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  اجتناب ناپذيری سلطه ی سرمايه داری انحصاری دولتی برآشورشوروی سابق

  تجربه اي از سوسياليسم

  يحيي رحيمي

نخست اينکه سده ی بيستم و به ويژه آغاز آن در کشورهايی مانند روسيه و چين  هنوز به پای  کشورهای غربی به انقالب 
کی بر فناوری بنا بر اين الزم بود از لحاظ ساختارهای کار مزدوری و تقسيم کار هرمی مت. صنعتی دوم نرسيده بودند

الکتريسيته و موتورهای درون سوز) به گسترش کار مزدی و نه الغای آن که الزمه ی ، پايه نفت برانقالب صنعتی دوم (
نشان خواهيم داد که چون کارگر مزدور به . د، بپردازنانقالب سوسياليستی به مثابه فاز نخست جامعه ی کمونيستی است

سوسياليسم نمی تواند بر پايه رشد ، مثابه ی تجلی اجتماعی سرمايه متغير در واقع سنگ بنای سرمايه و بهره کشی آن است
  بلکه بر اساس الغای آن و تبديل شدن به کمون می تواند بنا شود .، و گسترش کار مزدوری

 ، با وجود آنکه به دليل ارتجاعی بودن سرمايه از سده نوزدهم، انقالب روسيه و چين، يسکارگران در کمون پار   
هنوز برای دستاوردهای د مکراتيک انقالب در کنار ديگر زحمتکشان بود که  عمد تا، مواضع خودالغايی و کمونی داشتند

ی بارز آن را در کشورهای صنعتی هاو نمونه، گيرنداما هنگامی که به مثابه "طبقه ی برای خود" شکل می . انقالبی بودند
پيشرفته مانند انگلستان و آمريکا ديده ايم  و يا در ساختارهای هرمی کار مزدوری دولتی در شوروی و چين شکل می 

ری آينده و در مگر آنکه در اثر بحرانهای ساختا. بلکه تابع و درهم تنيده با سرمايه داری اند، ديگر انقالبی نيستند، گيرند
  ی انقالبی حرفه ای از کار مزدوری و رفرميسم گسست پيدا کنند .هانتيجه خود الغايی آنان در کمون يا به مثابه کمونيست

قانون حق اعتصا ب و داشتن  ١٨٢۵يعنی در سال ، دولت و بورژوازی انگلستان هنگامی که مارکس هفت سال داشت   
آنان می دانستند که  اين طبقه  هنگامی که به صورت  " طبقه ی . رگران تصويب کردی کارگری را برای  کاهااتحاديه

ديگر انقالبی نيست و برخال ف پيش بينی مارکس که انگلستان نخستين کشوری است که در آن ، برای خود" در می آيد
و طبقه ی کارگر به اصطال ح "  هرگز در اين دويست سا ل انقالبی در آن روی نداده، انقال ب کارگری روی خواهد داد

  برای خود" از مواضع اصالح طلبانه پا را فراتر نگذاشته است .

ی نمايان بيماری کل هااين بيماری يکی از جنبه. از اين ديدگاه است که بايد بيماری جبهه ی چپ را تشخيص بدهيم"   
. ی بی اعتبار شده را تکرار می کندهااست و فرمولجبهه ی چپ هسته ی اصلی اعتقاد خود را از دست داده . جامعه است

نقشه اين بود که دمکراسی . اميد چپ به کارگران به عنوان طبقه ی انقالبی آينده بسته بود، به مد ت صد سال يا بيشتر
بشود هنوز  اعتقاد به اينکه چنين تصوری عملی. سرمايه داری را براندازند و ديکتاتوری پرولتاريا را جانشين آن کنند

شايد ما داريم قدری بی تابی  می ، در گذشته تحوالت بزرگ جامعه چند دهه يا چند قرن را در بر گرفته است. امکان دارد
اين منظره خوش بينی مرا ، ولی من اعتراف می کنم  که با اين همه نشانه  که ما را به جهت ديگری هدايت می کنند. کنيم

ی هامی بينم که به صورت کهکشانی از فرقه، وقتی که به تشتت  جبهه ی چپ نگاه می کنم. زيا د زير فشار می گذارد
کوچک  در آمده است و وجه مشترک آنها هم فقط اين است که نمی توانند بيش از حاشيه ی ناچيزی از جنبش کارگری را 

نماينده ی منافع و مقاصد ، ر دست دارندجلب کنند و اينکه با کمال شجاعت گمان می کنند نسخه ای که برای انقالب د 
با ، نوشته بود ١٩٣٩به ياد تروتسکی می افتم که در مقاله ای که اندکی پس از آغاز جنگ دوم در سپتامبر . کارگران است

ناچار دليل اين شکست ، ی زيادی اعتراف کرده بود که اگر جنگ باعث بروز انقال ب نشودهاترديد و بعد از قيد و شرط



بلکه در عدم قابليت مادرزادی پرولتاريا برای مبد ل ، و نه در محيط امپرياليستی، را بايد " نه در واپس ماند گی کشور
ی تروتسکی را برای گرفتن يک چنين شايد نبايد در آن ساعت تاريک نوميد. شدن به يک طبقه ی حاکم " جستجو کرد

آن مقاله به زبان . ) قدری باک دارم Congenitalمه ی " مادرزادی" (من از   کل. اعترافی زياد زير فشار بگذاريم
ولی اگر او زنده مانده بود و . انگليسی منتشر شده است و نمی دانم تروتسکی چه کلمه ای در زبان روسی به کار برده بود

  می کرد . خيال نمی کنم دليلی برای پس گرفتن آن حکم خود پيدا، صحنه ی امروزی را به چشم می ديد

حاال اين وضع را چگونه بايد تحليل کرد و آينده را چگونه بايد ديد ؟ اوال" کارگران و کارفرمايان هنوز به همان روال    
قديم بر سر تقسيم سود عمل سرمايه داری باهم می جنگند، اگرچه اخيرا" مواردی پيش آمده است که کارگران و 

نوعی ، ثانيا". دولت به دليل منافع عمومی در برابر اين توافق مقاومت کرده است ولی، کارفرمايان به توافق رسيده اند
طرفين ممکن است . تراضی خاموش ولی بسيار قوی ميان کارفرمايان و کارگران برای حفظ سود به وجود آمده است

هنوز جای اين پرسش باقی . متحد اندولی در باال بردن ميزان اين غنائم با هم ، بازهم برسر تقسيم غنائم با هم دعوا کنند
است که کدام يک از دو طرف در نهايت برنده می شود ؟ می توان اين طور استد الل کرد که وقتی کار به سرحد فيزيکی 

، و وقتی که در هر کشور معينی امکانات تقويت سرمايه داری از درون تمام شد، بهره کشی از بازار مصر ف رسيد
افع کارفرما و کارگر باز اهميت پيدا می کند و راه برای آن انقال ب بسيار دير کرده ی مطابق مدل برخورد  ميان من

به نظر من اين واقعيت جالب است که . ولی من بايد اعتراف کنم که در اين پيش بينی ترديد دارم. مارکسيستی باز می شود
ی انقالبی امروز فقط در کشورهايی زنده هستند که هاجنبش فقط در چين و در کوبا انقالب عملی شده است و ١٩١٧بعد از 

  پرولتاريا ضعيف است يا اصال" وجود ندارد .

من اعتقاد دارم که جهان پيش می ، بله. شما با نقل آخرين کلمات کتاب " تاريخ چيست " می خواهيد با من معارضه کنيد   
من باز هم می گويم که . ها ی تاريخ عوض نکرده ام ز برگشتگاهبه عنوان يکی ا ١٩١٧من نظرم را درباره ی سال . رود

ولی تمام جهان در يک زمان يا تمام . آغاز شدن پايان  نظام سرمايه داری بود ١٩١۴ – ١٩١٨همراه با جنگ ، اين رويداد
زی خود را نه به پيرو ١٩١٧در سال   هامن حاال وسوسه می شوم که بگويم بلشويک. جاها در آن واحد حرکت نمی کنند

به نظر من بايد اين فرضيه . رغم واپس ماندگی اقتصاد و جامعه ی روسيه بلکه به سبب آن واپس ماندگی به دست آوردند
را به طور جدی مورد توجه قرار بدهيم که انقال ب جهانی که انقال ب بلشويکی نخستين مرحله ی آن بود و با پيش آمدن 

، به صورت شورش پرولتاريای کشورهای سرمايه داری پيشرفته روی نخواهد داد، ودآن سرمايه داری سرنگون می ش
تاريخ ، کار. اچ. بلکه عبارت خواهد بود از شورش اقوام مستعمرات برضد سرمايه داری در لباس امپرياليسم ." ( ای

  ). ١٩٧٨اکتبر  - مصاحبه با نيو لفت ريويو در سپتامبر، جلد اول، روسيه شوروی

در آن زمان هنوز شوروی فروپاشی نشده بود و چين نيز به طور عريان هنوز به صورت سرمايه داری انحصاری   در    
اما امروز می دانيم که چين باوجود آنکه راه شورش يک کشور نيمه مستعمره را در برابر امپرياليسم پيش . نيامده بود
تی انحصاری به سرمايه داری عريان رسيد و در واقع انقالب صنعتی خود از راه سلطه ی سرمايه داری دول، گرفته بود

اما . خود را برپايه به اصطالح انقال ب دمکراتيک نوين به سرمايه داری انحصاری رسانيد و از سوسياليسم خبری نبود
نافع کارگران و از حقيقتی در اين گفته وجود دارد که می توان هنوز بدان تکيه کرد و آن اينکه به دليل جوش خوردن م

آنان انقالبی نخواهند ، هم در کشورهای پيشرفته و هم در کشورهای پيرامونی، جمله کارکنان شاغل با فناوری فرا مدرن
شورش و انقالب . بود بلکه همان طور که لنين می گويد سازمان کارگران به خودی خود از رفرميسم فراتر نخواهد رفت

اين . يرامونی و يا خلع يد شده و ارتش ذخيره ی گسسته از کار مزدوری ثابت در خواهد گرفتی پهادر ميان انبوه توده
دانشجويان و ، زنان، کارگران بيکار. ی محروم در خود کشورهای پيشرفته ی مر کزی نيز حضور دارندهاانبوه توده

