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فصل نھم
از اکتبر تا ترمیدور

 در مجموع انقالب اکتبر از یک سو محصول تضادھای عینی اجتماعی ای بود
 کھ پویایی آن بھ حالت انفجاری غیرقابل سرکوب رسیده بود، کھ این خود از
 تغییر توازن نیروھا در سطح طبقات و اقشار جامعھ نشأت می گرفت، و از
 سوی دیگر محصول بالفصل و بی چون و چرای فعالیت ھا و دخالت ھای
 حزب بلشویک بود کھ مترصد بود این تضادھای اجتماعی را بھ سود
 مزدبگیران و پرولتاریای جھانی حل کند. بدین ترتیب بود کھ در اکتبر ١٩١٧
 شوراھای کارگران و دھقانان فقیر روسیھ قدرت سیاسی را از دست حکومت
 بورژوایی خارج می کنند. شوراھا تشکیل حکومت جدید را برعھده بلشویک ھا
 کھ انقالب اکتبر را رھبری کرده ه بودند، می سپارند. اولین حکومت کارگری
 در دنیا استقرار می یابد و حزب بلشویک کھ بعدھا بھ حزب کمونیست تغییر نام
 یافت، رھبری این انقالب اجتماعی را بھ دست می گیرد. این حکومت جدید
 گسترده ترین شکل دموکراسی ای در تاریخ بود کھ بشریت تا آن زمان بنا کرده
 بود. کمیتھ ھای کارخانھ و محلھ در کنار شوراھای کارگران، دھقانان و
 سربازان در شھرھا، سربازخانھ ھا و روستاھای عمده روسیھ اداره کلیھ امور
 جامعھ را بھ دست گرفتند. برای نخستین بار در تاریخ، اگر کمون پاریس ھفتاد
 روزه کھ عمر کوتاھی داشت و تنھا در یک شھر مستقر شد را بھ حساب
 نیاوریم، بیشتر زحمتکشان یک جامعھ خود سرنوشت سیاسی شان را در

چارچوب دموکراسی کارگری در دست می گیرند.
 این دولت کارگری بالفاصلھ دست بھ اقداماتی زد کھ سالیان دراز نھ تزار با
 دومایش و نھ حکومت بورژوایی با پارلمان اش بعد از انقالب فوریھ جسارت نھ

تنھا پیاده کردن شان بلکھ حتی مطرح کردن شان را ھم نداشتند. بیشتر تکالیف

 عقب افتاده دموکراتیک جامعھ روسیھ در طی مدت کوتاھی توسط حکومت جدید
 انجام می گیرد. با امضای پیمان صلح بھ شرکت روسیھ در جنگ امپریالیستی
 خاتمھ داده می شود. حل مسألھ ارضی بالفاصلھ در دستور کار قرار می گیرد.
 جدایی دین از دولت بھ طور رسمی جنبھ قانونی می یابد و تمام امتیازات کلیسا

ملغا می شود.
 کلیھ ملیت ھای مختلف کشور پھناور روسیھ از حق تعیین سرنوشت برخوردار
 می شوند، حق انتخاب بین جدایی از روسیھ و یا باقی ماندن در فدراسیونی از
 جمھوری ھای سوسیالیستی را پیدا می کنند. این چنین بود کھ سرزمین ھای
 فنالند، اوکراین، بالروسی، لتونى، لیتوانى و لھستان کھ سال ھا زیر یوغ

استعمار روسیھ تزاری بودند  از این حق بھره مند می شوند.
 مجازات اعدام لغو می شود. در ارتش درجات نظامى و سلسلھ مراتب برچیده
 می شود. حکومت شوراھا نخستین کشوری است در دنیا کھ حقوق زنان در تمام
 عرصھ ھای قانونی و اجتماعی با حقوق مردان - و نھ فقط داشتن حق رأى -
 برابر می شود. حکومت جدید با تشویق و تضمیِن آزادی مباحث فرھنگی و
 ھنری موجب شکوفایی فرھنگ و ھنر مدرن می شود. رجوع کنید بھ پیوست

شماره ٣، انقالب اکتبر و ھنر.
 اما، طبقات حاکم شکست خورده در صحنھ سیاست در روسیھ، ھمراه با
 "دموکراسی" ھای سرمایھ دارى جھانی، در برابر جسارت غیرقابل بخشش
 کارگران و زحمتکشان روسیھ بیکار ننشستھ و جنگی وحشتناک را علیھ
 حکومت جدید بھ راه می اندازند. در این جنگ عالوه بر ضد انقالب داخلی بیش
 از چھارده ارتش خارجی شرکت داشتند کھ در برخى کشورھا حتی از حمایت
 فعاالنھ رھبران احزاب سوسیال دموکرات و بوروکراسى اتحادیھ ھاى کارگرى

ھم برخوردار بودند.
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 در برابر این تھاجم نظامی، تا آن زمان بی سابقھ در تاریخ جنگ ھای در دنیا،
 حکومت نوین کارگران و دھقانان براى بقاى دموکراسى نوپاى شورایی در
 مقابلھ با ھجوم وحشیانھ تمام قدرت ھای نظام کھن، چاره اى بھ جز دفاع از
 خود و مبارزه علیھ این تھاجم ھمھ جانبھ ندارد. در چنین شرایطی است کھ
 قانون جنگ، قھر ارتجاعى و منطق خشونت بار نظام تزاری و سرمایھ دارى بھ
 نظام نوین کارگرى تحمیل می شود. در طی سھ سال جنگ میلیون ھا کارگر و
 انسان ھای زحمتکش کشتھ می شوند. درست است کھ حکومت شوروی
 قھرمانانھ از این جنگ نابرابر و بی نظیر پیروز بیرون می آید، اما کارگران

 شوروی بھایی بسیار گران برای پیروزی می پردازند.
 بخش مھمی از کارگران پیشرو و سوسیالیست در طی جنگ داخلی جان خود را
 از دست می دھند. بخش دیگری یا براى چرخاندن جامعھ درھم فرو ریختھ و
 ورشکستھ اى کھ از بوروکراسى تزاری بھ ارث رسیده، جذب دستگاه دولتى می
 شوند و بھ ناگزیر جزئى از بوروکراسى حاکم می شوند. بی تجربگی این
 صاحب منصبان جدید بر مشکالت می افزاید. آن بخش از صنایع و کشاورزی
 شوروی کھ از ویرانی ھای جنگ جھانی اول سالم مانده بود طی جنگ داخلی
 نابود می شوند.  قحطی بیداد می کند. کارگران و زحمتکشان گرسنھ شوروی
 برای نجات جان خود شھرھا را ترک مى کنند و عازم روستاھا مى شدند. بدین
 ترتیب  شوراھا کھ عمدتا در شھرھا بودند پایھ ھای مادی خود را از دست می
 دھند و از نقش سیاسی آن ھا بھ مثابھ ابزار ِاعمال دموکراسی مستقیم و نظارت

کارگران و دھقانان کاستھ شده و در مواردى حتی برچیده می شوند.
 ناکارآمدی اقتصادی صنایع سالم باقى مانده شوروی کھ کامال در محاصره
 امپریالیسم قرار داشتند در شرایط عقب افتادگی صنعتى و تاریخی کشور نیز
مزید بر علت است. در این میان، بسیاری از افراد جاه طلب و سودجو کھ خود

 در گذشتھ مخالف انقالب سوسیالیستی و بلشویزم بودند، با مشاھده قطعی شدن
 پیروزی کمونیست ھا در جنگ داخلى، از روی فرصت طلبى بھ صفوف حزب
 کمونیست می پیوندند و بھ تدریج کلیھ مناصب دولتی و حزبی را بھ دستان خود

می گیرند.
 مجموعھ این شرایط زمینھ مادی برای دلسردی و خستگی سیاسی کارگران و
 زحمتکشان می شود، یأس و ناامیدی عمومى جایگزین امید انقالبى می شود. این
 پدیده انزواى پیشگامان انقالبى و سوسیالیست زمین مساعدی براى روی کار
 آمدن یک قشر محافظھ کار درون طبقھ کارگر می شود کھ منافع اش در تقابل با
 منافع توده ھای زحمتکش قرار دارد. حفظ منافع فوری این قشر، کھ بھ ضرر
 منافع دراز مدت توده ھا کھ انقالب اکتبر وعده اش را داده بود، بھ یک چند
 پیآمد سیاسی مخرب و ضد سوسیالیستی انجامید کھ مھم ترین آن ھا ناسیونالیسم

بوروکراتیک در برابر انترناسیونالیسم کارگرى بود.
 بازماندگان ضد انقالب شکست خورده و بوروکرات ھای نوپاى محافظھ کار،
 پس از مدت کوتاھی رھبر سیاسی خود را در سیمای یکی از بلشویک ھای
 قدیمی، یعنی ژوزف استالین می یابند. بخش مھمی از قشر بوروکراتیکی کھ
 بعدھا میراث خوار اعتبار انقالبى بلشویسم می شود از میان این عده برخاست.
 این چنین بود کھ این عوامل مھم زمینھ مادی شکست دموکراسی کارگری را در

 شوروی فراھم می آوردند.
 تز ناسیونالیستى "سوسیالیسم در یک کشور" ساختھ استالین و شرکا جای اصل
 انترناسیونالیسم کارگرى و "انقالب جھانى" را می گیرد. با ارائھ این تز، تحمیق
 الیھ ھاى عقب افتاده توده ھاى خستھ و مایوس آسان تر می شود و انزواى ھر
 چھ بیشتر پیشگام مبارز کارگرى و کنار زدن سوسیالیست ھاى انقالبى آسان تر

و تشدید می شود.
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اپوزیسیون ھای اولیھ
 در نوامبر ١٩١٧، حکومت جدید فرمان کنترل کارگری را ابالغ می کند کھ بر
 طبق آن کارگران ھر واحد تولیدی و بنگاه ھا، کمیتھ منتخبی برای نظارت و
 مدیریت شرکت ایجاد می کننند. در این ماه طبق فرمانی طال در کشور مصادره
 می شود و بانک ھا را ملی می کنند. در دسامبر "شورای عالی اقتصاد کشور
 "تأسیس می شود کھ برنامھ ریزی و اداره صنایع، بانکداری، کشاورزی و
 تجارت در حوزه اختیارات آن است. کمیتھ ھای کارخانھ تابع اتحادیھ ھای
 کارگری قرار می گیرند و اتحادیھ ھم تابع "شورای عالی اقتصاد کشور". بدین
 ترتیب، برنامھ اقتصادی متمرکز دولت بر منافع اقتصادی محلی کارگران
 اولویت دارد. در اوایل سال ١٩١٨، حکومت کلیھ بدھی ھای خارجی را لغو
 می کند و از پرداخت بھره بدھی خودداری می کند. در آوریل ١٩١٨، تجارت
 خارجی، واردات و صادرات در انحصار دولت در می آید. در ژوئن خدمات
 عمومی، راه آھن، صنایع نساجی، آھن و فوالد و معادن دولتی می شوند. در
 نوامبر ١٩٢٠، ھنگامی کھ بنگاه ھای کوچک صنعتی ھم تحت کنترل دولت

درمی آیند است کھ روند دولتی شدن کامل می شود.
 جناحی از بلشویک ھا موسوم بھ "کمونیست ھای چپ" از سیاست ھای
 اقتصادی انتقاد می کنند و خواستار آنند کھ ھمھ صنعت، کشاورزی، تجارت،
 حمل و نقل و ارتباطات دولتی شوند. لنین بر این باور بود کھ این کار در این
 مرحلھ غیرعملی است و دولتی شدن باید محدود شود بھ بنگاه ھای بزرگ
 سرمایھ داری در گستره کشور مانند بانک ھا، راه آھن، امالک زمینداران
 بزرگ، کارخانھ ھا و معادن بزرگ. لنین ھم چنین با کمونیست ھای چپ در
 مورد نحوه اداره اقتصاد ھم نظر نبود. در ژوئن ١٩١٨ لنین استدالل می کرد

 کھ کنترل متمرکز حکومت بر صنعت ضروری است، در حالی کھ کمونیست

 ھای چپ می خواستند کھ ھمھ کارخانھ توسط کارگران اش اداره شوند. لنین با
 این نظرات مخالف بود و آن ھا را مضر بھ امر ساختن سوسیالیسم می دانست.

 جناح ھای "کمونیست ھای چپ" و "سانترالیست دموکراتیک" درون حزب
 کمونیست از زوال نھادھای دموکراتیک در روسیھ شروع انتقاد می کنند. در
 سطح بین المللی، بسیاری از سوسیالیست ھا رژیم بلشویک ھا را بھ عدم
 مشارکت توده ھا گسترده در سیاست، نبود نظرخواھی توده ای و نبود
 دموکراسی صنعتی متھم می کنند. در پایان سال ١٩١٨، کارل کائوتسکی، چھره
 سرشناس مارکسیست، جزوه ای علیھ لنین و اقدامات حکومت بلشویک ھا در
 محکومیت سرشت غیر دموکراتیک بودن دولت شوروی نوشت کھ لنین پاسخ
 بلندی بر آن را نوشت. روزا لوکزامبورگ مارکسیست آلمانی در عین حمایت از
 انقالب اکتبر اما بھ انتقاد جدی از سیاست ھای بلشویک ھا و بھ خصوص در
 رابطھ با مسالھ مجلس مؤسسان و دموکراسی، مسالھ ملی حق تعیین سرنوشت
 ملت ھا و حل مسالھ زمین می پردازد. تحوالت سال ھای بعدی دست کم درستی

 نظریات رزا لوکزامبورگ در مورد دموکراسی را نشان داد.
 البتھ در قدرت گیری بوروکراسی ضد انقالبی عالوه بر عوامل مادی، عوامل
 ذھنی و تئوریک ھم بی نقش نبودند و پرداختن بھ آن ھا می تواند بھ درس ھای
 تئوریک مھمی برای سوسیالیست ھای بیانجامد. در این کھ  حزب کمونیست
 شوروی در ھمان سال ھای اولیھ و پیش از تثبیت استالینیسم، مرتکب اشتباھات
 سیاسى و نظری مھمی شد جای شک نیست. اشتباھات رھبران شوراھاى
 کارگرى و حزب کمونیست در سال ھای اولیھ در اغلب موارد ناخواستھ و از
 روی بی تجربگی و در شرایط بسیار پیچیده و وحشتناک جنگ داخلی بود، آن
 ھم در کشوری عقب افتاده و فاقد کوچک ترین سنت دموکراتیک. ریشھ این

عوامل ذھنی دوگانھ بودند: بی تجربگی و خطاھای تئوریک.
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 اما در عین حال نباید فراموش کرد کھ استقرار حکومت کارگری بھ رھبرى
 بلشویک ھا در پی پیروزی انقالب اکتبر، نخستین تجربھ دموکراسی شورائى در
 دنیا بود. در تاریخ در ھیچ زمینھ ای چھ در علوم طبیعی و چھ زمینھ اجتماعی
 موردی از یک تجربھ نو را سراغ نداریم کھ بی عیب و کامل بوده و مصون از
 خطا باشد. در حوزه ھای طببعی، روش "تقریبات پی در پی" یا " آزمون و
 خطا"، یعنی تصحیح اشتباھات در طی تکرار آزمون، امکان دست یافتن بھ یک

 نتیجھ بھینھ را می دھد. این روش اما در مورد انقالب اجتماعی مصداق ندارد.
 انقالب اجتماعی امری نیست کھ برای تصحیح خطاھای اش بتوان آن را تکرار
 کرد و اصوال پیآمدھای اشتباھات آن فورا آشکار نمی شوند و پیآمدھای منفی و
 ناخواستھ اش سال ھا پس از پیاده کردن آن ھا خود را می نمایانند. صد سال بعد
 از انقالب اکتبر، نود سال پس از شکست اش، و سی سال بعد از فروپاشی
 رسمی اش، آن تجربھ را با معیارھای امروزین زیر ذره بین بردن و ھمھ کاسھ
 کوزه ھا را بر سر بلشویک ھای بی تجربھ شکستن، نھ یک برخورد علمی است
 و نھ از انصاف سیاسی برخوردار است. منتقدانی سوسیالیست از این دست
 اکثرا یا پژوھشگران دانشگاھی ھستند کھ از دفاتر خود با دوربین ھای تئوریک
 شان کوچک ترین اشتباھات رھبران حزب بلشویک را رصد کرده و تئوری
 بافی می کند، در حالی کھ در تمام زندگی شان بھ احتمال قوی حتی یک بار ھم
 در ھیچ تظاھراتی خیابانی شرکت نکرده اند، چھ رسد بھ اداره یک جامعھ عقب
 افتاده ورشکستھ در پی یک انقالب و دو جنگ وحشتناک ھفت سالھ. ھیھات از
 کوچک ترین وجدان علمی! و یا استالینیست ھای سابقی ھستند کھ ھم چون در
 گذشتھ کماکان با عینک ایدئولوژیک بھ بررسی مسائل می پردازند و چشمان را

بر واقعیات می بندند.
 بھ طور مسلم فرآیند بوروکراتیزه شدن دولت شوراھا کھ در طی سال ھاي
١٩٣٠- ١٩٢٠ رخ داد، نھ از سوی حزب بلشویک آغاز شد و نھ اصوال جھت

 گیری ھای حزب عامل آن بودند. پدیده بوروکراتیزه شدن در تضادھای عینی
 جامعھ شوروی و اوضاع جھانی حاکم در آن دوران ریشھ داشت. اما، در عین
 حال باید پذیرفت کھ در مقاطع مشخصی از زمان و در موارد خاصی پاره ای
 از تصمیمات و عملکردھای حزب بلشویک و بدنھ ھای مختلف رھبری آن بر
 فرآیند بوروکراتیزه شدن دولت شوراھا بی تأثیر نبودند. از این رو باید
 اشتباھاتی را کھ حزب بلشویک مرتکب شد روشن ساخت. بھ ھر حال بررسی
 تئوری ھای بلشویک ھا در سال ھای اولیھ و از ھمان لحظھ کسب قدرت سیاسی
 و چگونگی پیاده کردن شان در عمل، برای تکامل تئوری سوسیالیزم حائز
 اھمیت بسیار است، بھ خصوص آن ھایی کھ در انحطاط انقالب در سال ھای

بعد نقش داشتند.
  قبل از پرداختن بھ برخی از موارد مشخص مھمتر، باید بھ این نکتھ اشاره کرد
 کھ درست است بلشویک ھا در بسیاری جوانب از بین الملل دوم گسستھ بودند
 اما نباید از نظر دور داشت کھ بھ ھر حال برداشت ھاى نظرى، برنامھ اى و
 سیاسى اغلب اندیشھ ورزان حزب بلشویک در سنن مارکسیسم مکانیستی-
 دترمینیستی سوسیال دموکراسى اروپایی و بین الملل دوم ریشھ داشتند. آن ھا از
 وجود برخی از آثار مھم مارکس بی اطالع بودند. برای نمونھ از وجود دو
 کتاب "ایدئولوژی آلمانی" در سال ١٩٣٢ و "گروندریسھ" در سال ١٩٣٩
 اطالع حاصل می شود. در این جا ما برخی از اشتباھات مھم بلشویک ھا کھ
 تاثیرات جدی و مخربی نھ تنھا بر روی سرنوشت انقالب در روسیھ بلکھ بر
 تمام احزاب کمونیست در سراسر جھان و کل اندیشھ کمونیزم و رھایی داشتند،
را مورد بررسی قرار می دھیم. از مھم ترین این موارد عبارتند از"مجلس  

 مؤسسان"، "کمونیزم جنگی"، "ارعاب سرخ"، "چکا"، "ممنوعیت احزاب"،
 "کرونشتات"، "اقتصاد سوسیالیستی" و "جانشین گرایی". در صفحات پیشین در

مورد "کرونشتات" گفتھ شد و از تکرار آن در این بخش خودداری می کنیم.
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مجلس مؤسسان
 پس از شکست انقالب ١٩٠۵ بھ نظر می رسد کھ تزار بھ منظور پیشگیری از
 انقالب بعدی قصد انجام اصالحاتی از باال را دارد. او دستور ایجاد پارلمانی
 (دوما) کامال کنترل شده و متشکل از اعضای مطیع را می دھد. تشکیل اولین
 دوما در سال ١٩٠۶ این خواستھ شاھانھ را برآورده می کند. تا سرنگونی تزار
 در فوریھ ١٩١٧ چھار دوما تشکیل می شود. اما عزم نیکالی دوم در چسبیدن
 بھ قدرت خودکامھ، نقش دوما را صرفا بھ تایید اوامر دیکتاتور محدود و از
 ھرگونھ قدرت قانونگذاری محروم می کند. در سال ھای آخر حکومت تزار،
 یکی از مھم ترین خواست ھای سیاسی مردم برگزاری یک مجلس مؤسسان
 بود. یک نھاد قانونگذار منتخب مردم با قدرت تصویب و اصالح قوانین. این
 خواست فصل مشترک ھمھ اپوزیسیون اصالح طلب و رادیکال بود، از آن جملھ

احزاب کادت، سوسیال رولوسیونر، منشویک و حتی بلشویک.
 سرنگونی تزاریسم در انقالب فوریھ فشار برای تشکیل یک مجلس منتخب مردم
 را دوباره زنده می کند. وظیفھ اصلی حکومت موقت کھ در مارس تشکیل شد
 سازماندھی انتخابات مجلس مؤسسان برای تعیین رژیم حکومتی و تدوین قانون
 اساسی رژیم جدید بود. با برگزاری مجلس مؤسسان نقش حکومت موقت بھ

پایان کار می رسید و بھ ھمین خاطر بود کھ  "حکومت موقت" نامیده می شد.
 در مارس حکومت موقت قول داد کھ انتخابات مجلس مؤسسان را "در اسرع
 وقت" سازماندھی کنند، اما تا ماه مھ ھیچ اقدامی در این راه انجام نداد. سرانجام
 در ماه ژوئن یک کمیسیون انتخابات تشکیل می شود. ماه بعد الکساندر کرنسکی
 اعالم می کند کھ انتخابات در اواخر سپتامبر برگزار خواھد شد. بعداً این تاریخ
 بھ ٢۵ نوامبر بھ تعویق می افتد. این تعویق بھ عدم محبوبیت روزافزون
 حکومت موقت کمک کرد. ھمچنین شایعاتی مبنی بر عدم تمایل حکومت موقت

 در برگزاری مجلس مؤسسان را بر سر زبان ھا انداخت.

 جناح رادیکال حزب بلشویک کرنسکی را بھ کارشکنی و طفره رفتن در
 برگزاری انتخابات متھم می کند و خواستار واگذاری اجرای انتخابات بھ
 شوراھا می شود. بلشویک ھا بھ نوبھ خود قول دادند کھ از مجلس مؤسسان
 حمایت کنند مشروط بر آن کھ در مورد موضوعات اصلی قاطعانھ عمل کند. در

 یک گزارش بلشویکی آمده است:
 «مجلس مؤسسان... باید در مورد اصالحات ارضی، جنگ و کل ثروت
 ملت تصمیم بگیرد... مجلس مؤسسان باید اشتباھات تاریخی را تصحیح

 کند... و از طبقھ کارگر در برابر استثمار محافظت کند».
 در ٢٧ اکتبر، دو روز پس از قیام و بھ دست گرفتن قدرت توسط شوراھا و
 تشکیل حکومت بلشویک ھا، لنین در مقام رئیس حکومت جدید اعالم می کند کھ
 انتخابات مجلس مؤسسان زودتر از موعد و بھ جای ٢۵ نوامبر در ١٢ نوامبر
 برگزار خواھد شد. در عین حال لنین در مورد "توھمات قانون اساسی" این
 مجلس محتاط است. وی ھشدار می دھد کھ باور بیش از حد بھ این پارلمان

منتخب، با خطر یک ضد انقالب لیبرال- بورژوازی ھمراه است.
 ولودارسکی، یکی از رھبران بلشویک تھدید می کند کھ اگر این مجلس از منافع

طبقاتی محافظت نکند، انقالبی جدید بھ راه خواھد افتاد:
 «ما مسالھ [مجلس مؤسسان] را در راستای طبقھ انقالبی قرار می دھیم.
 سربازان و دھقانان باید درک کنند کھ تنھا در صورتی می توان بھ
 انقالب جان بخشید کھ حزب ما حائز اکثریت مطمئنی باشد. توده ھا
 ھرگز از نقد پارلمانتاریزم رنج نبرده اند. اگر مجلس مؤسسان با خواست
 مردم مخالفت کند، مسالھ یک قیام دیگری پیش خواھد آمد. ما طلسم
 معبودی بھ نام مجلس مؤسسان نداریم. ممکن است شرایطی پیش آید کھ

ما بھ ھمراه شوراھا بھ مخالفت با مجلس مؤسسان برخیزیم».
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 پس از انقالب فوریھ، با پیدایش شوراھا از یک طرف و حکومت موقت (ھمراه
 با دوما پارلمان میراث تزاری) از سوی دیگر، وضعیت یک قدرت دوگانھ ای
 پیش آمده بود کھ ھر یک از این دو نھاد با ماھیت طبقاتی متفاوت برای کسب
 قدرت درگیر یک دوئل سیاسی می شوند. اما پس از پیروزی قیام اکتبر،
 حکومت موقت ھمراه با دوما از صحنھ خارج می شود. کرنسکی کھ رویای
 مرگ طبیعی شوراھا را در سر می پروراند با کابوس مرگ حکومت موقت و
 دوما مواجھ می شود. مبارزه سیاسی سرنوشت ساز در این مرحلھ از انقالب در

مقولھ سیاسی "مجلس مؤسسان" و نحوه برگزاری آن متبلور می شود.
 انتخابات مجلس مؤسسان در اواسط ماه نوامبر برگزار می شود. بیش از سی
 حزب در انتخابات شرکت می کنند اما فقط پنج حزب بلشویک ھا، منشویک ھا،
 سوسیال رولوسیونرھا(اس. آرھا)، دموکرات ھای مشروطھ خواه (کادت ھا)، و
 حزب سوسیالیست انقالبی اوکراین را می توان احزاب سیاسی اصلی دانست و
 بقیھ زایده و یا دنبالھ روی آن ھا بودند: . برگزاری و نظارت انتخابات برعھده
 کمیسیون ھایی بودند کھ از سوی حکومت موقت قبل از قیام اکتبر برای این کار
 منصوب شده بودند و طبیعتاً صالحیت این کمیسیون ھا از سوی بلشویک ھا بھ

 چالش کشیده می شود.
 نتایج انتخابات در منابع مختلف متفاوت است. طبق یکی از آمارھا کھ معتبرتر
 و کامل تر از دیگران شناختھ شده، در رای گیری ۴۴/۴٣٣/٣٠٩ نفر شرکت
 می کنند. رای سوسیال رولوسیونرھا(راست و چپ با ھم) در مناطق روسیھ
 مختلف از ٣٩/۵ تا ۴۵/۵ درصد بود ولیکن با در نظر گرفتن سایر احزاب
 نزدیک بھ آن ھا آرای آن ھا در سطح ملی بھ ۵٨ درصد افزایش یافت. بلشویک
ھا در جایگاه دوم قرار گرفتند و آرای آن ھا از ٢٢/۵ تا ٢۵ درصد متغیر بود.

 سوسیال رولوسیونرھا با کسب ٣٧٠ کرسی از ٧١۵ کرسی، بھ اکثریت کمی

 دست می یابند. در مقابل، بلشویک ھا ١٧۵ کرسی بھ دست آوردند. بررسی آرا
 تصویری روشنی از توزیع جغرافیایی و طبقاتی حامیان انتخاباتی بلشویک ھا
 ارائھ می دھد. آن ھا محبوب ترین حزب در شھرھای بزرگ و استان ھای
 صنعتی بودند. بلشویک ھا در بین سربازان نیز پایگاه مھمی داشتند و بیش از
 سھ پنجم آرا را در ارتش کسب کردند. سوای ارتش و شھرھای بزرگ صنعتی،
حمایت از بلشویک ھا بسیار کم تر بود بھ خصوص مناطق روستایی دور افتاده.
 بزرگترین موفقیت بلشویک ھا در جریان انتخابات در دو پایتخت و استان ھای
 صنعتی بود. در پتروگراد، حدود ٩٣٠ ھزار نفر رأی دادند کھ ۴۵ درصد بھ
 بلشویک ھا، ٢٧ درصد بھ اس. آرھا و ١٧ درصد بھ کادت ھا رأی دادند. در
 حالی کھ در مسکو بلشویک ھا ۵۶ درصد، اس. آرھا ٢۵ درصد و منشویک ھا
 فقط از ١/٨ تا ٢/٣ درصد آرا را کسب کردند و با در نظر گرفتن دیگر احزاب
 نزدیک بھ آن ھا، میزان رای منشویک ھا در سطح ملی تا ۴/٧ درصد افزایش
 یافت. آرای کادت ھا بین ۴/۵ تا ۵/۶ درصد بود و با احتساب ھمھ سازمان ھای

سیاسی ھم خط آن ھا رای کادت ھا از ١٣ تا ١٧ درصد بود.
 با معلوم شدن نتایج انتخابات برخورد بلشویک ھا نسبت بھ مجلس مؤسسان
 تغییر می کند. در ٢۶ نوامبر ١٩١٧، شورای کمیسرھای خلق شوروی مجوز
 برگزاری اولین اجالس مجلس مؤسسان را مشروط بھ شرکت حداقل ۴٠٠
 نماینده (نیمی از کل نمایندگان) صادر می کند. در این روز فقط ۶٠ نماینده در
 محل برگزاری اجالس حضور پیدا می کنند. نمایندگان پس تشکلیل جلسھ بھ دلیل
 نداشتن حد نصاب الزم، جلسھ خود را یک جلسھ خصوصی اعالم می کنند و
 ساعاتی را در تاالر سفید کاخ تورید سپری می کنند. کمی بعد در ھمان روز،
 شورای کمیسرھای خلق با صدور فرمانی حزب کادت را دشمن مردم دانستھ و
 رھبران آن را دستگیر می کند. در ٢٠ دسامبر شورای کمیسرھای خلق تاریخ ۵

 ژانویھ ١٩١٨ را روز گشایش مجلس مؤسسان اعالم می کند.

www.hks-iran.com



 مجلس مؤسسان در ساعت ۴ بعد از ظھر روز ۵ ژانویھ ١٩١٨ آغاز بھ کار
 می کند و حدود ۴١٠ نماینده از ٧١۵ نماینده در آن شرکت دارند. اس. آرھای
 راست اکثریت را در اختیار دارند، در حالی کھ بلشویک ھا ١۵۵ کرسی معادل
 ٣٨/۵ درصد. چرنف، رھبر حزب اس. آرھای راست، بھ عنوان رئیس جلسھ
 انتخاب می شود. اسوردلوف، رئیس کمیتھ اجرایی شوراھای سراسر روسیھ،
 "اعالمیھ حقوق کارگران استثمار شدگان"، مصوبھ شوراھا را می خواند و
 خواستار تصویب آن توسط نمایندگان می شود. اکثریت مجلس مؤسسان از بحث
 در مورد آن امتناع می ورزند و از تصویب مصوبات کمیساریای خلق شوروی
 در مورد صلح، اصالحات ارضی و مسالھ زمین خودداری می کند. نمایندگان
 بلشویک با مواجھھ مخالفت اکثریت مجلس با سیاست حکومت شوراھا، در
 اعتراض جلسھ را ترک می کنند. نمایندگان اس. آرھای چپ ھم در حمایت از

 بلشویک ھا از جلسھ خارج می شوند.
 جلسھ در غیاب بلشویک ھا و اس. .آرھای چپ بھ کار خود ادامھ می دھد و
 حدود ١٣ ساعت بھ طول می انجامد. ساعت ۵ صبح روز بعد فرمانده گارد از
 رئیس جلسھ درخواست می کند کھ بھ دلیل خستگی نگھبانان بھ جلسھ خاتمھ داده
 و سالن را ترک کنند. نمایندگان باقی مانده، ھر چند بدون حد نصاب، بھ سرعت
 قوانینی را تصویب می کنند و حکومت روسیھ را "جمھوری دموکراتیک
 فدراتیو" اعالم کرده و پس تعیین موعد جلسھ بعدی برای ساعت ۴ بعد از ظھر
 روز ۶ ژانویھ، پراکنده می شوند. کمی بعد کمیتھ اجرایی شورای مرکزی
 سراسر روسیھ حکم انحالل مجلس مؤسسان را صادر می کند. روز بعد
 نمایندگان با درب ھای قفل شده ساختمان محل برگزاری جلسھ و حکم انحالل
 مجلس مؤسسان توسط کمیتھ اجرایی مرکزی شوراھای سراسر روسیھ، مواجھ
 می شوند. این نمایندگان محروم از کاخ تورید، چند جلسھ مخفیانھ در پتروگراد
برگزار می کنند، اما از آن جایی کھ حمایتی از سوی اھالی پتروگراد نمی بینند

 تصمیم می گیرند کھ جلسات خود را بھ خارج از پتروگراد منتقل کنند.
 با امضای پیمان صلح برست- لیتوفسک توسط بلشویک ھا در ٣ مارس ١٩١٨،
 رھبری اس. آرھا بھ طور فزاینده ای علیھ دولت بلشویک بھ عنوان عامل دست
 نشانده دولت آلمان تبلیغ می کند. آن ھا قصد اتحاد با کادت ھای لیبرال کھ
 غیرقانونی شده بودند را داشتند. بدین منظور بین آن ھا در اواخر ماه مارس
 جھت ایجاد یک جبھھ متحد ضد بلشویکی مذاکراتی در مسکو انجام می گیرد.
 اما بھ دلیل پافشاری کادت ھای مشروطھ خواه در جھت برگزاری یک انتخابات
 جدیدی برای مجلس مؤسسان (زیرا میزان رای آن ھا در انتخابات قبلی بسیار

پایین بود) و مخالفت اس.آرھا، این مذاکرات بھ بن بست می رسد.
 در ھفتم مھ ١٩١٨ رھبری حزب اس.آرھا در مسکو تشکیل جلسھ می دھد و
 تصمیم می گیرد تا قیام علیھ بلشویک ھا را با ھدف تشکیل مجدد مجلس
 مؤسسان آغاز کند. در جریان مقدمات کار بود کھ ارتش مھاجم چکسلواکی در
 اواخر ماه مھ حکومت بلشویکی را در سیبری، اورال و منطقھ ولگا سرنگون
 می کند. اس. آرھا مرکز فعالیت ھای خود را بھ آن جا منتقل می کنند. در ٨
 ژوئن، پنج عضو مجلس مؤسسان منحلھ، کمیتھ عالی مجلس مؤسسان سراسر
 روسیھ را در شھر سامارا تشکیل می دھند و آن را بھ عنوان عالی ترین مقام
 کشور معرفی می کنند. سرانجام در نوامبر دریادار کولچاک سلطنت طلب

بقایای مجلس مؤسسان مستقر در سامارا را بھ طور فیزیکی از بین می برد.
 در سال ١٩٢١، یک سال بعد از پیروزی بلشویک ھا در جنگ داخلی، ٣٨
 عضو مجلس مؤسسان منحلھ، در پاریس گرد ھم می آیند و یک کمیتھ اجرایی
 متشکل از کرنسکی، میلیوکوف، رھبر کادت ھا و سایرین تشکیل می دھند. این
 کمیتھ ھم مانند سایر سازمان ھای مھاجران در خارج از روسیھ، کاری از پیش

نمی بردند و پرونده مجلس مؤسسان برای ھمیشھ بستھ می شود.
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مباحثات درباره مجلس مؤسسان
 در نظریھ مارکسیستی، یک جامعھ دموکراتیک نوین بھ واسطھ کنش سازمان
 یافتھ یک طبقھ کارگر بین المللی، با فرا رفتن از سد مرزھا، و با آزاد ساختن
 انسان، بھ طوری کھ دیگر مقید بھ بازار کار نباشد، پدیدار می شود. در چنین

دنیای آرمانی دیگر بھ دولت  کھ نقش اش تحمیل بیگانگی است، نیازی نیست.
 پیشنھاد مارکسیست ھا برای تحقق چنین جامعھ ای عبارت است از یک انقالب
 اجتماعی کھ از طریق آن باید یک شبھ- دولت پرولتری (دیکتاتوری پرولتاریا)
 جایگزین دولت بورژوایی (دیکتاتوری سرمایھ) شود، کھ این شبھ- دولت ھم در
 نھایت ناپدید خواھد شد. نزد آنارشیست ھا دولت باید فورا ھمراه با سرمایھ
 داری از بین برود. ھدف نھایی مطلوب برای مارکسیست ھا و آنارشیست ھا
 یکی است: ایجاد یک جامعھ اشتراکی بدون دولت و بدون طبقھ. اما راه رسیدن
 بھ آن متفاوت است، یا درست تر است بگوییم در حالی کھ گرایش سیاسی اول

علمی و زمینی است گرایش دوم تخیلی و آسمانی است.
 فردریک انگلس در کتاب اصول کمونیسم، در پاسخ بھ پرسش این کھ “این

انقالب چھ سیر تکاملی پیش خواھد گرفت؟"، می نویسد:
 «این انقالب قبل از ھر چیز یک قانون اساسی دموکراتیک تدوین خواھد
 کرد و از این طریق سلطھ مستقیم یا غیرمستقیم پرولتاریا را ِاعمال
 خواھد کرد. در انگلستان کھ ھم اکنون پرولتاریا اکثریت جامعھ را
 تشکیل می دھد، این سلطھ بھ طور مستقیم خواھد بود. در فرانسھ و
 آلمان، کھ اکثریت مردم نھ فقط پرولترھا، بلکھ ھم چنین دھقانان و خرده
 بورژوازی تشکیل می دھند کھ در حال پرولتریزه شدن ھستند، کسانی
 کھ کلیھ منافع سیاسی اشان بیش از پیش بھ پرولتاریا وابستھ بوده و از

این رو مجبورند خود خواست ھای پرولتاریا را اتخاذ کنند، بھ طور

 غیرمستقیم خواھد بود. شاید ھم این پیدایش غیرمستقیم حاکمیت پرولتاریا
 یک نبرد دیگری را بطلبد کھ قطعاً پیروزی با پرولتاریا خواھد بود. ھر
 گاه این دموکراسی بالفاصلھ بھ مثابھ ابزاری برای اتخاذ اقداماتی علیھ
 مالکیت خصوصی و تأمین زندگانی پرولتاریا مورد استفاده قرار نگیرد،
 بھ کلی برای پرولتاریا بی فایده خواھد بود». (فردریک انگلس، اصول

کمونیسم)
 از نظر انگلس، دموکراسی تنھا زمانی وجود دارد کھ اکثریت جمعیت یک
 جامعھ بر تمامی ثروت تولید شده آن جامعھ کنترل داشتھ و آن را در جھت

ارضای نیازھای انسانی بھ کار گیرد.
کارل مارکس و فردریک انگلس در مانیفست حزب کمونیست اعالم می کنند:
 «اولین گام در انقالب کارگری، ارتقای پرولتاریا بھ جایگاه طبقھ حاکم،

پیروزی در نبرد برای دموکراسی است».
 مارکس و انگلس ھمواره، آزادی سیاسی را در تقابل با آزادی اجتماعی قرار
 می دھند، و آزادی اجتماعی برای آن ھا مترادف با دموکراسی و کمونیسم است.
 آن ھا دموکراسی را صرفاً مرحلھ ای انتقالی در مسیر رسیدن بھ رھایی واقعی

انسانی می پندارد:
 «این مرحلھ نیز تنھا مرحلھ ای انتقالی است، آخرین درمانی کھ سویھ ای

 کامال سیاسی دارد و البتھ کماکان باید در جھتش تالش کرد، درمانی کھ
 چیزھای یکباره از دل آن عنصری جدید سر برمی کشد، اصلی کھ تمامی

 واجد سرشتی سیاسی را تعالی می بخشد. این اصل، سوسیالیسم است».
 مارکس بندرت از آزادی سیاسی سخن بھ میان می آورد. دقیقا بدین خاطر کھ او

انقالب را در وفور یک جامعھ بورژوایی پیشرفتھ متصور بود و برای او
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 آزادی سیاسی چنان از پیش مفروض بود کھ تنھا درباره ارتقای آزادی سخن بھ
 میان آورد.

بعدھا مارکس در "نقد برنامھ گوتا" نوشت:
 «بین جامعھ سرمایھ داری و جامعھ کمونیستی، دوران انتقال انقالبی از
 اولی بھ دومی وجود دارد. منطبق با این دوران، یک دوران گذار سیاسی
 نیز وجود دارد کھ دولت آن، چیزی جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا

نمی تواند باشد.»
 او بھ احتمال بھ انتقال مسالمت آمیز در برخی از کشورھا با ساختارھای نھادی
 دموکراتیک قوی (مانند انگلیس، ایاالت متحده و ھلند) اشاره می کند و بر این
 باور است کھ: «در کشورھای دیگر کارگران نمی توانند بھ اھداف خود برسند.
 انقالب ما باید قھرآمیز باشد»، اما در عین حال تاکید می کند کھ اگر کارگران

از بیان سیاسی محروم شوند حق قیام دارند:
 «شما می دانید کھ نھادھا، آداب و رسوم کشورھای مختلف باید مورد
 توجھ قرار گیرند، و ما وجود کشورھایی مانند آمریکا، انگلیس را انکار
 نمی کنیم، و اگر من با نھادھای کشور شما بیشتر آشنا شوم، شاید ھلند را
 ھم بھ این کشورھا اضافھ کنم - یعنی کشورھایی کھ در آن جا کارگران
 می توانند از طریق مسالمت آمیز بھ ھدف خود برسند. معھذا، ما باید این
 واقعیت را بپذیریم کھ در اکثر کشورھای قاره اروپا اھرم ما باید انقالب
 باشد، روز فراخواندن برای استقرار قواعد کار جدید». (کارل مارکس،

سخنرانی آزادی، در ٨ سپتامبر ١٨٧٢ در آمستردام)
 نزد مارکس و انگلس توجھ بھ "مسئلھ ی مالکیت" در مفھوم پردازِی فلسفی از

 دموکراسی از اھمیت فراوانی برخوردار است. آن ھا بر این باور بودند کھ در
 یک جامعھ سوسیالیستی اقتصاد بھ شکلی دموکراتیک از سوی خود کارگران و

 کامال تولیدکنندگان سازما ن دھی خواھد شد و از این طریق قدرت سرمایھ داران
 از بین خواھد رفت. برای آن کھ ثروت بھ شکلی عادالنھ توزیع شود، وسایل
 تولید آن باید دموکراتیزه یعنی اجتماعی شوند. ھدف کارگران نباید صرفاً بھ
 دست گرفتن قدرت باشد، بلکھ باید اقتصاد را بر مبنایی جدید و در انطباق با
 منطق جدید  دموکراسی سامان بخشند، منطقی کھ در بستر آن، آزادی فردی از
 ارضای نیازھای انسانی جدایی ناپذیرند. بدین ترتیب است کھ آزادی سیاسی و

 آزادی اقتصادی برای اکثر افراد جامعھ معنی پیدا می کند. در واقعیت امر آن
 چھ در فلسفھ اجتماعی لیبرال بورژوازی نھفتھ، نھ اصل حقوق مساوی برای
 تمام شھروندان است (کافی است برخورد تاریخی بورژوازی با حق رأی
 عمومی را بھ یاد آوریم) و نھ اصل تضمین آزادی برای ھمھ، بلکھ دفاع از
 ثروت اندوزی و حق ثروتمند شدن از طریق استثمار کارمزدی است. کلیھ
 "آزادی ھای سیاسی" موجود در پاره ای از کشورھای سرمایھ داری کھ بھ غلط
 "دموکراسی بورژوایی" نامیده می شود، نھ محصول مبارزات بورژوازی علیھ
 فئودالیزم بوده، نھ از نیات سرمایھ داران نیک صفت، و نھ نتیجھ آموزش ھای
 فیلسوفان لیبرال. حقوق دموکراتیک محصول پیروزی با خون بدست آمده بیش

 از دو سده مبارزات جنبش کارگری در سراسر دنیا بوده است.
 در جریان انقالب ھای سال ھای ١٩٠۵ و ١٩١٧ در روسیھ، تالش ھای از
 سوی توده ھای زحمتکش برای برپایی دموکراسی شورایی پدیدار شد. از نظر
 رھبران و نظریھ پردازان بلشویک، شوراھا نمایانگر اراده دموکراتیک طبقھ
 کارگر بودند و بنابراین مظھر و تجسم دیکتاتوری پرولتاریا. رھبران حزب
 بلشویک از شوراھا بھ مثابھ واحد اصلی سازماندھی جامعھ در یک نظام
 کمونیستی یاد می کردند و از این شکل دموکراسی حمایت می کردند. از این
 رو، برای آن ھا مجلس مؤسسانی کھ مخالف انتقال قدرت بھ شورا ھا باشد، ضد

انقالبی و بی اعتبار بود.
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 در فاصلھ انقالب فوریھ و انقالب اکتبر شوراھای نمایندگان کارگران و
 سربازان، نمایندۀ پویایی و سرزندگی جامعۀ شھری روسیھ بودند. طبقۀ کارگر
 در شوراھایی کھ دموکراتیک تر از ھر پارلمانی بودند، بھ بلشویک ھا رأی داد.
 در عین حال، سربازان، کھ اکثریت عظیم آنان را دھقانان تشکیل می دادند نیز

 با اکثریت قاطع ھوادار بلشویک ھا بودند.
 نتایج انتخابات شوراھا قطبی شدن شدید فضای طبقات اجتماعی در شھرھای بھ
 دو قطب "راست" و "چپ" را در فاصلھ کودتای نافرجام کورنیلف و قیام اکتبر
 نشان داد. از یک سو افزایش رای کادت ھا و بلشویک ھا، و از سوی دیگر
 سقوط آرای احزاب "میانھ"، یعنی منشویک ھا و اس. آرھا. اما مھم ترین
 ویژگی این تحوالت، پیروزی چشمگیر بلشویک ھا است کھ آرای آن ھا از تنھا
 ١٢ درصد در ماه ژوین، بھ اکثریت مطلق در سپتامبر افزایش می یابد. تا
 سپتامبر بلشویک ھا حمایت و پشتیبانی اکثریت قاطع کارگران و بخش قابل
 مالحظھ ای از دھقانان را با خود داشتند. در نوامبر ١٩١٧ رھبر منشویک ھا،
 مارُتف، اعتراف می کند کھ «تقریباً کّل پرولتاریا از لنین حمایت می کند». دقیقاً
 بر ھمین مبنا بود کھ بلشویک ھا توانستند حکومت موقت بی اعتبار شده را

 سرنگون کنند و بدون کم ترین مقاومتی قدرت را تسخیر کنند.
 بنابراین کامال واضح است کھ انقالب اکتبر از مشروعیت دموکراتیک
 برخوردار بود، منتھا این مشروعیت ناشی از تغییر سریع جو جامعھ در
 انتخابات مجلس مؤسسان منعکس نشده بود. در حالی کھ بلشویک ھا در سپتامبر
 در شوراھا ۵١ درصد و اس. آرھا ١۴ درصد آرا را بھ خود اختصاص داده
 بودند اما در ماه نوامبر آن ھم پس از پیروزی قیام اکتبر، بلشویک ھا فقط ٢٣/٩
 درصِد آرا را (بدون احتساب آرای اس. آر ھای چپ) داشتند و اس. آرھا راست
 ۵۶ درصد! برای فھم این تناقض باید رویکرد طبقات مختلف در آن شرایط ویژه

و سریع التغییر را در نظر گرفت.

 در این کھ اکثریت چشمگیری از کارگران از بلشویک ھا حمایت می کرد و
 اندکی ھم از منشویک ھا جای کم ترین تردیدی نیست. اما سربازان (کھ بالغ بر
 ده میلیون نفر می شدند) و دھقانان کھ اکثریت بزرگی در جامعھ بودند، در چھ

 موقعیت سیاسی قرار داشتند؟
 میلیون ھا سرباز، این دھقاناِن اونیفورم پوش خستھ از جنگ، بھ کدام حزب
 سیاسی می توانستند روی آورند؟ این توده دھقانی در لباس سربازی کھ بھ
 واسطھ جنگ از آگاھی طبقاتی بسیار باالتری نسبت بھ سایر دھقانان برخوردار
 بودند بھ مجرد آن کھ وارد زندگی سیاسی شدند، بھ درک نیاز بھ واژگونی
 انقالبی حکومت سرمایھ داری بھ منظور تضمین صلح، نان و زمین رسیدند.
 این مھم تنھا از طریق اتحاد انقالبی با پرولتاریا میسر بود. چرخش سریع بھ
 چپ در انتخابات شوراھا، بیان تحقق این واقعیت بود. تا پاییز ١٩١٧، رھبران
 سابق اس. آرھای راست پایگاه خود را در میان سربازان از دست داده بودند؛ و
 سربازان فوج فوج بھ جانب اس. آرھای چپ و متحدین بلشویک آنان ھا چرخش

می کنند. نتایج انتخابات شوراھا در سپتامبر دقیقا این تحول را نشان می دھند.
 پس از انقالب اکتبر، انتخابات مجلس مؤسسان با عجلھ و بر مبنای فھرست ھای
 انتخاباتی تنظیم شده در قبل از اکتبر، سازمان یافت. دھقانان در کلیت شان ھنوز
 زمان کافی برای درک فرایندی کھ رخ می داد، بھ خصوص در حوزه ھای
 حیاتی اصالحات ارضی و صلح را  نداشتند. دینامیسم انقالب شتابان نمی تواند
 بھ ھمان سرعت بھ مکانیسم ایستا و کند پارلمانتاریسم ترجمھ شود. در انتخابات
 مجلس مؤسسان، توده ھای بی تحرک روستاھای دور افتاده بسیار عقب تر از
  شھرنشین ھا بودند. رسیدن امواج انقالب از شھر بھ روستا بھ زمان نیاز دارد.
 اس.آر حزب سنتی روستا بود و بلشویزم دیر بھ روستا رسید. از سوی دیگر در
 ھنگام تعیین فھرست نامزدھای انتخابات مجلس، ھنوز انشعاب اس. آرھا بھ دو

جناح چپ و راست رخ نداده بود. فقط سھ روز بعد از انتخابات نشعاب شد.
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 بلشویک ھا با توجھ بھ نکات فوق و با اتکا بھ شوراھا بود کھ مجلس مؤسسان
 را منحل می کنند و با ھیچ مقاومتی ھم مواجھ نمی شوند. کسانی کھ مخالف
 بستن آن مجلس بھ خصوص ھستند و از آن بھ عنوان اولین انتخابات آزاد و
 دموکراتیک در روسیھ یاد می کنند قادر نیستند توضیح دھند کھ اگر مجلس
 مؤسسان واقعاً بیانگر ارادۀ توده ھا بود، پس چرا ھیچ کسی از آن دفاع نکرد؟
 آن ھم در شرایطی کھ جامعھ در حال فوران بود. درست بھ این دلیل کھ در آن
 شرایط ویژه، آن مجلس خاص بی مورد و نابھنگام بود. ای. اچ. کار، مورخ

سرشناس انگلیسی انقالب روسیھ، بھ خوبی این نکتھ را توضیح داد:
 «اس. آرھا بھ عنوان یک حزب واحد و با ارایۀ یک فھرست از
 نامزدھا، قدم بھ نظرسنجی ھا گذاشتھ بودند. مانیفست انتخاباتی آن
 سرشار از اصول و اھداف پر طمطراق بود کھ اگر چھ در روز پس از
 انقالب اکتبر منتشر شد، اما پیش از این رویداد تھیھ شده و ناتوان از
 تعریف رویکرد حزب نسبت بھ (انقالب اکتبر) بود. اکنون سھ روز پس
 از انتخابات، بخش بزرگتری از حزب با بلشویک ھا ائتالف کرده و
 رسماً از بخش دیگر کھ عداوت تلخ خود را با بلشویک ھا حفظ می کرد،
 جدا شده بود. نسبت اس. آرھای راست و چپ در مجلس مؤسسان- ٣٧٠
 بھ ۴٠- تصادفی و از روی شانس بود. این نسبت کامال مغایر با نسبت
 عضویت در کنگرۀ دھقانان بود و الزاماً دیدگاه رأی دھندگان را در
 لحظۀ سرنوشت سازی کھ سابقاً با آن رو بھ رو نبودند، نشان نمی داد.
 لنین گفت کھ "مردم بھ حزبی رأی دادند کھ دیگر وجود نداشت". لنین دو
 سال بعد با بازنگری کل این مسألھ، استداللی کرد کھ از آن چھ در نگاه
 اول وجود داشت، متقاعد کننده تر بود. او خاطر نشان کرد کھ در
 شھرھای صنعتی بزرگ، بلشویک ھا در تقریباً ھمھ جا جلوتر از دیگر
احزاب بودند. مجموعاً در دو پایتخت اکثریت مطلق داشتند، حزب کادت

 در جایگاه دوم بود و اس. آرھا رتبۀ سوم. اما تا جایی کھ بھ انقالب
 مربوط می شود، اصل مشھوری کاربرد داشت: "شھر، ناگزیر روستا را
 بھ دنبال خود ھدایت می کند؛ روستا ناگزیر از شھر پیروی می کند".
 انتخابات مجلس مؤسسان، اگر پیروزی بلشویک ھا را بھ ثبت نرساند، بھ
 روشنی راه را بھ کسانی کھ چشمان شان قادر بھ دیدن بود، نشان داد»

 (ای. اچ. کار، انقالب بلشویکی، ١٩١٧-١٩٢٣، ج. ١، ص. ١٢١)
 این پرسش می تواند مطرح شود کھ چرا بلشویک ھا پس از تسخیر قدرت و با
 پیش بینی نداشتن اکثریت در انتخابات، کماکان بھ برگزاری آن رضایت دادند.

در پاسخ بھ این پرسش دو نکتھ کلیدی را باید مد نظر داشت.
 نکتھ اول این کھ نباید فراموش کرد کھ شعار اصلی انقالب در مقطع قیام اکتبر،
 یعنى ھمان خواستى کھ عاقبت منجر بھ اعتصاب عمومى و تصمیم شوراھاى
 پتروگراد و مسکو مبنی بر قیام مسلحانھ و تسخیر قدرت شد، شعار "مجلس
 موسسان" بود نھ شعار "تمام قدرت بھ شوراھا". در این رابطھ باید یادآور شد
 کھ در پی ضربھ و سرکوب شدید بلشویک ھا در فردای "روزھای ژوئیھ"، در
 تبلیغات بلشویک ھا شعار "مجلس موسسان" جای شعار "تمام قدرت بھ شوراھا"
 را می گیرد. خود بلشویک ھا از ژوئیھ بھ بعد از طرح شعار "تمام قدرت بھ
 شوراھا" خوددارى مى کردند. در طی دو ماه آتی طرح شعار "مجلس موسسان"
 وسیلھ اى شد در دست بلشویک ھا براى طرح مجدد مسالھ قدرت. و زمانی کھ
 در سپتامبر کرنسکى، انتخابات مجلس مؤسسان را مجددا بھ تعویق انداخت،
 بلشویک ھا از شوراھا خواستند کھ خود قدرت را در دست بگیرند تا این مجلس
 را فرا خوانند. مسلم بود کھ عدم برگزاری مجلس مؤسسان از وجھھ بلشویک ھا

بھ شدت می کاست و پیراھن عثمانی می شد برای احزاب مخالف.
 نکتھ دوم این می توانست باشد کھ بلشویک ھا با فراخواندن انتخابات مجلس

 مؤسسان قصد داشتند دھقانان را بسیج کرده و آنان را بھ کشاندن بھ عرصۀ
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 سیاست بھ خود جلب کنند. اما در عمل مکانیسم ُکند انتخابات پارلمانی، بسیار
 عقب تر از جریان انقالب ماند. رویکرد واقعی دھقانان بھ حکومت بلشویک ھا
 در جریان جنگ داخلی آشکار شد، زمانی کھ سوسیال رُولوسیونرھای راست و

 اکثر منشویک ھا با "سفیدھا" ضد انقالبی ھمکاری کردند.
 این کھ چرا بلشویک ھا چنین برخوردی با مجلس مؤسسان داشتند می توانست
 این باشد کھ برداشت آن ھا از مجلس مؤسسان بھ نوع بورژوایى آن در انقالبات
 دموکراتیک در گذشتھ محدود مى شد و زمانی کھ در برنامھ خود از آن سخن
 مى گفتند چنین نوع مجلسى را مد نظر داشتند. لنین بعد از ارائھ تزھاى آوریل و
 کنار گذاشتن فرمول "دیکتاتورى دموکراتیک"، اما در ماھیت مجلس مؤسسان
 پیشنھادی اش تغییر نمی دھد. بلشویک ھا، چھ در فاصلھ تزھاى آوریل تا قیام و
 چھ بعد از پیروزی قیام، آن تحولی رادیکالی کھ تزھای آوریل مبین اش بود را
 در مورد مفھوم مجلس مؤسسان تعمیم دادند و ھمان نوع مجلسى را مد نظر
 داشتند کھ اگر تزھای آوریل ھم وجود نمی داشت و ھمان فرمول قدیمی
 "دیکتاتوری دموکراتیک" تحقق پیدا مى کرد، تشکیل مى شد. در یک کالم،
 بخشی از برنامھ بلشویک ھا با بخش دیگرش ھمخوانی نداشت. بھ این توضیح
 این ایرادی را می توان گرفت کھ بلشویک در ھمان اوایل (دستکم در سال اول
 و یا پس از پیروزی در جنگ داخلی و پیاده کردن نپ) فرصت آن را داشتند کھ
 این ناھمخوانی و کمبود را برطرف کنند. اما شاھد آنیم کھ رھبران بلشویک در
 درستی انحالل مجلس مؤسسان و در عدم تشکیل بعدی، بھ خاطر بورژوایی
 دانستن آن (حق رأی عمومی) پافشاری می کنند. سال ھا بعد تروتسکی بھ این
 مسالھ بر می گردد و شعار "برگزاری مجلس مؤسسان"، یکی از خواست اصلی
 در "برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی" می شود. مخالفت با مجلس
 مؤسسان و بورژوایی دانستن آن یکی از دگم ھای مقدس استالینیزم می شود.
 مضحکھ تراژیک تاریخ این کھ استالین در اوج دیکتاوری و جنایت، حق رأی

عمومی را در قانون اساسی شوروی وارد می کند.

 "کمونیزم جنگی" و اتحاد کارگران با دھقانان
 مجموعھ سیاست ھای اقتصادی- اجتماعی در طی سال ھای جنگ داخلی
 ١٩٢٠- ١٩١٨، "کمونیزم جنگی" نامیده می شود. ویژگی ھای عمده آن عبارت
 بودند از دولتی کردن ابزار تولید و سرمایھ ھا، و یک سلسلھ اقدامات استثنایی و

اضطراری نظیر مصادره اجباری مواد غذایی از کشاورزان.
 قضاوت درباره اجتناب پذیر بودن سیاست مصادره غالت توسط حکومت
 شوراھا تحت محاصره، دست کم در فاصلھ سال ھای ١٩٢٠- ١٩١٨ امر چندان
 ساده ای نیست. اما این نکتھ مسلم است کھ اتخاذ سیاست مزبور اتحاد کارگران
 و دھقانان را کھ شالوده اصلی حکومت شوراھا بود، شدیدا دستخوش خطر
 فروپاشی قرار داد. در این نکتھ ھم جای کمترین شک و تردیدی نیست کھ
 سیاست فوق بھ کاھش نیروھای تولیدی انجامید، خصوصا تولید مواد غذایی کھ

 خطر سقوط کل اقتصاد کشور را بھ ھمراه داشت.
 در طی دو سال میزان تولیدات کشاورزی افت فاحشی داشتند: ارقام کاھش تولید
 غالت ٣٠٪، تعداد اسبان ٢٥٪، احشام ٢٠٪، خوک ھا ٢٨٪، و در بخش
 صنعتی ٦٠٪ بودند. در مقایسھ با سال ھای ١٩١٨- ١٩١٧، ارزش مبادلھ
 غالت با تولیدات صنعتی بھ یک ھشتم تنزل پیدا کرده بود. از این رو دھقانان بھ
 ھیچ وجھ حاضر نبودند کھ تولیدات خود را با پول کھ دیگر فاقد ارزش بود،
 مبادلھ کنند. تحت چنین شرایطی بود کھ حکومت شوراھا مجبور بھ اتخاذ
 سیاست مصادره غالت شد. اما، پیآمد این سیاست صرفا کاھش در تولید بھ
 سطح حداقل معیشت خالصھ نشد، بلکھ کاھش در میزان مطلق تولید را ھم بھ
 ھمراه آورد، ھر چھ تولید غالت بیشتر کاھش می یافت، بھ ھمان میزان ھم غلھ
 کمتری برای مصادره باقی می ماند. بھ دنبال کاھش مطلق در میزان تولید غلھ،
 گرایش کلی بھ سوداگری و بازار سیاه ھم شکل گرفت، کھ طبیعتاً فشار این

 پدیده بر تھیدست ترین اقشار جامعھ بیش از دیگران بود.
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 تروتسکی، رھبر ارتش سرخ در طی جنگ داخلی، در رأس ارتشی بود کھ
 عمدًتا از میلیون ھا روستایی تشکیل شده بود. او بھ دلیل موقعیتش دائم در  سفر
 بود، و طبیعًتا بھتر از لنین و دیگر رھبران حزب بلشویک با مسائل و مشکالت
 مبرم دھقانان آشنایی داشت. از ھمین رو بود کھ وی یک سال زودتر از لنین
 کنار گذاشتن سیاست "کمونیزم جنگی" و اتخاذ یک سیاست مالیم تر و قابل
 انعطاف تر را پیشنھاد داد، سیاستی کھ بعدھا بھ "مشی نوین اقتصادی (نپ)"
 مشھور شد. پیشنھاد تروتسکی، اما، با مخالفت لنین و اکثریت رھبری حزب
 مواجھ شد. تروتسکی پس از آن کھ پیشنھاد مشی نوین اقتصادی اش پذیرفتھ
 نشد، برای دوره کوتاھی بھ دفاع از نظامی شدن نیروی کار پرداخت. کنگره
 نھم حزب بلشویک بھ اتفاق آراء این پیشنھاد را تصویب کرد. سرانجام در سال
 ١٩٢٠ بود کھ مشی نوین اقتصادی پیاده شد. سیاست جدید برش کاملی بود از
 نظام اقتصادی فرمانی دوران کمونیزم جنگی. در این دوران نوعی اقتصاد
 بازار محدود و کنترل شده، آن ھم عمدتاً در روستاھا و در تولیدات کشاورزی
 مجاز شد، گسترش صنایع کوچک خصوصی تشویق شد و مسألھ سرمایھ گذاری

خارجی مورد مطالعھ قرار گرفت.
 روی مدودف مورخ سرشناس روسی ارزیابی ای از این مسألھ ارائھ داده است.
 وی معتقد است کھ ادامھ سیاست مصادره غالت در فردای خاتمھ جنگ داخلی
 مسبب بحران ھای اجتماعی سال ١٩٢١ بود، از آن جملھ شورش کرونشتات.

 ادامھ آن سیاست خطایی فاحش بود کھ بھ بھای سنگینی ھم تمام  شد.
 از سوی دیگر، سیاست کمونیزم جنگی نھ فقط موجب کاھش عددی شمار
 پرولتاریای روسیھ شد، بلکھ از نظر جسمانی و روحی ھم آن را تضعیف کرد.
 میزان مصرف کالری توسط کارگران صنعتی در سال ١٩٢١ بھ ٣٠٪ میزان
سال ھای ١٤-١٩١٣ و ٥٠٪ سال ھای ١٩١٧- ١٩١٦ کاھش یافتھ بود. کاھش

 شدید در مصرف کارگران افتی بھ مراتب چشمگیرتر در باروری نیروی کار
را بھ ھمراه آورد.

 بعضی ھا با تأکید بر گذار مستقیم بھ سوی اشکال تولید و توزیع کمونیستی، بھ
 ستایش از سیاست کمونیزم جنگی پرداختھ اند. لیو کریسمان کھ کتاب ھایش
 مأخذ آمارھای ارائھ شده در این نوشتھ اند، از جملھ این ستایندگان کمونیزم
 جنگی است. نامبرده از این دوران با "سال ھای قھرمانی ھای انقالب کبیر
 روسیھ" یاد می کند. بسیاری از رھبران حزب بلشویک ھم در زمره این افراد
 بودند. ھواداران این برداشت از کمونیزم، از محدودیت ھا و قیود ناشی از
 سیاست ھای تضییقاتی و سھمیھ بندی کھ خود از کمبود و فقر ناشی می شدند،
 نظریھ عام و جھان شمول ساختند و بدین ترتیب از ضرورت ھای مقطعی،
 قوانین تاریخی استنتاج کردند. آنان ستایش کنندگان بازگشت بھ اقتصاد طبیعی
 بودند، بھ بیان دقیق تر بازگشت بھ اقتصادی کھ از سھ بخش تشکیل می شد.

اقتصاد معیشتی، اقتصاد پایاپای، و اقتصاد پولی.
 مارکس و انگلس بارھا علیھ کمونیزم فقر ھشدار دادند، کمونیزمی کھ بھ اعتقاد
 آن ھا فقط  می تواند فقر را سازمان دھد و موجب بازگشت مجدد ھمان "کثافات
 کھن" می شوند. کل سنت مارکسیستی و عقل سلیم پرولتاریا ھمواره علیھ
 کمونیزم فقر استدالل کرده، و این الگو را با تمام جذابیت ھای در ظاھر
 مساوات گرایانھ ای کھ برای بعضی ھا می تواند داشتھ باشد، مردود دانستھ
 است. در شوروی الگوی فوق نتوانست کوچک ترین پویایی و تحرک الزم
 برای خروج جامعھ از فقر فزآینده ای کھ با آن دست بھ گریبان بود بیآفریند،
 بلکھ برعکس در اذھان زحمتکشان آن چنان اغتشاش و سردرگمی فکری ایجاد
 کرد کھ یک دھھ بعد استالین در سال ھای ١٩٣۴- ١٩٢٨  مزورانھ دوباره بھ

  آن ھا متوسل شد.
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ارعاب سرخ در برابر ارعاب سفید
 رعب و وحشت، صرف نظر از زیاده روی ھای غیر قابل اغماض آن، آن طور
 ھم کھ بعضی ھا وانمود می کنند مسألھ کامال روشنی نیست. برای روشن تر
 شدن مطلب کافی است بھ تجربھ جنگ داخلی اسپانیا رجوع کنیم. در طی آن
 رویدادھا نھ فقط استالینیست ھا، بلکھ آنارشیست ھا، سوسیال دموکرات (راست،
 میانھ و چپ، بدون استثناء) و ھم چنین بسیاری از گروه ھای کارگری مستقل و
 غیر متشکل بھ اقدامات موسوم بھ ارعاب سرخ، آن ھم در ابعادی گسترده روی

 آوردند. اینان تا حدودی راه و چاره دیگری در پیش پای نداشتند.
 باید خاطرنشان شویم کھ بعد از پیروزی انقالب اکتبر، لنین ھمواره از مستولی

شدن جو ارعاب بر جامعھ بھ شدت واھمھ داشت. در ھمین رابطھ او می گوید:
 «ما را سرزنش می کنند کھ چرا افراد را بازداشت می کنیم. آری این
 یک واقعیت است ھمین امروز رئیس بانک دولتی را بازداشت کردیم. ما
 را سرزنش می کنند کھ سیاست رعب وحشت را بھ کار گرفتھ ایم. خیر،
 چنین نیست. آیا مشی ما ِاعمال ھمان رعب و وحشتی است کھ در طی
 انقالب کبیر فرانسھ انسان ھای بی سالح را بھ زیر تیغ گیوتین فرستاد.
 خیر ما کمترین شباھتی با آن ھا نداریم و امیدواریم کھ ھیچ گاه کارمان
 بھ آن مرحلھ نکشد. در این مورد خوشبینم، زیرا قدرتمند ھستیم. اگر
 کسی را دستگیر کنیم چنان چھ متعھد شود کھ در آتیھ بھ عملیات
 خرابکارانھ متوسل نخواھد شد بی درنگ آزاد خواھد شد. بسیاری تعھد
 دادند و آزاد شدند».(سخنرانی لنین در جلسھ مشترک نمایندگان شوراھای
 کارگران پتروگراد و نمایندگان ١٢ جبھھ جنگ در ٤ نوامبر ١٩١٧،

مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، جلد ٦، ص ٢٩٧).

 آن زمان کھ انسان با دشمنی بی رحم، شکنجھ گر و آدم کش مواجھ است کھ از
 ھیچ جنایتی ابا ندارد، کھ اعضای خانواده و حتی کودکان فعاالن سیاسی را بھ
 گروگان می گیرد، کھ اسیران جنگی و مخالفان سیاسی اش را بدون محاکمھ و
 بھ طور دستھ جمعی اعدام می کند، آری در چنین شرایطی عقل سلیم و منطق بھ
 انسان حکم می کند کھ دست کم بھ منظور دفاع از خود و کاھش میزان تلفات
 آتی خود، بھ عملیات متقابل و بازدارنده متوسل شود، شاید این جنایت پیشھ گان
 بھ خاطر ترس از پرداختن بھا گزاف در ازای جنایات خود، دست از فجایع خود

بردارند.
 علیرغم گذشت ھای اولیھ بلشویک ھا، ضد انقالب بیشرمانھ مرتکب فجیع ترین
 جنایات شد. کراسنف، کالدین و سایر تیمساران و افسران رژیم تزاری کھ در
 جریان قیام اکتبر دستگیر شده بودند با سپردن تعھد آزاد شدند. اما، ھمین افراد
 پس از آزادی، بی درنگ تعھد خود را زیر پا گذاشتند، اسلحھ بھ دست گرفتند و

خون ھزاران کارگر را بھ زمین ریختند.
 انسان یک بار مرتکب اشتباه می شود، دو بار مرتکب اشتباه می شود، اما،
 مسلماً بعدا درس می گیرد و اشتباه خود را جبران می کند. آیا جای تعجب است
 اگر توده ھا برای دفاع از خود بھ مقابلھ بھ مثل دست زدند. ا. آر. ویلیامز،
 خبرنگار آمریکایی کھ در زمان انقالب اکتبر و جنگ داخلی در روسیھ بود، در
 گزارشش گوشھ ھایی از عملیات جنایتکارانھ این قربانیان بھ اصطالح وحشت

 سرخ را برمال می سازد. وی می نویسد:
 «سفیدھا [ضدانقالبیون] مھمات و تجھیزات جنگی را در داخل کامیون
 ھای صلیب سرخ مخفی می کردند تا آن ھا را بھ جبھھ ارتش سفید

برسانند».
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 در گزارش ویلیامز سندی است کھ از گذشت ھای سخاوتمندانھ انقالبیون نسبت
 بھ ضد انقالب در ھنگام تسخیر کاخ زمستانی حکایت می کند. وی می نویسد کھ
  دانشجویان و افسران دانشکده افسری خود را تسلیم می کنند. کاخ زمستانی بھ
 دست مردم می افتد. جمعیت پس از آن کھ از وجود شکنجھ گاه ھای متعدد در
 طبقھ زیر زمین ساختمان مطلع می شوند بھ خشم می آیند. آنتونف افسنک کھ در
 جریان قیام اکتبر رھبری عملیات حملھ بھ کاخ زمستانی را بھ دست داشت در

 کتابش می نویسد:
 «رو بھ مردم ایستادم و بانگ بر آوردم "اولین کسی از ما کھ انگشت
 روی این افسران زندانی دراز کند بھ دست خودم کشتھ خواھد شد... آیا
 متوجھ عاقبت دیوانگی خود ھستید؟ شما با کشتن یک گارد سفید زندانی
 در واقع انقالب را می کشید و نھ ضدانقالب را. من بھ خاطر این انقالب

 بیست سال از زندگانیم را در تبعید و زندان گذرانده ام...
 از نظر من انقالب چیزی بھ مراتب زیباتر و با ارزش تر است. آن
 آزادی است، آری آزادی برای ھمھ. شما جان و مال خود را در راه
 انقالب می دھید، اما چیز مھم تر دیگری را ھم باید فدا کنید...
 احساساتتان را ھم باید ھدیھ انقالب کنید. تعھدتان در قبال انقالب را باید
 ورای ارضای شور و ھیجانات لحظھ ای قرار دھید. شجاعت آن را
 داشتید کھ انقالب را بھ سر منزل پیروزی برسانید. اینک زمان آن رسیده
 کھ بھ نام غرورتان، علو طبع تان را ھم بھ اثبات برسانید. آری شما
 انقالب را دوست دارید. تنھا خواھش من از شما این است کھ آن چیزی

 را کھ دوست دارید نکشید"»
(ویلیامز، ھمراه  انقالب روسیھ، برلین، ١٩٢٢، ص ص. ٢٣۴-٢٣٣).

 بھ دنبال خشونت ھای وحشیانھ و جنایات ضد انقالب جو جامعھ ھم تغییر می
 کند. آیا این تغییر جو باید موجب شگفتی شود؟ مسلما نھ. ولیکن، حدود و ثغور
 ارعاب ناشی از تغییر شرایط را باید تحقیق کرد. آمار رسمی رقم کل قربانیان
 وحشت سرخ تا مارس ١٩٢٠ را حدود ٨٦٢٠ نفر گزارش می دھد. موریزه
 این رقم را کمی بیش از ده ھزار نفر برآورد می کند. بعد از شکست ارتش ھای
 سفید، حکومت شوراھا مجازات اعدام را لغو می کند. اما، بعد از آغاز تھاجم
 نظامی لھستان بھ اوکراین در ماه مھ ١٩٢٠ بود کھ مجازات اعدام بار دیگر

برقرار می شود.
 جو اجتماعی حاکم بر روسیھ در این روزھا بسیار متفاوت از مطالبی است کھ
 مورخان می نویسند. گواه این ادعا نوشتھ موریزه است کھ خود شخصاً در
 محاکمھ گالکین یکی از افسران عالی رتبھ ارتش سفید حضور داشت. وی در
رابطھ با محاکمھ فوق کھ در ١٤ ژوئیھ ١٩٢١ در مسکو برگزار شد می نویسد:

 «بھ خاطر ندارم کھ در ھیچ یک از محاکماتی کھ تاکنون در آن ھا
 حضور داشتھ ام قضات و حضار این چنین نسبت بھ متھم اظھار
 ھمدردی کرده و روی خوش نشان داده باشند. در مسند قضاوت سھ
 قاضی بسیار جوان نشستھ بودند. دادستان ھم، ھم سن و سال آن ھا بود.
 حدود چھار صد سرباز جایگاه تماشاچیان را پر کرده بودند. در جایگاه
 متھم افسری با لباس مندرس نشستھ بود کھ حدود سی و پنج سال از
 عمرش می گذشت و گروھبانی بھ ظاھر مسلح از او مراقبت می کرد،
 آن ھم بھ صرف انجام وظیفھ و رعایت مقررات دادگاه. بین متھم و
 سایرین ھیچ حصاری وجود نداشت. چھار سرباز مسلح فضای خالی بین
 جایگاه متھم و وکیل مدافع اش را پر کرده بودند تا از این طریق بھتر

بتوانند جریان محاکمھ را دنبال کنند... گویی آدم در یک جلسھ مناظره
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 داغ شرکت داشت نھ یک دادگاه انقالب. مناظره ای شورانگیز و داغ بین
 افرادی با عقاید متفاوت برای رسیدن بھ راه حل یک موضوع وجدانی و
 اخالقی، و نھ جریان محاکمھ یک ضدانقالب جنایتکار» (موریزه، نزد

لنین و تروتسکی، نوزایی کتاب،١٩٢٢، ص. ١٢۶).
 گالکین با آن کھ مسلحانھ علیھ حکومت شوراھا اقدام کرده بوده، اما، بھ مجازاتی
 بسیار خفیف محکوم می شود. او پس از گذشت اندک زمانی بخشوده می شود.
 خود وی بعدھا نقل می کند کھ در دادگاه مدعی شده بود کھ بھ واسطھ تجربھ اش
 با ضد انقالبیون، تنفرش از دیکتاتورھای سفید بھ مراتب بیشتر از انقالب بود.

 دادگاه ھم سخنان او را باور می کند.
 در طی جنگ داخلی لنین نسبت بھ بقیھ رھبران حزب بلشویک بھ روح نظرات

 مارکس نزدیک تر بود. در برابر مقاومت مذبوحانھ  طبقات دارا، پیروزی
 پرولتاریا «فقط می تواند دیکتاتوری باشد»، اما باید «دیکتاتوری دموکراتیک»
 باشد کھ ھدفش «برقراری دموکراسی ای مؤثر و تمام  عیار تا برقراری

 جمھوری» و «امحای تمام بقایای استبداد آسیایی» است. مھم تر این کھ وی
 یادآوری می کند وظیفھ ای کھ مارکس برای دیکتاتوری ١٨۴٨ تعیین می کند

 چیزی جز «دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی بھ معنای واقعی کلمھ» نبود. بدین
ترتیب لنین تأکید می کند کھ:

 «در یک جنگ داخلی، ھر قدرتی کھ پیروز شود فقط می تواند یک
 دیکتاتوری باشد. اما می تواند دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت باشد، یعنی
 دیکتاتوری پلیسی گروھکی بر مردم؛ و یا دیکتاتوری اکثریت چشمگیر

مردم بر اقلیتی ستمگر».
او دیکتاتوری را چنین توصیف می کند: «اقتداری کھ توسط ھیچ قانونی محدود

 نمی شود»: یا «قدرت نامحدود، خارج از حیطھ ی قانون و متکی بر زور
 مستقیم». یا در جای دیگری می گوید «دقیقاً اقتداری بدون ھیچ محدودیتی، کھ
 ھیچ قانون و ضابطھ ای محدودش نمی کند، و با اتکای مستقیم بھ خشونت». این
 فرمولبندی ھا، دیالکتیک زور و قانون را تداعی می کند، و نقش خشونت بھ

 مثابھ لحظھ شالوده ریزی قانون: «دیکتاتوری قدرتی است نامحدود، متکی بھ
 "دیکتاتوری خشونت، و ھیچ قانونی نمی شناسد». این می توانست توصیف دقیق

 حاکم" باشد، کھ از "دیکتاتوری کمیسر" متمایز است. منشاء  قدرت نھ قانون
ــ  بھ  بیان پارلمانی، بلکھ متکی است بر "ابتکار توده ھا"، "اعمال زور مستقیم"  

دیگر، تمرینی برای تدوین یک قانون  اساسی جدید.
 تا جایی کھ منظور از "سرکوب طبقات"، سرکوب دولت بورژوایی و سرنگونی
 دیکتاتوری سرمایھ باشد، «مسئلھ ی دیکتاتوری پرولتاریا مسئلھ اساسی جنبش
 طبقھ  کارگر مدرن در تمام کشورھاست». این نشان می دھد کھ از نگاه لنین و

 نیز مارکس، این مسئلھ  "حیاتی" کمتر بھ شکل نھادھای دولتی و مدت زمان
 رژیم استثنایی مربوط می شود (لنین، وفادار بھ روح کتاب" دولت و انقالب"، تا

 نوع آن جا پیش می رود کھ بر این تاکید دارد کھ این دیکتاتوری قدرتی «فاقد ھر
 پلیس است»)، بلکھ بیشتر گسست الزم از تداوم را مد نظر دارد، از جملھ
 گسست از تداوم حقوقی میان دو نوع سلطھ و دو نوع مشروعیت. نکتھ در
 ظاھر متناقض، اما با چنین تعبیری دیگر از نگاه لنین نھ  فقط دیکتاتوری

 پرولتاریا با زایل شدن دولت ناسازگار نیست، بلکھ اصوال گام نخست آن نیز بھ
شمار می آید.
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 تک حزبی و ممنوعیت احزاب و جناح ھا
 در پایان جنگ داخلی، اقتصاد شوروی در آستانھ فروپاشی کامل قرار داشت.
 سطح تولیدات صنعتی در مقایسھ با سال ١٩١٤ بھ میزان ١٨ درصد و نسبت بھ
 سال ١٩١٧ تا سطح ٢٤ درصد کاھش یافتھ بود. تعداد پرولتاریای صنعتی کھ
 در سال ١٩١٠ بر ٣ میلیون نفر بالغ می شد و در سال ١٩٢١ بھ ٢٠٠ ھزار
 نفر می رسد. این واقعیت دارد کھ تعداد مزدبران، خصوصا در بخش ادارات
 دولتی سریعاً رشد می کند و تعداد اعضای اتحادیھ ھای کارگری کھ در سال
 ١٩١٧ مشتمل بر ٧٠٠ ھزار نفر بود، در اواسط سال ١٩٢٠ تا ۵ میلیون نفر
 افزایش می یابد. معھذا، جمعیت شھری تا میزان ٣٠ درصد کاھش می یابد.
 گرسنگی، بیماری و امراض واگیردار بیداد می کنند، فقر و در نتیجھ دلسردی
 شدید ناشی از آن بیش از ھمھ بر کارگران فشار وارد می آورد. در چنین
 اوضاع و احوالی است کھ رھبری حزب بلشویک تصمیم می گیرد کھ اقتصاد
 جنگی را رھا کند و مشی جدیدی موسوم بھ سیاست نوین اقتصادی (نپ ) را

 اتخاذ کند کھ در آن تا حدودی مناسبات بازار مجاز شمرده می شوند.
 اجرای سیاست جدید موجب رشد کامال چشمگیری در تولیدات صنعتی و
 کشاورزی می شود کھ بر تعداد کارگران ھم افزوده می شود. این عقب نشینی
 در جبھھ اقتصادی با یک گردش سیاسی ای ھمراه بود کھ در ابتداء ممنوعیت
 احزاب و گروه ھای سیاسی بھ جز حزب کمونیست پیامدش بود و کمی بعد با
 ممنوعیت جناح در درون حزب کمونیست کامل می شود. در این اقدامات جدید
 یک تناقض وجود داشت. در حالی کھ پیش تر از این حکومت سعی کرده بود
 کھ حداکثر دموکراسی سیاسی منطبق با شرایط جنگی را فراھم آورد، اما، بھ
 مجرد پایان گرفتن جنگ داخلی روش کامال متفاوتی را در پیش می گیرد. در
این کھ این اقدام یک اشتباه تراژیک و اسفناکی از سوی لنین و تروتسکی و کل

 کمیتھ مرکزی حزب بود، جای کوچک ترین شک و شبھھ ای وجود ندارد.
 دولت شوراھا با ممنوع کردن احزاب، آن ھم در زمانی کھ مسلم شده بود کھ
 رژیم انقالبی فاتح اصلی بی چون و چرای جنگ داخلی ١٩٢١- ١٩١٨ بود،
 مرتکب بزرگ ترین اشتباه خود شد. دیکتاتوری پرولتاریا بھ این ترتیب در حکم
 دیکتاتوری حزبی، در واقع دیکتاتوری حزب کمونیست، تعبیر  شد. چنان کھ

 تروتسکی در کتاب" تروریسم و کمونیسم" معتقد است:
 «بیش از یک بار متھم شدیم کھ دیکتاتوری حزبمان را جایگزین
 دیکتاتوری شوراھاسوویت ھا کرده ایم… این "جایگزین شدن" قدرت
 حزب بھ جای قدرت طبقھ  کارگر ھیچ امر تصادفی نیست، در واقعیت
 ھیچ جایگزینی ھم در کار نیست. کمونیست ھا بیانگر منافع بنیادین طبقھ
 کارگرند. کامال طبیعی است کھ در دوره ای کھ تاریخ منافع این طبقھ در
 ھمھ ابعادش را در دستور روز قرار می دھد، کمونیست ھا نمایندگان

طبقھ  کارگر در کلیت اش شوند».
 بنابراین، در بحبوحھ جنگ داخلی، دیکتاتوری پرولتاریا "ذاتا" یعنی:

 «سلطھ بی واسطھ یک پیشگام انقالبی کھ بھ توده ھا متکی است، وقتی
 الزم باشد عقب ماندگان از مبارزه را بھ دنبال خود می کشد، از جملھ

 اتحادیھ ھای اتحادیھ ھای کارگری. پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا،
 کارگری سرشتی اجباری بھ خود می  گیرند…

 ھر چھ جلوتر برویم، اتحادیھ ھا بیشتر درمی یابند کھ آن ھا ارگان ھای
 کار تولید دولت شوراھا ھستند… اتحادیھ ھا وظیفھ سازمان  دادن انضباط

 را برعھده می گیرند. آن ھا خواھان پرکاری کارگران در دشوارترین
 شرایط اند… بدون اعماِل میزانی از روش ھای نظامیِ  کردن کار،

التزام بھ کار ناممکن است».
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 با این کھ تروتسکی، مھم ترین عضو حکومت و حزب بلشویک بعد از لنین، در
 آن سال ھا بندرت تصمیمات رھبری را مورد انتقاد قرار می داد، اما بعدھا در

این مورد دو رشتھ ارزیابی صریح ارائھ می دھد. وی در ١٩٣٦ می نویسد:
 «ممنوعیت احزاب مخالف، ممنوعیت جناح ھا را بھ دنبال داشت و
 ممنوعیت جناح ھا منجر بھ این شد کھ ھرگونھ تفکری برخالف اندیشھ
 رھبران منع شود. یکتاپرستی حزبی کھ ساختھ و پرداختھ پلیس بود بھ
 مصونیت بوروکراتیکی انجامید کھ انواع بی بند و باری ھا و مفاسد از

آن سرچشمھ گرفتھ است». (تروتسکی، انقالبی کھ بھ آن خیانت شد) .
 دو سال بعد، وی در برنامھ انتقالی، کھ برای کنفرانس افتتاحیھ بین الملل چھارم

تدوین کرده بود، بھ صراحت بھ طرفداری از نظام چند حزبی می پردازد:
 «دموکراتیزه کردن شوراھا بدون قانونی کردن احزاب شورایی ناممکن
 است. خود کارگران و دھقانان با رأی آزادانھ خود تصریح خواھند کرد
 چھ احزابی را بھ  عنوان شورائی تشخیص می دھند». (تروتسکی،

برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی، انتشارات فانوس، ص ٦٣)
 تروتسکی می بایست بار سنگین مخاطرات حرفھ ای و منطق سرکوبگرایانھ

 انحصار بوروکراتیک قدرت را تجربھ می کرد تا در کتاب" انقالبی کھ بھ آن
خیانت شد" بھ نقد نظری نظام تک حزبی و دفاعی اصولی از پلورالیسم برسد.

 کوچک ترین تردیدی نیست کھ در سال ١٩٢٠ کارگران روسی حزب منشویک
 را یک حزب شورایی می دانستند، چرا کھ تعداد نمایندگان این حزب در
 شوراھای مسکو و خارکف رقم قابل مالحظھ ای بود. ھمین مطلب در مورد

 آنارشیست ھا ھم صدق می کرد.
ممنوعیت احزاب ممنوعیت جناح ھا در درون خود حزب دولتی را بھ دنبال

 داشت. در واقع امر اقدام اخیر خود ادامھ منطقی اقدام نخست بود، چرا کھ یک
 جناح بھ واقع یک حزب سیاسی بالقوه جدید در حال تولد است. از نظر رھبران
 حزب بلشویک این اقدامات جملگی اقدامات موقتی ای بودند کھ در رویارویی با
 شرایط دشوار خاص آن مقطع زمانی اتخاذ شده و قرار بود بھ مجرد بھبود
 شرایط عینی این ممنوعیت ھا برطرف شوند. امروزه باید بھ این پرسش پاسخ

 داد کھ پیامدھای این اقدامات کھ در شرایط خاصی اتخاذ شده بودند چھ بودند؟
 در عین حال پرسش کلی دیگری ھم مطرح است و این کھ پیامدھای بعدی آن
 نظریھ ھایی کھ در آن دوران مطرح شدند تا توسط آن ھا بھ توجیھ این
 ممنوعیت ھا بپردازند، چھ بودند؟ در درازمدت توجیھات نظری بعدی بھ مراتب

 بیش از خود آن اقدامات عملی بھ سوسیالیزم صدمھ زدند و کماکان می زنند.
ویکتور سرژ در "نخستین سال انقالب اکتبر"، ھمین مطلب را بیان می کند:

 «با نبود احزاب، کھ از طریق بیان عقاید متفاوتشان منافع طبقات و اقشار
 مختلف اجتماع را نمایندگی می کنند، از شوراھای محلی و شوراھای ملی
 گرفتھ تا شورای کمیساریای خلق کھ تنھا اعضای حزب کمونیست آن ھا
 را اداره می کنند، ھمگی در یک خالء عمل می کنند. زیرا این حزب است
 کھ در مورد تمام مسایل تصمیم می گیرد و تنھا وظیفھ سایر نھاد ھا صحھ

گذاردن بر تصمیمات حزب است.»
 در توجیھ چنین چرخشی دو فرضیھ می توانست وجود داشتھ باشد. اولی کامال
 نادرست و دیگری تا حدودی نادرست (یعنی، با توجھ بھ اوضاع و احوال آن
 زمان در کوتاه مدت می توانست درست باشد، اما، در دراز مدت کامال
 نادرست). فرصیھ کامال نادرست می توانست ناشی از این باور باشد کھ علیرغم
 پیروزی در جنگ داخلی، اما، بھ واسطھ پیامد ھای در مرحلھ نخست اقتصاد
قحطی و سپس نپ بھ واقع خطر ضد انقالب نسبت بھ گذشتھ می توانست فزونی
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 بگیرد. این موضع مسلماً چیزی بیش از "اکونومیزم" را با خود حمل می کرد.
  این موضع محتمل بسیار عجیب می نمود، زیرا کل سنن لنین و حزب بلشویک
 تا آن زمان ھمواره خالف چنین بینشی را نشان می دادند. با توجھ بھ شرایط
 کوالک ھا در آن سال ھا کھ در سرتاسر روسیھ پراکنده بودند، کھ بھ لحاظ
 سیاسی بسیار ناھمگون و فاقد کوچک ترین تشکیالت سیاسی بودند، حتی از
 نوع ابتدایی اش، بھ سختی می توان باور داشت کھ آن ھا از ارتش ھای
 کولچاک، ورانگل، دنکین و پیلورسکی کھ امپریالیزم فرانسھ را ھم در پشت سر

 خود داشتند، خطرناک تر می توانستند باشند.
 فرضیھ دوم این می توانست باشد کھ پایان جنگ کھ صلح و آرامش را بھ جامعھ
 باز گردانده بود شوق و میل بھ یک زندگی آرام تر را بھ توده ھا نوید می داد،
 منجملھ بھ کارگران بلشویک. از سوی دیگر بھ واسطھ جنگ داخلی طبقھ کارگر
 نھ فقط بھ طرز وحشتناکی از تعدادش کاستھ شده بود، بلکھ دکالسھ ھم شده بود.
 تولید شدیداً افت کرده بود، و بھترین عناصر طبقھ کارگر جذب ارتش و دستگاه
 دولتی شده بودند. توده ھا بھ مسایل سیاسی کمتر عالقمند بوده، و تمایل و
 آمادگی شان برای مقاومت در برابر خطر احتمالی ضد انقالب آتی روزبھ روز
 کمتر می شد. در چنین شرایطی برای دفاع از انقالب می بایست ھرچھ بیشتر بھ
 کادرھای حزبی کھ از آگاھی طبقاتی برخوردار بودند اتکاء کرد، کھ این امر بھ
 نوبھ خود اتکاء و وابستگی ھر چھ بیشتر بھ دستگاه ھای ویژه را طلب می کرد.
 در دید اول بھ نظر می رسد کھ استدالل دوم پایش بر زمین محکم تری قرار
 داشت. شلیاپنیکف، کارگر فلزکار و رھبر جناح اپوزیسیون کارگری، در کنگره
 دھم حزب ریشخندانھ لنین را خطاب قرار می دھد و می گوید: «رفیق لنین، بھ
 خاطر ِاعمال دیکتاتوری پرولتاریا بھ نام پرولتاریایی کھ دیگر وجود خارجی
ندارد بھ شما تبریک می گویم». وی علیرغم اشتباھات بسیارش، معھذا انتقادات

 اساسی ای علیھ دستگاه حزبی داشت کھ از سال ١٩٢٣ بھ بعد، اپوزیسیون چپ
 ھم این انتقادات را اتخاذ کرد (نگاه کنید بھ کتاب: ر. دانیل، وجدان انقالب،

کمبریج، ماساچوست، ١٩۶٠).
 بی شک چنین توصیفی از شرایط روسیھ شوروی در آستانھ برنامھ نپ در
 مجموع دقیق است. این تحلیل، اما، این پرسش کلیدی کھ روند رویداد ھا کجا بھ
 خطا رفتند و یا می توانستند بھ خطا روند را مطرح نمی کند. یعنی، این پرسش
 کھ پیامد اقداماتی کھ شوراھا و دموکراسی درون حزبی را محدود می کردند چھ
 می توانست باشند؟ در واقعیت امر، با پیاده کردن برنامھ نپ بھ سرعت جلوی
 فروپاشی جامعھ گرفتھ شد. تعداد مزدبگیران نھ تنھا بھ میزان سال ١٩١٦ رسید،
 بلکھ از آن ھم پیشی گرفت، و دستمزدھای واقعی افزایش یافتند. زندگی فرھنگی
 شکوفا شد. مھارت ھا ھم از نظر کمی و ھم بھ لحاظ کیفی رشد یافتند. بدین
 ترتیب، شرایط مادی برای آن کھ طبقھ کارگر ھر چھ بیشتر در ِاعمال مستقیم
 قدرت سیاسی در گیر شود فراھم آمده بود. در سال ١٩٢٤ ادعای دکالسھ بودن
 طبقھ کارگر دیگر ادعای بی ربطی بود، چھ رسد در سال ١٩٢٧. در طی این
 سال ھا دیگر گرایش بی عالقگی بھ فعالیت ھای سیاسی و دلسردی سال ھای
 اولیھ دھھ ١٩٢٠ کامال وارونھ شده بود. بھ ھر حال با توجھ بھ جو محدودیت و
 نیز سلطھ دستگاه ھای دولتی، از سر گرفتھ شدن فعالیت ھای سیاسی توده ھا
 امر ناممکنی بود. گسترش رادیکال و گسترده دموکراسی شورایی و حزبی پیش

 شرط اصلی تحقق این ھمھ بود.
 بدین ترتیب پیامدھای منفی سیاست ھای نادرست رھبری حزب بلشویک در طی
 سال ھای ١٩٢١- ١٩٢٠، کھ مانع از خود مدیریت کارگران شدند، در تثبیت
 روند بوروکراتیزه شدن نقش داشتھ و بھ ھیچ وجھ نمی توان آن ھا را انکار
 کرد. متأسفانھ در ھمین ایام بود کھ لنین از تحلیل ھایش کھ زاییده شرایط آن

 سال ھا و بھ اقتضای زمان بود، یک تئوری عام می سازد. وی می نویسد:
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 «دیکتاتوری پرولتاریا، اما، از مجرای تشکیالتی کھ کل طبقھ را در
 برگیرد قابل پیاده کردن نیست، زیرا در تمام کشورھای سرمایھ داری (و
 نھ فقط در کشور ما، یعنی، یکی از عقب افتاده ترین آن ھا) پرولتاریا
 ھنوز بسیار تکھ تکھ، بسیار خوار و بسیار فاسد است... آن تشکیالتی کھ
 کل پرولتاریا را در برگیرد نمی تواند بطور مستقیم دیکتاتوری پرولتری
 را ِاعمال کند. این دیکتاتوری را فقط توسط پیشگام طبقھ، کھ انرژی
 انقالبی طبقھ را در خود جذب کرده باشد، می توان پیاده کرد».

(مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، جلد ٣٢، ص ٢١).
 مفاھیم مشابھی ھم می توان نزد تروتسکی در این سال ھا یافت، خصوصاً در

کتاب "کمونیزم و تروریزم". تروتسکی در دومین کنگره کمینترن می گوید:
 «ما امروز پیشنھادی از سوی حکومت لھستان درباره انعقاد قرارداد
 صلح دریافت کرده ایم. چھ کسی باید درباره این مسألھ تصمیم بگیرد؟ ما
 شورای کمیساریای خلق را داریم. اما، این نھاد خود در برابر چھ کسی
 باید پاسخگو باشد، چھ کسی بر آن نظارت داشتھ باشد؟ آیا طبقھ کارگر
 بھ مثابھ یک توده بی شکل و بی نظم باید آن را کنترل کند؟ خیر، بھ
 منظور بحث حول پیشنھاد مزبور و این کھ آیا باید بدان پاسخ داد یا خیر؟
 ما کمیتھ مرکزی حزب را فرا خواھیم خواند. اگر مجبور بھ ادامھ جنگ
 شویم لزوماً باید لشکرھای جدیدی تشکیل دھیم. در جستجوی یافتن
 بھترین افراد سراغ کی می رویم؟ واضح است کھ ما بھ سراغ حزب و
 کمیتھ مرکزی آن می رویم. کمیتھ مرکزی ھم برای اعزام کمونیست ھا
 بھ جبھھ برای کلیھ کمیتھ ھای محلی دستورالعمل صادر خواھد کرد. در
 سایر موارد چون مسألھ ارضی، مسألھ خواربار، و بطور کلی در ھمھ

موارد دیگر مجبوریم ھمین روش را در پیش بگیریم.»
 و یا

 «اپوزیسیون کارگری شعار خطرناک تری را مطرح می کند. آنان از
 اصول دموکراسی بت ساختھ اند. آنان حق کارگران در انتخاب نمایندگان
 را باالتر از حق حزب قرار می دھند. تو گویی حزب محق نیست کھ
 دیکتاتوری اش را ِاعمال کند. شاید موردی پیش آید کھ دیکتاتوری حزب
 موقتاً با دموکراسی کارگری در تناقض قرار گیرد... الزم است این
 روحیھ را کھ حزب بھ لحاظ تاریخی حق آب و ِگل دارد، در بین خود
 بپرورانیم. حزب بی اعتناء بھ تزلزالت موقتی طبقھ کارگر مکلف است
 دیکتاتوری اش را حفظ کند. این ھوشیاری و گوش بھ زنگ بودن از
 نظر ما یک عنصر وحدت زای اجتناب ناپذیر و مسلمی است. شالوده
 دیکتاتوری ھمواره و در ھر زمانی بر اصول فرمال دموکراسی
 کارگری نیست، معھذا، دموکراسی کارگری البتھ تنھا روشی است کھ از

مجرای آن توده ھا ھرچھ بیشتر بھ حیات سیاسی کشانیده می شوند.»
انسان از این کھ تروتسکی واژه "تزلزالت موقتی" را بھ کار می گیرد، و از آن 
بدتر لنین از "انحرافات و فساد دراز مدت" طبقھ کارگر سخن می گوید سخت 
دچار شگفتی می شود. بینش جانشین گرایی نزد تروتسکی در این ایام تا حدودی 

شبیھ لنین است: قدرت باید توسط الیگارشی رھبران حزبی ِاعمال شود.
واضح است کھ یک چنین توجیھات تئوریک از یک شرایط موقتی و ویژه، بھ 
تعمیم تئوریک کامال نادرستی می انجامد. اما، این ھمھ از آن چھ در دید اول بھ 
نظر می رسد مبھم تر است، زیرا لنین مشخص نمی کند کھ منظورش از 
«پیشگامی کھ انرژی انقالبی طبقھ را جذب کرده است» چھ کسانی است. مسلم 
است کھ منظورش ھستھ مرکزی حزب، یعنی، "کمیتھ مرکزی لنینی" نمی تواند 
باشد. این کھ لنین، این مارکسیست بسیار فرھیختھ، چند ده و یا حتی چند صد 
نفری را "پیشگام طبقھ" قلمداد کند، بسیار مضحک می نماید. شاید منظورش 

اعضای حزب کمونیست بود. و یا اعضای کارگر حزب کھ تعدادشان تقریبا بھ 
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چند صد ھزار نفر می رسید. حتی اگر منظورش آن بود کھ این کارگران حزب 
ھستند کھ باید "دیکتاتوری پرولتاریا" را ِاعمال کنند، در آن صورت باز ھم 
دموکراسی در شوراھا و در درون حزب امری ضروری و بی چون و چرایی 
می بود. آیا او قشری بین "ھستھ مرکزی" و توده حزبی را مد نظر داشت؟ 
شاھدی برای این ادعا نداریم، و برای چنین بینشی ھم پایھ عینی بسیار اندکی 
می توانست وجود داشتھ باشد. آیا او مقولھ "پیشگام" را فراتر از حزب می دید، 
بھ طوری کھ برخی از اقشار میانھ را ھم در بر می گرفت، مثال، نمایندگان 
اتحادیھ ھای کارگری منتخب خود کارگران؟ مقولھ فوق در این باره صراحت 
چندانی ندارد، چرا کھ او بھ کرات بھ "چرخ دنده ھا" و "تسمھ نقالھ ھا" اشاره 
می کند. در این نکتھ ھم جای کوچک ترین ابھامی نیست کھ لنین ھیچ گاه مقولھ 
"پیشگام طبقھ" را برای اشاره بھ دستگاه حزبی بکار نمی برد، چھ رسد بھ 

دستگاه حزب - دولت کھ نھ تنھا انتخابی نبود، بلکھ کامالً ھم انتصابی بود. 
اگر چھ در اولین سال ھای حکومت شوروی (١٩٢٣-١٩١٧)، شاھد محدود تر 
شدن آزادی ھای دموکراتیک ھستیم اما ھنوز اوضاع سیاسی با آن نظام توتالیتر 
استالینیستی بعدی بسیار فاصلھ دارد. لنین، تروتسکی، و سایر ھمرزمان شان تا 
حدودی در این جھت گیری ھا سھیم بودند. بین سال ھای ١٩٢٠ و ١٩٢٢، این 
انحراف نزد تروتسکی حتی شکل تمرکزگرایی شدید بھ خود می گیرد: نظامی 
کردن کار، بھ تبعیت در آوردن اتحادیھ ھای کارگری، و اتخاذ برخی از تزھای 
جانشین گرایی، دقیقا ھمان اقداماتی کھ خطرات آن ھا را در سال ١٩٠۴ 
نکوھش کرده بود. در پی انشعاب در حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیھ 
در جریان دومین کنگرۀ حزب، تروتسکی جوان در جدل با لنین، کتاب “تکالیف 

سیاسی ما” را در سال ١٩٠۴ می نویسد کھ در مجادلھ با لنین می نویسد:
«این روش ھا در رژیم داخلی حزب، بھ وضعی منتھی خواھند شد کھ 

رھبری حزب جایگزین حزب، پس از آن کمیتۀ مرکزی جایگزین 

رھبری حزب، و سرانجام یک دیکتاتور خود را جایگزین کمیتۀ مرکزی 
می کند، و وضعی را بھ وجود می آورد کھ کمیتھ ھای حزبی بدون 

مشارکت توده ھای مردم ھر دم سیاست ھای خود را تغییر می دھند». 
این کتاب بھ خاطر عبارت فوق مشھور شد، زیر تحول بعدی حزب کمونیست 
روسیھ و تاریخ روسیھ شوروی با دقتی باور نکردنی پیشگویانھ متصور شده 

بود و چھارده سال بعد رزا لوکزامبورگ کلمھ بھ کلمھ تکرار می کند.
 تروتسکی در این دوره ایده ھا و استدالالتی کھ ارائھ می دھد بھ شدت زیر تأثیر
 اقتدارگرایی ملھم از "ژاکوبن ھا" در انقالب کیر فرانسھ است: جزوه "تروریسم
 و کمونیسم" (پاسخی بھ انتقادات کائوتسکی، ١٩٢٠)، و یا در مقالھ "بین
 امپریالیسم و انقالب" (تالشی برای توجیھ حملھ شوروی بھ گرجستان، ١٩٢٢).
 در سخنرانی ھایش در کنگره شانزدھم حزب در مارس ١٩٢١، این تز را کھ
 حزب باید دیکتاتوری خود را حفظ کند «بدون در نظر گرفتن نوسانات موقتی
 در واکنش خودجوش توده ھا، و حتی تردیدھای لحظھ ای طبقھ» آشکارا پیش
  می برد. اما بھ این نکتھ ھم باید اشاره کرد کھ حتی در ھمین دوره، تروتسکی
 نسبت بھ مشکالت پیش روی بین الملل سوم نگرش بسیار ظریف تری داشت.
 دیدگاه او در مورد رابطھ "حزب" و "توده ھا" در اروپا بسیار متفاوت بود با آن
 چھ او در مورد  شوروی بیان می کرد. برای مثال، او درست در ھمان روزھا
 در یک سخنرانی در رابطھ با ایتالیا تأکید می کند کھ «ایده جایگزین کردن اراده
 توده ھا با اراده استوار بھ اصطالح یک پیشگام کامال غیر قابل قبول و غیر
 مارکسیستی است». و در نوامبر ١٩٢٠، در رابطھ با آلمان، از اصل رابطھ

 متقابل دیالکتیکی بین رھبران و پایگاه جنبش دفاع می کند:
 «آموزش توده ھا و گزینش رھبران، گسترش کنش ھای مستقل توده ھا
 و برقرای کنترل رھبران – این ھا ھمگی فرآیندھا و پدیده ھای

متقابالً مرتبط و متقابالً مشروط ھستند».
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 از بعد از کنگره دھم حزب کمونیست تا مرگ لنین
 لنین از اوایل ١٩٢٢ تا زمان مرگش در ١٩٢٤ نگرانی ھا بسیاری در رابطھ با
 رشد بوروکراسی ابراز می دارد و عزم خود را جزم کرده بود بھ جنگ آن
 رود. در ٢٨ مارس ١٩٢٢ در سخنرانی اش در برابر یازدھمین کنگره حزب
 ایراد کرد "مصراً خواستار جدایی و تفکیک کامل دستگاه حزبی از دستگاه ھای

دولت شد". ھشت ماه بعد در گزارش بھ چھارمین کنگره کمینترن می گوید:
 «ما دستگاه دولتی کھن را تحویل گرفتیم، این بدبختی ما بود. این دستگاه
 اغلب علیھ ما عمل می کرد. پس از تسخیر قدرت در سال ١٩١٧
 کارمندان دولت در کار ما اخالل می کردند. این امر ما را بسیار بھ
 ھراس انداخت و ملتمسانھ بھ آن ھا گفتیم. "لطفا برگردید"، آن ھا ھمگی
 بازگشتند، آن ھم بدبختی ما بود. امروزه ما صاحب یک ارتش عظیمی
 از کارمندان دولتی ھستیم، اما، ما فاقد آن نیروی بھ اندازه کافی با
 فرھنگ و فرھیختھ ای ھستیم کھ بتواند بر آن ھا نظارت واقعی داشتھ
 باشد. در اغلب موارد عمال چنین است. در این باال ھا، جایی کھ قدرت
 سیاسی را ِاعمال می کنیم، کم و بیش دستگاه بھ طریقی می چرخد و
 امور پیش می رود، اما، در آن پایین، کارمندان دولت دلبخواھانھ و
 سرخود عمل می کنند. ھیچ گونھ نظارتی بر آن ھا نیست، اعمال شان
 اغلب نھ تنھا در خالف جھت اقدامات ما ھستند، بلکھ حتی با ھدف خنثی
 کردن اقدامات ما نیز ھستند. فکر می کنیم کھ در این باالھا در مجموع
 چیزی نھ بیش از چند ھزار، و در خارج از خودمان حدود چند ده ھزار
 از خودمان ھستند، اما، در آن پایین صد ھا ھزار کارمند دولتی وجود
 دارد کھ از ایام تزاری و جامعھ بورژوایی بھ ما بھ ارث رسیده اند کھ ھم
 آگاھانھ و ھم ناخواستھ علیھ ما عمل می کنند».(مجموعھ آثار لنین بھ

زبان انگلیسی، جلد ٣٣، ص ص ۴٢٨-۴٢٩).

 لنین در آخرین مقالھ اش با عنوان "بھتر است کمتر باشد، ولی بھتر باشد" بھ
 شکوه می گوید: «دستگاه دولتی ما اگر نگوییم نکبت آور، چنان رقت انگیز
 است، کھ بھ اولین چیزی کھ باید فکر کرد ھمانا مبارزه علیھ معایبش است».

 باز ھمین نکتھ را در گزارشش بھ کنگره یازدھم می بینیم:
 «اگر شھر مسکو، با تنھا ٤٧٠٠ کمونیستی کھ مصدر امور و مناصب
 ھستند را در نظر بگیریم، و نیز اگر ماشین بوروکراتیک عظیم را ھم
 در نظر بگیریم، آنگاه باید از خود بپرسیم کھ چھ کسی رھبری می کند و
 چھ کسی رھبری می شود؟ اگر کسی مدعی شود کھ این کمونیست ھا
 ھستند کھ این توده عظیم را رھبری می کنند باید کامال در ادعایش شک
 کرد. واقعیت این است کھ این کمونیست ھا نیستند کھ ھدایت می کنند،
 بلکھ آن ھا خود ھدایت می شوند. این جا چیزی شبیھ آن حکایتی کھ در
 دوران کودکی در کالس درس تاریخ برایمان نقل می کردند اتفاق افتاده
 است: بعضی اوقات ملتی ملت دیگر را فتح می کند. ملتی کھ فتح می کند
 را ملت فاتح و آن دیگری را ملت مغلوب می نامند. این مسألھ ای ساده و
 بسیار روشن است. اما، بر سر فرھنگ این دو ملت چھ می آید؟ دیگر
 قضیھ بھ این سادگی نیست. اگر ملت فاتح از فرھنگ عالی تری
 برخوردار باشد فرھنگ خود را تحمیل می کند. اما در حالت معکوس آیا
 باز ھم این کشور مغلوب است کھ تمدن خود را تحمیل می کند؟ آیا شبیھ
 چنین موردی در پایتخت اتحاد شوروی رخ نداده است؟ آیا ٤٧٠٠
 کمونیست (تقریباً بھ اندازه یک لشکر نظامی، و ھمگی از بھترین ھا)
 زیر نفوذ یک فرھنگ بیگانھ نرفتھ اند!» ».(مجموعھ آثار لنین بھ زبان

انگلیسی، جلد ٣٣، ص. ٢٢٨).
دل نگرانی ھای لنین، اما، در وصیت نامھ اش بھ اوج خود می رسد:
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 «در واقعیت امر، ما دستگاه دولتی کھن را از تزار و بورژوازی تحویل
 گرفتیم... اینک با فرا رسیدن صلح و ارضای نیازھای حداقل در رابطھ
 با قحطی و گرسنگی، باید تمام ّھم و غم خود را وقف بھبود دستگاه
 اداری کنیم. فکر می کنم چند دوجین کارگر عضو کمیتھ مرکزی بھتر از
 ھرکس دیگری می توانند بر دستگاه اداری ما نظارت کرده و آن را
 بازسازی کنند. کمیساریای بازرسی دھقانی و کارگری کھ مسئولیت این
 مھم را بر عھده دارد، ثابت کرده است کھ از عھده انجام وظایفش بر
 نمی آید... کارگرانی کھ بھ عضویت کمیتھ مرکزی در می آیند ترجیحاً
 باید از کسانی باشند کھ سابقھ خدمت طوالنی در بدنھ ھای حکومت را
 ندارند... چرا کھ این دستھ از کارگران بنقد بھ آن سنت ھا و تعصباتی کھ
 قرار است علیھ شان مبارزه کنند خود آلوده اند. اعضای کارگر کمیتھ
 مرکزی باید عمدتاً از کارگران اقشار پایینی باشند کھ حداقل در پنج سال
 گذشتھ در بدنھ ھای مختلف حکومت ارتقای مقام نداشتھ اند، کسانی کھ
 مقولھ استثمارگر مستقیم و یا غیر مستقیم شامل حالشان نمی شود».

(مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، مسکو، ١٩٧٧، ص. ۶٧٧).
 حتی پیش ترھا کھ مواضعش بھ این شدت نبود در نامھ ای می نویسد:

 «ھمھ ما در لجنزار بوروکراتیک فاسد "دپارثمان ھا" فرو رفتھ ایم.

 مبارزه علیھ فساد، اقتدار بزرگ، عقل سلیم و اراده ای پوالدین می طلبد.

 ھمھ این دپارتمان ھا ُگھ اند، ھمھ این بخشنامھ ھا و فرامین ُگھ اند».
 (مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، جلد ٣۶، ص ۵۵۶).

 وقتی لنین در وصیتنامھ اش بھ "بازرسی دھقانی و کارگری" حملھ می کند بھ
 واقع مسئول این کمیساریا، یعنی استالین را مورد ھدف قرار می دھد. این مؤید

تغییر موضعش نسبت بھ گذشتھ است کھ در مقابل انتقادھای تروتسکی از این

 کمیساریای جانب استالین را گرفتھ بود و بھ کنگره یازدھم انتخاب استالین بھ
 مقام دبیر کل حزب را توصیھ کرده بود. در پی یک سلسلھ تجارب سخت و
 ناخوشایند در مبارزه علیھ بوروکراسی رو بھ رشد بود کھ لنین تمام ّھم اش را
 در مبارزه علیھ استالین متمرکز می کند. سرانجام مسألھ گرجستان موجب
 برخورد شدید بین آن دو می شود. لنین در وصیتنامھ اش گذشتھ را مورد
 بازنگری قرار می دھد. در این منازعات چنان کلماتی را بھ کار می گیرد کھ
 در طول حیاتش حتی یک بار ھم مورد استفاده قرار نداده بود. برای نمونھ از
 این کھ زودتر از این نتوانستھ بود علیھ باند بوروکراتیک در گرجستان بھ
 رھبری استالین و ارژنیکیدزه نبرد را آغاز کند، می گوید: «من در برابر
 پرولتاریای روسیھ و جھان کامال احساس گناه می کنم». و در جریان این نبرد
 است کھ متوحشانھ متوجھ می شود کھ در پروراندن ھیوالی دستگاه مرکزی
 حزب کمونیست حول استالین تا چھ اندازه خود سھیم بوده است. او با تالشی
 مذبوحانھ کوشید تا در جریان کنگره دوازدھم حزب با تھاجمی ھمھ جانبھ و با
 فراخواندن تروتسکی بھ یاری اش، دست و پای این ھیوالی وحشتناک را قطع

کند. تروتسکی در کتاب "استالین" می گوید:
 «لنین مرا بھ اتاق خود در کرملین فراخواند. او با من از رشد وحشتناک
 بوروکراتیزم در دستگاه ھای شوروی و ضرورت یافتن یک راه حل
 فوری برای این معضل عظیم سخن گفت. او تشکیل یک کمیسیون ویژه
 در کمیتھ مرکزی را پیشنھاد داد و از من خواست کھ نقش فعالی در آن
 بر عھده بگیرم. در پاسخ گفتم: "والدیمیر ایلیچ، من بھ نبرد کنونی علیھ
 بوروکراتیزم موجود دستگاه ھای شوروی اعتقاد راسخ داشتھ و سخت
 معتقدم کھ بھ ھیچ وجھ نباید بر آن چھ کھ می گذرد چشم فرو ببندیم.
 کارگران، متخصصین، اعضای حزبی و غیر حزبی در پایتخت و در

شھرستان ھا، حتی در دفاتر ناحیھ ای و محلی عمدتاً بر اساس وفاداری
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 بھ این و یا آن فرد سرشناس و صاحب قدرت در حزب و گروه حاکم در
 کمیتھ مرکزی است کھ دستچین و انتخاب می شوند. ھر بار کھ علیھ یک
 صاحب منصب جزء مبارزه می شود، یک رھبر مھم حزبی را در مقابل
 خود می بینیم. با توجھ بھ چنین اوضاعی من نمی توانم این مأموریت مھم
 را تقبل کنم".  لنین برای لحظھ ای بھ فکر فرو رفت و سپس گفت (نقل
 بھ معنی): "بھ بیان دیگر، من بھ شما  مبارزه علیھ بوروکراتیزم در
 دستگاه شوروی را پیشنھاد می دھم و شما گسترش آن علیھ بوروکراتیزم
 بھ درون دفتر سیاسی حزب را پیشنھاد می دھید". در واکنش بھ این
 پاسخ غیرمترقبھ زیر خنده زدم، زیرا یک چنین جملھ بندی سرراست از
 ایده ای کھ در مخیلھ داشتم را خود اندیشھ نکرده بودم. در پاسخم گفت:
 "فرض کنیم کھ چنین باشد".  لنین در ادامھ می گوید: "بسیار خوب، پس
 پیشنھاد یک بلوک را می دھم". من در پاسخ گفتم: "چھ شعفی باالتر از
 ایجاد یک بلوک با یک انسان خوب". توافق کردیم کھ ابتکار عمل دادن
 پیشنھاد یک کمیسیون ویژه در کمیتھ مرکزی، جھت مبارزه علیھ
 بوروکراتیزم بطور اعم و در دفتر سیاسی بطور اخص، بر عھده لنین

باشد. او قول داد درباره جزییات تشکیالتی این قضیھ بیشتر بیاندیشد».
 استالین با کمک آگاھانھ یا نا آگاھانھ دبیرخانھ لنین و با ھمدستی رھبران حزب
 بھ استثنای تروتسکی موفق شد کھ "بمبی" را کھ لنین برای کنگره دوازدھم آماده
 کرده بود، خنثی کند. زمانی کھ در مھ ١٩٢٤ کنگره برگزار شد، ماه ھا بود کھ
 لنین در میدان سرخ مسکو آرمیده بود. کنگره نامھ لنین را بھ حساب بیماریش
 گذاشت و مدعی شدند کھ این نامھ "لنین واقعی" نیست. نمایندگان و رھبران
 تبانی کردند و جلو انتشار وصیت نامھ را گرفتند. بھ این ترتیب لنین در اسارت
 دستگاه استالین مرد، زیرا بھ او اجازه ندادند نھ تنھا بھ مثابھ یک رھبر سیاسی،
 بلکھ حتی بھ عنوان یک عضو ساده حزب نقش سیاسی بازی کند. برای لنین در

 ماه ھای آخر عمرش ھنوز معلوم نبود کھ چھ نھادی بھتر از ھمھ می توانست
 مبارزه علیھ بوروکراسی را بھ پیش ببرد. مسلماً دستگاه حزبی کھ خود تا مغز
 استخوان بوروکراتیزه شده بود، نمی توانست این وظیفھ را بر عھده بگیرد.
 کمیتھ مرکزی ھم نمی توانست باشد ھر چند کھ مایل بود کھ توسعھ یابد و چند
 صد کارگری کھ ھنوز در روند تولید کار می کردند و کارگزار تمام وقت
 دستگاه نشده بودند را بھ عضویت آن در آورند. اما اعضای کارگر حزب چی؟
 توده وسیع کارگران چطور؟ او مسألھ را از زوایای مختلف مورد بررسی ھمھ

 جانبھ قرار داد اما نتوانست یک پاسخ نھایی برایش بیابد.
 بوخارین از رھبران سرشناس حزب حاضر نشد کھ علیھ رھبری بھ اعضای
 حزب متوسل شود. تروتسکی در طی سال ھای  ١٩٢٧- ١٩٢٣ مردد بود. گاه
 بھ کل اعضای حزب متوسل می شد و گاه نبرد خود را بھ مبارزه علیھ بدنھ ھای
 رھبری محدود می کرد. تنھا از سال ١٩٢٧ بھ بعد بود کھ با مورد خطاب قرار
 دادن کل پرولتاریا موضعش روشن تر شده و از انسجام بیشتری برخوردار
 گردید. امروزه دیگر کامل روشن شده کھ عمق ارتجاع ترمیدوری ھیچ راه
 دیگری برایش باقی نگذارده بود. تنھا مسألھ ای کھ باقی می ماند این است کھ آیا

 او نمی بایست ھمین روش را از ھمان سال ١٩٢٣ در پیش بگیرد؟
 آن دستھ از نویسندگانی کھ سھم اشتباھات سال ١٩٢١ لنین در پیروزی جناح
 استالین را امر مسلم و بی چون و چرا می دانند، اصوال تغییری را کھ در
 تناسب نیروھای اجتماعی در شوروی رخ داد نادیده می گیرند. در سال ١٩٢٣
 نھ لنین و نھ تروتسکی و نھ ھیچ یک از جناح ھای حزب نمی توانستند بدون
 نابودی پایگاه بوروکراسی در جامعھ، توده ھا را بھ لحاظ سیاسی فعال کند. تنھا
 اگر کل حزب در تمامیت اش علیھ بوروکراسی بسیج می شد، شاید بخت

موفقیت وجود می داشت. سال ھا بعد تروتسکی ارزیابی اش از مسائل آن ایام
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را در کتاب "استالین" چنین توضیح می دھد:
 «منتقدان، تبلیغگران، خبرنگاران، مورخان، شرح حال نویسان و جامعھ
 شناسان آماتور، تاکنون بھ دفعات بھ اپوزیسیون چپ در مورد اشتباھات
 و روش ھای مبارزاتی شان پند و اندرز داده اند. مثال گفتھ شده کھ از
 زاویھ مبارزه برای کسب قدرت استراتژی، اپوزیسیون چپ نادرست و
 غیرعملی بود! نحوه برخوردشان کامال نادرست بود! اپوزیسیون چپ،
 اما، نھ می توانست قدرت را کسب کند و نھ بھ این مسألھ امید بستھ بود،
 بھ یقین اندیشمندترین رھبرانش بھ ھیچ وجھ چنین نمی اندیشیدند. برای
 اپوزیسیون چپ، و اصوال از نظر یک سازمان مارکسیستی و انقالبی،
 مبارزه برای کسب قدرت تنھا در شرایط یک خیزش انقالبی قابل تصور
 است... اما، کامال بھ وارون، در سال ھای اولیھ دھھ ١٩٢٠ و حتی

بعدھا، از خیزش انقالبی در روسیھ کوچک ترین نشانی نبود».
 ویکتور دانیلف کھ بررسی بسیار درخشانی از پیکارھای جناح ھای مختلف
 حزب کمونیست در طی سال ھای ١٩٢٠-١٩٢٣ در کتاب اش (و. دانیلف، تازه
 داریم راجع بھ تروتسکی چیز می آموزیم، نشریھ کارگاه تاریخ، بھار ١٩٩٠)
 ارائھ می دھد، وقتی می نویسد:«نبرد علیھ قدرت فردی ھمواره نبرد برای
 قدرت است (البتھ نھ صرفا قدرت فردی)» کامال در اشتباه است و بحث ما آن
 را اثبات می کند. کسی کھ بھ انقالب پرولتری باور دارد تنھا باید برای این
 مبارزه کند کھ پرولتاریا قدرت را تسخیر کند و آن ھم از طریق بسیج ھمھ جانبھ
 و فعال خود طبقھ. در غیر این صورت مبارزه برای قدرت یا سرنوشت یک
 کودتای محکوم بھ شکست را بھ خود خواھد گرفت، و یا از آن ھم بدتر ھم چون
 یک زندانی بھ اسارت طبقھ بیگانھ در خواھد آمد، کھ در مورد شوروی این
 بیگانھ بوروکراسی بود. آیا فرمول ھای جانشین گرایانھ لنین و تروتسکی در
١٩٢١- ١٩٢٠، علیرغم مبارزات بعدی شان علیھ بوروکراسی، بھ انکشاف آن

 ایدئولوژی کھ موجب نابودی حزب بلشویک شد، مدد رساندند؟ تا حدودی آری،
  اما، بھ مراتب کم تر از آن چھ اغلب تصور می شود. چرا کھ کادرھا و رھبران
 حزب در انتخاب بین موضعی کھ در ١٩٢١- ١٩٢٠ بیان شده و نادرست بود
 از یک سو، و آن موضعی کھ در ١٩٢٣- ١٩٢٢ طرح شد و در راستای مشی

کلی سنت بلشویکی تا ١٩١٨ بود، آزاد بودند و حق انتخاب داشتند.
 بسیاری از بلشویک ھای قدیمی بھ اپوزیسیون سال ١٩٢٣ پیوستند. بوخارین تا
 اوایل ١٩٢٣ مردد بود. اکثریت کادرھا مشی غلط را انتخاب کردند. آن ھم نھ بھ
 این دلیل کھ لنین آن ھا را گمراه کرده بود، بلکھ ھر یک دالیل خود را داشتند.
 امروزه با دسترسی بھ اسناد جدیدی کھ برای اولین بار انتشار یافتھ اند مواضع
 لنین روشن تر شده اند. بھ نظر می رسد کھ تا کنگره دھم حزب لنین ھنوز در
 مورد مسألھ اساسی دموکراسی کارگری نامطمئن و متزلزل بود. دیگر این نکتھ
 کامال اثبات شده کھ در حالی کھ لنین مخالف وجود جناح در درون حزب بود،
 اما، در عین حال با ریازانف تازه کار کھ حتی مخالف وجود گرایش ھم بود
 شدیداً بھ مخالفت برخاستھ بود و نھ تنھا مدافع حق گرایش بود بلکھ حتی
 خواستار حضور نمایندگان گرایشات مخالف در کنگره بر اساس وزنھ اشان بود.
 بھ ھمین ترتیب او ھم چنین خواھان حضور نمایندگان جناح ھا و گرایشات
 منحل شده در کمیتھ مرکزی بود. زمانی کھ شلیاپنیکوف، رھبر اپوزیسیون
 کارگری منحل شده، ترسش از اختناق را بیان می کند، لنین در بی پایھ بودن
 واھمھ اش می گوید: «مگر پالتفرم شما در ٢۵٠ ھزار نسخھ تکثیر نشد و در
 سراسر حزب توزیع نگردید؟». افزون آن کھ، بھ استناد سوروکین، در ھمین

 کنگره، لنین مطالبی بھ شرح زیر ایراد می کند کھ ھیچ گاه بھ چاپ نرسید:
 «بھ ھر حال، ظھور کوالک ھا و رشد مناسبات خرده بورژوایی اجباراً
 موجب پیدایش احزاب سیاسی در خور حالشان ھم می شود... معضلی

 کھ ما با آن رو در رویم این نیست کھ بھ این احزاب اجازه رشد دھیم یا
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 خیر، زیرا این ھا بھ ھر حال بھ طور اجتناب ناپذیری از بطن مناسبات
 اقتصاد خرده بورژوایی بھ وجود خواھند آمد. تنھا راھی کھ در برابر ما
 قرار دارد، و آن ھم یک راه حل محدود، انتخاب بین شکل تمرکز و

ھماھنگ فعالیت این احزاب است».
 از این کلمات چنین استنباط می شود کھ سوروکین می خواھد بھ ما بفھماند کھ
 لنین در حال برداشتن قدم دیگری بود. یعنی، لنین نیاز عینی بھ یک نظام چند

حزبی در قالب یک "تمرکز" نیروھای سیاسی را بھ رسمیت می شناخت:
 «او این جا و آن جا بر این مطلب پای می فشرد کھ منشویک ھا و
 سوسیال رولوسیونرھا، یعنی احزاب سوسیالیستی کھ در راست منشویک
 ھا قرار داشتند، حتی بھ خاطر این کھ تعاونی ھا بتوانند مشکالت
 اقتصادی را مرتفع سازند باید اجازه فعالیت داشتھ باشند، بھ شرط آن کھ
 کمونیست ھا نظارت و نفوذ کامل بر آن ھا را داشتھ باشند... وی در
 سال پایانی عمرش پیگیرانھ در اندیشھ این بود کھ نظام دولت شوروی را
 دگرگون سازد. در سال ١٩٢٢ در مقالھ اش با عنوان "یادداشت ھایی
 برای تبلیغگران" نوشت او بھ کرات از قانونی شدن منشویک ھا سخن

می گوید»: (آندره ای سوروکین، ھفتھ نامھ سووی یت، ٣ مھ ١٩٩٠).
 تراژدی واقعی انقالب اکتبر در صحنھ تاریخ این بود کھ کادرھای رھبری حزب
 بلشویک خطر خودکامگی و بناپارتیزم را سرانجام فھمیدند، اما خیلی دیر، آن
 ھم نھ با ھم و نھ ھم زمان. برای اجتناب از افراط ھای اواسط دھھ ١٩٣٠ دیگر
 خیلی دیر شده بود. این تأخیر اساساً ناشی از عدم فھم یک پدیده اجتماعی جدیدی
 بود، یعنی، ظھور و قدرت یابی یک بوروکراسی صاحب امتیازی در بطن
 دولت کارگری. تقریباً کلیھ این کادرھا بھای دیر فھمیدن شان را با از دست دادن

جانشان پرداختند.

 اپوزیسیون چپ" و ابداع "تروتسکیسم"
 بعضی از تزھای"تروتسکیستی": نظریھ "انقالب مداوم"، حکومت "شوراھا" و
 "قانون انکشاف ناموزون و مرکب"، اولین بار در آغاز سده بیستم در رابطھ با
 انقالب سال ١٩٠۵ روسیھ شکل گرفتھ بودند. اما، اصطالح "تروتسکیسم" بھ
 عنوان اصطالحی پیش پا افتاده و بی اھمیت، برای اولین بار در ١٩٢۴-١٩٢٣
 در بین بوروکرات ھا ظاھر شد. پس از پیروزی در جنگ داخلی، با شکست
 انقالب آلمان، و بھ خصوص در سال ١٩٢۴ پس از مرگ لنین است کھ رھبران
 شوروی و انترناسیونال کمونیست با یک وضعیت پیش بینی نشده ای از ثبات
 نسبی بین المللی و انزوای پایدار شوروی مواجھ می شوند. در این شرایط جدید
 نامطلوب کھ در گستره جھانی باد در خالف جھت می وزید، در روسیھ دیگر
 این زیربنای اجتماعی نبود کھ از روبنای دولت حمایت می کرد، بلکھ اراده

روبنا بود کھ می خواست این پایگاه را بھ حرکت درآورد و درگیر کند.
 سال ١٩٢٣ نقطھ عطف مھمی بود، لنین پس از اولین سکتھ مغزی در مارس
 ١٩٢٣، از تروتسکی می خواھد تا در مورد مسائل انحصار تجارت خارجی،
 ملیت ھا و بھ ویژه رژیم داخلی حزب با استالین کھ در مقام دبیرکل حزب سکان
 بوروکراسی دولتی-حزبی را بھ دست داشت، مبارزه کند. بدین ترتیب بود کھ

 تروتسکی از سال ١٩٢٣ بھ اپوزیسیون می پیوندد.
 در اکتبر ١٩٢٣ لئون تروتسکی در نامھ ای خطاب بھ کمیتھ مرکزی حزب
 کمونیست، بوروکراتیزه شدن نھادھای دولتی را محکوم می کند. در دسامبر
 ھمان سال، تروتسکی این انتقادھا را در مجموعھ مقاالتی را در جزوه ای با
 عنوان "مشی نوین"، منتشر می کند. او از این لحظھ بھ بعد بھ مخالف اصلی
 بوروکراسی استالینی تبدیل می شود. تروتسکی در نوشتھ ھای بعدی خود، مانند

"انقالبی کھ بدان خیانت شد" (١٩٣۶)، تقریباً کلمھ بھ کلمھ بھ ھواداری از
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 آزادی احزاب و دموکراسی سوسیالیستی می پردازد، دقیقا ھمان مواضعی کھ
 سال ھا پیش تر در ١٩٠۴، جزوه "تکالیف سیاسی ما" را در دفاع از آن ھا
 نوشتھ بود. انتشار این نوشتھ و پافشاری او برای استقرار مجدد دموکراسی
 درون حزب و اتخاذ یک طرح اقتصادی برای کنترل تأثیرات نامطلوب و گریز
 از مرکز ناشی از سیاست نوین اقتصادی، بوروکراسی را مصمم بھ مبارزه با
 "تروتسکیسم" و خواستھ ھای آن می کند. در دسامبر ١٩٢۴ استالین شخصاً
 تروتسکیسم را "نوعی منشویسم" و "ناامیدی مداوم" توصیف می کند و نظریھ

"سوسیالیسم در یک کشور" را در برابر آن مطرح می کند.
 پس از مرگ لنین در سال ١٩٢۴، حزب کمونیست درھا را می گشاید و بھ
  عضو گیری گسترده می پردازد. در مقایسھ با صدھا ھزار تازه واردی کھ
 درصد باالیی از آن ھا را انقالبیون بعد انقالب، فرصت طلبان و جاه طلبان
 تشکیل می دادند، دیگر چند ھزار عضو قدیمی کھ انقالب اکتبر را سازمان داده
 بودند وزنھ چندانی در حزب ندارند. در کشوری فاقد سنت ھای دموکراتیک و
 بھ دنبال کشتار جنگ جھانی و مشقت ھای ناشی از جنگ داخلی، انسان ھا بھ
 انواع خشونت ھای اجتماعی و جسمانی عادت می کنند. جنگ جھانی و جنگ
 داخلی منجر بھ "جھشی بزرگ بھ عقب" شده بود. شھرھای بزرگ و صنعتی از
 کارگران تخلیھ می شوند. جمعیت ۴ میلیون نفره پتروگراد در سال ١٩١٧، در
 سال ١٩٢٩ بھ ١/٧ میلیون نفر کاھش می یابد. شھر صنعثی پوتیلف کھ پایگاه
 انقالب اکتبر بود چھار پنجم کارگران خود را از دست می دھد. در مناطق
 روستایی بیش از سی میلیون دھقان با کمبود مواد غذایی و قحطی دست و پنجھ
 نرم می کنند. شھرھای ویران شده فقط در پناه کارزار اقتدارگرایانھ "مصادره
 روستای" توانستند بھ زندگی ادامھ دھند. موشھ لوین متخصص تاریج شوروی
 می نویسد: «در واقعیت امر دولت بر شالوده توسعھ اجتماعی واپس گرایانھ

شکل گرفت». کمبود مادر امتیاز است و امتیاز ھم مادر بوروکراسی. در سال

 ١٩٢٣، قیمت تولیدات صنعتی در مقایسھ با سال ١٩١۴ سھ برابر شده بود، اما
 قیمت محصوالت روستایی ۵٠ درصد افزایش یافتھ بود. امتناع روستائیان از
 فروش محصوالت خود با قیمت ھای نازل تحمیل شده از سوی دولت، آن ھم در
 شرایطی کھ در شھر چیزی برای خرید وجود ندارد، این عدم تناسب چشمگیر

قیمت ھا بین شھر و روستا،را توضیح می دھد.
 رھبران بلشویک ھمیشھ انقالب در روسیھ را اولین گام بھ سوی انقالب اروپا یا
 حداقل پیش درآمدی بر انقالب آلمان تصور می کردند. بنابراین پرسشی کھ در
 سال ١٩٢٣ مطرح شد این بود: چگونھ می توان تا زمان از سرگرفتھ شدن
 احتمالی جنبش انقالبی در اروپا، دوام آورد؟ در سال ١٩١٧، ھمھ احزاب
 روسیھ اذعان داشتند کھ روسیھ برای سوسیالیسم آمادگی نداشت. با این حال،
 حتی میلیوکوف رھبر لیبرال ھا ھم بین دیکتاتوری نظامی کورنیلف و حکومت
 شوراھا ھیچ گزینھ دیگری نمی دید. این بھ معنای جنگ بیرحمانھ بین انقالب و
 ضد انقالب بود. از ھمان قبل از مرگ لنین، پاسخ ھا بھ پرسش فوق متفاوت
 بود. استالین و متحدانش از استراتژی "ایجاد سوسیالیسم در یک کشور" دفاع
 می کردند، این استراتژی انقالب جھانی را تابع و فدای منافع بوروکراسی
 شوروی می کرد. از سوی دیگر تروتسکی و "اپوزیسیون چپ" نظریھ "انقالب
 مداوم" را بسط دادند کھ بھ استناد آن سرنوشت انقالب روسیھ بھ گسترش انقالب
 جھانی وابستھ بود. در رابطھ با رویدادھای اصلی بین المللی این دو استراتژی
 پاسخ ھای کامال واگرا و متخالفی را پیشنھاد می دادند. مھم ترین این موارد
 عبارت بودند از: اعتصاب عمومی انگلیس در ١٩٢۶، انقالب دوم چین در سال
 ١٩٢٧، ظھور نازیسم در آلمان، جنگ داخلی اسپانیا، پیمان عدم تجاوز بین

شوروی و آلمان ھیتلری و تدارکات جنگ جھانی دوم.
 این دو استراتژی رقیب، در رابطھ با سیاست ھای داخلی ھم راه حل ھای کامال
 متفاوتی ارائھ می دادند. تروتسکی پس از انتشار "مشی نوین" در سال ١٩٢۴،
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 خواستار احیای دموکراسی شورائی و تعیین نقش حزب بودند، ھم چنین برنامھ
 ریزی صنعتی با ھدف کاھش تنش بین کشاورزی و صنعت  را مطرح کردند.

 در ماه مھ ١٩٢٧، پس از شکست انقالب دوم چین، اپوزیسیون چپ خواستار
 یک بسیج توده ای می شود. در اکتبر ھمان سال، در دھمین سالگرد انقالب
 اکتبر تظاھرات ناموفقی برگزار می کنند. در پی این اعتراض زینوویف و
 تروتسکی از رھران اپوزیسیون چپ از حزب اخراج می شوند. زینوویف تسلیم
 استالین می شود و تروتسکی بھ خاطر ادامھ مبارزه ابتدا بھ شھر دور افتاده آلما
 آتا تبعید و سپس از روسیھ اخراج می شود. اولین مرحلھ پاکسازی ھای استالینی
در این سال با اخراج و تبعید بیش از ١۵٠٠ از اپوزیسیون چپ آغاز می شود.

 در سال ١٩٢٨، استالین در مواجھھ با وضعیت اقتصادی فاجعھ بار، علیھ جناح
 راست حزب بھ رھبری بوخارین بھ مخالفت برمی خیزد. مشی جدید چرخش
 ١٨٠ درجھ ای بود از مشی "سوسیالیسم با سرعت حلزون" بوخارین بھ
 اشتراکی کردن گسترده و اجباری در کشاورزی و سرعت بخشیدن بھ صنعتی
 کردن کشور با برنامھ پنج سالھ. اشتراکی کردن اجباری موجب تخلیھ روستاھا،

 و افت کشاورزی شد کھ در ١٩٣٢ در اوکراین فاجعھ قحطی را بھ بار آورد.
 در بدو امر بھ نظر می رسید کھ استالین با طرح برنامھ پنج سالھ اول، برخی از
 پیشنھادات اپوزیسیون چپ را اتخاذ کرده بود. این چرخش، بین اپوزیسیون چپ
 شکاف می اندازد و موجب انشعاب در آن می شود. برخی از رھبران
 اپوزیسیون چپ این چرخش را یک "انقالب از باال" با سمتگیری چپ ارزیابی
 می کنند و یکی پس از دیگری تسلیم استالین می شوند. تروتسکی با آن مخالفت
 می کند و کسانی را کھ با رژیم از در سازش درآمده بودند "ارواح سرگشتھ"
 می نامد، کسانی کھ چند سال بعد ھمگی قربانی پاکسازی ھای دیکتاتور می
 شوند. آن ھا نمی فھمیدند کھ یک برنامھ ریزی اقتصادی بدون احیای دموکراسی
 سوسیالیستی و کنترل کارگری فقط قدرت بوروکراسی را بیشتر تقویت می کند.

 برخی از مورخان در مورد انفعال نسبی تروتسکی، عدم تمایل وی برای شروع
 یک جنگ بی امان علیھ استالین بالفاصلھ پس از مرگ لنین، و موافقت اش با
 علنی نشدن وصیت نامھ لنین، اظھار شگفتی کرده اند. شاید محاسبات سیاسی
 توضیح منطقی برای عملکردش در آن سال باشد. مسلم است کھ در اواسط دھھ
 بیست او کامال بھ شکنندگی انقالبی و آب رفتن پایگاه اجتماعی اش در درون
 طبقھ کارگر و شھرنشینان واقف بود. او ھم چنین نیاز بھ کار بر روی دھقانان
 عقب مانده کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم را تشکیل می دادند، آگاه بود. تعادل
 ناپایدار طبقاتی، چنان شرایط اجتماعی را بھ وجود آورده بود کھ جامعھ آمادگی
 پذیرفتن راه حل ھای اقتدارگرایانھ بناپارتیستی را داشت. معھذا، تروتسکی با
 وقوف کامل بھ این امر، از توسل بھ ارتش، جایی کھ میزان محبوبیت وی بسیار
 باال بود، امتناع ورزید، زیرا او بھ خوبی می دانست کھ یک کودتای نظامی

علیھ بوروکراسی فقط روند بوروکراتیزه شدن را تسریع می کرد.
 بھ ھر حال، تروتسکی این نظریھ را کھ "استالینیسم بعدی نطفھ اش از ھمان
 ابتدا در تمرکزگرایی بلشویسم موجود بود" را بی معنا و فاقد یک مبنای تاریخی
 می داند. ریشھ ھای استالینیسم را نباید نھ در "اصل" انتزاعی تمرکزگرایی، نھ
 در سلسلھ مراتب کار مخفی و زیرزمینی انقالبیون حرفھ ای، بلکھ در شرایط
 ملموس روسیھ، قبل و بعد از ١٩١٧ و در شرایط جھانی جستجو کرد. از نظر
 تروتسکی تصفیھ ھای استالینی بھ گونھ متناقض و تراژیکی پاسخ دندان شکنی
 است بھ منتقدان بلشویسم اولیھ: «استالین تنھا با قتل عام ھمھ  بلشویک ھای
 قدیمی بود کھ توانست قدرت خود را بھ طور قطعی تثبیت کند». این استدالل
 صحیح است اما بھ ھر حال نمی توان از زیر پرسش بردن نقش برخی از سنن
 اقتدارگرایانھ بلشویسم در قبل از ١٩١٧ و اقدامات ضد دموکراتیک سال ھای
 ١٩٢٣- ١٩١٨ در ظھور استالینیسم اجتناب کرد: آیا انقالبیون اکتبر تا حدودی،
 ناخواستھ بھ پیدایش غول بوروکراتیک کھ قرار بود آن را نابود کند، کمک
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 وصیت نامھ تروتسکی
 فشار خون باال (و در حال افزایش) من اطرافیانم را در مورد وضعیت واقعی سالمتی ام فریب می دھد. من فعال و قادر بھ کار ھستم ، اما از قرار معلوم پایان کار چندان دور نیست.

این سطور پس از مرگ من علنی خواھد شد.

 دیگر نیازی نمی بینم کھ این جا یک بار دیگر تھمت احمقانھ و رذیالنھ استالین و عوامل او را رد کنم: شرف انقالبی من حتی ملوث بھ یک لکھ ھم نیست. من ھرگز، بھ طور مستقیم
 یا غیرمستقیم، در ھیچ توافق پشت پرده یا حتی مذاکره با دشمنان طبقھ کارگر شرکت نکرده ام. ھزاران مخالف استالین قربانی اتھامات دروغین مشابھ شده اند. نسل ھای جدید انقالبی

از شرف سیاسی آن ھا اعاده حیثیت خواھند کرد و با جالدان کرملین ھم مطابق آن چھ کھ شایستھ اشان ھستند، برخورد خواھند کرد.

