
                       بحران و سوسياليسم بيمار        

  

                                                                                                      :مقدمه

         

  

تابهـا ، تبـديل بـه    پس از آنكه ماركسيسم به يك نيروي عظيم اجتماعي تبديل ، و از محدوده تئـوري هـاي ميـان ك     

تئوري انقالبات گرديد ،بورژوازي مبارزه عليه اين انديشه را ، بعنوان يك روند دائمي در دستور كار خود قـرار داد                     

ماركسيـسم در ابتـداي قـرن       . و از هر سو وهر فرصتي كه بدست آمده براي ضربه زدن به آن استفاده كـرده اسـت                    

عرض قرار گرفت بمثابه تئوري نوين و جديدي به سرعت رشد كرد و چه              بيستم ، با وجود آنكه از همه سو مورد ت         

و چـه در مبـارزه عليـه اپورتونيـسم و     ) دولـت و دسـتگاههاي سـركوب   ( در مبارزه با دشمنان مـستقيم و رودررو      

رويزيونيسم ، در مجموع موفق بود و حتي در كشورهاي بزرگي مثل شوروي و چين رهنمون عمل پرلتاريا گرديـد                    

اقتصاد سرمايه داري كـامال      با وجود آنكه در آن جوامع       . همين مبنا پرولتاريا موفق به كسب قدرت سياسي شد        و بر 

رشد نكرد ، اما انديشه هاي ماركسيستي و احزاب كمو نيست ، قادر بودند و توانستند نيروهاي عظيمي از كـارگران     

بـه عليـه سـرمايه داري و فئـو داليـسم بـه پيـروزي                و دهقانان را در جريان مبارزه طبقاتي و در يك نبرد همـه جان             

                                                                                                     .برسانند

                     

لي چـه در عرصـه   در اين دوران با وجود تمام افت و خيز ها و ضربات و اشتباهات ، ماركسيسم در يك سير تكـام  

تئوري و چه در عرصه اجتماعي حركت مي كرد و تجربيات زيادي به دست آورد كه براي هميشه جزئي ازتئـوري                     

 كه عموما هم با       در هر نبردي ،در عرصه هاي مختلف مبارزه طبقاتي درسهاي بزرگي آموخته              .انقالبي باقي ماند    

مان كه برنشتين سـنگ بنـاي تجديـد نظـر طلبـي را گذاشـت ،                 از آن ز  . موفقيت هاي عملي و كاربردي همراه بود        

ماركسيسم در يك مبارزه و جدال دائم تئوريك با نيرو هاي به ظاهر داخلي و خارجي و در لباس مار كسيسم قـرار            

مبارزه عليه آنارشيستها و آوانتوريـستها ، كـه   . به جلو بر داشته شد  گرفت ، و در هر نبرد تئوريكي يك گام بزرگ         

ر روسيه وديگر نقاط اروپا فعال بودند ، مبارزه عليه اكونوميستها ، مبارزه عليه رفرميستها ، مبارزه با انحالل طلبـان            د

و بسياري ديگر از اين موارد ، همه و همه در نهايت باعث شفاف تر شدن روند مبارزه وتئـوري انقالبـي شـدند و                         

يـــروزي خـــود را بـــه منـــصه ظهـــور رســـاند تجربيـــات كـــسب شـــده بمثابـــه تئـــوري واقعـــا انقالبـــي ، پ

.                                                                                                            

                      

طي اما در اوج قدرت و در شرايطي كه جنبش سوسياليستي به عنوان نيروي عظيم جهاني عمل مي كـرد ، در شـراي                      

و چه در كشورهاي سـرمايه داري ، يـك نيـروي قـوي ،       ) در كشور هاي سوسياليستي     (كه پرولتاريا چه در قدرت      



در جهـت منـافع طبقـه كـارگر برداشـته       فعال و همه جانبه اي بود و در شرايطي كه سوسياليسم گامهـاي بزرگـي               

ينهاي كشاورزي ، به پايان رساندن جنگهاي        به مالكيت عمومي در آوردن كارخانه ها ، اشتراكي شدن زم            مثل ( بود

داخلي ، تسلط شوراهاي كارگري بر تمامي امور اقتصادي و اجتماعي ، باال بردن سطح آگاهي كارگران و ديگر توده 

ها ، با ال بردن سطح رفاه عمومي ، رشد عظيم اقتصادي ، تجزيه اليه هاي بسياري از خرده بورژواهاي روسـتايي و                       

انتر ناسيونال سوم و فعال شدن آن در عرصه بين المللي ، ايجاد بـسياري از احـزاب و گروههـاي                     شهري ، تشكيل    

 آن دوران و بـسياري از مـوارد ديگـر كـه       نيمه مستعمره–ماركسيستي ، حتي در بسياري از كشورهاي نيم فئودال          

ايدئولوژيك سريع و بـزرگ     چرخش  ) چنانچه بخواهيم تك تك آنها را بشماريم ، بيش از موضوع اين نوشته است             

كاري كه دهها دولـت سـرمايه داري بـا تمـامي دسـتگاههاي سـركوب و                . در ميان احزاب كمونيست شكل گرفت       

كاري . خفقان و يا تبليغاتي خود نتوانسته بود ند انجام دهند ، در عين نا باوري جهاني و در كمال آرامش انجام شد 

هاي داخلي شوروي قحطي زده ، كه حدود بيست كـشور در آن دخيـل   كه دهها جنگ و خونريزي هايي مثل ، جنگ     

چرخش ايدئولوژيك پس از سـالها و در شـرايط اوج    . بودند ، و در نهايت نتوانستند نتيجه اي جز شكست بگيرند            

عمق فاجعه چنان زياد بود ، كه بـسياري تـا مـدتها و حتـي سـاليان درازو بخـشا       . قدرت طبقه كارگر انجام گرفت     

برآن باور نداشتند و به همين دليل ساليان دراز پا در ركاب انديشه هاي رويزيونيـستي روسـي و چينـي                      انه ،   صادق

احزاب كمونيـست زيـادي تبـديل بـه رفرميـستها و            . جنبشهاي بسياري دچار كج راهه و يا سازش شدند          . داشتند  

بـه  ... مبدل به سرمايه داري دولتي گرديـد و        اقتصاد رشد يافته سوسياليستي ،      . چاپلوسان درگاه بورژوازي گرديدند   

راستي چه نيروي عظيم و مرموزي عمل كرده كه توانسته به راحتي و در چنين مقياس گسترده اي هزاران و يا شايد  

                          ميليونها كمو نيست را به كج راهه بكشاند و در منجالبهاي سرمايه داري غرق نمايد؟

ي تجديد نظر طلبانه خرشچف و يا تنگ شيائو پينگ و يا عمل كرد استالين ، چنين پيچيده و غير قابل            آيا تئوري ها  

درك بوده ، و يا در قياس با انحرافات قبلي كه در لباس ماركسيسم بوده اند ، از ويژگي هـاي خاصـي بـر خـوردار       

ه كه ديگر تئوري هاي انحرافي از آنهـا بهـره   بوده اند كه قادر به انحراف كشانيدن ميليونها كمونيست و آگاهاني بود  

نبرده اند ؟ چرا هيچكدام از تجربيات تئوريك و مبارزات ايدئو لوژيك ، نتوانستند سوسياليسم را از مسير قهقرايـي                    

باز دارند ؟ به راستي چه پديده و نيرويي عمل مي كرده كه در كنگره بيستم حزب كمونيست شـوروي همـه بـراي                      

د نظر طلبانه و تا حدودي واضح خرشچف كف زدند و هزاران كـادر كـه در كـوران مبـارزات و              تئوري هاي تجدي  

افت و خيز هاي زيادي آبديده شده بودند ، تئوري هاي پيش و پا افتاده رويزيونيستي را تمجيـد مـي كردنـد؟ چـه                 

پورتونيستي ، اخـراج شـده      نيرويي باعث گرديد كه تنگ شيائو پينگي كه قبال از حزب ، بدليل داشتن انديشه هاي ا                

بود ، مجددا در راس قدرت قرار بگيرد و به سادگي تئوري هاي حاكميت خلق به جاي ديكتاتوري پرولتاريـا و يـا                       

سه جهان را در خدمت ارتباط و سازش با امپر ياليسم قرار بدهد و سياست در هاي بـاز را بـراي سـرمايه گـذاري                    

كه حاصل يـك رونـد تـاريخي و پروسـه اي     ) كمينترن (انتر ناسيونال سوم خارجي امپرياليستها به كرسي بنشاند ؟       



دراز مدت در عرصه مبارزات ايدئو لوژيك و تئوريك در سطح بين المللي ، به حساب مي آمد و نتيجه تكامل انتـر      

اي جهاني كه ناسيو نال اول و نفي ديالكتيكي انتر ناسيونال دوم به حساب مي آمد و مجموعه اي از رهبران پرولتاري         

هر كدام به نوبه خود حاصل روند هاي تاريخي مبارزات پرولتاريا و كمونيستهاي كشورهاي مختلف بوده انـد ، بـه            

آيا مـا  . راحتي تجديد نظر طلبي را مي پذيرند ، و همچون رويايي كه هرگز وجود خارجي نداشته ، محو مي گردد             

رهاي عمل كننده در اين پديده ها ، به راحتي از كنار آنها بگذريم          قادريم و يا مجازيم كه بدون روشن نمو دن فاكتو         

ــيم   ــشغول باشــــــــ ــود مــــــــ ــي خــــــــ ــارزه سياســــــــ ــد مبــــــــ ــه رونــــــــ ؟    و بــــــــ

                                                                    

 جريـان مبـارزه   بي خردي است هر گاه تصور كنيم ، كه موارد فوق متعلق به گذشته است و يا خود بـه خـود و در           

بي خردي است چنانچه تصور كنيم ، بدليل آنكه موارد فوق مسله روز ما نيـستند ضـرورتي   . طبقاتي حل مي گردد    

ندارد تا ما خود را با آنها مشغول نماييم و باالخره باز هم بي خردي است چنانچه تصور كنيم ، پرداختن به مـسائل                  

من معتقدم دقيقا براي آنكه قادر باشيم روند مبارزه         . طبقاتي باز مي دارد     ذكر شده ، ما را از روند شركت در مبارزه           

طبقاتي را ادامه بدهيم و آنرا از چار چوبه هاي روز زندگي خارج سازيم ، ضروري است راه حلهايي بـراي بحـران             

را كه بخشا ناشي از .. .اگر ما موج وسيع سر خوردگي ، انفعال ، انحرافات ، خرده كاري ها و . ايدئو لوژيك بيا بيم  

بحران ياد شده هستند ، نا ديده بگيريم ، به هيچ وجه قادر نخواهيم بود بار ديگر جنبشي كمونيستي را از اين حالت  

                                                                  .پژ مردگي و انفعال اجتماعي خارج سازيم 

شد و گسترش مناسبات سرمايه داري در تمام جهان و افزايش تعـداد كـارگران و تـوده      واقعيت آن است كه با ر        

 تضاد كار و سرمايه، رشد مبارزه ايدئولوژيك ، نسبت به اوايل قرن بيستم ، جنـبش         ي زحمتكش شهري ، و رشد     ها

 در هـر حـال بـه    اين روند متضاد هر چند غير عادي به نظر مـي آيـد ،            . كمو نيستي در موضع ضعيفتري قرار دارد        

تاريخ مجموعه اي از شكستها و پيروزي ها است كـه در  . عنوان يك واقعيت بزرگ تاريخي بايد مد نظر قرار گيرد           

ــي دارد    ــر مــــــــــــ ــام بــــــــــــ ــو گــــــــــــ ــه جلــــــــــــ ــت بــــــــــــ نهايــــــــــــ

.                                                                                                 

اقعيات قادر نخواهيم بود از انحرافات و خطا ها مبرا باشـيم و در نهايـت بحـران گريبـان مـا را               با چشم پوشي از و    

آيا ما آبديده تر ، با تجربه تر و يا تئو ريك تـر از ، بلـشويكها ، و يـا ديگـر رهبـران كمينتـرن كـه                        . خواهد گرفت   

اي انجام شده چيزي  جـز        تكرار خطا ه    بنا بر اين   جنبشهاي عظيم كارگري و انقالبي را رهبري مي كردند هستيم ؟          

سرنوشـــــــــــــت سوسياليــــــــــــــسم شكـــــــــــــست خــــــــــــــورده نخواهــــــــــــــد   

                                                                                                      .داشت

                             

 آنكه خود را راضي نگهدارند ، سـعي در ال پوشـاني و در              عده اي ديگر براي   . اما مسئله به همينجا ختم نمي گردد        

عده اي بر اين باورند كه، شكستها ناشي از اشتباهات و انحرافات فالن شخص و يـا عـده                   . واقع انكار بحران دارند   



و . مثال فقط عده اي استالين را عامل شكست و به انحراف كشيده شدن جنـبش مـي داننـد                    . اي خاص بوده است     

را عامل هاي اصلي به كج راهه كشيده شدن جنـبش مـي   ... ه اي خرشچف ، تنگ شيا ئو پينگ ، تيتو و            خالصه عد 

آنها معتقدنـد كـه عـده اي بـه       . و خالصه آنكه تفكرات اينچنيني ، عامل بحران را كودتاي سياسي مي دانند              . دانند  

ا بدست گرفتن سكان رهبري و مسئو شكل يك باند درون جنبش و احزاب كمو نيست نفوذ كرده اند و در نهايت ب             

ليتهـــاي كليـــدي توانـــسته انـــد ، جنـــبش را بـــه مـــنجالب انديـــشه هـــاي بـــورژوازي بكـــشانند           

.                                      

آيا در شرايطي كه احزاب كمو نيست داراي دهها و حتي هزاران كمو نيست بـا تجربـه بـو دنـد ، عـده اي خـاص                   

 ين ارگان تصميم گيـري هـر تـشكل   ي سياسي بزنند ؟ اين عده خاص در كنگره ها كه باال تر     قادرند دست به كودتا   

كمو نيستي است ، چگونه قادر به جلب اكثريت آرا مي شدند ؟ آيا به غير از اين مـسئله كـه واقعـا اكثريـت دچـار       

اســــــــتحاله گرديــــــــده بــــــــود ، دليــــــــل ديگــــــــري و جــــــــود داشــــــــته اســــــــت  

                                                                                    ؟

تفكرات سطحي اينچنيني كه مكانيكي حركت مي كنند و بسيار ساده انگارانه به مـسئله برخـورد مـي كننـد ، قـادر                        

چرا كه ابتدايي ترين شرط براي حل بحران ديدن واقعياتي است كـه عامـل               . نيستند ، راه حلي براي بحران بيندشند      

مشروط كردن شكست جنبش بين الملل به اشخاصـي خـاص ، تفكـري بـسيار مكـانيكي و ايـده                     . ران بوده اند    بح

 را براي چرخش ايدئو لوژ يك فراهم كردنـد ، چيـزي          واقتصادي نديدن عواملي كه زمينه هاي عيني     . آليستي است   

، مشروط به عده اي خاص و جنبش كمونيستي كه در نيمه اول قرن بيستم وجود داشت        . جز سطحي نگري نيست     

انگشت شمار نبود ه است و مهمتر از آن تئوري ماركسيسم چنان در ميان كمو نيستها شناخته شـده و تـرويج شـده         

 و بنـا بـر ايـن مـسئله بدسـت       بود كه ، هيچ چرخش ايدئو لوژيكي نمي توانست برمبناي نا آگاهي حركت نمايـد              

رتــو نيــست و رويــز يــو نيــست منتفــي اســت       گــرفتن قــدرت توســط عــده اي خــاص از عناصــر اپو     

 .                                                             

را كنـار مـي زنـد و        ... ، ترو تسكي ، كائو تسكي و       آكسلرد   ي همانند ، برنشتين، پلخانف،    جنبشهايي كه عناصر     

.. . هي بـدنبال رويزيـو نيـستهايي مثـل خرشـچف و     سالها در كو ران مبارزات تئو ريك قرار داشته است ، با نا آگـا   

بنا بر اين باز هم تا كيد مي كنم كه ، مسئله انحراف ايـدئو لوژيـك و شكـست جنـبش بـين      . د كرد نحركت نخواه 

هر چند  . الملل كمو نيستي ، داراي علتهايي عميقتر و فراتر از نقش چند شخص و يا باندهاي سياسي خاص است                    

 و يا در كنار آنهـا   م و اپور تونيسم پديده اي دروني بو ده اند ، و از درون احزاب كمونيست      كه هميشه رويزيو نيس   

بوجود آمده اند ، اما مسئله توانايي آنها بر غلبه و تسلط كاملشان در آن دوران ، آنهم بـر جنبـشي بـا آن عظمـت و                    

 نياز به بستري داشته كه طي پروسـه  غلبه انديشه هاي تجديد نظر طلبانه ،     . گستردگي و كيفيت بحث ديگري است       

كه حاصل مبارزه بين دو طبقه تحت شرايطي خاص آن اي دراز مدت و تحت شرايطي بسيار خاص شكل گرفته اند   



 بـــه مـــو شـــكافي دقيـــق و مـــشخص شـــدن آن پروســـه هـــا و عوامـــل دارد  دوران بـــوده اســـت و نيـــاز 

.                                                           

در شرايطي كه اكثريت طبقه كارگر بر منافع طبقاتي خود آگاه شد ه اشخاص معدود و باندهاي سياسي بورژوازي ،                    

طبقه كـارگري   . قادر نيستند طبقه كارگر را بر مبناي يك كو دتاي سياسي و داخلي به آستانه بورژوازي تقديم كنند                   

بايد پـذيرفت كـه در   . عال و تهي شدن از روح انقالبي شده بود كه در جامعه و اقتصاد قويا عمل مي كرده دچار انف 

 ايد ئو لوژيك  وجود داشته كه ماتريال وزمينه اقتصادي ان بايد دقيقا برسي و مورد اناليز قـرار          اين مورد يك بحران   

ــرد . گيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                            

                                                                      

عده اي ديگرعدم پيشرفت تكنولوژي و نا توان بودن اقتصاد سوسياليـستي در رقابـت بـا كـشورهاي سـرمايه داري        

ن باورند كه دولت سوسياليستي نتوانست      آنها بر اي  . صنعتي را عامل به انحراف رفتن دولت سو سياليستي مي دانند            

رفاه مورد انتظار را بو جود بياورد ، و بيش از حد به ميليتاريسم بهـا داد و در نتيجـه اقتـصاد سوسياليـستي تحليـل                    

ــت  .رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                            
                      

در خصوص رشد اقتصادي كشور هاي سو سياليـستي ابتـدا بايـد ايـن واقعيـت را پـذيرفت كـه ، بعـد از انقـالب                

چنانچه مـا  . ، اقتصاد دچار تغيير و تحول اساسي و زير بنايي گرديد     سوسياليستي روسيه وانقالب دمكراتيك چين      

رشد اقتصادي شـو روي     . يريم ، واقعيات بزرگي را انكار كرده ايم         رشد صنعتي آن دوران اين كشورها را ناديده بگ        

در ده هاي سي و چهل ، سا النه حدود شانزده درصد بود كه تا به حال در هيچ كشور سرمايه داري وجود نداشـته                         

آيـا ايـن    . در چين نيز رشد اقتصادي دهه پنجاه وشصت دسته كمي از رشـد اقتـصادي شـو روي نداشـت                     . است  

ت بيانگر آن نيستند كه جوامعي با اقتصادهاي عقب مانده و حتي ما قبل سر مايه داري ، به سرعت در مـسير                        واقعيا

صنعتي شدن و مدرن شدن گام بر مي دارند ؟ در شو روي تمام صنايع مادر ، خطوط انتقـال بـرق و توليـد بـرق ،                            

در دو دهه انجام گرفـت ، و اينهـا مـوارد    شبكه هاي راه آهن ، صنعتي شدن كشاورزي و بسياري موارد ديگر تماما   

بخصوص در شرايطي كه تقريبا تمـامي كـشورهاي         . بسيار قابل توجه و عظيمي هستند كه نمي توان منكر آنها شد             

پيشرفته سرمايه داري ، شوروي را تحريم اقتصادي كرده بو دند و در جهت سنگ اندازي و ضربه زدن به شـوروي                    

 در مورد رفاه عمومي ، بايد بپذيريم كه زنـدگي تـوده هـا و مشخـصا كـارگران در                .نهايت تالششان را مي كردند    

 از ميان رفـت و همـه    فقر و بيكاري .   شوروي سوسياليستي با پايان جنگهاي داخلي به سرعت رو به بهبود رفت        

معـه عقـب مانـده     تورم مهار گرديد و جا     .شهر وندان دارا ي مسكن مناسب و دستمزد مكفي براي زندگي بو دند              



بي سوادي از بين رفت و تعداد متخصصان افـزايش چـشمگيري            . روسيه به سرعتي غير قابل تصور صنعتي گرديد         

.داشت   

از همه مهمتر آنكه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد ملغا گرديد و روابط توليد مبتني بر مالكيت جمعـي كـارگران    

موارد به لحاظ تكنو لوژي از كشورهاي صنعتي امپرياليستي عقب تـر            با همه اينها شوروي در بسياري       . بوجود آمد   

مثال اگـر در شـوروي آن زمـان    . بو د ، اما اين مسئله مگر مي تواند دليلي بر چر خش به سمت سرمايه داري باشد   

، دليلي بـر    مثل انگلستان اتوبوس دو طبقه وجود نداشت و يا كيفيت تلفنها و راديو ها مثل انگلستان و آمريكا نبود                    

. شكست جامعه سوسياليستي است ؟ اقتصاد سوسياليستي شوروي را بايد با وضعيت گذشته آن كشور مقايسه كرد                  

 رشد فوق العاده     دگرگوني روابط توليدي و لغو مالكيت خصوصي و        اقتصاد سو سياليستي شوروي را بايد بر اساس       

بسيار مغرضانه خواهد بود اگـر  . وجود آمد ، بررسي كرد    آن كه تنها به پشتوانه همت و از خود گذشتگي كارگران ب           

دگرگوني بزرگ زندگي كارگران و ديگر توده ها را نا ديده بگيريم و اقتصاد شوروي را از همان ابتدا سـرمايه داري          

 . دولتي بناميم 

داري از همه سـو     در مورد رقابت تسليحاتي و هزينه هاي گزاف آن ، بايد بدانيم در شرايطي كه كشورهاي سرمايه                  

عليه شوروي نو پا مستقيما وارد كار زار شده بودند و هزاران نيروي نظامي كشورهاي آمريكا ، انگلستان ، لهستان ،                     

به همراه هزاران نيروي مسلح ضد انقالب داخلي عليه كارگران به قدرت رسيده مي جنگيدند چگونه مي                 ... ژاپن و   

بسيار ساده انگارانه مي بود اگر در مقابل تهاجم همه          . نداد و آنرا اشتباه دانست      شد به با ال بردن توان نظامي بهايي         

. دست روي دست مي گذاشتند و صحبت از پرهيز از رقابت تسليحاتي مي كردنـد         جانبه سرمايه داران، كمونيستها     

در آن صورت .  كرد و يا چطور مي توان تصور كرد ، شوروي نبايد خود را در مقابل تهديدات و خطرات آماده مي                 

با حمله فاشيستهاي آلمان كه در اوج قدرت بودند ، شوروي چه بايد مي كرد ؟ با وجـود آمـادگي شـوروي تـوان                         

       . نظاميش در مقابل آلمان بسيار كمتر بود و تنها با از خود گذشتگي بي نظير مليونها نفر، شوروي نجات يافت 

بود به جز رقابت بين امپرياليستها بـراي برتـري و تـسلط بيـشتر بـر            مسئله جنگ سرد هم واضح است كه چيزي ن         

اين رقابت هيچ ارتباطي با منافع پرولتاريا نداشت و تجارت اسلحه در اين دوران بيشترين سود ها را بـراي                    . جهان  

ين دو ابر قدرت به همراه داشت در صورتي كارگران و زحمتكشان در كشورهاي تحت سـلطه آنهـا از ابتـدايي تـر                  

 امپرياليسم شوروي در آن دوران به بسياري –سو سيال . امكانات بي بهره بودند و فقر در آن كشور ها بيداد مي كرد

كه حتي ادعاي سوسياليستي بودن نداشتند اسلحه مي فروخت تـا از            ... از كشورها مثل عراق ، ايران ، سوريه، هندو        

يحاتي دو ابر قدرت باعث گرديد تا صد ها موشك اتمي قـاره             رقابت تسل . اين راه سود هاي هنگفتي به جيب بزند         

 رقابـت   هزينـه هـاي سـر سـام آور    . پيما ساخته شود و بشريت بيش از پيش احساس نا امنـي و وحـشت نمايـد              

چه در  ( تسليحاتي به دوش مليونها كارگر در سراسر دنيا سنگيني مي كرد و هر زمان كه توده ها عصيان مي كردند                     

  . همين تسليحات عليه آنها بكار گرفته مي شد )  چه در بلوك غرب بلوك شرق و



اساسا در اين دوران ديگر كمتر كسي است كه تصور كند ، كه به دليل هزينه هاي تسليحاتي سو سياليسم شكـست                      

د خورد و نا بود شد ، بسيار واضح است كه اين مسئله حاشيه اي تر از آن است كه بتوانـد مكـانيزم درونـي اقتـصا                          

با بررسي ساده اي مي بينيم در شرايط جنگ داخلي عليه بلـشويكهاي             . سوسياليستي را تحت تاثير جدي قرار دهد        

 كه قحطي و فقر بوجود آمده بود و در شـرايطي    1925تازه به قدرت رسيده در سالهاي پس از انقالب اكتبر تا سال             

ردد و شديدا تحت فشار قرار داشت ، چگونه كـارگران          كه اقتصاد نو پاي شوروي هنوز نتوانسته بود كامال مستقر گ          

  . وديگر توده هاي از حكومت خود دفاع مي كنند و در نهايت پيروز مي شوند 

اين نظريه معتقـد اسـت كـه اساسـا          . آخرين مورد از موارد بر خوردهاي سطحي ، پاك كردن صورت مسئله است              

 روسيه ، اقتصاد سوسياليستي مـستقر نـشد و   1917گري سوسياليسم در شوروي شكل نگرفت و پس از انقالب كار     

آنهـا  . به همراه جنگهاي داخلي باعث شد كه سرمايه داري دولتي شكل بگيرد و حاكم بشود                  "طرح انحرافي نپ  "

آنها مي گويند اساسا    . تمركز قدرت در دست دولت را به عنوان دليلي بر حاكم شدن سرمايه داري دولتي مي دانند                  

  . ي وجود نداشته تا چرخشي هم وجود داشته باشد سوسياليسم

انقالب . وارونه جلوه دادن واقعيات بزرگ كه در عرصه تاريخي اتفاق افتاده ، چيزي جز برخورد اپوتونيستي نيست 

بزرگ اكتبر كه به راستي بزرگترين و موفقترين انقالب كارگري است كه تا به حال در تا ريخ به وقوع پيوسته است                  

بپا خواستند و دو لـت مـو قـت سـر مـا يـه داران را       ... ران كارگر در پتروگراد ، مسكو ، ارال ، باكو،سيبري و           هزا. 

