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تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء )(۴
تروتسکيسم و انکار ساخت سوسياليسم در يک کشور

موئيسای جیُ .الجين

تروتسکی
سوسياليسم در يک کشور
اساس تمام نظرات و سياستھای تروتسکيسم انکار امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور است .اين انکار ،به نوبۀ
خود ،از دو بخش عمده ترکيب شده است.
 .١انکار امکان انقالب پرولتری پيروزمند در يک کشور ،ھنگامیکه ھيچ انقالبی ھمزمان در يک يا چندين کشور ديگر
وجود ندارد؛

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

 .٢امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور ،زمانیکه انقالب پرولتری صورت گرفته است – اما ھمزمان ھيچ انقالبی
در ديگر کشورھا وجود ندارد.
اين نظرات خالف حقايق تاريخی و در تضاد با ماھيت درک لنينی از انقالب پرولتریست.
اجازه دھيد که با دومی آغاز کنيم.
درک لنينيستی انقالب پرولتری از تجزيه و تحليل مرحلۀ کنونی سرمايه داری به عنوان امپرياليسم ،دوران پوسيدگی
سرمايهداری ،و »مرگ سرمايه داری« سرچشمه میگيرد .ويژگی ھای عمدۀ مرحلۀ امپرياليستی سرمايهداری،
ھمانگونه که توسط لنينيسم مشاھده شد ،عبارتند از:
)ُ (١سلطۀ سرمايه مالی در کشورھای پيشرفتۀ سرمايهداری؛ صدور سرمايه به کشورھای عقب افتاده که نمايندۀ منابع
مواد خام؛ و يک اليگارشی مالی سرکوبگر مطلقست؛

) (٢رشد »حوزه نفوذ« سرمايۀ مالی و مستعمرات )مالکيت يا ثروت استعماری( ،تا حد ظھور يک »سيستم مالی جھانی
اسارتبار که اکثريت قريب به اتفاق بشريت توسط عده ای انگشتشمار از کشورھای 'پيشرفته' تحت ظلم و ستم
استعماری است«؛
) (٣اجتناب ناپذيری از درگيریھای سخت بين آن کشورھائی که در حال حاضر سرزمينھای جھان را فتح کردهاند و
آنھائی که آرزومندند "سھم" خود را بگيرند – جنگی که جھت تقسيم مجدد جھانست.
اولين ويژگی برشمرده از امپرياليسم »تشديد بحرانھای انقالبی در کشورھای سرمايه داری و رشد عناصر انفجار
داخلی ،جبھۀ پرولتری در کشورھای 'مادر' را ھجی يا تعريف میکند«.
دومين ويژگی منجر به »تشديد بحران انقالبی در کشورھای مستعمره و افزايش عناصر ناراضی با امپرياليسم در جبھۀ
خارجی ،و در جبھۀ استعماری میشود«.
سومين ويژگی شامل درک »اجتناب ناپذيری جنگ تحت امپرياليسم و اجتناب ناگزيری از يک ائتالف بين انقالب
پرولتری در اروپا و انقالب مستعمراتی در شرق است ،که درنتيجه به شکلگيری يک جبھۀ جھانی متحد انقالبی عليه

جبھۀ جھانی امپرياليسم منتھی میشود«) .مراجعه کنيد به کتاب لنين ،امپرياليسم ،باالترين مرحلۀ سرمايه داری؛ ستالين،
مبانی لنينيسم؛ برنامۀ کمونيسم بين الملل(.
چيزیکه در ادامۀ اين تجزيه و تحليل میآيد اينست که يک سيستم امپرياليستی اقتصاد جھانی وجود دارد که نشاندھندۀ
يک واحد يکپارچه است؛ که اين واحد با تضادھای ذاتی نھفته در آن به طور مستمر شکاف برمیدارد و منفجر
میشود و انقالب پرولتری که در ھمه جا رسيده شده ،حتی در کشورھای نسبتا ً عقب افتاده ،به اينعلت که اين سيستم به
عنوان يک ُکل برای آن رسيده شده است ،ممکنست که زنجير امپرياليسم جھانی را در ضعيف ترين حلقه اش بشکند.
