعار سلب مالکيت، نه تنها با جنبه
ز اين حقيقت ا  شکل مختصر در جريان روزمره فعاليت تهييجی ما، ه تبليغ، بلکه، ب

های مختلف صنعت، دارای سطوح مختلف از رشد سرچشمه میگيرد که بخش
دهند و از مراحل می خود تخصيص ه مختلفی را در حيات جامعه بهستند، مراتب 
لتاريا خيزش عمومی انقالبی پروکنند. تنها يک طبقاتی عبور می ی مختلف مبارزه

 ی تواند سلب مالکيت کامل از بورژوازی را در دستور روز قرار دهد. وظيفهمی
 است.های انتقالی آماده کردن پرولتاريا برای حل اين مسأله درخواست

 
 دولتی کردن سيستم اعتبارات و سلب مالکيت از بانکهای خصوصی

 
ها و  راستت ها، در کنار بانکمالی است.  ی م به معنای حاکميت سرمايهزامپريالي

 ها در رأس اين مؤسسات، حاکميت عملی بر اقتصاد رادفعات، بانکه ب سنديکاها، و
ت کلی اخها در ساخت خود، به شکلی متمرکز، سکنند. بانکدر يد خود متمرکز می

 ها تمايالت انحصار را با تمايالت آنارشیسازند؛ بانکسرمايه جديد را متجلی می
تراست های های معظم و ها معجزه های تکنولوژی، واحدانکبآميزند؛  درهم می

ا و هها، قيمتهای فاحش، بحراننيز همين بانکبخشند؛ و نيرومند را سازمان می
اران سرمايه دها در دست ماندهی بانکهای فردهند. اگر پستمی بيکاری را سازمان

انه کامگی انحصارطلبد بود که در راه مبارزه عليه خودبماند، امکان آن نخواه يغماگر
دو عاملی که در دستور انهدامی خود مکمل  - وهرج ومرج سرمايه داری

حتی يک گام جدی برداشته شود. برای آنکه نظام متحدالشکلی برای  -يکديگرند
بوجود  مردم منطبق با منافع تمام اعتبار در امتداد طرحی منطقی و سرمايه گذاری و

از  تنها سلب مالکيتمؤسسه واحد ملی ادغام کرد.  ها را در يکآيد، بايد تمام بانک
های خصوصی و تمرکز يافتن تمام نظام اعتباری در دست دولت، دولت را بانک
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صاحب منافع واقعی الزم، يعنی منابع مادی خواهد کرد تا بتواند به برنامه ريزی 
 اقتصادی بپردازد. چنين کاری تنها از طريق قرطاس بازی و منابع بوروکراتيک

 امکان پذير نيست.
. سپرده های بانکی نيست ی ها، هرگز به معنای مصادرهسلب مالکيت از بانک

های انکببرعکس، بانک دولتی واحد قادر خواهد بود شرايطی بمراتب مناسب تر از 
خصوصی برای وديعه گذاران کوچک ايجاد کند. به همين طريق، تنها بانک دولتی 

بازرگانان خرده پا شرايط مناسب يعنی، اعتبار  تواند برای کشاورزان، کسبه ومی
ش و و بي - ارزان، فراهم کند. اما باالتر از همه وضعی است که طبق آن کل اقتصاد

تحت رهبری يک هيأت مالی واحد،  -پيش از همه چيز صنعت بزرگ و حمل و نقل
 کشان قرار خواهد گرفت. در خدمت منافع حياتی کارگران و ساير زحمت

ار خواهد آورد به ها تنها موقعی اين نتايج مناسب را بدولتی کردن بانکاين، با وجود 
شان ک آيد و در اختيار زحمتسره از دست استثمارگران درکه قدرت دولت، خود، يک

 قرار گيرد.
 

 صف اعتصاب؛ نگهبانان محافظ؛ 
 *نظامی کارگران؛ مسلح کردن پرولتاريا نيروی

 
هشداری جدی هستند از طرف توده ها، نه تنها  ی منزلهه شسته باعتصابات ن

های کارگری، از جمله بين چنين خطاب به سازمانخطاب به بورژوازی، بلکه هم
، کارگران ايتاليا به ابتکار خود کارخانه ها را  ۱۹۱۹-۲۰المل چهارم. در سالهای 

تصرف کردند و از اين راه به "رهبران" خود نشان دادند که انقالب اجتماعی در حال 
 ی م نتيجهزاين نشانه اهميتی ندادند. پيروزی فاشيه فرا رسيدن است. "رهبران" ب

 14اين بی اعتنائی بود.

                                         
 * Guard, Workers Militia, the Arming of the ProletariatThe Picket Line, Defense  

که  تحليل او از پيروزی فاشيزم بود های عظيم تروتسکی يکی از دست آورد – فاشيزم -14
آغاز شد. تروتسکی خاطر نشان ساخت که  ۱۹۲۲با به قدرت رسيدن موسولينی در سال 

عادی، سرمايه داری ترجيح  رايطفاشيزم آخرين حربه ی طبقه ی سرمايه دار است. در ش
 طريق صلح آميزتری حکومت کند.دهد بمی
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تاليائی اي ی طريقهه جات به خاناعتصابات نشسته، هنوز به معنای تصرف کار
 ند مبارزهتواجهت تصرف کارخانه. بحران فعلی مینيست، ولی قدمی است قاطع در 

 هفرجام را نزديک تر آورد. ليکن اين ب ی نهائی حادتر کند و لحظه طبقاتی را تا حد ی
له آيد. در واقع يک سلسوجود مین معنا نيست که وضع انقالبی با يک ضربه بآ

وج ين تشنجات، ما نزديک شدن انقالب است. يکی از ی مداوم، نشانهتشنجات 
ه الملل چهارم عبارت است از کمک ببخشهای بين  اعتصابات نشسته است. مسأله

پيش قراوالن پرولتاريا برای درک خصيصه عمومی و ضربان عصر ما، و به ثمر 
چه مصمم تر و ها، از طريق اقدامات سازمانی هر توده ی موقع مبارزهه رساندن ب

 مبارزتر.
رمايه متقابل از طرف س ی پرولتاريا بمعنای تشديد طرق حمله ی تشديد مبارزه

ه توانند اقدامات متقابل مصممانهای جديد اعتصابات نشسته، میموجداران است. 
تری از طرف بورژوازی را بسوی خود جلب کنند و بالشک جلب هم خواهند کرد. 

ز طرف مأموران مخفی تراست های بزرگ دارد صورت کار مقدماتی به اين زودی ا
ی، وای بر های انقالببر سازمانگيرد. اگر به پرولتاريا، باز شبيخون بزنند، وای می

 پرولتاريا! 
ر اياالت د      داشتن پليس رسمی و ارتش اکتفا نمی کند. ه بورژوازی در هيچ جا، ب

مسلح اعتصاب شکن و های در زمان "صلح"، بورژوازی، گردان متحده، حتی
                                         

بسيج  -اجتماعی طوالنی و شديددر طول بحران  -جوهر يک نهضت فاشيستی
 ها واست و هدف آن متالشی کردن سازمانهای خرده بورژوازی و لومپن پرولتاريا بخش

رگری؛ گارد دفاعی های کاکيل جبهه ی واحدی از تمام سازمانقدرت طبقه ی کارگر. تش
صادی و هم در زمينه های کارگران؛ و دفاع مبارزه جويانه از قدرتی که هم در زمينه های اقت

د ا تهدياينها پيشنهادات تروتسکی برای مقابله ب -دست طبقه ی کارگر افتاده استسياسی ب
کند، می رحه ی انقالب سوسياليستی را طاجتناب ناپذيری مسألطورفاشيزم بود. اين برنامه ب

ی "دوره های ماوراء چپتهديد فاشيزم است. استالين سياستکه مآالً تنها راه خاتمه دادن به 
، و پس ۱۹۳۳مراجعه کنيد) را قبل از به قدرت رسيدن هيتلر در  ۳۲سوم" ( به ياداشت شماره 

ورد، به بار آ ۱۹۳۹اسپانيا که پيروزی کامل فرانکو در ن سياست ايجاد جبهه ی ائتالفی دراز آ
ه ترين ها عمدوتسکی اتخاذ کرد. اين سياستدر مغايرت کامل با سياست جبهه ی واحد تر

نقش را در پيروزی فاشيزم در آلمان و در اسپانيا ايفا کردند. برای اطالع بيشتر در اين زمينه به 
د با فاشيزم: چه هست و چگونه بايو  مبارزه بر ضد فاشيزم در آلماننوشته های تروتسکی، 

 چاپ پات قايندر پرس مراجعه کنيد. جنگيد آن
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ک بايد ، ايناين دسته هاه دارد. بصی مسلح را در کارخانه ها نگه میچاقوکشان خصو
محض افزود. بورژوازی فرانسه، بهای آمريکا را هم  گروه های مختلف نازی

نزديک شدن خطر، دسته های فاشيستی نيمه قانونی و غيرقانونی و نيز اينگونه 
ا بگيرد، پکه فشار کارگران انگليس بار ديگر . همين دسته ها را در ارتش بسيج کرد

ود و يورش شر، سه برابر وحتی ده برابر میتعداد دارودسته های فاشيستی، دو براب
ته واقف اين نکه گردد. بورژوازی دقيقاً بدارودسته ها به کارگران آغاز می خونين اين

گ هولت بدل به جنطبقاتی در عصر حاضر، تمايل دارد که به س ی مبارزه است که
مداران و پادوهای سرمايه داری از نمونه های ايتاليا، آلمان، داخلی گردد. سردَ

اطريش، اسپانيا، و ساير کشورها بمراتب بيشتر درس گرفتند تا رهبران رسمی 
 پرولتاريا.

بين الملل سوم، و نيز بوروکرات های اتحاديه  سياست مداران بين الملل دوم و
د؛ بندن، چشم بر ارتش خصوصی بورژوازی میعلم به همه چيزهای کارگری، با 

درغيراين صورت امکان نداشت که آنها حتی برای مدت بيست و چهار 
ه را در نديشساعت،اتحاد خود را با بورژوازی حفظ کنند. اصالح طلبان مرتباً اين ا

وقعی به کامل ترين صورت دهند که تقدس دموکراسی مذهن کارگران رسوخ می
شود که بورژوازی تا بن دندان تسليح شده باشد و کارگران بی سالح مانده ن میتضمي

 باشند.
بين الملل چهارم عبارت است از خط بطالنی دائمی کشيدن بر تمام اين  ی وظيفه

منجمله سوسيال دموکرات ها،  -های بردگی. دموکرات های خرده بورژواسياست
م زيوانه وار، در عمل تسليم فاشيهر قدر که د -استالينيست ها و آنارشيست ها

ح زنند. تنها گروه های مسلم میشوند، به همان اندازه بلندتر از مبارزه عليه آن دَمی
ه توانند موفقانميليون رنجبر برخوردار باشند، میکارگری، که از حمايت ده ها 

ئت م، نه در دفتر هيزدارودسته های فاشيست را مغلوب کنند. مبارزه عليه فاشي
اب و در خيابان پايان می يابد. اعتص شودليبرال، بلکه در کارخانه آغاز میيريه تحر

م را زشکنان و تفنگ داران خصوصی در کارخانه ها، هسته های اصلی ارتش فاشي
دهند. صفوف اعتصاب، هسته های اساسی ارتش پرولتاريا هستند. اين تشکيل می

ات خيابانی، تبليغ برای لزوم مبدأ حرکت ماست. در رابطه با هر اعتصاب و تظاهر
ايجاد گروه های کارگری بمنظور دفاع از خود، ضرورت حتمی دارد. الزم است اين 

جناح انقالبی اتحاديه های کارگری گنجانده شود. الزم است در  ی شعار در برنامه
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شروع کرد و گروه های  –و نخست ازگروه های جوان  -هر کجا امکان پذير باشد
مرين نظامی داد وآنان را با شکيل داد واين گروه ها را مشق و تدفاع از خود ت

ت خدمدر  نها بايدهای مختلف آشنا کرد. موج جديد در جنبش توده ای نه تسالح
ها در آيد، بلکه بايد اين واحدها را براساس نزديکی افزودن تعداد اين قبيل واحد

فرت . الزم است که به نمنطقه ای، و شهرها و نقاط مختلف با يکديگر متحد گرداند
راستين کارگران از اعتصاب شکنان و دارودسته های گانگستر وفاشيست جلوه 

امن وان تنها ضگاهی متشکل داد. الزم است که شعار نيروی نظامی کارگران بعن
 ها ومطبوعات کارگران بکار برده شود.جدی مصونيت سازمانها، ميتينگ

ر و هييجی منظم، مداوم، خستگی ناپذيتنها به کمک چنين فعاليت سازمانی و ت
 ست میدخود توده ها باشد، اين امکان ب ی شجاعانه، که پيوسته متکی بر تجربه

های بردگی و بی ارادگی از ذهن کارگران ريشه کن شود، دسته هايی از آيد که سنت
ان رنجبران باشند، تربيت بشوند؛ و بر چاقوکش ی مبارزان قهرمان که سرمشق بقيه

فس نتيکی وارد آيد؛ بر سطح اعتماد بمسلح ضدانقالب يک سلسله شکست تاک
د و م از چشم خرده بورژوازی بيفتزاستثمارشدگان و ستمزدگان افزوده شود؛ و فاشي

 پرولتاريا کوبيده و هموار گردد. ی راه برای تسخير قدرت بوسيله
بارزه خواند. تسليح پرولتاريا در مهيئتی از"افراد تحت سالح" می را انگلس، دولت

پرولتاريا برای آزادی خود، امری است ضروری و حتمی. هر وقت که پرولتاريا اراده 
کند، راه و وسايل تسليح خود را پيدا خواهد کرد. در اين زمينه نيز، رهبری، طبيعتاً، 

 د.های بين الملل چهارم خواهد بوبخش ی برعهده
 

 کشاورزان اتحاد کارگران و
 

المثنی و برادر مبارز کارگر در خارج از شهرها، کارگر کشاورزی است. اين دو، 
دوجزء يک کل، و متعلق به همان طبقه هستند. منافع اين دو از يکديگر، جدائی 

نجا و های انتقالی کارگران صنعتی، با تغييراتی در ايدرخواست ی ناپذير است. برنامه
 پرولتاريای کشاورزی هم هست. ی آنجا، برنامه

 دهند: آنان خرده بورژوازیيل میروستائيان (کشاورزان) طبقه ای ديگر را تشک
لتاريا وروستا هستند. خرده بورژوازی از قشرهای مختلف ساخته شده که از نيمه پر

 ی شروع شده به عناصر استثمارگر خاتمه می يابد. برطبق اين تقسيم بندی، وظيفه
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ست. ا سياسی پرولتاريای صنعتی، گسترش دادن مبارزه طبقاتی به قلمرو روستا
 تنها از اين راه، پرولتاريا خواهد توانست، دوست و دشمن خود را از يکديگر جدا کند.

شگفت انگيزترين تجلی خود را در وضع های رشد ملی هر کشوری، ويژگی
مغازه کشاورزان، و تا حدودی، در وضع خرده بورژوازی شهری (افزارمندان و 

کند. اين طبقات، هرقدر هم که از نظر تعداد نيرومند باشند، داران) پيدا می
ای هد پيش از سرمايه داری هستند. بخشدراساس، نمودار بازماندگان اشکال تولي

ل چهارم، بايد با عينيت تمام، برای روستائيان (کشاورزان) و خرده مختلف بين الم
ا های انتقالی تنظيم کنند؛ اين برنامه بايد بوازی شهری، برنامه ای از درخواستبورژ

ابر گيرند تا در برشرايط هر مملکت سازگار باشد. کارگران پيشرو، بايد ياد ب
 های روشن و مشخصرد، پاسخه شان از آنان خواهند کهائی که متحدان آيندپرسش

 داشته باشند.
ماند، یم     کننده "مستقل" باقی صورت يک خرده توليدکشاورز، ضمن اينکه ب

احتياج دارد که اعتبار ارزان، ماشينهای کشاورزی و کود، در حد بضاعت مالی اش 
نقل است و برای  در اختيار او گذاشته شود. او نيازمند شرائط مناسب حمل و

کشاورزی خود، احتياج به يک سازمان سالم بازار دارد. ولی بانکها، محصوالت 
کنند. تنها خود کشاورزان، به انان، از هر طرف، او را چپاول میتراست ها و بازرگ

توانند مانع اين چپاول شوند. بايد کميته های منتخب کشاورزان رگران میکمک کا
 ته های کارگری و کميته هایملی ظهور کنند و به اتفاق کمي ی خرده پا، در صحنه

نقل، اعتبار وعمليات تجاری مؤثر در کشاورزی را  کارمندان بانک، کنترل حمل و
 بدست بگيرند.