ی هايان اقليت درس خوانده ی آنان کمونيستی قومی و نژادی رانده شدگان را تشکيل می دهند که به ويژه در مهااقليت
خوشبختانه بحران ساختاری سرمايه و بيکاری فزاينده حتی در ميان فناوران . انقالبی پی گير فراوان حضور دارند

  ی انقالبی حرفه ای فراهم تر می سازد .هافرامدرن دارد زمينه را برای خودالغايی کارگران و تبديل آنان به کمونيست



واالمنش که در . ترجمه ی ش، مقاله ی " اسطوره زدايی از مارکسيسم " نوشته رابرت کورتس و ارنست لوهوف از   
می توانيم برداشت کنيم ، شماره ی نوزدهم مجله ی نقد به زبان فارسی در آلمان در آمده است و مقاله ی بسيار جالبی است

جريان انهدام و ميرايی آن در فرايند بهره کشی توسط کار مجرد به که کار زنده و خالق انسانی به مثابه کار مشخص در 
بيگانگی و از خود بيگانگی کارگر مزدور از اين فرايند بهره کشی ناشی . مثابه مزد، به کاال يا کار مرده تبديل می شود

ارهای صنعتی متکی بر يی که از مارکسيسم وجود دارد، ساختهابنابراين برخالف بسياری از متون و برداشت. می شود
همان سرمايه داری اند که بر سنگ ، چين و کوبا  با هر نامی که بدان بدهند، کار مزدوری حتی در آغاز حاکميت شوروی

. اين ساختارها نمی توانند پايه ای برای " سوسياليسم" باشند. بنای کار مزدوری از خود بيگانه و بر بهره کشی متکی است
بر خود الغايی پرولتاريا و از ميان رفتن کار مزدوری و تبديل آن به ، به مثابه مرحله نخست کمونيسمزيرا سوسياليسم 

  کمون بنا می شود .

" طبقه ی کارگر" ساختاری است که سرشت و اساس آن را همان فرايند انتزاعی مصرف و انهدام نيروی کار خالق    
اما هنگامی که اين سرشت "طبقه ی کارگر" را که . تشکيل می دهدانسانی و مشخص به عنوان هدف و کارکردی درخود 

که جنبه ، در کار مشخص خالق و زنده ی انسانی بپوشانند، صفت يا خصلت ناشی از تعين اقتصادی آن است ( کار مجرد)
و خالق  مغلوب و انهدامی و شکل ظاهری درهم تنيده با آن است و به صورت اثباتی و طبيعی به عنوان کار مشخص

. "طبقه ی کارگر" را نيز به بتواره ای مقدس و جاودانی تا "سوسياليسم" و مثبت قلب ماهيت می کنند، انسانی منسوب کنند
بنابراين تضاد اساسی سرمايه داری را نمی توان تضاد کار . نه آنکه ضرورت خودالغايی آن را برای سوسياليسم دنبال کنند

  و سرمايه دانست زيرا :

"کار و سرمايه به مثابه اشکال هستی اجتماعی بتوارگی کااليی هم هويت و يکسانند و بتوارگی کااليی در اساس متکی    
در نتيجه " مبارزه ی طبقاتی" رايج واجد . است به ناهمانی و نا يکسانی عاملين انسانی همراه با اجتماعی شدن کارشان

بلکه بر عکس شکلی از اشکال خود اين بتوارگی است ..." ( اسطوره ، بصيرت به بتوارگی کااليی و رهايی از آن نيست
  ) ٣٣ص ، زدايی از مارکسيسم

ماهيت سرمايه داری ، سرمايه –بزرگان چپ سنتی اين طور آموخته اند و " آموزش" داده اند که تضاد و تقابل کار    
آن . خود همان سرمايه ی متغير يا مزد است، لب استنخست اينکه کارمجرد که در بهره کشی و انهدام کار زنده غا. است

تضاد را ميان کارگران و سرمايه داران با همان منطق متافيزيکی و پرودونی خير و شر که مارکس در کتاب فقر فلسفه 
. ی استبلکه شقه کردن آن با منطق متافيزيک. درک می کنند که در واقع ديالکتيکی نيست، عليه پرودون توضيح داده است

زيرا "کار" در سرمايه داری موجوديتی فراتاريخی نيست و سرشت آن را نمی توان با فرايند مولد بين انسان و طبيعت و 
  امری مقدس و ازلی و ابدی تعريف کرد .

ی " بدين ترتيب مقوله ی مارکسی "کار مجرد" کامال" ناپديد می شود يا به نحوی يکجانبه در جبهه ی " منفعت طبقات   
سرمايه" قرار می گيرد، ضمن اينکه طبقه ی کارگر به نوبه ی خويش و بازهم به نحوی يکجانبه به جبهه ی کار مشخص 

  ) ٣٣ -٣۴منسوب می شود ." ( همان مقاله ص 

خود کااليی زنده هستند که در جريان خريد و مصرف آنان و تبديل شان ، کارگران که بايد خرده خرده خود را بفروشند   
در تاريخ مارکسيسم به طور . بيگانه و از خود بيگانه و منهدم می شوند، کار مجرد و کار مرده به عنوان کاالهای مادی به

کلی دو گرايش در تحقق اثباتی پرولتاريا به مثابه پايه ای برای سوسياليسم از يک سو در برابر ضرورت نفی و خود 
مارکس در . ی مرحله نخست کمونيسم  در هم آميخته و نا معين باقی مانده اندالغايی پرولتاريا برای سوسياليسم به مثابه 

ی آلمان اساسا" بر نفی و خود الغايی کار مزدوری برای کمون تکيه هازمان کمون پاريس و نيز در زمان اتحاديه کمونيست
از ضرورت خود الغايی کارگران اما در انگلستان روی تکامل طبقه ی کارگر خوش بينانه حساب می کند و اثری . دارد

در طی تاريخ  بيش . در آثار او نيست و انگلستان را نخستين کشوری می داند که در آن انقال ب کارگری درخواهد گرفت
به طور کلی گرايش اثباتی در تکامل پرولتاريا و نه خود الغايی و ، سالی که از زمان انتشار مانيفست می گذرد ١۶٠از 



حتی در زمان کمون پاريس به مثابه ی شکل ديکتاتوری پرولتاريا و نه نفی و الغا و اعتالی آن در ، وننفی آن در کم
  غلبه دارد .، بلکه مدنی است، کمون که ديگر دولت و قدرت سياسی نيست

کشورهای چپ سنتی و دگماتيست مدام روی اين "طبقه ی کارگر" برگزيده خداوند و خير مطلق سوگند می خورد که در    
به دليل غارت منابع کشورهای پيرامونی است که " اشرافيت کارگری" رفرميست را شريک خود ، پيشرفته سرمايه داری

ساخته اند و در شرايط بحران ساختاری سرمايه است که " طبقه ی کارگر" برگزيده و شاغل در صنايع به انقال ب روی 
آنان همان ساختارهای صنعتی کار . روسيه را بر پا خواهد داشت ١٩١٧تبر خواهد آورد و ديکتاتوری پرولتاريا مانند اک

ی ساختمان سوسياليسم دولتی می دانند و در واقع هابه مثابه ی پايه، مزدوری را در زمان انقالب و ديکتاتوری پرولتاريا
با ، چاره ناپذير شوند، مايهسرمايه داری انحصاری دولتی را که ممکن است در اثر شدت يافتن بحرانهای ساختاری سر

تصرف دستگاه حاضر و آماده ی ، درحالی که مانند تصرف دستگاه حاضر و آماده ی دولتی. سوسياليسم اشتباه می گيرند
در واقع همان ديکتاتوری بر پرولتاريا توسط ، با عنوان ديکتاتوری پرولتاريا، صنعتی نيز توسط حزب کمونيست قديمی

نتيجه همان سرمايه داری ، ت و چون خودالغايی پرولتاريا در کمون مدنی صورت نگرفته استنخبگان حزبی اس
  انحصاری دولتی می شود .

"تاريخ همه ی کشورها شاهد است که طبقه ی کارگر با امکانات خودش در وضعی است که فقط می تواند آگاهی    
، و مبارزه کردن با کارفرمايان، و هامتحد شدن در اتحاديه يعنی اعتقاد به ضرور ت. اتحاديه ی کارگری را پديد آورد

ی هاعقيده ی سوسياليسم از نظريه. وادار کردن دولت به گذراندن اين يا آن قانون که برای کارگران الزم است و مانند اينها
آنها را حالجی ، کرانکه نمايندگان درس خوانده ی طبقات مالک يعنی روشنف، فلسفی و تاريخی و اقتصادی برآمده است

خود به حکم خاستگاه اجتماعی شان به همين جماعت ، مارکس و انگلس، کرده اند .بنيان گذاران سوسياليسم معاصر
همچنين در روسيه تعاليم نظری سوسيال دمکراسی کليتا" مستقل از جنبش خود انگيخته . روشنفکران بورژوا تعلق داشتند
اين پديد آمدن نتيجه ی طبيعی و ناگزير تحول انديشه در ميان روشنفکران سوسياليست ی کارگران پديد آمده است و 

  ) ٣۴ -٣۵اچ .کار، جلد اول ص . ای، چه بايد کرد ؟  به نقل از تاريخ روسيه ی شوروی، " ( لنين. انقالبی بوده است

ستقل" می کشاند که از لحاظ مارکسيسم مشکوک به نظر می رسد که تاکيد لنين اين جا اورا به بيان عبارتی "کليتا" م     
ی سوسياليسم را نمی توان به مثابه ی سوژه از ماديت آن در وجود پرولتاريا به مثابه ی ابژه ی خود هازيرا ايده [. است

جاهای  در ]. در اين صورت حرکت تکاملی ايده ی مستقل از ماديت آن به معنی ايده آليسم است. الغايی در کمون جدا کرد
نظير همين ايراد را به يکی از . ديگر ا و ضرورت ريشه ی اجتماعی هرگونه رای سياسی را مورد تاکيد قرار می دهد

در اين قطعه  مارکس پرولتاريا را " حربه ی مادی فلسفه " برای . ی قديم خود مارکس نيز می توان گرفتهاقطعات نوشته
  ) ٣۵ص ، تاب( همان ک. انجام دادن انقالب می نامد

در اينجا اين پرسش پيش می آيد که "طبقه ی کارگر" که در چارچوب ساختارها و تقسيم کار مزدوری اسير است و در    
اکتبر توش و توانی برايش نمانده است و تازه روسيه زمان انقالب در اثر جنگهای خارجی و داخلی و انقالبهای فوريه و 

، به موازات انقالب صنعتی دوم درحال برپايی و نه خود الغايی صنايع دودکشی عقب مانده ی آغاز سده بيستم روسيه است
ی رشد يابنده ی سرمايه هاچگونه می تواند عنوان ديکتاتوری پرولتاريا را برای سلطه ی حزب کمونيست بر آن شالوده

اثر شارل بتلهايم خواهيم ، جلد اول، اری انحصاری دولتی بگذارد ؟ در زير به نقل از کتاب مبارزه ی طبقاتی در شوروید
ديد که کار کمونيستی و سوسياليستی در نفی کار مزدوری در مقايسه با توسعه ی سياست سرمايه داری دولتی توسط حزب 

  بسيار ناچيز بوده است .

