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 بخش دوم

 سانتراليزم دموکراتيک )یا مرکزیت دموکراتيک(
 و مفهوم آن در عمل برای اهداف ما

 

داری، بارای  از آنجایی که درون هر دستگاه یاا تشااليیتی در سيساتر سارمایه

بااه انجااام رسااانيدن ووااایی زااود، نياااز بااه داارار دادن امااراد در م ااام یااا مود ياات 
گيرناد، باه ع ال مخت ای  هاا دارار مای م اامزاص دارد، ناگزیر امرادی که در ایا  

یابنااد کااه  مثاال اساااد بااودن آن م ااام یااا تخ ااق هاار ماارد، مااود يتی ویاا ه ماای
عموماً از مزایای شخ ی برزوردار است، مثل ميزان دستمزد، روابط شخ ای 

هاا کاه  و محف ی با مسئولي  برتر، امتيازات منح ر به مرد شخ ی و نظير ایا 
ب مود ياات را مااابي  کسااب راااایت مااامو ، افاا  امااراد حاااادر ماهياات زااود، 

در عمال ایا  اماراد مجنورناد تاا  دهاد. ی احا ی دارار مای منامع شخ ی و وويفه
تواننااد از  هاا همنناي  اب اب نمای رااایت م اام ماامو  زاود را کساب نمایناد  آن

زیار شاا منامع شخ ی زاود ششار شوشای کنناد، زیارا در مرهنای سارمایه داری، 
دیگااران باارای افاا  منااامع شخ اای، در وادااع یااک احاال گذاشاات  ااام و منااامع 

. آننه که در واهر مجاز نيست، دربانی کردن ردابت به شمار آمده و مجاز است
ووایی محول شده است. در راساتای اال ایا  مسااله ابازار مناساب تزم اسات  

بوروکراسی در ای  م طع باه عناوان بهتاری  ابازار افا  مود يات ایا  اماراد باه 
 .آید کار می

روابط بوروکراتيک درون شني  دستگاهی، مود يات ایا  اماراد باوروکرات را 
ی اح ی اشان ثنات می بخشد. هر مرد بوروکراتی در م اامی  در رابطه با وويفه

که دارد، زود را تنها نسنت به م ام مامو  زود، مسئول می بيند. از آنجایی کاه 
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ااکر در تضااد باا مناامع کال بورژوا و ی  سرمایه داری، منامع طن هی  در جام ه

جام ااه داارار دارد، لااذا ن ااش ایاا  دشاار بااوروکرات اداری در جام ااه، ماااهيتی 
دوگانه شيدا می کند، زیرا تامي  راایت مامو  در هيچ امری ارتنااط مسات ير باا 

تامي  راایت کل جام اه نادارد. لاذا بارای ایا  دشار باوروکرات اداری، مرحاتی 
ماامو  زاود، از مناامع کال جام اه باه نفاع زاود، دست می دهد، تا شس از تامي  

بهره برداری نماید. از ای  رو است کاه ابازار بوروکراسای در هرگوناه دساتگاه 
گاردد، تاا شوششای باشاد بارای ایا  دشار  اداری یا تشاليیتی به رااتای م اال مای

اشان در برابر کل جام ه. ای  دشار  بوروکرات در عدم انجام ووایی و مسئوليت

ساارمایه داری مااا ی  اداری، یالاای از ادشااار زاارده بااورژوا در جام ااه بااوروکرات
 مثل ایران است.

در روابط رئيس و مرئوسی هر موردی که در بخش هاای زیاری  ایا  س سا ه 
مراتب شيش بياید، باید توسط بخش باتتر مورد تایيد، تالذیب و یاا احایق دارار 

واناد تاا بااتتری  بخاش تبگيرد. براسب ایناله مساله شه باشاد، ایا  کنتارل مای 
دسااتور باااتتری  م ااام ی  وسااي هریاساات بااات رمتااه و شااالل نهااایی ب ماادیریت و

ریاست مربوطه حادر گردد. ای  دستور، شالل نهایی داشاته و ب ياه مووای باه 
داری  سارمایه نظام مختق کنترل، و مدیریت روش ای  اِعمال هستند. آن اجرای

ی  یاک نفار باه ادوار گذشاتهی  وساي ه ه بوینيست، ب اله روش کنترل از بات به 
داری احاایً نظاار هااينالس، جااز  گااردد. در دوران باارده مالالياات ز وحاای برماای

داران  ها جزو اموال برده داران مطرق ننود. برده نظر شادشاهان، ااکمان و برده
آمدنااد. در زمااان مئااوداليزم نيااز روابااط  بشاامار نماای« انسااان»محسااوش شااده و 

های درجه دو جام ه تندیل کرده بود. در ایا   یا را به انسانرعيتی، رعا - ارباش
تاری نسانت باه بردگاان برزاوردار  دوران، اگرشاه رعایاا از ا او  انساانی بايش
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بودند، اما نهایتاً در برابر اربابان زود از هيچ ا او  انساانی و اجتمااعی بهاره 

، دوک (Earl)لمثال باارون، کتنات، لتارد، اِر -تمام مناحب اروشاایی   گرمتند. نمی
 از آثار وجود س س ه مراتب در مئوداليزم است. -و...

در نظااام ساارمایه داری از ابتاادا بااه دلياال دزالاات کااارگران شااهری در ان یبااات 
دموکراساااای »ع يااااه مئااااوداليزم بااااود کااااه بااااورژوازی را وادار بااااه بردااااراری 

 کرد که به م نای اام ریی بارای شاهروندان باود. ایا  اام ریی در« بورژوایی
ااکر باود، اماا مناارزات کاارگری مومام شاد ی  ابتدا به طور مط م مختق طن ه

کااه ایاا  ریی را بااه کااارگران سفيدشوساات ماارد ازت اااص دهااد. در نتيجااه ادشااار 

بااورژوا همننااان محااروم از ی  کااارگر و اتاای نيماای از طن ااهی  وسااي ی از طن ااه
یه داری ریی دادن باااادی مانناااد، مانناااد اااام ریی بااارای زناااان در جواماااع سااارما

ی ناای اولااي  ان اایش ب شااویک هااای روساايه  1905حاان تی برباای کااه از سااال 
ی  بااه اجاارا درآمااد. نمونااه 1917مطاارق و نهایتاااً در نتيجااه تاااثير ان اایش اکتناار 

دیگاار، ااام ریی و رعایاات ا ااو  دموکراتيااک سرزیوسااتان و سياهیوسااتان در 
جااان مااردم سفيدشوسااتان مهاااجر، همنااون جانيااانی بااه آمریالااای شاامالی اساات. 