خواستهای "زياده از حد" کارگران، بورژوازی بزرگ با ه رخ کشيدن کاذب دربا ب
اق فزبردستی تمام موضوع قيمت کاال را تبديل به گٌوِه ای کرده، از آن برای ايجاد ن

. کندخرده بورژوازی شهرها استفاده میبين کارگران و کشاورزان، و کارگران و 
روستائی، افزارمند و خرده پا، برخالف کارگر صنعتی، کارمند اداری و خدمات 

بکند. زد مدست ها، تقاضای اضافهقيمت وری، نمی تواند براساس باال رفتنکش
 برای فريب دادن توده هاست. ولیها، فقط رسمی حکومت با گرانی قيمت ی مبارزه

 توانند دوشادوشعنوان مصرف کننده، میکشاورزان، افزارمندان و بازرگانان، ب
 ها دخالت کنند. مصرف کنندگان در مقابل نوحهتکارگران در سياست تثبيت قيم

توليد، حمل ونقل و دادوستد بايد از آنان  ی سرائی سرمايه دار بر سر هزينه



 لئون تروتسکی                                                                                                                                                     برنامه انتقالی 
 

 31 

 ا هستيم."هيد، ما خواستار کنترل تثبيت قيمتن را به ما نشان بدهبخواهند: "دفاترتا
مايندگان ها باشد، بايد اين کميته از نتعيين قيمت های اين کنترل بايد کميتهارگان

"مردمان  های کشاورزان،ه های کارگری، تعاونیها، سازمانکارخانه ها، اتحادي
ين وسيله کارگران ا هباشد. بکوچک" شهری و زنان خانه دار و ديگران ترکيب يافته 

زياد، بلکه مزد ستد ها، نهبت کنند که دليل اصلی گرانی قيمتتوانند به کشاورزان ثامی
 سود کالن سرمايه داران و هزينه های هنگفت آنارشی سرمايه داری است.

ريزی  طرح    اشتراکی کردن کشاورزی بايد طوری  برنامه برای ملی کردن زمين و
شود که از همان اساس کار، امکان سلب مالکيت از کشاورزان خرده پا، و اشتراکی 
سازی اجباری آنان، از بين برود. کشاورز، تا زمانی که خود ممکن و يا الزم تشخيص 

م در زدهد، مالک قطعه زمين خود خواهد بود. برای اعاده حيثيت برنامه سوسياليمی
که نه منافع -شيوه های اشتراکی سازی استالينيستی  کهديدگاه کشاورز، الزم است 

بی  -منافع بوروکراسی به کار بردن آنرا ايجاب میکندکارگر، بلکه  عکشاورز و نه مناف
همچنين سلب مالکيت غاصبين، به معنای ضبط اجباری رحمانه افشاء گردد.  

 وسيلهراست ها بها و تنيست. برعکس، کنترل بانک دارائی افزارمندان و مغازه داران
ازی تواند برای خرده بورژوباالتر ملی کردن اين تأسيسات، میکارگران، و از همه  ی

شهری، شرايط فوق العاده مناسبی برای اعتبار، و خريد و فروش ايجاد کند که در 
دوران تسلط لجام گسيخته انحصارات امکان پذير نيست. وابستگی به دولت، 

صوصی خواهد شد و دولت، هرقدر که رنجبران آن جانشين وابستگی به سرمايه خ
را بيشتر در يد قدرت خود داشته باشند به همکاران خرده پا و نمايندگان آنان بيشتر 

 توجه خواهد کرد.
ه بشرکت عملی کشاورزان استثمار شده در کنترل زمينه های مختلف اقتصاد، 

آنان  نفعه کی بر روی زمين باينکه کار اشترا ی اجازه خواهد داد که خود در باره آنان
است يا نه، تصميم بگيرند، و وقت و حدود اشتراکی کردن را هم تعيين کنند. 

خود بدانند که به کشاورزان در حرکت آنان در اين  ی کارگران صنعتی بايد وظيفه
مسير هرگونه مساعدت را بکنند؛ خواه از طريق اتحاديه های کارگری، خواه از 

 .کشاورزان طريق کميته های کارخانه، و از همه باالتر از طريق حکومت کارگران و
ی، بلکه لطبقات متوسط" بطور کنه به " -ی پرولتاريا اتحاد پيشنهاد شده بوسيله

 ی به اقشار استثمار شده خرده بورژوازی شهری و روستائی، عليه همه
اشد، تواند اجباری بنمی  –طبقات متوسط"" استثمارگران، منجمله استثمارگران
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قوام و  قرارداد" ويژه ایی " تواند براساس رضايت آزادانه، که بوسيلهبلکه تنها می
تقالی های انتدرخواس ی رارداد" برنامهاستحکام يافته باشد، استوار گردد. اين "ق

 طرفين داوطلبانه پذيرفته شده است. ی است که بوسيله
 

 م و جنگزمبارزه عليه امپريالي
 

دورنمای سرتاسر جهان، و در نتيجه، حيات سياسی داخلی تک تک کشورهای 
اين زودی فاجعه قريب الوقوع، ه جهان را خطر جنگ جهانی تيره کرده است. ب

 واند.دتوده های بشريت میهای شديد ترس و وحشت را در کالبد وسيع ترين لرزش
د، میکنخود را با اطمينان بيشتر تکرار  ۱۹۱۴بين الملل دوم سياست رسوای سال 

بمحض  15نوازد.می م رازکه امروز اين کمينترن است که نخستين ساز شوونيچرا
اينکه خطر جنگ، دورنمائی عينی و واقعی پيدا کرد، استالينيست ها که گوی سبقت 

بورژوا و خرده بورژوا، ربوده اند، تبديل به ياوه سرايان Pacifists از مسالمت جويان 
يه انقالبی عل ی نام " دفاع ملی" شدند. در نتيجه مبارزهه سروصدای چيزی ب رپُ

 شود.بين الملل چهارم گذاشته میدوش جنگ يکسره برگُرده و 
بين  یلنينيستی در قبال اين مسأله که در رساله "دبيرخانه  -سياست بلشويک

) طرح ريزی ۱۹۳۴"(جنگ و بين الملل چهارم،  International Secretariat الملل
شده، امروز يکسره بر قوت خود باقی است. در دوران آينده، يک حزب انقالبی، 

، بيش از همه چيز بر سياست خود پيرامون جنگ تکيه خواهد برای کسب موفقيت

                                         
Nikola اصطالحی است که از نام سربازی فرانسوی به اسم نيکوال شووين   شوونيزم -15

Chauvin   .که به حد مفرط وطن پرست و وفادار به ناپلئون بود، مشتق شده است ،
 امپرياليزم، و در موردمارکسيست ها اين اصطالح را به هر نوع حمايتی از اقدامات جنگی 

ابل ر در مقگی و نژادی، به حمايت از حقوق ستمبرتری جوئی مذکر و يا برتری جوئی مل
کنند. در طول جنگ جهانی اول، احزاب بين الملل دوم موضع کش اطالق میستمحقوق 

يه کردند "جزمی" توجشوونيستی شان در دفاع از امپرياليست های " خودشان" را با اين نظريه 
گی ملی طبقات بر مبارزه ی طبقاتی برتری دارد." ("جنگ و بين الملل چهارم"، ه "همبستک

)، پات فايندر پرس). در مقابل، تروتسکی، لنين، ۱۹۳۳-۳۴( نوشته های لئون تروتسکی
لوکزامبورگ، و ساير انترناسيوناليست های انقالبی موضعی "شکست طلبانه" اتخاذ کردند، 

 "دفاع ملی" در اصل فقط دفاع از منافع طبقه ی حاکمه است. و خاطر نشان ساختند که
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به  شود: بر خورد سازش ناپذير نسبتمی  کرد. سياست صحيح از دو عنصر تشکيل 
 های آن، و لياقت در طرح برنامه براساس تجربيات خود توده ها.م وجنگزامپريالي

 برای فريب ديگر،  ی لهأبورژوازی و مأمورين آن از مسأله جنگ، بيش از هر مس
عمومی،  هایکار را از طريق کلی بافی، فورمولکنند. آنان ايندادن مردم استفاده می

طرفی"، "امنيت جمعی"، "تسليحات در راه ی لغت پراکنی پر زرق و برق از قبيل "ب
عباراتی از اين قبيل انجام  م"، وزدفاع از صلح"، "دفاع ملی" و "مبارزه با فاشي

ت در يک حقيقها سرانجام فقط بافیها و لغت پراکنی اين کلی ی دهند. همهمی
جنگ، يعنی سرنوشت مردم، در دست  ی شوند و آن اينکه، مسألهخالصه می

ز و های آنان است، با تمام دوژنرالامپرياليست ها، اوليای حکومت آنان، سياست و 
 برند.کار میهائی که آنان عليه مردم بتوطئه چينی ها وکلک

ا نفرت تمام همه اين کلی بافیها را رد میکند؛ چراکه اين کلی م ببين الملل چهار
 کنند که کلماتی از قبيلدموکراتيک همان نقشی را بازی می اهدر اردوگها بافی

م. ولی ابراز انزجار و نفرت، به تنهائی کافی ز"شرف"، "خون"، "نژاد" در اردوگاه فاشي
عارها عيارهای معتبر وشطريق م نيست. کمک به توده ها، برای آنکه آنان بتوانند از

های شيادانه را درک کنند، صحيح ، ماهيت واقعی اين کلی بافیهای و درخواست
 حتميت و ضرورت کامل دارد.

ر مسأله د، سرتاسآي ی که پرسشی مثل خلع سالح پيش میوقت -" خلع سالح؟ "
لع خکند؟ تنها  ی بايد چه کسی را خلع سالحچرخد که: چه کسدور اين نکته می

پايان بخشد، خلغ سالح  به آنتواند از جنگ جلوگيری کرده يا سالحی که می
بورژوازی از طريق کارگران است. ولی برای خلع سالح بورژوازی، کارگران بايد 

 خود تسليح شوند.
مان چين ، و يا جنگ بين آل اما، پرولتاريا هرگز در جنگ بين ژاپن و -"بی طرفی؟"

می تواند باشد. "پس منظور اين است که بايد از چين و طرف نی و روسيه شوروی، ب
ت ها صورت پرياليسروسيه شوروی دفاع شود؟" البته! ولی اين دفاع نبايد بدست ام

خواهند سر به تن چين باشد و نه سر به تن اتحاد جماهير شوروی بگيرد که نه می
 سوسياليستی.

بافی، دفاع از منافع و حق  اما، غرض بورژوازی از اين کلی -"دفاع از مام ميهن؟"
چپاول خود بورژوازی است. ما فقط موقعی آماده دفاع از مام ميهن از حمالت 

پای (سرمايه داران) خود را  سرمايه داران خارجی خواهيم بود که نخست دست و
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محکم ببنديم و نگذاريم آنان به مام ميهن ديگران تجاوز کنند، که کارگران و 
بابان واقعی کشور باشند، که ثروت کشور از دست يک کشاورزان کشورمان، ار

اقليت کوچک خارج شده بدست مردم بيفتد، که ارتش سالحی باشد در دست 
 استثمارشده، و نه استثمارگر.

الزم است که اين فکرهای بنيادی، براساس جريان حوادث و جهت تفکر توده 
ر اين الزم دند. عالوه بها، به افکار مشخص تر و کوچک تقسيم بندی شده، تعبير گر

سوی کروزنامه نگار از يمدار، استاد دانشگاه و  است که بين مسالمت جوئی سياست
و مسالمت جوئی نجار، کارگر کشاورزی و نيز زن رختشوی از سوی ديگر فرقی قايل 

گر م؛ در مورد ديزشويم. در يک مورد، مسالمت جوئی سرپوشی است بر امپريالي
ارگر از م است. وقتی که کشاورز خرده پا يا کزبت به امپرياليتجلی سردرگم سؤظن نس

کند، غرضش دفاع از خانه خود، خانواده خود و خانواده می   دفاع ميهن صحبت 
در برابر تجاوز و در برابر بمب و گاز سمی است. غرض سرمايه دار و      های ديگران 

بدست آوردن مستعمرات و ست از ا روزنامه نگارش از دفاع از مام ميهن، عبارت
ملی" از درآمد جهانی. مسالمت جوئی و ميهن سهم " ی گرانه بازار، و افزايش غارت

پرستی بورژوائی سرتاسر به دسيسه و فريب آميخته است. در مسالمت جوئی و حتی 
گر را سو نفرت از جنگ ويرانتمديدگان، عناصری هستند که از يکميهن پرستی س

نند کدن به چيزهائی را که آنان فکر میی ديگر چسبيکنند و از سومنعکس می
استفاده  ی و اينها عناصری هستند که بايد طريقه -ستا نفع آنانه نها به آچسبيدن ب

 از آنها را بدانيم تا نتيجه مطلوب را بگيريم.
آغاز، بين الملل چهارم از هرگونه  ی با استفاده از اين مالحظات بعنوان نقطه

صورتی که اين  کند، درواست غيرکافی، حمايت می، حتی درخدرخواست
درخواست بتواند تا حدودی توده ها را در مسير سياست فعال بياندازد، ديد انتقادی 

 های بورژوازی بيفزايد.ه چينیئآنان را باز کند و بر کنترل آنان بر توط
 نازين ديدگاه، بخش آمريکائی ما، مثالً، از پيشنهاد رأی گيری همگانی پيرامو

هيچ اصالح  اين بديهی است که 16کند.عالم جنگ، حمايتی انتقاد آميز میا

                                         
نماينده ی کنگره ی آمريکا با تقديم     اليحه  Louis lodlowلوئيس لودلو  ۱۹۳۷در سال  -16

ای خواستار الحاق متممی به قانون اساسی آمريکا شد که بر طبق آن دولت آمريکا برای 
گانی متوسل گردد. اين رأی گيری همی ديگر می بايست به اعالم جنگ به کشورها
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بران جنگ طلبانه ره د بود که به تنهائی جلوی تحريکاتدموکراتيک، قادر نخواه
بگيرد. الزم است که اين هشدار  -که آنان خواهان جنگ باشندی در صورت -را

نسبت به رأی گيری صريح آويزه گوش باشد. ولی برغم توهماتی که توده ها 
دم ع همگانی پيشنهاد شده دارند، حمايت آنان از اين رأی گيری نشانه سوءظن و

وائی بورژ ی اطمينانی است که کارگران و کشاورزان نسبت به حکومت و کنگره
 ها را ناديدهدهند. بدون آنکه بخواهيم ازين توهمات حمايت کرده يا آننشان می

دم اطمينان پيشرو استثمارشدگان نسبت به دانيم که از عبگيريم، الزم می
 استثمارگران، با تمام قدرت حمايت کنيم. جنبش برای رأی گيری همگانی، هر

قدر زودتر، مسالمت جويان بورژوا از آن فاصله  چقدر گسترده تر گردد، همان
خواهند گرفت؛ خائنين کمينترن به همان اندازه رسواتر خواهند شد. و به همان 

 م حدت و شدت بيشتری خواهد يافت.زن نسبت به امپريالياندازه سؤظ
ازين ديدگاه، الزم است که درخواست زير پيش کشيده شود: تمام مردمان و زنان 
از سن هيجده سالگی بايد حق رأی داشته باشند. آنانی که قرار است فردا در راه مام 

ايد زه عليه جنگ بميهن جان بسپارند، امروز بايد حق رأی دادن داشته باشند. مبار
 نخست از بسيج انقالبی جوانان آغاز شود.

