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 Political  سياسی

  
  ُالجين. موئيسای جی: نويسنده

  آمادور نويدی: برگردان از
  ٢٠١٧ اپريل ٢١

  )۴(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
  تروتسکيسم و انکار ساخت سوسياليسم در يک کشور

  

  ُالجين. ی جیموئيسا

  

  تروتسکی

  

  سوسياليسم در يک کشور

 ۀاين انکار، به نوب. ھای تروتسکيسم انکار امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور است اساس تمام نظرات و سياست

  . خود، از دو بخش عمده ترکيب شده است

زمان در يک يا چندين کشور ديگر  که ھيچ انقالبی ھم انکار امکان انقالب پرولتری پيروزمند در يک کشور، ھنگامی. ١

  وجود ندارد؛
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زمان ھيچ انقالبی   اما ھم–که انقالب پرولتری صورت گرفته است  امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور، زمانی. ٢

  .در ديگر کشورھا وجود ندارد

  .ست اين نظرات خالف حقايق تاريخی و در تضاد با ماھيت درک لنينی از انقالب پرولتری

  .دھيد که با دومی آغاز کنيماجازه 

 کنونی سرمايه داری به عنوان امپرياليسم، دوران پوسيدگی ۀدرک لنينيستی انقالب پرولتری از تجزيه و تحليل مرحل

داری،   امپرياليستی سرمايهۀ مرحلۀويژگی ھای عمد. گيرد سرچشمه می» مرگ سرمايه داری«داری، و  سرمايه

  :ده شد، عبارتند ازگونه که توسط لنينيسم مشاھ ھمان

 منابع ۀداری؛ صدور سرمايه به کشورھای عقب افتاده که  نمايند  سرمايهۀرفت  در کشورھای پيشسرمايه مالی ۀُسلط) ١(

  ست؛ گر مطلق مواد خام؛ و يک اليگارشی مالی سرکوب

سيستم مالی جھانی  «، تا حد ظھور يک)مالکيت يا ثروت استعماری( مالی و مستعمرات ۀ سرماي»حوزه نفوذ«رشد ) ٢(
تحت ظلم و ستم '  رفته پيش'شمار از کشورھای  که اکثريت قريب به اتفاق بشريت توسط عده ای انگشتبار اسارت

  ؛ »استعماری است

اند و  ھای جھان را فتح کرده  که در حال حاضر سرزمينئیھای سخت بين آن کشورھا اجتناب ناپذيری از درگيری) ٣(

  .ست  جنگی که جھت تقسيم مجدد جھان–خود را بگيرند " سھم " که آرزومندندئیھا آن

ھای انقالبی در کشورھای سرمايه داری و رشد عناصر انفجار  تشديد بحران« برشمرده از امپرياليسم  اولين ويژگی

  .»کند را ھجی يا تعريف می'  مادر' پرولتری در کشورھای ۀداخلی، جبھ

 ۀنقالبی در کشورھای مستعمره و افزايش عناصر ناراضی با امپرياليسم در جبھتشديد بحران ا« دومين ويژگی منجر به 

  .»شود  استعماری میۀخارجی، و در جبھ

اجتناب ناپذيری جنگ تحت امپرياليسم و اجتناب ناگزيری از يک ائتالف بين انقالب « سومين ويژگی شامل درک 

 جھانی متحد انقالبی عليه ۀگيری يک جبھ رنتيجه به شکلست، که د ا پرولتری در اروپا و انقالب مستعمراتی در شرق

ستالين،  سرمايه داری؛ ۀلحامپرياليسم، باالترين مرمراجعه کنيد به کتاب لنين، . (»شود  جھانی امپرياليسم منتھی میۀجبھ
  .) کمونيسم بين المللۀمبانی لنينيسم؛ برنام

 ۀدھند  وجود دارد که نشان يک سيستم امپرياليستی اقتصاد جھانیکهست  آيد اين  اين تجزيه و تحليل میۀکه در ادام چيزی

