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 پيشگفتار
 

مارکس و انگلس با بررسی عميقا علمی تجربه مبارزات انقالبی پرولتاريا ، تئوری ديکتاتوری پرولتاريا را نيز 
در آثار . توای اصلی انقالب پرولتری را تشکيل می دهد تدوين کردند و نشان دادند که ديکتاتوری پرولتاريا مح

آنها بويژه تاکيد . مارکس و انگلس ضرورت بدست گرفتن قدرت توسط طبقه کارگر بطور علمی استدالل شده است 
کردند که بدون سرنگون ساختن ديکتاتوری بورژوازی ، بدون درهم شکستن کامل دولت کهنه بورژوائی ، نمی 

 .ه سوسياليستی حتی يک گام برداشت توان بسمت جامع
 

" انديشه بايستگی تسلط سياسی طبقه کارگر و بدست گرفتن قدرت دولتی توسط اين طبقه را مارکس و انگلس در 
 :استدالل نمودند و نوشتند " مانيفست حزب کمونيست 

 "نخستين گام در انقالب کارگری ، تبديل پرولتاريا به طبقه حاکم است " 
 تاکيد نمود که نظر مارکس و انگلس درباره تبديل پرولتاريا به طبقه حاکم ، در اساس خود همان انديشه لنين بعدها

 .ديکتاتوری پرولتاريا است 
 

مارکس و انگلس سپس به اين نظر داهيانه رسيدند که ديکتاتوری پرولتاريا اساس و محتوای اصلی دوران گذار از 
  :نوشت " نقدی بر برنامه گوتا "  مارکس در ١٨٧٥سال . دهد سرمايه داری به کمونيسم را تشکيل مي

. ميان جامعه سرمايه داری و جامعه کمونيستی دوره دگرگونی انقالبی  جامعه اولی به جامعه دومی وجود دارد " 
دوره گذار سياسی نيز پاسخگوی اين دوره است  که دولت آن نمی تواند چيزی بغير از ديکتاتوری انقالبی 

 " .اريا باشد پرولت
لنين ضمن دفاع از آموزش های مارکس و انگلس درباره ديکتاتوری پرولتاريا در برابر تحريفات سردمداران 
انترناسيونال دوم ، مسائل اساسی مبارزه برای تحقق ديکتاتوری پرولتاريا و چگونگی رسيدن به نظام سوسياليستی 

 .را از نظر تئوريکی تدوين نمود 
 

 لنينيسم پيرامون ديکتاتوری پرولتاريا را در -ارت و اصوليت ويژه خود ، آموزش های مارکسيسماستالين با جس
شرايط ساختمان سوسياليسم نيز بسط داد ، وظايف و عملکرد دولت ديکتاتوری پرولتاريا و نقش رهبری حزب 

برگزيدگان " ولتاريا تسلط  کمونيست در نظام ديکتاتوری پرولتاريا را تدوين نمود و نشان داد که ديکتاتوری پر



نيست بلکه حاکميت طبقه کارگر و پيمان طبقه کارگر با دهقانان زحمتکش به " ديکتاتوری حزب " و يا  "  دولت 
 . می باشد - حزب سياسی انقالبی پرولتاريا-رهبری طبقه کارگر و پيشتاز آن

 
شوراها غصب نمودند و در سازش با از زمانی که رويزيونيست ها به سرکردگی خروشچف قدرت را در کشور 

 لينينيسم را بزير افکندند ، دفاع از استالين و برافراشتن پرچم مارکسيسم لنينيسم و -امپرياليسم پرچم  مارکسيسم
امروز که نيروهای به اصطالح . مبارزه طبقاتی وظيفه دست اول نيروهای انقالبی مدعی مارکسيسم لنينيسم گرديد

رس متهم شدن به طرفداری از ديکتاتوری، واژه ديکتاتوری پرولتاريا و نام استالين را به طرفدار استالين از ت
فراموشی سپرده اند دفاع از استالين و ديکتاتوری پرولتاريا ، برای اشاعه مارکسيسم لنينيسم ، بيش از هر زمان 

