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توضيح برای تجديد انتشار
کتاب حاضر دربر دارندۀ گزيدهای از آثار لنين در رد تروتسکيسم می باشد .لنين در اين آثار و
آثار ديگری که در اين کتاب آورده نشدهاند به افشا و طرد تروتسکيسم پرداخته است .مبارزه
لنين بر عليه مشی انحرافی تروتسکيسم ،تجربيات ارزشمندی را در اختيار مبارزان راه آزادی و
سوسياليسم قرار می دھد .اميد است که کتاب حاضر وسيلهای باشد برای انتقال گوشهای از اين
تجربيات.
پس از تسلط رويزيونيسم در کشورھای سوسياليستی که در نھايت به فروپاشی بلوک شرق و
احيای سرمايه داری در آن کشورھا منجر شد ،موج جديدی از رويزيونيسم – که البته فقط در
شکل جديد بوده ولی ماھيت آن تفاوتی با رويزيونيسم کھن ندارد – در برابر کمونيسم علمی
سربلند کرد .ھدف اين موج رويزيونيسم رد دستاوردھای انقالبات کبير قرن بيستم ،جنبشھای
کمونيستی و آزاديخواھانه و در نھايت رد ضرورت انقالب اجتماعی بود .اين رويزيونيسم مورد
پشتيبانی کامل دستگاه تبليغاتی بورژوازی قرار گرفت و در خيلی کشورھا قدرت دولتی را نيز
به دست آورد اما بدين وسيله فقط ثابت کرد که مدافع منافع سرمايه داران در مقابل کارگران
است .ھر جا که به قدرت رسيد وظيفه تحميل رياضت اقتصادی و بی حقوقی سياسی به تودهھا
را از جناح راست بورژوازی تحويل گرفت و خود به پيش برندۀ آن تبديل شد .حداکثر چيزی که
اين رويزيونيسم می توانست به ارمغان آورد ،امتيازات ناچيز به نفع کارگران و زحمتکشان در
چارچوب جامعۀ سرمايه داری بود ،امتيازات ناپايداری که پس از مدتی و با اوج گرفتن بحران
سرمايه داری ،با توافق جناح راست و چپ بورژوازی پس گرفته می شدند.
در چنين فضايی ،ھمانند ديگر مقاطع تاريخی ،بار ديگر اپورتونيستھای چپ به ياری
اپورتونيستھای راست شتافتند .ھر چند اين دو در گفتار يا حتی در ذھن خود دو قطب مخالف
باشند ،در عمل دو روی يک سکه ھستند و از نظر طبقاتی در خدمت اھداف يکسانی قرار
دارند .اپورتونيستھای چپ زير پوشش الفاظ به ظاھر چپگرايانه به درون جنبش کارگری و
مارکسيستی رخنه می کند تا علم رھايی پرولتاريا را تحريف نموده و انقالب را دچار شکست
سازند .تروتسکيسم يکی از اشکال اپورتونيسم چپ است که بخصوص پس از تسلط
رويزيونيستھا در کشورھای سوسياليستی سابق رواج پيدا کرده است .پايۀ طبقاتی تروتسکيسم
عمدتا ً بين روشنفکران خرده بورژوا است و ھيچگاه نتوانسته )و بنا به ماھيت خود نمی تواند(
در مقياسی وسيع بين کارگران رواج يابد ،ضمن اينکه به پيروی از نظريات ضد مارکسيستی
بنيان گذار خود ،دھقانان را کامال ضدانقالبی فرض کرده و آنھا را در تضاد آشتی ناپذير با
پرولتاريا می بيند.
ھمانطور که بنيان گذاران کمونيسم علمی تأکيد کرده بودند و تجربۀ تاريخی نيز نشان داده ،علم
رھائی طبقۀ کارگر نخست در بين روشنفکران انقالبی شکل می گيرد و از طريق ايشان به طبقۀ
کارگر منتقل می گردد .چنانچه اين علم دچار تحريف شود ديگر قادر به ايفای نقش خود نخواھد

بود ،خصلت علمی خود را از دست خواھد داد و در خدمت اھداف ديگری قرار خواھد گرفت.
تروتسکيسم ھمانند ساير اشکال اپورتونيسم چپ وظيفۀ اين تحريف را به عھده دارد.
تروتسکيستھا مارکسيسم را تحريف نموده و آنرا به صورت آئينی جامد درمی آورند و توجھی
به اين موضوع ندارند که حتی خود مارکس ،انگلس و لنين در زمان حياتشان نظراتی را که
تروتسکی از آنھا دفاع می کرد )و البته قبل از او ھم کسانی مشابه اين نظرات را بيان کرده
بودند ،نظير ادعای »تودۀ ارتجاعی« بودن دھقانان و ساير زحمتکشان توسط السال( به
صراحت رد نمودند و تجربۀ تاريخی ھم صحت نظراتشان را تأييد نمود .بنابراين چارهای ندارند
جز اينکه به جعل تاريخ متوسل شوند .تاريخ حزب بلشويک و انقالب روسيه مملو است از
مبارزات بی امان لنين عليه تروتسکی و متحدانش .تروتسکيستھا روی اين تاريخ سرپوش می
گذارند ،اين مبارزات را کم اھميت جلوه می دھد و بجای بررسی محتوی آن ،سخنان بريده شده
و دستچين شدهای از اين و آن را شاھد می آورند تا به خيال خود ثابت کنند مبارزات لنين عليه
تروتسکی کم اھميت ،خفيف يا مقطعی بوده .ولی کافی است در نظر داشته باشيم که جوھر
تروتسکيسم عبارت است از نفی نقش تودهھای دھقان در انقالب و رھبری طبقه کارگر بر
دھقانان ،نفی انقالب دمکراتيک نوين و گذار از انقالب دمکراتيک به انقالب سوسياليستی ،نفی
ديکتاتوری پرولتاريا و امکان و ضرورت انقالب و ساختمان سوسياليسم در يک کشور در
شرايط احاطۀ سرمايه داری جھانی ،نفی سانتراليسم دمکراتيک و حزب آھنين پرولتری و
ترويج فراکسيونيسم و بی انضباطی ،تبليغ تفکر و بينش بوروکراتيک ،سکتاريستی و مستبدانه
در ارتباط با سازمانھای تودهای و سنديکائی .پذيرش حتی يکی از اين اصول مترادف بود با
شکست قطعی انقالب .بنابراين واضح است که امروز نيز بدون طرد کامل تروتسکيسم از
صفوف انقالب پيروزی ممکن نخواھد بود.
در ايران تا اوايل دھۀ  ١٣۶٠تروتسکيسم از ھيچ نفوذ قابل توجھی برخوردار نبود .لکن در اين
مقطع زمانی از يک طرف با پيشروی رويزيونيسم در سطح جھانی و از طرف ديگر با شکست
انقالب ايران که ھمراه با قتل عام وسيع کمونيستھا بود ،فضای مناسبی برای رشد انواع مختلف
انحرافات راست و چپ باز شد .ھر چند اپورتونيستھای چپ در اين دوره رسما ً خود را
تروتسکيست نمی خواندند ولی نظرات آنھا بسيار به تروتسکيسم نزديک بود .فعاليت عمدۀ اين
اپورتونيستھا عبارت بود از منشعب نمودن و تضعيف سازمانھای انقالبی ،رد تمام دستاوردھای
تئوريک و عملی جنبش کمونيستی و منفعل نمودن نيروھای بالقوه انقالبی .اين اپورتونيسم ھرگز
نتوانست تودهھا را حتی برای تحقق خواستهھای ناچيز به دور خود جمع کند و نقشی به جز
ايجاد اخالل در فعاليت کمونيستھا نداشت.
ً
تروتسکيسم در نيمه اول دھۀ  ١٣٨٠به صورت نسبتا گسترده بين فعالين چپگرای ايران نفوذ
کرد و سپس سير نزولی پيمود با اين حال در ھمان مدت کوتاه اثرات مخرب خود را بر جای
گذارد .در آن مقطع زمانی ،کمونيستھا زير سرکوب شديد حکومت تعداد زيادی از بھترين و آگاه
ترين فعالين خود را از دست داده بودند و از طرف ديگر بورژوازی اپوزيسيون حمالت
تبليغاتی کينه توزانۀ خود را با تمام امکانات عليه آنھا پيش می برد .نسل جوان مبارزان سياسی
در فضايی وارد کارزار شدند که ارتباط آنھا با گذشته تقريبا ً قطع شده بود .در اين شرايط
تروتسکيستھا با سوء استفاده از اين اوضاع  ،جوانان بی تجربه و خام را ھدف گرفتند .آنھا
تمام دستاوردھای جنبش کمونيستی ايران و جھان را در مبارزه عليه انحرافات رويزيونيستی به
کنار نھادند و تالش کردند ايدئولوژی پوسيدهای را که دھھا سال پيش ھم از نظر تئوريک رد
شده و ھم پراتيک جنبش کارگری نادرستی آن را با تجربه نشان داده بود ،احياء نمايند .آنھا در
اين راه تا آنجا پيش رفتند که عمال به خادمان بورژوازی تبديل شدند و در شرايطی که رژيم

جنايتکار جمھوری اسالمی آدمکشان خود را جھت ترور کمونيستھا حتی به خارج از کشور نيز
اعزام می کرد ،ايشان بدون توجه به سرکوب حکومتی در ايران فعاليت تقريبا ً علنی داشتند .اما
آنھا حتی به ايدئولوژی خودشان نيز وفادار نماندند ھمانطور که پدر معنوی ايشان يعنی
تروتسکی نيز ھر جا که الزم می ديد برای پيشبرد مقاصدش با دشمنان حزب و طبقۀ کارگر
متحد می شد .برای مثال تروتسکيستھا بر اين عقيدهاند که پرولتاريا نبايد در جريان انقالب با
اقشار غيرپرولتر مثل دھقانان و ساير زحمتکشان اتحاد برقرار نمايد و بدين سان انقالب
دمکراتيک يا ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان به رھبری طبقۀ کارگر را
مردود می شمردند .ولی ھمين افراد ھنگامی که با دولتھای پوپوليست آمريکای التين به رھبری
جناح چپ بورژوازی مواجه شدند بجز مديحه سرايی کاری نکردند .نه تنھا ماھيت طبقاتی و
محدوديت تاريخی – طبقاتی آن دولتھا تشريح نشد ،بلکه برای رفتار ضدانقالبی بعضی رؤسای
آن دولتھا ،بچه گانه ترين توجيھات تراشيده شدند مبنی بر اينکه آن رفتار ضدانقالبی از روی بی
اطالعی بوده و بايد با نامه نگاری به فالن رئيس جمھور او را آگاه کرد و غيره.
تاکتيکھايی که آنھا پيش روی فعالين چپ می گذاشتند به حدی نامعقول و ارتجاعی بودند که حتی
خود تروتسکيستھا نيز حاضر نبودند آنھا را اجرا کنند! برای مثال در مورد انتخابات فرمايشی
و نمايشی رژيم يا شرکت در تشکلھايی که رژيم آنھا را ساخته و بنابر ماھيت شان ضدانقالبی
ھستند ،آنھا با جعل تاريخ و کنار گذاشتن تمام تجربيات گذشته ،عنوان می کردند که مثال يک
نامزد کارگری برای انتخابات معرفی شود يا کارگران و دانشجويان در تشکلھای ساخته شده
توسط رژيم شرکت کنند .اعالم آمادگی برای شرکت در انتخاباتی که نه آزادی تبليغ نظرات در
آن وجود دارد و نه حتی آراء رأی دھندگان در نتيجهاش اثر گذار است ،جز از طريق سرپوش
گذاشتن بر ماھيت برگزارکنندۀ آن چطور ممکن است؟ يا شرکت در تشکلی که تودۀ دانشجويان
يا کارگران نه اجازه و نه رغبت شرکت در آن را دارند و توسط يک مشت جنايتکار ،خبرچين
و خائن اداره می شوند )حتی اگر در مورد زيانھای طرز تفکری که شرکت در آن را جايز می
داند سکوت کنيم( ،آيا اصال امکان پذير است؟ چنين پيشنھاداتی تنھا در صورتی می توانند
معقول باشند که ھدف بيان کننده آنھا نه اجرايشان بلکه انحالل جنبش طبقۀ کارگر و ھمراه با آن
تمام جنبشھای مترقی ،به نفع بورژوازی باشد .اين انحالل طلبی ھر چند با راديکال ترين
عبارات پرده پوشی شده باشد و ھر چند فرد بيانگر آن در ذھن خود راديکال ترين انديشهھا را
داشته باشد ،چيزی جز خدمت نا آگاھانه به بورژوازی نخواھد بود.
تروتسکيستھا عليرغم تأکيد بر نقش حزب طبقۀ کارگر در گفتار ،در عمل افراطی ترين انحالل
طلبان بودهاند .آنھا با نفی سانتراليسم دمکراتيک ،حزب را به صورت دستۀ بی انضباط و غير
مسئولی به تصوير می کشند که در آن ھيچ کس مسئوليت و تعھدی ندارد و گويا در آن ھمه به
صورت يک تودۀ بی شکل پيرامون يک انديشه متحد شدهاند بدون اينکه ھيچ وظيفۀ خاصی
برای ھر فرد تعريف شود .با چنين تشکيالتی مسلما ً امکان جمع بندی نظرات ،انتقاد و تصحيح
خط مشی وجود نخواھد داشت زيرا کسی در مورد رفتارش پاسخگو نخواھد بود و ھر کس حق
خواھد داشت بدون توجه به نظر ديگران ،خط مشی خود را دنبال کند.
تضاد ميان مارکسيسم و تروتسکيسم تضادی است آشتی ناپذير .به ھمين دليل ،در کليه انقالبات
پيروزمند ،پيروزی کمونيستھا بدون طرد کامل تروتسکيسم بمثابه يک ايدئولوژی و جريان
ضدانقالبی ميسر نگرديده است .در ھيچ يک از انقالبات جھان تروتسکيسم نقشی جز اخالل در
امر انقالب و کمک رسانی به ارتجاع نداشته است.
ً
بايد توجه داشت که تروتسکيسم نيز مثل انواع مختلف رويزيونيسم الزاما خود را آشکارا و با نام
و نشان نمايان نمی سازد .به علت شکستھای تاريخی و رسوايی اين جريان ،کمتر کسی يافت می

شود که رسما ً خود را تروتسکيست بخواند .تعداد اين افراد در ايران انگشت شمار است و در
ساير کشورھا نيز ھيچ گاه از حد محافل ميکروسکپی رقيب يکديگر که مدام دچار انشعاب می
شوند فراتر نرفتهاند .ممکن است تروتسکيستھا مثل ساير رويزيونيستھای خائن به طبقۀ
کارگر ،تمايالت واقعی خود را مخفی نمايند يا حتی افرادی صادق که تروتسکيسم را از لحاظ
تئوريک قبول ندارند ،در جريان مبارزه بطور ناخواسته به اين انحراف دچار گردند.
ھمچنين بايد توجه داشت که چيزی که باعث شد فعاالن جوان در نيمۀ دوم دھۀ  ١٣٨٠از
تروتسکيسم گسست نمايند بيش از اينکه انتقادات و راھنمايی ھای کمونيستھا باشد ،نتيجۀ عملی
خط مشی خودشان بود .خيلی از آنھا وقتی ايدئولوژی خود را شکست خورده و تمام رؤياھايشان
را بر باد رفته ديدند سرخورده شدند و نه تنھا از تروتسکيسم بلکه از سياست بطور کلی بريدند.
ھم اکنون که پس از رسوايی رژيم جمھوری اسالمی در جريان نمايش انتخاباتی  ١٣٨٨جوانان
بيشتری رو به مبارزه سياسی می آورند نبايد گذاشت ھمان يأس و سرخوردگی تکرار شود.
کمونيستھا بايد ھم از طريق متشکل و آگاه نمودن مبارزان راه آزادی و سوسياليسم و نشان دادن
تاکتيک و ھدفھای درست به ايشان و ھم از طريق بازگويی تجربيات تاريخی و درسھای گذشته،
جريانات انحرافی را پيش از اينکه اثر مخرب شان را بر روی جنبشھای مردمی گذارند طرد
نمايند .در اين راستا ،کتاب حاضر می تواند قسمتی از تجربيات حاصل از مبارزات لنين برعليه
تروتسکيسم را در اختيار خوانندگان گذارد.
ترجمۀ اوليه اين کتاب توسط محمد پورھرمزان انجام شده است که برای تجديد انتشار قسمتھايی
از کتاب با متن انگليسی آثار لنين مقايسه شدهاند و تصحيحاتی در متن اوليه انجام شده است .در
پيشگفتار کتاب نيز تصحيحات مختصری انجام گرفته است .اين تصحيحات از اين رو ضروری
بودند که مترجم کتاب مثل ھزاران نفر ديگر توسط رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی به قتل
رسيده و امکان تصحيح متن پيشگفتار يا ترجمه را نداشته است .با اين وجود محتمل است که
ھنوز نيز اشکاالتی در ترجمه موجود باشند که در اين مورد نيز اميد است با ھمکاری و کمک
خوانندگان اشتباھات موجود رفع گردند.

تذکر
کتاب حاضر خالصهای از ترجمۀ مقاالت ،نامهھا و سخنرانی ھای لنين را در پيوند با مبارزه
عليه نظريات و انديشهھای انحرافی ضد مارکسيستی ،ضدانقالبی و ماجراجويانۀ تروتسکی طی
دوران طوالنی سالھای  ،١٩٢٣-١٩٠٣دربر دارد.
ترجمۀ فارسی اين آثار از روی متن اصلی آنھا در چاپ پنجم روسی دورۀ  ۵۵جلدی »مجموعۀ
کامل آثار لنين« انجام گرفته است.
قسمتھای خالصه شده با سه نقطه » «...مشخص شده است.
حواشی و توضيحات مؤلف با عالمت  نمايان است .توضيحات ديگری که ذکر آنھا برای
درک بھتر مطالب مربوطه ضرورت دارد ،به ترتيب شماره به بخش حواشی در پايان کتاب
انتقال يافته است .برخی از توضيحات که ذکر آنھا در ذيل صفحات يا در خود متن )درون
پرانتز( ضرور بوده با عالمت * از توضيحات مؤلف متمايز شده است.

تروتسکی در سال ھای  ١٩٠٣-١٩٠١يک ايسکرايی دو
آتشه بود و ريازانف نقش او را در کنگرۀ سال  ١٩٠٣نقش
»چماق لنين« می ناميد .در پايان سال  ١٩٠٣تروتسکی يک
منشويک دو آتشه می شود يعنی از نزد ايسکرايی ھا به نزد
»اکونوميستھا« می گريزد و اعالم می کند که »بين
ايسکرای قديم و نو ورطه عميقی است« .در سال -١٩٠۴
 ١٩٠۵او از منشويک ھا روی برمی گرداند و موقعيت
متزلزلی را اختيار می کند ،گاه با مارتينف »اکونوميست«
ھمکاری می کند و گاه نظريۀ بی پر و پای چپ »انقالب
پرماننت« را اعالم می نمايد .در  ١٩٠٧-١٩٠۶به بلشويکھا
نزديک می شود و در بھار  ١٩٠٧با روزا لوکزامبورگ
اعالم ھمبستگی می کند .در عصر انحطاط  ،پس از مدتھا
تزلزالت »غيرفراکسيونی« مجدداً به طرف راست می رود
و در اوت سال  ١٩١٢داخل بلوک انحالل طلبان می شود.
اکنون مجدداً از آنھا روی برگردانده است ولی در ماھيت
امر ھمان ايدهھای مبتذل آنھا را تکرار می نمايد.
لنين – مه ١٩١۴
از جزوۀ » نقض وحدت در پرده فريادھای وحدت طلبی «

پيشگفتار
در جھان کنونی پيکار ايدئولوژيک حاد و بغرنجی در جريان است که روز به روز شدت
بيشتری کسب می کند .در گير و دار اين پيکار انواع گوناگونی از گرايشھا و تئوريھای سياسی
پديد می آيند که بسياری از آنھا به نحوی از انحاء بازتاب فعاليت سياسی روزافزون تودهھای
مردم ھستند .در ميان پديدهھای سياسی زندگی اجتماعی دوران ما ،تروتسکيسم که يک جريان
اپورتونيستی مرتبط با نام تروتسکی* است ،جای خاص دارد .تروتسکيستھا می کوشند آن
قشرھايی از عناصر غير پرولتری ،خاصه دانشجويان و روشنفکران را که بيش از پيش به
عرصۀ مبارزۀ سياسی روی می آورند و می توانند و بايد دوش به دوش طبقۀ کارگر و
پيشاھنگ انقالبی آن به مبارزه برخيزند ،از راه صحيح منحرف سازند و به گمراھی بکشانند.
در پايان سالھای  ٢٠و اوان سالھای  ،٣٠حزب کمونيست اتحاد شوروی و ديگر احزاب
مارکسيست لنينيست برادر ،ماھيت انقالبی نما و روح شکست طلب تروتسکيسم را فاش ساختند
و از پی آن اين جريان ايدئولوژيک و سياسی به کلی از عرصۀ جنبش کارگری و کمونيستی
طرد شد ،و سازمانھای تروتسکيستی يا به کلی از ھم پاشيدند و يا به گروھک ھای سکتاريست
رقيب يکديگر تجزيه شدند.
طی سالھای اخير در فعاليتھای ھواداران تروتسکيسم جنب و جوش معينی به چشم می خورد.
در بسياری از کشورھای سرمايه داری اروپا ،آمريکای التين و اياالت متحدۀ آمريکا سازمانھای
تروتسکيستی فعاليت بيشتری از خود نشان می دھند ،نشرياتشان زيادتر و تبليغاتشان شديدتر و
پر سر و صداتر شده است .بدينسان يک جريان سياسی پديد آمده است که آنرا می توان
»تروتسکيسم امروزين« يا »نئو تروتسکيسم« ناميد.
و اما در پی اين عنوان چه واقعيتی نھفته است؟ »نئو تروتسکيسم« در ماھيت خود نه از نظر
اصل و منشأ اجتماعی ،نه از نظر متدلوژی ،نه از نظر سمت گيری سياسی و نه از نظر
شيوهھای رخنه در جنبش کارگری ،تفاوتی با تروتسکيسم قديمی و معمولی ندارد.
طبيعی است که تروتسکيستھا در اوضاع و احوال کنونی نمی توانند مدام ھمان تزھای کھنۀ
تروتسکی را بکار برند .نظريات آنان گاھگاه در زمينهھای معينی تغيير می کند و شکل تازه به
خود می گيرد .ولی اينھا فقط تالشی است برای دمساز کردن تروتسکيسم با اوضاع و احوال
جديد به منظور دستيابی به ھمان ھدفھای قديمی.
امروز که تناقضات و تضادھای طبقاتی آشتی ناپذير در جامعۀ سرمايه داری حدت فوق العاده
کسب کرده ،نفوذ ايدئولوژيک در تودهھا برای بورژوازی انحصارگر بيش از پيش دشوار شده
است .به ھمين جھت بورژوازی می کوشد از گسترش فعاليت سياسی تودهھا جلوگيری کند و يا
انرژی انقالبی آنان را به راه غلط سوق دھد .برای اين ھدف از انواع نظريات انقالبی نما ،و از
آن جمله تروتسکيسم ،استفاده می شود و علت آن ھم روشن است :جمله پردازی چپ و انقالبی
نمايی کوچکترين خطری برای جامعۀ سرمايه داری پديد نمی آورد .بيھوده نيست که
* ل.د .تروتسکی )برونشتين –  (١٩۴٠-١٨٧٩) (Bronsteinاز سال  ١٨٩٧وارد جنبش سوسيال دمکراسی
شد .نخست در اردوی منشويکھا موضع گرفت و سپس سانتريست شد .تابستان سال  ١٩١٧به عضويت حزب
بلشويک درآمد .از سال  ١٩١٧تا سال  ١٩٢٧عضو پوليت بوروی کميتۀ مرکزی بود .به ھنگام انقالب اکتبر
صدر شورای شھر پطروگراد ،در نخستين ھيئت دولت شوروی کميسر ملی امور خارجه و سپس کميسر ملی
نيروھای زمينی و دريايی بود .تروتسکی بارھا عليه مشی حزب به مخالفت برخاست و مورد انتقاد کوبندۀ
لنين قرار گرفت .در سال  ١٩٢٧از حزب اخراج شد.

روزنامهھا ،مجالت و بنگاھھای نشريات بورژوايی و ليبرال اکنون نوشتهھای تروتسکی و
ھوادارانش را به حد وفور منتشر می سازند.
تروتسکيستھا که تا حدودی عقايد و روحيات بخشی از قشرھای غير پرولتر و برخی از
گروھھای روشنفکر و دانشجو را منعکس می سازند ،می کوشند نظريات سياسی معيوب و
مقلوب به آنان تحميل کنند و آنھا را به راه اعمال ماجراجويانه سوق دھند .تروتسکيستھا مدام
از »امکانات استفاده نشده«ای سخن می گويند که گويا در صورت استفاده از آنھا سير انقالب
تسريع خواھد شد .آنھا شعارھای »انقالبی« بلند بانگ اعالم می دارند ولی در عمل چيزی جز
محفل گرايی ،خرده کاری ،تفرقه ،اعمال نسنجيده و نابخردانه و دنباله روی از جناح »چپ«
بورژوازی برای ارائه ندارند .اين ھمان اپورتونيسم »چپ« تمام عيار است.
اپورتونيسم »چپ« ھميشه يکی از خطرناک ترين دشمنان جنبش انقالبی بوده است که مارکس،
انگلس ،لنين و ھمرزمانشان ھميشه بطور آشتی ناپذير عليه آن مبارزه کردهاند .اپورتونيسم
»چپ« محصول کامل روحيۀ انقالبيگری خرده بورژوازی است .وقتی خرده بورژوازی
مواضع انقالبی اتخاذ می کند ،چنانچه در جريان زندگی انقالبی بر حسب تجربۀ خود و ھمچنين
در نتيجۀ خط مشی صحيح حزب انقالبی پرولتاريا به ضرورت نقش رھبری پرولتاريا معتقد
شود ،آنگاه روحيۀ انقالبيگری خرده بورژوايی به استقبال روحيۀ انقالبيگری پرولتری می
شتابد .ولی وقتی خرده بورژوازی يا برخی از عناصر آن در جريان مبارزۀ انقالبی به سوی
بورژوازی کشش پيدا می کنند و به مخالفت با رھبری طبقۀ کارگر و پيشاھنگ انقالبی آن بر
می خيزند ،وضع عوض می شود و آنگاه انقالبيگری خرده بورژوايی ناگزير به مانع راه جنبش
انقالبی بدل می گردد.
اپورتونيسم »چپ« و اپورتونيسم راست دو روی يک مدالند ،سر و ته يک کرباسند:
اپورتونيستھای راست جنبش انقالبی را ضعيف می کنند ،زيرا از مبارزه عليه بورژوازی
امپرياليست سر باز می زنند و راه سازش با آنرا در پيش می گيرند .اپورتونيستھای »چپ« نيز
با آنکه سازش با بورژوازی را با ھياھو محکوم می سازند ،از آنجا که برخی از واحدھای
جنبش را به ماجراجويی ھای فالکت آور می کشانند ،در عمل جنبش را ضعيف می کنند.
اپورتونيسم راست و اپورتونيسم »چپ« ھر دو دارای پايۀ ايدئولوژيک واحدی ھستند که بی
باوری به نيروی انقالبی طبقۀ کارگر و پيشاھنگ سياسی آن است.
تروتسکيستھای امروزين در تبليغات خود چپ و راست به عوامفريبی ھای سياسی دست می
زنند .آنھا نيز مانند خود تروتسکی در حرف سخت از وفاداری به لنين دم می زنند ،ولی فقط
برای آنکه تروتسکيسم را جايگزين لنينيسم سازند .آنھا تروتسکی را ھمرزم وفادار لنين و حتی
يگانه ادامه دھندۀ راه او جلوه می دھند.
ولی ببينيم آنھا دروغ به اين بزرگی را با چه حسابی به ميان می کشند؟ ظاھراً با اين حساب که
بسياری از کسانی که در جنبش کارگری و جنبش آزاديبخش ملی شرکت دارند ،خاصه جوانان،
از محتوی آن مبارزۀ سياسی و ايدئولوژيک که در درون بلشويسم انجام گرفت و منجر به طرد
جريانات انحرافی از قبيل تروتسکيسم شد ،بی خبرند و نمی دانند که بلشويسم در مبارزه با چه
دشمنانی رشد يافت و آبديده شد.
برای دريافت ماھيت تروتسکيسم امروزين و دريدن نقاب آن بايد به منشأ آن بازگشت و به
تجارب حاصله در مبارزۀ ايدئولوژيک عليه آن رجوع کرد و براھين اساسی سياسی و
ايدئولوژيکی را که لنين در جريان اين مبارزه بيان داشته و اکنون نيز به اعتبار کامل خود باقی
است ،يادآور شد.

کتاب حاضر يک سلسله از مقاالت ،نامهھا و سخنرانی ھای لنين را طبق ترتيب زمانی آن دربر
دارد .اين آثار که نشانگر مسير طوالنی مبارزۀ ايدئولوژيک آشتی ناپذير لنين و بلشويکھا عليه
تروتسکيسم ھستند ،ماھيت ضد مارکسيستی عقايد و نظريات تروتسکی را به نحو مقنع مبرھن
می دارند و بدينسان کذب دعاوی مبلغين بورژوای امروز را که طبق آن گويا ميان لنين و
تروتسکی تضاد اصولی بنيادی وجود نداشته و اختالف نظرھای آنھا فقط گھگاھی و گذرا بوده
است ،فاش می سازند .تروتسکی ھميشه خصم ايدئولوژيک لنينيسم بوده است .تروتسکی ضمن
اعالميه ای صريحا ً نوشت که او و روزنامهاش تحت عنوان »ناشه اسلوو« )""Nache Slovo
 »سخن ما«( عليه لنينيسم مبارزۀ ايدئولوژيک انجام خواھند داد*.نخستين مقاالت و سخنرانی ھايی که بخشی از ھر يک از آنھا در اين کتاب به چاپ رسيده است،
سرآغاز مبارزۀ لنين را عليه مواضع ايدئولوژيک تروتسکی نشان می دھد .عرصۀ اين مبارزه
کنگرۀ دوم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه در سال  ١٩٠٣بود )رجوع شود به توضيح
شمارۀ  ١در بخش حواشی(.
در آن دوران جنبش کارگری روسيه اوج گرفته و فعاليت آن عرصۀ گستردهای پيدا کرده بود.
سوق تظاھرات و اقدامات پراکنده و بطور عمده خودانگيخته )خودبخودی( کارگران به راه
مبارزۀ طبقاتی آگاھانه ،نياز به يک حزب انقالبی مارکسيستی داشت .کنگرۀ دوم که چنين حزبی
در آن پی ريزی شد ،مرحلۀ بسيار مھمی در اين راه بود .وقتی کنگره به بحث پيرامون برنامه و
اساسنامۀ حزب پرداخت ،دو خط مشی در برابر يکديگر قرار گرفتند :خط مشی انقالبی و خط
مشی اپورتونيستی .تروتسکی در اردوی اپورتونيستھا موضع گرفت و در زمينۀ مسائل برنامه
و سازمان به مخالفت با مشی انقالبی لنين برخاست .طرح برنامۀ حزب حاوی حکم بنيادی
مارکسيستی ديکتاتوری پرولتاريا يعنی حکم مربوط به تصرف قدرت سياسی به دست طبقۀ
کارگر بود .تروتسکی در گفتار با اين حکم مخالفت نمی کرد ،ولی نظريهای را بيان می داشت
که عمال با نظريۀ اپورتونيستھای اروپای غربی و منشويکھای روسيه ،مطابقت داشت .به
موجب اين نظريه ديکتاتوری پرولتاريا فقط در صورتی تحقق پذير بود که پرولتاريا اکثريت
مردم را تشکيل داده باشد .اين شيوۀ طرح مسئله در اوضاع و احوال روسيۀ آنزمان ،حل مسئله
را برای مدتی نامعلوم به تعويق می انداخت .انقالب سوسياليستی اکتبر  ،١٩١٧بطوری که می
دانيم ،بطالن کامل اين نظريۀ اپورتونيستی و صحت مطلق نظريات لنين و ھمفکران او را ،به
ثبوت رساند.
وقتی کنگره به بررسی مسائل مربوط به سازمان حزب پرداخت ،موضعگيری اپورتونيستی
تروتسکی با وضوح خاصی نمودار شد .برخورد او به مادۀ اول اساسنامه يعنی مادهای که
شرايط عضويت حزب را تعيين می کرد ،اين مطلب را روشن ساخت )رجوع شود به توضيح
شمارۀ  ٢در بخش حواشی( .به موجب نظريۀ لنين کسی عضو حزب شناخته می شد که به يکی
از سازمانھای حزب متعلق باشد ،زير رھبری اين سازمان فعاليت کند ،تابع قرارھای آن باشد و
انضباط حزب را مراعات کند .اين خواستھا معرف خصلت و نقش حزب به عنوان بخش متشکل
و پيشاھنگ و رھبر سياسی طبقۀ کارگر بود.
مارتف )رجوع شود به توضيح شمارۀ  ٣در بخش حواشی( و نيز تروتسکی که از فرمول
پيشنھادی مارتف دربارۀ مادۀ اول اساسنامه پشتيبانی می کرد ،بر خالف لنين بر آن بودند که ھر
اعتصاب کنندهای می تواند عضو حزب باشد بی آنکه الزام به شرکت در يکی از سازمانھای آن
* »ناشه اسلوو« ،شمارۀ مورخ  ٢۵نوامبر سال  – ١٩١۵اين روزنامه از ژانويۀ سال  ١٩١۵تا سپتامبر سال
 ١٩١۶در پاريس انتشار می يافت.

و پيروی از انضباط حزب داشته باشد .دادن حق عضويت حزب به کسانی که در ھيچ سازمان
حزبی مشخص شرکت ندارند ،معنايش گشودن کامل درھای حزب به روی ھمراھان تصادفی
پرولتاريا بود .لنين می گفت»:اگر ما ،ده تن داشته باشيم که کار کنند بی آنکه عضو حزب ناميده
شوند )عناصر فعال واقعی ھم پی عنوان نمی دوند( ،بھتر از آنست که يک ياوه پرداز از حق و
امکان عضو حزب بودن برخوردار باشد« )از سخنرانی لنين به ھنگام بحث پيرامون اساسنامۀ
حزب  ٢ -اوت سال .(١٩٠٣
حزب در کنگرۀ دوم به دو جناح بلشويکھا و منشويکھا منشعب شد .بلشويکھا به پيروی از لنين
و با تکيه بر تودۀ کارگران و دھقانان ،حزب انقالبی يکپارچهای پی ريختند که توانست در
پيشاپيش صفوف زحمتکشان روسيه جای گيرد و عليه تزاريسم و در راه دمکراتيزه کردن
سراپای زندگی سياسی و اجتماعی و تحقق انقالب اجتماعی و نوسازی بنيادی جامعه بر پايۀ
اصول سوسياليسم به پيکار برخيزد .منشويکھا و تروتسکيستھا که در مواضع رفرميسم باقی
ماندند ،اندک اندک تمام نفوذ خود را در جنبش انقالبی از دست دادند.
در ژانويۀ سال  ١٩٠۵انقالب در روسيه آغاز شد و اين انقالب خصلت بورژوا دمکراتيک
داشت و پيروزی آن می بايست به برچيدن بساط سلطنت مطلقه و استقرار جمھوری دمکراتيک
بيانجامد .تواناترين نيروی محرکۀ اين انقالب پرولتاريا بود )و ھمين امر ھم نشانگر تفاوت
بنيادی اين انقالب با انقالبھای بورژوا دمکراتيک ديگری بود که در ادوار پيشتر در برخی از
کشورھای اروپای غربی روی داده بود( .پرولتاريا در اتحاد با دھقانان و در اوضاع و احوالی
که بورژوازی سعی داشت انقالب را تحت کنترل خود درآورد و از آن برای رسيدن به نتايج
مورد نظر خودش سود جويد ،در راه پيروزی انقالب پيکار می کرد .در مرحلۀ بعدی انقالب،
پرولتاريا می بايست مبارزه در راه فرارويی انقالب بورژوا دمکراتيک و تبديل آن به انقالب
سوسياليستی را رھبری کند.
يکی از مسائل عمدۀ آن دوران ،مسئلۀ چگونگی تشکيل دولت موقت انقالبی پس از سرنگون
ساختن تزاريسم بود .بلشويکھا بر آن بودند که اين دولت بايد بيانگر منافع طبقات انقالبی باشد و
به بيان ديگر ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان را مستقر سازد.
منشويکھا و تروتسکی دربارۀ انقالب و نيروھای محرکۀ آن نظريۀ ديگری داشتند .منشويکھا بر
آن بودند که در انقالب روسيه نيز مانند انقالبھای بورژوايی پيشين اروپای غربی ،رھبری بايد
به دست بورژوازی باشد و در صورت پيروزی اين انقالب ،قدرت سياسی بايد به وی انتقال
يابد .به زعم آنان پرولتاريا نبايد اھداف طبقاتی خود را در نقطۀ مقابل اھداف بورژوازی قرار
دھد ،بلکه فقط بايد در تمام زمينهھا بی چون و چرا از بورژوازی پشتيبانی کند .منشويکھا
امکانات انقالبی دھقانان را به کلی ناديده می انگاشتند .تروتسکی در اين دوران نظريۀ افراطی
ديگری را بيان می داشت و تئوری »انقالب پرماننت« ) (Permanenteرا به ميان می کشيد.
اين تئوری بدلی يک تئوری ميان تھی به ظاھر »چپ« بود که تروتسکی از پارووس )Parvus
– رجوع شود به توضيح شمارۀ  ۵در بخش حواشی( به عاريت گرفته بود .اين تئوری شرايط و
اوضاع و احوالی را که انقالب در آن انجام می گرفت ،به کلی ناديده می انگاشت .تروتسکی
مدعی بود که طبقۀ کارگر می تواند يکه و تنھا ،بدون ھيچ متحدی به حکومت برسد .او شعار
می داد»:مرده باد تزار ،زنده باد حکومت کارگری« .اين شعار ،ميليونھا دھقان را که در واقع
نيروی انقالبی پرتوانی را در پيکار برای برانداختن بازماندهھای مناسبات فئودالی کھنه در ده
تشکيل می دادند ،از پرولتاريا دور می کرد و پرولتاريا را منفرد می ساخت .بدينسان تروتسکی
با ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان مخالفت می ورزيد ،مرحلۀ بورژوا
دمکراتيک را نفی می کرد و تئوری کذايی خود را دربارۀ »انقالب پرماننت« در نقطۀ مقابل

نظريۀ لنين راجع به خصلت و نيروھای محرکۀ انقالب قرار می داد و با تئوری لنين دربارۀ
ضرورت فرارويی انقالب بورژوا دمکراتيک و تبديل آن به انقالب سوسياليستی ،به کلی مخالف
بود.
انقالب سالھای  ١٩٠٧-١٩٠۵روسيه به ھدفھای خود دست نيافت و شکست خورد .سالھای
ارتجاع سياه فرا رسيد .تزاريسم ضربات خود را بيش از ھمه بر حزب طبقۀ کارگر وارد می
ساخت .اوضاع و احوالی که اکنون حزب در آن فعاليت می کرد ،به کلی عوض شده بود .در
چنين اوضاع و احوالی لنين بر آن بود که مھم ترين وظيفه اکنون عبارتست از حفظ حزب
انقالبی بر بنياد استوار مواضع مارکسيستی .می بايست برای درآميختن اشکال فعاليت پنھانی و
علنی مھارت الزم را به دست آورد تا رشتهھای ارتباط حزب با تودهھا را مستحکم کرد .تجمع
نيرو ،بررسی و تحليل تجارب و درسھای انقالب و آماده شدن برای پيکارھای جديد عليه
سلطنت مطلقه – چنين بود وظايفی که حزب در آن دوران تمام مساعی خود را برای تحقق آنھا
بکار می برد .بلشويکھا اين وظايف را ضمن مبارزه در دو جبھه عملی می ساختند :مبارزه
عليه اپورتونيستھای راست و عليه اپورتونيستھای »چپ« .اپورتونيستھای راست منشويکھای
انحالل طلب بودند )رجوع شود به توضيح شمارۀ  ١۴در بخش حواشی( .اين عناصر که از
ارتجاع ترسيده بودند ،انحالل حزب انقالبی پرولتری را طلب می کردند و خواستار آن بودند که
بجای اين حزب يک حزب مجاز رفرميستی تشکيل شود .اپورتونيستھای »چپ« يعنی
اتزوويستھا ) – otzovisteرجوع شود به توضيح شمارۀ  ١۵در بخش حواشی( ،برعکس در
چنان اوضاع و احوالی خواستار عمل انقالبی بی درنگ بودند و می گفتند نمايندگان طبقۀ کارگر
که در مجلس دومای دولتی )رجوع شود به توضيح شمارۀ  ٨در بخش حواشی( و در ساير
سازمانھای مجاز شرکت دارند ،بايد از آنجا فراخوانده شوند .آنھا بدينسان حزب را به راه
ماجراجويی ،گسيختگی پيوند با تودهھا و سکتاريسم می کشانيدند .انحالل طلبان و اتزوويستھا
موجوديت حزب را جداً به خطر انداخته بودند .لنين در اين زمينه می نويسد»:حزب سوسيال
دمکرات می بايست يا نابود شود و يا خود را از اين جريانھا برھاند«.
و اما تروتسکی در اين اوضاع و احوال بحرانی چه روشی اتخاذ کرده بود؟ او در اردوی
سانتريست ھا )رجوع شود به توضيح شمارۀ  ٩در بخش حواشی( موضع گرفته بود و دعوی
داشت که »مافوق فراکسيون ھا« قرار دارد .ولی اينطور نبود .تروتسکی و ھوادارانش با اين
ادعا که بلشويکھا و منشويکھا تفاوت اصولی با ھم ندارند و مبارزۀ ميان آنھا کشمکش ميان دو
گروه روشنفکر برای نفوذ در »پرولتاريای از لحاظ سياسی ناپخته« است ،آنھا را – بخاطر به
اصطالح پيشرفت امر مشترک – به وحدت دعوت می کردند .اين »وحدت« می بايست تمام
گرايش ھای درون حزب را ،صرف نظر از اينکه نسبت به جريان انحالل طلبی و اتزوويسم چه
روشی دارند ،دربر گيرد .تروتسکيست ھا اميدوار بودند که بعدھا زير لوای چنين »وحدت«
کاذبی بتوانند مشی لنينی مبارزه عليه اپورتونيسم را براندازند و رھبری حزب را به چنگ آرند.
آنھا نيز مانند انحالل طلبان حمالتشان را در درجۀ اول عليه حزب انقالبی مارکسيستی که در
محيط ارتجاع لگام گسيخته نيز قادر بود نقش پيشاھنگ پرولتاريا را در پيکار انقالبی ايفا کند،
متوجه می ساختند .تروتسکيستھا از يک حزب رفرميست ،که از ھر جھت آشکار باشد،
پشتيبانی می کردند.
بلشويکھا به رھبری لنين ،وحدت با اپورتونيستھا را با قاطعيت تمام رد کردند .آنگاه
تروتسکيستھا تصميم گرفتند خودشان با تمام عناصر ضدحزبی بلوک واحد تشکيل دھند و
بدينسان بود که بلوک کذايی ماه اوت پديد آمد .ولی اين بلوک که بر بنياد اپورتونيستی و ضد
مارکسيستی تشکيل شده بود ،به زودی از ھم فروپاشيد و تالش تروتسکيستھا برای ايجاد يک

حزب سانتريست خرده بورژوايی در روسيه عقيم ماند .لنين ضمن مقاالت خود تحت عنوان
»دربارۀ ديپلماسی تروتسکی و دربارۀ پالتفرم سوسيال دمکراتھای وفادار به حزب« و
»فروپاشيدن بلوک »اوت«« و نيز در يک سلسله از آثار و مقاالت ديگر خود خصلت طبقاتی
مبارزۀ درون حزبی اين دوران جنبش سوسيال دمکراسی روسيه را ،مورد تحليل مارکسيستی
عميق قرار داده است.
حزب بلشويک در دوران نخستين جنگ جھانی امپرياليستی ) ،(١٩١٨-١٩١۴کار آماده ساختن
تودهھا برای سرنگون کردن سلطنت مطلقه را ادامه داد .اين فعاليت ھمراه با مبارزات شديدی
عليه سوسيال شووينيسم ،سانتريسم و سکتاريسم »چپ« ،انجام می گرفت .تمام اين اشکال
اپورتونيسم نفوذ بورژوايی را در عرصۀ جنبش کارگری رسوخ می دادند .تروتسکی طی تمام
اين سالھا بی آنکه از چارچوب منشويسم خارج شود ،به تبليغ سانتريسم و کائوتسکيسم مشغول
بود و به بيان ديگر در اين سالھا نيز مانند ادوار گذشته در پردۀ فريادھای »وحدت طلبی« به
دفاع از وحدت با تمام اپورتونيست ھا »صرف نظر از اصل و منشأ فراکسيونی آنان« ،برمی
خاست .تروتسکی در برابر شعارھای تاکتيکی بلشويکھا دربارۀ تبديل جنگ امپرياليستی به
جنگ داخلی و شکست دولت خودی يعنی شعارھايی که تودهھا را عمال به ضرورت سرنگونی
سلطنت مطلقه واقف می ساخت ،شعارھای سانتريستی خود را اعالم می داشت .اين شعارھا
عبارت بودند از»:صلح به ھر قيمت« )يعنی از آن جمله از طريق اتحاد با دولتھای امپرياليستی(
و »نه پيروزی و نه شکست« )يعنی :حفظ وضع موجود و بالنتيجه حفظ تسلط امپرياليسم(.
لنين در اين سالھا نظريات تروتسکی را دربارۀ خصلت دوران امپرياليسم و دورنمای انقالب
سوسياليستی و نيروھای محرکۀ آن مورد انتقاد کوبنده قرار می داد و ثابت می کرد که
تروتسکی به تئوری کائوتسکی دربارۀ »اولترا امپرياليسم« که تضادھای بنيادی امپرياليسم را
نفی می کند و اين سيستم را عمال خلل ناپذير جلوه می دھد ،معتقد است .از ھمين مبدأ بود که
تروتسکی به اين دعوی تسليم طلبانه رسيد که سوسياليسم نمی تواند نخست تنھا در يک کشور
پيروز شود و پرولتاريا ھم متحد طبقاتی ندارد.
بلشويکھا با دريدن نقاب سوسياليست نما و انقالبی نما از چھرۀ تروتسکی و ھوادارانش ،در
اوايل سال  ١٩١٧از نظر سياسی آنھا را منفرد ساختند .لنين می گفت»:اين عناصر با طبقۀ
کارگر روسيه کوچکترين پيوندی نداشتهاند و ندارند .نبايد پشيزی به آنھا اعتماد کرد«* .وقتی
تروتسکی خود را با چنين وضعی روبرو ديد ،دست به مانور زد .او حتی نظريات خود را مورد
انتقاد قرار می داد و می کوشيد چنين جلوه گر سازد که گويا ميان او و بلشويکھا در واقع
اختالف نظر اصولی وجود ندارد.
در سال  ،١٩١٧کمی پس از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريه ،تروتسکی از خارجه به
پطروگراد** رفت و به »سازمان مژرايونايای ) – Mejraionnaiaبين النواحی( سوسيال
دمکراتھای متحد« که قريب  ۴٠٠٠عضو داشت ،پيوست .در اوت سال  ١٩١٧اعضای سازمان
»بين النواحی« اعالم داشتند که با بلشويکھا اختالف نظری ندارند و وارد حزب کارگری
سوسيال دمکرات )بلشويک( روسيه شدند .تروتسکی و ھوادارانش نيز به ھمراه آنھا وارد حزب
شدند .ولی بطوری که رويدادھای آينده نشان داد ،تروتسکی در مواضع سابق خود باقی ماند.
* لنين» ،مجموعۀ نامهھا« ،جلد چھارم ،ص  ،٣۵ترجمۀ آلمانی.
** پطروگراد – اين شھر که در سال  ١٧٠٣بنياد نھاده شد تا سال  ١٩١۴يعنی تا آغاز نخستين جنگ جھانی
در منابع گوناگون به نامھای مختلف»:سانکت پطربورگ«» ،سان پطرزبورگ«» ،سن پطرزبورگ«،
»پطرزبورگ« و »پطربورگ« ياد شده است .از سال  ١٩١۴تا سال » ١٩٢۴پطروگراد« ناميده می شد و در
سال  ،١٩٢۴پس از مرگ لنين» ،لنينگراد« ناميده شد.

انقالبيگری کاذب معموال و به ويژه در سرپيچ ھای تند تاريخ ،نااستواری خود را زير پوششی
از جمله پردازيھای انقالبی نمای چپ پنھان می دارد .موضع گيری تروتسکی نيز دارای ھمين
خصيصه بود .تروتسکی در مھم ترين و حساس ترين لحظۀ گسترش انقالب سوسياليستی يعنی
به ھنگام تدارک و تحقق قيام مسلحانۀ اکتبر ،پيشنھاد می کرد که قيام پيش از برگزاری دومين
کنگرۀ شوراھا* ،صورت نگيرد و پيشنھاد خود را نيز به الفاظ فريبنده می آراست که ضمن آن
ادعا می شد ساده ترين راه حل مسئلۀ قدرت آنست که قيام ھمزمان با تشکيل دومين کنگرۀ
شوراھا انجام گيرد تا اين کنگره تصرف قدرت را اعالم کند .لنين در مقالۀ خود تحت عنوان
»بحران فراز آمده است« نوشت»:تا لحظۀ تشکيل کنگرۀ شوراھا »در انتظار نشستن« ،حماقت
محض است ،زيرا معنای اين کار اتالف ھفتهھا وقت خواھد بود و حال آنکه در لحظۀ کنونی
چند ھفته و حتی چند روز ،تکليف ھمه چيز را معلوم خواھد کرد .معنای اين کار بزدلی نشان
دادن و از تصرف قدرت چشم پوشيدن است ،زيرا تحقق اين امر در روزھای  ٢-١نوامبر**،
ديگر غيرممکن خواھد بود )ھم از نظر سياسی و ھم از نظر فنی ،زيرا تا روزی که بطور
احمقانه برای قيام »تعيين شده است« ،واحدھای قزاق را گرد خواھند آورد(«***.
پس از پيروزی انقالب اکتبر زحمتکشان روسيه به پی ريزی دولت سوسياليستی برخاستند .لنين
بر آن بود که انقالب روسيه توان نوسازی کامل سوسياليستی زندگی اقتصادی و سياسی جامعه
را خواھد داشت .تروتسکی با اين عقيده موافق نبود و ادعا می کرد که سرنوشت جمھوری
شوروی کامال وابسته به پيروزی انقالب در کشورھای اروپای غربی خواھد بود .او ضمن نفی
قطعی امکان پيروزی سوسياليسم در يک کشور تنھا ،اعالم می داشت که»:فقط انقالب اروپاست
که می تواند ما را به مفھوم واقعی کلمه نجات بخشد«**** .تروتسکی ضمن مذاکرات صلح با
آلمان نيز که در برست ليتوفسک انجام می گرفت ،ھمين نظر را مالک عمل خود قرار داده بود.
روسيۀ شوروی آنروزھای در وضع بسيار دشواری قرار داشت .جنگ ادامه داشت و پايان دادن
بدان مھم ترين وظيفه به شمار می رفت .ولی دولتھای انگلستان ،فرانسه و اياالت متحدۀ آمريکا،
به دعوتی که دولت شوروی از تمام دول محارب برای عقد قرارداد صلح عمومی مبتنی بر بنياد
دمکراتيک ،به عمل آورده بود ،پاسخ رد دادند .بدين جھت دولت شوروی در نوامبر سال ١٩١٧
با آلمان قيصری و متحدينش ،در برست ليتوفسک به مذاکرات صلح پرداخت .حفظ دستاوردھای
انقالب اکتبر و تحکيم پايهھای حکومت شوروی ،به تأمين يک تنفس در جنگ نياز داشت.
لنين با توجه بدين وضع خواستار عقد بی درنگ قرارداد صلح با آلمان بود .استراتژی و تاکتيک
لنين در مورد اين مسئله با مخالفت شديد تروتسکی روبرو شد .او که رياست ھيئت نمايندگی
شوروی را در مذاکرات به عھده داشت ،از رھنمودھای مستقيم لنين تمرد کرد و در پاسخ اتمام
حجت  ٢٧ژانويۀ ) ٩فوريه به تقويم جديد(  ١٩١٨آلمان ،فرمول کذايی »نه جنگ ،نه صلح« را
اعالم داشت که مفھوم زير از آن مستفاد می شد :ما قرارداد صلح امضا نمی کنيم ،جنگ را
پايان يافته می شماريم و به ترخيص ارتش می پردازيم .ھمزمان با آن ،تلگرامی برای

* نخستين کنگرۀ شوراھا در  ٣ژوئن سال  ١٩١٧برگزار شده بود.
** قيام مسلحانه اکتبر يا انقالب کبير سوسياليستی اکتبر در  ٢۵اکتبر سال  ١٩١٧به تقويم قديم مطابق با ٧
نوامبر به تقويم جديد صورت گرفت .در اينجا »روزھای  ٢-١نوامبر« به تقويم قديم است که طبق تقويم جديد
با  ١۴-١٣نوامبر مطابقت دارد.
*** لنين ،کليات آثار ،جلد  ،٢۶ص  ،۶٠چاپ چھارم روسی.
**** »ھفتمين کنگرۀ فوق العادۀ حزب کمونيست )بلشويک( روسيه« .متن تندنويسی صورت جلسات ،ص
 ،۶۵مسکو ،چاپ روسی.

