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 سرمایه داری جهانی و شبح لئون تروتسکی

 به مناسبت هفتادوششمین سالگرد ترور تروتسکی

 زادهامید علی –آرام نوبخت 

ضربۀ تبر یخ شکن به جمجمۀ وارد آوردن ، فرستادۀ استالین، با ردال پیش در چنین روزی، رامون مرکاس 67

. تروتسکی با وجود جراحت تاریخی را رقم زدجنایتی مکزیک،  «کویوآکان»در  ر خانۀ وی واقعتروتسکی د

اوری ، در کمال ناببا قاتل خود گلاویز شود. اما نهایتاً روز بعد جسورانه آن قدر بنیه داشت که در آن دم ،مهلک

 جان باخت.ت از شدت جراح جنبش سوسیالیسم انقلابی،

رین و نرم بزرگ ت بیان دقیق تر،یا به  -استالین، خاموش کردن صدای این اصلی ترین دشمن خود باند برای

یر این ؛ چه در غممکن نبودوی جز با حذف فیزیکی  -بروکراسی حاکم بر شوروی منافعدشمن  نشدنی ترین

م حذف تروتسکی، به عنوان تجس صورت به همان ماشین تبلیغاتی جعل و تحریف و افترا بسنده می کرد.

رگری بین او جبران ناپذیر برای جنبش ک ، ویرانگرک، یک ضربۀ مهلیچشم انداز انقلاب سوسیالیستی جهان

از این می توانست  تربالاچه خدمتی ، «گورکن انقلاب»یا به بیان تروتسکی المللی بود و به راستی استالینیسم، 

در  دوم چین نیسم بر پیکرۀ جنبش کارگری جهان )از انقلابیزخم های استال دهد. ارائه به بورژوازی جهانی

 مجالیکه دیگر بخواهد  است ( عمیق تر از آنایران 16تا شکست سنگین انقلاب بهمن  96-5291 سال های

ض باقی بگذارد. در عو کستۀ این جریانات در درون جنبششو ورادبیات سخیف و مبتذل  بُرد اعتبار و برای

 .محول می شود «تروتسکیسم»زیر پوشش  یگرایش های این وظیفۀ تاریخی به رفرمیسم چپ، خاصه

اسف بار است که شخصیتی مانند تروتسکی، به عنوان یکی از رهبران انقلاب سوسیالیستی روسیه و سازندۀ 

یک انقلابی، امروز باید آماج  ارتش سرخ از هیچ، با آن انسجام نظری خیره کننده و تعهد و جدیت بی مانندِ

مای تصویر تمام نته مانده های استالینیسم باشد.  حملات کوتوله های سیاسی، از هر دو اردوگاه بورژوازی و

این واپس ماندگی سیاسی و بی ربطی به مسائل جنبش را می توان در باقی مانده های گرایش های 

رچوب از لنین در چها که هنوز از سطح چنگ زدن به نقل قول های جسته و گریخته استالینیستی ایران دید

تی های فراتر نمی روند تا با این تردس ،دون ذکر تاریخ و بستر کلی بحثتروتسکی، آن هم ب با یپلمبیک های

 ند.را همراه با ورشکستگی خود زیر فرش بزن عمیق و مرتبط با متن یک جنبش انقلابی کلامی کل آن مباحث
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تروتسکی نه فقط یک شخصیت تاریخی برجسته، بلکه چهره ای است که همچنان موضوعیت سیاسی خود را 

نیست که همین امروز، نام های معاصر و مبارزۀ طبقۀ کارگر جهانی حفظ کرده است. بی دلیل با رویداد

تکرار  شوراین ک بریتانیا و مطبوعات جریان اصلی «حزب کارگر»ت در بحبوحۀ بحران عمیق اتسکی به کرّترو

 می شود.

، معاون رهبری خود، «نوواتستام »مقاله ای را به قلم  ،«حزب کارگر»جناح راست همین چندی پیش بود که 

 حزب محکوم و همۀ هواداران داخل را در« نفوذی های تروتسکیست» به چاپ رسانید تا «گاردین»در روزنامۀ 

ن ای پیشروی که از کندرا همچون ساده لوحانی تصویر  «حزب کارگر»رهبری کنونی  ،«جرمی کوربین»

 بی خبرند. تا بیخ گوش خود نیروهای سایه

بین بلافاصله خشم و تردید خود را نسبت به چنین اتهامی نشان داد. به همین خاطر کوربین راردوگاه کوالبته 

هزار  033حتی در مخلیۀ کسی نمی گنجد که در این کشور، » مجددًا اطمینان خاطر داد:« رآبزروِ »ریۀ شبه ن

ده فرود آم هم به حزب کارگر ندبخواه افراطی فرقه گرا }تروتسکیست ها!{ آزادانه بچرخند که حالا ناگهان

 «.باشند

کی و لکه دار کردن نام تروتسیلی از مقالات را برای نشد که روزنامه های مهم بریتانیا سِ آنمانع  اما این گفته

حزب »از سر بر فر« شبح تروتسکیسم»نسبت به عقاید او به راه نیندازند. در لا به لای مطالب بارها به  هشدار

 ه و نبرد سیاسی درون حزبی به نوعی نبرد میان رفرم و انقلاب ترسیم شده است.اشاره شد« کارگر

ن . هر زمابرخوردار استاهمیت عینی مهمی از ورود نام تروتسکی به مرکز صحنۀ بحث های سیاسی، قطعاً 

ور ، حضگرفتار می آید طبقۀ کارگراجتماعی و سیاسی  طغیان مبارزاتبحران و  چنبرۀ در که سرمایه داری

 همواره احساس می شود.نیز تروتسکی 

« برکسیت»در شرایط کنونی، یعنی افزایش شکاف ها و تنش های اجتماعی، نوسانات سیاسی به دنبال رفراندوم 