دارد و منفجر  طور مستمر شکاف برمیه  است؛ که اين واحد با تضادھای ذاتی نھفته در آن بپارچه يک واحد يک

ه ن سيستم بعلت که اي ً و انقالب پرولتری که در ھمه جا رسيده شده، حتی در کشورھای نسبتا عقب افتاده، به اين شود می

  .ست که زنجير امپرياليسم جھانی را در ضعيف ترين حلقه اش بشکند ُعنوان يک کل برای آن رسيده شده است، ممکن

پارچه، و انقالب پرولتری از طريق شکست آن محلی که امپرياليسم  اين ديدگاه از امپرياليسم به عنوان يک سيستم يک

  .دھد انقالب پرولتری میست، سرنخی به درک   ادر ضعيف ترين موقعيت

کشورھای . پذيرد  صورت میئیتنھا در يک کشور به تنھا، بناچار ءست که انقالب پرولتری، ابتدا ا اما اين به معنای اين

ھردليلی امپرياليسم   که بهئیست پيروی بکنند و يا نکنند، اما انقالب در يک کشور قاعده خواھد شد، جا ا ديگر ممکن

  .  تر در برابر يورش نيروھای انقالبی مقاومت کند شتواند بي ديگر نمی

 دارد، ئیھستند، و بايد توسط ھرکسی که با اصول لنينيسم آشنا) مبارزه برای انقالب و سوسياليسم(ھا ھمه الفبای  اين

  .اما اين تنھا توسط تروتسکيسم انکار شده است. شناخته شده باشد
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در اين کلمات است که . ھدايت نمود» ناموزون سرمايه داریۀتوسع«تی  خود را عليه تئوری لنينيسۀتروتسکی مبارز

داری ست   ناموزون سرمايهۀ امپرياليستی سرمايه داری خالصه نمود، و اين توسعۀ مرحلۀلنين آموزه ھای خود را دربار

  .کند ويژه انکار میه که تروتسکی ب

 لنينيستی ۀ نظريۀکسی پس از لنين، خودش را با توسعتر از ھر ، که بيشستالين ناموزون سرمايه داری چيست؟ ۀتوسع

  : دھد را به صورت زير توضيح می مند ساخت، آنه امپرياليسم و انقالب جھانی عالق

رفته تر از ديگران   که برخی کشورھا از نظر اقتصادی پيششود نمیداری شامل اين واقعيت   ناموزون سرمايهۀتوسع

عالوه، اين ه  کشورھای سرمايه داری نيست؛ بۀسعدرجات مختلف توزون به معنی  ناموۀھستند؛ به عبارت ديگر توسع

رفت   پيشۀاز تفاوت در درج ئی رھاپروسه ای از: دارندکاھش تفاوت ھای درجات توسعه در عصر کنونی تمايل به 

 سطح اقتصادی در کشورھای مختلف وجود دارد، و آن کشورھای عقب افتاده جھت رسيدن به سطح و فراتر از

شود که برخی از کشورھا   ناموزون سرمايه داری شامل اين واقعيت نمیۀو توسع. کنند رفته مبارزه می کشورھای پيش

اتی در موقعيت نسبی کشورھای مختلف تغييرچنين . ھا سبقت بگيرند به سطح ديگران برسند و در يک راه تکاملی از آن

  .ته شده ھستتند و حتی در دوران قبل از امپرياليسم اتفاق افتاده اندھا شناخ آن:  ويژه از امپرياليسم نيستۀيک مشخص

  داری تحت امپرياليسم چيست؟  ناموزون سرمايهۀپس، قانون توسع

 متناوب برخی کشورھا در ارتباط با ۀبه معنای توسع] گويد  میستالين[ ناموزون در دوران امپرياليسم ۀقانون توسع«

