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  ∗∗∗∗∗∗∗∗تفسير تروتسکی از استالينيزمتفسير تروتسکی از استالينيزم
تفس;;ير تروتس;;کی از معن;;ای ت;;اريخی اس;;تالينيزم، در ط;;ی ي;;ک دوران بيس;;ت س;;اله       

اي;ن تفس;ير، ت;ا ب;ه ام;روز منس;جم ت;رين و        . آن تکامل ياف;ت عليه  مبارزه سياسی عملی    

دي;;ده اس;;تالينينرم در س;;نت مارکسيس;;تی  پمتکام;;ل ت;;رين نح;;وه ی ب;;ه نظري;;ه در آوردن  

 عقايد تروتسکی را که در جريان برخورد با رويدادها و تناقضات مهم           انديشه و . است

   و اساس;;ی آن س;;ال ه;;ا تکام;;ل ياف;;ت، م;;ی ت;;وان ب;;رای س;;ادگی ب;;ه س;;ه مرحل;;ه اساس;;ی      

  .تقسيم بندی نمود

تاريخچه نوشته های اوليه تروتسکی در ب;اره ی اي;ن موض;وع ب;ه مب;ارزات درون;ی              

    در آن . آغ;;از ش;;د، برم;;ی گ;;ردد    ح;;زب کمونيس;;ت ش;;وروی ک;;ه پ;;س از جن;;گ داخل;;ی        

اس;ت  " ب;وروکراتيزم "تمرکز بر واژه    . به واژه استالينيزم بر نمی خوريم     ما  نوشته ها   

، کلي;دی ت;رين نوش;ته    )١٩٢٣" (مش;ی ن;وين  "کتاب . که در آن ايام در حزب رايج بود    

          در اي;;;ن کت;;;اب، تروتس;;;کی ب;;;ه ادام;;;ه ک;;;ار لن;;;ين در اواخ;;;ر عم;;;رش  . اي;;;ن دوره اس;;;ت

اوًال، : بحث لنين اين بود که بوروکراتيزم در دو عام;ل اساس;ی ريش;ه دارد         . ی پردازد م

ت;;وده ه;;ای روس;;ی، چ;;ه روس;;تائی و چ;;ه ش;;هری، ک;;ه آن;;ان را از  " فق;;دان فرهن;;گ"در 

استعدادهای الزم برای اداره ی صحيح کشور در دوره ی پس از جنگ محروم س;اخته          

 ب;ا پراکن;دگی گس;ترده    اقتص;اد کش;اورزی،  ی  بود، ثانيًا در ماهيت خرده کاالئی و معيش;ت        

، که تمرکز بيش از حد و اجتناب ناپذير دستگاه دولتی را در روسيه توليدکنندگان اوليه

تض;اد اجتن;اب ناپ;ذير ب;ين من;افع      : تروتس;کی عام;ل س;ومی ه;م اف;زود         . موجب شده بود  

ف;;;وری و دراز م;;;دت طبق;;;ه ک;;;ارگر در بحبوح;;;ه ی کمبوده;;;ا و نيازه;;;ای مب;;;رم دوران    

ن;ه فق;ط    "ب;وروکراتيزم اما، مهمتر اين که او تأکيد می ورزي;د،        . سازندگی بعد از جنگ   
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 نظ;ام   -ي;ک پدي;ده ی اجتم;اعی      "، بلک;ه،    "مجموعه ی عادات ناپس;ند ص;احب منص;بات        

جايگ;اه اص;لی اي;ن پدي;ده دس;تگاه دولت;ی          ) ١(.اس;ت  "معينی از اداره ی افراد و اش;ياء       

 فع;;ال ت;;رين اعض;;ای   زب;;ل مالحظ;;ه ای ا کمي;;ت قا"ب;;ود، ل;;يکن اي;;ن دس;;تگاه ب;;ا ج;;ذب     

نتيج;ه ی اي;ن آل;ودگی عب;ارت     . برخورد حزب بلشويک نيز اث;ر م;ی گذاش;ت      ) ٢"(حزب

بود از تسلط فراينده ی دستگاه مرک;زی در داخ;ل ح;زب ک;ه از طري;ق سيس;تم انتص;ابی            

مانع از مباحثات دموکراتيک می شد و گارد ق;ديمی ح;زب را از ص;فوف             . عمل می کرد  

انحط;;;;اط "تح;;;;والت، خط;;;;ر اي;;;;ن . ی ج;;;;وان ت;;;;ر ج;;;;دا م;;;;ی س;;;;اخت  حزب;;;;ی و اعض;;;;ا

بدين ترتيب، از نظر تروتس;کی،  . خود گارد قديمی را مطرح ساخت   ) ٣("بوروکراتيک

قاي;ای در ح;ال زوال، نب;ود،    بب;ه ج;ا مان;ده از رژي;م پيش;ين،        بوروکراتيزم صرفًا بقاي;ای     

عملکرده;ای  برعکس، اساسًا يک پدي;ده ی نوظه;ور اس;ت ک;ه از وظ;ايف جدي;د،                بلکه  

در اي;;;ن ج;;;ا ) ٤".(جدي;;د، مش;;;کالت جدي;;;د و اش;;;تباهات جدي;;;د ح;;زب ناش;;;ی م;;;ی ش;;;ود  

   .تروتسکی به روشنی از تحليل لنين فراتر می رود

  

  شکست اپوزيسيون چپشکست اپوزيسيون چپ
مش;;ی "قب;ل از پي;;روزی دارودس;;ته ی اس;;تالين در درون ح;;زب کمونيس;;ت ش;;وروی،  

در اواخ;ر ده;;ه  .  پي;روزی پ;س از اي;ن  . ، خط;ر ب;وروکراتيزم را هش;دار داده ب;ود    "ن;وين 

، نوشته ه;ای تروتس;کی مع;رف کوشش;ی اس;ت در جه;ت ارائ;ه ي;ک بي;ان هم;ه                ١٩٢٠

" ب;ين المل;ل س;وم پ;س از لن;ين     "احتم;اًال، کت;اب   . جانبه ت;ر و کام;ل ت;ر از پدي;ده مزب;ور       

مهمت;;رين نوش;;ته تروتس;;کی در ارائ;;ه نظري;;اتش در مرحل;;ه ی دوم تکام;;ل     ). ١٩٢٨(

ته، وی شکست اپوزيسيون چپ در داخ;ل روس;يه را ک;ه      در اين نوش  . انديشه ی اوست  

اف;ول مب;ارزات طبق;اتی در    پيروزی داخلی رژيم بوروکراتيک را محرز نمود، ناش;ی از           

 ١٩٢٣مهمترين آنها، فاجعه ی شکست انقالبات آلمان در سال :  می داندسطح جهانی

يي;ر در   تغيعن;ی .  در مرزهای غربی و شرقی اتحاد شوروی بود       ١٩٢٧و چين در سال     

       موازان;;;ه ی نيروه;;;ای طبق;;;اتی در س;;;طح جه;;;انی ب;;;ه نف;;;ع س;;;رمايه همان;;;ا اف;;;زايش          
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اجتناب ناپذير فشارهای طبقات غيرپرولتری در درون خود حزب بلش;ويک در روس;يه        

ناتوانی جناح استالين در اجرای يک سياست صنعتی کردن س;ريع در  . را موجب گرديد  

ب;ه نوب;ه ی   .  ی پرولتاريای ش;وروی بينجام;د   به تقويت وزنهشوروی، که می توانست 

پس از آن که نتايج نخستين برنامه ی پ;نج س;اله ظ;اهر           . خود اين مشکل را تشديد کرد     

" اش;رافيت ک;ارگری  "شد، تروتسکی نظري;ه ی خ;ود را ب;دين ص;ورت تع;ديل نم;ود ک;ه                 

طور ويزم  ايجاد شده و بر فراز توده های کارگر قرار گرفته، بنی که توسط استخادجدي

جن;اح  . عينی به مثابه ی پايگاه حمايت رژيم بوروکراتيک در درون حزب عمل می کند     

 پاتريوني;;ک سوس;;ياليزم در ي;;ک   -اس;;تالين، ک;;ه پي;;روزيش را م;;ديون ش;;عار سوس;;يال    