که خود بیش از یک قرن مسئول مهار پلیسی جنبش کارگری « حزب کارگر»و مهم تر از همه خطر تلاشی 

 ه خوبی به خطر و تهدید از جانب میراث تروتسکی واقف اند.بوده است، طبقۀ حاکم و رسانه ها ب

مستقیم و بی واسطۀ نوشته های تروتسکی با مسائل  ز از موضوعیت و ارتباطبا گذشت چندین دهه، هنو

اتی قامروزین جهان کاسته نشده است. در مورد بریتانیا، تروتسکی نه فقط به دقت و از نزدیک مبارزۀ طب
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دافع و نقش آن به عنوان م «حزب کارگر»انگلستان را دنبال کرد، بلکه نافذترین و گزنده ترین نقد را به 

منتشر شد؛ تنها یک سال  5291سال  ،«بریتانیا به کدامین سو؟». اثر کلاسیک داشتحاکمیت سرمایه داری 

در مورد  5297سال  تروتسکیپیش از خیانت حزب کارگر و کنگرۀ اتحادیه های کارگری به اعتصاب عمومی. 

 ماینان ستون اصلی امپریالیس»می نویسد:  سراغ گرفت،کوربین  که امروز می توان در قامتگرایش هایی 

 واقعی این فضل فروشان به هر بهایی که شده، باید عیار ، اگرنه جهان، هستند.بریتانیا و بورژوازی اروپا

رای ب را ی احساساتی و پادوهای مواجب بگیر بورژوازی، التقاطیون مزخرف گو، حرفه پرست هاخودشیفته

که  ستا چنان صورتی وجودی اینان، به معنی بی اعتبارکردن شان به . رسوا کردن واقعیتکردکارگران افشا 

در این  «.ریخیابه معنی عالی ترین خدمت به پیشرفت ت ،بی اعتبار کردن آن هاو نتوانند کمر راست کنند. 

 ، خشم و نفرت طبقاتی نسبت به رفرمیست های چپ موج می زند.واژه های تروتسکی

ور ؛ درست همان ط، تنها نمود فرایندی است که در کلّ جهان رو به تکوین استی امروزوضعیت بریتانیااما 

 یشیندر نوشته های پ . همان طور که بارهاخود جزئی از یک پدیدۀ بین المللی استنیز « پدیدۀ کوربین»که 

 5203عمیق ترین بحران همه جانبه ای که تاکنون از دهۀ  مواجهه بادر  بین المللی تأکید شد، سرمایه داری

 رفرمیسم های مهم دارد و آن گرایش نقطۀ اتکای، برای نجات موقت خود از این گرداب یک است شاهد بوده

 فرسودن و ازنفس انداختن برای مهار،اهمیت رفرمیسم چپ برای سرمایه داری، در توانایی بالای آن چپ است. 

پتانسیل  به سادگی یکدر یونان که « سیریزا». یک سال خیانت سیستماتیک نهفته است جنبشکلّ یک 

ا به کلّ آرای خود را یکج دست آخر که« سوسیالیست»ساندرز برنی نامزدی  یا عظیم اعتراضی را تباه کرد و

وربین همراه با عقب نشینی ک ریخت، -صلی امپریالیسم امریکایعنی یکی از دو حزب ا -«حزب دمکرات»کاسۀ 

از ریاضت اقتصادی تا عضویت در ناتو، تجدید برنامۀ موشکی  -مورد بحثبر سر یک به یک موضوعاتِ 

ز نمونۀ گویا ا چندتنها   ،«وحدت حزب»به اسم حفظ  -ترایدنت، جنگ در سوریه و عضویت در اتحادیۀ اروپا

که از این احزاب در حافظۀ خود ثبت کرد، تجربۀ تلخی طبقۀ کارگر با وجود  ماهیت چنین جریان هایی است.

 عمومی یونان علیه اعتصاباتی و ناعتراضات خیاباشده است.  تهاجمیمرحلۀ  از مرحلۀ تدافعی وارد اکنون

 رانسه علیه قانون کار الخُمری با همدستیسیریزا، اعتراضات ف« چپ رادیکال»تی حزب سیاست های ریاض

، تقابل «ینچ حزب کمونیست»رگری چین علیه حاکمیت ا، افزایش اعتصابات ک«حزب سوسیالیست» حکومت

ه و همه ، هم«کنوانسیون ملی دمکرات ها»پس از فضاحت  با او «مستقل»و « تسوسیالیس»حامیان ساندرزِ 
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توهمات نسبت به چشم انداز رفرمیسم چپ و چرخش طبقۀ کارگر بین المللی به  ش نسبینشان دهندۀ ریز

 ویس و این درست شانه به شانۀ چرخش بیش تر بورژوازی در یک کشور از پس دیگری بهاست. رادیکالیسم 

ونان، ی« طلوع طلایی»راست افراطی است )ظهور احزاب و گرایش های فاشیستی و شبه فاشیستی مانند 

« ترامپ» ، نامزدی«حزب آلترناتیو آلمان»و « پگیدا»فرانسه، جنبش « جبهۀ ملی»، «قلال بریتانیاحزب است»

، مصادیق این چرخش بورژوازی به سوی اشکال استبدادی تر حاکمیت است(؛ در همۀ این ها، در امریکا

نیز « کیستتروتس»که در قامت سازمان هایی به اصطلاح  رفرمیسم چپ متهم ردیف اول و شریک جرم است

بریتانیا « یستحزب کارگران سوسیال»، «کمیتۀ انترناسیول کارگری»، «گرایش بین المللی مارکسیستی»نظیر 

 و نظایر این ها متجلی شده.

