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مقدمه
رھبری بزرگ درگذشت .در  ١دسمبر سال  ،١٩٣۴سرگئی کيروف ،عضو دفتر سياسی حزب کمونيست اتحاد جماھير
شوروی در لنينگراد در کمين قرار گرفت و به ضرب گلوله به قتل رسيد .در ٢١دسمبر دولت شوروی اعالم کرد که
قاتل ،نيکاليف ،عضوی از به اصطالح ضدانقالبيون »مرکز لنينگراد« ،گروھی تروريستی بود که مصمم به ترور
باالترين مقامات شوروی است.
اطالعيه رسمی اعالم کرد:
»تحقيقات نشان داده است که انگيزۀ قتل کيروف نقشۀ اين گروه زيرزمينی ضد شوروی بود که از طريق اقدامات
تروريستی ھدايت شده عليه رھبران ارشد آن ،رھبريت دولت شوروی را ازھم بپاشد و در نتيجه يک تغيير در سياست
در مسير خطوط به اصطالح پالتفرم تروتسکی – زينوويف ايجاد نمايد ...از آنجائیکه که کيروف گروه سابق مخالف
زينوويف را از ھر دو نظر ايدئولوژيک و سياسی شکست داده بود ،انگيزۀ اضافی برای قتل کيروف وجود داشت«.
چند روز بعد ،زينوويف ،کامنف و  ١٧نفر ديگر از گروه ضدانقالبی ،به اصطالح »مرکز مسکو« ،دستگير و محاکمه
شدند .در جلسات دادگاه ،زينوويف ،ظاھراً متوجه موقعيت نوميدانۀ خود شد و اعالم کرد:
»اين قتل ظالمانه بر تمام مبارزات ضد حزبی قبلی نور شومی می افشاند و من تشخيص میدھم که حزب کامالً حق
دارد دربارۀ مسؤوليت سياسی گروه ضدحزبی سابق زينوويف جھت قتل صورت گرفته سخن بگويد«.
اعضای مرکز مسکو ،در اعترافات خود ،انحطاطی را که منجر به قتل کيروف شد ،توصيف کردند .يودوکيمف گفت:
»ما از زندگی واقعی کشور جدا و غرق در عقايد خود بوديم .ارتباطات ضدانقالبی در ما تقويت شده بود .با خشم به
سوی رھبريت حزب ،ما آنچه را که در شھرھا و روستاھا اتفاق می افتاد نديديم .ما موفقيت عظيم ساختمان سوسياليسم
را نديديم .فرايندھای تاريخی شگرف کشورمان ،و نفوذ در جنبش بين المللی طبقۀ کارگر ،در نظر ما محو بود .ما
مشکالت ناشی از روند رشد کشور را ھمچون دشمنان ارزيابی کرده و از روی عناد در شکستھا شادی نموده و
رھبريت حزب را متھم به اين شکستھا میکرديم.
»ما آنچه را که مقامات و صفوف حزب میديد ،نمیديديم  .ما متوجه رشد در آگاھی از قدرت ،و وحدت حزب نشديم.
ما ستالين را ضدانقالب نفوذی بدانديش می شناختيم .ما رھبريت حزب را متھم میکرديم که اقداماتی جھت فعال کردن
جنبش بين المللی طبقۀ کار قبول نمیکند .ما افتراء آميزانه اظھار میکرديم که کميتۀ مرکزی مانع توسعۀ اين جنبش
است«.
يکی ديگر از اعضای اين گروه ،باشکيروف ،اظھار داشت» :تير اندازی نيکاليف ناشی از از اين واقعيت است که
آموزش ضدانقالبی خود را در سازمان تروتسکی – زينوويف کسب کرده بود«.
يکبار ديگر نام تروتسکی در ارتباط با حمله به انقالب بلشويکی سردرآورد .يکبار ديگر زينوويف )و ھمکار قديمی
او ،کامنف( به عنوان ھمکاری با تروتسکی ظاھر شدند .اينبار صرفا ً رگبار کلمه نبود .يک قھرمان بزرگ به قتل
رسيده بود .روسيۀ جديد از فردی بااستعداد ،شجاع و محبوب طبقۀ کارگر جھان از سازندۀ سيستم سوسياليستی ربوده
شده بود .اين ضربه ای بر قلب انقالب بود.