سرفرماندھی کل جبھه فرستاد و در آن فرمان ترخيص ارتش را داد .لنين بالفاصله پس از
آگاھی از اين واقعه ،رھنمودی دربارۀ لغو فرمان خودسرانۀ تروتسکی صادر کرد.
اين عمل ماجراجويانۀ تروتسکی ره آورد مستقيم مشی او در زمينۀ »تازاندن« انقالب و
»تسريع« حوادث انقالبی در خارج از روسيه بود و از بی اعتقادی او به امکان حفظ حکومت
شوروی ناشی می شد .او انقالب اکتبر را فقط »مشعلی« تلقی می کرد که می بايست آتش
انقالب اروپا و انقالب جھانی را برافروزد .تروتسکی حاضر بود بزرگترين دستاورد تودهھای
زحمتکش روسيه يعنی حکومت شوروی را در راه تئوری کذايی »انقالب پرماننت« و تز خود
دربارۀ »انقالب جھانی به ھر قيمت« ،فدا کند .در نتيجۀ ھمين امر مشی »ماوراء انقالبی«
تروتسکی با ھدفھای دول متجاوز امپرياليستی و نيز مالکان و بورژواھای ضدانقالبی درون
کشور که اميد خود را برای برانداختن جمھوری شوروی از دست نداده بودند ،پيوند خورد.
لنين در ھمان حال که وجود پيوند مستقيم ميان پيکار ضدامپرياليستی پرولتاريای کشورھای
ديگر و نوسازی انقالبی روسيه را تصريح می کرد ،برخالف غيبگويی ھا و پيشگويی ھای
»پيغمبرانۀ« تروتسکی ،حفظ جمھوری شوروی را به عنوان پايگاه و تکيه گاه جنبش آزاديبخش
خلقھای جھان ،مھم ترين وظيفۀ زحمتکشان روسيه اعالم می داشت و از دست رفتن حکومت
شوروی را ضربتی مرگبار برای امر سوسياليسم در سراسر جھان می دانست.
به ھنگام انعقاد صلح برست ليتوفسک ،حزب با حمالت شديد کسانی روبرو شد که خود را
»کمونيست چپ« )رجوع شود به توضيح شمارۀ  ٨٠در بخش حواشی( می ناميدند و لنين آنھا
را »پھلوانان عبارت پردازی چپ« می ناميد» .کمونيستھای چپ« خواستار جنگ انقالبی
بيدرنگ عليه امپرياليسم آلمان و امپرياليسم جھانی بودند .پھلوانان عبارت پردازی »چپ« حزب
را به اپورتونيسم و خيانت به منافع و مصالح پرولتاريای روسيه و سراسر جھان متھم می
ساختند .تروتسکی فعاليت کمونيستھای »چپ« را توجيه می کرد و با آنھا ھمبستگی داشت .او
مدعی بود که با امتناع از صلح با آلمان می توان در پرولتاريای آلمان تأثير انقالبی اعمال کرد.
تروتسکيستھا با استناد به گسترش جنبش انقالبی در اروپای غربی ،می کوشيدند مواضع خود
را مستحکم سازند .آنھا حتی لحظۀ مشخص سقوط امپرياليسم و زمان آغاز انقالب در ديگر
کشورھا را پيشگويی می کردند .غيبگويی ھای آنان بر پايۀ اين نظريۀ ضد مارکسيستی مبتنی
بود که گويا می توان از جنگ برای »تازاندن« انقالب جھانی و تسريع سقوط نظام امپرياليستی
استفاده کرد.
لنين با قاطعيت تمام به مخالفت عليه نظريات ھواداران »جنگ انقالبی« برخاست و بی پايگی
کامل اين نظريات را در اوضاع و احوال مشخص سال  ١٩١٨به ثبوت رسانيد .روسيۀ شوروی
در آن زمان از نظر اقتصادی وضع بسيار دشواری داشت .جنگ نيروی کارگران و دھقانان را
به ته کشانده و آنھا را به کلی فرسوده کرده بود .ارتش انقالبی وجود نداشت .در چنين وضعی
تبليغ جنگ انقالبی در حکم بازی ماجراجويانه و تبھکارانه با سرنوشت کشور شوروی بود.
بار ديگر صفت مشخصۀ تروتسکيستھا و ديگر قھرمانان عبارت پردازی »چپ« که به
اوضاع و احوال عينی بی اعتنا بودند و اميدھا و آرزوھای تودهھا و روحيات و توقعات آنان را
ناديده می انگاشتند ،نمودار شد .تروتسکيستھا می پنداشتند که سمت حرکت تاريخ را آنان تعيين
می کنند ،نه تودهھای خلق.
قرارداد صلح برست در ماه مارس سال  ١٩١٨به امضا رسيد .تنفس در جنگ عليرغم مقاومت
تروتسکيستھا ،تأمين شد و در پرتو آن حکومت شوروی توانست وضع خود را تحکيم بخشد و
ارتش سرخ را برای دفاع از دستاوردھای انقالب بنياد نھد.

تنفس کوتاھی که در جنگ به دست آمده بود ،در نتيجۀ مداخلۀ مسلحانۀ خارجی و جنگ داخلی
)در سالھای  ،*(١٩٢٠-١٩١٨قطع شد .ولی جمھوری شوروی اين مداخلۀ مسلحانه و
ضدانقالب نيروھای گارد سفيد را درھم شکست .سرانجام کشور توانست در محيط صلح به
ساختمان بپردازد.
در اين دوران گذار ،گروھھای اپوزيسيونی که نظريات و روحيات اليهھای خرده بورژوازی
شھر و ده و وحشت آنھا را از دشواريھای آن زمان منعکس می ساختند ،در صفوف حزب به
جنب و جوش آمدند .فعاليت تفرقه جويانۀ عناصر اپوزيسيون نشان می داد که آنھا به نيروی
حزب و خلق و به توان آنان برای حل مسائل دشوار ساختمان سوسياليسم ايمان ندارند.
اين عناصر تحت عنوان برخورد خالق به مسائل حاد ،نقش رھبری حزب را در سيستم
ديکتاتوری پرولتاريا نفی می کردند و می کوشيدند پايهھای وحدت و انضباط حزب را متزلزل
سازند و نفوذ حزب را در ميان تودهھا تضعيف کنند.
مسبب عمدۀ حدت مبارزۀ درون حزبی ،تروتسکی بود .او در اين دوران خواستار »استحالۀ
دولتی اتحاديهھای صنفی«** بود و پيشنھاد می کرد که اتحاديهھا را با ارگانھای توليدی و
اقتصادی درآميزند و وظايف اداری – توليدی و اقتصادی را به چنين ترکيبی که برای انجام اين
وظايف مناسب نبود ،بسپارند .تروتسکی شيوهھای اقناعی را رد می کرد و خواستار بکار بردن
شيوهھای اداری فوق العادهای در اتحاديهھا و در عرصۀ توليد بود که در ماھيت امر خصلت
نظامی داشتند .او بدون ھيچ دليلی دعوی می کرد که اتحاديهھا دچار بحران شدهاند و پيشنھاد می
کرد در قبال آنھا »تدابير سازمانی شديد و قاطع« اتخاذ گردد ،اتحاديهھا از سر تا پا »خانه
تکانی« شوند ،بر رأس آنھا افرادی گماشته شوند که قادر باشند »پيچھا را سفت کنند« و در کار
با تودهھا شيوهھای اجبار معمول دارند .سرمشقی که او برای اينکار پيشنھاد می کرد کميتۀ
مرکزی اتحاديۀ راه آھن و کشتيرانی)موسوم به »تسکتران«  ("Tsektran" -بود که خود در آن
چنين شيوهھايی را بکار می برد .تحقق پيشنھادھای تروتسکی کار را به ايجاد تفرقه در ميان
طبقۀ کارگر و برانگيختن آنھا عليه حزب می کشانيد و تمام سيستم ديکتاتوری پرولتاريا را به
خطر می انداخت.
تروتسکی از مسئلۀ اتحاديهھا برای حمله به حزب و تخريب وحدت آن استفاده می کرد .اختالف
عمده ميان تروتسکی و حزب کمونيست)بلشويک( روسيه ،ھمانگونه که لنين خاطرنشان ساخته
است ،بر سر »شيوهھای نزديکی به تودهھا ،جلب تودهھا و ارتباط با تودهھا« ،بود.
برای دفع خطر انشعاب در حزب کمونيست)بلشويک( روسيه ،می بايست ماھيت اختالف
نظرھايی که بروز کرده بود به تودهھا توضيح داده شود .سخنرانی ھا و مقاالت لنين نقش بسيار
مھمی در اين زمينه داشتند .کتابی که از نظر خواننده می گذرد خالصهای از سخنرانی ھايی را
که لنين در کنگرۀ ھشتم شوراھا پيرامون »اتحاديهھای صنفی ،وضع کنونی و اشتباھات
تروتسکی« ايراد کرده است و نيز خالصهای از مقاالت لنين را تحت عنوان»:بحران حزب«،
»بار ديگر دربارۀ اتحاديهھا ،وضع کنونی و اشتباھات تروتسکی و بوخارين« و نيز »سخنرانی
پيرامون اتحاديهھا« در کنگرۀ دھم حزب را دربر دارد.
اين سخنرانی ھا و مقاالت ،شيوۀ برخورد لنين را به حل مسائل اصولی حاد و از آن جمله به
مسئلۀ اتحاديهھای صنفی نشان می دھد .لنين مسائل مربوط به سيستم ديکتاتوری پرولتاريا و
* منظور از جنگ داخلی ،دوران پيکار مسلحانۀ طبقۀ کارگر و دھقانان زحمتکش روسيۀ شوروی عليه
نيروھای ضدانقالبی داخلی و مداخله گران خارجی است که قصد نابودی دستاوردھای انقالب اکتبر را داشتند.
** »استحالۀ دولتی اتحاديهھا«  -معادل آلمانی و فرانسوی آن به ترتيب عبارت است از:
» «Verstaatlichung der Gewerkschaftenو ».«etatiser les syndicats

شرايط مشخصی را که برای ساختمان سوسياليسم وجود داشت ،در مجموع آنھا در نظر می
گرفت و ثابت می کرد که مسئلۀ اتحاديهھا از نظر حزب جزئی است از مسئلۀ عمومی ارتباط با
تودهھای زحمتکش در درون ساختمان سوسياليسم.
حزب برای رھبری تودهھا شيوهھای اقناعی و تربيتی بکار می برد ،نه شيوۀ اجبار .در
اتحاديهھا نيز ھمين شيوهھا بايد عمده باشند .لنين می گفت اتحاديهھا طبقۀ کارگر را با روح
کمونيسم تربيت می کنند و اين مکتبی است که تودهھا در آن تجارب الزم برای مديريت و
رھبری امور را فرا می گيرند .کارگران به کمک سنديکاھا به شرکت فعال در ساختمان
سوسياليسم جلب می شوند و فعاليت مديران و مسئوالن امور را کنترل می کنند.
حزب با اکثريت قاطع خود مشی غلط تروتسکی و ديگر گروھھای اپوزيسيون را محکوم کرد و
مشی لنين در کنگرۀ دھم حزب مورد پشتيبانی کامل قرار گرفت .کنگره در قطعنامۀ خود نقش و
وظايف اتحاديهھا را با تصريح اين اصل که اتحاديهھا مکتب کمونيسم ھستند ،معين کرد و
ضرورت جلب قشرھای وسيع زحمتکشان به شرکت در ساختمان سوسياليسم و بکار بردن
شيوهھای دمکراسی کارگری و احيای اصل انتخابی بودن ارگانھای رھبری اتحاديهھا را
خاطرنشان ساخت.
لنين ضمن سخنرانی خود در کنگره پس از تصريح خطری که از وجود گروھھای فراکسيونی
در حزب ناشی می شد ،طرح قطعنامهای را که »دربارۀ وحدت حزب« تنظيم کرده بود ،به
کنگره پيشنھاد کرد .در آن از جمله گفته می شد ...»:کنگره کليۀ گروھھايی را که بر پايۀ اين يا
آن پالتفرم تشکيل شدهاند  ...بدون استثناء منحل اعالم می کند و انحالل بيدرنگ آنھا را مقرر
می دارد  .«...اين قطعنامه در کنگره به تصويب رسيد.
ولی تروتسکيستھا از فعاليت فراکسيونی ضد حزبی خود دست برنداشتند .در سال ١٩٢٧
تروتسکی و ھوادارانش به سبب فعاليت فراکسيونی و انشعابگرانه از حزب اخراج شدند.
در سال  ١٩٢٩تروتسکی از اتحاد شوروی تبعيد شد.
مبارزۀ لنين عليه تروتسکيسم گنجينۀ تجاربی را که پرولتاريای انقالبی عليه اشکال گوناگون
اپورتونيسم به دست آورده بود ،بيش از پيش غنی ساخت .تجارب ناشی از اين مبارزات به تمام
انقالبيون راستين می آموزد که چگونه از پس ھر لفظ بلند بانگ انقالبی نما ،عمل ضدانقالبی را
تشخيص دھند .نتايج اين مبارزات ثابت می کند که فقط مارکسيسم – لنينيسم خالق می تواند
رھنمون عمل انقالبيون واقعی باشد .ھر گونه تالش برای دست کم گرفتن مارکسيسم – لنينيسم يا
عدول از آن ،ھر گونه تالش برای تجديدنظر عيان يا نھان در آن ،ھر گونه تحريف در آموزش
مارکسيسم – لنينيسم بر پايۀ جزم انديشی)دگماتيسم( و ھر گونه تالش برای ناديده انگاشتن
واقعيت عينی که ھميشه اصالحاتی در تئوری انقالبی وارد می سازد ،الزاما ً به ترک سنگر
انقالب و خيانت به امر انقالب خواھد انجاميد.

***

کنگرۀ دوم حزب کارگری سوسيال دمکرات

روسيه )(١

 ١٧ژوئيه –  ١٠اوت سال ١٩٠٣
از سخنرانی لنين به ھنگام بحث پيرامون اساسنامۀ حزب
 ٢اوت سال ١٩٠٣
در مورد اصل مطلب بايد بگويم که رفيق تروتسکی  ...در استدالالت خود کنه مطلب را به کلی
مسکوت گذارده است .او از روشنفکران و کارگران ،از نظريۀ طبقاتی و جنبش تودهای سخن
گفت ،ولی به يک مسئلۀ بنيادی توجھی نکرد و آن اينکه :آيا فرمول پيشنھادی من) (٢مفھوم
عضو حزب را محدود می کند يا گسترش می دھد؟ اگر او چنين سؤالی از خود می کرد ،به
آسانی متوجه می شد که فرمول پيشنھادی من اين مفھوم را محدود می کند و حال آنکه فرمول
پيشنھادی مارتف) (٣به علت »کشدار بودن« )اين اصطالح صائب را خود مارتف بکار برده
است( ،اين مفھوم را گسترش می دھد .در دورانی از زندگی حزبی که ما اکنون می گذرانيم،
»کشدار بودن« ،بی گمان درھا را به روی تمام عناصر حامل تشتت و تزلزل و اپورتونيسم
خواھد گشود .برای رد اين برھان ساده و بديھی بايد ثابت کرد که چنين عناصری وجود ندارند،
ولی رفيق تروتسکی حتی به فکر آن ھم نبوده است که اين مطلب را ثابت کند .اصوال ھم ثابت
کردن چنين مطلبی غير ممکن است ،زيرا ھمه می دانند که اينگونه عناصر اندک نيستند و در
طبقۀ کارگر نيز وجود دارند .اتفاقا ً درست اکنون که حزب با احيای وحدت خود عناصر
نااستوار بسياری را به صفوف خود خواھد پذيرفت که شمار آنھا ھمروند با رشد حزب فزونی
خواھد يافت ،حفاظت استحکام مشی و پاک نگاه داشتن اصول ،ضرورت مبرم تری کسب می
کند .رفيق تروتسکی انديشۀ بنيادی کتاب »چه بايد کرد؟« مرا بسيار نادرست دريافته که گفته
است حزب يک سازمان توطئه گر نيست )اين ايراد را خيلی ھای ديگر ھم به من گرفتهاند( .او
فراموش کرده است که من در کتاب خود ردهای از انواع گوناگون سازمانھا را – از پنھان
کارترين و دربسته ترين آنھا گرفته تا سازمانھای بالنسبه گسترده و »آزاد«)* – (loseپيشنھاد
کردهام .او فراموش کرده است که حزب بايد فقط آترياد و پيشتاز و رھبر تودۀ عظيم طبقۀ
کارگر باشد که تمام آن )يا تقريبا ً تمام آن( »زير نظارت و رھبری« سازمانھای حزبی فعاليت
می کند ،ولی تمام اين طبقه وارد »حزب« نمی شود و تمام طبقه نبايد ھم وارد آن شود ...
ريشۀ اشتباه کسانی که از فرمول پيشنھادی مارتف ھواداری می کنند آنست که نه تنھا يکی از
باليای اساسی زندگی حزبی ما را ناديده می انگارند ،بلکه اين بال را حتی مقدس می شمارند.
اين بال عبارت از اينست که در محيط نارضايی سياسی تقريبا ً ھمگانی ،در محيط پنھانکاری
کامل ،در محيطی که بخش بزرگی از فعاليت در محفلھای سری دربسته و حتی در محل
قرارھای خصوصی متمرکز است ،برای ما بی نھايت دشوار و تقريبا ً غيرممکن است که بتوانيم
عناصر ياوه پرداز را از عناصر فعال جدا کنيم  ...نه تنھا در ميان روشنفکران ،بلکه در ميان
طبقۀ کارگر نيز ما از اين بال سخت در رنجيم ،و آنوقت فرمول پيشنھادی رفيق مارتف به اين
بال اعتبار قانونی می دھد .اين فرمول سعی دارد حتما ً ھمه و ھر کس را عضو حزب کند .رفيق
مارتف خودش ھم با ذکر اين قيد که »اگر خواسته باشيد ،بله« ،مجبور شد اين مطلب را تصديق
کند .ما اتفاقا ً ھمين را نمی خواھيم! درست به ھمين جھت ھم ما با چنين قاطعيتی با فرمول
مارتف مخالفت می کنيم .اگر ما ،ده تن داشته باشيم که کار کنند بی آنکه عضو حزب ناميده
*  – loseواژۀ آلمانی به معنای آزاد ،ولنگ و واز .مترجم.

شوند )عناصر فعال واقعی ھم پی عنوان نمی دوند( ،بھتر از آنست که يک ياوه پرداز از حق و
امکان عضو حزب بودن برخوردار باشد.
توضيحات
 -١کنگرۀ دوم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه طی روزھای  ١٧ژوئيه –  ١٠اوت سال
 ١٩٠٣برگزار شد ١٣ .جلسۀ اول کنگره در بروکسل گذشت و سپس به علت تعقيب پليس،
کنگره به لندن انتقال يافت .در دستور روز کنگره  ٢٠مسئله مطرح بود که مھم ترين آنھا
عبارت بود از :برنامۀ حزب ،اساسنامۀ حزب و انتخاب اعضای مراکز رھبری حزب )کميتۀ
مرکزی و ھيئت تحريريۀ روزنامۀ ارگان مرکزی حزب( .کنگره برنامۀ حزب را تصويب کرد.
اين برنامه عالوه بر وظايف عاجل پرولتاريا در انقالب بورژوا دمکراتيک )برنامۀ حداقل(،
وظايفی را ھم که پرولتاريا می بايست در انقالب سوسياليستی آينده انجام دھد )برنامۀ حداکثر(،
دربر داشت .در جريان بحث پيرامون اساسنامۀ حزب ،مبارزۀ شديدی بر سر اصول سازمانی
حزب درگرفت .کنگره ،اساسنامه را در مجموع بدانسان که لنين طرح ريخته بود تصويب کرد؛
مادۀ اول اساسنامه ،طبق فرمول پيشنھادی مارتف )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (٣به تصويب
رسيد .کنگره سلسله قطعنامهھايی نيز دربارۀ مسائل تاکتيکی تصويب کرد .در کنگرۀ دوم ميان
لنينيستھا يعنی ھواداران پيگير مشی »ايسکرا« و ھواداران مارتف يا ايسکرايی ھای نااستوار
انشعاب صورت گرفت )»ايسکرا« نخستين روزنامۀ مخفی مارکسيستھای روسيه بود که توسط
لنين در سال  ١٩٠٠تأسيس شد و در بنيادگذاری حزب انقالبی مارکسيستی طبقۀ کارگر روسيه
نقش قاطع ايفا کرد( .از آن پس مارکسيستھای انقالبی ھوادار لنين که در انتخاب اعضای مراکز
حزب اکثريت داشتند ،بلشويک )مشتق از واژۀ روسی بلشينستوو  bolchinstvoيعنی اکثريت(
و مخالفين لنين ،منشويک )مشتق از واژۀ روسی منشينستوو  menchinstvoيعنی اقليت(،
ناميده شدند» .بلشويسم موجوديت خود را بمثابۀ جريان انديشۀ سياسی و حزب سياسی از سال
 ١٩٠٣آغاز نھاد« )رجوع شود به کتاب لنين » -بيماری کودکی »چپ روی« در کمونيسم«(.
 -٢فرمول پيشنھادی من – مادۀ اول اساسنامۀ حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه طبق
فرمول پيشنھادی لنين چنين بود»:ھر کس که برنامۀ حزب را بپذيرد و حزب را ھم بطور مادی
و ھم با شرکت شخصی خود در يکی از سازمانھای حزبی پشتيبانی کند ،عضو حزب شناخته
می شود« .مادۀ اول اساسنامۀ حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه طبق فرمول پيشنھادی
مارتف چنين بود»:ھر کس برنامۀ حزب را بپذيرد و حزب را بطور مادی پشتيبانی کند و ھم
زير رھبری يکی از سازمانھای حزبی بطور منظم کمک شخصی به حزب مبذول دارد ،عضو
حزب شناخته می شود«.
 -٣ل .مارتف )نام مستعار – يو .تسدربائوم  (١٩٢٣-١٨٧٣ Tsederbaumيکی از سران و
ايدئولوگھای منشويسم .از سالھای  ٩٠سدۀ  ١٩در جنبش سوسيال دمکراسی شرکت داشت .در
کنگرۀ دوم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه در رأس يک اقليت اپورتونيست قرار
گرفت .پس از انقالب اکتبر به مخالفت عليه حکومت شوروی برخاست .در سال  ١٩٢٠به آلمان
مھاجرت کرد.

از مقالۀ » سوسيال دمکراسی و دولت موقت انقالبی

« )(۴

 ...پارووس) (۵سرانجام توانست بجای حرکت پس پسکی خرچنگ وار ،به پيش برود  ...او
صريحا ً )متأسفانه به اتفاق تروتسکی  (...به دفاع از نظريۀ ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی و از
ضرورت شرکت سوسيال دمکراسی در دولت موقت انقالبی پس از سرنگون ساختن سلطنت
مطلقه ،برخاست .پارووس ھزار بار حق دارد که می گويد سوسيال دمکراسی نبايد از برداشتن
گامھای جسورانه به پيش بترسد و نبايد بيم داشته باشد از اينکه دوش به دوش دمکراسی
بورژوايی انقالبی »ضربات« مشترک بر دشمن وارد آورد ،ولی با اين شرط حتمی )بسيار بجا
يادآوری شده( که سازمانھا با ھم درنياميزند ،جدا از ھم گام بردارند ،به اتفاق بر دشمن ضربت
زنند ،اختالف منافع را پنھان ندارند ...
ولی به ھمان اندازه که ھمۀ اين شعارھا  ...مورد تأييد پرشور ما است ،برخی نغمهھای نادرست
در گفتار پارووس ،تأثير ناخوش در ما بخشيده است  ...اکنون خطرناک تر از ھر چيز آنست که
موضع گيری درست پارووس به سبب بی احتياطی خودش بی اعتبار شود .يکی از عبارات
دست کم دور از احتياط پارووس سخنان زيرين او در پيشگفتاری است که برای جزوۀ
تروتسکی نوشته است»:اگر ما می خواھيم پرولتاريای انقالبی را از جريانھای سياسی ديگر
مجزا نگاھداريم ،بايد بتوانيم از نظر ايدئولوژيک در رأس جنبش انقالبی قرار گيريم ]اين
درست است[ و از ھمه انقالبی تر باشيم« .اين نادرست است  ...بيان پارووس به حد کافی
مشخص نيست ،زيرا او مجموع جريانھای انقالبی گوناگونی را که در روسيه وجود دارند و
وجودشان در دوران انقالب دمکراتيک ناگزير و بازتاب طبيعی نارسايی مرزبندی طبقاتی
جامعه در چنين دورانی است ،به حساب نمی آورد .در چنين ايامی نظريات سوسياليستی مبھم و
حتی گاه ارتجاعی ،بطور کامال طبيعی و اجتناب ناپذير پشت پرده عبارات انقالبی در
برنامهھای دمکراتيک انقالبی نفوذ می کنند  ...در چنين اوضاع و احوالی ما سوسيال دمکراتھا
ھرگز نمی توانيم شعار »از ھمه انقالبی تر باشيم« را اعالم کنيم و اعالم ھم نخواھيم کرد .ما
انقالبی گری يک فرد دمکرات گسسته از زمينۀ طبقاتی را که با الفاظ جلوه می فروشد و زود
تحت تأثير شعارھای مد و ارزان )خاصه در زمينۀ مسئلۀ ارضی( قرار می گيرد ،اصوال
پذيرفته نمی دانيم .ما برعکس به اين انقالبی گری ھميشه به نظر انتقادی خواھيم نگريست و
مفھوم واقعی الفاظ و محتوی واقعی رويدادھای بزرگی را که ارزش کمال مطلوب برای آنھا
قائل شده باشند ،فاش خواھيم ساخت و در داغ ترين لحظات انقالب نيز طبقات و وجوه تمايز
ميان طبقات را با خونسردی و ھشياری ارزيابی خواھيم کرد.
به ھمين طريق و به ھمين دليل نظريات زيرين پارووس نيز نادرست است»:دولت موقت
انقالبی در روسيه ،دولت دمکراسی کارگری خواھد بود«» ،اگر سوسيال دمکراسی در رأس
جنبش انقالبی پرولتاريای روسيه قرار گيرد ،اين دولت ،سوسيال دمکراتيک خواھد بود«؛ دولت
موقت سوسيال دمکراتيک »دولت يکپارچهای با اکثريت سوسيال دمکراتيک خواھد بود« .چنين
چيزی ،چنانچه منظور ما موارد تصادفی و زودگذر نباشد ،بلکه ديکتاتوری انقالبی کم و بيش
ديرپايی باشد که بتواند ولو اندکی ھم شده اثر خود را در تاريخ برجای گذارد ،محال است .چنين
چيزی محال است ،زيرا فقط ديکتاتوری انقالبی متکی بر اکثريت عظيم مردم می تواند کم و
بيش پايدار  ...باشد .ولی پرولتاريای روسيه اکنون اقليت مردم روسيه را تشکيل می دھد .اين
پرولتاريا فقط در صورت اتحاد با انبوه نيمه پرولترھا و نيمه چيزدارھا يعنی با انبوه تھيدستان
خرده بورژوای شھر و ده می تواند به اکثريت عظيم و قاطع بدل گردد .وجود چنين ترکيبی در

انقالبی ممکن و مطلوب ،البته در ترکيب دولت انقالبی
پايۀ اجتماعی يک ديکتاتوری دمکراتيک
ِ
تأثير می بخشد و شرکت و يا حتی تفوق بيانگران بسيار ناھمگون دمکراسی انقالبی را در اين
دولت ناگزير می سازد .ھر گونه ساده پنداری در اين زمينه بسيار زيانبار است .اگر تروتسکی
پوچ گو حاال می نويسد)متأسفانه در کنار پارووس( که »گاپن کشيش) (۶يکبار می توانست پديد
آيد« و »پيدايش گاپن ثانی محال است« ،علتش فقط پوچ گويی اوست .اگر پيدايش گاپن دوم در
روسيه محال بود ،برای انقالب دمکراتيک واقعا ً »کبير« يعنی انقالبی که به ھدف نھايی خود
دست می يابد ،نيز جايی وجود نمی داشت .اين انقالب برای آنکه بتواند کبير شود ،برای آنکه
بتواند به سالھای  ١٧٩٣-١٧٨٩شبيه گردد نه به سالھای  (٧)١٨۵٠-١٨۴٨و برای اينکه بتواند
از آنھا نيز فراتر رود ،بايد تودهھای عظيم را برای زندگی فعال ،برای تالشھای قھرمانانه و »نو
آفرينی بنيادی تاريخی« بپا دارد و آنان را از ظلم ھولناک جھل ،از توسری خوری بی نظير ،از
توحش تصور ناپذير و از غرقاب تيره و تار کور ذھنی ،بيرون کشد .و اين انقالب ھم اکنون
تودهھا را بپا می دارد و به اين کار ادامه خواھد داد ،و دولت نيز با مقاومت تب آلود خويش اين
کار را آسان می سازد ،ولی روشن است که از آگاھی سياسی نضج يافته يعنی آگاھی سوسيال
دمکراتيک »خودروی« اين تودهھا و انبوه رھبران خلقی و حتی دھقانی ،سخنی ھم نمی تواند
در ميان باشد .آنھا نه تنھا به علت گرفتاری در ظلمت جھل )تکرار می کنيم که انقالب با
سرعتی افسانهای آنھا را روشن می سازد( ،بلکه عالوه بر آن به علت آنکه وضع طبقاتيشان
پرولتری نيست و منطق عينی تحول تاريخ ،در لحظۀ حاضر ،وظايف يک انقالب دمکراتيک و
به کلی غير سوسياليستی را در برابر آنھا قرار داده است ،نمی توانند بدون گذراندن يک سلسله
آزمونھای انقالبی ،فوراً سوسيال دمکرات شوند.
پرولتاريای انقالبی با تمام انرژی خود در اين انقالب شرکت خواھد کرد و طی آن دنباله روی
حقير يک عده و جمله پردازی انقالبی عدۀ ديگر را از خود خواھد راند ،گردباد سرگيجه آور
حوادث را از صراحت طبقاتی و آگاھی طبقاتی سرشار خواھد ساخت ،پيگير و جسور به پيش
خواھد رفت ،از ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی ھراس به خود راه نخواھد داد ،بلکه با شور تمام
خواستار آن خواھد بود و در راه جمھوری و آزادی کامل مبتنی بر نظام جمھوری و در راه
رفرمھای اقتصادی بنيادی مبارزه خواھد کرد تا عرصهای واقعا ً گسترده ،عرصهای شايستۀ قرن
بيستم ،برای مبارزۀ خود در راه سوسياليسم پديد آورد.
مارس سال ١٩٠۵
توضيحات
» -۴سوسيال دمکراسی و دولت موقت انقالبی«  -اين مقاله را لنين در اواخر مارس سال
 ١٩٠۵نوشته است .در آن ھنگام اوج جنبش انقالبی روسيه ھستی سلطنت مطلقۀ تزاری را به
خطر انداخته بود .بدين مناسبت سوسيال دمکراتھا موضوع تشکيل يک دولت موقت انقالبی و
چگونگی شرکت خود را در آن مطرح کرده بودند .لنين در اين مقاله ثابت می کند که نظريات
پارووس )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (۵و تروتسکی دربارۀ اين مسئله نادرست و
ماجراجويانه است .ھم پارووس و ھم تروتسکی خصلت بورژوايی انقالب روسيۀ آن زمان را
ناديده می انگاشتند و مدعی بودند که پرولتاريا قادر است رژيم تزاريسم را يکه و تنھا و بدون
نياز به متحدين ،سرنگون سازد ،به زعم آنان پرولتاريا پس از گرفتن زمام حکومت به دست
خويش ،يک دولت »دمکراسی کارگری« يا به اصطالح پارووس »دولت يکپارچهای با اکثريت

سوسيال دمکراتيک« تشکيل خواھد داد .ولی لنين عقيدۀ ديگری داشت و خاطرنشان می ساخت
که :در پيکار عليه سلطنت مطلقه و بازماندهھای فئوداليسم ،منافع پرولتاريا و دھقانان و ديگر
قشرھای خرده بورژوازی با يکديگر ھماھنگ است .به ھمين جھت دھقانان و خرده بورژوازی
و قشرھای معينی از روشنفکران يعنی تمام دمکراتھای انقالبی حتما ً بايد به اتفاق پرولتاريا در
دولت موقت انقالبی شرکت ورزند.
 -۵پارووس ) (١٩٢۴-١٨۶٩) (Parvusاز اواخر سالھای  ٩٠سدۀ  ١٩و اوايل دھۀ اول سدۀ
بيستم در جنبش سوسيال دمکراسی روسيه و آلمان شرکت داشت .پس از کنگرۀ دوم حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه جزو منشويکھا بود .پارووس تئوری »انقالب پرماننت«
)»انقالب دائمی«( را که يک تئوری ضد مارکسيستی بود و سپس تروتسکی آنرا پذيرفت و در
مبارزۀ عليه لنينيسم بکار برد ،تبليغ می کرد .او بعدھا از سوسيال دمکراسی روی برگرداند .در
دوران نخستين جنگ جھانی امپرياليستی موضع شووينيستی به نفع آلمان امپرياليست اتخاذ
کرده ،به سوداگريھای بزرگ پرداخت و از طريق معامله با ارتش ،ثروت اندوزی کرد.
 -۶گاپن ) ،(١٩٠۶-١٨٧٠) (Gapponنام کشيش فتنه انگيز جاسوس ادارۀ آگاھی )پليس
مخفی( حکومت تزاری بود .از سال  ١٩٠٣به خدمت ادارۀ آگاھی در آمد و در شھر
پطرزبورگ به تشکيل »سازمانھای کارگری« زير نظر پليس پرداخت .به اغوای اين شخص
کارگران پطرزبورگ دست به تظاھرات آرامی زدند که با کشتاری فجيع به خون کشيده شد.
روز اين تظاھرات در تاريخ به »يکشنبۀ خونين« معروف است .کارگران بعدھا به خيانت گاپن
پی بردند ،او را دستگير کردند و در يکی از نقاط حومۀ پطرزبورگ به دارش زدند.
» -٧اين انقالب  ...برای آنکه بتواند به سالھای  ١٧٩٣-١٧٨٩شبيه گردد ،نه به سالھای
 - «١٨۵٠-١٨۴٨يعنی برای آنکه از نوع انقالب بزرگ پايان قرن  ١٨فرانسه باشد ،نه از
نوع انقالب فوريۀ سال  ١٨۴٨فرانسه که از ھمان آغاز با تزلزل و عدم قاطعيت بورژوازی و
بی اعتنايی به منافع تودهھای کارگر و ديگر قشرھای زحمتکش ھمراه بود .در سال  ١٨۵٠کار
اين انقالب به شکست گراييد و در سال  ١٨۵١لويی بناپارت برادرزادۀ ناپلئون بناپارت با يک
کودتا طومار آنرا درھم پيچيد.

کنگرۀ پنجم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
 ٣٠آوريل –  ١٩مه سال ١٩٠٧
از سخنرانی لنين پيرامون گزارش مربوط به
فعاليت فراکسيون نمايندگان سوسيال دمکرات مجلس دوما )(٨
 ٨مه ١٩٠٧
چند کلمه دربارۀ تروتسکی .او از جانب سانتر) (٩سخن گفت و نظريات بوند) (١٠را بيان
داشت .او سخت بر ما تاخت که چرا يک قطعنامۀ »ناپذيرفتنی« پيشنھاد کردهايم .او مستقيما ً به
انشعاب و خروج فراکسيون نمايندگان سوسيال دمکرات دوما که گويا به وسيلۀ قطعنامۀ ما بدان
توھين شده است ،تھديد کرد .من روی اين سخنان تکيه می کنم .من از شما دعوت می کنم
قطعنامۀ ما را يکبار ديگر بخوانيد .براستی ھم آيا توھين تلقی کردن پيشنھاد اعتراف به
اشتباھات که با لحن آرام و بدون نکوھش تند ،تنظيم شده است و بدين مناسبت به انشعاب تھديد
کردن ،يک امر عجيب و مدھش نيست؟؟...

ھمان وجود امکان برای طرح مسئله بدين صورت نشانگر آنست که در حزب ما پديدهای غير
حزبی وجود دارد و اين پديدۀ غير حزبی در روابط فراکسيون نمايندگان سوسيال دمکرات دوما
با حزب نھفته است .فراکسيون نمايندگان ما در دوما بايد بيش از اينھا حزبی باشد ،پيوند محکم
تری با حزب داشته باشد و فعاليت آن بيش از اينھا با مجموع فعاليت پرولتاريا ھماھنگ باشد.
در چنين صورتی ديگر فريادی دربارۀ توھين و تھديد به انشعاب ،به گوش نخواھد رسيد.
وقتی تروتسکی گفت :قطعنامۀ ناپذيرفتنی شما مانع تحقق انديشهھای درست شماست ،من خطاب
به او فرياد زدم»:پس قطعنامۀ خودتان را پيشنھاد کنيد!« .تروتسکی جواب داد :نه ،اول شما
قطعنامۀ خودتان را پس بگيريد.
به راستی سانتر موضع خوبی است ،نه؟ او برای اشتباھی )»فقدان نزاکت«( که ما )به عقيدۀ
تروتسکی( مرتکب شدهايم ،تمام حزب را مجازات می کند ،بدين معنی که حزب را از شرح
»سرشار از نزاکت« خود دربارۀ ھمان اصول محروم می سازد! در سازمانھای محلی از ما می
پرسند :چرا شما قطعنامۀ خود را به تصويب نرسانديد؟ برای آنکه سانتر از آن رنجيد و به سبب
اين رنجش ،از شرح اصول خود امتناع ورزيد!! چنين موضعی موضعگيری اصولی نيست،
بلکه نشانگر بی پرنسيپی سانتر است.
توضيحات
 -٨مجلس دوما )) (Doumaواژۀ روسی به معنی مجلس يا انجمن قانونگذار( – عنوان مجالس
مقننۀ دارای اختيارات محدود .حکومت تزاری در دوران انقالب سالھای  ١٩٠۵-١٩٠٧زير
فشار تودۀ مردم به تشکيل دومای دولتی تن درداد و ھدف از تشکيل آن تحکيم اتحاد ميان
تزاريسم و بورژوازی و سوق کشور به راه سلطنت نوع بورژوايی بود .بلشويکھا انتخابات
دورۀ اول دوما را تحريم کردند ،ولی در مجالس دومای دولتی دورهھای دوم )سال  (١٩٠٧و
سوم ) (١٩١٢-١٩٠٧و چھارم ) (١٩١٧-١٩١٢شرکت ورزيدند و از تريبون آن برای تبليغ
برنامۀ حزب و بيرون کشيدن دھقانان از زير نفوذ بورژوازی و ايجاد يک بلوک انقالبی از
نمايندگان طبقۀ کارگر و دھقانان در داخل دوما ،استفاده کردند .در اينجا از فراکسيون سوسيال
دمکرات در دومای دولتی دوم سخن می رود .اين فراکسيون از  ۶۵نمايندۀ سوسيال دمکرات
تشکيل می شد که اکثر آنھا منشويک بودند .تاکتيک اپورتونيستی منشويکھا در فعاليت فراکسيون
تأثير تعيين کننده داشت .منشويکھا خواستار تشکيل بلوکی با احزاب بورژوايی بودند و برای
اشاعۀ پندارھای باطل در ميان مردم به سود استقرار رژيم سلطنت مشروطه می کوشيدند .لنين
از اشتباھات فراکسيون سوسيال دمکرات مجلس دومای دولتی را سخت انتقاد می کرد و نشان
می داد که عقايد اکثريت سوسيال دمکراتھای روسيه با نمايندگان آن در دومای دولتی مطابقت
ندارد.
 -٩سانتر ) – (Centreيکی از خطرناک ترين انواع اپورتونيسم در جنبش جھانی کارگری.
سانتريستھا در »حد وسط« ميان اپورتونيستھای عيان و مارکسيستھای انقالبی موضع می
گيرند .ھدف ايدئولوژی سانتريسم تابع ساختن منافع طبقۀ کارگر به منافع بورژوازی است .لنين
با افشای ماھيت سانتريسم به کارگران کمک کرد تا منافع طبقاتی خود را دريابند،
اپورتونيستھای عيان و نھان را از صفوف خود برانند و در حزب انقالبی واقعا ً مارکسيستی
گردآيند.
 -١٠بوند ) – (Bundeعنوان »اتحاديۀ کل کارگران يھود در ليتوانی ،لھستان و روسيه«  -اين
اتحاديه در سال  ١٨٩٧در کنگرۀ مؤسسان گروھھای سوسيال دمکرات يھود در ويلنو تشکيل شد

و بطور کلی عناصر نيمه پرولتر و پيشه وران يھودی مناطق باختری روسيه را دربر می
گرفت .در کنگرۀ اول حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه ،بوند ،به عنوان يک »سازمان
خودمختار که فقط در مسائل خاص مربوط به پرولتاريای يھود استقالل داست« ،وارد حزب شد.
در اوايل سال  ،١٩٠١چھارمين کنگرۀ بوند خواستار لغو روابط سازمانی مقرر در کنگرۀ اول
حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه شد و قطعنامهای صادر کرد که در آن فدراسيون را
سياسی«
جايگزين خودمختاری می ساخت .در قطعنامۀ مربوط به »شيوهھا و وسايل مبارزۀ
ِ
کنگرۀ چھارم بوند گفته می شد که »بھترين وسيلۀ جلب تودهھای گسترده به جنبش ،مبارزۀ
اقتصادی است«.
ت بوند را در
در کنگرۀ دوم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه پس از آنکه کنگره خواس ِ
مورد اينکه به عنوان يگانه نمايندۀ پرولتاريای يھود شناخته شود ،رد کرد ،بوند از حزب خارج
شد .در سال  ١٩٠۶به موجب قرار کنگرۀ چھارم )کنگرۀ متحد کننده( ،بوند مجدداً به حزب
پذيرفته شد.
اعضای بوند در داخل حزب پيوسته از جناح اپورتونيست حزب )»اکونوميستھا« ،منشويکھا،
انحالل طلبان( پشتيبانی و عليه بلشويسم و بلشويکھا مبارزه می کردند .در سال  ١٩١٧بوند به
پشتيبانی از دولت موقت ضدانقالبی برخاست و ھمراه با دشمنان انقالب کبير سوسياليستی اکتبر
عليه حکومت شوروی مبارزه می کرد .در سالھای جنگ داخلی و مداخلۀ جنگی دول خارجی
عليه حکومت شوروی رھبری بوند به نيروھای ضدانقالب پيوست .در مارس  ١٩٢١بوند
سازمان خود را منحل اعالم کرد و بخشی از اعضای آن وارد حزب کمونيست بلشويک روسيه
شدند.

از مقالۀ » مناسبات با احزاب بورژوايی «
مسئلۀ مناسبات سوسيال دمکراسی با احزاب بورژوايی در شمار مسائل به اصطالح »کلی« يا
»تئوريک« يعنی مسائلی است که با مسئلۀ پراتيک مشخصی که اکنون در برابر حزب مطرح
است ،پيوند مستقيم ندارد .عليه قيد اين مسئله در دستور روز کنگرۀ لندن حزب کارگری
سوسيال دمکرات روسيه ،منشويکھا و نمايندگان سازمان »بوند« که در اين زمينه متأسفانه
مورد پشتيبانی تروتسکی خارج از فراکسيون بودند ،به مبارزۀ شديدی برخاستند .جناح
اپورتونيست حزب ما ،نظير اين جناح در احزاب سوسيال دمکرات ديگر ،خواستار دستور روز
»عملی« يعنی »پراتيک« برای کنگره بود .اين جناح از مسائل »کلی گسترده« حذر داشت و
فراموش می کرد که يگانه سياست پراتيک واقعی در آخرين تحليل ھمان سياست اصولی
گسترده است ،فراموش می کرد که کسی که پيش از حل مسائل کلی به مسائل جزئی بپردازد،
حتما ً در ھر گام بی آنکه خود متوجه باشد ،با اين مسائل کلی »برخورد« خواھد کرد و برخورد
کردن کورکورانه به اين مسائل در ھر مورد جزئی ،محکوم ساختن سياست خويش به بدترين
تزلزالت و بی پرنسيپی است.
 ...سرچشمۀ واقعی تقريبا ً تمام و مسلما ً تمام اختالف نظرھای اساسی و تمام اختالفات مربوط به
مسائل سياست پراتيک پرولتاريا در انقالب روسيه اختالف موجود در ارزيابی مناسبات ما با
احزاب غير پرولتری بوده است .از ھمان آغاز انقالب روسيه دو نظريۀ بنيادی دربارۀ خصلت
اين انقالب و نقش پرولتاريا در آن در ميان سوسيال دمکراتھا پديد شد .کسی که بخواھد بدون

توجه به اختالف ميان اين دو نظريۀ بنيادی ،به تحليل اختالف نظرھای تاکتيکی در حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه بپردازد ،به طرز چاره ناپذير ميان خرده ريزھا و جزئيات
سردرگم خواھد ماند ...
سال ١٩٠٧

از مقالۀ » ھدف مبارزۀ پرولتاريا در انقالب ما «
 ...اشتباه بنيادی تروتسکی در آن است که خصلت بورژوايی انقالب را ناديده می انگارد و
دربارۀ مسئلۀ گذار از اين انقالب به انقالب سوسياليستی تصور روشن ندارد .از ھمين اشتباه
اصلی است که آن اشتباھات فرعی ناشی می شود  ...ايجاد ائتالف ميان پرولتاريا و دھقانان
»مستلزم آنست که يا يکی از احزاب بورژوايی موجود بر دھقانان فائق آيد و يا اينکه دھقانان
يک حزب مستقل نيرومند تشکيل دھند« .روشن است که اين دعوی ھم از نظر تئوريک و ھم از
نظر تجربۀ انقالب روسيه نادرست است» .ائتالف« ميان طبقات به ھيچ وجه نه مستلزم اين يا
آن حزب نيرومند است و نه اصوال مستلزم حزبيت .اين دعوی به معنی خلط مسئلۀ طبقات با
مسئلۀ احزاب است» .ائتالف« طبقات مزبور به ھيچ وجه نه مستلزم آنست که يکی از احزاب
بورژوايی موجود بر دھقانان فايق آيد و نه مستلزم اينکه دھقانان يک حزب مستقل نيرومند
تشکيل دھند! از نظر تئوريک اين مطلب بدان جھت روشن است که اوال دھقانان با دشواری
خاص به تشکل در حزب تن در می دھند و ثانيا ً تشکيل احزاب دھقانی در انقالب بورژوايی
روندی بسيار دشوار و طوالنی دارد و در نتيجۀ ھمين امر حزب »مستقل نيرومند« ممکن است
فقط در لحظۀ پايان انقالب پديد آيد .تجربۀ انقالب روسيه نيز به روشنی نشان می دھد که
»ائتالف« پرولتاريا و دھقانان دھھا و صدھا بار به اشکال به کلی گوناگون تحقق يافته است بی
آنکه »ھيچ حزب مستقل نيرومند«ی از دھقانان وجود داشته باشد .اين ائتالف ھنگامی به تحقق
پيوسته که ميان فرضا ً شورای نمايندگان سربازان يا کميتۀ اعتصاب راه آھن يا شورای نمايندگان
دھقانان و غيره »وحدت عمل« وجود داشته است .اينگونه سازمانھا ھمه اکثراً غير حزبی
بودهاند و با وجود اين ،ھر بار که ميان اينگونه سازمانھا وحدت عمل وجود داشته» ،ائتالف«
طبقات مسلما ً تحقق پذيرفته است ...
 ...تشکيل بلوک سياسی در لحظات تاريخی گوناگون گاه بر پايۀ »توافق مبارزه« برای يک
قيام ،گاه بر پايۀ توافق پارلمانی برای »وحدت عمل در مبارزه عليه دستهھای باند سياه) (١١و
عليه کادتھا) «(١٢و غيره به تحقق می پيوندد .در سراسر دوران انقالب* انديشۀ ديکتاتوری
پرولتاريا و دھقانان به ھزار شکل گوناگون در عرصۀ عمل تجلی يافته است :از امضای بيانيۀ
مربوط به امتناع از پرداخت ماليات و پس گرفتن پس اندازھا )دسامبر سال  (١٩٠۵يا امضای
اوراق دعوت به قيام )ژوئيۀ سال  (١٩٠۶گرفته تا انتخابات دومای دوم و سوم در سالھای
 ١٩٠٧و .١٩٠٨
دعوی دوم تروتسکی نيز  ...به ھمين گونه نادرست است .اين نادرست است که »تمام مسئله
عبارت از اين است که محتوی سياست دولتی را چه کسی معين می کند و چه کسی اکثريت
ھمگون در آن تشکيل می دھد« و غيره  ...تروتسکی خود در اين گفتار »شرکت نمايندگان مردم
* دوران نخستين انقالب خلقی روسيه در سالھای  .١٩٠٧-١٩٠۵مترجم.

دمکرات« را در »دولت کارگری« پذيرفته می داند يعنی دولت مرکب از نمايندگان پرولتاريا و
دھقانان را قبول دارد .اينکه با چه شرايطی می توان شرکت پرولتاريا را در دولت انقالبی
پذيرفته دانست ،مسئلۀ خاصی است و خيلی ھم احتمال می رود که بلشويک در اين مسئله نه تنھا
با تروتسکی بلکه با سوسيال دمکراتھای لھستانی نيز توافق نداشته باشد .ولی مسئلۀ ديکتاتوری
طبقات انقالبی به ھيچ وجه به مسئلۀ »اکثريت« داشتن در اين يا آن دولت انقالبی و بدين مسئله
که سوسيال دمکراتھا با چه شرايطی می توانند در اين يا آن دولت شرکت کنند ،محدود نمی
شود.
دعوی سوم تروتسکی  ...از ھمه نادرست تر است .می گويد»:حتی بگذار که آنھا ]دھقانان[ اين
عمل را ]»حمايت از رژيم دمکراسی طبقۀ کارگر« را[ با ھمان سطح پايينی از آگاھی انجام
دھند که معموال به ھنگام پيوستن به رژيم بورژوايی انجام می دھند« .اگر قدرتمندان رژيم
بورژوايی روی عدم آگاھی و روی پيش داوريھای موھوم دھقانان حساب می کنند و به اين
عوامل متکی می شوند ،پرولتاريا برعکس نمی تواند روی چنين عواملی حساب کند و نه چنين
حالتی را مفروض دارد که در دوران انقالب عدم آگاھی و بی عملی دھقانان ،ولو معمولی ھم
باشد ،بر جای باقی ماند.
آوريل ١٩٠٩
توضيحات
 -١١دستهھای باند سياه – عنوان يکی از سازمانھای سلطنت طلب بسيار افراطی در دوران
روسيۀ تزاری .افراد اين باند به دستياری پليس و با استفاده از حمايت آن بر کارگران انقالبی،
روشنفکران و دانشجويان ترقيخواه می تاختند ،می زدند و می کشتند ،خانهھا و بنای سازمانھای
آنان را می سوزاندند ،به ميتينگ ھا ،تظاھرات و جلسات حمله می کردند و آنھا را به گلوله می
بستند.
 -١٢کادت ھا – ) (Kadetمأخوذ از عنوان دانشجويان دانشکدۀ افسری دوران روسيۀ تزاری
است که به نوبۀ خود از واژۀ فرانسوی " "Cadetاخذ شده است "Kadet" .عنوان اختصاری
اعضای حزب بورژوا ليبرال به نام Konstitutsionno-demokratitscheskaia partia
يعنی »حزب دمکرات ھوادار قانون اساسی« است و از حروف اول عنوان اين حزب بر پايۀ
جناس لفظی آن با " "Cadetترکيب شده است.

از نامه به آ .م .گورکی
 ١٣فوريۀ سال ١٩٠٨
 ...دربارۀ تروتسکی دفعۀ گذشته قصد داشتم به شما جواب بدھم ،ولی فراموش کردم .ما ...
بالفاصله تصميم گرفتيم او را به کار در روزنامۀ »پرولتاری« دعوت کنيم .نامهای به او نوشتيم
و يک موضوع تعيين و پيشنھاد کرديم .نامه را با توافق عمومی امضاء کرديم»:ھيئت تحريريۀ
پرولتاری« ،زيرا می خواستيم کار را بر پايۀ جمعی تری استوار سازيم )مثال من به نوبۀ خود
در سالھای  ١٩٠۵-١٩٠٣که تروتسکی منشويک بود ،با او جنگ بزرگی داشتم ،دعوا بسيار

سخت بود( .حال نمی دانم تروتسکی از اين شکل کار رنجيده است يا چه ،ولی نامهای فرستاد که
خودش ننوشته بود :در آن »به مأموريت از جانب رفيق تروتسکی« به ھيئت تحريريۀ
»پرولتاری« اطالع داده می شود که او از نوشتن مقاله امتناع می ورزد ،کارش زياد است.
*
به نظرم اين ژست است .در کنگرۀ لندن نيز او ژست می گرفت .نمی دانم که آيا با ب – ک ھا
ھمکاری خواھد کرد ...
***
م – ک ھا** اينجا يک آگھی دربارۀ ماھنامهای تحت عنوان »گولوس سوتسيال دمکراتا«
انتشار دادهاند .آنرا به دست می آورم و برايتان می فرستم .مبارزه ممکن است حدت گيرد .ولی
تروتسکی می خواھد خود را »مافوق فراکسيونھای دو طرف مبارزه« نگاه دارد ...

از مقالۀ » يادداشتھای يک پوبليسيست

« )(١٣

» بحران وحدت « در حزب ما
الف .دو نظريه دربارۀ وحدت
انحالل طلبان) (١۴و اتزوويستھا) (١۵با يکدلی رقت انگيزی ،بارانی از دشنام بر بلشويکھا نثار
می کنند )اولی ھا بر پلخانف نيز( .بلشويکھا مقصرند ،مرکز بلشويکی مقصر است» ،لنين و
پلخانف با رفتار »فردگرای« خود«  ...مقصرند» ،گروه بی مسئوليت« مرکب از »اعضای
سابق مرکز بلشويکی«  ...مقصرند .ھمبستگی انحالل طلبان و اتزوويستھا در اين زمينه کامل
است .وجود بلوک آنھا عليه بلشويسم ارتدکس )بلوکی که در جريان مبارزات درون پلنوم)(١۶
نيز بارھا مھر خود را بر اين مبارزات نقش کرد و در پايين اختصاصا ً از آن سخن خواھد
رفت( ،واقعيتی است مسلم .بيانگران دو جريان افراطی متعلق به دو قطب مخالف که به يکسان
از نظريات بورژوايی پيروی می کنند و به يکسان ضد حزبی ھستند ،در سياست درون حزبی
خود ،در مبارزۀ خود عليه بلشويکھا و در اعالم روزنامۀ ارگان مرکزی) (١٧به عنوان ارگان
»بلشويکی« ،کامال به يکديگر می پيوندند .ولی تند و تيزترين دشنام ھای آکسلرد) (١٨و
آلکسينسکی) (١٩نيز فقط پردهايست برای پوشش ناتوانی کامل آنھا از درک مفھوم و اھميت
اتحاد حزبی .قطعنامۀ تروتسکی)قطعنامۀ گروه مقيم وين( فقط ظاھرش با »فاشگويی ھا«ی
آکسلرد و آلکسينسکی فرق دارد .اين قطعنامه بسيار »با احتياط« تنظيم شده و مدعيست که در
رعايت عدالت و انصاف »مافوق فراکسيون ھا« قرار دارد .ولی مفھوم آن چيست؟ اين است که
در ھمه چيز »سران بلشويک« مقصرند و به ديگر سخن اين ھمان »فلسفۀ تاريخ« است که
آکسلرد و آلکسينسکی نيز بدان می پردازند.
در ھمان بند اول قطعنامۀ وين گفته می شود» ... :نمايندگان تمام فراکسيونھا و جريانھا  ...با
قرار خود« )در پلنوم( »مسئوليت اجرای قطعنامهھای مصوبه را با شرايط معين و در ھمکاری
با افراد و گروھھا و ارگانھای معين ،بطور آگاھانه و سنجيده به عھدۀ خود گرفتهاند« .سخن بر
سر »اختالفات درون ارگان مرکزی« است .چه کسی »مسئول اجرای قطعنامهھای« پلنوم در
* ب – ک ھا – بلشويک ھا .مترجم.
** م – ک ھا – منشويک ھا .مترجم.
*** »گولوس سوتسيال دمکراتا )» – (Golos Sotsial-demokrataندای سوسيال دمکرات« .مترجم.