این دقیقاً همان سندروم رفرمیستی است که تروتسکی با اشاره به یکی از سوسیال دمکرات های آلمانیِ اوایل 

آیا ما ورثۀ خوشبختی هستیم که بر سر بالین سرمایه داری بیمار و محتضر » چنین توضیح می دهد: 5203دهۀ 

یشه این آقایان البته هم انتظار می کشیم؟ یا پزشکانی هستیم که باید در جستجوی کمک به بهبود آن باشیم؟

به محض آن که بهبود را عملی کرده یا دست  "سوسیالیست"محترم دومی را انتخاب کردند. اما این پزشکان 

کم مانع مارکسیست های انقلابی از هدایت طبقۀ کارگر در مبارزۀ همه جانبه برای پایان دادن به نظام شده 

باشند، از دست همین بیمار به تازگی بهبودیافته که با ناسزا و حتی کتک به دنبالشان راه می افتد، فرار می 

این پزشکان خوب امید دارند به پاس خدمتشان عملی شود، خیلی شتابزده به عنوان مانع کنند. رفرم هایی که 

 «.بهبود سریع تر، کنار گذاشته می شوند

تقریباً نیمی از پرولتاریای جهان را در خود جای  صعود دوبارۀ مبارزه طبقاتی، به خصوص در چین و هند کهاما 

را برای  نو و حقیقیانقلابی  و سوسیالیستی رهبریکافی نیست و ناگزیر مسألۀ ایجاد یک تنهایی به  داده،

متراکم کردن این اعتراضات پراکنده و تبدیل آن به یک جنبش واحد برای تعیین تکلیف نهایی با سرمایه 

ب اکتبر را این همان نقطه ای است که رجوع به درس های انقلا با فوریت هرچه تمام مطرح می کند.داری، 

 ضروری می کند.

روسیه. نام تروتسکی با این  5256، مقارن خواهد بود با صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 9356سال میلادی آتی، 

رویداد تاریخی، یعنی پیروزی نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی و استقرار اولین دولت کارگری جهان، گره 

تب و لرز بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خود می  خورده است. جهان سرمایه داری امروز در
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رشد سرسام آور نابرابری اجتماعی، تعمیق رکود اقتصادی، چرخش دولت های سرمایه داری به سوی پیچد. 

، رشد نظامی گری و جنگ در مرزهای خارجی همراه «حمایت گرایی»ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های 

لیسی به بهانۀ مبارزه با موج تروریسم، وخامت بحران پناهندگی و رشد تمایلات خارجی با رشد دستگاه سرکوب پ

در هر »دیده بود:  5201ستیزی، درست همان خصوصیات و روندی را نشان می دهند که تروتسکی در سال 

ن؛ ایک از کشورها، بُن بست تاریخی سرمایه داری خود را در بیکاری مزمن؛ تنزل شاخص های زندگی کارگر

لمانی؛ مسمومیت مردم با شرنگ عوام رویرانی دهقانان و خرده بورژوازی شهرها؛ تجزیه و پوسیدگی دولت پا

در مواجهه با انحلال رفرم های اجتماعی؛ کنار زدن و جایگزین کردم احزب  "ملی"و  "اجتماعی"فریبی های 

؛ قدرت سرمایه داری؛ رشد فاشیسم دورۀ انحطاط )بناپارتیستی( نظامی-قدیمی حاکم با یک سازوبرگ پلیسی

 53)جنگ و انترناسیونال چهارم، « گیری آن و خرد کردن هر یک از سازمان های پرولتری، نمود می دهد

 (.5201ژوئن 

در  لوغ،و ب شرایط عینی برای انقلاب مدت هاست که فراهم آمده؛ و حتی به کلام تروتسکی، از شدّت آمادگی

. تنها دانقلاب جهانی را با نیرویی بازیافته در دستور کار قرار می ده»هاست که همۀ این حال گندیدن است. 

پرولتاریای عصیان زده است که می تواند بشریت را از یک سلاخی جدید و ویرانگر  سرنگونی بورژوازی به دست

 .)همان( «نجات دهد

ند تنها زمانی نقش مستقل پیدا می کبه خودی خود مادۀ خامی است برای استثمار. پرولتاریا » اما طبقۀ کارگر

که از یک طبقۀ اجتماعی در خود، به طبقۀ سیاسی برای خود مبدل شود. این نمی تواند رخ دهد، مگر به واسطۀ 

 «}کارگر{ به آگاهی طبقاتی دست می یابد ن تاریخی است که به وسیله اش طبقۀیک حزب. حزب آن ارگا

ژانویۀ  96، «اتی پرولتاریای آلمانی؟ مسائل حیگام بعد»از کتاب  )اولتیماتوم گرایی بروکراتیک، بخش سوم

5209) 

 این دقیقاً همان جوهرۀ لنینیسم است که تروتسکی، میراث دارش است.

مبارزۀ سیاسی تروتسکی و اپوزیسیون چپ علیه انحطاط شوروی در دورۀ استالین، مبارزه ای که با بنیان گذاری 

 به اوج رسید، تماماً در ردّ این ادعای محوری تمامی مبلغین ضدّ کمونیست 5201انترناسیونال چهارم در سال 

ئوری ت وسیالیسم ناگزیر به یک امپراتوری بروکراتیک می انجامد.سدر آمد و  بود که استالینیسم، از دل لنینیسم
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 و« ونناموز» خصلتفرمول بندی شد، نشان می داد که  5231تروتسکی که از اواسط « انقلاب مداوم»

ترین ترین صنعت را به عقب ماندهخصلتی که مدرن -روسیه سرمایه داری اقتصادیمناسبات توسعۀ « مرکب»

ر دطبقۀ کارگری را ایجاد می کند که هرچند به لحاظ کمّی در اقلیت است، اما  -اقتصاد دهقانی پیوند می زد