بايد به مسئله جنگ از تمام زوايا، از هر جانبی که در هر لحظه در برابر توده های 
 مردم قرار دارد، پرتو افکنده شود.

، اقدام تجاری بزرگی است. به همين دليل آن ويژه برای صنعت جنگجنگ، ب
 محرکين اصلی جنگ هستند. کنترل ف مقدم و"شصت فاميل"، ميهن پرستان ص

کارگران، نخستين قدم در مبارزه عليه "سازندگان" جنگ  ی صنايع جنگ بوسيله
 است.

در مقابل اين شعار اصالح طلبان که: برای سود نظامی ماليات تعيين کنيد، ما اين 
 عدهيم: توقيف سود نظامی و سلب مالکيت از بازرگانان صنايرا قرار می شعارها

جنگی. در جائی که صنعت جنگ "ملی" شده باشد، مثالً در فرانسه، شعار کنترل 

                                         
از طرف کنگره ی آمريکا رد گرديد. در حالی که هفته ی قبل از آن  ۱۹۳۸پيشنهاد در ژانويه 

 درصد مردم با آن موافق بودند. ۷۰آمارگيری عمومی نشان داده بود که بيش از 
رابطه با آمريکا از اين پيشنهاد در  Socialist Worker Partyحزب کارگران سوسياليست 

برنامه ی انتقالی استفاده کرد و با طرح شعار "بگذاريد مردم در مورد جنگ رأی بدهند" به يک 
 رشته عمليات تبليغاتی تهييجی دست زد.
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در ق کند. پرولتاريا به حکومت بورژوازی همانیکارگری تمام قدرت خود را حفظ م
 بی اعتماد است که به فرد فرد سرمايه داران.

 !نه يک دينار برای حکومت بورژوائینه يک نفر و 
 !ه برنامه برای امورعام المنفعهلک، بتسليحاتی ی نه برنامه

 !پليسهای کارگری از کنترل ارتش و استقالل کامل سازمان
 ی يکبار، برای هميشه، بايد تعيين مقدرات مردم را از دست يک دارودسته

وريم. هم از د، در بيآنچينرياليست که پشت سر مردم توطئه میرحم امپی حريص و ب
 ذيل هستيم. ی اين روست که خواستار برنامه

ايجاد آموزشگاه های نظامی بايد برای تربيت فرماندهان از ميان رنجبران که 
 های کارگران برگزيده شده باشند؛سازمان ی بوسيله

 ها و قراردادها بايد در دسترسيانه. تمام پيمانهای مخفالغاء کامل سياست بازی
 تمام کارگران و کشاورزان قرار گيرد؛

ميته های ک    کارگران و کشاورزان بايد در کنترل مستقيم آموزش نظامی و تسليح 
 کارگران و کميته های کشاورزان قرار گيرد؛

، بجای ارتش ثابت، قشونی که جزء الينفک Peoples Militia ايجاد قشون مردم 
 کارخانه ها، معادن، مزارع و غيره باشد.

ی است. بورژواز ی گرانه های چپاولتشد يد سياستجنگ امپرياليستی، ادامه و 
 طبقاتی است. آغاز جنگ، ی پرولتاريا عليه جنگ ادامه و تشديد مبارزه ی مبارزه

ی دهد، نه هدف و مسير اصليل مبارزه بين طبقات را تغيير میوضع، و تا حدی وسا
 دليل جنگ قريب همينه بورژوازی امپرياليستی بر دنيا حاکم است. ب را. آن

جنگی امپرياليستی خواهد بود. در نتيجه محتوای در سرشت اصلی اش،   ،الوقوع
م و زبنيادی سياست پرولتاريای بين المللی عبارت خواهد بود از مبارزه عليه امپريالي

ست از: "دشمن اصلی در کشور خود ا جنگ آن. در اين مبارزه اصل اساسی عبارت
 ت."تر اس توست،" و يا "شکست حکومت (امپرياليستی) خود تو، شری کوچک

ولی تمام کشورهای دنيا کشورهای امپرياليستی نيستند. برعکس اکثر کشورهای 
م هستند. برخی از کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره بدون زدنيا قربانی امپريالي

آنان  جويند. جنگ ترديد خواهند کوشيد از جنگ برای دور افکندن يوغ بردگی سود
ی اين پرولتاريای جهان ی وظيفه     ، بلکه آزادی بخش خواهد بود.نه امپرياليستی

زده، در جنگ آنان عليه ستمگران کمک کند.  خواهد بود که به کشورهای ستم
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ر يا ههمان وظيفه شامل حال کمک به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و 
شود که پيش از جنگ و يا در دوران جنگ بوجود آمده باشد. حکومت کارگری می

تعمره، يا با کشور مسستی در مبارزه با دولت کارگری و شکست هر حکومت امپريالي
تر است. لکن کارگران کشورهای امپرياليستی نمی توانند از طريق  کوچک شری

حکومت خود به يک کشور ضدامپرياليستی کمک کنند، صرف نظر از اينکه روابط 
د. ص چه وضعی داشته باشديپلماتيک و نظامی بين آن دو کشور در هر لحظه مشخ

دليل ماهيت اين اتحاد، اتحادی غيرقابل ه ها اتحادی موقت، و باگر حکومت
اطمينان با هم بسته باشند، پرولتاريای کشور امپرياليستی به مخالفت طبقاتی با 
حکومت کشور خود ادامه داده و "متحد" غيرامپرياليستی را از طريق روشهای خود 

تنها  طبقاتی بين المللی (تهييج نه ی مبارزه هایکند؛ يعنی از طريق روشیکمک م
و  نفع دولت کارگری در کشور مستعمره؛ تحريمه عليه متحدان پيمان شکن، بلکه ب

 اعتصاب در يک مورد، و رد تحريم و رد اعتصاب در مورد ديگر، و قس عليهذا) .
پرولتاريا در حمايت از کشور مستعمره و يا اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در 

ری با بوروکراسی ترميدو   نگ، نه با حکومت بورژوائی کشور مستعمره و نه زمان ج
 17پارچگی نشان نمی دهد.يک  ترين حس  اتحاد شوروی سوسياليستی، کوچک

بلکه برعکس پرولتاريا استقالل کامل سياسی خود را هم نسبت به اين و هم نسبت 
رقی، گی عادالنه و متکند. پرولتاريای انقالبی با دادن کمک در جنه آن حفظ میب

کارگران اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی  حس همدردی کارگران مستعمرات و
، و قدرت بخشدملل چهارم را تحکيم میکند، اعتبار و نفوذ بين الخود جلب میه را ب
را برای کمک در سرنگون ساختن حکومت بورژوائی در کشورهای مستعمره و  آن

 هد.داهير شوروی سوسياليستی افزايش میجمبوروکراسی ارتجاعی در اتحاد 

                                         
قويمی بود که پس از انقالب کبير فرانسه تدوين گرديد. در نهم ت"ترميدور" ماه نهم  -17

ديکال به رهبری روبسپير توسط يک حکومت ژاکوبين های را ۱۷۹۴ژوئيه)  ۲۷ترميدور ( 
جناح ارتجاعی انقالب واژگون گشت. اين آغاز چرخشی به راست بود که راه را برای به 

 قدرت رسيدن ناپلئون بناپارت و انهدام جمهوری اول فرانسه باز کرد.
عنوان تشبيهی تاريخی برای غصب قدرت توسط بوروکراسی تروتسکی اين اصطالح را ب

امل کمالکيت ملی شده بکار برد. آخرين و ارچوب مناسبات حافظه کار در چاستالينيستی م
که  نام "دولت کارگری، ترميدور و بناپارتيزم"،ه ، مقاله ای ست بترين برخورد او با اين مسأله

 شود.يافت می )۱۹۳۴-۳۵نوشته شد و در نوشته های لئون تروتسکی ( ۱۹۳۵در سال 
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های بين الملل چهارم، خود را جدا افتاده خواهند ناچار، بخشدر آغاز جنگ، ب
دستگاه  سویکند و در آنان کششی بگير می يافت؛ هر جنگی توده های ملی را غافل

کند. انترناسيوناليست ها مجبور خواهند شد در خالف جهت آب حکومتی ايجاد می
شنا بکنند. با وجود اين، نابودی و فالکت ناشی از جنگ جديد که در همان ماه های 

بمراتب پيشی خواهند جست،  ۱۹۱۴-۱۸نخستين بر فجايع خونين سالهای 
ود رشد ز بزودی ايجاد هوشياری خواهد کرد. نارضائی توده ها وعصيان آنان زودا

های بين الملل چهارم بر تارک موج انقالبی قرار خواهند گرفت. خواهد کرد. بخش
کسب  ی های انتقالی بدل به واقعيتی سوزان خواهد شد. مسألهدرخواست ی برنامه

 پرولتاريا با تمام عظمت خود جلوه گر خواهد شد. ی قدرت بوسيله
د، را غرقه در خون گردان ا آنسرمايه داری، پيش از آنکه بشريت را فرتوت کند و ي

سامی  فضای جهان را از بخارهای زهرآگين نفرت ملی و نژادی می آکند. ضد
 گرائی، اکنون يکی از بدخيم ترين تشنجات احتضار سرمايه داری است.

کبر ملی های ترنگتمام اشکال و  افشاء مصالحه ناپذير ريشه های تعصب نژادی و
ملل بين ال ی رائی، بايد بخشی از کار روزانهسامی گ ويژه، ضده م، بزو شووني

جنگ باشد. شعار اصلی ما بجای  م وزترين جزء مبارزه عليه امپريالي چهارم، ومهم
 خود باقی است: کارگران جهان متحد شويد! 

 
 کشاورزان حکومت کارگران و

 
يج تهي ی اين فرمول، يعنی "حکومت کارگران و کشاورزان"، نخست در برنامه

ظاهر گرديد و بعد از انقالب اکتبر با قاطعيت پذيرفته شد.  ۱۹۱۷بلشويک ها در سال 
جز وجه تسميه متداول برای ه نهائی، اين فرمول چيزی نبود ب ی در مرحله

حقيقت  نپرولتاريا. اهميت اين وجه تسميه عمدتاً از اي ی ديکتاتوری مستقر شده
 توده های روستائی، که قدرت شود که در آن فکر اتحاد بين پرولتاريا وناشی می

 روسيه شوروی بر آن متکی است، تأکيد شده است.
کوشيد فرمول "ديکتاتوری دموکراتيک  -جانشينان قالبی- موقعی که کمينترن

ن" را که تاريخ چالش کرده بود، احيأ بکند، به فرمول "حکومت پرولتاريا و روستائيا
کارگران و روستائيان"، محتوائی کامالً متفاوت و مطلقاً "دموکراتيک"، يعنی 
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 -بلشويک 18را در برابر ديکتاتوری پرولتاريا قرار داد. بورژوائی بخشيد، و آن
لنينيست ها با عزمی راسخ شعار "حکومت کارگران و روستائيان" را در معنای 

ز هم اکنون ني يد کردند، ويدموکراتيک آن رد کردند. آنان در همان زمان تأ -بورژوا
 -بورژوا ی شود از محدوده حاضر نمیکنند، که وقتی که حزب پرولتاريا میيد يتأ

ايت از ل به حمدَروستائی تنها بَ ی ا تودهپا فراتر بگذارد، اتحاد آن بدموکراتيک 
گونه که در مورد منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها در  شود؛ به همانسرمايه می

، و هم اکنون در ۱۹۲۵-۲۷هایدر حزب کمونيست چين، در سال، و ۱۹۱۷سال 
ر کشورها مشاهده گرديده است و مردم در اسپانيا، فرانسه و ساي ی مورد جبهه

  19شود.می

                                         
هبر خود را فاسد و تحريف      پيروانی هستند که تعاليم ر Epigonesجانشينان قالبی  -18

نيست هستند،  کنند لنيکه ادعا میکنند. تروتسکی اين اصطالح را در مورد استالينيست ها می
 کار برد.ب

 ۱۹۱۷"ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و روستائيان" ، شعار حکومتی بلشويک ها قبل از 
کيد     بورژوازی ليبرال را تأتاريا و روستائيان و مبارزه عليه بود اين شعار لزوم اتحاد پرول

اين شعار را با شعار "ديکتاتوری پرولتاريا"  ۱۹۱۷کرد. لنين پس از ورود به روسيه در آوريل می
کند جايگزين کرد. انقالب اکتبر صحت اين شعار را نشان که توده های روستائی را رهبری می

چين و سپس يک سلسله کشورهای   عقب افتاده  ۱۹۲۵-۲۷ب داد. بعدها در دوران انقال
ی ديگر استالينيست ها از شعار "ديکتاتوری دموکراتيک" برای توجيح سازش با بورژوازی 

 ليبرال استفاده کرده، آن را در مقابل شعار "ديکتاتوری پرولتاريا" قرار دادند.
ها" نام جناحی از حزب سوسيال دموکراسی به معنی " اقليت Mensheviksمنشويک ها  -19

به رهبری مارتف از جناح ديگر اين حزب تحت رهبری لنين که  ۱۹۰۳روسيه شد که در سال 
نام بلشويک ها (اکثريت ها) را گرفت انشعاب کرد. منشويک ها تدريجاً به حزبی اصالح طلب 

برال ائتالف کردند و ، منشويک ها با بورژوازی لي۱۹۱۷بدل شدند. پس از انقالب فوريه 
 سپس بر ضدانقالب اکتبر به مبارزه پرداختند.

حزب سوسيال رولوسيونر در سال  – Social Revolutionariesسوسيال رولوسيونر ها 
صورت بيان سياسی کليه ی روندهای ب ۱۹۰۱-۲های در سالأسيس شد، و در روسيه ت ۱۹۰۰

بيشترين  ۱۹۱۷ب قبل از انفالب اکتبر آمد. اين حز( خلقی) گذشته در Narodnikنارودنيکی 
رهبری  Kerenskyنفوذ را در ميان روستائيان داشت و جناح راست آن توسط کرنسکی 

 میشد. سوسيال رولوسيونرهای چپی، بالفاصله بعد از انقالب اکتبر در يک حکومت
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بلشويک ها خواستار آن شدند که سوسيال رولوسيونرها  ۱۹۱۷از آوريل تا سپتامبر
دست خود بگيرند. حزب رژوازی ليبرال بريده، قدرت را بو منشويک ها از بو

بلشويک به قيد اين شرط به منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها، که نمايند گان 
نان در برابر بورژوازی آ هداد که بخرده بورژوازی کارگران و روستائيان بودند ، قول 

کمک انقالبی بکند؛ لکن وارد شدن در صفوف حکومت منشويک ها و سوسيال 
رولوسيونرها، و يا قبول مسئوليت سياسی برای آن حکومت را يکسره رد کرد. اگر 

م زمنشويک ها و سوسيال رولوسيونرها عمالً با کادت ها (ليبرال ها) و امپريالي
ه کرده بودند، در اين صورت "حکومت کارگران و روستائيان"ای خارجی قطع رابط

اريا را توانست استقرار ديکتاتوری پرولتبود، فقط میآنان بوجود آمده  ی که بوسيله
همين دليل بود که رهبری دموکراسی خرده ه لکن، دقيقاً ب 20تعجيل و تسهيل نمايد.

