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  استالينيزم و بلشويزماستالينيزم و بلشويزم
 
دوران ارتجاعی، مانند دوران فعلی، ن>ه تنه>ا طبق>ه ک>ارگر و پيش>رو آن را تجزي>ه و          

تضعيف م>ی کن>د، بلک>ه س>طح کل>ی اي>دئولوژيک جن>بش را ني>ز تن>زل داده، ط>رز تفک>ر                      

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

: رو بيش از هر چيز ايستادگی در برابر اين جريان قهقرائ>ی اس>ت            شرايطی وظيفه پيش  

اگ>ر تناس>ب نامس>اعد ق>وا حف>ظ س>نگرهای            . می بايستی در جهت خالف جريان شنا کند       

بچن>گ آم>>ده را ناميس>ر م>>ی س>ازد، دس>>ت ک>>م بايس>ت ب>>رای حف>ظ مواض>>ع اي>>دئولوژيک      

. ش>>ده اس>>تبدس>>ت آم>>ده بکوش>>د، زي>>را خ>>ون به>>ای گران>>ی باب>>ت اي>>ن مواض>>ع پرداخ>>ت 

در حاليک>ه تنه>ا از اي>ن    . م>ی پندارن>د  " سکتاريستی"هستند ابلهانی که اين سياست را    

توان خود را برای امواج مقاوم>ت ناپ>ذير جن>بش پيش>رونده ای ک>ه ب>ا       ی ست که م اراه

 .جزر و مد بعدی تاريخ فرا می رسد، آماده ساخت

  

  ارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزمارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزم

بط>رز اجتن>اب ناپ>ذيری س>بب پي>دايش ارزي>ابی جدي>دی               شکست های بزرگ ت>اريخی      

از يکس>>و پيش>>روی واقع>>ی ک>>ه ب>>ا . م>>ی ش>>ود، اي>>ن معم>>وًال در دو جه>>ت اتف>>اق م>>ی افت>>د 

تجربي>ات شکس>>ت ت>>وانگر گش>>ته اس>>ت، ب>>ا تم>>ام وس>>ائل از مي>>راث عقاي>>د انقالب>>ی دف>>اع  

ت>ی کوش>ش   کرده، بر اين اساس در راه تربيت کادرهای جديد برای مبارزات ت>وده ای آ  

از س>وی ديگ>>ر، کس>انی ک>>ه  ب>ه کاره>>ای روزم>ره ی ع>>ادی ع>ادت ک>>رده ان>>د،      . م>ی کن>>د 

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 
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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

   کوچکترين. سوم و اقمار گردان بدور آن در دفتر لندن چنين نمونه هائی هستند

ی در حتی يک کوشش جد. 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  توبائر به مشامبوی مشمئزکننده ده سطر از هيلفردينگ و ا

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 . زگی سپرده اندهر

 ويل>>ی اش>>الم کمونيس>>ت س>>ابق اتريش>>ی، اخي>>رًا ج>>زوه ای در ب>>اره محاکم>>ات مس>>کو 

اش>الم روزنام>ه نگ>ار ب>ا اس>تعدادی      " . ديکت>اتوری تزوي>ر  "نوشته است، تحت عن>وان    

انتق>>ادات او از دسيس>>ه ه>>ای   . پ>>ردازداس>>ت، ک>>ه عم>>دتًا ب>>ه مس>>ائل سياس>>ی روز م>>ی      

اعتراف>ات از روی  "محاکمات مسکو و پرده برداری هايش از مکانيزم شکنجه روحی  

او خواس>تار ايج>اد تئ>وری    : 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 توطئ>ه ه>ا بيم>ه         

اما از آنجا که اشالم اصوًال تئوری نمی فهمد و روش>ن اس>ت ک>ه ب>ه ت>اريخ تکام>ل        . کند

کامًال ب>ه سوس>ياليزم قب>ل از م>ارکس رجع>ت م>ی کن>د، آن ه>م          سوسياليزم آشنائی ندارد

ن>>وع آلم>>انی آن ک>>ه عق>>ب افت>>اده ت>>رين، احساس>>اتی ت>>رين، و کس>>ل کنن>>ده ت>>رين ن>>وع آن  

ارزه طبق>اتی م>ی کش>د، چ>ه رس>د ب>ه ديکت>اتوری        اشالم دس>ت از ديالکتي>ک و مب>    . است

" جاودان>ه "مسأله تح>ول جامع>ه ب>رای او ب>ه س>طح تحق>ق برخ>ی از حق>ايق              . پرولتاريا

اخالقی تنزل کرده ک>ه از آن بش>ر را حت>ی تح>ت س>لطه ی س>رمايه داری ني>ز م>ی ت>وان                       
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ای تالش ويل>ی اش>الم ب>رای نج>ات سوس>ياليزم از راه تزري>ق اي>ن ِس>ُرم ه>         . اشباع نمود 

نش>ريه  " (روس>يه ن>وين  "اخالقی ب>ا اس>تقبال ش>ادمانه و فخرآمي>ز نش>ريه ی کرنس>کی            

: ، مواج>>ه گش>>ته اس>>ت  )ق>>ديمی محل>>ی روس>>ی ک>>ه اکن>>ون در پ>>اريس انتش>>ار م>>ی ياب>>د      

همانطور که ناشران بدرستی نتيجه گيری می کنند، اشالم به اصول سوسياليزم واقع>ی    

ل س>>ختی و ناهنج>>اری مب>>ارزه ی  ه>>ا پ>>يش در مقاب>>  روس>>ی رس>>يده اس>>ت، ک>>ه از م>>دت  

" ب>>ديع"دکت>>رين . طبق>>اتی، مش>>ی مق>>دس ايم>>ان، امي>>د و ن>>وع پرس>>تی را عرض>>ه ک>>رد    

خ>>ود، ص>>رفًا رجع>>ت   " تئوري>>ک"روس>>ی در ص>>غری کب>>رای   " سوس>>يال رولوس>>يونر 

ل>يکن  . آلمان را مجس>م م>ی دارد   !) ١٨٤٨(قهقرائی به سوسياليزم پيش از ماه مارس        

ر مقوله ی تاريخ شکل گي>ری عقاي>د، از کرنس>کی ب>يش     د غيرمنصفانه خواهد بود اگر

مهمتر از همه اين واقعيت اس>ت ک>ه کرنس>کی       . از اشالم طالب دانش جامع تری بشويم      

که دم از اشتراک مساعی با اشالم می زند، زم>انی ک>ه در رأس حکوم>ت ق>رار داش>ت،               

ن>ی  يع: ه>ا بج>رم جاسوس>ان س>تاد ارت>ش آلم>ان ب>ود        محرک تعقيب و ش>کنجه بلش>ويک   

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

  .را بسيج می کند

اي>ن   .مکانيزم روانی ارتجاع ايدئولوژيکی اشالم و نظاير او بهيچوجه پيچيده نيست

ی طبق>اتی   ش>وند ک>ه ب>ه مب>ارزه     حضرات مدت زمانی به يک جريان سياس>ی ملح>ق م>ی     

. بود اگر چه ن>ه در انديش>ه    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 ديالکتي>ک و مب>ارزه طبق>اتی اس>>ت    اي>ن در نتيج>ه  : ب>اين اس>تنتاج کل>ی م>ی رس>د ک>ه      

معلومات شخصی ... بيات تاريخی وطلب ما از آنجا که سطح مکاشفه را به تجر   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

از (در نظ>>ر اول داغ ارتج>>اع اي>>دئولوژيکی اش>>الم ابت>>دائی ت>>ر از آن بنظ>>ر م>>ی آي>>د      

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

س>>ازد، بخص>>وص آن اش>>کالی ک>>ه بلش>>ويزم را يکس>>ره تقب>>يح            ی ارتج>>اع را نماي>>ان م>>  

 .می کنند

  

  ؟؟""بازگشت بسوی مارکسيزمبازگشت بسوی مارکسيزم""

تح>ت رهب>ری   . زم بدس>ت آورد مارکس>يزم واالت>رين تجل>ی ت>اريخی خ>ود را در بلش>وي      

. بلشويزم، اولين پيروزی پرولتاريا بثمر رسيد و نخستين دولت کارگری مستقر گردي>د      

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

انقالب اکتبر در شرايط کن>ونی ب>ه پي>روزی بورکراس>ی منج>ر گردي>ده اس>ت، ب>ا سيس>تم            

 بسياری از ذه>ن ه>ای       -"ديکتاتوری تزوير " بقول اشالم    -تناق، چپاول، و تحريفش   اخ

