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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ٢۴

  

  تروتسکيسم
  

 عضو کميتۀ ١٩٢٩که تا سال " وتسکیلئون تر"تروتسکيسم يک ايدئولوژی بورژوائی است که به نام ابداع کنندۀ آن 

عبارت از نفی نقش توده ھای دھقانی در جوھر اين تئوری . مرکزی حزب بلشويک روسيه بود، خوانده می شود

انقالب دموکراتيک و رھبری طبقۀ کارگر بر دھقانان و در نتيجه نفی انقالب دموکراتيک، تخطئۀ تئوری 

انقالب پر "وکراتيک به انقالب سوسياليستی تحت لوای تئوری نو ظھور  لنينيستی گذار از انقالب دم–مارکسيستی 

، نفی ديکتاتوری پرولتاريا و امکان ضرورت انقالب و ساختمان سوسياليستی )انقالب دايمی يا پی در پی" (منانت

  .در يک کشور در شرايط احاطۀ سرمايه داری جھانی

ز طرفی نافی حزب آھنين پرولتری و مخالف سر سخت تروتسکيسم ا در مورد مسايل تشکيالتی جنبش کارگری،

 ليبرالی و منشويکی در اين زمينه بوده و از طرف ديگر، –تئوری لنينی حزب و مروج ايده ھا و نسخه ھای بورژوا 

ی و سنديکائی مبلغ تفکر و ئلۀ ارتباط ميان پيشاھنگ پرولتاريا و حزب آن با توده ھا و سازمان ھای توده أدر مس

   .وروکراتيک، سکتاريستی ومستبدانه ضد دموکراتيک استبينش ب

تروتسکيسم يک جريان و ايدئولوژی کامالً بورژوائی و ضد انقالبی است که در نقطۀ مقابل لنينيسم بدين جھات، 

به درون جنبش کارگری و مارکسيستی رخنه می کند تا آرمان رھائی پرولتاريائی و " چپ"قرار گرفته و با پوشش 

  . و امر انقالب را دچار شکست سازدکمونيسم

می " دو راه انقالب"وی از جمله در مقالۀ . گری پرداخته استءلنين در رد نظرات تروتسکی به کرات به افشا

  :نويسد

تئوری نو ظھور تروتسکی امر دعوت به مبارزۀ انقالبی برای تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا را از "

 به اعتقاد تروتسکی گويا طبقۀ دھقان اکنون نقش دھقانان را از منشويک ھا،" انکار"بلشويک ھا به عاريت گرفته و 

به اعتقاد تروتسکی، در . ديگر تقسيم و تجزيه شده و قابليت آن برای ايفای يک نقش انقالبی ھر چه کمتر شده است

 نه اين" امپرياليسم"و " يمما در دوران امپرياليسم به سر می بر"غير ممکن است، زيرا " ملی"روسيه يک انقالب 

  "." (...)که ملت بورژوا را در برابر رژيم کھن، بلکه پرولتاريا را در برابر بورژوازی قرار می دھد
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نقش دھقانان " انکار"تروتسکی در حقيقت به ياری سياستمداران کارگری ليبرال روسيه می شتابد که قصد شان از "

  ١."نعت به عمل آورنداينست که از تشويق آنان به انقالب مما

 روسيۀ آن زمان و قرار دادن تضاد ميان بورژوازی و ۀجائی تضاد عمدۀ جامعه بدين ترتيب تروتسکيسم با جاب

، ) فئودال و تزاريسم–ميان دموکراسی بورژوائی انقالبی و حکومت بورژوا (پرولتاريا به جای تضاد عمدۀ واقعی 

را علم " سرنگونی تزاريسم "،ده و در برابر شعار بلشويکی و لنينیضرورت مرحلۀ انقالب دموکراتيک را نفی کر

انقالب به اھداف بورژوائی خود نمی تواند نائل گردد مگر با به "می کرد و اين ادعای پوچ را عنوان می نمود که 

ا با استفاده از نام داد ت) پی در پی(يا " انقالب پرمنانت"او به اين تئوری نو ظھور خود . ٢"قدرت رسيدن پرولتاريا

  .  به کار برده بود در واقع انقالب را از محتوای حقيقی خود تھی نمايد١٨۴٠اصطالحی که مارکس در سال 

از محتوای انقالبی مارکسيسم دفاع نموده و تئوری " انقالب پر منانت يا پی در پی تروتسکی"لنين در افشای 