ومت خود مقاومت ورزيد. بورژوائی، با تمام نيروی ممکن، در مقابل استقرار حک
ند، که حتی در کمیيد يتجربه روسيه نشان داد و تجربه اسپانيا و فرانسه بار ديگر تأ

شرايط بسيار مساعد، احزاب دموکراسی خرده بورژوائی (سوسيال رولوسيونرها، 

                                         
به  ته،پ" به مخالفت پرداخائتالفی با بلشويک ها شرکت کردند، ولی به سرعت از طرف " چ

 دهی عمليات ضدانقالبی دست زدند.سازمان
بوخارين  -)، رهبری استالين۱۹۲۵-۲۷در انقالب دوم چين ( - حزب کمونيست چين

در کمينترن به حزب کمونيست چين فرمان داد تا از هرگونه بسيج مستقل طبقه ی کارگر و يا 
های گ فعاليتن تانبورژوائی کومي -رالروستائيان دست بکشد و با باقی ماندن در حزب ليب

خود را صَرف به قدرت رساندن اين حزب کند. در نتيجه ی اين سياست، مبارزات کارگران و 
های بورژوائی ليبرال محبوس گشت تا در اولين فرصت توسط ن در مجرای خواستروستائيا

 آن خرد گردد.
 رفته شد.پذيدار" به عضويت کمينترن عنوان يک " حزب طرفومين تانگ بک ۱۹۲۶در سال 

، چيان کايشک، در رأس کومين تانگ، با کودتائی بر عليه حزب ۱۹۲۷در آوريل 
هایشان را  روستائی انقالبی را کشت و سازمانکمونيست در شانگهای، هزاران کارگر و 

 منهدم ساخت.
دار حزب بورژوائی      طرف حزب دموکراتيک مشروطه خواه روسيه، – cadets کادت ها -20

رهبری   miliukovپروپا قرص مشروطه سلطنتی و ليبراليزم ميانه رو بود، که توسط ميليوکف 
در حکومت موقت سرمايه داری  ۱۹۱۷مدتی کوتاه بعد از انقالب فوريه شد. اين حزب بمی

 نقشی غالب بازی کرد.
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سوسيال دموکرات ها، استالينيست ها، آنارشيست ها) قادر نيستند حکومتی از 
 روستائيان، يعنی حکومتی مستقل از بورژوازی بوجود بيآورند.کارگران و 

با وجود اين، درخواست بلشويک ها خطاب به منشويک ها و سوسيال 
يد!"، دست خود بگيره وازی ببريد، قدرت را بژرولوسيونرها که عبارت بود از: "از بور

ويک شبرای توده های مردم ارزش تعليماتی بزرگی داشت. بی ميلی سرسختانه من
وئيه حادثه در روزهای ژ رها و سوسيال رولوسيونرها برای کسب قدرت که بصورتی پُ

افشاء شده بود، با قاطعيت آنان را در مقابل اذهان توده ها محکوم کرد و راه را برای 
  21پيروزی بلشويک ها هموار ساخت.

د قيست از آزاد کردن پرولتاريا از ا مرکزی بين الملل چهارم عبارت ی وظيفه
های فاجعه انگيز سرمايه ی ای که محافظه کاری آن با فورانرهبری کهن، رهبر

داری در حال تالشی تناقض کامل دارد و مانع اصلی پيشرفت تاريخی است. اتهام 
د، اين کنکه بين الملل چهارم عليه سازمانهای سنتی پرولتاريا وارد می عمده ای

دا ججسد سياسی نيمه جان بورژوازی  حقيقت است، که آنان نمی خواهند خود را از
 دسته خواست "از بورژوازی ببريد، قدرت را ببکنند. در تحت اين شرايط، در

ت شود، سالح فوق العاده مهمی اسرتباً خطاب به رهبری کهن گفته میگيريد!" که م
های بين الملل دوم و سوم و بين گر احزاب و سازمان برای افشاء سرشت خيانت

بدين ترتيب، شعار "حکومت کارگران و کشاورزان" برای ما فقط  22م.الملل آمستردا
مورد نظر بلشويک ها بود، يعنی  ۱۹۱۷با مفهومی قابل قبول است که در سال 

بعنوان يک شعار ضدبورژوائی و ضدسرمايه داری؛ ولی هرگز نه در آن معنی 
 ورت پلیدادند وآن را از ص به آن"دموکراتيک"اش، که بعدها جانشينان قالبی 

 بسوی انقالب سوسياليستی بدل به مانع اصلی در راه حرکت آن ساختند.

                                         
کارگران و ، دورانی مملو از هيجان و بی صبری در ميان ۱۹۱۷روزهای ژوئيه" سال " -21

سربازان روسيه بود. در اين روزها، کارگران و سربازان، برای گرفتن قدرت از حکومت 
ياری شد، به تظاهرات بسسيونرها حمايت میموقت که توسط منشويک ها و سوسيال رولو

 دست زدند.
 نامی بود که به فدراسيون          بين Amesterdam Internationalبين الملل آمستردام  -22

تجديد حيات يافته بود و  ۱۹۱۹شد. اين سازمان در ژوئيه لمللی اتحاديه کارگری اطالق میا
 در آمستردام بود. اين سازمان تحت تسلط سوسيال دموکرات ها قرار داشت. مرکزش
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ازند و سمتکی بر کارگران و روستائيان می هائی که خود راسازمانما از تمام احزاب و 
خواهيم، که از نظر سياسی با بورژوازی ببرند و در نام آنان سخن میگويند، میه ب

مبارزه برای ايجاد حکومت کارگران و کشاورزان گام بردارند. در اين جاده،  ی جاده
در عين دهيم. حمايت کامل می ی نان در برابر ارتجاع سرمايه داری، وعدهآ هما ب

 ی ما بايد برنامه ی های انتقالی، که به عقيدهخواستحال، ما در اطراف آن در
ج حوی خستگی ناپذير به تهيي"حکومت کارگران وکشاورزان" را تشکيل دهد، بن

 پردازيم.می
های سنتی کارگران عملی است؟ سازمان ی آيا ايجاد چنين حکومتی بوسيله

ن دهد که، دستکم، احتمال چنيگذشته نشان می ی همانطور که گفته شد، تجربه
عملی بسيار کم است. لکن نمی توان اين امکان نظری را يکسره از پيش رد کرد که 

ً استثنائی (از نوع جنگ، شکست، ورشکستگی مالی، فشار تحت شرايط کامال
انقالبی توده ای، و غيره)، احزاب خرده بورژوا، منجمله استالينيست ها در راه 

خواهند، پا را فراتر بگذارند. به هر طريق در يک چه خود میبريدن از بورژوازی، از آن
ر زمانی مل، در جائی و دچيز نمی توان ترديد کرد: حتی اگر اين حالت بسيار غيرمحت

اره شد، اش ه آنواقعيت يابد و "حکومت کارگران و کشاورزان" به معنائی که در باال ب
 براستی ايجاد گردد، اين حکومت، در راه ديکتاتوری واقعی پرولتاريا فقط به منزله

 کوتاهی خواهد بود. ی واقعه
ومت شعار حک لکن، نيازی بدست زدن به حدس و قياس نيست. تهييج در محور

کشاورزان، در تمام شرايط ارزش تعليماتی فوق العاده دارد. و اين  -کارگران
ا حرکت ر مسير رشد سياسی عصر متصادفی نيست. اين شعار تعميم يافته، کامالً د

کند (ورشکستگی و تالشی احزاب بورژوائی کهن، سقوط دموکراسی، رشد می
ه تر). به تر و مبارزه جويان ستی فعالم، و کشش روزافزون کارگران بسوی سيازفاشي

 ی های انتقالی بايد بدون استثناء به همان نتيجهکدام از درخواستهمين دليل هر
سياسی منجر شود: نياز کارگران به بريدن از تمام احزاب سنتی بورژوازی، بمنظور 

 استقرار قدرت خود، به اتفاق کشاورزان.
محال است که از پيش مراحل مشخص بسيج انقالبی توده ها را تعيين کنيم. 

جديد با ديدی انتقادی جهت خود را  ی های بين الملل چهارم بايد در هر مرحلهبخش
ند که به کوشش کارگران در راه نيل به شَتعيين کنند و شعارهائی را پيش بکِ

ر نمايند، ها را عميق تکمک کرده، سرشت طبقاتی اين سياستهای مستقل سياست
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وده ها را پيشتاز با ت ی اوهام اصالح طلبانه ومسالمت جويانه را از بين ببرند، رابطه
 تقويت کنند، و راه را برای تسخير انقالبی قدرت، هموار گردانند.

 
 شوراها

 
همانطور که گفته شد، کميته های کارخانه عناصر قدرت دوگانه در داخل کارخانه 

نتيجه، موجوديت آنان فقط در شرايطی امکان پذير است که فشار توده هستند. در 
ها روزافزون باشد. اين نکته در مورد اجتماعات توده ای خاص در راه مبارزه عليه 
جنگ، کميته های تعيين قيمت ها، و ايجاد تمام مراکز جديد نهضت، صادق است؛ 

طبقاتی از حدود  همراکزی که پيدايش آنها گواه اين حقيقت است که مبارز
 است. سنتی پرولتاريا پا فراتر گذاشته هایسازمان

دم ع مراکز جديد، بزودی به کمبود يکپارچگی، و با وجود اين، همين ارگانها و
های انتقالی را نمی توان تحت کدام از درخواستکفايت خود پی خواهند برد. هيچ 

 يق. در ضمن، عمتحقق کردمشرايطی که در آن رژيم بورژوائی ابقاء بشود، کامالً 
های توده ها را افزايش خواهد داد، بلکه بر بی شدن بحران اجتماعی، نه تنها رنج

ی پس از زده، يکستمشکيبی، پافشاری و فشار آنان نيز خواهد افزود. اقشار جديد 
های خود را پيش خواهند کشيد. ميليونها ، سربلند خواهند کرد و درخواستديگری

 نانبه آترين اعتنائی  ، که رهبران اصالح طلب کوچکدیدهنج "مردمان کوچک" ر
های کارگران را خواهند کوبيد. بيکاران به دند، با ابرام تمام درهای سازماننکرده بو

نهضت خواهند پيوست. کارگران کشاورزی به کشاورزان فالکت زده و نيمه 
شهرها، زنان کارگر، زنان خانه دار، اقشار پرولتاريائی شده  دیدگانورشکسته، ستم 

 همه و همه بدنبال وحدت و رهبری خواهند گشت. -روشنفکران
توان درخواستهای مختلف و اشکال گوناگون مبارزه را، حتی در چگونه می

خ ، اين پرسش را پاسقبال ًهنگ ساخت؟ تاريخ، آيک شهر، با يکديگر هم محدوده
طريق شوراها. اين شوراها نمايندگان تمام گروه های رزمنده را متحد  گفته است: از

کنون هنوز کسی شکل سازمانی ديگری برای انجام اين منظور  خواهند کرد. تا
پيشنهاد نکرده است؛ در واقع تقريباً غيرممکن است که شکل بهتری به ذهن آدم 

 يستند. آنان درهایبرسد. شوراها محدود به يک برنامه از پيش طرح شده حزبی ن
 ی گذارند. از اين درها، نمايندگان همهشدگان باز میاستثمار خود را بروی همه
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کنند. سازمان که اند، عبور میاقشاری که به مسير کلی مبارزه کشانده شده 
 کرات در شکم آن تجديد حيات میکند. تمامه دوشادوش نهضت گسترش می يابد، ب

ی، برای اساس گسترده ترين حد دموکراس انند، برتوگرايشهای سياسی پرولتاريا می
 روست که شعار شوراها بر تارک برنامه احراز رهبری شوراها مبارزه کنند. هم از اين

 درخشد.های انتقالی میدرخواست ی
 توانند بوجود بيايند که نهضت توده ای آشکارا گام در مرحلهشوراها فقط موقعی می

ز همان آغاز ظهور خود، بعنوان محوری که در انقالبی گذاشته باشد. شوراها، ا
اطراف آن ميليونها نفر از رنجبران برای مبارزه با استثمارگران خود اتحاد کرده اند، 

 ی ميتهشوند. اگر کبعد حکومت مرکزی میتبديل به رقبا و حريفان مقامات محلی و 
 درت دوگانه رادوران قکند، شوراها يک ر کارخانه قدرتی دوگانه ايجاد مید کارخانه

 گشايند.در کشور می
عطف دوران انتقالی است. دو رژيم، يکی  ی خود نقطه ی نوبهه قدرت دوگانه ب

د. طرزی آشتی ناپذير، مخالف يکديگر هستنبه بورژوائی و ديگری پرولتاريائی، 
ين جدال ا جدال بين آنان اجتناب ناپذير است. سرنوشت جامعه بستگی به نتيجه

ر د انقالب شکست بخورد، ديکتاتوری فاشيستی بورژوازی بدنبال آن سردارد. اگر 
آورد. اگر انقالب پيروز شود، قدرت شوراها، يعنی ديکتاتوری پرولتاريا و تجديد  یم

 آيد. وجود میبنای سوسياليستی جامعه ب
 

 درخواست های انتقالی ی برنامه افتاده وکشورهای عقب 
 

لی ونيمه مستعمره ماهيتاً کشورهای عقب مانده هستند.  کشورهای مستعمره و
م بر آن حاکم زدهند که امپرياليانده بخشی از دنيائی را تشکيل میکشورهای عقب م

مرکب است: ابتدائی  Character است. به همين دليل، رشد آنان دارای صبغه ای
يخته ايه داری درآمترين اشکال اقتصادی با آخرين کالم در تکنيک و فرهنگ سرم

کشورهای عقب مانده هم، به همين های سياسی پرولتاريای است. وصف کوشش
های مربوط به استقالل ملی و  بارزه برای ابتدائی ترين کاميابیمنوال است: م

است. ی توأم م جهانزسوسياليستی عليه امپريالي ی دموکراسی بورژوائی، با مبارزه
ی در اين الب سوسياليستقهای انتقالی و مسائل انشعارهای دموکراتيک، درخواست

اعصار جداگانه تاريخی تقسيم نشده اند، بلکه مستقيماً از يکديگر ناشی مبارزه به 
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 حسابی به تشکيل سنديکاهای کارگری شوند. پرولتاريای چين هنوز درست ومی
ونی در کن ی نپرداخته بود که مجبور به تدارک برای شوراها شد. از اين نظر، برنامه

 ر بهائی که پرولتاريا قادکم در کشوره کشورهای مستعمره ونيمه مستعمره، دست
 تواند کامالً بکار بسته شود.اجرای سياستی مستقل شده است، می

 وظيفه مرکزی کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره انقالب ارضی، يعنی تصفيه
حصول استقالل ملی، يعنی سرنگون کردن يوغ  های فئودالی، وميراث ی

زدن به  گر پيوسته اند. دست رديکديه امپرياليستی است. هر دو وظيفه از نزديک ب
دموکراتيک، صرفاً، غيرممکن است؛ الزم است که توده ها در  ی برنامه ی سينه

را پشت سر بگذارند. شعار  خود از خالل آن برنامه عبور کرده، آن ی طول مبارزه
چون چين و هند به قدرت  مجلس ملی، (يا مجلس مؤسسان) برای کشورهائی 

ملی و  آزادی جدائی ناپذير با مسأله کامل خود باقی است. اين شعار بايد به طرزی 
 مهعنوان قدم اوليه بايد مجهز به اين برناارضی پيوند داده شود. کارگران باصالحات 

 دموکراتيک باشند. تنها آنان خواهند توانست کشاورزان را بسوی خود طلبيده، آنان
دموکراتيک انقالبی، الزم است که کارگران  حد گردانند. براساس برنامهرا مت

خاصی در بسيج توده ها،  روياروی بورژوازی "ملی" قرار داده شوند. آنگاه در مرحله
م توانند بوجود آيند، و بايد ههای دموکراسی انقالبی، شوراها میتحت لوای شعار

ا آنان ب ی ن، بويژه رابطهييمع ی بوجود آيند. نقش تاريخی شوراها در هر دوره
ه سطح سياسی پرولتاريا، پيوند آنان با روستائيان، و صبغ ی مجلس ملی، بوسيله

های حزب پرولتاريائی تعيين خواهد شد. شوراها بايد دير يا زود دموکراسی سياست
يجه وکراتيک را به نتتوانند انقالب دمئی را سرنگون کنند. تنها آنان میبورژوا

