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  سياسی" معصيت های"

  بلشويزم، بمثابه منشاء  استالينيزم

استدالل راسيوناليست ها برخDی اوقDات، حDداقل در شDکل برونDی خDود، خصوصDيات         

آنان استالينيزم را نه از نهاد بلشDويزم، بلکDه از معاصDی            . ملموس تری بخود می گيرد    

ز         بعقيDDDDDDDده ی ُگرِتDDDDDDDر، پDDDDDDDانکوک، و برخDDDDDDDی ا . ∗سياسDDDDDDDی آن ناشDDDDDDDی مDDDDDDDی داننDDDDDDDد 

 بلشDDويک هDDا، ديکتDDاتوری حDDزب را جانشDDين -آلمDDان و ديگDDران" اسپارتاکيسDDت هDDای"

. ديکتاتوری پرولتاريا کردند؛ اسDتالين ديکتDاتوری بورکراسDی بDا جانشDين حDزب نمDود                

ها باستثنای حزب خود، تمام احزاب را نابود ساختند؛ استالين حزب بلشويک  بلشويک

هDا بDا بDورژوازی     بلشDويک . تيستی بدنيای عDدم فرسDتاد  را به نفع يک دارودسته بناپار   

  .مصالحه کردند؛ استالين متفق و متحد آن گرديد

ها ضرورت شرکت در اتحاديه های کDارگری پيشDين و پارلمDان بDورژوائی        بلشويک

را موعظه کردند؛ استالين با بورکراسی اتحاديه های کارگری و دموکراسی بورژوائی           

بDا وجDود ظDاهر      .  مقايسDه را مDی تDوان بDدلبخواه ادامDه داد            ايDن نDوع   . عهد رفاقت بسDت   

  .موثرشان، تمامی يکسره خالی از محتوی هستند

                                                 
 س''ووارين، نويس''نده فرانس''وی کت''ابی در  -نط''رز تفک''ر بيک''ی از برجس''ته ت''رين نماين''دگان اي  - ∗

جنبه ی مستند و اطالعاتی اثر سووارين حاص'ل تحقيق'ات دقي'ق و ط'والنی         . استالين می باشد   باره
برای تعبي'ر کلي'ه ح'وادث ت'اريخی     . ولی فلسفه تاريخ نويسنده بخاطر ابتذالش چشم گير است   . است

ب'رای او ت'اثير ش'رايط واقع'ی پروس''ه     . زم اس'ت بع'دی نويس'نده درجس'تجوی نق'ايص درون'ی بلش'وي      
خ'ود از س'ووارين ب'ه    "       " حتی تين هم ب'ا آن تئ'وری     . تاريخ بر بلشويزم وجود خارجی ندارد     

 .مارکس نزديکتر است
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ضDDرورت اقتDDدار . پرولتاريDDا تنهDDا از طريDDق پيشDDروان خDDود مDDی توانDDد بقDDدرت برسDDد  

دولتی بخودی خود از سطح فرهنگی نارسای توده هDا و عDدم تجDانس شDان سرچشDمه               

 متشکل در يک حزب، اشتياق توده ها برای تحصيل آزادی در پيشرو انقالبی. می گيرد

بدون اعتماد طبقه در پيشروانش و حمايت از آنان، تسخير قدرت ممکDن     . متبلور است 

بدين ترتيDب انقDالب و ديکتDاتوری پرولتاريDا عملکDرد تماميDت طبقDه مDی باشDد،             . نيست

 ی حلقDه ی ميDان     شوراها صرفًا شکل سازمان يافته    . ليکن تنها تحت رهبری پيشروان    

بDDدين شDDکل، تنهDDا از طريDDق حDDزب مDDی تDDوان محتDDوی انقالبDDی    . پيشDDرو و طبقDDه هسDDتند

آلمDDان،  (تجربDDه ی مثبDDت انقDDالب اکتبDDر و تجربDDه ی منفDDی کشDDورهای ديگDDر        . بخشDDيد

کDس درعمDل نشDان نDداده يDا         هDيچ . حDاکی از ايDن واقعيتنDد      ) اطريش، و بDاالخره اسDپانيا     

