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تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء
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تروتسکيسم به چه معناست؟

موئيسای جیُ .الجين

تروتيسکی
تروتسکيسم چيست؟
بيش از ده سال قبل ،زمانیکه تروتسکی ھنوز از امتياز عضويت در حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی
سوسياليستی لذت میبرد ،رفيق ستالين در تروتسکيسم »سه خصوصيت ديد که آن را در تضاد آشتی ناپذير با لنينيسم
قرار داده بود«.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

قبل از ادامه ما بايد دربارۀ روش اعمال شده اينجا در مورد توصيف تروتسکيسم جمله ای بگوئيم  .اين موضوع از
نفطه نظر مارکسيسم  -لنينيسم بحث میکند .فرض شده است که لنينيسم بدرستی خودش را در ھر دو ،در تئوری و در
عمل انقالب اثبات نموده است .از اينرو مفروض شده است که مخالفت با لنينيسم اشتباه است.
با اينحال ،ما کامالً به اين واقعيت آگاھيم که ممکنست فردی از خوانندگان با نقطه نظر لنينيستی موافق نباشد .چنين
فردی ممکنست که با انقالب پرولتری ،با ديکتاتوری پرولتاريا ،و با سيستم سوسياليستی مخالف باشد .چنين فردی
ممکنست که در حمالت تروتسکی به لنينيسم آرامش يابد .اما بعد بايد بپذيرد که او نه به دنبال تأئيد تروتسکی ،بلکه رد
راه حل لنينيستی مشکل اجتماعیست .با وجود چنين فردی از اين نوع ،چه کسی از جوی گل آلود اتھامات تروتسکی
عليه شوروی و عليه کمونيستھای کشورش بيرون کشيده میشود ،ما ھيچ استداللی بر اين موضع ھا نداريم .تنھا
چيزیکه از شخصی با اين خصوصيات درخواست شده که انجام دھد ،اينست که تصديق نمايد که او ُمھمات تروتسکی
را عليه تمام چيزھائی به کار میبرد که مارکس ،انگلس و لنين برايشان به پا خاستند و عليه ھرچيزیکه امروز رفيق
ستالين ،به ھمراه کمونيسم بين الملل برايش می ايستند.
اين کامالً مغاير با آنھائیست که ادعا میکنند از انقالب پرولتری حمايت میکنند ،کسانیکه ضرورت سازماندھی طبقۀ
کارگر برای سرنگونی سرمايه داری و ايجاد قدرت شوروی را قبول دارند ،و کسانیکه لنين را به عنوان معمار اصلی
و برجستۀ حزب بلشويک و رھبر تاريخی انقالب پرولتری جھان میشناسند .استدالل زير درنظر دارد نشان دھد که شما
نمیتوانيد که )ھم( خواھان انقالب پرولتری باشيد و )ھم( خواھان تروتسکيسم باشيد؛ و چنانچه شما استدالت تروتسکی
را قبول کنيد ،با لنينيسم وداع میکنيد؛ و اقرار تروتسکی به پيروی از لنينيسم تنھا پردۀ ساتریست که در پشت آن
ناباوری او به پرولتاريا و بیاعتمادی او به حزب کمونيست )بلشويک( و روشھای مبارزاتش پنھان ھستند؛ و
تروتسکيسم در واقع سالحیست عليه انقالب پرولتری ،اما نوعی که به منظور فريب کارگران با گرايش راديکال و با
رنگ ُسرخ نقاشی شده است.
آنھائیکه به طور جدی خواھان سرنگونی سرمايه داری و تأسيس ديکتاتوری پرولتاريا ،برمبنای اصول پايه ريزی شده
توسط انقالب روسيه ،در کشورھای سرمايه داری ،از جمله در امريکا ھستند ،موافق پيشنھادات منطقی بنيادين زير اند:
) -(١که ايجاد حزب )کمونيست( بلشويک اولين پيششرط يک انقالب موفقيت آميزست؛
) -(٢که تنھا يک حزب بلشويک و نه چند حزب در ھر کشوری میتواند وجود داشته باشد و وحدت و انسجام چنين
حزبی ،بنابران قدرت برجسته اش از اھميت بسيار زيادی برخوردارست؛
) -(٣که ستون فقران انقالب سوسياليستی پرولتاريای شھریست؛
) -(۴حزب کمونيست تنھا زمانی میتواند انقالب پرولتری را به ثمر برساند که کل طبقۀ کارگر ،يا دستکم اکثريت
آنرا در يک قيام مسلحانه عليه دولت سرمايه داری رھبری کند؛
) -(۵که پيروزی انقالب در مقياس بزرگی به قدرت حزب و پرولتاريا در اتحاد خود با توده ھای بزرگ ديگر گروھا و
طبقات استثمار و سرکوب شدۀ جمعيت و در درجه اول با دھقانان استثمار شده ،طبقۀ متوسط پائين تر شھرھا،
روشنفکران تحت ستم ،و غيره بستگی دارد؛
) -(۶که اعتماد بين رھبری حزب و اعضای حزب يکی از شرايط اصلی موفقيت است و زمانیکه عدم اعتماد رھبريت
بلشويک بیپايه باشد ،باعث تضعيف انقالب میشود؛
) -(٧که تنھا يک کمونيست انترناسيونال میتواند وجود داشته باشد که احزاب کمونيست جھان را رھبری کند؛
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) -(٨که از آنجائیکه اتحادجماھير شوروی بزرگترين دستاورد پرولتاريای جھان به عنوان سرمشق ساخت سوسياليسم
است ،بنابراين ،ھيچ فردی نمیتواند ادعای انقالبیگری واقعی داشته باشد ،اما با اتحاد جماھير شوروی دشمنی کند.