کدام از  نسبی هر وزنه    عصر انقالب سوسياليستی را مفتوح گردانند.  نيز  رسانده،
رتيب ت پرولتاريا، عالئق متقابل و انقالبی در مبارزه های دموکراتيک ودرخواست

ها و شرايط خاص هر کدام از کشورهای عقب افتاده، و به اندازه ارائه آنان را، ويژگی
شد کند. با وجود اين، روند کلی رعقب افتادگی آنان تعيين می ی معتنابهی، درجه

توان با فرمول انقالب مداوم، به می انقالبی در سراسر کشورهای عقب افتاده را 
ن ه آ) با قاطعيت ب۱۹۱۷و اکتبر  ۱۹۱۷، فوريه ۱۹۰۵معنائی که سه انقالب روسيه ( 

  23داده اند، تعيين کرد.
                                         

در رابطه با   ۱۹۰۶اين تئوری را تروتسکی برای اولين بار در سال  انقالب مداوم -23
عنوان نمود. بر طبق اين تئوری در  ۱۹۰۵انقالب روسيه و برمبنای تجربه ی انقالب 
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خش را اميدب کان نابودی انقالبی نيرومند ونمونه ای کالسيک از چگونگی ام
کمينترن در اختيار کشورهای عقب افتاده گذاشته است. در گيرودار خيزش طوفانی 

، کمينترن شعار مجلس ملی را پيش نکشيد، ۱۹۲۵-۲۷های توده ای چين در سالو 
 استالين قرار بود که حزب ی طبق نقشهال ايجاد شوراها را ممنوع کرد. (و در عين ح

بورژوائی کومين تانگ هم جای مجلس ملی را بگيرد و هم جای شوراها را.) پس از 
کومينگ تانگ تارومار شدند، کمينترن کاريکاتوری از يک  ی آنکه توده ها بوسيله

شورا را در کانتون تشکيل داد. متعاقب سرنگون شدن اجتناب ناپذير قيام کانتون، 
که  یائی را در پيش گرفت، در حالکمينترن راه جنگ چريکی و شوراهای روست

ن بستی برد. کمينترن که با چنين بسر میپرولتاريای صنعتی در عدم انفعال کامل ب

                                         
، حل رفته صنعتی غرب عقب افتاده استی که رشدشان نسبت به کشورهای پيشکشورهائ

يگر از د -ضی، و غيرهمسائل حاد دموکراتيک جامعه، مسأله ی استقالل ملی، مسأله ی ار
رژوا دموکراتيک ممکن نيست. در عصر امپرياليزم بورژوازی کشورهای های بوطريق انقالب

بورژوازی در غرب در جريان عقب افتاده ديگر نمی توانند همان نقشی را بازی کنند که 
های بورژوائی ايفا کرد. بورژوازی کشورهای عقب افتاده در جريان مبارزات مردم انقالب

ورت ترمزی صنيروئی انقالبی نيستند، بلکه ب برای رهايی ملی و حصول دموکراسی نه تنها
کنند. تنها طبقه ای که قادر به حل مبارزات و سرکوبی غائی آن عمل میبرای مهار اين 

مسائی دموکراتيک در اين کشورهاست طبقه ی کارگر است. بر طبق اين تئوری طبقه ی 
عی مسائل اقکارگر با کسب قدرت در رأس روستائيان زمينه را برای حل اساسی و و

کند. از اين جهت است که انقالب دموکراتيک و انقالب سوسياليستی دموکراتيک مهيا می
به  اشود و حل مسائل اساسی دموکراتيک جامعه تنهر اين کشورها با يکديگر ترکيب مید

 گردد.روش انقالب پرولتری ممکن می
ناسبات تمامی مجنبه ی دوم اين تئوری اين است که پس از آغاز انقالب سوسياليستی 

 شوند.ز دست خوش تغيير و تحول دائمی میاجتماعی برای مدتی درا
 شود حاکی از تداوم در پروسه یقيماً از دو جنبه ی فوق نتيجه میجنبه ی سوم که مست

ود، شسياليستی در زمينه ی ملی آغاز میانقالب جهانی است و بر طبق آن، گرچه انقالب سو
ر تکميل گردد. و بدين ترتيب انقالب ملی فقط حلقه ای از زنجيلکن نمی تواند در اين زمينه 

در چين تروتسکی تئوری  ۱۹۲۵ -۲۷انقالب جهانی است. پس از تجربه ی انقالب ناکام 
انقالب مداوم را که صحت آن از طريق انقالب روسيه ثابت شده بود به تمامی کشورهای 

روتسکی نوشته ی لئون ت انقالب مداومعقب افتاده تعميم داد. برای اطالع بيشتر به کتاب 
 مراجعه کنيد.
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ژاپن استفاده کرد تا "چين شوروی" را با يک تُک  روبرو شده بود، از جنگ بين چين و
 نه تنها "ارتش سرخ" روستائی بلکه حزب به اصطالح "کمونيست" قلم تصفيه کند؛ و

 را نيز تابع همان کومين تانگ، يعنی بورژوازی، ساخت.
خاطر دوستی با برده داران "دموکرات" به انقالب جهانی پرولتاريائی کمينترن که ب

توده های استثمارزده      ی خيانت کرده بود، نمی توانست در همان زمان به مبارزه
 ای بيش از آنچه بينبرای آزادی، خيانت نکند، و آنهم در واقع حتی با موذی گری 

ردم و م ی الملل دوم پيش از کمينترن از خود نشان داده بود. يکی از وظائف جبهه
 ست از تبديل کردن ميليونها نفر از سکنه مستعمرات بها سياست "دفاع ملی" عبارت

م "دموکراتيک". پرچمی که بر آن مبارزه برای آزادی مردمان زپوشال توپ امپريالي
يش از نيمی از مردم جهان، با حروف درخشان متجلی شده است، مستعمره، يعنی ب

 اينک قطعاً در يد کفايت بين الملل چهارم افتاده است.
 

 در کشورهای فاشيستی برنامه ی درخواست های انتقالی
 

 ينترن اعالم کردند که پيروزی هيتلر تنها قدمیاز زمانی که استراتژی پردازان کم
اکنون  24است بسوی پيروزی تلمان، تا به امروز، خيلی چيزها عوض شده است.

بيش از پنج سال است که تلمان در زندان هيتلر بسر میبرد. بيش از شانزده سال است 
ب بين در طول اين مدت احزا 25م کرده است.ززنجير فاشيدر که موسولينی ايتاليا را 

الملل های دوم و سوم نه تنها قادر به هدايت نهضتی توده ای نشده اند، بلکه حتی 

                                         
رهبر حزب کمونيست آلمان بود که سياست      فاجعه  Ernst Thaelmannتلمان ارنست  -24

در آلمان طابق النعل اجرا کرد. در نتيجه ی اين  ۱۹۳۳تا سال  ۱۹۲۹آور کرملين را از سال 
سياست کمونيست ها از بسيج کارگران آلمان در جبهه ای واحد برعليه نازی ها که در حال 

ان در انجاميد. تلم ۱۹۳۳پيشروی بودند خودداری کردند و اين به پيروزی هيتلر در سال 
 ان جان سپرد.گير شد و در اردوگاه زندانيتوسط نازی ها دست ۱۹۳۳سال 

ر ايتاليا، حيات سياسی خود را ، بانی فاشيزم د Benito Mosolini بنيتو موسولينی -25
عنوان يک سوسياليست چپ آغاز کرد و در طول جنگ جهانی اول به يک شوونيست بدل ب

در  ۱۹۴۵به کمک اربابان سرمايه به قدرت رسيد. او در  ۱۹۲۲اکتبر  ۳۰گرديد. موسولينی در
 شته شد.حال فرار ک
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نتوانسته اند يک سازمان جدی غيرقانونی بوجود آورند، سازمانی که حتی تا حدی 
 م باشد.زقابل مقايسه با احزاب انقالبی روسيه در دوران تزاري

ها شکست ی برای توضيح اينگونه دليل اشاره به قدرت ايدئولوژی فاشيستی هيچ
فراهم نمی کند. ( در اصل، موسولينی هرگز هيچ ايدئولوژی ارائه نداد). 
"ايدئولوژی" هيتلر هرگز بطور جدی در کارگران نگرفت. آن اقشار از مردم که زمانی 

ا داشته ر حد کافی وقت آنه م بودند، يعنی عمدتاً طبقات متوسط، بزسرمست فاشي
ان بپرد. اين حقيقت که اپوزيسيون تا حدی محسوس، محدود اند که مستی از سرش

کاتوليک است، از طريق قدرت نظريه های نيمه  به محافل کليسای پروتستان و
هذيانی و نيمه شيادانه مربوط به "نژاد" و "خون" قابل توضيح نيست، بلکه از طريق 

ن قابل رهای دموکراسی، سوسيال دموکراسی، و کمينتیسقوط وحشتناک ايدئولوژ
 توضيح است.

ارتجاع ظلمانی بمدتی قريب به هشت  ی پس از قتل عام کمون پاريس، سيطره
کش  روسيه نيز، توده های زحمت ۱۹۰۵سال ادامه يافت. پس از شکست انقالب 

ولی در هر دو مورد، اين پديده ای  26تقريباً به همان مدت زمان در رخوت بسر بردند.
ه نيروها بوجودش آورده بود. بعالو ی ی، که رابطهبود تنها ناشی از شکست جسمان

در روسيه اين پديده مربوط به پرولتاريائی تقريباً نوپا بود. جناح بلشويک در آن زمان 
ن که در آی حتی سومين سالگرد تولد خود را جشن نگرفته بود. در آلمان، جائ

ساله بود،  هپانزداحزاب نيرومند، يکی هفتاد ساله، و ديگری تقريباً  رهبری برعهده
کند. اين احزاب هر دو، با ميليونها رأی دهنده در پشت اوضاع کامالً فرق می

سرشان، پيش از زورآزمائی از نظر اخالقی فلج بودند و بدون نبرد تسليم شدند. 
ياد ندارد. پرولتاريای آلمان را دشمن در جنگ، تارومار ه تاريخ فاجعه ای مشابه را ب

بدعهدی احزاب خود پرولتاريا آنرا پايمال کرد. مايه چندان  نکرد. جبن، پستی، و
ه مدت قريب ب به آن شگفتی نيست که اين پرولتاريا ايمان خود را به هر آنچه که عادتاً 

ت نوبه خود موقعيه باشد. پيروزی هيتلر ب داده سه نسل اعتقاد داشت، از دست 
 موسولينی را مستحکم تر کرد.

                                         
مه  ۲۸تا  ۱۸۷۱مارس  ۱۸کمون پاريس اولين نمونه ی حکومت کارگری بود که از  -26

های متعدد خونين سقوط وز، بر سر قدرت بود و سپس طی جنگر ۷۲مدت همان سال، ب
 کرد.
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های ياستسکار انقالبی در اسپانيا و آلمان چيزی جز پاداش بی ثمر ماندن پر درنگ 
جنايت بار سوسيال دموکراسی و کمينترن نيست. کار غيرقانونی نه تنها به همدردی 

ان آن مگر امکتوده ها، بلکه به شوروشوق آگاهانه اقشار پيشرفته آن نياز دارد. و 
د؟ اکثريت آنانی که شوق نشان دا و های ورشکسته تاريخی شورهست که به سازمان

ا هائی هستند تا مغز استخوان نوميد، يمیکنند، يا آدم بعنوان رهبران مهاجر قد علم 
تند، ی هسس، و يا اينکه وزرای سابق سوسيال دموکرا.پ. او  مأمور کرملين و گ. 

نوعی معجزه آنان را بر سر مناصب از  ی اينکه کارگران بوسيله دل خوش کرده به
آيا امکان آن هست که آدم حتی برای لحظه  27از خواهند گرداند.ب رفته شان دست

  ای اين آقايان
 کند؟  محترم را در نقش رهبران آينده انقالب "ضدفاشيستی" مجسم

خرد و داغون شدن کارگران اطريش، شکست انقالب  -جهانی  و حوادث صحنه
اليا و آلمان ايتقادر نيست که به خيزش انقالبی در  -اسپانيا، انحطاط دولت شوروی

کمک کند. از آنجا که کارگران آلمان و ايتاليا برای کسب اطالعات سياسی، بيشتر بر 
ه ت که ايستگاه راديو مسکو کتوان گفی هستند، با اطمينان خاطر میراديو متک

های ترميدوری را به سفاهت و گستاخی در میآميزد در نويد ساختن کارگران دروغ
  شماررين عامل به کشورهای توتاليتر قوی ت

 آيد. از اين نقطه نظر نيز، مثل ساير جنبه ها، استالين فقط بعنوان دستيارمی
 28کند.مل میگوبلز ع 

ه در ک  م شد، از آنجازدر عين حال تخاصمات طبقاتی که منجر به پيروزی فاشي
 زد. تودهاندامی  م را به خطر زم نيز جريان دارد، به تدريج فاشيزفاشي ی زمان سلطه

ها بيش از پيش ناراضی هستند. صدها و هزاران نفر از کارگران از خود گذشته، برغم 
دهند. نسلی جديد که مستقيماً زمينی خود ادامه میکار انقالبی زيرهمه چيز، ب

های قديمی و اميد های بلند را تجربه نکرده، بپا خواسته است. تدارک سنتشکست 

                                         
ی هاوی است که در مواقع مختلف به نامسازمان پليس مخفی شور GPUگ. پ. او  -27
معروف بوده است. اين سازمان عالوه بر فعاليت در ، Cheka ،NEVD ، MVD ،KGBچکا 

داخل شوروی، به مأموريت هائی از قبيل قصد جان و دزديدن مخالفين استالين و 
 زد.ستالينيزم در ساير کشورها دست میا

 Derمؤسس و سردبير روزنامه در آنگريف   Joseph Paul Goebbelsژوزف بل گوبلز  -28
Angriff   نازی ها شد.وزير تبليغات  ۱۹۳۳ها در سال نازی ها بود. او بعد از پيروزی نازی 
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اليتر به جريان توت زير، زير سنگ قبر سنگينانقالب پرولتاريائی، ناگ ی ذره به ذره
دهد. لکن برای آنکه نيروی پنهان بصورت قيام آشکارا زبانه بکشد، خود ادامه می

ی جديد، و پرچم ی الزم است که پيشتاز پرولتاريا چشم اندازهای جديد، برنامه
 عاری از شائبه ننگ پيدا کند.