ارگان مرکزی است؟ روشن است که اکثريت ارگان مرکزی يعنی بلشويکھا و لھستانی ھا؛ اينھا
ھستند کسانی که مسئوليت اجرای قطعنامهھای پلنوم را »در ھمکاری با افراد معين« ،يعنی با
اعضای »گولوس«) (٢٠و »وپريود«) ،(٢١به عھده دارند.
و اما قطعنامۀ عمدۀ پلنوم در آن بخشی که به »حاد« ترين مسائل حزب ما يعنی به مسائلی
اختصاص دارد که پيش از پلنوم بيش از ھمه بر سر آنھا اختالف بود و پس از پلنوم می بايست
کمتر از ھمه مورد اختالف باشند ،از چه سخن می گويد؟
در اين قطعنامه گفته می شود که عوامل دو گانۀ زيرين نموداری از نفوذ بورژوايی در
پرولتاريا ھستند :از يکسو نفی حزب غير علنی ). illegalم (.سوسيال دمکرات و کم بھا دادن
به نقش و اھميت آن و غيره و از سوی ديگر نفی فعاليت دمکراتيک در مجلس دوما و نفی
استفاده از امکانات قانونا ً مجاز ). legalم (.و پی نبردن به اھميت اين و آن و غيره.
حال می پرسيم که اين قطعنامه چه مفھومی دربر دارد؟
آيا اين مفھوم را دارد که اعضای »گولوس« می بايست با صداقت و قطعيت نفی حزب غير
علنی و کم بھا دادن بدان را کنار بگذارند و غيره و چنين نظريهای را يک کجروی بشناسند و
خود را از آن رھا سازند و به فعاليت مثبت در جھت خالف اين کجروی بپردازند ،و اعضای
»وپريود« می بايست با صداقت و قطعيت نفی فعاليت در دوما و نفی استفاده از امکانات قانونا ً
مجاز را کنار بگذارند و غيره ،و اکثريت اعضای ارگان مرکزی می بايست با تمام نيرو بکوشند
تا اعضای »گولوس« و »وپريود« را به شرط دست کشيدن صادقانه و پيگير و قطعی از
»کجروی ھا«يی که در قطعنامۀ پلنوم به تفصيل وصف شده است ،به »ھمکاری« جلب کنند؟
يا مفھوم قطعنامه اين است که اکثريت اعضای ارگان مرکزی مسئوليت اجرای اين قطعنامه
)قطعنامهھای مربوط به برانداختن کجروی ھای انحالل طلبان و اتزوويستھا( را »در ھمکاری
با افراد معين« يعنی اعضای »گولوس« که به دفاع از انحالل طلبی ھمچنان و حتی با شدت
بيشتری ادامه می دھند و نيز در ھمکاری با افراد معين ديگر يعنی اعضای »وپريود« که به
دفاع از حقانيت اتزوويسم و اولتيماتوميسم ھمچنان و حتی با شدت بيشتری ادامه می دھند و
غيره ،به عھده دارند؟
کافی است اين سؤال مطرح گردد تا معلوم شود که جمالت بلند بانگ موجود در قطعنامۀ
تروتسکی چه اندازه ميان تھی است و چگونه عمال بر اساس دفاع از ھمان موضعی بکار می
رود که آکسلرد و شرکاء و آلکسينسکی و شرکاء بر آن استوارند.
تروتسکی در ھمان نخستين سطور قطعنامۀ خود تمام روح بدترين آشتی طلبی را بيان داشته
است» :آشتی طلبی« در گيومه يعنی آشتی طلبی محفلی عاميانه که به »افراد معين« نظر دارد،
نه به مشی معين و روح و محتوی ايدئولوژيک – سياسی معين فعاليت حزبی.
تمام فرق عظيم ميان »آشتی طلبی« تروتسکی و شرکاء که عمال به بھترين نحوی برای خدمت
به انحالل طلبان و آتزوويستھا بکار می رود و بدين جھت ھر اندازه محيالنه تر و ظريف تر و
زيباتر پرده به روی سخن آرايی ھای به ظاھر حزبی و به ظاھر ضد فراکسيونی بکشد ،به
ھمان اندازه شر خطرناک تری را در حزب تشکيل می دھد ،آری تمام فرق عظيم ميان اين
»آشتی طلبی« و حزبيت واقعی که ھدف پاکسازی حزب از انحالل طلبی و اتزوويسم را تعقيب
می کند ،در ھمين نکته نھفته است.
مارس – ژوئن سال ١٩١٠

توضيحات
» -١٣يادداشتھای يک پوبليسيست« )پوبليسيست ) (publicisteيعنی نويسندهای که مباحث
اجتماعی و سياسی را تشريح و تحليل می کند( .اين مقاله در پاسخ به جزوهای تحت عنوان
»وضع کنونی و وظايف حزب – پالتفرم تنظيم شده توسط گروھی از بلشويکھا« که گروه
اتزوويستھای ) – otzovisteرجوع شود به توضيح شمارۀ  (١۵ناشر مجلۀ »وپريود«
)” – “Vperiodرجوع شود به توضيح شمارۀ  (٢١آنرا در پاريس انتشار داده بودند ،نگاشته
شده است .جزوه ،حاوی نظريات نادرستی دربارۀ چگونگی وضع جنبش سوسيال دمکراسی
روسيه و علل بروز انشعاب در آن بود .لنين در اين مقاله نشان داد که موجوديت جريانھای
گوناگون در جنبش سوسيال دمکراسی روسيه بر يک بنياد کامال واقعی استوار است و مواضع
انحالل طلبان )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (١۴و مواضع ضدانقالبی و ماھيتا ً ضد دمکراتيک
بورژوازی ليبرال و بخش قابل مالحظهای از خرده بورژوازی به يکديگر می پيوندد و ترس
ھمۀ آنھا را از انقالب منعکس می سازد .لنين خاطرنشان ساخت که بنياد ايدئولوژيک جريان
انحالل طلبی در درجۀ اول نفی نقش رھبری پرولتاريا در انقالب بورژوا دمکراتيک و نفی
اتحاد طبقۀ کارگر و دھقانان است .جريان اپورتونيستی ديگر يعنی اتزوويسم تفاوتش با انحالل
طلبی فقط در شيوهھايی است که برای تخريب حزب بکار می برد و به بيان ديگر اين جريان
نيز ھمان ھدفھای انحالل حزب را منتھا در پردۀ سخن آرايی ھای ماوراء انقالبی تعقيب می کند.
تروتسکی و ھوادارانش که مدعی بودند »خارج از فراکسيون ھا« قرار دارند ،در واقعيت امر
با انحالل طلبان و اتزوويستھا عليه بلشويکھا ھم آھنگ بودند و می کوشيدند پندار سازشکارانۀ
امکان ھمکاری با اين گروھھا را رواج دھند.
 -١۴انحالل طلبان – انحالل طلبی ،عنوان يک جريان اپورتونيستی تندروی راست در داخل
حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه بود .اين جريان زاييدۀ تحوالت درونی منشويسم بود و
پس از شکست نخستين انقالب سالھای  ١٩٠۵-١٩٠٧روسيه در صفوف سوسيال دمکراتھا پديد
آمد .انحالل طلبان مبارزۀ طبقاتی انقالبی پرولتاريا و نقش رھبری آنرا در انقالب نفی می
کردند ،برای انحالل حزب انقالبی غيرعلنی طبقۀ کارگر تالش می کردند و برنامه و شعارھای
انقالبی حزب را قبول نداشتند .انحالل طلبان رفيقان خرده بورژوای نيمه راه پرولتاريا و حزب
آن و ناقل ايدئولوژی بورژوايی در ميان طبقۀ کارگر بودند .بيانگران سانتريسم يعنی تروتسکی
و مارتف نيز عمال در موضع انحالل طلبی جای داشتند .انحالل طلبان که حزب بارھا آنھا را
محکوم کرده بود ،به موجب قرار ششمين کنفرانس سراسری روسيه )کنفرانس پراگ( در
ژانويۀ سال  ١٩١٢به کلی از حزب اخراج شدند.
 -١۵اتزوويستھا – اتزوويسم ) – otzovismeاصطالح روسی مشتق از واژۀ " "otziveيعنی
احضار ،فراخوانی( – عنوان يکی از گروھھای اپورتونيست که بسال  ١٩٠٨در ميان بلشويکھا
پديد آمد .اين گروه با شرکت نمايندگان حزب در مجلس دومای دولتی )رجوع شود به توضيح
شمارۀ  (٨و نيز در اتحاديهھای کارگری و شرکتھای تعاونی و ديگر سازمانھای تودهای قانونا ً
مجاز يا نيمه مجاز مخالف بودند و می گفتند تمام فعاليت حزب بايد در چارچوب يک سازمان
غير علنی متمرکز باشد و به ھمين جھت طلب می کردند که تمام نمايندگان حزب از دومای
دولتی »فراخوانده شوند« .اتزوويستھا به فعاليت حزب سخت زيان زدند .سياست آنھا در جھت
ت ناتوان از بسيج
گسست پيوند ميان حزب و تودهھا و تبديل حزب به يک سازمان سکتاريس ِ
نيروھا برای پيکار انقالبی ،سير می کرد .بعدھا انحالل طلبان و اعضای گروه ضد حزبی
اتزوويست که پيرامون نشريهای به نام »وپريود« گردآمده بودند در چارچوب »بلوک ماه اوت«

که تروتسکی تشکيل داده بود ،با يکديگر متحد شدند .لنين اتزوويستھا را »انحالل طلبان
وارونه« می ناميد و عليه آنھا مبارزۀ ايدئولوژيک آشتی ناپذير انجام می داد.
» -١۶مبارزات درون پلنوم«  -منظور پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کارگری سوسيال دمکرات
روسيه موسوم به »پلنوم متحد کننده« است که در روزھای  ٢٣-٢ژانويۀ سال  ١٩١٠در پاريس
برگزار شد .پلنوم طبق خواست نمايندگان سازمانھای سوسيال دمکرات درون کشور تشکيل شد.
لنين شرکت خود را در کار آن برای مبارزه عليه جريان انحالل طلبان و اتزوويسم و متحد
ساختن تمام نيروھای حزب ،سودمند شمرد .پلنوم به اصرار لنين قراری صادر کرد که انحالل
طلبی و اتزوويسم را محکوم می ساخت و دعوت کنفرانسی با شرکت نمايندگان تمام حزب را
ضرور اعالم می داشت .ولی انحالل طلبان و تروتسکيستھا موفق شدند قرارھای چندی از
تصويب پلنوم بگذرانند که ھدف آنھا فلج ساختن مبارزۀ بلشويکھا در راه حفظ و تقويت حزب
بود .از آن جمله بود قرار مربوط به تعطيل انتشار روزنامۀ بلشويکی موسوم به »پرولتاری« و
توصيۀ کمک مالی به روزنامۀ تروتسکی که تحت عنوان »پراودا« در وين انتشار می يافت .در
اين پلنوم منشويکھای انحالل طلب نيز به ارگانھای مرکزی حزب راه يافتند .پلنوم نتوانست نقش
خود را در زمينۀ »اتحاد« ايفا کند .پس از پلنوم مبارزهای که بلشويکھا عليه منشويکھای انحالل
طلب و تروتسکيستھا و ديگر عناصر ضد حزبی انجام می دادند ،شدت بيشتری به خود گرفت.
» -١٧اعالم روزنامۀ ارگان مرکزی به عنوان ارگان »بلشويکی««  -منظور روزنامۀ
غيرعلنی ارگان مرکزی مجموعۀ حزب است که تحت عنوان »سوسيال دمکرات« از فوريۀ
سال  ١٩٠٨تا ژانويۀ سال  ١٩١٧انتشار می يافت .در ھيئت تحريريۀ روزنامه ،به موجب قرار
کميتۀ مرکزی ،نمايندگان بلشويکھا ،منشويکھا و سوسيال دمکراتھای لھستانی شرکت داشتند.
 -١٨آکسلرد ) – (١٩٢٨-١٨۵٠ – Axelrodيکی از سران منشويسم بود .نسبت به انقالب
اکتبر برخورد خصومت آميز داشت .در مھاجرت از مداخلۀ مسلحانۀ دول امپرياليستی عليه
حکومت شوروی ابراز خرسندی کرد.
 -١٩آلکسينسکی ) – Alexinskiمتولد سال  – (١٨٧٩در آغاز فعاليت خود سوسيال دمکرات
بود .در انقالب سال  ١٩٠٧-١٩٠۵به بلشويکھا نزديک شد .بعدھا منشويک و ضدانقالبی
دوآتشه از کار درآمد .انقالب اکتبر را با خصومت تلقی کرد .در سال  ١٩١٨به خارجه گريخت
و در مھاجرت به اردوی مرتجعين افراطی گرويد.
» -٢٠گولوس« ) – Golossعنوان کامل آن»:گولوس سوتسيال دمکراتا« يعنی »ندای سوسيال
دمکرات«( – ماھنامۀ ارگان خارجی منشويکھای انحالل طلب بود که از فوريۀ سال  ١٩٠٨تا
دسامبر سال  ١٩١١نخست در ژنو و سپس در پاريس انتشار می يافت .از سال  ١٩٠٩اين
روزنامه به مرکز ايدئولوژيک انحالل طلبان بدل شد.
» -٢١وپريود« )" – "Vperiodواژۀ روسی به معنای »به پيش«( – نشريۀ ارگان گروه ضد
حزبی اتزوويستھا )رجوع شود به توضيح شمارۀ  .(١۵اين گروه در ارتباط نزديک با گروه
انحالل طلبان ناشر ماھنامۀ »گولوس« )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (٢٠و تروتسکيستھا عليه
بلشويکھا مبارزه می کرد .گروه مزبور که از پشتيبانی کارگران برخوردار نبود ،در سال
 ١٩١٣عمال منحل شده بود ،ولی انحالل قطعی و رسمی آن در سال  ١٩١٧پس از انقالب
فوريه انجام گرفت.

مفھوم تاريخی مبارزۀ درون حزبی در

روسيه )(٢٢

موضوعی که در عنوان بدان اشاره شده ،ضمن مقاالتی که تروتسکی و مارتف در شمارهھای
 ۵٠و  ۵١مجلۀ " (٢٣)"Neue Zeitنگاشتهاند ،مطرح است .مارتف نظريات منشويسم را بيان
می دارد و تروتسکی با پوششی از عبارات بسيار بلند بانگ لنگ لنگان از پی منشويکھا گام
برمی دارد» .تجربۀ روسی« برای مارتف در اين معنی خالصه می شود که »بی فرھنگی
بالنکيستی و آنارشيستی بر فرھنگ مارکسيستی پيروز شده است« )يعنی بلشويسم بر منشويسم
پيروز شده است( و »سوسيال دمکراسی روسی با حرارتی فزون از حد به زبان روسی سخن
گفته« و خالف شيوهھای تاکتيک »اروپايی« عمل کرده است» .فلسفۀ تاريخ« تروتسکی نيز
عين ھمين است .علت مبارزه آن است که »روشنفکران مارکسيست خود را با جنبش طبقاتی
پرولتاريا دمساز کردهاند« ...
۴
علت گسترش فراکسيون ھا در جنبش سوسيال دمکراسی روسيۀ پس از انقالب »...دمساز شدن
روشنفکران با پرولتاريا« نيست ،بلکه دگرگون شدن مناسبات ميان طبقات است .انقالب سالھای
 ١٩٠٧-١٩٠۵به تضاد آشتی ناپذير ميان دھقانان و بورژوازی ليبرال در مورد چگونگی شکل
نظام بورژوايی در روسيه حدت بخشيد ،آنرا آشکار ساخت و در دستور روز قرار داد.
پرولتاريای از نظر سياسی رشد کرده ،نمی توانست در اين مبارزه شرکت بسيار جدی نداشته
باشد و مبارزه ميان بلشويسم و منشويسم بازتابی از مناسبات پرولتاريا با طبقات گوناگون است.
خصيصۀ دوران سه سالۀ  ١٩١٠-١٩٠٨عبارتست از پيروزی ضدانقالب ،احيای سلطنت مطلقه
و تسلط دومای سوم که دومای باندھای سياه و اکتبريست ھا) (٢۴است  ...برای پرولتاريا اين
وظيفۀ ابتدايی در دستور روز قرار گرفته است که از حزب پرولتری خود که در آن ِ واحد ھم
خصم ارتجاع است و ھم خصم ليبراليسم ضدانقالبی ،دفاع کند .اين وظيفه آسان نيست ،زيرا تمام
سنگينی بار تضييقات و اجحافات اقتصادی و سياسی و تمام کينۀ ليبرالھا ،به مناسبت اينکه
سوسيال دمکراسی رھبری تودهھا در انقالب را از چنگ آنان بيرون کشيده ،بر سر پرولتاريا
فرود آمده است.
بحران حزب سوسيال دمکرات بسيار شاق است .سازمانھا فرو پاشيدهاند .بخش بزرگی از
رھبران قديمی )خاصه از روشنفکران( بازداشت شدهاند .کارگر سوسيال دمکرات طراز نوين
که بتواند امور حزبی را به دست خود گيرد ،ھم اکنون پديد آمده است ،ولی بايد بر دشواريھای
فوق العاده فايق آيد .در چنين اوضاع و احوالی حزب سوسيال دمکرات بسياری از »رفيقان نيمه
راه« را از دست می دھد  ...اين عناصر اکنون از مارکسيسم و از سوسيال دمکراسی حذف می
شوند .اين روند در ھر دو فراکسيون نمودار شده است :در ميان بلشويکھا به صورت جريان
»اتزوويسم« که در بھار سال  ١٩٠٨پديد آمد و بالفاصله در کنفرانس مسکو شکست خورد و
پس از يک مبارزۀ طوالنی که در پايان آن توسط مرکز رسمی فراکسيون طرد شد ،در خارجه
فراکسيون جداگانهای به صورت گروه »وپريود« تشکيل داد ...
در ميان منشويکھا ھمين روند حذف »رفيقان نيمه را ِه« خرده بورژوا به صورت جريان انحالل
طلبی پديد آمد ...

تروتسکی که به مفھوم تاريخی – اقتصادی اين تجزيه در دوران ضدانقالب ،به مفھوم جريان
حذف عناصر غير سوسيال دمکرات از حزب کارگری سوسيال دمکرات پی نبرده است ،به
خوانندگان آلمانی از »تجزيۀ« ھر دو فراکسيون ،از »تجزيۀ حزب« ،از »تالشی حزب« سخن
می گويد.
اين ادعا خالف حقيقت است .و اين خالف حقيقت اوال ناتوانی مطلق تروتسکی را در زمينۀ
درک تئوريک روشن می سازد .تروتسکی به ھيچ وجه نفھميده است که چرا پلنوم ،ھم انحالل
طلبی و ھم اتزوويسم را »نموداری از نفوذ بورژوايی در پرولتاريا« شناخت .واقعا ً ھم فکر
کنيد :آيا حذف جريانھايی که نفوذ بورژوايی را در پرولتاريا منعکس می سازند و حزب آنھا را
محکوم کرده است ،معنايش تجزيه و تالشی حزب است يا تحکيم و پاکسازی آن؟
ثانيا ً اين خالف حقيقت» ،سياست« تبليغ برای شناساندن فراکسيون تروتسکی را در عمل نشان
می دھد .اينکه تروتسکی برای ايجاد يک فراکسيون تالش می ورزد ،مطلبی است که پس از
اقدام تروتسکی به خارج کردن نمايندۀ کميتۀ مرکزی از »پراودا«) ،(٢۵اکنون ھمه کس آنرا
می بيند .تروتسکی برای تبليغ کردن فراکسيون خود خجالتی ندارد از اينکه به آلمانی ھا بگويد
»حزب« تجزيه می شود ،ھر دو فراکسيون تجزيه می شوند ،ولی او ،تروتسکی يک تنه ھمه را
نجات می دھد .ولی در واقعيت امر اکنون ما ھمه می بينيم – و قطعنامۀ تازۀ تروتسکی )صادره
از جانب کلوب وين ،به تاريخ  ٢٠نوامبر سال  (١٩١٠با وضوح خاصی نشان می دھد که
تروتسکی فقط از اعتماد انحالل طلبان و گروه »وپريود« ،برخوردار است و بس.
اينکه تروتسکی ضمن تحقير حزب و تجليل خود در انظار آلمانی ھا ،کار وقاحت را به کجا می
رساند ،موضوعی است که مثال نمونۀ زير آنرا نشان می دھد .تروتسکی می نويسد »تودهھای
کارگر« روسيه بر آنند که »حزب سوسيال دمکرات حزبی خارج از )تکيه روی کلمه از
تروتسکی( محيط آنھاست؛ و او سپس از »سوسيال دمکراتھای بدون سوسيال دمکراسی« سخن
می گويد.
آقای پوتره سف) (٢۶و دوستانش در قبال چنين سخنانی چگونه می توانند از بوسيدن تروتسکی
خودداری ورزند؟
ولی بطالن اين سخنان را نه تنھا سراسر تاريخ انقالب ،بلکه حتی انتخاب نمايندگان کارگری
برای دومای سوم ،ثابت می کند.
تروتسکی می نويسد»:فراکسيونھای منشويکھا و بلشويکھا ،با نظريات پيشين و شکل سازمانی
پيشين خود« برای فعاليت در سازمانھای علنی »به کلی ناتوان از کار درآمدند«» ،گروھھايی از
سوسيال دمکراتھا« فعاليت می کردند» ،ولی ھمۀ کارھا خارج از چارچوب فراکسيون ھا و
خارج از عرصۀ نفوذ سازمانی آنھا صورت می گرفت«  ...اينست آنچه تروتسکی می نويسد.
ولی واقعيت بدين قرار است :فراکسيون بلشويکھا از ھمان آغاز موجوديت فراکسيون سوسيال
دمکرات در دومای سوم ،توسط عدهای از افراد مورد اعتماد خود که از جانب کميتۀ مرکزی
حزب اختيارات کامل داشتند ،برای مساعدت و ياری و راھنمايی و کنترل فعاليت نمايندگان
سوسيال دمکرات در دوما ،مدام به کار مشغول بود .ھيئت تحريريۀ روزنامۀ ارگان مرکزی
حزب نيز  ...ھمين کار را انجام می دھد.
وقتی تروتسکی برای رفقای آلمانی با تفصيل تمام از حماقت »اتزوويسم« سخن می گويد و اين
جريان را »تبلوری« از بايکوتيسم )تحريم شرکت در انتخابات دوما .م (.که خاص مجموعۀ
بلشويسم است جلوه می دھد ،ولی سپس فقط در دو کلمه يادآور می شود که بلشويسم به اتزوويسم
»امکان فايق آمدن بر خويش« نداد و »به شيوهای قاطع يا به بيان صحيح تر لگام گسيخته به
مبارزه عليه آن برخاست« ،خوانندۀ آلمانی البته نمی تواند برای خود مجسم سازد که در چنين

بيانی چه مايهای از خدعه گری ظريفکاری شده ،نھفته است» .پنھان سازی« ژزوئيتی
تروتسکی با حذف يک »نکتۀ جزئی« کوچک و بسيار کوچک انجام گرفته است .او »فراموش
کرده است« بگويد که از مدتی پيش يعنی از بھار سال  ١٩٠٩فراکسيون بلشويکھا در جلسۀ
رسمی نمايندگان خود اتزوويستھا را اخراج کرد و از خود راند .ولی اتفاقا ً اشاره به ھمين »نکتۀ
جزئی« به صرفۀ تروتسکی نيست ،زيرا او می خواھد از »تجزيۀ« فراکسيون بلشويک )و
سپس حزب( سخن گويد نه از حذف عناصر غير سوسيال دمکرات!
ما اکنون مارتف را يکی از آن رھبران جريان انحالل طلبی می شماريم که چون اصطالحات
شبه مارکسيستی را »با مھارت بيشتری« در دفاع از انحالل طلبان بکار می برد ،خطرناکتر
است .ولی مارتف آشکارا نظرياتی را بيان می دارد که مھر و نشان آن بر يک سلسله از
جريانھای موجود در جنبش گستردۀ کارگری سالھای  ١٩١٠-١٩٠٣نقش شده است .و حال آنکه
تروتسکی برعکس فقط نوسانات شخصی خود را نشان می دھد .او در سال  ١٩٠٣منشويک
بود ،در سال  ١٩٠۴از منشويسم روی برگرداند ،در سال  ١٩٠۵نزد منشويکھا بازگشت و در
ھمان حال عبارات ماوراء انقالبی به رخ می کشيد ،در سال  ١٩٠۶باز از آنھا روی برگرداند،
در پايان سال  ١٩٠۶به دفاع از موافقتنامهھای انتخاباتی با کادتھا پرداخت )يعنی عمال باز با
منشويکھا بود( ،در بھار سال  ١٩٠٧در کنگرۀ لندن می گفت که اختالف نظر او با روزا
لوگزمبورگ)» (٢٧بيشتر اختالف بر سر سليقهھای شخصی است تا بر سر جريانھای سياسی«.
تروتسکی امروز از توشۀ انديشهھای يک فراکسيون و فردا از توشۀ انديشهھای فراکسيون ديگر
سرقت می کند و بدين جھت خود را مافوق ھر دو فراکسيون اعالم می دارد .تروتسکی در
تئوری در ھيچ چيز با انحالل طلبان و اتزوويستھا موافق نيست ،ولی در عمل در ھمه چيز با
گروه »گولوس« و گروه »وپريود« موافق است.
بدين جھت وقتی تروتسکی به رفقای آلمانی می گويد که نمايندۀ »گرايش عمومی حزب« است،
من ناچارم اعالم کنم که او فقط نمايندگی فراکسيون خودش را دارد و فقط از اعتماد معينی در
ميان اتزوويستھا و انحالل طلبان برخوردار است .اينک فاکتھايی که صحت اظھار مرا ثابت می
کند .در ژانويۀ سال  ١٩١٠کميتۀ مرکزی حزب ما با روزنامۀ »پراودا«ی تروتسکی ارتباط
نزديک برقرار ساخت و نمايندهای از جانب کميتۀ مرکزی برای ھيئت تحريريۀ آن نامزد کرد.
در سپتامبر سال  ١٩١٠روزنامۀ ارگان مرکزی حزب خبر داد که نمايندۀ کميتۀ مرکزی به
مناسبت سياست ضد حزبی تروتسکی با او قطع رابطه می کند .پلخانف به عنوان نمايندۀ
منشويکھای حزبی) (٢٨و نمايندۀ ھيئت تحريريۀ ارگان مرکزی در کپنھاگ ھمراه با نگارندۀ اين
سطور به عنوان نمايندۀ بلشويکھا و يکی از رفقای لھستانی مراتب اعتراض شديد خود را نسبت
به شيوهای که تروتسکی امور حزبی ما را در مطبوعات آلمان جلوه گر می سازد ،ابراز
داشتند).(٢٩
حال بگذار خوانندگان خود قضاوت کنند که آيا تروتسکی در سوسيال دمکراسی روسيه نمايندۀ
گرايش »عمومی حزب« است يا نمايندۀ گرايش »عمومی ضد حزب«.
مه سال ١٩١٠
توضيحات
 -٢٢مقالۀ »مفھوم تاريخی مبارزۀ درون حزبی در روسيه« عليه مقاالت افترا آميزی که
تروتسکی و مارتف در سپتامبر سال  ١٩١٠در مجلۀ " "Die Neue Zeitارگان سوسيال

دمکراسی آلمان )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (٢٣انتشار داده بودند ،نوشته شده است.
تروتسکی و مارتف در اين مقاالت مفھوم واقعی مبارزۀ درون حزبی و تاريخچۀ انقالب سال
 ١٩٠٧-١٩٠۵روسيه را تحريف کرده بودند.
 – "Die Neue Zeit" -٢٣عنوان مجلۀ ارگان سوسيال دمکراسی آلمان که از سال  ١٨٨٣تا
سال  ١٩٢٣در اشتوتگارت انتشار می يافت .تا اکتبر سال  ١٩١٧سردبيری آن با کائوتسکی
بود .طی سالھای  ١٨٩۵-١٨٨۵برخی از مقاالت مارکس و انگلس در آن به چاپ می رسيد.
رھبران نامی جنبش کارگری آلمان و کشورھای ديگر در اواخر قرن نوزدھم و آغاز قرن بيستم
با اين مجله ھمکاری داشتند.
از نيمۀ دوم سالھای نود سدۀ  ١٩اين مجله به انتشار منظم مقاالت رويزيونيستھا و از آن جمله
سلسله مقاالتی از برنشتين تحت عنوان »مسائل سوسياليسم« پرداخت .رويزيونيستھا در اين
مقاالت به شدت عليه مارکسيسم مبارزه می کردند "Die Neue Zeit" .در دوران نخستين
جنگ جھانی امپرياليستی موضع سانتريستی اتخاذ کرد و عمال به پشتيبانی از سوسيال
شووينيستھا پرداخت .سوسيال شووينيستھا در نخستين جنگ جھانی در جنبش جھانی کارگری و
در ميان احزاب و رھبران انترناسيونال دوم ،يک جريان اپورتونيستی پديد آوردند .سوسيال
شووينيسم مدافع جنگ امپرياليستی بود .سوسيال شووينيستھای ھر کشور عمليات جنگی
ارتشھای کشورھای خويش را صحيح و عادالنه اعالم می داشتند و از دولتھای بورژوايی خود
پشتيبانی می کردند.
سوسيال شووينيستھا با خيانت به انترناسيوناليسم پرولتری ،صلح طبقاتی با بورژوازی کشور
خويش را موعظه می کردند و بخاطر پيروزی اين بورژوازی و تقسيم مجدد جھان ميان
امپرياليستھا و غارت مستعمرات ،کارگران کشورھای مختلف را به جنگ عليه برادران کارگر
خويش برمی انگيختند .امروز ھم سوسيال شووينيسم در بسياری از کشورھا سالح ايدئولوژيک
احزاب سوسياليست راست است.
 -٢۴اکتبريست ھا – عنوان اعضای حزب »اتحاد  ١٧اکتبر« .اين حزب که پس از انتشار
اعالميۀ  ١٧اکتبر سال  ١٩٠۵تزار تشکيل شد ،بيانگر منافع صاحبان صنايع بزرگ و مالکانی
بود که به شيوۀ سرمايه داری بھره کشی می کردند .در اين اعالميه ،تزار وحشت زده از انقالب
وعدهھای دروغين آزادی بيان و آزادی اجتماعات می داد و نيز تصميم خود را دربارۀ تشکيل
يک »پارلمان روسی« يعنی دومای دولتی )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (٨اعالم می داشت.
حزب اکتبريست ھا يک حزب سراپا ضدانقالبی بود .اين حزب اعالميۀ  ١٧اکتبر سال ١٩٠۵
را در گفتار می پذيرفت ،بی آنکه در راه محدود ساختن سلطنت مطلقۀ تزاری عمال گام بردارد.
اکتبريست ھا از سياست داخلی و خارجی دولت تزاری پشتيبانی کامل به عمل می آوردند.
» -٢۵پراودا« – منظور روزنامۀ منشويکی ارگان فراکسيونی تروتسکی است که طی سالھای
 ١٩٢١-١٩٠٨انتشار می يافت .اين روزنامه نمايندگی ھيچ يک از سازمانھای حزبی روسيه را
نداشت و ھمانگونه که لنين خاطرنشان می ساخت ،يک »مؤسسۀ خصوصی« بود .روزنامۀ
مزبور که در گفتار خود را »غير فراکسيونی« اعالم می کرد ،از ھمان شمارۀ اول عليه
بلشويکھا به مبارزه برخاست و به حمايت از انحالل طلبان و اتزوويستھا و تبليغ »تئوری«
سانتريستی پرداخت .به موجب اين »تئوری« انقالبيون و اپورتونيستھا می بايست در يک حزب
با يکديگر ھمکاری کنند .در سال  ١٩١٢تروتسکی و روزنامهاش بانی بلوک ضد حزبی
معروف به »بلوک ماه اوت« شدند.
 -٢۶پوتره سف ) – (١٩٣۴-١٨۶٩ – Potressovيکی از سران منشويسم بود که پس از
انقالب اکتبر به خارجه مھاجرت کرد و در آنجا به تبليغات ضد شوروی پرداخت.

 -٢٧روزا لوگزمبورگ ) – (١٩١٩-١٨٧١ – Luxemburgشخصيت برجستۀ جنبش کارگری
لھستان و آلمان و يکی از رھبران جناح چپ انترناسيونال دوم.
يکی از مبتکرين تشکيل گروه »انترناسيونال« در آلمان بود .اين گروه بعدھا گروه
»اسپارتاکوس« و سپس »اتحاد اسپارتاکوس« ناميده شد .در جريان انقالب نوامبر سال ١٩١٨
يکی از رھبران پيشاھنگ انقالبی کارگران آلمان بود .در ژانويۀ سال  ،١٩١٩ھنگامی که قيام
کارگران آلمان درھم شکسته شد ،بازداشت شد و به طرزی فجيع به قتل رسيد.
 -٢٨منشويکھای حزبی – گروھی از منشويکھای تحت رھبری پلخانف بودند که در پايان سال
 ١٩٠٨از منشويکھای انحالل طلب جدا شدند و عليه آنھا موضع گرفتند .گروه ھوادار پلخانف
ضمن حفظ مواضع منشويکی خود ،خواستار بقای سازمان غيرعلنی و فعاليت غيرعلنی حزب
بودند و به ھمين جھت تصميم به تشکيل يک بلوک با بلشويکھا گرفتند .لنين ضمن دعوت
بلشويکھا به اتحاد با منشويکھای حزبی خاطرنشان می ساخت که سازش با اين گروه فقط بر
بنياد مبارزه در راه حزب انقالبی و عليه جريانھای انحالل طلبی ميسر خواھد بود .منشويکھای
حزبی در فعاليت کميتهھای محلی حزب و در نشريات بلشويکی با بلشويکھا ھمکاری می
کردند .نزديکی با منشويکھای حزبی که اکثريت کارگران منشويک روسيه از آنھا پيروی می
کردند ،به گسترش نفوذ بلشويکھا در سازمانھای کارگری قانونا ً مجاز و طرد انحالل طلبان از
اين سازمانھا کمک کرد .در سال  ١٩١١پلخانف بلوک با بلشويکھا را برھم زد .او به بھانۀ
مبارزه عليه »فراکسيونيسم« و عليه انشعاب در حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه می
کوشيد بلشويکھا را با اپورتونيستھا آشتی دھد .در سال  ١٩١٢ھواداران پلخانف به اتفاق
تروتسکيست ھا و اعضای سازمان »بوند« )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (١٠و انحالل طلبان
به مخالفت عليه قرارھای کنفرانس پراگ بلشويکھا برخاستند.
» -٢٩پلخانف  ...ھمراه با نگارندۀ اين سطور  ...مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به
شيوهای که تروتسکی امور حزبی ما را در مطبوعات آلمان جلوه گر می سازد ،ابراز داشتند«
– منظور لنين ھمکاری بلشويکھا و پلخانف در کنگرۀ بين المللی سوسياليستی کپنھاگ است که
در روزھای  ٢٨اوت –  ٣سپتامبر سال  ١٩١٠برگزار شد .ھر دوی آنھا در ھيئت نمايندگی
حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه شرکت داشتند .در جريان کنگره ،لنين و پلخانف به
مناسبت مقالۀ افترا آميز بی امضايی که پيرامون وضع سوسيال دمکراسی روسيه در روزنامۀ
" "Vorwartsارگان مرکزی سوسيال دمکراسی آلمان انتشار يافته و نويسندۀ آن تروتسکی بود،
نامۀ اعتراضی به ھيئت رھبری حزب سوسيال دمکرات آلمان تسليم داشتند.

نامه به ھيئت مقيم درون روسيۀ ) (٣٠کميتۀ مرکزی
حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
 ...روز  ٢۶نوامبر )به تقويم جديد( سال  ١٩١٠تروتسکی در به اصطالح کلوب حزب وين
)عنوان محفل تروتسکيست ھا مرکب از خارجه نشستهھای آلت دست تروتسکی( قطعنامهای از
تصويب گذراند و آنرا جداگانه به چاپ رساند .نسخهای از آن به پيوست نامه ارسال می گردد.
در آن عليه روزنامۀ »رابوچايا گازتا« ) ... (٣١اعالن جنگ شده است .براھين آن تازگی ندارد.
اظھار اين مطلب که اکنون »پايۀ اصولی« برای مبارزه عليه گروه »گولوس« و گروه

»وپريود« وجود ندارد ،از مضحکه و سالوسی باالتر است .ھمه می دانند که گروه »گولوس« و
گروه »وپريود« حتی در فکر منحل ساختن فراکسيون ھای خود نبودهاند و گروه »گولوس«
عمال تمام و کمال از انحالل طلبان و از پوتره سف و شرکاء پشتيبانی می کنند و گروه
»وپريود« يک مدرسۀ فراکسيونی در خارجه داير کردهاند )با وجوھی از محل معلوم( ) (٣٢که
در آن ماخيسم) (٣٣تعليم می دھند و به افراد می آموزند که اتزوويسم يکی از »سايه روشنھای
قانونی« است )عينا ً از متن برنامۀ آنھا برداشت شده( و غيره و غيره.
دعوت تروتسکی به فعاليت »ھماھنگ« حزب با گروه »گولوس« و گروه »وپريود« سالوسی
مشمئز کننده و جمله پردازی صرف است .ھمه می دانند که در طول سراسر سالی که از پلنوم
می گذرد گروه »گولوس« و گروه »وپريود« )با پشتيبانی پنھانی تروتسکی( بطور »ھماھنگ«
عليه حزب فعاليت کردهاند .در واقعيت امر اين فقط بلشويکھا ھستند که طی تمام اين يکسال با
گروه پلخانف ،ھم در روزنامۀ ارگان مرکزی ،ھم در روزنامۀ »رابوچايا گازتا« ،ھم در
کپنھاگ و ھم در ارگان علنی داخل روسيه فعاليت حزبی ھماھنگ داشتهاند.
ولی با آنکه حمالت تروتسکی عليه بلوک بلشويکھا و گروه پلخانف تازگی ندارد ،نتيجه گيری
قطعنامۀ او تازه است :کلوب وين )يعنی تروتسکی( »برای تدارک و تشکيل کنفرانس حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه يک صندوق حزبی عمومی داير کرده است«.
اين ديگر تازه است .اين عمل گام مستقيمی است که به سوی انشعاب برداشته می شود .اين نقض
آشکار موازين قانونی حزب و آغاز ماجراجوئی تروتسکی است که او در آن گردن خود را
خواھد شکست .به روشنی ديده می شود که اين عمل ،انشعاب است .از گام تروتسکی يعنی
»صندوق« تروتسکی فقط گروه »گولوس« و گروه »وپريود« پشتيبانی می کنند .از شرکت ب
– ک ھا و گروه پلخانف در آن سخنی ھم نمی تواند در ميان باشد .انحالل طلبان مقيم زوريخ
)گروه »گولوس«( ھم اکنون از تروتسکی پشتيبانی کردهاند و علت آن ھم روشن است .کامال
ممکن و محتمل است که »صندوق ھا«ی »معلومی« که گروه »وپريود« در اختيار دارد ،به
روی تروتسکی گشوده شوند .در نتيجۀ آن ،ھمانگونه که توجه داريد ،خصلت ماجراجويانۀ اقدام
او فقط تشديد خواھد شد.
روشن است که اين اقدام ،موازين قانونی حزب را نقض خواھد کرد ،زيرا از کميتۀ مرکزی
سخنی ھم در ميان نيست .اين فقط کميتۀ مرکزی است که می تواند کنفرانس تشکيل دھد .از اين
گذشته ،تروتسکی که در اوت سال  ١٩١٠نمايندۀ کميتۀ مرکزی در »پراودا«) (٢۵را از خود
راند ،بدينسان خود را از حق استفاده از ھر گونه موازين قانونی محروم ساخته و »پراودا« را
از ارگان مورد پشتيبانی نمايندۀ کميتۀ مرکزی به ارگان صرفا ً فراکسيونی تبديل کرده است.
پس .مطلب معلوم و وضع روشن شد .گروه »وپريود« »صندوق ھا«ی »معلومی« برای
مبارزه عليه حزب و دفاع از »سايه روشن قانونی« )يعنی اتزوويسم( گردآورده است .تروتسکی
در شمارۀ اخير »پراودا« )و ضمن سخنرانی در زوريخ( با گروه »وپريود« سخت مغازله می
کند .انحالل طلبان درون روسيه فعاليت کميتۀ مرکزی داخل روسيه را مختل ساختهاند و حاال
انحالل طلبان مقيم خارجه می خواھند پلنوم خارج از کشور يعنی ھر گونه کميتۀ مرکزی را
مختل سازند .تروتسکی با استفاده از اين »ويرانگری موازين قانونی« به انشعاب سازمانی
مبادرت می ورزد و صندوق »خود« را برای کنفرانس »خود« داير می سازد.
تقسيم رل انجام گرفته است .گروه »گولوس« پوتره سف و شرکاء را يکی از »سايه روشنھای
قانونی« می شمارد و به دفاع از آنھا برمی خيزد .گروه »وپريود« اتزوويسم را يکی از »سايه
روشنھای قانونی« می شمارد و به دفاع از آن برمی خيزد .تروتسکی می خواھد ھم از آن و ھم
از اين دفاع کند و کنفرانس خود را تشکيل دھد )شايد با پول گروه »وپريود«( .اتحاد سه گانۀ

)پوتره سف  +تروتسکی  +ماکسيمف) ((٣۴عليه اتحاد دوگانۀ )ب – ک ھا به عالوۀ گروه
پلخانف( .گسترش قوا پايان يافته است .مبارزه آغاز شده است.
شما توجه داريد که چرا من اقدام تروتسکی را ماجراجويانه می نامم .اين اقدام از ھر جھت
ماجراجويی است.
اين اقدام از نظر ايدئولوژيک ماجراجوئی است ،زيرا تروتسکی با متحد ساختن پوتره سف و
ماکسيمف که از بلوک »لنين – پلخانف« )اصطالح دلپذير آنھا( نفرت دارند ،تمام دشمنان
مارکسيسم را گرد خود جمع می کند .تروتسکی تمام کسانی را که تفرقۀ ايدئولوژيک برايشان
گرامی و دلپذير است ،جمع می کند ،تمام کسانی را که به دفاع از مارکسيسم اعتنايی ندارند و
تمام عناصر عامی را که نمی فھمند مبارزه بر سر چيست و ميلی ھم به آموختن و انديشيدن و
کاويدن و يافتن ريشهھای ايدئولوژيک اختالف نظر ندارند ،متحد می سازد .تروتسکی در اين
دوران تشتت ،تفرقه و نوسان به آسانی می تواند »قھرمان يک ساعته« از کار درآيد و تمام
عناصر عامی را دور خود جمع کند .ولی ھر قدر اين تالش آشکارتر بکار رود ،شکست سنگين
تری در پی خواھد داشت.
اين اقدام از نظر سياسی و حزبی ماجراجوئی است ،زيرا تمام عاليم موجود نشان می دھد که
اتحاد واقعی حزب سوسيال دمکرات فقط بر پايۀ نفی صادقانه و قطعی انحالل طلبی و اتزوويسم
ميسر است .ولی روشن است که پوتره سف )و گروه »گولوس«( و گروه »وپريود« نه از اولی
و نه از دومی دست برنداشتهاند .تروتسکی برای متحد ساختن آنھا می کوشد و بدينسان شيادانه
خود را می فريبد .حزب را می فريبد و پرولتاريا را می فريبد .در اين رھگذر تروتسکی عمال
بجز تحکيم گروهھای ضد حزبی پوتره سف و ماکسيمف ھيچ چيز ديگری عايدش نخواھد شد.
شکست اين ماجراجويی ،ناگزير است.
سرانجام ،اين اقدام از نظر سازمانی ماجراجوئی است ،زيرا تشکيل کنفرانس از محل
»صندوق« تروتسکی بدون تأييد کميتۀ مرکزی معنايش انشعاب است .بگذار اين ابداع به نام
تروتسکی بماند و بگذار مسئوليت آن به گردن او باشد.
سه شعار زيرين نمايانگر وضع کنونی حزب است:
 -١تحکيم و پشتيبانی ھر چه وسيع تر از اتحاد و تجمع گروه پلخانف و بلشويکھا برای دفاع از
مارکسيسم و مقابله با تفرقۀ ايدئولوژيک و برای مبارزه عليه انحالل طلبی و اتزوويسم.
 -٢مبارزه برای تشکيل پلنوم يعنی برای برون رفت از بحران حزبی.
 -٣مبارزه عليه ماجراجوئی انشعابگرانه و ضد اصولی تروتسکی که پوتره سف و ماکسيمف را
عليه سوسيال دمکراسی متحد می سازد.
دسامبر سال ١٩١٠
توضيحات
» -٣٠ھيئت مقيم درون روسيۀ کميتۀ مرکزی حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه« –
منظور »جمع محدود کميتۀ مرکزی« است که پلنوم کميتۀ مرکزی حزب در اوت سال ١٩٠٨
برای فعاليت در داخل کشور انتخاب کرده بود .اين ھيئت تا سال  ١٩١٠به فعاليت خود ادامه
داد .در اين ھيئت ،بلشويکھا ،منشويکھا و نيز سوسيال دمکراتھای لھستان و لتونی و سازمان
»بوند« )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (١٠ھر کدام نماينده داشتند.

» -٣١رابوچايا گازتا« )"» - "Rabotchaia Gazetaروزنامۀ کارگری«( – روزنامۀ ارگان
بلشويکھا بود که از  ٣٠اکتبر سال  ١٩١٠تا  ٣٠ژوئيۀ سال  ١٩١٢در پاريس انتشار می يافت.
از اين روزنامه جمعا ً  ٩شماره به چاپ رسيد» .منشويکھای حزبی« )رجوع شود به توضيح
شمارۀ  (٢٨نيز در کار اين روزنامه شرکت داشتند .مؤسس و رھبر روزنامه لنين بود.
» -٣٢يک مدرسۀ فراکسيونی در خارجه داير کردهاند )با وجوھی از محل معلوم(« – اين
مدرسه مرکز فراکسيونی اتزوويستھا )رجوع شود به توضيح شمارۀ  (١۵و برخی از گروھھای
ديگر ضد بلشويکھا بود که در جزيرۀ کاپری )ايتاليا( در سال  ١٩٠٩توسط بوگدانف و
لوناچارسکی تشکيل شده بود و گورکی نيز در آن شرکت داشت .مؤسسين اين مدرسه توانستند
موافقت برخی از سازمانھای محلی سوسيال دمکرات را با خود جلب کنند و اين سازمانھا ١٣
نفر را برای تعليم بدانجا اعزام داشتند .مدرسه چھار ماه داير بود )اوت – دسامبر سال .(١٩٠٩
در ماه نوامبر ميان شاگردان مدرسه انشعاب شد ،بخشی از آنھا زير رھبری لنين قرار گرفتند و
بقيه به اتفاق معلمين خود در دسامبر سال  ١٩٠٩گروه ضد حزبی »وپريود« )رجوع شود به
توضيح شمارۀ  (٢١را تشکيل دادند.
 -٣٣ماخيسم ) (machismeجريان فلسفی ايده آليستی تحت عنوان امپيريوکريتيسيسم
) – empiriocriticismeآزمون – نقدگرايی( که توسط ارنست ماخ )-١٨٣٨ – Ernst Mach
 ،(١٩١۶فيلسوف و فيزيسين اتريشی بنياد نھاده شد.
 -٣۴ماکسيمف )) (Maximovنام واقعی او بوگدانف –  ،(١٩٢٨-١٨٧٣سوسيال دمکرات،
فيلسوف ،جامعه شناس ،اقتصاددان ،تحصيالتش در رشتۀ پزشکی بود .پس از کنگرۀ دوم حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه به بلشويکھا پيوست .سپس در رأس اتزوويستھا )رجوع شود
به توضيح شمارۀ  (١۵قرار گرفت و رھبر گروه ضد حزبی »وپريود« شد .پس از انقالب اکتبر
انستيتوی انتقال خون را در مسکو تأسيس کرد.

از مقالۀ » پيرامون وضع درون حزب «
موضوع بحران درون حزب ما بار ديگر توسط مطبوعات سوسيال دمکرات در خارجه در ردۀ
اول قرار داده شده و در ميان محافل وسيع حزبی تعبيرات و ترديدات و تزلزالت شديد
برانگيخته است .بدين جھت بر روزنامۀ ارگان مرکزی حزب واجب است که اين موضوع را
کامال روشن سازد .مقالۀ مارتف در شمارۀ » ٢٣گولوس« و موضع گيری تروتسکی که قبای
قطعنامۀ جدا چاپ شدۀ  ٢۶نوامبر سال » ١٩١٠کلوب وين« ،بر آن پوشانده شده است ،موضوع
بحران را با تحريف کامل ماھيت امر در برابر خوانندگان مطرح می سازند.
مقالۀ مارتف و قطعنامۀ تروتسکی در عين حال اقدامات عملی معينی را نيز در پشت خود نھفته
دارند که عليه حزب متوجه است .مقالۀ مارتف جز يک پوشش مطبوعاتی برای کارزار تبليغاتی
که گروه »گولوس« به قصد مختل ساختن فعاليت کميتۀ مرکزی حزب ما بدان دست زده اند،
چيز ديگری نيست .قطعنامۀ تروتسکی نيز که سازمانھای محلی را به تدارک »کنفرانس
سراسری حزب« بدون مراجعه به کميتۀ مرکزی و عليه کميتۀ مرکزی دعوت می کند ،بيانگر
ھمان چيزيست که ھدف گروه »گولوس« را تشکيل می دھد يعنی :تخريب ارگانھای مرکزی
مورد نفرت انحالل طلبان و ھمراه با آن در عين حال تخريب حزب به عنوان يک سازمان .تنھا
فاش ساختن اين اقدامات ضد حزبی گروه »گولوس« و تروتسکی کافی نيست ،بلکه بايد عليه آن

مبارزه کرد .رفقايی که به حزب و احيای آن دلبستگی دارند بايد مخالفت خود را با تمام کسانی
که بنا بر مالحظات و منافع صرفا ً فراکسيونی و محفلی در تخريب حزب می کوشند ،با نھايت
قاطعيت اعالم دارند ...
موضع گيری تروتسکی که در ظاھر امر با گفتهھای مارتف در مورد تمسخر ناکامی ھای حزب
و با اقدام گروه »گولوس« برای مختل ساختن فعاليت کميتۀ مرکزی ھيچ پيوندی ندارد ،در
واقعيت امر ھم با اولی و ھم با دومی پيوند ناگسستنی دارد و اين پيوند ھم پيوند »منافع« است.
خيلی ھا در حزب ھنوز پی نمی برند که اين پيوند در چيست .قطعنامۀ  ٢۶نوامبر سال ١٩١٠
وين برای پی بردن به ماھيت امر مسلما ً به آنھا کمک خواھد کرد.
قطعنامه از سه بخش تشکيل می شود -١ :اعالن جنگ به روزنامۀ »رابوچايا گازتا« )دعوت
»اقدام به مقابلۀ قاطع« با اين روزنامه که به گفتۀ تروتسکی »ارگان جديد فراکسيونی و محفلی«
است(؛  -٢مباحثه عليه مشی »بلوک« بلشويکھا و گروه پلخانف؛  -٣اعالم اين مطلب که
»جمعيت کلوب وين )يعنی تروتسکی و محفلش( مقرر می دارد که :برای تدارک و تشکيل
کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه يک صندوق عمومی حزبی داير گردد«.
ما به بررسی بخش اول نخواھيم پرداخت .تروتسکی کامال حق دارد که می گويد »رابوچايا
گازتا« يک »ارگان خصوصی« است و »اختيار ندارد از جانب تمام حزب سخن گويد« .اما
تروتسکی نبايد اين مطلب را فراموش می کرد که او و »پراودا«ی او نيز چنين اختياری ندارند.
وقتی او می گفت پلنوم کار »پراودا« را سودمند شناخت ،نبايد اين فاکت را مسکوت می گذارد
که پلنوم نمايندهای از جانب کميتۀ مرکزی برای ھيئت تحريريۀ »پراودا« تعيين کرد .مسکوت
گذاشتن اين مطلب و يادآوری قرار پلنوم دربارۀ »پراودا« را جز فريب کارگران چيز ديگری
نمی توان ناميد .و اين فريبکاری تروتسکی به ويژه از آن جھت نابکارانه است که او در اوت
سال  ١٩١٠نمايندۀ کميتۀ مرکزی را از »پراودا« بيرون کرد .پس از اين واقعه و پس از قطع
رابطۀ »پراودا« با کميتۀ مرکزی ،روزنامۀ تروتسکی جز يک »ارگان خصوصی« که ضمنا ً
نتوانسته است تعھدات خود را انجام دھد ،چيز ديگری نيست .تا زمانی که کميتۀ مرکزی دوباره
گرد نيامده است ،برای داوری دربارۀ روش »پراودا« در قبال کميتۀ مرکزی داور ديگری جز
نمايندۀ کميتۀ مرکزی که توسط پلنوم تعيين شده و رفتار تروتسکی را ضد حزبی شناخته است،
وجود ندارد.
اينست نتيجهای که از سؤال بسيار بجا طرح شدۀ تروتسکی دربارۀ اينکه چه کسی »اختيار دارد
از جانب تمام حزب سخن گويد« ،به دست می آيد.
مطلب بدينجا پايان نمی پذيرد .از آنجا که )و تا زمانی که( انحالل طلبان مستقل قانونگرا فعاليت
کميتۀ مرکزی درون روسيه را مختل می سازند و از آنجا که )و تا زمانی که( گروه »گولوس«
فعاليت کميتۀ مرکزی خارج از کشور را مختل می سازند ،يگانه ارگانی که اختيار دارد »از
جانب تمام حزب سخن گويد« روزنامۀ ارگان مرکزی است.
ما نيز بدين جھت از جانب تمام حزب سخن می گوييم که تروتسکی سياست ضد حزبی تعقيب
می کند :او که در قطعنامۀ خود ،بدون ھيچگونه يادآوری از کميتۀ مرکزی )گويی او ديگر با
گروه »گولوس« توافق کرده است که فعاليت کميتۀ مرکزی بايد مختل گردد!( ،از جانب يکی از
گروھھای خارج از کشور »ايجاد صندوق برای تشکيل کنفرانس حزب کارگری سوسيال
دمکرات روسيه را اعالم می دارد« ،بدين سان موازين قانون حزب را زير پا می گذارد و به
راه ماجراجوئی و انشعاب گام می نھد .اگر تالشھای انحالل طلبان برای برھم زدن کميتۀ
مرکزی به کاميابی می انجاميد ،آنوقت ما به عنوان يگانه ارگانی که اختيار دارد از جانب تمام
حزب سخن گويد ،بی درنگ اعالم می داشتيم که در »صندوق« و در عمل تروتسکی ھيچگونه

شرکتی نخواھيم ورزيد و فقط کنفرانسی را نمايندۀ تمام حزب خواھيم دانست که ارگان مرکزی
تشکيل دھد ،نه محفل تروتسکی.
دسامبر سال ١٩١٠

از مقالۀ » دربارۀ ديپلماسی تروتسکی و دربارۀ
پالتفرم سوسيال دمکراتھای وفادار به حزب «
شمارۀ  ٢١روزنامۀ »پراودا«ی تروتسکی که اخيراً پس از يک وقفۀ طوالنی انتشار يافته است،
روشنگر روند زوال آن گروھھای خارج از کشور است که می کوشند بقای خود را بر بازی
ک انحالل طلبی و اتزوويسم استوار سازند.
ديپلماتيک با جريانھای غير سوسيال دمکراتي ِ
روزنامه در  ٢٩نوامبر ،به تقويم جديد ،يعنی نزديک به يک ماه پس از انتشار اطالعيۀ
کميسيون سازمانی روسيه) (٣۵منتشر شده است .ولی تروتسکی کوچکترين اشارهای به اين
اطالعيه نمی کند!
برای تروتسکی کميسيون سازمانی روسيه وجود ندارد .تروتسکی از آن جھت خود را سوسيال
دمکرات وفادار به حزب می نامد که مرکز حزب در روسيه يعنی مرکزی که توسط اکثريت
قريب به تمام سازمانھای سوسيال دمکرات روسيه ايجاد شده است ،برايش مساوی با صفر
است! يا شايد ،رفقا ،برعکس ،خود تروتسکی با گروه خارج از کشورش ،برای سازمانھای
سوسيال دمکرات روسيه مساوی با صفر است؟
تروتسکی با برجسته ترين حروف اطمينان می دھد – قسم خوردن که مايه نمی خواھد! – که
روزنامهاش »فراکسيونی نيست ،بلکه حزبی است« .ولی محتوی شمارۀ  ٢٢را اندکی دقيق تر
مورد توجه قرار دھيد تا بالفاصله به کنه بازی ناشيانهای که با فراکسيون ھای از حزب طرد
شدۀ »وپريود« و انحالل طلبان انجام می گيرد ،پی ببريد ...
به سرمقالۀ به لفظ آراستۀ آن تحت عنوان پرطمطراق »به پيش!« رجوع می کنيم و در آن چنين
می خوانيم»:کارگران آگاه! شما اکنون شعاری مھم تر«)عجب!( »و ھمه گيرتر«)بيچاره در
گرماگرم عبارت پردازی سردرگم شده است( »از شعار آزادی سنديکاھا ،اجتماعات و
اعتصابات نداريد« .سپس می خوانيم»:سوسيال دمکراسی ،پرولتاريا را به پيکار در راه
جمھوری فرا می خواند .ولی برای آنکه پيکار در راه جمھوری شعار مجر ِد)!!( برگزيدگان
معدود از کار درنيايد ،شما کارگران آگاه بايد به تودهھا بياموزيد تا بر پايۀ تجربۀ خويش
ضرورت آزادی اجتماعات را دريابند و در راه اين خواست حياتی طبقاتی مبارزه کنند«.
لفظ انقالبی برای پوشش و توجيه اکاذيب انحالل طلبان و بدينسان گمراه ساختن کارگران ،بکار
می رود .چرا شعار جمھوری شعار مجرد عدۀ معدود است ،و حال آنکه جمھوری دال بر آنست
که در آن نمی توان مجلس دوما را منحل ساخت؟ دال بر آنست که آزادی اجتماعات و مطبوعات
در آن تأمين است؟ آزادی دھقانان از بند اجحاف و غارت  ...تأمين است؟ آيا روشن نيست که
مطلب درست عکس اين است يعنی :اين شعار »آزادی اجتماعات« است که اگر به عنوان يک
 در اينکه کنفرانس واقعا نمايندۀ تمام حزب که توسط کميتۀ مرکزی حزب تشکيل شود ،در اسرع اوقات
ممکن ضرور است ،ھيچگونه بحثی نمی تواند در ميان باشد.