ازی لیبرال لایی دارد؛ و در شرایطی که بورژوپتانسیل انقلابی بسیار باقیاس با سایر اقشار اجتماعی کیفیت و 

 طلقه وسلطنت مبه زمین داران محلی و امپریالیسم و حتی اتحاد با  خود با پیوندهای عمیق -مفلوک روسیه

رایطی صف آرایی می کند و در ش با جنبش کارگریدر تقابل  -جنبش کارگری وحشتپیشاسرمایه داری تزار از 

کنند، ناگزیر طبقۀ کارگر در مسند رهبری قرار خواهد کرد؛ و  نقشی مستقل ایفا نمی توانند خود که دهقانان

دمکراتیکی که بورژازی اروپا تاریخاً انجام داده بود، لاینحل باقی مانده، اما -هرچند وظایف و تکالیف بورژوا

 ییالیستات سوسطبقۀ کارگر بنا به منطق مبارزه نمی تواند در آن سطح متوقف شود و ناگزیر به سوی مطالب

حرکت می کند. به این مفهوم است که تکالیف دمکراتیک و سوسیالیستی، هر دو توأمان بر دوش طبقۀ کارگر 

و پس از آن به طور  5256 دقیقًا نظریه ای بود که یک بار به طور مثبت با پیروزی انقلاب اکتبراین می افتد. 

یستی، تحت تأثیر آموزه های کمینترن استالین هاکشورمنفی با شکست های متوالی جنبش های انقلابی سایر 

لیسم در سوسیا»و « انقلاب دومرحله ای»های ارتجاعی «تئوری»عقب گردهای استالینیسم و به اثبات رسید. 

 نهایتاً جنبش کارگری جهانی را به کام مرگ کشید. «یک کشور

یا و کل طبقۀ حاکم بریتانه تا جایی که بتروتسکی تجسم چشم انداز انقلاب جهانی است و درست از همین رو، 

، که نه فقط یک شبح« تروتسکیسم» ن و زهرآگین ترین چهرۀ تاریخ.جهان برمی گردد، قطعاً خطرناک تری

 است. ملموس یک جنبش سیاسی

ملت ها، سکوی پرتاب نیرومندی را برای توسعۀ نیروهای مولد و تمدن -استقرار دولت زمانی باسرمایه داری 

سال گذشته این رشد  561اما رشد نیروهای مولد در مرزهای دولت ملی متوقف نشد. طی  مدرن فراهم آورد.

کامل ت به واسطۀ بسط تجارت بین المللی و توسعۀ سرمایه گذاری به هر گوشۀ جهان، و همین طور به واسطۀ

جهانی شده بر اساس توسعۀ بیشتر تقسیم کار بین المللی در سه دهۀ اخیر، بیش از پیش خصلتی جهانی  تولیدِ

 به خود گرفته است.

اجتماعی  بهره وری با افزایش جهانی شدن حیات اقتصادی فی نفسه یک پیشرفت مترقی عظیم است؛ چرا که

ایه اما این تناقض ذاتی سرم فراهم می آورد. سوسیالیستیه ای بنیان های مادی لازم را برای تکامل جامع ،کار
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داری )جهانی شدن تولید، همراه با تداوم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و اصل سود در حصار تنگ 

 ملت های رقیب( ناگزیر به جای پیشرفت، جنگ و بربریت را به دنبال داشته است.-دولت

-روی ما، نه بازگرداندن نیروهای مولد به چهارچوب ارتجاعی و کهنۀ نظام دولت در نتیجۀ وظیفۀ تاریخی پیشِ

 ملت، بلکه رها ساختن نیروهای مولد با الغای چهارچوب ارتجاعی اجتماعی و سیاسی مانع رشد آن است.

انی هاین یک ایده آل تخیلی نیست. بنیان مادی برای این رهایی با جهانی شدن خودِ تولید ایجاد شده است. ج

یک نیروی اجتماعی بیکران، یعنی طبقۀ کارگر بین المللی را آفریده؛ طبقه ای که به طور عینی بنا به  ،سازی

فرایند تولید سرمایه داری، یکپارچه شده و وضعیت معیشت اش در هر کشور، آن را در مقابل غارت های نظام 

 سود قرار داده است.

ملت، واژگون کردن نظام سود و به دست گرفتن قدرت سیاسی -ظام دولتبنابراین پاره کردن دیوارها و موانعِ ن

تر، متکی بر توسعۀ هارمونیک نیروهای مولد در  اجتماعی جدید و عالی-برای استقرار یک نظام اقتصادی

 مقیاس جهانی از طریق اقتصاد برنامه ریزی شدۀ آگاهانه و تحت کنترل دمکراتیک، وظیفۀ طبقۀ کارگر است.

ایه داری با تداوم وضعیت کنونی، دیگر نه به بربریت، که فراتر از آن به انقراض بشریت می رسد. جهان سرم

در سند بنیان گذاری انترناسیونال  5201وظیفۀ امروز مارکسیست های انقلابی، همانی است که تروتسکی سال 

شریت فاجعه کل فرهنگ ب بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک»چهارم خاطر نشان کرد: 

را تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به 

 و و حل بحران رهبری انقلابی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقلابی«. بحران رهبری انقلابی تقلیل می یابد

 ما را به مارکسیست انقلابی مبدل می کند. این همۀ آن چیزی است که .انترناسیونال

 5021مردادماه  03
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 تروتسکی و مبارزه علیه فاشیسم در آلمان

 فیل میچیسن

طبقۀ کارگر آلمان، با صدها هزار کارگر متشکل در میلیشیاهای کمونیستی و سوسیالیستی، یکی از نیرومندترین 

