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تزهايی درباره ی انقالب و ضدانقالب

روز  ۶۲نوومار ر  ،1۲۶۲در اوج ر ووارزه ی «اپمزيسوونمچ و » بووا «بلووم »
استالنن -بمخارين ،تروتسوکی در دتتور خواتراو خومد يوه رأوتت تو رالو را در
ارت ووات بووا رو ووا و رحووومد تاوومهو درطووان وووومر ،تننوواچ و توورو

انقووالب ،و

استنالی ارتجوا استالن نسوتی بوا أوتاب بوت رأوتت ی تاريور دروورد« .توز»هوای
رو ،جمهره ی تالنل او را نشاچ ری ده د .اين تزها توا مچ ت ووا يوه بوار

پن

در بنن الملل وارد ،ا ت ر  ،1۲۹1و در ُج گ ادبی «عصر انقالب روداود» وت
ردو هاست نمبت اپ وچ بت پاياچ رسنده ،ر تشر گرديده است.
بخ و

هووايی از ايوون نمأووتت در دو انتشوواراو توومج ترجمووت و وواپ گرديوود ،بووا

ايوون طووان رووتن اروول در « ووال

اپمزيسوونمچ و  ،»1۲۶۱-1۲۶۲ ،انتشوواراو

پث تاي در ،1۲۹۱ ،ننميمر  ،رمجمد است.

***
 -1همماره در تمن تاريخ از پی هر انقوالب ،ضودانقالب بوت دن وان وروده اسوت.
ضدانقالب ها همماره جاروت را بت عقب رانده اند ،ارا نت توا وچ طود عقوب وت بوت
نقطووت ی وغووازين انقووالب برسوود .توومالی انقووالب هووا و ضوودانقالب هووا ،راصوومن
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خصمصوووناو ب نوووادی روووونن در رکووواننزد جارووووت ی ت قووواتی اسوووت ،يو وووی ت ووووا
جاروت ای ت در وچ انقالب ها و ضدانقالب ها ارکاچ پذير هست د.
 -۶انقووالب بوودوچ رشووار ت توومده هووا نووارمکن اسووت .ايوون رشووار ت در عووم
ت وا زرانی رمکن است وت تومده هوای تاوت سوتا ،وروان و وروزهوای خومد بورای
وي ده ای بوتر را با ايده ی انقالب پنمند بزن ود .از ايون رو ،وروان و ارنودهايی وت
انقووالب رمجووب رووی أوومد ،همووماره ر النووت ورن وز اسووت .ايوون بووت دلنوول رکوواننزد
جارووت ی ت قوواتی ،رخمصوت ی دهشووت ا

ا یريووت عتونا توومده هووای رووردد ،ننوواز

عن ی بت رتمر ز نممدچ بزرگ ترين ارندها و تالش ها بت ر تومر تمومنن طتوی
نا نزترين پنشرتت و غنره است.
 -۱ارووا از دن هموونن أووراي  ،يکووی از روووا توورين -و عووالوه بوور ايوون ،يکووی از
رايج ترين -ع اصر ضدانقالب سر بنروچ ری وورد .پنروزی های بت دست وروده
در ر ارزه ،با انتتاراو تمده های وسنع واپس رانوده ای وت بورای نخسوتنن بوار
در رسنر انقالب بندار أده اند ،هماه وگ ننسوت و در راهنوت ارومر ،نموی تمانود
بت تمر رستقنا هماه گ باأد .تروريختن تمهماو اين تمده ها ،رخ

وچ هوا

بووت سوومی روزررگووی و پووم ی ،هموواچ وودر يووه جووزال هزد دوره ی پسووا انقالبووی
اسوت وت طر وت ت قواو يوا ا شووار «خرسو د» أور ت

وده در انقوالب بوت سوومی

اردوگاه «نتا و انمچ».
 -۹ضوومن ارت ووات ت گات ووگ بووا ايوون تراي وودها ،تراي وودهايی روومازی بووا خصوولتی
رتحووواوو و تاطووودود زيوووادی رتمووواد در اردوگووواه ت قووواو طوووا ا ر روووی دهووود.
همأوناری توومده هوای وسوونع واپووس رانوده ،توووادن روموومن ت قواو طووا ا را بوورها
ری زند ،وچ ها را از طمايت رستقنا و همنن تمر اتمن اچ رارود روی سوازد ،و
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ب ووابر ايوون انقووالب را ووادر رووی وود بوون

