
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

  ارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزم

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

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

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

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

از س:وی ديگ::ر، کس:انی ک::ه  ب:ه کاره::ای روزم:ره ی ع::ادی ع:ادت ک::رده ان::د،      . م:ی کن::د 
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سانتريست ها و آماتورهای بوالهوس از شکست هراسان می شوند و تمام هّم خود را   

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

ژيک، که غالبًا شکل سجود در مقابل ارتجاع به از اين نوع موارد رجعت ايدئولو

کليه ادبيات بين الملل دوم و . خود می گيرند، نمونه های فراوانی می توان نشان داد

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

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

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

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

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

تان برسد تا به اين فساد  اتوبائر به مشامبوی مشمئزکننده ده سطر از هيلفردينگ و 

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

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

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

  ".نوطلبان"اما اين افراد فعًال  مورد نظر ما نيستند، برگرديم به . رزگی سپرده انده

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

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

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

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

او خواس:تار ايج:اد تئ:وری    : ليکن او خود را به اين محدود نمی کند   . ، عالی است  "ميل

 نوينی برای سوسياليزم است که در آينده ما را در مقابل شکست ها و توطئ:ه ه:ا بيم:ه        

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

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

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

ب:ارزه طبق:اتی م:ی کش:د، چ:ه رس:د ب:ه ديکت:اتوری         اشالم دس:ت از ديالکتي:ک و م   . است
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" جاودان:ه "مسأله تح:ول جامع:ه ب:رای او ب:ه س:طح تحق:ق برخ:ی از حق:ايق              . پرولتاريا

اخالقی تنزل کرده ک:ه از آن بش:ر را حت:ی تح:ت س:لطه ی س:رمايه داری ني:ز م:ی ت:وان                       

ه:ای  تالش ويل:ی اش:الم ب:رای نج:ات سوس:ياليزم از راه تزري:ق اي:ن ِس:ُرم         . اشباع نمود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .را بسيج می کند

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

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

. بود اگر چه ن:ه در انديش:ه   ر کالم خواستار ماترياليزم ديالکتيک میسوگند ياد کرده، د 

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

! ی ديالکتي:ک و مب:ارزه طبق:اتی اس::ت    اي:ن در نتيج:ه  : ب:اين اس:تنتاج کل:ی م:ی رس:د ک:ه      

معلومات شخصی ... ربيات تاريخی وطلب ما از آنجا که سطح مکاشفه را به تج   اصالح

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

  .که آنرا دليرانه نه تنها عليه بلشويزم بلکه عليه مارکسيزم نيز بکار می برد
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از (در نظ::ر اول داغ ارتج::اع اي::دئولوژيکی اش::الم ابت::دائی ت::ر از آن بنظ::ر م::ی آي::د      

  .که قابل مکث باشد!) تا کرنسکی. ..مارکس 

دقيقًا در بدويت خود، مخرج مشترک ساير َاشکال : مع الوصف بسيار آموزنده است

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

 .می کنند

  

  

  ؟"بازگشت بسوی مارکسيزم"

تح:ت رهب:ری   . ش:ويزم بدس:ت آورد  مارکس:يزم واالت:رين تجل:ی ت:اريخی خ:ود را در بل     

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

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

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

 بسياری از ذه:ن ه:ای       -"ديکتاتوری تزوير " بقول اشالم    -اختناق، چپاول، و تحريفش   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اي:ن  . ب:ه مجموع:ه ی آث:ار م:ارکس و انگل:س مط:رح م:ی ش:ود         ... نهائی، مسئله رجع:ت   
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جهش حماسی را می ت:وان حت:ی ب:دون ت:رک اط:اق مطالع:ه و تع:ويض نعل:ين ب:ه انج:ام             

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

با از قلم انداختن چن:دين ده:ه   . به وظايف کنونی خود برسيم)  در گذشت١٨٩٥درسال  

مبارزات تئوريک و سياسی از جمله بلشويزم و انقالب اکتبر؟ ه:يچ ي:ک از کس:انی ک:ه         

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

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

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

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

  پس چه بايد کرد؟ . ی ننمودو روی صحنه آمدن محاکمات مسکو جلوگير

  

 

  استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟ آيا می توان مسؤوليت

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

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

م فرآورده ی مشروع بلشويزم است؟ اين:ان  می پندارند، معتقدند، استالينيز    مارکسيست

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

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

ر ع:ين  استالين تداوم و د. می توانست به ديکتاتوری بورکراسی منجر گردد       اکتبر تنها 

  ".حال ورشکستگی لنينيزم می باشد

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

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

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

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

در اتح::اد جم::اهير ش::وروی، گذش::ته از طبق::ه ک::ارگر، يکص::د ميلي::ون دهق::ان،        . نيس::ت
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دولت::ی ک::ه  . ملي::ت ه::ای مختل::ف، در ميراث::ی از س::تم، فق::ر و جهال::ت زيس::ت م::ی کنن::د     

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

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

وانمود کردن پروسه . اختناق گذشته ی بربری و بيش از آن بربريت امپرياليزم جهانی

انحط::اط دول::ت ش::وروی، بمثاب::ه س::ير تک::املی بلش::ويزم خ::الص، تجاه::ل ي::ک واقعي::ت     

قعيت است ک:ه بکم:ک منط:ِق ِص:رف منف:رد      اجتماعی تحت لوای يکی از عناصر اين وا    

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

  .آن را محو کنيم

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

امل تاريخ بش:مار  بلشويزم خود را يکی از عو. شورائی زاده ی آن يکسان نمی دانست 

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

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

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

  .می دانستيم

ی دهقانان که خواستار مالکيت خصوصی بودند گرايش هاها به  که بلشويکزمانی 

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

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

ن:د، ي:ا قرارداده:ای ديپلماتي:ک ب:ا      تنظيم نمودند، امتياز ايجاد کارخانجات را اعط:اء کرد     

دول امپرياليستی منعقد کردند، آنان از اين واقعيت اساسی که از لحاظ تئوريک از ب:دو   

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

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

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

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

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



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
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امک:ان دارد، در  . يم نيروه:ای متخاص:م از ق:درت بيفت:د       در صورت وقوع حمله ی مستق     

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

اي::ن ديالکتي::ک پروس::ه ت::اريخی دقيق::ًا هم::ان نکت::ه ايس::ت ک::ه منط::ق دان ه::ای       . ش::ود

لش::ويزم     سکتاريس::تی ک::ه در انحط::اط استالينيس::تی بره::ان مع::دوم کنن::ده ای ب::ر علي::ه ب   

  .می جويند، درک نکرده اند

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

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

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

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

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

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

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

محققًا استالينيزم، اگر چه نه منطق:ی م:ع الوص:ف ديالکتي:ک وار،      : بدين نتيجه رسيدند  

؛ ن::ه در جه::ت تأيي::د انقالب::ی بلک::ه بمنزل::ه ی نف::ی       "در دام::ن بلش::ويزم رش::د ک::رد   " 

  .ماهيت اين دو بهيچوجه يکسان نيست. ترميدوری آن

 