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»باقیمانده ھای اپوزيسيون تروتسکی – زينوويف« ...اينست آنگونه که توده ھای شوروی باند دسيسه گر میخواندند.
و يکبار ديگر موج خروشان نفرت در ميان ميليونھا نفر از دوستان اتحاد جماھير شوروی در سراسر جھان برای اين
مرد ،تروتسکی افزايش يافت.
تروتسکی کيست؟ تروتسکيسم چيست؟ ريشه ھای اجتماعی تروتسکيسم چه ھستند؟ نقش بين المللی گروه تروتسکی
چيست؟
اين مقاله به اين سؤاالت پاسخی مختصر ميدھد.
https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/01.htm
 .١حرفه يا مقام تروتسکی
تروتسکی خودش را »بلشويک واقعی لنينيست« میخواند .به ھمينصورت جالدان سوسيال دمکرت انقالب المان،
نوسکه ،شيدمان ،و سويرينگ ،خودشانرا »مارکسيستھای واقعی« میخوانند .تروتسکی عاشق آن بود که خودش را
به عنوان آخرين نفر از چھره ھای بزرگ انقالبی جا بزند که سنت لنين را به پيش میبرد .افرادی ھستند ،به ويژه
درميان نسل جوان ،که فکر میکنند او يک »بلشويک قديمی« است .به اين داليل که آيا او رھبر انقالب  ١٩١٧نبود؟
آيا او ارتش را بين سالھای  ١٩١٨و  ١٩٢١رھبريت نمیکرد؟
اما حقايق اينھا ھستند:
تروتسکی فعاليتھای سياسی خود را در ابتدای سالھای قرن بيستم شروع کرد )حدود تغيير قرن از  ١٩به  .(٢٠در
سال  ،١٩٠٣زمانیکه اختالف و دسته بندی بين منشويکھا و بلشويکھا شکل قطعی به خود گرفت ،تروتسکی خودش
را با منشويکھا متحد کرد .او تا اواخر تابستان  ،١٩١٧به نحوی از انحاء با بلشويکھا مبارزه کرد .بارھا و بارھا با
اين يا آن نقطهنظر برنامۀ بلشويکھا موافقت کرد ،اما خيلی زود به منشويکھا می پيوست که با بلشويکھا و لنين
مبارزه کند .او دشمنی خود با بلشويزم را در سال  ١٩٢٣تجديد کرد و ھر زمان با آن مبارزه کرد.
چگونه او به يک چھرۀ انقالبی تبديل شد؟ او ھرگز از جنس زندگی کارگران به عنوان سازندۀ سازمان آنھا نبود .او
ھرگز موفق نشد که کارگران را به سمت خاص خود بکشد و ھيچ شمار قابل مالحظه ای از کارگران را جذب نکرد.
اوھميشه تنھا يک نويسنده بود و يک سخنران باقی ماند و از محبوبيت زياد در ميان روشنفکران خرده بورژوا لذت
میبرد .زمانیکه جنبش انقالبی کارگری در روسيه جوان بود ،فردی با يک قلم تيز و يک استعداد در سخنرانی مانند
تروتسکی میتوانست به راحتی ديده شود .برای اين کيفيتھاست که او عضوی از شورای )شوروی( اولين نمايندگان
سازماندھی شدۀ کارگران در طول انقالب در سال  ١٩٠۵شد .شوروی آنزمان ،طبق نظر لنين ،يک »اتحاديۀ مبارز
گسترده از سوسياليستھا و دمکراتھای انقالبی و فاقد شکل نھائی و روشن بود« .اولين رئيس شوروی ،کروستالف –
نوسار ،حتی يک سوسياليست نبود .پس از دستگيری او تروتسکی رئيس شد .از نقش او در طول آنروزھای سرنوشت
ساز انقالب سال  ،١٩٠۵ما شھادت يک دانشمند بزرگ ،پوکروفسکی مؤرخ را داريم:
» شوروی پترزبورگ در طول کل دوره فعاليت خود ،در رأس خود يک منشويک بسيار باھوش و زرنگ داشت ،که
در ھنر ترکيب مواد منشويک با عبارات انقالبی مھارت داشت .نام آن منشويک تروتسکی بود .او يک منشويک کامل،
و واقعی بود که بهھيچ وجه برای قيام مسلحانه ھيچ عالقه و تمايلی نداشت و در مجموع مخالف اتمام انقالب ،برای
مثال ،سرنگونی تزاريسم بود) «.ام .ان .پوکروفسکی ،تاريخچه مختصر شوروی ،جلد دوم ،ص.(٣٢٠ .
