
                                                            

ای ادیه امیم دکینظ هان البب ایانق ه ت کتوانس کم وروی اش متنه درت ق

دین ببب س ل هتوس تينب ورینخس ارگرانجمه انک رنگوندهقان دس کنن

د هکردن اک ب الش مت ا تب رمایهحمای ارجیروسیس خ ران زاریافس ت

ان ينمالک پيش يه ورویروس رش گاث یجن مداخل دهمنفصله ودش ب

ورهای ر،کش ردیگ د،نظي تان،فنالن لواکی،لهس الویچکس تانیوگس بلغارس

ان ریشآلم وراهایاط ارگرانش ک عله دش گردی رانجام الس س

الب انیانق هجه ایک يه،پرولتاری رانروس ویکرهب اربلش تندانتظ داش

 
 

 

 

١٣١ 

  

  

  فصل دوازدهمفصل دوازدهم

  استالينيسماستالينيسم
  

  ١٩١٨١٩١٨  --١٩٢٣١٩٢٣های انقالبی در اروپا های انقالبی در اروپا    شکست خيزش شکست خيزش--١١
     و    آن را         

در  و    و  .   ور ١٩١٨ در  

ل        و   ١٩١٩در مجارستان در مارس       . سربازان تشکيل شد    ا در آوری  ١٩١٩در باواری

ه از سال        . جمهوری شوراها اعالم شد    ا ک ه   ١٩١٩کارگران شمال ایتالي  مبارزاتشان ب

د  ١٩٢٠نقطه غليان رسيده بود در آوریل        .  تمام کارخانه ها را به اشغال خود در آوردن

در        و   

د         های   جریان ودار کردی دی نم وان و نيرومن د اعتصاب عمومی در        . انقالبی پرت در هلن

ه     "در بریتانيای کبير کارگران تشکيل       . دستور روز قرار داشت    اد سه گان ه   " اتح را، ک

دام دولت         ر ان زره ب شامل سه اتحادیه بزرگ کارگری کشور می شد، اعالم داشتند، و ل

  . انداختند

ر     . ست نشستاما این موج انقالبی به ساحل شک  رار زی ن شکست بق دالیل اساسی ای

  :بود

  و .    در    از      -

   ی  )    داران  و  (  

  .   زور    و  را    

  و          ی     

 .کردند، برساندی اروپایی که با ارتش های امپریاليستی دست و پنجه نرم م
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ی امچونشد،م ازمانهنگ نظمس امم اعدترینمسلحانهقي همس رالحظ ف

ا ينبوسيلهکمونيستحزبام لب دیبطورالمل اییب     راهنم

اشغال

ه درتب ق وری وراهاجمه مش تهه د،شکس اش هایتالي مک فاشيس

الب تانق ونينشکس تانخ ممجارس تتجس هیاف ک تين بنخس ينیعق رانش ب

ه کک راینوس هب امقابل البب انانق پاه        آلم س ق طری ار، بخصوصاینک

يچدموکراسی دیه ازمانتردی ونتس دانقالبیخش انض داد،نش انن آلم

ثَال م

 
 

 ١٣٢

ه اردوی ضدانقالب           – بين الملل سوسيال     - د و درنگی ب دون هيچ تردی  دموکراسی ب

ا و دروغ     ه    (های ممکن    پيوست، و با توسل به انواع وعده ه ان در فوری ، در آلم

زرگ را داد             ١٩١٩ ه تحقق نيافت        – قول اجتماعی کردن فوری تمام صنایع ب ه البت )  ک

د             ل سوسيال     . کوشيد که کارگران را از مبارزه برای کسب قدرت منحرف کن ين المل  –ب

   در  دادن     در     

      "  آزاد"   از 

  .های نازی آینده را تشکيل می دادند، انجام شد فرا خوانده بود، و هسته های گروه

ه و پختگی            - د تجرب د، فاق ل سوم بودن  احزاب کمونيست جوان که بنيانگذار بين المل

  .بسيار شدند" یانهچپ گرا"الزم بودند، و مرتکب خطاهای راست گرایانه و 

ه               -  بورژوازی که از نتيجه انقالب به وحشت افتاده بود، امتيازات اقتصادی مهمی ب

، همچنين در بسياری از کشورها حق رأی      ) ساعت کار  ٨مهمترین آنها،   (کارگران داد   

  .این امتيازات در بعضی از کشورها خيزش های انقالبی را متوقف کرد. عمومی

ی  در             

   ١٩٢٢  در    و در    در   

وده ای هر چه               . رسيد ه ت ود و پای ده ای نم معهذا، در آلمان حزب کمونيست رشد فزاین

ه     ١٩٢٢ – ١٩٢٣های   در سال . تری به دست آورد  وسيع  حزب کمونيست شروع ب

  .ب اتحادیه های بزرگ کارگری و همچنين شوراهای کارخانه کردجل

ا بحران   ١٩٢٣در سال   ان ب د        آلم اده ای مواجه گردی وق الع ی ف  : های انقالب

ایالت روهر توسط ارتش فرانسه؛ تورم تصاعدی، اعتصاب عمومی موفقيت آميزی که       

ادیه کارگری بزرگ؛ ها در اتح  به سقوط دولت کونو منجر شد؛ اکثریت یافتن کمونيست        

ا در ساکسونی و       های چپ و کمونيست      تشکيل دولت ائتالفی مرکب از سوسياليست      ه

ا  ه    کمونيست   . تورینگي     ک

  و    دادن    در     

د     اموفق مان ارک را                 سرما . رسيد، ن رد، م اره مستقر ک زرگ اوضاع پيشين را دوب یه ب
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رد هک انحصارک ر ازصاحبقش وینیامتي هشروعن دایشب پي ود دستخ

