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 Political سياسی

   

  اُلجين. موئيسای جی: نوشته
  آمادور نويدی: برگردان

  ٢٠١٧ جون ١٠

 )۶( -تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
   شتری تروتسکيسم با اتحاد جماھير شورویۀکين

  

  اُلجين. موئيسای جی

  

  تروتسکی

***  

  

  :خود نوشتانقالب مداوم  ۀ، سياه بر سفيد، در جزو١٩٣١ر سال تروتسکی در اواخ

حفظ . تواند بر اين زمينه ھا تکميل شود گردد، اما نمی  انقالب سوسياليستی با زمينه ھای ناسيوناليستی آغاز می«

نی، و تواند امور يک دولت موقت باشد، حتی اگر چه، با مدت زمان طوال انقالب پرولتری در چارچوب ملی تنھا می

رولتری منزوی، تناقضات در يک ديکتاتوری پ.  اتحاد جماھير شوروی نشان داده استۀگونه ای باشد که تجربه ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

منزوی باقی بماند در نھايت /دولت پرولتری که . داخلی و خارجی بناچار با موفقيت رشدافزون، افزايش می يابند

  ).نده است  و تأکيد از نويس٣۵.ص(» .شود قربانی اين تناقضات می

ھای سرمايه داری به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی   دولتۀھا ھرگز ادعا نکرده اند که حمل حال آن که، بلشويک

  :لنين گفت. رھبران بلشويک در اين مورد صريح و روشن بوده اند. ست غيرممکن

تواند يک   بماند، اين امر میکه جمھوری شوروی در ُکل جھان سرمايه داری يک کشور منزوی تنھا باقی تا زمانی«

که تناقضات بنيادی باقی بمانند،  البته، تازمانی. که خطرات ناشی از اين يا آن نوع ازبين بروند ... باشد پرستی خيال

، چاپ روسی، مجموعه آثارلنين، . ا.و(» .ود نداردجھا و خطرات باقی خواھند ماند، و ھيچ راھی برای فرار از آن

  ).٢٩. ، ص٢۶جلد 

 کشاورزی سوسياليستی، با تقويت نيروھای دفاعی ۀرفت صنعتی شدن، با توسع با افزايش قدرت شوروی، با پيش

کشان کشورھای سرمايه داری، ابزار  دردی با اتحاد جماھير شوروی در ميان زحمت کشور، و باشتاب رشد ھم

را بخوبی  کسی اين و ھيچ. ماند میاما ھنوز، خطر باقی . مقاومت دربرابر يک حمله نظامی افزايش يافته است

  .داند رھبران شوروی نمی

 ۀکند، منظورش درک خطر روشن و ساد  رشد تضادھای داخلی و خارجی صحبت میۀکه تروتسکی دربار اما زمانی

خواند،  می» تضادھای داخلی«که او  او بر روی چيزی. ست منظورش چيز ديگری.  نظامی امپرياليستی نيستۀحمل

ست تأکيد   بر روی تضادھای خارجی که تضادھای بين بخش سرمايه داری و  بخش سوسياليستی جھانبسيار زياد

  .ھا شودداين تضا» قربانی«گويد که اتحاد جماھير شوروی، درنھايت بايد  او می. کند نمی

 ۀد؟ طبق باقی مان١٩٣١ در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تا سال ئیچه ھستند؟ چه تضادھا) تضادھا(اين ھا

. بورژوازی به بخش کوچک و کامالً ناچيزی از گذشته اش تقليل يافت. ھا قبل منقرض گشت مالک زمين مدت

از با انحالل سريع بقايای طبقات قديمی، . متعاقب اشتراکی کردن سريع روستا، کوالک ھا فوق العاده ضعيف شده اند

فی ماشين آالت و فن آوری جديد در روستاھای اشتراکی متعاقب معر. تضادھای طبقاتی روز به روز کاسته شده اند

ھای روبه رشد اتحاد جماھير شوروی به معنای بھبود  موفقيت. شده، تفاوت بين شھر و روستا کاھش يافته است

تر کوالک ھا و بقايای بورژوازی، و  تر در اشتراکی کردن، حذف بيش رفت بيش تر در توليدات صنعتی، پيش بيش

تضادھای «ھای روبه رشد  چرا اين موفقيت. ست که  امنيت توده ھا تأمين شده است  در کشوریارتقاء فرھنگ

  بايد رشد دھد؟» بناچار«که  را پنھان کند، در حالی» داخلی

بقايای بورژوازی بدون مقاومت تمايلی به تسليم شدن . توان گفت، که مشکالت وجود داشته و دارد با اطمينان می

 اما رشد اقتصاد سوسياليستی و تسلط سريع کارگران در ارتقاء –ند نک کاری می جا خراب جا و آن ر اينندارند، و د

کسب تکنيک بسيار مدرن، . سازد رو ساخته است و میه کارانه را با شکست روب ھای خراب دانش خود اين تالش

ھا  اما آن. اص ھمراه بودغلبه بر عادات قديمی کار، غلبه بر طبيعت با عدم توافقات خاص و عدم تنظيمات خ

  .  برای مشکالت آماده کردیحلھای  موفقيت آميز انقالب راه ۀھر مرحل. بودندمشکالت رشد 

  برخی از تضادھای داخلی شد» قربانی«پس، چرا بايد بناچار 

، پدر جاست، آشکارا آرزو اين. اين به ھيچ وجه استدالل نيست. اين يکی از اسرارھای زياد استدالل تروتسکی است

، برای مثال برخوردی اجتناب »انقالب مداوم«اين تفکر، آرزو دارد که اتحاد جماھير شوروی موفق نشود تا تئوری 

  .ناپذير بين پرولترھا و دھقانان ايجاد شود تا درستی تئوری تروتسکی ثابت شود
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ير شوروی ساخت به اين دليل ست که سوسياليسم را در اتحاد جماھ خواھد بگويد که اين غيرممکن شايد تروتسکی می

بار ديگر  ست؟ با اين ريسک که خسته کننده نباشيم ما مايليم که يک ھای ضروری شرط که اين کشور فاقد پيش

حتی قبل . يادآوری کنيم که اتحاد جماھير شوروی با باال بردن زندگی اقتصادی و فرھنگی کشور معجزه کرده است

ھای خارجی در خاک شوروی وجود داشت،   ارتشۀکه ھنوز مداخل تی در حالیکه جنگ داخلی پايان يابد، ح از اين

. رسد نظر میه  اين يک کار فوق بشری بءدر ابتدا.  کار ساختمان سوسياليستی را آغاز کرده بودندۀھا برنام بلشويک

ھای خارجی  ھای سفيد روسی و دولت نرالجھای  توسط ارتش. کشور با سه سال جنگ امپرياليستی نابود شده بود

. گرفتار قحطی شده بود.  اقتصادی خفه شده بودۀبا تقريباً پنج سال از محاصر. تضعيف و به ويرانی کشيده شده بود