 1905اين انقالب خلق الساعه بو جود نيامد و حاصل تجربه پرولتاريا در جريان دو انقالب بزرگ        . سرنگون كردند   

هاي طبقاتي را نيز بدنبال داشت و طبقـه كـارگر در            رشد سرمايه داري در روسيه ، رشد تضاد         .  بود   1917و فوريه   

بحـران  .  انجام داد و طي نبر دهاي خياباني بسياري هر چه بيـشتر آبديـده گرديـد                    سال صد ها اعتصاب    20مدت  

 و جنگ جهاني اول هـر دو   بحران سياسي بحران اقتصادي را افزايش داد اقتصادي ،بحران سياسي را تشديد كرد و     

در طول تمـام ايـن سـالها پيـشروان پرولتاريـا كـه در حـزب                  . اقتصادي را به سرعت افزايش داد     بحران سياسي و    

بلشويك متشكل بو دند بي وقفه با انحرافات و كژ راهه ها كه پرولتاريا را به بيراهه مي كشاندند پيگيرانـه و مـداوم            

كـارگران كمونيـست و در راس    . پرداختند  مبارزه كردند و در جريان هر مبارزه به سازماندهي و كار آگاه گرانه مي               

آنها لنين در تمام اين سالها عليه انواع انحرافات مثل اكونوميسم ، رفرميسم ، انحالل طلبـي ، ليبراليـسم ، پوپوليـسم     

بدين شكل در زماني كـه جنـگ جهـاني          . سازماندهي نمودند    مبارزه كردند و هزاران كارگر هم طبقه يشان را          ... و

 بو قوع پيوست و روسيه در گير آن شد ، بخش قابـل تـوجهي از پرولتاريـاي روسـيه بـر عليـه                         1914اول در سال    

جنگ به سرعت تضادهاي طبقاتي را تشديد كردوبا . شوينيسم بپا خواست و پرچم انتر ناسيو ناليستي را بر افراشت 

هر چند كه   .  سر نگون گرديد      شكل گرفت و دولت تزار     1917شروع قحطي و بيكاري ها و گراني ، انقالب فوريه           

با اين انقالب ظاهرا فقط دولت تزار و فئوداليسم در روسيه از بين رفت ، اما در حقيقت پرو لتاريا كه نيروي اصـلي     

انقالب بود ، گامهاي بزرگي به جلو بر داشت و دهها با ر قوي تر از پيش در صحنه مبارزه طبقـاتي تحـت رهبـري     



ي ، و الغـاي مالكيـت خـصوصي      بلشويكها با شعار پايان جنگ ارتجاع     . قرار گرفت    ) كمونيستها( بخش آگاه خود    

 و حمايت همه جانبه از شو را هاي كارگري ، توانستند بخش هـاي ديگـري از كـار گـران را جـذب                         وسايل توليد 

 تمام قدرت   ":شعار معروف بلشويكها    . نمايند و در نتيجه كارگران متشكل در شوراها انقالب ديگري را رقم زدند              

مليونها دهقان تهي دسـت و فقيـر نيـز از كـارگران           .  تحقق يافت و قدرت به دست كارگران افتاد          "بدست شوراها   

بال فا صله پس از كسب قدرت سياسـي    . حمايت كردند و بدين شكل بزرگترين انقالب سوسياليستي شكل گرفت           

نه ها ملغا گرديد و كارخانه ها تحـت اختيـار شـو راهـا     تو سط شوراهاي كارگران ، مالكيت سرمايه داران بر كارخا   

زمينهاي بزرگ كشاورزي متعلق به فئو دالها و درباريان نيز مصادره گرديـد و بـه شـوراهاي دهقانـان                    . قرار گرفتند   

با لغو مالكيت خصوصي در مقياس بزرگ و حاكميت شوراها جمهوري سوسياليستي شـكل گرفـت و                 . سپرده شد   

كه پرولتاريا شديدا درگير جنگ با نيـرو        1925تا  ،   1917پس از انقالب    . اقتصاد را به دست گرفتند      كارگران كنترل   

هاي امپرياليستي و ضد انقالب داخلي بود ، از سازماندهي اقتصاد غافل نبود و چرخ اقتصاد را هر چند با دشـواري               

پرولتاريا مجبور به عقب نشيني هـا يـي نيـز    در طول اين سالها     . هاي فراوان اما در هر حال به جلو حركت مي داد            

شوروي كه با خطر قحطي مواجه بود كه امپرياليستها با محاصـره            . طرح نپ از جمله اين عقب نشيني ها بود          . شد  

را آزاد گذاشـت تـا بـه خريـد و     ) دهقانـان مرفـه   (اقتصادي و جنگ همه جانبه به او تحميل كرده بودند ، كوالكها           

رنامه مصادره زمينهاي آنها را به تعويق انداخت و از سوي ديگر تجارت را نيز تـا حـدودي آزاد   فروش بپردازند و ب   

در واقع طبقه كارگر يك گام به عقـب برداشـت تـا             . اعالم كرد تا بدين شكل از قحطي و شكست جلو گيري كند             

طـرح  . سم شكست مي خـور د      بدون اجراي اين طرح قطعا سوسيالي     . بتواند در آينده گامهاي بعدي اش را بر دارد          

نپ به هيچ وجه باعث نگرديد تا كارگران از اساس اقتصاد سو سياليستي را كنار بگذارند ، آنها در تمام ايـن دوران                       

در . كنترل كارخانه ها وصنايع را بدست داشتند و زمينهاي بزرگ مصادره شده نيز تحت اختيار دولت كارگران بود                   

ع و تجارت صورت گرفت تا در آن شـرايط بحرانـي و جنگـي كـه كـو ال كهـا و                       واقع عقب نشيني در بخش توزي     

 كـه محصوالتـشان را احتكـار كـرده بـو دنـد و بـه دولـت سوسياليـستي نمـي فروختنـد ،                           بخشهايي از دهقانـان   

ايـن تاكتيـك   .  كمبـود هـا را از خـارج جبـران كنـد       محصوالتشان را روانه بازار كنند و تجـارت آزاد نيـز بتوانـد      

بلشويكها هرگـز چـرخ اقـصاد را    .  توانست به اقتصاد و دولت سو سياليستي كمك كند و آنرا سر پا نگهدارد               مالكا

كال رها نكردند واقتصاد سوسياليستي با وجود تمام موانع و مشكالت به جلو حركت مي كرد و در اين راه كارگران        

 بلشويكها در هيچ شـرايطي نبايـد         د كه تصور نماييم   بسيار ساده انگارانه خواهد بو    . فدا كاري هاي بسياري كردند      

هرگز از يك مسير هموار و مستقيم عبور نمي كند ، مبارزه مملـو               پيشروي مبارزه طبقاتي    . عقب نشيني مي كردند     

از افت و خيز ها و شكستها و عقب نشيني هاست و آنچه مهم است اين است كه قادر باشيم در مجمـوع بـه جلـو                 

بـا هـر    .  طرح نپ پايان يافت و اقتصاد سوسياليستي مجددا به جلـو گـام بـر داشـت                   1927ر سال   د. حركت كنيم   

در . پيشرفتي در عرصه اقتصادي و به موازات صنعتي شدن ، زندگي كارگران و ديگر تـوده هـا بهبـود مـي يافـت                         



فاصله طبقاتي شديدا عرض چند سال بيكاري از بين رفت ، تورم مهار شد و مشكلي به نام مسكن وجود نداشت و  

   . كاهش يافت 

حاكميت شو را هاي كارگري ، لغو مالكيت خصوصي بر وسايل توليد در مقياس بـزرگ ، بـاال رفـتن سـطح رفـاه                         

عمومي ، مبارزه عليه بورژوازي كه از همه سو به حكومت كارگران حمله برده بـود ، آيـا همـه اينهـا چيـزي بجـز                        

در تمـام زمينـه هـا ادامـه         ) حاكميت طبقه كـارگر     ( بقاتي تحت شرايط جديد     در واقع مبارزه ط   . سوسياليسم است   

  داشت و صرفا به اين دليل كه در اينجا و آنجا كارگران عقب نشيني كردند و يا حتي دچار لغزش شدند نمي تواند

ردي را از نا ديده گـرفتن واقعيـات بـزرگ تـاريخي نـه تنهـا د      . باعث نا ديده گرفتن واقعيات بزرگ تاريخي گردد      

 خاك به چشم ما مي پاشد و با عث مي شود تـا از پيگيـري    جنبش كمو نيستي دوا نمي كند ، بلكه كامال بر عكس      

دچـار انحـراف بـوده و رشـد       اين واقعيت كه سو سياليسم       . غافل شويم   صحيح علل شكست جنبش كمو نيستي     

داري شده است ، نبايد باعث ناديده گـرفتن  همين انحرافات در نهايت باعث چرخش سوسياليسم به سمت سرمايه     

دنياي سـرمايه داري و روشـنفكران قلـم بدسـتش سـالها عليـه هـر آنچـه كـه دسـت                     . واقعيات از جانب ما گردد      

بسياري در اين راه تـا بـدان جـا          . انقالب كارگران بوده ، تبليغات وسيعي كرده اند تا آنرا وارونه جلوه دهند               آورد  

گر نه تنها چيزي از سوسياليسم باقي نگذاشته اند ، بلكه حتي انقالب كارگري اكتبـر را هـم بـه                 پيش رفته اند كه دي    

  .  ، نا اميد كنند   تحقق سوسياليسم كودتاي بلشويكها تقليل داده اند تا هر چه بيشتر كارگران را نسبت به امكان

 يابيم بايد از اينگونه برخوردهـاي منفـي          علت چرخش ايدئو لوژيك سوسياليسم را در        براي آنكه واقعا قادر باشيم    

گرايانه فاصله بگيريم و تالش كنيم كه اقتصاد سو سياليستي را گام به گام بررسي كنيم و سياستهاي تعيين كننـده را              

تجزيه و تحليل نماييم تا قادر باشيم به اين مسئله پاسخهاي مناسبي بدهيم كه رهنمون عملمـان در جريـان مبـارزه                      

      .د طبقاتي باش

تعيـين كننـده تـرين بخـش و          كه     عوامل اقتصادي     -1: ياليسم دانستم    عامل را ازجمله ،عوامل شكست سوس      4من

 انقالبيون  -4  دمكراسي و ديكتاتوري پرولتري    -3،شورا ها و دولت    نقش حزب    -2 زيربناي ديگر انحرافات بوده ،      

    حرفه اي

احث آمده تمام و كمال توانسته علتهاي بـه انحـراف رفـتن جامعـه               من به هيچ وجه ادعا ندارم كه آنچه در اين مب           

  سوسياليستي را نشان دهد ،وفقط اميدوارم در اين راستا گامي برداشته باش

  اقتصاد سوسياليستي واقتصاد بيمار

  : روند كلي – الف 

اقتصادي،جنگهاي محاصره  ( بدست گرفتن قدرت توسط طبقه كارگر ،با وجود تمام مشكالت           پس از انفالب اكتبرو   

در نهايت كارخانه ها و زمينهاي بزرگ متعلق بـه سـرمايه داران و فئودالهـا مـصادره و بـه       ) داخلي و كمبود غالت     



شوراهاي كارگران و دهقانان در همه جا شكل گرفـت و هـرم       . مالكيت جمعي و تحت كنترل شورا ها قرار گرفت          

  . حكومتي را بوجود آوردند 

دو شيوه توليدي در كنار هم و بعبارتي صحيحتر در مقابل هـم وجـود   )  سال بعد از انقالب   10 تا   5(در اين دوران    

اقتصاد سوسياليستي كه كه تحت رهبـري حكومـت شـوراها بـود و اقتـصادهاي خـرده سـرمايه داري كـه            . داشت  

يدات كشاورزي دهقاناني بود   از جمله اينها تول   . پرولتاريا نمي توانستند آنها را بال فاصله به مالكيت جمعي در آورد             

اين دهقانان بيش از نيمي از جمعيت شوروي را تشكيل          . كه مالكيت آنها در حد كوچك و يا متوسطي قرار داشت            

.  به مالكيت جمعي تبديل شد       1930 تا   1920بخش قابل توجهي از اين مالكيتها ي كوچك بين سالهاي           . مي دادند   

ستي طي پروسه هايي دراز مدت ، كه با رشـد اقتـصاد سوسياليـستي و تبليغـات                  روند از بين بردن اين مالكيتها بدر      

بسياري از دهقانان با مشاهده رونق زمينهاي اشتراكي كه منافع آنهـا را    . وسيع بين دهقانان همراه بود ، انجام گرفت         

 پذيرفتند و مالكيتـشان در  بهتر تامين مي كرد و باال رفتن سطح آگاهيشان ، بمرور پيوستن به اقتصاد سوسياليستي را           

در . دامداري هاي اشتراكي نيز شكل گرفت و جايگزين دامداري هاي فردي بـا بـازده كـم شـد              . آنها ادغام گرديد    

شهرها نيز خرده مالكاني مثل مغازه داران و صاحبان كارگاههاي كوچك ، با رشد اقتـصاد سوسياليـستي و احـداث                     

 مستقيما در اداره آنها توسط شـوراها يـشان نقـش داشـتند ، و بمـرور بـه       كارخانه هاي جديد و بزرگ كه كارگران      

شكوفايي اقتصادي رسيده بودند ، و از سوي ديگر با باال رفتن آگـاهي سياسـي ، جـذب كارخانـه هـا و يـا ديگـر                            

  . فعاليتهاي اقتصادسوسياليستي شدند 

ابتـدا در هـم كوبيـدن مقاومـت     . ته شـد  در اين دوران گامهاي بزرگ انقالبي در جهت تحكيم سوسياليـسم برداشـ           

نيروهاي ضد انقالب كه شديدا مورد حمايت سرمايه داري جهاني بودند و طبقه كارگر سالها با آن دست به گريبان                    

  . بود به همراه نيروهاي طبقاتي متحدش و دوم به مالكيت جمعي در آوردن كارخانه ها و زمينهاي كشاورزي 

  . ر موقعيت وشرايط مناسبي براي تحقق ديگر برنامه هاي سوسياليستي قرار داشت در اين دوران طبقه كارگر د

بر وسايل توليد لغو شده بود ، شوراهاي كارگري زمـام امـور    جنگهاي داخلي به پايان رسيده بود ، مالكيت جمعي   

يـر بـود ، حـزب    را در دست داشتند ، چند صد هزار كارگر به حزب كمونيست پيوسته بودند كه در تـاريخ بـي نظ                  

آبديده كمونيست در كوران سالها مبارزه طبقاتي در عرصه هاي مختلف و بخصوص در جريان مبارزه ايدئولوژيك ،              

  .                                                شده بود و هزاران كادر با تجربه داشت

انقالب سوسياليستي كوله بارش را از تجربيـات   طبقه كارگر در جريان چند انقالب و حادترين مبارزات طبقاتي و      

نيروهاي متخصص زيادي پرورش پيدا كرده بودنـد كـه در خـدمت             . انقالبي پر كرده و در اوج قدرت قرار داشت          

 و مالكيـت خـرد در        ساوخوزها وكالخوزها اكثريت دهقانان را گرد خود جمع كـرده         . اقتصاد سوسياليستي بو دند     

 دهقانان بوجود آمده و امور اقتـصادي را در   در تمام روستاها شوراها ي. ي تجزيه شده بود   روستا ها تا حدود زياد    

  .اكثر جوانان عضو سازمان جوانان كمونيست بودند و آموزش ماركسيسم در همه جا رواج داشت . دست داشتند 



سياليسم را به جلو برد ؟ آيا       اما در اين دوران و از اين پس چه برنامه اي در دستور كار است ؟ چگونه مي توان سو                   

اساسا ممكن بود كه طبقه كارگر شوروي در شرايطي كه سرمايه داري بر جهان حاكم بود، بيش از اين به پيش برود     

  ؟ طبقه كارگر چه وظائفي به دوش دارد و بعبارتي ديگر ، آيا مبارزه طبقاتي فقط حفظ شرايط موجود است ؟ 

 ي كـه در آن دوران بـر حـزب   تفكرايه دو زمينه اقتصادي وجود دارنـداز يكـسو،  از اين پس دو گرايش طبقاتي بر پ     

حاكم بود و در واقع هرگز نسبت به آن تعمقي صورت نگرفت اين بود كه، طبقه كارگر برنامه حد اكثر خـود را بـه            

در  . سر انجام رسانده و پيشرفت سوسياليسم از اين پس فقط به پيشرفت صنايع و تكنولـوژي خالصـه مـي گـردد                 

واقع از اين پس هيچ برنامه عملي براي پيشرفت اقتصادي از زاويه تداوم مبارزه طبقاتي وجـود نداشـت ، چـرا كـه       

تصور مي شد با اشـتراكي شـدن وسـايل توليـد و تجزيـه بخـشهاي قابـل تـوجهي از خـرده بـورژوازي ، برنامـه                             

افته است كه با حفظ آن اين موفقيت تداوم مي          سوسياليستي به پايان رسيده و طبقه كارگر به موفقيت نهايي دست ي           

تصور اينكه فقط فاز كمونيستي جامعه، مرحله اي باالتر است كه آنهم در شرايط حاكميت سـرمايه داري بـر                    . يابد  

از ايـن پـس در   . ديگر نقاط جهان قابل تحقق نيست با عث شد تا سياست درجا زدن در دسـتور كـار قـرار گيـرد               

از نظـر  . شد نيروهاي مولده در دستور كار است و با روابط توليـدي ديگـر كـاري نداشـتند               عرصه اقتصادي فقط ر   

 اين نگاه نه بر اساس يـك نظريـه و           .كمونيستها روابط توليدي دگرگون شده را بيش از اين نمي شد دگرگون كرد              

 حفظ نمـوده و هـر گونـه         عاملي صرفا ذهني بلكه بر پايه شكلي از اقتصاد سرمايه داري كه خود را در آن موقعيت                

   .پيشروي بيشتري در راستاي دگرگوني روابط توليدي حيات انرا زير سوال مي برد شكل گرفت

همانطور كه مي دانيم با رشد نيروهاي مولده و در تضاد قرار گرفتن آن بـا روابـط توليـدي در نهايـت ايـن روابـط          

ن شدن روابط توليدي نياز به پروسه اي دارد و بخصوص اما دگرگو. دگرگون مي گردد و اين اتفاق در روسيه افتاد 

  . در جامعه سوسياليستي اين پروسه ايست دراز مدت كه يكي از آنها لغو مالكيت خصوصي بر وسايل توليد است 

در شرايطي كه هنوز تضاد بين كار فكري و يدي وجود دارد ، پول وسيله اي براي مبادله حتي مبادلـه نيـروي كـار                         

همه اينها دليل بر آن نيستند .  بازار وجود دارد ، ضروري است كه روابط توليدي باز هم دگرگون گردد     است وهنوز 

بلكه فقط دال بر اين است كه  كه در آن دوران طبقه كارگر مي توانست و بايد وارد فاز كمونيستي جامعه مي شد ،                

ارهاي زيادي براي به سر انجـام رسـاندن   طبقه كارگر مي بايست بسمت جامعه كمونيستي حركت مي كرد وهنوز ك       

بعبارتي ديگر ضروري بود مبارزه طبقاتي تداوم يابد و روابط توليـد بـيش از            . در جامعه سوسياليستي وجود داشت      

اي بود كه يك گرايش طبقاتي غير پرولتري در مقابل ان مقاومت مـي كـرد و بـه    اين آن نكته . پيش دگرگون گردد  

   .ن وجود داشتعنوان سدي در مقابل ا

در زماني كه عده زيادي هنوز به عنوان متخصص و عده اي ديگر بعنوان كـارگر وجـود داشـتند ، در شـرايطي كـه          

 كمتر داشـت ، در شـرايطي كـه پـول      تخصص عده اي باعث بدست آوردن در آمدي بيشتر و كار ساده دستمزدي          

 در شـرايطي كـه مـديران و دسـتگاههاي دولتـي      بعنوان وسيله اي براي خريد و فروش و انباشـت وجـود دارد ، و            



ضرورت ادامه مناسبات هستند ، كار هاي زيادي براي تداوم روند مبارزه طبقاتي وجود دارد كه غافـل شـدن از آن                      

  . چيزي جز خالي كردن عرصه مبارزه طبقاتي نيست 

ر كـار دارد ، برنامـه حـد اكثـر           اگر برنامه ابتدايي سوسياليستي لغو مالكيت خصوصي بـر ابـزار توليـد را در دسـتو                

اگر برنامه اي   . سوسياليستي از بين بردن تمامي مظاهر سرمايه داري و روابط بجا مانده از آن را در دستور كار دارد                    

براي لغو كار مزدي و تمامي مناسبات بجا مانده از جامعه سوسياليستي وجـود نداشـته باشـد ، زمينـه بـراي ظهـور          

در نهايت اين روابـط و مناسـبات بجـا مانـده از جامعـه سـر مايـه داري بـه               . هم مي گردد    سرمايه داري دولتي فرا   

  . بروكراسي منجر مي گردد كه عليه سو سياليسم وارد كارزار مي گردد 

رشد نيروهاي مولده بدون تغييرات الزم در روابط توليدي باعث بوجـود آمـدن تـضادي گرديـد كـه در آن دوران          

در ابتدا با ظاهر شدن نمودها تنهـا بـا توسـل بـه بـر خوردهـاي فيزيكـي و يـا            . ربه نشده بود    كامال ناشناخته و تج   

ماركسيستها تصور مي كردند كه بروكراسي رشـد يافتـه تنهـا معلـول              . مكانيكي در تالش براي حل تضادها بو دند         

 تضاد روندي جديـد و منفـي   مناسبات ماقبل سوسياليستي بوده و از گذشته به ارث رسيده است ، غافل از آنكه اين 

است كه پس از پايان مراحل اول برنامه هاي اقتصادي سوسياليستي رشد يافته و بـدليل عـدم وجـود برنامـه اي در        

  . راستاي مبارزه با آن ، در نهايت منجر به بروز يك بحران جدي در اقتصاد و جامعه سوسياليستي شده است 

مدن شرايطي براي انباشت سرمايه هاي كوچك و عدم وجود برنامـه اي در              با باال رفتن سطح رفاه عمومي و پديد آ        

. راستاي لغو كار مزدي بمثابه عامل پايداري روابط سرمايه داري ، زمينه بـراي ظهـور قـشر ممتـاز فـراهم گرديـد                         

 رشـد  بعبارتي ديگر توقف روند دگرگوني اقتصادي ، منجر به حفظ روابط و مناسباتي از سرمايه داري شـد كـه بـا                

.  طبيعتا و در نهايت در روابط طبقاتي نمود مـي يافـت   ،نيروهاي مولده هر روز تضاد بيشتري پيدا مي كرد و فاصله       

قشر بروكرات متكي  در نتيجه روند مبارزه طبقاتي نمي توانست تحت تاثير عوامل اقتصادي نباشد ، و بر همين مبنا 

  .عه دقيقا منطبق با شرايط شكل گرفت و ريشه دوانيد بر اهرمهاي مديريتي ، دولتي و حزبي در اين جام

در نتيجـه و بـه نـسبت رشـد     . براساس قوانين ديالكتيكي عامل حركت و تغيير هر پديده اي تضاد دروني آن است   

تضاد دروني پديده ، پديده دستخوش تغيير مي گردد و در نهايت با اوج گيري تضاد و انباشت تغييرات كمي است                     

  . يي در پديده صورت مي گيرد و پديده اي ديگر از درون آن بيرون مي آيد كه تحول نها

تضادهايي كه در نهايـت چنانچـه   . اقتصاد سوسياليستي نيز به عنوان يك پديده داراي تضاد هاي دروني خود است            

ره اي جديـد  داشته باشد در نهايت به جامعه كمونيستي تبديل مي شـود و دو   ) روند تكاملي   ( روند طبيعي خود را     

اما چنانچه به داليلـي تـضاد درونـي پديـده از رشـد كـافي و شـرايط الزم           . از تاريخ جامعه بشري شكل مي گيرد        

برخوردار نباشد ، بخصوص در مراحل اوليه شكل گيري پديده ، در بسياري از موارد حركت پديده بـراي دوره اي                     

اما در چه شرايطي ممكن است ايـن اتفـاق بيفتـد ؟ در    . دچار افت مي گردد و حتي مي تواند به عقب حركت كند      

شرايطي كه زمينه هاي الزم و تعيين كننده براي رشد وجه بالنده پديده وجود نداشـته باشـد ، بطـور طبيعـي وجـه                         



مغلوب پديده رشد مي يابد ، چراكه دو وجه پديده در ارتباط با يكديكر قرار دارند و پيشروي يكي به معناي عقب                      

در جامعـه   . گري است و هر يك به خودي خود و به طور مجزا و بي ارتباط با وجه ديگر عمل نمي كند                      نشيني دي 

سوسياليستي شوروي كه جامعه اي جوان و اولين تجربه ساختار اقتصادي سوسياليستي بوده است ، چنين مسئله اي   

  .نمود يافت 

ي مانده انـد كـه بـراي دگرگـوني آن برنامـه اي در               در شرايطي كه روابط و مناسباتي از جامعه سرمايه داري به جا           