ب>>دون انک>>ار  : س>>طحی و ظاهرپرس>>ت ب>>ه ورط>>ه ی اي>>ن نتيج>>ه گي>>ری م>>ی جهن>>د ک>>ه         

نق>د    ه اش>الم هم>انطور ک>ه ب>    . بلشويزم، نمی توان به مبارزه بر عليه استالنيزم پرداخت        

ک>>ه در انحط>>اط خ>>ود ب>>ه اس>>تالنيزم مب>>دل بلش>>ويزم، : م>>ی دان>>يم، پ>>ا را فرات>>ر م>>ی گ>>ذارد

گرديد، خود از مارکسيسم برخاست، نتيجتًا نمی شود با تکيه به اصول مارکسيستی ب>ا         

حض>>>رات ديگ>>>ری ک>>>ه در تع>>>داد ف>>>زون ت>>>ر ول>>>ی ن>>>اپيگيرتر           . اس>>>تالينيزم مب>>>ارزه ک>>>رد

از ." م>ا باي>د از بلش>ويزم بس>وی مارکس>يزم برگ>رديم      : "می باشند، برعکس می گويند    

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

آي>>ا معن>>ای ش>>عار   . ش>>ود، مارکس>>يزم در قال>>ب سوس>>يال دموکراس>>ی داغ>>ان ش>>ده ب>>ود      

بس>>>وی        ... ، جه>>>ش از ب>>>االی س>>>ر ب>>>ين المل>>>ل دوم و س>>>وم"بازگش>>>ت ب>>>ه مارکس>>>يزم"

ب>>دين س>>ان در تحلي>>ل . ان خ>>ود متالش>>ی گردي>>دب>>ين المل>>ل اول اس>>ت؟ ام>>ا آن ه>>م در زم>> 

اي>ن  . ب>ه مجموع>ه ی آث>ار م>ارکس و انگل>س مط>رح م>ی ش>ود         ... نهائی، مسئله رجع>ت   

جهش حماسی را می ت>وان حت>ی ب>دون ت>رک اط>اق مطالع>ه و تع>ويض نعل>ين ب>ه انج>ام             

 و انگل>س  ١٨٨٣م>ارکس در س>ال    (ام>ا چگون>ه م>ی ت>وانيم از مت>ون کالس>يک              . رساند

با از قلم انداختن چن>دين ده>ه   . به وظايف کنونی خود برسيم)  در گذشت١٨٩٥درسال  
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مبارزات تئوريک و سياسی از جمله بلشويزم و انقالب اکتبر؟ ه>يچ ي>ک از کس>انی ک>ه         

تاريخی طرد م>ی کنن>د، ت>ا بح>ال رون>د ديگ>ری            " ورشکستگی"بلشويزم را بمثابه يک     

فيص>له پي>دا   " س>رمايه "وص>يه مطالع>ه   بنابر اين برای آنها مسأله با ت      . نشان  نداده اند   

را " س>>رمايه"ه>>ا ني>>ز  ول>>ی بلش>>ويک. م>>ا ب>>ا اي>>ن توص>>يه مخالف>>ت نم>>ی کن>>يم . م>>ی کن>>د

ليکن اين امر از انحطاط دولت شوروی،     . مطالعه کرده بودند، آنهم نه با چشمان بسته       

  پس چه بايد کرد؟ . و روی صحنه آمدن محاکمات مسکو جلوگيری ننمود

  

  استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟  ؤوليتؤوليتآيا می توان مسآيا می توان مس

   آي>>>ا بدانگون>>>ه ک>>>ه ارتج>>>اعيون ادع>>>ا م>>>ی کنن>>>د، اس>>>تالين خ>>>ود اظه>>>ار م>>>ی دارد،       

ه>>>ا، آنارشيس>>>ت ه>>>ا و برخ>>>ی از عناص>>>ر چ>>>پ نم>>>ای مکتب>>>ی، ک>>>ه خ>>>ود را  منش>>>ويک

می پندارند، معتقدند، استالينيزم فرآورده ی مشروع بلشويزم است؟ اين>ان      مارکسيست

ب>ا تح>ريم س>اير اح>زاب     ". "ما اين امر را هم>واره پ>يش بين>ی م>ی نم>وديم      "يند،  می گو 

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

استالين تداوم و در ع>ين  . می توانست به ديکتاتوری بورکراسی منجر گردد       اکتبر تنها 

  ".حال ورشکستگی لنينيزم می باشد

ي>>ن اس>>تدالل از يکس>>ان دانس>>تن بلش>>ويزم، انق>>الب اکتب>>ر و اتح>>اد جم>>اهير        نق>>ص ا

تکام>>ل ت>>دريجی بلش>>ويزم در فض>>ای خ>>الء، جانش>>ين       . ش>>وروی سرچش>>مه م>>ی گي>>رد   

بلش>ويزم، ل>يکن ص>رفًا ي>ک     . پروسه ی تاريخی مبارزه نيروهای متخاصم گرديده است   

 آن يکس>>ان گ>>رايش سياس>>ی اس>>ت ک>>ه ب>>ه طبق>>ه ی ک>>ارگر ج>>وش خ>>ورده اس>>ت ول>>ی ب>>ا  

در اتح>>اد جم>>اهير ش>>وروی، گذش>>ته از طبق>>ه ک>>ارگر، يکص>>د ميلي>>ون دهق>>ان،        . نيس>>ت

دولت>>ی ک>>ه  . ملي>>ت ه>>ای مختل>>ف، در ميراث>>ی از س>>تم، فق>>ر و جهال>>ت زيس>>ت م>>ی کنن>>د     

ه>>ا بن>>ا کردن>>د، ن>>ه تنه>>ا انعکاس>>ی اس>>ت از عقاي>>د و اراده ی بلش>>ويزم، بلک>>ه    بلش>>ويک

 کش>>ور، از ترکي>>ب اجتم>>اعی جمعي>>ت، ش>>دت  همچن>>ين بازت>>ابی اس>>ت از س>>طح فرهنگ>>ی 

وانمود کردن پروسه . اختناق گذشته ی بربری و بيش از آن بربريت امپرياليزم جهانی
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انحط>>اط دول>>ت ش>>وروی، بمثاب>>ه س>>ير تک>>املی بلش>>ويزم خ>>الص، تجاه>>ل ي>>ک واقعي>>ت     

اجتماعی تحت لوای يکی از عناصر اين واقعيت است ک>ه بکم>ک منط>ِق ِص>رف منف>رد          

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

  .آن را محو کنيم

بلش>>>>ويزم، هوي>>>>ت خ>>>>ود را بهيچوج>>>>ه چ>>>>ه ب>>>>ا انق>>>>الب اکتب>>>>ر و چ>>>>ه ب>>>>ا دول>>>>ت                

بلشويزم خود را يکی از عوامل تاريخ بش>مار  . شورائی زاده ی آن يکسان نمی دانست 

م>>ا هرگ>>ز مرتک>>ب     . ی پراهمي>>ت ول>>ی ن>>ه تعي>>ين کنن>>ده   ع>>امل-"آگ>>اه"م>>ی آورد، عام>>ل 

 ب>ر اس>اس نيروه>ای تولي>>دی    -م>ا عام>ل تعي>ين کنن>ده را    . ذهن>ی گرائ>ی ت>اريخی نگش>تيم    

 در مب>>ارزه طبق>>اتی، ن>>ه ص>>رفًا در مقي>>اس مل>>ی، بلک>>ه در س>>طح ب>>ين الملل>>ی           -موج>>ود

  .می دانستيم

ار مالکيت خصوصی بودند ی دهقانان که خواستگرايش هاها به  زمانی که بلشويک

امتياز دادند، مقررات سختی برای عضويت ح>زب ت>دوين نمودن>د، ح>زب را از عناص>ر             

را " سياس>ت اقتص>ادی ن>>وين  "بيگان>ه تص>فيه نمودن>د، س>اير اح>زاب را تح>ريم کردن>د،        

تنظيم نمودند، امتياز ايجاد کارخانجات را اعط>اء کردن>د، ي>ا قرارداده>ای ديپلماتي>ک ب>ا           

يستی منعقد کردند، آنان از اين واقعيت اساسی که از لحاظ تئوريک از ب>دو  دول امپريال 

ک>ه تس>خير ق>درت، ب>ا تم>ام      : امر ب>ر آن>ان روش>ن ب>ود، ب>ه اي>ن اس>تنتاجات م>ی رس>يدند               