 م;;ابين جن;;اح راس;;ت -ب;;ود، هن;;وز توس;;ط تروتس;;کی ب;;ه منزل;;ه ی جن;;اح مرک;;ز " کش;;ور

ق دس;;;تگاه دائم;;;ی ح;;;زب   و مخل;;;و-و جن;;;اح چ;;;پ ) بوخ;;;ارين، رايک;;;ف، ونومس;;;کی (

  .کمونيست شوروی ارزيابی می شد

، مک;;انيزم ه;;ای  )١٩٢٩" (زن;;دگی م;;ن "تروتس;;کی در اتوبي;;وگرافی خ;;ود ب;;ه ن;;ام     

 ب;ه ک;ارگزاران اي;ن    ١٩٢٧ن و روانی ای که باع;ث تب;ديل بس;ياری از انقالبي;           -اجتماعی

    او نش;;ان". فرهنگ;;ان درون بلش;;ويک ه;;اب;;ی ره;;ا ش;;دن  "-رژي;;م ش;;ده ترس;;يم م;;ی کن;;د

دهد که به دنب;ال ف;روکش ش;ور انقالب;ی ت;وده ه;ای قي;ام کنن;ده پ;س از پاي;ان جن;گ                       می

" ارتجاع اجتماعی"داخلی و بروز خستگی، فرسودگی و بی تفاوتی، دوره ای از يک         

تروتسکی در مقاالت بعدی که در رابط;ه  . تعميم يافته در اتحاد شوروی ايجاد می گردد     

را ب;;ه مقول;;ه ی  " مرک;;ز"، واژه ی جن;;اح ب;;ا سياس;;ت ص;;نعتی ک;;ردن اس;;تالين نوش;;ت    

وی چن;;ين اس;;تدالل م;;ی ک;;رد ک;;ه ه;;ر چن;;د .  استالينيس;;تی تعم;;يم دادس;;نتريزمگس;;ترده ی 

س;;نتريزم در درون جن;;بش ک;;ارگری در کش;;ورهای س;;رمايه داری پدي;;ده ای اس;;ت ذات;;ًا    

و ناپايدار، در نيمه ی راه اصالحات و انقالب که در اثر فشار توده ها از راست به چپ 

داوم;ی در   يا برعکس در نوسان است، ليکن در روسيه م;ی توان;د پاي;ه ه;ای م;ادی ب;ا      

زيگ;زاگ ه;ای سياس;ت ه;ای اس;تالين      . درون بورکراسی دولت نوين کارگری کسب کند 

چه در داخل و چه در خارج، از خوشنود ساختن کوالک ها گرفته تا جن;گ هم;ه جانب;ه         
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اورای چپی بين الملل سوم، همگی بيان سياست های مش طبقاتی تا زعليه آنها، از سا  

س;تخوش فش;ارهای طبق;اتی    دخصلت سنتريستی رژيم او بودند، رژيمی ک;ه     منظقی اين   

ام;;ا، در ه;;ر ح;;ال، عرص;;ه ی عملک;;رد تعي;;ين کنن;;ده ی اي;;ن    . متض;;اد و پيچي;;ده ای ب;;ود 

  .فشارها نه حيطه ی ملی، بلکه صحنه ی بين المللی بود

  

  چهار تز اساسیچهار تز اساسی
ز استالينيزم، که تا اين زم;ان هن;وز از بس;ياری جه;ات پراکن;ده و          تفسير تروتسکی ا  

دلي;ل آن، البت;ه، پي;روزی    . ي;د  ب;ه بع;د منجس;م و قطع;ی گرد     ١٩٣٣تجربی ب;ود، از س;ال       

 ک;ه  -ت;رن يناين رويداد تاريخی تروتسکی را متقاعد ساخت که کم       . م در آلمان بود   زنازي

 و -م;ام ق;وا مب;ارزه ک;رده ب;ود     او برای تصحيح مشی سياسی آن تا آخرين لحظ;ه و ب;ا ت          

. همراه با آن، حزب کمونيست استالينيستی شده ی شوروی، ديگر غيرقابل اصالح اند        

بدين ترتيب، تصميم به بنياد يک بين المل;ل جدي;د انگي;زه ی مس;تقيم روي;اروئی وی ب;ا                 

مسأله ماهيت استالينيزم بود، که اکنون نه چون در گذشته به مثابه مسأله ای در ميان  

بسياری مسائل ديگر مورد بحث، بلک;ه، ب;رای نخس;تين ب;ار خ;ود ب;ه موض;وع مس;تقيم           

  .تفسير تئوريک گسترده ای تبديل شده بود

، ک;ه تقريب;ًا     )١٩٣٣" (ماهي;ت طبق;اتی دول;ت ش;وروی       "نوشته بسيار ح;ائز اهمي;ت       

کليه ی مواضع اساسی انديشه بالغ تروتسکی در رابطه با استالينيزم را در بردارد، در 

در اي;ن نوش;ته وی   . قدرت رسيدن هيتلر به رشته تحرير در آمدبه ی چند ماه پس از    ط

چهار تز اساسی را مطرح می سازد که تا آخرين روزه;ای حي;اتش ارک;ان مواض;ع وی       

  . را تشکيل می دادند

نکته ی اول آن که، نقش استالينيزم در داخل و خارج شوروی بايد کامًال از يکديگر 

 ش;;وروی، بوروکراس;;ی استالينيس;;تی نق;;ش    جم;;اهير اتح;;اددر داخ;;ل. تمي;;ز داده ش;;وند 

که بوروکراس;ی   دفاع از خود، عليه طبقه ی کارگر شوروی،    -متضادی را ايفا می کرد    

قدرتش را غص;ب ک;رده ب;ود، و در ع;ين ح;ال، علي;ه ب;ورژوازی جه;انی، ک;ه در ت;الش                  
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. ری در روسيه بودريشه کن کردن کليه دستاوردهای انقالب اکتبر و احيای سرمايه دا        

در ب;رعکس،  . عم;ل م;ی ک;رد   " سنتريس;ت "از اين لح;اظ، هن;وز ب;ه مثاب;ه ي;ک ني;روی             

 از اتحاد شوروی، کمينترن استالينيستی ديگر هيچگونه نقش ضدس;رمايه داری         خارج

ايفاء نمی کرد، چنان که سقوط آن در آلمان به نقد اين نکت;ه را ب;دون چ;ون و چ;را ب;ه             

دس;;تگاه استالينيس;;تی معن;;ای خ;;ود را ب;;ه مثاب;;ه ي;;ک    "براين، بن;;ا. اثب;;ات رس;;انيده ب;;ود 

مترق;ی  نيروی انقالبی ب;ين الملل;ی ک;امًال از دس;ت داده و ل;يکن هن;وز بخش;ی از معن;ای           

کمی ) ٥"(خود به منزله دروازه بان فتوحات اجتماعی انقالب پرولتری را حفظ می کند

انحص;;;ار ق;;;درت  بع;;;د، تروتس;;;کی اس;;;تدالل م;;;ی ک;;;رد ک;;;ه کمينت;;;رن، ب;;;ه خ;;;اطر حف;;;ظ      

استالينيس;;تی در ش;;وروی، ک;;ه در ص;;ورت پي;;روزی هرگون;;ه انق;;الب سوسياليس;;تی ک;;ه   

منج;;ر ب;;ه پي;;دايش دموکراس;;ی پرولت;;ری در کش;;ور ديگ;;ری ش;;ود، م;;وقعيتش ب;;ه خط;;ر     

ی پرداخته و کار را به زنجير کشيده است و در سياست نباتخواهد افتاد، با سرمايه به      

  .می کند يفاء جهانی بطور فعال نقش ضدانقالبی ا

 بوروکراتي;ک  قش;ر دوم آن که، در داخ;ل ش;وروی، اس;تالينيزم مع;رف حکوم;ت ي;ک               

است که از طبقه کارگر برخاس;ته و ه;م چ;ون انگل;ی ب;ر کالب;د آن چن;گ انداخت;ه، و ن;ه               