             .ديگر اهميت و ضرورت دارد 
 

است که پيش ) بهمنی( متن آخرين سخنرانی رفيق حميد رضا چيتگر "  استالين پيرامون ديکتاتوری پرولتاريا و"  
 ٢٥٠ در استکهلم، با حضور نزديک به ١٩٨٧از شهادتش بدست تروريست های جمهوری اسالمی ، هشتم ماه مه 

 .نفر از هموطنان مقيم سوئد ايراد نمود 
 

 )توفان(حزب کارایران
 ١٩٨٧اوت 
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 دیکتا توری پرولتاریا و استالين  
 

در دوران . با عرض سالم به همه حضار ، صحبتم را راجع به استالين و ديکتاتوری پرولتاريا شروع می کنم 
ند و باورهای آنها توهمات خرده بورژوازی را درهم شک ، تمامی تصورات و وانفسای کنونی که پيروزی ارتجاع

 بحرانی که بر وجود روشنفکران حرانی بود که همه شاهد آن هستيم ، که نتيجه آن ب،را از سوسياليسم درهم ريخته
. می کنم چنگ افکنده ، من در اين دوران راجع به استالين و يک دوره از تاريخ حزب کمونيست شوروی صحبت 



در دورانی که روشنفکران همه چيز را آتش زدند و نه تنها دودش را به چشم خودشان بردند بلکه همه چيز را دود 
اندود  کردند و  رنگ های واقعی دنيا را پوشاندند ، من در چنين دورانی راجع به ديکتاتوری پرولتاريا و استالين 

 های ملتهب و پر عطش گذشته تالش می کنند با نفی همه ارزش باز در دورانی که خرده بورژوا. صحبت می کنم
با رنگ جديدی ظاهر بشوند و از دمکراسی ناب و ايده آل های بورژوازی " محترمين " های گذشته ، در جامعه 

دفاع می " ديکتاتور بيمار "  ، از يک"  ديکتاتور خونخوار " دفاع کنند ، من از استالين بقول ضد کمونيست ها  
 :و همينطور در دورانی که بقول بختيار  . نم ک

چپ انقالبی بدون اينکه از ايده آل های انقالبی خودش صرف نظر کرده باشد ، تبديل به چپ اجتماعی شده و اين " 
بزرگترين سرمايه ای است که ملت ما بقيمت سنگين انقالب اسالمی بدست آورده ، يعنی بازگشت جوانان از 

 ) .نقل بمعنی از نشريه نهضت " ( به آغوش ملت پرولتاريای جهانی 
 .من در چنين دورانی از استالين دفاع می کنم 

حتی مسئله بر سر . ابًدا مسئله استالين مسئله شخصی نيست ، همه اين را می دانند . بنظر ما استالين معيار است 
 ، بلکه مسئله بر سر اصول و بررسی نقاط ضعف و يا قوت يک دوره از تاريخ حزب بلشويک شوروی هم نيست

مسئله در . مبانی عقيدتی کمونيستی است و به اين نکته نه تنها ما باور داريم ، بلکه دشمنان استالين هم باور دارند 
چه خصومتی می . واقع شخصی نيست ، چراکه استالين بعنوان شخص سال ها است که ديده از جهان فرو بسته 

خصومت با آن ارزش هائی . اشد ؟ خصومت در واقع با انديشه های استالين است تواند کسی با شخص او داشته ب
البته دشمنان برای مبارزه عليه انديشه . اين است واقعيت مسئله ضديت با استالين . است که استالين مدافع آنها بوده 

 برای قوت دادن به استدالل آنها بايد. ها ، دنبال معايب شخصی می گردند تا دوران کودکی و شيرخوارگی استالين 
حتی او را ديوانه ای می دانند که جنون آدمکشی داشته ، . های ضد کمونيستی اشان از چنين اراجيفی استفاده کنند 

و اين جنون نتيجه آن تربيت روستائی بوده که در دامن خانواده اش ديده يا کتک هائی که از پدرش خورده ، و 
ست چپش هم بخاطر اين کتک ها فلج شده بود که سال ها از آن رنج می برد و اين آنطور که برخی ها می گويند د