اهميتی که فی نفسه دارا است،اضطراراًَ حزب را به حاکم مقتدر پروسه ت>اريخی تب>ديل              

س>ت داش>تن ق>درتی ک>ه پ>يش از اي>ن دس>ت        حزب بعد از تصرف دولت، با در د  . نمی کند 

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

م>ثًال امک>ان دارد   . عوض بمراتب شديدتر تحت تأثير ساير عوامل جامعه قرار می گيرد  

د، در امک>ان دار . در صورت وقوع حمله ی مستقيم نيروه>ای متخاص>م از ق>درت بيفت>د            

صورت آهنگ  ُکندتری از تحوالت، در حين ابقای قدرت خود به پوسيدگی درونی دچار 

اي>>ن ديالکتي>>ک پروس>>ه ت>>اريخی دقيق>>ًا هم>>ان نکت>>ه ايس>>ت ک>>ه منط>>ق دان ه>>ای       . ش>>ود
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سکتاريس>>تی ک>>ه در انحط>>اط استالينيس>>تی بره>>ان مع>>دوم کنن>>ده ای ب>>ر علي>>ه بلش>>ويزم         

  .می جويند، درک نکرده اند

ح>زب انقالب>ی ک>ه حام>ل تض>مينی درمقاب>ل انحط>اط        : رف اين آقاي>ان اينس>ت    جوهر ح 

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

ط>رز تفک>ر   . معهذا اين استدالل از ريشه غل>ط اس>ت  . قدرت جادوئی که ندارد  : می گردد 

ه چه دليل حزب رو ب>ه انحط>اط     چگونه و ب  : علمی به يک تحليل مشخص نيازمند است      

ه>ا چن>ين تحليل>ی عرض>ه نک>رده       گذاشت؟ تا به ام>روز ه>يچکس غي>راز خ>ود بلش>ويک        

آنان برای انجام اين کار احتياجی به بريدن از بلشويزم نداش>تند، ب>رعکس آنچ>ه           . است

آن>ان  .که برای روشن نمودن عاقبتش ض>روری ب>ود، در مخ>زن ذخ>اير بلش>ويزم يافتن>د             

محققًا استالينيزم، اگر چه نه منطق>ی م>ع الوص>ف ديالکتي>ک وار،      : يدندبدين نتيجه رس  

منزل>>ه ی نف>>ی ه ؛ ن>>ه در جه>>ت تأيي>>د انقالب>>ی بلک>>ه ب>>  "در دام>>ن بلش>>ويزم رش>>د ک>>رد " 

  .هيچوجه يکسان نيسته ماهيت اين دو ب. ترميدوری آن

 
 

  پيش بينی اساسی بلشويزمپيش بينی اساسی بلشويزم

کوم>ت کنن>ده ی اتح>اد    ها مع الوصف برای تشريح عوام>ل تجزي>ه ح>زب ح       بلشويک

از مدتها قب>ل،  . های مسکو نداشتند جماهير شوروی نيازی به چشم براه داشتِن دادگاه     

بگذاريد پيش گ>وئی  . آنها امکان تئوريک چنين تکاملی را پيش بينی و بحث می کردند         

ه>ا پ>يش از آن را بخ>اطر      ها را نه فقط در شب انقالب اکتبر، بلکه حت>ی س>ال             بلشويک

آرائی خاص نيروها در سطح ملی و بين المللی م>ی توان>د ابت>دا در کش>ور                  صف  . آوريم

ل>يکن هم>ان ص>ف آرائ>ی     . عقب مانده ای مانند روسيه، پرولتاري>ا را ب>ه ق>درت برس>اند     

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

در ش>>رايط ان>>زوا، رژي>>م   . اه>>د آوردس>>ريع پرولتاري>>ای کش>>ورهای پيش>>رفته دوام نخو   

ابت>دا فاس>د گش>ته بع>د     : معن>ای دقيقت>ر  ه ب> . شوروی می بايست ي>ا منه>دم ي>ا فاس>د گ>ردد            

  . ببعد من شخصًا بارها نوشته ام١٩٠٥در باره ی اين مسأله از سال . منهدم می گردد
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: آخ>رين جل>د  "ض>ميمه "رج>وع ش>ود ب>ه قس>مت       " (تاريخ انق>الب روس>يه    "در کتابم   

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

تم>امی اي>ن اظه>ارات ب>دين نتيج>ه گي>ری            .  جم>ع آوری ش>ده اس>ت       ١٩١٧ -١٩٢٣سال  

ب>>دون انق>>الب در غ>>رب، بلش>>ويزم از طري>>ق ض>>دانقالب داخل>>ی و ي>>ا : منته>ی م>>ی ش>>وند 

ين همواره تأکيد م>ی ک>رد ک>ه    لن. مداخله خارجی و يا ترکيبی از هر دو نابود خواهد شد       

بورکراتيزه شدن رژيم شوراها، يک مس>أله تکنيک>ی ي>ا س>ازمانی نيس>ت، بلک>ه بالفع>ل            

  .آغاز انحطاط دولت کارگريست

، لن>ين پيش>نهاد حم>ايتی را ک>ه چن>د      ١٩٢٣در کنگره ی يازدهم حزب در ماه مارس        

سياست "نامه هنگام بره سياستمدار بورژوائی بخصوص پرفسور ليبرال اوستريانف ب

ي>ک ک>ادت، ي>ک     اوستريانف عليدغم اين که. داده بودند، مطرح نمود" اقتصادی نوين

من طرفدار دفاع از ق>درت ش>وراها در   "بورژوا و حامی مداخله خارجی بود، می گفت        

". روسيه هستم، زيرا در حال حاضر در جهت يک قدرت معمولی ب>ورژوائی م>ی لغ>زد        

ت>رجيح   " ي>اوه گ>وئی ه>ای ش>کرين کمونيس>تی     " را ب>ه  لنين اين پيام طعنه آمي>ز دش>من      

باي>د ص>ريحًا   : "می داد، او هشيار و سخت گيرانه حزب را از خط>ر برح>ذر م>ی داش>ت                 

ت>>اريخ ش>>اهد رجع>>ت ه>>ای    . گف>>ت، چي>>زی ک>>ه اس>>تريانف م>>ی گوي>>د غي>>رممکن نيس>>ت     

در سياس>ت، اعتم>>اد ب>>ه ايم>ان و وف>>اداری و ديگ>>ر خصوص>>يات   . گون>اگونی ب>>وده اس>>ت 

تنه>>ا گ>>روه مح>>دودی دارای خص>>لت ه>>ای برجس>>ته  . اخالق>>ی، مطلق>>ًا مبت>>ذل اس>>تع>>الی 

در حاليکه تصميمات ت>اريخی را ت>وده ی عظيم>ی در دس>ت دارد ک>ه در          . اخالقی هستند 

صورت ناخشنوديش از اين گروه مح>دود ب>ا ه>يچ ي>ک از آن>ان مؤدبان>ه رفت>ار نخواه>د               

ي>اس ت>>اريخی وس>يعتر، عام>>ل   ب>>ه ي>ک ک>>الم، ح>زب يگان>>ه عام>ل تکام>>ل و در مق   ." ک>رد 

  .تعيين کننده نيست

لنين در اين کنگره که آخرين کنگره ای بود که با حضور وی تشکيل ش>د اي>ن ط>ور       

ملتی بر ملت ديگ>ر پي>روز م>ی ش>ود، اي>ن ام>ری اس>ت س>اده و قاب>ل فه>م                 ... "ادامه داد 

اگر . ولی بر سر فرهنگ اين دو ملت چه می آيد؟ اين ديگر به آن سادگی نيست     . عموم
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مل>>ت پي>>روز دارای فرهن>>ک واالت>>ری از مل>>ت مغل>>وب باش>>د، فرهن>>ک خ>>ود را ب>>ر مل>>ت    

اخيرالذکر تحميل می کند، ليکن اگر عکس اين جريان صدق کند، ملت مغل>وب فرهن>ک     

آي>>ا چن>>ين اتف>>اقی در پايتخ>>ت جمه>>وری ش>>ورائی   . خ>>ود را ب>>ر غال>>ب تحمي>>ل م>>ی نماي>>د  

 کمونيس>>ت      ٤٧٠٠ا ب>>دين س>>ان نب>>ود ک>>ه ف>>دراتيو سوسياليس>>تی روس>>يه روی ن>>داد و آي>>

تس>>ليم ي>>ک فرهن>>گ بيگان>>ه ) تقريب>>ًا در ح>>دود ي>>ک لش>>گر، آنه>>م از آزم>>وده ترينش>>ان( 