اي;;ن قش;;ر، در رون;;د اص;;لی تولي;;د ه;;يچ نق;;ش س;;اختاری    . حکوم;;ت ي;;ک طبق;;ه ی جدي;;د 

را م;;ديون غص;;ب ق;;درت سياس;;ی از ک;;ف     مس;;تقلی ن;;دارد و امتي;;ازات اقتص;;ادی خ;;ود     

  .  در چارچوب مناسبات مالکيت ملی شده-توليدکنندگان مستقل است

باقی " دولت کارگری"سوم آن که، نظام اداری تحت سلطه ی استالينيزم، نوعًا يک 

 تبلور خلع ي;د از خل;ع ي;د کنن;دگان ک;ه در          -مانده است، چرا که دقيقًا اين روابط مالکيت       

هويت و مشروعيت بوروکراسی ب;ه مثاب;ه ی ي;ک    . آمده ادامه دارد بدست ١٩١٧سال  

ب;;ر اي;;ن اس;;اس ب;;ود ک;;ه    . سياس;;ی، متک;;ی ب;;ر دف;;اع از اي;;ن مناس;;بات اس;;ت    " کاس;;ت"

ک;ه در ط;ی   ( را ١٩٣٠ری در ده;ه ی  تروتسکی دو نظريه بسيار رايج در جنبش ک;ارگ    

  ن;;;وعی ک;;;ه اس;;;تالينيزم را) جن;;;گ داخل;;;ی از درون ب;;;ين المل;;;ل دوم بي;;;رون آم;;;ده ب;;;ود  

   معرف;;ی م;;ی ک;;رد، مط;;رود  " کلکتي;;ويزم بوروکراتي;;ک"و ي;;ا " س;;رمايه داری دولت;;ی"
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ديکتاتوری آهنينی که توسط پليس و دستگاه استالينيس;تی ب;ر پرولتاري;ای       . می دانست 

 هم;انطور ک;ه   -دولت متباين نبودشوروی اعمال می شد، با حفظ ماهيت پرولتری خود    

ماهيت دولت فئودالی و يا ديکتاتوری فاشيستی ب;ر   ظ   مطلقه بر نجبا با حف     -ديکتاتوری

در واق;;ع، اتح;;اد .  ماهي;;ت دول;;ت س;;رمايه داری مغ;;ايرت نداش;;ت ظطبق;;ه ب;;ورژوا ب;;ا حف;; 

 بود، هر چند ک;ه ي;ک ديکت;اتوری پرولت;ری           منحطجماهير شوروی يک دولت کارگری      

  . هيچگاه در شوروی وجود نداشته بود-ه آلی آنداي  مطابق تعريف -"ناب"

، مارکسيست ها در برخورد با دولت شوروی بايد موضع  آنکهه چهارم و آخريننکت

از يک سو، به هيچ وجه ديگر امکان آن وج;ود ن;دارد ک;ه رژي;م          . دوگانه ای اتخاذ کنند   

   استالينيس;;تی در داخ;;ل ش;;وروی خ;;ود را اص;;الح کن;;د و ي;;ا آن ک;;ه بت;;وان آن را بط;;ور        

     نگونی انقالب;;ی و از پ;;ائين اس;;ت ک;;ه  تنه;;ا از طري;;ق ي;;ک س;;ر . ص;;لح آمي;;ز اص;;الح ک;;رد 

بايد تمام نظام مزايا و اختناق آن را نابود س;اخت، و  . می توان بر حکومتش خاتمه داد 

 ه;ر چن;د ک;ه در    -در عين حال مناسبات مالکيت اجتماعی را دست نخورده باقی گذاشت  

  باي;;د از دول;;ت ش;;وروی دردر خ;;ارجاز س;;وی ديگ;;ر، . چ;;ارچوب دموکراس;;ی پرولت;;ری

. برابر تهديدات و حمالتی که بورژوازی جهانی عليه آن ب;ه راه م;ی ان;دازد، دف;اع ک;رد           

عليه اين دشمن، شوروی به همبستگی قاطع و بدون قيدوشرط کليه سوسياليست های 

 چرا که تجسم دستاوردهای ضدسرمايه داری اکتبر -انقالبی در سراسر جهان نياز دارد

ب;ودن حکوم;ت ش;وروی،    " غيرپرولت;ری "ه ی هر گرايش سياسی که ب;ه بهان;       . "است

م;ی خ;رد ک;ه ب;ه اب;زار منفع;ل        يوسانه پش;ت ب;ه آن م;ی کن;د، اي;ن خط;ر را ب;رای خ;ود           أم

  ).٦(امپرياليزم بدل شود

  

  انقالبی که به آن خيانت شدانقالبی که به آن خيانت شد
شته ش;دنش همچن;ان پاي;دار       کاين چهار رکن تحليل تروتسکی از استالينيزم تا زمان          

        روس;;يه ب;;ه ک;;دام س;;و   : "ب;;ود ک;;ه تروتس;;کی در کت;;اب  ب;;ر اس;;اس آنه;;ا  . ب;;ر ج;;ای مان;;د 

، "انقالب;;ی ک;;ه ب;;ه آن خيان;;ت ش;;د"، ک;;ه تح;;ت عن;;وان گم;;راه کنن;;ده ١٩٣٦" (م;;ی رود؟
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، ب;;ه مطالع;;ه هم;;ه جانب;;ه ی جامع;;ه ش;;وروی در دوران س;;لطه ی     ) ش;;ده اس;;ت ترجم;;ه

تروتس;;;;;کی در اي;;;;;ن کت;;;;;اب ب;;;;;ه بررس;;;;;ی ج;;;;;امع س;;;;;اختارهای   . اس;;;;;تالين پرداخ;;;;;ت

 ١٩٣٠ ش;وروی اواس;ط ده;ه ی          جماهير اسی، اجتماعی و فرهنگی اتحاد    اقتصادی،سي

می پردازد و مجموعه وسيعی از داده ها و اطالعات آماری را همراه با تحليل تئوريک 

اين;ک وی تمامي;ت پدي;ده بوروکراس;ی         . تری از پديده استالينيزم در هم می آميزد        ژرف

ين;د، مقول;ه ای ک;ه از آن هنگ;ام     کارگری مستبد و سرکوب گر را در مقوله کمبود م;ی ب      

آن را فرمول;ه ک;رد، هم;واره پاي;ه و اس;اس            " اي;دئولوژی آلم;انی   "که مارکس در کتاب     

اساس حکومت بوروکراتيک در فقر جامع;ه در اش;ياء    . "ماترياليزم تاريخی بوده است   

زم;انی  . مصرفی ريشه دارد که پيامد آن عبارت است از مبارزه هر ف;رد ب;ر علي;ه هم;ه                 

      ء مص;;رفی ب;;ه مي;;زان ک;;افی وج;;ود دارد، خري;;داران ه;;ر لحظ;;ه ک;;ه بخواهن;;د،      ک;;ه اش;;يا 

گامی که به مقدار کافی نيست، خريداران ناچارند که برای نه. می توانند آنها را بخرند    

و آن زمان که صف ها طويل باش;ند، الزم اس;ت ک;ه ب;رای حف;ظ      . خريد در صف بايستند   

. ط;;ه ش;;روع ق;;درت بوروکراس;;ی ش;;وروی چن;;ين اس;;ت نق. نظ;;م از پل;;يس اس;;تفاده ش;;ود 

که چه کسی بايد چيزی دريافت کند و چ;ه کس;ی باي;د در ص;ف           " داند می"بوروکراسی  

ت;ا زم;انی ک;ه کمب;ود حک;م فرم;ا باش;د، تض;اد ب;ين مناس;بات تولي;د                  ". انتظار باقی بمان;د   

