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  استالينيزم و تروتسکيزماستالينيزم و تروتسکيزم
 

، »در بDاره ی آلترنDاتيو سوسياليسDتی     «ی  ا، مقاله   »دانش مبارزه طبقاتی  «در بخش   

بهمDDDن  (٤٠شDDDماره ی » کDDDارگر سوسياليسDDDت«ناصDDDر، منDDDدرج در . نوشDDDته رفيDDDق ع

مارکسيسDم بDا هDر پسDوندی کDه بDه دنبDال آن بيايDد، در         " کDه   ، اشاره شده است   )١٣٧٥

و يDDا کمDDی پDDايين تDDر تأکيDDد شDDده کDDه  ." اسDDت» رزه طبقDDاتیدانDDش مبDDا«جامعDDه طبقDDاتی، 

بDا پسDوندهای لنينيسDم، تروتسکيسDم،        » دانش مبارزه طبقDاتی   «مارکسيسم به عنوان    "

  ."در حرکت عمومی خود ذاتًا انقالبی است... مائوئيسم، استالينيسم

 نDDDDDيزمهمDDDان اسDDDتاليو مائوئيزم که ماهيتًا (ما با نويسنده مبنی بر اينکه استالينيزم 

بDوده و  " ذاتDًا انقالبDی  "آن " در حرکت عمومی"و يا " دانش مبارزه طبقاتی  "،  )است

حتDی  (لقب دادن   » انقالبی«ها و همه را     »ايزم«يک پارچه کردن    . هست، توافق نداريم  

متأسDDDفانه نشDDDانگر ناديDDDده گDDDرفتن تجDDDارب، درس هDDDای   ") در حرکDDDت عمDDDومی خDDDود"

زيDDرا کDDه در قDDرن گذشDDته پيDDروزی    .  اسDDتانقDDالب هDDا و ضDDدانقالب هDDا در قDDرن اخيDDر    

ضدانقالب ها تنها توسط سرمايه داری و جريان های راست صورت نپذيرفته که يکDی            

در عرصDه جهDانی   » چDپ «از عوامل اصلی آن سازش هDا و خيانDت هDای گDرايش هDای        

 بDDDه نفDDDع ١٩١٧بDDDدون ترديDDDد تغييDDDر تناسDDDب قDDDوا پDDDس از انقDDDالب اکتبDDDر  . بDDDوده اسDDDت

  .در سطح جهانی بوده است» استالينيزم«لت خيانت های امپرياليزم، به ع

اسDDتالينيزم ادامDDه «در قDDرن گذشDDته مخالفDDان جنDDبش کDDارگری مواضDDعی نظيDDر اينکDDه   

ايDDن . اسDDت گرفتDDه انDDد » تروتسDDکيزم آن روی سDDکه اسDDتالينيزم «اسDDت و يDDا  » لنينيDDزم

گری  سال مبارزه طبقاتی و تکامل تئوريک در درون جنبش کار٨٠ها محصول »ايزم«

مخDDدوش کDDردن آن بDDه هDDيچ وجDDه کمکDDی بDDه روشDDن کDDردن مسDDائل جنDDبش   . بDDوده اسDDت

  .کارگری و انتقال تجارب به نسل جوان، نخواهد کرد
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برخی می گويند که پس از دوره ی مارکس، تکامل نظری جنبش کارگری به کجDراه         

ايDن نظريDه   . ها مسDبب شکسDت هDای جنDبش کDارگری بDوده انDد       »ايزم«رفته و کليه اين  

زيDرا اوًال، در زمDان خDود مDارکس نيDز انحرافDاتی از درون خDود                 . حققًا نادرست اسDت   م

  .مارکسيست ها ظهور کرد

بDوده  » مارکسDيزم «نظريات سوسيال دمکراسی در اوايDل قDرن بيسDتم نيDز متکDی بDر         

اما از همان جنبش، مرتدانی مانند کائوتسکی  و برنشتين ظهور کردند کDه کليDه           . است

  .١ کمونيستی را در مقابل سرمايه داری مصالحه کردنددستاوردهای جنبش

نيDDز از آنجDDايی کDDه ريشDDه در » سوسDDيال دمکراسDDی«آيDDا مDDی تDDوان اذعDDان داشDDت کDDه 

در حرکDت عمDومی خDود ذاتDًا     "اسDت؟ و يDا    » دانش مبارزه طبقDاتی   «مارکسيزم داشته،   

ارگری بDا پايDه کD   (امروز سوسيال دمکراسی و رفرميDزم     ! ؟ به هيچ وجه   "انقالبی است 

چيزی جز ضDدانقالب نيسDت کDه بDه مثابDه حربDه ای در دسDت سDرمايه داری بDرای                     ) آن

  .وارد آوردن ضربه به جنبش کارگری استفاده شده است

» نظDر «و » عمDل «همان نقش را ايفا کDرده اسDت در   » استالينيزم«در قرن اخير نيز    

 ايرادهDDا و بDDا وجDDود » تروتسDDکيزم«و » لنينيDDزم«. نقDDش ضDDدانقالبی ايفDDا کDDرده اسDDت   

آيDا جبهDه گيDری بDين ايDن دو بDه مفهDوم        . اشکاالت آن، در گDرايش انقالبDی بDاقی ماندنDد       

