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. دانندیم یزیچ یتئور نیا درباره یمک افراد حال،نیا با. است «مداوم انقلاب» یتئور  ،سمکیتروتس انکار از یکی
 انقلاب» درباره جداگانه ییهااستدلال به عمدتا هک است، عیشا مبتذل و یسطح املاک یبرداشت یتئور نیا از

 یک» او هکچون ،«ندک تحمل را مداوم انقلاب نتوانست نیاستال» هکنیا رینظ شود،یم خلاصه« یجهان
بود «یدار هیسرما یایاح صدد در ،یستیالیسوس یلوا در هک بود ،یدوریترم یک ست،یبناپارت . 

 تینها یب افتاده، پا شیپ شهیاند نیا ،«هاستکیتروتس مهین و هاستکیتروتس شبه» انواع و هاستکیتروتس یبرا
 بصورت هک را، خود یها شهیاند یمعنا هک دهدیم اجازه هاآن به طرفیک از هکنیا یبرا است، مناسب

 مخالفان بعنوان را «مداوم انقلاب» یتئور مخالفان ،گرید یطرف از و، نندک یمخف هستند،« یانقلاب» فرضشیپ
نندک طرد و داده نشان یمنف ،یلکبطور انقلاب، دهیا . 

 از مداوم انقلاب هک میدهیم  حیتوض خلاصه بطور و رده،ک لیتحل و هیتجز را مناسب ینما نیا مقاله، نیا در ما،
شودیم منجر جاک به و دارد یانقلاب جنبش یبرا یبارگمر عواقب چه هیفرض نیا و ستیچ کیتروتس دید . 

  

  

۱  
« مداوم انقلاب » 

  



 جوان حزب در زمان،آن در. گرددیبرم ۱۹۰۵ سال در هیروس اول انقلاب آستانه به کیتروتس یهاشهیاند شهیر
 و دیمایبپ دیبا را ریمس دامک انقلاب نیا ه،ک داشت وجود یادیز یها یسردرگم هیروس یارگرک راتکدم الیسوس

رندیبگ بعهده راآن یرهبر دیبا طبقات دامک . 

 اشاره ایپرولتار ضعف به زمانهم و ردند،ک اشاره ندهیآ انقلاب یکراتکدم سرشت به شانیقطارهاوهم هایکمنشو
 در و ند،ک میتقد یبورژواز به را یرهبر یبرتر دیبا ن،یبنابرا و رد،یبگ دست در را یرهبر نقش ستین قادر هک نمودند،

دینما کمک آن یکراتکدم بورژوا فیالکت تحقق ریمس در دیبا فقط انقلاب آن . 

  

 بر حالل،نیباا اما است، یکراتکدم بورژوا انقلاب هک داشتند موافقت هکیدرحال ،نیلن یرهبر به ها،یکبلشو
ردندکیم یپافشار ارگرک طبقه یرهبر جهت مبارزه ضرورت . 

 طیشرا هک یهنگام بود، آمده یخیتار صحنه به قبل از ایپرولتار هک افتاد اتفاق یزمان ،۱۹۰۵ انقلاب هکنیا یبرا چرا؟
 لیدلنیبهم. ردکیم انیغل قبل، از هیروس در  یبورژواز و ارگرک طبقه نیب مبارزه ،یفئودال مهین یماندگعقب
 به یاقیاشت عنوان چیبه اما داشت، یبستگدل  یدار هیسرما ماقبل یایبقا حذف به یبورژواز  گرچه هک است
ردک تیتقو را خود دیجد و نفس تازه فیحر ن،یبنابرا نداشت، یکراتکدم فیوظا املک یاجرا . 

 یرهبر با -دهقانان عیوس اقشار با اتحاد در یکراتکدم یانقلاب یتاتوریکد جادیا با ارگر،ک طبقه فقط ن،یلن گفته به
 انقلاب رشد یبرا را طیشرا هکبل برساند، انیپا به را یکراتکدم بورژوا انقلاب صرفاا نه هک قادرست -ارگرک طبقه

 هک است رشد یکیبلشو و ،یستینیلن اصل نیا خلاصه، بطور. سازد فراهم  یستیالیسوس انقلاب به یکراتکدم
است استوار انگلس و سکمار یهادگاهید بر یانقلاب پروسه تداوم درباره . 

 در را یکیمنشو و یکیبلشو یها لیتحل هک ردک تلاش خود، یسنت « یرو انهیم» یستیسنتر موضع با ،کیتروتس
 ،«۱۹۰۵» آثار در آن یاصل یهایژگیو«. دهد یآشت» بود، داده توسعه پارُوس ساندرکآل با اکمشتر هک یمفهوم

 فرا را هیروس هک یحوادث موج درباره کیتروتس توسط هک شد میتنظ  «اندازها چشم و جینتا»  ،«ما اختلافات»
شد منتشر گرفت، . 

 
کیتروتس لئون  

  

 نیلن هک ژهیبو م،ینکینم یبررس لیتفص به را« یخیتار»  یها جزوه نیا از یکهر ما ،یانرژ و وقت صرف جهت
 خط دو نیا درباره» خود مقاله در را« مداوم انقلاب» یتئور تیماه و پرداخته کیتروتس جینتا به خلاصه بطور

است داده شرح مختصر و یروشن به« انقلاب . 

  

«  یبرا قاطع ییایپرولتار یانقلاب مبارزه یک جهت هاآن فراخوان یعنی هاآن یاصل یتئور ،هایکبلشو از کیتروتس
ان ،هایکمنشو از هکیدرحال است، گرفته قرض را ایپرولتار توسط یاسیس قدرت گرفتن بدست به  نقش ار کً 



 داده لکش رییتغ اند، شده میتقس  اقشار به دهقانان هک ندکیم ادعا کیتروتس. است ردهک اقتباس را دهقانان
مل انقلاب یک هیروس در است؛ رفته لیتحل ترشیب و ترشیب هاآن یانقلاب بالقوه نقش اند؛  ست؛نکرممیغ ی ً 

 میرژ مقابل در را یبورژاز ملت سمیالیامپر» و ،«مینکیم یزندگ سمیالیامپر عصر در ما: »دیگویم کیتروتس
دهدیم قرار یبورژواز ملت برابر در را ایپرولتار هکبل ، دهدینم قرار یمیقد .» 

معناست؟ چه به نیا  

 ندهیآ انقلاب چارچوب درون  یکراتکدم -بورژوا یها یدگرگون انجام التزام بر هکیدرحال ،پارُوس و کیتروتس
. ردندک یخوددار بود، هایدگرگون نیا انجام به قادر هکیا طبقه ،یبورژواز در آن دنید از اما داشتند، موافقت

 یا مبارزه در فیالکت نیا انجام به یا علاقه یبورژواز هک لیدلنیا به نه  شد، یمدع نیلن هک یطورهمان حال،نیباا
بود فیضع اریبس یبورژواز هاآن بنظر هک  جهتنیبد صرفا هکبل نداشت، ایپرولتار با دیشد . 

 انجام فهیوظ با و نده،یآ در یتاتوریکد انداز چشم با را وبنکژا تازشیپ حزب ما اگر هک شدیم خوب یلیخ …«
 ما اما. میدادیم نجات ایپرولتار بر را یاسیس صرفا یرهبر م،یداشت حاضر حال در را انقلاب فیثک یارهاک

 م،یده انجام را (فیثک ارک )آن خودمان میمجبور  ما و شود داده انجام یقیطر بهر دیبا فیثک ارک و م،یتوانینم
 ،یانقلاب فیثک ارک نیا جامان. است آن ردنک انحصار یبمعنا نیا ن،یبنابرا م،یهست یصادق ونیانقلاب ما هکنیا یبرا

۱۹۰۵ سال دوم، یاسیس نامه ،کیتروتس لئون.« )شودیم لیتبد ما یاسیس یاصل فهیوظ به امیق یدهسازمان ). 

* دارد اشاره یانقلاب -بورژوا حزب به موردنیا در« نیوبکژا حزب» نیا . 

 به (منطقا) دیبا یو نداشت، وجود هیروس در بیغر و بیعج طیشرا یبرخ اگر ،کیتروتس گفته به ن،یبنابرا
 ایپرولتار داد، ُرخ هک  گونههمان اما،. شدیم ملحق ،یبورژواز ردنک یانقلاب جهت هاآن یدهایام با هایکمنشو

 برنامه یک انجام با و ند،ک قبضه را یاسیس قدرت ند،ک تقبل را انقلاب یرهبر نقش (شده مجبور قایدق) مجبورشده
ندک شروع را یستیالیسوس انقلاب یک به میمستق انتقال ،یکراتکدم . 

 هک رد،ک نهادشیپ را «یارگرک دولت یک اما تزار، بدون» شعار یو هکیوقت نمود، تکحر هیفرض نیهم از پارُوس
گشت لیتبد یستکیتروتس یکلاسک یانقلاب طرح از ینوع به ،«مداوم انقلاب» یتئور سمبل یبنوع . 

 با. دیگوینم یزیچ لکُ در بعلاوه، رسد،ینم بنظر واضح یلیخ مدرن خواننده یبرا شعار نیا اول، نگاه در
 یک یبرا یاصل ریمس گرانینما هک استییبنا سنگ شعار نیا ،«مداوم انقلاب» یتئور نهیزم در وجود،نیا

هستند یکراتکدم مرحله در حاضر حال در هک استیارگرانک از نامحدود یتاتوریکد . 

  

 به یکراتکدم -بورژوا انقلاب ترشیب توسعه دیلک ،کیتروتس بگفته ه،ک است «(یارگرک دولت)» یتاتوریکد نیا
 برنامه یاجرا به بعد و دهدیم انجام را یکراتکدم برنامه ابتدا «یارگرک دولت» : است یستیالیسوس انقلاب

است راست سر و آسان نیا. پردازد یم یستیالیسوس مجدد یدهسازمان . 