زيرا که تظاهر ، ی خصوصا" معنی دار خصلت پرولتاريايی انقالب شورايی استهايستی يکی از جنبهی کمونها" شنبه   
انقالبی شدن  ١٩١٨ -١٩٢١در خالل سالهای . پيوستگی عميق مبارز ترين کارکنان به وظايف ديکتاتوری پرولتارياست
ات توليدی طراز نوين، البته به صورت محلی و ايدئولوژيکی کارکنان در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا، باعث ظهور مناسب

  يعنی مناسبات کمونيستی می شود .، گذرا



در ، به ويژه مداخله ی بعضی از فعالين بدنه ی حزب، چنين ظهوری نتيجه ی مداخله ی ايدئولوژيکی حزب بلشويک   
  يک روند مبارزهِ  طبقاتی حا د است ...

يعنی مناسبات ، ر آن به طور صريح از ظهور مشخص مناسبات نوين توليدی...يکی از نخستين متونی که لنين د   
اين نوشته از آن جهت مهم است ، عبارت از رساله ی او تحت عنوان ابتکار عظيم می باشد، صحبت می کند، کمونيستی

ظرفيت لنين را در ، همچنين اين متن. ی کمونيستی" را بيان می کندهاکه به طرز چشمگيری اهميت تاريخی " شنبه
ی بورژوايی و خرده بورژوايی هااين موضوع برای عامی. نشان می دهد، تشخيص هرچه که واقعا" جديد و انقالبی است
، يعنی همان انسانی که تظاهر کاملش همانا خرده بورژوازی حسابگر است، که معتقد به وجود "ماهيت انسانی" می باشند

جلد اول  ص ، ترجمه ی  خسرو مردم دوست، ارزه ی طبقاتی در شوروی اثر شارل بتلهايمغير قابل فهم است ..." ( مب
٢٣١- ٢٣٢ (  

خواندن اين کتاب و به ويژه بخش " ظهور روابط نوين توليدی سوسياليستی و کمونيستی" را به خوانندگان اين مقاله    
داری دولتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا" که متناقض البته از نظر لنين باوجود به اصطالح " سرمايه . توصيه می کنيم

ادامه حيا ت موثر و ساختاری آنرا منوط ، و نيز حزب بلشويک کار خلع يد از بورژوازی را پايان يافته تلقی می کند، است
  به بقاء و رشد و گسترش کار مزدی زير يوغ سرمايه داری دولتی نمی داند .

ولی . بی اطالع نيست ]ی کمونيستی هاشنبه [بات اجتماعی که بدين ترتيب بروز نموده اند " البته لنين از شکنند گی مناس 
  بلکه جديد بودن روابط است که شايان توجه می باشد...، او می داند که مسئله ی اساسی اين شکنند گی نيست

به تدريج به ، نيز بودند هاکار تودهسر بر آ وردند و به ابت ١٩٢١و  ١٩١٧معهذا مناسبات نوينی که در خالل سالهای    
دراين ميان می توان داليل زير را نام برد : رشد مرکزيت اداری، افزايش مقررات و . داليل گونا گون ناپديد می شوند

ی هارا تشويق می کند ) و هم چنين نفوذ "متخصصين بورژوايی" در دستگاه هاتحميالت دولتی ( که ندرتا" ابتکار توده
ی کمونيستی" ای هايکی از نتايج علت اخير عبارت است از "شنبه. و " بوروکراتيزه شدنی" که از آن نتيجه می شود دولتی

 ٢٣٨، ٢٣٣ص ، زيرا که اجباری شده اند..."   ( همان کتاب. که ديگر تنها نامی به عنوان کمونيستی برايشان مانده است
  ) ٢٣٩و 

ب مانده از کشورهای پيشرفته ی غربی، به ناچار می بايد برپايه ی ساختارهای رشد و گسترش صنايع در روسيه عق   
در . صنعتی دودکشی آن زمان متکی بر کار مزدوری و تقسيم کار اجتناب ناپذير انقالب صنعتی دو م صورت می گرفت

وم برپايه انقالب سوم در هزاره ی س هاآن زمان کسی نمی توانست پيش بينی کند که خود الغايی پرولتاريا در کمون
هنوز هم چشم انداز روشن و مشخصی برای بحران ساختاری و . صنعتی و فناوری عصر اطالعا ت فراهم شدنی است

هنوز ميان دوامکان . فروپاشی ساختارهای کار مزدی و تبديل آن به خودالغايی پرولتاريا در کمون به چشم نمی خورد
  ياليسم يا بربريت .برای آينده به سر می بريم : يا سوس

" سوسياليسمی که درآن طبقه ی کارگر وجود خود را به مثابه ی طبقه تاييد کند و کماکان طبقه ی کارگر باقی بماند تنها    
اين استدالل نيز که طبقه ی کارگر بايد به منزله ی طبقه شکل بگيرد و برای يک . نام ديگری برای سرمايه داری است

در واقع . خود را تاييد کند تا " مقاومت سرمايه" را درهم بشکند، استداللی خام و توخالی استدوران کامل تاريخی 
بورژوازی بايد مانع چه چيز اين طبقه ی کارگر معروف باشد جز مانع الغايش به دست خويش ؟ استدالل اثباتی و غير 

يی را با " خود سازماندهی پرولتاريا" در درون اين سازمان انقالبی برای الغای اشکال بورژوا، منطقی آگاهی طبقاتی سنتی
  ) ۴٩ص ، " ( اسطوره زدايی از مارکسيسم. اشکال عوضی می گيرد

تمام بار ايجاد و رشد و گسترش عمودی سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی را نمی توان فقط بر دوش    
بلکه برخی ديدگاههای انحرافی درون حزب نيز . ختبوروکراسی و مديران صاحب امتياز و افسران ارتش سرخ اندا

شارل بتلهايم در همان جلد اول کتا ب " مبارزه ی طبقاتی در شوروی" در بخش نخست به ادامه ی . زمينه ساز آن بوده اند



د و طبق اين ديدگاه گويا رش. نگرش اکونوموميستی در حزب کمونيست شوروی در زمان انقال ب و پس از آن می پردازد
  گسترش نيروهای مولده مستقيما" موتور محرک تاريخ را تشکيل می دهند و نه مبارزه ی طبقاتی .

" در اين شرايط به نظر می رسيد که مسئله ی اساسی پرولتاريای شوروی عبارت بود از افزايش هرچه سريع تر    
ی و هدايت آن با بوروکراسی متشکل از از هر راه ممکن به ويژه سرمايه داری دولتی متکی بر کار مزدور [توليد 

پرولتاريای شوروی "مطمئن" شده . ی مادی سوسياليسم" ساخته شودهاتا به اين ترتيب " پايه ]مديران صاحب امتياز 
ی آن زمان هم از اينجا ناشی می هاشعار. بود که مناسبات توليدی متنا سب و روبنای مناسب هم رشد خواهند يافت

ک درباره ی همه چيز تصميم می گيرد " و " رسيدن و در گذشتن از پيشرفته ترين کشورهای سرمايه شوند : " تکني
  ) ٢٢ص ، داری ." ( همان کتاب

تازمان حيات خود بارها از تيلوريسم آمريکايی و خط مونتاژ در توليد و ضرورت آن در  ١٩٢١لنين در سالهای    
که آيا آن فناوری در سده ی بيستم مگر توانست از نظام سرمايه داری اين پرسش پيش می آيد . روسيه ياد می کند

انحصاری فراتر رود ؟ آيا عنوان " سرمايه داری دولتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا" که لنين در طرح برنامه ی نپ 
لين باعنوان همان سرمايه داری انحصاری دولتی نبود که با شد تی بيشتر در زمان حکومت استا، از آن نام می برد

" سوسياليسم " ادامه پيدا کرد ؟ آيا کار مزدوری به مثابه ی پايه ی اصلی سرمايه با شدت رشد و گسترش پيدا نکرد 
  نيست ؟ ها؟ آيا سوسياليسم به مثابه ی مرحله ی نخست زايل شدن و خود الغايی پرولتاريا و تبديل آن به کمون

تالين می پذيرد که پس از دولتی کردن و جمعی کردن وسايل توليدی با تروتسکی نيز مانند اس، اما برعکس آن   
زيرا که ديگر به اصطال ح مالکيت خصوصی وجود . ديگر طبقات وجود ندارند، ادامه ی وجود کار مزدوری

به ، ستدر اينجا اشکال رسمی و حقوقی مالکيت پرولتاريا بر ابزار و وسايل توليدی را که روبنايی فريبنده ا. ندارد
ص ، ( همان کتاب. جای اختيار واقعی مديران بوروکرات و صاحب امتياز مالک ناپديدی طبقات باال قرار می دهند

٢۵- ٢۴ (  

  ...نتيجه می گيرد : ١٩٣۶استالين در گزارشی درباره ی طرح قانون اساسی اتحاد شوروی در نوامبر    

ديگر . در کشاورزی وجود ندارد هاديگر طبقه ی کوالک. د"ديگر طبقه ی سرمايه دار در صنايع وجود ندار   
بدين نحو تمام طبقا ت استثمارگر نابود شده اند ."   ( همان . فروشندگان و بورس بازان در تجارت وجود ندارند

  ) ١۵ص ، کتاب

امه ی نپ در سال بنابراين از زمان تسلط سياست "سرمايه داری دولتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا" با طرح برن   
ديکتاتوری پرولتاريا قرار بود بر کدام طبقات بهره کش اعمال گردد ؟ اينها که می گوييد همه نابود شده اند ، ١٩٢١

!  