دستور كار نيست ، اقتصاد سو سياليستي قادر نيست براي مدت زيادي در يك وضعيت ثابت بـاقي بمانـد و خـالي                   

  . شدن ميدان مبارزه توسط طبقه كارگر تنها منجر به پيشروي اقتصاد سرمايه داري مي گردد 

يرون و يا تحت تاثيرعواملي مانند كودتا و سوء استفاده اشخاصي خاص دچار             اقتصاد سوسياليستي به هيچ وجه از ب      

اضمحالل نگرديد بلكه روند چرخش اقتصادي كامال از درون وبه دليل عوامل اقتصادي بجا مانده از سـرمايه داري                   

  .  در آن دوران بود كه باعث چنين مسئله اي شد 

طع و مشروط كردن تداوم آن به نـابودي كـل نظـام سـرمايه داري                در آن مق    " تعطيل كردن مبارزه طبقاتي      "اساسا

در . جهاني ، ديدگاهي غير ماركسيستي بود كه در نهايت باعث تغيير روند حركـت تـضادهاي درونـي مـي گـردد                       

شرايطي كه حركت واپسگرايانه آغاز شد و تناقضات باعث ظهور بحران گرديد ، نه برخوردهاي فيزيكـي اسـتاليني                

با ظهور قشر بروكرات و رشد تجديد نظر طلبي ها و استحاله طبقاتي كه              .  برد و نه انقالب فرهنگي مائو        راه بجايي 

در هيبت اشخاص و انديشه ها بروز مي كرد ، كمو نيستهايي كه هنوز به ماركسيسم پايبند بو دند ، در تالشهايي بي        

اينگونه برخوردها نه تنها نتيجه صحيحي به بار نمـي        غافل از آنكه    . نتيجه متوسل به راه حلهاي رو بنايي مي شدند          

 به گمـان اينكـه تمـامي مظـاهر و     " استالينيستها ". آورد ، بلكه باعث ايجاد توهم نسبت به بروز بحران مي گرديد             

 را نابود كرده اند و حزب كمونيست چين نيز به گمان اينكه جماعـت روشـنفكر را بـا          " منحرف و بورژوا     "عناصر

ت در روستاها دچار پااليش نموده است ، از پي بردن به ريشه هاي اصلي بحران غافل بودند و در واقع بـه              كار موق 

  . آن دامن مي زدند 

                                         *                           *                             *   

  

  كار فكري وكار جسمي -ب

  

فاصله . ستي آن زمان، فاصله بين كار جسمي و ذهني كم شد اما هرگز به طور كامل از بين نرفت در جامعه سوسيالي 

در واقع نوعي تقسيم كار است كه در شيوه توليد سرمايه داري به وسيع ترين شـكلي بـه      بين كار فكري و جسمي      

 به راحتي از ي حاكم بوده است وطوالناين تقسيم كار كه به وسيع ترين شكلي و طي ساليان . كار گرفته شده است 

اين نوع از تقسيم كار باعث مـي  . ميان نمي رود و نياز به يك پروسه و برنامه اي دراز مدت دارد تا دگرگون بشود                  



گردد كه بخش قابل توجهي از طبقه كارگر صرفا به انجام كارهاي تكراري و بدون پويايي بپردازند و عده اي ديگر                     

ش برتر و باال دست داشته باشند و بر مبناي همين نـابرابري قـشر بروكـرات و روشـنفكري                 با كار فكري هميشه نق    

. بوجود مي آيد كه نهايت سوء استفاده را از اين مسئله در جهت منافع تنگ نظرانه خرده بورژواييش انجام مي دهد 

گـردد كـه در جامعـه    در جامعه سوسياليستي اين نوع از تقسيم كـار بايـد دگرگـون گـردد ، ممكـن اسـت تـصور                   

سوسياليستي چگونه همه مي توانند متخصص باشند ؟ و اساسا مگر چه تعدادي متخصص نياز است ؟ كارهايي كه                   

  صرفا جسمي هستند را چه كساني بايد انجام بدهند ؟ 

يرند در شيوه توليد سوسياليستي رشد اقتصادي از سطح بااليي برخوردار است و همه در خدمت به توليد قرار مي گ 

، با متخصص شدن نيروي كار ساده و سوق دادن متخصصين به انجام بخشي از كارهاي جسماني ايـن فاصـله بـه                        

همه مي توانند هم عهده دار بخشي از كار تخصصي خود باشند و هم مي تواننـد عهـده دار            . مرور از ميان مي رود      

ن تقسيم كار شاهد آن هستيم و طبيعي بنظر مي          در جامعه سرمايه داري بعنوا     آنچه كه   . بخشي از كار هاي جسمي      

رسد ، در واقع غير انساني و كامال غير طبيعي است ، چرا كه عده اي بي شمار از شـكوفا شـدن اسـتعدادها يـشان                         

در صورتي كه هر انساني در شـرايط يكـسان طبيعتـا    . محروم هستند و عده اي ديگر فقط به كار ذهني مي پردازند           

ادغام كار فكري و جسمي باعث مي گردد ، انـسانها بـه عنـوان     . خصص را با كمي تفاوت دارد   آمادگي فراگيري ت  

در جريان توليد و بعنوان مهره هاي دستگاه توليد ديگر وجود نداشته باشند و از سـوي ديگـر                   نيروهايي بي ارزش    

  . فاصله و تضاد بين متخصصين و كارگران ساده از ميان برداشته شود 

اين مسئله كه تضاد بين كار فكري و جسمي به تقسيم كـار در جامعـه سـرمايه داري و شـيوه توليـدش         به هر حال    

امـا  . مربوط است و با دگرگون شدن روابط توليد در نهايت بايد دگرگون گردد بر هر ماركسيـستي مبـرهن اسـت                      

   .آنچه در اينجا مورد بحث است ، برخورد به اين مسئله در جامعه سوسياليستي است 

همانطور كه گفته شد در جامعه سوسياليستي روابط و مناسبات دگرگون شد و در اين رابطه فاصله بين كار فكـري                     

بسياري از كارگران و ديگر مردم به خيل متخصصين پيوسـتند و بـسياري از متخصـصين نقـش            . و جسمي كم شد     

  . و كامل اين تضاد تداوم نيافت  ، اما اين روند تا مح بيشتري در فعاليتهاي توليدي به عهده گرفتند

با شتاب گرفتن روند توليد در جامعه سوسياليستي و افزايش بازدهي، نقش نيروهاي متخصص در روند توليد بيشتر     

در جامعه سوسياليستي كه به . مي گردد و در نتيجه تضاد بين كار فكري و جسمي ، بار ديگر سير صعودي مي يابد      

ناييش كار مي كند و به هر كس به مقدار كارش مزد داده مي شود، كار متخصصين كـه              درستي هر كس بر مبناي توا     

در واقع چيزي نيست جز كار فشرده شده ، باعث مي گردد آنها را به نسبت ديگران در موقعيـت اقتـصادي برتـري              

از مـدت و چنانچـه   اين واقعيتي است كه براي دوره ا ي اين مسئله اجتناب نا پـذير اسـت ، امـا در در           . قرار بدهد   

برنامه و پروسه اي براي گزار از آن وجود نداشته باشد در نهايت باعث تشديد تضاد كار فكري و جسمي مي گردد       

واضح است كه برتري اقتصادي در حد خود برتري اجتماعي را نيز بدنبال دارد و اساسا بخشي از متخصـصين در                . 



 به عهده دارند و اين مسئله در نهايت به شـكل گيـري قـشر بروكـرات        را... جريان توليد نقش مدير ، برنامه ريز و         

  . خرده بورژوا كمك مي كند 

واقعيت اين است كه روابط سرمايه داري بر بستر همين مناسبات و تقسيم كار متعلق به جامعـه سـرمايه داري ، در                    

لو را محكـوم ميكنـد و از آن بـه    جامعه سوسياليستي باقي مي ماند و مي توان گفت تفكري كه هر حركتي رو به ج              

وحشت مي افتد دقيقا در خدمت به فراهم كردن شرايط باز گشت سرمايه داري و شكست طبقه كـارگر عمـل مـي           

كند و با متوقف كردن روند دگرگوني ، سعي در حفظ آنچه بدست آمده دارد و اين خودعامل حركت معكوس مي                     

  .گردد

ن هيچ برنامه منسجم دراز مدت و مداومي براي ازميان بردن فاصـله كـار           آنچه مسلم است اين است كه در آن دورا        

در واقع با ادغام كار فكري و جسمي درپروسه كارنقطه عطفي پديـد مـي آيـد كـه      . فكري و جسمي وجود نداشته      

وقعيـت  تكامل نيروي كار با تغيير در نوع تقسيم كار باعث مي شود پرولتاريـا م . منجر به تكامل وسيع آن مي گردد      

مستحكمتري پيدا كند و به مدارج باالتري از سوسياليسم برسد و خود را هر چه بيشتر به جامعه كمونيستي نزديك                    

  .نمايد 

هرگز نبايد فراموش كنيم كه ريشه بسياري از انحرافات روشنفكري و خرده بورژوايي ، ناشـي از شـيوه زنـدگي و                       

دغام كار فكري و جسمي تا حدود زيادي اين زمينه از بين مـي رود               با ا . موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي آنها است       

  .و متخصصين كه بخش قابل توجهي از روشنفكران را تشكيل مي دهند ، به طبقه كارگر مي پيوندند

  و عده ي.نوان انقالب فرهنگي اجرا كردند در چين مائو و حزب كمونيست چين برنامه اي براي اين مسئله تحت ع

صين، روشنفكران و دانشجويان را به روستاها گـسيل كردنـد تـا آنهـا بـا پـرداختن بـه كارتوليـدي                       زيادي ازمتخص 

واضح است كـه  . كشاورزي، به طبقه كارگر نزديك كنند و در واقع فاصله بين كار فكري و جسمي را از ميان ببرند    

 بودند و بر همين مبنا به اجـراي  در آن دوران با رشد بروكراسي و تبلورآن در ميان متخصصين و روشنفكران روبرو        

برنامه انقالب فرهنگي مبادرت كردند ، اما اين برنامه با تمام وسعت و گستردگي كـه داشـت در نهايـت نتوانـست                       

چون اوال اين برنامه كامال مكانيكي و جداي از روند واقعي تقسيم كار       . فاصله كار فكري و جسماني را از بين ببرد          

ساني كه در اين برنامه به روستاها گسيل شده بودند در موقعيـت موقـت و كليـشه اي قـرار                     همه ك . در جامعه بود    

پس از پايان دوره و برنامـه هـر كـس در            . گرفته بودند كه نه دائمي بود و نه جايگاه واقعي آنها در روند توليد بود                

فكري و جسمي وارد نشده بـود  موقعيت وجايگاه سابق خود قرار مي گرفت و در نهايت هيچ تلنگري به تضاد كار        

دوما اينكه اين برنامه به هيچ وجه در دورنمايش از بين بردن فاصله كار فكري و جسمي وجود نداشت و فقط در                  . 

در واقع انقالب فرهنگي در چـين       . تقابل با نمودهايي از بروكراسي و شكل گيري قشر بروكرات تدوين واجرا شد              

كار متخصصين و روشنفكران در روستا نـه موقعيـت   . ار فكري و جسمي بود يك برخورد سطحي با مسئله تضاد ك    

آنها را در تقسيم كار اجتماعي در نهايت تغيير داد و نه مي توانست از شكل گيري قشر بروكرات جلو گيري نمايـد      



كران و  انقالب فرهنگي در بهترين حالت در يك مقطع كوتاه و وبا تا ثير كـامال موقـت بـروي بخـشي از روشـنف                       . 

همانطور . متخصصان توانست عمل كند و به عبارتي ديگر فقط دست اندازي در راه شكل گيري قشر بروكرات بود 

كه در شوروي شاهد بيشتر شدن فاصله بين بخشي از متخصصين با كارگران بوديم در چين نيز در نهايت اين تضاد    

  . زمينه اي براي شكل گيري قشر بروكرات شد 

وري است يك بار ديگر تاكيد كنم كه ، تنها با پيشروي به جلو در آن مقطـع در تمـامي عرصـه هـاي                         بنا براين ضر  

اقتصادي از جمله دگرگوني و نابودي تضاد كار فكري و جسمي طي يك برنامه دراز مدت مي شد سوسياليـسم را                      

   .   در دستور كار نبوداز گنديدگي و در جا زدن و در نهايت حركت به عقب باز داشت و اين آن چيزي بود كه

   
           
   

                                    
                                    *                         *                             *    

   
   كار مزدي–ج 

  

ه داري هـر روز نقـش بيـشتري         كار مزدي متعلق به روابط و مناسبات سرمايه داري است و با رشد و تكامل سرماي               

كار مزدي در كنار مالكيت خصوصي بر وسايل توليد ، اين امكان را به بورژوازي مي دهد تا اسـتثمار          . پيدا مي كند    

پس از كسب قدرت سياسـي مالكيـت خـصوصي بـر وسـايل توليـد در                 . و در نهايت كسب سود را تداوم ببخشد         

امـا  . و در ادامه آن مالكيتهاي كوچكتر نيز به مرور ملغا خواهنـد شـد   مقياس بزرگ آن بالفاصله لغو خواهد گرديد       

كار مزدي بال فاصله پس از كسب قدرت توسط طبقه كارگر نمـي توانـد ملغـا گـردد ، چـون دگرگـوني روابـط و                  

كاال هـا  ابتدا با رايگان كردن برخي  . ت تا بتوان اين مسئله را عملي نمايد مناسبات به آن درجه از تكامل نرسيده اس       

در ادامـه   ... . مثال وسائل نقليه عمومي را مي توان رايگـان كـردو          . و يا خدمات مي توان در اين جهت حركت كرد           

توزيـع  .  توزيع كرد " رايگان"را... اين روند مي توان تفريحگاهها را و يا كاالهاي مصرفي روزمره مثل نان ، شير و   

هزينه اقالم فوق از دستمزدها، حركت در جهت لغو كـار مـزدي آغـاز            رايگان در واقع رايگان نيست و با كم كردن          

واضح است كه اين روند به مرور و پس از طي شدن لغو مالكيت خصوصي بـر وسـايل توليـد انجـام                       . شده است   

اما نبايد تصور كرد كه اين مسئله شدني نيست و اين روند فقـط در               . خواهد شد و شرايط خاص خود را نياز دارد          

در واقع اين طرز فكري بود كه در شوروي شديدا عمل مـي كـرد و اساسـا    .  ي كمونيستي تحقق پذير است  جامعه

  . هيچ برنامه اي براي لغو كار مزدي در دستور كار نبود 



هر چقدر كه نقش پول تحت كنترل طبقه كارگر باشد و هر چقدر كه برمبناي روابط و مناسبات سوسياليستي سمت             

باز هم بنا به ماهيت قابل انباشتش همواره به مثابه پديده اي است كـه قـادر بـه احيـاي مناسـبات      و سو داده شود ،      

كار مزدي رابطه اي است كه پرولتاريا ملزم به تحمل آن تا مدتي در جامعه سوسياليستي است .  سرمايه داري است 

تور كار قرار گيرد در غيـر ايـن صـورت           ، اما بال فاصله پس از بوجود آمدن شرايط الزم بايد پروسه نفي آن در دس               

  . نوعي از روابط سرمايه داري را حفظ كرده ايم كه در تضاد با تكامل سوسياليسم است 

در واقع لغو كار مزدي و حذف پول در جامعه هر دو يك چيزند و لغو كار مـزدي بـه معنـاي كامـل در نهايـت بـا         

نا نيز نمي توان آنرا به سادگي و به سرعت مثل نفي مالكيت       حذف پول از چرخه اقتصاد معنا مي دهد و بر همين مب           

در واقع لغو مالكيـت خـصوصي فنداسـيوني اسـت كـه لغـو كـار مـزدي         . خصوصي بر ابزارتوليد به اجرا گذاشت     

در واقع اگر مزدي در كار نباشد ، خريد و . وبسياري از برنامه هاي ديگر سوسياليستي بر روي آن اجرا خواهند شد   

  . يز بي معنااست و همانطور بلعكس يعني اگر نقش پول را در جامعه كم كنيم كار مزدي كمرنگ مي گردد فروش ن

نه تنها پول بر حسب ماهيت خود قابل انباشت و و وسيله اي براي بوجود آوردن روابط و موقعيتهـاي اقتـصادي و                    

خريد و فروش ،    . زار نيز مي باشد     اجتماعي خاص است ، يك عامل بزرگ و تعيين كننده در شكل دهي و حفظ با               

از جمله مواردي هستند كه اگر نگوييم كامال وابسته به پول مي باشند ، اما پول نقش                 ... بازار سياه ، قيمت ، داللي و      

  . زيادي در شكل دادن به آنها دارد 

 اي در ايـن رابطـه       پرداخت مزد نيز هر چقدر كه با شكل آن در جامعه سرمايه داري متفاوت باشد و ارزش اضـافه                  

در جامعه سوسياليستي كه هر كس به اندازه توانش كار          . ، اما باز هم رابطه اي نا عادالنه است           وجود نداشته باشد    

مي كند و هر كس به اندازه كارش مزد مي گيرد ، به اين دليل كه استعدادو توانايي هاي افراد متفـاوت اسـت ، و از     

 مثال ممكن است يك نفر داراي چند فرزند باشـد و خـرج بيـشتري        –فاوت است   طرف ديگر شرايط انسانها نيز مت     

داشته باشد و يا يكي ممكن است توانايي بيشتري براي كار كردن داشته باشد و يا متخصص باشـد امـا ديگـري از                        

و هزينـه    در نتيجه همه اين موارد دستمزد        – توان كمتري براي كار كردن برخوردار باشد و تخصصي نداشته باشد            

و عدالت به معناي واقعي كلمه برقرار نخواهد بود و همانطور كـه مـاركس               . هاي زندگي افراد متفاوت خواهد بود       

در جامعه اي كه هر كس بـه انـدازه     . مي گويد فقط در جامعه كمونيستي است كه اين تفاوتها از ميان خواهد رفت               

  . كار استفاده خواهد كرد ، برابري كامل بوجود مي آيد توانش كار مي كند وهر كس به اندازه نيازش از حاصل 

لغـو كـار مـزدي    . بر اين مبنا ضروري است پس از لغو مالكيت خصوصي ، لغو كار مزدي در دستور كار قرار گيرد  

همانطور كه گفته . مرحله به مرحله بر اساس سطح تكامل اقتصادي و اجتماعي جامعه سوسياليستي بايد پيش يرود                

.  مزدي انسانها را در موقعيتهاي اقتصادي متفاوتي قرارمي دهد كه در نهايت تضادي را بوجود خواهد آورد                   شد كار 

موقعيتهاي اقتصادي به انسانها نقش باال دست و پايين دست مي دهد و در روابط بين            از طريق كار مزدي است كه       



 تكامل اقتـصاد سوسياليـستي نبايـد بـه درجـا زدن      با لغو مالكيت خصوصي بر وسائل توليد و. آنها تاثير مي گذارد   

  . پرداخت و با به اجرا در آوردن پروسه لغو كار مزدي مي توان به سمت جامعه كمونيستي گام برداشت 

مسئله لغو كار مزدي و ارتباط آن با از بين رفتن نقش پول در جامعه ، مسئله ايست كه بايد بيشتر به آن توجه كنـيم     

به معناي از ميان رفتن نقش پول نباشد ، چگونه كارگران كه مزدي در يافت نمي كنند و كاال هـاي                     اگر كار مزدي    . 

مورد نياز خود را دريافت مي كنند ، چه استفاده اي از پول خواهند كرد و مگر ممكن است مثال ديگر افراد جامعـه                        

نماينده مقدار مشخصي از ارزش كـه بـا كـار    از پول استفاده كنند اما در مقابل كار مزدي وجود نداشته باشد ؟ پول              

در . كارگران بوجود آمده است و بنا بر اين ممكن نيست هم كار مزدي را ملغا كرد وهم نقش پـول را حفـظ كـرد                          

 در جامعـه  ،واقع كارگران در مقابل كارشان از محصوالت افريده شـده اسـتفاده مـي كننـد و محـصول نتيجـه كـار                 

. مزدي اين استفاده را بر مبناي نياز انسانها قرار مي دهد و نه مقدار مشخـصي از كـار     سوسياليستي است و لغو كار      

وانگهي بايـد توجـه داشـت كـه در آن     . بنا بر اين تداوم نقش پول از عملي شدن لغو كار مزدي جلوگيري مي كند        

اني هستند كه شامل روند لغو   دوران تقريبا همه افراد جامعه در روند توليد سازماندهي شده اند و همه دستمزد بگير              

كار مزدي مي شوند ، بنا بر اين و خود به خود نقش پول كمرنگ مي گردد و بعنوان كاالي معادل از روابط مبادلهء                         

در واقع اين لغو كار مزدي است كه پول را از اعتبار ساقط مي كند و همـه مـي تواننـد از                  . كاال ها حذف مي گردد      

  . هره ببرند محصول كار به يك اندازه ب

اما بايد توجه داشت كه لغو كار مزدي نه تنها بال فاصله پس از كسب قدرت توسط طبقه كارگر تحقق پذير نيـست                

 ودر صورتي كه پيش از موئد به اين كار           بلكه حتي تا به سر انجام رسيدن لغو مالكيت خصوصي نيز ممكن نيست            

لغو كار مزدي را به شعار و پرچم خود تبديل كـرده انـد ، در            آنها كه   . مبادرت شود به ضد خود تبديل خواهد شد         

اين عده لغو كار مزدي را مترادف و مساوي بـا      . اين راه پروسه هاي تكامل جامعه سوسياليستي را ناديده گرفته اند            

سوسياليسم مي دانند از همين زاويه است كه ، سوسياليسم را در شوروي تحقـق نيافتـه مـي داننـد و نـه شكـست                          

آنها مي پذيرند كه طبقه كارگر قدرت سياسي را تصرف كرد اما در همـان ابتـدا و پـس از كـسب قـدرت                        . ورده  خ

انقالب را شكست خورده مي پندارند و در واقع معتقدند كه اساسا ساختمان سوسياليسم شكل نگرفت و بال فاصله                 

وصي در مقياس كالن ، مبـارزه دراز مـدت    آنها تمام واقعيات مثل لغو مالكيت خص      . سرمايه داري دولتي حاكم شد      

عليه كوالكها ، تجزيه خرده مالكان روستايي در جريان يك برنامه دراز مدت ، باال رفتن سطح رفاه عمومي ، از بين                      

رفتن بيكاري و فقر و دهها مورد ديگر را ناديده مي گيرند ، چرا كه معتقدند كار مـزدي ملغـا نگرديـد و در نتيجـه                    

آنها توجه ندارند كه در شرايط پس از انقالب و تا سالهايي پـس از آن نيـز ،                   . يز شكل نگرفته است     سوسياليسمي ن 

هنوز طبقات وجود دارند ، مبارزه طبقاتي در جريان است و لغو كار مزدي بال فاصـله و اراده گرايانـه قابـل تحقـق              

 دوران اوليه جامعه سوسياليستي ، يعنـي لغـو          لغو كار مزدي زمينه هاي مادي نياز دارد كه همانا برنامه هاي           . نيست  



ضروري است ديگر طبقـات تـا حـدود    . مالكيت خصوصي بشكل كامل آن و ارتقا جامعه و توليد را طلب مي كند            

  . زيادي تجزيه شده باشند و توازن قوا به نفع سوسياليسم تثبيت شده باشد 

د كه آنرا كامال مترادف با سوسياليـسم بـدون در نظـر         نظريه پردازان اين طيف چنان از لغو كار مزدي حرف مي زنن           

در صورتي كه سوسياليسم از مجموعه اي از واقعيات تشكيل  .  ديگر ساختمان سوسياليسم مي بينند     اتيگرفتن واقع 

همانطور كه گفتـه شـد تـا مـدتهاي مديـدي لغـو       . شده كه هر كدام در موقعيت و مرحله خاصي قابل تحقق است    

پرولتاريا نمـي توانـد از ايـن مرحلـه     . يكي از عمده ترين وظا ئف پرولتارياي در قدرت است          مالكيت خصوصي ،    

تعيين كننده و ديگر مراحل جهش كند و بال فاصله پس از كسب قدرت سياسي لغو كار مـزدي را در دسـتور كـار                         

  .قرار دهد

ايه داري طي مي كند و خيـالپردازاني        همانطور كه مبارزه طبقاتي سير تكاملي مرحله به مرحله اي را در جامعه سرم             

     رسوا مي كند  را كه هر روز فرا رسيدن انقالب را بدون در نظر گرفتن مراحل آن اعالم مي كنند ،

، در جامعه سوسياليستي نيز مبارزه طبقاتي صرفا با ارادهء عده اي روشنفكر خيال پرداز به پيش نمي رود كـه هـر                         

  .  مزدي را لغو نمايند گاه تمايل داشته باشند ، كار

بله بايد پذيرفت كه يكي از عوامل تعيين كننده در شكست سوسياليسم در شوروي ملغا نشدن كار مزدي بوده است  

 پس از طي شدن .اما به همين اندازه مسئله اين است كه لغو كار مزدي در چه مرحله و شرايطي قابل تحقق است              . 