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پس از سال  ،١٩٠۶او مرکز کوچکی در وين ،اتريش تشکيل داد ،جائی که او روزنامۀ غيرمتناوب خودش را منتشر
میکرد .در اين روزنامه او ،اما در درجات مختلف ،با بلشويسم مبارزه میکرد .تروتسکی در سال  ،١٩١٢به ائتالف
ضدبلشويست معرو ف به بلوک اگست پيوست و حمالتش بر بلشويسم شديدتر و بیمرام تر شد .با شروع جنگ جھانی
اول ،او يک موضع سنتريست اتخاذ کرد .در حرف او مخالف سوسيال دمکراتھائی بود که به دولتھای سرمايه داری
خود پيوسته بودند و به يک گروه از چپاولگران امپرياليست ،ھمانگونه که لنين آنھا را میخواند ،عليه ديگری کمک
میکردند .اما در واقع ،او با آنھا قطع رابطه نکرد و در استدالت خود ،اغلب از آنھا دفاع میکرد .او عليه جنگ بود،
اما او عليه لنين ھم بود .برنامۀ لنينيستی خواھان شکست دولت »خودی« در طول جنگ بود؛ خواھان تبديل جنگ
امپرياليستی در ھر کشور به جنگ داخلی بود .برای مثال ،انقالب عليه بورژوازی؛ خواھان تشکيل يک سازمان بين
المللی جديد از ھمه سوسياليستھای واقعا ً انقالبی بود .تروتسکی عليه اين شعارھا بود .وقتیکه لنين میگفت :اين برای
انقالب خوبست که دولت »خودی بايد در جنگ شکست بخورد ،تروتسکی خواھان »امتيازی برای روشھای سياسی
ميھنپرستی سوسيال« شد .زمانیکه سوسياليستھای انقالبی در سال  ١٩١۵در زيمروالد ،سوئيس گردھم آمدند تا برای
مبارزه عليه جنگ امپرياليستی سازماندھی کنند ،تروتسکی نه به جناح چپ لنينيستی ،بلکه به جناح سنتريست تعلق
داشت.
ايدهھای او آنقدر در تضاد با عقايد لنين بودند که حتی بعد از انقالب فبروری سال  ،١٩١٧لنين تروتسکی را يک
بلشويک درنظر نگرفت ، .لنين به تاريخ  ١٧مارچ سال در يک نامه به کولونتای نوشت:
»به نظرم ،وظيفه اصلی ما آنست که عليه گرفتار شدن در تالشھای احمقانه در »وحدت« با ميھنپرستان سوسيال )يا،
چيزی که ھنوز خطرناکست ،با مرددھائی مانند  ...تروتسکی و شرکاء( احتياط کنيم و کار حزب خود را با روحيۀ
انترناسيوناليستی استوار ادامه دھيم)«.و.آی .لنين ،انقالب  ،١٩١٧جلد اول ،چاپ انگليسی ،ص.(٢١.
در اواسط ماه مه سال  ،١٩١٧در آماده شدن جھت کنفرانس ،لنين خالصهای برای يک گزارش نوشت ،و در آن اشاره
کرد که »سخت بودن ھمچون سنگ در تعقيب خط پرولتری عليه نوسانات خرده بورژائی« ضرورت دارد ،و اين
سطرمھم را افزود:
»نوسانات خرده بورژوائی :تروتسکی ) ...وی .آی .لنين ،مجموعه آثار ،نسخه روسی جلد  ،٣٠ص.(٣٣١.