صرفًا

تند، نگریس ابلشویک هه نب داماتای هاق دهب وعیدی بن وقتینشينیعق مم

مجددًا

رای داتب هتولي اورزیافزون سکش هپ وانبخشیآنک اتبعن همالي تب دول

ه کب بی ينیعق ادینش داقتص گرفتن تاخيز البرس ينانق یب د،الملل مبودن تص

دات صنعتیکشاورزیتولي يکن ال واییب لق هتحلي رونرفت دبي آم ان رس

ران یبح دانقالب بع ت ردتثبي تالفک ورژوازیائ ارهب هب درتب انيدق رس

 
 

 

 

١٣٣ 

   از .   و   را دو      

  .جنگ، خاتمه یافته بود

  

  شورویشوروی) ) دیوانساالریدیوانساالری(( ظهور بوروکراسی  ظهور بوروکراسی --٢٢
ی سال        ان        ١٩٢٠ – ١٩٢١های    روسيه شوروی جنگ داخل ه پای ه ب  را پيروزمندان

  و  . يد،      از آن  

ود        ه ب اهش یافت رده       . کشور بطرز اسفناکی ک ج ک اطق وسيعی از کشور را فل قحطی من

که در انتظار  ی  به منظور مقابله با این اوضاع و احوال، لنين و تروتسکی در حال            . بود

. يم                 

يکن  . ها، و نظام حمل و نقل به قوت خود باقی ماند           مالکيت ملی صنایع بزرگ، بانک     ل

     از   از آن      

چک تجارت صنایع دستی و صنایع کو. گردید، بازار آزاد  برقرار شد     ی  پرداخت م 

  .خصوصی از نو رواج یافت

 و ی             

ورژوازی    ی مخاطرات احتمالی آن را  در سطح اقتصادی حساب م         د، خرده ب کردن

د مجدد و مستمر انباشت سرمایه داری خصوصی است                        روت و تولي ه کسب ث . قادر ب

اده         ليکن اثرات سياسی و اج     تماعی انزوای انقالب پرولتاریائی در یک کشور عقب افت

ود            رار             . به مراتب وخيم تر از این خطرات اقتصادی ب ه ق وان ب ن مخاطرات را می ت ای

درت سياسی و اقتصادی           پرولتاریای روسيه بتدریج  : زیر خالصه کرد   اعمال مستقيم ق
           .  را از  داد

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

ل                  أثيرات متقاب ود، بلکه محصول ت این فرآشد ثمره یک نقشه از پيش طرح شده نب

اجرت              . عوامل بسياری بود   دات صنعتی و مه از نظر تعداد پرولتاریا در اثر کاهش تولي

ود            ه ب اهش یافت ار سنگين قحطی و             . کارگران به روستاها بسيار ک ر ب ارگر زی ه ک طبق
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ادی يهاقتص ت،روس یداش نول دانای یب تمعن هنيس هک انهيچگون ارزهامک مب

تی کيلتروتسکيس تتش ارزهیاف همب یبوروکراسیعلي انیک هارک برنام

د انامي اتوانیب هن تب گثب دازیچن ایان ه م ارگری نحطک کم بوروکراتي
کامًال

ر بوروکراسیخط ال س رد ودک زخ ندهني دنابس بودن همشکالت مارائ

يون ارگریاپوزیس لک زبداخ کمونيستح ال س يه رارروس تق نگرف

ور یبط نکل فته،ای انآش رورشجهتمساعدیزم ایپ یکادره فن د بودن

وراها دهش د؛ش دادبودن ریتع رینآثي گعناصرشبهت یجن تهداخل دهکش ش

 
 

 ١٣٤

ود        رین عناصرش جذب دستگاه      . سختی معيشت تا اندازه ای غيرسياسی شده ب اه ت آگ

     از   در        

   دوران        و  . 

ورژوا        . ط در داخل طبقه کارگر نبود     فرهنگی واجد شرای   بدین ترتيب اقشار روشنفکر ب

د                 ر دانش حفظ کردن ورژوا انحصار خود را ب ع      . و خرده ب ه نف ر شدید، ب یک دوره فق

  .کسب امتيارات مادی و حفظ آن است

ی                 و نيز نباید دچار این پندار شویم که این فرآشد مورد توجه مارکسيست های انقالب

   در     ١٩٢٠ از  .  

ر چه راه حل       ود، اگ ن      روسيه، زنگ خطر را به صدا در آورده ب ل ای ه در مقاب ایی ک ه

،   ١٩٢١از  .     ی   

ود       ين دولت   . ذهن لنين را  به خود مشغول کرده ب ان لن دولت   روسيه را  از آن زم
 و         ی    

 اپوزیسيون چپ    ١٩٢٣در سال    . بوروکراسی فزاینده بر دستگاه خود حزب پرداخت          

   و    را  از   ی   

  .خود اعالم کرد

ذیر         مع الوصف نادرست خوا    اب ناپ ر ظهور بوروکراسی شوروی را اجتن ود اگ د ب ه

اعی و         ١٩٢٠ اگر چه بوروکراسی در اوایل دهه        -بدانيم  ریشه عميقی در واقعيت اجتم

                    

 اهداف  برنامه اپوزیسيون چپ تروتسکيستی دارای   . موفقيت آميز با آن وجود نداشت 

جامعی بود تا آن شرایط مساعد الزمی را بوجود آورد که بتواند اوضاع و احوال را در            

  :مهم ترین نکات برنامه به قرار زیر است. مسير صحيحی قرار دهد

ا در              -الف  تسریع صنعتی کردن روسيه که منجر به افزایش وزن مخصوص پرولتاری

  .گردیدی جامعه م
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ردهغصبشورویاقتصاد اک تفادهب ناس درت،انحصارای اراتق يمامتي عظ