از وچ ووت ووت بووودا بتمانوود طح و

وود،

بت دست بگنرد.
 -۱تووروريختن توومها بخ و

ابوول توومجوی از توومده هووای تا وت سووتا در تووردای

دسووتاوردهای انقووالب ،و  -رسووتقنما در هموونن ارت ووات -وواه

انوور ی و توالنووت

سناسووی ت ق وت ی انقالبووی ،رمجووب اطنووای اتمن وواچ دررنوواچ ت قوواو ضوودانقالبی
ری أمد -ت وچ هايی ت بت واسطت ی انقالب سرنگمچ أده ارا بوت تومر ارول
درهووا نشکسووتت انوود ،و ووت وچ هووايی ووت در ررطلووت ای رووونن بووت انقووالب يوواری
رسووواندند ،اروووا بوووا انکشووواال بووون

تووور انقوووالب بوووت اردوگووواه ارتجوووا بازگردانوووده

أدند ][...
 -۶۲ناديووده گوورتتن ايوون وا ونووت خطاسووت ووت پرولتاريووای ارووروز ()1۲۶۲
نسووو ت بوووت دوره ی انقوووالب ا ت ووور و سوووان هوووای رتوا وووب وچ ،متووور پذيرنوووده ی
شا اندازهای انقالبی و لی گميی های وسنع است.
طزب انقالبی نمی تماند بت أکل ر حوالنت خمد را با هر رخ

در اطساساو

تمده ها ر ط ق د .اروا ن ايود تنننور و تاومهو را وت ب وا بوت علول رال تواريخی
ر ری دهد ،ناديده بگنرد.
 -۶1انقالب ا ت ر ،بت رراتوب بون

از سواير دوره هوا در تواريخ ،بوزرگ تورين

وران و ورزوها را در رناچ تمده هوای روردد ،و بوت خصومد تومده هوای پرولتور،
برانگنخت.
پس از رصايب و باليای بی اندازه ی سان های  1۲1۹تا  ،1۲۶1تومده هوای
پرولتر بت تمر ابل تومجوی رم ونوت خومد را بو ومد بخشونده انود .ايون بو ومد را
گراری ری دارند و ارند بت تکارل بنشترش دارند .ارا در عونن طوان تجربوت أواچ
بت وچ ها نشاچ داده ت اين بو مد تا ت طد تدريجی است ،بوت تومری وت ا ومچ
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ت وا وچ ها را بت استاندارد زندگی پون

از ج وگ بازگردانوده اسوت .ايون تجربوت،

از اهمنتی بوی طود و طصور بورای تومده هوا ،بوت ويو ه نسول وديمی تور برخومردار
اسووت .وچ هووا بووت توومر راتووات توور و أووکا

توور بووزرگ أووده انوود ،متوور وا و

رستقنا بت أوارها دارند ،وا تور پذيرنوده ی لوی گوميی هوای عموده هسوت د .ايون
طان و هما ت پس از تامول عوذاب ج وگ داخلوی و پوس از رمتقنوت هوای دوراچ
هووای جديوود در رنوواچ ننروهووای

بازگشووت ا تصوواد وأووکار أوود ،ه وومز بووا وورخ

ت قاتی خ یی نشده است .ايون طوان و هوما ،بسوتر سناسوی اصولی طنواو طوزب را
تشکنل ری دهد .ايون هوا طواهتی هسوت د وت گوراي

بوت بمرو راسوی -بوت ع وماچ

ع صری از «نتا و انمچ» و «وساي » -بر وچ رتکی است .تالش اپمزيسنمچ
برای رطرح ردچ پرس

های جديد در پن

روی طزب ،د نقا با همونن طوان و

هما د ار رشکل أد.
 -۶۶نسوول ووديمی توور ت ق وت ی ووارگر ووت دو انقووالب را پشووت سرگذاأووت يووا
وخرين انقالب را ت در سان  1۲1۹وغاز أد بت انجواد رسوانند ،ا ومچ عصو ی،
خسووتت و تووا طوودودی زيوواد ترسوواچ از تموواری تش و جاو روورت

بووا شووا انوودازهای

ج گ ،ويرانی ،اطی ،بنماری و نتاير اين هاست.
درطان طاضر رشنمن ساختن يه ديم از تئمری انقالب رداود هسوت د ،وچ هوا
رشخصا با هدال بوره بورداری از روانش اسوی بخو