اين ديدگاه از امپرياليسم به عنوان يک سيستم يکپارچه ،و انقالب پرولتری از طريق شکست آن محلی که امپرياليسم
در ضعيف ترين موقعيت است ،سرنخی به درک انقالب پرولتری میدھد.
اما اين به معنای اين است که انقالب پرولتری ،ابتداء ،بناچار تنھا در يک کشور به تنھائی صورت میپذيرد .کشورھای
ديگر ممکن است پيروی بکنند و يا نکنند ،اما انقالب در يک کشور قاعده خواھد شد ،جائی که بهھردليلی امپرياليسم
ديگر نمیتواند بيشتر در برابر يورش نيروھای انقالبی مقاومت کند.
اينھا ھمه الفبای )مبارزه برای انقالب و سوسياليسم( ھستند ،و بايد توسط ھرکسی که با اصول لنينيسم آشنائی دارد،
شناخته شده باشد .اما اين تنھا توسط تروتسکيسم انکار شده است.
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تروتسکی مبارزۀ خود را عليه تئوری لنينيستی »توسعۀ ناموزون سرمايه داری«ھدايت نمود .در اين کلمات است که
لنين آموزه ھای خود را دربارۀ مرحلۀ امپرياليستی سرمايه داری خالصه نمود ،و اين توسعۀ ناموزون سرمايهداری ست
که تروتسکی به ويژه انکار میکند.
توسعۀ ناموزون سرمايه داری چيست؟ ستالين ،که بيشتر از ھرکسی پس از لنين ،خودش را با توسعۀ نظريۀ لنينيستی
امپرياليسم و انقالب جھانی عالقه مند ساخت ،آنرا به صورت زير توضيح میدھد:
توسعۀ ناموزون سرمايهداری شامل اين واقعيت نمیشود که برخی کشورھا از نظر اقتصادی پيشرفته تر از ديگران
ھستند؛ به عبارت ديگر توسعۀ ناموزون به معنی درجات مختلف توسعۀ کشورھای سرمايه داری نيست؛ به عالوه ،اين
تفاوت ھای درجات توسعه در عصر کنونی تمايل به کاھش دارند :پروسه ای از رھائی از تفاوت در درجۀ پيشرفت
اقتصادی در کشورھای مختلف وجود دارد ،و آن کشورھای عقب افتاده جھت رسيدن به سطح و فراتر از سطح
کشورھای پيشرفته مبارزه میکنند .و توسعۀ ناموزون سرمايه داری شامل اين واقعيت نمیشود که برخی از کشورھا
به سطح ديگران برسند و در يک راه تکاملی از آنھا سبقت بگيرند .چنين تغييراتی در موقعيت نسبی کشورھای مختلف
يک مشخصۀ ويژه از امپرياليسم نيست :آنھا شناخته شده ھستتند و حتی در دوران قبل از امپرياليسم اتفاق افتاده اند.
پس ،قانون توسعۀ ناموزون سرمايهداری تحت امپرياليسم چيست؟
»قانون توسعۀ ناموزون در دوران امپرياليسم ]ستالين می گويد[ به معنای توسعۀ متناوب برخی کشورھا در ارتباط با

ديگران ،ازدحام سريع بازار جھانی برخی کشورھا توسط ديگران ،تقسيم مجدد دوره ای از جھان در حال حاضر تقسيم
شده با استفاده از درگيریھای نظامی و فجايع نظامی ،تعميق و تشديد اختالفات در اردوگاه امپرياليسم ،تضعيف جبھۀ
جھانی سرمايهداری ،امکان اينکه اين جبھه توسط پرولترھای کشورھای جداگانه ديگر شکست داده شود ،و امکان
پيروزی سوسياليسم در کشورھای ديگرست) «.جوزف ستالين ،دربارۀ اپوزيسيون ،نسخۀ روسی ،ص.(۵١۵.
دو سال قبل از انقالب  ١٩١٧لنين ،عليه شعار »اياالت متحدۀ اروپا« که توسط برخی از بلشويکھا در آغاز جنگ پيش
برده شد استدال کرد ،و آن شعار را رد کردند برای اينکه درست بر عدم امکان سوسياليسم در يک کشور داللت داشت.