 تشريح کند که چگونDه پرولتاريDا مDی توانDد بDدون       سعی نکرده بطور مفصل روی کاغذ     

اين واقعيت که . رهبری سياسی يک حزب که به اهداف خود واقف است، بقدرت برسد        

اين حزب، شوراها را تحت تبعيت سياسی رهبران خود در آورده، بخودی خود سيستم        

شDDوراها را بهمDDان انDDدازه مختDDل مDDی سDDازد کDDه تسDDلط اکثريDDت محافظDDه کDDار، سيسDDتم         

  .پارلمانی بريتانيا را نابود ساخته است

       بلشDDDويزم سرچشDDDمه " تئDDDوری" سDDDاير احDDDزاب درشDDDوروی، از هيچگونDDDه   تحDDDريم

گرفت، بلکه اقدامی بDود در جهDت دفDاع از ديکتDاتوری در کشDوری عقDب مانDده و           ی  نم

ها از اوان امر  بر بلشويک. تاراج گشته، در شرايط محاصره ی همه جانبه ی دشمنان

بود که اقدام مزبور که بعدها با تحDريم ايجDاد فراکسDيون در داخDل حDزب تکميDل             روشن  

منتهDDی ريشDDه ايDDن خطDDر نDDه در دکتDDرين يDDا در   . گشDDت، نشDDانه خطDDر عظيمDDی مDDی باشDDد  

تاکتيDDDک هDDDا، بلکDDDه در ضDDDعف مDDDادی ديکتDDDاتوری و در مشDDDکالت موقعيDDDت داخلDDDی و           

ر آلمDDان پيDDروز گشDDته بDDود، لDDزوم اگDDر انقDDالب، حتDDی فقDDط د. بDDين المللDDی اش نهفتDDه بDDود

کDامًال مسDلم اسDت کDه سDلطه ی يDک       . تحريم ساير احزاب شوروی آنًا از ميان می رفDت   

.           حزبDDDی شDDDرايط حقDDDوقی را بDDDرای آغDDDاز سيسDDDتم اسDDDتبداد استالينيسDDDتی فDDDراهم نمDDDود     

مع الوصف علت اين پيدايش و گسترش را نه در بلشويزم و نه در تحريم ساير احزاب 
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ثابه ی اقدام موقتی جنگDی، بلکDه در شکسDت هDای پDی در پDی پرولتاريDا در اروپDا و                 بم

  .آسيا بايد جستجو کرد

هDDا در  بلشDويک . ايDن اسDتدالل در مDDورد مبDارزه عليDDه آنارشDيزم نيDز صDDدق مDی کنDDد      

        دوران حماسDDDه ای انقDDDالب، دسDDDت در دسDDDت آنارشيسDDDت هDDDای واقعDDDًا انقالبDDDی گDDDام بDDDر 

نويسنده اين خطوط بارها با لنDين   .  از آنان بصفوف حزب پيوستند     بسياری. می داشتند 

دربDDاره امکDDان واگDDذاری برخDDی از ناحيDDه هDDا بDDه آنارشيسDDت هDDا، کDDه در آن  بتواننDDد بDDا   

. موافقت سDاکنين محDل، نظDام بDدون دولDت خDود را بDه آزمDايش بگذارنDد، گفتگDو نمDود                    

. ئی باقی نگذاشترح هاطليکن جنگ داخلی، محاصره و گرسنگی، محلی برای چنـين      

قيام کرنشتات؟ اما حکومت انقالبی طبيعتًا نمی توانست استحکامات نظامی را که برای 

دفاع از پايتخت بکار مDی رفDت، صDرفًا چDون تعDدادی از آنارشيسDت هDای مشDکوک بDه                

". هديDه کنDد  " سربازی پيوسته بودند، به ملوانان شورشDی         -شورش ارتجاعی دهقانی  

           تDDDDاريخی واقعDDDDی از ايDDDDن رويDDDDداد، کDDDDوچکترين محلDDDDی بDDDDرای يDDDDک تجزيDDDDه و تحليDDDDل