و نیم میلیون رأی داشتند، آرای حزب  ، هنگامی که هیتلر و نازی ها شش5203طبقات کارگر جهان بود. سال 

یعنی روی  -کمونیست و سوسیال دمکرات ها هر یک به ترتیب به چهار و نیم و هشت و نیم میلیون می رسید

دوشادوش هم حول یک برنامۀ جدی  ها هم رفته دو برابر آرای نازی ها. اگر کمونیست ها و سوسیال دمکرات

، هیتلر 5200سال  ،در می شدند فاشیست ها را درهم بشکنند. با این وجودمبارزاتی متحد شده بودند، چه بسا قا

ه قدرت رسیده ب« پنجرهشیشۀ حتی یک  بدون شکسته شدن» مدعی شود که بیندازد و بادی به غبغبتوانست 

است. چنین وضعیتی چه طور می توانست رخ بدهد؟ آیا قابل پیشگیری بود؟ کلّ این دوره از زاویۀ درس هایی 

 امروز برای ما دارد، بسیار غنی است.که 

به یک فحش عمومی تبدیل شده که به سوی هر متعصب ارتجاعی پرتاب می شود. « فاشیست»امروز واژۀ 

هستند، آن هم اساساً به یُمن حمایت انتخاباتی « عروج فاشیسم»سرشار از داستان هایی دربارۀ  مختلف مقالات

 انست. درکیا هر دیکتاتوری را نمی توان فاشیست دهر فرد ارتجاعی  با این حال در فرانسه.« لو پن»از 

ضروری است، وگرنه وظایف کارگران در قبال آن می تواند به سادگی مغشوش  ماهیت یک رژیم یا جنبش

 شود.

جهانی و پس از خطای محاسباتی جدّی خود دربارۀ هیتلر، هیچ تمایلی  دوم طبقۀ حاکم جهان، از زمان جنگ

ین ، بلکه در عوض به ااستدمکراسی  مدافع رداندن آن مجانین فاشیست ندارد. نه به این معنی کهبه بازگ

ا خرسندی ند و بنظامی چرخش می ک معنی که برای صیانت از سیستم خود، به سوی دیکتاتوری های پلیسی

 ند.رداری می کترتیب دادن حملات خشن بهره ببرای  ه ایکامل از باندهای فاشیست به عنوان نیروی ذخیر

ویران شده با بحران حاد سرمایه داری،  به مثابۀ جنبش خرده بورژوازیِ ،در عین حال پایگاه اجتماعی فاشیسم

تحلیل رفته است. طبقۀ کارگر اکنون به اکثریت قاطع  تا حدود زیادیهمراه با فقیرترین بخش ها، در اروپا 

رتجاع و برای پیروزی سوسیالیسم. با این حال مسألۀ است علیه ا ضمانتیجامعه تبدیل شده است. این خود 
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صرفاً با علم حساب حل نمی شود. برخورداری از یک سیاست، برنامه، حزب و رهبری صحیح  ،مناسبات طبقاتی

 و قادر به هدایت مبارزه تا فرجام آن، یک ضرورت است.

وکراسی استالینیستی درآمده بود، طرۀ بریسفت و سخت زیر س 5203رهبری انترناسیونال کمونیست که تا سال 

 بود. 5290پیش از این مسئول به بادرفتن مطلوب ترین وضعیت انقلابی در سال 

به دست امپریالیسم فرانسه، منجر به موقعیتی انقلابی در آلمان  «راین لند»، سقوط مارک و تسخیر 5290سال 

ین دو اکارل لیبکنشت به پیروزی برسد. اما می توانست تحت هدایت رزا لوکزامبورگ و  که شده بود. انقلابی

به قتل رسیده بودند. در غیاب آنان، حزب آلمان دستخوش بحران رهبری شده بود. رهبری  5252سال 

 کرد. مداخلهمقاصد خود  نا بهبرای تغییر پرسنل حزب آلمان ب ،زینوویف حول انترناسیونال کمونیست

تکامل یافت، حزب کاملاً جهت خود را از دست  5290نتیجۀ این مانورها این بود که وقتی موج انقلابی در سال 

ه همراه کامنف در تقابل با ب، 5256های خود در اکتبر با تکرار خطاکه  -داده و سردرگم شده بود. زینوویف

مردّد بود. استالین حتی علاقه ای به مسائل چنان دربارۀ چشم انداز انقلابی آلمان هم -موضع گرفته بودقیام 

پرت می کرد. استالین حزب را  یانقلاب آلمان نداشت، چون تنها حواس او را از مانورهایش در دستگاه حزب

بگذارید »تشویق کرد که دست به هیچ اقدامی نزند. نصیحت او به رهبران آلمان بسیار غیرعادی و زننده بود: 

 !«.نشان دهندا اول فاشیست ها زورشان ر

فرصت  و یک دسرشکسته بیرون آمآزمون حیاتی  بوتۀ این کمونیست آلمان از رهبری انترناسیونال و حزب

نیز  5290 سال ، تا پیش از بازگشت لنین و تروتسکی، در آلمان5256ِداد. درست مانند روسیۀ  عظیم را از کف

 ین یک برنامهدوپیشنهاد تروتسکی را برای ت ،وویفاستالین و رادک و زین داشتند.بخش هایی از رهبری نوسان 

ندی سرهم ب کوششی دست به برای تسخیر قدرت تلوتلو خوراندیر  لییو جدول زمانی قیام رد کردند و خ

 زدند.شده 

ن رو نوشت که رهبرارا از این « درس های اکتبر»تروتسکی با هراس به این رویدادها می نگریست. او مقالۀ 

دربارۀ  بحث هرگونه تاب تحمل کمونیست نتیجۀ لازم را از رویدادهای آلمان بگیرند. اما باند استالین بااحز

