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  ُالجين. موئيسای جی: نويسنده

  آمادور نويدی: برگردان از
 ٢٠١٧ اگست ٢١ 

  )٨(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
   انگليس و روسيهۀکميت

  

  ُالجين. موئيسای جی

  

  تروتسکی

   روس–نگلو ا ۀکميت

 عدم امکان ايجاد ۀديدگاه تروتسکيستی نسبت به مشکالت انقالب جھانی، ناشی از رشد اشتباه اساسی تروتسکی دربار

  .سوسياليسم در يک کشورست

  :کنيم شمار موجود، موارد زير را برای نمونه انتخاب می ما از بين مسائل بی

   ھمبستگی انگليس و روسيه؛ۀمورد کميت
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  انقالب چين؛ مورد 

   سوم؛ۀمورد دور

  مورد سوسيال فاشيسم؛ و

  .المانمورد موقعيت 

  .شود ھای تروتسکيستی در شکل ساختار جديد حيرت آور انترناسيوناليسم چھارم ديده می اوج عظمت تمام اين سياست

***  

عليه جنگ، و برای اتحاد  ھمبستگی انگليس و روسيه به منظور ترويج اقدام مشترک کارگران عليه امپرياليسم، ۀکميت

 ھمبستگی انگليس و روسيه شامل نمايندگان اتحاديه ۀکميت. سازماندھی شد١٩٢۶جھانی اتحاديه ھای کارگری، در سال 

 انگليس و روسيه جھت ۀکميت. ھای کارگری اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و اتحاديه ھای کارگری بريتانيا بود

ھان از موقعيت و اھداف کارگران شوروی، به منظور کمک به انقالبی کردن کارگران درک بھتر کارگران بريتانيا و ج

  . در مبارزات خود عليه امپرياليسم و برای افزايش نفوذ شوراھا در ميان کشورھای سرمايه داری تأسيس شدئیبريتانيا

جھت که کارگران در بريتانيای  بدينچرا رھبران اتحاديه ھای کارگری بريتانيا با تشکيل چنين کميته ای موافقت کردند؟ 

 کشورھا رشد ۀکبير و کشورھای ديگر راديکاليزه شده بودند؛ بدين دليل که نفوذ انقالب بلشويکی در ميان کارگران ھم

که اتحاديه ھای کارگری اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی کارگران کشورھای ديگر را جھت  کرده بود؛ برای اين

ھا در ھمه جا از   جمھوری کارگران تحت تأثير قرار داده بود، و از اين نظر که کمونيستشرکت در قدرت دولتی

  .کردند ضرورت اتحاد توده ھای کارگری در عرصه اقتصادی حمايت می

ھا حتی شخصيت  چرا رھبران اتحاديه ھای کارگری شوروی در وارد شدن به چنين کميته ای موافقت نمودند؟ آن

ھا در  اما آن. پورسل، کوک و ديگران:  شناختند ًحاديه ھای کارگری بريتانيا را کامال خوب میگرای ات» چپ«رھبران 

تر   وسيعۀاين کميته پژواک صدای بلشويسم در محدود. ديدند اين کميته آغاز تماس با گسترده ترين توده ھای  اروپا را می

را سالحی برای دفاع از اتحاد جماھير شوروی  ھا آن نتر، آ از ھمه مھم. در ميان کارگران انگليس و ديگر کشورھا بود

سنت کميته ھای اقدام . ھای خود را جھت حمله به شوراھا کامل کرده باشند ھا طرح برای زمانی می ديدند که امپرياليست

  . ھنوز تازه بود١٩٢٠پرولتری عليه مداخالت بريتانيا در اتحاد جماھير شوروی در سال 

   ۀ متحد مبارزه عليه سرمايه داری و جنگ به توده ھای گستردۀ جبھألۀی انگليس و روسيه، مس ھمبستگۀاز طريق کميت

نمايندگان کارگران غيرحزبی در اتحاد جماھير شوروی يک اتفاق . کشان کشورھای سرمايه داری ارائه شده بود زحمت

 دوستانه ای ئیاليستی سفر کنند و پذيراپورسل و رفقايش اجازه داشتند که به اتحاد جماھير شوروی سوسي. معمولی بود

در مقابل، نمايندگان اتحاد جماھير شوروی اين فرصت را داشتند که در حضور توده ھای وسيع . شد ھا می از آن

  .ھای انقالبی خود را ارائه دھند  باشند و ديدگاهئیکارگران بريتانيا

  

  . »کرد  مخالفت می«اپوزسيون 

 ھمبستگی ۀ نوشته شده، مکس شاتمن، ادعا کرده است که کميتامريکارداز تروتسکيسم در که توسط نظريه پ در جزوه ای

). ٣٩. ده سال، ص(» طلبان انگليس و بوروکراسی حزب روسيه است يک بلوک سياسی بين اصالح«انگليس و روسيه 

تگی اتحاديه ھای کارگری  يک ائتالف ھم نبود؛ اين کميته ای جھت تبليغ ھمبسادرواقع اين کميته يک بلوک نبود؛ حت

را » چپ«اين برای اتحاد جماھير شوروی کميته ای بود که در موقعيت مناسب وقتی که زمانش برسد، رھبران . بود