در حال حاضر تقسيم نی برخی کشورھا توسط ديگران، تقسيم مجدد دوره ای از جھان ديگران، ازدحام سريع بازار جھا
 ۀھای نظامی و فجايع نظامی، تعميق و تشديد اختالفات در اردوگاه امپرياليسم، تضعيف جبھ  با استفاده از درگيریشده

 شکست داده شود، و امکان که اين جبھه توسط پرولترھای کشورھای جداگانه ديگر داری، امکان اين جھانی سرمايه

  ). ۵١۵. روسی، صۀ، نسخ اپوزيسيونۀدربار، ستالينجوزف (» .پيروزی سوسياليسم در کشورھای ديگرست

ھا در آغاز جنگ پيش  که توسط برخی از بلشويک»  اروپاۀاياالت متحد« لنين، عليه شعار ١٩١٧دو سال قبل از انقالب 

. که درست بر عدم امکان سوسياليسم در يک کشور داللت داشت دند برای اينبرده شد استدال کرد، و آن شعار را رد کر

 توافقی ۀمثابه که اين ب ست، به اين دليل داری، يا غيرممکن و يا ارتجاعی  اروپا تحت سرمايهۀلنين گفت، که اياالت متحد

ُ شدن کل دولت را به ارمغان که پيروزی کامل کمونيسم ناپديد  لنين، تا زمانیۀطبق گفت. جھت تقسيم مستعمرات است

ھا به  ست که کمونيست ، شکل دولتی از فدراسيون ملی و آزادی ملی)ئینه فقط اروپا به تنھا( جھان ۀبياورد، اياالت متحد

  .دھند سوسياليسم پيوند می

د يک شعار توان  جھان به سختی میۀشعار اياالت متحد] گويد لنين می[مانند برخی شعارھای جداگانه، با اين حال « 

ست به اشتباه به معنای عدم  که ممکن  دوم، بدين دليلشود،  به اين دليل که با سوسياليسم ادغام میءدرست باشد، ابتدا
ست که باعث ايجاد تصورات   ا؛ اين ممکن]تأکيد از نويسنده[ تفسير شودئیپيروزی سوسياليسم در يک کشور به تنھا

  ».ديگران گرددغلط نسبت به روابط يک چنين کشوری به 

  :گويد طور قطعی میه لنين ب

بنابراين، امکان ] تأکيد از نويسنده  [.ست ، يکی از قوانين مطلق سرمايه داری*ناموزون  سياسی و اقتصادیۀتوسع«

. طور جداگانه اتفاق بيفتده  در چند و يا حتی تنھا در يک کشور سرمايه داری بءدارد که پيروزی سوسياليسم ابتدا

 جھان ۀدھی توليد سوسياليستی خود، عليه بقيھا و سازمان  سرمايهۀای پيروزمند آن کشور، پس از مصادرپرولتاري

کند، و در ميان آنھا شورش عليه  خود جلب میه کند، طبقات تحت ستم کشورھای ديگر را ب سرمايه داری قيام می

روی مسلحانه عليه طبقات استثمارگر و که الزم باشد حتی با ني دھد؛ و در صورتی سرمايه داران را افزايش می
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 کوتاه يا طوالنی مدت تر ۀھا در سوسياليسم بدون يک مبارز فدراسيون آزاد ملت«ايجاد . »کند ھای آنھا  مبارزه می دولت

،  آثارۀمجموعوالديمير ايليچ لنين، (» .ست افتاده غيرممکن ھای عقب ھای سوسياليستی عليه ايالت و سرسخت جمھوری

  ).٣-٢٣٢. ی، جلد ھيجدھم، صچاپ روس

ُاو کل تجزيه و تحليل لنين از . کند  ناموزون کشورھای سرمايه داری را تحت امپرياليسم انکار میۀتروتسکی توسع

ناچار از طريق انقالب پرولتری در ضعيف ترين ه است، و بايد بپارچه شکل گرفت ُامپرياليسم که به عنوان يک کل يک