سرزیوساات و مالزیالاای آمریالااا امتاااده و ا ااو  انسااان هااایی کااه بااومی ایاا  
و  ب الاه سرزیوساتان را ت رینااً ناابودسرزمي  بودند را نه تنها رعایت نالردند، 

هااا را از ایاااتت جنااوبی و کاليفرنيااا بااه مالزیااک کنااونی ع ااب راندنااد.  مالزیالاای
هااای زاود بااه  ری  کشاتیزیای  هااا را همناون شارشایاان در طن ااه سایس آمری اایی

هاا  ها آمری ایی در نتيجه مااه زنجير کشيده و به آمریالای شمالی آوردند. مي يون
     هاااای مساااامربری باااه اناااوا   زیاااری  کشاااتیی  اساااارت در شااارایط وزاااير طن اااه

آنااان کااه جااان باادر بردنااد را  هااای مسااری گرمتااار شااده و جااان بازتنااد. بيماااری
حطیق دموکراتيک ایاتت متحده آمریالا به سفيدشوستان بورژوا در جام ه به ا
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بردگی گرمتند. با گذر زمان اتی سياهیوستانی که نسال در نسال آمریالاایی شاده 

بودند، باز هر از هينگونه ا و  انسانی در جام ه برزوردار ننودند، شه رساد 
 به ایناله ام ریی داشته باشند. 

مال و جناوش درگرمات در زمان آبراهام لينال  که جنی داز ی آمریالا ميان شا
کاااارگر ی  و نهایتاااً باااه نفاااع شااامال و برشياااده شاادن بااارده داری انجامياااد، طن اااه

سفيدشوست آمریالا در مورد مواع زود در رابطه با بارده داری یالدسات نناود. 
برزی مخالی برده داری، عده ای موامام آن و عاده ای هار مخاالی امازایش آن 

ی  امااه هااای زااود نوشاات کااه طن ااهبودنااد. در ایاا  دوران، مااارکس در یالاای از ن

کارگر آمریالا، بدون برشيده شادن بارده داری نمای تواناد زاود را از زنجيرهاای 
در ایاااتت »گویااد:  ماای« کاشيتااال»داری برهانااد. او مشخ اااً در کتاااش  ساارمایه

 داری باعا  نااادق شاادن ایاا  جمهااوری بااود، متحاده آمریالااا تااا زمااانی کااه باارده
تواناد باه زاود رهاایی  کاارگر نمایی  ت. طن اهجننش مست ل کارگری آن م ا  گشا

 «زوردند. می بردگی داغ سياهیوستان که زمانی یابد، دست سفيدشوست کارگران
آنناه بااه عنااوان بااه احااطیق دموکراساای بااورژوایی در جوامااع برباای ب ااد از 

برشياااده شااادن نظاااام مئاااودالی شااانازته مااای شاااود، باااه طاااور مط ااام باااه ماااردان 
ر مياان ایا  دشار از جام اه هار بااز بوروکراسای سفيدشوست برمی گردد. اتای د

ااکر نمی گذاشت که مرد سفيدشوساتی کاه دانیً یاک مئاودال باوده و یاا ااات یاک 
دار شده است با یک رعيت یاا کاارگر سفيدشوسات کاامیً برابار باشاد. در  سرمایه

مالک )زماي  یاا سارمایه( نسانت باه مارد ی  نتيجه ای  امر، از همان ابتدا، طن ه
شاد، از  وست رعيت یا کارگر برتر بود و از مزایای زاحی برزاوردار مایسفيدش

جم اااه مود يااات اجتمااااعیر از ایااا  رو در زماااان انتخاباااات، هرگاااز یاااک مااارد 
سفيدشوست عادی توانایی کاندیدا شادن را نداشات. طنام داانون امالاان ایا  امار 
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وجااود داشاات، امااا عماایً شاارایط و مرهناای اجتماااعی هرگااز باارای یااک ماارد 

ی  بااورژوا در م ایسااه بااا یااک ماارد سفيدشوساات از طن ااهی  شوساات از طن ااهسفيد
 کاااارگر یالساااان نناااود. بوروکراسااای از هماااان ابتااادای رشاااد و جاااا امتاااادن نظاااام 

داری یالاای از عااوام ی بااود کااه ماانع بردااراری تساااوی ا ااو  بااي  یااک  سارمایه
باه کارمرما و یک کارگر سفيدشوست می شد )النته دليل تئوریک آن برمی گاردد 

داری کااه از ابتاادا نااابرابری بااي  کارمرمااا و کااارگر را در  توليااد ساارمایهی  شاايوه
 آمریند(. برند، می سهمی که از توليد می

در اینجااا بایااد دوباااره تاکيااد کاارد کااه آننااه کااه مااا از کشااورهای شيرامااونی و 

برباای ناااور بااوده و درباااره اش آه ی  دورادور باار کشااورهای حاان تی شيشاارمته
شناد دارن ی  نه ناشی از نظام و داواني  اااکر باورژوازی ب الاه نتيجاهایر،  کشيده

کااارگر و مااردم تحاات سااتر ایاا  کشااورها بااوده اساات  ی  منااارزات جانالاااه طن ااه
باورژوازی هماي  کشاورها ی  دستاوردهایی که اماروزه باه وااوق ماورد ام اه

 درار گرمته است. برای مثال، ام بيان و تجمع و اعتراض را می توان ناام بارد
و میاظااه کاارد کااه کسااانی کااه در روز سااوگند دونالااد تراماا  رئاايس جمهااور 

آمریالاا ع ياه باه ریاسات جمهاوری رسايدن او در واشانگت  دسات باه تظااهرات 
ساال زنادان محالاوم گشاته اناد. ایا  در ااالی اسات کاه  80تاا  70زدند، اات باه 

باه شاه ش يس آمریالا شس از دستگيری آنان اذعاان داشات کاه نمای داناد آناان را 
جرمی محنود کند، زیرا عمال تظاهرکننادگان مطاابم باا داانون اساسای آمریالاا 

در داشاات  ااام بيااان و تجمااع بااوده و در وادااع دسااتگيری آنااان باارزیف دااانون 
دیگر کنونی، آلمان ب د از تظااهرات بازرا امساال در هاامنورا ی  است. نمونه

از تظااهرات است. دساتگاه جاسوسای آلماان شاس « 20جی »ع يه نشست گروه 
، باه دنناال یاامت  کساانی اسات کاه در «20جی » G20مخالفان گردهمایی گروه 
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طول ای  تظاهرات شناسایی شده اند. ش يس و لناد شخ ای هاای آلماان اکناون 

عناحاار کمونيستوسوسياليسااتی هسااتند کااه در ایاا  تظاااهرات شاارکت بااه دننااال 
ازی تمااام شااود، طن اااتی بااه ااارر بااورژو ی هاار زمااان منااارزهکاارده انااد. لااذا 

 ی بیماحاا ه دساات بااه شالساات  دااانونی ماای زنااد کااه زااود ت ااویب کاارده و طن ااه
 .ااکر هرگز برای زیر شا گذاشات  داواني  زاود، منتظار آرای عماومی نمای شاود

مس ماً ای  شيزی جز سوءاستفاده از ددرت و اِعمال زف ان و سارکوش نيسات و 
زاااود در اساااتفاده از  باااورژوازی بااارای افااا  دااادرت و مود يااات طن ااااتی اااااکرِ 

 هينگونه ابزار سرکوبی دریغ ندارد.

