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  مقدمهمقدمه

است  مارکسیسمجوهر   توض  عبارت  انیاز  تارکح  بر  ی شاف  جوامع  خی 

آن.   درون  مختلف  طبقات  تصادمات  و  مناسبات    که درحالی حسب 

اصلی اجتماعی طبقات   یهاگروه قرن نوزدهم در باب بررسی    مارکسیسم

بود،  ک متمر  -  ی د یتول  پروسةدر    دارشه یر گشته  قرن    مارکسیسمز  در 

اهمیب به  برده است    ییهاگروه ت  یستم  نبوده،    باوجودآنکهه  ک پی  اصلی 

بشمار   در    ند یآی نمطبقه  فاقد  یتول  پروسةو  هستند،   شةیردی  اساسی 

شاف جوامع در  کستی و چه در انیتالیاپکشاف جوامع  کچه در ان حالنیباا

 دارند. به عهده نقش مهمی  سوسیالیسمبه  کاپیتالیسمحال گذار از  

م ایدر  به    یهاگروه ن  یان  مسلماً  اصلی  مقام  تعلق    بوروکراسی فرعی، 

ب  مارکسیسم دارد.   ز کرا    بوروکراسی  دةیپد ستم  یقرن  نمود  ایشف  ن  یرا 

ارگر رشد نمود  ک  طبقةآخر قرن نوزده درون جنبش    یهاسال در    مسئله

اهم حیو  در  روزافزونی  عمل  یت  و  سب  کارگر  کطبقه    یهاسازمانات 

 نمود. 
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تار  کی تئور  -  مسئلهده  عم  جنبة مقدماتی دو    جزوةن  یا از    -  یخیو  را 

 ر است:یو هدف آن پاسخ به سؤاالت ز سازدی مز یگر متماید کی

چکطبقه    بوروکراسی  انی ارگر  و  بروز  چگونه  پکست؟  ؟  کند ی مدا  یشاف 

 ان رود؟ یاز م تواند ی م  چطور

تار  بوروکراسی  دةیپد  طبقه  یدر  اش کخ  چه  مشخصی  کارگر  خود ال    به 

 ؟ ردیگی م

ارگر چه نوع برخوردی نسبت  کمختلف درون جنبش طبقه    یهاشیگرا

 ؟اند داشته   بوروکراسی مسئلهبه 

  م اساسیم اساسیییمفاهمفاه

  بروکراتیکبروکراتیک  دةدةییپدپدش ش ییداداییپپ  --11

ل  ک ش   نیتربالفصلارگری خود را در  کدرون جنبش    بوروکراسی  مسئله

مطرح  ک  طبقة  یهاسازمان  دستگاه  مسئله   صورتبه ش  یخو ارگر 

ه  ک ران خرده بورژوائی  کو روشنف  وقتتمام   « »کارمندان   مسئله:  سازدی م
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م باالی  یمناصب  و  خود  ک  یهاسازمانانه  اشغال  تحت  را  ارگری 

 .اند درآورده 

زمان اکی  تا  به    هاسازمانن  یه    ی هادسته و    ک وچک  یهاگروه محدود 

با    یهاگروه   ایاسی  یس  وجود  یناچ  یی روینمدافع  دستگاهی  هستند،  ز 

.  کند ی نمبروز    مسئله و    ند یآی نم  به وجود  وقت تمام   «»کارمندانندارد،  

 د یآی م ش  یران خرده بورژوائی پکرابطه با روشنف  مسئله ن جا فوقش  یدر ا

نی خود  یجن مرحلةه هنوز در کارگری  کجنبش  بندیصورت اری یه به ک

 . اند شتافته ، بردی م  به سر

  ای اتحادیه ا  یاسی  یس   ایتوده   یهاسازمانش  یدایپن رشد جنبش و  کیل

  تصور غیرقابل ارگزاران  کو   وقتتمام  «»کارمنداند دستگاهی از  یبدون تول

  بروکراتیزه ل خطر  یدر خود پتانس  نفسهی فدستگاه    کیت  یاست، موجود

امر   بدو  همان  از  بردارد.  در  را  از  کیشدن    دة یپد اصلی    یهاشه یری 

جامعه    کارتقسیم عنی  ی  -  بروکراتیک ان  ینما  -  داریسرمایه درون 

 . گرددی م
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تولیار  ک  داری سرمایه   جامعة در    کارتقسیم  مستلزم  به  ی دی  را  روزانه  د 

طبقات اجتماعی اختصاص    گر یبه دد و جذب فرهنگ را  یو تول  ایپرولتار

به    کننده خستهو از لحاظ هم جسمانی و هم عقالنی    کار شاق.  دهد ی م

پرولتارک اجازهیل  ع  دهد ی نم  ا  در  یعلوم  را کاَش   نیترشرفته یپنی  الش 

جذب    فراگرفته و  ک و  س یفعال  کیا  یند  را  یت  متداوم  اجتماعی  و  اسی 

وضعک دنبال   پرولتاریند:  اجتماعی  تحت  یت  از    یاشمه ه  یسرما  سلطة ا 

 است. علمی و فرهنگی  ماندگیعقب

جنبش  کان پکشاف  خود  با  و  یدایارگری  دستگاه  به  کش  را  ارگزارانی 

ناشی از    یخألهابرای پر نمودن    شانی تخصص  دانش   که   آورد ی م همراه  

اجتماعی  یوضع استارگر  ک  طبقةت  شرط    ضروری  واجب  کو  امالً 

 ( 1) .است یطبقات شتر مبارزات یب مداومت

ش  یدایابی موجب پین تخصص  یگفت هم  توان ی مار نارسا  یلی بسکبه ش 

در    مجرداینکه به :  شودی م  بوروکراسی   دةیپد  چند    ی هات یفعالافرادی 
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ش   ایاتحادیه ا  یاسی  یس  ، شوند ی م ر  یدرگ  ایحرفه و    وقت تمامل  کبه 

 .کند ی مدا  یت پیشدن موجود بروکراتیزه  مستتران کام

مقی ا  ییکاال  -د  یتول  جامعةدر   در  تخصص  چن  ترژرفاسی  ین  ن  یهم 

ش   شیدایپموجب   در  گرددی م سازی  ئی یو  بر    جامعة   ک ی.  مبنی 

تول  کارتقسیم  و  ایافتهتعمیم   کاالیید  یفاحش  واقعی،  در  ک ت  ی ن  مردم  ه 

فعال  ک وچکجنبش    کی زندانی  ی از  اجتماعی جهانی  تجلی  اند گشته ت   ،

نما  کیدئولوژیا آنان  برخورد  را در روش  آنان هر چه  سازدی م  انیخود   :

فهم  ک به  قادر  جامعه  کمتر  را    یهات یفعالو    گردند ی مل    عنوان به خود 

خود   در  سازمانی  پندارند ی مهدفی  ساختارهای  منزله  ک.  به  اصل  در  ه 

  گردند ی ماجتماعی محسوب    یهاهدف برخی    آوردن دستبه ابزاری برای  

ه به  کسانی  کبخصوص نزد    -د  شونی مهدفی برای خود دانسته    عنوانبه 

)ساختارها(   نی از  ت خود را  ین هو یینحوی تع  نیترم ی مستقن و  یارترکآش 

آن  کسب  ک درون  مدام  و  سررده  آن    بردند ی م  به  از    امرارمعاش و 

تشکی  سانک،  کنند ی م را  دستگاه    « »کارمندانعنی  ی  دهند ی مل  یکه 

 بالقوه. هایبوروکرات ، وقتتمام
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پاکا بررسی  به  اینون  و  روانی  طبقه    بوروکراسی ش  یدایپ  ک یدئولوژیه 

 جزئی.  یهای روزیپ  کیتکالی: د میپردازی م  ارگرک

  جزئیجزئی  ییهاهاییروزروزییپپ  ککییتتککالالییدد  --22

ه دفاع  ک  سازدیم   گرجلوه سانی  کخود را در روش برخورد    کیتکالین دیا

اک  ییهای روزیپاز   تعاقب    به دستارگر  کنون طبقه  که هم  بر  را  آورده 

تسخکطبقه    مبارزة برای  تحول  یارگر  و  قدرت  بنای  ی  ایریشه ر  عنی 

آنان دفاع از    المللیبین. در سطح  شمارند یم   ستی مقدمیالیای سوس یدن

  تر تیپراهمارگری را  ک  یهادولت گر  یا دین و  یر شوروی، چیاتحاد جماه

ت دول  یسانی، موجودکن  ی. برای چندانند یم از گسترش انقالب جهانی  

در  ک تح  یایدنک ی ارگری  امپریکتحت  گشته  یالیم  خود  در  هدفی  زم 

ل  ی]دول[ تحص  نیدر اه  کزی است  یبرای آنان آن چ  سوسیالیسماست.  

مبارزات    ةی کلدفاع از آن مادون شمردن    منظوربه   روازاین گشته است و  

 است.  کارانهمحافظه اندازی اساساً چشمین ا. دانند ی م االجراالزم ن را ینو
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 چیزهیچ ا  یپرولتار  د یگوی م ه  ک   ستیمونکفست  یمانمعروف در    جملةن  یا

ان  یار ژرفی را بیبس  ة ینظررهای خود  یه از دست بدهد مگر زنج کندارد  

اصول  کی  عنوانبه   ستیبای م  ه ک  کند ی م از  شود:  یپذ   مارکسیسم ی  رفته 

تار تحول یرسالت  دقیمونکبه    داریسرمایه   جامعة   خی  علت قاً  یستی    به 

پرولتارکنیا چیه  ن یا  دارا  برآکست  یزی  آن  از  دفاع  مقام  در  به  یه  د 

 ده است. یا محول گردیپرولتار

اکیل حاضر  ین  حال  در  امر  صدق  کن  طور ،  کند ی نمامالً  مثال    به 

پرولتار  مجرداینکه به  از  )یبخشی  اشرافکطبقه    بوروکراسیا  ت  یارگر، 

( در  رد یگی مستی نضج  یالیشورهای امپر کای  یه داخل پرولتارک ارگری  ک

ا سطح زندگی بهتری  یخود سازمان    ةی اولامل  کت  یعوض حالت محروم

دست بروز  آوردی م  به  خطر  ف  ک ی،  جد کقالب  نمودار  یری  .  شودی مد 

فعال  یهاجنبه   کنیا هر  موفق  و  جد یمخالف  سنجیت  موازنه  یدی  و  ده 

آگرددی م امی:  اکا  نیان  حرکست  ین  طرح  سب  ک  جایبه   پیشبه ت  که 

نون حاصل  که هم اک   یی دستاوردها  دادن ازدستد، به  یجد   دستاوردهای 

 گشته منجر گردد؟ 



 

11 

ه در جنبش  ک  طورهمان است،    بروکراتیک  کاری محافظه اصلی    شةیرن  یا

و در    کیراتکدم  -ل  ایسوس  اول  از جنگ جهانی  اتحاد    بوروکراسیقبل 

 م. ی ستی مشاهده نمودینیش از اوج فاحش دوره استالیپ حتی شوروی 

مش ک است    یکیالکتیدجزئی    یهای روزیپ  کیتکالید را  که  واقعی  الت 

تضادی    کند ی مبازتاب   نه  را  کو  با  کاذب  صله  یف  تواند یم فرمول    کیه 

 ابد. ی

از شر   بروکراتیک   کاری محافظه ه  کی  مادام امتناع خود  و حماکبا  ت  یت 

  وضوح به ا  یدر دن  طورکلی به ستی و  یتالیاپکشورهای  کمبارزات انقالبی در  

پرولتار منافع  بد یبه  و  ترتیا  به  ین  علت  رساند ی مان  یز  سوسیالیسمب   ،

از  یا  ة یاول دفاع  )لزوم  برخورد  ل  کمش  ک یارگر(  ک  طبقة   دستاوردهای ن 

را   دلسازدی مس  کمنعواقعی  ای.  اکنیل  ما  را  یه  برخورد    کارانه محافظه ن 

ه هر جهش  ک   کند ی من را مسلم فرض  یه از قبل اک ن است  یا  میخوانی م

مق  پیشبه  در  چه  چه  یانقالبی  ملی    طبقة   دستاوردهای   المللیبین اس 
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ق و  یعم  کاریمحافظه ه  ک ن فرض است  ی. ااندازدی مارگر را به مخاطره  ک

 . کند ی مد یکستی را تأینیست و استالیرفرم  یهای بوروکراس دائمی هر دو 

با    یهای روز یپ  ک یتکالید متصل    مشخصة ه  ک  یسازبت  دة یپد جزئی 

  کار تقسیم و بر محور    یافتهتعمیم   کاالیید  یه در آن تول ک   است  یاجامعه

فرآشد    جنبة  کی  یافتهسازمانفاحش   ب  زهیبروکراتمهم  را  ان  یگشتن 

خی  یتار  مرحلةارگری در  کشاف جنبش  کن در انین صورت ای. بد کند ی م

گذار    داری سرمایه زوال   سوس   سویبه و  است.  یالیجامعه  نهفته  ستی 

طر  بوروکراسی  مسئلهقی  ی حق  حلراه از  آن  برانداختن  در  احینه  ام  کق 

بل  یهافرمول ا  یقضائی   اک جادوئی،  در  بهتریه  شرایجاد  و  ین  ذهنی  ط 

 آن است. رفتنازبین نی برای یع

  بروکراتیکبروکراتیکازات ازات ییامتامت  --33

است    هاستیالیماترما   عال  بوروکراسی  مسئله  میتوانینمواضح  از  ق  یرا 

منف آن  ایساز  کمادی  امت   بوروکراسین  یم:  از  و  یبرخوردار  مادی  ازات 

ن  یصرفاً به ا  بوروکراسی  مسئلهاهش  کن  کی مصمم به دفاع از آن است. ل 
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به فهم ر  جنبة تیبخصوص  به  رد.  کنخواهد    کمکامل بعدی آن  کشه و 

م  طور احزاب    زه یبروکراتزان  یمثال،  قدرت  کستی  یمونکگشتن  در  ه 

)مانند حزب  ین ایمونکستند  فرانسه(  یتالیست  احزاب  یا،  ست در  یمونکا 

شبه  ک ) شورهای  ساده یا  وسیله به (  لیبرزمانند  مستعمره  الگوی    ن 

جزئی را    یهایروز یپدئولوژی  یگر، نقش ایسوی دست. از  ین  ریپذ حیتوض

ا موارد  یدر  با کی:  میکنی ممشاهده    وضوحبه ن  اهداف  پنداشتن  سان 

ه گفته شد  ک  طور همانسان شمردن  کین  یبا سازمان. ا  بوروکراتل،  یوسا

پ به  ا  گردد ی مقی  ی عم  کاریمحافظه ش  یدایمنجر    کاری محافظه ن  یو 

 . ردیگیم ارگر در تضادی سخت قرار ک  طبقةاغلب با منافع جنبش 

ستی احتراز  یالیح مبتذل ماتریتوض  کی از    ستیبای مه  کبه همان نسبت  

م. واضح  یزیز بپرهیاوانه نکعنی خطای روانیس آن  کاز ع  ستیبای م  مینک

با    کاریمحافظه   سویبه ارگزاران  کگر  یش روانی رهبران و دیه گراکاست  

ه بر حسب  کازات و اقتدار و نفوذی ارتباط دارد  یمادی و امت  یهاتیمز

  بروکراتیک ازات  یت امتیبه ماهچنان چه  .  گرددی مت آنان نثارشان  یموقع

اولک در  احزاب  ک  یهاه یاتحاد  ارگر، ک  طبقة   یهاسازمان ن  یه  و  ارگری 
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دمیسوس  ب  ک یراتکال  نظر  شد،  مشاهده  ینکفی داده  مختلف  جنبه  دو  م 

 :میکنی م

  ک ه بدون ش کگشتن    وقتتمام  «»کارمند   منظوربه د  یمحل تول  کتر   -1

شرا ساعت  یدر  )دوازده  زمان  آن  در  مستولی  تام  روزانهار  کط  فقدان   ،

غ  یهامه یب و  برای  یاجتماعی  تا  ی ترف  کی ارگران  کره(  و  اجتماعی  ع 

. اشتباه خواهد  گشتی مانفرادی خود محسوب    رهاکردنحدودی از بند  

ا اگر  ای  «گشتنبورژوازی  »با    ن رایبود  با  ا قشر ممتاز اجتماعی یجاد  یا 

ارگری بخش معتنابهی از زندگی  ک  یهاسازمان  ةیاول ران  یم. دبیبرابر بدان

زندان   در  را  سر خود  وضع  به  در  و  گذاران  یبردند  نامساعدی  مادی  ت 

نان از  یاقتصادی و اجتماعی وضع ا  نظرازنقطه نها،  یا  همة ن با  کیردند. ل ک

 ارگران آن زمان بهتر بود. کر یسا

مق  -2 بد یدر  روانی  برای  یاس  است  سوس   ک یهی  ا یست  یالیمبارز 

بسیمونک ارضا  یست  اگر    ترکننده ار  بود  صرف    وقتتمام خواهد  را  خود 

راه   در  ا  شیهاآرمان مبارزه  تا  روزهاک نیسازد  در  یه  را  ارخانه  ک  کیش 
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ار  ک  ثمرة ه  ک ن مطلب  یبا علم بر اآن هم    ند،ک  ی کیانکر ماکصرف انجام  

 خواهد گشت. اش ی طبقات او فقط منجر به غنی ساختن دشمن 

شخصی    دةیپد  و  اجتماعی   ی اره یذخ  یهاهسته حامل    د یتردی بارتقاء 

است    بوروکراسی روشن  چنک سانی  کاست.  اِشغال  یه  را  مناصبی  ن 

س  کآن را در تصرف خود نگه دارند، آنان در برابر هر    اند ل یما،  کنند ی م

ه طبق  ک  -د  برقرار ساز  Rotaستم دواری  یس   ک یه بخواهد در عوض  ک

ا به  به مدت محدودی  گماشته خواهد    هاسمت ن  یآن هر عضو سازمان 

 رد. کت خود دفاع خواهند یاز موقع -د ش 

امتیا اجتماعی  ین  ز  هرچند ازات  ابتدا  نیدر  محسوس  لیاد  ن  کیستند 

که ت  یموقع  داریسرمایه   جامعةدرون    ایتوده  یهاسازمان   زمانی 

ه  کن جاست  ی. در اگردند ی مان توجه  ی، شاآورند ی م   به دستمی  کمستح

مشاور  مسئله نمایانتخاب  دبین،  و  مجلس   ی هاه ی اتحادران  ی ندگان 

تا    سانبدینم با اربابان و  ی مستق مذاکرةه قادر به  ک سانی  کعنی  یارگری  ک

همزح به  پ  زیآممسالمتستی  یدودی  هستند،  آنان  . د یآی مش  یبا 
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مشابه   روزنامه  یسردب  که ی هنگاممالحظات  نمایران  برای  یا  ندگانی 

در  کشر طرک اضافی    یهاتیفعال ت  آن  از  سازمان  تمام سطوح  یه  در  ق 

 ز صادق است.ین شوند ی م ، منصوب د ینمای م اجتماعی مداخله

تضاد    ک یآن را به    توانی نمه  ک  کند ی مد  یتولقی  ی ی حقکیتکالین امر دیا

به انتشار روزنامه    کهی وقتنمونه جنبش    به طورل داد.  یتقل  پاافتادهشیپ

به سردب  زند ی م دست   احتیو  با  یر  دارد  روبروست.  کمش  ک یاج  واقعی  ل 

را   قانونی  مار کاگر  پ  منظوربه س  که  از  طرح    بوروکراسیش  یدایاجتناب 

  ک یمعادل حقوق    ستیبای م   وقتتمام  «»کارمند   کیه حقوق  ک  -ه  نمود

افراد روبرو    نیتر زبده   دادنازدست ار ببرد، با خطر  کب  -د  ارگر ماهر باش ک

ایس   مبارزان   ن یترآگاه .  شودی م منطق  رایاسی  قانون  ولی    رند یپذ ی م  ن 

خبرنگاران  یبس از  د  توانند ی مه  ک  بااستعداداری  جای  درآمد  یدر  گر 

خواهند    ترپرمنفعتنند، دائماً در وسوسه انتخاب چاره  کسب  کشتری  یب

زمان تا  آنان  میزانه  ک ی  بود.  در معرض خطر    اند نگشته افی متعهد  ک  به 

مح به  مجدد  و  یجذب  بورژوازی  جنبش    گونهنیبد ط  از  شدن  دور 

 ارگری قرار دارند. ک
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مورد  یا در  نی د  یهاحرفه ن  صدق  یگر  طور.  کند ی م ز  در    به  مثال 