 کافی ۀکند که تضادھای داخلی و خارجی امپرياليسم به انداز تروتسکی فکر می. کند کار می آن شکسته شود را انۀنقط

کند که نيروھای  تروتسکی فکر می. پذير سازد  امپرياليستی را در يک کشور امکانۀاند که بتواند شکست جبھ تشديد نيافته

ياليستی را در يک کشو ر شکست دھند، و درست  امپرۀ کافی قوی نيستند که قادر باشند جبھۀانقالب پرولتری به انداز

کشد که توسط  گونه ای پيش میه  انقالب در يک کشور را بۀجھت پوشش شکست خود با عبارات انقالبی، ايد

تواند واقعيت را ناديده بگيريد که او به کارگران ھر  ھای کشورھای ديگر حمايت شده باشد، اما تروتسکی نمی انقالب

خوريد؛ منتظر بمانيد تا ديگر   انقالب کنيد؛ مطمئن باشيد که شکست میئیتوانيد به تنھا شما نمی«گويد،  کشوری می

 انکار ۀمثابه  و اين ب-» کشورھا انقالب را شروع کنند؛ و اگر انقالب در جاھای ديگر نباشد، شما محکوم به فنا ھستيد

  . ست امکان ھر انقالبی به ھيچ وجھی

ھنوز تمام نشده بود، اگرچه به روشنی در حال شکست بود؛ ) ۶-١٩٠۵(ن انقالب روسيه اين در زمانی بود که اولي

 ارتجاع ۀھای کارگران را  که زير ضربات فزايند کردند که سازمان  میھا با لنين با کوشش زياد تالش که بلشويک زمانی

افتد،   درک کنند که چه اتفاقی میکردند تا ھا نھايت سعی خودشان را می که بلشويک بودند زنده نگه دارند؛ زمانی

 که انقالب به ئیجا نيروھای انقالب را تجزيه و تحليل کنند، و داليل شکست نيروھای انقالب را درک کنند و از آن

 در آن مقطع بود که –اھداف خود نرسيده بود، توده ھا را برای نبردھای انقالبی جديد آماده سازند که اجتناب ناپذير بود 

  :با برآورد زير بيرون آمدتروتسکی 

تواند خودش را در قدرت حفظ کند و   کارگر روسيه نمیۀ، طبقئیبدون حمايت مستقيم پرولتاريای کشورھای اروپا«

لئون (» .توانيم برای لحظه ای شک کنيم ما نمی. حکومت موقت را به ديکتاتوری سوسياليستی پايدارمنتقل کند

  ). ٢٧٨. ، ص١٩٠۶ روسی، ۀ، نسخانقالب ماتروتسکی، 

ھا  گويد که حتی اگر بر حسب شرايط موقعيت آن گويد؟ تروتسکی به کارگران می  خود چه میۀتروتسکی در اين بياني

کند، که کارگران  تروتسکی ادعا می. دست بگيرند، قادر نيستند که قدرت را حفظ کننده  قدرت دولتی را ب خودشان

 که قدرت دولتی را در ئی ھستند، برای مثال، حمايت پرولتاری اروپائینيازمند حمايت پرولتاريای کشورھای اروپا

فايده   و اين برای کارگران روسيه بی–ست  در نبود چنين حمايتی، يک انقالب موفق در روسيه غيرممکن. دست دارند

رمايه داری  سامپرياليستی که با ماھيت ئیھا تروتسکی ھنوز به منشويک. است که تالش کنند قدرت را تصرف کنند

ترين کشورھای  رفته  فرسوده ای چسبيده است که جنبش انقالبی پرولتری بايد در پيشۀامروزی بی توجه اند، و به نظري

دھد   ناموزون سرمايه داری که شرح میۀھا، به توسع تروتسکی، ھمراه با منشويک. سرمايه داری، قدرتمندترين باشد

توانند قدرتمندترين باشند،  ست، می  خودۀترين حلق ر امپرياليسم در ضعيف که زنجيئیھای انقالبی در جا چرا جنبش