. کشاورزی به کمتر از نصف کاھش يافته بود.  رسيده بود١٩١٣ به يک پنجم سال ١٩٢١ر سال دتوليد صنعتی 

ھای بزرگ ديکتاتوری پرولتاريا؛ انرژی  ئیدارا ھا  ويکاما بلش. سيستم حمل و نقل در يک وضعيت اسفناک بود

  . ھا ديدند ھا در رھبری آن کشان را با پرولتاريا و بلشويک  زحمتۀھای خالق توده ھای آزاد شد ئیناپذير و توانا پايان

 در .دانست، امکانات ساخت سوسياليسم را نيز ديد لنين، که بھتر از ھر کسی کمبودھای اين کشور بزرگ را می

کرد تا ثابت کند که سوسياليسم در يک کشور   منتشر می١٩٠۵ خود را در سال ۀکه تروتسکی جزو زمانی

) ١٩٢٣ژانويه سال (که او پلتفرم مخالفت خود را عليه لنينيسم استادانه درست کرد، لنين  ست، در زمانی غيرممکن

  : نوشت

 قدرت دولت در دست پرولتارياست، ائتالف اين ست، در واقع، قدرت دولت در مقياس بزرگ به معنای توليد«

ست،   نقش اين پرولتاريا در رابطه با دھقانانۀفقيرست، تضمين رھبری دربار ھا دھقان فقير و نيمه پرلتاريا با ميليون

ون ھاست که ما اکن  از تعاونیئیسازد، به تنھا ھا را می )کئوپراتيو(چيزی نيست که تعاونی  و غيره، آيا اين تمام آن

رفتار ] سياست اقتصادی جديد[مانند تعھد به مغازه داران را انجام داده ايم و ما تا اندازه ای حق داشته ايم تحت نپ 

اين ھنوز ]. سندهتأکيد از نوي [ کامل سوسياليستی الزمست؟ۀچيزی نيست که برای ساخت يک جامع ن  آيا اين آ –کنيم 

» . که برای ساخت چنين جامعه ای الزم و کافی است ست چيزی ين آن سوسياليستی نيست، اما اۀساختمان يک جامع

  ).٣٩٢. ، ص٢٧، چاپ روسی، جلد مجموعه آثارلنين، . آی. وی(

طبقه نزديک   بیۀجماھير شوروی به سرعت به يک جامع سوسياليستی ساخته شده است، اتحاد ۀ جامعۀوز، پايامر

  : دھد می» ھشدار«ت پياميرانه ايستاده و به جھان اما بنگريد که چگونه تروتسکی با يک ژس. شود می

امکان ساخت [ شيرين خود ۀسان نزديک، از افۀشوروی بناچار، و ترجيحاً در آيندبحران قريب الوقوع اقتصاد «

فرو می پاشد، و، ما ھيچ دليلی نداريم که شک کنيم، و کشته ھای زيادی پراکنده خواھند ] سوسياليسم در يک کشور

تضادھای ... رسد، که کامالً آمادگی ندارند ھا می ويژه به کمونيسته ، و بئیان شوروی به کارگران اروپابحر... شد

اقتصاد شوروی، نقص و تزلزل بسياری از فتوحاتش، خطاھای خشن رھبری و خطراتی که در راه سوسياليسم می 

لئون تروتسکی، اقتصاد شوروی در (» .ردما را با خود به ارمغان می آونظرات  نزديک تأئيد صحت ۀآيند... ايستند

  ). ۵-۴.، صصخطر

سادگی مبنی بر عدم امکان ايجاد سوسياليسم در روسيه بنا کرده بود، يک دشمنی تروتسکی که تئوری اش را ب

تروتسکی مانند ذره بين .  داشت که در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی اتفاق می افتاد توزانه عليه ھرچيزی کينه

کرد؛ تروتسکی  که مشکلی ھم وجود نداشت، آن را اختراع می ئیداد؛ تروتسکی در جا ت را بزرگ جلوه میمشکال

ديد که در  ديد که تنھا يکی از موانع زياد برای غلبه کردن بود؛ او نيروھای تحليل رفته ای را می را می» بحرانی«

آوردھا را شکست تفسير  کرد؛ دست نکار میحال افزايش نيرو و انباشت شتاب آنی بودند؛ او موفقيت ھا را ا
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 مرکزی آن ھدف گيری کرده بود ۀنمود؛ و با ژست يک مدعی انگشت خود را به سوی حزب کمونيست و کميت می

 ھستند که انقالب کارگری را نابود کرده ئیھا  بوروکرات–جا  در آن« : گفت که کرد و می  رھبری میستالينکه 

  .»اند

 تروتسکی به انقالب و ترس از موانعی قرار داشت که ئیات، تفکر ناباوری خرده بورژوا اين جعليۀدر پشت ھم

  .ھا مقابله می کرد ديکتاتوری پرولتاريا در جھان متخاصم با آن

کرد؟ چه چيزی در خدمت   اپوزيسيون خود ناراحت میۀتناک در آغاز حرفشگونه ای وحه چه چيزی تروتسکی را ب

سياست  برخورد مغلوب شدگان نسبت به ۀتسکی با زينوويف و کامنف بود؟ اين شيوبنای اتحاد غيراصولی ترو

  .   در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بود) نپ( اقتصادی نو

) ئیسياست کذا(، »چپ«ھای  ھای نادرست برخی از کمونيست ، در برابر قضاوت١٩٢١ھا در سال  بلشويک

 غالب شد جھت مقابله با ١٩١٨کمونيسم جنگی که از سال .  کردندکمونيسم جنگی را رھا کردند و نپ را معرفی

که بتواند در برابر حمالت نيروھای دشمن طبقاتی مقاومت کند، دست  دولت برای اين. جنگ داخلی و دفع مداخله بود

در طول آن . يع نمودزشد، و ھمه چيز را طبق نقشه تو خود را بر روی ھرچيزی گذاشت که در کشور توليد می

چه که در   آنۀبخش عمد. حمل و نقل بھبود نيافت؛ بلکه وخيم تر شد. ھا توليد افزايش نيافت؛ بلکه کاھش يافت سال

 و مواد خام را از دھقانان ئیدولت مواد غذا. گشت شد برای جبھه ارسال می کارخانه ھا و کشت و زرع توليد می

ھر حال، به علت ازھم ه ھا، ب اين. ھا برگرداند ده به آناصطالح به ازايش کاالھای توليدشه کرد تا ب جمع آوری می

ھای  در نتيجه، دھقانان در واقع در آن سال. شدند  ارائه نمیۀپاشيدگی سيستم صنعتی و ضرورت تأمين جبھه آماد

تری  سرنوشت بھۀھا يادداشت تعھد و  وعد  لنين، به آنۀکردند، و دولت، با استفاده از گفت حياتی از کشور حمايت می