جنبش  ک  ییشهرها توسط  اداره  که  در    مسئله ن  یهم   گردند ی مارگری 

ق قانون  یار بستن دقک. بد یآی م ش  یترها پکا د ین  یمورد معماران، مهندس 

آن  کمار تمام  حذف  به  موارد  اغلب  در  آگاهی  ک سانی  کس  رشد  ه 

باشند، منتهی    ترزبده د  یشا  شانحرفه است ولی در    نا بسنده  شانیاس یس 

 .شودی م

چارچوب  یمونک  نقصی بستم  یس   کیبنای   در  انسانی  مناسبات  ستی 

مع  داری سرمایه   جامعة تمام  و  یبا  درون    حتی  متداولش  یهاارزش ارها 

نکجنبش   غیارگری  اک رممیز  است.  ممین  امر  برای  کن  تنها  است  ن 

انقالب  یاهسته بسیاز  ولی  یون  باشد،  عملی  آگاه  وس   کیار  ع  یجنبش 

نحوارگری  ک با  یبس  به  استوارتری  و    ختهیآمدرهم  داریسرمایه   جامعةار 

ار دشوارتر است. یستی در آن بسیمونکبه عمل گذاشتن اصول    روازاین

ه باالخص  ک جی موانعی  یتدر  ک ش در جهت تر ین جا گرایجه در ایبالنت

 ، وجود دارد. اند برپاشدهشدن  زهیبروکراته خطر یعل
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ا  یهای روزیپ  کیتکالید در  زوال  ی تار  مرحلةن  یمحدود  از  خی 

در    یاافته یتکاملامالً  کل  کش   داری سرمایه آگاهانه  ادغام    جامعة از 

با   .  ردیگی م  به خودو منطق سازش طبقاتی    هااستیس بورژوازی همراه 

ن یازات چند ی، امتروند ی م ن  یشدن از ب  زهیبروکرات ه موانع بر سر راه  یلک

بخش از حقوق    کیگر  ید  کی راتکدم  -ل  ایسوس ، رهبران  گردند ی مبرابر  

ارگزاران  کن  یدر واقع ا  -د  دهنی نمپارلمانی خود را به سازمان اختصاص  

اشوند ی مارگر  ک  طبقة   ل درون کقشر مو  ک یمعرف   از  بعد  ی .  به  نقطه  ن 

انحطاط    تواند ی مفقط    بروکراتیک  یهایناهنجار جهت    بروکراتیک در 

 ش رود. یپ

  ارگریارگریککشدن دولت شدن دولت   زهزهییبروکراتبروکرات  --44

  داری سرمایه ارگری طی دوران گذار از  ک  یها دولت گشتن    بروکراتیزهدر  

مشاهده نمود. از    یامرحله سه مشابه    پروسة  کی  توانی م   سوسیالیسمبه  

امت تنها  ابتدا  در  دولت  دستگاه  بر  قدرت  و  یانحصار  اقتداری  ازات 

ت  یه ماهک   بروکراتیکازات  ی. سپس امتشوند ی م  اسی منتج یس   یهاتیمز
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آن پی  از  دارند  فرهنگی  و  وند یآی م  مادی  انحطاط    ؛  به  امل  کباالخره 

س ونددیپی م   وقوع رهبری  دی:  رشد یاسی،  ساختن  متوقف  در  گر 

ازات آگاهانه در آن ادغام شده  یش امتی. در راه افزاکوشد ی نم  بوروکراسی 

ن اگرددی مآن    محرکة روی  یو  زی.  به  فرآشد    دورة ب  یمه  یاه ی رواده  ین 

 .شودی مستی منتهی ینیاستال

ا مضمون  نمودن  روشن  امتیبرای  مثال  ین  چند  اوج  میآوری مازات  در   .

س ینیاستال  دورة بان»ستم  یستی  بود    «ثابتی  کحساب  گشته  ه  ک مقرر 

وس  معیبدان  تعداد  از  یله  اعتبار   توانستند ی م برجسته    هایبوروکرات نی 

مطالبه   نامحدودی  شه  یهم  شانیبانکحساب    کهدرحالی نند  ک وجهی 

مصرف  ماند ی م باقی    نخوردهدست محظورِ  تنها  نسبی  ک.  بود.  کمبود  اال 

ا بطن  یبرای  در  وجود    کمونیسم  دستی تههنوز    جامعة   ک ینان  واقعاً 

مشخص هنرمندان و    یهانمونه ن پر از  یپس از استال  یهانوشته داشت،  

بودند.    ییهابانکن حساب  یه دارای چنکست  یرهبران حزبی برجسته ا

ه معموالً دور  که اجناسی  ک است  «مخصوص یهامغازه »  نمونةن یا از ریغ

مشتر دسترس  افروختند ی م بود،    «ی »عادان  یاز  زمان    هامغازه ن  ی.  در 
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وجود ن  یاستال اغلب    به  در  و  تا  ک  یهادولت آمدند    -57  ل ساارگری 

توجهات    1956 تحت  آوردند.  دولت    مقامان صاحبدوام  و  حزب 

نمای    -د  ش ی م  داشتهنگاه ر مردم مخفی  یت آنان محتاطانه از سایموجود

آن  یب شکل رون  م  یهاخانه   به  در  بود.  گشته  درست  ایمعمولی  ن  یان 

نردبان    بندیرتبه   کی ارگزاران  ک تحتانی  اقشار  بود:  برقرار  واقعی 

ق  بروکراتیک پرداخت  به  بودند،  کمت  یناچار  اجناس  در  کسانی  کامل  ه 

ق  یامرتبه  بودند فقط نصف    ی فوقان  هایبوروکرات  که درحالی مت  یباالتر 

پرداختی    گونههیچبدون    توانستند ی م   -«  ثابتی  کحساب بان»صاحبان    -

 بودند، بردارند.ل یه ماک آن چه  هر

تهیاحت  دورة ه  ک   1947  -48  یهاسال در خالل     ی هادولت دستی  یاج و 

بود،  ک آلمان  ینظ  کشورهاییست  یمون کحزب    هایبوروکراتارگری  ر 

پشمی،  یشمی  یابر  یهاجوراب  حاوی  یهاجعبه  ش کا  غکره،  و  از  یر  ره 

در شوروی  توجهی  کردند ی م   افتیاتحاد  شمردن  ک.  محترم  مبذول  ه 

قاً  ی دق  هاجعبه ح است: اندازه و محتوی  یتفر  ة یماار  یبس  شد ی م  یبند رتبه 

  مشاهدة ط قحطی عمومی  یبود. در شرا  کنندهافت یدر  رتبة   کنندهبازتاب
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بیچن جامد  کن  بستن  اصل    بندیرتبه   ه ک   بروکراتیک   دةی عقار  به  تا  را 

ارتقاء   تراژ  دهد ی ممقدسی  صورت  .  بود ی م  آور خندهنبودنش،    ک یدر 

  ن خرده یدر چن حتی   بروکراتیک افتن تمام سورسات انحطاط  ی  الوصفمع 

 است. ی منطق کامالً ، هایینمونه 

  خطاخطا  ییهاهاحلحلراهراهچند نمونه از چند نمونه از   --55

ا  ستیبای مه  ک درسی    نیترمهم در    مطالعة ن  یاز    مسئلة   بارةمختصر 

ن  ید بیه باکن است  یارگری گرفته شود اکدر جنبش    بوروکراسی  منشأ

 قائل شد:  کیکمحتاطانه تفر یات زکن

  طبقة   ایتوده   یهاسازمان   توسعةه در  کشدن    بروکراتیزه  یهانطفه   -1

 ارگر ذاتی هستند؛ک

ست  یه در احزاب مختلف رفرمک  گونهآن ، وکمالتمام شدن  بروکراتیزه -2

 ست و دولت شوروی مشاهده شد. ینیو استال

ایب  که درصورتی  نین  دو  تماک ن  و  یته  نشود  گذاشته  نتز  لزوم  یدر  جه 

ه انحطاط آن  ک  اساس ن یبراارگری  کبرای جنبش    ایتوده هرگونه سازمان  
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ان  ناپذیراجتناب بود  اکخواهد  شود،  تحمیار  استنتاج  ه  ک   گردد ی مل  ی ن 

پرولتار  -د  خو غیرهائی  چنکرممیا  است.  انایرویه ن  ین  با  وجود  ک،  ار 

ش   یختگ یخودانگ ان  یم  کیتکالید ابتدا  همان  از  سازمان،  طلب کو  ست 

 است. 

قطب  یا دو  مورد  در  سردرگمی  مشخص    بروکراتیکن    ی هاگروه وجه 

ا  «چپماوراء  » مختلف   آنان  از  برخی  بحث  است  یاست.  علت ه  کن    به 

نهفته،    وقتتمام  « »کارمندانت دستگاه و یه در خود موجود ک خطر ذاتی  

رد. تز آنان را  کرا رد    «ایحرفه ون  ی انقالب»نقشی برای    هرگونه  ستیبای م

ا  توانی م اولیدر  نمود:  خالصه  عبارت  انقالبی  ین  درون  ک  ایحرفه ن  ه 

طبقه   استالکجنبش  گشت،  ظاهر  ش یارگر  را  آتی  بخشکن  لیل  ن  کید. 

ا اصلی  است  یسؤال  آکن  آزادی  ی ه  جنبش  شرا  -ن  ارگرا کا  در  ط  ینه 

جامعه  کبل  ایدئال لی  یتخ در  از    -د  موجو  داری سرمایه ه  برخی  بدون 

 ان دارد؟ کام وجههیچبه ساختارهای سازمانی دائمی 
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اک جنبشی   صدد  در  انقالبیه  طبقه    -  ایحرفه ون  یجاد  در  کاز  و  ارگر 

آیپ با  از  یایبرن  -ن  وند  توانست  نخواهد  دفاعی    یهاگروه   نیتری ابتدائد، 

طبقاتی به    مبارزةشبرد  ین جنبشی عاجز از پیبرود. چن  ترش یپارگران  ک

و    یهاخواستماوراء   به    ی خودخودبه آنی  موفق  مسلماً  بود.  خواهد 

  سویبه ش راه  ی جه گشایارگران و در نتکو آزادی    داری سرمایه سرنگونی  

گشت.  سوسیالیسم نشان  یتار  نخواهد  اک  دهد ی مخ  شق  یه    گاه چیهن 

شور وجود ندارد  ک  کیبرای نمونه    حتی  رفته نشده ویچاره پذ   عنوانبه 

از  ک  طبقة   ه در آن ک   به علت طبقاتی،    مبارزة ات  یتجرب  یاپاره ارگر پس 

از   اول کمت  همچنانشدن    بروکراتیزهترس  مبادی  به  تشیی  التی  یکه 

برعیتار  تجربةباشد.    ماندهباقی مبکخی  آن جنبش  ک  است  ن یان  یس  ه 

انک ارگری  ک را  دادن  سازمان  ضرورت  و  کار  که  را  کرده  خود  ادرهای 

ی و  کیدئولوژیا  سلطةت ننموده تحت  یترب  کیستماتیس   به طور انتخاب و  

روشنف قرار  کسازمانی  بورژوائی  خرده  و  بورژوائی  درون  ک   رد یگی مران  ه 

را   ای  فرهنگی  انحصار  الگوی  جامعه  کجنبش  در    داری سرمایه ه 

 . کنند ی م، از نو اقامه اند کرده اِعمال  طورکلیبه 
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ترتیبد   هین  واقعاً  ندارد:    یاچارهچ  یب  دام    منظوربه وجود  از  اجتناب 

 . میکنی مسقوط  تریخطرناک  حتی تلة ، به «ی»ابتدائشدن  بروکراتیزه 

چپ»  یهاگروه ن  یا ماب  مسئله ه  ک  کنند ی نم  کدر  « ماوراء  ن  یانتخاب 

گر  یل دکاست و ش   بروکراتیکامالً مبری از خطر  که  ک سازمانی    شکلکی

عبارت  گانه شق واقعی  یست.  ی، نپروراند ی مخود    نطفة ن خطر را در  یه اک

ارگر  ک  طبقة  دادة واقعاً سازمان    خودمختاری   توسعة ن  یاز انتخاب ب  است

پتانس خطر  ساختن  بوروکراسیل  ی)شامل  رها  و  ارگری  ک  یهاسازمان( 

ش فقط  یه اعضاک ارگری  کی بورژوازی. آن سازمان  کیدئولوژیر تسلط ایز

هستند  یارگران  ک در  ک دی  بسیدرگ  وقتتمام دی  یتول  پروسةه  ار  یرند، 

س   ترآسان ایتوسط  و  تسخ یاست  بورژوازی  تا    گردد ی م ر  یدئولوژی 

تربک سازمانی   در  آگاهانه  انتخاب  ی ه  و  ساختن ک  نیترآگاه ت  و  ارگران 

 .کوشد ی ماز آنان  ایحرفه  ون یانقالب

دک  حلراه علته  ک گری  یاذب  از    کند ی مبروز    یکیالکتید  ریغد  ید  به 

مطرح    Socialisme ou Barberie  «تیبربرا  ی  سوسیالیسم»جانب گروه  
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ا2)   د یگرد آنان  بحث  بود  ی(.  جلوگکن  راه  شدن    بروکراتیزه ری  ی ه 

ل  یهاتفاوت   هی لک  بردنازبین ارگری  ک  یهادولت  است.  ن  کیدستمزدی 

مبودی مادی  ک ه  ک   ایجامعه ن اقدام چه خواهد بود؟ در  ینی ایجه عینت

آن   به    یهاتفاوت تمام    کردنبرطرف   شبهک ی  فرماستحکم بر  مزدی 

م از  آن  یمعنای  برداشتن  خواستار  کاست    ییهازه یانگ ان  را  مردم  ه 

که.  د ینمایم تازه    یهامهارت  ری یفراگ مهارت    زمانی   ایحرفه داشتن 

تضم یناچ  اندازهبه   حتی  گرید را  بهتری  زندگی  سطح  نیزی  تنها  کن  ند 

 یهامهارت اد  ی نی اجتماعی ازدیه ضرورت عکاسی  یار آگاه س یعناصر بس

در   ایحرفه  آن  کنند ی م  کرا  فراگرفتن  نتکوشند ی م   در  در  رشد  ی.  جه 

وضعک  مولد روهای  ین و  گشته  بیمکت  یندتر  خواهد  یابی  طول  به  شتر 

عیانجام عوامل  رشد  ید.  ناچ  بوروکراسینی  ن ی)رشد    ، مولد روهای  یز 

  ی اجه ینتد و  یش کشتر به درازا خواهد  یا( بی فرهنگی پرولتار  ماندگیعقب

خواهد آمد. با حفظ برخی    به دست  رفتی مد  یامآن چه    سکدرست برع

ن  یهم چنو    کند ی مدا  یش پیدر مزدها، تخصص افزا  کاند   یهاتفاوت از  

برای    ةیپا مساعد  امت  بروکراتیزه  بردنانی ازممادی  و  رشد  یشدن  ازات 
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دابد یی م بار  با  گ ی.    ی کیتکالید  حلراه   کیه  ک   ی کیتکالید  پروسة  ک یر 

 م. ی روبرو هست کند ی مجاب یا

  ستیستیییسسککانقالبی مارانقالبی مار  حلحلراهراه  --66

تارکمار سوابق  عدم  علت  به  جوانب  یس  تمام  بسنده،    مسئله خی 

ن  یروشنبه را    بروکراتیک به تجربه    حالبااینرد.  کمشاهده  تنها مجهز  او 

ه  یل کباً  یه تقرکم نمود  یاساسی ترس ن  کیس، دو قانون ساده لیمون پارک

ارگری  که تا به امروز توسط جنبش  کشدن را    بروکراتیزه ه  یعل  محافظت 

 : در بردارد، یافتهتکامل

برابر مواجب    ستیبای مارگری  ک  یهادولت اسی  یارگزاران س کمواجب    -1

باشد ک اک. هدف مارارگران ماهر  از  قانون جلوگیس  از  ین    یطلبمقام ری 

 ع شخصی، بود. یترف منظور به عنی متوسل شدن به مقام دولتی ی

رأی    ستی بای م   کارگزارانتمام    -2 به  زمان  هر  و  شده  انتخاب 

باشند   کنندگانانتخاب عزل  اقابل  ) ی.  اصل  س کن  قانون  توسط  ستم  یه 
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ات مشخص  یسب تجربکطبقات و    رفتنازبینل شد( با  یمکن تیدواری لن

 خواهد راند. پیشبه ر فرد، زوال دولت را ف اداری توسط هیدر انجام وظا

را در تئوری حزب انقالبی    بوروکراسی  مسئلهستی انقالبی  یسکمار  حلراه

تروتسیلن تئوری  باره دولت  کن و در  در    گامپیشارگری و نقش  کی در 

عل ای  توانی مشدن    بروکراتیزه ه  ی مبارزه  فهم    حلراه ن  یافت.  مبنای  بر 

ارگر قرار  کشدن در جنبش طبقه   بروکراتیزه ش  ینی گرایت عیروشن ماه

 .سازدی مش مجهز ین گرایدارد و جنبش را به ابزار مؤثر برای مبارزه با ا

ه  کافته بود ولی پس از آنی؟ بسط ردکد یچه بان ابتدا در یتئوری حزب لن

ت  یع فعال یانقالبی خود را در سطح وس   تجربةن  یه اولیارگر روس کطبقه  

شتر در  ین خود ضرورت تعمق بیرد، لنکطی    -1905در سال    -  ایتوده 

تئوری واقعی حزب   سانبدینش را احساس نمود. یخو وتحلیل تجزیه  بارة

د  یل قرن در چه بایاو در اواآن چه    ستی شامل دو عنصر است. ابتداینیلن

پک شراحزب    یهاهسته   جادیارامون  یرد؟  در    ی کاری مخفط  یانقالبی 

د چه    گر ینوشت.  نخستک آن  از  بعد  او   ایتوده انقالبی    تجربة ن  یه 
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ارگری و شوراها  ک  یهاه ی اتحاد،  ایتوده احزاب    تجربة -ه  یای روس یپرولتار

در یتدو نمود.  لن   ک ن  حزب  در یتئوری  معنای  به  جدائی    کن  ضرورت 

است  یپ احزابی  و  فقط  کشاهنگ  طبقه  یناچت  یاقل  توانند ی مه  از  زی 

دهند ک سازمان  را  حزب    کدر  حالدرعین و    ارگر  ادغام  ضرورت 

فی  ی الکا به عهده نگرفتن تین آن نشدن و  یگزیو جا  هاتوده شاهنگ در  یپ

ه  کن تئوری  یبه جا آورده شود. ا  تواند یم  هاتوده خود    وسیلهبه ه فقط  ک

رسانده شود،    به انجام  ا یتوسط خود پرولتار  تواند ی ما فقط  یرهائی پرولتار

اینبا به  عمل  در  و چه  تئوری  در  مفهوم  ید چه  پکن  ه  کند  ک دا  یاهش 

ارگری  کاد نهادن دولت  یا و بنیف حزب انقالبی آزاد ساختن پرولتاریلکت

نما پرولتاریبه  طرف  از  پرولتاریندگی  اسم  به  ابتدا  در  ی است  سپس  و  ا 

 ه آن. ی خی علیط مشخص تاریشرا

ا د یدر  توده    گامپیشان  یم  کیتکالین  استو  ا  الزم  واقعیبر  ت  ین 

نمود   تارکپافشاری  رسالت  رایه حزب  زمانی    خی خود  به    تواند ی متنها 

ولی    ا برخوردار باشد.یت پرولتاریثرکا  فعاالنة  تیه از حماکانجام برساند  

از حزب انقالبی فقط در لحظات استثنائی و    هاتوده ت فعاالنه  ین حمایا
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از  کیل تارن  تعی لحاظ  اونددیپی م  به وقوع   شده  نیی خی  ن معنی  ین بد ی. 