دي سوسياليسم، لغو كار مزدي مي توانست پيشرفت عظيمي در اين راه بوجود             مراحل اوليه استقرار ساختمان اقتصا    

بياورد،اما تقابل دو گرايش طبقاتي در اين زمينه به نفع اين پيشروي انجام نشد و در نهايت كار مزدي كـه يكـي از                        

چه كـه در چنـد      اگر ما مي پذيريم كه لغو مالكيت خصوصي و همه آن          . روابط قوي  سرمايه داري است پابرجا ماند       

سال ابتدايي پس از انقالب انجام شد حد اقل فنداسيون اقتصاد سوسياليستي را بوجود اوردند،لغو كـار مـزدي مـي                     

   . توانست چار چوب الزم اين اقتصاد را بسازند و روابط توليدي سوسياليستي را مستحكم نمايند 

   
   

                               *                                  *                                  *   

   روز كار هاي كمونيستي-د

  

طبيعي است كه براي رسيدن به كار كمونيستي كه همه توده ها داوطلبانه و بـدون دسـتمزد مطـابق نظمـي كامـل و            

ه سوسياليستي با ايجـاد     اما در مراحل باالي جامع    . ضروري توليد ، در جامعه سوسياليستي راه زيادي بايد طي شود            

كار كمونيستي در حاشيه شيوه كار سوسياليستي تاثيرات قوي برمناسبات و روحيات اجتماعي وروابط توليدي مـي                 

  . توان گذاشت 



در واقع نطفه هاي كار كمونيستي در جامعه سوسياليستي تكامل يافته بايد كـم كـم شـكل بگيـرد و بمـرور توسـط           

يست و داوطلب ، مثال در يكي از روزهـاي تعطيـل ويـا يـك سـاعت اضـافه بـر                  جمعيتهاي كوچك كارگران كمون   

بايد دقيقا توجه داشت كه كار كمونيستي براساس كاري كامال داوطلبانه           . ساعات كار قانوني ، به اجرا گذاشته شود         

 در  وبر اساس انگيزه هاي كمونيستي شكل مي گيـرد و هيچگونـه وجـه تـشابهي بـا بيگـاري و كـار اجبـاري كـه                          

  . اردوگاههاي كار دوران استالين در شوروي انجام مي گرفت ندارد 

در واقـع  . كار داوطلبانه كمونيستي به مرور توده ها را به خود جلب مي نمايد و برمبناي آگاهي آنان رشد مي كنـد               

ابل مالحظهـاي  اين نوعي ابتكار انقالبي است كه توسط كارگران كمونيست به اجرا گذاشته خواهد شد و تاثيرات ق                

اين مسئله باعث خواهد شد ، كار آزاد شده هر چه بيـشتر از              . بر تكامل جامعه سوسياليستي بجاي خواهد گذاشت        

با باال رفتن سـطح رفـاه عمـومي از          . مناسبات سرمايه داري فاصله بگيرد و بربقاي طبقات ضربات جدي وارد كند             

ايت كار داوطلبانه كمونيـستي تكامـل جامعـه سوسياليـستي           يكسو ، كمرنگ شدن كار مزدي از سوي ديگر و در نه           

سرعت خواهد گرفت وبه آن نشاط مي بخشد وديگر از بروكراسي خشك و نظم آهنين استاليني خبري نخواهد بود 

.                           

ينه بيشتري براي از سوي ديگر با برنامه هايي جهت ادغام كار فكري وجسمي و با كم شدن فاصله شهر و روستا زم           

  . به اجرا گذاشتن كار داوطلبانه فراهم خواهد شد و پيشروي به سمت جامعه كمونيستي تسريع مي گردد 

در واقع كار داوطلبانه كمونيستي خود جزئي از پروسه لغو كار مزدي است اما پروسه اي كه به شيوه اي ديگر براي                     

 برخالف پروسه لغو كـار مـزدي كـه بـه     "زكارهاي كمونيستي رو". آن حركت مي كند و ويژه گيهاي خود را دارد    

طور كلي و در سطح وسيع به مرور طي مي شود به شكل داوطلبانه به وسيلهء عده اي كارگر كمونيست اجـرا مـي                        

هر چند ابتدا ممكن است گروههاي كـوچكي از كـارگران را جـذب كنـد امـا        " روز كار هاي كمونيستي      ". شود  

رو است كه مستقيما وبدون پروسه اي دراز مدت كار كمونيستي را بـه اجـرا مـي گـذارد و سـهم                   اهميت آن از آن     

  . زيادي در تكامل سوسياليسم و نزديك شدنش به جامعه كمونيستي ايفا مي كند 

و در چنين شرايطي انگيزه هـا متفاوتنـد      . كاري كه داوطلبانه انجام مي گيرد ، بهره وري به مراتب بيشتري نيز دارد               

كارگران با جان و دل در توليد نقش ايفا مي كنند و در نهايت بررشد نيروهـاي مولـده و دگرگـوني بـيش از پـيش                 

 روابط توليدي را بيـشتر بـه نفـع رشـد نيروهـاي      " كار داوطلبانه كمونيستي ". روابط توليدي موثر واقع مي شوند    

  . سرمايه داري بيشتر خواهد كرد مولده دگرگون مي كند و اين روند ، فاصله سوسياليسم را با 

اما لنين در حد ممكن و بـا         با وجود آنكه بحران ساختاري در نتيجه عدم تكامل و بمثابه يك پروسه تاريخي بود ،                 

و ) 1919(تيز بيني و ژرف انديشي خاص خود ، در شرايطي كه انقالب سوسياليستي تازه به پيـروزي رسـيده بـود                    

گير جنگ همه جانبه داخلي و قحطي و محاصره اقتصادي بود ، از دگرگوني روابـط                سوسياليسم نوپاي شوروي در     

و تكامل جامعه سوسياليستي و پيشروي به سمت جامعه كمونيستي غافل نبود و تئوري آنرا در سر مـي پرورانـد و                      



جهـت نزديـك    لنين در خصوص كار آزاد شده و رشد روابط توليدي سوسياليستي در             . راههايي را پيشنهاد مي داد      

شدن به جامعه كمونيستي صحبت مي كند و با وجود آنكه هنوز برنامه هاي حد اقل سوسياليستي كا مال به اجرا در                    

  . نيامده اند ، زمينه هاي مادي حركت به سمت جامعه كمونيستي را بررسي مي كند 

مرگ او به هيچ وجه پيگيري نـشد        كه البته پس از     .  است   "شنبه هاي كمونيستي    "يكي از اين موارد بحث پيرامون       

وبا وجود آنكه لنين از اهميت بسزاي آن صحبت مي كند ، نه در شوروي دوران استالين و نه در چين زمـان مـائو ،    

قبل از هر بحث ديگري بهتر است به گفته هـاي لنـين در              . به اين مسئله نپرداختند و به ورطه فراموشي سپرده شد           

  : اين مورد توجه كنيم 

  ه هاي كمونيستي كه كارگران بنا به ابتكار خود معمول داشته اند ، از اين لحاظشنب

  ولي سر آغازي. ظاهرا اين هنوز سر آغاز راه است . حائز اهميت واقعا عظيم است 

  اين سر آغاز انقالبي است دشوارتر، مهمتر،اساسي تر. داراي اهميت فوق العاده زياد

  ازي واين امر پيروزي بر جمود شخصي ،و قطعي تر از سرنگون ساختن بورژو

  ولنگاري،خود خواهي خرده بورژوامنشانه،پيروزي براين عادتيست كه سرمايه داري

  هنگامي كه پيروزي تحكيم شد،. منفوربراي كارگر و دهقان به ميراث نهاده است 

  آنگاه و فقط آنگاه بازگشت به عقب به سوي سرمايه داري غيرممكن وكمونيسم واقعا

  ) تاكيدات از من است "ابتكارعظيم"نقل از . ( ت ناپذير خواهد شد شكس

  

موردي را كه لنين اساسي تر و مهمتر از و قطعي تراز سرنگوني بورژوازي مي داند وبا تحكيم آن ادعا مي كند كه 

 بازگشت به عقب ، به سوي سرمايه داري غير ممكن و كمونيسم واقعا شكست ناپذير خواهد شد ، چگونه به

فراموشي سپرده مي شود و بعدها هيچ برنامه اي براي پيگيريش وجود ندارد ؟ من فكر مي كنم به دليل آنكه عمق 

. مسئله به فراموشي سپرده شد ) وتا كنون نيز ادامه داشته است ( و اهميت اين مطالب در آن دوران درك نشد 

 كار در شرايطي كه هنوز تجربه سوسياليستي بوجود آوردن روابط كاري در سطحي چنان باال براي رهايي كامل

  .وجود نداشت و همه چيز در ابتداي راه قرار داشته است ، در سطح وسيعي ملموس نبوده است 

به نظر من آنچه در كنه اين مطالب وجود داشته است ، داشتن برنامه اي براي تكامل جامعه سوسياليستي به سمت 

طبيعي است با چنين نگرشي ، نفي ديگر مظاهر جامعه . امعه كمونيستي است مدارج باالتر آن و نهايتا به سمت ج

 يكي از عاليترين شكلهاي روابط " شنبه هاي كمونيستي "در واقع . سرمايه داري بايد در دستور كار قرار بگيرد 

از شعار در واقع تحقق كاملتري است . توليدي و حركت به سمت جامعه كمونيستي در جامعه سوسياليستي است 

كار داوطلبانه .  كه در جامعه سوسياليستي بايد تحقق يابد "هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه كارش "



 را كامال تحقق مي بخشد و روابط توليدي "هر كس به اندازه توانش "كمونيستي بخش اول اين شعار را ، يعني 

  :ن در ادامه بحث شنبه هاي كمونيستي چنين مي گويد لني. سوسياليستي را يك گام بزرگ به جلو مي برد 

  

  من اطالعات مربوط به شنبه هاي كمونيستي را با تفصيل هر چه بيشتر و به طور

   يكي از مهمترين جوانب ساختمان كامل ذكر كردم ، زيرا در اينجا ما بدون شك

   دارندكمونيستي را مشاهده مي كنيم كه مطبوعات ما توجه كافي بدان معطوف نمي

  .و ما خود هنوز ارزش كافي به آن نداده ايم 

  كمتر پر گويي سياسي وبيشتر توجه به واقعيات بسيار ساده ولي حياتي ساختمان

  اين. كمونيستي، واقعياتي كه از زندگي گرفته شده و در زندگي بازرسي شده است 

  ما و غيره بهشعار را بايد همه ما ، نويسندگان ، مبلغين ، مروجين ، سازماندهان 

  .طور خستگي نا پذير تكرار نماييم 

  طبيعي و نا گزير است كه پس از انقالب پرولتري آنچه در آغاز بيش از همه ما را

  به خود مشغول مي دارد وظيفه عمده واساسي يعني از بين بردن مقاومت

  نظير. ( بورژوازي ، پيروزي بر استثمار گران و بر انداختن توطئه آنان است 

  طئه برده داران ، در باره ي تسليم پترو گراد كه در آن توطئه همه از باند هايتو

  ولي به موازات اين) ار ها شركت جستند .سياه و كادتها گرفته تا منشويكها و اس 

  )و هر چه بيشتر و بيشتر (وظيفه به نحوي به همين درجه ناگزير وظيفه اي مهمتر 

   مثبت كمونيستي و خالقيت مناسباتپيش مي آيد كه عبارت است ازساختمان

  .اقتصادي نوين يعني جامعه نوين 

  )همانجا، تاكيدات از من است( 

  

بنا بر اين مشخص مي شود كه لنين به درستي وتا چه حد براي ابتكاري كه بـه آن نـام ابتكـار عظـيم داده اسـت ،                             

 روزكـار هـاي     "ه ارزش كـافي بـراي     ارزش قائل مي شود و نسبت به مطبوعات و در واقع حزب انتقاد مي كند كـ                

در دل جامعـه    ) جامعـه كمونيـستي     (  قائل نشده اند و بعبـارتي ديگـر لنـين شـالوده جامعـه آينـده را                 "كمونيستي  

او سوسياليسم را به مثابه پديده اي پويا و درحال حركت رو به جلو مـي بينـد كـه    . سوسياليستي پي ريزي مي كند      

  . دائما سير صعودي طي مي كند 

در واقع لنين جامعه كمونيستي و حركت به سمت آنرا دور و غير قابل دسترس نمي داند و از هر گونه ابتكاري كـه         

وي ساختمان جامعه كمونيستي را بعنوان . بتواند راه را هموار تر و مبارزه طبقاتي را تسريع نمايد ، استقبال مي كند              



 و بيشتر بر آن پا فشاري مي كند ، مي بينـد و بـاز هـم ضـروري     وظيفه اي كه اهميت بسزايي دارد و با تاكيد بيشتر         

است كه بدانيم لنين در شرايطي اين بحث را پيش مي كشد كه جامعه سوسياليستي و طبقه كارگر روسيه در ابتداي                     

راه ايجاد ساختمان سوسياليستي است و بنـا بـراين اهميـت واجـراي آن در مراحـل بـاالتر و زمـاني كـه مالكيـت                           

 بر ابزار توليد كامال لغو شده و اقتصاد و جامعه سوسياليستي در مدارج باالتري اسـت و كامالجـاي پـاي             خصوصي

  .  صد چندان مي گردد  ) در شوروي 1930مثل دهه ( محكمي يافته است 

آنچه كه او براستي در اين موارد مي بيند وتاكيدات بسياري بر گسترش و تبليـغ آن دارد ، حتـي پـس از گذشـت                           

هها سال حتي در همين بعد و اندازه به آنها پرداخته نمي شود و بل عكس بيشتر به كار منظم دولتي و نظارت روز      د

  . افزون آن تكيه دارند 

 است ، بلكـه همـه برنامـه هـا و            "شنبه هاي كمونيستي    "اما آنچه كه بيش از همه براي لنين اهميت دارد ، نه فقط              

 بيمـاري منجـر بـه بازگـشت     "ه سوسياليستي را تكامل ببخشد و آنرا نـسبت بـه        ابتكاراتي است كه مي تواند جامع     

وي بخوبي توضيح مي دهد كه اينها پندار بافي نيست و بايد نسبت بـه هـر برنامـه                   .  واكسينه نمايد    "سرمايه داري   

  . عملي در اين راه با جديت برخورد نماييم 

. آنرا مراحل تكميل ويا باالي جامعه سوسياليستي مي گويم     و   اين دقيقا همان چيزي است كه من بر آن تاكيد دارم          

  : لنين بخوبي در اين مورد چنين توضيح مي دهد

   
  

   بورژوازي را"استدالالت "ولي ما پندارباف نيستيم و بهاي واقعي 

  مي دانيم و نيز مي دانيم كه آثار گذشته در عادات و اخالق تا مدت زمان

  .ربر جوانه هاي نو توفق خواهند داشت معيني پس از انقالب ناگزي

  هنگامي كه جوانه نو بيرون مي آيد كهنه هميشه چند زماني نيرومند تر

  از آن مي ماند و اين امر خواه در طبيعت و خواه در زندگي اجتماعي

  دستخوش استهزاء قرار دادن ضعف جوانه هاي نو. همواره چنين است 

  آن ، همه اينها در ماهيت امر، شكاكيت مبتذل روشنفكرانه و نظائر 

  شيوه هاي مبارزه طبقاتي بورژوازي عليه پرولتاريا و دفاع از سرمايه

  ما بايد جوانه هاي نورا به دقت مورد. داري در مقابل سوسياليسم است 

  بررسي قرار دهيم و در نهايت توجه را نسبت به آنها مبذول داريم ،

   پرستاري" جوانه هاي ضعيفبه رشد آنها هر گونه كمك كنيم و از اين

  نمي توان تضمين نمود.  برخي از آنها ناگزير تلف خواهند شد "نماييم



  . نقش به ويژه مهمي را ايفا خواهند كرد"شنبه هاي كمونيستي"كه همانا 

  كليه جوانه هاي نواست ، مطلب در اين نيست ، بر سر پشتيباني از 

  ا كه قابليت حياتشان از همهكه خود زندگي از بين آنها آن جوانه هايي ر

  .بيشتر است دستچين خواهد نمود 

  )همانجا تاكيدات از من است(

  

   
 چه نگاه دقيقي به تكامل سوسياليسم داشته ، مطالب او بسيار گويا و منطقي است ،اما بسياري با                    به راستي كه لنين   

 در جامعه سوسياليستي قائل هستند      " جوانه هاي نو  "وجود تجربه بزرگ شكست سوسياليسم هنوز نه لزومي براي          

و همانگونه كه لنين مي گويد با شكاكيت . و نه شكست سوسياليسم را ناشي از عدم تكامل و پيشرفت آن مي دانند 

 پيشروي اقتصاد و  مبتذل روشنفكرانه به تكرار مطالبي در خصوص ضعف اين پيشروي ها مي پردازند و در نهايت             

اين روشنفكران عادت كرده اند تا كامال دگم . نابودي كامل سرمايه داري ممكن نمي دانند جامعه سوسياليستي را تا 

حال كه ما واقعيت بزرگ شكست را نمي توانيم ناديده بگيريم ، حـال             . به سوسياليسمي كه وجود داشت نگاه كنند        

رابطه داريم ، حال كـه از سـطحي   كه براي دميدن روح انقالبي در جنبش نياز به پاسخهاي مبتني برواقعياتي در اين       

 "جوانه هاي نو    "نگري و نگاه اگنوستيسيستي به سطوح آمده ايم ، ضروري است نسبت به هر آنچه كه لنين با نام                    

ما بايد مورد به مورد به كندو كاو آنهـا بپـردازيم ، در              . در جامعه سوسياليستي به آن مي پردازد ، بي تفاوت نباشيم            

نيم ، و به طور مشخص روند سوسياليسم بيمار و هر آنچه بايد انجام مـي گرفـت و انجـام                     خصوص آنها مجادله ك   

  .نشد وبلعكس را بررسي نماييم 

در نهايت شنبه هاي كمونيستي و هر راهي كه مي توانست جامعه سوسياليستي را تكامل دهد ، پس از مـرگ لنـين                       

در آن . ت باز ايستاد و گنديدگي از درون آغاز شـد      به فراموشي سپرده شد و طي دوراني چرخ سوسياليسم از حرك          

مي انديشيدند كه نمي توان و نبايد تا نابودي كامـل سـرمايه داري جهـاني بـه سـوي              ) و هنوز هم عده اي    ( دوران  

كمونيسم حركت كرد و جامعه سوسياليستي پس از به سرانجام رساندن الغاي مالكيت خـصوصي ديگـر در عرصـه          

. وهاي مولده را در دستور كار دارد و روابط توليدي را نمي تـوان بـيش از آن دگرگـون كـرد                       اقتصاد فقط رشد نير   

غافل از آنكه اوال لغو كار مزدي، از ميان بردن فاصله كار ذهني و جسمي ، روزكارهـاي كمونيـستي و همـه مـوارد                     

الني دارد كه جزئي از جامعه ديگري كه سوسياليسم را به سمت جامعه كمونيستي مي برد خود نياز به پروسه اي طو

 كامال جدا از كمونيسم دانست ، سوسياليسم يك فاز از جامعه     سوسياليستي است و نبايد سوسياليسم را فرماسيوني      

دوما چرا كمونيـسم    . كمونيستي است و يك دوران گذار است كه تنها به لغو مالكيت خصوصي محدود نمي گردد                 

اينكـه يـك كـشور      . م و آنـرا مـشروط بـه نـابودي كامـل سـرمايه داري كنـيم                  را يك چيز دست نيافتني بايد بداني      



سوسياليستي ناچار است در مقابل كشور هاي سرمايه داري ارتش و دولت داشته باشد واقعيتي است انكـار ناپـذير                    

ستند را اما هر آنچه كه قابل تغيير است و ما را به سمت كمونيسم مي برد كه البته خود مـدارجي از سوسياليـسم هـ    

اگر همانند كمونيستهاي آن زمان ناديده بگيريم ، سرنوشتي به جز شكستي كه آنها تجربه كردند نـسيبمان نخواهـد                    

به عبارتي ديگر از اين زاويه كه كشور سوسياليستي در مقابل ديگر كشورهاي سرمايه داري ناچار است ارتش                 . شد  

وجود بيايد چـون نيـاز بـه دفـاع از خـود دارد ،امـا بـسياري از                   ودولتي داشته باشد ، جامعه كمونيستي نمي تواند ب        

  .پارامترهاي ديگر جامعه كمونيستي كه از آنها نام برديم و جلو تر به آنها خواهيم پرداخت قابل تحقق هستند 

  :  چنين مي گويد 1920لنين در خصوص چشم انداز تحقق جامعه كمونيستي در سال 

   
   سال دارند ، نمي توانند50ن در حدود آن نسل كه نمايندگان آن اكنو

  تا آنزمان اين نسل عمر. اميدوار باشند كه جامعه كمونيستي را خواهند ديد 

  خود را به پايان خواهد رساند ، اما نسلي كه اكنون پانزده سال دارد ، هم

  جامعه كمونيستي را خواهد ديد و هم خود اين جامعه را بنا خواهد نمود

  داند كه تمام وظيفه زندگي وي عبارتست ازساختمان اينو اين نسل بايد ب

  .جامعه 

   سخنراني در سومين كنگره كشوري–وظيفه سازمانهاي جوانان ( 

   گرد آوري شده در كتاب كار در–سازمان كمونيستي جوانان روسيه 

  ) تاكيدات از من است –جامعه سوسياليستي 

  

عه كمونيستي بسيار دور نيست و هر چند كه واقعيات سـير ديگـري              بنا بر اين چشم انداز لنين براي رسيدن به جام         

كه بـاالخره چنـين شـرايطي       (طي كرد و سوسياليسم در شوروي شكست خورد اما اگر سوسياليسم مستقر مي ماند               

آيا نبايد براي ساختمان جامعه كمونيستي ويا حد اقل حركت به سـمت آن اقـدام كـرد ؟ چـشم                     ) پيش خواهد آمد  

كه روند حركت جامعه سوسياليستي با آنچه به لحاظ زماني لنـين              خيالي نيست و حتي اگر معتقد باشيم         انداز لنين 

پيش بيني كرده متفاوت و طوالني تر است ، بـاز هـم در اصـل مـسئله ،يعنـي امكـان پيـشرفت بـه سـمت جامعـه              

  . تغييري بوجود نمي آيد ) تكامل سوسياليسم(كمونيستي 

ونيستي ، در مدارج باالي جامعه سوسياليستي بايد به اجرا گذاشته شود و نه بمثابـه يـك               در نهايت روز كارهاي كم    

طرح حاشيه اي ، بلكه بمثابه يك برنامه با اهميت و دراز مدت كه به مرور بخـشهاي بيـشتري از جامعـه را در بـر                           

 اسـتقبال بخـشهاي بيـشتري       با باال رفتن سطح آگاهي طبقاتي كارگران و تحكيم سوسياليسم ، زمينـه بـراي              . بگيرد  



طي سالها با جا افتادن كار كمونيستي ، مي تـوان روز هـاي كـاري رسـمي را بـه روز كارهـاي                     . فراهم خواهد شد    

  .كمونيستي تبديل كرد

ابتكارروزكارهاي كمونيستيكه توسط كارگران در ان دوران انجام شدوتوسط لنين مورد تبليغ و دفاع قرار گرفـت را                  

ك اتفاق ساده و يا يك ابتكار پيش و پا افتاده به حساب آورد،در واقـع ايـن عمـل رويكـردي بودكـه                        نبايد بمثابه ي  

توسط طبقه كارگرو با حمايت لنين انجام شد و در تقابل با گرايش طبقاتي كه در حفظ روابط توليدي به جا مانـده                       

 شده اقتصادي رويكرد طبقاتي دو گرايش ما در تمام زمينه هاي ذكر.   از سرمايه داري عمل مي كرد،  انجام مي شد

با مرگ لنـين    . را مي بينيم كه يكي در تداوم دگرگوني روابط توليدي گام بر مي دارد و ديگري در راستاي حفظ آن                   

و تاثير ديگر عوامل گرايش انقالبي طبقه كارگر در راستاي دگرگوني روابط توليدي بيش از پيش ضعيف شـد و در              

  .نهايت شكست خورد

                                                            
  شورا،حزب،دولت: فصل دوم 

  

   رابطه شورا ها و حزب–الف 

   

ايـن همـان چيـزي    . پس از سرنگوني بورژوازي ، بال فاصله تمام قدرت بايد بدست شوراهاي كارگران قرار گيـرد    

.  گفت و پرولتارياي روسـيه آنـرا تحقـق بخـشيد     "اهاتمام قدرت به دست شور"است كه لنين در شعار معروفش ،      

ميليونها كارگر، سربازو دهقانان تهي دست شوراهايشان را به قدرت نشاندند و دولت موقت بـورژوازي را بـه زيـر       

مبارزه طوالني طبقاتي در اروپا و بخصوص روسيه آن دوران كشف            شكل حكومتي كارگران طي پروسه      . كشيدند  

اين آنچيزي بود كه بـا اوج گيـري         .  كه بهترين نوع اعمال اراده طبقه كارگر،شكل شورايي است           گرديد و ثابت شد   

اما اين  . انقالب در روسيه و پس از انقالب فوريه شكل گرفت و اراده ميليونها كارگر به شكل شورايي تبلور يافت                    

ها بـه رهبـري لنـين در جريـان دو           كامال خود بخودي بوجود نيامـد ، بلـشويك        ) به قدرت رسيدن شوراها     ( پروسه  

بـه سـازماندهي و تبليـغ وسـيع پيرامـون شـوراهاي كـارگران               ) 1917وانقالب فوريـه    1905انقالب  ( انقالب قبلي   

 ،منشويكها در روسيه به رهبري پلخانف. پرداختند و نقش اساسي و تعيين كننده اي در به قدرت رسيدن آن داشتند 

شديدا مخالف به دست گرفتن دولت توسط شوراها بودند و بـه بهانـه اينكـه     دوم و كائوتسكي رهبر انتر ناسيونال  

امـا بلـشويكها بـا    . شوراها نبايد به يك نهاد دولتي تبديل گردند ، آنها را از حركت به سمت قدرت منع مي كردند                

 و تحكيم آن نقـش  در سازمان دادن تمام توان نه تنها از به دست گرفتن قدرت توسط شوراها حمايت كردند بلكه               

 ضربات اساسي   "انقالب پرولتري و كائوتسكي مرتد    " ،   "دولت و انقالب  "كتاب  . بسيار تعيين كننده اي ايفا كردند       

براستي اين يكي از .  از دل آنها بيرون آمد "حكومت شوراها"برباورهاي اپورتونيستي وارد كرد ، كه تئوري انقالبي      



.  كه ديگر پرولتاريا بدون آن نمـي توانـد حكومـت خـويش را برپـا سـازد         بزرگترين دست آوردهاي لنينيسم است    

 حاصل دو دهه مبارزه فشرده و حاد طبقـاتي كـارگران روسـيه و در راس آنهـا                   "حكومت شوراها "تئوري و تحقق    

  . لنينيستها بود ، كه براستي هر كس منكر آن گردد را نمي توان در صف دوستان طبقه كارگر دانست 

رخانه ها ، سربازخانه ها و روستاها، كارگران شوراهاي خود را تشكيل دادند و همه آنها دولتي را بوجـود      درتمام كا 