رش به بهانه ای برای یو ،. اثر تروتسکیخدشه وارد کند، نداشتحیثیت اش به  بخواهد که را رویدادهای آلمان

 د.از اتهام و افترا و تحریف دفن ش مبدل و پیام اصلی آن زیر کوهی« تروتسکیسم» اصطلاحبه رب دیوانه وار
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ردن بروکراسی آرام کچوبِ اتکایش به عناصر سرمایه دار چین و ۀ قبلی توضیح دادیم که چگونه استالین در مقال

درجه چرخاند. در مواجهه با خطر مرگبار  513اتحادیه های کارگری بریتانیا را خورده بود. اکنون او کمینترن را 

را در دستور  وحشتناک انۀها نه فقط تهدید را دست کم گرفتند، که یک سیاست ماجراجویارتجاع، استالینیست 

 کار قرار دادند.

ید، اعلام کرد )دورۀ نخست، دورۀ می نام« دورۀ سوم»پایان ثبات سرمایه داری و آغاز آن چه را که   ،کمینترن

(. اکنون قرار بود که 5290داری پس از  ی سرمایهبود؛ و دورۀ دوم، ثبات نسب 5256 غیان های انقلابی پس ازط

سقوط نهایی سرمایه داری جهانی را آغاز کند. در عین حال سوسیال دمکراسی،  ،«دورۀ سوم»این به اصطلاح 

استحاله داده بود. در نتیجه دیگر هرگونه توافق بین « سوسیال فاشیسم»طبق تئوری استالین، خود را به 

 یی که خطر اصلی طبقۀ کارگر معرفی شده بودند، ناممکن می نمود. «سوسیال فاشیست ها»و کمونیست ها 

شد. این موضوع بلافاصله  اردر آرای خود برخورد ی، حزب کمونیست از افزایش ناچیز5203در انتخابات دهۀ 

، سهم حزب فزایندهران . در مواجهه با بحیک پیروزی بزرگ اعلام شد. در این میان رأی نازی ها صعود کرد

 رار سریع تر از این رشد می کرد. دبسی تسموقعیت شان در اتحادیه ها می بایست از آرا، عضویت و کمونی

 ب کمونیست کارزحالی که کارگران دو برابر بیش تر از سوسیال دمکرات ها حمایت می کردند. رهبران ح

 انجام داده بودند. 5290 ن پس از شکست سالاندکی برای کسب اعتماد این کارگرا

برای غلبه بر ارتجاع، برای غلبه بر سرمایه داری، باید پیش از هرچیز توده ها را جلب کرد. این توده ها در 

دست های سوسیال دمکراسی باقی ماندند و در شرایطی که به عنوان دوقلوی فاشیست ها توصیف می شدند، 

اجعه باری علیه استقلال سازمان چین به طور ف ی که در. همان نوابغکردجلب حزب می شد آنان را به زحمت 

ال کرده بودند، استدل «کومینتانگ»وایی ژبور-طبقاتی و برای انقیاد حزب کمونیست به حزب ناسیونالیستی

یک  ادایج کی بهستسازمان های کارگری بودند. در پاسخ به فراخوان فوری ترور یاکنون مخالف اتحاد با سا

روهای نی فشای فقدان برنامه و خیانت رهبران سوسیال دمکرات،می توانست ضمن اکه  جبهه ای -جبهۀ واحد

رهبران  -صحیح و مبارزۀ مصمم کمونیست ها را نشان دهدطبقۀ کارگر را متحد و در عمل سیاست  قوی

ازمان را بپذیرند. کارگران سوسیال دمکرات می بایست س« از پایین»کمینترن می توانستند تنها یک جبهۀ واحد 

و به کمونیست ها می پیوستند؛ اما آن ها باوری به کمونیست ها نداشتند، والا می کردند ک های خود را تر

 چنین کاری را قبلاً انجام داده بودند.
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ورۀ در د اوج آن ماجراجویانۀ خود ادامه دادند که مشی با وجود فراخوان های تروتسکی، استالینیست ها به خطّ

، استالینیست ها تا جایی پیش رفتند که برای پایین کشیدن حکومت 5205. سال بود« سرخرفراندوم »تهوع آور 

 غیررسمی شکل دادند!« جبهۀ واحد»سوسیال دمکرات پروس، با نازی ها یک 

سیاست های رهبری های سوسیال دمکرات و استالینیست، هیتلر قادر  در نتیجۀکارگران آلمان  با فلج شدن

 بود که تقریباً به هیچ مبارزه ای به قدرت برسد.

های  د. سازماناین چنین بود که طبقۀ کارگر توانمند آلمان با دست و پا و دهان بسته به نازی ها واگذار ش

از اردوگاه های مرگ هیتلر سر رات ها نهایتاً کمونیست ها و همین طور سوسیال دمک کارگری نابود شدند و

 درآوردند.

این سازمان می  ازچنان خود را بخشی تروتسکی و هوادارانش با وجود اخراج از انترناسیونال کارگری هم

است در عین حال از نقد کوبنده به سی اما دانستند و همواره خواهان اجازۀ بازگشت به صفوف انترناسیونال بودند.