نظر رسيد، ه که جمھوری امن ب که جنگ پايان يافت، حداقل در جنبه ھای مھم آن، ھنگامی زمانی. برای آينده داد

ضرورت داشت که ائتالف با . ست کمونيسم جنگی غيرممکن) سياست (ۀحداقل برای مدتی، آشکار شد که ادام

ضرورت داشت که پايه . ده بودند، تقويت شودحال که تحت فشار کمونيسم جنگی از کشور حمايت کر دھقانان ميانه

به . گرفت که چگونه توليد کند  اول، کشور تحت شوراھا بايد ياد میۀدر وھل. ھای ساختمان سوسياليسم بنا گردد

توانست انجام گيرد که به  شد که محصوالت خود را افزايش دھند و اين تنھا زمانی می دھقانان بايد مشوق داده می

و اين ملزم به ايجاد قانونی کردن بازار . بفروشند) باز(شد تا کاالھايشان را در بازارھای علنی داده میھا اجازه  آن

به منظور رھا شدن از رکود اقتصادی وحشتناک الزم بود که حتی توليد صنعتی خصوصی را نير تشويق . باز بود

  .نمود

  

  : ويژگی ھای سياست اقتصادی نو

  ی در مقياس بزرگ در دست ديکتاتووری پرولتاريا؛منابع طبيعی و مٔوسسات صنعت

  ُکل سيستم اعتباری در دست ديکتاتوری پرولتاريا؛

  ُکل سيستم راه آھن و حمل و نقل آب در دست ديکتاتوری پرولتاريا؛

  تحارت خارجی کامالً در دست ديکتاتوری پرولتاريا؛

  ھای شھر در دست شوراھای محلی؛ ھا و ساختمان زمين

  ی و محلی؛ئشاورزی در دست شوراھای منطقه ھای ک زمين

  توليد و تجارت خصوصی تحت نظارت دولت پرولتری مطابق با قوانين پرولتری مجازست؛
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  .دھقانان پس از پرداخت ماليات در فروش مازاد توليد خود در بازار باز مجازند

. رفت سريع ضرورت داشت پيش اما به منظور –اين موضع نسبت به موقعيت کمونيسم جنگی يک عقب نشينی بود 

در ُکل سيستم اقتصادی در دست ديکتاتوری ژيک يستراتموقعيت ھای . تر از ھميشه بود  قویديکتاتوری پرلتاريا

 تحريکی برای صنعت و تجارت ۀپرولتاريا حفظ شده بود؛ صنعت خصوصی و تجارت خصوصی تنھا وسيل

ھای خصوصی ) بيزنس( شود با سرمايه داران کسب و کارسوسياليستی جھت بھبود در کميت و کيفيت بود تا قادر

با حفاظت از صنايع و تجارت خود در دادن اولويت به صنعت و تجارت خصوصی، ) شوروی(شورا. رقابت کنند

  . بينی کرده بود که اولی در نھايت بر دومی پيروز خواھد گشت گير نبود و پيش سخت

کش داشت، نپ را معرفی کرد تا قدرت شوروی قادر  ق توده ھای زحمتھای خال ئیلنين، که اعتقادی راسخ در توانا

  .بينی نکرد رفتی را پيش اما تروتسکی چنين پيش. سوی سوسياليسم گردده رفت سريع اقتصادی ب به آغاز پيش

بی دانيم، ھرگز در دھقانانان به عنوان يک نيروی انقال گونه که ما می تروتسکی، ھمان. جا بودند دھقانان در اين

ھا در روستا پديدار گشه  مند و کوالک نظر رسيد که دوباره دھقانان ثروته با معرفی نپ ب. اعتقادی بزرگ نداشت

ھا از قدرت سياسی محروم شده بودند، و به ھيچ  آن. ھا ديگر مانند قبل از انقالب نبودند اين درست است، اما آن. اند

حال، اين يک واقعيت بی ترديد  با اين. مند نبودند ايه داری ثروتھای تحت سيستم سرم وجھی مانند برخی از کوالک

طور غيرقانونی، زمين و چند دھقان فقير داشتند که آالت ابزار و ه اما ب. طبق قانون مجاز به خريد زمين نبودند. بود

ھا به   کوالک.کردند نيروی کار انسانی جھت  کار بر روی زمين نداشتند، و اغلب اوقات، در مزارع خود کار می

.  که نفوذ سياسی اعمال کردندئیبرخی اوقات حتی در شوراھای محلی خزيدند، جا. استثمارگران روستا تبديل شدند

او را از  پرداخت ماليات آزاد ساخت؛ اعتبارات او را . دولت نھايت سعی خود را کرد که به دھقان فقير کمک کند

مند سھم  به عبارت ديگر از درآمد دھقان ثروت.  به او عرضه کردگسترش داد؛ برخی اوقات دام و ابزار و آالت

  . در روستا تقسيم طبقاتی وجود داشت–جا  حال، ھنوز در اين با اين. شير را با ماليات گرفت

که انقالب در  او با اعالم اين. تروتسکی شانس خود را پيدا کرد! ھا در روستا سرمايه داران نپ در شھر؛ و کوالک

رند به زينويف و کامنف ب عناصر سرمايه داری عناصر سوسياليستی را در اقتصاد شوروی ازبين میخطرست و 

. ست کرد، بحث ديگری زده شده بود يا برای اھداف سياسی وانمود می که اپوزيسيون واقعاً وحشت اين. پيوست

  .بری حزب کمونيست ھدايت نمودکارانه و بی مرام را به رھ  تبهۀکه اپوزيسيون تروتسکی انجام داد يک حمل چيزی

، و  توسعه کندخواست ببيند که اتحاد جماھير شوروی ھای اپوزيسيون تروتسکی اين بود که نمی يکی از ويژگی

در نپ سيستمی را . کنند  ديگر عبور میۀبيند که از مرحله ای به مرحل کرد که نيروھای اجتماعی را نمی وانمود می

ھا از مشکالت ذاتی در چنين سياستی تحريک  آن. ھميشه، بلکه چندين دھه باقی بماندمی ديد که آمده است نه برای 

طور بنيادی ه ھا طرحی قاطع و روشن داشتند که وضعيت را در يک زمان کوتاه ب بلشويک. جديدی طرح کردند

الف اعالميه ھای ھا را که خ  بود که اظھارات بلشويک تروتسکيسم اينھای اما  يکی ديگر از ويژگی . تغيير دھند

  . گرفت ھا بود، ناديده می ھمگانی آن

 و برای  پيروزی سريع سوسياليستی  ھا تصور کردند چگونه حزب بلشويک و ستالين آن تغيير را تجسم کردند؟ آن

 نزديک کارخانه ھای ۀبينی کردند که در آيند ھا پيش آن. بخش اقتصاد ملی بر بخش سرمايه داری کار کردند

رسند که به آسانی با کارخانه ھای کشورھای سرمايه داری  رفت می  شوروی به آن چنان حدی از پيشسوسياليستی

