
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ُالجين. موئيسای جی: نويسنده

  آمادور نويدی: برگردان از
 ٢٠١٧ جوالی ١٨ 

  )٧(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
   لنينيستیو الگوی) بلشويک(دشمنی کور تروتسکيسم با حزب کمونيست 

  

  ُالجين. موئيسای جی

  

  تروتسکی

دشمن از . داريم ما در گروھی متحد، در امتداد مسيری سخت و خطرناک، دست يکديگر را محکم گرفته و گام برمی«

ويژه باھدف جنگ با ه ما دادوطلبانه، ب. ھا قرار داريم ًھمه طرف ما را محاصره کرده است، و تقريبا تحت آتش دائم آن

، ما را سرکوفت زده اند ءه ُنشينی به مرداب مجاور، که ساکنانش، درست از ھمان ابتدا  ھم پيوسته ايم و نه عقبدشمن به

و اکنون . فرد  منزوی کرده ايمه که با انتخاب مسير مبارزه بجای مسير سازش خودمان را در يک گروه منحصرب

ھا  را  که ما آن و زمانی! ُ که بگذاريد ما به مرداب برويم–چندين نفر در ميان گروه ما شروع به داد و فرياد کرده اند 
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نھاد ما مبنی بر  کشيد که پيش آيا خجالت نمی! شما چقدر محافظه کاريد: گويند خوار بکنيم، مقابله به مثل کرده و می

 !کنيد انتخاب مسير بھتر را رد می

. ُ برويد که خودتان مايليد، حتی به مردابئیکه ھرجاشما آزاديد، که نه تنھا ما را دعوت کنيد، بل! آه بله، آقايان«

ا يم که ھرگونه کمکی به شما ارائه دھيم تا به  ست، و ما آماده ُکنيم که مرداب برای شما مکان مناسبی درواقع، ما فکر می

که ما  ؛ برای اينرا لکه دار نکنيد» آزادی« بزرگ ۀاما تنھا دست از سر ما برداريد، به ما نچسبيد، و کلم. جا برسيد آن

سوی مرداب ه که ب ئیھا  ُ برويم که دوست داريم، و نه تنھا عليه مرداب بجنگيم، بلکه عليه آنئیبه ھرجا» آزاديم«نيز 

  ).٩٧.  انگليسی، جلد دوم، صۀلنين، پريود ايسکرا، نسخ. آی.وی(» .روند می

 پرولتاريای انقالبی را برای حزب  بلشويکی  نوشته شده، لنين معنای انضباط١٩٠٢در اين کلمات زيبا که در سال 

. ست که موافق پيروی از ھمين تکليف و مبارزه با ھمين دشمن ھستند حزب اتحاد داوطلبانه از افرادی. کند توصيف می

ھا اختالف نظرات را تحمل  آن. ثر واقع گردندؤرعايت کنند تا به بھترين وجھی مھا بايد در صفوف خود نظم را  آن

که فرد  افرادی که با تصميمات حزب مخالفند آزادند که بروند، اما در حالی. کنند  میتأکيدکرد، اما بر اتحاد عمل خواھند 

که حزب خرد جمعی خود را تشکيل نداده  تازمانی. تواند مسير مخالفی با راه  حزب دنبال کند عضوی از ماست، نمی

اتفاق بيفتد، پس از آن عقايد مخالف به حزب بدين ) ردجمعیخ(اما ھر زمان که اين . است، آزادی عقيده  موجودست

تر باشد، به  ھرچه وحدت و انسجام حزب درميان اعضای حزب بيش. دليل که مخرب خواھد بود، نبايد گسترش يابد

 .ترست ھمان نسبت شانس موفقيت بيش

تروتسکی . ھرحاله ، نه با تروتسکی بچندانن.  ويژه نداردتأکيدست که اين انضباط حزبی نيازی به  اکنون بسيار واضح

ی خود، تنفر خاصی نسبت به تشکيالت حزب بلشويک، و انضباط بلشويکی، نسبت به وحدت ئاز اولين روزھای حرفه 

از اين بابت، تروتسکی . از اين بابت، تروتسکی  چھارده سال با لنين مخالفت کرد. فکر و عمل بلشويکی پرورش داد

  .  کرد   مخالفت ورزيد، و از اين بايت، تروتسکی با کمونيسم بين الملل مخالفالينستبرای دوازده سال با 

 دوم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه بود، که انشعاب بزرگ بين بلشويسم و منشويسم را شکل ۀاين پس از کنگر

 حزب بلشويکی واقعی را گيری يک ھا از رھبری لنين حمايت کرده و اطاعت نمودند که از طريق تصميم بلشويک. داد

ھا، مطابق با ماھيت  منشويک.  مرکزی کار کندۀتشکيل داده که ھر عضو زير نظر تشکيالت باشد و براساس يک برنام

که  خود، حامی تشکيالتی گل و گشاد و بی قاعده بودند که درواقع ھرکسی آزاد باشد ھرکاری) رفرميستی(طلبی  اصالح

 اين کنگره ۀ منتشر کرد، دربار١٩٠٣او در جزوه ای که در پايان سال . ھا رفت نشويکتروتسکی با م. خواھد، بکند می

  : نوشت

رحمی   و تاريخ، با بی–ھای گذشته را بپردازيم  ما بايد سود بدھی. کنند را به زنده ھا ديکته می مرده ھا وصيت خودشان«

البته منظور ما اين نيست که ... ما بايد بپردازيم! لعنتی. طلبد  حزب گوشت میۀزند) ارگانيسم(ُيک رباخوار، از اندام 

اين مرد، .  را انکار کنيمحزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه دوم ۀوليت شخصی رفيق لنين در کنگرؤوسيله مس بدين

تروتسکی، . ل(» .با انرژی و استعدادی که در طبيعت اوست، برای درھم و برھم زدن حزب نقش مخربی بازی کرد
  ).١١.  سيبری، صۀسيال دمکرات روسيه، گزارش نمايندحزب کارگری سو ۀگردومين کن

دھی  تروتسکی به تصميم تشکيل يک حزب بلشويکی واقعی که بخوبی سازماندھی سازمان. کنيم جا خالصه می ما در اين

زبی اصرار داشت ست، بدين دليل که  او بر  نوعی از تشکيالت ح گر حزب از نظر او لنين اخالل. گويد شود ناسزا می

خيالی و تاکتيک ھای خودرأی، فکران فردگرا با برنامه ھای  ل و اوباش، روشنذ بورژوازی ھا، ارا-که در آن خرده

» معنای رسمی«ًکرد که سانتراليسم کامال يک  او تصور می. تروتسکی مخالف سانتراليسم بود. دجايگاھی نداشته باشن
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ست تا  ا تر متمايل به نظم و انضباط گفت پرولتاريا بيش نين خشمگين بود که می لۀتروتسکی به ويژه عليه بياني. دارد