جديد برای کارگران  ی مهمانع اصلی در همين جا نهفته است. انتخاب برنا
ند. و اين میکيد يکشورهای فاشيستی فوق العاده دشوار است. برنامه را تجربه تأ

های توده ای است که در کشورهای استبداد توتاليتری کم دقيقاً تجربه در نهضت
شود. احتمال بسيار هست که موفقيت اصيل پرولتاريائی در يکی از می يافت

 ی ی محرک واقع شدن در راه نهضت انقالبی در حوزهکشورهای "دموکراتيک" برا
فاشيستی الزم باشد. چنين نتيجه ای از طريق فاجعه ای مالی يا نظامی نيز امکان 
پذير است. در حال حاضر اين يک ضرورت حتمی است که کار عمدتاً تبليغاتی و 

ک چيز را يبار خواهد آورد، صورت بگيرد. ه مقدماتی که فقط در آينده نتايج بزرگی ب
توان با ايمان گفت: موج انقالبی در کشورهای فاشيست، میحتی در اين لحظه 

کشيد، فوراً، بدل به حرکتی عظيم خواهد شد، و تحت هيچ شرايطی بار که سر بريک
  29يمار اکتفا نخواهد کرد.ااحيای نوعی جسد و ی به تجربه

 چهارم و بين المللبعد است که يک جدائی مسالمت ناپذير بين ه از اين لحظه ب
زندگی خود ادامه میدهند، آغاز  احزاب قديمی که پس از ورشکستگی هنوز به

عهدترين نوع ممکن جبهه های  مردم مهاجر بدخيم ترين و بد ی شود. جبههمی
مردم نمايانگر آرزوئی است عقيم، برای ائتالف  ی مردم است. در اصل، اين جبهه

قط راه را فبا يک بورژوازی ليبرال خيالی. اگر اين جبهه با موفقيت روبرو شده بود، 
کرد. ائی اش، برای پرولتاريا فراهم میهای جديد از نوع اسپانيبرای سلسله شکست

مبارزه  طمردم نخستين شر ی نظريه وعمل جبهه رحمانهبی به همين دليل افشاء 
 م است.زانقالبی عليه فاشي

البته اين به معنای آن نيست که بين الملل چهارم شعارهای دموکراتيک را بعنوان 
 ی دریکند. بلکه برعکس، چنين شعارهام رد میزوسيله بسيج توده ها عليه فاشي

آزادی  های دموکراسی (د نقش مهمی بازی کنند. لکن فرمولتواننبعضی مواقع می
آزادی تشکيل اتحاديه، و غيره) از نظر ما در نهضت مستقل کارگری  مطبوعات،

                                         
شهر کوچکی بود که در آن اولين حکومت جمهوری آلمان در سال  Weimarيمار او -29

  دوام داشت. ۱۹۳۳تشکيل گرديد. اين جمهوری تا به قدرت رسيدن هيتلر در سال  ۱۹۱۹
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 ی لهدار دموکراتيک که بوسي ی گذرا هستند، و نه حلقه يافقط شعارهائی اتفاقی 
مأموران بورژوازی (اسپانيا!) به دور گردن پرولتاريا انداخته شده باشد. همين که 

قالی رهای انتتيک با شعاخود گرفت، شعارهای دموکراغه ای توده ای بنهضت صب
سابق  یتوان تصور کرد که پيش از آنکه تک حرفه بازان سياسممزوج خواهد شد. می

طرف تشکيل اتحاديه های کارگری خيز بردارند، کميته از کنار دفتر دستک خود ب
يمار اهای کارخانه تشکيل خواهد شد. و نيز پيش از آنکه مجلس مؤسسان جديد در و

 سراسر آلمان را فرا خواهند گرفت. اين در مورد ايتاليا و بقيه تشکيل شود، شوراها
 کشورهای توتاليتر و نيمه توتاليتر نيز صادق است. ی

م اين کشورها را در سبعيت سياسی غرقه کرد. لکن ساخت اجتماعی آنان را زفاشي
ن نه مالکا        مالی، و  ی م وسيله ای است در دست سرمايهزتغيير نداد. فاشي

انقالبی بايد خود را براساس ديالکتيک مبارزه طبقاتی، که  ی ودال.  يک برنامهفئ
در مورد کشورهای فاشيست نيز الزمه ای حتمی است، مبتنی سازد، و نه براساس 

د انزجار تمام دست ربين الملل چهارم با  ان وحشت زده. گشناسی ورشکست روان
سابق "دوره  يست ها، اين قهرمانانزند بر سينه اين بالماسکه سياسی که استالينمی

سوم" را مجبور کرد که به ترتيب در نقاب کاتوليک ها، پروتستان ها، يهوديان، 
کريه  ی تنها برای آنکه چهره -ناسيوناليست های آلمانی، و ليبرال ها ظاهر شوند

همه جا در زير پرچم خود  بين الملل چهارم هميشه و در 30خود را پنهان نگه دارند.
ی ريای کشورهاخود را آشکارا به پرولتا ی شود. بين الملل چهارم برنامهر میظاه

ری کند. کارگران پيشرفته سراسر جهان به اين زودی با استوافاشيستی پيشنهاد می

                                         
توسط استالينيست ها اعالم گرديد،  ۱۹۲۸در سال  " دوره ی سوم" مطابق فرمولی که -30

داری بی درنگ سقوط میکرد و دورانی که سرمايه  -آخرين دوره ی عمر سرمايه داری بود
های ماوراء چپی، ماجراجوئی، سياست جای خود را به شوراها میداد. به اين خاطر سياست
های يکبهه ی واحد تاکتلفت با سياست جفرقه گرائی، تشکيل اتحاديه های "سرخ"، و مخا

سياست "دوره ی سوم" کنار  ۱۹۳۴کمينترن را در طول شش سال بعد تشکيل داد. در سال 
) ولی اين دوره ۱۹۳۵-۳۹گذاشته شد و به جای آن سياست جبهه ی ائتالفی اتخاذ گرديد (

) دوران ۱۹۱۷-۲۴ديگر شماره گذاری نشد. طبق فرمول استالينيست ها، "دوره ی اول" (
) دوران ثبات سرمايه ۱۹۲۵-۲۸سرمايه داری و طغيان انقالبی، و "دوره ی دوم" ( بحران

ياسی های سجيه زيگزاگعنوان سرپوشی برای توی بود. اين طبقه بندی غيرعلمی بدار
 کار گرفته شد.استالين ب
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ان تنها مقلدان آن مأموران و متقاعد شده اند که سرنگون کردن موسولينی، هيتلر، و
 گرفت.تحت رهبری بين الملل چهارم صورت خواهد 

 
 و مسائل عصر انتقالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

 
روسيه شوروی از انقالب اکتبر بصورت يک دولت کارگری سر در آورد. مالکيت 
دولتی وسائل توليد، شرطی الزم برای رشد سوسياليستی، راه را برای امکان 

ال حگسترش سريع نيروهای توليدی گشود. لکن دستگاه دولت کارگری در عين 
بقه ط خوش انحطاط کامل شد: به اين معنا که اين دستگاه از صورت سالح دست

الح و بيش از پيش به سطبقه ی کارگر  به سالح قهر بوروکراتيک عليهی کارگر 
کاری اقتصادی کشور تبديل شد. بوروکراتيک شدن يک دولت کارگری عقب  خراب

قدرت، نه رقشر ممتاز سراسر پُمانده و منزوی و تبديل شدن اين بوروکراسی به يک 
تنها از ديد نظری بلکه اين بار از ديد عملی نيز به قانع کننده ترين وجه، خط بطالنی 

  31م در يک کشور کشيده شده است.زسوسيالي ی است که بر نظريه
حشتناکی و     بدين ترتيب اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، دارای تناقضات 

يک دولت کارگری منحط است. تشخيص اجتماعی  است. ولی هنوز اين دولت
چنين است. پيش انديشی سياسی صبغه ای دوگانه دارد؛ يا بوروکراسی با تبديل 

                                         
در مبارزه اش  ۱۹۲۴"سوسياليزم در يک کشور" "تئوری"ای بود که استالين در سال  -31

ی و ساير بلشويک های مخالف عَلَم کرد. اين "تئوری" نقطه ی مقابل تئوری عليه تروتسک
زم را فقط در مراجعه کنيد) بود که پيروزی سوسيالي ۲۵انقالب مداوم ( به ياداشت شماره 

دانست. بر طبق "تئوری سوسياليزم در يک کشور" دولت جوان سطحی جهانی ممکن می
ان جامعه ی سوسياليستی در محدوده ی مرزهايش شوروی قادر بود که به تنهائی به ساختم

رد که کرده بورژوائی را منعکس میتحقق بخشد. اين تئوری منافع قشر بورورکراتيک خ
است شد. در مقابل سيی و حزب بلشويک بيشتر و بيشتر مینفوذش در دستگاه دولت

ی کارگر در  هديد طبقهای جنجات انقالب اکتبر را در پيروزی انترناسيوناليزم انقالبی که
وری سوسياليزم در ديد، "تئتی و گسترش انقالب سوسياليستی میرفته صنعکشورهای پيش

تار کرد که خواسايانه قشری از جامعه را منعکس میيک کشور" ديد تنگ نظرانه و ملی گر
ها" که خصيصه ی عصر زوال سرمايه ع موجود بود و از چشم انداز "جنگها و انقالبحفظ وض

 هراس بود. داری است در
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شدن بيشتر به ارگان بورژوازی جهانی در دولت کارگری، اشکال جديد مالکيت را 
 طبقه ی سرنگون کرده، کشور را ديگر باره غرق در سرمايه داری خواهد کرد؛ و يا

 م خواهد گشود.زسوی سوسياليه بوروکراسی را خرد کرده، راه را ب ،رگرکا
های بين الملل چهارم محاکمات مسکو نه بعنوان چيزی شگفت آور از نظر بخش

شروع ديکتاتور کرملين، بلکه بعنوان فرزند م جنون شخصی ی تلقی شد و نه نتيجه
سا در داخل های طاقت فراين محاکمات از جدال 32ترميدور قلمداد گرديد.

خود تضادهای  ی نوبهه های که بروکراسی شوروی سرچشمه گرفت، جدالبو
ونده بين خود "مردم" را موجود بين بوروکراسی و مردم، و نيز تخاصمات عميق ش

ضادها را شدت اين ت کند. کيفيت خونين و "خيالی" اين محاکمات ميزانمنعکس می
 نشان  میدهد، و از همين راه فرا رسيدن فرجام را پيش بينی میکند. 

 بازگشت به اظهارات علنی نمايندگان خارجی سابق کرملين که حاضر به  
نوع  ند که هرکيد میيمسکو نشدند، بنحوی ترديدناپذير از نظر آنان اين نکته را تأ

شود: از می     روکراسی شوروی ديده سياسی در ميان بو ی سايه های انديشه
عناصر انقالبی  33م کامل (ف. بوتنکو).زم اصيل (ايگنيس ريس) تا فاشيزبلشوي

 د هردهند، انعکاسی هستنی را تشکيل میکراسی که خود اقليت کوچکوداخل بور
چند، بی انفعال، از عالئق سوسياليستی پرولتاريا. عناصر ضدانقالبی و فاشيست، 

م جهانی را زحال افزايش هستند با پيگيری هرچه بيشتر، منافع امپريالي که دائماً در
ليل، که قشر در بی پندارند، و نه پُد. اين داوطلبان نقش کمپرادور میسازنجلوه گر می

 طريق رد ملی سازی، اشتراکی سازی، و های ممتاز خود را تنها ازحاکم جديد، مقام

                                         
از جانب استالين ترتيب  ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۶های در سه نوبت در سال محاکمات مسکو -32

داده شدند. در اين محاکمات غالب رهبران انقالب روسيه به توطئه چينی برای احيای 
سرمايه داری متهم شدند. متهمين اصلی اين محاکمات لئون تروتسکی و پسرش لئون 

ن برد. از طريق ايدر تبعيد در خارج کشور به سر می سدوف بودند. تروتسکی در آن زمان
 استالين به تحکيم بيشتر ديکتاتوری اش دست يافت. محاکمات

 ۲۹مأمور پليس مخفی شوروی ( به ياداشت شماره  Ignace Reissايگنيس ريس  -33
داران بين الملل چهارم از استالين بريد و به طرف ۱۹۳۷ن مراجعه کنيد) بود که در تابستا

 توسط مأمورين پليس مخفی شوروی به قتل رسيد.     ۱۹۳۷پيوست. او در سپتامبر 
يک ديپلمات استالينيست بود که به فاشيزم روی آورد و در رم  F. Butenkoف. بوتنکو 

 اعالم داشت که او بيانگر گرايشات فاشيستی گسترده ای در اتحاد شوروی است.
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ربی" يعنی سرمايه داری، تضمين نام جذب "تمدن غه انحصار تجارت خارجی ب
کند. بين اين دو قطب، تمايالت بينابين و پراکنده منشويک، سوسيال می

رولوسيونر و ليبرال قرار گرفته اند که بسوی دموکراسی بورژوائی، کشش دارند. در 
 هائیالح "بی طبقه" بدون شک گروه بندیاصطه داخل خود صفوف آن جامعه ب

های بوروکراسی. تنها با اين فرق که شدت تجلی یروه بندوجود دارد دقيقاً شبيه گ
اينان کمتر و با نسبتی معکوس است: تمايالت آگاهانه سرمايه داری عمدتاً بخش 

کنند و معرف اقليت کوچکی از ارع اشتراکی (کلخوزی) را مشخص میپررونق مز
 رجمعيت هستند. ولی اين قشر پايگاه وسيعی برای تمايالت خرده بورژوازی د

ند. کگانی برای خود فراهم میجهت تلنبار کردن ثروت شخصی به زيان فقر هم
 کند.اين تمايالت را آگاهانه تشويق میبوروکراسی 

در رأس اين دستگاه تخاصمات در حال باال گرفتن، اليگارشی ترميدوری قرار 
 تهسکند و اکنون عمدتاً به دارودبيشتر به تعادل اجتماعی تجاوز میدارد که هر چند 

روريستی به ی تبناپارتيستی استالين تقليل داده شده است و از طريق شيوه ها ی
هدف آخرين محاکمات قضائی قالبی ضربه زدن به  34دهد.هستی خود ادامه می

سربه نيست کردن رهبران اپوزيسيون راست هم  ی جناح چپ بود. اين درباره
اه منافع قديم، از ديدگ دليل اينکه گروه دست راستی حزب بلشويکه صادق است، ب

و تمايالت بوروکراسی، مظهر يک تهديد از طرف چپ بود. اين حقيقت که اين 
بناپارتيست، در وحشتی مشابه از متفقين دست راستی خود از نوع  ی دارودسته

بوتنکو، مجبور است برای ابقای خود، نسل بلشويک های قديم را تقريباً تا آخرين 
ی است ترديد ناپذير بر زنده بودن سنن انقالبی در ميان نفر اعدام کند، خود گواه

 توده ها و نيز گواهی است بر نارضائی روز افزون آنان.
عنوان دموکرات های خرده بورژوای غرب که همين ديروز، محاکمات مسکو را ب

کنند که "در داخل اتحاد جماهير طالی ناب به محک میزدند امروز با ابرام تکرار می
ن آنان در کنه تروتسکيستی." ل اليستی نه تروتسکيسمی هست وشوروی سوسي

ارزه با همين لوای مبمانند که چرا تمام تصفيه ها دقيقاً تحت  توضيح اين نکته در می

                                         
 يکتاتوریوصيف حکومتی داصطالحی است که برای ت – Bonapartismبناپارتيزم  -34

ی مافوق نيروهای رود که در دوره ی بحران بر سر کار است و ظاهراً خود را به سطحکار میب
نوان دو نوع از عورژوائی و بناپاتيزم شوروی را بدهد. تروتسکی بناپاتيزم بمتخاصم ارتقا می

 چنين حکومتی بررسی کرد.



