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  پيشگفتار پيشگفتار 
  

لئggون   تحريggر آن مggی گggذارد،   از * سggال شصggت و شggش  درايggن جggزوه کggه بggيش 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

گرچه با فروپاشی شوروی بيش يک دهه پيش بسياری از نکات اساسgی اسgتالنيزم             

رجی شgggوروی خجالgggت زده يgggا تسgggليم سوسgggيال  حاميgggان سياسgggت خgggا و هآشgggکار شgggد

     از سgggوی ديگgggر  دمکراسgggی شgggده و يgggا کماکgggان در سgggردرگمی سياسgggی بسgggر برنgggد؛      

همggه ايggزم هggا بggه «و يggا » لنينيggزم همggان اسggتالينيزم اسggت«اسggتدالل هggايی نظيggر اينکggه 

در درون جنبش کgارگری ايgران هنgوز طنgين افنکنgده             » جنبش کارگری خيانت کرده اند    

   . است

؛ ارزيggابی ريشggه ای ايggن پديggده غggامض در عرصggه سياسggی بggين المللggی در  از اينggرو

  .جنبش کارگری، برای نسل کارگران جوان ضروری است

را انقالبgی  برخالف نظريه پردازان بورژوا که همواره کوشgش کgرده کgه مارکسgيزم            

ه آن ينيسggتی را بggر گggرد حرافggات استالقggرار داده و تمggام شکسggت هggا و ان سggئوال مggورد 

   .مسبب اصلی ناهنجاری ها در استالينيزم نهفته بودندازند؛ بيا

                                                 
ترجمggه . بgه تحريggر آمgده اسgت   ) ١٣١٦ مgرداد  ٢١( ١٩٣٧ اوت ٢٩ در تggاريخ ايgن جgزوه   * - 

   :نخستين بار ترجمه از متن انگليسی آن

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

اثر سياست حزب کمونيست و کمينترن تحت نفوذ استالينيزم غالgب گشgته بgود، کgاهش      

و   در انظggار کggارگران پيشggرو.ل داشggتنفggوذ ايggده هggا و سggنن انقالبggی کggارگری را بggدنبا 

متفکرين انقالبی که با اين شکست ها نيز از توهم در نيامgده بودنgد، اسgتالينيزم هنgوز             

نماينده  مارکسيزم رسمی، بورکراسی شgوروی وارث سgنن بلشgويزم انقالبgی پنداشgته                

هژمggونی اسggتالينيزم روی کggارگران مترقggی و متفکggرين راديکggال، انggزوای        . مggی شggد 

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

انقالبی ضgد انقالبgی عليgه بورکراسgی شgوروی و اسgتالينيزم را محکgوم قلمgداد کgرده و         

بسggياری از کggارگران و روشggنفکرانی کggه از کمينتggرن اسggتالينيزه شggده روی    . خواندنggد

رسgمی، کمينتgرن را   " مارکسgيزم "ماينgده  برگردانده بودند، از آنجgا کgه اسgتالينيزم را ن       

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

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

عقايد رفرميستی روی آورده و برخی به نظريات به  استالينيزم کارگری با فروپاشی 

 نياز شديد تاريخی برای رهبری از اينرو. گرايش پيدا کرده اندآنارکوسنديکاليستی 

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

  .شناساندن وجه تمايز بلشويزم از استالينيزم بسيار ضروريست

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

حزب سازی، برخی بر مردود دانستن شيوه های استالينيسgتی در حgزب هgای مgنحط و           

بورکراتيک؛  مفهوم حgزب پيشgتاز انقالبgی را در تماميgت آن مgردود اعgالم کgرده و بgه                 

  . سمت ايجاد تشکل های بی درو پيکر گرايش پيدا کرده اند

 تشggديد بحggران   تشggديد مبggارزات طبقggاتی در ايggران و بggه همggراه آن    ی ديگggرسggواز 

باعgث ايجgاد   ؛ »اصالح طلبی«و ناسيوناليزم و ورشکستکی سياسی بورژوازی ليبرال   

  . ی مخالف هر گونه تشکالت شده استگرايش ها
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دليggل اساسggی انحطggاط انقggالب و پيggدايش بورکراسggی استالينيسggتی، منggزوی مانggدن       

يgدايش   موجgب پ   - بخصgوص در آلمgان     -شکسgت انقgالب در اروپgا      . انقالب شوروی بgود   

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

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

حکومت، ارتباط بين قشر پيشرو و توده های کارگری را قطgع کgرد، و طبقgه کgارگر را         

 های تgوده ای قgدرت کgارگری تضgعيف گرديgد و          پاپه. از رهبری انقالبی محروم ساخت    

شوراها بتدريج نفوذ و کنترل خود را از دست دادند، نيروی بورکراسgی افgزايش يافgت       

بggدين ترتيggب ارتجggاع . و ماننggد انگلggی در بدنggه دولggت کggارگری بggه رشggد و نمggو پرداخggت

 لنggين متوجggه خطggر. مبggارزه پيگيggری را بggرای تقويggت موقعيggت بورکراسggی آغggاز نمggود  

های آخgر عمgر در اتحgاد بgا تروتسgکی مبgارزه پيگيgری عليgه                  بورکراسی شد و در ماه    

هggای حکومggت شggوروی و حggزب آغggاز کggرد، بggا مggرگ لنggين  رشggد بورکراسggی در ارگggان

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

 بلشggويزم و دسggت آوردهggای انقالبggی  اپوزيسggيون چggپ کggه بggرای حفggظ برنامggه انقالبggی   

حکومت طبقه کارگر مبارزه می کردند، در پروسه مبارزات عليgه تحکgيم بوروکراسgی            

عامgggل اساسgggی ايکgggه در تغييgggر تناسgggب نيروهgggا بنفgggع ارتجgggاع و      . شکسgggت خوردنgggد 

بgا وجgود   . بوروکراسی مؤثر واقع شد، فروکش انقالب در کشgورهای ديگgر اروپgا بgود         

انقgالب هgای کgارگری نgه تنهgا در اروپgا، بلکgه در ديگgر نقgاط دنيgا،                 اين، امکان وقgوع     

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

نيروهای ارتجاعی از طريق استالين دست به انهدام بين الملل سgوم کgه عامgل اساسgی               

     را در سgر لوحgه پروگgرام      »رسوسياليزم در يgک کشgو     «انقالب جهانی بود، زدند و تز       

: مارکسيستی، بورکراسgی ادعgا مgی کgرد     مطابق اين تز ضد   . بين الملل سوم قرار دادند    

بشggرط اينکggه بggورژوازی سggاير کشggورها مداخلggه نکننggد، دولggت شggوروی مggی توانggد بggه  

نتيجggه منطقggی ايggن تggز سياسggت سازشggکاری بggا . تنهggائی در روسggيه سوسggياليزم بسggازد

منظور جلوگيری از حمله نيروهای متخاصم خارجی و دخالت بورژوازی امپرياليزم به 
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بgggود، بgggه ايgggن ترتيgggب نقgggش اصgggلی کمينتgggرن مصgggالحه بgggا بgggورژوازی بgggرای حفاظgggت  

دو « و »جبهgه خلgق  «را بgا تgز ائgتالف طبقgاتی و تشgکيل             اين مصالحه   . بورکراسی شد 

 از  شکسgggت بسgggياریباعgggثو ، بgggودن انقgggالب سوسياليسgggتی تضgggمين گشgggت» مرحلgggه

  .انقالبات گرديد

 ايgن واقعيgت کgه اسgتالينيزم نgه ادامgه بلشgويزم و فgرآورده           توضيح و روشgن سgازی     

 انقالب و انحطgاط دولgت شgوروی اسgت،    ضgد  پيروزی تهgاجم انقالب اکتبر، بلکه حاصل   

      .بسزائی پيدا می کنددر راه پيشبرد انقالب آتی اهميت 

  

  رازیرازی. . مم
 ١٣٨٢اسفند 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦ 

 

  لينيزم و بلشويزملينيزم و بلشويزماستااستا
 
دوران ارتجاعی، مانند دوران فعلی، نgه تنهgا طبقgه کgارگر و پيشgرو آن را تجزيgه و          

تضعيف مgی کنgد، بلکgه سgطح کلgی ايgدئولوژيک جنgبش را نيgز تنgزل داده، طgرز تفکgر                      

در چنين . سياسی را به مراحلی که مدت ها قبل پشت سر گذاشته است، رجعت می دهد

: ش از هر چيز ايستادگی در برابر اين جريان قهقرائgی اسgت           شرايطی وظيفه پيشرو بي   

ه اگر تناسب نامساعد قوا حفظ سنگرهای ب. می بايستی در جهت خالف جريان شنا کند

             gدئولوژيک بgع ايgظ مواضgرای حفgت بgم بايسgه چنگ آمده را ناميسر می سازد، دست ک

هستند . ده استدست آمده بکوشد، زيرا خون بهای گرانی بابت اين مواضع پرداخت ش

ست  ادر حاليکه تنها از اين راه. می پندارند" سکتاريستی"ابلهانی که اين سياست را 

توان خود را برای امواج مقاومت ناپذير جنبش پيشرونده ای که بgا جgزر و مgد            ی  که م 

  .بعدی تاريخ فرا می رسد، آماده ساخت

 

  ارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزمارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزم
 

  بطgرز اجتنgاب ناپgذيری سgبب پيgدايش ارزيgابی جديgدی             شکست های بزرگ تgاريخی      

از يکسggو پيشggروی واقعggی کggه بggا . مggی شggود، ايggن معمggوًال در دو جهggت اتفggاق مggی افتggد 

تجربيgات شکسggت تggوانگر گشggته اسggت، بggا تمggام وسggائل از ميggراث عقايggد انقالبggی دفggاع  

تgی کوشgش   کرده، بر اين اساس در راه تربيت کادرهای جديد برای مبارزات تgوده ای آ  

از سgوی ديگggر، کسgانی کggه  بgه کارهggای روزمgره ی عggادی عgادت کggرده انggد،      . مgی کنggد 

سانتريست ها و آماتورهای بوالهوس از شکست هراسان می شوند و تمام هّم خود را   

  .روندی به قهقرا م" دنيای نوين"متوجه انهدام نفوذ سنن انقالبی کرده، در تجسس 

يک، که غالبًا شکل سجود در مقابل ارتجاع به از اين نوع موارد رجعت ايدئولوژ

کليه ادبيات بين الملل دوم و . خود می گيرند، نمونه های فراوانی می توان نشان داد
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 کوچکترين . سوم و اقمار گردان بدور آن در دفتر لندن چنين نمونه هائی هستند

 در حتی يک کوشش جدی. اشاره ای به يک تجزيه و تحليل مارکسيستی نشده است

حتی يک کلمه تازه در باره ی آتيه اظهار نشده . بررسی علل شکست نمی توان يافت

     هيچ چيز جز کليشه های پيش پا افتاده، فريب و تزوير، و بخصوص  .است

کافيست . دلواپسی های مذبوحانه ی بورکراسی برای حفاظت خود پيدا نخواهيم کرد

تان برسد تا به اين فساد  وبائر به مشامگ و اتنبوی مشمئزکننده ده سطر از هيلفردي

ديميتروف . تئوريسين های کمينترن که حتی ارزش نام بردن هم ندارند. واقف شويد

اين . معروف همانقدر نادان و عامی است که يک دگاندار مست در گوشه ی ميخانه

حضرات بدليل رخوت مغزی نمی توانند مارکسيزم را انکار کنند، آنرا ارزان به 

  ".نوطلبان"اما اين افراد فعًال  مورد نظر ما نيستند، برگرديم به . گی سپرده اندهرز

 ويلggی اشggالم کمونيسggت سggابق اتريشggی، اخيggرًا جggزوه ای در بggاره محاکمggات مسggکو 

اشgالم روزنامgه نگgار بgا اسgتعدادی      " . ديکتgاتوری تزويgر  "نوشته است، تحت عنgوان    

انتقggادات او از دسيسggه هggای   . ردازد روز مggی پgg  سياسggیاسggت، کggه عمggدتًا بggه مسggائل   

اعترافgات از روی  "محاکمات مسکو و پرده برداری هايش از مکانيزم شکنجه روحی  

او خواسgتار ايجgاد تئgوری    : ليکن او خود را به اين محدود نمی کند   . ، عالی است  "ميل

نوينی برای سوسياليزم است که در آينده ما را در مقابل شکست ها و توطئgه هgا بيمgه         

اما از آنجا که اشالم اصوًال تئوری نمی فهمد و روشgن اسgت کgه بgه تgاريخ تکامgل        . ندک

کامًال بgه سوسgياليزم قبgل از مgارکس رجعgت مgی کنgد، آن هgم          سوسياليزم آشنائی ندارد

نggوع آلمggانی آن کggه عقggب افتggاده تggرين، احساسggاتی تggرين، و کسggل کننggده تggرين نggوع آن  

رزه طبقgاتی مgی کشgد، چgه رسgد بgه ديکتgاتوری        اشالم دسgت از ديالکتيgک و مبgا    . است

" جاودانgه "مسأله تحgول جامعgه بgرای او بgه سgطح تحقgق برخgی از حقgايق              . پرولتاريا

اخالقی تنزل کرده کgه از آن بشgر را حتgی تحgت سgلطه ی سgرمايه داری نيgز مgی تgوان                       

ی تالش ويلgی اشgالم بgرای نجgات سوسgياليزم از راه تزريgق ايgن ِسgُرم هgا         . اشباع نمود 

نشgريه  " (روسgيه نgوين  "اخالقی بgا اسgتقبال شgادمانه و فخرآميgز نشgريه ی کرنسgکی            
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: ، مواجggه گشggته اسggت  )قggديمی محلggی روسggی کggه اکنggون در پggاريس انتشggار مggی يابggد      

همانطور که ناشران بدرستی نتيجه گيری می کنند، اشالم به اصول سوسياليزم واقعgی    

 سggختی و ناهنجggاری مبggارزه ی  هggا پggيش در مقابggل  روسggی رسggيده اسggت، کggه از مggدت  

" بggديع"دکتggرين . طبقggاتی، مشggی مقggدس ايمggان، اميggد و نggوع پرسggتی را عرضggه کggرد    

خggود، صggرفًا رجعggت   " تئوريggک"روسggی در صggغری کبggرای   " سوسggيال رولوسggيونر 

لgيکن  . آلمان را مجسgم مgی دارد   !) ١٨٤٨(قهقرائی به سوسياليزم پيش از ماه مارس        

 مقوله ی تاريخ شکل گيgری عقايgد، از کرنسgکی بgيش     در غيرمنصفانه خواهد بود اگر

مهمتر از همه اين واقعيت اسgت کgه کرنسgکی       . از اشالم طالب دانش جامع تری بشويم      

که دم از اشتراک مساعی با اشالم می زند، زمgانی کgه در رأس حکومgت قgرار داشgت،               

ی يعنg : هgا بجgرم جاسوسgان سgتاد ارتgش آلمgان بgود        محرک تعقيب و شgکنجه بلشgويک   

دسيسه هائی که امروزه اشالم عليه آن مطلق های ماوراء طبيعی بيدزده ی خود  همان

  .را بسيج می کند

ايgن   .مکانيزم روانی ارتجاع ايدئولوژيکی اشالم و نظاير او بهيچوجه پيچيده نيست

ی طبقgاتی   شgوند کgه بgه مبgارزه     حضرات مدت زمانی به يک جريان سياسgی ملحgق مgی     

. بود اگر چه نgه در انديشgه   کالم خواستار ماترياليزم ديالکتيک میسوگند ياد کرده، در  

اشالم دربست . ها چه در اتريش و چه در آلمان به نتايجی فجيع منجرگشتند اين جريان

! ی ديالکتيgک و مبgارزه طبقgاتی اسggت    ايgن در نتيجgه  : بgاين اسgتنتاج کلgی مgی رسgد کgه      

معلومات شخصی ... يات تاريخی وطلب ما از آنجا که سطح مکاشفه را به تجرب   اصالح

مصرف و مندرسی سقوط می کند  ی بی محدود نموده است، در تجسس کلمات در ُبقچه

  .که آنرا دليرانه نه تنها عليه بلشويزم بلکه عليه مارکسيزم نيز بکار می برد

          در نظgggر اول داغ ارتجgggاع ايgggدئولوژيکی اشgggالم ابتgggدائی تgggر از آن بنظgggر مgggی آيgggد      

  .که قابل مکث باشد!) تا کرنسکی... ارکس از م(
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دقيقًا در بدويت خود، مخرج مشترک ساير َاشکال : مع الوصف بسيار آموزنده است

  ggان مggاع را نمايggيح     ی ارتجggره تقبggويزم را يکسggه بلشggکالی کggوص آن اشggازد، بخصggس       

 .می کنند

  

  ؟؟""بازگشت بسوی مارکسيزمبازگشت بسوی مارکسيزم""
تحgت رهبgری   .  در بلشgويزم بدسgت آورد  مارکسgيزم واالتgرين تجلgی تgاريخی خgود را     

. بلشويزم، اولين پيروزی پرولتاريا بثمر رسيد و نخستين دولت کارگری مستقر گرديgد      

اما از آنجا که . هيچ چيز قادر نخواهد بود اين واقعيات را از سينه ی تاريخ حذف نمايد

 سيسgتم  انقالب اکتبر در شرايط کنgونی بgه پيgروزی بورکراسgی منجgر گرديgده اسgت، بgا          

 بسياری از ذهgن هgای       -"ديکتاتوری تزوير " بقول اشالم    -اختناق، چپاول، و تحريفش   

بggدون انکggار  : ظاهرپرسggت بggه ورطggه ی ايggن نتيجggه گيggری مggی جهنggد کggه         سggطحی و

  اشgالم همgانطور کgه بنقgد      . بلشويزم، نمی توان بgه مبgارزه بgر عليgه اسgتالنيزم پرداخgت              

شggويزم، کggه در انحطggاط خggود بggه اسggتالنيزم مبggدل بل: مggی دانggيم، پggا را فراتggر مggی گggذارد

گرديد، خود از مارکسيسم برخاست، نتيجتًا نمی شود با تکيه به اصول مارکسيستی بgا         

          حضgggرات ديگgggری کgggه در تعgggداد فgggزون تgggر ولgggی نgggاپيگيرتر . اسgggتالينيزم مبgggارزه کgggرد