تاريخ به . ، بدين موضوع، نه برای اولين بار اشاره شد١٩٢٣در اوان سال   " گشتند؟

س>>>اخته نم>>>ی ش>>>ود و گذش>>>ته از اي>>>ن، اي>>>ن       " بهت>>>رين ه>>>ا"دس>>>ت چن>>>دين نف>>>ر حت>>>ی  

م>>ی توانن>>>د ب>>ا ت>>>ن در دادن ب>>ه ي>>>ک فرهن>>گ بيگان>>>ه، يعن>>ی فرهن>>>گ      " ت>>رين ه>>>ا به"

نه تنها دولت شوراها می تواند از مسير سوسياليزم . بورژوائی، رو به انحطاط گذارند 

 منحرف گردد، بلکه حزب بلش>ويک ه>م ممک>ن اس>ت، تح>ت ش>رايط نامس>اعد ت>اريخی،                  

  .بلشويزم خود را از دست بدهد

د ک>>ه منج>>ر ب>>ه تش>>کيل ق>>اطع اپوزيس>>يون چ>>پ در س>>ال    درک ص>>ريح اي>>ن خط>>ر ب>>و 

اپوزيسيون با ثبت روزانه ی عالي>م انحط>اط، ب>رای مقابل>ه ب>ا ترمي>دور                 .  گرديد ١٩٢٣

ل>>يکن اي>ن عام>ل ذهن>>ی   . رش>د يابن>ده، اراده آگ>اه پيش>>رو پرولتاري>ائی را عرض>ه داش>ت      

لن>ين ف>رآورد   ک>ه بن>ا ب>ه گفت>ه ی        " ت>وده ی عظ>يم    . "نابسندگی خود را به اثب>ات رس>اند       

مبارزه را تعي>ين م>ی کنن>د، از محرومي>ت ه>ای داخل>ی و انتظ>ار ط>والنی در راه ظه>ور                   

انق>>الب جه>>انی خس>>ته گش>>تند، روحي>>ه ت>>وده ه>>ا ف>>روکش ک>>رد، بوروکراس>>ی تف>>وق پي>>دا  

پيشروان انقالبی را تضعيف نمود، مارکس>يزم را لگ>دمال ک>رده، ح>زب بلش>ويک          . نمود

بلش>>ويزم در قال>>ب اپوزيس>>يون چ>>پ از   . زم غال>>ب گردي>>د اس>>تالني. را ب>>ه ابت>>ذال کش>>اند  

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

حت>>ی ام>>روزه،  . مطمئن>>ًا، اس>>تالينيزم ب>>ه معن>>ای ص>>وری از بلش>>ويزم مش>>تق گردي>>د    

بروشنی برای بهتر فري>ب  . بوروکراسی مسکو هنوز خود را حزب بلشويک می خواند   

رق>>>ت انگيزت>>>ر از هم>>>ه آن .  ه>>>ا از برچس>>>ب بلش>>>ويزم اس>>>تفاده م>>>ی نماي>>>د دادن ت>>>وده

تئوريسين هائی هستند که پوسته را به جای هسته عوض>ی گرفت>ه و ظ>اهر را واقعي>ت                  
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اينان در تعيين هويت بلش>ويزم و اس>تالينيزم بهت>رين خ>دمت ممکن>ه را ب>ه           . می پندارند 

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

ی آنتاگونيس>ِت اقش>>ار  گ>رايش ه>ا  ب>ا تح>ريم س>اير اح>زاب از پهن>ه سياس>>ت، من>افع و       

حزب تا بدان . مختلف اجتماع می بايست کم و بيش تجلی خود را حزب حاکمه باز يابند

درجه چه در ترکيب اجتماعی و چه در ايدئولوژی دستخوش تغيير گشته که مرکز ثق>ل       

ط>>ی . وان پرولتاري>>ائی بس>مت بوروکراس>>ی تغيي>ر جه>>ت داده اس>ت   سياس>ی آن از پيش>ر  

پ>>>انزده س>>>>ال گذش>>>>ته، ح>>>زب در نتيج>>>>ه ی مس>>>>ير ب>>>ی پ>>>>روای تح>>>>والت از انحط>>>>اط             

تص>>فيه ی . ريش>>ه ای ت>>ری گذش>>ته اس>>ت، ت>>ا سوس>>يال دموکراس>>ی ط>>ی ي>>ک نيم>>ه ق>>رن  

تالينيزم کنونی صرفًا ن>ه خط>ی خ>ونين بلک>ه رودی ج>اری از خ>ون ب>ين بلش>ويزم و اس>              

ه>ا و قس>مت مهم>ی از نس>ل        ن>ابود س>اختن تم>امی نس>ل ق>ديمی بلش>ويک           . رسم می کن>د   

  ميان>>>ه ک>>>ه در جن>>>گ ه>>>ای داخل>>>ی ش>>>رکت داش>>>تند و آن بخش>>>ی از جوان>>>ان ک>>>ه س>>>نن   

بلشويک ها را جدًا کسب کرده اند، نشان دهنده ی ن>ه ص>رفًا ناهمس>ازی سياس>ی بلک>ه          

چگون>ه م>ی ت>وان اي>ن ام>ر را         . نيزم اس>ت  ناهمسازی جس>مانی مي>ان بلش>ويزم و اس>تالي         

  ناديده گرفت؟

 

  ""سوسياليزم دولتیسوسياليزم دولتی""استالينيزم و استالينيزم و 

آنارشيست ها به نوبه خود، سعی می کنند استالينيزم را نه تنه>ا محص>ول ارگاني>ک              

اين>ان  . قلمداد کنن>د " سوسياليزم دولتی "بلشويزم و مارکسيزم بلکه بطور کلی فرآورد        

را جانش>ين فرم>ول پدرش>اهی       " راسيون شوراهای آزاد  فد"می خواهند فرمول جديدتر     

ل>يکن بمانن>د گذش>ته، مخ>الف مرکزي>ت      . ، نماين>د "فدراسيون کمون های آزاد "باکونين  

يعن>ی سوس>يال    " دولت>ی "يک شاخه از مارکس>يزم      : در حقيقت . قدرت دولتی می باشند   

. تدموکراس>>ی، هنگ>>امی ک>>ه ب>>ه ق>>درت رس>>يد، ب>>ه عام>>ل ب>>ارز س>>رمايه داری مب>>دل گش>> 

واضح است که سرچش>مه اي>ن   . شاخه ی ديگر هم به کاست نوين ممتازان تبديل گرديد       



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٤٤ 

از يک دي>د وس>يع ت>اريخی، در اي>ن اس>تدالل،            . انحراف در موجوديت دولت نهفته است     

  .يک جو حقيقت وجود دارد

دولت به مثابه يک دس>تگاه اختن>اق، ب>دون ش>ک منش>اء عفون>ت سياس>ی و اخالق>ی                  

ه همانطور که تجربه نشان داده در مورد دولت کارگری نيز ص>ادق            اين قاعد . می باشد 

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

جامع>>ه هن>>وز ق>>ادر ب>>ه ره>>ا س>>اختن خ>>ود از تنگن>>ای دول>>ت نب>>ود، ل>>يکن اي>>ن کيفي>>ت          

و ص>رفًا نماي>انگر س>>طح   هيچگون>ه ارزش ي>ابی بلش>ويزم ي>>ا مارکس>يزم را درب>ر ن>>دارد      

. فرهنگی رايج بشريت و باالتر از همه تناسب ق>وا مي>ان پرولتاري>ا و ب>ورژوازی اس>ت        

پس از تواف>ق ب>ا آنارشيس>ت ه>ا در اي>ن م>ورد ک>ه دول>ت حت>ی دول>ت ک>ارگری، زاده ی                 

بربريت طبقاتی است و تاريخ حقيقی انسان با نابودی دولت آغاز می شود، هن>وز اي>ن            

 به ن>ابودی دول>ت خواه>د    عاقبت االمرکه چه راه ها و متدهائی   : ودمطرح می ش  سؤال  

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

رهبران تنها سازمان معتبر آنارشيستی در جهان، يعنی جامعه کارگران اس>پانيا، در     

اين>ان خيان>ت ب>ارز خ>ود نس>بت ب>ه       . دساعات بحرانی به وزيران بورژوائی تب>ديل گش>تن       

ق>>رار گ>>رفتن، " موقعي>>ت ه>>ای اس>>تثنائی"تئ>>وری آنارش>>يزم را در لفاف>>ه ی تح>>ت فش>>ار 

ام>ا مگ>ر رهب>ران سوس>يال دموکراس>ی آلم>ان در زم>ان خ>ود، دس>ت                   . توجيه می کردند  