  !است؟ ابدًا» خشک مغزی«و » بت سازی«

بايد توجه داشت که در روند مبارزه طبقاتی، نظريات انحرافی از درون ديدگاه هDای               

ا در صDDحنه طبقDDه کDDارگر نظريDDات و تئDDوری هDDای موجDDود ر. موجDDود، ظDDاهر مDDی گردنDDد

مبارزاتی به آزمون گذاشته و بهترين را که در تطابق با پيشبرد مبDارزه اسDت جDذب و              

 درغيDDر ايDDن صDDورت حرکDDت هDDای آن طبقDDه محکDDوم بDDه    -سDDاير عقايDDد را دفDDع مDDی کنDDد  

تنها از طريDق تالشDی يکDی از دو قطDب اسDت کDه نظريDات نDوين انقالبDی           . شکست است 

                                                 
، ٢گاه سوسياليزم انقالبDی شDماره   ، ديد»نوآوری يا اصالح گرايی« روجوع شود به مقاله - ١

  .١٩٩٥فوريه 
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بDDا هDDم نمDDی تواننDDد بDDه   » آنتDDی تDDز «و » تDDز«. ظDDاهر مDDی گDDردد ) در سDDطح عDDالی تDDری (

  .يکی از دوقطب بايد نابود گردد! برسند» سانتز«

در بDين الملDل اول، خشDک    » باکونين«و » مارکس«مگر جبهه گيری بين بين عقايد    

مغزی بود؟ انقالبيون در آن دوره در جبهه مارکس قرار گرفتند و نظريات آنارشيستی           

 در عمDDل نظريDDات مDDارکس صDDحت خDDود را بDDه اثبDDات   .بDDاکونين را مDDردود اعDDالم کردنDDد 

  .رساند

نمDی توانسDتند در   » آنارشDيزم «و هDم  » مارکسيزم«اول هم  » بين الملل «در دوره ی    

بين الملل «همچنين در دوره ی    . نهايتًا يکی ديگری را نفی کرد     . يک جبهه قرار گيرند   

تنها يکDی  . د آيدنمی توانست آشتی به وجو» کائوتسکی«و  » لنين«بين نظريات   » دوم

نيDDDDز بDDDين عقايDDDDد  » بDDDين الملDDDDل سDDDوم  «در دوره ی . از آنهDDDا رسDDDDالت انقDDDالب داشDDDDت  

اولDی بDه تDداوم نظريDات انقالبDی نايDل           . بDود » انقالبی«يکی  » استالين«و  » تروتسکی«

تDا جDايی کDه    (و ديگری به جبهه ضDدانقالب پيوسDت   ) با وجود ايرادها و اشکاالت    (آمد  

اين دو را نمی توان در يک مقوله گنجانDد و هDر       ). ده است نتيجه آن امروزه مشهود ش    

» دانDش مبDارزه طبقDاتی     «زيرا کDه    . معرفی کرد » دانش مبارزه طبقاتی  «دو نظريات را    

بDDDDيش از هDDDDر چيDDDDز نظريDDDDات انقالبDDDDی طبقDDDDه کDDDDارگر را در راسDDDDتای تDDDDدارک انقDDDDالب  

» سDرمايه «و » کار«، در جهت حل تضاد بين       »دانش«آن  . سوسياليستی آماده می کند   

» ذات انقالبDی «ضDد ايDن رونDد را انجDام داده و نDه تنهDا در       » استالينيزم«. عمل می کند 

  !نبوده که ذاتًا ضدانقالبی است

 .بيشتر توضيح می دهيم

  

  استالينيزم به مثابه يک نظريه ضدانقالبیاستالينيزم به مثابه يک نظريه ضدانقالبی
در "را ) هDا »ايDزم «يDا  (ناصر که پديDده هDای مختلDف تDاريخی     . برخالف نظر رفيق ع  

مDDی پنDDدارد، برخDDی از مغرضDDان، بDDا اسDDتفاده از     " می خDDود ذاتDDًا انقالبDDی  حرکDDت عمDDو 

آنان . بوده است» بلشويزم«در تداوم » استالينيزم«همينگونه استدالل ها می گويند که 
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. ، ضDدانقالبی اسDت  »اسDتالينيزم «هماننDد  » بلشويزم«نتيجه گيری می کنند که پس، کل  

انحطDاط جامعDه شDوروی و ظهDور پديDده         اينگونه ايرادها نشانگر عدم درک صDحيح از         

تروتسDکی در مقابDل بحDث هDای     . و اصوًال عدم فهم انقDالب روسDيه اسDت    » استالينيزم«

محققDDًا اسDDتالينيزم، اگDDر چDDه نDDه منطقDDی مDDع  : "مغرضDDان دوره ی خDDود چنDDين مDDی گويDDد

؛ نه در جهت تأييد انقالبی بلکه  »در دامن بلشويزم رشد کرد    «الوصف ديالکتيک وار،    

  .٢"ماهيت اين دو به هيچ وجه يکسان نيست. نزله نفی ترميدوری آنبه م

در . استالينيزم در واقع حاصل انحطاط دولDت شDوروی بDوده و نDه تکامDل منطقDی آن         

واقع اگر انقالب به انحطاط کشيده نمی شد، برای تکامل دانش سوسياليستی، نيازی به 

الب اکتبر دانش سوسياليستی را پيروزی نهايی انق. درس گيری از استالينيزم نمی بود   

علت عينی پيدايش استالينيزم شکست مDوج     . برای جنبش کارگری به ارمغان می آورد      

انقالب در اروپا پس از جنگ جهانی اول، عقب افتادگی عمومی اقتصادی، فرهنگDی و           

اجتماعی در شوروی، کشته شدن نيروی عظيمی از مDردم زحمDتکش در جنDگ داخلDی            

م جنDDگ داخلDDی روسDDيه و از ميDDان رفDDتن بهتDDرين عناصDDر پيشDDروی        تDDأثير تDDداو . بDDود