در م اباال ایاا  نظااام، نظااام سوسياليسااتی اساات: نظااامی کااه از شایااه و اساااد 
درجه با منامع سرمایه داری در تضاد است. اگر بورژوازی بارای  180منام ش 

اف  مود يت و نظام زود باید به زشونت، سارکوش، زف اان و ناابودی مخالفاان 
کارگر برای بردراری نظاام سوسياليساتی بایاد درهاا را باه ی  ياورد، طن هروی ب

روی تماام مخالفاان زاود جهات اباراز ع ياده بااز بگاذارد. در دوران دیالتاااتوری 
ان یبی شرولتاریا )دورانی که دولت ان یبی کارگری دادرت را باه دسات گرمتاه(، 

شايش بارود کاه در ایا  جام ه تنها زمانی می تواند به سوی سوسياليزم ان یبای 
طن ااات و ادشااار جام ااه ااام تجمااع و بيااان داشااته و امالااان ی  دوراِن گااذار همااه

روبرویاای ع ایااد بااه روی همگااان باااز بااوده و بااه شااال ی کااامیً عریااان حااورت 
 بگيرد. 

سااارمایه داری، باااورژوازی باااا اساااتفاده از بوروکراسااای و ی  اگااار در جام اااه
را تحميم کرده و مجنور اسات ا اایم  دستگاه های تن يغ زود، ادشار تحت ستر

کاااارگر در دوران دیالتااااتوری ان یبااای ی  را از آن هاااا شنهاااان نگهااادارد، طن اااه
شرولتاریااا یااا دوران گااذار از ساارمایه داری بااه سوسااياليزم نياااز دارد و مجنااور 
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است که دموکراسی کارگری را در سطح جام اه گساترده ساازته و امالاان رشاد 

ی را باارای تمااام ادشااار جام ااه مااراهر سااازد، زیاارا کااه و بااات بااردن شاا ور طن ااات
ب ای دولت ان یبی کاارگری تاا رسايدن باه سوساياليزم مناوط باه ميازان آگااهی، 

ش ور اجتماعی و سياسی و نيز اضور و دزالات تماام ادشاار جام اه در مساائل 
کااارگر از درون ایاا  ی  اجتماااعی و سياساای اساات. داادرت دولاات ان یباای طن ااه

 ، اضور و دزالت بيرون می آید.آگاهی، ش ور
هاا  هاای آن رو است که ای  دولت ان یبی از اضور بورژواها و دسيساهاز این

در جام اه هراساای ناادارد، زیارا در شنااي  شاارایط دماوکراتيالی، ماهياات دشاامنان 

گاردد و از آنجاایی کاه  آن ها بارز)روشا ( مایان یش به رااتی از عم الردهای 
آزاد و دموکراتيااک ماای تواننااد بااه اطیعااات ددياام کاال امااراد جام ااه در شاارایط 

دسترساای داشااته باشااند، بااه آسااانی دادرنااد دشاامنان ان اایش را از دوسااتان آن 
متمایز سازند. به عنارت دیگر، ارگاان هاا و شاوراهای ان یبای شاس از ان ایش، 

 کارگر را م ي  زواهند کرد. ی  به سرعت تال يی عم الرد دشمنان طن اتی طن ه
داری اب اااب ماااا باااه شاااالل هندسااای  نظاااام بوروکراتياااک سااارمایه در تشاااریح

داری،  شاود کاه در نظاام سارمایه آشنایی داریر. در تواايح گفتاه مای« مخروط»
      دهااد. م يرتااری  دشاار کااارگری،  مخااروط را تشاااليل ماایی  کااارگر شایااهی  طن ااه

مخاروط( تشااليل مای دهاد و ی  تری  ت داد را در زط تحتاانی مخاروط )شایاه بيش
د از آن با بات رمت  از ش ه های نردبان ایا  مخاروط، از ت اداد اماراد در ادشاار ب 

شاود، تاا اینالاه باه رید مخاروط  ها، کاسته می باتیی، براسب ميزان ثروت آن
های مي يااردر کاین شاالل گرمتاه اسات. ماثیً  رسد که تنها از ت دادی زانواده می

% ثروت جهاان را در 89هان یک درحد ثروتمندتری  زانواده ها در جامروزه 
 7و نير مي يارد نفر است. یاک درحاد  7زود دارند. جم يت جهان امروز کنترل 
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مي يااون نفار، حاااب بايش از سااه شهاارم ثاروت جهااان  74و ناير مي ياارد ی نای 

هشت مرد امروز در جهان نيمی از ثروت جهان را ت اااب . مثال دیگر، هستند
مي ياون نفار در  75نزدیاک باه ساه مي ياارد و  ی نفار باه انادازه 8اند. ی نی  کرده

     تار  تار، ت اداد حااانان آن کار لاذا هار شاه ميازان ثاروت بايش .جهان ثروت دارند
 شود و شالل یک مخروط را از ای  امراد ایجاد می کند. می

دموکراسی کارگری اما، متالی به رعایات احال همان طوری که شيش تر آمد، 
شالل هندسی ای  احل شاه مای تواناد باشادع ناو  سانتراليزم دموکراتيک است. 

روابااط بااي  اعضااای یااک تشاااليیت مساائول کااه ماای زواهنااد احاال سااانتراليزم 

دموکراتيااک را رعایاات کننااد را ماای تااوان بااه یااک دایااره بااا مرکااز یااا کااانون آن 
مرض کرد. امراد در مرکز ای  تشاليیت از نظر مود يت و رتنه باا ب ياه در یاک 

انی که در مرکز درار دارند، ناه در م اام رهناری دارار دارناد رده درار دارند. کس
اعضا در ام نظار ی  و نه نظر و ع ایدشان مامو  نظر و ع اید ب يه است. همه

مسااائل مااورد نظاار ی  و ریی بااا هاار برابرنااد. در ایاا  تشاااليیت، بحاا  در زمينااه
کااامیً دموکراتيااک حااورت ماای گياارد و همااه بااه یالسااان ااام بحاا  و شيشاانهاد 

ند. در شایان، زميناه ماورد نظار باه ریی گياری گذاشاته مای شاود. نتيجاه ایا  دار
گيری که ریی اکثریت می باشد، توسط مرکز ای  تشاليیت به اجرا گذاشاته  ریی

شده و اعضای ت يي  شده برای انجام ت مير نهایی دارای دادرت ت امير گياری 
باز باا ب ياه اعضاا  در هنگام عمل هستند. ای  امراد شس از شایان ماموریت زود،

برابر بوده و از ام وی ه ای برزوردار نيستند. مرکزیت هر کاه مسائول ارتنااط 
ای  اعضاا باا تشااليیت اسات، بااز از اام ویا ه ای برزاوردار نناوده و هميشاه 