اي;ن تض;اد ب;ود ک;ه     . ر م;ی ش;ود  ياجتماعی شده و اشکال بورژوائی توزي;ع اجتن;اب ناپ;ذ        

وليد و باز توليد اجتناب ناپذير قدرت محدودکنن;ده ی بوروکراس;ی استالينيس;تی            باعث ت 

  .شد

: تروتسکی سپس در ادامه ی مطلب به بررسی هر دو جنبه ی اين تضاد می پردازد       

ارزي;;ابی و تأکي;;د توس;;عه ی عظ;;يم ص;;نعتی ش;;وروی، ب;;ه رغ;;م روش ه;;ای وحش;;يانه و   

ال، افشاء دقيق جوان;ب گون;اگون   غيرانسانی بوروکراسی برای تحقق آن، و در عين ح     

او . نابرابری های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که توسط استالينيزم ايجاد شده است      

تخمينی آماری از ان;دازه ی قش;ر ب;وروکرات و چگ;ونگی توزي;ع آن در داخ;ل ش;وروی              

اين بوروکراسی به انقالب جهانی ).  در صد کل جمعيت١٥ تا ١٢حدود (ارائه می دهد 
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از دي;;دگاه . ه;;ر چن;;د ک;;ه در ح;;رف هن;;وز نس;;بت ب;;ه آن وف;;ادار اس;;ت     . م;;ی کن;;د خيان;;ت 

بورژوازی جهانی، اما، تا زمانی که سرمايه داری در روسيه احياء نشده، به مثابه ی          

 رژيم آن نيز بهمين اندازه متضاد ديناميک. يک دشمن سازش ناپذيرمحسوب می شود     

روس;يه ايج;اد ک;رده ب;ود، ت;وان         از يک سو توسعه پيش;رفت س;ريعی ک;ه در داخ;ل              : بود

اقتصادی و فرهنگی طبقه کارگر شوروی و توان برخاست آن عليه رژيم را به سرعت 

 اف;;زايش م;;ی داد؛ و از س;;وی ديگ;;ر، خص;;لت انگل;;ی آن ب;;ه ص;;ورت س;;د فزاين;;ده ای در  

 چشم گي;ر  اما، به رغم دست آوردهای. برابر پيشرفت و ترقی بيشتر صنعت در می آمد   

 ک;;ار در ب;;ارآوری اجتم;;اعی  س;;اله، تروتس;;کی هش;;دار داد ک;;ه مي;;زان برنام;;ه ه;;ای پ;;نج

ر نخواهد پشوروی به مراتب از سرمايه داری غرب عقب تر است و اين شکاف هرگز 

        حاص;;ل آي;;د، چي;;زی ک;;ه دقيق;;ًا ه;;رج و م;;رج و   کيف;;یش;;د، مگ;;ر آن ک;;ه انتق;;ال ب;;ه رش;;د   

  .بی نظمی بوروکراتيک سد راه آن بود

اس;ی ش;وروی مص;ادف ب;ا دوران;ی ب;ود ک;ه مهمت;رين عناص;ر                  نقش مترقی بوروکر  "

کار زمخت عاريت گرفتن، تقليد کردن، پيون;د   . تکنيک سرمايه داری وارد شوروی شد     

ی که انقالب پی افکنده بود، ب;ه  ئزدن و به کارگماردن اين عناصر بر اساس شالوده ها    

. ن نب;ود اي;دی در مي;  تا بدين جا، در زمينه تکنيک، عل;م و ي;ا هن;ر ه;يچ جد             . پايان رسيد 

ي;;ک کارخان;;ه عظ;;يم را م;;ی ت;;وان ب;;ر طب;;ق نقش;;ه از قب;;ل آم;;اده ش;;ده و ب;;ا ي;;ک فرم;;ان     

 ه;ر  ام;ا  .  البته با هزينه ای معادل چند برابر هزينه معمول     -بوروکراتيک تأسيس نمود  

چون سايه ای از دست چه که جلوتر برويم، اقتصاد بيشتر و بيشتر با مسأله کيفيت که 

ه;;ای االاز اي;;ن روس;;ت ک;;ه توگ;;وئی ک . مواج;;ه خواه;;د ش;;د . کن;;د ر م;;یبوروکراس;;ی ف;;را

تحت شرايط اقتصاد . شوروی به برچسب خاکستری بی تفاوت يکنواخت مزين شده اند

مستلزم وجود دموکراسی توليدکنندگان و مصرف کنندگان و        ) کاالها (کيفيتملی شده،   

در ق;;درت باش;;د، برت;;ری  ت;;ا زم;;انی ک;;ه اس;;تالينيزم   ) ٨."(آزادی انتق;;اد و ابتک;;ار اس;;ت 

تکنولوژيک از آن امپرياليزم است که پيروزيش در هر جنگ;ی ب;ا ش;وروی را تض;مين                  

وظيف;;ه سوسياليس;;ت ه;;ا در   .  مگ;;ر آن ک;;ه در غ;;رب انق;;الب ش;;عله ور ش;;ود    -م;;ی کن;;د 
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 را علي;ه بوروکراس;ی   سياس;ی اي;ن اس;ت ک;ه قب;ل از چن;ين جنگ;ی ي;ک انق;الب                  شوروی  

 -د، انقالب;;ی ک;;ه رابط;;ه اش ب;;ا انق;;الب اجتم;;اعی   غاص;;ب ب;;ا موفقي;;ت ب;;ه انج;;ام برس;;انن   

 ب;ا انق;الب   ١٨٤٨ ي;ا    ١٨٣٠ مشابه رابطه ی تغيير ق;درت در انق;الب           ١٩١٧اقتصادی  

  . در فرانسه، در دوره ی انقالبات بورژوائی خواهد بود١٧٨٩

تروتسکی در دو سال آخر حياتش، هنگامی که جنگ جهانی دوم به نقد شروع شده        

 برنهايم شکتمن و ساير مدافعان نظري;ه  ی با ريزی،دالت نهائابود، طی يک سلسله مج 

. بار ديگر به تکرار چشم ان;دازهای اساس;ی خ;ود پرداخ;ت            " کلکتيويزم بوروکراتيک "

طبق;;ه ک;;ارگر ب;;ه ه;;يچ وج;;ه ذات;;ًا ن;;اتوان از برق;;راری و اعم;;ال س;;لطه حک;;ومتی خ;;ود        

 در نيم;ه    -"گ;ذار در حال گذارترين کش;ور در دوران         "-اتحاد شوروی . برجامعه نيست 

راه بين س;رمايه داری و سوس;ياليزم ق;رار دارد و در چنگ;ال ي;ک رژي;م پليس;ی خش;نی              

. گرفتار است که بهرحال هنوز به شيوه ی خود از ديکتاتوری پرولتاريا دف;اع م;ی کن;د         

    اس;;;ت از ق;;;وانين ع;;;ام گ;;;ذار از   " نائیتثانح;;;راف اس;;; "ل;;;يکن، تجرب;;;ه ش;;;وروی ي;;;ک   

 در يک جامعه عقب افتاده و تحت محاصره ی امپري;اليزم       سرمايه داری به سوسياليزم   

نقش متضاد اس;تالينيزم در داخ;ل و خ;ارج توس;ط ي;ک سلس;له         . و نه يک الگوی نمونه    

رويدادهای سياسی بين الملل;ی اخي;ر ب;ه اثب;ات رس;يده اس;ت خرابک;اری ض;دانقالبی در               

ي;ت خصوص;ی در   در تض;اد ب;ود ب;ا الغ;ای انقالب;ی مالک      ) ورای کنت;رلش  (انقالب اسپانيا   

وظيف;ه مارکسيس;ت ه;ا    . مناطق مرزی لهستان و فنالند که ضميمه خاک شوروی شدند 

. در دفاع از اتحاد شوروی عليه حمالت سرمايه داری هم چنان به قوت خود باقی است

         دل س;;;ردی و فرس;;;ودگی ب;;;ه ه;;;يچ وج;;;ه نم;;;ی توان;;;د دس;;;تاويزی باش;;;د ب;;;رای انک;;;ار       