از دوستانی کھ در دشوارترین ساعات زندگی ام بھ من وفادار ماندند بھ گرمی تشکر می کنم. من از فرد خاصی نام نمی برم زیرا نمی توانم ھمھ آن ھا را نام ببرم.
 با این حال، من بھ خودم این حق را می دھم کھ در مورد ھمسفرم، ناتالیا ایوانونا سدوا، استثنا قائل شوم. عالوه بر خوشبختی یک مبارز در راه سوسیالیسم بودن، سرنوشت این سعادت
 کھ ناتالیا ھمسرم باشد را نیز شامل حال من کرد. در طول تقریباً چھل سال زندگی مشترک مان او ھمواره  برای من یک منبع تمام نشدنی عشق، علو طبع و مھربانی بوده است. او

متحمل رنج ھای بزرگی شده بھ ویژه در آخرین دوره زندگی مان. اما این واقعیت کھ او روزھای خوشی را ھم  پشت سر گذارنده موجب آرامش خاطر من می شود.

 در طی چھل و سھ سال از زندگی آگاھانھ ام ھمواره یک انقالبی بوده ام. چھل و دو سال از این سال ھا زیر پرچم مارکسیسم مبارزه کرده ام. اگر قرار باشد کھ ھمھ چیز را از نو
 شروع کنم، البتھ سعی می کنم از این یا آن اشتباه اجتناب ورزم، اما مسیر اصلی زندگی ھمان خواھد بود کھ تاکنون بوده است. من یک انقالبی پرولتری، یک مارکسیست، یک
 ماتریالیست دیالکتیک و در نتیجھ یک خداناباور سمج خواھم مرد. از شدت آتش باور من بھ آینده کمونیستی بشریت نھ تنھا کاستھ نشده، کھ در واقع امروز شعلھ ورتر از روزھای

جوانی ام است.

 ناتاشا ھمین االن از حیاط کنار پنجره آمده و آن را بازتر کرد تا ھوا تازه بیشتر وارد اتاقم شود. باریکھ چمن سبز براق پای دیوار، آسمان آبی و شفاف بر فراز دیوار، و آفتاب جھان
تاب را می نگرم. زندگی زیباست. بگذارید نسل ھای آینده آن را از ھمھ شرارت، ستم و خشونت بزدایند و از آن کامال لذت ببرند.

ل. تروتسکی
٢٧ فوریھ ١٩۴٠

  سرانجام آوارگی و تبعید طوالنی، تروتسکی را از جنبش توده ای دور می کند. در مبارزه برای سوسیالیزم
قلم تنھا اسلحھ اش می شود کھ آن ھم در ٢١ ماه اوت ١٩۴٠ بھ دستور گورکن انقالب اکتبر شکستھ می شود.

www.hks-iran.com



انحطاط انقالب روسیھ: یک رویداد واحد یا یک روند؟
 سال ١٩٢١ نھ آغاز انحطاط انقالب اکتبر بود و نھ پایان آن بلکھ یک نقطھ
 عطفی بود در روند طوالنی این انحطاط. ممنوعیت جناح ھا در سال ١٩٢١
 یک نقطھ تعیین کننده در روند انحطاط بود، گذرگاھی کھ بازگشت از آن دشوار
 بود. تا قبل از آن رویداد می توان بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده توسط
 رھبری بلشویک را مورد انتقاد قرار داد. اما حزب کمونیست ھنوز یک حزب
 دموکراتیک و پویا بود، برخی از جوانب دموکراسی شورایی ھنوز وجود
 داشتند، و مجادالت و نبردھای سیاسی می توانست در سازمان ھای توده ای
 طبقھ کارگر انجام گیرد. اما از سال ١٩٢١ بھ بعد این مسئلھ بھ مراتب دشوارتر
 می شود. تا سال ١٩٢٨ حزب در عمل بھ عنوان یک تشکل توده ای مرده بود
 و بھ یک تشکل بوروکراتی تبدیل شده و کھ کامال حاکم بر طبقھ کارگر بود و نھ

طبقھ کارگر بر حزب.
 این واقعیتی است کھ برخی تصمیمات اتخاذ شده توسط رھبران بلشویک قبل از
 سال ١٩٢١، نظیر کنار گذاشتن دموکراسی شوروی، ادغام کمیتھ ھای کارخانھ
 در دستگاه ھای دولتی و ِاعمال مدیریت فردی بھ جای خود مدیریت کارگری،
 ھمگی معرف یک بازگشت بھ عقب بودند. بعضی از این اقدامات شاید الزم بود
 و اجتناب ناپذیر، بعضی مسئلھ ساز، برای نمونھ، نظر لنین مبنی بر این کھ

 کنترل کارگری یک امر لوکس و فرعی است!
 اما کنترل کارگری برای سوسیالیسم حیاتی است، و بلشویک ھا از کنترل
 کارگری نھ تنھا کنترل دموکراتیک در حوزه تولید، بلکھ در حوزه ھای
 مصرف، اوقات فراغت، ھنر، معنویت و ھمھ جنبھ ھای زندگی و فرھنگ بشر
 توسط سازمان ھای توده ای را می فھمیدند. لنین دو سال پیش تر در سال

١٩١٨ گفتھ بود:

 «زمانی کھ کنترل کارگری را مطرح کردیم، ما می دانستیم کھ زمان
 زیادی طول خواھد کشید تا آن در کل روسیھ گسترش یابد، اما ھم چنین
 ما می خواستیم نشان دھیم کھ فقط یک راه را بھ رسمیت می شناسیم -
 تغییرات از پائین، ما می خواستیم کھ خود کارگران از پائین، اصول
 جدید اقتصادی اساسی را طرح و استخراج کنند.» (گزارش فعالیت

شورای کمیساریای خلق، ١۴ ژانویھ ١٩١٨)
 درست است کھ استالین، بھ عنوان عامل آگاه قشر بوروکرات، قدرت را بھ
 سرقت برد، ھمھ مخالفت ھای سیاسی را بھ طرز خونینی سرکوب کرد، و
 گورکن انقالب شد. اما آیا برخی از اقدامات سال ھای نخست بلشویک ھا و بھ
 ویژه تصمیم آن ھا در جھت ممنوعیت احزاب و سرکوب جناح ھای درون
 حزب کمونیست، راه را برای سلطھ قدرت استبدادی استالین در سال ھای بعد
 ھموار نکرد؟ چپ کمونیست ضد استالینیست اھمیت اشتباھات بلشویک ھا در

١٩٢١ را در رقم زدن سرنوشت انقالب روسیھ دست کم گرفتھ است.
 نگاه غالب در جنبش تروتسکیستی عمدتا این است کھ نقطھ شروع روند ضد
 انقالب سال ٢۴-١٩٢٣ بود، کھ در ١٩٢٨ با پیروزی جناح استالین کامل و
 تثبیت شد. از نظر ھواداران این دیدگاه، اپوزیسیون چپ بھ رھبری تروتسکی
 در طی این دوره پنج سالھ در داخل روسیھ جنگید و شکست خورد. از نظر
 خود تروتسکی، در طی پنج سال بعدی ١٩٣٣-١٩٢٨، امکان کنار زدن استالین
 از طریق اصالح حزب کمونیست و دولت شوروی وجود داشت و از این رو
 ھمھ تالش ھایش را در آن جھت بھ کار می گیرد. تنھا با پیروزی فاشیسم در
 آلمان در ١٩٣٣ و امتناع حزب کمونیست روسیھ و احزاب کمونیست کشورھای
 عضو انترناسیونال کمونیست از مقصر دانستن سیاست ھای استالین در پیروزی
 ھیتلر است کھ نظر تروتسکی تغییر می کند. از آن بھ بعد او بر این نظر است

کھ در روسیھ ضد انقالب سیاسی کامل شده دیگر بھ اصالح حزب کمونیست
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 شوروی و دیگر احزاب دنبالھ رو مسکو امیدی نیست، و در روسیھ نیاز بھ یک
حزب جدید برای یک انقالب جدید در دستور کار قرار می گیرد.

 آنارشیست ھای چپ بر این باورند کھ در انقالب روسیھ، روند ضد انقالب
 بالفاصلھ با بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا آغاز شد. برای آن ھا امضای پیمان
  صلح برست- لیتوفسک در اوایل سال ١٩١٨، استعفای اس. آرھای چپ از
 حکومت در ژوئیھ ١٩١٨، سرکوب اس. آرھای چپ در پی شورش علیھ دولت
 بلشویک، ھمگی تائیدی بر نظرشان بودند. و سرانجام سرکوب کرونشتات در
سال ١٩٢١ پیروزی نھایی و برگشت ناپذیر ضدانقالب برای آنارشیست ھا بود.
 تفاوت دیدگاه تروتسکیستی با آنارشیستی بازتاب تفاوت ایدئولوژیک بین
 آنارشیسم و کمونیسم است. آنارشیست ھا بر این باورند کھ حزب بلشویک ذاتا و
 از ھمان ابتدا خودکامھ و در نتیجھ ضد انقالبی بود. این نظر کامال نادرست
 است، بدین معنا کھ در روند پیروزی انقالب اکتبر، حزب بلشویک یک سازمان
 کلیدی، تعیین کننده و دموکراتیک بود کھ بھ ایجاد انقالب طبقھ کارگر کمک
 کرد، کھ پس از پیروزی انقالب اکتبر وجود دولت کارگری در مبارزه برای
 دفاع از قدرت طبقھ کارگر حیاتی بود، کھ سقوط بلشویسم بھ ضد انقالب
 استالینیستی مبین یک گسست بود و نھ ادامھ آن. آنارشیزم بھ "رخداد" آسمانی
 باور دارد کھ پیام آورش نامرئی است و نھ بھ "روند"ھای اجتماعی کھ عامل

اش مبارزه طبقات زمینی است.
 در کل دوره ای کھ تروتسکی بھ عنوان یک اپوزیسیون در داخل حزب
 کمونیست با استالین می جنگید (البتھ بھ عنوان یک عضو اخراج شده بھ مدت ۵
 سال از ١٩٢٨ تا ١٩٣٣)، اصرار بر این داشت کھ در روسیھ ھیچ ضد انقالبی
 تا آن زمان رخ نداده بود. بدین ترتیب بود کھ در میان سوسیالیست ھا مباحثات
داغی در رابطھ با پدیده "ترمیدور" و قیاس آن با رویدادھای شوروی درگرفت.

ترمیدور
 ترمیدور اصطالحی است کھ برای نقطھ شروع پیروزی ضدانقالب در روند
 انقالب کبیر فرانسھ در قرن ھجدھم بھ کار گرفتھ می شود. ترمیدور در فرانسھ
 یک "رویداد" بود - دستگیری رھبران ژاکوین از جملھ روبسپییر و سن ژوست
 در ٢٧ ژوئیھ ١٧٩۴ (نھم ترمیدور در تقویم انقالب) و اعدام آن ھا در ٢٨
 ژوئیھ. این رویداد بھ "ترور"ی کھ روبسپییر مسبب آن بود پایان داد. روبسپییر
 کھ رھبر جناح مرکز ژاکوبن ھا بود، ھم ضد انقالب و ھم اپوزیسیون جناح چپ
 را بھ شدت سرکوب کرد و آن ھا را بھ زیر گیوتین فرستاده بود. در شوروی
 رھبران "اپوزیسیون چپ"، رویدادھای انقالب فرانسھ را بھ دقت مورد بررسی
 قرار دادند تا در رابطھ با انحطاط انقالب روسیھ، بھ چگونگی بھ قدرت رسیدن
 استالین برسند. تروتسکی تا قبل از نوشتن مقالھ "دولت کارگری، ترمیدور و
 بناپارتیسم" در سال ١٩٣۵، بر این نظر بود کھ علیرغم شکست اپوزیسیون
 چپ، در شوروی ترمیدور رخ نداده بود. آن ھم بھ این دلیل کھ در شوروی
 ترمیدور تنھا شکل بازگشت ارتجاع سرمایھ داری را بھ خود می تواند بگیرد و

این پدیده در شوری رخ نداده و مسالھ ای است کھ آینده تعیین خواھد کرد.
 دیدگاه فوق بر خط مشی مبارزات اپوزیسیون چپ در ھمھ اختالفات حزبی در
 دھھ ١٩٢٠ حاکم بود. اپوزیسیون چپ در طی این سال ھا ھمواره جناح راست
 حزب بھ رھبری رایکف و بوخارین را بھ خاطر پافشاری آن ھا برای تداوم
 سیاست جدید اقتصادی (نپ)، و بھ ویژه حمایت از امتیازات دادن بھ دھقانان

 ثروتمند (کوالک ھا)، بھ چشم منبع ارتجاع ترمیدور، خطر اصلی می دید.
 مخالفت تروتسکی با ادامھ نپ باعث شد تا اپوزیسیون چپ خطر جناح مرکز بھ
 رھبری استالین کھ کنترل دستگاه حزب- دولت را ھم در دست داشت، دست کم
بگیرد. استالین بھ عنوان سخنگوی جناح مرکز توصیف شد کھ قادر بھ زیگزاگ

www.hks-iran.com



  زدن بھ چپ و بھ راست بود. بھ اعتقاد تروتسکی این زیگزاگ زدن ھا در
 دراز مدت خطری را برای انقالب بھ ھمراه داشت، اما در کوتاه مدت بدان معنا
 بود کھ جناح مرکز متحد جناح چپ و علیھ جناح راست خواھد بود. در واقع وی
 استدالل می کرد کھ شاخھ پرولتری استالینیسم اجبارا بھ تروتسکیست ھا روی
 خواھد آورد. مفھوم این امر این بود کھ در حالی کھ جناح راست طرفدار احیای
 سرمایھ داری بود، با تالش ھای اپوزیسیون چپ می توان حمایت جناح مرکز
 را بھ دست آورد و یا دست کم "اصالح" اش کرد. تمام تالش ھای تروتسکی در
 دھھ ١٩٢٠، "ھستھ پرولتری" حزب را ھدف قرار داده بود. از اواخر ١٩٢٨
 بھ بعد، یعنی در پی شکست اپوزیسیون چپ پس از تظاھرات ناموفق در دھمین
 سالگرد انقالب در سال ١٩٢٧، و پس از اخراج تروتسکی و ھواداران اش از
 حزب و سپس تبعید تروتسکی، است کھ تروتسکی علیھ سانترالیزم دموکراتیک
 حزبی بحث می کند و بر وظیفھ بازپس گیری حزب و اصالح آن از طریق
 اتحاد با "ھستھ پرولتری" حزب، کھ در واقع منظور از "ھستھ پرولتری" ھمان

جناح مرکز بھ رھبری استالین بود، پافشاری می کند.
 دلیل این توھمات بھ "ھستھ پرولتری" حزب بدین خاطر بود کھ در این سال ھا
 تروتسکی بر این باور بود کھ ترمیدور و دیکتاتوری بناپارتیستی متعاقب آن،
 فقط از سوی ارتجاع سرمایھ داری خارج از حزب می تواند ناشی شود، زیرا
 جناح راست بھ "حمایت از خارج حزب" امید بستھ، پس ترمیدور نمی توانست
 از درون دولت کارگری سر برآورد. وی این موضع را در اکتبر ١٩٢٨ چنین

توضیح می دھد:
 «شرایط الزم برای تحقق ترمیدور می تواند در مدت زمان نسبتاً کوتاھی
 بھ وجود آیند. ما قبال بیش از یک بار اشاره کردیم کھ پیروزی ضد
 انقالب بورژوایی در قالب فاشیسم بناپارتیستی خواھد بود، و بھ ھیچ وجھ
   نمی تواند شکل دموکراسی بورژوایی را بھ خود بگیرد... بدین ترتیب ما

 بھ این استنتاج می رسیم کھ "پیروزی" جناح راست مستقیما در مسیر
 ترمیدور- بناپارتیزم می تواند باشد، در حالی کھ "پیروزی" جناح مرکز
 در ھمان مسیر زیگزاگ می زند. آیا تفاوت واقعی میان آن دو وجود
 دارد؟ بھ لحاظ  پیآمد نھایی تاریخی، ھیچ تفاوتی ندارد... اما این فقط بھ
 عنوان یک نتیجھ نھایی تاریخی است. با این حال، در مرحلھ کنونی،
 جناح مرکز در مقیاس وسیع تری منعکس کننده عناصری است کھ از
 طبقھ کارگر "برخاستھ اند". پایھ جناح راست در مالکان جدید زمین،
 عمدتا در مالکان دھقانی ریشھ دارد. نادیده گرفتن مبارزه این دو بخش
 یک اشتباه بسیار فاحش است... مرکزگرایان نمی خواھند علنا از طبقھ
 کارگر گسست کنند. آن ھا از این گسست بھ مراتب بیشتر از جناح راست
 می ترسند.» (لئون تروتسکی، چالش اپوزیسیون چپ، نوشتھ ھای سال

ھای ١٩٢٩- ١٩٢، ص. ٢۶۴، بھ زبان انگلیسی)
 تروتسکی در ۵ سال اول در تبعید خواھان مداخلھ مستقل طبقھ کارگر در این
 مبارزه برای کنترل زیاده روی ھای بوروکراسی بود تا مسیر پیشرفت انقالبی
 را بگشاید. اپوزیسیون چپ کماکان در یک اتحاد تاکتیکی با جناح مرکز علیھ
 جناح راست قرار داشت. از نظر تروتسکی مخالفت با جناح مرکز فرقھ گرایی

محسوب می شد. تروتسکی تا سال ١٩٣٣ بر این موضع  باقی می ماند.
 از سال ١٩٣٠ بھ بعد وی بر این باور بود کھ "ھستھ اصلی پرولتری" را عمتا
 باید در انترناسیونال کمونیست (کمینترن) و بھ خصوص در حزب کمونیست
 آلمان سراغ گرفت و نتیجھ مبارزه علیھ فاشیسم در آلمان  است کھ معلوم می کند
 کھ آیا می توان این ھستھ را بھ سوسیالیسم انقالبی بازگرداند یا نھ. در این سال
 موضع تروتسکی ھنوز این است کھ تا زمانی کھ سرنوشت مبارزه علیھ فاشیسم
 روشن نشده، جھت گیری بھ سمت "ھستھ پرولتری کمینترن" کماکان بسیار حائز

اھمیت است.
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 در سال ١٩٣٢، کھ واقعیت شکست سنن انقالبی بھ واسطھ تثبیت استالینیسم و
 پیامد فاجعھ بار آن در آلمان برای تروتسکی کامال مسجل شده بود، جھت گیری
 اش نسبت بھ کمینترن ھم تغییر می کند. از این زمان بھ بعد تالش ھای او در
 جھت تبدیل اپوزیسیون چپ بھ یک حزب مستقل از کمینترن ادامھ می یابند. با
 این وجود، او ھمچنان اپوزیسیون راست را بھ عنوان یک دشمن، احتماال یک

دشمن خطرناک تر از استالین و جناح اش می دید.
 درکی کھ تا سال ١٩٣۵ تروتسکی از ترمیدور داشت، کھ در ابتدا در مورد
 حزب کمونیست روسیھ بھ کار گرفت و سپس بھ کمینترن ھم تعمیم داد، درکی
 نادرست بود. تا سال ١٩٣۵ از نظر او ترمیدور در روسیھ مترادف بود با یک
 ضد انقالب (اجتماعی) خارجی (از حزب کمونیست). در سال ١٩٣۵ وی
 موضع خود را علناً تصحیح می کند و می پذیرد کھ در روسیھ ترمیدور ارتجاع
 (سیاسی) داخلی و در درون حزب بود. وی این درک جدید خود را در کتاب

"انقالبی کھ بھ آن خیانت شد" در سال ١٩٣۶ بھ تفصیل شرح می دھد.
 در جریان انقالب فرانسھ، ضد انقالب دیرکتوار و بعدا ناپلئون، از آن جایی کھ
 ھر دو از خود ژاکوبینیسم برخاستھ بودند، فئودالیسم را برنگردانیدند. در روسیھ
 ھم، استالین، این بلشویک قدیمی، سرمایھ داری را احیا نکرد. اما در ھر دو
 مورد، یعنی ھم در انقالب فرانسھ و ھم در انقالب روسیھ، جنبش ھای توده ای
کھ باعث انقالب شده بودند با ارتجاع ترمیدوری از قدرت سیاسی محروم شدند.

 اکنون تروتسکی استدالل می کرد کھ در روسیھ بھ یک انقالب جدید نیاز است و
 برای چنین انقالبی بھ یک حزب جدید. وظیفھ این انقالب تغییر رژیم و احیای
 مجدد دموکراسی شورایی (یک انقالب سیاسی) بود. حزب جدید قرار بود چنین
 انقالبی را رھبری کند و با اتکا بھ دستاوردھای اجتماعی انقالب اکتبر، اصالح

اقتصاد شوروی در مسیر سوسیالیسم را دوباره در دستور کار قرار دھد.

 تروتسکی ھمچنین می پذیرد کھ در روسیھ، بناپارتیسم متعاقب ترمیدور،
 دیکتاتوری از نوع ویژه ای است. بدین معنا کھ بھ خاطر شرایط روسیھ و
 انتظاراتی کھ انقالب اکتبر در بین توده ھا ایجاد کرده بود، در بناپارتیسم نوع
 روسی، استالین نھ فقط نقشی ھم چون بناپارت پس از کودتا را بازی می کرد،
 بلکھ نقش "ژاندارم کل" را ھم باید بر عھده می گرفت. آن ھم بھ دلیل تضاد بین
 عقب ماندگی اقتصاد شوروی از یک سو، و توقعات ھای ایجاد شده در جامعھ
 کھ بھ رشد بوروکراسی غول آسایی منجر شده بود از سوی دیگر. در توضیح
 این نکنھ تروتسکی از قیاس "مغازه ای با کاالھای بسیار اندک ولیکن مشتریان
 بسیار" استفاده کند. او می نویسد: «این ھمان نقطھ آغاز قدرت بوروکراسی
 شوروی است. این بوروکرات است کھ تعیین می کند کھ چھ کسی باید چیزی بھ

 دست آورد و چھ کسی باید در انتظار جنس بماند».
 برای حفظ نظم در یک صف طویل در برابر مغازه ای کھ جنس کافی برای
 ھمھ ندارد بھ یک ژاندارم نیاز است. در این جا است کھ بوروکراسی وارد
 صحنھ می شود و نقش ژاندارم را برعھده می گیرد. این قشر ژاندارم در مقام
 مأمور فراطبقات و ناظم طبقات، طبیعی است کھ بھ واسطھ جایگاه ویژه اشان،
 امتیازات مادی برای خود دست و پا می کند. اعضای این قشر باید ھوای ھم
 دیگر را داشتھ باشند و در غیر این صورت زیر فشارھای طبقات لھ می شوند.
 این قشر و این کار بھ فردی قوی، بندباز سیاسی، مکار، بیرحم و فاقد کم ترین
 اصول اخالقی نیاز داشت. استالین بھترین نامزد این مقام بود و ژاندارم ھا
 فرمانده خود را می یابند. تروتسکی چند سال بعد ھمین نکتھ را تکرار می کند:

 «میلیون ھا کارمند دون پایھ و عالی رتبھ حزب- دولت برای اطمینان
 خاطر از تامین گوشت، مرغ، یک بطری شراب و سایر چیزھای خوب
 و کمیاب، بھ یک رژیم توتالیتر نیاز دارند». (تروتسکی، پشت دیوارھای

کرملین، ١٩٣٩).
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 این موضع جدید تروتسکی از تمام مواضعی کھ از ١٩٢٣ تا آن زمان اتخاذ
 کرده بود، یعنی در طی سال ھایی کھ استالین رژیم ضد انقالبی خود را تثبیت
 می کرد، اساسا متفاوت است. او سرانجام در ١٩٣۵ استالین را نماینده ضد

انقالب می داند. او در آن سال درباره رویدادھای سال ١٩٢۴ می نویسد:
 «شکست اپوزیسیون چپ، بھ معنای انتقال مستقیم و فوری قدرت از
 دست پیشگام انقالبی بھ عناصر محافظھ کار بوروکراسی و الیھ باالیی
 طبقھ کارگر بود. سال ١٩٢۴ نقطھ شروع این  ترمیدور شوروی بود.»
 (لئون تروتسکی، نوشتھ ھای سال ھای ١٩٣۵-١٩٣۴، ص. ١٧۴،

انتشارات پسفایندر)
 اگر بنا بھ نظر تروتسکی نقطھ شروع ترمیدور را سال ١٩٢۴ بگیریم، آن گاه
 چطور می توان خصلت کامال ضعیف مبارزات بعدی اپوزیسیون متحد
 (تروتسکی، زینوویف و کامنف) علیھ استالین، را توضیح داد. نکتھ مھم دیگر
 این کھ مرگ لنین در اوایل سال ١٩٢۴ رخ داد. اگر ترمیدور در آن سال آغاز
 شده باشد، یعنی پس از مرگ لنین، پس لنین نمی تواند در ھیچ جنبھ ای از

 انحطاط انقالب روسیھ نقش داشتھ باشد.
 اگر چھ موضع تروتسکی در سال ١٩٣۵در مورد ترمیدور صریح و از برخی
 جنبھ ھا درست است ، اما این تغییر خط متاخر او پرسش ھای بسیاری را بی
 پاسخ می گذارد. عمدتا این پرسش اصلی در مورد انحطاط انقالب روسیھ را:

استالین چگونھ توانست ترمیدور را در سال ١٩٢۴ بھ انجام برساند؟
 در انقالب فرانسھ جناح روبسپییر سوای پایگاه کوچکی کھ در پاریس داشت، ھم
 از توده ھای بیگانھ شده بود و ھم از ھر دو جناح چپ و راست ژاکوبن ھا. در

روز دستگیری روبسپییر و سن ژوست ھیچ کس برای دفاع از آن ھا بھ تاالر

 شھرداری پاریس نیامد. جناح روبسپییر آسان بھ چنگ ترمیدوریان افتاد زیرا
 کسی باقی نمانده بود کھ از آن ھا حمایت کند. بدون توده ھا، بدون ژاکوبین ھا و

یا حداقل بخشی از آن ھا روبسپییر نمی توانست پیروز شود و نشد.
 آیا تروتسکی و اپوزیسیون چپ در سال ١٩٢۴ در موقعیتی مشابھ با جناح
 روبسپییر قرار داشتند؟ بھ ھیچ وجھ این چنین نبود. تروتسکی ھنوز ھم یک
 شخصیت مھم و با نفوذ بود و اپوزیسیون چپ در داخل حزب و ارتش پشتیبانان
 واقعی داشت. دقیقا بھ دلیل وجود چنین حمایت ھایی بود کھ استالین نیاز داشت
 کھ آن ھا را بدنام کند، برای این کھ نمی توانست سرکوب کند. بھ ھمین دلیل بود
 کھ در پایان سیزدھمین کنگره حزب کمونیست در سال ١٩٢۴، استالین پس از
 پیروزی بر اپوزیسیون، در مورد کسانی کھ از صفوف اپوزیسیون بھ حزب باز

 می گشتند، می گوید:
 «برخورد با آن ھا باید کامال رفیقانھ باشد. برای کمک بھ آن ھا در جھت
 بازگشت شان بھ سلول ھای اصلی حزب و ھمکاری مشترک با آن ھا
باید اقدامات را ھماھنگ کرد.» (استالین، درباره اپوزیسیون، ص ١٠۴)

 شکست سیاسی اپوزیسیون در کنگره سیزدھم امری مسالمت آمیز بود. ھیچ کس
 اعدام نشد و تروتسکی ھم نھ از حزب اخراج و نھ دستگیر شد. البتھ پیشنھاد
 ھمکاری "رفیقانھ" استالین ھم دروغ مزورانھ ای بیش نبود. او مشغول تحکیم
 قدرت خود بود و تروتسکی ھم یک مانع واقعی بود کھ باید از سر راه برداشتھ
 می شد. ضربھ نھایی اما سھ سال بعد وارد شد. پس از کنگره سیزدھم حزب،
 تروتسکی از سمت خود بھ عنوان کمیسر جنگ برکنار می شود، اما کماکان بھ
 مخالفت جناحی خود ادامھ می دھد. او طی دو سال آتی توانست دومین مبارزه
 جناحی را با ایجاد "اپوزیسیون متحد" آغاز کند. در حالی کھ روبسپییر یک روز

پس از ترمیدور اعدام می شود!

www.hks-iran.com



ترازنامھ بلشویسم در سال ھای ١٩٢٠ – ١٩١٧
 برای درک بھتر خصلت ویژه ترمیدور شوروی در مارس ١٩٢١، الزم است
 برخی از لحظات مھم در تحوالت حزب کمونیست روسیھ در طی سال ھای
 ١٩١٧ تا ١٩٢٠ را با وقایع سال ١٩٢١ مقایسھ کنیم. البتھ این بررسی کامل و
 ھمھ جانبھ نیست اما برای نشان دادن تفاوت عملکرد حزب در قبل و بعد از سال

١٩٢١ کافی است.
 ⧫  در ٢٠ اکتبر ١٩١٧ در آستانھ قیام اکتبر، کمیتھ مرکزی حزب بلشویک، با
 تقاضای لنین مبنی بر اخراج زینوویف و کامنف از حزب، بھ دلیل انتقاد علنی
 آن دو از طرح حزب برای قیام اکتبر و افشای آن، مخالفت می کند. با این کھ
 اتھامات علیھ کامنف و زینوویف بسیار سنگین بود و حتی لنین آن ھا را
 "اعتصاب شکن" نامیده بود، اما از آن جایی کھ در بین بلشویک ھا آزادی کامل
 بیان و مباحثات علنی از معیارھایی بودند کھ نھ تنھا بھ رسمیت شناختھ شده
 بودند بلکھ در عمل ھم اجرا می شدند، کمیتھ مرکزی حزب درخواست لنین را
 نمی پذیرد و بھ محکوم کردن آن دو و اخطار دادن بھ آن ھا بسنده می کند. با
 توجھ بھ حساس بودن ماھیت موضوع - قیام مسلحانھ - بھ چنین حزبی بھ ھیچ

وجھ نمی توان صفت اتوریتر نسبت داد.
 ⧫  مورد تشکیل یک حکومت ائتالفی سوسیالیستی پس از اکتبر ١٩١٧ نمونھ
 خوبی از چگونگی عملکرد حزب بلشویک در این سال ھا است. لنین با ھرگونھ
 ائتالف با منشویک ھا و اس. آرھای راست قاطعانھ مخالف بود (اس. آرھای
 چپ در آن زمان از حزب خود جدا شده و گروه متمایزی را تشکیل داده بودند).
 کامنف، کماکان بھ مواضع قبل از قیام چسبیده بود و برخالف لنین و اکثریت
 رھبری حزب بلشویک، خواستار یک حکومت ائتالفی متشکل از ھمھ احزاب

سوسیالیست بود. اتحادیھ کارگران راه آھن روسیھ بھ رھبری منشویک ھا،

 جھت مذاکره درباره امکان و نحوه تشکیل یک حکومت ائتالفی، ھمھ احزاب
 سوسیالیست را بھ جلسھ ای فرا می خواند. کمیتھ مرکزی بلشویک ھا کامنف را
 با وجود مخالفت آشکار با خط لنین، بھ عنوان مذاکره کننده اصلی بھ این

مذاکرات می فرستد.
 ⧫  سوسیالیست ھای اصالح طلب ھمواره لنین را انحصارطلب و تشنھ قدرت
 معرفی می کنند و مدعی می شوند کھ لنین و رھبران حزب  بلشویک در نوامبر
 ١٩١٧ بھ ھیچ وجھ تمایلی بھ تشکیل یک حکومت ائتالفی متشکل از ھمھ
 سوسیالیست ھا نداشتند. آن ھا این دروغ مسلم را آن قدر تکرار کردند تا برای
 تاریخ نویسان شان بھ یک حقیقت تاریخی بدل شد. اما واقعیت کامال خالف این
 ادعا بود. این بلشویک ھا نبودند کھ ائتالف را رد کردند، بلکھ منشویک ھا و
 اس. آرھای راست بودند. آن ھا نخست خواھان یک حکومت ائتالفی بدون
 حضور حزب بلشویک بودند و در مرحلھ بعدی خواستار حکومتی بدون حضور
 لنین و تروتسکی می شوند. آن ھا شامھ طبقاتی قوی داشتند. اس. آرھا و
 منشویک ھا کھ از کنگره دوم شوراھا خارج شده بودند و از بھ رسمیت شناختن
 مشروعیت شوراھا امتناع می ورزیدند، حذف کامل بلشویک ھا را پیش شرط
 مذاکره درباره ائتالف اعالم کردند. آن ھا با صراحت اعالم کردند کھ رھبران
 بلشویک، و بھ ویژه لنین و تروتسکی، بھ خاطر قیام اکتبر باید محاکمھ شوند.
 البتھ آن ھا تحت فشار طبقھ کارگر مجبور می شوند موضع خود را تغییر دھند
 و یک گام عقب بنشینند، و فقط خواستار حذف لنین و تروتسکی از ھر حکومت
 ائتالف سوسیالیستی می شوند. این اصالح طلبان خواستار برگشت ضد انقالب و
 محاکمھ رھبران طبقھ کارگر شدند. در این مرحلھ بود کھ لنین بھ ایده ائتالف
 حملھ می کند و برای خط خود در حزب مبارزه می کند – حتی در مرحلھ ای
 تھدید بھ انشعاب می کند - اما ھیچ گاه پیشنھاد سرکوب مبارزه سیاسی مواضع

اپوزیسیون در حزب را نمی دھد.
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 ⧫  مجادالت پیرامون پیمان صلح برست - لیتوفسک، کھ لنین برای قبوالندن آن
 بھ حزب با مخالفت گسترده مواجھھ شد، نمونھ دیگری بود از وجود دموکراسی
 درون حزب. جناح "کمونیست ھای چپ" حزب بلشویک، با اتحاد با اس.آرھای
 چپ، بھ شدت مخالف پیمان صلح بودند. مواضع آن ھا عبارت بود از نھ بھ
 پیمان صلح، برای دفاع انقالبی از کشور، و درخواست مستقیم از کارگران
 اروپایی برای کمک بھ ادامھ جنگ انقالبی. آن ھا حتی تا یک قدمی پیروزی
 نظریات شان پیش رفتند. در این مجادلھ سیاسی داغ و سرنوشت ساز، رھبران
 جناح "کمونیست ھای چپ،" از جملھ بوخارین - کھ بعدا رھبر جناح راست
 حزب شد - در فعالیت ھای خود علیھ سیاست ھای رھبری و اکثریت حزب
 آزادی عمل کامل داشتند، نشریات خود را داشتند، و در شوراھا علنا جناح خود

را آزادانھ سازمان داده بودند.
 ⧫  با انعقاد پیمان صلح برست - لیتوفسک اس. آرھای چپ از حکومت خارج
 می شوند، اما کمونیست ھای چپ بھ ھمکاری با حکومت ادامھ می دھند.
 رھبران اس. آرھای چپ برای سنگ اندازی و جلوگیری از برقراری صلح
 دست بھ یک سلسلھ اقدامات تروریستی می زنند و در تابستان سال ١٩١٨ اقدام
 بھ سوء قصد بھ جان لنین می کنند. اما حتی با سرکوب اس. آرھای چپ و  راه
 اندازی ترور سرخ در ماه اوت، ھنوز نمی توان از وقوع ارتجاع ترمیدوری در

سازمان ھای طبقھ کارگر و یا در خود حزب ھیچ نشانھ ای یافت.
 ⧫  اس.آرھای ھای چپ علیھ حکومت اسلحھ برداشتند. ھمین طور سفیدھای
 ضد انقالبی در شھرھا. انقالب با قدرت از خود دفاع می کند. رعب و وحشت و
 استفاده از زور ذاتاً ضد انقالبی نیست. برعکس، آن ھا سالح ھای اصلی انقالب
 در دفاع از خود ھستند. بھ ھمین دلیل است کھ "ترور سرخ" را نمی توان برابر
 ترمیدور دانست. برای نمونھ در اوت ١٩١٧، طبقھ کارگر کھ از حزب بلشویک

رادیکال تر و جلوتر بود، و برای دفاع از انقالب خود خواستار

 ترور سرخ بھ عنوان ابزاری دفاعی شد بود را نمی توان ترمیدور دانست.
 مورد دیگر زمانی است کھ بھ دنبال ترور ولودارسکی، یکی از رھبران اصلی
 انقالب اکتبر و حکومت شوروی در پتروگراد در ٢٠ ژوئن ١٩١٨، ھیأتی بھ
 نمایندگی از سوی کارگران در صبح روز ٢١ ژوئن بھ دفتر زینوویف رئیس
 شورای پتروگراد در اسمولنی می رود و در واکنش بھ قتل ولودارسکی و برای
 این کھ "از تعداد رھبران انقالب یک بھ یک کاستھ نشود"، خواستار سرکوب

فوری می شوند.
 ⧫  در طی جنگ داخلی زیاده روی ھا خواستھ و ناخواستھ، تمرکزھای بیش از
 حد، و اقدامات اجتناب ناپذیر محدود کننده ھنجارھای روزمره دموکراسی
 کارگری رخ دادند، اما ھمھ این وقایع عموماً بھ عنوان انحرافات استثنایی ناشی
 از شرایط استثنایی، شرایط جنگ علیھ ارتش ھای سفید شناختھ می شدند، کھ
 بخش ھای اصلی طبقھ کارگر و اکثریت دھقانان تھیدست کم و بیش از این
 اقدامات حمایت می کردند. از ھمھ مھمتر این کھ گروه ھای سازمان یافتھ درون
 حزب ھمواره می توانستند تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط دولت و
 رھبری حزب را بھ چالش بگیرند و می گرفتند. انتقاد از سیاست ھای رھبری

حزب و دولت نھ تنھا آزاد بلکھ امر الزم و رایجی ھم بود.
 ⧫  حتی در اواخر سال ١٩٢٠، زمانی کھ بوروکراسی حزبی ھم بھ لحاظ کمیت
 و ھم از نظر نفوذ افزایش قابل مالحظھ یافتھ بود، بر سر مسائل گوناگون در
 حزب بحث ھای سیاسی بسیار داغ در می گیرد بھ طوری کھ بلشویسم را بھ
 لرزه در می آورد و رھبری در جناح ھای بھ شدت متضاد متشکل می شوند.
 این مباحثات بسیار داغ بر سر نقش حزب، اتحادیھ ھای کارگری در دولت
 کارگری ھنوز عمیقا دموکراتیک بودند. در ھمان سال ١٩٢٠ بحث در مورد
 نظامی کردن نیروی کار پیرامون تزھایی کھ در ابتدا توسط تروتسکی تھیھ شده
بود، در می گیرد. آرتور رانسوم کھ شاھد دست اول این مباحثات بود در کتابش
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  کھ بھ این موضوع اختصاص دارد،  می گوید:
 «بحث فقط بھ روزنامھ ھا و یا کمیسیون ھا محدود نمی شد، موضوعات
 در شوراھا و کنفرانس ھای گوناگون در سراسر کشور بھ بحث گذاشتھ

می شد.» (رانسوم، بحران روسیھ در ١٩٢٠، ١٩٨٢، ص. ٨١)
 رانسوم ھم چنین مناظره بین رادک و الرین دو تن از رھبران حزب در یک
 کنفرانس بزرگ اعضای حزب کمونیست در مارس ١٩٢٠ در مورد ھمین
 موضوع کھ خود در آن حضور داشت را چنین شرح می دھد: «پس از یک
 جدل جانانھ و رفیقانھ اما داغ، رادک پیروز می شود. اما کنفرانس علیرغم
 مقاومت اولیھ الرین، او را بھ عنوان نماینده خود برای کنفرانس سراسر روسیھ

انتخاب می کند».(منبع قبلی)
 مواردی کھ بھ آن ھا اشاره شد، فقط مبین حسن نیت رھبران بلشویک نبودند، ھم
 چنین بازتاب دھنده روح دموکراتیک، باز، و شفافیت زندگی بود کھ انقالب بھ
 وجود آورده بود بھ طوری کھ حتی حادترین اختالفات سیاسی ھم بھ صورت
 علنی در خارج از حزب انجام می گرفت. مسالھ این بود کھ چگونھ می شد در
 دوران بازسازی پس از جنگ داخلی این روحیھ دموکراتیک را حفظ کرد و در
 عمل بھ بھترین وجھ بھ کار بست، آن ھم با توجھ بھ نابودی ھای عظیم مادی و
 معنوی و کاھش کّمی چشمگیر طبقھ کارگر در طی جنگ داخلی و مھم تر از

ھمھ انحطاط  و زوال ارگان ھای دموکراسی مستقیم و شوراھا.
  لنین و تروتسکی ھر دو در مقاطع مختلف در طول جنگ داخلی و ترور سرخ
  بارھا اظھار داشتند کھ فرسایش ارگان ھای دموکراتیک در دولت کارگری بھ
 معنای آن است کھ دیکتاتوری حزب جای دیکتاتوری پرولتاریا را گرفتھ و این
  امر بھ ھیچ وجھ مطلوب نبوده و در دراز مدت نمی تواند الگویی برای توسعھ

یک دولت سالم کارگری باشد، چھ رسد بھ سوسیالیسم.

 دیکتاتوری یک حزب بھ نام یک طبقھ اصوال یاوه گویی ای بیش نیست و آزادی
 طبقھ کارگر فقط بھ دست خود طبقھ می تواند متحقق شود. حزب باید تابع طبقھ
 باشد و نھ برعکس. در یک حکومت طبقھ کارگر، تبعیت بھ معنای پاسخگو
 بودن حکومت در برابر ارگان ھای دموکراتیک طبقھ کارگر است، یعنی این کھ
 ارگان ھای طبقھ کارگر در ھر لحظھ بتوانند ارگان ھای حکومتی را فراخوانده،

مورد استیضاح قرار داده و اگر الزم دیدند برکنارشان کنند.
 برای تضمین از مسدود نشدن این مسیر، کامال ضروری است کھ حزبی کھ از
 سوی کارگران مسئولیت موقتی ِاعمال دیکتاتوری پرولتاریا برعھده اش گذاشتھ
 می شود، در درون آن باالترین سطح دموکراسی اعمال شود، کھ امکان تجدید و
 تغییر رھبری را داشتھ باشد، کھ اجازه دھد روحیھ و گرایشات طبقھ کارگر در
 آن انعکاس یابند تا با احیای مداوم ارگان ھای دموکراتیک، خود طبقھ کارگر

بتواند مستقیماً بر سرنوشت خود کنترل داشتھ باشد.
 مھمترین درس این دوره از تاریخ اتحاد جماھیر شوروی این است کھ مھم تر از
 ھر چیز دیگری حفظ دموکراسی درون حزب بود زیرا تا سال ١٩٢١این
 دموکراسی آخرین نشانھ "دولت از نوع کمون" و آخرین ابزار پویا برای
 بازسازی آن کشور از نوع کمون بود. پس از جنگ داخلی اما اکثریت حزب
 کمونیست در این مسیر پیش نرفت. معھذا بخش ھایی از آن ھنوز با انرژی

 انقالبی زندگی می کرد و از ھوای دموکراتیک تنفس می کند.
 در طی ١٩٢١- ١٩٢٠ جناح اپوزیسیون قدرتمند و تأثیرگذاری در درون حزب
 کمونیست شکل می گیرد. این ثابت می کند کھ این حزب ھنوز زنده است و
 ھنوز قادر بھ بازسازی انقالبی است. جناح ھای "سانترالیست دموکراتیک" بھ
 رھبری اوسینسکی و "اپوزیسیون کارگری" بھ رھبری کولنتای و شلیاپنیکوف
در این دوره برای مبارزه با روند رو بھ رشد بوروکراتیزه شدن، و علیھ تمرکز
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 قدرت بھ مبارزه با رھبری حزب، بھ وجود آمدند. ھر دو اپوزیسیون از
پشتیبانی جدی در صفوف حزب و در بین طبقھ کارگر برخوردار بودند.

 میاسنیکوف، یک بلشویک مصمم و مخالف جدی بوروکراسی، کھ در ١٩٢٢
 مواضعی کامال مشابھ این دو اپوزیسیون را مطرح می کرد، بھ خاطر این
 "جنایت" در ٢۵ مھ ١٩٢٣ توسط گ.پ.او، پلیس سیاسی دستگیر و سپس تبعید
 می شود. این اقدام علیھ میاسنیکوف نتیجھ منطقی مواضع اتخاذ شده توسط لنین
 و رھبری حزب در مورد وحدت حزبی و ممنوعیت جناح ھا در حزب بود. این

واقعھ نشان بی چون و چرای وقوع ترمیدور بود.
 مشابھا در انقالب فرانسھ ھم جناح رادیکال ژاکوین ھا بھ رھبری روبسپییر و
 سن ژوست، دموکراسی محلی شھر پاریس، و کنوانسیون این پارلمان

دموکراتیک ملی، آماج  سرکوب ترمیدورھا بودند.
 در روسیھ تا سال ١٩٢١، بھ جز در کرونشتات، تقریبا ھیچ شورای واقعی
 دیگری باقی نمانده بود. در سراسر کشور حکومت ھای خودمختار محلی ھمگی
 تابع شاخھ ھای محلی حزب کمونیست شده بودند. ترمیدور مجبور نبود بھ
 دموکراسی طبقھ کارگر حملھ کند، زیرا دیگر نھ از جناح ھای "اپوزیسیون ھای
 کارگری" و "سانترالیست دموکراتیک" نشانھ ای بود و نھ از شوراھای واقعی.
 پس چگونھ می شد برنامھ آن ھا برای اصالح دولت را مسدود کرد؟ توسط یک
 حزب یکپارچھ کھ بتواند ھمھ مخالفت ھا را بھ نام وحدت حزبی برای دفاع از
 "مام وطن سوسیالیستی" درھم بشکند. ویژگی ترمیدور شوروی، ایجاد چنین
 حزبی بود. ھمانطور کھ در فرانسھ چند سال بعد از ترمیدور، دیکتاتوری
 ناپلئون بناپارت را بھ خود دید، بود در روسیھ ھم چند سالی طول نمی کشد تا

   دیکتاتوری استالین، در ابعادی غیر قابل مقایسھ، را تجربھ می کند.

 پلیس سیاسی، چکا
 مسألھ پلیس سیاسی (چکا) کامال با مسائلی کھ در باال بدان اشاره شد متفاوت
 است. مسائلی کھ در باال بھ آن اشاره شد عمدًتا یک سلسلھ اقدامات ارعابی
 مشخصی در طی دوران جنگ داخلی و یا اقداماتی رسما استثنائی و موقتی در
 جھت محدود کردن دموکراسی بودند، در حالی کھ موضوع چکا عبارت است
 از ایجاد یک سازمان و دستگاه دولتی کھ نھ تنھا گرایش بھ دائمی شدن و نھادی

 شدن در جامعھ داشت، بلکھ مصون از ھرگونھ کنترل و نظارتی بود..
 در جریان قیام بدون خونریزی و تسخیر کاخ زمستانی در پتروگراد، "سرخ ھا"
 پس از خلع سالح نظامیان مخالف شوراھا، آن ھا را زندانی می کنند. روز بعد
 زندانیان با تعھد شفاھی دادن بھ این کھ در آینده علیھ انقالب فعالیتى نخواھند
 کرد، ھمگى آزاد می شوند. اما در مسکو پیروزی شوراھا و شکست طرفداران
 حکومت موقت بھ سرعت و بھ آسانی پیروزی در پتروگراد نبود و نبردی

 خونین بھ مدت چندین روز ادامھ داشت.
 بالفاصلھ پس از پیروزی قیام اکتبر در پتروگراد، نخستین کشتار کارگران
 انقالبی بھ دست ضد انقالبیون "سفید" در مسکو بھ وقوع می پیوندد. در اولین
 نبرد نیروھای طرفدار انقالب با دادن تلفات در وضعیت نامناسبی قرار می
 گیرند. نیروھای ضد انقالب بھ آن ھا وعده می دھند کھ در صورت تسلیم شدن
 نھ تنھا جان شان در امان خواھد بود بلکھ محاکمھ ھم نخواھند شد. کارگران
 باور کرده و تسلیم می شوند. اما برخالف مورد پتروگراد، در مسکو"سفیدھا"
 کلیھ کارگران "سرخ" کھ تسلیم شده بودند را بدون لحظھ اى درنگ پای دیوار
 کرملین بھ صف کرده و بھ رگبار گلولھ می بندند. این نخستین اعدام جمعى پس
 از قیام اکتبر بود. پس از این جنایت "سفیدھا"، نبرد خونین در مسکو تا یک
 ھفتھ ادامھ دارد تا این کھ سرانجام شوراھاى کارگرى پیروز می شوند. ولیکن

 علیرغم  کشتار پای دیوار کرملین، کارگران "سرخ" دست بھ انتقام جویى علیھ
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 "سفیدھا"ی تسلیم شده نمی زنند. شوراھاى مسکو تحت رھبرى بلشویک ھا،
 عامالن جنایت کرملین را پس از خلع سالح، بدون مجازات آزاد می کنند.
 شوراھاى کارگران دھقانان و "کمیتھ انقالبى نظامی" بالفاصلھ اعالم می کند:

«تمام اھالی مسکو شھروندان محترم و آزاد شوروی محسوب می شوند».
 در چنین جوی بود کھ برای مبارزه با جاسوسان و خرابکاران ضدانقالبی، یک
 سازمان امنیت و ضد جاسوسی بھ نام "کمیسیون فوق العاده سراسر روسیھ براى
 مقابلھ با ضدانقالب و خرابکارى (مخفف:چکا)" ایجاد می شود، و در واکنش بھ
 کشتارھای جمعی و اقدامات جنایتکارانھ ارتش ھای سفید و ارتجاع داخلی و
 تھاجم خارجی مجازات اعدام مجددا برقرار می شود. در طی شش ماه نخست
 پس از انقالب اکتبر و پس از ایجاد "چکا" تنھا ٢٢ نفر اعدام می شوند. دیری
 نپایید کھ در واکنش بھ جنایات ھولناک ارتش سفید و ترورھای رھبران حزب

 بلشویک توسط گروه ھای سیاسی مخالف، اوضاع تغییر می کند.
 از مارس ١٩١٨، در زمان تھاجم ارتش آلمان در فاصلھ مذاکرات صلح برست-
 لیتوفسک بود کھ چکا واقعاً سرکوب را شروع می کند. در تابستان سال ١٩١٨،
 پس از امضای پیمان صلح برست- لیتوفسک، با شورش نیروھای اس. آرھای
 چپ در مسکو و سوء قصد ھای پی در پی علیھ جان رھبران حزب بلشویک،
 روند کار ماھیت دیگری بھ خود می گیرد: در ژوئیھ ولودارسکی از رھبران
 انقالب و در اوت موسسی اوریتسکی مسئول چکا پتروگراد توسط اس. آرھای
 راست ترور می شوند و ھر دو جان خود را از دست می دھند. در ٣٠ اوت
 ١٩١٨ فانی کاپالن، یکى از اعضاى اس. آر راست، بھ سوی لنین تیراندازى
 می کند کھ بھ شدت مجروح می شود. در ھمان ماه اوت، تروریست ھاى حزب
 اس. آر راست، قصد انفجار قطار معروف تروتسکى رھبر ارتش سرخ را
 داشتند کھ موفق نمی شوند.کمی بعد اریتسکدف و ناخیمسون دو تن از رھبران
برجستھ حزب بلشویک ترور می شوند. در ٢۵ نوامبر یک گروه از قزاق ھای

 ضد انقالبى، ھمھ اعضاى شوراى تگانروگ را گردن می زنند. این ھا تنھا
نمونھ ھایی ھستند از جنایات ضد انقالب مغلوب.

 در شش ماه دوم ١٩١٨ حدود ۶ ھزار نفر از ضد انقالبیون اعدام می شوند. بھ
 ھر حال شمار کشتھ شدگان توسط "ترور سرخ" در برابر شمار کسانی کھ طی
 جنگ داخلی قربانی "ترور سفید" شدند قابل مقایسھ نیست. در سیبری، آسیای
 میانھ، قفقاز و ماورای قفقاز، منطقھ ولگا، اوکراین، بالروسی، لھستان، در
 جنوب روسیھ و سایر مناطق  صدھا ھزار نفر بھ دست ضد انقالبیون و ارتش
 سفید قتل عام می شوند. در فنالند، ژنرال آلمانی مانرھایم در مھ ١٩١٨ بیش از
 ده ھزار نفر از کارگران را قتل عام می کند و تا ژوئیھ بیش از ۵٠ ھزار نفر
 زندانی می شوند. در باکو ملی- مذھبی ھای حزب مساوات با کمک ارتش
 اشغالگر انگلستان، شاھومیان و ٢۵ نفر دیگر از کمیسرھای بلشویک را
 دستگیر و بدون محاکمھ اعدام می کنند. ھر کارگر و دھقانی کھ مشکوک بھ
 ھواداری با بلشویک ھا، با  اس. آرھای چپ و یا با آنارشیست ھای انقالبی

ارزیابی می شود بی درنگ تیرباران و مثلھ می شود.
 این یک واقعیت تاریخی است کھ در واکنش بھ کشتارھای وحشیانھ ضد انقالب
 در جنگ داخلی بود کھ "ترور سرخ" آغاز شد. در واقع "قانون" خشونت جنگ
 و توحش نیروھای ارتجاع، سیاست "قھر انقالبی" و برخورد سرسختانھ را بھ
 بلشویک ھا تحمیل کرد. تشکیل "چکا" برای مقابلھ با جنایات و خرابکاری ضد
 انقالب یک ضرورت نظامی و امنیتی بود. اما، در جریان کشتارھای ارتش
 سفید و اشغالگران خارجی بود کھ نظارت مستقیم شوراھای کارگری بر روی
 اعمال چکا رفتھ رفتھ از دست شوراھا خارج می شود. یک شکنجھ گر فاشیست
 را پس از محاکمھ حتی در مالء عام  می توان اعدام کرد، ولیکن یک مأمور
 پلیس سیاسی مخفی را ھیچ گاه نمی توان زیر کنترل درآورد. با انتشار بایگانی

چکا دیگر جای تردیدی نیست کھ این دندان از ھمان ابتداء کرم خورده بود. و
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 البتھ این امر بھ ھیچ وجھ در صداقت دزرژینسکی، پایھ گذار و نخستین مسئول
 چکا، انقالبی ای کھ بیست و پنج سال از زندگی اش را در زندان و تبعید تزار
 گذرانده بود،  کوچک ترین خدشھ ای وارد نمی آورد. در اثبات ادعایمان کافی
 است بھ این واقعیت تلخ اشاره کنیم کھ مأموران چکا درصدی از آن چھ را کھ
 در مبارزه علیھ سوداگران، محتکران و خرابکاران اقتصادی بھ نفع دولت ضبط

می کردند، بھ عنوان پاداش بھ خود اختصاص می دادند.
 از سوی دیگر، چکا از ھرگونھ نظارتی معاف بود و در برابر ھیچ نھادی
 پاسخگو نبود. این دینامیزم خطرناک بھ زودی اثرات مخرب خود را بھ منصھ
 ظھور گذاشت، بھ طوری کھ در ھمین رابطھ لطیفھ ای رایج شد کھ از تلخی این
 واقعیت حکایت می کرد. لنین برای مارتف، رھبر منشویک ھای چپ کھ دوست
 دیرینھ اش بود، ارزش و اعتبار خاصی قائل بود. مضمون لطیفھ مزبور این بود
 کھ روزی لنین مارتف را بھ کرملین فرا می خواند و یک گذرنامھ جعلی بھ او
 می دھد و می گوید: «فوری کشور را ترک کن، شاید چکا تا چند روز دیگر تو
 را ھم دستگیر کند، و در صورت وقوع آن از دست من ھم در برابر چکا کاری

 ساختھ نخواھد بود».
 لنین شخصا بھ شدت خواھان بنای دولتی بود کھ شالوده اش بر قانون استوار
 باشد. وی در راه تحقق این مھم نظر بسیار مساعدی داشت. برای نمونھ در سال
 ١٩٢١ در پی خاتمھ جنگ داخلی بین دزرژینسکی مسئول چکا و کامنف بر در
 مورد مسألھ اصالح پلیس سیاسی، تعیین حدود کارکرد و وظایف چکا اختالف
 نظر جدی بروز می کند. کامنف خواستار آن می شود کھ حوزه فعالیت چکا بھ
 سوء قصدھای سیاسی و حراست از خطوط راه آھن و انبارھای دولتی محدود
 شود، و مابقی فعالیت ھای دفاعی و سیاسی در حوزه وظایف کمیساریای امور

 دادگستری قرار گیرد. در این مناقشھ لنین جانب کامنف را می گیرد.

 لگت، تاریخ نگار مرتجع با این کھ دید بسیار خصومت آمیزی نسبت بھ حکومت
 بلشویک ھا دارد، معھذا اذعان دارد کھ درجھ استقالل و خودکامگی چکا دقیًقا

تابع شرایط و اوضاع و احوال بود:
 «در برخوردھا و اصطکاکات اجتناب ناپذیر مابین خشونت ھای
 غیرقانونی چکا و نظام قانونی شوراھا، کھ کمیساریای خلق در امور
 دادگستری مسئول آن بود، ھر گاه رژیم در معرض خطر قرار می
 گرفت چکا دست باال را داشت، اما بھ مجرد آن کھ خطر مرتفع می شد،
 کفھ بھ نفع کمیساریا سنگینی می کرد»: (گ. لگت، چکا، پلیس سیاسی

 لنین، آکسفورد، ١٩٨١، ص. ١٧١).
 در عین حال باید بھ این نکتھ ھم توجھ داشت کھ چکا بھ ھیچ وجھ آفریده حزب
 بلشویک یا لنین نبود. سوسیال رولوسیونرھای چپ بیش از ھر کس دیگری در
 پایھ گذاری و اداره آن نقش داشتند. اما نمی توان منکر این واقعیت شد کھ از
 ھمان ابتدای تأسیس چکا گرایش بھ سوی ھر چھ بیشتر مستقل شدن و خارج از
 چارچوب ھر نوع کنترلی قرار گرفتن، در آن وجود داشت. بدین ترتیب با

صراحت باید گفت کھ تأسیس چکا بی شک یک اشتباه بزرگ بود.
 تاریخ تمامی انقالب ھا نشان داده اند کھ در ھر جامعھ پساانقالبی ضرورت برپا
 ساختن نھادی کھ بتواند در برابر طبقات از قدرت رانده شده و ضد انقالب تا بھ
 دندان مسلح، برای دفاع از خود بھ مقابلھ قھرآمیز برخیزد، امری عاجل و
 حیاتی است. اما این مبارزه با ضد انقالب  در چارچوب دموکراسی شورایی،
 نظارت و رسیدگی دقیق و کامل شوراھای مسلح کارگری باشد. تجربھ چکا
 نشان داد کھ عدم توجھ کافی و نبود نظارت دقیق خشونت را نھادینھ می کند و
 در نھایت بھ دموکراسی کارگری و جنبش سوسیالیستی لطمات سھمگین و

جبران ناپذیر وارد می سازد.
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روزا لوکزامبورگ و انقالب اکتبر
 نخستین واکنش روزا لوکزامبورگ در برابر خطری کھ بھ اعتقادش انقالب
 اکتبر را با آن مواجھ می دید در جمالت زیر کھ رھبران بلشویک را مخاطب

 قرار می دھد، خالصھ شده است:
 «… با سایھ افکندن اختناق بر زندگی سیاسی جامعھ، زندگی سیاسی
 شوراھا ھم مختنق تر خواھد شد. بدون انتخابات عمومی آزاد، بدون
 آزادی بی قید و شرط مطبوعات و اجتماعات، بدون جدال آزادانھ آراء و
 عقاید، زندگی در کلیھ نھادھای اجتماعی رو بھ پژمردگی نھاده و بھ کالبد
 بی روح و بی جانی بدل خواھد شد کھ بوروکراسی تنھا عنصر فعال آن
 خواھد بود» (روزا لوکزامبورگ، روزا لوکزامبورگ سخن می گوید،

نشر پاس فایندر، نیویورک، ١٩٧٠، ص. ٣٩١).
 روزا لوکزامبورگ در جمالت بازگفت شده شرایط و اوضاع اجتماعی روسیھ
 در سال ١٩١٨ را بھ درستی توصیف نمی کند. در آن ایام ھنوز مباحثات حاد و
 متضاد بر سر مسائل گوناگون سیاسی در جریان بود، و سازمان ھای سیاسی
 بسیاری بھ طور قانونی و نیمھ قانونی فعالیت می کردند. روزا کھ جزوه
 معروف خود را در زندان بھ نگارش درآورده بود، بھ اطالعات دقیقی درباره
 شوروی دسترسی نداشت. با این ھمھ، وی آینده نگری انتقادی تحسین آمیزی از
 روند تکاملی گرایشات در دراز مدت ارائھ می دھد، خصوصا اگر وقایع
 تاریخی سال ھای ١٩٢١- ١٩٢٠ را مد نظر قرار دھیم. بیان این کھ
 «بوروکراسی تنھا عنصر فعال آن خواھد بود»، آن ھم در سال ١٩١٨، بھ
 بھترین وجھی بر قابلیت تیزبینی استثنایی وی در تحلیل انتقادی از مسایل سیاسی

داللت دارد.
روزا بھ درستی می گوید:

 «اشتباه اساسی لنین و تروتسکی این است کھ آن ھا ھم دقیقاً مثل
 کائوتسکی، دموکراسی را در تقابل با دیکتاتوری قرار می دھند. البتھ،
 کائوتسکی بھ جانبداری از دموکراسی در برابر دیکتاتوری می پردازد،
 آن ھم دموکراسی از نوع بورژوایی آن ....در حالی کھ لنین و تروتسکی
 بھ طرفداری از دیکتاتوری [از نوع پرولتری] می پردازند... [طبقھ
 کارگر] برای جلو رفتن باید دموکراسی سوسیالیستی را جایگزین
 دموکراسی بورژوایی کند، نھ آن کھ اصوال ھرگونھ دموکراسی را ریشھ
 کن کند. دموکراسی سوسیالیستی نھ آن چنان چیزی است کھ فقط در
 سرزمین موعود، آن ھم پس از آن کھ شالوده اش در سوسیالیزم پی
 افکنده شده باشد، متولد خواھد شد، و نھ ھدیھ ای است نوروزی شایستھ
 آن کسانی کھ در این فاصلھ وفاداری خود را بھ تنی چند در دیکتاتوری
 سوسیالیستی نشان داده باشند. آغاز دموکراسی سوسیالیستی ھم زمان
 است با آغاز نابودی طبقات و بنای سوسیالیزم، یعنی، از ھمان لحظھ
 تسخیر قدرت حکومتی توسط احزاب سوسیالیستی. در یک کالم،
 دموکراسی سوسیالیستی بھ واقع ھمان دیکتاتوری پرولتری است. آری
 دیکتاتوری! این دیکتاتوری اما نھ بھ معنای محو کامل دموکراسی است،
 بلکھ عبارت است از تعمیم دموکراسی بھ ھمھ جوانب زندگی اجتماعی،
 گسترش آن بھ حیطھ اقتصادی، یعنی حملھ بھ مناسبات اقتصادی کامال جا
 افتاده بورژوایی، زیرا بدون این مھم تحوالت سوسیالیستی سرانجام
 نخواھد گرفت. اما اعمال این دیکتاتوری کار طبقھ کارگر است نھ کار
 پیشگام طبقھ کھ اقلیت کوچکی از آن است و بھ نام طبقھ دست بھ عمل
 می زند. این بدان معنی است کھ تمام مراحل مختلف این فرآشد باید
  محصول شرکت فعال توده ھا باشد، باید زیر نفوذ مستقیم و تحت کنترل

کامل آن ھا باشد، و باید ماحصل آموزش سیاسی فزاینده آن ھا باشد».

www.hks-iran.com



 از نگاه لوکزامبورگ، آفرینش سوسیالیسم باید از اعماق جامعھ برآید، از دل
 تالش ھای خودآگاه توده ھای فعال و بھ لحاظ سیاسی نیرومند. او در آخرین 

 ھفتھ ھای عمرش، در خالل انقالب ١٩١٩ـ ١٩١٨ آلمان، می نویسد: «این
 بازسازی و دگرگونی نمی تواند بھ دست چند مقام رسمی، کمیسیون یا پارلمان

 تصویب شود؛ بلکھ باید فقط بھ دست خود توده ھا انجام پذیرد». و بار دیگر
 تاکید می کند: «سوسیالیسم نباید و نمی تواند با مصوبھ ھا راه  اندازی شود.

 سوسیالیسم را باید توده ھا ایجاد کنند؛ باید تک تک پرولتاریا در این فرآیند ایفای
 نقش کنند». از این جمالت نباید گرایش ضد سیاسی لوکزامبورگ را نتیجھ
 گرفت و یا مخالف او با احزاب و یا پارلمان. او نیاز بھ این اشکال میانجی گری

 دارد سیاسی دموکراتیک را بھ خوبی درک می کرد. او نکتھ  دیگری را مد نظر
 و این کھ ابزارھای سازمانی و یا نھادھای قانون گذاری دگرگونی سوسیالیستی،

 صرف نظر از شکل شان در ھر صورت باز ھم چیزی جز ابزار نیستند. اما،
 سوژه  دگرگونی سوسیالیستی، یعنی آفریننده سوسیالیزم باید توده ھای حقیقی
 باشند، طبقھ  کارگر. لوکزامبورگ پیش تر در ١٩٠۴ لنین را سرزنش کرده بود
کھ در فکر جایگزینی این سوژه جمعی با اقتدار کمیتھ ی مرکزی حزب بود».

 در آستانھ  جنگ جھانی اول، نوشت:
 «ھیچ طرح حاضر و آماده ای و ھیچ تشریفاتی نیست کھ ھمیشھ مفید

 باشد و بھ پرولتاریا مسیری کھ باید بپیماید را نشان دھد. تنھا آموزگار
 تجربھ  تاریخی است، راه ناھموار بھ سمت رھایی نھ فقط پوشیده از رنج
 بی حد و حصر، کھ پوشیده از اشتباھات بی شمار است. رسیدن بھ

 سرمقصد این سفر، یعنی رھایی پرولتاریا، در گروی این است کھ آیا
 پرولتاریا بھ این درک می رسد کھ از اشتباھات اش باید درس بگیرد.
 انتقاد از خود، انتقاد سخت بی رحمانھ کھ تا ریشھ موضوعات رسوخ

می کند، حیات و ممات جنبش پرولتری است».

 او علیھ لنین در ١٩٠۴ گفتھ بود: «خطاھای جنبش مفید تر از بی خطایی
 اول ھوشمندترین ھای عضو کمیتھ ی مرکزی است» و در بحبوحھ جنگ جھانی

 می نویسد: «درک و بلوغ تنھا... گام بھ گام از مسیر طاقت فرسا و زجرآور
 تجربیات تلخ، از خالل شکست ھا و پیروزی ھا ممکن است». و نیز در پایان
 عمرش: «در انقالب پیروزی نھایی فقط با مجموعھ ای از "شکست ھا" مھیا

 می شود.» وی  می گوید:
 «"ھیچ طرح حاضر و آماده ای" مسیر را نشان نمی دھد، ھیچ نقطھ ی

 بیرونی مقصد را تعیین نمی کند، ھیچ کمیتھ ای مصون از خطا، راه
 گشاست». درست را نمی داند. تنھا خود سوژه و تجربھ "تلخ" خودش راه

 این تأکید از دو جھت دموکراتیک است. نکتھ نخست این کھ، عامالن مفروض
 سوسیالیسم اگر می خواھند جامعھ ای بھتر بیافرینند، باید در فرآیند ضروری

 خودسازی، خود را بھ آن چھ کھ برای این مسیر الزم است بدل کنند. آن ھا باید
 در عامل فعال دگرگونی باشند نھ صرفا ابژه  آن. دوم این کھ، از آن جا کھ آن ھا

 حکم عامالِن خودسازنده  جامعھ  آینده، بھ تعبیری جوھر این دگرگونی بھ شمار
 می آیند، آن چھ می آفرینند نمی تواند از پیش معلوم باشد. آن ھا در مسیر

 خودسازی و خود رھایی، آزادی عمل دارند کھ چھ خلق کنند. سوسیالیسم برای
 لوکزامبورگ افقی باز بود.

 لوکزامبورگ، در احتماال مشھورترین گفتھ اش با ھمین مضمون، بر ابعاد
کثرت گرای این ھنجارھا تأکید می کند:

 «آزادی فقط برای ھواداران حکومت، آزادی منحصر بھ اعضای یک
 ھمواره حزب، ھرقدر ھم پرشمار باشند، بھ ھیچ  رو آزادی نیست. آزادی

 و بھ ویژه آزادی فردی است کھ متفاوت می اندیشد. آن ھم نھ بھ خاطر
درکی متعصبانھ  از "عدالت"، بلکھ بھ این علت کھ تمام سویھ ھای
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 اساسی آموزنده، سودمند و پاالینده ی آزادی سیاسی وابستھ بھ این ویژگی
 اثربخشی است، و اگر "آزادی" بدل بھ  امتیازی ویژه شود دیگر نشانی از

 آن نمی ماند... بنای سوسیالیسم بھ مثابھ نظامی اقتصادی، اجتماعی و
 قانونی، در عمل بھ ھیچ وجھ معادل پیاده کردن مجموعھ ای از احکام از
 پیش آماده ای نیست کھ باید فقط بھ کار بست، بلکھ چیزی است کھ در
 غبار آینده کامال پنھان شده است. آن چھ بھ عنوان برنامھ  داریم، چیزی

 نیست جز چند تابلو راھنمای کھ مسیر کلی را نشان می دھد… وقتی بھ
 ماھیت ھزاران راھکار ملموس و عملی کوچک و بزرگی فکر می کنیم

 کھ برای کاربست اصول سوسیالیستی در اقتصاد، در وضع قوانین و در
 روابط اجتماعی ضروری اند، ھیچ برنامھ ی حزبی  و ھیچ نظریھ ای،
 شاه کلیدی بھ ما ارائھ نمی دھد… نظم سوسیالیستی یک جامعھ فقط

 می تواند محصولی تاریخی باشد کھ از دل مدرسھ  تجارب تاریخی اش
 بیرون می آید… فقط تجربھ می تواند خطاھا را نشان دھد و گشاینده 
 و راه ھای جدید باشد. فقط زندگی پیش رونده و خروشان کھ بھ ھزار شکل

 ابتکار درمی آید و نیروھای خالق را بھ عرصھ وارد می کند، است کھ
می تواند تمام اشتباھات را تصحیح کند».

 اما، آن جا کھ روزا در ھمین مقالھ مواضع حزب بلشویک و حکومت شوراھا
 را در رابطھ با مسألھ ملی و مسألھ ارضی مورد انتقاد قرار می دھد، فراست و
 تیزبینی سیاسی بھ مراتب کمتری از خود نشان می دھد. در ھر دو مورد فوق
 نظریات وی بسیار جزم گرایانھ اند، چرا کھ با در نظر گرفتن شرایط دوران
 انتقالی آن سال ھا، وی نھ ضرورت ھای سیاسی و نھ ملزومات اقتصادی را نھ
 از زاویھ کوتاه مدت و نھ دراز مدت بھ ھیچ وجھ در مد نظر نمی گیرد. روزا
 شعارھای "حق تعیین سرنوشت ملیت ھا" و "زمین از آن کسی است کھ بر روی

آن کار می کند"، این دو شعار مرکزی بلشویک ھا را مورد انتقاد قرار

 می دھد و آن ھا را خرده بورژوایی و فرصت طلبانھ ارزیابی می کند. اگر
 بلشویک ھا با خواست حق تعیین سرنوشت ملیت ھایی کھ بھ زور سرنیزه
 تزاریزم در امپراتوری روسیھ ادغام شده بودند مخالفت می کردند، و یا اگر در
 مقابل آمال و خواستھ ھای اکثریت عظیم دھقانان روسی کھ شدیًدا خواستار تقسیم
 اراضی بودند می ایستادند، بی چون و چرا قدرت را در ھمان سال ھای نخست
 از دست می دادند. پیروزی حکومت شوراھا در جنگ داخلی بھ گونھ ای مثبت،
 و در عوض وقایعی کھ بعد از سال ١٩٢٨ در شوروی اتفاق افتاد، و
 رویدادھای سال ھای فروپاشی کشورھای موسوم بھ بلوک شرق بھ گونھ ای

 منفی و اسفناک، صحت بحث فوق را در عمل نشان دادند.
 در واقع اگر حزب بلشویک و رھبری اش در این زمینھ مرتکب اشتباھاتی ھم
 شده باشند - کھ بھ وضوح سھم لنین و تروتسکی بسیار ناچیز خواھد بود- این
 اشتباھات بیشتر از زاویھ چپ روی فرقھ گرایانھ بود تا افراط در فرصت طلبی.
 در این رابطھ شاید تیغ حملھ را باید بھ سوی خود روزا برگرداند و او را بھ ھم
 نظری با کائوتسکی متھم کرد زیرا در رابطھ با مسألھ ارضی کائوتسکی ھم
 چون روزا، لنین و تروتسکی را بھ فرصت طلبی در برابر دھقانان متھم می

کرد.
 در ژانویھ ١٩١٩ در آلمان انقالب پرولتری توسط حکومت کھ در دست حزب
 سوسیال دموکرات بود بھ شدت سرکوب می شود و در ١۵ ژانویھ رزا
 لوکزامبورگ و کارل لیبكنشت بھ طرز فجیعی کشتھ می شوند. رزا زنده نماند تا
 شاھد تحوالت آتی انقالب روسیھ باشد. دو سال بعد اپوزیسیون کارگری در

شوروی بخشی از انتقادات رزا لوکزامبورگ را بار دیگر از سر می گیرد.
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کمونیزم روسی: ریشھ ھا و ساقھ ھا
 تقریباً ھمھ جریانات و گرایشات چپ در سرتاسر جھان امروزه با یک سلسلھ

 پرسش  ھایی از این دست مواجھ  اند: وقوع فاجعھ چگونھ امکان  پذیر شد؟
 عوامل تاریخی ریشھ  ای  تر آن کدامند؟ چطور می  توان از تکرارشان در آتیھ

 حذر کرد؟ آیا اصوال ً برای یک طرح سوسیالیستی از ھر نوعی کھ می  خواھد
 باشد، آتیھ  ای وجود دارد؟ آیا این طرح می  تواند از کشتی غرق شده استالینیزم

 و پسا استالینیزم جان سالم بدر برد؟ آیا این امکان وجود دارد کھ بتوان چنان
 پاسخ  ھای قانع کننده  ای بھ این پرسش  ھا داد بھ طوری کھ در آتیھ باز مجبور

 نشویم کھ ھر بار بھ نوعی نظریھ بوروکراسی کارگری - یعنی بوروکراسی 
 ھای بر آمده از تشکیالت طبقھ کارگر و یا دولت  ھای کارگری - متوسل شویم؟

 بحث درباره انقالب روسیھ، مشکالت آن، انحطاط آن، جامعھ ای کھ بنا کرد، و
 نظام اجتماعی کھ سرانجام در ١٩٨٩ فروپاشید، کماکان ادامھ دارد و بھ پایان
 نرسیده است. این چندان موجب شگفتی نباید باشد زیرا در بین ھمھ انقالب ھای
 کارگری، تنھا انقالب روسیھ "پیروز" شد. طبقھ کارگر جھانی فقط از پیروزی

انقالب اکتبر نمی آموزد، شکست آن حاوی درس ھای مھم تری است.
 درھم شکستن کمون پاریس در سال ١٨٧١، سرکوب قیام کارگران بوداپست در
 ١٩۵۶، و دیگر شکست ھای جنبش ھای کارگری مشابھ، ھمگی نشان دادند کھ
 انقالبات ھای پرولتری با مشکالت بسیار دشوار تشکیالتی و سیاسی روبرو
 ھستند. آن ھا نشان دادند کھ یک شورش می تواند منزوی شود و طبقات حاکم
 آن ھنگام کھ قدرت شان بھ خطر افتد، در استفاده از ھیچ خشونتی برای حفظ آن
 کوچک ترین تردیدی بھ خود راه نمی دھند. اما آن چھ در مورد انقالب اکتبر
 روسیھ رخ داد ما را وادار می کند تا نھ تنھا شرایط بھ پیروزی رسیدن یک

انقالب کارگری و بھ قدرت رسیدن طبقھ کارگر، محتوا و سرنوشت احتمالی

 چنین پیروزی، تحکیم و گسترش آن را در نظر بگیریم، بلکھ پرداختن بھ
مسائلی کھ می توانند نطفھ ھای شکست آتی اش باشند اجتناب ناپذیر است.

 از آن جائی کھ انقالب روسیھ ھم ارتش ھای ضد انقالب را در ھم کوبید و ھم
 رو در روی بوروکراسی ای قرار گرفت کھ خود ایجاد کرده بود، در بررسی
 انکشاف آن پس از کسب قدرت، ما با مشکالتی مواجھ ایم کھ متفاوت از نوع
 تاکتیک ھای قیام مسلحانھ و کسب قدرت ھستند. بررسی این امر بھ چیزی فراتر
 از یک تحلیل درست از رابطھ نیروھا در یک لحظھ مشخص، نیاز دارد. این
 نکتھ ما را ملزم می کند تا درباره ماھیت قدرت طبقھ کارگر و آن چھ کھ ما
 سوسیالیسم می خوانیم، تأمل کنیم. انقالب روسیھ بھ سیستمی انجامید کھ تمرکز
 اقتصادی، تمرکز قدرت استبدادی و ادغام اقتصاد در دولت بھ آن چنان درجھ
 پیش رفت کھ در تاریخ تاکنون مشابھ آن مشاھده نشده است. و فاجعھ مھم تر آن
 کھ، بخش مھمی از زحمت کشان روی زمین و روشنفکران متعھد بھ آرمان
 ھای برابری و آزادی، این نظام را ایده آل خود می دیدند و برای تحقق آن در

دیگر کشورھا فداکاری ھای بسیار کردند.
 انقالب اکتبر اولین انقالب در تاریخ بود کھ ادعای داشت راھنمای پیروزی اش
 و ایجاد یک جامعھ سوسیالیستی، نظریھ مارکسیسم بود. واقعیت این است کھ
 انقالب اکتبر بیشتر برای انقالبیون بسیاری این امکان را فراھم  آورد تا بتوانند
 با مارکسیسم آشنایی پیدا کنند تا این آن کھ مارکسیسم زمینھ ای برای فھم انقالب
 اکتبر باشد. نظام اجتماعی کھ این انقالب ایجاد کرد، بر تفکرات دوران ما، ھم
 بورژوایی و ھم مارکسیستی، تأثیرات ریشھ ای بر جا گذاشتھ است. در حالی کھ

سایر سیستم ھای فکری را مردود می دانست خود آن ھا تحقق می بخشید.
 در دھھ ھا بعد از انقالب اکتبر، نظام جامعھ بوروکراتیک محصول انقالب، بھ

دلیل گسترش آن بر یک سوم کره زمین، بھ دلیل شورش ھای مکرر کارگران
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 علیھ آن، بھ دلیل تالش ھای اش برای اصالح خود و بھ دلیل انشعاب آن در
 اشکال روسی و چینی اش، پرسش ھای نظری مھمی را مطرح کرد. با توجھ بھ
 این نکات، بدون کم ترین شک می توان ادعا کرد کھ در اکتبر ١٩١٧، کارگران
 و بلشویک ھای پتروگراد، در شکل گیری جھان امروزی ما، در نحوه زندگی
 کردن، در نحوه فکر کردن و عمل کردن ما، نقش اساسی داشتند. با یا بدون

شوروی این نقش تاریخی را نمی توان انکار کرد و حتی دست کم گرفت.
 در میان پرسش ھای بیشماری کھ درباره سرنوشت انقالب روسیھ مطرح شده
 است، دو پرسش اصلی وجود دارد کھ قطب ھایی را تشکیل می دھند کھ بقیھ

پرسش ھا حول ھریک از آن دو می توان گروه بندی کرد.
 اولین پرسش این است کھ با انقالب اکتبر و انحطاط بعدی آن چھ نوع جامعھ ای
 ایجاد شد؟ (ماھیت و پویایی این نظام چھ بود؟ بوروکراسی روسیھ چھ بود و چھ
 رابطھ ای با سرمایھ داری و پرولتاریا داشت؟ نقش تاریخی آن چھ بود؟ پرسش
 دوم این کھ چگونھ در پی یک انقالب کارگری، یک بوروکراسی می توانند بھ

وجود آید و این امر در روسیھ چگونھ اتفاق افتاد؟
 در بررسی دوره بالفصل پسا انقالبی، بھ خصوص از اکتبر ١٩١٧ تا مارس
 ١٩٢١ کھ سرنوشت انقالب رقم خورد، تقریباً یک مانع غیر قابل عبور وجود
 دارد. مھم ترین پرسش این است کھ در روسیھ کارگران تا چھ اندازه سعی
 کردند کھ کنترل جامعھ را بھ دست خودشان بگبرند. چقدر آن ھا مشتاق بھ دست
 گرفتن مدیریت تولید، تنظیم اقتصاد و تصمیم گیری درباره مسائل سیاسی بودند؟
 میزان ھوشیاری آن ھا چقدر بود و فعالیت خود بھ خودی آن ھا چگونھ بود؟

نگرش آن ھا نسبت بھ حزب بلشویک و بوروکراسی در حال رشد چھ بود؟
 متأسفانھ این کارگران نیستند کھ تاریخ را می نویسند، بلکھ ھمیشھ "دیگران"

ھستند. بیشتر اوقات، مورخان "رسمی" چشم شنیدن و گوش شنیدن اعمال و

 سخنان بیانگر فعالیت خودجوش کارگران را ندارند. در بھترین موارد، آن ھا تا
 زمانی بھ تمجید فعالیت ھای کارگران می پردازند کھ با خط سیاسی خودشان
 ھمخوانی داشتھ باشد. اما بھ محض مشاھده انحراف از خط آن ھا، کارگران را
 محکوم می کنند، دون ترین انگیزه ھا را بھ آن ھا نسبت می دھند، و ھر فعالیتی
 کھ فاقد رھبر یا برنامھ باشد و از نھاد و یا قواعدی پیروی نکند بھ عنوان
 "مشکالت" یا "بی نظمی" توصیف می شوند. فعالیت خود انگیختھ توده ھا، طبق

تعریف آن ھا، متعلق بھ چیزی است کھ تاریخ آن را سرکوب می کند.
 آیا طبقھ کارگر روسیھ در این دوره بالفاصلھ پس از اکتبر، نقش تاریخی خودش
 را ایفا کرد؟ یا این کھ فقط بھ نوعی نقش پیاده نظام بخش دیگری از جامعھ بنقد
 مستقر در قدرت سیاسی را بازی کرد، و در خدمت تأمین منافع آن ھا بود؟ آیا
 طبقھ کارگر روسیھ در طوفان بزرگ کنش ھا، خواستھ ھا، ایده ھا، اشکال
 سازماندھی در آن سال ھای اولیھ توانست بھ عنوان یک نیروی نسبتاً مستقل
 ظاھر شود؟ یا این فقط یک توده بی رمق، بی خطر و صرفاً مجری انگیزه

ھایی بوده است کھ از جاھای دیگر سرچشمھ می گرفت؟
 برای کسی کھ کم ترین آگاھی از تاریخ واقعی انقالب روسیھ داشتھ باشد در این
 کھ پرولتاریا نقش مستقلی بازی کرد، امر کامال واضح و غیرقابل انکاری است.
 پتروگراد سال ١٩١٧، نھ کانتون سال ١٩۴٩ بود و نھ پراگ سال ١٩۶٨. ھجوم
 کارگران برای پیوستن بھ صفوف حزب بلشویک در ماه ھای قبل از اکتبر و
 حمایت از سیاست ھای آن، اولین نشانھ این نقش مستقل بود، آن ھا این کار را
 داوطلبانھ و از روی طیب خاطر انجام دادند. در آن روزھا ھیچ فشاری و ھیچ
 کسی نمی توانست این حمایت را از آن ھا اخذ کند، محرک آن ھا آگاھی طبقاتی
 آن ھا بود. مناسبات بین کارگران و حزب بلشویک، نحوه پذیرش خودجوش آن،
 و تحمل مصائب جنگ داخلی ھمگی گواھی ھستند بھ نقش مستقل طبقھ کارگر.
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 این استقالل حتی پیش از انقالب اکتبر ھم بھ خوبی مشاھده شده بود، بھ ویژه در
 فعالیت خود انگیختھ آن ھا در فوریھ و ژوئیھ ١٩١٧، ولیکن اوج آن در اکتبر
 بود، زمانی کھ آن ھا بدون آن کھ منتظر دستورالعمل ھای حزب بلشویک شوند،
 اموال سرمایھ داران را مصادره کردند و در واقع در اغلب موارد خالف
 دستورالعمل ھا عمل می کردند. این نمونھ ھا بھ روشی نشان می دھند کھ
 کارگران خودشان سعی در سازماندھی تولید را داشتند. دلیل این ادعا ھم ارگان
 ھای مستقل "کمیتھ ھای کارخانھ" و "شوراھا" بود کھ آن ھا خود راه اندازی

 کرده بودند.
 انقالب اکتبر فقط بھ این دلیل ممکن و پیروز شد کھ جنبش گسترده ای توده ھای
 کارگر بھ پا خاستھ، کھ می خواستند شرایط زیست و معاش خود را تغییر دھند
 و خود را از شر مدیر کارخانھ و تزار خالص کنند، با برنامھ و فعالیت ھای
 حزب بلشویک ھمگرا شد. درست است کھ تنھا حزب بلشویک بود کھ در اکتبر
 ١٩١٧، بھ بھترین وجھی آمال و خواستھ ھای کارگران، دھقانان و سربازان را
 بیان می کرد و یک ھدف کوتاه مدت و دقیق "سرنگونی حکومت موقت" را
 برای آن تدوین کرد، اما این بدان معنا نیست کھ کارگران فقط پیاده نظام منفعل
 آن حزب بودند. بدون کارگران، چھ در داخل حزب و چھ در خارج از صفوف
 آن، حزب بھ لحاظ فیزیکی و سیاسی وجود نمی داشت. بدون فشار سیاسی
 رادیکال و فزاینده کارگران، حزب حتی خط مشی انقالبی نیز اتخاذ نمی کرد.
 حتی چند ماه پس از بھ دست گرفتن قدرت ھم نمی توان گفت کھ حزب بر توده

ھای کارگر تسلط کامل داشت.
 اما این ھمگرایی بین کارگران و حزب بلشویک، کھ با سرنگونی دولت موقت و
 تشکیل یک حکومت عمدتا بلشویکی بھ اوج خود رسیده بود، گذرا بود. خیلی
زود نشانھ ھای واگرایی میان حزب و توده ھا  ظاھر شدند، ھر چند کھ در این

 مرحلھ این واگرایی ھا، بھ دلیل ماھیت خود، بھ صراحت و روشنی اختالفات
 میان گرایشات سیاسی سازمان یافتھ نبودند. کارگران مسلما از انقالب توقع
 دگرگونی کامل شرایط زندگی را داشتند. آن ھا بدون شک در انتظار بھبود
 شرایط مادی خود بودند، اما در عین حال کامال واقف بودند کھ تحقق سریع
 انتظارات شان امری ناممکن بود. کسانی کھ انقالب را صرفاً با عوامل مادی و
 ناامیدی کارگران از ناتوانی رژیم جدید در ارضای آمال شان برای بھبود شرایط
 مادی، توضیح می دھند از قوه تخیل محدودی برخوردارند. انقالب بھ تعبیری با
 خواست "نان" آغاز شد. اما مدت ھا قبل از اکتبر بسیار فراتر از مشکل "نان"

پیش رفتھ بود و سپھر " تعھد تام انسانی" افق اش شده بود.
 بعد از پیروزی اکتبر، کارگران بیش از سھ سال شدیدترین محرومیت ھای مادی
 را بدون کم ترین شک و یا طفره رفتنی متحمل شدند، نیروی انسانی و نیازھای
 جنگی ارتش سرخ در جنگ با ضد انقالب را تأمین کردند. برای آن ھا این ھمھ
 بخشی از مسئلھ رھایی از ستم طبقھ سرمایھ دار و دولت آن بود. کارگران کھ
 در شوراھا و کمیتھ ھای کارخانھ سازمان یافتھ بودند، نھ قبل از و بھ خصوص
 نھ بعد از اکتبر، برایشان قابل قبول نبود کھ سرمایھ داران کماکان مجاز بھ
 استثمار کارگران باشد. پس از رھائی از شر سرمایھ داران، متوجھ شدند کھ باید
 تولید را خود سازماندھی کنند. این خود کارگران بودند کھ، قبل از حزب
 بلشویک، اقدام بھ مصادره سرمایھ داران کردند (فرمان ملی شدن، کھ در
 تابستان ١٩١٨ تصویب شد، صرفا یک واقعیت بنفد انجام شده را رسمیت
قانونی بخشید).  این کارگران بودند کھ کارخانھ ھا را بار دیگر بھ راه انداختند.

 بلشویک ھا اوضاع را بھ گونھ دیگری می دیدند. چشم انداز اقتصادی آن ھا پس
 از کسب قدرت کامال روشن بود. اقتصادی "کامال سازمان یافتھ و متمرکز" از

 باال، متکی بر "سرمایھ داری دولتی" (عبارتی کھ لنین دائما بھ کار می گیرد)،
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 کھ "قدرت سیاسی طبقھ کارگر" بر آن سوار می شود. قدرت کارگران ھم توسط
 حزب بلشویک، "حزب کارگران"، اعمال خواھد شد. نوبت "سوسیالیسم"، کھ

 نزد لنین بھ معنای "مدیریت جمعی تولید" است، بعدھا خواھد رسید.
 این فقط یک ''خط مشی'' و یا ایده ای کھ صرفا مطرح شده باشد، نبود. ذھنیت و
 ژرفای نگرش ھای حزب بلشویک از باال بھ پایین بھ این باور خدشھ ناپذبر کھ
 حزب باید بر کل جامعھ را مدیریت و کارگردانی کند، آغشتھ بود. این نحوه
 نگرش از مدت ھا قبل از انقالب وجود داشت، ھمانطور کھ خود تروتسکی در
 کتاب ''زندگی نامھ استالین'' از آن با اصطالح ''ذھنیت کمیتھ چی'' یاد می کند.
 این نگرش در آن زمان تقریباً نزد ھمھ سوسیالیست ھا (با چند مورد استثنایی
 مانند روزا لوکزامبورگ، گورتر پانھ کوک) مشترک بود. درون حزب بلشویک
 با بھ دست گرفتن قدرت، با جنگ داخلی و تحکیم قدرت حزب پس از پیروزی

در جنگ داخلی این نگرش فوق العاده تقویت می شود.
 بالفاصلھ پس از بھ دست گرفتن قدرت، ھمھ این ھا بخشی از واقعیت اوضاع
 اجتماعی می شوند. مشاغل و موقعیت ھای مدیریتی در تمام حوزه ھای زندگی
 اجتماعی برعھده اعضای حزب قرار می گیرند. البتھ چنین توجیھ می شد کھ
 "غیرممکن است بھ طور دیگری انجام داد". اما این منطق بھ زودی بھ این معنا
 شد کھ ھر کاری حزب انجام داد، انجام اش بھ طور دیگر ناممکن می بود. بدین
 ترتیب، در این مرحلھ این تنھا حزب است کھ "بھ طور جمعی"، مصداق واقعی
 قدرت است. تقریباً بالفاصلھ پس از اکتبر، شوراھا بھ نھادھای تشریفاتی تبدیل
 می شوند. (یک نمونھ آن، بحث ھای داغ درباره پیمان صلح برست-لیتوفسک،

در بھار ١٩١٨، فقط در حزب جریان داشت و شوراھا ھیچ نقشی نداشتند).
 از اکتبر بھ بعد بھ لحاظ موقعیت اجتماعی، حزب در واقع تشکلی بود کھ بر
 جامعھ حکومت می کرد، از این رو دیدگاه حزب دیگر لزوماً با دیدگاه خود
 جامعھ مطابقت نداشت. در برابر این تحول، یا بھتر بگویم در برابر این استحالھ

 ماھیت اساسی حزب بلشویک، کارگران ھیچ مقاومت جدی ابراز نکردند. ھیچ
 مدرک مستقیمی بر اثبات آن ھا نداریم. بین خلع ید از سرمایھ داران و مصادره
 کارخانھ ھا (١٩١٨- ١٩١٧)، اعتصابات پتروگراد و شورش کرونشتات
 (زمستان ١٩٢١-١٩٢٠)، ھیچ نشانھ ای از فعالیت مستقل کارگران در دست
 نداریم. جنگ داخلی و بسیج مداوم برای آن، نگرانی از مشکالت عملی فوری و
 روزمره (تولید، تأمین مواد غذایی و غیره)، پیچیدگی مشکالت و مھمتر از ھمھ

اعتماد کارگران بھ حزب ''خودشان''، تا حدی دالیل این سکوت بودند.
 در آن روزھا با قاطعیت می توان نزد کارگران دو گرایش را مشاھده کرد. از
 یک سو، آرزو رھایی از ھر نوع سلطھ و بھ دست گرفتن مدیریت امور جامعھ
 توسط خودشان، از سوی دیگر، تمایل بھ تفویض قدرت بھ حزب بلشویک،
 حزبی کھ ثابت کرده بود کھ مخالف آشتی ناپذیر سرمایھ داران بوده و جنگ
 علیھ آن ھا را رھبری کرده بود. تضاد بین این دو عنصر در آن زمان بھ

وضوح درک نشده بود و بھ وضوح ھم قابل درک نبود.
 با این حال، درون خود حزب بینش ھای متفاوت وجود داشت. از ابتدای ١٩١٨
 تا ممنوعیت جناح ھا در مارس ١٩٢١، گرایشاتی درون حزب بلشویک وجود
 داشت کھ با وضوح و دور اندیشی حیرت انگیزی از ھمان ابتدا با خط رھبری
 حزب و بوروکراتیزه شدن آن مخالفت می کردند. از آن جملھ "کمونیست ھای
 چپ" (در اوایل ١٩١٨)، جناح "سانترالیست دموکراتیک" (١٩١٩) و
 "اپوزیسیون کارگری" (١٩٢١-١٩٢٠). نظریات این گروه ھا در واقع واکنش
 کارگران عضو حزب - و بدون شک محافل پرولتری خارج از حزب - نسبت
 بھ سیاست ھای اقتصادی و نحوه اداره جامعھ توسط رھبری را بیان می کرد.
 آن ھا آن چھ را كھ "مؤلفھ دیگر" مارکسیسم نامیده می شود را بیان می كردند،
 آن مؤلفھ ای كھ خواستار رھایی کارگران توسط خود آنان بود و اعالم می کرد
كھ رھایی کارگران فقط از طریق فعالیت ھای خود آن ھا می تواند متحقق شود.
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اپوزیسیون کارگری و مدیریت تولید
  نقش طبقھ کارگر در نظام جدید روشن بود: یک شھروند مشتاق اما بھ لحاظ
 سیاسی منفعل. نقش کارگران در تولید چھ بود؟ کمابیش مانند رژیم سرمایھ
 داری خصوصی سابق، اما با این تفاوت کھ در رژیم جدید بھ جای مدیران
 کارخانھ ھا کھ فرار کرده بودند، کارگران دارای "وجھھ و ظرفیت" منصوب
 می شدند. مسالھ "مدیریت تولید توسط کارگران" و چگونگی فراھم کردن
 تسھیالت و آموزش کارگران برای تصدی این مھم ترین رکن بنای سوسیالیزم،
 دغدغھ اصلی حزب کمونیست در این دوره این نبود، در عوض مھم ترین
 نگرانی رھبران بلشویک، یافتن سریع ترین راه ایجاد الیھ ای از مدیران و بھ
 خصوص مدیران اقتصادی و تولیدی بود؟ نوشتھ ھای رھبران حزب و متون
 رسمی آن دوره در این مورد جای کوچک ترین تردیدی باقی نمی گذارد. بدین
 ترتیب، شکل گیری یک بوروکراسی، بھ عنوان قشر مدیریت در تولید (و لزوماً
 دارای امتیازات مادی)، تقریباً از ھمان آغاز، ھدف آگاھانھ و ناآگاھانھ حزب

می شود.
 این نیت صادقانھ و خالصانھ رھبران از درک آن ھا از سوسیالیزم و از نحوه
 بنای سوسیالیسم نشات می گرفت، بھ عبارت دقیق تر، یک "فن مدیریتی" کھ
 بتواند در خدمت سوسیالیسم قرار گیرد، بھ این معنا کھ از نظر رھبری حزب،
 این قشر "مدیران تولید"، زیر نظر "حزب کمونیست" کھ مظھر طبفھ بود،
 کنترل کارگری ِاعمال می کرد. تو گویی در یک کارخانھ بین مدیریت "فردی"

 و مدیریت توسط "کمیتھ کارگران" ھیچ تفاوت سیاسی وجود ندارد.
 بدین ترتیب، دیکتاتوری پرولتاریا معادل می شود با "الغای مالکیت خصوصی"
 بھ اضافھ "اولویت اراده جمعی کارگران"، و البتھ "اراده جمعی کارگران"
 استعاره ای بود برای "اراده حزب کمونیست". و در کارخانھ ھا ھم با قدرت بی
 چون و چرای مدیران مواجھ ایم کھ فقط توسط حزب کنترل می شد، در واقعیت

 امر کنترلی ھم در کار نبود. قدرت حزب بر جامعھ بالمنازع بود، اما حزب در
 برابر ھیچ نھادی پاسخگو نبود و تحت کنترل ھیچ کس ھم نبود. با توجھ بھ این
 وضعیت، ھیچ چیز نمی توانست مانع از ادغام قدرت اقتصادی (مدیران تولید) و
 قدرت سیاسی (حزب) شود. ھیچ کس نمی توانست از نفوذ دو گروه اجتماعی کھ
 مظھر این دو قدرت ھستند، و از ایجاد یک بوروکراسی ماندگار و مسلط بر
 ھمھ بخش ھای زندگی اجتماعی، جلوگیری کند. این روند با ورود گسترده
 عناصر غیر پرولتری بھ حزب، با شتاب فرصت طلبان برای عقب نماندن از
 بھره مندی از مزایای قدرت، ھم تسریع شد و ھم ابعاد بزرگ تری بھ خود

گرفت. این ھمھ نتیجھ سیاست ھای حزب بود.
 در مباحث پیشا کنگره دھم حزب کمونیست (١٩٢١-١٩٢٠) بود کھ در مخالفت
 با سیاست رھبری در رابطھ با "مسئلھ اتحادیھ ھای کارگری"، در داخل حزب
 بحث ھای بسیار داغ در می گیرد. "نقش اتحادیھ ھای کارگری در مدیریت
 کارخانھ ھا و اقتصاد" موضوع بحث بود. این بحث ناگزیر بار دیگر توجھ را بھ
 امر "مدیریت یک نفره" در کارخانھ ھا و "نقش متخصصان" معطوف می کند،

ھمان مسایئی کھ دو سال پیش تر قبالً درباره شان طوالنی بحث شده بود.
 بھ طور خالصھ، نگرش لنین و رھبری حزب این بود کھ مدیریت تولید باید
 "تک مدیری" یعنی در دست مدیران منفرد باشد (اعم از "متخصصان" بورژوا
 و یا کارگرانی کھ بھ خاطر "وجھھ و ظرفیت" منصوب می شوند). این مدیران
 تحت کنترل حزب عمل می کردند. وظیفھ اتحادیھ ھای کارگری عبارت بود از
 آموزش کارگران، و دفاع از کارگران در برابر "مدیران خودشان" و "دولت
 خودشان". تروتسکی خواستار این بود کھ اتحادیھ ھای کارگری کامال تابع دولت
 باشند و بھ ارگان ھای دولت تبدیل شوند. استدالل او این بود کھ در دولت
 کارگری، کارگران و دولت یکی ھستند. بنابراین کارگران برای دفاع از خود

 در برابر دولت "خودشان" بھ سازمان جداگانھ ای نیاز ندارند.
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 در مقابل این سیاست ھای رھبری حزب، جناح "اپوزیسیون کارگری" بھ
 رھبری الکساندر شلیاپنیکوف خواستار آن بود کھ مدیریت تولید و اقتصاد
 بتدریج بھ "کمیتھ ھای کارگری در کارخانھ ھا' متکی بر اتحادیھ ھای کارگری
 سپرده شود. آن ھا می خواستند "مدیریت جمعی" جای مدیریت "یک نفره" را
 بگیرد و نقش متخصصان و تکنسین ھا کاھش یابد. اپوزیسیون کارگری تأکید بر
 این داشت کھ پس از انقالب، توسعھ تولید صرفا یک مسالھ مدیریت یا فنی نبوده
 بلکھ یک امر اجتماعی و سیاسی است، کھ راه حل آن بھ بھره گیری از ابتکار
 و خالقیت خود کارگران بستگی دارد. آن ھا بھ شدت از دیوان ساالری فزاینده
 دولت و حزب انتقاد می کردند (در آن زمان تمام مقامات انتصابی و توسط

مقامات باالتر بود) و خواستار استقالل طبقھ کارگر از حزب بودند.
 الكساندرا كولنتای، از رھبران این جناح، در جزوه ای مختص این موضوع و
 در یادداشت ھای متعاقب آن گزارشی کاملی از دیدگاه ھای مختلف رھبران
 بلشویک ارائھ می دھد. این  نوشتھ از ارزش بی نظیری برخوردار است. اوال
 كولنتای گزارش و  مستقیم و تصویر دقیقی در مورد نگرش ھا و واکنش ھای
 كارگران روسی نسبت بھ سیاست ھای حزب بلشویك ارائھ می دھد. دوم این کھ،
 او نشان می دھد کھ بخش عمده ای از کارگران عضو حزب، از بوروکراتیزه
 شدن نظام آگاه بوده و علیھ آن مبارزه می کردند. با خواندن این متن، آشکار می
 شود کھ اوال کارگران نظرات و خواستھ ھای خودشان را داشتند و ثانیا آن ھا
 این را از طریق جناح "اپوزیسیون کارگری" درون حزب بلشویک، و
 اعتصابات کارگران در پتروگراد، و شورش کرونشتات در خارج از حزب،

 نشان دادند.
 ایده ھای اپوزیسیون کارگری در برخی موارد اشتباه فھمیده شده. در کل بحث
در یک سطح انتزاعی باقی ماند و راه حل ھای پیشنھادی آن ھا بیشتر در مورد

 جزئیات و نکات فنی بود تا اصل "کنترل کارگری". اپوزیسیون کارگری (و
 كولنتای در متن خود) بین نقش اساسی متخصصان و تکنسین ھا بھ عنوان یک
 متخصص و فن دان در یک نظام کنترل کارگری و تحول آن ھا بھ مدیران
 صاحب قدرتی کھ کنترلی بر آن ھا نیست و در برابر خود تولیدکنندگان
 مسئولیتی نداشتند، نتوانست تمایز قائل شود. انتقاد اپوزیسیون کارگری از
 متخصصان و تکنسین ھا بسیار کلی بود و این امر آن ھا را در برابر حمالت
 لنین و تروتسکی در بیان این استدالل کھ یک کارخانھ بدون مھندس و تکنسین
 قادر بھ کار نیست، خلع سالح کرد. اما این استدالل بھ ظاھر منطقی بھ تدریج بھ
 این نتیجھ شگفت انگیز رسید کھ این متخصصان فقط بھ دلیل تخصص شان،
 مجوز اعمال قدرت مدیریت دیکتاتوری در ھمھ عرصھ ھا در کارخانھ را
 دارند. اپوزیسیون کارگری برای "مدیریت جمعی" و علیھ "مدیریت یک نفره"
 بھ شدت مبارزه کرند. مواضع اپوزیسیون کارگری ھم خود عاری از ایراد نبود
 چرا کھ مدیریت جمعی ھم می تواند بھ ھمان اندازه مدیریت یک نفره
 بوروکراتیک باشد. بحث اصلی، مسئلھ ِاعمال مدیریت جمعی(سھ یا چند نفره)
 بھ جای مدیریت فردی (یک مدیر) نبود، مسالھ واقعی عبارت از این بود کھ در
 یک واحد تولیدی رابطھ بین مدیریت (فردی و یا جمعی) با کل کارگران آن

واحد چھ باید باشد. در یک کالم مرکز قدرت تصمیم گیری در کجا است؟
 با وجود ھمھ نقاط ضعف و علی رغم سردرگمی ھا، اما، اپوزیسیون کارگری
 نکتھ کلیدی را مطرح کرد: "در دولت کارگری چھ کسی باید تولید را مدیریت
 کند؟" و پاسخ درستی داد: "تشکل ھای جمعی کارگران". اما آن چھ کھ رھبری
 حزب می خواست و بنفد آن را ھم تحمیل کرده بود، یک رژیم سلسلھ مراتبی با
 رھبری از باال بھ پائین بود. این بینش بھ تدریج جزو اصول پایھ ای حزب
 کمونیست می شود. بھ ھر حال اما ھنوز با آن رژیمی کھ در دھھ ھای بعد در

شوروی مستقر می شود بسیار فاصلھ داریم.
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 درباره "ھدف" و "وسیلھ"  در بنای سوسیالیزم
 رھبران اپوزیسیون کارگری خواستار خود فعالیتی توده ھای کارگر بودند، بھ
 توانایی ھای خالقانھ پرولتاریا اعتماد داشتند و بھ این کھ انقالب سوسیالیستی
 نوید یک دوره کامال جدید در تاریخ بشر را می دھد، کھ در آن ایده ھای دوره
 پیشین بی ارزش می شوند و ساختار اجتماعی باید از سر تا پا از نو ایجاد
 شوند، کامال باور داشتند. پیشنھادات اپوزیسیون کارگری تالشی بود برای تدوین
 این ایده ھا در یک برنامھ سیاسی، عمدتا در حوزه تولید. مبارزات بین
 "اپوزیسیون کارگری" و رھبری حزب نمونھ ای از ھمزیستی عناصر متناقض

موجود در مارکسیزم بھ طور عام و در نوع روسی آن بھ طور خاص است.
 پیروزی چشم انداز لنینی در روسیھ مبین پیروزی آن مؤلفھ ای در مارکسیسم
 بود، کھ مدت ھا - حتی در خود مارکس - عنصر غالب در اندیشھ و عمل
 سوسیالیستی شده بود. در تمام سخنرانی ھا و مقاالت این دوره لنین، یک ایده
 دائماً تکرار می شوند، این ایده ای است کھ روسیھ باید از کشورھای پیشرفتھ
 سرمایھ داری بیاموزد، کھ اگر کشوری بخواھد از عقب ماندگی و ھرج و مرج
 بیرون بیاید، باید روش ھای سرمایھ داری توسعھ تولید و بھره وری نیروی کار
 را اقتباس کند، زیرا روش ھا متفاوت دیگری وجود ندارد، کھ برای عقالنی
 کردن تولید الزاما آن ھا را باید اتخاذ کند، کھ روش ھای مدیریتی سرمایھ داری
 و محرک ھای سرمایھ داری در حوزه کار ضروری اند. از نظر لنین، این
 روش ھا صرفا "وسیلھ"ای بیش نبوده و می توان بھ سھولت آن ھا برای یک
 "ھدف" بھ لحاظ تاریخی کامال مخالف، یعنی بنای سوسیالیسم، بھ کار گرفت و
 ایرادی در این کار نمی دید. برای رھبران بلشویک مھم این بود کھ "چھ کسی
 قدرت را در دست دارد؟" و نھ نحوه و سازوکار ِاعمال قدرت. برای آن ھا
 دیکتاتوری پرولتاریا با "نحوه ای کھ واحدھای تولیدی و بنگاه ھای اقتصادی

اداره می شود"، تبیین نمی شود.

 این کھ نمی توان برای رسیدن بھ اھداف نو از ھمان وسیلھ ھای قدیمی استفاده
 کرد، این کھ بین ابزارھای مورد استفاده و نتایج بدست آمده، رابطھ ذاتی وجود
 دارد، این کھ کارخانھ صرفا یک "ابزار" نیست بلکھ ساختارھای اجتماعی
 ھستند کھ در آن دو جنبھ اساسی روابط انسانی (تولید و خشونت) سازمان یافتھ
 کھ بیان اساسی روابط اجتماعی است، باورھایی بودند کھ از نظر مارکسیست ھا
 کاملا واضح و بدیھی بودند. اما در روسیھ بعد از انقالب اکتبر این ابده ھا
 فراموش شده بودند. تولید باید با استفاده از روش ھا و ساختارھایی کھ "خودشان
 را تثبیت کرده بودند"، توسعھ می یافت. این کھ این روش ھای "تثبیت شده"،
 ابزار توسعھ در سرمایھ داری بھ مثابھ یک نظام اجتماعی بوده، و این کھ یک
 کارخانھ فقط پارچھ و فوالد و ... تولید نمی کند بلکھ پرولتر و سرمایھ ھم تولید

می کند، واقعیت ھای شناختھ ای بودند کھ بھ فراموشی سپرده شده بودند.
 بدیھی است کھ در پس این "فراموشی" دغدغھ و نگرانی قابل فھم افزایش تولید
 و بازسازی اقتصادی فروپاشیده وجود داشت. اما این نگرانی لزوماً انتخاب
 "وسیلھ" را دیکتھ نمی کند. اگر از نظر رھبران بلشویک تنھا بھ کار گرفتن
 روش ھای کارآمد سرمایھ داری امر بدیھی بود، بھ این دلیل بود کھ آن ھا با بر
 این باور بودند کھ تنھا سیستم کارآمد و منطقی تولید، نظم تولید سرمایھ دارانھ
 است. در این کھ آن ھا در آرزوی از بین بردن مالکیت خصوصی و ھرج و
 مرج بازار بودند جای کوچک ترین شکی نیست، آن نمی خواستند نوع مدیریت
 تولیدی کھ سرمایھ داری بھ ان ھا دست یافتھ بود را بھ دور افکنند. آن ھا آرزو
 داشتند اقتصاد و الگوی مالکیت و توزیع ثروت را تغییر دھند، اما روابط بین
 انسان در محیط کار و یا ماھیت کار را تغییر ندادند. در یک کالم فلسفھ ساختن
 سوسیالیزم نزد آن ھا نھ بر اساس تقدم سیاست بر اقتصاد بلکھ برعکس، بر تقدم

اقتصاد بر سیاست بود و آن ھم بر پایھ منطق بارآوری سرمایھ داری.
فلسفھ آن ھا بیش از ھرچیز توسعھ نیروھای مولده را می طلبید. در این مورد
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 آن ھا شاگردان وفادار مارکس بودند - یا حداقل از آن جنبھ خاصی از مارکس
 کھ در کارھای مؤخر او غالب بود. برای بلشویک ھا توسعھ نیروھای تولیدی،
 اگر نھ ھدف نھایی، بھ ھر حال بھ عنوان ابزاری اساسی بود، بدین معنای کھ
 ھر چیز دیگری بھ طور خودکار، بھ عنوان یک محصول فرعی، الزاما در پی
 آن می آمد. پس ھمھ چیز باید بھ تبع آن در می آمد، از آن جملھ انسان ھا.
 تروتسکی نوشت: «بھ عنوان یک قاعده کلی، انسان تالش می کند از زیر کار
 کردن فرار کند... انسان حیوان نسبتاً تنبلی است». برای مقابلھ با این راحت
 طلبی، ھمھ روش ھای کارآیی اثبات شده را باید بھ خدمت گرفت: کار اجباری و
 روش ھای فنی و مالی - رایج در سرمایھ داری-  و طبیعتاً اگر این روش ھا

توسط "دولت سوسیالیست" تحمیل شود، ماھیت آن کامالً تغییر می کند.
 بالفاصلھ پس از انقالب اکتبر تقریباً در ھمھ حوزه ھای کار، دستمزد بر مبنای
 "قطعھ کاری" لغو می شود و "زمان کاری" جای آن را می گیرد، یعنی دستمزد
 متناسب با زمان کار. این نحوه جدید  تأثیر نامطلوبی بر بھره وری نیروی کار
 و انضباط کار داشت. پس از مدتی حکومت بھ نظام پسشین دستمزد بر مبنای
 "قطعھ کاری" برمی گردد. بلشویک ھا این بازگشت بھ عقب را با اصل
 سوسیالیستی "بھ ھر کس متناسب با کارش" توجیھ می کنند. حکومت در بدو
 امر آن را در ھمھ بنگاه ھای دولتی اجرا می کنند و کمی بعد قطعھ کاری بھ
 طور گسترده ای در کل صنعت رایج می شودد. بھ عنوان مثال، در ژوئیھ سال
 ١٩١٨، یک چھارم کارگران پتروگراد مشمول قطعھ کاری می شدند. اصل
 پرداخت دستمزد بر طبق قطعھ کاری سرانجام در دسامبر ١٩١٨ در قانون کار

شوروی رسمیت می یابد.
 «در سرمایھ داری، سیستم قطعھ کاری و رتبھ بندی، استفاده از سیستم
 تیلوریزم و غیره بھ منظور بھره کشی بیشتر از کارگران و باال بردن
 نرخ ارزش افزونھ با اعمال فشار از خارج است. در تولید سوسیالیستی،

 مسالھ قطعھ کاری، پاداش و غیره  برای افزایش حجم محصول اجتماعی
 و در نتیجھ باال بردن رفاه عمومی است. آن دستھ از کارگرانی کھ بیشتر
 از دیگران برای منافع عمومی کار می کنند در مقایسھ با تنبل ھا، افراد
 بی خیال و بی نظم محق اند کھ سھم بیشتری از کاالی اجتماعی دریافت

کنند»(تروتسکی، تروریسم و کمونیسم، ١٩۶١،  ص. ١۴٧).
 فقط تروتسکی نیست کھ چنین نظراتی را بیان می کند. لنین قبل از تروتسکی و

  با بیانی صریح تر و شدیدتر در این باره چنین می گوید:
 «در حال حاضر در روسیھ آن بخش پیشگام پرولتاریای با آگاھی طبقاتی
 بیشتر، عزم خود را برای افزایش انضباط کار جزم کرده است. بھ
 عنوان مثال، ھم کمیتھ مرکزی اتحادیھ فلزکاران و ھم شورای مرکزی
 اتحادیھ ھای کارگری تدوین پیشنویس اقدامات و احکام الزم را آغاز
 کرده اند. این کار باید مورد حمایت قرار گیرد و با سرعت ھر چھ بیشتر
 پیش برود. ما باید مسألھ قطعھ کاری را مطرح کنیم و آن را در عمل
 بیازماییم. ما باید پرسش بھ خدمت گرفتن بسیاری از موارد علمی و
 مترقی در تیلوریزم را مطرح کنیم. ما باید دستمزد را با میزان جنس
 تولید شده، با میزان کار انجام شده توسط راه آھن و یا سیستم آبرسانی و

غیره و غیره مطابقت دھیم.
 روس ھا در مقایسھ با مردم کشورھای پیشرفتھ، کارگران بدی ھستند.
 در رژیم تزاری، و با توجھ بھ تداوم خماری ناشی از سرواژ، البتھ غیر
 از این ھم نمی توانست باشد. وظیفھ ای کھ در برابر دولت شوروی قرار
 دارد این است کھ ھمھ مردم را مکلف کند کھ در ھمھ زمینھ ھا یاد
 بگیرید کھ کار کنند. سیستم تیلور، این آخرین دستآورد سرمایھ داری در
 حوزه خودش، مانند ھمھ پیشرفت ھای سرمایھ داری، ترکیبی است از

 بیرحمی ظریفانھ و نامرئی استثمار بورژوازی و پاره ای از بزرگترین
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 دستاوردھای علمی در حوزه تحلیل حرکات مکانیک وار در روند کار،
 حذف حرکات زائد و ناشیانھ، تدوین روش ھای صحیح کار، بھ کار
 گرفتن بھترین سیستم حسابداری، نظارت و غیره. جمھوری شوروی باید
 بھ ھر قیمت کھ شده تمام دستاوردھای ارزشمند علمی و فناوری در این
 زمینھ را اتخاذ کند. اامکان ساختمان سوسیالیسم دقیقاً در گروی موفقیت
 ما در ترکیب قدرت شورائی و سازمان مدیریت شورایی با آخرین
 دستاوردھای سرمایھ داری است. در روسیھ ما باید مطالعھ و آموزش
 سیستم تیلور را سازماندھی کنیم، بھ طور سیستماتیک آن را بیازمائیم و
 با اھداف خود وفق دھیم. در عین حال، در راستای تالش برای باال بردن
  بھره وری نیروی کار، باید ویژگی ھای خاص دوره گذار از نظام
 سرمایھ داری بھ سوسیالیسم را در نظر بگیریم. ویژگی ھایی کھ از یک
 سو، امر پی ریزی سازماندھی رقابت سوسیالیستی را ایجاب می کند، و
 از سوی دیگر، نیاز بھ استفاده از اجبار را می طلبد، بدین ترتیب
 عملکرد یک حکومت پرولتری بزدل موجب ھتک حرمت شعار
 دیکتاتوری پرولتاریا نخواھد شد».( لنین، وظائف فوری قدرت شوراھا،

فوریھ – مارس ١٩١٨، جلد ٢٧ کلیات، بھ زبان انگلیسی)
 درست است کھ در دوره بالفصل بعد از انقالب، سازماندھي مجدد سوسیالیستي
 تولید بدون نوعی نورم "اجبار بھ کار"، دشوار و غیر قابل تصور است و تعیین
 شاخص ھایی برای تضمین تساوی برخی تالش ھا در بین اقشار مختلف مردم،
 کارگاه ھا و کارخانجات مختلف اجتناب ناپذیر است. اما آن چھ اھمیت دارد این
 است کھ چھ کسی و چھ نھادی این "شاحص ھا" را تعیین می کند؟ چھ کسی
 درباره "اجبار بھ کار" تصمیم می گیرد و آن را بھ مرحلھ اجرا درمی آورد؟ آیا
 این امر کار سازمان ھای جمعی خود کارگران است؟ یا این کھ توسط یک گروه

اجتماعی خاص انجام می گیرد کھ وظیفھ اش مدیریت کار دیگران است؟

 آیا "مدیریت کار دیگران" آغاز روند انحطاط انقالب نیست؟ "نیاز" بھ یک گروه
 اجتماعی ویژه برای مدیریت کار دیگران در تولید، در مصرف، در سیاست و
 در جامعھ، الزاما "نیاز" بھ یک رھبری جدا از مراکز تولید و نیاز بھ یک حزب

 کھ دولت را اداره کند، بھ ھمراه می آورد.
 متن كولنتای، بھ نمایندگی از سوی جناح "اپوزیسیون کارگری"، كھ شتابانھ در
 ھفتھ ھای قبل از كنگره دھم حزب بلشویک (مارس ١٩٢١) نوشت، رشد آتی
 بوروكراسی در روسیھ را با شفافیت پیشگویی می كند. او بھ تفصیل بھ بحث و
 جدل مھم (مدیریت یک نفره یا مدیریت جمعی در صنعت) می پردازد و با بیانی
 پرشور در مورد خطرات نھفتھ مشی اتخاذ شده ھشدار می دھد. بھ روشن ترین
 وجھی دو بدیل ممکن را مطرح می کند: کنترل بوروکراتیک از باال، یا فعالیت
 مستقل و خالق خود توده ھای از پائین. "اپوزیسیون کارگری" بر نقطھ حساس
 حزب انگشت گذاشتھ بود. پاسخ حزب ممنوعیت جناح ھا در درون حزب بود.
 با شکست جناح ھای مخالف یکی در پی دیگری، در سال ١٩٢١، ھم زمان با
 سركوب كرونشتات، سرانجام غیرقانونی می شوند. در ١٩٢٣ "اپوزیسیون

چپ" بھ رھبری تروتسکی برای مبارزه با بوروکراسی شکل می گیرد.
 بنابراین می توان نتیجھ گرفت کھ برخالف اسطوره ھای رایج، نھ در سال
 ١٩٢٧، نھ در سال ١٩٢٣ و نھ حتی در سال ١٩٢١، بلکھ خیلی زودتر، در
 طی سال ھای ١٩١٨ و ١٩٢٠ بود کھ نطفھ ھای شکست شکل گرفت. ھشدار
 کرونشتات، حزب بلشویک را مجبور بھ تصحیح برخی اشتباھات کرد، در
 رابطھ با مشکالت از نوع دیگری (اساساً مربوط بھ دھقانان و رابطھ بین
 اقتصاد شھری و روستایی و اتخاذ برنامھ نپ). این امر بھ کاھش تنش ھای
 ناشی از فروپاشی اقتصادی و آغاز بازسازی اقتصادی منجر شد، اما این
 "بازسازی" بدون دموکراسی سوسیالیستی و خود مدیریت و کنترل کارگری، در

نھایت در خدمت و تثبیت "بوروکراسی" قرار گرفت.
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الکساندر شلیاپنیکوف در سال ١٩٠١ بھ عضویت حزب سوسیال دموکرات روسیھ  در می آمد و پس از انشعاب حزب در سال ١٩٠٣، بھ بلشویک ھا می پیوندد. سال ھای 
١٩٠۴ تا ١٩٠٧ را در زندان تزار می گذراند. در ژانویھ ١٩٠٨، وی روسیھ را بھ مقصد اروپای غربی ترک می کند. وی از سال ١٩٠٨ تا ١٩١۶ بھ عنوان کارگر در 
کشورھای فرانسھ، آلمان و انگلیس در کارخانھ ھا بھ کار مشغول می شود، فلزکاری ماھری می شود، در سیاست ھای حزب بلشویک شرکت می کند، بھ سازماندھی اتحادیھ 
ھای کارگری کمک کرده و مقاالت بسیاری در روزنامھ ھا در مورد کار صنعتی و سازمان صنفی منتشر می کند. در طول جنگ جھانی اول، رابط اصلی بین کمیتھ 

مرکزی بلشویک ھا در خارج از کشور و بلشویک ھا در داخل روسیھ بود.
شلیاپنیکوف در اوایل سال ١٩١٧ مسئول دفتر کمیتھ مرکزی بلشویک در پتروگراد است. در جریان انقالب فوریھ، سازمانده شوراھای نماینده کارگران پتروگراد و عضو 
کمیتھ اجرایی می شود. او بھ سازماندھی اتحادیھ ھای فلزکاران پتروگراد و سراسر روسیھ کمک می کند و بھ عنوان رئیس ھر دو تشکل انتخاب می شود. در اکتبر ١٩١٧ 
در شوراھا از تصرف قدرت توسط قیام اکتبر حمایت می کند. تا پاییز ١٩١٨ بھ عنوان کمیسار کار منصوب می شود. در جنگ داخلی در جبھھ ھای خزر - قفقاز و غرب 

می جنگید.
در پاییز ١٩١٩، شلیاپنیکوف با سیاست ھای رھبری حزب کمونیست در مورد اتحادیھ ھای کارگری بھ مخالفت می پردازد. تزھای خود مبنی بر "کنترل کارگری" توسط 
اتحادیھ ھای کارگری، و کارگری کردن ارگان ھای اصلی حزب را در مارس ١٩٢٠ بھ نھمین کنگره حزب کمونیست ارائھ می دھد. ھواداران عقاید وی در درون حزب، 

جناح "اپوزیسیون کارگری" را تشکیل می دھند. الكساندرا كولنتای در اواخر سال ١٩٢٠ بھ آن ھا می پیوندد. 
ھنگامی کھ بحث صنفی در دسامبر ١٩٢٠ آغاز شد، شلیاپنیکوف تزھای خود را (چاپ شده در "پراودا" ارگان رسمی حزب در ٢۵  ژانویھ  ١٩٢١) از سوی  "اپوزیسیون 
کارگری" بھ کنگره دھم حزب ارائھ می دھد. در کنگره کھ در مارس ١٩٢١ برگزار شد، با این کھ "اپوزیسیون کارگری" یک اقلیت کوچک بود، اما جزوه معروف"

اپوزیسیون کارگری" نوشتھ کولنتای، سر و صدا بسیار می کند. این کنگره با این ثزھا مخالفت می کند و اصوال جناح بندی در درون حزب را ھم ممنوع می کند، اما 
شلیاپنیکوف بار دیگر بھ عضویت کمیتھ مرکزی حزب و چندین پست مھم دیگر انتخاب می شود. شلیاپنیکوف و ھوادارانش در سال ١٩٢٢ در طی نامھ ای بھ کنگره  بین 
الملل کمونیست (کمینترن) از ممنوعیت جناح ھا و سرکوب آزادی بیان در درون حزب کمونیست روسیھ انتقاد می کنند. در کنگره یازدھم حزب کمونیست شوروی در 
مارس-آوریل ١٩٢٢، مسألھ زیر پا گذاشتن انضباط حزبی شلیاپنیکوف و دیگران، بھ دلیل نوشتن نام بھ کمینترن مطرح می شود. کنگره این عمل آن ھا محکوم می کند 
ولیکن کسی را اخراج نمی کند. پس غیر از قانونی شدن "اپوزیسیون کارگری" و انحالل آن، الکساندر شلیاپنیکوف رھبر اصلی آن تا زمان مرگ لنین کماکان عضو کمیتھ 
مرکزی حزب کمونیست است. با مرگ لنین بھ سرعت  شلیاپنیکوف از سیاست داخلی حزب کنار گذارده می شود، در سال ھای ١٩٢۵-١٩٢۴ بھ دفتر نمایندگی دیپلماتیک 
شوروی در پاریس فرستاده می شود. وی در دھھ ھای ١٩٢٠ و اوایل دھھ ١٩٣٠ چندین بار مورد بازجویی قرار می گیرد. با این کھ او ھرگز در اپوزیسیون ھای 
تروتسکی، زینوویف و یا دیگر رھبران شرکت نکرد، معھذا او را در سال ١٩٣٢ مجبور بھ انتشار اعتراف بھ ارتکاب اشتباه در سال ١٩١٧ می کنند. در سال ١٩٣٣ وی 

از حزب کمونیست پاکسازی می شود، در سال ١٩٣۴ بھ شمال روسیھ تبعید می شود، در سال ١٩٣۵ دستگیر و در سال ١٩٣٧ اعدام می شود.
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 جانشین گرایی
 درست است کھ بلشویک از بسیاری از اصول نارودنیک ھا بریده بودند ولیکن
 در پراتیک و بتدریج معلوم شد کھ بند نافشان را از اصل نارودنیکی یک
 سازمان انقالبی حرفھ ای کامال نبریده بودند. تاکاچف، کھ در تاریخ از او بھ

عنوان "اول بلشویک" یاد می شود، می گوید:
 «نھ در حال حاضر و نھ در آینده، مردم خود قادر بھ تحقق انقالب
 اجتماعی نیستند. فقط ما، اقلیت انقالبی، می توانیم و باید انقالب را انجام
 دھیم و در اسرع وقت... مردم نمی توانند بھ خودشان کمک کنند. مردم
 نمی توانند ھدایت سرنوشت خود را متناسب با نیازھای خود بھ دست
 گیرند. آن ھا نمی توانند بھ ایده ھای انقالب اجتماعی روح و جان

ببخشند... این نقش و رسالت بدون شک بھ اقلیت انقالبی تعلق دارد.»
 عدم برگزاری مجلس مؤسسان، ممنوعیت احزاب و جناح ھا، سرکوب
 کرونشتات ھر یک بھ نوبھ خود در مقاطع مختلف، تجلی ھای برداشتی از
 ساختمان سوسیالیزم در یک کشور عقب افتاده با اکثریت دھقانی است کھ در
 نظریھ "جانشین گرایی" ریشھ دارد. این نظریھ برداشت خاصی است نھ فقط از
 نحوه بنای سوسیالیزم بلکھ از سوسیالیزم و کمونیزم در کل. تروتسکی ھمواره
 این بینش را محکوم می کرد (بھ استثنای سال ھای ١٩٢١ -١٩٢٠( و لنین ھم

 بخش عمده ای از زندگی اش را صرف مبارزه با آن کرد.
 طرفداران این نظریھ معتقدند کھ درجھ آگاھی اکثریت قابل مالحظھ ای از
 پرولتاریا بھ آن میزانی نیست کھ بھ او اجازه دھد کھ بتواند سکان اداره یک
 کشور را بھ دست گیرد و بر آن حکومت کند. از قضا سوسیال دموکرات ھا ھم
 در این مورد با آن ھا ھم نظرند، منتھی با این تفاوت کھ سوسیال دموکرات ھا

از این ھم فراتر می روند و پرولتاریا را حتی الیق رھبری اتحادیھ ھای

 کارگری ھم نمی دانند! کمی بعد نظریھ بدیع دیگر در شوروی سر در آورد کھ
 ھوادارانش بھ دکالسھ شدن و انحطاط طبقھ کارگر باور داشتند، آن ھم بھ واسطھ

 بھ اصطالح سود افزونھ امپریالیستی!.
 پیآمد منطقی باور بھ عدم صالحیت و شایستگی طبقھ کارگر در اداره امور
 جامعھ سریعا بھ این نظریھ منجر می شود کھ نھ طبقھ کارگر بلکھ حزب باید بر
 جامعھ حکومت کند. بدین ترتیب و در تداوم ھمین منطق ابتداء حزب، بعدھا
 رھبری آن و سرانجام رھبرش، آن ھم صرفاً بھ دلیل مصون از خطا بودن شان،
 ابزار اصلی تحوالت در جامعھ و رسیدن بھ سوسیالیزم می شوند. استالین در
 جملھ معروف اش کھ می گوید «در ھر موردی کادرھا باید تصمیم بگیرند»،

 حق کالم را بھ بھترین وجھی ادا کرد.
 حتی اگر پیآمدھای بینش جانشین گرایی بھ فجایع و جنایات استالینی ھم
 نیانجامند، اما بی چون و چرا بھ اشکال دولت مدارانھ، پدرساالرانھ و یا قدرت
 مدارانھ منتھی خواھند شد. شاید مذبوحانھ تالش شود کھ با روش ھای قانونی
 جلوی این زیاده روی ھا را گرفتھ شود، مثال با گنجاندن تبصره ھایی از این
 قبیل کھ: «حزب (بخوان رھبر حزب) بھ جای طبقھ حکومت می کند، اما حزب
 بھ طبقھ کارگر متکی است، آن را بسیج می کند، نسبت بھ واکنش ھای آن
 حساس است و در پرتو آن ھا اشتباھات خود را تصحیح می کند». بھ ھر حال
 ھیچ یک از این جمالت زیبا در اصل این مسألھ کھ این طبقھ کارگر نیست کھ بھ
 گونھ ای دموکراتیک تصمیمات را اتخاذ می کند، و یا این کھ این کارگران
 نیستند کھ حکومت می کنند بلکھ اقلیت اندکی بھ نام طبقھ کارگر این وظایف را
 انجام می دھند، و کم ترین تغییری در اصل موضوع بھ وجود نمی آید. در چنین
 شرایطی، در بھترین حالت شوراھا از یکی از مؤلفھ ھای حیاتی اشان کامال
 تھی می شوند. البتھ، اگر شرایطی پیش آید کھ در مبارزه با دشمن طبقاتی بھ آن

ھا نیاز باشد از آن ھا بھ عنوان عناصر مؤثر و مطمئن استفاده می شود.
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 بھ ھر حال آن ھا دیگر ابزار ِاعمال قدرت مستقیم پرولتاریا و سایر توده ھای
 زحمتکش نیستند. اصوال در یک نظام تک حزبی عملکرد دموکراتیک شوراھا چھ
 معنایی می تواند داشتھ باشد؟ بدون وجود احزاب واقعی بدیل ھای اقتصادی،
 سیاسی و اجتماعی متفاوت وجود نخواھد داشت، و در عمل شوراھا حق انتخاب
 چھ چیزی را خواھند داشت؟ زمانی کھ تحدید دموکراسی شورایی صبغھ اختناقی
 بھ خود گیرد، اختناق دیگر تنھا بھ سرکوب بورژوازی بزرگ، متوسط و کوچک
 بسنده نمی کند، بلکھ خود طبقھ کارگر را ھم آماج حمالت خود قرار می دھد. بھ
 جرأت می توان مدعی شد کھ شدت میزان اختناق و سرکوب با میزان کمیت

پرولتاریا و نیز قدرت ھژمونیک اجتماعی اش رابطھ معکوس دارد.
 خود- رھایی کارگران

 مقولھ ھای خود- رھایی و خود- سازماندھی پرولتاریا، کھ در نظریھ سوسیالیزم
 مارکس (منجملھ در نظریھ سازماندھی انقالبی اش) جایگاه حیاتی دارند، در تقابل
 کامل با بینش و جھت گیری سیاسی نظریھ جانشین گرایی قرار دارند. رھایی
 کارگران تنھا توسط خود آن ھا تحقق پذیر است و نھ توسط اتحادیھ ھای کارگری،
 احزاب سیاسی، حکومت ھا، و یا دولت ھا. این درست است کھ در فرآشد
 تاریخی، تشکالت فوق ابزارھای ضروری بھ شمار می آیند، اما فعالیت ھای آن
 ھا ھیچ گاه جای فعالیت مستقیم مزد بگیران و سایر اقشار تحت ستم و استثمار را
 نمی توانند بگیرد. ھیچ گاه نباید بھ نقش حیاتی خود- رھاسازی و خود- فعالیتی
 طبقھ کارگر و سایر زحمتکشان جامعھ بھ دیده اغماض نگاه کرد. کسانی کھ ریشھ
 بالی بوروکراسی را در ایدئولوژی جانشین گرایی می بینند، از نقش حیاتی ای کھ
 منافع مادی و اجتماعی در روند تاریخ ایفاء می کنند شناخت درستی ندارند. بھ
 واقع این بوروکراسی است کھ ایدئولوژی جانشین گرایی را بھ وجود می آورد و
 نھ برعکس. اما ھمین کھ جانشین گرایی، این مخلوق بوروکراسی، پا بھ عرصھ

 حیات گذارد، بھ نوبھ خود روند عینی بوروکراتیزه شدن را تشدید می کند.
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فصل دھم
لنین و لنینیزم

ریشھ ھای "لنینیزم"
 از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد در سراسر دنیا اکثر گروه ھا و احزابی کھ بھ خود
 کمونیست می گویند، خود را  "مارکسیست- لنینیست" می دانند، بدین معنا کھ
 "مارکسیزم- لنینیزم" ایدئولوژی آن ھا است. اما این "مارکسیزم- لنینیزم" چھ

 بود و چطور ظھور کرد.
 تا زمان مرگ لنین ھیچ گاه نھ از واژه "لنینیزم" استفاده شد و نھ از "مارکسیزم-
 لنینیزم"، تنھا واژه "بلشویسم" رایج بود. بلشویسم ھیچ گاه مترادف با اندیشھ لنین
 نبود و بھ نظریات لنین ھم خالصھ نمی شد، ھر چند کھ لنین در آن سھم و تاثیر
 بسیار داشت، و حتی در مقاطعی تعیین کننده بود. در کنار لنین افراد دیگری از
 جملھ تروتسکی، زینوویف، کامنف، بوخارین و دیگران در درجات کمتری نیز
 در شکل دادن بھ آن نقش  داشتند. می توان گفت کھ بلشویسم مجموعھ ای از
 گرایشات فکری ای بودند کھ در عین آن کھ ھمگی بھ خانواده ای بزرگتر

 (مارکس) تعلق داشتند اما بھ ھیچ وجھ یک دست نبودند و با ھم اختالفات جدی
 نیز داشتند. ھنر لنین دقیقا این بود کھ این گرایشات نظری متفاوت را زیر یک
 چتر گرد آورد تا در طی مجادالت نظری گاه بسیار داغ، بھ عمل مشترک
 واحدی دست یابند. پویایی و سر زنده بودن استثنایی بلشویزم در این مقطع دقیقا
بھ واسطھ وجود گرایشات نظری مختلف و وحدت در عمل آن ھا ناشی می شد.

 در روسیھ گرایش سیاسی بلشویزم در طی دو دھھ تکامل یافت. مباحث
 مارکسیستی مھمی را در حیطھ ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ملی،
 استراتژی و تاکتیک کسب قدرت و سازماندھی بھ پیش برد. در حین حال در

 امر سازماندھی عملی کارگران در روسیھ نقش اصلی را داشت. بلشویزم

 سرانجام اولین انقالب کارگری را بھ پیروزی رساند و در جنگ داخلی پیروز
 شد. این ھمھ در سایھ باور بھ کار جمعی (حزب)، آزادی کامل در بیان نظریات
 (حق گرایش و جناح)، وحدت در عمل (سانترالیزم دموکراتیک)، و باور بھ
 نداشتن انحصار دانستن حقیقت (آزادی احزاب) بود. ھر چند کھ در شرایط
 بسیار استثنایی جنگ داخلی نکتھ آخری بطور موقتی معلق شد و با مرگ
 زودرس لنین و با پیروزی جناح استالین، استثناء موقتی تبدیل بھ یک قاعده
 دائمی و "حزب واحد طبقھ کارگر" دگم اصلی "مارکسیزم- لنینیزم" یعنی

ایدئولوژی استالینیزم می شود.
 بعد از مرگ لنین، در راستای پاسخ بھ چالش ھای جدی، پیچیده و خطرناک آن
 ھم در شرایط بین المللی نامناسب، استالین با دستکاری و استفاده ابزاری
 گرایشات نظری متفاوت و ایجاد دستھ بندی ھای تشکیالتی، برخالف دوران
 لنین، طی چند سال موفق می شود بھ بھانھ وحدت در حزب، ھمھ گرایشات
 نظری مخالف باند خودش را سرکوب کند. با پیروزی جناح استالین فقط یک
برداشت از "بلشویسم" و لنین بھ شکل رسمی پذیرفتھ شد و "صحیح" اعالم شد.

 از لنینی کھ تا آن زمان یک رھبر انقالبی و یک رفیق حزبی بود، در ابتدا یک
 متفکر فوق انسانی، نوعی خدای ورای انسان ھای ساختند. سپس با دستچین
 نوشتھ ھایش نوعی ایدئولوژی جھانشمولی سرھم کردند، بر آن عنوان "لنینیزم"
 گذاشتند و پیروی از این مذھب جدید را برای ھمھ واجب کردند. استالین
 کاریکاتوری از لنین، کھ دیگر قادر بھ مخالفت نبود، را در جایگاه خدای این
 دین جدید قرار می تا خود پیامبرش شود. کسی کھ زندگی و آثار لنین را مطالعھ
 کرده باشد بھ خوبی می داند کھ لنین تا چھ حد از بت سازی و کیش شخصیت
 بیزار بود و در چند مورد با افرادی کھ مجیز وی را می گفتند برخوردی بھ
 شدت منفی کرده بود. لنینی کھ استالین ساخت، "لنینی" از آب در آمد کھ نھ ھیچ

 گاه دچار اشتباه شده بود و نھ اصوال می شد بھ آن انتقاد کرد.
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سوگند وفاداری استالین بھ لنین در دومین کنگره شوراھا
 «رفقا، ما کمونیست ھا از خمیر مخصوصی ھستیم. از تار و بود مخصوصی ساختھ شده ایم. ھیچ عنوانی رشک برانگیزتر از عنوان عضویت در

 حزبی کھ رفیق لنین بنیانگذار و رھبر آن بوده است، نیست. عضویت در چنین حزبی، افتخاری نیست کھ نصیب ھرکسی شود.
 فرزندان طبقھ کارگر، فرزندان فقر و مبارزه، فرزندان محرومیت ھا باور نکردنی و کوشش ھای قھرمانانھ، این ھا آن کسانی ھستند کھ قبل از ھمھ باید

 اعضای چنین حزبی باشند...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ عنوان بزرگ عضویت در حزب را ارتقاء دھیم و ارج نھیم؟ رفیق لنین! بھ تو سوگند یاد می کلیم کھ

 با افتخار بھ فرمانت عمل خواھیم کرد .
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ از وحدت حزب چون مردمک چشمانمان حراست کنیم. رفیق لنین! بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ بھ این

 فرمان نیز با افتخار عمل خواھیم کرد...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ از دیکتاتوری پرولتاریا محافظت کرده و آن را تقویت کنیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ ھم

 چنان با افتخار، از ھیچ کوششی برای اجرا این فرمان تو دریغ نخواھیم ورزید...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ با تمام قوا در راه تقویت وحدت کارگران و دھقانان بکوشیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ بھ

 این فرمان تو با افتخار عمل خواھیم کرد...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ اتحاد جماھیر شوروی را تقویت کنیم و بھ آن وسعت بخشیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ با

 افتخار بھ این فرمان تو عمل خواھیم کرد...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ بھ اصول بین الملل کمونیست وفادار بمانیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ برای کوشش در

 راه تقویت و گسترش اتحاد کارگران جھان - بین الملل کمونیست - از بذل جان خود نیز دریغ نخواھیم کرد!»
(استالین، مجموعھ آثار بھ انگلیسی، جلد ۶ ، ص.ص ۴۶ تا ۵١)
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 جنگ جناحی کھ پس از مرگ لنین در حزب کمونیست
 شوروی رخ داد، تا یک دھھ طول کشید و بھ حذف فیزیکی
 و اعدام رھبران جناح ھای مخالف استالین منتھی شد، را بھ

 نام "لنینیزم" انجام دادند. یک روز قبل از قیام اکتبر ١٩١٧،
 زینوویف و کامنف دو تن از رھبران اصلی حزب بلشویک
 کھ با قیام مخالف بودند، خبر را در روزنامھ ماکسیم گورکی
 لو می دھند، خیانتی از این باالتر وجود ندارد. پس از
 پیروزی انقالب، نھ تنھا آن ھا اعدام نمی شوند، حتی محاکمھ
 ھم نمی شوند بلکھ صرفا توبیخ شفاھی می شوند، و از آن جا
 کھ مصالح انقالب برتر از ھر مالحظھ دیگری بود، بھ ھردو
 آن ھا مسئولیت ھای مھمی  محول کردند. بیست سال بعد اما
 ھمین دو تن، با این کھ در جریان مبارزه استالین با تروتسکی
 متحدان اصلی استالین بودند، بھ خاطر این کھ با ھمھ سیاست
 ھای دیکتاتور موافق نبودند، بھ نام "لنینیزم" بھ خوارترین
 وضعی توسط استالین اعدام می شوند، و خونخواھی قبیلھ ای
 جای مصالح انقالب را می گیرد. این دو ماجرا تفاوت بنیادی
 عملکرد "بلشویزم" دوران لنین و "لنینیزم" دوران استالین را
 بھ خوبی نشان می دھند. واضح است کھ یک چنین تغییر
 ماھوی در پراتیک، بھ یک تغییر ماھوی در نظریھ ھم نیاز
 دارد تا توجیھ گر این پراتیک جدید باشد. اما چھ چیزی بھتر
 از استفاده ابزاری از مرجعی کھ دیگر قدرت اعتراض بھ
 تحریف نظراتش را ندارد و اگر ھم زنده می بود بھ گفتھ
 کروپسکایا ھمسر و ھمرزمش، بی چون و چرا از زندان و یا

گوالگ سر در می آورد.