از ." برگgرديم مgا بايgد از بلشgويزم بسgوی مارکسgيزم      : "می باشند، برعکس می گويند    

" ورشکسته" مارکسيزم؟ قبل از آن که مارکسيزم در قالب بلشويزم کدامچه راهی؟ به 

آيggا معنggای شggعار   . شggود، مارکسggيزم در قالggب سوسggيال دموکراسggی داغggان شggده بggود      

       سggوی ه بgg... ، جهggش از بggاالی سggر بggين الملggل دوم و سggوم  "بازگشggت بggه مارکسggيزم "

          بgggدين سgggان در .  هgggم در زمgggان خgggود متالشgggی گرديgggد   بgggين الملgggل اول اسgggت؟ امgggا آن  

.  مطgرح مgی شgود    و انگلgس  به مجموعه ی آثار مارکس    ... تحليل نهائی، مسئله رجعت   

اين جهش حماسی را می توان حتی بدون ترک اطاق مطالعه و تعويض نعلين به انجام     

و انگلgس   ١٨٨٣مgارکس در سgال    (امgا چگونgه مgی تgوانيم از متgون کالسgيک              . رساند

با از قلم انداختن چنgدين دهgه   . به وظايف کنونی خود برسيم)  در گذشت١٨٩٥درسال  
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مبارزات تئوريک و سياسی از جمله بلشويزم و انقالب اکتبر؟ هgيچ يgک از کسgانی کgه         

ggويزم را بggک ه بلشggه يggتگی"مثابggورشکس " ggا بggد، تggی کننggرد مggاريخی طggد ه تggال رونggح

" سggرمايه"ن بggرای آنهggا مسggأله بggا توصggيه مطالعggه بنggابر ايgg. نggداده انggد ديگggری نشggان 

هggا نيggز   ولggی بلشggويک . مggا بggا ايggن توصggيه مخالفggت نمggی کنggيم    . فيصggله پيggدا مggی کنggد  

ليکن اين امر از انحطاط . هم نه با چشمان بسته  را مطالعه کرده بودند، آن    " سرمايه"

د پgس چgه بايg   . دولت شوروی، و روی صحنه آمgدن محاکمgات مسgکو جلgوگيری ننمgود       

  کرد؟ 

  

  استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟  آيا می توان مسؤوليتآيا می توان مسؤوليت
   آيgggا بدانگونgggه کgggه ارتجgggاعيون ادعgggا مgggی کننgggد، اسgggتالين خgggود اظهgggار مgggی دارد،       

آنارشيسgggت هgggا و برخgggی از عناصgggر چgggپ نمgggای مکتبgggی، کgggه خgggود را  هgggا، منشgggويک

لشويزم است؟ اينgان  می پندارند، معتقدند، استالينيزم فرآورده ی مشروع ب    مارکسيست

احgزاب  سgاير  بgا تحgريم   ". "ما اين امر را همgواره پgيش بينgی مgی نمgوديم      "می گويند،   

بلشويکی در شوراها، انقالب سوسياليستی، منع آنارشيست ها و برقراری ديکتاتوری 

استالين تداوم و در عgين  . بورکراسی منجر گردد  می توانست به ديکتاتوری      اکتبر تنها 

  ".لنينيزم می باشدحال ورشکستگی 

نقggص ايggن اسggتدالل از يکسggان دانسggتن بلشggويزم، انقggالب اکتبggر و اتحggاد جمggاهير         

 تکامggل تggدريجی بلشggويزم در فضggای خggالء، جانشggين      . شggوروی سرچشggمه مggی گيggرد   

بلشgويزم، لgيکن صgرفًا يgک     . پروسه ی تاريخی مبارزه نيروهای متخاصم گرديده است   

گر جggوش خggورده اسggت ولggی بggا آن يکسggان  گggرايش سياسggی اسggت کggه بggه طبقggه ی کggار 

  در اتحggاد جمggاهير شggوروی، گذشggته از طبقggه کggارگر، يکصggد ميليggون دهقggان،      . نيسggت

دولتggی کggه  . مليggت هggای مختلggف، در ميراثggی از سggتم، فقggر و جهالggت زيسggت مggی کننggد     

هggا بنggا کردنggد، نggه تنهggا انعکاسggی اسggت از عقايggد و اراده ی بلشggويزم، بلکggه    بلشggويک

زتggابی اسggت از سggطح فرهنگggی کشggور، از ترکيggب اجتمggاعی جمعيggت، شggدت   همچنggين با
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وانمود کردن پروسه . اختناق گذشته ی بربری و بيش از آن بربريت امپرياليزم جهانی

انحطggاط دولggت شggوروی، بمثابggه سggير تکggاملی بلشggويزم خggالص، تجاهggل يggک واقعيggت     

طgِق ِصgرف منفgرد    اجتماعی تحت لوای يکی از عناصر اين واقعيت است کgه بکمgک من      

کافی است چنين خطای ابتدائی را بنام صحيح آن بخوانيم تا هرگونه رد پای . شده است

  .آن را محو کنيم

          بلشggggويزم، هويggggت خggggود را بهيچوجggggه چggggه بggggا انقggggالب اکتبggggر و چggggه بggggا دولggggت      

بلشويزم خود را يکی از عوامل تاريخ بشgمار  . شورائی زاده ی آن يکسان نمی دانست 

    مggا هرگggز مرتکggب .  عggاملی پراهميggت ولggی نggه تعيggين کننggده  -"آگggاه"آورد، عامggل مggی 

 بgر اسgاس نيروهgای توليggدی    -مgا عامgل تعيgين کننgده را    . ذهنgی گرائgی تgاريخی نگشgتيم    

      در مبggارزه طبقggاتی، نggه صggرفًا در مقيggاس ملggی، بلکggه در سggطح بggين المللggی      -موجggود

  .می دانستيم

ی دهقانان که خواستار مالکيت خصوصی بودند يش هاگراها به  زمانی که بلشويک

امتياز دادند، مقررات سختی برای عضويت حgزب تgدوين نمودنgد، حgزب را از عناصgر             

را " سياسgت اقتصgادی نggوين  "، کردنgد بيگانgه تصgفيه نمودنgد، سgاير احgزاب را تحgريم       

يپلماتيgک بgا    را اعطgاء کردنgد، يgا قراردادهgای د    تتنظيم نمودند، امتياز ايجاد کارخانجا    

دول امپرياليستی منعقد کردند، آنان از اين واقعيت اساسی که از لحاظ تئوريک از بgدو   

کgه تسgخير قgدرت، بgا تمgام      : امر بgر آنgان روشgن بgود، بgه ايgن اسgتنتاجات مgی رسgيدند               

اهميتی که فی نفسه دارا است،اضطراراًَ حزب را به حاکم مقتدر پروسه تgاريخی تبgديل              

د از تصرف دولت، با در دسgت داشgتن قgدرتی کgه پgيش از ايgن دسgت         حزب بع . نمی کند 

نيافتنی بود، مطمئنًا قادر است بر تکامل و بسط جامعه تأثير بگذارد؛ ليکن خود نيز در 

مgثًال امکgان دارد   . عوض بمراتب شديدتر تحت تأثير ساير عوامل جامعه قرار می گيرد  

امکgان دارد، در  . ز قgدرت بيفتgد  در صورت وقوع حمله ی مستقيم نيروهgای متخاصgم ا          

سggيدگی درونggی وصggورت آهنggگ  ُکنggدتری از تحggوالت، در حggين ابقggای قggدرت خggود بggه پ 

اين ديالکتيک پروسه تاريخی دقيقًا همان نکتgه ايسgت کgه منطgق دان هgای             . دچار شود 
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    سکتاريسggتی کggه در انحطggاط استالينيسggتی برهggان معggدوم کننggده ای بggر عليggه بلشggويزم     

  .، درک نکرده اندمی جويند

حgزب انقالبgی کgه حامgل تضgمينی درمقابgل انحطgاط        : جوهر حرف اين آقايgان اينسgت     

با چنين استداللی طبيعی است که بلشويزم محکوم      . درونی خود نيست بدرد نمی خورد     

طgرز تفکgر   . معهذا اين استدالل از ريشه غلgط اسgت  . قدرت جادوئی که ندارد  : می گردد 

چگونه و به چه دليل حزب رو بgه انحطgاط       :  نيازمند است  علمی به يک تحليل مشخص    

هgا چنgين تحليلgی عرضgه نکgرده       گذاشت؟ تا به امgروز هgيچکس غيgراز خgود بلشgويک        

آنان برای انجام اين کار احتياجی به بريدن از بلشويزم نداشgتند، بgرعکس آنچgه           . است

آنgان  .فتنgد که برای روشن نمودن عاقبتش ضgروری بgود، در مخgزن ذخgاير بلشgويزم يا            

محققًا استالينيزم، اگر چه نه منطقgی مgع الوصgف ديالکتيgک وار،      : بدين نتيجه رسيدند  

؛ نggه در جهggت تأييggد انقالبggی بلکggه بمنزلggه ی نفggی       "در دامggن بلشggويزم رشggد کggرد   " 

  .ين دو بهيچوجه يکسان نيستاماهيت . ترميدوری آن
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  پيش بينی اساسی بلشويزمپيش بينی اساسی بلشويزم
  