حزب    ک ی  ناچاربه حزب    ده یفرانرس ط انقالبی  یشرا  زمانی که ه تا  کاست  

 (. 3بود ) ت خواهد یاقل

راست لنیتئوری  حزب  دری ن ین  در  از    رندةیفراگ   ک ستی    رابطة آن 

مکیتکالید و  یی  حزب  ا  هاتوده ان  است.  دینهفته  نوع    ک ی  کیتک الین 

و  یمع سازمان  معیب  کین  انقالبی  ینش  از  .  کند ی مجاب  یا  ایحرفه ن 

نبا  ایحرفه انقالبی   طرزید  یهرگز  از یهم  به  بماند؛   هاتوده  شگی  جدا 

به    آمادة  ستیبای مهمواره   مقام  ک  محوطةبازگشت  واگذاری  و  ارخانه 

.  ردیفراگات الزم را  یز بتواند تجربی ه او نکنیا اگر باشد تیق دیخود به رف

س یا تئوری  است  ین  دواری  مکستم  پرولتاریه  و  یان    ک ی  گامششی پا 

 .سازدی م برقرار  «یاتیحروی  یگردش ن »حالت واقعی 

دولت   مورد  در  مشابهی  اساسی  در  کاصول  از    مرحلةارگری  گذار 

ابتدا در  ی لن  اگرچه.  کند ی مز صدق  ین  سوسیالیسم به    داری سرمایه در  ن 

چند  نظر یپروراندن  نهاد  ین  بر  و    بروکراتیزه   مسئله   بارة در    Thesesه 
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پک  یهادولت شدن   در  ی ارگری  او  واقع  )در  بود    -22  یهاسالشقدم 

پیخ  1921 تروتسیلی  از  بود(.  کش  آگاه  خطر  از  عمدتاً    ذلکمع ی 

تروتسکتروتس جنبش  و  بود  ی کی  مار  حلراه ه  ک ستی  ستی  یسکانقالبی 

 ارائه داد.  مسئله ن  یبرای ا

ا گراکنیبا  جهت  یه  در  شور  ک  ک یدر    بروکراتیک   یهای ناهنجارش 

ش  ین گرایاست، منتهی شدن ا  ناپذیراجتنابمنزوی    جامعة و    ماندهعقب

مه انحطاط  این  ناپذیراجتنابستی  ینیاستال  دورة  بیبه  در  ن  یست. 

شاهنگ انقالبی  یاست. پ  کنندهتعیین گر  یط، نقش عامل ذهنی بار دیشرا

 ند:ک شدن مبارزه  بروکراتیزه ه خطر یدر تمام سطوح بر عل ستیبای م

س   - سازمان  سطح  دولتیدر  را  کراسی  کدم  ستیبای م،  اسی  ارگری 

 د؛ یع نمایدولت را تشج ادارة در  هاتوده م ی پرورش دهد و دخالت مستق

ه به سبب  ک   انقالب جهانیشاف  کاز ان  ستیبای م  ،المللیبین در سطح    -

ش  هم  دول  کدر  انزوای  مؤثرترکستن  علیارگری  پادزهر    بروکراتیزه ه  ین 

حما است،  نمایشدن  اگر  یت  از    پرولتاریایی  گامپیش   کید.  آزاد 
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قادر به در  یفرسودگی اخالقی و جسمانی موفق به تسخ ر قدرت گردد، 

ا بود:  انقالب جهانی خواهد  در گسترش  رهبری  نقش  گرفتن  ن  یدست 

تروتس کزی است  یهمان چ انقالب مداوم  که  ی آن را جنبه سوم تئوری 

 خواند؛

اقتصادی:    - سطح  جدائی    ستیبای مدر  هرگونه  عمل  یم  ایریشه از  ان 

ارگر واقعی  کان طبقه  یم  ایریشه د، از هرگونه جدائی  یانباشت و عمل تول 

  بوروکراسی   کی ق  یچه از طر  -  یاجتماع  افزونةنترل محصول  کموجود و  

ن  یقوان»رد آزاد  کق عملیافته چه از طریت  ی زکت مرینها  به میزان دولتی  

ق  -«  بازار ممیبهر  مد کمت  شود.  ممانعت  با  کت  یرینه    برنامة ارگری 

  مسئله ن  یخی به ای افته پاسخ تاریت  یزکمر   ک یراتکدم  به طرز ه  ک اقتصاد  

 است. 
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  ل علمیل علمیییتحلتحل  ککییامل امل ککمراحل تمراحل ت  ::بوروکراسیبوروکراسی  مسئلهمسئله

 سیمون پارک تجربةس از کمار لیتحل -1

دروسی   مار کبررسی  از  که  باره    اش مطالعه س  پارکدر  ترس یمون  م  یس 

شا بهترینموده  اید  گشودن  راه  باشد.  ین  مبحث    ن یتربرجسته ن 

ایخصوص نخستیت  دولت  کن  ین  بنای  راه  در  سعی  ک وشش  ارگری، 

دار یدستگاه دولتی پا  نابودیمون در  کزی تا آگاهانه( رهبران  یشتر غری)ب

 یهام ی رژن بود )سلطنت مطلقه و  یشیمه پک ده از طبقات حایبه ارث رس 

مار بورژوائی(.  تحلکمتوالی  در  را  یس  اصلی  مقدماتی  شرط  سه  خود  ل 

 اند(:ر شده کذ   به نقد )دوتای آن  شمردی من پروژه واجب  یق ایبرای توف

 د، ارگران ماهر نبو کشتر از ی مون بکارگزاران کحقوق   -1

جانب  کن  یا  -2 از  زمان  هر  و  بودند  گشته  انتخاب  ارگزاران 

 ، بودند یم قابل عزل   کنندگانانتخاب

سوم    -3 مار کشرط  لنکه  توسط  بود  نموده  اشاره  بدان  واضح  یس  ن 

ه  ک ن جدائی  ی. اهی ف مقنن و اجرائیدن به جدائی وظایخاتمه بخشگشت:  
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دولت   اساسی  ااست،    ییبورژوامشخصه  جد یدر  دولت    نقد به ه  کد  ین 

ارگری نشانه  کجاد دولت یه اک ن معنی  یبه ا -د  دولت نبو   کی امالً  کگر  ید

در    تنهانه ارگران  کمتوقف گشت، از همان ابتدا    -د  شروع زوال دولت بو

ا از  یر بودند. پرولتاریز درگین نیه در اجرای قوانکف قانونی دولت بلیوظا

 ر اِعمال قدرت بود. یهمان بدو امر درگ

نخستیا تأس ین  تجربه  دولت  ین  چنارگری  کس  اقدامات  یاولن  یهم  ن 

با  بروکراتیزهه  ی مؤثر عل زوال دولت  به همراه داشت:  را  زوال  یشدن  با  د 

به   ستیبای مس  ک شنهادی ماریدستگاه دولتی مترادف باشد. سه قانون پ

عل مقدماتی  حراست  دم  بروکراتیزه ه  ی منزله  ساختار  هر  ی  کیرات کشدن 

مرگ    نکه یباوجوداا حزب.  یارگری  که  یچه دولت چه اتحاد  -د  تلقی شو

مجال  کمار طبقه    ایتوده احزاب    بروکراتیک   یهای ناهنجار  مشاهدةس 

ل  یفرصت ارائه تحل  روازاین ارگری را به وی نداد و  ک  یهادولت ارگر و  ک

عمده در    اسلحة  هامدتاو تا    نوشتة   حالبااینافت،  یرا ن  مسئلهجامع از  

 . دادی مل یکرا تش بوروکراسیه ی راه مبارزه عل
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 یکائوتسکه ینظر -2

مد   بروکراتیک   دةیپد بعدی    عمدةل  یتحل هستک ائوتسکون  یرا  در  یی  م. 

ن  یت، ایحیمس منشأتاب خود به اسم  کی در  کائوتسکاواخر قرن گذشته، 

مطرح   را  آ ک   کند ی مسؤال  از  یه  بعد  توسط طبقه  کا  قدرت  ارگر،  کسب 

ای خطر تسل به  یم  ی  بارنخستین ن  ی؟ اد یآی نمش  یپ  بوروکراسی ن قدرت 

مطرح  یبد   مسئلهه  کبود   روشنی  است  یصح  اگرچه )  گشتی من  ه  ک ح 

ا برای  ید: آیی پرس کائوتسکسابقاً بدان اشاره نموده بودند(.    هاستیآنارش 

آن چه    ر یشدن نظ  بروکراتیزهمودن پروسه  ی ان پکارگر امک  طبقةجنبش  

تح   ک ی اتولکسای  یلک از  خود  یکبعد  جامعه  ین  مثابة به م  در  مسلط  روی 

ه در  ک آن چه    ان یسه میی سپس به مقاکائوتسکرد، وجود ندارد؟  کطی  

تبد   کی اتولکسای  یلک از  به  یبعد  آن  قرن چهارم  یلکل  )در  دولتی  سای 

در   تواند ی مه  کآن چه   ر( روی داد ویبکن ینستانت کالد در زمان یبعد از م

دولت   و  پکحزب  از  بعد  طبقه  یارگری،  جنبش  دهد،  ک روزی  رخ  ارگر 

 .پردازدی م
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تئورین مقایا الهام گرفت.  کائوتسک  کیسه ثمره  از دو منبع  نبود. وی  ی 

بر   خود  مقدمه  در  فرانسه انگلس  در  طبقاتی  و    نقد به ،  مبارزه  زجر 

طبقه  ک را    یاشکنجه جنبش  متحمل  که  و  ارگر  هزار  جنبش  با  گشت 

پ سال  مقایششصد  آن  از  بود.  یش  نموده  شد کسر  رغمعلی سه  د، یوب 

نیحیمس دائماً  ایت  دامنه  تا  شد  ستمد یرومندتر  جنبش  ه  ک  دگانین 

تصاعدی به تمام    به طرزی،  دند یجنگ ی ممه با خشونت با آن  کطبقات حا

 د. یروزی ختم گردیرده و به پک دا یطبقات اجتماعی بسط پ

الها آنارید  ممکنة م  منبع  جنبش  نمایالکیسند   -و  ک گر  به  ندگی  یستی 

ه  ک   کرد ی م  گیری نتیجه انگلس،    ة ینظر . بود. موست با شروع از  (4موست )

فراشد  ک  یهاسازمان در    گردند ی م  بروکراتیزه خود    توسعة ارگری 

 گشت.  بروکراتیزهامل خود کخی تیسا در دوره تاریلک ه ک  طورهمان

مواجه  کائوتسک و مطرح    ک در  یدرستبه را    مسئلهت مشابه،  حالبااین ی، 

سای  یلکارگری و  کان جنبش  یامل م که تشابه  ک رد. البته، او آگاه بود  ک

ر قدرت،  یه تسخک  نمودی م ن وی مشاهده  ک ین است، لکرممیغ  ک یاتولک
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طبقه   نظکجنبش  را،  از    ک یاتولکسای  یلکر  ی ارگر  با  کبعد  قدرت  سب 

آن جا    ی ازکائوتسک  یهاپاسخمواجه خواهد ساخت.    بوروکراسی  مسئله

ارائه    یهاحلراه س داشته و  کمار   یهاپاسخعمده با    یهاتفاوت ه  ک بعداً 

 .اند توجه جالب، آورند ی ماد  یی را به کشده تروتس

ارگر  که تحت آن طبقه  کخی ای  یط تاریاگر شرا  کرد ی می بحث  کائوتسک

بماند، در  یلک روزی  یزمان پد همانند  یبه قدرت رس  باقی    این صورت سا 

روهای  یدر زمان افول ن  ک ی اتولکسای  یلکسر است.  یامالً مکن مشابهت  یا

ز نخواهد  یارگری نکط مشابه، جنبش  ید. تحت شرایدی به قدرت رس یتول

از   ممانعت    بروکراتیزهتوانست  حقکشدن  در  ولی  چنی ند.  در  ن  یقت، 

شرا برعکط  یصورتی  خواهنک امالً  بودس  معنای    سمیالیسوس را  یز؛  د  به 

نیشاف عظکان پاک   است   ید ی تولروهای  یم  زوال  یه  انقالب    کار تقسیمه  و 

فرهنگی   سطح  فراهم    هاتوده در  چنسازدی مرا  وجود  با  شرای.  طی،  ین 

 است. تصور غیرقابل خی یاز نظر تار  بوروکراسیروزی یپ
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ان  کام  کین او  ک یح است. لیالً صحک ب  ین ترتیی بد کائوتسک  یهاپاسخ

ه  ک  گرفتینمدر نظر   کسچ یهه در آن زمان ک انی ک. امردیگی م  دهیرا ناد

نه در  کطبقه   احتمال دارد  بلیستی پیتالیاپکشور  ک  ک یارگر  ه  کشرفته، 

رهای نظام اجتماعی یزنج   بلرزاند ش  یپ  دهةن  یه فقط چند ک شوری  کدر  

دست    -ه  شب خود  گیازیفئودالی  دست  در  را  قدرت  در  یده،  این  رد. 

ر شد نقشی بازدارنده در رشد  کی متذ کائوتسکه  کفقدان عواملی    صورت

نمو ی ا  بوروکراسی  خواهند  فرهنگ   -د  فا  انقالب  مادی،  با    -  یوفور  توأم 

احتمال دارد   شمارانگشت ارگر کطبقه   کیو  هاتوده ن فرهنگی یسطح پائ

 ن سازد.کرا مم بوروکراسی روزی موقت یپ

 نیه مفهوم حزب لنیعلی کمباحثه تروتس -3

تحلکن مرحله در تیسوم ه شامل  کآن جا    از  بروکراتیک  مسئلهل  یامل 

تروتس لن ی ی علکبحث و جدل  انقالبی  تئوری حزب  برای آن  یه  ن است، 

لنک   ییهاستیکمون هم  تروتسی نیه  هم  و    ی اتااندازهست  ی کست هستند 

ا  «»حساس )بحثی(   در  تروتسیاست.  مباحثه  خود  ک   طورهمانی  کن  ه 
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ترد  اذعان نمود بدون  بود.ی بعدها  ا  الوصفمع   د در اشتباه  ه منطق  کنیبا 

تروتس بحث  وجهی  کدرونی  ن  هیچ  نقص  از   حال بااینست،  ی خالی 

اخطار   منزله  به  وی  رو  یاشانهیدوراند استنتاجات  به  یبر  بعدی  دادهای 

ه در آن حزب در  کی نوشت، تئوری کتروتس  1903. در سال  ند یآی منظر  

جایوظا  انجام اساسی  پرولتاریگزیف  ا  گردد ی ما  ین  دست  ی به  خطر  ن 

ران  ی دب  هیئت ن حزب،  یگزیزی حزب را جاک ته مریمکه سپس  ک  زند ی م

ران  یدب  هیئتن  یگزیرا جا  رکلیدبزی و سرانجام  ک ته مریمکن  یگزیرا جا

امر،    کهی نحوبه د،  ینما به  یف خطیتحقق وظا  ت یمأموردر آخر  انقالب  ر 

 .شودی منفر محول  کی

محیا بحث  بیگزیجا  یهای تئوره  یلک  جایبه امالً  کت  یومکن  را  ان  ینی 

 . (5ندارد )ن ی ادی با تئوری واقعی حزب لنیولی البته رابطه ز  -د کنی م

استال  هرچند  زمان  ا یدر  جاین،  تئوری  رسمی  یگزین  تئوری  عمالً  نی 

گردیمونکحزب   شوروی  ارگری  ک  یهادولتدر    هابوروکراتد.  یست 

در   چرا ک  اند شگفت همواره  در    کی  حتی  ه  پیلن  یهانوشته سطر  دا  ین 
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توسط   د یبای ما یتاتوری پرولتارکیه دکر شده باشد  که در آن ذ ک شودینم

شود اِعمال  تولین  د یبای مه حزب  ک  حزب  نمایروهای  ملی  را  ه  ک  د یدی 

بی . او غیرهند  کومت  کارگری حکدر دولت    د یبای محزب   ن جهت  یاه  ن 

در  کاست   آنان  س   کیه  تربیفضای  وظاک   اند شدهت  یاسی  آن  در  ف  یه 

س همواره در نظر داشت  کن، برعی. لنگرددی ما به حزب منتقل  یپرولتار

د  ریانجام گ  ا تحت رهبری حزبیتوسط پرولتار  ستیبای مف  ین وظایه اک

 .دیگری استامالً مطلب  کن  یا -

حزب  کتئوری   به  پرولتار  اجازة ه  جای  را  یغصب  طبدهد ی ما  به  ی،  عتاً 

ا،  یت پرولتاریثرکاراده ا  ه یبر عله در آن حزب  ک   گردد ی م تی منتهی  یوضع

ا اجرای  ا  به طور.  ازدیی مف دست  ین وظایبه  تئوری  ینمونه،    مداخلة ن 

و سریروس   1956سال   مجارستان  اعتصاب عمومی  یوبی وحشکه در  انه 

آن  ک در  شر کدرصد    95ه  مجارستانی  توجکارگران  را  داشتند  ه  یت 

ا  یدر صد پرولتار 95ه ی ا بر علیتاتوری پرولتارکی، دگریدعبارتبه؛  د ینمای م

 . شد ی مبا اِعمال 
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امالً  که  کنین ای ، در ح1903نی در سال یگزیی از تئوری جاکانتقاد تروتس

را  ی، ز نمودی مدی در بحث و جدل  ین تجریتمر   کی(  منزلةبه معتبر بود، )

لن  -  خصوصیبه   کسچیه نه    ی نیگزیبه جالی  ین تمایچن   -ن  یو مسلماً 

اخت لیگری  بود.  ننموده  جا  سالیس ن  کی ار  تئوری  آن  از  نی  یگزیپس 

)یروس   بوروکراسی   رسمینیمه ن  یترکد   صورتبه  آمد  در    رسمینیمه ه 

  جرئت امل  ک  به طورستی هرگز  ینیاستال  بوروکراسیه  ک  جهتازآن فقط  

 ن را ننمود(. یی لنکیراث تئوریامل مکب بارز و یذ کت

ارگری کیی  ةییی اتحاد بوروکراسیییه یزامبورگ علکلو رزا مبارزة -4

 آلمان

را  یار است، زیت بسیواجد اهم  بروکراتیک   دةیپد ل  یتحل  مرحلةن  یچهارم

:  د یگردی م  گرفتهشکل  نقد به   بوروکراسی  ک یشامل    بارنخستین برای  

اک  یهاه یاتحاد  بوروکراسی  ما  آلمان.  تیارگری  مد کن  را  رزا  ون  یامل 

ه  ی ار علکآش   مبارزة به   1907-1914  یهاساله در  کم یهست  لوکزامبورگ 
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و  که  یاتحاد  بوروکراسی  آلمان  وس   بروکراتیزه ارگری  و  ی شدن  ع 

 آلمان، دست زد.  کی راتکال دمیسوس  ایتوده جنبش  رشد درحال

  ن یتری صنعتآن بر    ریتأث   ویژه به   1905از تجربه انقالب    لوکزامبورگ   رزا

روس  )ی مناطق  تزاری  لتون  یهابخشه  لهستان،  ایصنعتی  و  یراک ا،  ن 

ا در همگی  وی  آموخت.  را  نمود  یپتروگراد(  موارد مشاهده    طبقة ه  ک ن 

انقالب به ش ک ا یاسی  یپارچه به جنبش س کیل  کارگر فقط در زمان مد 

اسی  یی از ضرورت استراتژی س ک جتاً حاین امر نتی. اونددیپی م   ایاتحادیه 

است  ک  هاون یلیمبرای   به    سازندة   تجربة ه  ک ارگرانی  سازمان    ک یتعلق 

را  ک  طبقة ر  یدا ااند نداشته ارگر  اذعان  با  امر  ی.  نمودن  یانالک ه  کن  زه 

ایفعال از طرکن  یت  اَش ی ارگران  نکق  عملی  مرسوم  سازمانی  به  یال  ست، 

شتری  یب  پذیریانعطاف ه از  ک ال سازمانی  کاز است: اش یدی نیجد   یهافرم 

ار  یبس تودةحزب و بتوانند  کیا یارگری که ی اتحاد کیبرخوردار باشند تا 

 ا را در عمل متحد سازند. یاز پرولتار یترانبوه 
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لو )  خیتار تئوری  با  کصحت(  عمل  در  را  ممارست    دادننشانزامبورگ 

را در مواقع برخاست انقالبی، به ثبوت رساند. شوراها ل سازمانی شوکش 

موقع  ک یهر    که ازآنجائی ،  گردند ی ممربوط    خصوصیبه محلی    تیبه 

است.  کنند ی مبرقرار    پذیریانعطاف  نهایتبی ل  کش  نخست  کافی  ن  یبه 

انقالب   در  شوراهای  یروس   1905شوراها  به  در  که،  سربازان  و  ارگران 

به  یآلمان،    1918انقالب   حه  ک  ییهاته یکما  اسپان  نیدر  ا  یانقالب 

م. شوراها  ینک  ک م آنان را در یل عظیم تا پتانسینکفی ل شد نظری بیکتش

ه انقالب  ک ف عملی ای  یالکحل ت  منظور به نی، همواره  یط مع یخاص شرا

مطرح  یتار  لحظة ک یدر   مشخص  بنا  نمودی مخی  شوراها  دند یگردی م ،   .

