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 فصل دوازدهم
 

 استالينيسم
 

 ١٩١٨ -١٩٢٣ شکست خيزشهای انقالبی در اروپا -١
انق$$الب جهان$$ی ک$$ه پرول$$تاريای روس$$يه، و ره$$بران بلش$$ويک ان$$تظار آن را داش$$تند      

در آلم$ان و اط$ريش شوراهای کارگران و   .  ش$عله ور گ$رديد  ١٩١٨س$رانجام در س$ال     

 ١٩١٩ر باواريا در آوريل  و د  ١٩١٩در مجارستان در مارس     . س$ربازان تش$کيل ش$د     

 مبارزاتشان به ١٩١٩کارگران شمال ايتاليا که از سال   . جمه$وری ش$وراها اع$الم ش$د       

 تم$$ام کارخان$$ه ه$$ا را ب$$ه اش$$غال خ$$ود در     ١٩٢٠نقط$$ه غل$$يان رس$$يده ب$$ود در آوري$$ل    

در کش$$$ورهای ديگ$$$ر، نظ$$$ير ف$$$نالند، لهس$$$تان، چکس$$$لواکی، يوگس$$$الوی و     . آوردن$$$د

در هل$$ند اعتص$$اب . قالب$$ی پ$$رتوان و نيروم$$ندی نم$$ودار ک$$رديدبلغارس$$تان ج$$ريانهای ان

اتح$$اد     "در بريتان$$يای کب$$ير کارگ$$ران تش$$کيل    . عموم$$ی در دس$$تور روز ق$$رار داش$$ت   

را، ک$ه ش$امل س$ه اتحادي$ه ب$زرگ کارگ$ری کشور می شد، اعالم داشتند، و       " س$ه گان$ه   

 . لزره بر اندام دولت انداختند

داليل اساسی اين شکست بقرار زير . شکست نشستام$ا اي$ن م$وج انقالب$ی به ساحل      

 :بود

مالک$$ان پيش$$ين و .  روس$$يه ش$$وروی در اث$$ر ج$$نگ داخل$$ی از ه$$م منفص$$ل ش$$ده ب$$ود -

ت$$الش م$$يکردند ک$$ه ب$$ا ) ب$$ا حماي$$ت س$$رمايه داران روس$$ی و خارج$$ی (افس$$ران ت$$زاری 
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بدي$$ن س$$بب . توس$$ل ب$$ه زور نخس$$تين جمه$$وری کارگ$$ران و دهقان$$ان را س$$رنگون کن$$ند 

 ش$وروی ت$نها ميتوانست کمکهای مادی و نظامی اندکی به انقالب های اروپايی        ق$درت 

 .که با ارتش های امپرياليستی دست و پنجه نرم ميکردند، برساند

 دموکراسی بدون هيچ ترديد و درنگی به اردوی ضد انقالب – بي$ن المل$ل سوسيال       -

 در آلمان در فوريه مثَال،(پيوس$ت، و ب$ا توس$ل ب$ه ان$واع وع$ده ه$ا و دروغه$ای ممکن            

)  که البته تحقق نيافت– ق$ول اجتماع$ی ک$ردن فوری تمام صنايع بزرگ را داد              ١٩١٩

بين الملل سوسيال . کوش$يد ک$ه کارگ$ران را از م$بارزه ب$رای کسب قدرت منحرف کند              

 دموکراس$ی هيچ ترديدی در سازمان دادن خشونت ضد انقالبی نشان نداد، در آلمان         –

ک$$ه نوس$$ک ب$$رای مقابل$$ه ب$$ا انق$$الب آلم$$ان        " س$$پاه آزاد"ريق اي$$نکار، بخص$$وص از ط$$ 

 .فرا خوانده بود، و هسته های گروههای نازی آينده را تشکيل می دادند، انجام شد

 اح$زاب کمونيس$ت ج$وان ک$ه بن$يانگذار بي$ن الملل سوم بودند، فاقد تجربه و پختگی          -

 .بسيار شدند" نهچپ گرايا"الزم بودند، و مرتکب خطاهای راست گرايانه و 

 ب$ورژوازی که از نتيجه انقالب به وحشت افتاده بود، امتيازات اقتصادی مهمی به             -

، همچني$$ن در بس$$ياری از کش$$ورها ح$$ق ) س$$اعت ک$$ار٨مهمتري$$ن آنه$$ا، (کارگ$$ران داد 

اي$$ن امت$$يازات در بعض$$ی از کش$$ورها خ$$يزش ه$$ای انقالب$$ی را م$$توقف   . رأی عموم$$ی

 .کرد

انق$$الب در شکس$$ت خوني$$ن مجارس$$تان تجس$$م ياف$$ت ک$$ه   نخس$$تين عق$$ب نش$$ينی ب$$رای  

 ب$$ه ق$$درت ١٩٢٢جمه$$وری ش$$وراها در ه$$م شکس$$ته ش$$د، و در ايتال$$يا ک$$ه فاشيس$$م در   

معه$ذا، در آلم$ان ح$زب کمونيس$ت رشد فزاينده ای نمود و پايه توده ای هر چه              . رس$يد 

 ح$$زب کمونيس$$ت ش$$روع ب$$ه   ١٩٢٢ – ١٩٢٣در س$$الهای . وس$$يعتری ب$$ه دس$$ت آورد 

 .حاديه های بزرگ کارگری و همچنين شوراهای کارخانه کردجلب ات

اشغال ايالت :  آلمان با بحرانهای انقالبی فوق العاده ای مواجه گرديد    ١٩٢٣در سال   

روه$ر توس$ط ارت$ش فرانس$ه؛ تورم تصاعدی، اعتصاب عمومی موفقيت آميزی که به                
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ارگری بزرگ؛ س$قوط دول$ت کون$و م$نجر ش$د؛ اکثري$ت يافت$ن کمونيس$تها در اتحادي$ه ک             

تش$$کيل دول$$ت ائتالف$$ی مرک$$ب از سوسياليس$$تهای چ$$پ و کمونيس$$تها در ساکس$$ونی و       

ام$ا ح$زب کمونيس$ت ک$ه بوس$يله بي$ن المل$ل کمونيس$ت بط$ور ب$دی راهنمايی              . تورينگ$يا 

م$$ی ش$$د، و چ$$ون ه$$نگام س$$ازمان دادن م$$نظم ق$$يام مس$$لحانه در مس$$اعدترين لحظ$$ه ف$$را 

وض$اع پيش$ين را دوباره مستقر کرد، مارک را         س$رمايه ب$زرگ ا    . رس$يد، ن$اموفق م$اند     

بحران انقالبی بعد از    . تثبي$ت ک$رد و ائ$تالف ب$ورژوازی را دو ب$اره ب$ه ق$درت رسانيد                 

 .جنگ، خاتمه يافته بود

 