باقيمانده عناصDر فعDال و   . کارگری، به تدريج منجر به از ميان رفتن شوراها نيز گشت     

انقالبی شورايی نيز رفته رفته توسط قشر بورکرات که آنان را خطDری در مقابDل خDود            

  . می ديد، از بين برده شدند

» کDDار«و زيDDان » سDDرمايه«ر سDDطح جهDDانی را بDDه سDDود اينهDDا همDDه تناسDDب نيروهDDا د

وجDود  » حفDظ وضDع موجDود   «اضافه بر اين در درون طبقه کارگر گDرايش         . تغيير دادند 

و از آنجDا کDه   . بDود » دمکراسDی کDارگری  «داشت و تنهDا تضDمين از ميDان برداشDتن آن             

تDدريج  دمکراسی کارگری با از ميان رفتن رهبری انقالبDی از ميDان رفDت، بورکراسDی ب        

پDس از آن  . ايDن امDر بDدون ترديDد دليDل اصDلی انحطDاط جامعDه روسDيه بDود                 . حاکم گشت 

انقالب های اروپايی که قرار بود گسترش انقالب های جهانی را تضمين کنDد، شکسDت        

به -به ويژه انقالب آلمان، مجارستان و شوراهای کارگری ايتاليا، آلمان، هلند. خوردند

                                                 
  .١٩٣٧ اوت ٢٩، »استالينيزم و بلشويزم «- ٢
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اينهDا زمينDه   .  موقعيDت هDای انقالبDی را از دسDت دادنDد     -علDت فقDدان يDک حDزب انقالبDی     

  .مادی برای نابودی دمکراسی کارگری در شوروی و رشد بورکراسی را فراهم آورد

استالينيزم از درون اين انحطاط سربرون آورد و خود به مثابه عاملی ضدانقالبی به 

کDDارگری متأسDفانه قشDDر پيشDروی   . تسDريع رونDد انحطDDاط دولDت شDوروی کمDDک رسDاند     

قادر نشDد کDه مقاومDت الزم عليDه رشDد بورکراسDی را           » اپوزيسيون چپ «تحت رهبری   

اين خود تنهDا در شDناخت وضDعيت مDادی عقDب نشDينی انقDالب جهDانی قابDل           (انجام دهد   

  ).درک است

ايDن  . چنين وضعيتی منجر به پيدايش و سپس اسDتحکام قشDری از درون جامعDه شDد       

 متوسDDط و مرفDDه جامعDDه سDDابق و کDDارگران دلسDDرد و  قشDDر بخشDDًا از بازمانDDدگان طبقDDات

بورکراسDی بDه   . نااميد بودند کDه بDه دور عDده ای در درون حDزب کمونيسDت گDرد آمدنDد            

علت اين وضعيت عينی توانست قدرت سياسی را غصب کDرده و نماينDدگان شDوراهای               

  .کارگری و دهقانی را از حکومت کنار گذارد

نظDDDری و تئوريDDDک ايDDDن فراشDDDد تDDDز   » ددسDDDت آور«پDDDس از مDDDرگ لنDDDين، نخسDDDتين  

بورکراسDDی متکDDی بDDر ايDDن تDDز چشDDم انDDداز انقDDالب   . بDDود» سوسDDياليزم در يDDک کشDDور«

را بDDه کنDDاری پرتDDاب کDDرد و از    ) کس، لنDDين و تروتسDDکی ربنيDDاد نظريDDات مDDا  (جهDDانی 

حفDDظ «همDDه تحDDت لDDوای  . گسDDترش انقDDالب در آسDDيا و اروپDDا جلDDوگيری بDDه عمDDل آورد   

نقDش حDزب هDای    . ريDق سDازش بDا بDورژوازی سDاير کشDورها      و از ط » وضعيت موجود 

کمونيست در سراسر جهان، تحDت کنتDرل حDزب کمونيسDت شDوروی، بDه جDای رهبDری                  

مبارزه طبقاتی و سرنگونی رژيم هDای سDرمايه داری، اعمDال فشDار بDر بDورژوازی در          

 که به منظور) بين الملل سوم(کمينترن . شد" جلوگيری از حمله به شوروی"راستای 

سDDازماندهی انقDDالب سوسياليسDDتی جهDDانی تشDDکيل شDDده بDDود، پDDس از لنDDين، بDDه ابDDزار      

در ايDران ايDن ابDزار خDود را بDه      (ديپلماسی خارجی بورکراسDی استالينيسDتی تبDديل شDد      

  ).به نمايش گذاشت» حزب توده«شکل 
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کDDه انقDDالب ( بوخDDارين، پDDس از مDDرگ لنDDين بDDا احيDDای نظريDDه منشDDويک هDDا  -اسDDتالين

