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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ُموئيسای جی الجين : نويسنده
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ مارچ ٣١

  

  )٢( -تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء

    

                     ُالجين. موئيسای جی    

     

  تروتيسکی

  

  پايگاه اجتماعی تروتسکيسم

.  کرده ايم، اما تروتسکيسم کار و بار يک مرد نيستئی زندگی سياسی تروتسکی را شناساۀما برخی از جزئيات پيشين

اين واقعيت که تروتسکی در انقالب بود در چشم افراد ناآگاه . ست  اجتماعیۀتروتسکيسم يک پديد. ويژگی يک فرد نيست

توان ناديده  در اين صورت، مانند بسياری موارد ديگر، عنصر شخصی را نمی. افزود  او میۀبه بيانياعتبار خاصی 
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. کرد اما حتی اگر تروتسکی وجود نداشت، نوع اپوزيسيون انقالب که او نماينده اش بود، بيان خودش را پيدا می. گرفت

 خاصی، يعنی، خرده ۀدين دليل که بيان گرايش طبق حالت داده است بتغييرتروتسکيسم در ھر مرحله از جنبش انقالبی 

  .   ست بورژوازی

ُطور ھمزمان کند به ه ست که در آن منافع دو طبقه ب طبقه ای انتقالی« اين طبقه گفت که اين ۀزمانی کارل مارکس دربار

کند که در  الش میبيند و ت خرده بورژوازی در مقياس بزرگ، خودش را بين پرولتاريا و بورژوازی می. »رود پيش می

ه مقياس بزرگ، به موقعيت بورژوازی رشد کند، اما بورژوازی با استفاده از قدرت تمرکز و مرکزيت سرمايه، او را ب

مند بشود، و به فراز  کند که ثروت خرده بورژوازی، از نظر ذھنی، آرزو می. راند طور مداوم به سطح پرولتاريا می

حال، بدين دليل که سرمايه داری زمين زير پای او را  اما از نظر عينی، با اينقدرت اقتصادی سرمايه داری برسد؛ 

که تحت سوسياليسم او به يک عضو  کند، منافع او با مبارزه عليه سرمايه داری گره خورده است، برای اين خالی می

ست که خرده بورژوازی  درگير در کارمولد مفيد تحول می يابد، و بدين دليل که تنھا تحت يک سيستم سوسياليستی

خرده بورژوازی به عنوان يک طبقه، بنابراين، مردد . ترسد امروز يک عضو آزاد جامعه خواھد شد، که از آينده نمی

تواند  اين بدان معناست که خرده بورژوازی نمی. شود می» ُزمان کند ھم«مارکس گفت، منافع دو طبقه، در آن . است

خرده . تواند ھمواره مانند پرولتاريا با انقالب بماند ضدانقالبی باشد، اما باز ھم نمیمانند بورژازی بزرگ برای ھميشه 

ذب جھای خرده بورژوازی  برخی از بخش. ترسد ترسد، اما از انقالب ھم می بورژوازی از بورژوازی بزرگ می

. کنند  انقالبی شانه خالی میۀو تيز مبارزُھا در مقابل مسير تند  ھاست، اما آن  آنۀآيند منافع ۀدھند شوند که نشان انقالب می

که نزديک به قلب خرده بورژوازی ھيچ چيزی عزيزتر از سازش  ھا خواھان سازش طبقاتی اند، برای اين ًاساسا آن

بنابراين، . ھاست معنای حکم مجازات خود آنه کنند که سازش اجتماعی ب ھا احساس می حال، آن با اين. اجتماعی نيست

ولتاريا  يک جنبش انقالبی قوی را گسترش دھد، بسياری از عناصر خرده بورژوازی بدون مقاومت به که پر زمانی

 خود عليه » افراط گری«پوشاند که فقط  می» چپ افراطی«شوند، اما خودشان را با ماسک  اردوی انقالبی کشيده می

چنين انقالب و رھبرانش را  ھا ھم  اما آندانند، ھا سيستم سرمايه داری موجود را مقصر می آن. کسی را اظھار کنند

ھا اغلب غرور و   شوند، آنرھبری انقالب ۀوسيله که انقالبی واقعی نيستند، تنھا قادرند ب از آنجائی. کنند مقصر قلمداد می

به بينند، و انقالبيون واقعی را  می» واقعی«انقالبيون » تنھا«دھند، و خودشان را  خودرأئی بسيار زيادی گسترش می

  . کنند متھم می» کوته فکر«و » دگماتيک«

  