 شوروی) ديوانساالری( ظهور بوروکراسی -٢
 را پيروزم$$ندانه ب$$ه پاي$$ان  ١٩٢٠ – ١٩٢١روس$$يه ش$$وروی ج$$نگ داخل$$ی س$$الهای   

تول$يدات کشاورزی و صنعتی     . ا قواي$ی تحل$يل رف$ته از آن ب$يرون آم$د            رس$انيد، ليک$ن ب$     

قحطی مناطق وسيعی از کشور را فلج کرده    . کش$ور بط$رز اس$فناکی ک$اهش ياف$ته ب$ود           

ب$ه منظور مقابله با اين اوضاع و احوال، لنين و تروتسکی در حاليکه در انتظار              . ب$ود 

. ب نش$$ينی اقتص$$ادی گرفت$$ند رس$$تاخيز انق$$الب بي$$ن الملل$$ی بودن$$د، تص$$ميم ب$$ه ي$$ک عق$$   

ليکن . مالکي$ت مل$ی ص$نايع ب$زرگ، بانکها، و نظام حمل و نقل به قوت خود باقی ماند           

ب$رای تول$يدات اف$زونه کش$اورزی پ$س از آنک$ه بخش$ی از آن بع$نوان مال$يات ب$ه دولت                      

تج$$ارت ص$$نايع دس$$تی و ص$$نايع   . پرداخ$$ت م$$يگرديد، ب$$ازار آزاد مج$$ددًا برق$$رار ش$$د   

 .و رواج يافتکوچک خصوصی از ن

بلش$$ويک ه$$ا ب$$ه اي$$ن اقدام$$ات ب$$ه دي$$ده نوع$$ی عق$$ب نش$$ينی موقت$$ی مينگريس$$تند، و         

مخاط$$$$$$رات احتمال$$$$$$ی آن را ص$$$$$$رفًا در س$$$$$$طح اقتص$$$$$$ادی حس$$$$$$اب م$$$$$$يکردند،                      

خ$رده ب$ورژوازی ق$ادر ب$ه کس$ب ث$روت و توليد مجدد و مستمر انباشت سرمايه داری          

تماعی انزوای انقالب پرولتاريائی در يک ليک$ن اثرات سياسی و اج     . خصوص$ی اس$ت   

اين مخاطرات را . کش$ور عقب افتاده به مراتب وخيم تر از اين خطرات اقتصادی بود           
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اعمال مستقيم قدرت  پرولتاريای روسيه بتدريج: م$ی ت$وان ب$ه ق$رار زي$ر خالص$ه کرد         

 قشر صاحب امتياز نوينی شروع به پيدايش. سياس$ی و اقتص$ادی خ$ود را از دس$ت داد     

 .کرد که انحصار واقعی اعمال قدرت در تمام شئون اجتماعی را به دست آورد

اي$ن فرآش$د ثم$ره ي$ک نقش$ه از پ$يش ط$رح ش$ده ن$بود، بلکه محصول تأثيرات متقابل                     

از نظ$$$ر تع$$$داد پرول$$$تاريا در اث$$$ر ک$$$اهش تول$$$يدات ص$$$نعتی و  . عوام$$$ل بس$$$ياری ب$$$ود

طبقه کارگر زير بار سنگين     . مهاج$رت کارگ$ران ب$ه روس$تاها بس$يار ک$اهش ياف$ته بود              

آگاه ترين عناصرش جذب . قحط$ی و س$ختی معيشت تا اندازه ای غير سياسی شده بود           

دس$تگاه ش$وراها ش$ده بودن$د؛ تعداد آثيری از بهترين عناصرش در جنگ داخلی کشته                 

بط$ور کلی اين دوران آشفته، زمان مساعدی جهت پرورش کادرهای فنی            . ش$ده بودن$د   

بدي$$ن ترتي$$ب اقش$$ار روش$$نفکر  . يط در داخ$$ل ط$$بقه کارگ$$ر ن$$بودو فرهنگ$$ی واج$$د ش$$را

يک دوره فقر شديد، . ب$ورژوا و خ$رده ب$ورژوا انحص$ار خ$ود را بر دانش حفظ کردند       

 .به نفع کسب امتيارات مادی و حفظ آن است

و ن$يز ن$بايد دچار اين پندار شويم که اين فرآشد مورد توجه مارکسيست های انقالبی            

 اپوزيس$يون کارگری در داخل حزب کمونيست       ١٩٢٠از س$ال    . روس$يه ق$رار نگرف$ت     

روس$يه، زن$گ خط$ر را ب$ه ص$دا در آورده ب$ود، اگ$ر چه راه حلهايی که در مقابل اين              

، خطر بوروکراسی ذهن ١٩٢١از سال . مشکالت ارائه ميکرد خود نيز نابسنده بودند     

دول$$ت روس$$يه را از آن زم$$ان لني$$ن دول$$ت . لني$$ن را ک$$امًال ب$$ه خ$$ود مش$$غول ک$$رده ب$$ود 

 مينام$$$يد و ب$$$ا ناتوان$$$ی ب$$$ه ثب$$$ت چ$$$نگ ان$$$دازی ه$$$ای   کارگ$$$ری م$$$نحط بوروکرات$$$يک

 اپوزيسيون چپ ١٩٢٣در سال . بوروکراس$ی فزاي$نده ب$ر دس$تگاه خود حزب پرداخت       

ی  تروتسکيس$$تی تش$$کيل ياف$$ت و م$$بارزه عل$$يه بوروکراس$$ی را يک$$ی از ارک$$ان ب$$رنامه 

 .خود اعالم کرد

 بود اگر ظهور بوروکراسی شوروی را اجتناب ناپذير  م$ع الوص$ف نادرس$ت خواهد      

 ريشه عميقی در واقعيت اجتماعی و ١٩٢٠ اگر چه بوروکراسی در اوايل دهه     -بدانيم
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اقتص$$ادی روس$$يه داش$$ت، ول$$ی اي$$ن ب$$دان معن$$ی نيس$$ت ک$$ه ه$$يچگونه امک$$ان م$$بارزه        

هداف برنامه اپوزيسيون چپ تروتسکيستی دارای ا. موفقي$ت آم$يز ب$ا آن وج$ود نداشت       

جامع$ی ب$ود ت$ا آن ش$رايط مساعد الزمی را بوجود آورد که بتواند اوضاع و احوال را         

 :مهم ترين نکات برنامه به قرار زير است. در مسير صحيحی قرار دهد

 تس$ريع ص$نعتی ک$ردن روس$يه که منجر به افزايش وزن مخصوص پرولتاريا                -ال$ف 

 .در جامعه ميگرديد

ا بيکاری به منظور  باال بردن احساس اعتماد به  اف$زايش دستمزدها و مبارزه ب –ب  

 .خود در توده های زحمتکش

 گس$ترش ف$وری دموکراس$ی در ش$وراها و ح$زب ب$ه منظور ارتقاء سطح فعاليت        -ج

 .سياسی و آگاهی طبقاتی پرولتاريا

 برجس$ته ک$ردن اخ$تالفات طبقات$ی در بي$ن دهقان$ان، تهيه اعتبارات مالی و ماشين                 -د