افسانه پردازی مبنی بر جهالت و احساسات سانتيمانتال در مورد کرنشتات، ماخنو، و              

  .ساير حادثه های ضمنی انقالب باقی نمی گذارد

ها نه تنها اقناع، بلکه اغلب   در اين جا تنها اين واقعيت به جا می ماند که بلشويک           

مسلم است که بورکراسی رشد يافته از .  بدرجه ای وحشيانه نيز جبر بکار می بردندتا

هDر  . بطن انقالب، بعدها سيسDتم اجبDار را در خDدمت خDويش بDه انحصDار خDود در آورد                  

انقالب از مرحله ی مDا  ضدمرحله از تکامل، حتی مراحل مصيبت آوری نظير انقالب و       

ليبDرال هDا   .  کيفيت های آن را بخود می گيDرد قبل خود سرچشمه می گيرد و پاره ای از        

از جملDDه خDDانواده ِوب، همDDواره بDDر ايDDن عقيDDده بودنDDد کDDه ديکتDDاتوری بلشDDويکی صDDرفًا     

نظير انهدام " جزئياتی"آنان چشمان خود را بر . نسخه ی جديدی از تزاريزم می باشد  

 بDر سDرمايه،   امپراطوری و اشراف زادگی، واگذاری زمين بDه دهقانDان، الغDاء مالکيDت             

طDرز  . ابتکار اقتصDاد بDا برنامDه، سيسDتم فرهنگDی غيرمDذهبی و غيDره، فDرو مDی بندنDد                   

تفکر آنارشيست ليبDرال نيDز ايDن واقعيDت را ناديDده مDی گيDرد کDه انقDالب بلشDويکی، بDا                 
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در حاليکه . وجود تمام خفقانش، باعث دگرگونی مناسبات اجتماعی بنفع توده ها گرديد

لينيسDDتی، تبDDديل جامعDDه ی شDDوراها بنفDDع يDDک اقليDDت ممتDDاز را      تحDDول ترميDDدوری استا 

واضحست که در يکسان دانستن هويت استالينيزم با بلشDويزم ردپDائی از   . بهمراه دارد 

  .محک سوسياليستی نمی توان يافت

 

  

  مسأله تئوری

يکی از خصلت های برجسته ی بلشويزم برخورد سخت گيرانه، دقيق و حتی ستيزه 

DDه اش در بDDت جويانDDوده اسDDرين بDDائل دکتDDرای   . اره مسDDين بDDار لنDDد آثDDت جلDDت و هفDDبيس

بلشDويزم بDدون ايDن کيفيDت      . هميشه نمونه واالترين آکDاهی تئوريDک بDاقی خواهDد مانDد            

از زاويDDه ی ايDDن ديDDد،  . اساسDDی، هرگDDز قDDادر بDDه ايفDDای نقDDش تDDاريخی خDDود نمDDی بDDود     

  .قرار دارداستالينيزم بی مايه، جاهل و کامًال امپريک، در قطب مخالف 

از زمDان مDرک    : "حدود ده سال پيش، اپوزيسDيون در برنامDه ی خDود اعDالم داشDت               

لنين تا بحال موجی از تئوری های جديد ظاهر گرديده که يگانDه نيDتش توجيDه برگشDت              

همDDين چنDDد روز پDDيِش، . " استالينيسDDتی از مشDDی انقDDالب پرولتاريDDائی بDDين الملDDل اسDDت 

: ائی کDDه در انقDDالب اسDDپانيا شDDرکت داشDDته، نوشDDت اک، نويسDDنده ی آمريکDD.ليسDDتون ام

حقانًا استالينيست ها امروزه افراطی ترين رويزيونيست های مکتب مDارکس و لنDين               "

 حتDDی برنشDDتين جDDرأت ننمDDود بDDه انDDدازه ی نصDDف اسDDتالين در راه تجديDDد نظDDر    -هسDDتند

افه نمود فقط می بايست به آن اض. اين نکته کامًال حقيقت دارد   ." مارکس پيشروی کند  

او : کDDه برنشDDتين در واقDDع ضDDرورت برخDDی از مسDDائل را تئوريDDک را درک کDDرده بDDود     

آگاهانDه در ايجDاد رابطDه ميDان برنامDه و اعمDال رفرميسDتی سوسDيال دموکراسDی سDDعی            