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

اما هر سازمان انقالب>ی ق>اطعی، خ>ود را    . است" موقعيت استثتائی"ی بلکه يک  و عاد 

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

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

با جواز حکومت بورژوائی امکان پ>ذير اس>ت ل>يکن در ش>رايط             " شرايط عادی "زمان  

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

ما به هيچوج>ه قص>د مالم>ت آنارشيس>ت ه>ا را ب>رای       . خواستار تسخير دولت می شوند    

ي>>ک ح>>زب .  ص>>رفًا ب>>ه ض>>رب قل>>م نش>>دند ن>>داريم  اينک>>ه موف>>ق ب>>ه از ب>>ين ب>>ردن دول>>ت  
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چي>>زی ک>>ه رهب>>ران آنارشيس>>ت علي>>رغم از خ>>ود (انقالب>>ی، حت>>ی پ>>س از تس>>خير ق>>درت 

، اض>طرارًا هن>وز ح>اکم مقت>در        )گذشتگی ه>ای ک>ارگران آنارشيس>ت ع>اجز از آن بودن>د            

ل>يکن م>ا تئ>وری آنارشيس>تی را س>خت مالم>ت م>ی کن>يم، تئ>وری ک>ه در                 . جامعه نيس>ت  

" شرايط اس>تثنائی "رامش بطور اکمل متناسب بنظر می آمد، ولی بمحض آغاز   زمان آ 

 برخ>ی از ژنراله>ا، جن>گ را    - و احتماًال امروزه  –در گذشته   . انقالب بسرعت افول کرد   

از هم>ين زم>ره هس>تند انقالبي>ونی ک>ه ادع>ا         . مضرترين عنصر برای ارتش می دانستند     

  .ته استمی کنند دکترينشان در اثر انقالب نابود گش

ن>ابود س>اختن دول>ت،    : مارکسيست ها کامًال با آنارشيست ه>ا در م>ورد ه>دف نه>ائی            

هس>تند ک>ه معتقدن>د ص>رفاًّ ب>ا      " خواه>ان دول>ت  "مارکسيست ها صرفًا ت>ا آنج>ا       . موافقند

تجرب>>ه ی اس>>تالينيزم ن>>ه تنه>>ا اص>>ول     . تجاه>>ل دول>>ت نم>>ی ش>>ود آن را ن>>ابود س>>اخت     

مکت>>ب . آن>>را بطريق>>ی معک>>وس تايي>>د م>>ی نماي>>د  مارکس>>يزم را تک>>ذيب نم>>ی کن>>د، بلک>>ه  

انقالبی که اتخاذ مواض>ع ص>حيح، در تم>ام موقعي>ت ه>ا و اس>تفاده ی فع>ال از آن را ب>ه             

ل>يکن پي>روزی تنه>ا    . پرولتاريا می آموزد، واضحست که حامل ضمانت پيروزی نيس>ت   

ه ب> ع>الوه ب>ر اي>ن پي>روزی را نبايس>ت        . ها ممکن اس>ت    از راه بکار بستن اين آموزش     

باي>د آن را در محت>وای دورنم>ای ي>ک عص>ر      . عنوان يک رويداد منف>رد در نظ>ر گرف>ت      

 ب>ر پاي>ه ی ي>ک اقتص>اد متن>زل و در محاص>ره ی                -نخستين دولت کارگری  . تاريخی ديد 

ولی بلشويزم راستين مب>ارزه م>رک و   .  به ژاندارمری استالينيزم بدل گشت    -امپرياليزم

اس>تالينيزم ب>رای حف>ظ موجودي>ت خ>ود      . يج ک>رد زندگی بر علي>ه اي>ن ژان>دارمری را بس>     

 ب>>>>ر علي>>>ه بلش>>>ويزم در لفاف>>>>ه ی مب>>>ارزه علي>>>>ه    جن>>>گ داخل>>>ی  ن>>>اگزير ب>>>ه رهب>>>>ری   

. ، نه تنها در اتحاد جماهير شوروی، بلکه نيز در اسپانيا گردي>ده اس>ت               "تروتسکيزم"

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

يزم را از بلشويزم يا مارکسيزم منش>عب دانس>تن، بمقي>اس گس>ترده ت>ر مانن>د                استالين

اي>ن گليش>ه هم>واره توص>يف کنن>ده ی      . ضدانقالب را از انقالب مشتق دانستن می مان>د      

بنابر ترکيب طبقاتی جامعه، .  محافظه کارانه و رفرميست بوده است-طرز تفکر ليبرال  
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منطق دان می پرسد، آيا اين دال بر اين . ستانقالب همواره ضدانقالب را در برداشته ا

نيست که متد انقالبی دارای نقايص درونی است؟ با وج>ود اي>ن، هيچي>گ، چ>ه ليب>رال،             

ام>ا  . باش>د، نش>دند  " مق>رون بص>رفه  "چه رفرميست، موفق به ابتکار متدی که بيش>تر          

اجش اگر تعبير عقالنی پروسه ی زنده ت>اريخ دش>وار اس>ت، تعبي>ر عقالن>ی تن>اوب ام>و                  

سوس>ياليزم  "آسان است، بدين قرار، براساس منطق صرف می توان استالينيزم را از        

، فاشيزم را از مارکسيزم، ارتجاع را از انقالب و خالصه به يک کالم آنت>ی ت>ز              "دولتی

در اي>>ن حيط>>ه، ط>>رز تفک>>ر آنارشيس>>تی بمانن>>د بس>>ياری از      . را از ت>>ز منش>>عب دانس>>ت 

ط>رز تفک>ر انقالب>ی ب>دون ديالکتي>ک          . زم ليبرال است  اسير راسيونالي . حيطه های ديگر  

 .ممکن نيست
  

  بلشويزم، بمثابه منشاء استالينيزمبلشويزم، بمثابه منشاء استالينيزم  سياسیسياسی" " معصيت هایمعصيت های""
استدالل راسيوناليست ها برخ>ی اوق>ات، ح>داقل در ش>کل برون>ی خ>ود، خصوص>يات         

آنان استالينيزم را نه از نهاد بلش>ويزم، بلک>ه از معاص>ی            . ملموس تری بخود می گيرد    

بعقي>>>>>>>ده ی ُگرِت>>>>>>>ر، پ>>>>>>>انکوک، و برخ>>>>>>>ی از          . ∗س>>>>>>>ی آن ناش>>>>>>>ی م>>>>>>>ی دانن>>>>>>>د سيا

 بلش>>ويک ه>>ا، ديکت>>اتوری ح>>زب را جانش>>ين -آلم>>ان و ديگ>>ران" اسپارتاکيس>>ت ه>>ای"

. ديکتاتوری پرولتاريا کردند؛ اس>تالين ديکت>اتوری بورکراس>ی ب>ا جانش>ين ح>زب نم>ود                

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

                                                 
 س>>ووارين، نويس>>نده فرانس>>وی کت>>ابی   - يک>>ی از برجس>>ته ت>>رين نماين>>دگان اينط>>رز تفک>>ر ب   - ∗∗∗∗

جنب>>ه ی مس>>تند و اطالع>>اتی اث>>ر س>>ووارين حاص>>ل تحقيق>>ات دقي>>ق و  . درب>>اره اس>>تالين م>>ی باش>>د

ب>>رای تعبي>>ر کلي>>ه  . ذالش چش>>م گي>>ر اس>>تول>>ی فلس>>فه ت>>اريخ نويس>>نده بخ>>اطر ابت>> . ط>>والنی اس>>ت

برای او ت>اثير ش>رايط   . حوادث تاريخی بعدی نويسنده درجستجوی نقايص درونی بلشويزم است     

خ>ود  "       " حتی تين ه>م ب>ا آن تئ>وری    . واقعی پروسه تاريخ بر بلشويزم وجود خارجی ندارد  

 .از سووارين به مارکس نزديکتر است
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ه>ا ب>ا ب>ورژوازی     بلش>ويک . را به نفع يک دارودسته بناپارتيستی بدنيای ع>دم فرس>تاد     

  .مصالحه کردند؛ استالين متفق و متحد آن گرديد

ها ضرورت شرکت در اتحاديه های ک>ارگری پيش>ين و پارلم>ان ب>ورژوائی        بلشويک

ه های کارگری و دموکراسی بورژوائی     را موعظه کردند؛ استالين با بورکراسی اتحادي      

ب>ا وج>ود ظ>اهر      . اي>ن ن>وع مقايس>ه را م>ی ت>وان ب>دلبخواه ادام>ه داد               . عهد رفاقت بس>ت   