 انقلاب مراحل کیتروتس هک ستین نیا فقط مسئله ست؟یچ مسئله هک دیبپرس جانیا در شما ستنکمم ن،یبنابرا
« یارگرک دولت» حداقل برنامه رییتغ هتج هکبل ند،کیم یقاط باهم را یستیالیسوس و یکراتکدم -بورژوا

سازدیم لیتبد یکیانکم یطرح به را رشد اصل ثر،کحدا برنامه  به . 

 در «(یارگرک دولت)» یستیالیسوس یتاتوریکد یک جادیا خواهان درواقع کیتروتس هک ستین نیا فقط مسئله
 هکستنیا زین مسئله .پرد یم انقلاب مراحل یرو از قیطرنیبد و است، یکراتکدم – بورژوا یودتاک یک چارچوب

 چرا؟ .ندکیم رد را دهقانان و ارگرانک یکراتکدم یانقلاب یتاتوریکد صلا خود، برنامه از یبخش بعنوان ،کیتروتس
ندکیم ارکان را دهقانان یانقلاب سرشت کیتروتس هکنیا یراب . 

 دست ابزار توانندیم فقط هک هستند صفرها از یا مجموعه ده،یفایب ل،کشیب یا توده دهقانان ،کیتروتس یبرا
باشند ایپرولتار ای یبورژواز : 

«  تجارب  تمام. ستنکرممیغ نیا رند؟یبگ را شیجا و بزنند نارک را ایپرولتار دهقانان، هک ندارد وجود انکام ایآ یول
 یاسیس نقش توانندینم مطلقا دهقانان هک دهدیم نشان یخیتار تجربه. است هیفرض نیا با مخالفت در یخیتار

۱۹۰۶ سال ،«اندازها چشم و جینتا» ،کیتروتس.«)نندک فایا یمستقل ). 

 ُسلطه دهیا از کیتروتس ریتعب ستنیا – ایپرولتار از( دهقانان) توده نیا مرز و حد یب و چرا و چون یب اطاعت
 چیه ،یائتلاف چیه آن با هک است یضدانقلاب و ،یارتجاع یروین یک بطورعمده دهقان توده هکنیا یراب. ایپرولتار

 صورتنیرایغ در. باشد داشته وجود تواندینم انقلاب توسعه از یا مرحله چیه در کیمشتر یکراتکدم یتاتوریکد
 یانقلاب اهداف کتر به ایپرولتار ردنک مجبور ا،یپرولتار یانقلاب یانرژ فیتضع یعنی – گفت نیلن هک گونههمان –

سمیالیسوس فتح ریمس در آن« یساز محدود خود» و خود، : 

«  است، مرز و حد یب ارگرانک یتاتوریکد آن در هک نمکیم رکف یتیوضع به من هک شود اعتراض ستنکمم
 یلیخ. است دهقانان و ایپرولتار نیب یائتلاف یتاتوریکد م،یزنیم حرف اش درباره ما هکیزیچ درواقع هک یدرحال
 مقاصد نیبهتر رغمیعل ا،یپرولتار چگونه هک میا دهید رایاخ. میریبگ درنظر را مخالفت نیا هک دیبده اجازه خوب،



 محصور یکراتکدم یتاتوریکد یک به راآن دیبا هک ندک ارکان را یمنطق یمرز خط آن عمل، در دیبا پردازانش، هینظر
دینما . 

 در یستیالیضدسوس ارکآش« حفاظ» یک با دیبا ایپرولتار یاسیس یتیخودمحدود هک ندکیم نهادشیپ نیلن حالا
 قدرت هک ،یدهقان حزب هک باشد معنا نیبد نیا اگر. گردد لیمکت تاتوریکد ارکهم ای دستهم بعنوان یکموژ قالب

 تیحما یدولت نهیهز بحساب نندگانک اعتصاب و ارهاکیب هک ندهد اجازه است، یکشر هاراتکدم الیسوس با را
 نیا پس، ند،ک مخالفت اند شده بسته داران هیسرما توسط هک یدولت یهاتکشر و ها ارخانهک گشودن با و شوند،

 وارد یانقلاب دولت با ایپرولتار خود، فیوظا انجام از قبل هاتمد یعنی ز،ین ائتلاف روز نیاول در هک معناست نیبد
 از حزب حذف به ای ابد،ی انیپا یدهقان حزب توسط ارگرانک وبکسر به ای تواندیم یریدرگ نیا. شد خواهد یریدرگ

ندارد یادیز ارتباط« یکراتکدم» یتاتوریکد ائتلاف یک با ها حل راه از دامکچیه. گردد یمنته قدرت .   

 راآن هاآن بعدا نند،یبیم انقلاب یروزیپ لحظه تا فقط را ایپرولتار یطبقات مبارزه هایکبلشو هک ستنیا در ارک گره
 بار نیا -شودیم ظاهر خود خالص فرم در دوباره هک نند،یب یم« یکراتکدم» ائتلاف در شده حل موقت بطور

 هکیدرحال. یجمهور ستمیس یک یقطع یبرقرار از پس فقط -سمیالیسوس جهت میمستق مبارزه یک بعنوان
 هک رسندیم دهیا نیا به و نندکیم شروع ،«است ییبورژوا انقلاب یک ما انقلاب» هک یانتزاع پندار از ها،یکمنشو
 به یدولت قدرت هک ندک حاصل نانیاطم و دهد وفق برانیل یبورژواز رفتار با را خود یهایکتکتا تمام دیبا ایپرولتار

 یتااتوریکد نه ،یکراتکدم یتاتوریکد» – یمشابه یانتزاع پندار از هایکبلشو. شود منتقل یبورژواز آن
 و دارد دست در را یدولت قدرت هک رسندیم ییایپرولتار دهیا به و – نندکیم شروع« یستیالیسوس

 امر نیا باره در هاآن نیب اختلاف هک دارد قتیحق نیا. ندکیم لیتحم خود بر را یکراتکدم – بورژوا یهاتیمحدود
 انواع است، شده ظاهر املاک قبلا سمیمنشو یضدانقلاب یهایژگیو هکیدرحال: است توجه قابل اریبس

 هردو هک قتیحق نیا البته. شودیم لیتبد یجد یدیتهد به یروزیپ صورت در تنها احتمالا سمیبلشو یهایژگیو
 با ارتباط در هایکمنشو) زنند،یم حرف ایپرولتار« مستقل» استیس درباره شهیهم هایکبلشو و هایکمنشو

 مختلف مراحل در هردو، هک ندکینم عوص را تیواقع نیا وجه چیبه( دهقانان با هایکبلشو و برالیل  یبورژواز
 خودشان یکیزیمتاف یساختارها با  راآن هک دارند آرزو و اند دهیترس یطبقات مبارزه عواقب از ع،یوقا توسعه

۱۹۰۵ ،«ما اختلافات» ،کیتروتس .«سازند محدود . 

 به راخودشان وجود تمام با هکستنیا دهند، انجام درست توانندیم دهقانان گله نیا هکیارک تنها ن،یبنابرا
ندکیم یرهبر ییبجا راآن خود یحماس اقدامات با هک نند،ک میتسل ایپرولتار : 

 هک ماند ینم یباق دهقانان یبرا یارک چیه است، آمده بوجود ایپرولتار به قدرت انتقال با هک ،یاوضاع نیچن در »
 دهقانان نیا اگر یحت رایز ست،ین مهم یلیخ. شوند جمع ارگرانک یراسکدم میرژ دور  هکنیا مگر بدهند، انجام

. نندکیم تجمع یبورژواز میرژ گرد  معمولا هک ستین یزیچآن از ترشیب دهند، انجام یآگاه از یا درجه با را ارکنیا
 جهت خود قدرت از تا ندکیم عجله دهد،یم فرمان دهقانان یآرا بر هک ییبورژوا حزب هر هکییجاآن از اما

 حزب به را خودش یجا دهد، ُرخ نکمم اتفاق نیبدتر اگر هم، بعد و ند،ک استفاده دهقانان بیفر و یبردارلاهک
 یاسیس یآگاه رفتشیپ و روستا یفرهنگ سطح رشد بمنظور را شیروهاین تمام سپارد،یم یگرید یدار هیسرما

ندکیم یباز وارد دهقانان . 

 یابیارز را« یدهقانان و یپرولتر یتاتوریکد» دهیا چگونه ما هک شودیم روشن م،یردک رکذ بالا در ما هکیزیچآن از
 را یاسیس یارکهم از یفرم نیچن ایآ م،یدانیم قبول قابل راآن اصولا ما ایآ هک ستین نیا واقعا موضوع. مینکیم
 یفور حس در حداقل – ستین ریپذ تحقق امر نیا هک مینکیم رکف واقعا ما«. میخواهینم ای میخواهیم»

اندازها چشم و جینتا» کیتروتس .«میمستق ». 