لDDيکن بورکراسDDی استالينيسDتی نDDه تنهDDا هDDيچ وجDه مشDDترکی بDDا مارکسDDيزم   . مDی ورزيDDد 

" ايDدئولوژی . "ترين و سيستمی بيگانه مDی باشDد       ندارد، بلکه بطور کلی با هرگونه دک      

ايDDن بورکراسDDی يکسDDره بDDا ذهنDDی گرائDDی پليسDDی اشDDباع گرديDDده اسDDت و پراتيDDک آن          
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کاسDDت غاصDDب در راه ادامDDه ی حفاظDDت عاليDDق   . عبارتسDDت از امپريسDDيزم اعمDDال زور 

ايDDن بورکراسDDی قDDادر نيسDDت    : عمDDده خDDود، بDDا هرگونDDه تئDDورئی خصDDومت مDDی ورزد      

جيه نقش اجتمDاعی خDويش چDه بDرای خDود و چDه بDرای ديگDران ارائDه                   توضيحی در تو  

استالين در مکتب مارکس و لنين نه به مدد قلم تئوريسين ها، بلکه با پاشنه های . دهد

  . او تجديد نظر می کند- پ-گ

 

  

  مسأله اخالق

بلشويزم، علی الخصوص از جانب آن گمنامDان الف زنDی   " فساد اخالقی"شکوه از   

در مجDامع  . لشDويزم ماسDک دروغينشDان را از چهDره شDان برداشDته اسDت              می آيد کDه ب    

، اديبDDDDDDDان، "سوسياليسDDDDDDDتی"خDDDDDDDرده بDDDDDDDورژوائی، روشDDDDDDDنفکری، دموکراتيDDDDDDDک،   

پارلمانتاريستی، و سDايرين، ارزش يDابی هDای قDراردادی و يDا کDالم قDراردادی بمنظDور             

رفDدار  ها مستولی گشته است، اين اجتماع بDزرگ و مغشDوش ط       پوشاندن فقدان ارزش  

 نمی تواند تماس نيزه ی مارکسيستی -زندگی کن و بگذار زندگی کنم-مصونيت متقابل   

تئوريسين ها، نويسندگان، و اخالقيون در حDال  . را بر روی پوست حساسش تحمل کند   

می انديشند کDه بلشDويزم    نوسان بين موضوعات مختلف که فکر می کردند و هنوز هم         

 DDDه ی اختالفDDDه مبالغDDDه بDDDه توزانDDDاری کينDDDاجز از همکDDDردازد، عDDDی پDDDادقانه"ات مDDDص "        

عالوه بر اين . خود اتحاد جنبش کارگری را مختل می سازند" دسايس"می باشند و با 

صDDرفًا چDDون –هDDا  سانتريسDDت احساسDDاتی و زود رنDDج همDDواره انديشDDيده کDDه بلشDDويک   

 خود هرگز قادر او": افترا زده اند"انديشه های نارس او را تا به آخر رساندند، به او 

معهذا اين واقعيت پابرجا خواهد ماند که برخورد آشDتی ناپDذير عليDه         . به انجام آن نبود   

ها و طفره رويها، يگانه خصلت عاليست که قادر به تربيت يDک حDزب انقالبDی     نيرنگ

  .غافلگيرش نمی سازند، می باشد" شرايط استثنائی"که 
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کيفيات اخالقی هر حزبی در تحليل نهائی، از منافع تاريخی ای که نمايندگی می کند، 

کيفيات اخالقی بلشويزم، از خود گذشتگی، عDدم عالقDه، جسDارت،            . سرچشمه می گيرد  

  مسDDDتقيمًا از - نيکDDDوترين خصDDDايل بشDDDری -و تحقيDDDر کDDDردن هرگونDDDه تقلDDDب و تحريDDDف 

بورکراسی استالنيسDتی  . ن ناشی می شودمصالحه ناپذيری انقالبی در خدمت ستمديدگا 

در اين حيطه نيز کلمات و اشارات بلشويزم را به عاريت گرفته اسDت، معهDذا هنگDامی             

از جانDب دسDتگاه پليسDی و در خDدمت يDک اقليDت               " پابرجائی"و  " آشتی ناپذيری "که  