آیا لنین یک "لنینیست" بود؟
 در این کھ لنین یک رھبر مھم انقالبی بود و مطالعھ زندگی و آثارش بسیار مھم اند، جای کوچک
 ترین شک و شبھھ ای نیست. اما در مورد "لنینیزم" چطور؟ می دانیم مارکس معترضانھ گفت کھ او
 یک مارکسیست نیست. آیا لنین خود را یک "لنینیست" می دانست؟ دالیل خوبی داریم کھ فکر کنیم
 پاسخ منفی است. ویکتور سرژ از کامنف، کھ ویراستار نخستین چاپ "مجموعھ آثار لنین" بود، نقل
 می کند کھ لنین مخالف پروژه چاپ مجموعھ آثارش بود، و معتقد بوده کھ ھیچ دلیلی برای جمع
 آوری نوشتھ ھای مبھم سال ھا قبل وجود ندارد. لنین در سال ١٩٢٢، آخرین باری کھ در کنگره

  انترناسیونال کمونیست صحبت کرد، بھ نمایندگان گفت:
 «… قطعنامھ مربوط بھ تشکیالت خیلی روسی است، این بازتاب دھنده تجربھ روسیھ است.
 بھ ھمین دلیل برای بیگانگان کامال غیرقابل فھم است و آن ھا نمی توانند از آویختن اش بر

 دیوار ھم چون تمثال قدسی و با دعا خواندن در برابرش راضی باشند».
 پس از مرگ لنین، اصطالح "لنینیزم" توسط ھم زینوویف در سخنرانی اش در پنجمین کنگره
 کمینترن، و ھم توسط استالین، در یک سری از سخنرانی ھا با عنوان "مبانی لنینیزم" (١٩٢۴)
 ترویج شد. استالین بھ سبک زمخت و ابتدایی کھ نوشتھ اش غیر قابل خواندن است، بھ جھانیان

اعالم می کند:
 «باری، لنینیزم چیست؟ بعضی ھا می گویند کھ لنینیزم ھمان تطبیق مارکسیزم با شرایط
 مختص اوضاع روسیھ است. این تعریف سھمی از حقیقت را در بر دارد، ولی ابداً حاوی
 کلیھ حقایق نیست. لنین حقیقتاً مارکسیزم را با اوضاع روسیھ تطبیق نمود و با استادی ھم این
 تطبیق را انجام داد. ولی اگر لنینیزم فقط تطبیق ساده  مارکسیزم با اوضاع مختص روسیھ
 بود، آن وقت لنینیزم یک پدیده صرفاً ملی و فقط ملی، صرفاً روسی و فقط روسی می شد. و
 حال آن کھ ما می دانیم لنینیزم پدیده ای است بین المللی و نھ فقط روسی کھ در تمام سیر
 تکامل بین المللی ریشھ دارد، بھ این جھت است کھ من گمان می کنم این تشخیص، از لحاظ

این کھ یک طرفھ است ناقص می باشد.»
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 در واقع برای استالین، جھت مشروعیت بخشیدن بھ حکومت قشر
 بوروکرات حاکم، بسیار حیاتی بود کھ خود را وارث لنین جا بزند. بار
 دیگر چھل سال بعد در زمان انشعاب بین اتحاد شوروی و چین
 کمونیست در اوایل دھھ ١٩۶٠، اتفاق مشابھی افتاد. این بار مائوئیست
 ھا خود را "مارکسیست- لنینیست" می خوانند، و ادعای میراث داری
 می کنند. سپس نوبت بھ ھواداران انور خوجھ می رسد تا بار "لنینیزم"
 را بر دوش گیرند. در انگلستان این میراث سنگین را یک گروه کوچک
 چند ده نفره منشعب از حزب کمونیست انگلیس، تحویل می گیرد و ھفتھ
 نامھ ای بھ نام "لنینیست" منتشر می کند. در سده بیست و یکم تنھا حزب
 کمونیست کره شمالی بھ رھبری مادام العمر و موروثی خاندان کیم ایل

سونگ مشعل "لنینیزم" را فروزان نگاه می دارد!
 بدین ترتیب برای برچسب "لنینیزم" مدعیان بسیاری وجود دارند، و
 بسیاری از استدالل ھا و مجادالت بر سر این بود کھ چھ کسی آن را
 بھتر از ھمھ نمایندگی می کرد و در نتیجھ وارث واقعی آن. اما آیا یک
 پیکره منسجمی وجود دارد کھ بتوان آن را "لنینیزم" تعریف کرد؟ این
 کھ توسل بھ نقل قول از شخصیتی برای او اقتدار و حقانیت نمی آورد
 در کل اصل درستی است، این نکتھ اما در مورد لنین بھ مراتب بیشتر
 از ھر فرد دیگری صدق می کند. لنین در طی سال ھای فعالیت سیاسی،
 با توجھ بھ اوضاع و احوال سیاسی متفاوت، مواضع متفاوت و گاه
 مغایر با گذشتھ گرفت، از این رو استناد بھ او در ھر پرسش تاکتیکی یا
 تشکیالتی باید موضوعات مشخصی کھ جنبش در آن زمان با آن روبرو
 بود را ھم کامال توضیح دھد، و در غیر این صورت گفتھ ھای او مورد
 سوء تعبیر، سوء استفاده و استفاده ابزاری می شود. این نکتھ در مورد

ھر مرجع دیگری ھم صدق می کند.

آیا صحبت از 'لنینیزم' جایز است؟
 اختراع "لنینیزم" بھ عنوان یک جزم گرایی مومیایی شده مذھبی، بخشی از روند
 بوروکراتیزه کمینترن و اتحاد جماھیر شوروی بود. بھ ھمین دلیل تا حد امکان باید از
 استفاده از این "ایسم" خودداری کرد. با این حال، می بینیم کھ چگونھ بلشویک ھای
 برجستھ ای مانند زینوویف و بوخارین ماھیت و کیفیت اندیشھ و عمل سیاسی لنین را با
 کھ این واژه را توصیف می کنند. استفاده این دو از واژه "لنینیزم"، و ھم چنین فرمول

ھایی کھ آن ھا بھ کار می گیرند ھم در محتوا و ھم در شکل کامال متفاوت بود از آن
 چھ خصیصھ لحن زمخت و اقتدارگرایانھ

استالین است.
 در این زمینھ، نادژدا کروپسکایا ھمسر و
 ھمرزم لنین می تواند گواه معتبری باشد.

برخالف تعریف سفت و سختی کھ استالین 
پیشنھاد کرده است - کھ "لنینیزم" مارکسیزم 
عصر امپریالیسم و انقالب پرولتری است"، 
کروپسکایا در خاطرات خود، شمایی از 
رویکرد، ایده ھا و عملکردھایی واقعی از 
لنین بھ ما ارائھ می دھد. ایده ھا و 
عملکردھای فردی کھ در طول زندگی بھ 
عنوان یک فعال انقالبی، درگیر مبارزه 
برای پایان دادن بھ استثمار و ھر ستمی از 
طریق مبارزات انقالبی طبقھ کارگر برای 

رسیدن بھ دموکراسی و سوسیالیزم بود.
لنین و کروپسکایا  ١٩٢٢
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  اما این درک از "لنینیزم"، مفید بھ حال دیکتاتوری بوروکراتیک رو بھ رشد
 نبود،. بوروکراسی کھ در صدد مدرنیزه کردن بیرحمانھ روسیھ عقب مانده بود،
 بھ یک ایدئولوژی جزم آمیز و مقدس مابانھ نیاز داشت. ارزیابی استالینیستی  از

کروپسکایا توسط مولوتف نزدیکترین ھمکاران استالین، مؤید این نظر است:
 «کروپسکایا در تمام زندگی، قبل و بعد از انقالب، لنین را دنبال کرد.
 اما او چیزی در مورد سیاست نمی فھمید. ھیچی... در سال ١٩٢۵ او
 سردرگم شد و بھ دنبال زینوویف افتاد. و این زمان زینوویف موضع
 ضد لنینیستی گرفت. بھ خاطر داشتھ باشید کھ لنینیست بودن خیلی ساده
 نبود!... استالین او را فرد نامطلوب قلمداد کرد. معلوم شد کھ او
 کمونیست بدی بود ... آن چھ لنین در مورد خشونت استالین نوشت [لنین
 در وصیتنامھ اش خواھان برکناری استالین از مقام دبیرکل حزب
 کمونیست می شود] زیر نفوذ کروپسکایا بود... استالین تحریک شد و
 گفت: "دلیلی ندارد کھ از دست کروپسکایا ناراحت شوم. خوابیدن با لنین
 لزوماً بھ معنای درک لنینیزم نیست!"... در تحلیل نھایی، ھیچ کس

لنینیزم را بھتر از استالین نمی فھمید».
 در واقع از اواسط دھھ ١٨٩٠ کروپسکایا نزدیکترین ھمکار لنین بود. او مصمم
 بود تا آن جا کھ می توانست در مورد تبیین دیدگاه ھای انقالبی لنین، با توجھ
 گسترده بودن نوشتھ ھا و فعالیت ھایش، حقیقت را بیان کند، بھ خصوص در
 مورد نحوه تکامل آن ھا. آن چھ کروپسکایا بھ عنوان لنینیزم ارائھ می داد با آن
 چھ رفقای با تجربھ دیگر برای گفتن داشتند، مطابقت داشت. در پی مرگ لنین،

 زینوویف با اشاره بھ این کھ:
 «لنینیست ھای روسی، لنینیست ھای انترناسیونال کمونیست و کل جھان

 با وظایف بزرگ و مھمی روبرو ھستند... ما باید بین پیشرفتھ ترین

 کمونیست ھا و کل توده ھای کار غیر حزبی اتحاد برقرار کنیم... کھ
 موفق شوند با خیش لنینیزم الیھ ھای جدید و عمیق تری را بارور
 سازیم... بھ کسانی کھ از استعداد کمی برخور دارند کمک کنیم... کمک
 بھ توده ھای چند میلیونی در امر خودآموزی و در باال بردن سطح

 فرھنگی خود، تا بتوانند خود را با بازسازی سوسیالیستی وفق دھند».
این بود منظور زینوویف از لنینیزم.

 ھمین طور بوخارین با مقایسھ دیدگاه ھای مارکس با دیدگاه ھای لنین گفت:
 «روشن است کھ مارکسیزم لنینیستی نمایانگر یک شکل خاص از
 آموزش ایدئولوژیک است، بھ این دلیل ساده کھ خود فرزند یک دوره

متفاوتی است».
  در عین حال، بوخارین افزود:

 «ما مارکسیزم را نھ فقط کلیت عقایدی مانند آن چھ در زمان مارکس
 وجود داشت، می دانیم، بلکھ ھم چنین بھ عنوان یک ابزار و روش
 متمایز... در نتیجھ لنینیزم چیزی نیست کھ آموزه مارکسیستی را اصالح
 کند و یا مورد تجدید نظر قرار دھد... بلکھ بازگشت کاملی بھ مارکسیزم

 است، آن مارکسیزمی کھ توسط خود مارکس و انگلس فرمولھ شد».
 درست است کھ در چنین فرمول بندی نشانھ ھای از اقتدارگرایی بوروکراتیک
 یا ارتدوکسی مومیایی شده دیده نمی شوند، اما نطفھ ھای اولیھ و مفروضات
 اولیھ اصطالح "لنینیزم" بعدی را در بطن خود دارد. سال ھا پیش تر مورخان
 جدی نظیر ای. ا. اچ. کار مستند ساختند کھ اصطالح "لنینیزم"، ھم چون
 ابزاری برای پیشبرد برنامھ ھای جناحی و بوروکراتیک، در کارزار علیھ

"تروتسکیسم" اختراعی استالین، ابداع و مورد استفاده واقع شد.
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 گزارش بھ لنین، شعری از مایاکوفسکی

رفیق لنین،
بھ تو گزارش می دھم من
(نھ حسب دستور اداری،

کھ تنھا بھ فرمان قلب)
این کار جھنمی

کھ خارج از توان ماست
انجام خواھد شد

و تا کنون انجام گرفتھ.
...
اما

مقداری
خون

کثافت
و آشغال

در اطرافمان باقی مانده ھنوز.
بدون تو
خیلی ھا

افسار گسیختند،
اوباش

و ھوچی ھا
ھمھ یک کاسھ شده اند.

تفالھ ھا
ملخ وار

بر سرزمین مان پنجھ انداختند،
در بیرون مرزھا

و ھمچنین
در داخل.

نھ شمارش و
و نھ دستھ بندی شان
- کار آسانی نیست.

در لباس ھای رنگارنگ،
و چون برگھ ای گزنھ انبوه

کوالک ھا،
بوروکرات ھا،

و در آخر صف،
بدمستان،

فرقھ گراھا،
چاپلوسان.

در ھر کران گرم رقابت
پر غرور

چون طاوسان،
مدال ھا و خودنویس ھا
سینھ ھاشان را آراستھ.

بسیاری از آن ھا را در ھم کوبیدیم -

اما
پیروزی قطعی

کاری ساده نیست.
بر زمین ھای یخ اندود

و در خرمن زارھا،
در کارگاه ھای دود آلود

و در کارخانھ ھا،
ھمراه تو در قلبمان،

رفیق لنین،
ما می سازیم,
می اندیشیم،

نفس می کشیم،
و می رزمیم.

گردباد حوادث
در گرھگاه وظایف انبوه،

روز پاورچین فرو می رود
کھ تیرگی شب در می رسد
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 "لنینیزم" استالین تفسیرھای خام و خشنی اند از نوشتھ ھای
 دستچین و دستکاری شده لنین، کھ از ھیچ انسجام و ارتباطی
 برخوردار نبوده و صرفا بنا بھ نیازھای سیاسی بوروکراسی در
 حال شکل گرفتن و در جھت تثبیت قدرت اش، سر ھم شدند، آن
 ھم با تجدید نظرھای مستمر جھت انطباق با اوضاع متالطم
 سیاسی. مجموعھ ای از نوشتھ ھای لنین بدون رعایت ترتیب
 زمانی، بدون توضیح شرایطی کھ نوشتھ شده بودند و بدون آن کھ
 گفتھ شود کھ بعدھا لنین خود مواضع دیگری اتخاذ کرد. ھم چون
 آیھ ھای دینی مستقل از زمان و مکان، دگم ھایی تحت عنوان
 "اصول لنینیزم" درباره: حزب، دولت، دوران گذار، سوسیالیسم،
 ریشھ ھای تاریخی، روش ھا، نظریھ، دیکتاتوری پرولتاریا،
 مسئلھ دھقانی، مسئلھ ملی، استراتژی و تاکتیک حزب ردیف

 کردند.
 سخن کوتاه، ایدئولوژی “مارکسیزم-لنینیزم" پوششی بود برای
 پنھان کردن نظرات ضد مارکسی و ضد لنینی. این ملغمھ پر از
 حذف و تلخیص ھای بی محتوا، اغراق، دستکاری و تحریف
 اندیشھ لنین حربھ ای بود در مقابلھ با مخالفان سیاسی و پیروان
 مارکسیزم انقالبی عمدتا تروتسکی. اما از آن جایی کھ این
 “مارکسیزم-لنینیزم” دقیقاً بھ خاطر “منافع بوروکراسی” استالینی
 شکل گرفتھ بود، علیرغم این کھ جزمی و مطلق می نمود، اما با
 تغییر این “منافع” خود دچار استحالھ می شد. تروتسکی در
 اعتراض بھ چنین تحریفاتی و روشی اعالم داشت کھ: «کتاب
 "اصول لنینیزم" استالین مجموعھ ای از زبالھ فکری، کوتھ بینی و

مھمل گویی است».

لنین آری، "لنینیزم" نھ
 در حال حاضر در میان چپ مدرن و نھ چندان چپ چپ مرسوم شده کھ بگویند "لنینیزم"
 مرده است. در واقع، ممکن است این پرسش پیش بیاید کھ چرا باید تکرار این نکتھ ضروری
 باشد. ھیچ کس مقالھ ای نمی نویسد تا توضیح دھد کھ کیمیاگری مرده است و ما را بھ این
 امر قانع کند. دلیل اش این است کھ کیمیاگری واقعا مرده است و آن چھ عیان است چھ حاجت
 بھ بیان است. پس اشتیاق بھ دفن لنینیزم، بھ این معنا است کھ چیزی وجود دارد کھ عده ای
 خواستار مرگ اش ھستند. در بیشتر موارد آن چیزی را کھ این نویسندگان واقعاً می خواھند

 بھ خاک بسپارند، تجربھ سال ١٩١٧ و پیامدھای ناشی از آن است.
 ھم برای دوستان انقالب اکتبر و ھم برای دشمنان آن، نام لنین نماد پیروزی و دستاوردھای
 انقالب روسیھ است. اما بدون پیروزی انقالب اکتبر، آن شخصیتی تاریخی کھ با نام لنین
 امروز می شناسیم، وجود نمی داشت. حداکثر لنین موضوع یک پایان نامھ دکترا دانشگاھی
 درباره مجادالت تشکیالتی در مارکسیزم در روسیھ می بود. مطمئناً یک راھنما، و یک "معلم
 بزرگی" می بود، اما بھ یقین نھ یک رھبر مقتدر و نھ آن لنینی امروز چھ دوستان و چھ

دشمنانش می شناسند.
 جالب است، ھر چند در نھایت بیھوده، از خود بپرسیم کھ اگر لنین در آن جا نمی بود، در
 روسیھ در سال ١٩١٧ چھ اتفاقی می افتاد؟ برای پاسخ بھ این پرسش باید سھ نکتھ زیر را  مد

نظر بگیریم:
 ١ - توانایی لنین در درک شرایط کامال جدید ایجاد شده توسط انقالب فوریھ، یعنی فعلیت
 داشتن انقالب کارگری، ھمان طور کھ وی در تزھای آوریل استدالل می کرد، امکان انتقال

مستقیم قدرت بھ طبقھ کارگر؛
 ٢ - این واقعیت کھ بھ واسطھ فعالیت مداوم در طی بیست سال پیش تر، آن چنان حزبی ایجاد
 شده بود کھ در فاصلھ دو انقالب فوریھ و اکتبر در درونش می شد برای چشم انداز جدید

استدالل کرد. بدون حزب بلشویک سخنان لنین ھدر می رفت؛
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 ٣ - و سرانجام اعتماد بھ شخصیت سیاسی خود لنین، تا حدی کھ وی کسانی را
 بھ رھبری حزب دعوت کرد کھ آمادگی و شھامت ایستادن در برابر او را
 داشتند، بھ ویژه مخالف سیاسی قدیمی اش تروتسکی. لنین معتقد بود کھ حزب
 بلشویک باید فراخوان قیام دھد، اما تروتسکی کھ تجربھ بیشتری نسبت بھ لنین
 در شوراھا داشت، لنین را متقاعد ساخت کھ حمایت حزب بھ تنھایی کافی نیست
 و این فراخوان باید از سوی شوراھا صورت بگیرد. لنین ھم بھ این لحاظ متقاعد
 می شود زیرا انقالب را کار طبقھ کارگر می دانست و نھ حزب و این ایده کھ

یک نیروی سیاسی می تواند جایگزین طبقھ شود را رد می کند.
 لنین برای کسانی کھ او را فردی خواھان کسب قدرت بھ ھر قیمت، توطئھ گر و

کودتاچی معرفی می کنند، نوشت:
 «برای این کھ موفق شویم، قیام انقالبی باید نھ یک توطئھ باشد و نھ متکی
 بھ یک حزب، بلکھ باید متکی بھ طبقھ پیشرو باشد. این اولین نکتھ است.
 قیام باید متکی بھ یک خیزش انقالبی توده ھای مردم باشد. این نکتھ دوم
 است. قیام باید بھ آن نقطھ عطف در تاریخ انقالب رو بھ رشد متکی باشد.
 یعنی وقتی کھ فعالیت صفوف توده ھای پیشرفتھ مردم در اوج خود است،
 و در عین حال تزلزالت در صفوف دشمن و در رده ھای دوستان متزلزل
 و متردد انقالب در اوج خود ھستند. این نکتھ سوم است. در طرح مسئلھ

قیام این سھ شرط ھستند کھ مارکسیزم را از بالنکیسم متمایز می کند».
 عبارت "نھ متکی بھ یک حزب" ممکن است برای کسانی کھ "لنینیزم" را

مترادف با "حزب سازی" می بینند، کمی عجیب بھ نظر رسد!

امروزه رویکرد لنینی چھ می تواند باشد؟
 "لنینیزم" چیست؟ و چھ چیزی نیست؟ آیا این موضوع بھ جھان و مبارزات
 امروزی مربوط است یا چیزی کھ صرفا باید از منظر کامال تاریخی مورد
 بررسی قرار گیرد؟ این پرسش ھا و پرسش ھای دیگر امروز ھم چنان مباحث
 مطرح برای چپ ھستند. اگر "لنینیزم" یا بھتر است بگوئیم "اندیشھ لنین" را بھ
 معنای رویکرد اساسی، ایده ھا و کنش سیاسی عملی لنین در نظر بگیریم،
 درمی یابیم کھ از چنان غنایی برخوردارند کھ یک فعال سیاسی جدی، حتی غیر

کمونیست، بھ ھیچ وجھ نمی تواند از آن ھا چشم پوشی کند.
 مارکسیزم از چھار بعد بھ ھم پیوستھ تشکیل شده
 است. اولین بعد عبارت است از کاوش در مورد
 چگونگی رسیدن جامعھ انسانی بھ "این جا"ای کھ
 امروز ھستیم، این ھمان ماتریالیسم تاریخی مارکس
 است. دومین بعد شامل تحقیق در مورد "این جا"
 است – یعنی تحلیل از نظام سرمایھ داری با تمام
 پویایی شگفت انگیز و وحشتناک آن. سومین بعد
 شامل مفھوم سازی از "آن جا" است، از آینده
 سوسیالیستی، احتمالی بر پایھ بعد اول (درک تاریخ و
 چگونگی عملکرد آن)، و انکشاف بھ بعد برتر دوم و
 درگذشتن از آن (واقعیت ھا و امکانات ایجاد شده در

 نظام سرمایھ داری).
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 بعد چھارم شامل چگونگی روند فرآ رفتن از "این جا" و رسیدن بھ "آن جا"
 است - کھ پرسش ھایی در رابطھ با سازمان انقالبی، استراتژی، تاکتیک،
 مبارزه و انتقال را مطرح می کند. لنین در تبیین موضوعات مربوط بھ بعدھای
 دوم (رشد سرمایھ داری در روسیھ و امپریالیزم) و سوم (دولت پس از انقالب)
 آثار عمده ای برجا گذاشت. اما در بعد چھارم است کھ لنین بزرگترین سھم را
 داشتھ و بی جھت نیست کھ بیشترین تحریفات و سوء استفاده ھا ھم در ھمین

بخش از نظریات او انجام شده است.
 در مرکز رویکرد پراتیک لنین، این مفھوم اصلی مارکسیستی قرار دارد کھ نھ
 سوسیالیزم و نھ مبارزات واقعی طبقھ کارگر نمی توانند پیروز شوند مگر این
 کھ آن ھا در ھم ادغام شوند. اصرار لنین بر ضرورت استقالل سیاسی طبقھ
 کارگر و لزوم سرکردگی (یا ھژمونی) طبقھ کارگر، اگر قرار است کھ

مبارزات برای دموکراسی و اصالحات پیروز شوند، کامال با رویکرد وی بھ

امپریالیزم و انترناسیونالیزم
 با شروع جنگ جھانی اول، پا بھ پای گسترش و پیرایش نظریھ سازمان دھی
 نزد لنین، شاھد تکوین مقولھ فعلیت انقالب ھم ھستیم. اگر تا سال ١٩١۴ این
 مقولھ کمابیش بھ روسیھ محدود می شد، اما، از سال ١٩١٩ بھ بعد دامنھ اش را

بھ تمام اروپا بسط می دھد.
 "طرح استراتژیک" لنینی در مورد کشورھای امپریالیستی اروپای غربی بھ
 طور تنگاتنگی با مسألھ ماھیت دوران تاریخی کھ در آن بھ سر می برد، پیوند
 عمیق پیدا می کند. از دیدگاه ماتریالیزم تاریخی مقولھ حزب انقالبی را از مقولھ
 "فعلیت انقالب" تنھا بھ شرطی می توان استنتاج کرد کھ از این فرض حرکت
 کنیم کھ نظام سرمایھ داری جھانی در فاصلھ جنگ جھانی اول و انقالب اکتبر
 روسیھ وارد یک بحران ساختاری تاریخی شد و چنین بحرانی لزوماً و تناوباً بھ

اوضاع انقالبی منجر می شد.
 در نوشتھ ھای لنین جھت گیری پر حرارت انقالبی و
 انترناسیونالیستی، در حمایت از کارگران و مردم ستمدیده
 سراسر جھان مشاھده می شود. اما درک درخشان او از
 نحوه فراروئیدن مبارزات دموکراتیک بھ انقالب سوسیالیستی
 بھ ویژه چشمگیر است. لنین چشم اندازھای متداول در جنبش
 سوسیالیستی زمان خود را بھ چالش می کشد، لنین ماھیت
 دولت در تاریخ را تحلیل می کند، با مفھوم سازی (ریشھ در
 مارکس و انگلس اما در عین حال بسیار جالب و خالقانھ) از
 مبارزات پیروزمند طبقھ کارگر کھ موجب تعمیق و گسترش
 دموکراسی شده و این در نھایت باعث زایل شدن دولت

خواھد شد، سخن می گوید.

 اتحادھای اجتماعی (مانند اتحاد کارگر- دھقان)، بھ عنوان
 جنبھ اصلی مبارزه انقالبی، مطابقت دارد. ھم چنین نزد لنین
 تاکتیک "جبھھ واحد" را می یابیم کھ نیروھای سیاسی متنوع
 می توانند برای رسیدن بھ اھداف مشترک در عمل  با یک
  دیگر ھمکاری کنند، بدون این کھ این اتحاد در عمل، موجب
 تضعیف برنامھ ای سازمان ھای انقالبی و توانایی آن ھا
 برای ایجاد گزینھ ھای مؤثر در برابر وضع موجود سرمایھ
 داری شود. لنین در تحلیل ھای عمیق اش درباره توسعھ
 سرمایھ داری، امپریالیسم و مسالھ ملی تا حدودی تحلیل ھای
 خود مارکس را گسترش می دھد و با کتاب "دولت و انقالب"

  سھمی مھمی در تئوری مارکسیستی ایفا کرد.
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آزادی در تقابل با دولت
 آن چھ کھ نزد لنین، در مقام یک انقالبی، از ھر چیز دیگری برجستھ تر جلوه
 می کند، نظریھ او در مورد دولت است. لنین در روزھای داغ بین انقالب فوریھ
 و انقالب اکتبر کتاب "دولت و انقالب" را نوشت و در آن تصویری کلی از
 چگونگی اداره جامعھ پس از کسب قدرت ارائھ می دھد. در این کتاب لنین نھ
 تنھا توضیح می دھد کھ انتقال قدرت نمی تواند در چارچوب نھادھای موجود
 جامعھ باشد، بلکھ ھم چنین روشن می کند کھ سوسیالیزم را نمی توان با کنترل
 اقتصاد توسط دولت یکی دانست. لنین موضع خود را در این جمالت خالصھ
 می کند: «تا زمانی کھ دولت وجود داشتھ باشد، ھیچ آزادی وجود نخواھد

داشت. وقتی آزادی وجود داشتھ باشد، ھیچ دولتی نخواھد بود».
 برای درک اصالت و اھمیت دیدگاه لنین در مورد دولت، بی فایده نیست ببینیم
 این موضع لنین اوال چگونھ توسط خود وی تصور می شد و ثانیا از سوی
 معاصرانش چگونھ فھمید می شد، خصوصا توسط آن ھایی از سنت ھای سیاسی

متفاوتی بودند و بھ حمایت از انقالب روسیھ آمده بودند.

لنین در مورد دولت را بھ شرح زیر خالصھ می کند:
 «... تفاوت بین بلشویک ھا و آنارشیست ھا فقط در وسیلھ است و نھ در
 ھدف؛ ... باید دولت بورژوازی را داغان کرد؛ ... الزم است کھ یک
 دولت کامال جدید انقالبی ایجاد کرد، اولین درسی کھ کمون پاریس بھ ما

آموخت».
 آلفرد روزمر یک روزنامھ نگار سندیکالیست فرانسوی بود. او تا زمان ورودش
 بھ روسیھ در سال ١٩٢٠، با بلشویک ھا ھیچ تماسی نداشت. وی تأثیر کتاب
 "دولت و انقالب" کھ بھ تازگی در اروپا منتشر شده بود،  در جنبش سوسیالیستی

اروپا را چنین توصیف کرد:
 «چند نسخھ از یک کتاب لنین بھ نام "دولت و انقالب" در اوایل
 سال ١٩١٩ بھ فرانسھ رسیده بودند. این یک کتاب خارق العاده
 بود و سرنوشت شگرفی داشت. کتاب لنیِنِ مارکسیست و سوسیال
 دموکرات، توسط نظریھ پردازان احزاب سوسیالیست کھ ادعا
 مارکسیست بودن داشتند، مطرود اعالم شد. آن ھا ھیاھو راه
 انداختند کھ: "این مارکسیزم نیست، این ترکیبی از آنارشیسم و
 بالنکیسم است". یکی از آن ھا حتی بذلھ گویانھ و با کنایھ  آن را
 "'بالنکیسم با سوس تارتار" نامید. از طرف دیگر، برای
 انقالبیونی کھ بخشی از جریان اصلی مارکسیزم ارتدوکس نبودند،
 برای سندیکالیست ھا و آنارشیست ھا، این بالنکیسم، حتی با
 سوس تاتارش، یک وحی دلپذیر بود. آن ھا ھرگز تا آن زمان
 چنین کلماتی را از مارکسیست ھایی کھ می شناختند، نشنیده

بودند!»

 ویکتور سرژ تا سال ١٩١۴ یک آنارشیست تندرو فرانسوی بود، و
 مواضعی نخبھ گرا و حتی ضد کارگر داشت. سپس، او در زمان
 قیام بارسلون با سندیکالیست ھای اسپانیایی فعالیت می کرد. او پس
 از ورودش بھ روسیھ در ١٩١٩، با این کھ نماینده یک جریان
 سیاسی غیر بلشویک بود، بالفاصلھ بھ بلشویک ھا پیوست و در

 قلب فعالیت ھای انقالبی جای گرفت.
 در سال ١٩٢۴، درست پس از مرگ لنین، او جزوه ای را بھ نام

 "لنین در سال ١٩١٧" نوشت کھ در آن این آنارشیست سابق، نظر
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 جنگ داخلی و مرگ لنین امکان پیاده کردن طرح ھایی را کھ در این کتاب
 متصور شده بود را نداد. استالین و ھمدستانش بیست سال فرصت  داشتند تا در
 آن مسیر پیش روند. اما آن ھا جامعھ ای ایجاد کردند کامال آنتی تز آمیال لنین
بود. کتاب "مبانی لنینیزم" استالین ھم آنتی تز کتاب "دولت و انقالب" لنین است.

رھبری، اشتباھات و انشعابات
 ھم روزمر و ھم سرژ ھم چنین تصویری جالب از سبک رھبری لنین بھ ما

ارائھ می دھند. روزمر اولین دیدار خود با لنین را چنین بازگو می کند:
 « او ھر بار کھ اظھار نظری می کرد بھ طور ناگھانی راز موقعیت
 استثنایی اش در حزب و نفوذ بی چون و چرایش بر من افشا می شد.
 ھنگامی کھ درباره اقلیت زیمروالدیست درون حزب سوسیالیست فرانسھ
 صحبت می کردیم، او بھ من گفت: "زمان آن رسیده است کھ آن ھا
 حزب را ترک کنند و حزب کمونیست فرانسھ را تشکیل دھند؛ آن ھا بنقد
 خیلی صبر کرده اند". پاسخ دادم کھ رھبران جناح اقلیت حزب ھم ھمین
 نظر را داشتند. پیش تر از این، بعضی اوقات آن ھا بی صبرانھ مشتاق
 ترک کردن حزب بودند، اما کنفرانس اخیر استراسبورگ چنان مساعد
 بود کھ اکنون آن ھا مخالف ایده خروج از حزب ھستند. آن ھا خیلی
 امیدوارند کھ اکثریت شوند. لنین گفت: "اگر ماجرا از این قرار باشد، در
 تزھایم باید نکات احمقانھ نوشتھ باشم. از دبیرخانھ انترناسیونال
 کمونیست بخواھید تا نسخھ ای از آن را در اختیار شما بگذارند. پس از

آن کھ با پیشنھادات خود آن را تصحیح کردید برای من ارسال کنید».
 این تمایل بھ یادگیری، آمادگی پذیرش اشتباھات و تغییر موضع، از ویژگی ھای

اصلی لنین بودند کھ از او یک چنین رھبری استثنایی ساختند.

ویکتور سرژ درباره توانایی لنین در کار جمعی، و آموختن از رفقا، می نویسد:
 «لنین، تروتسکی ، کارل رادک و بوخارین، بدون شک، مغزھای انقالب
 بودند. آن ھا بھ زبان مارکسیستی واحد سخن می گفتند و ھمگی زمینھ و
 سوابق تجربھ با سوسیالیزم در اروپا و ایالت متحده آمریکا را داشتند. در
 نتیجھ، آن ھا بھ محض این کھ زبان می گشودند یک دیگر را آن چنان
 خوب درک می کردند کھ بھ نظر می رسد جمعی فکر می کنند. (و این

کھ حزب قدرت خود را از تفکر جمعی اخذ کرد، یک واقعیت است)».
 کالرا زتکین، سوسیالیست با سابقھ آلمانی، یک گواه دیگر برای مھارت ھای
 رھبری لنین بود. در مارس ١٩٢١، حزب کمونیست آلمان اعتصاب شورشی
 ماجراجویانھ را آغاز کرد کھ منجر بھ فاجعھ و از دست رفتن گسترده اعضا
 حزب شد. پل لھ وی یکی از رھبران حزب در خارج از علناً بھ حزب حملھ
 کرد و تنبیھ انضباطی شد. سھ ماه بعد در کنگره سوم انترناسیونال کمونیست
 طبیعی بود کھ این ماجرا مطرح شود. زتکین با آن کھ با تحلیل لھ وی موافقت
 بود اما کماکان در حزب باقی مانده بود و بحث ھای خود با لنین و اصرار لنین

بر لزوم سازش را ثبت می کند. او می نویسد:
 «تا آن جا کھ بھ نگرش احتمالی کنگره بھ "عملیات ماه مارس" مربوط
 می شود، شما باید درک کنید کھ داشتن پایھ ای برای سازش ضروری
 است. شما باید بھ سھم شیر از غنایم کنگره رضایت دھید. اصول سیاست
 شما خواھد درخشید، پیروز خواھد شد. و این مانع از تکرار "عملیات

ماه مارس" خواھد شد...
  کنگره بھ طور کامل "تئوری تھاجمی" را زیر ضرب خواھد گرفت، و
  مطمئنا تاکتیک ھایی مطابق عقاید شما اتخاذ خواھد کرد. از ھمین رو اما
باید بھ ھواداران نظریھ مخالف ھم کمی تسلی خاطر داد. چنان جھ ما در
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 انتقاد از "عملیات ماه مارس" زیادی پافشاری ورزیم، بر این واقعیت
 تأکید می کنیم کھ کارگران تحت تحریک عوامل و پادوھای بورژوازی
 جنگیدند، و در مجموع، اگر ما یک نرمش" تاریخی" پدرانھ نشان دھیم،
 این امر امکان پذیر خواھد بود. شما، کالرا، اگر این امر را عجوالنھ
 محکوم کنید کمکی بھ شما نخواھد کرد. اما اگر قرار است تاکتیک ھایی
 کھ توسط کنگره اتخاذ شود در اسرع وقت و بدون اصطکاک مورد
 توافق قرار گیرند، تبدیل بھ یک اصل راھنما برای فعالیت احزاب
 کمونیست شوند، آن وقت چپ روھای عزیز مان عقب می نشینند بی آن
 کھ چندان رنجیده خاطر و یا دل چرکین شوند. ما باید در واقع در وھلھ
 اول و قبل از ھر چیز دیگری احساسات کارگران واقعا انقالبی چھ در

داخل و چھ در خارج از حزب را مد نظر بگیریم ...
 خوب، ما تقریباً با چپ روھا برخورد خشنی نخواھیم کرد، بلکھ بھ جای
 آن باید مرھم بر زخم ھای آن ھا بگذاریم. سپس آن ھا ھم بھ زودی با
 شادی و انرژی با شما در اجرای سیاست ھای کنگره سوم بین الملل با ما

ھمکاری خواھند کرد.»

روش ھایی برای تحول انقالبی
 لنین و بلشویک ھا سازمانی را ایجاد کردند کھ اعضایش "از میان آگاه ترین
 اعضای طبقھ کارگر، از طریق یک فرآیند انتخاب سخت و دشوار" ایجاد شد.
 عضویت آگاه ترین بخش سیاسی طبقھ کارگر روسیھ در طی سال ھای ١٩٠۵ تا
 ١٩١٧، در حزب بلشویک بھ بھترین وجھی اثبات اعتبار استراتژی سیاسی،
 تاکتیک ھا و ساختار سازمانی بلشویزم در آن سال ھا و تائیدی بر سیاست آن ھا

بود.
 جنبش ھای توده ای چپ طبقھ کارگر، مجھز بھ نظریھ مارکسیستی ای کھ مؤلفھ
 ھای اساسی صحنھ سیاست دوران لنین راھنمای تئوریک آن باشد، امروزه
 تقریبا محو شده اند. در عین حال، طبقھ کارگر جھانی، گرچھ بزرگتر و البتھ
 متنوع تر شده است، اما دستخوش تغییرات شده است. این ھمھ در تعیین
 استراتژی و تاکتیک ھا امروز نقش دارند. چیزھای زیادی وجود دارد کھ ما باید
 بیاموزیم. اما جنبھ ھای اصلی رویکرد لنین کماکان نقاط مرجع مبارزه برای
 سوسیالیزم در سده کنونی باقی مانده اند. یک گروه انقالبی اگر می خواھد

 شایستھ چنین نامی باشد، بھ گفتھ لنین:
 «باید تریبون مردم باشند... قادر بھ واکنش بھ ھرگونھ مظاھر استبداد و
 ظلم باشد، صرف نظر از این کھ در کجا ظاھر شود، و صرف نظر از
 این کھ چھ افرادی، چھ قشر یا طبقھ ای را نشانھ گرفتھ... آن ھا باید قادر
 بھ تعمیم ھمھ این جلوه ھا باشند و تصویری واحد از خشونت پلیس و
 استثمار سرمایھ داری را ارائھ دھند... تا اھمیت و اھمیت جھانی-

تاریخی مبارزه برای رھایی پرولتاریا برای ھمھ روشن شود.»
 دموکراسی در قلب گرایش استراتژیک لنینیستی قرار دارد. لنین تأکید کرد:

 لنین کھ تا آن زمان خود چندین انشعاب را
 سازمان داده بود، در این مورد بھ خوبی
 فھمیده بود کھ مھمترین چیز این است کھ
 حزب کمونیست آلمان را در درون کمینترن
 نگھدارد. انشعاب بھ مراتب کار آسان تر از
 حفظ وحدت است. بھ ھمین دلیل پیروان
 خودشیفتھ لنین معموال آسان ترین نحوه تقلید

از او را در انشعاب کردن می بینند.
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 ما باید مبارزات انقالبی علیھ سرمایھ داری را با یک برنامھ انقالبی و
تاکتیک ھایی برای ھمھ خواست ھای دموکراتیک ترکیب کنیم».

 لنین بر مخالفت با ستم ھای نژادی، ملی و جنسیتی تأکید داشت. وی می گفت:
 «فشار آوردن بھ دموکراسی واقعی بھ معنای فشار آوردن برای

سوسیالیزم واقعی است».
 و  بار دیگر می گوید:

 «تا زمانی کھ سرمایھ داری وجود دارد، این خواستھ ھا - ھمھ آن ھا -
 فقط بھ عنوان یک استثناء و حتی پس از آن بھ شکلی ناقص و معوج
 قابل تحقق می باشند. ما خود را بر پایھ دموکراسی کھ بنقد موجود و با
 افشای ناقص بودن آن در سرمایھ داری، استوار می کنیم و سرنگونی
 سرمایھ داری را می خواھیم ... بھ عنوان یک مبنای ضروری ھم برای
 رفع فقر توده ھا و ھم برای یک نھاد کامل و اصالحات دموکراتیک ھمھ

جانبھ... فقط اکثریت طبقھ کارگر می تواند

 بازخوانی لنین
 از اواخر سده بیستم شاھد احیای چشمگیر عالقھ بھ ایده ھای کارل مارکس در
 بین مردم عادی و بھ خصوص بین دانشگاھیان چپ گرا بوده ایم. بدون شک این
 نشان دھنده تمایل این افراد برای بررسی راه حل ھای ارائھ شده توسط مھمترین
 و مشھورترین منتقد نظام سرمایھ داری است. با این وجود، اما ما شاھد شوق و
 شور مشابھی از جانب این پژوھشگران دانشگاھی و روشنفکران برای لنین،
 یکی دیگر از معدود چھره ھای مارکسیستی کھ تجزیھ و تحلیل ھایش از حیطھ

فلسفھ و تئوری فراتر می رود و راه حل ھای عملی ارائھ می دھد، نبوده ایم.
 غفلت و فراموشی آگاھانھ در قبال معمار اولین دولت کارگری در جھان، در
 تقابل چشمگیر با عالقھ مندی نسبت بھ ماركس، در واقع بھ خاطر عدم وجود
 نظریھ پردازی در کارھای لنین نیست، بلکھ اساساً یک مشی سیاسی حساب شده
 برای بی اھمیت نشان دادن و پایین آوردن ارزش کارھای لنین است.
 دستاوردھای فلسفی و اقتصادی مارکس را می توان جدا از دستاوردھای یک
 انقالب کارگری دید، اما در رابطھ با کارھای لنین بھ ھیچ وجھ چنین نمی تواند
 باشد. بھ عبارت دیگر، آکادمیسین ھای بورژوازی بھ راحتی می توانند لباس
  تقدس بر تن مارکس کنند و او را بھ عنوان یک دانشمند مھم و یک فیلسوف
 غیر سیستمی جالب، و یک مفسر رادیکال بی ضرر معرفی کنند. اما چنین اختھ
 کردن و خنثا سازی در مورد افکار و آرای لنین امکان پذیر نیست. واکاوی و
 بررسی لنین و اصوال نزدیک شدن بھ او ھمواره با پروژه انقالبی و خرد کردن
 کل سیستم سر و کار دارد. لنین را نمی توان بھ ھمان اندازه مارکس، برای
 دانشجویان امن و بی ضرر کرد. بھ لحاظ فلسفی ایده ھای لنین یک کلیت است،
 ھمھ عناصر متشکلھ آن غیرقابل تفکیک اند و در برابر تقسیم بندی و یا تکھ

  پاره شدن بھ شدت مقاومت می کنند.

  سوسیالیزم را بوجود آورد و آن ھم
 تنھا در صورتی کھ سرشار از
 "روحیھ پایدارترین و قاطع ترین

دموکراسی انقالبی" باشد».
 با نزدیک شدن و تعمیق بحران ھا و
 مبارزات، کشف مجدد و توسعھ بینش ھای
 سازمانی و استراتژیک لنینی ابزارھایی را
 در اختیار فعاالن جدی قرار می دھد کھ می

توانند در بنای آینده کمک کنند.
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 سنت لنینی مارکسیزم تنھا نمونھ ای است کھ دست کم برای مدتی ھر چند کوتاه
 جایگزینی برای سرمایھ داری ارائھ داد و در دیوارھای سرمایھ داری شکاف

ایجاد کرد، حتی اگر چھ امروز این شکاف پر شده است.
 این تصور و باور جا افتاده و بسیار رایج در چپ مبنی بر این کھ الگوی لنینی
 برای مبارزات معاصر بی ربط است، پیامد انجماد و تحریف طوالنی مدت

اندیشھ لنین از بالفاصلھ پس از مرگ اش بوده است.
 "لنینیزم" اختراعی استالین، پس از مرگ لنین در اتحاد جماھیر شوروی، و با
 تثبیت استالینیزم، آموزه ای شد برای توجیھ پیچ و تاب ھای و چرخش ھای
 سیاسی رژیم حاکم در شوروی و احزاب کمونیست در دیگر کشورھا. در غرب
 ھم این لنینیزم" مستمسکی شد برای محافظھ کاران - و برخی از چپ  ھا- تا
 چنان تصویری از لنین ارائھ دھند کھ گویی او پایھ گذار و پدر خوانده رژیم
 استبدادی و توتالیتر استالینیستی بعدی بود کھ سرانجام در ١٩٩١ فروپاشید. در
 طی ده ھا سال در ھر دو سوی دیوار برلین کاریکاتوری از لنین ارائھ دادند کھ
 در خدمت منافع نخبگان حاکم بود. در غرب این دیوار تصویر یک انسان
 خشک بی روح، بی رحم و تشنھ خون، شبھ ماشینی فاقد حساسیت ھای عادی

انسانی، و در شرق دیوار و از سوی طرفدارانش قدیسی مصون از خطا.
 زندگی لنین آن چنان با انقالب عجین شده بود کھ تو گویی فکر کردن و یا
 نوشتن در مورد او در ھر زمینھ دیگری غیر از انقالب، عجیب بوده و موجب
 نابودی توتم و تابو ھای مصنوعا ساختھ شده توسط دو سوی دیوار می شود.
 کار یک انقالبی توتم و تابو شکنی است. زندگی و آثار لنین کامال بر این
 اسطوره ھا خط بطالن می کشد. او در عین این کھ اولین انقالب کارگری را بھ

پیروزی رساند، اما با این وجود یک انسان ھم بود.

 ارائھ چند نمونھ ساده از چھره واقعی او بھ ما کمک می کند تا شخصیت انسانی
 لنین را بھتر بشناسیم.. لنین در اوایل دھھ ١٨٩٠ در مقام یک وکیل دادگستری
 در حوزه قانون و قوه قضائیھ فعالیت می کرد. او در ھمھ بیست و چھار پرونده
 قضایی کھ بر عھده گرفت موفق می شود میزان محکومیت موکلین خود را
 کاھش دھد. درخشش او در امور حقوقی صرفا بھ واسطھ اندیشھ بخردانھ اش
 نبود، بلکھ از یک آرمان گرایی ای نشأت می گرفت کھ تا آخر عمر با او بود:
 پایبندی بھ اصول اجتماعی با رعایت اصول اخالقی، بھ طوری کھ ھمھ تصمیم
 گیری ھای اش ھمواره از منظر منافع فرودستان و سرکوب شدگان بودند. او بھ
 کتاب آنا کارنینا نوشتھ تولستوی آنقدر عالقھ داشت کھ حداقل صد بار آن را
 خواند. ھنگامی کھ رفیق و محبوبش، اینسا آرماند در سال ١٩٢٠ درگذشت،
 لنین شدیدا در ھم شکستھ شد و در مراسم خاکسپاری اش بھ شدت گریست. این
 افتخار نصب لنین شد تا با لغو یک قانون و تصویب قانون دیگری، شوروی
 اولین کشوری در دنیا باشد کھ مجرمیت ھمجنسگرایی را لغو کرد. لنین مانند
 ھر فردی، انسانی پیچیده و دارای نقاط ضعف و محدودیت ھایی ھم بود. او در
 قلمرو زیبایی شناسی ذوق آن چنان درخشانی نداشت. او شوخی ھای خالھ پیر
 زنکی و حتی ضد زن می گفت کھ از طعم بدی برخوردار بودند. آری لنین نھ

خدا بود و نھ استالین.
 تازه در سده بیست و یکم است کھ بررسی واقعی و تفسیر تاریخی از مارکسیزم
 لنین آغاز شده است. میراث لنین در اصل عبارت است از کاربرد خاص و
 عملی از "نظریھ شکل گیری اجتماعی مارکس " در یک لحظھ خاص از تاریخ.
 و لحظھ ما کامال برابر با لحظھ لنین نیست. در سال ھای اخیر با پدیده نسبتا
 شگفت انگیزی روبرو بوده ایم کھ می توان احیای "مطالعات درباره لنین" نامید.
 کتاب ھای برجستھ ای توسط پژوھشگران جدی و متفکران با ارزش درباره

لنین نوشتھ شده اند. این نویسندگان از نظر سیاسی بسیار متنوع ھستند،
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لنین ، استالین و فسق و فجور اشراف
 انقالب اکتبر رھایی ھمجنسگرایان را در روسیھ بھ ارمغان آورد. حکومت انقالبی بھ رھبری لنین در ھمان سال اول انقالب، با لغو ماده ١٨٣٢ قانون
 کیفری تزاری، کھ ھمجنسگرایی را جرم اعالم می کند، و با تدوین ماده ھای ١٩٢٢ و ١٩٢۶ قانون کیفری جدید، روسیھ شوروی اولین کشوری می شود

کھ ھمجنسگرایی را بھ رسمیت می شناسد. این بود لنینیزم زمان لنین کھ کم تر راجع بھ آن گفتھ می شود. نھ توسط بورژوازی و نھ استالینیست ھا.
 این وضعیت چندان دوام نمی آورد، و بالفاصلھ پس از مرگ لنین از اوایل سال ١٩٢۴، دستگیری ھای پراکنده ھمجنسگرایان بھ اتھام "اصل و نسب بد"
 شروع می شود. اما با تثبیت استالینیزم است کھ ھمجنسگراستیزی رادیکال خط رسمی حکومت می شود و کم ترین گذشت و اغماضی نسبت
 ھمجنسگرایان روا نداشتند. در ١٧ دسامبر ١٩٣٣ ھمجنسگرایی دوباره قانونا جرم اعالم می شود. در آوریل سال ١٩٣۴ بر طبق ماده ١۵۴ قانون کیفری

مجازات ھمجنسگرایی سھ تا پنج سال حبس اعالم می شود.
 بالفاصلھ در مسکو، لنینگراد، خارکف و اودسا بسیاری دستگیر می شوند، بھ خصوص در محافل تئاتر، موسیقی و ھنر. پس از مرگ كوزمین شاعر و
 نویسنده سرشناس در سال ١٩٣۶، یونی یورکون معشوق وی و بسیاری از دوستان وی بھ جرم ھمجنسگرایی دستگیر و اعدام شدند. در ھمان سال نیکال
 کوریلنکو، کمیسر دادگستری اظھار داشت کھ ھمجنسگرایی جرم علیھ دولت شوروی و پرولتاریا است. برای استالینیست ھا ھمجنس گرایی نھ تنھا میراث
 فجیع رژیم تزاری و فسق و فجور اشرافیان بود بلکھ عمیقاً با فاشیسم پیوند خورده بود. ماکسیم گورکی در پراودا در ٢٣ مھ ١٩٣۴ نوشت: "ھمجنسگرایی

را ریشھ کن کنید، فاشیسم ھم از بین خواھد رفت".
 پا بھ پای سرکوب ھمجنسگرایی، سقط جنین ھم غیر قانونی می شود. با این کار طالق گرفتن برای زنان ھم سخت تر می شود و در نتیجھ ضربھ مھمی بھ

رھایی زنان وارد می شود. در عوض روابط دولت با کلیسای ارتدوکس رو بھ بھبودی می گذارد.
 سرکوب ھمجنسگرایی منحصر بھ جامعھ عقب افتاده روسیھ نبود و اصوال بخشی از ایدئولوژی استالینیزم بود کھ مشمول تمام احزاب کمونیست
 استالینیستی می شود. در کشورھایی کھ این احزاب در قدرت بودند سرکوب فیزیکی، اردوگاه کار اجباری و بازآموزی و حتی اعدام در انتظار
 ھمجنسگرایان بود، امروزه این مجازات ھا در چین و کره شمالی کماکان ادامھ دارد. در دیگر کشورھا، احزاب کمونیست تبلیغات زھرآگین و خبیثانھ ای
 علیھ ھمجنسگرایی بھ راه انداختند. برای نمونھ ژاک دوکلو رھبر حزب کمونیست فرانسھ در سال ١٩٧١، در میتینگ انتخاباتی می گوید: «ھمجنسگرایی
 یک فسق و فجور بورژوایی محسوب می شود... سنتی بیگانھ با طبقھ کارگر است و یک بیماری خالف طبیعت انسانی... ھمھ ھمجنسگرایان را باید در

جزیره ای منزوی و محبوس کرد». این بود لنینزم استالینیست ھا، حتی در فرانسھ سال ١٩٧١، سھ سال بعد از مھ ١٩۶٨.
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 از میان مھم ترین ھا می توان از الرس لی، پی یر بروئھ، اریک بالن، آلن
 شانرو، آگوست نیمیتز، توماس کراوس، آنتونیو نگری و دانیل بن سعید را نام
 برد. ھم چنین پژوھش ارزشمندی درباره انترناسیونال کمونیست در دوران

لنین، توسط جان ریدل انجام گرفتھ است.
 این کھ این مطالعات در این مقطع از تاریخ انجام می گیرد بھ ھیچ وجھ اتفاقی
 نیست. دقیقا در اثر فجایع سرمایھ داری، مبارزات مردمی و شورش ھا و
 معضالت جدی (بحران استراتژی و سازمان دھی) کھ در دوران ما بھ واقعیت
 ھای جھانی بدل شده اند، این کتاب ھا بھ نگارش درآمده اند. این پژوھش ھای
 بھ ما این امکان را می دھند تا در درک و شناخت خود از لنین تجدید نظر کنیم
 و از کلیشھ ھای سنتی دور شویم. برای شناخت لنین واقعی باید عینک

استالینیستی را بھ دور افکند.
 برای کسانی کھ مایل بھ سد کردن تحوالت انقالبی ھستند، و برای کسانی کھ
 زمانی آرزو می کردند چنین تحوالتی را ببینند، اما بعدھا دلسرد و ناامید شدند،
 لنین ھدف اصلی حمالت آن ھا بوده است. مطالب بیشماری نوشتھ شده تا لنین
 را باعث و بانی ھمھ معضالت سده بیستم قلمداد کنند، تا ھر آن چھ را کھ لنین
 گفت و یا انجام داد را رد کنند. در سده بیستم ایده ھا، سیاست ھا، شیوه ھای و
 عملکردھایی کھ بعضاً "استالینیزم" خوانده می شوند، پشتوانھ تالش ھایی در

ارائھ یک چنین شخصیتی از لنین بوده اند.
 انقالب روسیھ در سال ١٩١٧ شکل رادیکالی از دموکراسی، مبتنی بر
 شوراھای کارگران و دھقانان را ایجاد کرد، با ھدف بنای یک نظام
 سوسیالیستی آزاد و برابر. جمھوری شوراھا  کھ بھ طرز بی رحمانھ ای توسط
 دشمنان بی رحم داخلی و خارجی در آستانھ فروپاشی کامل قرار گرفتھ بود
برای زنده ماندن مجبور بھ اتخاذ اقدامات اضطراری اقتدارگرایانھ شد. اقداماتی

 موقتی تا زمان وقوع انقالبات کارگری و متعاقبا دموکراسی ھای سوسیالیستی
 در سایر کشورھا، بھ ویژه در کشورھای پیشرفتھ صنعتی، بھ منظور پایان دادن
 بھ انزوای روسیھ انقالبی. آن انقالب ھا با خشونت سرکوب شدند و روسیھ عقب

مانده منزوی باقی ماند.
 لنین کھ برجستھ ترین و محبوب ترین رھبر انقالب بود، مرد قبل از این کھ او و
 ھم رزمان اش راه حل ھای انقالبی پیدا کرده باشند. در این شرایط، بوروکراسی
 در حال رشد، بھ رھبری ژوزف استالین، کنترل حزب کمونیست حاکم و دستگاه
 دولتی را بھ دست گرفت و بھ نام ایجاد "سوسیالیزم در یک کشور"، در تضاد
 کامل با سنت بین المللی مارکسیستی، صنعتی کردن بسیار وحشیانھ ای را پیش
 برد کھ موجب مرگ میلیون ھا انسان شد. این سیاست ھای سرکوب شدید و
 کشتارھای میلیونی زیر پرچم "لنینیزم'" انجام می گرفت. این "نظم جدید" کھ با
 چنین شالوده خونین و جنون آسایی ساختھ شده بود، مسلم بود کھ نمی توانست

دوام بیاورد و چنین ھم شد.
 با این حال، کلیھ مسائل و ھمھ عواملی کھ انقالب روسیھ را بھ وجود آوردند -
 از آن جملھ  نابرابری و فقر، استثمار، استبداد، امپریالیزم و جنگ ھا کھ از نظام
 سرمایھ داری جھانی تفکیک ناپذیر ھستند -  ھنوز از بین نرفتھ اند. از این رو
 در سراسر دنیا شاھد رادیکالیزه شدن و شورش توده ھا ھستیم. این ھمھ ھم

"مطالعات لنین" را می طلبند.
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فصل یازدھم
محاکمات مسکو

ھدیھ استالین بھ امپریالیزم  و فاشیزم

بر نسل انقالب اکتبر چھ گذشت؟
ضد انقالب، خصوصا اگر از بطن خود انقالب بیرون آمده باشد، در مراحل 
اولیھ اش مجبور است با زبان انقالب، اما، برای اھداف کامال یک سره دیگری 
سخن بگوید و ھمان ارزش ھایی کھ انقالب برای تحقق شان بھ وقوع پیوست را 

در شیپور خود بدمد. ھر چند ممکن است اشکال در ھر دو مورد یکی باشند، 
اما، محتوی کامال چیز دیگری است. ھر چھ ضد انقالب بیش تر پا بھ سن 
بگذارد بھ آن اشکال ھم کمتر نیاز دارد و رویاھای اولیھ را بھ کابوس ھای 

وحشتناک بدل می سازد.
روند تکاملی انحطاط ضد انقالب استالینیستی در شوروی ھم جنون آمیزترین و 
غریب ترین تبلورش را در جریان موسوم بھ "محاکمات مسکو" در طی 

سال ھای ١٩٣٨-١٩٣۶ بھ منصھ ظھور گذاشت.
در کابوس ھا ھم چیزھا تغییر می کنند، اما حتی آن زمان کھ بھ ضد خود تبدیل 
می شوند باز ھم بھ گذشتھ شباھت دارند. در آن ھمھ چیز سیال و متحرک است. 
انگار بھ دلخواه خود عمل می کند و ھیچ نظم و قاعده ای شامل حالش نمی شود. 

دشمنان محتوی از شکل جدا می شود. دوستان در نقش دشمنان ظاھر می شوند و 
در نقش عاشقان سینھ چاک. آشنایان رفتاری غیرمترقبھ، موحش و شگفت انگیز 

پیدا می کنند.
ھر آینھ این توصیف از کابوس را بپذیریم آن گاه محاکمات مسکو بی شباھت

بھ یک کابوس ھولناک نبود. کابوسی آکنده از پارادوکس ھای غیر  منطقی، و 
جامعھ شوروی در آستانھ محاکمات دقیقاً این چنین بود. در شرایطی کھ این کشور 
از عقب افتاده ترین جوامع سرمایھ داری ھم عقب افتاده تر بود رسما اعالم کردند 
کھ ساختمان سوسیالیزم بھ پایان رسیده و جامعھ وارد مرحلھ کمونیزم شده است. 
و برای آن کھ کسی این را فراموش نکند در قانون اساسی ١٩٣۴ (قانون موسوم 
بھ استالین) ھم با خون حک کردند. در حالی کھ دموکراتیک ترین قانون اساسی 
ای کھ بشر تا آن زمان (حتی تا بھ امروز)  توانستھ بود تدوین کند را بھ تصویب 
رساندند، بزرگترین و مھیب ترین اختناق سیاسی سازمان یافتھ در تاریخ بشریت 

را با مشت آھنین اعمال می کردند.
در قانون اساسی جدید از نبود طبقات اجتماعی در جامعھ شوروی سخن می گفت 

و ورود بھ مرحلھ "کمونیزم" را بشارت می داد. و این ھمھ در حالی بود کھ 
عظیم ترین دستگاه دولت مرکزی را ایجاد کرده بودند. مگر قرار نبود در 
سوسیالیزم دولت پژمرده شود و در جامعھ بی طبقھ ھم بھ دولت نیازی نباشد ! در 
حالی کھ در قانون و بر روی کاغذ طبقات از بین رفتھ بود و در چنین جامعھ ای 
علی االصول نابرابری ھای اجتماعی می بایست ریشھ کن شده باشند، اما، طبق 

ھمین قانون اختالف بین حداقل و حداکثر دستمزد از نسبت یک بھ صد ھم فراتر 
می رفت.

لیست پارادوکس ھای کابوس گونھ این تضاد ھای جامعھ "بی طبقھ استالینیستی" 
را پایانی نیست. این ھرج و مرج و سردرگمی ھای کابوس وار ضربھ ھای 
مھلکی بر آرمان سوسیالیزیم وارد آوردند. تنھا امروزه پس از آن کھ استالینیزم 
برای ھمیشھ بھ بخش تاریک موزه تاریخ معاصر بشریت سپرده شده است کھ 

بشر فرصت آن را می یابد کھ دوباره بھ سوسیالیزم نظم بخشد.
در بطن چنین زمینھ اجتماعی ـ سیاسی کابوس واری بود کھ محاکمات مسکو 

برگزار شد. این محاکمات چون دمل چرکین مملو از دروغ ھا و تناقضات گیج 
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اولین دور محاکمات در اوت ١٩٣۶ در 
مسکو شروع شد. نزدیک ترین ھمکاران 
لنین از قبل از انقالب ١٩٠۵ بھ بعد، کسانی 
نظیر کامنف، زینوویف، بسیاری از پایھ 
گذاران حزب بلشویک، رھبران انقالب 
١٩١٧، پایھ گذاران بین الملل کمونیست را بھ 
اتھام توطئھ برای "احیای سرمایھ داری" و 
جاسوسی برای "قدرت ھای بیگانھ بھ  ازای 
دریافت پول" متھم ساختند. زمان وقوع 
اتھامات بھ ھمان سال ھا منحصر نمی شد، 
بلکھ از سال ھاي قبل از انقالب تا آن زمان 
را در بر می گرفت! متھمین نھ تنھا کوچک 
ترین اعتراضی نکردند و تمام اتھامات را 
پذیرفتند، بلکھ حتی بدترین ترین صفات را 

ھم بھ خود نسبت دادند. در این جا است کھ 
ویشنسکی دادستان در حال خواندن کیفرخواست

کننده و ھذیان وارش بھ یک نمایش تراژیک از نوع نمایشنامھ ھای یونان باستان 
کھ بھ سفارش مشتری نوشتھ شده، بیشتر شباھت داشت تا صحنھ یک دادگاه. سالنی 
کھ این نمایش نامھ می بایست در چند پرده بھ اجرا در می آمد، محل برگزاری 
محاکمات در دادگاه عالی اتحاد شوروی در مسکو بود و نمایندگان خبرگزاری ھای 
جھان تماشاچیان آن را تشکیل می دادند. بازیگران این نمایشنامھ مردگان متحرکی 
بودند کھ نقشی را کھ بھ آن ھا محول شده بود اجرا کردند: بازیگران را پس از 
پایان اجرای ھر نمایش بھ زندانبان کھ در عین حال جالد ھم بود تحویل می دادند. 

نمایشنامھ ای سیاسی سراسر جنون و خون!

ویشینسکی، دادستان فریاد می زند: «این سگان را باید تیرباران کرد!» قضات 
دادگاه ھم از روی حسن نیت و با کمال بی طرفی  برای کلیھ متھمین مجازات 
اعدام تعیین می کنند، آنان را بالفاصلھ بھ زیر زمین دادگاه می برند و در جا 
حکم اعدام "انقالبی" را در مورد شان اجرا می کنند. ویشنسکی، نظیر تمامی 
اطرافیان استالین، در سال ١٩١٧ بھ جناح راست منشویک ھا تعلق داشت و 
در دوران جنگ داخلی از کسانی کھ علیھ انقالب اسلحھ بھ دست گرفتھ بودند، 

حمایت می کرد. بدین ترتیب منشویک ھا بیست سال بعد انتقام خود را از 
انقالب اکتبر گرفتند.در کلیھ اتھاماتی چون 
خیانت، جاسوسی، خرابکاری، و دیگر 
داستان ھای خیالی و سراسر دروغ کھ بھ 
متھمان نسبت داده شد، متھم اصلی 
تروتسکی بود کھ در آن زمان در نروژ در 
تبعید بھ سر می برد. با این کھ وی در سال 
١٩٠۵ رھبر شورای پتروگراد، در ١٩١٧ 
سازمانده اصلی قیام اکتبر، بنیانگذار ارتش 
سرخ و رھبر آن کھ در بھ پیروزی جنگ 
داخلی بود نقش اصلی را داشت، معھذا در 
این دادگاه وی را بھ اتھام جاسوسی از ھمان 
سال ١٩٠۵ تا بھ آن روز برای دول خارجی 
منجملھ آلمان ھیتلری در جایگاه متھم اصلی 
نشاندند. حتی سوء قصد بھ جان لنین در 

سال ١٩١٨ را بھ آن ھا نسبت دادند!
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دور بعدی محاکمات در ژوئیھ ١٩٣٧ بود کھ این بار ھم ھمان نمایشنامھ، اما، 
توسط چھره ھای سرشناس دیگری چون کارل رادک و یوری پیاتاکف باید اجرا 
می شد. بازیگران این اجرای جدید ھم نتوانستند از سرنوشت بازیگران اجرای 

قبلی بگریزند.
در فوریھ ١٩٣٨ سومین دور محاکمات شروع شد. این بار نھ تنھا پایھ گذاران 
دولت شوروی بلکھ رھبران وقتش را ھم بھ روی صحنھ آوردند. بوخارین، 
رایکوف ھفتاد سالھ، راکوفسکی رھبر سالخورده و از پای افتاده اپوزیسیون 
چپ و چھره ھای سرشناس دیگر. در بین کسانی کھ این بار بر مسند اتھام 
نشانده شدند بسیاری از جناح راست حزب بلشویک ھم بودند کھ در سال ھای 
گذشتھ در صحنھ سیاست از دشمنان قسم خورده تروتسکی محسوب می شدند. 
آن ھا ھم اعتراف کردند کھ در تمام آن سال ھایی کھ پا بھ پای لنین و تروتسکی 
برای پیروزی انقالب اکتبر و ایجاد حکومت شوراھا مبارزه می کردند در واقع 
جاسوس قدرت ھای بیگانھ بودند! آن ھا ھم کثیف ترین صفات را بھ خود نسبت 
دادند و در ستایش از رھبر کبیر استالین، "عقل کل و پدر ملت" در مسابقھ ای 
کثیف گوی سبقت را از یکدیگر ربودند. با وجود این ھمھ خوش رقصی ھا و 
علی رغم نقش ھای سخیفی کھ در این کمدی تھوع آور بازی کردند باز ھم از 

پایان تراژیک معاف نشدند.
در تمامی این محاکمات، نمایشنامھ ای را با بازیگران متفاوت، کھ سرنوشت 
مشابھ ای در انتظار ھمھ اشان بود، تکرار کردند و در ھر اجرای جدید آن را 
تکامل دادند. محاکمات بیان کمدی ـ تراژدی مینیاتور شده واقعیتی بس عظیم تر 
صحنھ سیاسی جامعھ روسیھ بر روی صحنھ تئاتر "محاکمات مسکو" بود. این 
محاکمات بیان و تجلی سرکوب آخرین بقایای واقعی و نمادین انقالب اکتبر و ھر 

چھره ای کھ آن را بھ اذھان متبادر می کرد، بود: تثبیت کامل ضد انقالب.

با بھ قدرت رسیدن ھیتلر در سال ١٩٣٣، چرخ ھای زرادخانھ ھای آلمان 
 فاشیستی بھ حرکت درمی آیند. در این دوران استالین در تالش یافتن متحدانی در 
"دموکراسی ھای غربی" علیھ آلمان است. مقارن این ایام است کھ دور اول 
محاکمات نمایشی برگزار می شود.متھم اصلی تروتسکی است و برای جلب 
رضایت متحدان "دموکراتیک" احتمال آتی، تروتسکی را بھ جاسوسی برای 
فاشیزم ھیتلری متھم می کنند. عنوان "تروتسکیسم" داغ ننگی بود کھ بر پیشانی 

متھمان این محاکمات زدند.
تروتسکی در آن ایام از تبعیدگاه دور افتاده اش در نروژ بی پایھ بودن اتھامات را 
مدلل ساخت و استالین را بھ میدان طلبید کھ از حکومت نروژ بخواھد کھ وی را 
تسلیم مقامات دولت شوروی کنند. استالین این دیکتاتور مکار، اما می دانست کھ 
حریف این میدان نیست و مبارزه طلبی تروتسکی را بی پاسخ گذاشت. در عوض 
بر حکومت نروژ فشار آورد تا تروتسکی را از آن کشور اخراج کند. بھ ھمین 

خاطر تروتسکی مجبور شد آن کشور را بھ قصد عزیمت بھ مکزیک ترک کند.
دور بعدی محاکمات مقارن با دورانی است کھ استالین مأیوس از تالش ھایش 
برای نزدیکی با سرمایھ "دموکرات"، در صدد جلب رضایت سرمایھ "فاشیستی" 
یعنی ھیتلر بر می آید. این بار تروتسکی نھ در مقام جاسوس فاشیزم بل بھ عنوان 
جاسوس امپریالیزم انگلیس در جایگاه متھمین نشانده می شود و بسیاری از 
متھمین کھ بھ لحاظ سیاسی از جناح راست و از مخالفین سرسخت تروتسکی 
بودند را ھم "تروتسکیست" نامیدند. آنان با اختراع، کشف و افشای ائتالف خیالی 
"بلوک راست" و "تروتسکیست ھا" سعی کردند کھ بھ این نمایشنامھ سیاسی کھ 

ھیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرفت، چھره ای معقوالنھ دھند.
این بار تروتسکی، استالین را فراخواند کھ از دولت مکزیک بخواھد تا او را بھ 

شوروی تحویل دھند. اما استالین کھ می دانست در این نبرد پیروز نخواھد شد 
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این دعوت را اجابت نکرد ولیکن بھ شیوه خودش حریفش را از میدان بھ در 
کرد. در ٢٠ اوت ١٩۴٠، رامون مرکادر، مامور استالین کھ از مدت ھا پیش 
در پوشش یک "تروتسکیست" بھ دفتر کار تروتسکی در مکزیک نفوذ کرده 
بود، حکم دادگاه مسکو را در مورد متھم اصلی اجرا می کند. سال ھا بعد دولت 
شوروی مدال "شجاعت لنین" را بر گردن این قاتل می اندازد تا ثابت کند کھ 
استالینیزم ھمان تداوم لنینیزم است. در کتاب ھای تاریخ اتحاد شوروی بھ قلم 

استالینیست ھا، از مرکادر بھ عنوان قھرمان راه کمونیزم یاد می کنند.
سرانجام درخت سیاست خارجی محاکمات مسکو میوه تلخ خود را در قالب 
 پیمان ھیتلرـ استالین در اوت ١٩٣٩ بھ بار آورد. پیمان ریبنتروپ - مولوتف،
 کھ بھ طور رسمی با عنوان پیمان عدم تجاوز بین آلمان و اتحادیھ جمھوری ھای
 سوسیالیستی اتحاد جماھیر شوروی شناختھ می شود، پیمان  اعالم بی طرفی بین
  آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی بود کھ در ٢٣ اوت ١٩٣٩ در مسکو،
 توسط وزیران امور خارجھ دو کشور یواخیم فون ریبنتروپ و ویاچسالو

مولوتف، امضا شد.
 بخش علنی این پیمان تضمین کتبی عدم تجاوز ھر یک از طرفین نسبت بھ
 طرف دیگر، و تعھد عدم اتحاد با ھیچ دولت متخاصم ثالت. این پیمان شامل یک
 پروتکل محرمانھ ھم بود کھ مرزھای جدید اتحاد جماھیر شوروی و آلمان با
 کشورھای لھستان، لیتوانی، لتونی، استونی و فنالند را تعیین می کرد. این
 پروتکل مخفی بعدھا در جریان محاکمات نورنبرگ در پی شکست آلمان ھیتلری

علنی شد.
 یک ھفتھ بعد از امضای پیمان مزبور، آلمان در ١ سپتامبر از غرب بھ لھستان
  حملھ می کند. دو ھفتھ بعد در ١٧ سپتامبر ارتش شوروی بھ شرق لھستان حملھ

 می برد و بدین ترتیب ھیتلر و استالین لھستان را بین خود تقسیم می کنند.
 امضای پیمان دوستی بین آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی توسط وزیران امور خارجھ

فون ریبنتروپ و مولوتف در حضور استالین

 در مارس ١٩۴٠، شوروی در طی جنگی بخش ھایی از مناطق کارلیا و ساال در
 فنالند را اشغال می کند. سپس با الحاق استونی، لتونی، لیتوانی و بخش ھایی از
 رومانی (بسارابیا ، بوکوینای شمالی و منطقھ ھرتزا) بھ شوروی، بخش مخفی

معائده تکمیل می شود.
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نمایشنامھ تھوع آور "محاکمات مسکو" 
بھ مدت بیست سال از سوی "جنبش 
کمونیستی" جھانی پذیرفتھ شد. تنھا در 
سال ١٩۵۶ بود کھ برای اولین بار 
خروشچف بخشی از این حقایق را برمال 
ساخت، البتھ تا آن جایی کھ منافع کل 
بوروکراسی شوروی اجازه می داد. 
جنبش کمونیستی در سطح جھان، حتی تا 
اواخر سال ھای دھھ ١٩۶٠ نھ تنھا برای 
پیشبرد مبارزه "ایدئولوژیک" بھ تبلیغ 
ھمین اراجیف و اتھامات می پرداخت، 
بلکھ بھ تبعیت از رھبر کبیرشان سخت 
طرفدار مبارزه فیزیکی و"قھر انقالبی" 
جھت تحقق "دیکتاتوری پرولتری از نوع 

استالین در حال توشیح احکام اعدام رھبران حزب کمونیستاستالینی" ھم بودند.

تروتسکی سھ ماه قبل از انعقاد این پیمان آن را پیش بینی کرده بود. او بھ خاطر این 
پیش بینی از ھر سو مورد انتقاد واقع می شود. حتی دوستانش ھم در صحت عقلش 
شک کرده بودند و او را "پیر مرد دیوانھ" نامیدند و این ھذیان گویی سیاسی را بھ 

حساب کھولت سنش گذاشتند!
بی شک زمانی کھ استالین و بوروکراسی در سال ١٩٢٩ زمینھ الزم برای اخراج 
تروتسکی از روسیھ را تدارک می دیدند از خوشحالی خالص شدن از شر یک انقالبی 
سازش ناپذیر در پوست خود نمی گنجیدند. دیری نپایید کھ رویدادھای بعدی بھ آن ھا 

نشان داد کھ مرتکب چھ اشتباه فاحشی شده کھ اجازه دادند مرغ از قفس بپرد.

إعمال "قھر انقالبی"، البتھ منحصر بھ جوامع نامتمدن و عقب افتاده ای چون 
روسیھ نبوده و در با فرھنگ ترین کشورھا کھ پیشینھ "جامعھ مدنی" اشان از 
عمر مارکسیزم بھ مراتب بیشتر بود ھم بسیار رایج بوده است. برای نمونھ 
حزب کمونیست انگلیس، حتی در سال ١٩۶٩ ھم از عالقھ مندان سرسخت 
برخورد فیزیکی با تروتسکیست ھا بود. اما، این حزب کمونیست فرانسھ بود 
کھ گوی سبقت را از ھمھ احزاب برادر "متمدن" ربوده بود. این حزب کھ در 
بین احزاب کمونیست در اروپا از ھمھ استالینیست تر بود، تنھا زیر ضربات 

رویداد ھای مھ ١٩۶٨ بود کھ مجبور شد در روش ھایش تامل بیشتری کند.

تاریخ بی شباھت بھ کوه یخ نیست، 
فقط با وارونھ شدن اش و با گذشت 
زمان، واقعیت برمال می شود. سقوط 
دیوار برلین، و فروپاشی شوروی 
الزم بود تا راز سرنوشت پی یترو 
ترسو،بنیانگذار حزب کمونیست ایتالیا 
ھمراه با آنتونیو گرامشی و آمادئو 

بوردیگا، سرانجام آشکار شود.
پی یترو ترسو (بالسکو)، و ھم سھ تن 
دیگر از ھمرزمانش، ژان ربول، 
موریس سگال (پیر سالینی) و آبرام 
سادک کھ ھمگی بھ یک گروه 
تروتسکیستی فرانسوی تعلق داشتند، 

در سال ١٩۴٢ در فرانسھ در اشغال
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 ارتش آلمان ھیتلری، بھ خاطر مبارزه علیھ فاشیزم بھ زندان افکنده و بھ کار اجباری 
محکوم شدند. آن ھا در شب اول اکتبر ١٩۴٣ ھمراه با صد زندانی عضو جنبش 

مقاومت علیھ فاشیزم، موفق بھ فرار از زندان می شوند.
ھمھ فرار کنندگان عضو حزب کمونیست فرانسھ بودند بھ جز پنج نفر کھ شامل چھار 
تروتسکیست نامبرده و پل ماراول، یک جوان عضو حزب کمونیست و از اعضای 
بریگاد بین المللی کھ در زندان بھ عقاید آن چھار تن جلب شده بود. این پنج نفر پس از 
فرار از زندان بھ دلیل امنیتی و حفظ جان و بھ خاطر نداشتن امکانات مخفی شدن، از 
سایر فراریان عضو حزب کمونیست می خواھند آن ھا را ھم در مخفیگاه شان پناه 
دھند تا بتوانند مشترکاً بھ مبارزه مسلحانھ علیھ فاشیزم ادامھ دھند. اعضای حزب 
کمونیست پیشنھاد آن ھا را می پذیرند وھمگی بھ محل امن کمونیست ھا می روند. در 
این محل امن بر این پنج نفر ھمان رفت کھ بر متھمین محاکمات مسکو. در ابتدا آن 
پنج نفر را زندانی می کنند و سپس ھم سلولی ھای سابق استالینیست، آن ھا را بھ جرم 
جاسوسی برای فاشیزم ھیتلری در ھمان محل محاکمھ می کنند و کار ناتمام ھیتلر را 
بھ پایان می رسانند. چھار تروتسکیست شناختھ شده در روزھای ٢۶ و٢٧ اکتبر 
١٩۴٣ بھ قتل می رسند. چندی بعد پل ماراول نفر پنجم را ھم در ژوئیھ ١٩۴۴ بھ قتل 

می رسانند.
بیش از نیم قرن بر این جنایات ھا، سکوت، دروغ، انکار، و ترس سایھ افکنده بود. 
تنھا پس از سقوط اردوگاه شوروی، با شروع نزاع ھاي سیاسی داخلی حزب 
کمونیست فرانسھ، و پا بھ دم گور گذاشتن قاتالن، نظیر مسیحیان دم مرگ، زمان 

اعتراف می رسد و حقیقت از پشت پرده بیرون می افتد.
دو مورخ پژوھشگر فرانسوی بھ نام ھای پیر بروئھ و ریمون وشرون، چگونگی این 
ماجرا را از زبان الن دورگران، یکی از اعضای سالخورده حزب کمونیست فرانسھ، 

در کتابی  بازگو می کنند. این کتاب با عنوان" قتل ھا در مخفیگاه" در سال ١٩٩٧

در فرانسھ انتشار می یابد. الن دورگران، راوی جنایات، نھ تنھا شاھد ماجرا 
بوده بلکھ نقش جالد را ھم برعھده داشت.

ھمھ تالش ھای نویسندگان کتاب برای کسب اطالعات بیشتر از سوی حزب 
کمونیست فرانسھ درباره این ماجرا بی نتیجھ می ماند و حزب درباره أن 
سکوت کامل اختیار می کند. تنھا در سال ٢٠١٩ در بایگانی داخلی حزب 
کمونیست یادداشتی دیده می شود کھ بھ این ماجرا اشاره دارد. از قرار معلوم 
دستور قتل ھا توسط مقامات باالی حزب کمونیست صادر شده بود، کھ آن ھا 
 ھم مأموران ماشین پلیس کرملین بودند. استالینیسم تسویھ حساب ھای سیاسی 
و جنایات خود را حتی در میان صفوف پارتیزان ھای ضد فاشیزم ھم ِاعمال 

می کند.
برای بسیاری ھنوز ھم ماھیت "محاکمات مسکو" کامال فھمیده نشده است. چرا 
بوروکراسی بھ چنین محاکماتی نیاز داشت؟ رفتار متھمین را چگونھ می توان 
توضیح داد؟ این ماجرا بیش از آن کھ در خدمت دیپلماسی و سیاست خارجی 
بوروکراسی ضد انقالبی باشد، بیشتر در مسایل اجتماعی و سیاسی داخلی 

ریشھ داشت.
در سال ١٩٣۴ قانون اساسی جدید بھ تصویب می رسد. در آن پایان مرحلھ 
ساختمان سوسیالیزم و دستیابی بھ یک جامعھ بی طبقھ در شوروی را اعالم 
می کند. یعنی اوال نابرابری ھای اجتماعی در چنین جامعھ ای باید ریشھ کن 
شده باشد، و ثالثاً دولت بھ مثابھ ابزار حکومت طبقاتی ھم باید از بین رفتھ 
باشد. اما اوضاع اقتصادی و سیاسی چیز کامال دیگری را نشان می دادند. در 
مورد وضع اقتصادی و رفاه اجتماعی توده ھا در شوروی دھھ ١٩٣٠ نیازی 
بھ قلم فرسایی نیست. حتی در قانون طبقھ بندی مشاغل دستمزدھا بین صد و 

حدود پنج ھزار روبل تغییر می کردند. بھ قول راکوفسکی چھ برابری 
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وجود دارد بین آن کارگر صاحب چند فرزندی کھ در معادن زمین را می کاود و 
صد روبل دریافت می کند و آن بوروکراتی کھ عالوه بر حقوق رسمی ده ھزار 
روبلی از مزایای قانونی نظیر اتومبیل دولتی با راننده، خانھ ویالیی کنار دریا و 
ده ھا مزایای مادی رسمی و غیر رسمی دیگر برخوردار است. آری در ھمان 
زمانی کھ با فرمانی طبقات را ملغی ساختند و جامعھ کمونیستی را بشارت دادند، 
روز بھ روز بر تعداد زنان روسپی در روستا افزوده می شد. اکثر این زنان 
بیچاره کارگران مزارع دولتی بودن کھ دستمزدشان کفاف مخارج بخور و 

نمیرشان را نمی داد.
مگر قرار نبود کھ در یک جامعھ بی طبقھ، دولت زایل شده باشد، اما، تا آن 
دوران آیا بشریت یک چنین دولت گسترده، متمرکز و سرکوبگری بھ خود دیده 
بود؟ این دستگاه عظیم اگر در گذشتھ غیر سوسیالیستی در حرف سرکوب را علیھ 
دشمنان طبقھ کارگر ِاعمال می کرد، امروزه از آن جایی کھ "رسماً" طبقھ دیگری 
غیر از طبقھ کارگر وجود نداشت منطقاً می بایست علیھ طبقھ کارگر ِاعمال کند. 
واقعیت ھم ھمین بود و بوروکراسی این ھیوال را بھ منظور سرکوب طبقھ کارگر 

و در جھت دفاع از منافع مادی خویش بھ کار می گرفت.
این درست است کھ نابرابری ھای اجتماعی بین زحمت کشان جامعھ کھ اکثریت 
قابل مالحظھ ای را تشکیل می دادند از یک سو، و قشر بوروکراسی انگل از 
سوی دیگر روز بھ روز بیشتر می شد، اما، در عین حال نباید فراموش کرد کھ 
وضعیت مطلق توده ھا در مقایسھ با گذشتھ فالکت بارشان اندکی رو بھبود گذاشتھ 
بود. این تضاد معضل بوروکراسی حاکم بود. این بھبود جزیی، بھ توده ھای 
زحمتکش اعتماد بھ نفس می داد و باعث می شد کھ از رخوت سیاسی سال ھای 
گذشتھ خارج شده و در برابر بوروکراسی غاصب بھ مخالفت سیاسی بپردازند. در 
گذشتھ یک کارگر برای حفظ بقای خود و خانواده اش مجبور بود بین ١۴ الی ١۶ 

ساعت کار کند. حال رشد اقتصادی بھ او امکان نفس کشیدن می داد، و این 

موجب می شود انتظاراتش ھم باال رود. طبیعی است کھ انسان در مرحلھ اول بھ 
خوراک، پوشاک و مسکن می اندیشد. پس از فرا رفتن از این مرحلھ طبعاً "بلند 
پرواز" می شود و می خواھد بخواند، بنویسد و سرانجام "فکر کند"، آن ھم بھ 
مسائل اجتماعی. خطر دقیقاً از ھمین جا شروع می شود. "آلودگی بھ سیاست" 
گناه کبیره ای بود کھ بوروکراسی بھ ھیچ وجھ نمی توانست بدان رضایت دھد. 
این کارگر حاال می خواست "فرصت طلبانھ" اعتراضاتش را علیھ "نابرابری 
ھای" اجتماعی ـ این مجموعھ تضادھای خشنی کھ می توانست کل نظام 
استالینیستی را فرو ریزد ـ بیان کند. این دیگر بازی با آتش و مسالھ مرگ و 

زندگی رژیم ضد انقالب بود.
تنھا با سرکوب پلیسی می شد بھ جنگ این خطر بالقوه رفت. برای این منظور 
بوروکراسی می بایست در ابتدا توده ھا را سردرگم، گیج و متوحش می کرد تا 
بھتر بتواند بھ اھداف خود برسد. استالین در حالی کھ پیکر بی جان و غرقھ بھ 

خون کامنوف و زینوویف ھا را بھ توده ھا نشان می داد، در واقع بھ آن ھا 

استالین و ھمدستان توطئھ گرش در دادگاه نمایشی www.hks-iran.com
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می خواست بفھماند کھ اگر در خطاناپذیری او شک کنند و یا نپذیرند کھ بردگان 
کور و کر بوروکراسی باشند، دقیقاً ھمین سرنوشت در انتظارشان خواھد بود! 
اگر در گذشتھ ھرگونھ نارضایتی را با انگ "تروتسکیزم" سرکوب می کردند، 
حال بوروکرات ھای کرملین نشین "تروتسکیزم" را مترادف با "تروریزم" قلمداد 
می کنند و ھر کسی کھ ظن کوچک ترین مخالفت سیاسی بالقوه و یا بالفعلی را 
در او سراغ می دیدند "تروریست" و "خرابکار" لقب می دادند. این بار دیگر 
خطر بھ تبعید، زندان و یا اردوگاه کار اجباری فرستادن آن ھا را برای خود 

نخریدند، بلکھ ھمگی را در جا بھ جوخھ اعدام سپاردند.
در واقعیت امر محاکمات مسکو زمینھ ساز و پیش درآمدی بود بر امواج فجایع 
ضد انقالبی در ابعاد میلیونی ای کھ در راه بودند. در طی سال ھای آتی میلیون 
ھا انسان بی گناه را بھ اردوگاه ھای اجباری در سیبری تبعید کردند کھ بھ واسطھ 

شرایط سخت و غیر قابل تحمل اکثر شان جان خود را از دست دادند.
بوروکراسی حاکم دیگر ھیچ گونھ اپوزیسیونی را نمی توانست تحمل کند، نھ تنھا 
کلیھ اپوزیسیون ھای شکست خورده را بھ طور فیزیکی از میان برداشت، بلکھ 
اپوزیسیون بالقوه احتمالی آینده را ھم از بین برد. بر کنگره سال ١٩٣۴ حزب 
کمونیست "کنگره فاتحین" نام نھادند، چھ اسم با مسمایی، در سال ١٩٣۶ بیش از 
٨٠٪ از ھمین فاتحین ھم بھ سرنوشت شکست خوردگان دچار شدند، بھ طوری 
کھ در آستانھ جنگ جھانی دوم بیش از ۵٠ عضو کمیتھ مرکزی حزب بلشویک 
در دوران انقالب تنھا استالین و تنی چند در صحنھ حضور داشتند، دیگران یا بھ 
جوخھ اعدام سپرده شده بودند و یا از سرنوشت شان اطالعی در دست نبود. در 
حالی کھ عفریت جنگ جھانی دوم چنگ و دندان نشان می داد، اکثر رھبران و 
فرماندھان ارتش سرخ را بدون محاکمھ اعدام کردند و این خود دلیلی بود برای 

پیشروی سریع ارتش ھیتلری در مراحل اولیھ جنگ.
تا آن زمان ضد انقالب استالینی دیگر کلیھ دستآوردھا و بقایای انقالب اکتبر و

ھم چنین کلیھ رھبرانش را در پای محراب امپریالیزم و فاشیزیم، این دو بدیل 
"دموکراتیک" و"وحشی" سرمایھ قربانی کرده بود. انقالب اکتبر بھ تاریخ پیوستھ 

بود، اما نھ تاریخ پیروزی ھا، کھ شکست ھا.
شاید این پرسش مطرح شود کھ چرا ھیچ یک از متھمان این محاکمات، این 
بلشویک ھای قدیمی کسانی، کھ اکثرشان سال ھای مدیدی را با رژیم تزاری 
جنگیدند، بھ زندان رفتند، تبعید شدند، کسانی کھ انقالب را با موفقیت رھبری 
کردند، جنگ داخلی را بھ پیروزی رساندند، آری کسانی با این چنین پیشینھ 
انقالبی و از خود گذشتگی ھایی کھ کمتر در تاریخ مشاھده شده است، در برابر 
اتھامات سراپا دروغ و بی اساسی کھ بھ آن ھا نسبت داده شد از خود دفاع 

نکردند و با آن چنان خفت و خواری کلیھ آن ھا را پذیرفتند؟
دالیل بسیاری می تواند وجود داشتھ باشد. گفتھ شده است کھ بوخارین بھ خاطر 
نجات زن و فرزند نوزادش، کامنف و زینوویف در اثر شدت شکنجھ ھای 
وحشیانھ، دیگران بھ خاطر نجات زندگی شان. شاید ھم بھ ھمان دالیلی کھ پاره 
ای از رھبران گروه ھای چپ ایرانی در برابر توحش بیدادگاه ھای رژیم خمینی 
تسلیم شدند! استالین با محاکمات مسکو در واقع بدعت گذار مضحکھ سیاسی از 
نوع "نمایش تلویزیونی" رژیم آخوندی ھای ایران بود. بر حق کھ در این مورد 

ھم سنگ تمام گذاشت!
صرف نظر از نقش و جایگاه مسائل اقتصادی و سیاسی، چھ در سطح داخلی و 
چھ خارجی، در ماجرای "محاکمات مسکو" نقش روحیھ انتقام جویی استالین، کھ 
از ویژگی ھا و افتخارات طایفھ ای بود کھ وی بدان تعلق داشت را ھم نباید از 
نظر دور داشت. در محفلی خصوصی و صمیمانھ با حضور استالین و چند تن 
دیگر، پس از صرف شراب یکی از حضار از سایرین می پرسد کھ بھترین لذت 
از نظرشان چیست؟ استالین در پاسخ می گوید:«لذتی باالتر از این وجود ندارد 

کھ انسان قربانی اش را انتخاب کند، زمینھ را برای ضربھ وارد آوردن فراھم 
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سازد، بدون کوچک ترین ترحمی انتقام بگیرد، و آن گاه با خیالی آسوده بھ 
رختخواب برود». راوی این داستان کھ در محفل حضور داشتھ تصور نمی کرد 
کھ خود روزی باعث لذت بخشی و ارضای غرایز جنون وار استالین شود. گاه چھ 

شوخی ھای تلخی و سخت بھایی از تاریخ کھ سر نمی زند ٢.
گستاخی، تزویر، پیمان شکنی و ولنگاری از خصوصیات اخالقی استالین بودند. 
این سجایای اخالقی "رھبر" صفات ویژه باند رھبری "بناپارتیست" ھم شد و بدین 
ترتیب بود کھ بوروکرات ھا رھبرش را با صفت "کریستال شفاف و ناب" توصیف 
می کنند. در این جا آخرین مرزھای فرومایگی و دریوزگی فرو می ریزد. چھ 
شباھت کم نظیری بین رژیم استالینیستی و رژیم آخوندی در ایران در ستایش از 

"رھبرانش" و در روش ھاي سرکوب مخالغین !
علیھ چنین جو دروغ و جنونی کھ گوش دنیا را کر کرده بود و تقریبا کل فضای 
مترقی و روشنفکری دنیا را بھ شدت آلوده کرده بود، تروتسکی و رفقایش بھ 
پیکاری بی امان و قھرمانھ علیھ این تبلیغات زھرآگین و اتھامات سراپا بی اساسی 
کھ علیھ نسل انقالب اکتبر بھ راه انداختھ بودند، دست زدند. لئون سدوف، پسر 
تروتسکی ھم با نگارش "کتاب سرخ" سھم بسیار با ارزشی در افشای واقعیات ایفا 
کرد. پس از انتشار کتابش، او ھم در سال ١٩٣٨ طعمھ ای شد برای تخفیف عطش 

جنون لذت استالین. 
با یادآوری این بخش از تاریخ انقالب اکتبر دو ھدف را دنبال می کنیم. اول آن کھ 
کوششی باشد در جھت اثبات این کھ استالینیزم بھ ھیچ وجھ تداوم لنینیزم نبود، بلکھ 
بھ وارون گورکن آن بود. دوم آن تالشی باشد در جھت آن کھ ھمراه با فروپاشی 
شوروی، این روش ھا ھم کھ بخشی از میراث شوم استالینیزم است، برای ھمیشھ 
بھ خاک سپرده شوند. آنان کھ تاریخ را می دانند در تصحیح و باژگون کردن 
جنایات و فجایعی کھ ھر از چند گاھی از آن سر می زند، فرصت و امکانات 

بھتری خواھند داشت.

روی جلد نشریھ" کروکودیل" سال ١٩٣۶، نشریھ فکاھی دولت شوروی. تصاویر 
تروتسکی، زینوویف و کامنوف در نقش تروریست ھای عامل فاشیزم ھیتلری
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آمار: اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨

١ -  مواردی کھ توسط وزارت امنیت ملی بررسی شد :
تعداد دستگیر شدگان : ١,٧١٠,٠٠٠  نفر.
تعداد محکوم شدگان : ١,۴۴٠,٠٠٠  نفر.

تعداد اعدام شدگان : ٧٢۴,٠٠٠ نفر.
 - از کل اعدام شدگان حداقل ۴٣۶,٠٠٠ دھقان مرفھ در عملیات کوالک

زدایی توسط کمیسیون سھ نفره بھ مرگ محکوم  شدند.
 - از کل اعدام شدگان حداقل ٢۴٧,٠٠٠ نفر در عملیات پاکسازی قومی

توسط کمیسیون سھ نفره محکوم بھ مرگ محکوم  شدند.
 - از کل اعدام شدگان حداقل ۴١,٠٠٠ نفر نفر توسط دادگاه ھای نظامی بھ

مرگ محکوم  شدند.

٢-  موارد دیگر، اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨ :
 -  ۴٠٠,٠٠٠ نفر بھ عنوان عناصر مضر اجتماعی بھ کار در اردوگاه ھای

کار اجباری محکوم شدند.
-  ٢٠٠,٠٠٠ نفر بھ اتھام " تخلفات اداری" بھ تبعید فرستاده شدند.

 -  ٢,٠٠٠,٠٠٠ نفر در دادگاه بھ جرایم عادی محکوم شدند، کھ  ٨٠٠,٠٠٠
نفر بھ کار در اردوگاه ھای کار اجباری محکوم شدند.
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محاکمات مسکو
https://www.youtube.com/watch?v=7wlNu32e01k

محاکمات نمایشی ١٩٣٨، بوخارین و بست نفر دیگر
https://www.youtube.com/watch?v=25JpnWlEfvE

سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو
https://www.youtube.com/watch?time_continue=640&v=TQZ0XNhb994

 Trotsky In Mexico Talks On Moscow Trials (1938)

 https://www.youtube.com/watch?v=_Eyjyceo3vU

سخنرانی استالین ١١ دسامبر١٩٣٧ 
https://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I

 متن روسی سخنان استالین

http://www.oldgazette.ru/lib/stalin2/01.html 
 

 ترجمھ انگلیسی سخنان استالین
http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1937/12/11.htm

پیمان دوستی بین آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی
https://www.youtube.com/watch?v=j1yQEOkt3X4
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زندانیان در حال حمل سنگ برای ساختمان کانال دریای سفید، ١٩٣٣-١٩٣١

فصل دوازدھم
گوالگ، دوزخ استالینیزم

« مرگ یک انسان یک  تراژدی است. مرگ یک میلیون انسان یک  آمار است»
 (استالین، خاطرات)

 در سده نوزدھم در روسیھ رژیم تزاری بیش از یک میلیون زندانی را بھ تبعیدگاه ھای
 کار اجباری با اعمال شاقھ در سیبری فرستاد. اکثر رھبران انقالب اکتبر سال ھایی از
 عمرشان را در این تبعیدگاه ھا مخوف گذراندند، از آن جملھ لنین، تروتسکی و استالین.
 پس از انقالب اکتبر ١٩١٧ اردوگاه ھای کار اجباری برچیده شدند. در دسامبر سال
 ١٩١٧، بلشویک ھا در طی جنگ داخلی برای مقابلھ با ضد انقالب، پلیس سیاسی
 (چکا) را ایجاد کردند. در سال ١٩٢٣ اولین مجتمع گوالگ، اردوگاه، زندان سولووکی
 واقع در جزایر سولووکی در دریای سفید در نزدیکی اسکاندیناوی، تاسیس شد کھ
 مخالفان سیاسی و جنایتکاران علیھ دولت را بھ آن جا می فرستادند. این اردوگاه چھ بھ
 لحاظ تعداد تبعیدیان و چھ بھ لحاظ شرایط زندگی بھ ھیچوجھ قابل مقایسھ با شرایط
 جھنمی دھھ ھای ١٩٣٠ تا ١٩۵٠ نیست. در این دوره اوال تعداد تبعیدیان بسیار محدود
 بود، و دوما ھدف از اعزام بھ این اردوگاه ترکیبی از بازآموزی و سرکوب بود. برای
 مثال اردوگاه ھای سولووی مجھز بھ کتابخانھ ھا و فعالیت ھای فرھنگی بودند. از آن
 جایی کھ این اردوگاه، بر خالف گوالگ ھای دیگر، بسیار نزدیک بھ مرز بود، چند نفر
 موفق بھ فرار از آن جا شدند. سال ھا بعد تنھا بعد از تثبیت بوروکراسی ضد انقالبی بھ
 رھبری استالین بود کھ در سال ١٩٢٩ بار دیگر ارودگاه ھا با عنوان گوالگ
 Glavnoye Upravleniye Lagere (Gulag)، بھ معنای" اداره کل اردوگاه ھا"
 دوباره گشوده می شوند. اردوگاه ھای کار اجباری بھ سرعت و در ابعادی بزرگ
 ظاھر می شوند و میلیون ھا انسان بھ آن جا تبعید می شوند. تا بھ امروز ۴٧۶ مجموعھ

گوالگ مشتمل بر ھزاران اردوگاه شناسایی شده اند.

 در سال ١٩٢٩، استالین پس از سرکوب جناح چپ حزب کمونیست بھ
 رھبری تروتسکی، چرخشی بھ چپ می کند، سیاست نوین اقتصادی (نپ) را
 کنار می گذارد و صنعتی کردن سریع کشور توأم با اشتراکی کردن اجباری
 زمین و تولیدات کشاورزی را اعالم می کند. دو عامل انگیزه استالین در
 گسترش دیوانھ وار و سریع زندان ھای گوالگ بودند. نخستین اقتصادی بود:
 نیاز مبرم بھ نیروی کار فراوان و مجانی جھت صنعتی کردن سریع و بھ ھر
 قیمت روسیھ عقب افتاده. عامل دوم سیاسی بود کھ اھمیتش برای رژیم از
 اولی ھم مھم تر بود: توطئھ، سرکوب و ترور توده ھا ابزار اصلی استالین در

 تحکیم دیکتاتوری اش بود.
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 از یک سو صنعتی کردن شتابان کشوری کھ بیش از ٨٠ درصد از جمعیت اش
 را دھقانان تشکیل می دھند، بھ نیروی کار جدید بسیار زیادی نیاز دارد، و از
 سوی دیگر اشتراکی کردن زمین و مزارع اشتراکی نارضایتی و مخالفت
 میلیون ھا دھقان را موجب می شود. بیگاری شاق در اردوگاه ھای کار اجباری
 پاسخ رژیم بھ این دو معضل بود: استفاده از نیروی کار مجانی و فراوان
 مخالفان واقعی و خیالی رژیم تا آخرین روزی کھ ھنوز اندک رمقی در بدن این
 قربانیان استالینیزم وجود دارد (برده داری استالینیستی). رژیم با یک تیر دو
 ھدف را نشانھ می گیرد: خالصی از شر ھر نوع مخالفی؛ و پیاده کردن طرح
 ھای صنعتی غول پیکر جھت استفاده ھای تبلیغاتی بھ قیمت جان میلیون ھا

 انسان.
 بتدریج کھ استالین بھ سوی تحکیم قدرت استبدادی اش گام برمی داشت، اعضای
 ناراضی حزب کمونیست، دھقانان "مرفھ" موسوم بھ کوالک ھا، دانشگاھیان و
 ھر کسی کھ گفتھ می شد کھ حرفی در جایی علیھ رھبر کشور زمزمھ کرده
 بود، دچار سوء ظن بیمارگونھ استالین شده و جایگاھش گوالگ بود. در
 روزھای موسوم بھ "محاکمات مسکو" کافی بود کھ یکی از بستگان دور فردی
 زمانی یک مخالف سیاسی بوده باشد تا آن فرد از گوالگ سر درآورد. ھیچ
 مرد، زن و یا کودکی در برابر سوء ظن مصونیت نداشت. در طی دو سال
 "محاکمات مسکو" حدود ٧٠٠ ھزار نفر اعدام شدند و یک میلیون نفر ھم بھ

گوالگ فرستاده شدند.
 رژیم از سیستم گوالگ بھ عنوان یک کارزار بازآموزی نام می برد و وجودش
 را چنین توجیھ می کرد کھ عناصر غیر اجتماعی کھ تمایل بھ ھمکاری در
 جامعھ ندارند از طریق کار شاق یاد می گیرند کھ بھ عامھ مردم احترام بگذارند

و بھ دیکتاتوری نوین پرولتاریا بھ رھبری استالین عشق بورزند.

استالین، در مصاحبھ با امیل لودویگ، نویسنده آلمانی در ١٩٣۴ می گوید:
 «زمانی کھ بلشویک ھا قدرت را بھ دست گرفتند، نسبت بھ دشمنانان شان بسیار
 با گذشت بودند. منشویک ھا قانونی بودند و نشریات  خود را منتشر می کردند.
 فعالیت سوسیال رولوسییونرھا نیز بھ صورت قانونی ادامھ داشت و آن ھا ھم
 روزنامھ ھای خود را داشتند. کادت ھا ھمینطور. ھنگامی کھ ژنرال کراسنوف
 ضد انقالبی در جریان حملھ نظامی بھ قصد تسخیر لنینگراد بھ دست ما افتاد،
 طبق قوانین جنگی ما می توانستیم دست کم او را زندانی کنیم، حتی مجاز بھ
 اعدام اش ھم بودیم. اما ما او را با دادن ' قول شرف' آزاد کردیم... این شروع
 کارمان اشتباه بود. چنین آسان گیری و رئوفتی جنایتی علیھ طبقات زحمتکش
 بود. ما بعدھا متوجھ این خطای مان شدیم. تجربھ بھ ما آموختھ کھ تنھا راه غلبھ

بر دشمنان، توسل بھ سیاست سرکوب بی رحمانھ علیھ آن ھا است.» مصاحبھ
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دشمن مردم
 بدین ترتیب بود کھ استالین مقولھ حقوقی "دشمن مردم" را ابداع می کند. مسئولیت
 دستگیری و محاکمات این "دشمن مردم" از قوه قضائیھ سلب شده و بھ پلیس

سیاسی محول می شود. چھ کسانی "دشمن مردم" بودند؟
 بسیاری از مخالفان سیاسی سیاست ھای رژیم  بودند کھ در برابر ترور استالینیزم
 کوتاه نیامدند. دیگران مجرمان و دزدان عادی بودند کھ در اثر فقر و فالکت
 مرتکب اعمال خالف قانون شده بودند. بعضی ھا ھم فقط مردم عادي بودند کھ
 کلمھ نامناسبی در مورد یک مقام دولتی گفتھ بودند. بستھ بھ نیازھای سیاسی رژیم
 در ھر مقطع زمانی بخشی از مردم را بطور فلھ ای "دشمن مردم" اعالم می کند.
 سال ١٩٢٩: مھندسین و تکنسین ھا؛ سال ١٩٣١: کوالک ھا (دھقانان مرفھ)؛ در
 طی سال ھای ١٩٣۵-١٩۴۵: ملیت ھای غیر روس و خارجی ھا؛ ١٩٣٧:
 کمونیست ھای خارجی پناھنده و مقیم روسیھ. پس از امضای پیمان دوستی با
 آلمان، مخالفان ھیتلر در جرگھ "دشمن مردم" قرار می گیرند و پس از حملھ ارتش

آلمان بھ روسیھ، طرفداران ھیتلر .
 عالوه بر کمونیست ھای انقالبی و مخالفان سیاسی از ھر طیفی، از جملھ افرادی
 کھ بھ گوالگ فرستاده شدند دھقانانی بودند کھ متھم بھ داشتن "گرایشات
 فردگرایانھ" بودند و مخالف ایجاد مزارع اشتراکی اجباری. ھم چنین ملیت ھای
 غیر روس نظیر اوکراینی ھا، قزاق ھا، ازبک ھا، قرقیزھا و قفقازی ھا از

قربانیان استالین بودند کھ جان خود را در این بیغولھ ھا از دست دادند.
 تئوری رئالیسم سوسیالیستی در سال ١٩٣۴ توسط کنگره نویسندگان شوروی بھ
 تصویب می رسد. جوزف استالین با ھمدستی نیکالی بوخارین، ماکسیم گورکی و
 آندری ژدانف با تحمیل رئالیسم سوسیالیستی در حیطھ ھنر و فرھنگ خواستار آن

 بودند کھ ھنر الزاما باید جنبھ مبارزه مردمی را در راستای پیشرفت
 سوسیالیستی برای زندگی بھتر بھ تصویر درآورد. این چماق فرھنگی تأکید
 بر این داشت کھ قدرت خالقیت ھنرمند برای این کھ بھ خدمت پرولتاریا
 درآید باید واقع بینانھ، خوشبینانھ و قھرمانانھ باشد. این دکترین تمام اشکال
 ھنر تجربی، آوانگارد و مدرن را بھ عنوان منحط و بدبینانھ ارزیابی و

محکوم می کند.
 نویسندگان و ھنرمندان آوانگارد، تجربی و دگراندیش مانند یوگی زامیتین،
 اسحاق بابل، بوریس پلینیاک، نیکالی تیفونوف، میشل اسلونیمسکی، وزوود
 ایوانف، ویکتور سرژ، والدیمیر مایاکوفسکی، سرگئی اوسینین، کنستانتین
 فدین، ویکتور شلکوفسکی، میشل زیوشچنکو، وارالم شاالمو و الکساندر
 سولژنیتسین بھ شدت از این سیاست ھنری رنج بردند. زامیتین و سرژ موفق
 بھ ترک کشور شدند، در حالی کھ مایاکفسکی و یسنین خودکشی کردند. آن
 نویسندگانی کھ کوتاه نیامدند و تسلیم نشدند، مانند بابل و پلنیاک، یا اعدام

شدند و یا در اردوگاه ھای کار اجباری جان سپردند.
 استالین بھ ویژه بھ روس ھایی کھ در خارج از روسیھ زندگی می کردند و
 یا بستگان شان در خارج از روسیھ اقامت داشتند، بسیار مظنون بود.
 کمونیست ھای خارجی کھ بھ اتحاد جماھیر شوروی پناه آورده بودند تا از
 آزار و اذیت دولت ھای خودشان در امان باشند، مورد شک و سوء ظن
 بودند. در فوریھ ١٩٣٧ استالین خطاب بھ گئورگی دیمیتریف، دبیر کل بین
 الملل کمونیست (کمینترن) می گوید: « در کرملین شما بیگانگان ھمگی در

خدمت دشمنان ما ھستید».
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عکس و مدارک ژاک روسی، کمونیست لھستانی، زندانی سیاسی بھ خاطر ارتباطش با لئون تروتسکی، بر دیوار گوالگ نوریاگ

 در ھمان ١٩٣٧ نیکالی لِژوف، رئیس پلیس مخفی،
 تعداد زیادی از این کمونیست ھای خارجی پناھنده بھ
 شوروی را دستگیر کرده و بھ اردوگاه ھا در سیبری
 منتقل می کند. درصد باالیی از این کمونیست ھای
 خارجی یھودیان آلمانی، اتریشی و مجاری بودند. از
 ٣٩٧ عضو کمیتھ اجرایی کمینترن در ژانویھ ١٩٣۶
 تنھا ١٧١ نفر در آوریل ١٩٣٧ باقی ماندند وبقیھ یا
 اعدام شده بودند و یا بھ اردوگاه ھای کار اجباری
 اعزام شدند. تعداد رھبران کمونیست آلمانی کھ تا
 سال ١٩٣٣ توسط استالین در روسیھ جان شان را از
 دست دادند بھ مراتب بیشتر از کشتھ شدگان بھ دست
 ھیتلر بود. از ۶١ تن از رھبران حزب کمونیست
 آلمان کھ پس از بھ قدرت رسیدند ھیتلر بھ شوروی
 پناھنده شده بودند، ۴١ نفر توسط استالین اعدام شدند.
 بیشترین ضربات بر حزب کمونیست لھستان وارد
 می شود و تنھا در تابستان ١٩٣٧ بیش از ۵ ھزار
 کمونیست لھستانی اعدام می شوند و استالین با

فرمانی حزب کمونیست لھستانی را منحل می کند.
  آوتیس سلطانزاده، پایھ گذار حزب کمونیست ایران و

 خان از نظریھ پردازان جناح چپ کمینترن، احسان هللا
 دوستدار ملقب بھ "رفیق سرخ کمونیست" کھ بھ
 شوروی پناھنده شده بودند و از مخالفان سیاست ھای

استالین بودند، در سال ١٩٣٨ اعدام می شوند.
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 «نازنینم، بھ ھمین زودی دوازده و نیم ماه بدون شما. چطورید؟ خودت در چھ حالی
 ھستی؟ ... در ٢٩/٣/٣٧ ھنگام بازگشت بھ خانھ در برابر منزل دستگیر شدم... بھ
 لوبینکا منتقل شدم... ٩۵ روز محبوس در زیرزمین زندان ویژه... تنھا و در وحشت.
 شب و روز بازجویی بی وقفھ... وادار بھ امضای اعتراف نامھ قالبی، تھدید بھ اعدام و
 دستگیری ھمگی شما... بھ شدت مرا زدند،  تحقیرم کردند. بیست و شش روز در دخمھ

 ای تنگ و تاریک، مرطوب و سرد، نیمھ برھنھ، با ۴٠٠ گرم نان و یک لیوان آب جیره
 روزانھ. فکر می کردم کھ می مردم... اما دوام آوردم... در انتظار محاکمھ ام.»

داخل یک دکمھ لباس زندان
پیام ایوان بودنکو جاسازی شده داخل دکمھ لباس زندان کھ در آوریل 

١٩٣٨، یک ماه قبل از اعدامش بھ دست خانواده اش می رسد. 
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 اندکی قبل از شروع جنگ جھانی دوم استالین تعداد
 زیادی از مردم نواحی مرزھای غربی اتحاد جماھیر
 شوروی، و اھالی مناطق شرقی ھم مرز با چین و کره
 را بھ گوالگ ھا می فرستد. بر طبق اسناد رسمی بین
 ژوئیھ ١٩٣٧ و نوامبر ١٩٣٨، تعداد ۵١٣ ٣٣۵ نفر از
 ملیت ھا غیر روس صرفا بھ خاطر غیر روس بودن
 شان بھ اردوگاه ھای کار اجباری اعزام شدند. این
 عملیات در طی جنگ دوم جھانی و سال ھا بعد از ھم
 ادامھ داشت. انسان ھای بیشماری را ھم صرفا بھ
 خاطر اعتقادات دینی بھ اردوھای کار اجباری فرستاده

شدند.
 در طی جنگ جھانی دوم افراد بسیاری بھ اردوگاه ھای
 کار اجباری فرستاده شدند چھ بھ اتھام ھمکاری با
 دشمن در دوران اشغال، و چھ زندانیان جنگی اسیر
 آلمان نازی آزاد شده پس از شکست آلمان. صرف نظر
 از منشاء و علت زندانی شدن زندانیان، سرنوشت ھمھ
 آن ھا یکسان بود: کار شاق ١٢ ساعت در روز در
 مناطق دور افتاده و قطبی با سرمای کشنده و جیره
 غذایی ناکافی. در اردوگاه ھای کار اجباری، شرایط
 زیست بسیار بی رحمانھ بود.از ھمھ بدتر وضعیت
 تغذیھ زندانیان بود. داستان ھایی از شکار سگ ھای
 وحشی، موش ھا و ھر موجود جانداری برای رفع

گرسنگی توسط زندانیان بسیار بر سر زبان ھا بود.

خالکوبی تصویر استالین و لنین بر سینھ زندانیان
 حتما از خود می پرسید کھ چرا یک زندانی در گوالگ تصویر جالد خودش استالین را بر روی سینھ
 خود خالکوبی می کند. این عمل در اردوگاه ھا در دوران دیکتاتوری استالین رایج شد. در موارد اندکی
 تصویر لنین ھم دیده می شد. پاسخ این است کھ زندانیان دوراندیشی کھ بھ فکر فرار از اردوگاه ھا
 بودند، پیش بینی می کردند کھ در صورت دستگیری مجدد بھ علت ناموفقیت در فرار، نگھبانان جرأت

تیراندازی بھ تصویر استالین را نخواھند داشت و از اعدام نجات پیدا خواھند کرد!

نوشتھ باالی تصویر لنین: "ایلیچ بیدار شو"     باالی تصویر ببر: "آن ھا افسارگسیختھ شده اند"
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سر در موزه شاالموف در ولوگدا

وارالم شاالموف: شاعر دوزخ
 وارالم شاالموف نویسنده و شاعر برجستھ روسی متولد ١٩٠٧ بود. در جوانی
 علیھ پدرش کھ کشیش بود شورش می کند و بھ حزب کمونیست می پیوندد. بھ
 خاطر کارشکنی ھای پدر با نفوذش، کسی بھ او شغلی نمی دھد و مجبور بھ
 ترک زادگاھش وولودگا می شود. در مسکو در یک کارگاه رنگرزی بھ کار
 مشغول می شود. در عین حال از دانشگاه مسکو در رشتھ حقوق فارغ
 التحصیل می شود. در سال ١٩٢٩ بھ جرم پخش "وصیتنامھ لنین" دستگیر و بھ

سھ سال زندان در گوالگ ویشرا در منطقھ اورال محکوم می شود.
 در سال ١٩٣٢، پس از آزاد شدن در مسکو بھ حرفھ روزنامھ نگاری مشغول
 می شود. در ١٩٣٧، بھ اتھام "فعالیت ھای ضد انقالبی" و داشتن عقاید
 تروتسکیستی دوباره دستگیر، محاکمھ و بھ پنج سال حبس محکوم شده و بھ

اردوگاه وحشتناک کولیما در سیبری موسوم بھ جھنم فرستاده می شود.

شاالموف و گربھ سولژنیتسن
 وارالم شاالموف در سال ١٩۶٢ مطلبی در ستایش کتاب "یک
 روز از زندگی ایوان دنیسویچ"، نوشتھ سولژنیتسن، می نویسد.
 سولژنیتسن کھ خود سال ھا در گوالگ گذرانده بود در این کتاب از
 خاطرات گوالگ می گوید. در این کتاب سولژنیتسن در جایی نقل
 می کند: «گربھ ای در حوالی درمانگاه زندان پرسھ می زد».
 شاالموف بر سولژنیتسن ایراد می گیرد کھ داستانش نمی تواند در
 یک اردوگاه واقعی رخداده باشد زیرا «گربھ را مدت ھا قبل
 زندانیان از شدت گرسنگی خورده بودند!». اشاره ای بھ وضعیت

 تغذیھ در اردوگاه ھا.

 بازگشت از دوزخ
 ایستگاه یاروسلاول

 همهمه مسکو، این عزیز ترین شهر در بین شهرهای دنیا
  باز می ایستد قطار از حرکت

 سیمای همسرم
 چهره ای که به خوبی می شناسم
 به سان گذشته ها که از سفر باز می گشتم

 به استقبالم آمده بود
 این دفعه ماموریت اما خیلی به درازا کشید، هفده سال 
 به خصوص که این بار از مأموریتی برنمی گشتم

 از دوزخ بر می گشتم

 در سال ١٩۴٢، درست قبل از آزاد شدن بار دیگر بھ بھ اتھام  "تبلیغات ضد
 شوروی" بھ ده سال دیگر حبس محکوم می شود. در سال ١٩۴۶ بھ شدت بیمار
 می شود و این بیماری مانع از اعدام او شد. در ١٩۵١ از زندان آزاد می شود اما
 حق ترک کولیما را ندارد. پس از مرگ استالین اجازه ترک کولیما را دارد اما
 حق زندگی در مسکو را ندارد و بھ ناچار در یک معدن زغال سنگ بھ کار
 مشغول می شود. در ١٩۵۶ از او رسما اعاده حثیت می شود و اجازه دارد در
 مسکو زندگی کند. در دھھ ١٩٧٠ شش دفتر شعر با عنوان "حکایات کولیما"
 مخفیانھ منتشر می کند کھ در بین اپوزیسیون زیرزمینی دست بھ دست می گردد.

نسخھ از آن بھ اروپا می رسد و شھرت جھانی برایش می آورد.
 کور، بیمار، کامال از پا افتاده، شاالموف در ١٩٨٢ در یک بیمارستان روانی در
 مسکو می میرد. تنھا در سال ١٩٩٨، سال ھا پس از فروپاشی شوروی، بود کھ

اشعارش برای اولین بار بھ طور کامل در روسیھ جاپ می شود.
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 غیرقابل زیست اش از نظر رژیم
 منطقھ ایده آلی برای ایجاد
 اردوگاه ھای کار اجباری بود.
 صدھا ھزار نفر بھ گوالگ ھای
 قزاقستان فرستاده شدند. اردوگاه
 الژیر برای بستگان زن "خائنان
 بھ مام میھن" (مادران، زنان،
 خواھران و دختران محکومین
 مرد) تاسیس شد. کودکان زیر سھ
 سال ھمراه مادرانشان آن جا بسر
  می بردند. سپس آن ھا را بھ یتیم
 خانھ می فرستادند. زنان مجبور
 بودند کھ ساختمان زندان خود را
 خود از آجر بسازند. در ھر
 ساختمان بین ٢٠٠  تا ٣٠٠ زن

زندانی اقامت داشت.
اردوگاه الژیر ویژه زنان

زنان گوالگ
 زنان بخش قابل توجھی از زندانیان و تبعیدیان اردوگاه ھا را تشکیل می دادند.
 طبق آمار رسمی تعداد زنان در اردوگاه ھا در سال ١٩۵٠ معادل  ٢٠/۴٪ و در

 سال ١٩۵٣ برابر٢٨/۶٪  کل تبعیدی ھای زندانی بود.
 در نزدیکی آستانا، پایتخت جدید قزاقستان، برج بلندی بھ یادبود زنانی کھ در
 اردوگاه الژیر جان خود را از دست دادند، بنا کرده اند. اردوگاه الژیر بزرگترین
اردوگاه  ویژه زنان بود. استپ ھای وسیع قزاقستان با شرایط آب و ھوایی سخت و

 اگر چھ در اردوگاه ھا زنان جدا از مردان بودند، اما زندگی در اردوگاه در
 عمل جایی برای جدایی دو جنس باقی نمی گذاشت. زندانیان زن اغلب قربانی
 تجاوز جنسی و خشونت ھم مردان زندانی و ھم زندانبانان بودند. بسیاری از
 زنان برای زنده ماندن مجبور می شوند کھ یک "شوھر زندانی" بگیرند، کسب
 حمایت یک مرد برای حفظ جان و یا جیره بیشتر در ازای رابطھ جنسی. در

 مقایسھ با مردان، زنان بھ لحاظ زن بودن مشمول ھیچ استثنائی نمی شدند.

 بسیاری از آن ھا فقط بھ دلیل جنایات 
 خیالی شوھر یا پدرشان زندانی شده
 بودند. زنی کھ بچھ دار می شد برای
 تغذیھ فرزندش مجبور بود از جیره
 خود، کھ اغلب اوقات ١۴٠ گرم نان
 در روز بود، بھ او بدھد، زیرا بھ
 نوزادانی متولد اردوگاه جیره غذایی
 تعلق نمی گرفت. در موارد نادر
 برخی از زندانیان زن اجازه داشتند
 کودکان شان را نزد خود نگھدارند.
 بسیاری از کودکان متولد در گوالگ
 بھ یتیم خانھ ھا مناطق دوردست
 منتقل می شدند و مدارک ھویتی آن
 ھا را از بین می بردند تا بعدھا
 ردیابی و بازیابی خانوادگی آنان

غیرممکن شود.
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امپراتوری صنعتی
 اما گوالگ تنھا ابزار ترور و سرکوب نبود بلکھ در الگوی رشد
 استالینیستی ھم چنین "ابزار توسعھ صنعتی" ھم بود. کار اجباری و
 تبعید بھ مناطق غیر قابل زندگی اما بسیار غنی از مواد معدنی بکر
 در الگوی صنعتی کردن استالین نقش کلیذی داشت. برای  بھره
 برداری از مناطق غیر قابل زندگی سیبری و استخراج منابع طبیعی
 آن: طال (در کولیما)  زغال سنگ، نیکل، نفت، و چوب. از
 زندانیان نیز در پروژه ھای عظیم مانند ساخت راه آھن ، کانال ھا
 استفاده می شود. در اوایل دھھ ١٩۵٠ قبل از مرگ استالین تخمین
 زده می شود  بازداشت شدگان و تبعیدان ٣/۵ ٪ کل جمعیت
 شوروی و ٢۵ ٪  نیروی کار صنعتی  کشور را تشکیل می دادند.
 اردوگاه ھای ویژه ای ھم برای پروژه ھای مھم صنعتی و علمی
 ایجاد شده بود و نیمی از مدیران علمی و فنی پروژه ساختن بمب
 ھستھ ای جزو بازداشت شدگان بودند. عالوه بر درماندگی ناشی از
 گرسنگی، بیگاری شاق اجباری مزید علت فالکت زندانیان نیمھ
 جان می شود. گوالگ ھا در اجرای طرح ھا عمرانی عظیم بھ جای
 تکیھ بر تکنولوژی گسترده تنھا بھ نیروی بازوی میلیون ھا مرد
 وابستھ بود. زندانیان تا زمانی کھ ھنوز از پا نیفتاده بودند باید
  بیگاری می کردند. محکومان در پروژه ھای عمرانی عظیم، نظیر
 کانال بین دریاھای سفید و بالتیک (٢٢٩ کیلومتر)، کانال مسکو-
 ولگا، و بزرگراه کولیما کار می کردند. امروزه این بزرگراه با نام
 "جاده استخوان ھا" شناختھ می شود، زیرا در طی ساختن آن اجساد
 کارگران بسیاری کھ جان خود را از دست می دادند، بھ منظور
 سفت سازی جاده در مسیر آن دفن می کردند. با گذشت زمان

بتدریج استخوان ھا در سراسر جاده از زیر خاک بیرون می آیند.

گوالگ و رشد اقتصادی
استالینیست ھا مدعی اند کھ بین سال ھای ١٩٢٨ و ١٩۴١ اتحاد جماھیر شوروی از یک 
کشور عقب افتاده بھ یک ابرقدرت مدرن، بھتر است بگوئیم یک ابرقدرت نظامی، تبدیل 

شد. اوال این ادعا چندان با واقعیت خوانایی ندارد، حتی امروزه پس 
از گذشت ده ھا سال ھنوز بخش ھای وسیعی از روسیھ شوروی آن دوران بسیار عقب 
افتاده اند. شوروی کھ یک ششم کره زمین را در برگرفتھ بود بھ مسکو و لنینگراد خالصھ 
نمی شد. ثانیا حتی بھ فرض درست بودن اش این ادعا نھ تنھا چیزی را ثابت نمی کند بلکھ 
برعکس دستاویزی است برای فرار از بیان حقایق. بھ ما نمی گوید کھ این رشد و مدرنیت 
در خدمت رفاه توده ھا بود و یا برای اھداف دیگری. مثال متروی اشرافی مسکو کھ در 
رقابت با متروی لندن ساختھ شد آیا در خدمت آن روستایی تھیدست تاجیکی بود کھ توان 
دورتر رفتن از روستایش را ھم نداشت. حتی اگر ھمھ این ایرادات ھم وجود نمی داشت آیا 
این مدرنیت ارزش بھایی کھ برایش پرداختھ شد را داشت؟ و اصوال این مدرنیت چھ 
ربطی بھ سوسیالیزم دارد. در سده بیستم رژیم ھای مدرن با چنین مشخصاتی کم نبودند: 

ھیتلر، موسولینی، فرانکو، مائو و حتی رضا شاه قلدر. 
اولین برنامھ پنج سالھ در سال ١٩٢٨ شروع شد. استالین در سخنرانی اش برای ارائھ 

برنامھ پنج سالھ، غرور مردم روسیھ را بھ شدت بر می انگیزد:
«... کاھش سرعت کار بھ معنای عقب افتادن است. و کسانی کھ عقب می افتند 
شکست می خورند. اما ما نمی خواھیم شکست بخوریم! یکی از ویژگی ھای 
روسیھ قدیم شکست خوردن ھای مداوم بود کھ بھ دلیل عقب افتادگی اش بود... 
بنابراین آیا شما می خواھید کھ سرزمین پدری سوسیالیستی ما شکست بخورد؟ ... 
اگر این را نمی خواھید، باید بھ عقب ماندگی تان پایان دھید. شما باید در ساختن 
اقتصاد سوسیالیستی مان یک سرعت واقعی بلشویکی ایجاد کنید. راه دیگری وجود 
ندارد. ما پنجاه تا صد سال از کشورھای پیشرفتھ عقب تریم. ما باید طی ده سال 

این فاصلھ را پر کنیم، یا در این کار موفق می شویم یا اجبارا نابود خواھیم  شد».
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نمودار نابودی عامدانھ دام ھا توسط روستائیان تولید گندم در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم تولید زغال سنگ در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم
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از سال ١٩٢٨ بھ بعد بوروکراسی کشاورزی را با زور و بھ بھای جان 
میلیون ھا روستایی اشتراکی کرد. در طی این فرآشد ده ھا میلیون روستایی 
نابود و یا نفی بلد شدند. در سرتاسر روسیھ مجموعھ عظیمی از صنایع 
کشاورزی دولتی ایجاد شد و کل جمعیت را تحت حکومت ترور و وحشتی کھ 
تاریخ نظیرش را تا آن زمان بھ خود ندیده بود بھ اخیھ کشیدند. نھ تنھا 
بورژوازی بلکھ خرده بورژوازی را ھم یک شبھ از میان برداشتند. تمامی 
اقتصاد خرد و کالن کشور را دولتی کردند - دقیقا ھمان برنامھ کھ بعد ھا 
رژیم پل پوت، این فرزند خلف استالینیزم در کامبوج پیاده کرد و موجب کشتار 

یک سوم جمعیت کشور شد . 
یک طرح بنای سوسیالیستی با چنین ابعاد وسیعی را ھیچ کس تا آن زمان حتی 
برای یک کشور سرمایھ داری پیشرفتھ و کامال صنعتی بیش بینی نکرده بود، 
چھ رسد بھ روسیھ عقب افتاده و دھقانی! برای بوروکراسی ضد انقالبی 
انحصار کامل کل اقتصاد توسط دولت در واقع ابزار کلیدی ای بود برای بھ 
انحصار کامل خود در آوردن قدرت سیاسی و کنترل کل دستگاه دولتی. از این 
طریق بوروکراسی ھم رقبای بورژوا و خرده بورژوا را نابود کرد و ھم 
سرکوب سیاسی کامل و دائمی طبقھ کارگر را اعمال می کرد. ھیچ 
مارکسیستی ھبچ گاه یک چنین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت را پیش 

بینی نکرده بود. 
واضح است کھ تمرکز یک چنین قدرت اقتصادی، بھ یک قدرت دولتی ستمگر 
ھم نیاز داشت. ھم مارکس و ھم انگلس ھمواره نسبت بھ خطر انحطاط 
"کمونیزم سربازخانھ ای" در یک کشور عقب افتاده، ھشدار می دادند. آنان 
ھیچ گاه نظام شوروی استالینیستی و مدل کمونیزم پل پوتی را حتی در بدترین 
کابوس ھای شان متصور نمی شدند. این ھا واقعیاتی ھستند کھ ھم بر 

کمونیست ھا آشکار است و ھم بر لیبرال ھا. تفاوت، اما، در این است کھ

 لیبرال ھا (ھمین طور کمونیست ھای لیبرال) فقط بھ محکوم کردن اخالقی 
ترور بسنده می کنند، آن ھم نھ ھمیشھ و نھ در ھمھ موارد، ولی مارکسیست ھا 
در عین آن کھ سعی در شناختن مکانیزم تراژدی دارند، برای فھم  و دستیابی بھ 

مکانیزم رھایی از آن ھم تالش می کنند.
تحقق برنامھ ھای پنج سالھ اول و دوم، موقعیت اقتصادی اتحاد جماھیر شوروی 
را تقویت کرد و آن کشور را صنعتی کرد. در سال ١٩٣٧ میزان تولید صنعتی 
شوروی ۵/٨ برابر سال ١٩١٣ بود. صنعتي شدن گسترده در این مرحلھ کھ بھ 
خاطر عدم دسترسی بھ تکنولوژی عمدتا بھ نیروی کار انسانی متکی بود، 
موجب رشد سریع کمی طبقھ کارگر شد و معضل بیکاری را در این مرحلھ حل 
کرد. در سال ١٩۴٠ تعداد کارگران صنعتی ٩/٩٧١/٠٠٠ بود کھ تقریباً سھ 

برابر سال ١٩٢٨ بود. 
از ویژگی ھای طرح ھای این دوران تمرکز بیش از حد بر صنایع سنگین با 
اھداف تبلیغاتی در جھت افزایش شکوه و عظمت رژیم بود. صنایع سبک تولید 
مواد مورد نیاز توده ھا در اولویت قرار نداشت و رفاه مردم فدای جاه طلبی 

ھای سیاسی شد. 
معھذا، دستاوردھای صنعتی در دوران استالین، اوال کوچک ترین جنبھ 
سوسیالیستی نداشتند و دقیقا ضد سوسیالیستی بودند: در یک اقتصاد فرمانی، کھ 
در آن تمام تصمیمات توسط دولت مستقل از مردم و از باال اتخاذ می شوند، 
الزاما این دولت نھ تنھا در مورد اقتصاد و سیاست تصمیم می گیرد، بلکھ 
اصوال زندگی شخصی افراد جامعھ را ھم بھ طور مستقیم و غیر مستقیم کنترل 
می کند. بدون شک اوج  اقتصاد فرمانی را در شوروی دوران استالین مشاھده 
می کنیم. ثانیا، درست کھ "روسیھ"، در مفھوم ناسیونالیستی کلمھ، بدون شک 

قوی شد، اما بھ چھ بھایی و برای چھ اھدافی..
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استالین ھر كسی را كھ در ھر زمینھ ای 
مخالف اش بود، شكنجھ، اعدام و یا تبعید 
كرد. یکی از واکنش ھای روستائیان بھ 
سیاست اشتراکی کردن اجباری کشاورزی 
نابودی ٪٨٠ دام ھا بود. استالین بھ تالفی 
میلیون ھا کوالک و کشاورز را بھ 
شدیدترین وجھی مجازات کرد. با اعزام 
آن ھا بھ اردوگاه ھای کار اجباری نیروی 
کار آن ھا چون بردگان، در راه صنعتی 
کردن روسیھ بھ خدمت گرفت. مقایسھ 
نمودارھای رشد صنعتی روسیھ در طی 
سال ھای برنامھ ھای پنج سالھ اول و دوم 
(١٩٣٩ – ١٩٢٨) و تعداد افراد در 
اردوگاه ھا در ھمین دوران گویای آن 
است رشد صنایع کامال متناسب با رشد 
قربانیان رژیم بود. قحطی برنامھ ریزی 
شده توسط رژیم در اوکراین برای تنبیھ و 
کنترل مردم بخشی از یک استراتژی 
سیاسی رژیم از طریق اقتصاد فرمانی 
بود. استالینیست ھا چنین سیاست اقتصادی 
جنایتکارانھ ای را سوسیالیزم می نامند و 
خوراک تبلیغاتی مناسبی برای توجیھ 
گران نظام سرمایھ داری و تبلیغ علیھ 

سوسیالیزم و کمونیزم فراھم می کنند.
محکومین جاده ساز بزرگراه کولیما معروف بھ "جاده استخوان ھا"
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مقایسھ نموداری تولید زغال سنگ و تعداد زندانیان اردوگاه ھا در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم
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آمار  گوالگ
 تعیین آمار انسانی دقیق درباره
 گوالگ کار دشواری است و
 آمارھای موجود بسیار متفاوت اند.
 بر طبق خوشبینانھ ترین آن ھا،
 تخمین زده می شود کھ در شوروی
 در طی سال ھای ١٩٣٠ و ١٩۵٣
 (سال مرگ استالین) حدود ١٨
 میلیون نفر بھ گوالگ ھای فرستاده
 شدند، بیش از ۶ میلیون دیگر بھ
 مناطق دوردست و غیر مسکونی
 تبعید شدند و حدود ٧ میلیون نفر بھ
 دلیل شرایط طاقت فرسا در
 اردوگاه ھا جان خود را از دست
 می دھند. باید  این نکتھ را در نظر
 داشت کھ زندانیان مبتال بھ بیماری
 ھای غیرقابل عالج و در حال
 مرگ را کھ دیگر قادر بھ کار
 کردن نبودند، آزاد می کردند. آمار
 فوق این دستھ از زندانیان را شامل

نمی شود.

نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا در سال ھای حکومت استالین
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 درست است کھ گوالگ ابزاری بود برای خرد کردن
 مخالفان سیاسی واقعی یا خیالی رژیم بود، ھم چنین ماشینی
 بود برای بھ تبعیت در آوردن کل توده ھا در جامعھ و
 دستیابی بھ اھداف اجتماعی و اقتصادی پروژه نوسازی
 کشور. در کلیھ اردوگاه ھا، زندانیان سیاسی بھ معنای دقیق
 کلمھ، یعنی محکومین بھ جرم "ضد انقالبی" بودن ھرگز
 اکثریت بازداشت شدگان را تشکیل نمی دادند. بھ استثنای
 دوران اوج ترور بزرگ و دوره بالفاصلھ پس از مرگ
 استالین (یک سوم بازداشت شدگان در آن زمان مجرمین
  سیاسی بودند)، افراد محکوم بھ سرقت گروه اکثریت
 محکومین در اردوگاه ھا و حتی بیش از نیمی زندانیان از

سال ١٩۴٧ بھ بعد را تشکیل می دادند.
 حتی در بین "زندانیان سیاسی"، صاحب منصبان اداری و
 روشنفکران اقلیت کوچکی بودند. بیشتر افراد محکوم بھ
 جرم "ضد انقالب" بودن ھم چنین اکثر "مجرمین عادی"،
 از فقیرترین اقشار جامعھ شوروی و اغلب بی سواد بودند
 کھ بسیاری از آن ھا حبس ھای میان مدت (سھ تا ده سال)
 داشتند. تمایز بین "زندانی سیاسی" و "زندانی عادی" چنان
 روشن نبود، زیرا بسیاری از موارد نقض مقررات اردوگاه
 یک "جرم سیاسی" محسوب می شد. تالش برای فرار یا
 امتناع از کار کردن، محکومیت مجدد زندانی بھ اتھام
 ارتکاب "جرم سیاسی" را موجب می شد کھ محکومیت
 جدید بھ محکومیت قبلی افزوده می شد و محکوم عنوان

نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا در سال ھای حکومت استالین بر حسب طبقھ بندی جرم "مجرم سیاسی" را داشت. مھمتر از ھمھ این کھ اکثریت

قریب بھ اتفاق زندانیان بھ جرایم غیر واقعی محکوم شده و میزان شدت مجازات ھا ربط چندانی با 
شدت جرم واقعی و یا غیر واقعی نسبت داده شده بھ متھمان نداشتند. جرم ھایی از قبیل حاضر نشدن 
در محل کار، گشت زنی در اردوگاه، بی انگیزگی و ابراز نارضایتی از شرایط اردوگاه "جرم 

سیاسی" محسوب می شد و این "بزھكاران" مفلوک نیز قربانیان سیاسی رژیم بودند.
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برچیدن گوالگ
 تا زمانی کھ استالین زنده بود، کسی جرأت دست زدن بھ این امپراتوری صنعتی - پلیس سیاسی را نداشت. پس مرگ دیکتاتور، در طی سال ھای
 ١٩۵۴-١٩۵٣ در زندان ھا سھ شورش روی می دھد کھ توسط ارتش و با تانک ھا بی رحمانھ سرکوب می شوند. بتدریج کھ اصالحات سیاسی آغاز
 می شوند در طی ده سال، گوالگ جایگاه اصلی خود را در سیستم از دست می دھد. پروژه ھای اصلی کاھش یافتھ یا لغو می شوند، از آن جملھ بود

خط راه آھن ١۵٠٠ کیلومتری قطب شمال کھ بیش از ٠٠٠ ٨٠ کارگر را بسیج کرده بود.
 جذب افراد آزاد شده در جامعھ اغلب دشوار بود، حتی برای کسانی از آن ھا اعاده حیثیت شده بود. در سراسر دھھ ١٩۵٠ تعداد زندانیان کاھش یافت و
 ترکیب جمعیت زندان ھم تغییر کرد: نقش "سیاست" بھ حاشیھ می رود. معھذا سرکوب سیاسی، بھ ویژه علیھ دگراندیشان ادامھ دارد اما در مقیاس قابل
 توجھی کوچک تر (طبق گفتھ موشھ لوین بین سال ھای ١٩۵٧ و ١٩٨۵، در کل ٨١٢۴ محاکھ برای "اقدامات ضد شوروی" برگزار شد). گوالگ ھا
 در دھھ ١٩۶٠ رسما توسط دولت شوروی برچیده می شوند، حق محاکمھ از پلیس سیاسی گرفتھ می شود و مجازات اعدام برای متھمین لغو می شود.
 اما شرایط زندان کماکان بسیار سخت است، چھ در 'اردوگاه ھای امنیتی باال' ( نام جدید) و چھ در واحدھای روان درمانی (اینک بیمارستان ھای
 روانی جایگزین اردوگاه ھای کار اجباری می شوند و مخالفین سیاسی و دگراندیشان مزاحم رژیم را در آن جا محبوس می کنند). عالوه بر این ھر

  سالھ ، پلیس سیاسی ھزاران نفر را بدون این کھ دستگیر کند، احضار و توبیخ می شوند.
 گوالگ استالین الگویی می شود برای دیگر رژیم ھاي استالینیستی و مائوئیستی. میلیون ھا انسان جان خود را در اردوگاه ھاي باز آموزی در چین در

دوران مائو از دست می دھند. رژیم خمرھای سرخ در کامبوج بھ رھبری پل پت یک سوم جمعیت کشور در طی چند سال از بین می برد. کره شمالی 
 کماکان در ایجاد گوالگ ھا بھ استالین وفادار باقی مانده است. برای نمونھ در زندان شماره ١۶ موسوم بھ اردوگاه ھوسونگ، بھ وسعت ٣٠٠ ھزار متر

مربع، بیش از ٢٠٠ ھزار  زندانی بھ سر می برند.

www.hks-iran.com



منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

مصاحبھ امیل لودویگ با استالین، در ١٩٣۴
https://d-meeus.be/marxisme/classiques/StalineLudwig.html

Juliette Cadiot, Marc Elie, “ Histoire du Goulag”, La Découverte, 2017

Moshe Lewin, “Le siècle soviétique“, Fayard, 2003.

 

E. S. Guinzbourg, “Le vertige“, Points Seuil, 1998.

 

Moshe Lewin, “La formation du système soviétique“, Tel Gallimard, 2013.

Anne Applebaum, “Gulag:  A History”

Jean-Jacques Marie, "Le Goulag", Paris, PUF, 1989

Moshé Zalcman, “ Histoire véridique de Moshé, ouvrier juif et communiste 
au temps de Staline ”, Encres-Recherches, 1977

Camps spéciaux ”Goulags”

https://www.youtube.com/watch?v=wY74sxjJJi0

 

Kolyma - Birthplace of Our Fear

https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ

Gulag:  A History, By Anne Applebaum

https://www.youtube.com/watch?v=aGeHPwgLm6Y

Un monument à Chalamov, chroniqueur du goulag, dévoilé à Moscou

https://www.youtube.com/watch?v=qG34vJ2zPJ8
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فصل سیزدھم
ترور بزرگ

پیش زمینھ
جامعھ روسیھ در دوران سلطھ استالین جامعھ بھ شدت کنترل شده ای بود. کنترل 

از سھ طریق ِاعمال می شد: ایجاد رعب و وحشت (ترور)؛ سانسور؛ و تبلیغات.
ترور عمدتا از طریق پاکسازی ھای وسیع و خونین حزب کمونیست، ارتش سرخ 

و جامعھ، توسط پلیس مخفی و وزارت امنیت داخلی انجام می گرفت.
 از سال ١٩٣٠ بھ بعد، حزب کمونیست و مقامات پلیس از خطر شورش ھای
 اجتماعی، بھ واسطھ پیامدھای فاجعھ آمیز اشتراکی کردن اجباری کشاورزی و
 قحطی ناشی از آن در سال ھای ١٩٣٣ - ١٩٣٢، و ھمچنین مھاجرت گسترده و
 کنترل نشده میلیون ھا روستایی بھ شھرھا، بھ شت ھراس داشتند. توسل بھ یک
 دشمن خارجی خیالی و ایجاد یک جو روانی پارانویاگونھ علیھ این دشمن خارجی
 و نسبت دادن مخالفان سیاسی و اقشار ناراضی جامعھ بھ مثابھ "ستون پنجم
 خرابکاران"، " تروریست ھا " و "جاسوسان" از شگردھای سیاسی کامال شناختھ

شده ھمھ حکومت ھای دیکتاتوری ھستند.
 اصطالح "پاکسازی" در زبان سیاسی شوروی مخفف عبارت پاکسازی صفوف
 حزب کمونیست بود. بھ عنوان مثال، در سال ١٩٣٣، حدود ۴٠ ھزار نفر از
 حزب اخراج شدند. اما از سال ١٩٣۶ بھ بعد معنای دیگری بھ خود می گیرد،
 زیرا اخراج از حزب بھ معنای دستگیری، حبس و اغلب موارد اعدام بود.
 پاکسازی سیاسی برای استالین در درجھ اول تالشی بود جھت از بین بردن چالش
 ھواداران اپوزیسیون چپ بھ رھبری لئون تروتسکی و جناح راست نیکالی

بوخارین، گروه ھای سیاسی مخالف در گذشتھ و بالقوه آتی.