« مرکزیاات دموکراتيااک»یااا « سااانتراليزم دموکراتيااک»داباال تیيياار اساات. لااذا 
اعضاا باه طاور ی  نظاری باه هماهامور را در سطح بحا  هاای ی  مسئوليت همه
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یالسان داده و مانع تحميل نظر رهنری از بات می شود. شس از ریی گيری و در 

عمل، اد يت می تواند مواع زود را اف  کند، اما باید از ریی اکثریت ی  مرا ه
امایاات نمایااد تااا نتيجااه نظاار اکثریاات در عماال روشاا  گااردد. بااه همااي  نساانت، 

نظاار اد ياات، در دور دوم بحاا  هااا کااه ی  ر بااارهمرحاات و مود ياات باارای بحاا  د
عم الاارد ت اامير اکثریاات بررساای ماای شااود، بایااد مااراهر باشااد و اد ياات ی  نتيجااه

ی  عمال، زاود، نشااندهندهی  تحت مشار اکثریت در بحا  هاا دارار نگيارد. نتيجاه
بایاد  درستی یا نادرستی نظرات زواهد بود. لذا در شایان هر عمال مشاخق، مای

عمال وجاود داشاته باشاد و باه نظارات و ی  يل و بررسی نتيجاهمرحت برای تح 

انت ادات اد يت بها داده شود. هرگونه می طاه یاا تحریای بحا  اد يات در ج ساات 
محالوم اسات. اکثریات مووای اسات کاه باه نظار اد يات توجاه منارم نماوده و باا 

 ماید.مواو ، احولی برزورد ن
يش بيایاد کاه باه عياان واد يت ای  است که در عمل ممالا  اسات، شارایطی شا

ب ااط بااودن یااک نظریااه را نشااان دهااد و آن زمااانی اساات کااه عااده ای در یااک 
تشاليیت ان یبی، احول تئوریک آن را زیر شا می گذارند )و یا اتای از رعایات 

در تری  احول ازیدای انساانی در رواباط تشااليیتی زاودداری مای کنناد(،  ساده
انحرامات ایساتاده و باه اکثریات باودن  ای  حورت است که ما باید در م ابل ای 

. تشااليیتی کاه اکثریات آن باه رااتای احاول تئوریاک آن را ها اهميت نادهير آن
         زیاار شااا گذاشااته و یاااا اتاای اااوابط انسااانی را رعایااات نماای کننااد، در ماهيااات 

تواند دموکراسی کارگری را رعایت نماید. در ای  شني  شارایطی، ااروری  نمی
واد ی ای  اکثریت را بار همگاان روشا  کارد و در ایا  بااره باه  است که ماهيت

 هيچ وجه کوتاه نيامد. 
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از ابتدای شرو  م اليت ان یبی یک مرد تا انجام ان ایش یک نالته اساسی که 

سوسياليستی و شس از آن در دوران گاذار اهميات دارد، شایگااه طن ااتی، رواياه 
امااراد بااوروکرات شیاای ساا ی در  . مساااله ای کااهو ازاای  ان یباای آن ماارد اساات

 ای است بسيار عينی و اساسی.  مخدوش کردن آن دارند. در االی که مساله

آننه که مس ر اسات و اکثریات آناانی کاه باه مساائل سياسای و اجتمااعی بهااء 

دهند، مط ع هستند ای  است که تیييار نظاام درون مالاليات ز وحای بسايار  می
يادن مالاليات ز وحای و برشاایی نظاام ناو آسان تر از تیيير نظاام در جهات برش

است. رمت  از برده داری به مئوداليزم و ب د، از مئوداليزم به سرمایه داری اگر 

ااااکر و ی  شااه هاازاران سااال طااول کشاايد، امااا همننااان اساااد روابااط بااي  طن ااه
تحت ستر را اف  کرد. لاذا برداراری نظاام هاای ب ادی در مجماو  بارای ی  طن ه

ن دشااوار ننااود. رمات  از نظااام سارمایه داری بااه سوسااياليزم ااااکر شنادای  طن اه
امااا، ارکتاای اساات در جهاات یااک دگرگااونی زیربنااایی. دگرگااونی ای کااه نااه تنهااا 

نظام ادت ادی را در جهات متضااد اماروز آن باه ارکات در مای آورد، ب الاه کال 
 مرهنی و م يارهای اجتماعی را زیر و رو کرده و به عالس آن تنادیل مای کناد.

 ااایش سوسياليساااتی ماااا بااارای گاااذار از سااارمایه داری باااه سوساااياليزم باااا در ان
تحات ی  مرهنی و ذهنيت و م يارهایی روبرو هستير کاه اگرشاه باه اارر طن اه

تحت ساتر آميختاه شاده ی  ستر است، اما با وجود و مرهنی ادشار مخت ی طن ه
بای باا هار مارد ان یی  و تنها راه برشيدن ای  م ضل تشخيق و برزورد آگاهانه

باورژوایی ی  زود و دیگران است. تشخيق تفااوت ازای  انساان هاا در جام اه
سوسياليساتی، تشخي ای اسات کاه در ااال اااار و در ی  در م ایسه باا جام اه

تنهااا آنااانی کااه بااورژوایی کنااونی بااه سااادگی ااحاال نماای گااردد. ی  درون جام ااه
 ااایش بااادون هااايچ ششااار داشااات و مناااامع شخ ااای، حااااددانه زواهاااان انجاااام ان
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سوسياليستی هستند و در ای  راه از مال و جاان زاود نياز مای گذرناد )ی نای کاه 

         منااامع و آرزو و آمااال مااردی زااود را در منااامع جمااع و در دنيااای سوساااياليزم 
یابنااد(، دادرنااد حاااددانه و داط انااه بااا کمنودهااای مرهنگاای و ازیداای زااود،  ماای

هاای باورژوایی  مای شاوند کاه ارزش زیرا در عمل متوجاه آگاهانه منارزه کنند،
م ااال در مرهناای و ازاای  آن هااا در ا ي اات و عماایً باعاا  انحااراف آن هااا از 

مرهنی و دموکراسی کارگری ای است که می تواند ان یش سوسياليساتی را باه 
 ثمر رسانده و سیس دوران گذار را ممال  سازد. 