ين از ا. رود، اين خصايل به منشاء افساد و گانگستريزم مبدل می گرددی ممتاز بکار م

ها را با بد طينتی ترميDدوری بورکراتيDک    آقايان که هويت حماسه ای انقالبی بلشويک   

  .يکسان می دادند، تنها می شود با تحقير ياد کرد

  

*                      *                     *  
حتی امروزه، عليرغم رويدادهای دراماتيک دوره ی اخير شخص عامی بی فرهنگ    

و اسDDتالينيزم را زائيDDده ی ") تروتسDDکيزم("بDDارزه ميDDان بلشDDويزم تDDرجيح مDDی دهDDد، م

دو "تصDDادم جDDاه طلبDDی هDDای شخصDDی و يDDا بDDه بهتDDرين تعبيDDرش، يDDک معارضDDه ميDDان     

نارسDDDاترين ايDDDن ادعاهDDDا را نDDDورمن تومDDDاس، رهبDDDر حDDDزب  . بلشDDDويزم، بدانDDDد" جنDDDاح

          "سوشاليسDDDDDDDDت ريويDDDDDDDDو "او در : سوسياليسDDDDDDDDت آمريکDDDDDDDDا، ارائDDDDDDDDه داده اسDDDDDDDDت  

(Socialist Review)  رای    : " می نويسد٦، صفحه ١٩٣٧ ، سپتامبرDی بDيچ دليلDه

اذهان اين عقيده وجود ندارد که اگر تروتسکی بجای استالين پيDروز مDی گشDت، پايDان        

و ايDDن . "دسDDايس و خاتمDDه حکمفرمDDائی رعDDب و وحشDDت در روسDDيه بسDDر مDDی رسDDيد     

: ين استداللی می توان ادعا کردبا چن. يک مارکسيست قلمداد می کند... شخص خود را

هيچ دليلی برای اذعان اين عقيده وجود ندارد که اگر به جای پايس يازدهم اول مقDر               "

       مقDDدس را اشDDغال مDDی کDDرد، کليسDDای کاتوليDDک بDDه بDDرج و بDDاروی سوسDDياليزم مبDDدل           

توماس عاجز از فهم اين امر است که مساله بر سر رقابDت ميDان اسDتالين              ". می گشت 

تروتسکی نيست، بلکه مساله بر سر تضاد آشتی ناپذير بين بورکراسی و پرولتاريDا           و  
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قشDDر حDDاکم در اتحDDاد جمDDاهير شDDوروی در حDDالی کDDه از طريDDق جنDDگ داخلDDی  . مDDی باشDDد

دگرگونی رژيDم اجتمDاعی را مهيDا            )  اعدام توده ای متعرضين -تصفيه خونين ("مستقيم  

 به انطباق خود با ميراث کامًال منهدم نگشDته ی     می سازد، هنوز که هنوز است، ناچار      

اما در اسپانيا، دارودسته استالينيستی هم اکنون بمثابه ی برج و بDاروی           . انقالب است 

مبDDDارزه عليDDDه بوروکراسDDDی   . نظDDDام بDDDورژوائی، برعليDDDه سوسDDDياليزم عمDDDل مDDDی کنDDDد    

 دو برنامه، دو دنيا،: بناپارتيستی جلوی چشمان ما به مبارزه ی طبقاتی مبدل می شود

کنDDDد کDDDه پيDDDروزی پرولتاريDDDای  اگDDDر تومDDDاس تصDDDور مDDDی. دو اصDDDول اخالقDDDی متفDDDاوت

سوسياليستی برکاست رسوای متجDاوزين، احيDاء سياسDی و اخالقDی رژيDم شDوروی را             

رساند که با تمام محافظه کاريها،  بهمراه نخواهد آورد، صرفًا اين نکته را به اثبات می

ی پرهيزکارانDه اش، بDه بورکراسDی استالينيسDتی خيلDی      زبان بازی هDا و آه و زاری هDا   

