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 Politocal  سياسی

  
  ُالجين. موئيسای جی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ اپريل ٠٨

  

  )٣(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
  تروتسکيسم به چه معناست؟

    

                     ُالجين. موئيسای جی    

     

  تروتيسکی

  
  تروتسکيسم چيست؟

که تروتسکی ھنوز از امتياز عضويت در حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی  بيش از ده سال قبل، زمانی

سه خصوصيت ديد که آن را در تضاد آشتی ناپذير با لنينيسم «برد، رفيق ستالين در تروتسکيسم  سوسياليستی لذت می

  . »دقرار داده بو
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اين موضوع از . جا در مورد توصيف تروتسکيسم جمله ای بگوئيم   روش اعمال شده اينۀقبل از ادامه ما بايد دربار

درستی خودش را در ھر دو، در تئوری و در فرض شده است که لنينيسم ب. کند  لنينيسم بحث می- نفطه نظر مارکسيسم 

  .ه است که مخالفت با لنينيسم اشتباه استرو مفروض شد از اين. عمل انقالب اثبات نموده است

چنين . ست فردی از خوانندگان با نقطه نظر لنينيستی موافق نباشد ًحال، ما کامال به اين واقعيت آگاھيم که ممکن با اين

چنين فردی . ست که با انقالب پرولتری، با ديکتاتوری پرولتاريا، و با سيستم سوسياليستی مخالف باشد فردی ممکن

اما بعد بايد بپذيرد که او نه به دنبال تأئيد تروتسکی، بلکه رد . ست که در حمالت تروتسکی به لنينيسم آرامش يابد نممک

با وجود چنين فردی از اين نوع، چه کسی از جوی گل آلود اتھامات تروتسکی . ست راه حل لنينيستی مشکل اجتماعی

تنھا . شود، ما ھيچ استداللی بر اين موضع ھا نداريم ه میھای کشورش بيرون کشيد عليه شوروی و عليه کمونيست

ُست که تصديق نمايد که او مھمات تروتسکی  که از شخصی با اين خصوصيات درخواست شده که انجام دھد، اين چيزی
رفيق که امروز  پا خاستند و عليه ھرچيزیه برد که مارکس، انگلس و لنين برايشان ب کار میه را عليه تمام چيزھائی ب

  . ستالين، به ھمراه کمونيسم بين الملل  برايش می ايستند

 قۀکه ضرورت سازماندھی طب کنند، کسانی کنند از انقالب پرولتری حمايت می ست که ادعا می ھائی ًاين کامال مغاير با آن

عنوان معمار اصلی که لنين را به  کارگر برای سرنگونی سرمايه داری و ايجاد قدرت شوروی را قبول دارند، و کسانی

استدالل زير درنظر دارد نشان دھد که شما . شناسند  حزب بلشويک و رھبر تاريخی انقالب پرولتری جھان میۀو برجست

چه شما استدالت تروتسکی  خواھان تروتسکيسم باشيد؛ و چنان)ھم(خواھان انقالب پرولتری باشيد و )  ھم(توانيد که  نمی

ست که در پشت آن   ساتریۀکنيد؛ و اقرار تروتسکی به پيروی از لنينيسم تنھا پرد اع میرا قبول کنيد، با لنينيسم ود

و ھای مبارزاتش پنھان ھستند؛  و روش) بلشويک(اعتمادی او به حزب کمونيست  ناباوری او به پرولتاريا و بی

گران با گرايش راديکال و با ، اما نوعی که به منظور فريب کار ست عليه انقالب پرولتری تروتسکيسم در واقع سالحی

  .  ُرنگ سرخ نقاشی شده است

طور جدی خواھان سرنگونی سرمايه داری و تأسيس ديکتاتوری پرولتاريا، برمبنای اصول پايه ريزی شده ه که ب آنھائی

  :ير اندتوسط انقالب روسيه، در کشورھای سرمايه داری، از جمله در امريکا ھستند، موافق پيشنھادات منطقی بنيادين ز