ب، زودزااواهی، در مرهناای بااورژوایی، دروغ، تزویاار، ریاکاااری، دزدی، ت  اا

زودکامگی، ارش و شتر، زف اان و اتای جنایات، ز ا ت هاای جداناشاذیری در 
سارمایه دار بارای اِعماال و افا  ی  روابط انسان ها در جام ه است، زیرا طن ه

کارگر مجنور است به ایا  دساتاویزها شنااه بنارد. مرهنای ی  ددرت زود بر طن ه
آورد تاا  ر کنتارل زاود در مایروابط ادت اادی جام اه، مرهنای کال جام اه را زیا

ی  بتواند برتری طن اتی زود را اف  کند. از اینرو است که در جوام ی که طن اه
ااکر دزد، کیهناردار، ساتمگر و شمادادار اسات، ماردم آن جام اه هار از کاودک 

می شوند، اتی  زردسال گرمته تا شيران جام ه، آلوده به ای  م ضیت اجتماعی
زمانی که به اررشان تمام می شود. دليل ایا  امار هماان مرهنای و تن يیاات و 

 .ااکر استی  آموزش طن ه
       « بازتااااش»مااارکس در شاااا  دوم آلماااانی ج اااد اول کاشيتاااال در زميناااه م سااافه 

 گوید: می
روش دیااالالتيالی ماا ، نااه تنهااا بااا روش هگاال، ماار  دارد، ب الااه درساات »

رونه مست ير( آن است. نزد هگل، مرآیند زندگی میز انسان، ی نای )وای  وارونه
      مرآینااد تفالاار، کااه او اتاای آن را تحاات نااام ایااده بااه یااک مواااو  مساات ل تناادیل 
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کناد، جهاان واد ای اسات و جهاان واد اای م اط شاالل شدیاداری ایاده اسات. بااه  مای

 عالااس، باارای ماا ، ایااده آل شياازی بياار از جهااان مااادی نيساات کااه توسااط ذهاا 
 «انسان بازتاش و به شالل های تفالر تندیل شده است.

به عنارت دیگار، ذها ، امالاار، ع ایاد و سایس عم الارد ماا متااثر از مرهنای 
عيناای جام ااه ای اساات کااه در آن رشااد کاارده ایاار و ایاا  مرهناای زااود متاااثر از 

شرایط مادی زندگی امراد جام ه است. شرایط مادی را روابط ادت ادی ااکر بر 
ي  می کند. زمانی که در توليد و توزیع نيازهاای جام اه یاک طن اه باا جام ه ت ي

در دست داشت  تمامی دادرت ماادی و سياسای، شارایط را بارای دیگاران دیالتاه 

کند و ب يه امراد جام ه باید برای ب ای زود مجنور باه تا  دادن باه ایا  نظار  می
طياع باشاد و آماوزد کاه بایاد باه احاطیق م هستند، ذه  و طرز تفالر انساان مای

آمریناد کاه در ذات زاود و درون مرهنای  ای  اطاعت در نهایت زشر طن اتی مای
       هااا دساات بااه اعمااالی  شااود و انسااان هااای منفاای ماای ال ماال ااااکر منجاار بااه عالااس

زنناد کاه در نهایات مای تواناد باه اارر زاود و دیگاران بيانجاماد. از ایا  رو  می
شاوند  نسان های م ادودی یامات مایاست که در راستای ای  مرهنی ااکر تنها ا

که داب يات رهناری ان یبای یاک جام اه را دارناد. وجاود ایا  عناحار ان یبای در 
کارگر به طرف ان یش و سیس شيشنرد جام اه ب اد از ان ایش در ی  شيشنرد طن ه

کمونيساتی بازرا تاری  مااکتور ت ياي  کنناده ی  دوران گذار تا رسيدن به جام اه
ریازی  کاارگر بارای برناماهی  اد است. بر ای  اساد، طن هدر رخ دادن ای  روید

م ضیت و انجام ان یش سوسياليستی به عناحری نياز دارد که ددرت تشخيق 
بورژوایی زود را دارند و آگاهاناه باا آن در ماورد ی  برگرمته از جام ه مرهنگی

باه ددي ااً « شيشاروی کاارگری ان یبای»منارزه مای کنناد. مفهاوم  زود و دیگران
های  گردد. شيشروی کارگری ان یبی حرماً کسی نيست که تمام کتاش همي  برمی



 بخش2: سانتراليزم دموکراتيک...                                    نشر کارگری سوسياليستی
 

 13 

ماارکس را زواناده و اتای از افا  اسات و سااعت هاا مای تواناد بحا  کناد و یااا 

م اتت طوتنی بنویسد، ناهر شيشاروی کاارگری ان یبای کسای اسات کاه باا شناي  
رده و اميااال و طن اااتی جاادا کاای  دانشاای دااادر اساات زااود را از مرهناای جام ااه

توانااد  آرزوهااای مااردی زااود را در دنيااای سوسااياليزم ماای جویااد  کساای کااه ماای
مرهنااای براباااری و آزادی در ی  سااارمایه داری، اشااااعه دهنااادهی  درون جام اااه

دموکراساای کااارگری باشااد  کساای کااه در عااي  اااال کااه دارای شخ اايت مااورد 
کاارگری را باه  اعتمادی است و به رااتی می تواند رهنری یاک جریاان ان یبای

دست بگيرد، دارای شنان آگاهی و منش طن اتی کارگری باشد که بتواناد از ایا  

م ااام روی گردانيااده و بااه جااای ایجاااد مخروطاای از داادرت درون یااک تشاااليیت 
ان یبی، آن را به شالل دایره ای بنرزاند و با وجود ایناله می تواناد باه رااتای 

ئمااااً احااال مرکزیااات دموکراتياااک یاااا در مرکاااز دااادرت ایااا  دایااار دااارار گيااارد، دا
ساانتراليزم دموکراتياک را بااه اجارا گذاشااته و محايط را بارای تمااری  ایا  احاال 

باارای دیگاار اعضااا مااراهر آورد، تااا آنااان نيااز بااه ماننااد او یااا بهتاار از او بتواننااد 
را در عمل به نمایش بگذارند. از درون ای  روابط  ی کارگر ازی  ان یبی طن ه

دموکراسی کارگری ششيده می شود. ی  تشاليیت است که مزهبي  اعضای یک 
ی برابری و آزادی در دموکراسی کارگری، ودتی اثری از هيچ ناو   تاثير تجربه

ستر انسان بر انسان نناشد، به ددری شرددرت است که به آسانی مای تواناد شایاه 
جهاان تا امواج آن در سطح  ی زود ب رزاند و اساد سرمایه داری را در جام ه

بر تمام ادشاار تحات  1917ان یش اکتنر ی  شراکنده شود. همان طوری که تجربه
کارگر جهان تاثير گذاشت  ان یبای کاه تاا باه اماروز باورژوازی باه ی  ستر طن ه

 هرگونه رشد و گسترش مجدد آن بوده است.ی  دننال نابود کردن زمينه
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فاده حاحيح و مارثر توجه به رعایت کامل سانتراليزم دموکراتياک، ی نای اسات

ی  از ابااازار باااه کاااارگيری دموکراسااای کاااارگری اسااات  ابااازاری کاااه در جام اااه
بورژوایی کامیً در تضاد با مرهنی و ابازار کاار دموکراسای باورژوایی اسات و 

اعت اد به دموکراسی کارگری کار بسيار ساده تاری از عمال کاردن باه آن طني تاً 
یش سوسياليساتی، بایاد اول ااسااد . اما بارای برناماه ریازی و انجاام ان ااست