شعار »ھمه گير« و بدون پيوند با شعار جمھوری در نظر گرفته شود ،شعاری »مجرد« و بی
معنی از کار درمی آيد؟
بی معنی است که از سلطنت تزاری »آزادی اجتماعات« طلب شود بی آنکه به تودهھا توضيح
داده شود که اين آزادی با تزاريسم در يکجا نمی گنجد و الزمۀ تحقق اين آزادی استقرار
جمھوری است .ما سوسيال دمکراتھا بايد از پيشنھاد لوايح قانونی در دوما برای آزادی
اجتماعات و از استيضاح ھا و نطق ھای مربوط به اين موضوع به عنوان دستاويز و دستمايهای
برای تبليغ در راه جمھوری استفاده کنيم.
»کارگران آگاه بايد به تودهھا بياموزند تا بر پايۀ تجربۀ خويش ضرورت آزادی اجتماعات را
دريابند«! اين ھمان نغمۀ کھنۀ اپورتونيسم روسی کھنهای است که »اکونوميست ھا« در زمان
خود ساز کرده بودند! تجربۀ تودهھا اين است که می بينند وزيران اجتماعات آنھا را ممنوع می
کنند ،استانداران و رؤسای شھربانی ھمه روزه آنھا را مورد تعدی و اجحاف قرار می دھند –
اينست تجربۀ تودهھا به مفھوم واقعی آن .و حال آنکه برجسته کردن شعار »آزادی اجتماعات«
در مقابل شعار جمھوری ،لفاظی روشنفکر اپورتونيستی است که تودهھا او را نسبت به خود
بيگانه می دانند  ...تودهھا را گونۀ ديگری از تجربۀ زنده تربيت می کند ،نه تجربۀ روی کاغذ و
روشنگر آنان نيز درست ھمان تبليغاتی است که کارگران آگاه به سود جمھوری انجام می دھند،
زيرا يگانه شعار ھمه گير ھمان جمھوری به مفھوم دمکراسی سياسی است.
تروتسکی خيلی خوب می داند که انحالل طلبان در نشريات علنی خود شعار »آزادی
اجتماعات« را با شعار نابود باد حزب غيرعلنی ،نابود باد مبارزه در راه جمھوری ،درمی
آميزند .ھدف تروتسکی آنست که به روی انحالل طلبی پردۀ ساتر بکشد و کارگران را خواب
کند.
با تروتسکی بحث ماھوی کردن غيرممکن است ،زيرا او ھيچ عقيدۀ پابرجايی ندارد .با انحالل
طلبان و اتزوويستھا می توان و بايد بحث کرد ،زيرا در عقيدۀ خود پابرجا ھستند ،ولی با
شخصی که بازی خود را از اين طريق انجام می دھد که ھم به روی اشتباھات آن گروه و ھم به
روی اشتباھات اين گروه پردۀ ساتر می کشد ،بحث نمی کنند ،بلکه او را به عنوان  ...ديپلماتی
از پست ترين قماش رسوا می کنند.
دسامبر ١٩١١
توضيحات
» -٣۵کميسيون سازمانی روسيه« که مأمور دعوت و تشکيل کنفرانسی به شرکت نمايندگان
حزب از سراسر روسيه بود ،طبق قرار کميتۀ مرکزی حزب در ژوئن سال  ١٩١١تشکيل شد.
در پايان سال  ١٩١١بيش از  ٢٠سازمان حزبی پيرامون اين کميسيون گردآمدند که از آن جمله
بودند سازمانھای حزبی پطرزبورگ ،مسکو ،کيف ،باکو ،تفليس و غيره .کميسيون سازمانی
برای متحد ساختن تمام سازمانھای حزبی درون روسيه و بازسازی حزب انقالبی به فعاليت
سازمانی و تبليغات گستردهای دست زد و در ژانويۀ سال  ١٩١٢به تشکيل کنفرانس ششم
)کنفرانس پراگ( موفق شد.

از مقالۀ » انحالل طلبان عليه حزب «
 ...به تروتسکی مأموريت داده شد تا تمام فضايل و مناقب کميتۀ سازمانی) (٣۶و کنفرانس
انحالل طلبانۀ آينده را بستايد :برای اين مأموريت چه کسی شايسته تر از »متحد کنندۀ حرفهای«
بود؟ او نيز  ...با تمام حروفی که در اختيار چاپخانۀ وين بود ،به اين ستايش پرداخت و اعالم
داشت که»:گروه »وپريود« ،گروه »گولوس« ،بلشويکھای به حزب وفادار مانده ،منشويکھای
به حزب وفادار مانده ،به اصطالح انحالل طلبان و غير فراکسيونی ھا – در روسيه و در خارج
از کشور – با قاطعيت تمام از کار » ...کميتۀ سازمانی« پشتيبانی می کنند« )»پراودا« ،شمارۀ
.(٢۴
طفلک باز  ...دروغ گفت و باز حسابش غلط از کار درآمد .بلوکی که با کوس و کرنا عليه
کنفرانس سال  (٣٧)١٩١٢تدارک ديده بودند ،اکنون زير ھژمونی انحالل طلبان شيرازهاش به
کلی از ھم می پاشد و علت آن ھم اينست که انحالل طلبان دم خروس خود را بيش از اندازه
عيان نشان دادند .لھستانی ھا از شرکت در کميتۀ سازمانی امتناع کردند .پلخانف پس از مکاتبه
با نمايندۀ اين کميته چند نکتۀ جالب را روشن ساخت و آن اينکه :اوال کنفرانس به عنوان يک
کنفرانس »مؤسسان« در نظر گرفته می شود يعنی کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات
روسيه نيست ،بلکه کنفرانس يک حزب تازه است؛ ثانيا ً دعوت اين کنفرانس مبتنی بر اصل
»آنارشيستی« است و ثالثا ً »کنفرانس توسط انحالل طلبان دعوت می شود« .پس از اينکه اين
نکات بر رفيق پلخانف روشن شد ،ديگر اين مطلب که به اصطالح بلشويکھای)؟!( به حزب
وفادار مانده شجاعت به خرج داده تصميم گرفتند تروتسکی را متھم سازند به اينکه با قلمداد
کردن آنھا در زمرۀ ھواداران کميتۀ سازمانی ،برخالف حقيقت سخن گفته است ،نمی توانست ما
را متعجب سازد» .اين کميتۀ سازمانی با ترکيب کنونی خود و با گرايش آشکاری که از خود
نشان می دھد تا نظر خود را در مورد انحالل طلبان به تمام حزب تحميل کند و با آن اصول
ھرج و مرج سازمانی که تکميل ترکيب اعضای خود را بر پايۀ آن استوار ساخت - ،اين کميتۀ
سازمانی کوچکترين تضمينی برای دعوت کنفرانسی که واقعا ً نمايندۀ تمام حزب باشد ،به وجود
نمی آورد« ،چنين است ارزيابی کنونی »به حزب وفادار ماندگان« شجاع شدۀ ما دربارۀ کميتۀ
پ چپھای ما يعنی گروه »وپريود« که به موقع خود در ابراز ھواخواھی از
سازمانی .اينکه چ ِ
کميتۀ سازمانی آنقدر شتاب ورزيدند ،اکنون در چه موضعی ھستند ،بر ما معلوم نيست و اين
مطلب اھميتی ھم ندارد :مھم آنست که پلخانف خصلت انحالل طلبانۀ کنفرانسی را که کميتۀ
سازمانی برای دعوت آن تدارک می ديد ،بطور انکار ناپذير و با روشنی کامل مسجل ساخت و
کلهھای متفکر گروه »آشتی طلبان« مجبور شدند اين واقعيت را تصديق کنند .بدينسان چه کسانی
باقی ماندند؟ انحالل طلبان و تروتسکی ...
مبنای اين بلوک روشن است :انحالل طلبان آزادی کامل دارند مشی خود را در ھفته نامۀ
»ژيويه ديئلو«) (٣٨و ماھنامۀ »ناشا زاريا«)» (٣٩به شيوۀ پيشين« ادامه دھند و تروتسکی –
در خارج از کشور – با عبارات انقالبی غليظی که نه برای خودش خرجی برمی دارد و نه
برای آنان قيدی ايجاد می کند ،پرده بر اعمالشان می کشد.
اين ماجرا برای کسانی که در خارجه برای وحدت آه می کشند ،يک درس کوچک می دھد:
برای آنکه بتوان حزب تشکيل داد ،کافی نيست که آدم فقط بلد باشد فرياد بکشد»:وحدت،
وحدت« ،بلکه بايد يک برنامۀ سياسی و آن ھم برنامۀ عمل سياسی داشته باشد .بلوک مرکب از
انحالل طلبان ،تروتسکی ،گروه »وپريود« ،لھستانی ھا ،بلشويکھای)؟( به حزب وفادار مانده،

منشويکھای مقيم پاريس و غيره و غيره و غيره از پيش به شکست رسوا محکوم بود ،زيرا بر
پايۀ بی پرنسيپی ،دورويی و عبارت پردازی پوچ بنا شده بود .و اما کسانی که برای وحدت آه
می کشند ،بد نيست سرانجام يک مسئلۀ بسيار پيچيده و بسيار دشوار را برای خود روشن کنند و
آن اينکه :با چه کسانی می خواھند وحدت کنند؟ اگر با انحالل طلبان می خواھند وحدت کنند،
پس چرا رک و راست آنرا نمی گويند و اگر مخالف اتحاد با انحالل طلبان ھستند ،پس ديگر
برای چه وحدتی آه می کشند؟
کنفرانس ژانويه) (٣٧و ارگانھای منتخب آن ،يگانه کانونی ھستند که اکنون عمال تمام فعالين
حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه را در داخل روسيه متحد می سازند .جز اين چيزی جز
وعدهھای اعضای سازمان »بوند« و تروتسکی برای تشکيل يک کنفرانس انحالل طلبانه توسط
کميتۀ سازمانی و چيزی جز »آشتی طلبانی« که اکنون دوران خماری پس از سرمستی انحالل
طلبانه را می گذرانند ،وجود ندارد.
مه سال ١٩١٢
توضيحات
» -٣۶کميتۀ سازمانی«  -اين کميته در ژانويۀ سال  ١٩١٢در کنفرانسی به شرکت انحالل
طلبان ،نمايندگان سازمان »بوند« ،کميتۀ محلی قفقاز و کميتۀ مرکزی سوسيال دمکراسی منطقۀ
لتونی ،تشکيل شد .ھيئت تحريريۀ »پراودا«ی تروتسکی که در وين انتشار می يافت و نيز
ماھنامۀ »گولوس سوتسيال دمکراتا« و گروه »وپريود« در آن شرکت فعال داشتند .رھبر واقعی
اين کميته تروتسکی بود .اين کميته ارگان رسمی مأمور دعوت کنفرانس ضد حزبی ماه اوت
 ١٩١٢بود.
» -٣٧کنفرانس سال  - «١٩١٢اين کنفرانس که ششمين کنفرانس سراسری حزب کارگری
سوسيال دمکرات روسيه بود طی روزھای  ٣٠ – ١٨ژانويۀ سال  ١٩١٢در پراگ برگزار شد
و به ھمين جھت »کنفرانس پراگ« ناميده می شود .در اين کنفرانس بيش از  ٢٠سازمان حزبی
شرکت داشتند .کنفرانس که دارای اھميت کنگرۀ حزبی بود ،در پی ريزی حزب طرازنوين
بلشويکھا نقش برجسته ايفا کرد .کنفرانس دوران تاريخی کامل مبارزۀ بلشويکھا عليه منشويکھا
را ارزيابی کرد و حزب را به سازمانی برای فعاليت انقالبی در سراسر روسيه تبديل ساخت.
کنفرانس پراگ مشی سياسی و تاکتيک حزب را در اوضاع و احوالی که جنبش انقالبی دوباره
اوج می گرفت ،معين کرد .کنفرانس اھميت بين المللی بزرگی داشت و برای عناصر انقالبی
درون احزاب انترناسيونال دوم نمونۀ مبارزۀ قاطع عليه اپورتونيسم بود ،زيرا اين مبارزه را به
گسست کامل پيوند سازمانی با اپورتونيستھا رسانيد.
» -٣٨ژيويه ديئلو« )"» - "Jivoie Dieloکار زنده«( – عنوان ھفته نامۀ مجاز انحالل طلبان
بود که در سال  ١٩١٢در پطرزبورگ انتشار می يافت ١۶ .شماره از آن منتشر گرديد .مارتف
و آکسلرد در اين نشريه شرکت فعال داشتند.
» -٣٩ناشازاريا« )" - "Nacha Zariaيعنی »سپيدۀ ما«( – عنوان ماھنامۀ مجاز انحالل
طلبان .اين ماھنامه از سال  ١٩١٠تا سال  ١٩١۴در پطرزبورگ انتشار می يافت» .ناشا زاريا«
به مرکز انحالل طلبان در روسيه بدل گرديد.

فروپاشيدن بلوک » اوت «
تمام کسانی که به جنبش کارگری و به مارکسيسم در روسيه توجه دارند ،می دانند که در ماه
اوت سال  ١٩١٢بلوکی ]اتحادی[ مرکب از انحالل طلبان ،تروتسکی ،لتونی ھا) ،(۴٠اعضای
سازمان »بوند« و قفقازی ھا) ،(۴١تشکيل شده بود.
خبر تشکيل اين بلوک با کوس و کرنا در روزنامه »لوچ«) – (۴٢در روزنامهای که درست به
ھنگام انتخابات پطرزبورگ) (۴٣به قصد عقيم گذاشتن ارادۀ اکثريت کارگران متشکل ،با پولی
غير از پول کارگران ،تأسيس شده است – اعالم گرديد» .کثرت« شرکت کنندگان اين بلوک
تجليل می شد ،اتحاد »مارکسيست ھای پيرو مشی ھای گوناگون« تجليل می شد» ،وحدت« و
فقدان روحيۀ فراکسيون گرايی تجليل می شد و عليه »انشعابگران« يعنی ھواداران کنفرانس
ژانويۀ سال  (٣٧)١٩١٢غرش رعد برمی خاست.
بدينسان مسئلۀ »وحدت« به صورت تازه يعنی به شکل عملی آن در برابر کارگران فکور
مطرح شده بود .حال واقعيات می بايست نشان دھند که حق با کيست :با کسانی که پالتفرم و
تاکتيک »متحد کنندۀ« »بانيان بلوک اوت« را تجليل می کردند يا با کسانی که می گفتند اين
تابلوی کاذبی است که ھمان انحالل طلبان را به پوشش تازهای می آرايد.
از آن زمان درست يک سال و نيم گذشته و اين مدت طوالنی دوران اعتالی سالھای -١٩١٢
 ١٩١٣را دربر دارد .و اينک در فوريۀ سال  ١٩١۴مجلۀ جديدی تحت عنوان »بوربا«)(۴۴
تأسيس شده است که اين بار به ويژه »متحد کننده« و به ويژه و به راستی »غيرفراکسيونی« و
مؤسس آن ھم ھوادار »راستين« پالتفرم ماه اوت يعنی تروتسکی است.
ھم محتوی شمارۀ اول »بوربا« و ھم مطالبی که انحالل طلبان پيش از انتشار »بوربا« دربارۀ
آن نگاشتهاند ،واقعيت فروپاشيدن بلوک اوت و تالشھای مذبوحانهای را که برای پرده پوشی اين
فروپاشيدگی و فريب کارگران بکار می رود ،بالفاصله به خوانندۀ دقيق نشان می دھد .ولی اين
فريبکاری نيز خيلی زود فاش خواھد شد.
پيش از انتشار »بوربا« ھيئت تحريريۀ »سه ورنايا رابوچايا گازتا«) (۴۵شرح نيشداری چاپ
کرد و نوشت»:چھرۀ واقعی اين مجله که اخيراً از آن در محافل مارکسيستی بالنسبه زياد
صحبت شده است ،تاکنون ھنوز بر ما روشن نيست«.
خوب دقت کنيد ،خواننده :از اوت سال  ١٩١٢تروتسکی جزو سرکردگان بلوک متحد کنندۀ اوت
است ،ولی سراسر سال  ١٩١٣نشان می دھد که او خود را از روزنامۀ »لوچ« و لوچيست ھا
کنار کشيده است .در سال  ١٩١۴اين تروتسکی مجلۀ خود را تأسيس می کند ،ولی در عين حال
بطور مجازی ھمچنان جزو »سه ورنايا رابوچايا گازتا« و »ناشا زاريا« است .از »يادداشت«
سری تروتسکی عليه لوچيست ھا و آقايان ف.د ،(۴۶).ل.م ،(۴٧).و ذوات »ناشناس« ديگر،
»در محافل بالنسبه زياد صحبت می شود«.
ولی ھيئت تحريريۀ حقيقت دوست ،غير فراکسيونی و اتحاد طلب »سه ورنايا رابوچايا گازتا«
می نويسد»:چھرۀ اين مجله ھنوز بر ما روشن نيست«!
بر آنان ھنوز روشن نشده که بلوک اوت فرو پاشيده است!!
خير ،آقايان ف.د ،.ل.م .و ديگر لوچيست ھا ،اين چھره بر شما خيلی ھم خوب »روشن است« و
شما فقط کارگران را فريب می دھيد.
بلوک اوت – ھمانگونه که ما آنزمان يعنی در اوت سال  ١٩١٢نيز می گفتيم – جز يک پوشش
ساده برای استتار انحالل طلبان چيز ديگری نبود .اين پوشش از ھم گسيخت .حتی دوستانش در

روسيه قادر نبودند با ھم بمانند .اتحاد طلبان کذايی نتوانستند حتی با ھم اتحاد کنند و در نتيجه دو
مشی »اوتی« پديد آمد :مشی لوچيست )مرکب از »ناشا زاريا« و »سه ورنايا رابوچايا گازتا«(
و مشی تروتسکيست )»بوربا«( .ھر دوی آنھا پارهای از درفش »اتحاد ھمگانی« اوت را که
خود از ھم دريدهاند ،به دست دارند و ھر دو با صدای گرفته و خراشدار فرياد می کشند:
»وحدت ،وحدت«!
مشی »بوربا« چيست؟ تروتسکی در اين زمينه مقالۀ عريض و طويلی در شمارۀ » ١١سه
ورنايا رابوچايا گازتا« نگاشت ،ولی ھيئت تحريريۀ اين روزنامۀ انحالل طلب ،به طرز بسيار
صائبی جواب داد که »چھره ھمچنان روشن نيست«.
انحالل طلبان واقعا ً ھم چھرۀ خاص خود را دارند که ليبرالی است ،نه مارکسيستی ...
ولی تروتسکی ھيچگاه ھيچ »چھره«ای نداشته و ندارد ،و از او جز کوچ نشينی و رفت و
برگشت از اردوی ليبرالھا به اردوی مارکسيستھا و بالعکس و جز دستچين کردن تکه پارهھای
عبارات و الفاظ مطنطن از اينجا و آنجا ،چيز ديگری ديده نمی شود.
دربارۀ ھيچ مسئلۀ مورد اختالفی حتی يک سخن زنده در »بوربا« وجود ندارد.
 ...تروتسکی اطمينان می دھد که طرفدار درآميزی خواستھای جزء و محدود با ھدف نھايی
است ،ولی دربارۀ نظر خود نسبت به شيوهای که انحالل طلبان برای اين »درآميزی« بکار می
برند ،مھر سکوت بر لب می زند!
تروتسکی در پردۀ الفاظ بسيار مطنطن ،ولی ميان تھی و مه آلود ،عمال کارگران ناآگاه را گمراه
می سازد و از انحالل طلبان دفاع می کند ...
 ...وحدت عبارتست از گرد آمدن اکثريت کارگران روسيه برای تحقق قرارھايی که از ديرباز
ھمه از آنھا آگاھند و انحالل طلبی در آنھا محکوم شده است .وحدت عبارتست از برقراری پيوند
ميان نمايندگان دوما و ارادۀ اکثريت کارگران ،يعنی آنچه که شش نمايندۀ کارگران بدان دست
يافتهاند.
انحالل طلبان و تروتسکی» ،گروه ھفت نفری« و تروتسکی که بلوک خود را برھم زده،
قرارھای حزب را زير پا گذاشته ،ھم از سازمان مخفی و ھم از کارگران متشکل پيوند
گسستهاند ،بدترين انشعابگران ھستند .خوشبختانه کارگران اين حقيقت را دريافتهاند و تمام
کارگران آگاه عمال به پی ريزی وحدت خود عليه انحالل طلبان ويرانگر اين وحدت ،مشغولند.
مارس سال ١٩١۴
توضيحات
» -۴٠لتونی ھا« – نمايندگان سازمان سوسيال دمکرات منطقۀ لتونی.
» -۴١قفقازی ھا« – نمايندگان کميتۀ محلی قفقاز .اين کميته مرکز فراکسيونی انحالل طلبان
قفقاز و يکی از تکيه گاھھای تروتسکی بود ،که در سال  ١٩١٢وارد بلوک ضد حزبی ماه اوت
شد.
» -۴٢لوچ« )" – ("Loutchروزنامۀ مجاز ارگان منشويکھای انحالل طلب که از سپتامبر
سال  ١٩١٢تا ژوئيۀ سال  ١٩١٣در پطرزبورگ انتشار می يافت .از اين روزنامه جمعا ً ٢٣٧
شماره منتشر شد .روزنامه بطور عمده با کمک مالی ليبرالھا اداره می شد .رھبری ايدئولوژيک
آن با مارتف و آکسلرود بود .انحالل طلبان در اين روزنامه عليه تاکتيک انقالبی بلشويکھا
مبارزه می کردند ،به تبليغ شعار اپورتونيستی تشکيل »حزب علنی« می پرداختند ،با اعتصابات

انقالبی گستردۀ کارگران مخالفت می ورزيدند و می کوشيدند تزھا و احکام اساسی برنامۀ حزب
را مورد تجديدنظر قرار دھند.
» -۴٣انتخابات پطرزبورگ« – منظور انتخابات چھارمين دومای دولتی است که در پائيز سال
 ١٩١٢در پطرزبورگ انجام گرفت .نمايندگان سوسيال دمکرات ) ١٣نماينده( در اين دوما يک
فراکسيون مشترک تشکيل دادند ،ولی بلشويکھا در داخل فراکسيون عليه منشويکھا که مانع
فعاليت انقالبی بودند ،پيوسته مبارزه می کردند.
» -۴۴بوربا« )"» - "Borbaپيکار«( – عنوان مجلهای که تروتسکی با دعوی »غير
فراکسيونی« بودن در فوريۀ سال  ١٩١۴به انتشار آن پرداخت و در ھمان سال نيز انتشار آن
پايان يافت.
» -۴۵سه ورنايا رابوچايا گازتا« )"» - "Severnaia Rabotchaia Gazetaروزنامۀ
کارگری شمال«( – روزنامۀ ارگان منشويکھای انحالل طلب که از  ٣٠ژانويه تا اول مه سال
 ١٩١۴در پطرزبورگ انتشار می يافت .از سوم مه عنوان آن عوض شد و به »ناشا رابوچايا
گازتا« )»روزنامۀ کارگری ما«( موسوم گرديد.
 -۴۶ف.د – .ف .دان ) – (١٩۴٧-١٨٧١ – Danيکی از سران ايدئولوژيک منشويسم .دان در
رأس گروھی از انحالل طلبان مقيم خارجه قرار گرفت و ماھنامۀ »گولوس« را رھبری می
کرد .در دوران نخستين جنگ جھانی امپرياليستی موضع سوسيال شووينيسم اتخاذ کرد .پس از
انقالب فوريۀ سال  ١٩١٧به پشتيبانی از دولت موقت بورژوايی پرداخت و پس از انقالب اکتبر
سال  ١٩١٧عليه حکومت شوروی مبارزه می کرد .در آغاز سال  ١٩٢٢به عنوان دشمن
حکومت شوروی از کشور طرد شد.
 -۴٧ل.م – .ل .مارتف.

نقض وحدت در پرده فريادھای وحدت طلبی
مسايل جنبش معاصر کارگری از بسياری لحاظ مسايلی دردناک است به خصوص برای
نمايندگان ديروز اين جنبش )يعنی نمايندگان آن مرحلۀ تاريخی که تازه به پايان رسيده است( .از
جمله مسايلی که به اين قسمت مربوط می شود مقدم بر ھر چيز مسايل به اصطالح
فراکسيونيسم ،انشعاب و غيره است .چه بسا از شرکت کنندگان روشنفکر جنبش کارگری می
شنويم که با ھيجان ،عصبانيت و تقريبا ً يک حالت متشنجی استدعا می کنند اين مسايل دردناک
به ميان آورده نشود .برای آنھايی که سالھای دراز مبارزۀ جريانات مختلف ميان مارکسيستھا
مثال مبارزۀ سالھای  ١٩٠١-١٩٠٠را گذراندهاند طبعا ً ممکن است بسياری از استدالل ھايی که
دربارۀ اين مسايل دردناک می شود تکرار مکررات باشد.
ولی اکنون تعداد شرکت کنندگان مبارزۀ چھارده ساله )و چنانچه تاريخ نخستين عاليم ظھور
»اکونوميسم« را مبدأ بگيريم به طريق اولی  ١٩-١٨ساله( در بين مارکسيستھا آن قدرھا زياد
نيست .اکثريت عظيم کارگرانی که امروز صفوف مارکسيستھا را پر می کنند مبارزۀ قديم را
يا به خاطر ندارند و يا به کلی از آن بی اطالعند .اين مسايل دردناک )چنانچه ضمنا ً پرسشنامۀ
مجلۀ ما ھم نشان می دھد( مورد توجه فوق العادۀ اين اکثريت عظيم است .ما قصد داريم که
روی اين مسايل که از طرف »بوربا« يعنی »مجله کارگری غيرفراکسيونی« تروتسکی به

عنوان مسايل به اصطالح تازهای )که برای نسل جوان کارگر واقعا ً ھم تازه است( مطرح شده،
مکث نماييم.

 -١دربارۀ » فراکسيونيسم «
تروتسکی مجلۀ جديد خود را »غيرفراکسيونی« می نامد .اين کلمه را او در آگھی ھا در جای
نمايانی می گذارد و چه در مقاالت ھيأت تحريريۀ خود »بوربا« و چه در مقاالت ھيأت تحريريۀ
روزنامۀ انحالل طلبانۀ »سه ورنايا رابوچاياگازتا« )روزنامه کارگری شمال( ،که قبل از انتشار
»بوربا« مقالۀ تروتسکی دربارۀ »غيرفراکسيونيسم« در آن درج شده بود ،به انحاء مختلف روی
اين کلمه تکيه می نمايد.
و اما »غيرفراکسيونيسم« چيست؟
»مجلۀ کارگری« تروتسکی مجله تروتسکی برای کارگران است زيرا در آن نه از ابتکار
کارگری اثری ھست و نه از ارتباط با سازمانھای کارگری .تروتسکی ،که می خواھد زبانش
مورد فھم عامه باشد ،در مجله برای کارگران ،کلمات »تريتوريا«*» ،فاکتور«** و غيره را
برای خوانندگان توضيح می دھد.
بسيار خوب .پس چرا کلمه »غيرفراکسيونيسم« نبايد برای کارگران توضيح داده شود؟ مگر اين
کلمه بيش از کلمات »تريتوريا« و »فاکتور« مفھوم است؟
خير ،موضوع اين نيست .موضوع اين است که بدترين نمايندگان بدترين بقايای فراکسيونيسم با
مارک »غيرفراکسيونيسم« نسل جوان کارگر را اغفال می کنند .جا دارد برای توضيح اين
مطلب کمی تأمل شود.
پراکندگی مھم ترين صفت مشخصۀ حزب سوسيال دمکرات در دورۀ معينی از تاريخ است .کدام
دورۀ معين؟ از سال  ١٩٠٣تا .١٩١١
برای اين که چگونگی ماھيت اين پراکندگی گروھی با وضوح کامل روشن شود بايد الاقل
شرايط مشخصی را که در سالھای  ١٩٠٧-١٩٠۶وجود داشت به خاطر آورد .حزب در آن
موقع صورت واحدی داشت ،انشعاب در آن به وجود نيامده بود ،ولی پراکندگی موجود بود،
يعنی عمال در حزب واحد دو گروه و دو سازمان در حقيقت جداگانه وجود داشت .سازمانھای
محلی کارگری صورت واحد داشتند ولی در ھر مسئلۀ جدی دو گروه دو تاکتيک وضع می
نمودند .مدافعين اين دو تاکتيک در سازمانھای کارگری واحد بين خود مشاجره می نمودند )مثال
ھنگام بحث دربارۀ شعار :کابينه دوما يا کابينه کادت ،در سال  ١٩٠۶و ھنگام انتخابات کنگرۀ
لندن )در سال  (١٩٠٧مسايل به اکثريت آراء حل می شد :يکی از فراکسيون ھا در کنگرۀ واحد
استکھلم ) (١٩٠۶شکست خورد و فراکسيون ديگر در کنگرۀ واحد لندن) .(١٩٠٧اينھا واقعياتی
است از تاريخ مارکسيسم متشکل در روسيه که بر ھمه کس معلوم است .کافی است اين واقعيات
بر ھمه معلوم را به خاطر آورد تا نادرستی فاحش آن چه که تروتسکی اشاعه می دھد معلوم
گردد.
از سال  ١٩١٢يعنی متجاوز از دو سال است که ديگر در روسيه ميان مارکسيست ھای متشکل
ھيچ فراکسيونيسمی وجود ندارد و در سازمانھای واحد ،در کنفرانس ھا و کنگرهھای واحد جر
و بحثی بر سر تاکتيک نمی شود .گسيختگی کاملی بين حزب که در ژانويه سال  ١٩١٢رسما ً
* »تريتوريا«  -معادل روسی واژۀ التين " "territoriumeيعنی »سرزمين« .م.
** »فاکتور« )التين  (factorيعنی عامل ،نيروی محرکه .م.

اعالم داشت انحالل طلبان به وی تعلق ندارند و انحالل طلبان موجود است .تروتسکی غالبا ً اين
گسيختگی را »انشعاب« می نامد .ما دربارۀ اين نام گذاری ذيال جداگانه صحبت خواھيم کرد.
ولی قدر مسلم اين است که کلمۀ »فراکسيونيسم« با حقيقت مغايرت دارد.
اين کلمه ،ھمانطور که ما متذکر شديم ،تکرار غيرنقادانه ،غيرعقاليی و بی معنای آن چيزی
است که ديروز ،يعنی در دورانی که ديگر سپری شده ،صحيح بود .ھنگامی که تروتسکی برای
ما از »ھرج و مرج مبارزه فراکسيونی« صحبت می کند )رجوع شود به شماره  ،١ص  ۵و ۶
و بسياری از صفحات ديگر( فوراً واضح می شود که ھمانا کدام گذشتۀ سپری شدهای است که با
زبان وی سخن می گويد.
به وضع کنونی از دريچه چشم کارگران جوان روس که اکنون نه دھم مارکسيست ھای متشکل
روسيه را تشکيل می دھند بنگريد .کارگر جوان در مقابل خود سه نمونه از نظريات و جريانات
مختلف جنبش کارگری را در مقياس وسيع مشاھده می نمايد» :پراوديستھا«) (۴٨در پيرامون
روزنامهای با تيراژ  ۴٠٠٠٠نسخه» ،انحالل طلبان« ) ١۵٠٠٠نسخه( و ناردينک ھای چپ
) ١٠٠٠٠نسخه( .پيکرهھای مربوط به تيراژ ،وسعت ميدان موعظهھای معين را برای خواننده
روشن می نمايند.
حال سؤال می کنيم که آيا »ھرج و مرج« در اين مورد چه معنی دارد؟ تروتسکی عبارت
پرآواز و توخالی را دوست دارد؛ اين موضوع را ھمه می دانند ،ولی لفظ »ھرج و مرج« فقط
يک عبارت پردازی نيست بلکه عالوه بر آن اين است که می خواھند مناسباتی را که ديروز در
خارجه وجود داشت بر زمينه روسيه امروز منتقل نمايند )يا به عبارت صحيح تر برای منتقل
نمودن آن تالش بيھوده به عمل می آورند( اين است اصل مطلب.
ھيچ »ھرج و مرج« در مبارزه مارکسيست ھا با ناردنيک ھا وجود ندارد .بايد اميدوار بود که
حتی تروتسکی نيز جرأت ادعای اين موضوع را نداشته باشد .در مدتی متجاوز از  ٣٠سال،
يعنی از ھمان آغاز ظھور مارکسيسم ،مارکسيست ھا با ناردنيک ھا در مبارزهاند .علت اين
مبارزه مغايرت اساسی منافع و نظريات دو طبقه مختلف يعنی پرولتاريا و دھقانان است .اگر در
جايی ھم »ھرج و مرج« وجود داشته باشد ھمانا در مغز افراد عجيب و غريبی است که به
مفھوم اين موضوع پی نمی برند.
پس چه چيزی باقی می ماند؟ »ھرج و مرج« در مبارزه مارکسيست ھا با انحالل طلبان؟ اين ھم
بر خالف حقيقت است زيرا مبارزه با جريانی که از طرف تمام حزب بمثابه يک جريان شناخته
شده و از سال  ١٩٠٨مورد تقبيح قرار گرفته نمی تواند ھرج و مرج ناميده شود .ھر کس به
تاريخ مارکسيسم در روسيه با نظر القيدی نمی نگرد می داند که انحالل طلبی حتی در مورد
ترکيب سران و شرکت کنندگان آن با »منشويسم« ) (١٩٠٨ -١٩٠٣و اکونوميسم )-١٨٩۴
 (١٩٠٣ارتباط ناگسستنی و کامال پيوستهای دارد .پس اينجا ھم در برابر ما يک تاريخچه تقريبا ً
بيست ساله وجود دارد .نسبت »ھرج و مرج« دادن به تاريخ حزب خويش معنايش تھی مغزی
نابخشودنی است.
حال از نظر پاريس يا وين به اوضاع حاضر بنگريد آنوقت ھمه چيز دگرگون خواھد شد .غير از
»پراوديستھا« و »انحالل طلبان« دست کم پنج »فراکسيون« ديگر روس يعنی گروھھای
جداگانهای ھم وجود دارند که مايلند خود را جزو ھمان حزب سوسيال دمکرات واحد قلمداد
نمايند :گروه تروتسکی ،دو گروه »وپريود«» ،بلشويک ھای حزبی«) (۴٩و »منشويک ھای
حزبی«) .(۵٠اين موضوع در پاريس و وين )برای مثال دو مرکز مخصوصا ً بزرگ را می
گيرم( بر ھمه مارکسيست ھا به خوبی معلوم است.

اين جا است که تروتسکی از لحاظ معينی حق دارد :اين واقعا ً پراکندگی است ،اين حقيقتا ً ھرج و
مرج است!
»فراکسيونيسم« يعنی وحدت اسمی )در گفتار ھمه از يک حزب ھستند( و پراکندگی واقعی )در
کردار تمام گروھھا مستقلند و با يکديگر مانند دول مختار وارد مذاکره و سازش می شوند(.
»ھرج و مرج« يعنی فقدان (١ :اطالعات موثق قابل تحقيق دربارۀ ارتباط اين فراکسيون ھا با
جنبش کارگری در روسيه  (٢فقدان مدارک برای قضاوت درباره سيمای حقيقی مسلکی و
سياسی اين فراکسيون ھا .برای مثال دوره کامل دو ساله  ١٩١٢و  ١٩١٣را در نظر بگيريد.
ھمانطور که می دانيم اين سالھا سالھای رونق و اعتالی جنبش کارگری است که در آن ھر
جريان و خط مشی که دامنه کم و بيش وسيعی داشت )و درسياست فقط دامنه وسيع حساب است(
نمی توانست در انتخابات دومای چھارم ،در جنبش اعتصابی ،در روزنامهھای علنی ،در
اتحاديهھای حرفهای و در تبليغات مربوط به بيمه و غيره انعکاس پيدا نکند .ولی ھيچ يک از اين
پنج فراکسيون موجود در خارجه طی تمام دورۀ اين دو سال در ھيچ يک از اين تظاھرات جنبش
وسيع کارگری در روسيه ،که اکنون به آنھا اشاره شد ،مطلقا ً به ھيچ طرز مشھودی خود را
نشان ندادند!
اين واقعيتی است که تحقيق آن برای ھر کس سھل است .و اين واقعيت ثابت می کند که ما حق
داشتيم تروتسکی را نمايندۀ »بدترين بقايای فراکسيونيسم« بناميم.
با اينکه او ادعا می کند که غيرفراکسيونی است ،تمام کسانی که کما بيش با جنبش کارگری در
روسيه آشنايی دارند تروتسکی را آشکارا نمايندۀ »فراکسيون تروتسکی« می شناسند؛ اين
فراکسيونيسم است زيرا ھر دو عالمت اساسی در آن موجود است (١ :قبول وحدت در گفتار (٢
جدا سازی گروهھا در کردار .اين بقايای پراکندگی است زيرا در آن ھيچ گونه ارتباط جدی با
جنبش وسيع کارگری روسيه نمی توان يافت.
باالخره اين بدترين شکل پراکندگی است زيرا فاقد ھر گونه صراحت مسلکی و سياسی است.
وجود اين صراحت را نه در مورد پراوديست ھا می توان انکار کرد )حتی ل .مارتف ،مخالف
قطعی ما نيز به ھم پيوستگی و »انضباط« ما را در پيرامون قرارھای رسمی مربوط به تمام
مسايلی که ھمه از آن مسبوقند ،تصديق می نمايد( و نه در مورد انحالل طلبان )آنھا ،يا به ھر
حال برجسته ترين آنھا ،دارای سيمای بسيار معينی ھستند که ليبرالی است نه مارکسيستی(.
در اين مورد نمی توان انکار نمود که بعضی گروھھا ھم که مثل گروه تروتسکی موجوديت
واقعيشان منحصراً از نظر پاريس و وين است و به ھيچ وجه از نظر روسيه نيست تا چه
اندازهای دارای سيمای معينی ھستند .مثال نظريهھای ماخيستی گروه ماخيست »وپريود« معين
است؛ نفی قطعی اين نظريهھا و دفاع از مارکسيسم در رديف تقبيح نظری انحالل طلبان از
طرف »منشويک ھای حزبی« نيز معين است.
ولی تروتسکی به ھيچ وجه دارای روش مسلکی و سياسی معينی نيست زيرا داشتن پروانه
»غيرفراکسيونيسم« )به طوری که ما اکنون مفصال خواھيم ديد( معنايش داشتن پروانه آزادی
کامل برای پرواز از يک گروه به ديگری و بالعکس است.
نتيجه :
 (١تروتسکی اھميت تاريخی اختالفات ايدئولوژيک بين جريان ھا و گروھھا را در مارکسيسم
با وجودی که اين اختالفات سراسر تاريخ  ٢٠ساله سوسيال دمکراسی را پر کرده و )بطوری
که ما نشان خواھيم داد( به مسايل اساسی دورۀ کنونی مربوط می شود ،توضيح نداده و نمی
فھمد.

 (٢تروتسکی به خصوصيات اصلی پراکندگی گروھی که عبارت از شناسايی اسمی وحدت و
پراکندگی واقعی است پی نبرده است.
 (٣تروتسکی در زير لوای »غيرفراکسيونيسم« از يکی از فراکسيون ھای مقيم خارجه که در
بی مسلکی و بی زمينگی در جنبش کارگری روسيه مقام خاصی دارد ،پشتيبانی می نمايد.
ھر فلز براقی طال نيست .جمالت تروتسکی بسيار پر زرق و برق و پرھياھو ولی تماما ً عاری
از مضمون است.

 -٢دربارۀ انشعاب
معترضانه به ما می گويند»:اگر شما پراوديست ھا از پراکندگی يا به عبارت ديگر شناسايی
اسمی وحدت و پراکندگی در عمل پيروی نمی کنيد در عوض پيرو بدتر از آن يعنی انشعاب
طلبی ھستيد «.اين گفته تروتسکی است که چون نمی تواند در افکار خود تعمق کند و سر و ته
عبارت خود را به ھم مربوط سازد گاھی بر ضد پراکندگی نعره می کشد و زمانی فرياد می
کند»:انشعاب يکی پس از ديگری به فتوحاتی می رسد که حکم خودکشی دارد«)شماره  ،١ص
.(۶
اين اظھار تنھا يک معنی می تواند داشته باشد و آن اين که»:پراوديستھا يکی پس از ديگری به
فتوحاتی می رسند« )اين مدرک موثق قابل تحقيقی است که با بررسی جنبش وسيع کارگری
روسيه ولو در سالھای  ١٩١٢و  ١٩١٣به ثبوت می رسد( ولی من که تروتسکی ھستم
پراوديستھا را  (١بمثابۀ انشعاب طلبان  (٢به مثابه سياسيونی که خودکشی می کنند ،تقبيح می
نمايم .اين موضوع را مورد تحليل قرار دھيم.
اول از ھمه از تروتسکی تشکر می کنيم :چندی پيش )از اوت  ١٩١٢تا فوريه  (١٩١۴او از
ف .دان پيروی می کرد که چنان چه می دانيم شيوه ضد انحالل طلبی را مورد تھديد قرار داده و
ھمگان را به »کشتن« آن دعوت می کرد .اکنون تروتسکی خط مشی ما را )و حزب ما را( –
آقای تروتسکی عصبانی نشويد باالخره اين حقيقتی است! – به تھديد به »کشتن« نمی کند ولی
فقط پيشگويی می نمايد که اين خط مشی خود خويشتن را خواھد کشت!
اين به مراتب ماليم تر است اين طور نيست؟ اين تقريبا ً »غيرفراکسيونيسم« است ،اين طور
نيست؟ ولی شوخی را کنار می گذاريم )گو اين که شوخی يگانه وسيلۀ جواب ماليم به عبارت
پردازی غيرقابل تحمل تروتسکی است(.
»خودکشی« تنھا يک عبارت پردازی و آن ھم يک عبارت توخالی و فقط »تروتسکيسم« است.
انشعاب طلبی تھمت جدی سياسی است .اين تھمت را خواه انحالل طلبان و خواه تمام گروهھای
پيشگفته که از نقطه نظر وين و پاريس بدون شک وجود دارند با ھزاران لحن بر ضد ما تکرار
می کنند .تمام آنھا اين تھمت جدی سياسی را بطور فوق العاده غيرجدی تکرار می کنند .به
تروتسکی بنگريد .او تصديق کرد که »انشعاب )بخوان پراوديست ھا( يکی پس از ديگری به
فتوحاتی می رسند که حکم خودکشی دارد« .او به اين قسمت چنين اضافه می کند»:تعداد کثيری
از کارگران پيشرو در حال پريشانی کامل سياسی ،اغلب خودشان عامل مؤثر انشعاب می
شوند« )شماره  ،١ص .(۶
آيا می توان نمونهھايی يافت که در مورد طرز برخورد يا اين مسئله از اين کلمات غيرجدی تر
باشد؟ شما ما را به انشعاب طلبی متھم می کنيد در صورتی که ما در عرصه جنبش کارگری
روسيه مطلقا ً چيزی جز انحالل طلبی در برابر خود نمی بينيم .شما می خواھيد بگوييد که روش

ما نسبت به انحالل طلبی صحيح نيست؟ در حقيقت ھم تمام گروهھای فوق الذکر مقيم خارجه،
ھر قدر ھم که با يکديگر فرق داشته باشند ،در يک نکته اشتراک نظر دارند و آن اين که روش
ما را نسبت به انحالل طلبی ناصحيح و »انشعاب طلبانه« می دانند .شباھت )و قرابت اساسی
سياسی( تمام اين گروھھا به انحالل طلبان نيز در ھمين نکته است.
ھر آينه روش ما نسبت به انحالل طلبی از نقطه نظر نظريه و اصول نادرست است ،در اين
صورت می بايستی تروتسکی آشکارا بگويد ،صريحا ً اظھار کند ،بدون لطايف الحيل نشان دھد
که اين نادرستی را در چه چيزی می داند .ولی تروتسکی سالھا است که از اين نکتۀ اساسی
احتراز می جويد.
اگر از نقطه نظر عملی و در جريان تجربه جنبش ،روش ما نسبت به انحالل طلبی مردود است؛
پس بايد اين تجربه را مورد تجزيه و تحليل قرار دارد؛ کاری که بازھم تروتسکی نمی کند .او
اقرار می کند که »تعداد کثيری از کارگران پيشرو عامل مؤثر انشعاب )بخوان عامل مؤثر خط
مشی و تاکتيک و سيستم و سازمان پراودا( می شوند« .علت چيست که يک چنين پديدۀ اندوه
باری که بنا به اعتراف خود تروتسکی تجربه ھم آن را تأييد کرده و حاکی است که کارگران
پيشرو و آن ھم تعداد کثيری از آنان طرفدار پراودا ھستند؛ صورت وقوع پيدا می کند؟
تروتسکی جواب می دھد :به علت »پريشانی کامل سياسی« اين کارگران پيشرو.
شکی نيست که اين توضيح برای تروتسکی و برای ھر پنج فراکسيون مقيم خارجه و برای
انحالل طلبان فوق العاده خوشايند است .تروتسکی خيلی دوست دارد »با قيافه دانشمند مآبانه« و
با جمالت پر طمطراق و پر آب و تاب در مورد پديدهھای تاريخی توضيحاتی بدھد که خوشايند
خود او است .وقتی که »تعداد کثيری از کارگران پيشرو« »عامل مؤثر« يک خط مشی سياسی
و حزبی می شوند که با خط مشی تروتسکی مطابقت ندارد ،آن وقت تروتسکی بدون خجالت
قضيه را فوراً صاف و پوست کنده اينطور حل می کند؛ اين کارگران پيشرو »در حالت پريشانی
کامل سياسی« ھستند و حال آنکه خود تروتسکی گويا در حالت پايداری سياسی و دارای خط
مشی روشن و صحيح است!  ...و آن وقت ھمين تروتسکی سر و سينه زنان فراکسيونيسم،
محفل بازی و تحميل اراده روشنفکران بر کارگران را به باد ناسزا می گيرد!
راستی وقتی انسان اين چيزھا را می خواند بی اختيار از خود سؤال می نمايد آيا از تيمارستان
نيست که اين صداھا بلند می شود؟ حزب مسئلۀ انحالل طلبی و تقبح آن را از سال  ١٩٠٨در
قبال »کارگران پيشرو« طرح کرد و موضوع »انشعاب« با گروه کامال معينی از انحالل طلبان
)يعنی :گروه »ناشا زاريا«( يا به عبارت ديگر اين موضوع که تشکيل حزب امکان پذير نيست
مگر بدون اين گروه و بر ضد آن در ژانويه سال  ١٩١٢يعنی متجاوز از دو سال پيش مطرح
گرديد .اکثريت ھنگفت کارگران پيشرو بر له پشتيبانی از »خط مشی ژانويه  «١٩١٢اظھار
نظر نمودند .خود تروتسکی که از »فتوحات« و »تعداد کثيری از کارگران پيشرو« سخن می
گويد به اين حقيقت اعتراف دارد .منتھا تروتسکی گريبان خود را اينطور خالص می کند که
صاف و ساده اين کارگران پيشرو را با کلمات »انشعاب طلب« و »پريشان ھای سياسی« دشنام
می دھد!
اشخاصی که عقل خود را از دست نداده باشند از اين قضايا استنتاج ديگری می نمايند .ھر جا
اکثريت کارگران آگاه در پيرامون تصميمات دقيق و صريح گرد آمده باشند آنجا وحدت عقيده و
عمل وجود دارد ،آنجا حزبيت و حزب وجود دارد.
ھر جا ديديم کارگران انحالل طلبان را »از مقام خود معزول نمودهاند« و يا ديديم نيم دوجينی از
گروهھای مقيم خارجه مدت دو سال به ھيچ وجه ارتباط خود را با جنبش وسيع کارگری روسيه
ثابت نکردهاند ،ھمانجا پريشانی و انشعاب طلبی حکمفرماست .اينکه تروتسکی اکنون تالش

دارد کارگران را به عدم اجرای قرارھای آن »جمع متحد« که مورد قبول مارکسيستھای
پراوديست است متقاعد سازد؛ در عين حال تالشی است برای برھم زدن جنبش و ايجاد انشعاب.
اينھا تالشھای زبونانهای است ولی باالخره بايد پرده از رخسار اين پيشوايان گروهھای
روشنفکری که از خودپسندی کارشان به عنان گسيختگی کشيده برداشت زيرا خود مولد انشعابند
و آنگاه فرياد وا انشعابا برمی آورند و پس از اينکه طی متجاوز از دو سال در برابر »کارگران
پيشرو« دچار شکست کامل گرديدهاند با بی شرمی شگفتی به تصميمات و ارادۀ اين کارگران
پيشرو تف می اندازند و آنان را »پريشان ھای سياسی« می نامند .آخر اينکه ھمان شيوهھای
نوزدرف يا ايودوشکاگاالوليف) (۵١است.
و من از لحاظ وظيفه روزنامه نگاری خود ،در جواب فريادھای مکرر وا انشعابا ،از تکرار
مدارک دقيق تکذيب نشده و غيرقابل تکذيب خسته نخواھم شد .در دومای دوم  ۴٧درصد
نمايندگان زمره کارگران ،در دومای سوم  ۵٠درصد و در دومای چھرم  ۶٧درصد نمايندگان
اين زمره بلشويک بودند .اينجا است اکثريت »کارگران پيشرو« ،اينجا است حزب ،اينجا است
وحدت عقيده و وحدت عمل اکثريت کارگران آگاه.
انحالل طلبان معترضانه می گويند )رجوع شود به مقاله بولکين ،ل.م در شماره سوم »ناشا
زاريا«( که ما زمرهھای مختلف دوران استوليپينی را مبنای مجادالتمان قرار می دھيم .اين
اعتراض نامعقول و از روی سوء نيت است .آلمان ھا موفقيت خود را از روی قانون انتخاباتی
بيسمارک ،که زنان را از حق انتخاب محروم می کند می سنجند .فقط ديوانگان ممکن است
مارکسيست ھای آلمان را که موفقيت ھای خود را با قانون انتخاباتی موجود می سنجند و در
عين حال به ھيچ وجه منکر نقايص ارتجاعی آن نيستند برای اين کار مورد سرزنش قرار دھد.
به ھمين منوال ھم ما بدون اينکه از زمرهھای انتخاباتی و مقررات زمرهای دفاع کرده باشيم
موفقيت ھای خود را با قانون انتخاباتی موجود سنجيدهايم .در ھر سه دوما )دوم و سوم و
چھارم( زمرهھای مختلف وجود داشت و در داخل زمرۀ به خصوص کارگران يعنی در داخل
سوسيال دمکراسی تغييرات کاملی عليه انحالل طلبان به وجود آمد .ھر کس نمی خواھد خود و
ديگران را فريب بدھد بايد به اين واقعيت عينی پيروزی وحدت طبقۀ کارگر عليه انحالل طلبان
اعتراف نمايد.
اعتراض ديگر ھم به ھمين اندازه »معقول« است که می گويد »:به فالن يا بھمان بلشويک،
منشويک ھا و انحالل طلبان ھم رأی دادند )يا در انتخابش شرکت جستند(« .بسيار خوب! ولی
مگر اين موضوع درباره  ۵٣درصد نمايندگان غيربلشويک دومای دوم و  ۵٠درصد دومای
سوم و  ٣٣درصد دومای چھارم نيز صدق نمی کند؟
اگر ممکن بود بجای پيکرهھای مربوط به نمايندگان ،پيکرهھای مربوط به انتخاب کنندگان يا
نمايندگان کارگران و غيره را مدرک قرار داد ما به کمال ميل اين کار را می کرديم .ولی يک
چنين مدارکی که مشروح تر باشد در دست نيست و بنابراين »معترضين« فقط خاک به چشم
مردم می پاشند.
و اما پيکرۀ مربوط به گروهھای کارگری که به روزنامهھای دارای روش ھای مختلف کمک
می کردند از چه قرار است؟ طی دو سال ) ٢٨٠١ (١٩١٣-١٩١٢گروه بر له پراودا و ٧۵٠
گروه بر له لوچ بودهاند) .(۵٢ھر کس می تواند دربارۀ صحت اين ارقام تحقيق نمايد و احدی ھم
در صدد تکذيب آنھا برنيامده است.
پس کجاست وحدت عمل و ارادۀ اکثريت »کارگران پيشرو« و کجاست نقض ارادۀ اکثريت؟
»غيرفراکسيونيسم« تروتسکی ھمانا از لحاظ نقض گستاخانۀ ارادۀ اکثريت کارگران ،انشعاب
طلبی است.

