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  رھا .س
 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٠

 تروتسکی وانقالب پی درپی

)۴(  
حتی اگر دراثر تلفيق موقت نيروھا درانقالب بورژوازی، پرولتاريای روسيه قدرت را به دست گيرد، باخصومت "

بالفاصله پس از روی . رو خواھدشده شکل از ارتجاع جھانی وآمادگی پشتيبانی متشکل پرولتاريای جھان روبمت

 چيزی ديگری . کارگر روسيه به تنھائی باالخره توسط ضد انقالب درھم شکسته می شودۀگرداندن دھقانان از او، طبق

 ودرنتيجه سرنوشت کل انقالب روسيه را به عاقبت که تقدير تسلط سياسی خود را برای اوباقی نخواھد ماند مگر اين

آن قدرت عظيم سياسی را که پرولتاريا از تلفيق موقت نيروھا درانقالب . انقالب سوسياليستی در اروپا واگذار نمايد

با داشتن چنين قدرت .  طبقاتی کل جھان سرمايه داری به کار خواھد بردۀدست می آورد در مبارزه بورژوازی روسيه ب

ولتی در دست، درحالی که ضد انقالب برپشت وارتجاع اروپا درمقابل است، بانگ قديم مبارزه را، بانگی که آخرين د

کارگران سراسر جھان متحد " بر برادران خود در سراسر جھان آواز داده ومی گويد دھد، حمله را نويد می

  ))توفان( اثر حزب کار ايراننتائيج ودورنماھا، نقل از تروتسکيسم وضد انقالب،- تروتسکی("شويد

آيا تروتسکی بابيان چنين جمالت پرطمطراق خود، تمرين نويسندگی وگرامر وادبيات دارد يادرحال ريشخند زدن به 

از ھم می » روی گرداندن دھقانان«و» خصومت ارتجاع جھانی« کارگر بر اثر ۀسرنوشت انقالب است؟ زمانی که طبق

» بانگی آخری« کند وشکست می خورد پس با چنين وضعی، قدرت به صدا درآوردن خودش درھم می شۀپاشد و به گفت

دست می آورد؟ آيا اين مھمل بافی ھای پوچ وبی ه دھد، ھمان پرولتاريا از کجا ب وپايانی را که نويد کمونيسم را می

  ی از بورژوازی؟ئخاطر تزئين جمالت نيست؟ يا دلرباه مفھوم تروتسکی واقعآ ترتيب کلمات ب

باره از زمين باالکرده وبرعرش پيروزی می  شده را يک» درھم شکسته«تروتسکی با چنين اوھامی، پرولتاريای 

ش در اينجا است که متأسفانه حقيقت  ولی تنھا عيب،دھد تروتسکی نشاند، واقعاً عجب راه وعجب فرمولی را نشان می

فرمولھای از پيش تھيه شده در دنيای مجازی، گونه سر سازشی باچنين  ھای عينی و اوضاع وشرايط موجود، ھيچ

تايرمن بی موتر مانده است وکی است «: ندارند واين مھمل بافی ھای تروتسکی شباھت به مردی دارد که فرياد می زد

 ء، کی است که به اين دست وپازدن ھای ضد کمونيستی تروتسکی اعتنا»که به اين تايرھائی من يک دانه موتر بدھد؟

  .من ھستم که تورا دربغل می گيرم وبيا نزد من: بورژوازی صدا می زندقائل شود؟ 

تئوری پی «را برجسد متعفن " آخری"بر سنگ وانقالبيون وانقالب اکت» پی درپی«که پيروزھای  ولی باوجود اين

حتا " گپ مردا، يک گپ است" ھمواره می گويدگويا تروتسکی می کوبد، او برھمان کودنی خود باقی مانده و» درپی

بر پيش از ھمه صحت پشتيبانی دھقانان را از و که پيروزی انقالب اکت١٩٢٢اوحتا در سال . اگر دروغ وافتراء ھم باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

چيزی ديگری » پی در پی«انقالب، ثابت کرد وروشن ساخت که دفاع تروتسکی از تئوری انقالب پی درپی جز شکت 