ای دهقان$$$ان ته$$$ی دس$$$ت و تحم$$$يل اف$$$زايش مال$$$ياتها ب$$$ر دهقان$$$ان  آالت کش$$$اورزی ب$$$ر

 .ثروتمند

 جهت گيری به طرف انقالب جهانی و تصحيح خطاهای تاکتيکی و استراتژيک             –ه  

 .کمينترن

اگ$ر ره$بران بلشويک و کادرهای حزب در مجموع، ضرورت و امکان حصول به        

 اعم$$ال ق$$درت توس$$ط  اي$$ن ب$$رنامه را درک م$$يکردند، تجدي$$د ح$$يات ش$$وراها و اح$$يای   

ليکن اکثريت کادرهای حزبی خود    .  ميسر ميگرديد  ١٩٢٠پرولتاريا از اواسط دهه ی      

اکثريت رهبران بسيار دير به خطر مهلک       . ب$دام رون$د بوروکرات$يزه ش$دن افتاده بودند         

، ت$$وام ب$$ا  )ح$$زب انقالب$$ی " (ع$$امل ذهن$$ی "شکس$$ت . ظه$$ور بوروکراس$$ی واق$$ف ش$$دند 

بوروکراس$ی استالينيس$تی را در اتح$اد جماه$ير شوروی           ش$رايط عين$ی الزم، پ$يروزی        

 .سوسياليستی توضيح ميدهد
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 ماهيت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی:  ماهيت بوروکراسی-٣
در رون$$د تول$$يد ه$$يچگونه نق$$ش الزم   . بوروکراس$$ی ي$$ک ط$$بقه حاکم$$ه نوي$$ن نيس$$ت    

اری را در قش$$ر مم$$تازی اس$$ت ک$$ه اعم$$ال عملک$$ردهای اد . االجرائ$$ی را ايف$$ا نم$$ی ک$$ند

دول$ت و اقتص$اد ش$وروی غص$ب ک$رده و ب$ا اس$تفاده از اين انحصار قدرت، امتيارات           

.... عظ$يم مص$رفی از قبيل تفاوت عظيم در آمد، مزايای جنس، فروشگاههای ويژه و           

ه$$$يچ      . بوروکراس$$$ی م$$$الک وس$$$ايل تول$$$يد نيس$$$ت  . را ب$$$ه خ$$$ود تخص$$$يص داده اس$$$ت  

: ات و انتقال آنها به فرزندانشان وجود نداردط$ريقه ای ب$رای تض$مين حف$ظ اي$ن امتياز       

 .تمام اين امتيازات به اعمال عمل کردهای ويژه آنان مربوط ميگردد

بوروکراس$ی ي$ک قش$ر مم$تاز پرول$تاريا اس$ت، که قدرتش مبتنی بر دست آوردهای                   

مل$ی ش$دن وس$ايل تول$يد، اقتصاد با برنامه، انحصار     . انق$الب سوسياليس$تی اکت$بر اس$ت      

محافظ$ه ک$اری آن به ميزان هر بوروکراسی کارگری         . رج$ی توس$ط دول$ت     تج$ارت خا  

بدي$ن معن$ی ک$ه حف$ظ آنچ$ه ک$ه تاک$نون بدس$ت آم$ده را ب$ر گسترش و بسط             . ديگ$ر اس$ت   

 .فتوحات انقالبی مقدم می شمارد

بوروکراس$$ی از انق$$الب جهان$$ی ب$$ه س$$بب آنک$$ه خط$$ر اح$$يای فعالي$$ت ه$$ای سياس$$ی       

دارد، خط$$ری ک$$ه ق$$درت بوروکراس$$ی را ب$$ه   پرول$$تاريا در روس$$يه ش$$وروی را درب$$ر  

بوروآراس$$ی ش$$وروی م$$يخواهد ک$$ه    . مخاط$$ره خواه$$د انداخ$$ت، هراس$$ی عظ$$يم دارد   

ليکن به مثابه يک قشر اجتماعی، با استقرار  . ش$رايط موج$ود بي$ن الملل$ی را حف$ظ ک$ند            

زيرا احيای آن به نابودی . مجدد سرمايه داری در اتحاد جماهير شوروی مخالف است

ول$ی اي$ن ام$ر مانع از آن نيست که بوروکراسی         ( امت$يازاتش م$نجر خواه$د ش$د          ش$الوده 

گ$روهک ه$$ا و گرايش$اتی را ک$$ه س$عی دارن$$د خ$ود را ب$$ه س$رمايه داران جدي$$دی ت$$بديل      

 ).کنند، در خود پرورش ندهد

. اتح$$اد جماه$$ير ش$$وروی، جامع$$ه ای سوسياليس$$تی يعن$$ی جامع$$ه ای ب$$ی ط$$بقه نيس$$ت 

، کماک$$$ان     ١٩١٧بالفاص$$$له بع$$$د از انق$$$الب اکت$$$بر  جامع$$$ه ش$$$وروی همچ$$$ون جامع$$$ه  
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سرمايه داری تنها از . جامع$ه ای در ح$ال گ$ذار از س$رمايه داری به سوسياليسم  است            

اس$$تقرار .  مي$تواند در آن کش$ور مج$ددًا مس$تقر ش$ود     ض$د انق$الب اجتماع$ی   ط$ريق ي$ک   

.  ش$$د ميس$$ر خواه$$دانق$$الب سياس$$یمج$$دد ق$$درت مس$$تقيم کارگ$$ران ت$$نها از ط$$ريق ي$$ک 

 .انقالبی که انحصار اعمال قدرت بوروکرات ها را از ميان بر خواهد داشت

ص$رفًا  ب$ه دل$يل تس$لط بوروک$راتها ب$ر توليد کنندگان در شوروی، نميتوان بر چسب              

سرمايه داری آنچنان نظام ويژه از    . ب$ه نظ$ام اقتص$ادی آن کش$ور زد         " س$رمايه داری  "

مالکي$ت خصوصی بر وسايل  : ت$ند از  تس$لط طبقات$ی اس$ت ک$ه وج$وه مشخص$ه آن عبار             

تول$يد، رقاب$ت، تول$يد کاالي$ی تعم$يم ياف$ته، ت$بديل ن$يروی کار به کاال، لزوم فروش تمام                

کااله$ای تول$يد ش$ده پ$يش از آنک$ه ارزش افزونه نهفته در آن بتواند تحقق يابد، اجتناب                

صفات اساسی هيچ يک از اين    . ناپذي$ر ب$ودن بح$رانهای تناوبی اشباع توليد تعميم يافته          