ش  نمودن  ک   است   ی سازمانل  کتنها  متحد  به  قادر  چه  که  ی لکه  ارگران، 

ف مشخص  یلک، در انجام ت افتهینسازمان و چه    یافتهسازمان ارگران قبالً  ک

 انقالبی است.

نت  نبایدر  را  دائمی، مناسب    عنوانبه د  یجه شوراها  سازمانی  ساختارهای 

شرایلک تاریه  نگریط  در یخی  صورت  در  شوراها،  یماه  ک ست.  واقعی  ت 

  برچسب   ک یط مختلف  یشورها و شراکه بر شوراها در  ک  گرددی مواضح  
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زدن  دگمات  واحد  اندازه  چه  ابتذال    کیتا  سپس   ی هاگروه است. 

ستی  ینیاستال  (6) «  سوم دوران  »  یهاک یتاکته ک شودی مست روشن  یمائوئ

االت متحده  یا ای  ک یمانند بلژ  کشورهایی آناً در    خواهند ی مرده،  ک تکرار را  

بنا   را  آنان مسحور  کشوراها  نوع    هابرچسب نند.  از  واقعی،  شده، مسائل 

با  کش   نیترمناسباتخاذ   منطبق  سازمانی  ارگر  کطبقه    یهاخواستل 

انات گسترش قطعی  کشور و زمان مشخص، در راه امک  ک یمشخص، در  

 .رند یگی مده  یرا ناد ارگر کآگاهی طبقه 

د   کی   لوکزامبورگرزا   ن  بوروکراسی   مسئله گر  یجنبه  بررسی  یرا  مورد  ز 

ت ک  ارگری ک  یهاه ی اتحاد  بوروکراسی.  قرارداد از  بعد    مرحلة ل  یمکه 

تبد   ششانیگرا  خود،   ی ریگشکل جهت  به  یدر   نهایتبی روی  ی ن  ک یل 

شروی مبارزات طبقاتی را  یابنده در راه پیاست و مانعی رشد    کارمحافظه 

ارگری  که  یات شخصی وی در مورد جنبش اتحادی. تجربدهند ی مل  یکتش

ی  کا تروتسین  ی قبل از لن  هامدت و    ترروشنار  یآلمان او را قادر نمود بس

ضدانقالبی ای را    ب توانست نقش ین ترت یند؛ و بد کن فراشد را مشاهده یا

اک ا  بوروکراسین  یه  آن  از  بعد  سال  ند.  ک  بینیپیشرد  کفا  یچند 
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بر    ارگر در آنکطبقه    مبارزانر  یسا  کهدرحالی    نیتربالفصل زمان صرفاً 

د  یکتأ   -  بوروکراسین  یستی ایت اپورتونیماه  -  مسئله ن  یجنبه مشهود ا

لو کردند ی م ادغام  ک،  فراشد  بورژوائی،    بوروکراسیزامبورگ  دولت  در  را 

را    اش یوابستگ و  «کی دمکرات -ا  بورژو»  با برخی از نهادهای  آن راانطباق  

 . دادی مت مادی دارند نشان یه ماهک ازاتی یامت ویژه به ازات خود یبه امت

سال   لن1914در  تشری،  برای  سوس کت  یفی کح  ین  انحطاط  ال  یلی 

خکدم علل  و  اروپائی  انترناس یراسی  جنگ  یانت  مقابل  در  دوم  ونال 

 زامبورگ استفاده نمود. کلو  بوروکراسی ستی از تئوری انحطاط یالیامپر

لو الوصفمع  حک،  در  خود  یزامبورگ  توجه  به    ضرورتبه ن    مبارزة اقدام 

بروکرات اهمکدر    ک یضد  به  بها دادن  عیم  ایت  راه    هاسازمانن  ینی  در 

، اغراق  کاپیتالیسم  « ی»عاد ابقای حداقل سطح آگاهی طبقاتی در دوران  

ن(  ک، تنها شق )ممداریسرمایه شورهای  ک  نیترشرفته یپ  در  حتی   د.یورز

طبقه  یم انقالبی کان  و    ک یدر    ارگر  رهبری  ک  طبقة سو  تحت  ارگر 

د  بروکراتیکارگری  ک  یهاه یاتحاد سوی  نیدر  واقعی  یگر  احتمال  ست. 
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پراکطبقه    ک یوجود   هک ارگر  بدون  و  سازمانینده  نوع  هی  چ  نوع  یا  چ 

ن انتقاد  ی آگاهی  هنگام  در  است.  موجود  و    ی ضدانقالب  یهاجنبه ز 

  ه ک داشت    خاطربه ن  یچن  هم   د یبای مارگری،  ک  یهاه ی اتحاد  بروکراتیک 

در  یوس   یهاتوده طبقاتی    ییجومبارزهحداقل    حالدرعین   هاآن را  ع 

 . کنند یم  ن یستی تضمیتالیاپکجامعه 

  ک یست،  یکرا در حواشی جنبش تروتسی، زضروری استته  کن نید ایکتأ

دارد  یجر وجود  چپ  ماوراء  مک ان  متقابل  یه  جنبه  دو  ز  یتما  مسئلهان 

  ای توده : جنبش  کند ی مم  یل را ترس یجه معادالت ذیو بالنت  شودی نمقائل  

خ  بوروکراسیارگری=  که  یاتحاد فراموش  یضدانقالبی=  ه  ک  کنند ی مانت 

عکه  یاتحاد   ایتوده جنبش   تجلی  در  یارگری  طبقه  جمعی  قوای  نی 

است. چن اجتماعی  آرامش  تا حد  یدوران  اشخاصی  دارند  یزن  ادی حق 

اظهار   در  ک   دارند ی م وقتی  پکه  ستی،  یتالیاپکشرفته  یشورهای 

ه  ک  اند ده یگردل  یتبد   «یاجتماعرفاه  »ارگری به مؤسسات  ک  یهاه یاتحاد

خانواده   و  تقاعد  حقوق  به  لپردازند ی م عمدتاً  نباکی.  دور  ین  نظر  از  د 

ر به  یارگران ناگزکارگری،  ک  یهاه ی اتحاد  ه در صورت عدم وجودکداشت  
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ن  یبر اساسی فردی خواهند بود. در چن  «»رفاهن مسائل  یتمامی ا  صلة یف

آنان بس برای  قوا  تناسب  و  یصورتی  نامساعدتر گشته  ان  کام  گونه هیچار 

 یهاه ی اتحاد ل نهائی، نقشیان را نخواهند داشت. در تحلیارفرماکغلبه بر  

ن جدال روزمره با  یارگر در اکار انداختن قوای جمعی طبقه  کارگری بک

عالوه   است.  ایناربابان  زمان    توانند ی م ارگری  ک  یهاه یاتحاد ،  بر  در 

به  یتسر طبقاتی  مبارزات  گام  تبد ین  یهااسلحه ع  طبقاتی  ل  یرومند 

 گردند. 

ا فهم  نیبرای  سال  کته  کن  پنجاه  از  بعد  چرا  رر  کم  یهاانتیخه 

شد ارگک،  بوروکراسی ایران  به  باقی    هاسازمانن  یداً  ، مانند ی م وابسته 

ا از  است  ماهیواجب  دوگانه  ین  ارگری  ک  یهاه ی اتحاد  بوروکراسیت 

ه  ی ه در مبارزات روزمره آنان علک   دانند ی م  خوبیبه ارگران  کم. ین کت  کحر

بسک  یهاه ی اتحادست  یتالیاپکاربابان   بنابرا  اند مهم ار  یارگری  تر یو    ک ن 

 ست.ینفعشان نبه  هاآن
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 نیراسی لنکال دمیتئوری انحطاط سوس -5

ن در مورد  یاز تئوری لن  عبارت است،  بروکراتیک  دةیپد   مرحلة ن  یپنجم

انترناس  خیانحطاط  و  دوم  سوس یونال  دمیانت  آغاز  کال  زمان  در  راسی 

 ن مطلب پرداخت: یح این توسط دو عامل به توضیجنگ جهانی اول. لن

احزاب  ک  یهاه ی اتحاددرون    بوروکراسی  ک یش  یدایپ  -1 و  ارگری 

اک  ک یراتکدم  -ل  ایسوس  تحت    هاسازمانن  یه  و  کرا  داشته  نترل 

رده است  کسب  کا خارج از آن  یه در داخل  ک ازاتی گشته  یامت  سرسپرده

 ره(. یالی مجلس، شهرداران، خبرنگاران و غک)و

ا  یهاشه یر  -2 ت  یاشراف»درون    د یبای م را    بروکراتیکن قشر  یاجتماعی 

طبقه  یرد،  کجستجو    «ی کارگر از  بخشی  آن  در  کعنی  شورهای  کارگر 

به  مستعمراتی    «سرشارسودهای  »  واسطهیبه ه بورژوازی  کستی  یالیامپر

 رده است. کجلب   خود
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  « »دگم  ک یانقالبی    یهاست یمارکسبرای    قرنم ی نبه    کی ن نزدیتئوری لن

آن    زیانتقادآم د بررسی  یبه تجد   د یبای مل  یبوده است. ما حداقل به دو دل

 م: یبپرداز

ن تئوری دشوار است.  یق ایاز طر  هاآن  حیه توضک اتی وجود دارند  کن  -1

طور تشر  به  ماهینمونه،  اکه  یاتحاد  بوروکراسیت  ی ح  در  االت  یارگری 

موجود توسط  صرفاً  سبب  ک  « یکارگر ت  یاشراف»  کیت  ی متحده  به  ه 

تطم سرشار  گرد ی سودهای  است  یع  درست  است.  دشوار    ة یسرماه  کده، 

بکائی  کیآمر در خارج  وارد  که  انداخته شده، سود  ولی    کند ی مشور  کار 

با مقدار  ین در مقام مقایا ائی، مبلغ  کیارگر آمرک  طبقةل دستمزد  کسه 

تشیناچ را  اندازه    دهد ی م ل  یکزی  آن  به  مسلماً  نک و  ه  ک ست  یالن 

را  ک  ةی اتحاد  بوروکراسیت  یموجود بک ارگری  بر  از  یه  ون  یلیم  17ش 

حیمزدبگ  توضکند ی م مرانی  کر  فرانسه  ی،  برای  حاضر،  حال  در  دهد.  ح 

 یهامستعمره ار جزئی ای از  یباقی نمانده و منفعت بس  ی امستعمره عمالً  

نصیشیپ خود  اگرددی مبش  ین  وجود  با  حال  گشتن    بروکراتیزه ن،  ی، 

 افته است.یاهش نکارگر فرانسوی همگام با آن کجنبش طبقه  
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دوم  -2 اهم  حتی  علت  بیحائز  هنگامی  یت  است.  بررسی  کشتری  به  ه 

زیشرا اقتصادی  طبقه  یط  جهانی  کست  سطح  در  ،  میپردازی مارگر 

د  «ی کارگرت  یاشراف»ه  ک   م یکنی ممشاهده   درون  یواقعی  در  نه  گر 

امپرک  ک یای  یپرولتار بلیالی شور  درون  ک ستی  شورهای  کای  ی پرولتاره 

شورهای مستعمره و  کای  یسه با پرولتاریل در مقاک  به طور ستی  یالیامپر

سی  یارگر انگلک  کی. برای مثال، دستمزد شوند ی مل یکشبه مستعمره تش

  که درصورتی قای جنوبی است،  یاه افریارگر س ک  ک یش از ده برابر مزد  یب

( است. استثمار  1:2)   دوبه ک یثر  کسی حدایارگر انگل کتفاوت دستمزد دو  

عظیالیامپر دستمزد  تفاوت  م یستی  شورهای  کارگران  کان  یمی 

و  یالیامپر ا  ردهکجاد  یا  ماندهعقب شورهای  کارگران  کستی  عامل  یو  ن 

پرولتارینقش مهمی در فساد س  اقشار  از  برخی  شورهای  کا داخل  یاسی 

 .کند ی مفا ی ا داریسرمایه  شرفتةیپ

دیدال نیل  دارد  یگری  وجود  اک ز  ت  ی اشراف»مفهوم    کند ی مجاب  ی ه 

بیبس  اطیبااحترا    «ی کارگر ببرکار  تاریار  در  نمونه،  برای  جنبش  یم.  خ 

هم کطبقه   اغلب  اروپا،  آن  ی  ،یکارگرت  یاشراف  اصطالحبه ن  یارگر  عنی 
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پرولتار از  باالترکا  یقشر  دری ه  را  دستمزد    مثابة به ،  کردند ی مافت  ین 

ست آلمان در  یمون کستی عمل نموده است. حزب  یمونکجنبش   گامپیش

ن  یه در آن زمان باالترکع فلزی  یارگران صناکست با جلب  یاوائل دهه ب

م را  پرولتاریدستمزد  آلمان  یان  به  گرفتند ی م ای    ایتوده حزب    ک ی، 

ا گشت.  نیمبدل  فرانسه  مورد  در  امر  صدق  ین  حزب  کند ی مز  رشد   :

از سال  یمونک بعد  فرانسه  م  1934ست  آن  مبنای رشد  ارگران  کان  یبر 

بزرگ  باالترک  مؤسسات  جزو  دستمزدشان  در  یه  قرار  بودی مشور  کن   ،

  Renaultارگران رنو کن اغلب  یدر شمال فرانسه ا  گونه ن یهمه  داشت. ب

ارگران نساجی،  کوستند تا  یست پیمونکع به حزب  یوس   به طور ه  ک بودند  

 راسی وفادار ماندند.کال دمینان به سوس یا

  م، یار برکه ب  یک یانکن را میلن  «ی کارگرت  یاشراف »ه مفهوم  کنیوض ادر ع

  بوروکراسی ستی روزافزون  یوی در مورد همز  رندة یفراگل  یبر تحل  د یبای م

 . مینماد یکارگری و دولت بورژوائی تا که یاتحاد
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 یکارگری شوروی تروتسکتئوری انحطاط دولت  -66

در    جامعة  کیه،  یارگری روس کی در مورد انحطاط دولت  کتئوری تروتس

از   گذار  ششمسوسیالیسمبه    کاپیتالیسم حال  درکت  مرحلة ن  ی،    ک امل 

تش  بروکراتیک  دةیپد  تحول  کتروتس  عمدة  کمک.  دهد ی مل  ی کرا  ی، 

جامعه  ک  یهاسازمانگشتن    بروکراتیزه تئوری   تئوری  به  ارگری 

دولت    بوروکراسی  تروتسکدر  بود.  حی  کارگری  اهمیدر  شناخت  ت ین 

ه  کن اذعان نمود  یشدن، هم چن   بروکراتیزه   پروسةن  ینی در ایعوامل ع

ناپذ   وجهچیهبه انحطاط   )ر  یاحتراز  بلشو(7نبود  حزب  و    ستیبای م  کی . 

طر  توانستی م نمایاز  مبارزه  آن  با  آگاهانه  تالش  بزرگ  یق  تراژدی  د. 

فهم  کان هرگونه  فقدان  شوروی  اتحاد  توسط    بوروکراسی  دة یپد شاف 

بلشویثرکا حزب  لحظات  ک یت  در  یتار  کنندةن ییتع  در  اگر  بود.  خش 

زمانی  1922  -23  یهاسال هنوز ممک ،  بازدارنده  اقدامات  ،  بودی من  که 

ملموس   تارگشتی محاصل    مسئله فهم  شوروی  ی،  اتحاد    توانست ی مخ 

پامالً  کری  یمس در  گیمتفاوت  )یش  گشتن  پروسةرد.  صنعتی   )

پرولتار  توانستی م آغاز گردد،  لحاظ    توانستی ما  یزودتر  مّی متعدد  کاز 
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م اتحاد  پرولتاریگردد،  تهیان  دهقانان  و  مبنای    توانستی م دست  یا  بر 

تکد یتول  یهای تعاون و  بد   ترشرفته یپنولوژی  کنندگان  ترتیو  بر  ین  ب 

ب آمد  در  و  بارآوری  از شی مبنای  چه    تری  اختک آن  در  دهقانان  یه  ار 

گ صورت  بود  دمیمستقل  گسترش    توانستی م  پرولتاریاییراسی  کرد؛ 

چنان  روزی رسد.  یشور به پکن  یدر چند   توانستی مابد، انقالب جهانی  ی

نادچه   ذهنی  و  یعوامل  شوند  گرفته  ناپذ کده  احتراز  امری  پروسه  ر یل 

انگ  مسلماً  گردد،  مبارزات  یتلقی  علیسیاپوززه  چپ  رشد  یون  ه 

 . (8بود )نخواهد  فهمقابل  استالینیسم

تروتس مورد  کمواضع  در  مد   ریزی برنامه ،  شدنیصنعتی  خود  ت  یریو 

د  یهاجنبه ارگران  ک باره  یمهم  در  را  وی  تئوری  گشتن    بروکراتیزه گر 

 .دهند ی مل یکدولت شوروی تش

زمان به رهبری  ، در آن ک یان رهبران حزب بلشویست، میل دهه بیدر اوا

تروتسیلن و  حزیگرا  ک یو    ی کن  درون    اصطالح به ون  ی سیاپوز  -ب  ش 

  امروزة ان  یلنتای مقابله در گرفت. حامکف و  کیاپنیارگری به رهبری شلک
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حزب  یا جناح  ا  اند ی مدعن  پیگرا  نیاگر    بروکراتیزه ،  گشتی مروز  یش 

 . (9گرفت )ی نم گشتن صورت 

ا تروتسالً  ک  گیری نتیجه ن  یولی  زمان  آن  گفته  و  است  به  کاشتباه  ی 

خود   است .  است  ی باقامالً  کصحت  وضعک   کافی    یهاکارخانه ت  ی ه 

خالی و    هاآن   م. در حدود سه ربعیآور  خاطربه را    1921شوروی در سال  

چند   توسط  عمالً    شد یم گردانده    1917سال    آزمودة ارگر  کفقط  و 

اکردند ی نمد  یتول  چیزهیچ موقعی .  فجین  اقتصادی  ی ت  اساس ه  ک ع    بر 

شاورزان ناراضی بنا شده  کف و  یضع  نهایتبیان بخش صنعتی  یمبادله م 

به   مکبود،  شوروی  وس ی ارگران  عمل  پیدان  با  مبارزه  برای  ش  یدایعی 

طی  ین شرایچن  ک یه در  ک ن اعتقاد  ینداد. ا  کاالیی  -ه  د خردیمجدد تول

به   به    بوروکراسی   مسئلة پاسخ  قدرت  اعطای    ک وچک  یهاگروهدر 

بک ارگران  ک بماند قدرت  اند مشغول ارخانه  کار در  که هنوز  نهفته است،   ،

بخش مد یجادوئی  خود  به  چنماند ی مت  یریدن  حقای.  اعتقادی  ق  ین 

ناد را  طبقه  ردیگی م ده  یاساسی  اگر  است  ک:  بنا  اداره    هاکارخانهارگر  را 

اک طبقه  یدا  ستیبای م  هاکارخانه ن  یند،  اگر  باشند؛  باشد  ک ر  بنا  ارگر 
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بالنسبه معتنابهی وجود    به تعداد  ستیبای مند  کدولت و جامعه را اداره  

ا  اگر  باشد،  شاغل  و  ابتیداشته  حداقل  خود  از  است  بنا  طبقه  ار  کن 

م پر و وقت فراغت داشته باشد. تنها بر  کش   د یبای م اسی نشان دهد،  یس 

ت  کیاساس   نکحداقل  ویامل  مولد  دم  ک ی  روهای  عملی  راسی  کحد 

ان واقعی در  کام  ک ی  صورت به   بوروکراسی ه  ی ه مبارزه علک   است   ی کارگر

 .(10) د یآی م

ز شمرده و به آن نپرداخت،  یرا ناچ  مسئله ی جنبه نهادی  کگرچه تروتس

  به حرکت د،  یش تول ی، افزااالجراالزم ن امر  یه نخست ک  د یدی م   وضوح به وی  

ت عددی  یتقو  منظوربه نه  کثر سرعت ممکد با حدایدر آوردن مجدد تول

ش انباشت خصوصی، فراهم ساختن مواد غذائی  یا، مبارزه با گرایپرولتار

مسیاول و  برای  که  ا  ها توده ن  پایو  میجاد  مادی،  حداقل  برای  ک ه  فی 

پرولتارکراسی  کدم برای  و  اک  ایارگری  به  مستقی ه  نقش  و  یفای  م 

 د.یروزافزون نظارت بر اقتصاد و دولت شروع نما
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به خو  و  یریمد   -د  استناد  واقعک ارگری  کنترل  کت  در  و  ی ه  اجتماعی  ت 

 صرف بود.  ی پردازعبارتن بود، کرممیغ 1921اقتصادی سال 
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  ارگریارگریکک  ییهاهادولتدولت  دردر  بوروکراسیبوروکراسی

در    هاستیمارکس مطالعه  هنگام  مش  بارة به  با  شرقی،  التی  کاروپای 

مبک   کنند ی م  برخورد چارچوب  اند یاساس   مسئله   کی ن  یه  وجود  عدم   :

تئورک تحل   ک یامل  برای  از  یالزم  گذار  در حال  جوامع  به    کاپیتالیسمل 

 .سوسیالیسم

 حالدرعین م و  یواقف هست  سوسیالیسمس در مورد  کمار  یهاشه یاند به  

تعک دق ییه  این  دیچ  سوسیالیسمه  ک نیق  است،  ست،    خوبی به شوار 

ن یه چه چک   میدانی م مار یزی  هر  مشاهده    تواند یم ست جدی  یسکست. 