، )بورژوايی ارزيابی می کردند و سهم مستقلی برای پرولتاريDا قايDل نبودنDد             روسيه را   

بنياد مارکسيستی انقالب سوسياليستی را درهم ريختنDد و تDز جديDدی بDرای کشDورهای            

در ايDن جوامDع     » مرحلDه اول انقDالب    «بنDابر ايDن نظريDه،       . اختراع کردند » جهان سوم «

بايسDDDتی بDDا قشDDDرهايی از بDDDورژوازی  انقDDالب بDDDورژوايی ارزيDDابی شDDDد، کDDDه پرولتاريDDا    

کDه بDه زمDانی نDامعلوم     (و در مرحلDه دوم  . ، عليه استبداد، ائتالف طبقDاتی کنDد     »بومی«

ايDن تDز بDه    . مDی توانسDت شDکل گيDرد    ) سوسياليستی(انقالب کارگری ) موکول شده بود  

سياسDDت رسDDمی کمينتDDرن دوره ی اسDDتالين تبDDديل شDDد و منجDDر بDDه شکسDDت بسDDياری از  

  . گشتانقالب ها

دانDش  «اين تزها هيچ ربطی به مارکسيزم نداشته و تحت هيچ وضDعيتی نمDی تواننDد      

در حرکDDت عمDDومی خDDود ذاتDDًا   "اينهDDا بDDه هDDيچ وجDDه   . معرفDDی شDDوند » مبDDارزه طبقDDاتی 

. بDDوده و هسDDتند » ذاتDDًا ضDDدانقالبی «درسDDت بDDرعکس اينهDDا تزهDDای   . نيسDDتند" انقالبDDی

       Dنگينی بDای سDانی بهDطح جهDرده      جنبش کارگری در سDت کDا پرداخDن تزهDال ايDرای اعم

هDDر يDDک از اينهDDا در مقDDاطع مختلDDف نDDه تنهDDا طبقDDه کDDارگر را رهنمDDود نDDداده کDDه     . اسDDت

  ٣.دست های بورژوازی را برای تهاجم های بعدی باز گذاشته است

  

  تروتسکيزم چيست؟تروتسکيزم چيست؟
جاسوس «که توسط دستگاه دروغ پردازی مسکو سال ها به عنوان » تروتسکيزم«

و غيDDره معرفDDی » ضDDدانقالبی«،»اپورتونيسDDم چDDپ«،»جاسDDوس فاشDDيزم«،»مامپريDDاليز

شDده بDود، اکنDون پDس از فروپاشDی شDوروی و بDی آبرويDی طرفDداران مسDکو و پکDDن،           

  .ديگر چنين مطرح نمی شود

                                                 
، لئDDون تروتسDDکی، بDDازتکثير از نشDDر   »بDDين الملDDل سDDوم پDDس از لنDDين  « رجDDوع شDDود بDDه  - ٣

  .کارگری سوسياليستی
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استالينيسDDت هDDا ايDDن خDDزعبالت را، بDDدون تأمDDل و تعمDDق و حتDDی آشDDنايی ابتDDدايی بDDا      

از سDDوی ديگDDر،  . اخDDر تکDDرار مDDی کردنDDد  نظريDDات تروتسDDکی طDDوطی وار تDDا همDDين او   

سانتريست های خرده بDورژوای ضدکمونيسDت نيDز ايDن اخDتالف هDا را پيDراهن عثمDان                  

خطDDDری بDDDرای جنDDDبش  «و يDDDا » تروتسDDDکيزم را آنDDDروی سDDDکه اسDDDتالينيزم  «کDDDرده تDDDا 

زيDرا  ! حنای دست اينها نيز رنگ خDود را باختDه اسDت        . جلوه دهند » مارکسيستی ايران 

» سوسيال دمکرات«استالينيست های .  جبهه بورژوازی پيوسته اند   که همگی خود به   

تاريخ چند دهه گذشته ثابت . شده نيز ديگر چيزی در چنته در مقابل تروتسکيزم ندارند

کرد که نظريات تروتسکيزم در عمل منطبق تر به واقعيت های جنبش کارگری جهDانی             

 از سDDDDازمان هDDDDای صDDDDرف نظDDDDر از اشDDDDتباهات و يDDDDا انحرافDDDDات برخDDDDی(بDDDDوده اسDDDDت 

تDاريخ نشDان داد کDه طرفDداران     ).  بعدًا به اين موضوع خDواهيم پرداخDت     -تروتسکيستی

اين نظريه در چند دهه گذشته در عمل در صف مقدم جنبش کارگری، دانشجويی، زنان 

و کليه ملل تحت ستم قرار گرفته و در سطح نظری تنها گرايشی اسDت کDه حامDل سDنت              

کمتDر کسDی امDروز در     . ا به درون جنبش کDارگری بDرده اسDت         های انقالبی مارکسيزم ر   

مگDDر (سDDطح جهDDانی خDDزعبالت سDDابق عليDDه نظريDDات تروتسکيسDDتی را تکDDرار مDDی کنDDد  

  ).مستحجرانی که در خواب عميق طوالنی بسر برده اند

  اما، وجه تمايز تروتسکيزم با ساير نظريات قرن اخير در چه بوده است؟

  