  آن زم;;;ان ک;;;ه مس;;;أله ژرف ت;;;رين    . "ليزم ت;;;اريخیچش;;;م ان;;;دازهای کالس;;;يک ماتري;;;ا  

 س;ال، در مقي;اس   ٢٥دگرگونی ها در نظ;ام ه;ای اقتص;ادی و فرهنگ;ی در مي;ان باش;د،                  

چ;ه ارزش;ی دارد آن   . تاريخ، وزنه ای کمتر از ي;ک س;اعت در زن;دگی ي;ک انس;ان دارد      

فردی که به خاطر عدم موفقيت در طی يک تجربه ي;ک س;اعته و ي;ا ي;ک روزه، ه;دفی           
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       ا ک;;ه ب;;ر اس;;اس تجزي;;ه و تحلي;;ل ک;;ل زن;;دگی گذش;;ته ب;;رای خ;;ويش تعي;;ين ک;;رده، ره;;ا     ر

  )٩"(می سازد؟

  

  چهل سال بعدچهل سال بعد: : يک ارزيابی مجدديک ارزيابی مجدد
آي;ا  . چهل سال بعد، ما هنوز فقط چند ساعتی از يک زندگانی را پشت س;رگذارده اي;م        

 دالئل;ی بدس;ت م;ی دهن;د ک;ه م;ا          - که در واقع بسيار طوالنی به نظ;ر رس;يد          -ن ساعات اي

ال ق;رار ده;يم؟ ام;روزه، چش;م ان;داز کل;ی وی از           ؤقضاوت اصلی تروتسکی را مورد س     

  استالينيزم را بايد چگونه مورد ارزيابی قرار داد؟

ه ی اوًال، از پدي;;د. م;;ی ت;;وان گف;;ت، مزي;;ت تفس;;ير تروتس;;کی دارای س;;ه جنب;;ه اس;;ت   

استالينيزم برای ي;ک دوران گ;ذرای ت;اريخی ط;والنی نظري;ه ای بدس;ت م;ی ده;د ک;ه ب;ا                     

تروتسکی در ه;ر مرحل;ه از بررس;ی         . مقوالت اساسی مارکسيزم کالسيک منطبق است     

 ماهيت بوروکراسی شوروی سعی بر آن داش;ته اس;ت ک;ه منط;ق ت;والی وج;وه تولي;د و                  

يم های سياسی مترادف با آن را ک;ه  گذار هر يک به ديگری و قدرت های طبقاتی و رژ  

از اي;ن رو، او اص;رار ب;ر    . از مارکس، انگلس و لنين به ارث برده بود، در نظر بگيرد    

 رابط;;ه بورکراس;;ی و طبق;;ه ک;;ارگر بهت;;رين مش;;اهده همان;;ا     آن داش;;ت ک;;ه ب;;رای تعي;;ين  

 با اشراف، و ي;ا فاش;يزم ب;ا     طلقهآن با رابطه ی مشابه و قديمی بين حکومت م         مقايسه  

ورژوازی اس;ت، هم;ان ط;ور ک;ه س;رنگونی آت;ی بوروکراس;ی بيش;تر مش;ابه انقالب;ات                    ب

نج;;ائی ک;;ه وی  آو از .  جدي;;د١٧٨٩ خواه;;د ب;;ود ون;;ه ي;;ک    ١٨٤٨ و ١٨٣٠سياس;;ی 

استالينيزم را در يک مقياس تاريخی با اين خسائل دورانی استحکام توانست پيدايش و 

ه و ملغمه های م;ن در آوردی       متصور شود، از تفسيرهای شتابزده ی روزنامه نگاران       

نظي;;ر طبق;;ه جدي;;د و ي;;ا وج;;ه تولي;;دی جدي;;د ب;;ی پاي;;ه در ماتري;;اليزم ت;;اريخی ک;;ه واک;;نش  

  .رينش را نشانه می زد، اجتناب ورزيدصبسياری از معا

ثانيًا، غنای سوسيولوژيک و عمق بررسی تروتسکی از اتحاد شوروی تحت س;لطه     

ت;ا  " روسيه به کدام سو م;ی رود؟ " کتاب .استالين در ادبيات چپ همتای ديگری ندارد    
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ب;;ه ام;;روز، همچن;;ان ي;;ک ش;;اهکار در رابط;;ه ب;;ا اي;;ن موض;;وع اس;;ت ک;;ه در کن;;ار آن         

ريزی و ي;ا کلي;ف بط;رز       ا شکتمن، کتب بارنهايم،   يمجموعه ی نوشته های کائوتسکی      

بع;د از م;رگ تروتس;کی ق;دم ه;ای       . کامًال مشهودی کم مايه و منسوخ به نظ;ر م;ی آين;د            

 در تحلي;;ل ه;;ای دقي;;ق تجرب;;ی از جامع;;ه ی ش;;وروی عم;;دتًا توس;;ط محقق;;ين  مه;;م بع;;دی

حرف;;ه ای ک;;ه بع;;د از جن;;گ جه;;انی دوم در انس;;تيتوهای ش;;وروی شناس;;ی ب;;ه تحقي;;ق       

مشغول ب;وده ان;د، نظي;ر ن;وو، ديگب;ی، ک;ار، دي;ويس ه;اف، ل;ين و ديگ;ران انج;ام ش;ده                   

    ق;;رار نگرفت;;ه ان;;د، نت;;ايج تحقيق;;ات آنه;;ا ن;;ه تنه;;ا در تض;;اد ب;;ا نظري;;ه تروتس;;کی  . اس;;ت

بلک;;ه ب;;ا ارائ;;ه اطالع;;ات بس;;يار غن;;ی ت;;ری از س;;اختار درون;;ی اقتص;;اد و بوروکراس;;ی     

شوروی، بی آنکه نظير تروتسکی نظريه ای منسجم ارائه دهند، در اساس نظريه وی           

عظ;يم ت;رين ک;ار ت;اريخی ب;ر س;ر مس;أله سرنوش;ت         . را بسط داده و غنی تر ساخته ان;د       

زاک دويچران;;د ک;ه آنه;ا ني;;ز عميق;ًا از تئ;;وری تروتس;کی اله;;ام     انق;الب، نوش;ته ه;;ای اي;   

  .گرفته اند

 ب;ه خ;اطر     -ثالثًا، تفسير تروتسکی از استالينيزم، به خ;اطر تع;ادل سياس;ی موض;عش             

 افک;ار کين;;ه توزان;ه ی آن، بلک;;ه ارزي;;ابی    ب;;هش آن و ن;ه تگ;ردن ن;;ه نه;ادن ن;;ه ب;ه پرس;;   

. وکراتيک در شوروی، درخشان بودهوشيارانه از ماهيت و ديناميزم متضاد رژيم بور 

در عصر تروتسکی، در بحبوح;ه ی عالق;ه مس;تأنه ی ن;ه فق;ط اح;زاب کمونيس;ت بلک;ه          

ن;وع  ناظران سياسی برای نظام استالينيستی در روسيه ش;وروی، برخ;ورد     بسياری از   

   ام;;روزه، در مي;;ان م;;وج حم;;الت س;;بک س;;رانه ب;;ه     . اول در مح;;يط چ;;پ ن;;امعمول ب;;ود  

روی توس;;ط ن;;ه فق;;ط بس;;ياری از ن;;اظران چ;;پ بلک;;ه اح;;زاب        رب;;ه ی مش;;خص ش;;و  جت

در اين که پافش;اری تروتس;کی ب;ر اي;ن نظري;ه             . کمونيست، برخورد دوم نامعمول است    

 عقي;ده ای ک;ه در س;ال ه;ای بع;د      -که دولت شوروی در نهايت يک دولت کارگری است      

ي;د وج;ود    رمز اين تع;ادل ب;ود، کمت;ر ج;ای ترد    -حتی در ميان پيروان او غيرمتداول شد    