به « احدجبهۀ و»کمینترن صرف نظر نکردند. آن ها خواهان بازگشت به سیاست لنینیستی و واقع گرایانۀ 

شان، به سوی کمونیسم بودند. با پیروزی هیتلر در خودعنوان ابزار جلب توده ها، در عمل و از طریق تجارب 

چرخش در انترناسیونال کمونیست و وضعیت »ر جزوه ای با عنوان نظرسنجی ها، تروتسکی هشدار داد. د

که از حزب کمونیست آلمان بخواهد برای جلوگیری از  علامت داد یگیری کارزارشکل بهتروتسکی  ،«آلمان

 .د با سوسیال دمکرات ها بدهدلر، فراخوان به ایجاد یک جبهۀ واحقدرت گیری هیت

ی توده ای کارگری بر مبنای یک برنامۀ مبارزاتی است. بنابراین این یک جبهۀ واحد، اتحاد عمل سازمان ها

ژوا گذاشته شود، نه یک جبهۀ واحد، بلکه رلیبرال های بو کاسۀکه سازمان های کارگری و منافع شان در 

 بهۀ خلقی نامید.ج« توطئۀ اعتصاب شکنانۀ»ست که تروتسکی چیزی ا

 دّ انقلابیض را یک سیاست «جبهۀ واحد»آلمان سیاست  استالین، حزب کمونیست شخصبر مبنای دستورات 

پرچم »، نشریۀ 5203. در سپتامبر شددشمن اصلی طبقۀ کارگر  ،نامید. سوسیال دمکراسی« سوسیال فاشیستی»

رگ ترین روز آقای هیتلر بود، اما این به زدیشب، ب»مدعی شد که ، ارگان حزب کمونیست آلمان، «سرخ

با « دیلی ورکر»ایی یبریتان نشریۀ، 5209ماه مه «. اصطلاح پیروزی انتخاباتی نازی ها آغاز یک پایان است

شایان توجه است که »سیاست شان در آلمان محکوم کرد و نوشت:  اطرافتخار تروتسکیست ها را به خ
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. ده استپیش قدم شسوسیال دمکراتیک در برابر فاشیسم  وکمونیست تروتسکی در دفاع از جبهۀ واحد حزب 

می توانست ن این راهبرد طبقاتی زتر ازیگانقلابی تر و تفرقه ان ضدّ یردبهادر دوره ای نظیر امروز، احتمالاً هیچ ر

ه ا بت را به رشتۀ تحریر درآوردفست ینار جزوه و ده ها مقاله و مادر این بین تروتسکی چه«. معرفی شود

تلر بدون هرگونه ، هی5200بود. ژانویۀ  اش بیهودهد. اما این تلرکمینترن برای تغییر سیاست خود فشار بیاو

 ت قدرت بگیرد.سنمقابلۀ سازمان یافته توا

این خیانت برای همیشه حزب کمونیست آلمان را محکوم به نابودی کرد. اما کمینترن ماهیت فاجعه یا نقش 

ت عظیم کارگران آلمان بداند، آن را یک پیروزی س. به جای این که این رویداد را شکخود را در آن نپذیرفت

راض زمزمه هایی از اعت ،با این وجود« ست!بعد از هیتلر، نوبت ما»باور که دانست، آن هم با این شعار غیرقابل 

انحطاط آن ها کامل ، از این نظریا مخالفت در دورن صفوف احزاب کمینترن در جهان به گوش می رسید. 

ابزاری  دشده بود. تنها نتیجه این بود که انترناسیونال کمونیست از نظر سیاسی مرده است و دیگر نمی توان

، تروتسکی چشم انداز اصلاح حزب کمونیست و 5200برای انقلاب سوسیالیستی درنظر گرفته شود. مارس 

 اریبنیان گذ خواهان ،زب کمونیست آلمانای اصلاح حبر اتحاد شوروی را تغییر داد. او اکنون به جای مبارزه

 شد. حزب جدیدی به جای حزب کمونیست

سازمانی که نتواند از درس های تاریخ و اشتباهات خود بیاموزد، محکوم به نابودی است. انترناسیونال کمونیست 

د. بنابراین از هم پاشی مه انترناسیونالبه عنوان نیرویی برای سوسیالیسم جهانی، مرده بود. اپوزیسیون چپ 

بنیان گذاری یک انترناسیونال جدید ضروری بود. امروز تردید چندانی باقی نیست که چنان چه حزب کمونیست 

آلمان سیاست جبهۀ واحد را پی گرفته بود، فاشیسم هیتلری می توانست شکست داده شود و به جای این 

 باشد. پیروزی پرولتاریا در قلب قاره، می توانستشاهد ن شکوفایی یک جمهوری کارگری را در آلما ،پدیدۀ شوم

ندای پایان بروکراسی روسیه و سرمایه داری محتضر اروپا باشد. بدین ترتیب راه برای یک نظم جهانی 

سوسیالیستی نو فراهم می آمد. اما در عوض جهان در یک جنگ جهانی و تمام کابوس های وحشتناک ارتجاع 

 فاشیستی غوطه رفت .

س از فاجعۀ آلمان، استالینیسم به سرعت با یک پشتک واروی دیگر، سیاست جبهۀ واحد سازمان های پ

ست ۀ خلقی افتاد. این سیاست نیز به فجایع و شکهکارگری را دور زد و یک راست به سیاست فرصت طلبانۀ جب

 سیاست جبهۀ خلقی موضوع مقالۀ دیگری است.های جدید انجامید. 
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هستند که باید از این دورۀ تاریخ و نوشته های تروتسکی گرفت. مهم تر از همه، اهمیت درس های زیادی 

تئوری و درک درست. با ایده های نادرست، حتی مطلوب ترین موقعیت هم می تواند بخار شود و به هوا برود. 

روی  یچ نیرویوقتی یک حزب یا رهبریِ سزاوار مبارزۀ طبقۀ کارگر به ایده های صحیحی مسلح شده بود، هی

 کرۀ زمین قادر به جلوگیری از پیروزی انقلاب سوسیالیستی نخواهد بود.