که شوروی با  ١٩٢١رشد و گسترش توليد به هر قيمت در سالهای جنگ جهانی اول و جنگهای داخلی تا سال    
اجتناب ، و قحطی و سرما و گرسنگی ميليونها انسان رو به رو بود هاههکشتار مردم و به ويژه انقالبيون در جب

کلچاک و ، دنيکن، ناپذير بود و بقای انقال ب در محاصره ی دول غربی و عوامل آدمکش داخلی آنان مانند کورنيلف
ستکم در کميته ی د، با اين وجود در زمان لنين هنوز سانتراليسم دمکراتيک. ورانگل در خطر نابودی قرار داشت

اما در سالهای پس از آن که لنين در بستر . مانند گذشته وجود داشت و رعايت می شد، مرکزی حزب بلشويک
باوجود رفع خطر ، سلطه ی ديکتاتوری فردی استالين و همدستانش بر حزب، بيماری و خطر مرگ افتاده بود

در کميته مرکزی و در ، ه در دست همسرش کروپسکايا بودحتی مانع خواندن وصيتنامه ی لنين  ک، نابودی شوروی
در آن وصيتنامه لنين برآمدن شوونيسم بزرگ در شوروی را به دست استالين . سطوح ديگر حزب کمونيست گرديد

که در آن يازده نفر از سران کميته ی مرکزی زمان  ١٩٣٠محاکمات سالهای دهه . و يارانش پيش بينی کرده بود
زندانی شدن ميليونها نفر در اردوگاههای ، م يا مانند تروتسکی ( با تبر در مکزيک) به قتل رسيدندلنين اعدا



تمام اينها به دست سرمايه داری انحصاری دولتی فاسد با عنوان شوروی و در راس آن ، وحشتناک کار اجباری
ی شوروی هادر ميان چپ سنتی از قهرمانیی آنان های توده ای و هم پالکیهاهنوز پوپوليست. استالين انجام گرفت

بله مردم شوروی در . در جنگ دوم جهانی در نابودی آلمان نازی صحبت می کنند و استالين را ستايش می کنند
ميليون نفر کشته دادند و قحطی و سرما و گرسنگی را برای خرد کردن قوای هيتلر  ٢۵جريان جنگ دوم جهانی 

اما آنروی ديگر سکه را . وی نيروی تعيين کننده ی متفقين در شکست آلمان نازی بودجنايتکار تحمل کردند و شور
هم بايد ديد که حزب در شوروی و طرفداران دنباله روی آن در جهان در واقع سرمايه داری دولتی انحصاری و 

مبارزان جهان قالب  جنايتکار را با عنوان "سوسياليسم" رو به فروپاشی به مدت هفتادسال فريب و خود فريبی به
اما سوسياليسم چيز ، اين درست است که شوروی به دومين قدرت صنعتی و فناوری جهان تبديل گرديد. کرده اند

ی هاديگری است که نهايتا" ديديم سرمايه داری دولتی با عنوان " سوسياليسم" به صورت عريان در آمد و تمام رشته
اعت پوپوليست چپ سنتی دارند از روسيه ی پوتين طرفدار بشار اسد جنايتکار حاال جم. فريب و خود فريبی پنبه شد

هنوز شوونيسم روسی دست از سر . در برابر داعش و النصره وابسته به عربستان و ترکيه و غرب دفاع می کنند
  آنان برنداشته است .

شود به وجود دولت شوروی، اين  "يکی از مشکالت ناشی از پذيرش تز ناپديدی طبقا ت استثمارگر، مربوط می   
اين فرمولی است که انگلس در  –دولتی نيست که يک شکل گذرا بوده و به يک نه دولت يا يک جماعت تبديل شود 

بلکه دولتی است که هرچه بيشتر از توده –نامه ای به ببل به کار برده و لنين هم مجددا" از آن استفاده نموده است 
اهی هرچه بيشتر حافظ "اسرار" خود بوده و با سلسله مراتبی کار می کند که در آن جدا شده، دارای دستگ ها

  "مرحله ای منقاد مرحله ی"باالتر" می باشد .

شکل موجوديت دولت شوروی و ماهيت دستگاهی که آن دولت در اختيار داشت مسئله ای ، از نظر مارکسيسم   
دولت نمی تواند وجود داشته باشد مگر بر اساس آشتی ناپذيری  زيرا از نظر ماترياليسم تاريخی، اين نوع. بود

طبقات .تحکيم چنين دستگاهی نشانه ای از تعميق تضادهای آشتی ناپذير می باشد، در حالی که ناپديدی اين تضادها 
گانبا خاموشی دولت به معنی اخص کلمه آن ( يعنی به مثابه ی دستگاه سرکوب ) همراه است و جای خود را به ار

  می دهد . هامديريتی توده –ی خود ها

به ويژه در گزارشش به کنگره ی هجدهم حزب کمونيست اتحاد شوروی، مطرح ، اين مسئله به توسط استالين   
  در اين گزارش استالين فرمول انگلس در آنتی دورينگ را يادآوری می کند :. شده است

فردی که منبعث از آنارشی قبلی توليد و هم چنين برخوردها و " به محض تسلط طبقاتی و مبارزه برای بقای    
ی منتج از آن از آن است از ميان رفته باشد، ديگر چيزی برای سرکوب کردن وجود ندارد و قدرت به هازياده روی

  ديگر الزم نخواهد بود ."، خصوص سرکوب، يعنی دولت

عضی تزهای عمومی مارکسيسم درباره ی دولت تا به آخر برای حل اين مسئله استالين اعالم می دارد که : " ب   
پرداخته نشده و ناکافی اند ." سپس استالين پيشنهاد می کند که اين عدم کفايت تزهای عمومی مارکسيسم را بدين 
طريق حل کنند که علت موجوديت دولت و موجوديت دستگاه وسيع دولتی را، نه برپايه ی مناسبات اجتماعی داخلی 

که محاصره ی سرمايه داری باشد، قرار گيرد. و از آنجا ، اد شوروی بلکه، براساس يک علت خارجیدر اتح
  فرمولبندی زير حاصل می شود :

" عمل سرکوب جای خود را به محافظت از مالکيت سوسياليستی بر عليه دزدان و اختالس کنندگان اموال    
در نتيجه ارتش سرخ، ناوگان . خارجی کامال" حفظ شده است عمومی داده است .عمل دفاع از کشور در برابرتهاجم

اکثر يازده  [ی تنبيهی و سازمانهای اطالعاتی، که برای دستگيری و مجازات جاسوسان هانظامی و همچنين سازمان
اعدام شدند، پيش از اعدام با شکنجه و  ١٩٣٠نفری که از کميته مرکزی زمان لنين در محاکمات نيمه دوم دهه ی 

اين بود مفهوم سانتراليسم دمکراتيک لنين از نظرگاه . ..وادار شدند که اعتراف کنند که جاسوسان آلمان نازی اند.



قاتالن و خرابکارانی که توسط سازمانهای جاسوسی کشورهای خارجی به کشور ما گسيل شده اند، حفظ ، ]استالين .
  گشته اند ." ( از کتاب مبارزه طبقاتی در شوروی)

ر کجای آثار مارکس، انگلس و لنين می توان پيداکرد که سوسياليسم در يک کشورنسبتا" عقب مانده به تنهايی د   
امکان پذير است ؟ دولت و سرمايه دولتی برپايه بهره کشی از کار مزدوری نسبت به زمان تزار در شوروی و در 

و بهره کشی از کار مزدوری نيز ابعاد جهانی پيدا به مراتب گردن کلفت تر شده ، مقايسه با پيش از انقالب در چين
کرده است.به قول لنين استخوان بندی همان دولت تزاری را رنگ سرخ ماليده اند درصورتی که در کمون پاريس 

در همان مدت کوتاه تدابيری ، با اينکه فقط دوماه دوام آورد و با شدت کشتار و سرکوب گرديد، به مثابه نه دولت
گرديد و مورد استناد مارکس و انگلس در آثارشان و لنين در  هاد که مانع ايجاد بوروکراسی باالی سر تودهاتخاذ کر

لنين و حزب بلشويک از . کمون جماعتی مدنی و نه دولتی و نه مذهبی است. کتاب دولت و انقالب قرار گرفت
ب اروپا و به ويژه انقالب کارگری در آلمان در انتظاری فرساينده برای انقال  ١٩٢٠تا سال  ١٩١٧زمان انقال ب 

تا در اثر انقالب مداوم و جهانی بتوانند از محاصره ی دول امپرياليستی غرب و عوامل سفيد آنان خارج . بودند
اما اکثريت کارگران آلمان که شکل گرفته . شوند و روسيه را از کشتار و قحطی و سرما و گرسنگی نجات دهند

از انقالب رويگردان ، ح به صورت "طبقه ی برای خود" در ساختارهای سرمايه تثبيت شده بودندبودند و به اصطال
به ناچار برای رساندن سوخت و آذوقه از روستاها به شهرها به لکوموتيو نياز  ١٩٢٠حزب بلشويک در . شدند
دژ سرمايه داری جهانی  کراسين وزير صنايع شوروی را به انگلستان فرستاد که دشمن اصلی شوروی و، داشت
تعهد دادند که از پشتيبانی و گسترش انقالب در خاور از ، در ازای دريافت لکوموتيو از انگلستان هابلشويک. بود