  . رويکرد تروتسکی نسبت به انقالب ھمان ديدگاه خرده بورژوازی است

ھای   را که با تفسير مارکسی جنبشئیھا گر، نبايد آن اين واقعيت که تروتسکی نه يک دکاندار بود و نه يک خرده صنعت

ھمه « خرده بورژوازی ھستند ۀکه نمايند ئیھا  نبايد مفروض شود، آنگويد، مارکس می. اجتماعی آشنا نيستند، بترساند

  . » کوچک مغازه دارندۀمغازه دار، يا قھرمانان مشتاق طبق

 که  ست اين آن چيزی.  مغازه دار باشندۀست قطب متضاد اعضای طبق ھا ممکن ازنظر فرھنگی و با موقعيت فردی، آن

ھا شکست خورده اند تا فراتر از آن  از نظر عقالنی آن.  بورژوازی ساخته استھا را تبديل به نمايندگان سياسی خرده آن

ھا در  ًمتعاقبا، آن.  بورژوازی تحميل شده اند-ھای مادی بروند، که بر خرده بورژوازی با شرايط وجود خرده  محدوديت

 زندگی، خرده بورژازی  عملیۀبروند که درعرصھای حلی ھا و راه  سوی ھمان آرمانه ند با تئوری، مجبورۀزمين

طور کلی که صحبت کنيم، ھمواره ه ب. ھا برود سوی آنه مجبور شده است با منافع مادی و موقعيت اجتماعی خود ب
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ھيجدھم کارل مارکس،  ( ».کنند ھا نمايندگی می که آن ست رابطه بين نمايندگان سياسی و ادبی يک طبقه و طبقه ای چنين
  ).۵٩-۵٨. نگليسی، صص، نسخه اس بناپارتئيبرومر لو

 

  تأثير خرده بورژوازی در انقالب روسيه چه بوده است؟

  : را چنين توضيح داد کرد، خطر آن  مارکسيسم صحبت میرويزيونيسم ۀ، لنين، که دربار١٩٠٨تا اوايل سال 

لتاريا می در ھر کشور سرمايه داری، ھمواره اقشار گسترده ای از خرده بورژوازی، و خرده مالکان در کنار پرو«

  . ايستند

 احزاب ۀ بورژوازی بايد بارھا و بارھا، از طريق صفوف گسترد–ست که مفھوم جھانی خرده  ًاين کامال طبيعی... 

ست، برای اين  طور باشد، و حتی تا تحول انقالب پرولتری چنين ست که بايد اين ًاين کامال طبيعی. کارگری باز شود

اکثريت جمعيت » کامل«کر کنيم که برای تحقق چنين انقالبی، پرولتاريزه کردن  بزرگ خواھد بود که فئیخطا) امر(

استدالالت عليه اصالحات تئوريک : کنيم  نظری تجربه میۀکه ما اکنون اغلب تنھا در حوز ئیچيزھا. ست ضروری

مانند اختالفات  جنبش کارگری، ۀ در مورد مسائل خاص جداگانئیتنھا که از طريق تجربه به  چيزی–نسبت به مارکس 

االت بحث انگيز را تيز ؤکه انقالب پرولتری تمام س  زمانی-ھا بر اين مبناست   از آنئیھا و جدا تاکتيکی با رويزيونيست

 ئیھا  و تمام اختالفات بر نقطه تر غيرقابل مقايسه ای تجربه کند ھای بزرگ  کارگر ھنوز بايد با نسبتۀکند، کل طبق می

 و جھت جداکردن دشمنان  م ترين تأثير را بر تعريف رفتار توده ھا، و نيرو، در گرماگرم مبارزهشود که مستقي متمرکز 

مجموعه لنين، . آی. و(». کننده ای با دشمن مقابله نمايدتعييندور ريزد و با ضربات ه از دوستان دارد، تا متحدان بد را ب
  ).١٨٩. ، نسخه روسی، ص١٢، جلد آثار

خود را که ناشی از خرده » متحدان بد« انقالب پرولتری با ۀنابغه، فرارسيدن مبارزلنين با روشن بينی يک 

  .بينی کرد ست، پيش بورژوازی

  : را توضيح داد نقش چنين متحدان بد چيست؟ بيست سال بعد ستالين اين

کند،  وع آن زندگی میکند، اما در خود زندگی واقعی و حقيقی با تمام تن جائی که پرولتاريا در خالء زندگی نمی از آن«