ز انقالب دموکراتيک به انقالب سوسياليستی به اتکاء بر و گذار مرحله ای ا" انقالب بال انقطاع"مارکسيستی 

درست به ھمان اندازه که نيروی ما يعنی نيروی ":  لنين می گويد. دھد دھقانان وتحت رھبری پرولتاريا را قرار می

ز پرولتاريای آگاه و متشکل اجازه دھد، ما فوراً به عبور از انقالب دموکراتيک به سوی انقالب سوسياليستی آغا

ما با تمام نيروی خويش به ... ما در نيمۀ راه توقف نخواھيم کرد. ما طرفدار انقالب پی در پی ھستيم. خواھيم نمود

که برای ما، برای حزب پرولتاريا، گذار به  تمام دھقانان کمک می کنيم که انقالب دموکراتيک را انجام دھند تا اين

  ٣." انقالب سوسياليستی در اسرع وقت، آسانتر امکان پذير گرددسوی وظيفۀ تازه و عاليتری، يعنی گذار به سوی

تروتسکی يک ":  نيز نوشت١٩٠٩ نوشته است، در ھمين مورد در سال ١٩٠۵لنين پس از اين سطور که در سال 

اشتباه اساسی مرتکب می شود؛ او خصلت بورژوائی انقالب را نمی بيند و چگونگی گذار از انقالب دموکراتيک به 

  ٤."ب سوسياليستی را درک نمی کندانقال

بر " پرمنانت"بنابرين جنگ لنين با طرفداران انقالب ": ستالين نيز در توضيح مبارزۀ لنين عليه تروتسکی می نويسد

سر پی در پی بودن انقالب نبود، چون لنين خودش نيز دارای نظريۀ انقالب پی در پی بود، بلکه بر سر اين بود که 

  ٥."ان که بزرگترين ارتش ذخيرۀ پرولتاريا می باشند، قيمت نمی گذاشتندآنھا به نقش دھقان

 در رھبری دھقانان در انقالب ٦"عدم ايمان به نيرو و استعداد پرولتاريا"جنبۀ ديگر انحراف تروتسکيسم 

را در تروتسکی ھمواره دھقانان و پرولتاريا را در برابر ھم قرار داده و آنھا . دموکراتيک و سوسياليستی است

او اتحاد کارگران و دھقانان را، اتحادی که اساس ديکتاتوری پرولتاريا را . ديگر می ديد تضاد آشتی ناپذير با يک

  : عکس چنين پيش بينی می کندهو بدھد، به روشنی نفی می کند  پس از پيروزی انقالب سوسياليستی تشکيل می

نه تنھا با گروه ھای بورژوائی که از آغاز (...)  خود پيشاھنگ پرولتاريا، از ھمان نخستين روز ھای حاکميت"

مبارزۀ انقالبی او از وی پشتيبانی خواھند کرد، بلکه ھمچنين با توده ھای عظيم دھقان که به ياری آنھا به حکومت 

  ٧."خواھد رسيد در تصادم خصمانه قرار می گيرد
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او . بی در زمان ساختمان سوسياليسم می گرددتروتسکی نمايندۀ يک جريان شکست طلبانۀ ضد انقال اين اساس هب

ی آن کشور خارج می بيند و آن را ئامکان ساختمان سوسياليسم در يک کشور را از توان نيرو ھای پرولتری و توده 

  :به انقالب جھانی و يا انقالب در چند کشور عمدۀ اروپائی مشروط و محول می سازد

 در يک کشور عقب افتاده، در کشوری که اکثريت شکنندۀ اھالی را تضاد ھای حاکم بر شرايط يک دولت کارگری"

دھند، تنھا می توانند در سطح بين المللی و در عرصۀ انقالبی جھانی پرولتاريا، راه حل خود را  دھقانان تشکيل می

  ٨."بيابند

 حتمی بودن ساختمان در مقابل تروتسکی، لنين و ستالين با قاطعيت تمام از آرمان سوسياليسم دفاع کرده وامکان

سوسياليسم در نخستين کشور سوسياليستی جھان را نشان داده و ايمان راسخ خود را به اين امر در برابر شکست 

لنين به روشنی ثابت نمود که با . طلبی و خيانت تروتسکی به طور پيگير در تئوری و پراتيک به ظھور رساندند

و قدرت دولتی در دست پرولتاريا، با وجود اتحاد کارگران و دھقانان و وجود قرار گرفتن مالکيت ابزار مھم توليد 