سا  سوسیالیسم ه  ک ند  ک در  چه  و  شوروی  اتحاد  در   یهادولت ر  یچه 

نیارگری هنوز تحقق پک ا؛  رده استک دا  صله  یرا ف  مسئلهن مشاهده  یاما 

زدهد ینم مار  هاست یمارکسه  ک   طورهمان را  ی،  خود  لنک از  تا  و  ن  یس 

  ک ی  ناچاربه   سوسیالیسمو    کاپیتالیسمان  ی، م اند داده ص  یی تشخکتروتس

ا  مرحلة  اذعان  با  دارد.  وجود  تئوری  کنیانتقالی  از  عناصری  فقط  ما  ه 

دار دست  در  را  گذار  حال  در  تعیجوامع  اییم،  چه  کنین  از    یانکشافته 
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تارکو    اند شدهناشی    بروکراتیکانحطاط   لحاظ  از  احتراز  یدام  خی 

 ل است.کمش نهایتبیرند، یناپذ 

از  یثکگروه   سوس   یها دئولوگ یاری  دمیبورژوائی،  ماوراء  »و    کیراتکال 

ره(  یاال، تجارت و غکبازار )پول،    یهامقوله ه بقای  ک   کنند ی مبحث    «چپ

شوروی،   اتحاد  را    خودخودبه در  شوروی  شور  ک  کی  عنوانبه اتحاد 

زکند ی م  یبند رده ستی  یتالیاپک وجود  ی،  بازار  اقتصاد  ستم  یس   کیرا 

نشان  یتالیاپکدی  یتول را  ادهد ی مستی  وخی.  اشتباهی  است.  ین  م 

ا  هاستیمارکس موافقت  کنیضمن  تول  کنند ی م ه  ستی  یالیدی سوس یوجه 

است  افته یتوسعه امالً  ک تولک   آن  نید  کاالیید  یه  برقرار  آن  ست،  یگر در 

.  شودینم، لغو فوری آن باعث کاپیتالیسمه سرنگونی ک کنند ی م  کز در ین

ه جمهوری  کست  ین معنا نیدر جمهوری شوروی بد   کاالیید  یبقای تول

ه  کن است  یشتر به معنای ایه بک ستی است بلیتالیاپکشور  ک  کیشوروی  

هنوز    سوسیالیسم آن  خاص  کیاست.    افته ینتحقق امالً  کدر  وجوه  از  ی 

از  یلک گذار  حال  در  جوامع    هراندازه ،  سوسیالیسمبه    کاپیتالیسمه 

هم  یپ بقای  ک شرفته  احتماالً  باشند،  بیمتر  که  بازار    یهامقوله شتر  یا 
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  کاالیی د  یه توسط تولک بل  کاالیید  یتول  عناصرنه توسط    کاپیتالیسماست.  

آن ک  شودی ممشخص    یافتهتعمیم  وجود    ه  شوروی  جمهوری  در  هم 

 ندارد.

تداوم بقای دولت )آلت    ه ک   کنند ی م با روش مشابهی بحث    هاستیآنارش 

بر    مبارزة بنابرا  تداوم طبقاتی( در جمهوری شوروی  و  استثمار  ن  یبقای 

لنکند ی م  داللت   کاپیتالیسم انقالبدر    نقد به ن  ی.  و  ا  دولت  به  ن  یخود 

ن وجود طبقات  یه بقای دولت مبک ت  ین واقعیمباحثات پرداخته است. ا

اکشمکو   در  طبقاتی  است،  کن  یش  را  یتالیاپکشورها  آنان  بودن  ست 

برعکند ی نماثبات   در  ک.  از    مرحلة س  ،  سوسیالیسمبه    کاپیتالیسم گذار 

  سوسیالیسم است، برای بنای  یتاتوری پرولتارکیمعرف د  که  یجادولت تا  

 .ضروری استامالً ک

 یهادولت خی  ی تار  یهای ژگیود از  یه تجرک  دهند ی من مباحثات نشان  یا

مشخص  ک استارگری  با  ضروری  سطحی  یو  در  بررسی    تریکل د  به 

 جوامع در حال گذار پرداخت. مسئله
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  لی جوامع در حال گذارلی جوامع در حال گذارکک  مسئلهمسئله  --11

  سوسیالیسم به    کاپیتالیسمدر حال گذار از    جامعةاقتصادی،    نظرازنقطه 

طر از  سر یعمدتاً  مال کق  تولیکوب  وسائل  بر  خصوصی  )صنعت،  یت  د 

ترانسپورت،  یزم غ  هابانکن،  معرفی  یو  و  خارجی  تجارت  انحصار  ره(، 

گر اساساً ید دیب تولین ترتی. بد گرددی م  در اقتصاد مشخص  ریزیبرنامه 

تع  واسطهیبه  ارزش  دشودینمن  یی قانون  نی.  بازار  یگر  رقابت  یروهای  ا 

ن   ی هاه یسرمان  یب مک ست  یمختلف  را  اقتصادی  منابع    ی هابخش ان  ی ه 

ان  یتضاد اساسی م کیجتاً ین جا نتی. در اکند ی مع  یدی توز یگوناگون تول

ه اساساً کع  یست و وجه توزیست نیتالیاپکگر  ید  وضوحبه ه  کد  یوجه تول

پ  ماندهباقی بورژوائی   مار شودیمدا  یاست،  در  ک.  گس  برنامه  بر  ،  تاونقد 

اجتماعی در دوران    یهای نابرابر ان  کماکبقای    وتحلیلتجزیه به    لیتفصبه 

و  اول  حتی   انتقالی  مراحل  ا  سوسیالیسم ه  یدر  سبب  وی  ن  یپرداخت. 

مع  هاینابرابر بقای  توزیرا  در  بورژوائی    یهازه یانگ )  دانستی مع  ی ارهای 

ثر رساندن دستمزدها، نابرابری در مصرف و  کمادی، مبارزه برای به حدا

 . (11)ه( ریغ
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د  یه وجه تولک  شودی مت ناشی  یواقعن  ین تضاد مهم دوران انتقالی از ایا

ت  ی تریعالار  یبس  مرحلة ستی  یالیسوس  نکاز  تولیامل  از یروهای  آن    دی، 

اک چه   است،  موجود  جهانی  سطح  در  امروزه  مرحله    -د  کنی مجاب  یه 

مادی   معکوفور  بورژوائی  جنبه  توزیه  را  یارهای  خواهد  ر یغع  ضروری 

ا بد یساخت.  معناست  ین  تکن  تاریلکه  دوگانه  یف  انتقالی  جامعه  خی 

م  یی جامعه سابق را، مبنی بر تقسکیدئولوژیا  یهابازمانده  د یبای ماست:  

گرا و  پولی  اقتصاد  بی طبقاتی،  از  انفرادی،  گشتن  ثروتمند  و  یش  برد  ن 

با نو  آن  همگام  نیرشد  مؤثر  و  تولین  آوردیروهای  را فراهم  بدان    دی  تا 

 ت عملی گردد. یرامل وفور برای تمامی بشکشاف که انکسطح 

واجب   استضرورت  تحقق    عبارت  تیا  زمانهم از  دو    منشأ ه  کف  یلک ن 

:  گرددی مر منجر  ی ز  به نکاتانتقالی بوده و    مرحلة تضادهای اصلی    ة یکل

تول1 بقای  طور  کاالیی د  ی(  ع  به  در  ایناقص  بکنین  از  متصاعدانه  ن  یه 

ارگر، خرده بورژوازی  ک  طبقة م طبقاتی )دهقانان،  ی( بقای تقس2،  رودی م

آن؛    زمانهم شهری(   زوال  آغازِ  د3با  تحت  دولت  بقای  تاتوری  کی( 

شروع    زمانهم ا،  یپرولتار عملک دولتی    -ن  آ  رفتنازبین  پروسةبا  رد  که 
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  ی هات یفعال  میسابق و تنظ   حاکمة ری از بازگشت طبقه  یاصلی آن جلوگ

ا روزمره  سوس کست  یاقتصادی  انباشت  حیالیه  ساختیستی  برای   اتی 

تضمینو   جامعة را  خواهد  ین  بد کن  سرعتی  یرد.  است،  تولکهی  د  یه 

نابود  کاالیی دولت  و  اجتماعی  طبقات  مبارزات    تنهانه ،  گردند ی م،  به 

ا مبارزات  یو  المللیبینروهای ین تناسببه ن ی هم چنه ک طبقاتی داخلی بل

 بستگی دارد.  المللیبین طبقاتی 

هدا  رفتنازمیان ،  روازاین ضرورت  با  اقتصادی  یدولت  فراشد  قهری  ت 

داردیهمز ایبنابرا؛  ستی  با  پذ کنین،  نیه  آسان  از  ی رشش  برخی  ست، 

 ند. ناپذیراجتناب بروکراتیکن یمع یهایناهنجار

پرولتار موقع  یطورکلبه ا  یاگر  بود  یدر  سب  ک  مجردبه   توانستی مه  کتی 

بر    ک ی   مثابةبه قدرت،   نظارت  یلکطبقه  اجتماعی  زندگی  ند،  که سطوح 

ل بودینم  ناپذیراجتناب  بروکراتیک  یهایناهنجارن  یا   متأسفانه ن  کی. 

ابا  ین واقعیه از اذعان اک سانی  کست.  ین نیچن ، صرفاً اعتبار  ورزند ی مت 

به  یتار ناحق  بر  ک )  کاپیتالیسم را  یز؛  بخشند ی م  کاپیتالیسم خی  اسبق  ه 
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است(   انتقالی  در  کدوران  را  بی لکارگران  قلمروها  از  یه  و  ساخته  گانه 

  زمان مدت   اضافهبه ار روزانه )کا ده ساعت  ی  -ه  ن  -ت  ل هشیق تحمیطر

محل    وآمد رفت برای    هدررفته  فرهنگی  کار(،  کبه  رشد  از  را  ارگران 

  به طور جامعه    ادارةه آنان را قادر به عهده گرفتن فوری  ک  کیستماتیس 

اهش  کار، مؤثرانه  ک  زمانمدت ه  کی  . تا زمانکند ی م، محروم  سازدی مل  ک

است،  ین مد یشرا  نیتری مقدماتافته  برای  مادی  جامعه  کت  یریط  ارگری 

خود به    به نوبه ه  ک  -ت  ابت قدریلی از نکقرار، ش   نی. بد کند ینمست  یز

.  گردد ی م  یاحترازناپذ   -د  شوی ممنتهی    بروکراتیک  یهای ناهنجارمقدار  

ه جامعه  کدی، امری است  یبرای رشد قدرت تول  ایدئالآهنگ    کیشف  ک

از  ک آهنگی    -ت  ازمند اس یانتقالی به آن ن اهد و  کش اجتماعی بکشاکه 

تصاعدی  کام  واحد درآن  موروثی  یخصوص  ة یکل  رفتنازمیانان  منفی  ات 

 رد. ن را فراهم آویشیپ جامعة

  تواند ی مشده    بروکراتیزه ارگری منحط  ک  یها دولت ل  یل تحلکمش  کنیا

ش یبد  اکن  از  بعد  سال  پنجاه  گردد.  مطرح  شوروی،  یل  اتحاد  جاد 

خصوص  یانشانه   گونه هیچ نابودی  بر  دیمبنی  طبقاتی  جامعه  ده  یات 
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برعشودینم طرز س،  ک.  تقو  به  بر  اند افته یت  یروزافزونی  دولت  ه  یلک. 

تولسطوح   دارد.  تسلط  اجتماعی  نابرابری    ناقص  کاالیید  یزندگی  و 

  با   هک   بروکراتیک   یهای ناهنجارم گشته است.  یکد تحیاجتماعی رو به تزا

س کد  یخلع   طبقه  یامل  خود  کاسی  اوج  به  طرزی ،  اند دهیرس ارگر    به 

 . اند گشته ت ینهادی تثب

ا  مسئله چنان چه   زاویاز  نگری ن  شود، سپس  یه  تحل  توانی مسته  ل  ی به 

در    بروکراتیکشاف انحطاط  کخی، منطق درونی و انیتار  منشأساختاری  

 پرداخت.  اتحاد شوروی 

 ارگریک یهادولت بروکراتیکانحطاط  منشأ -22

در    بروکراتیک   یها ی ناهنجاری  ناپذیراجتنابدر باال اشاره شد،    که چنان

انتقالی، در تحل اساسی مرتبط است: عدم  یجامعه  به دو عامل  نهائی،  ل 

ستی در جامعه  یتالیاپکات  یدی و ابقای خصوصیروهای تولیافی نکرشد  

به    مابعد  دو انقالب.  د  د یبای م  نونک ا  این  عامل  رک گر  یدو  در  شه  یه 

  کاپیتالیسم ه  ک  کشورهاییدر    م. ینکستی نهفته، اضافه  ینیانحطاط استال
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مشاهده   است،  شده  اقتصادی    توسعةسطح    تنهانه   میکنی م برانداخته 

تضم تحصیبرای  سر ین  شرایل  برای  یع  واجب  نعمت،  فراوانی  ط 

از    ترنیپائار  یبسن  یهم چنن سطح  یه اکن بود، بلیار پائیبس  سوسیالیسم

داشت.  یتالیاپکشورهای  ک قرار  صنعتی  انتقالی  جهتنیازاستی  جوامع   ،

  ویژه به   -«  ه یاولانباشت  »ستی و  یالیف انباشت سوس یالکدند تیگرد  ناچار

زمان  کیدر  را    -  شدنصنعتی )ا  مقطع  برسانند.  انجام  همان یبه  ن 

پروبراژنسک  است  یزیچ را  ک ه  آن  اول»ی    « یستیالیسوس ه  ی انباشت 

مار نه  نه  کخواند(.  و    بینی پیش  کدامچیهگر  ید  یهاستیمارکسس 

در  ک   کردند ینم ابتدا  انقالب  پ   افتادهعقب شور  ک  کیه  روزی خواهد  یبه 

پک،  آنکهحالد،  یرس  برای  یشورهای  تار  کیشرفته  امل  کخی  یعصر 

ایتالیاپک ماند.  واقعی ست خواهند  اک ت  ین  امر  یه  وقوع ن  در  یپ  به  وست، 

 داشت. به دنبال ز یآمبتی عواقب مص رشتهک ی ر یپنجاه سال اخ

سال   از  عق1917قبل  ای،  بر  بود  یده  انقالب  ک ن  بخش  یه  سراسر  در  ا 

دن از  وقوع  زمانهم ا  یمهمی  پیو    ونددیپی م  به  عدم  در صورت  روزی  یا 

  ن ی رد. در اکر خواهد  یشورها را تسخک  نیترشرفته یپ  آن، حداقل نخست
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بخش   نفوذ  یدن  ستیالیسوس   ر یغصورت،  ت  ایعمده ا  نظام  کدر  امل 

جد  راه  یاجتماعی  از  چه  داشت،  نخواهد  جاذبه  د  نظامی،  فشار 

 .تری عالق سطح زندگی یی و چه از طرکیدئولوژیا

ن معنا  ی، به اماندهعقب شور  ک  ک یانقالب در    ماندةروزی منزوی  ین پکیل

اک بود   ناگزکن  یه  د  یا تهد یخود در مقابل تجاوز نظامی    به دفاع ر  یشور 

پکه  ی لک  حملة بخش   ناچاربه و    بودی مستی  یتالیاپکشرفته  یشورهای 

ا  افزونة محصول    عمدة راه  در  را  ملی  مصرف  یاجتماعی  به  مقصود  ن 

زندگی  رساند ی م سطح  آن،  با  مترادف  ستی  یتالیاپکشورهای  ک  تری عال. 

ت  یاز جمع  ایعمده  رومندی بر روی بخش ی ن  ک یدئولوژیا  جاذبة صنعتی،  

 هاست یمارکسه  ک آن چه    مل باکم  «نشده  بینیپیشعوامل  »ن  یداشت. ا

انحطاط   شةیرنموده بودند،   بینیپیش  «ی»عادبرای جامعه انتقالی   نقد به 

خی اساسی تحوالت اتحاد شوروی  یح تارین است توضیاست. ا  بروکراتیک 

ن  یا  1923تا    1917در دوره    ک یاز رهبران بلشو  یکهیچ تبر.  کپس از ا

را  کت تروتسیلن  اگرچهرد.  کن  بینی پیشامل  و  ساکن  و  در  یی  رهبران  ر 

ه چطور انزوای انقالب  کردند  ک  ک در  خوبیبه دوران مختلف زندگی خود  
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برانگ   تواند یم   ماندهعقب شور  ک  ک یدر   تئوری  ک زد  یخطراتی  در  ه 

 نشده است. بینیپیش ستی یسکمار

تاریوکت بد   بوروکراسیخی  ین  ترت یشوروی،    ک ی  منزلةبه   تواند ی نمب  ین 

اقتصادی    -  یاجتماع  بندیصورت ر  یپذ احتراز نا  جةینتا  ی  شرورانهتوطئه  

نظر گرفته    یاژه یو ) در  ا(12شود  قطب  ی.  دو  س   واسطه به ن  اسی  یرخوت 

شدند.   ک ینزد  به هم  1920  دهة ای شوروی در خالل  یروزافزون پرولتار

د  یت شد یچگونه فعال  سازدی م   ه روشنکاست    کنندهتعیین   وساطتن  یا

به خلع    جیتدربه   191  -1919ای شوروی در  یاسی و اقتصادی پرولتاریس 

س کد  ی ده  یامل  تغیاسی  آن  از  بعد  سال  پانزده  ش ییا  پکر  رد.  کدا  یل 

تزا روبه  پرولتاریرخوت  توسط  ید  تار  کی ای شوروی  خی  یسلسله عوامل 

ارگری در  ک  گامانشیپاز    ای عمده د: نابودی جسمانی بخش  ین گرد ییتع

ست انقالب جهانی؛ گرسنگی و  کمتعاقب ش دی  یاثنای جنگ داخلی؛ نوم

تضع عمومی؛  قدرت  یبدبختی  نهادهای  غ کف  و  لنیارگری  در  یره.  ن 

ن خطر شد و با آن شروع به مبارزه  یمتوجه ا  اش ی زندگن  یآخر  یهاسال

از سال  ک تروتس  1923رد.  بعد؛  اپوزکبه  و  از  یون چپ در حمایسیی  ت 
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و  یس   کی داخل  در  اقتصادی  خارج    المللیبین استراتژی    ک یاست  در 

ای  یاسی پرولتاریس   کافتن تحری  دربازنی  یع   به طوره  ک   کردند ی مبحث  

  حل راه ه از هرگونه توهم در مورد  ک  شنهادهایپن  یند. اک  کمکشوروی  

و   موقع یا  منظور به بود،    دور به  آسامعجزه فوری  بود  یتی تدبیجاد  ر گشته 

آن  ک در  چه    توسعةه  تولین  ترعیسرهر  احدی  یروهای  با  ای  یهمگام 

س  نخستیاتمسفر  پ  یهاسالن  یاسی  انقالب  از  رفت،  یبعد  خواهد  ش 

اک  ییهاسال را  خود  نقش  واقعاً  شوراها  پرولتار  کردند ی مفا  ی ه  در  یو  ا 

 داشت.به عهده  م ی ت اقتصاد نقشی مستقیریمد 

ستی  یسکل ماری تحل  ک یه منصفانه بر مبنای  ک ون چپیسیاستراتژی اپوز

رشد   خطر  بود  استوار  د یدوران  محسوب    بوروکراسیتاتوری  کیابنده  را 

ن  ی ن نمود(. ایبه بعد چن  1920ن از سال  ی ه لنک   طورهمانداشته بود )

