
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١ 

  

  

  

  

  رازی. پيشگفتار م
  

لئ88ون    از تحري88ر آن م88ی گ88ذارد،  ١ س88الشص88ت و ش88ش دراي88ن ج88زوه ک88ه ب88يش از    

در باره يکی از اساسی ترين مسائل سياسی زمان ما، يعنی ی  ، تحليل روشنتروتسکی

  .  ارائه می دهد و رابطه آن با مارکسيزم انقالبیماهيت استالينيزم

نيزم يش بسياری از نکات اساسی استال  گرچه با فروپاشی شوروی بيش يک دهه پي       

آش888کار ش888ده و حامي888ان سياس888ت خ888ارجی ش888وروی خجال888ت زده ي888ا تس888ليم سوس888يال   

     دمکراس888ی ش888ده و ي888ا کماک888ان در س888ردرگمی سياس888ی بس888ر برن888د؛ از س888وی ديگ888ر        

         هم88ه اي88زم ه88ا   «و ي88ا » لنيني88زم هم88ان اس88تالينيزم اس88ت   «اس88تدالل ه88ايی نظي88ر اينک88ه    

   در درون جن88بش ک88ارگری اي88ران هن88وز طن88ين   » رگری خيان88ت ک88رده ان88د  ب88ه جن88بش ک88ا  

  .  افنکنده است

از اين88رو؛ ارزي88ابی ريش88ه ای اي88ن پدي88ده غ88امض در عرص88ه سياس88ی ب88ين الملل88ی در  

  .جنبش کارگری، برای نسل کارگران جوان ضروری است

                                                 
 نخس8تين  .ب8ه تحري8ر آم8ده اس8ت    ) ١٣١٦ م8رداد  ٢١( ١٩٣٧ اوت ٢٩ در ت8اريخ  اين جزوه ١ - 
   :از متن انگليسیترجمه  بار

Stalinism and Bolshevism: Concerning the Historical and Theoretical 
Roots of the Fourth International Pathfinder Press, New York, ١٩٧٠ 

  . ترجمه کنونی با برخی اصالحات جزئی مجددًا اتنشار می يابد.صورت گرفت
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 را برخالف نظريه پردازان بورژوا که همواره کوش8ش ک8رده ک8ه مارکس8يزم انقالب8ی            

م88ورد س88ؤال ق88رار داده و تم88ام شکس88ت ه88ا و انحراف88ات استالينيس88تی را ب88ر گ88رده آن      

  . بياندازند؛ مسبب اصلی ناهنجاری ها در استالينيزم نهفته بود

شکست های طبقه کارگر ناشی از سياست استالينيزم و پيروزی فاشيزم که خود بر       

م غال8ب گش8ته ب8ود، ک8اهش     اثر سياست حزب کمونيست و کمينترن تحت نفوذ استالينيز 

و  در انظ88ار ک88ارگران پيش88رو. ل داش88تنف88وذ اي88ده ه88ا و س88نن انقالب88ی ک88ارگری را ب88دنبا 

متفکرين انقالبی که با اين شکست ها نيز از توهم در نيام8ده بودن8د، اس8تالينيزم هن8وز             

نماينده  مارکسيزم رسمی، بورکراسی ش8وروی وارث س8نن بلش8ويزم انقالب8ی پنداش8ته                

ژم88ونی اس88تالينيزم روی ک88ارگران مترق88ی و متفک88رين راديک88ال، ان88زوای        ه. م88ی ش88د 

اپوزيسيون چپ از اين عناصر مترقی را باعث گرديد و بدنباله آن مبارزات مارکس8يزم   

انقالبی ض8د انقالب8ی علي8ه بورکراس8ی ش8وروی و اس8تالينيزم را محک8وم قلم8داد ک8رده و         

 کمينت88رن اس88تالينيزه ش88ده روی  بس88ياری از ک88ارگران و روش88نفکرانی ک88ه از . خواندن88د

رس8می، کمينت8رن را   " مارکس8يزم "برگردانده بودند، از آنج8ا ک8ه اس8تالينيزم را نماين8ده         

   .ادامه بلشويزم می پنداشتند، دست رد به بلشويزم هم زدند

برخی از فعاالن جنبش .  بحران استالينيزم امروز به کجروی های نوينی دامن زده

لينيزم به عقايد رفرميستی روی آورده و برخی به نظريات کارگری با فروپاشی استا

 نياز شديد تاريخی برای رهبری از اينرو. آنارکوسنديکاليستی گرايش پيدا کرده اند

انقالبی در سطح جهانی و در نتيجه برای خنثی نمودن تبليغات دشمنان سوسياليزم، 

  .شناساندن وجه تمايز بلشويزم از استالينيزم بسيار ضروريست

از يکسو در عرص8ه   . انعکاس اين بحران در اپوزيسيون ايران نيز قابل رؤيت است         

حزب سازی، برخی بر مردود دانستن شيوه های استالينيس8تی در ح8زب ه8ای م8نحط و           

بورکراتي8ک؛ مفه88وم ح88زب پيش8تاز انقالب88ی را در تمامي88ت آن م8ردود اع88الم ک88رده و ب88ه    