 -٣از ھم پاشيدن ائتالف ماه اوت
ولی يک وسيله ديگر خيلی مھم ھم برای تحقيق صحت و حقانيت اتھامات تروتسکی دربارۀ
انشعاب طلبی وجود دارد.
شما معتقديد که ھمانا »لنينيست ھا« ھستند که انشعاب طلبند؟ بسيار خوب .فرض کنيم که حق با
شما است .ولی اگر حق با شما است پس چرا تمام فراکسيون ھا و گروهھای ديگر امکان وحدت
با انحالل طلبان را بدون »لنينيست ھا« و بر ضد »انشعاب طلبان« ثابت نکردند؟ اگر ما
انشعاب طلبيم پس چرا شما اتحاد طلبان خودتان با انحالل طلبان متحد نشديد؟ آخر شما بدين
وسيله امکان وحدت و نفع آن را عمال به کارگران نشان می داديد!
وقايع را به ياد آوريم .در ژانويه سال » ١٩١٢لنينيست«ھای »انشعاب طلب« اعالم می کنند که
حزب بدون انحالل طلبان و ضد آنھا می باشند .در مارس سال  ١٩١٢تمام گروهھا و
»فراکسيون ھا« ،انحالل طلبان ،تروتسکيست ھا ،وپريوديست ھا» ،بلشويک ھای حزبی« و
»منشويک ھای حزبی« در اوراق روسی خود و در صفحات روزنامه سوسيال دمکرات آلمانی
موسوم به » (۵٣)«Vorwartsبر ضد اين »انشعاب طلبان« متحد می شوند .ھمه متفقاً ،يک دل
و يک جھت ،ھمصدا و متحد ناسزا گويان لقب »غاصب« و »اغواگر« و القاب ديگری که به
ھمين اندازه دلنواز و محبت آميز است به ما می دھند.
بسيار خوب آقايان! ولی چه چيز آسانتر از آن بود که شما بر ضد »غاصبين« متحد شده و
نمونهای از وحدت را به »کارگران پيشرو« نشان می داديد؟ آيا اگر کارگران پيشرو از يک
طرف وحدت ھمه يعنی انحالل طلبان و غيرانحالل طلبان را بر ضد غاصبين و از طرف ديگر
تنھا »غاصبين«» ،انشعاب طلبان« و غيره را می ديدند از دستۀ اول پشتيبانی نمی نمودند؟
اگر اختالف نظرھا فقط ساخته و پرداخته و غيره »لنينيست ھا« است و وحدت انحالل طلبان،
پلخانفيست ھا ،وپريوديست ھا ،تروتسکيست ھا و سايرين عمال امکان دارد ،پس چرا شما
خودتان طی مدت دو سال نمونۀ آن را نشان نداديد؟
در اوت سال  ١٩١٢کنفرانس »اتحاد طلبان« تشکيل گرديد .بالفاصله تفرقه شروع شد:
پلخانفيست ھا مطلقا ً از شرکت امتناع ورزيدند ،وپريوديست ھا شرکت کردند ولی با اعتراض و
افشای واھی بودن کليۀ اين بساط بازگشتند.
کسانی که »متحد شدند« انحالل طلبان ،لتونی ھا ،تروتسکيست ھا )تروتسکی و سمکوفسکی(،
قفقازيھا) (۵۴و گروه  ٧نفری) (۵۵بودند .ولی آيا واقعا ً متحد شدند؟ ما ھمان وقت گفتيم که خير،
اين فقط استتار انحالل طلبی است .آيا حوادث گفته ما را تکذيب نمود؟
دقيقا ً  ١٨ماه بعد در فوريه سال  ١٩١۴معلوم می شود :
 (١که گروه ھفت نفری از ھم می پاشد ،بوريانف از آن خارج می شود.
 (٢که در بين »گروه شش نفری« باقيمانده جديد ،چخيدزه و تولياکف يا يکی ديگر نمی توانند در
مورد جواب به پلخانف ھماھنگی حاصل نمايند .آنھا در مطبوعات اظھار می نمايند که به وی
جواب خواھند داد ولی نمی توانند جواب بدھند.
 (٣که تروتسکی ،که عمال اکنون چندين ماه است از »لوچ« ناپديد شده ،راه تفرقه در پيش
گرفته و مجلهای از خود به نام »بوربا« منتشر نموده است .تروتسکی که به مجلۀ نامبرده عنوان
»غيرفراکسيونی« می دھد ،به اين وسيله صريحا ً می گويد )اين موضوع برای تمام کسانی که

کم و بيش با موضوع آشنايی دارند روشن است( »ناشا زاريا« و »لوچ« به عقيدۀ او ،يعنی
تروتسکی» ،فراکسيونی« يعنی اتحاد طلبان بد از کار درآمدند.
تروتسکی گرامی ،اگر شما اتحاد طلب ھستيد ،اگر شما وحدت با انحالل طلبان را ممکن می
دانيد ،اگر شما به اتفاق آنان از ايدهھای اساسی تنظيمی ماه اوت ») ١٩١٢بوربا« شماره  ١ص
 ،۶مقاله تحت عنوان »از طرف ھيئت تحريريه«( پيروی می نماييد ،پس چرا خودتان در »ناشا
زاريا« و »لوچ« با انحالل طلبان يکی نشديد؟
وقتی که ھنوز قبل از انتشار مجله تروتسکی ،در »سورنايا رابوچاياگازتا« )روزنامه کارگری
شمال( مقاله غيض آلودی درباره سيمای »نامعين« مجله و اين که راجع به آن »در محافل
مارکسيستی خيلی زياد صحبت می شد« منتشر گرديد ،آن وقت روزنامه »پوت پراودی« )راه
حقيقت( شماره  (۵۶)٣٧طبعا ً مجبور بود نادرستی اين ادعا را فاش سازد»:در محافل
مارکسيستی« از يادداشت محرمانه تروتسکی بر ضد اعضاء »لوچ« صحبت می شد .سيمای
تروتسکی و جدا شدن او از ائتالف اوت کامال معلوم گرديد.
 AN (۴که پيشوای مشھور انحالل طلبان قفقاز است و زمانی عليه ل .سدوف سخن گفته بود )و
در ازاء آن از طرف ف .دان و شرکاء در محضر عام مورد سرزنش قرار گرفت( اکنون سر و
کلهاش در »بوربا« پيدا می شود .فقط اين موضوع نامعلوم می ماند که آيا قفقازی ھا اکنون با
تروتسکی مايلند بروند يا با دان؟
ً
 (۵مارکسيست ھا لتونی که يگانه سازمان کامال مسلم »ائتالف اوت« بودند رسما از آن خارج
شدند و در قطعنامۀ کنگرۀ اخير خود )سال  (١٩١۴اظھار داشتند که:
»تالش آشتی طلبان برای اين که به ھر قيمتی شده است با انحالل طلبان متحد شوند )کنفرانس
اوت سال  (١٩١٢بی فايده از کار درآمد و اتحاد طلبان خودشان به وابستگی مسلکی و سياسی
انحالل طلبان دچار شدند«.
اين موضع را پس از يک تجربه  ١٨ماھه ،سازمانی اتخاذ کرده است که خودش دارای خط
مشی بيطرفانه بوده و مايل نيست با ھيچ يک از دو مرکز ارتباط حاصل نمايد .اين تصميم
اشخاص بيطرف به طريق اولی بايد برای تروتسکی دارای اعتبار باشد!
تصور می رود کافی باشد؟ کسانی که به ما نسبت انشعاب طلبی و عدم تمايل يا عدم توانايی به
کنار آمدن با انحالل طلبان را می دادند خودشان با آنھا دمساز نشدند .ائتالف اوت واھی درآمد و
از ھم پاشيد .تروتسکی که اين از ھم پاشيدگی را از خوانندگان خود مخفی می کند ،آنھا را فريب
می دھد.
تجربه مخالفين ما حقانيت ما را ثابت نمود ،ثابت نمود که کار کردن با انحالل طلبان غيرممکن
است.

 -۴اندرزھای يک آشتی طلب به » گروه ھفت نفری «
سرمقاله شماره يک »بوربا« تحت عنوان »انشعاب گروه دوما« حاوی اندرزھای يک آشتی
طلب به گروه ھفت نفری نمايندگان دومای دولتی است که از انحالل طلبی پيروی نموده )يا به
سوی انحالل طلبی گرايش دارند( .مضمون اصلی اين اندرزھا بدين قرار است:
»در کليه مواردی که توافق با فراکسيون ھای ديگر ضروری می گردد در نوبت اول بايد به
گروه شش نفری) (۵٧مراجعه نمود«)ص.(٢٩

اين اندرز عاقالنهای است که ضمنا ً از قرار معلوم موجب اختالف نظر تروتسکی با انحالل
طلبان » لوچ « می باشد .از ھمان آغاز مبارزه دو فراکسيون در دوما ،از ھنگام قطعنامه مجلس
مشاوره تابستان سال  (۵٨)١٩١٣پراوديست ھا از ھمين نظر پيروی می کردند .فراکسيون
کارگری سوسيال دمکرات روسيه پس از انشعاب ھم به کرات در مطبوعات اعالم داشت که
عليرغم امتناع ھای مکرر »گروه ھفت نفری« ،به پيروی از اين خط مشی ادامه می دھد.
ما از ھمان آغاز کار ،از ھمان ھنگام صدور قطعنامه مجلس مشاوره تابستان ،بر اين عقيده بوده
و ھمچنان ھم ھستيم که توافقاتی در مسايل مربوط به فعاليت در دوما مطلوب و ممکن است.
اين توافقات که در مورد دمکراتھای خرده بورژوای روستا )ترودويک ھا( به کرات عملی شده،
طبيعتا ً در مورد سياستمداران کارگری خرده بورژوا و ليبرال عملی نمودنش به طريق اولی
ممکن و ضروری است.
ً
نبايد در اختالف نظرھا مبالغه کرد .بايد مستقيما به چھره واقعيت نگريست»:گروه ھفت نفری«
افرادی ھستند که به سوی انحالل طلبی گرايش دارند ،آنھا ديروز کامال از دان پيروی می کردند
و امروز با اندوه و حسرت نظر خود را از دان به سوی تروتسکی و از تروتسکی به سوی دان
می اندازند .انحالل طلبان گروھی طرفدار کار علنی ھستند که از حزب منشعب شده و از
سياست کارگری ليبرالی پيروی می نمايند .چون اين گروه کار مخفی را نفی می کنند ،لذا در
امور مربوط به ساختمان حزب و جنبش کارگری از ھيچ گونه وحدتی با آنھا نمی توان سخن
گفت .ھر کس غير از اين فکر می کند کامال در گمراھی است و عمق تغييراتی را که پس از
سال  ١٩٠٨به وقوع پيوسته است در نظر نمی گيرد.
ولی توافقات با اين گروه خارج حزبی يا جنب حزبی البته در مورد مسايل جداگانه جايز است:
ما بايد اين گروه را ھم مثل ترودويک ھا ھميشه مجبور نماييم بين سياست کارگری )پراودايی(
و ليبرالی يکی را انتخاب نمايند .مثال در مسئلۀ مبارزه در راه آزادی مطبوعات با کمال وضوح
آشکار شد که انحالل طلبان بين شيوه ليبرالی طرح مسئله که مطبوعات بدون سانسور را نفی
می کند يا آن را به طاق نسيان می سپارد ،و شيوۀ عکس آن ،يعنی سياست کارگری ،متزلزل و
مرددند.
توافق با گروه ھفت نفری نمايندگان کارگری ليبرال در چھارچوب سياست دوما ،که مھم ترين
مسايل يعنی مسايل مربوط به خارج دوما در آن مستقيما ً مطرح نمی شود ،ممکن و مطلوب
است .در اين مورد بود که تروتسکی از انحالل طلبان روی برگرداند و به خط مشی مجلس
مشاوره حزبی تابستان ) (١٩١٣گرويد.
فقط نبايد فراموش کرد که از نقطه نظر گروه خارج حزبی مفھوم کلمۀ توافق به ھيچ وجه آن
چيزی نيست که معموال افراد حزبی درک می کنند .برای افراد غير حزبی »توافق« در دوما
معنايش »تنظيم قطعنامه يا خط مشی تاکتيکی« است .برای افراد حزبی توافق يعنی تالش برای
جلب ديگران به عملی نمودن خط مشی حزبی.
مثال ترودويکھا حزب ندارند .آنھا »توافق« را به معنای »تنظيم« به اصطالح »آزادانه« خط
مشی می فھمند ،امروز با کادت ھا ھستند و فردا با سوسيال دمکرات ھا .ولی ما کلمۀ توافق با
ترودويک ھا را به معنای به کلی متفاوتی می فھميم :ما در تمام مسايل مھم مربوط به تاکتيک
دارای قرارھای حزبی ھستيم و ھرگز از اين قرارھا عدول نخواھيم کرد .اما توافق با
ترودويکھا برای ما معنايش جلب آنان به جانب خودمان ،متقاعد نمودن آنان به حقانيت ما و
خودداری نکردن از عمليات مشترک بر ضد اعضای باند سياه و بر ضد ليبرال ھا است.

اين که تروتسکی تا چه حدی اين تفاوت سادهای را که از نقطه نظر حزبی و غيرحزبی بين
توافقات وجود دارد ،فراموش نموده )بيھوده که با انحالل طلبان نبوده است!( از استدالل زيرين
وی معلوم می شود:
»الزم است افراد مورد اطمينان انترناسيونال ،ھر دو قسمت منشعب شده ھيئت نمايندگی مجلس
ما را دعوت نموده ،به اتفاق آنان آن چه را که موجب توافق و آن چه را که موجب اختالف است
مورد بررسی قرار دھند  ...ممکن است قطعنامه تاکتيکی مشروحی تنظيم نمود که اصول
تاکتيک مجلس در آن تصريح شده باشد«)شماره  ،١ص .(٣٠-٢٩
اين يک نمونه شاخص و کامال نمونه وار از شيوۀ انحالل طلبانۀ طرح مسئله است! مجلۀ
تروتسکی حزب را فراموش می کند؛ به خاطر سپردن اين جزئيات لزومی ندارد!
در اروپا )تروتسکی دوست دارد بی مورد از اصول اروپايی صحبت کند( ھر وقت احزاب
مختلف با يکديگر سازش می کنند يا عقد اتحاد می بندند کار بدين طريق صورت می پذيرد:
نمايندگان آنھا جمع می شوند و قبل از ھر چيز نکات مورد اختالف را روشن می نمايند )ھمان
چيزی که انترناسيونال در مورد روسيه ھم در دستور روز قرار داده بود ،بدون اينکه ادعای
ناسنجيدۀ کائوتسکی را مبنی بر اينکه حزب سابق وجود ندارد در قطعنامه وارد کند( .نمايندگان
پس از روشن نمودن نکات مورد اختالف ،معين می کنند که در مورد مسايل مربوط به تاکتيک
و سازمان و غيره چه تصميماتی )قطعنامهھايی ،شرايطی و غيره( بايد در کنگرهھای ھر دو
حزب مورد بررسی قرار گيرد .ھر گاه تنظيم طرح واحدی برای قرارھای واحد ميسر شود
کنگرهھا در مورد تصويب يا عدم تصويب آنھا تصميم می گيرند؛ ھر گاه در اين مورد
پيشنھادھای گوناگونی داده شود باز ھم بحث و مذاکرۀ نھايی دربارۀ آنھا به عھدۀ کنگرهھای ھر
دو حزب است.
آن چه برای انحالل طلبان و تروتسکی »دلپسند« است فقط نمونهھای اروپايی اپورتونيسم است
نه نمونهھای حزبيت اروپايی.
»قطعنامه مشروح تاکتيکی« را نمايندگان دوما تنظيم خواھند نمود! »کارگران پيشرو«ی روس
که عدم رضايت تروتسکی از آنھا بيھوده نيست ،از روی اين مثال به رأی العين می توانند ببينند
که کار طرح سازيھای مضحک گروهھای ناچيز مقيم خارجه در وين و پاريس به کجا رسيده
است که حتی کائوتسکی را مطمئن ساختهاند در روسيه »حزب وجود ندارد« ولی اگر گاھی
فريب خارجی ھا در اين مورد ميسر باشد در عوض »کارگران پيشرو«ی روس )می ترسيم
موجب عدم رضايت تروتسکی مخوف گرديم( به ريش اين طرح سازان می خندند.
کارگران به آنھا خواھند گفت در نزد ما قطعنامهھای مشروح تاکتيکی را کنگرهھا و کنفرانسھای
حزبی تنظيم می نمايند)نمی دانيم نزد شما غيرحزبی ھا چطور( ،از آن جمله قطعنامهھای
سالھای  ١٩١٢ ،١٩١٠ ،١٩٠٨ ،١٩٠٧و  .١٩١٣ما با کمال ميل خارجی ھای غيرمطلع و
ھمچنين روس ھای فراموش کار را با قرارھای حزبی خود آشنا خواھيم کرد و با اشتياقی از اين
ھم بيشتر از نمايندگان »گروه ھفت نفری« يا »ائتالف اوت« و يا »لويتسايی ھا«) (۵٩يا ھر
کس ديگری که بخواھيد خواھش می کنيم ما را با قطعنامهھای کنگرهھا يا کنفرانسھای خود
آشنا کنند و مسئله مربوط به روش خود را نسبت به قطعنامهھای ما يا نسبت به قطعنامه کنگره
بيطرف لتونی ھا در سال  ١٩١۴و غيره صريحا ً در کنگرۀ آتی خود مطرح نمايند.
اين است آن چه که »کارگران پيشرو«ی روسيه به طرح سازان رنگارنگ خواھند گفت ،اين
است آن چه که مثال مارکسيست ھای متشکل پترزبورگ در مطبوعات مارکسيستی ھم اکنون
گفتهاند .آيا ميل تروتسکی بر اين قرار گرفته است که اين شرايط را که برای انحالل طلبان
نوشته شده است ناديده انگارد؟ اين برای خود تروتسکی بدتر خواھد بود .ما موظفيم اين

موضوع را به خوانندگان يادآور شويم که اين طرح سازيھای »اتحاد طلبانه« )از نوع اتحاد ماه
اوت( که در آن نمی خواھند ارادۀ اکثريت کارگران آگاه روسيه را به حساب آورند ،بسيار
مضحک است.

 -۵نظريات انحالل طلبانۀ تروتسکی
تروتسکی در مجلۀ جديد خود کوشيده است حتی المقدور کمتر دربارۀ کنه نظريات خود صحبت
کند» .پوت پراودی« )شماره  (٣٧خاطرنشان نموده است که تروتسکی دربارۀ کار مخفی و
شعار مبارزه برای حزب آشکار و غيره کلمهای ھم دم نزده است) (۶٠ضمنا ً به ھمين جھت
است که ما در اين مورد ،که سازمان مجزا و منفردی می خواھد بدون ھيچ گونه سيمای مسلکی
و سياسی پديدار شود می گوييم اين بدترين فراکسيونيسم است.
و اما اگر تروتسکی نخواسته است نظريات خود را صاف و پوست کنده بيان کند ،در عوض
نکات زيادی در مجلۀ او وجود دارد که نشان می دھد از چه عقايدی در پس پرده و مخفيانه
پيروی می نمايد.
در ھمان اولين سرمقالۀ شمارۀ اول ،چنين می خوانيم:
»حزب سوسيال دمکرات قبل از انقالب فقط از لحاظ ايده و ھدف ھای خود يک حزب کارگری
بود .ولی در واقعيت امر سازمانی بود از روشنفکران مارکسيست که طبقۀ کارگر بيدار شده را
به دنبال خود می برد)«.ص (۵
اين يک نغمه ليبرالی و انحالل طلبانه است که شھرت قديمی دارد و در حقيقت مقدمهای است
برای نفی حزب .اين نغمه مبتنی بر تحريف حقايق تاريخی است .ھمان اعتصابات سال ھای
 ١٨٩۶-١٨٩۵که جنبش وسيع کارگری را اعتال بخشيدند از لحاظ مسلکی و تشکيالتی با
سوسيال دمکراسی در پيوند بودند .آيا »روشنفکران« بودند که طبقه کارگر را برای اين
اعتصابات و تبليغات اقتصادی و غيراقتصادی »به دنبال خود می بردند«؟!
به آمار جديد جرايم ضد دولتی در سال ھای  ١٩٠٣-١٩٠١نسبت به دورۀ قبل از آن مراجعه
کنيم:
از ھر صد نفر شرکت کننده در جنبش آزادی بخش )که به اتھام ارتکاب جرايم ضد دولتی به
محاکمه جلب شده بودند( بر حسب حرفه اين تقسيم بندی وجود داشت:
دورهھا
در رشته کشاورزی
در رشته صنايع و بازرگانی
حرفهھای آزاد و محصلين
شاغلين کارھای نامعين و بيکاران

١٨٩٠-١٨٨۴
٧/١
١۵/١
۵٣/٣
١٩/٩

١٩٠٣-١٩٠١
٩/٠
۴۶/١
٢٨/٧
٨/٠

ما می بينيم که در سال ھای ھشتاد ،يعنی وقتی که ھنوز در روسيه حزب سوسيال دمکرات
وجود نداشت و جنبش ناردنيکی بود ،روشنفکران اکثريت داشتند و بيش از نصف شرکت
کنندگان را تشکيل می دادند.

اين منظره در سال ھای  ،١٩٠٣-١٩٠١که حزب سوسيال دمکرات به وجود آمده و
»ايسکرا«ی قديم به کار مشغول بود ،کامال تغيير می نمايد .در اين موقع ديگر روشنفکران در
بين شرکت کنندگان جنبش در اقليت اند ،تعداد کارگران )»صنايع و بازرگانی«( اکنون ديگر
خيلی بيشتر از روشنفکران است و روی ھم رفته تعداد کارگران و دھقانان بيش از نصف تمام
عده را تشکيل می دھد.
ھمانا در مبارزۀ جريانھای موجوده در داخل مارکسيسم است که جناح خرده بورژوايی
روشنفکری سوسيال دمکراسی پديدار می شود و کار را از »اکونوميسم«)(١٩٠٣-١٨٩۵
شروع کرده ،دنباله آن را به »منشويسم«) (١٩٠٨ -١٩٠٣و»انحالل طلبی«)(١٩١۴-١٩٠٨
می رساند .تروتسکی افتراھای انحالل طلبان را نسبت به حزب تکرار می نمايد و می ترسد
تاريخ مبارزۀ  ٢٠سالۀ جريانھای داخل حزب را يادآوری کند.
اينک يک مثال ديگر:
»سوسيال دمکراسی روس در روش خود نسبت به نظام مجلسی ھمان سال مرحلهای را گذرانده
است ) ...که ساير کشورھا گذراندهاند(  ...ابتدا شيوۀ »تحريم«  ...سپس شناسايی اصول تاکتيک
مجلس ،اما ) ...اين »اما« بسيار عالی است ،ھمان »اما« يی است که شچدرين آن را اينطور
ترجمه می کرد :گوش ھا از پيشانی باالتر نمی رويند که نمی رويند!(  ...به منظورھای کامال
تبليغاتی  ...و باالخره طرح خواست ھای نوبتی  ...در پشت تريبون دوما ) «...شماره  ،١ص
(٣۴
باز ھم تحريف انحالل طلبانۀ تاريخ ،فرق بين مرحلۀ دوم و سوم ،برای اين اختراع شده است که
بطور مخفيانه از رفرميسم و اپورتونيسم دفاع شده باشد .تحريم بمثابۀ يک مرحله در »روش
سوسيال دمکراسی نسبت به نظام مجلسی« نه در اروپا وجود داشت )آنجا آنارشيسم بود و
ھست( و نه در روسيه که در آن مثال تحريم دومای بوليگين فقط مربوط به يک مؤسسۀ معين
بود و ھرگز با »نظام مجلسی« مربوط نمی شد و معلول شکل خاص مبارزه بين ليبراليسم و
مارکسيسم در راه ادامۀ حمله بود .دربارۀ اين که چگونه اين مبارزه در مبارزۀ دو جريان داخل
مارکسيسم تأثير نمود ،تروتسکی اصال دم نمی زند!
وقتی با تاريخ تماس گرفته شد ،بايد مسايل مشخص و ريشهھای طبقاتی جريان ھای گوناگون را
تشريح نمود؛ ھر کس بخواھد چگونگی مبارزه طبقات و مبارزه جريان ھا را در موضوع
شرکت در دومای بوليگين از نظر مارکسيستی بررسی نمايد ،ريشهھای سياست کارگری
ليبرالی را در آنجا خواھد ديد .ولی تروتسکی برای اين با تاريخ »تماس می گيرد« که مسايل
مشخص را مسکوت گذارد و وسيله تبرئه يا شبه تبرئهای برای اپورتونيستھای معاصر اختراع
نمايد!
او می نويسد»:در تمام جريان ھا عمال اسلوب ھای ھمانندی برای مبارزه و ساختمان به کار
برده می شود«» ،فريادھايی که در اطراف خطر ليبرالی در جنبش کارگری ما بلند شده تنھا
کاريکاتور خشن و فرقه گرايانه واقعيت است«)شماره  ،١ص  ۵و.(٣۵
اين يک دفاع بسيار روشن و بسيار خشم آلود از انحالل طلبان است .با اين ھمه ما به خود اجازه
می دھيم الاقل واقعيت کوچکی را از ميان تازه ترين آنھا مثال بزنيم .تروتسکی فقط جمله پرانی
می کند ولی ما می خواستيم که کارگران خودشان واقعيت را پيدا کنند.
اينک واقعيت؛ روزنامه »سورنايا رابوچاياگازتا« در شماره مورخه  ١٣مارس می نويسد:
»به جای تکيه روی وظيفه معين و مشخصی که در مقابل طبقۀ کارگر قرار دارد ،يعنی واداشتن
دوما به رد اليحه قانونی )مربوط به مطبوعات( ،فرمول مبھمی راجع به مبارزه در راه

»شعارھای بی کم و کسر« پيش کشيده می شود و دربارۀ مطبوعات غيرعلنی تبليغ می گردد که
نتيجهاش فقط تضعيف مبارزۀ کارگران در راه جرايد علنی خود آنھا است«.
اين دفاع مستند و واضح و دقيقی از سياست انحالل طلبانه و انتقاد از سياست پراوديستی است.
آيا آدم با سوادی يافت خواھد شد که بگويد ھر دو جريان در مورد مسئله مزبور »اسلوب ھای
ھمانندی را برای مبارزه و ساختمان« به کار می برند؟ آيا آدم با سوادی يافت خواھد شد که
بگويد انحالل طلبان در اين مورد از سياست کارگری ليبرالی پيروی نمی کنند؟ و خطر ليبرالی
در جنبش کارگری يک موضوع من درآوردی است؟
علت اين که تروتسکی از واقعيات و اشارات مشخص پرھيز دارد ھمانا اين است که اين
واقعيات و اشارات تمام اين بانگ ھای پرخشم و جمالت پرطمطراق او را بی رحمانه تکذيب
می نمايند .البته ذکر عبارت پر زرق و برقی نظير »کاريکاتور خشن و فرقه گرايانه« کاری
است بس آسان .افزودن الفاظ تند و تيزتر و پرطمطراق تری مانند »استخالص از قيود
فراکسيونيسم محافظه کارانه« نيز دشوار نيست.
ولی آيا اين خيلی مبتذل نيست؟ آيا اين سالح از زرادخانۀ آن دورانی گرفته نشده که تروتسکی
در مقابل دانش آموزان جلوه می فروخت؟
»کارگران پيشرو« که تروتسکی نسبت به آنھا در خشم است ،با تمام اين احوال مايلند آشکارا و
واضح به آنھا گفته شود که :آيا شما صحت آن »اسلوب مبارزه و ساختمان« را که فوقا ً ضمن
ارزيابی فعاليت مشخص سياسی دقيقا ً بيان شد ،تأييد می کنيد؟ آری يا نه؟ اگر آری ،پس اين
سياست کارگری ليبرالی است ،اين خيانت به مارکسيسم و حزب است و صحبت از »آشتی« يا
»وحدت« با چنين سياست و چنين گروهھايی که اين سياست را تعقيب می نمايند ھمانا فريب
خود و ديگران است.
نه؟ پس آشکارا بگوييد ،در غير اين صورت کارگر امروزی را با جمله پردازی نه می توان به
شگفت آورد ،نه خرسند نمود و نه مرغوب ساخت.
ضمنا ً بايد گفت سياستی را که انحالل طلبان در نقل قول فوق اندرز می دھند حتی از نظر
ليبرالی ھم سفيھانه است زيرا گذراندن قانون از دوما وابسته به »اکتبريست ھای زمستوايی« از
نوع بنيگسن است که در کميسيون مشتش باز شده.

***
شرکت کنندگان قديمی جنبش مارکسيسم در روسيه از شخصيت تروتسکی به خوبی آگاھند و
حاجتی نيست دربارۀ وی برای آنھا صحبتی شود .ولی نسل جوان کارگر او را نمی شناسد و
ناچار بايد گفت ،شخصيت او مستورۀ نمونه واری است از تمام آن پنج گروه ناچيز مقيم خارجه
که آنھا نيز در واقع بين انحالل طلبان و حزب در نوسانند.
در دوران »ايسکرا«ی قديم ) (١٩٠٣-١٩٠١به اين گونه اشخاص مرددی که از نزد
»اکونوميستھا« به نزد طرفداران »ايسکرا« و از نزد »ايسکرا« به نزد »اکونوميستھا« می
گريختند نام »خائنين توشينو«* داده شده بود )در ايام باستان در دوران اغتشاش کشور روسيه
اين نام به سپاھيانی داده می شد که از يک اردوگاه به اردوگاه ديگر می گريختند(.
* توشينو ) – (Touchinoنام قصبهای در حومۀ مسکوی قديم بود که در سالھای  ١۶١٠-١۶٠٨نيروھای
مداخله گر لھستانی و سوئدی در آنجا اردو زدند .آنھا شخصی را به نام دروغين ديميتری دوم در رأس خود
قرار داده بودند و او را تزار مسکو می ناميدند .بويارھا و ديگر منصب داران و سران سپاھيان مسکو ،در آن

وقتی ما از انحالل طلبان صحبت می کنيم ،جريان مسلکی معينی را مشخص می نماييم که طی
ساليان دراز نشو و نما يافته و در تاريخ  ٢٠ساله مارکسيسم از ريشه با منشويسم و اکونوميسم و
با سياست و ايدئولوژی طبقه معين يعنی بورژوازی ليبرال مربوط است.
»خائنين توشينو« تنھا به اين دليل که امروز عقايد يک گروه و فردا عقايد گروه ديگر را به
عاريت می گيرند ،خود را مافوق گروهھا می خوانند.
تروتسکی در سال ھای  ١٩٠٣-١٩٠١يک ايسکرايی دو آتشه بود و ريازانف نقش او را در
کنگرۀ سال  ١٩٠٣نقش »چماق لنين« می ناميد .در پايان سال  ١٩٠٣تروتسکی يک منشويک
دو آتشه می شود يعنی از نزد ايسکرايی ھا به نزد »اکونوميستھا« می گريزد و اعالم می کند که
»بين ايسکرای قديم و نو ورطه عميقی است« .در سال  ١٩٠۵-١٩٠۴او از منشويک ھا روی
برمی گرداند و موقعيت متزلزلی را اختيار می کند ،گاه با مارتينف »اکونوميست« ھمکاری می
کند و گاه نظريۀ بی پر و پای چپ »انقالب پرماننت«) (۶١را اعالم می نمايد .در -١٩٠۶
 ١٩٠٧به بلشويک ھا نزديک می شود و در بھار  ١٩٠٧با روزا لوکزامبورگ اعالم ھمبستگی
می کند .در عصر انحطاط  ،پس از مدتھا تزلزالت »غيرفراکسيونی« مجدداً به طرف راست
می رود و در اوت سال  ١٩١٢داخل بلوک انحالل طلبان می شود .اکنون مجدداً از آنھا روی
برگردانده است ولی در ماھيت امر ھمان ايدهھای مبتذل آنھا را تکرار می نمايد.
اين نوع اشخاص در حکم بازماندهھای دورهھا و صورت بنديھای تاريخی ديروز ھستند که در
آن جنبش وسيع کارگری روسيه ھنوز در خواب بود و ھر گروه ناچيز »ميدان عمل« وسيعی
داشت برای اين که به عنوان جريان ،گروه ،فراکسيون و خالصه »قدرتی« خودنمايی کند و از
اتحاد با ديگران دم بزند.
بر نسل جوان کارگر الزم است به خوبی بداند با چه کسانی سر و کار دارد ،ھنگامی که افرادی
با ادعاھای مافوق تصور برآمد می نمايند و به ھيچ وجه مايل نيستند نه آن قرارھای حزبی را
که در سال  ١٩٠٨صادر شده و روش حزب را نسبت به انحالل طلبان معين و تثبيت نموده
است ،به حساب بياورند و نه به تجربۀ جنبش کارگری کنونی روسيه که وحدت اکثريت را بر
زمينۀ قبول کامل قرارھای نامبرده به وجود آورده است ،اعتنا نمايند.
در ماه مه سال  ١٩١۴در شماره  ۵مجله » پروسوشچنيه « به امضای و  .ا  .لنين به طبع رسيد.
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢٠

توضيحات
» -۴٨پراوديستھا«  -ھواداران روزنامۀ علنی »پراودا« که در  ۵مه سال  ١٩١٢توسط لنين
بنياد نھاده شد .روزنامه با کمک مالی کارگران انتشار می يافت .تيراژ آن به  ۴٠ھزار و گاه به
 ۶٠ھزار نسخه می رسيد .رھبری ايدئولوژيک روزنامه را لنين به عھده داشت .سپاھی از
گزارشگران کارگری برای روزنامه کار می کردند .ھمانگونه که لنين خاطرنشان می ساخت،
سالھا که در تاريخ روسيه »دوران آشوب و بلوا« ناميده می شود ،از پی کاميابی يا ناکامی يکی از اردوھا گاه
از مسکو به اردوگاه توشينو و گاه از آنجا به مسکو می گريختند و می کوشيدند در صورت پيروزی يکی از
طرفين موقعيت تأمين شده داشته باشند .اين رفت و برگشت عناصر ابن الوقت از يک اردوگاه به اردوگاه
ديگر ،در تاريخ روسيه به »کوچ نشينی توشينو« مشھور است .مترجم.

چھار پنجم کارگران آگاه روسيه که در انقالب سوسياليستی شرکت فعال داشتند ،پيرامون
»پراودا« متحد بودند.
» -۴٩بلشويکھای حزبی«  -گروه کوچکی از سازشکاران بودند .لنين آنھا را »تروتسکيستھای
ناپيگير« ناميده است .کامنف ،ريکف ،زينويف و ساير سازشکاران از آن جمله بودند.
سازشکاران ،به اتفاق انحالل طلبان ،گروه وپريود ،تروتسکی و سايرين بر ضد لنين شديداً
مبارزه می کردند و با قرارھايی که در کنفرانس پراگ صادر شده بود ،مخالفت می ورزيدند.
» -۵٠منشويکھای حزبی«  -رجوع شود به توضيح منشويک ھای حزبی.
 -۵١نوزدرف تيپ مالک آشوب طلب و جنجال کن و کالھبرداری است که در کتاب ن .گوگل
موسوم به »ارواح مرده« توصيف شده است .ايودوشکاگاالوليف تيپ مالک – فئودال سالوس و
متظاھری است که در کتاب م.ای .سالتيکف اشچدرين موسوم به »حضرات گاالوليف ھا«
توصيف شده است.
 -۵٢تا اول آوريل سال  ١٩١۴طبق حساب مقدماتی  ۴٠٠٠گروه بر له »پراودا« )از اول
ژانويه  (١٩١٢و  ١٠٠٠گروه بر له انحالل طلبان و تمام متفقين آنھا رأس دادند.
 -۵٣به پيش – م.
» -۵۴قفقازی ھا«  -انحالل طلبانی که در کنفرانس انحالل طلبان منعقده در اوت سال  ١٩١٢به
نمايندگی از طرف سازمان ھای قفقاز شرکت ورزيدند.
» -۵۵گروه ھفت نفری«  -ھفت نفر نماينده از منشويک ھای انحالل طلب بودند که در
فراکسيون سوسيال دمکرات در چھارمين دومای دولتی عضويت داشتند.
 -۵۶رجوع شود به جلد بيستم کليات ،ص ١۴٢.-١۴٠
» -۵٧گروه شش نفری«  -شش نماينده از بلشويک ھا بودند که در فراکسيون سوسيال دمکرات
در چھارمين دومای دولتی عضويت داشتند.
 -۵٨لنين مجلس مشاوره کميته مرکزی حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه با کارمندان
حزبی را در نظر دارد که از  ٢٣سپتامبر تا اول اکتبر سال  ١٩١٣در ده پورونين جريان
داشت .اين مجلس مشاوره برای رعايت پنھان کاری مجلس مشاوره »اوت«)يا تابستان( ناميده
می شد.
» -۵٩لويتسا« :جناح چپ حزب سوسياليست خرده بورژوازی ناسيوناليست لھستان بود که پس
از انشعاب سال  ١٩٠۶صورت فراکسيون مستقلی را به خود گرفت» .لويتسا« ناسيوناليسم را
کامال رد نکرد ،ولی از يک سلسله خواستھای ناسيوناليستی و شيوهھای تروريستی دست کشيد.
اين فراکسيون در مسايل تاکتيکی با منشويک ھای انحالل طلب روس نزديک بود و به اتفاق آنھا
بر ضد بلشويک ھا مبارزه می کرد .در سال ھای نخستين جنگ جھانی اکثريت اعضای
»لويستا« خط مشی انترناسيوناليستی را در پيش گرفتند و با حزب سوسيال دمکرات لھستان
نزديک شدند و در دسامبر سال  ١٩١٨به اتفاق يکديگر حزب کمونيست کارگری لھستان را
تشکيل دادند.
 -۶٠رجوع شود به جلد بيستم کليات ،ص ١۴٢.-١۴٠
» -۶١انقالب پرماننت« )» - permanentانقالب پی در پی« يا »انقالب دائمی«( – تئوری
ضد مارکسيستی که پارووس آنرا وضع کرد و تروتسکی آنرا پذيرفت و به عنوان سالحی برای
مبارزه عليه لنينيسم بکار برد .تروتسکی نظريۀ مشھور »انقالب پرماننت« را که مارکس و
انگلس واضع آن بودند ،اقتباس کرد و آنرا »سھم« مھم خود در مارکسيسم جلوه داد .ولی
مفھومی که بنيان گذاران کمونيسم علمی برای آن قائل بودند ،به کلی مفھوم ديگری بود .آنھا
ضمن مخالفت با تابع ساختن جنبش کارگری به منافع بورژوايی در انقالب بورژوا دمکراتيک،

خاطرنشان می ساختند که پرولتاريا بايد از دمکراسی بورژوايی يا خرده بورژوايی بسی فراتر
رود» .وظيفۀ ما آنست که تا زمانی که تمام طبقات کم و بيش متملک از حکومت رانده نشدهاند و
پرولتاريا حکومت را به چنگ نياورده است ،انقالب را پی در پی ) (permanentادامه
دھيم)«.مارکس – انگلس ،کليات آثار ،جلد  ،٧ص  ،٢۴٨-٢۴٧چاپ آلمانی( .منظور مارکس،
انگلس و لنين از پی در پی بودن انقالب آن بود که انقالب مرحله به مرحله گسترش می پذيرد.
ولی تروتسکی اين مراحل را از نظر دور می داشت .او در تئوری خود مرحلۀ بورژوا
دمکراتيک انقالب روسيه را ناديده می انگاشت و نقش انقالبی دھقانان را به عنوان متحد
پرولتاريا ،نفی می کرد .بر وفق تئوری »انقالب پرماننت« ،سرنگون ساختن تزاريسم می
بايست بی درنگ طبقۀ کارگر را به حکومت برساند و چون دھقانان ،به زعم اين تئوری ،توان
پشتيبانی از طبقۀ کارگر را ندارند ،طبقۀ کارگر تنھا در صورتی می تواند حکومت را در دست
خود نگاھدارد که انقالب سوسياليستی در کشورھای غربی پيروز شود .تئوری »انقالب
پرماننت« تز لنين را دربارۀ امکان ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان و ايجاد
دولت موقت انقالبی به عنوان ارگان سياسی اين ديکتاتوری ،نفی می کرد .تروتسکی درست
مانند منشويکھا به ماھيت انقالب بورژوا دمکراتيک و به نقش پرولتاريای روسيه در اين
انقالب ،پی نمی برد.
در مورد انقالب سوسياليستی نيز ،تروتسکی ،مانند پارووس اين انقالب را با شعار »دمکراسی
کارگری« پيوند می داد که ظاھر آن »چپ« و محتوی آن اپورتونيستی بود و به بيان ديگر او
می خواست بگويد که انقالب سوسياليستی تنھا زمانی تحقق پذير خواھد بود که سازمان سوسيال
دمکرات روسيه تمام تودۀ انبوه کارگران را دربر گرفته باشد .چنين شعاری تبعا ً نمی توانست
پرولتاريای روسيه را به سوی انقالب سوسياليستی رھنمون شود .اين شعار انقالب سوسياليستی
را برای مدتی نامعلوم به تعويق می انداخت و سرنوشت انقالب را کامال به انقالب پرولتری که
می بايست در غرب صورت گيرد ،وابسته می ساخت .تئوری تروتسکيستی »انقالب پرماننت«
گونهای از منشويسم آراسته به الفاظ »چپ« بود .لنين می گفت»:اشتباه بنيادی تروتسکی در
آنست که خصلت بورژوايی انقالب را ناديده می انگارد و دربارۀ مسئلۀ گذار از اين انقالب به
انقالب سوسياليستی تصور روشن ندارد )رجوع شود به کتاب حاضر ،مقالۀ »ھدف مبارزۀ
پرولتاريا در انقالب«( .تئوری »انقالب پرماننت« بر پايۀ عدم اعتماد به نيروی طبقۀ کارگر و
ترس از دھقانان مبتنی بود .در ھمانحال که لنين کاميابی پيکار عليه تزاريسم را پيش از ھر چيز
ديگر در گرو اتحاد نيروھای طبقۀ کارگر و دھقانان می ديد ،تروتسکی برعکس به عامل
خارجی يعنی به انقالب پرولتاريای اروپا چشم می دوخت و بدينسان تودهھای زحمتکش روسيه
را به انتظار منفعالنه محکوم می ساخت.

از نامه
به آ .م .کولونتای )(۶٢
آ .م .عزيز!
از اعالميۀ نروژی ھا و از مساعی شما در مورد سوئدی ھا) (۶٣بسيار خرسند شديم.
موضعگيری انترناسيوناليستی مشترک مارکسيستھای چپ اھميت بسيار خواھد داشت! )صدور
يک اعالميه دربارۀ اصول – کار عمده و عجالتا ً يگانه اقدام ممکن است(.

بانو رالند  -ھلست) (۶۴و نيز راکفسکی)) (۶۵جزوهای را که او به زبان فرانسه منتشر کرده
است ،ديدهايد يا نه؟( و ايضا ً تروتسکی ،به نظر من ھمه از مضرترين »کائوتسکيستھا«
ھستند ،بدين معنی که ھمۀ آنھا به نحوی از انحاء طرفدار وحدت با اپورتونيستھا ھستند ،ھمۀ
آنھا به نحوی از انحاء اپورتونيسم را آرايش می دھند و ھمۀ آنھا بجای مارکسيسم انقالبی،
اکلکتيسم* بکار می برند )ھر يک به شکلی(.
انتقاد شما از طرح اعالميه ) ،(۶۶به نظر من )اگر اشتباه نکنم( نشانگر اختالف نظر جدی ميان
ما نيست .من عدم تفکيک نوع جنگھا را از لحاظ تئوريک خطا و از لحاظ عملی زيانبار می
دانم .ما نمی توانيم با جنگھای آزاديبخش ملی مخالف باشيم .شما صربستان را مثال می آوريد.
ولی اگر صربی ھا در برابر اتريش تنھا بودند ،مگر ما طرفدار صربی ھا نمی بوديم؟
اکنون جان کالم – کشمکش دول بزرگ بر سر تجديد تقسيم مستعمرات و منقاد ساختن
کشورھای کوچک است.
اگر ھند ،ايران ،چين و غيره عليه انگلستان يا روسيه به جنگ برخيزند ،مگر ما به طرفداری از
ھندوستان و غيره عليه انگلستان و غيره برنخواھيم خاست؟ ...
توضيحات
 -۶٢بانو آ .م .کولونتای ) – (١٩۵٢ – ١٨٧٢ – Kollontaiاز سالھای نود قرن نوزدھم در
جنبش سوسيال دمکراسی شرکت داشت .از سال  ١٩١۵عضو حزب بلشويک شد .بانو کولونتای
به مأموريت از جانب لنين در کار متحد ساختن عناصر چپ انترناسيوناليست کشورھای
اسکانديناوی و آمريکا شرکت ورزيد .پس از انقالب اکتبر در رشتۀ خدمات دولتی و ديپلماتيک
مسئوليتھايی به عھده داشت.
 -۶٣منظور اعالميۀ سوسيال دمکراتھای چپ نروژ است که در آن چپھای نروژی موافقت
اصولی خود را با طرح قطعنامۀ لنين که می بايست توسط سوسيال دمکراتھای چپ در نخستين
کنفرانس بين المللی سوسياليستی مطرح شود ،ابراز داشته بودند .سوسيال دمکراتھای چپ سوئد
نيز سپس به اعالميۀ چپھای نروژی پيوستند .آ .کولونتای اين اعالميه را به لنين رسانيد.
 -۶۴رالند  -ھلست ) – (١٩۵٢ – ١٨۶٩ – Henriette Roland-Holstسوسياليست ھلندی،
نويسنده .در آغاز نخستين جنگ جھانی موضع سانتريستی اتخاذ کرد و سپس به
انترناسيوناليستھا پيوست.
 -۶۵راکفسکی ) – (١٩۴١ – ١٨٧٣ – Rakovskiيکی از شرکت کنندگان جنبش سوسيال
دمکراسی در بلغارستان ،رومانی ،سوئيس و فرانسه .در دوران نخستين جنگ جھانی موضع
سانتريستی اتخاذ کرد .در سال  ١٩١٧عضو حزب بلشويک شد .پس از انقالب اکتبر در حزب
و دولت عھده دار مقاماتی بود .او يکی از اعضای فعال اپوزيسيون تروتسکيستی بود و بدين
جھت در سال  ١٩٢٧طبق قرار پانزدھمين کنگرۀ حزب کمونيست )بلشويک( اتحاد شوروی از
حزب اخراج شد.
» -۶۶انتقاد شما از طرح اعالميه«  -منظور »اعالميۀ سوسيال دمکراتھای چپ نروژ« است
)رجوع شود به توضيح شمارۀ .(۶٣
* اکلکتيسم ) – (eclectismeالتقاط – يعنی دستچين کردن خودسرانه و مکانيکی عقايد و انديشهھای
ناھمگون بدون پايداری روی اصول معين و مشخص .مترجم.

از نامه
به ھانريت رالند  -ھلست
 ٨مارس ١٩١۶
 (۵ ...اختالفات ما با تروتسکی بر سر چيست؟ شما البد به دانستن اين موضوع عالقمنديد.
بطور خالصه می توان گفت که او يک کائوتسکيست است ،بدين معنی که مايل است با
کائوتسکيستھا در انترناسيونال) (۶٧و با فراکسيون چخئيدزه) (۶٨در روسيه اتحاد کند .ما،
جداً با چنين اتحادی مخالفيم .چخئيدزه ھم آوايی خود را با نظريات »کميتۀ سازمانی«) (۶٩و
کسانی که در کميتهھای جنگ) (٧٠شرکت دارند ،با پوششی از الفاظ استتار می کند  ...در حال
حاضر تروتسکی با »کميتۀ سازمانی« )آکسلرود و مارتف( مخالف ،ولی با اتحاد با فراکسيون
پارلمانی چخئيدزه در دوما موافق است!!
ما به کلی مخالف چنين اتحادی ھستيم.
با بھترين درودھا به شما و به رفيق پانه کوک) (٧١و به ديگر رفقای ھلندی.
با درود ،ن .لنين
توضيحات
» -۶٧انترناسيونال«  -منظور انترناسيونال دوم يعنی مجمع بين المللی احزاب سوسياليست است
که در سال  ١٨٨۴تأسيس شد .انترناسيونال دوم برای تشکل تودهھای پرولتر در دوران بالنسبه
»آرام« رشد سرمايه داری ،کار تدارکی سودمندی انجام داد .ولی اين انترناسيونال در دوران
نخستين جنگ جھانی امپرياليستی به ورشکستگی معنوی دچار شد و علت آن اپورتونيسم و
شووينيسم رھبران آن بود که به منافع انقالبی طبقۀ کارگر جھان خيانت ورزيدند .مارکسيستھای
واقعی و پيش از ھمه لنينيستھا در انترناسيونال دوم با سرسختی تمام عليه سوسيال رفرميسم
مبارزه کردند و با اين مبارزه پايهھای الزم را برای گسترش جنبش جھانی انقالبی کارگری،
پديد آوردند.
 -۶٨فراکسيون چخئيدزه ) – (Tchkheidzeفراکسيون منشويکی در دورۀ چھارم دومای دولتی
که چخئيدزه يکی از سران منشويسم آنرا رھبری می کرد .فراکسيون منشويکی دوما در دوران
نخستين جنگ جھانی موضع سانتريستی اتخاذ کرد و از سياست سوسيال شووينيستھای روسيه
در ھر زمينهای عمال پشتيبانی می کرد.
» -۶٩کميتۀ سازمانی« ،رجوع شود به توضيح شمارۀ ٣۶.
» -٧٠کميتهھای جنگ«  -کميتهھای صنايع جنگی که در دوران نخستين جنگ جھانی توسط
بورژوازی بزرگ امپرياليستی روسيه تشکيل شدند .بورژوازی برای آنکه کارگران را به زير
نفوذ خود کشد و آنھا را با شعار دروغين »دفاع از ميھن« به ادامۀ جنگ امپرياليستی وادارد،
تصميم گرفت در جنب اين کميتهھا »گروھھای کارگری« تشکيل دھد و بدينسان چنين بنماياند

که گويا در روسيه ميان بورژوازی و پرولتاريا »صلح طبقاتی« پديد آمده است .بلشويکھا با
اتکاء به اکثريت قاطع کارگران ،کميتهھای صنايع جنگی را تحريم کردند.
 -٧١پانه کوک ) – (١٩۶٠ – ١٨٧٣ – Antoni Pannekoekسوسيال دمکرات ھلندی متعلق
به جناح چپ حزب کارگری سوسيال دمکرات ھلند .در دوران نخستين جنگ جھانی امپرياليستی
موضع انترناسيوناليستی اتخاذ کرد .در سالھای  ١٩٢١-١٩١٨عضو حزب کمونيست ھلند بود.
در انترناسيونال کمونيستی )کمينترن –  (١٩۴١-١٩١٩که توسط لنين بنياد نھاده شد ،شرکت
داشت .لنين در کتاب خود »بيماری کودکی »چپ گرايی« در کمونيسم« ،نظريات پانه کوک و
ديگر »چپ گرايان« را به شدت انتقاد کرده است .پانه کوک در سال  ١٨٧١از حزب کمونيست
خارج شد و کمی بعد از فعاليت سياسی به کلی دست کشيد.