خوبی ه ھا ھنر تجارت را ب بينی کردند که خيلی زود تعاونی ھا پيش آن. ھا را از رده خارج سازند رقابت کرده و آن

و مجبورشان کنند که به صفوف شاغلين ندازند د گشت که تجار خصوصی را بيرون بيگيرند و قادر خواھن ياد می
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و ) سرمايه و منابع(دانستند که ھولدينگ  درست مانند دھقانان متوسط و فقير، حزب و ستالين کامالً خوب می. درآيند

ھا با  شوند، برای مثال، آن کشاورزی خصوصی مراحلی موقتی ھستند، و خيلی زود دھقانان به تعاونی ملحق می

  .ھا و الغای طبقات در روستاست سازند، که به معنای پايان کوالک میارع اشتراکی مزکمک حزب و دولت،  

ھا  دانستند که کوالک ھا می آن. زده نشدند ھا زياد وحشت اما آن. شوند مند می ھا ثروت ھا ديدند که برخی از کوالک آن

ظف بود تا دھقانان فقير و ميانه ھا سياستی داشتند که مو آن. به عنوان يک طبقه طول عمر طوالنی نخواھند داشت

ھا را تشويق و تحريک کند و ياد دھند که چگونه کشاورزی سوسياليستی را  کند، آن» دھی مجدداً سازمان«حال را 

ھا با تمام  آن. ھا را از بين خواھند برد دانستند، که کوالک را می ھا اين  و آن–تحت رھبری پرولتاريا سازماندھی کنند 

اين لوازم .  تحت شرايط اقدام به فراھم ساختن تجھيزات الزم برای اشتراکی کردن کشاورزی کردندامکانات ممکن

دانه ھای بھبود يافته، و کارشناسان کشاورزی برای /می بايست شامل ابزار بھتر، ماشين آالت کشاورزی، تخم

  .دش راھنمائی دھقانان در باال بردن دانش کشاورزی به سطح توليد سوسياليستی می

اين طرحی بود که پيوسته و بخردانه توسط . سرچشمه اين طرح از لنين بود. اين طرحی بود که بخوبی کار کرد

 ۀدر زميناما اين انقالب . بود) برای پيروزی(اين تنھا راه . کار گرفته شده ستالين بھدايت حزب بلشويک تحت 

  . ی بين کارگران و دھقانان وجود داشته باشدآميز باشد که ائتالف توانست موفقيت  تنھا زمانی میکشاورزی

. ھا در شوراھای محلی بود مبارزه با کوالک ھا از طريق تحميل ماليات سنگين بر درآمد، وجلوگيری از نفوذ آن

جھت بھبود . شد کمک به دھقان فقير با دادن زمين، لوازم کشاورزی، وام، و معافيت از پرداخت ماليات جبران می

. تر ساخت ھا را به وظايف پرولتاريا نزديک دھقانان متوسط دوست شد و آنبا بايست   میوضعيت اقتصادی

ھای توده ھای دھقان را بر روی مسيری گذاشت که به   زندگی  مادی و فرھنگی دھقانان را باال برد، گامداستاندار«

در برابر اين طرح، دو . ته شدھا درنظر گرف اين طرح بخوبی توسط بلشويک). ستالين( »شود سوسياليسم منتھی می

ھا  گراھا طبيعت سرمايه داری کوالک راست: توسعه داده شده بود» گراھا چپ«گراھا و  تئوری ديگر از طرف راست

در طبيعت » اپوزيسيون تروتسکی(» گراھا چپ«. ديد ھا دھقانان متوسط را می گرفت؛ و در کوالک را دست کم می

  .ديد کرد؛ و در دھقان متوسط يک کوالک می لُو میخرده بورژوازی دھقانان متوسط غُ 

حزب کمونيست عليه . شده بود» کوالک ھا« زيادی متشکل از ۀتروتسکی به ناگاه دھقانی را کشف کرد که تا انداز

  .دانست مقصد کجاست  می بدين دليل که–ھردو گرايش مبارزه کرد 

 در ١٩٢۵ ماه مه، ٩ستالين در [ست  ای وسيع دھقانان اصلی ما ايجاد روابط صميمی بين خودمان و توده ھۀوظيف«

، جھت باالبردن سطح استانداردھای فرھنگی و مادی زندگی دھقانان و پای نھادن ]گزارش به  مقامات حزب مسکو

 دھقانان، تحت ۀست که شانه به شان  ما اينۀوظيف. شود اين توده ھای دھقان به مسيری که به سوسياليسم منتھی می

توانيم تضمين کنيم  ست که ما می که تنھا تحت يک چنين رھبری  کارگر سوسياليسم را بنا کنيم؛ برای اينۀبقرھبری ط

-٢۴٧. ، صص١، جلد لنينيسمجوزف ستالين،  (  ».برد سازمان اقتصادی کشور را در مسير سوسياليسم به پيش می

  ).١٩٢۵، گزارش ايراد شده در مه، ٢۴٨

  : ال پاسخ داددؤه خصوصيتی داشت؟ ستالين به اين سمسير سوسياليستی در روستا چ

با استفاده . ھا  اقتصادی شوروی  جذب کرد؟ با استفاده از تعاونیۀتوان دھقانان را به جريان کلی توسع چگونه می« 

تند ھا و ابزارھائی ھس ھا راه اين. ھای توليدی ھای توزيعی، و تعاونی ھای کشاورزی، تعاونی از وام تعاونی، تعاونی

. ، صھمانجا(» .شوند ھا دھقانان آھسته اما مطمئن به سيستم کلی کنونی ساخت سوسياليست جذب می که از طريق آن

٢۴٩.(  
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که  چرا اين مسير بايد به آرامی صورت پذيرد؟ برای اين. ست برای مزارع اشتراکی ھای توليدی نام ديگری تعاونی

 کافی ماشين آالت و ابزار توليد کنند که برای ۀسازی بايد به اندازکارخانه ھای سوسياليستی و کارخانه ھای ماشين 

 کافی ۀست که معادن شوروی بايد به انداز دھی در تعاونی ھا ايجاد کنند؛ بدين دليل دھقانان انگيزه ای جھت سازمان

ورزی مورد برای توليد آھن و فوالد ارائه دھند که در ماشين آالت کشا) سنگ فلز دار(زغال سنگ و سنگ آھن 

ھا چند سالی   اينۀ و انجام ھم–که کارگران بايد آموزش ببينند تا قادر شوند توليد کنند  استفاده قرار گيرند؛ برای اين

، از شروع نپ تا خيز بزرگ ١٩٢٩ تا ١٩٢٢ از سال –ھا بيش از ھفت سال طول نکشيد   اينۀھم. برد زمان می

ھا زياد اذيت و آزار  آن! راه انداختنده ھا چه سر و صدائی ب ول آن سالھا درط اما تروتسکيست. برای اشتراکی کردن