اما به تعريف ستالين از تروتسکيسم برگرديم .بايد به ياد آوريم که ستالين زمانیآن تعريف را کرد که تروتسکيسم تازه
شروع شده بود .رسالۀ تروتسکيسم يا لنينيسم ،که تعريف تروتسکيسم در آن موجودست ،در نومبر سال  ١٩٢۴منتشر
شده بود .شگفتانگيزست که چگونه ستالين به وضوح ،ھردو معنا و توسعۀ آيندۀ تروتسکيسم را زمانی کشف نمود که
تروتسکی ھنوز به عنوان يکی از قھرمانان بزرگ انقالب جلوه میکرد.
»مختصات« تروتسکيسم ،طبق نوشتۀ رفيق ستالين ،عبارتند از:
ابتداء ،تروتسکيسم يک نظريۀ به اصطالح »انقالب مداوم« است ،و نام ديگر اين تئوری اينست که اين غيرممکنست
که سوسياليسم را در اتحاد جماھير شوروی بناکرد.
دوم ،تروتسکيسم به معنای عدم وفاداری به حزب بلشويک ،در وحدت و در خصومت خود نسبت به عناصر
فرصتطلب است ،که منجر به تئوری »ھمزيستی انقالبيون و فرصتطلبان ،از گروهھا و گروھکھای خودشان در
درون حصار يک حزب واحد میشود«.
سوم  ،تروتسکيسم به معنای سوء ظن به رھبران بلشويسم ،تالش جھت بیاعتبار ساختن و لکه دار کردن آنھاست.
ستالين با درکی پيشگويانه به خطرات تروتسکيسم اشاره کرد.
» خطر جديد تروتسکيسم در چه جائی نھفته است؟ در اينکه تروتسکيسم ،باتوجه به کل محتوای درونی اش ،ھر
فرصتی دارد که به مرکز و مظھر وحدت عناصر غيرپرولتری تبديل شود که تالش میکند ديکتاتوری پرولتاريا را
تضعيف نمايد و از ھم متالشی کند.

»تروتسکيسم اکنون به منظور خلع )سالح( بلشويسم ،و تضعيف پايه ھای آن به پيش ميرود)«.انقالب اکتوبر ،ص.
.(٩۴
رفيق ستالين شش سال بعد )جون سال  ،(١٩٣٠تنھا »مختصات« ذکر شدۀ قبلی را بسط و گسترش داد و باز تعريف
نمود .فعاليتھای تروتسکيستی با توصيف خصوصيات اصلی که رفيق ستالين دربارۀ تروتسکيسم ذکر نمود ،بخوبی
زيبنده بود .چيزیکه رفيق ستالين در سال  ١٩٢۴به عنوان يک احتمال و روند پيشبينی نمود ،به يک عمل ايجاد شده،
تبديل گشته بود.
رفيق ستالين در سالھای  ١٩٣٠پرسيد که »ماھيت تروتسکيسم چيست؟« ،و او برداشت زير را تشخيص داد:
»ماھيت تروتسکيسم قبل از ھرچيز ،شامل ،انکار احتمال ساختمان سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی،
با نيروھای طبقۀ کارگر و دھقانان کشور ماست .اين به چه معناست؟ اين يعنی که اگر ،در آيندۀ نزديک ،در شکل
انقالب جھانی پيروزمند کمک نيايد ،ما بايد تسليم بورژوازی شويم و جاده را برای جمھوری دمکراتيک بورژوازی باز
ً
و ھموار کنيم.
متعاقبا ،ما با ماسک عبارت پردازی »انقالبی« دربارۀ پيروزی انقالب جھانی ،انکار بورژوازی از
امکان ساخت سوسياليسم در کشورمان را داريم.