  بيچاره ای  و يا بقول عده ای ديگر استالين پسر پينه دوز. عقده ای شده بود تا از ديگران انتقام بگيرد 
 ه  اشراف زاده گرجی بدنيا آمد يک يا  نبوده بلکه حرامزاده ای بوده که در اثر تجاوز يک کشيش

  به اين خاطر  را جنبش انقالبی" روی مدودف "   و بقول يک از ضد استالين های معروف بنام
 

 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين         ٢   صفحه
 

جنبش انقالبی ای که در آن دوران تازه نطفه !! عجب جای ترقی ای . انتخاب کرد که تنها جای ترقی او بوده است 
 ساله گويا تشخيص داده است که جنبش انقالبی جای ترقی اش بوده و ١٥رفتن بود ، جوان هايش در حال شکل گ

ص استالين حتی تا آنجا ضد استالين ها برای زدن شخ. رسد می تواند از طريق آن به رهبری دولت شوروی آينده ب
مدودف مراجعه کنيد در به کتاب روی . پيش رفتند که بيشرمانه مدعی شدند که استالين جاسوس تزار بوده است 

 .ثابت شود که استالين جاسوس تزار بوده است " مدرک " و " سند " آنجا خواهيد ديد که تالش فراوانی شده تا با  
اشاعه پيدا کرده که نه تنها ...  خالصه در مورد استالين هزاران مطلب ساختگی ، شايعات ، جعليات دروغ و 

 مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود ، بلکه اصًال قصد چنين بررسی را نيز فرصت بررسی آنها را نداريم ، چراکه
 .نداريم چون همانطور که اشاره شد ، انديشه و ارزش ها مطرح است و نه مسئله شخص 

اصوًال . بنظر ما مکانيسم مبارزه طبقاتی در دوران ديکتاتوری پرولتاريا برای روشنفکران قابل درک نيست 
محيط اروپا نيز ، که . ی در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا برای روشنفکران مشخص نيست تعريف دولت و آزاد

همگی درآن زندگی می کنيم ، زمينه مساعدی است برای پرورش افکار ليبراليستی و ضد استالينيستی ، چرا که در 
که انتشار داده ايم " الينيسم افسانه است" معنی ندارد و در کتاب " استالينيسم " مبحث بعدی توضيح خواهيم داد که 

از اين که بگذريم قرار دادن دمکراسی در برابر ديکتاتوری پرولتاريا به معنی محکوم . نيز اين توضيح را داده ايم 
کردن کمونيسم ، بلحاظ تئوری آنقدر به جهل و نادانی آغشته است که انسان واقعًا از آورندگان چنين نظراتی حيرت 

 .می کند 
قاتی اين انحراف بنظر ما خرده بورژوازی بطور اعم و قشر روشنفکر بطور اخص بوده و مبانی سياسی مبانی طب

آن عجز و درماندگی و گيجی روشنفکر در مقابل فاشيسم خمينی است ، که بحران اخير نيز يکی از نتايج آن می 
م خمينی به خارج فرار کرده و خود را کسانی که از چنگال شو. مبانی روانی هم که الحمداهللا  همه شاهديم . باشد 

با ايراد به يک دوره از تاريخ جنبش . اگر باالتر از مارکس و لنين و استالين ندانند ، کمتر از آنها نمی دانند 
کمونيستی می خواهند در واقع نا رسائی های تئوريک خود را توجيه کنند تا همه کاسه کوزه ها را سر استالين و 

 .خ حزب بلشويک بياندازنديک دوره از تاري
تشابه سازی های رايج اين افراد ، که بدون در نظر گرفتن پايه طبقاتی مسئله ديکتاتوری پرولتاريا را با ديکتاتوری 

اين تشابه . خمينی و يا با ديکتاتوری سرمايه داری مقايسه می کنند ، وقاحتی است که در خور هيچ بحثی نيست 
است که بر مبنای آن داروينيست ها ، سوسيال رفرميست ها ، آته ئيست ها ، سازی مانند اظهار نظر پاپ 

