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  پيشگفتارپيشگفتار
  در دفاع از تروتسکيزمدر دفاع از تروتسکيزم

 
از . حمالت گرايشات خرده بورژوايی عليه مارکس?يزم انقالب?ی مس?ئله جدي?دی نيس?ت            

زم??ان ک??ارل م??ارکس  گرايش??ات خ??رده ب??ورژوا، ب??رای ب??ی اعتب??ار جل??وه دادن نظري??ات    

هم?ان ط?ور ک?ه آنارشيس?ت ه?ا در دوره         . مارکسيستی از ه?يچ اق?دامی دري?غ نک?رده ان?د           

نان قسم خورده مارکسيزم بودند؛ در عصر ما استالينيزم و مائوئيزم از مارکس از دشم

ه???م چن???ان برخ???ی از گرايش???ات          . دش???منان قس???م خ???ورده سوس???ياليزم انقالب???ی هس???تند   

ني?ز؛ زي?ر    ) سنديکاليس?ت ه?ا و آنارکوسنديکاليس?ت ه?ا        (خرده ب?ورژوا جن?بش ک?ارگری        

ک?ارگری را از اعتب?ار ته?ی     ه?ا؛ اس?اس دس?ت آورده?ای جن?بش      »ايزم«لوای مخالفت با  

 .می کنند

اين روزها کمتر کسی از اين گرايش ها خرده بورژوا جرأت می کند ک?ه ص?راحتًا در           

از اين رو برای مقابله با مارکسيزم انقالب?ی   . مقابل اعتقادات کارل مارکس قد علم کنند      

       زي???را ک???ه دس???تگاه     .  م???ی گذارن???د تروتس???کيزمدوران م???ا، حمل???ه اص???لی خ???ود را ب???ر    

دروغ پردازی مسکو و پکن سال ه?ا جعلي?ات و خ?زعبالت ک?اذب علي?ه تروتس?کيزم را                    

استالينيست ها و مائوئيست ها  ايران?ی  . تحويل طرفداران خود در سطح جهان داده اند 

ب??ه وي??ژه آن??ان ک??ه در دو ده??ه پ??يش کوچ??ک ت??رين    . ني??ز از اي??ن قض??يه مس??تثنی نيس??تند 

 مغزه?ای ش?ان همانن?د چن?د ده?ه پ?يش تح?ت ت?اثير             تحول نظری و فک?ری پي?دا نک?رده و         

 ا حت??–س??ابق ش??ان ق??رار گرفت??ه » قط??ب ه??ای سوسياليس??تی«خ??زعبالت دروغ پ??ردازی 

ش?ان مانن?د س?ران مس?کو و پک?ن ب?ه خ?دمت ک?اران               » قطب ها سوسياليستی  «چنان چه   

آنها حتی زحمت خوان?دن مط?البی ک?ه نق?د م?ی کنن?د را ب?ه             !  امپرياليزم مبدل شده باشند   

 .تمام اساس نقد آنها متکی بر جعليات است.  نمی دهندخود

.             مخالف????ت گرايش????ا ت خ????رده ب????ورژوا ب????ا مارکس????يزم انقالب????ی قاب????ل درک اس????ت       

نهايت??ًا از در س??ازش ب??ا  » خلق??ی«و » راديک??ال«خ??رده ب??ورژوازی ب??ا وج??ود ظ??اهری    
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ه?ه پ?يش در   تجرب?ه م?ائوئيزم و گرايش?ات آنارشيس?تی در چن?د د     . بورژوازی بر می آمد   

در ص??ورتی ک??ه مارکس??يزم انقالب??ی ب??ا وج??ود . ص??حنه جه??انی اثب??اتی اس??ت ب??ر اي??ن ام??ر 

ايرادات و انحرافات درونی خود هيچ گاه همانند اين ها به خدمت بورژوازی در نيامده   

  .و همواره در کنار طبقه کارگر باقی مانده است

و تأثير گذاری مارکسيزم اما آن اتفاق جديدی که رخ داده اينست که با مشاهده رشد   

انقالبی در درون جنبش کارگری ايران، اجساد متعفن استالينيزم؛ مائوئيزم و آنارشيزم 

بار ديگر از زير خروارها خاک مجددًا سر بيرون آورده تا کوشش کنن?د نق?ش ت?اريخی               

ته?اجم اص?لی اي?ن دونکيش?وت ه?ا      . خود را در راستای خدمات به ب?ورژوازی ايف?ا کنن?د    

  . عليه تروتسکيزم متمرکز شده استهمواره 

نق??ش ک??ارگران پيش??تاز انقالب??ی دف??ن ک??ردن مج??دد اي??ن عقاي??د پوس??يده  ب??رای هميش??ه  

  !است

در دفاع  «برای آشنايی بيشتر با اين نظريات انحرافی مجموعه مقاالتی تحت عنوان            

  .در اختيار پيشتازان انقالبی قرار می گيرد» از تروتسکيزم

رازی نق?دی اس?ت ب?ه انحراف?ات     . ،  توس?ط م »اس?تالينيزم و تروتس?کيزم    «مقاله اول،   

اي?ن گ?رايش ه?ا ب?رای     . موجود خرده بورژوای در درون جن?بش ک?ارگری ام?روز اي?ران       