  .فکرانی که افکار و رفتار فردگرای آنارشيستی دارند روشن

  : ديگری که در ھمان زمان نوشته بود، گفتۀتروتسکی در جزو

پرولتاريا، ! خشم وغيظی داريدخوانيد چه احساس  را می] لنين[ھای عوامفريب گستاخ زشت  که شما آن دروغ زمانی« 

شود، امروز فراخوانده   کشيده میئیگرا سوی اتحاديهه طور طبيعی به  که شما تنھا ديروز گفتيد بئیھمان پرولتاريا

اصطالح نقش ه فکرانی که، طبق طرح ديروز، ب و به چه کسی؟ به ھمان روشن! بدھد سياسی شود که درس انصباط می

ديروز پرولتاريا ھنوز در گردوغبار چھار ! کردند ھی سياسی را به ميان پرولتاريا بازی میآوردن آگاھی طبقاتی و آگا

فکر حامل آگاھی سوسياليستی بود،  ديروز روشن! سابقه ای ارتقاء يافته است رفت، اما امروز به مقام بی دست و پا می

و اين تفکر سوسيال دمکراتيک ! مارکسيسم استو اين ! اما امروز با انضباط کارخانه ای عليه او فراخوان داده می شود

تر از برخوردی که توسط لنين به بھترين ميراث ايدئولوژيک پرولتاريا انجام گرفته است، وجود  براستی، بدبين! است

  ).٧۵. ، ص١٩٠۴ ، وظايف سياسی ما،تروتسکی. ل(» !ندارد

اين يکی از ايده . نفکر درک کند روش پرولتاريا وکرد مارکسی را نسبت به توانست پايه ھای واقعی روی تروتسکی نمی

 اصناف ۀھای اتحادي ھای بنيادين مارکسيستی است که پرولتاريا بدون حزب کمونيست به پيروی از اصول و روش

ترين بخش  ترين و باھوش  کارگر، بھترين عناصرش، شجاعۀآھنگ طبق حزب کمونيست پيش. شود محض کشانده می

 زيادی  کارگر شناسانده اند، از اھميتۀفکرانی که خود را با طبقز روشننش آن بخش اجا دا در اين. ست آن

که  که در اين ايده ای درحالی. کنند  کارگر کمک میۀگيری ايده طبق فکران به شکلاين نوع روشن. برخوردارست

کران انقالبی نيز در اين ف ست تضادی وجود ندارد، روشن  کارگر حامل تئوری انقالبی و عمل انقالبیۀآھنگ طبق پيش

تر به انضباط تمايل دارد، و معنای نظم و  ست که پرولتاريا بيش ًو اين تقريبا واضح. کنند آھنگ نقش مھمی بازی می پيش

ست با جنبش کارگری ھمبستگی داشته باشد،  کند، که ممکن فکری درک می انضباط را بھتر از خرده بورژوازی روشن

  .رگر مشخص نکنداما خودش را با طبقه کا

اين . زند فکران با چه تحقيری حرف می توجه کنيد که تروتسکی درباره آموزش انضباط سياسی پرولتاريا به روشن

 کرده است که تأکيدبارھا و بارھا تروتسکی . کند فکران خرده بورژوازی حمايت می تروتسکی از روشن. تصادفی نيست

ه را ب  که خودشانئیھا  آن–ی باشند ئتر از انقالبيون حرفه  رای انقالب مھمفکران ب جويان و ديگر روشن ست دانش ممکن

چنين توجه کنيد به نفرت تروتسکی  ھم. کرد گونه که لنين تجسم می برد انقالب فدا کراده اند، ھمان طور کامل در راه پيش

  . از لنين

] ُا.جی.  ام-  از نويسنده تأکيد [عی حزب ماکه رھبر جناح ارتجاست   عمق اين حقيقت"نشانه"اتفاقی نيست بلکه يک «

کند، از لحاظ روانی مجبور شد يک چنين تعريفی  ھای تاکتيکی کاريکاتور ژاکوبينيسم دفاع می رفيق لنين، که از روش

گر ھيچ چيزی نيست مگر يک تالش تئوريک جھت ازبين بردن طبيعت کارگری  از سوسيال دمکراسی بدھد که نشان

گراترين جناح رھبری  راست[تر از ايده ھای سياسی برنشتاين   تالش تئوريک که کم خطرناکبله، يک. حزب ما

  ).٩٨.  ص،جا  ھمان- تروتسکی (» .نيست] ُا. جی. ام–رويزيونيست سوسيال دمکراسی 

بايست با آھن داغ بر روی پيشانی تروتسکی حک  اين کلمات می! لنين، رھبر جناح ارتجاعی سوسيال دمکراتيک حزب

  .شد یم
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ھا را جناح ارتجاعی، بوروکرات ھا، ديکتاتورھای پرولتاريا، و منشعبين  تروتسکی به مدت سی سال پس از آن بلشويک

توجيه فلسفی در حزب انشعاب کند و با « شود تا با ، اعالم کرد که لنين آماده می١٩٠۴تروتسکی در سال . خوانده است

  .» حفظ و تحکيم کندماندگان ارتش خود را انجام آن توطئه، باقی

  .ھا که تا به امروز به آن چسبيده است ست فرمول کالسيک تروتسکی درباره بلشويک اين

ھا  اين شيوه. تواند مانند آن باشد گونه ای که کارخانه نمی تواند رژيم حزب ما باشد، درست به ھمان رژيم پادگانی نمی«

گزين تشکيالت حزب، و در  ین حزب، کميته مرکزی جاگزي وجود می آورد که تشکيالت حزب جایه وضعيتی را ب

مردم سکوت "که   کنند،  درحالی  می"رھبری"کميته ھا ھمه را ... ه مرکزی شودگزين کميت  جای"ديکتاتور"نھايت 

  ."کنند می

  . کند ست آن شکلی که تروتسکی از تشکيالت حزب بلشويک برداشت می  اين

ُت اتحادجماھير شوروی برده شد و تحت نظارت و اوامر لنين کار کرد،  و به تروتسکی به حزب کمونيس. ھا گذشت سال

او در عمل حزب کمونيست را ديده است که در يک انقالب پيروزمند، پرولتاريا را در . ھای باال ارتقاء داده شد ُپست

ًقريبا سه سال در مدت ته او ھمين حزب را ديد که در جنگ داخلی ب. بيش از يک ششم سطح کره زمين رھبری کرد

او مشاھده  کرد که حزب کمونيست دست در دست و با رھبری توده ھای دھقانی . ھای تاريخی جنگيد عظيم ترين جنگ

که پرولتاريا  او آغاز دوره بازسازی را ديده است، زمانی. گونه، ضامن پيروزی انقالب شده است کار کرده است و بدين

او .  ايجاد يک سيستم صنعتی جديد آغاز نمود تا پايه ھای سوسياليسم را برپا کندًاز يک کشور تقريبا ويران شده، به

 ابتکارات از پائين، جريانات انرژی خالق که با ديکتاتوری –پذير گشت  مشاھده کرده است که چگونه پيروزی امکان