از رسالۀ » وظايف پرولتاريا در انقالب ما «
)طرح پالتفرم حزب پرولتری(
وضع در انترناسيونال سوسياليستی
 ...پيامھای خشک و خالی خطاب به کارگران تمام کشورھا ،ادای سوگندھای پوچ در اثبات
وفاداری خويش به انترناسيوناليسم ،بکار بردن تالشھای مستقيم يا غيرمستقيم برای تعيين
»نوبت« عمل پرولتاريای انقالبی ھر يک از کشورھای محارب ،تقالھای پر تب و تاب برای
آنکه سوسياليستھای کشورھای محارب »قراردادھايی« دربارۀ مبارزۀ انقالبی ،با يکديگر منعقد
سازند ،جوش و جال زدن برای تشکيل کنگرهھای سوسياليستی به منظور تدارک کارزار
تبليغاتی صلح و غيره و غيره – ھمۀ اينھا ھر اندازه ھم که بيانگر اين نظريات و عاملين اين
تالشھا و بانيان اين نقشهھا صديق باشند ،ھمۀ اينھا از نظر محتوی عينی خود فقط مھمل بافی و
عبارت پردازی و در بھترين حاالت خير انديشی ھای ساده لوحانهای است که فقط به درد
استتار فريب تودهھا به دست شووينيستھا می خورد ...
افراد خيرانديش غالبا ً محيط خشن و وحشيانۀ جنگ جھانی امپرياليستی را از ياد می برند .چنين
محيطی تحمل عبارت پردازی ندارد و به خيرانديشی ھای ساده لوحانه به ديدۀ تمسخر می نگرد.
انترناسيوناليسم واقعی يکی و فقط يکی است :تالش فداکارانه برای گسترش جنبش انقالبی و
پيکار انقالبی در کشور خويش و پشتيبانی )از طريق تبليغات ،ابراز ھمبستگی و کمک مادی(
از ھمين پيکار و از ھمين مشی و تنھا از ھمين مشی در تمام کشورھا بدون استثناء.
بقيۀ حرفھا فريبگری و مانيلويسم) (٧٢است.
جنبش جھانی سوسياليستی و کارگری طی بيش از دو سال جنگ سه جريان در تمام کشورھا
ببار آورده است و ھر کس از مبنای واقعی شناخت اين سه جريان و تحليل آنھا و مبارزۀ پيگير
به سود جريان واقعا ً انترناسيوناليستی عدول ورزد ،خود را به ناتوانی و زبونی و سير در وادی
اشتباھات محکوم کرده است.
اين سه جريان عبارتند از :

 (١سوسيال شووينيستھا يعنی سوسياليستھای در گفتار و شووينيستھای در کردار .اينھا
کسانی ھستند که در جنگ امپرياليستی )و به ويژه در جنگ امپرياليستی کنونی( به »دفاع از
وطن« برمی خيزند.
اينان مخالفان طبقاتی ما ھستند .آنھا به بورژوازی پيوستهاند.
اکثريت رھبران رسمی سوسيال دمکراسی رسمی* در تمام کشورھا از اين زمرهاند ...
 (٢جريان دوم يا جريان به اصطالح »سانتر« مرکب از کسانی است که ميان شووينيستھا و
انترناسيوناليستھای واقعی در نوسانند.
افراد »سانتر« ھمه قسم می خورند که مارکسيست ھستند ،انترناسيوناليست ھستند ،ھوادار صلح
ھستند ،ھوادار ھر گونه »فشار« بر دولتھا و طرح ھر گونه »خواستی« در برابر دولت خودی
که آنرا وادارد تا »بيانگر صلح خواھی مردم« باشد ،ھوادار ھر گونه کارزار تبليغاتی به سود
صلح و آن ھم صلح بدون الحاق اراضی ديگران به کشور خويش و غيره و غيره – و ھوادار
صلح با سوسيال شووينيستھا ،ھستند» .سانتر« »وحدت طلبی« است» ،سانتر« مخالف تفرقه
است.
»سانتر« عرصۀ عبارت پردازی خرده بورژوايی سرشار از خير انديشی ،عرصۀ
انترناسيوناليسم در گفتار و اپورتونيسم بی جرأت و حاضرخدمتی در قبال سوسيال شووينيستھا
در کردار است.
جان کالم در آنست که »سانتر« به ضرورت انقالب عليه دولتھای خودی ايمان ندارد ،چنين
انقالبی را تبليغ نمی کند ،به پيکار انقالبی فداکارانه برنمی خيزد ،بلکه برای گريز از اين پيکار
به اختراع مبتذل ترين بھانهھا – و آن ھم بھانهھای دارای طنين »مارکسيستی« بسيار غليظ –
می پردازد ...
رھبر و بيانگر عمدۀ »سانتر« کارل کائوتسکی ،يکی از معتبرترين شخصيتھای انترناسيونال
دوم ) (١٩١۴-١٨٨٩است که از اوت سال  ١٩١۴نمونۀ عدول کامل از مارکسيسم و سست
عنصری بی مانند و رقت بارترين تزلزالت و خيانتھا را عرضه داشته است ...
البته برخی افراد ھم گاه بی آنکه متوجه باشند از موضع سوسيال شووينيسم به موضع »سانتر«
و بالعکس نقل مکان می کنند .ھر مارکسيست می داند که طبقات عليرغم نقل مکان آزاد افراد از
طبقهای به طبقۀ ديگر ،از يکديگر متمايزند؛ به ھمين گونه نيز جريانھای زندگی سياسی عليرغم
نقل مکان آزاد افراد از يک جريان به جريان ديگر و عليرغم تالشھا و کوششھايی که برای
درآميختن جريانھا بکار می رود ،از يکديگر متمايزند.
 (٣جريان سوم از انترناسيوناليستھای واقعی تشکيل می شود که بھترين بيانگر آنان »جناح
چپ سيمروالد«) (٧٣است )ما بيانيۀ سپتامبر سال  ١٩١۵اين جريان را به ضميمۀ اين جزوه به
چاپ می رسانيم تا خوانندگان با در دست داشتن متن اصلی آن بتوانند از چگونگی پيدايش اين
جريان آگاه شوند(.
مشخصۀ عمدۀ اين جريان گسست کامل پيوند ،ھم با سوسيال شووينيسم و ھم با »سانتر« و پيکار
انقالبی فداکارانه عليه دولت امپرياليستی کشور خويش است .پرنسيپ آن چنين است»:دشمن
عمده ،در داخل کشور خود توست« .اين جريان عليه عبارت پردازی شھدآگين سوسيال
پاسيفيستی )سوسيال پاسيفيست يعنی سوسياليست در گفتار و پاسيفيست بورژوا در کردار.
* منظور از سوسيال دمکراسی رسمی ،آن احزاب سوسيال دمکرات ھستند که انترناسيونال دوم اپورتونيستی
آنھا را به رسميت می شناخت .از آغاز جنگ جھانی اول انقالبيون اصيل انترناسيونال دوم را ترک گفته و در
کشورھای خود احزاب انقالبی طبقۀ کارگر را بنياد ريخته بودند .مترجم.

پاسيفيستھای بورژوا يعنی کسانی که آرزوی صلح جاودان را بدون برانداختن يوغ و
فرمانروايی سرمايه در سر می پرورند( و عليه ھر گونه بھانهای که به استناد وجود جنگ
کنونی برای نفی امکان يا نفی مصلحت بودن و يا نفی به موقع بودن پيکار انقالبی پرولتاريا و
انقالب سوسياليستی پرولتری ،تراشيده شود ،به مبارزۀ بی امان برمی خيزد ...
خرده اختالف نظرھايی که در ميان چپھا نيز وجود دارد ،مطلب مھمی نيست .مھم اصل
جريان است .حاق مطلب در اين است که در دوران جنگ مھيب امپرياليستی ،انترناسيوناليست
واقعی بودن کار آسانی نيست .چنين افرادی اندک اند ،ولی تمام آيندۀ سوسياليسم فقط به وجود
آنان بسته است ،فقط آنھا ھستند که رھبر تودهھا ھستند ،نه فاسد کنندۀ تودهھا.
تفاوت ميان رفرميستھا و انقالبيون ،ميان سوسيال دمکرات و بطور کلی سوسياليستھا در
محيط جنگ امپرياليستی با ناگزيری ناشی از عوامل عينی می بايست دستخوش تغييراتی شود.
کسی که به طرح »خواستھايی« در برابر دولتھای بورژوايی برای عقد پيمان صلح بسنده می
کند يا فقط می کوشد آنھا را وادارد تا »بيانگر صلح خواھی مردم« و غيره باشند ،چنين کسی
عمال به سراشيب رفرم گرايی فرو می غلتد ،زيرا مسئلۀ جنگ ،به حکم عوامل عينی ،فقط بر
بنياد انقالب مطرح است ...
از دولتھای بورژوايی می توان و بايد انجام رفرم ھا را طلب کرد ،ولی تا انسان به مانيلويسم و
رفرميسم دچار نشده باشد ،نمی تواند از اين افراد و طبقات که با ھزاران رشته به سرمايۀ
امپرياليستی بستهاند ،بطلبد که اين رشتهھا را بگسلند و بدون چنين گسستنی ھم گفتگو دربارۀ
جنگ عليه جنگ ،چيزی جز عبارت پردازی پوچ و فريبناک نخواھد بود.
»کائوتسکيستھا« يعنی »سانتر« ،انقالبيون در گفتار و رفرميستھای در کردار ھستند،
انترناسيوناليستھای در گفتار و ھمدستان سوسيال شووينيسم در کردار ھستند.
آوريل سال ١٩١٧
توضيحات
 -٧٢مانيلويسم ) – (Manilovismeمأخوذ از نام مانيلف مالک ،يکی از پرسناژھای رمان
»ارواح مرده« ،اثر نامی گوگل نويسندۀ بزرگ روس .مانيلويسم به معنای روحيۀ پندار پروری
بر زمينۀ خالی ،خودفريبی ،خوش خيالی و بی عملی در قبال واقعيت است.
» -٧٣جناح چپ سيمروالد« – در سپتامبر سال  ١٩١۵نخستين کنفرانس بين المللی سوسياليستی
به شرکت  ٣٨نماينده از  ١١کشور اروپايی در شھر سيمروالد )سوئيس( تشکيل شد .اين
کنفرانس ،ھمانگونه که لنين آنرا ارزيابی کرده است ،نخستين گام در راه گسترش جنبش جھانی
ضد جنگ بود .کنفرانس سندی تحت عنوان پيام »به پرولترھای اروپا« تصويب کرد .ولی سند،
جنگ را محکوم می ساخت بی آنکه تودهھا را به عمل انقالبی عليه آن دعوت کند .در جريان
اين کنفرانس ،انترناسيوناليستھای چپ متحد شدند و گروھی را که سپس »جناح چپ
سيمروالد« ناميده شد ،تشکيل دادند .اين گروه بر پايۀ تزھای بلشويکھا دربارۀ جنگ ،صلح و
انقالب موضعگيری کرد .جناح چپ سيمروالد برای متشکل ساختن عناصر انترناسيوناليست در
کشورھای اروپا و آمريکا کار زيادی انجام داد.

از مقالۀ » بحران فراز آمده است

« )(٧۴

 ...در اين امر کوچکترين ترديدی نيست که اگر بلشويکھا به دام پندار باطل استفاده از امکانات
قانونی ،به دام »باور داشتن« به کنگرۀ شوراھا و دعوت مجلس مؤسسان ،به دام »انتظار«
تشکيل کنگرۀ شوراھا و غيره می افتادند ،نسبت به امر پرولتاريا خيانت پستی مرتکب می
شدند.
مرتکب خيانت به اين امر می شدند ،زيرا با رفتار خود به کارگران انقالبی آلمان که در ناوگان
به قيام دست زدهاند ،خيانت می کردند .در چنين اوضاع و احوالی »منتظر نشستن« برای تشکيل
کنگرۀ شوراھا و غيره برابر است با خيانت به انترناسيوناليسم ،خيانت به امر انقالب جھانی
سوسياليستی.
زيرا انترناسيوناليسم به حرف و ابراز ھمبستگی و قطعنامه نيست ،بلکه عمل الزم دارد.
بلشويکھا مرتکب خيانت به دھقانان می شدند ،زيرا نشستن و سرکوب قيام دھقانان به دست
دولت را  ...تحمل کردن ،برابر است با نابود ساختن تمامی انقالب ،و نابود ساختن آن برای
ھميشه و بطور قطعی .دربارۀ ھرج و مرج و تشديد بی قيدی تودهھا ھياھو می کنند :وقتی
دھقانان به قيام مجبور شدهاند ،ولی به اصطالح »دمکراتھای انقالبی« دست روی دست
گذاشتهاند و سرکوب جنگی اين قيام را تحمل می کنند ،تودهھا چگونه می توانند نسبت به
انتخابات بی قيد نباشند!!
بلشويکھا مرتکب خيانت به دمکراسی و آزادی می شدند ،زيرا تحمل سرکوبی قيام دھقانان در
چنين لحظهای ،معنايش آزاد گذاشتن ميدان برای اجرای انتخابات جعلی مجلس مؤسسان است ...
بحران فراز آمده است .تمام آيندۀ انقالب روسيه در معرض برد و باخت قرار گرفته است .پای
تمام شرف و حيثيت حزب بلشويکھا به ميان آمده است .تمام آيندۀ انقالب جھانی کارگری برای
سوسياليسم ،در معرض برد و باخت قرار گرفته است.
بحران فراز آمده است ...
 ٢٩سپتامبر سال ١٩١٧
توضيحات
» -٧۴بحران فراز آمده است«  -اين مقاله را لنين در  ٢٩سپتامبر سال  ١٩١٧نگاشت و در آن
وضع کشور را ارزيابی کرد و توجه حزب را جداً بدين نکته معطوف داشت که بايد بی درنگ
به قيام برخاست ،زيرا بحران در روسيه نضج يافته است .حزب بلشويک در اين مرحلۀ مھم
گسترش انقالب سوسياليستی يعنی در مرحلۀ تدارک و تحقق قيام مسلحانۀ اکتبر در پطروگراد،
بار ديگر با نظريات خطا ،زيانبار و خطرناک تروتسکی روبرو شد .تروتسکی اصرار داشت
که قيام تا تشکيل دومين کنگرۀ شوراھای سراسر روسيه به تأخير افتد و اين به معنای محکوم
ساختن قيام به شکست بود ،زيرا به دولت موقت بورژوايی امکان می داد تا در روز گشايش
کنگره نيروی کافی برای درھم شکستن قيام متمرکز سازد .لنين مخالفت جدی خود را با اين
تعويق ابراز داشت .کميتۀ مرکزی حزب در اجالسھای  ١٠و  ١۶اکتبر سال  ١٩١٧خود
تصميم به تدارک و تحقق قيام مسلحانه گرفت.

تلگرام به قرارگاه سرفرماندھی

کل )(٧۵

 ٢٩ژانويه ) ١١فوريه به تقويم جديد( ١٩١٨
با تمام وسايلی که در اختيار داريد از اجرای مفاد تلگرام امروز دربارۀ صلح و ترخيص عمومی
واحدھای ارتش در تمام جبھهھا ،جلوگيری کنيد.
به فرمان لنين )(٧۶
توضيحات
 -٧۵اين تلگرام توسط منشی لنين مستقيما ً به قرارگاه فرماندھی کل مخابره شد .سرفرماندھی کل
به عھدۀ ن .کريلنکو ) (١٩٣٨-١٨٨۵بود .کريلنکو از سال  ١٩٠۴عضو حزب بود .او پس از
انقالب اکتبر ،به ھنگام تشکيل نخستين دولت شوروی عضو کميتۀ نيروھای زمينی و دريايی بود
و سپس سرفرماندۀ ارتش شد .از سال  ١٩١٨در دادگستری شوروی به فعاليت پرداخت.
 -٧۶در  ٢٨ژانويۀ سال  ١٩١٨در کنفرانسی که برای برقراری صلح با نيروھای آلمان در
برست ليتوفسک تشکيل شده بود ،تروتسکی برخالف رھنمود لنين که تأکيد کرده بود در
صورت اتمام حجت آلمانی ھا ،قرارداد صلح امضا شود ،اعالم داشت که حکومت شوروی از
امضای قرارداد صلح مبتنی بر شرايط فرمولبندی شده توسط آلمان ،امتناع می ورزد ،ولی
جنگ را پايان يافته تلقی می کند و ارتش خود را مرخص می سازد .ھمان روز تروتسکی بدون
اطالع کميتۀ مرکزی حزب و دولت شوروی تلگرام اخاللگرانهای برای قرارگاه سرفرماندھی
کل می فرستد و در آن به سرفرمانده دستور می دھد که در شب  ٢٩ژانويه حالت جنگ عليه
آلمان و متحدينش پايان يابد و ارتش روسيه مرخص شود .در تلگرام سخنی از قطع مذاکرات
صلح برست به ميان نمی آمد و لذا ممکن بود چنين بنماياند که کنفرانس با عقد قرارداد صلح
پايان يافته است .بامداد روز  ٢٩ژانويه کريلنکو سرفرماندۀ جبھه فرمانی صادر کرد که در آن
بر اساس تلگرام تروتسکی اعالم می شد که صلح شده است و عمليات جنگی در تمام جبھهھا
متوقف می گردد و ترخيص ارتش انجام می گيرد .به مناسبت ھمين فرمان کريلنکو بود که اين
تلگرام و تلگرام بعدی به قرارگاه سرفرماندھی کل فرستاده شد.

تلگرام به قرارگاه سرفرماندھی کل
 ٣٠ژانويه ) ١٢فوريه( ١٩١٨
به تمام کميسرھای نظامی و به بونچ – برويوچ ) (Bontch-Broujevitchدستور بدھيد که تمام
تلگرام ھای به امضای تروتسکی و کريلنکو را دربارۀ انحالل واحدھای ارتش معلق بگذارند .ما

نمی توانيم شما را از مواد قرارداد منعقدۀ صلح آگاه سازيم ،زيرا عمال ھنوز قراردادی برای
صلح منعقد نشده است .لطفا ً تمام تلگرام ھای مربوطه به اعالم صلح را تا ابالغ دستور خاص،
معلق گذاريد.
از سخنرانی در اجالس

کميتۀ مرکزی حزب کارگری سوسيال دمکرات)بلشويک( روسيه
 ١٨ژانويۀ سال ) ١٩١٨جلسۀ شب(
متن تندنويسی شده در جلسه
١
رفيق لنين :صحبت بر سر يک مسئلۀ اساسی است  ...با جنگ نمی شود شوخی کرد .ما واگنھا
را از دست می دھيم و وضع حمل و نقل ما وخيم می شود .ديگر نمی شود در انتظار نشست،
زيرا وضع کامال روشن است .مردم از آنچه می گذرد سر درنمی آورند :وقتی جنگ ادامه
داشت ،پس نمی بايست واحدھای ارتش را مرخص کرد ،حاال آلمانی ھا ھمه چيز را تصاحب
می کنند .بازی به چنان بن بستی رسيده که اگر ھمچنان به سياست کجدار و مريز و ميانه روی
ادامه داده شود ،شکست انقالب اجتناب ناپذير خواھد شد  ...در آلمان نشانهای از شروع انقالب
ديده نمی شود و اگر اينطور باشد ،آلمانی ھا با پيشروی بيشتر ،برتری به دست خواھند آورد.
اکنون ديگر انتظار ممکن نيست .در انتظار نشستن يعنی انقالب روسيه را به انبار آھن پاره
تحويل دادن .اگر آلمانی ھا سرنگونی حکومت بلشويکھا را بطلبند ،آنوقت طبعا ً بايد به جنگ
ادامه داده شود .ديگر ھيچ تعويقی در کار ممکن نيست .ديگر سخن بر سر گذشته نيست ،بلکه
پای زمان حال در ميان است  ...تنھا کاری که می شود کرد پيشنھاد تجديد مذاکرات به آلمانی
ھاست .راه حل ميانه اکنون ممکن نيست ...
ما ھر چه از دستمان برمی آمد ،انجام داديم ،به انقالب فنالند کمک کرديم ،ولی حاال ديگر نمی
توانيم  ...وقت »زمينه سنجی« ديگر گذشته است ،زيرا حاال روشن است که آلمانی می تواند به
تعرض دست زند  ...بايد به آلمانی ھا پيشنھاد صلح کرد.

از مقالۀ » پيرامون جمله پردازی انقالبی «
وقتی من در يکی از جلسات حزبی گفتم که جمله پردازی انقالبی دربارۀ جنگ انقالبی ممکن
است انقالب ما را نابود کند ،مرا سرزنش کردند که در مباحثه لحن خشن بکار بردهام .ولی
لحظاتی ھست که انسان وظيفه دارد که مسئله را رک مطرح کند و چيزھا را بنام خودشان بنامد،
زيرا در غير اين صورت بيم آن خواھد بود که ھم به حزب و ھم به انقالب زيانی درمان ناپذير
وارد آرد.
ً
جمله پردازی انقالبی نوعی بيماری است که احزاب انقالبی غالبا در مواردی که مستقيم يا غير
مستقيم به برقراری ارتباط و اتحاد و درآميزی ميان عناصر پرولتر و عناصر خرده بورژوا می

پردازند و سير حوادث انقالبی پيچھای تند و بزرگ پيدا می کند ،بدان دچار می شوند .جمله
پردازی انقالبی عبارتست از تکرار شعارھای انقالبی بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال
عينی موجود در لحظۀ تغيير مسير حوادث و بدون توجه به واقعيت وضعی که در آن لحظه پديد
آمده است .شعارھا عالی ،گيرا و مست کننده ھستند ،ولی پای در ھوا دارند ،اينست ماھيت جمله
پردازی انقالبی ...
۶
ما به قبول يک قرارداد بی ضرر و يک صلح جدا از ديگران تن درمی دھيم ،زيرا می دانيم که
در حال حاضر ھنوز برای جنگ انقالبی آماده نيستيم و بايد بتوانيم صبر کنيم  ...تا نيروی الزم
به دست آريم .بدين جھت اگر برای به دست آوردن يک صلح جداگانۀ بسيار پر ضرر ھم امکان
وجود داشته باشد ،بايد آنرا به سود انقالب سوسياليستی که ھنوز ضعيف است )زيرا انقالب
آلمان که در حال نضج يافتن است ،ھنوز به ياری ما روسھا نيامده است( ،حتما ً پذيرفت .فقط در
صورتی که معلوم شود امکان صلح جداگانه به کلی منتفی است ،بايد بی درنگ به پيکار
برخاست – آن ھم نه برای آنکه اين تاکتيک صحيح است ،بلکه برای آنکه انتخاب راه ديگری
ممکن نخواھد بود .در صورت منتفی بودن چنين امکانی امکان مباحثه بر سر اين يا آن تاکتيک
نيز منتفی خواھد بود و آنگاه دست زدن به شديدترين مقاومتھا ناگزير خواھد شد .ولی تا زمانی
که امکان انتخاب وجود دارد ،بايد صلح جداگانه و قرارداد بسيار پر ضرر را انتخاب کرد ...
ما ھنوز ضعيفيم ،ولی ماه به ماه قوی تر می شويم .انقالب جھانی سوسياليستی در اروپا ھنوز
نضج نيافته است ،ولی ماه به ماه نضج می پذيرد .ولی »انقالبيون« )خدا خودش ما را از اين بال
حفظ کند!( چنين استدالل می کنند :بدين جھت  ...بدين جھت بايد تا امپرياليسم آلمان که ماه به ماه
)به علت نضج آھسته ولی پيوستۀ انقالب در آلمان( ضعيف تر می شود ،آشکارا از ما
نيرومندتر است ،به پيکار برخاست .راستی ھم که اين استدالل »انقالبيون« چقدر عالی است،
چقدر شگرف است!
٧
آخرين و »کوبنده« ترين و رايج ترين ايراد برای نفی حقيقت اين است که می گويند»:قبول يک
صلح ننگين رسوايی است ،خيانت به لتونی ،لھستان ،کورالند و ليتوانی است«.
آيا جای شگفتی است که درست بورژواھای روسی )و دنباله روھای آنان يعنی گروه »نووی
لوچ«) ،(٧٧گروه »ديئلونارودا«) (٧٨و گروه »نووايا ژيزن«) (٧٩با حرارت تمام از اين
برھان به اصطالح انترناسيوناليستی بھره برداری می کنند؟
نه ،جای شگفتی نيست ،زيرا اين برھان دامی است که بورژوازی ،بلشويکھای روسيه را
آگاھانه بدان می کشاند و بخشی از بلشويکھا ناخودآگاه و از فرط عشق به الفاظ  ،بدان می افتند.
بدين برھان از نظر تئوريک نظری بيافکنيم :چه چيزی اولی تر است – حق ملل در تعيين
سرنوشت خويش يا سوسياليسم؟
سوسياليسم اولی تر است.
آيا مجاز است که ھستی جمھوری شوروی سوسياليستی برای جلوگيری از نقض حق ملل در
تعيين سرنوشت خويش ،به خطر انداخته شود و در لحظهای که امپرياليسم آشکارا زورمندتر و

جمھوری شوروی آشکارا ضعيف تر است ،اين جمھوری زير ضربات امپرياليسم قرار داده
شود؟
نه ،مجاز نيست .اين سياست سوسياليستی نيست ،سياست بورژوايی است.
وانگھی ،آيا صلحی که طبق شرايط آن لھستان ،لتونی و کورالند را »به ما« بازگردانند ،کمتر
ننگين و کمتر الحاق گرانه خواھد بود؟
از نظر بورژوای روسی ،بله.
از نظر سوسيال انترناسيوناليست ،نه.
زيرا امپرياليسم آلمان پس از آزاد کردن لھستان )که زمانی برخی از بورژواھای آلمان خواستار
آن بودند( صربستان ،بلژيک و کشورھای اشغالی ديگر را با شدتی بيشتر خفه خواھد کرد.
فرياد بورژوازی روس عليه صلح »ننگين« بازتاب صحيحی از نفع طبقاتی آن است.
ولی وقتی برخی از بلشويکھا )که به مرض جمله پردازی دچار شدهاند( اين برھان را تکرار می
کنند ،انسان غمش می گيرد.
به نمونهھايی از واقعيت رفتار بورژوازی انگليس و فرانسه نظری بيافکنيد .اين بورژوازی
اکنون به وسايل گوناگون ما را به جنگ عليه آلمان می کشاند ،وعدۀ مواھب بيشمار ،کفش،
سيب زمينی ،مھمات ،لوکوموتيو می دھد )از طريق واگذاری اعتبار  ...اما نترسيد ،اين اعتبار
يک »وام اسارت آور« نيست! اين »فقط« اعتبار است!( .اين بورژوازی خواستار آنست که ما
ھمين حاال با آلمان بجنگيم.
و روشن است که چرا بايد ھم خواستار چنين چيزی باشد :اوال برای آنکه ما بخشی از نيروھای
آلمان را از سوی جبھۀ آنان به سوی خود متوجه خواھيم ساخت .ثانيا ً برای آنکه درگيری جنگی
نابھنگام حکومت شوروی با امپرياليسم آلمان آسان ترين راھی است که می تواند به درھم
شکستن اين حکومت انجامد.
بورژوازی انگليس و فرانسه برای ما دام می گسترد و می گويد :دوستان عزيز ،ھمين حاال به
جنگ برخيزيد ،ما از اين کار به حد اعلی سود خواھيم برد .آلمانی ھا شما را غارت می کنند،
در شرق »نفع خوبی عايدشان می شود« و در غرب گذشت پذيرتر می شوند  ...بجنگيد،
بلشويکھای »متحد« عزيز ما ،ما به شما کمک خواھيم کرد!
آنوقت بلشويکھای »چپ«)) (٨٠پروردگارا ما را از اين بال مصون دار( با عبارت پردازيھای
انقالبی غالظ و شداد خود ،گام به سوی اين دام برمی دارند ...
آری ،آری ،ميل ذاتی به جمله پردازی انقالبی بازتابی از بازماندهھای سرشت خرده بورژوايی
است .اين يک حقيقت کھن و تاريخ کھنی است که غالبا ً تکرار می شود ...
٨
بايد عليه جمله پردازی انقالبی مبارزه کرد ،اين مبارزه واجب است ،حتما ً بايد مبارزه کرد تا
روزی اين حقيقت تلخ دربارۀ ما مصداق پيدا نکند که»:جمله پردازی انقالبی دربارۀ جنگ
انقالبی ،انقالب را تباه ساخت«.
فوريۀ سال ١٩١٨
توضيحات

 -٧٧گروه »نووی لوچ« )" – ("Novy Loutchگروھی از منشويکھا که پيرامون روزنامۀ
»نووی لوچ«)»پرتو نوين«( ،ارگان کميتۀ مرکزی متحد منشويکھا ،گرد آمده بودند .اين
روزنامه از اول دسامبر سال  ١٩١٧زير رھبری دان ،مارتف و ديگران در پطرزبورگ انتشار
يافت و در ژوئن سال  ١٩١٨انتشار آن به سبب تبليغات ضدانقالبی ممنوع شد.
 -٧٨گروه »ديئلو نارودا« )"» - ("Dielo Narodaامر خلق«( – گروھی از سوسياليست
رولوسيونرھای راست که پيرامون روزنامۀ »ديئلو نارودا« ارگان حزب خود گرد آمده بودند.
روزنامه از مارس سال  ١٩١٧تحت عناوين مختلف در شھرھای پطروگراد ،سامارا و مسکو
انتشار می يافت .پيش از انقالب اکتبر سياست داخلی و خارجی دولت موقت بورژوايی را مورد
پشتيبانی کامل قرار می داد .در مارس سال  ١٩١٩انتشار آن به مناسبت فعاليت ضدانقالبی
ممنوع شد.
 -٧٩گروه »نوايا ژيزن« )"» - "Novaia Jiznزندگی نوين«( – گروھی از منشويکھا که
پيرامون روزنامۀ »نوايا ژيزن« گرد آمده بودند .اين گروه انقالب سوسياليستی اکتبر و استقرار
حکومت شوروی را با نظر خصومت تلقی کردند .از اول ژوئن سال  ١٩١٨دو نسخه از اين
روزنامه يکی در پطروگراد و يکی در مسکو انتشار يافت و در ژوئيۀ ھمان سال انتشار آن
ممنوع شد.
 -٨٠بلشويکھای »چپ«  -گروھی بودند که خود را »کمونيستھای چپ« می ناميدند .اين گروه
در آغاز سال  ١٩١٨به مناسبت مذاکرات صلح با آلمان و مسئلۀ عقد قرارداد صلح برست پديد
آمد و در ھنگامی که جمھوری جوان شوروی ھنوز نيروی کافی نداشت ،می خواست کشور را
به ادامۀ جنگ عليه نيروھای آلمان وادارد .اعضای اين گروه عبارت بودند از :بوخارين،
رادک ،پياتاکف و غيره .تروتسکی نيز با آن ھمکاری می کرد و عمال رھبر گروه بود ،ولی
نظريات خود را پوشيده تر و در پردۀ شعار »جنگ نباشد و پيمان صلح نيز امضا نشود« ،بيان
می داشت.

ھفتمين کنگرۀ حزب کمونيست)بلشويک(

روسيه )(٨١

 ٨ – ۶مارس ١٩١٨
از گزارش دربارۀ جنگ و صلح
 ٧مارس
 ...اگر انقالب اروپا تأخير کند ،سنگين ترين شکستھا در انتظار ما خواھد بود ،زيرا ما ارتش
نداريم ،سازمان نداريم و حل اين دو معضل نيز ھمين حاال ممکن نيست .اگر شخص نتواند خود
را با اين وضع دمساز کند و مايل نباشد سينه خيز پيش رود و در گل و الی غوطه خورد ،آنوقت
او ديگر مبارز انقالبی نيست ،بلکه ياوه پرداز است .و اگر من پيشنھاد می کنم که پيشروی
بدينسان انجام گيرد ،علتش آن نيست که از اين کار خوشم می آيد ،بلکه آنست که راه ديگری
وجود ندارد ،زيرا تاريخ مسير دلپذيری که انقالب ھمه جا ھمزمان فراز آيد ،نپوييده است.
اکنون حال بر اين منوال است :جنگ داخلی به عنوان آزمونی برای درگيری با امپرياليسم آغاز
شد و اين تالش ثابت کرد که امپرياليسم به کلی پوک شده است و عناصر پرولتری در درون ھر
يک از ارتش ھا ،به پا می خيزند .آری ما انقالب جھانی خلق ھای عالم را خواھيم ديد ،ولی

عجالتا ً اين چيزی جز يک افسانۀ بسيار شيوا و بسيار زيبا نيست و من خوب می دانم که کودکان
افسانهھای زيبا را دوست دارند .ولی من سؤال می کنم که آيا برای مبارز انقالبی جدی زيبنده
است که به افسانه باور داشته باشد؟  ...بسيار نيکو خواھد بود اگر پرولتاريای آلمان توان دست
زدن به انقالب را داشته باشد .ولی آيا شما ميزان توان عمل او را سنجيدهايد ،آيا افزاری يافتهايد
که به کمک آن بتوان معلوم کرد که انقالب آلمان فالن روز فرا خواھد رسيد؟ نه ،شما از عھدۀ
اين کار برنمی آييد و ما نيز به ھمين طريق .شما ھمه چيز را در معرض برد و باخت قرار می
دھيد .اگر آن انقالب فرا رسد ،ھمه چيز رو به راه خواھد شد .البته! ولی اگر اين انقالب آنطور
که دلمان می خواھد صورت نگرفت و آمد و فردا پيروز نشد ،آنوقت چه؟ آنوقت توده به شما
خواھد گفت :شما به کردار ماجراجويان عمل کرديد ،شما تمام حساب خود را روی سير عاقبت
به خير حوادث گذاشتيد ،که درست درنيامد و آنگاه بجای انقالب جھانی که در آينده حتما ً به
تحقق خواھد پيوست ،ولی در حال حاضر ھنوز نضج نيافته است ،وضعی پديد آمد که شما در
آن خود را به درد نخور نشان داديد ...
ما نمی دانيم که تنفس در جنگ چگونه خواھد بود ،می کوشيم فرصت را منتھز شماريم .شايد
تنفس طوالنی باشد و شايد ھم چند روزی بيش نپايد .ھمه چيز ممکن است ،اين مطلب را ھيچ
کس نمی داند و نمی تواند ھم بداند ،زيرا تمام دول بزرگ دستشان بند است ،در تنگنا ھستند و
مجبورند در چند جبھه بجنگند  ...ھر مبارز انقالبی جدی  ...به ما حق خواھد داد و ھر
قراردادی را ،ولو ننگين ،تأييد خواھد کرد ،زيرا اين امر به سود انقالب پرولتری و نوسازی
روسيه  ...است ...
توضيحات
 -٨١ھفتمين کنگرۀ حزب کمونيست)بلشويک( روسيه – اين کنگره نخستين کنگرۀ حزب پس
از پيروزی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر بود .کنگره بطور فوق العاده از  ۶تا  ٨مارس سال
 ١٩١٨در پطروگراد برگزار شد .ھدف کنگره عبارت بود از اتخاذ تصميم قطعی دربارۀ صلح
با آلمان .لنين و آن بخش از اعضای کميتۀ مرکزی که با لنين ھم عقيده بودند ،می کوشيدند
روسيۀ شوروی را از جنگی که امپرياليستھا پيش از انقالب ،کشور را بدان کشانده بودند ،خارج
سازند .گروه »کمونيستھای چپ« به رھبری بوخارين با صلح برست مخالفت می ورزيدند.
موضع تروتسکی نيز بدانھا نزديک بود .کنگره پيرامون گزارش کميتۀ مرکزی و مسائل جنگ
و صلح ،تجديدنظر در برنامۀ حزب ،تغيير نام حزب و مسائل سازمانی به بحث پرداخت و سپس
اعضای کميتۀ مرکزی را انتخاب کرد .گزارش سياسی کميتۀ مرکزی توسط لنين ايراد شد.
بوخارين نيز به ھمراه لنين در اين زمينه گزارش داد و ضمن آن به دفاع از خواست
ماجراجويانۀ ادامۀ جنگ عليه آلمان پرداخت .نمايندگان کنگره پس از بحثھای شديد گزارش
کميتۀ مرکزی را تأييد و تزھای »کمونيستھای چپ« را دربارۀ ادامۀ جنگ رد کردند .قطعنامۀ
پيشنھادی لنين دربارۀ ضرورت عقد قرارداد صلح با آلمان بر اساس رأی گيری علنی ) ٣٠رأی
موافق در مقابل  ١٢رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع( ،به تصويب رسيد .کنگره يک کميتۀ مرکزی
مرکب از  ١۵عضو اصلی و  ٨عضو مشاور انتخاب کرد .کنگرۀ ھفتم اھميت عظيمی داشت.
اين کنگره صحت اصول لنينی سياست خارجی دولت شوروی و مشی اين دولت را در مورد
برقراری آتش بس و به دست آوردن يک تنفس تأييد کرد» ،کمونيستھای چپ« و تروتسکيستھا
را که در کار حزب اخالل می کردند را با شکست مواجه ساخت و حزب کمونيست و طبقۀ
کارگر را به راه اجرای وظايف عمدۀ ساختمان سوسياليسم سوق داد .اندکی بعد ھفتمين کنگرۀ

فوق العادۀ شوراھای سراسر روسيه که از  ١۴تا  ١۶مارس برگزار شد ،قرارداد صلح برست
ليتوفسک را تصويب کرد.

از پايان سخن مربوط به گزارش
دربارۀ صلح و جنگ
 ٨مارس ١٩١٨
 ...حال بايد به موضع گيری رفيق تروتسکی بپردازم .در فعاليت او بايد دو جانب را از ھم تميز
داد :وقتی او مذاکرات را در برست آغاز کرد و به بھره برداری عالی از آن برای تبليغات
پرداخت ،ھمۀ ما با رفيق تروتسکی موافق بوديم .او در اينجا به واگوی بخشی از گفتگوی خود
با من پرداخت ،ولی من اضافه می کنم که ما با ھم قرار گذاشته بوديم تا لحظهای که آلمانی ھا
ھنوز اتمام حجت ندادهاند ،ايستادگی کنيم و پس از اتمام حجت تسليم شويم .آلمانی ما را گول زد:
از ھفت روز پنج روزش را کش رفت) .(٨٢تاکتيک تروتسکی تا آنجا که کار را به دفع الوقت
می گذرانيد ،درست بود :نادرست زمانی شد که حالت جنگ موقوف اعالم گرديد و قرارداد
صلح به امضا نرسيد .من با صراحت کامل پيشنھاد کرده بودم قرارداد صلح امضاء شود.
صلحی بھتر از صلح برست برای ما ممکن نبود .بر ھمه روشن است که در آن صورت ما
تنفس يک ماھه به دست می آورديم و چيزی نمی باختيم  ...در جنگ ھرگز نبايد برای مالحظات
صوری دست خود را بست .چقدر خنده آور است که انسان از تاريخ جنگ بی اطالع باشد و
نداند که قرارداد وسيلهای است برای جمع آوری نيروھای خويش ...
توضيحات
» -٨٢از ھفت روز پنج روز را کش رفت«  -به موجب قرارداد آتش بس که روز دوم دسامبر
سال  ١٩١٧در برست ليتوفسک ميان دولت شوروی و دول »اتحاد چھارگانه« )آلمان ،اتريش -
ھنگری ،بلغارستان و ترکيه( منعقد شده بود ،عمليات جنگی در صورتی می توانست تجديد شود
که يکی از طرفين قرارداد ٧ ،روز پيش از آن تصميم خود را به طرف ديگر اعالم کرده باشد،
ولی امپرياليستھای آلمان اين قرارداد را نقض کردند و تصميم خود را به تجديدعمليات ،اعالم
داشتند.

از سخنرانی عليه اصالحات پيشنھادی تروتسکی
در قطعنامۀ مربوط به جنگ و صلح )(٨٣
 ٨مارس ) ١٩١٨جلسۀ صبح(
١

رفقا ،من در سخنرانی قبلی خود گفتم که نه من و نه کسانی که با من ھم عقيدهاند پذيرش
اصالحات پيشنھادی را ممکن نمی دانيم .دست ما برای ھيچ مانور استراتژيک به ھيچ وجه نبايد
بسته باشد  ...من موافقم بجای اصالحات پيشنھادی رفيق تروتسکی نکات زيرين پذيرفته شود:
اوال تصريح شود – و من حتما ً روی اين مطلب پافشاری خواھم کرد – که قطعنامۀ حاضر در
مطبوعات انتشار نخواھد يافت و فقط اطالعيهای دربارۀ تصويب قرارداد منتشر خواھد شد.
ثانيا ً به مناسبت احتمال تعرض ژاپنی ھا ،به کميتۀ مرکزی حق داده می شود در شکل انتشار و
در محتوی قطعنامه تغييراتی بدھد.
ثالثا ً گفته شود که کنگره به کميتۀ مرکزی حزب اختيار کامل می دھد که وقتی لحظه را مناسب
تشخيص دھد ،ھم تمام قراردادھای صلح را فسخ کند و ھم به ھر يک از دول امپرياليستی و يا
به سراسر جھان اعالن جنگ دھد.
ما بايد به کميتۀ مرکزی اختيار کامل بدھيم تا قراردادھا را ،در ھر لحظهای فسخ کند ،ولی
معنای اين سخن به ھيچ وجه اين نيست که ما قراردادھا را االن و در وضع موجود امروز ،فسخ
خواھيم کرد .االن دست ما برای ھيچ عملی نبايد بسته باشد .کلماتی که رفيق تروتسکی پيشنھاد
قيد آنھا را در متن می کند ،آراء کسانی را که اصوال مخالف تصويب و موافق يک خط مشی
وسط ھستند ،جلب خواھد کرد و اين امر باز وضعی پديد می آورد که ھيچ کارگر و ھيچ سرباز
از قطعنامۀ ما سر در نخواھد آورد.
ما اکنون مقرر می داريم که قرارداد تصويب شود و به کميتۀ مرکزی اختيار کامل می دھيم در
ھر لحظه اعالن جنگ بدھد ،زيرا عليه ما چه بسا از سه طرف تدارک تعرض ديده می شود.
کامال امکان دارد که انگلستان يا فرانسه بخواھند ارخانگلسک را از ما بگيرند ،ولی به ھر حال
نه در مورد فسخ قرارداد صلح و نه در مورد اعالن جنگ ما نبايد دست ارگان مرکزی خود را
برای ھيچ عملی بسته نگاه داريم  ...به ھر حال ما نمی توانيم تعھد داشته باشيم که ھيچ قرارداد
صلحی را امضاء نکنيم .در دورانی که جنگھا رو به فزونی می روند و يک جنگ جايگزين
جنگ ديگر می شود ،برای مانورھای تازه نيز امکانات بسيار فراھم می آيد .قرارداد صلح يکی
از امکاناتی است که آزادی مانور را تأمين می کند :ما يا بايد با تأمين چنين امکانی برای آزادی
مانور موافقت کنيم و يا در غير اين صورت دست خود را از پيش رسما ً طوری خواھيم بست که
امکان جنبيدن نخواھيم داشت :نه صلح ،نه جنگ ،محال است.
٢
نکتهای که من گفته بودم ،به نظرم اين بود :نه ،من نمی توانم اين را بپذيرم .اين اصالح مبھم و
کنايه آميز از کار درمی آيد و مبين ھمان چيزيست که رفيق تروتسکی خواھد بگويد .در يک
قطعنامه نبايد نکتۀ مبھم و کنايه آميز وجود داشته باشد.
در مادۀ اول گفته می شود که ما تصويب قرارداد را می پذيريم و استفاده از ھر امکانی را ،ھر
اندازه ھم که ناچيز باشد ،برای به دست آوردن تنفس پيش از تعرض امپرياليسم به جمھوری
شوروی سوسياليستی ،ضرور می شماريم .ما در ھمان حال که از تنفس سخن می گوييم،
فراموش نمی کنيم که تعرض عليه جمھوری ما ادامه دارد .اين بود انديشهای که من در پايان
سخن خود ،روی آن تکيه کردهام.
توضيحات

 -٨٣در جريان بحث پيرامون قطعنامۀ لنين دربارۀ جنگ و صلح ،تروتسکی با پشتيبانی
»کمونيستھای چپ« اصالحاتی را برای وارد کردن در قطعنامه پيشنھاد کرد که به موجب آن
حکومت شوروی حق نداشت با دولت بورژوائی اوکرائين که پس از انقالب فوريۀ سال ١٩١٧
تشکيل شده بود و »رادای مرکزی« ناميده می شد و نيز با دولت بورژوائی فنالند ،قرارداد
صلح منعقد سازد .پس از سخنرانی لنين عليه نظريات تروتسکی و »کمونيستھای چپ« که می
کوشيدند امکان مانور را از کميتۀ مرکزی سلب کنند ،کنگره اصالحات پيشنھادی تروتسکی را
با اکثريت آراء رد کرد.

دربارۀ اتحاديهھای صنفی ،وضع کنونی و اشتباھات

تروتسکی )(٨۴

از سخنرانی در اجالس مشترک حزبی ھای نمايندۀ
کنگرۀ ھشتم شوراھا و عضو شورای کل مرکزی
اتحاديهھای سراسر روسيه و شورای اتحاديهھای مسکو
 ٣٠دسامبر سال ١٩٢٠
رفقا ،پيش از ھر چيز بايد از اينکه مقررات کار جلسه را نقض کردهام ،پوزش بخواھم ،زيرا
برای شرکت در مذاکرات البته می بايست نخست گزارش اصلی و تکميلی و مذاکرات را شنيد.
متأسفانه من حالم به قدری بد است که قادر به اجرای اين امر نيستم .ولی من ديروز فرصت
کردم اسناد اصلی چاپ شده را بخوانم و تذکرات خود را آماده کنم ...
سند اصلی که اينجا بدان استناد خواھم کرد ،جزوۀ رفيق تروتسکی »دربارۀ نقش و وظايف
اتحاديهھای صنفی« است .من ضمن مقابلۀ اين جزوه با تزھای پيشنھادی تروتسکی به کميتۀ
مرکزی و تعمق در محتوی آنھا از کثرت اشتباھات تئوريک و نادرستی ھای فاحشی که در آن
جمع است ،دچار حيرت شدم .وقتی پيرامون اين مسئله در حزب مباحثۀ دامنه دار آغاز می
شود ،چگونه می توان بجای يک چيز بسيار سنجيده ،چيزی به اين بدی تھيه کرد؟ من آن نکات
اساسی را که به نظرم حاوی اشتباھات تئوريک بنيادی ھستند ،به اختصار در اينجا بيان می
دارم.
اتحاديهھای صنفی نه تنھا از نظر تاريخی ضرورند ،بلکه به عنوان سازمان پرولتاريای
صنعتی ،يعنی سازمانی که در محيط ديکتاتوری پرولتاريا تقريبا ً سراسر اين طبقه را دربر می
گيرد ،ناگزيری تاريخی دارند .اين يک نکتۀ دارای اھميت بنيادی است ،ولی رفيق تروتسکی
پيوسته آنرا فراموش می کند ،آنرا مالک قرار نمی دھد و ارزشی برای آن قايل نمی شود ...
 ...در سراسر دوران تحقق ديکتاتوری پرولتاريا نقش اتحاديهھای صنفی دارای نھايت اھميت
است .ولی اين نقش چيست؟  ...اين سازمان يک سازمان دولتی يعنی سازمان اعمال جبر نيست،
بلکه سازمان تربيتی است ،سازمانی است برای جلب افراد و تعليم آنھا ،اين سازمان يک مکتب
است ،مکتب مديريت ،مکتب ادارۀ امور اقتصاد ،مکتب کمونيسم  ...به ھمين جھت سخن گفتن
از نقش اتحاديهھای صنفی بدون در نظر گرفتن اين حقايق ،ناگزير به بروز يک سلسله نظريات
نادرست می انجامد.
جای اتحاديهھای صنفی در سيستم ديکتاتوری پرولتاريا  ...ميان حزب و دستگاه قدرت دولت
قرار دارد  ...وضع بر اين منوال است که حزب ،پيشاھنگ پرولتاريا را به اصطالح به خود

جذب می کند و ھمين پيشاھنگ ھم به ديکتاتوری پرولتاريا تحقق می بخشد .ولی بدون داشتن
بنيادی چون اتحاديهھای صنفی نمی توان ديکتاتوری پرولتاريا را تحقق بخشيد و وظايف دولتی
را انجام داد  ...اتحاديهھای صنفی ميان پيشاھنگ و تودهھا پيوند برقرار می سازند و با فعاليت
روزمرۀ خود تودهھا را متقاعد می سازند ،تودهھای تنھا طبقهای را که قادر است ما را از
سرمايه داری به کمونيسم برساند .اين از يکسو .و اما از سوی ديگر اتحاديهھای صنفی
»مخزن« دستگاه قدرت دولت ھستند .چنين است نقش اتحاديهھای صنفی در دوران گذار از
سرمايه داری به کمونيسم  ...ديکتاتوری پرولتاريا بدون کمک چند »تسمۀ رابط« ميان پيشاھنگ
و تودۀ طبقۀ پيشتاز و ميان اين طبقه و تودۀ زحمتکش تحقق پذير نخواھد بود  ...بطور کلی
اشتباه عظيم دارای خصلت اصولی رفيق تروتسکی اين است که حزب و حکومت شوروی را به
واپس می راند بدين معنی که حاال ھم مسئله را »از نظرگاه اصولی آن« مطرح می کند .آخر ما
حاال ديگر ،بحمدﷲ ،اصول را حل کرده و به فعاليت عملی و مشخص پرداختهايم .در اسمولنی
ما بی شک بيش از آنچه که الزم بود ،دربارۀ اصول گپ زديم ...
 ...اين سؤال پيش می آيد که واقعا ً چرا کار ھماھنگ و متفق که ما اينقدر بدان نياز داريم ،در
ميان ما سرنمی گيرد؟ علت اين امر اختالف بر سر شيوهھای نزديکی به توده ،جلب توده و
ارتباط با توده است .کنه مطلب در ھمين است  ...امروز تمام مطلب بر سر چگونگی نزديکی به
توده ،جلب توده ،برقراری ارتباط با توده و جاانداختن تسمهھای بغرنج کار )کار برای تحقق
ديکتاتوری پرولتاريا( است  ...بايد اين نکته را تصريح کنم که اگر ما فعاليت عملی خود و
تجربۀ خود را ،ولو در ابعادی کوچک ،بطور مفصل و مشروح بررسی می کرديم ،می توانستيم
از صدھا »اختالف نظر« و اشتباه اصولی زايد که اين جزوۀ رفيق تروتسکی از آن مملو است،
بپرھيزيم.
 ...تزھا حاوی يک سلسله اشتباھات تئوريک ھستند .ولی مطلب بدين جا پايان نمی پذيرد.
اصوال شيوۀ ارزيابی »نقش و وظايف اتحاديهھای صنفی« غيرمارکسيستی است ،زيرا بدون
تعمق در ويژگی ھای وضع کنونی از جانب سياسی آن ،بررسی موضوعی با چنين دامنۀ
گسترده ،غيرممکن است ...
با تحليل وضع سياسی کنونی ،می شد گفت که ما در دوران گذار موجود از يک دوران گذار می
گذريم .سراسر ديکتاتوری پرولتاريا يک دوران گذار است ،ولی ما اکنون ،می توان گفت ،با
انبوھی از دورانھای نوين گذار سر و کار داريم :ترخيص ارتش ،پايان جنگ* ،تأمين تنفسی به
مراتب درازمدت تر از گذشته ،گذار پايدارتر از جبھۀ جنگ به جبھۀ کار .در نتيجۀ ھمين عامل
و فقط ھمين عامل مناسبات پرولتاريا با طبقۀ دھقانان تغيير می کند .ولی چگونه تغيير می کند؟
اين نکته می بايست با دقت بررسی شود ،ولی در تزھای شما اين نکته نتيجه گيری نشده است.
تا زمانی که ما اين مسئله را بررسی نکردهايم ،بايد بتوانيم منتظر بمانيم .مردم خسته و مانده
شدهاند ،سلسله ذخايری که برای برخی امور توليدی فوری در نظر گرفته شده بود ،به مصرف
رسيده است ،مناسبات پرولتاريا با دھقانان تغيير کرده است .خستگی از جنگ بسيار شديد است،
احتياجات روز به روز زيادتر می شود ،ولی توليد افزايش نمی يابد و آنجا ھم که افزايش می
يابد ،ميزانش کافی نيست .از سوی ديگر ،من در گزارش خود در کنگرۀ ھشتم شوراھا بدين
نکته اشاره کرده بودم که ما شيوۀ اجبار را در آن مواردی به درستی و با احراز کاميابی بکار
بستهايم که توانستهايم نخست آنرا بر بنياد اقناع استوار سازيم .ولی بايد اعالم کنيم که تروتسکی
و بوخارين به اين نکتۀ بسيار مھم کوچکترين توجھی نداشتهاند.
* منظور جنگ داخلی ) (١٩٢٠-١٩١٨عليه نيروھای ضدانقالبی است .مترجم.

آيا ما برای تمام وظايف توليدی جديد خود بنياد اقناعی به حد کافی گسترده و استوار ايجاد
کردهايم؟ نه ،ما تازه به زحمت اين کار را شروع کردهايم .تودهھا را ھنوز جلب نکردهايم .ولی
آيا تودهھا می توانند بالفاصله به اين وظايف جديد بپردازند؟ نه ،نمی توانند ،زيرا مسئلهای نظير
مثال طرد ورانگل مالک و اينکه آيا برای تحقق اين امر بايد از قربانی کردن دريغ کرد يا نه،
نياز به تبليغات خاص ندارد .ولی حل مسئلهای چون نقش توليدی اتحاديهھای صنفی را  ...از
جانب عملی آن ،ما تازه آغاز کردهايم ...
 ...شما به تودهھا امکان ندادهايد به حرف بيايند ،مطلب را فراگيرند و در کنه آن تعمق کنند ،شما
بدون آنکه به حزب امکان کسب تجربۀ تازه داده باشيد ،عجله می کنيد ،آنقدر زياده روی می
کنيد که شو َرش را درمی آوريد و فرمولھايی ابالغ می کنيد که از نظر تئوريک مجعول است.
حاال مجريان بيش از حد پر حرارت اين اشتباه را چه اندازه تشديد خواھند کرد؟ رھبر سياسی
فقط جوابگوی کاری که شخصا ً رھبری می کند ،نيست ،بلکه جوابگوی کارھای افراد تحت
رھبری خود نيز ھست .گاه او از اين کارھا بی خبر است و اغلب ھم نمی خواھد چنين باشد،
ولی مسئوليت اين کارھا به عھدۀ اوست.
توضيحات
 -٨۴اين سخنرانی نخستين سخنرانی لنين در برابر فعالين حزبی بود که به مناسبت آغاز
مباحثات دامنه دار پيرامون مسئلۀ نقش و وظايف اتحاديهھای صنفی ايراد شد .مسبب اين
مباحثات و مبارزه عليه لنين ،تروتسکی بود که در سوم نوامبر سال  ١٩٢٠در جلسۀ فراکسيون
اعضای حزب کمونيست در پنجمين کنفرانس اتحاديهھای سراسر روسيه عليه مشی حزب در
زمينۀ نقش ،ھدف ،وظايف و اسلوبھای کار اتحاديهھا موضعگيری کرد .اختالف نظرھا بر
سر چگونگی برخورد و نزديکی به تودهھا ،جلب تودهھا و برقراری ارتباط با تودهھا بود .اين
اختالف نظرھا که در فراکسيون پديد آمده بود ،در پلنوم کميتۀ مرکزی مطرح شد .ولی در پايان
دسامبر مباحثات پيرامون اتحاديهھا از چارچوب کميتۀ مرکزی فراتر رفت .روز  ٢۴دسامبر
تروتسکی در جلسۀ مسئولين جنبش سنديکايی و نمايندگان کنگرۀ ھشتم شوراھای سراسر روسيه
سخنرانی کرد و روز  ٢۵سپتامبر جزوهای تحت عنوان »دربارۀ نقش و وظايف اتحاديهھای
صنفی« منتشر ساخت که از تشکيل قطعی فراکسيون ضد حزبی او خبر می داد .اين جزوه
عالمتی بود به ديگر گروھھای ضد حزبی .لنين روز  ٣٠دسامبر سال  ١٩٢٠در تاالر »بالشوی
تئاتر«)»تئاتر بزرگ«( مسکو ،در اجالس مشترک فراکسيون نمايندگان عضو حزب کمونيست
در کنگرۀ ھشتم شوراھا و اعضای شورای کل مرکزی اتحاديهھای سراسر روسيه و شوراھای
اتحاديهھای مسکو ،پيرامون مباحثات مربوط به نقش و وظايف اتحاديهھا در دوران ساختمان
سوسياليسم ،سخنرانی کرد .لنين در يک سلسله از سخنرانی ھا و مقاالت ديگر خود و نيز در
جزوۀ تحت عنوان »بار ديگر دربارۀ اتحاديهھا ،وضع کنونی و اشتباھات تروتسکی و
بوخارين« مفھوم واقعی مبارزهای را که درون حزب انجام می گرفت ،روشن ساخت .نگارش
جزوۀ مزبور روز  ٢۵ژانويه سال  ١٩٢١پايان يافت و فردای آن روز اعضای کميتۀ مرکزی
حزب که برای شرکت در مباحثات عازم استانھا و شھرستانھا بودند ،بخشی از نسخهھای اين
جزوه را دريافت داشتند .بقيۀ تيراژ آن يک روز بعد حاضر شد .لنين در اين جزوه ماھيت
فراکسيون بازی عناصر اپوزيسيون را که وحدت حزب را برھم می زدند ،فاش ساخت و زيان
ناشی از مباحثاتی را که آنھا تحميل کرده بودند ،نشان داد.