و ي;;;ا " س;;;رمايه داری دولت;;;ی"را ب;;;ه نف;;;ع نظري;;;ات آن کس;;;انی ک;;;ه اي;;;ن تفس;;;ير . دارد

 موض;ع سياس;ی   رد می کردند، کم و بيش همگی در تعيين  " کلکتيويزم بوروکراتيک "
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نکت;ه ای ک;ه در م;ورد    چ;را ک;ه   . خود نس;بت ب;ه اي;ن پدي;ده مواج;ه ب;ا اش;کال م;ی ش;دند              

ش;وروی ک;امًال مش;هود ب;ود،     "  بوروکراتيککلکتيويزم"و يا  " سرمايه داری دولتی  "

س;;;رمايه داری  "فق;;;دان کمت;;;رين نش;;;انه ای از آزادی ه;;;ای دموکراتي;;;ک موج;;;ود در      

بنابراين، مگر نه اين اس;ت ک;ه سوسياليس;ت ه;ا در           . کشورهای غربی بود  " خصوصی

بوده و " نامستبد"مناقشات بين غرب و شوروی، به خاطر آن که غرب سرمايه داری 

طان کوچکتری است، بايد به حمايت از غرب در برابر شوروی بپردازيم؟    در نتيجه شي  

به بيان ديگر، منطق اين گونه تفسيرها و برخوردها پي;روان آن را هم;واره ب;ه راس;ت               

کائوتس;کی پ;در   ). هر چن;د ک;ه م;وارد ت;ا پيگي;ر اس;تثنائی وج;ود دارد       (متمايل می سازد   

  -١٩٢٠در اوايل ده;ه ی " کراتيکو کلکتيويزم بورو  " سرمايه داری دولتی  "نظريات  

ب;ه   ١٩٦٠ سنبل اين سير بود، شکتمن دست آخر کارش ب;ه آنج;ا کش;يد ک;ه در ده;ه ی          

انسجام و نظم متقابل تفسير تروتس;کی از        . حمايت از آمريکا در جنگ ويتنام برخاست      

اس;;;تالينيزم، در مقايس;;;ه ب;;;ا کوش;;;ش ه;;;ائی ک;;;ه بع;;;دها در جه;;;ت ب;;;ازنگری ب;;;ه مس;;;أله 

  .ام گرفت، برجسته تر شده استاستالينيزم انج

  

  محدوديت های تحليل تروتسکیمحدوديت های تحليل تروتسکی
در عين حال، تئوری استالينيزم تروتسکی، هم چون تمام داوری های تاريخی، پ;س        

آن ه;ا چ;ه بودن;د؟ اي;ن     . از مرگ بانی آن مح;دوديت ه;ای مس;لمی را از خ;ود نش;ان داد               

" داخل;ی " در زمين;ه  محدوديت ها، بر خالف تصور، در ارزي;ابی ترازنام;ه اس;تالينيزم،     

پيش بينی های تروتسکی در باره ی عوامل محرک . بودند" خارجی"کمتر از سياست 

و بازدارنده ی انکشاف اقتصاد شوروی تحت سلطه حکومت بوروکراتيک به گونه ای 

در طی چه;ل س;الی ک;ه از م;رگ تروتس;کی م;ی گ;ذرد،        . فوق العاده دقيق از کار در آمد     

ای م;;ادی عظيم;;ی ناي;;ل آم;;ده اس;;ت، ام;;ا، همانگون;;ه ک;;ه  اتح;;اد ش;;وروی ب;;ه پيش;;رفت ه;; 

تروتسکی پيش بينی کرده بود، بازدهی نيروی کار هر چه بيشتر به منزله ی پاشنه ی 

به مجرد آن که دوران رش;د هم;ه جانب;ه ب;ه پاي;ان      . آشيل اقتصاد شوروی در آمده است  
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 تحق;ق  ن;ائی رسيد، روش;ن ش;د ک;ه برنام;ه ري;زی مس;تبدانه و ب;يش از ح;د متمرک;ز، توا               

و چنان چه اين مس;أله ح;ل نش;ود خط;ر رک;ود و      . انتقال به رشد کيفی و عميق را ندارد  

البت;;ه عم;;ر بوروکراس;;ی، ک;;ه پ;;س از  . بح;;ران درون;;ی ب;;رای رژي;;م بوج;;ود خواه;;د آورد 

استالين نيز به حيات خود ادامه داد، از آن چه که تروتسکی در برخ;ی از نوش;ته ه;ای         

ان تاريخی ک;ه  رو که از لحاظ د طوالنی تر گرديد، هر چند     لحظه ای خود قائل شده بود،     

  .نشده است" طوالنی"او در اواخر عمرش از آن ياد کرده بود، واقعًا 

ارتق;;;ای مق;;;ام بخ;;;ش ه;;;ائی از طبق;;;ه ی ک;;;ارگر ش;;;وروی از مجراه;;;ای خ;;;ود رژي;;;م    

بس;;ياری از . بوروکراتي;;ک احتم;;اًال يک;;ی از دالي;;ل ادام;;ه ی حي;;ات بوروکراس;;ی اس;;ت      

ب;ه عض;وگيری رژي;م از ص;فوف پرولتاري;ا و تب;ديل       ) ن;وو، ريگب;ی و ديگ;ران   (محققين  

 می توان در راالبته، دليل ديگر اين امر . آنها به کادرهای بوروکراسی اشاره کرده اند

 از ١٩٣٠اتمي;;زه ش;;دن سياس;;ی و گيج;;ی فرهنگ;;ی طبق;;ه ک;;ارگر دانس;;ت ک;;ه در ده;;ه ی  

خاطراتش از اوض;اع پيش;ا اس;تالينی      اين طبقه کارگر،    . لحاظ کمی بسيار گسترش يافت    

و ليکن بهرح;ال، تص;ويری   .  مسأله ای که تروتسکی به آن کم بها داده بود       -تهی است 

که تقريب;ًا ن;يم ق;رن پ;يش تروتس;کی از س;يمای جامع;ه روس;يه ش;وروی ترس;يم نم;ود،                       

  .امروزه نيز به نحو اعجاب انگيزی دقيق و معاصر باقی مانده است

وتسکی از استالينيزم در خارج شوروی کمتر درست از کار        و ليکن، آينده نگری تر    

اول . دو دليل برای اي;ن ناهم;اهنگی در ارزي;ابی او از اس;تالينيزم وج;ود داش;ت      . در آمد 

آن ک;ه، در م;;ورد نق;ش خ;;ارجی بوروکراس;ی ش;;وروی ک;ه وی آن را بط;;ور ص;رفًا ي;;ک      

وقايع نشان دادند که  در حالی که -در اشتباه بود. ارزيابی می کرد" ضدانقالبی"جانبه 

نقش خارجی بوروکراسی شوروی نيز به همان اندازه ی نقش داخلی اش هم در عم;ل           

  دوم آن ک;;ه، نظري;;ه تروتس;;کی دال ب;;ر .  ب;;وده اس;;تمتض;;ادو ه;;م در پيام;;دهايش عميق;;ًا 

 از ق;;وانين ع;;ام گ;;ذار از   " اس;;تثنائی"اي;;ن ک;;ه اس;;تالينيزم ص;;رفًا مب;;ين ي;;ک انح;;راف       

. ياليزم و منحصر ب;ه ش;وروی اس;ت، ني;ز اش;تباه از ک;ار در آم;د       سرمايه داری به سوس 

ثابت شد که ساختارهای قدرت و بسيج بوروکراتيک که استالين پيشقدم در آن بود، در 
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او .  از آن بود که تروتسکی متصور می شدوياترپعام تر و سطح بين المللی پديده ای 

 ش;وروی در ي;ک جن;گ ب;ا     در آخرين روزه;ای حي;اتش پ;يش بين;ی ک;رده ب;ود ک;ه اتح;اد         