  ست؛ شرط يک انقالب موفقيت آميز بلشويک اولين پيش) کمونيست( که ايجاد حزب -)١(

 و وحدت و انسجام چنين  تواند وجود داشته باشد  که تنھا يک حزب بلشويک و نه چند حزب در ھر کشوری می-)٢(

  حزبی، بنابران قدرت برجسته اش از اھميت بسيار زيادی برخوردارست؛ 

  ست؛ ن فقران انقالب سوسياليستی پرولتاريای شھری که ستو-)٣(

کم اکثريت   کارگر، يا دستۀتواند انقالب پرولتری را به ثمر برساند که کل طبق  حزب کمونيست تنھا زمانی می-)۴(

  را در يک قيام مسلحانه عليه دولت سرمايه داری رھبری کند؛ آن

 و پرولتاريا در اتحاد خود با توده ھای بزرگ ديگر گروھا و  که پيروزی انقالب در مقياس بزرگی به قدرت حزب-)۵(

 متوسط پائين تر شھرھا، ۀ و در درجه اول با دھقانان استثمار شده، طبق  جمعيتۀطبقات استثمار و سرکوب شد

  فکران تحت ستم، و غيره بستگی دارد؛ روشن

که عدم اعتماد رھبريت  يت است و زمانی که اعتماد بين رھبری حزب و اعضای حزب يکی از شرايط اصلی موفق-)۶(

  شود؛ پايه باشد، باعث تضعيف انقالب می بلشويک بی

  تواند وجود داشته باشد که احزاب کمونيست جھان را رھبری کند؛ کمونيست انترناسيونال میيک  که تنھا -)٧(
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ه عنوان سرمشق ساخت سوسياليسم ترين دستاورد پرولتاريای جھان  ب که اتحادجماھير شوروی بزرگ  که از آنجائی-)٨(

  .گری واقعی داشته باشد، اما با اتحاد جماھير شوروی دشمنی کند تواند ادعای انقالبی است، بنابراين، ھيچ فردی نمی

آن تعريف را کرد که تروتسکيسم تازه  ياد آوريم که ستالين زمانیه بايد ب. اما به تعريف ستالين از تروتسکيسم برگرديم

 منتشر ١٩٢۴مبر سال  تروتسکيسم در آن موجودست، در نو، که تعريفيا لنينيسم تروتسکيسم  ۀرسال. بودشروع شده  

 تروتسکيسم را زمانی کشف نمود که ۀ آيندۀوضوح، ھردو معنا و توسعه انگيزست که چگونه ستالين ب شگفت. شده بود

   .کرد تروتسکی ھنوز به عنوان يکی از قھرمانان بزرگ انقالب جلوه می

  

  : رفيق ستالين، عبارتند ازۀتروتسکيسم، طبق نوشت» مختصات«

ست  ست که اين غيرممکن است، و نام ديگر اين تئوری اين» انقالب مداوم« به اصطالح ۀ، تروتسکيسم يک نظريءابتدا

  .کرد که سوسياليسم را در اتحاد جماھير شوروی بنا

 و در خصومت خود نسبت به عناصر  ک، در وحدت، تروتسکيسم به معنای عدم وفاداری به حزب بلشويدوم

ھای خودشان در  ھا و گروھک طلبان، از گروه زيستی انقالبيون و فرصتھم«که منجر به تئوری طلب است،  فرصت

  .»شود درون حصار يک حزب واحد می

. ھاست ردن آناعتبار ساختن و لکه دار ک  ، تروتسکيسم به معنای سوء ظن به رھبران بلشويسم، تالش جھت بیسوم

  .گويانه به خطرات تروتسکيسم اشاره کرد ستالين با درکی پيش

که تروتسکيسم، باتوجه به کل محتوای درونی اش، ھر  خطر جديد تروتسکيسم در چه جائی نھفته است؟ در اين« 

تاريا را کند ديکتاتوری پرول فرصتی دارد که به مرکز و مظھر وحدت عناصر غيرپرولتری تبديل شود که تالش می

