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ترين مسائل ماركسيسم است، به اين  ھا و حزب پيشاھنگ يكى از پيچيده رابطه بين خود سازماندھى توده

گذاران سوسياليسم علمى  د پايهاين مشکل در مورد برخور. اى منظم برخورد نشده است مسأله ھرگز به گونه
 تا حد كمترى  طور ھم ماركس ھاى زيادى و ھمين  در مقا=ت و نامه توان گفت انگلس ھرچند مي. نيز صادق است

  ١.اند به اين مسأله پرداخته
   

مسائل "لنين، " چه بايد كرد"اند، نگاه كنيم، به عنوان مثال به ترين آثارى كه با اين مسأله پرداخته اگر به برجسته
برنشتاين، لوكزامبورگ ھاى كائوتسكى عليه  اثر روزا لوكزامبورگ، نوشته" تشكيHتى سوسيال دمكراسى روسيه

اثر اتوبوئر نگاه كنيم، در مى " حزب غيرقانونى"اثر لنين و" بيمارى كودکى: كمونيسم جناح چپ"ھا،  و بلشويك
آثار نخستين جورج .  اين مسأله نيستھدف اين آثار بررسى منظم. ھا ھمه ماھيتّى جدلى دارندیابيم كه اين

ھا به مثابه بررسى توان به آناند كه نمى آنچنان مجرد و انتراعى" نلني"و " در تاريخ و آگاھى طبقاتى"لوكاچ 
ھاى خود در آغاز دھه بيست به اين مسأله برخورد مى كند، اّما  گرامشى ھم در نوشته. منظم مساله نگريست

   ٢. نوشته، اساساً شامل مقا=ت غيرمرتبطى است كه براى روزنامه نوشته است ھمه آنچه را که در اين خصوص
   

لنين و روزا لوگزامبورگ مدتى . كندھاى كHسيك اين تصوير تغيير مى اى از ماركسيست با نگاھى به آثار كامل پاره
ھاى آنان در اين باره   نوشته:سأله مركزى عمل و نظریه ماركسيستى پرداختندپيرامون اين م از ربع قرن  بيش

توانيم نظريه ھا مى  اين نوشته بر اساس. ھا تجربه غنى شده استدال بر پختگى نظرات آنھاست كه طى سال
زئي توافق  ج چنين اقدامى بر سر مسایلھا با ريزى كنيم، البته اين به معناى آن نيست كه آن كاملى را پايه
  .داشته باشند

   
ترى در برخورد با مساله طبقه،  المللى غنى تر عمر كرد، از تجربه بينتروتسكى كه از لنين و لوگزامبورگ بيش

بود و توانست  كارگرى ده كشور آشنا  او شخصاً با جنبش. حزب، خودسازماندھى و تشكيHت پيشاھنگ بھره برد
ھا را ھاى مبارزه عليه آن فاشيسم، استالينيسم و شيوهھاى جديد  او توانست پديده. ھا را مطالعه كندتجرب آن

با اين حال و شايد ھم دقيقاً به دليل ھمين غناى تجربه، برخورد او از لنين و لوكزامبورگ .  كندتجزيه و تحليل
  .تر بودبسيار ناھمگون

   
ر بارة مسأله حزب، طبقه، خودسازماندھى و پيشاھنگ، دست كم پنج بار تغيير كرد، ھر چند موضع تروتسكى د

در عين حال كه در مورد . مشتركى وجود داشت" خط سرخ"ھا بدون شك،  گيرىتوان گفت در ھمه اين موضعمي
بايستى   و ارزيابى مى شتوان به وجود آورد، در رابطه با تروتسكى تHنظرات لنين و لوگزامبورگ برابر نھادى مي

  .معطوف به اين باشد كه نظرات او در بارة اين مسأله چگونه تكوين يافته است
   

  خطرات يك حزب پيشاھنگ در نبود خود سازماندھى طبقاتى
   

   در ايسکراى" ھا اكونوميست"دانيم، تروتسكى از لنين، مارتف و پلخانف در مبارزه عليه طور كه ھمه ميھمان
در اثر . ياد كرد" نويسنده"ھاى تروتسكى را ارج نھاد و از او به عنوان  لنين نوشته. Hً پشتيبانى كرداوّل كام
افزون بر اين، .  به ايسكرا پيوست ترين عضو ھيأت تحريريهھاى لنين بود كه تروتسكى به مثابه جوان كوشش

، بر ضرورت ايجاد حزبى متمركز ١٩٠١سال قبل از لنين، در دوران تبعيد خود در سيبرى در سال تروتسكى يك
جھت تعميم تجارب پراكنده، محلى و بى واسطه طبقه كارگر و به منظور كمك به شكل بخشيدن به آگاھى 

   ٣.سياسى طبقاتى تأكيد ورزيد
   

اين بينشى بود . ھمين ھدف سياسى و نه برداشتى تشكيHتى بود كه عنصر اساسى سانتراليسم لنين بود
تروتسكى در اوّلين انشغاب بين اكثريت .  از دست داد١٩١۶ تا ١٩٠٢ھاى أسفانه بين سالكه تروتسكى مت

ھا جانبدارى دوم از منشويك در كنگرة در حزب كار سوسيال دموكرات روسيه) ھامنشويك(و اقليت) ھابلشويك(
  ۴.كرد
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بخشى از اين رساله به :  منتشر شد١٩٠۴ در سال "وظائف سياسى ما"جدل او با لنين در رساله او تحت عنوان
شھرت گويانه و بارزى كه در پرتو رشد حزب كمونيست و تاريخ اتحاد شوروى كسب كرد،  خاطر اھميت پيش

شود كه ھا به وضعيتى منتھى مي در خط مشى درونى حزب، اين شيوه:" به قرار زير است اين بخش. يافت
  ۵".كندشود و سر انجام يك ديكتاتور خود را جايگزين كميته مركزى مىرھبرى حزب جايگزين حزب مي

   
مخالفان سياسى بى شمار لنين و مورخين زيادى سير رويدادھا در اتحاد شوروى را تاييدى بر درستى نظرات  

 ٧١٩١ از سال شود تروتسكى موضع خود را پسگفته مي. ۶اوليه تروتسكى و نادرستى نظرات لنين دانستند
  ٧.تغيير داد و نظرات قبلى خود را اشتباه دانست

   
چه "ھاى لنين در  گيرىجا كه موضعھم تروتسكى و ھم روزا لوگزامبورگ در آن: حقيقت تاحدودى متفاوت است 

 آن خارج كردند و به آن ماھيت و اعتبارى عام بخشيدند نسبت به او عاد=نه  را از متن تاريخى مشخص" بايد كرد
  ٨.برخورد نكردند

   
اى   سياسى توده قصد لنين از نوشتن اين اثر برخورد با وظائف فورى يك حزب غيرقانونى و كمك به ايجاد جنبش 

ه تئورى عامى ارائه دھد، و مطمئناً ھدف او اين نبود كه در رابطه با حزب و طبق. وسيع و مستقل طبقه كارگر بود
در ھمين نوشته لنين جمHت زير را كه ميتوانست از قلم . بايستى تابع حزب باشدنظر او اين نبود كه طبقه مى

  : كند، نوشت لوگزامبورگ يا تروتسكى نيز تراوش
   
كند، ته مبارزه را شروع مىاى تنھا در رابطه با يك طبقه انقHبى واقعى كه خودانگيخ سازمان انقHبيون حرفه"

در درجه :  شرط زير را در بردارد دو پيش"جانبه اصل دمكراتيك ھمه" مى پذيرد كه  ھركس.كند معنى پيدا مى
ما سازمان حزب سوسياليست آلمان را . نخست عينيت كامل و در درجه دوم انتخاب ھمه كارمندان حزبى

 از  لنين پس". ھاى آن علنى است درون حزب منجمله كنگرهھاى  كنيم زيرا ھمه فعاليتدموكراتيك توصيف مي
  :بندى كردتر چنين فرمول  موضوع را حتى واضح١٩٠۵تجربه انقHب فوريه سال 

   
حزب سوسيال ) ١٩٠۵ - ١٩٠٧(كل دورة قبل از انقHب و اولين دو سال و نيم دورة انقHب را در نظر بگيريد "

با احزاب ديگر در رابطه با وحدت، تشكيHت و تداوم خط مشى مقايسه كنيد، دموكرات را در سراسر اين دوره 
.  برترى دارد-ھا، سوسيال رولوسيونرھا و غيره قبول خواھيد كرد كه در اين مورد حزب ما بى ترديد بر ھمه كادت