بود    کی اکتراژدی  بلشوکت  یثرک ه  غنی  یتجرب  رغمعلی ،  کیادرهای  ات 

دریخو از  چنیسیاپوز  یشنهادهایپصحت    ک ش  ماندند.  عاجز  ن  یون 

ا مصکیدئولوژیتالشی  انگ یی  تاریبت  در  بدبختانه  طبقه  یزی  جنبش  خ 

  1936و    1923  یهاسال ن  یه در ب ک . درست است  13  ست ینارگر نادر  ک
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قد کا رهبران  بلشویثر  ماه  کی می  مهیبه  قدرت  یت  پی    بروکراتیک ب 

ر صورت گرفت. ناتوانی آنان در  یار دیقت بسی حق  کن در ین اکیبردند، ل

واقعی،    موقعبه   مشاهدة اهم  توأم خطر  مشاهده  در  آنان  عجز  ت یبا 

حزب  یتار درونی  مبارزات  شرکخی  آن  در  معنای  که  به  جستند،  ت 

 بود.  بروکراتیکپروسه انحطاط  وقفة شرفت بدون یپ

دن  یگرد   ییگرایذهنح متقاعد شدن بمانند دچار  ین توضی، با االوصفمع 

م.  یابیرا در  کیست تراژ کن ش یخی ایل تاریدال  الزم استخواهد بود: ابتدا 

بلشو حزب  اجتماعی    ک یدستگاه  قشر  ناآگاه  ابزار  ل  یتبد   بروکراتیک به 

ا فقط  یگشت؛  علتن  م   بروکراتیزه  به  حزب  خود  بود  یشدن  شده  سر 

اول  شدتبه ه  ک دستگاه حزب   قبالً  بود،  ادغام شده  ن  یدر دستگاه دولت 

ه فراشدی  یمبارزه عل روازاین رده بود.  کرا طی    بروکراتیک انحطاط    مرحلة 

در آن آلوده شده بود، هم برخالف منافع    توجهیقابل زان  یه خود به م ک

 .اش ی مادبود و هم برخالف منافع   کشیدئولوژیا
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ا باره  در  پکنیبحث  چگونه  استالیه  تاریروزی  لحاظ  از  خی  ین 

به    توانی می را  کی تروتسکیتکا در باره اشتباهات تایبود،    ناپذیراجتناب

از  یبس  کهچنان   -د  شانکدرازا   از سورک   وتحلیلتجزیه اری  تا  ینندگان  ن 

چنیدو بس؛  (14)  اند کرده ن  یچر  ای تشخ  ترتیپراهمار  یاما  مطلب  یص  ن 

چگونه  کاست   س سلسله    کیه  اییاشتباهات  نهادی  و  حزب  ک  اسی  ه 

به  کمرت  کیبلشو گشت  و    پروسةب  دولت  دستگاه  در  حزب  ادغام 

حزب از    که   یطور نمود،    کمک  هاآن   هر دوی   زمان هم شدن    بروکراتیزه 

 ن پروسه عاجز ماند.یا بازدارندةفای نقش یب اجتماعی از ایکلحاظ تر 

به معنای    هاجناح . منع  در داخل حزب  هاجناح م  ی تحر  -1 درون حزب 

دم خاتمه  ب کشروع  آزادی  بود.  حزب  داخلی  طرز ان  یراسی    به 

اناپذیراجتناب حق  ا  هاش یگراجاد  یی  اکند ی مجاب  یرا  ن ی: 

ه  کی  منتهی گردد بخصوص زمان  یبند جناحبه    تواند یمی  ناپذیراجتناب

ز  بروکراتیزه است،  وقوع  ُشرُفِ  در  ایشدن  تعمیرا  به  امر  م  ین 

 .انجامد ی ماسی یاختالفات س  کیستماتیس 
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ت  -2 ممارست  خالف  حزبی  کمعرفی  بر  از    یکهیچ ع،  یشا  دةیعق. 

ارگری فقط  کتاتوری  کید   دورةه در  ک   کند ینم شنهاد  ین پیلن  یهانوشته 

ده  ین اصلی در قانون اساسی شوروی د ینه چن  ؛ وحزب مجاز است  کی

سال  شودی م تا  )منشو  1921.  احزاب  از  سوس چپ  ک یتعدادی  ال  ی، 

که تا    (هاست یآنارش ونرها،  یرولوس  ضدانقالبی  کآش   زمانی  صف  به  ارا 

موجود  امدهیدرن از  شوراها  ی بودند،  از  برخی  بودند.  برخوردار  قانونی  ت 

ا رهبری  یتوسط  احزاب  )یم ن  در  کارخانه  کنمونه،    به طورشدند  ائوچو 

رهبری  کمس تحت  انتخابات    هاکی منشوو  و  داشت(  مبنای قرار    بر 

نمایاند ک  یهاستیل به  مختلف  صورت  یدهای  مختلف  احزاب  ندگی 

ن مورد نگذشته  یبه بعد گرچه قانونی در ا  1920ن از سال  کی. لگرفتی م

درون    یهاجناح  ردن کار بسته شد. ممنوع  ک حزبی عمالً ب  ک بود، اصل ت

گر در جنبش  ید   یهاش یگراوب  کمنطقی به سر   به طرزی   ک یحزب بلشو

انجامکطبقه   ایارگر  واقعید.  در  ک ت  ین  تیلن  یهانوشته ه  اصل  به    ک ن 

اشاره  کحزبی   اشودی نمالً  توسط  استالی،  محو  کستی  ینیدئولوژی  امالً 
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  ک یا بدون  یتاتوری پرولتارکیه دکن بود  ین زد ایه لنکشده است. حرفی  

 .ری استدیگ امالً مطلب کن ین اکین است، لکممر یغ کیحزب بلشو

جنگ داخلی    خاتمة   رغمعلی   کهن اعتقاد بود  یدر ا کیاشتباه حزب بلشو

آن،    یهاکشاکش اهش  کو   همراه  خطرهای  با  نِپ  معرفی  اجتماعی، 

س کسر شد یوب  سانترالیاسی  و  بیدتر  نمودن  ایزه  .  کند ی مجاب  ی شتری 

دهقانان  ه بورژوازی و  کن احتمال بود  یر احزاب ترس از ایم سایتحر  ةیپا

  دهد ی مخ نشان  ی تار  هرچند نند.  کد استفاده  ی از آن برای انحالل نظام جد 

بهترک احیه  خطر  با  مبارزه  راه  تحرکاپیتالیسماء  ین  تداوم  اسی  یس   ک ، 

استیپرولتار ایبنابرا؛  ا  شراین  تجد یجاد  برای  مساعد  ای ط  تحرید    ک ن 

بو یامالً حک   بروکراتیزه ،  پرولتاریاییراسی  کوبی دمکسر  آنکه حال   -د  اتی 

را   لنکگشتن  بیه  چین  هر  از  احتراز  یش  آن  از  تشججستی مز  ع  ی، 

 . کردی م

  ک عدم در   ازخطای نهادی عبارت بود    نیتریجد ن و احتماالً  یسوم  -3

ارگان مالیمابیف  ک یارتباط  شورا،  قدرت  نیکن  و  جمعی  انباشت  »از  یت 
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بخش    « یستیالیسوس ه  یاول با  رقابت  مورد  اقتصا)در  .  (15)د(  خصوصی 

بود   معتقد  طرکحزب  از  دولتی  مؤسسات  بیه  باروری  شتر  یق 

نت یرقابت چ  بر این،  شانی اقتصاد بارآوری  ی ره خواهند گشت. در  بر  جه، 

تأ  بسیکفردی  ا  شد ی مار  ید  سانترالیو  خود  ب ین  شدن  در  یزه  را  شتری 

م مطالبه  ؤسطح  مد ک   کرد ی مسسات  اصل  به  منتهی    نفره کی ت  یریه 

  بروکراتیک   استفادةه برای سوء  کآگاه از احتماالتی    هاکیبلشو.  گشتی م

ا چند یدر  نهفته،  اصل  تدارین  حفاظ  الف(  ید  ک ن    خودمختاری دند: 

ارخانه  کدرون    «کای»ترو ستم  یوافر؛ ب( س   زانیبه مارگری  ک  یهاه یاتحاد

 یهاه ی اتحادو    حزب داً از جانب  یکارخانه ا کر  یق قدرت مد ین طریه از اک

ر حزب و  ینترل توسط دبک ن در عمل غالباً به  یاشد )ی م نترل  کارگری  ک

اتحادیدب تبد که  ی ر  بسشد ی م ل  یارگری  اجتماعی  قانون  وضع  ج(  ار  ی(؛ 

ن  یران طرح گشته بود. از ایری از اجحاف مد یجلوگ  منظوربه ه ک شرفته یپ

ب قرن  در  شوروی  اتحاد  بود،  یلحاظ  نمونه    انستند توینمارگران  کستم 

 ره. یو غ ل گردد یتحم توانستی نم کاراضافهران اخراج شوند، یتوسط مد 
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لن سایآنچه  و  درین  حزب  رهبران  اکن  ک ر  بود  یردند،  ن  ی ا  ةی کله  کن 

آخر  هاحفاظ س یدر  قدرت  بودن  سالم  به  مرحله،  دارد.  ین  بستگی  اسی 

بکهنگامی   و دولت هر چه  تحت  یه حزب  قرار    بوروکراسینترل  کشتر 

مبارزه   بو   نهایتبی   نقد به ه  ک   -ن  ارگراکگرفت،  شده  برای    -د  منفعل 

ا روزافزون  یعل  هاحفاظ ن  یبقای  و  مفرط  قدرت  چه    بوروکراسیه  هر 

ن در واقع بدون مواجه  ی، استال1927بعد از    دورة. در  گشتی مدشوارتر  

چشمگ  مقاومت  با  طبقه  یشدن  جانب  از  شوروی،  کری  ه  یل کارگر 

  « کای»تروستم  یان برداشت. ابتدا خود را از س یگوناگون را از م  یهاحفاظ

برای مد کخالص   و  بن  یهاقدرت  ران یرد  نهاد. سپس  یمطلق    هرگونه اد 

سر ک  یهاه یاتحادخودمختاری   را  او کوب  کارگری  آخر  دست    حتی   رد. 

قوانیبس از  پیاری  اجتماعی  فسخ  ین  را  و  کشرفته  ،  ی امقاطعه ار  کرد 

اعمال تعدی و اجحاف    یهاجنبه ر  یو سا  vismStakhano(16)،کاراضافه

 ار مرسوم نمود.کروی  یه نیرا عل

  -د  رده بوک  کست، در یب   دهةرا بموقع، اوائل    مسئله  ک یاگر حزب بلشو

موجود سا  یهاجناح ت  یاگر  و  حزب  مجاز  یدرون  را  شوروی  احزاب  ر 
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خو رشد  آن  با  همگام  و  بود  را  کت  یریمد   -د  دانسته    نحوی به  ارگران 

  به میزان شدن   بروکراتیزهه ی مقاومت عل -د رده بو کع  یتشج کیستماتیس 

خی  ین عوامل تاریه اکست ین ک. جای ش افتیی م اسی فزونی یق غیر قابل

بس تاکفا  ی ا  ترعمده ار  ینقشی  خطاهای  تا  تروتسک یتکردند  و  کی  ی 

  -د  راسی شوروی و خو کدم  -ل  ن عوامیاگر ا  حتی   ون چپ ولی یسیاپوز

  ارگر ک  طبقة رخوت  چنان چه  هر دو وجود داشتند،    -  ی ارگرکت  یریمد 

نتک ش یه  تحصکجه  در  در  یصح  یابیجهت ل  یست    یهااستیس ح 

و   پکماک بود،    المللی بین اقتصادی  ادامه  در  کرد ی م  دایان   المدتل یطو، 

ن اصالحات نهادی با یب ایک. تنها ترگشتی نممسدود    بوروکراسی  غلبة

چه    شدنصنعتی تدر،  ترع ی سرهر  گشتن  و کجی  یجمعی    شاورزی 

ب  چنانآن انقالب  ملل ن  یرهبری  پک   یالل  در  یه  ر  ینظ  کشورهاییروزی 

رپای مانع  ی مؤثر و د  به نحوی   توانستی م ،  کردی م سر  ین را میآلمان و چ

آن  بوروکراسی غلبه   در  ت  گردد.  تارکصورت  مسیامل  متفاوتی  یخی  ر 

دممودیپی م جاک:  بر  حزب  درونی  س یجر،  ماند ی م  راسی  اسی  یان 

  ت یو تقوارگری بر اقتصاد مرسوم  کت  یری، مد شد یمحراست    یچندحزب
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جهت اساسی اقتصاد با    کنندهتعیین ر و  یخط  یهام یتصم. تمام  گشتی م

توسط   شوراهای    یاکنگره برنامه  گرفته  کاز  توسط    شد ی مارگری  نه  و 

 . بوروکرات مشتکی

تاریا  گیرینتیجه  موجز  بررسی  خالصه    بیترتنیابه   تواند ی مخی  ین 

برای جلوگ از تبد یگردد:  گشتن    بروکراتیزه   ناپذیراجتناب ش  یل گرایری 

دولت   در  کدر  )باالخص  انحطاط  ماندهعقب شور  ک  کیارگری  به   )

 ب سه عامل ضروری است:یکنهادی، تر بروکراتیک

 ن، یارگری راستکراسی کعنی دمی( نهادهای دولتی قدرت شورائی، 1

  ی ش وزنه اجتماعیافزا  منظور به ه  کاقتصادی و اجتماعی    یهااستیس (  2

عنی  یا در تمام سطوح،  یو آگاهی پرولتار  «ی تحرک  -د  خو»اقتصادی،    -

ن یا)  یاجتماعگر طبقات  یا و دیان پرولتاریرو م یدر راه بهبودی تناسب ن

ن رشد  پرولتار  مولد روهای  یشامل  زندگی  سطح  تدبشودیم ا  یو  ر  ی( 

 ،اند گشته 

 ستی.یالیانقالب سوس  المللیبین ( گسترش 3 
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 ارگریک یهادولتدر  بوروکراسیت یماه -33

مع یدر شرا تاریط  ن  زمانی که خی،  ین  برای پرولتاری تناسب  بسیروها  ار  یا 

در نظر    -  توجهیقابلان دارد خودمختاری کام   بوروکراسینامساعد باشد،  

شب دست  -ق  مطل  -ه  اول  اآورد.    به  هرگز  یولی  استقالل   تواند ی نمن 

باشد ک تول  تواند ی نمهرگز    بوروکراسی.  امل  وجه  از  را  ه  ک دی  یخود 

ن  یفی نویکدی از لحاظ  یامالً جدا سازد و وجه تولکاوست    بخشاتیح

خودمختاری  کجاد  یا تول  بوروکراسی ند.  وجه  آن  کدی  یتوسط  به  ه 

محدود  خوردهجوش  ب  شیهات یارجح و    گرددی م،  ایرا  وجه  ن  یشتر 

تعیتول قشری    کند ی من  ییدی  منافع  )تا  ب(17خودش  از  ی .  مطالبات  ن 

تار عیلحاظ  س یخی  اجتماعینی  اکاقتصادی    -  یستم    بوروکراسی ن  ی ه 

قشر از لحاظ اجتماعی ممتاز    منزلة به قش  یو عال   کند ی مدرون آن عمل  

 . (18شد )قائل  کی کار محتاطانه تفیبس د یبای م

زم  یسانتررا با مفهوم    بوروکراسیاست  یمجموع س   هامدتی برای  کتروتس

ماهنمودی ممشخص    بروکراتیک اجتماعی  ی:  به    بوروکراسیت  را  آن 
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از   نهاینها  ک ینوسان  به  دی ت  سوق  یت  منطق    که یتاحد   دهد ی م گری 

ل جامع نوسانات هر دوره  یاز راه تحل  تواند یم   زم فقط ین سانتریدرونی ا

 .(19گردد ) ک در

طور  حک  به  رس   حتی   ،بروکراتیکومت  کل،  از  به  یبعد  انحطاط  دن 

دار گشته است،  یمنجمد پد   بروکراتیک قشر اجتماعی    ک یه  ک   ایمرحله 

 . گرددی ممشخص   بوروکراسیت دوگانه یماه وسیلهبه 

ه  ک   سازدی مس  ک منع  ایجامعه د و  یجنبه نخست مناسبتش را با وجه تول 

نیتالیاپکگر  ید واقع  یستی  در  و  نحویست    کاپیتالیسم با    ایریشه   به 

ا ن جنبه جمعی گشتن اجباری دهقانان شوروی، مقاومت  یتفاوت دارد. 

ه توسط ارتش  ک   کشورهاییدر    کاپیتالیسمسم و انهدام یه نازی متهورانه عل

 .(20کند )ی م ح یدائمی اشغال گشته بودند را تشر ی طوربه سرخ 

  شود ی مت مربوط  یواقعن  یبه ا  بوروکراسیت دوگانه  یماه  جنبة ن  ین اولیا

اک امتیه  اجتماعی  قشر  قبلی  ین  انهدام  مبنای  بر  را  خود    طبقة ازات 

سابق  کحا اکمه  است.  نموده  امتیسب  چارچوب  ین  در  صرفاً    ک ی ازات 
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تول  کاپیتالیستیدی  یوجه  پ  پذیرامکان   غیر  با  و  مالی است  ت  یکروزی 

وسا تول یخصوصی  قابلد  یل  احاند ق یتلف  غیر  اتحاد    کاپیتالیسماء  ی.  در 

( آن  ک شوروی،  برای  آن  وقوع  به  ک سانی  که  در    « زیآمصلح  یهاراه »ه 

و پیس عقکجهت ع وقوع جنگ سخت طبقاتی  بدون  ندارند،  روزی  یده 

  ک را مال  هابوروکراتبرخی از    تواند ی معملی است(  ریغضدانقالب در آن  

  مثابة به ست آنان  یان زین عمل در ضمن به معنای پایند. ولی اکارخانه  ک

اجتماعی  یتالیاپکبه    لشانیتبد و    بوروکرات  رفتار  با  متفاوت  کست  امالً 

اقتصادی   برخورد  بود.  اجتماعی،    کی  منزلة به   بوروکراسیخواهد  قشر 

قوان به حدا یتوسط  رقابت،  انباشت سرماکن  و  رساندن سود  تعیثر  ن  ییه 

بلشودینم متفاوتی  ک  یهازه ی انگ   واسطهبه ه  ک ،  در    هک امالً  آنان  نقش  با 

 .(21دارد )دوران گذار ارتباط  

دوگانه  یماه  جنبة ن  یدوم ب بوروکراسیت  اساساً  ی،  اجتماعی  نش 

است  کار محافظه  تماآن  در  ی:  موجود  وضع  حفظ  در  آن    عرصة ل 

شرفت انقالب  ی شرفت انقالب جهانی. پیپ  داشتننگه و به عقب    المللیبین

ا  یاسی پرولتاری خی قدرت اقتصادی و س یغصب تار  خاتمةجهانی در واقع  
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  المللی بین ای  یمجدد پرولتار  ک دارد. تحر   به دنبالرا    بوروکراسی توسط  

 است.  بروکراتیکد هژمونی یتهد  منزلة به 

متضاد    جنبةن دو  یبی دائمی از ایکانگر ترینما   بوروکراسیت دوگانه  یماه

دول  کحا  بوروکراسی  مشخصة ه  ک  است در  ماهکم  از  است،  ت  یارگری 

از انقالب    واحد درآن و    کند ی مارگری دفاع  ک  یهادولت   غیر کاپیتالیستی

ب بر ضد آن  یجهانی  و  بد   جنگد ی مم دارد  ترت یو    -  یاجتماع  ةیپاب  ین 

 . کند ی مف یارگری را تضعکاقتصادی دولت  

در    بوروکراسین  یا  ر گردد: یتعب  جانبهکید  یادی آن نبایبن  کاریمحافظه 

خو قدرت  گسترش  و  ملی  سرحدات  از  عبور  در  الزم  بر  یمواقع  ش 

د ک تردیشورهای  اکبه شرطی    -د  کنی نمد  یگر  س یه  بدون  امر  اسی  ین 

پرولتار مجدد  مقیشدن  در  ا  دکنندهیتهد اس  ی ا  فراشد  یدر   ریپذ انجامن 

 . (22باشد )
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 ارگریک یهادولتاسی در یضرورت انقالب س -4