آوردند كه عالي ترين نوع دمكراسي را به نمايش گذاشتند و اين شوراها هرمي را بوجود آوردند كـه دولـت طبقـه                       

  .  به اجرا گذاشتند كارگر بود و ديكتاتوري پرولتاريا را در مقابل تهاجم سرمايه داري

با گذشت زمان و ساليان دراز كه چرخش به سمت سرمايه داري بوجود آمد ، سئوال بزرگي در مورد نقش شوراها                     

چرا شوراها نتوانستند از چرخش به سمت سرمايه داري جلوگيري كنند و در مقابـل بروكراسـي عقـب               . ايجاد شد   

  نشستند ؟ 

شوراها در ساليان اول داشتند ، كمرنگ شده بود و تـوان و خالقيـت آن را                 واقعيت اين است كه نقش و قدرتي كه         

بهتـر اسـت بـه سـالهاي قبـل از      . علت آن چيزي نبود جز به حاشيه رفتن آنها  . نداشتند تا چنين كاري انجام دهند       

دمكـرات  حـزب سوسـيال     . كسب قدرت توسط پرولتاريا در روسيه باز گرديم تا بتوانيم نتيجه اي منطقي بگيـريم                

طـي سـاليان    . زار مبارزه طبقاتي ، تشكيالت قوي پرولتارياي روسيه بودنـد           وسيه و بعدها ،حزب بلشويك در كار      ر

 و يا طي جنگ جهاني 1911 تا 1907و چه دوران خفقان و سركوبهاي    1905طوالني مبارزه ، چه در جريان انقالب        

ليه تمام گرايشات بورژوايي كه پرولتاريا را بـه بيراهـه مـي            اول كه روسيه نيز در گير آن شد ، بلشويكها با مبارزه ع            

 و سمت و سو دادن به مبارزات خودبخودي پرولتاريا ، توانستند نيروي عظيم طبقه كـارگر                  كشاند و با سازماندهي   

را در جريان انقالب اكتبر، سمت و سو دهند و آنرا از حالت يك جنبش خود به خودي به سطح يك مبـارزه همـه                         

در واقع بلشويكها چيزي نبودند جز بخش آگاه و پيشرو پرولتاريا ي روسـيه ، كـه در                  . ه و آگاهانه ارتقاع دهند    جانب

نهايت رهبري ديگر بخشها را نيز بدست گرفتند و توانستند گـرايش سوسياليـستي درون شـوراها پـس از انقـالب                      

اينها مطالبي است كه    . ندن انقالب سوسياليستي گردد     فوريه را تقويت نمايند ، تا پرولتاريا قادر به ، به سرانجام رسا            

. براي همه فعالين سياسي كه مختصر آشنايي با تاريخ روسيه داشته باشند و مغرضانه به آن نگاه نكنند مبرهن اسـت             

آنچه گفته شد فقط اشاره اي به اهميت نقش حزب طبقه كارگر در جريان مبارزه طبقاتي چه در روسيه و چه در هر 

  .  ديگري است ، كه همواره بايد ملكه ذهن ما باشد كشور

در آن دوران شوراها نمي توانستند بو جود بيايند و سكان رهبري مبارزه پرولتاريا را به دست بگيرند چرا كه اساسا                     

بوجود آمدن شـوراها بـه شـكل وسـيع و     . شوراها محصول دوران مبارزه حاد طبقاتي ، يعني دوران انقالب هستند           

. ي آن، فقط در جريان انقالبات روسيه تحقق يافت و در ايران نيز ما اين تجربه را در دوران انقالب داشـتيم     سراسر

زماني كارگران قادر مي شوند شوراها را در شكل گسترده اي بوجود بياورند كه بورژوازي كامال به عقب رانده شده 

 ، در چنـين شـرايطي كـارگران در تمـام كارخانـه هـا                باشد و پرولتاريا در اوج تهاجم انقالبـي قـرار داشـته باشـد             



ممكن است در يك يـا چنـد        .نمايندگانشان را علنا انتخاب مي كنند و همه شوراها با هم در ارتباط قرار مي گيرند                 

كارخانه براي مقطع كوتاهي شوراهايي شكل بگيرند، اما در شكل سراسري و گسترده با حمايت وسيع كارگران و با 

در نتيجه كـامال وجـود      . مي توانند تحقق پيدا كنند       نقالبي همه جانبه فقط در يك شرايط بحران انقالبي          مطالبات ا 

حزب طبقه كارگر كه متشكل از كمونيستها است و براي مدتهاي مديدي بخش كوچكي از طبقه كـارگر را تـشكيل          

رزه اي درازمـدت بـا انديـشه هـاي          مي دهند ، كامال ضروري و حياتي است ،زيرا تنها اين حزب مي توانـد درمبـا                

بورژوايي بستيزد و جهت سازماندهي پرولتاريا با كار مخفي و علني در كوران مبارزه و جنبش خـود بـه خـودي را                

تحت تاثير قرار دهد ودر نهايت و در دوران انقالب گرايش سوسياليستي را درون شوراهاي كارگران تقويت نمايـد      

 .  

 اين وظيفه با به سرانجام رسيدن انقالب به پايان مي رسد و ديگر چه ضرورتي براي اما ممكن است تصور گردد كه

آنچه كه پس از كسب قدرت سياسي در اين رابطـه بـسيار اهميـت دارد ،                  در واقع    . تداوم كار حزبي وجود دارد      

  . مسئله رابطه حزب و شوراها است 

بخش مهـم از عرصـه مبـارزه طبقـاتي يعنـي مبـارزه        حزب ماركسيستي ، كه همان بخش آگاه كارگران است ، يك            

اين وظيفه را شوراها و يا هر نهاد ديگري نمي توانند           . ايدئولوژيك و اشاعه انديشه هاي ماركسيستي را بعهده دارد          

به عهده بگيرند ، چرا كه شوراها نهادهايي هستند متشكل از بخشهاي وسيعي از كارگران كه مـي تواننـد تـا مـدتها            

دگاههاي متفاوتي در خود باشند ، شوراها كل طبقه كارگر را مي توانند در بر گيرند اما حـزب متـشكل از                      حامل دي 

براي روشن شدن اين مسئله خوب است وضعيت شوراها ،حزب و مبارزه حاد و سرنوشت سـاز                 . كمونيستهااست  

                                                              .فوريه تا اكتبر روسيه را بررسي كنيم 

در جريان انقالب فوريه كه منجر به سرنگوني دولت تزار شد ، دولت موقت بورژوازي به قدرت رسيد و در شـورا             

اكثريـت  . در اقليـت قـرار گرفتنـد        ... هاي كار گران و سربازان بلشويكها در مقابل طرفداران منشويكها اس ارها و              

ــه پيــروي از نظريــات منــش ويكها كــسب قــدرت را در دســتور كــار نداشــتند و بــه حكومــت موقــت  شــوراها ب

اما موضع گيري انفالبي بلشويكها مبني بر ادامه مخالفت با تداوم جنگ ارتجاعي ، تبليـغ             .  توهم داشتند     بورژوازي

لغو مالكيت خصوصي كارخانه ها و زمينهاي بزرگ ، و پا فشاري بر ضرورت كسب قدرت توسط شـوراها ي كـار            

در عرض چند ماه با ادامه سياسـت        .  ، دهقانان و سر بازان ،توازن قوا را به نفع بلشويكها به سرعت تغيير داد                 گران

ارتجاعي حكومت موقت كه هيچ چشم اندازي را براي بهبود زندگي توده ها نشان نمي داد و مجلـس موسـسان را               

اما در ايـن راه نقـش بلـشويكها         . گر گرايش يافت    در مقابل شورا ها قرار داده بود طبقه كارگر به سمت انقالبي دي            

بسيار موثر بود ، آنها با فعاليت و مبارزه دراز مدت چندين ساله در عرصه مبارزه طبقاتي روسيه بخش قابل توجهي                    

از كار گران را به منافعشان آگاه كرده و در جريان انقالب فوريه و روزهاي پس از آن نيرويي بزرگ و بخـش قابـل      

و همانطور كه گفته شد با موضع گيري هاي انقالبي خود مبني بر ضرورت . از پرولتاريا را شامل مي شدند       توجهي  



پيشروي پرولتاريا ، توانستند اكثريت كارگران و زحمتكشان را بر منافع طبقاتيشان آگاه نمايند و به مبارزه آنها سمت 

ينه عيني باعث مبارزه پرولتاريا بود اما چنانچه نقـش  پر واضح است كه در درجه اول زم  . سوي سوسياليستي بدهند    

عنصر آگاه را در اين رابطه ناديده بگيريم و اگر تصور كنيم كه،بهتر بود حزب بلـشويك در آن شـرايط نقـشي ايفـا          

  . نمي كرد واضح است كه انقالب نمي توانست در آن مقطع و به شكل سوسياليستي بروز نمايد

 ، هرگـز قـادر بـه سـازماندهي انقـالب         ندايطي كه اكثريت آنها به بـورژوازي تـوهم داشـت          بنا بر اين شوراها در شر     

سالهاي قبل از انفـالب نيـز    .  بلشويك انجام داد،انجام دهند    آنچه را كه حزب    ند و نمي توانست    ند سوسياليستي نبود 

 آن سالها همـانطور كـه       اين حزب بلشويك بود كه طي مبارزه اي دراز مدت به سازماندهي كارگران پرداخت و در               

بنـا بـر ايـن هـر كـس نقـش حـزب بلـشويك و         . گفته شد ،شوراها وجود نداشتند و نمي توانستند بوجود بياينـد         

سازماندهي حزبي را ناديده بگيرد ، اساسا و در عمل انقالب سوسياليستي پرولتاريا كه مبتني بر آگاهي طبقاتي است         

در شـوراها اكثريـت بـا بلـشويكها شـد و جامعـه در آسـتانه انقـالب                   حتي در روز هـايي كـه        . را نفي كرده است     

سوسياليستي قرار داشت ،باز حزب بلشويك بود كه مخفيانه به تدارك و برنامه ريـزي انقـالب مـشغول بـود و بـه                  

  . مسلح كردن كارگران مي پرداخت و اينكار از توان شوراها خارج بود 

 دست  تمام قدرت به"ط حزب نشدند و شعارها خواهان كسب قدرت توس   اما در جريان انقالب ، به درستي لنينيست       

نخواستند به مثابه يـك فرقـه     را دادند ،چون تفاوت شورا ها و نقش هر يك را در انقالب مي دانستند و          "شورا ها 

بايد به نيابـت  آنها مي دانستند كه شوراها تقريبا همه كارگران را در بر مي گيرند و بلشويكها ن     . كودتا گر عمل كنند     

ضمن اينكه به هر حال بلشويكها در شورا ها اكثريـت داشـتند امـا كـامال بـا آن                  . از آنها قدرت را به دست بگيرند        

  . مساوي و يكي نبودند

تفاوت و نقش متفاوتي كه هر يك از آنها در جريان انقالب بازي كردند ، پـس از انقـالب نيـز بـه قـوت خـود پـا          

س قدرت بودند و تمام امور مقننه و اجرايي را در دست داشتند ، و بلـشويكها بـه مبـارزه    شوراها در را. برجااست  

اينهـا دو عرصـهء متفـاوت از مبـارزه طبقـاتي اسـت كـه مكمـل                . ايدئولوژيك و اشاعه ماركسيسم مشغول بودنـد        

ـ     . يكديگرند و در كنار و ارتباط با هم منافع طبقه كارگر را برآورده مي كنند                 درت سياسـي توسـط     پس از كـسب ق

پرولتاريا نقش شوراها بيشتر و برجسته تر مي گردد ، همانطور كه گفته شد ، شوراها هم قدرتي مقننه هستند و هـم      

مهمترين نهاد سياسي پرولتاريا مي باشند و هر چند كه تا مدتها پـس از انقـالب ممكـن اسـت             مجريه و بنا بر اين      

در ... نطور كه در روسيه پس از انقالب تا مدتها منشويكها و اس ار هـا و            هما( هنوز بافت نا همگوني داشته باشند       

اما با وجود غلبه گرايش سوسياليستي در آن و نمايندگي مستقيم ميليونها كارگر، در نهايت              ) شوراها حضور داشتند    

ايد هيچ نيروي ديگري پيشرو ترين و دمكراتيك ترين نهاد در عرصه مبارزه طبقاتي است كه به هيچ بهانه و دليلي نب

                                                 . به جاي آن بنشيند 



تا يك دهه بعد از انقالب ، شوراها همچنان به عنوان يك نيروي مستقل و تعيين كننده حضور دارند ، اما با گذشت           

ي در شوراها بـر اسـاس تـصميمات    زمان حزب در امور اجرايي و سياست گذاري شوراها مداخله مي كند و بسيار     

اخـراج مـي شـوند و ايـن آغـازي      ... دليل تروتسكيست بـودن ،منـشويك بـودن و    حزب اخراج مي گردند انها به     

به مرور سياستهاي اقتصادي و اجرايي را از شوراها مي سـتانند و  . بردخالت مستقيم در بافت و امور شورا ها است        

. ند و به مرور به يك نهاد مديريتي وداخلي دركارخانه ها تبديل مـي گردنـد           شوراها گام به گام عقب نشيني مي كن       

ديگر حزب يك نظريه پرداز و مبلغ و مروج ماركسيسم در جامعه نيست بلكه يك نيـروي اجرايـي و حتـي قـانون                

يم با مطالعه تاريخ شوروي ، برجسته شدن و تعيين كننده شدن نقش حزب آشكار است ، بـا تـصم                   . گذار مي شود    

 پايان مـي يابـد ، درحـزب         1927حزب عده زيادي از شوراها بيرون مي روند ،با تصميم حزب، طرح نپ در سال                

هـر چنـد   . برنامه هاي اقتصادي پنج ساله به تصويب مي رسد و به اجرا گذاشته مي شـود و بـسياري مـوارد ديگـر       

 است ،اما بحث نه بر سر مهتـواي      تصميمي مثل پايان طرح نپ ،تصميم صحيحي در راستاي لغو مالكيت خصوصي           

پر واضح است كه ايـن      . تصميمات، بلكه برسر شكل آن و تصميم گيري وبه اجرا گذاشتن آنها توسط حزب است                

روند طي ساليان طوالني انجام شد ، اما در نهايت شوراها به نهادي حاشيه اي تبديل شدندو حزب جـايگزين آنهـا                   

ه دنبال داشت و ضربات جبران ناپذيري به سوسياليسم وارد كرد و زمينه را براي اين مسئله پيامد هاي زيادي ب. شد 

حكومت شورايي تبديل به حكومت حزبي شد و دمكراتيك ترين حكومت جهان كـه    . رشد بروكراسي فراهم نمود     

كل برمبناي شوراها پايه گذاري شده بـود و مـي توانـست در مقابـل انحرافـات و بيراهـه هـا مقاومـت نمايـد ،شـ                      

 در واقع در اينجا نيز دو رويكرد طبقاتي ،كه يكي در راسـتاي بروكراتيـزه كـردن و                   .بروكراتيك و خشكي پيدا كرد      

تضعيف نقش شوراها است گام بر مي دارد و گرايش طبقاتي پرولتري بر مبناي جايگاه واقعي شورا هـا و حـزب و       

اها و حكومت شورايي ساختار قدرت سياسي طبقـه  اگر مي پذيريم كه شور   .دمكراتيك ماندن روابط حركت مينمايد    

كارگر است،هر گونه نقش درجه دوم دادن به ان و كمرنگ كردن ان و تبديل ان به نيروهاي انتصابي ،چيزي نيست                     

  . جز ضربه به حكومت كارگران و حركت در راستاي احياي سرمايه داري

        
                                       *                              *                               *   

    رابطه دولت و شوراها-ب
   

در واقع نقش بيشتر شوراها در توليد و جامعه،نقش آن بخش از دولت كه شامل نهادهـا ،ادارات،سـازمانها و غيـره                      

،شكل سياسي و حكومتي طبيعي است كه پس از كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر          . است را كمرنگ مي كند    

فقط و فقط شوراهاي كـارگران صـالحيت در دسـت داشـتن        . دولت كارگران چيزي جز شوراهاي كارگران نيست        

اما در كنار شـوراها وتـا مـدت مديـدي بـسياري از        . قدرت را دارند و دولت كارگري نيز متشكل از شوراها است            

طبيعي اسـت  . تند و نمي توان بالفاصله آنها را از بين برد  نهادها ، ادارات و مديريت ها وجود دارند و ضروري هس          



كه شكل اداره و مديريت آنها نيز شـورايي اسـت امـا بـسياري از روابـط و نهادهـاي موجـود در آنهـا اشـكالي از                             

  . دهايي بروكراتيك هستند ابه دليل نوع فعاليتشان نه بروكراسي را در خود دارند واساسا بسياري 

 شد پرولتاريا تا مدتي نياز به دولت قدرتمند و مستحكم دارد ،تا بتواند جاي پاي خود را محكم و           همانطور كه گفته  

اما با گذشت زمان و به سرانجام رسيدن مراحل اوليه آن ،بسياري از نهادهـا ،  . ساختمان سوسياليستي را بر پا نمايد    

فع طبقه كـارگر عمـل مـي كننـد و زمينـه فـساد               ارگانها و پستهاي دولتي ،كانون بروكراسي مي گردد كه بر ضد منا           

بنا براين ضروري است كه حكومت شورا ها بسياري از پستها ونهادهاي دولتي را .وشكل گيري بروكراتها مي گردد 

در واقع در يك پروسه دراز مدت دولـت  . حذف ويا كوچك نمايد وبه جاي آنها اعتماد عمومي را جايگزين نمايد    

  .ر گردد بايد كوچكتر و كوچكت

به هيچ عنوان نبايد تصور كنيم كه اين حركت و برنامه متعلق به دوره كمونيستي اسـت ، چـرا كـه كوچـك شـدن                          

ما مي توانيم اين پروسـه را       . دولت يك مرحله و پروسه دراز مدت است وبه معناي نابودي بالفاصله دولت نيست               

سياليستي دوران گذار به سـمت جامعـه كمونيـستي          حركتي به سمت جامعه كمونيستي بدانيم ولي اساسا جامعه سو         

اين برنامه در راستاي از بين بردن هر چـه          . است و كوچك شدن دولت نيز جزيي از فاز جامعه سوسياليستي است             

  . بيشتر بقاياي بروكراسي است و مي تواند نقش شوراها را به مرور افزايش دهد 

پس از آنكه مالكيت خصوصي ملغا شد و جنگهاي داخلـي پايـان             . اما در شوروي واقعيتها بدين شكل رقم نخورد         

يافت و نيروهاي مولده به سرعت در حال رشد بودند، دولتي بسيار عريض و طويل بوجود آمده بود كه بسيارفراتر                    

 قشر خرده بورژوايي كه به بستر روابط و مناسبات بـاقي مانـده سـرمايه داري در قـدرت           .از حكومت شورايي بود     

بر اين مبنا يك سيستم بروكراتيك      . ادامه حيات مي داد،نياز داشت تا بستر مناسبي در حكومت بوجود بياورد            سياسي

 وجـود     پستهاي مـديريتي زيـادي     .عريض و طويل برايشان ضروري بود و مي توانست منافع انها را گسترش دهد             

هـا هـر كـدام يـك سـلول سـرطاني            آن. داشت كه هر كدام در محدوده وحريم خود داراي قدرت و نفوذي بودنـد               

اين . براي از بين بردن آنها وجود نداشت )برنامه اي(بروكراتيكي بودند كه به سرعت تكثير مي شدند و هيچ دارويي

پس از طي شدن يك پروسه اي كه هـيچ          . سلولها به مرور به هم پيوسته مي شدند و هر چه بيشتر نيرو مي گرفتند                

 دولت ديوان ساالر بزرگي بوجود آمده بود كه شوراها در مقابل آن بـسيار كوچـك                 مانعي در راه آن وجود نداشت،     

از سوي ديگر همانطور كه گفته شده بود حزب هم نقش و قدرت شوراها را بـسيار كـاهش داده بـود و در               . بودند  

زياد بودند و چنـان     مسئوليتها و پستهاي اداري چنان      . واقع شوراها از دو سو تحت فشار بودند و به قهقرا مي رفتند            

دستگاه عريض و طويلي بوجود آورده بودند كه مي توانستند در معادالت سياسي واقتصادي نيز نقش داشته باشـند                   

  . و به مرور دست آوردهاي سوسياليستي را باز پس مي گرفتند 

 در فصل قبل بـه آن       رشد تضاد دولت بروكراتيك ودو لت شوراها ، همراه با ماتريالي كه در اقتصاد عمل مي كرد و                 

پرداختيم ،باعث شد تا اين تضاد به نفع بروكراسي دولتي حل گردد و شورا ها بيش از پيش در موضع ضعف قـرار                       



اقتصاد .  و ماتريالي در اقتصاد داشت كه به نفع بروكراسي در حال تغييربود   ريشه اساسا اين تضاد روبنايي. گيرند 

  .مي رفت و سرمايه داري در حال پيشروي بود سوسياليستي بيش از پيش رو به ضعف 

دستگاه عريض و طويل دولت شوروي كه از تعداد بسيار زيادي از مسئوليتها و مديريتها تشكيل شده بود ،بر بـستر                     

زمينه هاي اقتصادي خود ، كانون ايده آلي براي رشد هر چه بيشتر بروكراسي بود و خود در يك شكل متقابل تاثير،       

. ش به سمت سرمايه داري بسيار موثر واقع شد كه نمي توان آنرا ناديده گرفت و يا به آن كم بها داد                       بر روند چرخ  

مبارزه طبقاتي روندي معكوس طي مي كرد وهمانطور كه لنين مي گفت بين سوسياليسم و سرمايه داري ديوار چين  

 و هـم در روبنـا بـه ضـرر سوسياليـسم      وجود ندارد و در آن مقطع شرايطي پيش آمده بود كه تضاد هم در زير بنـا                

طبيعتا رشد بروكراسي در دولت سوسياليستي پروسه اي طوالني داشت و خلـق الـساعه بوجـود             . پيشروي مي كرد    

اينكه تا چـه حـد در برابـر رشـد     . نيامد ، اما آنچه كه مسلم است ،عدم توانايي شوراها و حزب در تقابل با آن بود     

نـده نيـست و نمـي    و دقيقا در چه مقطع زماني بروكراتها غلبه پيدا كردند ، تعيـين كن  بروكراسي دولتي مقاومت شد     

   . تواند مسئله با اهميتي باشد

اين مسئله . پس از محكم شدن جاي پاي دولتمردان بروكرات ، سوء استفاده هاي اقصادي و اجتماعي نيز آغاز شد                 

بانـدهاي بروكـرات درون   . دي و گروهي پيـدا كـرد   شكل بان در دراز مدت از شكل فردي و موردي خارج شد و            

كـه در نهايـت بـا انباشـت      دولت به سوءاستفاده از امكانات دولتي و در نهايت سوء استفاده هاي مـالي پرداختنـد           

   .مدل دولتي سرمايه داري را بوجود اوردندسرمايه و تسخير ديگر پستهاي دولتي و كنار زدن كمونيستها در دولت ،

چيز مثل سابق بود ،هيچ كارخانه و شركت خصوصي وجود نداشت ، مثل آمريكا و ديگـر كـشور هـاي            ظاهرا همه   

سرمايه داري ، ميلياردرهايي با اسم و رسم مشخص وجود نداشتند و مالكيت در دست دولت بود ، اما ايـن دولـت      

  بروكراتيك حكومت مي كردند،ديگر متعلق به طبقه كارگر نبود و نماينده سرمايه داراني بود كه به شكل دولتي و

  .مسئولين و مديران پستهاي دولتي قدرت زيادي داشتند و به راحتي بقاياي سوسياليسم را از دولت جارو نمودند

آنچه در اين نگاه كوتاه براي ما ثابت مي شود اين است كه هيچ چاره اي جزكوچك شدن دولت و حذف پـستهاي              

 با كاهش نقش مسئوليتهاي دولتي نقش شورا ها بيشتر مـي شـد و اعتمـاد                 دولتي به مرور وجود نداشته است ، اگر       

عمومي جايگزين بسياري از بروكراسي ها مي گرديد ، بروكراسي دولتي قادر نبود به چنين نيروي بزرگ و عـريض        

و طويلي تبديل گردد و طراوت و نشاط روزهاي پس از انقالب در دولت شورا ها حفـظ مـي شـد، بـه هـر حـال                     

يات بدين شكل رقم نخورد ،ولي تجربـه اي بـزرگ پـيش روي مااسـت تـا از آن درس بگيـريم و اشـتباهات                          واقع

   .پرولتارياي روسيه را تكرار نكنيم 

  

*                     *                    *                       
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  پرولتريتاتوري پرولتاريا و دمكراسي  مروري بر تعاريف ديك-الف 

  

پـس از  . همانطور كه مي دانيم ديكتاتوري پرولتاريا ادامه روند مبارزه طبقاتي تحـت حاكميـت طبقـه كـارگر اسـت      

 پس از كسب قدرت اين طبقه در دفاع از خود و در مقابل مقاومت  گرفتن قدرت توسط طبقه كارگر است و      بدست

بسيار سـاده انگارانـه     . وسرمايه داري جهاني ،در موضع نبرد و دفاع قرار مي گيرد           و تهاجم بورژوازي سرنگون شده    

خواهد بود كه نقش قهر را ناديده بگيريم و و در مقابل تضاد آشتي ناپـذيري كـه وجـود دارد ،سـعي در سـازش و            

ست و در شـوروي     اما مسئله بر سر ان است كه  محدوده اعمال قهر و روشهاي آن چي              . اجتناب از قهر داشته باشيم    

ا با ديكتاتوري بورژوازي متفاوت چگونه بود؟ ضروري است مشخص گردد كه ديكتاتوري پرولتاريا فقط در مهتوا ب      

  و يا اينكه شكل و حوضه هاي اعمال ان نيز متفاوت اند؟ است 

ننـد و  مـي ك  به معناي سركوب توطئه گراني است كه عليه سوسياليـسم عمـل          وقتي مي گوييم ديكتاتوري پرولتاريا    