كه در آن  و زمانيھا آن را رسماً پذيرفتند اى را تدوين كرد كه ھمه سوسيال دموكرات حزب قبل از انقHب برنامه
 حزب سوسيال ١٩٠۶ تا ١٩٠۵ رسماً از ١٩٠٧ تا ١٩٠٣از سال . تغيير داده شد، انشعابى در پى نداشت

ترين اطHعات مربوط به وضعيت درون حزبى را در اختيار عموم قرار رغم تفرقه در صفوف خود، كاملدموكرات، على
شويكى، كنگره عمومى چھارم و كنگرة استكھلم حزب اطHعات مربوط به دومين كنگرة عمومى، سوم بل. داد

كند و  رغم انشعاب، زودتر از ھر حزب ديگرى توانست از فرصت موقت آزادى استفادهسوسيال دموكرات، على
آل به وجود آورد كه در كنگرة از سيستم انتخابى و نمايندگى بر طبق تعداد تشكيHتى با ساختار دموكراتيك ايده

  ٩."بردره مىاعضاء متشكل بھ
   

 طرح مسأله به اين  ھا به گمانم شوراى نمايندگان كارگران يا حزب: كندبه نظرم رفيق رادين اشتباه مى "...
به نظرم كه ...ھم شوراى نمايندگان كارگران و ھم حزب: ترديد بايد اين باشدشيوه غلط است، تصميم بى 

 كند  بايست تHشكند، مىھا را نمايندگى مى شوراى نمايندگان كارگران به مثابه تشكيHتى كه ھمه حرفه
نى كه اى و ادارى، خدمتگزاران، كارگران كشاورزى و غيره و ھمه كسا نمايندگان ھمه كارگران صنعتى، حرفه

كه دست كم، از حد توانند مشتركاً براى زندگى بھتر ھمه زحمتكشان مبارزه كنند و از ھمه كسانيمايلند و مي
  ١٠".ابتدايى صداقت سياسى برخوردارند، ھمه به جز صد سياه را در بر گيرد

   
-  تروتسكى در شوراى پتروگراد ارج مى اگر چه لنين و تروتسكى در جريانات متفاوتى فعال بودند، لنين به نقش

  : نوشت١٩٠۵ از انقHب  لنين پيرامون جريانات درون سوسيال دموكراسى شوروى كمى پس. نھاد
   
ھا و كليه اپوزيسيون صادق، خودمختارى ھر  ما ھمه بر سر سانتراليسم دموكراتيك، تضمين حقوق اقليت"

ھا به حزب و احضار شدن سازمان حزبى، به رسميت شناختن انتخابى بودن كارمندان حزبى و پاسخگو بودن آن
ھا را تضمين عليه انه و پيگير آنبا رعايت اين اصول تشكيHتى را در عمل و اجراء صادق. ھا توافق داشتيمآن

بايست در انسجام كامل با وحدت اكيد تشكيHتى و تواند و مىكه مبارزة ايدئولوژيك حزبى ميانشعاب، و اين
  ١٢."دانستيمتابعيت ھمگان از تصميمات كنگرة وحدت باشد، مي

   
 كه تئورى و عمل سانتراليسم بوروكراتيك استالين در مدل  كند، اين ادعاھا روشن مى گونه كه اين گفتارھمان

واقعى  است و به ھيچ وجه با سير   ريشه داشته است، ادعايى كامHً بى اساس تشكيHتى لنين از پيش
ھاى ضرورى  بديل منشويكى، مشكHت غيرقانونى بودن، فعاليت طبقاتى ناپيوسته، تHش. تحو=ت خوانايى ندارد

جھت گردآورى تجارب مبارزاتى پراكنده، مبارزه در راه خودمختارى سياسى طبقه كارگر و بعداً سركردگى 
چه  انشعاب سوسيال دموكراسى روسيه در كنگره دوم ھسته آن١٣ گرفت كم مىسياسى آن را، كامHً دست
 بورژوازى روسيه در انقHب  ھا بر سر مسأله نقشھا و منشويك كننده بين بلشويكبعد به مثابه اختHف تعيين

  ١۴.ظاھر شد، را در خود داشتآتى، 
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تروتسكى در واقع با نظرات خود . از اين مواضع منشويكى ھيچكدام نه لوگزامبورگ و نه تروتسكى دفاع نكردند

اين نظرات در . ھا را گرفت تقHل سياسى طبقه كارگر در انقHب روسيه جانب جناح چپ بلشويكپيرامون اس
لنين احتما=ً بدون اينكه .  كامHً تأييد شد١٩١٧او خHصه شده و توسط انقHب اكتبر" انقHب مداوم"مفھوم 
مان نظرات را در عمل  خوانده باشد، ھ١٩٠۶ تا ١٩٠۴ھاى تروتسكى پيرامون اين مسأله را از سال نوشته

  ١۵.خود بسط داد" تزھاى آوريل"در
   

كرد، اين امر در اى رد مي  انقHبى فعاليت توده را در ھمه فازھاى خيزش" سازىجانشين"اگر چه لنين ھرنوع 
ھا چنين برخورد محتاطانه دھندة آنست كه چرا آناين امر توضيح. صادق نبود" ھاى قديمى بلشويك"مورد اكثريت 

. اما نه آشكارا خصمانه نسبت به ايجاد شوراى پتروگراد داشتند و دير به آن پيوستند و از آن پشتيبانى كردند
ا شكلى است كه تاريخ براى خودسازماندھى طبقه كارگر و تروتسكى نخستين كسى بود كه پذيرفت شوراھ

به گونه كHسيك بيان كرد و آنچه بعدھا به " دولت و انقHب"آنچه لنين در. تمرين قدرت آتى او به وجود آورده است
نتايج " بسط داده شد، قبHً توسط تروتسكى در شيوه اجتماعى و نظرى توسط گرامشى، كمينترن و كارل كورش

  ١۶.بينى شده بود پيش" ١٩٠۶اندازھاى سال و چشم
   

 اين حقيقت .انقHبی به حيات خود ادامه دھند توانند در دوران غيرھا نمىآن ١٧اند شوراھا ارگان انقHب پرولترى
ھاى  اتحاديه. تأييد شده است ھاى ھلندى، پانكوك و گورتر و حزب كارگران كمونيست آلمان توسط كمونيست

كه طور ھم زماني ھمين.  يابند دارى رشد وگسترش توانند در دوران ثبات سرمايهاى، و نه شوراھا، مي توده كارگرى
 شورا را به مثابه  تواند نقش مي كارگران قدرت دولتى را فتح كردند، ھر نوع نقصانى در خود فعاليتى طبقه كارگر

  شوراھا در حركت خودجوشبنابراين . ھاى اعمال قدرت مستقيم طبقه كارگر محدود و حتى به پايان برساند ارگان
كه توانند به مثابه ابزار خودسازماندھى و خودرھايى طبقه كارگر تنھا زمانيخود نوشداروى جھانى نيستند و مي

  .اى و احزاب پيشگام پيوند داشته باشندموثر باشد ھاى كارگرى توده ھاى سازمانى اتحاديه با ديگر شكل
   
   

  اى در نبود حزب پيشگام  فعاليت توده خطرات كاھش
   

 ديالكتيكى متقابلى بين خودسازماندھى طبقاتى يك فرايند بسيار  ھاى بقاى شوراھا، كنش شرط اين پيش
اى حزب پيشگام تحت تأثير فراز و فرود  اندازه و درجه نفوذ توده. آوردناھموار و حزب پيشگام پايدار به وجود مى

تواند در برابر فشار شرايط ترى دارد و بھتر ميتر است و تداوم عمل بيش  شرايط است، اما حزب ثابترويدادھا و
از ميان رفتن حزب پيشگام و از دست دادن كادرھا كه ريشه در طبقه كارگر دارند تجديد . ناسازگار مقاومت كند

  .تر خواھد كرد اى را بعدھا مشکل حيات فعاليت توده
   

. در استكھلم به رسميت نشناخت  كه تروتسكى در كنگره حزب كارگر سوسيال دمكرات روسيهاين مسأله بود
 از شكست انقHب  خواستند مبارزة زيرزمينى را پسكه نمى ھايى منشويك") طلبانانحHل("كم بھا دادن به خطر