  .تضعيف نمايد و از ھم متالشی کند

. بر، صوانقالب اکت(».به پيش ميرودآن لشويسم، و تضعيف پايه ھای ب) سالح(يسم اکنون به منظور خلع تروتسک«
٩۴.(  

تعريف   قبلی را بسط و گسترش داد و بازۀذکر شد» مختصات«، تنھا )١٩٣٠ سال جون(رفيق ستالين شش سال بعد 

 تروتسکيسم ذکر نمود، بخوبی ۀای تروتسکيستی با توصيف خصوصيات اصلی که رفيق ستالين دربارھ فعاليت. نمود

بينی نمود، به يک عمل ايجاد شده،   به عنوان يک احتمال و روند پيش١٩٢۴که رفيق ستالين در سال  چيزی. زيبنده بود

  .تبديل گشته بود

  

  :، و او برداشت زير را تشخيص داد»تروتسکيسم چيست؟ماھيت « پرسيد که ١٩٣٠ھای  رفيق ستالين در سال

ماھيت تروتسکيسم قبل از ھرچيز، شامل، انکار احتمال ساختمان سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، «

 نزديک، در شکل ۀاين به چه معناست؟ اين يعنی که اگر، در آيند.  کارگر و دھقانان کشور ماستۀبا نيروھای طبق

ب جھانی پيروزمند کمک نيايد، ما بايد تسليم بورژوازی شويم و جاده را برای جمھوری دمکراتيک بورژوازی باز انقال

 پيروزی انقالب جھانی، انکار بورژوازی  از ۀدربار» انقالبی«ًمتعاقبا، ما با ماسک عبارت پردازی . و ھموار کنيم

  .   امکان ساخت سوسياليسم در کشورمان را داريم

اين .  در روستاھاستم دوم تروتسکيسم شامل، نفی امکان کشاندن توده ھای اصلی دھقانان در ساخت سوسياليسماھيت«

 تغيير مسير مزارع دھقانان منفرد ۀ کارگر جھت رھبری دھقانان پس از آن در وظيفۀبه چه معناست؟ اين يعنی  که طبق

 کارگر ۀ نزديک پيروزی انقالب جھانی به کمک طبقۀيندکه، اگر در آ  کافی قوی نيست، و آنۀبه خطوط جمعی به انداز
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جا نيز انکار بورژوازی از قدرت و  ًمتعاقبا، ما در اين. گردانند نيايد، دھقانان سيستم قديمی بورژوازی را برمی

ھای ديکتاتوری پرولتاريا برای رھبری دھقانان جھت نيل به سوسياليسم را داريم، که با ماسک عبارات  فرصت

  . پيروزی انقالب جھانی پوشيده شده استۀدربار» بیانقال«

ماھيت تروتسکيسم در نھايت، شامل انکار ضرورت انضباط فوالدين در حزب، جھت به رسميت شناختن آزادی «

برای . در حزب، برای به رسميت شناختن ضرورت تشکيل حزب تروتسکيستی است) یئفرقه (ھای جناحی گروه

حاد جماھير شوروی نبايد يک حزب متحد و تنھا حزب ميليتانت باشد، اما بايد مجموعه تروتسکيسم، حزب کمونيست ات

و اين به چه معناست؟ اين يعنی .  و مطبوعات خود و غيره باشد ھا و جناح ھا، ھرکدام با سازمان مرکزی ای از گروه

يد، برای مثال، دموکراسی ھای سياسی در حزب بايد آزادی احزاب سياسی در کشور بيا دنبال آزادی گروهه که ب

ًرسميت شناخته ايم، که مستقيما منجر به تحمل ه ھای جناحی را در حزب ب جا آزادی گروه ًمتعاقبا، ما در اين. بورژوازی

، و »دموکراسی درون حزبی«شويم، که ھمه با عبارات درباره  احزاب سياسی در کشور ديکتاتوری پرولتاريا می

-٣٩١. انگليسی، صصۀ، جلد دوم، نسخلنينيسمجوزف ستالين، (» شوند پوشيده میدر درون حزب » بھبود رژيم«