ما ھر آنچه را که برای ساختمان سوسياليسم الزم و کافی است در اختيار "رھبری دھقانان توسط پرولتاريا، 

 از مرگ لنين وظيفۀ خطير رھبری نخستين کشور سوسياليستی جھان را به سوی ساختمان ستالين که پس. ٩"داريم

ستالين در افشای .  را عليه تروتسکی، ياران و نظرات او به پيش برده ایسوسياليسم بر عھده داشت، مبارزۀ قاطعان

  :تروتسکی می نويسد" انقالب جھانی"تز به اصطالح 

خير افتد؟ آيا در اينصورت نور اميدی برای انقالب ما باقی می ماند؟ أانی به تاما چه بايد کرد اگر انقالب جھ"

بنابر نقشۀ تروتسکی، برای انقالب ما يک دورنما بيشتر . (...) تروتسکی برای ما ھيچ نور اميدی باقی نمی گذارد

  ١٠."ار انقالب جھانی بپوسدانقالب ما بايد در کالف سر در گم تضاد ھای خود در جا بزند و در انتظ: باقی نمی ماند

پيروزی نھائی سوسياليسم در شوروی بدون انقالب در سطح جھانی لنين و ستالين ھمواره بر اين اعتقاد بوده اند که 

اما ساختمان سوسياليسم در يک کشور . و يا حداقل در يک سلسله کشور ھای اصلی سرمايه داری امکان پذير نيست

 است و موفقيت در انجام اين وظيفۀ خطير گام بزرگی است در راه تحقق جامعۀ سوسياليستی کامالً امکان پذير

ين دفاع از انقالب جھانی و مبارزه به خاطر آن بدون پيکار برای ساختمان سوسياليسم در ابنابر. کمونيستی آينده

  .کشوری که در آن انقالب صورت گرفته مفھومی ندارد

خالفت تروتسکی با ساختمان سوسياليسم در شوری نه تنھا در نفی نقش ستالين ھمچنين به روشنی نشان داد که م

دھقانان و نقش رھبری پرولتاريا، نه تنھا در عدم ايمان به نقش تاريخ ساز توده ھا و عمده کردن کمک خارجی 

، بلکه ھمچنين در عدم درک تئوری لنينی )پشتيبانی پرولتاريای کشور ھای سرمايه داری و ملل تحت ستم(

تروتسکی در واقع اين حقيقت را که لنين به روشنی نشان داده . پرياليسم و در نتيجه نفی انقالب اکتوبر ريشه داردام

ناگزير ه  بکاپيتاليزمو وقوع انقالب اکتوبر آن را در عمل به اثبات رسانده است، اين حقيقت را که ناموزونی تکامل 

 حلقۀ آن می انجامد، نفی می کند و در نتيجه نمی تواند درک به گسستن زنجير بردگی و اسارت آن در ضعيف ترين

خالف تروتسکی، لنين و ستالين به کمک . کند چرا نخستين انقالب سوسياليستی تاريخ در روسيه به وقوع می پيوندد

خارجی نه به مثابۀ عامل اصلی بلکه به مثابۀ عامل کمکی ولی ضروری می نگرند و به خصوص برای انقالب 

 بخش ملی و اجتماعی در مستعمرات و نو مستعمرات به مثابۀ پشتيبان نخستين کشور شورا ھا اھميتی اساسی رھائی
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 که به نقش دھقانان اعتقاد ندارد، نمی او از آنجائی. کند درست ھمين عامل اساسی را نيز تروتسکی نفی می. قائلند

و نيمه مستعمرات را در انقالب جھانی درک کند و تواند نقش عظيم انقالبی توده ھای مليونی خلق ھای مستعمرات 

حال آنکه  از نقطه نظر مارکسيست لنينيست ھا، با وقوع انقالب . جنبش آن ھا را جنبش صرفاً بورژوائی می داند

اکتوبر، جنبش رھائی بخش ملی در مستعمرات و نيمه مستعمرات به بخشی از انقالب جھانی پرولتاريائی تبديل می 

رين، تروتسکيسم که بر نفی نقش انقالبی توده ھای دھقان و نفی انقالب دموکراتيک استوار است، به ويژه بناب. گردد

دھند و انقالب دموکراتيک نوين  در کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم که در آنھا دھقانان نيروی عمده را تشکيل می