كارى او  سى، سازشرغم اختHفات سياسى اساھا على شرمانه با منشويكبندى بىبلوك( ادامه دھند، ١٩٠۵
 بعضاً تحت تاثير) كردی بارزى جدا ميمحتواى سياسى آن به گونهكه مسأله تشكيHتى را از 

ھاى سياسى كائوتسكى را از لنين بھتر  آلمانى يعنى تحت تاثير كائوتسكى، ھرچند او محدوديت"سانتريسم"
تباھات بزرگى بود و بعدھا اثرات وخيمى  اش١٩١۴ تا١٩٠٨ھمه اين اشتباھات تروتسكى از سال . ( فھميده بود

" ھاى قديمى بلشويك"این امر بى اعتمادى بر تكوين رويدادھا در حزب كمونيست روسيه برجاى گذاشته زيرا 
  ). كردندنسبت به او را تقويت

   
ودى طبقه خ از حد به توانايى فعاليت خودبه كارى تروتسكى در اين دوره به معنى بھا دادن بيش تأكيد بر سازش

حل به سوسيال اى تحميل اين راه حل صحيح و ضرورى براى مسأله قدرت دولتى و به گونه كارگر در كشف راه
اين تعميم نامناسبى بود از آنچه تا . ١٨ اين مسأله اتفاق نظر نداشت دموكراسى است كه خود او در خصوص

ھا منتھى  ھا و منشويك  واقعاً اتفاق افتاد و در آن زمان به وحدت مجدد بلشويك١٩٠۶ تا ١٩٠۵حدودى در دورة 
ھا به لحاظ سياسى به سمت  و احتما=ً حتى زودتر از آن حركت منشويك١٩١٢اما بى ترديد از سال . شد
مبارزة . تنھا بعد از آغاز انقHب فوريه بود كه تروتسكى اين مسأله را پذيرفت. ت، اين امر را غيرممكن ساختراس

طلبان و به بيان ديگر اصرار لنين بر تداوم حزب سياسى پيشاھنگ حتى در دورة حاكميت ارتجاع، عليه انحHل
كميسيون نظارت .  كمك كرد١٩١٢ از سال  ر پسكامHً درست از كار در آمد و به رشد مجدد استقHل طبقه كارگ

 از سفرى به روسيه در   به رياست اميلو اندرولِد، يكى ازاعضاء ھيأت اجرايى انترناسيونال دوم پس بر مسأله روس
ھا تقريباً بدون استثناء  اى فرارويندة طبقه كارگر روسيه، بلشويك ھاى توده داد كه در سازمان  گزارش١٩١۴سال 
ھا گروھى سكتاريست كه بلشويكاين واقعيت، نظر تروتسكى مبنى بر اين. ١٩گر را به عھده داشتند ايت ھد نقش

  .٢٠كرد از اين نظر دفاع مي۶١٩١تروتسكى تا سال . كندُمنزوى بودند را رد مى
   

   برابر نھاد قدرت شورايى و سازمان پيشاھنگ١٩١٩تا١٩١٧
   

ت مشابھى پيرامون وظائف پرولتارياى روسيه اتخاذ ظرا از انقHب فوريه، لنين و تروتسكى نفطه  بHفاصله پس
لنين تغيير نظر " تزھاى آپريل. "شدخHصه مى" ھمه قدرت به دست شوراھا"كردند، اين نقطه نظرات در شعار 
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، اما جالب توجه است كه ٢١روبرو شد" قديمى ھاى بلشويك"دھد كه در آغاز با مخالفت مھمى را نشان مي
كه عضو ھيچ حزبى نبودند، از ھاى كارگر، به ديگر بيان، كادرھاى پرولتر، و كارگران پيشگام از جمله آنان بلشويك

زمان تروتسكى نظر خود ھم. قاومت رھبرى حزب فائق آيداين امر به لنين كمك كرد تا بر م. لنين پشتيبانى كردند
  .اى منزوى تغيير داد را پيرامون حزب بلشويك به مفھوم فرقه

اين تغيير . ٢٢ ديده بودند را در انقHب فوريه به رسميت شناخت ھا آموزش  كارگرانى كه توسط بلشويك او نقش
 كه  ھا منجر شد، به خصوص طلبانه نسبت به منشويك  سازش نظر تروتسكى را منطقاً به كنار گذاشتن نگرش

يرامون مسير آيندة انقHب ھم براى تروتسكى و ھم براى لنين مسأله مرگ و ھا پاختHف استراتژيك بين آن
اين امر متناقض به نظر . ٢٣اين امرى جانبى نبود، آنچه در خطر بود پيروزى يا شكست انقHب بود. زندگى بود

كارانه   يعنى، كامنف، استالين، مولوتف بودند كه نگرشى سازش"ھاى قديمى بلشويك"رسيد كه اكنون اين  مى
ھا و سازمان درون  آمد آن اين بود كه ائتHف بسيار سريعى بين بلشويك پى .٢۴ھا داشتند نسبت به منشويك

 تشكيل شده بود و لوناچارسكى، ١٩١٣اين سازمان در سال(اى تروتسكى يعنى مژرايونكا بوجود آمد  منطقه
 اين ائتHف به قرار زير بود و نظر لنين نسبت به) برجسته بعدى در آن عضو بودند ھاى ريازانف، يوفه و ديگر بلشويك

ھا غير ممكن است، و از اين زمان به  تروتسكى دريافت كه وحدت با منشويك: "لنين اين نظر را ھرگز تغيير نداد
  ٢۵."بعد بلشويكى بھتر از تروتسكى وجود ندارد

   
ناپذير، رھبر نظامى كميته انقHبى شوروى كه اى خستگى  شوراى پتروگراد، مبلغ توده تروتسكى به مثابه رئيس
رساند، بدين ترتيب كه پادگان سياسى آن را به پيروزى -او با استفاده از ابزار تبليغى . قيام اكتبر را سازمان داد

ھاى بورژوا و در نتيجه مسأله رابطه خود پتروگراد را متقاعد ساخت كه دستورات خود را از شورا بگيرد و نه ژنرال
زمانى  حل در ھم اين راه. سازماندھى حزب پيشگام را در عمل قبل از اينكه بر آن در تئورى مسلط شود، حل كرد

قدرت  تصميم به تأسيس. قيام نه توطئه بود و نه كودتاى يك اقليت كوچك. تبلور يافتقيام و كنگره دوم شوروى 
  ٢۶.تصميم دموكراتيك و اكثريت كارگران و دھقانان تھيدست روسيه بود" حكومت كارگران و دھقانان"شورايى، 

گير حزب  جلب اكثريت كارگران روسيه به جانبدارى از قدرت شورايى تنھا ازطريق كار دائمى موثر و نفس
  ٢٧.كردندھا اين امر را كامHً تأييد مي شواھد غير بلشويك. بلشويكى در ميان پرولتاريا ممكن شد

   
. وحدت ديالكتيكى خودسازماندھى طبقاتى و حزب پيشاھنگ در اينجا به پختگى كHسيك خود دست يافت

ريع، شديد و ھاى س دگرگونى: "وضعيت فوق را چنين خHصه كرد" تاريخ انقHب شوروى"تروتسكى در اثر خود
 رويدادھاى انقHبى را مستقيماً رقم  انگيز در روانشناسى طبقات كه قبل از انقHب شكل گرفته بود پويش ھيجان

 قوى مبنى بر اينكه رژيم قديم را  ھا نه با نقشه حاضر و آماده بازسازى اجتماعى بلكه با احساس توده..... زد
كنندة يك طبقه برنامه سياسى دارند و  ھاى ھدايت فقط =يه. ندزنتوانند تحمل كنند به انقHب دست مىنمي

بدين ترتيب فرآيند سياسى اساسى انقHب . ھا دارد حتى ھمين برنامه نيز نياز به آزمون رويدادھا و تأييد توده
ك و  پيوند نزدي كند و با روشطبقه به تدريج مسائل ناشى از بحران اجتماعى را درك مي گونه است كه يك بدين

 مطالعه روندھاى سياسى موجود در ميان  تنھا بر اساس. اى فعال جھت دھد ھا، آنھا را به گونه بى وقفه با توده
احزاب و رھبران عنصر . توان آن را ناديده گرفت درك كنيم احزاب و رھبران، كه نمى توانيم نقشھا مي خود توده

چون ھا ھم گر، انرژى تودهبدون سازمان ھدايت. ندمستقل ولى در عين حال بسيار مھمى در اين روند ھست
آورد  اما با اين وجود آنچه اشياء را به حركت در مى. رودبخارى كه در لوله پيستون قرار نگرفته باشند، به ھدر مي

