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  )١٠(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
   سومۀموضع تحقيرآميز تروتسکيسم در قبال دور

  

  ُالجين. ی جیموئيسا

  

  تروتسکی

   سومۀموضع تحقيرآميز تروتسکيسم در قبال دور

ست که انقالب پرولتری  کافی. ی بزرگ و انقالبات بودئھای توده   جنبشۀ، دور١٩٢٣ و ١٩١٨ھای  مدت زمان بين سال

گران در ايتاليا، ، تصرف کارخانه ھا توسط کار)المانايالتی در جنوب (در مجارستان، انقالب پرولتری در  باواريا 

اين دوره با . ياد بياوريمه  را بالمان در ١٩٢٣مند در پائيز سال  ، و جنبش انقالبی قدرتالمان در ١٩٢١شورش سال 

  . خاتمه يافتالمانشکست انقالب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ران توليد سرمايه داری افزايش يافته، اما نتوانسته است بر بح. ست  و نسبی سرمايه داریئی ثبات جزۀ بعدی، دورۀدور

سرمايه .  سرمايه داری و نوع سوسياليستی تقسيم شده است- اقتصاد جھانی به دو بخش. عمومی سرمايه داری فائق آيد

شود، اما گسترش کاالھای جديد به بازار  کند، و به توليد گسترده متوسل می رفته تری را معرفی می داری فن آوری پيش

 خود، استثمار کارگران را ۀسرمايه داری به منظور کسب سود سرماي. دکه بازارھا کاھش می يابن نياز دارد، در حالی

وجود » رونق«که  اری از کشورھا، در حالیدر بسي. شود دھد، اما در نتيجه اين، بازار داخلی تضعيف می افزايش می

ھا باعث  اين ۀھم. ھاست معنای کاھش قدرت خريد آن دارد، اما استانداردھای زندگی کارگران پائين است و اين به

دنبال ه ھا  برای حوزه ھای فعاليت در سرمايه گذاری جديد و منابع مواد خام، ديوانه وار ب شود که امپرياليست می

 ھر کشوری با دست. ھای امپرياليستی منجر خواھد شد ھای جديد بين قدرت و اين به درگيری بازاھای جديد بگردند

حال، استثمار توده ھا،  در ھمان. ھای جديد در شرف تکوين اند جنگ. ندک پاچگی خود را به سالح ھای نو مجھز می 

جنبش ضدامپرياليستی شديدی در مستعمرات موجود . کشاند تر می سوی مقاومت بيشه ھردو کارگران و کشاورزان را ب

  .است که اغلب خودسر و به قيام  شباھت دارد

 کمونيسم بين الملل  در ۀ ششمين کنگرئیآ بود که گردھم يک چنين وضعيتی وجود داشت و بدين دليل ١٩٢٨در سال 

 شروع گشته  پساجنگۀسومين دور – جديد ۀ و دور ، اعالم کرد که اين پايان ثبات سرمايه داری است١٩٢٨تابستان 

زه تری از جمعيت در مبار ھا  با شمار بيش آن. شوند تر راديکال می در آن دوره، کمينترن گفت، که توده ھا بيش. است

کمينترن گفت، که متعاقب افزايش تنش ھای داخلی و تضادھای خارجی کشورھای . ابنديی عليه سرمايه داری حضور م

 ۀھا و انقالبات را در آيند  جديدی از جنگۀکمينترن، دور.  انقالبی کارگران، افزايش می يابدۀسرمايه داری، روحي

  . بينی کرد چندان دور پيشن

 بود که حس واقعی و درکی ستاليناين .  بود که درک درستی از موقعيت جھان را ارائه دادثرترين شخصيتیؤ مستالين

ھای  اپورتونيست:  بود که پيوسته عليه ھردو جبھه جنگيدستاليناين . شد روشن از مسيری را داشت که بايد پيموده می

ه راديکاليزه شدن کارگران در کشورھای ھای قريب الوقوع، و ن ،  که نه بحرانامريکاراست، مانند الوستونتی ھا در 

 و –ديدند  سوی سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را میه روی سريع ب سرمايه داری، و نه احتمال پيش

 غلط ناشی از عدم اعتقاد محض نسبت به رشد نيروھای انقالبی ۀکه مدافع تجربيات ماجراجويان» چپ«ھای  اپورتونيست

  .بودند

سال از گذشت کنگره، بحران  تر از يک در کم.  را به اثبات رساندستالين بعدی صحت اين تجزيه و تحليل رفيق حوادث

جنبش انقالبی . ھای حياتی کل سيستم سرمايه داری ضربه وارد ساخت ُ ارگانۀاقتصادی جھانی با شدت تمام به ھم

ھای شوراھای چين، انقالب در کوبا، انقالب در اسپانيا، قيام انقالبی در  ھند، عرب و شماری ديگر، پيروزیمستعمرات 

  .دھند ، تنھا برخی از تحوالت زيادی ھستند که دوره سوم را نشان میامريکااتريش، رشد جنبش انقالبی در فرانسه و 

ھا  ھا چيزی را شبيه به توضيح بيابيم که چرا آن سکيستتوانيم در نوشته ھای تروت بايد اعتراف کنيم که ھرگز نمی

 جديدی ۀھا ھيچ دور از نظر آن. کنند که می ست پوزخند تحقيرآميز تنھا کاری. اند»  سومۀدور«مخالف تجزيه و تحليل 

 اين حقايق ۀھم. سان است  و پس از آن ھنوز يک١٩٢٨ھا سرمايه داری در سال  برای تروتسکيست. وجود ندارد

ھا، سرمايه داری ھنوز شکست  از نظر تروتسکيست. دھد ھا را تحت تأثير قرار نمی ھای انقالبی، تروتسکيست شجنب

  .ناپذيرست
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 : نويسندهۀدربار

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، جاييرد دانشگاه کوا) چدر( سنتی يھوديان ۀپس از حضور در مدرس. آمد

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

 دستور ھای دفاع از خود يھودی  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 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 ١٩٠٧سال از 

  ۀ که بالفاصله به روزنامه روزانئی مھاجرت کرد، جاامريکا، 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 دربار اولين کتابۀ نويسند١٩١٧در سال 

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

ديش ئي ۀکمونيست روزان ۀگذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينان تازان سازمان او يکی از پيش. کارگران شد

 ملی حزب تۀعضای کمياھا يکی از 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 گذشته از مقاالت بی

 از جان د، ده روزی که دنيا را لرزانالمانچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در  ه انگليسی، ھم آثار لنين بۀمجموع

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

  .شد چاپ می» فريھيت «ۀ بسته شد،عکس او در سرصفح١٩٨٨که روزنامه در سال  زمانی
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