د درون هتولي شهيچگون نق ی کبوروکراس هی هطبق وینحاکم تن نيس

ماهيتماهيت

روزی یي تیبوروکراس اداستالينيس اهيراتح ورویجم ش رایط یش عين

وام ات ب زب یح انقالب ل یعام ذهن ت شکس ور یظه فبوروکراس دندواق ش

ای الاحي درتاعم طق توس د، دکردن اتتجدی وراهاحي ش ن های مبرنام

ه ب

ا ره انب دهقان رای انب یدهقان تته لدس زایشتحمي اتاف مالي اورزی کش

 
 

 

 

١٣٥ 

ه       افزایش دستمزدها و مبارز    –ب   ه با بيکاری به منظور  باال بردن احساس اعتماد ب

  .خود در توده های زحمتکش

اء سطح فعاليت                  -ج ه منظور ارتق وری دموکراسی در شوراها و حزب ب  گسترش ف

  .سياسی و آگاهی طبقاتی پرولتاریا

الی و ماشين                    -د ارات م ه اعتب ان، تهي ين دهقان اتی در ب  برجسته کردن اختالفات طبق

           و       آالت 

  .ثروتمند

اکتيکی و استراتژیک              –ه   انی و تصحيح خطاهای ت  جهت گيری به طرف انقالب جه

  .کمينترن

ران بلشویک و کادرهای حزب در مجموع، ضرورت و امکان حصول            ر رهب اگ

          و   ی   را درک  

ليکن اکثریت کادرهای حزبی خود  . گردیدی  ميسر م١٩٢٠پرولتاریا از اواسط دهه ی  

ه خطر مهلک              . بدام روند بوروکراتيزه شدن افتاده بودند      ر ب ران بسيار دی اکثریت رهب

      . "  ) "  (    ،

   را در        الزم، پ

  .دهدی سوسياليستی توضيح م

  

  ماهيت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستیماهيت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی: :   بوروکراسی  بوروکراسی--٣٣
در     الزم    .          

دهای اداری را در دولت   قشر ممتازی است که اعمال عملکر. االجرائی را ایفا نمی کند   

و     و   از       

ای جنس، فروشگاه             ژه و       مصرفی از قبيل تفاوت عظيم در آمد، مزای ه   ... های وی را ب

رای     . بوروکراسی مالک وسایل توليد نيست    . خود تخصيص داده است    هيچ طریقه ای ب
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ت رخصوصیمالکي ایلب وس د عبارتن اتیتسلط هاستطبق مشخصهوجوهک

صرفًا

د دخواه ش ميس الب یانق سياس دد درتمج تقيمق ارگرانمس اک قتنه کطری ی

استقرار د ددًاکشورتوان شودمستقرمج م اعیضدانقالب اجتم ق یکطری

ان کماک ه لهجامع دبالفاص الببع رانق اکتب ه ورویجامع ونش همچ

اد اهيراتح هشوروی،جم یسوسياليستیجامع هیعن یجامع هب نيستطبق

د هخواه ک ی ورویبوروآراس مش اطره دمخ داخت،خواه یان يمهراس عظ

ردارد، ریدرب هخط درتک یق هبوروکراس ب ا يهپرولتاری ورویروس ش

ی الببوروکراس انیانق هجه ببب هس رآنک ایخط تاحي ایفعالي یه سياس

ه اریمحافظ هک زانب رمي ارگریبوروکراسیه ک ارجی طخ تتوس دول ا تج

 
 

 ١٣٦

ازات  : ازات و انتقال آنها به فرزندانشان وجود ندارد    تضمين حفظ این امتي    تمام این امتي

  .گرددی به اعمال عمل کردهای ویژه آنان مربوط م

ر دست آوردهای     ابوروکراسی یک قشر ممتاز پرولتاریا است، که قدرت    ش مبتنی ب

ه، انحصار                . انقالب سوسياليستی اکتبر است    ا برنام د، اقتصاد ب ی شدن وسایل تولي مل

  آن        . رت   

ر گسترش و بسط                          . دیگر است   ده را ب اکنون بدست آم ه ت ه حفظ آنچه ک ی ک دین معن ب

  .فتوحات انقالبی مقدم می شمارد

 از                     

      را     در   را 

   ی     .      دارد   

ا استقرار        . شرایط موجود بين المللی را حفظ کند   اعی، ب ه یک قشر اجتم ه مثاب ليکن ب

ابودی   . مجدد سرمایه داری در اتحاد جماهير شوروی مخالف است         ه ن زیرا احيای آن ب

د شد         ه بوروکراسی          (شالوده امتيازاتش منجر خواه انع از آن نيست ک ن امر م ی ای ول

د،                  گروهک ها و گرایشاتی را که سعی دارند خود را به سرمایه داران جدیدی تبدیل کنن

  ).در خود پرورش ندهد

.     ای    ای    

     ،  ١٩١٧   از            

ه سوسياليسم  است             ا از   . جامعه ای در حال گذار از سرمایه داری ب سرمایه داری تنه

 .  در آن    ی     

. ر         از     

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

توان برچسب  ی  ها بر توليد کنندگان در شوروی، نم         به دليل تسلط بوروکرات     

ژه از     . به نظام اقتصادی آن کشور زد     " سرمایه داری " ام وی ان نظ سرمایه داری آنچن

    :  آن  از     
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ه عرابط مواض

ی یبوروکراس ودترکيب بب ينمنص تپيش دول ک، انپراگماتي یبي ردم ک

ورژوائی بطرزشورویبوروکراسیب تالين اریمحافظهاس خردهک کشوریک

عمومًا

ه یجامع هب هطبق ک ه مرحل تن يوهرف دش االئیتولي هک يچب هه جزئوج

ک نی ای يچ ه ای اوبیه باعتن داش يمتولي هتعم یافت اب ذیراجتن ودنناپ رانب بح

ای دکااله دهتولي يشش هپ هآنک هافزون دنهفت قبتوان د،تحق یاب

 
 

 

 

١٣٧ 

ام                         زوم فروش تم اال، ل ه ک ار ب روی ک دیل ني ه، تب يم یافت توليد، رقابت، توليد کاالیی تعم

      از  ارزش   در آن      

  از  .            