ای  ساختی را در ذها  زاود شااک کارد و ذهنيات ناویی را جاایگزی  آن نماود، تاا 
عمال شوشااند و در دوران ب اد ی  بتوان ان یش سوسياليستی را با موم يت جاماه

از ان یش، ی نی دوران دیالتاتوری ان یبی شرولتاریا بتوان دموکراسای کاارگری 

کارگر باه اجارا درآورد ی  کل ادشار تحت ستر طن هی  ا ششتوانهرا با داط يت و ب
و آگاهانااه بااا دسيسااه هااای بااورژوازی منااارزه نمود.)ناگفتااه نمانااد کااه مفهااوم 

به زماان دنال از ان ایش و نظاام باورژوائی اطی )نسانت « دموکراسی کارگری»
 د از دوران ب به «دموکراسی ان یبی سوسياليستی» شود، در االی که داده( می

شاود  ان یش یا دوران گذار و زمان دیالتاتوری ان یبی شرولتاریا نسانت داده مای
 های سوسياليستی شيش برود.(  زواهد به طرف ارزش که جام ه می

بهای کامی ندادن به بوروکراسی )یا دیوانساتری( درون تشاليیت ان یبای و 
ن شيش از ان ایش آن، ا ی درون دموکراسی کارگری، شه در دورای  در نتيجه

و شااه ب ااد از آن، زمينااه را باارای بااه انحااراف کشاايدن یااک تشاااليیت ان یباای 
کااارایی را بااه ی  کااارگری آماااده ماای سااازد و دیاار یااا زود، ایاا  انحااراف اااربه

جننش ان یبی وارد مای آورد. درک عينای و عم ای از ن اش بوروکراسای و نياز 
نتراليزم دموکراتياک در یااک بااه اجارا درآوردن ساای  بهاا دادن باه اهميات نحاوه

تشاليیت یا ازش ان یبی، محالر تری  ددمی است که در راه ششات سار گذاشات  
کاارگر،  ی طن اه ان یبای مرهنای درآوردن عمال ی رشاته باه و بورژوایی مرهنی
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ها  ب شویک که کاری برداشت  توان می ادان یش، و بورژوازی با منارزه جهت

   آن برنيامدند.ی  د از ان یش از عهدهو ازش کمونيست شوروی دنل و ب 
شااارا تروتساااالی بااارزیف ماااارکس، انگ اااس و لناااي  ایااا  هماااه باااه مرهنااای 

هاا  آنی  بورژوائی و زرده بورژوائیودر ماورد ازای  مط اب نگاشاته و اشااعه
را در درون یاک ااازش جاادی گرمتااه اساات، ددي اااً بخاااطر اجنااارش در منااارزه بااا 

ایا  نتيجاه رسايد کاه بادون مناارزه باا ایا   بوروکراسی بوده است او عادنات باه
تااوان ان اایش  تااوان تشاااليیت ان یباای بااا دوام سااازت و نااه ماای م ضاال نااه ماای

سوسياليسااتی انجااام شااده را افاا  کاارد. باارای منااارزه بااا بوروکراساای، در ابتاادا 

درون یاااک تشااااليیت ان یبااای)انجم ، کميتاااه، شاااورا، ساااازمان، اااازش و...( 
)نااه تنهااا تشاااليیت  منااامع مااردی زااود را در منااامع جمااعان یبيااون بایااد بتواننااد 

زود ب اله کل بشریت( بنينناد. در بيار این اورت یاا ان ایش سوسياليساتی شاالل 
 نخواهد گرمت و یا هرگز شيروز نخواهد شد. 

یالی از عوام ی که به از بي  رمات  ب شاویک هاای ان یبای و شالسات ان ایش 
، ی نای لناي  بای و داوی در باات یاا رهنارتنها بودن یک مارد ان یاکتنر دام  زد، 

بود. ان یبِی دوی و کارای دیگر، ب د از لني ، تروتسالی بود. شاید ای  گفته باه 
نظر برزی، امالار شيری ، تخي ی، بيرواد ی و بيرعم ی بياید، اما واد يت ایا  

است که درون یک تشاليیت ان یبی دنال و ب اد از ان ایش، بایاد شنادی  عناحار 
هاای  دسيساهی  وجود داشته باشند تا بتوانند باا ک ياه« رهنر»بی دوی مانند ان ی

ادان یش م اب ه کنند، نه ایناله تنها یاک یاا دو نفارر کمناود اازش ب شاویک در 
نداشت  ت داد بايش تاری از کساانی مانناد لناي  و تروتساالی باود. در نتيجاه ایا  

الی را از ساار راه ااا ی، ااادان یش بااه رااتاای توانساات هاار لنااي  و هاار تروتساا
زاااود باااردارد. بااادیهی اسااات کاااه ب شاااویک هاااای ان یبااای کاااه باااه دسااات رژیااار 
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استالينيسااتی از ميااان برداشااته شاادند، همااه ان یباای بودنااد، امااا مساااله باار ساار 

ان یباای بااودن تنهااا نيساات، ب الااه بایااد توانااایی گاارمت  داادرت و افاا  آن را در 
 منارزه با دشم  طن اتی را نيز داشت.

گویاااتری  ماادرک « زناادگی ماا »تروتسااالی در کتاااش ی  ره نوشااتهدر ایاا  بااا
اال مزاجی وزيمی شيدا کرده  1921است. او می گوید که لني  در ماه آزر سال 

اولي  سالته میزی را کرد. زمانی که باه تروتساالی زنار  1922بود. در ماه مه 
ل دادند، لني  شند روزی بود که ساالته کارده باود، تروتساالی از بوزااری  سائوا

         ماای کنااد کااه شاارا بااه او زودتاار زناار ندادنااد و بوزاااری  در شاساا  ماای گویااد: 

            زواساااتند بنينناااد بيمااااری باااه کجاااا  زواساااتند شاااما را نارااااات کنناااد. مااای نمااای»
      آننااه را بااازگو ی  بوزاااری  حاااددانه همااه»تروتسااالی ماای گویااد: « انجامااد. ماای

لناي  دو تاا ساه مااهی در «   کارده بودناد.ترها" به وی ت  اي کرد که "بزرا می
باااتزره از بسااتر برزاسااته و بااه ادامااه کااار  1922بسااتر بااود و در ماااه ژوئيااه 

شردازت. طرق دشمنان برای هر شه زودتر نابود کردن لني  و تروتساالی اداماه 
در آن ماه های ن اهت از جم اه » داشت. تروتسالی در ای  کتاش ادامه می دهد: 

ال رولوساايونرها سااخت تااوجهش را باه زااود ج ااب کاارده بااود. سوساايی  محاکماه
را باه دتال رساانده بودناد. لناي  را ساخت « اوریتساالی»و « ولودارساالی»آنان 