بدين ترتيب جنبش . ی نيمه مستعمره و نومستعمره را به رسميت بشناسندهاجمله در ايران دست بردارند و حاکميت
با چپ را در خود می پروراند، از حمايت شوروی محروم شد و انقالبيون چپ در جنگل که بذر بدبينی و نفاق 
لنين با چچرين وزير خارجه شوروی و روتشتاين سفير . ی جنگل باآن درگير شدندهاايران بالتکليف در اثر توطئه

خلع سالح جنگل  وقت شوروی در ايران به حمايت از رضاخان به عنوان " نماينده ی بورژوازی ملی در ايران" در
  اعدام گرديد . هاهمکاری کردند و حيدرخان عمواوغلی به دست جنگلی، و انقالبيون چپ در گيالن

می خوانيم: ، ی دولت شوروی با کمون پاريس که در ابتدای راه نابود گرديدهابرای درکی روشن تر از تفاوت   
از جمله در رساله ی " جنگ  –نرا مورد مطالعه قرار دادند بلکه آ، ...انها نه تنها از کمون پاريس استقبال کردند

ی سوسياليستی هاداخلی در فرانسه" به قلم مارکس، انگلس در پيشگفتار خود بر اين رساله مشخصا" به سياست
کمون اشاره می کند. به نظر او آنچه اهميت حياتی داشت، کوشش کمون در برقراری تدابير حفاظتی در برابر 

  ی بود که بعدا" به ارباب جديدی بدل شود :نوعی رهبر

" کمون از همان آغاز مجبور به تشخيص اين مسئله شد که وقتی طبقه ی کارگر به قدرت رسيد نمی تواند با    
از يکسو بايد ، ماشين دولتی سابق کشور را اداره کند و برای اينکه برتری تازه فتح شده اش را دوباره از دست ندهد

سرکوبگر قديم را که قبال" عليه خودش از آن استفاده می شد از ميان بردارد و از سوی ديگر خود را  تمامی ماشين
ی آن از هادر برابر نمايندگان و مقامات منتخب خودش محافظت کند ...برای جلوگيری از تبديل دولت و ارگان

کمون از دو وسيله خطا ناپذير  –ی پيشين هاتغيير اجتناب ناپذير در تمام دولت –خدمتگزار جامعه به اربابان جامعه 
استفاده کرد. نخست آنکه تمام مقامات اداری و قضايی و آموزشی را برپايه ی انتخابات همگانی به شرط حق 

دوم آنکه حقوق همه ی مقامات از باال تا پايين به . فراخوانی بی قيد و شرط آنها توسط همان رای دهندگان برگزيد
ديگر کارگران تعيين شد ...از اين طريق مانع موثری در برابر مقام جويی و جاه طلبی به وجود اندازه ی حقوق 

  " ( ره يافتن به سوسياليسم ). ی انتخابی اعالم شده بودهاو اين عالوه بر احکام الزامی بود که به نمايندگان نهاد. آمد

هنوز روابط پولی و کااليی به خاطر سطح نازل تقسيم البته در سوسياليسم به مثابه ی مرحله ی نخست کمونيسم ،   
ی کنفدرال و هاتوسط يک شورای هماهنگی کمون هاکار و هنوز برقرار نشدن توزيع مايحتاج جنسی توده

خودگردان باقی می ماند و مارکس در نقد برنامه ی گوتا خطاب به رفرميسم کارگری بين الملل دوم است که می 



ای شعار حق برابر در مقابل کار برابر که يک حق بورژوايی است و چون هرگونه حقی گويد : کارگران به ج
يکی خانه دارد و ديگری ندارد و بنابراين به جای . ديگری ندارد، يکی زن و بچه دارد [مستلزم نابرابری است 

بايد  ]. مالک قرار دادمجموعه ی عوامل برای ميزان دريافت از جامعه نمی توان فقط ميزان کار برابر را تنها 
  از هرکس به اندازه ی استعداد و به هرکس به اندازه ی نياز .. بنويسند :نابود باد مزدوری

  به توجيه استالين در حفظ و تکميل دستگاه دولتی خشن و سرکوبگر شوروی باز می گرديم :   

از نظر ، اعالم لزوم يک پيکره ی متخصص سرکوب داخلی جهت مقابله با تهديدات خارجی"...عالوه براينکه    
بايد بتواند وظيفه ی کشف عناصر دشمن را که "توسط  هاتئوريکی مورد ايراد است ( زيرا که سازماندهی خود توده

کشور حاضر نيست  درحقيقت هيچ طبقه ای در، سازمانهای جاسوسی خارجی گسيل شده اند" به انجام برساند
تز لزوم بقای يک دستگاه دولتی مواجه با مشکلی مشخص تر است ( ولی اين ، کوچک ترين کمکی به آنان برساند)

کلمه ی سرکوب برای بيان  -آگاه شديم هامشکل کامال" شناخته نشد مگر وقتی که از شدت و درجه ی سرکوب
کلمه ی بسيار ضعيفی است) و آن اين است : اگر واقعا" موضوع ، و تبعيد ميليونها نفر ها، زندانی کردنهابازداشت

فقط عبارت بود از کوبيدن عناصر "رسوخ کرده" کوبيدن دزدان و اختالس کنندگان اموال عمومی و يا کوبيدن 
" خودپسندی" يا "بی حالی" خود را در تورهای جاسوسی گرفتار می کنند. پس ، کسانی که به واسطه ی "ضعف"

آن همه تصميمات تحميل کننده چگونه توضيح داده می شود و برای چه بوده است؟ پاسخ به پرسشی که بدين  اتخاذ
ی هاوقتی که اين اعمال را نه اساسا" در رابطه با فعاليت، برعکس. نحو فرمولبندی شده باشد مشکل خواهد بود

ر رابطه با يک مبارزه ی طبقاتی سازمانهای جاسوسی خارجی و يا "بی حالی" شهروندان شوروی، بلکه د
آن وقت شدت سرکوب و اشکال و تضادهايی که در آن پديد آمدند قابل درک خواهند ، سرسختانه و کور قرار دهيم

  ) ٢٩و  ٢٨ص ، جلد اول، " ( مبارزه طبقاتی در شوروی. شد

ريا" متناقض به نظر می رسد زيرا نظريه ی لنين برپايه ی سياست " سرمايه داری دولتی تحت ديکتاتوری پرولتا   
عمال" زير سلطه و  ١٩٢١و مزارع دولتی به ويژه با طرح برنامه ی نپ در سال  هاکارگران مزدور در کارخانه

بهره کشی مديران صاحب امتياز غير انتخابی قرار دارند که تنها به بوروکراسی دولتی باال دست خود پاسخگو 
د و تنها حزب بلشويک است که تالش دارد در مسابقه با بوروکراسی و دولت در اين موسسات کمون نيستن. هستند

در واقع لنين و حزب بلشويک چنان . ی خود را به کرسی بنشاندهامورد کارگران مزدور تصميمات و مصوبه
الغايی  برتری ناپايداری را که لزوما" به معنی رهايی کارگران مزدی از بهره کشی دولتی هم نيست و توان خود

تازه در مجموع بوروکراسی دولتی و مديران . به معنی ديکتاتوری پرولتاريا می نامند، کمونی پرولتاريا وجود ندارد
  و اختالس کنندگان هستند که فرمان می رانند و از حزب پيشی می گيرند . هاصاحب امتياز و کارچاق کن

  کردن دارد : " مشاهدات تروتسکی در پايان جنگ داخلی ارزش ذکر   

فرماندهان . مرخص کردن ارتش سرخ پنج ميليون نفری در به وجود آوردن ديوانساالری نقش کوچکی نداشت   
فاتح، مقامات بااليی در شورای محلی، اقتصاد وبخش آموزشی به دست آوردند و پی گيرانه در همه جا رژيمی 

ی مردم به تدريج در همه جا از هابدين ترتيب توده درست کردند که پيروزی در جنگ داخلی را تضمين کرده بود.
  ( " خيانت به انقال ب" نوشته ی تروتسکی). مشارکت در رهبری کشور دور نگهداشته شدند

ديوانساالری  ، طی دوران سخت و پر مشقت بازسازی بعد از جنگ اول جهانی و جنگ داخلی متعاقب آن           
شت که کنترل اقتصاد و جامعه در دست دولتی متمرکز گرديد که اقليت ديری نگذ. مثل سرطان رشد کرد

اقليتی که تسلط شديد بر قدرت دولتی داشتند. به موازات آن بخش نخبه ای از . کوچکی بر آن حاکم بودند
تبديل به  –مقامات دولتی، افسران ارتش روشنفکران و هنرمندان ، روسای صنايع، رهبران حزبی –مردم 

احب امتياز شدند ... اقشار باال  و متوسط با جديت دنبال رسيدن به مقام باالتر و شيوه ی زندگی قشری ص
  بهتر از نوع  طبقات باال و متوسط غرب افتادند .