 . سرمايه داری را نميتوان در اقتصاد شوروی يافت

البته . ام$ا اگ$ر نظ$ام اقتصادی آن کشور سرمايه داری نيست، سوسياليستی هم نيست              

اگ$ر اقتص$اد سوسياليس$تی را بمفه$وم اص$يل آن ک$ه توس$ط مارکس، انگلس و خود لنين            

 آن چنان رژيمی است بنا به تعريف، اقتصاد سوسياليستی. بک$ار م$ی رف$ت، درک کنيم     

 ک$ه، تول$يد کن$ندگان خ$ود ب$ا تعيي$ن درج$ه اهمي$ت و الويت                 "تول$يد کن$ندگان همبس$ته     "از  

نيازم$$ندی ه$$ا، ب$$ا در نظ$$ر گرفت$$ن م$$نابع موج$$ود و م$$يزان ک$$اری ک$$ه خ$$ود م$$ايل ب$$ه           

تخص$$يص ب$$رای اه$$داف تول$$يدی هس$$تند ب$$ه تنظ$$يم و اداره ح$$يات تول$$يدی و اجتماع$$ی      

بنا به .  شوروی فرسنگ ها از اين چنين شرايطی بدور است        اتحاد جماهير . مي$پردازند 

بر خالف . تع$ريف، در اقتص$اد سوسياليس$تی، ش$يوه تول$يد کاالي$ی از بي$ن خواه$د رفت                 

دکتري$ن رس$می م$تداول در روس$يه، هم مارکس و هم انگلس به وضوح متذکر ميشوند           

جامع$$ه        " مم$$رحله دو"ک$$ه از بي$$ن رفت$$ن ش$$يوه تول$$يد کاالئ$$ی ب$$ه ه$$يچ وج$$ه جزئ$$ی از       

ب$ی ط$بقه ک$ه معم$وال م$رحله کمونيستی ناميده می شود نيست، بلکه از وجوه مشخصه           

 .مرحله اول است که عمومًا آن را مرحله سوسياليستی می دانند
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سوسياليسم  باص$طالح امکان تکميل ساختمان    در پرداخت$ن نظ$ريه ض$د مارکسيس$تی          

ئ$$ی بوروکراس$$ی ش$$وروی را،  ، اس$$تالين محافظ$$ه ک$$اری خ$$رده بورژوا در ي$$ک کش$$ور

بوروکراس$ی ترکيب$ی ب$ود از منص$ب داران پيشين          . بط$رز پراگمات$يک، ب$يان م$ی ک$رد         

دول$ت ب$ورژوا، عناص$ری ارتق$اء ياف$ته در دس$تگاه دولت$ی ش$وراها، کمونيس$تهای غير                 

ج$دی و س$رخورده، و تکنيس$ين های جوانی که بدون توجه به منافع طبقاتی پرولتاريا،     

 . خود بودنددر پی مقامی برای

مش$کل بتوان گفت که تروتسکی و اپوزيسيون چپ که در مقابل اين نظريه، مواضع     

اساس$$ی مارکسيس$$م را ق$$رار دادن$$د، در رابط$$ه ب$$ا سرنوش$$ت انق$$الب روس$$يه مواض$$ع       

جامعه : "بنابر نظريه مارکسيستی(اتخاذ کردند " ص$بر و انتظار "و  " شکس$ت طل$بانه   "

 ق$ابل حص$ول اس$ت، و دستکم می بايستی شامل          ب$دون ط$بقه ت$نها در س$طح بي$ن الملل$ی            

انقالب سوسياليستی در عرصه ملی آغاز شده، به  ". "چ$ند کش$ور صنعتی اصلی بشود      

آنان مدتها  .") عرص$ه بي$ن الملل$ی گس$ترش ياف$ته و در عرص$ه جهان$ی تکميل می شود                  

پ$يش ت$ر از اس$تالين، کوش$يدند ت$ا ديگ$ران را ب$ه ص$نعتی کردن هر چه سريعتر کشور                   

آنان همواره پشيبانی دفاع از اتحاد جماهير شوروی در برابر امپرياليسم         . يب کنند ترغ

و دف$اع از دس$تآوردهای موج$ود انقالب اکتبر در مقابل هر گونه اقدام در جهت احيای            

ليک$$ن آنه$$ا ب$$ه اي$$ن نک$$ته          . س$$رمايه داری در آن کش$$ور بودن$$د و همچ$$نان باق$$ی م$$اندند    

سرنوش$ت اتح$اد جماه$ير ش$وروی توس$ط نتايج مبارزات            پ$ی ب$رده بودن$د ک$ه س$رانجام           

امروز صحت اين استنتاجات همچون گذشته . طبقات$ی در سطح جهانی تعيين می گردد    

 .به قوت خود باقی است

 

  استالينيسم چيست؟-٤
وقت$$$ی ک$$$ه در بيس$$$تمين ک$$$نگره ح$$$زب کمونيس$$$ت اتح$$$اد جماه$$$ير ش$$$وروی، نيکي$$$تا   

ت استالين را محکوم کرد، اين جنايات را        خروش$چف در ادعانان$ه مع$روف خ$ود جنايا         
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ک$ه ب$زعم او در دوران ديک$تاتوری اس$تالين حکمفرما            " ک$يش شخص$يت   "تح$ت ع$نوان     

اين چنين توضيح ذهنی گرايانه و حتی روانی از يک رژيم سياسی  . ب$ود، توج$يه نم$ود     

. ک$ه مس$بب دگرگونی کامل زندگی ميليون ها انسان گرديد با مارکسيسم سازگار نيست           

در . ي$ده استالينيس$م را نمی توان به ويژگيهای روانی و يا سياسی يک فرد کاهش داد        پد

 مواج$ه هس$تيم و ب$ايد ريش$ه های اجتماعی آن را     پدي$ده اجتماع$ی   اي$ن م$ورد م$ا ب$ا ي$ک           

 .عريان کنيم

 اولي$$ن دول$$ت  انحط$$اط بوروکرات$$يک استالينيس$$م در اتح$$اد جماه$$ير ش$$وروی، ب$$يان     

 اعم$ال ق$درت سياس$ی و اجتماعی توسط يک قشر            کش$وری ک$ه در آن     . کارگ$ری اس$ت   

از قبيل ارعاب پليس، تصفيه های (اشکال خشن . مم$تاز اجتماعی غصب گرديده است  

، کش$$$تار تقري$$$بًا تم$$$ام کادره$$$ای قديم$$$ی ح$$$زب   ١٩٤٠ و ١٩٣٠ت$$$وده ای ده$$$ه ه$$$ای  

و ن$$يز اش$$کال مالي$$م اي$$ن ق$$درت ) کمونيس$ت اتح$$اد ش$$وروی؛ محاکم$$ات مس$$کو و غ$$يره 

ليک$$ن وج$$وه مشخص$$ه اساس$$ی انحط$$اط بوروکرات$$يک در   . ، مت$$نواع ان$$دبوروکرات$$يک

 .دوران پس از استالين همچون در دوران حيات او، کماکان بر جا مانده است

     ق$$درت توس$$ط ش$$وراهائی ک$$ه آزادان$$ه توس$$ط تم$$ام کارگ$$ران ان$$تخاب ش$$ده باش$$ند،  