 پس از جنگ داخلی و بازسازی اقتصاد در اواخر دھھ ١٩٢٠، بلشویک ھای با
 سابقھ فکر می کردند کھ دیکتاتوری "موقتی" ناشی از شرایط جنگ داخلی،
 دیگر ضرورت و دلیل وجودی اش را از دست داده بود. مخالفان چپ و راست

استالین او را بھ عنوان مستبد و نماینده بوروکراسی دولتی می دیدند.
 بوروکراسی این مخالفت با رھبری را مترادف با حملھ بھ امتیازات و تجمالتی
 کھ دولت بھ خود آن ھا ارائھ می داد، می دید. حملھ بھ امتیازات و فساد
بوروکراسی می توانست حمایت قابل توجھی را در میان طبقھ کارگر کسب کند.
 در پی مرگ لنین و در شکل جدید سازمانی حزب، دفتر سیاسی و بھ ویژه
 استالین دبیر کل آن، نھ فقط قدرت سیاسی بلکھ انحصار ایدئولوژی را ھم در
 دست داشتند. این امر مستلزم از بین بردن ھمھ مارکسیست ھا با دیدگاه ھای

مختلف، بھ ویژه "بلشویک ھای قدیمی" سرشناس و با وجھھ بود.
 در سال ١٩٣۴، ھفدھمین کنگره حزب کمونیست شوروری برگزار می شود.
 این کنگره بھ خاطر سلطھ بی چون و چرای باند استالین و تک صدایی رھبری،
 بھ "کنگره فاتحان" مشھور شد. کمی بعد از کنگره، سرگئی کیروف از رھبران
 بسیار محبوب حزب بھ قتل می رسد، بھ احتمال بسیار بھ دستور استالین بھ
 منظور از سر راه برداشتن یک رقیب جدی. در این کنگره در جریان انتخاب
 اعضای کمیتھ مرکزی حزب، کیروف تنھا با سھ رای مخالف بیشترین تعداد آرا
 را بھ خود اختصاص می دھد، در حالی کھ استالین ٢٩٢ رای مخالف داشت.
 قتل کیروف بھانھ ای می شود برای راه اندازی تصفیھ ھای خونین بی نظیری
 در تاریخ. استالین، کھ چند ماه پیش از این اعالم کرده بود کھ «انسان با ارزش
 ترین سرمایھ است»، ھر فرد، ھر گروه، ھر قشر، ھر قوم و ھر ملیتی را کھ
 یک تھدید بالقوه و یا بالفعل، واقعی و یا خیالی برای ِاعمال دیکتاتوری اش

 ارزیابی می کرد، بھ طور سیستماتیک سرکوب می کند.
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محاکمات مسکو
 محاکمات مسکو سرآغاز پاکسازی گسترده ای بود کھ خشونت
 آمیزترین مرحلھ اش از اواخر سال ١٩٣۶ تا ١٩٣٨ بود. میلیون ھا
 نفر با انگ "دشمنان مردم" بھ اتھام خرابکاری اقتصادی، وابستگی بھ
 تروتسکیسم و یا شرکت در توطئھ ھای کشورھای بیگانھ برای
 براندازی رژیم شوروی، تحت پیگرد قرار می گیرند. بسیاری از
 رھبران محلی حزب کمونیست و اکثر کمونیست ھای خارجی پناھنده

در روسیھ دستگیر و اعدام می شوند.
 تقریباً تمام بلشویک ھایی کھ در جریان انقالب اکتبر و یا در دولت
 شوروی در دوران لنین نقش ھای برجستھ ای ایفا کرده بودند، اعدام
 شدند. از شش عضو اصلی دفتر سیاسی حزب در زمان انقالب اکتبر
 و در قید حیات در زمان پاکسازی ھا، بھ غیر از لئون تروتسکی کھ
 از سال ١٩٢٩ در خارج روسیھ در تبعید بھ سر می برد، و چھار نفر
 دیگر،  استالین بقیھ را اعدام کرد. در سال ١٩۴٠ تروتسکی ھم توسط
 رامون مرکادر در مكزیك کشتھ می شود. از ھفت عضو دفتر سیاسی
 در فاصلھ انقالب اكتبر و مرگ لنین در سال ١٩٢۴، چھار نفر اعدام
 شدند، یکی (تومسکی) خودکشی کرد و دو نفر (مولوتف و کالینین)
 شریک جنایات استالین شدند. مراجعھ کنید بھ فصل ١١، "بر نسل

یاگودا، ردنز، گرانف روسای اداره امنیت ھمگی خود قربانیان استالین می شوندانقالب اکتبر چھ گذشت؟"
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ارتش سرخ
 در طی پاکسازی ارتش سرخ و ناوگان دریایی، در رده فرماندھی از ۵ ارتشبد
 ٣ تن، از ١۵ سپھبد ١٣ نفر، از ٩ دریاساالر ٨ تن، از ۵٧ فرمانده سپاه ۵٠
  تن، از ١٨۶ فرمانده لشکر ١۵۴ تن، از ١۶ کمیسر ارتش ھر ١۶ نفر، از
 ٢٨ کمیسر سپاه ٢۵ تن را اعدام کردند. در رده افسران در مجموع بین ۴ تا ٨
 درصد کل افسران ارتش سرخ پاکسازی شدند. اتھامات عمتا بھ استناد
 "مکاتبات بین مارشال توخاچفسکی، فرمانده کل ارتش و از قھرمانان محبوب
 انقالب اکتبر، و سرفرماندھی عالی ارتش آلمان" و اعتراف متھمین بود. جعلی

بودن "مکاتبات" و اعتراف گیری زیر شکنجھ امروزه دیگر بر کسی پوشیده 
نیست. در مکتب استالینیزم ھر شیوه ای مجاز است.

از ۵ مارشال ارتش سرخ و قھرمان جنگ داخلی ٣ تن اعدام شدند تمبری با تصویر مارشال توخاچفسکی پس از اعاده حیثیت در ١٩۶٣
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 ھر چند کھ تا سال ھا محاکمات و اعدام ھای رھبران قدیمی
 بلشویک مشھورترین و شناختھ شده ترین بخش جنایات استالینیزم
 بودند، اما با باز شدن آرشیوھا و با دسترسی بھ بایگانی کمیتھ
 مرکزی حزب کمونیست شوروی، معلوم شده است کھ این ھا فقط
 بخش بسیار ناچیزی از تصفیھ ھا و کشتارھایی بودند کھ ھمھ
 جوانب زندگی را در بر گرفتند. در طی این سال ھا میلیون نفر
 قربانی سرکوب شدند. تخمین تعداد قربانیان توسط پژوھشگران این
 حوزه بسیار متفاوت است. ترور بزرگ منجر بھ دستگیری حداقل
 شش میلیون شد کھ سھ میلیون نفر اعدام شدند و بیش از دو میلیون
 نفر ھم در اردوگاه ھای کار اجباری جان خود را از دست دادند.
 شاید این آمار اغراق آمیز بھ نظر آید معھذا در سال ١٩٨٩ شخص
 رئیس کا. ج. ب. می گوید: «کھ در طی پاکسازی بزرگ تعداد
 دستگیری ھا بیشتر از یک میلیون نفر نبود، وه فقط ۶٩٢,۶٨١
 نفر اعدام شدند!» محاکمات عمدتا در غیاب متھم و نھ توسط نظام
 قضایی، بلکھ توسط کمیتھ ھای ویژه دونفره و یا سھ نفره متشکل
 از مأموران وزارت امنیت ملی انجام می شد. متھمین کھ ھمواره
 مجرم بودند یا بھ مرگ محکوم می شدند و یا بھ اردوگاه کار
 اجباری اعزام می شدند. حق تجدید نظر وجود نداشت. نحوه اعدام
  شلیک گلولھ با تپانچھ بھ سر محکوم و در شب. محل اعدام را
 افسر عضو کمیتھ تعیین می کرد: دفتر وزارت امنیت ملی، یا
 جنگل، و یا زندان. وزارت امنیت ملی برای دفاتر محلی سھمیھ
 اعدام و اعزام بھ اردوگاه کار اجباری تعیین می کردند کھ در
 صورت عدم  تحقق سھمیھ، مسئولین دوایر محلی مورد توبیخ و

تنبیھ جدی واقع می شدند.

روشنفکران
 در طی سال ھای دھھ ١٩٣٠ بیش از دو ھزار نویسنده، روشنفکر و ھنرمند زندانی شدند و
 حدود ھزار و پانصد نفر در زندان ھا و اردوگاه ھای کار اجباری جان باختند. بین سال ھای
 ١٩٣۶ و ١٩٣٨، بیست و ھفت فیزیکدان- ستاره شناس پس از آن کھ دفتر سیاسی حزب
 نظریھ ھای علمی شان در رابطھ با لکھ ھای خورشیدی را غیرمارکسیستی ارزیابی کرد، سر
 بھ نیست شدند. نظریھ نسبیت انیشتین را ضد علمی و توطئھ یھودیت دانستند، نظریھ مکانیک
 کوانتیک را غیر ماتریالیستی و فاشیستی اعالم کردند و دانشمندان بسیاری از مراکز علمی
 اخراج و سرکوب شدند. فاجعھ قحطی سال ١٩٣٣ - ١٩٣٢ در اثر سیاست  اشتراکی کردن
 اجباری زمین و تولیدات کشاورزی را بر گردن سازمان ھواشناسی انداختند کھ چرا نتوانستھ
 بود نامساعد بودن ھوا برای محصوالت زراعی را پیش بینی کند. مسئوالن سازمان را
 پاکسازی و بھ اردوگاه ھای کار اجباری فرستادند. نیکالی واویلوف (گیاه شناس)، و دیمیتری
 مشکتوف (زمین شناس) از جملھ دانشمندانی بودند کھ قربانی تصفیھ ھای سیاسی این سال ھا

شدند.
 میزان سرکوب نویسندگان و ھنرمندان در مقایسھ با دانشمندان بسیار شدیدتر بود. برخی از
 چھره ھای سرشناسی کھ در طول پاکسازی بزرگ جان باختند عبارتند از: اوسیپ ماندلشتام
 (شاعر)، ایزاک بابل (نویسنده)، بوریس پیلنیاک (نویسنده)، وزوولود میرھولد (کارگردان
 تئاتر)، زینیدا ریخ (بازیگر زن)، تیتسیان تابیدی (شاعر)، جان استن (فیلسوف)، نیکوالی
 کلیویف (شاعر)، نیکوالی دورنوو (زبان شناس)، سرگئی چاوین (نمایشنامھ نویس، ماری
 (شاعر)، لس کورباس (کارگردان تئاتر و سینما)، ماکسیمیلیان کراکوف (نویسنده و کاوشگر)،
 نیکوالی نکراسوف (نویسنده و مترجم)، والدیمیر وارانکین (نویسنده)، نیکوالی اولینیکوف
 (نمایشنامھ نویس و شاعر)، آدریان پیوتروسکی (نمایشنامھ نویس)، بوریس شومیاتسکی
 (فیلمساز)، جولیان شوچسکی (مورخ)، نیکوالی نوسکی (زبان شناس)، میکوال کولیش
 (نمایشنامھ نویس). برای آشنایی بیشتر درباره این موضوع بھ پیوست ۴، "انقالب اکتبر و

 ھنر"، مراجعھ کنید.
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برخی از ھنرمندان انقالبی و دانشمندان برجستھ ای کھ قربانی استالینیزم شدند 

راھی زینایدا، ھنرپیشھ تئاترخدیجھ قایپوآ، پیانیست مشھور

ماندلشتام، شاعر مترقی و مشھور

یانگ تیتزیان تابیدزه، شاعرمی یرھولد، کارگردان تئاترایزاک بابل، نویسنده

کورباس، کارگردان تئاتردیمیتری  موشکتوف، باستانشناسنیکال واویلوف، گیاه شناس

پیلنیاک، نویسنده

احسان هللا خان دوستدار، کمونیست ایرانیآوتیس سلطان زاده، کمونیست ایرانی
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کوالک ھا و اشتراکی کردن اجباری کشاورزی
 کوالک ھا یا دھقانان مرفھ و خرده مالک، پرشمارترین گروه اجتماعی بودند کھ
 در طی این سال ھا روانھ تبعید شدند. تبعید آنان عمدتا از سال ١٩٣٠ تا زمان
 مرگ استالین در ١٩۵٣ ادامھ داشت. تنھا در طی دو سال ١٩٣١- ١٩٣٠ تعداد
 ١,٨٠٣,٣٩٢ نفر بھ اردوگاه ھای کار اجباری اعزام شدند کھ از این عده فقط
 ١,٣١٧,٠٢٢ نفر بھ مقصد رسیدند و بقیھ در طی مسیر جان دادند. طی سال ھای
 ١٩٣٢ تا ١٩۴٠ تعداد ۵٢١,٣٨٩ کوالک جان خود را در اردوگاه ھا از دست
 دادند. تخمین می زنند کھ تا ١٩٣٧ حدود ١۵ میلیون کوالک و خانواده ھای شان

 تبعید شدند. تعداد دقیق کسانی کھ در جریان تبعید جان باختند، مشخص نیست.
 بوروکراسی پس سرکوب اپوزیسیون چپ، از سال ١٩٢٨ بھ بعد، کشاورزی را
 با زور و بھ بھای جان میلیون ھا روستایی اشتراکی کرد. در طی این فرآشد
 اموال ده ھا میلیون روستایی مصادره، خود و خانواده ھای شان بھ سرزمین ھای
 غیر قابل زیست و گوالگ ھا تبعید شدند. در سراسر روسیھ مجموعھ عظیمی از
 صنایع کشاورزی دولتی ایجاد شد و کل جمعیت، توسط حکومت ترور، کھ تاریخ
 نظیرش را تا آن زمان بھ خود ندیده بود، بھ اخیھ کشیده شدند. نھ تنھا بورژوازی
 بلکھ خرده بورژوازی روستا را ھم یک شبھ از میان برداشتند. کل اقتصاد خرد و
 کالن کشور دولتی شد - دقیقا ھمان برنامھ کھ بعد ھا رژیم پل پوت، فرزند خلف

 استالینیزم، در کامبوج پیاده کرد و موجب کشتار یک سوم جمعیت کشور شد.
 برنامھ بلشویک ھا، پس از کسب قدرت سیاسی در روسیھ، براي تبدیل روستاھا
 بھ روستاھاي سوسیالیستي، سوای تشویق بھ افزایش کمون ھای روستایی (میر)
 بنقد موجود، عمدتا، در قالب ایجاد دو نوع واحد کشاورزی مزارع اشتراکی
 (ُکلخوز) و مزارع دولتی (سُوخوز) بود. در مزارع دولتی بھ کارگران دستمزدی

 ثابت و مشخص می دادند، در حالی کھ در مزرعھ ھای اشتراکی سھمی از
محصوالت یا سود مزرعھ متناسب با تعداد روزھای کار بھ ھر کارگر داده 

می شد. ھدف از ھر دو سیستم الغای استثمار از طریق ریشھ کن کردن 
کشاورزی بخش خصوصی بود. فرض بر این بود کھ در ھر دو روش تشکیل 

واحدھای اقتصادی جدید، مبتنی بر کشاورزی اشتراکی است.
از ھمان ابتدای بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا، اقداماتی اولیھ ای در این راه انجام 

گرفتھ شد. واحد ھای اشتراکی و تعاونی ھا در سھ شکل زیر ایجاد شدند: 
⧫ مزارع تعاونی کھ کشت و برداشت امر جمعی بود، در حالی کھ ابزار کار در 

مالکیت خصوصی اعضای مزرعھ تعاونی باقی ماند؛
⧫ زمین مزروعی اشتراکی، با حق مالکیت مسکن، باغچھ و حیوانات خانگی؛

⧫ کمون ھای روستایی با حق داشتن ابنیھ و حیوانات. 
تا قبل از اجرای برنامھ "نپ" تعداد مزارع تعاونی بھ رقم ١٨ھزار می رسید. 
اشتراکی کردن کشاورزی در روستاھا در اوایل دھھ ١٩٢٠، عمدتا بھ شکل 
ایجاد کمون ھای روستایی (میر) بود، و از سوی دولت وعده حمایت ھمھ جانبھ 

از آن ھا داده شده و کارزاری برای ایجاد و گسترش آن ھا بھ راه انداختند. 
کمون ھا خصوصیات متفاوتی نسبت بھ کلخوزھا داشتند. در کمون ھا تقسیم کار 
عمیق تری وجود داشت و زندگی پویاتری داشتند. آن ھا ھم در امور کشاورزی 
دخالت می کردند و ھم در امور خانوادگی و در اداره روستا. کمون ھا آموزش 
اعضای خود را ترتیب می دادند، دوره ھای آموزش استفاده از تراکتور ترتیب 
می دادند. کمون ھای روستایی در روسیھ فئودالی از سابقھ کھنی برخوردار بود 
و نوعی سازمان کار جمعی و برداشت جمعی در ھر روستا بود، البتھ از آن 
بخشی از محصوالت کھ سھم دھقانان می شد. اما نکتھ مھم این کھ در دوران 
تزاریزم این دھقانان وابستھ بھ زمین بودند و "سرف" ارباب محسوب می شدند. 
دقیقا مارکس ھم در مقدمھ بھ ترجمھ روسی کتاب سرمایھ بھ ھمین کمون ھا 

اشاره می کند. در ھمان اوایل انقالب، با فرار اربابان و زمین داران بزرگ، 
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 برای اکثریت دھقانان بی چیز و کم چیز، مزایای کار و زندگی مشترک در این
 کمون ھا مشخص شده بود و فقط آن دستھ از دھقانانی کھ افراد دیگری را برای

 کار روزانھ بھ خدمت می گرفتند، دلخوشی از کمون نداشتند.
 پس از پایان جنگ داخلی، با کنار گذاشتن سیاست "کمونیسم جنگی"، و آغاز
 "سیاست اقتصادی نوین (نپ)" در سال ١٩٢١، کھ تا حدودی فضایی برای فعالیت
 شرکت ھای خصوصی ایجاد می کند، در امر اشتراکی کردن کشاورزی ھم وقفھ
 ایجاد می شود. تا اواسط دھھ ١٩٢٠، کمون ھا و کلخوزھا بھ طور قانونی در
 کنار ھم وجود داشتند و گسترش تعاونی ھا و کمون ھا تا سال ١٩٢٧ با بسیار کند
 پیش می رفت. تنھا با تثبیت بوروکراسی و شکست اپوزیسیون چپ، مزارع

 دولتی و مزارع اشتراکی بتدریج بر کمون ھا غلبھ می یابند.
 در سال ١٩٢٧، با باال رفتن تقاضای شدید برای غالت در شھرھا، دولت را
 وادار بھ مصادره ٢/۵ میلیون تن غالت از روستاھا می کند. با توجھ بھ این کھ
 مصادره تولیدات روستائیان دیگر از زمان شروع نپ قطع شده بود، این کار
 موجب دلسردی شدید دھقانان و افت تولید در سال ١٩٢٨ می شود. سال بعد ھم
 دولت بار دیگر متوسل بھ مصادره غالت می شود کھ این بار بھ مقاومت

روستائیان در شکل احتکار و ایجاد بازار سیاه مواجھ می شود.
 در سال ١٩٢٧، در سراسر اتحاد جماھیر شوروی، ١٧٢۶٧ کلخوز وجود داشت
 کھ ۴٠٠ ھزار مزرعھ را در بر می گرفت و فقط ١/۵٪ از کل زمین ھای زیر
 کشت کشور را شامل می شد. تصمیم بھ ایجاد کلخوزھا در سطح گسترده در
 سراسر کشور در پانزدھمین کنگره حزب کمونیست در دسامبر ١٩٢٧ گرفتھ شد.
 در این کنگره اشتراکی کردن کشاورزی، ھدف اصلی در تحول سوسیالیستی در
 روستاھا اعالم می شود و در پی آن نیاز بھ ایجاد تعاونی ھای تولیدی. معھذا در
 ھمین کنگره، ھمھ نمایندگان تأکید داشتند کھ این امر باید با حداکثر احتیاط و بھ
گام ھای آھستھ و حساب شد انجام گیرد و از ھر شتابی اجتناب شود. ھم مولوتف

 و ھم استالین ھر دو بر این نکتھ تاکید داشتند. در ھمین رابطھ در سال ١٩٢٨،
 استالین بار دیگر بر این نکتھ اصرار دارد و می گوید: «کھ در حوزه
 کشاورزی، کماکان بخش خصوصی اساس کل کشاورزی ما باقی خواھد ماند».
 در اواسط ١٩٢٨، کم تر از ٢٪ از تمام مزارع دھقانی، ٢/۵٪. از کل سطح
 زیر کشت و ١/٢٪ از زمین ھای کاشت غالت زیر پوشش کلخوزھا بودند. اما،
 در طی کم تر از یک سال، بوروکراسی تغییر نظر می دھد و تصمیم می گیرند
 کھ کشاورزی را با حداکثر سرعت و در گسترده ترین ابعاد اشتراکی کند. نحوه
 اجرای طرح آن چنان شتابانھ و سرکوبگرایانھ بود کھ بھ فاجعھ انسانی، کاھش

 تولید و خسارات جبران ناپذیر برای اقتصاد ملی شوروی انجامید.
 اشتراکی کردن اجباری گسترده کشاورزی در سال ھای ١٩٢٩- ١٩٢٨ آغاز
 شد و کشاورزان اجباراً می بایست یا در سوخوز و یا در کلخوز کار می کردند.

 ھدف از اشتراکی کردن، اعالم شده از سوی دولت عبارت بود از مدرنیزاسیون
 کشاورزی شوروی از طریق ادغام مزارع بھ منظور ایجاد واحدھای بزرگ، و
 با استفاده از تجھیزات مدرن، بھ کار بستن روش ھای علمی. در سال ١٩٢٩
 حزب کمونیست سیاست فوق را رسماً اتخاذ می کند و پیش بینی افزایش ٣٣٠

درصدی تولیدات صنعتی و ۵٠ درصدی تولیدات کشاورزی را اعالم کرد!
 برای تشویق روستائیان بھ این کار، دولت در طی سال ھای ١٩٢٩ تا ١٩٣٣
 بیش از ٢۵ ھزار کارگر صنعتی عضو حزب کمونیست را از شھرھا بھ
 روستاھا می فرستند تا مزایای کشاورزی اشتراکی را بھ دھقانان تفھیم کنند و
 آنان را بھ دست کشیدن از مالکیت مزارع خود و واگذار کردن زمین ھای شان
 بھ مزارع اشتراکی ترغیب کنند. کمونیست ھایی آرمانگرا از شھرھا، بدون ھیچ
 تجربھ ای در زندگی روستایی و کشاورزی، قرار بود با استدالالت علمی
 درباره باروی بیشتر مزارع بزرگ اشتراکی در مقایسھ با مزارع کوچک

خصوصی، دھقانان باتجربھ ای را کھ اغلب برای چندین نسل کشاورز بودند،
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 تشویق کنند تا از مالکیت بر خرده زمین شان چشم پوشی کنند! از آن جا کھ این قبیل استدالل ھا موثر واقع نشد، در ابتدا
 با شعار "کسی کھ وارد کلخوز نشود، دشمن دولت شوروی است" بھ آزار گسترده مخالفان اشتراکی کردن می پردازند تا
 شاید ضد انقالبیون تغییر عقیده دھند. از آن جا کھ پند و اندرز و تھدید زبانی کاری از پیش نمی برد، بھ زودی استفاده
 از ارعاب خشونت و سرکوب فیزیکی روشمند علیھ مخالفان و مصادر اجباری اموال، و تبعید مخالفان جای روش قبلی

را می گیرد.

لزوم ایجاد یک دشمن طبقاتی جھت پیاده کردن اشتراکی کردن اجباری
 تا سال ١٩٢٨ فقط حدود یک درصد از زمین ھای کشاورزی بھ صورت اشتراکی درآمده بودند. بین سپتامبر و دسامبر
 ١٩٢٩، اوضاع بھ سرعت تغییر می کند: در فاصلھ سھ ماه میزان مزارع اشتراکی از ٧ درصد بھ ١۵ درصد افزایش

 می یابد. در طی دو ماه اول سال ١٩٣٠، بیش از ١١ میلیون خانوار بھ عضویت مزارع اشتراکی در می آیند.
 در دسامبر ١٩٢٩، استالین رسما امر نابودی کوالک ھا بھ عنوان یک طبقھ اجتماعی را اعالم می کند. بدین ترتیب،
 نابودی کوالک ھا بخشی از روند ایجاد مزارع تعاونی و اشتراکی می شود. در ھمین راستای دھقانان را بھ سھ دستھ

تقسیم می کنند: دھقانان فقیر (بدنیاک)، دھقانان با درآمد متوسط (سرنیاک) و دھقانان پر درآمد (کوالک).
  در سال ١٩١٧، در روسیھ زمینداران بزرگ بیشترین سطح زمین زیر کشت را داشتند (۴١/٧٪ از کل زمین ھای
 مزروعی)، اما آن ھا فقط ١٢٪ از کل غالت را تولید می کردند. کوالک ھا بر روی ٢١/٨٪ از زمین ھا کار می کردند
 و ٣٨٪ کل غالت را تولید می کردند. و دھقانان متوسط مالک ٣۶/۵ ٪ از زمین ھا بودند کھ ۵٠٪ کل غالت را تولید
 می کردند. آمار فوق گویای این است کھ کشاورزی بزرگ زمین داری کم ترین بازدھی را داشت، در حالی کھ بازدھی
 کوالک ھا باالترین بود. این واقعیت این پرسش را می تواند مطرح کند کھ حتی بھ لحاظ اقتصادی آیا خالص شدن از
 "شر" کوالک ھا کمکی بھ ایجاد سوسیالیزم می کرد؟ بگذریم از جنبھ ھای بسیار منفی سیاسی، اجتماعی و تلفات انسانی

آن.

دستھ بندی دھقانان در شوروی در سال ١٩٢۶، از باال بھ پائین :
 دھقانان فقیر (بدنیاک)، دھقانان با درآمد متوسط (سرنیاک) و دھقانان پر درآمد (کوالک)
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 در دوران اشتراکی کردن کشاورزی در شوروی از اصالح "کوالک زدایی"
 استفاده می شد کھ بھ معنای مصادره بدون پرداخت غرامت کلیھ اموال و دارایی
 منقول و غیرمنقول روستائیان بھ نفع مزارع اشتراکی و سرکوب ھرگونھ مقاومتی
 در برابر آن بود. تعداد کل مزارعی کھ بھ زور از کوالک ھا گرفتھ شده بین ١٠٪
 تا ١۵٪ کل مزارع بود. در جریان اشتراکی کردن اجباری، دھقانانی کھ زمین

 ھای شان مصادره شد بھ سھ دستھ طبقھ بندی شدند:
 ١ - کوالک ھای ضد انقالبی: شرکت کنندگان در شورش ھای ضد انقالبی و
 سازمان دھندگان ترور. این دستھ از روستائیان پس از مصادره تمام دارایی ھای
 آن ھا، قرار بود تبعید شوند و یا حتی بھ ضرب گلولھ کشتھ شوند و خانواده ھای

 آن ھا ھم بھ مناطق دور افتاده کشور منتقل شوند.
 ٢ - کوالک ھای ثروتمند: قرار بود این ھا قشر از دھقانان، پس از ضبط تمام
 اموال منقول و غیر منقول، بھ ھمراه خانواده بھ مناطق دور افتاده کشور منتقل

 شوند.
 ٣ - کوالک ھای متوسط: پس از خلع مالکیت از آن ھا، می توانستند در ھمان
 ایالتی کھ زندگی می کنند در یک واحد اشتراکی بھ کار مشغول شوند، اما حق

نزدیک شدن بھ روستای خود را نداشتند.
  در میان کسانی کھ جزو کوالک ھا رده بندی شدند، دھقانانی بودند کھ فقط صاحب
 دو گاو یا دو اسب بودند، و یا حتی فقط خانھ ای بھتر از دیگر روستائیان داشتند.
 رده بندی دھقانان بھ تشخیص یک کمیتھ "سھ نفره" بود، مرکب از نمایندگان کمیتھ

 روستا، سلول حزب کمونیست و بسیج.
 در سال ١٩٣٠، حزب کمونیست شوروی قطعنامھ ای درباره تسریع اشتراکی
 کردن کشاورزی تصویب می کند. در فوریھ ١٩٣١، استالین ھنگام ارزیابی

دستاوردھای اولین برنامھ پنج سالھ در کنگره کارگران صنایع سوسیالیستی،

 ضعف قبلی صنایع در شوروی را ناشی از پراکندگی و کوچکی ناشی مزارع
 می داند و می گوید:

«اما این ضعف را ما پشت سر گذاشتھ ایم. در حال حاضر اوضاع تغییر 
کرده است، نھ متفاوت است. فردا، شاید در عرض یک سال، ما بھ 
کشوری با بزرگترین کشاورزی در جھان تبدیل خواھیم شد. مزارع 
دولتی و کلخوزھا، کھ بدون شک بھ بنگاه ھای اقتصادی بزرگ تعلق 
دارند، امسال نیمی از کل تولیدات غالت را بھ ما داده اند. این بدان 
معناست کھ سیستم ما، سیستم شوروی، چنین امکاناتی را برای پیشرفت 
سریع بھ ما داده است کھ ھیچ کشور بورژوازی نمی تواند حتی در رویا 

ھای آن را متصور شود.» (استالین ١٩٣١)
پیامد اولین برنامھ پنج سالھ فقط اشتراکی کردن گسترده نبود، بلکھ با قحطی 
(حتی بزرگتر از قحطی سال ١٩٢١) بھ پایان رسید کھ میلیون ھا نفر جان خود 
را از دست داد. تولید دام نسبت بھ میزان سال ١٩١٣ بھ ۶۵٪ سطح کاھش یافتھ 
بود. تعداد اسب ھا ، گاوان، گوسفندان، بزھا و طیور بیش از ۵٠٪ کاھش یافت. 
 جدول شماره ١، آمار میزان تولید، مصادره اجباری، و صدور غلھ در شوروی

در سال ھای ١٩٢٨ تا ١٩٣۴ را نشان می دھد. در پس آمار این جدول یک 
واقعیت وحشتناکی نھفتھ است. در طی دو سال ١٩٣٠ و ١٩٣١، کھ با شدت 
گیری اشتراکی کردن کشاورزی، کشور با کاھش شدید غالت شده مواجھ شده 
بود کھ قحطی ھولناکی را موجب می شود، صادرات غالت بھ اروپا بھ میزان 
بیست برابر سال ھای قبل افزایش می یابد. علت این سیاست جنایتکارانھ رژیم، 
نیاز دولت بھ ارز خارجی جھت خرید ماشین آالت صنعتی از کشورھای 
صنعتی پیشرفتھ بود. برنامھ ریزان بوروکرات کشاورزی و دھقانان را  فدای 
رشد فرضی صنعتی کشور می کنند. اقتصاد با برنامھ  در دست استالینیزم تبدیل 

بھ جنایت سیستماتیک با برنامھ می شود.
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توضیحات  ٪ خانوار اشتراکی
شده

٪ مصادره ٪ صادرات صادرات

میلیون تن

مصادره

میلیون تن

تولید

میلیون تن

سال

شدت گیری اشتراکی کردن ١/٧ ١۵/٣ ٠/۴ ٢٨٩ ١١٨٠٠ ٧١٧٠٠ ١٩٢٨

شدت گیری اشتراکی کردن ٢/٩ ١۴/٨ ٠/٢ ١٧٨ ١٠٨٠٠ ٧٣٧٠٠ ١٩٢٩

شروع قحطی ۵٧/٢ ٢٢/۴ ۶/۶ ۴٧۶۴ ١۶١٠٠ ٧١٧٠٠ ١٩٣٠

کاھش تولید و ادامھ قحطی ۵٧/٢ ٢۶/۵ ۶/١ ۵٠۵۶ ٢٢٠٠٠ ٨٣۵٠٠ ١٩٣١

قحطی ۶١/۵ ٣۴/۵ ٢/۶ ١٧٢٧ ٢٢٨٠٠ ۶۶٠٠٠ ١٩٣٢

١۶٨٣ ١٩٣٣

٧۶٩ ١٩٣۴

جدول ١ - آمار تولید و صدور غالت و میزان اشتراکی کردن در طی سال ھای ١٩٣۴ - ١٩٢٨
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نمودار درصد اشتراکی کردن کشاورزی در طی سال ھای ١٩٣٧ - ١٩٢٧نمودار تولید و صدور غالت در طی سال ھای ١٩٣۴ - ١٩٢٨
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 اشتراکی کردن اجباری بھ سختی مورد استقبال روستائیان قرار
 گرفت و بسیاری از دھقانان با آن بھ مخالفت برخاستند. فقط در سال
 ١٩٣٠، بیش از ١۴ ھزار شورش، تظاھرات و اقدامات خشونت
 آمیز علیھ حکومت ثبت شد کھ میلیون ھا دھقان در آن شرکت
 داشتند. در بسیاری از مناطق، دھقانان با اقدامات خرابکارانھ، بھ
 ویژه آتش زدن محصوالت کشاورزی یا کشتار گاوان و گوسفندان،
 بھ آن واکنش نشان دادند. از ھمین رو در ٧ اوت ١٩٣٢، طبق
 فرمانی برای «ھرگونھ تقلب و خسارت بھ یک مزرعھ اشتراکی»

 مجازات اعدام یا تبعید بھ گوالگ تعیین می شود.
 مھمترین اعتراضات در مناطق غیر روسی اتحاد جماھیر شوروی
 شوروی رخ دادند: شورش باسماچی ھا در آسیای میانھ، شورش
 آلتایی ھا و شورش در چچن ، تیمیر و قزاقستان از آن جملھ بودند.
 اما شناختھ ترین آن ھا مربوط بھ اوکراین و قحطی سال ھای
 ١٩٣٣-١٩٣٢ است کھ بھ طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث مرگ
 ۴ تا ٧ میلیون نفر شد. امروزه تعیین علت واقعی قحطی در اوکراین
 کھ تامین کننده غلھ کل روسیھ بود، بر اساس آمارھای حکومتی
 تقریباً غیرممکن است. طبق این آمارھا، برداشت کل محصول در
 اوکراین در سال ١٩٣٢ بیشتر از سال ھای ١٩٣٠ و ١٩٣١ بود کھ
 با شھادت شاھدان مطابقت ندارد. مسلم است کھ انفجار ناسیونالیسم
 در اوکراین قطعاً نقش داشتھ و استالین می خواست قاطعانھ و بھ ھر
 وسیلھ ای حتی ایجاد "قحطی مصنوعی" آن را سرکوب کند. عامل
 دیگر می تواند عدم تمایل دھقانان بھ کار در مزارع اشتراکی بوده
 باشد، چرا کھ با اجبار بھ فروش غالت بھ قیمت ھای بسیار ناچیز بھ

 دولت، دھقانان ھیچ انگیزه ای برای تولید نداشتند.

 سوسیالیزم و خرده بورژوازی
 در طی تحول سوسیالیستی در اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی، در سال ھای اولیھ با تقسیم
 زمین زمینداران بزرگ بخشی از دھقانان ھا صاحب زمین می شوند. ولیکن چند سالی طول
 نمی کشد کھ در طی اشتراکی کردن اجباری، آن ھا زمین ھای شان را از دست می دھند و
 مبارزه طبقاتی شدید و بیرحمانھ ای از "باال" توسط  بوروکراسی علیھ خرده بورژوای روستا

 سازمان داده شد.
 دھقانان فقیر، در طی روند اشتراکی کردن، بھ ویژه آن ھایی کھ در دوران نپ بھبودی در
 شرایط زندگی شان حاصل نشده بود و بھ رژیم نگاه مطلوبی نداشتند، احساس می کردند کھ

 اشتراکی کردن فرصتی است در جھت بھبودی وضع آن ھا و آینده بھتر در روستا.
 اما دھقانان کوچک، صاحب تکھ زمینی کھ بھ اندازه کافی بزرگ نبودند تا حتی بتوانند معاش
 خانواده خود را تأمین کنند، بھ خاطر داشتن آن اندک ملک و برای کاری کھ روی آن انجام

 می دادند، مجازات شدند.
 ویژگی اشتراکی کردن کشاورزی در شوروی، شتاب دیوانھ وار و بی معنایی بود کھ بھ خود
 گرفت، کھ بھ ھمان سرعت ھم پیآمدھای فاجعھ بارآن ظاھر می شوند. مخالف با این سیاست
 اجباری و این سرعت جنون وار اشتراکی کردن، مستمسکی می شود در دست بوروکراسی
 غاصب تا تحت عنوان "تشدید مبارزه طبقاتی"، ھمھ گروه ھا و افراد مخالف سیاسی بالفعل و

بالقوه در روستا و یا در شھر را نابود کند.
 در جریان اجرای اشتراکی شدن کشاورزی، سوای مالحظات سیاسی، اقتصادی و ترکیب
 بافت اجتماعی شوروی در آن سال ھا، یکی از مشکالت اصلی، کمبود شدید نیروھای انسانی
 آموزش دیده برای پیاده کردن طرحی با آن بزرگی بود. این مشکل را نھ با فرامین می شود
 برطرف کرد ونھ با فداکاری ھای فردی، فقط با تبلیغات دروغین می شود برای مدتی مخفی

 نگاه داشت.
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     مھاجرت  قحطی زدگان از اوکراین در١٩٣٢
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اولین قدم در راه جبران بی عدالتی ھای ناشی از اشتراکی کردن اجباری 
کشاورزی تقریباً بالفاصلھ پس از مرگ استالین آغاز شد. طی سھ سال، تقریباً ده 
ھزار زندانی سیاسی در اتحاد جماھیر شوروی آزاد شدند. پس از بیستمین کنگره 
حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی در سال ١٩۵۶، این اقدامات وارد مرحلھ 
جدیدی می شود کھ موجب آزادی میلیون ھا محکوم بی گناه و اعاده حیثیت از 
زندگان و مردگان می شود. اما برای روشن شدن ھمھ حقایق و ابعاد این جنایات 
ھولناک می بایست تا فروپاشی کامل نظام بوروکراتیک در دھھ ١٩٨٠ یا ١٩٩٠ 
بھ انتظار نشست. دسترسی بھ بایگانی ھاي محرمانھ و خاطرات زندگان و 
مردگان منابع دست اول و غنی ای ھستند نھ تنھا برای پژوھش ھاي مورخان در 
پرتو افکندن بر این مھم ترین و تاثیرگذارترین بخش از جنبش کمونیستی، بلکھ 

برای مبارزان راه سوسیالیزم. 
مزارع اشتراکی تنھا زمانی سودمند و کارا خواھند بود کھ کار اعضای آن 
داوطلبانھ و بر اساس نیازھای واقعی دھقانان باشد. بھ ھر رو، در شوروی توسل 
بھ روش ھای نابسامان و خشن در مزارع تعاونی سوسیالیستی، لزوماً خسارت 
بزرگی بھ مردم و اقتصاد کشور وارد کرد. شوک ناشی از اشتراکی کردن 
اجباری و شتابان، با افت چشمگیر تولیدات کشاورزی، نابودی میلیون ھا خانواده 
و ریشھ کن کردن کل فرھنگ ھا ھمراه بود. ھمھ این پدیده ھای بھ شدت مخرب 
و منفی مسلما بھ ھیچ وجھ اجتناب ناپذیر نبودند و صرفا ناشی از مقاصد ماکیاولی 
بوروکراسی حاکم بودند. در چارچوب یک دموکراسی شورایی واقعی و با استفاده 
از ابتکارات و روش ھای متناسب با شرایط اجتماعی، بدون تردید تمام آن فجایع 

و ناکارآمدی ھا اجتناب پذیر می بودند.
 امروزه دیگر آشکار شده است کھ اجرای خشونت آمیز و آمرانھ ھر اصالحاتی
 بدون حضور و دخالت  مستقیم و رضایت آن کسانی کھ شامل حال شان می شود،
بسیار مضر بوده و عوارض جانبی مخرب آن را تا مدت ھای طوالنی نمی توان

 از بین برد و اغلب چندین نسل دوام  می آورند. اشتباھات گذشتھ باید درسی
 باشد برای آیندگان. سوسیالیزم را نمی توان با فرمان از باال ساخت بھ خصوص
 در کشورھایی کھ بخش قابل توجھی از جمعیت کشور را خرده بورژوازی
 روستا و شھر تشکیل می دھند. این است یکی از مھم  ترین درس ھای شکست

انقالب سوسیالیستی اکتبر در روسیھ.
 یک طرح بنای سوسیالیستی با آن ابعاد وسیعی کھ در روسیھ بھ خود گرفت را
 ھیج کس تا آن زمان حتی برای یک کشور سرمایھ داری پیشرفتھ و کامال
 صنعتی ھم بیش بینی نکرده بود، چھ رسد بھ روسیھ عقب افتاده و دھقانی! برای
 بوروکراسی ضد انقالبی انحصار کامل کل اقتصاد توسط دولت در واقع ابزار
 کلیدی ای بود برای بھ انحصار کامل خود در آوردن قدرت سیاسی و کنترل کل
 دستگاه دولتی. از این طریق بوروکراسی ھم رقبای بورژوا و خرده بورژوا
 خود را نابود کرد و ھم سرکوب سیاسی کامل و دائمی طبقھ کارگر را ِاعمال
 می کرد. ھیج مارکسیستی ھبچ گاه یک چنین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان

 دولت را پیش بینی نکرده بود.
 واضح است کھ تمرکز یک چنین قدرت اقتصادی ،بھ یک قدرت دولتی ستمگر
 ھم نیاز داشت. مارکس و انگلس ھمواره نسبت بھ خطر انحطاط "کمونیزم
 سربازخانھ ای" در یک کشور عقب افتاده ھشدار می دادند. آنان ھیج گاه نظام
 شوروی استالینیستی و مدل کمونیزم پل پوتی را حتی در بدترین کابوس ھای
 شان متصور نمی شدند. این ھا واقعیاتی ھستند کھ ھم بر کمونیست ھا آشکار
 است و ھم بر لیبرال ھا. تفاوت، اما، در این است کھ لیبرال ھا (ھمین طور
 کمونیست ھای لیبرال ) فقط بھ محکوم کردن اخالقی ترور بسنده می کنند، آن
 ھم نھ ھمیشھ و نھ در ھمھ موارد، ولی مارکسیست ھا در عین آن کھ سعی در
 شناختن مکانیزم تراژدی دارند، برای تبیین مکانیزم و سازماندھی رھایی از آن

 ھم تالش می کنند.
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کوچ اجباری گروه ھا، اقوام و ملیت ھای نامطلوب
 کوچ اجباری اقوام و ملیت ھا از سرزمین مادری و تبعید و پراکندن
 آن ھا بھ مناطق دور دست، یکی از اشکال سرکوب سیاسی در
 دوران استالین بود. ابعاد این جا بھ جایی ھای میلیونی و میزان
 خشونت در نحوه پیاده کردن شان تا آن زمان در تاریخ نظیر نداشت.
 اگر تا آن زمان اصالحات "دشمن مردم"، یا عنصر "ضد شوروی"،
 یا "خرابکار" و نظایر آن بھ افراد حقوقی نسبت داده می شد و فرد
 متھم در یک صحنھ نمایشی موسوم بھ دادگاه حق داشت بھ جرائم
 مرتکب نشده اعتراف کند، حال این اتھامات شامل گروه ھای مختلف
 انسانی می شود کھ جرم اشان معیارھای اجتماعی، اقتصادی، قومی
 یا مذھبی است کھ در محکمھ استالینیزم قابل دفاع نیستند، پس
 محاکمھ ای ھم در کار نیست و یک بوروکرات در مورد یک گروه

متھم و یا یک ملت نامطلوب، حکم محکومیت صادر می کند.
 بین سال ھای ١٩٣۵ و ١٩٣٨ دستکم ده ملیت مختلف تبعید شدند. تا
 سال ١٩٣٧ کل جمعیت کره ای پراکنده در شرق دور روسیھ
 (٧٨١,١٧١ نفر) بھ زور بھ مناطق غیر مسکونی قزاقستان و
 ازبکستان منتقل شدند. اما با حملھ آلمان بھ شوروی پاکسازی قومی و
 جا بھ جایی ملیت ھای غیر روس در ابعاد بسیار گسترده شتاب می
 گیرد. تخمین زده می شود کھ بین سال ھای ١٩۴۵ - ١٩۴١ نزدیک
 بھ ٣/٣ میلیون نفر غیر روس بھ سیبری و جمھوری ھای آسیای

 مرکزی تبعید شدند.

متھمین در دادگاه نمایشی

 حدود ۴٣٪ از جمعیت اسکان یافتھ در اثر
 بیماری ھا و سوء تغذیھ جان خود را از دست
 دادند. سیاست سرکوب ملیت ھای غیر روس
 چنان تأثیرات منفی و ژرفی بر آن ھا گذاشت بھ
 طوری کھ نسل ھای بعدی قربانیان در ۶٠ سال
 بعد نھ تنھا بھ استقبال فروپاشی اتحاد جماھیر
 شوروی رفتند بلکھ در این کشورھا حکومت ھای

انقالب اکتبر و مسالھ ملیت ھا شدیدا ناسیونالیستی ھم بر سر کار آوردند.
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جنگ جھانی دوم
 در طول جنگ جھانی دوم ، بھ ویژه در پی شکست آلمان در
 استالینگراد و عقب نشینی ارتش آلمان از روسیھ، استالین و
 بریا بھ یک سلسلھ عملیات پاکسازی ھا قومی و اقدامات
 تنبیھی وسیعی علیھ ملیت ھای غیر روس دست زدند. حدود
 ٢ میلیون نفر بھ سیبری و جمھوری ھای آسیای مرکزی تبعید
 شدند. دالیل رسمی این عملیات، اتھام ھمکاری با مھاجمان
 آلمانی و شورش علیھ حکومت شوروی بود. مورد تاتارھای
 کریمھ مورد کامال شناختھ شده و نمونھ واری است. از صد و
 ھشتاد ھزار تاتار کریمھ ای کھ بھ اتھام خیانت بھ گوالگ
 تبعید شدند تنھا ھجده ھزار نفر یعنی فقط ١٠٪ از کل جمعیت
 تبعیدی با ارتش آلمان ھمکار کرده بودند. مولوتف، دست
 راست استالین، این تصمیم جنایتکارانھ را با چنین کلماتی

توجیھ می کند:
 «واقعیت این است کھ در طول جنگ گزارش ھایی
 در مورد خیانت جمعی دریافت می کردیم. گردان ھای
 قفقازی در جبھھ ھا علیھ ما بودند و از پشت بھ ما
 حملھ می کردند. مسألھ مرگ و زندگی بود و وقت
 چندانی برای تحقیقات وجود نداشت. البتھ کھ
 بیگناھانی صدمھ دیدند، اما من معتقدم كھ با توجھ بھ

شرایط موجود، ما درست عمل کردیم»
 ھم چنین در طی جنگ جھانی دوم بین دویست تا چھار صد

ھزار  رومانیایی تبعید شدند.

اخراج و تبعید پس از جنگ
 پس از جنگ جھانی دوم سیاست انتقال و پاکسازی قومی تا زمان مرگ استالین ادامھ داشت. برای
 نمونھ کل جمعیت آلمانی زبان منطقھ کالینینگراد را تبعید کردند و جای آن ھا را با روسی زبان ھا پر
 کردند. دو میلیون و صد ھزار لھستانی و چھار صد و پنجاه ھزار اوکراینی را از سرزمین خود بھ
 زور کوچاندند. شخص استالین و بریا، کمیسر امنیت ملی کشور، مسئولیت مستقیم تبعید اقلیت ھای

 قومی را برعھده داشتند. مراجعھ کنید بھ مجموعھ مقاالت درباره " انقالب اکتبر و مسألھ ملیت ھا".

کشتار جمعی بین ٩٠٠٠ تا ٠٠٠ ١١ نفر در شھر وینیسیا در اوکراین در سال ١٩٣٨-١٩٣٧

www.hks-iran.com

https://vimeo.com/74371561
https://vimeo.com/74371561


تعداد ملیت تعداد ملیت

١٢,۶١ – ٠٠۶,٠٠٠ کالمیک ٣٨٩,۵٢١ کوالک

١٧٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ چچن ٩٠,٠٠ لھستانی

٢٣,٠٠٠ – ٢٠,٣٠٠ اینگوش ٢٨,٢٠٠ - ۴٠,٠٠٠ کره ای

٧,۶١١,٠٠٠ – ٠٠ بالکار ۵٠,٨٠٠ کشورھای بالتیک

٣۴,٣٠٠ – ۴۴,٠٠٠ تاتار ١٨,٨٠٠ فنالندی

١ – ١٢,٨٠٠۵,٠٠٠ ترک ١٩,٠٠٠ - ١٣,١٠٠ کاراشی

١,١١ – ٨٢٠,٩٠٠۵,٠٠٠ کل ۴٢٢٧,٨٠٠ - ٢,٨٢٣ آلمانی زبان

جدول ٢ - آمار تلفات انسانی در تبعید در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب ملیت ھای)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union#cite_note-FOOTNOTEPohl199946-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union#cite_note-FOOTNOTEFrucht200428-58
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union#cite_note-Ediev-59


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

اشتراکی کردن سیبری، قفقاز، اورال 
قزاقستان، قرقیزستان،

سراسر اتحاد جماھیر 
شوروی سوسیالیستی

١,۶٧٩,۵٢٨ کوالک ھا ١٩٣١ - ١٩٣٠

اشتراکی کردن سیبری، قفقاز، اورال 
قزاقستان، قرقیزستان،

سراسر اتحاد جماھیر 
شوروی سوسیالیستی

١۵,٠٠٠,٠٠٠ کوالک ھا ١٩٣٧  - ١٩٣٠

خرابکاری سیبری کراسنودار - کرای ۴۵,٠٠٠ دھقانان ١٩٣٢

سیبری، آستراخان، فنالند  
قزاقستان، تاجیکستان،

ناحیھ لنینگراد و 
کارلیا

۴٢٠,٠٠٠ اینگارھای فنالندی ١٩۴١٩ - ١۴٢

اوکراین شرقی  اوکراین غربی و 
مرکزی

۴۵٧٠٠٠ آلمانی زبان ھا و لھستانی ھا ١٩٣۵ - ١٩٣۶

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣-  ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Collectivization
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulak
https://en.wikipedia.org/wiki/Collectivization
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulak
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Peasants
https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrian_Finns


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

قزاقستان، قرقیزستان   گرجستان، آذربایجان،
 ترکمنستان، ارمنستان،

١,٣٢۵ کردھا ١٩٣٧

قزاقستان، ازبکستان  مناطق شرق دور ١٧٢,٠٠٠ کره ای ھا ١٩٣٧

قزاقستان، ازبکستان  مناطق شرق دور جنوبی ٩,٠٠٠ چینی ھا، ھاربین ھا ١٩٣٧

ترکمنستان مناطق غیر مسکونی  ۶,٠٠٠ یھودیان ایرانی ١٩٣٨

 داشتن ملیت
ایرانی

قزاقستان آذربایجان ۶,٠٠٠ آذری، ایرانی، کرد، آسوری ١٩٣٨

 سیبری، اورال، قزاقستان، 
ازبکستان

 اوکراین غربی و
بیلوروسی غربی

٣٢٠,٠٠٠  لھستانی ھا، یھودیان،
اوکراینی ھا

١٩۴١٩ - ٠۴١

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)

www.hks-iran.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Eastern_economic_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Koryo-saram
https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Eastern_economic_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Jews


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

سیبری و آلتای کرای  سرزمین ھای بالتیک ٢٠٣,۵٩٠ استونی، لیتوانی، لتونی ١٩۴١٩ - ٠۵٣

 پولوژی، قفقاز،
اوکراین، مسکو

قزاقستان، سیبری  پولوژی، قفقاز، اوکراین،
مسکو

٨۵۵,۶٧۴ آلمانی زبان ھا ١٩۴١٩ - ١۴٢

راھزنی قزاقستان، قرقیزستان  کراشی-چرکس،
استاورپل، کرای

۶٩,٢۶٧ کراشی ھا ١٩۴٣

قزاقستان، سیبری  کالمیک ٩٣,١٣٩ کالمیک ھا ١٩۴٣

شورش در چچن قزاقستان، قرقیزستان قفقاز ۴٧٨,۴٧٩ چچنی ھا، اینگوش ھا ١٩۴۴

گرجستان جنوبی  تفلیس ٣,٠٠٠ کرد، آذری ١٩۴۴

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_states
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Karachais
https://en.wikipedia.org/wiki/Karachais
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalmyks
https://en.wikipedia.org/wiki/1940-1944_insurgency_in_Chechnya
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

قزاقستان، قرقیزستان  قفقاز ٣٧,۴٠۶ بالکارھا ١٩۴۴

ازبکستان  کریمھ ١٩١,٠١۴ تاتارھا ١٩۴۴

ازبکستان کریمھ ٣٧,٠٨٠  یونانی ھا، بلغاری ھا، ارامنھ،
ترک ھا

١٩۴۴

 ھمکاری با آلمان
نازی

قزاقستان کاباردین، بالکار ٢,٠٠٠ کاباردین ھا ١٩۴۴

سیبری  روسیھ مرکزی ١,٠٠٠ ارتدوکس ھا ١٩۴۴

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Balkars
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Autonomous_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Tatars
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Autonomous_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardins
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardins


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

 قزاقستان، ازبکستان، 
قرقیزستان

گرجستان ١١۵,٠٠٠  مختین ھا، ھمشن ھا، ترک ھا،
کردھا، و دیگر مرزنشینان

١٩۴۴

ھمکاری با نازی ھا تاجیکستان منیرالدین ودی ٢,٠٠٠ خائنین و ھمکاران نازی ھا ١٩۴۵

  تخلیھ ساکنین بومی از
 مناطق الحاقی بھ روسیھ

لھستان ناحیھ کره زی ١,٢۴٠,٠٠٠ لھستانی ھا ١٩۴۴ - ١٩۵٣

  تخلیھ ساکنین بومی از
 مناطق الحاقی بھ روسیھ

آلمان مرکزی کانیگزبرگ ۵٠,٠٠٠ آلمانی زبان ھا ١٩۴۵ - ١٩۵٠

  تخلیھ ساکنین بومی از
 مناطق الحاقی بھ روسیھ

سیبری، ژاپن، کره  جزایر ساخالین و
کوریل

۴٠٠,٠٠٠ ژاپنی ھا، کره ای ھا ١٩۴۵ - ١٩۵١

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

ایجاد مزارع اشتراکی آذربایجان ارمنستان ١٠٠,٠٠٠ آذری ھا ١٩۴١٩ - ٨۵١

 عضویت در حزب
 داشناک، داشتن ملیت
ھای یونانی، ترک

قزاقستان  سواحل دریای سیاه،
قفقاز

۵٧,۶٨٠ یونانی ھا، ارامنھ، ترک ھا ١٩۴٩

قزاقستان  تاجیکستان ٢,٧٩۵ باسمچی ھا ١٩۵١

 سرپیچی از رفتن بھ
 خدمت سربازی بھ خاطر

اعتقادات دینی

سیبری مولداوی، اوکراین ٨,۵٧۶ - ٩,۵٠٠ فرقھ مسیحی شاھدان یھوه ١٩۵١

  ٢٠,٠٨۶,٠٠٠ کل ١٩ - ١٩٣٠۵١

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Basmachi_Revolt
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_North


سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

٢,۵٨٧ ١,٨١٧ ٢١,٧٢۴ ٩,٧٠١ ٣۵,٨٢٩ ١٩٢١

١,٢١٩ ١۶۶ ٢,۶۵۶ ١,٩۶٢ ۶,٠٠٣ ١٩٢٢

- ٢,٠۴۴ ٢,٣٣۶ ۴١۴ ۴,٧٩۴ ١٩٢٣

- ۵,٧٢۴ ۴,١۵١ ٢,۵۵٠ ١٢,۴٢۵ ١٩٢۴

۴٣٧ ۶,٢٧۴ ۶,٨۵١ ٢,۴٣٣ ١۵,٩٩۵ ١٩٢۵

۶٩۶ ٨,۵٧١ ٧,۵۴٧ ٩٩٠ ١٧,٨٠۴ ١٩٢۶

١٧١ ١١,٢٣۵ ١٢,٢۶٧ ٢,٣۶٣ ٢۶,٠٣۶ ١٩٢٧

١,٠٣٧ ١۵,۶۴٠ ١۶,٢١١ ٨۶٩ ٣٣,٧۵٧ ١٩٢٨

٣,٧۴١ ٢۴,۵١٧ ٢۵,٨۵٣ ٢,١٠٩ ۵۶,٢٢٠ ١٩٢٩

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

١۴,۶٠٩ ۵٨,٨١۶ ١١۴,۴۴٣ ٢٠,٢٠١ ٢٠٨,٠۶٩ ١٩٣٠

١,٠٩٣ ۶٣,٢۶٩ ١٠۵,۶٨٣ ١٠,۶۵١ ١٨٠,۶٩۶ ١٩٣١

٢٩,٢٢٨ ٣۶,٠١٧ ٧٣,٩۴۶ ٢,٧٢٨ ١۴١,٩١٩ ١٩٣٢

۴۴,٣۴۵ ۵۴,٢۶٢ ١٣۶,٩٠٣ ٢,١۵۴ ٢٣٩,۶۶۴ ١٩٣٣

١١,۴٩٨ ۵,٩٩۴ ۵٩,۴۵١ ٢,٠۵۶ ٧٨,٩٩٩ ١٩٣۴

۴۶,۴٠٠ ٣٣,۶٠١ ١٨۵,٨۴۶ ١,٢٢٩ ٢۶٧,٠٧۶ ١٩٣۵

٣٠,۴١۵ ٢٣,٧١٩ ٢١٩,۴١٨ ١,١١٨ ٢٧۴,۶٧٠ ١٩٣۶

۶,٩١۴ ١,٣۶۶ ۴٢٩,٣١١ ٣۵٣,٠۴٧ ٧٩٠,۶۶۵ ١٩٣٧

٣,٢٨٩ ١۶,٣۴٢ ٢٠۶,٠٠٩ ٣٢٨,۶١٨ ۵۵۴,٢۵٨ ١٩٣٨

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

٢,٨٨٨ ٣,٧٨٣ ۵۴,۶۶۶ ٢,۵۵٢ ۶٣,٨٨٩ ١٩٣٩

٢,٢٨٨ ٢,١۴٢ ۶۵,٧٢٧ ١,۶۴٩ ٧١,٨٠۶ ١٩۴٠

١,٢١٠ ١,٢٠٠ ۶۵,٠٠٠ ٨,٠٠١ ٧۵,۴١١ ١٩۴١

۵,٢۴٩ ٧,٠٧٠ ٨٨,٨٠٩ ٢٣,٢٧٨ ١٢۴,۴٠۶ ١٩۴٢

١,١٨٨ ۴,٧٨٧ ۶٨,٨٨٧ ٣,۵٧٩ ٧٨,۴۴١ ١٩۴٣

٨٢١ ۶٩۴ ٧٠,۶١٠ ٣,٠٢٩ ٧۵,١٠٩ ١٩۴۴

۶۶٨ ١,۶۴٧ ١١۶,۶٨١ ۴,٢۵٢ ١٢٣,٢۴٨ ١٩۴۵

٩۵٧ ١,۴٩٨ ١١٧,٩۴٣ ٢,٨٩۶ ١٢٣,٢٩۴ ١٩۴۶

۴۵٨ ۶۶۶ ٧۶,۵٨١ ١,١٠۵ ٧٨,٨١٠ ١٩۴٧

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

٢٩٨ ۴١٩ ٧٢,۵۵٢ - ٧٣,٢۶٩ ١٩۴٨

٣٠٠ ١٠,٣١۶ ۶۴,۵٠٩ - ٧۵,١٢۵ ١٩۴٩

۴٧۵ ۵,٢٢۵ ۵۴,۴۶۶ ۴٧۵ ۶٠,۶۴١ ١٩۵٠

۵٩٩ ٣,۴٢۵ ۴٩,١۴٢ ١,۶٠٩ ۵۴,٧٧۵ ١٩۵١

۵٩١ ٧٧٣ ٢۵,٨٢۴ ١,۶١٢ ٢٨,٨٠٠ ١٩۵٢

٢٧٣ ٣٨ ٧,٨٩۴ ١٩٨ ٨,۴٠٣ نیمھ اول ١٩۵٣

٢١۵,۴٩٢ ۴١٣,۵١٢ ٢,۶٣١,٣٩٧ ٧٩٩,۴۵۵ ۴,٠۶٠,٣٠۶ جمع

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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نمودار آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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پیروزی انقالب اکتبر، طبقھ کارگر روسیھ را بھ قدرت سیاسی  رساند. اما، با 
پیروزی این انقالب افتراق طبقاتی و تخاصمات طبقاتی نھ در روسیھ از بین 
رفت و نھ در دیگر کشورھای دنیا. اصوال بلشویک ھا برای آن انقالب نکرده 
بودند کھ سوسیالیزم را در "روسیھ" بنا کنند و بھ ھیچ وجھ دچار چنین توھم 
خوشبینانھ ای نبودند. آنان برای آن انقالب کرده بودند کھ بھ گسترش انقالب در 
اروپای صنعتی و بھ خصوص آلمان مدد رسانده و پیروزی انقالب در این 

کشورھا ھم بھ نوبھ خود بھ کمک و حفظ انقالب روسیھ عقب افتاده کمک کند. 
دقیقا چنین بود نظر رھبران انقالب اکتبر. در سال ١٩١٧. آنان بھ ھیچ وجھ بھ 
این باور نداشتند کھ در روسیھ تزاری عقب افتاده می توانستند سوسیالیزم را بنا 
کنند. آنان اما، بھ درستی معتقد بودند کھ طبقھ کارگر روسیھ می توانست قدرت 
سیاسی را بدست گیرد. در عین حال آن ھا بھ پیروزی انقالب سوسیالیستی 
حداقل در چند کشور سرمایھ داری پیشرفتھ اروپای آن زمان باور داشتند. آنان 
در فدراسیونی از کشورھای سوسیالیستی در اروپا، روسیھ را عقب افتاده ترین 

بخش ارزیابی می کردند. 
تروتسکی نخستین مارکسیستی بود کھ در سال ١٩٠٥ نظریھ بھ قدرت رسیدن 

طبقھ کارگر در روسیھ را طرح کرده بود. معھذا او مصرا تأکید داشت کھ: 
«فقط گسترش انقالب در گستره جھانی خواھد توانست عقب افتادگی و 
ناپختگی شرایط مادی روسیھ در رسیدن بھ جامعھ سوسیالیستی را 
جبران کند. بدون گسترش انقالب بھ کشورھای پیشرفتھ صنعتی تسخیر 
قدرت توسط طبقھ کارگر در روسیھ عقب افتاده محکوم بھ شکست 
خواھد بود. سوسیالیزم بنا بھ تعریف و ماھیتش فقط در گستره جھان می 
تواند مفھوم داشتھ و ایجاد شود». (لئون تروتسکی، "نتایج و چشم 

اندازھا"، انتشارات طلیعھ)

فصل چھاردھم
بوروکراسی چیست؟

دومین جنگ داخلی در شوروی
سوسیالیزم مارکس آرمان برابری انسان ھا بود، یعنی آرمان ایجاد جامعھ ای 
فارغ از استثمار و ستم - آرمانی بھ قدمت خود انسان کھ جامھ عمل پوشاندن بھ 
آن امکان پذیر شده بود. از نظر مارکس تحقق این آرمان بھ این دلیل ساده 
امکان پذیر شده بود کھ پویایی اقتصاد سرمایھ داری بھ گونھ ای است کھ 
پتانسیل ایجاد وفور و فراوانی ای کھ شرط الزم و اولیھ ساختمان سوسیالیزم 
است را برای اولین بار در تاریخ فراھم آورده است. منشاء جامعھ طبقاتی و 
استثمار طبقاتی در سراسر طول تاریخ را در شرایط مادی زندگی انسانی در 
جوامعی کھ دچار کمبودند باید دید. تا زمانی کھ کمبود ادامھ داشتھ باشد طبقات 
و حکومت طبقاتی اجتناب ناپذیر خواھد بود. بھ ھمین دلیل بود کھ برای مارکس 

و انگلس، سوسیالیزم فرزند سرمایھ داری پیشرفتھ می توانست باشد. 
حا ل چھ اتفاق می افتد اگر آن طبقھ ای کھ قرار است سوسیالیزم را بنا کند 
قدرت را در یک کشوری کھ ھنوز شرایط عینی برای سوسیالیزم فراھم نشده 
باشد تسخیر کند؟ مارکس بھ طعنھ گفت کھ "ھمھ کثافات کھن" دوباره ظاھر 
خواھند شد. برای مارکس سوسیالیزم فقط در سطح جھانی و آن ھم در سرمایھ 
داری پیشرفتھ قابل بنا بود. مارکس ھمواره تأکید می کرد کھ جامعھ سوسیالیستی 
تنھا بر پایھ جامعھ صنعتی ای کھ توان الزم برای انتقال سریع بھ یک اقتصاد 
وفور را داشتھ باشد، امکان پذیر است. روسیھ دوران انقالب اکتبر در قطب 

مقابل چنین جامعھ ای بود. 
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در پی پیروزی انقالب اکتبر لنین از "پاره شدن ضعیف ترین حلقھ در زنجیر 
امپریالیزم" سخن می گوید. شاید صحیح تر بود کھ می گفت با پیروزی انقالب 
اکتبر تیرآھنی از ساختمان سرمایھ داری جھان فرو افتاد، چرا کھ یک ساختمان 
اگر یک تیرآھن اش را ھم از دست دھد باز پا برجا باقی می ماند در صورتی 

کھ با پاره شدن حلقھ ای از یک زنجیر کل زنجیر ھم از ھم گسستھ می شود.. 
روسیھ انقالبی و عقب افتاده ھم چون جزیره ای در اقیانوس سرمایھ داری 
متخاصم منزوی باقی ماند. بنای سوسیالیزم تا دور بعدی انقالبات سوسیالیستی 
در کشورھای پیشرفتھ بھ تعویق افتاد. در چنین اوضاع و احوالی، کل حکومت 
بلشویک ھا در خطر نابودی قرار گرفتھ بود و مبارزه با خطر بازگشت مجدد 
مالکان و سرمایھ داران مسألھ حیاتی روز شده بود. اما حزب بلشویک نیروی 
زنده ای در تاریخ بود. اعضایش نھ برای بازگشت سرمایھ داران و مالکین، 
بلکھ برای آرمان سوسیالیزم تربیت شده بودند. آن ھا بھ امید تغییر شرایط در 
سطح جھانی و تغییر توازن قوای طبقاتی بین المللی، علیھ ارتجاع داخلی، علیھ 
ارتش سفید و علیھ تھاجم کل دنیای امپریالیستی متخاصم جنگیدند. برای مقابلھ با 
چنان دشمنان نیرومندی بلشویک ھا ناگزیر از ایجاد یک دستگاه دولت - ارتش 
غول پیکری شدند کھ عمدتا از کارگران تشکیل می شد. این دستگاه عظیم بخش 
قابل مالحظھ ای از طبقھ کارگر قدیمی کھ انقالب را بھ پیروزی رسانیده بود را 
در خود جذب کرد. بھ جرأت می توان ادعا کرد کھ تنھا سھ سال بعد از انقالب 
اکتبر این دستگاه دولتی جدید بھ تناوب از سوی بقایای طبقھ کارگر و دھقانان 
حمایت می شد. سرانجام جنگ داخلی در سال ١٩٢٠ با پیروزی بلشویک ھا 

پایان گرفت، اما بھ چھ بھایی؟ 
در گستره جھانی، سرمایھ روسیھ را از دست داد اما در عوض موفق شد کھ 

نظم سرمایھ را در سایر کشورھا مجددا تثبیت کند. در اروپای غربی طبقات

لنین  بعد از انقالب بارھا بھ این نکتھ اشاره می کند: 
«چھ از قبل از انقالب و چھ بعد از آن ھمواره گفتھ ایم کھ ما فقط بخشی 
از ارتش پرولتری جھانی ھستیم و چیزی بیش از این ھم نمی توانیم 
باشیم. ما نھ بھ واسطھ درجھ انکشاف و توسعھ مان و نھ بھ واسطھ 
آمادگی مان وارد صحنھ نشده ایم، بلکھ تنھا بھ خاطر موقعیت استثنایی 
روسیھ بوده است. انقالب سوسیالیستی مان تنھا زمانی پیروز اش محرز 
خواھد شد کھ حداقل در چند کشور پیشرفتھ انقالب بھ پیروزی رسیده 

باشد. دقیقا بھ این خاطر است کھ ما با مشکالت عظیمی مواجھ ایم. 
اگر ما توانستھ ایم خود را سرپا نگھداریم صرفا بھ این دلیل است.... کھ 
مجموعھ شرایط مساعدی ما را برای مدتی کوتاه در برابر امپریالیزم 
جھانی حفاظت کرده است... امپریالیزم جھانی تحت ھیچ شرایطی و بھ 
ھیچ وجھ نمی تواند موجودیت جمھوری شوروی را در کنار خود تحمل 
کند... تصادم اجتناب ناپذیر است اما، آیا باید از امر امید پاسیفیستی بھ 
"فشار" از سوی پرولتاریا برای "خنثی کردن " بورژوازی جھانی را 
نتیجھ بگیریم! خیر، بھ ھیچ وجھ... بزرگ ترین مسألھ انقالب روسیھ 
فراخواندن انقالب جھانی است». (لنین، "گزارش بھ ھفتمین كنگره 

شوراھای سراسرى روسیھ " دسامبر ١٩١٩).
بھ دنبال خاتمھ جنگ جھانی اول، امواج انقالبات بخش عظیمی از اروپای 
پیشرفتھ را فرا گرفت. مجارستان، آلمان، ایتالیا، فرانسھ، و حتی ایرلند عقب 
افتاده ھم در مسیر انقالبات کارگری پیش رفتند و در برخی نقاط حکومت 
شورایی برای مدتی نھ چندان طوالنی در آن کشورھا برقرار شد. این انقالبات 
بھ کمک مستقیم و غیر مستقیم احزاب رفرمیست سوسیال دموکرات بھ خاک و 

خون کشانده شدند. شکست این انقالبات را نباید بھ پای انقالب اکتبر نوشت.
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افزایش روز افزون وزنھ سیاسی و اجتماعی "کارگزاران" جدید نظام خود 
موجب پیدایش قشری در بین طبقھ کارگر شد کھ از مزایای مادی بھ مراتب 
باالتر از سطح کارگران عادی برخوردار شد. این دو عامل پایھ مادی و ذھنی 
بوروکراسی بودند. این قشر نوپا، برخالف طبقھ کارگر و متحدانش، از منافع و 
امتیازات مادی جدیدی برخوردار بود کھ دفاع از آن مستلزم حفظ شرایط موجود 
بود. ھر گونھ بسط مبارزات توده ای چھ در شوروی و چھ در سایر کشورھا 
جھان این امتیازات را بھ خطر می انداخت. محافظھ کاری و دفاع از منافع 

فوری بوروکراسی بر چنین پایھ مادی ای استوار بود. 
در شرایطی کھ طبقھ کارگر روسیھ بخش مھمی از طبقھ را در طی چندین سال 
جنگ داخلی از دست داده، و مابقی آن ھم یا در دستگاه عظیم دولتی- نظامی 
ادغام شده و یا بھ واسطھ فروپاشی تولید صنعتی و شرایط غیر قابل زیست 
شھرھا بھ روستا ھا بازگشتھ بودند، مبارزه با بوروکراسی در حال رشد بھ 

مسألھ مرگ و زندگی انقالب اکتبر تبدیل شده بود. 
مبارزه علیھ این بوروکراسی در حال رشد بالفاصلھ پس از خاتمھ جنگ داخلی 
آغاز شد. لنین در ھمان اوایل سال ١٩٢٠ از "ناھنجاری ھای بوروکراتیک" در 
درون دولت کارگری سخن می گوید. تصفیھ افراد جاه طلب ھم چندان کاری را 
از بیش نبرد. حتی در زمان لنین ھمان کسانی کھ حزب را در کنترل داشتند در 

دستگاه دولتی ھم کامال ادغام شده و آن را در چنگال خود گرفتھ بودند. 
با مرگ لنین این مبارزات وارد مرحلھ جدیدی شد. در این شرایط بسیار حساس 
درھای حزب بلشویک را تحت لوای پرولتریزه کردن گشودند تا با ظاھری 
"دموکراتیک" و با رأی اکثریت، فرصت طلبان بتوانند کمونیست ھای انقالبی 
را از درون خفھ کنند. دستگاه حزب- دولت و بوروکراسی نوپا بھ دور استالین 
گرد آمد و انقالبیون راستین در "اپوزیسیون چپ" بھ دور تروتسکی جمع شدند 

و نبردی بی امان و طوالنی را پیش بردند. (برای آشنایی بیشتر با مواضع و 

حاکم یا با زور سرنیزه بورژوازی لیبرال انقالبات را بھ خاک و خون کشیدند و 
یا توسط اصالحات دموکراتیک احزاب سوسیال دموکرات بر امواج انقالبات 
سوار شدند. این ھمھ برای سرمایھ داری جھان کافی نبود. دقیقا سھ سال بعد از 
سخنان لنین بازگفت شده در باال، موسولینی در ایتالیا با بھ خون کشیدن تشکالت 
کارگری، آزادی ھا مدنی را در ھمان عنفوان طفولیت زیر چکمھ ھای "نظم 
نوین" سرمایھ لگدمال کرد. او با استقرار نظام فاشیستی این "نظم نوین سرمایھ" 
نھ تنھا انتقام سرمایھ داران را از کارگران روسیھ و تورین گرفت بلکھ اصوال 
تجربھ نوینی ھم بھ آن ھا نشان داد. پرتغال، آلمان، اسپانیا بھ سرعت بھ باشگاه 
جدید "نظم نوین سرمایھ" پیوستند. فاشیزم تاوانی بود کھ طبقھ کارگر جھانی بھ 
جرم بازی با ایده انقالب می بایست می پرداخت. پیامد این رویدادھای ھمانا 

انزوای کامل شوروی انقالبی بود. گفتھ لنین بھ طریق منفی اثبات شد. 
در خود شوروی چھ پیش آمد؟ طبقھ کارگر جنگ داخلی را برد، اما، با توجھ بھ 
آن چھ در خارج از مرزھایش می گذشت بھ نقد انقالب را باختھ بود. اقتصاد 
کامال از ھم پاشیده، قحطی و فقر، فرسودگی توده ھا بھ دنبال سال ھا جنگ، و 
سیاست زدگی طبقھ کارگر از ویژگی ھا روسیھ بعد از جنگ داخلی بود. 
سنگینی وزنھ دھقانان، تضعیف کارگران، فقدان سنت ھای دموکراتیک، شکست 
انقالبات در سایر کشورھا و عدم گسترش انقالب، عواملی بودند کھ بھ غیر 

سیاسی شدن کارگران و جذب آنان در دستگاه ھای حزبی- دولتی منجر گردید. 
از سوی دیگر با فروپاشی کامل اقتصاد کشور نھ فقط بقای رژیم سیاسی جدید 
بلکھ کل حیات و موجودیت روسیھ در خطر بود. بلشویک ھا در چنین اوضاعی 
مجبور شدند کھ برای بقای حیات کشور نوعی اقتصاد سرمایھ داری محدود و 
کنترل شده ای را پیاده کنند. دقیقا در چنین شرایط جدید بود کھ پایھ ھای اولیھ 
بوروکراسی ضد انقالبی آتی شکل می گیرد، جای پایش را محکم می کند و 

بتدریج از مزایای اجتماعی و مادی ھر چھ بیشتری برخوردار می شود.
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شد. این بار بوروکراسی ضد انقالبی کل نظام امپریالیستی جھان را ھم در 
حمایت خود داشت. بوروکراسی ضد انقالبی بھ رھبری استالین نھ تنھا 
کمونیست ھای مخالف خودش را، این انقالبیون راستینی کھ منافع دراز مدت 
طبقھ کارگر را نمایندگی می کردند، نابود کرد بلکھ ھم چنین بھ از میان 
برداشتن اعضای جناح فاسد و خائن خودش ھم پرداخت. کنگره سال ١٩٣٤ 
حزب بلشویک بھ نام کنگره "فاتحان" مشھور شد، زیرا در این کنگره بود کھ 
جناح استالین ھمھ رقبای خود را از میان برداشت. اما سھ سال طول نکشید کھ 
ھمین بھ اصطالح فاتحان ھم ھمگی توسط استالین نابود شدند. اسناد اخیر نشان 
می دھد کھ تنھا در طی سال ١٩٣٧ بیش از سیصد و ھفتاد و پنج ھزار نفر در 
شوروی اعدام شدند، آن ھم درست یک سال بعد از آن کھ رسما پایان مرحلھ 

سوسیالیزم و آغاز مرحلھ کمونیزم در شوروی اعالم شده بود! 
آن چھ بیش از ھمھ راه را برای ضد انقالب استالینی ھموار نمود عدم ھوشیاری 
رھبران و کادرھای قدیمی انقالب و واکنش بھ موقع نشان ندادن آن ھا در برابر 
خطر فزاینده بوروکراسی بود. فالکت اقتصادی، فداکاری ھای بی حد، 
فرسودگی ھای جسمی و شکست پی در پی انقالبات در دیگر کشورھا از جملھ 
عواملی بودند کھ بھ دلسردی کارگران از مبارزه سیاسی و در نتیجھ رشد 
بوروکراسی و اختناق سیاسی انجامید. انقالبیون و اپوزیسیون حزبی تنھا روزنھ 
امید احیای فعالیت ھای سیاسی توده ھا را در شعلھ ور شدن انقالب در اروپای 
پیشرفتھ می دیدند. برای بسیاری چنین انتظار چشم اندازی رویایی و خیالی بیش 
نبود. اما، برای انقالبیون این امر بھ ھیچ وجھ چشم انداز رویایی نبود مگر این 
کھ اصوال بپذیریم کھ انقالب خود رویایی بیش نیست! این کھ در تمامی دھھ 
١٩٣٠، در اوج کشتارھای استالین، شوروی استالینیستی و شخص استالین مورد 
ستایش و تمجید سیاستمداران و روشنفکران لیبرال ارویایی واقع می شود را باید 
دقیقا در "واقع بینی" استالین در مردود شناختن "انقالب جھانی" و اتخاذ نظریھ 

"سوسیالیزم در یک کشور" دانست.

مبارزات اپوزیسیون چپ رجوع کنید بھ کتاب "لئون تروتسکی، و مبارزه برای 
حفظ سنن بلشویزم، تاریخچھ اپوزیسیون چپ ١٩٣٣ - ١٩٢٣"، نشر فانوسا).

گفتگوی زیر کھ در یکی از آخرین نشست ھای کمیتھ مرکزی حزب کمونیست 
با حضور تروتسکی انجام شد، بھ بھترین وجھی گویا حدت این مبارزه است. 

« مولوتف: حزب، راجع بھ آن چھ نظری دارید؟ 
تروتسکی: شما حزب را خفھ کرده اید! 

استالین: فقط با یک جنگ داخلی می توان این کادرھا را برکنار کرد.» 
و بھ راستی دومین جنگ داخلی ھم بھ راه افتاد. درباره این جنگ کھ بیش از ده 
سال بھ درازا کشید و تمام سال ھای دھھ ١٩٣٠ را در برگرفت بسیار گفتھ و 
نوشتھ اند. امروزه، بعد از فروپاشی استالینیزم و با باز شدن بایگانی ھای حزب 
کمونیست شوروی، حقایق تاریخی ھرچھ بیشتر روشن می شوند. اما نکتھ بسیار 
حائز اھمیتی را کھ در اکثر تحقیقات کمتر بھ چشم می خورد این است کھ 
نخستین قربانیان جنایات استالینیزم، کمونیست ھای انقالبی بودند کھ سرسختانھ 
علیھ انحطاط رژیم مقاومت می کردند. استالین برای تثبیت رژیم ضد انقالبی 
خود ده ھا بار بیشتر از مجموع کل حکومت ھای استبدادی ماقبل انقالب، 
کمونیست ھا و سوسیالیست ھا را نابود کرد. بھ طوری کھ در آستانھ جنگ 
جھانی دوم از بیش از چھل عضو کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در دوران 
انقالب بھ جز استالین و چند تن دیگر بقیھ یا اعدام شده بودند و یا از سرنوشت 
آن ھا اطالعی در دست نبود. اکثر رھبران و فرماندھان ارتش سرخ بھ جوخھ 
اعدام سپرده شده بودند. در این جنگ داخلی ھم نظیر جنگ داخلی اول، نبرد بر 
سر مرگ و زندگی یک انقالب بود. در مورد اول، انقالب موقتا در نبردش با 
بقایای نظام کھن و ضد انقالبی خارجی پیروز از صحنھ نبرد خارج شد، اما، 

در مورد دوم این ضد انقالب داخلی کھ از بطن انقالب فراروئیده بود، پیروز
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بھ سوسیالیزم می تواند وجود داشتھ باشد، خصوصا اگر انقالب در یک کشور 
عقب افتاده ای چون روسیھ آن دوران روی دھد. نھ بائر و نھ بوردیگا ھیچ کدام 
تالشی در جھت طبقھ بندی شوری بھ مثابھ جامعھ ای کھ نھ سرمایھ داری باشد 

و نھ سوسیالیستی از خود بھ عمل نیاوردند. 
تروتسکی تا اواسط دھھ ١٩٣۵ بر این نظر بود کھ استقرار مجدد یک دولت 
پرولتری در شوروی بھ یک انقالب "سیاسی" و نھ یک انقالب "اجتماعی" نیاز 
دارد تا با سرنگونی قدرت سیاسی بوروکراسی انگلی، روند انتقال بھ سوسیالیزم 
از سر گرفتھ شود. در پی محاکمات مسکو در اواخر ھمان دھھ او بھ این نتیجھ 
می رسد کھ ضد انقالب استالینی در حال کامل شدن است و شوروی در آستانھ 
احیای سرمایھ داری قرار دارد. در حالی کھ عفریت جنگ جھانی در افق ظاھر 
شده بود اما او بر این موضع ھم پای می فشرد کھ نظام حاکم در شوروی ھنوز 
یک دولت کارگری ھر چند بسیار منحط و یک نظام توتالیتری است معھذا باید 
از بقایای دستاوردھای انقالب اکتبر در برابر حمالت قدرت ھای سرمایھ داری 
حمایت بی قید و شرط کرد. کشتھ شدن ترونسکی توسط عوامل استالین این 

امکان را بھ او نداد کھ شاھد جنگ جھانی دوم و پیامدھای آن باشد.
از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد یک سلسلھ کوشش ھای  نظری جدیدی از سوی 
مارکسیست ھا در رابطھ با تعیین ماھیت نظام حاکم در شوروی استالینی 
صورت گرفت. مجموعھ این دیدگاه ھا را می توان در چھار گروه کلی رده 
بندی کرد: ١) سوسیالیستی؛ ٢) سرمایھ داری دولتی؛ ٣) وجھ تولید نوین؛ ۴) 

انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم.
سوسیالیستی: نظریھ رسمی حاکمان کرملین و کلیھ احزاب کمونیست دنبالھ رو 
حزب کمونیست شوروی. بر طبق این نظریھ نظام جامعھ شوروی را یک 
جامعھ سوسیالیستی است. در پی از تحقق برنامھ پنج سالھ اول کھ در طی آن با 
دولتی و اشتراکی کردن اجباری کشاورزی، مالکیت خصوصی از بین می رود،

نظریھ ھای چپ درباره استالینیزم 
از ھمان زمان انقالب اکتبر مباحثات بسیار حادی در مورد پیامدھای این رویداد 
مھم در بین مارکسیست ھا در گرفت. بھ طور کلی سھ نظریھ جدی در این مورد 
شکل گرفتند. قدیمی ترین آن ھا نظریھ منشویک ھا بود کھ تسخیر قدرت توسط 
حزب بلشویک را یک ماجراجویی تاریخی ارزیابی می کردند. بھ باور آن ھا 
روسیھ آن ایام شرایط مادی الزم برای انقالب سوسیالیستی را نداشت و ناچارا 
می بایست مرحلھ بورژوایی را پشت سر می گذاشت تا با رشد طبیعی و 
تدریجی سرمایھ داری و طبقھ کارگر شرایط برای انقالب سوسیالیستی بعدھا 
آماده گردد. کمی بعد اتو بائر، مارکسیست اتریشی، نظریھ منشویک ھا را 
تکامل بخشید و در کتابی تحت عنوان "بلشویزم یا سوسیال دموکراسی" 
(١٩٢٠) مدعی می شود کھ حکومت بلشویک ھا سرانجام روسیھ را بھ سوی 
یک رژیم دموکراتیک سرمایھ داری سوق خواھد داد. بھ باور او دولت شوروی 
از طریق یک انقالب ارضی، جامعھ را بھ سمت یک دموکراسی بورژوایی 
تکامل می داد. او بھ بلشویک ھا توصیھ می کرد کھ تضاد موجود بین زیربنای 
اقتصادی (سرمایھ داری) و ساختار دولتی (غیر سرمایھ داری) را بھ نفع انتقال 
بھ سوی یک جمھوری بورژوایی حل کنند. این دیدگاه مبین جبرگرایی اقتصادی 

بود کھ بھ استقالل سیاست از اقتصاد بسیار کم بھا می داد. 
بوردیگا، از پایھ گذاران حزب کمونیست ایتالیا، پس از گسست از مسکو در 
سال ١٩٢٢، دیدگاه مشابھی را پروراند. وی در تحلیل ھایش تعابیر و تصاویر 
بسیار ارزنده ای از آن چھ کھ یک جامعھ سوسیالیست باید باشد ارائھ می دھد. 
از دید وی از آن جایی کھ جامعھ روسیھ بعد از انقالب کم ترین شباھتی با 
تصاویر او از جامعھ سوسیالیستی نداشت، غیر پرولتری بودن انقالب اکتبر را 
استنتاج می کند. بوردیگا نمی فھمید کھ از زمان پیروزی یک انقالب کارگری تا 

برقراری یک جامعھ سوسیالیستی یک دوران طوالنی انتقال از سرمایھ داری
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نزد ھمھ احزاب استالینی قدیم و یا از نوع جدید معمول شده است. 
بعدھا نظریھ پردازان در شوروی سعی کردند نشان دھند کھ این "دولتی" بودن 
وجھ تولید جدیدی است کھ بھ لحاظ کیفی متفاوت و برتر از سرمایھ داری است، 
پس سوسیالیستی است. آن ھا مدعی بودند چنین نظام اقتصادی ای، علیرغم ھمھ 
مشکالت و نارسایی ھا در حیطھ سیاسی و اجتماعی، از دو جنبھ از نظام 
سرمایھ داری مترقی تر است: ١) از منافع توده ھای زحمتکش دفاع می کند؛ 
٢) در مقایسھ با نظام سرمایھ داری از میزان رشد باالتری برخوردار است و 
بھ سرعت کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری را پشت سر خواھد گذاشت. آن ھم 
با این استدالل کھ در شوروی آگاھی و دانش انسان بر قوانین کور طبیعت چیره 
شده است و برنامھ ریزی علمی بر قانون ارزش حاکم بر اقتصاد سرمایھ داری 
غلبھ کرده است. تاریخ سال ھا است پرده از روی این ادعاھای نادرست 
برداشتھ و نیازی بھ رد آن ھا نیست. "دولتی شدن" را بھ جای "اجتماعی شدن" 
و "دیکتاتوری بوروکراسی" را بھ جای "حکومت شورایی" جا زدن، بیش از 
۶٠ سال بیشتر نتوانست دوام آورد و تاریخ مزورانھ بودن ھر دو ادعای را 

نشان داد. 
پس از جنگ جھانی دوم کھ کھ سلطھ استالینیزم بر کشورھای اروپای شرقی 
گسترش یافت و کمی بعد با پیروزی انقالب در چین و کشورھای جنوب شرق 
آسیا، در این کشورھا ھم رژیم ھای مشابھ ای بھ رھبری احزاب کمونیست 
وابستھ بھ شوروی بھ قدرت رسیدند. در این کشورھا ھم احزاب کمونیست حاکم 
بھ تبعیت از برادر بزرگتر، نظام حاکم بر این کشورھا را سوسیالیستی قلمداد 

می کردند. مجموعھ این کشورھا بھ "اردوگاه سوسیالیست" معروف شد.
آن ھا در اثبات ادعاھای شان بھ اشتغال کامل، ریشھ کن شدن فقر توده ای در 
کل، و در مقایسھ با کشورھای سرمایھ داری نبود اختالف ثروت و حذف اتالف 

در تولید ناشی از رقابت سرمایھ دارانھ، استناد می کردند. اما باید گفت کھ ھیچ

استالین رسما جامعھ شوروی را "سوسیالیستی" اعالم می کند. این ادعای 
استالین در تناقض کامل با باورھای بلشویک ھا بود. بلشویک ھا تا قبل ابداع 
نظریھ "سوسیالیزم در یک کشور" ھمواره بر این باور بودند کھ پیامد انقالب 

یک اکتبر نھ "سوسیالیزم" بلکھ ایجاد یک حکومت کارگری ( یا بھ عبارت دیگر 
"دیکتاتوری پرولتری") است با ھدف ھدایت یک جامعھ در حال انتقال از 
سرمایھ داری بھ سوسیالیزم. از نظر بلشویک ھا ایجاد سوسیالیزم، کھ خود 
مرحلھ خاصی بود در روند انکشاف بھ سوی یک جامعھ بی طبقھ، در یک 
کشور تنھا، حتی در پیشرفتھ ترین جوامع صنعتی ناممکن بود چھ رسد بھ یک 
کشور عقب افتاده و تحت محاصره دنیای متخاصم سرمایھ داری بھ مراتب 

پیشرفتھ تر.
استدالل استالین و دنبالھ روھایش در سوسیالیستی بودم نظام حاکم بر شوروی 
این بود کھ مالکیت ابزار تولید در دست دولت است. این اولین بار بود کھ 
مارکسیستی اقتصاد "دولتی" شده را ھم ارز با سوسیالیزم می دانست. انگلس 
سال ھا پیش از انقالب اکتبر علیھ چنین ادعایی کھ سوسیالیزم را مترادف با 

دولتی شدن اقتصاد یکی می داند، چنین می نویسد:
«ولی اخیرا از زمانی کھ بیسمارک بھ دولتی کردن پرداختھ است یک 
نوع سوسیالیزم بدلی ظھور کرده کھ این جا و آن جا بھ شیوه ای 
چاپلوسانھ ھرگونھ دولتی کردن و حتی دولتی کردن بیسمارک را، بدون 
پروا سوسیالیستی می نامد.»(انگلس،"تکامل سوسیالیزم از تخیل بھ علم"، 

بخش سوم)
کاربرد واژه "سوسیالیزم" در مورد نظام شوروی توسط استالین جنبھ دیگری ھم 
داشت کھ عمدتا یک ھدف سیاسی را دنبال می کرد و آن عبارت بود از انکار 
خصلت "پرولتری" دولت و اعالم دولت "مردمی" یا "تمام خلقی"، این اصطالح 

سیاسی در واقع  علیھ دولت "طبقھ کارگر" بود کھ از آن زمان تا بھ امروز
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سرمایھ داری دولتی: گروه ھای چپ رادیکال گوناگونی در توصیف ماھیت 
نظام حاکم در شوروی از اصطالح "سرمایھ داری دولتی" استفاده می کنند. 
عمده ترین استدالل آن ھا وجود و تداوم اشکالی از سرمایھ داری در جامعھ 
شوروی است، از جملھ "کار مزدی". برای اکثر قریب بھ اتفاق این گروه ھا 
منشاء سرمایھ داری دولتی در شوروی را در پیاده کردن مشی نوین اقتصادی 
(نپ) در سال ١٩٢١ توسط لنین می بینند. ایراد اساسی بر این گروه ھای کھ 
خود را مارکسیست می دانند و ھمراه با آنارشیست ھا - کھ نظریھ دولت نزد 
مارکس یعنی دوران انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم و دیکتاتوری 
پرولتری را منکر می شوند- این نکتھ کلیدی است کھ آن ھا نیاز بھ یک دوران 
انتقالی و یک دولت کارگری از زمان سرنگونی سیاسی قدرت سرمایھ تا تحقق 

سوسیالیزم را انکار می کنند. 
تونی کلیف مارکسیست انگلیسی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین نظریھ پرداز 
سرمایھ داری دولتی است. برای کلیف نقطھ شروع "سرمایھ داری دولتی" در 
شوروی پیاده کردن برنامھ پنج سالھ اول در سال ١٩٢٨ بود کھ بھ خلع مالکیت 
اجباری از دھقانان، و دولتی شدن زمین، کشاورزی و صنایع انجامید. برخالف 
نظر دیگر ھواداران نظریھ سرمایھ داری دولتی، برای کلیف موتور محرک 
مناسبات اقتصادی در شوروی تولید "ارزش" نبود. او شوروی دوران استالین 
را "یک کارخانھ غول پیکر" می دید کھ توسط اراده آگاه حاکمان اداره می شد و 
نھ توسط رقابت پر ھرج و مرج ناشی از وجود تعداد بسیار سرمایھ دار آزمند 
تشنھ سود. برای کلیف در اقتصاد شوروی قوانین حرکت سرمایھ داری فقط در 
چارچوب رقابت تسلیحاتی با غرب بود کھ نقش داشت و دولت را وا می داشت 

بھ انباشت سرمایھ عظیمی اقدام ورزد. 
نظریھ کلیف در مجموع در خود متضاد است، زیرا او با وارد کردن قانون 

"ارزش" در نظریھ اش از یک سو و سپس با مرتبط ساختن آن صرفا بھ خارج

یک از نکات فوق دلیلی برای سوسیالیستی بودن یک جامعھ نیستند و اکثر 
کشورھای سرمایھ داری در مراحلی از تکامل شان، پدیده رشد اقتصادی 
مشابھی را از سر گذراندند. امروزه ھم چین "کمونیست" ھمین مرحلھ آن ھم با 
میزان رشدی بھ مراتب بیشتر را طی می کند و ھیچ مارکسیستی نظام آن کشور 
را سوسیالیستی نمی داند. دورا رشد اقتصادی در دوران استالین از آن جایی کھ 
ھم زمان بود با بحران سرمایھ داری در کشورھای پیشرفتھ غربی، بھ مراتب 
بیشتر از واقعیت برایش تبلیغ شد. در ھمان سال ھا شاھد رشد اقتصادی حتی 
بیشتر از شوروی در آلمان ھیتلری و ایتالیای فاشیستی ھستیم. دفاع از خانھ و 
کاشانھ در تھاجم آلمان بھ شوروی و شکست فاشیزم توسط فداکاری ھای 
فراموش نشدنی مردم روسیھ ھیچ ربطی بھ سوسیالیزم ندارد. در بخش ھا دیگر 

کتاب بھ تفصیل بھ نکات فوق پرداختھ شده و لزوم بھ تکرار آن ھا نیست. 
بھ ھر حال رھبران استالینیستی، سوای اغراق گویی در دستاوردھا و میزان 
رشد، بھ خوبی و حسابگرانھ دانستند و توانستند فقط آن بخش از واقعیت ھای 
خوشحال کننده را بزرگ کرده و در شیپور تبلیغاتی بدمند و در عین حال بخش 
بزرگ تر واقعیت کھ ھمان گوالگ ھای میلیونی بود را از چشم مردم دنیا بھ 
کمک ایادی شان در کشورھای دیگر مخفی نگھ داشتھ و میلیون ھا انسان شریف 
آزادیخواه مبارز و کمونیست را در سراسر دنیا بھ مدت دھھ ھا فریب دھند و 
حتی قربانی "جھنم سوسیالیستی" کنند. امروزه پس از فروپاشی اردوگاه 
سوسیالیستی و برمال شدن واقعیت ھا، ھیچ انسان عاقلی نیست کھ نظام شوروی 
در ھیچ مرحلھ از عمر ھفتاد سالھ اش را سوسیالیستی بداند مگر نظریھ پردازان 
و مبلغین سرمایھ داری آن ھم بھ منظور ترساندن مردم از سوسیالیزم واقعی با 
ھدف جا زدن آن نظام جھنمی بھ عنوان سوسیالیزم در جھت فروش بیشتر متاع 
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بخشی از ھواداران بی چون و چرای مائو ھم قابل ھضم نبود.
با پیروزی انقالب چین، تشدید جنگ سرد و شکاف بین "اردوگاه سوسیالیستی"، 
با رشد و اوجگیری عقاید چپ نزد جوانان در کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ 
در دھھ ١٩۶٠، برخی از گروه ھای چپ رادیکال در کشورھای غربی، انقالب 
رھایی بخش و ناسیونالیستی چین را یک انقالب سوسیالیستی ارزیابی می کنند، 
"اندیشھ مائوتسھ دون" را آخرین کالم در "مارکسیزم- لنینیزم" می دانند و 
"کتاب سرخ" مائو ھم انجیل دین جدید. وابستگی و شیدایی این گروه ھا بھ 
"اندیشھ مائو تسھ دون" نھ بر اساس یک تحلیل مارکسیستی بلکھ عمدتا از روی 
احساسات جوانی، عالقھ و ھمدردی آن ھا با مبارزات انقالبی – ناسیونالیستی 
در کشورھای موسوم بھ جھان سوم بود. برای نمونھ شارل بتلھایم اقتصاددان 

چپ فرانسوی و از ھواداران پروپاقرص اندیشھ مائو می نویسد: 
«آن چھ در چین در حال رخ دادن است در واقع این را نشان می دھد کھ 
سطح نازل نیروھای مولده نمی تواند مانعی برای دگرگونی بھ سوی 
مناسبات سوسیالیستی شود... خط سیاسی درست حزب کافی است». 
(شارل بتلھایم، "مبارزات طبقاتی در اتحاد جماھیر شوروی 

سوسیالیستی١٩٧۶، ترجمھ انگلیسی).
حکمی از این ضد مارکسیستی تر نمی توان یافت. با این منطق تمام معضالت و 
بدبختی ھای جامعھ بشری اجتناب پذیر می شد اگر حوا بھ جای سیب یک جلد 
"کتاب سرخ" مائو بھ آدم ھدیھ می داد. رویکرد اراده گرایانھ و ضد ماتریالیستی 
رھبری انقالب چین و ھوادارانش در دیگر کشورھا بھ واقع عقب افتادگی چین، 
حتی در مقایسھ با روسیھ در زمان انقالب اکتبر، را بازتاب می کرد، اما چنین 
تراوشات مغزی از سوی یک متفکر و اقتصاددان سرشناس فرانسوی و مشاور 
اقتصادی رژیم کاستریستی در کوبا، اوج ورشکستگی و ھذیان گویی 

روشنفکران استالینیست در ھر گرایشی را نشان می دھد.

از جامعھ شوروی (رقابت تسلیحاتی با غرب) از سوی دیگر، در واقع منکر 
سرمایھ داری بودن شوروی می شود. در مجموع برای کلیف جامعھ شوروی 
تفاوت کیفی با جوامع سرمایھ داری غربی نداشت. اما بھ ھر حال برای کلیف 
عملکرد سرمایھ در شوروی بھ ھیچ وجھ یکسان با عملکردش در جوامع غربی 
نبود. از این رو مواضع اش بھ مواضع ھواداران نظریھ "وجھ تولید نوین"، نھ 
سرمایھ داری و نھ سوسیالیستی، بیشتر شباھت داشت تا سرمایھ داری دولتی 

مورد نظر لنین. 
پس از سخنرانی خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال 
١٩۵۶ و افشاگری بخش اندکی از جنایات دوران دیکتاتوری استالین، در بین 
استالینیست ھا شکاف می افتد. حزب کمونیست چین بھ رھبری مائو تسھ دون بھ 
استالینیزم ارتدوکس وفادار می ماند و شوروی پس از مرگ استالین را 
"سوسیال امپریالیزم" می نامد. ھواداران چین مائوئیستی ھم بھ تبعیت از مواضع 
مائو بھ نظریھ پردازی درباره شوروی می پردازند. از آن جایی کھ برای 
استالینیست ھا حزب و بھ خصوص رھبری آن مصون از خطا است، پس با 
عوض شدن موضع رھبری در مورد یک موضوع ماھیت خود آن موضوع و 
در نتیجھ ماھیت طبقاتی آن ھم تغییر می کند. بدین ترتیب با مرگ استالین 
شوروی یک شبھ از یک کشور سوسیالیستی بھ یک کشور سرمایھ داری تبدیل 
می شود بی آن کھ در وضعیت و مناسبات اقتصادی آن کوچک ترین تغییری بھ 
وجود آمده باشد. نظریھ مائوئیستی - ایدئالیستی سرمایھ داری بودن شوروی در 
واقع ترجمان و بازتاب فرصت طلبانھ تغییر خط سیاسی و دیپلماسی دولت چین 
در قبال دولت شوروی و در راستای محاسبات سیاسی و سازش با امپریالیزم 
آمریکا علیھ شوروی بود. یک شبھ مھد سوسیالیزم یک کشور "سوسیال 
امپریالیست" می شود، یعنی بھ کشوری نھ تنھا سرمایھ داری بلکھ امپریالیستی 
تبدیل می شود کھ حتی از امپریالیزم غربی ھم خطرناک تر می شود. البتھ این 

ادعاھای بی پایھ، مضحک و کامال فرصت طلبانھ رھبری چین حتی برای
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مائوئیست اواخر سده بیستم امروزه خود را ھنوز مارکسیست می داند. برعکس 
کم نیستند کسانی کھ بھ ضد کمونیست ھای دو آتشھ ای تبدیل شده اند و شیطان 

را در پشت چھره مارکس کشف کرده اند.
در میان گروه ھای چپ مارکسیستی کھ جامعھ شوروی را نوعی "سرمایھ داری 
دولتی" می دانستند می توان از گروه"سوسیالیزم یا بربریت" در فرانسھ نام برد 
و یا بھ گرایشی در ایاالت متحده آمریکا کھ رایا دونایفسکایا چھره سرشناس آن 
بود، اشاره کرد. در بین غیر مارکسیست ھا پل ماتیک شناختھ ترین است کھ 

نظریات اش را در کتاب "مارکس و کینز" تشریح کرده است.
اکثر نظریھ پردازان "سرمایھ داری دولتی" نظیر کلیف و ماتیک با انکار 
عملکرد قانون "ارزش" سرمایھ در نظام "سرمایھ داری دولتی" شان، در واقع 
یک سرمایھ داری بدون وجود یک طبقھ کارگر، طبقھ ای کھ ارزش می آفریند، 
تعریف می کنند. اما مائوئیست ھای ایدئالیست در "سرمایھ داری دولتی" شان 
مسیر کلیف و ماتیک را تا آخر خط طی می کنند: از آن جایی کھ ماھیت طبقاتی 
نظام بھ اراده حاکمان بستگی دارد، طبقھ کارگر فقط یک مقولھ اخالقی 

(تھیدستان قابل رحم) می شوندو نھ یک طبقھ خود- کنشگر.
وجھ تولید نوین: این نظریھ کھ نظام استالینیستی شوروی نھ سرمایھ داری بود، 
نھ سوسیالیستی، و نھ یک جامعھ در حال انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم 
عمدتا از جانب آن دستھ از نظریھ پردازانی بیان می شد کھ ھمگی در این کھ 
جامعھ شوروی چھ چیز نیست و نھ این کھ چھ چیز ھست، اشتراک نظر دارند. 
این نظریھ ھا با تمام گوناگونی ھای شان جنبھ سلبی دارند و نھ ایجابی. بدین 
معنا کھ در شوروی حالی کھ وجوه مھمی از سرمایھ داری مشاھده نمی شود در 
ھمان حال از وجوھی از سوسیالیزم ھم کم ترین نشانھ ای نیست: برخالف 
سرمایھ داری در شوروی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود ندارد و در 

نتیجھ از رقابت الزمھ در سرمایھ داری ھم نشانھ ای نیست؛ اما در

شارل بتلھایم فرھیختھ ترین و ظریف ترین اقتصاددان در بین مائوئیست ھا بود 
کھ ادعای مارکسیست بودن ھم داشت. با وجود این کھ او تا حدودی بھ قوانین، 
نحوه عملکرد و پیچیدگی ھای سرمایھ داری واقف بود. اما، ایدئالیزم ریشھ ای 
کھ ھمھ مائوئیست ھا بدان مبتالیند، بر آن چھ کھ از تحلیل مارکسیستی در او 
باقیمانده بود کامال غلبھ می کند. او کتابی در بیش از دوھزار صفحھ درباره 
شوروی می نویسد تا سرمایھ داری دولتی بودن شوروی را نشان دھد. در جلد 
اول مدعی می شود کھ استالین در سال ١٩٢٨ با با اتخاذ برنامھ پنج سالھ "خط 
پرولتری" تا آن زمانی را "بھ نفع سرمایھ داری دولتی" رھا می کند. این بدان 
معناست کھ از نظر بتلھایم  در شوروی تا سال  ١٩٢٨ یک "دولت کارگری" و 
نھ یک "دولت سرمایھ داری" در قدرت بود. اما ھمین نویسنده در جلد چھارم 
ھمین کتاب صرفا در طی چند عبارت از یک کتاب دوھزار صفحھ ای، نھ تنھا 
از ضد انقالب استالینی کھ خود در جلد اول با صراحت اذعان داشتھ بود یک 
کلمھ سخن نمی گوید بلکھ اصوال خود انقالب اکتبر ١٩١٧ در روسیھ را یک 

انقالب "غیر پرولتری" می داند. او می نویسد: 
«انقالب بلشویکی نھ طبقھ کارگر بلکھ یک بخش از روشنفکران 
رادیکال را بھ قدرت رساند... کھ اصوال یک انقالب سرمایھ داری بود 
کھ سرانجام بھ مصادره و خلع ید رادیکال تولید کنندگان مستقیم 
انجامید.» (شارل بتلھایم، "مبارزات طبقاتی در اتحاد جماھیر شوروی 

 سوسیالیستی"، دوره سوم، ج. ا، ص. ١٣، ترجمھ انگلیسی). 
روش مائوئیستی استخراج و تعیین حقیقت مادی متکی است بر این باور کھ 
ھمواره خط رھبری حزب بر حق است. موضع بتلھایم در مورد شوروی ھم 
تابعی است از موضع دولت چین در قبال دولت شوروی: در ابتدا طرد و 
محکوم کردن جانشینان استالین، سپس طرد و محکوم کردن جانشینان مائو، حال 

نوبت طرد لنین می رسد. دیری نپائید تا نوبت مارکس برسد. کم تر
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مشھورترین نظریھ در بین این گروه نظریھ "کلکتیویزم بوروکراتیک" بود کھ 
برای نخستین بار توسط دو فرانسوی بھ نام ھای ِکِرپو و برونو ریزی،  و در 

نقد کتاب "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد" نوشتھ تروتسکی در ١٩٣۶، تبیین شد.
در نظریھ "کلکتیویزم بوروکراتیک" در شوروی استالینی اوال دولت صاحب 
وسایل تولید است و ارزش اضافھ یا سود حاصل از نیروی کار کارگران نھ بین 
طبقھ کارگر بلکھ میان بوروکراسی حزب و نخبگان توزیع می شود. ثانیا این 
بوروکراسی، و نھ کارگران و توده ھای مردم است کھ جامعھ، اقتصاد و دولت 
را کنترل می کند. بنابراین، این نظام بھ واقع نھ سرمایھ داری است و نھ 
سوسیالیستی، بلکھ یک شکل جدید از جامعھ طبقاتی بود کھ از طریق مکانیسم 
ھای جدیدی، کارگران را استثمار می کرد. از نظر طرفداران این نظریھ، نظام 
"کلکتیویزم بوروکراتیک" پیشرفتھ تر از سرمایھ داری نیست، یعنی، این کھ 
چنین نظامی بھ یک دولت سرمایھ داری نزدیک تر است تا بھ یک دولت 
کارگری، و در ضمن باروری نیروی کار در این جامعھ بھ طرز چشمگیری 
پائین تر از نظام سرمایھ داری است. پاره ای از ھواداران این نظریھ حتی 
معتقدند بودند کھ برخی اشکال سرمایھ داری، مانند سرمایھ داری سوسیال 
دموکراتیک (دولت رفاه) مترقی تر از یک نظام "کلکتیویزم بوروکراتیک" 

است.
برونو ریزی کھ از پایھ گذاران حزب کمونیست ایتالیا بود، در سال ١٩٣٩ 
معتقد بود کھ «بوروکرات ھا در شوروی استالینی، در آلمان ھیتلری و در 
ایتالیای موسولینی مترقی ھستند و طبقھ ای ھستند کھ شجاعت آن را دارند کھ 
حاکم دولت باشند». او اصطالح "دولت ھای توتالیتر" را در مورد این سھ 
کشور بھ کار گرفت. در واقع در مخالفت با نظریھ "دولت کارگری منحط" 
تروتسکی در مورد شوروی بود کھ ریزی نظریھ "کلکتیویزم بوروکراتیک" را 

تبیین کرد و با تروتسکی در اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ مجادلھ برخاست. تروتسکی

عین حال از کنترل توده ھا بر تولید، از خود مدیریت توده ھا و دموکراسی 
شورایی ھم خبری نیست. تمام این گروه ھا در تمام این نکات منفی اشتراک 
نظر دارند اما در مورد یک نکتھ مثبت با ھم اختالف نظر دارند یعنی در برابر 
این پرسش کھ آیا نظام استالینیستیی از سرمایھ داری پیشرفتھ تر بود یا نھ، پاسخ 
ھا متفاوت است. از اولین کسانی کھ مترقی تر نبودن شوروی را مطرح کردند 
ماکس شاکتمن ھوادار تروتسکی و میلوان جیالس معاون ژنرال تیتو بودند. 
مارکسیست ھای معروف بھ جھان سومی عمدتا نظریھ پردازانی بودند کھ نظام 
شوروی را پیشرفتھ تر می دانستند از آن جملھ بودند. رودلف بارو و پل 
سوئیزی، نظریھ پرداز مارکسیست آمریکایی و بنیانگذار نشریھ "مانتلی ریویو".

بھ ھر حال یک بی دقتی نظری نزد ھمھ آن ھا مشترک است: با وجود این کھ 
آن ھا نظام شوروی را غیر سرمایھ داری می دانند معھذا تولید کنندگان در 
ھمان جامعھ را "کارگر" می نامند. اما کارگر فقط در رابطھ با سرمایھ است کھ 
تعریف می شود. شاکتمن کھ مھم ترین نظریھ پرداز در بین این طیف بود خود 
بھ این ایراد پی برده بود و بھ جای "کارگر" واژه "بردگان جدید" را بھ کار 
 گرفت. اما با تغییر واژه ھا در اصل موضوع تغییری بھ وجود نمی آید و 
کارگران در نظام استالینیستی دقیقا نظیر کارگران در نظام سرمایھ داری عمل 
می کردند. برای مثال در ژوئن ١٩۵٣ درست پس از مرگ استالین، زمانی کھ 
کارگران در برلین شرقی علیھ رژیم استالینی بھ تظاھرات بزرگی پرداختند 

شعارشان این  بود: "ما کارگریم و نھ برده!"
صرف نظر از ھمھ اختالفات تئوریک بین این گروه، اما ایراد سیاسی جدی ھمھ 
آن ھا این است کھ در اغلب موارد حساس تاریخی، آن ھا در رویارویی "غرب 
دموکرات" با "شرق غیر دموکرات"، زیر فشار آرای بورژوازی تسلیم مدرنیزم 
"دموکراسی" غربی می شوند، انگار راه سومی وجود ندارد. این بیماری 

"مدرنیزم" در برابر "سنت" بھ ھواداران ایرانی شان ھم سرایت کرده است.
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در شوروی بھ توجیھ گران نظام امپریالیستی جھان تبدیل شدند. ھر چند بودند 
پاره ای از ھوادارانشان کھ بھ آرمان انقالب و سوسیالیزم وفادار باقی ماندند 

ولیکن تجربھ عملی اشان بارھا با نظرات شان در تناقض قرار می گرفت. 
شاید بی فایده نباشد بھ نظرات گروه آکادمیک کھ حول مجلھ انگلیسی "کریتیک" 
جمع شده بودند ھم اشاره کنیم. این نشریھ کھ خود را مارکسیست می دانست 
مبلغ این نظریھ شگرف بود کھ نظام شوروی یک نظام منجمد و یخ بستھ فاقد 
ھرگونھ دینامیزم بود. جامعھ ای کھ وجھ مشخصھ اش این بود کھ اصوال فاقد 
یک وجھ مشخص بود و ویژگی اصلی این جامعھ اتالف گسترده و ھمھ گیر 
بود. این نظرات مشعشع را بھ نام مارکسیزم سرھم می کردند و فروپاشی 
شوروی را دلیل بر درستی نظریات خود می دانستند، جامعھ فاقد دینامیزمی کھ 

فروپاشید!
انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم: نظریات "کلکتیویزم بوروکراتیک" و 
"سرمایھ داری دولتی" در نقد نظر تروتسکی در مورد انقالب اکتبر و انحطاط 
بعدی آن شکل گرفتند. تروتسکی از ھمان اوایل دھھ ١٩٢٠ در نبردی بی امان 
علیھ بوروکراسی در حال رشد درگیر شد. او نظریھ اش در مورد جامعھ 
شوروی را برای اولین بار در ١٩٣۶ در کتاب "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد" 
بیان می کند. او روسیھ بعد از انقالب را جامعھ در حال انتقال از سرمایھ داری 
بھ سوسیالیزم (یک دولت کارگری) تعریف می کند، جامعھ ای با مناسبات 
تولیدی خاصی کھ مشخصھ اش عبارت بود از تضاد میان مالکیت دولتی بر 
ابزار تولید و موازین بورژوایی حیطھ توزیع. با شکست اپوزیسیون چپ و 
تثبیت بوروکراسی محافظھ کار و ضد انقالبی بھ رھبری استالین، اصطالح 
"دولت کارگری منحط" را بھ کار می گیرد. در پی بھ قدرت رسیدن ھیتلر، 
محاکمات مسکو و شکست انقالب اسپانیا  از ضرورت "انقالب سیاسی" سخن 

می گوید. این دیدگاه بعدھا توسط جنبش تروتسکیستی بسط و تکامل یافت.

در اوایل دھھ ١٩٣٠معتقد بود کھ شوروی یک دولت "کارگری منحط " است و 
اگر یک انقالب سیاسی جدید توسط کارگران رخ ندھد، می تواند بھ سمت یک 
شکل جدید از جامعھ، مانند "کلکتیویزم بوروکراتیک" پیش برود. با این حال، 
تروتسکی در این مورد تردید داشت و در اواخر عمرش بیشتر معتقد بود کھ در 
صورت عدم وقوع یک انقالب پرولتری برای بازگرداندن شوروی بھ مسیر 
سوسیالیسم، یک ضد انقالب کامل کشور را بھ سرمایھ داری باز خواھد گرداند. 
ماکس شاکتمن کھ از ھواداران ریزی بود در سال ١٩۶٢، کتاب "انقالب 
بوروکراتیک: ظھور دولت ھای استالینیستی" را منتشر می کند. او در این کتاب 
استدالل می کند کھ سرمایھ داری و استالینیزم ھر دو بھ یک اندازه سد راه 
سوسیالیزم ھستند. در طی دوران جنگ سرد (١٩٦٨- ١٩٤٨) این نظریات بھ 
حربھ تئوریک راست ترین جناح سرمایھ داری جھانی تبدیل شدند. شاکتمن بھ 
سرعت مواضع راست اتخاذ کرد. او از محکوم  کردن امپریالیزم امریکا در 
جریان حملھ نظامی در خلیج خوک ھا در کوبا برای سرنگون کردن رژیم فیدل 
کاسترو، سرباز زد. ھم چنین در جنگ ویتنام تمایلی بھ خواست خروج ارتش 
آمریکا از ویتنام نداشت. از آن جایی ک خروج ارتش آمریکا از ویتنام در 
برنامھ انتخاباتی جورج مک گاورن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست 
جمھوری سال ١٩٧٢ آمریکا بود، شاکتمن از تأیید وی خودداری کرد و جانب 
جمھوری خواھان مدافع ادامھ جنگ ویتنام را گرفت. گروه ھای چپ ھوادار 
مواضع شاکتمن اکثرا صھیونیست بوده و جانبدار رژیم اسرائیل ھستند. این 

گرایش در میان چپ ایرانی ھم ھوادارانی دارد.
میلوان جیالس پس از گسست از تیتو نظریھ مشابھ ای پروراند و کتابش بھ نام 
"طبقھ جدید" یکی از پرفروش ترین کتاب ھای دوران جنگ سرد شد. در ایران 
ھم بخش انشعابی از حزب توده، بھ رھبری خلیل ملکی تا حدودی تحت تأثیر 

نظرات جیالس قرار داشت. تقریبا کلیھ نظریھ پردازان نظریھ "طبقھ جدید" 
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بوروکراسی و تقسیم کار در جھان مدرن
بوروکراتیک بوروکراسی کار، موجود در جوامع سرمایھ  داری و در نظام  ھای 

جوامع پساسرمایھ  داری، یعنی پیدایش پدیده بوروکراسی چھ در احزاب 
کارگری- توده ای (سوسیال  دموکرات و استالینیست) و چھ در اتحادیھ  ھای 
کارگری در جوامع سرمایھ  داری و پساسرمایھ  داری، ریشھ در بازتولید تقسیم 

کار اجتماعی بھ "کار فکری" و "کار یدی" دارد. 
اگر می خواھیم ظھور پدیده بوروکراسی بھ عنوان یک "طبقھ/ قشر"، موجودی 
کھ روز بھ روز اھمیت اش در دنیای مدرن بیشتر می شود، را درک کنیم، ابتدا 
باید توجھ داشتھ باشیم کھ این پدیده در دنیا، بھ طور متناقض نمایی، در دو قطب 
مخالف توسعھ اجتماعی ظاھر شد: از یک طرف، "بوروکراسی مدیریتی" بھ 
عنوان یک محصول طبیعی در تکامل جوامع کامال توسعھ یافتھ سرمایھ داری، 
و از طرف دیگر، بھ عنوان "پاسخ اجباری" کشورھای عقب مانده بھ مشکالت 
ناشی از مرحلھ گذار بھ صنعتی شدن. بوروکراسی در روسیھ شوروی اما نوع 

خاصی و متفاوت از دو مورد فوق بود.
منشأ و نقش تاریخی و اجتماعی بوروکراسی در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ 
را می توان با مقولھ ھای کالسیک مارکسیستی توضیح داد. این مشکل آن 
کسانی است کھ ادعا مارکسیست بودن دارند اما از توانایی استفاده از امکانات 
نظریھ ای کھ خود را بدان منسوب می کنند، تا آن حد بی بھره اند کھ نمی توانند 
ھیچ تعریف تاریخی-اجتماعی از بوروکراسی مدرن ارائھ دھند. این خشک 
مغزان از آن جایی کھ در تئوری "مارکسیزم" شان جایی برای بوروکراسی 
وجود ندارد، بنابراین وجود آن را انکار می کنند و از سرمایھ داری مدرن چنان 
سخن می گویند کھ گویا در طی ١۵٠ سال گذشتھ دستخوش ھیچ تحولی نشده 
است. مارکس خود با مشاھده تحوالت سرمایھ داری ناگزیر می شود تا حدودی 

در پاره ای از نظریاتش تجدید نظر کند.

بوروکراسی چیست؟
در دوران کنونی کھ بسیاری از صاحب  نظران در طیف چپ بھ اقتصاد 

و ریکاردویی، جامعھ  شناسی وبری و  "تئوری  ھای انتقادی  " پساساختارگرایی 
پسامدرنیزم مد روز مجامع آکادمیک گرایش داشتھ  اند، "نظریھ مارکسیستی از 
بوروکراسی " در تالش آن است تا ماتریالیزم تاریخی (یعنی شالوده حیات 

اجتماعی در مناسبات اجتماعی و نیروھای مولده مادی) را بھ گستره مسائل و 
پدیدار ھای نوینی کھ مارکس، انگلس، لنین، لوکزامبورگ و تروتسکی با آن  ھا 

مواجھ نبودند، بسط دھد. این نظریھ بررسی ھمھ  جانبھ ای است از پدیده 
"بوروکراسی" ھم در جوامع سرمایھ  داری پیشرفتھ و عقب افتاده و ھم در 
جوامع پساسرمایھ  داری. با بررسی تحول انقالب اکتبر، روند تکامل ضدانقالب 

تضاد ھای برآمده از  انقالب و ریشھ  ھای عینی و ذھنی آن را توضیح می  دھد. 
موجود این نظام را برمال می  سازد و عوامل فروپاشی آن را بر می  شمرد. 

عوامل و ریشھ  ھای پیدایش بوروکراسی در جوامع سرمایھ  داری را توضیح 
می دھد و در عین حال تفاوت  ھای این بوروکراسی ھا را مشخص می  کند. 

نظریھ مارکسیستی بوروکراسی این ادعای استالینیزم، سوسیال  دموکراسی و 
لیبرالیزم کھ تحقق استقرار یک قدرت کارگری دموکراتیک را امری ناممکن 

قدرت می دانند، بی  اساس و مردود می داند. ھم چنین ادعای دیگری کھ غصب 
توسط  نخبگان جامعھ با کمک اقلیتی از کارگران را محصول "اجتناب ناپذیر" 
جامعھ پیچیده امروزی دانستھ و پدیده بوروکراسی را محصول ناگریز مناسبات 

ھم بین انسان  و طبیعت، یعنی بین مناسبات اجتماعی و نیروھای مولده می  داند، 
پوچ و غیر عقالنی می داند. سرانجام با طرح "خود- مدیریت" سوسیالیستی، بھ 
توضیح بدیل "راه سوم" (سوسیالیزم خود-مدیر و دموکراتیک) در برابر برنامھ  

پذیری ریزی  ھای بوروکراتیک و یا احیای مجدد سرمایھ  داری پرداختھ و تحقق  
این طرح را نشان می  دھد.
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بدین ترتیب، اداره نھاد ھای کارگری، ھم سازمان ھای سیاسی و ھم تشکالت 
اقتصادی، کھ در دوران  پرتالطم مبارزه طبقاتی نقش بارزی ایفاء می  کنند، 
برعھده یک قشر کامال ً متمایزی از کار گزاران " تمام وقت" و سیاستمداران 
"حرفھ  ای" قرار می  گیرد. یک بوروکرات متشکلھ این بوروکراسی کار، کھ 

خود را "تمام وقت" وقف "اھداف طبقھ کارگر" می  کند، دیگر نیازی بھ کار 
کردن نداشتھ و در نتیجھ با تحقیرات و مشکالتی کھ یک کارگر عادی در روند 
کار در جامعھ سرمایھ  داری با آن رو در رو است، مواجھ نیست. افزون آن کھ 

اصوال این حرفھ "تمام وقت" امتیازات جدیدی (عمدتاً در شکل دستمزد باالتر و 
جلوگیری تسھیالت رفاھی) برای صاحبانش فراھم می  آورد. بوروکراسی کار با 

شوند از دخالت وفعالیت مستقیم کارگران در احزاب و اتحادیھ  ھا مانع از آن می  
کھ آن  ھا از قدرت تصمیم  گیری واقعی برخوردار شوند.

در یک جامعھ سرمایھ داری مدرن، جنبش طبقھ کارگر از مجرای بوروکراسی 
است کھ منحط می شود. کارگران عمدتا با ادغام در نظم مستقر، بوروکراتیک 
می شوند و اصوال بدون بوروکراسی نمی تواند در سرمایھ داری ادغام شوند. 
در یک جامعھ سرمایھ داری مدرن، عناصر تشکیل دھنده بوروکراسی – فنی، 
اقتصادی، دولت و "طبقھ کارگر" – در شرایط عادی کمابیش بھ گونھ موفقی 
ھمزیستی می کنند. آن ھا ھم با یک دیگر و ھم با عناصر واقعاً "بورژوایی" 
(صاحبان وسایل تولید) ھمزیستی می کنند. اھمیت این عناصر جدید در مدیریت 
جامعھ مدرن دائماً رو بھ افزایش است. رشد چشمگیر تعداد "مدارس عالی 
مدیریت" برای تربیت الیھ ھای فوقانی بوروکراسی تاییدی است بر این نکتھ. از 
این نظر می توان گفت کھ ظھور بوروکراسی آخرین مرحلھ در تمرکز سرمایھ، 
و بوروکراسی مظھر سرمایھ در این مرحلھ است، دقیقاً بھ ھمان گونھ کھ در 

مرحلھ پیشین بورژوازی مظھر سرمایھ بود.

بوروکراسی در جوامع مدرن سرمایھ داری
در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ بوروکراسی پدیده کامال شناختھ شده ای است و 
بھ ھیچ  وجھ موضوع نو و پیچیده ای نیست. دو عامل در ایجاد بوروکراسی 

نقش اصلی دارند. 
عامل اول تراکم سرمایھ و گسترش فیزیکی واحدھای تولیدی است. تراکم تولید 
لزوما منجر بھ شکل گیری یک قشر مدیریتی در صنعت می شود کھ وظیفھ آن 
مدیریت واحدھای اقتصادی بزرگ است. این واحدھای اقتصادی آن چنان ابعاد 
بزرگی دارند کھ اداره آن ھا فراتر از ظرفیت مدیریتی شخص مالک آن واحد 
خاص است و از این رو بھ یک تیم مدیریت نیاز دارند. مجموعھ این تیم ھای 
مدیریتی در زمینھ ھای مختلف در جامعھ، پایھ یک قشر بوروکرات را تشکیل 
می دھند. از سوی دیگر، نقش فزاینده ای کھ دولت در زندگی اجتماعی بھ ویژه 
در حوزه اقتصادی و خدمات اجتماعی در این جوامع ایفا می کند، ھم سبب 
گسترش کّمی چشمگیر بوروکراسی دولتی می شود و ھم موجب تغییر کیفی 

ماھیت آن می شود.
امرار عامل دوم در پیدایش بوروکراسی در جامعھ سرمایھ  داری، الزامات بقا و 

معیشتی ھستند کھ مانع از درگیر شدن مدام و پیوستھ توده  ھای زحمتکش در 
فعالیت  ھای اعتراضی، اعتصابات، تظاھرات و بھ طور کلی در حیات سیاسی 
جامعھ می  شوند. تقسیم کار بھ کار "یدی" و کار "فکری"، از این خصلت 
عارضی و ناپیوستگی مبارزات طبقھ کارگر نشأت می  گیرد. این تقسیم کار، بھ 
تولید و بازتولید بوروکراسی کار می  انجامد. بدین ترتیب، سیاست دیگر یک 
"حرفھ" می  شود. ظھور "کارگران حرفھ  ای" چھ در تشکالت اقتصادی 
کارگران (اتحادیھ  ھای کارگری) و چھ در تشکالت سیاسی  شان (احزاب و 

 پارلمانتاریزم رفرمیستی) ماحصل آن است. 
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در گروه اول (چین و …)، رھبری سیاسی- نظامی مبارزه، بتدریج بھ یک 
کاست مستقل تبدیل می شود، "انقالب" را رھبری می کند و پس از "پیروزی"، 
سکان بازسازی کشور را در دست می گیرد. برای این منظور، در عین آن کھ 
برخی عناصر تغییر جبھھ داده و عناصری از طبقات صاحب امتیاز قدیمی را 
بھ صفوف خود می پذیرد، اما بھ دنبال یک پایھ توده ای خاص ھم است کھ باید 
بھ وجود آورد. در جریان صنعتی کردن کشور، یک ھرم سلسلھ مراتبی ایجاد 
می کند کھ اسکلت ساختار جدید اجتماعی را تشکیل می دھند (حزب کمونیست 
و یا جبھھ آزادی بخش). صنعتی کردن ھم با ھمان روش ھای کالسیک انباشت 
اولیھ انجام می گیرد، از جملھ استثمار شدید کارگران و حتی استثمار شدیدتر 

دھقانانی کھ کم و بیش با زور تبدیل بھ سربازان ارتش صنعتی می شوند.
در گروه دوم (مصر و ...)، بوروکراسی دولتی- نظامی (بعد از کودتای 
نظامی)، در حالی کھ قدرت خاصی بر طبقات ممتاز قدیمی ِاعمال می کند، اما 
نھ آن ھا را از بین می برد و نھ مزایا و امتیازات اجتماعی ای کھ آن ھا را 
نمایندگی می کنند. صنعتی شدن کامل این کشورھا بدون تشنجات و انفجارات 

شدید اجتماعی بھ دست  نمی آید. 
اما نکتھ جالب این کھ در ھر دو دستھ از کشورھای عقب افتاده، این 
بوروکراسی است کھ بھ عنوان یک الیھ اجتماعی، وظیفھ انباشت اولیھ را انجام 

می دھد، بھ واقع جای بورژوازی کالسیک در کشورھای پیشرفتھ را می گیرد.
ظھور این نوع بوروکراسی مقوالت سنتی مارکسیسم را بھ چالش گرفت. زیرا 
بوروکراسی، این طبقھ/قشر اجتماعی جدید، از بطن جامعھ پیشین بتدریج شکل 
نگرفت و رشد نکرد. این موجود جدید بھ دلیل توسعھ وجھ جدید تولید ظھور 
نکرد، کھ رشد آن ھا با روابط اجتماعی و اقتصادی پیشین ناسازگار باشد. 

برعکس، این بوروکراسی است کھ وجھ جدید تولید را بھ وجود می آورد.

بوروکراسی در کشورھای "عقب مانده" 
در کشورھای عقب افتاده بھ لحاظ اقتصادی، بوروکراسی بھ خاطر خال موجود 
در جامعھ بھ وجود آمده است. این کھ در جوامع عقب مانده، طبقات حاکم قدیم 
قادر بھ صنعتی کردن کشور نبودند امر کامال روشنی است کھ نیاز بھ توضیح 
ندارد. سرمایھ خارجی در این کشورھا، در بھترین حالت، فقط استثمارگران 
منفرد مدرن بومی ایجاد می کند. این بورژوازی بومی نوپا توانایی و شھامت 
دست زدن بھ تحوالت رادیکال در ساختار اجتماعی کھن را ندارد. باید اضافھ 
کنیم کھ در این کشورھا طبقھ کارگر بومی ھم بھ دلیل ھمین واقعیت بسیار 
ضعیف تر از آن است تا بتواند نقشی را کھ تروتسکی در نظریھ "انقالب مداوم" 
بھ کارگران روسیھ در قبل از انقالب ١٩١٧ نسبت داد، را ایفا کند. آن ھا برای 
از بین بردن طبقات حاکم کھنھ و انجام تحوالت اجتماعی مداوم، از دموکراسی 

بورژوایی تا سوسیالیسم،. بسیار ضعیف اند. پس چھ اتفاقی می افتد؟ 
یک جامعھ عقب مانده می تواند برای مدت طوالنی راکد بماند. امروزه وضعیت 
بسیاری از کشورھای عقب مانده این چنین است. اما این رکود در واقع بھ 
معنای کاھش نسبی و حتی گاھی مطلق استانداردھای اقتصادی و اجتماعی و 
ایجاد اختالل  مداوم در تعادل اجتماعی است. این وضعیت اختالل مداوم، کھ 
ھمواره عواملی "تصادفی" بھ نظر می رسند، در واقع اجتناب ناپذیر بوده و در 
یک جامعھ در حال از ھم پاشی، تشدید می شوند. ھر تغییری در این تعادل بھ 
یک بحران جدی تبدیل می شود، تقریباً ھمیشھ رنگ برخی از مؤلفھ ھای ملی 
را بھ خود می گیرد. نتیجھ این امر می تواند شکل یک مبارزه اجتماعی و ملی 
آشکار و طوالنی مدت را بھ خود گیرد (چین، الجزایر، کوبا، ھندوچین)، یا 
ممکن است یک شکل یک کودتای نظامی را بھ خود بگیرد (مصر، عراق). این 
دو دستھ کشورھا ھر چند تفاوت ھاي سیاری با یک دیگر دارند، اما دارای 

ویژگی ھای مشترکی نیز ھستند.
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و کار یدی، ریشھ در کمبود مادی در این جوامع داشت. بنای یک نظام اشتراکی 
نوین بر شالوده یک جامعھ بسیار عقب  افتاده و فقیر معضل کلیھ انقالبات ضد 

سرمایھ در سده بیستم بود، بھ این خاطر کھ انقالبات در جوامعی با صورتبندی 
ای سرمایھ  داری عقب  افتاده رخ دادند. این جوامع از آن فراوانی و وفور مادی  

کھ سنت مارکسیستی پیش  فرض اولیھ ساختن سوسیالیزم  می  دیدش، بسیار بھ 
جدا دور بودند. در این کشور ھا قشری از کارگزاران دولتی-حزبی تمام  وقت و 

و از توده  ھای کارگر بھ وجود  آمد کھ در ابتداء وظیفھ  اش اداره توزیع اجناس 
خدمات بسیار ناکافی بین توده  ھا بود. بعد ھا بوروکراسی با حربھ سیاسی نظام 

تک  حزبی کلیھ مخالفین سیاسی خود را از میدان بدر کرد، کنترل خود را بر 
نھاد ھای دولتی و ابزار تولید دولتی  شده بتدریج تثبیت کرد و خود را از کنترل 

کارگران و دھقانان کامال خارج ساخت.

جانشین  گرایی و رئال  پولتیک
بوروکراسی کشور ھای  ھم سرمایھ  داری و ھم پساسرمایھ   داری، با تثبیت 

قدرت و امتیازاتش یک نوع جھان  بینی کامال خاصی ھم می  پروراند: 
"جانشین  گرایی". بوروکراسی- ھم در غرب بھ خاطر ترسش از این کھ امواج 
جدید مبارزات کارگری در این جوامع سرمایھ  داری، و ھم در شرق بھ واسطھ 
وحشتش از دخالت فعال و دموکراتیک تولید کنندگان در زندگی اقتصادی و 
اجتماعی در آن جوامع پساسرمایھ  داری- موجب مسخ و حتی نابودی نھاد ھای 

رزمنده طبقھ کارگر می شود. نابودی دقیقا ھمان نھاد ھایی کھ از مجرای آن ھا 
بھ امتیازات مادی قابل مالحظھ و مھمی در مقایسھ با طبقھ کارگر رسید. 
بوروکراسی دفاع از دستاوردھای کارگران کھ ماحصل سال  ھا مبارزات است 

را در گروی تداوم حفظ قدرت بالمنازع خود بھ توده  ھا می  قبوالند.

در این جوامع بوروکراسی حتی از عملکرد طبیعی جامعھ زاده نمی شود. زایش 
بوروکراسی از این واقعیت ناشی می شود کھ کارکرد جامعھ بھ بن بست رسیده 
و مواجھھ با یک خال اجتماعی است. منشا بوروکراسی این خال است. پایھ ھای 
تاریخی بوروکراسی در آینده نھفتھ است نھ در گذشتھ. ھستند کسانی کھ بر این 
نظرند کھ بوروکراسی در یک کشور محصول صنعتی شدن آن کشور است و 
چین را مثال می زنند. اما در واقعیت امر در پس از بھ قدرت رسیدن 
بوروکراسی بود کھ صنعتی شدن چین توسط بوروکراسی شروع می شود و نھ 

عکس آن.

بوروکراسی در روسیھ
در نگاه اول بھ نظر می رسد کھ در روسیھ بوروکراسی نقش تاریخی 
بورژوازی دوران پیشاسرمایھ داری در یک کشور پیشرفتھ و یا نقش امروزی 
بوروکراسی یک کشور عقب مانده را بازی کرد. بنابراین می توان آن را تا 
حدودی مشابھ بوروکراسی یک کشور عقب مانده دانست. اما در روسیھ 
شرایطی کھ بوروکراسی در آن بھ وجود آمد کامال متفاوت از ھر دو مورد بود. 
روسیھ در سال ١٩١٧ صرفا یک کشور "عقب مانده" نبود، بلکھ کشوری بود 
کھ در عین عقب ماندگی، برخی از ویژگی ھای سرمایھ داری پیشرفتھ را ھم 
داشت. روسیھ در سال ١٩١٣ پنجمین قدرت صنعتی دنیا بود. روسیھ در قبل از 
انقالب کشوری بود با  متمرکز ترین واحدھای تولیدی و با پرشمارترین تعداد 
کارگران در دنیا. دقیقا بھ واسطھ این ویژگی ھای سرمایھ داری بسیار رشد یافتھ 

بودند کھ روسیھ صحنھ یک انقالب پرولتری می شود.
در جوامع پساسرمایھ  داری در شرق (شوروی و کشورھای اروپای شرقی 
سابق)، اما، وجود قشر بوروکرات حاکم، یعنی بازتولید تقسیم کار بھ کار فکری
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افزایش دستمزد ھا، بھبود خدمات اجتماعی، ثبات شرایط کار و افزایش بودجھ 
دولت  ھا در حکومت  ھای رفاھی انجامیدند، اما، امروزه در دوران "موج 

بزرگ" رکود اقتصادی  ای کھ از اوایل دھھ ١٩۶٠ شروع شده است عدم 
کارآیی این استراتژی دیگر بر ھمگان اثبات شده است. با تعمیق بحران 

گرایی سرمایھ  داری، دیگر سال  ھا است کھ حتی از ھمین سیاست  ھای جانشین  
سوسیال  دموکراسی ھم خبری نیست و بھ منظور انطباق با "واقعیت" جدید افت 

سطح زندگی کارگران، ناچاراً جای خود را بھ "رئال  پولتیک" داده  اند.
امروزه تأکید نظریھ تدریجی  گرایی سوسیال  دموکراسی بر این است کھ باید بھ 
سرمایھ  داران اجازه داد تا آن جا کھ می  توانند جنس بیشتر تولید کنند تا از این 

پرسش طریق حکومت  ھا بتوانند تولیدات را بھ گونھ  منصفانھ  تری توزیع کنند. 
بیشتر این است کھ اگر روند تولید سرمایھ  دارانھ، نابرابری بیشتر و بی  عدالتی 

در گستره توزیع را طلبید، آن  وقت بر سر "میوه رشد" چھ  می  آید؟ اگر بھ 
واسطھ بحران سرمایھ  داری از رشد اقتصادی خبری نباشد آن  وقت چھ؟

در غرب سیاستمداران اصالح طلب و بوروکراسی کار با پرھیز و طفره رفتن 
از بھ مبارزه طلبی و عمل مستقیم، غیر از کوتاه آمدن در برابر تھاجمات 

کارفرمایان، امتیاز دادن بھ آن  ھا، پیاده و اجرا کردن برنامھ  ھای تضییقاتی 
بھ دولت  ھای سرمایھ  داری چاره دیگری ندارند. آنان عاجزانھ و مکانیک  وار 

شما پاسخ خواھند داد کھ بدیل دیگری وجود ندارد، چاره دیگری نیست. سیاست  
ھای بوروکرات رفرمیست  در طی دو دھھ گذشتھ در دنیای سرمایھ  داری بھ 
نتایج اسفناکی انجامیدند. از عملکرد بوروکرات  ھای اتحادیھ  کارگری در 

آمریکا، کاھش بودجھ دولتی و خصوصی کردن  ھا در دوران حکومت میتران 
سوسیالیست در فرانسھ گرفتھ تا تسلیم و گردن نھادن حکومت آفریقای جنوبی 
دوران ماندال بھ سیاست  ھای اقتصادی دیکتھ شده از سوی بانک جھانی و 

صندوق بین  المللی پول از نمونھ  ھای بارز این سیاست  ھا می  باشند.

بتوارگی تشکیالتی 
بدین ترتیب منطق "دیالکتیک فتوحات جزیی" (سرنگونی سرمایھ  داری در 
شرق و رفاه نسبی در غرب) بھ ظھور یک قشر صاحب  امتیاز از کارگزاران 
تمام  وقت می  انجامد کھ "بتوارگی تشکیالتی" - یعنی باور بھ اولویت داشتن 

حفظ و بقای نھاد ھای بنقد موجود بھ ھر قیمت حتی بھ بھای سد راه پیشبرد 
مبارزات کارگران و متحدانشان شدن - را بھ ھمراه می  آورد. از این جا تا 

زحمتکشان مرحلھ جایگزین کردن خود- کنشگری و خود- سازماندھی پر  آشوب 
داری و ستم دیدگان با روش  ھای متین  تر بوروکراسی کار در جوامع سرمایھ  

سر (نظیر انتخابات   گرایی، مذاکرات و چک و چانھ  زدن  ھای بوروکراتیک بر 
جوامع دستمزد ھا و نظایر این  ھا) و یا روش  ھای خشن  تر بوروکراسی  ھای 

پساسرمایھ  داری (حکومت  تک حزبی، اختناق، تحدید و ممنوعیت اعتصاب، 
سازماندھی و ایجاد وحشت) قدمی بیش فاصلھ نیست.

در یک کالم، سیطره بوروکراسی، چھ بر نھاد ھای طبقھ کارگر در کشور ھای 
سرمایھ  داری و چھ بر نھاد ھای دولتی توسط "درایت و دوراندیشی" رھبران 

اتحادیھ  ھا و یا احزاب دولتی، توضیح و توجیھ ایدئولوژیک می  شود.
و از جنگ جھانی دوم بھ بعد روش  ھای جانشین  گرایانھ مبارزه پارلمانتاریستی 
انتخاباتی سوسیال  دموکراتیک، چک و چانھ  زدن  ھا در معامالت و مذاکرات 

جمعی اتحادیھ  ھای کارگری با سرمایھ  داران، کھ امری روزمره شده و جای 
فعالیت ھا و کنش  ھای تودھ ای طبقھ کارگر را گرفتھ  اند، بھ شدت موجب 

پراکندگی، تشکل  شکنی و انفعال طبقھ کارگر قبال بسیار متشکل، شده  اند. این 
پدیده ھا از پیآمد   ھای اسفبار بوروکراتیزه شدن و پدیده جانشین  گرایی ھستند.

