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  رھا .س
 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٩

  !انقالبی که به آن خيانت شد، بلی

)٣(  

  نفی نقش دھقانان درانقالب از طرف تروتسکی، از کجا آب می خورد؟

  :به عقب برگرديمبرای روشن شدن مسأله مجبوريم کمی 

 تيز تيغ مبارزاتی خود را ۀ توسط پلخانف ايجاد گرديد، لب١٨٨٣در روسيه در سال "  آزادی کارۀدست"زمانی که 

ھا گردانيد که درواقع آنھا نقش کارگران يا پرولتاريا را در انقالب نفی می کردند ولی " ناردونيک"متوجه گروه 

واقع از   سنگين لميد که اين بار دھقانان از انقالب کردن طرد گرديد، دربرھمين بستر چنان" آزادی کار "ۀخود دست

 انقالبی باشد که در مبارزات رھائی بخش باپرولتاريا، تشريک ۀمنظر اين گروه، دھقانان نمی توانست يک طبق

ه ھای انقالبی به به غير از بورژوازی وپرولتاريا مانيروھای ديگری را نمی بينيم که مخالفين يا دست" .مساعی نمايد

  )نقل از تاريخ حزب کمونيست بلشويک شوروی، فصل اول - جلد سوم - پلخانف("آنھا تکيه کنند

: واين بار تروتسکی با اندکی رنگ وروغن نمودن، دوباره ھمين تئوری پوچ وضد مارکسيستی را بيان می کند

 ۀمقاله از تروتسکی در روزنام("اميد وار بودنبايد در  مورد اميد ھای اغراق آميز درمورد نقش انقالبی دھقانان "

  ")ناشه سولو"فرانسوی

:  تروتسکی واسالفش را بايک سيلی جانانه از لنين، بپندانيمۀگون" پست خوک"خوبست درھمين جا بالفاصله روی 

 که انقالب ديممابايد باتمام نيروی خويش به دھقانان کمک کرده وبا آنھا متحد گريعنی  انقالبيون بايد متحد گردند،" 

 تازه وعالی تری، يعنی ۀکه برای ما، برای حزب پرولتاريا، گذار به سوی وظيف دموکراتيک به پيروزی برسد تااين

 کليات آثار، جلد ھشت ـ تأکيد -لنين("گذار به سوی انقالب سوسياليستی دراسرع وقت، آسان تر امکان پذير گردد

 )ازمن است

 بود که مبانی انحرافات بعدی منشويکی وی را تشکيل می داد تااين که از اين نظرات غلط وانحرافی پلخانف

 حرير ونازک که به روشنی می شد از ۀپرولتاريا بخواھد که نبايد دست به اسلحه ببرد تا مبادا بورژازی که درجام

از انقالب رو  زير آن استبداد وارتجاع تزار را ديد، که روی بعضی آمال شخصی در صف جنبش آمده بود، برمد و

برای پلخانف وگروھش  - اين گروه انجام دادۀ بی امانی را عليه نظرات غلط وتخريب کنندۀ لنين مبارز-گردان شود 

نداشت، بيان اين گونه افکار نادرست وغير » حزب کمونيست بلشويک« با افکاریکه ھيچ گونه ارتباط ومشابھت
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 امر عادی تر محسوب می شود که می توان عمده دليل اين چنين انقالبی وعدم درک شان از مارکسيسم، تاجائی، يک

افکار ونظرات نادرست را در نوزاد بودن جنبش انقالبی ومارکسيستی در درون اين گروه دريافت ولی تروتسکی، 

ومارکسيست رنگ باخته که حسادت می ورزد تا غير از خودش کسانی " ستراتژيست انقالبی"اين به اصطالح 

مارکسيست وتئوری دان ناميده شود، زمانی که اين مھمالت را دوجين دوجين به خورد جنبش ھای ديگر نيز، 

اين تئوری ھای پوده اش، بازھم تا آخر برآن پايکوبی دارد، نمی توان » پی درپی«انقالبی داده و درپی شکست ھای 

ون ھيچ پراتيکی را در اين زمينه  آغازين خود قرار داشته وانقالبيۀم در روسيه در مرحلسگفت که ھنوز مارکسي

پشت سر نگذاشته اند تا اتحاد آن را با تئوری ھای صحيح وناصحيح در مقايسه قرابدھند وبه دنبال آن يک تئوری 

به ھيچ وجه اينطور نيست، ! انقالبی درست ومارکسيستی واقعی را از درون پراتيک شان بيرون کرده باشند، نه

 گرديده وحتا از آن ھم فراتر رفته وتوسط لنين ھمه جانبه گسترش  روسيه نھادينه کافی درۀمارکسيسم به انداز

تروتسکی باوجودی که بی شرمانه خود را بلشويک واز آن ھم بی شرمانه تر رھبر انقالب . وتوسعه داده شده است