مجروق سازته بودند و دوباار باه دطاار ما  سوءد اد کارده بودناد و ایا  را ماا 
، آليستی ی ایده اگرشه مانند دشمنانمان، نه از زاویهتوانستير آسان بگيریر.  نمی

. نمی توانستير ششر هایمان زوش آگاه بودیر« ن ش شخ يت در تاری »باز هر 
را در برابر ای  واد يت ها بنندیر که ان یش ما، درحورتی که دشم ، ساران ماا 

در تابسااتان »و « را هاادف گ ولااه داارار ماای داد، بااا شااه زطااری روباارو ماای شااد.
ر مساااله باار ساار انت ااام جااوئی شاادت بساايار یاماات، زاحااه آنالااه ایاا  بااا 1922
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ان یبای کارده ی  رهنران ازبی بود که شيش از آن در کنار ما با تزاریازم مناارزه

بودنااد، ولاای اینااک، شااس از ان اایش اکتناار، ساایق هایشااان را بااه روی مااا گرمتااه 
بودنااد. آنااان کااه از اردوی سوساايال رولوساايونر بااه سااوی مااا روی ماای آوردنااد 

       سااتی، آن طااور کااه مااا در باادو اماار گااواهی دادنااد کااه مهاار تااری  عم يااات تروری
زااود ااازش اساات، بااا ی  امااراد منفاارد نيساات، ب الااه ن شااهی  شنداشااتير، ن شااه ماای

گيرد.  کرد که مسئوليت آن همه دتل را به گردن می وجود ایناله ازش اعیم نمی
االر مرا شس از حدور از طارف دادگااه اجتنااش ناشاذیر باود. اماا اجارای االار 

ل های تازه را به عنوان شاس  باه دنناال مای آورد. اکتفاا باه ناشار یک س س ه دت

محالوميت زندان، اگرشه طویل المادت، ی نای مسااعدت باه تروریسات هاا، زیارا 
ها از همه کر تر عمر دراز ددرت شوروی را باور داشتند. راهی جز ایا   که ای 

 ی ننااود کااه اجاارای ااالااام اعاادام مشااروط گااردد باار اینالااه آیااا ااازش بااه منااارزه
تروریستی زود ادامه زواهد داد یا نه. به عنارت دیگر ی نای: رهناران اازش را 

 «به عنوان گروگان گرمتند.
لنااي  ااسااد ماای کاارد کااه در ارتناااط بااا »بااز در جااایی دیگاار در همااان کتاااش 

ای  هاای وریای ولای لماس نالردنای توطئاه بيماریش ششات سار او و ما ، رشاته
ها را ناه ساوزته بودناد و ناه منفجار کارده  بامته می شود. م  دان تا آن ودت شل

بودنااد. امااا در ب ضاای جاهااا شایااه هااا را بریااده بودنااد و شنهااانی دینامياات نهاااده 
در هفته هاای ن ااهتش باه نحاوی »تروتسالی در ادامه می گوید لني  « بودند....

شی برد که استالي  در اینجا نيز ع يه م  اسناش شينی مای کناد، بادی  مناوال کاه 
سایارد و  ای مای ا در دستگاه تن يیات ادمذهنی باه دسات اشاخاص تاازهکارها ر

هاای  بناا باه اشااره»و مای گویاد کاه « کوشد آن را از شنی م  بيرون آورد. می
آمدنااد، امااا ت ااادمی  جسااته گریختااه کااه آن روزهااا بااه نظاارم کااامیً ت ااادمی ماای
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ظاارتی کاه ننودند، دریامتر که اساتالي  اميادوار اسات در ما  تالياه گااهی ع ياه ن

ناشاذیر باود، بجویاد. هار باار  کارد و بارای او ساخت تحمال لني  بار کارهاایش مای
        هنگاااام شناااي  آزمایشااای مااا  هميشاااه، از روی بریااازه، یاااک دااادم از او ماحااا ه 

دشمنی سرد و در اوائل آميخته ی  و از کنارش می گذشتر. سرششمه -گرمتر  می
اساتالي  باا ما  در هماي  جاسات. ی  با جن  ولی هميشه تویم با نيرنی و زدعاه

آن کسااانی را دور زااود گاارد ماای آورد کااه یااا از دماااش ی  او از روی ن شااه همااه
ش اليدناد   زنر از همه جا و بی گمان از همه شيز، دورش می زودش بودند یا بی

هااا اناادک  یااا رنجيااده زاااطران و تااوهي  شاادگان را. از آن و از ایاا  و از سااومی

 «ننودند.
م اليت های ب دی تروتسالی ی  دومش دربارهی  شيش از سالتهلني  شند هفته 

بااا او حااحنت ماای کنااد و تروتسااالی ماای گویااد کااه شااون مواااو  مهاار بااود، او 
، «سااااميرنوف»، «راکومساااالی»مط اااب را باااه زي اااای هاااا گفااات از جم ااااه باااه 

و دیگاران. تروتساالی مای گویاد موااو  « شرئوبراشنسالی»، «زوسنومسالی»
او مای زواهاد کاه کميسااریای آماوزش و شارورش  از ایا  دارار باود کاه لناي  از

اشاالال در اماور آماوزش، مثال هار امار »گویاد:  بشود. تروتسالی در جواش مای
آری، »گویااااد:  و لنااااي  ماااای« دیگاااار، از طاااارف دسااااتگاه ایجاااااد شااااده اساااات.

کارها را باه دسات ی  دیوانساتری نزد ما هيوتئی شده است. ودتی دوباره اداره
.. اما درست به همي  دليل شما ننایاد جاز باه کميساری گرمتر، زي ی ت جب کردم.

جناای، بااه کااار دولتاای دیگااری بیردازیااد. شااما بایااد م اااون ماا  بشااوید. مود ياات 
تروتساالی در « طوری است که ما باید گروه بنادی هاا را یالجانناه عاوض کناير.

منظااورم نااه م ااط دیوانساااتری تبااوروکراتيزمک دولتاای ب الااه »شاساا  ماای گویااد: 
اشاالاتت در اتحااد دو دساتگاه ی  همهی  ی ازبی نيز هست، و هستهدیوانساتر
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های حااب نفوذ که دور دبيران ازش گارد آماده  است و در امایت مت ابل گروه

      و لنااي  در اااالی کااه اااال زوشاای نداشاات، ااارف تروتسااالی را تایيااد « بودنااد.
 کند. می

توجاه دیگار ایا  دابال ی  دوم، درگذشات، اماا نالتاهی  لني  شندی ب د از سالته
است که تروتسالی نيز شيش از درگذشت او به شدت بيمار مای گاردد باه طاوری 

ی  کااه اتاای شااس از درگذشاات لنااي ، ماادتی بسااتری ماای گااردد. تروتسااالی درباااره
)به زاطر داشته باشير که لناي  در  1923دهد که اکتنر  بيماری زود توايح می