تزارهای روس با انرژی . دومين نوع انحراف از اصول سوسياليستی در مورد مسئله ی ملی اتفاق افتاد           
تزارها و . ی گوناگون با اقوام متفاوت دست يافتندهاطق وسيعی مرکب از ملتهرچه تمامتر بر منا

پس از سرنگونی تزار بر سر اينکه با اين وضع چگونه . اشرافيت روس يک امپراتوری به وجود آوردند
در اين موقعيت به عنوان سوسياليست . بايد رفتار کرد ميان رهبران حزب کمونيست اختالف وجود داشت

ايد کرد؟ لنين موضع گيری استواری داشت : تشکيل فدراسيونی از اياالت گونا گون که هر يک حق چه ب
عالوه بر آن قانون اساسی بايد طوری باشد که روسای جمهور اتحاد شوروی ميان . جدا شدن داشته باشند

. تمسخر می کرد، استالين پيشنهادات لنين را به عنوان اينکه رمانتيک اند. ی مختلف بچرخدهامليت
ماحصل کار تشکيل فدراسيونی بود که روسيه در مرکز آن قرار گرفته و روسی کردن( اياال ت) قانون 

  حاکم شد ." ( ره يافتن به سوسياليسم )

ی فدراسيون روسيه در مرکز درآمدند و های عقب مانده ی شوروی مانند مستعمرههابسياری از جمهوری           
استالين خود . ود که برسر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ دوم جهانی نيز وارد آمداين واقعيتی ب

اما از موضع روسيه ی مرکز امپراتوری با مديوانی که از سران حزب ، اصال" اهل گرجستان بود
يکبار در نزاعی که ميان آنان بر سر استقالل . کمونيست گرجستان در زمان لنين بود برخورد می کرد

سيلی محکمی به گوش مديوانی وارد آورد که نشان دهنده پيش درآمدی برای ، شتر گرجستان در گرفتبي
  بود و لنين به شدت اين حرکت را محکوم کرد . ١٩٣٠ی خونين نيمه ی دوم سالهای هاتصفيه

کز ساخته است " و "...لنين درباره ی استالين می گويد که او " قدرت نا محدودی در دستان خود متمر             
اضافه می کند : " مطمئن نيستم او بتواند از اين قدرت همواره با مآل انديشی استفاده کند ." در مورد 
تروتسکی او می نويسد : شايد او شايسته ترين فرد کميته ی مرکزی باشد، ولی زيادی از خودش مطمئن 

  ...است و زياده از حد شيفته ی جنبه ی صرفا" اداری امور است 

متممی بر آن می افزايد و اين بار نظر بازهم شديد ، لنين  ده روز پس از اينکه نامه ی قبلی را ديکته کرد           
  تری درباره ی شيوه ی رهبری استالين  و خصوصيات او ابراز می دارد : 

 هابط ميان ما کمونيست" استالين بيش از حد خشن است و اين نقش اگرچه در محيط ما و در روا              
بنابر اين من به رفقا پيشنهاد . کامال" قابل تحمل می باشد، ولی در مقام دبير کلی ديگر قابل تحمل نيست

می کنم که درباره ی امکان برکناری استالين از اين مقام بررسی کرده و شخصی را به جايش بگمارند که 
با ، يعنی مزيت بردبار تر بودن، صادق تر بودن. شته باشدتنها يک مزيت بر استالين دا هادر تمام زمينه

اين خصوصيات را . ادب تر بودن و نسبت به رفقا دلسوز تر بودن و داشتن اخالقی کمتر متغير و غيره
می توان جزئيات ناچيزی دانست. ولی به نظر من برای جلوگيری از انشعاب وبا توجه به آنچه درباال 

يا موضوع کوچکی . اين موضوع کوچکی نيست، ن استالين و تروتسکی نوشته امدرباره ی مناسبات ميا
شارل ، است ولی امکان دارد اهميتی تعيين کننده به دست آورد ."       ( مبارزه ی طبقاتی در شوروی

  ) ٣٩٢ -٣٩۴ص ، جلد اول. بتلهايم

            

  ولتی شدن شوراها می دهدزوال دولت با شوراها جای خود را به د               

اما نهايتا" شوراها دولتی ، ابتدا بنا بود دولت شورايی شود و زوال يابد و جای خود را به شوراها بدهد           
  شدند !



به طور ، آنچه که از تجربيات کمون پاريس در آثار مارکس و کتاب دولت و انقالب لنين باقی مانده است           
ز خرد کردن دستگاه دولتی به جای تصرف حاضر و آماده ی آن و جايگزينی آن با چکيده عبارت ا

کما اينکه مارکس می گويد : انقالبات . ی مدنی ( نه دولتی) کنفدرال و خود گردانهاشوراهايی از کمون
د مدنيت خو. مسئله اما برسر درهم شکستن يا زوال آن است، گذشته دستگاه دولتی را تکميل کرده اند

اما در روسيه پس از انقالب اکتبر پس از مدت . جای دين و دولت را می گيرد هاگردان و کنفدرال کمون
اين بار دولت بود که گردن ، که از آنها خبری نبود بر دولت هاکوتاهی که از تسلط شوراها و نه کمون

دولتی شدند و با بازگشت شوراها ، کلفت تر بر شوراها تسلط يافت و به جای آنکه دولت شوروی شود
در واقع به همان فرمول انقالبهای بورژوايی گذشته مانند انقالب ، خيل عظيم کارمندان تزاری به دولت

همان دستگاه قديمی دولتی تزاری ، فرانسه باز گشتند که به جای درهم شکستن و يا زوال تدريجی دولت
  را تصرف و تکميل کردند .

لنين در توضيح خصوصيات دستگاه ، در چهارمين کنگره ی بين الملل کمونيستی ١٩٢٢ال " در پايان س           
  او اظهار می دارد :. اداری دولتی فراتر می رود و آنرا به دستگاه تزاری تشبيه می کند

تعداد  آنچه به ما رسيده است يک دستگاه دولتی کهنه می باشد و اين هم بدبختی ماست ... ما اکنون              
. کثيری کارمند داريم ولی به اندازه ی کافی نيروی تحصيل کرده نداريم که اين عده را واقعا" اداره کنند

اغلب اوقات در عمل چنين بود که در اينجا يعنی در باال که ما قدرت دولتی را در دست داريم، دستگاه 
کنند و چنان امر ونهی می کنند که  بازهم يک طوری کار می کند ولی در پائين خودسرانه امر ونهی می

اغلب اوقات بر ضد اقدامات ما عمل می نمايند ...در پايين صدها هزار کارمند قديمی هست که از دوران 
  تزار و جامعه ی بورژوايی باقی مانده اند و قسمتی آگاهانه و قسمتی هم نا آگاهانه بر ضد ما کارمی کنند .

را  هااز آنکه به واسطه ی بيماری محکوم به سکوت گردد، سخت ترين قضاوت باالخره لنين، کمی پيش          
او می گويد: " اين دستگاه چيزی نيست مگر دستگاهی . در مورد دستگاه دولتی "شورايی" اظهار می دارد

او همچنين . که از تزاريسم به قرض گرفته شده" و "بر روی آن قشر نازکی از شورايی بودن ماليده اند"
  ضافه می کند : ا

" ما دستگاهی را دستگاه خودمان می ناميم که در واقع هنوز نسبت به ما عميقا" بيگانه است و شله            
  ی بورژوايی و تزاری ..."هاقلمکاری است از بازمانده

  ...لنين در نوشتن اين موضوع به خود ترديدی راه نمی داد که :        

وراها عبارت است از تخريب کامل دستگاه کهنه ی دولتی، به همان نحو که در اکتبر آن " وظيفه ی قدرت ش        
  را خراب کرده بوديم و انتقال قدرت به شوراها ." 

نابود نگرديد. اين دستگاه ، می دانيم دستگاه دولتی که تجديد بنا شده بود هرگز، آنطور که لنين می خواست           
پس از پايان نپ، يعنی پس از از بين رفتن بورژوازی خصوصی، اين . امه دادبه رشد و تحکيم خود اد

دستگاه دولتی يکی از جاهايی است که نيروهای بورژوايی در آن تجمع می کنند ."   ( مبارزه طبقاتی در 
  ) ٣٩٨ -٣٩٩ص ، جلد اول، شوروی

ز اين جسارت و صداقت را نداشتند که استالين و رهبران ديگر حزب بلشويک پس از مرگ لنين هرگ           
بگويند : " يک دستگاه تزاری که رنگ سرخ بدان ماليده اند ." و استالين و يارانش آن را "سوسياليسم" 

ی حياتی هاهمواره در برابر اجبارها و ضرورت  ١٩٢٣تا  ١٩١٧لنين و حزب بلشويک از سال . ناميدند
د که غالبا" با آنچه مارکس و انگلس درباره ی کمون گفته بودند يی می شدنهاناچار به تصميمات و برنامه



مردم . در تضاد و يا تناقض قرار می گرفت، و يا خود لنين در کتاب " دولت و انقال ب" بدان پرداخته بود
تا سال  ١٩١٨چهار ميليون نفر تلفات دادند و از سال  ١٩١٨تا سال  ١٩١۴در جريان جنگ اول از سال 

، ی اپيدمی و خود جنگهاگرسنگی و بيماری، ريان جنگهای داخلی در اثر قحطی، سرمادر ج ١٩٢٠
  هفت و نيم ميليون نفر انسان از ميان رفتند .

 هادرباره ی سلطه ی بورژوازی دولتی و صنعتی در کارخانه، از کتاب مبارزه ی طبقاتی در شوروی            
  برای افزايش بازده توليد می خوانيم :

ی چپ " هرچه ها" کمونيست، ] ١٩١٨برای پايان جنگ اول در سال  [" پس از صلح برست ليتوسک           
بلکه درمورد امتيازاتی که رهبری ، نه درمورد سياست خارجی و مسايل جنگ، بيشتر حمالت خودرا

، ) الزم دانسته استحزب دادن آنها را به بخشی از بورژوازی ( که همکاری با قدرت شورايی را پذيرفته
اين حمالت بازتاب فشاری است که از سوی بخشی از طبقه ی کارگر بر حزب وارد می . پياده می کند

ی موجود سازمانی کميته ی کارخانه و کنترل کارگری است و نمی هااين بخش مايل به حفظ شکل. شود
مختلف وسنخ به سرمايه داران،  ی با مسئوليت و رهبری در کارخانجات و ارگانهایهاپذيرد که شغل

  ، مهندسين و کارمندان بورژوا داده شود .هاتکنيسين

می دانيم که در اين زمان، اکثريت کميته ی مرکزی تصميم  به تغيير روابط قدرت شورايی با بخشی از            
ی هافعاليتکه صالحيت وی برای مديريت و اداره ی کارخانجات دولتی و نيز هماهنگی  –بورژوازی 
مديريت قديمی سرمايه داری موسسات جزئا" حفظ يا . گرفت –ضروری تشخيص داده شده بود ، اقتصادی

ی بورژوا، امتيازات دستمزدی هادوباره برقرار گرديد وبرای اطمينان از همکاری متخصصين و تکنيسين
يش بازده کار تصميم به برقراری اصل رياست واحد موسسات پذيرفته گرديد و برای افزا. به آنها داده شد

  ، گرفته شد .هاتحت کنترل سنديکا، سيستم پرداخت جايزه

ی چپ " اين تدابير را محکوم می کنند ... اين موضوع، تنها  " ابتکار طبقه، فعاليت و ها" کمونيست           
گويا  [پرولتاريا را کاهش خواهد داد. اين اقدامات طبقه ی کارگر را تهديد به بردگی می نمايد سازماندهی 

و ناخشنودی را، چه درميان عناصر  ]. ی دولتی، محکوم به بردگی مزدوری نيستندهااکنون در کارخانه
پرولتاريا از "  کم آگاه و چه در ميان پيش قراول پرولتاريا، گسترش خواهد داد. در مقابل ناخشنودی

خرابکاران سرمايه دار " حزب برای پياده نمودن اين سيستم، به جای به جای تکيه بر کارگران، مجبور 
به تکيه بر خرده بورژوازی خواهد بود ...حزب در اضمحالل خود به عنوان حزب پرولتاريا می کوشد 

".  