  .موثرشان، تمامی يکسره خالی از محتوی هستند

ض>>رورت اقت>>دار . پرولتاري>>ا تنه>>ا از طري>>ق پيش>>روان خ>>ود م>>ی توان>>د بق>>درت برس>>د  

وده ه>ا و ع>دم تج>انس ش>ان سرچش>مه        دولتی بخودی خود از سطح فرهنگی نارسای ت       

در پيشرو انقالبی متشکل در يک حزب، اشتياق توده ها برای تحصيل آزادی . می گيرد

بدون اعتماد طبقه در پيشروانش و حمايت از آنان، تسخير قدرت ممک>ن     . متبلور است 

بدين ترتي>ب انق>الب و ديکت>اتوری پرولتاري>ا عملک>رد تمامي>ت طبق>ه م>ی باش>د،             . نيست

شوراها صرفًا شکل سازمان يافته ی حلق>ه ی مي>ان         . ن تنها تحت رهبری پيشروان    ليک

ب>>دين ش>>کل، تنه>>ا از طري>>ق ح>>زب م>>ی ت>>وان محت>>وی انقالب>>ی    . پيش>>رو و طبق>>ه هس>>تند

آلم>>ان،  (تجرب>>ه ی مثب>>ت انق>>الب اکتب>>ر و تجرب>>ه ی منف>>ی کش>>ورهای ديگ>>ر        . بخش>>يد

ک>س درعم>ل نش>ان ن>داده ي>ا         ه>يچ . ح>اکی از اي>ن واقعيتن>د      ) اطريش، و ب>االخره اس>پانيا     

سعی نکرده بطور مفصل روی کاغذ تشريح کند که چگون>ه پرولتاري>ا م>ی توان>د ب>دون            

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        

ن ان>>دازه مخت>>ل م>>ی س>>ازد ک>>ه تس>>لط اکثري>>ت محافظ>>ه ک>>ار، سيس>>تم       ش>>وراها را بهم>>ا 

  .پارلمانی بريتانيا را نابود ساخته است

       بلش>>>ويزم سرچش>>>مه " تئ>>>وری" س>>>اير اح>>>زاب درش>>>وروی، از هيچگون>>>ه   تح>>>ريم

گرفت، بلکه اقدامی ب>ود در جه>ت دف>اع از ديکت>اتوری در کش>وری عق>ب مان>ده و           ی  نم

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

روشن بود که اقدام مزبور که بعدها با تح>ريم ايج>اد فراکس>يون در داخ>ل ح>زب تکمي>ل              
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منته>>ی ريش>>ه اي>>ن خط>>ر ن>>ه در دکت>>رين ي>>ا در   . گش>>ت، نش>>انه خط>>ر عظيم>>ی م>>ی باش>>د  

و        تاکتي>>>ک ه>>>ا، بلک>>>ه در ض>>>عف م>>>ادی ديکت>>>اتوری و در مش>>>کالت موقعي>>>ت داخل>>>ی    

اگ>>ر انق>>الب، حت>>ی فق>>ط در آلم>>ان پي>>روز گش>>ته ب>>ود، ل>>زوم . ب>>ين الملل>>ی اش نهفت>>ه ب>>ود

ک>امًال مس>لم اس>ت ک>ه س>لطه ی ي>ک       . تحريم ساير احزاب شوروی آنًا از ميان می رف>ت   

.           حزب>>>ی ش>>>رايط حق>>>وقی را ب>>>رای آغ>>>از سيس>>>تم اس>>>تبداد استالينيس>>>تی ف>>>راهم نم>>>ود     

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

بمثابه ی اقدام موقتی جنگ>ی، بلک>ه در شکس>ت ه>ای پ>ی در پ>ی پرولتاري>ا در اروپ>ا و                 

  .آسيا بايد جستجو کرد

ه>>ا در  بلش>ويک . اي>ن اس>تدالل در م>>ورد مب>ارزه علي>>ه آنارش>يزم ني>ز ص>>دق م>ی کن>>د      

        شيس>>>ت ه>>>ای واقع>>>ًا انقالب>>>ی گ>>>ام ب>>>ردوران حماس>>>ه ای انق>>>الب، دس>>>ت در دس>>>ت آنار

نويسنده اين خطوط بارها با لن>ين   . بسياری از آنان بصفوف حزب پيوستند     . می داشتند 

درب>>اره امک>>ان واگ>>ذاری برخ>>ی از ناحي>>ه ه>>ا ب>>ه آنارشيس>>ت ه>>ا، ک>>ه در آن  بتوانن>>د ب>>ا   

. م>ود موافقت س>اکنين مح>ل، نظ>ام ب>دون دول>ت خ>ود را ب>ه آزم>ايش بگذارن>د، گفتگ>و ن                   

. 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 

دفاع از پايتخت بکار م>ی رف>ت، ص>رفًا چ>ون تع>دادی از آنارشيس>ت ه>ای مش>کوک ب>ه                

". هدي>ه کن>د  "ته بودند، به ملوانان شورش>ی        سربازی پيوس  -شورش ارتجاعی دهقانی  

          ي>>>>ک تجزي>>>>ه و تحلي>>>>ل ت>>>>اريخی واقع>>>>ی از اي>>>>ن روي>>>>داد، ک>>>>وچکترين محل>>>>ی ب>>>>رای  

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    به جا می ماند که بلشويک      در اين جا تنها اين واقعيت     

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

ه>ر  . بطن انقالب، بعدها سيس>تم اجب>ار را در خ>دمت خ>ويش ب>ه انحص>ار خ>ود در آورد                  

نقالب از مرحله ی م>ا  اضدمرحله از تکامل، حتی مراحل مصيبت آوری نظير انقالب و       
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ليب>رال ه>ا   . قبل خود سرچشمه می گيرد و پاره ای از کيفيت های آن را بخود می گي>رد         

از جمل>>ه خ>>انواده ِوب، هم>>واره ب>>ر اي>>ن عقي>>ده بودن>>د ک>>ه ديکت>>اتوری بلش>>ويکی ص>>رفًا     

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

ری و اشراف زادگی، واگذاری زمين ب>ه دهقان>ان، الغ>اء مالکي>ت ب>ر س>رمايه،                امپراطو

ط>رز  . ابتکار اقتص>اد ب>ا برنام>ه، سيس>تم فرهنگ>ی غيرم>ذهبی و غي>ره، ف>رو م>ی بندن>د                   

تفکر آنارشيست ليب>رال ني>ز اي>ن واقعي>ت را نادي>ده م>ی گي>رد ک>ه انق>الب بلش>ويکی، ب>ا                 

در حاليکه . جتماعی بنفع توده ها گرديدوجود تمام خفقانش، باعث دگرگونی مناسبات ا

تح>>ول ترمي>>دوری استالينيس>>تی، تب>>ديل جامع>>ه ی ش>>وراها بنف>>ع ي>>ک اقلي>>ت ممت>>از را       

واضحست که در يکسان دانستن هويت استالينيزم با بلش>ويزم ردپ>ائی از   . بهمراه دارد 

  .محک سوسياليستی نمی توان يافت

 

  مسأله تئوریمسأله تئوری

يزم برخورد سخت گيرانه، دقيق و حتی ستيزه يکی از خصلت های برجسته ی بلشو

بيس>>ت و هف>>ت جل>>د آث>>ار لن>>ين ب>>رای   . جويان>>ه اش در ب>>اره مس>>ائل دکت>>رين ب>>وده اس>>ت  

بلش>ويزم ب>دون اي>ن کيفي>ت      . هميشه نمونه واالترين آک>اهی تئوري>ک ب>اقی خواه>د مان>د            

از زاوي>>ه ی اي>>ن دي>>د،  . اساس>>ی، هرگ>>ز ق>>ادر ب>>ه ايف>>ای نق>>ش ت>>اريخی خ>>ود نم>>ی ب>>ود     

  .ستالينيزم بی مايه، جاهل و کامًال امپريک، در قطب مخالف قرار داردا

از زم>ان م>رک    : "حدود ده سال پيش، اپوزيس>يون در برنام>ه ی خ>ود اع>الم داش>ت               

لنين تا بحال موجی از تئوری های جديد ظاهر گرديده که يگان>ه ني>تش توجي>ه برگش>ت              

هم>>ين چن>>د روز پ>>يِش، . " س>>تاستالينيس>>تی از مش>>ی انق>>الب پرولتاري>>ائی ب>>ين المل>>ل ا 

: اک، نويس>>نده ی آمريک>>ائی ک>>ه در انق>>الب اس>>پانيا ش>>رکت داش>>ته، نوش>>ت  .ليس>>تون ام