  .   پرولتاريا باز شد و توسط حزب کمونيست ازطريق برنامه ريزی شده ھدايت گرديد

 ساخت حزب اختصاص داده مسأله ھمواره توسط استاد بزرگ، لنين که بخش عمده ای از قدرت عظيم خود را به حزب

 مسير خود در امتداد خطوط بازسازی اقتصادی بود، تغيير درست در ابتدای ٢۴-١٩٢٣حزب در سال . بود، رھبری شد

وظايف . ران جنگ به زمان صلح نسبی بودشناسی خود از دو  روانتغييررفت، و در حال  به سوی وظايف جديد می

ه، از نظر شخصی و سازمانی، بدون اصطکاک رتنظيم دوبا. تر بودند زمان صلح اغلب از تکاليف زمان جنگ مشکل

 –توانست    و نه می–سازمان داخلی حزب نه بود . ثر و کارا نبودؤمديريت امور صنعتی ھمواره م. گرفت انجام نمی

اين يک حزب پرولتری بود که اولين ديکتاتوری پرولتاريا را در . حزب رشد کرده بود.  کندھميشه بدون اشکال کار

  .کرد اجتناب ناپذير بود آھنگی در عمل نقص در تشکيالت، ناھم. کرد جھان رھبری می

د و ھا دارای دمکراسی درونی، انتقاد از خود کافی، انعطاف پذيری و شجاعت کافی بو آيا حزب جھت شناخت اين نقص

  کار گرفت؟ه ھا ب اقدامات الزم  را جھت رفع آن

ست که سيزدھم  الزم. جا تاريخ حزب کمونيست اتحادجماھير شوروی سوسياليستی را ياد بدھيم توانيم در اين ما نمی

اين کنفرانس .  برگزار شد١٩٢۴ سال جنوریرا ذکر کنيم، که در ) ھا بلشويک(کنفرانس حزب کمونيست روسيه 

بشدت و شجاعانه به چنين . از نکات ضعف انتقاد کرد. طور کامل مورد بحث قرار داده لی حزب را بموقعيت داخ

، از جمله اختالفات در وضعيت مادی اعضای حزب؛ ارتباطات اعضای حزب با عناصر بورژوازی و نفوذ ئیچيزھا

ھای درگير  ارد ارتباط بين کمونيست که بايد از تخصص الزم تميز داده شود، که تمايل دئیگرا ئولوژيک دومی؛ بخشداي

ُدر شاخه ھای مختلف کار را تضعيف نمايد؛ خطر از دست دادن چشم انداز ساخت سوسياليسم به عنوان يک کل و 

ترين ارتباط با محيط   فساد بخشی از کارگران که در نزديک–) سياست اقتصادی جديد(انقالب جھانی؛ خطر نپ 
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 از توده ھا که ناشی ئیجا و مخاطره جدا جا و آن ھای حزبی در اين راتيزه شدن دستگاهگيرند؛ بوروک  قرار میئیبورژوا

  . ست، اشاره نمود از آن

. آيا اين ھشداردھنده بود؟ ھيچ دليلی برای ھشدار وجود نداشت. اين کنفرانس يک بررسی جامع از موقعيت را ارائه داد

ايدئولوژی حزب . اعضای حزب کمونيست ھشيار بودند. تکمبودھا موجوديت حزب کمونيست را به خطر نمی انداخ

از نظر اين . ھای پرولتاريای اتحاد جماھير شوروی بودند اين منابع توده. ناپذير بود اش خستگی درست، و منابع حياتی

 يافته ھای پرولتاريا به حزب افزايش اعتماد توده«کنفرانس اعالم کرد که .  نمودئیھا، کنفرانس حزب را راھنماه تود

  .»ست جذب اعضای جديدی از کارگران در تمام امور حزبی« حزب » وظيفه اساسی«کنفرانس بيان داشت که . »است

ست  که الزم ًست که دقيقا توجه ويژه ای به اين دسته از کارگران اختصاص دھد، و ھر کاری اين وظيفه تشکيالت حزب«

ھا کمک کند تا سطح دانش فرھنگی آنان را باال ببرد، و به ھر طريق   آنھا را از کار مولد جدا نسازد، به انجام دھد تا آن

کار افزايش ھسته پرولتری حزب بايد در چند ماه آينده . تر سازد ھا را در تمام امور حزب آسان ممکن مشارکت واقعی آن

کمونيست روسيه قطعنامه سيزدھمين کنفرانس حزب . [ »ھای حزبی باشد ترين تکاليف تمام سازمان يکی از مھم
  ].)بلشويک(

 خود را ارائه دھد، ولی او  حل ھای  او اين شانس را داشت که انتقادات و راه. تروتسکی در اين کنفرانس حضور داشت

اما با اين ھمه، وی مقاله ای با عنوان .  به تصويب رسيد، ھيچ مخالفتی ابراز نکردءای که به اتفاق آرا با اين قطعنامه

ی عليه حزب بلشويک، و عليه رھبران آزموده قديمی اش ئر کرد که بدون استثناء حمله شديد رسانه منتشدوره جديد 

ترست، در  در اين مقاله او تظاھر نمود که قھرمان اعضای جوان. بود» فساد« عليه –سر و صدای تروتسکی . بود

ی بر اين که غيرمعمولی صادر نمود مبناو بيانيه ای . که عليه آنانی بود که قبل از انقالب زيرزمينی بودند حالی

و به شيوه قديمی خود اظھار داشت که )! و نه کارگران يا کارگران کمونيست(انقالب اند » فشارسنج«جويان دانش

  گيرد، و در طبقه پائين تنھا درباره اين تصميم ياد  تصميم میئیدر طبقه باال: کند حزب در دو طبقه زندگی می«

صحبت » خودخواھی بوروکراتيک و ناديده گرفتن روحيه ھا، افکار و الزامات حزب«و درباره ا). ٩. ص(» گيرد می

او ). ١١. ص(اعضای قديمی حزب صحبت نمود » فساد اپورتونيستی« پيش رفت که از ئیجا او تا آن). ٩. ص(کرد 

 .زب شودگزين ح، کميته مرکزی، جاي»دستگاه«، که دوباره، مانند بيست سال پيش ھراسان شده بود

ای ارائه  توانست برنامه چه که در کنفرانس بود پيش روی خود داشت؟ آيا او می آيا تروتسکی برنامه ای متفاوت از آن

. شد  بر روی آن بحث میئیبايست اندکی جز جز  يک نکته که میه دھد؟ تروتسکی برنامه ای از خود نداشت ب

که او خواھانش  چيزی در واقع آن. ر درون حزب کمونيست بودد) جناح بندی(» آزادی فراکسيون«تروتسکی خواستار 

ديگر بجنگند و ھر کدام نظم و انضباط  بود، آزادی انشعاب حزب در شماری از زيرمجموعه ھای حزب بود که با يک