  . ضرروتی نداردرفته ترين کشورھای سرمايه داری  چيزی که در پيش–توجھی ندارند 

  :ست  ناموزون سرمايه داری لنين چنينۀپاسخ تروتسکی به تئوری توسع

 آثار ۀ در مجموع١٩٢۴را دوباره در سال  تروتسکی آن. نوشت صلح ۀبرنام خود، ۀ در رسال١٩١٧را در سال  او آن

  .دانست را صحيح می خود منتشر ساخت، که آشکارا آن
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 تأکيد از –ارگان بلشويکی [ اروپا طرح شد در ۀتنھا از مالحظه تاريخی کم و بيش واقعی که عليه شعار ايالت متحد«

 ناموزون اقتصادی و سياسی يک ۀتوسع«: وله شده بودآيد فرم سوئيس در جمله ای که میسوسيال دمکرات در ] نويسنده

کند که پيروزی سوسياليسم در يک کشور  گيری می نتيجهسوسيال دمکرات از اين . »ست ا قانون مطلق سرمايه داری

ست، و آن که، بنابراين، ضرورتی ندارد که ايجاد اياالت متحد اروپا را شرط برقراری ديکتاتوری پرولتاريا در   اممکن

ً سرمايه داری در کشورھای مختلف ناموزون است، و يک واقعيت کامال بدون مناقشه ۀتوسع. ر کشور جداگانه بدانيمھ

لمان يا فرانسه اسطح سرمايه داری انگلستان، اتريش، . ست خودی خود بی نھايت ناموزونه اما اين ناموزونی ب. است

، که برای انقالب "اروپاست" سرمايه داری ۀاما در مقايسه با آفريقا يا آسيا تمام اين کشورھا نمايند. يکسان نيست

 اقدام بين الملل ۀ انفعال بين الملل انتظار جھت ايدۀتناب از جايگزينی ايدجمنظور اه و ب. اجتماعی رشد کرده است

.  مفيدست و نياز به تکرار داردئی ابتداۀرا که ايدچديگران بماند، " منتظر"خود نبايد  ۀزمان، ھيچ کشوری در مبارز ھم

ًدھيم و کامال مطمئن ھستيم   خودمان را در خاک ملی خود شروع و ادامه میۀبدون منتظر شدن برای ديگران، ما مبارز

فتاد، سپس اين نااميد کننده اين اتفاق نيما اگر شود؛ ا که ابتکار عمل ما انگيزه ای برای مبارزه در ديگر کشورھا می

  انقالبی بتواند ۀکنم، برای مثال، که يک روسي  تاريخی و در پرتو مالحظات تئوريک، فکر میۀاست، در پرتو تجرب

لمان سوسياليستی بتواند در جھان سرمايه داری اخودش را در مواجھه با اروپای محافظه کار نگه دارد و يا آن که يک 

  ).٩٠-٨٩. ، چاپ روسيه، جلد سوم، بخش اول، ص آثارۀمجموعلئون تروتسکی، (» .شده باقی بماند) اجد(مشتق 

 اروپا و امکان يک انقالب پرولتری موفق در يک کشور، تنھا در يک جمله چيزی ۀتروتسکی عليه شعار اياالت متحد

ُتروتسکی کل تئوری لنينی . »ش واقعی تاريخی کم و بيۀمالحظ«تنھا . به اين يک جمله تنھا رجوع کنيد. گويد می

ُکل تئوری لنينيستی . گيرد  پوسيدگی سرمايه داری، سرمايه داری در حال مرگ را ناديده میۀامپرياليسم به عنوان مرحل

 کشورھای اصلی اروپا برای انقالب اجتماعی آماده ۀتروتسکی با ذکر اين که ھم. انقالب برای تروتسکی وجود ندارد

کند تضاد بين  که تروتسکی اشاره نمی عبارت ديگر چيزیه ب. رود  ناموزون اقتصادی طفره میۀع به  توسعاند، از رجو