آنارشيست ها ، مارکسيست ها و خالصه هر کسی را که باکره بودن مريم مقدس را قبول نداشته باشد ، کمونيست 
مامه بسر تشبيه کرده بعنوان نمونه به بيانيه مسلمانان ترقی خواه اشاره می کنيم که خمينی را به استالين ع. می داند 

و مطرح می کند که ديکتاتور ها و مستبدان تاريخ ، که لنين ، استالين و سران کمونيسم از آن زمره اند ، از چيزی 
 :روزنامه بختيار در اين مورد می نويسد . که بسيار وحشت دارند آزادی و آزادمنشی است 



 "لنينيسم دشمن آشتی ناپذير دمکراسی است " 
 

 ٣  صفحه                          )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 

انگشت گذاشتن روی اخالقيات . يکی از مهمترين مسائل در اين رابطه استفاده بورژوازی از عنصر اخالقی است 
 .يکی از ضروری ترين عناصر بورژوازی در مکانيسم فريب طبقاتی است 

 
. ف در کنگره بيستم با انگشت گذاشتن بر روی اخالقيات توانست تز های ارتجاعی خويش را به پيش ببرد خروشچ

جان فوستر دالس ، وزير خارجه استق آمريکا ، در يکی از سخنرانی هايش اشاره می کند که ما در مقابل کمونيسم 
 کنيم تا کمونيسم را که بر يک سوم جهان مسلط نبايد عقب نشينی کرده بلکه بايد از اسلحه روانی و اخالقی استفاده

با طرح اينکه عده زيادی کشته شدند ، با طرح اينکه جلوی فعاليت سازمانهای سياسی گرفته . شده ، شکست دهيم  
شد ، با طرح اينکه قدرت به شورا ها واگذار نشد و اينکه ديکتاتوری فردی اجرا شد و غيره ، عنصر فريب طبقاتی 

متفکر بورژوازی وقيحانه مدعی است که کمونيست ها به " نورما ن توماس . " القيات بکار گرفته شد در لباس اخ
البته همه می دانند که اخالق . هيچ اصول اخالقی پايبند نبوده و هيچ چيز را جز حزب و قدرت خود در نظر ندارند 

 جامعه بوده ، اخالق هم در جامعه متضاد در خدمت منافع اجتماعی است و همانگونه که منافع اجتماعی متضاد در
خواهد بود ، و اخالقيات متضاد در جامعه با هم برخورد خواهند کرد و در نتيجه تعابير و تعاريف مشخص طبقاتی 

من به سوابق تاريخی مسئله اخالقيات اشاره می کنم ، . از اين برخورد ها برای هر گروه اجتماعی بدست می آيد 
 . طبقاتی در گذشته هم برای فريب توده ها استفاده کرده اند از اين عنصر فريب

 تن از گروگانهای خود را اعدام کردند ، همين دمکرات های ناب همين اخالقيون ٦٤زمانيکه کمونارد ها 
ز و ا. بورژوازی در سراسر دنيا فرياد زدند که اينها تروريست هستند ، اينها قاتلند ، اينها بيگناهان را کشته اند 

تنها کسی که در آن دوران قاطعانه از کمونارد ها دفاع کرد . جمله اين بيگناهان يکی هم اسقف بزرگ پاريس بود 
ها وقيحانه به " ورسائی  " اين آقايان نشد، و بعد هم زمانيکه  !!  مارکس بود که فريفته اظهارات اخالقی 

دها ريختند ، اين دمکرات های ناب ديگر جرات کموناردهای پاريس حمله کردند و دريای خونی که از کمونار
نکردند آن مسائل اخالقی خود را بروز دهند، چراکه اکنون هزاران کارگر توسط بورژوازی ، که دم از اخالق ناب 

در مورد سوسيال روليسونرها  و يا  اس ار  های چپ در روسيه نيز ، که . می زد ، در آنجا قتل عام می شدند 
نها از اخالقيات ناب سرشته شده بود ، اين اخالقيات ناب مانع نشد تا آنها زمانيکه با لنين در مخالفت اساسًا خميره آ