 لاسال ناندیفرد گر،ید برجسته راتکدم الیسوس برخورد به یکنزد یلیخ دهقانان به نسبت کیتروتس برخورد
 و طبقات همه ،لاسال دهیبعق .گرفتیم درنظر درجامعه یانقلاب یروین تنها بعنوان را ایپرولتار هکیسک است،
 یا فهیوظ چیه آنها به نسبت ارگرک طبقه هک هستند، یضدانقلاب  نظم یب توده همان هنوز یرپرولتریغ اقشار
 .ندارد



 
لاسال ناندیفرد  

  

 درباره استدلال .باشد رفته فراتر دهیعق نیهم از ،(کیتروتس یاصل اسم« )چیدویداو لئو» هک مینکینم رکف ما
 سمیالیسوس ساخت انکام عدم دهیا آن براساس کیتروتس هک است ییمبنا قایدق دهقانان، یارتجاع بالقوه ذات

« هیروس انقلاب یاندارها چشم و کمحر یروهاین» از خود ترجمه در کیتروتس ن،یبنابرا. نهاد بنا را شورک یک در
دهدیم هشدار ،کیائوتسک : 

«  نشود؛ دهقانان با نابهنگام یریدرگ باعث تا دهدیم انجام باشد توانش در هکیارکهر قدرت در یایپرولتار البته،
 تیقاط با راآن یحت س،کبرع ه،کبل دهد،ینم رییتغ راآن یطبقات سرست فقط نه قدرت تصاحب هک ییجاآن از اما

 یانسان یزندگ جهت هاآن مبارزه در یشاورزک ارگرانک از تواندینم هک ییجاآن از سازد؛یم ظاهر یترشیب
 خواهد انیپا سرآغاز نیا اما. رستیناپذ اجتناب« مندقدرت» دهقانان و ایپرولتار نیب یریدرگ ان،یپا در ند،کن تیحما
 یسو به یریوز یها تکمین از ایپرولتار ندگانینما هک تیواقع نیا با نه مطمئنا ابد؟ی یم انیپا چگونه یریدرگ. بود

 چیه. شودیم منجر پرولتار ستکش و یداخل جنگ به یریدرگ. شودیم تر یجد یلیخ طیشرا. بروند ونیاپوزس
 وجود ما یاجتماع طیشرا تحت ایپرولتار یاسیس ُسلطه از یمل انقلاب چارچوب درون در یگرید« رفتبرون  راه»

 مواجه سترگ فهیوظ یک ،یزندگ و مرگ موضوع با خود، ُسلطه دوره نیاول در ا،یپرولتار هک ستلیدلنیبهم. ندارد
 هکنیا تا موقت قدرت منابع تمام درآوردن تکبحر با ه،یروس انقلاب یمل چارچوب ستنکش جهت: شودیم
 دنبال انقلاب طیشرا لک از هک است یریمس نیا. شود لیتبد اروپا انقلاب از یضمن حادثه یک به یمل یودتاک

ارگ.پژوهش -راکسیا//یپ یت یت اچ: هیروس در).«شودیم ال ام یت اچ اس.۲۳فصل/مداوم/کیتروتس/ًُ ) 

)in Russian: https://iskra-research.org/Trotsky/Permanent/chapter23.shtml) 

  

است نوشته خود« ۱۹۰۵» سال گفتارشیپ در (کیتروتس)چیدویداو لئو را یریگ جهینت نیهم . 

«  یبورژواز اهداف با مایمستق اگرچه ه،یروس انقلاب هک ندکیم فیتعر را شهیاند نیا یطولان نسبتا هیانیب نیا
 ند،ک حل را خودش ییبورژوا و ،یفور فیوظا تواندینم انقلاب ند؛ک یوتاهک اهداف آن از تواندینم است، مرتبط

 در تواندینم باشد، داشته خود دستان در را قدرت ایپرولتار هکیزمان و. باشد قدرت در  ایپرولتار هکآن مگر
 در دیبا یپرولتر تازشیپ خود، یروزیپ نیتضم جهت قایدق س،کبرع. بماند یباق محدود انقلاب ییبورژوا چارچوب

 تکیمال روابط به هکبل ،یفئودال روابط به  فقط نه را یقیارعمیبس هجوم خود ومتکح مراحل نیتر ییابتدا همان
 یانقلاب مبارزه ییابتدا مراحل در هک ییبورژوا یهاگروه همه با فقط نه ار،کنیا انجام نیدرح. ندک اعمال ییبورژوا

 بقدرت – ایپرولتار – هاآن یارکهم با هک دهقانان، عیوس یها توده با نیچنهم هکبل ، بود ردهک تیحما آن از خودش
شودیم خصمانه یریدرگ وارد است، دهیرس . 

https://iskra-research.org/Trotsky/Permanent/chapter23.shtml


 نیب سطح در فقط دهقانان، اتفاق به بیقر تیثرکا و یارگرک دولت یک نیب تضادها افتاده، شورعقبک یک در
 ضرورت بنابه روزمند،یپ یایپرولتار. شود فصل و حل تواندیم یجهان یپرولتر انقلاب یک عرصه در ،یالملل

 یمل یها محدوده هک شودیمجبورم و ند،کش یم را هیروس انقلاب یکراتکدم – بورژوا تنگ محدوده ،یخیتار
 انقلاب یک یبرا یسرآغاز به تا وشدکب هیروس انقلاب جهت آگاهانه دیبا گر،ید بعبارت. ندکبش زین را خود یودولت

گردد لیتبد یجهان .» 

 تیحما بدون ،یزراعت هیروس در خود پشت در دهقانان مانند یاعتبار یب یکشر نیچن یک با ایپرولتار رو،نیا از
 یطولان مدت یبرا تواندینم باشند، دهیرس بقدرت یدار هیسرما افتهی توسعه یشورهاک در هک یارگرک طبقه

دینما اعمال   را خود ُسلطه : 

«  با ما شود؟ برده ارکب هیروس یاقتصاد طیشرا در تواندیم جاکتا ارگرک طبقه یستیالیسوس استیس اما
 از هکنیا تا شودیم روبرو زودتر یاسیس موانع با شورک هکنیا – میبگوئ را زیچیک میتوانیم تیعیقاط

 تواندینم هیروس ارگرک طبقه اروپا، یپرولتر میمستق یدولت تیحما بدون. بخورد تلو تلو شورک یفن یماندگعقب
 یک یبرا یحت. ندک لیتبد بادوام یستیالیسوس یتاتوریکد یک به را خود موقت ُسلطه و بماند یباق قدرت در

 در یستیالیسوس انقلاب هک ندارد وجود کیش چیه گر،ید یطرف از اما . ردک کش توانینم بارهنیا در هم لحظه
 لیتبد یستیالیسوس یتاتوریکد یک به مایمستق را ارگرک طبقه موقت ُسلطه هک سازد قادر را ما تواندیم غرب

۱۹۰۶ اندازها چشم و جینتا ،کیتروتس .«مینک . 

ستندین نیترروشن هستند؟ چه اندازها چشم . 

«  ما ارکابت هک املک نانیاطم با و مینک آغاز خودمان یمل کخا در را مبارزه ن،یریسا یبرا ماندن منتظر بدون دیبا ما
 بود خواهد نندهکدیناام نیا نشود، نیچن اگر و م؛یده ادامه ند،کیم فراهم گرید یشورهاک در مبارزه یبرا  را زهیانگ

 هکنیا مثال، یبرا– ندکیم ثابت یکتئور ملاحظات و یخیتار تجربه هردو، هکیطورهمان -مینکب را رشکف هک
 در بتواند یستیالیسوس آلمان هکآن ای ند،ک حفظ ارک محافظه یاروپا برابر در را خودش شود قادر ،یانقلاب هیروس

صلح برنامه ،کیتروتس .«بماند یمنزو یدار هیسرما جهان . 

 آن به شاخه نیا از دنیپر بر یمبن خود معروف سنت برخلاف کیتروتس ه،ک شود دکیتأ جانیا در دارد را ارزش نیا
 در هیروس یایپرولتار قدرت به کیتروتس اعتقاد عدم. ماند وفادار تبرکا از پس یحت خود دهیا نیا به شاخه،

ارستکآش ۱۹۲۲ سال در شده نوشته ،«صلح برنامه» یو مقاله گفتارپس : 

«  روزمندانهیپ بطور تواندینم یپرولتر انقلاب هک معنا نیا به ،«است شده رارکت صلح برنامه در بار نیچند ادعا، نیا
 شده رد ما یشورو یجمهور سال پنج تجربه با خوانندگان از یبرخ یبرا دیشا برسد، جهینت به یمل چارچوب یک در

است هیپا یب یریگ جهینت نیچن یک اما. باشد ». 

)…( 
 ساخت انکام عدم از واضح یاسناد ره،یغ و ژنو نفرانسک ازات،یامت ،ییبورژوا یهادولت با یتجار راتکمذا

 در ییاروپا یشورهاک گرید در یبورژواز هکیموقع تا. است یمل دولت چارچوب یک درون یمنزو ستیالیسوس
 یدار هیسرما جهان با ییهاسازش ریگیپ ،یاقتصاد یانزوا هیعل مبارزه در هک م،یهست مجبور ما بماند، یباق قدرت

میباش . 

)…( 
 زخم آن ای نیا هک ندکیم کمک بما حالت، نیدربهتر ها،سازش نیا هک گفت توانیم نانیاطم با حال،همان در

 از پس تنها هیروس در یستیالیسوس اقتصاد یواقع رشد اما م،یببر بجلو را گام آن ای نیا م،یبخش بهبود را یاقتصاد
شودیم سریم ییاروپا یشورهاک نیترمهم در ایپرولتار یروزیپ .» 

 انگاره نیا .میا ردهک شفک را واحد شورک یک در سمیالیسوس یبنا انکام عدم یستکیتروتس انگاره منبع ن،یبنابرا
هک ستنیا : 

(  از اگر واقع در البته، -شودیم ریدرگ یانقلاب یایپرولتار با بناچار هک دهقانان، یارتجاع سرشت به اعتقادالف
زد؛یبرخ بدفاع یانقلاب اهداف  

یستیالیسوس ساخت ریمس در ارگرک دهقانان یرهبر جهت ایپرولتار  ییتوانا عدم به اعتقاد ب . )
  

 یتئور تیماه درواقع، نیا .هستند کیتروتس« مداوم انقلاب» یتئور اساس اظهارات نیا دو هر بعلاوه،
است یستکیتروتس . 



 
۲ 

ُرشد یکیبلشو یتئور  

  

است کیتروتس دهیا با ریمغا  املاک یستیالیسوس انقلاب یک به یکراتکدم -بورژوا انقلاب رشد درباره نیلن نظر . 