   ٢٨".نه پيستون و نه لوله بلكه بخاراست
   

 در تكوين ١٩١٧ از سال  وحدت ديالكتيك و غناى متقابل خودسازماندھى طبقاتى و فعاليت حزب پيشاھنگ پس
كه در اتحاد شوروى نيز شايع  ھايى  افسانه بر عكس.  سرخ آشكار بود ريزى ارتشنظام شورايى جوان و پى

ھاى اوج فعاليت مستقل طبقه كارگر روسيه   نقطه١٩١٧ از سال  ، حتى بيش١٩١٩ و ١٩١٨اى ھاست، سال
شاھد نه چندان مورد عHقه، الكساندرسولژنيستن . ٩٢اى و ادبى مؤيد اين امرند منابع متعدد مستند، روزنامه. بود

 نگھبان زندان  گزارش" الجزاير گو=ك مجمع"او در اثر خود. است كه نسبت به انقHب اكتبر برخوردى خصمانه دارد
  بود، دخالتدھد كه به نفع انتقادكنندة با وجدانى كه توسط دادگاه انقHبى محكوم به مرگ شده شورايى را مى

اى از  توان چنين نمونهھاى مدرن كجا مي در تاريخ حكومت. ٣٠كند كند و آن را وادار به تجديدنظر در حكم مىمى
   كرد؟ آيا امروزه در كشورى چنين چيزى را سراغ داريد؟اى جستجو دموكراسى توده

   
بدون چنين . دھد را توضيح مى" گر حزب ھدايت نقش"اى كHسيك مسأله  تروتسكى در گفتمان با= به شيوه

. گيرد تHشى قرار مي اى كه خصلتى شكننده دارد، در معرض  توده گرى نيروى بالقوه عظيم جنبش ھدايت نقش
-گونه كه پلخانف در كنگرة دوم حزب كارگر سوسيال دمكرات روسيه توضيح ميگر ھمان ھدايت اما اين نقش

بايستى به لحاظ سياسى پيوسته براى آن مبارزه كرد و به شيوة دموكراتيك به  نيست، مى" حق طبيعى"دھد،
ر مبارزه براى اين اكثريت تنھا د. شان را جلب نمود رضايت اكثريت كارگران را بايد متقاعد كرد و. آن دست يافت

. خط مشى و برنامه حزب نه غير قابل تغييرند و نه مصون از خطا. كند  رھبرى حزب تحقق پيدا مى نقش است كه 
  .ھا مHزمه دارد حزب با خودفعاليتى توده. شوندكنند و با رويدادھا تصحيح ميآنھا در بوته آزمون تغيير پيدا مى

   
  سازى، تروتسكىجانشين "١٩٢١ و ١٩٢٠ھاى تاريك سال"

   
پذيرى عمل متقابل بين خودسازماندھى طبقاتى و رھبرى سياسى حزب پيشاھنگ انقHبى، به منظور تحقق

-ھمان. كم پيشاھنگ فعال و پر قدرت طبقه كارگر وجود داشته باشد بايستى طبقه كارگر خودفعال و دست مى
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. دارى ممكن نيست  به چنين چيزى تحت نظام سرمايهيابى دائمى طور كه قبHً نيز اشاره شده است دست
تجربه انقHب روسيه و ھمه انقHبات سوسياليستى متعاقب آن مؤيد آنست كه اين فعاليتى مداوم در جامعه 

خود فعاليتى . اين جوامع نيز فراز و فرود بحرانى خود را دارند. آيددارى، خود به خود به وجود نمى پساسرمايه
و زمانيكه فرايند ) اين عمل يعنى توضيح واضحات. (رسد عظيم انقHبى به نقطه اوج مى وران خيزشھا در د توده

روسيه در پايان جنگ داخلى يعنى در دورة . كند افت مى. انقHبى نقطه اوج را پشت سر گذاشته است
مردم . لب است روانى چنين نقطه تحولى جا- بررسى منابع سياسى .  به اين نقطه تحول رسيد١٩٢١تا١٩٢٠
بيگاه به استراحت  نياز گاه . ھاى سال در حالت فشار عصبى دائمى و فّعاليت شديد زندگى كنندسال توانند نمى

  .نيازى تقريباً جسمى است
   
 مادى و اجتماعى است كه موجب افت فعاليت  تر، تحليل شرايط زندگى مشخصاما از اين نوع تعميم مھم 

 توضيح  بارھا . بسيار مشھورند١٩٢١ و ١٩٢٠در مورد روسيه در سال ين حقايق ا. شود مي اى سياسى توده
 نابود   نيروھاى مولده و سقوط صنايعى كه در جنگ داخلى داده شده که تقليل عددى پرولتاريا در پى كاھش

  ساس سرخ و دستگاه حكومتى شوروى، تحول ا شدند؛ ضعف كيفى پرولتاريا با جذب بھترين نيروى آن در ارتش
اى چون زنده ماندن، غذا پيدا كردن و امثال آن  ھا بر نيازھاى فورى روزمرهرا انگيزة كارگران، تمركز عHقه آن

اى كه ناشى از عدم پيروزى انقHبى در خارج بود  زدايى فزايندهتوھم. ھمگى پى آمد فشار گرسنگى و نياز بود
ود، سطح نامناسب فرھنگ امكان اعمال مستقيم قدرت ھا منتھى شتوانست به بھبود سريع وضعيت آنكه مي

عقب افتادگى كشور و منزوى . ھاى مركزى در اين زنجيرة علل بود ھا حلقهاين. كردتوسط شوراھا را محدود مي
دارى دشمن كام، دايرة خود فّعاليتى طبقه كارگر روسيه و به بيان ديگر اِعمال  شدن انقHب در محيط سرمايه

حزب به جاى ھدايت . رساندآن را به نقطه شكست میوسط اين طبقه را شديداً محدودكرد و واقعى قدرت ت
ھاى سخت  درين سالاين دگرگونى. ی فزاينده به نام طبقه حكومت كرداعمال قدرت، به گونه طبقه كارگر در

 در صد اندازة خود ٣۵ه  ب١٩١٧طبقه كارگر در سال . ناپذير بوده استبراى دورة بحرانى معينى احتما=ً اجتناب
 اپوزيسيون كارگران بود، روزى نيمه حتى الكساندرا شليپاینكف، كارگر بلشويك كه زمانى رھبر. پيدا كرد  كاھش

 پرولتاريا   كه شما به نام پرولتاريايى كه وجود ندارد ديكتاتورىرفيق لنين، ازين:"جدى نيمه شوخى، به لنين گفت
  ٣١".گويم مىكنيد به شما تبريك اعمال مى

   
توانيم باز شناسيم تر ميامرى كه امروزه روشن. اّما اين شكست نه ساختارى بلكه بحرانى مربوط به شرايط بود

طبق تاريخ رسمى، طبقه . پ صنعت و طبقه كارگر ھر دو دوباره شروع به رشد كردندبا معرفى ن. تا آن زمان
طبق نظر اپوزيسيون تعداد پرولتاريا در . رسيد و از آن نيز فراتر رفت١٩١٧به سطح عددى سال١٩٢۶كارگر در سال

  .حقيقت خيلى زودتر به اين حد رسيده بود
   

 غالب مشخصاً در جھت   اساسى دارد اينكه گرايشآنچه اھميت.  نيست با اين وجود رقم دقيق مشخص
  .بازسازى مجدد و رشد نيروھاى مولده بود

   
 مسأله كليدى در ربطه با رشد كمى و كيفى طبقه كارگر روسيه، عبارت از اين است كه آيا ١٩٢٣از سال 

اِعمال قدرت،  رھبرى بلشويك، استراتژى ميان مدت و دراز مدت آن پيرامون مسأله  اقدامات سياسى مشخص
از . امروزه جواب اين پرسش معلوم است. دھد  مى گيرد يا آن را گسترشجلو خودفعاليتى طبقه كارگر را مي

 از آنكه خود فعاليتى طبقه كارگر را بسط دھد، جلو آنرا   استراتژى رھبرى بلشويكى پيش١٩٢١ تا ١٩٢٠سال
  در خصوص. تر كردموقعيت را ازين ھم وخيم" ازىسجانشين"افزون بر اين، تأييد نظرى و تعميم اين. گرفت