»ماھيت دوم تروتسکيسم شامل ،نفی امکان کشاندن توده ھای اصلی دھقانان در ساخت سوسياليسم در روستاھاست .اين
به چه معناست؟ اين يعنی که طبقۀ کارگر جھت رھبری دھقانان پس از آن در وظيفۀ تغيير مسير مزارع دھقانان منفرد
به خطوط جمعی به اندازۀ کافی قوی نيست ،و آنکه ،اگر در آيندۀ نزديک پيروزی انقالب جھانی به کمک طبقۀ کارگر
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ً
متعاقبا ،ما در اينجا نيز انکار بورژوازی از قدرت و
نيايد ،دھقانان سيستم قديمی بورژوازی را برمیگردانند.
فرصتھای ديکتاتوری پرولتاريا برای رھبری دھقانان جھت نيل به سوسياليسم را داريم ،که با ماسک عبارات
»انقالبی« دربارۀ پيروزی انقالب جھانی پوشيده شده است.
»ماھيت تروتسکيسم در نھايت ،شامل انکار ضرورت انضباط فوالدين در حزب ،جھت به رسميت شناختن آزادی
گروهھای جناحی)فرقه ئی( در حزب ،برای به رسميت شناختن ضرورت تشکيل حزب تروتسکيستی است .برای
تروتسکيسم ،حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی نبايد يک حزب متحد و تنھا حزب ميليتانت باشد ،اما بايد مجموعه
ای از گروهھا و جناح ھا ،ھرکدام با سازمان مرکزی و مطبوعات خود و غيره باشد .و اين به چه معناست؟ اين يعنی
که به دنبال آزادی گروهھای سياسی در حزب بايد آزادی احزاب سياسی در کشور بيايد ،برای مثال ،دموکراسی
ً
بورژوازی.
متعاقبا ،ما در اينجا آزادی گروهھای جناحی را در حزب به رسميت شناخته ايم ،که مستقيما ً منجر به تحمل
احزاب سياسی در کشور ديکتاتوری پرولتاريا میشويم ،که ھمه با عبارات درباره »دموکراسی درون حزبی« ،و
»بھبود رژيم« در درون حزب پوشيده میشوند« )جوزف ستالين ،لنينيسم ،جلد دوم ،نسخۀ انگليسی ،صص٣٩١-.
.(٣٩٣
انکار احتمال ساخت سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تنھا میتواند کارگران شوروی را دلسرد کند،
اعتماد آنھا را ازبين ببرد ،شوروشوق آنھا را تعديل نمايد .انکار امکان ساخت سوسياليسم در روستاھا تنھا میتواند
دھقانان متوسط و فقير را دلسرد کند ،مبارزۀ آنھا عليه کوالک ھا را تقليل دھد ،اعتماد آنھا را در پرولتاريای شھری
و حزب او به عنوان رھبران انقالب و سازندگان سوسياليسم تضعيف کند .انکار ضرورت انضباط پوالدين در حزب
تنھا میتواند نقض انضباط را تشويق نمايد و بنابراين قوی ترين سالح ديکتاتوری پرولتاريا را ضعيف کند .به ھمين
دليلست که ستالين )در سال  (١٩٣٠به گروه تروتسکيستی مارک »ضد پرولتری ،ضدشوروی ،ضدانقالبی زد ،که با
زحمت و دقت زياد ،بورژوازی را از امور حزب ما آگاه میسازد)«.ھمانجا ،ص.(٣٩١.
تروتسکيسم امروزه ديگر خودش را در »اطالع رسانی« به بورژوازی محدود نمیکند .امروزه تروتسکيسم مرکز و
مظھر وحدت دشمنان اتحادجماھير شوروی ،انقالب پرولتری در کشورھای سرمايه داری ،و کمونيست بين المللست.
تروتسکيسم نه تنھا تالش میکند که ديکتاتوری پرولتاريا را در اتحاد جماھير شوروی متالشی کند ،بلکه ھمچنين
نيروھائی را که در سراسر جھان برای ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه میکنند ،تجزيه و متالشی سازد.
*****
ما از »مختصات« تروتسکيسم به سبک برشمرده توسط ستالين پيروی میکنيم .ما بايد با تعداد فصول اضافی با
کردارھا ،رفتارھا و سوء استفادهھای تروتسکيستھا در ھردو امريکا و خارج از کشور مبارزه نمائيم.
دربارۀ نويسنده:
ُالجين ،موئيسای جی ،(١٨٧٨-١٩٣٩) .در سال  ١٨٧٨در شھرک يھودی نشين )شتلت( نزديک کئيف ،اکراين به دنيا
آمد .پس از حضور در مدرسۀ سنتی يھوديان )چدر( وارد دانشگاه کئيف 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.
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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 ئيديش
»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 لرزان از جان
ريد ،و آوای وحش از جک لندن به ئيديش است .او در  ٢٢نومبر ١٩٣٩ ،درگذشت .دھه ھا پس از مرگش ،و تا
زمانیکه روزنامه در سال  ١٩٨٨بسته شد ،عکس او در سرصفحۀ »فريھيت« چاپ میشد.
https://www.marxists.org/glossary/people/o/l.htm#olgin-moissaye
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