  . يای پارلمان در کشورھای سرمايه داری را رھا نکردؤتروتسکی ھرگز ر. کار گيرده را بر اعضای خودش ب

  .  ای بود که نتواند انقالب را رھبری کند چنان حزب منشعب شده که بگويد، خواھان آن بدون اينتروتسکی 

او . راه انداخته زمان ب لنين ھنوز زنده بودکه تروتسکی مخالفت خود را آغاز نمود، و حمله اش را عليه لنينيسم در آن

ردی که نيازمند ابتکار، تفکر انتقادی، شجاعت لنينيسم را از شيوه ای، کارب«کرد که  از حزب کمونيستی صحبت می

 شکل دھد که تنھا يک بار و برای ھميشه انتخاب شده و مستلزم معرفی تغييرست، به اصولی کورکورانه   اايدئولوژيک

  .»است

اين نفوذ خرده . اين نقض دستگاه حزب نبود. تروتسکی را ديکته کرد» دوره جديد«اين وضعيت در حزب نبود که 

اين ضدانقالب . ُھا بود که بيانگر کلی ديدگاه او بود ازی خارج از حزب بود، اين خصومت تروتسکی با بلشويکبورژو
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که در  کرد، زمانی ًاگر تروتسکی واقعا نگران انقالب بود، انتقادات خود را درست پس از وفات لنين متوقف می. بود

گونه که   و شرکت ھا به  حزب کمونيست پيوستند تا ھمان کارخانه ھادويست و پنجاه ھزار کارگر ازطول چند ھفته، 

تر  او حمالتش را بيش. تروتسکی متوقف نشد. گزين سازند گفتند، رھبری لنين را با رھبريت جمعی کارگران جای می

او در درون حزب جناحی تشکيل داد، که از طريق تبليغات اين جناح، تروتسکی وحدت و قدرت قابل توجه حزب . کرد

  .کرد تضعيف میرا 

نه تنھا کناره گيری «سيزدھمين کنفرانس حزب کمونيست اتحادجماھيرشوروی سوسياليستی، مخالفت تروتسکی را 

  . »روی به سوی خرده بورزوازی توصيف نمود چنين بوضوح به عنوان روند پس مستقيم از لنينيسم، بلکه ھم

وظايف حزب افزايش . روزی به پيروزی ديگری رسيدحزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی از يک پي. ھا گذشت سال

تر شد که  وحدتش قوی. تر و گسترده تر گشت تجھيزات تئوريک آن عميق. عھده گرفته ھای عظيمی ب وليتؤيافت و مس

وقوع ه کرد، ب بينی می  پيش١٩٢۴که تروتسکی در سال » فاجعه ای«آن .  حزب بود اين خود ناشی از پکپارچگی

. و کوالک ھا ناپديد گشت و با تحوالت متعاقب، مضحک شناخته شد) سرمايه داران(ام حزب مردان نپ آن اتھ. نپيوست

ولی ھنوز تروتسکی ھمان رفتارش را نسبت به حزب بلشويکی اتحاد جماھير شوروی حفظ کرده بود، که در سال ھای 

  .مله خود قرار داده بود را ھدف حستالينبار  جای لنين او اينه فقط ب. داشت١٩٢۴ و در ١٩١۴، ١٩٠۴

گونه  سانتراليسم، مانند گذشته، آن. ُتروتسکی حمالت خود را بر تشکيالت حزب بلشويک تا حوزه بين المللی به پيش برد

کمونيسم بين الملل، و احزاب کمونيستی که . ديد با درک منشويکی او منزجرکننده بود که در آن تخريب حزب را می

گونه ای نزد تروتسکی نفرت انگيز بود  دادند، متعاقب تشکيالت بلشويکی خود به ھمان  میرا تشکيل ھای ملی آن بخش

کار گرفت که قبل از انقالب ه  را عليه کمونيسم بين الملل بئیتروتسکی ھمان ناسزاگو. که حزب بلشويک تحت لنين بود

دمکراسی درون «ًاھرا آن را به نام و ھمواره او ظ. روسيه به عادت وی جھت حمله به حزب بلشويک تبديل گشته بود

  . نمود را انکار نمی کسی در کمونيسم بين الملل آن ُبرد، که ھيچ کار میه ب» آزادی انتقاد«و » حزبی

ھای بزرگ  کند که گفته بود تمام حقايق و شخصيت لمانی نقل میاھای خود از ھگل، فيلسوف  مارکس در يکی از کتاب

ھا بار اول به شکل  گويد که ھگل فراموش کرد اضافه نمايد که اين مارکس می. کنند یدر تاريخ جھان، دوبار ظھور م

 ھای تروتسکی عليه شيوه تشکيالت بلشويکی ھرگز ئیياوه سرا. شوند نز پديدار میطدی و بار دوم به صورت يتراژ

ه باشد و دومی جنبه کمدی، دی داشتياما اگر حمالت اوليه تروتسکی جنبه تراژ. يک رويداد تاريخی جھانی نبوده است

ھا نبود،  پس دفعات سوم و چھارم و صدم او چه می تواند باشد؟ شما خواھيد گفت که اگر برای ماھيت ضدانقالبی آن

  . اند عجيب و غريب و مضحک

ھای خود روش تشکيالت بلشويکی را اشتباه دانسته  ست که چرا تروتسکی در نوشته چه که در زير می آيد توضيحی آن

  : ستا

ھمواره خودش را با يک تدوين دقيق تاريخی در اشکال سازمانی مشخص کرده است، اما نه ] گويد او می[بلشويسم «

ه ھا ساختار تشکيالتی خودشان را ب بلشويک].  نويسندهتأکيد –انگليسی از مترجم است، نه ما [ھای آشکار  براساس طرح

تشکيالت "اصل عکس، يک و ھمان ه اکنون، ب.  داده اندتغييرگر طور راديکال در گذار از يک مرحله به مرحله  دي

گر يک  لمان نشاناشود، که برای حزب کمونيست  کار برده میه مند ديکتاتوری پرولتاريا ب   برای حزب قدرت"انقالبی

کشيده چين، که تازه به حلقه مبارزات انقالبی ) کمونيست(چنين برای حزب جوان  ست، ھم عامل مشترک سياسی جدی

لئون (» .ست ً، که واقعا تأسيس شده، اما يک دايره تبليغاتی کوچکامريکا) کمونيست(شده، و درنھايت، برای حزب 
  ).٧۴-٧۵. ، صص١٩٣٠، ژی انقالب جھانیيستراتتروتسکی، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

اسب  سازمانی مناشکالخواھد بقبوالند که او برای  تروتسکی می. ذره ای حقيقت وجود ندارد» تئوری«در تمام اين 

 کل ماھيتتروتسکی عليه . کند  اساسی تشکيالت بلشويکی مبارزه میاصولکه درواقع، او عليه  کند، درحالی مبارزه می

ست، که اشکال  ، سياستی واحد، و يک رھبری ست که شامل حزبی منسجم ، و يک خطمشی حزبی تشکيالت بلشويکی آن