ف برای تشريح عوامgل تجزيgه حgزب حکومgت کننgده ی اتحgاد        ها مع الوص   بلشويک

از مدتها قبgل،  . های مسکو نداشتند جماهير شوروی نيازی به چشم براه داشتِن دادگاه     

بگذاريد پيش گgوئی  . آنها امکان تئوريک چنين تکاملی را پيش بينی و بحث می کردند         

 پgيش از آن را بخgاطر    هgا  ها را نه فقط در شب انقالب اکتبر، بلکه حتgی سgال             بلشويک

     نيروها در سطح ملی و بين المللی مgی توانgد ابتgدا در کشgور           خاص  صف آرائی   . آوريم

لgيکن همgان صgف آرائgی     . عقب مانده ای مانند روسيه، پرولتاريgا را بgه قgدرت برسgاند     

نيروها از پيش ثابت می کند که حکومت کارگری در روسيه، بدون پيروزی کم و بيش 

در شggرايط انggزوا، رژيggم   . اريggای کشggورهای پيشggرفته دوام نخواهggد آورد   سggريع پرولت

        ابتggدا فاسggد گشggته  : معنggای دقيقتggر ه بgg. شggوروی مggی بايسggت يggا منهggدم يggا فاسggد گggردد    

 ببعggد مggن شخصggًا بارهggا  ١٩٠٥در بggاره ی ايggن مسggأله از سggال  . بعggد منهggدم مggی گggردد 

  .نوشته ام

: آخgرين جلgد  "ضgميمه " شgود بgه قسgمت      رجgوع " (تاريخ انقgالب روسgيه    "در کتابم   

، کليه اظهارات رهبران بلشويک در مورد اين مسأله از ")سوسياليزم در يک کشور  "

تمgامی ايgن اظهgارات بgدين نتيجgه گيgری            .  جمgع آوری شgده اسgت       ١٩١٧ -١٩٢٣سال  

بggدون انقggالب در غggرب، بلشggويزم از طريggق ضggدانقالب داخلggی و يggا : منتهgی مggی شggوند 

لنين همواره تأکيد مgی کgرد کgه    .  يا ترکيبی از هر دو نابود خواهد شد     مداخله خارجی و  

بورکراتيزه شدن رژيم شوراها، يک مسgأله تکنيکgی يgا سgازمانی نيسgت، بلکgه بالفعgل            

  .آغاز انحطاط دولت کارگريست

، لنgين پيشgنهاد حمgايتی را کgه چنgد      ١٩٢٣در کنگره ی يازدهم حزب در ماه مارس        

سياست "هنگام برنامه ه وص پرفسور ليبرال اوستريانف بسياستمدار بورژوائی بخص

يgک کgادت، يgک     اوستريانف عليدغم اين که. داده بودند، مطرح نمود" اقتصادی نوين
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من طرفدار دفاع از قgدرت شgوراها در   "بورژوا و حامی مداخله خارجی بود، می گفت        

". مgی لغgزد  روسيه هستم، زيرا در حال حاضر در جهت يک قدرت معمولی بgورژوائی       

 تgرجيح  " يgاوه گgوئی هgای شgکرين کمونيسgتی     "لنين اين پيام طعنه آميgز دشgمن را بgه        

بايgد صgريحًا   : "می داد، او هشيار و سخت گيرانه حزب را از خطgر برحgذر مgی داشgت                 

تggاريخ شggاهد رجعggت هggای    . گفggت، چيggزی کggه اسggتريانف مggی گويggد غيggرممکن نيسggت     

ه ايمgان و وفggاداری و ديگggر خصوصggيات  در سياسgت، اعتمggاد بgg . گونgاگونی بggوده اسggت 

تنهggا گggروه محggدودی دارای خصggلت هggای برجسggته  . عggالی اخالقggی، مطلقggًا مبتggذل اسggت 

در حاليکه تصميمات تgاريخی را تgوده ی عظيمgی در دسgت دارد کgه در          . اخالقی هستند 

صورت ناخشنوديش از اين گروه محgدود بgا هgيچ يgک از آنgان مؤدبانgه رفتgار نخواهgد               

 يgک کggالم، حgزب يگانggه عامgل تکامggل و در مقيgاس تggاريخی وسgيعتر، عامggل      بggه." کgرد 

  .تعيين کننده نيست

لنين در اين کنگره که آخرين کنگره ای بود که با حضور وی تشکيل شgد ايgن طgور       

ملتی بر ملت ديگgر پيgروز مgی شgود، ايgن امgری اسgت سgاده و قابgل فهgم                 ... "ادامه داد 

اگر . ت چه می آيد؟ اين ديگر به آن سادگی نيستولی بر سر فرهنگ اين دو مل     . عموم

پيggروز دارای فرهنggک واالتggری از ملggت مغلggوب باشggد، فرهنggک خggود را بggر ملggت    ملggت 

اخيرالذکر تحميل می کند، ليکن اگر عکس اين جريان صدق کند، ملت مغلgوب فرهنgک     

 چنggين اتفggاقی در پايتخggت جمهggوری شggورائی  آيggا. خggود را بggر غالggب تحميggل مggی نمايggد  

       کمونيسggت٤٧٠٠يو سوسياليسggتی روسggيه روی نggداد و آيggا بggدين سggان نبggود کggه فggدرات

تسggليم يggک فرهنggگ بيگانggه ) تقريبggًا در حggدود يggک لشggگر، آنهggم از آزمggوده ترينشggان( 

تاريخ به .  اشاره شدنه برای اولين بار، بدين موضوع، ١٩٢٣در اوان سال   " گشتند؟

    ته نمgggی شgggود و گذشgggته از ايgggن، ايgggن   سgggاخ" بهتgggرين هgggا" دسgggت چنgggدين نفgggر حتgggی 

مggی تواننgggد بggا تgggن در دادن بggه يgggک فرهنggگ بيگانgggه، يعنggی فرهنgggگ      " بهتggرين هgggا "

ند از مسير سوسياليزم نه تنها دولت شوراها می توا. رندبورژوائی، رو به انحطاط گذا 
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 منحرف گردد، بلکه حزب بلشgويک هgم ممکgن اسgت، تحgت شgرايط نامسgاعد تgاريخی،                  

  .ود را از دست بدهدبلشويزم خ

درک صggريح ايggن خطggر بggود کggه منجggر بggه تشggکيل قggاطع اپوزيسggيون چggپ در سggال      

انحطgاط، بgرای مقابلgه بgا ترميgدور          يون با ثبت روزانه ی عاليgم        اپوزيس.  گرديد ١٩٢٣

لggيکن ايgن عامgل ذهنggی   . رشgد يابنgده، اراده آگgاه پيشggرو پرولتاريgائی را عرضgه داشgت      

کgه بنgا بgه گفتgه ی لنgين فgرآورد          " تgوده ی عظgيم    . "رسgاند ود را به اثبgات      نابسندگی خ 

مبارزه را تعيgين مgی کننgد، از محروميgت هgای داخلgی و انتظgار طgوالنی در راه ظهgور                   

انقggالب جهggانی خسggته گشggتند، روحيggه تggوده هggا فggروکش کggرد، بوروکراسggی تفggوق پيggدا  

حgزب بلشgويک   پيشروان انقالبی را تضعيف نمود، مارکسgيزم را لگgدمال کgرده،        . نمود

بلشggويزم در قالggب اپوزيسggيون چggپ از   . اسggتالنيزم غالggب گرديggد  . را بggه ابتggذال کشggاند  

  .اين مسير واقعی و تحوالت بود. بوروکراسی شوروی و کمينترن بريد

حتggی امggروزه،  .  بggه معنggای صggوری از بلشggويزم مشggتق گرديggد   مطمئنggًا، اسggتالينيزم 

بروشنی برای بهتر فريgب  . خواندبوروکراسی مسکو هنوز خود را حزب بلشويک می    

رقgggت انگيزتgggر از همgggه آن . دادن تgggوده هgggا از برچسgggب بلشgggويزم اسgggتفاده مgggی نمايgggد 

يgت  تئوريسين هائی هستند که پوسته را به جای هسته عوضgی گرفتgه و ظgاهر را واقع                

اينان در تعيين هويت بلشgويزم و اسgتالينيزم بهتgرين خgدمت ممکنgه را بgه           . می پندارند 

  . ها نموده، دقيقًا از اين طريق نقشی ارتجاعی ايفاء می کنندترميدوری

ی آنتاگونيسgِت اقشggار  گgرايش هgا  فع و حgزاب از پهنgه سياسggت، منgا   ر ايتحgريم سgا   بgا 

حزب تا بدان . زب حاکمه باز يابندح تجلی خود را  می بايست کم و بيشمختلف اجتماع

 و چه در ايدئولوژی دستخوش تغيير گشته که مرکز ثقgل    چه در ترکيب اجتماعی    درجه

طggی . جهggت داده اسgت ييgر  سياسgی آن از پيشgروان پرولتاريggائی بسgمت بوروکراسggی تغ   

          زب در نتيجggggه ی مسggggير بgggی پggggروای تحggggوالت از انحطggggاط حggg پgggانزده سggggال گذشggggته،  

ی تصggفيه . تggا سوسggيال دموکراسggی طggی يggک نيمggه قggرن  گذشggته اسggت، یريشggه ای تggر