 اتحاد تعطيلی ھمه احزاب به غير از حزب كمونيست: ست ازحقيقت دارد عبارتاقدامات عملى آنچه بى ترديد 
مورد از خود ھاى آخر زندگى خود در اين ھاى درون حزب، تروتسكى در سال شوروى و غدغن شدن فراكسيون

ھا به ممنوعيت فكر كردن به  ممنوعيت فراكسيون. ھا را به دنبال داشت وعيت فراكسيونممن:"صريحاً انتقاد كرد
 بود، معافيت بوروكراتيكى  يكپارچگى حزبى كه دست ساخت پليس. جز به شيوة رھبران خطاناپذير منتھى شد

  .٣٢كارى شد را به دنبال داشت كه سرچشمه انواع فساد و افراط
   

اما اين . ھا دفاع كردھاى سال از آنچون ديگر رھبران حزبى به اين اقدامات رأى داد و سالتروتسكى ھم
در درازمدت، اگر چه . شد، غير قابل دفاع بودنداز پايان جنگ داخلى مطرح مى   از آنجا كه پس اقدامات به خصوص

بندى نكرد و مانند او صحبتى از كارگران بى طبقه يا ناتوانى درازمدت آنھا در تروتسكى آن را به شيوة لنين فرمول
  اش  تروتسكى در خطابيه.تر بودحتى وحشتناك" سازىجانشين"اعمال قدرت به ميان نياورد، اّما تأييد نظرى اين

. امروز ما ازطرف دولت لھستان پيشنھاد انعقاد صحيح دريافت كرديم:" گفت١٩٢٠به كنگره دوم كمينترن در سال 
ما شوراى كميسارياى خلق داريم، اما بر آن نيز به نوعى بايد . كند گيرى مىچه كسى در بارة اين مسائل تصميم

كميته .كند؟ نظارت طبقه كارگر به مثابه تودة آشفته و بى شكل؟ نه چه كسى بر آن نظارت مى. نظارت داشت
. گذارد مركزى حزب به منظور بحث در بارة اين پيشنھاد و اين كه آيا بايد به آن پاسخ داده شود يا نه، جلسه مى
 پيدا ھاو زماني كه مجبوريم جنگ را رھبرى كنيم، لشگرھاى جديد سازمان دھيم و بھترين عناصر را براى آن

 اعزام  ھاى محلى در خصوص كنيم؟ به حزب، به كميته مركزى، و كميته مركزى به كميته كنيم به كه رو مى
ھا و ديگر   مسأله كشاورزى ، مسأله ذخيره ھمين امر در خصوص. دھد ھا به جبھه، رھنمود مى كمونيست

  .٣٣مسائل صادق است
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 كنگرة حزبى اين طور بحث تروتسكى حتى بدتر از اين، در حمله به اپوزيسيون كارگری در دھمين
اپوزيسيون كارگرى با شعارھاى خطرناكى به ميدان آمده است، از اصول دموكراتيك بت ساخته و حق :"كرد

بايست ديكتاتورى خود را  ان به انتخاب نمايندگان را بر فراز حزب قرار داده است، آن گونه كه گويا حزب نمىكارگر
  ٣۴."گذارى دموكراسى كارگرى تضاد داشته باشد اعمال كند، حتى اگر آن ديكتاتورى موقتاً با وضعيت

   
به منظور سربازگيرى و ميليتاريزه " ھاى پرولترىاسپارت"به ھمان طريق تروتسكى از حق موقت حكومت كارگرى

اما اين نظرات نادرست او تنھا تأثير جانبى بر . ٣۵كردن كار به مثابه ابزار اعمال انضباط كارى پشتيبانى كرد
د دارد كه  و طويلى وجو دربارة اين مسأله اسطورة تاريخى عريض(پيشنھادات او در بحث اتحاديه كارگرى داشت 

گرانه گرجستان كه مسئول مستقيم آن طور ھم فتح سركوبھمين.) در فصل ھشتم به آن باز خواھم گشت
  .موقت او نسبت داد"جانشين سازى"توان به ابتكار تروتسكى يا انحرافاستالين بود را نمي

   
تروريسم و "و كتاب١٩٢١و١٩٢٠ھاى با تمام اين احوال، اين حقيقت دارد كه اظھارات تروتسكى طى سال 

سازى بدون در نظر گرفتن پى آمدھاى سياسى و اجتماعى از اِعمال جانشين)  مطمئنا ًبدترين اثرش" (كمونيسم
.  مسقل شوراھا يا جدا كردن حزب از دولت در بين نبود ديگر بحثى از نقش. ٣۶آن دفاع كرد و آنرا مورد تأييد قرار داد

 ١٩٨٩؟ رويدادھاى سال)گراكار و جزممحافلى محافظه(اى محافل، ظاھر متعارف درون احزاب كمونيستى  در پاره
درون حزب بناگزير اختHفات " كنانهشانضباط"آيا بحث . دانستندسازى مى را به مثابه تاييد صحت جانشين١٩٩٠و

را برھم زد؟ آيا پلوراليسم سياسى و " ديكتاتورى پرولتاريا"سياسى در ميان مردم را در پى نداشت كه سرانجام
انتخابات آزاد آب به آسياب نيروھاى ضد سوسياليست نريخت و به سرنگونى قدرت كارگران و دھقانان و احياء 

تواند قدرت كارگران  تاريخ ثابت نكرده است كه تنھا يك حزب كمونيست يكپارچه ميدارى منتھى نشد؟ آيا سرمايه
ودھقانان را حفظ كند، از دستگاه دولتى پيگيرانه بدين منظور استفاده كند و خودفعاليتى طبقه كارگر آن را منحرف 

تن توسط نيروھاى نكند، آن ھم طبقه كارگرى كه به لحاظ سياسى ناپخته است و مستعد آلت دست قرار گرف
اين فروپاشى . ھاى بوركراتيك آموخت بايست از فروپاشى ديكتاتورى ضد انقHبى؟ اما اين درسى نيست كه مى

 در اروپاى شرقى و بحران حاد در چين نشان دادند كه در دراز مدت ١٩٩٠ و١٩٨٩رويدادھاى سال. ناپذير بوداجتناب
. نى، ھمكارى و خودفعاليتى طبقه كارگر غير ممكن استتحقق برنامه ساختمان سوسياليسم بدون پشتيبا

پاسخ به چنين وضعيتى از طريق سركوب نه . ناپذير است مردم آلت دست قرار گرفته دير يا زود اجتناب شورش
ھاى آلبانى و  گونه كه نمونهچنين پاسخى ھمان. تنھا غيرسوسياليستى است بلكه غير انسانى نيز ھست

استالينيسم . افكندھا را صرفاً به دامن سياستمداران بورژوا مى  مؤثراند اين پاسخ تودهرومانى نشان داد غير
ھاى رشد يابنده و  بحراناند نيست بلكه فقط به  قديم و جديد بديلى براى گرايشاتى كه خواھان احياء نظم پيشين

  . آينده ندارندھا اين نظام. زندانفجارات اجتماعى دامن می
   
   
   

  درون تشكيHتى به مثابه پلى به دموكراسى شورايىدموكراسى 
   

 دفاع كرده ١٩٢١ تروتسكى خطرات روند بوروكراتيزه شدن را كه خود او از مراحل آغازين آن درسال ١٩٢٣در سال 
جايى آغاز كرد كه فكر آنتر به مبارزه با آن پرداخت و اين مبارزه را از او ديرتر از لنين ولى مصرانه.  كرد بود حس

مبارزه در جھت دموكراسى درون حزبى را .  پيروزى را دارد، يعنى از درون خود حزب كرد بھترين شانسمي
تروتسكى و پشتيبانان او ھنوز در . دانستاپوزيسيون چپ پلى =زم جھت مبارزه در راه دموكراسى شورايى مي

 ازين ترديد داشتند كه از وراى رھبرى  حتى بيش. مردد بودندتوسل ھم زمان به كارگران درون و بيرون حزب 
ھا در اين رفتار آن. بايستى بعدھا برداشته شوداين گامى بود كه مى. حزبى به كارگران غيرحزبى روى آورند

  بر برآورد اساساً بدبينانه از سطح خودفعاليتى طبقه كارگر اش نبود بلكه پايه" سانتريستى"زمان نمونه ترديد
نشينى وارد شده به بيان ديگر، بر آورد آنھا اين بود كه انقHب روسيه به فاز عقب. روسيه گذاشته شده بود