 نفوذ از سوی ديگر ۀھا و حوز که  بين اين کشورھا و مستعمرات آن ئیلمان يا فرانسه است و تضادھااانگلستان، اتريش، 

 امپرياليستی در يک کشور و يا ديگر ۀ، از شکاف در جبھ اين تضادھاۀ تروتسکی انقالب در نتيجۀبه عقيد. وجود دارد

رفته ترين کشورھا  زمان در پيش طور ھمه ًزمان يا تقريبا ب  تروتسکی انقالب ھمۀبه عقيد. وجود نمی آيده کشورھا ب

ًين کامال افتد، ا راه اتفاق نمی که انقالب از اين ئیاز آنجا. شود وجھی انقالب نمی ً يا اصال به ھيچ–گيرد صورت می

، و ھفت ١٩٢۴را در نظر داشته باشيم که اين رساله در سال  بايد اين. آشکارست که تروتسکی امکان انقالب را نمی بيند

کنم که انقالب در روسيه بتواند  تروتسکی گفت، اين نااميدکننده است، فکرمی.  منتشر شده بوداکتوبرسال بعد از انقالب 

  . »خودش را حفظ کند«ار در مواجھه با اروپای محافظه ک

اين واقعيت که پرولتاريای اتحاد جماھير شوروی . »خطاعليه واقعيت است«گويد، اين   میستالينگونه که رفيق  ھمان

درستی تئوری لنينيستی داشته است، بايد ھرکسی را ب نگهقدرت را برای ھفت سال در مواجھه با اروپای سرمايه داری 

اما حقايق تاريخی تروتسکی چيست؟ او حتی تا به امروز به . در يک کشور متقاعد سازدپيروزی انقالب سوسياليستی 

  .امکان سوسياليسم در يک کشور خود چسبيده است  عدمۀتئوری پوسيد

ھا کمک و حمايت انقالبی را که از  کنند، آن  انقالب سوسياليستی در يک کشور صحبت میۀھا دربار که لنينيست زمانی

خوبی شناخته شده است که بدون کمک توده ھای ه اين يک واقعيت ب. کنند کشورھا می آيد انکار نمیتوده ھای ديگر 

ھای عظيم ارائه شده به  اين کمک. توانست خودش را حفظ کند کشورھای سرمايه داری اتحاد جماھيرشوروی نمی

ست که شرايط ا ممکن: رياليسم استديکتاتوری پرولتاريا توسط توده ھای کشورھای سرمايه داری يکی از تضادھای امپ
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ھنوز در کشورھای سرمايه داری برای انقالب رسيده نشده باشد، اما کارگران و ديگر استثمارشدگان و سرکوب شدگان 

اين .  کافی انقالبی ھستند که ديکتاتوری پرولتاريا را در اتحادجماھير شوروی سوسياليستی تشخيص دھندۀبه انداز

پرولتاريای جھان است، که برای مبارزه با امپرياليسم ھای سرزمين خودشان در دفاع از آورد  ترين دست بزرگ

  .  سرزمين پدری کارگران به اندازه کافی مصمم است

تواند با اقدام  کند که ديکتاتوری پرولتاريا در يک کشور می به عبارت ديگر، تئوری لنينيستی اين امکان را انکار نمی

 اگرچه احتمال چنين حمله ای با رشد اتحادجماھير شوروی سوسياليستی و جنبش –ُانی خرد شودآھنگ امپرياليسم جھ ھم

: پرسيم ھا از خودمان می اما ما انقالبيون، لنينست. انقالبی در جھان سرمايه داری، از جمله مستعمرات ضعيف است

ر کشورھای سرمايه داری، و گرفتن  موفق دۀکه احتمال حمل حزب پرولتری در شرايط انقالبی چه بايد بکند زمانی

 کارگران تحت چنين شرايطی قبضه کردن قدرت ۀگويند که وظيف ھا می قدرت توسط پرولتاريا وجود دارد؟ لنينيست