  

اول، گرید یلکبش یکراتکدم -بورژوا انقلاب در ایپرولتار ُسلطه مسئله شد، رکذ اول قسمت در هک گونههمان 
 هکنیا یبرا شناسد،یم تیبرسم را ایپرولتار یرهبر سرشت کیتروتس هکیدرحال. گرفت قرار یبررس مورد

 نیلن کدر اما د،یبرآ  یکراتکدم -بورژوا انقلاب فیالکت تحقق عهده از ستین قادر و است فیضع هیروس یبورژواز
شدیم یناش یگرید املاک مفروضات از ایپرولتار یهژمون از . 

 از هکنیا یبرا هکبل است، فیضع هک لیدل نیا به نه ند،ک یرهبر را ییبورژوا انقلاب  ستین قادر هیروس یبورژواز
 اصلاحات چیه به و است، شده ریدرگ ایپرولتار با یطبقات مبارزه در نیا از شیپ است، شده یضدانقلاب قبل
ندارد یا علاقه یکیراتکدم . 

 انیپا به را  (تیماه در یکراتکدم -بورژوا) یدهقان انقلاب بتواند یبورژواز هک ییدهایام هک ستلیدل نیهم به
 قیبهرطر و شوند داریب یانقلاب نیچن یک با ستنکمم هک ترسدیم ییروهاین از یبورژواز. است هیپا یب برساند،

 مهار یدهقان شانیپر یها توده در  (یرهبر نقش)خود یاسیس یهژمون تیتقو با را خطر نیا تا نندک تلاش نکمم
نندک . 

« دادن ُهل»  در  نه و بود( هاستکیتروتس مانند)یبورژواز گرفتن دهیناد نه یکیبلشو یهایکتکتا دفه ن،یبنابرا
 رایز بود، دهقانان یانقلاب جنبش از یبورژواز ساختن یمنزو هدف هکبل ،( هایکمنشو مانند) انقلاب بسسمت آن
بود هنهک ستمیس  حفظ و انطباق ریمس در حایصر یبورژواز یرهبر هک . 

دوم، موقت یحام بعنوان تنها هک ندیب یم ییبورژوا خرده لکش یب  توده را دهقانان هک ،کیتروتس برخلاف 
 تحقق در ایپرولتار متحد ،یکراتکدم -بورژوا انقلاب پشت هکمحر یروین دهقانان در نیلن ند،کیم خدمت ایپرولتار

دید را شگرف یانرژ با انقلاب، . 



 
نیلن جیلیا ریمیولاد  

  

: ندکیم سبک را  قدرت گیراتکدم -یانقلاب یتاتوریکد یک جادیا جهت ایپرولتار هک است طبقه نیا با اتحاد در
یدارنیزم) یارباب -یفئودال ستمیس از شورک یسازکپا جهت یلاتکیتش ). 

  

 توده با اتحاد بدون یجمهور جهت مبارزه ند،کیم دایپ ربط ایپرولتار به هکییجاآن تا هک ستین واضح ایآ درواقع، »
 یدیام هیسا دهقانان و ایپرولتار یانقلاب یتاتوریکد بدون هک ستین واضح ایآ است؟ نکرممیغ یبورژواز خرده یها

 ریکدیکبا» میخواهیم دهقانان و ایپرولتار ،یعنی ،یانقلاب مردم ما، اگر)…(  ندارد؟ وجود مبارزه نیا یروزیپ جهت
 در و م،یبرسان انیپا به راآن باهم م،یبجنگ آن هیعل آخر تا گریدیک با دیبا ما  ،«میبجنگ یاستبداد ومتکح هیعل

میبرگردان اول بحالت آنرا تا میستیبا ریناپذ اجتناب یتقلاها دفع در گریدیکبا نارهمک ! )…( 
 خود نجات جهت یراه کوچک یاساس قانون یک دیخر با نتواند وهله، نیا در یحت ه،یروس یاستبداد ومتکح اگر

 نیا از دفاع جهت هک ارستکآش صورت،آن در گردد، سرنگون  واقع در هکبل شود، متزلزل تنها نه اگر ابد،یب
 یزیچ بهرحال، ،«دفاع» نیا. شودیم لازم یمترق طبقات تمام یسو از یانقلاب یانرژ از یمیعظ تلاش آورد،دست

 از یترشیب  شدت با و میباش داشته آورددست ترشیب هرچه! دهقانان و ایپرولتار یانقلاب یتاتوریکد بجز ستین
 ند،ک تصاحب را قدرت مجددا بعدها شودیم قادر ترمک ندهیآ اجتناب رقابلیغ ارتجاع م،ینک دفاع آوردهادست

 ن،یلن).« شد ترخواهدآسان ند،یآ یم ما از بعد هک یپرولتر یها رزمنده فهیوظ و شود،یم تروتاهک نشکوا فواصل

دهقانان و ایپرولتار یکراتکدم-یانقلاب یتاتوریکد  ).

 یتاتوریکد نیچن یخودبخود الکاش از ییهاآزمون ،۱۹۱۷ هیفپر انقلاب و ۱۹۰۵ انقلاب هردو هک شد رکمتذ دیبا
 یهاسازمان از یمتعدد کمشتر اقدامات ،اول انقلاب در .دادند نشان را دهقانان و ارگرانک یکراتکدم – یانقلاب

 آن، در سربازان و دهقانان ارگران،ک بدنام یشوراها ندگانینما ،یدوم انقلاب در داشتتند؛ وجود یارگرک و یدهقان
 فقط نه هکییجا ،(ردک نهادشیپ را« شوراها به قدرت همه» معروف شعار نیلن هکیوقت) ۱۹۱۷ بهار طول در

 را یانقلاب یهاستیالیسوس – یکمنشو خط یاسیس ازنظر هکبل شدند، غالب یدهقان طیمح مردم و دهقانان
بودند ردهک حفظ . 

 آدم نیلن ابد؟ی توسعه یستیالیسوس یتاتوریکد یک به شودیم قادر یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد نیا چگونه
 یانقلاب سرشت از صحبت در یو. نبود هاآن خور در هک بدهد ییها تیفکی دهقانان به هک نبود، یدل ساده

 را گرفتیم شهیر پا خرده انکمال بعنوان یاجتماع دیتول در هاآن تیموقع از هک را یارتجاع صفات دهقانان،
ردکن فراموش . 



 یحت را یبورژواز خرده برابر در ایپرولتار یطبقات بودن زیمتما هاراتکدم الیسوس بود، قرار اگر هک نماند ناگفته »
 نابهنگام یاتحاد بدقول رکفروشن  یبورژواز خرده حزب  آن ای نیا با  هاآن بود قرار اگر نند،ک فراموش یا لحظه یبرا
 و یا لحظه یبرا یحت خود مستقل اهداف از هاراتکدم الیسوس بود قرار اگر دهند، لکیتش  سود یب و
 به دادن تیاهم جهت را( یاسیس تحولات و هابحران تمام در ،یاسیس اتیضرور و هاتیموقع تمام  در)ازین

 در تکشر گاهآن سازند، دور خود چشم از آن، به وابسته یاسیس لاتکیتش و ایپرولتار یطبقات یآگاه توسعه
 م،ینکیم رارکت ،یاسیس هرگام ،یتیموقع نیچن تحت اما. بود خواهد کخطرنا العاده فوق موقت یانقلاب دولت

دهقانان و ایپرولتار یکراتکدم -یانقلاب یتاتوریکد ن،یلن).« بود خواهد کخطرنا اندازه بهمان . )

  

 به نه ابد،ی یم توسعه ایپرولتار یستیالیسوس یتاتوریکد به دهقانان و ارگرانک یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد
 جدا یکنکتا –نو یکتکتا یک قیطر از هکبل رد،ک نهادشیپ کیروتست هکیطورآن ،«یارگرک دولت» دستورالعمل

 -ایپرولتار به اقشار نیتریکنزد از یا طبقه بعنوان دهقانان از جدا ،یعنی. یبورژواز خرده از یپرولتر عناصر ردنک
 یتاتوریکد به را یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد ایپرولتار هک یاتحاد در – دهقانان نیرتریفق زیچ هر از قبل

ردهدییتغ دهقانان نیرتریفق و ایپرولتار از یتاتوریکد یک هی  ،یستیلیسوس . 

 انقلاب انجام طول در ایپرولتار به دهقانان مختلف اقشار قیتلف به وابسته نیلن رشد اصول و یمباد نظر، نیا از
است یستیالیسوس . 

«  اندازه آن تا هک) ییوسطا قرون نیقوان هیعل داران،نیزم  هیعل ،یسلطنت میرژ هیعل دهقانان ً لکً  با ابتدا،
 تمام با پرولترها، مهین با ر،یفق دهقانان با سپس،(. ماندیم یباق یکراتکدم – بورژوا ،ییبوروا انقلاب

 یک به انقلاب حد آن تا و ان،یسودجو ها،کولاک ،ییروستا مندانثروت ازجمله ،یدار هیسرما هیعل استثمارشدگان،
مرتد کیائوتسک و یپرولتر انقلاب ن،یلن).« شودیم لیتبد یستیالیسوس انقلاب . )

گرفت صورت گونهنیا هیروس انقلاب توسعه پروسه : 

 و گرفت، انجام یرپرولتریغ یشهر اقشار و دهقانان با اتحاد در ایپرولتار ،یکراتکدم -بورژوا انقلاب ،۱۹۱۷ هیفور در
 جنبش نیتر گسترده به منجر یکراتکدم فاز نشده حل یتضادها – تابستان و بهار یط گاه،آن. گشت روزیپ

 آن به گسترده اندازه همان به یوبکسر با ییبورژوا دولت هکییجاآن تا رد،ک تصرف را ینیزم کاملا هک شد یدهقان
داد پاسخ . 

