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  رھا. س
 ٢٠١٣ سپتمبر ٠۴

  

  نقش تروتسکی در انحراف از مارکسيسم
 تحريفات ۀتروتسکی در فلسفه سيستم انسجام يافته ومختص به خود را نداشته ولی با مشاھد :در فلسفۀ مارکسيسم-١

 ۀ که او در اقتصاد سياسی وسوسياليسم علمی وارد کرده است، می توان گفت که از لحاظ پشتوانیرويزيونيستي

  .است» دگماتيست«فلسفی، او يک 

لده بنا نھاده است پس به واو اقتصاد سياسی خود را بر تئوری رشد نيروھای م :در اقتصاد سياسی مارکسيسم-٢

ی از لحاظ توليدات ئسوسياليسم نمی تواند به تنھائی دريک کشور به خصوص کشورھازعم اين تئوری تروتسکی، 

  .خود را بيان کرد" پی درپی"وصنعت عقب مانده، پيروز گردد، به ھمين خاطر او تئوری انقالبات 

ش بوده ونق"  آزادی کار"تحريفات تروتسکی در سوسياليسم ملھم از افکار پلخانف وگروه :درسوسياليسم علمی-٣

دھقانان را در انقالب نفی می کند، او اتحاد ميان پرولتاريا ودھقانان را نپذيرفته ونيز رھبری پرولتاريا را در انقالب 

به ھمين خاطر انقالب دموکراتيک نوين از منظر تروتسکی رد بوده ودرنھايت از . دھد مورد ترديد قرار می

که به  وقت دست به انقالب نزنند مگر اين  خواھد که ھيچ مثل افغانستان میه ایکشورھای جھان سوم وعقب ماند

» پی درپی«تئوری انقالب.  امپرياليسم رسيده ودر عين زمان بايد چند کشور ديگر نيز دست به قيام زده باشندۀمرحل

ريا، نفی نقش دھقانان درانقالب، نفی اتحاد دھقانان وپرولتا: تروتسکی نيز منتج به ھمين نکته می شود» مداوم«يا 

نفی انقالب دموکراتيک نوين، با اندک تزلزل، نفی رھبری پرولتاريا درانقالب ونفی پيروزی انقالب سوسياليستی در 

  .يک کشور

  

  پايۀ طبقاتی تروتسکی وتروتسکيسم

وقت يک بلشويک نبوده است بلکه او ھمواره در مبارزه عليه بلشويک ھا ورھبران فرزانه اش، لنين  تروتسکی ھيچ

ن، به سر برده است واز لحاظ منشاء طبقاتی، تروتسکی مربوط به خرده بورژوازی می شود که مارکس وستالي

طبقه ای است فيمابين، که منافع دو طبقه در يک زمان در آن باھم ":خاصيت اين طبقه را چنين بيان داشته است

  "تالقی کرده اند
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 به يک بورژوازی بزرگ مبدل گشته وبتواند اين طبقه طبق وضعيت خاص خودش ھموراه در تالش اين است تا

دھد که اين طبقه ھميشه نمی تواند ضد انقالب باشد ولی  زندگی توده ھا را درکنترول خود بگيرد واين نشان می

چون در بسا موارد، بورژوازی بزرگ اين طبقه را . ھمانقدر از انقالب وحشت دارد که از بورژوازی بزرگ نفرت

نشاند، پس به ھمين خاطر اين طبقه ھميشه خواھان صلح طبقاتی وسازش دربين طبقات می نيز به روز سياه می 

که از جانب بورژوازی بزرگ استثمار می شود، به انقالب رو آورده وداخل حزب انقالبی می  باشد ودرمواقعی

به طور . دمندتمام اين دستجات به طرق مختلف داخل حزب شده ودرآن روح تفرقه وبی اعمتادی را می " شود و

مبارزه .  اخالل وپاشيدگی حزب از درون می شوندۀتجزيه وسرچشم کلی ھمين ھا ھستند که منبع فراکسيون بازی،

عليه امپرياليسم درصورت داشتن جنبش مستحکمی درعقب جبھه معنايش افتادن به حال مردمانيست که از ھردو 

 بی رحمانه با اين عناصر وطرد آنھا ۀبنابراين مبارز. به آنھا شليک می شود- ھم از جبھه وھم از پشت جبھه- طرف