می داند، در افاضات خود حتی از پلخانف ھم پلخانف تر شده است ودرعمق لجن زار منشويکی دست وپا می زند 

رد مشخص رويزيونيستی خود، دست منشويک ھارا نيز از پشت بسته کرده وخود، راھی مواجائی که در اين چند ت

پس نمی توان تروتسکی را حتا يک . استقامت نامعلوم رويزيونيستی وغرق شدن در مرداب خيانت، می گردد

 انقالبی در ۀ وفريبنده که با جامم عبارت است از بورژوازی مکارسمنشويک پيگير ناميد بلکه تروتسکی وتروتسکي

  .بايد افشاء گردد درون احزاب نفوذ کرده است و

که لقمه را در ھر طرف چرب تر ديده است به ھمان طرف لوليده است واز سياست، دوروئی  تروتسکی ھرزمانی

ن ديگر روی وچال ونيرنگ تعبير نموده است، جناب شان، زمانی، طبق صوابديد منافع، منشويک بود ولی در زما

ھمين منافع او يک بلشويک سرسپرده می شد ودراين جا ھم وقتی می ديد مبارزه است ومبارزه از خودگذری کار 

ً می ديد که ۀدارد، پيکارو مبارز انقالب نشستن در مجلس مھانی نيست، انقالب گلدوزی «  بيشتر می خواھد ودقيقا

جمالت داخل گيومه، از مائوتسه ( گفتن بايکديگر نيستانقالب نشستن وخوش وبش» نيست، انقالب خياطی نيست

، تروتسکی که خود را درلباس يک مبارز واقعی باز يافته نمی توانست اين بار مجبوراً بايد )دون است

ف می کرد  خود تئوری تُ ۀن را به نقد رويزيونيستی خود می گرفت وبرای تبرئامی شد واعمال مبارز» اپوزيسيون«

  . مثل روسيه غير ممکن استه ایک کشور وآنھم کشور عقب ماندانقالب در ي: که

 انقالب ۀ مشخص بغلتند، جبھۀ طبقاتی، تمام پديده ھا، خصلت طبقاتی داشته وناگزير بايد در يک جبھۀدريک جامع

  . ضد انقالبۀوجبھ

 خود ۀين ديد، مبارزاين جھانی بينئی است که مبانی ومفاھيم مارکسيسم بر روی آن نھاده شده ومارکسيست ھا باھم

 از نيروھای انقالبی بوده نمی توانند وبنابرآن بخشیگويد، دھقانان  را آغاز می نمايند ولی تروتسکی زمانی که می

اتحاد آنھا با پرولتاريا يک امر ناممکن وغير قابل اعتماد است، توضيح نمی دھد که روی کدام جھان بينی واز کدام 

شده به ياوه سرائی می چسپد تا " حال بی حال" اش را استفراغ می کند وبه دنبال آن دريچه اين تئوری ھای نازدانه

 خود را بالباس مارکسيسم به بازار عرضه کند ونيز او توضيح نداده است درصورتی که ۀاين مولود حرام زاد

؟ يا روی آن » قافپشت کوه« انقالب قرار گيرند پس آنھا را به کجا بايد روان کرد، ۀدھقانان نتوانند در جبھ

تبديل گردد؟ زمانی که دھقانان نتوانند به يک نيروی انقالبی مبدل " انتيک"و" عتيقه"سرپوش گذاشته تا به يک آثار 

 ضد انقالب قرار گيرند ودر نھايت ۀ مقابل پرولتاريا ودر جبھۀگشته وبا پرولتاريا متحد گردند، البد بايد در نقط
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لنينيسم است نه دفاع از انقالب، ستالين - ، ھدف ضربه زدن به مارکسيم... يه آنھا جنگيددشمن پرولتاريا بوده وبايد عل

  .لنينيسم از پا درآيد- بزرگ به بازی گرفته شده است تا مارکسيسم

وجدان خود را  بايد اعتراف کنيد که قبل از ھمه شما شرف و! آقايان: سخنی با تروتسکيست ھای شرم گين وطنی[

قربانی کرديد وبه عاريت از تئوری ھای خيانت آميز پاپ تان، از جنبش انقالبی کشور می در پيش پای دشمن 

ضد استعمار واستبداد لب بگشايد، چون طبق تحليل شما مبارزه وانقالب در شرائطی امروزی ه خواھيد تا نبايد ب

ون بايد  انقالبيکشور که به شدت عقب مانده است، يک امر بيھوده و وقت تلف کن است ودرچنين شرائطی،

خاطر پيشرفت توليد درکشور، مشغول مطالعه در آثار پيشوای تان، ه د نشسته وبگونه درکنج مسج" اعتکاف"

  .]تروتسکی، باشد

 ...ادامه دارد

 