  »»انقالب مداومانقالب مداوم««اول، نظريه اول، نظريه 
به زعDم  . ها قرار گرفته است»استالينيست«اين نظريه همواره مورد تحريف آشکار   

تDDا در تمDDام جهDDان انقDDالب نشDDود، امکDDان  " يعنDDی اينکDDه ٤»انقDDالب مDDداوم«آنهDDا نظريDDه 

درسDت  . اين ارزيابی صحيح نيست   "! پيروزی انقالب در يک کشور امکان پذير نيست       

وزی انقDDDالب سوسياليسDDDتی در بDDDرعکس نظريDDDه تروتسDDDکی بDDDه صDDDراحت امکDDDان پيDDDر 
                                                 

، لئDDDون تروتسDDDکی، بDDDاز تکثيDDDر از نشDDDر کDDDارگری    »انقDDDالب مDDDداوم « رجDDDوع شDDDود بDDDه  - ٤

  .ی سوسياليست



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١١ 

و بDDا طDDرح و اثبDDات امکDDان پيDDروزی انقDDالب . کشDDورهای عقDDب افتDDاده را طDDرح مDDی کنDDد

لنين و بلشويک ها    . است که به نتيجه انقالب جهانی می رسد       ) سوسياليستی(کارگری  

. نيز همواره بر اين اعتقاد استوار بودند که انقالب روسيه آغازگاه انقالب جهانی است

 در صورت پيروزی انقالب هDای کDارگری در اروپDا اسDت کDه انقDالب روسDيه بDه         و تنها 

 روسيه، تروتسکی را به جمع بنDدی  ١٩٠٥شکست انقالب . نتيجه نهايی خواهد رسيد  

او نشان داد که تکاليف دمکراتيک انقالب را بورژوازی نمDی توانDد حDل          . نوينی رساند 

تروتسDکی  . رولتاريDا، گذاشDته مDی شDود    کند و آن برعهده تنها نيروی انقالبی جامعه، پ  

نشDDان داد کDDه حDDل نهDDايی تکDDاليف     » انکشDDاف نDDاموزون و مرکDDب  «متکDDی بDDر قDDانون   

. خDDارج اسDDت» ملDDی«دمکراتيDDک انقDDالب در جوامDDع عقDDب افتDDاده از عهDDده بDDورژوازی  

قDادر بDه حDل    ) دهقانان فقير، مليت های تحت ستم، زنDان  (صرفًا کارگران و متحدانشان     

  .نه تنها تکاليف انقالب بورژوايی که همچنين تکاليف انقالب سوسياليستی هستند

 مبارزاتی که در محدوده ی حرکات عليه تجربه انقالب های مستعمراتی ثابت کرد که

گذاشته و مناسبات سDرمايه  » ملی«مالکين باقی مانده و قدرت را در دست بورژوازی      

داری را حفظ کرده اند، اين جوامع را همواره در وضعيت عقب مانDده، بحرانDی دائمDی             

، ١٩٥٩، عDراق    ١٩٦٤تجربيDات شکسDت هDای انقDالب هDا در برزيDل              . نگه داشDته انDد    

 و غيDDDره کDDDه منجDDDر بDDDه کشDDDته شDDDدن هDDDزاران هDDDزار  ١٩٥٣، ايDDDران ١٩٦٥ونزی انDDDد

» ائDتالف طبقDاتی   «کمونيست، کارگر و زحمتکش شد، متکی بDر نظريDات استالينيسDتی             

رژيDم، رژيDم هDای ناسيوناليسDتی ماننDد ناصDر در مصDر و                » راديکDال تDرين   «حتDی   . بود

تجربDه مبDارزات مDردم    . الجزاير محدوديت های ريشه ای در حل بحDران جامعDه داشDتند    

: جهان طی قرن اخير نشان داده است که تنها دو راه در مقابDل آنهDا قDرار گرفتDه اسDت              

» انقDالب مDداوم  «نظريه  . عقب افتادگی و فالکت يا سوسياليزم، راه سومی وجود ندارد         

  .تروتسکی راه دوم را اثبات کرده است

انقDDالب «حت نظريDDه  ايDDران بهتDDرين آزمDDايش در راسDDتای صDD   ١٣٥٧انقDDالب بهمDDن  

اعتصاب عمومی کDارگران و بزرگتDرين تظDاهرات تDوده ای عليDه سDلطنت              . بود» مداوم
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متکی بر حمايت امپرياليزم آمريکا، بورکراسی مسکو و پکDن و ارتDش قDوی و مجهDز               

امDا بDه علDت نبDود رهبDری طبقDه کDارگر،        . به پيشرفته ترين سالح ها، درهم کوبيده شDد  

همچنين نقش سازمان های استالينيستی در شکست انقDالب  . اين انقالب شکست خورد  

  .نيز تعيين کننده بود

  

  دوم، تحليل ماهيت طبقاتی دولت های بورکراتيزه دوم، تحليل ماهيت طبقاتی دولت های بورکراتيزه 
تروتسDDکيزم تنهDDا گDDرايش در جنDDبش کDDارگری بDDود کDDه از ابتDDدا بDDه ناهنجDDاری هDDای      

ه انقDالب روسDي   ٥.بورکراتيک در جامعه شوروی پی برده و با آن به مبارزه برخواست

بDDرای اولDDين بDDار در سDDرزمين پهنDDاوری . نخسDDتين انقDDالب سوسياليسDDتی در جهDDان بDDود