  . طرناکی را ايفاء می کندمرحلۀ کنونی انقالب آنھا است، نقش مخرب و ضد انقالبی بسيار خ

تروتسکيست ھای کنونی به پيروی از افکار پوسيده و ضد مارکسيستی پدر معنوی شان، انقالب دموکراتيک در 

نفی می کنند و مبارزه برای دموکراسی " لدهعدم رشد نيرو ھای مؤ"را به بھانۀ کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم 

، دون سرنگونگی )يعنی تقويت سلطۀ امپرياليسم(تسھيل رشد سرمايه داری را به ايجاد ريفورم ھائی در سطح جھت 

  .نظام حاکم خالصه می کنند

به ھمين خاطر، در کليۀ انقالبات پيروزمند، پيروزی . تضاد ميان مارکسيسم و تروتسکيسم تضادی است آشتی ناپذير

  . ضد انقالبی ميسر نگرديدکمونيست ھا بدون طرد کامل تروتسکيسم به مثابۀ يک ايدئولوژی و جريان

در کشور شورا ھا، تضاد ميان نظرات درست و مارکسيستی ستالين که ادامه دھندۀ نظرات لنين بود و نظرات 

تروتسکی در تبعيد به مبارزۀ ضد . تروتسکی و ھمپالگی ھای او سر انجام به اخراج تروتسکی از حزب انجاميد

ھا پيگيرانه ادامه داد و در جريان تھاجم ارتش ھيتلری به اتحاد شوروی انقالبی خود عليه سوسياليسم و کشور شورا 

) يعنی سرنگونی دولت شورا ھا و فرماندۀ کبير جنگ ضد فاشيستی، ستالين" (ستالينيسم"با طرح شعار سرنگونی 

خالل و گروھک ھای تروتسکيستی در ھمه جا به تخريب و ا. ن ھيتلری پيوستمالً به اردوگاه فاشيسم و متجاوزاع

  . پروکاسيون عليه جنبش کارگری و انقالبی پرداختند و در برخی کشور ھا آشکارا به فاشيست ھا پيوستند

  . زيکی تروتسکيست ھای خائن را صادر نمودن دستور اکيد طرد کامل سياسی و فدر ويتنام، رفيق ھوشی مي

مائوتسه دون در افشای . مر بستدر چين رفيق مائوتسه دون به افشاء و طرد بيرحمانۀ تروتسکيست ھا ک

تروتسکيست ھا در چين نشان داد که چگونه سرمايه داران چينی موافق اشغالگران جاپانی برای پيشبرد مقاصد خود 

تئوری انقالب "از انبان خود بنجل ھائی مانند "و " تا قلم را مانند شمشير بر افرازند"تروتسکيست ھا را اجير کردند 

انجام انقالب ". "تئوری انقالب واحد، تئوری اعراض از انقالب است":  مائوتسه دون می گويد"را در آورند" واحد

  ":انجام دو انقالب به يکبار امکان پذير است... سياسی و انقالب اجتماعی به يکبار

  میچنين نظراتی که مراحل انقالب را با ھم مخلوط می کنند و از کوششی که در برابر وظيفۀ کنونی الزم است"

اين درست است که گفته شود که از دو مرحلۀ انقالب، مرحلۀ نخستين . کاھد، به نوبۀ خود بسيار زيان بخش است

که امکان داده شود يک  شرايط مرحلۀ دوم را فراھم می سازد و ھر دو مرحله بايد به ھم متصل باشد، بدون اين

  ١١."وری مارکسيستی تکامل انقالباينست تئ. مرحلۀ ديکتاتوری بورژوازی ميان آنھا فاصل افتد

 دھۀ اخير وقايع بزرگ تاريخی مانند تحقق ساختمان سوسياليسم در شوروی، پيروزی ٩که در بيشتر از  با آن

انقالبات در مستعمرات و نيمه مستعمرات به ويژه در چين، ضربات سختی بر تروتسکيسم وارد آورده اند، ليکن 

ی و چين به مارکسيسم، لنينيسم و انديشه مائوتسه دون نفسی دوباره به خيانت العالج رويزيونيست ھای شورو
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تروتسکيسم بخشيده و اين جريان ضد انقالبی از طرفی از آخور رويزيونيسم مدرن تغذيه کرده و از طرف ديگر از 

  . سر درگمی حاصله در جنبش کارگری بيشترين بھره را به سود خود بھره می جويند

*****  

  

  کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از

 

 