این اشکال بوروکراتیک "مبارزه" ھرچند در دوران "موج بزرگ" رونق 
اقتصادی سال  ھای دو دھھ ١٩۶٠- ١٩۵٠ بھ "فتوحات جزیی" ای نظیر
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خود مدیریت، وفور و زوال بوروکراسی 
و شرایط الزم برای انکشاف یک سوسیالیزم دموکراتیک و خود مدیریت تودھ ای 

چگونگی فرآشد تحقق آن از مھم ترین و دشوارترین چالش ھا پس از سرنگونی 
حکومت سرمایھ است. بدیھی است کھ در فردای سرنگونی سرمایھ  داری تولید 
و مبادلھ کاالیی بالفاصلھ و بھ طور کامل از بین نخواھد رفت (خصوصا ً در 

کشاورزی)، اما، چھ کسی مرز بین بازار و برنامھ را تعیین می  کند؟ 
ھمبستھ" تنھا پاسخ خود- مدیریت توده   ھا است، یعنی این کھ تنھا "تولید کنندگان 

و ھستند کھ باید با تصمیم  گیری  ھای دموکراتیک شان نھ  تنھا مرز ھای متغیر 
لغزنده بین بازار و برنامھ را تعیین کنند، بلکھ اصوال محتوای برنامھ ھم باید 
توسط کل توده  ھا تعیین شده و توسط منتخبین ھرلحظھ قابل عزلی کھ 
دستمزدشان از میانگین دستمزد یک کارگر ماھر تجاوز نمی  کند، بھ اجرا 

است، درآیند. تصمیم  گیری  ھا باید در آن سطحی باشند کھ انجام شان سھل  ترین 
و در آن سطحی پیاده شوند کھ در بر گیرنده حداکثر افرادی باشد کھ این 

تصمیمات شامل حالشان می  شود.
حیطھ اقتدار بدنھ  ھای بین  المللی و ملی باید چنان باشند کھ فقط بتوانند خطوط 

کلی و اساسی برنامھ اقتصادی (مرز بین برنامھ  و بازار) را تعیین کنند، در 
و حالی کھ نقش بدنھ  ھا صنعتی منطقھ  ای و دفاتر برنامھ  ریزی باید پیاده کردن 
تحقق برنامھ  ھا باشد، آن  ھم با مشاورت دائمی و تنگاتنگ با مصرف  کنندگان 

تولیدات شان. برای آن کھ "خود مدیریت" دموکراتیک کار آ و موثر باشد طبقھ 
رو کارگر باید بتواند در طی روند تولید نیاز ھا و امیال خود را بیان کند. از این  

باید مکانیزم  ھایی وجود داشتھ باشد کھ مصرف  کنندگان از مجرای آن بتوانند 
برنامھ  ریزی  ھای غلط و سیاست ھای نادرست را تصحیح کنند.

در شرق ھم بوروکراتیزه شدن اقتصاد پی آمد ھای فاجعھ  انگیز مشابھی بھ بار 
آوردند. در اقتصاد فرمانی استالینیستی کھ اراده کارگزاران حزب - دولت جای 

دیگر تصمیم  گیری  ھای دموکراتیک تولید کنندگان و مصرف  کنندگان را گرفتند 
را جایی برای آن مکانیزم  ھایی کھ کارآیی کار و توسعھ دراز مدت و پیوستھ آن 

تضمین کنند، باقی نگذاشت. در حالی کھ بوروکراسی  ھای پساسرمایھ  داری 
توانستند رشد گسترده را با موفقیت سازمان دھند- یعنی، با اعزام میلیون  ھا 
روستایی از ده کنده شده بھ کارخانجاتی کھ روند کار سرمایھ  دارانھ را بازتولید 
می  کردند- اما، وقتی کھ نوبت سازمان دھی رشد فشرده  می رسد، یعنی آن 
زمانی کھ تکنولوژی مدرن، کار ماھر و اجناس مصرفی جدید می  بایست جای 

کار ساده دوره پیشین را می  گرفت- سخت در ِگل فرو ماندند.
سیاسی  اقتصاد  بوروکراتیک شوروی کم   ترین فشار و یا محرک اقتصادی و یا 

ای کھ موجب توسعھ تکنیک  ھای جدید شوند و یا این کھ صرفھ جویی  ھای 
اقتصادی در مصرف منابع را ایجاب کنند، بر دوش خود نداشت. زیرا نھ با 
"شالق رقابت" مواجھ بود - یعنی آن عاملی کھ یک بنگاه سرمایھ  داری را 

مجبور می  کند تا از طریق مکانیزه کردن دائمی (کھ بھ کاھش نرخ سود می  
انجامد) کار اجتماعاً الزم را بھ حداقل کاھش دھد - و نھ از کنترل دموکراتیک 

"تولید کنندگان ھمبستھ" بر تصمیم  گیری  ھای اقتصادی، کھ نفع شان در پایین 
آوردن زمان کار الزم و افزایش تأمین و تدارک نیاز ھای زندگی است، اثری 
بود. بدین ترتیب فقدان احساس مسئولیت تعمیم یافتھ و ھمگانی و بی  تفاوتی 
نسبت بھ بازدھی و عملکرد واحد تولیدی از ویژگی  ھای بارز نظام بود کھ کل 

نظام شوروی را بھ ورطھ رکود و افت اقتصادی فرو برد. سرنوشت نھایی 
اقتصادھای فرمانی در شوروی و اروپای شرقی صحت این نکتھ را ثابت کرد.
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کثرت  گرایی سیاسی 
تجارب شکست خورده تاکنونی کامال ثابت کرده اند کھ بدون کثرت  گرایی 
سیاسی طبقھ کارگر بھ ھیچ وجھ قادر نخواھد بود بھ  طور مؤثر کنترلش را بر 
برنامھ  ریزی اعمال کند. کثرت گرایی سیاسی یعنی، حق کلیھ جریان  ھای 

در سیاسی (از جملھ آن  ھایی کھ بھ لحاظ ایدئولوژیک حامی سرمایھ  داری  اند) 
داشتن احزاب خودشان، در دسترسی بھ وسایل ارتباطات جمعی (متناسب با 

وزنھ اجتماعی اشان) و در سازمان  دھی تظاھرات و دیگر فعالیت  ھای غیر 
قھرآمیز جھت پیشبرد دیدگاه شان. پلورالیزم سیاسی برای طبقھ کارگر امری 
حیاتی و گزیر ناپذیر است. کسانی کھ بھ ھر دلیل و منطقی مخالف آزادی 
احزاب باشند در واقع بھ کارگران و توده ھاي زحمتکش، کھ اکثریت چشمگیر 
جامعھ را تشکیل می دھند، اعتماد و اعتقادی ندارند زیرا از آن بیم دارند کھ 

دنبال آن ھا نروند و این منطق ھمھ دیکتاتورھای سیاسی و ایدئولوژیک است.

کاھش روز- کار 
با آن کھ وجود نھاد ھای دموکراسی صوری و تضمین اکید حقوق سیاسی کلیھ 
بخش  ھای جامعھ، یک شرط الزم و بی چون و چرا برای اداره دموکراتیک 

یک جامعھ سوسیالیستی می  باشند، اما، آن  ھا بھ ھیچ وجھ کافی نمی  باشند. 
شرایط اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده و حیاتی دیگری ھم نقش مھمی دارند 

بتوانند کھ از مھم ترین  شان کاھش جدی زمان کار برای توده  ھا است تا آن  ھا 
"وقت" پرداختن بھ اداره امور محل کار و زیست خود را داشتھ باشند. کاھش 
روز- کار الزم برای تولید مایحتاج و تأمین خدمات جامعھ بتا حد سھ  تا چھار 

صرف روز در ھفتھ، برای آن کھ توده  ھا بتوانند سھ تا چھار روز باقی مانده را 
خود- مدیریت جامعھ کنند (بھ عبارتی ھمھ "بوروکرات" شوند، و یا در واقعیت 
امر دیگر بوروکراتی وجود نداشتھ باشد). یک باروری عالی کارتنھا بر شالوده 

یک وفور مادی نسبتا باال می  تواند استوار باشد.

اکو سوسیالیزم 
و در حالی  کھ ابعاد ھولناک اتالف اجتماعی منابع  در جوامع ھم سرمایھ  داری 

ھم بوروکراتیک پساسرمایھ  داری سابق بر ھمھ آشکار است، در حالی کھ 
اصوال بقای زندگی و طبیعت با خطر جدی بی برگشت نابودی مواجھ است، کم 
تر انسان آگاه و مسئولی می تواند بھ سادگی از کنار فاجعھ محیط زیستی بگذرد. 
اقتصاددانان “سبز” و اکولوژیست  ھا بھ این بینش مارکس از سوسیالیزم کھ 

جامعھ سوسیالیستی آتی تنھا بر شالوده وفور مادی و از بین رفتن کمبود قابل 
پیاده کردن خواھد بود، این اعتراض را دارند کھ ریشھ  کن کردن کمبود موجب 
تھ  کشیدن غیر قابل تحمل و جبران ناپذیر منابع و ذخایر کره زمین شده و این 

امر بھ یک فاجعھ زیستی خواھد انجامید. 
در پاسخ بھ این اعتراض بھ ابعاد بنقد وحشتناک منابع اجتماعاً تلف شده در ھر 
دو نظام باید اشاره کرد کھ امحای فوری صنایع نظامی موجود خود بھ تنھایی 
منابع بزرگی را برای تولید اجناس مصرفی اجتماعاً سودمند آزاد خواھد ساخت 
(بر پایھ منابع انرژی قابل تجدید، تکنولوژی بھ لحاظ محیط زیستی سالم و نظایر 
این ھا)، بھ  طوری کھ کل جمعیت کره زمین خواھد توانست از یک سطح 

بھره  زندگی بسنده و سالم تری بھره  مند شود بی  آن کھ مجبور شود کھ بر شدت 
برداری از منابع زمینی بنقد فرسوده بیافزاید. باید قبل از ھمھ  نیاز ھای مادی 

الزم جھت بقا و تأمین رضایت خاطر (غذا، پوشاک، مسکن، خدمات درمانی، 
آموزش و پرورش) برآورده شوند، و بھ نیاز ھای غیرمادی “خود- نوسازی” 

(ارتقای فرھنگی، روشنفکری و فردی) کھ ارضای شان مصرف منابع طبیعی 
را نمی  طلبند، باید اولویت داد.

در پاسخ بھ دومین انتقاد “سبز” از مارکسیزم، کھ مدعی است فجایع محیط 
زیستی در شوروی و اروپای شرقی نشان دادند کھ بھ لحاظ محیط زیستی 

استاقتصاد با برنامھ و متمرکز از اقتصاد سرمایھ  داری ناسالم  تر و مخرب تر 
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سرمایھ  داری و سوسیالیزم بود کھ پیشروی  اش بھ سوی سوسیالیزم توسط ضد  
 انقالب سیاسی بوروکراسی مسدود شده بود. از نظر تروتسکی، بوروکراسی
 یک طبقھ اجتماعی نبود، بلکھ یک کاست، یک قشر اجتماعی  ای بود کھ در
 روند اقتصاد دولتی شده ھیچ نقش ضروری  ای نداشت. رابطھ "انگلی" بین
 بوروکراسی و اقتصاد با  برنامھ، این جامعھ پساسرمایھ  داری را از داشتن یک

وجھ تولید متمایز با ثبات محروم ساختھ بود.
 بوروکراسی نفوذ و قدرت سیاسی  اش را برای بھره  مند شدن از یک سطح

 زندگی باالتر و حفظ آن، در مقایسھ با طبقھ کارگر و سایر زحمت کشان جامعھ،
 می  خواست. یعنی بھ واسطھ موقعیت و منصبش از درآمد بھ مراتب باالتری از

 دسترسی زحمت کشان برخوردار بود، و در عین حال نفوذ سیاسی  اش را برای
 ترجیحی بھ اجناس مصرفی، از طریق مغازه  ھای ویژه، "پریدن بھ اول صف"

 بھ طوالنی اجناس مصرفی نسبتا  ً کم یاب نظیر اتومبیل، مسکن و نظایر این  ھا
 کار می  گرفت. امتیازات قشر بوروکرات حاکم بھ گستره مصرف خصوصی

محدود می شد و ھیچ نفعی در باال  بردن باروری نیروی کار نداشت.
این از اواسط دھھ ١٩٣٠ پاره   ای از منتقدان مارکسیست رژیم  ھای استالینیست 

نظریھ را مورد پرسش قرار دادند. برخی معتقد بودند کھ بوروکراسی یک طبقھ 
جدید بود کھ خود را در وجھ تولیدی جدید سازمان داد. نظریھ "کلکتیویزم 
بوروکراتیک" از جملھ نظریاتی بود کھ مورد پذیرش طیف وسیعی از 

سوسیالیست  ھا قرار گرفت، منجملھ فعالین ضد بوروکراسی در کشور ھای 
اروپای شرقی. جاذبھ روشنفکرانھ این نظریھ تعجبی بر نمی  انگیزد. از سویی 

نظریھ مشکالت و کاستی  ھای نظریھ  "سرمایھ  داری دولتی" را ندارد زیرا نھ 
مارکسیستی انباشت سرمایھ  دارانھ را مخدوش می  سازد و نھ واقعیات آمپریک 

نظریھ اقتصاد ھای بوروکراتیک را. از سوی دیگر خود را از شر پیچید گی  ھای 
"جامعھ در حال گذار" رھا می  کند. مقوالت "بوروکراسی" و "اقتصاد فرمانی"

 می توان گفت کھ عوامل و دالیل تخریب محیط زیست در جوامع بوروکراتیک 
پساسرمایھ  داری دقیقاً ھمان سوء مدیریتی است کھ موجب اتالف نیروی کار و 
دیگر منابع نیز شدند. بھ کالم دیگر، نبود کم ترین اجبار و مکانیزم پاسخ  دھی 

بھ برنامھ  ریزان و مدیران صنایع بھ توده  ھا در کشور ھای بلوک شرق سابق، 
بوروکرات  ھا این امکان را داد تا بطور سیستماتیک محیط زیست را آلوده 
سازند. بھ وارون، اقتصادی کھ بھ طور دموکراتیک برنامھ  ریزی شده باشد 
توان این را دارد کھ از فجایع محیط زیستی، کھ از ویژگی  اقتصاد ی جوامع 

سرمایھ  داری و بوروکراتیک اند، اجتناب کند. اگر تولید  کنندگان و مصرف  
کنندگان بھ طور فعال در برنامھ  ریزی ھا و پیاده کردن آن  ھا درگیر باشند 

انکشاف روند کار نھ  سالمتی آن کسانی کھ بھ طور مستقیم در تولید درگیرند را 
بھ مخاطره خواھد انداخت و نھ آلودگی محیط زیست را موجب خواھد شد.

 بلشویزم سال ھای قبل از انقالب اکتبر را با واژه لنینیزم آزادمنش "ضد
 جانشین  گرا" می توان توصیف کرد (اصطالحی کھ برای اولین با مارسل لیبمن
 بھ کار گرفت) و سال  ھای ١٩٢١- ١٩٢٠ را "سال  ھای تاریک لنین و
 تروتسکی" نامید. در پاره  ای از آثار این سال  ھای لنین، تروتسکی و سایر

 رھبران بلشویک عناصری از بینش جانشین  گرایی در مناسبات بین حزب و
 طبقھ کارگر مشاھده می شود. طبقھ کارگر یا متزلزل ارزیابی می  شود

 در (تروتسکی) و یا توسط سرمایھ بھ بخش  ھای فاسد شقھ  شقھ  می  شود (لنین).
 چنین شرایط و با چنین بینشی است کھ حزب کمونیست تنھا نیرویی می  شود کھ

 توانایی ساختن سوسیالیزم را دارد، حتی علیھ خواست کارگران. این تئوریزه
 شدن، منتج از تعمیم نادرست یک شرایط استثنایی، بھ  آن سیاست  ھای نادرست
مشروعیت بخشید و زمینھ را برای آن چھ تروتسکی سال بعد ھا بر آن پیش  

  شرط  ھای "قانونی- قضایی" استالینیزم نام نھاد، فراھم آورد.
در یک کالم، بر طبق نظریھ تروتسکی، شوروی یک جامعھ انتقالی  ای بین
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بھ این دلیل ساده کھ ھر سرمایھ  داری تالش می  کند کھ بر رقیبان خود غلبھ 
کرده و با پایین آوردن ھزینھ تولید سھمش از بازار را باال برد.

نکتھ آخر آن کھ تضاد ھای بین منطق برنامھ  ریزی و امتیازات بوروکراسی، 
اقتصاد فرمانی بوروکراتیک را از وجود ھر  گونھ دینامیزم بحران / رونق 
اقتصادی  ای کھ از بطن خود نظام بھ وجود آید، محروم می  سازد. از این رو 

بود کھ امتیازات بوروکراسی، مخرب بھ حال کارآیی برنامھ، در سال  ھای دو 
دھھ ١٩٨٠- ١٩٧٠ موج کاھش نرخ سود شدند، اما، از آن جایی کھ این نظام 
اقتصادی، برخالف نظام سرمایھ  داری، فاقد مکانیزم درونی بحران / رونق 

بود، نتوانست بحرانش را حل کند.
پس چندان جای تعجب نداشت کھ تالش برای خروج از بحران ھم در شوروی و 
ھم در کشور ھای اروپای شرقی، در ابتداء شکل پیاده کردن مکانیزم بازار در 
اقتصاد فرمانی این کشور ھا را بھ خود گرفت و بعد شکل رھا کردن مالکیت 

دولتی را. در نظام سرمایھ داری، جابھ جایی نیروی کار انسانی، این محرک 
نظام، باعث کاھش نرخ سود و ظھور ادوار طوالنی بحران اقتصادی می  شود. 
سرمایھ  داری، اما، راه برون رفت از بحران خودش را ھم خود ایجاد می  کند. 

دوران چرا  کھ تخریب وسیع سرمایھ  ھای ناکارآ و نابودی کار  "مازاد" در طی 
سقوط اقتصادی، بار دیگر شرایط انباشت سود آور را احیاء می  کنند.

نفع کالم نھایی کماکان با مارکس است کھ می  گوید:«تنھا زمانی کھ نفع عام بھ 
در خاص تبدیل شود، آن ھم نھ در اندیشھ و تجرید چنان کھ ھگل می  کند، بلکھ 

واقعیت است کھ بوروکراسی فسخ و ملغی خواھد شد». بھ زبان دیگر تنھا 
زمانی بوروکراسی زایل خواھد شد کھ اکثریت قابل مالحظھ شھروندان تولید  

را کنندگان و مصرف  کننده، بھ تدریج مدیریت و "رتق و فتق امور کلی جامعھ" 
کھ در دستان خود بگیرند. و این تنھا در یک جامعھ مشترک  المنافع سوسیالیستی 

در آن تولید  کنندگان ھمبستھ آزاد بر آن حاکم باشند، امکان  پذیر است.

داد. را بھ  راحتی می  توان در مقوالت آشنای مارکسی "وجھ تولید" و "طبقھ" جا 
اما، این نظریھ ای نادرست است. از آن  جایی کھ اقتصاد بوروکراتیک ھم 

وجھ بقایای تولید کاالیی و ھم برنامھ  ریزی را در خود دارد پس نمی  تواند یک 
تولید مستقل باشد. بقای شکل دستمزدی، اثرات بازار جھانی، و امتیازات 

بوروکرات ھا در حیطھ مصرف، کھ جملگی علیھ منطق برنامھ  ریزی  اند، 
شالوده این اقتصاد را تشکیل می  دادند. بھ طور خالصھ، قدرت بوروکراسی 

اند:علیھ منطق برنامھ  ریزی و یک اقتصاد کارآ عمل می  کرد. دالیل آن دوگانھ  
اوال، ھمان طور کھ یک اقتصاد تولید کاالیی تعمیم یافتھ را بدون وجود دو طبقھ 

سرمایھ  دار و کارگر نمی  توان تصور کرد، در یک اقتصاد با برنامھ ھم در 
تئوری نیازی بھ بوروکراسی نیست. یعنی، طبقھ کارگر باید بھ راحتی بتواند 
یک اقتصاد با  برنامھ را بدون نیاز بھ قشری از کارگزاران صاحب امتیاز 

سازمان دھد (ھر چند کھ در ابتدا بھ متخصصین و تکنسین  ھا نیاز دارد).
ثانیاً، تالش بوروکرات ھا برای ثروتمند شدن مخل بھ حال برنامھ  ریزی بوده و 

با در تناقض با آن قرار می   گرفت. در یک اقتصاد فرمانی بوروکرات  ھا تنھا 
تحقق اھداف تولیدی کھ مرکز برایشان تعیین می  کند است کھ می  توانند 

امتیازات مادی نظیر پاداش  ھای نقدی، دسترسی بھ مسکن بھتر، تعطیالت و 
نظایر آن  ھا برای خود کسب کنند. و این انگیزه تحقق بھ ھر قیمت برنامھ است 
کھ آنان را وادار می  کند کھ بطور سیستماتیک منابع را پنھان نگھدارند، چھ 

نیروی کار می  خواھد باشد ، چھ مواد خام و چھ ماشین  آالت.
از سوی دیگر در یک نظام بوروکراتیک "کمبود" عامل مخربی است، چرا کھ 

واقعی مانع مھمی است بر سر راه تحقق یک برنامھ  ریزی کارآ. بدون اطالعات 
محالی و دقیق درباره منابع و ظرفیت تولید، تعیین واقع  بینانھ اھداف تولیدی امر 

است. بھ وارون، تالش بورژوازی در ثروتمند شدنش در یک نظام سرمایھ 
داری باعث تشدید ھرچھ بیشتر رقابت سرمایھ  دارانھ می  شود، آن ھم
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فصل پانزدھم
از انقالب جھانی تا سوسیالیزم در یک کشور

فراز و فرود کمینترن
 

 با پیروزی انقالب اکتبر در روسیھ، با پایان جنگ جھانی اول و با تجزیھ
 امپراتوری ھا، تب انقالبی صفوف طبقھ کارگر و توده ھای زحمتکش سراسر
 جھان را در بر گرفت. انقالب اکتبر برای توده ھای جنگ زده، مایوس و بھ

جان آمده روزنھ امیدی بود کھ راه نجات را بھ آن ھا نشان می داد.
 شبح انقالب سوسیالیستی بر سراسر اروپا در گشت و گدار بود: آلمان، اتریش،
 مجارستان، و موقعیت ھای انقالبی در ایتالیا، فرانسھ و حتی بریتانیا. خاطرات
 و نوشتھ ھای تقریبا تمام سیاستمداران بورژوای آن زمان گواھی بر نومیدی،
 ترس، و فقدان اعتماد بھ نفس بورژوازی و مؤید این واقعیت بود کھ کنترل
 اوضاع از دست اشان خارج شده بود. در چنین اوضاع و احوالی بود کھ

سوسیال دموکراسی، سرمایھ داری را نجات داد.
 بوروکراسی ھای قدرتمند ھم اتحادیھ ھای کارگری و ھم احزاب سوسیالیست
 رفرمیست بر امواج خیزش توده ھا سوار شدند و آن را بھ مسیرھای بی خطر
 برای سرمایھ دارھا سوق دادندد. در آلمان، نوسکھ و شایدمان رھبران سوسیال
 دموکراسی با زمینداران و سرمایھ داران دسیسھ ریختند تا انقالب را نابود کنند.
 شوراھای کارگران، سربازان، ملوانان، دھقانان و حتی دانشجویان با انقالب
 نوامبر ١٩١٨ امپراتوری را سرنگون و قدرت واقعی را در دستان خود گرفتند.
 اما سوسیال دموکرات ھا قدرت را بھ سرمایھ داران تحویل دادند، زیرا در
 تئوری ھایشان قرار بود کھ آن ھا سرمایھ داری را بھ تدریج و صلح آمیز بھ

 سوسیالیسم متحول کنند. در سال ١٩٢٠ کارگران در ایتالیا، کارخانھ ھا را

 اشغال کردند، اما حزب سوسیالیست بھ جای رھبری کارگران برای تسخیر
 قدرت سیاسی، از آن ھا می خواھد تا از اعمال "مغایر قانون اساسی" دست
 بردارند. در سراسر اروپا داستان بر ھمین منوال بود. این ھمھ دقیقا بھ خاطر

خیانت انترناسیونال دوم بھ مارکسیزم بود.

بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن)
 سوسیالیست ھا بھ آشنایی با تاریخ جنبش کمونیستی جھانی برای آموختن از آن

نیاز دارند. بین الملل سوم (بین الملل کمونیست یا کمینترن) ھم بخشی از این 
 جنبش است. کمینترن کھ در سال ھای اولیھ تأسیس اش رھبری جنبش انقالبی
 طبقھ کارگر را در دست داشت، ھم تجلی قدرت طبقھ کارگر در شرایط انفالبی
 بود و ھم بر وجود احزاب توده انقالبی برای پایان دادن بھ جنگ و استثمار

سرمایھ داری تأکید داشت.
 سیاستمداران راستگرا و مفسران سرمایھ داری از انحطاط انقالب روسیھ بھ
 دیکتاتوری تحت استالین بھ عنوان استداللی علیھ کمینترن و سوسیالیسم استفاده
 می کنند. اما واقعیت این است کھ دقیقاً شکست انقالب ھا در کشورھای دیگر
 بود کھ پایھ و اساس استالینیسم را پایھ گذاری کرد. ضعف سیاسی و تشکیالتی
 احزاب کمونیست تازه تاسیس بی تجربھ و کمینترن جوان بھ طور کلی راه را

برای ضد انقالب باز کردند و شوروی را منزوی تر کردند.
 در نوامبر ١٩١٨، با شروع انقالب آلمان و سقوط امپراتوری، ضرورت ایجاد
 یک بین الملل جدید در دستور کار کمونیست ھا قرار می گیرد. بلشویک ھا نام
 حزب خود را از سوسیال دموکرات بھ کمونیست تغییر داده بودند تا خود را از
 احزاب طرفدار جنگ متمایز کنند. در سایر کشورھا ھم احزاب کمونیست بھ

وجود می آید: اتریش در ٣ نوامبر، مجارستان در ٢۴ نوامبر، لھستان در ١۵
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 دسامبر، در آرژانتین در ١٩ ژانویھ ١٩١٩ و کمی بعد در ایران. در بین این
 احزاب جدید، حزب کمونیست آلمان مھمترین بود کھ در نخستین روزھای سال

١٩١٩ تشکیل شد و رزا لوکزامبورگ و کارل لیبنخشت از رھبرانش بودند.
 با انقالب نوامبر در آلمان، روزا لوکزامبورگ کھ بھ خاطر مخالفت با جنگ بھ
 زندان محکوم شده بود، از زندان آزاد می شود. با پیروزی انقالب اکتبر کھ راه
 نشان داده بود، او بھ این نتیجھ می رسد کھ در آلمان باید یک حزب شبیھ حزب
 بلشویک تشکیل شود. در ماه دسامبر ادوارد فوکس نماینده کمونیست ھای آلمانی
 برای بحث و گفتگو بھ مسکو می رود. روزا لوکزامبورگ بھ دالیل امنیتی یک

پیام بھ رمز برای لنین توسط رابط ارسال می کند کھ در آن آمده است:
 «امیدوارم کھ در طی سال آتی مراحم خداوند شامل حال شما شود تا شما
 ھمھ آرزوھای ما را برآورده کنید. بھترین ھا را! در مورد زندگی و
اقدامات ما عمو گزارش خواھد داد، دست شما را بھ گرمی می فشارم».

 فقط دو ھفتھ پس از تشکیل حزب کمونیست آلمان، لیبنخشت و لوکزامبورگ
توسط نیروی سرکوب نوسکھ وزیر پلیس سوسیال دموکرات بھ قتل رسیدند.

اولین کنگره کمینترن
 در ٢۴ ژانویھ ١٩١٩، حزب کمونیست روسیھ و ھشت حزب کمونیست دیگر،
 برای برگزاری کنفرانسی جھت بنیانگذاری یک بین الملل جدید انقالبی،

 فراخوان می دھند. در دعوتنامھ نوشتھ تروتسکی  می خوانیم:
 «پیش بھ سوی ایجاد یک دنیای جدید بھتر بر ویرانھ ھای کشورھای
 جنگ زده... جز انتخاب بین دیکتاتوری خونین ژنرال ھا و یا

دیکتاتوری کارگران، گزینھ دیگری وجود ندارد».

 نویسنده فراخوان کھ از قتل لیبنخشت و لوکزامبورگ بی اطالع بود، در
 دعوتنامھ تاکید دارد کھ چگونھ سوسیال شوونیست ھای - یعنی سوسیال
 دموکرات ھا کھ از جنگ حمایت کردند، علیھ کارگران در روسیھ و در آلمان

دست بھ سالح بردند. در ٢ ماه مارس نمایندگان سی و نھ حزب و سازمان 
انقالبی از سراسر دنیا بھ فراخوان رھبران انقالب اکتبر در مسکو گرد ھم آمدند 
و نخستین کنگره بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن) را تشكیل دادند. 
 این کنگره در جریان جنگ داخلی روسیھ برگزار شد و بسیاری از نمایندگان
 نتوانستند خود را بھ مسکو برسانند. توره نرمان یکی از كسانی كھ در این

نشست حضور داشت بعداً در کتاب خود درباره آن چنین توضیح می دھد:
  «کنگره در تاریخ ٢ مارس ساعت ۶ بعد از ظھر در كرملین افتتاح شد.

 تاالر دراز با پارچھ ھای سرخ رنگ با نوشتھ: "زنده باد بین الملل سوم!
 "تزئین شده بود. دیوارھا با تصاویری از رھبران انقالبی کشورھای
 مختلف نظیر کارل لیبنخشت، روزا لوکزامبورگ و دیگر قربانیان مبارز
 راه آزادی پرولتاریا پوشیده شده بودند. این لنین بود کھ این گردھمایی
 تاریخی را با سخنرانی خود گشود و سخنان شیوای ضبط شده اش گویای
 روحیھ حاکم در آن روز بر مرکز جنبش جدید جھانی  بود. او با این

کلمات شروع کرد:
 "بھ نمایندگی از سوی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست روسیھ، اولین
 کنگره بین المللی کمونیست را افتتاح می کنم. در ابتدا از ھمھ حاضران
 می خواھم کھ بھ یاد بھترین نمایندگان بین المللی سوم، کارل لیبکنشت و

رزا لوکزامبورگ  بھ پا خیزیم و یک دقیقھ سکوت کنیم.
 رفقا! گردھمایی ما از اھمیت جھانی و تاریخی برخوردار است. این ثابت

می کند کھ توھمات دموکراسی بورژوایی فروپاشیده است"».
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 مھم ترین اھداف اعالم شده در کنگره عبارت بودند از سرنگونی سرمایھ جھانی
 و ایجاد زنجیره ای از جمھوری ھای سوسیالیستی در جھان بھ منظور تاسیس
 اتحادیھ ای از جمھوری ھای سوسیالیستی شورایی در اتحاد با "روسیھ شورایی"
 کھ بھ آن بھ مثابھ پایگاه انقالب جھانی نگریستھ می شد، کھ سرنوشت آن بھ
 سرنوشت انقالب گره خورده بود. بر مبنای تجربھ انقالب روسیھ، بر اھمیت

دموکراسی کارگری مبتنی بر دموکراسی شورایی این چنین تأکید شد:

تصویب رسید، بر اھمیت حیاتی حزب انقالبی تأکید می شود:

لنین در حال سخنرانی افتتاحیھ اولین کنگره بین الملل سوم

 «کنگره بین الملل کمونیست بر اساس تزھا و گزارش ھای ارائھ شده از
 سوی نمایندگان احزاب کشورھای مختلف اعالم می کند کھ وظیفھ اصلی
 احزاب کمونیست در ھمھ کشورھایی کھ ھنوز حکومت شورایی در آن

ھا تاسیس نشده است، بھ شرح زیر است:
 ١- توضیح بھ توده وسیع کارگران درباره اھمیت تاریخی و ضرورت
 سیاسی و تاریخی دموکراسی نوین پرولتری، و این کھ باید جای

دموکراسی بورژوایی و سیستم پارلمانی را بگیرد.
 ٢- گسترش شوراھا در بین كارگران در تمام شاخھ ھای صنعت، در بین
 سربازان ارتش و ملوانان در نیروی دریایی و ھم چنین در بین كارگران

در مزارع و دھقانان تھی دست.
٣-  ایجاد اکثریت کمونیستی پایدار در داخل شوراھا».

 «اگر بین الملل اول مسیر توسعھ را پیش بینی کرد و راه ھای الزم را
 نشان داد، اگر بین الملل دوم میلیون ھا پرولتر را جمع کرد و سازمان
 داد، پس بین الملل سوم ھم باید بین الملل مبارزه توده ای، بین الملل

تحقق انقالب ھا و بین الملل کنش باشد.
 نظم جھانی بورژوازی بھ اندازه کافی با انتقاد سوسیالیستی روبرو شده
 است. وظیفھ حزب کمونیست بین المللی عبارت از سرنگونی آن و

برپایی نظم سوسیالیستی بھ جای آن است».

در کنگره در مانیفستی کھ توسط تروتسکی تھیھ شده بود و بھ اتفاق آرا بھ
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 احزاب کمونیستی کھ بھ تازگی تاسیس شده بودند فاقد تجربھ طوالنی حزب بلشویک بودند. در حزب بلشویک ھزاران کارگر فعال در طی سال ھا توسط سیاست ھا
 و مبارزات حزب آموزش دیده بودند. آن ھا تحت رھبری لنین فھمیده بودند کھ انقالب نمی تواند نیمھ راه متوقف شود. روش "توضیح صبورانھ"، پا بھ پای طرح
 شعارھای ملموسی مانند "صلح، نان، زمین" و یا "ھمھ قدرت بھ شوراھا"، کھ با تجربیات خود کارگران مطابقت داشت، دقیقا ھمان تاکتیک ھایی بودند کھ در سال
 ١٩١٧ سخت بدان ھا نیاز بود. مجموعھ این سیاست ھا بھ ھجوم گسترده توده ھا بھ حزب بلشویک منجر شد. اما در کشورھای دیگر یا حزب کمونیست وجود

نداشت و یا بعد از انقالب ایجاد شدند. این چنین بود کھ در سال ١٩١٩ در چندین کشور فرصت بھ دست گرفتن قدرت از دست رفت.
مبارزات کارگران در اروپا، از پیدایش شوراھای 
کارگری در ھلند گرفتھ تا اعتصاب عمومی 
کارگران ایتالیا در تابستان ١٩٢٠، اثباتی بودند بر 
تداوم و فعلیت انقالب جھانی پرولتری کھ از 
جانب پایھ گذاران بین الملل کمونیست عنوان شده 
بود. مشخصھ دیگر این دوران مبارزه جنبش ھای 
آزادی بخش ملی در جھت رھایی از یوغ استعمار 
و استثمار امپریالیستی در کشورھای واپس مانده 
بود. از این رو بین الملل کمونیست از ھمان آغاز 
پیدایش خود توجھ بسیار بھ مسائل کشورھای 
واپس مانده داشت و بخش ھای فعالی در این 
کشورھا ایجاد کرده بود کھ در قالب گروه ھای 
انقالبی و یا احزاب کمونیست فعالیت می کردند. 
فعاالن کمونیست ایرانی ھم کھ تحت رھنمودھای 
بین الملل سوم فعالیت می کردند، سرانجام از 
تاریخ ٢٢ تا ٢٨ ژوئیھ ١٩٢٠ در انزلی نخستین 
کنگره حزب کمونیست ایران را برگزار کرده و 

سلطانزاده بھ رھبری حزب انتخاب کردند.

تشکیل انترناسیونال سوم فورا بھ ایجاد احزاب 
کمونیست قدرتمند در مھم ترین کشورھای جھان 
انجامید. در آلمان، فرانسھ، چکسلواکی و سایر 
کشورھا، احزاب کمونیست توده ای ایجاد شدند. 
در بریتانیا حزب کمونیست کوچک با نفوذ قابل 
توجھ شکل گرفت. بھ نظر می رسید کھ سیر 
رویدادھا پیروزی، انقالب جھانی در دوره آتی را 
تضمین می کرد. احزاب کمونیست در اروپا بھ 
تدریج شمار اعضا و نفوذ خود را در مقایسھ با 
 سوسیال دموکراسی افزایش می دادند. در طی فقط
 شش ماه انترناسیونال کمونیست، یک میلیون

عضو داشت.
انقالب جھانی در حال پیشروی بود و بھ خصوص 
پرولتاریای آلمان علیھ سرمایھ داری امپریالیستی 
بھ پا خاستھ بود. در آلمان و مجارستان دولت ھای 
شورائی بھ روی کار آمده بودند و علیرغم زندگی 
کوتاه خود فعلیت انقالب پرولتری در دوران 

امپریالیزم را ثابت کردند. 

ھیات رئیسھ دومین کنگره بین الملل سوم در ١٩٢٠

 کمینترن دریچھ ای از امید، از الھام و از شجاعت بود
 کھ راه نجات از آشوب خونینی کھ سرمایھ داری جامعھ
 را در آن فرو برده بود نشان می داد. کمینترن محصول
 مستقیم خیانت و تجزیھ انترناسیونال دوم، کھ از طبقات

 حاکم در جنگ قبلی حمایت کرده بود، متولد شد.
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ایده تشکیل حزب جھانی کارگری موضوع تازه در جنبش بین المللی پرولتری 
محسوب نمی شد. فردریش انگلس در کتاب اصول کمونیسم ، بھ این پرسش کھ 
“آیا ممکن است کھ این انقالب در یک کشور واحد انجام شود؟ "، پاسخ می دھد:

«نھ، صنایع بزرگ بھ واسطھ ایجاد بازارھای جھانی ملت ھای 
روی زمین و مخصوصاً ملت ھای متمدن را بنقد بھ گونھ 
تنگاتنگی بھ ھم متصل کرده است بھ طوری کھ ھر ملت وابستھ 
بھ وقایعی است کھ در میان ملت دیگر  رخ می دھد. از طرف 
دیگر، صنایع بزرگ، تکامل اجتماعی را در ھمھ کشورھای 
متمدن، تا حدی یکسان کرده است بھ طوری کھ در كلیھ این 
کشورھا، بورژوازی و پرولتاریا دو طبقھ اصلی اجتماعی ھستند 
و مبارزه بین این دو طبقھ، مبارزه قطعی دوران کنونی است. از 
این رو انقالب کمونیستی تنھا یک انقالب ملی نیست، بلکھ 
انقالبی است کھ در ھمھ کشورھای متمدن، یعنی دست کم در 

انگلستان، آمریکا، فرانسھ و آلمان ھم زمان رخ خواھد داد.
این انقالب در ھر یک از این کشورھا، متناسب با تکامل صنایع، ثروت 
و نیروھای تولیدی کشور تندتر یا كندتر پیش خواھد رفت. از این رو در 
آلمان با کمترین سرعت پیش می رود و با حداکثر موانع روبرو خواھد 
شد، در انگلیس با سرعت بیشتر و مشکالت کم تر. این تأثیر نیرومندی 
بر سایر کشورھای جھان خواھد داشت، و روند توسعھ ای کھ تاکنون 

دنبال کرده اند را تغییر داده و شتاب می بخشد.
 این انقالب یک انقالب جھانی است و لذا ُبردی جھانی نیز خواھد 

داشت».

سرمایھ داری از بدو پیدایش خود محدوده مرزھای ملی را درھم شکستھ بود و 
تعمیم وجھ تولید کاالئی جز از طریق این درھم شکنی ممکن نبود. انقالب 
کارگران اروپا در سال ١٨٤٨ نمایشگر این واقعیت است کھ مبارزه پرولتاریا 

نیز محدوده مرزھای ملی نمی شناسد و در گستره ای وسیع تر عمل می کند
کارل مارکس و فردریش انگلس نویسندگان بیانیھ كمونیست کھ این 
اثر خود را کمی پیش از شعلھ ور شدن انقالب زحمتکشان اروپا در 
١٨٤٧ منتشر کرده بودند، بیانیھ را با این شعار دوران ساز بھ پایان 
رسانده بودند: « کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید». بر پایھ ھمین 
شناخت صحیح از واقعیت وجھ بین المللی پیكار انقالبی کارگران 
است کھ این دو در بنیانگذاری نخستین بین الملل کارگری در سال 
١٨٦٤ سھم ارزنده ای ایفا نمودند و در بازه کوتاه سال ھای فعالیت 
این بین الملل با تمام قوا در راه پیشبرد اھداف حزب جھانی انقالب 
کارگران کوشیدند. با شکست کمون پاریس و تسلط وحشیانھ ارتجاع 
سرمایھ داری بر اروپا، بین الملل اول تضعیف شد، ابتداء مرکز آن 

بھ ایاالت متحده منتقل گردید و سرانجام در دھھ ١٨٧٠ منحل شد.
با اعتالی مجدد جنبش انقالبی کارگران و بھ ویژه با رشد سریع سوسیال 
دموکراسی آلمان، بین الملل دوم در سال ١٨٨٩ تشکیل گردید. انگلس در تشکیل 
این بین الملل سھم فراوانی داشت. بیست سال نخست زندگی بین الملل جدید 
دوران رشد جنبش کارگری بود، ھمپای این رشد درون حزب بین المللی آنان 
مبارزه با اشکال گوناگون انحراف ھا ضرورت یافت. مبارزه تئوریک شدیدی 
کھ علیھ تجدیدنظرطلبی در مارکسیزم توسط ادوارد برنشتاین و ھواداران وی 
درون بین الملل دوم صورت گرفت از مھم ترین جدال ھای درونی جنبش 

کارگری است کھ بھ انکشاف مبارزه عملی و غنای نظری جنبش انجامید.

اصول کمونیسم 

www.hks-iran.com

http://www.nashr.de/1/marx/usuleKomonizm.pdf
http://www.nashr.de/1/marx/usuleKomonizm.pdf


آثاری کھ عمدتا کارل کائوتسکی و روزا لوکزامبورگ در مبارزه با این گرایش 
تجدید نظر طلب نوشتند از مھم ترین دستاوردھای نظری جنبش انقالبی محسوب 
می شوند. سوسیال دموکراسی روس نیز در پیشبرد این مبارزات سھم مھمی 
داشت بھ ویژه جدال جناح بلشویک تحت رھبری لنین علیھ منشویک ھا بھ 
روشن ساختن بسیاری از جنبھ ھای اصلی نظریھ و عمل مارکسیستی یاری 

رساند. 
رھبری بین الملل دوم از سال ھای ١٩١١-١٩١٠  بھ بعد، با اتخاذ "استراتژی 
فرسایش" کائوتسکی، کھ مشابھ آراء اصالح طلبانھ برنشتاین بود، با ایمان بھ 
تکامل گرائی عامیانھ و تأکید بر مبارزات پارلمانی، منکر نقش انقالبی کارگران 
شده بود و بھ تدریج بھ ورطھ دفاع از بورژوازی کشیده شد. در ماه اوت ١٩١٤ 
با رأی سوسیال دموکراسی آلمان بھ بودجھ جنگی و تأئید رھبری بین الملل دوم 
از این عمل خائنانھ بھ جنبش کارگری جھانی، نقش فعال بین الملل در دفاع از 
آرمان ھای طبقھ کارگر پایان گرفت. سوسیال دموکراسی با تأیید مستقیم جنگ 
امپریالیستی کھ سرمایھ داران توسعھ طلب بھ راه انداختھ بودند و نتیجھ ای جز 
کشتار کارگران نداشت، بنا بھ گفتھ مشھور روزا لوکزامبورگ، دیگر چیزی 

بیش از یک الشھ متعفن محسوب نمی شد. 
جدال روزا لوکزامبورگ (کھ از سال ١٩١١ علیھ خط "استراتژی فرسایش" 
کائوتسکی مبارزه کرده بود) و اقلیت ضد جنگ سوسیال دموکراسی آلمان ھمراه 
با پیکار بلشویک ھا و پاره ای از رھبران سوسیال دموکراسی روسیھ منجملھ 
تروتسکی با جنگ امپریالیستی، منجر بھ تشکیل دو کنفرانس با شرکت 
سوسیالیست ھای ضد جنگ در زیمروالد (١٩١٥) و کینتال (١٩١٦) گردید. در 
این کنفرانس ھا شعار انقالبیون چنین بود: « بین الملل دوم مرده است. زنده باد 

بین الملل سوم».

یک سال بعد، پیروزی انقالب اکتبر، انجام وظیفھ تاریخی بنیانگذاری بین الملل 
سوم را بر انقالبیون جھان تسھیل کرد. بدین سان بود کھ بین الملل سوم توسط 
احزاب انقالبی پایھ گذاری شد و در دوره اعتالی مبارزه پرولتاریای جھانی بھ 

کارکرد انقالبی خویش پرداخت. 
بین الملل سوم در طول نخستین پنج سال حیاتش، ھم بھ گسترش انقالب جھانی 
یاری رساند و ھم جمع بندی مبارزات پرولتاریای جھان را در رھنمودھا، 
قطعنامھ ھا و اسناد با ارزشی برای نسل ھای، آینده حفظ کرد. این اسناد 
بھترین پادزھر علیھ تحریفات اصالح گرایانھ و تجدیدنظرطلبانھ رھبران بین 

الملل دوم و استالینیست ھا محسوب می شوند. 
از ھمان نخستین روزھای دولت شوراھا در 
روسیھ و پایھ گذاری بین الملل کمونیست، بر 
رھبران انقالبی آشکار بود کھ تداوم و بقای 
انقالب روسیھ در گروه گسترش انقالب 
جھانی است و از این رو سیاست خارجي 
شوروی نمی تواند چیزی جز یاری رساندن 
بھ انقالبیون و زحمتکشان سراسر جھان 
باشد. آنان بھ روشنی و بارھا یادآور شدند کھ 
در صورت انزوای انقالب نھ تنھا امکان 
ساختن سوسیالیزم در روسیھ وجود ندارد، 

بلکھ انقالب نیز بھ عقب باز خواھد گشت. 
در واقع تاکید لنین و تروتسکی بر این بود کھ سرنوشت جامعھ انتقالی شوروی 
بھ توازن قوا میان کار و سرمایھ در گستره جھانی مربوط می شود و با آغاز از 

اسناد کمینترن 
در زمان لنین

www.hks-iran.com

http://www.nashr.de/1/kom/as.htm
http://www.nashr.de/1/kom/as.htm
http://www.nashr.de/1/kom/as.htm
http://www.nashr.de/1/kom/as.htm


این فرض صحیح بود کھ لنین نوشت:
«زمانی کھ سھ سال قبل ما مسئلھ اھداف و شرایط پیروزی انقالب 
پرولتری را در روسیھ عنوان کردیم، دائماً بھ این نکتھ تاکید داشتیم کھ 
این پیروزی نمی تواند مداوم و مطمئن باشد مگر این کھ انقالب پرولتری 
در غرب را بھ دنبال داشتھ باشد. جمع بندی صحیح از انقالب ما صرفاً 
در گستره یک دید بین المللی ممکن است. جھت تضمین دستاوردھای 
پیروزی، ما باید پیروزي انقالب پرولتری را در کلیھ یا دست کم در 
تعدادی از کشورھای اصلی سرمایھ داری بھ دست آوریم. پس از سھ 
سال مبارزه بی امان، امروز می توانیم مالحظھ کنیم کھ آیا این امر جنبھ 
واقعی بھ خود گرفتھ اند یا نھ» (لنین: مجموعھ آثار، ترجمھ انگلیسی، 

جلد ٣١، "درباره مواضع داخلی و خارجی حزب"، ٢١ نوامبر ١٩٢٠).
چھار کنگره نخست بین الملل کمونیست کامال وقف جمع بندی و راھنمائی جھت 
پیشبرد انقالب جھانی گردید. نتایج بسیاری از مبارزات کمونیست ھا و انقالبیون 
جھان در قطعنامھ ھا و اسناد این چھار کنگره متبلور شده اند. این اسناد در 
حوزه ھاي بسیاری مباحث سیاسی و بنیادی انقالب را طرح کرده اند، مسائلی 
چون: ھدف احزاب کمونیست از شرکت در پارلمان بورژوائی؛ جبھھ واحد 
کارگری؛ فعالیت در سازمان ھای توده ای طبقھ کارگر و اتحادیھ ھا؛ مسائل 
مربوط بھ جنبش ھای آزادی بخش ملی؛ مسئلھ ارضی؛ دموکراسی بورژوائی و 
دموکراسی کارگری، کھ از مھم ترین دستاوردھای جنبش انقالبی طبقھ کارگر 
جھانی محسوب می شوند. کمینترن در طی این سال ھا یک ھدف اصلی را 
دنبال می کرد: پیروزي انقالب جھانی پرولتری. اما در ھمین ایام شرایط عینی 
و موازنھ قوا در سطح جھانی بھ زیان کارگران و بھ سود سرمایھ داران تغییر 

کرد.

انقالب ١٩٢٣ از دست رفتھ آلمان
 جنگ جھانی اول موفق بھ حل ھیچ یک از مشکالت سرمایھ داری جھانی نشد.
 در واقع آن ھا را نسبت بھ پیش از جنگ تشدید ھم کرد. سرمایھ داری در
 "ضعیف ترین حلقھ" خود فرو پاشیده بود و تمام تالش امپریالیست ھا برای
 نابودی جمھوری جواِن شوروی با شکست مواجھ شده بود. سرمایھ داری آلمان،
 این قوی ترین در اروپا، پس از شکست در جنگ و سقوط امپراتوری، در حالی
 کھ دستش از غارت منابع مادی کوتاه شده بود، پرداخت غرامت ھای کمرشکن
 بھ رقبای امپریالیست پیروزمند در جنگ، بر دوشش بھ شدت سنگینی می کرد.
 اما خود امپریالیست ھای پیروز بریتانیا و فرانسھ ھم در موقعیت چندان بھتری
 قرار نداشتند. از سویی کشورھای مستعمره و نیمھ مستعمره با انقالب روسیھ
 جان گرفتھ بودند و در شور و تدارک استقالل و انقالب بودند، و از سوی دیگر

 وضعیت اقتصادی اشان نسبت بھ سرمایھ داری ژاپن و آمریکا بھ طرز قابل

تظاھرات میلیونی در برلین ١٩٢٣
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سوسیالیزم در یک کشور
انقالب آلمان کھ بلشویک ھا بھ پیروزی آن امید فراوان بستھ بودند، شکست 
خورد. ضدانقالب سیاسی از طریق سوسیال دموکراسی جنبش انقالبی کارگران 
را عقب راند و پیروزی ارتجاع با شکست مجدد کارگران آلمان در سال ١٩٢٣ 
تثبیت گردید. بھ موازات این شکست، انقالب ھای پرولتری در اکثر کشورھای 
اروپایی شکست خوردند و پیکار انقالبی کارگران عمدتاً بھ دلیل ضعف رھبری 
و فقدان یک حزب توده ای انقالبی بھ تسخیر قدرت سیاسی توسط آن ھا منتھی 
نشد. مسئولیت اصلی این شکست تاریخی بھ دوش سوسیال دموکراسی است کھ 
دیگر بھ صورت عامل سرمایھ داری در داخل جنبش کارگری فعالیت می کرد. 

بدین سان بود کھ انقالب روسیھ منزوی ماند.
در داخل روسیھ شوروی نیز در طی سھ سال جنگ داخلی بھترین عناصر 
کارگری و پیشروترین مبارزین زحمتکش از میان رفتند. شوراھای کارگری 
عمال از عنصر اصلی وجودی خود خالی شدند. سطح نازل رشد نیروھای 
تولیدی، پایھ ضعیف تکنولوژیک، اقتصادی و فرھنگی روسیھ، قحطی ناشی از 
سال ھا تداوم جنگ امپریالیستی و نیز جنگ داخلی از مھم ترین دالیل فروکش 
شرکت مستقیم توده ھا در تعیین سرنوشت خودشان و درگیری آن ھا در زندگی 
سیاسی بودند. ھم راستا با پس نشستن امواج انقالب جھانی و کاھش قدرت 
کارگری، بوروکراسی در بدنھ دولت کارگری ھم چون انگلی شروع بھ رشد 
نمود. رخوت سیاسی توده ھا بھ این رشد بوروکراسی یاری می داد و بھ تدریج 

ھم قدرت دولتی و ھم دستگاه کمینترن تحت نظارت کامل بوروکرات ھا درآمد.
 کشتی انقالب در برخی از کشورھای اروپایی  بھ دالیلی مشابھ بھ ساحل شکست
 نشست. شکست ھای انقالب در اروپا کھ اغلب بھ خاطر رھبری نادرست بود بھ

پیامدھای جدی انجامید بھ ویژه برای آتیھ حکومت جوان شوراھا در روسیھ.

 توجھی تضعیف شده بود. در چنین فضای بین المللی بود کھ در سال  ١٩٢٣
 آلمان در بحران ژرفی فرو رفت. آلمان علیرغم ظرفیت تولیدی باال، اما بھ
 واسطھ محدودیت ھای تحمیلی پیمان ورسای، کامال فلج شده و ضعیف ترین
 حلقھ زنجیر سرمایھ داری جھانی شده بود. اقتصاد آلمان فرو می پاشد و قادر بھ
 پرداخت غرامت جنگی بھ فرانسھ نیست. این بھانھ می شود تا ارتش فرانسھ
 منطقھ صنعتی روھر در آلمان را  اشغال کند. در طی چند ماه پول آلمان کامال
 بی ارزش می شود و یک پوند انگلیس کھ معادل ٢٠ مارک آلمانی بود در
 ظرف یک سال معادل ۴٧ میلیون مارک می شود. در چنین شرایطی بود کھ

توده ھای فالکت زده بھ کمونیسم روی می آوردند. براندلر، رھبر وقت حزب 
کمونیست آلمان در جلسھ کمیتھ اجرایی کمینترن می گوید:

« شاھد نشانھ ھای جنبش انقالبی پر توانی بودیم: موقتا اکثریت کارگران 
را پشت خود داشتیم و در این اوضاع و احوال ھمگی بر این باور بودیم 

کھ در اولین فرصت مناسب فورا بھ تھاجم دست خواھیم زد…» 
اما رھبری انترناسیونال نتوانست از این فرصت استفاده کند و از این آزمون 
موفق بیرون نیامد. پیروزی در آلمان بی چون و چرا بھ پیروزی در اروپا 
منتھی می شد. دریغا کھ در آلماِن ١٩٢٣، ھم چون روسیھ ١٩١٧، بخش ھایی 
از رھبری عقب نشستند. حزب کمونیست آلمان از دست زدن بھ ھر گونھ عملی 
"منع" می شود. نتیجھ آن کھ فرصت طالیی برای کسب قدرت در آلمان از دست 
می رود. و این در حالی بود کھ لنین، در رابطھ با فوریت ضرورت تدارک و 

از دست ندادن لحظھ تعیین کننده در مورد قیام در روسیھ ١٩١٧، نوشتھ بود: 
« موفقیت انقالب روسیھ و جھان کال در گروی نبرد و تالش ھا در 
ظرف دو سھ روز است.» (از مقالھ "پندی از یک ناظر"، نوشتھ ٨ 

اکتبر ١٩١٧)

www.hks-iran.com



 شکست انقالب جھانی و انزوای شوروی، عقب ماندگی، فرسودگی و نومیدی
 توده ھای شوروی کھ در طی سال ھاي طوالنی جنگ جھانی و جنگ داخلی،
 محرومیت ھای شدید و رنج و محنت، ھمراه با نومیدی و سرخوردگی آن ھا از
 بر باد رفتن امیدشان از رسیدن کمک از سوی کارگران اروپا، جملگی از جملھ
 عواملی بودند کھ راه را برای بھ قدرت رسیدن ارتجاع سیاسی-اجتماعی در
 شوروی ھمراه کردند. استالین، کھ در این زمان شاید بھ طور ناخودآگاه منافع
 قشر ضدانقالبی بوروکراسی ارتجاعی و محافظھ کاری را نمایندگی می کرد، با

خود را باال کشیدن بر گرده توده ھا، در حال باال رفتن از پلھ ھای قدرت بود.
احزاب و انقالبیون پرولتری سراسر جھان کھ در نخستین سال ھای کمینترن بھ 
درستی قدرت دولت شوراھا در روسیھ را گامی قاطع جھت رسیدن خودشان بھ 
قدرت می دیدند، اینک دیگر درگیر مسئلھ دگرگونی اتحاد شوروی شده بودند. 
بھ موازات رشد بوروکراسی و ارائھ نظریات انحرافی کھ بوروکرات ھا جھت 
توجیھ قدرت خود اعالم کرده بودند، بحث در میان احزاب کمونیست جھانی در 
گرفت. مھم ترین دگم استالینیستی کھ بھ عنوان حلقھ اصلی نظریات بوروکراسی 
توسط ژوزف استالین و نیکالی بوخارین پرورانده شد، نظریھ "سوسیالیزم در 
یک کشور" بود. این نظریھ ضد انقالبی یکسره با آموزش ھای مارکس و لنین 
بیگانھ است. پایھ این دگم بر عدم اطمینان بھ پیروزی انقالب جھانی بنا نھاده 
شده است. بر اساس این "نظریھ" در صورت عدم مداخلھ نظامی بورژوازی 
امپریالیستی در امور روسیھ، کارگران این کشور قادرند کھ ساختن جامعھ 

سوسیالیستی (بھ معنی جامعھ کمونیستی) را در اتحاد شوروی پیش ببرند. 
حتی بدعت گذاران این "نظریھ" خود در آغاز سال ١٩٢٤ بھ عدم امکان ساختن 
سوسیالیزم در یک کشور اذعان داشتند. استالین در قطعھ ای در کتاب "مسائل 
لنینیسم" بدین واقعیت اشاره کرده و تأکید نموده کھ ساختن سوسیالیزم در یک 

کشور غیرممکن است. این قطعھ از چاپ ھای بعدی کتاب حذف گردید. صرفاً

در مبارزه علیھ سنن بلشویسم و نظریھ "انقالب مداوم" تروتسکی بود کھ 
بوروکرات ھا بھ نظریھ شگفت انگیز سوسیالیزم در روسیھ عقب مانده ایمان 
آوردند. بوخارین اعالم کرد کھ در صورت تداوم نظم موجود، یعنی عدم دخالت 
نظامی امپریالیست ھا، در روسیھ می توان سوسیالیزم را صرفا در یک کشور 
حتی "با سرعت الک پشتی" ساخت. او ادامھ می داد کھ اگر این فرض و 
احتمال صحت داشتھ باشد، پس وظیفھ انقالبیون سراسر جھان یاری رساندن بھ 
ساختن سوسیالیزم در روسیھ خواھد بود و از این رو نقش احزاب کمونیست در 
ھر کشور پیش از ھر چیز فشار گذاشتن بھ بورژوازی کشورشان است کھ از 
حملھ نظامی بھ روسیھ خودداری کنند تا در سایھ اصل "ھمزیستی مسالمت 

آمیز" روسیھ بتواند "عاقبت سوسیالیزم را بسازد".
این تئوری نتیجھ مستقیم شکست انقالب آلمان بود و نشانھ پشت کردن بھ اصول 
انترناسیونالیسم انقالبی بود کھ انقالب روسیھ بر بنیان آن استوار شده بود و 
انترناسیونال کمونیستی کھ شالوده اش بر این مبنای ریختھ شده بود. یکی از 
اھداف تروتسکی در نگارش کتاب "بین الملل سوم پس از لنین" نقد شدید نظریھ 
"ساختن سوسیالیزم در یک کشور" است. او نشان می دھد کھ انقالب 
سوسیالیستی می تواند در کشوری واپس مانده پیروز گردد (و در واقع نظریھ 
انقالب مداوم او عالی ترین بیان این توانائی است) اما تأکید می کند کھ انکشاف 

راستین یک جامعھ سوسیالیستی در یک کشور ممکن نیست. 
 سوسیالیزم از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در وجوه عالی تری نسبت بھ
 سرمایھ داری قرار دارد. از این رو در ھمان نخستین مرحلھ تحقق آن بھ
 جدیدترین تکنولوژی و بھ اشتراک مساعی چند کشور نیاز است. مارکسیست ھا
 ھمواره نظریھ سوسیالیزم در یک کشور، حتی در پیشرفتھ ترین کشورھا را بھ
 ھمین دلیل مردود می دانستند. مضحک تر تصور ساختن سوسیالیزم در کشور

روسیھ واپس مانده آن سال ھا بود. امروزه، پس از فروپاشی کامل شوروی،
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 ضد انقالبی بودن این نظریھ بھ دگم ترین استالینیست ھا ھم ثابت شده است.
 تروتسکی بعدھا در کتاب "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد" بھ روشنی نشان می دھد
 کھ در واقع انقالب اکتبر سرآغاز مرحلھ ای انتقالی در حیات جامعھ روسیھ بوده
 است. جامعھ ای کھ در آن ابزار تولید دولتی شده اند، اقتصاد با برنامھ در کار
 است و نیروی کار دیگر کاال نیست. اما این مرحلھ بھ ھر رو از سوسیالیزم
 بسیار بھ دور است. حتی اگر رشد یکنواخت و مداوم  شوروی، آن کشور  را
 از سرمایھ داری دور می کرد، باز این امر بھ معنای حصول سوسیالیزم نمی

توانست باشد.
جنبھ بین المللی خصلت ارتجاعی حفظ وضع موجود، کھ در آن موازنھ قوا نھ بھ 
سود کارگران بلکھ بھ سود سرمایھ داری امپریالیستی بود، کمینترن را تبدیل بھ 
ابزار سیاست بازی ھای بوروکراسی کرملین نمود. دیگر نقش کمینترن پیشبرد 
انقالب جھانی نبود و نیز نقش احزاب کمونیست در ھر کشوری شرکت مستقیم 
و فعال در جدال روزمره زحمتکشان نبود. آنان اگر ھم در این جدال شرکتی 
داشتند صرفاً جھت منحرف ساختن آن و یاری رساندن بھ بورژوازی بود. 
وظیفھ اصلی این احزاب سازش با بورژوازی جھت گرفتن این تضمین بود کھ 

خطری متوجھ شوروی نخواھد شد. 
کمینترن  نھ نھاد انقالب جھانی پرولتری، بلکھ ابزار دست قشر بوروکراتی شده 
بود کھ احزاب کمونیست را در انطباق با منافع خود رھبری می کرد. این 
احزاب فاقد پایگاه توده ای، بی اراده ایفای نقش می کردند و درون آن ھا امکان 
بحث دموکراتیک بر سر مسئلھ حیاتی آن چھ در شوروی می گذشت، بستھ شده 
بود. انقالبیون معترض نیز ھم فردی و ھم گروھی از احزاب کمونیست اخراج 
می شدند. دیری نپایید کھ این روند اخراج کمونیست ھای قدیمی و انقالبی، بھ 
دستگیری، شکنجھ و کشتار آن ھا نیز انجامید. سلطانزاده و دوستدار دو 

کمونیست انقالبی ایران از جملھ رھبران اعدام  شده بودند.

استالین و متحدین او پس از کنگره پنجم، کھ در ١٩٢٤ اندکی پس از مرگ لنین 
برگزار شد، سیاست ھای نادرست خود را با اتخاذ روش ھای بوروکراتیک و 
غیر دموکراتیک پیش بردند و کنگره بعدی را بھ مدت چھار سال بھ تعویق 
افکندند. تروتسکی در کتاب "بین الملل سوم پس از لنین"، نمایندگان ششمین 
کنگره جھانی کمینترن را مورد خطاب قرار می دھد. در برابر این نمایندگان از 
سوی رھبری یک برنامھ پیشنھادی کھ بھ خطوط کلی استراتژی جنبش 
کمونیستی جھان می پرداخت، قرار داشت. نقد تروتسکی بھ این برنامھ اساس 
بحث ھای کتاب مزبور است.  نظریات بدیع ضد انقالبی چون "سوسیالیزم در 
یک کشور"، ارائھ شده از جانب بوروکرات ھا، بدون مخالفت و مبارزه سیاسی 
پذیرفتھ شد. در عوض بھترین رزمندگان پرولتری و بلشویک ھای قدیمی در 
حزب کمونیست روسیھ و در بسیاری از احزاب کمونیست در کشورھا مختلف 

در سراسر جھان بھ مبارزه علیھ سیاست ضد انقالبی استالینیستی دست زدند. 
مھم ترین گرایش سیاسی در مبارزه علیھ استالینیسم گرایشی بود کھ تروتسکی 
آن را نمایندگی می کرد. این گرایش کھ عاقبت در "اپوزیسیون چپ" حزب 
کمونیست روسیھ و نیز درون بسیاری از احزاب کمونیست متشکل شده بود، 
یگانھ نیروی رزمنده علیھ بوروکراسی استالینیستی بود کھ نھ بر پایھ برخی 
مسائل فرعی یا شخصی، بلکھ بر اساس دفاع از برنامھ و سیاست بلشویسم، 
شکل گرفتھ بود. تروتسکی ھرگز بھ سازش غیر اصولی با گرایش ھای دیگری 
کھ علیھ استالینیسم مبارزه می کردند، تن نداد.  سازش و وحدت او صرفاً بر 
مبنای توافق برنامھ ای و سیاسی بود. این خود از مھم ترین دروس این انقالبی 
بزرگ است. استالینیست ھا با استفاده از روش ھای رذیالنھ تھمت و دروغ، 
سانسور و اختناق مانع از مبارزه اصولی "اپوزیسیون چپ" و تبلیغ نظریات 
تروتسکی شدند و عاقبت راھی جز اخراج تروتسکی از کمیتھ مرکزی و سپس 

از حزب و بعد اخراج او از روسیھ و کشتن او نیافتند.
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مھم ترین مبارزات تروتسکی و اپوزیسیون چپ در سال ھای نخستین رشد 
بوروکراسی، مبارزه علیھ برنامھ و سیاست ھای راست روانھ اقتصادی- 
اجتماعی بوروکرات ھا در مورد مسائل داخلی روسیھ بود. این مبارزه از زمان 
حیات لنین توسط خود او و با ھمکاری تروتسکی آغاز شد. آخرین مقاالت لنین 
عمدتا در خدمت پیشبرد این مبارزه نوشتھ شده اند. این بخش از مبارزات 
انقالبیون را می توان در بسیاری از آثار دھھ ١٩٢٠ تروتسکی یافت. در آغاز 
این دھھ، تنگناھای اقتصادی ضرورت اعطای امتیازاتی چند بھ روندھای 
سرمایھ داری، تولید خرده کاالیی در تجارت کوچک و کشاورزی را ایجاب 
کرده بود. "سیاست نوین اقتصادی" در سال ١٩٢١ بھ منزلھ اقدام موقتی جھت 
کمک بھ بھبود اقتصادی اتخاذ شده بود. لیکن این اقدام بیش از آن چھ پیش بینی 
می شد طوالنی گردید. قشر کوالک (دھقانان ثروتمند) سر بر آورد کھ منافعش 
با منافع دولت کارگری در تضاد بود و دائماً بھ این دولت فشار می آورد. این 
فشارھا توسط جناح ھای استالین و بوخارین درون حزب نیز بازتاب می شدند. 

برنامھ جناح ھای فوق کھ با نظریھ "ساختن سوسیالیزم در یک کشور" 
اعالم شده بود، در واقع اعطای امتیازات دراز مدت بھ کوالک ھا بود. 
اپوزیسیون چپ و تروتسکی بھ این برنامھ و سیاست خطرناک اعالم 
 جنگ دادند بھ صراحت خواستار اقدامات آگاھانھ جھت از میان بردن 
جدائی فزاینده بین شھر و روستا، پیروی از اصل برنامھ ریزی جھت 
 یاری بھ رشد سریع صنعت بود. استالین، در مراسم تشیع جنازه لنین

در ژانویھ ١٩٢۴، بنا بر عادت سنت انقالب روسیھ، اعالم کرد:
 «رفیق لنین با ترک ما، وفاداری بھ انترناسیونال کمونیستی را بر
 دوش مان گذاشت. رفیق لنین، ما بھ تو سوگند یاد می کنیم، کھ جان
 خود را وقف گسترش و تقویت اتحاد کارگران تمام جھان،

انترناسیونال کمونیستی، کنیم.»

 در آن زمان استالین تصورش را ھم نمی کرد کھ تئوری "سوسیالیسم در یک
کشور"، اتحاد شوروی و کمینترن را بھ چھ جاھایی خواھد کشاند.

 تاریخ کمینترن از زمان ابداع نظریھ "سوسیالیسم در یک کشور" بھ بعد شاھد
 سیاست ھای زیگزاگی مخرب و فاجعھ آفرین دیکتھ شده از سوی بوروکراسی
 شوروی بود. لنین با اصرار سرنوشت اتحاد شوروی را با سرنوشت طبقھ
 کارگر جھان، و بھ خصوص پیشتاز آن کمینترن، مرتبط می دانست. حتی در
 سوگند ارتش سرخ در دوران رھبری تروتسکی، سربازان ارتش سرخ نھ بھ
 دفاع از مام میھن سوسیالیستی، بلکھ بھ وفاداری بھ طبقھ کارگر بین المللی
 سوگند می خوردند. در واقع ارتش سرخ نھ بھ مثابھ یک نیروی مستقل "ملی"
 کھ بھ عنوان یک ابزار انقالب جھانی دانستھ می شد. با قدرت گیری
 بوروکراسی در شوروی باد از جھت دیگری می وزد و اوضاع متفاوتی شکل

می گیرد.
  لنین بیمار کھ در سال ھای آخر زندگی اش با نگرانی شاھد این
 تحوالت بود، ھمراه با تروتسکی مبارزه علیھ بوروکراتیزه شدن
 حزب بلشویک و دولت شوروی را در سال ١٩٢٣ آغاز کرد. او
 در مورد خطرات انحطاطی کھ دولت شوروی را تھدید می کرد
 بھ شدت ھشدار می داد. در فضای ارتجاع روزافزون، در
 سطوح ملی و بین المللی، مبارزه بین انترناسیونالیست ھا و
 ترمیدوری ھا بھ مرحلھ حاد می رسد. تروتسکی، در ائتالف با
 لنین، خواھان احیای دموکراسی کامل درون حزب بلشویک و
 شوراھا ھستند. لنین خواھان برکناری استالین از سمت دبیر کلی
 حزب می شود، چرا کھ از دید او استالین شخصیت محوری شده

بود کھ بوروکراسی حول آن متبلور شده بود. وصیتنامھ کامل لنین
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 پس از مرگ لنین در ژانویھ ١٩٢۴، زینوویف، کامنف و استالین، ملقب بھ "باند
 سھ نفره (ترویکا)" موفق بھ جلب نظر کمیتھ مرکزی شده و کارزاری علیھ
 نظریات لنین، کھ پس از مرگش تروتسکی سخنگوی آن بود، آغاز کردند و

 دست بھ ابداع افسانھ "تروتسکیسم" زدند.
 آنان با اختراع عنوان "مارکسیزم- لنینیزم" برای نظریات تجدید نظرطلبانھ ضد
 مارکسی و ضد لنینی خود، بھ جنگ فیزیکی علیھ "تروتسکیسم" رفتند. کمینترن
 ھم کھ وابستھ و دنبالھ روی حزب کمونیست اتحاد شوروی شده بود، آن ھم بھ

خاطر وجھھ پیروزی انقالب اکتبر، از این سرنوشت در امان نماند.

بگذارید کوالک ھا ثروتمند شوند!
 چرخش از سیاست "انقالب جھانی" بھ سیاست "سوسیالیسم در یک کشور" در
 شوروی، چرخشی شدید بھ راست در مشی کمینترن را با خود داشت بھ طوری
 کھ حتی زینوویف و کامنف، این متحدین استالین ھم نتوانستند آن را برتابند و در
 مخالفت با آن چاره ای جز اتحاد با تروتسکی و حامیانش (اپوزیسیون چپ)
 نداشتند. در آن روزھا "اپوزیسیون چپ" در برابر سیاست ھاي راست روانھ
 بوروکراسی، سیاست صنعتی کردن روسیھ از طریق یک مجموعھ برنامھ ھای

پنج سالھ را پیشنھاد می داد.
 جناح استالین برای مبارزه با "اپوزیسیون چپ"، با بوخارین راستگرا، کھ
 مخالف سرسخت صنعتی کردن روسیھ بود، متحد می شود. استالین در تمسخر
 صنعتی کردن روسیھ جملھ معروفش را در پلنوم کمیتھ مرکزی در آوریل
 ١٩٢٧ می گوید: « تالش برای ساختن سد ھیدروالکتریک دنی پرستو برای ما
مثل این است کھ یک موژیک (دھقان تھیدست) بھ جای گاو، گرامافون بخرد.»

 حتی در پایان سال ١٩٢٧، در زمان تدارک کنگره پانزدھم حزب کمونیست
 شوروی، کھ اصوال وظیفھ اش اخراج تروتسکی و اپوزیسیون چپ از حزب
 بود، مولوتف ھمدست استالین مدام تکرار می کرد: «ما نباید بھ توھمات حقیر
 دھقانانی کھ خواھان اشتراکی کردن ھستند وقعی نھیم. در وضعیت کنونی این
 کار غیرممکن است». سیاست رسمی حزب کمونیست و دولت در رابطھ با
 کوالک ھا (دھقانان ثروتمند) و نپمن ھا (نو سرمایھ داران شھرھا کھ از قبال
 سیاست "نپ" ثروت اندوختھ بودند)، بھ بھترین وجھی در شعار "بگذارید
 کوالک ھا ثروتمند شوند! "، توسط بوخارین و با حمایت کامل استالین، فرمولھ

 شده بود.
 بھ موازات راست روی ھر چھ بیشتر رھبری حزب کمونیست شوروی، سیاست
 ھای کمینترن ھم ھر چھ بیشتر در خدمت نیازھای تاکتیکی تثبیت قدرت
 بوروکراسی در مسکو بود. مسالھ استالین یافتن متحدینی برای دفاع از اتحاد
 شوروی در مقابل تھاجم نظامی از خارج بود. نقش کمینترن ھم بھ محافظین
 مرزھای شوروی کاھش می یابد. و این ھمھ در حالی است کھ درون حزب
 کمونیست شوروی و کمینترن بر سر مسالھ انقالب چین و اوضاع سیاسی در

بریتانیا اختالفات باال می گیرد.
جدال دیگر تروتسکی علیھ سیاست ھای بوروکراسی در رابطھ با اعتصاب 
عمومی سال ١٩٢٦ در انگلستان و انقالب دوم چین در ١٩٢٧ بود کھ در کتاب 
"بین الملل سوم پس از لنین" بھ تفصیل بھ بحث درباره آن ھا می پردازد. در ھر 
دوی این موارد بوروکراسی استالینیستی از طریق سازش با بورژوازی این 
کشورھا، مانع از سازماندھی مستقل طبقھ کارگر، بسیج کارگران و در نتیجھ 

سد راه انکشاف جدال طبقاتی شد. 
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اعتصاب عمومی سال ١٩٢۶ در بریتانیا
 در ٣٠ آوریل سال ١٩٢۶ در بریتانیا، دولت در واکنش بھ رکود اقتصادی ناشی

از بحران سرمایھ داری، کاھش ١٣ درصدی دستمزدھا را اعالم می کند. توده 
ھا بھ شدت رادیکالیزه می شوند، و اعتصاب عمومی کشور را فرا می گیرد. 
 روز شنبھ اول ماه مھ، یک میلیون کارگر معدن، کلیھ معادن را اشغال می کنند

و چرخ صنایع از حرکت باز می ایستد. وضعیت اضطراری اعالم می کنند.
 در ۴ مھ سیستم حمل و نقل در سراسر کشور فلج می شود و شھر لندن کامال از
 کار می ایستد. تا پایان روز اعتصاب بھ ھمھ بخش ھای صنایع و خدمات
 سرایت می کند. در طی ٩ روز انگلستان در آستانھ تحوالت اجتماعی قرار می
 گیرد، اما از نظر حزب کمونیست انگلیس و کمینترن " این یک جنبش انقالبی
 نیست. این صرفاً یک جدال بر سر دستمزد است". در واقعیت، این جنبش در
 بدو امر انقالبی نبود، اما بھ سرعت و بھ شدت در حال رادیکالیزه شدن بود. در
 بعضی از مناطق کشور کارگران تقریباً کنترل ھمھ امور  را در دست داشتند و
 نوعی قدرت دوگانھ ایجاد کرده بودند. درست است کھ شروع ماجرا یک جنگ
 تدافعی بود، اما روز بھ روز اعتماد بھ نفس طبقھ کارگر افزایش می یافت و
 قدرت را در نوک انگشتان خود لمس می کردند. بعد از اعتصاب بیش از ٣
 ھزار نفر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و عمدتا بھ اتھام اقدامات تحریک
 آمیز علیھ حکومت. برای مثال یک کارگر نظافتچی متروی  لندن بھ خاطر این
 کھ شعار "ما انقالب می خواھیم" داده بود بھ پرداخت جریمھ نقدی محکوم می

شود. دموکراسی بورژوایی پول را بر زندانی کردن ترجیح می دھد!
اما کمینترن در بریتانیا ھم سیاستی مشابھ در چین را در پیش می گیرد. دولت 

شوروی بھ بھانھ مبارزه برای جلوگیری از دخالت خارجی علیھ اتحاد شوروی،

از مجرای اتحادیھ ھای کارگری روسیھ، توافقنامھ ای با "شورای عمومی کنگره 
اتحادیھ ھای کارگری" بریتانیا امضا می کند. بدین ترتیب بوروکراسی ھای 
مسکو و لندن بھ جای تکیھ بھ حزب کمونیست بریتانیا و با دور زدن آن، کمیتھ 
ای میان بوروکرات ھای اتحادیھ ھای کارگری بریتانیا و دولت شوروی تحت 
نام "کمیتھ آنگلو- روس" را ایجاد کردند. این کمیتھ در جریان اعتصاب عمومی 
نقش اعتصاب شکن را ایفاء کرد. زمانی کھ بوروکرات ھای اتحادیھ ھای 
کارگری انگلیس با دولت سازش کردند و پایان اعتصاب عمومی را اعالم 
کردند، این کمیتھ از آن پشتیبانی کرد. حزب کمونیست انگلیس در طول 
اعتصاب عمومی از بیم آن کھ مبادا بھ این اتحاد زیانی وارد آید حتی جرأت 
نداشت کھ خیانت بوروکرات ھای اتحادیھ ھای کارگری انگلستان را یادآور 
شود. بھ چشم پیشرو ترین عناصر مبارز پرولتری، این حزب شریک جرم 
خیانتی بود کھ اتحادیھ ھای کارگری از طریق کمیتھ آنگلو- روس مرتکب شدند. 
 وظیفھ حزب کمونیست بریتانیا و انترناسیونال کمونیستی می بایست آماده ساختن
 کارگران برای پذیرفتن خیانت مسلم و غیر قابل اجتناب رھبری اتحادیھ ھای
 کارگری می بود. در عوض آن ھا در ذھن کارگران بذر توھم پاشیدند بھ
 خصوص این کھ بوروکرات ھای اتحادیھ ھا پشت توافقنامھ با اتحادیھ ھای
 کارگری روسیھ و"کمیتھ آنگلو- روس" مخفی شده بودند. پس از خیانت آشکار
 و رسوای بوروکراسی اتحادیھ ھای انگلیسی بھ اعتصاب عمومی ١٩٢۶،
 تروتسکی خواھان خروج اتحادیھ ھای کارگری روسیھ از کمیتھ کذایی و قطع
 روابط با "کنگره اتحادیھ ھای کارگری" انگلیس می شود. استالین و کمینترن
 حاضر بھ این کار نمی شوند، آنان بیشتر در فکر الس زدن با بورژوازی

دموکراتیک امپراتوری بریتانیای کبیر بودند تا پیشبرد مبارزه طبقاتی جھانی.
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رھبری اتحادیھ ھای کارگری بریتانیا پس از استفاده ابزاری از 
"کمیتھ آنگلو- روس" و زمانی کھ دیگر بھ آن نیاز داشتند، از آن 
خارج شدند. با خروج آن ھا کمینترن فریاد سر داد کھ ای وای بھ 
ما خیانت شد. و اما حزب کمونیست جواِن بریتانیای کبیر کھ در 
پی این اعتصاب عمومی در پیشرفتھ ترین کشور سرمایھ داری 
قاعدتا می بایست بر تعداد اعضایش افزوده می شد، بھ خاطر 
اتخاذ سیاست ھای نادرست دیکتھ شده توسط کمینترن فلج شده، بھ 
سرعت نفوذش در بین توده ھا کاھش می یابد و در چشم پیشرو 
ترین عناصر پرولتری کامال بی اعتبار می شود بھ طوری کھ نھ 
تنھا حزب کمونیست و اصوال جنبش کمونیستی دیگر نتوانست در 
درون جنبش کارگری انگلستان نقشی داشتھ باشد بلکھ تا بھ 
امروز با گذشت بیش صد سال از این رویداد مھم در مبارزه 
طبقاتی در آن کشور، آرمان کمونیزم در جامعھ انگلیس ھنوز 

نتوانستھ سر بلند کند.
 با وجود بیش از ۵ میلیون کارگر اعتصابی کھ خیابان ھا را بھ
 اشغال خود درآورده بودند، طبیعی است کھ این پرسش مطرح
 شود کھ قدرت واقعی در دست کیست؟ این کھ ھدف اولیھ
 اعتصاب چھ بود چندان مھم نبود، این کھ اعتصاب عمومی بھ
 وضوع این پرسش را مطرح کرده بود کھ در جامعھ چھ طبقھ ای
 حکمرانی می کند، مھم بود. رھبران یک اعتصاب عمومی اگر
 دز لحظھ موعود آمادگی کسب قدرت را نداشتھ باشند، جز خیانت

بھ جنبش بدیل دیگری ندارند. این یک درسی بود کھ  اعتصاب 
عمومی ١٩٢۶ در بریتانیا یک بار دیگر ثابت کرد. 

اعتصاب عمومی لندن ١٩٢۶
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تراژدی انقالب دوم چین
 در ١٢ آوریل ١٩٢۵ سون یات سن پایھ گزار جمھوری چین و رھبر حزب
 ناسیونالیست کومینتانگ می میرد. با مرگ او در چین در طی سال دو سال آتی
 انقالب میلیون ھا نفر را بھ صحنھ نبرد سیاسی می کشاند. در جریان مناقشات
 خونین در درون کومینتانگ سرانجام جناح راست کومینتانگ بھ رھبری ژنرال

چیانگ کای چک قدرت را بھ دست می گیرد.
 در چین حزب کمونیست تنھا حزب کارگری بود و در بین کارگران از نفوذ
 بسیاری برخوردار بود. در رابطھ با مسالھ ارضی در چین کھ بسیار حاد بود،
 نگاه دھقانان بھ سوی راه حل بلشویک ھا در روسیھ دوختھ بود، یعنی تصرف
 زمین. برای لنین در انقالب بورژوا - دموکراتیک و ضد امپریالیستی در شرق
 و در کشوری چون چین، استقالل طبقھ کارگر پیش شرط یک سیاست کمونیستی
 بود. اما کمینترن در مسیر دیگری گام برمی دارد و برای تحقق انقالب بھ جای
 اتکا بھ دھقانان و کارگران، نظیر سیاستی کھ لنین در روسیھ پیشبرد، ترجیح

می دھد بھ سرمایھ داران و ژنرال ھای چینی اتکا کند.
 کمینترن با اتخاذ سیاست راست روانھ حزب کمونیست چین را مجبور کرد کھ
 عمال خود را منحل کند و اعضایش را درون حزب ناسیونالیست کومین تانگ
 ادغام کند. استدالل استالینیست ھا این بود کھ بورژوازی ملی و لیبرال چین کھ
 حزب چیانگ کای چک نماینده این طبقھ بود، در انقالب چین نقش انقالبی ایفا
 می کند و از این رو وظیفھ کمونیست ھای چین وحدت با این طبقھ و این حزب

است. اپوزیسیون چپ در مورد پیآمدھای این سیاست ھشدار می داد.
 بھ پیشنھاد استالین، ژنرال چیانگ کای چک را کھ ھمزاد خود در چین می دید،
 بھ عضویت افتخاری کمینترن برگزیده می شود (در ھیئت اجرائی کمینترن

تروتسکی تنھا کسی بود کھ بھ این مسألھ رای منفی داد). در شوروی بھ جالد

 آتی کمونیست ھا لقب "ژنرال سرخ" می دھند، در سالن ھای سینما فیلم ھا و در
 روزنامھ ھا تصاویرش را نشان می دھند. در مسکو عکس دیواری او را بر سر
 در دانشگاه سون یات سن آویختند و در رژه اول ماه مھ عکس او را بھ ھمراه
 عکس ھای كارل ماركس ، فردریش انگلس، والدیمیر لنین و ژوزف استالین در

صف اول رژه کارگران حمل می کنند.

تظاھرات کارگران در شانگھای
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گردن زدن کمونیست ھا در شانگھای

 این سیاست راست روانھ در آغاز سال
 ١٩٢٧ بھ کشتار عظیم کمونیست ھای
 چینی توسط چیانگ کای چک منتھی
 گردید و انقالبیون چین بدون اسلحھ،
 بدون سازماندھی و تشکیالت مستقل در
 زیر ساطور "ژنرال سرخ" شاھد مرگ و
 شکست انقالب دوم چین بودند. ژنرال
 چیانگ کای چک کھ برای کسب قدرت و
 شکست رقبایش در کومینتانگ بھ استفاده
 ابزاری از حزب کمونیست نیاز داشت،
 پس از تثبیت قدرتش، دیگر نیازی بھ
 کمونیست ھا نداشت. او در ١٢ آوریل
 ١٩٢٧ با کشتار ھولناک کمونیست ھا،
 مظنونین و دگراندیشان حمام خون بھ راه
 می اندازد کھ در تاریخ با نام "کشتار
 شانگھای" شناختھ می شود. تنھا در شھر
 شانگھای در طی ماه آوریل بیش از ١٢
 ھزار کمونیست را گردن زدند. سپس
 کشتارھای گسترده ای را در سراسر
 کشور آغاز کردند. این کشتارھا موجب
 شد تا اکثر کمونیست ھا شھرھا را بھ
 مقصد روستاھا ترک کنند، چرا کھ نفوذ

 کومینتانک در آن جا بسیار کم تر بود.
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 در طی یک سال بعد بین سیصد ھزار تا یک میلیون نفر در سراسر چین  اعدام
 می شوند. این گفتھ را بھ چیانگ کای چک نسبت می دھند : «بھتر است کھ بھ
 اشتباه ھزار آدم بی گناه را بکشیم تا این کھ اجازه دھیم یک کمونیست فرار
 کند.» حق با استالین بود، چیانگ کای چک یک "ژنرال سرخ" بود، البتھ نھ بھ
 خاطر عقایدش بلکھ بھ واسطھ دست ھای آغشتھ بھ خونش، نظیر خود استالین.
 اما درسی کھ بوروکراسی استالینستی از این کشتار ھولناک کمونیست ھا توسط
 "متحدین بورژوا- دموکرات" گرفت این بود کھ انقالب در کشورھای واپس
 مانده مرحلھ ای است و در مرحلھ نخست آن وظیفھ انقالبیون کمونیست وحدت
 با بورژوازی و نفی جنبش مستقل طبقاتی و نھادھای خود-سازماندھی توده ای
 می باشد. و در پی آن بین الملل سوم ھم مواضع مشابھ ای می گیرد. و حتی از

بین الملل دوم ھم راست روانھ تر می شود.
 مائو تسھ تنگ از این شکست درس ھای الزم را می گیرد و خالف رھنمودھای
 استالین، راھپیمایی طوالنی را سازمان می دھد. او بعدھا کمی قبل از مرگش
 می گوید: « ھیچ کس بھ اندازه استالین مخالف انقالب ما نبود». درست است کھ
 مائو در عمل از سیاست ھای استالین و کمینترن برید و ھمین موجب پیروزی
 انقالب سوم چین شد، ولیکن در تئوری از نظریات جبھھ خلق نبرید و آن را بھ
 شکل دیگری در فرمول "ائتالف چھار طبقھ" بیان کرد. بر انقالب اندونزی در
 سال ١٩۶۶، کھ توسط حزب کمونیست اندونزی دنبالھ روی نظریات مائو،
 رھبری می شد، ھمان رفت کھ بر انقالب دوم چین در سال ١٩٢٧. کشتار حدود
 یک میلیون کمونیست و ھوادارانشان در اندونزی، یکی از ھولناک ترین جنایات

 سده بیستم است کھ بندرت درباره اش سخن گفتھ می شود.
 تجربیات فوق این مسائل عمده را پیش روی انقالبیون قرار داد کھ چرا

 بوروکراسی مسکو چنین سیاست ھای غیر انقالبی اتخاذ نموده است و چگونھ
 

 می توان علیھ این سیاست ھا مبارزه نمود؟ تروتسکی بھ این مسائل کلیدی پاسخ
 می دھد و روشن است کھ عقاید وی در این موارد پا بھ پای  رویدادھا و تحول
 واقعیت، شکل می گیرد. او در سال ١٩٢٩ کھ نقد بر برنامھ پیشنھادی کمینترن
 را می نوشت بر اساس واقعیات موجود آن سال ھا، بوروکراسی حاکم را
 گرایش سانتریست راست ارزیابی می کند، کھ با مبارزه قاطع پیگیر و انقالبی
 می توان آن را اصالح نمود. بھ ھمین دلیل او مبارزه درون نھادھای موجود از
 جملھ درون احزاب کمونیست را وظیفھ اصلی انقالبیون می دانست. تحول بعدی
 رویدادھا او را متوجھ این واقعیت کرد کھ بوروکراسی استالینیستی آگاھانھ و از
 روی نقشھ موانع جدی در پیش پای پیشرفت انقالب جھانی ایجاد می کند و قشر
 بوروکرات ضد انقالبی در دفاع از منافع و امتیازات خود تا بدان جا پیش رفتھ

 کھ حاضر است انقالب در بسیاری از کشورھا را بھ شکست بکشاند.
 بدین سان کمینترن بھ روشنی ابزار دست قشر ضد انقالبی حاکم بر شوروی
 است و مانعی عمده در راه انکشاف و پیروزی انقالب ھاست. تحلیل تروتسکی
 پا بھ پای تکامل واقعیت متکامل می شد و او بھ تدریج نظریات خود در مورد
 بوروکراسی بھ مثابھ بناپارتیست، سنتریست راست و غیره را تکامل بخشید و
 سرانجام قاطعانھ اعالم نمود کھ اتحاد شوروی یک دولت کارگری منحط شده ای
 است و کمینترن ھم بھ ابزار این ضدانقالب بوروکراتیک تبدیل شده است. در
 واقع تحلیل تروتسکی بیان نظری واقعیتی در حال رشد و تکامل است و بھ
 ھمین دلیل این تحلیل نیز دائماً در حال تکمیل و تدقیق شدن است. تروتسکی ھم
 زمان با درجات و مراحل گوناگون انحطاط بوروکراسی، روش ھای متناسب
 مبارزه با آن را نشان می دھد. روش مارکسیستی او ھمانا شناخت روند تکاملی
 یک انحطاط است و از این جھت پیکار علیھ این انحطاط وظایفی روشن و در

انطباق با درجات پیشروی این انحطاط پیش روی انقالبیون قرار می دھد.
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تروتسکی کتاب"بین الملل سوم پس از لنین" را در سال ١٩٢٨ در نقد بر برنامھ 
پیشنھادی بین الملل کمونیست نوشت. او پیش تر از حزب کمونیست اخراج شده 
بود و ھمانند بسیاری از مبارزین اپوزیسیون بھ تبعید فرستاده شده بود. او در 
سپتامبر ١٩٢٧ ھمراه ھیجده تن دیگر از کمیتھ اجرائی بین الملل کمونیست 
اخراج شد. او در کنگره پنجم بھ اتفاق آراء بھ این مقام برگزیده شده بود و فقط 
کنگره ششم می توانست او را اخراج کند، اما پیش از تشكیل این کنگره 
اخراجش اعالم شد و کنگره نیز بھ این اخراج صحھ گذارد. روشن بود کھ تنھا 

دلیل این اقدام جلوگیری از طرح بحث ھای تروتسکی در کنگره بود.
این کتاب یکی از آن آثار تروتسکی است کھ بھ تفصیل و دقت 
ویژگی ھای عمده دوران معاصر را بھ بحث گذاشتھ و موشکافانھ 
عناصر اصلی و تعیین كننده سیاست انقالبی را طرح می کند. 
تروتسکی نشان می دھد کھ استراتژی کمونیستی پیش از ھر چیز در 
برنامھ بین المللی آن متجلی می شود. برنامھ ای کھ « بھ ھیچ رو 
جمع جبری برنامھ ھای بخش ھای ملی یا ترکیبی از وجوه مشخصھ 

مشترک آن ھا» نیست.
تروتسکی خطاھائی کھ کمینترن مرتکب می شد را نھ چون اشتباھات تک افتاده 
و بھ ھم نامرتبط، بلکھ محصول برخورد سیاسی اساساً نادرستی می دانست کھ 
کمینترن در ھر محتوای ملی ویژه ھر کشوری آن را بھ کار می گرفت. فصل 
"استراتژی و تاکتیک در عصر امپریالیسم" کتاب بیان استادانھ ای از اعتبار 
حزب انقالبی در فراشد تاریخ است. تروتسکی ھرگز این نظر عام و مکانیکی 
کھ ھمواره شرایط انقالبی موجود است را نپذیرفت اما تأکید کرد کھ وجھ 

مشخصھ دوران ما ژرف تر شدن بحران ھای سرمایھ داری است و این بھ

تغییرات سریع در اوضاع سیاسی منتھی خواھد شد.
در پیكار انقالبی فرازھا و فرودھا بسیارند. وظیفھ رھبری انقالبی آمادگی برای 
لحظھ ای است کھ شرایط الزم فراھم آمده باشند. بوروکراسی استالینیستی نسبت 
بھ نقشی کھ عامل ذھنی ایفاء می کند کم بھا می داد، تأخیر فاز داشت، بھ 
توانائی احزاب کمونیست و نقش آن ھا اطمینان نداشت، آن جا کھ نتایج سیاست 
راست روانھ اش آشکار می شد با شتابی جنون آسا بھ اقدامات چپ روانھ دست 

می زد و چون این یک بھ نتیجھ نمی رسید باز بھ راست می زد. 
این تاریخچھ و فعالیت کمینترن استالینی است کھ تروتسکی با 
قدرت آن را بیان می کند و منطق درونی زوالش را شرح می دھد.

مطالعھ این اثر جھت نسل انقالبی نوینی کھ ناگزیر است برای 
تدوین استراتژی، تجارب گذشتھ جنبش کارگری را بیاموزد، 
ضروری است. اثر گرانسنگ تروتسکی صرفاً سندی تاریخی 
نیست، بلکھ راھنمای عمل جھت فعالیت روزمره انقالبیون، تدوین 
استراتژی انقالب، دروس عمده بر سازماندھی حزب پرولتری و 

دستاوردی عمده بھ نظریھ مارکسیستی است. 
            این اثر در بر گیرنده آخرین نظریات نھائی تروتسکی نیست، لیكن در 
اصولی ترین مسائل با تکامل بعدی آراء او سازگاری دارد. مھم تر از ھمھ 
مطالعھ این اثر، تصویری دقیق از دوران سرمایھ داری پسین و تناقضات اصلی 
آن در اختیار خواننده قرار می دھد، و تضاد کار و سرمایھ را در گستره جھانی 
طرح و تبیین می کند. اما مھم تر این کھ خواننده را با روش مارکسیستی 

مطالعھ پدیده ھا، نقد تاریخی عقاید و رخدادھا آشنا می سازد.

بین الملل سوم پس از لنین

www.hks-iran.com

http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_1.pdf
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_1.pdf


دوره سوم: نقش کمینترن در بھ قدرت رسیدن ھیتلر
 با ھر شکست جدید جنبش کارگری در ھر کشوری، عمدتا بھ علت سیاست ھای
 نادرست احزاب کمونیست دنبالھ روی مشی کمینترن و در اثر دخالت ھای
 مستقیم استالین و بوروکراسی شوروی، بھ قدرت بوروکراسی در اتحاد شوروی
 و شخص استالین ھم افزوده می شود. پدیده ای کھ در نگاه اول متناقض بھ نظر
 می رسد. اما در واقعیت امر با ھر شکست جدید پرولتاریای بین المللی، در
 اتحاد شوروی توده ھای بیشتری نسبت بھ انقالب جھانی مایوس و سرخورده می
 شدند، روحیھ انترناسیونالیستی اشان تضعیف و در مقابل علقھ ملی و ِعرق
 روسی اشان تقویت می شد و این بھ نوبھ خود بھ تقویت بیشتر بوروکراسی و
 باند استالین می انجامید. ترجمان این ھمھ در احزاب کمونیست دیگر کشورھا و
 در سطح بین المللی، با دستاویز تقویت تنھا کشور سوسیالیستی، دنبالھ روی
 چشم و گوش بستھ از سیاست ھای دیکتھ شده از سوی حکومت مستقر در

کرملین و پیاده کردن آن ھا حتی اگر آشکارا علیھ منافع طبقاتی کارگران باشد.
 در سال ١٩٢٧ تروتسکی و اپوزیسیون چپ از حزب کمونیست شوروی اخراج

 پس شدند و حامیان آن ھا ھم بھ شدت سرکوب می شوند. بوروکراسی سانتریستی
 از خالصی از اپوزیسیون چپ با خطر جدی دیگری مواجھ می شود. سیاست
 اقتصادی تا آن زمانی کھ در شعار "کوالک ھا پولدار شوید" فرمولھ شده بود،
 منجر بھ تقویت اقتصادی کوالک ھا و نپمن ھا، و افزایش قدرت و نفوذ سیاسی
 دھنده آن ھا شده بود بھ طوری کھ شوروی را در لبھ پرتگاه سقوط قرار داده
 بود. جناح سانتریست استالین کھ با اتکا بھ جناح راست بوخارین، اپوزیسیون

 او چپ را شکست داده بود، حال برای کوبیدن بوخارین و دھقانان نوکیسھ ای کھ
 سخنگوی شان بود، خیز بر می دارد و سراسیمھ مجبور بھ اتخاذ کاریکاتوری
 از ھمان سیاستی می شوند کھ تروتسکی و ھمفکرانش بھ خاطر آن از حزب

اخراج شده بودند، یعنی توسل بھ "برنامھ ھای پنج سالھ"، ھمان سیاست

اقتصادی کھ سرسختانھ برضدش جنگیده بودند.
 بھ موازات این چرخش ناگھانی بھ چپ در داخل روسیھ، در سطح بین المللی ھم
 شاھد یک چرخش سریع بھ سیاست ماورا چپ ھستیم. استالین کھ در دوره
 پیشین (دوره دوم) در تالش ھایش در تکیھ کردن بھ عناصر سرمایھ داری -
 نظامی در چین و آشتی با سوسیال دموکراسی در اروپا بھ شدت  بی اعتبار شده
 بود، اکنون کمینترن را بھ ناگھان بھ جھت مخالف می کشد. آخرین کنگره
 کمینترن در سال ١٩٢۵ برگرار شده بود و چھار سال بود کھ برخالف
 اساسنامھ، کنگره برگزار نشده بود، آن ھم بھ این دلیل ساده کھ نمی خواستند
 مسالھ اخراج اپوزیسیون چپ مطرح شود. در ١٩٢٩ بھ ناگھان و بدون تدارکات
 رایج و الزم، کنگره جدیدی فراخوانده می شود تا رسما خط جدید انترناسیونال

کمونیستی را معرفی کنند.
سیاست اتخاذ شده در این کنگره بھ مشی "دوره سوم" کمینترن معروف است. 
مطابق نظر رسمی کمینترن، در دنیا پس از جنگ امپریالیستی ١٩١٨-١٩١۴ 
مرحلھ ای آغاز شد کھ مشخصھ آن رونق انقالب ھا بود (دوره اول)، سپس افول 
جنبش و شکست ھای پی در پی در اغلب کشورھا پیشرفتھ اروپایی فرا رسید 
(دوره دوم) و اکنون بار دیگر دوران انقالب ھاست (مرحلھ سوم). نکتھ کلیدی 
در این کنگره، اعالم پایان دوران ثبات سرمایھ داری و آغاز دوره تھاجم 
انقالبی طبقھ کارگر بود. در حالی کھ در اروپا فاشیزم در راه بود با یک چشم 

بندی انقالبی، فروپاشی سریع و نھایی سرمایھ داری جھانی را نوید دادند.
بنا بر کمینترن، در این مرحلھ سرمایھ داری امپریالیستی با کلیھ سالح ھایش 
علیھ کارگران وارد نبرد می شود. مھم ترین سالح امپریالیست ھا در این دوره 
سوسیال دموکراسی است کھ درون جنبش کارگری ریشھ دارد اما در واقعیت 

چیزي بیش از جناح چپ فاشیسم نیست و باید آن را "سوسیال فاشیسم" خواند. 
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معنای این چرخش، محکوم کردن تمام گروه ھای چپ بھ جز احزاب کمونیست 
گوش بھ فرمان مسکو بود، و بر ھمھ آن ھا انگ "سوسیال- فاشیست ھا"، 

"لیبرال- فاشیست ھا" و بدتر از ھمھ "تروتسکیست- فاشیست ھا" زده شد. 
این خط سیاسی بھ تضعیف روحیۀ کارگران و انشقاق طبقھ در اکثر کشورھای 
صنعتی انجامید، در آلمان فاجعھ آفرید و زمینھ جنگ جھانی دوم را فراھم کرد. 
بدین ترتیب در این مشی سیاسی جدید کمینترن، در آلمان نھ فاشیسم بلکھ 
سوسیال دموکراسی می شود خطر اصلی، زیرا ھیتلر را می توان حتی پس از 
پیروزی اش کنار زد، اما سوسیال دموکراسی بھ دلیل پایھ ھای چند میلیونی اش 
نقشی بھ مراتب خطرناک تر از فاشیزم ایفاء می کند. روشن است کھ با باور بھ 
چنین نظریھ ای دیگر ھرگونھ اتحاد عملی و ایجاد یک جبھھ واحد مبارزاتی 

میان کمونیست ھا و "سوسیال فاشیست ھا" غیرممکن می شود. 
در ھمین دوره بود کھ بحران اقتصادی بی سابقھ ١٩٣٣-١٩٢٩ بر جھان سایھ 
افکند و کشورھای سرمایھ داری جھان را تا لبھ پرتگاه سقوط پیش راند بھ 
خصوص آلمان را. در آلمان بحران بیش از ھمھ بر کارگران فشار می آورد، بر 
میزان بیکاری روز بھ روز افزوده می شد و بھ ٨ میلیون نفر رسید. اما این 
طبقات خرده بورژوا و متوسط پر شمار بودند کھ در اثر رشد متاخر سرمایھ 
داری در آلمان، شکست آن کشور در جنگ جھانی اول و پیمان ورسای، فشار 
اقتصادی کامال ورشکستھ و در وضعیت خانھ خرابی کامل قرار می گیرند . این 

طبقات کھ از انقالب ١٩١٨ ھیچ چیز عایدشان نشده بود و با مشاھده ناتوانی 
کمونیست ھا در کسب قدرت در سال ١٩٢٣، از آن ھا مایوس شده بودند، اکنون 
در استیصال کامل برای مشکالت خود در بھ در دنبال یافتن راه حل دیگری 
 بودند. در چنین اوضاعی بحرانی، گروه ھای کوچک فاشیستی، کھ پشتوانھ مالی
 اشان سرمایھ داران بزرگ بودند، بھ واسطھ ناتوانایی کامل سوسیال دموکراسی

 در قدرت در حل مشکالت مبرم توده ھا، اقشار وسیع طبقات متوسط و

 خرده بورژوازی ورشکستھ را بھ برنامھ ھای رادیکال خود جلب کردند. بھ
 سرعت جنبش فاشیستی توده ای بزرگی شکل می گیرد بھ طوری کھ تعداد آرای
 فاشیست ھا در انتخابات سپتامبر ١٩٣٠ بھ شش و نیم میلیون می رسد.
 تروتسکی و ھوادارانش، علیرغم این کھ از انترناسیونال کمونیست اخراج شده
 بودند، اما ھنوز خود را بخشی از آن می دانستند و با اصرار خواھان بازگشت
 بھ صفوف آن بودند، بھ شدت مخالف سیاست ماورای چپ دوره سوم کمینترن
 بودند و بھ منظور جلب توده ھا بھ احزاب کمونیست خواھان بازگشت بھ سیاست

واقع گرایانھ "جبھھ واحد" لنینی شدند.
 در پی کسب آرای باال حزب ھیتلر در انتخابات، تروتسکی زنگ خطر را بھ
 صدا در می آورد و در جزوه "چرخش در ابین الملل کمونیست - موقعیت در
 آلمان"، برای تشکیل یک جبھھ واحد کارگری فراخوان می دھد. طرفدارانش در
 سراسر دنیا کارزاری بھ راه می اندازند و از حزب کمونیست آلمان می خواھند
 کھ با تشکیل یک جبھھ واحد با سوسیال دموکرات ھا مانع از بھ قدرت رسیدن
 ھیتلر شوند. حزب کمونیست آلمان بھ دستور مستقیم استالین و کمینترن با
 "سوسیال فاشیست" نامیدن حزب "سوسیال دموکرات" آلمان، سیاست جبھھ واحد
 را بھ عنوان سیاست ضدانقالبی محکوم می کند. آن ھا رسما و مصرانھ علیھ
 حزب سوسیال دموکرات می جنگیدند و تفاوتی بین دموکراسی بورژوایی و
 فاشیسم ھیتلری قائل نمی شوند، حتی سوسیال دموکراسی را "دشمن اصلی"
 طبقھ کارگر اعالم می کنند. نشریھ "پرچم سرخ"، ارگان حزب کمونیست آلمان،

 در ١۵ سپتامبر ١٩٣٠، پس از اعالم نتایج انتخابات می نویسد:
 «دیشب بزرگترین روز آقای ھیتلر بود اما این بھ اصالح پیروزی

انتخاباتی نازی ھا، آغاز پایان کار آن ھا است.»
تروتسکی کھ در مقالھ "اکنون چھ؟" نخستین پیامدھای این سیاست چپ روانھ را 
مورد انتقاد قرار داده و دست بھ مبارزه ای عظیم زد. او كوشید خطر فاشیزم را
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بھ کارگران و اعضاء احزاب کمونیست توضیح دھد. او در این رابطھ نوشت: 
« ... فاشیزم ماشینی است کھ در صورت پیروزی اش، از روی ستون 

فقرات و جمجمھ ھای شما عبور خواھد کرد».
تروتسکی دائماً ضرورت ایجاد جبھھ واحد مبارزاتی برای مبارزه با فاشیسم 
میان نیروھای کارگری را تبلیغ می کرد. در شرایطی کھ در انتخابات مجموع 
آرای احزاب كمونیست و سوسیالیست بیش از دیگر نیروھای سیاسی بود، شعار 
جبھھ واحد مبارزاتی موجب تحرک شدید مبارزه طبقاتی می شد. اگر دو حزب 
عمده کارگری بر پایھ حفظ اصول و برنامھ ھای خود، عمل مشترک و نبرد 
متحد، مبارزاتی علیھ فاشیسم را سازمان می دادند، مسلما راه پیروزی فاشیسم 
را سد می کردند. تروتسکی کھ بر پایھ تحلیل دقیق مارکسیستی خود از فاشیسم 
بھ مثابھ یک جنبش توده ای خرده بورژوازی در خدمت سرمایھ بزرگ و علیھ 
کارگران بحث می کرد، نشان می داد کھ فرقھ گرائی دو حزب اصلی کارگری 
آلمان و سرباز زدن آن ھا از ایجاد یک جبھھ واحد مبارزاتی، متضمن چھ خطر 

بزرگی برای پرولتاریای جھان بود. 
تروتسکی بھ درستی یادآور می شد کھ اگر كمونیست ھاست مصرانھ و پیگیرانھ 
بھ طرح شعار جبھھ واحد کارگری بپردازد، می توانند بر پایھ ھای سوسیال 
دموکراسی، یعنی میلیون ھا کارگر فشار آوردند تا آن ھا رھبری این نیروی 
اصالح طلب را ناگزیر بھ ورود بھ میدان مبارزه عملی علیھ فاشیسم کنند. اما 
کمینترن با نادیده گرفتن این پیشنھادھا و پافشاری بر مواضع چپ روانھ و جنون 
آمیزش باعث شد کھ ھیتلر بھ سادگی و بدون برخورد با مانع بھ قدرت برسد و 
حملھ اش را بھ حقوق دموکراتیک و نھادھای کارگری چنان وسعت دھد کھ 

سرانجام توانست کلیھ سازمان ھای طبقاتی پرولتاریا را نابود کند. 
 کمینترن در سال ھای بعدی ھم کماکان بھ سیاست ھای مرگبار خود ادامھ داد.
برای مثال وقتی ھیتلر در سال ١٩٣١ در ایالت پروس یک ھمھ پرسی سازمان

 داد تا دولت سوسیال دموکرات را سرنگون کند، حزب کمونیست آلمان ھمراه با
 نازی ھا علیھ سوسیال دموکرات ھا رای داد. یا در ماه مھ ١٩٣٢، روزنامھ
 "دیلی ورکر" ارگان حزب کمونیست بریتانیای کبیر در حملھ و تمسخر نظریات

 ھواداران تروتسکی در رابطھ با آلمان چنین می نویسد:
 «خوب دقت کنید کھ تروتسکی از جبھھ متحد بین احزاب کمونیست و
 سوسیال دموکرات علیھ فاشیسم دفاع می کند. در اوضاع و احوال کنونی

رھنمود طبقاتی از این مخرب تر و ضد انقالبی تر وجود ندارد.»
 تا زمان بھ قدرت رسیدن ھیتلر، تروتسکی و ھوادارانش در کشورھای دیگر
 بسیار کوشیدند تا کمینترن سیاست خود را تغییر دھد. کلیھ تالش ھای آن ھا راه
 بھ جایی نبرد. سرانجام در ژانویھ ١٩٣٣، ھیتلر بدون مواجھھ شدن با کم ترین
 مقاومت و یا حتی مخالفت سازمان یافتھ، ھمان طور کھ خودش الف اش را می
 زد، "بدون شکستن یک پنجره"، در کشوری بھ قدرت رسید کھ سازمان یافتھ

ترین طبقھ کارگر و قوی ترین حزب کمونیست در خارج از روسیھ را داشت.
 در تاریخ معاصر این اولین باری بود کھ ارتجاع توانست قدرت را فتح کند بی
 آن کھ با کوچک ترین مقاومتی از سوی طبقھ کارگر مواجھ شود. این فاجعھ در
 حالی رخ داد کھ حزب کمونیست آلمان ۶ میلیون حامی داشت، و سوسیال
 دموکراسی ٨ میلیون. اتحاد این دو بھ آسانی می توانست سدی بر سر راه بھ
 قدرت رسیدن فاشیزم در آلمان و مانع بربریزم ھیتلری و فاجعھ جنگ جھانی
 دوم شود. حزب کمونیست آلمان با این سیاست فاجعھ آفرین برای ھمیشھ محکوم
 بھ فنا می شود. اما کمینترن اصال متوجھ عمق فاجعھ نمی شود و حتی پس از
 وقوع آن، سیاست حزب کمونیست آلمان و خط بین الملل را درست ارزیابی می
 کند. سازمان سیاسی کھ قادر بھ آموختن از تاریخ نباشد محکوم بھ فنا است.
 "انترناسیونال کمونیستی" بھ عنوان نیرویی برای یاری رساندن بھ سوسیالیسم

جھانی مرده بود. "اپوزیسیون چپ بین المللی" از آن جدا می شود و ایجاد یک
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 انترناسیونال جدید در دستور کار قرار می گیرد. فھم آن چھ کھ پیشگام طبقھ را
 بھ این نتیجھ رساند کھ دیگر امیدی بھ اصالح کمینترن نیست، اما برای توده ھا
 بھ ھمان وضوح نمی تواند باشد. تنھا رویدادھا و بھ خصوص فجایع بزرگ بھ
 آن ھا می آموزد. انترناسیونال این سیاست بھ شدت غیر کارگری و مخرب را تا
 چند سال دیگر ادامھ می دھد. برای مثال در سال ١٩٣۴ وقتی فاشیست ھا در
 فرانسھ، کھ از موفقیت ھای فاشیسم در آلمان بھ وجد آمده بودند، برای سرنگونی
 پارلمان و حکومت لیبرال فرانسھ دست بھ تظاھرات مسلحانھ زدند، حزب

 کمونیست فرانسھ ھم در ھمراھی با فاشیست ھا، یک تظاھرات فرا می خواند.
پس از تجربھ آلمان تروتسکی بھ این نتیجھ رسید کھ بوروکراسی استالینیستی 
دیگر قابل اصالح نیست. او با صراحت اعالم کرد کھ در شوروی بھ یک 
انقالب نیاز است و وظیفھ انقالبیون سراسر جھان خروج از احزاب کمونیستی 
است کھ یک سره در خدمت بوروکراسی ضد انقالبی مسکو، کھ در کار سازش 
با ارتجاع جھانی است، قرار دارند.. از نظر تروتسکی شکست پرولتاریای 
جھانی در دھھ ١٩٣٠ سرنوشت محتوم و از پیش تعیین شده نبود. بین الملل 
کمونیست اگر از یک رھبری انقالبی پرولتری برخوردار می بود، می توانست 
مانع از آن شکست ھای سھمگینی شود کھ پرولتاریای آلمان متحمل شد. پذیرش 
این نکتھ کھ دوران ما عصر احتضار سرمایھ داری و تشدید تضادھای طبقاتی، 
جنگ ھا و انقالب ھای پرولتری است، ھرگز بھ معنای آن نیست کھ روند 
انقالب ھمواره با شتاب در حال پیشروی است و در ھر شرایطی امکان تسخیر 
قدرت توسط پرولتاریا وجود دارد. این کھ بحران ھای دائمی و تبدیل نیروھای 
تولیدی بھ نیروھای تخریبی از ویژگی ھای سرمایھ داری دوران ما ھستند، تنھا 
بھ معنای امکان پذیر بودن پیروزی انقالب ھای پرولتری است و آن ھم مشروط 
بھ اتخاذ یک سیاست درست انقالبی از جانب حزبی توده ای در بر گیرنده 

پیشرو ترین عناصر پرولتری و دارای یک برنامھ  انقالبی روشن و بھ روز.

جبھھ خلق
 اوج ورشکستگی رھبران حزب کمونیست آلمان وقتی آشکار شد کھ ھیتلر بھ
 قدرت رسید. حتی بعد از کسب قدرت توسط ھیتلر اھمیت مسالھ را نفھمیدند و
 آن ھا با این شعار کھ " اوّل ھیتلر، بعد نوبت ما می رسد"، بھ سادگی از کنار
 این فاجعھ گذشتند. نازی ھا بالفاصلھ نھ فقط بھ دستگیری و تعقیب یھودیان، کھ
 بھ نابودی احزاب کمونیست و سوسیالیست و کلیھ سازمان ھای کارگری مستقل

 از نازی ھا پرداختند. جنبش کارگری بسیار قوی آلمان و حزب کمونیست، این
 بزرگ ترین در اروپا و بسیار با نفوذ در درون جنبش کارگری کشور، ھیچ
 کدام کم ترین مقاومتی از خود نشان ندادند، چرا کھ فکر می کردند در انتخابات
 بعدی آن ھا بھ قدرت خواھند رسید. دریغا کھ ماھیت نازیزم را نشناختھ بودند.
 بھ دلیل عدم واکنش احزاب کمونیست در سطح جھان و برنیانگیختن کم ترین
 مباحثھ حول این فاجعھ در انترناسیونال کمونیستی، تروتسکی بھ این نتیجھ رسید

 ایکھ کارِ انترناسیونال سوم تمام است و از آن دیگر نمی  توان بھ عنوان وسیلھ  
برای پیشبرد آرمان طبقۀ کارگر بین المللی استفاده کرد. او شعار "پیش بھ سوی 

ایجاد بین الملل چھارم" را طرح کرد و این بین الملل پس از چند سال مبارزه 
در سال ١٩٣٨ بر پایھ سند "برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی" تشکیل 

شد و پرچمدار مبارزه ضد سرمایھ داری و ضد بوروکراسی شد.
پس از بھ قدرت رسیدن ھیتلر دو سال طول کشید تا استالینیست ھا در مسکو بھ 
پیآمدھای فاجعھ زا سیاست ھای خود پی بردند. در عین حال ھیتلر ھم چنگ و 
دندان ھایش را علنا نشان می دھد و دشمنی اش با  شوروی بر ھمگان واضح 
بود. استالین و بوروکراسی وحشت زده از تسلیح آلمان، سراسیمھ در صدد پیدا 
کرده متحدین جدیدی برآمدند. در تالش برای تصحیح مشی نادرست قبلی از بھ 

سیاست نادرست دیگری در غلتیدند. استالین کھ ھیچ اعتقادی بھ انقالب نداشت،
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کمینترن را باز ھم با صراحت بیشتری بھ ابزار سیاست خارجی شوروی تبدیل 
کرد. کمینترن در ١٩٣۵ با چرخشی ١٨٠ درجھ  بھ راست و با اتخاذ سیاست 

جدیِد "جبھھ خلق" از سیاست ماورای چپِ  دیوانھ  وار دوره قبلی بھ اپورتونیسِم 
راست روی می آورد و کلیھ اصول کمونیستی شناختھ شده تا آن زمان را کنار 
می گذارد تا نزد سرمایھ داران ضد فاشیست  "مترقی" (چمبرلین، داالدیھ، 

روزولت) اعتبار کسب کنند. این مشی جدید بھ معنی کنار گذاشتن ھرگونھ عمل 
مستقل طبقۀ کارگر بود. در راستای مشی سازش طبقاتی جدید، اینک متحدین 
تازه کمینترن بورژواھای دموکرات بودند. بازتاب سیاست نزدیکی شوروی بھ 
کشورھای "دموکرات" غرب در عرصھ جدال کارگران، در شکل نزدیکی با 
سوسیال دموکراسی ظاھر شد. اما نھ بھ طریق لنینی "جبھھ واحد کارگری" 
یعنی اتحاد در عمل و استقالل در تشکل و در برنامھ سازمان ھای و احزاب 

کارگری بلکھ این جا نیز یکی از دستاوردھای بین الملل انقالبی مورد تخریب 
قرار گرفت. استالین و گئورگی دیمیتریف تحت عنوان "جبھھ خلق" یا "جبھھ 
 مردم"، نوع جدیدی از وحدت را یافتند یعنی وحدت برنامھ ای و تشکیالتی

"مترقی" و کمونیست ھا با سوسیال دموکرات ھا، با لیبرال ھا و با سرمایھ  دارھای 
"ضّد فاشیست". تاکتیک انقالبی جبھھ واحد کھ لنین و تروتسکی در کنگره سوم 
بین الملل کمونیست آن را طرح کرده بودند بر پایھ این واقعیت استوار بود کھ 
وحدت طبقھ کارگر شقھ شقھ شده میان احزاب این طبقھ، تنھا با حفظ اصول 
عقیدتی و برنامھ ای ھر یک از آن ھا و صرفاً با وحدت در عمل مبارزاتی 
ممکن است. بدین معنی کھ احزاب کارگری بر سر مسائل عملی مشخص 
مبارزه طبقاتی با ھم جبھھ مشترک تشکیل می دھند. اما اصل استالین- 
دیمیتریف بر این اساس بود کھ احزاب کارگری با احزاب "دموکرات" بورژوا 
بر مبنای برنامھ سیاسی جدیدی کھ ھمگی بر سر آن توافق داشتھ باشند، "جبھھ 
خلق" ایجاد کنند. پر واضح است برنامھ ای کھ احزاب بورژوا و حتی احزاب 

سوسیال دموکرات آن را بپذیرند و بدان عمل نمایند، نمی تواند برنامھ انقالبی

کارگران باشد، بلکھ برنامھ ای اصالح گرایانھ خواھد بود کھ بھ ھر حال حق 
مبارزه مستقل کارگران را از آن ھا سلب خواھد کرد و راه مبارزه با سرمایھ 
داری را مسدود خواھد نمود. سیاست جبھھ خلق در کنگره ھفتم کمینترن در 

١٩٣٥ پذیرفتھ شد و این آخرین کنگره بین الملل ھم بود. 
"جبھھ خلق"، این سیاست ائتالف با سرمایھ داران لیبرال، ھمان سیاستی کھ لنین 
در تمام زندگی اش علیھ آن مبارزه کرده بود، مرحلھ جدیدی بود در انحطاط 
دولت شوروی و کمینترن. دقیقا در این  زمان است کھ سرکوب کلیھ مخالفین 
سیاسی استالین درون شوروی بھ اوج خود رسید. با محاکمھ ھای سال ھای 
١٩٣٨-١٩٣۶، دریایی از خون نظام ھای لنین و استالین را از ھم جا می کند. 

در جامعھ سرمایھ داری ھر تشکلی کھ منافع کارگران را نمایندگی نکند الجرم 
زیر فشار و نفوذ بورژوازی قرار می گیرد. در فرانسھ ھم این سیاست جبھھ 
خلق بود کھ مبارزات کارگران در اعتصاب ھای سال ١٩٣٥ را بھ بیراھھ 

کشاند و حکومت جبھھ خلقی ھم زمانی کوتاه پس از تشکیل اش، سقوط کرد. 
 با شتاب گیری ماشین جنگی ھیتلر، باز ھم بھ قدرت حلقھ مرکزی بوروکراسی
 و قدرت شخص استالین بیش از پیش افزوده شده و کاست بوروکراتیک خود را
 بیش از پیش فرای توده ھا قرار می دھد. این انحطاط مدام و طوالنی بھ مرحلھ
 تغییرات کیفی خود نزدیک می شود. استالینیسم کھ تا آن زمان در حرف بر طبل
 انقالب کارگری می نواخت ولیکن در عمل جز شکست برای طبقھ کارگر
 جھانی ارمغان دیگری نداشت، حال اصوال و آشکارا مخالف انقالب کارگری در
 سایر کشورھا می شود. در داخل روسیھ ھم با محاکمات مسکو، کشتار بلشویک
 ھای قدیمی، تصفیھ ھای خونین، قتل و تبعید صد ھا ھزار کارگر کمونیست،
 ضد انقالب استالینیستی تکمیل می شود. بازتاب این مشی جدید در گستره جھانی
 را می توان در نقش ضد انقالبی ای کھ کمینترن و حزب کمونیست اسپانیا در

فاجعھ جنگ داخلی اسپانیا، ایفا نمود، مشاھده کرد.
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جنگ داخلی اسپانیا 

 با اتخاذ این مشی جدید "جبھھ خلق"، دیگر جای کوچک ترین تردیدی نبود کھ
 بوروکراسی استالینیستی در رابطھ با تخریب جنبش کارگری جھانی وارد
 مرحلھ جدیدی شده بود. کمی بعد در سال ١٩٣۶، با شروع جنگ داخلی در
 اسپانیا و عملکرد حزب کمونیست اسپانیا مجری اوامر مسکو، این مشی ضد
 انقالبی "جبھھ خلق" پیاده شد، استالینیست ھا با ھمدستان لیبرال شان، نھ تنھا

 خون ھزاران کمونیست و آنارشیست انقالبی را بھ زمین ریختند و بزرگ ترین
 فاجعھ بعد از جنگ جھانی اول را ھم بھ بار آوردند بلکھ زمینھ را برای جنگ

جھانی دوم ھموار کردند.
جنـگ داخلـی اسـپانیا در واکـنش بـھ یک بحـران انقالبـى آغـاز شـد. انقالب 
اسپانیا نظیر ھر انقالبی در یک کشور غیر صنعتی در عصر امپریالیسم، 
انقالبى بـود مرکـب، یعنی ترکیبـى از تکـالیف دموکراتیک و سوسیالیستی. در 
آغـاز سده بیسـتم، اسـپانیا یکـى از عقـب افتاده ترین کشورھاي اروپایي محسوب 
می شد. سلطنت بھ کمک كلیسا و ارتش قدرت را در دست داشـت. امـا 
بورژوازي اسپانیا در ایجاد یک رھبرى جـدى بـراى انجـام انقالب دموکراتیک 
حتـى از بورژوازي قـرن ١٩ روسیھ ھم ناتوان تر بود. از طـرف دیگر اقتصـاد 
اسپانیا نقـدا بــھ بــازار جھانى سـرمایھ دارى گره خورده بود و مناسبات سرمایھ 

دارى در اسپانیا غالب بود.
 اگـر پیروزي انقالب روسیھ اولین اثبات عملکرد قانون رشد ناموزون و مرکب
 در عصر امپریالیزم بود، شکست انقالب اسپانیا نیز بھ طور منفی اثبات آن بود.
 در عصـر امپریالیزم شـرایط بـراى انقالب سوسیالیستي در یک کشور عقب

 افتاده سرمایھ داری می تواند زودتر از پیشرفتھ ترین كشورھا فراھم شود.

 درواقع بررسى تاریخچھ جنگ داخلـى اسـپانیا یعنـى بررسـى این مسـئلھ کــھ
 چــرا بحــران انقالبى پاســخ سوسیالیستي می طلبید و چــرا انقالبیون نتوانستند
 انقالب سوسیالیستي را متحقق سازند. از نظر مسکو در اسپانیا مرحلھ و زمان
 انقالب اجتماعی نبود و تمام تالش ھا می بایست برای پیروزی در جنگ داخلی

 زیر پرجم بورژوای لیبرال متمرکز می شد. استالین در سطح دیپلماسی
بین المللی می  خواست با فروختن انقالب اسپانیا، بھ دموکراسی  ھای سرمایھ  

 داری ثابت کند کھ او متحد قابل اطمینانی است. استالین در سال ١٩٣۶ علناً
 اعالم کرد کھ شوروی بھ ھیچ وجھ قصد تشویق انقالب جھانی را ندارد و چنین

استنباط اشتباھی نتیجۀ سوء تفاھمی "تراژیک و کمیک" است.
سیاست رسمی مسکو، کمینترن و حزب کمونیست اسپانیا این بود کھ جنگ در 
اسپانیا، نھ جنگ برای سوسیالیسم بلکھ جنگ علیھ فاشیسم بود. از این رو در 
این جنگ علیھ فاشیسم، درگیر شدن در تندروی ھایی مانند اشغال کارخانھ ھا 
توسط کارگران و یا تقسیم زمین بین دھقانان بھ ھیچ وجھ جایز نبوده و ھر کس 
کھ چنین طرح ھایی پیشنھاد می داد در خدمت فاشیسم می بود. سخنان رھبر 
استالنیست حزب کمونیست کاتاالن بھ بھترین وجھی موضع سیاسی حزب 

کمونیست و کمینترن در این انقالب اجتماعی را نشان می دھد:
 «در حال حاضر چیز دیگری بھ جز پیروزی در جنگ مطرح نیست،
 بدون پیروزی در جنگ، ھیچ چیز معنا ندارد. بھ ھمین علت اآلن وقت
 سخن از پیشروی انقالب نیست... در این مرحلھ ما برای دیکتاتوری

 پرولتاریا نمی  جنگیم، برای دموکراسی پارلمانی می  جنگیم. ھر کس
 بخواھد جنگ داخلی را بھ انقالب سوسیالیستی بدل کند، بھ نفع

فاشیست ھا عمل می  کند و عمال خائن است.»
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این دقیقا ھمان سیاستی بود کھ منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھای روسیھ 
در فاصلھ بین فوریھ و اکتبر ١٩١٧ در روسیھ دنبال می کردند. آن ھا در 
روسیھ ھرگز از تکرار این موضع خستھ نشدند کھ انقالب روسیھ، یک انقالب 
"دموکراتیک" و نھ سوسیالیستی بوده، و از این رو علیھ ھر گونھ اصالحات 
اجتماعی نظیر خلع مالکیت از مالکین ابزار تولید و زمینداران بزرگ استدالل 
می کردند و درگیر شدن در چنین اقداماتی را در حکم کمک بھ آلمان در جنگ 

با روسیھ و بھ خطر انداختن جمھوری دموکراتیک جوان روسیھ می دانستند.
این کھ آیا در یک کشور مرحلھ انقالب، "ضّد فاشیستی" است یا پرولتری، 
بورژوایی است یا سوسیالیستی، نھ با برچسب ھای سیاسی بیرون آمده از کلھ 
سیاست بازان، دیپلمات ھا و یا روشنفکران، کھ با ساختار طبقاتی معین آن 
کشور تعیین می شود. در عصر امپریالیزم، با انکشاف سرمایھ داری، خرده 
بورژوازِی بھ شدت تجزیھ شده را بھ پشت صحنھ ھل داده، وزنھ و نقش اش را 
بھ شدت کاھش می دھد. بورژوازی و پرولتاریا طبقات اصلی در جامعۀ ھستند. 
خرده بورژوازی اگر در اوضاع احوال ویژه ای ھم قدرت را بھ دست گیرد 
مطمئنا قادر نخواھد بود برای دوره ای طوالنی آن را حفظ کند، این قدرت یا 
باید در دست بورژوازی باشد و یا در دست پرولتاریا. بورژوازی اسپانیا در 
طی جنگ داخلی از فرط نگرانی برای حفظ مالکیت خود، یکسره خود را بھ 
آغوش فاشیسم انداخت. تنھا طبقھ ای کھ قادر بود دست بھ مبارزه ای جدی علیھ 
فاشیسم بزند، پرولتاریا بود. این طبقھ بھ تنھایی می توانست توده ھای تحت ستم، 

شکل و مھم  تر از ھمھ دھقانان اسپانیا را بسیج کند. اما قدرت کارگران، تنھا در 
قدرتی سوسیالیستی معنا دارد.

در اسپانیا در جریان انقالب و جنگ داخلی، جنجال ھای توخالی گوشخراش بر

سر مبارزه علیھ فاشیسم بھ راه انداختھ شد. ببینیم مفھوم "ضد فاشیسم" بھ چھ 
معناست و "ضد فاشیست" کیست؟ در جامعھ طبقاتی مارکسیست ھا بھ ھر پدیده 
اجتماعی از زاویۀ طبقاتی برخورد می کنند. یک لیبرال تنھا تا جایی «ضد 
فاشیست» است کھ فاشیسم مانع از پیشبرد وظایف پارلمانی و دیگر وظایف 
روشنفکران بورژوا می شود. تاریخ نشان داده کھ فرد لیبرالی کھ بر سر 
دوراھی انتخاب بین فاشیسم و انقالب پرولتری قرار گیرد، ھمواره جبھۀ 
فاشیست ھا را برمی گزیند. ھفت سال انقالب اسپانیا و پیامدھای تراژیک آن بھ 

خوبی این را بھ اثبات رساند.
در انقالب اسپانیا، شعار "علیھ فاشیسم، برای دموکراسی" نمی توانست و 
نتوانست میلیون ھا نفر از توده ھای مردم را بھ خود جذب کند. درست است کھ 
دیکتاتوری نظامی، معادل سانسور، بسیج اجباری، گرسنگی، خون و مرگ بود، 
اما این ھا منحصر بھ جبھھ فرانکو نبود، جبھھ جمھوریخواھان ھم شاھد ھمھ 
این فالکت ھا بود. شعار انتزاعی "برای دموکراسی"، فقط روشنفکران لیبرال 
را خشنود  و راضی می کرد و نھ کارگران و دھقانان گرسنھ، تحت ستم و 
جنگ زده. آن ھا کھ چیزی بھ جز بردگی و فقر نداشتند و فقط زمانی با تمام 
وجود بھ جنگ فاشیسم می رفتند کھ از دستیابی بھ شرایط بھتری برای بقای 
خود مطمئن شده باشند. از این رو محتوای اجتماعی مبارزۀ پرولتاریا و دھقانان 
تھیدست علیھ فاشیسم، نھ "تدافعی"، آن طور کھ روشنفکران می پنداشتند، بلکھ 
"تھاجمی" می توانست باشد. بی جھت نبود کھ لیبرال ھای جمھوریخواه، بھ 
پیروی از استالینیست ھا، ایدۀ انقالب سوسیالیستی را ایده ای تخیلی و غیر 
واقعی ارزیابی می کردند و بھ مارکسیست ھای انقالبی درس می دادند کھ خود 

را از مارکسیسم تخیلی برھانند. 
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استالینیست ھا اعتراض می کردند کھ ھدف فوری، مبارزه علیھ فاشیسم بود و 
ھمۀ انرژی می بایست روی این ھدف فوری متمرکز می شد! برای لحظھ ای 
فرض کنیم کھ حق با آن ھا بود، حتی با چنین فرضی چرا در طول مبارزه علیھ 
فاشیسم، زمین می بایست در دست زمینداران و کارخانھ ھا در دست سرمایھ 
داران باقی می ماند، ھمان زمینداران و کارخانھ دارھایی کھ ھمگی در جبھھ 
فرانکو بودند؟ شاید ادعا شود کھ دھقانان و کارگران بھ آگاھی طبقاتی و آمادگی 
ذھنی برای تسخیر زمین و کارخانھ ھا نرسیده بودند؟ اما بھ واقع امر آن ھا با 
تسخیر زمین ھا و کارخانھ ھا بھ ابتکار عمل خودشان، بلوغ  سیاسی- طبقاتی 
خود را اثبات کردند. مرتجعینی کھ خود را جمھوریخواه می نامیدند، تحت رھبری 
استالینیست ھا، بھ بھانھ این کھ این مبارزه نباید از چارچوب "ضدیت با فاشیسم" 
فراتر رود، این جنبش نیرومند را در عمل بھ نفع مالکین بورژوا درھم شکستند. 
اگر انقالب اکتبر در روسیھ قادر بھ پیروزی در جنگی سھ سالھ در برابر دشمنان 
بی شمار از جملھ قدرت ھای امپریالیستی شد، تنھا بھ این خاطر بود کھ در طول 
جنگ، دھقانان مالک زمین شده و کارگران، کارخانھ ھا را در دست گرفتھ بودند.

بھ انقالب اسپانیا نھ از چشمان لیبرال ھا بلکھ از چشمان کارگران بارسلون و 
آستوریاس و دھقانان ِسویا باید نگاه کرد، کسانی کھ نبردشان برای کارخانھ ھا، 
زمین ھا و آینده ای بھتر بود و نھ برای پارلمانی پوسیده و یا ائتالف "جبھۀ خلقی" 

با استثمارگران.
تنھا استالینیست ھا نبودند کھ رسما و عمال مخالف انقالب اجتماعی بودند. رھبران 
آنارشیست پس از خیزش مھ ١٩٣٧ با صراحت اعالم کردند: « اگر مایل بودیم، 
می توانستیم قدرت را ھر لحظھ تسخیر کنیم، ھمھ قدرت در جبھۀ ما بود. اما ما 

خواھان ھیچ نوع دیکتاتوری نبودیم...». این کھ این آنارشیست ھای خدمتگزار
 آن ھا عبور نخواھند کرد!

 "فاشیسم می خواھد مادرید را فتح کند. مادرید گور فاشیسم خواھد شد"
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غیر مستقیم بورژوازی در رویا ھایشان چھ چیزی را در بلند مدت می خواستند 
یا نمی خواستند، یک موضوع فرعی بود. آن چھ مھم بود این اعتراف آنان بود 
کھ پرولتاریای شورشی اسپانیا، بھ اندازۀ کافی نیرومند بود کھ قدرت را تسخیر 
کند، اما فاجعھ در این بود کھ بھ سمت کسب قدرت نرفت. آری اگر یک رھبری 
انقالبی وجود می داشت، کل ساختار دولتی لیبرال ھا را دگرگون می کرد، 
قدرت شوراھا را نھادینھ می کرد، زمین ھا را بھ دھقانان و کارخانھ ھا را بھ 
کارگران می داد و انقالب اسپانیا را بھ انقالبی سوسیالیستی متحول می کرد. 
دریغا کھ در اسپانیا یک حزب انقالبی بھ مفھوم لنینی وجود نداشت، و در 
عوض انبوھی از متزلزالن و مرتجعان بودند کھ خود را سوسیالیست و 
آنارشیست تصور می کردند و زیر پرچم "جبھۀ خلق" توانستند انقالب 

سوسیالیستی را خفھ و راه پیروزی فرانکو را ھموار کنند.
استالینیست ھا و ھمدستانشان شکست انقالب اسپانیا را بھ گردن مداخلۀ نظامی 
کشورھای ایتالیای فاشیست، آلمان نازی و دیپلماسی خائنانۀ "دموکراسی ھای" 
بریتانیا و فرانسھ می اندازند. اما توجیھی از این مضحک تر وجود ندارد. اوال 
این کھ ارتجاع جھانی ھمواره و در ھر زمان کھ بتواند دخالت می کند، آن ھا 
نقش خودشان را ایفا می کنند. مگر از ھیتلر و موسولینی انتظاری دیگری غیر 
از بمباران توده ھای بپا خاستھ و یاری رساندن بھ فرانکوی فاشیست می توان 
داشت. اما ھمھ "دموکراسی" ھای امپریالیستی ھم ھمواره سر بزنگاه خیانت 
کرده اند، اگر غیر این عمل کنند موجب تعجب است. از زمان کمون پاریس بھ 
بعد ھمواره شاھد ھمبستگی بین المللی طبقات سرمایھ دار و زمیندار در سطح 
جھانی بوده ایم. بین الملل سرمایھ داران بھ مراتب موثر تر و جدی تر از  بین 
الملل کارگران نقش طبقاتی خود را ایفا کرد، اسیانیا آخرین نمونھ آن. ثانیا با 

چنین استداللی پیروزی پرولتاریا در ھمھ جا ناممکن می شود، چرا کھ ھمواره

مداخلۀ نظامی خواھد. اما پیروزی فاشیسم در ایتالیا و آلمان چھ طور؟ در آن جا 
کھ مداخلھ نظامی در کار نبود. در عوض در ھر دو کشور پرولتاریایی نیرومند 
وجود داشت: در ایتالیا یک حزب سوسیالیستی بزرگ و در آلمان یک حزب 
کمونیست بسیار نیرومند. پس چرا در آن کشورھا فاشیسم پیروز شد؟ دقیقاً بھ 
این دلیل کھ ھر دوی این کشورھا احزاب کارگری تالش کردند کل مسألھ 
اجتماعی را بھ مبارزه "علیھ فاشیسم" کاھش دھند، در حالی کھ تنھا یک انقالب 

سوسیالیستی می توانست فاشیسم را شکست دھد.
تروتسکی در ھمان روزھا نوشت:

«این حضرات تاریخ را بھ گونھ ای تصویر می کنند کھ گویا با دقت 
مشقت باری تاریخ شرایط را برای انقالب سوسیالیستی تدارک می بیند، 
نقش ھا را تقسیم می کند، بر سر در طاق پیروزی با حروف بزرگ 
"دروازه انقالب سوسیالیستی" حک می کند، پیروزی را تضمین می کند 
و سپس مؤدبانھ رھبران عالیجناب را برای پذیرفتن مقام ھای وزارت و 
سفارت و غیره دعوت می کند. مسألھ اما بھ این شکل نیست، یعنی بھ 
مراتب پیچیده تر، دشوارتر و خطرناک تر است. فرصت طلب ھا، 
مرتجعان خرفت، و خرده بورژواھای بزدل ھرگز آن وضعیتی کھ 
سرنگونی سوسیالیستی را در دستور کار قرار دھد، تشخیص نمی دھند و 
ھیچگاه تشخیص ھم نخواھند داد. الزمھ چنین کاری، یک مارکسیست 
انقالبی و یک بلشویک بودن است. برای این مھم باید بتوان از افکار 
کلی خرده بورژوازی "تحصیل کرده"، کھ تنھا ترس ھای خودخواھانۀ 
طبقاتی سرمایھ داری را بازتاب می دھد، برید و چنین باورھایی را 

خوار شمرد.»
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جنگ داخلی در اسپانیا 
بھ سوی سوسیالیزم یا فاشیزم

فلیکس مورو

در یک کالم، سیاست "جبھھ خلق" در اسپانیا نیز فاجعھ آفرید. 
مخالفت "دولت تمام خلقی"، ائتالفی از لیبرال ھا، کمونیست ھا و 
آنارشیست ھا با اشغال زمین توسط دھقانان تھیدست بود کھ آنان 
را بھ سوی ارتش فرانکو سوق داد. حکومت جبھھ خلقی اسپانیا 
مسئول کشتار بسیاری از انقالبیون بود و حزب کمونیست اسپانیا 
کھ در این دولت شرکت داشت بسیاری از تروتسکیست ھا، 
آنارشیست ھا و رھبران انقالبی را بھ قتل رساند. این حزب با 
استقالل مراکش مخالفت کرد، خودمختاری کاتالون و باسک را 
نپذیرفت و بھ حمایت از زمینداران بزرگ برخاست، میلیشیای 
کارگری را خلع سالح کرد، شوراھای کارگری و کمیتھ ھای 
اعتصاب را منحل کرد و زمینھ را برای جنگ داخلی، بھ قدرت 
رسیدن ژنرال فرانکو و چھل سال سلطھ فاشیزم در اسپانیا فراھم 

کرد.
فلیکس مورو، در سال ١٩٣۶، در گرماگرم انقالب و جنگ داخلی 
اسپانیا، کتاب "جنگ داخلی در اسپانیا: بـھ سـوی سوسیالیزم یـا 
فاشیزم؟" را می نویسد. این کتاب با گذشـت ھشتاد سال از نوشتھ 
شدن آن کماکان یکی از بھترین آثار نوشتھ شده درباره جنگ 
داخلی اسپانیاست. تروتسکی در ماه مھ ١٩٣١، یعنـی پس از 
استقرار جمھوری در ایـن کشـور، مقالھ ای با عنوان " انقالب 
اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می کند" نوشـت. او در مقالھ 
دیگری با عنوان "انقالب اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می 
کند" بھ نقد مواضع بھ شدت انحرافی و خائنانۀ کمینترن می پردازد 

و تحلیـل دقیقـی از برآینـد نیروھـا ارائـھ می دھـد.