کند که ھمواره  تروتسکی براحتی فراموش می. دھد عوض می شرايط تغييرھای کار را مطابق با  ھا و شيوه سازمان

تروتسکی ھمواره به عنوان يک خرده بورژوای . کند مخالف اين تشکيالت بلشويکی بوده که اکنون تظاھر به ستايش می

شکيالت باقی مانده است، که متنفر از ت) را ناميده گونه که لنين آن ھمان(» فرمانروای سيستم فئودالی« فردگرا، وارث 

  .ست پرولتری

  

  .اصل تشکيالت بلشويکی چيست؟ سانترال دمکراتيک است

. سانترال دمکراتيک تشکيالت حزب کمونيست بايد تلفيقی واقعی، ادغامی از سانتراليسم و دمکراسی پرولتری باشد«

دست ه ُوان يک کل بعنه  مشترک مداوم، و مبارزه مشترک مداوم تمام تشکيالت حزب بفعاليتاين ترکيب تنھا برمبنای 

 تمزکز اقدام در يک حزب کمونيست به معنای تمرکز رسمی مکانيکی نيست، اما) ئیمرکزگرا(سانترالسيون . می آيد
تنھا دشمنان کمونيسم ... که قوی باشد، دارای قدرت برجسته و انعطاف پذيرستست   رھبری، يعنی، ايجاد يککمونيستی

توانند ادعا کنند که حزب کمونيست، به علت رھبری مبارزات طبقاتی پرولتاريا و تمرکز اين رھبری، درپی تسلط بر  می

  ).١٩٢١، تزھای سومين کنگره کمونيسم بين الملل( » .اين يک دروغ ست. ست  پرولتاريای انقالبی

اصول تشکيالتی . ثرستؤسانتراليسم دمکراتيک  دارای حداکثر انعطاف پذيری، حداکثر وحدت، و حداکثر قدرت م

  . زنده و شاداب اندئیبلشويسم عقايد مذھبی کھنه نيستند، بلکه نيرو

 برای ست که  صحيح تشکيالت حزبیً کامالشکلحزب انقالبی مارکسيستی در اصل، نه در صدد تحقيق برای يک «

عکس، شکل ه ب. ست ً کامال درست از کار خودئیھا ھمه مراحل روند انقالبی مناسب باشد، و نه برای چنين شيوه

ًھای کار کامال توسط مختصات يک شرايط تاريخی مشخص و با وظايفی که مستقيما از اين شرايط  تشکيالت و روش ً

قطعنامه کنگره دھم، حزب کمونيست ). ( م- خص تحليل مشخص از شرايط مش(شود  ن میييگردد، تع پديدار می
  ).١٩٢١اتحادجماھيرشوروی سوسياليستی، 

ھا اصول راھنمای تشکيالت بلشويکی در حزب کمونيست اتحادجماھير شوروی و در احزاب کمونيستی کشورھای  اين

ھا  د، متفاوتند، اما آنشون رو میه ھا روب احزاب ازنظر قدرت، تجربه، و وظايف مشخصی که  با آن. ست سرمايه داری

ھا در ھمه جا بر وحدت کامل ايدئولوژيک، که به معنای  بلشويک. در ھدف و در اصول تشکيلالتی خود متحد ھستند

احزاب بلشويکی در تمام مراحل توسعه . ست، اصرار دارند ھای اساسی توافق تمام اعضای حزب در اصول و تاکتيک

. کنند  آن، حفظ میئیچه که بايد انجام شود و چرا برمبنای درک ھر عضو از آنانضباط دقيق را که نه مکانيکی بلکه 

ًچنين برای کشورھای نسبتا  رفته ترين کشورھا و ھم اصول بلشويکی ثابت کرده اند که برای تشکيالت پرولتری پيش

يات حزب کمونيست ھرگز جھت که ح ، بدين ھستند  آرايش جنگیًھا ضروزتا اصول اين. نداخطر  و بی عقب افتاده، مفيد

کند، ھمواره، به نحوی از انحاء،  ھای سکوت نسبی که مبارزه طبقاتی را رھبری می خاطر نيست، حتی در زمان آسوده

  .ست دارای عناصر جنگ داخلی

  ھردو قبل، در طول، و پس از انقالب، -  پايه ھای تشکيالت بلشويکی   اين– شعبه ھای حزبیو ھسته ھای کارگاه ھا 

اگر . دھند ترين اتحاد عمل و سازگارترين شرايط را ارائه می ھا بزرگ آن. روی پرولتاريا ھستند زارھای پيشاب

چنين  لمان، ھماتواند درک کند که چرا اين پايه ھای تشکيالت انقالبی برای ھردو اتحاد جماھير شوروی و  تروتسکی نمی
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ًھا منحصرا تحت  کاھد که آن اما اين از واقعيت نمی.  اوستچين مناسب ھستند، اين ديگر مشکل) کمونيست(برای حزب 

. برد  میسؤالکند، تنھا خودش را زير   اشاره میامريکااگر تروتسکی به حزب کمونيست . تمام شرايط موفق بوده اند

»  کوچکدايره تبليغاتی« به عنوان يک امريکا اجازه دھد که حزب کمونيست نداشتزيرا که کمونيسم بين الملل تمايل 

يک دايره تبليغاتی به دستگاھای بلشويکی . ھای درحال توسعه اصرار ورزد باشد و حزب روی ھسته کارگاھی و جناح

 کند، يک حزب بلشويکی که توده ھا را در مبارزه طبقاتی رھبری کند، بايد دارای عملبلکه حزبی که . نياز ندارند

ترين ارتباط در مبارزه  ُھا را باحسن نيت و با نزديک که بتواند آن ند و اين باشد که ريشه در توده ھا داشته باشئیھا دستگاه

ھسته ھای کارگاھی و جناح حزبی تشکيالت کنسرو شده نيستند که دور خود . برای نيازھای خود به حرکت درآورد

، معدن و تشکيالت ھا بايد سرزنده مانند برق در ھر کارخانه آن. ديوار کشيده و از کارگران ديگر جدا شده باشند

کارگری باشند، که از حقوق اساسی کارگران دفاع نمايند، خط مقدم ھر مبارزه ای را اشغال کنند و درنتيجه به رھبر 

  . توده ھا تبديل شوند

تواند قادر به انجام وظيفه خود  دھی و تربيت  نشده باشد، نمی ست که اگر چنين تشکيالتی بخوبی سازمان اين واضح

  .گردد

) آن(البته، که لنين عليه . »طور خستگی ناپذيری عليه سانتراليسم افراطی ھشدار داده لنين ب«: گويد وتسکی میتر«

 مکانيکیالبته که لنين عليه سانتراليسم . نبودسانتراليسم رسمی ھشدار داد که تلفيقی از سانتراليسم و دمکراسی پرولتری 

ب و صفوف اعضای حزبی از يک سو، و بين حزب و توده ھای بين رھبری حزارتباطی زنده ھشدار داد و حامی 