 9339مه  51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنین، تروتسکی و انترناسیونالیسم

 پال داماتو 



15 

ادی اقتص شرایطروشن بود که  دیگرانپیروز شد، برای لنین و تروتسکی و  5256وقتی انقلاب روسیه سال 

آماده است، اما روسیۀ منزوی احتمالًا نمی تواند به عنوان یک دولت « جهانی»برای سوسیالیسم در مقیاس 

...  یموسط گذاشتانقلاب جهانی  قمار میز درما همیشه بخت خودمان را »کارگری زنده بماند. لنین نوشت که 

 «.محال است در یک کشور یک انقلاب سوسیالیستی، به سرانجام رساندن کاری مثل

 5256، تروتسکی که از سازماندهان کلیدی قیام سر بلند کرد 5293وقتی بروکراسی استالینیستی اوایل دهۀ 

راسی خیزنده بروکاین ، چالش با 5291در سال  ش، به قهرمان نبرد با استالین مبدل شد. لنین پیش از مرگبود

بعد از  رکزیکه کمیتۀ م داده بود مت دبیر کلی حزبسِ  از را عزل استالین پیشنهاداز جمله  را آغاز کرده بود؛

 مرگ وی پنهان کرد.

س کاد به ماربا استن اومحکوم کرد. « نخستین مرحلۀ بازگشت بورژوازی»رژیم استالین را به عنوان  ،تروتسکی

این و  ؛، اصولاً هر چیزی است غیر از ساختن سوسیالیسم«سوسیالیسم در یک کشور»تن استدلال کرد که ساخ

و  ت نابرابری اقتصادیا، صرفًا منجر به احیای مناسبیکه تلاش برای انجام چنین کاری در شرایط کمیاب

 اجتماعی در روسیه می شود.

«. وتسکیستتر»داد: انقلاب سیاسی. لقب جدیدی خلق شد:  جدیدفراخوان به سرنگونی بروکراسی  تروتسکی

کسی که از اول  و بودهحزب بلشویک  تروتسکی نهایتاً تازه واردِ شود که« ثبات»تبلیغات دولتی به راه افتاد تا 

 تضعیف انقلاب فعالیت کرده است.تا به آخر واقعاً برای 

که  رده بودتصریح کاو « انقلاب مداوم»تئوری  تروتسکی رهبر مناسبی برای اپوزیسیون چپ جدید روسیه بود.

قتصاد ارین صنعت را به عقب مانده ترین خصلتی که مدرن ت -توسعۀ اقتصادی روسیه« مرکب»خصلت 

ی و کارگری ژوایرظایف و تکالیف یک انقلاب بووجنبشی انقلابی را خلق خواهد کرد که  -ددهقانی پیوند می ز

 را ترکیب می کند.

ی، متحد خواهند شد. به قول تروتسک مرتجعین زمین دارلیبرال های روسیه در برابر طبقۀ کارگر با و این که 

ی توانست کارگر روسیه متنها طبقۀ «. جاعی لیبرالیسم سریع ترترۀ توده ها جسورانه تر، دگرگونی ابارزهرچه م»

 را هدایت کند.« بورژوایی» یک انقلاب
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رخ داد. با این حال چشم انداز تروتسکی، مانند لنین، تماماً  5256این کم و بیش همان چیزی است که سال 

ال سیه نمی توانست نهایتاً پیروز باشد، مگر با گسترش انقلاب. تروتسکی سانترناسیونالیستی بود. انقلاب رو

بدون حمایت مستقیم حکومت پرولتاریای اروپا، طبقۀ کارگر روسیه قادر نخواهد بود که »نوشته بود که  5237

 «.خود را در قدرت نگه دارد

لت و نابودی فیزیکی دو انقلابداشت که با دخالت نظامی خارجی در کنار ارتش های ضدّ  تظارتروتسکی ان

که  ینا. اما بلشویک ها در جنگ داخلی پیروز شدند. انقلاب به جای از راه برسد، شکستی احتمالی کارگری

ه که تروتسکی پیش بینی کرد صورت، به همان حط شد. با این حال انزوای انقلابسرنگون شود، از درون من

 را به یک ضدّ انقلاب بروکراتیک ببازند. بود، منجر به آن شد که کارگران روسیه قدرت

نویسندگان بسیاری دربارۀ نبوغ تروتسکی و خرفتی استالین نظر داده اند. بنابراین پیروزی استالین و شکست 

رگری در اقویًا به جنبش ک ،تروتسکی به عنوان یک رهبر کی را چگونه می توان توضیح داد؟ نیرویتروتس

 خود را از ضعف طبقۀ کارگر گرفتند. نیرویاستالین و بروکراسی در حالی که  ارتباط داشت. نقطۀ اوج آن

الین شرایط را برای پیروزی مطلوب استنقدها و تحلیل زیرکانه و تند تروتسکی از انحطاط انقلاب،  با این حال

ن یک ضد لیشوروی تبعید شد. یک دهۀ بعد، استا جماهیر از اتحاد 5291تروتسکی نهایتًا سال فراهم آورد. 

 را محو کرد. 5256ه نمایش گذاشت و تمامی آثار و نشانه های انقلاب تمام عیار را ب

تئوری  بسنده نکرد )مثل استالین صرفاً به ترویج عقاید اساساً ضدّ مارکسیستی زیر پوشش مارکسیسم

به  لکه اوب نه دمکراتیک بود(.و  کراتیکوسازماندهی کاملاً بر که یک مفهوم« سوسیالیسم در یک کشور»

 .پرداخترهبران انقلاب  تصفیۀ فیزیکی

درصد  13و  5201منتخب سال  و کاندیداهای کمیتۀ مرکزیِ درصد اعضا 63ف، استالین چتۀ خروشبه گف

ستالینیسم تأثیر بین المللی ا با مبارزۀ تروتسکی به قتل رساند. ،پیوسته بودند 5295کسانی را که پیش از سال 

 واهد بود.بعدی ما خ بحث موضوع
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