حقانًا استالينيست ها امروزه افراطی ترين رويزيونيست های مکتب م>ارکس و لن>ين               "

 حت>>ی برنش>>تين ج>>رأت ننم>>ود ب>>ه ان>>دازه ی نص>>ف اس>>تالين در راه تجدي>>د نظ>>ر    -هس>>تند

فقط می بايست به آن اضافه نمود . اين نکته کامًال حقيقت دارد   ." ندمارکس پيشروی ک  
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او : ک>>ه برنش>>تين در واق>>ع ض>>رورت برخ>>ی از مس>>ائل را تئوري>>ک را درک ک>>رده ب>>ود     

آگاهان>ه در ايج>اد رابط>ه مي>ان برنام>ه و اعم>ال رفرميس>تی سوس>يال دموکراس>ی س>>عی            

ه مش>>ترکی ب>>ا مارکس>>يزم ل>>يکن بورکراس>>ی استالينيس>تی ن>>ه تنه>>ا ه>>يچ وج>  . م>ی ورزي>>د 

" اي>دئولوژی . "ندارد، بلکه بطور کلی با هرگونه دکترين و سيستمی بيگانه م>ی باش>د             

اي>>ن بورکراس>>ی يکس>>ره ب>>ا ذهن>>ی گرائ>>ی پليس>>ی اش>>باع گردي>>ده اس>>ت و پراتي>>ک آن          

کاس>>ت غاص>>ب در راه ادام>>ه ی حفاظ>>ت عالي>>ق   . عبارتس>>ت از امپريس>>يزم اعم>>ال زور 

اي>>ن بورکراس>>ی ق>>ادر نيس>>ت    : رئی خص>>ومت م>>ی ورزد عم>>ده خ>>ود، ب>>ا هرگون>>ه تئ>>و    

توضيحی در توجيه نقش اجتم>اعی خ>ويش چ>ه ب>رای خ>ود و چ>ه ب>رای ديگ>ران ارائ>ه                     

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

زم، علی الخصوص از جانب آن گمنام>ان الف زن>ی   بلشوي" فساد اخالقی"شکوه از   

در مج>امع  . می آيد ک>ه بلش>ويزم ماس>ک دروغينش>ان را از چه>ره ش>ان برداش>ته اس>ت                  

، اديب>>>>>>>ان، "سوسياليس>>>>>>>تی"خ>>>>>>>رده ب>>>>>>>ورژوائی، روش>>>>>>>نفکری، دموکراتي>>>>>>>ک،   

پارلمانتاريستی، و س>ايرين، ارزش ي>ابی ه>ای ق>راردادی و ي>ا ک>الم ق>راردادی بمنظ>ور             

ها مستولی گشته است، اين اجتماع ب>زرگ و مغش>وش طرف>دار         ان ارزش پوشاندن فقد 

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

تئوريسين ها، نويسندگان، و اخالقيون در ح>ال  . را بر روی پوست حساسش تحمل کند   

می انديشند ک>ه بلش>ويزم    نوسان بين موضوعات مختلف که فکر می کردند و هنوز هم         

        " ص>>>ادقانه"کين>>>ه توزان>>>ه ب>>>ه مبالغ>>>ه ی اختالف>>>ات م>>>ی پ>>>ردازد، ع>>>اجز از همک>>>اری   

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

ص>>رفًا چ>>ون –ه>>ا  سانتريس>>ت احساس>>اتی و زود رن>>ج هم>>واره انديش>>يده ک>>ه بلش>>ويک   

او خود هرگز قادر ": افترا زده اند"رس او را تا به آخر رساندند، به او انديشه های نا
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معهذا اين واقعيت پابرجا خواهد ماند که برخورد آش>تی ناپ>ذير علي>ه         . به انجام آن نبود   

ها و طفره رويها، يگانه خصلت عاليست که قادر به تربيت ي>ک ح>زب انقالب>ی     نيرنگ

  .زند، می باشدغافلگيرش نمی سا" شرايط استثنائی"که 

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

کيفيات اخالقی بلشويزم، از خود گذشتگی، ع>دم عالق>ه، جس>ارت،            . سرچشمه می گيرد  

  مس>>>تقيمًا از - نيک>>>وترين خص>>>ايل بش>>>ری -و تحقي>>>ر ک>>>ردن هرگون>>>ه تقل>>>ب و تحري>>>ف 

بورکراسی استالنيس>تی  .  خدمت ستمديدگان ناشی می شودمصالحه ناپذيری انقالبی در 

در اين حيطه نيز کلمات و اشارات بلشويزم را به عاريت گرفته اس>ت، معه>ذا هنگ>امی             

از جان>ب دس>تگاه پليس>ی و در خ>دمت ي>ک اقلي>ت               " پابرجائی"و  " آشتی ناپذيری "که  

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

ها را با بد طينتی ترمي>دوری بورکراتي>ک    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    

و اس>>تالينيزم را زائي>>ده ی ") تروتس>>کيزم("م>>ی ده>>د، مب>>ارزه مي>>ان بلش>>ويزم  ت>>رجيح 

دو "تص>>ادم ج>>اه طلب>>ی ه>>ای شخص>>ی و ي>>ا ب>>ه بهت>>رين تعبي>>رش، ي>>ک معارض>>ه مي>>ان     

نارس>>>اترين اي>>>ن ادعاه>>>ا را ن>>>ورمن توم>>>اس، رهب>>>ر ح>>>زب  . بلش>>>ويزم، بدان>>>د" جن>>>اح

          "سوشاليس>>>>>>>>ت ريوي>>>>>>>>و "او در : سوسياليس>>>>>>>>ت آمريک>>>>>>>>ا، ارائ>>>>>>>>ه داده اس>>>>>>>>ت  

(Socialist Review)  ه>يچ دليل>ی ب>رای    : " می نويسد٦، صفحه ١٩٣٧ ، سپتامبر

اذهان اين عقيده وجود ندارد که اگر تروتسکی بجای استالين پي>روز م>ی گش>ت، پاي>ان        

و اي>>ن . "دس>>ايس و خاتم>>ه حکمفرم>>ائی رع>>ب و وحش>>ت در روس>>يه بس>>ر م>>ی رس>>يد     

: با چنين استداللی می توان ادعا کرد. نديک مارکسيست قلمداد می ک... شخص خود را

هيچ دليلی برای اذعان اين عقيده وجود ندارد که اگر به جای پايس يازدهم اول مق>ر               "
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       مق>>دس را اش>>غال م>>ی ک>>رد، کليس>>ای کاتولي>>ک ب>>ه ب>>رج و ب>>اروی سوس>>ياليزم مب>>دل           

س>تالين  توماس عاجز از فهم اين امر است که مساله بر سر رقاب>ت مي>ان ا            ". می گشت 

و تروتسکی نيست، بلکه مساله بر سر تضاد آشتی ناپذير بين بورکراسی و پرولتاري>ا            

قش>>ر ح>>اکم در اتح>>اد جم>>اهير ش>>وروی در ح>>الی ک>>ه از طري>>ق جن>>گ داخل>>ی  . م>>ی باش>>د

دگرگونی رژي>م اجتم>اعی را مهي>ا            )  اعدام توده ای متعرضين -تصفيه خونين ("مستقيم  

ست، ناچار به انطباق خود با ميراث کامًال منهدم نگش>ته ی      می سازد، هنوز که هنوز ا     

اما در اسپانيا، دارودسته استالينيستی هم اکنون بمثابه ی برج و ب>اروی           . انقالب است 

مب>>>ارزه علي>>>ه بوروکراس>>>ی   . نظ>>>ام ب>>>ورژوائی، برعلي>>>ه سوس>>>ياليزم عم>>>ل م>>>ی کن>>>د    

 دو دنيا، دو برنامه، :بناپارتيستی جلوی چشمان ما به مبارزه ی طبقاتی مبدل می شود

کن>>>د ک>>>ه پي>>>روزی پرولتاري>>>ای  اگ>>>ر توم>>>اس تص>>>ور م>>>ی. دو اص>>>ول اخالق>>>ی متف>>>اوت

سوسياليستی برکاست رسوای متج>اوزين، احي>اء سياس>ی و اخالق>ی رژي>م ش>وروی را             

رساند که با تمام محافظه کاريها،  بهمراه نخواهد آورد، صرفًا اين نکته را به اثبات می

و زاری ه>ای پرهيزکاران>ه اش، ب>ه بورکراس>ی استالينيس>تی خيل>ی       زبان بازی ه>ا و آه   