 –پرولتاريا را از ھر طرف با عناصر خرده «عناصر بورژوازی که براساس توليد خرد دوباره متولد شده اند، 

طور مستمر در درون پرولتاريا ه اندازند، و ب را از روحيه می کنند، آن کنند، در پرولتاريا نفوذ می بورژوازی احاطه می

. ٢، ٢۵لنين، جلد ( » کنند زدگی را وارد می ئی، انتقال از شور و شوق به سودا بورژوازی، فردگرا–سرشت خرده 

  .آورند وجود میه  و برخی ترديدھا را بناتو در نتيجه در درون پرولتاريا و حزبش برخی نوسا) . ١٩٠

 مسائل، ستالين. جی(» . مشی لنينيستی در صفوف حزب ماست  ريشه و اساس ھرنوع نوسان و انحراف از خط اين«
  ).٢٣۴. ، چاپ دھم روسی، صلنينيسم

  :تر شرح می دھد طور خاص بيشه خود در اين باره، بمبانی لنينيسم  در ستالين

کند که در آن عنصری از ترديد و  نحوی از انحاء در حزب نفوذ میه  بورژوازی ب– اين گروھای خرده ۀھم« 

ريختگی و  ھمه و انشعابات، ب) اکسيونيسمرف(بندی   گروه.پاشيدگی و عدم اعتماد را معرفی کنند طلبی؛ از ھم فرصت

نفر  در پشت يک» متحدانی«مبارزه با امپرياليسم با چنين . ھاست آن) وجود(ًتضعيف حزب از درون اصوال باتوجه به 

گ نبايد بنابراين، در جن.  گرفتار باشيم، که از ھردو طرف، از جلو و از عقب می آيندیست که بين دو آتش به ھمان بدی

ھا از حزب يک   موفقيت آميز عليه امپرياليسم، اخراج بی امان آنۀھيچ پناھی به چنين عناصری داد، و جھت مبارز

  .)١٢١. ، نسخه انگليسی، صمبانی لنينيسم، ستالينجوزف (».شرط است پيش
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حزب کمونيست بارھا در  نفوذ خرده بورژوازی در عناصر خاصی از پرولتاريا و ۀمفھوم تروتسکيسم به عنوان نمايند

  گونه اين)  ١٩٢۴سال ( سيزدھمين کنگره .قطعنامه ھای کنگره ھای حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی بيان شد

  :اعالم کرد

و  نه تنھا يک حرکت مستقيم  ما نه تنھا تالش برای تجديدنظر در بلشويسم» اپوزيسيون«در وجود حضور اين شخص «

.  بورژوازی بيان شده است–وضوح يک انحراف خرده ه چنين  ب رو ھستيم، بلکه ھم ه از لنينيسم روبئیبه جدا

 فشار خرده بورژوازی عليه موقعيت ۀطور عينی منعکس کننده ب» اپوزيسيون«ترين شکی وجود ندارد که اين  کوچک

  ».ھايش است حزب پرولتاريا و سياست

 – زينوويف –، پانزدھمين کنگره، حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی موقعيت تروتسکی ١٩٢٧دوباره در سال 

  :کامنف را چنين مشخص کرد

ًانکار امکان ساختمان سوسوسياليسم پيروزمند در اتحادجماھير شوروی سوسياليستی و متعاقبا انکار سبک «

يستی صنعت دولت؛ انکار مسيرھای سوسياليستی توسعه در روستاھا سوسياليست روسی انقالب ما؛ انکار نوع سوسيال

تحت شرايط ديکتاتوری پرولتاريا و سياست اتحاد پرولتاريا با توده ھای اساسی دھقانان برمبنای ساختمان سوسياليسم؛ و 

گرايش به  و ) »*ترميدور«(درنھايت، انکار واقعی ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 

ھای ايدئولوژيک، اپوزيسيون تروتسکی  گيری  اين جھتۀگرائی مرتبط با آن، ھم و شکست) کاپيتوالسيون(سرسپردگی 

 بورژوازی در درون اتحادجماھير شوروی سوسياليستی به يک نيروی کمکی برای –را به ابزار دمکراسی خرده 

  .»ل ساخته است دمکراسی بين المللی خارج از مرزھای خود مبد–سوسيال 

او از .  بودا بورژو–، و روشنفکری خرده   اجتماعی خاصۀتروتسکی به عنوان يک فرد تنھا نماينده ای از يک طبق

رفت،  طور که انتظار می ھمان. مخالفت با انقالب و حزب کمونيست آغاز کرد، و با رھبری ضدانقالب پايان يافت