 تمام با رساند، انیبپا را یکراتکدم – بورژوا انقلاب توانینم  «زیآم مسالمت» یهاروش با بردند یپ هک دهقانان
 و. شد ریدرگ یبورژواز با ساز سرنوشت ینبرد در یمواز بطور هک نمود، ها میبلشو از تیحما به شروع خود توده

شدند بکیتر واحد روند یک در یستیالیسوس و یکراتکدم – بورژوا ،یضدفئودال یها انقلاب ،۱۹۱۷ تبرکا در . 

شد شروع دهقانان انیدرم یبند قشر ،۱۹۱۸ بهار در : 

«  یهاتیفعال. شدند متولد شهرها حومه  در ایپرولتار یتاتوریکد دیجد متحد ،«(یدیومبک« )»فقرا یها تهیمک
 شورش شوراها هیعل و بودند، مواجه هاکولاک مقاومت با هک بود یانکمال یها نیزم املک ینابود ها یدیومبک
 از یبخش و ریفق دهقانان یقو تیحما هاکولاک نیا یهاشورش وبکسر در ایپرولتار اساس، نیبرا. ردندکیم

ندکیم دایپ را متوسط طبقه . 

 یشوراها ندگانینما ،یاسیس نظر از  ،۱۹۱۷ هیفور از پس. است یستینیلن یهایکتکتا از یگرید نماد  شوراها
 موقت دولت به چرا و چون یب هک بود، یانقلاب یهاستیالیسوس و  هایکمنشو دست در املاک دهقانان و ارگرانک

 دارتر شهیر  انقلاب روند هکچنانهم بهرحال،. بود ییجز شوراها نیا در هایکبلشو نقش. داشتند اعتماد یبورژواز
 در و بودند، ها یکبلشو شهرها در هانیا  – ردندک سبک شوراها در یترشیب و ترشیب وزن الیکراد عناصر شد،

 و سپتامبر یهاماه در. بودند یانقلاب یهاستیالیسوس حزب چپ جناح لکبش هاآن موقت متحدان شهرها حومه
شد قدرت گرفتن قبضه جهت هایکبلشو میتصم در یگرید لیدل هک رفتند، چپ سمت به شوراها تبر،کا . 

 روستا انشعاب لیدل همان به ۱۹۱۸ هیژوئ در چپ یانقلاب یهاستیالیسوس ونیانقلاب  با هایکبلشو اتحاد متعاقبا،
ختیگس ازهم . 

 انشعاب بخش دو به نونکا بودند، دهیجنگ نیزم انکدربرابرمال مردانه هک دهقانان،. نبودند متحد گرید روستاها »
 خود استوار یروشیپ به ارگران،ک با گامهم ه،ک ریفق دهقانان اردوگاه و تر خوشبخت دهقانان بخش –اند ردهک

 اصلاحات از استفاده و پول، قدرت ه،یسرما با جنگ تا نیزم انکمال با جنگ از و دادند، ادامه سمیالیسوس یبسو
 امر نیا رد؛ک قطع را استثمارگر و دارنیزم طبقات دست مبارزه نیا. ردندک رییتغ ها کولاک بنفع عیوس یارض

 تبرکا در راآن ردک تلاش بشدت و سخت اریبس یشهر ارگرک طبقه هک داد قرار یستیالیرسوسیمس در را ما انقلاب
 راسخ، تیحما روستاها در هکنیا مگر ند،ک یرهبر تیموفق با را انقلاب شدینم قادر آن امتداد در اما اندازد،یب براه



 دهقانان یها تهیمک ن،یزم ادارات یسراسر رهنگک نیاول در یسخنران» ن،یلن).«ندک دایپ را دهقانان  مکمح و یعمد

ها مونک و ریفق ). »

 ردند،کیم انیب را دهقانان یانیم بخش منافع هک چپ، یانقلاب یهاستیالیسوس اها،روست در یانقلاب نبرد نیا در
ردندک لیمکت را یستیالیسوس انقلاب به یکراتکدم -بورژوا انقلاب لیتبد و گرفتند، قرار هاکولاک اردوگاه نارک در . 

 ییقضا یهادادگاه)زمستووها و ولوست یها تهیمک و دند،یرس قدرت به روستاها در عاقبت دهقانان یشوراها
 مجدد انتخابات پروسه روستاها، یشوراها در. ردندک نیگزیجا بود، هاکولاک دست در هک را( تزار زمان در روستا

 با هک بود، راههم ییروستا یفقرا ندگانینما یمعرف و کولاک عناصر اخراج با هک شد، شروع تبرکا از بعد ندگانینما
ردندکیم یبرابر یکبلشو حزب . 

 در بعلاوه،. شد جادریا روستا و شهر در شورا قدرت لکبش  هیروس در ایپرولتار یتاتوریکد  بالاخره ن،یبنابرا
 هک بود نیا بدنبال ها،کولاک هیعل مبارزه در ریفق دهقانان یدهسازمان و تیحما ضمن  ا،یپرولتار قدرت روستاها،

 جهت ازین مورد دهقانان اتفاق به بیقر تیثرکا و ارگرک طبقه اتحاد تا شاندکب فقرا بسمت را متوسط اقشار
بخشد امکاستح را یستیالیسوس ساخت . 

است نیچن یستیالیسوس انقلاب یک به یکراتکدم -بورژوا انقلاب رشد کنامید ،یلک بطور . 

 جهتنیا از اتیجزئ نیا. ندارد یستکیتروتس« مداوم انقلاب» یتئور با یا رابطه چیه یستینیلن یکپرات و یتئور
( جوانان ژهیبو)یحزب یها توده یتجربگ یب از استفاده با ،کیتروتس ن،یلن مرگ از پس یحت هک است مهم ژهیبو
 تا ردک تلاش و داد، گسترش را یدیشد یادب تیفعال بودند، شده جذب سمیالیسوس یسازندگ  و انقلاب به هک

 نهیزم در شیها افتهی هکیسک دهد، نشان یواقع غامبریپ و تبرکا انقلاب باهوش  گرالهام بعنوان را خودش
 ادیب هک گونههمان ،کیتروتس بگفته قبلا، هک یسک بود، گرفته قرار استفاده مورد نیلن خود توسط انقلاب یاستراتژ

ردکیم دفاع« سمیبلشو یضدانقلاب یهایژگیو» از م،یآور یم . 

 نیلن یخودبخود تحول درباره ،«ییزدا سمیبلشو» درباره ،«سمیبلشو مجدد ردنک مسلح»  درباره کیتروتس یاقترا
شد منجر ۱۹۲۴ زیپائ در« یادب بحث» صعود باصطلاح به ،«مداوم انقلاب» یستکیتروتس دهیا به . 

 هک دانست، روا  را حزب خیتار ارکآش فیتحر خود تیشخص از لیتجل خاطر به هک ،کیتروتس آن در هک یچارچوب در
 تبرکا انقلاب» و« سم؟ینیلن ای سنمکیتروتس: » نیاستال آثار) گرفت قرار  حمله مورد« ریشر»  نیاستال توسط تنها نه
 ندهیآ متحدان نیچنهم هکبل ،(مینکیم هیتوص را هاآن خواندن ایقو ما هک  ،«هیروس یهاستیمونک یها یکتکتا و

 رسما هک بودند هاآن نیا درواقع،) گرانید و یکراد ن،یبوخار ف،ینوویز امنف،ک ،«متحد ونیاپوزس» در کیتروتس
ردندک شروع را ارزارک نیا ). 

 و بود چسبنده املاک هک ردک ثابت شد، جادیا ارانشکهم نیتریکنزد و کیتروتس توسط هک یا فسانها وجود،نیباا
 دکیتأ با خواندند،یم« ستینیلن -یکبلشو» را خودشان مغرورانه هک داد، لکیتش را هاستکیتروتس هینظر اساس

است انقلاب وراج سفرهم یک درواقع هک ،کیتروتس یالتقاط یها دهیا و سمینیلن نیب یقطع تداوم بر . 

 چیه ،یستیالیسوس انقلاب یک به یکراتکدم -بورژوا انقلاب رشد مورد در ه،ک شودیم دکیتأ گرید باریک اما،
ندارد وجود نیلن( یکپرات و)یتئور و کیتروتس« مداوم انقلاب» یتئور نیب یا رابطه . 

 
۳ 

یریگ جهینت  

  

 زمان با یربط چه گذشته، قرن از نامفهوم یها بحث نیا همه یول» ،«خوب یلیخ» بپرسد، ستنکمم خواننده
دارد؟ حال » 



 ُرخ «مداوم انقلاب» هینظر  از یکپرات و یتئور دو، هر در یمتعدد یها یدگرگون و ها فیتحر هک ستنیا تیواقع
 فیتضع راآن و رده،ک یریجلوگ یانقلاب جنبش گسترش از مؤثر بطور عملا هک دارد، ادامه چنانهم هک است داده

رسدینم ییبجا یانقلاب -فرا یهازدن داد و غیج با و د،ینما یم . 

۳.۱ متحدان مسئله  (  

 ،کیتروتس یبرا. نشد قائل دهقانان یبرا یمستقل نقش چیه م،یردک کدر ما هیکا گونههمان ،کیتروتس
 ردنک قبضه جهت آنها از موقتا فقط ایپرولتار هک هستند، یضدانقلاب توده ذاتا اما هستند، مندقدرت  دهقانان

 یم ریدرگ دهقانان با بناچار ایپرولتار ،یستیالیسوس ساخت ریمس در بعلاوه،. ندک یم استفاده یاسیس قدرت
 ییبرپا جهت توان ینم یقیطر چیبه دهقانان تکیمال خرده عتیطب از ،کیتروتس دهیعق بنابر هکرایز شود،

نمود استفاده یستیالیسوس اقتصاد . 

 عدم دهیا د،یایب نارک یدهقانعناصر با تواندینم ایپرولتار خود هکنیا و هقاناند به کیتروتس یاعتماد یب نیا از
ندکیم یرویپ یکارگان بطور هیروس مثل واحد یشورک یک در سمیالیسوس یبنا انکام . 