  :کندنبوده بازھم دو پا را دريک کفش نموده وسرسختی می 

 به که ه،يروس انقالب توسعۀ و رشد گیچگون بر که ه ھائیيبر بود که نظرو واعتصاب عمومی اکتجنوری ٩درخالل « 

 از نحوی به ن ترم کهيا .کردند ریيشکل گ به آغاز مؤلف فکر در جاً ي شد، تدر شناخته "پی در پی انقالب"عنوان

 مسائل تواند نمی انقالب.....باشد می ساده اريبس دۀيا کي معرف قتيحق در رسد، یم به نظر غامض و دهيچيانحاءپ

 به قدرت ھنگام در ا،يپرولتار نيھم و .برساند قدرت به را ايپرولتار که مگرآن دينما حل را خود بورژوازی اضطراری

 ظحف خاطر به قاً يدق عکس هب درست .دارد نگاه انقالب محدود بورژوائی چوب چھار در را خود تواند نمی دنيرس

 تنھا نه قیيعم تھاجم به بود خواھد خود، مجبور نقش اول مراحل ھمان در شاھنگيپ ایيپرولتار روزی،يدستاوردھای پ

 ايپرولتار وتازی ن تاختيچن در .بزند دست زين ه داریيسرما تيمالک خطۀ به عالوه به فئودالی، بلکه تيمالک قلمرو به

 می بانیيراپشت او انقالبی، مبارزۀ اول مراحل در که بورژوازی نديھاىطرف گروه ب از تنھا نه ى،اخصمانه  برخورد با

. گشت خواھد روه روب بودند، وی رساندن قدرت به که عامل دھقانی عيوس توده ھاى طرف از زين بلکه کردند،

 دھند، یم ليتشک را تشيجمع که دھقانان اکثريت افتاده عقب کشور کي در کارگری دولت تيموقع در تضادھای موجود

  )۵٠ ۀصفح-ھمانجا("فصل گردند و حل جھانی ائیيپرولتار انقالب عرصۀ در و المللی نيسطح ب در تواند می تنھا

حقيقت اينست که ازتئوری انقالب پی درپی تروتسکی به جز خودش کسی ديگری نمی تواند سر در بياورد چه رسد به 

  .که آن را به کار بندد اين

که نقش تروتسکی در اين تئوری و حقيقت آن  چنين تئوری پرسر وصدائی بوده است يا اينآيا تروتسکی، خود مبتکر 

ه  تروتسکيسم را کوبيده وبۀ آن را دزديده وبرسرش تاپۀو خواسته است تا ثمر. فقط دم بريده کردن آن تئوری است وبس

  خاطر بازاريابی در بازار بورژوائی عرضه کند؟

باالی » خصومت ارتجاع جھانی« تروتسکی، ۀين که کدام نيروی خارجی يا به گفتبدون ا: اين مسأله مطرح است که

   است، چرا؟ءانقالب پيروز شده دريک کشور مجزا، اثری داشته باشد، آن انقالب از درون محکوم به فنا

 است، جواب تروتسکی اين است که، درواقع انقالبی که دريک کشور توسط پرولتاريای ھمان کشور به پيروزی رسيده

اين تئوری ھای به پيروزی نرسيدنی . ازحامی ويا متحدی برخوردار نيست تا پيروزی آن انقالب را دامنه دار سازد

انقالب سوسياليستی دريک کشور ونفی نقش نيروھای انقالبئی چون دھقانان، که از شکم تروتسکی بيرون جھيده اند به 

که  داد گرديده است درحالیارمغان آوری آن، نيز تروتسکی قلمه وبه خوانده شد» انقالب پی در پی«غلط وناحق به نام 

  .آن انقالب پی درپی که مارکس، انگلس ولنين از آن حرف زده اند چيزی ديگری را برای ما بيان می کند

 اھانخو ما .ميستين ک،يدموکرات بورژوا مرحلۀ انقالب در توقف عنیي انقالب، قطع خواھان ا،يپرولتار حزب عنیي ما،«

 انقالب از م،يدھ سوق بعدی مرحلۀ به مرحله کي از را انقالب که، نيعنی اي م،يھست پی در پی انقالب