 نه طبقه کارگر   .اداره و مديريت کارخانه ها در دست کارگران نيست        . اعم$ال نميش$ود   

و ن$$ه اعض$$ای ح$$زب کمونيس$$ت از آزاديه$$ای دموکرات$$يک الزم ب$$رای تص$$ميم گ$$يری      

مس$$تقل در ب$$اره مس$$ائل مه$$م اقتص$$ادی و فرهنگ$$ی و سياس$$تهای داخل$$ی و بي$$ن الملل$$ی      

 .برخوردار نيستند

در کشورهای سرمايه داری، استالينيسم بمعنی تابع کردن منافع انقالب سوسياليستی        

. ا ب$ه م$نافع ديپلماس$ی ش$وروی، توس$ط اح$زاب دنباله رو کرملين است      در اي$ن کش$وره   

نظ$ريه مارکسيس$تی ک$ه ب$ايد در خدم$ت تحل$يل تک$امل تضادهای سرمايه داری، رابطه            

ن$$يروهای طبقات$$ی، واقعي$$ت عين$$ی دوره انتقال$$ی از س$$رمايه داری ب$$ه سوسياليس$$م و ب$$ه   

ش$$$ود، در ع$$$وض     م$$$نظور کم$$$ک ب$$$ه م$$$بارزه رهائ$$$ی بخ$$$ش پرول$$$تاريا بک$$$ار گرف$$$ته  
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کرملي$$ن و اح$$زاب استالينيس$$تی ت$$نزل  " چرخش$$های تاکتيک$$ی"بوس$$يله ای ب$$رای توج$$يه 

 .داده شده است

استالينيس$م س$عی دارد ک$ه اي$ن مانوره$ا را بع$نوان اقدامات$ی ض$روری برای دفاع از            

قبل از جنگ جهانی دوم و   " پايگاه اصلی انقالب جهانی   "اتح$اد جماه$ير شوروی، اين       

کارگران اصوًال بايد از . پ$س از آن، توج$يه نمايد     " دگ$اه سوسياليس$تی جه$ان     مرک$ز ار  "

اتح$اد جماه$ير ش$وروی سوسياليستی در مقابل اقدامات امپرياليسم برای استقرار مجدد      

 .حکومت سرمايه در آن دفاع کنند

ليک$$ن مانوره$$ای تاکتيک$$ی استالينيس$$تی ک$$ه؛ در شکس$$ت بس$$ياری از انقالب$$ات جه$$ان   

ش$$ته اس$$ت؛ راه را ب$$رای ب$$ه ق$$درت رس$$يدن هي$$تلر در آلم$$ان در س$$ال      س$$هم بزرگ$$ی دا 

 را ب$$ه شکس$$ت محک$$وم ک$$رد،   ١٩٣٦ هم$$وار س$$اخت؛ انق$$الب اس$$پانيا در س$$ال   ١٩٣٣

 به بازسازی  ١٩٤٤ -١٩٤٦ت$وده ه$ای آمونيس$ت ايتاليائ$ی و فرانسوی را در سالهای              

بش ه$$ای دول$$ت بورژواي$$ی و اقتص$$اد س$$رمايه داری وادار آ$$رد؛ س$$رکوب خوني$$ن جن$$   

انقالب$$ی در ع$$راق، اندون$$زی، ب$$رزيل، ش$$يلی و بس$$ياری کش$$ورهای ديگ$$ر را تاک$$نون     

موج$$ب گ$$رديد؛ ب$$اری، ب$$ه دش$$واری م$$ی ت$$وان اي$$ن مانوره$$ا را منط$$بق ب$$ا م$$نافع اتح$$اد  

اين شکست ها منطبق با منابع تنگ نظرانه دفاع  . ش$وروی ب$ه م$ثابه يک دولت دانست        

م اي$$ن م$$وارد و خ$$الف جه$$ت م$$نافع واقع$$ی  از امت$$يازات بوروکراس$$ی ش$$وروی در تم$$ا

 .اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بوده است

 

  بحران استالينيسم-٥
 ب$ه بع$د و عقب افتادگی اقتصادی   ١٩٢٣ف$روکش ک$ردن انق$الب بي$ن الملل$ی از س$ال        

ش$وروی دورک$ن ق$درت بوروکرات$يک در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دورکن             

ليک$$ن از .  اتح$$اد جماه$$ير ش$$وروی سوسياليس$$تی بودن$$داص$$لی ق$$درت بوروکرات$$يک در

 . هر دو به تدريج تحليل رفته اند١٩٤٠اواخر دهه 
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در .  س$اله انق$الب جهان$ی، ظه$ور نوي$ن انق$الب جهان$ی را در پی داشت                ٢٠شکس$ت   

محدود ) يوگسالوی، چين، ويتنام و کوبا    (اب$تدا اين انقالبات به کشورهای توسعه نيافته         

اتح$$اد جماه$$ير .  ب$$ه بع$$د ب$$ه غ$$رب ن$$يز گس$$ترش ياف$$ت ١٩٦٨اه م$$ه گ$$رديد، ليک$$ن از م$$

از جرگه کشورهای توسعه " انباشت سوسياليستی"ش$وروی بدنبال سالها تالش در راه    

ام$$روز اتح$$اد ش$$وروی دومي$$ن ق$$درت ص$$نعتی در جه$$ان بش$$مار      . نياف$$ته خ$$ارج گ$$رديد

سرمايه داری م$ی آي$د، و س$طح تکنيک$ی و فرهنگ$ی آن هم$پای بسياری  از کشورهای         

پرولتاريای شوروی بهمراه پرولتاريای اياالت متحده امريکا، از لحاظ   . پيش$رفته اس$ت   

 .کمی بزرگترين طبقه کارگر جهان را تشکيل ميدهند

در چني$$ن ش$$رايطی، در کش$$ورهای تح$$ت س$$لطه بوروکراس$$ی ش$$وروی، ن$$اپديد ش$$دن 

اپوزيسيون با انشعاباتی آغاز فعاليتهای . پاي$ه ه$ای عين$ی انفع$ال توده ها آغاز می شود        

 در ١٩٤٨ تيتو در سال -در داخ$ل بوروکراس$ی ک$ه خ$ود از زمان قطع روابط استالين     

تأثير متقابل اين دو عامل . ي$ک ج$ريان تفک$يک فزاي$نده بسر می برد، همراه بوده است     

توده هايی که انجام تکاليف    . به نفع انفجار تظاهرات سياسی غير مترقبه توده ای است         

 نوامبر -سياس$ی را ب$ه نق$د ش$روع نم$وده ان$د؛ رويداده$ای نظ$ير ح$وادث اکت$بر                 انق$الب   

 .١٩٦٨در چکسلواکی سال " بهار پراگ" در مجارستان و يا ١٩٥٦سال 

 بوروکراس$$یتاک$$نون جملگ$$ی اي$$ن جن$$بش ه$$ای ت$$وده ای توس$$ط دخال$$تهای نظام$$ی         