 یضربت برنامه یک ،۱۹۲۵ سال در یو هکیوقت نمود، استفاده دهیا نیا از کینسیئوبراژیپر ،کیتروتس یحام بعدها،
 روستا یارتجاع سرشت درباره ها هیفرض همان یبرمبنا را( هیاول یستیالیسوس انباشت«)شدن یابرصنعت» از
 یاقتصاد برنامه)نپ یهاسال یط هک بود روستا یپرولتر دولت یمعمول یدزد شامل برنامه نیا. ردک نهادشیپ

!( اصطلاح نیهم با) «یداخل مستعمره» یک از شیب یزیچ چیه رانآ هاستکیتروتس و ،«بود شده مندثروت» (نو
 ارگرک طبقه بنفع آن با هک بود بمرگ ومکمح یخیتار لحاظ از هک روستا یبورژواز خرده از یا جامعه دانستند،ینم
ردک یارکهر توانیم . 

 ارزارک یحتم سقوط و داد، ادامه یقبل هیفرض همان با ،۱۹۳۰ یهاسال در کیتروتس خود
 انیوپا  یازل ظاهرا انهکمال خرده زیغرا بر توانستینم هک رد،ک ینیبشیپ را یشورو (کیاشترا)ونیوازسیتیکلکُ

دینما غلبه یدهقان  ریناپذ . 

 یاستراتژ مسئله ،استیپرولتار متحدان مسئله هکبل  ست،ین دهقانان مسئله یادیز حد تا دهقانان مسئله بهرحال،
اتحادست نیا ردنک ادهیپ در ارگرک طبقه یهایکتکتا و یانقلاب مبارزه . 

 یمواضع در ،یرپرولتریغ اقشار و طبقات به نسبت برخورد طرز در د،یگرد اشاره قبلا هک گونههمان ،کیتروتس
ستادیا لاسال مواضع به هیشب . 

 توده مخالف هک د،یدیم اجتماع در یانقلاب طبقه تنها بعنوان را ایپرولتار ،یمیقد یهگل یک لاسال، نالدیفرد
 یضدانقلاب توده نیا ندگانینما از دامک چیه با اساس، نیبرا. بود یاجتماع گرید اقشار طیمح یضدانقلاب

داشت یاصول اتحاد چیه توانینم . 

 به دهقانان دوشرطیق بدون و املک میتسل ضرورت به و ،ردکیم رکف یهمانند یکیزیمتاف هیروح  با کیتروتس
 بقدرت یکراتکدم -بورژوا انقلاب چارچوب در قبلا هک رد،کیم اشاره انقلاب دهندهنسازما و رهبر تنها ا،یپرولتار

بود دهیرس . 

 شامل هک رد،ک فیتحر را یخلق انقلاب در ایپرولتار یهژمون درباره نیلن نیترکد ار،کنیا انجام در کیتروتس
 خرده)گرید اقشار بر ارگرک طبقه یرهبر نقش سبک در هکبل ست،ین دهقانان بر ایپرولتار یکشمات  تسلط

 نیا در ارگرک طبقه یسازمانده نقش. هستند یانقلاب قدرت یدارا نیچنهم هک است( یدهقان اقشار ،یبورژواز
دارد قرار خودش اطراف گوناگون اقشار ییآرا صف : 

«  ضربه شانس هرگز هکیسک ، جنگدیم تر یباانرژ هک شودیم یسک بینص جنگ در یبرتر ،یپرولتر  دگاهید نظر از
 یروهاین یکدئولوژیا رهبر هکیسک است، یکی عملش و حرف شهیهم هکیسک دهد،ینم ازدست را بدشمن زدن
 یراسکدم و ارگرک طبقه ن،یلن)«ندکیم انتقاد ارهک مهین یها استیس نوع هر از هکیسک است، یکراتکدم

ییبورژوا .(
 یراسکدم یسازکپا یعنی ت،یجمع گرید عناصر بر آن یاسیس بانفوذ( ندگانینما و)ارگرک طبقه یبرتر »

 وتهک و هاتیمحدود از انتقاد یعنی  است، یکراتکردمیغ یها یناخالص از( باشد موجود یراسکدم  هکیوقت)هاآن
 هایرانسخن پخش  یکدئولوژیا یمحتوا شما اگر) ً سمیتیادک ً  با مبارزه یعنی ،ییبورژوا یراسکدم تمام ینظر
ما .( لغوطلبان ن،یلن«).رهیغ و رهیغ ،(دیبنام گونهنیا را یبرالیل یهااستیس و

 یستیالیسوس انقلاب به یکراتکدم انقلاب لیتبد به مندعلاقه یاجتماع طبقه یک بعنوان هک ،ایپرولتار ن،یبنابرا
 لاتیتما از را اقشار نیا ند،کیم جمع خود گرد را هاآن هکبل ند،کینم خودش تابع را یرپرولتریغ اقشار است،
 اقشار دهد،یم سوق چپ یبسو ترشیب توسعه از تازه  مرحله هر در را اقشار نیا ند،کیم کپا یارتجاع

ندکیم یبازساز ارگرک طبقه ریذخا به یبورژواز اندوخته از را یرپرولتریغ . 



 رشد ریمس در یرپرولتریغ اقشار با ارگرک طبقه تعامل و وانفعالات فعل  ،ایپرولتار یبرتر یبرا یکتئور برنامه نیا
است یستیالیسوس انقلاب به یکراتکدم -بورژوا انقلاب . 

 انقلاب به بعد هک است، یکراتکدم انقلاب تحقق در یرپرولتریغ اقشار و ایپرولتار نیب تعامل برنامه نیا و
مینکیم مشاهده  یمتعدد یخیتار یها نمونه در راآن ما و ابد،ی یم توسعه یستیالیسوس . 

 
 یها انقلاب با افتنی خاتمه و ،یشرق یاروپا در پساجنگ یهاانقلاب ادامه با روند در تبر،کا انقلاب آغاز با

 از یمشابه ریتصو جا همه در ما – ستمیب قرن دوم مهین در گرانادا ای لائوس تنام،یو وبا،ک ن،یچ در یخلق یکراتکدم
مینیب یم یکراتکدم انقلاب یک تحقق جهت را ایپرولتار یبرهبر یمردم یها توده عیوس یها جبهه مبارزه . 

 یاسیس یانزوا با هک م،ینیبیم را یستیالیسوس انقلاب یک به یکراتکدم انقلاب ندیپسا رشد ندیفرا ما جا همه در
 ایپرولتار به یکنزد یانقلاب عناصر زمانهم هکیدرحال است، راههم یرپرولتریغ اقشار یارتجاع بخش یاقتصاد و

ردیگیم لکش مندقدرت یانقلاب اتحاد یک آن با و ند،کیم مکیتح را . 

 قدرت در یپرولتر دولت هکیدرحال نشد، املک سمیالیسوس یبنا شورهاک نیا از یاریبس در چرا هک مسئله نیا
 یاقتصاد یاسیس لاتکمش با مایمستق هم هردو، با ژه،یو مورد هر در هک است، گرید یا مسئله است، ماندهیباق

اند دهیرس بقدرت هک یپرولتر احزاب یکتئور یهاتیفکی یعنی -دارد ارتباط یذهن عامل با هم و سمیالیسوس . 

 یرپرولتریغ متحدان با ایپرولتار تعامل و انفعالات و فعل یستینیلن اصل رشد، یستینیلن یهایکتکتا بهرحال،
 هک است یقتیحق خود ،یکراتکدم انقلاب در ایپرولتار یبرتر درباره یستینیلن موضع قدرت، سبک در خود

است شده ثابت یخیتار تجربه  با . 

 از یندگیبنما یانقلاب یایپرولتار ریذخا از یپوشچشم ،یبورژواز خرده از یپوشچشم با مقابل، در هاستکیتروتس
 ژه،یو طیشرا آوردن بحساب بدون ،«ایپرولتار یستیالیسوس یتاتوریکد» سیتأس بنام ،یرپرولتریغ طبقات

 از آن بالقوه ریذخا با یدشمن و ،یانقلاب جنبش فیتضع باعث شهیوهم جا همه در« یپرولتر یگریفراانقلاب»و
شوندیم یمنته ستکش و ،یانقلاب ییگو هودهیب قیطر . 

۳.۲ انقلاب تیماه مسئله (  

 یبرا چرا؟. ردک متهم هیروس انقلاب یکراتکدم – بورژوا سرشت یپوشچشم به را کیتروتس خود بارها نیلن
 انتقال مسئله ،یکراتکدم مرحله در شیپ از – «مداوم انقلاب» یتئور یها سندهینو – پارُوس و کیتروتس  هکنیا

ردندک مطرح را ایپرولتار یتاتوریکد به ،یپرولتر دولت به یعنی ،« ارگرانک دولت» به املک یاسیس قدرت . 

 نیا در شیپ از هک تصور نیا با ،دندیپر( انقلاب) یکراتکدم مرحله از عوامانه پارُوس و کیتروتس ه،ک یمعن نیبد
 یدولت قدرت هک داشت را قدرت تمام بود، هیروس هک افتهین توسعه یزراعت شورک نیچنیک در ارگرک طبقه مرحله،

ندارد ریتفس به یازین شهیاند نیا یلوح ساده. دینما اعمال را خودش نامحدود یتاتوریکد و ردیگ بدست را . 

 قیتعم ،یرپرولتریغ یها توده ارگرک طبقه یجیتدر یروزیپ مسئله ،نیلن یبرهبر ها،یکبلشو ،یاثن نیهم در
 یکراتکدم انقلاب آن از پس هک ردندک مطرح را یکراتکدم مرحله یجیتدر« یفرسودگ» ،یکراتکدم انقلاب یجیتدر

 رشد یگرید به یکی از و ،گذاردیم سر پشت یستیالیسوس مرحله د،یجد مرحله یک یسو به رفتن جهت را
ندکیم . 