ست که لنين منطبق با  چيزی اما به عنوان نظم و انضباط، اين آن. گسترده پرولتری خارج از حزب از سوی ديگر بود

  : شرايط کمينترن نوشت

را تحقق بخشد که با حزب کمونيست در دوران کنونی جنگ شديد داخلی، تنھا زمانی قادر خواھد بود وظيفه خود « 

کرد انضباط وان در حزب انضباطی آھنين با رويکه بت دھی شود، تنھا ھنگامی سانتراليزه ترين وجه ممکن سازمان

 گسترده باشد که از ئیمند با قدرت اجرا که مرکزيت حزب بتواند يک سازمان معتبر قدرت نظامی غالب کرد و زمانی

، ٢۵ چاپ روسی، جلد ، مجموعه آثار،لنين. آی. وی(» .ار گشته باشداعتماد گسترده عموم اعضای حزب برخورد

  ).٢٨٣-٢٨٢. صص

در مورد حزبی، مانند . که ھنوز قدرت توسط پرولتار قبضه نشده بود ئیاين در مورد انضباط حزب گفته شده بود، جا

  :ده داشت، لنين گفتحزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی سوسياليسی، که رھبری ديکتاتوری پرولتاريا را برعھ

ترين درجه تضعيف نمايد، در واقع  را با حداقل) ويژه دوران ديکتاتوری اشه ب(که انضباط آھنين حزب پرولتری  کسی«

  ).١٩٠. ، ص٢۵، نسخه روسی، جلد مجموعه آثارلنين، . آی. وی(» .کند به بورژوازی عليه پرولتاريا کمک می

***  

  .زی کمک نمودتروتسکی عليه پرولتاريا به بورژوا

در درون حزب کمونيست، درواقع از منافع » آزادی گروه بندی«تروتسکی در دفاع خود از . در مورد جناح ھا

تروتسکی ھرگز . ترين فرقه گرا بود تروتسکی بزرگ. نيروھای دشمن عليه منافع مبارزات طبقاتی پرولتاريا دفاع نمود

دھی يک محفل دنباله رو،  تروتسکی ھمواره  جھت سازمان. کردی کار نئبه عنوان عضو وفادار يک سازمان توده 

.  و کمونيسم بين الملل مبارزه کردستالينتروتسکی با لنين، . آورد تحسين کنندگان را در اطراف خودش گرد می

که لنين ھنوز در سال  زمانی.  اما اين جناح درھم شکسته شد–دھی کرد   جناحی را سازمان١٩٢٠تروتسکی در سال 

را  ھا حفظ نمود، اگرچه آشکارا وجود آن او اين جناح را سال. دھی کرد  زنده بود، تروتسکی جناحی را سازمان١٩٢٢
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!). کند، حرف مفت او چه ارزشی دارد که تروتسکی با حزب بلشويک مقابله به مثل می زمانی(بارھا انکار کرد 

حادجماھيرشوروی سوسياليستی که جناح بندی را تروتسکی آشکارا تصميمات پانزدھمين کنفرانس حزب کمونيست ات

  .  ولی بالفاصله تعھد خود را نقض کرد–)١٩٢۶، اکتوبر(ممنوع کرده بود، پذيرفت 

بدون گروه بندی ھای ايدئولوژيک موقت، حيات ايدئولوژيک «:  خود نوشتژی انقالب جھانیيسترات تروتسکی در

 و نيز  آزادی گروھی – واقعی، آزادی بحث و آزادی جمعی حيات حزب بدون آزادی«. ».حزب غيرقابل تصور است

  ).٧۵. ص(» .ھرگز به يک قدرت انقالبی تبديل نخواھند شد] کمونيسم بين الملل[ھا، احزاب   توسعه  مسير آن–در آن

 بھترين شيوه ھای کار در اتحاديه ھای کارگری مسألهست؟ برفرض که حزب درباره  ھا ضروری چرا اين گروه بندی

ھا را ارتقاء  ھا بايد در اتحاديه ھای کارگری کار کنند، و آن برفرض که اکثريت توافق کند که کمونيست. حث و جدل کندب

برفرض که اقليت بگويد که کارگران انقالبی بايد اتحاديه ھای رفرميست .  ميليتانت تبديل شوندئیھا دھند که به سازمان

که تصميم گرفته  تازمانی. کارگری انقالبی جداگانه خودشان را تشکيل دھندرا ترک کنند و اتحاديه ھای ) طلب اصالح(

که  روی اين مسائل بحث شد،  ت بحث شود، ھر عضوی از حزب حق و وظيفه دارد زمانیسؤاالنشده که درباره اين 

زب به نفع کار اما برفرض که اکثريت ح. برای اين منظور گروه بندی الزم نيست. ست آزادی بحث اين. اظھار نظر کند

نفع خط ه آژيتاسيون ب/طلب تصميم گرفته باشد، تحت چنين شرايطی، اقليت بايد از تحريک در درون اتحاديه ھای اصالح

کند که بايد به اين اقليت اجازه داده شود که به عنوان يک گروه، آزادی  نھاد می اما تروتسکی پيش. خودش خودداری کند

  . ست؟ مبارزه ای آشکارا عليه اکثريت حزب است» خطی«اين چه . داده شودخودش » خط «از » توسعه گروھی«

يک ست، و يا به معنای آزادی تشکيل  ً ندارد، که کامال  بيھوده و خارج از منطقئیيا ھيچ معنا» آزادی گروه بندی«
  . آن نوع آزادی که تروتسکی تمام عمر برای خودش قائل شده است– است حزب در درون حزب

کند، حالت محاصره در حزب ايجاد کرده و روحيه  را تخريب می حزب را تضعيف نموده، آن» آزادی«ع اين نو

با خطر تبديل شدن به « گويد، حزب   میستالينکه اين اتفاق بيفتد، رفيق  زمانی. نمايد نيروھای انقالبی را  تضعيف می

  . گردد مواجه می» بازيچه دست عناصر بورژوازی

***  

کرد، خودش را به   میئیاوه سرايتر  خواند، اما او ھرچه بيش می»  بلشويک واقعی–لنينيست « را تروتسکی خودش

  ليبرتیمقاله او در مجله ارتجاعی. ساخت تر می عنوان دشمن اصولی  که لنين حمايت نمود و برايشان جنگيد، عيان

ست که تروتسکی با  ً، کامال روشن»ستی گردد بايد کمونيامريکااگر «، با عنوان ١٩٣۵، چ مار٢٣  به تاريخ ،)آزادی(

کند که خوانندگانش  تروتسکی سعی می. کند، اما البته در تفکرش کارگران را درنظر دارد  صحبت میامريکابورژوازی 

نظر از اين واقعيت که  او اعالم نمود که صرف.  يک بازی بچگانه استامريکارا متقاعد سازد که انقالب در 