وره?ای  آ ها رس?يده و ک?ل دس?ت     » ايزم«مقابله با نظريات انحرافی استالينيستی به نفی        

کارگر سوسياليست اين مقاله نخستين بار در . مارکسيزم انقالبی را زير سؤال می برند

  . انتشار يافت١٣٧٦، ارديبهشت ٤٣

ش?ايق اس?ت ک?ه در پاس?خ ب?ه رهب?ران ح?زب        . م ؛  از»شبح تروتس?کيزم  «مقاله دوم؛   

اي??ن مقال??ه .  نگاش??ته ش??ده اس??ت) سوس??يال دم??وکرات(ن??دگان جبه??ه مل??ی ت??وده و بازما

  .درج شد) نشريه سوسياليست های انقالبی( در کندوکاو ١٣٥٥نخستين بار در سال 

؛ توس??ط پ??رری اندرس??ون نويس??نده  »تفس??ير تروتس??کی از اس??تالينيزم«مقال??ه س??وم؛ 

اين  مقاله ای اس?ت  . معروف مارکسيست و استاد دانشگاه کاليفرنيا نگاشته شده است       

يت های تروتسکی می گوي?د ک?ه   مستند و منطبق به واقعيت ها؛ اما او در بخش محدود        
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 در م??ورد نق??ش خ??ارجی    اول آن ک??ه،: "در دو م??ورد ارزي??ابی او اش??تباه ب??وده اس??ت    

ارزي?ابی  " ض?دانقالبی "ط?ور ص?رفًا ي?ک جانب?ه     ه بوروکراسی شوروی که وی آن را ب?      

 در حالی که وقايع نش?ان دادن?د ک?ه نق?ش خ?ارجی بوروکراس?ی        -در اشتباه بود  . می کرد 

شوروی نيز به همان اندازه ی نقش داخلی اش هم در عمل و هم در پيامدهايش عميقًا  

م آن که، نظريه تروتسکی دال بر اين که اس?تالينيزم ص?رفًا مب?ين         دو.  بوده است  متضاد

از ق??وانين ع??ام گ??ذار از  س??رمايه داری ب??ه سوس??ياليزم و     " اس??تثنائی"ي??ک انح??راف  

ثابت شد که ساختارهای قدرت و  . منحصر به شوروی است، نيز اشتباه از کار در آمد     

  ح ب??ين الملل?ی پدي??ده ای  ق??دم در آن ب?ود، در س?ط   بس?يج بوروکراتي?ک ک??ه اس?تالين پ?يش    

او در آخ??رين روزه??ای  .  از آن ب??ود ک??ه تروتس??کی متص??ور م??ی ش??د  ع??ام ت??ر و پوي??اتر 

حي?اتش پ?يش بين?ی ک?رده ب??ود ک?ه اتح?اد ش?وروی در ي??ک جن?گ ب?ا امپري?اليزم شکس??ت           

  ."خواهد خورد، مگر آن که انقالب در غرب شعله ور شود

قايع خارجی شوروی کامال دقيق در اين امر تريدی نيست که ارزيابی تروتسکی از و

  اما اگر پرری اندرس?ون اي?ن مقال?ه را پ?س از فروپاش?ی ش?وروی و بل?وک ش?رق                 . نبود

مس?لمًا  ) مقاله او در حدود يک دهه پ?يش از ف?رو پاش?ی نوش?ته ش?ده اس?ت             (می نوشت   

نظر تروتس?کی اي?ن ب?ود ک?ه ي?ا در         . ارزيابی باال را از مواضع تروتسکی ارائه نمی داد        

ک انق???الب سياس???ی ک???ارگری رخ خواه???د داد و ي???ا آن کش???ور در م???ارپيچ    ش???وروی ي??? 

   واقعي?ت ام?روز نش?ان   ). يعن?ی ب?ه س?رمايه داری   (بورکراسی به عق?ب ب?از خواه?د رف?ت          

  .ه ارزيابی تروتسکی در اين مورد در کل درست بوده استمی دهد ک

  از حمي???د حيم???د؛» ديالکتي???ک در دفتره???ای دي???الکتيکی تروتس???کی«مقال???ه چه???ارم؛ 

محقق مسايل فلسفی مارکسيستی و استاد دانشگاه در آمريکا؛ اثر ارزن?ده  و وي?ژه ای       

دي???دگاه  «٤اس???ت از نظري???ات فلس???فی تروتس???کی ک???ه ب???رای نخس???تين ب???ار در ش???ماره   

؛ انتش??ار )نش??ريه تئوري??ک سوسياليس??ت ه??ای انقالب??ی    (١٩٩٨» انقالب??یسوس??ياليزم 

  .يافت
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 ١٩٣٧؛ اثر لئون تروتسکی اس?ت ک?ه در اوت   »استالينيزم و بلشويزم«مقاله پنجم؛   

 .در آمدبه رشته تحرير 

، مقال??ه ای » انق??الب دموکراتي??ک ت??وده ای ي??ا انق??الب سوسياليس??تی «مقال??ه شش??م؛ 

 در ايران ١٣٦١که در سال ) اقليت(رازی در پاسخ به نظريات عباس توکل    .  م  وسطت

 .ه استنگاشته شد
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