چشم اندازهای انقالب

تروتسکی

چشم اندازهای انقالب
برآورد تروتسکی از تغییر و تحوالت سیاسی احتمالی اروپا در آتیه از سهوی
منتقدینی ب چالش کشیده شد؛ این منتقدین با این جمع بندی مخالفت داشتند که
اوضاع کنهونی به دوره ای از پیهروزی پاسهیفیزم و رفهورمیزم منجهر مهی شهود.
رفیق تروتسکی در طول پاسخ خهود اشهارات زیهر را به وضهدیت داخهت بریتانیها
داشت.

چشم اندازهای انقالب
در نتیجه ی انتخابههات اخیههرط س ه

ی «ائههتالم محاف ه کههارا  -لیبههرال ههها»

فضهایی را بههرای یههم حکومههت سرتاسههر محاف ه کهار ایجههاد کههرده اسههت .بهها ایههن
وجههود از سههوی دیمههر آمههار و ار ههام آراا در همهها انتخابههات داسههتا دیمههری را
بههاز و مهههی کنههد و نشههها مهههی دهههد کههه سیاسهههت مههدارا بهههور وا -رفورمیسهههت
انم ستا نقداً تدارک وسهیدی را بهرای یهم جگهت یهری جدیهد در شهورت رشهد
بیشههتر تضههادها و مشههکالت (ک ه هههر دو کههامالً اجتنههاب ناپ ه یر هسههتند) شههورت
داده اند.
محاف

کهارا کمتهر از پهنو و نهیم می یهو رخی اخه کردنهد« .حهزب کهار ر»ط

همههراه بهها «لیبههرال هههای مسههتقت»ط تقریب ها ً هفههت می یههو رخی ب ه دسههت آوردنههد.
بنههابراین مههی بینههیم کهه رخی دهنههد ا در اکثریههت خههودط رایاهههای یاشههان ی
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پیروزی های امپریالیستی را ب نفع توهمات نحیه

رفهورمیزم و پاسهیفیزم رهها

کرده اند.
این یم وا دیت ابهت توجه اسهت که «اتحادیه ی کنتهرل دموکراتیهم» -یهم
سازما پاسیفیست رادیکال -باز شت کت کمیته ی خهود به پارلمها را تضهمین
کرد.
آیا پای ای جدی برای این فرض وجود دارد که ر یهم محاف ه کهار کنهونی در
انم ستا مستقیما ً ب دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد؟
از دید چنین پای ای ناتوا هستیم .بر کسط فکر می کنم ک پیچید ی ههای
ا تصادی حت ناشهدنی مسهتدمرانی و بهین الم هی امپراتهوری کنهونی بریتانیهاط در
حکم ندم برای آسیاب اپوزیسهیو خهرده بهور واییط به نماینهد ی به اشه ال
«حزب کار ر» خواهد بود.
هم چیز ب نفع این فرض است ک در انم ستا ط بیش از ههر کشهور دیمهری
در جگا ط طبق ی کار ر پیش از دست یافتن ب دیکتاتوریط مجبور خواهد بود
از مرح ههه ی یهههم حکومهههت کهههار ری در الههه «حهههزب کهههار ر» رفورمیسهههت و
پاسیفیسهت بهور کنهد که در انتخابهات اخیهر ریه به چگهار و نهیم می یههو رخی
آورد.
ب زحمت مهی تهوا پایه و اساسهی بهرای ایهن اد های

دهی یافهت که انقهالب

پرولتری در آلما ط پیش از آ ک پیچید ی های درونی و بیرونی فرانس منجر
ب جنایات حکومتی و پارلمانی شودط پیروز خواهد شد.
چنین بحرانی ب مدنای انتخابات نوین خواهد بودط انتخابات نوین ب پیهروزی
ب وک چپ خواهد انجامید.
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این مهورد دومط ضهرب ی سهنمینی به «حکومهت محاف ه کهار» انم سهتا از
طریههق افههزایش اپوزیسههیو «حههزب کههار ر» مههی زنههد و احتمههاالً ب ه یههم بحههرا
پارلمانیط ب انتخابات جدید و به پیهروزی «حهزب کهار ر»ط یها به تنگهایی یها در
تبانی با «لیبرال های مستقت»ط می انجامد.
تأثیر چنین رویدادهایی بر مو دیت بین الم ی در آلما چ خواهد بود؟
شههب اپوزیسههیو خههود
سوسههیال دم هوکرات هههای آلمهها بالفاش ه از رویکههرد ی
خههارم مههی شههوند تهها بههرای باز شههت مناسههبات ش ه غ آمیههزط طبیدههی و یههره بهها
دموکراسی های بزرگ ربط خدماتی ب «مردم» ارائ دهند.
ب این مدنها بهود که

فهتم تغییهر در سیاسهت داخ هی فرانسه و انم سهتا ط ا هر

پیش از پیهروزی کمونیسهت هها در آلمها ره بدههدط تنگها مهی توانهد و هت تهنفس
کوتاه دیمری ب سوسیال دموکراسی آلما بدهد« .شهایدما » دوبهاره به هدرت
می رسدط اما این تنگا پیش درآمهدی بهر پهرده ی آخهر انقالبهی خواههد بهود .چهرا
ک ه کههامالً روشههن اسههت سسههتی و ضههد

ر یههم رفورمیسههت -پاسیفیسههت تحههت

شرایط کنونی اروپاط ن ب چند سالط ب ک چنهد مهاه یها هفته بهرای ریها شهد
نیاز خواهد داشت.
این ک یهد اسهتثنای خاشهی بهرای هدرت ههای اسهتدماری ائهت شهویمط خ های
محض است.
انم ستا پیش از آ از یورش ن هامی به انقهالب روسهی ط «هندرسهن» را به
کمم «بوشمن» فرستاد تا ب مو ع انقالب روسی را مگار کند.
همههین روش از سههوی بههور وازی انم سههتا در بههال هنههد دنبههال شههد :یدنههی
والی های لیبرال و بخشنده ی خود را ک با اسکادرا های حامت بم همراههی
می شدط ا زام کرد.
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تردیههدی نیسههت که تکامههت جنههبش انقالبههی در مسههتدمراتط دسههت یههابی «حههزب
کار ر» انم ستا ب درت را تسریع می کند -با وجود ایهن حقیقهت که به طهور
ممتد ب مستدمرات سرمای داری انم ستا خیانت کرد.
بههه همهههین ترتیههه تردیهههدی نیسهههت کههه تکامهههت بهههیش تهههر جنهههبش انقالبهههی در
مستدمراتط همراه با جنبش پرولتری در کشور مادرط آخرین مهیخ را به تهابوت
تاریخی رفورمیزم و سخن وی آ یدنی «حزب کار ر» خواهد کوبید.
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