تروتسکی ،با رسيدن از خارج پس از انقالب فبروری ،در پتروگراد به گروه سوسيال دمکرات معروف به
»اينتربروگيتھا« پيوست .اين گروه موضعی سنتريست داشت و برای سالھا عليه سازمان بلشويکی در پتروگراد
مبارزه کرد .حتی پس از انقالب فبروری آنھا عالقهمند به وحدت ھمه گروهھای روسی حزب کارگری سوسيال
دمکرات ،از جمله ميھنپرستان سوسيال بودند .به تدريج ،با اينحال ،آنھا ايدۀ وحدت با ميھنپرستان سوسيال را رھا
کردند ،و بيشتر و بيشتر به سمت پذيرش سياستھای بلشويکی تمايل پيدا کردند.
در اواخر تابستان سال  ،١٩١٧در آستانۀ کنگرۀ ششم حزب که در ابتدای ماه اگست برگزار شد ،گروه »اينتربروگيت«
به حزب بلشويک پيوست .آنھا در ھيأت کنگره حضور يافتند ،و کميتۀ مرکزی جديد توسط کنگره انتخاب شد که در
ميان  ٢٢عضوش ،سه نفر از گروه سابق »اينتربروگيت« ،شامل تروتسکی ،يوريتسکی و يوفی بودند.
پس از اعالم پذيرش سياستھای بلشويکی از طرف تروتسکی ،کميته مرکزی به تروتسکی فرصت کامل داد تا در
جھت منافع حزب و طبقۀ کارگر کار کند .تروتسکی ،با سخنرانی مؤثر ،و با توجه به اينکه در سال  ،١٩٠۵رئيس
سابق اولين شوروی بود ،در اواخر سال  ،١٩١٧از طرف حزب به او موقعيت رئيس شورای پتروگراد داده شد .او در
روزھای سرنوشت ساز اکتوبر ،تحت رھبری مستقيم کميتۀ مرکزی حزب بلشويک در اين موقعيت کار کرد.
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در طول تسخير قدرت توسط بلشويکھا در نومبر سال  ،١٩١٧تروتسکی به عنوان عضوی از کميتۀ انقالبی نظامی
نقش مھمی ايفأ کرد .اما اين مضحک و چرندست که گفته شود او رھبر قيام بود.
»بدون شک من نقش مھم تروتسکی را در قيام منکر نمیشوم ]ستالين در کتاب انقالب خود ،ص ٧١ .گفت[ .اما من بايد
ذکر کنم که تروتسکی نمیتوانست ھيچ نقش ويژه ای در قيام اکتوبر بازی کند و نکرد؛ که ،بتواند رئيس شورای
پتروگراد بشود ،و موقتا ً تنھا ارادۀ مقامات مربوطۀ حزب را به نتيجه رساند ،که در ھر مرحله تروتسکی را ھدايت
میکردند) «.مقاله منتشر شده در  ٢۶نومبر.(١٩٢۴ ،
در ميان پنج عضو منصوب شده توسط کميته مرکزی حزب کمونيست در  ١۶اکتوبر جھت خدمت به عنوان مرکز
مسؤول سازماندھی قيام ،نام تروتسکی وجود ندارد.
»بنابراين ]ستالين گفت[ در جلسۀ کميتۀ مرکزی چيزی »بسيار بد« اتفاق افتاد ،برای مثال ،تروتسکی ،اين »الھام
دھنده«» ،چھرۀ اصلی« ،و اين »تنھا رھبر« قيام » ،به طور اسرارآميزی« در مرکز کارھای عملی وارد نشد ،که او
را برای ھدايت قيام فرا بخوانند و اين چگونه با مفھوم فعلی دربارۀ نقش ويژۀ تروتسکی مطابقت داده میشود؟«
)ھمانجا ،صص.(٧١-٧٢.
کسی که راه حزب بلشويک را میداند به راحتی درک میکند که چرا تروتسکی جھت رھبری قيام درميان رھبران
منصوب شدۀ کميتۀ مرکزی نبود .او عضو جديدی بود .او ھرگز در ايجاد حزب بلشويک کمک نکرده بود .او تا زمان
بسيار نزديک قبل )از انقالب( با بلشويکھا مخالف بود .در واقع ،او کالبد بلشويکی نداشت .او مرد شناخته شدۀ
تأثيرگذار در روسيه بود ،اما نفوذش در درجۀ اول به خرده بورژوازی گسترش يافته بود .او چيزی شبيه يک رابط بين
حزب بلشويک و تودهھای خرده بورژوائی بود که حزب مايل به رھبری آنھا بود.