  )اصول لنينيسم-ستالين(" موفقيت در مبارزه با امپرياليسم استۀاز حزب، شرط اولي

ھا کار خود را » ناردونيک« خاصی نمايندگی می کند، دراوايل با يکجا شدن در گروه ۀتروتسکی که از يک طبق

ً بعد از سالھای   واولين انقالب روسيه، مخالفت خود را با بلشويک ھا آغاز نموده ١٩٠۵شروع کرده وخصوصا

ھرچند که دربعضی موارد از روی ناگزيری موافقت خود را با تصماميم بلشويک ھا .  منشويکی غلتيدۀودرجبھ

در ھمين جا است که تقريباً (داد، ولی ھميشه در صدد آن بود تا درداخل حزب يک مرکزيت منشويکی نشان می

  .ايجاد کرده وبه کارزار ضد بلشويکی خود بپردازد)  سنتريسم به کاربرده شدۀی اولين بار واژبرا

او ھميشه اين خيال واھی را درسرخود می پروراند که بتواند جای لنين وستالين را درحزب بگيرد ولی به اين فکر 

 بلشويک نباشد، تروتسکی بعد از نمی کرد که حزب کمونيست بلشويک نمی تواند رھبری داشته باشد که او اصالً 

 جداگانه ای را منتشر می ساخت واز ۀ ھمواره گروه تروريست مخصوص به خود را داشت وروزنام١٩٠۵سال 

در پتروگراد » مژرايونی«نام ه بعداً دست به تشکيل يک گروه ديگر ب. اين طريق با بلشويسم به مبارزه برمی خاست

  .بلشويکی در پتروگراد، به سر می بردزد که ھميشه در ستيز با فراکسيون 

بر نيز رول ظاھراً و مرکزی بلشويک شد ودرانقالب اکتۀزمانی که او سياست بلشويک ھا را پذيرفت، وارد کميت

مھم ولی پوچ وبی معنی را در سازماندھی نظامی بازی کرد وپوچ تر از آن اين است که بگوئيم تروتسکی رھبر 

  .خواست اورا به ھمين نام بشناسند ز مردم میانقالب بود، چيزی که خودش ا

  :رفيق ستالين نقش تروتسکی را در انقالب چنين توضيح می دھد

من ھرگز قصد کم اھميت دادن نقش رفيق تروتسکی را درانقالب ندارم، اما بايد بگويم که رفيق تروتسکی رول "

عنوان صدر شواری پتروگراد اوفقط دستورات تحت . بر نداشته ونمی توانست داشته باشدومخصوصی در قيام اکت

 چاپ شده در بيست وشش ۀمقال-ستالين(" اجراء گذاشتۀحزب مربوطه  را که درھرقدم راھمنای او بود به مرحل

  )١٩٢۴نوامبر 

ممکن است انقالبات سوسياليستی در چند کشور پيشرفته ھم زمان صورت بگيرد ولی : زمانی، مارکس گفته بود

 داری ۀ امپرياليسم وسرمايۀنوزده زندگی داشت، قرنی که نظام ھای سرمايه داری ھنوز به مرحلمارکس در قرن 

 بود که ه ایاين وظيف انحصاری نرسيده بود وپيش بينی آن نيزاز طريق رمل واسطرالب برای مارکس ناممکن بود،

رشد ناموزون اقتصاد "ری لنين در قرن بيست انجامش داد وخالقانه تئوری ھای مارکس را انکشاف داده وتئو

 امپرياليسم ناگزير دانست، که واقعيت عينی جوامع سرمايه داری ۀرا فرموله کرد وآن را درمرحل" سرمايه داری

 امپرياليستی نظام سرمايه داری را به تحليل گرفت واز آن شکل ۀلنين خالقانه مرحل. اين تئوری را به دست لنين داد
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 امپرياليسم ،رشد ناموزون سرمايه وتضاد دربين جوامع امپرياليستی، ۀدر مرحل: گفتوراه انقالب را روشن ساخته و

 از زنجير امپرياليستی، به پيروزی برسد، هانقالب سوسياليستی می تواند دريک کشور وآن ھم در ضعيف ترين حلق

بت شود واين حقيقتی  واضح وروشن است تا صحت تئوری ھای لنين ثاۀکه پيروزی انقالب سوسياليستی اکتوبر نمون

لنينيسم آشنائی داشته باشد بايد آن را بداند ولی تروتسکی را - است، انکار ناپذير که کسی که اندکی بامارکسيسم