و وحدت حزب کمونيست را که اولين شرط جھت ! کاری نمودند در اقتصاد ماشينی شوروی زياد خراب! کردند

  !نمودنداجرای برنامه ساخت اقتصاد سوسياليستی بود، تضعيف 

ھا اعضای حزب بودند،  که ھنوز آن ، در حالی١٩٢٧ و ١٩٢۴ای ھ اپوزيسيون تروتسکی به مدت سه سال، بين سال

. به سروصدا ادامه دادند) مردان نپ(ھا و رشد سرمايه داران نپ   رشد کوالکۀبا ھزار و يک بھانه دربار

دھقانان «: گفتند ھا می آن. شد اقتصاد شوروی، بلکه با وحشت ديکته می) درست(ھا نه با درک  نھادھای عملی آن پيش

شد،  تالش می) چنين اين(گر  که، ا-» باره اشتراکی کرد، حتی اگر الزم باشد، از زور استفاده نمود ا بايد به يکر

ھا خواھان تسريع زمان صنعتی شدن  آن. ساخت کرد و انقالب را نابود می دھقانان را عليه کارگران تحريک می

بايست از افزايش قيمت کاالھا  اين ميلياردھا می. کشور با صرف ميلياردھا روبل سرمايه گذاری در صنعت بودند

جائی که با  داد، و از آن ھا را افزايش می جای کاھش مشکالت مردم، آنه  راه چاره ای که ب–شد  گردآوری می

برد، و  افزايش قيمت کاالھا دھقانان فقير و متوسط، مصرف کنندگان اصلی کاالھای صنعتی را زيرضرب می

تسکی اپوزيسيون ترو. شد ھا می داد، تنھا در خدمت تقويت موقعيت کوالک ھا را کاھش می استانداردھای زندگی آن

  .کار گرفته  متوسط دھقانان حداکثر تالش خود را بۀبين پرولتاريا و طبق) ائتالف (شکستجھت تحميل 

ھا ھنوز ھم در حزب بودند، نه از طريق انتقاد، بلکه از طريق  خوردند، و آن که دشمنان شکست می در حالی

فطرت، ھيچ نفوذی  حريفی بی اندازه پستھا، ھيچ ت بدون اغراق، از نظر آن. کردند کاری با حزب دشمنی می خراب

ھا ادبياتی را منتشر کردند که مملو  بود از محکوميت شرم آور از ھر چيزی  آن. وحشيانه و بيش از حد حقير نبود

بر را با اعالميه ای تبريک گفتند که حزب کمونيست وگرد انقالب اکت ھا دھمين سال آن. داد بود که حزب انجام می

راه با تشکيل يک جناح  اين تبليغات ھم.  ھا و سرمايه داران نپ  خوانده شده بود ، کوالکھا حزب بورکرات

) حزبی رفتار و کردار ضد(بايست به آن  حزب می. کرد زيرزمينی بود، که جزوات را منتشر و مخفيانه پخش می

  . وقف نساخترا مت) ھا آن(اما اين امر، تبليغات . اپوزيسيون تروتسکی اخراج شد. داد پايان می

چه را  که کليد درست درک آن ھای اپوزيسيون تروتسکی را بخوبی بازگو کنيم، برای اين ما بايد اين مرحله از فعاليت

ھايش توجيه پذير نيستند، اعتراف  که ببيند دغده ھر انسان معقول، به محض اين. دھد که در زير می آيد دست میه ب

کند که با تسريع صنعتی شدن  انسان فکر می.  در مورد تروتسکی صادق نيستاما اين. کند که اشتباه کرده است می

ھا به عنوان  اتحاد جماھير شوروی، ازبين رفتن تقريباً ُکل مردان نپ، اشتراکی کردن کشاورزی، و الغای کوالک

ھا  بام خانه نچه منظورشان ھمان چيزی بود که از پشب کرد، چنا ھا را راضی می يک طبقه، می بايست تروتسکيست

کينه . گشت توزتر می شد، کينه اما ھرچقدر که زمين زيری پای اپوزيسيون تروتسکی لغزنده تر می. زدند فرياد می

بينند، اما دوست ندارند تحت شرايطی  توزی عناصر خرده بورژوازی بدين گونه است که پيروزی سوسياليسم را می

  .ارگرانی بشوند که يک زندگی صادقانه دارندکه پرولتاريا قدرت را در دست دارد تبديل به ک
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  .ماند کار باقی تروتسکی در سراسر عمرخود  يک خراب

***  

آوردی در اتحاد جماھير شوروی وجود دارد که حتی دشمنان مجبور به اذعان ھستند، اين موفقيت  اگر دست

اخته شده ھستند که بار ديگر  شنوحقايق آنقدر گسترده . ست انگيز در ھردو، صنعت و کشاورزی اقتصادی شگفت

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی از يک کشور عقب افتاده به يکی از پيشرفته ترين . تقريباً الزم به ذکر آنھا نيست

از کشوری که صاحب بيست ميليون دھقان منفرد بود در مقياس بزرگ به يک . کشورھای صنعتی تيديل شده بود

تاز  که در وابستگی به کشورھای ديگر برای تجھيزات صنعتی پيش ز کشوریا. کشور کشاورزی مدرن تبديل شد

از . رفته ترين تجھيزات صنعی را برای خود توليد کند بود، تبديل به کشوری شد که توانست پيچيده ترين و پيش

و پرورش تر، آموزش  ويژه نسل جوانه  ھر کسی، بسواد بود تبديل به کشوری گشت که تقريباً  که بشدت بی کشوری

مھندسان و کارگران . کارخانه ھای شوروی در ميان بھترين ھا در جھان بودند. کرد دريافت کرده و تحصيل می

 درصدی ۴٠٠بازده صنعتی شوروی در پنج سال، رشد . بودند) در جھان(رفته ترين فن آوری  شوروی صاحب پيش

رفت قابل توجھی  واد غذائی  و مواد خام، پيشکشاورزی شوروی بر مشکالت اوليه غلبه يافت و با وفور م. داشت

کارخانه ھای شوروی با ساخت  صدھا و ھزاران تراکتور و کاميون و ديگر . در جھت عرضه به کشور ارائه داد

  . مطلوب رسيده بودۀماشين آالت کشاورزی به نتيج

 تمام –ست   که مال خودشانموفقيت اتحاد جماھير شوروی، بھبود استانداردھای زندگی توده ھا، زندگی فرھنگی

کش سراسر جھان را برانگيخته است و در مقابل خشم استثمارگران را افزايش داده  ھا زحمت ھا تحسين ميليون اين

  .است

نمود و  پراکنی می راھی با استثمارگران زھراودرھم. کشان نبود و درکنار زحمتتروتسکی درکجا قرار  گرفته بود؟ ا

نمود  اعالم می. عالوه، او مبتکر مبارزه عليه شوروی بوده ب. ھا بود  تسلی آنۀکرد  و ماي به استثمارگران کمک می