ريا را روند ادامه مبارزه طبقاتي تحـت شـرايط حاكميـت طبقـه كـارگر بـدانيم،وقتي كـه        وقتي كه ديكتاتوري پرولتا   

ديكتاتوري پرولتاريا را توسل به قهر عليه آنان كه به قهر عليه پرولتاريا متوسل شده اند بدانيم،حقايقي را بيان كـرده           

   .ق و ريزتري دارند دقيايم، اما اين حقايق كلي نياز به تعريف

وقتي لنين ديكتاتوري پرولتاريا را عالي ترين شكل دمكراسي براي كارگران مي داند و مي گويد ديكتـاتوري بـراي                    

بورژوازي و دمكراسي براي كارگران و زحمتكشان،نيز حقيقتي را بيان داشته كه بعبـارتي ديگـر حكومـت شـوراها                    

رگر و توده هاست و در عين حال ديكتاتوري براي سرمايه داري شكست       خود نوعي دمكراسي واقعي براي طبقه كا      

حكومتي كه به بهترين شكل از ميان كارخانه ها و كارگاهها،از ميان كارگران يك شهر .خورده و در حال توطئه است

بوجـود  و در نهايت از ميان كارگران يك كشور انتخاب شده اند،در واقع عالي ترين نوع دمكراسـي در ايـن رابطـه         

امده و همواره انتخاب نمايندگان كارگران از پايين به باال و بشكلي واقعي چيزي نيست جز دمكراسي بـراي طبقـه                     

 شرح كاملي مي دهد كه به تكـرار ان نمـي   "انقالب پرولتري و كائو تسكي مرتد"در اين باره لنين در كتاب   . كارگر

  . پردازيم

 مثابه يك تاكتيك نيست تا ما پس از كسب قدرت و بر اسـاس شـرايط انـرا                   ما مي دانيم كه ديكتاتوري پرولتاريا به      

اما آنچه اهميت دارد اين است . در جريان ادامه مبارزه طبقاتي ديكتاتوري پرولتاريا معنا يافته است. بكار بگريم يا نه

چـه رونـد    )لتاريـا ديكتـاتوري پرو  (ادامـه رونـد مبـارزه طبقـاتي         )كسب قدرت سياسي  (كه با توجه به تغيير شرايط       

  ؟ و تفاوتهاي آن با مبارزه طبقه كارگر قبل از كسب قدرت سياسي چيست؟.مشخصي بايد طي بشود



پرولتاريا پس از كسب قدرت سياسي ،بطور اجتناب ناپذير مقابل نيروهاي ضد انقالب قـرار مـي گيرد،كـه در پـي                      

سعي در مبارزه عليه حكومت     .... ودتا،و  و با توسل به ترور جنگ ك      .شكست صفبندي هاي جديدي تشكيل داده اند      

. دنـدار )يعني جنگ و سـركوب ( با آنها در اين حالت طبقه كارگر چاره اي بجز مقابله به مثل         . سوسياليستي را دارند  

منشويكها،اس آرها،گاردهاي سـفيد،ژاپني    . جنگهاي داخلي در روسيه پس از انقالب اكتبرگواه بر اين مسئله هستند           

از جمله عوامل داخلي و خارجي بودند كه مستقيما عليه          ... نگليسها،آمريكايي ها،كوالكها و چكها و      ها،لهستاني ها،ا 

در چنـين  . طبقه كارگر شوروي وارد عمل شدند و در كنار آن تحريم اقتصادي بيست كشور جهان نيز وجود داشت        

ست دست روي دست بگـذارد و يـا          پرولتارياي شوروي مي توان    ر ساده انگارانه بود اگرتصور مي شد      شرايطي بسيا 

در انجـا راه چـاره همـان بـود كـه بلـشويكها       . فقط از طريق دمكراسي و برخورد سياسي منافع خود را حفظ نمايد      

انتخاب كردندو با تكيه به نيروي طبقه كارگر و ديگر توده هاي انقالبي در مقابل تمامي توطئه ها به نبـرد مـسلحانه        

 ديكتـاتوري  ،ي شوروي دقيقا در انتخاب اين راه صحيح بود و اين چيزي نبود ،بـه جـز               پيروزي پرولتاريا . پرداختند

     .    پرولتاريا

 هر نيرويي كه توسط بورژوازي ويا ديگر متحدينش سعي در بر خورد قهر آميز با حكومت سوسياليـستي    ،بنا بر اين  

ك وشبه اي در اين موردتنها آب به آسياب داشته باشد ،ضروري است از طريق انقالبي با آن بر خورد و هر گونه ش 

  .بورژوازي ريختن است

چـرا كـه عرصـه نبـرد قهـر آميـز            .  آنچه كه در باال گفتيم تنها بخشي از واقعيت در باره ديكتاتوري پرولتاريـا بـود               

اما در جامعه سوسياليستي عرصه هاي ديگري نيز و جود دارد           . رودررو،پس از كسب قدرت يكي از عرصه هااست       

  . ه ديكتاتوري پرولتاريا ضرورت اعمال مي يابدك

لغـو مالكيـت   . بعد از كسب قدرت سياسي ،لغو مالكيت خصوصي بر وسايل توليد ،يكي از مهمترين مسائل اسـت             

 هرگز از طريق مـسالمت آميـز و يـا تبليـغ             )كارخانه ها و زمينهاي كشاورزي بزرگ     (خصوصي در مقياس كالن آن      

تمام توان چه قبل و چه بعد از انقالب سوسياليستي ،براي حفظ منافعش به هـر ابـزاري           بورژوازي با   . ممكن نيست 

سركوبهاي خونين در جامعه سرمايه داري براي حفظ اين مالكيت انجام مي شودو در نتيجه پس                . متوسل مي گردد    

 در نتيجـه پرولتاريـا بـا    . .از از دست دادن ان نيز در صورت ممكن از طريق قهر اميز تالش دارد انرا باز پس گيـرد               

  . مقاومت زيادي در راه لغو مالكيت خصوصي و بر قراري مجدد آن روبرو مي گردد

دو موردي كه ذكر شد از جمله تبلورات ديكتاتوري پرولتاريا است كه بطور اجتناب ناپذير انجـام مـي گـردد و بـه         

  . ري پرولتاريا ديگر سوسياليسم نيستسوسياليسم معنا مي دهدو بعبارتي ساده تر سوسياليسم بدون ديكتاتو

لنين بخوبي توضيح داده كه ديكتاتوري بورژوازي در واقع دمكراسي براي طبقه خود و ديكتاتوري براي كارگران و                  

اعمال ديكتاتوري بورژوازي كانالي مشخص دارد و دمكراسي آن نيـز در  . ديكتاتوري براي كارگران و توده ها است      

حتي در كشورهاي امپرياليستي ويا هر جـاي ديگـر   . شكل مي گيرد )منافع بورژوازي (مشخصراستاي منافع طبقاتي    



كه بورژوازي براي دوره اي تن به آزادي هاي اجتماعي و سياسـي مـي دهـد،دقيقا ايـن مـسئله در راسـتاي منـافع                          

 بكار خواهد گرفت كـه  بورژوازي تا آنجا آزادي را. بورژوازي و بر اساس شرايطي كه در آن قرار دارد معنا مي يابد     

در غير اين صورت تمام دولتهاي بـه اصـطالح          . منافعش را بر آورده كند ويا اينكه از جانب آن احساس خطر نكند            

دمكرات بال فاصله تبديل به رژيمهاي ديكتاتوري مثل هيتلر و موسوليني ميگردندو نمونه هاي آن بـه تـوپ بـستن                     

  .  قرار گرفت"دمكراتيك" ايت همه جانبه كشورهايمجلس از طرف دولت يلتسين بود كه مورد حم

در چه موارد ديگري مي تواند و بايد اعمال حال بايد ببينيم كه دمكراسي پرولتري ضمن وجود ديكتاتوري پرولتاريا 

 همانطور كه قبال هم اشاره شد بارز ترين تبلور و تجلي دمكراسي پرولتري حكومت شورايي اسـت كـه اراده       .گردد

امـا مـي    .را در قدرت سياسي اعمال مي كند و بطور مستقيم قدرت را در دست طبقه كارگر نگاه مـي دارد                   كارگران  

خواهيم ببينيم آيا در حوضه هاي ديگر خارج از حكومت شورايي ، دمكراسي پرولتري نيز الزم به اجرااسـت و يـا                      

ه احزاب غيـر كـارگري در       فقط محدودبه شوراهاي كارگري مي شود؟ ضروري است مشخص گردد كه بر خورد ب             

جامعه سوسياليستي چـه جايگـاه و شـكلي دارد؟آزادي احـزاب، آزادي بيـان،آزادي اجتماعـات،آزادي قلـم،ازادي                   

يشه اي چـه در غالـب       ددر جامعه سوسياليستي چگونه خواهند بود؟ ما مي دانيم كه هر ان           ....اعتصاب و تظاهرات و   

همـه  .. ه،كتاب يا جزوه ،سخنراني يا ميتينـگ،اعتراض و اعتـصاب و   حزب و گروه سياسي ،و يا روزنامه و هفته نام      

هيچيك از موارد فوق چيزي نيستند جز بيان انديـشه و يـا             .وهمه در راستاي منافع طبقاتي خاصي شكل مي گيرند          

بنا بر اين بحث بر سر اين موضوع است كه در جامعه سوسياليستي آزادي هاي               .عملكرد يك گرايش طبقاتي خاص    

شده با ديكتاتوري پرولتاريا در تناقضند ويا نه؟ آيا مي تـوان هـم ديكتـاتوري پرولتـري را اعمـال كـرد و هـم                  ذكر  

دمكراسي براي احزاب و اشخاص غير كارگري؟ چرا ما در جامعه سرمايه داري مدافع ازادي بيان و عقيده هستيم؟                   

. ران به منافع طبقاتي خود اشراف پيدا مي كنند        براي آنكه در تقابل نظري حقايق آشكار مي شوند و توده ها و كارگ             

اما در جامعه سوسياليستي كه اگاهي طبقاتي وجود دارد ايا باز هم ازادي و دمكراسي فراگير در جامعه لزومي دارد؟                    

در واقع ايا در جامعه سوسياليستي نيازي به برخورد انديشه ها وجود ندارد؟ اگر ما مي پذيريم كه مبارزه تئوريك و            

ظري طبقات بخش با اهميتي از كارزار طبقاتي است و باز اگر مي پذيريم كه در جامعـه سوسياليـستي و تـا محـو                         ن

طبقات مبارزه طبقاتي در باالترين مراحل ان جريان دارد،بنا بر اين نمي توانيم اين عرصه مهم و تعيين كننده مبـارزه         

ي جاري هستند ما بايد اين روند را تقويت نمـاييم و  در آن  اگر تضادهاي ديالكتيكي واقعيت  .طبقاتي را تعطيل نماييم   

حتي در درون حزب طبقه كارگر،بدليل انكه اين طبقه از درون جامعه سـرمايه داري بيـرون امـده تـا                     . دخيل باشيم 

 مدتها اغشتگي و آلودگي انديشه هاي يورژوايي وجود دارد و اينها از ميان نخواهند رفت مگر در جريان يك مبارزه        

آزادي بيان و مبارزه ايدئولوژيك به طبقه كارگر و ديگر توده ها ايـن امكـان را مـي دهـد،تا       . سالم نظري و تئوريك   

در شرايطي كه اجازه نشر هيچ انديشه اي به جز حزب           . درست انديشيدن را ياد بگيرند و به كشف حقايق بپردازند         

ديده هاي اجتمـاعي از ميـان مـي رود و تـوده هـا بـه          طبقه كارگر داده نشود،عرصه براي مبارزه نظري و شناخت پ         



توده ها و كارگران سربازاني نيستند كـه از فـرامين   .  تبديل مي گردند مي كنند،  انسانهايي كه فقط اطاعت كوركورانه    

انحرافات داخل حزب و جامعه با بيان ديدگاههايي كه مي توانند آلـودگي        .پيروي نمايندو حق انتخابي نداشته باشند     

ي داشته باشند و در تقابل با انديشه هاي انقالبي قرار مي گيرند،زدوده ميـشودو هرگونـه سـركوب بـدليل بيـان                 هاي

پرولتاريا نياز به ازادي انديشه و بيـان    . انديشه هاي بورژوايي و انحرافي نتيجه اي بجز دنباله روي ببار نخواهد اورد            

 استقالل فكـري    هر چه كارگران بيشتر   .و پيش برود     خود را بيابد     دارد تا بتواند در عرصه مبارزه طبقاتي آگاهانه راه        

در واقـع هـيچ     .مي توانند در طبقه كارگر نفوذ كننـد       ارزات نظري باشند انحرافات كمتر      داشته باشندوخود درگير  مب    

عـه  در حزب طبقه كارگرو جام    .جريان ،حزب و رهبري حق انرا ندارد كه به جاي كارگران فكر كند و تصميم بگيرد               

سوسياليستي كه روابط سالم و دمكراتيكي وجود داشته باشد ،فقط با بحث اغنايي و استدالل بايد نظريات به كرسي           

تنها در تقابل گرايشات نظـري و       . بنشيند و هر مكانيزم ديگري در نهايت، به ضد منافع طبقاتي كارگران خواهد بود             

هر دوراني هستند،ماركسيسم تكامل مي يابد و در خدمت به تئوريك،كه خود تبلور و انعكاس مبارزه طبقاتي جاري 

به عبارتي ديگر هر گونه برخورد قيم مابانه،بروكراتيك،برخورد از باال،كه براي          .مبارزه طبقاتي كارگران قرار مي گيرد     

رد و نه بـا     خود حق ويژه قائل باشد در نهايت به ديكتاتوري ختم مي گردد كه نه با ديكتاتوري پرولتاريا ارتباطي دا                  

  .دمكراسي ان

بنا بر اين حزب طبقه كارگر و مشخصا كمونيستها نبايد هراسي از آزادي بيان و ديگر ازادي هاي دمكراتيك داشـته                     

باشندو همانطور كه گفته شد ماركسيسم مبتني بر حقايق اقتصادي و اجتماعي است كـه هـر چـه بيـشتر در تقابـل                        

  .كند ران را به منافع طبقاتيشان اگاه مينظري و تئوريك قرار بگيرد، بيشتركارگ

مقوله حقوق نيز بخـشي از سيـستم   . اما چنانچه از زاويه فلسفي و حقوقي به مسئله بنگريم شايدمسئله روشنتر شود      

 ايـن رابطـه چگونـه       اينكه چه كسي چه حق و حقوقي دارد و ديكتاتوري و دمكراسي در            . نظري هر طبقه اي است    

همانطور كه ديكتاتوري طبقه كارگر بـا  . يست كه طبقات متضاد از ان تعاريف متفاوت دارند    مسئله ا تعبير مي گردد،    

طبقـه كـارگر مـي توانـد        . ددمكراسي آنها نيز تفاوت كيفـي دار      ديكتاتوري بورژوازي زمين تا اسمان متفاوت است،      

رژوازي ازاديش محـدود و     حكومت شورايي را همراه با ازادي سياسي و اجتماعي وسيع وپايدار جاري نمايد،اما بو             

 آزادند سرمايه شان را در هر زمينه كـه تمايـل            "مردم"در جامعه سرمايه داري     . براي حفظ مالكيت خصوصي است    

آنها مـي تواننـد بـراي ايـن         ".كارگران نيز آزادند  ".دارند بكار بگيرند و باز هم ازادند تا سرمايه شان را انباشت كنند            

نيـروي  مي توانند كارشان را رها كنند و به دنبال كار ديگري بگردند و            . ري كار كنند  سرمايه دار ويا سرمايه دار ديگ     

  .كارشان را مي توانند در مناطق مختلف به فروش بگذارند

انـواع احـزاب مـي تواننـد در انتخابـات           .  حق و حقوقي قائل اسـت      "مردم"در عرصه سياسي هم بورژوازي براي       

در "ا��
	�دات ". گيري هـا شـركت نماينـدو بـه هـر كانديـدايي راي بدهنـد             شركت كنند و همه مي توانند در راي         



�ن ���	� ����	�   روز���� ه� ازاد ا��   ���نماينده ها به ظـاهر از حـق و   .  و ه# %$# و��ي �! ��ا�� در  �ر  �ب 

  .حقوق مردم دفاع مي كنند و حق دارند كه قوانين جديدي تصويب نمايند

كارگر مي تواند هر جـا كـه بخواهـد اسـتثمار            .  شده است     تا چه حد لوث    قما خوب مي دانيم كه اين حق و حقو        

ويا سرمايه دار حق دارد در هر رشته اي كه مي خواهد سرمايه گذاري كند . شود ،اما گريزي از استثمار وجود ندارد 

آزادي . يب بزندو آزادانه به خريدو فروش مي پردازد تا سرمايه اش به گردش افتد وسود حاصل از استثمار را به ج             

. سياسي نيز تا آنجا ممكن است كه نظم موجود به خطر نيفتد و كسي خيال سـازماندهي انقـالب بـه سـرش نزنـد                        

كانديدا ها و با بوجه هاي هنگفت تبليغاتي از طبقه ممتاز هستند و توده ها نقش عروسكهاي خيمـه شـب بـازي را              

  .وراي بدهندمي يابند كه فقط بايد به پاي صندوقهاي راي بيايند 

  بر اساس ديكتاتوري پرولتاريا مالكيت خـصوصي      . اما در جامعه سوسياليستي اين حق و حقوقها زيرو رو مي شوند           

اين ديكتاتوري دقيقا بروز دمكراسي براي آنهـايي اسـت   . لغو مي گردد)حق مالكيت سرمايه داران بر وسايل توليد  ( 

از سوي ديگر حق انتخـاب كـه بـا بودجـه     .)طبقه كارگر ( هستنددقبال خلعيد شده اند و صاحبان اصلي وسايل تولي 

هاي هنگفت تبليغاتي به خورد مردم داده مي شوند، و فقط نمايندگان بورژوازي هستند،از بين مي رود و شوراهاي                   

كارگران با شناخت كامل و بدون نيـاز        . دنگرد  مي ها جايگزين آن  ،دن مي شو  كارگران كه در هر محيط كاري انتخاب      

  . به هزينه هاي هنگفت و بدون واسطه نمايندگانشان را انتخاب مي كنند

جبـرو   متنـاقض اسـت بنـابر ايـن حـق و حقـوق و      در تمام موارد حق و حقوق،و جبر و اختيار هر طبقه متفاوت و         

  ...)آزادي بيـان ،احـزاب و  (اما ظاهرا در مورد انچه كه ما در قبل بـه آن     . دمكراسي به معناي خالص ان وجود ندارد      

هم در جامعه سوسياليستي و هم سرمايه داري وضعيت يكساني وجود دارد و ديكتاتوري پرولتاريـا زيـر                   پرداختيم،

  .سوال رفته و با آن در تناقض قرار گرفته است

اما واقعيت اين است كه دمكراسي بورژوازي محدود و فقط در مقاطعي وجود داشته و بـه محـض آنكـه احـساس                  

&$�ن "بر همين مبنا نيز در بيشتر كشور هاي .اسي انها تبديل به ديكتاتوري و سركوب مي گرددخطري نمايند دمكر

در كشورهاي امپرياليستي نيز .  كه تضادها هر روز شديدتر مي گردد ،ديكتاتوري و سركوب شديد وجود دارد"��م

افوق سودهاي جهاني و وجـود قـشر   كه به ظاهر ازادي هاي بي حد و مرز وجود دارد تنها تا زماني كه به پشتوانه م  

در همـين كـشورها نيـز بارهـا شـاهد سـركوب       . اشرافيت كارگري ثبات نسبي وجود دارد،اين ازادي پايدار اسـت      

از سوي ديگر بخشي از اين ازادي ها دست اوردهايي است كه طي ساليان .اعتراضات و اعتصابات كارگري بوده ايم  

در .  ها به دست آمده و در واقع  اين شرايط به بورژوازي تحميل شده اسـت طوالني مبارزات كارگران و ديگر توده   

طول تاريخ بارها شاهد بوده ايم كه همين حكومتهـاي دمكراتيـك چگونـه بـه حكومتهـاي ديكتـاتوري هيتلـري و                

عي بـه  چه فجـاي ... ويا همين حكومتهاي دمكراتيك در كشورهايي مثل ويتنام،عراق و   .تبديل شده اند  ... موسوليني و 

  .بار اورده اند



 است و در نتيجه تقابل انديشه اشكار شدن حقايق در راستاي منافع پرولتاريااما دمكراسي سوسياليستي به دليل انكه 

به عبارتي ديگر پرولتاريا براي همـه مـي   . حقايق هر چه بيشتري را  اشكار مي كند،مي تواند پايدار و كامل باشد           ،ها

پايـدار باشـد و ايـن حـق و     ...  سازد كه در آن آزادي بيان ،احزاب،اجتماعات ،اعتصاب و         تواند دمكراسي را بر قرار    

در اينجا نيز تفاوت زيادي بين دمكراسي بورژوايي و پرولتري وجـود      . حقوق را به معناي وسيع كلمه بوجود بياورد       

تبليـغ مـي كنـد ،سوسياليـسم        داردو بر خالف آنچه كه بورژوازي با سو استفاده از انحرافات گذشته جا انداختـه و                 

مساوي با خفقان و سيستم تك حزبي نيست و بل عكس اين سرمايه داري است كه از بيان اعتقادات شديدا هراس                     

در جدال بين انديشه ها در جامعه سوسياليستي همه به اختيـار بـر مبنـاي                . دارد و نيازمند دستگاه سانسور مي باشد      

بنا بر اين دمكراسي و ازادي كـه        . دازند و عرصه بر بورژوازي تنگ مي گردد       حقوق مساوي به بيان نظراتشان مي پر      

در جامعه سوسياليستي مي تواند وجود داشته باشد،به مراتب فراتـر و كـاملتراز دمكراسـي بـورژوايي اسـت  و  در            

  . مقابل حقوق پايمال شده مردم در دمكراسي بورژوايي است

  

  د�)����ري و د�)#ا�! در %�روي  - ب
   

 مصادره كارخانه هاي بزرگ و زمينهاي بزرگ و بسياري از فابريكها          ز انقالب اكتبر و سرنگوني بورژوازي     پس ا 

با وجود آنكه بـال فاصـله پـس از كـسب            . در دستور كار قرار گرفت،و طي مدت كوتاهي اينكار به پايان رسيد           

 براه افتـاد امـا در راسـتاي    قدرت حكومت كارگران شديدا مورد يورش قرار گرفت و از هر سو جنگي عليه ان           

 تعللي صورت نگرفت و در نهايت بـا موفقيـت بـه             ،ني بر وسايل توليد در مقياس كالن آ       لغو مالكيت خصوص  

لغو مالكيت خصوصي ذكر شده اولين و بزرگترين قدمي بود كه بر اسـاس، اصـل ديكتـاتوري                  . سرانجام رسيد 

طبيعـي بـود كـه    . خـود را در شـوروي نـو پـا شـكل داد          پرولتاريا بر داشته شدوساختمان اقتصاد سوسياليستي       

بورژوازي خلعيد شده با تمام قوا در مقابل حكومت كارگري ايستادگي كرد وبا كمك سرمايه داري جهـاني بـا                 

  .هزاران نيرو براي سرنگوني حكومت شوروي و پس گرفتن مالكيتهاي خود وارد كارزار گرديد

 داران،قدرت تماما به دست شورا هاي كارگران،دهقانان و سربازان        از سوي ديگر با سرنگوني حكومت سرمايه      

شـورا هـاي كـارگران هـدايت و     . بود" ���م ��رت (� د�� %�را ه	� "افتاد كه تبلور آن در شعار معروف لنين،  

مديريت همه كارخانه ها و مانوفاكتورها را بدست گرفتند و حتي در مواردي كه در كارخانه اي شـورايي نبـود             

زمينهاي بزرگ كـشاورزي نيـز كـه مـصادره شـده            .عت شورا تشكيل و هدايت كارخانه را بدست گرفت        به سر 

موقعيت شوراها به همين محدوده خالصه نشد و از ميان شـورا هـاي              . بودند،تحت اختيار شوراها قرار گرفت      

كارگر از پايين بـه  سراسري شوراهاي ديگري كه قدرت را در دست گرفتند بوجود آمد ودر واقع اراده ميليونها        

حكومت شورايي كميسارياي اقتصادي ايجاد كرد كه در زمينه هاي  برنامه      .باال در حكومت شوروي تبلور يافت     



 از ميـان    شـورا هـا ارتـش سـرخ را        .  قدرت اجرايـي داشـتند     برنامه ريزي مي كردند و      ... ار و بار ،توزيع و    وخ

شورا هايي كه  .  از همان آغاز در گير با ضد انقالبيون شد          پس از انحالل ارتش روسيه ايجاد كردند كه        كارگران،

شورا ها نه تنها قدرت اجرايي كـاملي        . توسط ميليونها كاگر انتخاب شده بودند و تمام امور را در دست داشتند            

 همـه    در واقـع   داشتند بلكه قانون گذار نيز بودند و به عبارتب ديگر هم قوه مقننه و هم قضايي كشور بودنـدو                  

 تبلور دمكراسي طبقه كارگر شوروي در عالي ترين شكل و وسيعترين نوع خود بودنـد كـه تـا كنـون در                       ا  اينه

  .تاريخ بوجود آمده بود

در واقع پرولتارياي روسيه در دو زمينه بزرگ ديكتاتوري و دمكراسي خود را تحقق بخـشيد و سوسياليـسم را                    

دست آورد و تجربـه بـراي طبقـه كـارگر بوده،كـه در      استقرار سوسياليسم در شوروي بزرگترين     .مستقر نمودند 

انكار واقعيات فوق در واقع انكار پيروزي پرولتارياي روسيه در جريان           . تاريخ مبارزه طبقاتي ثبت گرديده است     

زيرا انقالب سوسياليستي اكتبر در بر اندازي واقعي سـرمايه داري و اسـتقرار سوسياليـسم      . انقالب روسيه است  

 در غير اين صورت انقالب شكست خورده اي بيش نبوده و نمي توان نام انقالب سوسياليـستي  معنا مي دهد و   