او تصميم اش راگرفته تا از مارکسيسم يک دگماتيسم ساخته وبا انکارحقيقت پيروزی انقالب . باحقيقت کاری نيست

ست ھا خاک پاشيده وخود از اين خز عبالت رويزيونيستی اش لذت ببرد وبه سوسياليستی اکتوبر، به چشمان کموني

  ".به واقعيت خيانت کند: " ستالينۀگفت

آتش تقال دارد و تروتسکی که از علم مارکسيسم وخلصت انقالبی وپويا بودنش چيزی سر در نمی آورد، در بين آب 

 کشور غير سوسياليستی وحتا غير دموکراتيک تا کشورسوسياليستی شوروی را درطی بيش از سه ونيم دھه، يک

ولی حينی که تروتسکی پيروزی انقالب را در کشور واحد رد . جلوه داده ورھبرانش را نيز خائن به انقالب ثابت کند

گويد به انقالب خيانت شد منظورش  که می می کند ونيز انقالب دموکراتيک نوين را به نقد می گيرد، پس اين

ب؟، دراينصورت تروتسکی براين حقيقت اذعان می دارد که انقالب سوسياليستی اکتوبر يک چيست؟ کدام انقال

حقيقت است ھمچنانکه نقش ستالين در اعمار اين سوسياليسم يک حقيقت عيان است ولی چون خودش نتوانست برای 

 بی درمان خودش را فرونشاندن وجلوگيری از اين انقالب ھيچ کاری بکند پس سياه بر روی سفيد ميمالد تادرد

چند کشور زمانی که تروتسکی می گويد انقالبيون شوروی بايد منتظر بود تا شرايط انقالبی در. تسکين موقتی بدھد

 است که پرولتاريا بايد وفقط در اين حالت در کشورھای مختلف دست به انقالب بزنند ھمزمانمھيا شده و توده ھا 

بر، و، پس اين که دوباره ادعا دارد که فرمانده ورھبر اصلی انقالب اکتديگردرھيچ حالت قدرت را به دست گيرد نه 

خودش بوده ونه لنين وستالين، منظورش چيست؟ آيا درصورتی که رھبر انقالب تروتسکی باشد، انقالب درکشور 

  واحد امکان پذير است ودرغير آن نه؟

کشوری به پيروزی رسد که از لحاظ توليدات زمانی که تروتسکی می گويد انقالب سوسياليستی نمی تواند در 

که   از ھمچون کشور ھا ذکر می کند ولی اينه ایوصنعت عقب مانده باشد واو اتحاد شوروی آن زمان را نمون

لنين به پيروزی رسيد  دوباره به پرچانگی بچگانه دست زده وجار می زند که سوسياليسم در شوروی توسط من و

يانت کرد، منظورش چيست وآيا می شود از اين محلول دل ناپذير ومعجون شده از تئوری ولی بعداً ستالين به آن خ

جو گر مارکسيست ھا  و  مقصود رسيد وحس کنجکاوی وجستۀھای زھرآلود امپرياليسم وتروتسکيستی به يک نتيج

  با اين ترھات ارضا شود؟

عالوه، اتحاد آن ھا با پرولتاريا دريک ه د وبزمانی که تروتسکی می گويد دھقانان نيروئی انقالبی بوده نمی توان

زنده : "دھد جبھه غير ممکن است ولی دوباره ھمين تروتسکی گويا از اين فضله خوری خود پشيمان شده وشعار می

، کسی می تواند !"، زنده باد دھقانان انقالبی شوروی!، زنده باد پرولتاريای اتحاد شوروی!باداتحاد نيروھای انقالب

 اين وضع بازھم پوده ۀه منظور جناب شان از بيان اين فکاھی ھا چه بوده است؟ وآيا می شود که با مشاھدبگويد ک

ای پيدا شده وتروتسکی را سياست مدار وصاحب مشی قلم داد کرده واز ديگران بخواھد که از اين سياست مدار 

  ھيوالئی امپرياليسم؟پيروی کند؟ غير از خود جناب عالی وسگان پاسبان منافع !! ماھر وراسخ

باکسی که ترجيح ميدھد شما را به گلوله ببندد، تا آن که در بحث باشما مجاب شود، نمی توان بحث عقالنی "! خوب

  )کارل پوپر، اتوپيا وخشونت ("راه انداخت

 ....ادامه دارد


