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  پيش بينی اساسی بلشويزم

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

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

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

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

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

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

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

در ش==رايط ان==زوا، رژي==م   . س==ريع پرولتاري==ای کش==ورهای پيش==رفته دوام نخواه==د آورد    

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

  . ببعد من شخصًا بارها نوشته ام١٩٠٥در باره ی اين مسأله از سال . منهدم می گردد

: آخ=رين جل=د  "ض=ميمه "رج=وع ش=ود ب=ه قس=مت       " (تاريخ انق=الب روس=يه    " کتابم   در

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

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

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

لنين همواره تأکيد م=ی ک=رد ک=ه    . مداخله خارجی و يا ترکيبی از هر دو نابود خواهد شد       

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

  .آغاز انحطاط دولت کارگريست

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

سياست "هنگام برنامه ه سياستمدار بورژوائی بخصوص پرفسور ليبرال اوستريانف ب

ي=ک ک=ادت، ي=ک     اوستريانف عليدغم اين که. داده بودند، مطرح نمود" اقتصادی نوين
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من طرفدار دفاع از ق=درت ش=وراها در   "بورژوا و حامی مداخله خارجی بود، می گفت        

". ر در جهت يک قدرت معمولی ب=ورژوائی م=ی لغ=زد   روسيه هستم، زيرا در حال حاض     

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

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

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

در سياس=ت، اعتم==اد ب==ه ايم=ان و وف==اداری و ديگ==ر خصوص==يات   . گونی ب==وده اس==تگون=ا 

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

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

ن=ان مؤدبان=ه رفت=ار نخواه=د     صورت ناخشنوديش از اين گروه مح=دود ب=ا ه=يچ ي=ک از آ          

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

  .تعيين کننده نيست

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

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

اگر . ولی بر سر فرهنگ اين دو ملت چه می آيد؟ اين ديگر به آن سادگی نيست     . عموم

مل==ت پي==روز دارای فرهن==ک واالت==ری از مل==ت مغل==وب باش==د، فرهن==ک خ==ود را ب==ر مل==ت    

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

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

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

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

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

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

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

نه تنها دولت شوراها می تواند از مسير سوسياليزم . بورژوائی، رو به انحطاط گذارند 
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 ت ش=رايط نامس=اعد ت=اريخی،     منحرف گردد، بلکه حزب بلش=ويک ه=م ممک=ن اس=ت، تح=             

  .بلشويزم خود را از دست بدهد

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

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

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

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

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

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

ف نمود، مارکس=يزم را لگ=دمال ک=رده، ح=زب بلش=ويک       پيشروان انقالبی را تضعي   . نمود

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

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

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

بروشنی برای بهتر فري=ب  . ی مسکو هنوز خود را حزب بلشويک می خواند   بوروکراس

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

تئوريسين هائی هستند که پوسته را به جای هسته عوض=ی گرفت=ه و ظ=اهر را واقعي=ت                  

 بهت=رين خ=دمت ممکن=ه را ب=ه     اينان در تعيين هويت بلش=ويزم و اس=تالينيزم      . می پندارند 

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

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

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

جتماعی و چه در ايدئولوژی دستخوش تغيير گشته که مرکز ثق=ل   درجه چه در ترکيب ا    

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

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

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

کنونی صرفًا ن=ه خط=ی خ=ونين بلک=ه رودی ج=اری از خ=ون ب=ين بلش=ويزم و اس=تالينيزم               
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ه=ا و قس=مت مهم=ی از نس=ل        ن=ابود س=اختن تم=امی نس=ل ق=ديمی بلش=ويک           . رسم می کن=د   

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

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

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

  ناديده گرفت؟

 

  

  "سوسياليزم دولتی"استالينيزم و 

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

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

را جانش=ين فرم=ول پدرش=اهی       " فدراسيون شوراهای آزاد  "می خواهند فرمول جديدتر     

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

يعن=ی سوس=يال    " دولت=ی "ک شاخه از مارکس=يزم      ي: در حقيقت . قدرت دولتی می باشند   

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

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

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

  .جو حقيقت وجود دارديک 

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

اين قاعده همانطور که تجربه نشان داده در مورد دولت کارگری نيز ص=ادق             . می باشد 

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

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

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

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

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



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٦ 

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

 به ن=ابودی دول=ت خواه=د    عاقبت االمرکه چه راه ها و متدهائی   : سوال مطرح می شود   

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

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

اين=ان خيان=ت ب=ارز خ=ود نس=بت ب=ه       . ساعات بحرانی به وزيران بورژوائی تب=ديل گش=تند       

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

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

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

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

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

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

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

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

ای ما به هيچوج=ه قص=د مالم=ت آنارشيس=ت ه=ا را ب=ر      . خواستار تسخير دولت می شوند    

ي==ک ح==زب . اينک==ه موف==ق ب==ه از ب==ين ب==ردن دول==ت ص==رفًا ب==ه ض==رب قل==م نش==دند ن==داريم    

چي==زی ک==ه رهب==ران آنارشيس==ت علي==رغم از خ==ود (انقالب==ی، حت==ی پ==س از تس==خير ق==درت 

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

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

" شرايط اس=تثنائی "زمان آرامش بطور اکمل متناسب بنظر می آمد، ولی بمحض آغاز    

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

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

  . دکترينشان در اثر انقالب نابود گشته استمی کنند

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

هس=تند ک=ه معتقدن=د ص=رفاًّ ب=ا      " خواه=ان دول=ت  "مارکسيست ها صرفًا ت=ا آنج=ا       . موافقند
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 تجرب==ه ی اس==تالينيزم ن==ه تنه==ا اص==ول    . تجاه==ل دول==ت نم==ی ش==ود آن را ن==ابود س==اخت     

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

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

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

ع==الوه ب==ر اي==ن پي==روزی را نبايس==ت  . ته==ا ممک==ن اس== از راه بک==ار بس==تن اي==ن آم==وزش

باي=د آن را در محت=وای دورنم=ای ي=ک عص=ر       . بعنوان يک رويداد منفرد در نظ=ر گرف=ت        

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

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

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

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

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

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

استالينيزم را از بلشويزم يا مارکسيزم منش=عب دانس=تن، بمقي=اس گس=ترده ت=ر مانن=د                

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

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

منطق دان می پرسد، آيا اين دال بر اين . همواره ضدانقالب را در برداشته استانقالب 

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

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

وار اس=ت، تعبي=ر عقالن=ی تن=اوب ام=واجش          اگر تعبير عقالنی پروسه ی زنده ت=اريخ دش=         

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

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

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

ط=رز تفک=ر انقالب=ی ب=دون ديالکتي=ک          . اسير راسيوناليزم ليبرال است   . حيطه های ديگر  

 .ممکن نيست