از دست رفتن ، حکمرانی کميسرهای گوناگون، " مرکزيت بوروکراتيک"، در اين شماره ی کمونيست           
اداره می شود، محکوم شده  هاکه از پايه، کمون –اسقالل شوراهای محلی و ترک عملی نمونه ی دولت 

  است ...

مقاله ای از اوسينسکی ... می نويسد : "...سوسياليسم و سازماندهی سوسياليستی ، شماره ی دوم کمونيست           
به جای آنها چيز ديگری ظاهر ، ه ی خود پرولتاريا برقرار خواهد شد و يا وجود نخواهد داشتيا به وسيل

  خواهد گشت : سرمايه داری دولتی ."

" مسئله ی ، لنين به اين اظهارات چنين پاسخ می دهد که در مرحله ای که انقالب روسيه در آن قرار دارد           
بلکه مسئله اين است که هرچه زود تر با ، روابط توليدی مطرح نيست ساختن سوسياليسم و يا تغيير عميق

هرج و مرج فزاينده ی اقتصادی مقابله شود ". برای توضيح اين وظيفه ی فوری است که لنين تعريف 
  ) ۴۶۵ -۴۶٧ص ، "سرمايه داری دولتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا " را پيش می کشد ." ( همان کتاب



يم که تنها مصالح حفظ قدرت بلشويکها در برابر هرج و مرج، قحطی و جنگ و کشتار ميليونها می بن           
چشم انداز برای سوسياليسم دستخوش شعار " يا ، انسان مطرح است و هنوز هم پس از صد سال

ری بيکا، بربريت سرمايه و سرزمينهای سوخته، سوسياليسم يا بربريت" است که فعال" تاچشم کار می کند
از جمله برای لنين، اين دوراهی  هابرای کمونيست. و آوارگی و گرسنگی انسانهای بی شمار غالب است

وجود داشته و دارد که آيا سوسياليسم از بطن سرمايه داری دولتی توسط پرولتاريای حاضر در آن ساخته 
لتی بر زمينی بکر خارج از خواهد شد. يا اينکه در اثر بحران و فروپاشی سرمايه و از جمله سرمايه دو

چارچوب سرمايه با خود الغايی پرولتاريا و با شرکت انبوه رانده شدگان و بيکاران فرا مدرن است که 
امور جامعه را به دست خواهند گرفت ؟ نگرش ، ی مدنی و کمونی خودگردان و کنفدراتيوهاجماعت

يه دولتی يا غير دولتی در سده ی بيستم به اثباتی در حفظ پرولتاريای مزدی و رشد آن در چارچوب سرما
اکنون  پيش از فرارسيدن شرايط مساعد برای خودالغايی کمونی در مدنيت منهای . شکست انجاميده است

چرا به کسب قدرت و حفظ آن بچسبيم و مصلحت گرايانه وظيفه ی اساسی خود را به مثابه ی ، دولت
برخالف گفته ی مارکس امروز . کنفدرال آنها فراموش کنيمی کمونيستی خود گردان و شوراهای هاهسته

بلکه دگرگونی ريشه ای ، ديگر وظيفه ی انقالب کسب قدرت سياسی و مصالح حفظ قدرت لنينی نيست
  . آدمی به سوی مدنيت افقی و کنفدرال کمونی مطرح است

زمينه ی بحران ساختاری سرمايه برای  در مقاله ای ديگر الزم است موقعيت پرولتاريای امروزی را بر          
ی خلق از جمله رانده شدگان فرا مدرن از هاپژوهش در شرايط الزم برای خود الغايی کمونی انبوهه

  بارگاه سرمايه دنبال کنيم .

و سگهای درنده شان تا حد سلطه ی نظامی بر کار و  هابرای حفظ قدرت در برابر امپرياليست هابلشويک           
  رقراری انظباط اردوگاهی روی بردگان مزدور هم پيش رفتند :ب

نظرگاه "کمونيسم جنگی" بر اکثريت حزب تسلط دارد و موجب تدابيری در ، " به هنگام کنگره ی نهم           
  راستای "نظامی کردن کار" و وابستگی شديد سنديکاها به دستگاههای اداری دولت می شود ...

يی است که قاطع تر از همه در راستای "نظامی نمودن" هاتروتسکی يکی از تئوريسين، ١٩٢٠درسال            
او اين موضوع را که تدابير مورد بحث کنگره ی نهم خصلتی . اعالم موضع می کنند، هاکار و سنديکا

ی ديرپايی هاتاو می خواهد اين تدابير را بيان خواس، برعکس. رد می نمايد، موقعی و موقتی داشته اند
ی دولتی شديدا" وابسته  به قدرت می شوند و می توان هابه دستگاه هابداند که منجر به تحول سنديکا

اين چنين است که تروتسکی در مقابل کنگره ی نهم . رهبران آنها را توسط دولت و حزب تعيين نمود
  اعالم می دارد :

وده و برای انتقال يافتن مطيع باشند. بايد به آنها گفت چه کار بايد " کارگران بايد به کارشان وابسته ب           
بکنند، بايد بر آنها فرمان راند " ..."قهر دولتی، در خالل دوره ی گذار و پيش از ناپديد شدن، به باال ترين 

  درجه ی شدت خود در سازماندهی کار می رسد ."

  شد، اعالم می کند :در جزوه ای که برای کنگره نوشته ، وی           

ثابت و قاطعی بايد عليه فرار از کار انجام گيرد، به ويژه با ، " مبارزه ی برنامه ريزی شده ی دقيق           
ی تنبيهی از اين فراريان و سرانجام، با محبوس های سياه فراريان از کار، با تشکيل گردانهاانتشار ليست

  ری " .ی کار اجباهانمودن آنها در اردوگاه

  تروتسکی اضافه می کند :، در همين کنگره           



  " نظامی کردن، بدون نظامی کردن سنديکاها به عنوان سنديکا، غير قابل تصور می باشد ."...          

کنگره ی نهم خط مشی دفاع شده توسط تروتسکی و رادک را نمی پذيرد ... و اعالم می کند که دست           
  ) ۴٨١و  ۴٨٠ص ، ه نظامی نمودن فقط در شرايط جنگ می تواند توجيه گردد ." ( همان کتابيازيدن ب

مثال" اعالم می ، " در مقابل سومين کنگره ی سنديکاها، تروتسکی نوعی ستايش از کار اجباری می نمايد         
ت انگيز ترين و مسکين کند : " آيا اين حقيقت دارد که کار اجباری هميشه غير مولد است ؟ ...اين رق

ی برده نيز مولد بودند...کار اجباری بردگان ...در زمان خود يک هاترين پيشداوری ليبرال است : گله
  پديده ی مترقی بود ".

با اين ستايش گذشته نگرانه از برده داری، تروتسکی ادعای اثبات اين موضوع را دارد که نظامی کردن             
به ويژه اگر تصميم نظامی کردن از جانب ، خالل يک دوره ی بخصوص توجيه نمود کار را می توان در

اتخاذ شده  ]يعنی ديکتاتوری بر پرولتاريا توسط حزب  [يعنی ابزار ديکتاتوری پرولتاريا ، حزب بلشويک
بيشتری  عليه کسانی قيام می کند که مايل اند استقالل، تروتسکی که طرفدار اعمال قهر دولتی است. باشد

يی از دمکراسی هاحامل شکل هابه سازمانهای سنديکايی داده شود ( زيرا به نظرشان اين سازمان
  ) ۴٨٢ص ، پرولتری است ) ..." ( همان کتاب

ی تئوريکی برای ديکتاتوری قهر آميز دولتی و حزبی پس از مرگ لنين است که به تصفيههااينها زمينه           
اين در حالی بود که دولت و . ب و اردوگاههای کار اجباری منجر گرديدی خونين درون حزها

مدام با مديران و بوروکراتهای صاحب امتياز تقويت می شد و در ، بوروکراسی به جای روبه زوال رفتن
واقع ديکتاتوری سرمايه ی انحصاری دولتی بر کارگران مزدی رشد کرد و جايگزين گرديد و اين با نام 

  سم" بود ."سوسيالي

وی روی اين واقعيت تاکيد می ورزد که به دليل . آشکار ساخت ١٩١٩" لنين اين واقعيت را  از سال            
روابط سرمايه داری در آنجا بر قرار گشته ، جايی که در صنايع دولتی به متخصصين داده شده است

  ) ۵۶٠ص ، می باشد ." (همان کتابزيرا سرمايه مبلغی پول نيست بلکه روابط اجتماعی معين ، است

ی اپيدمی و کشتار و سرما و هابيماری، اينکه در آغاز حزب بلشويک در جريان جنگ داخلی و قحطی           
مجبور بود به دولت قديمی و بوروکراسی و متخصصان صاحب امتياز تکيه کند و از سوی ، گرسنگی

نمی تواند توجيهی برای اسقرار و ، ن مزدی برقرار نمايدديگر انظباط نظامی و شبه نظامی روی کارگرا
زيرا در زمان استالين که ديگر تهديدی جدی برای . تحکيم ماشين قهر دولتی و سرمايه انحصاری باشد

سرمايه انحصاری دولتی همچنان به ، سرنگونی دولت و قحطی و جنگ و گرسنگی در کار نبوده است
  با نام " سوسياليسم" ادامه می دهد . هاابر تودهرشد و تحکيم مواضع خود در بر

" تفکر نادرست در اين ميان اين است که فکر کنيم تدابير قهری دولتی می توانند جانشينی برای عمل توده           
، و تحول انقالبی ايدئولوژيکی در مبارزه برای تحول ريشه ای روابط توليدی باشند ." ( همان کتاب ها