 نيروھای انقالبی جھت انجام انقالب به يک ئی شد، اما ھرگز به توانا کارگر کشيدهۀتروتسکی  به جنبش انقالبی طبق

 ۀھای روزان او از فعاليت.  موفقيت آميز باور نداشت و او ھمواره از جوھر و ماھيت حزب پرولتری نفرت داشتۀنتيج

خود او اعمال که نظم و انضباط  به  تروتسکی زمانی. خسته کننده برای ساخت و تکميل سازمان کارگری متنفر بود

که او کميسر  ھنگامی. کرد  نظم و انضباط را دوست داشت که به ديگران اعمال می شد تنفر داشت، اما او زمانی می

که در حزب بلشويک با رأی ھزار به يک به اخراج او رأی  رحم بود، و ھنگامی جنگ بود، نسبت به زيردستان خود بی

  .  دادند، حاضر به گردن نھادن نشد

ھرزمان که انقالب با مشکالت مواجه . ُ زندگی حود، ھمواره پر از سوء ظن بودۀکی در طول انقالبی ترين دورتروتس

که  ھنگامی. شد که صبر و استقامت الزم بود، او خواستار اقدام تماشائی می زمانی. افتاد شد، او به وحشت می می

. شد ن بود که منجر به خرابی در روند انقالب مینشينی موقت دستور روز بود، او حامی الف پھلوانی دروغي عقب

که يک پيروزی  ، و زمانیدخور انقالب را می» سقوط«رفت شتاب گرفته بود، او تأسف  که انقالب برای چند پيش زمانی

  . کرد را به عنوان يک شکست تقبيح می آمد، او آن دست میه ب

 خويش را به نمايش ۀجھت اعمال انتقاد از خود، تنھا طبقتروتسکی در عدم تمايل در اعتراف به اشتباھات خود،  و 

  . گذارد می

کرد، عدم درک او از  که او ھنوز يک اپوزيسيون صرف بود مشخص می که اپوزيسيون تروتسکی را در زمانی چيزی

 با ًنيروھای محرک انقالب و رويکردی کامال منطقی به حل مشکالت بود، رويکردی که به ھيچ وجھی ھيچ رابطه ای

ھا و  کرد، اختراع عمدی راه  بود مشخص  تاز ضدانقالب که او پيش که بعد، زمانی چيزی. ھای زندگی نداشت واقعيت
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ابزارھائی جھت ضربه زدن به انقالب، اتحاد جماھير شوروی، حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی، و به جنبش 

  . ھا دليلی برای وجود او شده بوداين تنھا ھدف تروتسکی و تن. کمونيستی در سراسر جھان بود

. او براين باور بود که قادرست جای لنين را در حزب بلشويک بگيرد.  در زندگی خود داشتئیياؤتروتسکی زمانی ر

اما . توانست توسط کسی رھبری شود که ھرگز يک بلشويک نبوده و ھمواره عليه لنين بوده است حزب لنينی نمی

که او نيروی  که تروتسکی خود را در باور به اين برای اين. شکار شکست خورده بودتروتسکی در درک اين حقيقت آ

. ُکرد برای او پست پائينی داشته باشد ترين خيال را نمی ست دراماتيزه  کرده بود، انقالبی که او کوچک  انقالبیۀمحرک

طلبی ھای شخصی   را در باالی جاهتوانست منافع حزب  بورژوا بود، نمی– که تروتسکی يک روشنفکر خرده ئیجا ازآن

تروتسکی از اين موقعيت به قعر . بنابراين بايد خودش را در آشتی ناپذيرترين وجھی به تصوير بکشد. خويش بگذارد

  . ديد زاری لغزيد که خودش را در آن می لجن

ونيست به يک تروتسکی از عضو دفتر سياسی حزب کم.  تروتسکی تاريخ سقوط مداوم استۀتاريخ ده سال گذشت

اپوزيسيون در درون حزب کمونيست سقوط کرد، تا سقوط به دليل خساراتی که منجر به اخراج او از حزب کمونيست 

که آذوقه رسان بورژوازی جھان شد  شد، تا سقوط به دشمنی که از اتحاد جماھير شوروی اخراج  شد، تا سقوط به کسی

که اختالل عليه نيروھای حزب کمونيست و کمونيست  ا سقوط به کسی اتحاد جماھير شوروی دروغ بگويد، تۀکه دربار