مانند روسيه با تعداد بيشماری مليت های ستمديده، طبقه کDارگر بDا درجDه عDالی ای از      

سازماندهی، قدرت دولت بورژوايی را درهم کوبيد؛ و به جای آن شDوراهای کDارگری،          

امDا بDه داليلDی کDه در        . ويک بDه قDدرت رسDيد      سربازی و دهقانی تحت رهبری حزب بلش      

تنها فDردی کDه ايDن انحDراف را تحليDل        . باال به آن اشاره شد، اين انقالب به کجراه رفت         

او نشDDان داد کDDه در جامعDDه شDDوروی دمکراسDDی کDDارگری توسDDط  . کDDرد، تروتسDDکی بDDود

يDن انگDل   همچنDين مبDارزه بDا ا   . استالينيزم مورد تهاجم قرار گرفت و نهايتًا نابود گشDت    

حزب بلشDويک و سDپس بDين الملDل چهDارم بDه       » اپوزيسيون چپ«اجتماعی را در ابتدا    

تروتسDکی بDا طDرح ايDن نظريDه، سDهم ارزنDده ای بDه          . رهبری تروتسDکی بدسDت گرفDت      

  .مارکسيزم ادا کرد

اردوگDDDاه «امDDDا در مقابDDDل ايDDDن نظريDDDه، تزهDDDای بDDDی ارتبDDDاطی استالينيسDDDتی ماننDDDد        

تDاريخ اثبDات    . در شوروی مطDرح شDد     ) يا کمونيزم (اليزم  و ساختن سوسي  » سوسياليزم

کDDرد کDDه نظريDDات استالينيسDDت هDDا از جامعDDه شDDوروی درسDDت نبDDوده اسDDت و نظريDDات       

                                                 
، لئDDون تروتسDDکی، بDDاز تکثيDDر از نشDDر  »انقالبDDی کDDه بDDه آن خيانDDت شDDد « رجDDوع شDDود بDDه - ٥

  کارگری سوسياليستی
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نظريDDات تروتسDDکيزم و اسDDتالينيزم در مDDورد  . غيرعلمDDی و غيرمارکسيسDDتی  بDDوده انDDد 

  .ندشوروی از لحاظ کيفی با هم متفاوت اند، هر دوی آنها نمی توانند درست باش

  

  سوم، برنامه انتقالی
در اين عصر . عصر امپرياليزم، دوران احتضار سرمايه داری در سطح جهانی است

توده های وسيعی به شکل متداوم وارد صحنه مبارزات روزمره حول مسايل مشDخص       

اما در عين حال اغلDب مبDارزات از چDارچوب مبDارزات روزمDره فراتDر             . خود می شوند  

آنچه امر تسDخير  . را در دستور روز قرار می دهد» ومت آتیحک«رفته و مسأله شکل  

قدرت توسط پرولتاريا را به تعويDق انداختDه، نDاموزونی بDين آمDادگی وضDعيت عينDی و          

  .نبود يک رهبری انقالبی در سطح جهانی است

امDDر تDDدارک انقDDالب هDDای ) رهبDDری پرولتاريDDا(در سDDطح ملDDی نيDDز نبDDود عامDDل ذهنDDی  

وضDعيت جنDبش    ) مانند ايDران  (در اين جوامع    . يق انداخته است  سوسياليستی را به تعو   

سرنگونی رژيم ها را » دليل«توده های کارگر، گرچه . توده ای همواره انفجاری است 

در ايDن ميDان،     . کDافی بDرای تDدوين انقDالب ندارنDد        » انگيDزه «احساس کرده اما تDداوم و       

دارای هDم دليDل و هDم انگيDزه         ) رهبران عملی و طبيعی کارگران    (اما پيشروان کارگری    

طغيDDان هDDای غيرمترقبDDه تDDوده ای در شDDهرها و محDDالت کDDارگری نشDDان  . بDDرای انقالبنDDد

عDDدم تDDداوم و گسDDترش طغيDDان هDDای         . دهنDDده حضDDور فعDDال ايDDن قشDDر در جامعDDه اسDDت    

قشDر  . توده ای، بDه علDت نبDود يDک تشDکيالت کDارگری مسDلح بDه برنامDه انتقDالی اسDت                   

 غيDاب چنDين تشDکيالتی قDادر بDه پيشDبرد سيسDتماتيک مبDارزات در                  پيشرو کارگران در  

پيوند (برنامه انتقالی بايستی توسط يک حزب انقالبی . راستای سرنگونی نخواهند بود

حزب انقالبی بDا    . به درون طبقه کارگر انتقال يابد     ) پيشروی کارگری و پيشگام انقالبی    

ارهای انتقالی، ُپلی ميان وضDعيت   آغاز از آگاهی فعلی کارگران و طرح يک سلسله شع         

عبDور از ايDن ُپDل راه را بDرای آمDادگی            . فعلی و انقالب سوسياليستی ايجDاد خواهDد کDرد         

کDافی را در ميDان   » نتايج«و » داليل«، »انگيزه«شرايط ذهنی  توده ها هموار کرده و      
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 آنان برای سرنگونی دولت سرمايه داری و ساختن جامعه سوسياليستی بوجود خواهد

  .آورد

سوسDيال  » حDداکثر «و  » حداقل«تروتسکی، در مقابل برنامه های      » برنامه انتقالی «