  .نزديکتر است، تا به کارگران

بلشويکی، خيلDی سDاده بDرای تقبDل     " فساد اخالقی"توماس، مانند ساير افشاء گران      

  .اصول اخالقی انقالبی بالغ نشده است

  

  

  سنن بلشويزم و بين الملل چهارم

زم، در از قلDDDم انDDDداختن بسDDDوی مارکسDDDي" رجعDDDت شDDDان"کDDDه در " چپDDDی هDDDائی"آن 

: بلشDDويزم سDDعی نمودنDDد، عمومDDًا خDDود را بDDه اکسDDيرهای منفDDردی محDDدود مDDی سDDاختند   

تحDDريم شDDرکت در اتحاديDDه هDDای پيشDDين کDDارگری، تحDDريم شDDرکت در پارلمDDان، ايجDDاد         

کليه اين اقدامات هنوز می توانسDتند در بحبوحDه ی اوليDه دوران    ". واقعی"شوراهای  

DDت جDDگ، بينهايDDس از جنDDدپDDر بياينDDات . امع بنظDDوی تجربيDDر، در پرتDDال حاضDDی در حDDول

گرتر . حتی کنجکاوی ِصرف را هم بر نمی انگيزند       " امراض کودکانه "اخير، اين نوع    

آلمانی، بورديگيست های ايتاليائی، اسDتقالل      " اسپارتاکيست های "و پانکوک هلندی،    
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وصDيات آن و قDرار   خود از بلشويزم را صرفًا با برجسته نمودن سDاختگی يکDی از خص     

نDه  " چپDی "اما از ايDن گDرايش هDای       . دادن آن در مقابل ساير خصوصيات، نشان دادند       

ايDن خDود گDواهی غيرمسDتقيم ولDی      : در پراتيک و نه در تئوری اثری بجDا نمانDده اسDت          

 شکل ممکن مارکسيزم، برای عصر تنهاپراهميت در اثبات اين نکته است که بلشويزم 

  .کنونی می باشد

لشDويک در عمDل ترکيبDی از واالتDرين جسDارت انقالبDی و رئDاليزم سياسDی را                حزب ب 

بDDرای نخسDDتين بDDار يگانDDه نDDوع رابطDDه بDDين پيشDDروان و طبقDDه را کDDه       . نشDDان داده اسDDت

در تجربه ثابت کرده است که اتحDاد  . می تواند ضامن پيروزی باشد، برقرار کرده است 

     Dتم زده ی روسDDای سDوده هDا، و تDين پرولتاريDا از    بDDهری تنهDورژوای شDرده بDتائی و خ

حDزب بلشDويک،   . طريق سرنگونی سياسی احزاب خرده بورژوائی سDنتی ممکDن اسDت    

کسDانی کDه   . راه پيشبرد قيام مسلحانه و تسDخير قDدرت را بDه همDه دنيDا نشDان داد اسDت          

شوراهای ابستره را در مقابل ديکتاتوری حزب پيشDنهاد مDی کننDد بايDد در نظDر داشDته            

ه تنها با کمک رهبری بلشويک بود که شوراها قDادر بودنDد خDود را از لجنDزار     باشند ک 

حزب بلشويک در جنگ داخلی . رفرميزم بيرون کشيده، بدولت پرولتاريائی نائل گردند 

حتDی اگDر   . موفق به حصول ترکيبی صحيح از هنDر نظDامی و سياسDت مارکسيسDتی شDد               

    DDردن پايDDين بDDه از بDDق بDDتی موفDDی استالينيسDDود،     بورکراسDDد شDDه جديDDادی جامعDDه اقتص

ی اقتصاد بDا برنامDه ی تحDت رهبDری حDزب بلشDويک، بDرای هميشDه در تDاريخ،                 تجربه

تنهDا سکتاريسDت هDDای   . بعنDوان يکDی از بزرگتDرين تعليمDDات بشDری ثبDت خواهDد گرديDDد      

کوبيده شده و سرخورده که بر پروسه تاريخی پشت کرده انDد، مDی تواننDد ايDن حقيقDت         

  .را انکار کنند

حزب بلشويک تنها بدان سبب که بر هر قدم سياسی خDود        . اما اين تمامی اش نيست    

: را بDه پDيش ببDرد   " عملDی اش "نور تئوريک می افشDاند، تواتسDت کارهDای بDا شDکوه        