  . توان در اقتصاد شوروی یافتی صفات اساسی سرمایه داری را نم

ه  . اما اگر نظام اقتصادی آن کشور سرمایه داری نيست، سوسياليستی هم نيست             البت

ين                     ارکس، انگلس و خود لن ه توسط م اگر اقتصاد سوسياليستی را بمفهوم اصيل آن ک

ف، اقتصا     . می رفت، درک کنيم    بکار ان رژیمی است        بنا به تعری د سوسياليستی آن چن

ين درجه اهميت و الویت          "توليد کنندگان همبسته  "از   ا تعي دگان خود ب د کنن ه، تولي  ک

ه تخصيص                 نيازمندی ها، با در نظر گرفتن منابع موجود و ميزان کاری که خود مایل ب

اعی م           دی و اجتم ات تولي يم و اداره حي ه تنظ دی هستند ب د ی برای اهداف تولي  .پردازن

بنا به تعریف، در  .  فرسنگ ها از این چنين شرایطی بدور است         اتحاد جماهير شوروی  

د رفت           رین رسمی      . اقتصاد سوسياليستی، شيوه توليد کاالیی از بين خواه رخالف دکت ب

ذکر م                     ه وضوح مت م انگلس ب ارکس و ه م م ين       ی  متداول در روسيه، ه ه از ب شوند ک

    "  دوم"ی از         

ه اول                    معموال مرحله کمونيستی ناميده می شود نيست، بلکه از وجوه مشخصه مرحل

  .است که  آن را مرحله سوسياليستی می دانند

سوسياليسم در   باصطالح امکان تکميل ساختمان   در پرداختن نظریه ضدمارکسيستی     
   را،  ،      

   از  داران      .      

های غيرجدی و      بورژوا، عناصری ارتقاء یافته در دستگاه دولتی شوراها، کمونيست        

ا، در پی          سرخورده، و  اتی پرولتاری افع طبق ه من تکنيسين های جوانی که بدون توجه ب

  .ی برای خود بودندمقام

ه، مواضع                 مشکل بتوان گفت که تروتسکی و اپوزیسيون چپ که در مقابل این نظری

يه          الب روس ت انق ا سرنوش د، در  ب رار دادن م را ق ی مارکسيس       اساس
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ال درتاعم اعیسياسیق کتوسطاجتم قشری ککشوری ارگری استک

ين تاول دول اط کانحط بوروکراتي م اداستالينيس اهيراتح وروی،جم انش بي

ی هوقت تمينک رهبيس زبکنگ تح ادکمونيس اهيراتح وروی،جم اش نيکيت

روز حتام نص تنتاجاتای اس ارزات اتیمب طحطبق انیس ينجه یتعي رددم گ

ت ادسرنوش اهيراتح ورویجم طش ایجتوس نت ه ینکت ردهپ دب هبودن رک س

اعامپریاليسم البموجوددستآوردهایدف رانق لاکتب رمقاب هه دامگون اق

ان وارهآن يبانیهم اعپش اددف اهيراتح رشورویجم براب بکشور دترغي کنن

ابر هبن تینظری مارکسيس اذ داتخ کردن بر ارص انتظ ت هشکس طلبان

 
 

 ١٣٨

:    (  "  و "و "  "

 بين المللی قابل حصول است، و دستکم می بایستی             جامعه بدون طبقه تنها در سطح     "

ی آغاز      ". "شامل چند کشور صنعتی اصلی بشود      انقالب سوسياليستی در عرصه مل

ان  .") شده، به عرصه بين المللی گسترش یافته و در عرصه جهانی تکميل می شود    آن

ردن هر چه سری                      مدت ه صنعتی ک عتر ها پيش تر از استالين، کوشيدند تا دیگران را ب

    از    در   .   

 و  از     در     در 

ليکن آنها به این . جهت احيای سرمایه داری در آن کشور بودند و همچنان باقی ماندند    

انجام                    

       .   در           

  .همچون گذشته به قوت خود باقی است

  

   استالينيسم چيست؟ استالينيسم چيست؟--٤٤
  در             

ه معروف خود      ات را       خروشچف در ادعانان ن جنای رد، ای ات استالين را محکوم ک  جنای

وان     ا             " کيش شخصيت   "تحت عن اتوری استالين حکمفرم زعم او در دوران دیکت ه ب ک

م سياسی        . بود، توجيه نمود   ی از یک رژی ی روان این چنين توضيح ذهنی گرایانه و حت

ا مارکسيسم سازگار ني                 د ب . ست که مسبب دگرگونی کامل زندگی ميليون ها انسان گردی

اهش داد     ی پدیده استالينيسم را نمی توان به ویژگ    رد ک ا سياسی یک ف . های روانی و ی

اعی آن را            پدیده اجتماعی در این مورد ما با یک         مواجه هستيم و باید ریشه های اجتم

  .عریان کنيم

     در     

ه در آن    و       .  