لنين گفت ،که اياالت متحدۀ اروپا تحت سرمايهداری ،يا غيرممکن و يا ارتجاعیست ،به اين دليلکه اين به مثابۀ توافقی
جھت تقسيم مستعمرات است .طبق گفتۀ لنين ،تا زمانیکه پيروزی کامل کمونيسم ناپديد شدن ُکل دولت را به ارمغان
بياورد ،اياالت متحدۀ جھان )نه فقط اروپا به تنھائی( ،شکل دولتی از فدراسيون ملی و آزادی ملیست که کمونيستھا به
سوسياليسم پيوند میدھند.
» مانند برخی شعارھای جداگانه ،با اين حال ]لنين می گويد[ شعار اياالت متحدۀ جھان به سختی میتواند يک شعار

درست باشد ،ابتداء به اين دليل که با سوسياليسم ادغام میشود ،دوم ،بدين دليلکه ممکنست به اشتباه به معنای عدم
پيروزی سوسياليسم در يک کشور به تنھائی تفسير شود]تأکيد از نويسنده[؛ اين ممکن است که باعث ايجاد تصورات
غلط نسبت به روابط يک چنين کشوری به ديگران گردد«.
لنين به طور قطعی میگويد:
»توسعۀ سياسی و اقتصادی ناموزون* ،يکی از قوانين مطلق سرمايه داریست] .تأکيد از نويسنده [ بنابراين ،امکان
دارد که پيروزی سوسياليسم ابتداء در چند و يا حتی تنھا در يک کشور سرمايه داری به طور جداگانه اتفاق بيفتد.
پرولتاريای پيروزمند آن کشور ،پس از مصادرۀ سرمايهھا و سازماندھی توليد سوسياليستی خود ،عليه بقيۀ جھان
سرمايه داری قيام میکند ،طبقات تحت ستم کشورھای ديگر را به خود جلب میکند ،و در ميان آنھا شورش عليه
سرمايه داران را افزايش میدھد؛ و در صورتیکه الزم باشد حتی با نيروی مسلحانه عليه طبقات استثمارگر و
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دولتھای آنھا مبارزه میکند« .ايجاد »فدراسيون آزاد ملتھا در سوسياليسم بدون يک مبارزۀ کوتاه يا طوالنی مدت تر
و سرسخت جمھوریھای سوسياليستی عليه ايالتھای عقبافتاده غيرممکنست) «.والديمير ايليچ لنين ،مجموعۀ آثار،
چاپ روسی ،جلد ھيجدھم ،ص.(٢٣٢-٣ .
تروتسکی توسعۀ ناموزون کشورھای سرمايه داری را تحت امپرياليسم انکار میکند .او ُکل تجزيه و تحليل لنين از
امپرياليسم که به عنوان يک ُکل يکپارچه شکل گرفته است ،و بايد بناچار از طريق انقالب پرولتری در ضعيف ترين
نقطۀ آن شکسته شود را انکار میکند .تروتسکی فکر میکند که تضادھای داخلی و خارجی امپرياليسم به اندازۀ کافی
تشديد نيافتهاند که بتواند شکست جبھۀ امپرياليستی را در يک کشور امکانپذير سازد .تروتسکی فکر میکند که نيروھای
انقالب پرولتری به اندازۀ کافی قوی نيستند که قادر باشند جبھۀ امپرياليستی را در يک کشو ر شکست دھند ،و درست
جھت پوشش شکست خود با عبارات انقالبی ،ايدۀ انقالب در يک کشور را به گونه ای پيش میکشد که توسط
انقالبھای کشورھای ديگر حمايت شده باشد ،اما تروتسکی نمیتواند واقعيت را ناديده بگيريد که او به کارگران ھر
کشوری میگويد» ،شما نمیتوانيد به تنھائی انقالب کنيد؛ مطمئن باشيد که شکست میخوريد؛ منتظر بمانيد تا ديگر
کشورھا انقالب را شروع کنند؛ و اگر انقالب در جاھای ديگر نباشد ،شما محکوم به فنا ھستيد«  -و اين به مثابۀ انکار
امکان ھر انقالبی به ھيچ وجھیست.