کنونی صرفًا نgه خطgی خgونين بلکgه رودی جgاری از خgون بgين بلشgويزم و اسgتالينيزم               
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هgا و قسgمت مهمgی از نسgل         سgاختن تمgامی نسgل قgديمی بلشgويک          نgابود . رسم می کنgد   

  ميانgggه کgggه در جنgggگ هgggای داخلgggی شgggرکت داشgggتند و آن بخشgggی از جوانgggان کgggه سgggنن   

ه صgرفًا ناهمسgازی سياسgی بلکgه     ها را جدًا کسب کرده اند، نشان دهنده ی نg      بلشويک

چگونgه مgی تgوان ايgن امgر را         . ناهمسازی جسgمانی ميgان بلشgويزم و اسgتالينيزم اسgت           

  ناديده گرفت؟

  

  ""سوسياليزم دولتیسوسياليزم دولتی""استالينيزم و استالينيزم و 
  

 محصgول ارگانيgک   آنارشيست ها به نوبه خود، سعی می کنند استالينيزم را نه تنهgا           

اينgان  . قلمداد کننgد " سوسياليزم دولتی "رد  بلشويزم و مارکسيزم بلکه بطور کلی فرآو      

را جانشgين فرمgول پدرشgاهی       " فدراسيون شوراهای آزاد  "می خواهند فرمول جديدتر     

لgيکن بماننgد گذشgته، مخgالف مرکزيgت      . ، نماينgد "فدراسيون کمون های آزاد "باکونين  

يعنgی سوسgيال    " دولتgی "يک شاخه از مارکسgيزم      : در حقيقت . قدرت دولتی می باشند   

. ، بggه عامggل بggارز سggرمايه داری مبggدل گشggت، هنگggامی کggه بggه قggدرت رسggيددموکراسggی

واضح است که سرچشgمه ايgن   . شاخه ی ديگر هم به کاست نوين ممتازان تبديل گرديد       

از يک ديgد وسgيع تgاريخی، در ايgن اسgتدالل،            . انحراف در موجوديت دولت نهفته است     

  .يک جو حقيقت وجود دارد

  منشgاء عفونgت سياسgی و اخالقgی    ، بgدون شgک      قاختنgا تگاه  به يک دسg   دولت به مثا  

اين قاعده همانطور که تجربه نشان داده در مورد دولت کارگری نيز صgادق             . می باشد 

بنابر اين می توان گفت، استالينيزم فرآورده ی شرايط اجتماعی ايست که در آن       . است

يکن ايggن کيفيggت   خggود از تنگنggای دولggت نبggود، لgg   جامعggه هنggوز قggادر بggه رهggا سggاختن    

هيچگونgه ارزش يgابی بلشgويزم يggا مارکسgيزم را دربgر نggدارد و صgرفًا نمايgانگر سggطح        

. فرهنگی رايج بشريت و باالتر از همه تناسب قgوا ميgان پرولتاريgا و بgورژوازی اسgت        

آنارشيسgت هgا در ايgن مgورد کgه دولgت حتgی دولgت کgارگری، زاده ی           پس از توافgق بgا       

يخ حقيقی انسان با نابودی دولت آغاز می شود، هنgوز ايgن        بربريت طبقاتی است و تار    
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 به نابودی دولت خواهgد  عاقبت االمرکه چه راه ها و متدهائی  : مطرح می شود  سئوال  

  .ها مطمئنًا متدهای آنارشيستی نيستند انجاميد؟ تجربه اخير ثابت می کند که اين راه

کارگران اسgپانيا، در  امعه جرهبران تنها سازمان معتبر آنارشيستی در جهان، يعنی    

اينgان خيانgت بgارز خgود نسgبت بgه       . ساعات بحرانی به وزيران بورژوائی تبgديل گشgتند       

قggرار گggرفتن، " موقعيggت هggای اسggتثنائی"تئggوری آنارشggيزم را در لفافggه ی تحggت فشggار 

دسgت  امgا مگgر رهبgران سوسgيال دموکراسgی آلمgان در زمgان خgود،                  . توجيه می کردند  

 و بهانه هائی نگشتند؟ جنگ داخلی طبعًا نه يک موقعيت امن و امان چنين عذربدامان 

اما هر سازمان انقالبgی قgاطعی، خgود را    .  است"موقعيت استثتائی"و عادی بلکه يک   

  .آماده می کند" موقعيت های استثنائی"دقيقًا برای اين 

ره در دولت تنها در جزوه های منتشg   " رد"تجربه اسپانيا يکبار ديگر نشان داد که        

با جواز حکومت بورژوائی امکان پgذير اسgت لgيکن در شgرايط             " شرايط عادی "زمان  

دولت باقی نمی ماند که هيچ، برعکس، اين شرايط خود   " تکذيب"انقالبی جائی برای    

ما به هيچوجgه قصgد مالمgت آنارشيسgت هgا را بgرای       . خواستار تسخير دولت می شوند    

زب حggيggک .  بggه ضggرب قلggم نشggدند نggداريم موفggق بggه از بggين بggردن دولggت صggرفاً  اينکggه 

چيggزی کggه رهبggران آنارشيسggت عليggرغم از خggود (انقالبggی، حتggی پggس از تسggخير قggدرت 

، اضgطرارًا هنgوز حgاکم مقتgدر        )گذشتگی هgای کgارگران آنارشيسgت عgاجز از آن بودنgد            

لgيکن مgا تئgوری آنارشيسgتی را سgخت مالمgت مgی کنgيم، تئgوری کgه در                 . جامعه نيسgت  

" شرايط اسgتثنائی "بطور اکمل متناسب بنظر می آمد، ولی بمحض آغاز  زمان آرامش   

جنgگ را   برخgی از ژنرالهgا،   - و احتماًال امروزه  –در گذشته   . انقالب بسرعت افول کرد   

از همgين زمgره هسgتند انقالبيgونی کgه ادعgا         . مضرترين عنصر برای ارتش می دانستند     

  .تمی کنند دکترينشان در اثر انقالب نابود گشته اس

نgابود سgاختن دولgت،    : مارکسيست ها کامًال با آنارشيست هgا در مgورد هgدف نهgائی            

 کgه معتقدنgد صgرفاًّ بgا     هسgتند " خواهgان دولgت  "مارکسيست ها صرفًا تgا آنجgا       . موافقند

تجربggه ی اسggتالينيزم نggه تنهggا اصggول     . تجاهggل دولggت نمggی شggود آن را نggابود سggاخت     
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مکتggب . بطريقggی معکggوس تاييggد مggی نمايggد مارکسggيزم را تکggذيب نمggی کنggد، بلکggه آنggرا   

انقالبی که اتخاذ مواضgع صgحيح، در تمgام موقعيgت هgا و اسgتفاده ی فعgال از آن را بgه             

لgيکن پيgروزی تنهgا    . پرولتاريا می آموزد، واضحست که حامل ضمانت پيروزی نيسgت   

بgه  عgالوه بgر ايgن پيgروزی را نبايسgت        . ها ممکن اسgت    از راه بکار بستن اين آموزش     

بايgد آن را در محتgوای دورنمgای يgک عصgر      . يک رويداد منفgرد در نظgر گرفgت     وان  عن

 بgر پايgه ی يgک اقتصgاد متنgزل و در محاصgره ی               - نخستين دولت کارگری   .تاريخی ديد 

ولی بلشويزم راستين مبgارزه مgرک و   .  به ژاندارمری استالينيزم بدل گشت    -امپرياليزم

 موجوديgت خgود   ظاسgتالينيزم بgرای حفg   . دزندگی بر عليgه ايgن ژانgدارمری را بسgيج کgر      

 بggggر عليgggه بلشgggويزم در لفافggggه ی مبgggارزه عليggggه    جنgggگ داخلgggی  نgggاگزير بgggه رهبggggری   

. ، نه تنها در اتحاد جماهير شوروی، بلکه نيز در اسپانيا گرديgده اسgت               "تروتسکيزم"

  .حزب کهن بلشويک نابود گشته ولی بلشويزم در همه جا در حال برخاستن است

 ماننgد  ا از بلشويزم يا مارکسيزم منشgعب دانسgتن، بمقيgاس گسgترده تgر             استالينيزم ر 

ايgن گليشgه همgواره توصgيف کننgده ی      . ضدانقالب را از انقالب مشتق دانستن می مانgد      

بنابر ترکيب طبقاتی جامعه، .  محافظه کارانه و رفرميست بوده است-طرز تفکر ليبرال  

نطق دان می پرسد، آيا اين دال بر اين م. انقالب همواره ضدانقالب را در برداشته است

 با وجgود ايgن، هيچيgگ، چgه ليبgرال،      نيست که متد انقالبی دارای نقايص درونی است؟       

امgا  . باشgد، نشgدند  " مقgرون بصgرفه  "چه رفرميست، موفق به ابتکار متدی که بيشgتر          

اگر تعبير عقالنی پروسه ی زنده تgاريخ دشgوار اسgت، تعبيgر عقالنgی تنgاوب امgواجش                   

سوسgياليزم  "سان است، بدين قرار، براساس منطق صرف می توان استالينيزم را از        آ