 توطئه ھائی تبديل شد که با ھدف ترور رھبران انقالب ۀالھام دھندبه که  بين الملل را سازماندھی کند، تا سقوط  به کسی

  .  قلب انقالب را ھدف گرفته بود–

   .  براستی که، ھيچ انسانی تا اين حد پستی سقوط نکرده است

يائی ديگر ؤھا و اتحادجماھير شوروی سوسياليستی را داشت، ولی بعد ر يای رھبری حزب بلشويکؤتروتسکی زمانی ر

در سر پروراند، که ببيند اتحاد جماھير شوروی درھم بشکند، که ببيند حزب بلشويک نابود گردد، که ببيند رھبران 

 تا قلب - يند کمونيست بين الملل از روی زمين محو گرددب که بُبلشويسم ترور شوند، که ببيند جنبش کمونيستی خرد شود،

را  البته، که او اين! کرد چگونه تروتسکی در اين چشم انداز از روی بغض و کينه و حسرت نگاه می! او خوشحال شود

روتسکی بود  شيطانی تۀاين وظيف. توانست خودش را دربرابر جھان افشاء کند تروتسکی نمی. کرد بسيار آشکار بيان نمی

اما او . تروتسکی استاد جعل عبارات بود. نفع خود و با استفاده از عبارات راديکال، ضدانقالب را استخدام کنده که ب

  .يای خود را به حقيقت بپيونددؤکرد که ر  اين اقدامات را ھدايت میۀھم

  . ھاميلتون فيش بودُکار ماتيو ول و راندولف ھرست، تا ابرامويچ و  زمينه او برادر و ھم در اين

  جنس پرواز جنس با ھم کبوتر با کبوتر باز با باز        کند ھم

  

که با   ويژه زمانیه ھا، ب نشينی از اھداف راديکال تر و ستراتژی  سرنگونی راديکال انقالب و عقب-ترميدور« (*

  )» م -  ويکيپيديا –ھای برجسته ايجاد شود  جايگزينی از شخصيت

  

  :  نويسندهۀدربار

دنيا ه ف، اکراين بيينزديک ک) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (ُالجين، موئيسای جی

عنوان يک انقالبی ه  که کار خود را بئیف شد، جاييوارد دانشگاه ک) چدر( سنتی يھوديان ۀپس از حضور در مدرس. آمد

ضو گروه چنين ع که ھم انشجويان انتخاب شد، در حالی مرکزی دۀ، به عنوان رئيس کميت١٩٠١در سال . آغاز کرد
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ھای دفاع از خود يھودی دستور   رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروه١٩٠٣ سال اپريلدر . انقالبی فريھيت بود

  . شدپولندزمان مجبور به مھاجرت به ويلنا،  دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 در وين بود، و تمام ١٩٠۵در طول انقالب سال . ھايش دستگير شد ود، و برای فعاليتدر ويلنا او عضو بوند يھودی ب

  . کرد اعالميه ھای صادر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تصنيف می

او قادر .  بود که جنگ جھانی اول شروع شد  تا زمانیالمان در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

  ۀ روزانۀ که بالفاصله به روزنامئی مھاجرت کرد، جاامريکا، به ١٩١۵ و در سال  به روسيه نبودبه بازگشت 

  .کمک نمود» به پيش«سوسياليست 

که فدراسيون سوسياليستی  بود و زمانی) روح انقالب روسيه( انقالب روسيه ۀ اولين کتاب دربارۀ نويسند١٩١٧در سال 

گذار حزب  قطع کرد و يکی از اعضای بنيان» به پيش« رابطه اش را با  انشعاب کرد، او١٩٢١يھوديان در سال 

ديش ئي ۀ کمونيست روزانۀگذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينانتازان سازمان او يکی از پيش.  شدکارگران

 حزب ھا يکی ازعضای کميته ملی چنين برای سال او ھم. گر آن بود، و تا ھنگام مرگ ويرايش» فريھيتصبح«

  . بودامريکاکمونيست 

 چندين جلد کتاب از ۀول ترجمؤھای بسياری نوشت، و مس شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب گذشته از مقاالت بی

، ده روزی که دنيا را لرزان از جان المانچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در   آثار لنين به انگليسی، ھمۀمجموع

دھه ھا پس از مرگش، و تا .  درگذشت١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در . ديش استئيندن به ريد، و آوای وحش از جک ل

  . شد چاپ می» فريھيت «ۀعکس او در سرصفح  بسته شد،١٩٨٨که روزنامه در سال  زمانی
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