يس، تصفيه های     (اشکال خشن  . ممتاز اجتماعی غصب گردیده است     از قبيل ارعاب پل
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تی ه؛تالينيس ياریشکستک اتبس انانقالب جه يکن ایل اکتيکیمانوره ت

اصوًال

رملين زابک اح ای اکتيکیه ت رخش چ وض يلهع رایبوس هب توجي

ه تینظری همارکسيس دک دمتبای لخ لتحلي ادهایتکام تض رملين تک اس

نسوسياليستی هکشورهاای افعب هاحزابتوسطشوروی،دیپلماسیمن دنبال

ی ابعبمعن ردنت افعک البمن انق ورهای رمایهکش مس استالينيس

ز کالني ماش نمالی درتای ق ادکمونيست وروی؛اتح اتش رهمسکومحاکم غي

تار ًاکش امتقریب ایتم دیمیکادره زبق ح وده هت ایده ه

 
 

 

 

١٣٩ 

،          ١٩٤٠ و ١٩٣٠ ای    

و       )      و  

ليکن وجوه مشخصه اساسی انحطاط بوروکراتيک در دوران . وکراتيک، متنوع اند بور

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

ال            ارگران انتخاب شده باشند، اعم ام ک ه توسط تم قدرت توسط شوراهائی که آزادان

ارگران نيست         . شودی  نم ه     . اداره و مدیریت کارخانه ها در دست ک ارگر و ن ه ک ه طبق ن

ری مستقل در   ی اعضای حزب کمونيست از آزاد    های دموکراتيک الزم برای تصميم گي

م اقتصادی و فرهنگی و سياست            ی برخوردار          باره مسائل مه ين الملل ی و ب های داخل

  .نيستند

      در   داری، 

 در          رو 

          در      .  

الی از سرمایه داری                   ی دوره انتق اتی، واقعيت عين سرمایه داری، رابطه نيروهای طبق

ه شود،            به سوسيالي  ا بکار گرفت سم و به منظور کمک به مبارزه رهائی بخش پرولتاری

 و   "    "در   ای     

  .استالينيستی تنزل داده شده است

اع از     ه استالينيسم سعی دارد که این مانورها را ب     رای دف داماتی ضروری ب عنوان اق

انی دوم و        " پایگاه اصلی انقالب جهانی   "اتحاد جماهير شوروی، این      قبل از جنگ جه

د       " مرکز اردگاه سوسياليستی جهان   " ه نمای د از       . پس از آن، توجي ارگران  بای ک

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در مقابل اقدامات امپریاليسم برای استقرار مجدد             

  .حکومت سرمایه در آن دفاع کنند

  در   از       اس

 ١٩٣٣سهم بزرگی داشته است؛ راه را برای به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان در سال              

وده های             ١٩٣٦هموار ساخت؛ انقالب اسپانيا در سال        رد،  ت ه شکست محکوم ک  را ب
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ای يونه ااپوزیس ب از تآغ فعالي ه ایپای یه العين ودهانفع ات ازه یآغ ودم ش

ين رایطی،چن ورهایش تکش لطهتح یس وروی،بوروکراس دش دنناپدی ش

ه ورهایجرگ کش ت تیانباش سوسياليس ا الشه ت وروی دنبالش الب س

اد اهيراتح جم ه دب هبع ربب زغ ترشني تگس یاف د، يکنگردی اهل هم م

محدود

اله البس انی،انق ورجه وینظه البن انیانق یجه داشتپ شکست

يکن ل لی درتاص کق ادبوروکراتي اهيراتح ورویجم تیش دسوسياليس بودن

امشورویبوروکراسی نتم واردای افعجهتخالفم یمن ادواقع اهيراتح جم

ا ابعب گمن هتن اعنظران ازاتدف امتي ن تای اشکس قه منطب ک تی دانستدول

ت ول ه ازیب بازس ای ه ائیآمونيست الفرانسویایتالي س

 
 

 ١٤٠

    د١٩٤٤ -١٩٤٦    و  را در 

ی در               بورژوایی و اقتصاد سرمایه داری وادار آرد؛ سرکوب خونين جنبش های انقالب

د؛                    اکنون موجب گردی ل، شيلی و بسياری کشورهای دیگر را ت عراق، اندونزی، برزی

ه                        ه مثاب اد شوروی ب افع اتح ا من ا را منطبق ب باری، به دشواری می توان این مانوره

     از        .   

  در    و        

  .شوروی سوسياليستی بوده است

  

   بحران استالينيسم بحران استالينيسم--٥٥
ی از سال              ين الملل ردن انقالب ب ادگی اقتصادی            ١٩٢٣فروکش ک د و عقب افت ه بع  ب

درت بوروکراتيک در          اهير شوروی سوسياليستی دورکن       شوروی دورکن ق اد جم اتح

 از .    در        

  . هر دو به تدریج تحليل رفته اند١٩٤٠اواخر دهه 

در .         را در   ٢٠ 

 ) یوگسالوی، چين، ویتنام و کوبا(يافته ابتدا این انقالبات به کشورهای توسعه ن

  .          ١٩٦٨  از    

از   "  "  در راه     

امروز اتحاد شوروی دومين قدرت صنعتی در جهان بشمار         . توسعه نيافته خارج گردید   

ای بسياری  از کشورهای سرمایه داری                م ی آید، و سطح تکنيکی و فرهنگی آن همپ

ا، از لحاظ            . پيشرفته است  پرولتاریای شوروی بهمراه پرولتاریای ایاالت متحده امریک

  .دهندی کمی بزرگترین طبقه کارگر جهان را تشکيل م

  در   در           

               .        

ط استالين                   ان قطع رواب ه خود از زم و در سال      -انشعاباتی در داخل بوروکراسی ک  تيت
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بوروکراسی ای امیه نظ اکنون یت نجملگ بشای ایجن ودهه طت تتوس دخال

لواکی الچکس س ار راگبه پ تان امجارس ی وامبر الن س ر اکتب

ام اليفانج البتک هسياسیانق دب ودهشروعنق د؛نم دادهایان رروی وادثنظي ح

وده اییت هه ک هسی ودهغيرمترقب استت ل هعام عب ارنف اهراتانفج تظ

 
 

 

 

١٤١ 

تأثير متقابل این .  در یک جریان تفکيک فزاینده بسر می برد، همراه بوده است   ١٩٤٨

   .    ای دو      سيا

    را          

در    "   " در  و   ١٩٥٦    -

١٩٦٨.  