  . ھا وجود نداشتند که تمام اين موفقيت

. »توانيد سوسياليسم را در يک کشور بسازيد شما نمی« تروتسکی اشتباه بود؟ به اين سادگی که ۀچه چيزی در ايد

  که چرا؟ برای اين

طرف، و افزايش نيازھای جديد و عدم تناسب از طرف ديگر، ھمواره نياز به ارتباط با  صاد، ازيکرشد کلی اقت... «

، که يکی از مشخصه ھای خودکفائی اقتصاد شوروی ست، "استقالل"برنامه . دھد اقتصاد جھانی را افزايش می

ست و نه  رزوی ھيتلرحکومت استبدادی آ. سازد تر خصلت ارتجاعی و تخيلی خود را آشکار می بيشتر و بيش

  ).١٩٣٣، ١٧. ، صلئون تروتسکی، اقتصاد شوروی در خطر(» .مارکس و لنين

کند  نجيب زاده وانمود می اين. در تمام اين سخنرانی دراز و شديداللحن جمله ای وجود ندارد که معنائی داشته باشد

اد سرمايه داری، تضادھا ذاتی ھستند و در اقتص. »بيند نمی«که تفاوت بين اقتصاد سرمايه داری و سوسياليسم را 

عدم «راه ست، برای مثال، آن نوعی از مزدھا ھم وليد انبوه با کاھش دسترشد ت. توان آنھا را برطرف نمود نمی

آن . متفاوت است) اين(در اقتصاد شوروی . وجود می آورد که سرمايه داری قادر به حل آن نيسته را ب» تناسب

کند، مانند عقب ماندن در توليد، برای مثال بگوئيم در زغال  ھا صحبت می روتسکی از آنھائی که ت» عدم تناسب «

وجود آورد که براحتی ه ھا مشکالت خاصی را ب آن. سنگ يا الستيک، از  اوضاع مصيبت بار بسيار دور ھستند

که فراوانی فوالد وجود دارد  زمانی. جای افزايش دارنده ھا تمايل به کاھش ب با رشد اقتصاد شوروی آن. رفع شده اند

 ألۀکه سيستم راه آھن بھبود يافته است، مس زمانی.  بسيار مھمی نيست اگر يکی  دو کارخانه عقب مانده استألۀمس
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که کشاورزی برمبنای علمی مدرن بنا شده، حتی زياد مھم  وقتی. مھمی نيست اگر يکی دو خط کمی دچار کمبود باشد

سالی وحشتناک  رغم خشک جناب تروتسکی، محصول امسال علی. مطلوب است يا نهنيست که شرايط آب و ھوائی 

  .  ھستند کاھشکه افزايش يابند در حال جای اينه راه، در اقتصاد شوروی بعدم تناسب و مشکالت ھم. زياد بودبسيار 

ه اقتصاد شوروی امروز حقيقت ندارد ک ست و چرا تخيلی؟ آيا اين  چرا اين ارتجاعی–در ارتباط با برنامه استقالل 

تر وابسته است؟ آيا غول صنعتی شوروی در موقعيتی جھت  که پنج سال قبل بود کم از کشورھای ديگر در چيزی

که پنج سال قبل کشور مجبور و وابسته به واردات بود؟ آيا مقدار  عرضه به کشور با تجھيزات الزم نيست در حالی

 از کشورھای سرمايه داری مستقل ۀشوروی را به يک اقتصاد آزاد با توسعزياد و تنوع منابع طبيعی اتحاد جماھير 

  ست که در واقع وجو دارد؟ تضمين نکرده است؟ اين چه تخيلی

 نظر اقتصادی بتوانيم آن را ۀ اقتصادی ناشی از يک سياست خاص است، که از نقطۀست؟ اگر توسع و چرا ارتجاعی

ھر ه نھائی مرتبط با رھبران شوروی جھت تغيير سياست است، اگر، بکه به ت بخوانيم، برفرض براين» ارتجاعی«

 در ا حت-داری  گرفت، و اگر از ھر کشور سرمايهشتاب اقتصادی متعاقب سياست بلشويکی فوق العاده ۀحال، توسع

   فراتر رفت،  پس ارتجاع کجاست؟-توانست ببيند  که باالترين رونق را داشت و خوابش را نمی زمانی

که ايده آل اقتصاد سوسياليستی استبدادی نيست و مبادالت بين المللی تنھا  ی نداريم از تروتسکی ياد بگيريم ما نياز

اين يکی از نظريه ھای اساسی . بايد تحت سيستم شوروی بين المللی چنين مبادله ای را برمبنای علمی قراردھد

اتحاد جماھير شوروی عالقه ای ندارد، و . نيستحکومت استبدادی ايده آل اتحاد جماھير شوروی . مارکسيسم است

اما با توجه به اين حقيقت که اتحاد جماھير شوروی توسط جھان سرمايه داری . کند برای حکومت استبداری کار نمی

  .نيازستدشمن احاطه شده است، استقالل اقتصادی از بازار جھان سرمايه داری يک 

. ست اساساً اشتباه ست» ارتباط با اقتصاد جھانی«واستار افزايش اين ايده که توسعه اتحاد جماھير شوروی خ

ھاست که اين يکی از ايده ھای ساخت تروتسکی بوده است که اقتصاد شوروی بخشی از اقتصاد جھانی ست، که  سال

  حقايق چيست؟ . کند  سقوط میسرپا ايستاده است، اما و بعداً 

رسد؛ اقتصاد سرمايه داری در حال زوال، فروپاشی، و  میاقتصاد شوروی از يک پيروزی به پيروزی ديگری 

آوردھای بی نظيری تحت سيستمی که حتی استوارتراز دوران شوراھاست به  اقتصاد شوروی با دست. سقوط است

ھای خود غلبه نمايد و کشورھای سرمايه داری به سوی   بر بحرانقادر نيستی راقتصاد سرمايه دا. رود پيش می

  . توانند اين حقايق را ببينند حتی کورھا ھم می. روند ستم موجود  به پيش میسرنگونی کل سي

تروتسکی . بيش از دو سال گذشته استدر خطر بودن اقتصاد شوروی از زمان ظھور  تئوری تروتسکی مبنی بر 

تصاد ، اق در طول اين دو سال.  جديدش را به ارمغان می آوردۀ نزديک صحت نظريۀدو سال پيش گفت که آيند

 تروتسکی حتی با صدای بلندتر عليه ساختار ۀاما زوز. شوروی شکوفائی فوق العاده جديدی را تجربه کرده است

چنان   ولی تروتسکی ھم– تکميل شده است ساختمان سوسياليسم تقريباً . چنان ادامه دارد سوسياليست پيروزمند ھم