 ثابت کنيد که آيا امکان يک انقالب در چند کشور وجود دارد؛ واگر ءگويند ابتدا ھا به کارگران می تروتسکيست. است

و . ھا انقالبيون پرولتری ھستند لنينيست. دست بگيرنده رد، کارگران نبايد قدرت را بچنين امکانی وجود ندا

 او از يک موقعيت انقالبی در تسخير قدرت ۀھا تمايل دارند که پرولتاريا را خلع سالح کنند، تا از استفاد تروتسکيست

  .جلوگيری نمايند

کارگران » در مواجھه با اروپای محافظه کار«د؟ آيا گير تروتسکی وجود اتحاد جماھيرشوروی را چگونه ناديده می

دست نگرفتند؟ آيا اين يک انقالب در يک کشور ه  ب١٩١٧ اکتوبرروسيه تحت رھبری حزب بلشويک قدرت را در 

  ھا نگه نداشتند؟ را در قدرت برای بسياری سال نبود؟ آيا کارگران خودشان

» تئوری«منظور  دفاع از ه اما  ب. شود ناديده بگيرد  خيره میتواند اين واقعيت را که در صورت او تروتسکی نمی

چيزی که . کند   عدم امکان پيروزی انقالب سوسياليستی در يک کشور، از  تفسير واقعيت فرار میۀابتکاری خود دربار

جماھير که در اتحاد  جماھير شوروی وجود دارد، نزد تروتسکی، انقالب سوسياليستی واقعی نيست؛ چيزی در اتحاد

  .شوروی انجام داده شده ساخت سوسياليسم نيست

  : نويسد  می١٩٢٢، در سال  صلحۀ برنام خود،ۀ جديد رسالۀتروتسکی در يادداشت الحاقی به نسخ

تواند در درون مرزھای يک کشور با يک   تکرار شده، که انقالب پرولتری نمی صلحۀ برناماين بيانيه، چندين بار در«

 جمھوری ۀًنظر برای برخی خوانندگان با تقريبا پنج سال تجربه ست با ندانه انجام بگيرد، ممکنگيری پيروزم نتيجه

ُاين واقعيت که دولت کارگری خودش را دربرابر کل . ست اما چنين نتيجه گيری بی اساس. شوروی ما تکذيب شود

 قدرت عظيم پرولتاريا، که در ست بر جھان در يک کشور، و در کشوری عقب افتاده در آن حفظ کرده است، شھادتی

اما اگرچه ما زمين خودمان را در . ھای واقعی خواھد شد تر، قادر به انجام شگفتی رفته تر، و متمدن ديگر کشورھای پيش

 ا سوسياليستی و حتۀعنوان يک دولت داريم، اما  ما ھنوز جھت کار در ايجاد يک جامعه جھت سياسی و نظامی ب

ماند، ما   در قدرت باقی میئیکه بورژوازی در ديگر کشورھای اروپا تازمانی. ظيم نشده ايمنزديک به اين مرحله تن

دنبال توافقات با جھان سرمايه داری باشيم؛ در ھمان زمان کسی ه مجبوريم، در مبارزات خود عليه انزوای اقتصادی، ب

ھای  ما کمک کند که برخی از بيماریه بست در بھترين حالت  ا ست با اطمينان بگويد که اين توافقات ممکن  اممکن

رفت واقعی در ساخت اقتصاد سوسياليستی  تر به جلو برداريم، اما آن پيش اقتصادی ما را درمان کند، و يک گام يا بيش

لئون تروتسکی، (» .پذير خواھد شد  مھم امکانئیدر روسيه تنھا پس از پيروزی پرولتاريا در اکثر کشورھای اروپا

  ).٩٣-٩٢.چاپ روسيه، جلد سوم، بخش اول، صص،  آثارۀمجموع
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کند، اما  تروتسکی اشتباه می. رود ست که تروتسکی از تفسير انقالب پرولتری موفق در روسيه طفره می اين آن گونه ای