 .قرار گرفتند ،حتی لنين را نيز ترور بکنند 
بنظر ما طبيعی است که در دوران ارتجاع تراوشات اخالقی بروز بکنند و چند برابر بشوند و اين تراوشات اخالقی 

بنظر ما کيش شخصيتی که به استالين نستب داده .  بيش از همه متوجه انقالبيون کمونيست بکنند ، تبليغات خود را
می شود از زاويه اخالقيات ، و ديکتاتوری ای که به او نسبت داده می شود نيز از زاويه اخالقيات بورژوازی است 

ز تاريخ حزب کمونيست شوروی سر ضجه و ناله هائی که برای اعاده حيثيت از ضد انقالبيون در يک دوره ا. 
داده اند ، که متاسفانه بواسط جنبه احساساتی بودن خود بسياری از کارگران را هم بدنبال خود روان کرده ، 

 .عوامفريبی ای بود که مستقيمًا در خدمت منافع بورژوازی عمل کرده است 
 

 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين         ٤   صفحه
 

ت در مورد استالين را از همين جا آغاز می کنيم و به شرح مقابله ای که به اعتقاد ضد استالين ها ، ما مبحث صحب
بين لنين و استالين در مورد آزادی وجود دارد و به توضيح ديکتاتوری پرولتاريا و دولت در حال گذار می پردازيم  

 .تا مسئله قدری روشن تر شود 

 ديکتاتوری پرولتاريا و دولت در حال گذار  
 
. استالين را متهم به تقض دموکراسی می کنند که يک سری از بهترين کادر های حزب را از بين برده است

اپورتونيست ها عمومًا در مقابله با استالين ، لنين را با بالهای يک فرشته معصوم نشان می دهند که ابدًا دارای 
ما ...  عنوان ابزار سرکوب طبقاتی نگاه نمی کرده و قس عليهذا تفکر ديکتاتوری پرولتری نبوده و ابدًا به دولت ب

تا ماسک . اين مقايسه در دوران کنونی ضروری است . هم موافقيم ، می گوئيم بيائيد چنين مقايسه ای را بکنيم 
ور بشوند اشکال ندارد که عده ای هم از لنينيسم د. های کسانی که لنينيسم را پرچم خودشان کرده اند ، دريده شود 

اين را روشن . در دوران کنونی ضد استالينيست ها دقيقًا ضد لنينيست ها هستند . و خط و خط کشی ها روشن شود 
کنيم ، آری ما خواهان چنين مقابله ای هستيم و االن شرح می دهيم آنکس که تصميم کنگره دهم را گرفته نسبت به 

آنکه مجلس موسسان را نفی کرد ، که .  نبود بلکه لنين بود حذف فراکسيونيست ها در حزب ، اين رفقا استالين
ده اند ، اين استالين ربورژوازی در سراسر دنيا آه و ناله براه انداخت که بلشويک ها آراء عمومی را زير سئوال ب

 خود آنکه دستور سرکوب قيام کرنشتات را داد ، همانهائی که برای کسب قدرت سياسی توسط. نبود بلکه لنين بود 
مبارزه می کردند و در اين مبارزه بيش از دو هزار نفر کشته شدند و نزديک به ) به اصطالح البته ( کارگران 

هشت هزار نفر فرار کردند ، و بعداز پايان مبارزه نزديک به سيصد نفر به چوبه دار سپرده شدند ، اين استالين 



مانند کليه ) البته نه فقط لنين بلکه استالين هم همينطور ( اسی را آقايان اين لنين بود که دموکر. نبود بلکه لنين بود 
پديده های اجتماعی از ديدگاه تاريخی اش بررسی می کرد ، و اين لنين بود که می گفت اگر تاديروز از قانونی 