  .  »مکن استساخت سوسياليسم در يک کشور غيرم«کند که  ھنوز تکرار می

ھائی که تروتسکی در ساخت سوسياليسم در اتحادجماھير » ضد و نقيض گوئی«اخيراً يک برچسب جديد به شمار 

تواند رشد عظيم  حتی ديگر يک تروتسکيست نمی. تضاد بين توليد و مصرف: شوروی کشف کرده، اضافه شده است

ترين دشمن، بايد با غم و اندوه خود اعتراف کند که حتی سرسخت . اقتصادی اتحاد جماھير شوروی را را انکار کند

توان بد  حقايق را می. کند ھا تروتسکيست ھا را مرعوب نمی اما واقعيت. اشتراکی کردن کشاورزی يک واقعيت است

رغم افزايش عظيم توليد کاالھای  و حداقل سوء تعبير توسط تروتسکی به اين واقعيت داده شد که، علی. تفسير نمود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 مصرف فردی کارگر و دھقان، کاالھا ھنوز تا حد زيادی در ميان توده ھا ۀی و به رغم افزايش فوق العادمصرف

 می» محرک جھت انباشت فردی«را  تروتسکی اين. تری به مصرف دارند ارزش زيادی دارند و ھمه تمايل بيش

سخن گفته است، به !)  سرمايه ابتدائیانباشت( انباشت ۀدربار» نيز«جائی  که او شنيده است مارکس  داند، و از آن

  . ست منجر به احيای سرمايه داری شود ممکن» محرک برای انباشت فردی« بسيار عميق رسيده که اين ۀاين نتيج

دانند، اشتياق برای مالکيت  که اکثريت قريب به اتفاق توده ھا ھنوز از نياز واقعی خود چيزی نمی تا زمانی«

گيرد و منجر به تقابل مستمر با گرايشات جمعی زندگی  خود میه ی بئ طبيعت توده شخصی و انباشت کاالھا يک

 سرمايه تبديل ۀنباشت اوليااگر  انباشت مجاز باشد که از حد خاصی فراتر رود، خود را به ...  شود اقتصادی می

 کارخانه ھای متعلق به ترکيبی از[ھا به ھمان خوبی  تواند به سرنگونی ُکلخوزھا و پس از آن خواھد کرد، که می

در يک مضمون سوسياليستی، » الغای طبقات«. سرنگونی تعاونی ھا منجر گردد]  تأکيد از نويسنده–دولت شوروی 

ما ھنوز از آن . ست که محرک انباشت فردی را بُکشد  اعضای جامعه به چنين شرايط زندگیۀبه معنای تضمين ھم

 مصرف، فوری و حياتی ترين ۀار مملو از تناقضات ست، که در حوزاين جامعه در حال گذ... بسيار دور ھستيم

ه ب... شود  توليد تھديد به ھرج و مرج میۀکند، و ھميشه در حوز  ھر فردی ، يک خوی  با تنش شديد حمل میۀحوز

ديد بين که خارج از رقابت ش...  طبقاتی ستۀطور بالقوه، با توجه به امکانات و خطرات نھفته در آن، اين يک مبارز

لئون (» .شود آھنگ پديدار می  مصرف، براساس اقتصاد ھنوز ھم عقب مانده و غيرھمۀمنافع درگير شده در حوز

  ).١١-١٠. ، صص١٩٣۵، بروری، فتروتسکی، ترور کيروف

جائی که سوسياليسم در اتحاد  از آن. کند تروتسکی ھنوز خود را به عنوان قھرمان سوسياليسم در لفافه پنھان می

وجود نيامده است که در آن ھيچ انگيزه ای برای کسب کاالھای ه اھير سوسياليستی شوروی ھنوز موقعيتی بجم

مشتاق « اين واقعيت که توده ھای اتحاد جماھير شوروی ھنوز . مصرفی نباشد، او صحنه را برای حمله باز می بيند

 طبقاتی جديد تبديل ۀسط تروتسکی به يک مبارز تو–تر و بھترست   که انگيزه ای برای توليد بيش–ھستند » کاالھا

 به اشتياق جھت انباشت سرمايه تبديل –  با يک شعبده بازی و گردش قلم -او اشتياق برای کسب کاال را . شده است

 برای خود و خانواده اش است، ی پنبه ای يا پشمۀتر پارچ دھقان اشتراکی که مايل به دريافت چند متر بيش. کند می

شود،  کند که به يک سرمايه دار تبديل می می» انباشت«قدر زياد پارچه  يا پشم   تروتسکی، در درازمدت آنطبق نظر

کارگر نساجی که  .  پارچه بافی را باز کندۀنای مالکيت خصوصی يک کارخانبست برم داند، او ممکن کسی چه می

 –کند » انباشت«ھا را   آن- والت را احتکار ست اين محص تر دريافت کند ممکن دلواپس ست که آرد گندم و کلم بيش

ست ھنوز   ممکن–! »وجود آورده  مصرف بۀتنش شديد در حوز« آخ –در عين حال از مصرف خودداری نمايد، و 

 ۀھرج و مرج در حوز«خودش را تبديل به مالک غله  کند که قيمت ھا را باال ببرد و با دولت رقابت کند و باعث 

ز اشتراکی  ديگری که مشتاقانه و بی صبرانه در انتظار دريافت دستگاه راديو از شھرست، يا کشاور. »توليد شود

کند و به کسب و کار » انباشت«چنين  را به ھمسايه اش بفروشد و با پولش اين خودش از آن استفاده نکند، بلکه آن

  .تعاونی ھا تبديل بشودرا توسعه دھد و به تھديدی برای ُکلخوزھا و »  طبقاتیۀمبارز«بپردازد وکم کم 

تروتسکی اميدوارست بدين جھت که  .  مزخرفات تروتسکيستی سيستمی وجود داردۀاين مضحک ست، اما برای ھم

چنين برای تجمالت به اندازه کافی وجود ندارد،  کاالھای مصرفی ھنوز برای تأمين ھمه نه تنھا برای آسايش بلکه ھم

 –را به کوالک ھا بسپارند  اشتراکی فريب بخورند و اميدھای خودشانست که برخی از دھقانان از مزارع ممکن

 ولی، با کمک – در مزارع اشتراکی پيدا شوند که در ظاھر اعضای وفادارند  ست که ھنوز کسانی ممکن

  . ھا، باعث اختالل در توليد کشاورزی اشتراکی گردند تروتسکيست
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که به دليل   ياد گرفتند، زمانی١٩٣٢س خودشان را در سال توده ھای مزارع اشتراکی در! افسوس برای تروتسکی

دانند که اميدھايشان  ھا اکنون می آن. ھا در شمال قفقاز و اکراين به فشار کوالکھا تسليم شدند تجربگی برخی از آن بی

از ست عضو خاصی از مزارع اشتراکی تالش کند که بخشی  ممکن. تر و بھتر در توليد اشتراکی نھفته است بيش

سازد، و با  احتکار بکند، اما اين از او يک کوالک نمی» برای روزھای بارانی«سھم خود را از محصول مشترک 