  . بر آن گذاشت

كـه از جانـب    )كمونيسم جنگـي  برنامه اقتصادي نوين و يا      (بسياري بر اين اعتقاد هستند كه با اجراي طرح نپ           

 توضيح دادم،سياست كمونيسم جنگي و همانطور كه در قبل نيز . انقالب به انحراف رفت،لنين تئوريزه شده بود

با . يا همان طرح نپ،تنها تاكتيكي بود در مقابل تهاجم گسترده و همه جانبه امپرياليستها و ضد انقالبيون داخلي        

 حكومت پرولتاريا در شرايط بـسيار بحرانـي قـرار گرفـت و            1925 تا   1918شعله ور شدن جنگ در روسيه از        

بخشهايي از كشور شوراها به دست گاردهاي سفيد افتـاده بـود و در          . مي شد هر روز بيشتر    خطر سرنگوني آن    

. بسياري مناطق ديگر جنگ به شدت ادامه داشت و قحطي و كمبود غالت وضعيت وخيمي بوجود آورده بـود                  

 اين طرح در زمينه توزيع و بازرگاني بازار را آزاد مـي           . در چنين اوضاع و احوالي لنين طرح نپ را پيشنهاد داد          

ايـن فقـط    . گذاشت تا فعاليت نمايند و در واقع از سوسياليستي نمودن آنها در يك مقطع صرف نظر شده بـود                  

 غالتشان را احتكار نكننـد و بـا برقـراري           خرده پا ها    تاكتيكي بود كه در آن شرايط براي آنكه دهقانان و ديگر            

از بـين بـرود و پرولتاريـا بتوانـد از آن            خريدو فروش مبتني بر سيستم بازار ازاد خرده پاهـا ، شـرايط قحطـي                

در واقع اين يك عقب نشيني تاكتيكي در تداوم برنامه اقتصاد سوسياليـستي             . مخمصه شرايط جنگي نجات يابد    

بايد توجـه  . بود كه در كنار جانفشاني هزاران كارگر در جريان جنگهاي داخلي ،حكومت شورا ها را نجات داد              

مت شورا ها از اصول و چارچوب اصلي ساختمان سوسياليـستي اش خـارج         داشت كه در تمام اين مدت حكو      

   .ندنشد و همچنان كارخانه ها،مانوفاكتورها و زمينهاي بزرگ تحت مالكيت جمعي شورا ها اداره مي شد

جنگ داخلي تحميل شده بر پرولتارياي شوروي و به ميدان امدن ارتش سرخ و بـر قـراري شـرايط ويـژه نيـز                      

بدون اين مبارزه حفظ دست آوردها و لغـو  . تاتوري پرولتاريا در راستاي تحكيم سوسياليسم بود    دومين گام ديك  



مالكيت خصوصي نمي توانست ممكن شود و هيچ راه ديگري براي طبقه كارگر جز سركوب بانـد هـاي ضـد                     

  . انقالب سرمايه داران وجود نداشت

 و از بـين رفـتن خطـر         1925 هاي پراكنده تا سال      با پايان يافتن جنگهاي داخلي و محدود شدن ان به درگيري          

  يك گـرايش .  در حزب و شورا ها  بحث پايان دادن به طرح نپ و يا تداوم آن در گرفت    1927قحطي،در سال   

بر اين مبنا كه طرح نپ تنها تاكتيك و عقب نشيني در راستاي حفظ حكومت شورا ها و حـل مـشكل قحطـي                        

  مـصادره و   ستي نمودن توزيـع كـاال هـا و بازرگـاني و اجـراي برنامـه               بوده است،ضرورت پيشروي و سوسيالي    

اما گـرايش   .را مطرح مي كرد   ) زمينهاي تعاوني   ( اشتراكي نمودن زمينهاي كوال كها و وسعت دادن به كالخوزها         

 بر حفظ و تداوم طرح نپ و ادامه شكل روند سرمايه داري توزيع و بازرگاني و حفظ موقعيت            )بوخارين(ديگر

در واقع يك گرايش كه ضرورت پيشروي را مطرح مي نمـود در راسـتاي تـداوم مبـارزه     . كها تاكيد داشت كوال

طبقاتي و ضرورت اعمال ديكتاتوري پرولتاريا عمل مي كرد و گرايش ديگر به بهانه امكان  شورش كوالكهـا و              

تقابـل دو گـرايش     . كت مي نمـود   نياز جامعه به بازار موجود در دفاع از روابط به جا مانده از سرمايه داري حر               

. ذكر شده دو رويكرد طبقاتي بودند كه در مقابل يكديگر و در درون حكومت شورا ها و حزب بروز كرده بـود       

در آن مقطع و طي جدالهاي نظري در نهايت گرايش سوسياليـستي غلبـه نمـود و سوسياليـستي شـدن توزيـع                       

اين گام بزرگ ديگري در     .دن انها در دستور كار قرار گرفت      ،بازرگاني و مصادره زمينهاي كوالكها و اشتراكي ش       

 و بازرگاني   روند سوسياليستي شدن توزيع   . راستاي سوسياليستي شدن اقتصاد با اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بود        

  . به طول انجاميد و با موفقيت پايان يافت1930مينهاي كوالكها تا اواسط دهه آوردن زو به مالكيت جمعي در

هر چند كه او تا قبل از انقـالب و  .   ديگري كه در اين دوران در حزب بروز كرد،گرايش تروتسكي بود         گرايش

طي ساليان طوالني مبارزه طبقاتي جايگاه ثابتي نداشت و در چنـد مقطـع بـا منـشويكها و در مقـاطع كمـي بـا            

 در مقطـع انقـالب سوسياليـستي        بلشويكها و در دورانهاي ديگر بينابيني و سانتر عمل كرده بود،اما به هر شكل             

پس از مرگ لنين تروتسكي بحث انقالب جهـاني و انقـالب            . اكتبر جانب بلشويكها را گرفت و به انها پيوست        

بر . بر اساس اين نگاه موفقيت انقالب در يك كشور و تحقق سوسياليسم ممكن نبود               . پي در پي را پيش كشيد     

از يكسو انقـالب پيـروز شـده طبقـه كـارگر در روسـيه نمـي        . داساس اين تئوري دو نتيجه گيري انجام مي ش   

به عبارتي ديگر   . توانست به سوسياليسم جامه عمل بپوشاند و مي بايست مناسبات سرمايه داري را حفظ نمايد              

طبقه كارگر روسيه به دليل انكه در راستاي مبارزه جهاني طبقه كارگر عمل نكرده و پـا را فراتـر از ان گذاشـته                      

اين نظريه پاسخي به رشد نا موزون سرمايه داري و سطوح مختلف مبارزه طبقاتي              . كوم به شكست بود   بود مح 

اين واقعيت كه طبقه كارگر و مبارزه طبقاتي در دنيـا           . نداشت و تنها راه چاره را در يك انقالب جهاني مي ديد           

ر در هر منطقه و كشور داراي شرايط        خصوصيت انتر ناسيوناليستي داشته و دارند،را با اين مسئله كه طبقه كارگ           

 به لحاظ رشد مبارزه طبقاتي،توازن قوا،سـطح آگاهي،رشـد سـرمايه داري،جنگهـاي منطقـه اي،عقـب                  يمتفاوت



دارند را اشتباه مي گرفت و در نتيجه نسخه اي واحد و غير واقعي بـراي طبقـه كـارگر جهـان                      .... ماندگي ها و  

رگر قادر است در يك كشور قدرت سياسي را بر اساس شرايط بدست     طبقه كا . ،يعني انقالب جهاني مي پيچيد    

مبـارزه  ).همانطور كـه در شـوروي چنـين شـد    (گيرد،و انقالبش را در خدمت انتر ناسيوناليسم جهاني قرار دهد       

طبقاتي در دنياي سرمايه داري از فراز و نشيبهاي بسياري عبور مي كند كه در هر زمان و مكان در تمام منـاطق                   

تروتسكيستها بدست گرفتن قدرت در روسيه را مسا وي بـا           . يكسان و يك شكل و نعل به نعل نمي باشند         دنيا  

 اعـالم بـر قـراري        يـي   چون يك كشور به تنهايي و در يـك محـدوده جغرافيـا             دناسيوناليسم ارزيابي مي كردن   

پس از انقـالب    روسـيه بـود؟   اما ايا اين مسئله دليلي بر ناسيوناليست بودن طبقـه كـارگر             . سوسياليسم كرده بود  

روسيه و بدست گرفتن قدرت توسط طبقه كارگر،سازمان انتر ناسيونال ايجاد شد و احـزاب كمونيـست در آن                   

تشكيالت و در راس انها حزب كمونيـست شـوروي بـا هـم همكـاري مـي كردنـد و در واقـع سياسـت انتـر                 

تمام قرار دادهـاي اسـتعمارگرانه اي كـه روسـيه           از سوي ديگر    . ناسيوناليستي را در دستور كار قرار داده بودند       

بايـد توجـه    .تزاري به واسطه قدرت و نفوذش با كشورهاي تحت سلطه داشت را به طور يك جانبه لغو نمـود                  

داشت كه لغو اين قرار دادها كه تعداد انها نيز كم نبودند،در شرايطي ملغا گرديد كـه شـوروي در آتـش جنـگ        

ت و ديگر امكانات اقتصادي نياز داشت،اما همه اينها باعث نشد تا حكومت داخلي مي سوخت و شديدا به غال   

شورا ها سياست ناسيوناليستي را در پيش بگيرد و با وجود تمام فشارها به اصول انتـر ناسيوناليـستي پـاي بنـد        

م بنا بر اين در آن مقطع كه تروتسكي،با طـرح انقـالب جهـاني بـه حكومـت شـورا هـا انـگ ناسيوناليـس                  . بود

، رويكرد حكومت شـوراها در هـيچ مـوردي ناسيوناليـستي        در آن دوران   .چسباند،واقعيات را ناديده مي گرفت    

  . نبود و سياست پرولتارياي شوروي در آن دوران هرگز از سياست طبقه كارگر جهاني فاصله نگرفت

اري در جهـان و سـطوح   همانطور كه گفته شد به رشد ناموزون سرمايه د      ،  از سوي ديگر تئوري انقالب جهاني     

نتيجـه عملـي   . و بر همين مبنا در عمل دچار يك انحراف بزرگ گرديـد .مبارزه طبقاتي توجهي نداشت مختلف  

 در هر جايي بود كه مي توانست و يا مي تواند قدرت سياسـي را در                 راين تئوري كوتاه كردن دست طبقه كارگ      

طبقه كارگردر جريـان مبـارزه طبقـاتي شـرايطي بـراي            بر اساس اين نگاه در هر كشوري كه         . اختيار بگيرد،بود 

 چون نمي تواند بدون همراهي ديگر كارگران در كشورهاي ديگر سوسياليسم را          ،كسب قدرت بدست مي آورد    

اين سياست در واقع از ماركسيسم عدول مي نمـود و بـا وجـود انكـه     .  بايد از اين كار منع گردد  ،بر قرار نمايد  

اي طبقه كارگر بـر مبنـاي شـرايطش      اما در عمل چون در هر منطقه ،وري مي پذيرفت  انقالب را در حرف و تئ     

در دنيايي كه هـر گوشـه ان   . ممكن است امادگي كسب قدرت را داشته باشد ،در عمل انقالب را نفي مي نمود          

،تاريخ مبارزه طبقاتي را پشت سر گذاشته كه در مراحـل و سـطوح مختلفـي بـوده وهـستند،نمي تـوان بـراي                         

در همان مقطع كه تروتسكي چنين تئوري مطـرح نمود،طبقـه           . سرنگوني سرمايه داري زمان واحدي تعيين كرد      

كارگر در روسيه قدرت را گرفته بود،در اروپا ي غربي پرولتاريا با سوسيال دمكراسي دسـت و پنجـه نـرم مـي         



استعمار و فئوداليسم در گير بودند و كرد،در بسياري از كشورهاي اسيايي ،آفريقايي،و آمريكاي التين،توده ها با          

بنا بر اين صحبت از انقالب جهاني فقط بي راهـه و ترمـزي بـراي          ....طبقه كارگر نقش بسيار كمرنگي داشت و      

در حال حاضر نيز با وجود رشـد سـرمايه داري و جهـاني شـدن                . طبقه كارگر در مسير انقالب ايجاد مي نمود       

بي كه وجود دارند،نقش مذهب در يك جامعه يا فقدان ان،نـا آگـاهي ويـا                ان،باز هم سطح مبارزه طبقاتي ،احزا     

اگاهي نسبي ،وجود عقب ماندگي ها يا عدم ان،جنگهاي منطقهاي،ميزان سرمايه گذاري خارجي و داخلي بنا به              

همه و همه باعـث مـي گـردد تـا مبـارزه طبقـاتي در       ... شرايط سياسي و اقتصادي هر كشور،منابع زير زميني و        

ويـا   چگونه مي توان مثال وضعيت عربستان را با تركيه يكـي دانـست      .حل مختلفي در جهان در جريان باشد      ارم

چطور ممكن است وضعيت سوئد را با سومالي در يـك شـرايط و       . ايران را با افغانستان و پاكستان مقايسه كرد       

امـا هـم مـا از    .زيه وتحليـل نمـود    در اين باره مي توان دهها مثال آورد و هر يك را تج            . موقعيت ارزيابي نمود  

  . موضوع بحث فاصله مي گيريم و هم مسئله بر هر انسان بي غرضي آشكار است

بنا بر اين جدال نظري كه در ان مقطع در حزب در اين رابطه در گرفت كه در نهايت بـه اخـراج تروتـسكي و                        

در نهايت با پيروزي گرايش كـارگري        را مي توان تقابل دو گرايش طبقاتي دانست،كه          ،هوادارانش منجر گرديد  

اخراج گرايش تروتسكيستي ،در راستاي پاي بندي به اصول ماركسيسم و گسست از اپورتونيـسم    . خاتمه يافت 

اينكه بعدها با عناصر اين گرايش و بسياري ديگر چه بر خوردي شدو ديكتـاتوري سـرمايه داري                  .انجام گرفت 

ـ       ه اردوگ باعث روانه شدن بسياري در سالهاي بعد ب        ست كـه بـه ان خـواهم    اههاي كار اجباري شـد ، مـسئله اي

پرداخت، اما تا آن مقطع و در جريان اين جدال طبقاتي پرولتاريا به درستي اراده اش را اعمال نمود و تا اينجـا                       

  .نمي توان گفت كه دمكراسي پرولتاريا خدشه دار شده بود

  

 پايـان جنگهـاي      بـا  پويايي نظريات انقالبي كمك نمايـد و      آزادي فعاليتهاي سياسي، كه مي توانست به رشد و          

 نظريـات مخالفـان   داخلي براي آن زمينه كامال مساعدي بوجود امده بود ، وجود نداشت و كمتـر مـي شـد بـه         

اين انحراف كه ابتدا خود را فقط در عرصه ممانعـت از فعاليـت سياسـي ديگـر احـزاب و               . دسترسي پيدا نمود  

در . ورا ها نشان مي داد، از اواخر دهه سي و بمرور،عرصه هاي ديگري نيز يافت              گرايشات مخالف حكومت ش   

واقع بر پايه روابط سرمايه داري كه هنوز باقي مانـده بـود و در فـصل اول بـه انهـا پـرداختم و رشـد انهـا ،و                              

عيفي يـت ضـ   ع پرولتاريا موق  ،جايگزين شدن حزب و دولت بجاي شورا ها ،كه در فصل دوم به ان پرداخته شد               

 نيـاز بـه     دار بود ، براي پيشرويش در قـدرت         بر اين مبنا گرايش بروكراتيك كه از ماتريال قوي بر خور          . يافت  

پـس از كـشف توطئـه     . فضايي داشت تا دمكراسي كارگري و حتي اشكال كمرنگ آن نيز وجود نداشته باشند               

  فضاي بـسيار  37 و 36ت سالهاي كودتاي گرايش تروتسكي و بوخارين و دستگيري همه عناصر ان و محاكما           

مناسبي براي گسترش سركوب و برقراري سانسور گسترده بوجود امد و بـال فاصـله پـس از آن وقـوع جنـگ                       



در واقع انحرافي كه در زمينه عدم وجود دمكراسـي  . شعاع خود قرار داد     هاني دوم بود كه همه چيز را تحت         ج

 و سـركوب     توسط فراكسيون حزبـي    كودتابرنامه  ،در جريان   پرولتري در زمينه ازادي هاي سياسي وجود داشت       

در سـايه   . ان و سپس جنگ بين الملل به سرعت رشد نمود و فضاي بسيار مساعدي براي بروكراتها پديد اورد                 

فضاي نظامي و پليسي جايي براي دمكراسي باقي نمـي مانـد و سانـسور و خفقـان مـي توانـست بـه سـرعت                 

  . س گيرد و گرايش كارگري را مورد تعرض قرار دهددستاوردهاي بسياري را باز پ

 تعيين اينكه واقعا در چه مقطعي گرايش سرمايه داري غالب گرديد، كار مشكلي است چون در دهه سي تقابل                   

 چنان پيچيده ر زمينه هاي مختلف جريان داشت در اوج خودو     دو گرايش سوسياليستي و سرمايه داري كه كه د        

البته آنچـه در ايـن رابطـه اهميـت دارد ، نـه            .  نمي توان دقيقا زمان غلبه را روشن نمود        ودر هم تنيده بودند كه    

به هر شكل و بر اساس كنـدوكاو فـوق شـايد مقطـع     . كرد هستند ان بلكه،علتها و گرايشات دو روي    مقطع دقيق 

پـس  . د دانست  كه نماينده سرمايه داري دولتي شوروي بو       ،جنگ جهاني را بتوان نقطه غلبه گرايش بروكراتيك       

از جنگ موج وسيع سركوبها به بهانه هاي مختلف در دستور كار قرار گرفت و هزاران نفر در دهه چهل روانـه                

به هزاران نفر مهر جاسوس و عامل امپرياليسم زده شـد و بـه بهانـه سـركوب                  . اردوگاههاي كار اجباري شدند   

هر كس به فضاي پليـسي و  . و محاكمه شدنددستگير ) تروتسكي و بوخارين( گرايشي كه ديگر وجود نداشت    

بسياري در دو دهه چهل و پنجـاه        . بروكراتيسم اعتراض مي نمود مورد وحشيانه ترين سركوبها قرار مي گرفت          

همـه اينهـا نـه بـر اسـاس رويكـرد            . اعدام و يا روانه اردوگاههايي شدند كه شكنجه و مرگ در انتظارشان بود            

بلكه به واسطه غلبه گرايش بروكراتيكي بود كـه بـسيار خـوب مـي دانـست                 شخصي استالين و يا ديگران بود       

اگـر  . هزاران كمونيست و انقالبي وجود دارند كه ريشه در جامعـه دارنـد و مـي تواننـد خطـر افـرين گردنـد                       

ياليستها خود را منسجم نمايند و در مقابل بروكراتهايي كـه  سبروكراسي حاكم شده تعلل مي كرد ممكن بود سو      

بنا بر اين با درنده خويي تمـام و در كنـار جاسوسـان و               . را نمايندگي مي كردند ايستادگي نمايند     ه داري   سرماي

در آن ايام فضاي رعب و وحشت حاكم شد        . اسراي آلماني جنگ ، هزاران نفر ديگر نيز سركوب و نابود شدند           

اقعيات اقتصادي كه در قبل گفته    پر واضح است كه بر مبناي و      . و حزب به قدرت مطلق بروكراتها تبديل گرديد       

به نيرويـي مـسلط تبـديل كـرده     شد بسياري نيز استحاله يافته و به گرايش بروكراتيك پيوسته و اين گرايش را      

  ) . ان دوران حزب ،مثل استالين، مولتف ، بريا وبسياري رهبران ديگر( بودند 

 حكومـت  اسـي پرولتـري فقـط در راسـتاي      كـه ، دمكر  مي توان نتيجه گرفـت     اي همه موارد ذكر شده ،     بر مبن 

 كمونيـستها وجـود نداشـت ،        اي سياسـي كـه حتـي در دوران هژمـوني          شورايي بوجود آمد و فقدان ازادي هـ       

اين انحراف در اردوگاه كارگران باعـث گرديـد تـا در شـرايطي كـه                . نشاندهنده دمكراسي ناقص پرولتري بود    

ستفاده را انجام دهند و با تعميم اين انحراف بـسياري از دسـت             بروكراتها قدرت بيشتري يافتند ، حد اكثر سو ا        

اين نقطه ضعف بستري بود كه در ان سركوبهاي وسـيع بروكراتهـا در مـسير            . آوردهاي ديگر را باز پس ستانند     



دمكراسي .ايجاد سرمايه داري دولتي شكل گرفت و ديكتاتوري پرولتاريا را به ديكتاتوري بورژوازي تبديل نمود

پرولتاريا توسط گرايش بروكراتيك تبديل به سركوبهاي وسيع و فضاي رعب و وحشتي گرديد كه در ان    ناقص  

در چنـين اوضـاع و احـوالي گـرايش          .پرولتاريا به مسلخ برده شد و هر منتقدي تا سر حد مرگ شكنجه گرديد             

ن را يكـي پـس از       بروكراتيك به سرعت مي توانست دست آوردهاي پرولتاريا را باز پـس گيـرد و نهادهـاي ا                 

در ان دوران بسياري از كمونيستها ، كارگران، منتقدان،آزادي خواهان و حتي هنرمندان بـه               . ديگري ويران نمايد  

  . شدت سركوب و قتل عام گرديدندو در نتيجه امكان متشكل شدن گرايش سوسياليستي حزب از ميان رفت

         

   قاتي اي و استحاله طب انقالبيون حرفه  :فصل چهارم 

  

 در جريان رشد مبارزه طبقاتي در روسيه و اروپا در اوايل قرن بيستم توسـط لنـين          "انقالبيون حرفه اي  "تئوري  

بر اساس ايـن تئـوري ،بـراي انكـه انقالبيـون بتواننـد تمـام وقتـشان را بـه مبـارزه بپردازنـد و                         . تدوين گرديد 

ي مالي توده هـا و هـواداران ،امـرار معـاش             از طريق حزب و كمكها     گيرمسئله معيشت نباشند ،ضروري شد    در

  . كنند

بر اين مبنا در كوران مبارزات طبقاتي در روسيه ،فعالين و رهبران تشكيالت قادر بودند،تمام وقـت در خـدمت               

 در شرايطي كه سركوبهاي پلـيس ،باعـث مـي شـد      . ه مبارزه قرار گيرند و حزب با حداكثر توان فعاليت نمايد          ب

ي جديدي در دستور كار قرار گيرد و از سوي ديگر مهاجرت وكار تئوريك نقـش زيـادي                  دائما سازماندهي ها  

طبقاتي داشت،تئوري انقالبيون حرفه اي بمثابه راه حلي جهت باال بردن توانايي تـشكيالت و                در عرصه مبارزه  

 و يا از يك تشكيالت قادر بود ،عده اي را كه ضروري مي دانست از كشور خارج. موارد ياد شده عمل مي كرد

عده اي رابط و عده اي ديگردر بخشهاي تداركات سازماندهي مـي شـدندو              . منطقه به منطقه ديگر اعزام نمايد     

بسياري كه پليس سياسي در تعقيب انها بود و يا از تبعيد فرار كرده بودند ، مي بايست از طريق كمكهاي مـالي                   

ب قادر مي شد در مدت زماني كمتر و با حفـظ و             بدين شكل حز  . كه به حزب مي شد امرار معاش مي نمودند        

  . حمايت از كادر هايش بيشترين فعاليت را انجام دهد

وضعيت امرار معاش كادر هاي حزبي ،بدليل اينكه فقط از طريق جمـع اوري كمكهـاي مـالي كـه عمـدتا نيـز                        

گران نيـز پـايينتر و كمتـر        كارگران آنرا پرداخت مي كردند ، انجام مي شد،لذا هميشه از حد اقلهاي زندگي كار              

 با مطالعاتي مختـصر . بودو مي توان به جرات گفت كه وضعيت آقتصادي زندگي آنها بسيار وخيم و سخت بود    
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يون حرفه اي يا مدت مديدي را در زندانها و تبعيد انقالب.متوجه واقعيات ذكر شده مي شويم  .....) و  "��رد89

. سپري مي كردندو يا در شرايط اقتصادي بسيار بدي قرار داشتند،كه عموما هم با تعقيـب و گريـز همـراه بـود                      



حتي انقالبيون و رهبراني نيز كه در خارج كشور زندگي مي كردند،شديدا دچار مشكل مالي و مـسئله معيـشت      

  . بودند

ه خط حزب ، ارتقا و جذب كارگران بود و بر اساس تاريخ حزب بلشويك، هـزاران كـادر و عـضو               البته هموار 

در واقـع حـزب   .اين حزب كارگر بودند و در كارخانه ها و مانوفاكتورها مشغول به كار و فعاليت سياسي بودند 

درون طبقه كارگر  عمل اثر بود و همواره بمثابه گرايشي در  ءره منشاويك در طبقه كارگر و جنبش آن هموابلش

بلشويكها مراسمهاي چند هزار نفره كـارگران در اول مـاه مـه را سـازمان مـي دادنـد،در بـسياري از                       . مي نمود 

 نشريات انقالبي را با مشكالت امنيتي فراوان و با وجـود پهنـاوري               بزرگ نقش سازمانده را داشتند،       اعتصابات

دند و در دوران جنگ جهاني كه روسيه در گيـر  توزيع مي نموكشور روسيه در ميان كارگران و در سطح وسيع       

ان بود با تمام مشكالت موجود عليه جنگ در ميان كارگران و حتي در ميان سربازان و در جبهه هـا نيـز تبليـغ           

 اطـالع داشـته      انساني كه از تاريخ حزب بلـشويك       همه اينها واقعيات انكار ناپذير و مبرهني بر هر        . مي نمودند 

در واقع تئوري انقالبيون حرفه اي اين امكان را به بلشويكها داد تا روند انقـالب           .  بي غرض باشد است    باشد و 

در روسيه را تسريع نمايند و با با تبليغ،ترويج،و مبارزه ايدئو لوژيك پيگيـر خـود ، نقـش زيـادي در سـمت و                 