در واقع، . امپرياليزم شکست خواهد خورد، مگر آن که انقالب در غرب شعله ور شود

عليرغم هم;ه اش;تباهات مهل;ک و جنايتکاران;ه اس;تالين، ارت;ش س;رخ ب;دون هيچگون;ه             

کمکی از سوی انقالب در غرب، ارتش نازی را به عقب راند و پيروزمندان;ه ت;ا ب;رلين       

در حالی ک;ه آلم;ان    (شيزم اروپائی توسط اتحاد شوروی نابود گرديد   اصوًال فا . پيشرفت

 ٢٤٢ لشکر در جبهه ی نخستين غربی در ايتاليا داشت، در جبهه شرق ٢٢نازی تنها 

چماق بوروکراسی از باال نظام سرمايه داری را در نيم;ی       ). لشکر را به کار گرفته بود     

 پس;تان و فنالن;;د اتف;اق افت;;اد، ت;ا ال;;    عملي;اتی نظي;;ر آن چ;ه در له  -از ق;اره اروپ;ا برچي;;د  

. گسترش يافت، و سپس، بر توده های مردم در يورش برای کس;ب ق;درت فرم;ان ران;د      

نه کامًال يکسان، (دولت هائی را که بوجود آورد، از لحاظ نظام سياسی آشکارا مشابه     

ک به کالم ديگر، ثابت شد که اس;تالينيزم ن;ه ص;رفًا ي;           . رژيم شوروی بودند  ) خويشاوند

 اس;ت ک;ه ن;ه فق;ط ق;ادر ب;ه حف;ظ ق;درت در ي;ک کش;ور           جنبشدستگاه اداری، بلکه يک     

، بلکه توانائی آن را نيز دارد )روسيه(ن مستولی است آعقب مانده است که کمبود بر    

 - تس;خير کن;د   راق;درت ) چ;ين و ويتن;ام  (که در يک کشور حتی عقب افتاده تر و فقيرتر     

اس;تالين از ب;ورژوازی خل;ع ي;د ک;رد و ک;ار       جنبشی که حت;ی ب;ر خ;الف اراده ی ش;خص      

ب;;دين ترتي;;ب، يک;;ی از نک;;ات تفس;;ير     . آهس;;ته ی س;;اختمان سوس;;ياليزم را آغ;;از ک;;رد    

اس;تالينيزم، ب;ه مثاب;ه ي;ک پدي;ده ی          . تروتسکی از استالينيزم بدون ترديد نادرست ب;ود       

 - يعنی، يک دول;ت ک;ارگری ک;ه توس;ط ي;ک قش;ر بوروکراتي;ک مس;تبد اداره ش;ود              -کلی

   بلک;;ه، . درس;ت نيس;;ت ) بالنس;;به ( ي;;ک دول;;ت ق;بالً انحط;اط  ص;;رفًا مب;ين ش;;کلی از  ديگ;ر 

 خود به خودی باشد که توسط طبقه انقالبی در يک جامعه ی تولدمی تواند معرف يک 

بسيار عقب مانده ی عاری از هرگونه سنن دموکراسی بورژوائی و يا پرولتری ايج;اد          

 دگرگ;;ون ١٩٤٥جه;;ان را بع;;د از س;;ال  ک;;ه تحق;;ق آن نقش;;ه ی -اي;;ن امک;;ان. م;;ی ش;;ود

  . هرگز توسط تروتسکی در نظر گرفته نشد-ساخت
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  استالينيزم امروزهاستالينيزم امروزه  
  ب;;;دين ترتي;;;ب، از اي;;;ن دو جنب;;;ه ی حس;;;اس تفس;;;ير تروتس;;;کی از اس;;;تالينيزم ب;;;ا         

ام;;ا، اي;;ن مح;;دوديت ه;;ا در چ;;ارچوب تأکي;;د او ب;;ر     . مح;;دوديت ه;;ای خ;;ود مواج;;ه ش;;د   

       تخاص;;;م ه;;;م زم;;;ان ه;;;م ب;;;ا مالکي;;;ت     -ينيزمموض;;;وع مرک;;;زی ماهي;;;ت متض;;;اد اس;;;تال   

در واق;;;ع، اش;;;تباه .  ق;;;رار گرفت;;;ه ان;;;د -س;;;رمايه داری و ه;;;م ب;;;ا آزادی ه;;;ای پرولت;;;ری 

تواند به اتحاد شوروی محدود  تروتسکی تنها در اين بود که می پنداشت اين تضاد می

قض شود، در حالی که ثابت می شود که مقوله ی اس;تالينيزم در ي;ک کش;ور خ;ود متن;ا        

عامل "در اين جا، به هنگام اشاره به روش هائی که استالينيزم به مثابه ی يک . است

به کار گرفته، نبايد نيازی ب;ه ي;ادآوری ه;م زم;ان طرق;ی ک;ه چ;ون                 " انقالبی بين المللی  

             ه;;;ر ي;;;ک از   .  ب;;;ين الملل;;;ی عم;;;ل ک;;;رده وج;;;ود داش;;;ته باش;;;د      ارتج;;;اعی ي;;;ک عام;;;ل  

ازدي;اد  . بينی، بهای غيرقاب;ل محاس;به ای ني;ز داش;ته ان;د           دست آوردهای غيرقابل پيش     

دولت های کارگری بوروکراتيک شده، هر يک با خودپرس;تی مل;ی خ;اص خ;ود، منج;ر         

به بروز تخاصم های دائمی و شديد اقتصادی، سياسی و اکنون حتی مسلحانه بين آنها     

ليس;تی و ي;ا   حفاظ نظامی ای که شوروی می توان;د ب;ه دور انقالب;ات سوسيا             . شده است 

نيروه;;ای ره;;ائی بخ;;ش در جه;;ان بکش;;د، بط;;ور عين;;ی خط;;رات ي;;ک جن;;گ هس;;ته ای     

الغ;;;ای س;;;رمايه داری در اروپ;;;ای ش;;;رقی، خش;;;م   . جه;;;انی را ني;;;ز اف;;;زايش م;;;ی ده;;;د  

ناسيوناليستی را برعليه ش;وروی برانگيخت;ه و بوروکراس;ی ش;وروی ني;ز ب;ه نوب;ه ی            

ای مداخل;ه گرايان;ه از خ;ارج و       خود اين احساسات مردمی را با مرتج;ع ت;رين ش;يوه ه;             

چکس;لواکی و لهس;تان   . همراه با اقدامات واپسگرانه و سرکوب شديد پاسخ داده اس;ت         

  .صرفًا آخرين دو نمونه ی اين گونه اقدامات اند

تر آن که، هر چند ممکن است ک;ه الگ;وی اولي;ه ی استالينيس;تی         بهرحال، نکته مهم  

قيت آميز در سرتاسر مناطق عقب افتاده ی يه داری به گونه ای موفماانتقال ورای سر 

 -اروپائی و آسيائی اشاعه يافته باشد، و ليکن گس;ترش جغرافي;ائی و ت;داوم م;وقتی آن      

کامبوج "چين و يا " انقالب فرهنگی "که تکرار اعمال جنون آميزی نظير رويدادهای        



                                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٦ 

 غربی  آرمان سوسياليزم را در کشورهای پيشرفته ی-آن را کامل نموده" دموکراتيک

ن ش;ده ک;ه   آعميقًا بی اعتبار کرده است، و با نفی مطلق دموکراسی پرولت;ری م;انع از              

طبقه کارگر بتواند چارچوب دموکراسی بورژوائی س;رمايه داری را م;ورد حمل;ه ق;رار                 

 دژهای امپرياليزم در اواخر سده ی بيستم تقويتدهد، و بدين ترتيب، در واقع، موجب 

م;ا هن;وز باي;د مس;أله تهدي;د دائم;ی        .  از مي;ان نرفت;ه اس;ت       چيزیمتاسفانه،  . گشته است 

را به مثابه ی عاملی که در دوران بع;د از جن;گ جه;انی دوم       " اردوگاه سوسياليستی "

ار زدائ;;ی ب;;ورژوائی در افريق;;ا و آس;;يا نق;;ش مهم;;ی ايف;;ا ک;;رد، م;;ورد   در تس;;ريع اس;;تعم