ولDی  . بلشويزم اين تئوری را خلق نکرد، مارکسيزم ساز بDرک آن را فDراهم آورده بDود     

 رويDDدادهائی در يDDک مقيDDاس عظDDيم  فقDDط. مارکسDDيزم تئDDوری حرکDDت اسDDت و نDDه رکDDود  
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بلشDويزم بDا تحلDيلش از عصDر امپريDاليزم      . تاريخی، قادر به غنی کDردن تئDوری هسDتند        

هDDDا و انقالبDDDات، از دموکراسDDDی بDDDورژوائی در دوره ی انحطDDDاط    بعنDDDوان عصDDDر جنDDDگ

سDDرمايه داری، از رابطDDه بDDين اعتصDDاب عمDDومی و قيDDام، از نقDDش حDDزب، شDDوراها و       

گری در دوره انقالب پرولتاريDائی، در تئDوريش از دولDت شDوراها، از           اتحاديه های کار  

اقتصDDاد انتقDDالی، از فاشيسDDم و بناپDDارتيزم در عصDDر زوال سDDرمايه داری و بDDاالخره در  

تحلDDيلش از مسDDخ شDDدن خDDود حDDزب بلشDDويک و دولDDت شDDوراها، خDDدمت ارزنDDده ای بDDه   

رين نکتDه اساسDی ای بDه    بگذار روند ديگری نام برده شود که کوچکت . مارکسيزم نمود 

از لحDاظ تئDوريکی و سياسDی، وانِدژِولDد،        . نتايج و تعميمات بلشويزم اضافه کرده باشد      

ٌدبروِکDDر، هيلفردينDDگ، ٌاتوبDDائر، زيرومسDDکی، چDDه برسDDد بDDه سDDرگرد َاتلDDی و نورمDDان       

پوسDDDيدگی کمينتDDDرن بDDDه   . تومDDDاس، از مخروبDDDه ی بقايDDDای گذشDDDته تغذيDDDه مDDDی کننDDDد      

ر اين واقعيت بيان می شود که بDه سDطح تئDوريکی انترناسDيونال       ناهنجارترين شکلی د  

حDزب کDارگر مسDتقل بريتانيDا،     (ساير گروه هDای گونDاگون ميانDه        . دوم نزول کرده است   

، بنا به احتياج جاری خود، اله بختگی قطعاتی از مارکس و        )پوم اسپانيا و از اين قبيل     

  .يز نمی توانند بيآموزنداينان به کارگران هيچ چ. عاريت می گيرنده لنين ب

تنهDا بنيDDان گDDزاران بDين الملDDل چهDDارم، کDه کليDDه سDDنن مDارکس و لنDDين را از آن خDDود      

بDDی فرهنگDDان ممکDDن اسDDت   . کDDرده انDDد، نسDDبت بDDه تئDDوری برخDDورد قاطعانDDه مDDی کننDDد     

استهزاء کنند که بيست سال پس از پيروزی اکتبر، انقالبيون دوباره به مواضع فروتن 

در ايDن مDورد بDاز هDم تميDز سDرمايه دارهDای        . اتی عقDب نشDينی کDرده انDد        مقدماتی تبليغ 

" کمونيسDت "يDا   " سوسياليسDت "بزرگ بيشتر از خرده بورژواهائی است که خDود را           

تصDDادفی نيسDDت کDDه سDDتون نشDDريات جهDDانی پDDر از مطلDDب در بDDاره               . تصDDور مDDی کننDDد  

بDDی نويDDد گسDDترش بطDDور نيDDاز شDDديد تDDاريخی بDDه رهبDDری انقال . بDDين الملDDل چهDDارم اسDDت

بزرگترين تظمين پيروزی گسترده تر . استثنائی سريعی را به بين الملل چهارم می دهد  

آن، در اين واقعيت نهفتDه اسDت کDه بDين الملDل چهDارم خDارج از مسDير پهنDاور تDاريخی            

 .رشد نکرده است، بلکه فرآورده ی ارگانيک بلشويزم است