اين در زمانی بود که اولين انقالب روسيه ) (١٩٠۵-۶ھنوز تمام نشده بود ،اگرچه به روشنی در حال شکست بود؛
زمانیکه بلشويکھا با لنين با کوشش زياد تالش میکردند که سازمانھای کارگران را که زير ضربات فزايندۀ ارتجاع
بودند زنده نگه دارند؛ زمانیکه بلشويکھا نھايت سعی خودشان را میکردند تا درک کنند که چه اتفاقی میافتد،
نيروھای انقالب را تجزيه و تحليل کنند ،و داليل شکست نيروھای انقالب را درک کنند و از آنجائی که انقالب به
اھداف خود نرسيده بود ،توده ھا را برای نبردھای انقالبی جديد آماده سازند که اجتناب ناپذير بود – در آن مقطع بود که
تروتسکی با برآورد زير بيرون آمد:
»بدون حمايت مستقيم پرولتاريای کشورھای اروپائی ،طبقۀ کارگر روسيه نمیتواند خودش را در قدرت حفظ کند و
حکومت موقت را به ديکتاتوری سوسياليستی پايدارمنتقل کند .ما نمیتوانيم برای لحظه ای شک کنيم) «.لئون
تروتسکی ،انقالب ما ،نسخۀ روسی ،١٩٠۶ ،ص.(٢٧٨ .
تروتسکی در اين بيانيۀ خود چه میگويد؟ تروتسکی به کارگران میگويد که حتی اگر بر حسب شرايط موقعيت آنھا
خودشان قدرت دولتی را به دست بگيرند ،قادر نيستند که قدرت را حفظ کنند .تروتسکی ادعا میکند ،که کارگران
نيازمند حمايت پرولتاريای کشورھای اروپائی ھستند ،برای مثال ،حمايت پرولتاری اروپائی که قدرت دولتی را در
دست دارند .در نبود چنين حمايتی ،يک انقالب موفق در روسيه غيرممکنست – و اين برای کارگران روسيه بیفايده
است که تالش کنند قدرت را تصرف کنند .تروتسکی ھنوز به منشويکھائی که با ماھيت امپرياليستی سرمايه داری
امروزی بی توجه اند ،و به نظريۀ فرسوده ای چسبيده است که جنبش انقالبی پرولتری بايد در پيشرفتهترين کشورھای
سرمايه داری ،قدرتمندترين باشد .تروتسکی ،ھمراه با منشويکھا ،به توسعۀ ناموزون سرمايه داری که شرح میدھد
چرا جنبشھای انقالبی در جائی که زنجير امپرياليسم در ضعيفترين حلقۀ خودست ،میتوانند قدرتمندترين باشند،
توجھی ندارند – چيزی که در پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری ضرروتی ندارد.
پاسخ تروتسکی به تئوری توسعۀ ناموزون سرمايه داری لنين چنينست:
او آنرا در سال  ١٩١٧در رسالۀ خود ،برنامۀ صلح نوشت .تروتسکی آنرا دوباره در سال  ١٩٢۴در مجموعۀ آثار
خود منتشر ساخت ،که آشکارا آنرا صحيح میدانست.
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»تنھا از مالحظه تاريخی کم و بيش واقعی که عليه شعار ايالت متحدۀ اروپا طرح شد در ]ارگان بلشويکی – تأکيد از
نويسنده[ در سوسيال دمکرات سوئيس در جمله ای که میآيد فرموله شده بود» :توسعۀ ناموزون اقتصادی و سياسی يک
قانون مطلق سرمايه داری است« .از اين سوسيال دمکرات نتيجهگيری میکند که پيروزی سوسياليسم در يک کشور
ممکن است ،و آن که ،بنابراين ،ضرورتی ندارد که ايجاد اياالت متحد اروپا را شرط برقراری ديکتاتوری پرولتاريا در
ھر کشور جداگانه بدانيم .توسعۀ سرمايه داری در کشورھای مختلف ناموزون است ،و يک واقعيت کامالً بدون مناقشه
است .اما اين ناموزونی به خودی خود بی نھايت ناموزونست .سطح سرمايه داری انگلستان ،اتريش ،المان يا فرانسه
يکسان نيست .اما در مقايسه با آفريقا يا آسيا تمام اين کشورھا نمايندۀ سرمايه داری "اروپاست" ،که برای انقالب
اجتماعی رشد کرده است .و به منظور اجتناب از جايگزينی ايدۀ انفعال بين الملل انتظار جھت ايدۀ اقدام بين الملل
ھمزمان ،ھيچ کشوری در مبارزۀ خود نبايد "منتظر" ديگران بماند ،چرا که ايدۀ ابتدائی مفيدست و نياز به تکرار دارد.