، فاشيزم را از مارکسيزم، ارتجاع را از انقالب و خالصه به يک کالم آنتgی تgز              "دولتی

  در ايggن حيطggه، طggرز تفکggر آنارشيسggتی بماننggد بسggياری از    . را از تggز منشggعب دانسggت 

طgرز تفکgر انقالبgی بgدون ديالکتيgک          . برال است اسير راسيوناليزم لي  . حيطه های ديگر  

  .ممکن نيست
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  سياسیسياسی" " معصيت هایمعصيت های""

  بلشويزم، بمثابه منشاء  استالينيزمبلشويزم، بمثابه منشاء  استالينيزم
استدالل راسيوناليست ها برخgی اوقgات، حgداقل در شgکل برونgی خgود، خصوصgيات         

آنان استالينيزم را نه از نهاد بلشgويزم، بلکgه از معاصgی            . ملموس تری بخود می گيرد    

         بعقيgggggggده ی ُگرِتgggggggر، پgggggggانکوک، و برخgggggggی از . ∗آن ناشgggggggی مgggggggی داننgggggggدسياسgggggggی 

 بلشggويک هggا، ديکتggاتوری حggزب را جانشggين -آلمggان و ديگggران" اسپارتاکيسggت هggای"

. ديکتاتوری پرولتاريا کردند؛ اسgتالين ديکتgاتوری بورکراسgی بgا جانشgين حgزب نمgود                

 استالين حزب بلشويک تند؛ها باستثنای حزب خود، تمام احزاب را نابود ساخ بلشويک

هgا بgا بgورژوازی     بلشgويک .  يک دارودسته بناپارتيستی بدنيای عgدم فرسgتاد   عرا به نف  

  .مصالحه کردند؛ استالين متفق و متحد آن گرديد

ها ضرورت شرکت در اتحاديه های کgارگری پيشgين و پارلمgان بgورژوائی        بلشويک

ای کارگری و دموکراسی بورژوائی    را موعظه کردند؛ استالين با بورکراسی اتحاديه ه       

بgا وجgود ظgاهر      . ايgن نgوع مقايسgه را مgی تgوان بgدلبخواه ادامgه داد               . عهد رفاقت بسgت   

  . يکسره خالی از محتوی هستندیموثرشان، تمام

ضggرورت اقتggدار . پرولتاريggا تنهggا از طريggق پيشggروان خggود مggی توانggد بقggدرت برسggد  

 هgا و عgدم تجgانس شgان سرچشgمه        دولتی بخودی خود از سطح فرهنگی نارسای توده       

                                                 
 سgووارين، نويسgنده فرانسgوی کتgابی در     - يکی از برجسته ترين نماينgدگان اينطgرز تفکgر ب           - ∗∗∗∗

جنبggه ی مسggتند و اطالعggاتی اثggر سggووارين حاصggل تحقيقggات دقيggق و      . بggاره اسggتالين مggی باشggد  

بggرای تعبيggر کليggه  . اريخ نويسggنده بخggاطر ابتggذالش چشggم گيggر اسggت ولggی فلسggفه تgg. طggوالنی اسggت

برای او تgاثير شgرايط   . حوادث تاريخی بعدی نويسنده درجستجوی نقايص درونی بلشويزم است     

خgود  "       " حتی تين هgم بgا آن تئgوری    . واقعی پروسه تاريخ بر بلشويزم وجود خارجی ندارد  

 .از سووارين به مارکس نزديکتر است
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در پيشرو انقالبی متشکل در يک حزب، اشتياق توده ها برای تحصيل آزادی . می گيرد

، تسخير قدرت ممکgن  بدون اعتماد طبقه در پيشروانش و حمايت از آنان   . متبلور است 

بدين ترتيgب انقgالب و ديکتgاتوری پرولتاريgا عملکgرد تماميgت طبقgه مgی باشgد،             . نيست

لقgه ی ميgان   حشوراها صرفًا شکل سازمان يافته ی       . نها تحت رهبری پيشروان   ليکن ت 

بggدين شggکل، تنهggا از طريggق حggزب مggی تggوان محتggوی انقالبggی    . تندسggپيشggرو و طبقggه ه

آلمggان،  (تجربggه ی مثبggت انقggالب اکتبggر و تجربggه ی منفggی کشggورهای ديگggر        . بخشggيد

کgس درعمgل نشgان نgداده يgا         هgيچ . حgاکی از ايgن واقعيتنgد      ) اطريش، و بgاالخره اسgپانيا     

سعی نکرده بطور مفصل روی کاغذ تشريح کند که چگونgه پرولتاريgا مgی توانgد بgدون            

اين واقعيت که . رهبری سياسی يک حزب که به اهداف خود واقف است، بقدرت برسد        

اين حزب، شوراها را تحت تبعيت سياسی رهبران خود در آورده، بخودی خود سيستم        

 محافظggه کggار، سيسggتم   نggدازه مختggل مggی سggازد کggه تسggلط اکثريggت    شggوراها را بهمggان ا 

  .پارلمانی بريتانيا را نابود ساخته است

       بلشgggويزم سرچشgggمه " تئgggوری" سgggاير احgggزاب درشgggوروی، از هيچگونgggه   تحgggريم

گرفت، بلکه اقدامی بgود در جهgت دفgاع از ديکتgاتوری در کشgوری عقgب مانgده و           ی  نم

ها از اوان امر  بر بلشويک. ی همه جانبه ی دشمنانتاراج گشته، در شرايط محاصره 

روشن بود که اقدام مزبور که بعدها با تحgريم ايجgاد فراکسgيون در داخgل حgزب تکميgل              

منتهggی ريشggه ايggن خطggر نggه در دکتggرين يggا در   . گشggت، نشggانه خطggر عظيمggی مggی باشggد  

       تاکتيgggک هgggا، بلکgggه در ضgggعف مgggادی ديکتgggاتوری و در مشgggکالت موقعيgggت داخلgggی و    

اگggر انقggالب، حتggی فقggط در آلمggان پيggروز گشggته بggود، لggزوم . بggين المللggی اش نهفتggه بggود

کgامًال مسgلم اسgت کgه سgلطه ی يgک       . ساير احزاب شوروی آنًا از ميان می رفgت  تحريم  

           .قgggوقی را بgggرای آغgggاز سيسgggتم اسgggتبداد استالينيسgggتی فgggراهم نمgggود    ححزبgggی شgggرايط  

و گسترش را نه در بلشويزم و نه در تحريم ساير احزاب مع الوصف علت اين پيدايش 

بمثابه ی اقدام موقتی جنگgی، بلکgه در شکسgت هgای پgی در پgی پرولتاريgا در اروپgا و                 

  .جستجو کردبايد آسيا 
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هggا در  بلشgويک . ايgن اسgتدالل در مggورد مبgارزه عليggه آنارشgيزم نيgز صggدق مgی کنggد      

gggت آنارشيسgggت در دسgggالب، دسgggه ای انقgggردوران حماسgggام بgggی گgggًا انقالبgggای واقعgggت ه        

نويسنده اين خطوط بارها با لنgين   . نان بصفوف حزب پيوستند   بسياری از آ  . می داشتند 

دربggاره امکggان واگggذاری برخggی از ناحيggه هggا بggه آنارشيسggت هggا، کggه در آن  بتواننggد بggا   

. موافقت سgاکنين محgل، نظgام بgدون دولgت خgود را بgه آزمgايش بگذارنgد، گفتگgو نمgود                    

. ئی باقی نگذاشتطرح هاليکن جنگ داخلی، محاصره و گرسنگی، محلی برای چنـين      

قيام کرنشتات؟ اما حکومت انقالبی طبيعتًا نمی توانست استحکامات نظامی را که برای 

آنارشيسgت هgای مشgکوک بgه     دفاع از پايتخت بکار مgی رفgت، صgرفًا چgون تعgدادی از            

". هديgه کنgد  "بودند، به ملوانان شورشgی       سربازی پيوسته    -شورش ارتجاعی دهقانی  

          يggggک تجزيggggه و تحليggggل تggggاريخی واقعggggی از ايggggن رويggggداد، کggggوچکترين محلggggی بggggرای  

افسانه پردازی مبنی بر جهالت و احساسات سانتيمانتال در مورد کرنشتات، ماخنو، و              

  .ساير حادثه های ضمنی انقالب باقی نمی گذارد

ها نه تنها اقناع، بلکه اغلب    جا می ماند که بلشويک     در اين جا تنها اين واقعيت به      

مسلم است که بورکراسی رشد يافته از . تا بدرجه ای وحشيانه نيز جبر بکار می بردند

هgر  . بطن انقالب، بعدها سيسgتم اجبgار را در خgدمت خgويش بgه انحصgار خgود در آورد                  

 از مرحله ی مgا  بانقالضدمرحله از تکامل، حتی مراحل مصيبت آوری نظير انقالب و       

ليبgرال هgا   . د سرچشمه می گيرد و پاره ای از کيفيت های آن را بخود می گيgرد        وقبل خ 

   از جملggه خggانواده ِوب، همggواره بggر ايggن عقيggده بودنggد کggه ديکتggاتوری بلشggويکی صggرفًا  

نظير انهدام " جزئياتی"آنان چشمان خود را بر . نسخه ی جديدی از تزاريزم می باشد  

و اشراف زادگی، واگذاری زمين بgه دهقانgان، الغgاء مالکيgت بgر سgرمايه،               امپراطوری  