 و ارگرانک یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد گذار در ندیفرآ نیا شد، داده نشان قبلا هک گونههمان قدرت،  لحاظ از
 شیپ قدرت از یلکش ا،یپرولتار یتاتوریکد به مایمستق سازد،یم برآورده را یکراتکدم مرحله یازهاین هک ،دهقانان

است شده سکمنع یستیالیسوس انقلاب از . 

 ارکان را مراحل به یانقلاب روند میتقس ردند،کینم کدر را هایکتکتا نیا محاسبه جوجهیبه انشیحام و کیتروتس
 انقلاب آستانه ،یاسیس بحران هر در و نمودند،یم یپوشچشم ایپرولتار متحدان لاتکمش از ردند،کیم

داشتند اصرار ییبتنها ایپرولتار یاسیس قدرت همه یفور سبک بر و دندید یم را یستیالیسوس . 

 ارکنا را گذار نوع از یتاتوریکد نیچن وجود ،یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد انکام هاستکیتروتس و کیتروتس
 و دارد، وجود طبقه دو  فقط» هک نندکیم کدر ساده رکتف هیروح در یکیانکم صرفا را یاجتماع جنبش نند،کیم

ستیگرید یحام ست،ین یکی نیا طرفدار هکهرآن ». 

 ،یستیالیسوس راتییتغ خواهان مایمستق دایشد ا،یاسپان تا گرفته نیچ از جا، همه در هاستکیتروتس و کیتروتس
 نیتر یافراط در«)یاجتماع انقلاب» میمستق قیتعم ،هاستیمونک توسط یاسیس قدرت میمستق ردنک قبضه و

 املاک و ،یانقلاب روند ژهیو مراحل املک گرفتن دهیناد ا،یپرولتار یتاتوریکد میمستق سیأست ،(مفهوم نیا ریتفس
است شده ارائه هک یانقلاب برنامه تحقق جهت ایپرولتار خود تیظرف گرفتن دهیناد . 

 هکیزمان شدند، نیچ در ها شورا قدرت سیتأس خواهان ،مراحل یرو از جهش با هاستکیتروتس و کیتروتس
 هنوز یبورژواز با مقابله جهت هاستیمونک و بود نشده فیتضع خود یانقلاب لیپتانس از هنوز تانگ نیومک

بودند فیضع بشدت . 

 ریدرگ تانگ نگیومک یارتجاع مپک با مسلحانه میمستق جنگ یک در هاستیمونک بالاخره هکیوقت بعد، یمک
 و طعنه ینیچ« یهاییماجراجو» به هاستکیتروتس و کیتروتس ردند،ک اشوراه قدرت استقرار به شروع و شدند،

 مناطق یشورو یجمهور هکیهنگام ردند،ک مطرح را مؤسسان مجلس یرضروریغ املاک شعار و زدند، هیناک
 توسط نیچ شده خفه» انقلاب مورد در چنانهم هکیحال در داد،یم قرار پوشش تحت را نیچ از یترشیب و ترشیب

ردندیکم یزار و ناله« نیاستال . 

 
ارگرانک یستیسکمار اتحاد حزب  یهاستکیتروتس  (POUM) ردندک رفتار مشابه املاک ا،یاسپان در :

 با و ردندک ارکان را یکراتکدم -بورژوا یانقلاب یجمهور از دفاع ضرورت ،ستیفاش ورشی برابر در هاستکیروتست
 ارکب را خودشان  نکمم یها تلاش تمام سم،یالیسوس درباره یانقلاب یشعارها نیتر خراشگوش از استفاده
اندازندیب تفرقه ستیفاشضد متحد جبهه در تا گرفتند . 

 و ایپرولتار نیب یکیتکتا ارتباط تا نمودند تلاش سازند، نابود را خواهیجمهور ارتش تا ردندک یسع هاستکیتروتس
 ستیمونک حزب نمودن متهم با هک ردندک یسع تینها در ند،ینما فیتضع را متوسط یبورژواز و یبورژواز  خرده
 بطور هاستکیتروتس .نندک هیتجز را ارگرک طبقه خود ،«سمیرفرم» به آن نترلک تحت یها هیاتحاد و ایاسپان

افتندی دست کیمشتر شورش به بارسلونا پشت در هاستیآنارش با ،۱۹۳۷ مه ماه در یمنطق . 

 یفراخوان صدور با ،«یانقلاب جانیه»  بهبود از بعد روزیک ستیآنارش ارک یمل ونینفدراسک یرهبر بهرحال،
 از گرید یکی در وانه،ید مطلقا کیتروتس لیدلنیبهم هک گشت، نرمال یزندگ به بازگشت و موانع دنیبرچ خواهان

ارک یمل ونینفدراسک ،«ایاسپان انقلاب ستکش علل درباره دوباره»)خودش یها رساله (CNT) ونیفدراس و 
یبریا ستیآنارش (FAI) مخالفت و یستیالیسوس یفور اصلاحات از امتناع جهت ،«یبورژواز به خدمت» جهت را 

 میقا سمیفاش با مبارزه مورد در یرعملیغ یشعارها پشت هک ردک متهم«  یارتجاع یهاستینیستالا» با امان یب
اند شده . 



 توسط ۱۹۳۵ سال در هک ،یا توده یستیفاشضد جبهه و ارگرانک متحد جبهه یهاکتکیتا هک ستیادآوریب لازم
 اصول برخلاف و ها،ستکیتروتس و کیتروتس  توسط بیترت نیبهم شد، نهادشیپ  سمیفاش نهیزم هیعل نترنیمک

شد ارکان« یپرولتر انقلاب» . 

 مرحله از زدن دور زدند،یم ادیفر را یستیالیسوس انقلاب انجام ضرورت مضاعف، قدرت با هاستکیتروتس
 خط» از ینینشعقب بعنوان را یراسکدم یبرا مبارزه و ،یکراتکدم یهایدگرگون جهت سمیفاش هیعل مبارزه
گرفتندیم درنظر« یانقلاب . 

 هک ارگرانک متحد جبهه یکتکتا ادامه بر قبلا کیتروتس خود هک است تیواقع نیا است، کمضح اریبس هکیزیچ
 الیسوس نخبگان یارتجاع تیماه بخاطر امر نیا یول داشت، اصرار بود، شده اتخاذ ۱۹۲۱ سال در نترنیمک توسط

بود شده اصلاح دوباره« نیپائ از وحدت»  راه در ۱۹۲۴ سال در راتکدم . 

 یها ونالیانترناس« یکیتکتا وحدت» خواهان هک رفت شیپ جاآن تا ،«نیپائ از وحدت» نیا با مخالفت در کیتروتس
 یک از شیب بودند، سمیمونکضد دایشد هاراتکدم الیسوس هکنیا به توجه با زمانآن در هک شد، سوم و دوم

 ییگو هک ردک مطرح را مورد نیا آلمان ستیمونک حزب و نترنیمک از انتقاد در کیتروتس بعلاوه،. نبود توهم
 امر به را راتکدم الیسوس ارگرانک با یستیفاشضد عمل وحدت از یلکش هر مایمستق یستیمونک ونالیانترناس
ندکیم ممنوع نیاستال . 

 سال در)!!!( راتکدم الیسوس دولت هکنیا از پس شود گفته هک بس نیهم: بود دور قتیازحق ییادعاها نیچن
 متحد یاصل هدف با ۱۹۳۰ سال در ،«سمیفاش با مبارزه گیل» آن، نیجانش نمود، قدغن را« دهیپوس جبهه»  ۱۹۲۹

آمد بوجود «ها یا قهوه رهنیپ» هیعل رومندین یا مبارزه جهت راتکدم الیسوس ارگرانک و هاستیمونک ردنک . 

 
دهیپوس جبهه  

 جنبش کب –افتی رنامییتغ معروف« یستیفاشضد اقدام» به سمیفاش با مبارزه گیل ،۱۹۳۲ سال مه ماه در
 را یرحزبیغ ارگرانک و ها،راتکدم الیسوس ا،هستیمونک یهاوششک هک شد یطراح همانند و  عیوس تانتیلیم

ندک متحد سمیفاش هیعل مقاومت جهت . 

 یعموم یهااعتصاب جهت راتکدم الیسوس حزب یرهبر به ستیمونک زبح یها فراخوان به هرگز کیتروتس
 الیسوس رهبران توسط چرا هک ند،کینم یا اشاره( ۱۹۳۳ هیژانو و ۱۹۳۲ هیژوئ در) سمیفاش هجوم  هیعل
 یرتیبص یب از یریتصو هک ندکیم یسع هکنیا ای و شدند، رد« یوافراط تندرو»  بعنوان( ید یپ اس)راتکدم
شدکب ریبتصو را الملل نیب ستیمونک جنبش و آلمان یهاستیمونک  یاسیس املک . 

 آورد، یرو یا توده یستیفاشضد جبهه یهایکتکتا به علنا یجهان یستیمونک جنبش هک یمحض به بهرحال،
دادند رییتغ املاک راخودشان یهادگاهید اگهانن هاستکیتروتس و کیتروتس . 

 ریدرگ با یستیفاشضد یا توده جبهه و ارگرانک متحد جبهه بر یمبن نترنیمک یکیتکتا اصول ختنیآم درهم با
 اصرار رکذ از وتکس با و سم،یفاش مخالف متوسط یبورژواز از ییهابخش و یبورواز خرده از ییهابخش ردنک
 ارک مکیتح و استقلال حفظ جهت ،یبورژواز یروهاین و هاستیرفرم با یکیتکتا ائتلاف یک در یحت ،نترنیمک



 و( سمیفاش با مخالف جهت موقت یائتلاف بعنوان)یمردم جبهه خود وجود یمعنا فیتحر روها،ین نیا یافشا
 لاتکمش تواندینم هک رد،ک اشاره بدان تروفیمید هک گونههمان)یاحتمال ستیفاشضد دولت یک تیماه

 ادعا به نیا شروع مضاعف قدرت با هاستکیتروتس ،(ندک حل یستیالیسوس یتاتوریکد یک وجود بدون را ارگرانک
 یپرستهنیم» و ،«ردک انتیخ یانقلاب سمیسکمار یها دهیا به یستینیاستال ونیسکفرا» هک نمودند
زندیم جار یبورژواز از اطاعت به را یانقلاب جنبش» و« یستیالیسوس ». 