مباحثات پيرامون مسئلۀ اتحاديهھا بيش از دو ماه به طول انجاميد و در جريان آن اکثريت قاطع
سازمانھای حزب ،نظريات لنين را تأييد کردند .نتايج اين مباحثات در دھمين کنگرۀ حزب ،در
مارس سال  ،١٩٢١جمع بندی شد.

از مقالۀ » بحران حزب «
مباحثات پيش از کنگره دامنهای بس گسترده به خود گرفته است .از تعارضات و اختالف
نظرھای کوچک ،تعارضات و اختالف نظرھای بزرگ پديد آمده است و چنين نتيجهای ھميشه
در مواردی ببار می آيد که يا افراد روی اشتباھی کوچک اصرار می ورزند و در قبال اقداماتی
که برای رفع آن بکار می رود با تمام قوا مقاومت می کنند و يا کسانی که خود منشاء بروز
اشتباه بزرگ ھستند ،به اشتباه کوچک يک يا چند تن می چسبند.
بر اين زمينه است که ھميشه اختالف نظرھا و انشعابھا نشو و نما می يابند .اختالف نظرھای
کوچک ما نيز بر ھمين زمينه »نشو و نما يافته« و به سنديکاليسم) (٨۵يعنی به بروز پديدهای
رسيده است که چنانچه حزب برای درمان سريع و قطعی اين بيماری از سالمت و نيروی کافی
بھره نداشته باشد ،معنايش گسيختگی کامل پيوند با کمونيسم و انشعاب ناگزير حزب خواھد بود.
بايد شھامت داشت و بی پروا به چھرۀ حقيقت تلخ نگريست و بدان اعتراف کرد .حزب بيمار
است .تب بحرانی ،پيکر حزب را می لرزاند .تمام مطلب بر سر اين است که آيا بيماری فقط
»صدرنشينان تب دار« و آن ھم فقط کسانی از آنان را که در مسکو نشستهاند فراگرفته يا
سراپای ارگانيسم را .و در صورت اخير آيا اين ارگانيسم قادر است طی چند ھفته )تا پيش از
کنگرۀ حزب و در کنگرۀ حزب( کامال درمان يابد و عود بيماری را غيرممکن سازد يا اينکه
بيماری ،ديرپا و خطرناک از کار درخواھد آمد.
چه بايد کرد تا به درمان ھر چه سريعتر و مطمئن تر تحقق بخشيد؟ برای حصول اين مقصود
بايد ھمۀ اعضای حزب اوال ماھيت اختالف نظرھا و ثانيا ً سير گسترش مبارزۀ حزبی را در
کمال خونسردی و با نھايت دقت بررسی کنند .ھم بررسی اين و ھم بررسی آن ديگری
ضرورت دارد ،زيرا ماھيت اختالف نظرھا در جريان مبارزه بروز می کند ،روشن می شود و
بطور مشخص تبلور می پذيرد )و پی اندر پی تغيير شکل می دھد( و ضمنا ً اين مبارزه در
جريان عبور از مراحل گوناگون خود ھميشه و در ھر مرحله ترکيب و تعداد متفاوتی از
مبارزان و موضعگيريھای متفاوتی در مبارزه و غيره به ما نشان می دھد .بايد ھم اين و ھم آن
ديگری را بررسی کرد و برای اين بررسی حتما ً دقيق ترين اسناد به چاپ رسيدهای را که از
تمام جوانب قابل تحقيق باشد ،مطالبه کرد ...
می کوشم دريافت خود را ھم در مورد ماھيت اختالف نظرھا و ھم در مورد تغييرات حاصله در
مراحل مبارزه ،به اختصار در اينجا تشريح کنم.
 ...پنجمين کنفرانس اتحاديهھای سراسر روسيه :تاريخ برگزاری از  ٢تا  ۶نوامبر .مبارزه آغاز
می شود .يگانه »مبارزان« در ميان اعضای کميتۀ مرکزی عبارتند از تروتسکی و
تومسکی) .(٨۶تروتسکی از »سخن بالدار« خود دربارۀ »خانه تکانی« اتحاديهھا دست
برداشت .تومسکی سخت به مبارزه پرداخت .اکثريت اعضای کميتۀ مرکزی حالت ناظر به خود
گرفت .اشتباه عظيم آنان )و در درجۀ اول من( آن بود که ما تزھای رودزوتاک) (٨٧را دربارۀ
»وظايف توليدی اتحاديهھا« که به تصويب کنفرانس پنجم رسيده بود» ،از نظر انداختيم« .اين
مھم ترين سند سراسر اين مباحثه بود.

 ...پلنوم کميتۀ مرکزی در  ٩نوامبر .تروتسکی طرح پيش نويس تزھا را تحت عنوان
»اتحاديهھا و نقش آتی آنان« مطرح می سازد که در آن ھمان سياست »خانه تکانی« اتحاديهھا
منتھا با پوشش يا آرايشی از عبارات مربوط به »بحران بسيار حاد« اتحاديهھا و وظايف و
اسلوبھای نوين آنان ،تعقيب می شود .تومسکی که مورد پشتيبانی جدی لنين است مرکز ثقل
مباحثات را درست ھمين سياست »خانه تکانی« می داند  ...ضمنا ً لنين در جريان بحث به برخی
»حمالت« آشکارا تند و بدين جھت نادرست دست می زند که در نتيجۀ آن ضرورت يک »گروه
ميانگير« پديد می آيد و اين گروه به شرکت ده تن از اعضای کميتۀ مرکزی تشکيل ھم می شود
)در آن ،ھم بوخارين و ھم زينوويف) (٨٨شرکت دارند ،ولی نه تروتسکی و نه لنين شرکت
ندارند(» .گروه ميانگير« مقرر می دارد که »اختالف نظرھا در مقياس وسيع به بحث گذاشته
نشود« و عالوه بر آن گزارش لنين را )در مورد اتحاديهھا( رد می کند و زينوويف را مأمور
تھيۀ گزارش می کند و به وی دستور می دھد که »گزارش حاوی مسائل عملی مشخص و فارغ
از مشاجره باشد«.
تزھای تروتسکی رد شد .تزھای لنين پذيرفته شد .قطعنامۀ مربوطه در شکل نھايی آن با ده رأی
موافق در مقابل  ۴رأی مخالف به تصويب می رسد ...
کميتۀ مرکزی کميسيون اتحاديهھا را انتخاب می کند و رفيق تروتسکی نيز جزو آنست.
تروتسکی از کار در آن استنکاف می ورزد و فقط ھمين استنکاف است که اشتباه اوليۀ رفيق
تروتسکی را تشديد می کند و سپس به تشکيل فراکسيون می انجامد .اگر چنين استنکافی صورت
نمی گرفت ،اشتباه رفيق تروتسکی )پيشنھاد تزھای نادرست( ،اشتباھی بسيار ناچيز و از نوعی
بود که برای تمام اعضای کميتۀ مرکزی بدون ھيچ استثناء ،پيش آمده است.
 ...ھشتمين کنگرۀ شوراھا .روز  ٢۵دسامبر تروتسکی »جزوۀ پالتفرم« خود را تحت عنوان
»نقش و وظايف اتحاديهھا« عرضه می دارد .تروتسکی از نظر دمکراسی صوری حق بی
چون و چرا داشت پالتفرم خود را عرضه دارد ،زيرا کميتۀ مرکزی روز  ٢۴دسامبر آزادی
مباحثات را اجازه داده بود .ولی از نظر مصلحت انقالبی ،اين عمل گامی در راه تشديد فوق
العادۀ اشتباه و ايجاد فراکسيون بر پايۀ پالتفرم اشتباه آميز بود .جزوۀ تروتسکی از تمام قطعنامۀ
مصوب  ٧دسامبر کميتۀ مرکزی فقط بخش مربوط به »دمکراسی توليدی« را نقل می کند ،ولی
بخشی که عليه »تغيير و تبديل از باال« سخن می گويد ،نقل نمی شود  ...تمام محتوی اين جزوه،
از آغاز تا پايان از نظريۀ »خانه تکانی« اتحاديهھا اشباع است ...
 ...مباحثاتی که در برابر ھزاران تن از مسئولين حزبی سراسر روسيه در فراکسيون حزب
کمونيست روسيه در ھشتمين کنگرۀ شوراھا بتاريخ  ٣٠دسامبر انجام گرفت ...
ً
جان کالم تمام اين مباحثات را من شخصا ً در اعالم تزھای رودزوتاک می دانم .واقعا ھم نه
رفيق بوخارين و نه رفيق تروتسکی  ...نتوانستند حتی به يک کلمۀ اين تزھا ايراد بگيرند ...
اين می رساند که تمام اختالف نظرھای تروتسکی ساختگی است و  ...در نزد او  ...ھيچگونه
»وظايف و اسلوبھای نوين« وجود ندارد و تمام مسائل عملی و ماھوی توسط اتحاديهھا بيان
شده ،پذيرفته شده ،به تصويب رسيده و آنھم پيش از طرح مسئله در کميتۀ مرکزی ...
 ...ولی تمام نکات نو ،اساسی و عملی مربوط به وظايف توليدی اتحاديهھا مورد قبول آنھا قرار
گرفته و توسط خود آنھا به تصويب رسيده است ،نبايد بيھوده به اتحاديهھا ور رفت و به ابداع و
اختراع اختالف نظر با آنھا پرداخت .بياييد در اين زمينه بطور جدی و ھماھنگ به فعاليت عملی
مشغول شويم.
 ١٩ژانويۀ سال ١٩٢١

توضيحات
 -٨۵سنديکاليسم )سنديکاگرايی( – جريان اپورتونيستی خرده بورژوايی در جنبش کارگری.
سنديکاليستھا نسبت به شرکت اتحاديهھا در مبارزات سياسی و فعاليت حزب طبقۀ کارگر
برخورد منفی دارند و به غلط برآنند که جنبش اتحاديهای و مبارزات اقتصادی يگانه راه رسيدن
به سوسياليسم است و سنديکاھا )اتحاديهھا( در اين سوسياليسم بايد توليد اجتماعی را رھبری
کند.
 -٨۶تومسکی ) ،(١٩٣۶-١٨٨٠ – Tomskiعضو حزب بلشويک از سال  .١٩٠۴پس از
انقالب سالھای  ١٩٠٧-١٩٠۵در قبال انحالل طلبان و اتزوويستھا و تروتسکيستھا روش
سازشکارانه در پيش گرفت .پس از انقالب اکتبر صدر شورای اتحاديهھای مسکو و از سال
 ١٩١٩صدر ھيئت رئيسۀ شورای کل مرکزی اتحاديهھای سراسر روسيه بود .بارھا با سياست
لنينی حزب مخالفت ورزيد .او »استقالل« اتحاديهھا را در قبال حزب تبليغ می کرد .در سالھای
 ١٩٢٩-١٩٢٨يکی از ليدرھای جريان انحراف اپورتونيستی راست در داخل حزب کمونيست
)بلشويک( اتحاد شوروی بود.
 -٨٧رودزوتاک ) – (١٩٣٨-١٨٨٧ – Roudzoutakشخصيت برجستۀ حزب کمونيست و
دولت شوروی ،يکی از شرکت کنندگان فعال در انقالب  ١٩٠٧-١٩٠۵بود .در سال ١٩٠۵
وارد حزب شد .در سال  ١٩٠٧بازداشت شد و به ده سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد .در
سال  ١٩١٧پس از انقالب فوريه آزاد شد .پس از انقالب اکتبر در اتحاديهھا و حزب و دولت
مقامات رھبری داشت.
تزھای عمدۀ رودزوتاک :
لنين محتوی تزھای رودزوتاک را در اثر خود تحت عنوان »بحران حزب« در چھار نکته بيان
می دارد:
 (١دمکراسی عادی )بدون ھيچ مبالغه ،بدون ھيچگونه نفی حق کميتۀ مرکزی در »انتصاب« و
غيره ،ولی در عين حال نيز بدون دفاع عنودانه از اشتباھات و از تندروی در مورد برخی از
»منصوبين« ،که بايد اصالح شوند( (٢ ،تبليغات توليدی )که تمام نکات مثبت »فرمولھای«
ناھنجار ،خنده آور و از نظر تئوريک نادرست نظير »دمکراسی توليدی«» ،اتمسفر توليدی« و
غيره را نيز دربر می گيرد( .ما يک مؤسسۀ شوروی ايجاد کردهايم که بوروی تبليغات توليدی
در سراسر کشور نام دارد .بايد با تمام قوا از آن پشتيبانی کرد ،نه اينکه با توليد  ...تزھای
نامرغوب ،به فعاليت توليدی لطمه زد ،ھمين و بس (٣ ،اعطای جوايزی به صورت اجناس و
آذوقه و  (۴دادگاھھای انضباطی رفيقانه .بدون مادۀ  ٣و  ۴ھر گونه گفتگويی دربارۀ »نقش و
وظايف توليدی« و غيره چيزی جز ياوه پردازی روشنفکرانه نيست .و اما در »جزوۀ پالتفرم«
تروتسکی اتفاقا ً اين ھر دو ماده فراموش شده است و حال آنکه رودزوتاک آنھا را در نظر گرفته
است.
 -٨٨زينوويف ) – (١٩٣۶-١٨٨٣ – Zinoviewاز سال  ١٩٠١عضو حزب .از سال ١٩٠٨
تا آوريل  ١٩١٧در مھاجرت .پس از پنجمين کنگرۀ حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
عضو کميتۀ مرکزی حزب .در ايام تدارک و تحقق انقالب سوسياليستی اکتبر از خود تزلزل
نشان داد و با قيام مسلحانه مخالفت ورزيد .پس از انقالب اکتبر صدر شورای پطروگراد ،عضو
پوليت بوروی کميتۀ مرکزی و صدر کميتۀ اجرائيۀ انترناسيونال کمونيستی )کمينترن( بود.
بارھا عليه مشی لنينی حزب موضعگيری کرد .به مناسبت فعاليت ضد حزبی خود از حزب
اخراج شد.

از جزوۀ » بار ديگر دربارۀ اتحاديهھای صنفی ،وضع کنونی و اشتباھات
تروتسکی و بوخارين «
مباحثات درون حزب و مبارزات فراکسيونی در آس تان تش کيل کنگ ره يعن ی پ يش از انتخاب ات و
در پيوند با انتخابات عنقريب نمايندگان دھمين کنگرۀ حزب کمونيست روسيه ،دامن گرفته اس ت.
نخس تين موض عگيری فراکس يونی يعن ی موض عگيری رفي ق تروتس کی ک ه ب ا ش رکت »گ روه
بزرگی از مسئولين امور« به ص ورت انتش ار »ج زوۀ پالتف رم« )تح ت عن وان »نق ش و وظ ايف
اتحاديهھا« با پيشگفتاری که تاريخ آن  ٢۵دسامبر سال  ١٩٢٠است( انجام گرف ت ،موض عگيری
ش ديد س ازمان پطروگ راد ح زب کمونيس ت روس يه را )ب ه ص ورت »پي ام ب ه ح زب« منتش ره در
ت اريخ  ۶ژانوي ۀ س ال  ١٩٢١در روزنام ۀ »پ راودای پطروگ راد« و س پس در ت اريخ  ١٣ژانوي ۀ
 ١٩٢١در »پ راودا«ی مس کو ،ارگ ان مرک زی ح زب( ،از پ ی آورد )از ش رحی ک ه پ ايين ت ر
خواھد آمد ،خواننده خواھد ديد که موضعگيری اول مستحق آن بود که موض ع ش ديد در براب رش
اتخاذ گ ردد( .س پس ش رح تندنويس ی مباحث ات  ٣٠دس امبر س ال  ١٩٢٠ک ه در ي ک جلس ۀ حزب ی
بس يار ب زرگ و مھ م يعن ی در فراکس يون نماين دگان ح زب کمونيس ت روس يه در ھش تمين کنگ رۀ
شوراھا انجام گرفته و توسط دفتر فراکسيون حزب کمونيست روسيه در شورای کل اتحادي هھ ای
سراس ر روس يه چ اپ ش ده ب ود ،تح ت عن وان »پيرام ون نق ش اتحادي هھ ای ص نفی در عرص ۀ
توليد«)با پيشگفتاری به تاريخ  ۶ژانويۀ سال  ،(١٩٢١انتشار يافت .البت ه اس ناد مباحث ات ب ه ھ يچ
وجه منحصر به اين چند سند نيست .وانگھی جلسات حزبی ک ه ب ه مباحث ه پيرام ون مس ائل م ورد
اختالف مش غولند ،م ی ت وان گف ت ھم ه ج ا داي ر اس ت .م ن روز  ٣٠دس امبر س ال  ،١٩٢٠ھم ان
گونه که آن روز متذکر شدم ،در وض عی ک ه »مق ررات ک ار جلس ه را نق ض م ی ک رد« يعن ی در
وضعی که خود نم ی توانس تم در بحثھ ا ش رکت ک نم و بيان ات س خنرانان قبل ی و بع دی را بش نوم،
مطالبی بيان داش تم .ح ال م ی کوش م مق ررات نق ض ش ده را جب ران ک نم و »مقررات ی« ت ر س خن
گويم.
خطر اقدامات فراکسيونی برای حزب
آيا انتشار جزوۀ رفيق تروتسکی تحت عنوان »نقش و وظايف اتحادي هھ ا« ي ک اق دام فراکس يونی
ھس ت ي ا ن ه؟ آي ا در چن ين اق دامی ،ص رفنظر از چگ ونگی محت وی آن ،چي زی ک ه ب رای ح زب
خطرناک باشد ،وجود دارد يا ن ه؟ کس انی ک ه خيل ی دوس ت دارن د اي ن مس ئله را مس کوت گذارن د
)البته عالوه بر رفيق تروتسکی( عبارتند از اعضای کميتۀ مسکو  ...و رفيق بوخارين ک ه معھ ذا
وقت ی روز  ٣٠دس امبر س ال  ١٩٢٠از جان ب »کميس يون مي انگير« ص حبت م ی ک رد ،خ ود را
مجبور ديد اعالم کند که:
 » ...وقتی قطار گرايش معينی به سوی خروج از خط نشان می دھد ،ميانگيری آنقدرھا ھم چي ز
بدی نيست) «.ص  ۴۵شرح مباحثات  ٣٠دسامبر سال .(١٩٢٠

پ س گ رايش معين ی ب ه س وی خ روج از خ ط وج ود دارد .ح ال اي ن تص ورپذير ھس ت ک ه چن ين
اعضای حزبی با يک چنين آگاھی ،نسبت به اين مطلب ک ه اي ن گ رايش در کج ا و در چ ه چي زی
وجود دارد و چگونه آغاز شده است ،القيد باشند؟
جزوۀ تروتسکی با اين عبارت آغاز می گردد»:اين جزوه حاصل کار جمعی اس ت« و در ت دوين
آن »گروه بزرگی از کارگران مسئول ،خاصه مسئولين اتحاديهھا )اعضای ھيئت رئيسۀ ش ورای
کل مرکزی اتحاديهھای سراسر روسيه ،کميتۀ مرکزی فلزکاران» ،تسکتران« و غيره(« شرکت
داشتهاند و اي ن ج زوه ي ک »ج زوۀ پالتف رم« اس ت .در پاي ان ت ز ش مارۀ  ۴ھ م م ا م ی خ وانيم ک ه
»کنگرۀ حزبی در دست تشکيل بايد از دو گرايش موج ود در عرص ۀ س نديکايی يک ی را انتخ اب
کند« )تکيه روی کلمات از تروتسکی است(.
اگر اين اظھ ار دال ب ر تش کيل فراکس يون توس ط يک ی از اعض ای کميت ۀ مرک زی و »گ رايش ب ه
جدايی« نيست ،پس خوب است رفيق بوخارين يا ھر ي ک از ھمفک رانش ب ه ح زب توض يح دھن د
که الفاظ »فراکسيون گرايی« و »گرايش به جدايی« ،چه معنای ديگری می تواند داشته باشد؟ ...
واقعا ً ھم فکرش را بکنيد :پس از برگزاری دو پلنوم کميت ۀ مرک زی ) ٩ن وامبر و  ٧دس امبر( ک ه
در آنھا بحثھای بسيار مفصل ،طوالنی و داغ پيرامون ط رح مق دماتی تزھ ای رفي ق تروتس کی و
مجموعۀ مشی مورد دفاع او در زمينۀ سياست حزب در قبال اتحاديهھا انجام گرفت ،ي ک عض و
کميت ۀ مرک زی در مي ان  ١٩عض و آن ،تنھ ا م ی مان د و اي ن عض و در خ ارج از کميت ۀ مرک زی
برای خود گروھی گرد می آورد و »کار جمعی« اين گروه را به عنوان يک »پالتف رم« عرض ه
می دارد و به کنگرۀ حزب پيشنھاد می کند که »از دو گرايش موجود يکی را انتخاب کند«!! من
ديگر به اين مطلب نمی پردازم ک ه اي ن اع الم وج ود دو گ رايش و فق ط دو گ رايش ،توس ط رفي ق
تروتسکی در  ٢۵دسامبر  ،١٩٢٠با توجه به اينکه بوخارين در  ٩ن وامبر ب ه عن وان »مي انگير«
وارد عمل شده بود ،نقش واقعی گروه بوخارين را به کلی فاش می سازد و نشان می دھد ک ه اي ن
گروه دستيار بدترين و زيانبارترين فراکسيون گرايی است ...
خطر سياسی انشعاب ھا در جنبش سنديکايی
ھر اختالفی ،ولو جزئی ،می تواند به اختالفی از نظر سياسی خطرناک بدل گردد ،اگر امکان آن
وجود داشته باشد که اين اختالف نمو کند و به ي ک انش عاب و آن ھ م ب ه گون های از انش عاب ب دل
شود که بتواند سراپای بنای سياسی را به ل رزه ان دازد و وي ران س ازد و ي ا – ب ه اص طالح رفي ق
بوخارين – به خروج قطار از خط  ،بيانجامد.
روش ن اس ت ک ه در کش وری ک ه ديکت اتوری پرولتاري ا در آن برق رار اس ت ،انش عاب در مي ان
پرولتاريا يا ميان حزب پرولتری و تودۀ پرولتاري ا ن ه تنھ ا خطرن اک ،بلک ه ب ی نھاي ت خطرن اک
است ،خاصه اگر پرولتاريای اين کشور اقليت کوچکی از اھالی را تشکيل دھد .و ام ا انش عابھای
موجود در جنبش سنديکايی )جنبشی که ،ھمانگونه که من در س خنرانی  ٣٠دس امبر س ال ١٩٢٠
خود با تمام قوا کوشيدم روی آن تکيه کنم ،تقريبا ً ھمۀ پرولتاريای متشکل در اتحادي هھ ا را درب ر
دارد( ،از نوع انشعاب در ميان تودۀ پرولتاريا ھستند.
بدين جھت وقتی در پنجمين کنفرانس  ۶-٢نوامبر سال  ١٩٢٠اتحاديهھای سراسر روسيه »دعوا
درگرفت« )دعوا درست در ھمين کنفرانس درگرفت( و وقتی بالفاصله پ س از اي ن کنف رانس ...
نه اشتباه کردم ،در جريان اي ن کنف رانس ،رفي ق تومس کی ب ا ھيج انی ب ی س ابقه ب ه جلس ۀ ب وروی
اک بس يار متع ادل توض يح داد ک ه چگون ه رفي ق
سياس ی آم د و ب ا پش تيبانی کام ل رفي ق رودزوت ِ
تروتسکی در آن کنفرانس از »خانه تک انی« اتحادي هھ ا س خن گف ت و چگون ه او ،تومس کی علي ه

اين نظري ه ب ه مباحث ه پرداخ ت – ،آری وقت ی اي ن جري ان روی داد ،م ن ف وراً و ب ی ان دک تردي د
ب رای خ ودم اينط ور نتيج ه گ رفتم ک ه اص ل بح ث ب ر س ر سياس ت )يعن ی سياس ت ح زب در قب ال
اتحاديهھا( است و در اين بحث ھم رفيق تروتسکی که سياست »خانه تک انی« را در نقط ۀ مقاب ل
نظريات رفيق تومسکی مطرح س اخته ،ب ه کل ی نادرس ت س خن گفت ه اس ت .زي را سياس ت »خان ه
تک انی« اتحادي هھ ا ،حت ی در ص ورتی ھ م ک ه »وظ ايف و اس لوبھای ن وين« )ت ز  ١٢رفي ق
تروتسکی( تا حدودی موج ه آن باش د ،در لحظ ۀ حاض ر و در اوض اع و اح وال کن ونی ب ه عل ت
آنکه خطر انشعاب دربر دارد ،سياستی است به کلی غير مجاز.
اکنون رفيق تروتسکی می پندارد که منس وب ک ردن سياس ت »تکان دن از ب اال« ب ه او» ،اس تھزاء
مطلق است« )ل .تروتسکی»:پاسخ به رفقای پطروگراد« منتشره در »پ راودا« ش مارۀ  ٩م ورخ
 ١۵ژانوي ۀ س ال  .(١٩٢١ول ی اص طالح »خان ه تک انی« اتحادي هھ ا ي ک »س خن بال دار« واقع ی
است و آن ھم نه تنھا بدين مفھوم که چون رفيق تروتسکی آنرا در پنجم ين کنف رانس اتحادي هھ ای
سراسر روسيه بيان داشته است ،در سراسر حزب و در سراسر اتحادي هھ ا ب ه اص طالح »پ رواز
کرده است« .نه .اين کالم متأسفانه اکنون نيز جنبۀ پيش گفتۀ خ ود را ب ه مفھ ومی ب س عمي ق ت ر،
حفظ کرده است .بدين معنی که اين کالم به تنھايی تمام روح و تمام گرايش ج زوۀ پالتف رم راج ع
به »نقش و وظايف اتحاديهھا« را در نھايت ايج از بي ان م ی دارد .تم ام اي ن ج زوۀ پالتف رم رفي ق
تروتسکی از آغاز تا پايان اشباع از ھمان روح سياست »تکاندن از باال« است ...
دربارۀ اختالف نظرھای اصولی
ممکن است به ما بگوين د ک ه ول ی وقت ی اخ تالف نظرھ ای اص ولی بني ادی و عمي ق وج ود داش ته
باش د ،آي ا اي ن ام ر حت ی ش ديدترين موض عگيریھ ای فراکس يونی را توجي ه نم ی کن د؟ وقت ی
ضرورت سخن گفتن از نک ات ن و و ن امفھوم ب ه مي ان م ی آي د ،آي ا اي ن ام ر گ اه حت ی انش عاب را
توجيه نمی کند؟
ً
البته توجيه می کن د ،مش روط ب ر آنک ه اخ تالف نظرھ ا واقع ا بس يار عمي ق باش د و اص الح مش ی
نادرست سياست حزب يا طبقۀ کارگر از طريق ديگر ميسر نباشد.
ولی بدبختی در اين است که چنين اخ تالف نظرھ ايی وج ود ن دارد .رفي ق تروتس کی ب رای نش ان
دادن چنين اختالف نظرھايی کوشش خود را بکار برد ،ولی نتوانست نش ان دھ د .و اگ ر ت ا پ يش
از ظھور جزوۀ او ) ٢۵دسامبر( ،می شد – و می بايست – با قيد احتياط ي ا ب ا روح تواف ق س خن
گفت  ، ...پس از انتشار اين جزوه ،اعالم اين مطلب الزام پي دا ک رد ک ه :نک ات ت ازهای ک ه رفي ق
تروتسکی بيان داشته ،از بيخ و بن نادرست است.
اي ن مطل ب ھنگ ام مقايس ۀ تزھ ای رفي ق تروتس کی ب ا تزھ ای رودزوت اک ک ه پنجم ين کنف رانس
اتحاديهھای سراسر روسيه ) ۶-٢نوامبر( آنھا را تص ويب ک رده اس ت ،ب ا روش نی تم ام دي ده م ی
ش ود .م ن اي ن تزھ ا را ض من س خنرانی  ٣٠دس امبر و در »پ راودا«ی م ورخ  ٢١ژانوي ه نق ل
ک ردهام .اي ن تزھ ا از تزھ ای تروتس کی ،ص حيح ت ر و در ع ين ح ال کام ل ترن د .نک اتی ک ه در
تزھای تروتسکی با تزھ ای رودزوت اک تف اوت دارد ،ھم ان نک ات نادرس تی اس ت ک ه تروتس کی
بيان داشته است.
ب رای ش روع مطل ب ،ب ه »دمکراس ی تولي دی« مع روف ک ه رفي ق بوخ ارين ب ا عجل ه آن را در
قطعنامۀ  ٧دسامبر کميتۀ مرکزی قيد کرد ،می پردازيم .البته اگر اين اصطالح ناشيانه و تصنعی
روشنفکرانه )»لفظ قلم«( در يک سخنرانی يا در يک مقال ه بک ار م ی رف ت ،اي راد گ رفتن ب ه آن
مضحک بود .ولی تروتسکی و بوخارين خود را درست در يک وضع مضحک قرار م ی دھن د،

زي را روی اص طالحی در تزھ ا اص رار م ی ورزن د ک ه تف اوت مي ان »پالتف رم« آنھ ا و تزھ ای
رودزوتاک را که به تصويب اتحاديهھا رسيده است ،آشکار می سازد!
اين اصطالح از نظر تئوري ک نادرس ت اس ت .ھ ر دمکراس ی و بط ور کل ی ھ ر روبن ای سياس ی
)که تا زمانی که برانداختن طبقات به تحقق نپيوسته و جامعۀ فارق از طبق ات پدي د نيام ده ،وج ود
آن نگزير خواھد بود( ،در آخرين تحليل ،در خدمت تولي د اس ت و چگ ونگی آن در آخ رين تحلي ل
بر بنياد مناسبات توليدی جامعه تعيين می گردد .ب دين جھ ت ج دا ک ردن »دمکراس ی تولي دی« از
ھر دمکراسی ديگر ،کاريست به کلی بی ربط .اين درھم انديشی و پوچ گويی است ...
» ...دمکراسی توليدی« اصطالحی است که امک ان س وء تعبي ر پدي د م ی آورد و ممک ن اس ت ب ه
معن ی نف ی ديکت اتوری و نف ی رھب ری واح د تعبي ر ش ود .و ني ز ممک ن اس ت ب ه مفھ وم تعوي ق
دمکراس ی ع ادی و ي ا امتن اع از آن تعبي ر ش ود .ھ ر دو تعبي ر زيانب ار اس ت و جل وگيری از آنھ ا
بدون تفسيرھای خاص و دور و دراز ميسر نخواھد بود.
بيان سادهای که رودزوتاک در مورد ھمين انديشهھا بکار می ب رد ھ م ص حيح ت ر اس ت و ھ م از
بروز تمام اين اشکاالت جلوگيری می کند .تروتسکی ھم در مقالۀ »دمکراس ی تولي دی« خ ود ک ه
ب ه ت اريخ  ١١ژانوي ه در »پ راودا« انتش ار ياف ت ،ن ه تنھ ا رد نم ی کن د ک ه اي ن نادرس تی ھ ا و
اش کاالت وج ود دارد )او اي ن مطل ب را ب ه کل ی مس کوت م ی گ ذارد و ب ه قي اس تزھ ای خ ود ب ا
تزھای رودزوت اک نم ی پ ردازد( ،بلک ه ب رعکس اش کاالت و نادرس تی اص طالح خ ود را بط ور
غير مستقيم يعنی از طريق تشبيه آن با »دمکراسی نظامی« تأييد می کند .خوشبختانه ت ا آنج ا ک ه
بخاطر دارم ،ما ھيچ وقت بر سر چنين اصطالحی مباحثات فراکسيونی به راه نيانداختهايم.
اصطالح ديگر تروتسکی يعنی »آتمسفر توليدی« از اي ن ھ م معي وب ت ر اس ت  ...م ی گوي د»:م ا
آتمسفر جنگی داش تيم  ...ح اال باي د در مي ان ت ودۀ ک ارگر و آن ھ م ن ه تنھ ا در س طح آن ،بلک ه در
اعماق آن ،آتمسفر توليدی يعنی چنان تنش و فشار و چن ان عالق ۀ واقع ی و ت وجھی ب ه تولي د پدي د
آوريم که نظاير آنھا در جبھهھای جنگ وجود داشت«  ...ولی جان کالم ھم در ھمين است ک ه ب ا
»تودۀ کارگر و اعماق آن« بايد طوری سخن گفت که در تزھای رودزوتاک گفته می شود ،نه ب ا
بکار بردن الفاظی چون »آتمسفر توليدی« که موجب حيرت يا لبخند خواھد شد ...
سياست و اقتصاد
ديالکتيک و اکلکتيسم
شگفت آور است که انسان باز مجبور است به مسائلی چنين مقدماتی و الفب ائی بپ ردازد .متأس فانه
تروتسکی و بوخارين مرا به اين کار وا م ی دارن د .ھ ر دوی آنھ ا م را م ورد س رزنش ق رار م ی
دھن د ک ه »خل ط مبح ث م ی ک نم« ي ا برخ وردم »سياس ی« اس ت و ح ال آنک ه آنھ ا برخ ورد
»اقتصادی« دارند .بوخارين حتی اين نکته را در تزھای خود ني ز قي د ک رده ،کوش يده اس ت خ ود
را از ھر دو طرف بحث »باالتر نگاھدارد« .او می گويد :من ھم اين و ھم آن نظر را می پ ذيرم
و با ھم جمع می کنم.
نادرستی تئوريک اين دعوی ف احش اس ت .سياس ت ،بازت اب فش ردۀ اقتص اد اس ت – اي ن نکت ه را
من در سخنرانی خود تکرار کردم ،زيرا پيش از آن ھم اين ايرا ِد به برخ ورد »سياس ی« خ ود را
که ايرادی است به کلی بی معنی و يک مارکسيست به ھيچ وجه حق ن دارد آن را ب ر زب ان ج اری
سازد ،شنيده بودم .سياست ممکن نيس ت ب ر اقتص اد اولوي ت نداش ته باش د .نف ی اي ن نکت ه معن ايش
فراموش کردن الفبای مارکسيسم است.

شايد ارزيابی سياس ی م ن نادرس ت اس ت؟ در اي ن ص ورت بگويي د و آن را ثاب ت کني د .ول ی س خن
گف تن درب ارۀ اي ن مطل ب )ي ا حت ی بط ور غي ر مس تقيم چن ين فک ری ب ه ذھ ن خ ود راه دادن( ک ه
برخورد سياسی ،ھم ارز با برخ ورد »اقتص ادی« اس ت و گوي ا م ی ت وان »ھ م اي ن و ھ م آن« را
پذيرفت ،معنايش فراموش کردن الفبای مارکسيسم است.
ب ه بي ان ديگ ر ،برخ ورد سياس ی معن ايش اينس ت ،اگ ر در قب ال اتحادي هھ ا روش نادرس ت اتخ اذ
گ ردد ،حکوم ت ش وروی و ديکت اتوری پرولتاري ا را تب اه خواھ د س اخت )انش عاب مي ان ح زب و
اتحاديهھا ،چنانچه حزب حق نداشته باش د ،مس لما ً حکوم ت ش وروی را در کش وری چ ون کش ور
دھق انی روس يه از پ ای درخواھ د آورد( .م ی ت وان )و باي د( اي ن نکت ه را از نظ ر م اھوی م ورد
تحقيق قرار داد يعنی بررسی کرد ،تعمق کرد و معلوم کرد که آي ا چن ين برخ وردی درس ت اس ت
يا نادرست .ولی گفتن اينکه :من برای برخورد سياسی شما »ارزش قائلم«» ،ولی« اين فقط ي ک
برخورد سياسی است و حال آنکه ما ب ه برخ ورد »اقتص ادی ني ز« نيازمن ديم ،معن ايش آنس ت ک ه
انسان بگويد :من برای نظر شما دربارۀ اين مطلب که شما ب ا برداش تن ف الن گ ام ،گ ردن خ ود را
می شکنيد» ،ارزش قائلم« ،ولی شما ھم اين را بسنجيد که سير بودن و لباس ب ر ت ن داش تن بھت ر
از گرسنه و برھنه بودن است.
*
بوخارين از نظر تئوريک به سراشيب اکلکتيسم درغلتيده است ،زيرا درآميزی برخورد سياس ی
و اقتصادی را موعظه می کند.
تروتسکی و بوخارين مطلب را چنين جلوه می دھند که آری م ا در فک ر رش د تولي د ھس تيم ،ول ی
شما فقط به دمکراسی صوری می انديش يد .اي ن تص وير س ازی نادرس ت اس ت ،زي را مس ئله فق ط
بدينسان مطرح است )و از نظرگاه مارکسيستی می تواند بدينسان مطرح باشد( ک ه :ب دون داش تن
برخورد سياسی صحيح ،ھيچ طبقهای نمی تواند فرمانروايی خود را حفظ کن د و بالنتيج ه وظيف ۀ
خود را در عرصۀ توليد نيز نمی تواند انجام دھد ...
ب ه بھان ۀ پ يش کش يدن نظري ۀ »تولي دی« )تروتس کی( ي ا ف ايق آم دن ب ر يکس وگرايی در زمين ۀ
برخورد سياسی ،به بھانۀ درآميزی اين برخورد با برخ ورد اقتص ادی )بوخ ارين( ،اي ن ارمغانھ ا
را برای ما آوردهاند:
ت رابط ه
 -١فراموش ی مارکسيس م ک ه نماي انگر آن ،تعري ف التق اطی و از نظ ر تئوري ک نادرس ِ
ميان سياست و اقتصاد است.
 -٢دفاع يا استتار آن اشتباه سياسی که به صورت سياست »خان ه تک انی« اتحادي هھ ا ک ه س راپای
جزوۀ پالتفرم تروتسکی از آن اشباع است ،نمودار ش ده اس ت .ض منا ً اي ن اش تباه ،چنانچ ه ادراک
نشود و برطرف نگردد ،به سقوط ديکتاتوری پرولتاريا می انجامد.
 -٣گام به پ س در زمين ۀ مس ائل ص رفا ً تولي دی و اقتص ادی ،در زمين ۀ مس ائل مرب وط ب ه طريق ۀ
افزايش توليد؛ گام به پس در جھت دور ش دن از تزھ ای س ازندۀ رودزوت اک ک ه در آنھ ا وظ ايف
مش خص ،عمل ی ،حي اتی و زن ده مط رح م ی ش ود  ...و روی آوردن ب ه تزھ ای کل ی تجري دی،
انتزاعی» ،درون تھی« ،از نظر تئوريک نادرس ت و ب ه س بک روش نفکرانه فرمولبن دی ش ده در
عين فراموشی مھم ترين نکات واقعی و عملی ...
بدين جھت من نمی توانم ايرادی را که رفيق تروتسکی در  ٣٠دسامبر به من گرفته اس ت ،ب دون
لبخن د بخ وانم»:رفي ق لن ين ض من پاي ان س خن خ ود در کنگ رۀ ھش تم ش وراھا پيرام ون گ زارش
مرب وط ب ه وض ع م ا گفت ه ب ود ک ه م ا باي د کمت ر ب ه سياس ت و بيش تر ب ه جوان ب اقتص ادی ام ر
* اکلکتيسم ) – (eclectismeالتقاط گرايی يعنی درآميزی خودسرانه و مکانيکی عقايد و نظريات ناھمگون
بدون پايداری روی اصول معين و مشخص .مترجم.

بپردازيم ،ولی حاال در مورد اتحاديهھا جوانب اقتص ادی ام ر را در ردۀ اول ق رار م ی دھ د« ...
رفيق تروتسکی اين س خنان ب ه نظ رش »خيل ی ص ائب« آم ده اس ت .در واقعي ت ام ر اي ن س خنان
نشانگر موحش ترين درھم انديشی پيرامون مفاھيم ،نشانگر »آشفتگی ايدئولوژيک« واقعا ً بی حد
و حصر است .البته من ھميشه ابراز تمايل کردهام و می کنم و خواھم کرد که ما کمتر به سياست
و بيشتر به اقتصاد بپردازيم .ولی درک اين نکته دشوار نيست که الزمۀ تحقق چنين تمايلی آنست
که مخاطرات سياسی و اشتباھات سياسی وجود نداشته باشد .اش تباھات سياس ی رفي ق تروتس کی
که رفيق بوخارين بر عمق و شدت آنھا افزوده است ،حزب ما را از وظ ايف اقتص ادی و فعالي ت
»توليدی« منحرف می سازد و ما را به اتالف تأسف آور وقت برای رفع اي ن اش تباھات و ج ر و
بحث بر سر کجروی سنديکاليستی  ...جر و بحث بر س ر برخ ورد نادرس ت ب ه جن بش س نديکايی
 ...و جر و بحث بر سر »تزھای« کلی وا می دارد ...
موضوع س ودمندی »مباحث ات گس ترده« را در نظ ر بگي ريم .در اي ن زمين ه ني ز م ا م ی بين يم ک ه
چگونه اش تباھات سياس ی موج ب انح راف از راه انج ام وظ ايف اقتص ادی م ی گ ردد .م ن ب ا اي ن
مباحثات »گسترده« مخالف بودم و عمل رفي ق تروتس کی را در م ورد ب رھم زدن ک ار کميس يون
اتحاديهھا ک ه مباحث ات اث ر بخ ش و س ازنده م ی بايس ت درون آن ص ورت گي رد ،اش تباه و آن ھ م
اشتباه سياسی او شمرده و می شمارم .من اين امر را که گروه ميانگير تحت رياست بوخ ارين ب ه
نقش ميانگير پی نبرد )اينجا نيز اکلکتيسم را ج ايگزين ديالکتي ک س اختهان د( ،اش تباه سياس ی اي ن
گروه می شمارم .گروه مزب ور درس ت ب رای ايف ای نق ش »مي انگير« م ی بايس ت ب ا نھاي ت ش دت
علي ه مباحث ات گس ترده ب ه مخالف ت برخي زد و انج ام اي ن مباحث ات را در کميس يون اتحادي هھ ا
خواستار گردد ...
نتيجه چه شد؟ از روز  ٢۵دسامبر که تروتسکی »مباحثات گسترده« را آغ از ک رد ،ي ک م اه ھ م
نگذشته است و اکنون از ھر  ١٠٠مسئول امور حزبی مشکل بتوان يک نف ر را ياف ت ک ه از اي ن
مباحثات سخت دلزده نباشد و به بی ثمری )و چه بسا جنبهھای از اي ن ھ م ب دتر( آن اذع ان نکن د.
زيرا تروتسکی با راه انداختن جر و بحث بر سر الفاظ و تزھای بی ربط وقت حزب را تلف کرد
و بررسی اقتصادی مشخص در کميسيونی را ک ه ھ دفش پ ژوھش و وارس ی تجرب ۀ عمل ی ب رای
بھره گيری از اين تجربه ب ه منظ ور پيش روی در جھ ت فعالي ت »تولي دی« واقع ی ب ود و ن ه دور
شدن از کار زنده و پرداختن به بحثھای مکتبی مرده پيرامون ف الن و بھم ان »آتمس فر تولي دی«،
با لحن دشنام آميز ،بررسی »در حجره دربسته« ناميد.
موض وع ک ذايی »درآمي زی« را در نظ ر بگيري د .م ن روز  ٣٠دس امبر توص يه ک ردم ک ه اي ن
موضوع مس کوت گ ذارده ش ود ،زي را م ا تج ارب عمل ی خ ود را بررس ی نک ردهاي م و ب دون اي ن
شرط نيز بحث بر س ر موض وع درآمي زی چي ز ج ز آب در ھ اون س اييدن و ج ز انح راف بيھ ودۀ
توجه نيروھای ح زب از فعالي ت اقتص ادی ،بب ار نخواھ د آورد .م ن تزھ ای تروتس کی را در اي ن
زمينه که حاوی پيشنھادھايی دربارۀ شرکت دادن نمايندگان اتحاديهھ ا در ش وراھای اقتص اد مل ی
به نسبتی از  ١/٣تا  ١/٢و از  ١/٢ت ا  ٢/٣ترکي ب اي ن ش وراھا ب ود ،ط رح افکن ی بوروکراتي ک
ناميدم.
بوخارين از اين حرف من سخت برآشفت و بطوری ک ه از ص فحۀ  ۴٩م تن گ زارش پيداس ت ،ب ا
طول و تفصيل زي اد خواس ته اس ت ب ه م ن ثاب ت کن د »ک ه وقت ی اف راد آم اده م ی ش وند ت ا درب ارۀ
مطلبی سخن گويند ،نبايد خود را کر و الل جلوه دھند«)عين اين مطلب کلم ه ب ه کلم ه در ص فحۀ
پيشگفتۀ متن گزارش به چاپ رسيده است!(.
» من از يکايک شماھا خواھش می کنم در دفتر خود يادداشت کنيد که رفيق لنين در ف الن ت اريخ
اين موضوع را بوروکراتيسم زيان آور ناميد ،ولی من به خود اجازه می دھم پيشگويی کنم که ت ا

چند م اه ديگ ر اي ن موض وع ک ه در ش ورای ک ل مرک زی اتحادي هھ ای سراس ر روس يه و ش ورای
عالی اقتصاد ملی ،در کميتۀ مرکزی اتحاديۀ فلزکاران و در بخش فلزات و غيره از ي ک س وم ت ا
نصف کارکنان متعلق به ھر دو ارگان باشند ،پذيرفته و معمول خواھد شد ) ...ص .(۶٨
پس از آنکه من اين مطلب را خواندم از رفيق ميليوتين )) (Milioutinنايب رئيس شورای عالی
اقتصاد ملی( خواھش کردم ،گزارشھای چاپ شدۀ موجو ِد مربوط به موضوع درآمي زی را ب رايم
بفرستد .من با خود می گفتم»:بيا الاقل يک کمی ھم شده به بررسی تجربۀ عملی ما بپرداز ،زيرا
آخر با دست خالی ،بدون فاکت به »کل ی گ ويی حزب ی« پ رداختن )اي ن اص طالح از آن بوخ ارين
است که در صفحۀ  ۴٧متن گزارش به چاپ رسيده و محتمال »سخن بالداری« که دست کم ی از
کالم شھير »خانه تکانی« اتحادي هھ ا نخواھ د داش ت ،از ک ار درخواھ د آم د( و اخ تالف نظرھ ا و
تعاريف و »دمکراسی ھای توليدی« را از نوک انگشت خود مکي دن و بي رون کش يدن ،کاريس ت
بس مالل انگيز و جانکاه.
رفيق ميليوتين چند کتاب و از آنجمل ه »گ زارش ش ورای ع الی اقتص اد مل ی ب ه کنگ رۀ ش وراھای
سراسر روسيه« )چاپ مسکو ،سال  ،١٩٢٠تاريخ ذيل پيشگفتار آن  ١٩دسامبر سال  (١٩٢٠را
ب رای م ن فرس تاد .در ص فحۀ  ١۴اي ن گ زارش ج دولی وج ود دارد ک ه نماي انگر درج ۀ ش رکت
ک ارگران در ارگانھ ای اداری اس ت .اي ن ج دول را )ک ه فق ط بخش ی از ش وراھای اقتص اد مل ی
استانھا و بنگاھھا را دربر دارد( در اينجا نقل می کنم:
تعداد کل
ھيئت رئيسۀ
شورای عالی
اقتصاد ملی و
استانھا
ھيئت مديرۀ
ادارات کل،
شعب ،مراکز و
کميتهھای اصلی
کارگاھھا و
کارخانهھای
دارای مديريت
جمعی و فردی
جمع کل
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%
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بدينس ان ھ م اکن ون مي انگين نس بت ش رکت ک ارگران  ۶١.۶يعن ی ب ه  ٢/٣نزديکت ر اس ت ت ا ب ه
ک آنچ ه را ک ه رفي ق تروتس کی در اي ن زمين ه
نصف .اين نسبت خصلت طرح افکنی بوروکراتي ِ
در تزھا نوشته است ،ثابت می کند .سخن گفتن ،جر و بحث ک ردن و پالتف رم نوش تن درب ارۀ »از
 ١/٣تا  «١/٢يا » ١/٢تا  ،«٢/٣معنايش پ رداختن ب ه پ وچ ت رين »کل ی گ ويی حزب ی« ،انح راف
نيروھا و وسايل و توجه و دقت از فعاليت توليدی و سرگرم شدن به سياست بازی تمام عيار فاقد
درون مايۀ جدی است .و اما در کميسيونی که افراد با تجربه در آن گرد می آمدند و حاض ر نم ی
شدند بدون بررسی فاکتھا تز بنويسند ،می ش د م ثال ب ا پرس ش از ده – بيس ت ت ن )از ھ زاران ت ن
»کارکنان مشترک ھر دو ارگان«( و مقابلۀ مشاھدات و نظريات و نتيجه گيری آنان ب ا آمارھ ای
عينی و کوشش ب رای رس يدن ب ه رھنمودھ ای مش خص و عمل ی ب رای آين ده ،ب ه وارس ی تج ارب
موجود پرداخت و معلوم کرد که :آيا فالن نتايج حاصله از تجربۀ به دست آمده را باي د ھ م اکن ون
در ھمان جھت به پيش راند يا بايد سمت ،شيوهھا و ط رز برخ ورد ب ه ک ار را ان دکی تغيي ر داد و
چگونه بايد تغيير داد و يا اينکه برای پيشرفت کار بايد توقف کرد و تجرب ۀ حاص له را ب ار ديگ ر
مورد وارسی قرار داد و شايد ھم برخی تغييرات در آن وارد کرد و ھکذا و قس عليھذا.