 امريکاانقالب کمونيستی «يافته، تعليم يافته و مجھزتر از بورژوازی روسيه است،   بسيار سازمانامريکابورژوازی 

ست که  آموزش آشکار نظريه تروتسکی برای کارگران اين. »ست اھميت درمقايسه با انقالب بلشويکی در روسيه بی

جنگ «تروتسکی اعالم نمود که . ی نيستئدھی يک حزب کمونيست قوی با توده ھای بزرگ توده  نيازی به سازمان

 امريکاُ پنج يا ده درصد که صاحب نه دھم ثروت –شود  با عده انگشت شماری از افراد در باال جنگيده نمی... داخلی 

ست  بسيار مھم( مند را ناديده بگيريد  نفوذ آن پنج يا ده درصد طبقه متوسط در شھرھا و کشاورزان ثروت«، »ھستند

ه چه تمام طبقات  استثمارشونده قدرت را ب داند بدين دليل که چنان  در يک کشور را غيرممکن میفردی که سوسياليسم

گويد ھرزمان که دولت سرمايه داری  کند و می شوند، اکنون نظر خودش را معکوس می دست گيرند عليه پرولتاريا می

تروتسکی .)   تا کارگران را فريب بدھدگويد  می  تروتسکی ھر چيزی–شوند  شکست بخورد ھمه طرفدار سوسياليسم می
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ًظاھرا، با چنين . »اکنون از لحاظ اقتصادی آماده کمونيسم است] پنج يا ده درصدی[ھرکسی زير اين گروه «: گويد می

ھای حاضر و آماده، نيازی نيست که صفوف يک حزب واقعی پرولتری در اياالت متحده را جعل  شمار زياد کمونيست

  .کرد

که  در کشوری.  ارائه شده استامريکاھای  ، يا برای شورویامريکا اين شعار تروتسکی برای -» !بدون اجبار«

 با –خشونت در ھر مرحله از طبقه حاکم در ارتباط با کارگران نقش بسته است، تروتسکی آرزو دارد که کارگران را

 نياز ندارند به اقدامات شديدی يکاامرھای  شوروی« که – قرار دھد تأثيرسبک حقيقی روحانی نورمن توماس تحت 

با يک (تروتسکی تالش کرد تا با يک تير دو نشان بزند . »متوسل شوند که شرايط اغلب بر روس ھا تحميل کرده بود

خواھد به کارگران روسيه نشان دھد که در استفاده از نيرو و خشونت  از يک سو او می): سنگ دو پرنده را بزند

کند تا  دار اشتباه کرده اند، و از سوی ديگر او تالش می کان زمينلب بورژوازی و اربابان و ماعليه ضدانقال»  بسيار«

کرد  ھا يک ضيافت ھمکاری دوستانه از جانب طبقات مالک است و روی که انقالب آن» ياد بدھد «امريکائیبه کارگران 

بيھوده نيست که . ُ از اقيانوس کاربرد ندارددھی و مبارزه در اين بخش لنينيستی به انقالب و روش لنينيستی سازمان

  .    ست امريکائی» ئیاستثناگرا«تروتسکی پدر تئوری لويستونيتی 

ھا، بقيه طبقات مالک  ترين تراست بيند به استثنای سران بزرگ  اشاره شود که، چرا تروتسکی ھيچ دليلی نمی استالزم

 پس اھا برمبنای مالکيت خصوصی و خصوصی سازی حت د که آنکن نھاد می او پيش.  مضطرب کندئیرا با انقالب شورا

ھا جيره مواد اوليه، اعتبارات، و  گويد، که دولت بايد به آن تروتسکی می. کنند) بيزنس(چنان کسب و کار از انقالب ھم

. »ذب شوندبتدريج و بدون اجبار در سيستم بيزنس سوسياليستی ج«که اين کسب و کارھا  سھميه سفارشات بدھد تا زمانی

که در آن نپ از ضروريات سياسی  ، در اتحادجماھير شوروی، کشوری)نپ(تروتسکی زمانی عليه سياست اقتصادی نو 

سرمايه داری برای دوره  ، از يک سيستم گسترده  نيمهامريکاراه انداخت، اما اکنون در ه و اقتصادی بود، جاروجنجال ب

 از نظر اقتصادی برای سوسياليسم امريکاای آن ھيچ نيازی نيست، زيرا کند، کشوری که بر  حمايت می پس از انقالب

 تا و ازجمله رفرميسم رھبران ارشد –ست که افکار کارگران را مغشوش کند  تروتسکی حامی ھرچيزی. آماده است

گونه که  ن، ھمانخرندچرا بيزنس ھا را از مالکانشان به قيمت اوراق قرضه دولتی  (امريکاگارد حزب سوسياليست در 

  ) .تر خواھد بود» بدون اجبار «  انھاد شد؟ اين حت ھا پيش توسط برخی از سوسياليست

ه تروتسکی ب. ست  شيواترين سخنوریامريکا در شوروی ئیحال، التماس تروتسکی برای دمکراسی بورژوا با اين

  .ًد را کامال برمال کرد  چھره عريان سياسی خو- بوس درگاه معبد سيستم سياسی سرمايه داری  عنوان آستان

 ئیھا  احزاب و گروه  را نه به عنوان ديکتاتوری پرولتاريا، بلکه به عنوان اختالط شرکتامريکاتروتسکی شوروی 

گويد،   خود می ليبرتی، تروتسکی در مقاله مجله»]منظور روسيه[با ما «. ديگر در ستيزند کند که با يک تجسم می

نه .  اتفاق بيفتدامريکاچنين چيزی ھرگز نبايد در » . يک حزب، بوروکراتيک شده انددليل انحصار سياسیه شوراھا ب«

» امتياز سياسی«  مضاف بر اين؛ خود حزب نبايد –ھا در درون حزب کمونيست باشند  ھا و گروھک تنھا بايد گروه

کسی وجود نداشته  ی برای ھيچبايد چندين حزب با حقوق برابر وجود داشته باشند، يعنی، ھيچ امتياز خاص. داشته باشد

ست، پس آشکارا احزاب ديگر بايد  پس اين احزاب نماينده چه کسانی ھستند؟ اگر حزب کمونيست نماينده کارگران. باشد

اين . فکران باشند مند، کشاورزان فقير، بورژوازی متوسط، خرده بورژوازی، و شايد روشن ت نماينده کشاورزان ثرو

ھا، و عقايد نه  مبارزه گسترده بين منافع، گروه«تروتسکی می گويد، . ، با مبارزهًند؟ طبيعتاکن احزاب چگونه عمل می

) پارلمان(يک شوروی که بسيار زياد شبيه يک مجلس . ست عالی. »ناپذيرست   بلکه اجتناب-پذيرست  تنھا امکان

چندين . کند با ديگر احزاب مبارزه میھر حزب . داشته باشندحقوق برابر چندين حزب در آن پارلمان که . بورژوای ست
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چرا ائتالفی از احزاب ديگر عليه حزب کارگران . سازند که رقيب مشترک خطرناک را شکست دھند حزب ائتالفی می