مخالفت تروتسکی با لنين بالفاصله پس از تسخير قدرت رشد کرد .الزم بود که معاھدۀ برست ليتوفسک با المان امضاء
شود تا اينکه انقالب پرولتری بتواند نفس جادوئی بکشد و خودش را مستحکم سازد .تروتسکی ،که آنموقع کميسر
امورخارجه بود ،از امضای معاھده خودداری کرد .قدرت ارادۀ شگفت انگيز لنين ،تنبيه و انتقاد شديد لنين الزم بود که
تروتسکی را مجبور به ترک موضع غيرقابل دفاع خود و تسليم به گامنھادن در راھی کند که به نجات انقالب پیببرد.
زمان گذشت .تروتسکی با بلشويکھا کار کرد .با ھمۀ ظواھر ،او به يکی از آنھا تبديل شد .اما او در حزب بلشويک
يک غريبه بود .جنگ داخلی شد و به تروتسکی يک ُپست باال داده شد .قرار شد که او به عنوان مبلغ ارشد ارتش سرخ
صحبت کند .او کميسر نظامی بود ،اما او يک مرد ارتشی نبود .او ھيچ چيزی دربارۀ تشکيالت يک ارتش نمیدانست،
او دربارۀ ستراتيژی جنگ انقالبی ايده ھای غلط داشت .کار سازماندھی ارتش سرخ در کل کشور ،توسط ميليونھا نفر
از پرولتاريا تحت رھبری حزب کمونيست انجام گرفته بود .جنگھای واقعی تحت نظارت کارشناسان نظامی انجام شده
بود که توسط کميتۀ مرکزی و تحت رھبری دقيق لنين کنترول شده بود .تروتسکی به باال و پائين جبھه سفر میکرد،
دستورات پرچين وشکن صادر میکرد که میتوان به عنوان نمونهھائی از سبک نظامی نقلقول کرد؛ اوبه سنگرھا
رفت که با سربازان ارتش سرخ صحبت کند؛ او نطقھای عمومی بزرگ داشته – اما ھرگز جنگ داخلی را رھبری
نکرد .ممکنست که او خودش را در اعتقاد به اينکه او کل روح حرکت مبارزۀ تاريخی عظيمست ،فريب داده باشد .او

ممکنست تا به امروز چنين اعتقادی داشته باشد .حقايق فعلی درست به عکس* ھستند .حقايق آنند که ستالين و
وروشيلوف رزمندگان بزرگ در نبردھای مختلف جبھه ھا – رھبرانی با چشم انداز انقالبی روشن و ستراتيژيستھای
اول سفارش شده و درجه يک بودند.
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قبل از آنکه ُتندر آخرين نبردھای جنگ داخلی خاموش شود ،تروتسکی نسبت به سياست لنين در رابطه با وظايف
اتحاديه ھای کارگری موضعی باز ،و خشونت آميز در پيشگرفت .او میخواست که اتحاديه ھا ،نه سازمانھائی که
نمايندۀ کارگران در کارخانه ھا و کارگاهھا ،و در صنايع باشند ،بلکه واحدھای اداری ضميمه به دولت باشند و
فعاليتھای دولتی را انجام دھند .تروتسکی در مخالفت با لنين ،درآن زمانی که وحدت ،مسألۀ مرگ و زندگی بود ،جناح
کوچکی سازماندھی کرد که تھديد به اخالل در فعاليتھای حزب کمونيست کرد .لنين اين جناحگرائی او را عملی
مخرب خواند و گفت:
»حتی اگر اين وظايف و روشھای جديد« ذکر شده توسط تروتسکی درست مانند واقعيت بسيار درست باشند ،اما آنھا
تماما ً به غلط اشاره شده اند ...،تروتسکی با چنين رويکردی به تنھائی باعث آسيب به خودش ،به حزب ،به جنبش
اتحاديه ھا ،به آموزش ميليونھا عضو اتحاديه ھای کارگری ،و به جمھوری میشود) «.و.آی .لنين ،مجموعه آثار ،جلد
 ،٢۶نسخه روسی ،ص.(١١۶.