ارگری چه استراتژی  ک  یهادولت م در  کحا  بوروکراسی ت متضاد  یاز ماه

 ؟شودی مانقالبی منتج  

امتیا و  منافع  از  آگاه  اجتماعی،  قشر  خود،  ین  ر  یمس  فشارتحتازات 

عکت ن  -  ینیامل  فرهنگی    مولد روهای  یتوسعه  و  عددی  قوای  رشد  و 

جهانیپرولتار پک   -  یای  نیه  تناسب  را  یوسته  ضررروها  تغ  به  ر  ییآن 

حفظ   دهد ی م طور را    اش ی هژمون  و  دشوار    به  ،  سازدی مروزافزونی 

 اسییانقالب س   کی د. تنها  یشکازات دست نخواهد  ین امتیاز ا  یسادگبه 

پرولتار  شکستهدرهم را    بوروکراسیقدرت    تواند ی م قدرت  را  یو    برقرار ا 

د یو شد   درازمدتن انقالبی لزوماً  یه چنکست  ین مفهوم نین بد یسازد. ا

بود.   تار  یهانمونه خواهد  )برلیموجود  بوداپست  1953ن  یخی   ،1956  ،

اسی آغاز  یفراشد انقالب س   زمانی که،  دهند ی م( نشان  1968ی  کسلواکچ

بس و  رشد  یشود  اشغال  کطبقه    ابندةیج  با  همراه  ، هاکارخانه ارگر 

محلی عمالً    بوروکراسیرد،  یره صورت پذ یارگری و غکانتخابات شوراهای  
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ن انقالب  یچن ک ینظامی از خارج قادر است  مداخلة. صرفاً رودی مل یتحل

هی  یر شوروی، بد یدر مورد خود اتحاد جماه  ؛ واسی را متوقف سازدیس 

چن باشد   تواند ی نمخارجی    مداخلة  نیاست  داشته   نیبنابرا؛  وجود 

مورد    توانی م س   قة ی طردر  انقالب  نسبتاً  یتحقق    بود.   نیبخوش اسی 

همه،   از  پاک  کراسیبورو گذشته  را  یدام  اجتماعی  از    تواند ی مه  دفاع  به 

ه  یسی حاضر خواهد بود در جوارش علکچه    درازمدتخود فراخواند؟ در  

 ا بجنگد؟ یپرولتار

  اسی یس ه انقالب  ک  است  یمفهوم ی از  کحا  بوروکراسی   یریپذ بیآس ن  یا

انقالب   تول  اجتماعیبرخالف  وجه  اجتماعی،  انقالب  در  ست.  دی  یدارا 

از    شودی مدگرگون   قدرت  به    کیو  منتقل  ید  طبقةطبقه  .  شودی مگر 

و    گذاردی مر  ییدی را اساساً بدون تغ یاسی، وجه تولیانقالب س   کهدرحالی 

 .(23گردد )ی مگر همان طبقه محول  یقشر طبقه به قشر د ک یقدرت از 

س  انقالب  در  یاثر  بخشک  یهادولت اسی  به  ینو   ییمحتوادن  یارگری  ن 

تول مد یوجه  بود:  خواهد  موجود  تول   بروکراتیزه ت  یریدی  با  یشده  د 



 

82 

قابلا  یراسی پرولتارکممارست دم ق است. ولی چارچوب اصلی  یتلف  غیر 

جمعی،  یکمال  -د  اقتصا برخی  ریزیبرنامه ت  بقای  و    یهازمیمکان،  بازار 

ن  کیرد، لکدا خواهند  ینی پیمفهوم نو  هاآن  افت. یر نخواهد  ییتغ  -ره  یغ

جه، فرم دولت دستخوش دگرگونی  یض نخواهند شد. بالنتی ا تعویمنهدم  

 .(24ماند )ی مهمان باقی   اش ی اجتماعت یاما ماه شودی م

 ؟طبقه کیا یقشر اجتماعی  کی :بوروکراسی -5

قدرت  ک   گیری نتیجه ن  یا طر  بوروکراسی ه  س یاز  انقالب  هم  یق  در  اسی 

ش  اکخواهد  از  اجتماعی  انقالب  تا  واقعیست  ناشی  ین  ه  ک   شودی مت 

  ک ی ه  کشه دوانده بلیدی ریتول  پروسةه در  کست  ین  یاطبقه   بوروکراسی

پرولتارک   است   یاجتماعقشر   بطن  از  روئیه  فرا  ایا  تعری ده.  صرفاً  ین  ف 

ح برای جنبش  ی استراتژی صح  یبند فرمول ست:  یلمات نکبازی با    مسئله 

 اتی است. یتی حیارگر واجد اهمکطبقه  المللیبین

ز ایوجه  اجتماعی  اجتماعی  یست  قشر  مشخصات  ک ن  از  برخی  در  ه 

به  یب دار  ک یرونی  شباهت  امت  -د  طبقه  قدرت،  مادی،  یانحصار  ازات 
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جمعی   غیره همانندی  گ  -  و  رایموجب  ماهیجی  مورد  در  آن  یج  ت 

)ده  یگرد نام(25است  طبقه  ای.  دربوروکراسین  یدن  مانع  ح  یصح  ک ، 

  ک ینجل در سطح تئوریو به تضادهای ال  شودی مت انقالب جهانی  یواقع

اگر  شودی ممنجر    ک یو متدلوژ بنابرا  بوروکراسی .  این  یطبقه است،  ن  یا 

انقالب    بعد طبقه   تش  مثابةبه از  گردیکطبقه  دست  یل  در  را  قدرت  و  د 

پی  گرفت و  انقالب  یا  از  انقالب در    یک  مثابةبه ش  و  طبقه وجود داشته 

 ر قدرت آن بوده است.یواقع تسخ

ز گردند.  یمحتاطانه متما  ستیبای مو    اند متفاوتامالً  کن دو شق  یمفهوم ا

بپرداز از تسخیپ  بوروکراسی   است  یمدعه  کم  ی به موضعی  ر قدرت،  یش 

ل شده است کستی متشیتالیاپکشورهای  کطبقه وجود دارد و در    مثابةبه 

والی  یه  کی  هاست یمارکسه برای  ین نظریست. ایمونکاحزاب    از رهبری 

در  یمونکرهبری    رابطة است:    ک یتئور با  یتالیاپک شورهای  کست  ستی 

تول چیفراشد  اید  س ینتا  تواند ی مساده    «»اشتباهن  یست؟  اسی یج 

باشد.    نهایتبی داشته  طور مضری  ا  به  طبق  بر  تئوری  ی مثال،    ک ین 

ایمونکاعتصاب به رهبری حزب   مبارزه    نمونة گر  یا فرانسه د یا  یتالیست 
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م پرولتاریطبقاتی  نیان  بورژوازی  و  بلیا  ب   کی ه  کست  ن  یمبارزه 

ر به اتخاذ  یا ناگزین صورت پرولتاریدر ا  -د  باشی مو بورژوازی    بوروکراسی 

هم  حتی   ا ی  « یطبقاتائتالف  » به  بود.  خواهد  آن  از  هر  یبدتر  وجه  ن 

طور   -  ی مل   بخشی آزاد   مبارزة  و  به  در  مبارزه  نه  ید  -م  تنای نمونه،  گر 

م   منزلةبه  امپریمبارزه  و  سیال یان  م  منزلةبه ه  کبل  هاتوده م  ان  یمبارزه 

امپر   بوروکراسی  بورژوازی  شد.  یالیو  خواهد  تلقی  ه  ک   طورهمانستی 

. برای  کند ی مف یامالً تحرکت فعلی را  یی واقعکین موضع تئوریا مینیبی م

ا فرانسه  یا  یتالی ست ایمونکاعتصاب به رهبری حزب    کی  هاستیمارکس

ب  یانمونه  مبارزه طبقاتی  پرولتاری از  و  ین  . درست است است  یبورژواز ا 

ر اهداف  یاعتصاب را در مس کند ی مست سعی یمونکحزب   بوروکراسیه ک

ان سه  یگوش م  -سه   مبارزة   کی  جهتنیبد ند، اما مبارزه  ک خود منحرف  

 .است یبورژواز ا و یان پرولتاری: مبارزه هنوز م شودی نمطبقه 

ا ) ن  یمنطق  احزاب  ک موضعی  موضع  ش یمونکه رهبری  را  ل  کست غرب 

طبقاتی    مبارزةاز    امتناع ل نهائی منطق  ی( در تحلداند ی منی طبقات  یجن

 کنند ی م بحث    هاگروه . بعضی  است  ی ضدانقالب  موضع   ک یقت  یو در حق 
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وه  ک در  بیجنگ  جنگ  امپریتنام،  اردوگاه  دو  )ستی  یالین  مانند است 

اوائل  کجنگ   در  انقالب  یانقالب که    پنجاه(  دهة ره  در    عالقه ی ذوبا  کون 

زین ایستند،  توسط  یرا  انقالب  جد   کین  استثمارگر  رهبری یطبقه    د 

ان  یا، اختالف مکیزم امر یالیوبا و امپرکان  یاختالف م   که   ینحو ،  شودی م

و    ند ک  یریگجبهه د  یا نبایه در آن پرولتارکاست    استثمار کننده  دوطبقه

باش لیقبنیازا موافق  چه  نباش ی.  چه  مبارزات  یم  حاضر  حال  در  م، 

ست  یمونکشورها توسط احزاب  کاری  یستی و طبقاتی در بسیالیضدامپر

ن به معنای  ین مبارزات است )ایت از ایفه ما حمای و وظ  شودی مرهبری  

نیا تذ ک ست  ین  ما  نخواهکه  تا  یر  داد  که م  تحت  یا  زمانی  مبارزات  ن 

استال انحصاری  موفقینیرهبری  شانس  دارند،  قرار  بسی ست  می  کار  یت 

 ره(. یم و غین کمبارزه  استالینیسم ه یعل ستیبای مه  ک  دارا هستند 

هستند  کسپس   در  ک سانی    طبقة ک یارگری  ک  یهادولت   بوروکراسی ه 

خی نسبت به بورژوازی  ی ه از لحاظ تارک   کنند ی مد اجتماعی مشاهده یجد 

ا است.  به حمایمترقی  موضع  پرولتارین  از  یت  د  کی   مبارزةا  گر  یطبقه 

امپریعل  بوروکراسی عنی  ی و  بورژوازی  انجامی الیه  خواهد  بنابرایزم  ن  ید، 
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انینقش رهبری پرولتار نت(26کند )ی مار  کا را در انقالب جهانی  جه  ی . در 

ای  یس   ی هاروه گ اکاسی  از  فرضیه  حری ن  مورد  کنند ی م   ت که  در   ،

سی  ک. ولی چه گردند ی م می یدچار اوهام وخ  بوروکراسیل انقالبی یپتانس

ست فرانسه، در  ی مونکاست فعلی حزب  یمثال س   به طوره  ک ده دارد  یعق

 ؟ رودی م ش یر قدرت پیجهت تسخ

ا  کنیا بپردازیبه  انقالب    بوروکراسی   است  ی مدعه  ک م  ین موضع  از  بعد 

گرد  کی  مثابةبه  برقرار  ببیطبقه  نوع  ینید.  چه  ا  ییهااستیس م  ن  یاز 

منتج   هنگام شودی م موضع  به  کی  .  استثمارگر  »  یهانیسیتئوره  طبقه 

، مشاهده  میافکنی م ره( نظر  یو غ  میهابرن الس،  یر جیسانی نظک)«  نینو

ن یاستال  مابعد   یهاست ینیاستال  ن ویه استالی ه شورش آنان علک   میکنی م

راسی  کش دمیارگر، ستاک  طبقة نی آنان نسبت به  یثر موارد به بدبکدر ا 

با افشاء  یده است. ایمنتهی گرد  مارکسیسم بورژوائی و نفی   ن  یرملکنان 

در    د یبای مه  ک   ی انکته . تنها  (27)  اند گشته واشنگتن معطوف    سوی به صرفاً  

ا نظریباره  ذ ی ن  اکه  شود  است  ی ر  اکن  مرزهای  یه  از  عمل  در  عده  ن 

 . اند ده یگروطبقاتی گذشته و به بورژوازی 



 

87 

  -  ی کورن و مدزلوس ک رفقای لهستانی    نشانیتربرجسته   -ز  یگری نید  عدة

اجتماعی مشخص    ک ی  مثابة به را    بوروکراسی  لکنند ی مطبقه    ن یان  کی، 

ی  راس کو دم  داریسرمایه ستی و نفی  یسکل ماریرا در چارچوب تحل   کار

ب با  و  تار  دةیعقان  یبورژوائی  به رسالت  پرولتاریراسخ خود نسبت  ا  یخی 

ادهند ی مانجام   مورد  در  اش ی.  رفقا  بکن  ترمیال  تا  کینولوژیشتر  است  ی 

 اسی. یس 

 ن نوشت: ین باره چنیی در ا کتروتس 1939در سال 

مبنای  یماه  مسئله د  یبگذار» بر  نه  را  شوروی  دولت   یشناس جامعه ت 

بلیتجر س یال کت  مبنای بر  ه  کدی  مطرح  یف مشخص  بگذارینکاسی  د یم. 

م فعلی  ید و رژی طبقه جد   کی   بوروکراسیه  ک م  ی نکفرض    لحظه ک ی برای  

ایستم ویس   کیس    -ش    -ج    -ا   تعریژه استثمار طبقاتی است.  ف  ین 

 هامدتچهار از    المللبین دی برای ما در بر دارد؟  یاسی جد یج س یچه نتا

براندازی  یپ ضرورت  طر  بوروکراسی ش  از  انقالبی  یرا  برخاست  ق 

تشخکزحمت آن  یشان  جانب  از  داد.  اعالم  ک سانی  کص   دارند ی م ه 
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طبقهکی   بوروکراسی ب  «  نیاستثمارگر  چیش  دیست،  پی ز  شنهاد  یگری 

د برقراری  یتجد   بوروکراسیبشود. هدف برانداختن    توانستهی منشده و نه  

بکح و  شوراها  انداخیومت  از   بوروکراسیتن  رون  است.    هاآن   فعلی 

ن  یبدهند. ا  توانستند ی مو نه    اند داده گری  یشنهاد د یچپی نه پ  منتقدین 

نو احیلکت از  بنای  ک اء گشته است  یف شوراها  انقالب جهانی در راه  با  ه 

سوس  همیالیجامعه  نماکستی  مالیاری  حفظ  با  یکد.  اقتصاد  و  دولتی  ت 

سرنگونی   الزم  شرط  لب    بوروکراسی برنامه  ا  مسئلهل  کاست.  ن  یدر 

 نهفته است.

که  نه    زمانی  اقتصادی    واسطه به ه  کبل  بوروکراسیمنافع    واسطه به برنامه 

ه  ک ست  یر نکبه تذ   یاجیاحت  ،گرددی من  یینندگان تع کد یمنافع خود تول

نیتوز تولیع  میروهای  اصوالً    یهاحوزه ان  یدی  و  اقتصادی  ل  کمختلف 

تغ برنامه  ولی  یی محتوای  نمود.  خواهد  براندازی    مسئله  که ازآنجائی ر 

وسته است  یت ملی شده )دولتی( پیکهنوز با حفظ مال  وار انگلگارشی  یال

، بونو و  کایلیس ما )ن  ی. برخی از منتقد میخوانی م اسییس ما انقالب آتی را  

چه    خواهند ی مگران(  ید پکهر  آیه  را  یش  آتی  انقالب    اجتماعی د، 
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ن چه  یم. در اصل مطلب این کف را مسلم فرض  ین تعرید ایبخوانند. بگذار

تدهد ی م ری  ییتغ به  انقالب  ی الک؟  ما  ک ف  برد   کیبه ک یه  ابداً  یاسم  م 

 .کند ی نمزی اضافه یچ

ن ما به  یم، منتقد ی ت نمودیش تثبیپ  هامدته ما  کاتی را  یمعموالً واقع»

ابی  یته اساسی به ارزکچ نیه  هیچ وجه . آنان  کنند ی مان صورت اتخاذ  هم

موضع   درباره  چه  زحمت  بوروکراسیما  نقش  یشان،  کچه  در  یرملکا  ن 

ااند نکردهاضافه    المللیبین عرصه   تمام  در  به    تنهانه ،  هاطه یحن  ی.  قادر 

رده  ک  اتکاس تماماً به آن  که برعکستند بلیما ن  یهال یتحلمقابله در برابر  

را    حتی  و آن امل  ک  به طورخود  آنان  ی.  سازند ی ممحدود    به  اتهام  گانه 

ایعل ما  است  یه  ماک ن  ترس   یهاگیری نتیجه «  ه  را  .  میکنی نمم  یالزم 

مبنای   اگرچه  اک  گرددی ممعلوم    وتحلیلتجزیه   بر   هاگیری نتیجه ن  یه 

س  ترمیدارای  خالصاً  رد    منتقدینهستند.    کینولوژیرتی    کنند ی مما 

را  کدولت   منحط  مطالبه  کدولت    کی ارگری  آنان  بخوانند.  ارگری 

ه  یمه خوانده شود و انقالب علکمستبد، طبقه حا  بوروکراسی ه  ک   کنند ی م

ن  یاچنان چه  . ما  پندارند ی مه اجتماعی  کاسی بلیرا نه س   بوروکراسی ن  یا
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ترمیامت بهکینولوژیازات  را  خودشان    که یازآنجائ م،  ینکاعطاء    هاآن   ی 

خود را    منتقدیننند،  کروزی صرفاً لغوی خود چه  ینخواهند دانست با پ

ن رفقا در  یا  زمانی کهن تا  یبنابرا؛  م دادیت دشواری قرار خواهیدر موقع

  به علت ، انشعاب ما  دهند ی م  اسی با ما همبستگی نشانیف س یالکمورد ت

س اشتباهی   -ش    -ج    -ا  ت اجتماعی  یبر سر ماه  شانده یعقاختالف  

 ( 28) م خواهد بود.یبس مهمل و عظ

ی  کورن و مدزلوس ک را  یست، زین  کینولوژ ین اختالف خالصاً ترمیا  هرچند 

 :رسند ی مح یصحریغجه ین نتیخود به چند  وتحلیلتجزیه با 

مریس   بوروکراسیان  یم  شوند ی م وادار    هاآن   -1 و  کاسی    اصطالح به زی 

فرق  کنوکت وضع  ی کراسی  دو آنان    ی برانند؛  کفی  مجزا    این  طبقاتی 

 .گردند ی م

بدهند  هدف طبقاتی نسبت    ک ی  بوروکراسی به    شوند ی مر  ی آنان ناگز  -2

گردک د(  یتول  خاطربه د  یتول) متوقف  تا حدودی  واقع  در  )ده  یه  به  است 

 رجوع شود(.  10 ادداشتی
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تقبل    -3 به  باره    «ی »ملل  یتحل   ک یآنان  شانده  ک  بروکراتیک  دةیپد در 

 .مانند ی مروس عاجز    بوروکراسی المللیبین نقش  ک شده و از در 

باعث    عاملن سه  یا به ظرف ک جمعاً  آنان  دادن  بها  در    بوروکراسی ت  یم 

 .شودی م شتر یط و خفقان هر چه ب یانطباق با شرا

  گیریگیرینتیجهنتیجه  --66

در  یبگذار اساسی  ی حق  کیه  کم  ینکد  ی کتأ  گیرینتیجه د  هرگز  کقت  ه 

ن  یا بیاصلی در دن  مبارزةه امروزه  کن است  ی د از خاطر دور داشت اینبا

ن مبارزه در  یانحراف ا  قصد به صرفاً    بوروکراسی.  استیپرولتاربورژوازی و  

دخالت   مکند ی مآن  از  راه  تنها  چه  ی.  برداشتن  چه    بوروکراسیان  و 

نت به  انقالب ی بورژوازی،  مبارزات  رساندن  منطقی  و  کی  جه  ارگری 

چه  یالیضدامپر هر  بسط  تنها  است.  جهانی    ترگسترده ستی  انقالب 

 ند.کن  ینهائی تضم به طور را  بوروکراسیانهدام قدرت  تواند ی م

نحوی  نقد به خ  یتار به    به  از    بوروکراسی  مسئلهناقص  است.  داده  پاسخ 

مستقیمابکروزمند  یپ  یهاانقالب ه  ی لک  1945سال     مسئله ماً  یش 
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انقالب  اند ساخته را مطرح    بوروکراسی  با تالش آن در مورد  ی :  وگسالوی 

؛  «یفرهنگ انقالب  »  گشتة ف  ی ل تحرکن با ش یت؛ انقالب چیریمد   -د  خو

  که چنان .  بوروکراسیه  یح و تعمدی خود علی صر  یهاحمله وبا با  کانقالب  

تارکمار گفت:  مطرح  یس  را  مسائلی  تنها  بر  ک  کند ی مخ  آن  حل  از  ه 

امروزه شراد یآی م از لحاظ عی.    مسئله نی و چه ذهنی برای حل  یط چه 

نظر    بوروکراسی  به  از  ند یآی مآماده  چه    سوک ی.  هر  گسترش  شاهد  ما 

رشد    دارتر دامنه  و  جهانی  تولین  العاده فوق انقالب  جهانی  یروهای  دی 

ستی و  یلتایاپک  یهادولت انقالبی چه در    مبارزانگر  یو از سوی د  میهست

ستی آگاه  یالیبرای انقالب سوس   مسئلهن  یت اساسی ایارگری از اهمکچه  

هیبنابرا؛  اند گشته  جای  ترد ین  نیچ  نوک ست  یدی  انقالب  پرولتری  یه  ن 

ن نحوی  یبه مؤثرتر  آن راآگاهانه روبرو شود و    بوروکراسی  مسئلهد با  یبا

 ند. کحل 
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  هاهاادداشتادداشتیی