بايستى از جانب حزب مى) شورايى دموكراسى (تحت چنين شرايطى انگيزه احياء دموكراسى كارگرى . است
  .شورايى را به تدريج به وجود آوردتنھا حزب در وضعيتى بود كه بتواند شرايط تجديد حيات دموكراسى . باشد

   
رسيد كه  ، مبتكر آن بود، به نظر مى١٩٢٣، اولين اپوزيسيون چپ " نفر گروه چھل وشش"اقدام تروتسكى كه

اما در عمل دستگاه حزبى پيرامون استالين كه تقريباً . دفتر سياسى با پيشنھادات او موافقت كرد. موفق باشد
 زينوويف وكامنف و ھمين طور بوخارين، ريكف و ديگران از آن حمايت كردند،  صھمه اعضاء دفتر سياسى به خصو

مبارزة منظمى را به منظورسركوب اپوزيسيون، جلوگيرى از بحث، سركوب انديشه مستقل در ميان كادرھا و 
 در اين اقدام. آغاز كردند" سانتراليسم دموكراتيك " اعضاء عادى حزب و تحميل اطاعت و ھمراھى زير پوشش

على رغم اسطورة تاريخى (مدت پانزده سال . ھاى بلشويسم و حزب كمونيست روسيه بود تضاد كامل با سنت
اين حزب بحث آزاد و غالباً عمومى و برخورد عقايد را ) كردند مي اشھا تبليغ ھا و ضد لنيننيست كه استالينيست

  .تراليسم دموكراتيك به سانتراليسم بوروكراتيك بود اتفاق افتاد تحول از سان١٩٢٣آنچه در سال . اجازه داده بود
ابزار تشكيHتى خفه كردن دموكراسى درون حزبى عبارت بود از انتصاب كارمندان حزبى از با= به جاى اينكه 

شناختى اين روند رشد سريع دستگاه تمام تبين جامعه. بگذارند توسط اعضاء به شيوة دموكراتيك انتخاب شوند
 به ده برابر ١٩٢٢در سال .  از انقHب حزب كه كمتر از ھزار كارمند تمام وقت داشت بHفاصله پس. وقت حزبى بود

اين دستگاه حزبى خود را مستقل كرد و =يه .  و بر روى ھم اين رقم به صد برابر رسيد اين تعداد افزايش
  .٣٧ تشكيل داد- بوروكراسى شوروى-اى در جامعه شوروى اجتماعى ويژه
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پردازانه  تروتسكى و اپوزيسيون چپ جھت احياء دموكراسى حزبى خيال با در نظر گرفتن اين شرايط آيا كوشش
كارگر  ھاى ترى از ھر تHشى جھت فعال كردن ضربتى توده موفقيت بيش بود؟ اقدام تروتسكى بى ترديد شانس

آورى به آنچه تروتسكى و اپوزيسيون چپ انجام دادند عبارت بود از روى. بدون توھم و عمدتاً منفعل داشت
تراژدى اين .  ناموفق بود اين تHش. وجدان، سنت و شخصيت رھبرى بلشويكى و به حساسيت و درك تئوريك آن

ه اين رھبرى سرانجام خطرى كه تروتسكى به آن اشاره داشت را درك كرد ولى متاسفانه شكست اين بود ك
. اين شكست به بھاى جان آنان تمام شد. زمان نبود و در اغلب موارد بسيار دير انجام شد اين شناخت ھم

شمار يان بيالمللى و كل جامعه شوروى تاوان اين شكست را با دادن قربان كارگران شوروى، طبقه كارگر بين
  .پرداختند

   
  برابرنھاد نھايى

   
 تروتسكى درگير مسأله ترميدور شوروى يعنى مسله ضد انقHب سياسى ١٩٣٣ تا ١٢٢٣سال، از سال مدت ده

 -چنين عHقمند بود رابطه بين خودسازماندھى طبقاتى و حزب پيشاھنگ را باو ھم. اتحاد جماھير شوروى بود
. اما ازين نيز فراتر رفت. كراتيك نخستين حكومت كارگران به گونه انتقادى بررسى كند در پرتو انحطاط بورو خصوص

 در بريتانيا را آغاز ١٩٢۶كرد و ارزيابى اعتصاب عمومى سال تروتسكى كه رشد فاشيسم در آلمان را دنبال مي
ارگرى به نتايجى رسيد كه در اى، شوراھا و احزاب ك ھاى كارگرى توده كرده بود، پيرامون رابطه بين طبقه، اتحاديه

توان در تزھاى زير  اسپانيا تأييد شده اين نتايج را مي١٩٣٧-١٩٣۶نھايت امر توسط تجربه تأسف بار انقHب 
  :خHصه كرد

ناھمگنی نسبى آن . ھمگن است اى  طبقه طبقه كارگر نه به لحاظ اجتماعى و نه در رابطه با آگاھى خود -١
از طبقه  ھايى   حتميت، دارد كه تعدادى احزاب و جريانات رشد خواھد كرد و بخش نهد=لت بر اين امكان، اگر

  ھا پشتيبانى خواھند نمود؛كارگر از آن
   

مثHً عليه خطر (اقتصادى و سياسى بHواسطه  ھاى   پيروزى مبارزة روزمرة طبقه كارگر در دستيابى به ھدف-٢
دارد كه بتوانند كارگران را  ھايى بنابراين نياز به سازمان.  داردنياز به درجه عالى وحدت عمل كل طبقه) فاشيسم

كه  ھايى با باورھاى سياسى گوناگون و درجات متفاوت وفادارى تشكيHتى در بر گيرد، به بيان ديگر تشكيHت
ى و ا ھاى كارگرى توده اتحاديه. ھا و احزاب سياسى گوناگون گذاشته شده است بر جبھه متحد جريان اش پايه

) ميليشيا(ھاى شبه نظامى  در انقHب اسپانيا كميته. ھا ھستندھايى ازين سازمان نمونه) ھا سوويت(شوراھا 
   در كاتالونى، چنين نقشى را بعھده داشتند؛ به خصوص

   
- رھبرى مي ھايى اى بخشاً يا حتى در درازمدت به طور كامل توسط دستگاه ھاى توده حتى اگر اين سازمان-٣

، اين به معناى آن نيست كه )درجامعه بورژوايى(شوند كه تا درجه با=يى در حكومت بورژوايى ادغام مىشوند 
آميز دارند و  اى ماھيتى تعارض ھاى تودهاين سازمان. ھاى جھت دادن و كنترل طبقه كارگراند ھا صرفاً شكلآن

ھا و بذر دموكراسى پرولترى در چارچوب  آن.كم تا حدودى ابزار بالقوة رھايى و خودفعاليتى طبقه كارگرنددست
  اند؛ دموكراسى بورژوايى

   
كند كه در برنامه، استراتژى و  متمايز مىحزب انقHبی پيشاھنگ را اساساً اين حقيقت از ديگر احزاب كارگرى -۴

سوسياليستى بى دارى و ساختمان جامعه  عمل خود با ھدف سرنگونى حكومت بورژوايى و نحوة توليد سرمايه
بندى كHسيك اين تمايز قبHً در فرمول. كنندطبقه از منافع بHفاسطه و تاريخى طبقه كارگر دفاع و نمايندگى مى

  : آمده و ھنوز تا به امروز به اعتبار خود باقى است  و اِنگلس مانيفست كمونست ماركس"
ھا اصول جزمى كه توسط آن آن. آورند وجود نمىھا حزب مجزايى در مقابل ديگر احزاب طبقه كارگر به كمونيست"

زير از ديگر احزاب  اى  ھا را مؤلفه كمونيست. آورند پرولترى را سازمان و شكل دھند از خود به وجود نمى جنبش
  :كند طبقه كارگر متمايز مى

   
مشترك كل پرولتاريا را مستقل از مليت  گوناگون، منافع  ھا در مبارزات ملى پرولتارياى كشورھاى كمونيست -١

  كنند؛ ھا مطرح و برجسته مىآن
ھا ھمواره و ھمه جا  گذارد، كمونيستدر مراحل گوناگونى كه مبارزة طبقه كارگر عليه بورژوازى پشت سر مى -٢

  بخشترين  ترين و مصمم ھا از يكسو، در عمل پيشرفته بنابراين كمونيست. اند نماينده منافع عمومى جنبش
دھد و از سوى ديگر بلحاظ نظرى   سوق مى احزاب طبقه كارگر ھر كشورند، يعنى بخشى كه ھمه را به پيش