برنامDDه انتقDDالی بDDا آغDDاز از نيازهDDای عينDDی . دمکراسDDی و استالينيسDDتی، ارائDDه داده شDDد

مبارزه و سطح آگاهی فعلی توده های زحمتکش و کارگران، از طريق سازماندهی اين      

بDDق بDDا نيازهDDای آنهاسDDت، و در تماميDDت آن منجDDر بDDه  مبDDارزات حDDول مطالبDDاتی کDDه منط 

سرنگونی حاکميت سرمايه داری مDی شDود، راه غلبDه بDر ايDن نDاموزونی را نشDان مDی           

  .دهد

برنامه انتقالی همچنين مبارزات طبقاتی را در راستای کسب قدرت توسDط پرولتاريDا    

 قDرار گيDرد،   اين برنامه پDس از کسDب قDدرت نيDز مDورد اجDرا بايسDتی           . سازمان می دهد  

  .زيرا که برای تسهيل انتقال به سوسياليزم طرح ريزی شده است

برنامه انتقالی، برخالف مواضع استالينيست هDا، در تDداوم مواضDع بDين الملDل سDوم             

ژوئيDDه (در تزهDDای کنگDDره سDDوم کمينتDDرن . تکامDDل يافDDت)  زمDDان حيDDات لنDDين-کمينتDDرن(

  .درباره تاکتيک ها چنين آمد) ١٩٢١

 کمونيست هيچگونه برنامه ی حداقل به منظور تقويDت و بهبDود سDاختار              احزاب"...

انهDدام ايDن سDاختار هDدفی اسDت      . در حال از هم پاشيدگی سرمايه داری ارائه نمی دهند      

ولDی بDه منظDور اجDرای ايDن      . که رهنمون آنان است و رسالت فوری آنها باقی می ماند     

رح کنند که تحقق آن نياز فDوری  رسالت احزاب کمونيست می بايد خواست هائی را مط      

و حياتی طبقه کارگر باشد، و می بايد برای خواست ها در مبDارزات تDوده ای بجنگنDد،          

صرف نظر از اينکه آيا ايDن خواسDت هDا بDا اقتصDاد بDر مبنDای سDود طبقDه سDرمايه دار                      

  .سازگار باشد يا نه

نطبDق باشDند و    اگر اين خواست ها بر نيازی حياتی توده های وسDيع پرولتDری م             "...

اگر توده هDا حDس کننDد کDه وجDود آنهDا بDه تحقDق ايDن خواسDت هDا بسDتگی دارد، آنگDاه                 

بDه  . مبارزه برای اين خواست هDا نقطDه شDروع مبDارزه بDرای کسDب قDدرت خواهDد بDود                  
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جDDای برنامDDه ی حDDداقل رفرميسDDت هDDا و سانتريسDDت هDDا، بDDين الملDDل کمونيسDDت مبDDارزه    

 مبDDارزه بDDرای يDDک سيسDDتم از -ا بDDه پDDيش مDDی نهDDدبDDرای نيازهDDای ملمDDوس پرولتاريDDا ر

خواست هايی که در تماميت خDود قDدرت بDورژوازی را متالشDی مDی کنDد، پرولتاريDا را          

سازمان می دهد، مبين مراحلی از مبارزه برای ديکتاتوری پرولتری بوده، و هDر يDک         

ه هDا  از اين خواست ها خود بيان نيDاز وسDيع تDرين تDوده هاسDت، ولDو اينکDه خDود تDود                 

  ..."هنوز آگاهانه طرفدار ديکتاتوری پرولتری نباشند

. اين برنامه با انحطاط دولت شوروی و استالينيزه شدن کمينترن به کنار گذاشته شد

نظريDDه برنامDDه انتقDDالی در تDDداوم مارکسDDيزم انقالبDDی بDDوده و هDDيچ ارتبDDاطی بDDه برنامDDه     

 .نمی توان يکی شمرداين دو را . استالينيست ها ندارد» حداکثر«و » حداقل«

  

  چهارم، انترناسيوناليزم 
يکی از فجDايع   . يک اصل تجريدی و اخالقی ساخت     » انترناسيوناليزم«استالينيزم از   

جلDDوگيری از امDDر مبDDارزه جهDDانی در راسDDتای تحقDDق » سوسDDياليزم در يDDک کشDDور«تDDز 

 انقالب دستور داد که امر گسترش» برادر«اين تئوری به کليه احزاب . سوسياليزم بود

در صDورتی  . در کشور خود را فراموش کرده و عمدتًا به دفاع از شوروی بDه پردازنDد        

يDک ضDرورت انقالبDی      » انترناسيوناليزم«،  )و بعدًا تروتسکيزم  (که از ديدگاه بلشويزم     

مبارزه عليه سرمايه داری در يک کشور نمی توانست از مبارزه عليه امپرياليزم         . بود

ارزه در راستای حزب انقالبی در سطح ملی نمی توانست جدا از همانطور مب. جدا باشد

  . ساختن يک حزب انقالبی بين المللی باشد

. دو بينش استالينيزم و تروتسکيزم در اين مورد نيز تفDاوت کيفDی ای بDا هDم داشDتند           

يکی دانستن آن ناديDده گDرفتن عملکDرد ضDدانقالبی اسDتالينيزم در چنDد دهDه گذشDته در                