٣٩٣ .(  

سرد کند،  تواند کارگران شوروی را دل انکار احتمال ساخت سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تنھا می

تواند  وسياليسم در روستاھا تنھا میانکار امکان ساخت س. ھا را تعديل نمايد ھا را ازبين ببرد، شوروشوق آن اعتماد آن

ھا را در پرولتاريای شھری  ھا عليه کوالک ھا را تقليل دھد، اعتماد آن  آنۀسرد کند، مبارز دھقانان متوسط و فقير را دل

انکار ضرورت انضباط پوالدين در حزب . و حزب  او به عنوان رھبران انقالب و سازندگان سوسياليسم تضعيف کند

به ھمين . ند نقض انضباط را تشويق نمايد و بنابراين قوی ترين سالح ديکتاتوری پرولتاريا را ضعيف کندتوا تنھا می

ضد پرولتری، ضدشوروی، ضدانقالبی زد، که با «به گروه تروتسکيستی مارک )  ١٩٣٠در سال (ست که ستالين  دليل

  ). ٣٩١.نجا، صھما(».سازد زحمت و دقت زياد، بورژوازی را از امور حزب ما آگاه می

امروزه تروتسکيسم مرکز و . کند به بورژوازی محدود نمی» اطالع رسانی«تروتسکيسم امروزه ديگر خودش را در 

. ست مظھر وحدت دشمنان اتحادجماھير شوروی، انقالب پرولتری در کشورھای سرمايه داری، و کمونيست بين الملل

چنين  ولتاريا را در اتحاد جماھير شوروی متالشی کند، بلکه ھمکند که ديکتاتوری پر تروتسکيسم نه تنھا تالش می

  .کنند، تجزيه و متالشی سازد نيروھائی را که در سراسر جھان برای ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه می

*****  

ما بايد با تعداد فصول اضافی با . کنيم تروتسکيسم به سبک برشمرده توسط ستالين پيروی می» مختصات«ما  از 

  .ھا در ھردو امريکا و خارج از کشور مبارزه نمائيم ھای تروتسکيست دارھا، رفتارھا و سوء استفادهکر

  

 : نويسندهۀدربار

دنيا ه نزديک کئيف، اکراين ب) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (ُالجين، موئيسای جی

عنوان يک انقالبی ه انشگاه کئيف شد، جائی که کار خود را بوارد د) چدر( سنتی يھوديان ۀپس از حضور در مدرس. آمد

چنين عضو گروه  که ھم  مرکزی دانشجويان انتخاب شد، در حالیۀ، به عنوان رئيس کميت١٩٠١در سال . آغاز کرد

ور ھای دفاع از خود يھودی دست  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
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 در وين بود، و تمام ١٩٠۵در طول انقالب سال . ھايش دستگير شد در ويلنا او عضو بوند يھودی بود، و برای فعاليت

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

او قادر .  بود که جنگ جھانی اول شروع شد  در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در المان تا زمانی١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

  ۀ روزانۀ، به امريکا مھاجرت کرد، جائی که بالفاصله به روزنام١٩١۵به بازگشت به روسيه نبود، و در سال 

  .کمک نمود» به پيش«سوسياليست 

که فدراسيون سوسياليستی  بود و زمانی) روح انقالب روسيه( انقالب روسيه ۀار اولين کتاب دربۀ نويسند١٩١٧در سال 

گذار حزب  قطع کرد و يکی از اعضای بنيان» به پيش« انشعاب کرد، او رابطه اش را با ١٩٢١يھوديان در سال 

 ئيديش ۀست روزان کمونيۀگذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينانتازان سازمان او يکی از پيش.  شدکارگران

 ملی حزب ۀھا يکی ازعضای کميت چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  .کمونيست امريکا بود

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

چنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در المان، ده روزی که دنيا را لرزان از جان  يسی، ھم آثار لنين به انگلۀمجموع

دھه ھا پس از مرگش، و تا .  درگذشت١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در . ديش استريد، و آوای وحش از جک لندن به ئي

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