  .سوي سوسياليستي انقالب ايفا نمودند

تئوري انقالبيون حرفه اي همچنان در دستور كار قرار داشت و تغييـري در ان  پس از انقالب سوسياليستي نيز،    

اما شرايط تغيير مي يافت و پس از گذشت چند سال و پايان گرفتن جنگهـاي داخلـي و نـا بـسا                      . بوجود نيامد 

د سطح رفاه عمومي دستخوش دگرگوني ش ) 1933 الي 1927(ماني هاي اوليه، و با شروع برنامه اقتصادي اول      

در پرتو از خودگذشتگي و همكاري عظـيم طبقـه       . و رشد اقتصادي براي اولين بار بعد از انقالب شتاب گرفت          

كارگر ، بسرعت صنايع عقب مانده به صنايع عظيم و پيشرفته اي تبديل گرديدند و بسياري از مناطق كشور كه                    

 1933(  در برنامـه دوم اقتـصادي    .از اقتصاد عقب مانده وكشاورزي رنج مي بردند ، وضعيتشان دگرگـون شـد             

تحقق ... صنايع  سنگين، گسترش خطوط راه اهن ، گسترش شبكه برق،مكانيزه نمودن كشاورزي و          ) 1938الي

مـسكن،  : عم رفاه را مي چـشيدند و بـسياري نيازهـا مثـل            رايط طبقه كارگر و ديگر توده ها ط       در اين ش  . يافت  

بـر آورده شـد و فقـر از جامعـه          ... ي، نـابودي پديـده بيكـاري و         بهداشت رايگان، آموزش رايگان، امنيت شغل     

همه اينها واقعياتي است كه با مراجعه به همه امارهاي ان زمان وتاريخ ان دوران قابل اثبات . شوروي زدوده شد

اي اما آنچه در اينجا مورد بحث ما است تاثيراتي است كه انقالبيـون حرفـه                . است و نبايد آنها را ناديده گرفت      

  .در اين دورانها مي گيرند و بعد ها بستر تغييرات بزرگتري مي گردد

 همانند ديگر تـوده هـا از   ران به هزاران نفر مي رسيد نيز  تعداد كادر ها و اعضاي بلند پايه حزبي كه در آن دو    

قـع شـرايطي   وضعيت اقتصادي جديد جامعه سوسياليستي ، در وا. رفاه پديد امده و رو به رشد بهره مند بودند    

از يكسو ماننـد گذشـته دائمـا بـه فعاليـت سياسـي              . متفاوت و ويژه اي براي انقالبيون حرفه اي بهمراه داشت         



يعني اينكـه آنهـا هـم هماننـد         . مشغول بودند و از سوي ديگر موقعيت اقتصادي آنها دستخوش تغيير شده بود            

اما مگر باال رفتن سطح رفاه      . دن آن نقشي نداشتند   ديگر مردم از رفاه بوجود امده بهره مند مي شدند،اما در آفري           

عمومي آنهم در شرايطي كه مالكيت خصوصي ملغا شده و توليد سوسياليستي حاكم اسـت ،مـي توانـست بـر                     

كمونيستها و رهبران حزبي تاثيرات منفي بجا بگذارد؟ قائدتا در چنين شرايطي رفاه در خدمت بـه تـوده هـا و                       

  .صل اول هم بحث شدهمان گونه كه در ف . ه تر از چنين نگاه سطحي بودله پيچيدطبقه كارگر است ، اما مسئ

همانطور كه مي دانيم يكي از برنامه هاي جامعه سوسياليستي كه در مانيفست هم به آن اشاره شده ،مسئله ادغام 

 مبنا بسياري   تقسيم كار جامعه سرمايه داري روابط خاصي را بوجود آورده و بر اين            . كار جسمي و فكري است    

بـسياري از  . فقط با فروش نيروي كار جسمي در توليد نقش دارند و بسياري ديگر با فروش كار فكـري خـود    

اينگونـه  . متخصصين و تحصيلكردگان از جمله كساني هستند كه در طيف فروشندگان كار فكري مـي گنجنـد                

ستعدادها و خالقيتهايشان شكوفا شود ورشد      تقسيم كار باعث مي گردد تا  بسياري از كارگران و مردم نتوانند ا             

اما مهمتر از اين مسئله تناقضي است كه بين كار جسمي و فكـري وجـود دارد و شـرايط و موقعيتهـاي                       . نمايد

  .مختلفي به انها مي دهد

 اما در جامعه سوسياليستي اينگونه تقسيم كار ،دگرگون مي گرددو با اجراي برنامه هايي دراز مدت اين تضاد از         

اين مسئله با برنامه ريزي هاي نه چندان پيچيده اي قابل تحقق اسـت كـه فعـال موضـوع اصـلي               . ميان مي رود  

  . بحث مانيست وتا حدودي در فصل اول به ان پرداخته شد

اما ارتباط اين بحث با تئوري انقالبيون حرفه اي در اين نكته است كه،كادر هاي كمونيستي كه همچون قبـل از          

 مي كردند، با باال رفـتن سـطح        بودند و از طريق حزب امرار معاش       عاليت سياسي حرفه اي مشغول    انقالب به ف  

بعبارتي ديگـر   . نقشي نداشتند ) روند توليد ( رفاه عمومي جامعه از آن بهره مند مي گرديدند، اما در آفريدن آن              

نها و طبقه كارگر فاصله اي  ايجاد        به دليل عدم حضورشان در فعاليتهاي توليدي  به مرور با افزايش رفاه ،بين آ              

  .مي شد  كه روز بروز عمق آن بيشتر  و خطر فساد در حزب و تقويت گرايش بروكراتيك بيشتر مي گرديد

هر چند كه اين تاثيرات نمي توانست بر همه يكسان باشد و هر كس ويژگي ها و پيشينه خاص خود را داشت                      

هر چند كه مبارزه سياسي انقالبيـون  . ايش بروكراتيك مي گرديد  اما به هر شكل در دراز مدت باعث تقويت گر         

نه تنها ماهيتا يكـسان  ) فاصله كار فكري و جسمي(حرفه اي بمثابه يك تخصص كاري نيست ،اما در اين مورد     

است بلكه ،از سويي به دليل نقش تعيين كننده آنها در جامعه و حزب، و از سوي ديگر بدليل اينكه بـسياري از        

 سياسي انقالبيون حرفه اي با توليد       روند توليد نقش داشتند اما فعالين     ين و تحصيلكردگان حد اقل در       متخصص

  .ارتباطي نداشت خطر فساد و استحاله در ميان انها بيشتر بود

رديـد و در مقابـل گـرايش         همانطور كه گفته شد اين عامل اقتصادي به تقويت گـرايش بروكراتيـك منجـر گ               

بمرور عده اي از انقالبيـون حرفـه اي بـه خـرده بورژواهـايي تبـديل              . رازو را سنگينتر نمود    كفه ت  سوسياليستي



اگر تا آن زمان با لغـو مالكيـت خـصوصي           . گرديدند كه در آن موقعيت حزبي و اجتماعي بسيار خطر ناك بود           

يي از ميان رفته بود،  وسايل توليد و به مالكيت شورايي در آمدن آنها سوسياليسم تحقق يافته  و شيوه توليد كاال                

حاال قشري چند هزار نفره  بوجود مي آمد كه ازبهره كار توده هاي كارگر استفاده مي كرد و بـا كـاهش نقـش                         

اين بهره وري از كار كـارگران  . موقعيت سياسي ممتازي نيز داشت) كه در فصل دوم توضيح داده شد   ( شوراها  

داشت اما منجر به آن مي گرديـد تـا ارزش اضـافي در رونـد                هر جند در ابتدا نا محسوس بود و عمق زيادي ن          

  كـه در واقع در پروسه توليد ارزشي افريـده مـي شـد        . توليد بوجود ايد و مناسبات كااليي مجددا بر قرار گردد         

تماما به كارگران باز گردانده نمي شد و قشر بروكرات نوپا بخشا از ان بهره مند مي گرديد وايـن چيـزي نبـود                    

بنا بر اين اين قشر زمينه قوي براي تبديل به طبقه سرمايه داري كه به شكل دولتـي عمـل مـي               . ودجز كسب س  

  .كرد را يافت

البته پروسه فوق همراه با برخوردها و مقاومتهاي زيادي همراه بود،چون اوال بسياري از فعالين و اعضاي حزب            

ن بازنشـسته و كمونيـستهايي بودنـد كـه سـالهاي          را كارگران تشكيل مي دادند و بسياري از كادر ها نيز كارگرا           

طوالني در كوران مبارزه طبقاتي قرار داشتند و به سادگي تحت تاثير قرار نمي گرفتند و لذا دو رويكرد كه يكي   

روند فساد و استحاله را طي مي نمود وديگري به پشتوانه طبقه كارگر عرض اندام مي كرد در مقابل هـم قـرار                       

اما به هر حال چون اين عامـل اقتـصادي روز بـروز نقـش     . بسياري را در حزب ايجاد كردندگرفتند و تنشهاي    

بيشتري مي يافت، و در نهايت پشتوانه هاي بزرگ ديگري كه در سه فصل قبل به انهـا پـرداختيم را داشـت،بر                       

  .گرايش كارگري غلبه يافت و گرايش سوسياليستي نتوانست در مقابل آن ايستادگي نمايد

 ار ندارند و سمت وسوي طبقاتي انهـا       ي بر اين باور هستند كه روشنفكران تحت تاثير عوامل اقتصادي قر           عده ا 

ارتباطي با پايگاه طبقاتي آنان ندارد و بر اين مبنا بحث ذكر شده در مورد انقالبيون حرفه اي را فاقد اعتبار مـي                       

مي كند و بعبـارتي ديگـر تنهـا اراده آنـان را در     اين ديدگاه تنها عامل ذهني را در مورد روشنفكران عمده     .دانند

انقالبيون حرفـه  (شنفكران كمونيست وچنين نگرشي در مورد فساد ر. سمت گيري طبقاتي تعيين كننده مي داند     

عامل اقتصادي را در نظر نمي گيرد و تنها به اين بسنده مي كند كه ، تنها عوامل روبنـايي و اراده عـده اي   ) اي  

در نهايـت تنهـا تـصميمات فـردي و ذهنـي            . چرا و چگونه تغيير يافته است را موثر مي دانند         كه معلوم نيست    

اما چنـين نگـاهي فاقـد زيـر بنـاي           .روشنفكران را باعث چرخش ايدئو لوژيك و شكست سوسياليسم مي داند          

امـل عينـي    اين نگاه عامل ذهني را مقدم بر ع       . علمي است و بلحاظ فلسفي برخوردي ايدآليستي به مسئله دارد         

درست است كه روشنفكران مستقيما با عوامـل اقتـصادي درگيـر و در ارتبـاط نمـي باشـند،اما ماننـد            . مي داند 

 مناسـبات   - هرچند غير مستقيم   -بسياري ديگر از اقشار و نيروهاي اجتماعي تحت تاثيرات تعيين كننده و قوي            

اتي حادتر باشد، روشنفكران بيشتر به انقالب و در هر جامعه اي كه تضادهاي طبق. و روابط اقتصادي قرار دارند

  . مبارزه گرايش مي يابند



البته اين مسئله كه عده اي از روشنفكران طبقات فوقاني تحت شرايطي خاص از طبقه خود گسست مي كنند و     

ي به صف انقالب روي مي آورند واقعيتي است،اما اين واقعيت در موارد استثنايي و خاصي عمل مي كنند و نم            

اينجا بحث بر سر يك قاعده كلي و تعيـين كننـدگي عوامـل              . توان آنرا به عنوان يك قاعده كلي در نظر گرفت         

ما نمي توانيم تاثيرات عوامل اقتصادي را بر روشنفكران ناديده بگيريم و پارامترهايي مثل بهـره                . اقتصادي است 

طيف روشنفكران خـرده    . رجه دوم قرار بدهيم   وري از ثروت اجتماعي و يا عوامل ديگر اقتصادي را كامال در د            

بورژوا حتي در نظام سرمايه داري ، در موقيتهاي اقتصادي متفاوتي قرار دارندو بطور كلي روشـنفكراني كـه از                    

  .طبقات پايين جامعه برخواسته اند انگيزه هاي بيشتري براي مبارزه انقالبي و طبقاتي دارند

يك فرد خاص ويا بررسي موارد استثنايي، بلكه موقعيت هـزاران انقالبيـون   اما موضوع بحث ما نه در ارتباط با     

بايـد  . حرفه ايست كه در حزب كمونيست شوروي متشكل بوده اند و در راس قدرت سياسي قرار داشـته انـد                   

ر توجه داشت كه انها كساني بودند كه سالهاي مديد و طوالني بمثابه رهبران طبقه كارگر مبارزه كرده بودند و ب                   

كمونيستهايي كـه در  . اين مبنا عامل ذهني به تنهايي نمي توانست عامل فساد و چرخش ايدئو لوژيك آنها باشد       

كوران مبارزه طبقاتي روسيه، سالهاي بسياري را پشت سر گذاشته بودند چگونه ممكن بود فقط بر اثـر عوامـل                    

گري يك قشر بروكـرات و در نهايـت هـم          ذهني استحاله يابند؟ آيا نبايد عوامل قوي اقتصادي كه باعث شكل            

طبقه سرمايه دار شوروي شدند را علت اصلي استحاله طبقاتي دانست؟چگونه ممكن است حزبي كه متشكل از 

هزاران كمونيست بود، در طول دو دهه به جرياني رويزيونيستي تبديل گردد؟ بنا بر اين عامل اقتصادي يعنـي ،               

 هر روز بيشتر مي شد و انها در فرايند توليد آن نقشي نداشتندو بر مبنـاي                 بهره وري آنها از ثروت اجتماعي كه      

موقعيت سياسي و اجتماعي كه داشتند امكان انباشت ان برايشان فراهم بود را يكي از عوامـل مهـم فـساد آنهـا           

بسيار سطحي نگري است هر گاه تصور كنيم با تئوري هـاي پـيش و افتـاده رويزيونيـستي خرشـچف          . دانست

ثل، راه رشد غير سرمايه داري،همزيستي مسالمت اميز،و گذار مـسالمت آميـز، تمـامي رهبـران و كـادر هـاي            م

واقعيت ان است كه انها سالها قبل از آن و طي پروسه اي دراز     . كمونيست، اصول ماركسيسم را زير پا بگذارند        

چرخش طبقاتي انقالبيون حرفـه اي بـود        در واقع اين تئوري ها برخواسته از        .  استحاله يافته بودند   ،مدت مادي 

  .كه قبال دچار فساد شده و منافعشان تئوري هاي سياسي ديگري را نياز داشت

اما اگر از زاويه اي ديگر به اين بحث نگاه كنيم، ممكن است اين سواالت پيش بيايدكه مگر ممكن است نقـش      

نقـش رهبـران طبقـه كـارگر و     ) اي در روسـيه انقالبيـون حرفـه    ( رهبران طبقه كارگر را نفي كرد؟ ماركسيستها      

بعبارتي ديگر بخش آگاه آن را اداشتند پس چگونه ممكن است نقش انها را ناديده گرفـت؟ كـساني كـه تمـام                       

وقت در خدمت به مبارزه نباشند چگونه مي توانند رهبري حزب و طبقه كارگر را داشته باشند؟ آيا اين همـان                     

فتن اليه هاي مختلف طبقه كارگر نيست؟آيا اين بحث در نهايت به نفـي              بحث جنبش خودبخودي و ناديده گر     

  حزب طبقه كارگر نمي رسد؟



 در سالهاي پـس      را براي پاسخ به اين پرسشها قبل از هر چيز بايد موقعيت و شرايط حزب كمونيست شوروي               

ت و ديگر انقالبيـون  در آن دوران حزب كمونيست هزاران كادر و عضو با تجربه داش     . از انقالب در نظر گرفت    

پـس از انقـالب بـه      . حرفه اي به تعدادي محدود و با موقعيتهاي وخيم در شرايط قبل از انقالب روسيه نبودند               

سرعت بر تعداد اعضاي حزب افزوده شد، در نتيجه در ان موقعيت مي شد با اين نيروي عظيم تحـت شـرايط                      

مناسب، مي توانستند هم كمونيستهايي باشند كه نقـش  جديدي عمل كنند و با تقسيم كار جديد و برنامه ريزي           

بعبـارتي ديگـر انهـا مـي توانـستند كـارگران            . رهبري حزب را داشته باشند و هم عضوي از طبقه كارگر باشند           

با وجود هزاران كـادر و عـضو باتجربـه       . كمونيستي باشند كه با برنامه ريزي جديد وظايف خود را انجام دهند           

اين بحث به هيچ وجه نفـي       .ي وجود نداشته باشد   اتقسيم كار جديدي بوجود اورد تا خال        كامال ممكن بود كه     

    ،" روشـنفكران كمونيـست   " تـا بجـاي    ،جايگاه حزب طبقه كارگر نيـست و فقـط شـرايطي را در نظـر دارد               

ر اين راهي است براي به حـد اقـل رسـاندن خطـ            . رهبري حزب را به عهده داشته باشند       "كارگران كمونيست "

هر چند شايد بخـشي از نيـروي رهبـران طبقـه            .  فساد در حزب و جلوگيري از استحاله طبقاتي رهبران حزبي         

 با شركت در فعاليت توليدي گرفته شود و به ظاهر اين به هرز بردن انرژي كادر هاي حزبي تلقي شود،                     ،كارگر

 آن اهميت بـه مراتـب بيـشتري          خطر ناما واقعيت اين است كه از بين بردن شرايط فساد ويا به حد اقل رساند              

ي براي آنهـا در  چنانچه ما قادر باشيم آنها را از توليد و روابط توليد دور نكنيم و چنانچه قادر باشيم نقش              . دارد  

در واقع آنها را  هر چند كوچك و مختصر وبا در نظر گرفتن موقعيت سياسي آنها قائل شويم ،فعاليتهاي توليدي

چنانچه قادر باشيم   . فساد دور كرده و در يك مناسبات سالم سوسياليستي قرارشان داده ايم           از پروسه استحاله و     

همانند ديگر افراد جامعه سوسياليستي كه براي امرار معاش تالش مي كنند، انقالبيون حرفه اي را نيـز در يـك                     

قـه كـارگر داشـته باشـند،       موقعيت اقتصادي مناسب قرار دهيم، كه بر اين مبنا هويت ومنافعي گره خورده با طب              

 به عبارتي ساده تر طبقه كارگر       .مطمئنا اين افراد به راحتي نمي توانند به  منافع خود و طبقه كارگر خيانت كنند               

آگاه به منافع طبقاتي خود پشت نمي كند و در چنين شرايطي آرمانگرايي آنها مبتني بر واقعيات است و ريـشه                     

تاريخ ثابت كرده ، بروكراتهايي كه به خرده بورژوا و در نهايت بورژوا        . اردهاي محكمي در منافع طبقه كارگر د      

. ن انها در مسير استحاله زيـاد بـوده اسـت   تبديل مي شوند، داراي موقعيت سيالي  بوده اند و امكان كاناليزه شد 

جـه چـه    در نتي . ماترياليسم ديالكتيك به ما اموخته كه، شعور محصول زندگي اجتمـاعي اسـت و نـه بـرعكس                 

انقالبيون حرفه اي و چه هر كس ديگري در نهايت تحت تاثير زندگي اجتماعي كه ركن اساسي آن مناسبات و                    

بخـوان  (چنانچه روند زندگي اجتماعي بگونه اي باشـد كـه بخـشي از جامعـه              . روابط توليدي است قرار دارند    

. تثنا باشند و در نهايت فاسد خواهند شـد        در موقعيتي ممتازي قرار بگيرند، نمي توانند مس       ) انقالبيون حرفه اي    

ما بعنوان ماترياليست، در بررسي مسئله روشنفكران و انقالبيون حرفه اي نيز بايد تقدم عينيت بر ذهنيت را مـد          

نظر قرار دهيم و روشنفكراني را كه بمثابه انقالبيون حرفه اي عمل مي كنند مستثنا از قانونمندي هاي اجتماعي                   



ست كه روشنفكران با عوامل ذهني سرو كار دارند و مشخصه اصلي آنهـا فعاليـت ذهنـي انهـا                    درست ا . ندانيم

 كه تعيين كننـده منـافع       ،است، اما ذهنيت انها در نهايت بر اساس واقعيات اقتصادي و اجتماعي شكل مي گيرد              

  .طبقاتي انها است

اط با پديده هاي عيني ، بلكـه دقيقـا در           منافع طبقاتي روشنفكران نه بر اساس خواست و تمايل انهاو بدون ارتب           

درسـت اسـت كـه ايـن تـاثيرات در مـورد           . راستاي تضادهاي طبقاتي جامعه و تا ثيرات ان شكل گرفته اسـت           

روشنفكران از ويژگي هاي خاصي هم بر خوردار است، اما اين مسئله نبايد باعث نتيجه گيري غلط جدا كـردن   

در هر جا كه مبارزه طبقاتي اوج مي گيرد، روشنفكران     . و اقتصاد بشود  روشنفكران از واقعيات جاري در جامعه       

روشنفكران نيـز ماننـد ديگـر مـردم         . ر رنگتري در دو قطب جامعه انجام مي دهند        نيز صف ارايي جدي تر و پ      

 و ، آنهـا نيـز تحـت مناسـبات    قرار دارند..... فقر، بيكاري، ثروت، مالكيت خصوصي و: تحت تاثير عواملي مثل   

مگر ممكن است كه روشنفكران فقط تحت تاثير عوامـل ذهنـي و بـه               . ابط اقتصادي خاصي زندگي مي كنند     رو

دور از تمام واقعياتي كه هر روزه بر آنها نيز تاثير مي گذارد، عمل كنند؟ مستقل دانستن ذهنيت روشـنفكران در      

  .دن استانتخاب راه خود در واقع ديدگاه دكارت، در اصالت كامل براي ذهن قائل ش

نزديكي هر جه بيشتر روشنفكران كمونيست به طبقه كارگر باعث مي گرددتا زمينه هاي بروز پديده بروكراسي                 

و منفعت طلبي هاي روشنفكرانه و خرده بورژوايي بسيار كاهش يابـد و از سـويي ديگـر روشـنفكران منـافعي               

اين مسئله بسيار با اهميت و تعيين كننده اسـت           . يكسان و كامال منطبق با طبقه كارگر از بعد اقتصادي پيدا كنند           

بعبـارتي  . چرا كه روشنفكراني كه در طبقه كارگر حل مي شوند، نمي توانند به منافع طبقاتي خود خيانت كننـد                

ديگر روشنفكران كمونيست ريشه هايي محكم در بين كارگران خواهند داشت كه بسادگي نمي توان آنهـا را از          

  . طبقه جدا كرد

 رهبـري طبقـه كـارگر را در دسـت ندارنـد ،بلكـه               " روشـنفكران كمونيـست    "ي شدن پروسه فوق، ديگـر     با ط 

" �/*��رهبران با داشتن پايه هاي مادي قـوي و بمثابـه       . رهبري طبقه كارگر را بعهده مي گيرند      " آ�ر7#ان آ�

را بمثابـه  حـزب   بخشي از طبقه كارگر، خطر به انحراف رفتن و استحاله طبقاتي را كاهش مي دهنـدو حـزب                   

  . طبقه كارگر حفظ مي كنند

  

  پايان سخن

  

هر يك از عرصـه هـاي   . بررسي كه من در چهار زمينه انجام دادم، در واقع در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارند     

جدال طبقاتي كه من به آنها پرداخته ام مي توانند بسيار دقيقتر و موشكافانه تر بررسي گردند،  من به مـدت ده                   

ل اين نوشته را كامل كردم و فكر مي كنم شايد تكميل آن و رفع هر اشكال موجودي را به تنهايي نمي توانم         سا



در سال اول كه اين نوشته تكميل شد من متوجه اطالعات بـسيار         .انجام دهم و لذا انرا به معرض بحث گذاشتم        

در سال دوم و سوم با تغييرات اساسي        . ناقصي شدم و با مراجعه با منابع، سعي كردم اين نقص را جبران نمايم             

كه در نوشته بوجود امد، متوجه در هم بودن مباحث شدم و سعي كردم به تفكيـك و ارتبـاط مـنظم بـين انهـا                          

  . بپردازم ، كه در نتيجه بازهم تغييرات بسياري در متن بوجود امد

اخـتالف  .وجه نقص هاي ديگري شـدم     اما زماني كه متن را  به رفقاي صاحب نظر در اين مورد دادم، بازهم مت               

نظر در بسياري از موارد توانست به من كمك كند تا بيشتر به جزييات مسائل توجـه نمـاييم و آنهـا را تكميـل             

اما پس از گذشت همه اينها كه فكر مي كردم كار تمام شده و مي توانم مطالب را منتشر نمايم، رفيقي بـه                       . كنم

وقتـي مـن   .ره نمود، و ان عمده شدن عامل ذهني در بسياري از موارد بود          يك اشكال اساسي در بررسي من اشا      

متن را مجددا بررسي نمودم  به اين اشتباه بزرگ پي بردم و در واقع طي سه سال گذشته،بخـشهايي زيـادي از                       

 نوشته را تغيير دادم و به بررسي مجدد همه وقايع پرداختم و سعي نمودم رد پاي جدالهاي طبقاتي در شـوروي         

اما واقعيت اين است كه در بسياري از موارد رويكردهاي طبقـاتي در جامعـه              .و در داخل حزب را كشف نمايم      

شوروي و در حزب بسيار در هم تنيده و پيچيده شده بودندو بدليل فضاي غير دمكراتيـك اطالعـات و اسـناد                      

 مطالـب تكـراري و نقـل قولهـاي          در چند ماه آخر نيـز بـسياري از        . زياد و معتبر بسيار محدود وناكافي هستند      

  .طوالني را حذف نمودم 

در نهايت من فكر مـي كـنم بررسـي تجربـه سوسياليـسم در شـوروي، يـك پروسـه دراز مـدت را از جانـب                       

واضح است كه اين نوشته نمي تواند پايـان         . ماركسيستها مي طلبد و اميدوارم نوشته من قدمي در اين راه باشد           

  .  ايد گامي در راستاي اغاز بررسي و كنكاش انجام شده باشدسخن در اين مورد باشد و ش

  

  

  لنا                                                         
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