 پرولترى را به  ، شرايط و نتايج عمومى نھايى جنبش اين مزيت را برتودة عظيم پرولتاريا دارند كه مسير راھپيمايى
  .٣٨كنندروشنى درك مى

   
به منظور دستيابى به اين ھدف، اكثريت طبقه كارگر را مى بايست به درستى برنامه حزب، استراتژى و خطوط 

  .سياسى جارى آن متقاعد ساخت
دارى انجام شدنى است و از جمله به كاربرد صحيح تاكتيك جبھه اين امر تنھا با استفاده از ابزارسياسى و نه ا

  .٣٩متحد پرولترى نياز دارد
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توانند استحكام در اصول، دفاع ھاى انقHبى مي ستاين امر به نوبه خود به اين بستگى دارد كه آيا سوسيالي
 را با - طلبى نظرى و عملى نياز دارد كه در عين حال به طرد قاطع فرصت-قاطع از برنامه و نظرات سياسى خود

 متشكل كارگرى  جنبش ھاى  بندىرويى براى ديالوگ و حداقل گذشت در مناسبات با ديگر احزاب و شكلگشاده
  نه؛تركيب كنند يا 

   
كه قدرت در حكومت كارگرى از طريق  ھايى ھمان قوانين با تغييرات =زم در مورد ايجاد حكومت كارگرى و شكل -۵

 رھبرى حزب از طريق  نقش). احتما=ً به استثناء مورد تھديد به جنگ داخلى(شود، صادق است آن اعمال مي
از طبقه  ھايى   نه از طريق سركوب مستقيم بخشروند تشويق و ترغيب سياسى و نه اقدامات اجرايى و مطمئناً 

" اصل سودبخشى"گفتند تنھا با كاربرد گونه كه در آلمان دموكراتيك مى ھمان كند اين نقشكارگر، تحقق پيدا مى
ھاى زحمتكشان كه به گونه دموكراتيك توسط اعمال مستقيم قدرت ارگان: تواند تحقق يابدبراى سياست مي

بايستى آزاد باشند  دھقانان مى كارگران و-و نه بتوسط حزب پيشگام، يك نظام چند حزبیاند  شدهانتخاب 
   را كه مايلند انتخاب كنند؛ ھركس

   
حق ايجاد (دموكراسى سوسياليستى، دموكراسى درونى اتحاديه كارگرى و دموكراسى درون حزبى  -۶

ھاى عملى شرط مجرد نيستند بلكه پيش ا ھنجارھاى ھآن. تأثير متقابل بر يكديگر دارند) ھا گرايشات و فراكسيون
بدون دموكراسى پرولترى جبھه متحد پرولترى و بنابراين . اند مبارزة مؤثر كارگران و ساختمان مؤثر سوسياليسم

بدون دموكراسى . ۴٠پيروزى مبارزه كارگران در بھترين حالت دشوار و در بدترين حالت غيرممكن ميشود
 تنظيم ١٩٣۶ و ١٩٣٠ھاى از زماني كه اين تزھا بين سال. سوسياليستى تا برنامه مؤثر نيز غيرممكن است

به عHوه سھل . ۴١بردتزھا را زير سئوال نمىشده، از آنچه در شرق و در غرب روى داده است، ھيچيك اعتبار اين 
مناسبت " كشورھاى سوسياليستى"دارى و در به اصطHح  است تكامل تاريخى بعدى در كشورھاى سرمايه

سوسياليسم را نبايد از طريق :" نوشت١٩٢۵تروتسكى در سال . اند ھا را تأييد كردهو نظرى آنتاريخى 
ترين  ھاى ادارى به وجود آوريم، تنھا از طريق عظيمبوروكراتيك بنا كرد، نبايد جامعه سوسياليستى را با فرمان

دانند كنند و مي  مى نى كه احساسھاى ميليو خHقيت، فعاليت فردى، پيگيرى و انعطاف در عقيده و اراده توده
  .۴٢فقط در چنين شرايطى ساختمان سوسياليسم ممكن است. ھاستكه اين امر در مسئوليت خود آن

   
   
   

  :ھا زيرنويس
آمده    و اِنگلس  در اين باره نوشته شده در جلد بيست ودوم آثار ماركس مھمى كه توسط انگلس ھاى  متن-١

چنين نگاه كنيد به مكاتبات او با بسيارى از ھم.  نوشته است١٨٩۵ تا ١٨٩٠است و شامل مقا=تى است كه از 
 تا ٣۵ در جلدھاى ١٨٩۵ تا ١٨٨٢ بين شمالى در دورة ھاى سوسياليستى اروپايى و آمريكاى  نمايندگان جنبش

     .  و اِنگلس  آثار ماركس٣٨
   

 Ordino ا=تى است كه پيرامونھاى زندان او بلكه مق ترين مقا=ت گرامشى در بارة اين موضوع نه نامه مھم-٢
Nuouo  ١٩١٠ھاى سياسى از  منتخب نوشته"اى ازين مقا=ت در پاره.  نوشته است١٩٢١ تا ١٩١٩در اداره 

    .١٩٧لندن سال . او موجود است" ١٩٢٠تا
   

در سال  را براى كنگرة دوم حزب كار سوسيال دموكرات روسيه"  ھيأت نمايندگى سيبرى گزارش" تروتسكى -٣
  ، پاريس٨٨-٨٧   ص  ھيأت نمايندگى سيبرى، ص گزارش(به زبان فرانسه نيز منتشر شده است .  نوشت١٩٠٣
به آن برخورد كرده " مشاركت سياسى در انديشه انقHبى لئون تروتسكى"خود در مقاله  و نورمن گراس) ١٩٧٠

  .١٩٧٢منچستر سال . آمده است" مشاركت در سياست"است و در نسخه جى يرى تحت عنوان
   

 استكھلم در سال   اولين انشعاب در حزب كار سوسيال دموكرات روسيه، انشعابى موقت بود و در كنفرانس-۴
حزب كار سوسيال دموكرات " فراكسيون علنى"ھا در واقع دو  ھا و منشويك بلشويك. پايان داده شد به آن ١٩٠۶

    . به دو حزب مجزا تبديل شوند١٩١٢ از سال  فقط پس. روسيه بودند تا دو حزب متفاوت
   

    .١٩٧٠ و آكسفورد سال ٩٠اثر ايزاك دويچر صفحه " پيامبر مسلح" نقل از-۵
   

    .جلد نخست" پيامبر مسلح" و١٩۶٠وبرت دانيز، ھاروارد، اثر ر" وجدان انقHب" نگاه كنيد به-۶
   

    ."وجدان انقHب"  نگاه كنيد به-٧
   

بايستى آگاھى  لنين در مورد روشنفكران انقHبى كه مى" چه بايد كرد"ھاى بسيار نقل شده از كتاب  جمله-٨
در (آدلر است در حقيقت از كائوتسكى و ويكتور.  كارگرى وارد كنند به داخل جنبش" از بيرون"سوسياليستى را 

     ).  فلدر سوسيال دموكراسى اطريش به اصطHح برنامه ھاينس
   

    .١٠٣ صفحه ١٣در مجموعه آثار جلد " دوازده سال" گفتار به مجموعه  پيش  -٩
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    .٢٠و١٩   ص صدر مجموعه آثار جلد دھم " وظائف ما و شوراى نمايندگى كارگران" از مقاله - ١٠
   

ستارة خروستالف رو به افول است و اكنون مرد قدرتمند در شوروى :  نفر در حضور لنين گفت به ياد دارم يك- ١١
بله، تروتسكى با فعاليت مشعشع و :" گفت اى در ھم رفت و سپس  لنين براى لحظهصورت". تروتسكى است

    .١٩۶٧ سال ۶٠صفحه . اثر آناتولى لوناچارسكى" نيمرخ انقHبى"از كتاب" ناپذير به اين درجه رسيده استتزلزل
   

از مجموعه آثار " درخواست از حزب توسط ھيأت نمايندگانى كه متعلق به گروه بلشويك پيشين بودند" مقاله- ١٢
    .٣١۴جلد دھم صفحه 

   
 براى ايجاد حزبى غير قانونى در دورة   در كوشش  جالب است توجه كنيم كه سوسيال دموكراسى اطريش- ١٣

    .اى استفاده كرد كه شبيه اصولى بود كه لنين بسط داده بود  از اصول تشكيHتى١٩٣٨تا ١٩٣۴بين 
   