  .ستسطح جهانی ا
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  انحراف های سازمان های تروتسکيستی
گرچه نظريات تروتسکيزم در تداوم نظريات انقالبی قرن اخيDر تکامDل يافDت، امDا بDه        

علت انزوای جنبش تروتسکيستی در سطح بين المللی، برخی از طرفداران و سازمان            

ازی البته تبليغات بنگDاه هDای دروغ پDرد   . های تروتسکيستی خود دچار انحرافات شدند 

مسکو و پکن عليه تروتسکيزم نيز در انزوا نظريDات تروتسکيسDتی سDال هDا در ميDان           

  .پيشروی کارگری کمک رساند

گرچه امروز سازمان های تروتسکيستی عمومًا، در اروپا و آمريکDا در صDف مقDدم              

جنبش های کارگری، زنان، دانشجويی و ضدراسيسDتی قDرار گرفتDه انDد، امDا برخDی از                 

برخی از آنها از اصول پايه ای مارکسيستی جدا شده . راف هايی شده اندآنها دچار انح

و دچار انحراف های فرصت طلبانه، فرقه گرايانه، دنباله روانDه از جريDان هDای خDرده       

عمل می کنند را   » تروتسکيزم«حساب اين جريان هايی که به نام        . بورژوازی شده اند  

ون جنبش کارگری قرار گرفتDه انDد، جDدا    بايستی از سوسياليست های انقالبی که در در   

مDی دانسDتند، کDه کDوچکترين      » مارکسيست«در دوره مارکس نيز افرادی خود را        . کرد

  .نداشتند) از جمله خود مارکس(نزديکی به عملکرد مارکسيست ها 

در اروپا و آمريکا برخی از گرايش های تروتسکيستی، متکی بر تئوری هDای لنDين              

     Dاليزم و               و تروتسکی در اواخر قDين امپريDگ بDده و در جنDزش شDار لغDواره دچDرن، هم

بDه نDوعی در جبهDه دوم قDرار گرفتDه و مDی        ) مانند خمينی يا صدام   (يک رژيم ارتجاعی    

. اين نمايانگر عدم وجود تکامDل تئوريDک در درون جنDبش تروتسکيسDتی اسDت           . گيرند

. ار می دهدبرخوردهای دگماتيک و خشک، آنها را گاهی در صف غيرکمونيست ها قر   

از سوی ديگر جريان هايی نيز وجDود دارنDد کDه متکDی بDه نظريDات مارکسDيزم انقالبDی                   

امروزه اين جريان ها که خصوصيات انقالبی را از مارکسيزم بDه ارث بDرده،             . بوده اند 
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در درون جنبش کارگری اعتبDار کسDب کDرده، و بDه مبDارزات خDود در راسDتای تشDکيل             

  ٦.نی ادامه داده و می دهنديک حزب پيشتاز انقالبی جها

، متکDی بDر   ٧تجربه انقالب ايران  همچنDين نشDان داد کDه بخشDی از تروتسکيسDت هDا                

، همواره نسبت بDه رژيDم سDرمايه داری       »ناسيونال بورژوازی «درک اشتباه از مفهوم     

  . همواره به مواضع انقالبی وفادار ماندند٨اما بخشی ديگر. آخوندی توهم داشتند

تناقض ها در درون جنبش تروتسکيستی، نشان دهنده ايDن اسDت کDه           وجود اينگونه   

تنها محدود به دسترسی بDه برخDی از نظريDات        ) مارکسيزم انقالبی (سوسياليزم انقالبی   

گDرايش سوسDياليزم انقالبDی قبDل از هDر چيDز بايسDتی در عمDل          . نيسDت » صحيح«احيانًا  

شDد، وگرنDه شايسDته چنDين     مبارزاتی همراه بDا پيشDروی کDارگری در پيونDد تنگاتنDگ با       

تئوری هايی که در عمل در درون  .  حتی با بهترين برنامه ها و تئوری ها        -نامی نيست 

انحDراف هDای برخDی از جريDان هDای           . جنبش کارگری آزمDايش نشDوند، ارزشDی ندارنDد         

اول، تئوری های انقالبDی     : تروتسکيستی با وجود داشتن تئوری الزم، در اين است که         

دوم، نظريDات را در عمDل در درون جنDبش کDارگری آزمDايش      . مDی کننDد  را خود اجراء ن 

را اتخاذ کرده و عمومًا جهت گيری کارگری را » ميان ُبر زدن«سوم، روش . نمی کنند

  .رها کرده و به جلب جريان های خرده بورژوا می پردازند

امDDا ايDDن انحDDراف هDDا را نمDDی تDDوان هDDم وزن خيانDDت هDDای نظDDری و عملDDی اسDDتالينيزم  

  . انحراف های سازمان های تروتسکيستی از مرز طبقاتی نگذشته اند. شمرد
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  .البته گرايش های ديگری نيز وجود دارند. چنين جايگاهی برخوردار است
  .به سردبيری بابک زهرايی» کارگر«نقالبی، حول نشريه  حزب کارگران ا- ٧
» کDارگران سوسياليسDت  «و » چه بايد کرد«حول نشريات » حزب کارگران سوسياليست «- ٨

  .»حزب وحدت کارگران«در » انترناسيونال«و همچنين جناح 