کارگران قدرت خود را در .  گذارد او انبوھی از ادعاھای خيالی دارد و از سوی ديگر بر خطای اصلی خود سرپوش می

بايست  ، اما تروتسکی ھمواره میکرد حفظ؛ انقالب پرولتری در برابر جھان متخاصم خودش را حفظ کردنده روسي

ترين  در مھم«بدون پيروزی پرولتاريا . ست که ھمواره در اشتباه ست در تفسير تروتسکی اين انقالب. بماند ُمحق باقی

که در روسيه ساخته شد، سوسياليسم  بنابراين، چيزی. تواند ساخته شود سوسياليسم در روسيه نمی» کشورھای اروپا

  . نيست

که اعالم کرد که   نوشت، زمانی١٩٣۵گونه ھم در سال  بدين. گونه نوشت  بدين١٩٢٢تروتسکی در سال 

  .نزديک شده است» بحران عمومی خود«اتحادجماھيرشوروی به 

شوند و اين واقعيت را  گرا می روند، ھم يش میطور خزنده به په ھای عمومی که ب سوی بحرانه ھای سياسی ب بحران«

ھای فن آوری،  ترين موفقيت ھای عظيم از انرژی توسط توده ھا وبزرگ رغم ھزينه کنند که علی در خودشان بيان می

» .چنان در رأس فقرزدگان موجودند  و اکثريت قريب به اتفاق مردم ھم افتاده اند چنان عقب آوردھای اقتصادی ھم دست

  ).١٢. ، ص١٩٣۵، ترور کيروف تروتسکی، لئون(

تروتسکی جھت اثبات عدم پيروزی سوسياليسم در يک .  واقعی روش تروتسکی پرداخته ايمۀجا ما به سرچشم در اين

تروتسکی جھت . آوردھای اتحادجماھيرشوروی در نقض ساخت سوسياليسم ھستند کشور، تالش کرد که ثابت کند دست

دانقالب شد و تالش کرد که به  ساختمان سوسياليست آسيب برساند و اتحاد جماھيرشوروی تقويت استدالل خود رھبر ض

  .ماند   تروتسکی ھمواره به خودش وفادار باقی. را نابودسازد

  

  يادداشت* 

  .شد اين اشتباھست و بايد درست می. ميخوانيم» نابرابر«، »ناموزون«جای ه  جلد ھيجدھم ما بئیدر چاپ انگليسی نھا

  

 : نويسندهۀاردرب

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(از حضور در مدرسه سنتی يھوديان پس . آمد

چنين عضو گروه  که ھم  مرکزی دانشجويان انتخاب شد، در حالیۀت، به عنوان رئيس کمي١٩٠١در سال . آغاز کرد

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 ند يھودی بود، و برای فعاليتدر ويلنا او عضو بو

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

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

  ۀ روزانۀ که بالفاصله به روزنامئیمريکا مھاجرت کرد، جاا، به ١٩١۵به بازگشت به روسيه نبود، و در سال 

  .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«اب کرد، او رابطه اش را با  انشع١٩٢١يھوديان در سال 

ديش ئي ۀ کمونيست روزانۀگذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينانتازان سازمان او يکی از پيش.  شدکارگران
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 ملی حزب ۀای کميتعضاھا يکی از چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  .مريکا بوداکمونيست 

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

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

دھه ھا پس از مرگش، و تا .  درگذشت١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در . ديش استئيی وحش از جک لندن به ريد، و آوا

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

moissaye-olgin#htm.l/o/people/glossary/org.marxists.www://https  
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ً کتاب تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء، لطفا به سايت ھای ھفته، ٣، و ٢ ، ١جھت دريافت بخش ھای 

، آزادی بيان، اشتراک و اخگر، جستجوگر گوگل، مراجعه آزاد افغانستان-ان آزادگزارشگران، افغانست
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