 لئون تروتسکی                                                                                                                                                     برنامه انتقالی 
 

 55 

 را بعنوان برنامه ای کامل، و حتی از آن زم"گيرد. اگر ما "تروتسکيخطر صورت می
م" زاين صورت، "تروتسکيهم دقيق تر، بعنوان سازمانی به حساب بيآوريم، در 

بدون شک در اتحاد جماهير شوروی فوق العاده ضعيف است. لکن نيروی زوال 
انقالبی  م" نه تنها سنتزگيرد که "تروتسکيسرچشمه می ناپذير آن از اين حقيقت

زد. نفرت ساروسيه را متجلی میطبقه ی کارگر  بلکه اپوزيسيون واقعی کنونی
 ی کراسی ذخيره شده، از ديدگاه دارودستهووراجتماعی که در کارگران عليه ب

دسته با دهد. اين داروم" را تشکيل میزکرملين دقيقاً آن چيزی است که "تروتسکي
ن و سازمان رابار و کامالً بجا، از پيوند بين خشم عميق ولی گنگ کارگ وحشتی مرگ

 ترسند.بين الملل چهارم می
سال و  يانهای مانقالبی نسلای قديم و نمايندگان نابود شدن نسل بلشويک ه

سال، تعادل سياسی را هر چه بيشتر به نفع جناح راست، جناح بورژوائی  جوان
ت ت. از اينان يعنی از دسزده اسهمبوروکراسی و متفقين آن در سرتاسر کشور به 

راسخ تری داشت تا در  های هر چهبعدی انتظار کوشش ی توان در مرحلهراست می
 سرشت سوسياليستی اتحاد جماهير شوروی تجديد نظر 

 د.تر کنن را به الگوی "تمدن غرب" در شکل فاشيستی آن، نزديک کرده، آن
ينيتی ع"دفاع از اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی"  ی گاه، مسألهداز اين دي

، مثالً، سعی ناح بوتنکو"کند. اگر فردا گروه بورژوا فاشيست، يعنی "جمحتوم پيدا می
کند قدرت را بدست بگيرد، "جناح ريس" بناچار در سنگر مقابل جبهه خواهد گرفت. 
 گرچه اين جناح موقتاً خود را متحد استالين خواهد يافت، لکن، نه از جناح دارودسته

بناپارتيست، بلکه از زير بنای اجتماعی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی،  ی
کيت غصب شده از سرمايه داران، و تبديل شده به مالکيت دولتی، دفاع يعنی از مال

خواهد کرد. اگر "جناح بوتنکو" با هيتلر متحد شود در اين صورت "جناح ريس" از 
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در مقابل دخالت نظامی در داخل کشور و نيز در 

 يانت بشمار خواهد آمد.جهانی دفاع خواهد کرد. هرگونه خط مشی ديگر خ صحنه
چه نمی توان از پيش اين امکان را رد کرد که در موارد دقيقاً معين، اگربدين ترتيب 

 لهآشکارا بوسي ی راسی عليه حملهوکمتحدی" با بخش ترميدوری بور ی "جبهه
اسی در سياسی اس ضدانقالب سرمايه داری بوجود آيد، لکن بايد گفت که وظيفه

روی سوسياليستی، هنوز سرنگون کردن همين داخل اتحاد جماهير شو
ه راسی اضافبوروکراسی ترميدوری است. هر روز که به دوران حکومت اين بوروک
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 هایرصتعناصر سوسياليستی اقتصاد، و فهای شود، کمک میکند به پوسيدن بنيان
دهد. دقيقاً در همين جهت است که کمينترن احيای سرمايه داری را افزايش می

استالينيست، دست به خفه کردن انقالب  دست دارودسته نده و همبعنوان نماي
همانند  ند.کلمللی را دچار سرخوردگی و يأس میزند و پرولتاريای بين امیاسپانيا 

بوروکراسی، نه در خود بوروکراسی بلکه در  های فاشيستی، نيروی عمدهکشور
اکنون در اتحاد ست. هم ا سرخوردگی توده ها و فقدان دورنمائی جديد برای آنان

جماهير شوروی سوسياليستی، همچون کشورهای فاشيستی که دستگاه سياسی 
 استالين جز از نظر سبعيت بی بند و افسارتر با آنان فرقی نمی کند، فقط کار تبليغاتی

 يزههای فاشيستی، انگگونه که در مورد کشور مقدماتی امکان پذير است. به همان
وی نيز، شايد از طريق حوادثی در خارج از آن کشور خيزش انقالبی کارگران شور ی

بخش  ترين جهانی، امروز مهم ی تعبيه خواهد شد. مبارزه عليه کمينترن در صحنه
مبارزه عليه ديکتاتوری استالينيستی است. نشانه های بسياری وجود دارد که 

قوط سسقوط کمينترن، از آنجا که پايگاهی مستقيم در گ. پ. او. ندارد، مقدم بر 
 بناپارتيستی و بطور کلی بوروکراسی ترميدوری خواهد بود. ی دارودسته

انقالب در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، بدون شک تحت  ی خيزش تازه
لوای مبارزه عليه عدم تساوی اجتماعی و ستم سياسی صورت خواهد گرفت. مرگ 

فيت شوروی و مرگ بر اشرا 35م!زبر امتيازات بوروکراسی! مرگ بر استخانوي
 برای تمام اشکال کار! مزدها دست درجات و مناصبش! تساوی عالی تر

                                         
سيستمی برای سرعت بخشيدن به توليد در صنايع  Stakhanovismاستخانوويزم  -35

از جانب بوروکراسی حاکم اتخاذ گرديد. برمبنای اين سيستم  ۱۹۳۵شوروی بود که در سال 
های مختلف صنعت و ماهر (استخانوويست ها) در بخش عده بسياری از کارگران نمونه

برند. اال بليدشان را بچگونه سرعت تو دادند کهده بودند که به کارگران سرمشق میگمارده ش
و نه ميزان ساعات کار پرداخت  مزد کارگران برمبنای ميزان توليد محصولدر ضمن دست

ی به تشد. استخانوويست ها از مزايای بسياری بهره مند بودند. جنبش استخانوويسمی
اطر خان منجر گشت. اجرای اين سيستم بمزدهای کارگرايجاد اختالف عظيمی در دست

آورد با مخالفت عمومی و پردامنه ی توده های  زيادی که بر کارگران وارد میيار فشار بس
 کارگر مواجه گشت.
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مبارزه برای آزادی اتحاديه های کارگری و کميته های کارخانه، مبارزه در راه حق 
و رشد دموکراسی شوروی بظهور  ءاجتماع و آزادی مطبوعات، در مبارزه برای احيا

 خواهد رسيد.
 -هيتلر و گوبلز ی به شيوه - نتخابات عمومی راحق ا ی بوروکراسی، افسانه

های طبقاتی کرد. ضرورت دارد که نه تنها شکل آزاد عنوان ارگانجانشين شوراها، ب
پس داده شود.  به آنان و دموکراتيک شوراها بلکه محتوای طبقاتی آنان نيز 

ورود در شوراها را نداشتند، امروز  ی ها اجازهطور که زمانی بورژوازی و کوالکهمان
در  36نيز الزم است که بوروکراسی و اشرافيت جديد از شوراها بيرون رانده شوند.

شوراها فقط برای نمايندگان کارگرها، کشاورزان اشتراکی اقشار پائين، روستائيان، 
 و سربازان ارتش سرخ جا هست.

شورائی غيرممکن است. دموکراتيزه کردن شوراها بدون قانونی کردن احزاب 
خود کارگران و روستائيان با رأی آزادانه خود تصريح خواهند کرد چه احزابی را 

 دهند.احزاب شورائی تشخيص می بعنوان
تجديد نظر در اقتصاد با برنامه از سر تا پا به نفع توليد کنندگان و مصرف کنندگان! 

ت و قيمت ست بيآورند. کيفيکميته های کارخانه بايد حق کنترل توليد را دوباره بد
محصوالت را تعاونی ای از مصرف کنندگان، که بصورت دموکراتيک تشکيل شده، 

 بايد کنترل کند.

                                         
کشاورزان ثروتمند روسيه بودند. پس از انقالب اکتبر بلشويک ها از  Kulaksها کوالک -36

کردند. اتخاذ ها پيروی میکشاورزی عليه  کوالکسياست بسيج روستائيان فقير و کارگران 
که برمبنای آن تجارت بازاری برای روستائيان  ۱۹۲۱سياست اقتصاد نوين ( نپ) در مارس 

وی ورها شد. حزب کمونيست شزايش نفوذ اقتصادی و سياسی کوالکآزاد شده بود سبب اف
ارين ها مقابله نکرد بلکه حتی از آن نيز حمايت نمود. گفته ی بوخنه تنها با افزايش نفوذ کوالک

شان ن خطاب به کشاورزان که "خودتان را ثروتمند کنيد" ، جوهر اين سياست را ۱۹۲۵در سال 
ها تا بدين حد رسيد که با خودداری از عرضه ی محصوالت کشاورزی به داد. نفوذ کوالکمی

استالين "حمله به  ۱۹۲۹اخر که در اووی را به مخاطره انداختند. تا آنبازار، حيات دولت شور
ا با سياست هانه قبلی داير بر حمايت از کوالکا آغاز کرد. ولی سياست فرصت طلبها" رکوالک

ماجراجويانه "اشتراکی سازی بالفاصله و تمام و کمال" مزارع دنبال گرديد ( به يادداشت 
 مراجعه کنيد). ۱۶شماره 
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ار کارگرانی که در اين مزارع کتجديد سازمان مزارع اشتراکی بر طبق اراده و منافع 
 کنند!می

سياست بين المللی ارتجاعی بوروکراسی بايد جای خود را به سياست 
ابد. م پرولتاريائی بدهد. تمام مکاتبات سياسی کرملين بايد انتشار يزترناسيوناليان

  !بر ديپلماسی مخفی گمر
يد در کراسی ترميدوری صورت گرفته باوبور ی تمام محاکمات سياسی که بوسيله

يرد. اری مورد تجديدنظر قرار گکتبليغ کامل و صراحت بحث انگيز و درست ی سايه
وی را تواند رژيم شورمی   توده های ستمديده  ی انفالبی و پيروزمندانهتنها قيام 

ادر م را تضمين کند. تنها يک حزب قزکرده، رشد بيشتر آن بسوی سوسيالي ءاحيا
 حزب بين الملل چهارم. -است توده های شوروی را بسوی قيام رهنمون کند

  37ش!بوروکراتيک استالين برادرکُ ی مرگ بر دارودسته
 باد دموکراسی شوروی!زنده 

 زنده باد انقالب سوسياليستی بين المللی!
 

 غيراصولیRevisionism  نظرطلبیتجديدو  عليه فرصت طلبی
 

ی از دهد که اصالح طلبان حتن بلوم در فرانسه دوباره نشان میسياست حزب لئو
آموختن مصيبت بارترين درسهای تاريخ بکلی عاجز هستند. سوسيال دموکراسی 

مان کند و به هتقليد میوکراسی آلمان  برده وار فرانسه از سياست سوسيال دم
سرنوشت دچار خواهد شد. در طول چند دهه، بين الملل دوم در رژيم بورژوا 

و با هم به دموکراتيک ممزوج شد، در واقع بخشی از آن گرديد و اکنون هر د
دهند. بين الملل سوم راه اصالح طلبی را زمانی در پيش پوسيدگی خود ادامه می

ريحاً انقالب پرولتاريائی را در دستور روز گذارده گرفته که بحران سرمايه داری ص
ر بورژوازی سياست سجود در براب -است. سياست کنونی کمينترن در اسپانيا و چين 

دهد که کمينترن هم از يادگيری بيشتر عاجز است نشان می -"دموکراتيک" و "ملی"

                                         
، به معنای استالين قابيل. در  Cain Stalinدر اصل بوده است  –استالين برادر کُش  -37

 جای قابيل کلمه برادر کُش آمده است.فارسی ب ترجمه ی
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تی بدل به سو هم از تغيير بيشتر. بوروکراسی که در اتحاد جماهير شوروی سوسيالي
  جهانی نقش انقالبی بازی کند. نيروئی ارتجاعی شده، نمی تواند در صحنه

م از همان راه تکامل تدريجی رفته است. در فرانسه، زبطور کلی آنارکوسنديکالي
ست که بدل به يک آژانس بورژوائی در ا بوروکراسی سنديکاليست لئون ژوئو مدتها

 م، انقالبی گرائیزانيا آنارکوسنديکاليدر اسپ 38شده است.طبقه ی کارگر  ميان
 بورژوا دموکراسی شد. ی خود را کنار زد و بدل به چرخ پنجم در عراده ی متظاهرانه

های بينابين سانتريست که به اطراف دفتر لندن گرد آمده بودند، تنها مظهر سازمان
آنها عجز کامل خود را از  39ضمائم "چپ" سوسيال دموکراسی و يا کمينترن هستند.

 ی فهميدن سروته شرايط سياسی و نتيجه گيری انقالبی از آن نشان داده اند. نقطه
اوج آنان "پوم" اسپانيا بود که تحت شرايط انقالبی، عجز کامل خود را در اجرای خط 

 انقالبی نشان داد.

                                         
 صورت يک آنارکوسنديکاليست، که زندگی سياسی اش را بJouhaux Leonلئون ژوئو  -38

به بعد دبير کل فدراسيون کارگران فرانسه ( ث. ژ. ت) بود. او  ۱۹۰۹شروع کرده بود، از سال 
ه حمايت از جنگ اول امپرياليستی، تحت لوای "اتحاد مقدس" ملت اين فدراسيون را ب

فرانسه بسيج کرد. او با انقالب روسيه به مخالفت برخاست و يکی از نمايندگان فرانسه در 
 جامعه ی ملل بود.

تروتسکی از آن برای تعريف گرايشهائی در  اصطالحی است که Centrismسانتريزم  -39
بين اصالح طلبی ( که موضع بوروکراسی و اشرافيت کارگری  های چپ استفاده کرد کهجنبش

میکنند. از  وساناست) و مارکسيزم ( که بيان کننده ی منافع تاريخی طبقه ی کارگر است) ن
جا که گرايش سانتريستی پايه ی اجتماعی مستقلی ندارد، بنابراين برای ارزيابی آن بايد آن

ورد گيرد مخود میگرايش تحت فشار وقايع ب مبداء، ديناميک درونی و جهتی را که اين
 (تروتسکی، استالينيزم را نوع ويژه ای از سانتريزم  ۱۹۳۵بررسی قرار داد. تا حدود سال 

که  داد. ولی از آن پس، اين تعريف را برای بيان پديده ایسانتريزم بوروکراتيک) تشخيص می
 تکوين می يافت کافی نديد. ه آنبوروکراسی شوروی ب

سازمان وارفته ای مرکب از احزاب سانتريست بود که نه به  London Bureauندن دفتر ل
بين الملل  لعين حال با تشکيو نه به بين الملل سوم، و در  بين الملل دوم وابسته بودند

در  Indipendent Labour Partyورزيدند. حزب مستقل کارگران چهارم نيز مخالفت می
در فرانسه  PSOPدر آلمان، و پی. اس. او. پی  Sap، ساپ در اسپانيا Poumانگلستان، پوم 

  له ی احزاب دفتر لندن بودند. از جم
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های نازماسهای متمادی، بار پرولتاريای جهانی در طول سالهای مصيبت شکست
رسمی را محکوم به محافظه کاری بيشتر کرد و همزمان با آن "انقالب طلبان" 

 سته در اعصار ارتجاعخرده بورژوا را دنبال "راه های جديد" فرستاد. پيو ی سرخورده
در سراسر های کاذب و شياد از هر سو پيدا شده، خواهان تجديدنظر و زوال، آدم

ند، گذشته را گيربجای آنکه از گذشته ياد بشوند. اينان مسير انديشه انقالبی می
وط کنند، برخی ديگر سقم را کشف میزکنند. برخی تناقص مارکسي"انکار" می

کنند. اشخاصی هستند که مسئوليت اشتباهات و جنايات آنانی م را اعالم میزبلشوي
؛ اندازند انقالبی می ی گردن خود نظريهه انقالبی خيانت کرده اند، ب را که به نظريه

ی را دليل آنکه درمان آنی و معجزه آسائه کنند بگرانی هستند که دارو را نفرين میدي
انتظار آن  دهند و بهکشف اکسير می ی تضمين نمی کند. آنانی که جسورترند، وعده

اخالق " طبقاتی متوقف شود. بسياری از پيغمبران ی کنند که مبارزهمیپيشنهاد 
 Ethical Homeopathy بدل اخالقی ی نسخه خواهند باجديد" جنبش کارگری را می

کنند. بسياری از اين حواريون پيش از آنکه به ميدان جنگ برسند توفيق يافته  ءاحيا
اند که خود جزو معلولين اخالقی در آيند. بدين ترتيب در لباس "راه های جديد"، 

فون دم پيش از مارکس مزنسخه های کهنه ای که سالها است در بايگانی سوسيالي
 شود.شده، به پرولتاريا تقديم می

بوروکراسی های بين الملل های دوم، سوم،  ی بين الملل چهارم عليه همه
و نيز عليه  کند،ست، اعالم جنگی مسالمت ناپذير میآمستردام و آنارکوسنديکالي

اقمار سانتريست آنها؛ يا اصالح طلبی بی اصالحات؛ و نيز عليه دموکراسی دست 
م در خدمت زو. داده؛ و صلح طلبی بی صلح ؛ و عليه آنارشيبدست گ. پ. ا

ی بار از انقالب زندگ بورژوازی؛ و نيز عليه "انقالب طلبانی" که در وحشتی مرگ
 ی هها هيچ کدام ميثاقی برای آينده نيستند، بلکه بقايای پوسيدمیکنند. اين سازمان