         ای    

تان، قزاقس ين ایزم ره بک اد زارعایج یم زرگدولت ب ه دهفروخت ودش ب

ور ظ دامات یاق یپ هپ ب رورش یپ انحت زارزم زت رني ودکمت ب

ی ایدموکراس ه اد اهيراتح ورویجم ش های هروش زیبرنام دیریری م

يعیاصالحات وس دنبال رگب تالين،م ویژهاس هب ایده ه

ارگران انک یدهقان تته ددًادس المج داعم د؛خواه ارزهش رایمب اتب انقالب

درت توسطسياسیق ایخطر رایسرمایهاحي انهميشهب دمي رفخواه

مجدًا

يکن هل ردب همج ينآنک انیچن ادجری اهيراتح جم رکوب دهس دش ان وروی ش

 

      در         .      

ات سياسی                    د انقالب وگيری از م ه جل ادر ب شوروی شکوفان گردد، هيچ قدرت خارجی ق

د شد                . در اروپا شرقی و شوروی نخواهد بود و دموکراسی شوراها  برقرار خواه

ت؛       داری   از   

 و        و           

  .سوسياليستی در بقيه نقاط جهان پيشروی عظيمی خواهد کرد

  

   اصالحات اقتصادی اصالحات اقتصادی--٦٦
   در ١٩٧٠ و ١٩٦٠    در     

   "ت در    و      و    

ام گرفت          . انجام گرفت " خلقی ان   . عاجل ترین اصالحات در زمينه کشاورزی انج در زم

ود     ١٩٢٨مرگ استالين توليد سرانه ناخالص مواد غذائی به ميزانی کمتر از              رسيده ب

   در   من  . و در  دام  از        

ی از ماشين آالت کشاورزی       ا    ( افزایش در آمد دهقانان، استفاده عقالن ه کلخوزه ه ب ک

 و "   "،     در )  

  .افزایش عظيم ميزان سرمایه گذاری در کشاورزی بعمل آمد

ود   دامنه اصالحات در بخش صنایع بسيار کندتر و همراه با تردی           ضرورت  . د بيشتر ب

رخ رشد ساليانه            اهش ن عينی انجام این اصالحات از بحران رشد اقتصاد شوروی، ک
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ارج خ ادی اقتص دودی تمح داش

ناصالحاتی لای هقبي ادرآنجائيک هق لب ئلهح انیمس وده،بني منب دازچش ان

ران رهب ی ياءیعن اختهاش دهس ش ه یب فيزیکیمعن ردنش هک دب الصتولي ناخ

طح س ود وعبهب رفتن ود،مص ينخ ازهمچن مني رازه ردنط ميماتک تص

ا داکاریه لف ارتحم تارفش خواس ار ودهفش ایت تکش،ه تهزحم الخس س

ای یه ریعقالن هت زیبرنام دیریتری اذم ونداتخ انش ب ه ک ورت ص

ا آنه وروی ينش دینهمچن رچن دنبراب دهایش رمایهواح ذاریس ابعگ من

ل تنتحلي ائر،رف زومذخ بهل قمحاس ر،دقي زینشت یگ رعقالن ينت هب ایبرنام ه

 
 

 ١٤٢

دی       . توليدات صنعتی ناشی می شد     ابع تولي ائر و من تن ذخ و در رابطه است با تحليل رف

ی   -که اجازه داده بود صنعتی کردن گسترده کمابيش عملکرد متناسب داشته باشد                 یعن

ين شده باشد                 بدون آنکه کوششی     ام و زم واد خ ار، م . جهت حداکثر صرفه جویی در ک

                     

رد، خود رشد اقتصادی                      ر از پيش ایجاب ک گوناگون سرمایه گذاری را هر چه بيش ت

 در  و        و         

   در   و               روشی 

  . مخاطره ی افزایش بی پایان اتالف مواجه بود

  و   و         از  

 در  - و    و           

د               - سبک صنایع ری داللت می کردن ن جهت گي ه ای دگان هر دو ب ال مصرف کنن .  با امي

کرد؛ عقب افتادگی فزاینده شوروی     ی  عنصر دیگری که اقدام به اصالحات را تشویق م        

ود     در رابطه با اقتصاد     اداش          . سرمایه داری ب ام پ ادگی از نظ ن عقب افت ادی     ای های م

 و نوآوری تکنولوژیکی را تشویق  های تجربی بوروکراسی ناشی می شد، که آزمایش  

  .ها تغيير کرده است از آن زمان به بعد شکل این پاداش. کندی نم

، که  )تفاوت بين هزینه توليد و قيمت فروش      " (سود"با ربط دادن پاداش مدیران به       

ر م         ی  گفته م  ذاری شده را درب وط    ی شود کارآئی واحد سرمایه گ رد، در عوض مرب گي

،  )   (    آن    

ی از                   بوروکرات اميدوار بودند که اتالف مواد خام و کار را تقليل دهند و استفاده عقالن

چنين اصالحاتی در صنایع سبک نتایح کم ولی مثبت داشته            . ماشين ها را تشویق کنند    

ه قيمت فروش چون          اما تغييری در ماهيت متضاد نظام بوجود نياوردند       . است ، زیرا ک

  .شودی سابق بوسيله مسئولين برنامه ریزی مرکزی تعيين م

 از   از              

د    يچ  .  خواه انيزم  "ه رل    " مک ارچوب کنت ه  از چ ک
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ای يمه عظ الب هانق دمرحل ورشبری ش وک اربل هچه طبق تی استالينيس