در میان نیروھای فعال در اسپانیا، مواضع سیاسی حزب کارگری وحدت مارکسیستی (پــوم) 
بسیار بـھ اپوزیسیون چپ بین المللـی نزدیک بود و تنھا نیرویی بود در اسپانیا کھ برای 
انقالب سوسیالیستی مبارزه می کرد. تروتسکی در دسامبر ١٩٣٧ در انتقاد بھ برخی مواضع 
پوم مقالھ "درس ھای اسپانیا: آخـرین اخطار" را نوشـت. با وجود این، پوم اشتباھات 
تاکتیکی مھلکی مرتکب شدد کـھ سـرانجام بـھ قیمـت نـابودی ایـن حـزب و پیروزی 
ضدانقالب تمـام شــد. آندراس نین رھبر پوم و نظریھ پردازان ارزشمند شوراھای کارگری 
بھ دستور شخص استالین ربوده، بھ مسکو منتقل شده و در آن جا زیر شکنجھ جان می بازد.

www.hks-iran.com

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/04/rs-yk-morrow-civil-war-in-spain-fa-f11.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/04/rs-yk-morrow-civil-war-in-spain-fa-f11.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/04/rs-yk-morrow-civil-war-in-spain-fa-f11.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/04/rs-yk-morrow-civil-war-in-spain-fa-f11.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/04/rs-yk-morrow-civil-war-in-spain-fa-f11.pdf


پیمان عدم تعرص بین ھیتلر و استالین
 مجموعھ شکست ھای طبقھ کارگر جھانی بھ جنگ جھانی جدیدی انجامید. جای
 تعجبی ندارد کھ این جنگ با پیمان صلح بین ھیتلر و استالین آغاز شد.  در
 حالی کھ دنیا از نقشھ ھای جنگی ھیتلر آگاه بود، استالین  در ٢٣ اوت ١٩٣٩ با

چرخشی ١٨٠ درجھ در سیاست خارجی، با آلمان ھیتلری پیمان عدم تعرض 
امضا می کند و دنیا را بسیار شگفت زده می کند. بدین ترتیب پیش بینی 
تروتسکی بھ حقیقت پیوست، بیچاره او کھ بھ خاطر این پیش بینی "پیرمرد 
 دیوانھ" نامیدندش. استالین با این پیمان ضربھ جدیدی بھ طبقھ کارگر جھانی و

کمینترن وارد می کند.
 اما تروتسکی کھ ماھیت بوروکراسی و استالین را بھتر از ھر کس دیگری
 شناختھ بود در مقالھ ای در مارس ١٩٣٣، یعنی شش سال پیش تر از انعقاد
 توافقنامھ استالین-ھیتلر، زمانی کھ ھمھ دنیا استالین و ھیتلر را دو دشمن قسم

خورده می پنداشتند، چنین پیش بینی کرده بود:
 «گرایش اصلی سیاست بین المللی استالین در طی سال ھای اخیر بدین
 قرار بوده است: او با جنبش ھای طبقھ کارگر ھمان طور معاملھ می کند
 کھ با نفت و منگنز و سایر کاالھا. در این گفتھ ام سر سوزنی مبالغھ
 نکرده ام. استالین در معامالت اش با قدرت ھای امپریالیستی از کلیھ
 بخش ھای کمینترن در کشورھای امپریالیستی و از مبارزات آزادی
خُرد استفاده می کند. آن گاه کھ بھ  بخش ملت ھای تحت ستم ھم چون پول 
 کمک فرانسھ نیاز دارد، پرولتاریای فرانسھ را فدای بورژوازی رادیکال
 می کند. زمانی کھ می خواھد از بورژوازی چین در برابر توسعھ طللی
 ژاپن دفاع کند، پرولتاریای چین را بھ زیر ساطور کومینتانگ می
 فرستد. اگر با ھیتلر بھ توافق رسید چھ خواھد کرد؟ شکی نیست کھ ھیتلر

برای خفھ کردن حزب کمونیست آلمان نیاز چندانی بھ کمک استالین

  ندارد. مگر وضعیت مفلوک امروزی این حزب پیآمد پیش بینی شده تمام
 سیاست ھای پیشینی این حزب نمی باشد. بھ ھر حال احتمال این می رود
 کھ استالین راضی شود تمام کمک ھای مالی غیرقانونی کھ بھ حزب
 آلمان وازیر می کند را قطع کند. این کم ترین امتیازاتی است کھ می باید
 بھ ھیتلر بدھد. او مسلما بھ آن رضایت خواھد داد. در ضمن باید منتظر
 آن باشیم کھ این کارزار جنجالی و ھیستریک اما کامال بی محتوا علیھ
 فاشیسم کھ کمینترن در چند سال اخیر بھ راه انداختھ را ھم رندانھ

برچیند.»
در اول سپتامبر درست یک ھفتھ بعد از امضای این پیمان، آلمان بھ لھستان 
حملھ می کند و نیمھ غربی لھستان را اشغال می کند. دو ھفتھ بعد در ١٧ 
سپتامبر شوروی ھم بھ لھستان حملھ برده و نیمھ شرقی را اشغال می کند. در 
طول سال ھای ١٩۴١- ١٩٣٩ حدود یک و نیم میلیون نفر از ساکنان بخش 
اشغالی توسط حکومت شوروی بھ مناطق دور دست و غیرقابل زیست در 
روسیھ تبعید می شوند. اسناد بایگانی ھای شوروی، تعداد کشتھ شدگان در 
عملیات جا بھ جایی ھا را حدود ٣۵٠ ھزار نفر تخمین می زنند. در کشورھای 
بالتیک لتونی، لیتوانی و استونی ھم عملیات مشابھ ای را پیاده کردند و بیش از 

٢٠٠ ھزار نفر در طی دو سال از منطقھ بالتیک تبعید می شوند.
 این پیمان اوج خیانت دولت شوروی بھ جنبش کارگری و کمونیستی جھانی و
 مظھر بی اصولی بوروکراسی استالینی بود، موجب توھم زدایی بسیاری از
 استالینیست ھا، پشت کردن بسیاری از کمونیست ھا و روشنفکران بھ آرمان
 کمونیزم شد، این قرارداد ھم چنین بھ ایجاد سردرگمی و تضعیف روحیھ بین

 ھیتلر کمونیست ھای صادق در سراسر جھان انجامید، زیرا آن ھا سال ھا بود کھ
 را بھ عنوان مھم ترین دشمن جنبش کارگری و تھدیدی برای صلح جھانی،

محکوم کرده بودند. بین الملل کمونیست رسماً ساکت ماند، اما بحران در میان
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استالین و ریبن تروپ وزیر امور خارجھ ھیتلر

توافقنامھ محرمانھ بین آلمان ھیتلری و شوروی
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اعضاء سلول ھای بخش ھای آن در ھمھ کشورھا بھ شدت گسترش یافت.
 استالینیست ھا این پیمان شرم آور را تاکتیکی "دفاعی" و زیرکانھ از سوی

 استالین توصیف می کردند. در واقعیت امر این پیمان نھ تنھا مانع جنگ بین
 آلمان و روسیھ نشد، بلکھ امروزه بھ استناد مدارک قاطعانھ می توان گفت کھ بھ

ھیتلر در اھداف جنگی اش یاری رساند.
 برخالِف استالین کھ با تئوری "سوسیالیسم در یک کشور"، بھ دنبال ھمھ نوع
 معاملۀ دیپلماتیک با قدرت ھای امپریالیستی بود و انقالب در غرب را قربانی

 راه، بقای قدرت بوروکراسی شوروی کرد، برای لنین و بلشویک ھا، قطب  نمای
 کمک بھ انقالب سوسیالیستی جھانی بود. این استراتژی نھ بر پایۀ آرمان ھا و
 ایده آل ھا بلکھ بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص بود. برای کشوری

 گسترش عقب  مانده مثل روسیھ کھ قدرت ھای امپریالیستی احاطھ اش کرده بودند،
بین المللِی انقالب، کلید بقای آن و نشانھ حرکت بھ سمت سوسیالیسم بود.

 در سال ١٩١٨ وقتی کھ لنین و تروتسکی از روی ضرورت، پیمان صلح
 برست- لیتوفسک را امضا کردند، درست است کھ این اقدام بھ قدرت امپریالیسم
 آلمان افزود و بھ آلمان  اجازه داد اوکراین را تصرف کنند، اما تمام مذاکرات

 صلح مستقیما از بلندگوھا در جبھھ جنگ پخش می شد و سربازان روسی در
 جریان گفتگوھا قرار داشتند. مقولھ "اسرار دولتی" و دیپلماسی ّسری در
 جمھوری شوراھا تحت رھبری لنین و تروتسکی جایگاھی نداشت. تعامل یک

 دولت کارگری با کشورھای سرمایھ  داری از نظر سوسیالیست ھا امر مطلقا
 ممنوعھ ای نیست – مھم ترین معیار پیشبرد آرمان کارگران در سطح
 بین المللی است و واقعیت را بھ اطالع توده ھا رساندن. آلمان در حالی پیمان

 برست- لیتوفسک را بھ جمھوری شوروی تحمیل کرد کھ مسالھ بقای حکومت
 جوان شوراھا در میان بود. برای لنین و تروتسکی این اقدامات دیپلماتیک صرفا

در خدمت گسترش انقالب جھانی  و  قبل از ھمھ در آلمان بود.

 پیمان استالین و ھیتلر اما از جنس دیگری بود کھ نشان از گسست باز ھم بیشتر
 گفتھ از سنت ھای بلشویسم و سیاست خارجی دوران لنین و تروتسکی  داشت. بھ

 تروتسکی این پیمان « محک دیگری است تا با آن درجۀ انحطاط بوروکراسی و
نفرت اش از طبقۀ کارگر بین المللی، از جملھ کمینترن، را بسنجیم».

 آلمان ھیتلری در برابر بی تفاوتی دولت ھای "دموکراتیک" بریتانیا و فرانسھ،
 در مارس ١٩٣٨ کشور اتریش را اشغال می کند و سپس بریتانیا در جریان
 کنفرانس مونیخ، چکسلواکی را دو دستی تقدیم ھیتلر می کند، در مارس ١٩٣٩
 ارتش آلمان چکسلواکی، این تنھا کشور با حکومت دموکراسی لیبرال در
 اروپای شرقی را اشغال می کند و با چنگ انداختن بر صنایع پیشرفتھ آن بر
 ظرفیت ماشین جنگی خود می افزاید. ھدف بعدی ھیتلر لھستان بود ولی از آن
 بیم داشت کھ حملھ بھ لھستان بھ جنگ با متحدان لھستان یعنی فرانسھ و انگلستان
 بیانجامد. اگر شوروی بھ فرانسھ و انگلستان می پیوست و علیھ آلمان وارد
 جنگ می شد آلمان مجبور می شد ھم چون جنگ جھانی اول، در دو جبھھ شرق
 و غرب با دشمنانی نیرومند بجنگد، اما در آن زمان برای ھیتلر کامال مسلم بود
 کھ آلمان قادر بھ چنین کاری نبود. از این رو آلمان در فکر اتحادی ھر چند
 موقت با روسیھ بود، تا ھم ارتش آلمان را بتواند قوی تر کند و ھم مانع اتحاد

شوروی با فرانسھ و انگلستان شود.
 استالیِن ھم در این اتحاد با ھیتلر، دالیل خودش را داشت. اول آن کھ با تمام
 تالش ھا و خوش رقصی ھایش در برابر امپریالیست ھاي "دموکراتیک"
 غربی، و علیرغم سرکوب خونین کمونیست ھا و انقالبیون در روسیھ و در
 دیگر کشورھا نظیر اسپانیا، اما "دموکراسی ھای" غربی عالقھ  ای بھ معاملھ با

 استالین نداشتند و مذاکرات بین شوروی با فرانسھ و انگلستان بھ بن بست رسیده
 بود. دوم آن کھ ارتش سرخ بھ خاطر تصفیھ ھای خونینی کھ استالین بھ راه

انداختھ بود بھ ارتشی بی  سر تبدیل شده بود و در آن زمان یارای مقاومت در
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 برابر تھاجم ارتش ھیتلری را نداشت. این گونھ بود کھ استالیِن پراگماتیست، بھ
 دنبال معاملھ با ھیتلر فاشیست می رود. یک ھفتھ پس از اشغال چکسلواکی
 توسط ارتش آلمان، پیمان بین استالین و ھیتلر بھ امضا می رسد. حتی رھبران
کمونیست گوش بھ فرماِن ھم غافلگیر شدند. برای مثال در بریتانیا،  احزاب 
 دبیرکل حزب کمونیست، ھری پولیت، کھ کمی ُکند عمل کرد و دیر بھ تمجید
پیمان پرداخت، بالفاصلھ مورد غضب واقع شده و بھ دستور مسکو برکنار شد.

 این پیمان شامل سھ بخش بود. ابتدا در ١٩ اوت یک پیمان اقتصادی بین آلمان و
 شوروی منعقد می شود کھ بھ موجب آن قرار می شود شوروی در برابر
 دریافت ماشین آالت و دیگر کاالھای صنعتی از آلمان، مواد خام مورد نیاز

صنایع جنگی آلمان نازی را کشور تأمین کند، و البتھ دو سال بعد ھمین ماشین 
 جنگی علیھ خود شوروی بھ کار گرفتھ شد. سپس در ٢٣ اوت پیمان ده سالھ
 عدم تجاوز امضا می شود، کھ طی آن دو کشور متعھد می شوند کھ بھ یکدیگر
 حملھ نظامی نکنند. پیمان عدم تجاوز یک پروتکل ِسّری ھم داشت کھ بھ موجب
 آن آلمان و شوروی کشورھای اروپای شرقی را بھ مناطق نفوذ بین خود تقسیم
 می کنند (کاری کھ استالین چند سال بعد با روزولت و چرچیل انجام می دھد.
 در تجارت اصل سود است و نھ طرف معاملھ!). بدینسان، در برابر چشمان
 حیرت زده دنیا، آلمان نازی و شوروی سوسیالیستی، یعنی دو دولتی کھ بھ لحاظ
 مرامی دشمنان قسم خورده یک دیگر بھ حساب می آمدند، با ھم متحد می شوند.
 آلمان یک ھفتھ پس امضای پیمان در اول سپتامبر بھ لھستان حملھ برده و بخش
 غربی آن را تصرف می کند. دو روز بعد، در سوم سپتامبر، انگلیس و فرانسھ
 بھ آلمان اعالم جنگ می دھند. بدین سان جنگ جھانی دوم  آغاز می شود،

جنگی کھ تقریبا ۶ سال طول کشید و بھ مرگ حدود ۵٠ میلیون نفر انجامید.
 در ١٧ سپتامبر، دو ھفتھ پس از تھاجم آلمان بھ لھستان، شوروی ھم بھ لھستان

حملھ می برد و بخش شرقی آن را تصرف می کند. در نوامبر، شوروی بھ

 کشور کوچک و کم جمعیت فنالند حملھ می برد و در جنگ خونینی کھ سھ ماه
 و نیم طول می کشد بخشی از فنالند را تصرف و ضمیمھ شوروی می کند.

اشغال لھستان توسط ارتش ھاي آلمان و روسیھ در سپتامبر ١٩٣٩
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 در آوریل ١٩۴٠، آلمان بھ کشورھای سوئد، دانمارك و نروژ حملھ می برد و
 بھ سرعت آن ھا را اشغال می کند. آلمان در ھفتھ اول مھ کشورھای بیطرف
 بلژیک و ھلند مورد تھاجم نظامی قرار داده ، و در ١٠ مھ بھ فرانسھ  حملھ

برده و فرانسھ در پی شکست ھای سریع  در ١۴ ژوئن تسلیم آلمان می شود.
 در ژوئن ١٩۴٠، چند روز قبل از تسلیم فرانسھ، شوروی بھ کشورھای استونی،
 لتونی و لیتوانی حملھ می کند و دو ماه بعد، در اوت ١٩۴٠، این کشورھا را با
 عنوان "جمھوری ھای سوسیالیستی" بھ اتحاد جماھیر شوروی ضمیمھ می کند.

در ماه ژوئن شوروی بخشی از رومانی را ھم بھ خاک خود ملحق می کند. 
استالین برای خوش خدمتی بھ ھیتلر و در کمال رذالت نھ تنھا سفیر ھر کشوری 
را کھ ارتش آلمان اشغال می کرد، از خاک شوروی اخراج می کند، بلکھ 

رھبران و اعضای احزاب کمونیست کشورھای اشغالی توسط آلمان کھ بھ 
شوروی پناھنده می شدند را سرکوب، زندانی و یا اعدام می کند.

 در تمام این مدت رابطھ تجاری آلمان با شوروی گسترش می یافت. انگلستان و
 فرانسھ، در پی اعالن جنگ بھ آلمان در سوم سپتامبر ١٩٣٩، بھ محاصره
 دریائی آلمان دست می زنند و از ورود مواد خام و کاالھای ساختھ شده بھ آلمان
 جلوگیری می کنند و محموالت کشتی ھایی را کھ عازم کشور آلمان بودند ضبط
 می کنند. آلمان بھ شدت با کمبود مواد خام رو بھ رو می شود. استالین بھ یاری
 ھیتلر می شتابد و در فوریھ ١٩۴٠ قرارداد بازرگانی جدیدی بین شوروی و
  آلمان امضا می شود. شوروی تا روز حملھ آلمان بھ شوروی در ٢٢ ژوئن
 ١٩۴١، یعنی طی ١٧ ماه، مقادیر زیادی مواد معدنی و خوراکی، از جملھ یک
 میلیون ُتن غلھ، نھصد ھزار تن نفت، دویست ھزار تن پنبھ، پانصد ھزار تن
 فسفات، صد ھزار تن سنگ ُکُرم، پانصد ھزار تن سنگ آھن و سیصد ھزار تن

 چدن بھ آلمان صادر می کند. بھ کمک صادرات روسیھ بھ آلمان، چرخ صنایع

 جنگی آلمان ھیتلری با ظرفیت کامل می چرخد. استالین فکر می کرد کھ با این
خوش خدمتی ھا می تواند جلوی حملھ آلمان بھ شوروی را بگیرد.

 تا قبل از امضای پیمان عدم تعرض، سیاست کمینترن سیاست "جبھھ خلق ضد
 فاشیستی" در حمایت از امپریالیست ھای "دموکراتیک" غربی بود، با امضای

این پیمان یک شبھ این خط تغییر می کند و آلمان صلح طلب و در عوض 
 سرمایھ داران دموکراتیک غربی جنگ افروز می شوند. بھ دستور مسکو
 احزاب کمونیست سیاستی در پیش می گیرند کھ در عمل بھ تقویت بنیھ نظامی
 آلمان کمک می کرد. برای نمونھ دولت شوروی در حمایت از آلمان تا آن جا
 پیش رفت کھ بھ ھیتلر بھ خاطر پیروزی بر فرانسھ و اشغال أن کشورتبریک

می گوید. در ھمین رابطھ لئون تروتسکی در ١٧ ژوئن ١٩۴٠ می نویسد:
«تسلیم فرانسھ، نھ یک رویداد نظامی ِصرف، کھ بخشی از فاجعۀ اروپا 
است. بشریت دیگر نمی تواند تحت رژیم امپریالیسم بھ زندگی  ادامھ دھد. 
ھیتلر یک تصادف نیست؛ بلکھ او تنھا تجلی امپریالیسم در منسجم ترین و 

وحشیانھ ترین شکل آن است کھ کل تمدن ما را تھدید می کند.
ھرچند علل کلی این فاجعھ از ذات امپریالیسم سرچشمھ می گیرد، اما بھ 
فراموشی سپردن نقش اھریمنی و جنایتکارانھ ای کھ کرملین و کمینترن 
ایفا نمودند، جایز نیست. ھیچ کسی بھ اندازۀ استالین چنین حمایتی از ھیتلر 
نکرد. ھیچ کسی بھ اندازۀ استالین چنین شرایط مھیبی را برای اتحاد 

جماھیر شوروی ایجاد نکرد.
بھ مدت پنج سال، زمانی کھ سایھ جنگ در افق ظاھر شد، کرملین و 
کمینترن اش با ھدف جنگ پیشگیرانھ علیھ "مھاجمین فاشیست"، بھ تبلیغ 

"اتحاد با دموکراسی ھا" و "جبھھ ھای خلقی" پرداختند. این تبلیغات تأثیر 
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بسیاری بر توده ھای مردم گذاشت، نمونھ بارز آن در کشور فرانسھ. اما 
وقتی کھ  خود جنگ فرا رسید، کرملین و کارگزار آن- یعنی کمینترن- بھ 
نحوی غیر مترقبھ بھ اردوگاه "مھاجمین فاشیست" پریدند. استالین با آن 
ذھنیت کاسبکارانۀ اش در صدد فریب دادن چمبرلین، داالدیھ، روزولت، و 
کسب موقعیت ھای استراتژیک در لھستان و کشورھای بالتیک برآمد. اما 
پرش کرملین، پیآمدھای بھ مراتب عظیم تری داشت: نھ فقط دولت ھا را 
فریب داد، بلکھ توده ھای مردم را نیز گیج و تضعیف روحیھ کرد بھ 
خصوص در بھ اصطالح "دموکراسی ھا". کرملین با تبلیغ برای "جبھھ 
ھای خلقی" مانع از آن شد کھ توده ھا خود رھبری مبارزه علیھ جنگ 
امپریالیستی را بھ دست گیرند. استالین با این چرخش غافلگیرانھ بھ سمت 
ھیتلر بھ ناگھان تمام بازی را برھم زد و توان نظامی "دموکراسی ھا" را 
فلج کرد. در جنگ، ماشین تخریب نقش اساسی را دارد، اما  عامل روحیھ 
ھم نقش تعیین کننده دارد. استالین با تضعیف روحیۀ توده ھای مردم اروپا، 
و نھ صرفاً اروپاییان، نقش یک مأمور مخفی خادم ھیتلر را ایفا کرد. 

تسلیم فرانسھ یکی از پیامدھای این سیاست است.
اما این بھ ھیچ وجھ تنھا پیامدھای این سیاست نیست. علیرغم تصرف 
کشورھای ھمجوار، اما موقعیت بین المللی اتحاد جماھیر شوروی بیش از 
حد وخیم شده بود. حائل لھستان محو شد. حائل رومانی نیز فردا محو 
خواھد شد. آلمان مقتدر، سرور اروپا، با شوروی ھم مرز خواھد شد. 
کشورھای ضعیف اسکاندیناوی کھ تقریباً خلع سالح شده اند، بھ ھمین 
شکل توسط آلمان اشغال می شوند. پیروزی ھای آلمان در غرب، تنھا 
تدارک برای یک حملھ غول آسا بھ شرق است. استالین در حملھ بھ فنالند 

ضعف ارتش سرخ را پیش روی کل جھان بھ نمایش گذارد، زیرا پیش تر

استالین سر ارتش سرخ را از تنش جدا و روحیھ اش را کامال نابود کرده 
بود. ھیتلر در گام بعدی خود علیھ اتحاد جماھیر شوروی، از حمایت 

ژاپن برخوردار خواھد شد. 
بھ تازگی عوامل کرملین چندین بار از اتحاد دموکراسی ھا علیھ 
مھاجمین فاشیست سخن گفتھ اند. این احتمال ھست کھ استالین، این 
فریبکاِر فریب خورده، مجبور شود چرخش دیگری در سیاست خارجی 
خود دھد. وا اسفا اگر این مردمان دوباره بھ کارگزاران دغلکار رھبری 
کرملین اعتماد کنند! استالین کمک کرد کھ اروپا بھ این ھرج و مرج 
خونین کنونی کشیده شود، او اتحاد جماھیر شوروی را بھ لبۀ پرتگاه 
 کشاند. مردمان اتحاد جماھیر شوروی اکنون چاره ای جز احساس 
اضطراب شدید ندارند... تنھا سرنگونی باند تمامیت  خواه مسکو، تنھا 

تولد دوبارۀ دموکراسی شورایی است کھ می تواند نیروی مردمان 
شوروی را برای نبرد علیھ ضربۀ اجتناب ناپذیر آلماِن امپریالیست کھ بھ 
سرعِت ھرچھ بیش تر نزدیک می شود، رھا سازد. بدین ترتیب میھن 

پرستی شورایی جدا از مبارزۀ آشتی ناپذیر علیھ باند استالین نیست.»
در ٢ اوت ١٩۴٠، در واکنش بھ سخنرانی مولوتف وزیر امور خارجھ اتحاد 

شوروی، لئون تروتسکی می نویسد:
«سخنرانی اخیر مولوتف مؤید آن است کھ کرملین ھنوز در جرگھ مدار 
برلین و رم است. رھبران احزاب کمونیست کشورھای مختلف اعضای 
خود را با این وعده ھا آرام می کنند کھ مسکو اگر ھمین امروز بھ سمت 
"دموکراسی ھا" نچرخد مطمئنا فردا خواھد چرخید. سخنرانی مولوتف 

دروغ بودن این وعده ھا را نشان داد. پنج سال تجربۀ جبھھ ھاي خلق
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"ضد فاشیست" برای ھمیشھ از روی شارالتانیسم پرده برداشت. سیاست 
خارجی مسکو توسط بازی قدرت و نھ اصول سیاسی تعیین می شود.

درست است کھ مولوتف سعی کرد با جمالت ضد امپریالیستی سیاست 
کنونی کرملین را پنھان کند. اما نادرست بودن این لفاظی ھا برای ھمھ 
آشکار است. مولوتف از تمایل انگلستان بھ حفظ مستعمرات اش پرده 
برداشت، اما کلمھ ای دربارۀ تمایل آلمان و ایتالیا بھ تسخیر مستعمرات 
بھ زبان نیاورد. او از امپریالیسم ژاپن و ایاالت متحده سخن گفت، اما 
یک کلمھ در محکومیت راھزنی ھای ھیتلر و سیاست مکارانۀ موسولینی 
نگفت. از این ھم بدتر، او برای نخستین بار تأکید کرد کھ پیمان آلمان- 
شوروی، دستان ھیتلر را باز گذاشت. این "مبارزۀ" یک جانبھ و 
سرتاسر قالبی علیھ امپریالیسم تنھا این نکتھ را آشکار می کند کھ 
سیاست ھای مسکو نھ مستقل، بلکھ در خدمت منافع یک امپریالیزم و 

علیھ امپریالیزم دیگری است.
افزایش ٢٣ میلیون نفری جمعیت ، معضل امنیت اتحاد جماھیر شوروی 
را حل نمی کند. پیروزی ھیتلر- موسولینی بر بریتانیای کبیر بالفاصلھ 
حرکت بھ سوی شرق را در دستور روز امپریالیزم آلمان قرار می دھد. 
و آن گاه بالفاصلھ روشن خواھد شد کھ الیگارشی کرملین، با اتخاذ مشِی 

کم ترین مقاومت، تنھا بر حجم مشکالت و مخاطرات افزوده است.»
 استالینیست ھای در توجیھ این پیمان ننگین و فاجعھ آفرین ادعا می کنند کھ این
 پیمان ٢٢ ماه برای شوروی سوسیالیستی وقت خرید تا توان نظامی اش را برای
 جنگ با آلمان تقویت و آماده کند. آن ھا تمام تھاجمات نظامی شوروی بھ

کشورھای دیگر را با وقاحت یک روس ناسیونالیست چنین توجیھ می کنند کھ

 اشغال لھستان، کشورھای بالتیک و فنالند توسط شوروی مناطق حائلی میان
 روسیھ و آلمان ایجاد کردند و باعث شدند تا آلمان در تھاجم دو سال بعد یعنی در
 سال ١٩۴١ با مشکالت بیشتری مواجھ شده و نتواند شوروی را شکست دھد.
 آن ھا ادعا می کنند کھ لنینگراد، دومین شھر بزرگ روسیھ، فقط چند کیلومتر تا
 مرز فنالند فاصلھ داشت و اگر شوروی در سال ١٩٣٩ بھ فنالند حملھ نمی کرد
 و آن کشور را اشغال نمی کرد بھ احتمال زیاد آلمان لنینگراد را تصرف می
 کرد. آن ھا ھم چنین مدعی اند کھ استالین با امضای پیمان عدم تجاوز، از اتحاد
آلمان با کشورھای امپریالیستی فرانسھ و انگلستان علیھ شوروی جلوگیری کرد.
 امروزه مسلم شده کھ پیمان عدم تجاوز ازدواجی مصلحتی بین ھیتلر و استالین

 بود. خروشچف جانشین استالین بعدھا نوشت:
 « ما بھ خوبی می دانستیم کھ ھیتلر می خواست با این پیمان سر ما کاله
 بگذارد. من با گوش ھای خودم شنیدم کھ استالین گفت: " البتھ این پیمان
 فقط بر سر این موضوع است کھ کی می تواند کی را فریب بدھد. من
 می دانم کھ ھیتلر چھ می خواھد. او می پندارد کھ من را فریب داده است
 اما در واقع من بر سر او کاله گذاشتھ ام."». رھبر کبیر پرولتاریای
 جھان بھ زبان شیطان سخن می گوید و نھ بھ زبان لنین. این گفتھ ھا
 نشان می دھد کھ استالین جنگ آلمان نازی با روسیھ را اجتناب ناپذیر
 می دانست، اما قریب الوقوع بودن حملھ آلمان بھ شوروی را درنیافتھ
 بود. بھ عنوان مثال، در بھار ١٩۴١، استالین بھ مارشال ژوکف فرمانده
 کل ارتش سرخ می گوید: «ھیتلر آنقدرھا ھم احمق نیست کھ گمان کند
 کھ شوروی کشوری نظیر لھستان یا فرانسھ یا بریتانیا یا مجموع این

کشورھا است.»
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 عکس روی جلد مجلھ تایم ١ ژانویھ ١٩۴٠
عنوان : استالین مرد سال ١٩٣٩

مرد سال 
مجلھ تایم، یکی از مھم ترین نشریھ ھای 
امپریالیزم امریکا، استالین را بھ عنوان مرد 

سال ١٩٣٩ بر می گزیند.

توضیح نشریھ :
 «۶٠ سال پیش، در کوتاه ترین روز سال، 
در گوری، نزدیک شھر تفلیس، در خانواده 
کفاشی تنگدست و زحمتکش گرجستانی بھ نام 
ویساریون جوگاشویلی، پسری بھ دنیا آمد. 
مادر مسیحی دیندار ش او را با نام ژوزف - 
اسم شوھر حضرت مریم - غسل تعمید داد. 
اما این رعیت تازه بھ دنیا پا نھاده ھیچ یک 
از اسامی سوسو، کوبا، داوید، نیژرادز، 
چیژیکف و ایوانویچ، کھ بعدھا بر خود نھاد 
را خوش نیامد تا آن کھ استالین، مرد 

پوالدین، را برای ھمیشھ حفظ کرد.» 

وقتی حاکمان دنیا ھوای یکدیگر را دارند
 از سخنرانی وینستون چرچیل در مجلس بریتانیا  در

سال ١٩۵٠ بھ مناسبت ھشتادمین سالگرد تولدش:

 در صحت ایراد سخنرانی توسط چرچیل تردید است
 و بعضی ھا ِآن را جعلی و ساختھ استالینیست ھا می
 دادند تا رھبرشان را مھم جلوه دھند. در ھر دو

حالت اصل مسالھ تغییر نمی کند.

 «برای روسیھ سعادت بزرگی بود کھ
 درسال ھای دشوار، استالین فرماندۀ نابغھ و
 رھبر با عزم آن کشور بود. استالین انسانی
 با انرژی خارق العاده، با اراده، مصمم،
 تیزھوش و بی گذشت در گفتگو بود، بھ
 طوری کھ حتی در این جا، یعنی در مجلس
 بریتانیا ھم نمی توانم ھیچ چیزی خالف این
 نکتھ بگویم. از نظر استدالالت منطقی
 استالین تاثیر بسیار زیادی بر ما داشت. در
 مایوس ترین اوضاع و در دقایق دشوار
 برای پیدا کردن راه خروج، او استادی با
 عزم بود. او ھیچ گاه تسلیم تصورات باطل
 نشد.. روسیۀ با گاوآھن را تحویل گرفت و
 روسیھ مسلح بھ سالح اتمی را تحویل

داد.»

تجلیل امپریالیزم از گورکن انقالب اکتبر
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 استالین می خواست روسیھ را از جنگ دور نگھدارد، البتھ نھ برای ساختن
 سوسیالیزم، بلکھ بھ دالیلی کھ باالتر بدان ھا اشاره شد. او احتماال می پنداشت
 کھ جنگ آلمان با انگلستان و فرانسھ خواھد بود و نھ با روسیھ، و آن ھم جنگی
 طوالنی و فرسایشی کھ بھ شدت موجب تضعیف این کشورھا شده و شوروی را
 در موقعیت نیرومندتری در برابر این کشورھا قرار می داد. اما محاسبات
 استالین نادرست از کار درآمدند و ھیتلر کھ نیرومندترین نیروی زمینی جھان را
 در اختیار داشت در محاسبات کشورگشایی اش بھ این نتیجھ رسید کھ بھتر است
 ابتدا کار شوروی را تمام کند و بعد بھ سراغ انگلستان برود. یک سال بعد آلمان
 کھ دیگر نگران جنگیدن در دو جبھھ نبود با ارتشی عظیم بھ شوروی حملھ برد

و آن کشور کھ بھ ھیچ وجھ آمادگی جنگیدن نداشت در آستانھ نابودی قرار داد.
 در جریان تصفیھ ھای خونین استالین، ارتش سرخ بھ شدت صدمھ دید و
 چھره ھای برجستھ نظامی ھم چون توخاچفسکی، نابغۀ نظامی و قھرمان جنگ

 داخلی،  اعدام شدند. در مجموع ٩٠ درصِد ژنرال ھا، ٨٠ درصِد سرھنگ ھا و
 ٣۵ ھزار افسر نابود و یا برکنار شدند. ارتش سرخ بی  سر شده بود. واصح
 است کھ ھمھ این واقعّیت ھا، بھ خصوص پس از حملھ نظامی فاجعھ  بار

 شوروی در ١٩٣٩ بھ فنالند، از نظر ھیتلر و ژنرال ھایش دور نماند و ھمھ این
نکات در محاسبات ھیتلر برای حملھ بھ روسیھ در سال ١٩۴١ نقش داشتند.

 سیاست ھای استالین موجب شد کھ مردم شوروی از تمرکز نیروھای ارتش
 آلمان در مرزھای شوروی و خطر مھلکی کھ موجودیت آن ھا و کشورشان را
 تھدید می کرد، آگاه نشوند. ھنگامی کھ آلمان نازی در سحرگاه یکشنبھ، ٢٢
 ژوئن ١٩۴١ بھ شوروی حملھ می برد، مردم شوروی غافلگیر می شوند و
ارتش آلمان با کوچک ترین مقاومتی مواجھ نمی شود. استالین ھمین کھ خبر را

شنید با گفتن: «ھر چھ لنین ساخت، از دست رفت» تا یک ھفتھ از انظار عموم 
ناپدید می شود. پس از یک ھفتھ مقاومت سازمان داده می شود. 

در اوایل جنگ، ارتش روسیھ، علیرغم نشانھ ھای واضح و ھشدارھای، آشکارا 
بھ ھیچ وجھ آمادگی نظامی ندارد و شکست ھای سنگینی را متحمل می شود. 
 ارتش آلمان شتابان در شوروی پیش می رود، لشکرھای شوروی را یکی پس
از دیگری نابود کرده و مناطق وسیعی را اشغال می کند. حملۀ نازی  ھا بھ 
شوروی، امپریالیست ھا را خوشحال می کند؛ چرا کھ امیدوار بودند نبرد در 

جبھۀ شرق ھر دو طرف را فرسوده کند تا نوبت بھره برداری آن ھا برسد.
 در این مرحلھ از جنگ جھانی، جنگ عمداً بھ نبرد بین شوروی و آلمان کاھش

 یافت و متفقین امپریالیست  تنھا ناظر بودند و بھ خواستھ  استالین برای گشودن
 جبھۀ دوم در غرب علیھ آلمان اعتنایی نمی کردند تا این کھ استالین در سال

کرد. ١٩۴٣ انترناسیونال کمونیست را برای امتیاز دادن بھ امپریالیست ھا منحل
 پیش بینی کارشناسان نظامی غربی این بود کھ ارتش شوروی ظرف سھ ھفتھ تا
 سھ ماه سقوط خواھد کرد. اّما آن  ھا ھم در محاسبات شان اشتباه کرده بودند.

 آنان در شوروی جنایات رھبری و بوروکراسی را می دیدند اما اقتصاد با
 برنامھ  را نمی دیدند و یا دست کم گرفتھ بودند. ھمین اقتصاد دولتی- فرمانی،

 علیرغم تلفات و سوء مدیریت، بوروکراسی منحط و انگل، توانست تولید را
 مردم افزایش دھد. برتری برنامھ ، ھمراه با نفرت توده ھای روسیھ از فاشیزم، بھ

 آن کشور سالح شکست  ناپذیری داد تا مشقات جنگ را در طول سیاه  ترین
 روزھای آن متحمل شوند و ارتش تا بھ دندان مسلح نازی را شکست دھند. این
 پیروزی، کامال برخالف ادعای استالینیست ھا و تبلیغ امپریالیست ھا کھ ھر یک

 دالیل خود را دارند، ھیچ ربطی بھ نبوغ استالین ندارد. سیاست ھای استالین
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از چپ بھ راست: ساعد، استالین، محمدرضا پھلوی ، مولوتف و ماکزیموفچرچیل، روزولت و استالین در کنفرانس تھران، دنیا را بین خود تقسیم می کنند

 شوروی را در آستانھ نابودی قرار داده بود. آن چھ شوروی را نجات داد
 فداکاری ھای بی مانند مردم و ارتش شوروی، زمستان ھای ھولناک روسیھ،
 صنایع تازه تاسیس شوروی در منطقھ اورال و کمک ھای متفقین بود. سرانجام
 ارتش سرخ در سال ١٩۴۵ ماشین جنگی نازی ھا را در ھم کوبید و ھیتلر را

شکست داد.
با شکست آلمان، استالین ھم قد و قواره چرچیل و روزولت می شود و بھ خود

 درجھ مارشالی می دھد. پس از جنگ پیروزمندان طبق قرار قبلی، دنیا، را بین
 خود تقسیم می کنند. در مناطق اشغال شده توسط ارتش ھیتلری کھ توسط ارتش
 سرخ آزاد شده بود حکومت ھای دست نشانده کرملین مستقر می شوند و این
 ھمھ بھ افزایش قدرت استالینیسم و گستره جغرافیایی آن برای یک دورۀ کامل
 می انجامد. با این کھ بشریت این پیروزی را عمدتا مرھون فداکاری ھای توده
 ھای زحمتکش روسی و میراث انقالب اکتبر است، اما ھم امپریالیست ھا و ھم
 استالینیست ھا این پیروزی را بھ پای حاکمان نوشتند. در کشورھای امپریالیستی
 غربی، چرچیل، آیزنھاور و دوگل ناجیان دموکراسی و بشریت می شوند و در

 اردوگاه استالینیست ھا ھم تنھا "ژنرالیسم استالین" شایستھ آن می شود.
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انحالل کمینترن ھدیھ ای بھ روزولت
 در آغاز جنگ جھانی دوم، کمینترن در ظاھر از سیاست عدم مداخلھ حمایت می
 کرد و جنگ را یک جنگ امپریالیستی میان طبقات حاکم کشورھای درگیر
 جنگ می دانست، دقیقاً موضعی شبیھ بلشویک ھا در جنگ جھانی اول. اما این
 موضع زیاد دوام نیاورد و وقتی کھ اتحاد جماھیر شوروی در ٢٢ ژوئن سال
 ١٩۴١ مورد تھاجم قرار گرفت، کمینترن ھم موضع خود را تغییر داد و پشتیبان

بی چون و چرای و فعال متفقین می شود. بدین ترتیب کمینترن بار دیگر و 
برای آخرین بار باید پشتک و وارویی دیگر می زد و خود را فرش زیر پای 

روزولت و چرچیل می کرد.
مترسک بودن کمینترن بر ھمھ آشکار شده بود و استالین دیگر نیازی بھ آن نمی 
 دید. در ١۵ مھ ١٩۴٣، کمیتھ اجرایی کمینترن بیانیھ ای بھ بخش ھای بین الملل

ارسال می کند و خواستار انحالل کمینترن می شود. در این بیانیھ آمده است:
 «نقش تاریخی بین الملل کمونیست، کھ در سال ١٩١٩، در پی فروپاشی
 سیاسی اکثریت قریب بھ اتفاق احزاب قدیمی کارگری پیش از جنگ
 جھانی تشکیل شد، عبارت بود از محافظت از آموزه ھای مارکسیسم از
 ابتذال و تحریف توسط عناصر فرصت طلب. اما مدت ھا قبل از جنگ
 روز بھ روز روشن تر شده بود كھ اوضاع داخلی در تک تک كشورھا
 و ھم چنین در سطح بین المللی چنان پیچیده شده اند کھ حل مشكالت
 جنبش كارگری در یک كشور منفرد از طریق از یک مركز بین المللی

با موانع غیر قابل تحمل روبرو خواھد شد...»

 در این بیانیھ بھ طور مشخص از بخش ھای عضو خواستھ شده است كھ با
صراحت بند زیرا تصویب كنند:

 «با انحالل بین الملل کمونیست، بھ عنوان مرکز رھبری جنبش کارگری
 بین المللی، بخش ھاي ملی عضو بین الملل در قبال تعھدات ناشی از
 منشور بین الملل کمونیست و تصمیمات کنگره ھای آن التزامی نخواھند

داشت.»
علي رغم این کھ این بین الملل دیگر کوچک ترین نقش فعالی در روند مبارزه 
انقالبی کارگران نداشت و از نظر سیاسی چیزی بیش از یک الشھ متعفن 
محسوب نمی شد، اما ھر چھ استالین بیشتر بھ امپریالیسم آمریکا و بریتانیا 
وابستھ می شود، انتظارات این "متحدین" سرمایھ دار ھم بیشتر می شد. . بھ 
خصوص امپریالیسم آمریکا کھ مصراً خواھان انحالل کمینترن بود تا پس از 

شکست آلمان، اروپا در برابر خطر انقالب اجتماعی مصون بماند.
بدین ترتیب بود کھ در اوج جنگ جھانی دوم، انحالل رسمی کمینترن، ھم چون 
ھدیھ ای از سوی استالین بھ "دوستان دموکرات" اش روزولت و چرچیل، اعالم 
می شود. استالین با این کار علنا اعالم می کند کھ در مبارزه بین کار و سرمایھ 
طرف سرمایھ و در نبرد بین انقالب و ضد انقالب طرِف ضد انقالب را گرفتھ 
است. از این لحظھ بھ بعد مذاکرات پشت درھای بستھ کنفرانس ھای تھران و 
یالتا بر سر تقسیم دنیا جای مبارزه طبقاتی در کارخانھ ھای پتروگراد و 

سنگرھای خیابان ھای بارسلون را می گیرند.
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تعداد نمایندگان محل تاریخ سال برگزاری  کنگره

٣۴+١٨ مسکو ۶-٢ مارس ١٩١٩ مؤسس

١۶٧+۵٣ پتروگراد و مسکو ٧ ١وت - ١٩ ژوئیھ ١٩٢٠ دوم

مسکو  ٢٢ ژوئن - ١٢ ژوئیھ ١٩٢١ سوم

٣۴٠+۴٨ پتروگراد و مسکو ۵ نوامبر - ۵ دسامبر ١٩٢٢ چھارم

٣٢۴+٨٢ مسکو ١٧ ژوئن - ٧ ژوئیھ ١٩٢۴ پنجم

مسکو  ١٧ ژوئیھ – ١ سپتامبر ١٩٢٨ ششم

مسکو  ٢۵ ژوئیھ – ٢١ اوت ١٩٣۵ ھفتم

محل تاریخ سال برگزاری  

باکو ٨-١ سپتامبر ١٩٢٠ اولین کنگره مردم شرق

پتروگراد و مسکو ٢١ ژانویھ - ٢ فوریھ ١٩٢٢ اولین کنگره زحمتکشان  خاور دور

بروکسل ٢٢ ژوئن - ١٢ ژوئیھ ١٩٢٧ کنگره جھانی علیھ ستم استعمار و امپریالیزم

ھامبورگ ٨-٧ ژانویھ ١٩٣٠ اولین کنفرانس بین المللی کارگران سیاھپوست

تقویم کنگره ھاي کمینترن

تقویم گردھمایی ھای بین المللی سازمان داده شده توسط کمینترن
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بین الملل چھارم
 کمینترن در طی دو دھھ ای کھ پس از آغاز انحطاط اش بھ زندگی خود ادامھ
 داد، موقعیت ھای مساعدی در بسیاری کشورھا را بر باد داد. تروتسکی تا قبل
 از جنگ داخلی در اسپانیا و محاکمات مسکو ھنوز کامال از اصالح کمینترن
 ناامید نشده بود، از تشکیل یک بین الملل جدیدی سر باز می زند و وظیفھ
 انقالبیون را فعالیت و مبارزه درون کمینترن بھ منظور اصالح آن می داند. اما
 در طی سال ھای ١٩٣٨-١٩٣۵ چنان شکست ھای عظیم تاریخی رخ داده اند و
 نقش مخرب بوروکراسی استالینیستی در آن ھا چنان آشکار بود کھ ادامھ
 مواضع قبلی در قبال کمینترن دیگر غیرممکن شده بود. فعالیت مخرب و نقش
 فاحعھ ساز بوروکراسی استالینیستی در مھم ترین رویدادھای آن سال ھا نشان
 دادند کھ این جریان سیاسی خود بدل بھ مھم ترین مانع انکشاف مبارزه پرولتاریا
 شده بود. فاجعھ انقالب اسپانیا و نقش مسکو و کمینترن در آن مھم ترین واقعھ
 در سلسلھ رویدادھای تاریخی بود کھ  تروتسکی را واداشت تا در تجزیھ و
 تحلیل خود از بوروکراسی و در پیامدھای سیاسی حاصل از آن تجدید نظر کند.

 شرح مبارزه مارکسیست ھای انقالبی علیھ سیاست ھای کمینترن در کتاب ھا و
 اسناد متعددی کھ تروتسکی نوشتھ آمده است. در این مورد ھم تروتسکی باز بھ
 تکمیل عقاید و شناخت نظری خویش پرداخت و عاقبت بیان کامل این مبارزه در
 "برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی"، کھ در نخستین کنگره جھانی بین
 الملل چھارم پذیرفتھ شد، ارائھ گردید. تروتسکی پس از انعقاد قرارداد صلح
 مونیخ در ١٩٣٨، بھ درستی یادآور شد کھ دیگر کمینترن موجودی مزاحم و
 دست و پاگیر در راه تفاھم استالین با "دموکرات ھای غربی" است. سرانجام در

سال ١٩٣٨ بین الملل چھارم توسط تروتسکی پایھ گذاری می شود.

برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی

بین الملل چھارم

 اولین شماره "بین الملل چھارم"، ارگان بخش
فرانسھ بین الملل چھارم، ژوئن ١٩٣۶

 اولین شماره "نبرد کارگر"، ارگان بخش
فرانسھ بین الملل چھارم، ژوئن ١٩٣۶
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وصیتنامھ لنین
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لئون تروتسکی، "در دفاع از انقالب روسیھ" 
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لئون تروتسکی، " انقالب اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می کند "
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http://www.hks-iran.com/hks/pdf/transitional.pdf
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فصل شانزدھم
استالینیزم، آنتی تز سوسیالیزم

انسان نوین سوسیالیستی
 از اواسط سده نوزدھم، در نظریھ کمونیسم چنین مفروض بود: کھ یک جامعھ
 کمونیستی کمبود مادی را پشت سر گذاشتھ و از رشد علمی بی سابقھ برخوردار
 است. بھ عنوان مثال، لئون تروتسکی در ١٩٢۴ در کتاب "ادبیات و انقالب" در

مورد "انسان کمونیستی" و "انسان آتی" می نویسد:
 «انسان تسلط بر احساسات اش را ھدف خود قرار می دھد، ارتقای
 غرایز بھ سطح آگاھی، شفاف سازی آن ھا، گستردن تارھای اراده خود
 بھ روزنھ ھای ناھویدا، و با باال کشیدن خود بھ افق ھای برتر، تولد یک

موجود زنده اجتماعی برتر، یا در صورت تمایل، یک ابر- انسان».
 در این دیدگاه، جمع گرایی و ایثار از صفات یک انسان نوین است کھ حاضر
  است خود را فدای اھداف نیک کند. در شوروی از نخستین روزھای انقالب
 این خصایص تقدیر می شوند، مایاکوفسکی در شعرش در وصف لنین، در تقبیح

فردگرایی می گوید:
چھ کسی بھ '١' نیاز دارد؟

صدای '١'، نازک تر از صدای چیرچیرک است
چھ کسی آن را خواھد شنید؟

فقط ھمسر...
'١' مزخرف است

'١' صفر است

ویلھلم رایش روانکاو کمونیست در سال ١٩٣٣ در ھمین رابطھ می پرسد:
 «آیا نظم جدید اقتصادی - اجتماعی در ساختار شخصیت انسان ھا ھم
 خود را بازتولید خواھد کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونھ؟ آیا این
 صفات بھ فرزندان منتقل می شوند؟ آیا او شخصیتی آزاد و خود- تنظیم
 کننده خواھد بود؟ آیا اجزای آزادی موجود در ساختار شخصیت فرد، ھر

نوع اقتدار طلبی دولتی را غیر ضروری می کنند؟»
 در تئوری و در تبلیغات استالینی، ویژگی ھای "انسان سوسیالیستی" در اتحاد
 شوروی، کھ ما از این بھ بعد از آن با عنوان "انسان شوروی" نام می بریم، از
 این قرار بودند: از خود گذشتھ، با فرھنگ، سالم، تنومند و ورزشکار، و مشتاق
 گسترش انقالب سوسیالیستی. او پیرو "مارکسیسم - لنینیسم" و رفتار فردی اش
 مطابق با آموزه ھای آن باید می بود. از "انسان شوروی" انتظار می رفت کھ
 ھم یک روشنفکر باشد و ھم فردی منضبط. محرک ھایش در زندگی نھ توسط
 انگیزه ھای خام طبیعی بلکھ توسط خودآگاه مھار شده، ھدایت می شوند. البتھ
 چنین باوری مستلزم رد ھم مقولھ شخصیت ذاتی و ھم ناخودآگاه می باشد،
مشکل اما این کھ مقولھ ناخودآگاه در علم روانشناسی در شوروی جایی نداشت.

 در تئوری و در تبلیغات استالینی، یک "انسان شوروی" بھ اموال ھمگانی
 احترام می گذاشت و بھ آن ھا بھ چشم اموال خود نگاه می کرد. او ھم چنین
 دست رد بر احساسات ناسیونالیستی زده بود. او نھ یک روسی بود و نھ یک
 اوکراینی. او عضو ملیتی از ملیت ھای تشکیل دھنده اتحاد جماھیر نبود، او تنھا
 یک شورویایی بود. او ھم چنین در روند کار بھ تقال و ریاضت نیاز دارد تا
 نشان دھد کھ انسان نوین بر غرایز ذاتی خود غلبھ کرده بود. از ھمین رو
 رکورد شکنی الکسی استاخانوف در استخراج زغال سنگ از معدن (١۵ برابر
 دیگران) نمونھ ای شد تا او بھ عنوان نماد "انسان نوین" معرفی شود و در عمل

کارگران بی رمق معادن را تحمیق کنند تا ھر یک خود یک استاخانوف شوند.
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خصوصیات انسان شوروی
 خصوصیات اخالقی یک مرد و زن در ھر جامعھ ای شرایط اجتماعی موجود
 جامعھ را بازتاب می کنند. در تمام دوران حکومت استالین، جامعھ شوروی از
 کمبود مادی، و بھ ویژه از کمبود اجناس مصرفی برای رفع نیازھای اولیھ
 زندگی، بھ شدت رنج می برد، و این عاملی بود کھ در طی دھھ ھای متمادی
 موجب تشدید نابرابری ھای اجتماعی می گردید، شکافی عمیق بین اقلیت ممتاز
 و اكثریت محروم ایجاد می کرد، و نیز سبب احیاء و گسترش وحشتناک وظایف

 ستمگرانھ دولت می شد.
 انسانی را کھ استالین بھ عنوان "انسان سوسیالیستی" خوشبخت در تبلیغات اش
 بھ دنیا عرضھ می کرد، کارگر یا دھقانی بود گرسنھ، ژنده پوش و حتی
 پابرھنھ، انسانی بود سرگرم خرید و فروش یک پیراھن، لنگھ ای از اثاثیھ
 منزل، چند مثقال گوشت و حتی تکھ ای نان در بازار سیاه یا نیمھ سیاه. او
 کارگری بود کھ روزی ١٠ یا ١٢ ساعت تحت انضباطی نظامی در کارخانھ و
 یا معدن عرق می ریخت، و گاھی نیز سزای جرمی واقعی یا قالبی را با تحمل
 سال ھا حبس در اردوگاه ھای کار اجباری پس می داد. او جرأت انتقاد از مدیر
 کارخانھ را نداشت، چھ رسد بھ انتقاد از رؤسای حزبی. او حق نداشت ھیچ
 نظری درباره مسألھ مھمی کھ بر سرنوشت او و کشورش تأثیر می گذاشت،
 بیان کند. او باید مطابق دستور رأی می داد، و باز مطابق دستور، باید با شور و
 شوقی ھذیانی در تظاھرات و مراسم ھای نمایشی و تبلیغاتی در نقش انسانی
 خوشبخت و با چھره ھای خندان و بشاش، ظاھر می شد و برای "پیشوا" ھورا
 می کشید. او باید اجازه می داد کھ این بھ اصطالح کیش شخصیت، شأن انسانی
 و شخصیت او را بھ باد تمسخر بگیرد. امروزه این ھا حقایقی ھستند کھ احتیاج
 بھ اثبات ندارند، و در اسناد شوروی، با صراحت انعکاس یافتھ اند. ویژگی ھای

این انسانی کھ استالینیزم پروراند و "انسان سوسیالیستی" نامید، چنین بودند:
 بی تفاوتی کامل نسبت بھ نتایج زحمات و کار (این گفتھ رایج بین مردم●

 شوروی «آن ھا تظاھر بھ حقوق دادن بھ ما می کنند، ما تظاھر بھ کار
کردن می کنیم»، بھ بھترین وجھی این واقعیت را نشان می داد)؛

عدم ابتکار عمل و پرھیز از پذیرفتن کوچک ترین مسئولیتی؛●

 ناتوان از تفکر انتقادی بھ خاطر شرایط نیمھ- بردگی و عجز کامل. او●
 متوقع است کھ ھمھ چیز توسط دولت تأمین شود. از این رو او نمی

تواند و نمی خواھد سرنوشت خود را بھ دست خودش بگیرد؛
 

 بی تفاوتی بھ اموال عمومی و سرقت ھای کوچک از محل کار، چھ●
 برای مصارف شخصی و چھ برای کسب سود. این بند از یک ترانھ
 محبوب مردم: «ھمھ چیز متعلق بھ کلخوز است، پس ھمھ چیز متعلق
 بھ من است»، کنایھ طنزآمیزی است بھ سرقت ھای کوچک از مزارع
 دولتی. بی جھت نبود کھ میزان باالیی از محکومان اردوگاه ھا را

جوانان و تھیدستان آفتابھ دزد تشکیل می دادند؛
 

اطاعت کورکورانھ از ھر آن چھ کھ دولت تحمیل می کند؛●

کیش شخصیت؛●

چاپلوس پروری؛●

پناه بردن بھ مواد الکلی؛●
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تظاھرات دولتی برای افزایش ساعت کار (جنبش استخانفیستی) ١٩٣٣

 مانورھای سیاسی توام با دستکاری مداوم تاریخ انقالب●
 توسط رژیم موجب گیجی، سرگشتگی و بی تفاوتی کامل
 توده ھا نسبت بھ سیاست شد. کتاب "تاریخ مختصر حزب
 کمونیست شوروی"، کھ در مدارس تدریس می شد، ھر
 سال با محتوای متفاوتی از سال پیش و منطبق با نیازھای
 سیاسی روز حکومت، تجدید چاپ می شد. این دستکاری،
 تحریف و جعل تاریخ بھ شکل گیری یک اسکیزوفرنی
 ایدئولوژیکی در سطح اجتماع می انجامد. در این جامعھ
 یک فرد عادی، الزاما یک دروغگوی صادق است، کسی

کھ دائما و داوطلبانھ آمادگی خود- تخریبی ذھنی را دارد.
این "انسان شوروی" کھ کوچک ترین وجھھ مشترکی با "انسان 
 سوسیالیستی" ندارد، در ارزیابی خود از واقعیت، گرایش شدید بھ
 دنبالھ روی از اقتدار حکومتی دارد، نسبت بھ ھر چیز خارجی و
 ناشناختھ ای بی اعتماد و نگران است. او بھ ناتوانی خود در
 تأثیرناگذاری اش بر محیط و جامعھ متقاعد شده است. از این جا تا
 عدم احساس کم ترین مسئولیت در قبال جامعھ یک گام بیش تر فاصلھ
 ندارد. نیاز بھ پرخاشگری ناشی از نارضایتی مزمن از زندگی،
 مغبونیت شدید از بی عدالتی و ناتوانی اش در خودسازی، ھمگی
 سرکوب می شوند. احساسات سرکوب شده در قالب حسادت شدید،

شیفتگی بھ خشونت، و گرایش بھ کسب یک "ھویت سلبی" برای خود 
 در تقابل با "دشمن" و یا "بیگانھ" فوران می کند. معیارھای چنین
 شخصیتی بیشتر با معیارھای اخالقی و قانون قبیلھ ای شباھت دارد تا
 یک "انسان کمونیستی": کارھایی کھ برای "مردم ما" رواست برای
 "بیگانھ" جایز نیست.با فروپاشی سیاسی نظام تمام این صفات ھم چون

 گشودن جعبھ پاندور بھ شدیدترین وجھی فوران کردند. در یک کالم "انسان شوروی" درست 
آن روی سکھ "انسان سوسیالیستی" بود. استالین و استالینیسم، ناتوان از ارتقاء روسیھ فقیر و 
محنت زده بھ سطح سوسیالیسم، سوسیالیسم را بھ سطح نکبت بار روسیھ تنزل داد. ما باید 
تصویر "انسان سوسیالیستی" را، با تمام عظمت معنوی آن، دوباره زنده كنیم. این تجدید حیات 
نخست باید در اندیشھ ی خود ما انجام بگیرد، و سپس با ایمانى راسخ و با سالح سیاسی نو در 

دست، باید آگاھی و عقیده سوسیالیستی را بھ صفوف طبقھ کارگر ببریم.
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تبلیغات و انقالب
 در یک جامعھ انقالبی ای کھ حکومت اش مدعی پیاده کردن سیاست ھایی است
 در راه ایجاد تغییرات اساسی در جھت رفاه توده ھای زحمتکش و تا آن زمان
 استثمار شده، اولین وظیفھ حکومت بیان حقایق ھر چند تلخ بھ توده ھا است.
 مخفی کردن حقایق از توده ھا با ھر ھدفی، حتی با ھر ھدف نیک مثال تضعیف
 نکردن روحیھ توده ھا، آب بھ آسیاب دشمن نریختن و... شاید در کوتاه مدت
 مفید بھ نظر رسد، اما بدون شک در دراز مدت بھ ضرر توده ھا خواھد بود.
 راه درست بیان حقیقت بھ توده ھا و سعی در یافتن راه حل جمعی با شرکت
 توده ھای و متخصصین است. یک بار کھ درباره طرحی تصمیم گفتھ شد باید
 در عمل پیاده شود. پس از تحقق برنامھ باید بطور جمعی بھ ارزیابی کل پروژه
 پرداخت، از اشتباھات و موفقیت ھا آموخت و در طرح ھای بعدی از آن ھا
 درس.  فلسفھ اداره شورایی جامعھ چیزی بیش از این نیست. این چیزی بود کھ
 در سال ھای سخت اولیھ حکومت شوروی تا حدودی مراعات می شد. در آن
 روزھا رھبران حکومت سعی نکردند شکاف ژرف بین نوید ھا و آمال ھایی کھ
 برایش انقالب کرده بودند، و واقعیت دردناک موجود جامعھ عقب افتاده را با

 پرده پوشی، نشر اکاذیب و تبلیغات سراپا دروغ، کتمان کنند.
 بلشویک ھا از ھمان ابتدا بھ اھمیت تبلیغات پی برده بودند. در آن روزھا
 تبلیغات حکومتی با شروع از وضعیت موجود و بیان حقایق، ترویج آرمان ھای
 سوسیالیستی، باال بردن سطح آگاھی، ارتقای آموزشی و فرھنگی در بین مردم
 عقب افتاده روسیھ را ھدف خود قرار دادند. در طی سال ھای اولیھ، تبلیغات
 حکومتی عمدتا در قالب پوسترھا، اثر بزرگترین ھنرمندان و در سبک ھاي
 متنوع ھنری، در خدمت ترویج ارزش ھای کمونیستی کار، عدالت و آموزش

 بودند.

 اولین پوسترھای تبلیغاتی شوروی در اوت ١٩١٨، در شروع جنگ داخلی شکل
 گرفتند. مخاطب این پوسترھا عموم مردم بی سواد از جملھ سربازان و دھقانانان
 بودند. تصاویر رنگارنگ با چھره ھای کامال برجستھ و با عنوان ھای کوتاه
 برای جلب ھر چھ بیشتر مخاطب و در اسرع زمان. پوستر در مقایسھ با
 روزنامھ یا جزوه ھای تبلیغاتی ٌبرد بیشتر، عمر بیشتر و در نتیجھ تاثیر بھ

دیمیتری استاخیوویچ اورلف، کھ او را بیشتر با نام مراتب بیشتری دارد.
ھنری اش دیمیتری مور می شناسند، انقالبی در 
طراحی پوستر تبلیغاتی ایجاد کرد. ویژگی ھای 
پوسترھایش عبارت بودند از: رویکرد بارز بھ 
مبارزه طبقاتی؛ وسواس در بیان آشکار و چشمگیر 
تضادھای آن، قرار دادن دشمنان در برابر متحدان 
قھرمان؛ امپریالیسم در برابر مبارزات کارگری. 
اکثر پوسترھای مور سیاه و سفید بودند. رنگ سرخ 
را عمدتا برای تمایز عناصر انقالبی، بھ ویژه 
روپوش کارگران، پیراھن دھقانان و پرچم ھا بھ 
کار می گرفت. از رنگ سیاه، بھ عنوان یک رنگ 
سرد و بی جان، کھ زمینھ نقاشی ھایش بود، برای 
لباس سرمایھ داران و کشیشان استفاده می کرد. در 
دوره کمونیزم جنگی (١٩٢١- ١٩١٧) و دوره 
سیاست نوین اقتصادی (١٩٢٧-١٩٢١) آثار او 
ابزار اصلی  تبلیغات حکومت در طی آن سال ھا 

بودند.

ویکتور دنیسوواک (١٩٢٠) 
زیر نویس: "رفیق لنین کره 

زمین را از کثافات می روبد"
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نمونھ ای از کارھای مور
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عنوان :اگر مایلید بفرمایید؟
١- :آیا مایلید کھ از شر سرما خالص شوید؟

٢- :آیا مایلید کھ از شر گرسنگی خالص شوید؟
٣- :آیا مایلید کھ غذا بخورید؟

۴- :آیا مایلید کھ بنوشید؟
بشتابید و بھ بریگاد ضربت کار نمونھ بپیوندید

آفیش آژیت-پروپ، مایاکوفسکی (١٩١٩) آفیش آژیت-پروپ، زلنسکی (١٩٢٠)

برای این کھ بیشتر داشتھ باشیم
 باید بیشتر تولید کنیم.

 و برای این کھ بیشتر تولید کنیم 
باید بیشتر بدانیم
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سال ھا بعد، با تثبیت سلطھ استالین، تبلیغات در شوروی، ھم بھ لحاظ 
محتوا و ھم در فرم، کامال دستخوش دگرگونی می شود و ابعاد کمی و 
کیفی کامال دیگری بھ خود می گیرد. محتوای آثار ھنری عمدتا بھ نظم و 
انضباط سیاسی، برنامھ ھای بلندپروازانھ دولت، و ستایش خداگونھ 
دیکتاتور متمرکز می شوند. بھ لحاظ فرم ھمھ سبک ھا سرکوب شده و 

سبک خام و خشنی بھ نام رئالیسم سوسیالیستی یکھ تاز میدان می شود.
در تاریخ معاصر محدود رھبران سیاسی بودند کھ برای متقاعد کردن، 
وادار کردن، و کنترل کردن جامعھ بھ خوبی استالین از قدرت تبلیغات 
تصویری بھره گرفتند. استالین با موفقیت توانست بھ کمک تصویرھا، 
یک دنیای خیالی سرشار از فراوانی و خوشبختی بیافریند. او با 
بازنویسی واژگانی و تصویری تاریخ شوروی از زمان انقالب، مزورانھ 
ولی با موفقیت توانست بر پیکر جھنمی ترور، خفقان و محرومیتی کھ در 
دوران دیکتاتوری خودش ایجاد کرده بود جامھ ای از زرورق شادی و 
خوشبختی بپوشاند و چشم اندازی از یک آینده رویایی اختراع می کند. 
طی ده ھا سال توده ھای زحمتکش دنیا جھنم شوروی را بھشت 
سوسیالیستی می پنداشتند و احزاب کمونیست وابستھ بھ کرملین ھم در 

اشاعھ این فریب بزرگ نقش مھمی داشتند. 
بوروکراسی شوروی برای کنترل جامعھ، مھندسی افکار و شکل دادن بھ 
عقاید، عالوه بر ترور از تحریف واقعیت ھا بھ کمک تبلیغات و سانسور 
ھم استفاده می کرد. حیطھ عملکرد آن، آموزش و پرورش، ھنر و 
فرھنگ، دین، مسخ شخصیت توده ھا از طریق ترویج کیش شخصیت 
بود. دروغ، تحریف، فریب و شستشوی مغزی ابزارھای اصلی تبلیغات 

بودند کھ از ھر یک برای دستیابی بھ اھداف خاصی استفاده می شدند.

عکسی در نشریھ حزب کمونیست آمریکا. عنوان: « زندگی یھودیان خوشبخت در شوروی»، ١٩٣٧
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 پاولیک موروزف جوان روستایی ١٣ سالھ ای بود کھ بھ او رسما لقب شھید
 دادند و از وی بھ عنوان یک قھرمان و نماد یک جوان شوروی یاد می کردند.
 داستان او آینھ تمام نمای تراژدی جامعھ شوروی استالینی است. در روایت
 رسمی حکومت این نوجوان سرشار از شوق برای رسیدن بھ آرمان ھای
 سوسیالیستی و خدمت بھ استالین کبیر، پدر کشاورز خود را کھ مخالف سیاست
 ھای اشتراکی کردن کشاورز استالین بود بھ پلیس سیاسی لو می دھد. پدرش
 محکوم و بھ اردوگاه کار اجباری اعزام می شود. خود جوان ھم بھ نوبھ خود
 توسط اعضای خانواده اش بھ خاطر لو دادن پدر کشتھ می شود و اعضای
 خانوده ھمگی مجازات می شوند. رژیم پاولیک را بھ درجھ شھادت ارتقا می
 دھد، در بزرگداشتش مجسمھ اش را در مسکو نصب می کنند، بھ افتخارش
 ترانھ می سازند و در کتاب ھای درسی از او یاد می کنند. بھ مدت ۶٠ سال
 روایت فوق سرگذشت رسمی پاولیک موروزف بود. پس از فروپاشی شوروی
 و باز شدن بایگانی ھا معلوم شد کھ این داستان ساختھ پرداختھ رژیم بوده کھ
 برای اھداف سیاسی، دستکاری اذھان جوانان و شستشوی مغزی آن ھا اختراع
 شده بود. در واقعیت امر پاولیک موروزف در طی نزاعی عادی با ھم سن و
 سال ھایش کشتھ می شود و پدرش ھم بھ خاطر عشق بھ زنی خانواده اش را
 ترک می گوید. رژیم با دستکاری موذیانھ این رویداد ساده و رایج در روستاھا،
 یک حماسھ تراژیک از آن می سازد تا در تبلیغات اش از آن استفاده کند.
 تبلیغات حزبی- دولتی تأثیر بھ سزایی در ھنجارھای اخالقی و شستشوی مغزی
 نسل فرزندان شوروی داشتند. تشویق بھ خبر چینی و گزارش بھ پلیس سیاسی
 در مورد اعضای خانواده توسط فرزندان از روش ھای متداول رژیم بود.
 استالین گفتھ بود: « یک بلشویک واقعی نباید و نمی تواند خانواده داشتھ باشد،
 زیرا او باید خود را بھ طور کامل وقف حزب کند». یکی از وظایف کمسومول
 (سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی) تبدیل جوانان بھ فدائیان استالین بود.

مجسمھ پاولیک موروزف در مسکو
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کیش شخصیت
 معموال دیکتاتورھا نیاز بھ ترویج و تبلیغ کیش شخصیت خودشان دارند، ھم بھ
 دلیل نخوت ناب و ھم بھ دلیل نگرانی واقعی برای مشروعیت بخشیدن قدرت
 کنترل نشده شان. کیش شخصیت مبتنی است بر پیروی کورکورانھ از یک
 رھبر کاریزماتیک و متقاعد شدن نھ فقط توده ھای پیرو، بلکھ خود رھبر بھ این
 کھ رھبر از یک نبوغ  اسرارآمیز، از یک موھبت فراطبیعی، و از یک اقتدار
 عالی و شایستھ ای برخوردار است. از این رو کیش شخصیت بازتاب دھنده
 رابطھ بین اقتدار فرماندھی و اطاعت مبتنی بر باور ھم رھبر و ھم پیروان

رھبر بھ خصوصیات فوق العاده و استثنایی رھبر است.

 در بین رھبران انقالب اکتبر استالین مناسب ترین فردی بود کھ می توانست این
 نقش را بازی کند. کیش شخصیت استالین بخشی از نیاز قشر بوروکرات ضد
 انقالبی حاکم برای تداوم سلطھ اش بود. از این رو بوروکراسی دست اندر کار
 ایجاد ھالھ ای از تقدس کمونیستی برای استالین شد. استالین ھم بھ نوبھ خود
 تبلیغات را برای انتقال یک تصویر سھ گانھ از خود بھ خدمت گرفت: بھ عنوان
 یک رھبر قدرتمند و توانا؛ یک آموزگار خردمند و دانا؛ و یک پدر مھربان و
 رئوف ملت. این شخصیتی کھ با دقت ساختھ و پرداختھ شده بود، در ھمھ سطوح

 جامعھ با سرسختی تبلیغ و حفاظت می شد.

تمام دستگاه عظیم تبلیغاتی رژیم رسما می بایست از استالین یک 
استراتژ نابغھ، یک دوراندیش بصیر، و یک صاحب اراده قوی و 
آھنین کھ از ھمان سال اول انقالب در ھمھ اھداف عملی دست 
راست لنین محسوب می شد، ارائھ می دادند. معھذا، لنین کمی قبل 
از مرگش در نامھ ای خطاب بھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست، 

نظری کامال دیگری از استالین ارائھ داده بود.
استالین برای خنثی کردن پیامدھای نامھ لنین از سویی شایعھ جعلی 
بودن نامھ را رواج داد، و از سوی دیگر بھ اسطوره سازی از 
لنین و دوستی عمیق و عالقھ متقابل بین لنین و خودش پرداخت. 
باید لنین بھ مثابھ خدایی پرستیده می شد تا دیگران او را ھم بھ 
عنوان پیامبر برگزیده اش ستایش می کردند. پرستش ایکون در 

مسیحیت و بھ ویژه در روسیھ ارتدوکس داستان آشنایی است.

 کاریزما کیفیت یک شخص یا گروھی است کھ با گفتار، نگرش،
 رفتار و خلق و خوی خود، دیگران را مجذوب خود و اغفال خود
 می کند. اقتدار کاریزما قوه قضاوت پیروان خود را مختل و خنثی
 کرده و از این طریق آن ھا را ھدایت و یا حتی دستکاری می کند.
 در مناسبات کاریزماتیک، پیروان دیگر از آداب و رسوم و قوانین
 پیروی نمی کنند. آن ھا تسلیم اوامر شخص رھبر می شوند،
 اوامری کھ در ظاھر نھ از منطقی برخوردارند و نھ از جایگاه
 رھبر در سلسلھ مراتب قدرت تشئت می گیرند، بلکھ فقط از قدرت
 فرماندھی فرد کاریزماتیک ناشی می شوند. اصوال پیروان بھ
 درستی و یا نادرستی آن نمی اندیشند، و ناآگاھانھ اجازه قضاوت
 درباره آن ھا را بھ خود نمی دھند، صرفا مقلدی ھستند کھ بھ

مرجع اقتدا می کنند.
در اتحاد شوروی این بوروکراسی ضد انقالبی حاکم بود کھ برای حفظ قدرتش 

می بایست پشت یک چھره کاریزماتیک و یک رھبر ابرمرد مخفی می شد. 

استالین ابتدا از لنین یک قدیس می سازد، او را در جایگاه ابرانسان و مصون 
از خطا قرار می دھد و در پوسترھا خود را در سایھ لنین قرار می دھد تا با 

وصیتنامھ لنین
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      استراتژ  و دانا

استالین غول پیکر
پدر مھربان و رئوف ملترھبر قدرتمند و توانا
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 یک رھبر بزرگ مقایسھ شود. بھ تدریج کھ سلطھ دیکتاتوری اش تحکیم می شود
 ھم تراز لنین می شود. بعدھا استالینیست ھا او برتر از لنین ارزیابی می کند، با
 این استدالل کھ آن چھ را کھ لنین درباره اش سخن گفتھ بود استالین در عمل پیاده

کرد.
 لنین نزد ھمھ کمونیست ھای روسیھ و اکثر توده ھای زحمتکش دوران خود بسیار

 محبوب بود. جنبھ جذابیت شخصیت او در زمان زندگی اش را باید از مقولھ
 اسطوره سازی سال ھا بعد از مرگش جدا کرد. این کھ لنین یک سر و گردن از

 تمام ھم دوره ای ھا و ھم فکران خود در حزب بلشویک و در جریان انقالب اکتبر
 آن باال تر بود، ھیچ ربطی بھ آن اسطوره ای کھ استالین از لنین ساخت، ندارد. اول

 کھ این واقعیتی است کھ لنین در حزب بلشویک از محبوبیت خاصی برخوردار
 بود و از نظر فکری و نظری نیز اندکی از سایرین باالتر بود ولی اطرافیان او ھم
 افراد برجستھ ای بودند. لئون تروتسکی، نیکالی بوخارین، لئون کامنوف،
 گریگوری زینوویف، رادک و بسیاری دیگر از نظر فکری ھمھ شخصیت ھای

 بسیار قدرتمندی بودند و لنین اندکی، فقط اندکی از این ھا باالتر بود. این با آن
 اسطوره ای کھ استالین از لنین ساخت اساسا تفاوت دارد. دوم این کھ، با این کھ

 لنین بسیار زود، در جوانی و قبل از شروع شکل گیری شوروی مرد، معھذا آن
 بعد اسطوره ای کھ استالین از لنین ساختھ بود چنان با شوروی و تجربھ بیست سالھ

 از مرگش گره خورده بود کھ وقتی شوروی فروپاشید، طبیعی بود کھ لنین
 زند اسطوره ای ھم زمین خورد. استالینیزم در بدو امر لنین حقیقی را بر زمین می

 و بر روی پیکر خرد شده اش بتی غول آسا می سازد، خود در شکم این اسب
 تروآ مدرن جای می گیرد و از درون بھ تخریب انقالب می پردازد. آن گاه کھ بت
 استالین شکستھ می شود طبیعی است کھ آن بت لنینی ساختھ استالین ھم بھ ھمان
 سرنوشت دچار شود. بعد از  شکستھ شدن بت ھا است کھ امکان شناخت و

مجسمھ استالین در استالینگراد در ورودی کانال ولگا-دون بھ ارتفاع ٢۴ متر ارزیابی شخصیت واقعی فراھم می آید.
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 از اواخر دھھ ١٩٣٠، ستایش و پرستش استالین یکی از ویژگی
 ھای حیات سیاسی شوروی می شود. با صنعتی کردن کشور و
 پیروزی در جنگ جھانی دوم این کیش ابعاد بی سابقھ ای بھ خود
 می گیرد. شھرھا، کوه ھا و مناطق جغرافیایی بھ نام استالین
 نامگذاری می شوند. تمثال ھا و پیکره ھای بسیاری از وی
 ساختھ شد، خانھ محل تولد او در گوری واقع در گرجستان را با
 نصب حفاظ فوالدی و شیشھ ای بھ دور آن بھ شکل مکان مقدس
 در می آورند تا مردم بھ زیارت آن روند. وی بھ عنوان حکیم و
 نابغھ ای متبحر در علوم مختلف از ژنتیک گرفتھ تا زبان شناسی

مورد ستایش قرار می گیرد.
  استالین تا قبل از مرگش ١٧ شھر (١١ در شوروی سابق و ۶
 در کشورھای اروپای شرقی) را بھ اسم خودش کرد. تعداد
 بیشماری مجسمھ ھای عظیم از او را در ھمھ شھرھا نصب
 کردند. برای نمونھ بالفاصلھ پس از پایان جنگ جھانی دوم، در
 حالی مردم شوروی در فقر و فالکت شدیدی بھ سر می بردند،
مجسمھ برنجی غول پیکری از او ساختند کھ ٣٢ تن وزن داشت.
 در پی شکست نازیسم و استقرار حکومت ھای استالینی دست
 نشانده مسکو در کشورھای اروپای شرقی، کیش شخصیت
 استالین ابعاد باز ھم بزرگ تری بھ خود می گیرد و در این
 مسابقھ چاپلوسی چندش آور رقابت تھوع آوری بین جوجھ
 استالین ھا در می گیرد. مجسمھ ھا و بناھای باز ھم بزرگ تر با

شکوه تر در پراگ، بوداپست، برلین و ...
گروه ھمسرایان در حال اجرای آھنگی در ستایش پدر ملت در تئاتر بلشوی
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 برای اکثر مردم شوروی تو گویی خبر مرگ خدا را شنیده بودند. ھم برای
 کسانی کھ استالین را دوست داشتند و ھم از نظر آن ھایی کھ از او متنفر بودند.
 مرگ کسی کھ در دوران حکومت بی وقفھ بیست و پنج سالھ اش کشور شاھد
 رویدادھای مھمی بود: از آن جملھ صنعتی شدن سریع و بیرحمانھ یک کشور
 عمدتاً روستایی، نابودی ده درصد از مردم در پاکسازی ھای جنایت کارانھ و
 در گوالگ ھا و یا در اثر قحطی ھای ناشی از سیاست ھای دولت، پیروزی در
 یک جنگ وحشتناک علیھ آلمان نازی و تبدیل کشور بھ یک ابرقدرت نظامی.
 واضح است کھ در برابر خبر مرگ فردی کھ ھمھ این ھا بھ پایش نوشتھ شده

بود، کسی نبود کھ بی تفاوت باشد.
 برای کسانی کھ با تبلیغات رسمی بزرگ شده بودند و از ابعاد ترور استالین
 چیزی نمی دانستند، مرگ وی یک فاجعھ بود. چیزی بدتر از دست دادن پدر.
 تب سوگواری ھیستریک گونھ سراسر کشور را در می گیرد. نظیر ھمین را در

مورد مرگ خمینی در ایران و یا کیم جونگ ایل در کره شمالی شاھد بوده ایم.

 آناستازیا بارانوویچ-پولیوانوا، یک دانشجو نقل می کند کھ چند روز پس از
 مرگ استالین، از معلم مارکسیسم اش کھ یک شخص بسیار زیبا بود می
 شنود کھ می گوید: «اگر کسی از من بپرسد چھ چیزی برای من از ھمھ

 مھمتر است، می گویم دخترم. اما اگر می شد حاضرم دخترم را فدا کنم تا
او دوباره زنده شود».

 آناتولی باکانیچف، کھ در طی حملھ نازی ھا بھ اسارت آلمانی ھا در آمده بود و
 بھ  زندانی در آلمان منتقل شده بود، پس از پایان جنگ آزاد می شود. او پس از

 بازگشت بھ روسیھ دوباره بھ اتھامی جعلی بھ اردوگاه کار اجباری بھ سیبری
 اعزام می شود. او می گوید:

« ما در سیبری بودیم، در نزدیکی نوریلسک (٢٨٠٠ کیلومتری شمال 
شرقی مسکو). برای پی ریزی ساختمانی در گودال یخی من با کلنگ بھ 
جان الیھ ھا ضخیم یخ  افتاده بودم کھ صدای شریک زندگی را شنیدم. او 

فریاد زنان گفت: " تولیا بیا باال، شیطان حرامزاده مرد! "ھمھ زندانیان 
خوشحال شدند. حتی یکی از آن ھا ھورا کشید».

 در حالی کھ در سیبری زندانیان در سکوت مرگ استالین را جشن می گیرند،
 در مسکو بوروکرات ھای حزب بر روی مراسم تودیع کار می کردند. آنان با
 ھمدستی رھبران احزاب کمونیست در سراسر دنیا، شور و غلیان مرده پرستی
 توده ھای متوھم بھ "شوروی سوسیالیستی" و بی خبر از واقعیت شوروی
 استالینیستی، را در سوگ مرگ "پدر کمونیزم" بھ شدت بر می انگیزند تا
 موھبت حضور در مراسم خاکسپاری و مشاھده پیکر وی در تابوت را از دست
 ندھند. امروز، ۶٧ سال بعد این واقعھ، ھنوز مشخص نیست کھ در آن روز چند
 نفر زیر دست و پا جان باختند، تخمین ھا بین ده ھا تا چندین ھزار نفر متفاوت
 است. آمار رسمی ھمچنان طبقھ بندی محسوب می شوند و علنی نشده اند. با این
 وجود یک چیز روشن است: عفریت مرگ استالینی حتی خفتھ در تابوت ھم

مردم روسیھ را رھا نکرد.
 ھنوز اشک ھای ریختھ شده بوروکرات ھا در سوگ خدایگان استالین خشک
 نشده بود، کھ لباس اھریمنی بر تنش می کنند. اعضای حلقھ اصلی قدرت بھ
 شدت درگیر یک جنگ قدرت بیرحمانھ می شوند. حال نزدیکی با دیکتاتور نھ

 تنھا امتیازی محسوب نمی شد بلکھ بھ قیمت زندگی طرف ھم بود. در پایان،

 البتھ ھمھ مردم مجذوب کاریزمای استالین و یا مرعوب ماشین تبلیغاتی او نشده
 بودند. بھ ویژه کسانی کھ در زندان  ھا و گوالگ ھا می پوسیدند و یا بھ اتھامات
 دروغین تبعید شده بودند. آن ھا مرگ استالین را بھ منزلھ روزنھ امیدی برای

نجات و احقاق حقوق پایمال شده اشان می دیدند.
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 در ۵ مارس ١٩۵٣ در حالی کھ استالین ظاھرا در اوج قدرت بود، می میرد. در اعالمیھ پزشکی ۶ مارس کھ مرگ استالین را از رادیو اعالم می کنند، آمده است:
   «قلب ژوزف ویسارینویچ استالین، ھمرزم رفیق لنین و نابغھ ادامھ دھنده میراث سترگ لنین، رھبر پیگیر و آموزگار حزب کمونیست و مردم شوروی از کار ایستاد».
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استالین در برلین استالین در سومین جشنواره جھانی جوانان در آلمان

بزرگداشت سالگرد تولد استالین، پکن
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سردر دفتر مرکزی حزب کمونیست فرانسھ در پاریس در سوگ مرگ استالین تظاھرات حزب توده ایران در سوگ مرگ استالین در تھران
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پرتره استالین اثر پابلو پیکاسو در مرگ استالین
 بھ مناسبت ٧٠ سالگی استالین نوشتھ: استالین بھ سالمتی ات

بر روی جملھ « بھ سالمتی ات» جوھر ریختھ

دو تابلو نقاشی از پابلو پیکاسو کھ اعتراضات شدیدی را از سوی رھبری حزب کمونیست فرانسھ، کھ ھنرمند 
عضوش بود، علیھ نقاش برانگیخت. توھین و دست انداختن رھبر پرولتاریای جھان توسط یک عضو حزب!
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 نیکیتا خروشچف پیروز می شود، و بازنده ھا ھم بر طبق روال گذشتھ یا اعدام
 می شوند و یا بھ استراحت خانھ ھای سواحل دریای سیاه فرستاده می شوند. ده

سال بعد خود خروشچف ھم بھ سرنوشت مشابھ ای دچار می شود.
 پس از مرگ استالین برای بوروکراسی حاکم محرز شده بود کھ بقای نظام
 اقتصادی بدون اصالحات دموکراتیک امکان پذیر نیست. شوروی مرحلھ رشد

 گسترده صنایع سنگین و پایھ ای (صنایع کار بر)، کھ بھ نیروی کار انسانی و
 کارگر ساده متکی است را پشت سر گذاشتھ بود. در این مرحلھ اردوگاه ھای
 کار اجباری و برده داری استالینیستی ابزار اصلی تحقق طرح ھای صنعتی
 کردن کشور بودند. فرارفتن از صنایع سنگین بھ صنایع مصرفی (صنایع فن بر)
 ملزومات دیگری را می طلبد. در این مرحلھ نقش کارگر ماھر، تکنسین و
 مھندسین برجستھ می شود. نھ فقط مطالبات سیاسی، ھم چنین خواست ھای
 سیاسی و فرھنگی این بخش از جامعھ متفاوت از کارگران ساده ای است کھ
 عمدتا منشاء روستایی داشتند. در مرحلھ گسترده صنایع سنگین پاسخ رژیم بھ
 مطالبات کارگران سرکوب و تحمیق بود، رژیم با مشکل کمبود نیروی کار
 مواجھ نبود. ھم چنین رژیم از پس اپوزیسیون سیاسی کھ عمدتا متشکل از
 ھنرمندان، نویسندگان و روشنفکران بود، بھ راحتی بر می آمد، اگر آن ھا تطمیع

نمی شدند سرکوب  شان می کرد.
 اما در مرحلھ ای از رشد کشور کھ بھ نیروی کار متخصص شدیدا وابستھ است،
 آنان را بھ این سادگی ھا نمی توان سرکوب کرد. در زمان مرگ استالین شوروی
 بھ لحاظ اقتصادی در چنین شرایطی قرار داشت. از سوی دیگر بھ دلیل جایگاه
 شوروی بھ عنوان یک قدرت جھانی، کشور بیش از پیش بھ دانشوران متخصص

 وابستھ بود و امکان سرکوب آن ھا در مقام یک قشر اجتماعی وجود نداشت.
کمیسرھای بوروکرات امکان مقابلھ با طبقھ ی کارگر قدیمی را داشتند اما از پِس

این قشر برنمی آمدند. اصالحات خروشچفی را در چنین چارچوبی باید دید.
 مرگ دیکتاتور آخرین مانع از سر راه برداشت. اگر استالین زنده می ماند بھ
 احتمال زیاد خود پیشقدم اصالحات می شد، البتھ با آھنگی متفاوت تر و با

تئوری پردازی ھا و توجیھاتی در قالب تکامل "مارکسیزم- لنینیزم".
 نیکیتا خروشچف، بوروکراتی بود کھ بیش از بیست سال در ھمھ فعالیت ھا و
 جنایات استالین سھیم بود، بعد از مرگ استالین جانشین او شد. او در "گزارش
محرمانھ" خود بھ بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی در سال ١٩۵۶ در

خروشچف و استالین
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رابطھ با کیش شخصیت استالین می گوید:
 «رفقا، چرا کیش شخصیت یک فرد بھ چنین ابعاد ھیوالئی رسید، برای
 این کھ خود استالین با استفاده از تمام روش ھای قابل تصور، از تجلیل
 شخص خودش پشتیبانی می کرد... کتاب بیوگرافی کوتاه وی کھ در سال
 ١٩۴٨ منتشر شد یکی از بارزترین جلوه ھای خود- خدا بینی شخص
 استالین و عدم کم ترین تواضع در او است. این کتاب تجلی اوج فرومایھ
 ترین چاپلوسی ھا است، نمونھ ای است از خدا ساختن از یک انسان،
 تبدیل او بھ یک فرزانھ مصون از خطا، "بزرگترین رھبر"، "برجستھ
 ترین استراتژ ھمھ زمان ھا و ھمھ ملت ھا". واژه ھای دیگری نمی توان
 یافت کھ بتوانند این چنین استالین را بھ عرش اعال برساند. نیازی نیست
 کھ نمونھ ھایی دیگری از چاپلوسی ھای چندش آور موجود در این کتاب
 را در این جا ارائھ دھم. تنھا نکتھ ای کھ باید اضافھ کنیم این است کھ
ً توسط استالین مورد تأیید و ویرایش قرار گرفتند و  ھمھ آن ھا شخصا
 برخی از آن توسط خود استالین با دست نویس وی بھ پیش نویس متن

کتاب اضافھ شدند.»
 استالینیزم را نمی توان بھ "کیش شخصیت" کاھش داد. کیش شخصیت یکی از
 ویژگی ھای ھمھ رژیم ھای استالینیستی است."کیش شخصیت"، و بعدھا مبارزه
 علیھ آن، ابزار مناسبی است در دست گروه غاصب قدرت، تا در روزھایی کھ
 حکومت با بحران مواجھ می شود، با انداختن تمام مشکالت بر گردن یک فرد و
 حذف او، کل نظام و باند حاکم را از خطر نجات دھند. و با شکل گیری یک
 شخصیت بت شکن این دور تسلسل تکرار می شود. استالین توسط خروشچف،
  ھمدست بیست سالھ اش، افشا و محکوم می شود، خروشچف ھم چند سال بعد

سرنوشتی مشابھ استالین پیدا می کند. "کیش شخصیت" منحصر بھ شوروی

 نبود، کشورھای چین و کره شمالی دو نمونھ بارز آن ھستند. در سایر کشورھا
 این احزاب کمونیست وابستھ بھ کرملین و مسکو بودند در اشاعھ کیش شخصیت

 نقش مھمی داشتند. خروشچف در خاطراتش می نویسد:
 «دستان من بھ خون آلوده بودند. من آن چھ را انجام دادم کھ دیگران نیز
 انجام می دادند... اما حتی ھمین امروز اگر قرار باشد بھ آن جایگاه برای

 سخنرانی جھت گزارش دربارٔه استالین بروم، باز ھم ھمان سخنان را بر
زبان خواھم آورد. باالخره روزی ھمٔھ این  مطالب باید گفتھ می شدند.»

تحریف و جعل تاریخ انقالب
خروشچف در ھمان "گزارش محرمانھ" می گوید:

 «ھنگامی کھ از وقایع انقالب اکتبر و جنگ داخلی صحبت می کردند
 چنین وانمود می کردند کھ استالین ھمیشھ نقش اصلی را انجام می داده و
 در ھمواره این استالین بود کھ بھ لنین پیشنھاد می کرده کھ چھ می
 بایست کرد و چگونھ آن را می بایست انجام می شدد. واقعیت این است
 کھ این جز لکھ دار کردن خاطره لنین چیز دیگری نیست. اگر بگوئیم
 ٩٩ درصد اشخاصی کھ این جا حاضر ھستند قبل از سال ١٩٢۴ نام
 استالین را خیلی بھ ندرت شنیده و درباره او چیز مھمی نمی دانستند
 مطمئنا برخالف حقیقت چیزی نگفتھ ام. در حالیکھ برعکس، ھمھ لنین
 را می شناختند و وی نزد حزب و مردم و کودکان، ریش سفیدان و

کھنساالن چھره سرشناسی بود.»
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معجزه ھنر رئالیسم سوسیالیستی
 این نقاشی، صحنھ بازگشت لنین از تبعید بھ روسیھ در
 ایستگاه فنالند در شھر پترزبورگ در ١۶ آوریل ١٩١٧
 است کھ میخائیل سوکولوف در سال ١٩٣۵، یعنی دو دھھ
 بعد از واقعھ کشید. در این اثر بھ غیر از لنین فقط یک
 شخصیت شایستگی آن را دارد کھ چھره اش مشخص
 باشد. بیننده ای کھ کمی با تاریخ انقالب اکتبر آشنایی داشتھ
 باشد بی شک از خود می پرسد کھ چطور نقاش فردی را
 کھ ھرگز نھ در تبعید بود، نھ در قطار بود و نھ اصوال در
 ایستگاه قطار حضور داشت، در پشت سر لنین بھ تصویر
 درآورده است! این تابلو در زمان سلطھ بالمنازع استالین
 کشیده شد و بنابراین بھ ھیچ وجھ جای تعجب نیست، زیرا
 کھ ھنر "رئالیسم سوسیالیستی" در شوروی تحت استالین
 قوانین ویژه و الزم االجرای خودش را داشت. از آن جملھ
 حضور ھمیشگی استالین در کنار لنین در قد و قامتی

  دستکم ھم تراز لنین اگر نھ برتر.
 میخائیل سوکولوف کھ روح زمانھ اش را خوب درک
 کرده بود، تصویر استالین را، ھر چند کھ اصوال در محل
 حضور فیزیکی نداشت، چنان برجستھ می کشد و او را
 یک پلھ باالتر از رھبر فقید قرار می دھد تا از این طریق
 بھ بیننده القا کند کھ لنین با بودن استالین بھ ھیچوجھ نگران
 آینده شوروی نبود. بدین ترتیب معجزه ھنر رئالیسم
 سوسیالیستی و چاپلوسی ھنرمند آن خطای تاریخ را

تصحیح می کند!
 تابلوی صحنھ بازگشت لنین از تبعید بھ روسیھ در ایستگاه فنالند در شھر پترزبورگ در ١۶ آوریل ١٩١٧
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 در سایر عکس ھا و مجسمھ ھا، استالین ھمواره چسبیده بھ لنین است. و ھمگی
 چنین بھ بیننده القا می کنند کھ لنین در جوار استالین اعتماد بھ نفس پیدا می کند
 و از راھنمایی استالین بھره می گیرد. با گذشت زمان، تناسب جسمانی بین این
 دو نیز تغییر می کند، لنین معموال فرد بی رمق و نشستھ بھ استالین تنومند سرپا
 گوش فرا می دھد است، و از آخرین توصیھ مردی جوان تر، پر تحرک تر و با
 آینده درخشان، با شلوار در داخل چکمھ ھای بلند، کھ بھ سوی افق ھای آتی نظر

دوختھ، سود می برد.
 بعد از مرگ لنین ھمین کار را با تصاویر، آثار ھنری رسمی، تندیس ھا، و
 روزنامھ ھا انجام دادند. تصاویر و پوسترھا در جاھایی قرار دارند کھ تصویر
 استالین در مرکز قرار گیرد. در پوسترھا و تابلوھای نقاشی، استالین را فردی
 قدرتمند چون خدایان اساطیری یونان نشان می دھند کھ مردم باید بھ او ابراز

 وفاداری کنند.
 استالین پس از تثبیت قدرت خود در سال ١٩٢٩، بھ جنگ مخالفان سیاسی اش
 رفت. تخمین زده می شود کھ ٧۵٠ ھزار نفر در جریان پاکسازی بزرگ جان
 خود را از دست دادند و بیش از یک میلیون نفر دیگر نیز در گوالگ نابود
 شدند. در طی پاکسازی بسیاری از مخالفین استالین صرفا ناپدید شدند. دیگران
 پس از محاکمات نمایشی اعدام شدند. اما نابودی فیزیکی آنان بسنده نبود و از
 حافظھ تاریخ ھم می بایست حذف می شدند. با اختراع دوربین عکاسی، عکس
 ھا در حفظ گذشتھ نقش مھمی دارند. یک عکس دروغ نمی گوید و برای
 جلوگیری از بیان حقیقتی کھ حامل اش است باید یا نابودش کرد و یا دستکاری
 اش کرد. استالین کھ از ارزش تاریخی عکس ھا و استفاده از آن ھا در جھت

مجسمھ لنین و استالین (اثر توپچییف، ١٩۴۵)تأثیر گذاری بر توده ھا بھ خوبی واقف بود بھ ھر دو روش متوسل شد.
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تروتسکی زدایی از تاریخ
 در شوروی، با استالین، جعل اکاذیب بھ
 یک ھنر تبدیل می شود. بایگانی آکسلرود
 "گنجینھ" تصاویر حذف و یا سیاه شده
 تروتسکی، زینویف و رادک در دومین
 کنگره کمینترن را برمال کرد. این حذف و
 سیاه کاری صرفا یک تسویھ حساب استالین
 با آن ھا نیست، چرا کھ بھ گفتھ استالین، این
 افراد اشتباه کردند و حزب تجسم حقیقت
 تاریخ است. از این رو طبیعی است کھ آن
 ھا از حافظھ ھا و از تاریخ حذف شوند.
 باور بھ تک حزبی و خطا ناپذیری حزب
 واحد ھر عملی را مجاز می دارد و ھر
 خطا و جنایتی را توجیھ می کند. ماجرای
 کاتین یک نمونھ دیگر است. استالین کھ در
 جریان حملھ بھ لھستان و اشغال آن بیش از
 ٢٢ ھزار افسر لھستانی اسیر را در منطقھ
 کاتین خونسردانھ می کشد، در طی جنگ
 جھانی دوم، برای مخفی کردن این کشتار
 ھولناک، با صحنھ سازی آلمانی ھا را
 مسئول آن جنایات نشان می دھد و حتی
 کمونیست ھای لھستانی را مجبور می کند تا
 برای این قربانیان نازیزم مراسم بزرگداشت

برگزار کنند!
لنین، تروتسکی و کامنف در ۵ مھ ١٩٢٠، میدان سوردلف، مسکو.  این عکس کھ توسط لئونیدوف گرفتھ شده. بعدھا در دوران سلطھ 

استالین، سانسور تصاویر تروتسکی و کامنف را پاک می کند
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لنین، تروتسکی و کامنف در مراسم اولین سالگرد انقالب اکتبر ١٩١٨ در مسکو. بعدھا در دوران سلطھ استالین، سانسور تصاویر تروتسکی و کامنف را پاک می کند.
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 در پاره از موارد جراحی عکس بھ
 معنای بازگشت بھ گذشتھ برای تغییر
 رویدادھای تاریخی بود. مھم ترین
 این موارد حذف کامل لئون
 تروتسکی از صحنھ تاریخ انقالب
 روسیھ بود. تروتسکی، رھبر قیام
 اکتبر، سازمانده ارتش سرخ  و فاتح
 جنگ داخلی بود. او بھ خاطر
 مخالفت پیگیرش با بوروکراسی ضد
 انقالبی، از حزب کمونیست و از
 روسیھ اخراج می شود. پس از تبعید
 او ھر رد پایی از تروتسکی ھم باید
 پاک می شد. برای استالین بسیار
 مھم بود کھ ھر عکس کھ تروتسکی
 را در کنار لنین نشان می داد، نابود

شود.
 فقط رژیم نبود کھ بھ چنین سانسوری
 دست زد، حتی شھروندان عادی ھم
 از ترس این کھ بھ خاطر داشتن
 عکس ھایی از مخالفین و قربانیان
 استالین در الی کتاب ھا و مجالت
 شان در مظان اتھام "دشمن مردم"
 بودن قرار نگیرند، خود داوطلبانھ با

لنین در حال سخنرانی برای سربازان در ۵ مھ ١٩٢٠، میدان سوردلف، مسکو. این عکس مشھورترین عکس از انقالب اکتبر است.  در سمت قیچی بھ جان عکس ھا می افتادند.
راست سکو تروتسکی ایستاده و در پشت سرش کامنف. بعدھا در دوران سلطھ استالین، سانسور تصاویر تروتسکی و کامنف را پاک می کند
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 این فقط مخالفان سیاسی استالین نبودند کھ زیر تیغ رفتند، بعد از آن ھا نوبت
ھمدستان توطئھ گر می رسد از جملھ ھمھ روسای پلیس مخفی استالین.

 نیکالی یژوف رئیس پلیس مخفی مخوف، در جریان اعدام ھزاران نفر از مقامات
 حزب کمونیست دست راست استالین محسوب می شد. او پس از آن کھ نقش اش
 را بھ خوبی انجام داد، از آن جایی کھ بھ ھمھ جنایات و بھ ھمھ اسرار واقف بود و
 می توانست خطری احتمالی برای دیکتاتور باشد، در سال ١٩٣٨ مخفیانھ دستگیر
 و در دادگاه غیرعلنی محاکمھ و بالفاصلھ اعدام می شود. استالین در رابطھ با

اعدام یژوف می نویسد:
 « او یک فرد منحطی بود. وقتی سراغش را در  کمیساریایش می گیرید،
 می گویند او در جلسھ کمیتھ مرکزی حزب است. با کمیتھ مرکزی تماس
 می گیرید، می گویند کھ او برای کار مھمی بیرون رفتھ است. کسی را بھ
 خانھ اش می فرستید، معلوم می شود کھ مست و الیعقل در رختخواب چون
 مرده ای ولو شده است. او بی گناھان بسیاری را کشت. ما ھم او را بھ

ھمین دلیل با  شلیک گلولھ اعدام کردیم.»
 پس از حذف فیزیکی نوبت سانسور یژوف از آرشیو ھا و عکس ھا می رسد، از
 جملھ در عکسی کھ در آن با لبخند در کنار رئیس سابق خود در حال پیاده روی
 در کناره کانال مسکو است. در عکس روتوش شده جای عکس یژوف با آب پر

می کنند، و با این دستکاری عرض کانال مسکو بیشتر می شود!
 استالین ھمین کار را با قریب بھ اتفاق مسئوالن حزبی انجام داد. ھر چھ فھرست
 مخالفان سیاسی طوالنی تر می شد بھ ھمان نسبت ھم در اداره سانسور ابعاد دایره
 روتوش عکس بزرگ تر می شد. بھ گفتھ دیوید کینگ، مورخی کھ پرده از
 دستکاری ھزاران عکس مستند برداشت، استالین برای این کار یک وزارتخانھ

نیکالی یژوف، سمت راست استالینرسمی ایجاد کرده بود.
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 عکس مشھور سربازان شوروی بر فراز ساختمان پارلمان  آلمان  در نبرد برلین  در مھ ١٩۴۵.  بعدا بھ اعتراف عکاس آن مشخص شد
کھ این عکس از صحنھ واقعی نبوده و دو روز پس از تسلیم برلین صحنھ سازی شده و چند روز بعد ھم مجبور بھ روتوش آن می شود
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خطا ناپذیری حزب
 حزب بلشویک در اکتبر ١٩١٧ در رأس یک طبقھ کارگر مبارزی قدرت را بھ
 دست گرفت کھ با آن رابطھ ای پویا و نزدیک داشت. این رابطھ بھ سرعت از
 ھم پاشید. حزب بلشویک بھ جای این کھ بھ تدریج خود را در طبقھ کارگر منحل
 کند، ھمان طور کھ تحت حکومت دیکتاتوری پرولتاریا از یک حزب انقالبی
 انتظار می رود، بتدریج جای طبقھ کارگر در حال متالشی شدن را می گیرد و
 در اذھان توده ھا آن را نمایندگی می کند. بھ جای یک رابطھ پویا بین حزب و
 طبقھ، دستگاه حزب- دولت خود را بھ عنوان تجسم منافع طبقھ کارگر بھ اذھان
 توده ھاي زحمتکش کشور القا می کند و در شرایط ناامن جمھوری نوپای
 شوروی در انظار توده ھای خستھ از سال ھا مبارزه، خود را بھ مثابھ ھستھ

 ضروری انسجام جامعھ قلمداد می کند.
 اگر چھ بلشویک ھا در سال ھای اولیھ برای مشروعیت بخشیدن بھ حکومت
 انحصاری خود، بھ حزب با چنین تصویر عرفانی نگاه می کردند، اما نباید
 تصور کرد کھ این دیدگاه لزوما از سر بد طینتی و یا حتی آگاھانھ از جانب آن
 ھا بود. در اواخر دھھ ١٩٢٠، با استحالھ بوروکراسی شوروی بھ یک قشر ضد
 انقالبی حاکم خودآگاھی کھ منافع اش کامال متمایز از منافع طبقھ کارگر شده
 بود، دیگر بوروکراسی کوچک ترین انتقاد و مخالفتی از سیاست ھایش را بر
 نمی تافت و مبارزه علیھ اپوزیسیون سیاسی ابعاد فیزیکی حیرت آوری را بھ
 خود می گیرد. در این زمان است کھ اسطوره خطا ناپذیری حزب کمونیست
 شکل می گیرد. مراعات انضباط آھنین حزبی و خطا ناپذیری حزب دو دگم
 مذھب گونھ استالینیزم (مارکسیزم- لنینیزم) می شوند و رھبری حزب منتقدان
 سیاست ھای خود را با دستاویز حفظ وحدت اخراج می کند. در این شرایط

دیگر از انحصار قدرت تا انحصار حقیقت یک گام بیشتر فاصلھ نیست.

 اوج کیش حزب و باور عرفانی بھ خطا ناپیری آن ھم زمان می شود با کنترل
 شدید دولت فوق متمرکز در طی برنامھ ھای گسترده صنعتی سازی پنج سالھ
 اول. سیستم استالینیستی فاقد انسجام الزمھ یک برنامھ ریزی واقعی اصیل و
 دموکراتیک، و تالش مرکز در کنترل ھمھ جوانب زندگی اجتماعی، بھ ھرج و
 مرج ھمھ جانبھ ای انجامید. از نظر بوروکراسی این اغتشاش نیاز بھ یک مرکز
 باز ھم مقتدرتر و مصون از خطا را می طلبید تا ھمھ تشنجات، اشتباھات و
 شکست ھا را بر گردن دیگران بیندازد. خطاناپذیری با تغییرات ناگھانی جور
 در نمی آید، آن ھم در شرایطی کھ آن چھ دیروز درست بود ممکن است امروز
 کامال اشتباه باشد. اما با اصل خطاناپذیری حزب، نھ رھبری و طرح ھا، یعنی
 نھ تصمیمات و نھ تصمیم گیرنده ھا، بلکھ مجریان مسئول اشتباھات می شوند و
 نھ تنھا باید مجازات شوند بلکھ باید حضور و اعمال آن ھا نیز از بایگانی ھا
 حذف شوند تا اصل خطا ناپذیری حزب خدشھ دار نشود و آخرین طرح ھا و
 نسخھ جاری را بتوان بھ عنوان تنھا حقیقت ممکن تاریخی قالب کرد. چنین
 باوری مسالھ آفرین است، زیرا آن چھ کھ امروز یک حقیقت است فردا می تواند

اشتباه باشد.
 مھمترین عنصر "مارکسیزم- لنینیزم" استالینی، تاکید بر اقتدار حزب کمونیست
 و انحصار قدرت در دست آن بھ عنوان تعیین کننده خط مشی عمومی نظام بود.
 لنین در روزھای داغ بین انقالب فوریھ و انقالب اکتبر کتاب "دولت و انقالب"
 را نوشت و در آن تصویری کلی از چگونگی اداره جامعھ پس از کسب قدرت
 ارائھ می دھد. شرایط جنگ داخلی و مرگ اش امکان پیاده کردن طرح ھایی را
 کھ در این کتاب متصور شده بود را نداد. استالین و ھمدستانش بیست سال
 فرصت آن را داشتند تا در آن مسیر پیش روند. اما آن ھا جامعھ ای ایجاد کردند
 کامال آنتی تز آمیال لنین بود. کتاب "اصول لنینیزم" استالین ھم  آنتی تز  کتاب

"دولت و انقالب" لنین است.
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انجیل استالین
 در سال ١٩٣۴، آول انوکیدزه دوست دوران کودکی، ھمرزم دوران جوانی در
 قفقاز، سھیم در قدرت با استالین و یک بوروکرات مھم  مستقر در کاخ کرملین،
 کتابی می نویسد با عنوان "خاطرات:چاپخانھ زیرزمینی در قفقاز". نویسنده متھم
 بھ این می شود کھ در این کتاب بھ نقش استالین در انتشارات زیرزمینی حزب
 در قفقاز و بطور کلی در پیشبرد بلشویسم در قبل از انقالب اھمیت الزم نداده
 بود. استالین این خطای را بھ رفیق مبارز قدیمی خود نمی بخشید. انوکیدزه
 دستگیر و بھ اتھام "دشمن مردم" محکوم و اعدام می شود. این کتاب استالین را
 متوجھ این امر می کند کھ اگر رھبران و اعضای قدیمی حزب تاریخ انقالب را
 آن چنان کھ باید و شاید نمی دانند و بھ اصول ابتدایی آگاھی ندارند پس وای بھ
 حال توده ھا. او کھ دو سال پیش تر با کمک ماکسیم گورکی کارزار "رئالیسم
 سوسیالیستی" را در حیطھ ھنر بھ راه انداختھ بود، موقعیت مناسبی یافت تا آن
 را بھ قلمرو تاریخ نگاری ھم گسترش دھد. استالین طرح اصالح تاریخ گذشتھ
 را در سھ مرحلھ و با انتشار سھ کتاب بھ پیش می برد. پس از اعدام انوکیدزه و
 جمع آوری کتابش، بھ بریا مأموریت نوشتن کتابی برای خنثی کردن کتاب
 انوکیدزه و بزرگنمایی نقش خودش در دوران قبل از انقالب را می دھد. بریا
 کتابی می نویسد با عنوان "تاریخ سازمان ھای بلشویکی در قفقاز" کھ در سال
 ١٩٣۶ انتشار می یابد. این کتاب یکی از سھ کتابی می شوند کھ اسطوره
 استالین و کیش شخصیت او بر آن ھا بنا شد. بریا ھم بھ خاطر مجیز گویی
 استالین و تحریف تاریخ حزب بلشویک با ھدف بزرگنمایی استالین در این
 کتاب، بعد از اعدام یژوف، رئیس پلیس مخفی استالین می شود. دو کتاب دیگر
 عبارتند از "زندگینامھ مختصر استالین" (١٩۴٧) نوشتھ الکساندروف و "تاریخ

مختصر حزب کمونیست شوروی" (١٩٣٨) کھ یک کار جمعی است.
 استالین در نوجوانی مدرسھ مذھبی رفتھ بود تا کشیش ارتدوکس شود. بی جھت

 نبود کھ اندیشھ عمیقا مذھبی و منطق اسکوالستیک در تار و پود وجودش النھ
 کرده بود. اینک او در جایگاھی قرار دارد کھ امیال و حسرت ھای سرکوب
 شده اش می توانند تخلیھ روانی شوند. پس از ماجرای انوکیدزه از استالین نقل
 کرده اند کھ گفتھ بود باید کتابی نوشت کھ جای انجیل، کھ در روسیھ در ھر
 خانھ ای وجود داشت، را بگیرد. کتابی کھ مذھب آسمانی را با یک مذھب

 زمینی تعویض کند و توضیح المسایل مذھب جدید "مارکسیسم- لنینیسم" باشد.
 در سال ١٩٣۵، استالین تیمی از مورخان و اعضای حزب مورد اعتمادش
 مرکب از ویلھلم کنورین، پیوتر پوزپلف، كوروریچ و یملیان یاروسالوسکی را
 مأمور نگارش کتابی درباره حزب کمونیست شوروی می کند. در ژوئیھ سال
 ١٩٣٨، نورین یکی از نویسندگان در جریان پاکسازی بزرگ دستگیر و اعدام
 می شود. از این زمان بھ بعد استالین جای نورین را می گیرد و تا آماده شدن
 نسخھ نھایی کتاب، گروه با شرکت استالین ھر روز در دفتر کار استالین در
 کرملین بھ ویرایش کتاب می پردازند. در اکتبر ١٩٣٨، کتاب با عنوان "تاریخ
 مختصر حزب کمونیست شوروی" در  شش میلیون نسخھ چاپ و تقریبا رایگان
 توزیع می شود. فصلی از کتاب با عنوان "ماتریالیسم دیالکتیکی" ادعا شده کھ
 بھ قلم خود استالین است. در نوامبر ھمان سال کمیتھ مرکزی حزب کمونیست با
 صدور قطعنامھ ای مطالعھ کتاب را جزو دروس اجباری در دانشگاه ھا،

 مدارس و مراکز آموزشی حزب اعالم می کند.
 این کتاب برای یک ھدف نوشتھ شده بود: این کھ استالین نھ تنھا جانشین شایستھ
 لنین بود بلکھ اصوال فردی ھم تراز او وجود نداشت. برای رسین بھ این ھدف
 باید بھ دو کار می پرداختند: جعل تاریخ انقالب اکتبر و شوروی، و جعل
 مارکسیزم. سراسر کتاب دستکاری تکوین حزب بلشویک، تحریف روند و
 رویدادھای انقالب اکتبر، جعل و سانسور رویدادھای اصلی مبارزات سیاسی در

فردای پیروزی انقالب اکتبر است.
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 اکثر رھبران حزب بلشویک نظیر تروتسکی، زینوویف، بوخارین، رایکوف،
 کامنف و رادک کھ از مخالفان سیاسی استالین بودند و در دھھ ١٩٣٠ قربانی
 جنایات استالین شدند، در این کتاب بھ عنوان "منشویک" ھایی یاد می شوند کھ
 از ھمان سال ھای قبل از انقالب با "لنین و حزب بلشویک" مخالفت می کردند.
 حتی اسامی فیلیپ گلوشچیوکین و نیکالی یژوف کھ در چاپ سال ١٩٣٨ از آن
 دو بھ عنوان "رھبران با تجربھ و درخشان ارتش سرخ" یاد شده بودند، پس از

دستگیری ھر دو نفر، از چاپ سال ١٩٣٩ کتاب حذف می شوند.
 در سال ١٩٣٢ استالین "رئالیسم سوسیالیستی" را بھ عنوان تنھا سبک ھنری-
 ادبی- زیبایی شناسی مجاز اعالم می کند. استالین از قبل زمینھ را آماده کرده
 بود. بدین ترتیب کھ “انجمن نویسندگان پرولتری روسیھ“ را منحل می کند. این
 مصادف بود با بازگشت ماکسیم گورکی بھ روسیھ پس از یک اقامت ده سالھ در
 ایتالیا فاشیست. ماکسیم گورکی در جستجوی شھرت، ایتالیای موسولینی را بھ
 شوروی لنین و گرمای سواحل الجوردین جنوب ایتالیا را بھ سرمای مسکو
 ترجیح داده بود. اما عدم موفقیت اش در کسب شھرت در دنیای نویسندگان در
 سطح جھان از یک سو و در باغ سرخ و سبز نشان دادن استالین از سوی دیگر
 موجب بازگشت او بھ روسیھ می شود. استالین اتحادیھ جدیدی از نویسندگان
 اتحاد جماھیر شوروی تأسیس می کند و ھمھ ھنرمنان ملزم بھ عضویت در این
 اتحادیھ واحد می شوند. گورکی کھ بھ خاطر مواضع ضد بلشویکی اش “مردی
 بدون آگاھی طبقاتی“ لقب گرفتھ بود، و محبوبیتی بین ھنرمندان سال ھای اولیھ
 انقالب نداشت، توسط استالین بھ ریاست اتحادیھ جدید منصوب می شود. در این
 مقام گورگی مسئول پیاده کردن“رئالیسم سوسیالیستی“ می شود. این اقدام یک

ترمیدور فرھنگی بود کھ ضربھ نھایی را بھ ھنر آوانگارد شوروی وارد کرد.
 اگر "رئالیسم سوسیالیستی" در ھنر موجب آفرینش آثار تبلیغاتی خشن، بی روح،
 مضحک و حتی تھوع آور، زندانی شدن صدھا و اعدام ده ھا ھنرمند می شود و

 بھ سرعت ھم فراموش می شود، اما پیآمدھای آن در قلمرو تاریخ نگاری فاجعھ
 آور بودند: بازنویسی و جعل تاریخ انقالب اکتبر و شوروی؛ و قلب متد
 ماتریالیستی مارکس بھ منظور نھادینھ کردن استالینیزم زیر عنوان رسمی
 ایدئولوژی "مارکسیزم- لنینیزم!". بیچاره مارکس کھ آن ھمھ مطلب درباره
 فریب ایدئولوژی نوشت، حال چرندیات غیر علمی و متافیزیکی ایدئولوگ ھای
 بوروکراسی را بھ اسم ایدئولوژی مارکس تحویل دنیا می دھند. با ایدئولوژی
 "مارکسیزم- لنینیزم!" توانستند چندین نسل از با ارزش ترین انسان ھا، مبارزان
 راه آزادی و سوسیالیزم، انقالبیون کمونیست در سراسر دنیا را بفریبند.
 فداکارترین شان جان باختند، و بعد آشکار شدن حقایق اکثرآن ھا از آرمان ھای
 اولیھ بریدند، یا بھ سوی اردوگاھی رفتند کھ سال ھا علیھ اش مبارزه کرده بودند
 و یا بھ سیاست پشت کردند کھ در واقع بھ معنی پذیرش نظم موجود است، اندکی
 ھم بھ ایدئولوگ ھای ضد کمونیست دوآتشھ تبدیل شدند. نتیجھ آن کھ در گستره

جھانی  امروز اعتبار سوسیالیزم حتی از صد سال پیش ھم کم تر است.
 کتاب "تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی" تا زمان مرگ استالین در
 مارس ١٩۵٣، یعنی در طی پانزده سال، ٣٠١ بار تجدید چاپ و در ۴٣ میلیون
 نسخھ بھ زبان روسی منتشر شد. در ھر چاپ جدید، با محتوای متفاوت از چاپ
 پیشین و منطبق با نیازھای سیاسی روز حکومت، رویدادھای گذشتھ را
 دستکاری می کنند. بعالوه این تاریخ بھ ۶۶ زبان دیگر از جملھ بھ فارسی نیز
 ترجمھ می شود و در تیراژھای میلیونی در کشورھای دیگر توزیع می شوند.
 آموزش تمام احزاب و گروه ھای کمونیست دنبالھ روی مسکو و سپس پکن بر

 پایھ این کتاب بود و اعضای شان طوطی وار آن را تکرار می کردند.
 در سال ١٩۵۶، نیکیتا خروشچف بھ طور رسمی در سخنرانی اش این کتاب را
 جعل تاریخ و مردود اعالم کرد. در سال ١٩۶٢ کتاب دیگری با عنوان "تاریخ

 حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی" رسما جای کتاب پیشین را می گیرد.
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مارکسیزم- لنینیزم
 از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد اکثر گروه ھا و احزابی کھ بھ خود کمونیست می
 گویند، خود را "مارکسیست- لنینیست" می دانند، بدین معنا کھ ایدئولوژی آن ھا
 "مارکسیزم- لنینیزم" است. اما این "مارکسیزم- لنینیزم" چھ بود و چطور ظھور

 کرد.
 تا زمان مرگ لنین ھیچ گاه نھ از واژه "لنینیزم" استفاده شد و نھ از "مارکسیزم-
 لنینیزم!" تنھا واژه "بلشویسم" رایج بود. بلشویسم ھیچ گاه مترادف با اندیشھ لنین
 نبود و بھ نظریات او ھم خالصھ نمی شد، ھر چند کھ لنین در آن سھم و تاثیر
 بسیار داشت و حتی در مقاطعی تعیین کننده بود. کسانی چون تروتسکی،
 زینوویف، کامنف، بوخارین و افراد دیگری در درجات کمتری در شکل دادن
 بھ آن نقش  داشتند. می توان گفت کھ بلشویسم مجموعھ ای از گرایشات
 فکری ای بودند کھ در عین آن کھ ھمگی بھ خانواده  بزرگتر (مارکس) تعلق

داشتند اما بھ ھیچ وجھ یک دست نبودند و با ھم اختالفات جدی نیز داشتند.
 ھنر لنین دقیقا این بود کھ این گرایشات نظری متفاوت را زیر یک چتر گرد
 آورد تا در طی مجادالت نظری گاه بسیار حاد، بھ عمل مشترک واحدی دست
 یابند. پویایی و سر زنده بودن استثنایی بلشویزم در این مقطع دقیقا از وجود
 گرایشات نظری مختلف و وحدت در عمل ناشی می شد. بلشویزم در طی دو
 دھھ تکامل یافت. مباحث مارکسیستی مھمی را در حیطھ ھای سیاسی،
 اقتصادی، اجتماعی، ملی، استراتژی و تاکتیک کسب قدرت و سازماندھی بھ
 پیش برد. در حین حال در امر سازماندھی عملی کارگران در روسیھ نقش
 اصلی را داشت. بلشویزم سرانجام اولین انقالب کارگری را بھ پیروزی رساند و
 در جنگ داخلی پیروز شد. این ھمھ در سایھ باور بھ کار جمعی (حزب)، آزادی
کامل در بیان نظریات (حق گرایش و جناح)، وحدت در عمل، و باور بھ نداشتن

 انحصار دانستن حقیقت (آزادی احزاب) بود. ھر چند کھ در شرایط بسیار
استثنایی جنگ داخلی نکتھ آخری بطور موقتی معلق شد و با مرگ زودرس لنین 
و با پیروزی جناح استالین، استثنا موقتی تبدیل بھ یک قاعده دائمی و "حزب واحد 

طبقھ کارگر" دگم اصلی  "مارکسیزم- لنینیزم" می شود.
بعد از مرگ لنین، در راستای پاسخ بھ چالش ھای جدی، پیچیده و خطرناک، آن 
ھم در شرایط بین المللی نامناسب، استالین با دستکاری گرایشات نظری متفاوت و 
ایجاد دستھ بندی ھای تشکیالتی طی چند سال موفق می شود بھ بھانھ وحدت در 
حزب ھمھ گرایشات نظری مخالف باند خودش را سرکوب کند. با پیروزی جناح 

استالین فقط یک برداشت از لنین رسمأ پذیرفتھ و "صحیح" اعالم می شود.
از لنینی کھ تا آن زمان یک رھبر انقالبی و یک رفیق حزبی بود در ابتدا یک 
متفکر فوق انسانی، نوعی خدای ورای انسان ھای ساختند. سپس با دستچین 
نوشتھ ھایش نوعی ایدئولوژی جھانشمولی سرھم کردند و بر آن عنوان "لنینیزم" 
گذاشتند و پیروی از این مذھب جدید را بر ھمھ واجب کردند. استالین از لنین 
مرده  کاریکاتوری ساخت و آن را در جایگاه خدای دین جدید قرار داد تا خود 
پیامبرش شود. کسی کھ زندگی و آثار لنین را مطالعھ کرده باشد بھ خوبی می داند 
کھ او تا چھ حد از بت سازی و کیش شخصیت بیزار بود و در چند مورد با 
افرادی کھ مجیز او را می گفتند برخوردی بھ شدت منفی کرده بود. لنینی ساختھ 

استالین انسانی بود کھ نھ دچار اشتباه شده بود و نھ می شد بھ او انتقاد کرد. 
جنگ جناحی کھ پس از مرگ لنین در حزب کمونیست شوروی رخ داد، یک دھھ 
طول کشید و بھ حذف فیزیکی و اعدام رھبران جناح ھای مخالف استالین منتھی 

شد، را بھ نام "لنینیزم" انجام دادند. یک روز قبل از قیام اکتبر ١٩١٧، زینوویف 
و کامنف دو تن از رھبران اصلی حزب بلشویک کھ با قیام مخالف بودند، خبر را 

در روزنامھ ھا لو می دھند، خیانتی از این باالتر وجود ندارد.
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 پس از پیروزی انقالب، نھ تنھا آن ھا اعدام نمی شوند، حتی محاکمھ ھم نمی
 شوند بلکھ صرفا توبیخ شفاھی می شوند، و از آن جا کھ مصالح انقالب برتر از
 ھر مالحظھ دیگری بود، بھ ھر دو مسئولیت ھای مھمی محول کردند. اما ھمین
 دو تن، با این کھ در جریان مبارزه استالین با تروتسکی متحدان اصلی استالین
  بودند، بھ خاطر این کھ با برخی از سیاست ھای دیکتاتور موافق نبودند، بھ نام
 "لنینیزم" بھ خوارترین وضعی اعدام می شوند، خونخواھی قبیلھ ای جای مصالح
 انقالب را می گیرد. این دو ماجرا تفاوت بنیادی عملکرد "بلشویزم" دوران لنین
 و "لنینیزم" دوران استالین را بھ خوبی نشان می دھند. واضح است کھ یک چنین
 تغییر در پراتیک بھ یک تغییر در نظریھ ھم نیاز دارد تا توجیھ گر پراتیک جدید
 باشد. چھ چیزی بھتر از استفاده ابزاری از مرجعی کھ دیگر قدرت اعتراض بھ
 تحریفات نظراتش را ندارد و اگر ھم زنده می بود بھ گفتھ کروپسکایا ھمسر و

ھمرزمش، بی چون و چرا از گوالگ سر در می آورد.
 "لنینیزم" استالین تفسیری است از نوشتھ ھای دستچین و دستکاری شده لنین، کھ
 از ھیچ انسجام و ارتباطی برخوردار نبوده و صرفا بنا بھ نیازھای سیاسی
 بوروکراسی در حال شکل گرفتن و در جھت تثبیت قدرت اش، سرھم شدند، آن
 ھم با تجدید نظرھای مستمر جھت انطباق آن با اوضاع متالطم سیاسی روز.
 مجموعھ ای از گفتار ھای لنین بدون رعایت ترتیب زمانی، بدون توضیح
 شرایطی کھ نوشتھ شدند و این کھ آیا بعدھا لنین خود مواضع دیگری اتخاذ نمی
 کند. ھم چون آیھ ھای دینی مستقل از زمان و مکان، دگم ھایی تحت عنوان
 "مبانی لنینیزم" درباره: ریشھ ھای تاریخی، روش ھا، نظریھ، دیکتاتوری
 پرولتاریا، مسألھ دھقانی، مسألھ ملی، استراتژی و تاکتیک حزب. در یک کالم،
 ملغمھ ای آکنده از حذف یا تلخیص ھای بی محتوا، اغراق گویی، دستکاری و
 تحریف اندیشھ ھای لنین در طول سال ھا. لئون تروتسکی در اعتراض بھ چنین
 تحریفاتی اعالم داشت کھ: «کتاب "مسائل لنینیزم" استالین مجموعھ ای از زبالھ

فکری، کوتھ بینی و مھمل گویی است».

ماتریالیزم دیالکتیکی
"ماتریالیزم دیالکتیک" نام فلسفھ و دکترین رسمی احزاب کمونیست بود. این 
اصطالح ھیچ گاه نھ توسط مارکس بھ کار گرفتھ شد و نھ توسط انگلس. مارکس 
از "روش دیالکتیکی" سخن گفت و انگلس از "دیالکتیک ماتریالیستی". نزد ھر 
دو این اصطالحات بھ یک روش اشاره دارند، در حالی کھ نزد استالین 
"ماتریالیزم دیالکتیکی" یک فلسفھ است و این یک تفاوت اساسی است. 
اصطالح "ماتریالیزم دیالکتیکی" برای اولین بار در سال ١٨٨٨ توسط ژوزف 
دتزگن، یک کارگر سوسیالیستی کھ با مارکس در مکاتبھ بود، بھ کار گرفتھ شد. 
بعدھا در سال ١٩٠٨، بر اساس نوشتھ ھای انگلس،  لنین در کتاب "ماتریالیزم 
و امپریوکرتیزیم" بھ تبیین آن می پردازد. نزد لنین "ماتریالیزم دیالکتیک" بر 
سھ پایھ استوار است: وارونھ کردن ماتریالیستی دیالکتیک ھگل؛ تاریخی بودن 
اصول اخالقی و رابطھ آن ھا با مبارزه طبقاتی؛ ھمگرایی قوانین تکامل در 
حوزه ھای فیزیک (ھلمھولتز)، بیولوژی (داروین) و اقتصاد سیاسی(مارکس). 
بدین ترتیب می توان گفت کھ لنین موضعی مابین "مارکسیزم تاریخ گرایانھ" 
(البریکا) و "مارکسیزم دترمینیستی" و داروینیزم سوسیال (کائوتسکی) اتخاذ 
می کند. تا زمانی کھ لنین زنده بود حیطھ "ماتریالیزم دیالکتیکی" صرفا در 

 مجادالت فلسفی بود و ھیچ گاه بھ حوزه سیاست کشانده نشد. 
بعد از مرگ لنین، مجادالت فلسفی در شوروی در دو مکتب کامال متمایز ادامھ 
دارند: طرفداران "دیالکتیک"(دبورین) از یک سو و ھواداران "مکانیست ھا" 
(بوخارین) از سوی دیگر. با تثبیت قدرت بوروکراسی این مشاجره فلسفی با 
چماق سیاسی دیکتاتور پایان می گیرد. استالین در مقام دبیرکل حزب کمونیست 
فرمانی در سال ١٩٣١ صادر می کند کھ طبق آن "ماتریالیزم دیالکتیکی" فلسفھ 

رسمی ایدئولوژی "مارکسیزم- لنینیزم" اعالم می شود. 
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 در سال ١٩٣٨ نوشتھ ای با عنوان "ماتریالیزم دیالکتیکی و تاریخی" بھ اسم
 استالین انتشار می یابد کھ در آن بھ تشریح دیالکتیک و برشمردن قوانین آن می
 پردازد. طبق این جزوه، قوانین دیالکتیک جھانشمول بوده و ھمھ  امور در رابطھ
 با طبیعت، اجتماع و فرد، و بھ خصوص "علم تاریخ" را در بر می گیرد و آن را

 جھان بینی پرولتری اعالم می کند.
 سراسر این نوشتھ آکنده از ساده نگری و نکات انحرافی است. ولی بدتر ھمھ این
 کھ در تمام این نوشتھ حتی یک کلمھ درباره این کھ دیالکتیک عینی و ابژکتیف از
 ُبعد ذھنی و سوبژکتیف آن جدا نیست، نیامده است. بدین سان او دیالکتیک را بھ
 یک "علم وجود" دگماتیک و جزمی تبدیل می کند کھ فاقد کم ترین درک نقادانھ
 از نسبیت خود است. از ھمھ جالب تر این کھ قانون سوم دیالکتیک "نفی در نفی"
 را کامال حذف می کند تا کسی نتواند بھ استناد بھ آن نفی حکومت دیکتاتوری اش
 را مطرح کند. بی فایده نیست بدانیم استالین کھ خود بھ ضعف اش در مسایل
 فلسفی واقف بود، در سال ١٩٢٢ از ژان استن کھ در زمره بھترین فیلسوف ھای

 دوران خود بود در خواست کرد کھ بھ او دیالکتیک بیاموزد. ا. پ . فرولف کھ
 درس ھا دوست استن بود نقل می کند: «استن غالبا با من از دشواری ھایی کھ این

 برای او بھ عنوان استاد داشت سخن می گفت. شاگرد او در واقع استعداد یادگیری
 می دیدم مفاھیم دیالکتیک ھگلی را نداشت. ھر بار کھ ژان را پس از این درس ھا

 بسیار گرفتھ و نا امید بود. از ١٩٢٨ بھ بعد استن بھ برخی از دوستان نزدیکش
 ھشدار می دھد: "ُکبا" (نام مستعار استالین) بھ اعمالی دست خواھد زد کھ
 ماجرای دریفوس در پیش آن رنگ خواھند باخت». استالین از ١٩٢٨ دیگر
 درس ھای دیالکتیک را ادامھ نمی دھد. استن در ١٩٣٧ بھ اتھام "سردستگی
 ایدالیست ھای منشویکی" دستگیر و در زندان جان می بازد. روح سرگشتھ او بر

فراز کتاب "ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی" استالین پرواز می کند.
 این سیستم فلسفی کھ بھ "دیامات" معروف شد، در آن کشورھایی کھ رژیم ھای

 استالینیستی حاکم بودند بر تمام جوانب زندگی فرھنگی، علمی و روشنفکری
 تحمیل شد و می شود، و در کشورھای خارج از مدار اردوگاه شوروی ھم توسط
 احزاب کمونیست تبلیغ و در زندگی درونی این احزاب ِاعمال می شد. فلسفھ
 "ماتریالیزم دیالکتیکی" سیمان ایدئولوژیک نظام حکومتی تک حزب - دولت و

کنترل سیاسی فعالیت ھای انسان ھا در حیطھ ھای فکری، ھنری و علمی بود.
مائو تسھ دون در سال ١٩٣٧ در نوشتھ ای با عنوان "چھار مقالھ درباره فلسفھ" 
بھ طور غیر مستقیم بھ رد نظریھ "قوانین دیالکتیک" استالین می پردازد و بر 
"پیچیدگی ھای تضادھا" تاکید می نھد. این موضع گیری فلسفی مائو تسھ دون 
عمدتا واکنشی بود علیھ موضع سیاسی استالین در مورد انقالب چین. استالین 
ھمواره مخالف قدرت گیری مستقل حزب کمونیست چین بود. مائو در سال 
١٩۶٧، سال ھا بعد از مرگ استالین، در یک سخنرانی بھ این نکتھ با صراحت 

اشاره می کند و از استالین بھ عنوان مھم ترین فرد علیھ انقالب چین نام می برد.
در ایدئولوژی "مارکسیزم- لنینیزم" استالینی، نظریھ ماتریالیسم دیالکتیکی، آن ھم 
با برداشت مقدس مآبانھ، دگم اصلی مذھب رسمی دولت می شود و معیارھای 
اصلی قضاوت درباره کل امور جھان می شوند. فرض بر این بود کھ ھیچ کس 
جز اعضای حزب کمونیست و بھ ویژه کمیتھ مرکزی، در واقع  شخص "رھبر" 
نمی توانست دریافت درستی از کل دنیا، یعنی طبیعت، جامعھ و انسان داشتھ 
باشد. ھر تفسیر دیگری در حکم کفر و ارتداد تلقی می شد. انحصار تعیین درستی 
و یا نادرستی اصول و قوانین در ھر شاخھ ای از علم و دانش، از تاریخ، ادبیات، 
موسیقی و فلسفھ گرفتھ تا زیست شناسی و فیزیک در دست کمیتھ مرکزی حزب 
کمونیست بود. تعیین محتوای اعتقادات عامھ و نحوه شکل دادن بھ "انسان 
سوسیالیستی" ھم از حقوق انحصاری حزب بود. تضمین اجرای این ھا و 
سرکوب دگراندیشان رنگارنگ و نھ فقط در حوزه سیاست، بلکھ در حیطھ ھاي 

فلسفھ، دانش، ھنر و علم در صالحیت سازمان ھای امنیتی- پلیسی قرار داشت. 
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 در اغلب رشتھ ھای علوم اجتماعی، فقط استالین حق داشت اظھار نظر کند و بھ
 نتیجھ گیری ھای بزرگ برسد؛ وظیفھ متخصصین ھم تفسیر آن مطالب و عامھ
 فھم کردن بود .در اکثر موارد استالین، بی آن کھ از او خواستھ شده باشند بھ
 عنوان داور نھایی دخالت می کرد و رھنمودھایی بی ربط بھ دانشمندان در تمام
 شاخھ ھای علمی می داد. بھ زمین شناسان یاد می داد چطور و کجا نفت پیدا
 کنند. بھ پزشکان در رشتھ تخصصشان توصیھ ھا می داد و بھ زیست شناسان
 در مورد وراثت درس می داد. بھ استناد "ماتریالیسم دیالکتیکی" اعالم شد کھ
 دو نوع علم وجود دارد: علم  بورژوایی و علم پرولتری. تئوری تکامل داروین
 را رد کردند، نظریھ نسبیت انیشتین را ضد علمی و توطئھ یھودیت دانستند،
 نظریھ مکانیک کوانتیک را غیر ماتریالیستی و فاشیستی اعالم کردند و
دانشمندان و پژوھشگران بسیاری را از مراکز علمی اخراج و سرکوب کردند.

 برعکس لنین کھ مانع از سیاسی شدن آزمایشگاه و علم شده بود، استالین راه
 دیگری در پیش گرفت و از ماتریالیسم دیالکتیکی برای مرعوب کردن استفاده
 کرد. اما این تقسیم بندی طبقاتی علم، در کشاورزی فاجعھ ای جبران ناپذیر
 آفرید. با ادعای کشف علم ژنتیک پرولتری در برابر ژنتیک بورژوایی بر اکثر
 زیست شناس جھان و روسیھ برچسب "ایدئالیست" و "نوکر امپریالیست" زدند.
 استالین تقصیر قحطی ھای ناشی از شکست ھایش در کشاورزی را بر گردن

 ژنتسین ھا و زیست شناسان انداخت. علم وراثت را بھ سطح خرافات و جادو
 رساندند. با دخالت مستقیم استالین فضاحت ماجرای لیسنکو را بھ بار آوردند.

 لیسنکو زیست شناس ناشناختھ ولیکن جویای نام و شارالتانی بود کھ مدعی بود
 خصوصیات اکتسابی می تواند موروثی باشد. بھ این معنی کھ می توان با ایجاد

 محیط انقالبی، یعنی با تبلیغات، ژن ھا را ھم انقالبی کرد و بھ نسل بعدی انتقال
داد. از نظر لیسنکو گستره اعتبار این نظریھ، انسان، حیوان و گیاه بود.

از نظر استالین و بوروکرات ھای حاکم اگر این نظریھ درست می بود ھم 
مشکالت کشاورزی را برطرف می کرد و ھم سپاه انسان - ربات مدافع رژیم بھ 

وجود می آورد. بدین ترتیب بود کھ کل رژیم  پشت سر لیسنکو قرار گرفت.
 پس "مارکسیزم- لنینیزم" بھ مثابھ علم فراگیر، در مورد ھمھ علوم، خواه علوم
 طبیعی، و خواه انسانی و اجتماعی صدق می کند. و بھ این طریق بھ شیوه ای
 پوزیتویستی کل علم را یک واحد مفروض می شود. ادعا می شود کھ
 "مارکسیزم- لنینیزم" فرا تاریخی است، یعنی مبانی و خصال اساسی کل تاریخ را
 بھ شیوه ای ھگلی در می یابد. بنابراین، "مارکسیزم- لنینیزم"، در تقابل با ھر
 شناخت دیگری کھ صبغھ تاریخی بھ خود می گیرد و از ھمین رو ذاتاً نسبی

 است، شناختی جھانشمول و فراگیر تلقی می شود.