  .نزديکتر است، تا به کارگران

بلشويکی، خيل>ی س>اده ب>رای تقب>ل     " فساد اخالقی"توماس، مانند ساير افشاء گران      

  .اصول اخالقی انقالبی بالغ نشده است

  

  سنن بلشويزم و بين الملل چهارمسنن بلشويزم و بين الملل چهارم

ی مارکس>>>يزم، در از قل>>>م ان>>>داختن بس>>>و" رجع>>>ت ش>>>ان"ک>>>ه در " چپ>>>ی ه>>>ائی"آن 

: بلش>>ويزم س>>عی نمودن>>د، عموم>>ًا خ>>ود را ب>>ه اکس>>يرهای منف>>ردی مح>>دود م>>ی س>>اختند   

تح>>ريم ش>>رکت در اتحادي>>ه ه>>ای پيش>>ين ک>>ارگری، تح>>ريم ش>>رکت در پارلم>>ان، ايج>>اد         

کليه اين اقدامات هنوز می توانس>تند در بحبوح>ه ی اولي>ه دوران    ". واقعی"شوراهای  

ول>>ی در ح>>ال حاض>>ر، در پرت>>وی تجربي>>ات . ينهاي>>ت ج>>امع بنظ>>ر بياين>>دپ>>س از جن>>گ، ب

گرتر . حتی کنجکاوی ِصرف را هم بر نمی انگيزند       " امراض کودکانه "اخير، اين نوع    
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آلمانی، بورديگيست های ايتاليائی، اس>تقالل      " اسپارتاکيست های "و پانکوک هلندی،    

ک>ی از خصوص>يات آن و ق>رار    خود از بلشويزم را صرفًا با برجسته نمودن س>اختگی ي    

ن>ه  " چپ>ی "اما از اي>ن گ>رايش ه>ای       . دادن آن در مقابل ساير خصوصيات، نشان دادند       

اي>ن خ>ود گ>واهی غيرمس>تقيم ول>ی      : در پراتيک و نه در تئوری اثری بج>ا نمان>ده اس>ت          

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

  .دکنونی می باش

حزب بلش>ويک در عم>ل ترکيب>ی از واالت>رين جس>ارت انقالب>ی و رئ>اليزم سياس>ی را                 

ب>>رای نخس>>تين ب>>ار يگان>>ه ن>>وع رابط>>ه ب>>ين پيش>>روان و طبق>>ه را ک>>ه       . نش>>ان داده اس>>ت

در تجربه ثابت کرده است که اتح>اد  . می تواند ضامن پيروزی باشد، برقرار کرده است 

ده ی روس>تائی و خ>رده ب>ورژوای ش>هری تنه>>ا از     ب>ين پرولتاري>ا، و ت>وده ه>ای س>>تم ز    

ح>زب بلش>ويک،   . طريق سرنگونی سياسی احزاب خرده بورژوائی س>نتی ممک>ن اس>ت    

کس>انی ک>ه   . راه پيشبرد قيام مسلحانه و تس>خير ق>درت را ب>ه هم>ه دني>ا نش>ان داد اس>ت          

 شوراهای ابستره را در مقابل ديکتاتوری حزب پيش>نهاد م>ی کنن>د باي>د در نظ>ر داش>ته           

باشند که تنها با کمک رهبری بلشويک بود که شوراها ق>ادر بودن>د خ>ود را از لجن>زار      

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

حت>ی اگ>ر   . موفق به حصول ترکيبی صحيح از هن>ر نظ>امی و سياس>ت مارکسيس>تی ش>د               

ب>>ردن پاي>>ه اقتص>>ادی جامع>>ه جدي>>د ش>>ود،      بورکراس>>ی استالينيس>>تی موف>>ق ب>>ه از ب>>ين    

ه ی اقتصاد با برنامه ی تحت رهبری حزب بلشويک، برای هميشه در ت>اريخ، ب>       تجربه

تنه>>ا سکتاريس>>ت ه>>ای . عن>>وان يک>>ی از بزرگت>>رين تعليم>>ات بش>>ری ثب>>ت خواه>>د گردي>>د

کوبيده شده و سرخورده که بر پروسه تاريخی پشت کرده ان>د، م>ی توانن>د اي>ن حقيق>ت         

  .انکار کنندرا 

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

: را ب>ه پ>يش بب>رد   " عمل>ی اش "نور تئوريک می افش>اند، تواتس>ت کاره>ای ب>ا ش>کوه        

ول>ی  . بلشويزم اين تئوری را خلق نکرد، مارکسيزم ساز ب>رک آن را ف>راهم آورده ب>ود     
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فق>>ط روي>>دادهائی در ي>>ک مقي>>اس عظ>>يم   .  رک>>ودمارکس>>يزم تئ>>وری حرک>>ت اس>>ت و ن>>ه  

بلش>ويزم ب>ا تحل>يلش از عص>ر امپري>اليزم      . تاريخی، قادر به غنی ک>ردن تئ>وری هس>تند        

ه>>>ا و انقالب>>>ات، از دموکراس>>>ی ب>>>ورژوائی در دوره ی انحط>>>اط    بعن>>>وان عص>>>ر جن>>>گ

س>>رمايه داری، از رابط>>ه ب>>ين اعتص>>اب عم>>ومی و قي>>ام، از نق>>ش ح>>زب، ش>>وراها و       

يه های کارگری در دوره انقالب پرولتاري>ائی، در تئ>وريش از دول>ت ش>وراها، از             اتحاد

اقتص>>اد انتق>>الی، از فاشيس>>م و بناپ>>ارتيزم در عص>>ر زوال س>>رمايه داری و ب>>االخره در  

تحل>>يلش از مس>>خ ش>>دن خ>>ود ح>>زب بلش>>ويک و دول>>ت ش>>وراها، خ>>دمت ارزن>>ده ای ب>>ه   

د که کوچکترين نکت>ه اساس>ی ای ب>ه    بگذار روند ديگری نام برده شو . مارکسيزم نمود 

از لح>اظ تئ>وريکی و سياس>ی، وانِدژِول>د،        . نتايج و تعميمات بلشويزم اضافه کرده باشد      

ٌدبروِک>>ر، هيلفردين>>گ، ٌاتوب>>ائر، زيرومس>>کی، چ>>ه برس>>د ب>>ه س>>رگرد َاتل>>ی و نورم>>ان       

پوس>>>يدگی کمينت>>>رن ب>>>ه   . توم>>>اس، از مخروب>>>ه ی بقاي>>>ای گذش>>>ته تغذي>>>ه م>>>ی کنن>>>د      

رين شکلی در اين واقعيت بيان می شود که ب>ه س>طح تئ>وريکی انترناس>يونال         ناهنجارت

ح>زب ک>ارگر مس>تقل بريتاني>ا،     (ساير گروه ه>ای گون>اگون ميان>ه        . دوم نزول کرده است   

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

  .گران هيچ چيز نمی توانند بيآموزنداينان به کار. عاريت می گيرنده لنين ب

تنه>ا بني>>ان گ>>زاران ب>ين المل>>ل چه>>ارم، ک>ه کلي>>ه س>>نن م>ارکس و لن>>ين را از آن خ>>ود      

ب>>ی فرهنگ>>ان ممک>>ن اس>>ت   . ک>>رده ان>>د، نس>>بت ب>>ه تئ>>وری برخ>>ورد قاطعان>>ه م>>ی کنن>>د     

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

در اي>ن م>ورد ب>از ه>م تمي>ز س>رمايه داره>ای        . ماتی تبليغاتی عق>ب نش>ينی ک>رده ان>د         مقد

" کمونيس>ت "ي>ا   " سوسياليس>ت "بزرگ بيشتر از خرده بورژواهائی است که خ>ود را           

تص>>ادفی نيس>>ت ک>>ه س>>تون نش>>ريات جه>>انی پ>>ر از مطل>>ب در ب>>اره               . تص>>ور م>>ی کنن>>د  

هب>>ری انقالب>>ی نوي>>د گس>>ترش بط>>ور  ني>>از ش>>ديد ت>>اريخی ب>>ه ر. ب>>ين المل>>ل چه>>ارم اس>>ت

بزرگترين تظمين پيروزی گسترده تر . استثنائی سريعی را به بين الملل چهارم می دهد  
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آن، در اين واقعيت نهفت>ه اس>ت ک>ه ب>ين المل>ل چه>ارم خ>ارج از مس>ير پهن>اور ت>اريخی            

 .رشد نکرده است، بلکه فرآورده ی ارگانيک بلشويزم است

  لئون تروتسکی

 ١٩٣٧ اوت ٢٣
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