 ئیموقع رھبران بريتانيا آن.   اين اتفاق افتاد١٩٢۶پس از شکست اعتصاب عمومی بريتانيای کبير در ماه مه . افشاء کند
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 ھمبستگی ۀھا نزد کارگران شروع به پنھان کردن وابستگی خود در کميت راست چرخيدند؛ آن انگليس و روسيه به ۀکميت

چرخش مذکور به . ھا تالش نمودند تا از تعھدات موافقت شده جھت ورود به اين کميته طفره بروند کردند؛ درواقع آن

 ظاھر شوند و نقش ئیان بريتانيااتحاديه ھای کارگری اتحاد جماھير شوروی اين امکان را داد که در برابر کارگر

ھا سروصدای زيادی  و اين درست در لحظه ای بود که تروتسکيست. اتحاديه را افشاء کنند» چپ« رھبران ۀکاران خيانت

  .راه انداخته بودند و خواھان انشعاب در اين کميته شده بودنده ب

تأکيد نمود که رھبرانی مانند » ن درک غلطاي«وی بر . ، يک تئوری اختراع نمودامريکاپيرو مذکور تروتسکی در 

 کارگر جھان عليه جنگ امپرياليستی ۀسازماندھندگان انقالبی طبق«توانند به  پورسل، کوک، ھيکس، سواليز و سيترن می

  . تبديل گردند» و برای دفاع از جمھوری شوروی

ماندند تا   منتظر می١٩٣٣ھا بايد تا سال  کمونيست! نفوذآه از اين متخصص فنون !  آه از اين نظريه پرداز ژرف انديش

آقای . مانند ، رھبران رفرميست باقی می)طلب اصالح(اين  دانش را تمام و کمال ياد بگيرند که رھبران رفرميست 

ر ست به آن بپيوندد، اين رھب ا متحد ساخته شد، رھبر رفرميست مجبورۀکه جبھ کند زمانی شاتمن براحتی فراموش می

  . دفاع از اتحاد جماھير شوروی و ديگر وظايف انقالبی اندۀنيست بلکه اين توده ھای تحت نفوذ او ھستند که برند

يست ستالين« انگليس و روسيه دست ۀاو در کميت: کند بار خود را با اين گفته ثابت می  مرگۀ ھمه جانبۀآقاس شاتمن حمل

تا احزاب کمونيست را به «کنند  و کسانی ھستند که تالش می» گران خالتضد د«دنبال ه بيند که ديوانه وار ب را می» ھا

  ).٣٩. ھمانجا، ص.(»پاسداران مرزی شوروی تبديل  سازند

چرا او بخواھد وقتی  که . خواھد که احزاب کمونيست پاسداران مرزی اتحاد جماھير شوروی بشوند  آقای شاتمن نمی

ًوسياليسم را در اتحاد جماھير شوروی ساخت؟ او اين را کامال به صراحت توان س کنند که می ھا فکر نمی تروتسکيست

ِ انگليس و روسيه مستقيما از تئوری سوسياليسم در يک کشور ۀيستی از نقش و طبيعت کميتستاليندرک «: گويد می ً

ً ًاگر بتواند تنھا  ملی خود را بسازد، ۀتواند اقتصاد سوسياليستی منزوی شد براين اساس، روسيه می. گيرد سرچشمه می

ھا اصلی ترين وظيفه  بنابراين، برای آن. طور باشد ھا نبايد اين از نظر تروتسکيست. » نظامی خارجی را دفع کندۀمداخل

  .پرولتاريای بين المللی دفع مداخالت نظامی خارجی نيست

که  ضعيت سخت تر شد، ھنگامیکه و درست زمانی.  انگليس و روسيه، يک چيز ديگر بايد ذکر شودۀدر ارتباط با کميت

که   ايجاد کرد، زمانیئیتری در راه رويکرد شوروی به کارگران بريتانيا خيانت به اعتصاب عمومی بريتانيا موانع بيش

کار گرفت، اپوزسيون از حل ه ھای منعطف تری در رابطه با اين کارگران ب تر و تاکتيک ضرورت داشت تا صبر بيش

تجلی اين پانيک تقاضا . افتاد) پانيک(خرده بورژوازی در ماھيت واقعی خود به وحشت . داين مشکالت شانه خالی کر

بود، اما در واقع اين » فوق انقالبی«از نظر خرده بورژوازی اين يک خواست . برای پايان دادن به اعتصاب بود

  .اعتراف به  شکست بود

  

 :درباره نويسنده

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

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

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

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

  . شدپولندزمان مجبور به مھاجرت به ويلنا،  دستور دستگيری او را صادر کرد، که در آن
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 در وين بود، و تمام ١٩٠۵ انقالب سال در طول. 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  تا زمانیالمان در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

  ۀ روزانۀ که بالفاصله به روزنامئیمھاجرت کرد، جا امريکا، 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 نويسنده اولين کتاب دربار١٩١٧در سال 

گذار حزب  ز اعضای بنيانقطع کرد و يکی ا» به پيش« انشعاب کرد، او رابطه اش را با ١٩٢١يھوديان در سال 

ديش ئي کمونيست روزانه ۀگذار روزنام 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. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  . بودامريکاکمونيست 

 چندين جلد کتاب از ۀول ترجمؤھای بسياری نوشت، و مس شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب ت بیگذشته از مقاال

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

دھه ھا پس از مرگش، و تا .  درگذشت١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در . ديش 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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