تروتسکی شکست خورده بود .و چنانچه »طرح« او موفق شده بود ،کل سيستم شوروی را نابود میکرد.
تروتسکی در سال  ،١٩٢٣دوباره مخالفتش را با حزب بلشويک از سرگرفت .اما اينبار ديگر يک مشکل تنھا نبود .کل
حزب کمونيست ،ساختار آن ،فعاليتش ،کل خط مشی آن بود که او را آزرده میکرد .در ابتداء او در ميان رھبران
برجسته تنھا بود .در سال  ،١٩٢۶او به زينوويف و کامنف ملحق شده بود ،کسانیکه در ماه نومبر  ،١٩١٧خودشانرا
مخالف قيام و تسخير قدرت توسط حزب بلشويک متمايز کرده بودند و توسط لنين به عنوان »اعتصاب شکنان« برچسب
خورده بودند .آنھا در بسياری جھات عقايدی متفاوت از تروتسکی داشتند ،اما آنھا رھبری و اساس مخالفت او را
پذيرفته بودند.
افسانه ای شايع است تا تأثير گذار بشود که به تروتسکی و ھمکارانش »شانس داده نشده اند« تا ديدگاهھای خودشان را به
مقامات و صفوف حزب ارائه دھند .در واقع ،بحث بين اپوزيسيون و رھبری حزب از سال  ١٩٢۴تا  ١٩٢٧ادامه
داشت .در جلسات متعدد اعضای کميته مرکزی ،در مالقاتھای بیشمار اعضای پائين حزب ،برنامه اپوزيسيون مورد
قبول واقع نگشت .شمار زيادی کتاب ،صدھا جزوه که با اين مشکالت برخورد میکرد منتشر و به طور گسترده توزيع
شد .اپوزيسون استماع دادرسی دريافت کرد ،حتی تا نقطه ایکه صبر و شکيبائی اعضای حزب را از پای درآورد.
ھنگامیکه بحث بر روی اين رھبران با گروه ھمکارانشان کامالً بی اعتبار شد ،توسط توده ھای حزبی و پرولتاريا مورد
نفرت قرار گرفتند و به عنوان توطئهگران افشاء شدند.
ما کامالً از شدت جاذبۀ چنين اتھامی آگاه ھستيم .اما شما چه روش ديگری جھت فعاليتھای اعضای به ظاھر مسؤول
حزب در پيش میگيريد که با مخالفت اکثريت قريب به اتفاق ميزان عضويت و تقاضاھايشان جھت اطاعت آنھا روبه
رو شده است ،ولی آنھا با سازماندھی يک دستۀ کوچک در درون حزب ،با گروه انضباطی و مراکز انضباطی ،ايجاد
يک اتحاد با عناصر خرده بورژوازی غيرحزبی جھت انجام طرحھای ضدحزبی ،شروع به چاپ ادبيات پنھانی عليه
رھبری حزب و پخش آن در ميان توده ھا کرده و درنتيجه گامھای ابتدائی را برداشته اند که به سوی اخالل و شکستن
ستون فقرات انقالب ،حزب کمونيست است؟
اينست دقيقا ً ھمان چيزی که تروتسکی و زينوويف در سال  ١٩٢٧انجام دادند .حزب مجبور شد که اين گروه را اخراج
کند .برخی از آنھا بعداً به خطای خود اعتراف کردند ،ھمانگونه که حتی قبل از سال  ١٩٢٧انجام دادند ،ولی تنھا برای
اينکه فعاليتھای مخرب خود را از سر گيرند .تروتسکی به خطای خود اعتراف نکرد .به او دستور داده شد که پايتخت
را ترک کند و به شھر آلما -آتا در آسيای مرکزی منتقل شد .بعدھا از کشور اخراج شد .از آنزمان به بعد تروتسکی
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آذوقه رسان بورژوازی جھان شد و ُمھمات عليه شوروی فراھم میکرد .باروت تروتسکی مرطوب ،و صدای غرش
توپ او در واقع بدون آسيب بود .اما بورژوازی وانمود میکرد که او را در يک منبع واقعی اطالعات اصيل میببيند.