سخنرانی لیسنکو در سال ١٩٣۵ در حضور استالین 
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 مارکس را کاشف علم تاریخ می دانند و کاشف رابطھ بین مناسبات اجتماعی و
 نیروھای مولده در مراحل مختلف تکامل جوامع در تاریخ. مارکس ھر برداشتی
 و ھر ادعای غیر تاریخی از این مناسبات را بھ آگاھی کاذب، یعنی ایدئولوژی
 نسبت می دھد. استالین در کتاب "اصول لنینیزم" از "مارکسیزم- لنینیزم" ی
 سخن می گوید کھ بر اصول فراتاریخی و فراگیر بر جھان زنده و مرده متکی
 است. بدین ترتیب "مارکسیزم- لنینیزم" ھمان ایدئولوژی بھ مفھوم مارکسی
 است: یک آگاھی کاذب، زیرا منافع عالیق خصوصی و محدود بھ عرصھ
 تاریخی خاص (بوروکراسی غاصب در شوروی) را بھ عنوان عالیق عمومی

(پرولتاریا جھانی) و غیر تاریخی قلمداد می کند. یک شارالتانیزم حکومتی.
 از ریازانف نظریھ پرداز مارکسیست صاحب نام نقل شده کھ روزی در عالم
 دوستی بھ استالین گفتھ بود، کھ تئوری پردازی کار او نیست و بھتر است
 خودش را مضحکھ دیگران قرار ندھد. اما استالین با "مارکسیزم- لنینیزم" اش،
 صرف نظر از این کھ خودش نوشتھ باشد و یا دیگران، نھ مضحکھ بلکھ
 تراژدی آفرید. ریازانف ھم بھای صراحت کالم اش را پرداخت. ریازانف
 بنیانگذار موسسھ مارکس – انگلس، گردآورنده و ناشر مجموعھ آثار مارکس و
 انگلس بود، از جملھ کتاب ھای تا آن زمان ناشناختھ ماركس و انگلس، مانند
 "دستنوشتھ ھای اقتصادی و فلسفی سال ١٨۴۴"، "ایدئولوژی آلمانی"، "نقد
 فلسفھ حق ھگل"، "گروندریسھ:مبانی نقد اقتصاد سیاسی" و "دیالکتیک طبیعت".
 او کھ سال ھا بود کھ در سیاست دخالت نمی کرد و فقط درگیر کارھای
 پژوھشی بود، در جریان محاکمات مسکو در ٢١ ژانویھ ١٩٣٨ محاکمھ و در
 ھمان روز اعدام می شود. بدین ترتیب "مارکسیزم- لنینیزم" انتقامش را از

ماركس و انگلس می گیرد.
 بوروکراسی ضد انقالب از ھمان ابتدا مجبور بھ توجیھ ایدئولوژیک برای
غصب قدرت سیاسی شد. اساس توتالیتاریسم استالینیستی بر این ادعا استوار بود

 کھ بھ موجب "مارکسیزم- لنینیزم"، قواعد عینی از پیش داده شده ای راھنمای
 فرآیندھای حیات اجتماعی اند، و مجری این قوانین تنھا دولت و حزب کمونیست
 ھستند، و مخالفان ھم در محضر چنین قوانینی مورد داوری قرار می گیرند.
 توتالیتاریزم شوروی یک حکومت خودکامھ یا بی قاتون نبود بلکھ بھ ادعای
 قانونگذاران اش، حکومت "قوانین کلی" بود، یعنی قوانین از پیش داده شده ای
 کھ منشأ آن نھ انسان بلکھ طبیعت یا تاریخ است و ربطی بھ قانون موضوعھ
 قابل تغییر ندارد. ادعایی سراسر پوچ برای تحمیق جامعھ و توجیھ غصب قدرت
 و جنایات مرتکب شده توسط ضد انقالب حاکم. توتالیتاریسم شوروی بیان
 حاکمیت قوانینی بود کامال دست ساختھ انسان، برای توجیھ و تثبیت قدرت
 قشری از جامعھ، و تروری ھم کھ عامل اجرای آن بود، ھم موجب تخریب
 روابط انسان ھا با یک دیگر می شد و ھم موجب ویران سازی روابط انسان با

واقعیت.
مارکسیزم در اصل علم مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری اروپا بود، اما در 
قالب "مارکسیزم - لنینیزم" بھ صورت ایدئولوژی رسمی و محافظھ کارانھ قشر 
ضد انقالبی حاکم، یعنی بوروکرات ھا و مدیران حزبی- دولتی در شوروی در 
آمد. این ایدئولوژی در نظریھ و در عمل چھ در درون اتحاد شوروی و چھ در 
سطح جنبش جھانی بھ مانع اصلی رشد جنبش کارگری تبدیل شد. در روسیھ 
جنبش کارگری- انقالبی را بھ شدیدترین وجھی سرکوب کرد و در غرب در 
صفوف جنبش کارگری شکاف انداخت و از ھمین رو یکی از زمینھ ھای 
پیروزی فاشیسم را فراھم آورد. ھم چنین پس از جنگ جھانی دوم، استالین با 
استقرار رژیم ھای وابستھ در کشور ھای اروپایی شرقی، احزاب سوسیالیست و 
جنبش ھای کارگری خود جوش و مستقل از مسکو در آن کشورھا را بھ شدت 

سرکوب کرد. 
آموزش نظری اکثر کمونیست ھا در سطح جھان عمدتا از مجرای احزاب
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کمونیست دنبالھ روی مسکو در "مکتب جعل استالینیزم" صورت می گرفت، 
علت آن ھم اعتبار انقالب اکتبر و بی تجربگی این احزاب بود. ھیچ گاه بھ ذھن 
لنین خطور نمی کرد کھ روزی از نظریاتش، کھ تجارب دوران خود را 

آن جمع بندی کرده و عمدتا در مورد انقالب روسیھ و در شرایط استثنایی روسیھ 
سال ھا بود، یک دستگاه جھان بینی – ایدئولوژیک مذھب گونھ بسازند، آن ھم 
بھ گونھ ای شدیدا مسخ شده. لنین یک متفکر و سازمانده انقالبی بود کھ سعی 

و می کرد در شرایطی کھ زندگی می کرد تجارب دوران خود را جمع بندی کرده 
در مورد انقالب روسیھ بھ کار گیرد. اگر انقالب اکتبر پیروز شد بھ این خاطر 
بود کھ تروتسکی و لنین از دگم ھای حاکم بر جنبش کارگری در بین الملل دوم 
بریدند. این کھ در دوران استالین از با دستچین کردن تفکرات لنین تحت عنوان 

تجویز "مارکسیزم- لنینیزم" نسخھ ای برای ھمھ انقالب ھا در ھر زمان و مکانی 
کردند، مشکل لنین نیست. بلکھ مشکل کسانی است کھ از لنین و اندیشھ ھایش 

سوء استفاده ابزاری کردند و " استالینیزم" واژه برازنده تری برای آن است.
 پس از مرگ استالین، نظام اجتماعی- سیاسی- اقتصادی استالینیستی در شوروی
 با تعدیل ھای جزئی، یعی با مبارزه استالینستی علیھ استالینیزم، کم وبیش بھ
 صورتی دست نخورده تا فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ ادامھ یافت.
 درست است کھ پایگاه مادی اصلی ایدئولوژی استالینیستی "مارکسیزم- لنینیزم"
از بین رفت اما در حیطھ سیاسی و فرھنگی بقایای سمومات آن تا نسل ھا بر"

چپ رادیکال"  ادامھ خواھد داشت.
 با استقرار "مارکسیزم- لنینیزم" در مقام دین مقدس پرولتاریا، و استالین بھ
 عنوان صاحب کتاب دین جدید، دیگر ھمھ عناصر الزم برای ایجاد کیش استالین
 فراھم آمده اند. استالینیزم پدیده ای شبھ مذھبی می شود. مومنان، مشرکان،
 کافران، قدیسان، مرتدان، نظام اعتراف گیری و توبھ، مجازات و پاداش خودش

را دارد.  استالین از طریق دستگاه تبلیغاتی خود در طی ٢۵ سال حکومت

 مطلقھ بر اتحاد شوروی، افسانھ و کیش شبھ مذھبی نیرومندی حول شخصیت
خود ایجاد کرد. در فاصلھ سال ھای ١٩٤٦ تا ١٩٥٢، دستکم ٦٠٠ کتاب و 
جزوه، مجموعاً با تیراژ ٢٠ میلیون نسخھ، بھ سخنرانی ھا و مقاالت استالین 
اختصاص یافت. پس از مرگ استالین نظام اجتماعی- سیاسی- اقتصادی در 
شوروی با تعدیل ھای جزئی، یعنی با مبارزه بھ روش استالینستی علیھ 
استالینیزم، کم وبیش بھ صورتی دست نخورده تا فروپاشی اتحاد شوروی در 
سال ١٩٩١ ادامھ یافت. درست است کھ پایگاه مادی اصلی ایدئولوژی 
"مارکسیزم- لنینیزم" استالینیستی از بین رفت اما در حیطھ فرھنگی بقایای 

سمومات آن تا نسل ھا ادامھ خواھد داشت. 
امروزه ھر چند کھ نھ از رھبر استالین نشانھ ای است و نھ از توده ھای میلیونی 
پیرو رھبر، معھذا ھمان رابطھ رھبر- پیرو بین "تاریک اندیشان استالینیست" و 
جنایات استالین کماکان وجود دارد. این پیروان، مومیان متحرک و مؤمنان کور 
و کری ھستند کھ بھ موزه جنایات تاریخ تعلق دارند. این نکتھ حتی در مورد 
اکثر کسانی کھ از گذشتھ استالینیستی خود بریده اند ھم بھ درجات متفاوت صدق 
می کند، زیرا تار و پود دستگاه فکری آنان چنان شکل گرفتھ است کھ خانھ 
تکانی فکری ھمھ جانبھ امر ناممکنی است. مارکس در بررسی شکست انقالب 
١٨۴٨ می نویسد: «شعائر و سنن تمام نسل ھای مرده، ھم چون کابوسی بر 
مغز زندگان سنگینی می کند». رھایی کامل از رسوبات فکری نزد نسل 
استالینیست سابق در گذشتھ از استالینیزم، بھ یک جراحی مغزی نیاز دارد کھ 

آثار بھبودی کامل فقط در نسل ھای بعدی ظاھر خواھد شد.
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فصل ھفدھم
فروپاشی شوروی و بحران چپ

رویدادھای سده بیستم، خصوصا در دھھ پایانی آن، "عقل سلیم" را بھ درجات 
متفاوت بھ خود مشغول داشت. بخش اندکی از این "عقل سلیم"، کھ خوشبینانھ 
ترین شان بودند، این سده را سده "افراط ھا" نامیدند. برای این دستھ افراط ھایی 
کھ یا از عدم بخت، از زیاده خواھی، از تخیلی بودن طرح ھای آرمان رھایی 
انسان ناشی می شدند و یا اساسا در طبیعت زیاده خواه و سرشت حیوانی بشر 

ریشھ داشتند.. 
برای اکثریت قابل مالحظھ ای از این "عقل سلیم"، معضل، اما، نھ در "افراط 
ھا" و یا احتماال "تفریط ھا" در نحوه پیاده کردن آرمان بود، کھ معضل اصوال 
"نیاز" بھ وجود یک آرمان است، چرا کھ در طی سده بیستم "برندگان" باختند و 

"بازندگان" برنده شدند. این است طنز تلخ تاریخ برای آن ھا. 
اما، "عقل سلیم" را بھ دارندگان آن ھا واگذار می کنیم، چرا کھ: 

«ھر قضاوتی کھ ناشی از انتقاد علمی باشد را با آغوش باز می پذیریم. 
در رویارویی با قضاوت ھای پیشین کھ بھ اصطالح "عقل سلیم" خوانده 
می شوند و من ھرگز در قبال شان کوچک ترین گذشتی نکرده ام، کالم 
آن فلورانسی بزرگ را شعار خود قرار می دھم کھ گفت "را ه خود را 
ادامھ بده و بگذار مردم ھر چھ می خواھند بگویند». (کارل مارکس، 

"سرمایھ، جلد اول، مقدمھ بر چاپ اول")

فروپاشی شوروی
گورکنان انقالب اکتبر و جانشینان آن ھا در حالی کھ جامھ انقالب بر تن کرده، 
با زبان و ایده ھای سوسیالیستی سخن مى گفتند و دعوی تداوم انقالب را داشتند 
در طي ده سال پا بھ پای ھمتاھای ضد انقالبى خود در دیگر کشورھاى 
امپریالیست بھ پایکوبى بر مزار انقالب مشغول بودند. بوروکراسی ضد انقالبی 
استالینیستى کھ خود را پرچمدار سوسیالیزم و ادامھ دھنده انقالب اکتبر معرفی 
مى کرد یگانھ رژیمی در تاریخ بود کھ ھیچ گاه شھامت آن را نداشت کھ خودش 

را با نام واقعي اش معرفی کند.
رژیم استالینیستی در شوروی با حربھ انحصار تجارت دولتی و بھ کمک ماشین 
نظامی غول پیکر در تالش ایجاد یک نظام اقتصادی ویژه بستھ و خود بسنده ای 
بود کھ می بایست بھ رقابت با سرمایھ داری جھانی بپردازد. دقیقا نظیر تجارب 
سوسیالیست ھای تخیلی. رقابت اقتصادی و نظامی ھمواره معضل اصلی رژیم 
ھای استالینیستی در مناسبات شان با کشورھای پیشرفتھ غرب بود. این ھمان 

قدر بھ ناکجا آباد راه داشت کھ تجارب سوسیالیست ھای تخیلی درگذشتھ. 
با توجھ بھ موقعیت جھانی چنین نظامی در یک دنیای ناجور، وجود و حفظ یک 
ارتش عظیم برای رژیم مسألھ مرگ و زندگی بود. ھزینھ نگھداری یک چنین 
یک ارتشی در مقایسھ با رقبایش در دنیای سرمایھ داری بھ مراتب سنگین تر 
برایش تمام می شد. تنھا چنگال آھنین خفقان سیاسی و استبداد دولت ھای 
استالینیستی بود کھ می توانست مردم این کشورھا را آن چنان اتمیزه و پراکنده 
کند کھ بھ چنین فداکارھای عظیمی آن ھم برای سال ھای طوالنی تن دھند. 
ھمان طور کھ جنگ ویتنام نھ فقط بھ لحاظ نظامی بلکھ بھ لحاظ سیاسی ھم 
موجب عدم ثبات آمریکا شد، دخالت نظامی شوروی در افغانستان ھم ویتنامی 

شد برای شوروی کھ فروپاشی نھایی استالینیزم در شوروی را تسریع نمود. 

www.hks-iran.com



از استالین تا گورباچف دوران پر از تضادی بود. مبارزه بین طبقھ کارگر از 
یک سو و بوروکراسی از سوی دیگر. بوروکراسی در تالش آن بود کھ خود را 
بھ طبقھ حاکم تبدیل کند، اما، ھنوز امکانات این امر را نداشت. ھدفش پیاده 
کردن اقتصاد بازار سرمایھ دارانھ بود. در برابر آن ھیچ نیروی سیاسی متشکل 
و با برنامھ سوسیالیستی وجود نداشت. طبقھ کارگر در طی ده ھا سال سلطھ 

استالینیزم کامال از ھم پاشیده، فاقد تشکیالت و فاقد آگاھی طبقاتی بود. 
فروپاشی ایدئولوژیکی استالینیزم در اثر تبلیغات متمرکز و نظامواره دیگر 
طبقات متخاصم، شباھتی بھ فروپاشی نظام کھن فرانسھ در اواخر قرن ھجدھم، 
نداشت. فروپاشی از زمانی آغاز شد کھ رھبران بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید 
نظام اقتصادی را اصالح کرد. آنان، اما، فاقد ابزارھا و امکانات الزم جھت 
اصالحات اقتصادی بودند. از این جا بود کھ مردم دیگر باورشان را بھ نظامی 

کھ خود را بی اعتبار کرده بود، از دست دادند. 
روند فروپاشی نھایی نظام مدت ھا قبل از ١٩٨٥ شروع شده بود. این روند 
بدون گورباچف ھم کماکان بھ جلو می رفت. گورباچف آن را تسریع کرد بی آن 
کھ خود بدان واقف باشد. او بر نقطھ حساس نظام انگشت گذاشت و نقش مرکز 
را تقلیل داد. وجود مرکز، اما، برای حفظ کل نظام حیاتی بود. او با کاھش نقش 
مرکز تا حدودی ابزارھا و نھادھای سرکوب را بھ کنار گذاشت. در این مرحلھ 
بود کھ نظام با سرعت شروع بھ تجزیھ و فروپاشی کرد. کودتای نافرجام بھ 
واقع ھدف اش احیای قدرت مرکز بود. اگر کودتاچیان موفق می شدند آن ھا 

فقط می توانستند فروپاشی کل نظام را کمی بھ تأخیر اندازند و بس. 
این کھ چرا نظام توانست چنان جان سختی از خود نشان دھد و برای ده ھا سال 
دوام آورد را باید در آن چھ تروتسکی آن را "فرمانروایی بر کار" در طی سال 
ھای ١٩٤٠- ١٩٢٠ می نامید، دید. یعنی توانایی رژیم در دسترسی بھ نیروی 

کار. زمانی کھ منبع این نیروی عظیم خشکید، یعنی در دھھ ١٩٧٠، مرحلھ ای

کھ کار خاص می شود، یعنی کار ماھر و تخصصی، رژیم دیگر قادر نیست کھ 
بر نارسایی ھا و نازل بودن سطح بارآوری نیروی کار فائق آید. در این مرحلھ 
نظام در سراشیبی سقوط قرار می گیرد. فروپاشی اقتصادی با فروپاشی اخالق، 
اعتماد، احترام و سرانجام فروپاشی کل نظام بوروکراتیک ھمراه می شود، 
گورباچف این منجی نظام سراسر پوسیده شوروی، زیر ضربات شالق رقابت با 
غرب بود کھ اصالحات را ھدف برنامھ خود قرار داده بود. اما ھمان طور کھ 
اصالحات دھھ ١٩٦٠ خروشچف نتوانست بر دیر لختی و انعطاف ناپذیری 

بوروکراسی فائق آید، از گالسنوست و پروستریکا ھم معجزه ای برنمی آمد.
انحصار تنھا "حزب" حاکم شروع بھ ترک برداشتن کرد. شل شدن جو اختناق 
سیاسی بھ سرعت بھ حیطھ اقتصاد ھم سرایت کرد. در دھھ ١٩٥٠ خروشچف 
بھ درستی و عاقالنھ بھ بوروکراسی گوشزد می کرد کھ دشمن اصلی در پیشبرد 
اصالحاتش ھمانا از کنترل خارج شدن جنبش ھا و اعتراضات "خود بھ خودی" 
می باشد. سی سال بعد بوروکراسی بھ مراتب کمتر از اسالفش در کنترل بر این 
"خود انگیختگی" موفقیت داشت. یلتسین، این عوام فریب فاقد کمترین اصول، 
کھ انسان را بھ یاد موسولینی می اندازد، علیھ "حزب کمونیست" بھ توده ھا 
متوسل می شود. وی با عنوان "منتخب مستقیم" مردم، امتیازی کھ گورباچف 
فاقد آن بود، گورباچف را بھ مبارزه می طلبد. آری گورباچف ھم نظیر لویی 

شانزدھم قربانی ھرج و مرجی شد کھ خود بھ راه انداختھ بود.
کودتای نافرجام اوت ١٩٩١، ضربھ نھایی را بر حزب کمونیست شوروی وارد 
آورد. چرا کھ بوروکراسی دولتی نھ تنھا دیگر نیازی بدان نداشت، بلکھ آن را 
در برابر برنامھ ھای آتی اش دست و پاگیر و مزاحم می دید. بوروکراسی با 
تلنگری حزب را ھم چون جامھ تنگ و چرکینی کھ دیگر بدان نیاز نداشت، بھ 
دور انداخت و خود را از شرش خالص کرد. ضعف و بی برنامگی کودتاچیان 

کھ مھم ترین خصیصھ کودتا بود، ھم معرف ھمین نکتھ بود. 
www.hks-iran.com



بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی
ویژگی اصلی بحرانی کھ بشریت در دوران معاصر با آن رو در رو است 
بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی است. ورشکستگی کامل استالینیزم، 
رفرمیسم سوسیال دموکراسی و پوپولیزم ناسیونالیستی کشورھای "جھان سوم" 
منشاء بحران بوده اند. بر کاخ آمال و امید ھایی کھ بیش از یک صد سال 
محرک و برانگیزاننده ترقی و تعالی بشریت بودند، اما، در اثر فروپاشی رسمی 
شوروی ضربھ مھلکی وارد آمد. سرمایھ نھ یکی از نبردھای عادی اش بلکھ 
جنگ طوالنی ای را برد. در این سال ھا ھم، بر طبق نیاز بازار، بر زرادخانھ 
ادبی تبلیغات ضد کمونیستی بھ نقد تا بھ دندان مسلح بار دیگر سالح ھا بھ ظاھر 
جدیدی ھم افزوده شد. کتاب "پایان تاریخ  و واپسین انسان" نوشتھ فوکویاما، از 
قرار معلوم در ادای این سھم از جنجال برانگیز ترین ھا بود. این کتاب کھ 
برخی ھا آن را بھ زیور اتیکت "پسا مدرنیزم" می آرایند نھ تنھا مطلب چندان 
نویی ارائھ نمی دھد بلکھ اصوال از قدمت و کھنگی مطالبش دو سده می گذرد. 
لب کالم این کتاب این است کھ تاریخ نھ تنھا ھدفمند است (کھ مربوط بھ گذشتھ 
می شود)، بلکھ بھ نقد بھ ھدف خود رسیده است. بھ استناد این کتاب، با 
فروپاشی کمونیزم (و البتھ بیش تر از آن فاشیزم) سفر دور و دراز تاریخ بھ 
نقطھ پایانی خود رسیده است. احکام فلسفی این کتاب از فلسفھ تاریخ ھگل فراتر 
نمی رود. در حیطھ اقتصاد ھم ھمان اقتصاد نئولیبرالی را مطرح می کند کھ بھ 
لحاظ نظری از ریکاردو و آدام اسمیت فراتر نمی رود و در عمل ھم سال ھا 
قبل از فروپاشی شوروی توسط مارگارت تاچر و رونالد ریگان پیاده شده بودند. 
ھنوز مرکب کتاب مزبور خشک نشده بود کھ جنگ خلیج فارس در می گیرد و 
معلوم می شود کھ نھ تنھا تاریخ بھ پایان نرسیده کھ اصوال اربابان نظامی کھ 
فوکویاما بھ دفاع از آن ھا برخاستھ است در حال افزودن صفحات دیگری بر 

"تاریخ توحش" بشریت ھستند. 

ھنوز مراسم بھ گور سپاری و شمارش اجساد بیش از نیم میلیون عراقی کھ 
مفھوم واقعی کتاب فوکویاما و "نظم نوین" را درک نکرده بودند، بھ پایان 
نرسیده بود کھ رویدادھای کشورھای بالکان با ھمدستی آفرینندگان "تاریخ 
توحش" صد سالھ اخیر بشریت (امپریالیزم، فاشیزم و استالینیزم) بار دیر بر 
صفحات "تاریخ توحش" افزودند. این ھمھ، اما، تاریخ ھمھ زمینیان نمی شد، 
فقط مشمول اقلیت کوچکی از بھشتیان زمینی می شود. سرنوشت اکثر قابل 
مالحظھ ای از ساکنین کره زمین، در آفریقا، آسیا و آمریکای التین این 
دوزخیان زمینی کھ حتی جزء "تاریخ توحش" بشری ھم محسوب نمی شدند، 
تحت نظام امپریالیستی جھان، تاریخ شان در ھمان دوران "ماقبل توحش" 
متوقف شده است. در چنین اوضاع و احوالی است کھ نظریھ "پایان تاریخ" 
ابداع می شود تا سرنوشت کنونی بشریت را سرنوشتی ابدی بقبوالند و ھر گونھ 
تالش در جھت تغییر آن را تخیلی، رویایی و محتوم بھ شکست معرفی کند. این 
تالش، البتھ، تازگی ندارد. در طول تاریخ جوامع طبقاتی این ایده ھمواره از 
سوی طبقات حاکم و برای حفظ نظم موجود، ابراز شده است. اما آن چھ این 
تالش را از موارد پیشین متمایز می سازد این است کھ بسیاری از کسانی کھ 
خود بھ آن باور نداشتند و در جھت تغییرش می کوشیدند ھم کمابیش با صاحبان 

قدرت ھم صدا شده اند.
از کرملین تا کاخ سفید، از نشریات بورژواز گرفتھ تا احزاب کمونیست، در پنج 
قاره زمین در ھمھ جا یک صدا بھ گوش می رسد: "مرگ کمونیزم". در حالی 
کھ مبلغان گوناگون نظام موجود از ھر وسیلھ ای برای قبوالندن مرگ برای 
ھمیشھ "کمونیزم" بھ توده ھا در سرتاسر جھان سود می برند، کارگران و 
زحمتکشان جھان تحت چنین شرایطی موقتا دستخوش پراکندگی، اغتشاش و 
ھرج و مرج شده اند. آنان نھ در نظام سرمایھ داری کھ خود شدیدا دچار بحران 

شده، کم ترین نور رستگاری می بینند و نھ با ھیچ بدیل سوسیالیستی  معتبر و 
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قابل اطمینانی مواجھ اند. آری در چنین شرایطی است کھ آنارشیزم، نیھیلیزم، 
بی تفاوتی سیاسی و حتی گرایشات نژاد پرستی و فاشیستی رشد می کند. 
جوانانی کھ حداقل در دھھ ھای ١٩٩٠- ١٩۶٠، حتی اگر برای مدت کوتاھی 
ھم بود، پرچمدار مبارزه علیھ نظم موجود بودند، اینک نغمھ ھای دیگری سر 

می دھند.
از بدو پیدایش جامعھ طبقاتی تا بھ امروز در ھیچ کجا و ھیچ گاه کمونیزم بھ 
وجود نیامد جز در آرای میلیون ھا انسانی کھ راه نجات و رستگاری بشریت را 
در آن می دیدند. کسانی کھ ناقوس مرگ کمونیزم را بھ صدا در آورده اند بھ 
واقع مرگ نھایی استالینیزم جان سخت در شوروی را بھ عنوان مرگ کمونیزم 

بھ مردم حقنھ می کنند. 
نھ دسامبر ١٩٩١، کھ "اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی" رسما بھ گور 
سپرده شد، نھ اوت ١٩٩٢، کھ کودتای نافرجام تیر خالص را بر پیشانی حزب 
کمونیست در حال مرگ شوروی خالی کرد، و نھ سپتامبر ١٩٩٣، کھ بقایای 
استالینیست ھای رقیب یلتسین بھ امید غصب قدرت حکومتی و بھ منظور احیای 
نظام سراسر پوسیده بھ کودتای ناموفق نظامی دیگری دست یازیدند، ھیچ یک 
از این رویداد ھا موجب فروپاشی سوسیالیزم در شوروی و بستھ شدن پرونده 
انقالب اکتبر نشدند. واقعیت این است کھ از مرگ انقالب اکتبر بیش از نود سال 
می گذرد، یعنی زمانی کھ استالین با حربھ بوروکراسی حزبی- دولتی طبقھ 
کارگر روسیھ را شکست قطعی داد. آری انقالب مرد، آن ھم در یک جنگ یک 
جانبھ ای کھ بوروکراسی ضد انقالبی علیھ طبقھ کارگر بھ راه انداخت ، آن گاه 
کھ طبقھ کارگر را قاطعانھ شکست داد و بھ از میان برداشتن رقبای خرده 

بورژوا و بورژوا پرداخت.

پیآمدھای فروپاشی
آری بیش از ٩٠ سال است کھ سوسیالیزم در شوروی مرد و آن چھ از آن باقی 
مانده بود بھ واقع ھمانند آن ستاره مرده ای بود کھ میلیون ھا سال پیش خاموش 
شده ولیکن نورش پس از طی مسافت بسیار طوالنی امروزه بھ زمین می رسد. 
ستاره انقالب اکتبر در نود سال پیش مرد و برای میلیون ھا انسان انقالبی و 
توده ھای زحمتکشی کھ حول آرمان ھای سوسیالیزم و آن انقالب گرد آمده 
بودند، کماکان نور افشانی می کرد. اما، برای میلیون ھا انسان کھ قلب شان 
برای سوسیالیزم و آرمان ھای انسانی آن می تپید، ولیکن تحت تأثیر تبلیغات 
حول بزرگترین دروغ تاریخ تنھا نور ستاره را می دیدند و از مرگش در سال 
ھای دور خبر نداشتند، آنان کھ سراب را با واقعیت عوضی گرفتھ بودند، آری 
برای آنان فروپاشی شوروی تراژدی بزرگی بود کھ بھ سختی می توانستد 

باورش کنند. 
انقالب اکتبر و جامعھ شوروی مسألھ ای غامض، امیدوار کننده، مأیوس کننده، 
برانگیزنده آرمان ھای انسانی، عامل سقوط اخالقی، مشوق انقالبات، موجب 
جبن و خیانت و در خدمت ضد انقالب در آمدن ھا شد. واضح است کھ مرگ 
رسمی شوروی ھم بار دیگر سردرگمی ھا، نا امیدی ھا و بھ احتمال قوی خود 
فروختن ھای بسیاری را بھ ھمراه آورد. در چنین اوضاع و احوالی مبلغان 
بورژوازی و سخن گویان نظام موجود، و صد البتھ با یاری نسل جدیدی از "سر 
عقل آمدگانی" کھ برای خوش رقصی در برابر اربابان " نظم نوین جھان" بھ 
مسابقھ دست زدند تا در عصر ارتجاع ھم چون در گذشتھ "کمونیستی" شان 
سرشان بی کاله نماند، با صدایی دو چندان گوشخراش تر ناقوس مرگ کمونیزم 

را در سر ھر کوی و برزن بھ صدا در آوردند. 
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اما، آن دستھ از مارکسیست ھای انقالبی کھ سال ھا با واقعیات آشنایی داشتھ و 
ھرگز کمترین توھمی درباره "سوسیالیستی" بودن شوروی و دیگر کشورھای 
بھ اصطالح سوسیالیستی نداشتند و ھمواره تالش کرده اند کھ اذھان توده ھا و 
طبقھ کارگر را با واقعیات آشنا سازند، توسط تند آھنگ رویدادھا و نحوه پایان 
گرفتن شان تا حدودی غافلگیر شدند. امید ھا و انتظارات تحقق نیافتند. آن ھا می 
پنداشتند کھ طبقھ کارگر در شوروی و اروپای شرقی در برابر احیای سرمایھ 
داری خواھد رزمید، کھ سرانجام استالینیزم را شکست خواھد داد و بر ویرانھ 

آن سوسیالیزم را بنا خواھد کرد. 
با این ھمھ، نھ سقوط رژیم ھای دیکتاتوری- پلیسی استالینیستی غیر مترقبھ بود 
و نھ اصوال کمترین توھمی بھ آن ھا بود. حدود نود سال پیش تروتسکی نوشت: 

«بوروکراسی، کھ ھر چھ بیشتر بھ ارگان بورژوازی جھانی در بین 
کارگران تبدیل شده، یا اشکال نوین مالکیت را برخواھد انداخت و 
روسیھ را دوباره بھ سرمایھ داری خواھد کشاند و یا طبقھ کارگر او را 
سرنگون کرده و راه را برای سوسیالیزم ھموار خواھد کرد». (لئون 
تروتسکی، "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد"، انتشارات فانوسا، ص. ١٧۵). 

رویدادھای دھھ ١٩٩٠ در روسیھ چیزی نبود جز تحقق شق اول این پیشگویی. 
اما، این حقیقتی است کھ امروزه آرمان سوسیالیزم بھ پایین ترین حد محبوبیت 
خود در طی صد سال اخیر رسیده است. لیکن، آن چھ کھ بعد از فروپاشی 
رسمی شوروی شکل می گیرد سوسیالیزم راستین خواھد بود، نھ آن ھیوالی 
ایدئولوژیکی کھ نقاب سوسیالیزم بر چھره زده بود و با زبان مارکس و لنین 
تیشھ بر ریشھ سوسیالیزم می زد. آری آن بھ اضطالح سوسیالیزم کذایی مرد و 
می بایست می مرد. ھیچ سوسیالیست راستینی از مرگ آن الشھ نیمھ جان و 

متعفن شصت سالھ افسرده خاطر نخواھد شد.

اما، حتی از دید آن کسانی کھ استالینیزم ھمان سوسیالیزم بود، باز ھم فروپاشی 
استالینیزم نباید مترادف با شکست سوسیالیزم باشد. چرا کھ برای این افراد 
استالینیزم باید فقط تجربھ خاصی از سوسیالیزم باشد و نھ خود سوسیالیزم. 
امروزه ھم چون صد و پنجاه سال پیش، سوسیالیزم از نقد سرمایھ داری زاده 
می شود. اگر برای این افراد استالینیزم نوعی از تجربھ سوسیالیستی بود چرا 
یکی از انواع تجارب سوسیالیزم تخیلی از نوع اوون یا کابھ نباشد، در مقیاسی 
بھ مراتب عظیم تر! یعنی تالشی برای پیاده کردن سوسیالیزم در جامعھ ای عقب 
افتاده، منزوی، بستھ و در محاصره دنیای متخاصم سرمایھ داری. تالشی در 
جھت پیشی گرفتن از رقبای سرمایھ داری! تالشی کھ از قبل محتوم بھ شکست 
بود. پاسخ بھ این کھ چرا چنین تجربھ ای محتوم بھ شکست بود را مارکس در 
صد و پنجاه سال پیش داده بود. "سوسیالیزم تخیلی". سرمایھ داری فقط توسط 
خود جامعھ و آن ھم تنھا توسط پرولتاریای ھمان جامعھ می تواند سرنگون 
شود، و نھ بھ واسطھ وجود جامعھ پیشرفتھ تر و عالی تری کھ در ھمجواری آن 

قرار دارد. 
اگر بر این باوریم کھ مناسبات تولید سوسیالیستی درجھ باالیی از بارآوری 
نیروی کار، فرھنگ و تمدن را می طلبد، پس در آن صورت چطور یک کشور 
عقب مانده، آن ھم صرفا بھ اتکای امکانات خودی قادر بھ معجزه شکست 
کشورھای پیشرفتھ بوده و توانایی ایجاد مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
سوسیالیستی پیشرفتھ تر از سرمایھ داری را می تواند داشتھ باشد. باور بھ این 
امر امروزه ھمان قدر احمقانھ است کھ در دھھ ١٩٣٠، آن ھم در روسیھ عقب 

افتاده. 
ھمان گونھ کھ شکست تالش سوسیالیست ھای تخیلی سده نوزدھم نھ تنھا موجب 
زیر پرسش رفتن آرمان سوسیالیزم نشد، بلکھ مرحلھ ای بود در مسیر تکامل 

سوسیالیزم از تخیل بھ علم، امروزه ھم شکست تجربھ شوروی برای آن کسانی
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 کھ می توانست تجربھ ای از سوسیالیزم باشد ھم نباید موجب آن شود کھ خود 
آرمان سوسیالیزم زیر پرسش رود. بھ وارون، باید در پرتو پیامدھا و درس ھای 
این شکست، معضالتی کھ در گذشتھ بر سر راه بنای سوسیالیزم وجود داشت را 
مورد بررسی و مطالعھ قرار دھیم تا از این طریق بتوان سوسیالیزم علمی را 
گامی بھ جلو ببریم. سوسیالیست ھای دیگری ھم بودند کھ از تجارب منفی خود 
آن چھ را کھ نمی بایست انجام می دادند را آموختند و نھ آن کھ خود آرمان را 
مورد پرسش قرار دھند و پا بھ کل رھایش سازند. دقیقا از مجرای این تجارب و 
شکست ھا بود کھ سوسیالیزم بھ مثابھ دکترین جامع برای مقابلھ کارا با 
معضالت سرمایھ داری تکامل یافت و سوسیالیست ھا وارد حیطھ سیاست شدند. 
بگذار برای این دستھ افراد مغبون، استالینیزم نھ گورکن سوسیالیزم کھ نوعی 

تجربھ کردن سوسیالیزم در روسیھ عقب افتاده باشد! 
ھستند گروه دیگری کھ امروزه مارکسیزم را منسوخ می دانند. آنان عدم تحقق 
انقالب کارگری در جوامع غربی را گواه بر بی اعتبار بودن نظریات مارکس 
می دانند. برای آنان مارکسیزم بھ سده گذشتھ تعلق داشت چرا کھ از نقطھ نظر 
آنان طبقھ کارگر، این عامل بالقوه تحقق انقالب سوسیالیستی، در این جوامع 
چنان دستخوش تغییراتی شده کھ آن رسالتی کھ مارکس برای آن ھا قائل شده بود 
دیگر امروز مصداق ندارد. این بھ ھیچ وجھ یک نظریھ جدیدی نیست و قدمتش 
بھ قدمت خود مارکسیزم است. در طی سده گذشتھ بارھا این نظریھ در اشکال 
گوناگون و با ھدف رد ا مارکسیزم مطرح شده است. ھر بار کھ سرمایھ داری 
وارد بحران شد، و نیز آن گاه کھ با موفقیت از آن خارج شد، ھر زمان کھ 
دوران رونق اقتصادی را می گذراند، و یا بشریت را بھ غرقاب فاجعھ ھای 
عظیمی چون جنگ ھای جھانی و فاشیزم سوق داد، این نظریھ ھم از انبان 

نظریھ پردازان راست، سوسیال دموکرات و استالینیست سابق خارج شد. 
در عصر سوسیالیزم تخیلی پیشا- مارکسی ھم سرمایھ داری دستخوش تغییرات

شد، ھمین طور پرولتاریا. صنایع مانوفاکتور نساجی اولیھ بودند کھ در سال 
١٨٣١ در شھر لیون در فرانسھ اولین شورش کارگران را بھ راه انداختند و 
شھر را تسخیر کردند. کمی بعد نوبت چارتیست ھا در انگلستان رسید. سال ھا 
بعد این دستھ از کارگران از صحنھ تولید خارج شده و جای شان را کارگران 
کارخانھ پر کردند. انقالب صنعتی دوم در صد و بیست سال پیش ترکیب طبقھ 
کارگر را بھ کلی دگرگون کرد. از آن تاریخ تا بھ امروز ھم تغییرات ھمواره 
ادامھ داشتھ است. ھمین امروزه ھم ما در عصر " انقالب کامپیوتری" ھستیم. 
در سراسر دوران سرمایھ داری ما شاھد دگرگونی ھای اساسی بوده ایم. اصوال 
سرمایھ داری با خود انقالب مداوم صنعتی را بھ ھمراه دارد. این تغییرات در 
ترکیب طبقھ کارگر از ویژگی ھای دوران معاصر نیست، از بدو پیدایش 

سرمایھ ھمواره وجود داشتھ  و جزو ذات سرمایھ داری است. 
اما، در طی کل دوران سرمایھ داری سھ چیز کماکان ثابت و پابرجا باقی مانده 
است: (١) استثمار طبقھ کارگر از طریق غصب ارزش افزونھ تولید شده توسط 
خودش - این رکن حیاتی نظام سرمایھ داری؛ (٢) مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید؛ (٣) حفظ کنترل سیاسی طبقات دارا چھ از طریق رژیم ھای دیکتاتوری و 

چھ توسط حکومت ھای پارلمانتاریستی مبین دموکراسی نیم بند. 
امروزه، در مقایسھ با صد سال پیش، استثمار خفت آور سرمایھ دارانھ نھ تنھا 
از بین نرفتھ کھ روز بھ روز شدیدتر ھم می شود. در طی دو دھھ گذشتھ اکثر 
کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ، کھ امروزه کعبھ آمال سوسیالیست ھا دیروزی 
و مرتدین امروزی شده است، شاھد فقر و بیکاری روز افزون و ظھور اقشار 
وسیعی کھ بھ بیرون از جامعھ پرتاب می شوند، بوده است. ایاالت متحده 
آمریکا، انگلستان و حتی فرانسھ تحت حکومت میتران و حزب سوسیالیست 
نمونھ ھایی از این فقر زدگی تعمیم یافتھ کشورھای پیشرفتھ تحت دو آلترناتیو 

متفاوت حکومت سرمایھ، صحت بحث نشان می دھد. 
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حزب توده ایران و فروپاشی شوروی
در آبان ماه ١٣٧٠، کیھان ھوایی گفتگویی با نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت 
حزب توده ایران، پیرامون رویدادھای اتحاد شوروی، انجام می دھد. محور این 
گفتگو شکست کودتای نظامی ١٩٩١ در شوروی و علیھ سیاست ھای گورباچف 
بود. در سال ١٣٧٦، یعنی ٦ سال بعد از این مصاحبھ را بار دیگر در نشریھ 
"راه توده"، ارگان حزب توده آن را چاپ می کند. دالیل انتشار مجدد این گفتگو 

را بھتر است از زبان خود نشریھ بشنویم: 
«شاید بتوان با جرأت گفت آن چھ در آن گفتگو مطرح شد، بعدھا بتدریج 
و بھ عنوان اسناد رسمی از سوی احزاب کمونیست دیگر کشورھای 
جھان نیز انتشار یافت... اھمیت این موضع در آن است کھ بالفاصلھ پس 
از شکست اقدام نظامی اعالم شد و با روند رویدادھا در اتحاد شوروی 
در حال مخالفت می شد کھ میخائیل گورباچف ھم چنان بھ عنوان 
سکاندار تحوالت بھ کار خود در مسکو ادامھ می داد و ھمھ احزاب 
کمونیست جھان درباره سرانجام این تحوالت منفی با احتیاط بسیار 
اظھار نظر می کردند». (نورالدین کیانوری، "نادانی گورباچف را 
یلتسین با خیانت کامل کرد"، در نشریھ "راه توده"، شماره ٥٨، فروردین 

١٣٧٦، ص ١٩). 
شش سال بعد نشریھ "راه توده" در اثبات نبوغ کیانوری، تفسیر او را تجدید 

چاپ می کند. کیانوری می گوید: 
«فروپاشی اتحاد شوروی خیانت بسیار عظیمی بھ مردم شوروی بود... 
بلکھ خیانت بھ مام بشریت آزادیخواه جھان، خیانت بھ آن مردمی کھ بھ 
شوروی بھ عنوان پایگاه علیھ امپریالیزم امریکا از آنان دفاع می کرد... 
آن کشوری کھ امید و آرزوی شان را بھ آن بستھ بودند نھ بھ یک دوست 

کھ بھ یک دشمن، بلکھ بھ یک پل کھ بھ یک پایگاه دشمن تبدیل شده است 
و این خیانت عظیمی بھ ھمھ آن ھا است... بعد از فوت برژنف.... 
آندریف بھ دبیرکلی حزب کمونیست شوروی رسید. رویدادھایی کھ منجر 
بھ فروپاشی اتحاد شوروی شدند را از این زمان باید پی گرفت. آندریف 
شخصیت برجستھ ای بود. او کمونیست برجستھ و دارای شخصیت 
استوار بود. بی جھت نبود کھ او سال ھا رئیس قدر قدرت کا . گ. ب. 
(پلیس مخفی مخوف) بود... با کمال تأسف عمر او چندان کفاف نداد. 
گورباچف بدین ترتیب بھ دبیرکلی حزب کمونیست اتحاد شوروی رسید و 
این اشتباه بزرگی بود. این انتخاب در شرایطی انجام گرفت کھ تمام 
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ این نتیجھ رسیده بود کھ با یک 
بن بست سیاسی ناشی از سیاست ھای برژنف رسیده است و باید 

تغییرات بنیادی در آن بوجود آورد. 
او گام ھایی برداشت کھ در مجموع برای نظام جھانی ضروری بود. 
البتھ نھ این کھ او اختراع کرد بلکھ غیر قابل اجتناب بود و بھ ھمین دلیل 
مورد پشتیبانی مردم قرار گرفت... در این جا گورباچف و دارودستھ اش 
دو اشتباه سرنوشت ساز کردند. یکی در شیوه انجام این اقدامات بود. 
شیوه ھایی کھ او اتخاذ کرد از جھتی درست بود. مثل دادن آزادی بھ 
مردم، ولی این آزادی تا آن حد کھ ھر ماجراجوی مفتضحی موفق شود 
روزنامھ ای درست کند. این دیگر آزادی نبود. بھ این اسپیک می گویند. 
ھر کسی می توانست بھ کثیف ترین شکلی ھر مزخرفی را بنویسد و 
پخش کند. رادیو آزاد داشتھ باشد و برنامھ پخش کند. در حالی کھ در 
ھیچ کجای اروپا چنین آزادی وجود ندارد [حتی حکومت آخوند ھا ھم 
اختناق سیاسی شان را چنین توجیھ نمی کنند!]. اشتباه دوم نشناختن دشمن 
خونی انقالب، کمونیزم و اتحاد شوروی یعنی آمریکا و امپریالیزم بود...
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بالفاصلھ از طرف سازمان جاسوسی سیا دو مأمور بھ شوروی اعزام 
شدند. نتیجھ، اولین اشتباه گورباچف عبارت از توسعھ ھرج و مرج 
بود... نتیجھ اشتباه دوم، یعنی نشناختن دشمن، میدان دادن بھ امثال 

یلتسین بود. 
بدین ترتیب عقب نشینی گورباچف کھ از دوران پیش از کودتا و تشکیل 
کمیتھ اضطراری شروع شده بود، گام بھ گام عمیق تر شد تا جایی کھ 

آمریکا مستقیما دستور می دھد و آقای گورباچف عمل می کند. 
بھ نظر من تشکیل کمیتھ اضطراری [منظور کمیتھ کودتاچیان] یک 
ضرورت تاریخی بود، ولی متأسفانھ زمانی عمل کرد کھ دیگر دیر شده 
بود و با وجود امکانات فوق العاده و وسیع ولی تدارک فوق العاده کم و 
غلط، شکست خورد، بھ وضع حزب در آن دوران باید توجھ کرد... 
تمامی رھبری حزب بدون استثناء مخالف گورباچف و موافق اقدام 
نظامی بودند. اما اقدام نظامی با کمال تأسف نتوانست موفق شود: این کھ 
این اقدام بھ شکست انجامید، را باید در فعالیت ھای امپریالیزم در این 
دوران در روسیھ توجھ کنیم... از یک صدوبیست میلیون کارگر 

شوروی تنھا چند ھزار نفر از اعتصاب حمایت کردند. 
بنابراین علت شکست اقدام فوق العاده را باید در عوامل دیگری جستجو 
کرد. علت واقعی آن بود کھ از ابتداء تصمیم غلطی مبنی بر جلوگیری 
از خونریزی گرفتھ بودند [چھ شباھت باورنکردنی ای بین این نظریھ 
کیانوری و نظرات ژنرال ھای ارتش شاھنشاھی در مورد دالیل 
فروپاشی رژیم سلطنتی در ایران]. در حالی کھ دشمن با تمام قوای خود 
وارد میدان شده بود [منظور تظاھرات آرام و مسالمت آمیز توده ھا 

است! ] بھ آن ھا دستور دادند نباید خون از دماغ یک نفر جاری شود و

 این محال است، و دستکم اولین کاری کھ یک رھبری اقدام نظامی باید 
می کرد اشغال ستاد دشمن بود و برای این کار ممکن است چند ده نفر 
کشتھ شوند، و این ھم الزم است و باید بشود... بھترین اظھارات ھمان 
مطالبی است کھ گراچف رئیس سازمان اطالعات و امنیت بیان داشت. 
او گفت "من ھیچ عملی نکردم کھ از آن پشیمان باشم و اگر می توانستم 
سھ روز تاریخ را بھ عقب برگردانم، بھ گونھ دیگری عمل می کردم، 
یعنی بدون در نظر گرفتن نظر این آقایان. ضمنا کاری را کھ مصلحت 

می دانستم انجام می دادم" ».
بازگفت این بخش از آن گفتگو از این جھت اھمیت دارد کھ کیانوری نظرات 
استالینیست ھای ایرانی در رابطھ با فروپاشی نھایی شوروی را بھ بھترین 
وجھی و با صراحت بیان می کند. در این سناریو ھمھ حضور دارند جز 
بازیگران اصلی، یعنی توده ھای مردم. بیشتر بھ فیلم جاسوسی دوران جنگ 
سرد شباھت دارد تا تحلیل مارکسیستی از فروپاشی جامعھ ای کھ تا روز قبل از 
فروپاشی "مھد سوسیالیزم" و امید و آینده بشریت بود، اما دستاوردھای ھشتاد 

سالھ انقالب اکتبر یک شبھ توسط دو جاسوس سازمان سیا بر باد می رود!
ھنوز ھم بسیاری از استالینیست ھا و استالینیست ھای سابق، آن چھ کھ در 
شوروی و اروپای شرقی رویداد را نفھمیده اند و در آرزوی بازگشت روزھای 
خوش گذشتھ، مواضع شان ھم با باال و پایین رفتن درصد آراء احزاب کمونیست 
در شوروی سابق و سایر کشورھای اروپای شرقی در انتخابات، تغییر می کند. 
آن ھا ھنوز نفھمیده اند کھ اوال این احزاب دیگر آن احزاب پیشین نیستند، ثانیا 

اصوال ممھ را لولو برده است! 
در تاریخ معاصر شاید بھ استثنای خلع موسولینی و فروپاشی فاشیزم در ایتالیا، 

ھیچ گاه شاھد یک چنین فروپاشی سھل نظامی کھ آن چنان قدرتمند می نمود،
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نبوده ایم! تجربھ سقوط امپراتوری آلمان در سال ١٩١٨ شاید 
قیاس مناسب تری باشد. نظام حاکم در شوروی یک جنگ دراز 
مدت را باخت. نھ یک جنگ نظامی، بلکھ یک جنگ سرد 
اقتصادی و تکنولوژیک. نبردی کھ شکست اش محتوم بود. 
شوروی در ھفتاد سال پیش می توانست با جوامع غربی بھ 
رقابت بپردازد. این رقابت، اما، نمی توانست برای ھمیشھ ادامھ 
یابد. دلیل این مطلب را باید در نظام اقتصادی و سیاسی 
بوروکراتیک آن کشور جستجو کرد. تحلیلی کھ ھشتاد سال پیش 
تروتسکی از نظام روسیھ استالینیستی آن دوران بھ دست داد 

کماکان در زمان فروپاشی ھم صادق بود: 
«نقش مترقی بوروکراسی شوروی تا زمانی ادامھ دارد 
کھ ھّم خود را وقف وارد کردن و بھ کارگیری مھم ترین 
تکنیک ھای سرمایھ داری می کند. می توان با صدور 
فرامین بوروکراتیک کارخانھ ھای عظیمی را مطابق 
الگوھای حاضر و آماده غربی ایجاد کرد. اما ھر چھ 
بیشتر جلو رویم مسألھ کیفیت نقش برجستھ تری در 
اقتصاد بازی خواھد کرد. کیفیت اما، ھم چون ماھی ریز 
و ظریفی است کھ بھ سھولت از میان انگشتان 
بوروکراسی لیز می خورد و در می رود!... در یک 
اقتصاد دولتی؛ کیفیت نھ تنھا وجود دموکراسی برای 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان را می طلبد، بلکھ 
آزادی انتقاد و بھ دنبال آن ابتکار از ملزومات بی چون و 
چرای آن است».( لئون تروتسکی، " انقالبی کھ بھ آن 

خیانت شد"، انتشارات فانوسا). 

بعد از فروپاشی
روسیھ استالینیستی الگویی شد برای توسعھ اقتصادی کشورھای عقب افتاده. این رژیم، اما، 
ھیچ گاه نتوانست بھ استقرار یک نظام اقتصادی خودکار و خود بسنده بیانجامد. در این فاصلھ 
مفھوم "برنامھ ریزی" ھم لوث و بی اعتبار شد. با فروپاشی در شوروی و دیگر کشورھای 
اردوگاه سابق استالینیزم، احزاب حاکم و بخش ھای قابل مالحظھ ای از روشنفکران حامی و 
مجری رژیم ھای استالینیستی در این کشورھا، بازگشت نظام سرمایھ داری را تنھا راه عالج 
در برابر ورشکستگی کامل استالینیزم اعالم می کنند. ھم گورباچف و ھم یلتسین ھر دو ھمین 
راه حل را پیشنھاد می دادند. اختالف شان تنھا در نحوه و آھنگ پیاده کردن آن بود. ھمھ 
دولت ھای بعد از فروپاشی خود را متعھد بھ پیاده کردن سرمایھ داری می دانند. در دنیا 
سرمایھ داری کنونی کھ بورژوازی چیزی نیست جز مجموعھ ای از شبکھ ھای بین المللی 
مافیا و گانگسترھای جھانی، در دنیایی کھ بازار بھ مفھوم واقعی اقتصادی آن در حاشیھ بوده 
و نقشی ندارد، این ناجیان درصدند کھ مکانیزم بازار سرمایھ دارانھ را با صدور فرامین از 

کاخ کرملین بھ راه اندازند! 
در گذشتھ، ھم بوروکراسی ھای استالینیستی و ھم طبقات حاکم در کشورھای سرمایھ داری 
دست در دست ھم اصرار داشتند کھ استالینیزم را بھ جای سوسیالیزم بھ توده ھا معرفی کنند. 
استالینیزم برای توجیھ جنایات و توحش اش بھ نقاب و زبان انقالب نیاز داشت. سرمایھ داری 
جھانی ھم برای اثبات این کھ انقالب بھ بربریت و توحش منتھی می شود بھ استالینیزم نیاز 
داشت. پس از فروپاشی استالینیزم، باز ھم ھر دو جبھھ بھ یکدیگر نیاز دارند تا انقالب را 
مترادف با فاجعھ بھ توده ھا بقبوالنند. بوروکرات ھای استالینیست سابق بھ بازار جھانی نیاز 
دارند و حاکمان دنیای سرمایھ داری ھم بھ بازار روسیھ. امروزه ھم چون در گذشتھ ھر دو 
جبھھ با ھم متحد شده اند تا صدای سنت ھای سوسیالیستی کھ بھ مبارزه با ھر دو جبھھ 

برخاستھ اند را در حلقوم خفھ کنند. 
بدین ترتیب تعجبی ندارد کھ در این مسابقھ ای کھ علیھ انقالب اکتبر بھ راه افتاده است ھر دو
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جبھھ سعی می کنند کھ گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.
امروزه در روسیھ تاریخ انقالب اکتبر را برای صدمین بار بازنویسی می کند. 
این بار جای تحریفات و جعلیات مورخان استالینیست را نوشتھ ھا و آثار 

افسران و ژنرال ھای دوران تزار پر می کنند. 
کمونیزم اروپایی کھ سال ھا است مقولھ انقالب در کشورھای پیشرفتھ صنعتی 
را در موزه عقاید عتیقھ دفن کرده بود این بار نھ تنھا فرصت مناسبی یافت کھ 
از شر واژه "کمونیزم" خود را برھاند و بھ "چپ دموکرات " متحول شود بلکھ 
مناسبتی یافت تا انتقامش را از انقالب اکتبر ھم بگیرد. دبیر کل حزب کمونیست 

انگلیس البتھ قبل از تغییر نام بھ نیابت از سوی دیگر احزاب برادر می نویسد: 
«اصوال انقالب اکتبر از ھمان نخستین روزھا بھ خطا رفت». 

اریک ھابزبام، مورخ کمونیست صاحب نام می نویسد: 
«از آغاز جنگ جھانی اول تا پایان جنگ جھانی دوم در طی  نیم قرن 
دنیا یک سلسلھ رویدادھای فاجعھ آمیزی را از سر گذراند کھ پیامدھای 
ناھنجاری بر جای گذاشتند، انقالب اکتبر محتمال دیرپاترین آن ھا بود». 

او بر این باور بود کھ لنین نمی بایست بھ انقالب اکتبر دست می زد: 
«در بین مارکسیست ھا، حتی در خود روسیھ افرادی نظیر منشویک ھا، 
پلخانف و سایرین بودند کھ بھ این نظر اعتقاد داشتند. پلخانف، این پدر 
مارکسیزم روسیھ بھ لنین گوشزد می کرد کھ فقط نوع سوسیالیستی 

امپراتوری چین را می توانید مستقر سازید».
جو سلوو، دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی ھم برای آن کھ حزبش را 

در راستا مشی رفرمیستی احزاب برادر بزرگتر ھماھنگ کند بھ جمع این

ارکستر پیوستھ و انقالب اکتبر را زیر عالمت سؤال می برد. وی می نویسد: 
«حتی بسیاری از رھبران برجستھ انقالب اکتبر (نظیر تروتسکی، 
بوخارین، کامنف و رادک) کھ از مخالفان سرسخت استالین بودند، سال 
ھا قبل از آن کھ استالین بر مرکب قدرت سوار شود بھ لحاظ تئوریک در 

استقرار استالینیزم نقش داشتند و در عمل ھم مشوق او بودند». 
این استالینیست سابق، امروزه تروتسکی و سایر قربانیان استالینیزم را مسئول 
استالینیزم می داند! استالینیزم حتی پس از مرگش ھم کماکان ھمان نقش ضد 

انقالبی ھمیشگی اش را بازی می کند. 
از آن جایی کھ سال ھای مدیدی است کھ استالینیست ھا بند ناف ارتباط 
سوسیالیزم بھ مبارزات طبقھ کارگر را بریده اند بازگشت اشان بھ مارکسیزم 
انقالبی و حتی بعد از گسست اشان از استالینیزم تقریبا غیرممکن است، چرا کھ 
تسلیم و کرنش در برابر یک دولت قوی ای کھ خود را سوسیالیست بنامد 
ھمواره از ارکان اصلی ایدئولوژی استالینیزم بوده است. بھ ھمین خاطر تعجبی 
ھم ندارد کھ با فروپاشی این دولت ھای بسیار قوی "سوسیالیستی"، ایمان 

استالینیست ھا بھ سوسیالیزم ھم فرو بریزد. 
در مورد استالینیست ھای ایرانی، اما، ضرورتی بھ قلم فرسایی نیست. تاریخچھ 
و کارنامھ اشان چنان بر اذھان چندین نسل سنگینی می کند کھ حتی فجایع رژیم 
آخوندھا ھم کمکی بھ زدودن و یا کاستن آثار منفی آن، دستکم تا سال ھای سال، 
نمی تواند بکنند. آنان نیاز بھ فروپاشی شوروی نداشتند تا بھ ھمان نتایجی برسند 
کھ دیگر استالینیست ھا بھ واسطھ اش بدان رسیدند. ضربھ ای کھ بھ عنوان 
پاداش از رژیم آخوندی دریافت کردند آن ھا را از سده نخست ھجری بھ ناگھان 
بھ سده بیست و یکم میالدی پرتاب کرد. این پرش عظیم زمان و مکانی چنان بھ 

فعالیت سلول ھای مغزی آنان شتاب بخشید، بھ طوری کھ یک شبھ نھ تنھا کلیھ
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تئوری ھای لیبرالیزم، سوسیال دموکراسی و اروکمونیزم را جذب کردند، بلکھ 
آخرین دستپخت آشپزخانھ بورژوازی جھانی ھم نظیر پسا مارکسیزم، (پسا 

مدرنیزم" و ھزار و یک "پسا اسیم" دیگر را ھم از ھضم رابعھ گذراندند. 
معروف است کھ معموال تراژدی در شکل کمیک خود را تکرار می کند. تو 
گویی، اما، "روشنفکر" جھان سومی تبحر خاصی دارد کھ ھر دو را بھ فاجعھ 

تھوع آور بدل کند. باور ندارید بھ یکی از این موارد فراوان نگاه کنید: 
«مقدمھ والیت فقیھ [کتاب خمینی] از لحاظ متدیک شباھت عجیبی بھ 
شیوه برخورد لنین در کتاب دولت و انقالب با آموزش مارکس دارد! 
جالب توجھ است کھ بخش تشکیالت کتاب والیت فقیھ برای عمل کردن " 

انقالب سیاسی اسالمی " شباھت ھایی بھ "چھ باید کرد؟ " لنین دارد». 
استالینیست ما، در ایامی کھ ھنوز "لنینیست" بود با رجوع بھ کتاب "امپریالیزم 
بھ مثابھ عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری" لنین، ضد امپریالیست بودن امام 
خمینی را می خواست بھ توده ھا حقنھ کند. او امروزه ھم در حالی کھ در جشن 
ھای حزب کمونیست فرانسھ در عین صرف ودکای روسی (نوستالژی گذشتھ ) 
و خاویار ایرانی (باز ھم ھمان بیماری ) بھ ما می آموزد کھ "لنینیزم" مسئول 
فجایای سده بیستم بود. استالینیست سابق جھان سومی کھ امروزه بھ کاریکاتور 
استالینیست سابق اروپایی تبدیل شده، این بار "لنینیزم" را در کتاب "والیت فقیھ" 
کشف می کند! چھ وقاحت و معلق زدنی! نمی دانیم کھ یلتسین و پوتین بر سر 
"آکادمی علوم مارکسیزم- لنینیزم" چھ آورد. اگر ھنوز وجود داشتھ باشد بدون 

تردید این اندیشمند بی ھمتا را بھ عنوان عضو افتخاری خواھند پذیرفت! 
آن چھ بیشتر مایھ شگرفی بود، واکنش آن مارکسیست ھای ضد استالینیستی بود 
کھ در پی فروپاشی شوروی برخورد مشابھی بھ انقالب اکتبر ابراز داشتند. 

برای مثال: بالک برن، سردبیر نشریھ "نیو لفت ریویو" می نویسد:

«مارکسیزم نمی تواند از سرنوشت انقالب خود را برھاند...! لنین ھم 
نمی تواند گریبان خود را از بار مسئولیت آماده سازی شرایط و زمینھ 
برای بھ قدرت رسیدن استالین خالص کند. با عرض پوزش باید بگویم 

کھ وی یک اندیشمند منسجم و نظام مندی نبود». 
پل ھرست، مارکسیست ضد استالینیست سابق می نویسد: 

«عزم راسخ لنین برای ایجاد یک جامعھ بھتر، دیدگاھی تخیلی بود کھ بھ 
گونھ ای اجتناب ناپذیر بھ انحصار قدرت توسط حزب بلشویک، بھ یک 
نظام کنترل پلیس مخفی، و بھ یک نظام سانترالیزم دموکراتیک بھ گوھر 

اتوریتر انجامید». 
چنین برخوردھایی صرفا بھ سوسیالیست ھای ضد استالینیست در اروپای غربی 
ختم نمی شود. آدام میشینیک کھ از سوسیالیست ھای ضد استالینیست و از 
رھبران جنبش ھمبستگی در لھستان بود از "وسوسھ ھای توتالیتر" جناحی در 
ھمبستگی کھ برای تسخیر قدرت مبارزه می کرد سخن می گوید. بوریس 
کاگارلینسکی، سوسیالیست روسی، ھر چند برخوردش بھ انقالب اکتبر در 

مقایسھ با دیگران منصفانھ تر است اما می گوید: 
«حزب لنین تا حدود زیادی حزب پطر کبیر بود تا حزب مارکس، زیرا 
قبل از ھر چیز در تالش بود کھ اشکال تشکیالت غربی را در روسیھ 
تقلید کند. روش ھای دیکتاتور مآبانھ پرولتاریای غرب را از انقالب 
فراری داد... پیامد منطقی این کھ بلشویک ھا تفکیک ناپذیری اصول 

دموکراتیک را در مد نظر نگرفتند، بھ قدرت رسیدن استالین بود». 
طعنھ تلخ تاریخ آن کھ حتی در بین آن دستھ از سوسیالیست ھایی کھ سال ھا 
خواھان فروپاشی رژیم ھای استالینیستی بوده و در این راه مبارزه می کردند، 

بسیاری خود آخرین قربانیان استالینیزم شدند. 
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مارکس و انقالب اکتبر
امروزه اگر مارکس زنده می بود در حالی کھ از عدم تحقق آمال سیاسی ـ 
اجتماعی اش بسیار ناخرسند می شد، اما، در عین حال اثبات بھ گونھ درد آور و 
طعنھ آمیز اصول روشمندش احتماال تا حدودی موجب تسلی خاطرش می شد. 
روش و رویکرد مارکس دیالکتیک بود. او با روش و وسواس خاص خودش 
واقعیت ھا را زیر ذره بین تجزیھ و تحلیل می برد و بیش از ھر چیز دیگری 
نسبت بھ تغییرات دائمی شان کھ ناشی از تضاد ذاتی اجزاء متشکلھ اشان ھستند 
حساسیت نشان می داد. او شاید آخرین نفری می بود کھ تداوم جان سخت اسامی 
تحت تأثیر قرار می دادند. برای او کامال روشن و مسلم می بود کھ آن چیزی 
کھ عمرش صد سال بعد از تأسیس بین الملل سوسیالیست بھ سر آمد، تنھا در 
اسم و بھ گونھ ای نمادین بھ آن "دیکتاتوری پرولتاریا "ی کھ او و انگلس آن را 

پرده بعدی از درام پیشرفت بشریت متصور شده بودند، شباھت داشت. 
مارکس در صد و پنجاه سال پیش در شرایط کمابیش مشابھی با امروز در 

"ھجدھم برومر لویی بناپارت" نوشت: 
«بھ وارون، انقالب ھای پرولتری دائما خود را نقد می کنند. در مسیر 
حرکت شان دائما از حرکت باز می ایستند. انگار بھ عقب باز می گردند 
تا آن چھ را کھ انجام داده بودند بار دگر از نو آغاز کنند. نقاط ضعف و 
تنگ نظری ھای تالش ھای پیشین خود را بھ سخره می گیرند. انگار 
خصم شان را برای این بر زمین می کوبند کھ از زمین نیرو تازه ای 
بگیرند تا در نبرد بعدی غول آساتر از گذشتھ در برابرشان قد علم کنند. 
در این نبردھا آن ھا در برابر ابھت و عظمت بی پایان ھدف ھای شان 
مداوما خود را پس می کشند تا سرانجام اوضاع و احوالی پدید آید کھ 
دیگر ھرگونھ عقب نشینی ناممکن شود و خود شرایط بانگ برآورند کھ 

گل ھمین جا است، ھمین جا برقص». 

مارکس ھیچ گاه از ایده پیشرفت سر راست و بی گسست نھ تنھا در گذشتھ 
بشریت کالمی بر زبان نیاورده بود، کھ حتی آینده بشریت را ھم چنین نمی دید.

مارکس اگر در آستانھ جنگ جھانی اول زنده می بود شاید عملکرد احزاب 
سوسیالیست رعشھ بر اندامش می انداخت، مطمئنا خشم و نفرت بی پایانی را 
در او بر می افروخت، اما، بھ ھیچ وجھ تعجبش را برنمی انگیخت. فراموش 
نکنیم کھ مارکس در دوران زندگی اش تزلزالت، نکات ضعف و عدم شناخت 
صحیح حزب سوسیال دموکرات آلمان را شدیدا زیر ضربات انتقاد گرفتھ بود. 
او با تجزیھ و تحلیل رویداد ١٩١٤ و شرایطی کھ در آن تکوین یافت، بھ احتمال 
یقین آن فاجعھ را محصول ارزش ھای بورژوایی می دانست کھ احزاب 
کارگری نتوانستھ بودند خود را از شرشان برھانند. بی شک او "ھجدھم برومر 
لویی بناپارت" دیگری تحت عنوان "١۴ اوت کائوتسکی" می نوشت، زیر او بھ 
این کھ پرولتاریا در طی تجارب اش در دراز مدت بھ ایجاد آن جنبشی کھ قادر 

بھ تحقق تکالیفش باشد، سخت باور داشت. 
اما اگر در زمان انقالب اکتبر زنده می بود بین دو مشی لنین و کائوتسکی کدام 
یک را تأیید می کرد؟ آیا انقالب را محکوم می کرد و بلشویک ھا را کودتاچی 
می نامد؟ پاسخ بھ این پرسش ھا چندان ھم دشوار نیست. با توجھ بھ روش و 
تحلیلی کھ او از انقالب ١٨٤٨ فرانسھ بھ دست می دھد، بھ یقین شباھت ھایی 
بین شرایط فرانسھ ١٨٤٨ و حکومت دولت موقت کرنسکی در روسیھ ١٩١٧ 
برای مان ترسیم می کرد و خواه با تحلیالت لنین و تروتسکی در این ایام موافق 
می بود و خواه مخالف، بدون کوچک ترین تردیدی مصرا خواھان استقرار یک 
دولت کارگری در روسیھ می شد. تحلیل از کمون سال ١٨٧١ و توصیھ بھ 
ھوادارانش ھم مؤید ھمین نظر است اما این موضعش نھ در جھت ساختن 
سوسیالیزم در روسیھ آن زمان، کھ برای ایجاد یک گروه بندی انقالبی پرولتری 

در بین کشورھای محارب و در جھت تضعیف نظام امپریالیستی می بود. 
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مارکس ھم نظیر رزا لوکزامبورگ، نھ تنھا از زاویھ مخالفت با 
انقالب اکتبر، بلکھ از زاویھ ھمبستگی با آن بھ انتقاد جدی از 
حکومت جوان شوروی می پرداخت. می توان پیش بینی کرد کھ 
مارکس، بھ وارون بلشویک ھای قدیمی و احزاب کمینترن، ولی 
ھم چون تروتسکی اما زودتر از او، نقاب زیبا را از چھره 
واقعیت ھای زشت برمی داشت. تضاد فاحش بین واقعیات تلخ و 
اھداف انقالبی ای کھ در سال ھا پیش تر تعریف و تعیین کرده بود 
را با ھمان منطق و روشی کھ در سرمایھ بھ کار گرفتھ بود، 
آشکار می ساخت. او با خشم انقالبی و نیشتر انتقادی اش نھ تنھا 
اعماق دمل چرکین استالینیزم را می کاوید تا "کثافات دنیای کھن" 
را آشکار سازد، بلکھ با شرم کمونیستی اشتباھات ھمان سال ھای 
نخستین را ھم گوشزد می کرد. دست آخر، با توجھ بھ انزوای 
سیاسی و اقتصادی شوروی، شاید بھ این نتیجھ می رسید کھ 

انقالب جز انحطاط سرنوشت دیگری انتظارش را نمی کشید! 
اما اگر مارکس امروزه زنده می بود در باره نظریات خودش چھ 
می اندیشید؟ آیا فروپاشی نھایی استالینیزم در آخرین سال ھای سده 
گذشتھ او را وا می داشت کھ رسالت تاریخی ای کھ خود برای 
پرولتاریا قائل شده بود را زیر سؤال برد؟ مسلما ما را نھ با خیال 
پردازی ھای روشنفکرانھ کاری است و نھ با احضار ارواح 
مردگان. اما، با توجھ با آن چھ کھ در صفحات پیشین از "ھجدھم 
برومر لویی بناپارت" باز گفتیم، با اطمینان کامل می توان ادعا 
کرد کھ پاسخ مارکس مطلقا "منفی" می بود. چرا کھ تنھا پیام این 
خطوط چیزی جز امید و قوت قلب نیست، آن چھ ھمواره انگیزه 

کمونیست ھا بھ طور خاص و چپ بھ طور عام بوده است. 

سرمایھ داری پس از فروپاشی
حال کھ سرمایھ داری بر استالینیزم غلبھ کرد، خود سرمایھ داری در چھ وضعیتی قرار 
دارد؟ این سرمایھ داری "پیروز" چھ دستاوردی در شوروی و آلمان شرقی رھا شده از بند 
استالینیزم داشتھ است؟ بیکاری توده ای، افزایش سرسام آور ھزینھ زندگی، حمالت بھ زنان، 
مھاجران، خارجی ستیزی و رشد ارتجاعی ترین عقاید. وضع دیگر کشورھای اروپای 

شرقی در مقایسھ با آلمان شرقی کھ بھ مراتب وخیم تر است. 
اما، در کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ وضع بھ چھ منوالی است؟ اروپای غربی و آمریکا 
با یک بحران اقتصادی بی سابقھ ای مواجھ اند کھ از دھھ ١٩٣٠ بھ بعد بی سابقھ بوده است. 
ژاپن پیشرفتھ ھم از این قاعده مستثنا نیست. فقر، قحطی، مرگ و میرھا در ابعاد نجومی، 
کشتار، حکومت ھای خودکامھ در خدمت سرمایھ سرنوشت ابدی کشورھای عقب افتاده است 

کھ بیش از چھار پنجم از ساکنین کره زمین را در خود جای می دھند. 
آری، نھ کمونیزم بلکھ این سرمایھ داری است کھ در حال زوال است و ھرچھ کھ بیشتر بھ 
قھقرا می رود بشر را ھم بیشتر با خود بھ کام مرگ می برد. دستاوردھای "نظم نوین 
جھانی"، این ھدیھ شوم سرمایھ داری در پی مرگ رسمی استالینیزم، چیزی جز افزایش 
رقابت ھای قدرت ھای امپریالیستی، حقارت ھا، نفرت ھای نژادی، جنگ ھا و کشتارھای 
توده ای در کشور ھای عقب افتاده نیست. در این شرایط "مرگ" بیشتر در مورد آینده 
بشریت مصداق دارد تا در مورد "کمونیزم"، مگر آن کھ بشریت خود را از شر نظام سرمایھ 
داری رھا سازد. امروزه، ھنوز ھم عمدتا این مبارزه طبقاتی است کھ نحوه زندگی ما را 
تعیین می کند. سرمایھ، صرف نظر از پیروزی ایدئولوژیک موقتی اش، تا زمانی کھ در 
جامعھ طبقھ کارگر وجود داشتھ باشد و بھ واسطھ رویارویی اش با نظام استثمار و طبقات 
حاکم، بالقوه رو بھ زوال است. با فروپاشی شوروی نھ تنھا استالینیزم ناپدید شد بلکھ جنگ 
سرد ھم از بین رفت و دنیا وارد عصر جدیدی شد. سرمایھ داری کھ بقایش را تا حدود 
بسیاری مدیون استالینیزم بود، اینک با نابودی استالینیزم دیگر قادر نخواھد بود کھ توده ھای 

زحمتکش را ھم چون در گذشتھ از نظر ایدئولوژیک بھ انضباط در آورد و یا در صحنھ
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مبارزات طبقاتی آنان را از ھیوالی استالینیزم بترساند. تصور آن کھ در آینده 
سرمایھ داری بتواند با توسل بھ حربھ ایدئولوژی اقتصاد خود را پابرجا نگھدارد 
بسیار دشوار می نمایاند.بعید بھ نظر می رسد کھ سرمایھ داری بتواند بھ این 
زودی ھا بحرانش را حل کند. ھمھ چیز از یک دوران رکود اقتصادی طوالنی 
خبر می دھد. در چنین شرایطی جو کلی علیھ اقتصاد بازار خواھد بود. تنھا از 
طریق یک انقالب سوسیالیستی در سطح جھانی است کھ می توان ساختمان یک 
جامعھ بی طبقھ، یعنی کمونیزم، را آغاز کرد. کمونیزم نھ تنھا نمرده است کھ 
تنھا بدیل اجتماعی ممکن در برابر فالکت ھای امروزین جامعھ بشری است. 
بشریت، امروزه بیش از ھر زمانی با مسألھ سوسیالیزم یا بربریت مواجھ است. 

کاھش زمان کار اجتماعا الزم، برای آن کھ انسان امکان خود سازی و ارتقای 
فردی داشتھ باشد، ھم چنین بھره گیری از یک حداقل الزم برای گذران یک 
زندگی انسانی، ھمواره از رویاھای بشریت بوده است. بھ واقع تنھا در پنجاه 
سال اخیر است کھ انسان بھ لحاظ عینی بھ چنان توانایی ھای مادی ای دست 
یافتھ است کھ می تواند بھ این رویاھا دیرینھ اش جامھ عمل بپوشاند. بھ جرات 
می توان گفت کھ بشر تنھا از بعد از جنگ جھانی دوم بھ بعد بھ آن درجھ ای از 

سطح مادی الزم برای دستیابی بھ رویای سوسیالیزم دست یافتھ است. 
شب دراز و تیره استالینیزم، انزوای طوالنی، حمالت مرتدین و سخنگویان نظام 
موجود و ضرورت مقابلھ جدی علیھ آن ھا متأسفانھ این برداشت را نزد افکار 
عمومی بھ وجود آورده است کھ مارکسیست ھا آدم ھای انعطاف ناپذیری ھستند 
کھ فکر می کنند بر تمامی مسائل وقوف دارند. مارکسیزم برای تمامی مسائل 
پاسخ از قبل آماده ندارد، اما روش الزم برای یافتن آن ھا را دارد، و این 
انحصار ھم بھ اسم آن ھا ثبت نشده است. مارکسیست ھا در تالش پاسخ یابی و 
کاربست روش، نھ تنھا بھ ھمکاری و مدد آن ھایی کھ از پیروزی یک انقالب 

بیشترین سود را می برند، نیاز دارند، کھ اصوال سخت خواھان آن ھستند. 

انگلس در جایی آن انقالبیونی کھ نظریھ مارکسیستی را بھ مثابھ دستاویزی برای 
مطالعھ نکردن تاریخ بھ خدمت می گرفتند بھ باد انتقاد می گیرد. سرنوشت 
نھایی انقالب اکتبر بر ھیچ یک از اصول مارکسیزم خط بطالن نکشید. ولیکن 
دستچین دلبخواھانھ رویدادھای تاریخی و فھم نادرست آن ھا، این کھ اصول را 
چگونھ باید بھ کار بست، را مطرح می سازد. زمانی کھ واقعیات پیچیده مانع 
کاربست اصول شوند آیا بھ معنای این نیست کھ  واقعیات بغرنج را ساده تر از 

آن چھ بھ واقع ھستند، ملحوظ می داریم؟ 
راست و ریسھ کردن تاریخ برای مارکسیست ھا اھمیت بسیار دارد. چرا کھ 
تاریخ بھ این خاطر وجود ندارد کھ مصداقی برای اثبات نظریھ ھا باشد. 
«نظریھ خاکستری است، اما درخت زندگی جاودانھ است». تاریخ افشاگر 
واقعی تجارب بشری و واقعیات پیچیده است - این است حکم نخستین. کلیھ 
نظریھ ھا و اصول مان باید در تالش و در خدمت این باشند کھ بھ این امر معنی 
بخشند، ارتباط آن با یک دیگر را بیابند، و تجارب و دروس آموختھ از آن ھا را 
جمع بندی کنند. اما اگر واقعیات را بیش از حد ساده کنیم، درس ھای الزم را 
نمی توان گرفت، موجب فقر نظریھ شده، و این ھم بھ نوبھ خود موجب می شود 
کھ نتوانیم یک برنامھ مارکسیستی راستین برای طبقھ کارگر تدوین کنیم. انتخاب 
و دستچین کردن دلبخواھانھ، و یک دست کردن رویدادھا و تاریخی، با ھدف 
تایید اصول مجرد و بھ ارائھ تصویری رمانتیک از آن ھا، نکاتی ھستند کھ در 
بررسی انقالب اکتبر باید از آن ھا جدا حذر کرد. برای شناخت و درک تضادھا 
و دشواری ھای یک رویداد تاریخی باید بھ روش دیالکتیک و بینش ماتریالیستی 
از تاریخ مسلح بود. دستیابی بھ سوسیالیزم بسیار دشوار تر از آن است کھ 
بسیاری می پندارند، زیرا ھمان گونھ کھ انگلس گفت «تاریخ یک رمان انقالبی 
نیست، الھھ سنگدلی است». شناخت دقیق پویایی تاریخ پیش شرط الزم برای 
دگرگونی آن است. آن کس کھ تاریخ را جدی نگیرد، نظریھ را ھم نمی تواند 

جدی بگیرد و انحراف سیاسی تنھا چیزی است کھ در انتظارش خواھد بود. 
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«شکست ھای بزرگ تاریخی بھ گونھ اجتناب ناپذیری موجب پیدایش 
ارزیابی ھای جدیدی می شوند، این معموال در دو سو اتفاق می افتد. از 
یک سو در پرتو بررسی ھمھ جانبھ شکست ھای گذشتھ یک پیشروی 
واقعی، در جھت حفظ و گسترش میراث عقاید انقالبی، و تدارک و آماده 
سازی برای دور آتی مبارزات تودھا. از سوی دیگر، کسانی کھ بھ 
کارھای روزمره عادی عادت کرده اند، سانتریست ھا و آماتورھای 
بوالھوس، روشنفکران دیروز انقالبی و امروز مغبون از شکست 
ھراسان می شوند و تمام ھّم خود را صرف انھدام نفوذ سنن انقالبی کرده 
و در تجسس "دنیای نوین" بھ قھقرا می روند. از این موارد رجعت 
ایدئولوژی، کھ غالبا شکل سجود در برابر ارتجاع را بھ خود می گیرد، 

نمونھ ھای فراوان در تاریخ معاصر می توان سراغ گرفت. 
دوران ارتجاع، مانند دوران فعلی، نھ تنھا طبقھ کارگر و پیشروی آن را 
تجزیھ و تضعیف می کند، بلکھ، سطح ایدئولوژیک جنبش را ھم تنزل 
داده، طرز تفکر سیاسی را بھ مراحلی کھ مدت ھا قبل پشت سر گذاشتھ 
است، رجعت می دھد. در چنین شرایطی وظیفھ پیشرو بیش از ھر چیز 
ایستادگی در برابر این جریان قھقرایی است و می باید در جھت خالف 
جریان شنا کرد. اگر تناسب نامساعد قوا حفظ سنگرھای بھ چنگ آمده را 
نامیسر می سازد، دستکم باید برای حفظ مواضع ایدئولوژیک بھ دست 
آمده کوشید، چرا کھ بھای بسیار گرانی بابت این مواضع پرداختھ شده 
است. شاید باشند کسانی کھ این سیاست را "سکتاریستی" می پندارند. در 
حالی کھ تنھا از این راه است کھ می توان خود را برای امواج مقاومت 
ناپذیر جنبش پیشرونده ای کھ با جزر و مد بعدی تاریخ فرا می رسد، 
آماده ساخت». ("استالینیزم و بلشویزم، ل. تروتسکی، انتشارات طلیعھ، 

ص ص ۵ و ۶)
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فصل ھژدھم

مارکس و سرمایھ داری در سده بیست و یکم
در سال ١٩١٧ طبقھ کارگر روسیھ تحت رھبری حزب بلشویک کوشید تا برای 
نخستین بار در تاریخ بشر طبق یک برنامھ عقالنی و آگاھانھ بھ کوششی برای 
پی ریزی شالوده ھای جامعھ ای با یک فرھنگ عالی تر دست زند. این برنامھ 
بنا بھ ماھیت اش چیزی نیست کھ بتوان در طی چند دھھ بھ انجامش رساند. 
کسانی کھ اندیشھ کنترل بشر بر سرنوشت و تکامل اجتماعی اش، اندیشھ ای کھ 
جوھر سوسیالیزم است، را بھ خاطر نواقص، اشکاالت و حتی شکست اولین 
تالش ترک می کنند، استدالل شان شبیھ استدالل کسی است کھ استدالل می کرد 
کھ ساختن ھواپیما غیر ممکن است زیرا تالش ھای اولیھ نتوانستند بھ اھداف 
خود برسند! و یا این کھ بھ واسطھ مرگ یک بیمار در اثر معالجھ نادرست 
پزشک معالج، مدعی مردود بدون علم پزشکی شویم. در فاجعھ تلفات انسانی در 
اثر اپیدمی کرونا ویروس کسی از "بحران علم پزشکی" سخن نگفت، بلکھ 
"بحران سیاست ھای بھداشتی دولت ھا"، "بحران محیط زیست" و "بحران 

سرمایھ داری" بر سر زبان ھا افتاد. ھر پدیده ای را باید بھ اسم خودش نامید.
 فروپاشی شوروی نقطھ پایانی نظامی بود کھ کوچک ترین رابطھ ای با 
نظریات مارکس نداشت. ضد مارکس ھا بودند کھ در رابطھ با فروپاشی 
شوروی فرصت یافتند کھ واژه "بحران مارکسیزم" را بر سر زبان ھا بیاندازند 
و تنور جنگ ایدئولوژیک را داغ نگھ دارند. این آخرین "بحران مارکسیزم"، کھ 
فروپاشی شوروی موجب آن شد، در واقع بحران فروپاشی نوعی سوسیالیزم 
تخیلی (استالینیزم) بود، اما درون جنبش سوسیالیستی برای آن ھایی کھ بدان 
توھم داشتند "بحران مارکسیزم" محسوب می شود. سقوط این "سوسیالیزم 
کاذب" و توھم زا در دراز مدت برای دستیابی بھ سوسیالیزم مثبت است. اما این 

بحران خاص نھ اولین "بحران مارکسیزم" بوده است و نھ آخرین آن خواھد بود. 
«مارکسیزم برای ھمیشھ برای بشریت مرده است». این جملھ نھ در ١٩٨٩، 
 سال فروپاشی دیوار برلن و نھ در ١٩٩١، سال فروپاشی اتحاد شوروی گفتھ
 شد. بلکھ سال ھا قبل از انقالب اکتبر در ١٩٠٧ توسط بنھ دتو کروچھ فیلسوف

لیبرال سرشناس ادا شد.
 در دھھ ١٩٧٠، سال ھا قبل از فروپاشی شوروی، موضوع "بحران مارکسیزم"
 نھ تنھا نقل مجلس مطبوعات و نظریھ پردازان بورژوا بود، بلکھ دامن بسیاری
 از مارکسیست و شبھ مارکسیست ھا را ھم گرفتھ بود. پاریس بھ پایتخت ارتجاع
 روشنفکری جھان تبدیل شده بود و "فیلسوفان جدید" - این مائوئیست ھای پا بھ
 سن گذاشتھ مغبون از صدر مائو و دلسرد از رویدادھا سال ١٩٦٨، بھ خصوص
 مھ ١٩۶٨ در فرانسھ – بھ بھانھ انتشار کتاب "مجمع الجزایر گوالگ" نوشتھ
 سولژنیتسین، رسما اعالم کردند کھ "مارکس مرده است". در ھمان ایام در
 پاریس کنفرانسی برگزار شد تحت عنوان " از کیره گار چھ باقی مانده است؟".
 ژان پل سارتر با توجھ بھ زمینھ قبلی اعالم "مرگ مارکس"، بھ طعنھ گفت کھ
 قرار است "مرگ کیره گار" را ھم اعالم کنند. اما در مورد مارکس قضیھ چیز
 کامال دیگری است. اعالم مرگ مارکس در آن سال ھا ھم نھ برای اولین بار
 بود و نھ آخرین. در طی صد و پنجاه سالی کھ از عمر نظریات مارکس و
 مارکسیزم می گذرد، حداقل بیش از ده مورد در مقاطع مختلف تاریخی و بھ
 دالیل متفاوت، چھ از جانب نظریھ پردازان نظام موجود و چھ توسط
 روشنفکران از مارکس برگشتھ، اساتید دانشگاھی و اقتصاد دانان، با مارکس
 وداع شده است. اعالم مداوم مرگ مارکسیزم و در بھترین حالت منسوخ بودن
 نظریات اقتصادی اش، خود بھترین اثبات بر مطرح و زنده بودن آن است. در

تاریخ فلسفھ تنھا زندگان را بھ گور می سازند.
 ماركسیزم بازتاب آگاھانھ روند درونی انقالب از نظام سرمایھ داری بھ کمونیزم
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 و نیز عمل سیاسی استوار بر این بینش است. این بازتاب برای نخستین بار
 توسط ماركس و انگلس، با ارتقای کمونیزم بھ دانش، تحقق می یابد. از این رو
 کمونیزم ماركسی دانشی است تجربی - انتقادی استوار بر تجارب تاریخی كھ بھ

ابزار عمل آگاه انقالبی تبدیل می شود.
در یک كالم، نقدی است بر نظم موجود در جھت پراتیک دگرگونی بنیادین آن 
و دخالت برای این دگرگونی. در روند تكامل تاریخي بعدی اش، اما، میان 
کمونیزم و معنای باال ھر چھ بیش تر شكاف افتاد. جریان ھایی تحت نام 
ماركسیزم و کمونیزم ظاھر شدند كھ نھ تنھا پراتیک شان بر كاربرد دانش 
کمونیزم و شناخت دستاوردھای آن استوار نبود، بلكھ بھ وارون با دگرگونی 
انقالبی سرمایھ داری بھ کمونیزم كوچك ترین پیوندی نداشتند و گاه در نقطھ 

مقابل آن ھم بودند. "استالینیزم"و "سوسیال دموکراسی" از این دست بوده اند. 
مارکسیزم بھ مثابھ یک نظریھ با مارکس شروع شد اما با او بھ پایان نرسید. اگر 
این چنین می بود و اگر مارکسیزم صرفا بھ آن چیز ھایی کھ مارکس در بیش 
از صد و پنجاه سال پیش بیان کرد خالصھ می شد، دیگر نمی توانست یک 
نظریھ علمی باشد. فقط می توانست یک نوع جزم و آیینی در بین دیگر آیین ھا 
باشد کھ سال ھا پیش مباحثھ و مجادلھ درباره اش می بایست بھ پایان رسیده 
باشد. مارکس بر اساس داده ھا و دانش عصر خود از نظام سرمایھ داری، 
نظریات و قوانین علمی ای را پایھ گذاشت. اگر دیگر اندیشمندان با کاربرد 
روش مارکس و در پرتو اطالعات و دانش ھای بعدی و تحت شرایط دیگر و 
تجارب نوین، نظراتش را تکامل نمی دادند و آن را با زمان انطباق نمی دادند بھ 
واقع امروزه نظریھ ای بی ارزش و بی فایده می بود. کسانی کھ مارکس را 
برای توضیح اقتصاد جھانی کنونی ناکافی می بینند، در صادق ترین حالت نھ از 
روش مارکس چیزی می دانند، نھ اصوال با روش علمی آشنایی دارند، و نھ با 

فلسفھ علم و تاریخ تکامل آن آشنایی دارند. این افراد عمدتا استالینیست ھای 

سابقی ھستند کھ در دین "مارکسیزم- لنینیزم" استالین پرورش فکری یافتھ اند و 
ساختار فکری جزم گرا و بسیار جان سختی دارند کھ حتی پس از چرخش 
ایدئولوژیک ھم چندان متحول نمی شوند. در حالی کھ فکر می کنند ضد 
استالینیستی سخن می گویند، استالینیستی می اندیشند. در حالی کھ فکر می کنند 
 ضد استالینیستی می اندیشند، استالینیستی عمل می کنند. در حالی کھ فکر می
 کنند ضد استالینیستی عمل می کنند، بھ آغوش بورژوازی می پرند. در حالی کھ
 فکر می کنند ضد بورژوازی عمل می کنند، بھ جنگ مارکس می روند. در
 حالی کھ فکر می کنند بھ جنگ مارکس رفتھ اند، مارکس جدید را در خود کشف

 می کنند و تاج شاه- فیلسوف افالطونی را ناپلئون گونھ بر سر می نھند.
 در عین آن کھ ما معتقدیم کھ مارکسیزم کماکان بھترین نظریھ موجود بوده و باید
 از آن در برابر تھاجمات دفاع کرد، معھذا بر این باوریم کھ ھیچ نظریھ ای،
 حتی بھترین آن ھا ھم کامل و بی نقص نیست. در غیر این صورت بھ معنای آن
 است کھ در ھر شرایطی بر ھمھ مسائل وقوف کامل داشتھ و برای ھر معضلی
 پاسخی از قبل آماده داشتھ باشیم، امری کامال غیرممکن. ھیچ نظریھ ای برای
 تمام مسایل پاسخی از قبل ندارد و یک فرد با پذیرش یک نظریھ، و با ادعا

 مارکسیست بودن، نمی تواند برای کلیھ مسایل پاسخ داشتھ باشد.
 بھترین نظریھ ھا ھم یک فرد و یا یک جنبش را در برابر اشتباھات و عقب
 ماندن از تحوالت در دنیای واقعی مصون نمی دارد. مسألھ، اما در این است کھ
 نظریھ ای کھ بھ آن وابستھ ایم آیا ما را قادر می سازد از اشتباھاتی کھ مرتکب
 شده ایم درس بگیریم، آن ھا را تصحیح کنیم تا در آینده دوباره تکرارشان نکنیم.
 دقیقا در رابطھ با این نکات است کھ مارکسیزم بھ مثابھ یک نظریھ نھ تنھا یک

سر و گردن بلکھ بھ مراتب بر دیگر نظریات اجتماعی برتری دارد.
 سده بیستم را در مجموع بھ ھیچ وجھ نمی توان عصر طالئی دکترین مارکسیزم

 دانست. این عصر فقط تا آن جایی کھ موجب گسترش انقالباتی شود کھ بھ
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 پیدایش جوامع فراسرمایھ داری بیانجامد، عصر طالیی مارکسیزم محسوب می
 شود. اما، سده گذشتھ در مجموع دوران انحطاط اندیشھ مارکسیستی، و سقوط
 فکری جنبش کارگری ھم بوده است. دقیقا از آن جایی کھ جنبش کارگری بھ
 غیر از مارکسیزم نمی تواند دکترین خالق و مثمر ثمر دیگری بیابد، ھر زمان
 و ھر کجا کھ مارکسیزم متحجر و منجمد شد، تمامی معیارھای فکری این جنبش
 ھم بھ طور فاجعھ آمیزی سقوط کردند. از یک سو شاھد توسعھ در پراتیک
 مارکسیستی بوده ایم و از سوی دیگر زوال و انحطاط در تفکر مارکسیستی.
 یعنی یک شکاف عمیق بین حوزه عمل انقالبی، و حوزه تئوریک آن
 مارکسیزمی کھ در چارچوب شان این انقالبات تحقق یافتند، یعنی، بر آن زمینھ
 ھای فلسفی، تاریخی، اقتصادی- سیاسی، فرھنگی و یا حتی اخالقی ای کھ این
 انقالبات توجیھ شده اند. تمام مکاتب فکری مھم، عقایدی کھ نسل ھا بر تفکر
 بشری حاکم بوده اند مراحل توسعھ، شکوفایی، روشنگری، تکامل، انحطاط و

 افول را پشت سر گذرانده اند. مکتب ارسطو یک نمونھ از آن بود.
 مارکسیزم بھ مثابھ نوع بینشی است کھ چکیده ای از کل تجارب اقتصادی و تا
 حدودی سیاسی دنیای سرمایھ داری را ارائھ می دھد، سپس با بسط و تعمیم آن
 نشان می دھد کھ دینامیزم درونی انکشاف تاریخی این نظام آن را بھ انتقال از
 سرمایھ داری بھ یک نظام فراسرمایھ داری، کھ توافق کرده ایم "سوسیالیزم و یا

 کمونیزم" بنامیم، ملزم می کند.
 روشنفکران بسیاری در جوانی، عمدتا بھ واسطھ شور و شوق جوانى، محیط
 دانشجویی و یا جو زمانھ، مدتى شیفتھ مارکسیزم می شوند. اکثر آنان بھ احتمال

بسیار، کمى بعد با ادغام در جامعھ بورژوایی، خصوصا در دانشگاه ھا، جایگاه 
طبقاتی خود را می یابند و مدعی می شوند کھ مارکسیزم منسوخ شده است. 
برخالف تصور این دستھ از روشنفکران، مارکسیزم یک مکتب روشنفکری، 

زیباشناسی و یا فلسفى نیست. مارکسیزم یک طرز تفکر است، یک کلیتی است

 فراروئیده از یک انکشاف عظیم تاریخی یک مرحلھ مشخصی از تکوین جامعھ
 انسانی، و تا زمانی کھ این مرحلھ تاریخی کھ در آن بھ سر می بریم را پشت
 سر نگذارده باشیم، اساس اش معتبر خواھد بود، ھر چند ممکن است ثابت شود
 کھ پاره ای از نکات جزیی و کم اھمیت ترش نادرست بوده اند. امروزه ھم بھ

 نظر نمی رسد چیزی بتواند از ربط، اعتبار، اھمیت و نقش آن در آینده بکاھد.
 لیکن در عین حال ما با مسألھ انحطاط در تفکر مارکسیستی مواجھ بودیم، ما
 شاھد جدایی بین نظریھ و عمل بوده ایم. تضاد شگفت انگیز بین مارکسیزم
 کالسیک یعنی مجموعھ افکار مارکس، انگلس، لنین، تروتسکی، رزا
 لوکزامبورگ و گرامشی از یک سو و مارکسیزم مبتذل و ساده گرایانھ و شبھ
 مارکسیزم انواع مختلف سوسیال دموکرات ھای اروپایی، رفرمیست ھا،
 پسامارکسیست ھا، استالینیست و پسا استالینیست ھا از سوی دیگر. پیکره اندیشھ
 مارکسیزم کالسیک از چنان بینش ژرف، عظیم و تا بھ امروز بھ انتھا نرسیده و
 کشف نشده ای برخوردار است کھ بھ نظر می رسد طبقھ کارگر برای اھداف
 عملی اش چندان بدان نیازی ندارد. این ایده یک بار توسط رزا لوکزامبورگ،

بھ مناسبت انتشار مجلدات ٢ و ٣ کتاب سرمایھ بیان شد.
 مارکس پیکره فکری ای خلق کرد کھ از نیاز تنگ عملی آن جنبشی کھ خدمت
 بھ آن را ھدف قرار داده بود، بسیار فراتر می رفت. آن گاه نوبت بھ ساده کردن
 مارکسیزم رسید، عامھ فھم کردنی کھ با دکترین اولیھ در تضاد بود. بھ ھر حال
 این ابتذال ھم ملزومات جنبش کارگری و انقالب ھایی کھ زیر پرچم مارکسیزم

 در شرف وقوع بودند، را بازتاب می کرد.
 مارکسیزم کالسیک از کل عملکرد سرمایھ، از چشم انداز امحای نظام سرمایھ

داری، و تا حدودی از رابطھ بین انسان در این نظام، چھ با طبقھ خودش و چھ 
با سایر طبقات و رویکردش بھ تکنولوژی عصرش، یک بینش تاریخی و ژرف 

بھ دست می دھد. مارکسیزم ساده گرایانھ اصوال بھ چنین بینشی نیاز ندارد و
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 جزء ناچیزی از این بینش و دکترین، کھ در حوزه بسیار محدود نیازھا، تالش 
ھا و وظایف عملی اش قرار می گیرد، کامال اقناع اش می کند. از لحاظ 
تاریخی ما در این جا شاھد تورم عمل و نحیف شدن اندیشھ ھستیم. در مقاطعی 
از تاریخ، عمل، دشمن اندیشھ است و اندیشھ از تماس با عمل رنج می برد، بار 
دیگر ما بھ شفاف ترین وجھی شاھد دیالکتیک ھستیم. بھ ھر حال، دوران ھای 
موقتی و گذرایی وجود دارند کھ تنش ھای بین تئوری و عمل حل نشده باقی می 
ماند، و سده بیستم دقیقا یکی از این دوران ھا بود. این تنش ھای حل نشده بر 

کل ساختار تفکر مارکسیستی اثر گذاشتھ اند.
ساختار فکری مارکسیزم کالسیک اصوال بر اساس ایده وقوع انقالب 
سوسیالیستی در یک جامعھ بورژوایی سرمایھ داری پیشرفتھ استوار بود. 
مارکسیزم ساده گرایانھ بر واقعیت رخداد انقالبات در جوامع توسعھ نیافتھ 

استوار است. این امر چگونھ بر ساختار تفکر مارکسیست تأثیر می گذارد؟
اگر در یک جامعھ بورژوایی پیشرفتھ انقالب شود، آن چھ کھ قبل از ھر چیز 
دیگری می توان متصور شد وفور نسبی است. وفور مواد، اجناس، ابزار تولید، 
ابزار مصرف، مھارت ھای انسانی، قابلیت ھا، تجارب و وفور فرھنگی. لیکن 
اگر انقالب در یک کشور عقب افتاده رخ دھد، عامل اساسی و تعیین کننده 
کمبود خواھد بود. در کلیھ شئون زندگی، کمبود در تولید، در ابزار تولید، در 
مصرف، در تمدن، در فرھنگ، اما، تنھا فراوانی ای کھ شاھدش خواھیم بود 
ھمانا فراوان عناصر انقالبی خواھد بود. اگر بپذیریم کل بنای انقالب و تفکر 
مارکسیستی در بطن انقالب بر وفور متکی است، آنگاه آزادی سیاسی عنصری 
است کھ از پیش مفروض است. انقالب حتی اگر جنگ داخلی و دیکتاتوری 
پرولتاریا را ھم بھ دنبال داشتھ باشد، بھ آن دو باید بھ مثابھ پدیده ھای گذرا و 
 انتقالی نگاه کرد کھ می بایست صرفا در خدمت یک ھدف فوری قرار گیرند،
 یعنی، از میان برداشتن مقاومت مسلحانھ طبقات حاکم پیشین، و نھ برای تحت بھ

 انضباط در آوردن و یا با زور وادار بھ اطاعت کردن طبقات زحمتکش و یا
 حتی طبقات میانھ جامعھ پس از انقالب. مارکس بندرت از آزادی سیاسی سخن
 بھ میان می آورد، شاید ھم ھرگز. دقیقا بدین خاطر کھ او انقالب را در وفور
 یک جامعھ بورژوایی پیشرفتھ متصور بود و برای او آزادی سیاسی چنان از

 پیش مفروض بود کھ تنھا درباره ارتقای آزادی سخن بھ میان آورد.
 اولین پرسشی کھ بھ ذھن می رسد این است کھ پس چرا غرب پیشرفتھ بھ جاذبھ
 مارکسیزم پاسخ مثبت نداد؟ انقالب نخستین بار در سال ١٩١٧ در کشوری عقب
 افتاده بھ پیروزی رسید. روسیھ آن زمان، علیرغم دستاوردھای بسیار غنی و
 پیشرفتھ ادبی و ھنری، در کلیھ زمینھ ھای اجتماعی، کشور عقب افتاده ای بود.
 کل بنا بر شالودھای بی ثبات و ناسالم ریختھ شده بود و در جریان انکشاف اش
 چنان پیش رفت کھ گویی خود را با این شرایط عقب افتادگی وفق داد. در آن
 اوضاع و احوال کمونیست ھای قدیمی عادت داشتند بھ مزاح شکوه کنند کھ
 «چھ می شد اگر خداوند بھ ما یاری می رساند تا انقالب را در یک کشور
 مناسب تر از روسیھ موژیک بھ پیروزی می رساندیم؟» نتیجتا، شاھد عدم
 تجانس یک انقالب تراز نوین با سنن عقب افتاده صدھا سالھ بودیم. این خود بر
 روند انقالب در غرب تاثیر منفی گذاشت."انسان سوسیالیست"ی کھ استالین بھ
 جھانیان عرضھ می کرد رشک کسی را در میان توده ھای زحمتکش در غرب
 برنمی انگیخت و با آشکار شدن ابعاد جنایاتی کھ بھ اسم "کمونیزم" انجام گرفت

 نیروی جاذبھ پیشین بھ نیروی دافعھ ای بس سرسخت و پایدار تبدیل شد.
 می گویند قوم یسوعیون چون نتوانست زمین را بھ بھشت برساند، بھشت را از
 آسمان بھ زمین کشاند. استالینیزم ھم ناتوان از ارتقاء روسیھ فقیر و محنت زده
 بھ سطح سوسیالیزم، سوسیالیزم را بھ سطح نکبت بار روسیھ تنزل داد. بدین
 ترتیب پیامدھای انقالب روسیھ بھ مثابھ مانعی شدند بر سر راه انقالب در غرب.

 انگیزه ھای جزمی و جاه طلبانھ ای کھ استالین و اطرافیانش را وادار کرد تا
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 اعالم کنند کھ شوروی بھ سوسیالیزم دست یافتھ بود، در صفحات پیشین توضیح
 داده شد و لزومی بھ تکرار آن نیست. در این جا فقط تاثیری را کھ این امر بر
 سوسیالیزم در غرب داشت را توضیح باید داد. این امر در غرب باعث ایجاد
 یأس در جنبش کارگری شد و در تفکر سوسیالیستی سردرگمی و گیجی بھ بار
 آورد. طبقھ کارگر با نگاه زیرکانھ خود رویدادھای اتحاد شوروی را زیر نظر
 داشت و نتایج خودش را گرفت. آن ھا با خود می گفتند «اگر سوسیالیزم ایده آل
 این است، پس ما از خیر آن گذشتیم». بسیاری از روشنفکران سوسیالیست یا
 واکنش مشابھ از خود نشان دادند و یا آن چنان گرفتار اسطوره سازی استالینی
 شده بودند کھ با کنار رفتن ابرھای دروغ و تحریف، شوق و نیروی تعھد
 سوسیالیستی اولیھ را بھ کل از دست دادند و روحیھ خود را آن چنان باختند کھ

 دیگر قادر بھ مبارزه با یأس و رخوت موجود در صفوف طبقھ کارگر نشدند.
 تحوالت کشورھای غربی در رابطھ مارکسیزم با مبارزه طبقاتی در این
 کشورھا را باید در جریان پیکاری کھ بیش از ١٥٠ سال ادامھ دارد مورد
 بررسی قرار داد. در این کشورھا ھم مبارزه طبقاتی افت و خیزھا زیادی را
 پشت سر گذرانده است. دوران نبردھای خیابانی اش، و دوران ھای سکون و
 آرامش بین دو دوره مبارزاتی حاد. در دوران سکون و افت مبارزه طبقاتی ھر
 کس بھ سادگی می تواند بگوید کھ «آری مارکس شما گفت کھ تاریخ بشر تاریخ
 مبارزه طبقاتی است، اما امروزه از مبارزه ھیچ خبری نیست!». مارکس حتی
 زمانی کھ این کلمات را می نوشت بھ خوبی می دانست کھ در جنگ طبقاتی ھم

 دوران ھای آتش بس، مبارزه مستقیم، مبارزه مخفی و رکود وجود دارد.
 در طی سال ھای ١٨٧٠- ١٨۴٨، ١٩٠٥، ١٩١٩- ١٩١٧، ١٩٢٣، ١٩٣۶،
 ١٩۴۶- ١٩۴٥، ١٩۶٨، ١٩٧٢ در ھمین غرب شاھد پیکارھای عظیم علیھ
 سرمایھ بوده ایم، تقریبا کلیھ جنگ ھای مھم تا حدودی بھ پیروزی انقالبات در

شرق و شکست سنن انقالبی در غرب انجامیدند. مارکس ھرگز نوید پیروزی

 ھمھ انقالبات و در ھمھ کشورھا را نداد. تنھا چیزی کھ او پیش بینی کرد نبرد
 بین طبقات اجتماعی است، نبردی کھ برای نسل ھا ادامھ خواھد داشت و ھر از
 گاھی بھ جنگ ھای خونینی خواھد انجامید کھ در طی این نبردھا اگر تمدن
 بشریت بھ بربریت سقوط نکند، سرانجام بھ سرنگونی سرمایھ داری و استقرار
 سوسیالیزم خواھد انجامید. نباید فراموش کرده کھ پا بھ پای این ھمھ، شاھد بسیج
 کلیھ نیروھای ضد انقالب ھم بوده ایم. کسانی کھ بھ استناد این جملھ مارکس
 ادعا می کنند کھ پیشگویی ھای مارکس تحقق نیافتند، آیا فکر می کنند کھ
 مارکس ھم بھ اندازه منتقدانش آنقدر خام بود کھ راه رسیدن بھ سوسیالیزم را
 بدون ھیچ نبرد از جانب ضد انقالب می دید؟ در ھمھ جا شاھد بسیج ضدانقالب
 بوده ایم، در اشکال متفاوت، از فاشیزم گرفتھ تا ظریف ترین اشکال رفرمیزم
 سوسیال دموکراسی و استالینیزم، ھمھ آن ھا، برای دفاع و حفظ نظم موجود
 بسیج شدند. این نیروھا از ھر شکلی و از ھر زخمی در پیکره سوسیالیزم سود
 بردند. مارکسیست سابق ممکن است بھ ما بگوید کھ مارکسیزم دکترین دقیقی
 بود برای سده نوزدھم، لیکن امروزه منسوخ شده است. حال ببینیم مارکس در
 مورد جوامع سرمایھ داری چھ گفت کھ امروزه منسوخ شده است و باید از آن
 فراتر رفت؟ از دید وی، قوانین حرکت سرمایھ را می توان چنین خالصھ کرد:

 ١ -  تمرکز و تراکم سرمایھ: صد سال پیش شرکت ھایی کھ چند صد نفر را در
 استخدام خود داشتند جزء استثنائات محسوب می شدند. حال آن کھ امروزه در
 تعداد زیادی از شرکت ھا بیش از چند صد ھزار مزدبگیر  بھ کار اشتغال
 دارند. اگر در دوران سرمایھ داری رقابت بازار آزاد، ماھی بزرگ تر ماھی

کوچک تر را می بلعید، امروزه کوسھ ھا ھمھ مماھیان را بنقد بلعیده است؛
 ٢ - پرولتریزه شدن تدریجی جمعیت زحمتکش: اگر در زمان مارکس حتی در
 کشورھای پیشرفتھ اکثریت جمعیت را دھقانان تشکیل می دادند امروزه دیگر

آنان  از چند درصد جمعیت تجاوز نمی کنند. در اکثر کشورھای صنعتی بیش
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 از ٩٠  درصد جمعیت را مزدبگیران تشکیل می دھند؛
 ٣ - رشد ترکیب آلی سرمایھ: با توسعھ سرمایھ داری صنعتی نسبت سرمایھ

 ثابت بھ سرمایھ متغیر چنان فزونی گرفتھ  کھ لزومی بھ اثبات آن نمی بینیم؛
 ۴ - گرایش نزولی نرخ متوسط سود: این قانون نتیجھ منطقی قانون پیشین است؛

 ۵ - اجتماعی شدن تولید.
 مارکس از این قوانین یک سری تضادھای ذاتی وجھ تولید سرمایھ داری را

 استنتاج می کند:
 ١ - تضاد مابین سازمان آگاھانھ و با برنامھ در ھر واحد سرمایھ داری منفرد از
 یک سو، و ھرج و مرج آشکار در سطح کل تولید از سوی دیگر، کھ خود ناشی

از بقای مالکیت خصوصی و تولید کاالیی تعمیم یافتھ است؛
 ٢ - تضاد بین گرایش بھ توسعھ نامحدود نیروھای مولده، و محدودیت ھای تنگ

نظرانھ نظام بر مصارف فردی و اجتماعی توده ھای تولید کننده؛
 ٣- تضاد مابین جھش عظیم علم و تکنولوژی بھ جلو، و وابستھ بودن این

 نیروھای مولده بالقوه بھ ملزومات فروش کاال در بازار؛
 ۴- انکشاف اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی بین کار و سرمایھ.

 تمامی تضادھای موجود در وجھ تولید سرمایھ داری بھ طور ادواری در بحران
 ھای اشباع تولید منفجر می شوند. بحران اقتصادی مؤید تضادھای اجتماعی
 است و می تواند بھ بحران اجتماعی و سیاسی انفجار آمیز منجر شود. بحران
 دال بر آن است کھ نظام سرمایھ داری آمادگی جایگزین شدن بھ یک نظام کارا
 و انسانی را دارد. نظام جدیدی کھ دیگر منابع انسانی و مادی را بھ ھدر نمی
 دھد. لیکن نظام سرمایھ داری بھ خودی خود از ھم نمی پاشد. این نظام مکانیزم

ھای خروج از بحرانش را ھم در خود دارد. تنھا عمل آگاھانھ آن طبقھ

انقالبی کھ این نظام آن را بھ وجود آورده است، می تواند آن را سرنگون کند.
 بدین ترتیب نقد مارکسیستی سرمایھ داری را می توان در یک نکتھ اساسی
 خالصھ کرد، یعنی، تضاد شگرف بین فراشد فزاینده اجتماعی شدن روند تولید،
 و خصلت ضد اجتماعی مالکیت خصوصی سرمایھ دارانھ. بدین معنا کھ در
 سرمایھ داری تولید کنندگان دیگر نمی توانند ھم چون در نظام ھای پیشین
 مستقل از یکدیگر بھ تولیدشان ادامھ دھند. ھر جزء، ھر بخش و حتی کوچک
 ترین ارکان جامعھ بھ دیگران وابستھ است. کل روند تولید اجتماعی شده است،
 نھ فقط در سطح ملی، بلکھ در گستره جھانی. در عین حال ما با مالکیت
 خصوصی، یعنی یک نوع مالکیت غیر اجتماعی مواجھ ایم. منشاء ھرج و مرج
 و ناعقالنی بودن نظام سرمایھ داری در ھمین تضاد نھفتھ است. عناصر متضاد
 این تضاد در دراز مدت سر ناسازگاری با ھم دارند، تضادی آشتی ناپذیر، و

 تصادم بین آن دو اجتناب ناپذیر است.
 این بود چکیده نقد مارکس بر نظام سرمایھ داری. آیا این اساس نقد سرمایھ
 داری امروزه منسوخ شده است؟ در واقعیت امر این نقد در سده بیستم بھ مراتب
 بیشتر از سده نوزدھم مصداق داشت و در سده و بیست و یکم  باز ھم بیشتر
 اعتبار دارد، البتھ تا زمانی کھ سرمایھ داری جایش را بھ نظام دیگری نداده
 باشد. بدین ترتیب، و برخالف کلیھ داوری ھای مستدل بر عقل سلیم، باید گفت
 کھ دوران کنونی نھ بدترین و نامناسبترین، بلکھ دقیقا بھترین ومناسب ترین

 دوره ای است کھ صحت نظریات مارکس را مستدل ساختھ است.
 بھ جرأت می توان ادعا کرد کھ دقیقا در دوران ما و نھ در دورانی کھ مارکس
 می زیست است کھ برای نخستین بار نظریاتش با واقعیات دنیا منطبق شده
 است. آن ھم صرفا بھ این دلیل ساده کھ برای نخستین بار سرمایھ داری بھ طور
 واقعی یک نظام جھانشمول شده است. اما، جھانشمول شدن سرمایھ نھ صرفا
بدین خاطر کھ بر سرتاسر کره زمین گسترده شده است و تمام عناصر و عوامل
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 اقتصاد بر طبق منطق سرمایھ حرکت می کنند، حتی در آن مناطقی کھ در
 حاشیھ اقتصاد سرمایھ داری قرار دارند، بلکھ سرمایھ داری بدین معنا
 جھانشمول شده است کھ منطق انباشت، کاالیی شدن، رقابت و حداکثر کردن
 سود - در ھمھ زوایا و جوانب حیات بشر و حتی خود طبیعت ھم نفوذ کرده
 است، امری کھ تا چند دھھ پیش حتی برای پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ

داری ھم صادق نبود. در "مانیفست حزب کمونیست" آمده است :

 سکوی ملی را از زیر پای صنعت کشیده است. صنایع ملی عھد
 دقیانوسی یا نابود شده اند و یا ھر روزه در حال نابود شدن اند. آن ھا با
 آمدن صنایع نوینی از ُ دور خارج می شوند کھ ورودشان، مسألھ حیاتی
 ھمھ ملت ھای متمدن شده است، صنایعی کھ نھ دیگر مواد اولیۀ بومی،
 بلکھ مواد اولیۀ متعلق بھ دوردست ترین نقاط دنیا را بھ کار می گیرند و
 محصوالت شان نھ فقط در خود کشور بلکھ ھم چنین در سراسر دنیا بھ
 مصرف می رسند. جای نیازھای قدیمی را کھ از طریق فراورده ھای
 محلی برآورده می شدند نیازھای تازه ای می گیرند کھ برآوردن شان،
 محصوالت دورترین سرزمین ھا و آب و ھواھا را طلب می کند. ملت
 ھا بھ جای انزوای پیشین و خود کفائی  محلی و ملی، چھ در تولیدات
 مادی و چھ در تولیدات معنوی، وارد یک رابطۀ ھمھ جانبھ و وابستگی
 ھمھ جانبھ با یک دیگر می شوند. محصوالت معنوی ملت ھای منفرد، بھ
 دارائی ی جمعی تبدیل می شوند. یک جانبگی و محدودیت ملی، روز بھ
 روز ناممکن تر می گردد و از ادبیات پرشمار ملی و بومی، ادبیات

جھانی شکل می گیرد.
 بورژوازی از طریق تکامل شتابناک ابزارھای تولیدی و تسھیل و
 گسترش بی وقفۀ ارتباطات، ھمھ را، حتی َبدوی ترین ملت ھا را بھ
 درون تمدن می کشاند. قیمت ھای نازل کاالھایش، توپخانھ سنگینی اند
 کھ با آن ھا بورژوازی ھمھ دیوارھای چین را با خاک یکسان می کند و
 سرسختانھ ترین غریبھ ستیزی بربرھا را بھ زانو در می آورد. او ھمھ
 ملت ھا را ناگزیر می کند کھ اگر نابودی خود را نمی خواھند، شیوه
 تولید بورژوائی را بپذیرند؛ آن ھا را مجبور می کند بھ اصطالح، تمدن
 را بھ خود راه دھند، یعنی کھ بورژوا بشوند. در یک کالم، او برای

خویش دنیایی می سازد کھ خود الگوی آن است».

 «بورژوازی نمی تواند بدون انقالبی کردن بی وقفھ ابزارھای تولید،
 نتیجتا مناسبات تولیدی، و بنابراین مجموعھ مناسبات اجتماعی، وجود
 داشتھ باشد. حال آن کھ برعکس، بی تغییر نگھداشتن وجھ تولیدی قدیمی،
 نخستین شرط بقای ھمھ طبقات صنعتی پیشین بوده است. تحول بی وقفھ
 در روند تولید، بی ثباتی مداوم شرایط اجتماعی، عدم امنیت دائمی و
 تحرک بی پایان، عصر بورژوازی را از ھمھ اعصار پیشین متمایز می
 کنند. ھمھ مناسبات جا افتاده زنگ زده، با پندارھا و باورھای ھمزاد خود
 کھ از قدیم مورد احترام بوده اند، از میان می روند و تازه ھائی کھ بھ
 جایشان می آیند، پیش از آن کھ استخوان شان مجال سفت شدن پیدا کند
 پیر و فرتوت می شوند. ھر چیز مستقر و ھر چیز ایستا، دود می شود و
 بھ ھوا می رود؛ ھر چیز مقدس از ِقداست می افتد و انسان ھا سرانجام
 مجبور می شوند بھ وضع زندگی خود و بھ روابط متقابل شان، با چشمانی
 ھوشیار بنگرند. نیاز بھ فروش دائما فزایندە محصوالت اش، بورژوازی
 را در سراسر کره خاکی می تازاند. او باید ھمھ جا میخ اش را بکوبد،

ھمھ جا بساطی َعلم کند، ھمھ جا رابطھ بسازد.
 بورژوازی با بھره برداری از بازار جھانی، بھ تولید و مصرف ھمھ
کشورھا خصلتی تمام دنیائی بخشیده است. او علیرغم آه و زاری ارتجاع
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 چھ تحلیل پیشگویانھ ای در صد و ھفتاد سال پیش کھ امروزه صحت آن با
 شگرفی بی نظیری بھ اثبات رسیده است. مارکس نھ فقط گفتھ بود کھ سرمایھ
 داری کلیھ دیوارھای چین را فرو می ریزد بلکھ انقالب تکنولوژیک، انقالب

انفورماتیک، جھانی شدن سرمایھ داری و امپریالیزم را ھم پیشاپیش دیده بود.
یازده سال بعد در سال ١٨۵٩، مارکس در نامھ ای بھ انگلس درباره دوران 
طوالنی شکوفایی سرمایھ داری و با تاکید بر جھانی شدن آن و انقالب جھانی 

می نویسد:
«بورژوازی با تولد مجددش جان تازه ای یافتھ است. با گشوده 
شدن درھای کالیفرنیا و ژاپن بھ روی بازار جھانی دیگر وارد 
مرحلھ جھانی شدن سرمایھ شده ایم. بدین ترتیب انقالب چندان 
دور نیست. و سریعا خصلتی سوسیالیستی خواھد داشت. تنھا 
مشکل من این است کھ در چنین شرایطی امروزه مگر انقالب 
می تواند در کنج کوچکی مثل اروپا مقاومت کند؟ نظر تو را در 

این مورد می خواھم بدانم. تو در این مورد چھ فکر می کنی؟»
اگر برای مارکس در قرن نوزدھم، بھ واسطھ جھانی شدن سرمایھ، افق انقالب 
و سوسیالیزم بھ یک کشور پیشترفتھ اروپایی نمی توانست محدود و اصوال 
امکان پذیر باشد و الزاما قاره اروپا را مد نظر داشت، اما برای استالینیزم در 
تک تک کشورھای عقب افتاده ای نظیر روسیھ، چین، آلبانی و یا کره شمالی بھ 
اسم "مارکسیزم- لنینیزم" می شود سوسیالیزم را بنا کرد. بیچاره مارکس، چھ 

بالیی کھ بر سر نظریات او در نیاوردند.
  بدین ترتیب مارکس امروزه بیش از ھر زمان دیگر مطرح است، زیرا کھ از
 زمان پیدایش سرمایھ داری تا بھ امروز بیش از ھر انسان دیگری خودش را

وقف توضیح و تبیین منطق نظام سرمایھ داری کرد.

 زمانی کھ سال ھا بعد مارکس کتاب "سرمایھ" را نوشت، او بھ درستی بھ
 ویژگی سرمایھ داری بھ مثابھ نظام خاصی کھ در آن زمان نھ یک پدیده جھانی،
 بلکھ بھ محدوده جغرافیایی مشخصی محدود می شد، تأکید گذاشت. البتھ، او بھ
 ھیچ وجھ منظورش این نبود کھ سرمایھ پیامدھای جھانی نخواھد داشت، پدیده
 ھایی چون بازار جھانی، استعمار و امپریالیزم. اما، بھ ھر حال، محدوده
 عملکرد نظام سرمایھ داری در آن روزھا بسیار تنگ بود، زیرا کھ عمدتا بھ
 انگلستان محدود می شد، و تا جھانی شدن اش در عصر کنونی بسیار فاصلھ
 داشت. از این رو کتاب "سرمایھ" بھ تجزیھ و تحلیل یک نظام سرمایھ داری
 ناب - نظامی محصور و در خود بستھ و جدا از نظام ھای دیگر- و بھ توضیح
 منطق درونی و قوانین حرکت چنین نظامی می پردازد. بھ ھمین خاطر است کھ
 امروزه صحت و اھمیت این کتاب بھ مراتب بیش از گذشتھ است. زیرا کھ دقیقأ
 از سھ دھھ گذشتھ بھ این طرف است کھ دنیا بھ چنین نظامی تبدیل شده است، و
 امروزه است کھ اوضاع اقتصادی در سطح جھان بیش از پیش بھ مفروضات

 کتاب سرمایھ نزدیک شده است.
در این رابطھ الزم است کھ چند سطری درباره 
انکشاف مارکسیزم از مارکس بھ بعد بپردازیم و 
اشاره ای ھم بھ پیدایش "چپ نو" ضد مارکسیزم 
 بکنیم. باید بھ این نکتھ مھم توجھ داشت کھ کلیھ
 تکامل ھا در اندیشھ مارکسیستی در سده بیستم
 بیشتر در رابطھ با غیر سرمایھ داری بوده تا
 سرمایھ داری، خصوصا در نیمھ اول سده بیستم، و
 دقیقا این گرایش فکری بود کھ بیش از دیگران بر

 مارکسیزم تأثیر گذاشت.

سرمایھ
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 در حالی کھ نقطھ شروع مارکس نظام سرمایھ داری بالغ بود - یعنی یک نظام
 سرمایھ داری مجرد و بستھ - و بخش عمده عمرش را صرف کشف قوانین
 حرکت آن کرد، اما، نقطھ شروع مارکسیست ھای بعد از وی تا حدودی در
 خالف جھت اسلوب مارکس بود، بدین معنا کھ آنان بھ دالیل مشخص تاریخی و

سیاسی، عمدتا مجذوب شرایطی شدند کھ در کلیت شان سرمایھ داری نبودند.
 نکتھ دیگری ھم کھ باید بدان اشاره کرد این است کھ صرف نظر از آن چھ
 مارکس در باره گسترش سرمایھ داری و یا محدودیت ھای احتمالی این توسعھ
 می اندیشید، بھ ھر حال این امر مشغولیت فکری عمده او را تشکیل نمی داد،
 بلکھ مسألھ او عمدتا عبارت بود از پرداختن بھ منطق درونی نظام سرمایھ
 داری، ظرفیت این نظام در تعمیم یافتن و ھمھ گیر شدنش، و نفوذش در کلیھ
 جوانب زندگی بشری صرفا در آن جاھایی کھ سرمایھ داری وجھ تولیدی غالب
 می شد. اما، مارکسیست ھای بعد از مارکس گذشتھ از آن کھ با سرمایھ داری
 کمتر رشد یافتھ ای مواجھ بودند، عمدتا نقطھ شروع شان این بود کھ سرمایھ
 داری قبل از آن کھ متکامل شود- و صد البتھ قبل از آن کھ جھانی شود- خود را
 مضمحل خواھد کرد. در چارچوب چنین اندیشھ ای بود کھ مسألھ مھم آنان بھ
 ساحل نجات رسانیدن کشتی در این دریای غیر سرمایھ داری بود. این دومین

 تفاوت اساسی مارکسیست ھای بعد از مارکس با خود مارکس بود.
 نگاھی اجمالی بھ نظریات مارکسیست ھای مھم سده بیستم روشنگر نکتھ فوق
 است. برای مثال، مھم ترین نظریات در مورد انقالب در کشورھایی تدوین شدند
 کھ آن ھا را بھ سختی می توان سرمایھ داری دانست و پرولتاریا در آن جا
 بسیار اندک و جوان بود. در چنین شرایطی اتحاد طبقھ کارگر- کھ بخش اندکی
 از جمعیت کشور را تشکیل می داد- با توده ھای دھقانی کھ در اکثریت بودند،
 شرط پیروزی انقالب بود. بھ ھمین سیاق می توان نظریھ ھای ارائھ شده در

 اوایل سده بیستم در رابطھ با مقولھ امپریالیزم را ھم شاھد آورد.

 آن چھ کھ بسیار جالب و شگفت انگیز است، این کھ تقریبا کلیھ نظریھ ھا در
 مورد امپریالیزم یا جای نظریھ سرمایھ داری را می گیرند و یا اصوال خود بھ
 نظریھ سرمایھ داری تبدیل می شوند. بھ بیان دیگر موضوع نظریھ مارکسیستی
 اقتصاد چیز دیگری جز سرمایھ داری می شود کھ می توان بر آن مناسبات
 خارجی سرمایھ داری نام نھاد، یعنی، کنش متقابل سرمایھ داری با غیر سرمایھ
 داری، و یا واکنش ھای متقابل بین دولت ھای سرمایھ داری با دنیای غیر

سرمایھ داری.
 تمام نظریات متفاوت درباره امپریالیزم، صرف نظر از کلیھ تفاوت ھایی کھ با
 ھم دارند، اما، ھمگی در یک مسألھ اصلی مشترکند: موضوع مقولھ امپریالیزم
 عبارت است از موقعیت سرمایھ داری در دنیایی کھ یا اصوال سرمایھ داری در
 آن ھا راه نیافتھ و یا در مراحل ابتدایی بودند. برای مثال نظریھ معروف لنین کھ
 امپریالیزم را بھ مثابھ "عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری" ارائھ می کند، دقیقا از

 این زاویھ است کھ بھ مسألھ امپریالیزم می پردازد.
 جوانب دیگر تئوری ھای مارکسیستی ھم اوضاع بھ ھمین منوال بودند. قانون
 "انکشاف ناموزون و مرکب" تروتسکی کھ بیان دیگر نظریھ "انقالب مداوم"
 است شالوده اش بر این اساس است کھ نفوذ سرمایھ داری در کشورھای غیر
 سرمایھ داری موجب شتاب بخشیدن بھ انقالب در کشورھای غیر سرمایھ داری
 می شود. گرامشی با آگاھی و بصیرت کامل ایتالیا، یک کشور سرمایھ داری نھ
 چندان پیشرفتھ با فرھنگ پیشاسرمایھ داری دھقانی، را با دقت مورد بررسی
 قرار می دھد. از ھمین رو است کھ او برای ایدئولوژی، فرھنگ و روشنفکران
 اھمیت بسیار قائل است. چرا کھ از نظر وی بھ چیزی نیاز است کھ بتواند
 مبارزه طبقاتی را بھ فراسوی محدودیت ھای مادی اش سوق دھد، بھ چیزی نیاز
 است کھ تحقق انقالب سوسیالیستی را ممکن سازد، حتی در غیاب شرایط مادی

 بالغ یک نظام پیشرفتھ سرمایھ داری و پرولتاریا پیشرفتھ. ھمین نکتھ بھ گونھ
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 دیگری در مورد مائو ھم تا حدودی صدق می کند.
 در یک کالم، "غیر سرمایھ داری" و "پیشاسرمایھ داری" منبع اصلی تغذیھ این
 تئوری ھا درباره سرمایھ داری بودند. ھر چند کھ ھر یک بھ نوبھ خود جوانبی
 از مارکسیزم را پیش بردند، اما بھ نظر می رسد کھ در تحلیل نھایی ھمگی
 نادرست از کار در آمدند. زیرا سرانجام سرمایھ داری جھانی شده، یعنی، ھم بھ
 لحاظ کمی و ھم بھ لحاظ کیفی بھ یک کلیت جھانی تبدیل شده، در سراسر کره

 زمین رسوخ کرده و کلیھ جوانب حیات اجتماعی را در بر گرفتھ است.
 در این جا الزم است بھ این نکتھ اشاره کنم کھ این جھانی شدن سرمایھ بھ ھیچ
 وجھ بھ معنای آن نیست کھ دیگر مفھوم دولت- ملت از میان رفتھ، بلکھ بھ
 معنای آن است کھ نقش آن تغییر کرده است. امروزه دیگر منطق رقابت سرمایھ
 داری نھ در یک کارخانھ و یا یک واحد تولیدی بلکھ در سحلح کل اقتصاد ملی
 عمل می کند، و در چنین وضعیتی نقش دولت عبارت است از حمایت و ھدایت
 این رقابت ھا، اما، نھ در شکل ھای "فرا اقتصادی" قدیمی، بلکھ صرفا و عمدتا
 در اشکال "اقتصادی". عملکرد امپریالیزم ھم در چنین اوضاع و احوالی شکل
 جدیدی بھ خود گرفتھ کھ امروزه مد شده است کھ آن را "گلوبالیزاسیون" بنامند،
 نامی رازگونھ و گمراه کننده برای نظامی کھ منطق اش کم و بیش جھانی شده و
 امپریالیزم برای رسیدن بھ اھدافش دیگر نیازی ندارد کھ از روش ھای قدیمی
 سلطھ نظامی استفاده کند، بلکھ با روش ھای دستکاری و تخریب در اقتصاد ھم
 بھ ھمان اھداف می رسد. ھر چند کھ این جھانی شدن سرمایھ داری بھ آشکار
 شدن تناقضات اساسی نظام منجر شده است، معھذا، باید پذیرفت کھ نشانھ ھایی

 از زوال سریع آن در آینده نزدیک مشاھده نمی شود.
 در مواجھھ با این واقعیت غیر قابل انکار واکنش ھای تئوریک چھ بوده اند؟
 برخی ھا در این جا یک پارادوکس می بینند، بدین معنا کھ ھر چھ سرمایھ داری

جھانشمول تر می شود بھ ھمان میزان ھم انسان ھا از مارکسیزم کالسیک و

 مسائل اصلی کھ مد نظر داشتند بیشتر دور می شوند. مسلما این ادعا درباره
 نظریات پسامارکسیست ھا و اخالف شان صحیح است. حتی گفتھ می شود کھ
 ھمین نکتھ در مورد برخی از مکاتب جدید مارکسیزم نظیر مکتب فرانکفورت
 و یا مثال مارکسیزم غربی در کل صادق است. برای نمونھ، اینان چرخش شان
 از حوزه اقتصاد سیاسی، کھ موضوع اصلی مارکسیزم بود، بھ حوزه فرھنگی و
 فلسفی را چنین توضیح می دھند کھ جھانشمول شدن سرمایھ داری آن چنان در
 کلیھ جوانب حیات و فرھنگ جامعھ نفوذ کرده کھ طبقھ کارگر ھم کامال در
 فرھنگ سرمایھ داری ادغام شده است. اما، این پدیده را بھ گونھ دیگری ھم می
 توان توضیح داد کھ اصوال کوچک ترین ربطی با جھانی شدن سرمایھ ندارد،
 بلکھ برعکس بھ این دلیل می تواند باشد کھ فرھنگ پیشاسرمایھ داری بیش از

 حد اندیشھ متفکرین مکتب فرانکفورت را بھ خود مشغول کرده است.
 بھ ھر رو، واکنش بھ مسألھ جھانی شدن سرمایھ بھ دو گونھ می تواند مطرح
 شود. گونھ نخست این می تواند باشد کھ، از آن جایی کھ برخالف تمام
 انتظارات، سرمایھ داری بھ عوض آن کھ قبل از جھانی شدنش خود را مضمحل
 و نابود سازد، امروزه جھانی شده و بھ یک کلیت عام بدل شده است، در نتیجھ
 این مقصد سفر تاریخی و پایان ماجرا است. چنین برخوردی نھ تنھا بھ معنای
 پیروزی نھایی این نظام است، بلکھ واکنشی است شکست جویانھ کھ بھ واقع
 روی دیگر سکھ نظریھ "پیروزی نھایی سرمایھ" است. این نظریھ ای است کھ

 امروزه بر بخش قابل مالحظھ ای از چپ غلبھ دارد.
 نظریات پسامارکسیست ھا ھم از ھمین رویکرد تغذیھ می شوند. اگر بھ تاریخچھ
 این نظریات نگاھی بیندازیم، مشاھده می کنیم کھ نقطھ شروع شان این بود کھ
 سرمایھ داری یک کلیت جھانی شده است. در واقع علت رھا کردن مارکسیزم
 توسط پسامارکسیست ھا دقیقا بھ دلیل جھانی شدن سرمایھ داری است. حتما با

خود مى گوئید ادعای بس عجیبی است، اما واقعیت این چنین است.
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 پسامارکسیست ھا در تئوری، اما، از این ھم فراتر رفتھ اند و برای آن ھا مسألھ
 صرفا بھ جھانی شدن سرمایھ خالصھ نمی شود، بلکھ از دید اینان سرمایھ بھ آن
 میزان جھانی شده کھ دیگر غیر قابل رویت است، ھم چون ھوا برای انسان و یا
 آب برای ماھی، محیطی کھ بدون آن زندگی امکان نایذیر خواھد بود. دیگر نھ

 تنھا از این محیط نمی توان خود را خالص کرد کھ حتی نامرئی ھم است.
 آیا از جھانی شدن سرمایھ داری بھ چنین نتیجھ ای باید برسیم؟ منبع تغذیھ چنین
 تثوری ھایی چیست؟. شاید بتوان گفت کھ ریشھ این ھا را باید در دوران طالیی
 سرمایھ داری در بعد از جنگ جھانی دوم جستجو کرد، زیرا پیشینھ مبارزاتی
 اکثر این نظریھ پردازان بھ آن دوران برمی گردد. آن ھا قادر نیستند کھ تفاوت
  بین جھانی شدن سرمایھ از یک سو، و توسعھ سرمایھ داری، شکوفایی،
 دستآوردھا و موفقیت ھای واقعی و ظاھری اش از سوی دیگر را از ھم تمیز
 دھند. زمینھ ھای مادی روشنفکری مارکسیزم سده بیستم، یعنی محدودیت ھای

 سرمایھ داری، سرچشمھ دیگری برای این نظریات می توانند باشند.
 پسامارکسیست ھا را بھ حال خود رھا کنیم و بار دیگر بھ  مارکس بازگردیم. بھ
 مناسبت صد و پنجاھمین سالگرد انتشار "مانیفست حزب کمونیست"، بسیاری از
 سوسیالیست ھا و کمونیست ھا، و نھ تنھا آن ھا بلکھ حتی بسیاری از کسانی کھ
 تا چندی پیش مجذوب نظریھ پایان تاریخ شده بودند، بھ ارزیابی مجدد این متن
 پرداختند. این امر، صرف نظر از استنتاجات نظری و عملی از مرور مجدد
 متنی کھ در صد و پنجاه سال پیش بھ نگارش درآمده بود، خود نھ تنھا اھمیت
 این نوشتھ را، بلکھ اصوال اھمیت علمی کھ این نوشتھ سنگ زیربنای آن بود را
 نشان می دھد. کمتر متنی در تاریخ توانستھ است بھ اندازه آن در برابر طوفان
 رویدادھای عظیمی کھ در صد و پنجاه سال گذشتھ رخ داده است، مقاومت کند و
 احکام کلی اش در مجموع کماکان بھ قوت خود باقی مانده باشند. بی فایده نیست

بھ طرح ایراداتی کھ بھ آن گرفتھ می شود، بپردازیم.

 مھم ترین ایرادی کھ بھ این متن مارکس گرفتھ می شود این است کھ در حوزه
 سیاست، "نظریھ طبقاتی" اش یک نظریھ تقلیل گرا است. استناد این دستھ از
 منتقدین بھ این جملھ معروف مارکس است کھ می گوید: «ھر مبارزه طبقاتی
 یک مبارزه سیاسی است». و یا می گوید «ھیات اجرایی دولت مدرن چیزی

 نیست جز کمیتھ ای برای اداره  امور مشترک کل بورژوازی».
 از زمان انتشار مانیفست تا بھ امروز نظریھ پردازان بورژوازی ھمواره
 مارکسیست ھا را بھ "تقلیل گرایی" متھم کرده اند، اما، در دھھ ھای اخیر این
 اتھام اسلحھ عمده ای شده است در دست چپ "نو" و یا "پسامدرن" در حملھ اش
 بھ مارکسیزم. امروزه کار بدان جا رسیده کھ حتی ھر گونھ گرایش بھ طرز
 تفکری کھ بھ "علیت" باور داشتھ باشد را تقلیل گرا ارزیابی می کنند. این اتھام،
 اما، بھ ھیچ وجھ بھ مارکس نمی چسبد و وی از ھیچ اندیشمند جدی دیگری در
 طول تاریخ کھ تالش کرده تا فراگشت ھای تاریخی و یا اجتماعی را توضیحی

 قابل فھم دھد، تقلیل گراتر نیست.
 در رابطھ با حکم «ھر مبارزه طبقانی یک مبارزه سیاسی است» شاید امروزه
 بتوان گفت کھ دیگر نمی توان ادعا کرد کھ ھر مبارزه طبقاتی لزوما یک
 مبارزه سیاسی است، دستکم در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ. و این بھ واقع
 بزرگ ترین معضلی است کھ سرمایھ داری برای طبقھ کارگر ایجاد کرده است.
 سرمایھ داری معاصر مجموعھ شرایط بھ لحاظ تاریخی بی سابقھ ای ایجاد کرده
 بھ طوری کھ یک مبارزه طبقاتی لزوما یک مبارزه "سیاسی" نبوده، بلکھ
 مبارزه ای صرفا "اقتصادی" می تواند باشد. البتھ مبارزات "اقتصادی" ھم با
 قدرت و سلطھ سر و کار دارند. اما، در جوامع پیشاسرمایھ داری منازعات
 حول استثمار اقتصادی، بھ طور مستقیم قدرت ھای "سیاسی"، یعنی قدرت ھای
 سرکوبگر قضایی و حکومتی دولت ھا و فئودال ھا را رو در روی خود داشتند.
 در حالی کھ سرمایھ داری بسیار از این منازعات را بھ حوزه ھای دیگر، عمدتا
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 بھ حوزه "اقتصادی" منتقل ساختھ است، حتی بھ محل کار و کف کارخانھ، کھ بھ
 طور کلی از حوزه "سیاسی" و "عمومی" جدا بوده و این در حالی است کھ

 قدرت سرمایھ نھایتا بھ قدرت ھای سرکوبگر دولت شدیدا وابستھ است.
 این امر نظر ما را بھ نکتھ دیگری معطوف می سازد کھ عبارت است از زمینھ
  و بستری کھ مبارزات طبقاتی در آن خود را بھ منصھ ظھور می رسانند.

 منظور اشاره بھ آن بخش از مانیفست است کھ می گوید:
 «.. وسایل ارتباطی رو بھ توسعھ کھ زاییده صنعت بزرگ ھستند و
 کارگران مناطق مختلف را در تماس با یک دیگر قرار می دھند موجب
 ایجاد این وحدت می شوند. دقیقا ھمین ارتباط الزم بود تا مبارزات محلی
 متعدد و پراکنده، کھ جملگی از خصلت یکسانی برخوردارند را در یک
 مبارزه سراسری، یک مبارزه طبقاتی، متمرکز کنند. لیکن ھر مبارزه
 طبقاتی یک مبارزه سیاسی است. برای تحقق اتحاد شھرنشینان قرون
 وسطی بھ قرن ھا زمان نیاز بود، در حالی کھ ھمین امر برای پرولتاریا

مدرن با کمک راه آھن در عرض چند سال ممکن می شود.»
 شاید بتوان ادعا کرد کھ مانیفست بھ واسطھ این اثر "متحد سازی"، انکشاف
 بالفصل "مبارزه طبقاتی"بھ "مبارزه سیاسی" را امری مسلم مفروض داشتھ بود.
 امروزه ما می دانیم کھ انکشاف بعدی سرمایھ داری، حتی با پیشرفتھ ترین
 تکنولوژی ھا و ابزارھای مبادالتی کھ نویسندگان مانیفست ھیچ گاه بھ مخیلھ

 شان ھم خطور نمی کرد، موجب وحدت روزافزون طبقھ کارگر نشد.
 مانیفست، اما، از نحوه ای کھ ساختار سرمایھ داری و وجھ استثمار ویژه اش
 باعث تکھ تکھ شدن طبقھ کارگر می شوند، سخنی بھ زبان نمی آورد. این تکھ
 تکھ شدن طبقھ کارگر دقیقا بھ خاطر بھ مھار درآوردن آن چیزی است کھ در

شرایط دیگری مبارزه طبقاتی می بود، از طریق محصور کردن آن ھا در

 چھاردیواری محل کار و تبدیل مبارزات آن ھا بھ مبارزات صرفا "اقتصادی".
 بھ بیان دیگر، ھمان شرایطی کھ مانع از آن می شوند کھ یک مبارزه طبقاتی بھ
 یک مبارزه سیاسی تبدیل شوند، بھ واقع مانع وحدت طبقھ کارگر ھم می شوند.
 سرمایھ داری موانع ویژه و مشخص بر سر راه مبارزه سیاسی ایجاد می کند کھ
 می باید بر آن ھا غلبھ کرد، یعنی، از طریق تالش در جھت سازماندھی برای

 شنا کردن در خالف جریان.
 اگر چھ تصویر سیاسی ای کھ مانیفست ارائھ می دھد برای امروز ناکامل است،
 امری کھ با توجھ بھ شرایط اقتصادی آن زمان و تجربھ خود نویسندگان آن کامال
 طبیعی و اجتناب ناپذیر بود، اما، انکشاف بعدی سرمایھ داری و مسیری کھ تا
 بھ امروز طی کرده است از جوانب مختلف بھ گونھ باور نکردنی ای در انطباق
 با احکام مانیفست است. در واقع امروزه است کھ سرمایھ داری با تحقق آن چھ
 کھ بھ "جھانی شدن سرمایھ" معروف شده است بھ پیش بینی ھای مانیفست جامع
 عمل پوشانیده است. امروزه است کھ سرمایھ داری دیوارھای چین را خراب
 کرده و قوانین انباشت و رقابت اش را در تمامی کره زمین گسترده، و امروزه
 است کھ ھمدستی دولت ھای نئولیبرال با "سرمایھ جھانی شده" بر ھمھ
 آشکارشده است. و از این رو، دقیقا امروزه است کھ می توان امید داشت کھ
 مبارزه طبقاتی بھ قلمرو سیاسی فراروید و طبقھ کارگر از نو، و آن ھم در

 ابعادی کھ در گذشتھ سابقھ نداشتھ است، وحدت خود را بازیابد.
 در این جا الزم است بار دیگر بھ این نکتھ اشاره کرد کھ برخالف تصور غالب
 در چپ کھ در جھانی شدن سرمایھ استقالل ھرچھ بیشتر دولت از سرمایھ را
 می بینند، بھ وارونھ، این وابستگی بھ مراتب بیشتر شده است. سرمایھ برای
 تامین شرایط الزم جھت "انباشت" و "رقابت"، برای حفظ انضباط کار، ایجاد
 تسھیالت برای تحرک سرمایھ و جلوگیری از جا بھ جابی نیروی کار، بیش از

  گذشتھ بھ دولت نیاز دارد.
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 مھم تر آن کھ "نئولیبرالیزم" صرفا بھ عقب نشینی دولت از حوزه خدمات
 اجتماعی خالصھ نمی شود. این مشی بھ ظاھر نوین مجموعھ ای است از
 سیاست ھای مشخص و فعال، نوع جدیدی از دخالت ھر چھ بیشتر دولت در
 امور اقتصادی، آن ھم با ھدف تقویت امر سودآوری ھرچھ بیشتر سرمایھ در

 یک بازار مشترک جھانی.
 در اردوگاه چپ کم نیستند کسانی کھ این تحوالت موجب دلسردی شان شده
 است. ھمدستی آشکار و خشن بین سرمایھ و دولت از دید اینان بھ مثابھ ضربھ
 نھایی بھ طرح ایجاد سوسیالیزم است. از دیدگاه ما، اما، اوضاع و احوال بھ
 گونھ دیگری است. وابستگی ھرچھ بیشتر سرمایھ بھ دولت خود می تواند عامل
 مؤثری باشد برای گشایش فرصت ھای مناسب تر در مبارزات علیھ سرمایھ
 داری و ایجاد یک طرح سوسیالیستی اصیل. نیاز سرمایھ بھ دولت باعث می
 شود کھ بار دیگر دولت در کانون مبارزات طبقاتی قرار گیرد، و نیز بر مال
 شدن ھر چھ بیشتر این واقعیت کھ دولت آشکارا در استثمار طبقاتی دست دارد،

 پیامد مھمی در سازماندھی طبقھ کارگر دارد.
 آری، علی رغم ھمھ تغییراتی کھ سرمایھ و طبقھ کارگر بھ خود دیده اما مالکیت
 خصوصی بر ابزار تولید، استثمار و حاکمیت سیاسی سرمایھ چھ در اشکال
 دموکراسی اختھ شده پارلمانتاریستی در بخش کوچکی از کره زمین و چھ در
 اشکال دیکتاتوری ھا عریان در بخش بزرگی از جھان، کماکان روح و جان

 جامعھ بورژوایی را تشکیل می دھند.
 آیا انقالب کامپیوتری قادر است کھ مسألھ تمرکز و تراکم سرمایھ و ابزار تولید
 را حل کند و جامعھ مدرن متکی بھ انقالب الکترونیکی امروزین را بھ سبک
 تولید مانوفاکتور دویست سال پیش درآورد؟ آیا کامپیوتر توانستھ است مسألھ

بیکاری، این معضل نظام سرمایھ داری را حل کند؟ بھ وارون، امروزه شاھد

  آنیم کھ کامپیوتر را یکی از عوامل بیکاری معرفی می کنند، یعنی پیشرفت علم
 و کاربردش بھ جای آن کھ مشکالت جامعھ بشری را حل کند بر آن می افزاید!
 اگر پاسخ بھ این پرسش ھای منفی است، پس کامپیوتر نھ قادر است کھ انحصار
 مالکیت بر ابزار تولید در جامعھ سرمایھ داری را تغییر دھد و نھ ماھیت پرولتر

 بودن اکثریت قریب بھ اتفاق جمعیت کشور، و نھ شرایط اجتماعی آن ھا را!
 سرمایھ کماکان بر جھان چنگ انداختھ و ھر چھ بر عمرش افزوده شود آینده
 بشریت ھم با خطر بیشتری مواجھ است. سرنگونی آن توسط طبقھ کارگر و
 ایجاد یک جامعھ کمونیستی بیش از ھر زمان دیگر در دستور روز قرار دارد.
 امروزه با فرویاشی استالینیزم، بھ مثابھ یک قدرت مسلط بر جنبش کارگری
 جھانی، مھم ترین عامل سد راه رشد و تکامل مارکسیزم از میان برداشتھ شده
 است. با بھ سر آمدن شب دراز و تیره استالینیزم، فصل تاریخی جدیدی ورق
 خورده است، مارکسیزم انقالبی جانی تازه بھ خود خواھد گرفت و جنبش

کارگری بار دیگر خود را بر شالوده نویی بنا خواھد کرد.
 بدین ترتیب در سرباالیی پر پیج و خم و ناھموار مبارزه طبقاتی، امروزه
 سوسیالیست ھای انقالبی برای تعریف و تبیین مجدد چشم اندازھای سوسیالیستی
 و کسب اعتبار مجدد برای آن ھا، چھ در انظار توده ھا و چھ در نزد پیشروان
 جنبش، از مزایایی برخوردارند کھ اسالف شان بی بھره بودند. نفوذ دستگاه ھای
 بوروکراتیک سنتی بر طبقھ کارگر بھ مراتب ضعیف تر از گذشتھ است، و
 چھره وحشیانھ و غیر انسانی امپریالیزم و سرمایھ داری و "اعتبار ارزش ھا"

 آن بھ مراتب بیش تر شناختھ و برمال شده است.
 در طی سال ھای اخیر در کشورھای مختلف موارد بسیاری از ریختن مردم بھ
 خیابان ھا علیھ سیاست ھای اقتصاد نئولیبرال را شاھد بوده ایم. این ھمھ مبین
وجود امکاناتی است کھ راه را بر روی وحدت مجدد طبقھ کارگر تکھ تکھ شده،
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 علیھ دشمن مشترک، می گشاید. امروزه، بیش از ھر زمان دیگر، وقت آن
 رسیده کھ مبارزات طبقاتی بھ مبارزات سیاسی تبدیل شوند.