د گفت نمودن احزاب خرده بورژوازی سخن می گفتيم و امروز منشويک ها و اس ار ها را بازداشت می کنيم ، باي
البته باز توضيح می دهيم که او ( اين استالين نبود . که ما در اين نوسانات سيستم کامًال معينی را عملی می سازيم 

 : اين لنين بود که می گفت . که خواستار سرکوب بورژوازی بود ، سرکوب بی امان بورژوازی ) هم بود 
ی تصور نمايد سوسياليست نيست ، ولی سرکوب هر کسی انتقال به سوسياليسم را بدون سرکوب بورژواز" 

بورژوازی بعنوان يک طبقه ضروری است و آيا محروم ساختن وی از حق انتخاب و برابری ضروری نيست ؟ 
 . "   ما خواهان آزادی برای بورژوازی نيستيم ، برابری استثمارگران و استثمار شوندگان را قبول نداريم 

 .بلکه حرف لنين است اين حرف استالين نيست ! رفقا 
اين بدوًا استالين نبود که خواستار ديکتاتوری بر عليه متحدين ناپيگير پرولتاريا بود ، اين لنين بود که می گفت ؛ 
ديکتاتوری پرولتاريا تنها بر بورژوازی اعمال نمی گردد بلکه به آن بخش هنوز ناآگاه و ناپيگير پرولتاريا و 

اين هم استالين نبود بلکه لنين ! رفقا . ما رفرميستها را تيرباران می کنيم .  می شود متحدينش رفرميستها نيز اعمال
  را درد می  رفقا سر من  باز هم . بود 

 ٥  صفحه                          )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 

در شرايط کنونی من واقعًا می توانم آن را بگويم که در اين . ضروری است آورم وليکن واقعًا بيان اين نقل قول ها 
قسمت تحسين متوجه آنهائی است که بر ضديت خودشان با استالين ، ضديت با لنين را هم آشکار کرده اند و زحمت 

تالين در يک وليکن عدهء زيادی هستند که هنوز باور ندارند کاری که اس. توضيحات بيشتر را از ما گرفته اند 
و مجبورم پس از اين هم نقل قول . دوره از تاريخ حزب بلشويک کرده دقيقًا همان ليننيسم بود که استالين پياده کرد 

 .های طوالنی را بخوانم و اميدوارم که خسته نشويد 
اين لنين .  برخاست وقتيکه دموکراسی بهترين سالح برای عوامفريبان بود ، باز اين استالين نبود که بدوًا به مقابله

د که بلشويک ها بر عليه اراده نبود که گفت وقتی که منشويک ها از بناپارتيسم بلشويک ها به فرياد می آي
بورژوازی بدرستی می . دموکراسی به ارتش و دستگاه تکيه می کنند ، کامًال ترجمان تاکتيک بورژوازی هستند 

 از بهترين پيشاهنگ اين طبقه ، حزب کمونيست روسيه که نه بيند که اينک نيروهای واقعی طبقه کارگر مرکب
 سال در اثر کارهای خودش نقش ، عنوان و نيروی پيشاهنگ يگانه طبقه انقالبی را حائز ٢٥ناگهان بلکه در طی 

شده است ، بعالوه عناصری که دراثر بيرون افتادن از طبقه خود بسيار ضعيف شده اند و بسيار بيشتر تحت تاثير 
سانات منشويک ها و آنارشيستها قرار می گيرند ، اينک در زير شعار اعتماد بيشتر به قدرت کارگران ، عمًال نو

 اين مطلب را با وضوح ١٩٢١کرنشتات در بهار سال . شيستها بچشم می خورد رتحکيم نفوذ منشويک ها و آنا
 :کامل نشان داد و ثابت کرد که شعار ما اين است 

: و باز اين استالين نبود که در کنگره يازده فرياد زد . " ن ، مرده باد ابزارهای ناآگاه گارد سفيد مرده باد پرگويا" 
   ً                                                         لطفا  از ابراز نظرات خود  خودداری نمائيد در غير اينصورت يعنی . اجازه بدهيد شما را به جوخه اعدام بسپاريم " 