تروتسکی فعاليت ضدانقالبی خودش را بر مبنای امتيازی به کار گرفت که او رھبر انقالب بوده است .او بدون تعجب و
تشويش در نوشته ھای بیشمارش معتقد بود که اين او بود و نه لنين که انقالب را رھبری کرد.
به طور خالصه ،چنينست زندگی حرفه ئی اين مرد .آيا او يک بلشويک بود؟ در يک دورۀ سی و سه ساله تروتسکی
تنھا برای شش سال با بلشويکھا در ارتباط بود .حتی در طول آن زمان ھم او تعداد زيادی اختالفات خشونت آميز با
آنھا داشت .در واقع ،به سختی يک سياست لنينی وجود داشت که او از صميم قلب با آن موافقت داشته باشد .تروتسکی
ھرگز بخشی جدائیناپذير از تشکيالت بلشويکی نشد .به نظر میرسيد که او عضوی بيگانه در درون ارگانيسم حزب
بلشويک بود ،حتی زمانیکه او عضو دفتر سياسی آن بود.
بلشويکھا نياز ندارند که گذشتۀ غيربلشويکی مردی را ذکر کنند که صادقانه و خالصانه خودش را با حزبشان ادغام
کرد .اگر ما گذشتۀ تروتسکی را ذکر میکنيم به اين دليلست که ھمانگونه که به زودی روشنتر خواھيم ديد ،اين ھرگز
گذشتۀ او نشد .اين ھنوز) زمان( حال اوست .او اکنون ھمانگونه که بيست سال پيش مخالف حزب بلشويک تحت
رھبری لنين بود ،اکنون به طور خشونت آميزی مخالف حزب بلشويک تحت رھبری ستالين است؛ او به ستالين تھمت
می زند درست به ھمانگونه و به ھمان داليل که به لنين تھمت میزد.
»چگونه اين اتفاق میتواند بيفتد ]ستالين میگويد[ که تروتسکی ،چنين بار مسؤوليت ناخوشايندی را ]از نفرت نسبت به
بلشويکھا[ بر پشت خود حمل میکند ،ولی با اين وجود در صفوف بلشويکھا در طول جنبش اکتوبر پيدا شد؟ اين
اتفاق افتاد بدين دليل که تروتسکی بار خودش را در آنزمان پرت کرد )در واقع بيرون ريخت( ،ولی در گنجۀ خود
پنھان کرد .اما برای اين »عمليات« ھيچ ھمکاری جدی با تروتسکی امکانپذير نبود....
»آيا تروتسکی ،در چنين موقعيتی ]وقتیکه غيرعملی بودن تئوری او با تجربۀ واقعی ثابت شد[ میتوانست ھيچکار
ديگری بکند به غير از آن که بارش را در گنجه اش پنھان سازد و از بلشويکھا اطاعت کند ،کسیکه ھيچ گروه کم و
بيش جدی پشت سر خود نداشت ،و به عنوان سازمان سياسی مردی که فاقد ارتش خود است به نزد بلشويکھا آمد؟ البته
که او نمیتوانست.
» ...واقعيت اينست که بار قديمی تروتسکيسم ،که در روزھای جنبش اکتوبر در گنجه پنھان شد ،اکنون يکبار ديگر در
روشنائی روز به اميد پيدا کردن بازاری برای آن حمل میشود) «.جوزف ستالين ،انقالب اکتوبر ،صص.(٨٩-٩٠.
زمانیکه تروتسکی »بار ناخوشايند« خودش را در گنجۀ خود پنھان کرد ،او سازمانی يک نفره بود .زمانیکه او دوباره
بار خود را بيرون آورد ،معتقد بود که ارتش عظيمی در پشت سر دارد .او اشتباه کرده بود .مقامات عضو و صفوف
حزب کمونيست و ھر کارگر صادق در اتحاد جماھير شوروی از دنباله روی با اين مرد با بار ناخوشايند خودداری
کرد .او اکنون کامالً با عدم موفقيت سعی میکند که چنين ارتشی را در مقياس جھانی تشکيل دھد.