بدون منتظر شدن برای ديگران ،ما مبارزۀ خودمان را در خاک ملی خود شروع و ادامه میدھيم و کامالً مطمئن ھستيم
که ابتکار عمل ما انگيزه ای برای مبارزه در ديگر کشورھا میشود؛ اما اگر اين اتفاق نيفتاد ،سپس اين نااميد کننده
است ،در پرتو تجربۀ تاريخی و در پرتو مالحظات تئوريک ،فکر میکنم ،برای مثال ،که يک روسيۀ انقالبی بتواند
خودش را در مواجھه با اروپای محافظه کار نگه دارد و يا آن که يک المان سوسياليستی بتواند در جھان سرمايه داری
مشتق )جدا( شده باقی بماند) «.لئون تروتسکی ،مجموعۀ آثار ،چاپ روسيه ،جلد سوم ،بخش اول ،ص.(٨٩-٩٠ .
تروتسکی عليه شعار اياالت متحدۀ اروپا و امکان يک انقالب پرولتری موفق در يک کشور ،تنھا در يک جمله چيزی
میگويد .به اين يک جمله تنھا رجوع کنيد .تنھا »مالحظۀ تاريخی کم و بيش واقعی« .تروتسکی ُکل تئوری لنينی
امپرياليسم به عنوان مرحلۀ پوسيدگی سرمايه داری ،سرمايه داری در حال مرگ را ناديده میگيردُ .کل تئوری لنينيستی
انقالب برای تروتسکی وجود ندارد .تروتسکی با ذکر اين که ھمۀ کشورھای اصلی اروپا برای انقالب اجتماعی آماده
اند ،از رجوع به توسعۀ ناموزون اقتصادی طفره میرود .به عبارت ديگر چيزیکه تروتسکی اشاره نمیکند تضاد بين
انگلستان ،اتريش ،المان يا فرانسه است و تضادھائیکه بين اين کشورھا و مستعمرات آنھا و حوزۀ نفوذ از سوی ديگر
وجود دارد .به عقيدۀ تروتسکی انقالب در نتيجۀ اين تضادھا ،از شکاف در جبھۀ امپرياليستی در يک کشور و يا ديگر
کشورھا به وجود نمی آيد .به عقيدۀ تروتسکی انقالب ھمزمان يا تقريباً به طور ھمزمان در پيشرفته ترين کشورھا
صورت میگيرد– يا اصالً به ھيچوجھی انقالب نمیشود .از آنجائیکه انقالب از اينراه اتفاق نمیافتد ،اين کامالً
آشکارست که تروتسکی امکان انقالب را نمی بيند .بايد اينرا در نظر داشته باشيم که اين رساله در سال  ،١٩٢۴و ھفت
سال بعد از انقالب اکتوبر منتشر شده بود .تروتسکی گفت ،اين نااميدکننده است ،فکرمیکنم که انقالب در روسيه بتواند
در مواجھه با اروپای محافظه کار »خودش را حفظ کند«.
ھمانگونه که رفيق ستالين میگويد ،اين »خطاعليه واقعيت است« .اين واقعيت که پرولتاريای اتحاد جماھير شوروی
قدرت را برای ھفت سال در مواجھه با اروپای سرمايه داری نگهداشته است ،بايد ھرکسی را بدرستی تئوری لنينيستی
پيروزی انقالب سوسياليستی در يک کشور متقاعد سازد .اما حقايق تاريخی تروتسکی چيست؟ او حتی تا به امروز به
تئوری پوسيدۀ عدمامکان سوسياليسم در يک کشور خود چسبيده است.
زمانیکه لنينيستھا دربارۀ انقالب سوسياليستی در يک کشور صحبت میکنند ،آنھا کمک و حمايت انقالبی را که از
توده ھای ديگر کشورھا می آيد انکار نمیکنند .اين يک واقعيت به خوبی شناخته شده است که بدون کمک توده ھای
کشورھای سرمايه داری اتحاد جماھيرشوروی نمیتوانست خودش را حفظ کند .اين کمکھای عظيم ارائه شده به
ديکتاتوری پرولتاريا توسط توده ھای کشورھای سرمايه داری يکی از تضادھای امپرياليسم است :ممکناست که شرايط
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ھنوز در کشورھای سرمايه داری برای انقالب رسيده نشده باشد ،اما کارگران و ديگر استثمارشدگان و سرکوب شدگان
به اندازۀ کافی انقالبی ھستند که ديکتاتوری پرولتاريا را در اتحادجماھير شوروی سوسياليستی تشخيص دھند .اين
بزرگترين دستآورد پرولتاريای جھان است ،که برای مبارزه با امپرياليسم ھای سرزمين خودشان در دفاع از
سرزمين پدری کارگران به اندازه کافی مصمم است.