ھا ھرگز  درست مانند کارگران شھر، آن. شود رشد امنيت و فراوانی در روستا حتی اين عمل بزودی کنار گذاشته می

چيزی را که کسب   وجود و مشتاقانه تمام آنۀھا با ھم  آنکنند، ھا ھيچ چيزی را احتکار نمی کنند، آن نمی» انباشت«

را از دست بدھند و انتظار دارند، که حتی  ترسند که کارشان ھا نمی کنند، بدين دليل که آن کنند خرج می می

در اتحاد جماھير شوروی . تری بگيرند و استاندارد زندگی بھتری داشته باشند مزدھای باالتری و بيش دست

  .  طبقاتی وجود نداردۀ مصرف خطر مجدد مبارزۀی در حوزسوسياليست

ھا و آرزوھای تروتسکی، بين يک انقالبی  و آن بين واقعيت: جھت اطمينان، يک تضاد در اين حوزه وجود دارد

تروتسکی دوست دارد که انباشت سرمايه را در جائی ببيند که ميل به توليد و مصرف . ست سابق و ضدانقالب کنونی

تر مصرف  تر توليد کنند بيش  خودشان ياد گرفته اند که ھر چه بيشۀرد و جائی که توده ھا از تجارب روزانوجود دا

 تضاد بين توليد انبوه و  بازار در حال  زوال کشورھای سرمايه داری ۀداند که توده ھا دربار تروتسکی می. کنند می

کار گرفت، با ه د اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بشنيده اند، اما او عجله کرد وعبارات مشابه خود را درمور

 و کمبود نسبی کاالھا در اتحاد – فقر زياد –اين اميد که ناآگاھان را فريب دھد تا باور کنند که بحران سرمايه داری 

شد و جائی که افزايش توليد   بايد ساخته میءھای توليدی ابتدا  جائی که دستگاه–جماھير شوروی سوسياليستی 

  .ست که در کشورھای سرمايه داری غربی است   يکی و مانند ھمان چيزی–بسرعت در حال حذف کمبودھاست 

تر تا اين اندازه در اين جعليات   واقعی خودش را در ھيچ جائی بيشۀتروتسکی به عنوان يک ضدانقالبی متقلب چھر

  . آشکار نکرده بود

نھادی  ا تروتسکی برنامه ای داشت؟ چندی پيش او طرح پيشخواست؟ آيا او ھيچ طرحی داشت؟ آي تروتسکی چه می

 آن زير ۀکه ھم. که ميزان سرعت صنعتی و اشتراکی شدن اتحاد شوروی ُکند شده است عميقی داده بود مبنی بر اين

نھادی  ھای پيش عبارات انقالبی و طرح: بسيار زياد مانند تروتسکی. بود» واقعی«، و کمونيسم »چپ«نام کمونيسم 

که کارگران و دھقانان با انبوه  حال که بنيان اتحاد جماھير شوروی مستحکم ساخته شده بود، زمانی. رتجاعیا

ھا ھزاران بار افزايش يافته بود، و با   آنۀکه دانش و تجرب تری تأمين شده بودند، زمانی کاالھای مصرفی بسيار بيش

توانست بکند؟ آيا او برنامه ای  نھادی می روتسکی چه پيش ت–دادند  سھولت، بازده کارخانه و مزارع را افزايش می

  روز داشت؟ برای آن

  .شمار تروتسکی و نوکران سياسی و اجتماعی او نگرديد االت به عبث در ميان نوشته ھای بیؤجھت پاسخ  به اين س

ران کشورھای سرمايه ھا قصد داشتند که افکار کارگ آن. نھاد برای برنامه ای نداشتند ھا پيش در واقع تروتسکيست

 کافی با ساختمان سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی آشنائی نداشتند مغشوش ۀاندازه داری را که ب

سرد کردن کارگران کشورھای سرمايه داری، از جمله کارگران امريکا، در انتخاب راه  ھا دل ھدف آن. سازند

ترين  کردند تا در مورد بزرگ ھا تالش می تروتسکيست.بود   سرمايه داری بلشويکی جھت خروج از بحران

ھا  آن.  تنھا انقالب سوسياليستی پيروزمند و بزرگ دوران کنونی بدبينی ايجاد کنند–آورد پرولتاريای جھان  دست

در  ھا کامالً  آن. قصد داشتند تا توده ھا را از نظر ايدئولوژيک جھت جنگ عليه اتحاد جماھير شوروی آماده سازند

  .جھت خدمت  به منافع جھان سرمايه داری بودند
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 تا تئوری عدم امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور؛ از –تروتسکيستی » انقالب مداوم« مضحک ۀاز نسخ

که در اتحاد جماھير   تا حمالت ضدانقالبی بر ھرچيزی–تئوری عدم امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور 

آيا کسی .  تا کمک عملی و آسايش به دشمن طبقاتی– حمالت لفظی بر سنگر کمونيسم شوروی انجام شده بود؛ از

  کند که پيروان منطقی افراطی تروتسکی و زينوويف به اسلحه متوسل شوند؟  تعجب می

  

 :درباره نويسنده

ه ب، اکراين کييفنزديک ) شتلت(ر شھرک يھودی نشين  د١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (اُلجين، موئيسای جی

عنوان ه  که کار خود را بئیف شد، جائیوارد دانشگاه ک) چدر( پس از حضور در مدرسه سنتی يھوديان . دنيا آمد

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

ھای دفاع از  زاری به دليل نقش او در تشکيل گروه رژيم ت١٩٠٣ سال اپريلدر . عضو گروه انقالبی فريھيت بود

  .زمان مجبور به مھاجرت به ويلنا، لھستان شد خود يھودی دستور دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 در وين بود، و ١٩٠۵در طول انقالب سال . ھايش دستگير شد در ويلنا او عضو بوند يھودی بود، و برای فعاليت

  . کرد ر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تصنيف میتمام اعالميه ھای صاد

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

 که بالفاصله به روزنامه روزانه  ئی مھاجرت کرد، جاامريکا، به ١٩١۵قادر به بازگشت به روسيه نبود، و در سال 

  .کمک نمود» به پيش«ياليست سوس

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

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

ۀ گذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينان زان سازمانتا او يکی از پيش. گذار حزب کارگران شد بنيان

ھا يکی  چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«ديش ئی ۀکمونيست روزان

  . بودامريکا ملی حزب کمونيست ۀازعضای کميت

 چندين جلد کتاب از ۀول ترجمؤوشت، و مسھای بسياری ن شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب گذشته از مقاالت بی

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

دھه ھا پس از مرگش، و .  درگذشت١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در . ديش استئیجان ريد، و آوای وحش از جک لندن به 

  . شد چاپ می» فريھيت« بسته شد،عکس او در سرصفحه ١٩٨٨ر سال که روزنامه د تا زمانی
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