 انیحام« یفراانقلاب» یها لیق و داد هک است ردهک ثابت تجربه .است داده قرار خودش یجا در را زیج همه خیتار
 طبقه یستیالیسوس یتاتوریکد به ،یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد یک رییتغ احتمال هک  ،یفور یپرولتر انقلاب

شوندیم ختم املک یاسیس مفتضحانه ستکش یک به نند،کیم رد را ارگرک . 

 با را خودش خاص فیوظا یک هر و ند،کیم میتقس مراحل به را یانقلاب روند هک یکیبلشو یهایکتکتا مقابل، در
است نموده ثابت را خودش یارآمدک و ثبات دهند،یم انجام خودش خاص اهداف و ریذخا . 

 ،کیسلواکچ)یشرق یاروپا یشورهاک در ستیفاشضد یا توده یها جبهه پساجنگ یروزیپ تنها نه امر نیا
 از ستیمونک احزاب هک ییجا ند،کیم اثبات را (یرومان و مجارستان ،یوگسلاوی لهستان، ،یآلبان بلغارستان،

 سیتأس یبسو یکستماتیس بطور ها جبهه یطبقات مخالفان یاسیس بیتخر و یجیتدر یانزوا  یهاکتکیتا قیطر
روندیم شیپ  یکراتکدم – یانقلاب یتاتوریکد رشد قیطر از ایپرولتار یتاتوریکد . 

 احزاب هکییجا است، شده ثابت (امبوجک و لائوس، تنام،یو ،یشمال رهک ن،یچ) ییایآس یشورهاک تجربه با امر نیا
 عامل لیبدل اما اند، ردهک سبک را یانقلاب روند یرهبر ،یکیتکتا صولا همان از استفاده با دوباره ،ستیمونک

 یتاتوریکد یک سیتأس به را اوضاع هک ینیع طیشرا انواع و( یحزب یساختارها یها تیفکی یعنی)یذهن
اند نبوده موفق برسانند، یستیالیسوس . 

 – یانقلاب یتاتوریکد مرحله قیطر از زین یمل خشبیآزاد انقلاب هک ییجا ،است شده ثابت وباک تجربه با امر نیا
شودیم لیتبد یستیالیسوس انقلاب به طبقه چند یکراتکدم . 

 م،یدار را افغانستان و ،یکموزامب آنگولا، ،یوپیات سائو،یب نهیگ اراگوئه،یکن گرانادا، تجربه خود برابر در ما خاتمه، در
 اقشار از یا گسترده ائتلاف هک بود، اهستیمونک یبرهبر زین یکراتکدم یخلق بخشیآزاد یها انقلاب هک ییجا

 شورها،ک نیا توسعه عدم بعلت – یستیالیسوس یتاتوریکد به انتقال روند اما آمدند، همگرد یرپرولتریغ گوناگون
 و نشدند، حل نحو نیبهتر به هک شدند، روبرو لاتکمش یادیز شمار با -یذهن عامل بازهم و سم،یالیامپر فشار
دندینگرد حل املک بطور یکراتکدم مرحله فیوظا یحت آن جهیدرنت . 

۳.۳ یپیپرنس یب (  

 لاسال، نالدیفرد نظرات با هیشب عموما ایپرولتار نقش مورد در کیتروتس یهادهیا هک میا ردهک  اشاره بارها قبلا،
 بود؛ یانقلاب طبقه تنها لاسال یبرا ایپرولتار  شد، رکذ قبلا هک گونههمان. است آلمان« یراسکدم الیسوس پدر»

 ریمس در بشر رفتشیپ و آموزش اش فهیوظ هک مطلق یدولت بود؛ دولت ناب یها دهیا حامل ایپرولتار تنها
ستیآزاد . 

 لکش یب توده یک بعنوان املک بطور یدار هیسرما جامعه گرید اقشار و طبقات همه ،ایپرولتار با ارتباط در و
 نیا انتقاد به را یخط چند سکمار ،« گوتا برنامه نقد در» .هستند یبورژواز یرو دنباله هک رسند،یم بنظر یارتجاع

 هیتوج بمنظور فقط» را« یفراپرولتر» یها دهیا نیچن لاسال هک نمود اشاره و داد، اختصاص یستیاپورتون موضع
ندکیم نهادشیپ  «یبورژواز هیعل خود یفئودال و گرا مطلق مخالفان با ائتلاف . 

 توده یک ،یبورژواز و فئودال یها ارباب با راههم ،(ارگرک هقاناند ازجمله)یبورژواز هییکجاآن از گر،ید بعبارتب
 یها ارباب هم هردو، نند؟کن اتئلاف یبورژواز هیعل فئودال یها ارباب با چرا هستند، یارتجاع املاک منسجم
ندک ائتلاف یسک چه با دیبا ایپرولتار هک ندارد یتفاوت جهینت در هستند، یارتجاع یها توده ،دهقانان هم و فئودال . 

 از یکیتکالید کدر یبرمبنا شده ساخته ارگر،ک طبقه یانقلاب یهایکتکتا ینیجانش بدنبال لاسال سان،نیبد
بود یسیع انجمن یمذهب فرقه از یعضو- ونیسوعی ییگراعمل فلسفه از یلکش با ،یخیتار جنبش . 

 یبیپرنسیب ریمس در را خودش تکحر و بود، دهیچسب یا انهیگراعمل موضع نیچننیا به درواقع، کیتروتس
 طبقه اهداف جهت ییتنهابه یو و کیروتست فقط هک بود شده یطراح ادعا نیا با ،یبیپرنس یب. داد سوق مطلق

 در یو یاصل فیحر با نبرد در ازجمله) کیتروتس یها دهیا اثبات جهت ابزارها همه ن،یبنابرا و دارد،یبرم گام ارگرک
مجازند «نیاستال یستیالیسوس یشورو ریجماه اتحاد» ُفرم . 

 رد،ک مطرح را «سمیانتر» یستیاپورتون اساسا و ده،یفایب ابلهانه، املاک یکتکتا ،۱۹۳۴ سال در کیتروتس ن،یبنابرا
 یاسیس یهاسازمان درون به ورود در یستکیتروتس یهاگروه رمؤثریغ و کوچک یاعضا نفوذ زا بود عبارت هک

ردک ریتسخ»  درون از را هاآن بتوان تا ( «ستینیاستال» و راتکدم الیسوس)یا توده ». 

 ستکباش عتایطب نداشت، یاسیس مبارزه از یستیسکمار کدر با یا رابطه چیه هک« یباز جاسوس» نیا
 .روبروگشت



 
۱۹۴۰ سال در کیتروتس  

 ُفرم در یاسیس یپیپرنس یب است، یستکیتروتس نیترکد اهداف یاجرا جهت در زین هک یجاسوس یباز نیا از
. است متناقض و یالتقاط خودش سرشت در هک رد،یگ یم سرچشمه نبرد در ییروین هر مطلق ردنک هکبلو

است یستکیتروتس اردوگاه درون  در انیپایب و دائم انشعابات سرچشمه یپینسیپریب . 

 هک ،«سمینیاستال» و یستیالیسوس یشورو ریجماه اتحاد از تنفر رازیغ منسجم یاسیس خط چیه ،هاستکیتروتس
 ادیفر یتوخال یشعارها با را هاآن)یانقلاب یهایکتکتا ای یاستراتژ بدون و ندارند است، خلقت امراض لکُ شهیر

 چیه توانندینم یکارگان بصورت هاستکیتروتس ،(اند ردهک نیگزیجا تیواقع از شده جدا یهاطرح و زدن
نندک بنا یدوام قابل لاتکیتش . 

با ختهیآم ،«راست» و« چپ» نیب یستکیتروتس یکلاسک وحدت مانند ،یستیاپورتون یتفاوت یب نیا  

 ،(جداگانه یهابرنامه و ونیسکفرا با ژهیو« یحزب درون یراسکدم» یک) ییبورژوا سمیپلورال اصول از دفاع 
ندکیم جادیا یستکیتروتس جنبش خود فساد جهت مساعد یا  نهیزم . 

 است، ردهک یراههم یریگلکش زمان از را سمکیتروتس هک یلاتکیتش و یاسیس مداوم یهاستکش رشته
 حداقل جهت یکپان و یپیپرنس یب تجسس ریمس امتداد در ترشیب و ترشیب را هاستکیتروتس و سمکیتروتس

است داده سوق زشانیانگ ملال جنبش از یاجتماع تیحما . 

 نیا به اند، داده دست از را بازگشت نقاط همه هک ،یستکیتروتس جنبش نیفعال  ،« مداوم انحلال» ریمس نیا در
 شیگرا از نظرصرف ،یعموم اقدام هر در لمهک یواقع یمعنا به راخودشان« چپ ارک دستور» ادیفر  هک دیام

شوندینم روزیپ ییجا چیه اما آورند، یم هجوم تمام عجله با نند،ک یمعرف آن یکدئولوژیا یمبنا ای یاسیس . 

 ،ییماجراجو ،یستکیتروتس شبه و ستکیتروتس مهین ، ستکیتروتس یهاگروه یهایژگیو ربازید از ب،یترتنیبد
 یتئور از اتیخصوص نیا. است بوده «یانقلاب فرا» لوحانه ساده یهایپردازالیخ و مضمون، نیبدتر در سمیپلورال

ستین آگاه آن اتیجزئ از یسک چیه رسدیم بنظر هک است، گرفته نشأت «مداوم انقلاب» . 
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