ارگر را به چنان وضع  کالتی؛ جنبش طبقه  ی کفقدان ساختارهای تش  -1

محیم حالی    گرد عقب   کیمنزله  به    اش ی روزیپه  ک  کند ی م وم  ک انه 

از  یتار نظام    یهاشرفتیپخی  توسط  تولیتالیاپکحاصله  نظر د  یستی    به 

  ز یآمت یموفقانقالب    ک ین پس از  یقت، اگر جامعه نوی خواهد آمد. در حق

د مادی  یطه تولیماً در حیمستقه  ک را    ییهانیسیتکنن و  یه متخصصیلک

نیدرگ از  ک ستند  یر  سطحی  به  بگذارد،    گرد عقب ابتدائی    کمونیسمنار 

نوبه ه  کرد  کخواهد   با طی فراشد جد   به  افتراق اجتماعی،  یخود،  از  دی 

ان برداشتن خطر  یاز م  یجابه قه  ین طرید. ایاز هم خواهد پاش   سرعتبه 

شرای اترکروب در  را،  آن  شدن،  بسیزه  احتری خطرناک ار  یط  خواهد  ی،  اء 

 رد. ک

تنها   شده  اگر  ا  یی کارا  خاطر به حتی  ضروری    کی جاد  یصرف،  دستگاه 

از شالوده سازمانی    50000است؛ سازمان دادن مثالً   نفر بدون حداقلی 

 ن است.کممریغ
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چهارم جدا شد و    المللبیناز بخش فرانسه    1949  سال   درن گروه  یا  -2

اواسط دهه   .  کردی مرا منتشر    « ت یبربرا  ی  سیالیسمسو»مجله    1960تا 

در    "Solidarity"  یهمبستگ گروه    کیدئولوژیا  کسوتش یپن گروه  یا

 ا بود. یتانیبر

سوس کاندازه    -3 احزاب  دمیمی  راه  کنیا  جایبه رات،  کال  در  مانعی  ه 

برع  هاآن   شدن  بروکراتیزه حقکباشد  در  اساسی  ی دل  کیقت  یس  آن  ل 

جلوگاست از  ی.  سازمانی    بروکراتیزهری  فقط  کشدن  به  که  را  سانی 

س   ک یاز    نقد به ه  ک   ردیپذ ی مت  یعضو آگاهی  و  یحداقل  تجربه  اسی، 

بسیفعال باشند  برخوردار  ابتدائی  ز  ترسهلار  یت  اکرا  یاست  مطلب  یه  ن 

 . سازدی من  کممر یغ توجهیقابلرا در سطح  «ییجوی پ» دة یپد بروز 

حوالی    -4 چند 1891  -92  یهاسال در  با  ی،  چپ،  ماوراء  گروه  ن 

آنارش یمابک  یریگجهت درون جنبش سوس یش  دمیستی، در    ک یرات کال 

ان ایشاف  کآلمان  ارگر چندان  کدر جنبش طبقه    «نیبرلچپ  »ن  یافت. 

ست: ین نکمم  شاندرباره   «د یوسفاه یس »قضات    گونههیچست.  یشناخته ن
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مساعد قبلی خود را  ابی نایمجبور شد ارز  1914ن خود پس از سال  یلن

اییتغ به  و  دهد  نتیر  رس ین  اکد  یجه  بایسیاپوز   یهاگروه ن  یه  را  د  یون 

واینخست نک ن  علینش  آگاه  رشد    سم یرفرمه  یمه  فساد  جنبش    ابندةیو 

 در نظر گرفت. ک یراتکال دمیسوس 

د  یک ته تأکن نین مشخصاً بر ایلن  ؟ردکد  یچه بادر مقدمه چاپ دوم    -5

پرولتارکآن  محض به   گامپیشگذاشت:   از  را  خود  جدا  یه  دام  کا  به  ند 

و   گروه  افتد ی مامل  ک   ییارگرایاختماجراجوئی  از  کوچک .   هابوروکرات ی 

تصم   نند ینشی مز  یم  دوربه  در  ک   رند یگی م م  یو  خی  ی تار  لحظة ه چگونه، 

پرولتاریمع چنکعمل    د یبای ما  ینی  معایرویه ن  یند.  عی ،  اصلی  نی  یار 

سوس  انقالبی  پرولتار یستی،  یالیعمل  طبقاتی  آگاهی  ایعنی  و  در  ک نیا  ه 

 .بردی م ان یست را از می ارکقت حاضر به انجام چیحق

استال  -«  سوم دوران  »  -6 ش یمکستی  ینیرهبری  از  پس  ست  کنترن، 

ه دوران  کاعالم داشت    1928  سالقبلی،    دورة  روانةراست    یهااستیس 

عمر   فرارس   داریسرمایه نهائی  ایدر سطح جهانی  و  در  کده   جاهمه نون 
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و ساختن شوراها در دستور روز است.    کاپیتالیسممتالشی شدن    مسئلة

  ی هاک یتاکتن دوره اتخاذ  یست در ایمونکرد احزاب  کوجه مشخصه عمل

س  و  چپی  بود،یتارکماوراء  شرینظ   ستی  از  امتناع  در  کر    ی هاه ی اتحادت 

سوس   ایتوده ارگری  ک هژمونی  دمی)تحت  در  کال  شورهای  کراسی( 

شریتالیاپک و  غرب  نک ستی  فعالکت  در  مشتریردن  سا  ک ت  ر  یبا 

اک طبقه    ایتوده   یهاسازمان   راست بهگردش با    « سومدوران  » ن  یارگر. 

س   1934  سالنترن  یمک جهت  افت.  یان  یپا  «ی خلقجبهه  »است  یبه 

 مترجم 

شاف  کافی انکرد: سطح ناکن خالصه یچن  توانی منی را ین عوامل عیا  -7

مولد؛  ین پرولتار  ماندگیعقب روهای  عددی  و  انقالب  یفرهنگی  انزوای  ا؛ 

اثر فرویپ ابی غالب بر  یمکش انقالب جهانی، اوضاع عمومی  کروزمند در 

 . و غیره  شورک
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هرگز  یدو  -8 اکچر  نیامالً  درکن  را  او  کن  کته  نظر  در  ه  کسانی  کرد: 

و    ستکوم به ش کقهرمانی بودند مح  دادند یم ل  یکون چپ را تشیسیاپوز

 نند.یار دور را ببیبس یانده یآ که تدارک ن بود یرشان چنیتقد 

تجد   یهاگروه راً  یاخ  -9 در  سعی  ایگوناگونی  اعتبار  گراید  ش  ین 

 : اند داشته 

  فتة ی ش ه  ک   («تی بربرا  ی  سوسیالیسم »ر  ی)نظ  «ی چپماوراء  »   یهاگروه 

 رد. کمنتشر   1921 ساللنتای وکه  ک هستند  «ی»مقدس تاب ک

از  ک  وگسالویی  یهادئولوگ یا عل  مبارزة ه    ک یراتکدم  سمی سانتراله  ی آن 

دفاع  یلن با  ک  -د  کننی من  قدرت  کتمر   درنظرگرفتن ه  افراطی ساختار  ز 

 است.  یآورتعجب شور موضع نسبتاً کن  یاسی در ایس 

ه  ک آن جا  ن تعجبی ندارد، ازیه اک  «یستی»پابلوئش یبرخی از اعضای گرا

ت شفای عمومی است برای تمام مسائل  یری د م  -د  نان خویبنا به اعتقاد ا

  مسئله ، بخصوص برای  سوسیالیسمبه    کاپیتالیسمدر حال گذار از    جامعة

 . بوروکراسی
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نشان  ینمونه    -10 س ک   دهد ی موگسالوی  خود  یه  صوری  صرفاً  ستم 

سطح  ک ت  یریمد  به  محدود  نظر  که  از  باشد  علارخانه  ه  یمبارزه 

 افی است.کنا بوروکراسی 

پ  -11 جوامع  چنداریسرمایه شا  یدر  توزی،  برای  قواعدی  وجود  یع  ین  ا 

فئودالی، مقدار    جامعة نی هستند. مثالً در  یار جن یا در سطح بسیندارد و  

اختکاجناسی   ن  کیار  یه در  تابع درآمد وی  ست  ینفر قرار دارد چندان 

 ت اجتماعی اوست.یه تابع موقع ک

ایباز  از نظرگاه ذهنی،  -12 در  آن چه    ادی بهین درام تا حدود ز یگران 

  سال سی  که اگر  ک بار گفت  کیی  کمعرض خطر بود واقف نبودند. تروتس

استال  1920 به  بود  دهد  ی توانسته  نشان  وی  ک ن  اَش یل که  قدرت  که  ال 

ست  یمونک  المللبین و    کیرد و حزب بلشوک وب خواهد  کارگری را سرک

ساخت،   خواهد  منهدم  امکرا  داشت  کامالً  استالک ان  خودیه  شی  کن 

ون چپ را رد  ی سیاپوز  پلتفرم ه  ک ر رهبران حزب ین در مورد سای. اکردی م

 . کند ی مز صدق یت نمودند، نین حمایردند و از استالک
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  ی انشده   بینیپیشد و  یعمده جد   مسئله ارگر با  که طبقه  ک هر بار    -13

بخش   بهتر  ایعمدهروبروست،  پاسخ کن  یاز  ارائه  به  موفق  آن  ادرهای 

آن  یصح به  از    کی .  شودی نمح  پس  در 1909  -10نمونه،  عدم    ک ، 

انت  یادی خیل بنینده و دوره انقالب و دالی ستی آیالیت جنگ امپریماه

د  یاوضاع جد   کن ناتوانی در در یبود. ا  کیراتکدم  -ل  ایسوس   الوقوع بیقر

سال  یچند  م  حتی  د،ی انجام  طول به  ن  احزاب  ک   ییهاآن ان  یدر  بعداً  ه 

 ل دادند.یکد را تشیست جد یمونک

دوتز    کوشند یم اغلب    روند یم  هال یتحل  گونهن یاه دنبال  ک سانی  ک  -14

را  واحد درآن  تروتسکنیا  -1نند:  کثابت    متناقض  اشتباهات  پکه  روزی  یی 

ممیاستال را  ساخت؛کن  پکنیا  -2  ن  استالیه  علتن،  یروزی  ط یشرا  به 

اتحاد شوروی در آن زمان،  یع ا  ناپذیراجتنابنی    ویژه به ن موضوع  یبود. 

ا مورد  تز  یدو  ک زایدر  دو  هر  وی  آثار  در  است.  روشن  طور چر    به 

 .اندمرتبط هم ه ب کیستماتیس 
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از به انباشت و  ی ن نیه بک   شودی م ت از تناقضی ناشی  ین عدم موفقیا  -15

از  ین دفاع  به  از    «کنندهمصرف »  مثابهبه   تولیدکنندگاناز  و  دارد  وجود 

، منافع  «یبازار  سوسیالیسم»ات دوران گذار است. در چارچوب  یخصوص

آنی   ممتولیدکنندگاناقتصادی  بنک،  اصول  با  است  اقتصاد  ین  ادی 

  ک یرات کدم  به طوره  ک در مؤسساتی    حتی  ستی در تناقض افتند،یالیسوس 

ا  هایینمونه اداره شوند.   در  یاز  مطلب  مثالً  شودی م ده  یسالوی دوگین   ،

ن ین است بر اکانتخاب شده مم  کیراتکدم  به طوره  ک   یکارگر شورای  

ار  کارگران، از  کر  یبهبود مزد سا  منظور به ار،  کروی  ین   %25ه  ک رأی دهد  

ارگران  کن  یمع  یهاگروه ه تطابق منافع  ک  دهد ی من نشان  یار شود. اکیب

 ست.ین  کیل امری اتوماتکا در یبا منافع پرولتار

استاخاوون  -16 ویس   -ت  سیجنبش  تسریستم  تولیژه  سال  کد  ی ع  در  ه 

پ   1935 باعث  و  شد  تشد یدایمعرفی  و  شد. یش  دستمزدها  اختالف  د 

 مترجم 
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مهی لک  -17 اشتباهات  را  یه  شد  کمرت  بوروکراسی ه  کبی  به    توان ینمب 

امت از  دفاع  در  وی  است  یخواست  واضح  مثالً  دانست.  مربوط  ه  ک ازاتش 

تول ک ب کد  یاهش  به نفع استال  25مدت  ه  شاورزی    بوروکراسی ن و  ی سال 

سا در  نبود.  مثالً  کر  یشوروی  امالً  ک  بوروکراسیوگسالوی،  یشورها، 

 ند.کبا دهقانان حفظ  یادوستانه  توانسته است روابط نسبتاً

با    skiModzelewی  کو مدزلوس   Kuronورن  کرفقای لهستانی،    -18

بحث  یا ارجحکن  صنایه  به  دادن  سنگ ی ت  خصوصیع  اساسی ین  ت 

مرت  بوروکراسی  تئور  کی ب  کاست،  اشوند ی م  ک یاشتباه  واقع  در  ن  ی. 

ه در  ک   ایمرحله   -ت  اس   بروکراتیکم  کمرحله خاص ح  کیصرفاً معرف  

نظکبرخی   ایشورها،  هم  اتحاد شوروی،  پشت  کر  گذاشته نون  شده    سر 

به اکرا ممیی است، زکن اشتباه خطرنایاست. ا ده منجر  ین عقی ن است 

ن موضع ارجح خود را در  یع سنگ یه صناک، پس از آنبوروکراسیه  کشود  

 مادی ندارد.  ة یپاگر ی، ددهد ی ماقتصاد ملی از دست  
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ماهکسعی    1920  یهاسالدر    های لیخ  -19 بر    بوروکراسی ت  یردند  را 

امتاست دست  یمبنای س  اعطای  آن،  به دهقانان، مشخص  یراستی  ازات 

نتک در  و  تغ  وجههیچبه جه  ینند  س یی نتوانستند  سال  یر  و    1928است 

وحش توض  هاکوالک انه  یانهدام  دهند.  یرا  ه  کسانی  ک  طورهمین ح 

د  بوروکراسی  با  پلکیرا  قهار  و  یتاتوری  زندانیعظ  ی هااردوگاه سی  ان  یم 

  1960  یهاسالوگسالوی را در ی ع  اوضا  توانستند ی نم،  کردند ی ممشخص 

 ح دهند. یتوض

ای    -20 شوروی  کتئوری  اتحاد  آن  به  بنا  است،  کدولت    ک یه  ارگری 

قابلر  ی، تصواند ی ستیتالیکاپ  «خلق  یهای دمکراس »   آنکهحال فهمی    غیر 

واقع دستت  یاز  چگونه  دهد ی م   به  چن  توان ی م:  پنداشت  یواقعاً  ه  کن 

چیس  اقتصادی  فرق  ک سلواکستم  س یک ی  با  اتحاد  یفی  اقتصادی  ستم 

ی است؟  کیستی یتالیاپکشورهای  کستم اقتصادی  یشوروی دارد ولی با س 

فی دارد  یکس فرق    -ش    -ج    -ا  ه اقتصاد آلمان شرقی با اقتصاد  کنیا ای

 سانی با اقتصاد آلمان غربی دارد؟ کیت اجتماعی یولی ماه
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امل  ک  بردنازبینعنی  ی،  «ی دولت  کاپیتالیسم» س، مقوله  کاز نظر مار   -21

تی جز  یموجود  کاپیتالیسمبود:    تصورغیرقابل، هاستیتالیکاپ نیمابرقابت 

باشد.    تواند ی نممختلف    یهاه یسرما  صورتبه  امل  ک  بردن ازبینداشته 

، با  داری سرمایهط  یه و رشد اقتصادی تحت شرایرقابت، به انباشت سرما

 .بخشد ی مان یه آن، پاکروی محر یبرداشتن نان یاز م

  کشورهایی بسط انقالب به    ساز  -ش    -ج    -ا  امتناع    هاست ینیاستال  -22

اینظ فرانسه،  قرارداد  ی ا  یونان،  یا،  یتالیر  به  اشاره  با  را  التا  یوگسالوی 

ا مبنی بر  کید آمریتهد   خاطربه س    -ش    -ج   -ا  ا  یه گوک  کنند ی مه یتوج

فراموش  »ه  ین توجیت آن بود. ایگری مجبور به رعایجهانی دآغاز جنگ  

تقسک   «کند ی م به  انقالب  دنیه  بیم  احترامی    یهابلوک ن  یا  قدرت 

ت  ید. هر موفقی ت انجام یوبا به موفقک ن و  یوگسالوی، چ ینگذاشت و در  

زم مجبور به  یالی امپر  االمرعاقبت شد، ولی    المللیبین انقالب موجب تنش  

 بود.  ت یقعاوقبول  
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مار  -23 نظر  فرانسه    1848و    1830  یها سال س،  کاز  از    یانمونه در 

طبقه    کین اقشار مختلف  یاسی بودند: زمام قدرت دولتی در بیانقالب س 

)  دستبه دست بورژوازی  گشت  صنعتی(.  بورژوازی  مالی،  بورژوازی 

اسلحه   دستصنعتی،  س به  قدرت  تا  بود  مبارزه  به  مجبور  از ی،  را  اسی 

بچنگ   مالی  فورکبورژوازی  انقالب  آن  ثمر  آورد  ولی    1848ه  یف  بود. 

انقالبی    1848انقالب   با  پارکه  کاساساً  را  یمون  وجودس  فرق    به  آورد 

س قدرت دولتی موقتاً از دست بورژوازی به  ی مون پارکداشت: در مورد  

 ا افتاد. یدست پرولتار

نهائی تعریدر تحل  -24 بر رابطه یف ماهی ل  با    ت دولت منحصراً    ک یآن 

راسی بورژوائی  ک به دم  سمیفاش ر از  یین استوار است. تغیدی معیوجه تول

ل دولت  کدر ش   یامالحظه قابل ر  ییبه معنی تغ  1945در آلمان به سال  

ا بدون  تغک نیبود  تولییه  وجه  در  باشد.  یری  بیی تغ  طورهمیندی  ن  یر 

ا  دوم  ی امپراتور فرانسه.  در  سوم  جمهوری  اش کنیو  از  که  متعددی  ال 

 پذیرامکان نی  یاقتصادی مع   بندیصورت   کی   چارچوب  در  قدرت دولتی
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الزاماً  یی به دکیر از  ییه تغک ست  یمعنی ن  نیبه ااست،   از    تواند ی مگری 

 رد. یجی صورت گ یر تدرییا تغیستی یق رفرمیطر

اروپای شرقی مبنی    یهاست یمارکسان برخی  یش موجود در میگرا  -25

از   ک ی  مثابةبه   بوروکراسیردن  کزه  ی ترکاراکبر   جا    طبقه  ناشی  آن 

اک   شودی م و  یب  خواهند ی م  هاستیمارکسن  یه  خود   یهاان یجرن 

از  ک ستی  یرفرم جناحی  با  اتفاق  استراتژی  به  جناح  ی عل  بوروکراسیه  ه 

 نند.کگر معتقدند مرز مشخصی را روشن  ید

  دة یاآن را    یلوکاه  ک زی است  یی امتناع از قبول آن چن تئوریا  ةیپا  -26

پرولتار  سمینیلناساسی   گذشته،  قرن  در  انقالب.  بودن  واقعی  ا  یخواند: 

ه طبقات  ی و از طبقات مترقی عل  رد ینقشی فرعی به عهده گ  توانستی م

انقالب  امروزه در دستور روز قرار دارد،  آن چه    ند. ولی کت یارتجاعی حما

 رد. یارگر صورت پذ که توسط خود طبقه  ک است  پرولتری 
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سرگشاده به اعضای حزب    نامة »به    ک ر فرانی رجوع شود به مقدمه پ  -27

نوشته  «ستیکمون مدزلوس ک،  و  انقالبی  یدانشجو  دری،  کورن  ان 

 Merit ،1968، چاپ ند یگوی مست در لهستان سخن یسکمار

تروتس  -28 از  ی،  کلئون  دفاع  چاپ  4ص  ،  مارکسیسمدر   ،، itMer

1965 . 