به عبارت ديگر ،تئوری لنينيستی اين امکان را انکار نمیکند که ديکتاتوری پرولتاريا در يک کشور میتواند با اقدام
ھمآھنگ امپرياليسم جھانی ُخرد شود– اگرچه احتمال چنين حمله ای با رشد اتحادجماھير شوروی سوسياليستی و جنبش
انقالبی در جھان سرمايه داری ،از جمله مستعمرات ضعيف است .اما ما انقالبيون ،لنينستھا از خودمان میپرسيم:
حزب پرولتری در شرايط انقالبی چه بايد بکند زمانیکه احتمال حملۀ موفق در کشورھای سرمايه داری ،و گرفتن
قدرت توسط پرولتاريا وجود دارد؟ لنينيستھا میگويند که وظيفۀ کارگران تحت چنين شرايطی قبضه کردن قدرت
است .تروتسکيستھا به کارگران میگويند ابتداء ثابت کنيد که آيا امکان يک انقالب در چند کشور وجود دارد؛ واگر
چنين امکانی وجود ندارد ،کارگران نبايد قدرت را به دست بگيرند .لنينيستھا انقالبيون پرولتری ھستند .و
تروتسکيستھا تمايل دارند که پرولتاريا را خلع سالح کنند ،تا از استفادۀ او از يک موقعيت انقالبی در تسخير قدرت
جلوگيری نمايند.
تروتسکی وجود اتحاد جماھيرشوروی را چگونه ناديده میگيرد؟ آيا »در مواجھه با اروپای محافظه کار« کارگران
روسيه تحت رھبری حزب بلشويک قدرت را در اکتوبر  ١٩١٧به دست نگرفتند؟ آيا اين يک انقالب در يک کشور
نبود؟ آيا کارگران خودشانرا در قدرت برای بسياری سالھا نگه نداشتند؟
تروتسکی نمیتواند اين واقعيت را که در صورت او خيره میشود ناديده بگيرد .اما به منظور دفاع از »تئوری«
ابتکاری خود دربارۀ عدم امکان پيروزی انقالب سوسياليستی در يک کشور ،از تفسير واقعيت فرار میکند .چيزی که
در اتحاد جماھير شوروی وجود دارد ،نزد تروتسکی ،انقالب سوسياليستی واقعی نيست؛ چيزیکه در اتحادجماھير
شوروی انجام داده شده ساخت سوسياليسم نيست.
تروتسکی در يادداشت الحاقی به نسخۀ جديد رسالۀ خود ،برنامۀ صلح ،در سال  ١٩٢٢مینويسد:
»اين بيانيه ،چندين بار در برنامۀ صلح تکرار شده ،که انقالب پرولتری نمیتواند در درون مرزھای يک کشور با يک
نتيجهگيری پيروزمندانه انجام بگيرد ،ممکناست به نظر برای برخی خوانندگان با تقريبا ً پنج سال تجربۀ جمھوری
شوروی ما تکذيب شود .اما چنين نتيجه گيری بی اساسست .اين واقعيت که دولت کارگری خودش را دربرابر ُکل
جھان در يک کشور ،و در کشوری عقب افتاده در آن حفظ کرده است ،شھادتیست بر قدرت عظيم پرولتاريا ،که در
ديگر کشورھای پيشرفته تر ،و متمدنتر ،قادر به انجام شگفتیھای واقعی خواھد شد .اما اگرچه ما زمين خودمان را در
جھت سياسی و نظامی به عنوان يک دولت داريم ،اما ما ھنوز جھت کار در ايجاد يک جامعۀ سوسياليستی و حتا
نزديک به اين مرحله تنظيم نشده ايم .تازمانیکه بورژوازی در ديگر کشورھای اروپائی در قدرت باقی میماند ،ما
مجبوريم ،در مبارزات خود عليه انزوای اقتصادی ،به دنبال توافقات با جھان سرمايه داری باشيم؛ در ھمان زمان کسی
ممکن است با اطمينان بگويد که اين توافقات ممکن است در بھترين حالت به ما کمک کند که برخی از بيماریھای
اقتصادی ما را درمان کند ،و يک گام يا بيشتر به جلو برداريم ،اما آن پيشرفت واقعی در ساخت اقتصاد سوسياليستی
در روسيه تنھا پس از پيروزی پرولتاريا در اکثر کشورھای اروپائی مھم امکانپذير خواھد شد) «.لئون تروتسکی،
مجموعۀ آثار ،چاپ روسيه ،جلد سوم ،بخش اول ،صص.(٩٢-٩٣.