شاود  بی، دشار آنف وانزا مایموت کرد( به ع ت گير کردن در مردا 1924ژانویه 

شاس از »دهاد کاه  انادازد. او در اداماه تواايح مای که او را در بستر بيماری مای
انف وانزا تنی بر م  عارض شد که ع تش م  وم نشاد. شزشاالان، تارک بساتر را 

برای ما  ممناو  کردناد. مااب ی شاائيز و تماامی زمساتان باه ایا  ترتياب گذشات. 
     ع يااه تروتساااليزم در بسااتر بيماااری بااودم.  1923ی ناای ماا  طاای تمااام منااثااات 

بينای کارد اماا ناه عواداب شاالار مرباابی را در  توان ان یش و جنی را شايش می
توطئاه را ی  شائيز.... لني  در گورکی بستری بود و م  در کرم ي . م  دان دایره

یاباد،  زمانی که تروتسالی توان بازگشات باه م اليات را مای« کردند. تر می وسيع
های ادان یش تشالل و شایگااه محالمای بارای  دیگر زي ی دیر شده بود و توطئه

زود سازته بود و تروتساالی باا اساتالي ، زینوویای و کاامنيی کاه دادرت را باه 
شاود. لاذا باه دور از واد يات نيسات اگار بيمااری  دست گرمته بودند، مواجاه مای

رساااانيدن  اااادان یش جهااات باااه دااادرتی  ایااا  دو و مااارا لناااي  را باااه برناماااه
 بوروکراسی ادان یبی استالي  نسنت بدهير.

لني ، شخ اً به وجود بوروکراسی درون تشاليیت ازش کمونيست شاوروی 
آگااه بااود و تااا زمااانی کاه زنااده بااود بااا آن مناارزه کاارد و همااي  طااور تروتسااالی 
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مرتناً ای  م ضل را گوشزد می کرد، اما منارزه یک یا دو نفار باه عناوان رهنار 

يری از رشاد بوروکراسای و زیار شاا گذاشات  دموکراسای کاارگری عمایً در ج وگ
نشااان داد کااه بااه رااتاای داباال از بااي  رماات  اساات. شاااید گفتااه شااود کااه ااازش 

کمونيساات شااوروی دارای هيئاات دبيااران و کميتااه مرکاازی بااود و لنااي  در رید 
درار نداشتر ایا  نالتاه اگار شاه درسات اسات، اماا نادادن بهاای « مخروط»یک 

به ماهيت و تاثير بوروکراسی درون یک تشاليیت ان یبای، سانب شاد کاه کامی 
اتاای درون تشاااليیتی کااه سااانتراليزم دموکراتيااک رعایاات ماای شااد، نتااوان بااه 
ماهيت سازشالار، ميانه رو و مرحت ط ب باوروکرات هاا در لنااد ان یبای شای 

يزم برد و در شی آن نيز بهای کامی به ن ش زط مشی ازش در شارشوش ساانترال
آن وهور استالينيزم ب د از لني  باود. باه عناارت ی  دموکراتيک داده نشد. نتيجه

دیگاار، زمااانی کااه اهمياات منااارزه بااا بوروکراساای در یااک ااازش ان یباای کااامیً 
روشا  نناشاد، در بيااش رهناری ان یبای، ساالان ایا  اازش بیماحا ه باه دسات 

یاامت  ی  هميشاه آماادهدليال آن هار ایا  اسات کاه اادان یش  ادان یش می امتد.
ن طااه ااا فی در جناانش ان یباای اساات و در اولااي  مرحاات ممالاا  باارای کسااب 

کارگر رویگردان نيست. ایا  اادان یش ی  ددرت، از هيچ زيانتی نسنت به طن ه
الزاماً در زارج یک تشاليیت ان یبی ننایاد باشاد و اتفادااً زطار آناانی کاه درون 

بای عمال مای کنناد بسايار زیاادتر اسات. از ان یی  یک تشاليیت ان یبی با شهره
ایاا  جهاات اساات کااه در سااانتراليزم دموکراتيااک شاارورش رهنااران یااک جناانش 

ان یبی در رید ووایی باید درار گيرد، تا ادان یش با از بي  باردن یاک یاا دو 
 نفر نتواند کل مسير ان یش را به انحراف و نهایتاً شالست بالشاند.

نفار عضاو  350مونيست شاوروی کاه بايش از مرکزی ازش کی  درون کميته
، «کااامنی»، «زینوویای»، «بوزااری »داشات، عناحار شانازته شاده ای مانناد 
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دابل توجاه ایا  اسات کاه ی  و شماری دیگر وجود داشتند، اما نالته« رایالوف»

ب د از بيمار شدن لناي ، تنهاا کسای کاه راه لناي  را دنناال کارد، تروتساالی باود. 
و رایالوف کامیً به راست زده و باه اهاداف اازش ششات  عده ای مانند بوزاری 

کردنااد و برزاای دیگاار ماننااد کااامنی توسااط اسااتالي  از ااازش ازااراج و ب ااد باااز 
مهاار اینجااا اساات کااه ایاا  امااراد در نهایاات بااه دساات ی  مرازوانااده شاادند. نالتااه

اسااتالي  کشااته شااادند و النتااه مي ياااون هااا نفااار از ان یبيااون راسااا  هاار بااادون 
دستگاه استالي  به اردوگااه هاای کاار اجنااری و جوزاه هاای اعادام همالاری با 

 سیرده و یا سر به نيست شدند و در مواردی دست به زودکشی زدند.

برداشتی که از شني  شرایطی می شود داشات ایا  اسات کاه اادان یش درون 
ازش با استفاده از نيروهایی که در بط ، بوروکرات و در واهر ان یبای بودناد، 

ست زود را به سرعت سازماندهی کند. در االی که نيروهای ان یبی کاه از توان
شاايش، هينگونااه طاارق و برنامااه ای باارای دوران ب ااد از ماارا ااتمااالی لنااي  

باای تجربگاای و نداشاات  ی  نداشااتند، جم گاای بااام گير گشااتند. ایاا  اماار نشااانه
 شااانازت تزم از ن اااش بوروکراسااای درون تشااااليیت ان یبااای اسااات. در شناااي 

شرایطی، اتی وجود سانتراليزم دموکراتيک اماری وااهری اسات و عمایً و باه 
سرعت دابال تحریای و برشيادن شادن توساط نيروهاای اادان یش و باوروکرات 

تاوان  است. در یک کایم، درون یاک تشااليیت ان یبای در هايچ مرا اه ای نمای
احا ی ی  تنها متالی باه یاک یاا دو عن ار ان یبای در رهناری شاد، ب الاه وويفاه

ای  عناحر شيشرو ای  است که در طول ايات زاود، نيروهاای ان یبای دیگار را 
نيز به سطح زود یا مراتار از زاود رشاد داده و شارایط را بارای شيشانرد اهاداف 

 ان یش ب د از زود نيز تامي  نمایند.
 بخشی از گرایش سوسياليزم ان یبی
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