طgرز  . ابتکار اقتصgاد بgا برنامgه، سيسgتم فرهنگgی غيرمgذهبی و غيgره، فgرو مgی بندنgد                   

 کgه انقgالب بلشgويکی، بgا     تفکر آنارشيست ليبgرال نيgز ايgن واقعيgت را ناديgده مgی گيgرد            

در حاليکه . اعی بنفع توده ها گرديدوجود تمام خفقانش، باعث دگرگونی مناسبات اجتم

تحggول ترميggدوری استالينيسggتی، تبggديل جامعggه ی شggوراها بنفggع يggک اقليggت ممتggاز را       



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٢ 

بلشgويزم ردپgائی از    يکسان دانستن هويت استالينيزم با واضحست که در. بهمراه دارد 

  .محک سوسياليستی نمی توان يافت

  

  مسأله تئوریمسأله تئوری
 برخورد سخت گيرانه، دقيق و حتی ستيزه يکی از خصلت های برجسته ی بلشويزم

بيسggت و هفggت جلggد آثggار لنggين بggرای   . جويانggه اش در بggاره مسggائل دکتggرين بggوده اسggت  

بلشgويزم بgدون ايgن کيفيgت      . هميشه نمونه واالترين آکgاهی تئوريgک بgاقی خواهgد مانgد            

از زاويggه ی ايggن ديggد،  . اساسggی، هرگggز قggادر بggه ايفggای نقggش تggاريخی خggود نمggی بggود     

  .لينيزم بی مايه، جاهل و کامًال امپريک، در قطب مخالف قرار دارداستا

از زمgان مgرک    : "حدود ده سال پيش، اپوزيسgيون در برنامgه ی خgود اعgالم داشgت               

لنين تا بحال موجی از تئوری های جديد ظاهر گرديده که يگانgه نيgتش توجيgه برگشgت              

همggين چنggد روز پggيِش،  " .استالينيسggتی از مشggی انقggالب پرولتاريggائی بggين الملggل اسggت 

: اک، نويسggنده ی آمريکggائی کggه در انقggالب اسggپانيا شggرکت داشggته، نوشggت  .ليسggتون ام

حقانًا استالينيست ها امروزه افراطی ترين رويزيونيست های مکتب مgارکس و لنgين               "

 حتggی برنشggتين جggرأت ننمggود بggه انggدازه ی نصggف اسggتالين در راه تجديggد نظggر    -هسggتند

فقط می بايست به آن اضافه نمود . اين نکته کامًال حقيقت دارد   " .مارکس پيشروی کند  

او : کggه برنشggتين در واقggع ضggرورت برخggی از مسggائل را تئوريggک را درک کggرده بggود     

  آگاهانgه در ايجgاد رابطgه ميgان برنامgه و اعمgال رفرميسgتی سوسgيال دموکراسgی سggعی          

شggترکی بggا مارکسggيزم لggيکن بورکراسggی استالينيسgتی نggه تنهggا هggيچ وجgه م  . مgی ورزيggد 

" ايgدئولوژی . "ندارد، بلکه بطور کلی با هرگونه دکترين و سيستمی بيگانه مgی باشgد             

ايggن بورکراسggی يکسggره بggا ذهنggی گرائggی پليسggی اشggباع گرديggده اسggت و پراتيggک آن          

کاسggت غاصggب در راه ادامggه ی حفاظggت عاليggق   . يسggيزم اعمggال زورعبارتسggت از امپر

ايggن بورکراسggی قggادر نيسggت    :  خصggومت مggی ورزد عمggده خggود، بggا هرگونggه تئggورئی    

ی در توجيه نقش اجتمgاعی خgويش چgه بgرای خgود و چgه بgرای ديگgران ارائgه                     حتوضي
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استالين در مکتب مارکس و لنين نه به مدد قلم تئوريسين ها، بلکه با پاشنه های . دهد

  . او تجديد نظر می کند- پ-گ

 

  مسأله اخالقمسأله اخالق
  

 جانب آن گمنامgان الف زنgی   ، علی الخصوص ازبلشويزم" فساد اخالقی"شکوه از   

در مجgامع  . می آيد کgه بلشgويزم ماسgک دروغينشgان را از چهgره شgان برداشgته اسgت                  

، اديبgggggggان، "سوسياليسgggggggتی"خgggggggرده بgggggggورژوائی، روشgggggggنفکری، دموکراتيgggggggک،   

پارلمانتاريستی، و سgايرين، ارزش يgابی هgای قgراردادی و يgا کgالم قgراردادی بمنظgور             

ها مستولی گشته است، اين اجتماع بgزرگ و مغشgوش طرفgدار          ارزش پوشاندن فقدان 

 نمی تواند تماس نيزه ی مارکسيستی -زندگی کن و بگذار زندگی کنم-مصونيت متقابل   

، نويسندگان، و اخالقيون در حgال  تئوريسين ها. را بر روی پوست حساسش تحمل کند   

ی انديشند کgه بلشgويزم   م نوسان بين موضوعات مختلف که فکر می کردند و هنوز هم         

        " صgggادقانه"کينgggه توزانgggه بgggه مبالغgggه ی اختالفgggات مgggی پgggردازد، عgggاجز از همکgggاری   

عالوه بر اين . خود اتحاد جنبش کارگری را مختل می سازند" دسايس"می باشند و با 

صggرفًا چggون –هggا  انتريسggت احساسggاتی و زود رنggج همggواره انديشggيده کggه بلشggويک   س

او خود هرگز قادر ": زده اند افترا" او را تا به آخر رساندند، به او انديشه های نارس

 عليgه  معهذا اين واقعيت پابرجا خواهد ماند که برخورد آشgتی ناپgذير       . به انجام آن نبود   

ها، يگانه خصلت عاليست که قادر به تربيت يک حزب انقالبی ی ها و طفره رو نيرنگ

  .ند، می باشدغافلگيرش نمی ساز" شرايط استثنائی"که 

کيفيات اخالقی هر حزبی در تحليل نهائی، از منافع تاريخی ای که نمايندگی می کند، 

کيفيات اخالقی بلشويزم، از خود گذشتگی، عgدم عالقgه، جسgارت،            . سرچشمه می گيرد  

  مسgggتقيمًا از - نيکgggوترين خصgggايل بشgggری -و تحقيgggر کgggردن هرگونgggه تقلgggب و تحريgggف 

بورکراسی استالنيسgتی  . خدمت ستمديدگان ناشی می شودمصالحه ناپذيری انقالبی در  

، معهgذا هنگgامی   در اين حيطه نيز کلمات و اشارات بلشويزم را به عاريت گرفته اسgت          
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 و در خgدمت يgک اقليgت         یاز جانgب دسgتگاه پليسg      " پابرجائی"و  " آشتی ناپذيری "که  

از اين . می گرددرود، اين خصايل به منشاء افساد و گانگستريزم مبدل ی ممتاز بکار م

 طينتی ترميgدوری بورکراتيgک   ها را با بد آقايان که هويت حماسه ای انقالبی بلشويک   

  .يکسان می دادند، تنها می شود با تحقير ياد کرد

  

 *      *       *        **       
حتی امروزه، عليرغم رويدادهای دراماتيک دوره ی اخير شخص عامی بی فرهنگ    

ggد، مبggی دهggرجيح مggويزم تggان بلشggکيزم("ارزه ميggده ی ") تروتسggتالينيزم را زائيggو اس

دو "تصggادم جggاه طلبggی هggای شخصggی و يggا بggه بهتggرين تعبيggرش، يggک معارضggه ميggان     

، رهبgggر حgggزب نارسgggاترين ايgggن ادعاهgggا را نgggورمن تومgggاس . بلشgggويزم، بدانgggد" جنgggاح

          "سوشاليسggggggggت ريويggggggggو "او در : سوسياليسggggggggت آمريکggggggggا، ارائggggggggه داده اسggggggggت  

(Socialist Review)  ، رای    : " می نويسد٦، صفحه ١٩٣٧ سپتامبرgی بgيچ دليلgه

اذهان اين عقيده وجود ندارد که اگر تروتسکی بجای استالين پيgروز مgی گشgت، پايgان        

و ايggن . "عggب و وحشggت در روسggيه بسggر مggی رسggيد   ردسggايس و خاتمggه حکمفرمggائی  

: ن استداللی می توان ادعا کردبا چني. می کنديک مارکسيست قلمداد ... شخص خود را

مقgر   يازدهم اول هيچ دليلی برای اذعان اين عقيده وجود ندارد که اگر به جای پايس             "

        مقggدس را اشggغال مggی کggرد، کليسggای کاتوليggک بggه بggرج و بggاروی سوسggياليزم مبggدل          

توماس عاجز از فهم اين امر است که مساله بر سر رقابgت ميgان اسgتالين              ". می گشت 

روتسکی نيست، بلکه مساله بر سر تضاد آشتی ناپذير بين بورکراسی و پرولتاريgا           و ت 

قشggر حggاکم در اتحggاد جمggاهير شggوروی در حggالی کggه از طريggق جنggگ داخلggی  . مggی باشggد