ر ليک$$ن ب$$ه مج$$رد آنک$$ه چني$$ن جريان$$ی در اتح$$اد جماه$$ي     . ش$$وروی س$$رکوب ش$$ده ان$$د  

ش$وروی ش$کوفان گ$ردد، هيچ قدرت خارجی قادر به جلوگيری از مد انقالبات سياسی      

. در اروپا شرقی و شوروی نخواهد بود و دموکراسی شوراها مجدًا برقرار خواهد شد   

خط$ر اح$يای س$رمايه داری ب$رای هميش$ه از م$يان خواه$د رف$ت؛ قدرت سياسی توسط                 

اه$$د ش$$د؛ و م$$بارزه ب$$رای انقالب$$ات  کارگ$$ران و دهقان$$ان ته$$ی دس$$ت مج$$ددًا اعم$$ال خو  

 .سوسياليستی در بقيه نقاط جهان پيشروی عظيمی خواهد کرد
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  اصالحات اقتصادی-٦
 اص$$الحات وس$$يعی در ١٩٧٠ و ١٩٦٠بدن$$بال م$$رگ اس$$تالين، بوي$$ژه در ده$$ه ه$$ای 

دموکراس$$ی ه$$ای  "روش$$های ب$$رنامه ري$$زی و مديري$$ت در اتح$$اد جماه$$ير ش$$وروی و    

در . جل تري$$ن اص$$الحات در زمي$$نه کش$$اورزی انج$$ام گرف$$ت ع$$ا. انج$$ام گرف$$ت" خلق$$ی

 ١٩٢٨زم$$ان م$$رگ اس$$تالين تول$$يد س$$رانه ناخ$$الص م$$واد غذائ$$ی ب$$ه ميزان$$ی کم$$تر از    

اقدامات پی در پی به . رس$يده ب$ود و در پ$رورش دام حت$ی از زمان تزار نيز کمتر بود     

ک$ه ب$$ه  ( رزی م$نظور اف$زايش در آم$د دهقان$$ان، اس$تفاده عقالن$ی از ماش$$ين آالت کش$او      

" زمي$$ن ه$$ای بک$$ر  "، ايج$$اد م$$زارع دولت$$ی ب$$زرگ در    )کلخوزه$$ا فروخ$$ته ش$$ده ب$$ود   

 .قزاقستان، و افزايش عظيم ميزان سرمايه گذاری در کشاورزی بعمل آمد

. دام$$$نه اص$$$الحات در بخ$$$ش ص$$$نايع بس$$$يار ک$$$ندتر و هم$$$راه ب$$$ا ت$$$رديد بيش$$$تر ب$$$ود 

د ش$وروی، ک$اهش ن$رخ    ض$رورت عين$ی انج$ام اي$ن اص$الحات از بح$ران رش$د اقتص$ا        

و در رابطه است با تحليل رفتن ذخائر و    . رش$د س$اليانه تول$يدات صنعتی ناشی می شد         

م$نابع توليدی که اجازه داده بود صنعتی کردن گسترده کمابيش عملکرد متناسب داشته   

 يعنی بدون آنکه کوششی جهت حداکثر صرفه جويی در کار، مواد خام و زمين           -باش$د 

 رفت$$ن ذخائ$$ر، ل$$زوم محاس$$به دق$$يق ت$$ر، گزي$$نش عقالن$$ی ت$$ر بي$$ن             تحل$$يل. ش$$ده باش$$د 

ب$رنامه ه$ای گون$اگون س$رمايه گ$ذاری را ه$ر چ$ه ب$يش ت$ر از پ$يش ايج$اب کرد، خود                      

رشد اقتصادی شوروی و همچنين چندين برابر شدن واحدهای سرمايه گذاری و منابع        

ت اتخاذ نشوند با آنه$ا در ص$ورتيکه روش$های عقالن$ی ت$ری در برنامه ريزی و مديري              

 . مخاطره ی افزايش بی پايان اتالف مواجه بود

فش$ار ت$وده های زحمتکش، خسته از سالها فداکاری و تحمل فشار و خواستار بهبود                 

 در سطح صنايع -و ت$نوع مص$رف خ$ود، و همچني$ن ن$ياز ه$م ط$راز ک$ردن تص$ميمات          

عنصر . کردند ب$ا ام$يال مص$رف کنندگان هر دو به اين جهت گيری داللت می     -س$بک 

ديگ$ری ک$ه اق$دام ب$ه اص$الحات را تش$ويق م$يکرد؛ عق$ب افتادگ$ی فزاي$نده شوروی در             



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

١٢١

اي$$ن عق$$ب افتادگ$$ی از نظ$$ام پاداش$$های م$$ادی      . رابط$$ه ب$$ا اقتص$$اد س$$رمايه داری ب$$ود    

بوروکراس$ی ناش$ی م$ی ش$د، که آزمايشهای تجربی و نوآوری تکنولوژيکی را تشويق                

 .ن پاداشها تغيير کرده استاز آن زمان به بعد شکل اي. نميکند

، که )تفاوت بين هزينه توليد و قيمت فروش" (سود"ب$ا رب$ط دادن پ$اداش مدي$ران به         

گف$ته ميش$ود کارآئ$ی واح$د س$رمايه گ$ذاری ش$ده را در ب$ر ميگ$يرد، در عوض مربوط                

، ره$$بران )يعن$$ی اش$$ياء س$$اخته ش$$ده(ک$$ردنش ب$$ه تول$$يد ناخ$$الص ب$$ه معن$$ی فيزيک$$ی آن  

ر بودن$د ک$ه ات$الف م$واد خ$ام و کار را تقليل دهند و استفاده عقالنی         بوروک$رات ام$يدوا   

چني$ن اص$الحاتی در ص$نايع س$بک ن$تايح کم ولی مثبت              . از ماش$ين ه$ا را تش$ويق کن$ند         

ام$$ا تغي$$يری در ماهي$$ت متض$$اد نظ$$ام بوج$$ود ن$$ياوردند، زي$$را ک$$ه قيم$$ت     . داش$$ته اس$$ت

 .ين ميشودفروش چون سابق بوسيله مسئولين برنامه ريزی مرکزی تعي

اص$$الحاتی از اي$$ن قب$$يل از آنجائ$$يکه ق$$ادر ب$$ه ح$$ل مس$$ئله بنيان$$ی ن$$بوده، چش$$م ان$$داز    

ک$$ه خ$$ارج از چ$$ارچوب کن$$ترل   " مکان$$يزم اقتص$$ادی "ه$$يچ . مح$$دودی خواه$$د داش$$ت 

دموکرات$$يک و همگان$$ی ت$$وده ه$$ای تول$$يد کن$$نده و مص$$رف کن$$نده باش$$د، توانائ$$ی آن را   