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اين آن گونه ایست که تروتسکی از تفسير انقالب پرولتری موفق در روسيه طفره میرود .تروتسکی اشتباه میکند ،اما
او انبوھی از ادعاھای خيالی دارد و از سوی ديگر بر خطای اصلی خود سرپوش میگذارد .کارگران قدرت خود را در
روسيه حفظ کردند؛ انقالب پرولتری در برابر جھان متخاصم خودش را حفظ کرد ،اما تروتسکی ھمواره میبايست
ُمحق باقیبماند .در تفسير تروتسکی اين انقالبستکه ھمواره در اشتباهست .بدون پيروزی پرولتاريا »در مھمترين
کشورھای اروپا« سوسياليسم در روسيه نمیتواند ساخته شود .بنابراين ،چيزیکه در روسيه ساخته شد ،سوسياليسم
نيست.
تروتسکی در سال  ١٩٢٢بدينگونه نوشت .بدينگونه ھم در سال  ١٩٣۵نوشت ،زمانیکه اعالم کرد که
اتحادجماھيرشوروی به »بحران عمومی خود« نزديک شده است.
»بحرانھای سياسی به سوی بحرانھای عمومی که به طور خزنده به پيش میروند ،ھمگرا میشوند و اين واقعيت را
در خودشان بيان میکنند که علیرغم ھزينهھای عظيم از انرژی توسط توده ھا وبزرگترين موفقيتھای فن آوری،
دستآوردھای اقتصادی ھمچنان عقبافتاده اند و اکثريت قريب به اتفاق مردم ھمچنان در رأس فقرزدگان موجودند«.
)لئون تروتسکی ،ترور کيروف ،١٩٣۵ ،ص.(١٢ .
در اينجا ما به سرچشمۀ واقعی روش تروتسکی پرداخته ايم .تروتسکی جھت اثبات عدم پيروزی سوسياليسم در يک
کشور ،تالش کرد که ثابت کند دستآوردھای اتحادجماھيرشوروی در نقض ساخت سوسياليسم ھستند .تروتسکی جھت
تقويت استدالل خود رھبر ضدانقالب شد و تالش کرد که به ساختمان سوسياليست آسيب برساند و اتحاد جماھيرشوروی
را نابودسازد .تروتسکی ھمواره به خودش وفادار باقی ماند.
* يادداشت
در چاپ انگليسی نھائی جلد ھيجدھم ما به جای »ناموزون«» ،نابرابر« ميخوانيم .اين اشتباھست و بايد درست می شد.
دربارۀ نويسنده:
ُالجين ،موئيسای جی ،(١٨٧٨-١٩٣٩) .در سال  ١٨٧٨در شھرک يھودی نشين )شتلت( نزديک کييف ،اکراين به دنيا
آمد .پس از حضور در مدرسه 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 ئيديش
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»صبح فريھيت« ،و تا ھنگام مرگ ويرايشگر آن بود .او ھمچنين برای سالھا يکی ازاعضای 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 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
برگردانده شده از:
Trotskyism Counter-Revolution in Disguise, by Moissaye J. Olgin
https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/
https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/05.htm

جھت دريافت بخش ھای  ،٢ ، ١و  ٣کتاب تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء ،لطفا ً به سايت ھای ھفته،
گزارشگران ،افغانستان آزاد-آزاد افغانستان ،آزادی بيان ،اشتراک و اخگر ،جستجوگر گوگل ،مراجعه
نمائيد:
برگردانده شده از:
https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/05.htm
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