        دگرگونی رژيgم اجتمgاعی را مهيgا    )  اعدام توده ای متعرضين -تصفيه خونين ("مستقيم  

به انطباق خود با ميراث کامًال منهدم نگشgته ی    می سازد، هنوز که هنوز است، ناچار        

بمثابه ی برج و بgاروی    اما در اسپانيا، دارودسته استالينيستی هم اکنون        . انقالب است 

مبgggارزه عليgggه بوروکراسgggی   . نظgggام بgggورژوائی، برعليgggه سوسgggياليزم عمgggل مgggی کنgggد    
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دو برنامه، دو دنيا، : بناپارتيستی جلوی چشمان ما به مبارزه ی طبقاتی مبدل می شود

کنgggد کgggه پيgggروزی پرولتاريgggای  اگgggر تومgggاس تصgggور مgggی. دو اصgggول اخالقgggی متفgggاوت

     سوسياليسggتی برکاسggت رسggوای متجggاوزين، احيggاء سياسggی و اخالقggی رژيggم شggوروی     

gggی ه را بgggات مgggه اثبgggه را بgggن نکتgggرفًا ايgggد آورد، صgggراه نخواهgggام  همgggا تمgggه بgggاند کgggرس     

آه و زاری هgای پرهيزکارانgه اش، بgه بورکراسgی     ها، زبgان بgازی هgا و        ی  محافظه کار 

  .استالينيستی خيلی نزديکتر است، تا به کارگران

بلشويکی، خيلgی سgاده بgرای تقبgل     " فساد اخالقی"توماس، مانند ساير افشاء گران      

  .اصول اخالقی انقالبی بالغ نشده است

  

  سنن بلشويزم و بين الملل چهارمسنن بلشويزم و بين الملل چهارم
بسgggوی مارکسgggيزم، در از قلgggم انgggداختن " رجعgggت شgggان"کgggه در " چپgggی هgggائی"آن 

: بلشggويزم سggعی نمودنggد، عمومggًا خggود را بggه اکسggيرهای منفggردی محggدود مggی سggاختند   

تحggريم شggرکت در اتحاديggه هggای پيشggين کggارگری، تحggريم شggرکت در پارلمggان، ايجggاد         

 ز می توانسgتند در بحبوحgه ی اوليgه دوران   وکليه اين اقدامات هن". واقعی"شوراهای  

ولggی در حggال حاضggر، در پرتggوی تجربيggات . ، بينهايggت جggامع بنظggر بياينggدپggس از جنggگ

گرتر . حتی کنجکاوی ِصرف را هم بر نمی انگيزند       " امراض کودکانه "اخير، اين نوع    

آلمانی، بورديگيست های ايتاليائی، اسgتقالل      " اسپارتاکيست های "و پانکوک هلندی،    

ی يکgی از خصوصgيات آن و قgرار    خود از بلشويزم را صرفًا با برجسته نمودن سgاختگ    

نgه  " چپgی "اما از ايgن گgرايش هgای       . دادن آن در مقابل ساير خصوصيات، نشان دادند       

ايgن خgود گgواهی غيرمسgتقيم ولgی      : در پراتيک و نه در تئوری اثری بجgا نمانgده اسgت          

 شکل ممکن مارکسيزم، برای عصر تنهاپراهميت در اثبات اين نکته است که بلشويزم 

  .باشدکنونی می 

حزب بلشgويک در عمgل ترکيبgی از واالتgرين جسgارت انقالبgی و رئgاليزم سياسgی را                 

    بggرای نخسggتين بggار يگانggه نggوع رابطggه بggين پيشggروان و طبقggه را کggه   . نشggان داده اسggت
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در تجربه ثابت کرده است که اتحgاد  . می تواند ضامن پيروزی باشد، برقرار کرده است 

م زده ی روسgتائی و خgرده بgورژوای شgهری تنهggا از     بgين پرولتاريgا، و تgوده هgای سggت    

حgزب بلشgويک،   . طريق سرنگونی سياسی احزاب خرده بورژوائی سgنتی ممکgن اسgت    

کسgانی کgه   . راه پيشبرد قيام مسلحانه و تسgخير قgدرت را بgه همgه دنيgا نشgان داد اسgت          

شgته  شوراهای ابستره را در مقابل ديکتاتوری حزب پيشgنهاد مgی کننgد بايgد در نظgر دا          

هبری بلشويک بود که شوراها قgادر بودنgد خgود را از لجنgزار     رباشند که تنها با کمک  

حزب بلشويک در جنگ داخلی . رفرميزم بيرون کشيده، بدولت پرولتاريائی نائل گردند 

حتgی اگgر   .  مارکسيسgتی شgد   موفق به حصول ترکيبی صحيح از هنgر نظgامی و سياسgت            

   ggه از بggق بggتی موفggی استالينيسggود،   بورکراسggد شggه جديggادی جامعggه اقتصggردن پايggين ب   

بgه  ی اقتصاد با برنامه ی تحت رهبری حزب بلشويک، برای هميشه در تgاريخ،       تجربه

تنهggا سکتاريسggت هggای . يکggی از بزرگتggرين تعليمggات بشggری ثبggت خواهggد گرديggدعنggوان 

قيقgت  حکوبيده شده و سرخورده که بر پروسه تاريخی پشت کرده انgد، مgی تواننgد ايgن        

  .را انکار کنند

 تنها بدان سبب که بر هر قدم سياسی خgود       حزب بلشويک . اما اين تمامی اش نيست    

: را بgه پgيش ببgرد   " عملgی اش "نور تئوريک می افشgاند، تواتسgت کارهgای بgا شgکوه        

ولgی  . بلشويزم اين تئوری را خلق نکرد، مارکسيزم ساز بgرک آن را فgراهم آورده بgود     

فقggط رويggدادهائی در يggک مقيggاس عظggيم   .  نggه رکggودمارکسggيزم تئggوری حرکggت اسggت و 

بgه  بلشويزم با تحليلش از عصر امپرياليزم .  تئوری هستندنتاريخی، قادر به غنی کرد   

  از دموکراسgggی بgggورژوائی در دوره ی انحطgggاط هgggا و انقالبgggات،  عصgggر جنgggگعنgggوان 

سggرمايه داری، از رابطggه بggين اعتصggاب عمggومی و قيggام، از نقggش حggزب، شggوراها و       

اتحاديه های کارگری در دوره انقالب پرولتاريgائی، در تئgوريش از دولgت شgوراها، از             

اقتصggاد انتقggالی، از فاشيسggم و بناپggارتيزم در عصggر زوال سggرمايه داری و بggاالخره در  

تحلggيلش از مسggخ شggدن خggود حggزب بلشggويک و دولggت شggوراها، خggدمت ارزنggده ای بggه   

ده شود که کوچکترين نکتgه اساسgی ای بgه    بگذار روند ديگری نام بر . مارکسيزم نمود 
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 از لحgاظ تئgوريکی و سياسgی، وانِدژِولgد،        .نتايج و تعميمات بلشويزم اضافه کرده باشد      

ٌدبروِکggر، هيلفردينggگ، ٌاتوبggائر، زيرومسggکی، چggه برسggد بggه سggرگرد َاتلggی و نورمggان       

پوسgggيدگی کمينتgggرن بgggه   . تومgggاس، از مخروبgggه ی بقايgggای گذشgggته تغذيgggه مgggی کننgggد      

نجارترين شکلی در اين واقعيت بيان می شود که بgه سgطح تئgوريکی انترناسgيونال         ناه

حgزب کgارگر مسgتقل بريتانيgا،     (ساير گروه هgای گونgاگون ميانgه        . دوم نزول کرده است   

جاری خود، اله بختگی قطعاتی از مارکس و    ، بنا به احتياج     )پوم اسپانيا و از اين قبيل     

  .ه کارگران هيچ چيز نمی توانند بيآموزنداينان ب. عاريت می گيرنده لنين ب

 تنهgا بنيggان گggزاران بgين الملggل چهggارم، کgه کليggه سggنن مgارکس و لنggين را از آن خggود     

بggی فرهنگggان ممکggن اسggت   . کggرده انggد، نسggبت بggه تئggوری برخggورد قاطعانggه مggی کننggد     

ن استهزاء کنند که بيست سال پس از پيروزی اکتبر، انقالبيون دوباره به مواضع فروت

در ايgن مgورد بgاز هgم تميgز سgرمايه دارهgای        . مقدماتی تبليغاتی عقgب نشgينی کgرده انgد         

" کمونيسgت "يgا   " سوسياليسgت "بزرگ بيشتر از خرده بورژواهائی است که خgود را           

       تصggادفی نيسggت کggه سggتون نشggريات جهggانی پggر از مطلggب در بggاره        .  مggی کننggد تصggور

 بggه رهبggری انقالبggی نويggد گسggترش بطggور  نيggاز شggديد تggاريخی. بggين الملggل چهggارم اسggت

بزرگترين تظمين پيروزی گسترده تر . استثنائی سريعی را به بين الملل چهارم می دهد  

آن، در اين واقعيت نهفتgه اسgت کgه بgين الملgل چهgارم خgارج از مسgير پهنgاور تgاريخی            

 .رشد نکرده است، بلکه فرآورده ی ارگانيک بلشويزم است

   ١٩٣٧ اوت ٢٣
 ياشار آذری: بازنويس