 ھمان گونه كه مشھور است در سوسيال دموكراسى روسيه سه نظر پيرامون شكل حكومت و دولت وجود - ١۴
را دولت ھا معتقد بودند اين وظائف  منشويك. توانست وظائف بورژوا دموكراتيك انقHب را انجام دھدداشت كه مي

كه از اين انتخاب با ديدى انتقادى تا زماني. تواند انجام دھدبورژوا دموكراتيك با حمايت سوسيال دموكراسى مي
- كردند كه كارگران در اتحاد با دھقانان مىھا از اين نظر طرفدارى مي بلشويك. ائتHف وجود داشت حمايت شد

) ديكتاتورى دموكراتيك كارگران و دھقانان( اعمال كند بايستى قدرت دولتى را در چارچوب حكومت بورژوايى
تواند وظائف بورژوا دموكراتيك مي) دستبا حمايت دھقانان تھي(تروتسكى معتقد بود كه تنھا حكومت كارگران 

    .انقHب را جامعه عمل بپوشاند
   

يوفه يكى از اعضاء رھبرى حزب و يك ديپلمات شوروى، درست كمى قبل از اين كه خودكشى كند، در  -١۵
 به اين سو ١٩٠۶وصيتنامه خود خطاب به تروتسكى قاطعانه اظھار داشت كه لنين به او گفته بود كه از سال 

     .برحق بوده است" انقHب مداوم"له نظر تروتسكى در مورد مسأ
   

بايستى شكل بگيرند، در اثر  پيرامون شرايط كه تحت آن شوراھا مى نگاه كنيد به تزھاى كنگرة دوم كمنيترن - ١۶
جلد اول لندن سال " ١٩۴٣ تا ١٩١٩اسناد و مدارك انترناسيونال كمونيست سال " تحت عنوان  جين دگراس

ماين  .  فرانكفورت ام نوشته كارل كورش" اسناد و مدارك مربوط به اجتماعى كردن"چنين نگاه كنيد به  ھم١٩۶٠
    .١٩۶٩ سال

   
 عقايد مشابھى نيز، البته نه به شيوة منظم، توسط دانيل دولئون، سوسياليست آمريكايى بسط و تدوين - ١٧

    .شد
   

     . اثرجراس" مشاركت سياسى در انديشه انقHبى لئون تروتسكى" نگاه كنيد به مقاله - ١٨
   

    .١٩۶٣ سال   پاريس١٣٠اثر جورھويت صفحه "  مكاتبات بين لنين و كامى ھوسيمانس" نگاه كنيد به- ١٩
   

    .ترديد به رشد مبارزات كارگرى كمك كردھا بى  حضور مداوم و فعاليت بلشويك-  ٢٠
   

جلد اول صفحه اول، " لنينيسم تحت لنين "در برابر تزھاى لنين به" ھاى قديمى بلشويك" در بارة مقاومت- ٢١
    . مراجعه كنيد١٩٧٣ سال  نوشته مارسل ليبمن پاريس

   
    ).١۶٧جلد اول صفحه (١٩۶٧ در سه جلد  ) اثر تروتسكى" تاريخ انقHب روسيه "- ٢٢

   
اين ... كند، از زمان عقب استصحبت مى" ديكتاتورى انقHبى پرولتاريا و دھقانان"اجع به كه اكنون ر  شخص- ٢٣

ھاى  بلشويك"توان آن را آرشيومي. (قبل از انقHب فرستاده شود" ھاى بلشويك"بايستى به آرشيو  مى شخص
    .۴۵ صفحه ٢۴اثر لنين در مجموعه آثار جلد " ھاى مربوط به تاكتيك نامه) "ناميد"قديمى

   
    .۴٣اثر روى مددف، صفحه " بگذار تاريخ داورى كند"  نگاه كنيد به- ٢۴

   
 مایل در لئون سی،. ، اثر فاک١٩١٧بلشویک، اول نوامبر   پروتکل اولين نشست رسمی کميته پتروگراد حزب- ٢۵

    .١٠٣- ۴، صفحه ١٩١٧، نيورک "نپردازی استاليمدرسه دروغ" :تروتسکی
    

شھری، (ھای مشورتیی انجمنآزاد برای دومين و سومين دوره نه تنھا نتایج انتخابات کامل(...)  از این- ٢۶
 درصد آرای داده شده برای ۶٠ استتناج شد، بلکه برای استقرار آنھا در شھرھایی که اکثریتی بيش از )یایالت

    .کردھا را پيشنھاد میانجمن ھر حزب از احزابی که حضور ثروتمند این
   

    .۵٩٢، ص ١٩۶٢ ، نيورک٢، جلد"١٩١٧انقHب روسيه "سوخانف.ن. ن- ٢٧
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    .١٠نقHب فوریه، ص ا :١ لئون تروتسکی تاریخ انقHب روسيه، جلد - ٢٨
   

    . نگاه کنيد به ویکتور سرگی و الفر روسمر- ٢٩
   

    .٢٩۴، ص ١٩٧٣ برن ،"مجمع الجزابر گو=ک" الکساندر سولژنستين- ٣٠
   

روسيه مراجعه شود به دموکراسی  ی شيليپياکوف و به اصطHح اپوزیسون کارگری در حزب کمونيستدرباره -٣١
  .٢۶٣تا ١۵٨، ص١٩١٧فریتز کول و ارین ابرلند، اولتن  کارگری یا دیکتاتوری حزبی، ناشر

   
    .٨٠۴، ص ١٩٨٨ ھامبورگ ١٠٢ھا، دستنوشته ،"انقHبی که به آن خيانت شد"  لئون تروتسکی-  ٣٢

   
ویورک الملل، نيسال کمونيست بين، در اولين پنج٢کمينترن   در کنگره١٩٢٠ یولی ٢۶ نطق  لئون تروتسکی-  ٣٣

  .ی خودش، ترجمه١٠٠ تا ٩٩ ، ص١٩۴۵
   

    .۴٧۶ ، ص١ نقل قول از ایساک دویچر، تروتسکی، جلد - ٣۴
   

از تروتسکی در ) مثال(ھا یک سری نقل قول) ١۴سرمقاله ، بيوگرافی تروتسکی،١جلد ( ایساک دویچر- ٣۵
کنگره حزب کمونيست   وجود دارد، ھم چنين نطق او در دھمين١٩٢٠-١٩٢١ھای در سال" جانشينی سيستم"

    .روسيه
   

٣۶  
   

ھا تفاله با فرونشستن آتش انقHبی در توده:"فرموله کرد  آگوست تالھایمر ھم چند سال بعد ھمين نظر را- ٣٧
شود، قدرت کاسته می ھاھای انقHبی پایينیھمان اندازه که از حرکت. نھدرو به فزونی می بوروکراسی

 دررابطه با بحران سياسی در(برای چه جریانی؟ : گوست تالھایمرآ .کندبورکراتيک خودخواھانه در با= رشد می
DKP ، باشددر جایی دیده نشده که بوخارین ھم ھمين نظر را داشته) ۶،ص١٩٢٩برلين .    

   
رافائل . ی منشویکی دارددر حقيقت ریشه" دموکراتيک سانتراليسم" حداقل ما خواھيم فھميد که فرمول- ٣٨

    ).١٠، ص ١٩٢۴ھا و نظراتش در باره سوسياليسم، برلين مارتوف، نوشت ابرامویچ، یوليس
   

-روسيه به اخراج از کار به عنوان اھرم قشار استفاده می اضافه بر این تھدید کارگران عضو حزب کمونيست- ٣٩
    .شده است

   
ھمکار تروتسکی در اپوزیسون چپ، در یک نوشته   کریستان راکوفسکی، عضو کميته مرکزی و دوست و- ۴٠

منتخب آثار  کریستيان راکوفسکی،. توضيح داده است" خطر حرفه ای قدرت"تحت عنوان استادانه این پروسه را
    ).١٢۴، ص ١٩٨٠ ، لندن ١٩٢٠-٣٠ ھایدر رابطه اپوزیسون در اتحاد جماھير شوروی در سال

   
    .تروتسکی لئون" ۴ در برنامه انتقالی برای انترناسيول - ۴١

   
 "سوسياليسم دموکراتيک و دیکتاتوری پرولتاریا"به عنوان مصوبه  خود١٢ این تزھا را در کنگره ۴انترناسيونال - ۴٢

    .ریزی و کدگذاری نمودبرنامه
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