  . دا کرده اندسمت ايجاد تشکل های بی درو پيکر گرايش پي
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 تش88ديد مب88ارزات طبق88اتی در اي88ران و ب88ه هم88راه آن تش88ديد بح88ران       ی ديگ88رس88واز 

باع8ث ايج8اد   ؛ »اصالح طلبی«و ناسيوناليزم و ورشکستکی سياسی بورژوازی ليبرال   

  . گرايش های مخالف هر گونه تشکالت شده است

دلي88ل اساس88ی انحط88اط انق88الب و پي88دايش بورکراس88ی استالينيس88تی، من88زوی مان88دن       

 موج8ب پي8دايش     - بخص8وص در آلم8ان     -شکس8ت انق8الب در اروپ8ا      . انقالب شوروی ب8ود   

از سوی ديگر مرگ انبوهی از . يأس و رخوت سياسی توده های کارگر شوروی گشت

خش ديگری در امور اداری های داخلی و درگيری ب آگاه ترين عناصر انقالبی در جنگ

حکومت، ارتباط بين قشر پيشرو و توده های کارگری را قط8ع ک8رد، و طبق8ه ک8ارگر را         

پاپه های ت8وده ای ق8درت ک8ارگری تض8عيف گردي8د و          . از رهبری انقالبی محروم ساخت    

شوراها بتدريج نفوذ و کنترل خود را از دست دادند، نيروی بورکراس8ی اف8زايش ياف8ت       

ب88دين ترتي88ب ارتج88اع . ی در بدن88ه دول88ت ک88ارگری ب88ه رش88د و نم88و پرداخ88تو مانن88د انگل88

لن88ين متوج88ه خط88ر . مب88ارزه پيگي88ری را ب88رای تقوي88ت موقعي88ت بورکراس88ی آغ88از نم88ود  

های آخ8ر عم8ر در اتح8اد ب8ا تروتس8کی مب8ارزه پيگي8ری علي8ه                  بورکراسی شد و در ماه    

 ب88ا م88رگ لن88ين ه88ای حکوم88ت ش88وروی و ح88زب آغ88از ک88رد، رش88د بورکراس88ی در ارگ88ان

تروتس8کی و  . وظيفه ادامه اين مبارزه بعهده تروتسکی، رهبر ديگر انقالب اکتبر افتاد       

اپوزيس88يون چ88پ ک88ه ب88رای حف88ظ برنام88ه انقالب88ی بلش88ويزم و دس88ت آورده88ای انقالب88ی      

حکومت طبقه کارگر مبارزه می کردند، در پروسه مبارزات علي8ه تحک8يم بوروکراس8ی            

 ايک888ه در تغيي888ر تناس888ب نيروه888ا بنف888ع ارتج888اع و     عام888ل اساس888ی . شکس888ت خوردن888د 

ب8ا وج8ود   . بوروکراسی مؤثر واقع شد، فروکش انقالب در کش8ورهای ديگ8ر اروپ8ا ب8ود         

اين، امکان وق8وع انق8الب ه8ای ک8ارگری ن8ه تنه8ا در اروپ8ا، بلک8ه در ديگ8ر نق8اط دني8ا،                     

کراس8ی و  در نتيجه بور. هنوز می توانست پايه های قدرت بورکراسی را متزلزل سازد   

نيروهای ارتجاعی از طريق استالين دست به انهدام بين الملل س8وم ک8ه عام8ل اساس8ی               

 را در س8ر لوح8ه پروگ8رام          »سوسياليزم در ي8ک کش8ور     «انقالب جهانی بود، زدند و تز       

: مارکسيس8تی، بورکراس8ی ادع8ا م8ی ک8رد     ضدمطابق اين ت8ز    . بين الملل سوم قرار دادند    
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 کش88ورها مداخل88ه نکنن88د، دول88ت ش88وروی م88ی توان88د ب88ه  بش88رط اينک88ه ب88ورژوازی س88اير

نتيجه منطقی اي8ن ت8ز سياس8ت سازش8کاری ب8ا      . بسازدرا تنهائی در روسيه سوسياليزم   

امپرياليزم به منظور جلوگيری از حمله نيروهای متخاصم خارجی و دخالت بورژوازی 

 ب888ود، ب888ه اي888ن ترتي888ب نق888ش اص888لی کمينت888رن مص888الحه ب888ا ب888ورژوازی ب888رای حفاظ888ت 

دو « و »جبه8ه خل8ق  «را ب8ا ت8ز ائ8تالف طبق8اتی و تش8کيل             اين مصالحه   . بورکراسی شد 

 شکس888ت بس888ياری از باع888ثو ، ب888ودن انق888الب سوسياليس888تی تض888مين گش888ت» مرحل888ه

  .انقالبات گرديد

 اي8ن واقعي8ت ک8ه اس8تالينيزم ن8ه ادام8ه بلش8ويزم و ف8رآورده           توضيح و روش8ن س8ازی     

 ض8دانقالب و انحط8اط دول8ت ش8وروی اس8ت،      جمپيروزی ته8ا انقالب اکتبر، بلکه حاصل   

    .بسزائی پيدا می کنددر راه پيشبرد انقالب آتی اهميت 

  

 ١٣٨٢اسفند 