هر اصالحی .  به ازاء حداقل تالش نايل آيد      نخواه$د داش$ت ک$ه ب$ه کس$ب حداک$ثر بازده            

گ$رايش ب$ه آن دارد ک$ه ن$وع جديدی از سوء استفاده و اتالف بوروکراتيک را جانشين                   

ب$$رنامه ري$$زی عقالن$$ی به$$يچوجه تح$$ت حکوم$$ت بوروکراس$$ی و     . ش$$کل قدي$$م آن ک$$ند 

امت$يازات م$ادی آن ک$ه بع$نوان موت$ور اص$لی ب$رای تحق$ق يافت$ن اي$ن برنامه ريزی در              

اص$الحات تاک$نون ن$ه ب$ه اح$يای س$رمايه داری       .  گرف$ته ش$ود، امک$ان پذي$ر نيس$ت     نظ$ر 

م$$نجر گ$$رديده و ن$$ه موج$$ب آن ش$$ده ک$$ه مج$$ددًا س$$ود راه$$نمای تص$$ميمات م$$ربوط ب$$ه      

اصالحات . ام$ا موجب افزايش تضادهای داخلی نظام شده است       . س$رمايه گ$ذاری باش$د     

 واگ$$ذاری اخت$$يارات  از ي$$ک س$$و فش$$ار ي$$ک ج$$ناح از بوروکراس$$ی را در حماي$$ت از    

بيش$تر ب$ه مديران کارخانه ها شديدتر کرده است که اين نکته خود دستاوردهای کليدی             

ط$بقه کارگ$ر نظ$ير ح$ق تض$مين ش$ده ک$ار را به خطر انداخته است، و از سويی ديگر         
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باع$ث اف$زايش مقاوم$ت کارگ$ران در براب$ر گرايش$اتی که به دستاوردهای کارگران و                  

 .ت اندازی ميکنند، گرديده استاقتصاد با برنامه دس

 

  مائوئيسم-٧
 مهمتري$ن واقعه انقالب جهانی از زمان        ١٩٤٩پ$يروزی انق$الب س$وم چي$ن در س$ال            

اين انقالب حلقه محاصره   . پ$يروزی انق$الب سوسياليس$تی اکتبر به بعد محسوب ميشود          

 س$رمايه داری ب$دور اتح$اد جماه$ير شوروی را شکست؛ و جريان انقالب مداوم را در     

و در توازن نيروها در سطح جهانی     . اف$ريقا، آس$يا و ام$ريکای التي$ن بسيار تشديد کرد           

پيروزی اين انقالب خود بدان علت . تغي$ير محسوسی به ضرر امپرياليسم بوجود آورد     

بلوک " از مشی استالينيستی     در عمل ب$ود ک$ه رهبری مائوئيستی حزب کمونيست چين          

 و شورشهای عظيم دهقانی را رهبری کرد، و و انق$الب م$رحله ای بريد      " چه$ار ط$بقه   

عل$يرغم اع$الم ط$رفداری از ائ$تالف ب$ا چيانکايش$ک، ارت$ش و دولت بورژوا را نابود                

 .کرد

عملهای . م$ع الوص$ف اي$ن انق$الب پيروز از همان ابتدا مسخ شده و بورکراتيک بود             

، الاقل مس$تقل پرول$تاريا، اگ$ر توس$طرهبری مائوئيستی از آن جلوگيری بعمل نمی آمد             

ش$$ديدًا مح$$دود م$$ی گ$$رديد دول$$ت کارگ$$ری ای ک$$ه مس$$تقر ش$$ده ب$$ود به$$يچ وج$$ه ب$$ر پاي$$ه   

. ش$وراهای کارگ$ران و دهقان$ان که بطور دموکراتيک انتخاب شده باشند، استوار نبود           

اش$$کال گون$$$اگون امت$$يازات بوروگرات$$$يک و مديري$$$ت ب$$ه تقل$$$يد آنچ$$ه ک$$$ه در روس$$$يه     

اي$نها نارض$ايتی ه$ای فزاينده ای را در          . ل ب$ود  استالينيس$ت رواج داش$ت، بس$يار م$تداو        

م$$يان ت$$وده ه$$ا بوج$$ود آورد، خاص$$ه در م$$يان کارگ$$ران و جوان$$ان ک$$ه م$$ائو از ط$$ريق    

 س$$عی بس$$يار در  ١٩٦٤ – ١٩٦٥در س$$الهای " انق$$الب فرهنگ$$ی پرولتاريائ$$ی کب$$ير   "

 .کاناليزه نمودن مبارزات آنان نمود
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اتيک و بسيج توده های شهری را انق$الب مذک$ور، اشکال آگاهی اصيل ضد بوروکر      

ب$$$ا کوش$$$ش م$$$ائو ب$$$رای تص$$$فيه دس$$$تگاه ح$$$زب کمونيس$$$ت و اخ$$$راج مخالف$$$انش از        

هنگام$$يکه بس$$يج ت$$وده ای و تح$$ول آرا ب$$يش از پ$$يش ان$$تقادی    . بوروکراس$$ی تلف$$يق داد 

انق$$الب "، ب$$ه "گادره$$ای س$$رخ تقري$$بًا از کن$$ترل آنه$$ا خ$$ارج ش$$د، ج$$ناح مائوئيس$$تی        

ر داخ$$ل بوروکراس$ی اتح$$اد ت$$ا ح$$دود وس$يعی دوب$$اره ب$$ر ق$$رار   د. خاتم$$ه داد" فرهنگ$ی 

ط$$رد ش$$ده بودن$$د مج$$ددًا    " انق$$الب"گ$$رديد و اک$$ثر بوروکراتهاي$$ی ک$$ه در دوران اوج    

 .مقامات خويش را باز يافتند

ت$الش بوروکراس$ی روس$يه بم$نظور اعمال کنترل انحصاری خود بر رهبری حزب         

و نظام$ی ب$ه جمه$وری خل$ق چين       کمونيس$ت چي$ن و همچني$ن قط$ع کمکه$ای اقتص$ادی              

. ، به مناقشات چين و روسيه دامن زدفرامينبمنز$له تالف$ی گ$ردن ن$نهادن م$ائو ب$ه اين              

اي$$ن مناقش$$ات ب$$تدريج از ي$$ک مناقش$$ه س$$ازمانی و ايدئولوژيک$$ی م$$ا بي$$ن بوروک$$راتهای  

ناسيوناليسم تنگ . درون جن$بش بي$ن الملل$ی استالينيستی به مناقشات دو دولت تبديل شد        

رانه و بوروکرات$يک، چ$ه از ن$وع روس$ی و چه چينی آن، زيانهای جبران ناپذيری      نظ$ 

زيرا امپرياليسم . ب$ه م$نافع جن$بش ه$ای کارگ$ری و ضد امپرياليستی جهانی وارد آورد          

ب$ا به$ره گ$يری از مناقش$ات چي$ن و روس$يه خ$ود را در موقعيت$ی ياف$ت ک$ه توانس$ت ب$$ه            