 خواهند کرد. ها آنان را نقش بر زمينجنگها و انقالبگذشته هستند. عصر 
بين الملل،  کند. اينرا اختراع می بين الملل چهارم نه بدنبال اکسير است و نه آن

ه درک ه انسان را قادر بانقالبی ک ی م بعنوان تنها نظريهزکامالً براساس مارکسي
شود که داليل شکست کشف گردد و راه پيروزی آينده، سبب میکند، و حقيقت می

نخستين  م را کهزگيرد. بين الملل چهارم سنت بلشويمی هآگاهانه هموار بشود، جبه
ارم دهد. بين الملل چهکسب قدرت را نشان داد، ادامه می ی بار به پرولتاريا طريقه

کند. در خوانده اخالق را از صحنه خارج میکذابان و شيادان و تمام آموزگاران نا
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ماعی نا انقالب اجتجامعه ای که براساس استثمار بيان شده، عالی ترين اخالق هما
شيوه هائی خوب هستند که آگاهی طبقاتی کارگران را باال ببرند،  آن  ی است. کليه

در آنان نسبت به نيروهايشان اعتماد بوجود بياورند و آمادگی آنان را برای فداکاری 
در راه مبارزه تقويت بکنند. شيوه هائی غيرمجاز هستند که در ستمزدگان نسبت به 

د رعصيان و خشم را خُ ی شت کنند، روحيهاس ترس و اطاعت را کِستمگران احس
 اجبار ،جای ايمانب ؛رهبران را بگذارند ی توده ها، اراده اراده ی کنند، و يا بجای

بجای تجزيه و تحليل واقعيت، عوام فريبی و دغل را بگذارند. به همين دليل  ؛را
 نهاداين برابر-م زو استالينيکشاند می ءم را به فحشازسوسيال دموکراسی که مارکسي

Antithesis پرولتاريائی و اخالق آن هستند.  هر دو دشمن خونی انقالب -مزبلشوي
ام نه واقعيت را از روبرو ديدن؛ بدنبال خط حداقل مقاومت نرفتن؛ هر چيزی را ب

تلخ هم  قتواقعی آن چيز خواندن؛ به توده ها حقيقت را گفتن، ولو اينکه اين حقي
موانع نهراسيدن؛ در چيزهای کوچک مثل چيزهای بزرگ صداقت از ؛باشد

در  طبقاتی پی ريختن؛ شجاع بودنه منطق مبارز ی خود را بر پايه ی داشتن؛ برنامه
اصول بين الملل چهارم اينها هستند. اين بين الملل نشان داده است  -زمان عمل

خود بلند  ی را بر سينه تواند شنا کند. موج تاريخی آينده آنمیکه در خالف مسير آب 
 خواهد کرد. 

 
 عليه افتراق گرائی

 
های تاريخی پرولتاريا، بعضی خُلق وخوها و گروه های تحت تأثير خيانت سازمان

وند. شمی ءافتراقی از انواع مختلف در اطراف بين الملل چهارم بوجود آمده، يا احيا
و انتقالی، يعنی  های جزئیخواستن همه، امتناع از مبارزه برای دراساس اي در

صورتی که امروز به چشم مبارزه بخاطر منافع و نيازهای اوليه توده های کارگر ب
خورند، وجود دارد. از نظر افتراقيون تدارک برای انقالب عبارت است از اينکه می

کنند که پشت ینهاد مم متقاعد کنند. آنان پيشزآنان خود را نسبت به برتری سوسيالي
-ارگری "قديم" يعنی به ده ها ميليون کارگر سازمان يافته بکنند به اتحاديه های ک

گی واقعی طبقاتی زند ی توانند بطريقی در خارج از شرايط مبارزهانگار توده ها می
انگار  -مانند درونی در سازمانهای اصالح طلب بی اعتنا می ی کنند! آنان به مبارزه

آنان را بسوی خويش جلب  توده ها، ی توان بدون دخالت در کشمکش روزمرهمی
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تناع م امزکرد! آنان از کشيدن يک خط فاصل بين دموکراسی بورژوائی و فاشي
 انگار توده ها چاره ای جز احساس فرق معامله از هر نوع را هم دارند!  -کنندمی

افتراقيون قادر به تميز دادن هيچ رنگی جز سرخ و سياه نيستند. برای آنکه خود را 
ين کنند. آنان از کشيدن يک خط فاصل بند واقعيت را تسهيل میوسه نيندازبه وس

ت اين دليل که هر دو اردوگاه ماهيه کنند بهای متخاصم در اسپانيا امتناع میاردوگاه 
ين بی چ بينند که در جنگ بين ژاپن وهمين دليل آنان الزم میه بورژوائی دارند. ب

طرفی را حفظ کنند. آنان فرق اصولی بين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و 
سی کنند، و به علت سياستهای ارتجاعی بوروکراامپرياليستی را انکار میکشورهای 

م، دفاع از اشکال جديد مالکيت را که انقالب زشوروی، در برابر يورشهای امپريالي
ناسند. از آنجا که آنان قادر به دسترسی پيدا کردن شمیاکتبر به ارمغان آورده، مردود 

کنند که قادر به درک انديشه های ستند، مصرانه توده ها را متهم میبه توده ها ني
 انقالبی نيستند.

 درخواستهای   مداران سترون، عموماً نيازی به يک پل بصورت  اين سياست
ان ا در سر نمی پرورانند. آنانتقالی ندارند، چرا که آنان قصد عبور به ساحل ديگر ر

کنند و خود را با تکرار همان مجردات حقير گی در يک مکان اين پا و آن پا میبساد
کنند. حوادث سياسی از نظر آنان فرصتی است نه برای عمل بلکه برای میقانع 

در  –ر نوعپخمه ها و شعبده بازان از ه-اظهارنظر. از آنجا که افتراقيون و بطور کلی 
 کند، به همين جهت آنان در خشمی که بر میدارند، حقيقت سرنگونشان میهر قدم

وطئه تکنند و پيوسته درون از "رژيم" و "شيوه ها" شکايت می برند،می سردائمی ب
اه رلولند. اينان در محافل خود، عادتاً يک رژيم خودکامه بچينیهای کوچک می

بی را درماندگی فرصت طل اندازند. درماندگی سياسی افتراق گرائی، سايه وار،می
کند، بی آنکه چشم اندازی انقالبی عرضه کرده باشد. در سياست عملی، تکميل می

م زافتراقيون با فرصت طلبان، بويژه سانتريست ها، هربار، در مبارزه عليه مارکسي
 شوند.متحد می

 ی بسياری از گروه ها و دارودسته های افتراقی ، که از خرده ريز تصادفی سفره
کنند، موجوديت سازمانی "مستقلی" را، با تظاهر فراوان ن الملل چهارم تغذيه میبي

ها، بدون ت لنينيس -گذرانند. بلشويکترين اقبال موفقيت می ولی بدون کوچک
ين گذارند. با وجود اگروه ها را به سرنوشت خود وا می ، به آرامی اين قبيلدفع وقت
های أثيری ويرانگر در کار بخششود و تافتراقی در صفوف ما نيز پيدا می تمايالت
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جداگانه دارد. ديگر غيرممکن است که با آنان حتی برای يک روز ديگر از در صلح 
درآئيم. سياست درست در مورد اتحاديه های کارگری شرط اوليه برای پيوستن به 
بين الملل چهارم است. کسی که راه توده ها را نجويد و پيدا نکند، جنگجو نيست 

باری است سنگين بر دوش حزب. يک برنامه برای هئيت تحريريه يا برای  بلکه
ا نفر هد، بلکه برای عمل انقالبی ميليونرهبران باشگاه های بحث رقم زده نمی شو

شود. تصفيه کردن صفوف بين الملل چهارم از افتراق گرائی و افتراقيون می نوشته 
 عالج ناپذير شرط اوليه پيروزی انقالب است.

 
 روی زن کارگر باز کنيد!ه ه را برا

 روی جوانان باز کنيد!ه راه را ب
 

ی "رهبران" آن طرح ريزی شد، ورشکستگ ی شکست انقالب اسپانيا که بوسيله
ت در های قضائی مسکو اين سه واقعيمردم در فرانسه و افشای فريب ی ننگين جبهه

 وخيم بر متحدانهای ی بر کمينترن و برحسب اتفاق، زخممجموع ضربه ای کار
آن، يعنی سوسيال دموکرات ها و آنارکوسنديکاليست ها وارد آورده است. البته اين 

ه دن معنی نيست که اعضای اين سازمانها، فوراً بطرف بين الملل چهارم کشيه آب
های وحشتناکی را متحمل شده است، به تعداد خواهند شد. نسل پيرتر که شکست

گفت، عالوه بر اين بين الملل چهارم بدون شک  معتنابهی جنبش را ترک خواهد
 نمی کوشد تا بدل به ضريح معلولين انقالبی، بوروکرات های سرخورده و جاه طلبان

Careerist  بشود. بلکه برعکس، در مقابل يورش احتمالی عناصر خرده بورژوازی
ند، کنحکومت میهای قديمی ناصری که اکنون در دستگاه سازمانبه حزب ما، ع

اکيد ضرورت دارد: يک دوران طوالنی آزمايشی برای  گيرانه دامات پيشاق
از گرفتن  ابق حزبی؛ جلوگيریداوطلبانی که کارگر نيستند، بويژه بوروکرات های س

های مسئول بمدت سه سال و اقداماتی از اين قبيل. در بين الملل چهارم برای مقام
اهد جائی خو جائی هست و نهبين الملل های گذشته، نه  ی جاه طلبی، اين خوره

واهند بلکه آنانی که میخبَل جنبش زندگی کنند، بود. نه آنانی که میخواهند از قِ
خاطر جنبش زندگی بکنند، به ما دسترسی خواهند داشت. کارگران انقالبی بايد ب

 روی آنان باز است.ه ند. درهای سازمان ما کامالً بنخود احساس سروری بک
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کارگرانی که زمانی تا صفوف اول پيش رفته اند، افراد خسته و البته حتی در ميان 
کم تا دوران ديگر بعنوان تماشاچی خواهند ماند.  سرخورده کم نيستند. آنان دست

ه، با خود شتدوش داه شود، نسلی که آنرا بکه برنامه ای يا سازمانی کهنه میموقعی 
ا اره شور خود را پيدانانی دوبجو ی گردد. جنبش بوسيلهآن سازمان فرسوده می

به نسل  هکند که از مسئوليت گذشته آزاد بوده اند. بين الملل چهارم توجهی ويژمی
 ههای آن سعی دارند که در جوان روح ايمان بسياست کند. تمام جوان پرولتاريا می

پرخاشگر اين  ی طراوت و روحيه رآينده بدمند. تنها شور و هيجان پُ شان وقدرت
ا هرا تضمين کند؛ تنها همين پيروزی مبارزه ی های اوليهجوانان میتواند پيروزی

تا بوده  انقالب برگرداند. ی تواند عالی ترين عناصر نسل گذشته را بسوی جادهمی
 همين بوده و تا هست چنين خواهد بود.

شار وی اقبر ر خود را  ی سازمانهای فرصت طلب، به تبع طبيعت خود توجه عمده
ر را کارگ انو زن انهمين دليل جوانه کنند، و بمتمرکز میطبقه ی کارگر  باالی

کنند، لکن زوال سرمايه داری، سنگين ترين ضربه هايش را بر زن میفراموش 
بين الملل چهارم بايد در      کند. بخشهایخانه دار وارد میمزدبگير و  بعنوان دست

بال و در نتيجه در ميان زنان کارگر بدنطبقه ی کارگر  ميان استثمارشده ترين اقشار
پايگاه های حمايت باشند. در ميان اين زنان ذخاير پايان ناپذيری از سرسپردگی، از 

 خود گذشتگی و آمادگی برای فداکاری پيدا خواهد شد.
 مرگ بر بوروکراسی و جاه طلبی!   

 روی جوانان باز کنيد ه راه را ب
 به زنان کارگر روی بيآوريد!   

 اين شعارها بر روی پرچم بين الملل چهارم متجلی است. 
 پيش به زير پرچم بين الملل چهارم!

 
 پيش به زير پرچم بين الملل چهارم!

 
نان آفرينش بين الملل چهارم فرا رسيده ؟ اي ی يا اکنون لحظهرسند: آپشکاکان می

" خلق شود؛ يک بينگويند غيرممکن است که يک بين می  الملل الملل "مصنوعاً
ن اي تواند فقط از ميان حوادث مهم بوجود آيد؛ و ايرادهائی از اين قبيل. همهمی
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المللی جديد نمی  درد ساختن بيندهد که شکاکان بايرادها فقط اين نکته را نشان می
 خورند. آنان بدرد هيچ چيز نمی خورند.

ترين  ميان حوادث بزرگ برخاسته: بزرگالملل چهارم، به اين زودی از  بين
هبری ها را بايد در افول و در خيانت ررولتاريا در تاريخ. علت اين شکستهای پشکست

ل طبقاتی تاب توقف ندارد. بين الملل سوم بدنبال بين المل ی گذشته جست. مبارزه
 دوم از ديدگاه مقاصد انقالب مرده است. زنده باد بين الملل چهارم!

ان شکاک هنوزينش اين بين الملل اعالم شود؟زمان آن رسيده است که آفرولی آيا 
ن عالم" شددهيم: بين الملل چهارم نيازی به "اخفقان نگرفته اند. ما جواب می

جنگد. آيا ضعيف است؟ آری، صفوف آن هنوز بی شماره ندارد، وجود دارد و می
د. ولی ادر هستناً کدليل اينکه هنوز جوان است. اين صفوف هنوز عمدته نيست، ب

های آينده هستند. ورای اين کادرها حتی يک جريان انقالبی تنها اين کادرها ميثاق
زمين وجود ندارد که براستی ارزش نام بردن داشته باشد. اگر بين  ی بر روی کره

الملل ما هنوز از نظر شماره ضعيف است از ديدگاه نظری، برنامه، سنت، و آبديده 
. بگذار هر کسی که امروز اين نکته را درک نمی استی درهايش قوکردن بی نظير کا

 تر خواهد شد. تد. فردا اين نکته روشنکند، کنار بايس
، هات استالينيس به اين زودی، همين امروز، بين الملل چهارم به حق مورد نفرت 

ملل ست. برای اين بين الا سوسيال دموکرات ها، ليبرال های بورژوا و فاشيست ها
 تواند جائی داشته باشد. بينیم      در هيچ يک از جبهه های مردم نه جائی هست و نه 

های سياسی که چشم به پيشخوان بورژوازی دوخته یالملل چهارم با تمام گروه بند
 زند.مبارزه ای مسالمت ناپذير دست میاند، به 

 سرمايه داری. ی الغای سيطره -وظيفه آن 
 م.زسوسيالي -هدف آن 
 انقالب پرولتاريائی. -شيوه آن 

 آموزش انقالبی وجود ندارد.  -بدون دموکراسی درونی
 عمل انقالبی وجود ندارد. -بدون انضباط

ساخت درونی بين الملل چهارم بر اصول مرکزيت دموکراتيک بنيان نهاده شده:  
 آزادی کامل در بحث، اتحاد کامل در عمل.

فرهنگ انسانی، بحران رهبری پرولتاريا است. کارگران مترقی  بحران کنونی در
اه نجات از اين بحران را خود ر ی که در بين الملل چهارم متحد شده اند، به طبقه
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للی در بين الم ی کنند مبتنی بر تجربهنشان میدهند. آنان برنامه ای عرضه می
چمی زادی. آنان پرای آستمديدگان جهان بر ی کليه ی پرولتاريا و مبارزه ی مبارزه

 کنند.بی لکه عرضه می
تمام کشورها، خود را در زير پرچم بين الملل چهارم قرار  -مردان و زنان- کارگران

 دهيد. اين پرچم، پرچم پيروزی قريب الوقوع شماست!
 

 لئون تروتسکی
۱۹۳۸ 
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