يادداشت
* در واقع ،ايدهھای تروتسکی دربارۀ ستراتيژی جنگ داخلی به گونهای اشتباه بودند که اگر آنھا انجام گرفته بودند،
دشمنان میتوانستند پيروز شوند .کافیست که تابستان  ١٩١٩را به ياد آوريم که در آن لحظۀ بسيار حياتی از جنگ عليه
جنرال کلچاک )ارتش( سفيد ،تروتسکی پيشنھاد کرد که بخشی از نيروھای سرخ را از جبھۀ شرقی به جنوب حرکت
دھند که منطقۀ اورال را با کارخانه ھا و راه آھن ھا در دست کلچاک باقی میگذاشت .کميتۀ مرکزی حزب کمونيست
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عليه تروتسکی تصميم گرفت .دستور پيشرفت عليه کلچاک داد تا او را از اورال بيرون کنند .اين آغاز پايان کلچاک بود.
اما اين ھمچنين پايان بازی نقش تروتسکی در جبھۀ شرقی بود .خيلی زود او از بازی در ھر نقشی در جبھۀ جنوبی عليه
جنرال دنيکين سفيد نيز متوقف شد .او اينرا در تاريخ انقالب خود نمیگويد .صداقت تروتسکی....
دربارۀ نويسنده:
ُالجين ،موئيسای جی ،(١٨٧٨-١٩٣٩) .در سال  ١٨٧٨در شھرک يھودی نشين )شتلت( نزديک کييف ،اوکراين به دنيا
آمد .پس از حضور در مدرسۀ سنتی يھوديان )چدر( وارد دانشگاه کييف شد ،جائی که کار خود را به عنوان يک انقالبی
آغاز کرد .در سال  ،١٩٠١به عنوان رئيس کميتۀ مرکزی دانشجويان انتخاب شد ،در حالیکه ھمچنين عضو گروه
انقالبی فريھيت بود .در اپريل سال  ١٩٠٣رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروهھای دفاع از خود يھودی دستور
دستگيری او را صادر کرد ،که در آنزمان مجبور به مھاجرت به ويلنا ،پولند شد.
در ويلنا او عضو بوند يھودی بود ،و برای فعاليتھايش دستگير شد .در طول انقالب سال  ١٩٠۵در وين بود ،و تمام
اعالميه ھای صادر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تصنيف میکرد.
از سال  ١٩٠٧تا  ١٩١٠در ھيلدربرگ تحصيل کرد و در المان تا زمانی بود که جنگ جھانی اول شروع شد .او قادر
به بازگشت به روسيه نبود ،و در سال  ،١٩١۵به امريکا مھاجرت کرد ،جائی که بالفاصله به روزنامۀ روزانۀ
سوسياليست »به پيش« کمک نمود.
در سال  ١٩١٧نويسندۀ اولين کتاب دربارۀ انقالب روسيه )روح انقالب روسيه( بود و زمانیکه فدراسيون سوسياليستی
يھوديان در سال  ١٩٢١انشعاب کرد ،او رابطه اش را با »به پيش« قطع کرد و يکی از اعضای بنيانگذار حزب
کارگران شد .او يکی از پيشتازان سازماندھی در بخش يھوديان حزب ،و بينانگذار روزنامۀ کمونيست روزانۀ ييديش
»صبح فريھيت« ،و تا ھنگام مرگ ويرايشگر آن بود .او ھمچنين برای سالھا يکی ازعضای کميتۀ ملی حزب
کمونيست امريکا بود.
گذشته از مقاالت بیشمار روزنامه و سرمقاالت ،او کتابھای بسياری نوشت ،و مسؤول ترجمۀ چندين جلد کتاب از
مجموعۀ آثار لنين به انگليسی ،ھمچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در المان ،ده روزی که دنيا را لرزاند از جان
ريد ،و آوای وحش از جک لندن به ييديش است .او در  ٢٢نومبر ١٩٣٩ ،درگذشت .دھه ھا پس از مرگش ،و تا
زمانیکه روزنامه در سال  ١٩٨٨بسته شد،عکس او در سرصفحه »فريھيت« چاپ میشد.
https://www.marxists.org/glossary/people/o/l.htm#olgin-moissaye
برگردانده شده از:
Trotskyism Counter-Revolution in Disguise, by Moissaye J. Olgin
https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/02.htm
Moissaye J. Olgin Archive
https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/index.htm
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