 جامعۀ دنبال به که انقالبی به موجود بوده جامعۀ بھبود خواھان که انقالبی از ستی،ياليسوس انقالب ک بهيبورژوادموکرات

 و بوده قدرت تصاحب در ايپرولتار آن در که انقالبی به است دست بورژوازی در قدرت که انقالبی از باشد، می نينو

 که مارکس ه ایاز اولين نام(».ديحرکت نما طبقه بی جامعۀ کي به طبقاتی جامعۀ کي از و کند ملی را ديتول ۀ ابزاريکل

  ) کارگر در اروپا نوشته استۀوانگلس به سازمان انقالبی طبق

لس از آن حرف می زنند، درست ھمان چيزيست که تروتسکی آن را سر زبانھا آيا اين انقالب پی درپی که مارکس وانگ

 دھقانان وکليه طبقات ستم کش حرف می زنند ولی تروتسکی رکس وانگلس در اينجا از آزاد شدنجاری کرده است؟ ما

 ستم گران قرار ۀبھدر زير ھمين نام پی درپی دقيقاً ھمان دھقانانی را که مورد نظر مارکس وانگلس بود، رد کرده ودرج

  آيا کدام وجه مشترک بين اين دوانقالب پی درپی به چشم می خورد؟. دھد می
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دھد، مافوراً به عبور از انقالب  درست به ھمان اندازه که نيروی ما، يعنی نيروی پرولتاريای آگاه ومتشکل اجازه می«

 راه توقف ۀمادرنيم. الب پی درپی ھستيمدموکراتيک به سوی انقالب سوسياليستی دست خواھيم زد، ماطرفدار انق

اثر حزب کار " تروتسکيسم وضد انقالب"نقل قول گرفته شده از-کليات آثار جلد ھشت- لنين(»...نخواھيم کرد

  ))توفان(ايران

آيا بازھم تروتسکی ھمان چيزی را می گويد که لنين به صراحت در اين جا توضيح داده است وھمين کار را ھم کرد؟ 

 لنين است، مگر در روسيه به کاربرده ۀی انقالب پی درپی که تروتسکی از آن حرف می زند، دقيقاً ھمين گفتاگر تئور

بر بيان گر به تحقق پيوستن تئوری انقالب پی ونشد؟ مگر انقالب بورژوا دموکراتيک فبروری وانقالب سوسياليستی اکت

حزب « اختالف شان باسياست ۀ يکی از داليل عمددرپی نيست؟ پس چه ضرورت بود که تروتسکی وتروتسکيسم آن را

  ودر رأس آن لنين وستالين، جار می زنند؟» کمونيست بلشويک

 انقالب بورژوا دموکراتيک در اتحاد با دھقانان پيش می رفتند و طبق ھمين تئوری ۀپرولتاريای روسيه تا آخرين مرحل

 به پيروزی رسيدن انقالب سوسياليستی با نيمه ۀين مرحل تا آخر- نه تروتسکيسم -انقالب پی درپی مارکسيسم لنينيسم

خره به تعقيب انقالب بورژوا دموکراتيک، انقالب باالکه  متحد بود تا اين» پرولتاريای دھات«يا  پرولترھا و

 داشت وھم اتحاد هانقالب پی درپی را باخود ھمرا سوسياليستی به پيروزی رسيد که ھم به کاربستن کامل ودقيق تئوری

دھقانان با پرولتاريا را، با اين وضع مديحه سرائی تروتسکی مبنی برانقالب پی درپی مبين کدام غرض ومرض جناب 

  شان است؟

تروتسکی زمانی که می گويد، انقالب سوسياليستی دريک کشور مجزا به پيروزی رسيده نمی تواند ولی او : خالصه

 رھبری منتھا تحت - بر يک حقيقت واقعی است که به پيروزی رسيدهومی گويد انقالب اکت دوباره حقيقت را قبول کرده و

  ف خود را نمی ليسد؟ وآيا او پس بر روی تئوری خود نشاشيده است؟، آيا او ت-خود جناب عالی

  ...ادامه دارد

 

 

 