طع;ًا در ده;ه ی   ، ق١٩٥٠ و  ١٩٤٠ده;ه ه;ای     " دنيای دوم "بدون  . ارزيابی قرار دهيم  

 س;;ال گذش;;ته دو ن;;وع روي;;داد  ٥٠در ط;;ی . خب;;ری نم;;ی ب;;ود" دني;;ای س;;وم" از ١٩٦٠

 شکس;;;ت فاش;;;يزم و پاي;;;ان - ب;;;ه ثب;;;ت رس;;;يدی س;;;رمايه داریت;;;اريخی مترق;;;ی در دني;;;ا

      ور و عملک;;رد ش;;وروی در عرص;;ه سياس;;ت    ض;; ک;;ه ه;;ر دو مس;;تقيمًا ب;;ه ح   -اس;;تعمار

 اس;تدالل ش;ود ک;ه، ب;رخالف     -ط;ه ممک;ن اس;ت   در اين راب. بين المللی بستگی داشته اند    

 از ش;;وروی احتم;;اًال نف;;ع مس;;تقيم بيش;;تری از  در خ;;ارجتص;;ور، طبق;;ات اس;;تثمار ش;;ده  

يعن;ی، در مقي;اس جه;انی      . وجود آن عايدشان شده است تا طبق;ه ک;ارگر خ;ود ش;وروی             

تاريخی، هزينه ی استالينيزم به پای داخ;ل کش;ور نوش;ته ش;ده و دس;ت آورده;ايش ب;ه                

  .رجحساب خا

 نيات آگاهانه ی زالبته، اين پيآمدها عمدتًا روندهای عينی و غيرارادی، و نه منتج ا           

ی از برنام;;ه ی ئ;;زجحت;;ی انه;;دام فاش;;يزم ب;;ه ه;;يچ وج;;ه  (بوروکراس;;ی ش;;وروی بودن;;د 

بهرترتي;;ب، اي;ن هم;ه گ;واهی اس;;ت ب;ر منطب;ق متض;;اد      ).  نب;ود ١٩٤٠اس;تالين در س;ال   

اوليه ی خود بسيار فاصله گرفته، و ل;يکن،       هر چند از شکل      -"دولت کارگری منحط  "

 ک;ه تروتس;کی ب;ه اش;تباه آن را در چ;ارچوب          -س;رمايه داری اس;ت     هنوز مص;رانه ض;د    

، اتحاد شوروی حتی از ١٩٦٠در اوايل دهه ی . مرزهای شوروی محدود می پنداشت  

لحاظ استراتژيک با امپرياليزم برابری می کرد، امری که تروتسکی تحقق آن را برای              

و ب;دين ترتي;ب،     . روی تحت سلطه ی حکومت بوروکراتيک غي;رممکن م;ی دانس;ت           شو
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شوروی نشان داد که می تواند به انقالبات سوسياليس;تی و جن;بش ه;ای ره;ائی بخ;ش            

ملی در ديگر کشورها کمک های حي;اتی اقتص;ادی و نظ;امی کن;د بق;ای انق;الب کوب;ا را                 

نگوال آمانع از سرکوب انقالب تضمين کرد، پيروزی انقالب ويتنام را ممکن ساخت، و 

 کامل با روش های اس;تالين در  د در تضا-چنين اقدامات کامًال عمدی و آگاهانه ای    . شد

 دقيق;;ًا مس;;ائلی بودن;;د ک;;ه تروتس;;کی تحققش;;ان را      -اس;;پانيا، يوگس;;الوی، و ي;;ا يون;;ان   

می دانست، زيرا که او شوروی را در پشت مرزه;ايش نيروي;ی ب;ی چ;ون و         غيرممکن  

  .قالبی ارزيابی می کردچرا ضدان

  دوم;;ين نکت;;ه از تفس;;ير تروتس;;کی ک;;ه ت;;اريخ ص;;حت آن را م;;ورد تأيي;;د ق;;رار ن;;داد،      

 دس;تگاه از ديدگاه تروتس;کی، اس;تالينيزم اساس;ًا ي;ک          . مسأله ای بس ريشه ای تر بود      

سوسياليزم در يک "  رفرميستی-ناسيونال"بوروکراتيک بود که تحت لوای افسانه ی 

ب;ه عقي;ده ی تروتس;کی،    . بقه ی کارگر داغان ش;ده ق;دعلم ک;رده ب;ود           ، بر فراز ط   ورشک

 ب;;ه بع;;د اب;;زار مطيع;;ی بودن;;د در دس;;ت ح;;زب      ١٩٣٣اح;;زاب درون کمينت;;رن از س;;ال   

کمونيست شوروی، و ناتوان در انجام انقالب سوسياليس;تی در کش;ورهای خ;ود، زي;را       

   ين عم;ل  که ب;رای تحق;ق چن;ين ه;دفی م;ی بايس;ت ب;ر خ;الف رهنموده;ای ش;خص اس;تال             

  ح;داکثر نقش;ی ک;ه وی ب;رای اي;ن اح;زاب متص;ور م;ی ش;د، در اي;ن ب;ود ک;ه                       . می کردن;د  

 س;ازند  وادار ممک;ن اس;ت اي;ن اح;زاب را      - در موارد کامًال استثنائی    -توده های انقالبی  

در عين حال، او بيش از . که عليرغم خواست و ميل باطنی شان قدرت را بدست گيرند         

ه مثابه ی صحنه ی پيشروی انقالبات سوسياليستی پيروز هر چيزی به غرب صنعتی ب

و ل;يکن،  . پس از جنگ جهانی دوم، ملهم از احزاب ضد استالينی، چشم اميد بسته بود    

در واق;;ع، انق;;الب  . هم;;ان گون;;ه ک;;ه م;;ی دان;;يم، چ;;رخ ت;;اريخ ب;;ه گون;;ه ای دگ;;ر چرخي;;د      

    . لک;;;انگس;;;ترش ياف;;;ت، ام;;;ا در س;;;رزمين ه;;;ای عق;;;ب افت;;;اده ی آس;;;يا و کش;;;ورهای با  

تر آن که، سازماندهی و رهبری اين انقالبات در دست احزاب کمونيستی بود که  افزون

 و - چ;;ين، ويتن;ام، يوگس;;الوی، و آلب;;انی -نس;بت ب;;ه اس;تالين اب;;راز وف;اداری م;;ی کردن;د    

در اين کشورها، ب;ه ج;ای آن ک;ه    . لگوی خود قرار دادند  اساختار اجتماعی شوروی را     
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از انفعال خ;ارج س;ازند و ب;ه پ;يش برانن;د، در واق;ع اي;ن اح;زاب             توده ها اين احزاب را      

فعاالنه به بسيج پرداختند و گره ی پيچيده ی عظيمی از پيآم;دها و ارتباط;ات مترقيان;ه               

و واپسگرايانه، انقالبی و ضدانقالبی بين المللی را ک;ه سرنوش;ت انق;الب اکتب;ر در پ;ی         

س;تالينيزم م;ی ن;اميم انجامي;د، تش;ديد      داشت و ب;ه پدي;ده ای ک;ه ام;روز م;ا هن;وز آن را ا        

  .کردند

  ری اندرسونری اندرسونررپِِپ
 ١٩٨٢  

  .، انتشارات ان آرير٤٥، صفحه مشی نوين -١

   .٤٥ همان جا، صفحه -٢

  .٢٢ همان جا، صفحه -٣

  .٢٤همان جا، صفحه  -٤

  .١٩٦٨، چاپ لندن، ٤، صفحه ی ماهيت طبقاتی دولت شوروی -٥

  .٣٢ همان جا، صفحه -٦

  .١٩٤٥، چاپ نيويورک ١١٢، صفحه  آن خيانت شدانقالبی که به -٧

  .٢٧٦ همان جا، صفحه ی -٨

  .١٩٦٥، چاپ نيويورک ١٥ در دفاع از مارکسيزم، صفحه -٩
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