ی مش ل عم ينونيست چ ود دانخ تب ودعل هب ریک تیرهب زبمائوئيس ح

ره رمایهص دورس ادب اهيراتح ورویجم ت؛ش انشکس البجری انق

الب هانق حلق ود ش روزی البپي رانق هاکتب دب وببع ممحس

ه هک طبق

ده هگردی بن دهموج هش ددًاک ودمج ایس ميماتراهنم وطتص همرب ب

ه زیبرنام هری تبهيچوج تتح حکوم کل دیمش دق کن

دهمصرف د،کنن ائیباش توان ک انیدموکراتي ودههمگ ایت ده دهتولي کنن

 
 

 

 

١٤٣ 

     آن را   و      و 

د                   ل آی داقل تالش نای ه ازاء ح ازده ب داکثر ب ه کسب ح هر اصالحی   . نخواهد داشت که ب

دی از سوءاستفاده و اتالف بوروکراتيک را جانشين                      وع جدی ه ن گرایش به آن دارد ک

ی و       .   آن    ی    بوروکراس   عقالن

دی آن که بعنوان موتور اصلی برای تحقق یافتن این برنامه ریزی در نظر               امتيازات ما 

ذیر نيست         ای سرمایه داری منجر               . گرفته شود، امکان پ ه احي ه ب اکنون ن اصالحات ت

         و   آن           

اصالحات از  . ی نظام شده استاما موجب افزایش تضادهای داخل . سرمایه گذاری باشد  

ه        ارات بيشتر ب ذاری اختي یک سو فشار یک جناح از بوروکراسی را در حمایت از واگ

دی              ه خود دستاوردهای کلي ن نکت رده است  ای ا شدیدتر ک ه ه دیران کارخان م

ه است، و از سویی دیگر باعث                           ه خطر انداخت ار را ب کارگر نظير حق تضمين شده ک

ا              افزایش مقاومت   کارگران در برابر گرایشاتی که به دستاوردهای کارگران و اقتصاد ب

  .کنند، گردیده استی برنامه دست اندازی م

  

   مائوئيسم مائوئيسم--٧٧
ان      ١٩٤٩پيروزی انقالب سوم چين در سال         انی از زم ه انقالب جه رین واقع  مهمت

تی             ن     . ی   سوسياليس ای

  داری     را  و         محا

رد         ين بسيار تشدید ک ا در   . مداوم را در افریقا، آسيا و امریکای الت وازن نيروه و در ت

ه ضرر امپریاليسم بوجود آورد        ر محسوسی ب ن انقالب    . سطح جهانی تغيي روزی ای پي

 از  در           کم   

    و   ای  و   "    " 

ا چيانکایشک، ارتش و                  دهقانی را رهبری کرد، و عليرغم اعالم طرفداری از ائتالف ب

  .دولت بورژوا را نابود کرد
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ران ذیریجب هناپ افعب بشمن ایجن ارگریه تیک انیضدامپریاليس جه

ای ه گ هتن ک،نظران هبوروکراتي وعچ ین هروس یچ انچين زی

م ناسيوناليس بش ينجن یب تیالملل هاستالينيس اتب تمناقش دیلدول دتب ش

المنظور رخودانحصاریاعم ریب حزبرهب روسيهبوروکراسی

مجددًا

ل یداخ ادبوروکراس ااتح دودت يعیح ارهوس ردوب رارب دق رگردی اکث

ریبًا

يارسعی بس ای ه سال الب ائیفرهنگیانق رپرولتاری کبي

ان ودهمي ات وده هبوج انخاص ارگرانمي انک هجوان ائوک قم طری

ا اینارضایتیاینه دهه فزاین يارداشت،استالينيست داولبس ودمت ب

ک دیریتروگراتي هم دب هتقلي هآنچ يهک روس کال اگوناش ازاتگون امتي

دیدًا دودش یمح دم تگردی ارگریدول هک تقرک دهمس ودش يچب هبه روج هب پای
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های   عمل. مع الوصف این انقالب پيروز از همان ابتدا مسخ شده و بورکراتيک بود            

ل           د، الاق وگيری بعمل نمی آم ر توسطرهبری مائوئيستی از آن جل مستقل پرولتاریا، اگ

      ای            

ود           . شوراهای کارگران و دهقانان که بطور دموکراتيک انتخاب شده باشند، استوار نب

 و      در       بو 

    ای را در .  رواج    

    آورد،  در   و    از         

 در   ١٩٦٤ – ١٩٦٥  در "    "

  .کاناليزه نمودن مبارزات آنان نمود

ا        انقالب مذکور، اشکال آگاهی اصيل ضدبوروکراتيک و بسيج توده های شهری را ب

انش از بوروکراسی           کوشش مائو برای تصفيه دستگاه حزب کمونيست و اخراج مخالف

ادی گادرهای سرخ                . تلفيق داد  هنگاميکه بسيج توده ای و تحول آرا بيش از پيش انتق

ه    " از کنترل آنها خارج شد، جناح مائوئيستی       تق ه داد  " انقالب فرهنگی   "، ب . خاتم

      در           و    

طرد شده بودند  مقامات خویش را     " انقالب"هایی که در دوران اوج       بوروکرات

  .باز یافتند

رل       تالش   ب    کنت

ه جمهوری خلق چين         کمونيست چين و همچنين قطع کمک    های اقتصادی و نظامی ب

. ، به مناقشات چين و روسيه دامن زد فرامينمنزله تالفی گردن ننهادن مائو به این ه  ب

وروکر         ين ب ا ب دئولوژیکی م های   اتاین مناقشات بتدریج از یک مناقشه سازمانی و ای

 . درون       دو    

           و   از   و   آن، 

.        و   وارد آورد  
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ه يوهب ئولش غيرمس يال امپریاليستسوس اد اهيراتح وانشورویجم بعن