 .مانور دادن بپردازد

ک$ی، مائوئيس$م مبي$ن جريان$ی در جنبش کارگری است که دارای      از ديدگ$اه ايدئولوژي   

در حال$$يکه . خص$ايص متنوع$$ی از ناه$نجاريهای استالينيس$$تی مارکسيس$$م لنينيس$م اس$$ت   

استالينيس$$م ثم$$ره و ب$$يان ي$$ک ض$$د انق$$الب سياس$$ی در بط$$ن ي$$ک انق$$الب پرولتاريائ$$ی     

يان سرشت منحط پ$يروز است، مائوئيسم، هم بيان پيروزی انقالب سوسياليستی و هم ب        

بنابراين در مناسبات ما بين دستگاه دولتی       . بوروکراتيک اين انقالب از همان ابتداست     

و ت$وده ه$ا، مائوئيس$م خص$لت های التقاطی تری را که دارای انعطاف پذيری بيشتری           
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ن$يز هس$ت، با خصلت ويژه خفه کردن هر گونه عمل و يا سازماندهی مستقل توده ها،            

 .ولتاريائی شهری، در هم ادغام کرده استبويژه توده های پر

مائوئيس$م، بوي$ژه ب$ا عدم درکش از سرشت اجتماعی بوروکراسی کارگری و منشاء               

انحط$اط بوروکرات$يک ممک$نه در انقالبات سوسياليستی و دولتهای کارگری، مشخص             

. چ$$را ک$$ه مائوئيس$$م خ$$ود ب$$يان ايدئولوژيک$$ی ي$$ک ج$$ناح بوروکراس$$ی اس$$ت  . م$$ی ش$$ود

و تع$$ريف " ب$$ورژوازی دولت$$ی" يکس$$ان ش$$مردن بوروکراس$$ی روس$$يه ب$$ا  مائوئيس$$م ب$$ا

، ب$$ه ش$$يوه ای غيرمس$$ئول و  "سوس$$يال امپرياليس$$ت "اتح$$اد جماه$$ير ش$$وروی بع$$نوان   

غيرعلم$ی تمام$ی چرخش$های سياس$ت خارج$ی چي$ن و گروههای مائوئيستی را از قبل          

کا، اتحاد جماهير  مائوئيس$م ت$ا بدانجا پيش می رود که امپرياليسم آمري          . توج$يه م$ی ک$ند     

ش$وروی، اح$زاب بورژوائ$ی و اح$زاب کمونيست را در رديف قرار می دهد، بگذريم          

"      دش$$$منان اص$$$لی م$$$ردم"از اي$$$نکه اتح$$$اد جماه$$$ير ش$$$وروی و اح$$$زاب کمونيس$$$ت را 

م$ی ن$امد، و می کوشد تا با ابرقدرتهای بزرگ امپرياليستی و احزاب بورژوائی، عليه     

برنظريه ای استوارند " تاکتيکها"اين . نيس$ت م$تحد ش$ود   اتح$اد ش$وروی و اح$زاب کمو     

ک$ه ب$ر ط$بق آن بيش$تر مم$الک س$رمايه داری ام$روز ن$ه با وظيفه انقالب سوسياليستی                  

 .بلکه با وظيفه مبارزه برای استقالل ملی از دو ابر قدرت مواجه اند

خص$لت دلبخواه$ی اي$ن نظ$ريات ک$ه در واق$ع توج$يه ه$ای دي$ررس برای مانورهای                     

. لمات$يک پک$ن هس$تند، ريش$ه در انحط$اط اراده گ$رايانه و تخيلی از مارکسيسم دارد                   ديپ

" خطرناکتري$$ن"بم$$ثابه " اکونوميس$$م"ب$ه بهان$$ه م$$بارزه ب$ا   " مائوئس$ت ه$$ای ارتودوک$$س 

تجدي$د نظر در مارکسيسم، از بررسی طبقات اجتماعی بمثابه واقعيات عينی که توسط          

از نقطه . م$ی ش$وند، س$رباز م$ی زن$ند     رواب$ط تول$يدی موج$ود در ه$ر جامع$ه مش$خص         

. نظ$$$ر آنه$$$ا، ط$$$بقات اجتماع$$$ی توس$$$ط ايدئول$$$وژی منتخ$$$ب آن$$$ان مش$$$خص م$$$ی ش$$$وند 

پيرو انديشه "پرول$تاريا ديگ$ر ک$ل ت$وده ه$ای مزدبگ$ير نيس$ت، بلک$ه کس$انی هس$تند که                  

 ".مائو ميباشند
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در ب$ر اس$اس اي$ن منطق، آنان جريانهای ايدئولوژيک بورژوائی و خرده بورژوائی               

قلم$داد م$ی کنند و   " نماي$ندگان آن "و ي$ا    " ب$ورژوازی " را براب$ر ب$ا       داخ$ل ط$بقه کارگ$ر     

م$$$بارزه طبقات$$$ی م$$$ا بي$$$ن  "م$$$بارزات ايدئولوژي$$$ک در داخ$$$ل جن$$$بش کارگ$$$ری را ب$$$ا  

رد دموکراس$ی کارگ$ری توج$يه اعمال    . يکس$ان م$ی ش$مارند    " پرول$تاريا و ب$ورژوازی    

 –سنن مبارزاتی مارکسيست    خش$ونت و س$رکوب در داخ$ل جن$بش کارگ$ری، رد آليه               

لنينيس$تی در تش$کيل ج$بهه واح$د متش$کل از تم$ام س$ازمانهای کارگ$ری ب$ر عليه دشمن                

انديشه "ديکتاتوری پرولتاريا معادل با . مش$ترک، همه و همه ناشی از اين منطق است  

 .اعمال می شود" حزب مائوتسه تونگ"است و توسط " مائوتسه تونگ

مائوئيس$ت ه$ا پس از اعالن جنگ با   . يموده م$ی ش$ود  بدي$ن ترتي$ب ي$ک داي$ره تم$ام پ$        

بوروکراس$$ی ش$$وروی، خ$$ود از ي$$ک رژي$$م بوروکرات$$يک ک$$ه بس$$يار متش$$ابه ب$$ا رژي$$م    

" شرکت"موج$ود در ش$وروی ب$ود به دفاع پرداختند، اگر چه گهگاهی مائوئيسم شعار         

وری مائوئيسم تئ. ت$وده ه$ا در تص$ميم گ$يريها را ن$يز چاشنی مباحثات خود قرار ميدهد             

لنينيستی ديکتاتوری پرولتاريا را که مبتنی بر اعمال قدرت توسط شوراهای کارگران            

و دهقان$$ان ک$$ه آزادان$$ه و بط$$ور دموکرات$$يک ان$$تخاب ش$$ده باش$$ند هم$$انقدر مي$$پذيرد ک$$ه    

 .   استالين، خروشچف و برژنف پذيرفته اند و نه بيشتر

 

 