رفق ا ،ي ک »م دير اجراي ی« واقع ی )لطف ا ً ب ه م ن ھ م اج ازه بدھي د کم ی ب ه »تبليغ ات تولي دی«
بپردازم!( می داند ک ه س رمايه داران و س ازمانگران تراس تھ ا حت ی در پيش رفته ت رين کش ورھا
ط ی چن د س ال و گ اه ده س ال و بيش تر ب ه بررس ی و وارس ی تجرب ۀ عمل ی خ ود )و ديگ ران(
پرداختهاند ،آنچ ه را ک ه آغ از ک رده بودن د اص الح ک رده ،تغييرات ی در آن وارد س اخته ،ب ه عق ب
بازگشته و بارھا آغاز شده را اصالح کردهاند ت ا بتوانن د ب ه سيس تم م ديريتی ک ه ب رای ک ار مع ين
کامال مناسب باش د دس ت يابن د و م ديرانی ب رای س طوح ب اال و پ ايين و غي ره برگزينن د .در نظ ام
سرمايه داری که فعالي ت اقتص ادی آن در سراس ر جھ ان متم دن ب ر تجرب ه و ع ادات ق رون تکي ه
داشته ،حال بر اين منوال بوده است .ولی ما بر زمين ۀ ن وينی ب ه س اختمان مش غوليم ک ه ب ه ک اری
بس طوالنی ،سرسخت و با حوصله برای دگرسازی عاداتی که سرمايه داری برای ما به ميراث
نھ اده و دگرگ ون س اختن آنھ ا ج ز از طري ق بس يار ت دريجی ميس ر نخواھ د ب ود ،نيازمن د اس ت.
برخورد بدين مسئله به شيوهای ک ه تروتس کی ب دان م ی پ ردازد ،از ب يخ و ب ن نادرس ت اس ت .او
ض من س خنرانی خ ود در  ٣٠دس امبر بان گ برداش ت ک ه»:آي ا ک ارگران م ا ،مس ئولين ح زب و
اتحادي هھ ا ،تربي ت تولي دی ک افی دارن د؟ آری ي ا خي ر؟ م ن م ی گ ويم :خي ر«)ص  .(٢٩اي ن
برخوردی مضحک به مسئله است .مثل اين است که بپرسيم آيا يک لشکر به ان دازه ک افی چکم ه
دارد؟ آری يا خير؟
به ھمين گونه ني ز م ی ت وان گف ت باي د اعت راف کن يم ت ا ده س ال ديگ ر ھ م ھم ۀ مس ئولين ح زب و
اتحاديهھا تربيت توليدی کافی نخواھند داش ت ھمانگون ه ک ه کارکن ان بخ ش نظ امی ،اتحادي هھ ا و
حزب تربيت نظامی کافی نخواھن د داش ت .ول ی م ا آغ از تربي ت تولي دی را ب دين ص ورت عمل ی
کردهايم که قريب ھزار تن از ک ارگران و اعض اء و نماين دگان اتحادي هھ ا در رھب ری مؤسس ات،
ادارات ک ل و ب االتر ش رکت دارن د و در م ديريت آنھ ا ش رکت م ی کنن د .اص ل بني ادی »تربي ت
توليدی« ،تربيت خود ما مبارزان پنھانک ار ق ديمی و روزنام ه نگ اران حرف های در آنس ت ک ه م ا
خود طبق قاعدۀ »ھفت بار گز زن ،يکبار پاره کن« ،ب ه بررس ی ک امال دقي ق و مش روح تج ارب
عملی خودمان بپردازيم و پرداختن به تجارب را به ديگران ني ز بي اموزيم .قاع دۀ اص لی ،اساس ی
و بيچ ون و چ رای »تربي ت تولي دی« عبارتس ت از وارس ی پيگيران ه ،آھس ته ،احتي اط آمي ز،
مشخص و بصيرانۀ کاری که اين ھزار تن انجام دادهان د ،اص الح احتي اط آميزت ر و بص يرانه ت ر
ک ار آنھ ا و گ ام برداش تن ب ه جل و فق ط پ س از اثب ات کام ل س ودمندی ش يوۀ مع ين ،سيس تم مع ين
م ديريت ،تناس ب مع ين و ح د مع ين گ زينش اف راد و غي ره .و اتفاق ا ً ھم ين قاع ده اس ت ک ه رفي ق
تروتسکی ب ا تم ام تزھ ای خ ود و تم ام برخ ورد خ ود ب ه مس ئله آن را نق ض م ی کن د .تم ام تزھ ا و
سراپای جزوۀ پالتفرم رفيق تروتسکی طوريست که اشتباه موجود در آنھا موجب انصراف توجه
نيروھای حزب از کار »توليدی« جدی و پرداختن به جر و بحثھای پوچ بی محتوی می گردد.
ديالکتيک و اکلکتيسم
مکتب و » دستگاه «
 ...فراکسيون کمونيستھای عضو ب وروی پطروگ راد »تس کتران« ) – Tsektranکميت ۀ مرک زی
اتحادي ۀ کارکن ان راه آھ ن و کش تيرانی( يعن ی س ازمانی ک ه ھواخ واه تروتس کی اس ت و آش کارا
اعالم می دارد که به عقيدۀ وی »مواضع رفق ا تروتس کی و بوخ ارين در مس ئلۀ اساس ی يعن ی در
م ورد نق ش تولي دی اتحادي هھ ا گون هھ ايی از ي ک نظري ۀ واح د ھس تند« ،گزارش ی را ک ه رفي ق
بوخارين روز  ٣ژانويۀ سال  ١٩٢١در پطروگراد ،ايراد کرده ،به صورت جزوهای انتش ار داده

اس ت )ن .بوخ ارين»:پيرام ون وظ ايف اتحادي هھ ای ص نفی« .پطروگ راد ،س ال  .(١٩٢١در اي ن
گزارش چنين می خوانيم:
» رفي ق تروتس کی ابت دا نظري ۀ خ ود را اينط ور بي ان م ی داش ت ک ه باي د رھب ران اتحادي هھ ا را
عوض کرد و رفقای صالحيت دار بجای آنجا برگزيد و غيره ،و کم ی پ يش از آن نظري ۀ »خان ه
تکانی« اتحاديهھا سخن می گفت که حاال آنرا پس گرفته است ،بدين جھت اتخاذ سند از اي ن گفت ه
عليه رفيق تروتسکی ،به کلی بی معنی است« )ص .(۵
من روی بی دقتی ھای فراوانی که در اين گفته در زمينۀ بي ان فاکتھ ا وج ود دارد ،مک ث نخ واھم
ک رد )لف ظ »خان ه تک انی« اتحادي هھ ا را تروتس کی در کنف رانس پ نجم اتحادي هھ ا منعق ده در ۶-٢
نوامبر ،بکار برده است .از »گزينش ھيئت رھب ری« ،تروتس کی در م ادۀ پ نجم تزھ ای خ ود ک ه
روز  ٨ن وامبر آنھ ا را در کميت ۀ مرک زی مط رح س اخت و ض منا ً توس ط شخص ی از ھ واداران
تروتسکی به صورت ورقۀ چاپی انتشار يافت ،سخن گفته اس ت .س راپای ج زوۀ تروتس کی تح ت
عنوان »نقش و وظايف اتحاديهھای صنفی« منتشره در  ٢۵دسامبر از ھمان گونه انديشهھ ا و از
ھمان روحی که من قبال بدان اشاره ک ردهام ،اش باع اس ت .اي ن مطل ب ک ه او ک ی و چگون ه »پ س
گرفته است« ،ب ه ھ يچ وج ه معل وم نيس ت( .موض وع م ورد بح ث م ن اکن ون چي ز ديگ ری اس ت.
وقتی »ميانگير« اکلکتيک باشد ،تعدادی از اشتباھات را از قلم می اندازد و تع دادی ديگ ر را ن ام
می برد ،روز  ٣٠دسامبر سال  ١٩٢٠در برابر ھزاران تن از مسئوالن حزب کمونيست روس يه
که از سراسر کشور در مسکو گرد آمدهاند ،درب ارۀ اش تباھات س کوت م ی کن د و روز  ٣ژانوي ۀ
سال  ١٩٢١در پطروگراد از اشتباھات س خن م ی گوي د .وقت ی »مي انگير« دي الکتيکی باش د ،ھ ر
اشتباھی را که از ھر يک از دو سو يا از ھر سو مشاھده کن د ،ب ا تم ام ني روی خ ود م ی کوب د .و
اين ھمان کاری است که بوخارين نمی کند .او حتی تالش ھم بکار نمی برد ک ه ج زوۀ تروتس کی
را از نظر سياست »خانه تکانی« آن تحليل کند .او صاف و ساده دربارۀ اي ن ج زوه س کوت م ی
کند .جای شگفتی نيست که چگونگی شيوۀ او در ايفای نقش ميانگير موجب خندۀ عموم می شود.
و اما بعد .در صفحۀ  ٧ھمان متن سخنرانی بوخارين در پطروگراد ،ما چنين می خوانيم:
»اشتباه رفيق تروتسکی در آنست که از نکتهای در مکتب کمونيسم به حد کافی دفاع نمی کند«.
بوخارين در مباحثات  ٣٠دسامبر چنين استدالل می کند:
»رفي ق زينووي ف م ی گف ت اتحادي هھ ا مکت ب کمونيس م ھس تند ،ول ی رفي ق تروتس کی م ی گف ت
اتحاديهھا دستگاه اداری و فنی رھبری توليد ھستند .من ھيچ دلي ل منطق ی نم ی بي نم ک ه ثاب ت کن د
اولی يا دومی صحيح نيست :اين دو حک م ھ ر ي ک بط ور جداگان ه و ھ ر دوی آنھ ا در ترکي ب ب ا
يکديگر صحيح ھستند« )ص .(۴٨
در ت ز شش م بوخ ارين و »گ روه« ي ا »فراکس يون« او ني ز ھم ين فک ر وج ود دارد»... :آنھ ا
)اتحادي هھا( از يکس و مکت ب کمونيس م ھس تند ... ،و از س وی ديگ ر – و آن ھ م ب ه ميزان ی
روزاف زون – جزئ ی از دس تگاه اقتص ادی دس تگاه ق درت دولت ی بط ور کل ی«»)...پ راودا«١۶ ،
ژانويه(.
اشتباه بنيادی تئوريک رفيق بوخارين يعنی تعويض ديالکتيک مارکسيسم با اکلکتيسم )که به ويژه
نزد صاحبان انواع سيستم ھای فلسفی اتجاعی »مد« ،شيوع دارد( ،در ھمين جاست ...
 ...بوخارين می گويد و در تزھای خود م ی نويس د»:از يکس و مکت ب ،از س وی ديگ ر دس تگاه«.
اشتباه تروتسکی در آنست که»:از نکتهای چون مکتب کمونيسم ،ب ه ح د ک افی دف اع نم ی کن د«...
زينوويف »نکتۀ« دستگاه را نفی می کند.
چ را اي ن نظ ر بوخ ارين اکلکتيس م م رده و ب ی محت وی اس ت؟ زي را بوخ ارين ک وچکترين تالش ی
بکار نمی برد ت ا تم امی تاريخچ ۀ اي ن ج ر و بح ث  ...و ني ز تم امی ش يوۀ برخ ورد ب ه موض وع،

تمامی شيوۀ طرح – يا اگ ر خواس ته باش يد ،تم امی س مت ط رح مس ئله را در لحظ ۀ حاض ر و در
اوضاع و احوال مشخص کنونی ،بطور مس تقل و از زاوي ۀ دي د خ ود تحلي ل کن د .آری ،بوخ ارين
کوچکترين تالشی در اين زمينه بکار نمی برد! او بدون ک وچکترين بررس ی مش خص و ب ر پاي ۀ
انديشهھای تجريدی صرف به مسئله برخورد می کند ،او تکهای از نظريۀ زينوويف و تکهای از
نظريۀ تروتسکی را به عاريت می گيرد .اکلکتيسم ھمين است ...
 ...برای طرح صحيح اين مس ئله ،باي د از انديش هھ ای تجري دی پ وچ ب ه مس ئلۀ مش خص يعن ی ب ه
مباحثات کنونی پرداخ ت .اي ن مباحث ات را ھ ر ط ور ک ه م ی خواھي د يعن ی خ واه بدانس ان ک ه در
پنجمين کنفرانس اتحاديهھای سراسر روسيه پديد آمد و خواه بدانسان ک ه خ ود تروتس کی آن را در
جزوۀ پالتفرم  ٢۵دسامبر خود طرح کرده و سمت بدان داده است ،در نظر بگيريد .شما خواھي د
ديد که تمامی شيوۀ برخورد تروتس کی و تم ام س متی ک ه او ب ه مباحث ات داده ،نادرس ت اس ت .او
اين نکته را درک نکرده است که به اتحاديهھا بايد و می توان به عنوان يک مکتب برخورد ک رد
– ھم در موردی که از تبليغات توليدی بطور اعم سخن گفته می شود و ھم در موردی ک ه مس ئله
بدانسان که تروتسکی آنرا مط رح ک رده اس ت ،درب ارۀ »درآمي زی« يعن ی ش رکت اتحادي هھ ا در
مديريت امور توليد ،مطرح می گردد .در مورد مس ئلۀ اخي ر ني ز ،بدانس ان ک ه در ج زوۀ پالتف رم
تروتسکی مطرح شده ،اشتباه در عدم درک اين نکته ک ه اتحادي هھ ا مکت ب م ديريت اداری و فن ی
امور توليد ھستند ،نھفته است .در اين مباحثات و در مسئلهای که تروتسکی مطرح ساخته است،
اتحادي هھ ا مکت ب ھس تند ،مکت ب اتح اد ،مکت ب ھمبس تگی ،مکت ب دف اع از من افع خ ود ،مکت ب
مديريت اقتصادی ،مکتب اداری و آن ھ م ن ه اينک ه »از ي ک س و مکت ب ھس تند و از س وی ديگ ر
چيز ديگر« ،بلکه از ھر سو ،مکتب ھستند .رفيق بوخارين بجای اينک ه اي ن اش تباه بني ادی رفي ق
تروتسکی را درک کند و به اصالح آن بپردازد ،تصحيح مضحکی می کند و م ی گوي د»:از ي ک
سو ،از سوی ديگر«.
مسئله را مشخص تر در نظر گيريم و بدان نزديک تر شويم .ببينيم اتحاديهھ ای کن ونی ب ه عن وان
»دستگاه« مديريت امور توليد يعنی چه .طبق آماری که کامل نيست قريب  ٩٠٠ت ن از ک ارگران
و اعضا و نمايندگان اتحاديهھ ا ب ه م ديريت ام ور تولي د مش غولند .اي ن رق م را اگ ر مايلي د حت ی ده
برابر و صد برابر کنيد :برای گذشت به شما و توضيح اشتباه بني ادی ش ما ،چن ين س رعت تص ور
ناپذيری را برای »پيشروی« در يک زمان کوتاه ،مفروض می داري م و ب ا وج ود اي ن ،م ی بين يم
کس انی ک ه مس تقيما ً در م ديريت ش رکت دارن د ،در قي اس ب ا مجم وع ت ودۀ  ۶ميلي ونی اعض ای
اتحاديهھا ،رقم ناچيزی را تشکيل می دھند .اين امر با روشنی بيشتری نشان م ی دھ د ک ه عط ف
تم ام توج ه ب ه »قش ر رھب ری« ،آنط ور ک ه تروتس کی عم ل م ی کن د ،و تکي ه روی نق ش تولي دی
اتحاديهھا و روی مديريت صنعتی ،بدون توجه به اينکه  ٩٨.۵درصد ) ۶ميليون منھ ای ٩٠٠٠٠
نفر مساوی است با  ۵٩١٠٠٠٠يعنی  ٩٨.۵درصد کل اعضای اتحاديهھا( دورۀ تعليم ات را م ی
گذرانن د و ت ا دي ر زم انی باي د اي ن دوره را بگذرانن د ،دال ب ر ارتک اب ي ک اش تباه بني ادی اس ت.
مکتب و مديريت امور ،نه ،بلکه مکتب مديريت امور.
رفيق تروتسکی ضمن مباحث ه  ٣٠دس امبر علي ه زينووي ف ک ه در آن او را ب دون ھ يچ دلي ل و ب ه
کل ی نادرس ت ب ه نف ی اص ل »کارگم اری« يعن ی ب ه نف ی ح ق و وظيف ۀ کميت ۀ مرک زی در زمين ۀ
انتصاب افراد ،متھم ساخت ،بی اختيار تضاد بسيار شاخصی از دھانش پريد .او گفت:
 »...زينوويف نسبت به ھر مسئلۀ عملی جدی برخورد بيش از ح د تبليغ اتی دارد و فرام وش م ی
کند که اين مسئله فقط موضوعی برای تبليغات نيست ،بلکه در عين ح ال مس ئلهای اس ت ک ه آن را
بايد با استفاده از قدرت اداری حل کرد« )ص .(٢٧

 ...ولی اشتباه بنيادی رفيق تروتسکی درست در ھمين است که او به مس ائلی ک ه خ ود در ج زوۀ
پالتفرم خويش مطرح ساخته به عنوان يک رئيس اداری برخ ورد ک رده )و ب ه بي ان دقي ق ت ر ب ر
آنھا يورش برده است( و حال آنکه او می توانست نسبت به اين مسائل فقط به عن وان ي ک مبل غ
برخورد کند ...
 ...دول ت عرص ۀ اعم ال جب ر اس ت .خ ودداری از اعم ال جب ر ،خاص ه در دوران ديکت اتوری
پرولتاريا ديوانگی خواھد بود .بک ار ب ردن »ش يوۀ اداری« و داش تن برخ ورد اداری ب ه ام ور در
اي ن عرص ه واج ب اس ت .ح زب عبارتس ت از پيش اھنگ پرولتاري ا ،پيش اھنگی ک ه بالواس طه
حکوم ت م ی کن د ،رھب ر اس ت .وس يلۀ خ اص اعم ال ت أثير ،وس يلۀ پ اک س اختن و آبدي ده ک ردن
حزب ،اعمال جبر نيست ،بلک ه اخ راج از ح زب اس ت .اتحادي هھ ا مخ زن دس تگاه ق درت دولت ی،
مکتب کمونيسم ،مکتب مديريت اقتصادی ھستند .عامل خ اص و عم ده ني ز در اي ن عرص ه بک ار
ب ردن ش يوۀ اداری نيس ت ،بلک ه »ارتب اط« »مي ان دس تگاه دول ت مرک زی )و البت ه ايض ا ً محل ی(
اقتصاد و تودهھای انبوه م ردم زحم تکش اس ت« )ھمانگون ه ک ه برنام ۀ ح زب م ا ،در م ادۀ پ نجم
بخش اقتصادی يعنی در مادهای که به اتحاديهھا اختصاص دارد ،تصريح می کند(.
در سراسر جزوۀ پالتفرم تروتس کی اي ن مس ئله س راپا نادرس ت مط رح ش ده و وج ود اي ن ارتب اط
درک نشده مانده است.
برای يک لحظه در نظر مجسم کنيد که تروتسکی ھمين »درآميزی« ک ذايی را در پيون د ب ا س اير
موض وعات پالتف رم خ ود م ورد تحلي ل ق رار م ی داد يعن ی از س وی ديگ ر ب ه مجموع ۀ مس ئله
برخورد می کرد .در نظر مجسم کني د ک ه ج زوۀ او تم ام و کم ال ب ه بررس ی مش روح فرض ا ً ٩٠
م ورد از  ٩٠٠م ورد »درآمي زی« ي ا دو ج ا ک اری مقام ات ش عبۀ ادارۀ ص نايع ش ورای ع الی
اقتصاد ملی و مقامات انتخابی اتحاديهھا ،دو جا کاری اعضای اتحاديهھا و مسئولين ثاب ت جن بش
اتحادي های ،اختص اص م ی داش ت .مجس م کني د ک ه اي ن  ٩٠م ورد ھم راه ب ا نت ايج يک ی از
آمارگيريھای آزمايش ی ،ھم راه ب ا گزارش ھای ن اظران و بازرس ان س ازمان بازرس ی ک ارگری و
دھقانی و کميسارياھای ملی مربوطه و به بيان ديگر با توجه به ثمرات و نتايج کار و کاميابيھ ای
توليد و غيره ،مورد تحليل قرار می گرفت .چنين برخوردی يک برخورد اداری صحيح می ب ود
و مشی »خانه تکانی« اتحاديهھا يعنی عطف توجه به اين مس ئله را ک ه چ ه کس ی را باي د برکن ار
ساخت ،چه کس ی را باي د از ي ک ک ار ب ه ک ار ديگ ر گماش ت ،چ ه کس ی را منص وب داش ت ،چ ه
توقع اتی را باي د ھم ين ح اال در براب ر »قش ر رھب ری« مط رح س اخت ،ک امال توجي ه م ی ک رد.
بوخارين که در سخنرانی  ٣ژانويۀ خود در پطروگراد )ک ه م تن آن توس ط اعض ای »تس کتران«
]کميتۀ مرکزی اتحاديۀ کارکنان راه آھن و کشتيرانی .م [.انتشار يافت( گفته است تروتسکی ق بال
نظريۀ »خانه تکانی« اتحاديهھا را داشت و حاال از آن صرف نظر کرده است ،با اي ن گفت ۀ خ ود
در اينجا نيز به يک اکلکتيس م دچ ار م ی ش ود ک ه از نظ ر پراتي ک خن ده آور و از نظ ر تئوري ک
برای يک مارکسيست به کلی غيرمج از اس ت .بوخ ارين مس ئله را تجري دی در نظ ر م ی گي رد و
نمی تواند )يا نمی خواھد( برخورد مشخص به آن داشته باشد .تا آنجا که م ا يعن ی کميت ۀ مرک زی
و تمام حزب شيوۀ اداری بکار می بريم و به بيان ديگر دولت را اداره می کنيم ،ھرگز از »خانه
تکانی« يعنی برکناری ،گماشتن افراد از کاری به کار ديگر ،انتصاب ،اخراج و غيره خودداری
نم ی کن يم و نم ی ت وانيم خ ودداری کن يم .ول ی در ج زوۀ پالتف رم تروتس کی ،ب ه ھ يچ وج ه چن ين
مس ئلهای در نظ ر گرفت ه نش ده و ب ه ھ يچ وج ه »مس ئلۀ عمل ی« مط رح نگردي ده اس ت .بح ث
زينووي ف و تروتس کی ،بح ث م ا و بوخ ارين و بح ث تم ام ح زب ب ر س ر »مس ئلۀ عمل ی ج دی«
نيست ،بلکه بر سر موضوع »گرايشھای موجود در عرصۀ جنبش اتحاديهای است« )بخش آخ ر
تز تروتسکی(.

اي ن مس ئله در ماھي ت خ ود ي ک مس ئلۀ سياس ی اس ت .اص الح اش تباه تروتس کی از طري ق خ رده
تصحيحات و ترميمات اکلکتيک که بوخارين – البته ب ه س ائقۀ انس ان دوس تانه ت رين احساس ات و
نيات – خواستار آنست ،بنابر ماھيت امر و آن ھم اين »امر« مشخص ،غيرممکن است.
در اينجا يک و فقط يک راه حل می تواند وجود داش ته باش د و آن ھ م ح ل ص حيح مس ئلۀ سياس ی
يعن ی مس ئله ايس ت ک ه نک ات زي رين را درب ر م ی گي رد»:گرايش ھای موج ود در عرص ۀ جن بش
اتحادي های« ،رابط ه مي ان طبق ات ،رابط ه مي ان سياس ت و اقتص اد ،نق ش خ اص دول ت ،ح زب و
اتحاديهھا – ،نقش »مکتب« و نقش دستگاه و غيره ،اين اوال،
ثانيا ً :بر پايۀ حل سياسی صحيح بايد به تبليغات توليدی مکرر ،طوالنی ،منظم ،پيگير ،بردباران ه
و ھمه جانبه پرداخت و آن ھم در مقياس دولتی و توسط دستگاه دولتی و تحت رھبری آن.
ثالثا ً» :مسائل عملی جدی« را نبايد با جر و بحث بر سر گرايشھا که ]اين ج ر و بح ث[ دس تاورد
ممتاز »کلی گويی حزبی« و مباحث ات گس ترده اس ت ،خل ط ک رد ،بلک ه اي ن مس ائل را باي د بط ور
جدی در کميسيونھای جدی مطرح ساخت و پيرامون آنھا از گواھان توضيح خواست ،گزارش ھا
و آمارھ ا را بررس ی ک رد و ب ر پاي ۀ مجموع ۀ اي ن م دارک – آری تنھ ا ب ر پاي ۀ مجموع ۀ اي ن
مدارک ،تنھا با چنين شرايطی – و تنھا بر اساس قرار ارگان مربوطه شوراھا يا ارگان حزب ی و
يا ھر دوی اين ارگانھا ،اقدام به »خانه تکانی« کرد.
ولی تروتسکی و بوخارين بجای ھمۀ اينھا آش درھم جوشی از اش تباھات سياس ی در نقط ۀ مب دأ،
قطع رشتهھای اتصال و بريدگی تسمهھای انتقال در وس ط و پ رش ي ا ي ورش ب ر »ش يوۀ اداری«
در خ الء ،تحوي ل دادهان د  ...اش تباه تئوري ک – و در موض وع م ورد بح ث ،اش تباه معرفت ی –
بوخارين عبارتس ت از خل ط ديالکتي ک ب ا اکلکتي ک .بوخ ارين ب ا بک ار ب ردن ش يوۀ اکلکتي ک در
ط رح مس ئله ،س خت ب ه گم راه افت اده و از سنديکاليس م س ر درآورده اس ت .اش تباه تروتس کی
عبارتست از :يکسوگرايی ،شيفته شدن ،مبالغه ،يکدندگی ...
نتيجه
کاری که ھنوز برای من باقی مان ده ،اش ارۀ مختص ر ب ه نک ات چنديس ت ک ه س کوت درب ارۀ آنھ ا
ممکن است انگيزهای برای سوء تفاھم پديد آورد.
رفيق تروتسکی در تز ششم »پالتفرم« خود ،مادۀ پ نجم بخ ش اقتص ادی برنام ۀ ح زب کمونيس ت
روسيه را که در آن از اتحادي هھ ا س خن گفت ه م ی ش ود ،تک رار م ی کن د و دو ص فحه بع د در ت ز
ھشتم چنين اعالم می دارد:
» ...اتحاديهھا که پايۀ پيشين ھستی خود يعن ی مب ارزۀ اقتص ادی طبق اتی را از دس ت دادهان د «...
)اي ن دع وی نادرس ت اس ت ،اي ن ي ک مبالغ ۀ عجوالن ه اس ت .اتحادي هھ ا پاي های چ ون مب ارزۀ
اقتص ادی طبق اتی را از دس ت دادهان د ،ول ی پاي های چ ون »مب ارزۀ اقتص ادی« غيرطبق اتی يعن ی
مب ارزه علي ه کجرويھ ای بوروکراتي ک دس تگاه ش وروی و حف ظ من افع م ادی و معن وی ت ودۀ
زحمتکشان با ط رق و وس ايلی ک ه ب رای اي ن دس تگاه دس ترس ناپ ذير اس ت و غي ره را ،از دس ت
ندادهاند و تا ساليان دراز ديگر ھم متأسفانه ھنوز نمی توانند از دست بدھند( .تروتسکی می گوي د
»اتحادي هھ ا ب ه س بب وج ود ع واملی چن د موف ق نش دهان د نيروھ ای الزم را در ص فوف خ ود
گردآورند و اسلوبھای الزم را تنظيم کنند تا از عھدۀ وظيفۀ کنونی که انقالب پرولت ری در براب ر
آنان قرار داده و در برنامۀ ما فرمولبندی شده است يعنی از عھ دۀ وظيف ۀ ن وين س ازمان دادن ب ه
توليد ،برآيند« )تکيه روی کلمات از تروتسکی ،ص  ،٩تز شمارۀ .(٨

اين ھم مبالغۀ عجوالنهايست که ھستۀ يک خطای بزرگ را دربر دارد .برنامۀ م ا چن ين فرم ولی
بيان نمی دارد و وظيفهای چون »سازمان دادن به توليد« را در برابر اتحاديهھ ا ق رار نم ی دھ د.
يک يک انديشهھا و يک يک احکام برنامۀ حزبی م ا را ب ه ھم ان ترتيب ی ک ه اي ن احک ام در م تن
برنامه آمدهاند ،گام به گام بررسی می کنيم.
» (١دس تگاه س ازمانی« )و ن ه ھ ر دس تگاه( »ص نايع اجتم اعی ش ده باي د در درج ۀ اول«)و ن ه
منحصراً( »بر اتحادي هھ ای ص نفی اس توار باش د«» (٢ .اتحادي هھ ا باي د ب يش از پ يش خ ود را از
تن گ نگ ری ص نفی آزاد کنن د«)چگون ه آزاد کنن د؟ زي ر رھب ری ح زب و از راه ت أثير تربيت ی و
انواع ديگ ر اعم ال ت أثير پرولتاري ا در ت ودۀ زحم تکش غي ر پرولت ر( »و ب ه اتحادي هھ ای تولي دی
بزرگ که نخست اکثريت و سپس به تدريج ھمۀ زحمتکشان رشتۀ مربوطۀ تولي د را درب ر گي رد،
بدل شوند«...
اي ن نخس تين ج زء بخش ی اس ت ک ه در برنام ۀ حزب ی ب ه اتحادي هھ ا اختص اص داده ش ده اس ت.
بطوری که می بينيد اي ن بخ ش بالفاص له »ش رايط« بس يار »مؤک د«ی را ک ه مس تلزم ک ار بس يار
طوالنی است ،برای دوران بعد مطرح می سازد .سپس چنين می آيد:
»...اتحاديهھا که به موجب قوانين جمھوری شوروی و رسم معمول شده ،ش رکت کنن ده« ) ...در
اينجا بطوری که مشاھده می کنيد ،کلمۀ بسيار احتي اط آمي زی بک ار رفت ه و فق ط گفت ه ش ده اس ت:
شرکت کنندۀ( »...در تمام ارگانھای محلی و مرکزی رھبری صنايع ھستند ،بايد تا آنج ا پيش رفت
کنند که تمام رھبری سراسر اقتصاد ملی را به ص ورت ي ک واح د اقتص ادی يکپارچ ه ،عم ال در
دست خود متمرکز سازند«)...توجه داشته باشيد که گفته شده است :بايد ت ا آنج ا پيش رفت کنن د ک ه
رھبری را نه در رشتهھايی از صنايع و ن ه در عرص ۀ ص نايع ،بلک ه در سراس ر اقتص اد مل ی و
آن ھم به صورت يک واحد اقتصادی يکپارچه ،عمال در دست خود متمرکز سازند .اين شرط را
ھم که يک شرط اقتصادی است ،می توان ھنگامی تحقق پذير دانس ت ک ه توليدکنن دگان خ رده پ ا،
ھم در صنايع و ھم در کشاورزی ،کمتر از نيمی از جمعي ت و کمت ر از نيم ی از اقتص اد مل ی را
تشکيل دھند(»...پس از آنک ه اتحادي هھ ا از اي ن راه«)راھ ی ک ه ط ی آن تم ام ش رايط پيش گفته ب ه
ت دريج تحق ق خواھن د ياف ت(»...مي ان دس تگاه دول ت مرک زی ،اقتص اد مل ی و ت ودهھ ای انب وه
زحم تکش پيون د ناگسس تنی پدي د آوردن د ،باي د آنھ ا را«) ...يعن ی ت ودهھ ا ،يعن ی اکثري ت اھ الی
را(»...در مقياسی بسيار گسترده به کار مستقيم ادارۀ امور اقتصاد جل ب کنن د .ش رکت اتحادي هھ ا
در ادارۀ امور اقتصاد و جلب تودهھای انبوه به اي ن ک ار در ع ين ح ال وس يلۀ عم دۀ مب ارزه علي ه
بوروکراتيزه شدن دستگاه اقتصادی حکومت شوروی نيز ھست و برقراری نظارت واقع ی خل ق
را بر نتايج توليد ميسر می سازد«.
پس در آخرين جمله نيز باز کلمۀ بسيار احتياط آميزی بک ار رفت ه و گفت ه ش ده اس ت»:ش رکت در
ادارۀ امور اقتصاد«؛ باز ھم اشارهای ھست به جلب تودهھای انبوه ب ه عن وان وس يلۀ عم دۀ )و ن ه
يگانه وسيلۀ( مبارزه عليه بوروکراتيسم؛ در پايان جمله نيز اشارۀ بس يار احتي اط آميزت ری ھس ت
که می گويد :برقراری »نظارت خلق« يعنی نظارت کارگری و دھقانی را »ميس ر م ی س ازد«،
نه نظارت پرولتری را.
آنوق ت از ھم ۀ اينھ ا اينط ور نتيج ه گ رفتن ک ه برنام ۀ حزب ی م ا وظيف ۀ اتحادي هھ ا را در زمين ۀ
»س ازمان دادن ب ه تولي د« »فرمولبن دی ک رده اس ت« ،ب ه کل ی خط ا اس ت .و اگ ر روی اي ن خط ا
پافش اری ش ود و در تزھ ای پالتف رم قي د گ ردد ،نتيج های ج ز انح راف سنديکاليس تی و ض د
کمونيستی از آن ببار نخواھد آمد ...
امروز که  ٢۵ژانويه اس ت ،درس ت ي ک م اه از موض ع گي ری فراکس يونی رفي ق تروتس کی م ی
گذرد .اکن ون ب ا نھاي ت روش نی دي ده م ی ش ود ک ه ح زب در نتيج ۀ اي ن موض عگيری ک ه از نظ ر

ش کل خ الف مص لحت و از نظ ر محت وی نادرس ت ب ود ،از فعالي ت ج دی و عمل ی در زمين ۀ
اقتصادی و توليد بازماند ،و آن ھ م ب رای اص الح اش تباھات سياس ی و تئوري ک .ول ی در ض رب
المثل قديمی بيھوده گفته نشده است که»:ھيچ ضرری بدون نفع نيست«.
دربارۀ اظھارنظرھای داخلی کميتۀ مرکزی شايعات عجيب و غريبی پخش شده اس ت .منش ويکھا
و سوسياليست رولوسيونرھا در جوار اپوزيسيون النه داشتند )و بی گمان اکنون نيز النه دارن د(.
اين افراد ش ايعات را دام ن م ی زنن د ،فرمولھ ای بس يار موذيان ه ب رای اي ن ش ايعات م ی س ازند و
افسانهھا به ھم می بافند تا به ھر نحو شده م ا را ب د ن ام کنن د ،تفس يرھای کثي ف درب ارۀ اختالف ات
رواج دھند ،بر حدت آن بيفزايند و کار حزب را خراب کنند .اين شگرد سياسی ب ورژوازی و از
آن جمله دمکراتھای خرده بورژوا يعنی منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھاست که کين ش ديد
از بلشويکھا در دل دارند و به علل بسيار روشن نمی توانند نداش ته باش ند .ھ ر عض و آگ اه ح زب
با اين شگرد سياسی بورژوازی آشناست و به مفھوم واقعی آن پی می برد.
اختالف نظرھای درون کميتۀ مرکزی موجب شد که به ح زب مراجع ه ش ود .مباحث اتی ک ه انج ام
گرف ت ماھي ت و مي زان اي ن اخ تالف نظرھ ا را بط ور مش خص نش ان داد  ...ح زب در جري ان
مبارزه عليه بيماری جديد )جديد به اين مفھوم که ما پس از انقالب اکتبر آنرا از ياد برده ب وديم(،
يعن ی علي ه فراکس يون ب ازی ،تجرب ه م ی ان دوزد و آبدي ده م ی ش ود .اي ن بيم اری در ماھي ت ام ر
بيماری کھنهايست که عود آن محتمال تا چند سال ناگزير خواھد بود ،ولی آنرا اکنون م ی ت وان و
بايد سريعتر و آسانتر درمان کرد ...
در طول اين يک ماه ھم پطروگراد ،ھم مسکو و ھم ي ک سلس له از ش ھرھای اس تانھا نش ان دادن د
که چگونه ح زب ب ه مباحث ات پاس خ گف ت و مش ی نادرس ت رفي ق تروتس کی را ب ا اکثري ت ق اطع
م ردود اع الم ک رد .اگ ر در »باالھ ا« و در »حواش ی« – در کميت هھ ا و مؤسس ات ب ی ش ک
تزلزالتی وجود داشت ،در عوض ت ودۀ اعض ای س ادۀ ح زب ،ت ودۀ ک ارگری ح زب ،در اکثري ت
قاطع خود ،مخالفت خود را با اين مشی نادرست ابراز داشت.
رفيق کامنف به من اطالع داد که رفيق تروتسکی روز  ٢٣ژانوي ه در يک ی از جلس ات بح ث در
بخ ش زامسکوورتس کی) (Zamoskovoretskiدر ش ھر مس کو گفت ه اس ت ک ه پالتف رم خ ود را
پس می گيرد و بر پايۀ يک پالتفرم جديد با گروه بوخارين متحد می شود .متأسفانه من نه در ٢٣
و نه در  ٢۴ژانويه از رفيق تروتسکی که در فراکسيون کمونيستی کنگرۀ ک ارگران مع ادن علي ه
من صحبت کرده بود ،کلمهای دربارۀ اين مطلب نشنيدم .ح ال نم ی دان م ک ه آي ا ب از ھ م مقاص د و
پالتفرمھ ای رفي ق تروتس کی تغيي ر ک رده ي ا عل ت چي ز ديگ ری ب وده اس ت؛ ول ی ب ه ھ ر تق دير
اظھ ارات روز  ٢٣ژانوي ۀ رفي ق تروتس کی نش ان م ی دھ د ک ه ب ا آنک ه ح زب ھن وز حت ی تم ام
نيروھ ای خ ود را بس يج نک رده اس ت – تنھ ا ب ر پاي ۀ اظھ ارنظر پطروگ راد ،مس کو و اقليت ی از
مراکز استانھا ،توانسته است اشتباھی را که رفيق تروتسکی مرتکب شده ب ود ف وراً ،ج داً ،قطع اً،
سريعا ً و بدون تزلزل اصالح کند.
دشمنان حزب بيھوده ابراز سرور کرده بودن د .آنھ ا نتوانس تند و نم ی توانن د از اخ تالف نظرھ ای
درون حزب که پيدايش آنھا گاه ناگزير است ،به زيان حزب و به زي ان ديکت اتوری پرولتاري ا در
روسيه ،بھره برداری کنند.
 ٢۵ژانويۀ سال ١٩٢١

دھمين کنگرۀ حزب کمونيست)بلشويک( روسيه
مسکو  ١۶ – ٨مارس سال ١٩٢١
از سخنرانی پيرامون اتحاديه ھا
 ١۴مارس ١٩٢١
رفقا ،امروز رفيق تروتسکی با نزاکت خاص با من به مباحثه پرداخت و مرا بخاطر گناه افراط
در احتياط کاری نکوھش کرد يا احتياط کار افراطی ناميد .در ازاء اين تعارف بايد از او تشکر
کنم و از اينکه امکان ندارم تعارف او را پاسخ گويم ،ابراز تأسف کنم .من مجبورم ،برعکس ،از
دوست بی احتياط خود سخن گويم تا نظر خود را دربارۀ اشتباھی که اين ھمه وقت مرا تلف
کرده و اکنون نيز ما ناچاريم به بحث پيرامون مسئلۀ اتحاديهھا ادامه دھيم و از پرداختن به
مسائل مبرم تر خودداری ورزيم ،بيان دارم .رفيق تروتسکی پی گفتار خود را دربارۀ مباحثات
پيرامون اتحاديهھا در شمارۀ مورخ  ٢٩ژانويۀ سال » ١٩٢١پراودا« بيان داشت .او ضمن مقالۀ
خود تحت عنوان »اختالف نظر ھست ،ولی درھم انديشی چرا؟« ،مرا نکوھش کرد که گناه اين
درھم انديشی ،به گردن من است  ...اين اتھام تمام و کمال به خود تروتسکی برمی گردد :اين
اوست که می خواھد گناه خود را به گردن ديگران بياندازد .مبنای تمام نوشتۀ او اين بود که او
برای نقش اتحاديهھا در عرصۀ توليد اھميت درجۀ اول قايل شده است و در اين زمينه بايد بحث
انجام گيرد .اين صحيح نيست ،موضوعی که موجب اختالف نظر شد ،اين نبود ،موضوعی ھم
که به اختالف نظرھا حدت بخشيد ،اين نبود .و ھر چند که پس از آن ھمه مباحثات تکرار
مطلب ،تکرار بی حد و حصر مطلب )اگر چه من فقط يک ماه در آن شرکت کردم( ،بسيار
مالل آور است ،باز بايد تکرار کرد که اختالف نظر از اين موضوع آغاز نشد ،بلکه از شعار
»خانه تکانی« آغاز شد که در روزھای  ۶-٢نوامبر در پنجمين کنفرانس اتحاديهھای سراسر
روسيه ،اعالم گرديد .آن ھنگام برای تمام کسانی که از قطعنامۀ رودزوتاک غافل نمانده بودند
)اعضای کميتۀ مرکزی و از آن جمله من نيز در شمار آنان بوديم( ،چنين به نظر می رسيد که
ديگر بر سر نقش اتحاديهھا در عرصۀ توليد ،اختالف نظر بروز نخواھد کرد ،اين اختالف
نظرھا بعدھا در جريان مباحثات سه ماھه بروز کرد ،چنين اختالف نظرھايی وجود داشت ،و
اين اختالف نظرھا ھم يک اشتباه سياسی است .رفيق تروتسکی ضمن مباحثاتی که در »بالشوی
تآتر«* در برابر گروھی از مسئولين حزبی انجام گرفت ،مرا نکوھش کرد که قصد برھم زدن
مباحثات را داشتهام .من اين را به پای تعريف از خود می گذارم :من کوشيدم مباحثات را بدان
صورتی که پيدا کرده بود ،برھم بزنم ،زيرا چنين کاری در آستان يک بھار دشوار ،زيانبار بود.
اين امر فقط بر نابينايان ممکن بود پوشيده باشد.
رفيق تروتسکی  ...اظھار تعجب می کند از اينکه چرا من او را به سبب امتناع از شرکت در
کميسيون ،نکوھش می کنم .من او را بدين علت نکوھش می کنم که اين کار اھميت بسيار دارد،
رفيق تروتسکی - ،اھميت بسيار زياد ،زيرا امتناع از شرکت در کميسيون اتحاديهھا ،نقض
انضباط کميتۀ مرکزی بود .و وقتی تروتسکی از اين مطلب سخن می گويد ،نتيجهای که از آن
ببار می آيد ،بحث نيست ،بلکه لرزه بر ارکان حزب است  ...و وقتی اتوريتۀ رفيق تروتسکی
* بالشوی تآتر – تآتر بزرگ اپرا – باله واقع در مرکز شھر مسکو .م.

نيز به اين مطلب اضافه می شود و او روز  ٢۵دسامبر در برابر عموم سخنرانی می کند و می
گويد که کنگره بايد از دو گرايش يکی را برگزيند ،سخنانش نابخشودنی می شود! اين گفته يک
اشتباه سياسی است که بر سر آن ما با ھم مبارزه می کنيم  ...رفيق تروتسکی و تسکتران )کميتۀ
مرکزی اتحاديۀ مشترک کارکنان راه آھن و کشتيرانی .م (.اشتباه سياسی مرتکب شدند که مسئلۀ
»خانه تکانی« را مطرح کردند ،طرح اين مسئله به کلی نادرست بود .اين يک اشتباه سياسی بود
که ھنوز ھم اصالح نشده است ...
آخر ما از جنبش اتحاديهای و از رابطه ميان پيشاھنگ طبقۀ کارگر و پرولتاريا سخن می گوييم.
اگر ما کسانی را از مقامات عاليه برکنار کنيم ،مايۀ بدنامی نخواھد شد .اين عمل کسی را بد نام
نخواھد کرد .اگر اين برکنار ساختن اشتباه باشد ،کنگره بدان اعتراف می کند و رابطه و اعتماد
متقابل ميان پيشاھنگ طبقۀ کارگر و تودۀ کارگر را احيا می کند .مفھوم »پالتفرم گروه ده
نفری«) (٨٩در ھمين است .و اگر در پالتفرم نکات قابل تعويض وجود داشته باشد  ...نکات بی
اھميتی است .وقتی در سخنرانی ھا گفته می شود که در اين پالتفرم از قلم لنين و از شرکت او
ھيچ اثری نيست ،در جواب می گويم :اگر قرار می شد که من در ھر آنچه بايد امضا کنم ،با قلم
خود و يا با گفتگوی تلفنی شرکت کنم ،ديری بود عقلم را باخته بودم .من می گويم برای
برقراری رابطه و اعتماد متقابل ميان پيشاھنگ طبقۀ کارگر و تودۀ کارگر ،می بايست ،اگر
تسکتران خطايی مرتکب شده بود )ھر انسانی جايزالخطاست( - ،آنرا اصالح کرد .ولی وقتی
در مقام دفاع از اين اشتباه برمی آيند ،اين کار به منشأ بروز خطر سياسی بدل می گردد ...
وقتی کسانی چون کوتوزف بخشی از سخنرانی جدی خود را به نکوھش معايب بوروکراتيک
دستگاه ما اختصاص می دھند ،ما در جواب می گوييم ،اين صحيح است ،دولت ما دولتی است با
کجروی بوروکراتيک .ما کارگران غير حزبی را نيز به پيکار عليه اين معايب دعوت می کنيم.
در اينجا بايد بگويم که رفقايی چون کوتوزف را بايد بيشتر به اين کار جلب کرد و به مقام
باالتری گماشت .چنين است درسی که از تجربۀ ما به دست می آيد.
و اما در مورد کجروی سنديکاليستی ،کافی است دو کلمه با شلياپنيکف )(Chliapnikov
صحبت شود .او مدعی است که با استناد به گفتۀ انگلس می توان از انديشۀ مربوط به »کنگرۀ
توليدکنندگان سراسر روسيه« )اين عبارت با مرکب سياه بر بياض کاغذ پالتفرم آنھا نقش شده و
کولونتای ھم آنرا تأييد کرده است( ،دفاع کرد :اين دعوی خنده آور است .انگلس از جامعۀ
کمونيستی سخن می گويد که در آن ديگر طبقات بر جای نخواھند ماند و فقط توليدکنندگان وجود
خواھند داشت .ولی آيا در کشور ما االن طبقات وجود دارند يا نه؟ آری .آيا االن در کشور ما
ميان طبقات مبارزه انجام می گيرد يا نه؟ آری ،شديدترين مبارزات انجام می گيرد! بنابراين
وقتی در لحظۀ شديدترين مبارزه ميان طبقات کسانی می آيند و از »کنگرۀ توليدکنندگان سراسر
روسيه« سخن می گويند ،اين حرفشان جز يک کجروی سنديکاليستی که بايد بطور جدی و
قطعی آنرا محکوم ساخت ،چه مفھوم ديگری می تواند داشته باشد؟...
اکنون در آن حدودی که »اپوزيسيون کارگری«) (٩٠از دمکراسی دفاع کرده و خواستھای
سالمی مطرح ساخته است ،ما حد اعالی مساعی خود را برای نزديکی با آن بکار خواھيم برد و
کنگره ھم ،در مقام يک کنگره ،بايد در چارچوب معينی گزين خود را انجام دھد .شما مدعی
ھستيد که ما عليه بوروکراسی کم مبارزه می کنيم ،پس بفرماييد به ما کمک کنيد ،نزديکتر
بياييد ،به مبارزه کمک کنيد ،ولی پيشنھاد شما دربارۀ »کنگرۀ توليدکنندگان سراسر روسيه«،
نظريهايست غير مارکسيستی و غير کمونيستی» .اپوزيسيون کارگری«  ...برنامه را غلط تفسير
می کند .در برنامه گفته شده است»:اتحاديهھا بايد تا آنجا پيشرفت کنند که تمام رھبری سراسر
اقتصاد ملی را به صورت يک واحد اقتصادی يکپارچه عمال در دست خود متمرکز سازند«.

شلياپنيکف ضمن مبالغه پردازی ھميشگی خود می پندارد که اين کار به نظر ما پس از  ٢۵قرن
صورت خواھد گرفت .برنامه می گويد :اتحاديهھا »بايد تا آنجا پيشرفت کنند« ،و وقتی کنگره
بگويد که اتحاديهھا تا آنجا پيشرفت کردهاند ،آنوقت اين خواست تحقق پذيرفته است.
رفقا ،من مطمئنم که وقتی االن کنگره در برابر پرولتاريای سراسر روسيه ،در برابر
پرولتاريای سراسر جھان اعالم کند که پيشنھادھای مطروحه از جانب »اپوزيسيون کارگری«
نيمچه کجروی سنديکاليستی است ،تمام عناصر سالم و واقعا ً پرولتری اپوزيسيون ،پشتيبان ما
خواھند شد و برای احيای اعتماد تودهھا نسبت به ما که اشتباه کوچک تسکتران بدان لطمه زده
است ،کمک خواھند کرد و آنگاه ما با نيروی مشترک می توانيم صفوف خود را تحکيم کنيم و
فشرده سازيم و متحداً به مبارزۀ دشواری که در پيش است ،برخيزيم .و وقتی ما متحد ،قاطع و
استوار به اين مبارزه برخيزيم ،پيروزی از آن ما خواھد بود.

طرح اوليۀ قطعنامۀ کنگرۀ دھم حزب کمونيست روسيه دربارۀ وحدت
 -١کنگره توجه تمام اعضای حزب را بدين نکته معطوف می دارد که وحدت و فشردگی
صفوف حزب ،تأمين اعتماد کامل ميان اعضای حزب و فعاليت واقعا ً متحدی که تجلی واقعی
وحدت ارادۀ پيشاھنگ پرولتاريا باشد ،در لحظۀ کنونی که وجود عواملی چند تزلزالت درون
محيط اھالی خرده بورژوای کشور را تشديد می کند ،ضرورت خاص دارد.
 -٢با وجود اين پيش از آنکه مباحثات عمومی درون حزب پيرامون اتحاديهھا آغاز گردد ،عاليم
چندی از فراکسيون بازی در حزب نمودار شده بود و به بيان ديگر گروھھايی با پالتفرم خاص
پديد آمدند که می خواستند تا حدودی خود را از ديگران جدا سازند و انضباط گروھی خود را
پديد آرند ...
ً
 -۴برای پيکار عملی عليه فراکسيون بازی الزم است که ھر سازمان حزبی جدا مراقب باشد که
ھيچگونه اقدام فراکسيونی انجام نگيرد .انتقادھای مطلقا ً ضرور از نارسايی ھای حزب ،بايد به
نحوی انجام گيرد که ھر پيشنھاد عملی به صورتی ھر چه روشن تر بی درنگ و بدون ھيچ
مماطله برای بررسی و اتخاذ تصميم ارگانھای رھبری محلی و مرکزی حزب ،ارسال شود .ھر
انتقاد کنندهای بايد عالوه بر اين از نظر شکل انتقاد وضع حزب را که دشمن از ھر سو آنرا
احاطه کرده است ،در نظر گيرد و از نظر محتوی انتقاد با شرکت مستقيم خود در کار ارگانھای
شورايی و حزبی ،چگونگی اصالح اشتباھات حزب يا اعضای مختلف آنرا در عمل مورد
سنجش قرار دھد .ھيچگونه تحليلی از مشی عمومی حزب يا ارزيابی تجارب عملی آن،
ھيچگونه کنترل چگونگی اجرای قرارھای آن ،بررسی شيوهھای اصالح اشتباھات و غيره ،به
ھيچ وجه نبايد قبال در گروھھايی که بر پايۀ فالن »پالتفرم« و غيره پديد آمدهاند ،به بحث گذاشته
شود ،بلکه فقط بايد مورد بحث مستقيم تمام اعضای حزب قرار گيرد .بدين منظور کنگره مقرر
می دارد که نشريۀ »بولتن مباحثات« و نشريات خاص ديگر منظم تر انتشار يابند و پيوسته
کوشش شود تا انتقادات متوجه ماھيت مطلب باشد و به ھيچ وجه به اشکالی در نيايد که به سود
دشمن طبقاتی پرولتاريا تمام شود ...
 -۶بدين جھت کنگره کليۀ گروھھايی را که بر پايۀ اين يا آن پالتفرم تشکيل شدهاند )نظير :گروه
»اپوزيسيون کارگری« ،گروه »مرکزيت دمکراتيک« و غيره( بدون استثناء منحل اعالم می
کند و انحالل بی درنگ آنھا را مقرر می دارد ...

توضيحات
» -٨٩پالتفرم گروه ده نفری« )»طرح قطعنامۀ کنگرۀ دھم حزب کمونيست)بلشويک( روسيه
دربارۀ نقش و وظايف اتحاديهھا« ،که در نوامبر سال  ١٩٢٠در جريان مباحثات پيرامون
اتحاديهھا تنظيم شد( .اين طرح با اکثريت قاطع اعضای حزب تأييد شد و کنگرۀ دھم حزب بر
پايۀ آن قرار مربوط به نقش و وظايف اتحاديهھا را تصويب کرد.
» -٩٠اپوزيسيون کارگری«  -گروه ضد حزبی آنارکوسنديکاليستی تحت رھبری شلياپنيکف.
اين گروه که در نيمۀ دوم سال  ١٩٢٠تشکيل شده بود ،خواستار عدم مداخلۀ کميتۀ مرکزی
حزب کمونيست)بلشويک( روسيه در فعاليت دولت و سازمانھای اتحاديهھا بود و پيشنھاد می
کرد که رھبری و ادارۀ امور تمام اقتصاد به کنگرهای که توليدکنندگان سراسر روسيه را دربر
گيرد ،سپرده شود .کنگرۀ دھم حزب کمونيست)بلشويک( روسيه نظرات آنارکوسنديکاليستی
»اپوزيسيون کارگری« را محکوم ساخت و تبليغ اين نظريات را مغاير با عضويت در حزب
کمونيست اعالم کرد .پس از کنگره اکثريت اعضای »اپوزيسيون کارگری« مشی حزب را بی
چون و چرا پذيرفتند.
اعضای »اپوزيسيون کارگری« می کوشيدند نظريات خود را با استناد به کتاب انگلس تحت
عنوان »پيدايش خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت« ،توجيه کنند .ولی انگلس در آن کتاب از
توليد سازمان يافتهای بر بنياد اشتراک آزاد و برابر توليدکنندگان در يک جامعۀ فارق از طبقات
يعنی در جامعهای که دولت در آن از ميان رفته باشد ،سخن گفته است .لنين به اعضای
»اپوزيسيون کارگری« خاطرنشان می ساخت که اين نظريۀ انگلس را در جامعهای که دولت و
طبقات ھنوز در آن باقی ھستند و مبارزۀ طبقاتی شديد در آن انجام می گيرد ،نمی توان تحقق
بخشيد.

***

تروتسکی تمام کسانی را که تفرقۀ ايدئولوژيک برايشان
گرامی و دلپذير است ،جمع می کند ،تمام کسانی را که به
دفاع از مارکسيسم اعتنايی ندارند و تمام عناصر عامی را که
نمی فھمند مبارزه بر سر چيست و ميلی ھم به آموختن و
انديشيدن و کاويدن و يافتن ريشهھای ايدئولوژيک اختالف
نظر ندارند ،متحد می سازد .تروتسکی در اين دوران تشتت،
تفرقه و نوسان به آسانی می تواند »قھرمان يک ساعته« از
کار درآيد و تمام عناصر عامی را دور خود جمع کند .ولی
ھر قدر اين تالش آشکارتر بکار رود ،شکست سنگين تری
در پی خواھد داشت.
تروتسکی  ...شيادانه خود را می فريبد .حزب را می فريبد و
پرولتاريا را می فريبد  ....شکست اين ماجراجويی ،ناگزير
است.
لنين – دسامبر ١٩١٠
از »نامه به ھيئت مقيم درون روسيۀ کميتۀ مرکزی
حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه«

با تروتسکی بحث ماھوی کردن غيرممکن است ،زيرا او
ھيچ عقيدۀ پابرجايی ندارد .با انحالل طلبان و اتزوويستھا می
توان و بايد بحث کرد ،زيرا در عقيدۀ خود پابرجا ھستند،
ولی با شخصی که بازی خود را از اين طريق انجام می دھد
که ھم به روی اشتباھات آن گروه و ھم به روی اشتباھات
اين گروه پردۀ ساتر می کشد ،بحث نمی کنند ،بلکه او را به
عنوان  ...ديپلماتی از پست ترين قماش رسوا می کنند.
لنين – دسامبر ١٩١١
از مقالۀ »دربارۀ ديپلماسی تروتسکی«

 ...تروتسکی  ...نوسانات شخصی خود را نشان می دھد .او
در سال  ١٩٠٣منشويک بود ،در سال  ١٩٠۴از منشويسم
روی برگرداند ،در سال  ١٩٠۵نزد منشويکھا بازگشت و در
ھمان حال عبارات ماوراء انقالبی به رخ می کشيد ،در سال
 ١٩٠۶باز از آنھا روی برگرداند ،در پايان سال  ١٩٠۶به
دفاع از موافقتنامهھای انتخاباتی با کادتھا پرداخت )يعنی
عمال باز با منشويکھا بود( ،در بھار سال  ١٩٠٧در کنگرۀ
لندن می گفت که اختالف نظر او با روزا لوگزمبورگ
»بيشتر اختالف بر سر سليقهھای شخصی است تا بر سر
جريانھای سياسی« .تروتسکی امروز از توشۀ انديشهھای
يک فراکسيون و فردا از توشۀ انديشهھای فراکسيون ديگر
سرقت می کند و بدين جھت خود را مافوق ھر دو فراکسيون
اعالم می دارد.
لنين – مه ١٩١١
از مقالۀ »مفھوم تاريخی مبارزۀ درون حزبی در روسيه«
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انقالبی کمونيستھای
info@k-en.com
http://www.k-en.com