 ھر چند کھ بدیل سوسیال دموکراسی سال ھا است کھ رسالت دولت رفاھی و در
 نتیجھ عمرش بھ سر آمده، بگذریم از این کھ اصوال آیا می توانست بدیلی باشد،
  بسیاری در اردوگاه چپ پذیرفتھ اند کھ در برابر نظام سرمایھ داری بھ جز
 چھره غیر انسانی امروزی اش- کھ ھر چھ بیشتر غیرانسانی می شود- بدیل
 دیگری وجود ندارد و تنھا می توان چھره آن را کمی انسانی تر کرد. اما، برای
 کسانی کھ ھیچ گاه بھ سرمایھ داری با چھره انسانی باور نداشتند بھ ھیچ وجھ
 تاریخ در این مرحلھ بھ پایانش نرسیده است. ھنوز بدیلی وجود دارد کھ

 سوسیالیزم نامیده می شود.
 این دیگر وظیفھ سوسیالیست ھای انقالبی است کھ این اوضاع و احوال جدید را
 مغتنم شمرده و رھبری مبارزه ای کھ سرنوشت آتی بشریت را رقم می زند بھ
 دست گرفتھ، و بار دگر پرولتاریا را بھ سالح اصلی نبرد علیھ سرمایھ داری
 تبدیل کنند. در این راه شفافیت نظری در شناخت از نظم موجودی کھ باید
 سرنگون شود، از سوسیالیزمی کھ قرار است جایش را بگیرد، و از نحوه

 رسیدن بھ آن، در پرتو تجارب مثبت و منفی گذشتھ، سھم بھ سزایی دارد.
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 دار و دستھ پوتین سعی کردند جامھ ای ملی بھ انقالب اکتبر بپوشانند و تفسیری
 مبتنی بر شکوه و عظمت میھنی از آن ارائھ دھند در حالی کھ بقایای شعلھ دیدگاه
 انترناسیونالیستی بلشویک ھا، این ایده کھ وفاداری طبقھ کارگر روسیھ نھ بھ مام
 میھن بلکھ باید بھ کارگران جھان باشد، کماکان از زیر خاکستر سوسو می کند. در
 کشورھای "دموکراتیک" غربی، در تحلیل و تفسیرھا از انقالب اکتبر آمیزه ای از
 سردرگمی ھا بھ چشم می خورد، اما یک نکتھ مسلم است: این کھ اگر این تفاسیر
 و تحلیل ھا از زبان و قلم سیاستمداران، آکادمیسین ھا و رسانھ ھای بورژوازی
عرضھ شوند بی شک ھمگی در خدمت تحریف معنای واقعی انقالب اکتبر ھستند.

 خطوط اصلی این حمالت ایدئولوژیکی کھ بھ قصد مقابلھ و یا دفن یادمان تنھا
 انقالب طبقھ کارگر عرضھ می شوند، کدامند؟ آیا مبارزه طبقاتی پایان یافتھ است؟

چکیده و لب کالم این حمالت مدعی است : 
کھ انقالب اکتبر متعلق بھ تاریخ گذشتھ است و ربطی بھ جھان مدرن ندارد؛

کھ ما دیگر در دورانی کھ در فیلم ھای سیاه و سفید نشان داده می شود بھ سر 
نمی بریم؛

کھ روزگاری کھ شوالیھ ھا قھرمانان میدان ھای نبرد بودند و دھقانان با خیش 
زمین را شخم می زدند (دھقانانی کھ خوشبخت ترین شان شاید صاحب اسبی 

ھم بودند) بھ سر آمده؛ 
کھ امروزه دیگر کارخانجات بزرگی مثل مجتمع صنعتی پوتیلوف در پتروگراد 
(سنت پترزبورگ کنونی) کھ ده ھا ھزار نفر در آن مورد استثمار شدید واقع 

می شدند، وجود ندارد؛ 
 کھ در غرب ھم ھمین طور. بھ واقع نھ تنھا خبری از توده ھای وسیع دھقانی 

 نیست بلکھ چیزی بھ نام طبقھ کارگر در آن معنای آن روزھا نیست دیگر 

 فصل نوزدھم
 درس ھای انقالب اکتبر برای امروز

 سھ سال پس از شروع کشتار بی رحمانھ در جبھھ ھای جنگ جھانی اول، در
 اکتبر ١٩١٧ جوانھ ھای امید در فضای تیره و تار جنگ شکوفا شد. کارگران
 روسیھ کھ در ماه فوریھ تزار را بھ زیر کشیده بودند، یک حکومت موقت
 بورژوایی را ھم کھ جانشین حکومت استبداد مطلھ تزار شده، کھ کماکان بر طبل
 جنگ می کوبید و شعار جنگ تا پیروزی می داد را از اریکھ قدرت بھ زیر
 کشیدند. شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان، با پیشگامی حزب بلشویک،
 فراخوان پایان فوری جنگ، ھم چنین اتحاد بین المللی کارگران و آغاز انقالب

 جھانی را مطرح کردند.
 این فراخوان طرحی رویایی، انتزاعی و بی زمینھ نبود چرا کھ در کشورھای
 متخاصم از مدت ھا قبل تحرکات انقالبی (اعتصاب در صنایع جنگی، تمرد از
 فرامین فرماندھان و رفاقت بین سربازان کشورھای متخاصم در جبھھ ھای جنگ)
 آغاز شده بود. با آغاز انقالب آلمان در نوامبر سال ١٩١٨، طبقھ حاکم آن کشور،
 از ترس اوج گیری ھرچھ بیشتر شعلھ ھای انقالب، مجبور بھ پذیرش ترک
 مخاصمھ می شود. برای مدت کوتاھی شبح "بلشویزم"، کھ سمبل اتحاد طبقھ
 کارگر در تمام جبھھ ھا و کسب قدرت سیاسی توسط شوراھای کارگری بود، بر
 فراز جھان بھ گشت و گذار در می آید. از نظر طبقات حاکم معنای این تحرکات
 چیزی غیر از آشوب، آنارشی و فروپاشی تمدن نبود. اما از دید انقالبیون و طبقھ
 کارگر، انقالب اکتبر طلیعھ  دنیاِی نوینی بود. از آن روزھا تا بھ امروز، انقالب
 اکتبر روسیھ ھم چنان واقعھ ای غیر قابل چشم پوشی در تاریخ معاصر بھ شمار
 می رود و طبقات و قدرت ھای حاکم بر جھان ھمواره از یادآوری نام آن برخود
 می لرزند. برای نمونھ در روسیھ، یعنی در مھد انقالب اکتبر، رژیم پوتین از

چگونگی بزرگداشت صد سالگی آن درمانده بود.
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"کشورھای صنعتی" اروپای غربی، تولید کاال در کف کارخانھ ھا کاھش یافتھ و 
بھ جای آن کار با  کامپیوترھا " اقتصاد دانش بنیان" و یا بخش مالی افزایش یافتھ 
است کھ اغلب در فضای نسبتا کوچکی فعالیت می کنند و در مقایسھ با بخش ھای 
سنتی صنعت مثل ذوب آھن و فوالد، معادن، خودروسازی و کشتی سازی، سامان 
یافتھ ترند. این ھمھ دست بھ دست ھم داده اند تا طبقھ کارگر در این کشورھا خود 

را موجودیتی تک افتاده با عالیق مجزا بھ حساب آورد. 
درست است کھ این ھمھ تلقی سنتی از طبقھ کارگر را مغشوش کرده اند اما بھ 
 ھیچ وجھ موجب از میان رفتن طبقھ کارگر نشده اند. واقعیت این است کھ
 موجودیت ابژکتیو طبقھ کارگر بھ معنای این نیست کھ این طبقھ و یا دستکم بخشی
 ھایی از آن بھ طور خودکار دارای این خودآگاھی ھستند کھ باید نظم موجود را
 براندازند و نظمی نوین و عالی تری را جایگزین آن سازند. در واقع در حال
 حاضر حق داریم بپرسیم: امروزه چھ تشکلی معادل بلشویک ھای روسی و یا
 اسپارتاکیست ھای آلمانی باید ایجاد شوند تا در جریان جنبش ھای توده ای ھم

چون قیام ھا و اعتصابات بتوانند در صفوف کارگران صنعتی تاثیرگذار باشند؟
 در چند دھھ گذشتھ، در دوران متعاقب بھ اصطالح "فروپاشی کمونیزم" و برآمدن
 پوپولیزم، نظریھ پردازان بورژوازی و مارکسیست ھاي سابق مدعیند کھ کسانی
 کھ ھنوز از انقالب پرولتری سخن می گویند در بھترین حالت افرادی ھستند کھ
 دل مشغولی ھای بی ربط دارند، کھ موجوداتی در آستانھ نابودی اند، کھ از نظر
 اکثر طبقھ کارگر انقالب ١٩١٧ روسیھ و آرمان انترناسیونال کمونیستی امری

مربوط بھ گذشتھ است کھ امروزه دیگر سنتی زنده و پویا محسوب نمی شوند.
امروزه ما بھ حدی از بی ظرفیتی انقالبی در جنبش کارگری رسیده ایم کھ از بھ 
خاطر آوردن گذشتھ خود ناتوانیم، احزاب پوپولیست راست جرات حضور 
بالمنازع در صحنھ سیاست را  یافتھ اند و جالب این کھ  با کمال تأسف مخالفین 

لیبرال آن ھا ھم خود را نماینده بر حق طبقھ کارگر در مقابل الیت حاکم بر جھان

وجود ندارد و اگر ھم وجود داشتھ باشد و مورد استثمار قرار بگیرد از صدقھ 
سر دولت ھای رفاه اوضاع اقتصادی اش خوب است و قادر بھ تامین آن چنان 
امکانات زندگی برای خودش است کھ در مخیلھ کارگر روسی دوران ١٩١٧ 

بھ ھیچ وجھ نمی گنجید. 
کھ با وجود شرکت ھای سوپر مدرن کنونی نظیر اوبر، کھ در آن ھا بردگان 
مدرنی نیروی کار خود را نھ با عنوان یک کارگری کھ استثمار می شود بلکھ 
بھ مثابھ افرادی خود- فرما ارائھ می دھند. اینان دیگر نیروی جمعی نیستند کھ 

قادر باشند مبارزه ای مشترک در جھت منافع طبقاتی مشترک را پیش برند.
 بھ این ترتیب، ھمھ روزه ادعا می شود کھ سرمایھ داری (خصوصاً در شکل
 نولیبرال کنونی اش) چھ خوب و چھ بد، بر کره زمین سیطره یافتھ است. واقعیت
 این است کھ سرمایھ داری بھ شکل بی سابقھ ای بر سراسر جھان حاکم شده و
 ریشھ ھای خود را در تمام کشورھا - حتی کوبا و چین کھ خود را سوسیالیست
 می نامند - نیز گسترده است. اما در کنار این واقعیت، واقعیت دیگری ھم ھست،
 این کھ ھر کجا سرمایھ حاکم است، طبقھ ای ھم وجود دارد کھ آن را می آفریند.
 طبقھ ای کھ کار می کند و مورد استثمار واقع می شود. اساس سرمایھ، بنا بھ
 تعریف، بر بخش پرداخت نشده مزد کارگرانی استوار است کھ در ازای مزد کار
 می کنند. فرق نمی کند کھ این کار در کارخانھ ھا، ادارات، مدارس، مغازه ھای

 زنجیره ای، بیمارستان ھا، بخش حمل و نقل و یا حتی در خانھ باشد.
 بطور خالصھ ھمان گونھ کھ مارکس در کتاب ھاي "کار مزدی" و "سرمایھ"
 نوشت: «سرمایھ پیش فرض کارمزدی و کار مزدی پیش فرض سرمایھ است».

ھرجا کھ سرمایھ ھست طبقھ کارگر ھم ھست. البتھ شکل طبقھ کارگر نسبت بھ 
سال ١٩١٧ تفاوت بسیار کرده است. مجموعھ ھای بزرگ صنعتی بسیاری بھ 
چین، آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی کھ زمانی بھ کشورھای دھقانی "جھان 

سوم" موسوم بودند، منتقل شده اند. در حوزه ھای بزرگی از اقتصاد در
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چرا انقالب اکتبر
طبقھ کارگر از آن رو نیازمند آموختن از تجارب مبارزات گذشتھ ھم طبقھ ای ھای خود است کھ بتواند بھ مقابلھ با 
سرمایھ داری برخیزد. امروزه سرمایھ، بھ مثابھ یک نظام اجتماعی، اسیر قید و بندھاِی تضادھای درونی خود بوده و 
الجرم جھان را ھم دچار کابوس جنگ ھا و وحشت ھمگانی کرده است؛ ھمان کابوس ھایی کھ در سال ١٩١۴ دنیا را 
بھ سوی بربریت راندند. تضاد بین نیاز بھ برنامھ ریزی تولید و توزیع در عرصھ جھانی از یک سو و تقسیم جھان بھ 
دولت- ملت ھاِی متخاصم و رقیب از سوی دیگر، کھ جنگ ھای خانمان برانداز امپریالیستی در سده بیستم را در 
 کارنامھ خود دارند و ھنوز ھم جنگ ھای مستقیم و نیابتی شان در آفریقا، خاورمیانھ و سایر مناطق دنیا ادامھ دارند. این
 اوضاع ترجمان واقعی تضاد بین تولید اجتماعی شده و مالکیت خصوصی است. این تضاد از جنس ھمان تضادی است
 کھ جھان سرمایھ داری را در سال ھای ١٩٢٩، ١٩٧٣ و ٢٠٠٨ بھ لرزه درآورد. در کنار این ھا شاھد نابودی محیط

زیست ھم ھستیم کھ زندگی و بقای نھ فقط انسان بلکھ ھمھ موجودات زنده را بھ شدت مورد تھدید قرار داده است.
 در سال ١٩١٩، انقالبیونی کھ برای ایجاد انترناسیونال کمونیستی در مسکو گرد ھم آمھ بودند، اعالم کردند کھ جنگ
 امپریالیستی ١٩١٨-١٩١۴ زنگ ورود جھان سرمایھ داری بھ دوران گندیدگی و زوال را بھ صدا درآورده است؛
 دورانی کھ بشریت را در برابر انتخاب بین سوسیالیزم و بربریت قرار داد. پیش بینی آن ھا این بود کھ اگر سرمایھ
 داری توسط انقالب پرولتری جھانی برچیده نشود، جنگ ھایی بسیار وحشیانھ تر و خانمان براندازتر از جنگ جھانی
 ١٩١٨-١٩١۴ در پیش رو خواھند بود و اشکالی از حکومت ھای سرمایھ داری ظھور خواھند کرد کھ سبعانھ تر از
 ھر حاکمیتی خواھند بود کھ دنیا تا آن زمان شاھدش بوده است. با فروکش موج انقالبی بین المللی و با آغاز سیر
 قھقرایی انقالب در روسیھ بھ واسطھ انزوای آن، پیش بینی تلخ فوق ھم بھ بھ حقیقت پیوست: حکومت وحشت استالینی
در شوروی، ظھور نازیزم در آلمان و فاجعھ جنگ جھانی دوم رویدادھایی بودند کھ پیش از آن در تاریخ سابقھ نداشتند.

واقعیت این است کھ در تمام این بحران ھا، سرمایھ داری با ابداع شیوه ھای نوین برای بقا و حتی شکوفایی موقت، 
قابلیت خود را برای غلبھ بر موقعیت ھای انقالبی نشان داده است. بعد از جنگ جھانی دوم جھان شاھد حدود دو دھھ 
رشد و شکوفایی اقتصادی در کشورھای اصلی سرمایھ داری بود. ھر چند در سال ھای آخر دھھ ١٩۶٠ این شکوفایی 
جای خود را بھ بحران ھای جدید و طوالنی مدت اقتصادی  داد، اما در دھھ ١٩٨٠ سرمایھ داری توانست شیوه ھای 
جدیدی ابداع کنید کھ نھ تنھا موجب تداوم بقایش شد بلکھ ھم چنین توانست بھ مناطق سابقاً "عقب مانده ای" نظیر چین و 

ھند نیز وارد شود. این توسعھ سریع کھ از طریق تزریق مبالغ عظیم نقدینگی انجام گرفت، در آینده ای نزدیک موجب 

بھ حساب می آورند. این روند فراموشی امری 
اتفاقی نیست. امروزه سرمایھ داری بیش از 
 ھمیشھ بھ نوآوری وابستھ است، بھ " انقالب
 مداومی" در ابزار تولید و کاالھای مصرفی،
 بھ طوری کھ ھر آن چھ بھ نظر دستاوردی نو
 می رسد در طی تنھا یکی و دو سال از رده
 خارج شده و چیز نوتری جایگزین آن می
 شود، برای مثال تلفن ھای موبایل. بی اھمیت
 جلوه دادن چیزھای "دُِمده" کھ شامل تجارب
 تاریخی ھم می شود، بسیار بھ کار طبقات
 استثمارگر می آید زیرا استثمار شوندگان را
 دچار نوعی فراموشی می کند. طبقھ کارگر در
 برابر خطر بزرگ فراموش کردن تجارب و
 سنت ھای تاریخی خودش است و دیگر اشتیاق
 چندانی بھ بازخوانی انتقادی آن ھا از خود
 نشان نمی دھد. ھمین امر موجب می شود کھ
 در مبارزات آتی خلع سالح شود و نتواند
 درس ھای گذشتھ را بکار گیرد. بورژوازی،
 بھ مثابھ طبقھ ضدانقالبی کھ بھ گذشتھ تعلق
 دارد، می خواھد کھ طبقھ کارگر گذشتھ و
 تاریخ مبارزاتی اش را بھ کلی از صحنھ تاریخ
 پاک کند. در عوض پرولتاریا طبقھ ای آینده
 دار است و بھ ھمین دلیل مستعد جذب و درک
 بھترین ھای تجارب پیشین بشریت برای

مبارزه  کمونیستی است.
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آیا انقالب اوضاع را بدتر خواھد کرد؟
 آیا امکان برپایی جامعھ نوینی کھ پیش تر از ضرورت آن سخن رفت، وجود دارد؟ در واقع این
 پرسش دومین خط حملھ دشمنان انقالب اکتبر است کھ مدعی اند انقالب باعث بدتر شدن

اوضاع می شود. دالیل آن ھا کدامند؟ این کھ انقالب اکتبر بھ گوالگ، ترور گسترده، محاکمات 
نمایشی، تحریف تاریخ و سرکوب دگراندیشان انجامید. و نیز بھ این دلیل کھ انقالب یک نظام 
اقتصادی ای برپا کرد کھ در عین ناتوانی از تامین کاالھای مصرفی ضروری جامعھ، اما در 
سطحی گسترده تسلیحات تولید می کرد و اولین سفینھ حامل انسان را بھ فضا فرستاد. و یا این 
کھ نظام "دیکتاتوری پرولتری استالینی" را پی افکند کھ انقالبات پرولتری را در ١٩۵٣ در 

آلمان شرقی، در ١٩۵۶ در مجارستان و در ١٩٨١ در لھستان با تانک سرکوب کرد.
کسانی کھ بطور جدی بھ امکان پذیر بودن انقالب باور دارند، نیازی نمی بینند کھ حقایق تلخ را 
پنھان کنند و یا دشواری و عظمت کار مبارزاتی پرولتاریا در امر مقابلھ و سرنگونی نظام 
سرمایھ داری را کوچک جلوه دھند. برای بھ ثمر رساندن انقالب الزم است با رسوبات نظری 
و عملی بھ جا مانده از فریبکاری ھای  و تحریفات بھ ارث رسیده از گذشتھ ھا - نھ تنھا از 
جامعھ و از ایدئولوژی بورژوازی، بلکھ از سده ھای دور کھ جوامع بھ طبقات تقسیم شدند- 
مبارزه نمود. انقالب نیازمند تالش ھای عملی، اخالقی و ذھنی، نھ تنھا با ھدف برانداختن رژیم 
کھن بلکھ در عین حال با ھدف ایجاد روابط نوین اجتماعی فارغ از رقابت و محرومیت و بر 
اساس اتحاد و ھمکاری است. و این ھمھ ضرورتاً باید در کل جھان انجام گیرد. وجوه بسیار 
مختلف این پروژه و ناممکن بھ نظر رسیدن پیاده کردن اش، عواملی ھستند کھ مبارزه طبقھ 
کارگر را بسیار دشوار و طاقت فرسا می کند. در چنین اوضاع و احوال، غلتیدن بھ دامان بی 
عملی و پاسیفیزم و یا قناعت بھ این باور کھ سرمایھ داری پایھ ھای خود را محکم کرده و شاید 
بھتر باشد کھ بھ جای انقالب بھ بدیل ھای ساده تر و بی درد و سری مثل پوپولیزم و یا 
رفرمیزم دلخوش کرد، گروه ھایی از بھ اصطالح چپ ھا را بھ این موضع کشانده است کھ می 
توان در چارچوب دولت ھای سرمایھ داری موجود و رژیم پارلمانتاریزم بورژوایی بھ جامعھ 
 سوسیالیستی دست یافت. بھ ھر حال، با توجھ واقعیت ھای انقالب روسیھ و پیامدھای بعدی،

نباید دشواری ھای وحشتناک و اشتباھات تراژیک آن انقالب را پنھان کرد.

انباشت مشکالت عدیده اقتصادی شد (نمونھ سقوط مالی ٢٠٠٨ کھ 
ھشداری بر بحران ھای آتی ھم است). در عین حال، رشد اقتصادی در 
دھھ ھای مورد اشاره ضمن این کھ باعث صدمات جدی بھ محیط زیست 
و غارت بی رویھ منابع طبیعی شد، اما بھ ھیچ وجھ از خطر وقوع 
جنگ ھای امپریالیستی نکاست. ھرچند در حال حاضر خطر جنگ 
جھانی بین دو بلوک قدرتمند سابق کاھش یافتھ است اما امروزه 
کشورھای بیشتری مسلح بھ سالح ھای ھستھ ای ھستند و جنگ ھای 
نیابتی بین قدرت ھای بزرگ کھ قبال کمابیش در محدوده مناطق توسعھ 
نیافتھ انجام می گرفت، اینک با عملیات فزاینده تروریستی مستقیماً بھ 
شھرھای کشورھای امپریالیستی در آمریکا و اروپا کشیده شده، و امواج 
مھاجرت گسترده از مناطق جنگ زده، بھ امید یافتن سرپناھی امن، بھ 
این کشورھا جریان دارد. امروزه بیش از ھر زمان، بقای بشریت در 

تقابل با بقای نظام سرمایھ داری قرار گرفتھ است.
در مجموع می شود گفت کھ برای بشریت انقالب، امروزه نسبت بھ سال 
١٩١٧، ضرورت بیشتری دارد. انقالب کم ھزینھ ترین گزینھ در مقایسھ 
با صدمات و ھزینھ ھای عظیم بقای نظام پرآشوب سرمایھ داری است. 
مفھوم گفتھ ھای فوق این است کھ این انقالب ضرورتاً جھانی خواھد 
بود. انقالبی کھ بتواند بساط نظام سرمایھ داری را از روی کره زمین 
جارو کند و بھ جای آن جامعھ ای انسانی بنا کند کھ زمین را "گنج 
مشترک" ھمھ انسان ھا بداند و تولید و توزیع را از یوغ بازار و سود 
ضد انسانی رھا سازد. این خواست رمز انقالب ١٩١٧ بود کھ نھ تنھا از 
سوِی انقالبیون روسی بلکھ از جانب ھمھ طرفداران آن، بھ مثابھ نخستین 
گام انقالب جھانی محسوب می شد و در عین حال عامل و انگیزه مؤثر 
و ضروری قیام ھا و اعتصابات توده ای بود کھ امواج عظیم جھانی اش 

در طی سال ھای ١٩٢٣-١٩١٧ دنیا را در بر گرفتند. 
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 باعث شیوع گسترده کمبود مواد غذایی و آغاز قحطی در کشور شدند.
 شرایط جنگ داخلی در عین حال مواضع طبقھ کارگر صنعتی را کھ نیروی اصلی
 و پشتیبان انقالب بود و بسیاری از پیشگامان و کادرھای درجھ اول آن بھ جبھھ ھا
 رفتھ و شمار زیادی از آن ھا جان باختھ بودند را تضعیف کرد. ضمنا کارگران
 بسیاری برای فرار از عفریت گرسنگی مجبور بھ ترک کارخانھ ھا و شھرھا شده
 بودند و برای یافتن لقمھ نانی بھ کار در  مزارع و روستاھا پرداختند. افزون آن کھ
 در داخل و خارج از روسیھ موجی از تبلیغات تخریبی علیھ بلشویک ھا بھ راه
 افتاده بود و ھمراه با تبلیغات ضد یھودی، آن ھا را عامل دست یھود بین الملل و

قاتل بچھ ھا و متجاوزین بھ زنان می نامیدند.
 در واقع از نظر بسیاری از سیاستمداران قدرت ھای "دموکراتیک" - از جملھ
 وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا- حکومت فاشیستی در ایتالیا (و بعدھا
 نازیزم ھیتلری در آلمان) را بھترین سد و مانع  برای مقابلھ با موج بلشویزم بھ
 حساب می آوردند. سال ھا بعد زمانی کھ اتحاد جماھیر شوروی در دوران سلطھ
 استالین تصمیم بھ عضویت در "جامعھ ملل" گرفت چرچیل سخنگوی امپریالیزم
 جھانی استالین را فردی معرفی می کند کھ "می توان با او معاملھ کرد". ھمان
 چرچیلی کھ زمان حیات لنین گفتھ بود "بلشویزم را باید در نطفھ نابود کرد".
 چرچیل، این سیاستمدار کارکشتھ خوب فھمیده بود کھ تز "سوسیالیزم در یک
 کشور" استالین در عمل بھ معنای پشت کردن بھ ایده انقالب جھانی بود. سیاستی
 کھ موجب پذیرفتھ شدن شوروی در جامعھ ملل شد و چند سال بعد با امضای پیمان
 دوستی با ھیتلر و سپس با برافراشتن پرچم "جنگ کبیر میھنی" و اتحاد با
 کشورھای امپریالیستی در آغاز جنگ جھانی دوم تکمیل شد. بھ این ترتیب با
 نابودی کامل بقایای و دستاوردھای انقالب اکتبر، شوروی ھم بھ عضویت باشگاه

 قدرت ھاي بزرگ پذیرفتھ می شود.

استالینیزم آیا ادامھ بلشویزم بود؟
مورخین نظام سرمایھ داری مدعی اند کھ بلشویزم از ھمان آغاز تفاوتی با 
استالینیزم نداشت، چرا کھ بھ زعم آن ھا ھرگونھ تالشی برای تغییر در وضع 
موجود بطور گریزناپذیری بھ ترور جمعی و سرکوب منجر خواھد شد، کھ طبیعت 
بشر بھ گونھ ای است کھ جامعھ کنونی سرمایھ داری بھترین شکل جامعھ زیستی 
است و انسان ھا بطور طبیعی آن را انتخاب خواھند کرد. جالب این جا است کھ 
 مبلغین این ذین نظریات ھمراه با حاکمان جھان امپریالیستی، در جریان انقالب
 اکتبر ١٩١٧ صبر نکردند تا نظریھ شان جامھ عمل بپوشد و از ھمان فردای قیام

برای بھ شکست کشاندن انقالب بھ ھر وسیلھ ای حتی جنگ مستقیم متوسل شدند.
 با آغاز انقالب آلمان در ١٩١٨ سردمدارن امپریالیزم جھانی با ھدف غلبھ بر
 اعتصابات توده ای و قیام ھای فراگیر جھانی، سراسیمھ جنگ امپریالیستی را
 خاتمھ دادند و جالب این کھ، طبقات حاکم بر نظام سرمایھ داری جھانی در اتحادی
 ھمھ جانبھ بھ یاری دشمن شان (حاکمان آلمان) شتافتند تا انقالب کارگران و
 سربازان آلمانی، کھ انقالب اکتبر را سرمشق خود قرار داده بودند، بھ شکست
 بکشانند. با دیدن قدرت گیری شوراھا در روسیھ ھمھ طرف ھای درگیر در جنگ

امپریالیستی مصمم شدند خطر بلشویزم را در نطفھ خفھ کنند.
 در روسیھ شورایی در جریان جنگ داخلی مدافعین قدرت شوراھا مجبور بودند نھ
 تنھا با ارتش "سفید" و ضدانقالب داخلی بجنگند بلکھ با ارتش ھای مھاجم
 فرانسوی، چک، انگلیسی، آمریکایی، آلمانی و ژاپنی ھم در نبرد بودند. متحدین
 غربی روسیھ تزاری در جنگ امپریالیستی، بھ دنبال کنار کشیدن روسیھ شوروی
 از جنگ، با اعمال محاصره اقتصادی و تحریم ھای گسترده صدمات جدی بھ

اقتصاد روسیھ کھ در سال ھای جنگ بھ شدت تحلیل رفتھ بود، وارد آوردند و
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ھمین ادعاھا باعث شد کھ در خارج از اتحاد شوروی، کھ بسیاری از احزاب ھم 
چنان بھ انقالبی بودن حزب کمونیست شوروی متوھم بودند و با تصور این کھ 
میراث اکتبر سرخ کماکان زنده است، بھ خدمت منافع بوروکراسی ضد انقالبی در 
قدرت آن کشور درآمدند. بدترین نتیجھ این تبلیغات نادرست از سوی احزاب 
کمونیست در سایر کشورھا، جا انداختن استالینیزم معادل کمونیزم بود کھ دستگاه 
تبلیغاتی کشورھای امپریالیستی و ارتجاع ھمھ کشورھا ھم با آب و تاب بھ این 

تبلیغات دامن می زدند.
 با مقایسھ نظام استالینی با درک از کمونیزمی کھ از زمان مارکس و انگلس در
 جنبش جھانی کارگری رایح بود، عمق مھلک بودن نتایج این دروغ را می توان
 درک نمود. از نظر مارکس، انگلس و ھمھ کسانی کھ بعدھا میراث دار اندیشھ آن
 ھا بودند، کمونیزم عبارت است از غلبھ بر سده ھا از خودبیگانگی انسان از ھر
 نظم اجتماعی ای کھ در آن ھا خالقیت ھای بشریت بھ صورت نیروھای
 متخاصمی درآمده اند کھ بر زندگی اش حاکم شده اند. معنای این جملھ در حوزه
 سیاسی عبارت از جامعھ ای بدون دولت است، زیرا دولت در موجزترین تعریف
 عبارت است از حاکمیت یک طبقھ بر طبقات دیگر، کھ بھ واسطھ نحوه حاکمیت و
 سیطره نھادھا و دستگاه ھای سیاسی اش، اکثریت مردم کنترل خود بر آن را از
 دست می دھند. از آن جا کھ رژیم استالینیستی عبارت بود از اوج حاکمیت دولت
 بر افراد، بر جامعھ و مھمتر از ھمھ بر طبقھ کارگر، لذا بھ ھیچ وجھ نمی توانست

 معادل کمونیزم باشد.
اما در حوزه اقتصادی معنای کمونیزم این است کھ بشریت دیگر تابع قوانین 
اقتصادی ضد انسانی، تابع مطالبات بی رحمانھ سود، بازار و کار مزدی نیست. و 
از آن جائی کھ قدرت توتالیتر رژیم استالینی اساسا در راستای سلطھ اقتصادی 

تولیدات بود، پس بر ارزش اضافی اخذ شده از کارگران مزدی استوار بود. 

فریب بزرگ: استالینیزم ھمان کمونیزم است!
استالینیزم نھ محصول انقالب، کھ حاصل انزوا و شکست آن بود. تا سال ١٩٢٣ 
شعلھ ھای فروزان انقالب جھانی کھ از قیام اکتبر الھام گرفتھ و شعلھ ور بود، کم 
کم بھ خاموشی گرایید و زمینھ الزم برای قشر بوروکراتیکی کھ در صفوف حزب 
بلشویک قدرت گرفتھ بودند، فراھم نمود.ِ اساس استدالل این قشر این بود کھ با 
شکست انقالب ھا در کشورھای اروپایی بھ ویژه در آلمان، دیگر اولویت با انقالب 
جھانی نبوده و ساختمان سوسیالیزم در اتحاد جماھیر شوروی اولویت نخستین 

است.
 برای جا انداختن این نظریھ الزم بود اصل مارکسی ساختمان سوسیالیزم در مقیاس
 جھانی و غیرممکن بودن آن در یک کشور، بھ فراموشی سپرده شود. برنامھ ھای
 پنج سالھ بوروکراسی شوروی کمترین ربطی بھ سوسیالیزم مارکسی نداشت.
 شکلی از تولید و توزیع بود کھ در آن جای افراد سرمایھ دار را بوروکرات ھا و
 مدیران دولتی - حزبی گرفتھ بودند. این گرایش بھ سوی مالکیت دولتی فقط
 منحصر بھ شوروی نبود: در کشورھای سرمایھ داری این امر پاسخ بخش ھایی از
 سرمایھ داری بھ جنگ و بحران ھای اقتصادی حاصل از آن بود. فاشیزم در ایتالیا

و آلمان، سیاست "نیودیل" در ایاالت متحده آمریکا، دولت ھای رفاه کینزی پس از 
جنگ جھانی دوم در اروپا و دیکتاتوری ھای نظامی در بسیاری از کشورھای 
ضعیف تر سرمایھ داری. تفاوت اصلی ساختار اقتصاد شوروی با بقیھ در تمرکز 
بیشتر آن بھ دلیل نابودی، فرار و یا مھاجرت سرمایھ داران خصوصی در پی 
انقالب اکتبر بود. ھمین شدت تمرکز توجیھی بود در دست بوروکراسی ضد 
انقالبی متشکل در حزب کمونیست شوروی تا خود را ادامھ دھنده میراث انقالب 
اکتبر جا بزند، میراثی کھ زیر آوار سرکوب ھا دفن شده بود. در چنین شرایطی 

 دیگر نمی شد حزب بلشویک را از دولت تمیز داد.
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عکس قضیھ ھم این است کھ در نظر بسیاری از مردم، ھم در کشورھا غربی و 
ھم در بلوک شرق، رژیم ھای استالینی معادل سوسیالیزم و کمونیزم بودند و آن ھا 
کھ از سرکوب و جنایت ھای آن ناراضی بودند دموکراسی غربی را تنھا بدیل 
ممکن می پنداشتند، لیبرالیزم و نئولیبرالیزم را کعبھ آمال خود می دیدندد. بھ 
عبارت دیگر، ناکامی ھا، سرکوب و مصایبی کھ رژیم ھای استالینی بنام کمونیزم 
بھ وجود آوردند امر جایگزینی سرمایھ داری با نوع عالی تری از جامعھ را 

ناممکن جلوه می دھد.
 نظریھ پردازان بورژوازی در بوق و کرنا می دمند کھ غریزه رقابت سرمایھ
 دارانھ و میل بھ انباشت نامحدود ثروت در ذات انسان ھا نھفتھ است و نمی شود
 آن را از بین برد. علت این کھ حاکمان غرب اصرار داشتند و دارند کھ رژیم

اتحاد شوروی را کمونیستی بنامند از ھمین موضوع نشات می گیرد.
 زمانی کھ در اواخر دھھ ١٩٨٠ رژیم ھای استالینیستی در شرق فرو پاشیدند،
 سیاستمداران، آکادمسین ھا و نظریھ پردازان بورژوازی ھمراه با چپ ھای مغموم
 و ورشکستھ این واقعھ را دلیل نھایی شکست مارکسیزم و کمونیزم دانستند و بھ
 دامان نئولیبرالیزم پناه بردند. این تبلیغات موجب ایجاد سردرگمی ھای فراوان در
 صفوف طبقھ کارگر شد. طبقھ ای کھ در دھھ ١٩٨٠ با مشکل چشم انداز روشن
 نسبت بھ آینده مواجھ شده بود و کالن پروژه تاریخی روشنی در برنامھ ھای
 مبارزاتی خود نداشت تا بتواند مبارزات خود را بھ مرحلھ متحدانھ تر و عالی تری
 ارتقا دھد. در واقع این ایده کھ نظام اجتماعی دیگری بھ جز نظام سرمایھ داری
 ممکن نیست ضربھ ای مھلک بر توان سیاسی طبقھ کارگر در مبارزه با کلیت

نظام سرمایھ داری وارد آورده است.

سرمایھ در ذات خود صرفا یک شکل از دارایی قانونی نیست بلکھ اساسا یک 
رابطھ اجتماعی است. برای کارگر مزدبگیر فرقی ندارد کھ نیروی کارش را بھ 
یک سرمایھ دار بفروشد یا این کھ یک بوروکرات حزبی و دولتی غصب اش کند: 
در این مبادلھ اساس استثمار بھ قوت خود باقی است. کمونیزم بھ مفھوم پایان دادن 
بھ جدایی انسان ھا در دولت ھای مختلف و نابودی مرزھاست، در حالی کھ دولت 
استالینی بطور متعصبانھ ای بر طبل ایدئولوژی ناسیونالیستی می کوبید، صرفا در 
اندیشھ دفاع از مرزھای ملی اش بود و در سطح بین المللی و سیاست خارجی تنھا 

منافع سلطھ حکومتی خود را  دنبال می کرد.
اما اگر این ادعا کھ استالینیرم معادل کمونیزم نیست، درست باشد آن گاه چگونھ 
استالینیزم توانست این ھمھ دوام بیاورد؟ قبل از ھرچیز، استالینیزم مورد عالقھ 
مجموعھ ای از دولت ھا در شرق و غرب بود. دولت شوروی برای توجیھ و 
استتار استثمار و سرکوب توده ھا مدعی بود کھ ادامھ دھنده انقالب اکتبر است. 
ایده دو مرحلھ ای بودن گذار بھ جامعھ کمونیستی و این ادعا کھ این دولت ھا در 
فاز نخست گذار بھ کمونیزم (سوسیالیزم) قرار دارند توجیھ ایدئولوژیک مناسبی 
در اختیار دولت ھای سرکوبگر قرار داده بود. عالوه بر این ھا، اغلب کارگران 
در غرب کھ از نظام اقتصاد لیبرالی ناراضی بوده و استثمار و سرکوب 
دموکراسی بورژوائی را با گوشت و پوست و استخوان درک می کردند، وجود 
یک بدیل واقعی در جایی روی کره زمین را مایھ امید و قوت قلب خود می 

دانستند. 
ھرچند رژیم استالینیزم رژیمی غیر کمونیستی و ضد کارگری بود اما از آن رو 
کھ یک نظام اقتصادی ویژه متمایز از سرمایھ داری بازار بود، در نظر عده ای 

جامعھ ای متفاوت و عالی تر از سرمایھ داری جلوه می کرد. 
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 برای شروع پاکسازی این زمین آلوده، با طرح سھ ایده نادرست کھ امروزه بھ
طور گسترده پذیرفتھ شده و رواج دارند، شروع  می کنیم :

 ١- کھ انقالب اکتبر نام اصلی توطئھ یا کودتایی از سوی اقلیتی بود کھ از ھمان
 ابتدا از باال مفاھیم اقتدارگرایانھ یک سازماندھی اجتماعی بھ نفع یک قشر نخبھ

جدیدی را بھ جامعھ تحمیل کرد. این دیدگاه در پس ھر پدیده  یک توطئھ می بیند.
 ٢- کھ انکشاف انقالب روسیھ و کلیھ بدبختی ھای تمامیت خواھانھ بعدی آن نطفھ
 اش در گناه اولیھ ای " اندیشھ و شور انقالبی" نھفتھ است. در این دیدگاه، تاریخ بھ
 تبارشناسی کاھش می یابد. تحقیر ھر قیام و طغیان واقعی بزرگ، شکست از قبل

اعالم شده ھر مبارزه اجتماعی ای.
 ٣- کھ انقالب روسیھ از این جھت محکوم بھ ھیوالیی شدن بود کھ تولدی
 "زودرس"  داشت. تالشی بود برای تسریع و فشار آوردن بر سیر و ضرب آھنگ
 طبیعی تاریخ. در حالی کھ در روسیھ ھنوز "شرایط عینی" برای درگذشتن از
 سرمایھ داری آماده نبود، رھبران بلشویک بھ جای خرد خویشتنداری و "خود
 محدود سازی" در پروژه اجتماعی، عامالن مؤثر این خروس بی محل بودند.

دیدگاھی غیر دیالکتیکی کھ تکامل تاریخ را خطی، موزون و خودکار می بیند.
I -  انقالب یا کودتا؟

انقالب روسیھ نتیجھ یک توطئھ نبود، بلکھ انفجار تضادھای تلنبار شده در جامعھ 
روسی، بھ واسطھ محافظھ کاری و خودکامگی رژیم تزاری و بر متن یک جنگ 
بود. روسیھ در آغاز سده بیستم یک جامعھ مسدودی بود، یک نمونھ تمام عیار از 
"توسعھ ناموزون و مرکب". روسیھ تزاری در آستانھ انقالب کشوری بود بھ طور 
ھم زمان سلطھ گر و وابستھ، ترکیبی از صفات فئودالی مناطق روستایی کھ در آن 

سرواژ رسما نیم قرن از بین رفتھ بود و ویژگی ھای متمرکزترین سرمایھ داری

در دفاع از انقالب اکتبر
 یکی از ادعاھایی کھ عوامل سرمایھ داری جھانی بھ قصد تخریب انقالب روسیھ 
مطرح می کنند این است کھ انقالب اکتبر یک کودتا از سوی بلشویک ھای تشنھ 
قدرت بود کھ بالفاصلھ بھ ایجاد دولتی توتالیتر منجر شد و متعاقبا بھ رژیم استالینی 
متحول شد. البتھ در این نوع روایت تاریخ انقالب روسیھ، آکادمسین ھای 
 بورژوازی در ظاھر ھمدلی فراوانی با کارگرانی کھ با قیام خود در فوریھ ١٩١٧
 رژیم تزاری را سرنگون کردند، از خود نشان می دھند. از نظر این دستھ از
 مورخین در فوریھ کارگران روسی با اعتصابات گسترده خود شوراھای
 "دموکراتیک" برپا کردند و با کنار زدن رژیم استبدادی تزاری زمینھ را برای
 ایجاد یک رژیم پارلمانی دموکراتیک فراھم نمودند کھ می توانست روسیھ را از
 چنگال استبداد، فقر و عقب ماندگی برھاند. اما بلشویک ھا با خرابکاری و تبلیغات
 مسموم کننده، آرمان ھای بورژوازی لیبرالی را بر باد دادند و با طرح دگم ھایی
 مثل "دیکتاتوری پرولتاریا" و "حکومت شورایی" توده ھا را با شعارھای دگماتیک

فریب دادند.
 نگاه انتقادی بھ انقالب اکتبر، بھ ھر مناسبتی از جملھ صدمین سالگرد آن، چھ از
 نظر تاریخی و چھ بھ لحاظ برنامھ ای، پرسش ھایی را مطرح می کند. داو بزرگی
 در فھم سده بیستم کھ پشت سر گذاشتھ ایم، در توانایی ما برای نجات گذشتھ از

سقوط بھ ورطھ فراموشی، و برای حفاظت آینده ای برای اقدامات انقالبی.
 اما حتی قبل از ورود بھ انبوه اسناد جدیدی کھ بھ واسطھ باز شدن بایگانی ھای
 اتحاد جماھیر شوروی در در دسترس اند، کھ بدون شک امکان بینش جدید و تجدید
 مجادالت را فراھم می آورند، جای تعجب نیست کھ در این روزگار ارتجاع و ضد
 اصالحات، ایدئولوژی غالب آن چنان زمینھ ای ایجاد کرده کھ نام ھای لنین و
 تروتسکی بھ ھمان اندازه نام ھای روبسپییر و یا سن ژوست در پی بازگشت

ارتجاع سلطنت در فرانسھ، غیرقابل بھ زبان آوردن می شوند.
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 کشور ارسال می شد و این سرزمین را اشباع می کرد. بھ ھمان گونھ کھ
 شن ھای داغ آب را می بلعد و بھ درون خود می کشد، روسیھ  مطالب
 خواندنی را می نوشید و سیراب نمی شد – نھ نشریات حاوی افسانھ یا
 تاریخ تحریف شده و یا مطالب بی رمق و یا قصھ ھای بازاری و منحط،
 بلکھ تئوری ھای اجتماعی و اقتصادی، فلسفھ، آثار تولستوی، گوگول و
 گورکی. و پس آن گاه سخنرانی ھا: روسیھ را چنان سیلی از کالم جاندار
 فرا گرفتھ بود کھ آن چھ را کھ کارالیل "توفان نطق و خطابھ" در فرانسھ
 می نامید در قیاس با آن جویبار کوچکی بیش نبود. خطابھ ھا، بحث ھا،
 نطق ھا در  تئاترھا، سیرک ھا، در کالس ھای مدارس، در باشگاه ھا، در
 روستاھا، در کارخانھ ھا... چھ منظره پرشکوھی بود ھنگامی کھ چھل
 ھزار کارگر کارخانھ پوتیلوف از کارخانھ سیل آسا بیرون می ریختند تا بھ
 خطابھ ھای سوسیال دموکرات ھا، سوسیالیست ھای انقالبی، آنارشیست ھا
 و ھرکسی کھ چیزی برای گفتن داشت، مادامی کھ سخن می گفت، گوش
 بدھند! ماه ھا بود کھ در پتروگراد و سراسر روسیھ، از ھر گوشھ و
 کناری، از ھر کوی و برزنی بھ مثابھ تریبون استفاده می شد. مباحث
 ناگھانی و فی البداھھ در قطارھا، در اتوبوس ھا، ھمھ جا... و ھرگونھ
  تالشی برای محدود ساختن زمان سخنرانی ناطقین با مخالفت قاطعانھ

روبرو می شد و ھر فرد می توانست  احساسا و نظرش را بیان کند.»
این است معنای سیاسی شدن مبارزه طبقاتی! کارگرانی کھ با انگیزه ھای صرفا 
اقتصادی بھ حرکت درآمده بودند در برابر این پرسش کھ : "جامعھ در کل چگونھ 
مدیریت می شود؟" قرار گرفتھ بودند و مجبور بھ یافتن پاسخ این پرسش شده 
بودند. این فعالیت ھا نھ از طریق دموکراسی نظام پارلمانی - کھ ھر چند سال یک 
بار کارگران را مجبور می کند بھ دامن متخصصین و سیاستمداران حرفھ ای پناه 
ببرند تا بھ نمایندگی از آن ھا اداره امور جامعھ را بھ دست گیرند- بلکھ از طریق 

صنعتی شھری. بھ لحاظ نظامی قدرتی بزرگ اما بھ لحاظ تکنولوژی بسیار ضعیف 
و بھ لحاظ مالی وابستھ بھ خاطر بدھی (وام) بھ سرمایھ داران کشورھای خارجی. 
شکوائیھ ارائھ شده بھ تزار توسط کشیش گاپون در جریان انقالب سال ١٩٠۵، در 
واقع یک فھرست درازی از بدبختی ھایی است کھ در کشور تزارھا حاکم بود. 
کلیھ تالش ھا برای اصالحات بھ سرعت و با خشونت توسط محافظھ کاری 
الیگارشی، مخالفت تزار مستبد و ناپیگیری و زبونی بورژوازی بنقد متوحش از 
جنبش کارگری نوپا، مسدود و سرکوب می شوند. از این رو تکالیف انقالب 
دموکراتیک بھ نوعی "طبقھ سوم" باز می گردد کھ برخالف انقالب کبیر فرانسھ، 
در روسیھ گرچھ پرولتاریای مدرن در اقلیت است، اما جناح پویا و پیشروی آن را 
تشکیل می دھد. ھمھ این عوامل "روسیھ مقدس" را "حلقھ ضعیف" زنجیره 

امپریالیستی می کند. جنگ ھم چون جرقھ این بشکھ باروت را آتش می زند.
اما واقعیت ماجرا در فاصلھ فوریھ تا اکتبر ١٩١٧ چھ بود؟ قبل از پرداختن بھ این 
موضوع الزم است بھ نکتھ مھم ارتقای روزافزون آگاھی طبقاتی و سیاسی طبقھ 
کارگر و سایر اقشار ستمدیده جامعھ تاکید نمود. روندی کھ جان رید بھ زیبایی و 

استادانھ آن را در کتاب "ده روزی کھ جھان را لرزاند" چنین بھ قلم آورده است :
«سراسر روسیھ خواندن می آموخت و مردم با خواندن مطالب سیاسی، 
اقتصادی، تاریخی، می خواستند آگاھی خود را باال ببرند... در ھمھ 
شھرھا، در اغلب روستاھا، در سراسر جبھھ ھای جنگ، ھر گروه سیاسی 
نشریھ خود را داشت و گاه دارای چند روزنامھ بود. صدھا ھزار جزوه و 
نشریھ توسط ھزاران سازمان پخش می شد و بھ داخل ارتش و روستاھا، بھ 
درون کارخانھ ھا و در میان کوچھ ھا راه می یافت. عطش برای کسب 
دانشی کھ درھای آن دیرزمانی بر روی توده مردم بستھ شده بود، در اثر 
انقالب بھ نحو شگرفی امکان بروز یافت. تنھا از انستیتو اسمولنی در شش 

ماه نخست انقالب ھر روز خروارھا نشریھ با کامیون و قطار بھ سراسر
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 انکشاف روند انقالبی در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧ بھ خوبی نشان می دھد کھ
 این توطئھ یک اقلیت آشوبگر حرفھ ای نبود، بلکھ مبین اخذ و جذب سریع یک
 تجربھ سیاسی در مقیاس توده ای است: یعنی دگرگونی آگاھی، و جابجایی مداوم
 در روابط قدرت. تروتسکی در کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" با دقت بی نظیری
 این تحوالت را نزد کارگران، سربازان و دھقانان دنبال و تحلیل می کند: یعنی
 تحوالت در شوراھا؛ در انتخابات اتحادیھ ھای کارگری و شھرداری ھا. در حالی
 کھ در ماه ژوئن بلشویک ھا تنھا ١٣ درصد نمایندگان کنگره شوروی را تشکیل
 می دادند، بعد از روزھای ژوئیھ و تالش  نافرجام کورنیلوف برای کودتا، بھ
 خاطر اتخاذ سیاست ھای درست از سوی بلشویک ھا جو سیاسی بھ سرعت بھ نفع
 آن ھا تغییر می کند بھ طوری کھ در اکتبر بین ۴۵ تا ۶٠ درصد نمایندگان از

 بلشویک ھا بودند.
 قیام بھ ھیچوجھ یک اقدام موفق نامترقبھ نبود، قیام اوج و تحقق مرحلھ نھایی
 آخرین صحنھ یک روز آزمایی بود کھ در طول سال پختھ شده بود، بھ طوری کھ
 در لحظھ قیام روحیھ توده ھای زحمتکش در سمت چپ احزاب و رھبران آن ھا
 قرار داشت، نھ تنھا نسبت بھ سوسیالیست- روولوسیونرھا بلکھ حتی در مقایسھ با
 نظرات سیاسی بلشویک ھا و یا بخشی از رھبری آن (از جملھ تصمیم بھ قیام).
 دقیقا بھ ھمین دلیل است کھ قیام اکتبر، در مقایسھ با خشونت ھای بعدی، بسیار کم
 ھزینھ و ارزان بود، بھ شرط آن کھ بین تلفات انسانی ماه اکتبر (مجموع ھر دو

طرف) و قربانیان جنگ داخلی تمایز قائل شویم.
 اگر منظور از انقالب انگیزه دگرگونی از پائین، و تحقق اشتیاقات ژرف مردم از
 طریق آن باشد، و نھ تحقق یک چند طرح معجزه آسا توسط یک گروه از نخبگان
 روشنفکر، بدون شک انقالب اکتبر بھ مفھوم کامل کلمھ یک انقالب بود. کافی
 است بھ اقدامات قانونی انجام شده در سال اول رژیم جدید نگاھی بیندازیم تا نشانھ

ھای یک دگرگونی اساسی در روابط مالکیت و قدرت را مالحظھ کنیم، اقداماتی

روش ھای پرولتری : گردھمایی و اجتماعات، مباحثات آزاد و خود سازماندھی و 
از مجرای شبکھ گسترده نمایندگی ھا و مجامع در محل کار، در مناطق، در 
محالت، در روستاھا، مجامعی کھ می توانستند فرمان صادر کنند و نمایندگانی بھ 
شورای مرکزی بفرستند و ھرگاه بھ طور جمعی اراده می کردند می توانستند 
بالفاصلھ منتخبین خود را عزل کنند. این شبکھ ھا در ١٩١٧ در سراسر روسیھ 
تشکیل شدند و در طی حدود یک سال و یا کمتر ارگان ھایی مشابھ بھ سراسر 
روسیھ و حتی سایر کشورھا گسترش یافت. در این شوراھا و مجامع بود کھ 
فراشد رشد و تکامل طبقھ از طریق رویارویی کسانی کھ در جمع آن ھا بھ احزاب 
و ایدئولوژی ھای رژیم کھن وفادار مانده بودند (مثل اکثر کسانی کھ ھنوز خود را 
سوسیالیست می نامیدند) و کسانی کھ می خواستند انقالب را بھ مقصد منطقی خود 
برسانند (یعنی کسانی کھ نمی خواستند انقالب را تسلیم پارلمانی کنند کھ نمایندگان 
احزاب بورژوازی بر آن حاکم باشند بلکھ می خواستند بھ شرایط ناپایدار قدرت 

دوگانھ خاتمھ دھند و قدرت سیاسی را بھ شوراھا بسپارند)، انجام می گرفت.
شعارھاِی بلشویک ھا، مھمتر از ھمھ خواست پایان دادن بھ جنگ کھ مسبب 
فالکت ھاِی فراوان برای طبقھ کارگر و دھقانان شده بود- با آگاھی فزاینده و باور 
اکثریت مردم مبنی بر این کھ احزاب و سیاستمداران بورژوازی نھ اراده و نھ 
توان آن را دارند کھ از سیاست "دفاع ملی" روی برگردانند، ھماھنگی کامل 
داشت. توده ھا بھ این امر واقف شده بودند کھ احزاب بورژوازی در مواجھھ با 
فشار از پایین حاضرند نھ تنھا دیکتاتوری عریان بورژوایی ِاعمال کنند، بلکھ حتی 
 مام وطن شان را ھم تسلیم دشمن و نیروھای متخاصم خارجی کنند تا بتوانند
 شوراھا را در ھم شکنند. دودوزه بازی "دموکرات ھا" با توطئھ ھا و اقدامات
 خصمانھ ژنرال کورنیلوف در اوت ١٩١٧ و سیاست ھای بعدی حکومت موقت
 برای بھ اصطالح " اعاده نظم"، بسیاری را بھ این جمع بندی رساند کھ ضرورتا

باید بین دیکتاتوری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا یکی را برگزینند.
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 بین سال ھای ١٩٢۶ و ١٩٣٩، بر جمعیت شھری ٣٠ میلیون افزوده می شود و
 از ١٨٪ کل جمعیت بھ ٣٣٪ افزایش می یابد. در طول برنامھ پنج سالھ اول، نرخ
 رشد ۴۴٪ بود، تقریباً برابر رشد سال ھای ١٨٩٧ تا ١٩٢۶؛ میزان نیروی
 مزدبر بیش از دو برابر می شود (از ١٠ بھ ٢٢ میلیون نفر می رسد). این بھ
 معنای "روستایی شدن" گسترده شھرھا، تالش فراوان در امر سواد آموزی، و
 تحمیل اجباری انضباط کاری است. این تحول بزرگ با احیای ناسیونالیزم، رشد
 سرسام آور جاه طلبی ھای شغلی، و ظھور یک کنفورمیزم بوروکراتیک جدید
 ھمراه است. در این غوغای بزرگ، بھ نظر می رسید کھ انگار جامعھ "بی طبقھ"

بود زیرا ھمھ طبقات کژدیس، قناس و مدغم در یک دیگر بودند.
 در واقع قیام اکتبر اوج ھمین فرآشد کلی سیاسی شدن بود. قیام پاسخی بود بھ نفوذ
 فزاینده بلشویک ھا و سایر جریانات انقالبی در شوراھاِی سراسر روسیھ و
 خواست فزاینده توده ھا برای سرنگونی دولت موقت و سپردن قدرت بھ شوراھا.
 قیام ھم چنین نشانگر توسعھ خودسازمان یابی و تمرکز یافتگی بود. این کھ قیام
 عمل مشترک و طراحی شده ای بود کھ خصوصا در پتروگراد با کمترین میزان
 خشونت و در سایر نقاط با ھماھنگی کامل کارگران و سربازان انجام گرفت، و
 این کھ قیام تحت فرماندھی نھاد نظامی شورای پتروگراد - کمیتھ نظامی انقالبی-
 انجام گرفت، و این کھ کمیتھ انقالبی با برگزاری سریع کنگره سراسری روسیھ
 قدرت در کشور را تحویل شوراھا داد، ھمگی این حقایق نشان می دھند کھ قیام نھ
 یک کودتا بلکھ برعکس اثبات این اصل مارکسی بود کھ " قیام یک ھنر است".

در ھمین رابطھ تروتسکی در کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" می نویسد :
«تظاھرات، جنگ ھا و سنگرھای خیابانی، باریگاردھا- و ھر آن چھ در 
معنای مرسوم قیام مستتر است- تقریبا بکلی در اکتبر غایب بودند. انقالب 
نیازی بھ حل مجدد مسئلھ ای حل شده، نداشت. تصرف دستگاه حکومت 
بر طبق نقشھ و بھ کمک واحدھای مسلح نسبتا کوچکی کھ از ستاد واحدی 

 کھ گاه سریع تر از آن چھ انتظار می رفت پیاده شدند، و در مواردی حتی فراتر
 از میزان مطلوب، زیر فشار شرایط نامطلوب. کتاب ھای بسیاری گواه بر این
 گسست در نظم جھانی است (رجوع کنید بھ کتاب "ده روز کھ جھان را لرزاند"

نوشتھ جان رید).
 بھ گفتھ مارک فرو مورخ غیر مارکسیست انقالب اکتبر:

 «در آن زمان کم تر کسی بود کھ از سقوط رژیم تزاری پشیمان شده باشد
 و برای از دست رفتن رژیم استدادی تزار گریھ و زاری کند». برعکس او
 بر واژگونی نظام امور تاکید دارد: «حتی در جزئیات زندگی روزمره ھم
 یک انقالب اصیل رخ داد: در اودسا  دانش آموزان یک برنامھ جدید از
 تاریخ جھان را بھ معلمان تحمیل می کنند؛ در پتروگراد کارگران رئیس
 خود را وادار می کنند تا 'قانون جدید کار' را بیاموزد. در ارتش سربازان

 خدمھ کلیسا را   بھ جلسات خود دعوت می كنند تا معنای جدیدی بھ زندگی
 آن ھا بدھند. در برخی مدارس افراد کوچک اندام می خواھند کھ آموزش
 بوکس در برنامھ درسی گنجانده شود تا توسط بزرگترھا مورد اذیت واقع

نشوند».
 این شور انقالبی اولیھ در تالش ھای پیشگام در زمینھ تحول در سبک زندگی در
 دھھ ١٩٢٠، علیرغم کمبودھا و عقب ماندگی فرھنگی، کامال محسوس بود :
 اصالحات آموزشی و تربیتی، قانونگذاری در امور خانواده، نوآوری ھا در
 ھنرھای تصویری، سینمایی و معماری. حتی ھمین شور انقالبی است کھ کھ
 تضادھا و ابھامات بزرگ ناشی از درد  و رنج وصف ناپذیر در فاصلھ سال ھای
 بین جنگ داخلی و جنگ جھانی دوم، سال ھایی کھ ترور و سرکوب بوروکراسی
 با بقایای انرژی و امید انقالبی در ھم آمیختھ اند، را می تواند توضیح دھد. ھیچ
 کشوری در جھان ھرگز یک چنین دگردیسی خشنی تحت استبداد بوروکراسی

 ھیوالگونھ ای را تجربھ نکرده است.
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٢ - اراده عطف بھ قدرت یا ضد انقالب بوروکراتیک
سرنوشت اولین انقالب سوسیالیستی، پیروزی استالینیزم، و جنایات ھولناک 
بوروکراسی توتالیتر، بدون شک از رویدادھای مھم نھ تنھا سده بیستم بلکھ کل 
تاریخ ھستند. کلیدھای تفسیر آن ھا بھ انداز خود رویدادھا حائز اھمیت اند. از 
نظر برخی افراد  کھ بھ  "اصل شر" باور دارند شرارت در ژرفای ذات بد و 
طبیعت انسانی نھفتھ است، یک میل عطف بھ قدرت غیر قابل کنترلی کھ در پس 
نقاب ھای مختلفی مخفی می شود، از جملھ با نقاب سعادت برای مردم حتی 
برغم خودشان، با ھدف تحمیل طرح یک مدینھ فاضلھ. اما واقعیت ھای زمینی 
خالف این دیدگاه تقدیرگرایانھ و مذھبی اند. بررسی "پدیده استالینیزم"، شناخت 
درست از نھادھای اجتماعی و نیروھایی کھ در آن سھیم بودد و یا با آن مبارزه 

می کردند، و ریشھ ھا و پایگاه آرای ھر یک از آن ھا را می طلبد.
در شرایط تاریخی خاص روسیھ متعاقب انقالب، استالینیزم بھ یک گرایش 
عمومی تر بوروکراتیزه شدن متالبھ کلیھ جوامع مدرن، اشاره دارد. منشاء 
بوروکراسی اساساً تشدید تقسیم اجتماعی کار (عمدتا بین کار دستی و کار 
فکری) و "خطرات حرفھ ای قدرت"، ذاتی آن است. این پدیده در شوروی عمدتا 
بھ واسطھ تخریب، کمبود و پس افتادگی فرھنگی، نبود سنت ھای دموکراتیک، 

بھ سرعت و بھ شدت شکل گرفت. 
از ھمان ابتدا، پایگاه اجتماعی انقالب ھم گسترده بود و ھم باریک. گسترده بود 
برای این کھ بر اتحاد بین کارگران و دھقانان، کھ اکثریت قریب بھ اتفاق جامعھ 
را تشکیل می دادند، استوار بود. باریک بود برای این کھ مؤلفھ طبقھ کارگر، 
اقلیت این اتحاد، بھ سرعت در اثر آسیب ھای جنگ جھانی و صدمات ناشی از 
جنگ داخلی نابود شد. سربازانی کھ در شوراھا در سال ١٩١٧ نقش اساسی ایفا 
کردند، اکثراً دھقانانی بودند کھ بھ شدت تحت تأثیر ایده صلح بوده و خواھان 

بازگشت بھ خانھ و روستاھا بودند.

ھدایت می شدند، قابل اجرا بود. سربازخانھ ھا، پادگان ھای ارتش، انبارھا 
 و ھمھ موسساتی کھ کارگران و سربازھا در آن ھا کار می کردند، بھ
 وسیلھ نیروھاِی داخلی شان قابل تصرف بودند... آرامش خیابان ھا در
 جریان قیام اکتبر و فقدان غوغا و ستیز بھ دشمن بھانھ داد تا از توطئھ
 اقلیتی ناچیز و از ماجراجویی مشتی بلشویک بگوید... اما در حقیقت امر،
 این کھ بلشویک ھا توانستند مبارزه برای کسب قدرت را در لحظھ آخر بھ
 "توطئھ" محدود کنند دلیل اش این نبود کھ آن ھا اقلیت محدودی را تشکیل
 می دادند، بلکھ برعکس دلیل اش این بود کھ آن ھا اکثریت قاطع،
 یکپارچھ، سازمان یافتھ و منضبطی را در مناطق کارگرنشین و سربازخانھ

ھا در پشت سر خود داشتند».
 در روسیھ طبقھ کارگر در جریان سرنگونی دولت بورژوایی توانست از نقاط
 ضعف، پراکندگی و عدم تجربھ طبقھ سرمایھ دار بھره گیرد. اما در انقالب آلمان
 بورژوازی آلمان بھ سرعت نشان داد کھ دشمنی بسیار کارآزموده است کھ از
 انقالب اکتبر روسیھ بسیار آموختھ بود. مطمئنا با توجھ بھ این تجارب، طبقھ
 کارگر در انقالب ھای آتی با دشمنی بسیار پیچیده و با تجربھ و با طبقھ حاکمھ
 بسیار سازمان یافتھ روبرو خواھد شد کھ ابزار و دستگاه ھاِی ایدئولوژیک

فراوانی ھم در اختیار دارد.
 با این ھمھ تا بھ امروز انقالب اکتبر بزرگترین دستاورد طبقھ کارگر باقی مانده
 است. انقالب اکتبر نشانگر ظرفیت و توانایی طبقھ کارگر در سازمان یابی در
 مقیاسی توده ای است کھ بھ اھداف خود آگاھی دارد و مطمئن است کھ می تواند
 سرنوشت خود و جامعھ را بدست خود گیرد. این دقیقا آن چیزی است کھ مارکس
 آن را "پایان پیشا-تاریخ" می نامد، پایان تمام آن شرایطی کھ بشریت در آن گرفتار
 ناآگاه نیروھای اجتماعی است- . انقالب اکتبر آینھ تمام نماِی آینده ای است کھ

بشریت تاریخ خود را مطابق با نیازھا و اھدافش بنا خواھد کرد.
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زمان و انرژی نیاز دارد. پیآمد انتخاب یک راه حل آسان و میان بر این می شود 
کھ ارگان ھای قدرت مردمی (شوراھا) بھ تبعیت یک متولی روشنفکر (حزب) 
درآید. از ھمان اوایل سال ١٩١٨ اصل انتخاب و کنترل نمایندگان و مسئوالن 
خدشھ دار می شود و در برخی موارد این حزب است کھ نامزدھا را تعیین می 
کند. سرکوب کثرت گرایی سیاسی و آزادی بیان عقاید، الزمھ یک زندگی 

دموکراتیک، بھ تدریج بھ تبعیت سیستماتیک "حق" از "قدرت" می انجامد.
برای پاره از مفسرین و تاریخ نویسان انقالب اکتبر، تقریباً چند ماه پس از اکتبر، 
یعنی از ھمان اوایل سال ١٩١٨ با از بین رفتن کمیتھ ھای محلھ و کارخانھ، سیر 
نزولی روند انقالب و انحطاط آن شروع می شود و تا سال ١٩٢١-١٩٢٠ حزب 
بلشویک کامال ضد انقالبی می شود. اما قضیھ بھ این سادگی نبود. تار و پود این 
پدیده بوروکراسی آن چنان جامعھ را فراگرفتھ بود کھ روند بوروکراتیزه شدن فقط 
از طریق دستکاری باالیی ھا انجام نمی شد. بعضی مواقع بھ نوعی پاسخی بود بھ 
خواست پایینی ھا. در چنین مواردی در واقع بیشتر پاسخی بود بھ خواست و نیاز 
بھ نظم و آرامش ناشی از خستگی از جنگ داخلی، از محرومیت و از فرسودگی، 

و کمتر ربطی بھ اختالفات در مورد دموکراسی و یا ناآرامی ھای سیاسی داشت. 
در سال ھای اولیھ انقالب در جامعھ شوروی شاھد وجود ھم زمان دو کانون 
متضاد ھستیم : کانون "دموکراتیک - اقتدارخواه" در پایھ ھرم از یک سو و کانون 
"سانترالیست - اقتدارگرا" در رأس ھرم از سوی دیگر، در حالی کھ کھ در سال 

١٩٣٩ دیگر از "کانون دموکراتیک -اقتدارخواه" اثری برجا نمانده بود.
 قضیھ از اھمیت باالیی برخوردار است. مسالھ این نیست کھ "لنینیزم دوران لنین" 
 را با "لنینیزم دوران استالین" و یا بھشت سال ھای دھھ ١٩٢٠ را در برابر جھنم 
سال ھای دھھ ١٩٣٠ قرار دھیم، کسی مدعی نیست کھ در دوران لنین ھمھ چیز 
بی عیب و ایراد بود. واضح است کھ از ھمان ابتدا بوروکراسی دست اندر کار 

 بود، کھ فعالیت پلیسی چکا منطق خاص خود را داشت، کھ زندان سیاسی جزایر 

با پایان گرفتن جنگ داخلی و بازگشت سربازان بھ روستاھا، ھرم مناسبات 
سیاسی تا آن زمانی بھ تدریج وارونھ می شود. دیگر این پایھ ھرم نبود کھ رأس 
را حمل می کرد و تحت فشار قرار می داد، بلکھ اراده رأس بود کھ پایھ را بھ 
دنبال خود می کشید. این است منشاء پدیده "جانشین گرایی" : حزب جای مردم را 
می گیرد، بوروکراسی جای حزب، رھبری حزب جای حزب و سرانجام ناجی 
جای ھمھ را. این مکانیزم فقط با شکل گیری یک بوروکراسی جدید می توانست 
غالب شود، بوروکراسی ای کھ ھم میراث رژیم پیشین بود و ھم محصول شکل 
گیری و ارتقاء اجتماعی شتابان کادرھای جدید. پس از مرگ لنین با گشودن 
درھای حزب کمونیست بھ بھانھ "عضوگیری لنینی" صدھا ھزار نفر را بھ 
عضویت حزب در می آورند، کھ در میان آن ھا تعداد  افراد فرصت طلب، 
کادرھای مدیریت رژیم تزاری کم نبود. در چنین وضعیتی چند ھزار از فعاالن 

انقالب اکتبر دیگر وزنھ چندانی ندارند.
وصیتنامھ لنین، رنجنامھ یک رھبر در بستر مرگ، گواھی است بر آگاھی 
دردآور لنین از این مسئلھ. او در بستر مرگ آینده انقالب را در مخیلھ اش 
متصور می شود، معایب و محاسن یک چند از رھبرانی کھ بھ نظر می رسید 

تقریباً ھمھ چیز بھ آن ھا وابستھ است را سبک و سنگین می کند.
ھر چند کھ عوامل اجتماعی و شرایط تاریخی نقش تعیین کننده ای در ظھور 
بوروکراسی استالینیستی داشتند، اما این بدان معنی نیست کھ ایده ھا و نظریھ ھا 
ھیچ مسئولیتی در این امر نداشتند. شکی نیست کھ سردرگمی از مقوالت دولت، 
حزب و طبقھ کارگر و رابطھ بین آن ھا در فردای بھ دست گرفتن قدرت، ھم 
چنین پژمردگی سریع دولت و از بین رفتن تضادھا در جامعھ، در مجموع بطور 
قابل مالحظھ ای بھ ایجاد اغتشاش نظری و عدم تمایز بین  "دولتی" و"اجتماعی" 
شدن کارکردھای جامعھ کمک کردند. یادگیری دموکراسی یک امر طوالنی و 

دشواری است کھ با مصوبات سیاسی و اصالحات اقتصادی ھمگام نیست و بھ
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 بود کھ سال ھا بعد در کتاب "انقالبی کھ بدان خیانت شد" موفق می شود یک تحلیل
 ھمھ جانبھ از این پدیده ارائھ دھد و اصول تکثرگرایی سیاسی بھ واسطھ ناھمگونی
 پرولتاریا، حتی پس از تصرف قدرت، را پیش نھد. اکثر شھادت ھا  و پژوھش ھا
 در مورد شوروی و حزب کمونیست (نظیر کتاب ھای "استالین" از تروتسکی،
 "مسكو دوران لنین" نوشتھ روزمر، "لنینیزم در دوران لنین" نوشتھ مارسل لیبمن،
 "تاریخ حزب بلشویك" نوشتھ پی یر بروئھ، " استالین" از سووارین، آثار ای. اچ.
 کار، تونی کلیف، موشھ لھ وین، دیوید روسھ) ھمگی بر پایھ دیالکتیک ظریف بین

 گسست و استمرار، بر نقطھ عطف مھم دھھ ١٩٣٠ تاکید دارند.
 مرگ میلیون ھا انسان در اثر گرسنگی، تبعید، محاکمات و پاکسازی ھای سیاسی
 و جا بھ جایی ھای اجباری اقوام ھمگی بر غلبھ مسلم گسست بر استمرار داللت
 دارند. اگر برای رسیدن بھ "کنگره فاتحان" سال ١٩٣۴ و تحکیم قدرت
 بوروکراسی، راه اندازی یک چنین خشونت ھایی ضرورت داشت، تنھا بھ این
 دلیل می توانست باشد کھ میراث انقالبی ھم بھ ھمان سرسختی از دستاوردھای

 انقالب دفاع می کرد و غلبھ بر آن کار ساده ای نبود.
 این ھمان چیزی است کھ ما آن را ضد انقالب می نامیم، کامال متفاوت و در ابعادی
 غیر قابل مقایسھ با اقدامات اقتدارگرایانھ، ھر چند نگران کننده ای کھ در طی
 جنگ داخلی اتخاذ شدند. در ھمھ زمینھ ھا این ضد انقالب دیده می شود، در
 سیاست ھای اقتصادی (اشتراکی کردن اجباری خونین توأم با توسعھ گسترده
 گوالگ)، در سیاست بین المللی (در چین، آلمان، اسپانیا)، در سیاست فرھنگی و یا

در زندگی روزمره، آن چھ تروتسکی آن را "ترمیدور در خانھ" می نامد.
 آمار محکومان بھ اتھام جرم ھای سیاسی از سال ١٩٢١ تا زمان مرگ استالین
 نشان دھنده تحول کیفی از سال ١٩٢٩ بھ بعد  بوده و  بر وقوع پدیده "ترمیدور در
 خانھ" داللت داشتھ و اثبات غیر قابل انکاری است بر گسست کامل از سال ھای

 اولیھ بعد از انقالب (رجوع شود بھ فصل سیزدھم، ترور بزرگ).

 سولووکی پس از پایان جنگ داخلی و قبل از مرگ لنین ایجاد می شود، کھ تعدد
 احزاب ممنوع می شود، کھ آزادی بیان محدود و حقوق دموکراتیک در خود حزب
 کمونیست ھم از کنگره دھم حزب در ١٩٢١ محدود می شود. روند آن چھ کھ ما
 آن را "ضدانقالب بوروکراتیک" می نامیم، یک اتفاق ساده تاریخ پذیر نیست، یک
 روزه رخ نداد و رویدادھا، رویارویی ھا و انتخاب ھایی را پشت سر گذاشت. خود
 بازیگران آن دست از تحلیل و مجادلھ بر سر زمانبندی آن برنداشتند و آن ھم نھ بھ
 خاطر دقت تاریخی بحث و یا گفتگو درباره زمانبندی آن، بلكھ تالشی در جھت
 استخراج تکالیف سیاسی از آن. گواھی ھای شاھدان رویدادھای آن سال ھا نظیر
 رزمر، ایستمن، سووارین، ایستراتی، بنیامین، بولگاکف، زامیاتین، شعرھای
 مایاکوفسکی، رنجنامھ ھای ماندلستام و یا تزوتایف، یادداشت ھای بابل  می توانند

 بھ ما در فھم پیدایش، انکشاف و تکوین زوایای مختلف این پدیده کمک کنند.
 بھ ھر حال، در این کھ ھم در زمینھ سیاست داخلی و ھم در حیطھ سیاست بین
 المللی یک تضاد و یک ناپیوستگی بین اوایل دھھ ١٩٢٠ و دھھ ١٩٣٠ وجود
 داشت، جای ھیچ چون و چرایی نیست. وسواس "دشمن اصلی" (واقعاً موجود)
 یعنی تجاوز امپریالیستی و احیای سرمایھ داری آن چنان اذھان رھبران کمونیست
 را مسخر کرده بود کھ خطر "دشمن ثانویھ" (جنینی) یعنی بوروکراسی در حال
 رشد را یا ندیدند، یا دیر دیدند و یا دست کم گرفتند. بوروکراسی ھم چون انگلی
 درون موجود زنده است کھ  با تغذیھ از آن و با رشد خود موجب تضعیف موجود
 زنده شده تا آن کھ سرانجام آن را از پای در می آورد. تصور این پدیده جدید کھ
 در تاریخ برای اولین بار رخ می داد، در آن زمان دشوار بود. برای شناخت، فھم،

 تفسیر، درس گرفتن و مبارزه با آن بھ زمان نیاز بود.
 برای شناخت، فھم، تفسیر، درس آموزی و مبارزه با آن بھ زمان نیاز بود. درست
 است کھ لنین بدون تردید زنگ خطری کھ با بحران کرونشتات بھ صدا درآمد را
شنید و ناگزیر بھ اتخاذ جھت گیری جدید و متفاوتی شد (نپ)، معھذا این تروتسکی
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  سقوط بھ یک جبرگرایی تاریخی مبتذل نیست، باور خدشھ ناپذیر بھ این کھ این
 زیربناھا ھستند کھ روبناھای مربوطھ را بطور تنگاتنگی تعیین می کنند.
 دترمینیزم مکانیکی ای کھ مارکسیست ھا را اغلب بھ اتھام ابتال بھ آن مورد
 سرزنش قرار می دھند. چنین باوری در واقعیت امر دو نکتھ اصولی را نادیده
 می گیرد: اول این کھ تاریخ فاقد قدرتی است کھ سرنوشت اش را رقم زند؛ دوم
 این کھ تاریخ مملو از رویدادھایی است کھ نتیجھ نھایی اش نھ تنھا مسلم نیست
 بلکھ اصوال با یک چند پیآمد محتمل تر از دیگرانی مواجھ است. بازیگران خود
 انقالب روسیھ، آن انقالب را نھ بھ عنوان یک ماجراجویی تکین، بلکھ بھ عنوان
 اولین بخش یک انقالب اروپایی و جھانی می دیدند. شکست انقالب آلمان و یا
 جنگ داخلی اسپانیا، تحوالت انقالب چین، پیروزی فاشیزم در ایتالیا و آلمان ھیچ

کدام از قبل نوشتھ نشده بودند.
 آن کس کھ در تحلیل انقالب اکتبر، بھ جای قرار گرفتن در بطن رویدادھا و جذب
 منطق درونی درگیری ھا و سیاست ھا، از زودرس بودن سخن گوید در واقع در
 جایگاه قاضی اعظم دادگاه تاریخ، حکم محکومیت انقالب را صادر می کند. نھ
 شکست ھا اثبات خطا ھستند و نھ پیروزی ھا اثبات درستی، زیرا داور نھایی
 وجود ندارد. آن چھ مھم است انتخاب یک گزینھ در مواجھھ با ھر دوراھی
 تاریخی است. در ھمھ انتخاب ھا (نظیر نپ، اشتراکی کردن اجباری، پیمان
 دوستی بین آلمان نازی و اتحاد شوروی، جنگ داخلی اسپانیا، پیروزی نازیزم)
 امکان انتخاب مسیر تاریخی دیگری ھم ممکن بود. این آن روشی است کھ فھم
 گذشتھ را ممکن و ثبت می کند، و باعث می شود تا بتوان از آن ھا درس ھایی

برای آینده آموخت.

٣- انقالب "زودرس"
از زمان سقوط شوروی در بین برخی از مدافعان مارکسیزم یک تز قدیمی ای 
دوباره رایج شده است : این کھ انقالب اکتبر از ابتدا یک ماجراجویی محکوم بھ 
شکست بود زیرا یک انقالب "زودرس" بود. بھ واقع منشأ این تز ھم در گفتمان 
منشویک ھای روسی  است و ھم در تحلیل ھای كائوتسكي از اوایل سال ١٩٢١. 

کائوتسکی می نویسد:
«اگر بلشویک ھا از خویشتن داری منشویک ھا برخوردار بودند و بھ آن 
چھ بھ دست آمده بود بسنده می کردند البتھ این ھمھ خون ھا و اشک ھا 

ریختھ نمی شد و این ھمھ  خرابی ببار نمی آمد».
 وه کھ استاد چھ کشفی بزرگی می کند! در پس این چنین منطق در ظاھر ساده و 
قابل قبولی یک فلسفھ تاریخ بھ شدت نادرست نھفتھ است. در این جا با کسی 
طرفیم در حالی کھ علیھ ایده یک حزب پیشاھنگ جدل می کند، اما در عین حال 
در نقش یک معلم حزبی ھم ظاھر می شود و خیال می کند با  آموزش ھای خود 
می تواند مسیر و آھنگ پیشروی تاریخ را بھ سلیقھ خود تنظیم کند. تو گویی کھ 

مبارزات و انقالب ھا منطق خاص خود را ندارند. 
خویشتنداری در برابر امواج انقالب و سعی در کشیدن ترمز قطار انقالب یعنی 
قرار گرفتن در جبھھ حامیان وضع موجود و ضد انقالب است. دیگر مسئلھ بر 
سر محدود کردن "اھداف حزب" نیست، بلکھ محدود کردن "امیال توده ھا" است. 
 قتل لوکزامبورگ و لیبنخشت و بھ خون کشیده شدن شوراھای باواریا توسط ابرت
 و نوسکھ دقیقا در رابطھ با فضیلت "خویشتنداری" سوسیال دموکراسی قابل فھم
 است. چنین منطقی بھ ناگزیر بھ این ایده می انجامد کھ نظم از قبل نوشتھ شده و

متعینی بر تاریخ حاکم است، ھم چون یک ساعت کوک شده. این چیزی جز
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 طبقھ صورت خواھد گرفت. در این شرایط است کھ یک سازمان کمونیستی  در
باال بردن آگاھی طبقاتی می تواند نقشی سرنوشت سازی ایفای کند.

 مورد ذکر شده در باال دقیقا اتفاقی بود کھ بعد از انقالب فوریھ در حزب بلشویک
 رخ داد. اکثریت "بلشویک ھای قدیمی" در روسیھ تحت تاثیر فضای دموکراتیک
 پس از برکناری تزار، در قبال حمایت از دولت موقت و جنگ موضعی کامال
 فرصت طلبانھ اتخاذ کردند، خواھان ادامھ جنگ بودند و جنگ را نھ یک جنگ
 امپریالیستی بلکھ جنگی دفاعی از جانب روسیھ می نامیدند. این موضع در حقیقت
 مواضع ضد جنگ اپوزیسیون انترناسیونالیستی را زیر سوال می برد. موضعی کھ

 حزب بلشویک را آوانگارد کل جنبش سوسیالیستی انترناسیونالیستی کرده بود.
 وقتی لنین در ماه آوریل بھ روسیھ بازگشت، با اعتماد بھ مواضع رادیکاِل بخش
 ھاِی رزمنده تر طبقھ، و با ارائھ "تزھای آوریل"، بنیان حزب از نفس افتاده و
 رخوت زده را لرزاند. تزھایی کھ ھر گونھ حمایت از دولت موقت بورژوایی را
 منتفی دانستھ و ھر گونھ شرکت در جنگ امپریالیستی را نفی می کرد و از
 کارگران و دھقانان فقیر می خواست برای گام بعدی گریزناپذیر در روند انقالب،
 برای تحقق "ھمھ قدرت بھ شوراھا" آماده شوند. سپردن قدرت بھ شوراھا نشانھ
 آغاز انقالب جھانی علیھ امپریالیزم جھانی بھ شمار می رفت. لنین می دانست کھ
 این مواضع مخالفانی سرسختی درون حزب بلشویک، در احزاب داخل شوراھا و
 در کل طبقھ خواھد داشت کھ الزم بود علیھ شان مبارزه شود. او مصرانھ معتقد
 بود کھ این مبارزه باید صبورانھ، اقناعی و نھ ماجراجویانھ باشد، یعنی یک مبارزه

روشنگرانھ سیاسی!
 «مادامی کھ در اقلیت ھستیم کارمان انتقاد و توضیح اشتباھات است و در
 عین حال لزوم انتقال تمام قدرت بھ شوراھای نمایندگان کارگران را تبلیغ
 می کنیم تا توده ھا بھ کمک تجربھ، خود را از قید اشتباھات برھانند.»

(لنین، تزھای آوریل، تز چھارم)

در ضرورت حزب طبقھ
 در جریان مباحثات داخلی حزب بلشویک در آستانھ قیام، لنین کھ از دودلی ھای
 فزاینده در درون شوراھا و حتی در صفوف خود بلشویک ھا بھ ستوه آمده بود این
 گزینھ را پیش کشید کھ قیام بھ نام حزب بلشویک انجام گیرد زیرا حزب توانستھ
 بود در شوراھای اصلی اکثریت قابل توجھی را بھ دست آورد. اما تروتسکی
 مخالف این گزینھ بود و اصرار داشت کھ قیام باید بھ نام و توسط ارگان مسئول
 شوراھا یعنی کل سازمان ھای طبقھ کارگر باشد. این بحث در واقع سرآغاز
 مباحثات آتی بود کھ کسب قدرت سیاسی را وظیفھ حزب نمی دانست. ھمین جا باید
 گفت کھ گسترش توفانی آگاھی طبقاتی کارگران در فاصلھ ماه ھای  فوریھ و اکتبر
 ثابت کرد کھ پیروزی انقالب پرولتری بدون دخالت قاطعانھ و مصممانھ رھبری

سیاسِی حزب بلشویک ممکن نمی بود.
آگاھی طبقھ کارگر، بھ مثابھ طبقھ تحت استثمار در جامعھ بورژوایی، ھرگز نمی 
تواند یکدست باشد. ھمواره کسانی وجود دارند کھ در برابر نفوذ ایدئولوژی حاکم 
مقاومت کرده و مبارزتر بوده، نسبت بھ مبارزات تاریخی طبقھ و درس ھای آن 
حساسیت بیشتری نشان داده و از سطح آگاھی طبقاتی باالتری برخوردارند. این 
وظیفھ ویژه یک سازمان کمونیستی است کھ این عناصر را حول برنامھ ای 
مشخص مطابق سطح آگاھی طبقھ در کل، گرد آورده و سازماندھی کند. معنای 
این گفتھ این نیست کھ حقیقت مطلق نزد حزب است. برنامھ کمونیستی بر اساس 
تحلیل و ارزیابی درس ھای واقعی تاریخ بوده و دائما باید بھ روز شود و تجارب 
و مباحثات داخلی جنبش کارگری را در مد نظر گیرد. حتی ممکن است - آن گونھ 
 کھ در جریان انقالب اکتبر رخ داد و لنین ھم بھ این امر اشاره کرد- در مرحلھ ای
 از انکشاف مبارزه، کارگران آگاه تر و آزموده تر از حزب شده، طیف چپ حزب
 را تشکیل دھند و کل حزب از طبقھ عقب بماند. بھ عبارت دیگر مبارزه علیھ

تاثیرات مخرب ایدئولوژی طبقھ حاکم، ھم در داخل صفوف حزب و ھم در کل
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درس ھای شکست انقالب اکتبر
با آغاز روند دگردیسی انقالب، برخی از جریانات سیاسی انقالبی کھ از حامیان 
بلشویک ھا و انقالب اکتبر بودند - بخشی از چپ کمونیستی آلمان، آنارشیست ھای 
انترناسیونالیست – کھ از ھمان روزھای نخست انقالب عالیم دگردیسی را دیده و 
 زنگ خطر بھ صدا درآوردند، کم کم بھ اردوی تبلیغاتی کسانی پیوستند کھ انقالب
 اکتبر را حرکتی کودتایی از سوی بلشویک ھای تشنھ قدرت ارزیابی می کردند.
 متاسفانھ بتدریج با عمیق تر شدن اختالفات پا را از این ھم فراتر نھاده و این ایده
 را تبلیغ کردند کھ بلشویک ھا در بھترین حالت "انقالبیون بورژوایی" بوده و
 ربطی بھ جنبش کارگری نداشتند. بھ این ترتیب آن ھا صورت مسئلھ را پاک و از
 پاسخ بھ این پرسش کھ واقعا در روسیھ چھ رخ داد، شانھ خالی کردند. چھ عواملی
 موجب می شوند تا سازمان ھاي انقالبی پرولتری تحت فشارھای فزاینده اجتماعی

و ایدئولوژیک وضع موجود، گرفتار دگردیسی و حتی خیانت بھ انقالب شوند؟
بھ نظر می رسد بھترین نقطھ آغاز فھِم فراز و فرودھای انقالب روسیھ، اعالمیھ 
رزا لوکزامبورگ باشد کھ در سال ١٩١٨ در زندان نوشت. در این اعالمیھ رزا 
در برابر تبلیغات طبقھ حاکم تشنھ بھ خون انقالب، با بلشویک ھا اعالم ھمبستگی 
کامل می کند. از نظر وی، بلشویک ھا با اتخاذ سیاست ھای قاطع بھ نفع انقالب 
پرولتری و مخالفت با جنگ امپریالیستی حثیت سوسیالیزم بین الملل را حفظ کردند 
و در برابر خیانت جناح اپورتونیستی سوسیال دموکراسی کھ در ١٩١۴ بھ نفع 
جنگ افروزان رای داده بودند و سپس با تمام توان در برابر انقالب صف آرایی 

کرده بودند، بطور جدی ایستادند. 
رزا نوشت آینده از آِن بلشویزم است، زیرا بلشویزم بھ مثابھ نماینده طبقھ کارگر، 
انقالب جھانی را درک و بھ نفع اش تالش می کند. این مواضع بھ ھیچ وجھ مانع 
آن نشد کھ رزا با تیزبینی و قاطعیت اشتباھات بسیار جدی بلشویک ھا بعد از 

کسب  قدرت را بھ نقد نکشد: گرایش بھ جلوگیری و حتی سرکوب مباحثات آزاد

در حالی کھ بحران روسیھ بھ اوج خود می رسید و وعده ھای دروغین حکومت 
موقت توده ھای کارگر و دھقانان را سردرگم می کرد، حزب بلشویک (کھ اینک 
حول مواضع لنین گرد آمده بود) با "توضیح صبورانھ" توانست بھ سرعت و 
قاطعانھ آگاھی طبقاتی کارگران را ارتقا دھد. در ماه ژوئیھ، زمانی کھ اقلیتی از 
کارگران و ملوانان در پتروگراد در خطِر افتادن بھ دام توطئھ ھای بورژوازی 
برای تصرف قدرت بودند، آن ھم در شرایطی کھ اکثریت طبقھ کارگر روسیھ 
ھنوز آماده حمایت از آن ھا نبود، اھمیت و ارزش سیاست صبر و توضیح حزب 
جلوی وقوع فاجعھ ای را گرفت، چرا کھ پیآمد مسلم چنین سیاست ماجراجویانھ 
کشتار کارگران پیشرو و ارعاب توده ھا می بود. دامی کھ کمتر از دو سال بعد، 
کارگران برلین و اسپارتاکیست ھا بدان گرفتار شدند. بلشویک ھا در شرایط 
روزھای ژوئیھ بھ کنجی نخزیدند و برعکس در تظاھرات کارگران شرکت فعال 

داشتند و توضیح می دادند کھ چرا زمان ھنوز مناسب کسب قدرت نبود. 
البتھ این موضع چندان بھ مذاق کارگران عجول خوش نمی آمد و در این اوضاع و 
احوال حزب را متھم می کردند کھ عامل امپریالیزم آلمان بوده و حکومت موقت 
ھم با بی رحمی حزب را تحت سرکوب و پیگرد مستقیم قرار داده بود. اما حزب 
نھ تنھا از این عقب نشینی موقتی سربلند و پیروز بیرون آمد بلکھ با مقابلھ با 
 کودتای ژنرال کورنیلوف در ماه اوت، اعتبار و محبوبیت دو چنان بیش از پیش بھ
 دست آورد و موقعیت خود را در شوراھای سراسر روسیھ تحکیم کرد. بھ این
 ترتیب با آماده شدن زمینھ پیشروی و لزوم عمل در جھت خواست توده ھا، یعنی
 قیام اکتبر، حزب نقش تاریخی خود را ایفا نمود. ظرفیت بلشویک ھا در دفاع از
 تحلیل ھای مبتنی بر واقعیت و در عین استوار بر اصول طبقاتی حتی در بدترین و
 پیچیده ترین شرایط - مثل دوران جنگ کھ کارگران نیز دچار سردرگمی و اسیر
 تب میھن پرستی شده بودند - نشان داد کھ اتھاماتی کھ بطور گسترده علیھ آن ھا
 موعظھ می شد چقدر بی پایھ و اساس بود، اتھمات مبنی بر این کھ آن ھا مشتی

  ماکیاولیست و توطئھ گرانی بودند کھ ھدفی جز کسب قدرت بھ نفع خود نداشتند.
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٢ - حکومت شوراھا و نھ حزب: وظیفھ و نقش یک حزب پرولتری این نیست کھ 
بھ نمایندگی از طبقھ کارگر ِاعمال قدرت کند. ِاعمال قدرت تنھا و تنھا وظیفھ 
شوراھاِی کارگری و سایر سازمان ھای توده ای است. روش شوراھا در انتخاب 
و عزل ھر زمانی منتخبین اساسا کامال متفاوت است از شیوه ھای پارلمانتاریزم 
بورژوایی کھ در آن قدرت حکومتی بھ مدت چند سال در اختیار احزاب یا 
باندھایی حائز اکثریت آرا در پارلمان قرار می گیرد. عالوه بر این ھا، یک حزب 
پرولتری با واگذاری قدرت بھ شوراھا، بھ وظیفھ اصلی خود می پردازد کھ 
عبارت است از: نیروی رادیکال و منتقد بودن در صفوف نھادھای توده ای! 
تالش بلشویک ھا برای نگھداری قدرت بھ ھر قیمت در دستان خود در عمل 
حزب را جایگزین شوراھا کرد و با این کار ھم شوراھا و ھم خود حزب نابود 

شدند. در این روند حزب بھ تدریج بھ ماشین دولتی بوروکراتیک تبدیل شد.
 ٣ - نفی ارعاب سرخ: انقالب پرولتری ضرورتا علیھ طبقھ حاکم سابق کھ تا دم
 مرگ از منافع و امتیازاتش دفاع می کند، ِاعمال قھر خواھد کرد. اما طبقھ کارگر
 مجاز نیست در ِاعمال دیکتاتوری اش از ھمان روش ھاِی ارعاب بورژوایی بھره
 گیرد. ھدف ِاعمال قدرت و قھر پرولتری، مناسبات اجتماعی خواھد بود و نھ
 افراد. دیکتاتوری پرولتاریا از روح انتقام جویی بیزار است. دولت باید در ھمھ
 حال تابع اراده و کنترل شوراھای کارگری باشد؛ و چراغ راھنمای آن اصول
 اساسی اخالق پرولتری باید باشد - وسیلھ باید در خدمت ھدف اصلی یعنی ایجاد
 جامعھ ای بر اساس وحدت انسانی باشد. این روش با شیوه ھاي بورژوازی کھ در
 آن "ھدف وسیلھ را توجیھ می کند" از اساس متفاوت است. رزا لوکزامبورگ

کامال حق داشت کھ با قاطعیت ایده "ارعاب سرخ" را رد کند. در ابتدا ظاھرا بھ 
نظر ضروری و منطقی می آمد کھ یک سازمان ویژه ای "چکا" (پلیس سیاسی) 
ایجاد شود کھ قاطعانھ در برابر توطئھ ھای ضد انقالبی طبقھ حاکم پیشین بایستد و 
اقدامات آن ھا را سرکوب کند، اما ھمین تشکیالت خیلی سریع از کنترل شوراھا 

خارج شد و بھ شیوه ھا و روش ھای اخالقی و مادی نادرست و غیر پرولتری

و سازمان ھای سیاسی در شوراھا و سایر نھادھا؛ دست زدن بھ "ترور سرخ" در 
برابر توطئھ ھای ضد انقالبی؛ گردن نھادن بھ ناسیونالیزم در سیاست "حق تعیین 

سرنوشت ملت ھا" برای مردم تحت ستم امپراتوری سابق روسیھ و ...
اما رزا در عین حال با صراحت اضافھ می کند کھ این اشتباھات را باید در 
شرایط اضطراری و در متن انزوای انقالب روسیھ بررسی کرد. اوضاع و 
احوالی کھ در آن تھاجم و محاصره امپریالیستی، روسیھ شوروی را خیلی سریع 
بھ دژی تحت محاصره تبدیل نمود. غلبھ بر این وضعیت و خروج از این شرایط 
تنھا و تنھا در دستان طبقھ کارگر جھانی و مھمتر از ھمھ طبقھ کارگر اروپای 
غربی بود کھ می توانست با مبارزات خود برای براندازی انقالبی امپریالیزم 
جھانی، محاصره انقالب اکتبر را در ھم بشکند. در دوران شکست این وظیفھ 
 انقالبیون است کھ تمام درس ھای منتجھ را مورد بررسی قرار دھند و از موضع
 واقعی و تجارب گذشتھ حرکت کنند. بلشویک ھا و معاصرین شان در جنبش
 انقالبی آن زمان نمی توانستند از مسائل و معضالتی کھ ھنوز تجربھ نشده بودند،
 لزوما شناخت و درکی درستی داشتھ باشند، برای مثال رابطھ بین احزاب و دولت
 انتقالی، بین شوراھا و احزاب.و نقش اتحادیھ ھا. بطور کلی مسائل دوران انتقال
 بھ سوسیالیزم. تجربھ شکست انقالب اکتبر متعلق بھ طبقھ کارگر است و وظیفھ
 سازمان ھای انقالبی آن است کھ از درس ھای اساسی آن بیاموزند تا بتواند در
 جنبش انقالبی آینده از اشتباھات پیشین حتی المقدور اجتناب کنند. در این جا بھ

 تعدادی از مھمترین درس ھای انقالب اکتبر اشاره می شود:
 ١ - سوسیالیزم در یک کشور نھ تنھا غیرممکن است بلکھ حتی حفظ قدرت
 سیاسی توسط پرولتاریا در یک کشور تنھای در محاصره یک دنیای متخاصم
 سرمایھ داری ھم غیرممکن است. اگر پرولتاریا قدرت را در کشوری بھ دست

آورد باید انرژی و امکانات خود را در خدمت گسترش انقالب جھانی بگذارد. با 
محدود ماندن در حیطھ یک کشور و یا یک منطقھ، انقالب یا مورد ھجوم دشمنان 

خارجی قرار خواھد گرفت یا از درون دچار انحطاط و دگردیسی خواھد شد.
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 ۵ - تقدم سیاست بر اقتصاد: اگر بپذیریم کھ کمونیزم جنبشی است برای امحای
 دولت و اقتصاد سرمایھ داری مبتنی بر کار مزدی و تولید کاالیی، آن گاه اشتباه
 محض است اگر گمان کنیم کھ دولت پرولتری و یا شوراھای کارگری می توانند و
 مجازند در مرحلھ ای حتی کوتاه مدت روابط سرمایھ داری را ابقا و یا تقویت
 کنند. معنای این گفتھ این نیست کھ انقالب قادر است یک شبھ کمونیزم را برقرار
 کند، خصوصا در شرایطی کھ ھنوز جھانی نشده، بلکھ منظور این است کھ انقالب
 محصول مبارزه سازمان یافتھ و آگاھانھ علیھ روابط سرمایھ داری است و تنھا
 پرولتاریای خود سازمان یافتھ ای کھ قدرت سیاسی را در دست دارد قادر است
 این مبارزه را رھبری کند، و تا آن جا کھ ممکن است نباید سیاست ھای بالفصل و
 ضروری ای کھ قدرت پرولتری ِاعمال می کند، در تضاد با اھداف کمونیزم باشد.
 بھ یک معنا در دوران انتقال بھ سوسیالیزم تقدم با سیاست است نھ با اقتصاد. اما
 این بھ چھ معناست. بین جامعھ سرمایھ دارى و جامعھ کمونیستى دوره اى از
 جامعھ در حال گذار سیاسى است کھ طبقھ کارگر باید کنترل بر تولید و توزیع را
 در دست گیرد، بھ شکلى انقالبى مناسبات و نھادھاي نظام سرمایھ دارى را ریشھ
 کن کند و مناسبات و نھادھاى نوینی را جانشین آن ھا سازد. ویژگی جامعھ در
 حال انتقال بھ سوسیالیزم کھ مارکس دولت حاکم بر آن را "دیکتاتورى انقالبى

پرولتاریا" نامید، این است کھ سیاست در آن بر اقتصاد تقدم دارد و نھ برعکس.
 در این جا با دو نکتھ کلیدی مواجھ ایم: اول آن کھ با چھ معیارھایی می توان تعیین
 کرد کھ یک جامعھ انتقالی است، و در صورت یافتن پاسخ، آن گاه این پرسش
 مطرح می شود کھ این انتقال در چھ جھتی پیش می رود؟ در یک جامعھ انتقالى،
 بنا بھ تعریف، مناسبات تولیدی در آن در حال تغییرند. از این رو اگر جامعھ اى
 واقعا انتقالى است پس مناسبات آن ھم در حال تغییرند، پس نمى توان جامعھ
 انتقالى را بر اساس مناسباتى کھ خود متغیرند تعریف کرد، بلکھ باید نشان داد کھ
 اوال آیا واقعا تغییرى صورت مى گیرد یا نھ و اگر آرى، ثانیا جھت این تغییرات

 در کدام مسیراست. برگشت بھ عقب است یا پیشرفت بھ جلو؟ اما انتقال در ھر

متعلق بھ نظم اجتماعی پیشین متوسل می شود. تعجبی ندارد کھ گستره سرکوب 
چکا بھ سرعت از ضد انقالبیون وابستھ بھ رژیم پیشین فراتر رفت و بخش منتقد 
حزب کمونیست و طبقھ کارگر را ھم در برگرفت. کارگرانی کھ بھ دلیل شرایط 
غیرقابل تحمل اقتصادی دوران جنگ داخلی دست بھ اعتصاب زده بودند و نیز 
سازمان ھای سیاسی پرولتری نظیر آنارشیست ھا کھ منتقد سیاست ھای بلشویک 
ھا بودند تحت پیگرد و سرکوب قرار گرفتند. نقطھ اوج این اقدامات، روند 
سرکوب و درھم شکستن کارگران و ملوانان کرونشتات در ١٩٢١ بود. این 
اقدامات نقش کلیدی در نابودی شوراھا از درون بود. تاثیرات عمیقا مخرب این 
اقدامات بھ حدی بوده کھ باید برای ھمیشھ با ِاعمال زور و سرکوب در درون طبقھ 

کارگر مخالفت کرد.
 ۴- دیکتاتوری شوراھا بر دولت: انتقاد از سیاست "ارعاب سرخ" مربوط بھ
 مسئلھ دولت در دوران انتقالی است. انقالب روسیھ عالوه بر ابجاد ارگان ھاي
 کارگری مثل شوراھای کارگری ھم چنین شبکھ ھای گسترده و مرتبط بھ ھم از
 شوراھای سایر طبقات و طیف ھای اجتماعی از جملھ سربازان و دھقانان و حتی
 چکا را زیر چتر خود درآورد کھ در جریان جنگ داخلی نقشی حیاتی ایفا کردند.
 در شرایط بسیار دشوار سال ھای اولیھ انقالب این نھادھای دولتی خود را در
 قامت سازمان ھای مختص پرولتاریا نظیر شوراھا، کمیتھ ھای کارخانھ، میلیشیای
 کارگری و حتی با جذب در حزب بلشویک پایھ ھای خود را مستحکم کردند. در
 ھمین رابطھ لنین در ١٩٢٢ متذکر شد کھ شوراھا شبیھ خودروئی بودند کھ از
 کنترل راننده اش خارج شده باشد. انقالب روسیھ بھ ما آموخت در شرایطی کھ در
 جامعھ ھنوز طبقات از بین نرفتھ اند وجود دولت انتقالی ضرورتی گریزناپذیر
 است اما از آن جایی کھ نھادھای دولتی طبیعتا ماھیتی محافظھ کارانھ و سرکوب
 گرایانھ دارند، الزم است بطور مداوم از سوی ارگان ھای مستقیم طبقھ کارگر
 نظارت شوند. از این رو ضروری است کھ پرولتاریا از طریق شوراھای

کارگری، دیکتاتوری خود را بر دولت انتقالی بی وقفھ اعمال کند.
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نظام سرمایھ داری ھنوز از شبح انقالب اکتبر خالصی نیافتھ!
 اذعان بھ لزوم مطالعھ و تحلیل علل شکست انقالب اکتبر با ھدف
 درس آموزی از آن، این واقعیت را در دل خود نھفتھ دارد کھ شبح
 انقالب ھم چنان در گشت و گذار است و عصر انقالبات تمام نشده
 است، چون اگر غیر از این بود این ھمھ نیاز بھ خواندن و بررسی
 تاریخ انقالب ضرورت نمی یافت. با نگاھی بھ پیرامون مان، از یک
 سو شاھد تاثیرات ویرانگر بحران ھای اقتصادی، جنگ ھای خانمان
 برانداز، خود ویرانگری، نابودی لگام گسیختھ محیط زیست، رشد
 فزاینده جنایت، فساد و نابودی اخالق در روابط اجتماعی ھستیم، و از
 سوی دیگر شاھد طرح مجدد اندیشھ ھای مارکس و ضرورت عینی

 برقراری کمونیزم.
 بھ موازات ھمھ این مصائب، رشد کمی فزاینده و در گستره جھانی
 طبقھ کارگر، افزایش سریع درھم تنیدگی اقتصاد جھانی و توسعھ بی
 سابقھ ابزارھاِی ارتباط جمعی در دھھ ھای اخیر را ھم شاھدیم کھ
 ھمگی از ضرورت ھمبستگی بین المللی کارگران برای دفاع از

 منافع مشترکشان در برابر استثمار سرمایھ دارانھ نشان  دارد.
 در عین حال، انقالب پرولتری نخستین انقالب در تاریخ است کھ نھ
 تنھا بر توسعھ ضرورت ھای عینی بلکھ مھمتر از ھمھ بھ ظرفیت
 ذھنی طبقھ استثمار شونده برای درک ریشھ ھای استثمار وابستھ
 است. ضرورت این درک و خودآگاھی طبقاتی از این روست کھ
 طبقھ کارگر بتواند نھ تنھا از خودش دفاع کند بلکھ پروژه، چشم انداز
 و برنامھ ای را برای ریشھ کن کردن ھر نوع بھره کشی پیش ببرد.

این وجھ ذھنی، ھرچند کھ روند اعتالی آن چندان بھ چشم نمی آید و

 جھتی کھ باشد، بھ ھر حال عامل آن دولت است. این دولت است کھ باید تضمین کند کھ
 مناسبات کھن در جھت سوسیالیستي شدن تغییر مى كنند. این دولت یا واقعا ھمان دیکتاتورى
 انقالبي پرولتاریا است یا این کھ چیز دیگرى است کھ صرفا خود را پشت آن نام مخفى مى
 کند. معیار این کھ این دولت کارگرى است یا نھ و آیا انقالبی عمل مى کند یا نھ، نیز در واقع
 چیزى نیست جز این کھ آیا این اداره کشور یعنی دولت واقعا در دست توده ھاى تولید كننده
 است یا نھ. آیا این اردوى کار است کھ بر تولید و توزیع کنترل دارد یا نھ، و آیا جھت حرکت

این انتقال رو بھ جلو است یا نھ.
 ۶ - کاھش ساعات کار: در عین حال باید یادآور شد کھ از تقدم سیاست بر اقتصاد در دوران
 انتقال نباید چنین استباط شود کھ در ارزیابی سیاسی معیارھاي اقتصادى نقشی ندارند. اگر
 فرض بر این است در دوره گذار انگیزه رشد اقتصادى دیگر "سود" نیست، پس محرک
 اصلى توسعھ اقتصادى چھ مى تواند باشد؟ پاسخ این پرسش کاھش ساعات کار، این ھدف
 نھایی بشر، است کھ فقط از طریق توسعھ تکنولوژیک می توان بدان دست یافت. اما ھرچھ
 بار آورى کار باالتر برود ساعات کار را می توان کم تر کرد. یعنى دست کم ھمان مقدار را
 با زمان کار کم ترى تولید کرد. اگر کنترل بر تولید و توزیع در دست طبقھ کارگر نباشد
 انگیزه اى براى کاھش ساعات کار نیز وجود نخواھد داشت. اما اگر پرولتاریا نتواند ساعات
 کار را کاھش دھد نخواھد توانست در اداره جامعھ شرکت کند، نھادھاى قدرت خود را بسازد

و دولت خود را مستحکم کند.
در روسیھ اما اکثریت حزب بلشویک ھیچگاه نتوانست از این نظریھ کھ اقتصاد دولتی مرحلھ 
ای ضروری و احتماال تنھا راه ساختمان سوسیالیزم است، خود را رھا کنند. این سیاست در 
عمل، حتی پیش از پیروزی استالینیزم، بھ نام "سیاست توسعھ نیروھای مولده" برای رفتن بھ 
سوی جامعھ کمونیستی آتی، توجیھ می شد. این مفھوم نزد حزب کمونیست در قدرت بھ لحاظ 
اقتصادی مترادف بود با یکی دانستن اقتصاد دولتی با سوسیالیزم و بھ لحاظ سیاسی حزب بھ 
مثابھ ابزاری برای حرکت بھ سوی سوسیالیزم. چنین برداشتی از مقولھ "دیکتاتوری 

پرولتاریا" سرنوشت تراژیک و فالکت باری را رقم زد و موجب شکست انقالب شد. 
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 فرانسھ، شاھد کشانده شدن جدل ھای سیاسی بھ خیابان ھا، دانشگاه ھا، مدارس و
 کارخانھ ھا بود، مشابھ ھمان رویدادھایی کھ جان رید قبل از اکتبر ١٩١٧ در
 روسیھ شاھد شان بود. بعد از چندین دھھ برای نخستین بار ایده جایگزینی سرمایھ
 داری با جامعھ ای نوین بطور جدی در میان کارگران و دانشجویان مطرح و مورد
 بحث قرار گرفت. یکی از مھمترین دستاوردھای این جنبش ظھور نسل جدیدی از

سازمان ھای سیاسی انقالبی بود.
 متاسفانھ جنبش فرانسھ تنھا توانست مسئلھ انقالب را در سطح نظری مطرح کند
 زیرا بحران سرمایھ داری تازه آشکار شده بود و طبقھ حاکم نیرنگ ھای فراوان
 برای سال ھای آتی در آستین داشت کھ یکی از مھمترین آن ھا بھره گیری از
 احزاب چپ اصالح طلب و اتحادیھ ھاِی کارگری خودی در نقش "اپوزیسیون"

 قالبی بود. موج انقالبی کھ در ١٩۶٨ آغاز شد، دو دھھ ادامھ یافت.
 شاید یکی از فرازھای آن جنبش ١٩٨٠ لھستان باشد کھ در آن اعتصابات توده ای
 گسترده موجب ظھور اشکال مختلفی از سازماندھی ھا شد، از جملھ کمیتھ ھای
 اعتصاب داخل کارخانھ کھ تداعی کننده شوراھای کارگری انقالب روسیھ بود. اما
 علیرغم این سطح توسعھ یافتھ خودسازمان یابی، کارگران لھستان ھیچگاه نتوانستند
 بھ ضرورت و امکان سرنگونی نظام سرمایھ داری ارتقا یابند زیرا گرفتار این
 فریب بودند کھ تا آن زمان تحت نظام کمونیستی زندگی می کرده اند، از رو کعبھ
 آمال شان را در دموکراسی سرمایھ داری غربی – پارلمانتاریزم و اتحادیھ ھاِی

 آزاد کارگری- می دیدند.
 با وجود این کھ در غرب کارگران تجربھ ھای بسیار عمیق تری از دروغین بودن
 این اشکال دموکراتیک جامعھ سرمایھ داری داشتند، اما مشکل اساسی آن ھا چندان
 تفاوتی با رفقای زن و مردشان در بلوک شرق نداشت : مشکٍل اعتالی مبارزه از

سطح دفاع اقتصادی بھ تھاجم سیاسی علیھ سرمایھ داری بود!

 در الیھ ھای زیرین جریان دارد، معھذا با گام ھای آھستھ و در عین حال پیوستھ،
حتی در غیاب جنبش ھای وسیع و توده ای، بھ پیش می رود و گسترش می یابد.

 در واقع جنبش ھای پرولتری کھ در پنجاه سال اخیر در صحنھ بین المللی ظاھر
 شده اند، ادامھ برآمد امواج انقالبی سال ھای ١٩٢٣- ١٩١٧ بودند. از سر گرفتن
 جنبش انقالبی در پی سلطھ چند دھھ ضدانقالبی کھ چھره بسیار وحشی خود را در
 آن کشورھایی کھ شبح انقالب بھ گشت و گذار درآمده بود، بھ نمایش گذاشتھ بود.
 البتھ ناگفتھ نماند کھ در مقابل این توحش، جبھھ توده ای و دموکراتیک ضد
 فاشیست ھم ایجاد شد. ادغام و ھمکاری نیروھای ضد فاشیست، مقاومت پرولتاریا
 در اسپانیا (در طی جنگ داخلی سال ھای١٩٣٧ - ١٩٣۶) را بوجود آورد. در دو
 دھھ بعد از جنگ جھانی دوم اقتصاد امپریالیستی بھ یمن غارت کشورھای
 مستعمره و عقب نگھداشتھ شده، و بازسازی ھای مناطق جنگ زده، شکوفا شد و
 مبارزه طبقاتی بھ دلیل این شکوفایی و بھ وجود آمدن یک چند دولت ھاِی رفاه و
 گسترش بازِی انتخاب بین "دموکراسی" غربی و "سوسیالیزم" شرقی، مبارزه

طبقاتی تا حدودی بھ محاق رفت.
اواخر دھھ ١٩۶٠ و پایان دوران شکوفایی اقتصادی دوران بعد از جنگ و نیز با 
تداوم رقابت دو بلوک شرق و غرب در ویتنام و آفریقا، چھره واقعی فقر نمایان و 
نقاب ھای دروغین امپریالیست ھا دریده شد و در نتیجھ نسل جدید پرولتاریا با 
گسستن از اپورتونیزم رایج سال ھاِی پیشتر، ھنجاریت و طبیعی بودن جامعھ 
سرمایھ داری را زیر سوال بردند. این پرسشگری کھ سایر الیھ ھای اجتماع را ھم 
در بر می گرفت با اعتصابات گسترده و عمومی در ماه ھای مھ و ژوئن سال 
١٩۶٨ در فرانسھ کھ ٢٠ میلیون کارگر را شامل شد و بھ کشورھای دیگر ھم 
سرایت کرد بھ شکلی نامنتظره در سطح جھانی صحنھ سیاست را متحول کرد. این 
 جنبش نشانھ پایان دوران سلطھ بالمنازع ضدانقالب و اعتالی مجدد مبارزات

کارگری در ھمھ قاره ھا بود. نقطھ اوج این جنبش، رویدادھای ماه مھ ١٩۶٨ در
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 گسست از چارچوب سرمایھ داری است کھ در عین حال مشکالت زیادی برای
 طبقھ کارگر ایجاد کرده است. کارزار "مرگ کمونیزم" نموِد کامال مشخص
 توانایی بورژوازی در منحرف کردن آگاھی طبقاتی استثمار شوندگان برای
 گسست و سرنگونی نظام سرمایھ داری است. بورژوازی با جا انداختِن تم
 "پیروزی دموکراسی بر توتالیتاریزم"، بار دیگر ثابت کرد کھ زندگی انسان ھا
 در چارچوب "دموکراسی" بورژوائی، قربانی رازآمیزی فریبنده ای است کھ
  طبقھ حاکم در جامعھ سرمایھ داری بقایش را بر آن استوار کرده است. تم
 فرینده مشابھ دیگری کھ در این اواخر رایج شده، کارزارھای جاری حول
 مبارزه بین "پوپولیزم" و "ضد پوپولیزم" است کھ در آن ھریک خود را نماینده

واقعی "اراده مردم" جا می زنند.
 عالوه بر این ھا، در مرحلھ کنونی سرمایھ داری، ھمھ روندھای اجتماعی بھ
 شکلی بسیار موذیانھ عمل می کنند: گرایش جامعھ سرمایھ داری بھ استفاده از
 باندھاِی جنایتکار در ھمھ سطوح کھ موجب گسترش انواع ترس ھای نامعقول

شده و در نتیجھ آن  توده ھا بھ ناگزیر بھ ھرگونھ گریزگاھی پناه می برند.
تکلیھ گرایشات فوق برای وحدت بین المللی طبقھ کارگر و برای اندیشھ تاریخی 
مورد نیاز برای درک صحیح روند واقعی تحوالت جامعھ سرمایھ داری، بسیار 
مضرند. با این وجود، از اواخر دھھ ١٩٨٠ علیرغم سردرگمی ھاِی طبقھ 
کارگر، پیوستھ شاھد جنبش ھای پرولتری ھستیم - ھر چند کھ شرکت کنندگان 
در این مبارزات از اطالق نام پرولتاریا بر خود ابا داشتھ باشند. در سال ٢٠٠۶ 
جنبش دانشجویی در فرانسھ با سرباز زدن از کنترل اتحادیھ ھای رسمی و تھدید 
بھ گسترش مبارزه بھ میان صفوف کارگران، بورژوازی را وادار کرد بھ عقب 
 نشینی کرد. در سال ٢٠١١، در بحبوحھ انقالبات در کشورھای شمال آفریقا، در

 یونان، جنبش "برآشفتگان" در اسپانیا، با دامن زدن بھ مباحثات درباره ماھیت

بی شک، جنبش طبقھ کارگر در دھھ ھای ١٩٨٠-١٩٧٠ تاثیر زیادی بر تحوالت 
 جامعھ سرمایھ داری گذاشتھ است. در دھھ ١٩٣٠ وقتی بحران اقتصادی آشکار
 شد، طبقھ کارگر در گرداب شکست تاریخی گرفتار شده و عمال ھیچ مانع
 بازدارنده ای در مقابل تاخت و تاز چھار نعل سرمایھ داری بھ سوی جنگ وجود
 نداشت. برعکس در دھھ ھای ١٩٨٠ - ١٩٧٠ ھر چند احتمال وقوع جنگ جھانی
 بسیار زیاد بود اما سر باز زدن طبقھ کارگر از فدا کردن خود برای منافع اقتصاد

 ملی حاکی از این بود کھ از قربانی شدن در راه مام میھن خودداری خواھد کرد.
 متخصصین بورژوازی ادعا می کنند علت این کھ جنگ جھانی سوم رخ نداد این
 بود کھ سرمایھ داری از دو جنگ جھانی قبلی درس ھای الزم را آموختھ و با
 تاسیس نھادھایی ھمچون سازمان ملل و اتحادیھ اروپا رقابت ھای بین المللی را
 کنترل کرده بود. ادعای دیگرشان این است کھ سالح ھای اتمی نقش بازدارنده ای
 در رخ دادن جنگ جھانی داشتند. ایده نقش بازدارندگی مبارزات طبقھ کارگر

مطلقا جایی در تحلیل ھای سیاسی ایدئولوگ ھای بورژوازی ندارد.
 اما باید گفت سدی کھ پرولتاریا در مقابل جنگ بنا کرده  آگاھانھ ایجاد نشده است.
 ناتوانایی بورژوازی برای بسیج طبقھ کارگر بھ جنگ یک مسألھ است و ناتوانی
 طبقھ در ارائھ بدیل سیاسی خود یعنی انقالب جھانی، مسألھ ای دیگر. در نتیجھ
 این ناتوانی، طبقھ کارگر از سال ھای دھھ ١٩٨٠ بھ بعد در رابطھ با تکامل
 اجتماعی در وضعیت آچمز بھ سر می برد و قادر بھ پیشروی بھ سوی ھیچیک از
 اھداف خود نبوده است. ناتوانی سرمایھ داری در حل بحران ھای دیرپای خود،
 این نظام را بھ انحطاط  و فساد ھرچھ بیشتر سوق می دھد. با فروپاشی اردوگاه
 شوروی، ھرچند امکان آغاز جنگ جھانی کم تر شده است اما انگیزه ھای دامن

زدن بھ جنگ ھای سرمایھ داری با ھمان شتاب و بربریت سابق ادامھ دارند.
مرحلھ نھایی در سقوط نظام سرمایھ داری کھ از مدت ھا پیش آغاز شده، مرحلھ
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  مارکس و توانمندی اش در نابودی سرمایھ داری و بنا نھادن کمونیزم را بھ
نمایش می گذارد، و این کھ طبقھ کارگر در جامعھ بورژوایی طبقھ ای است:

⧫  کھ نسبت بھ جامعھ بورژوایی بیگانھ است؛
 ⧫  کھ زنجیرھای و رنج جھانی اش او را بھ سوی انقالبی بنیادین و جھانی

ھدایت می کند؛
 ⧫  کھ رنج تمام الیھ ھای جامعھ بر شانھ ھایش سنگینی می کند بی آن کھ از
 برتری و منافع آن ھا بھره مند شود و تنھا با رھا ساختن کل جامعھ قادر

است خود را رھا سازد؛
 ⧫  کھ بھ واسطھ ھمبستھ بودنش قادر است جامعھ را علیھ حاکمیت کاالیی
 سازی جھانی سرمایھ داری بشوراند و بر طبق اصول ھمبستگی سازمان

دھد ؛
 ⧫ کھ قادر است با رھا سازی جان انسان ھا از قید کار مزدی و کاال سازی،

روان و اخالق بشریت را از زندان سرمایھ داری آزاد کند.
ھمان گونھ کھ نمی توان جامعھ سرمایھ داری بدون مبارزه طبقاتی را تصور 
کرد، نمی توان خاطره انقالب اکتبر را ھم فراموش کرد. در سال ١٩١٧ بشریت 
در برابر انتخاب بین سوسیالیزم یا بربریت قرار گرفت: یا انقالب جھانی یا 
نابودی تمدن بشری. امروزه در سال ٢٠٢٠ ھم بشریت کماکان در برابر این 
گزینھ قرار دارد. سرمایھ داری قادر بھ اصالح، حفظ محیط زیست و انسانی 
 کردن آن نیست.سرنگونی سرمایھ داری جھانی در دستور کار است. انقالب آتی
 بدون درس گیری از تجارب عظیم تمام انقالبات تاکنونی از جملھ، روسیھ، آلمان،
 اسپانیا، مجارستان، ایران و بقیھ کشورھا بھ پیروزی نایل نمی شود. این مسئولیت

و وظیفھ سازمان ھای سیاسی پرولتری است کھ بخواھند از آن ھا بیاموزند و

 جامعھ سرمایھ داری و بی آیندگی مطلق آن، خاطره مھ ۶٨ را دوباره زنده
 کردند. جنبش ٢٠٠۶ فرانسھ، جنبشی بود کھ کامال بھ ماھیت انترناسیونالیستی
 خود آگاه بود و جریانات معتقد بھ "انقالب جھانی" در آن فعال بودند. شکل
 سازمانی کھ این جنبش اتخاذ کرد شورای عمومی در کف خیابان ھا و محالت و
 خارج از نھادھاِی رسمی جامعھ بورژوایی بود کھ نشان می داد ھنوز شبح

 شوراھا در شکل سازمان یابی جنبش ھا در گشت و گذار است.
 البتھ عمر این جنبش ھا کوتاه بود و از سردرگمی و ضعف بسیار رنج می بردند.
 این سردرگمی عمدتا بھ خاطر باور بھ ایدئولوژی دموکراسی بورژوایی و مقولھ
 بی محتوا ولیکن فریبنده "شھروندی" بود کھ احزاب چپگرا ھمچون سیریزا در
 یونان و پودوموس در اسپانیا با شعار : "بیایید با شرکت گسترده در انتخابات و
 پارلمان بھ باز آفرینی حیات دموکراتیک مان یاری رسانیم!" بھ عنوان کلید مشکل
 گشا با تمام وجود بدان دخیل بستند. و یا ساندرز  در ایالت متحده آمریکا و
 جرمی کوربین در انگلستان کھ ھمان متاع را در شکلی دیگر بھ فروش گذاشتند.
 نکتھ جالب این جنبش ھا این است کھ نشان دادند پرولتاریا نمرده و قادر است در
 صورت آمادگی شرایط عینی و ذھنی سر بلند می کند و ھرگاه سر بلند کند

قاطعانھ بھ سنت ھای انقالبی گذشتھ خود رجوع می کند.
 پرولتاریا ھنوز حرف آخر خود را نزده است. تغییرات در بافتار طبقھ کارگر،
 علیرغم تاثیرات منفی ای کھ تاکنون بھ خود دیدت، ھنوز عوامل ذاتی خود در
 راستای چشم انداز انقالبی را حفظ کرده است. نسل جدید پرولتاریا کھ در شرایط
 پیچیده کاِر نا امن ھمراه با بیکاری مزمن زندگی می کند، ھرگاه کھ امکانش باشد
 خود را متعلق بھ طبقھ ای می بیند کھ بھ گفتھ مارکس در  مانیفست کمونیست
 «ھمھ مصائب بردگان را اما بدون امنیت بردگی در خود دارند، چیزی جز
 زنجیرھای شان از دست نمی دھند و در عوض جھانی برای فتح کردن دارند».
شرایط کنونی و آینده پرولتاریای جھان ھر چھ فزونتر ماھیت انقالبی آموزه ھای
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 در این دوران ارتجاع، شاید بی مناسبت نباشد کھ در پایان چند سطری از
 امانوئل کانت کھ در سال ١٧٩۵ در پی سرنگونی روبسپییر و پیروزی ارتجاع
 ترمیدوری در جریان انقالب کبیر فرانسھ- روزگاری شبیھ دوران کنونی ـ و در

واکنش بھ آن نوشت را بھ یاد آوریم:
 «... تاریخ بشریت بھ ھیچ وجھ دیگر این پدیده را فراموش نخواھد کرد.
 زیرا در اندرون ژرفای ذات آدمی چیدمانی را آشکار کرد: توانمندی
 بشر برای بھ جلو رفتن، بھ گونھ ای کھ ھیچ سیاستی ھر چند زیرک
 دیگر بھ ھیچ وجھ نمی تواند آن را از جریان پیشینی رویدادھا کنار زند:
 تنھا طبیعت و آزادی، کھ در نژاد بشر بر طبق اصول داخلی حق متحد
 شده، توانستند ھر چند گاه بھ طور غیرقابل متعین و بھ مثابھ یک رویداد
 محتمل، آن را اعالم کنند. اما حتی اگر ھدف این رویداد ھنوز ھم متحقق
 نشده بود، حتی اگر انقالب یا اصالح قانون اساسی یک قوم سرانجام با
 شکست مواجھ شده بود، یا حتی اگر با گذشت زمان ھمھ دوباره بھ رسوم
 و عادات پیشین سقوط کنند (ھمانطور کھ این روزھا برخی سیاستمداران
 پیش بینی می کنند)، اما از قدرت این رسالت فلسفی حتی ذره ای کاستھ
 نمی شود. چرا کھ این رویداد آن چنان مھم است، آن چنان بھ منافع
 بشریت گره خورده، و آن چنان بر ھمھ نقاط جھان تاثیر گذاشتھ، کھ
 برای فرصت ھای مساعد آتی، و بھ ھنگام از سرگیری تالش ھای جدید

 از این نوع، نمی توان بھ سادگی آن را بھ فراموشخانھ  تاریخ سپرد.»
 آری ھیچ  تالشی نمی تواند آن چھ کھ در طی ده روز دنیا را لرزاند، برای

ھمیشھ از حافظھ بشریت بزداید.

چکیدِه درس ھا را تا آن جا کھ ممکن است وسیعا جذب کنند و بھ کار بندند!
 در بررسی انقالب اکتبر نکات دیگری ھم وجود دارد. ما تنھا بھ چند نکتھ مھم
 تر بسنده کرده ایم. بدیھی است کھ از دیدگاه راھبردی  نکاتی دیگری (از جملھ
 بحران انقالبی، قدرت دوگانھ، روابط بین احزاب با توده ھا و با نھادھا، مسالھ
 اقتصاد دوران انتقال)، امر فعلیت داشتن و حدود و ثغور آن ھا ھم بھ ھمان
 اندازه تعیین کننده ھستند. ھم چنین اذعان داریم، بدون آن کھ قصد آن را داشتھ
 باشیم کھ مقصر ھمھ بدبختی ھای سده بیستم را انقالب اکتبر بدانیم، کھ اتحاد
 جماھیر شوروی مطمئناً کشوری بود کھ در طی سی سال حکومت استالین،
 خشن ترین و متمرکز ترین مرگ ھا را تجربھ کرد و باالترین نرخ کشتار
 مکانی- زمانی در دوران صلح در تاریخ را داشتھ است. فاجعھ ای کھ با ھیچ

 معیار و ترفندی نمی توان بھ انقالب اکتبر نسبت داد.

کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید
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فھرست مطالب فصول، پیوست ھا 
جلد ١

  سخن اول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵ 
چرا تاریخ انقالب اکتبر را باید مطالعھ کنیم؟

تاریخ نویسی انقالب اکتبر 
ھدف کتاب

موضع نویسنده
فصول کتاب

 ١- شبح موعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١
مانیفست حزب کمونیست

بناپارتیزم
کمون پاریس اولین حکومت کارگری – انترناسیونالیستی

کمون و زنان
کمون و اھل ادب و ھنر 

٢ - جنگ و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴۶ 
٣ - نان و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵۴ 

روسیھ حلقھ ضعیف دولت ھای سرمایھ داری
۵ روز شکوھمند

غافلگیر شدن انقالبیون
قدرت دوگانھ

بازگشت لنین از تبعید
جنگ، جنگ تا پیروزی

۴ - تئوری و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧۴
مارکس و انقالب اکتبر

سھ بینش از انقالب آتی روسیھ
تزھای آوریل لنین

۵ - شورا و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٧
بلشویک ھا : استراتژی و تاکتیک انقالبی
صلح، زمین، نان، تمام قدرت بھ شوراھا

رادیکالیزه شدن شوراھا
روزھای ژوئیھ

کودتای کورنیلف و "جبھھ واحد"
تضاد شھر و روستا

ھنر قیام
چرا لنین اینقدر بی تاب بود؟

"سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد تروتسکی یھود! "
تسخیر کاخ زمستانی

تفسیر قیام اکتبر
لنین و "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی"

حکومت شوراھا
شوراھا در روسیھ

انقالب ١٩٠۵ و شوراھا
کنفرانس  شوراھای سال ١٩١٧

کنگره اول نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ
یک آمریکایی در کنگره شوراھا 

کنگره دوم تا کنگره ھشت
شوراھا چھ بودند؟

۶ - حزب و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٩
آیا طبقھ کارگر بھ حزب نیاز دارد؟ 

سازمان لنینی چیست؟
ایدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاریا

نظریھ سازمان دھی  ، برنامھ انقالبی، عمل انقالبی
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سازمان دھی لنینی و دموکراسی شورائی
اکنون چھ؟

٧ - ارتش سرخ، جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٨
مذاکرات صلح برست- لیتوفسک

جنگ داخلی روسیھ
جنگ داخلی فنالند

از پایھ گذاری ارتش سرخ تا پیروزی بلشویک ھا
مداخلھ نظامی خارجی

تلفات
٨ - شورش کرونشتات از "کمونیسم جنگی" تا "نپ "٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶٨ 

پیروزی در جنگ داخلی و بحران "کمونیسم جنگی"
شورش کرونشتات

مشی نوین اقتصادی (نپ)
جلد ٢

٩- از اکتبر تا ترمیدور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴
اپوزیسیون ھای اولیھ

مجلس مؤسسان
مباحثات درباره مجلس مؤسسان

کمونیزم جنگی" و اتحاد کارگران با دھقانان 
ارعاب سرخ در برابر ارعاب سفید

تک حزبی و ممنوعیت احزاب و جناح ھا 
از بعد از کنگره دھم حزب کمونیست تا مرگ لنین

"اپوزیسیون چپ" و ابداع "تروتسکیسم"
انحطاط انقالب روسیھ: یک رویداد واحد یا یک روند؟

ترمیدور
ترازنامھ بلشویسم در سال ھای ١٩٢١ – ١٩١٧

پلیس سیاسی، چکا
روزا لوکزامبورگ و انقالب اکتبر

کمونیزم روسی: ریشھ ھا و ساقھ ھا
اپوزیسیون کارگری و مدیریت تولید

درباره "ھدف" و "وسیلھ"  در بنای سوسیالیزم 
جانشین گرایی

خود- رھایی کارگران
١٠ - لنین و لنینیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶١

ریشھ ھای "لنینیزم"
آیا لنین یک "لنینیست" بود؟

آیا صحبت از 'لنینیزم' جایز است؟
لنین آری، "لنینیزم" نھ

امروزه رویکرد لنینی چھ می تواند باشد؟
امپریالیزم و انترناسیونالیزم

آزادی در تقابل با دولت
رھبری، اشتباھات و انشعابات
روش ھایی برای تحول انقالبی

بازخوانی لنین
١١ - محاکمات مسکو، ھدیھ استالین بھ امپریالیزم و فاشیزم ٠٠٠٠ ٨١

بر نسل انقالب اکتبر چھ گذشت؟
آمار: اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨

١٢ - گوالگ، دوزخ استالینیزم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩۵
دشمن مردم

داخل یک دکمھ لباس زندان
خالکوبی تصویر استالین

وارالم شاالموف: شاعر جھنم
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شاالموف و گربھ سولژنیتسن
زنان گوالگ

امپراتوری صنعتی
گوالگ و رشد اقتصادی

آمار  گوالگ
برچیدن گوالگ

١٣ - ترور بزرگ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٢
پیش زمینھ

محاکمات مسکو
ارتش سرخ
روشنفکران

کوالک ھا
کوچ اجباری گروه ھا، اقوام و ملیت ھای نامطلوب

جنگ جھانی دوم
اخراج و تبعید پس از جنگ

١۴ - بوروکراسی چیست؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴٢
دومین جنگ داخلی در شوروی

نظریھ ھای چپ درباره استالینیزم
سوسیالیستی

سرمایھ داری دولتی
وجھ تولید نوین

انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم.
بوروکراسی چیست؟

بوروکراسی و تقسیم کار در جھان مدرن
بوروکراسی در جوامع مدرن سرمایھ داری

بوروکراسی در کشورھای "عقب مانده"

بوروکراسی در روسیھ
جانشن  گرایی و رئال  پولتیک 

بتوارگی تشکیالتیی
کاھش روز- کار

اکو سوسیالیزم
١۵ - از انقالب جھانی تا سوسیالیزم در یک کشور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶۴

بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن)
اولین کنگره کمینترن

انقالب ١٩٢٣ از دست رفتھ آلمان
سوسیالیزم در یک کشور

بگذارید کوالک ھا ثروتمند شوند!
اعتصاب عمومی سال ١٩٢۶ در بریتانیا

تراژدی انقالب دوم چین
دوره سوم: نقش کمینترن در بھ قدرت رسیدن ھیتلر

جبھھ خلق
جنگ داخلی اسپانیا

پیمان صلح بین ھیتلر و استالین
انحالل کمینترن ھدیھ ای بھ روزولت

وقتی حاکمان دنیا ھوای یکدیگر را دارند
١۶ - استالینیزم، آنتی تز سوسیالیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠٨

انسان نوین سوسیالیستی
خصوصیات انسان شوروی

تبلیغات و انقالب
ویترین تبلیغاتی رژیم

کیش شخصیت
تحریف و جعل تاریخ انقالب
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معجزه ھنر رئالیسم سوسیالیستی
تروتسکی زدایی از تاریخ

انجیل استالین
مارکسیزم- لنینیزم

خطا ناپذیری حزب
ماتریالیسم دیالکتیکی

١٧ - فروپاشی شوروی و بحران چپ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۴٧ 
فروپاشی شوروی

بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی
پیامدھای فروپاشی

حزب توده ایران و فروپاشی شوروی
بعد از فروپاشی

مارکس و انقالب اکتبر
سرمایھ داری پس از فروپاشی

١٨ - مارکس و سرمایھ داری در سده بیست و یکم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۶۴
٠٠ ١٩٢٨٠ - سخن پایانی، درس ھای انقالب اکتبر برای امروز ٠٠٠٠٠

چرا انقالب اکتبر
آیا انقالب اوضاع را بدتر خواھد کرد؟

استالینیسم آیا ادامھ بلشویسم بود؟
فریب بزرگ: استالینیسم ھمان کمونیسم است!

در دفاع از انقالب اکتبر
١ - انقالب یا کودتا؟

٢ - اراده عطف بھ قدرت یا ضد انقالب بوروکراتیک
٣-  انقالب "زودرس"

در ضرورت حزب طبقھ
اشتباھات حزب بلشویک

نظام سرمایھ داری ھنوز از شبح انقالب اکتبر خالصی نیافتھ!

جلد٣
پیوست ھا

١ - وقتی استالینیست سابق بھ جنگ کمونیزم می رود ٠٠٠٠٠٠٠  ۵
"کتاب سیاه کمونیزم "

انقالب روسیھ در برابر دادگاه تاریخ
وجدان کمونیست سابق

٠ ٢٢۶ - انقالب اکتبر و اولویت آموزش توده ھا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
خانھ ھای مردم، باشگاه ھای کارگری، خانھ ھای کتاب خوانی

نھادھای آموزشی (١٩١٧ - ١٩٢٣)
مدرسھ یکسان کار

آموزش عالی
دانشکده ھای کارگری

آموزش روش ھای آموزشی (پداگوژی)
تحول در روش ھا و نھادھای آموزشی (١٩٢٨ - ١٩٢٣)

آموزش کمونیستی
در ستایش دیالکتیک

   - آن ھا جرات کردند ! 
تجربھ مدرسھ شورایی سال ھای ١٩٢٠

سواد آموزی، وظیفھ ای کھ در اولویت قرار دارد 
مدرسھ یکسان و اصول آن

بلشویک سازی" آموزگاران، خودمدیریتی، دموکراسی
نخستین ترازنامھ ھا

چھ درس ھایی؟ 
" نبرد زندگی" و  "روش کمپلکس ھا"

٣ - روزنھ امید: کنگره خلق ھای شرق در باکو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۴٧
٠٠ ۴۵۶ - خطرات حرفھ ای قدرت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ www.hks-iran.com



۵ - مارکسیزم و جادوی نخستین٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٧٢
۶ - انقالب اکتبر و ھنر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٨۴

در حسرت انقالبی کھ بھ آن خیانت شد
ھنر و جامعھ طبقاتی
پیشینھ ھنر در روسیھ

آکادمی ھنر
دو لحظھ تاریخی

انقالب اکتبر و ھنر
آوانگارد 

ھنر آبستره
فوتوریسم

سوپراماتیسم
کنستروکتیویسم

استالینیزم و ھنر
نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢

نمایشگاه مسکو سال ١٩٣٣
نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد

آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
صنعتی کردن و ھنر

گوالگ و ھنر
کوه نشینی در کرملین

٧ - شاھدان عینی مستند ساز انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٩
یک آمریکایی در پترزبورگ

چشم و دوربین انقالب
"دیکتاتوری پرولتاریا" از زبان یک زن فمینیست آمریکایی

ویکتور سرژ: آنارشیستی کھ بلشویک می شود
آلفرد روزمر : سندیکالیستی  کھ طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا می شود

آناتولی لوناچارسکی: انقالبی خوش اقبالی کھ بھ موقع مرد 
خاطرات یک کارگر

"یادداشت ھای خصوصی" یک منشویک
شش ھفتھ در روسیھ انقالبی

پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد
مورگان فیلیپس پرایس

"تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" تروتسکی
"تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی

٨  - رویدادھای مرتبط با انقالب اکتب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧١
٩  - فھرست برخی از افراد، سازمان ھا و مفاھیم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨۴
١٠- منابع نوشتاری، شنیداری و دیداری   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠١
١١- بگذار تصاویر سخن بگویند٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٢١٧
١٢- فھرست مطالب فصول، پیوست ھا و جداول  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۵٨

جداول
نمودار ترکیب احزاب در دومین کنگره شوراھا نوامبر ١٩١٧(ج١)   ١٢٠
نمودار نابودی عامدانھ دام ھا توسط روستائیان (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٠۴
تولید گندم در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٠۴

تولید زغال سنگ در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم (ج٢) ٠٠٠٠٠٠ ١٠۴ 
نمودار تولید زغال سنگ و تعداد زندانیان اردوگاه ھا (ج٢)٠٠٠٠٠٠  ١٠٧
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نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا در سال ھای حکومت استالین (ج٢)  ٠٠  ١٠٨
نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا برحسب طبقھ بندی جرم  (ج٢) ٠٠٠٠٠٠ ١٠٩
جدول ١ - آمار تولید و صدور غالت و میزان اشتراکی کردن (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٢
نمودار درصد اشتراکی کردن کشاورزی در ١٩٣٧ - ١٩٢٧ (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠   ١٢٣
نمودار تولید و صدور غالت در ١٩٣۴ – ١٩٢٨ (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٢٣
نمودار میزان مرگ در اوکراین  (ج٢) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢۵
جدول ٢ - آمار تلفات انسانی در تبعید( بر حسب ملیت ھای) (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٩
جدول ٣ - آمار تبعید شدگان( بر حسب زمان) (ج٢)  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠
جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی(ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٣۶
نمودار آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی(ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴٠
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بھ قلِم ھمین نویسنده – بھ فارسی
 •  پیدایش وتکوین خرد در تاریخ و   زمینھ ھای اجتماعی آن  - جلد ١   

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ١ - ویژه انقالب اکتبر   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٢  

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٣   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ۴  

 
برخی از آثار ترجمھ شده بھ فارسی توسِط ھمین نویسنده

 •  بین الملل سوم بعد از لنین : لئون تروتسکی  
 •  نظریھ لنینیستی سازمان دھی و ربط امروزی آن : ارنست مندل   

 •  انقالب مداوم در کشورھای عقب مانده  :  ارنست مندل  
 •  آلن بدیو و معجزه ی رخداد : دانیل بن سعید 

 •  استراتژی و سیاست: از مارکس تا بین الملل سوم : دانیل بن سعید   
 •   مارکسیزم جادوی نخستین : ایزاک دویچر   

 •   تفسیر تروتسکی از استالینیزم : پری آندرسون   
 •  خطرات حرفھ ای قدرت : کریستیان راکوفسکی 

 •  درس ھای اکتبر : لئون تروتسکی   
 •  مشی نوین : لئون تروتسکی   

 •  طبقھ کارگر و دموکراسی بورژوائی : و. لنین   
 •  مارکسیزم ماژینو: کتاب اقتصاد مندل 

 •  تناقضات سرمایھ داری دولتی : ارنست مندل  
ارنست  •  در باره ماھیت طبقاتی شوروی خصلت - اجتماعی اقتصاد شوروی  :  

مندل   

 •  رازوارگی سرمایھ داری دولتی  :  ارنست مندل 
 •  دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری   :  ارنست مندل  

 •  مفاھیم تشكیالتي نزد لنین  :  ارنست مندل  
 •  جھت گیری بلشویک ھا، یک بررسی انتقادی :  ارنست مندل   

 •  نظریھ مارکسیستی دولت   :  ارنست مندل   
 •  شکل گیری اندیشھ اقتصادی کارل مارکس  :  ارنست مندل 

 •   تروتسکی: بررسی پویائی اندیشھ او   :  ارنست مندل 
 •  ریشھ ھای خشونِت اسرائیل : تونی کلیف   

 •  مسالھ ملی در اتحاد شوروی : آنتونیو موسکاتو   
 •  بن بست ایدئولوژی بازار : آنتونیو موسکاتو 

 •  مارکس، بحران کنونی و آینده کار   :  ارنست مندل   
 •  ١٩٢١ - ١٩٢٠ سال ھای تاریک لنین و تروتسکی : ارنست مندل 

 •  تقدم سیاست در جوامع فرا انقالبی : الما آلتفاتر    
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