ف تعری ورژوازی یب دولت م امائوئيس انب مردنیکس يهبوروکراسیش اروس ب

را هچ مک ودمائوئيس انخ دئولوژیکیبي کای احی یجن تبوروکراس اس ی ودم ش

ت، م،اس ممائوئيس انه روزیبي البپي تیانق مسوسياليس انه تبي نحطسرش م
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ه           زیرا امپریاليسم با بهره گيری از م       ناقشات چين و روسيه خود را در موقعيتی یافت ک

  .توانست به مانور دادن بپردازد

ه دارای                    ارگری است ک انی در جنبش ک ين جری از دیدگاه ایدئولوژیکی، مائوئيسم مب

در حاليکه  . های استالينيستی مارکسيسم لنينيسم است ی خصایص متنوعی از ناهنجار 

روز    استالينيسم ثمره و بيان یک ضدانقالب س     ائی پي ياسی در بطن یک انقالب پرولتاری

       و           

ی        . بوروکراتيک این انقالب از همان ابتداست      بنابراین در مناسبات ما بين دستگاه دولت

ذیری بيش                    ه دارای انعطاف پ ری را ک اطی ت تری و توده ها، مائوئيسم خصلت های التق

ا،                     وده ه نيز هست، با خصلت ویژه خفه کردن هر گونه عمل و یا سازماندهی مستقل ت

  .ویژه توده های پرولتاریائی شهری، در هم ادغام کرده استه ب

ارگری و منشاء                  اعی بوروکراسی ک مائوئيسم، بویژه با عدم درکش از سرشت اجتم

      های کارگری، مشخص   انحطاط بوروکراتيک ممکنه در انقالبات سوسياليستی و دولت      

  .              .

و  "  "        

،   ای  و " "    

ل      ت خارجی چين و گروه    های سياس  غيرعلمی تمامی چرخش   های مائوئيستی را از قب

اهير           . توجيه می کند   اد جم ا، اتح مائوئيسم تا بدانجا پيش می رود که امپریاليسم آمریک

د، بگذریم از                   رار می ده شوروی، احزاب بورژوائی و احزاب کمونيست را در ردیف ق

ردم   "اینکه اتحاد جماهير شوروی و احزاب کمونيست را          د،     "دشمنان اصلی م  می نام

درت        ا ابرق اد                و می کوشد تا ب ه اتح ورژوائی، علي زرگ امپریاليستی و احزاب ب های ب

ن  . شوروی و احزاب کمونيست متحد شود      ا  تاکتيک "ای ه    " ه ه ای استوارند ک برنظری

بر طبق آن بيشتر ممالک سرمایه داری امروز نه با وظيفه انقالب سوسياليستی بلکه            

  .ل ملی از دو ابر قدرت مواجه اندبا وظيفه مبارزه برای استقال
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ای     رای مانوره ررس ب ای دی ه ه ع توجي ه در واق ات ک ن نظری واهی ای خصلت دلبخ

ی از مارکسيسم دارد ه و تخيل اط اراده گرایان تند، ریشه در انحط . دیپلماتيک پکن هس

ه   " اکونوميسم "به بهانه مبارزه با     " مائوئست های ارتودوکس   اکترین "بمثاب " خطرن

ه توسط                تجدید نظ  ی ک ات عين ر در مارکسيسم، از بررسی طبقات اجتماعی بمثابه واقعي

د     از نقطه نظر   . روابط توليدی موجود در هر جامعه مشخص می شوند، سرباز می زنن

وند  ان مشخص می ش دئولوژی منتخب آن اعی توسط ای ات اجتم ا، طبق ا . آنه پرولتاری

تند       انی هس ه کس ت، بلک ر نيس ای مزدبگي وده ه ل ت ر ک ه دیگ ائو  "ک ه م رو اندیش       پي

  ".باشندی م

ورژوائی           براساس این منطق، آنان جریان     ورژوائی و خرده ب در های ایدئولوژیک ب
ارگر     ه ک ا       داخل طبق ر ب ورژوازی " را براب ا    " ب دگان آن  "و ی د و       " نماین داد می کنن قلم

ين پرول      "مبارزات ایدئولوژیک در داخل جنبش کارگری را با          ا ب ا  مبارزه طبقاتی م تاری

ورژوازی  ال خشونت و     . یکسان می شمارند   " و ب ه اعم ارگری توجي رد دموکراسی ک

ارزاتی مارکسيست                 ه سنن مب ارگری، رد آلي  لنينيستی در    –سرکوب در داخل جنبش ک

ه        تشکيل جبهه واحد متشکل از تمام سازمان       های کارگری برعليه دشمن مشترک، هم

ن منطق است  ه ناشی از ای اتوری پر. و هم ا دیکت ادل ب ا مع ه "ولتاری ه مائوتس اندیش

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

وده می شود       ام پيم ا       . بدین ترتيب یک دایره تم ا پس از اعالن جنگ ب مائوئيست ه

م          ا رژی ابه ب يار متش ه بس ک ک م بوروکراتي ک رژی ود از ی وروی، خ ی ش بوروکراس

" شرکت "، اگر چه گهگاهی مائوئيسم شعار        موجود در شوروی بود به دفاع پرداختند      

ر ا در تصميم گي وده ه رار م ی ت ود ق ات خ نی مباحث ز چاش ا را ني دی ه م . ده مائوئيس

درت توسط شوراهای            ال ق ر اعم ی ب ه مبتن ا را ک تئوری لنينيستی دیکتاتوری پرولتاری

در  ند همانق ده باش اب ش ک انتخ ور دموکراتي ه و بط ه آزادان ان ک ارگران و دهقان         ک

  .   پذیرد که استالين، خروشچف و برژنف پذیرفته اند و نه بيشتری م
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