ابول تومجوی از وارگرانی

ت بت هنچ وجت جاه تلب ننست د ،اروا تربوت أوده انود ،خوانماده تشوکنل داده انود.
ال تت نسخت ای ت ا مچ دارد از اين تئمری برای اين ر تمر استحاده ری أمد،
بت هنچ رو ارت اتی با رشاجراو ديا ندارد ت ردو هاست بوت ورأونمها سوهرده
أده اند ،بلکت صرتا ٌ أ ح تش ج های جديود را بوت پورواز واداأوتت« :تواجمواو»
وررانانووووت ،نقوووو
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بازسووازی ،دوره ای جديوود از تووالش هووا و توودا اری هووای سووترگ ،و غنووره .ديووم
ساختن از انقالب رداود در اساس نزی ننست جز گمانت زنی بور ر وای طوان و
هوومای سووانی در ت ق وت ی ووارگر ،از جملووت اعمووای طووزب ،ووت از خمدراضووی،
أ ت رااتتت ار أده اند.
تربت ،و ِ
 -۶۹نسل جماچ ،ت ت وا ا مچ درطان رأود اسوت ،تا ود تجربوت ی ر وارزه ی
ت قواتی و خشوا انقالبوی هزد اسوت .ايون نسول بورخالال نسول لوی بورای خومدش
وواوش نمووی وود ،بلکووت بالتاصوولت وارد رانطووی از وومی توورين طووزب و نوادهووای
طکمرتی ،س ت طزبی ،اتمريتت ،ديسنهلنن و غنره روی أومد .تووال ايون وضوونت
ار را برای ايحای نق

رستقل از سمی نسل جماچ دأمارتر ری سازد.

 -۶۱بت رمازاو تراي دهای اأاره أده در باه ،رأد أديدی در نقو

گروهوی

خاد از بلشميه های ديا در طزب و دستگاه دولوت وجومد داأوتت اسوتی ايون
اتراد در دوره ی  ،1۲۲۱اعمای طزب بمدند يا تواهنت با وچ همکاری داأت دی
سهس در دوره ی ارتجا  ،طزب را تر
دادند و ر اصب ا و بن

ردند ،خمد را با ر يا بمر وايی وتق

برجستت ای در دروچ وچ بوت دسوت ووردنودی ران ود ول

روأو حکری بوومر وايی ،طوواری «دتووا تل ووی» بمدنوود و همووراه بووا هموواچ هووا ،در
انقالب تمريت بت جلم هل داده أدند (انقالبی ت در وغاز ج وگ ،طتوی رايوای وچ
را هوا نمووی ديدنود)ی ايوون اتوراد رخووالحنن سرسوخت برناروت ی ل ن نسوتی و انقووالب
ا ت ور بمدنود ،اروا پوس از تاقوق پنوروزی يووا تی نوت ر يوا جديود ،يو وی زروانی ووت
روأ و حکراچ بوومر وا دسووت از خرابکوواری برداأ وت د ،بووت طووزب بازگشووت د .ايوون
ع اصور ...ت نوتووا ع اصووری رااتتووت ووار هسوت د .وچ هووا عممرووا رووداتع و وواو ،و
عممرا رخالف هرگمنت اپمزيسنمچ هست د .تولنا و تربنت جماچ طزب اساسا در
دست وچ هاست.
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 -۶۲اتخووار رسوومی تئوومری «سمسوونالنزد در ي وه شوومر» بووت رو ووای پووذيرش
تئمريه رخ

های تا مچ صمرو گرتتت ،و نخسوتنن گسسوت عل وی از سو ت

رار سنستی است.
 -۶۹ع اصور ر اسو او بوومر وايی در ايون رومارد نوحتووت اسوت :الوف) رم ونووت
دهقانوواچ ووت خماهوواچ بارگشووت زروونن داراچ ننسووت د ،ارووا ه وومز از لاوواو رووادی
عال ت ای بت سمسنالنزد ندارند (از همنن روست اهمنت پنمندهای سناسی را بوا
دهقانوواچ تقنوور) ،ب) طووان و هوومای ا شووار ابل توومجوی از ت ق وت ی ووارگر ،پوواينن
وروودچ انوور ی انقالبووی ،ترسوومدگی نسوول ووديمی توور ،اتووزاي

وزچ خوواد ع اصوور

رااتتت ار.
لئمچ تروتسکی
1۲۶۲
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