  ) ۵٧۵ص 

اساسا" اين نگرش که حزب خود را جای تمام پرولتاريا می بيند و خود را عامل ديکتاتوری پرولتاريا به            
ی مهم ناديده گرفتن اعمال قهر دولتی و بهره کشی توسط سران هايکی از ريشه، تنهايی می پندارد

حقيقت . ديکتاتوری پرولتارياست برگزيده ی صنايع دولتی روی کارگران با نام سرمايه داری دولتی تحت
اين است که در صنايع دولتی و کشاورزی دولتی (کلخوز) علت سلطه ی مديران صاحب امتياز و 

ی توليدی از راه شوراهای هادر واقع ناتوانی کارگران و دهقانان از خودگردانی واحد، بوروکراسی دولتی



ين کمبود تاريخی بود که در شرايط دشوار و خطرناک ا. انتخابی و با حقوق برابر با کارگران بوده است
حزب را به اين نگرش سوق داد که سرمايه داری دولتی و  ١٩٢١جنگهای داخلی و يا طرح نپ در سال 

رشد آن می تواند پيش درآمدی برای سوسياليسم قرار گيرد و اين نگرش با اصول کمون پاريس و کتاب 
خوانايی  هاوال دستگاه دولتی و جايگزينی آن با شوراها و کموندولت و انقالب لنين درباره ضرورت ز

  اين جبر تاريخ روسيه شوروی بود و اصولی نبود .. ندارد

يی از لنين اصول کمون با جبر تاريخی شوروی در اجتناب ناپذيری سلطه ی سرمايه هااما حتی در نوشته           
  يکی شده است :، داری انحصاری دولتی

  می نويسد :، "...لنين در متن فاجعه ی قريب الوقوع و وسايل جلوگيری از آن           

" سوسياليسم مرحله ی بالفاصله بعدی انحصار سرمايه داری دولت است ... سوسياليسم چيزی به جز            
داری  انحصار سرمايه داری دولت نيست که در خدمت خلق قرار گرفته و به اين دليل انحصار سرمايه

  نيست ."

بر اين پايه که اين همان دستگاه دولتی و قديمی . ی لنين بارها نقض اين گفته را ديده ايمهااما در نوشته           
يا اينکه ديگر بوروکراسی و دولت است که دارد حزب را . تزاری است که رنگ سرخ به آن ماليده اند

  رهبری می کند .

داری دولتی، قبل از جنگ جهانی اول در احزاب سوسيال دمکرات آلمان و اطريش " عبارت ،سرمايه           
يی مانند کائوتسکی و به ويژه هيلفردينگ هادر اين احزاب است که رهبران و تئوريسين. زاده می شود

ی تمرکز يافته ی سرمايه داری انحصاری دولتی ايفا می شود، آشکار هانقش قاطعی را که توسط دستگاه
ی اقتصادی ای را می بينند که پرولتاريا بايد برای هاآنها ظهور قبلی دستگاه، به عالوه. سازندمی 

  ساختمان سوسياليسم آنها را به خدمت بگيرد .

ی بورژوايی و خرده بورژوايی از "سوسياليسم" هاحزب سوسيال دمکرات آلمان دوباره بينش، بدين ترتيب           
در طی . را به وجود می آورد که مارکس و انگلس مبارزِه بدون وقفه ای را عليه آنها انجام داده بودند

سالهای متمادی، انگلس سعی کرده بود تزهای ضد دولت گرايانه ای را که مارکس در انتقاد برنامه ی 
به کسب اجازه ی رهبران وی بسيار دير موفق . و مبارزان بشناساند هاگوتا گسترش داده بود، به توده

کمی بعد موافقت حذف تظاهرات جديد دولت گرايانه از برنامه . حزب آلمان برای چاپ اين متن می شود
به دست می  –که در طرح اوليه وجود داشت  –ی ارفورت (برنامه ی سوسيال دمکراسی آلمان) را 

ايد هيچ وجه مشترکی با آنچه که طرح پذيرفته شده اعالم می کند که حزب سوسيال دمکرات نب. آورد
"سوسياليسم دولتی" ناميده می شود، داشته باشد. "سوسياليسم دولتی" که دولت را به جای مقاطعه کار 
خصوصی قرار داده " و از اين طريق قدرت استثمار اقتصادی و اختناق سياسی را در يک دست گرد می 

در انتقاد ، به کائوتسکی نوشت ١٨٩١ژوئن  ٢٩مراجعه شود به نامه ای که انگلس روز  -١آورد" ( 
  ...) ٨۴ی گوتا و ارفورت ص هابرنامه

ی کائوتسکی درمورد دستگاه سياسی دولت بورژوايی و امکان هامی دانيم که لنين با چه شدتی از بينش           
در جهت اعمال  برای پرولتاريا، استفاده از اين دستگاه توسط پرولتاريا، جدا شد ...و بدين ترتيب

ديکتاتوری خود، درهم شکستن دستگاه دولتی بورژوايی، ساختن يک دستگاه  سياسی ويژه ی پرولتاريا و 
  دولتی که بايد مضمحل شود، را الزم می شمارد . ]نه  [ساختن 



، قتصادی دولت، لنين در همان متن اعالم می کند که دستگاه اهابا اين حال، در عين جدا شدن از آن بينش           
  وی می نويسد :. که در مرحله ی انحصاری سرمايه داری تشکيل شده، بايد حفظ شود

ی " اختناقی" به حد اعال می باشند، می توان گفت ها" عالوه بر ارتش دائمی، پليس و کارمندان که دستگاه           
، وابسته است هاو کارتل هابانک که در دولت معاصر دستگاهی وجود دارد که به نحوی بسيار نزديک به

نمی توان و نبايد اين دستگاه را خرد کرد. بايد . دستگاهی که کار وسيع آمارگيری و ثبت را انجام می دهد
آن را از انقياد سرمايه داريش جدا کرد، بايد آن را از سرمايه داران و تمام ابزارهای عملشان قطع کرد، 

تحت فرمان شوراهای پرولتری قرار داد..." ( به نقل از کتاب "مبارزه ی  بريد و مجزا نمود. بايد آن را
  ) ۵٩١ - ۵٩٣ص ، جلد اول، طبقاتی در شوروی

ی متخصص و هابا فرض اينکه شوراها اين توان را داشته باشند، تا بدون استفاده از مديران و بوروکرات           
با اين وجود ، و دستگاههای دولتی را بر عهده گيرندصاحب امتياز، به صورت خودگردان اداره موسسات 

زيرا نخست اينکه اين . نمی توان اين دستگاهها را سوسياليستی و يا مرحله ای ضروری برای آن دانست
عمل در واقع تصرف دستگاه حاضر و آماده سرمايه انحصاری دولتی است که همچنان بر کارمزدوری و 

ثانيا" جبر تاريخی روسيه ی شوروی نشان می دهد که به دليل ناتوانی و . روابط پولی کااليی استوار است
امکان خودگردانی کمونی موسسات عمده ، کم شماری پرولتاريای کمونيست آگاه در يک کشور دهقانی

ی هاوجود نداشته است و به ناچار باز از نو اداره ی دستگاههای اقتصادی دولتی به مديران و بوروکرات
احب امتياز ( سرمايه انحصاری دولتی) سپرده می شود و لنين بعدا" بارها به ماهيت متخصص ص

اما مصالح حفظ قدرت سياسی در کشوری جنگ زده و قحطی زده . بورژوايی و تزاری آنها اذعان دارد
که هنوز هم عمدتا" نسبت به نقش سرمايه انحصاری دولتی به اصطالح تحت  هاراه ديگری برای بلشويک

توهم دارند، باقی نمی گذارد و بنا به گفته ی لنين ديگر اين بوروکراسی خشن دولتی ، کتاتوری پرولتاريادي
بود که بر حزب ديکتاتوری می کرد و در رهبری آن تا حد نظامی کردن کار و برقراری اردوگاهها در 

ونيستی، به ويژه روی فناوران برای آينده به نظر می رسد که کار آمادگی کم. زمان استالين نفوذ کرده بود
مهم تر و اساسی تر از آمادگی برای کسب قدرت سياسی، بدون آن آمادگی در ، رانده شده ی فرامدرن

  ست . هااداره کنفدرال جامعه توسط شوراها و کمون

ر پايه روابط ی مدنی (نه دولتی) کنفدرال هنوز بهاشوراها و کمون، در مرحله ی نخست برای سوسياليسم           
آنچه مهم است اينکه نخست جنبه جهانی . مزدی، پولی و کااليی قرار دارند و اين اجتناب ناپذير است

دوم اينکه هرچه زمان می . انقالب  و نه "سوسياليسم دولتی در يک يا چند کشور" تحت محاصره است
يت روابط مزدی، کااليی و پولی گذرد، به طور کلی دولت و طبقات واقعا" روبه زوال گذارند و از اهم

اين در صورتی است که بربريت سرمايه ی جهانی به انقالب و پروژه جهانی سوسياليسم و . کاسته شود
ی جهانی توسط پيشروان هاو راههايی با نقشه هاکمونيسم مجال دهد و اين يک بتواند به پيش تازد .پروژه

ر اتحادی کنفدرال و مدنی منهای دين و دولت طرح و اجرا الزم اند تا د، هر کشور آماده برای انقالب
  شوند .

يونان و ...را نبايد خورد و در قدرت ، ی در پی کسب قدرت سياسی مانند ونزوئالهافريب پوپوليست           
هدف انقالب ديگر کسب قدرت سياسی نيست بلکه در درجه . سياسی و پارلمانتاريسم بورژوايی غرق شد

قدرت سياسی، انسان کمونيست را غرق مصلحت گرايی و بند و . دگرگونی مدنی آدمی استی نخست 
ی امپرياليستی و های پارلمانهابگذار آنان همچنان به سوی کسب قدرت سياسی و کرسی. بست می سازد

 کار اصلی ما دگر گونی انسانی خودمان و ياری به دگرگونی ديگران برای مدنيت. بورژوازی بتازند
  کار اصلی ما خودتربيتی پايه ای است .. هزاره ی سوم است



    

      

 