ھای ) برنامه(ھای قانونی با پالتفرم  ھا و جناح نباشد؟  از نظر تروتسکی، اين حزب دومی ، بايد به شماری از گروه

برای ھر حزبی ھيچ . ھايشان را دارند ھا و برنامه مردم حق انتخاب احزاب، گروه. اب کرده باشندجداگانه خود انشع

صفت مشخصه اين . (پارچه ای برای حزب کمونيست الزم نيست انضباط خاصی ضروری نيست؛ ھيچ وحدت يک

 ءاکثريت آرا.) ذکر نشودست که به ھيچ وجه حرفی از حزب کمونيست    او اين)ليبرتی( آزادیطرح تروتسکی در مقاله

ھا نيز مبارزه  درميان مسائل عمده ای که بايد با آن. گيرند که از کدام سياست پيروی کنند در  دفتر قانونگذاری تصميم می

. است، دگرگونی از کشاورزی سرمايه داری به کشاورزی سوسياليستی» ت در  مزارعال و تحوتغيير«شود، 

» اراده مردم«وجود داشته باشد، از اين پس به ) ُکلکتيويزاسيون( اشتراکی کردن يهعل ءکه اکثريتی از آرا درصورتی

 مانند بوروکراسی روسيه امريکاشوروی « ھر حزب و گروھی مطبوعات خودش را خواھد داشت، . بستگی دارد

ھای  ُکرسی بر مبنای ئیدر ھر انتخاب شورا« ھر گروه و حزب » .کند شوروی از انحصار بر مطبوعات تقليد نمی

ھای  ھمين اصل جھت استفاده از سالن«سھم خود را از مطبوعات خواھند داشت، و » کسب شده نسبت به اخذ رأی

  ».شود جلسات، اختصاص وقت در راديو و تلويزيون و غيره بکارگرفته می

 کند و ست که در آن تجارت و سرمايه داری خصوصی رشد اساس تصوير خيالی تروتسکی، درکی از نوعی شوروی

ست که ضدانقالب وجود ندارد، به نمايندگی  فرض براين. ھای سرمايه داری تقليد کرده است سازمان دولتی از پارلمان

از بورژوازی ھيچ تالشی جھت سرنگونی سيستم جديد نيست، و برای کارگران جھت دفاع از انقالب عليه حمالت داخل 

ًرتی ندارد که در يک تشکيالت سياسی مبارز قوی، با انضباط تقريبا و خارج از کشور ھيچ نيازی نيست، بنابراين ضرو

که   چيزی. ندازدثر را به خطر بيؤدھی شد که امکانات سريع و م پارچه سازمان شديد نظامی و با اراده و عمل يک

  پيشين ۀيدد دھی شده نيست که برای تشکيل و جذب ديگر طبقات ستم ن کشد، يک پرولتر سازما تروتسکی به تصوير می

 ناھمگون ۀبرد، بلکه يک تود کند و طبقات را ازبين می که ضدانقالب را سرکوب می کند، در حالی به متحدان خود تالش 

ھا  آن» ھا و عقايد منافع، گروه«ست که از  از بشريت مجزاست، که وفادار به احزاب گوناگون و انشعاب شدگان حزبی

ھرجھت او زياد ه اما ب. ماند ّمی توان به اتحاد رسيد، سر تروتسکی باقی میتحت اين شرايط چگونه . کنند دفاع می

  .ست» !بدون اجبار«که شعار او،  نگران وحدت نيست برای اين

ترسد، و مايل نيست ببيند که  ترسد، از يک حزب پرولتری قوی می خرده بورژوازی، از يک دولت پرولتری قوی می

کرده، نشان  چه که تاکنون عمل تر از آن جاست که طبيعت طبقاتی خود را روشن اين– پرولتاريا قدرت انقالبی اعمال کند

  .دھد می

 ئیکشد ھيچ ارتباطی ندارد با آن نوع ديکتاتوری پرولتاريا  به تصوير میامريکاکه تروتسکی به عنوان شوروی  چيزی

  .کار گرفته که لنين آموزش داد و ب

ست،  ، بورژوازیتر ی  دشمن قوترين مبارزه طبقاتی جديد عليه  رحم حادترين، بیديکتاتوری پرولتاريا ستيزه گرترين، «

ديکتاتوری پرولتاريا يک مبارزه سرسخت، خونين و . که سرنگون شده ده برابر گشته است  او پس از آن که مقاومت

ھا و   اداری، عليه قدرتو) تعليم و تربيتی(جويانه، نظامی و اقتصادی، آموزشی  آميز و صلح ، خشونت بدون خونريزی

  ).  ١٩٠-١٧٣. ، صص٢۵، چاپ روسی، جلد مجموعه آثارلنين، . آی.وی ( ».ست آداب و رسوم جامعه قديمی

چه که در ايده ھای پارلمانی بورژوازی تروتسکی   ھرآن. تروتسکی بسيار ساده است» ھشدارھای«و » انتقادات«دليل 

، و وحدت  چه که معرف واقعی ديکتاتوری پرولتاريا ھرآن. کند حکوم میم» بوروکراسی«را به عنوان  ُنگنجد، او آن

 ئیبدگو» کاری در انقالب خراب«  پرولتريا باشد، خرده بورژوازی موجود در  تروتسکی از آن به عنوان  انقالبی واقعی
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جناح «، به بنابر نظر تروتسکی،  يک حزب واقعی بلشويکی که در امتداد خطوط لنينيستی شکل بگيرد. کند می

  . تعلق دارد» يستستالين

  

 :درباره نويسنده

دنيا ه کراين بوف، ايينزديک ک) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (ُالجين، موئيسای جی

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

چنين عضو  که ھم ، به عنوان رئيس کميته مرکزی دانشجويان انتخاب شد، در حالی١٩٠١در سال . آغاز کردانقالبی 

ھای دفاع از خود يھودی   رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروه١٩٠٣ سال اپريلدر . گروه انقالبی فريھيت بود

  . شدپولندت به ويلنا، زمان مجبور به مھاجر دستور دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 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 لمان تا زمانیا در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

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

  .کمک نمود» به پيش«سوسياليست 

سيون سوسياليستی که فدرا بود و زمانی) روح انقالب روسيه( نويسنده اولين کتاب درباره انقالب روسيه ١٩١٧در سال 

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

ديش ئيگذار روزنامه کمونيست روزانه  دھی در بخش يھوديان حزب، و بينان تازان سازمان او يکی از پيش. کارگران شد

ھا يکی ازعضای کميته ملی حزب  چنين برای سال او ھم.  آن بودگر ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  . بودامريکاکمونيست 

ول ترجمه چندين جلد کتاب از ؤھای بسياری نوشت، و مس شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب گذشته از مقاالت بی

 از جان دروزی که دنيا را لرزانلمان، ده اچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در  مجموعه آثار لنين به انگليسی، ھم

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

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