تب بزرگتر از مشکالت دوران جنگ داخلی و اگر در شرايط فعلی که با مشکالت بزرگی روبرو هستيم ، بمرا
حمله گارد سفيد مايليد نظرات سياسی خود را ابراز داريد ، آنوقت ببخشيد آقايان ولی با شما همان کاری را خواهيم 

 " .کرد که با بدترين و خطرناک ترين عناصر گارد سفيد کرده ايم 
 چرا ؟  . لنين و استالين هست ؟  بلی فرقی می تواند باشد  پس اين لنين نبود ؟ استالين بود ؟  حال آيا فرقی بين 

چون دوران حيات اينها مربوط به دو دوره از تکامل انقالب بلشويک هاست دوران تکاملی که خود لنين مبارزه 
برعليه خرده بورژوازی را که در آن مقطع بعنوان دشمن عمده جامعه سوسياليستی تعريف می شد ، هزاران بار 

 . ر از سرنگونی تزار می دانست که به شرح آن می پردازيم مشکل ت
ه حال آيا لنينيسم مغاير با مارکسيسم است ؟ باز هم می گوئيم نه هر چند اگر به يک دوره ديگر از تاريخ سرماي

ته يتاريست ها به داد وفرياد عليه اتوريرانگلس می گويد  چرا آنتی اتو.  است داری و تاريخ جنبش کارگری مربوط
سياسی يعنی دولت اکتفا نمی ورزند ؟ آيا اين آقايان هيچگاه انقالب ديده ايد؟ انقالب بدون شک با اتوريته ترين 

انقالب عملی است که در آن بخشی از اهالی بوسيله تفنگ ، سرنيزه و توپ يعنی با وسايل . چيزهای ممکن است 
ميل می کنند و حزب پيروزمند بالضروره مجبور است فوق العاده با اتوريته ، اراده خود را به بخش ديگر تح

 . سيادت خود را بوسيله آن ترس و رعبی که اسلحه در دلهای مرتجعين ايجاد می کند حفظ نمايد 
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين                  ٦ صفحه 

 
 ، مگر ممکن بود عمرش از يک روز اگر کمون پاريس در مقابل بورژوازی به آتوريته مردم مسلح تکيه نمی نمود

نيز تجاوز کند ؟  پس آنهائی که تالش می کنند تا لنين را با بال های يک فرشته معصوم نشان بدهند که از 
ديکتاتوری پرولتاريا درک قهر ، درک سرکوب بورژوازی ، حتی عناصر خرده بورژوازی بعنوان عمده ترين 

کوالکها ( حزب بلشويک شوروی ، و حتی درک سرکوب بورژوازی ده دشمن سوسياليسم در يک دوران از تاريخ 
بعنوان وحشی ترين ، و خون آشام ترين دشمنان طبقه کارگر در يک دوران از تاريخ حزب بلشويک شوروی را ) 

برای اينکه روشن بشود در آن دوره هم همين خز عبالتی که امروزه بر . نداشته است ، سخت در اشتباه هستند 
استالين اشاعه دارد ، در آن دوره بر عليه لنين هم وجود داشت ، و حتی متاسفانه به کسانی که به سطح مرغان عليه 

 را اوخانگی پرواز کردند ، نظير روزالوکزانبورگ  که عليرغم چنان موضعگيری ای لنين از آنها تجليل می کند ،



 ، انقالب روسيه و حتی در برخورد به سانتراليسم عقاب بلند پروازی می داند که در برخورد به انقالب بلشويکی
دموکراتيک ، در مسئله درون حزبی ، فراکسيون و غيره در موضع منشويکی قرار داشت ، اما همواره عقابی بود 

لنين و ترتسکی به هواداری از ديکتاتوری در : که در سطح مرغان خانگی پرواز می کرد ، در اين مورد می گويد 
سی می پردازند ، آنهم ديکتاتوری يک مشت آدم يعنی ديکتاتوری بر حسب نمونه های ديکتاتوری مقابل دموکرا

و يا باز جای ديگر می . بورژوازی ، اين ها دو قطب هستند که از سياست سوسياليستی واقعی بسيار فاصله دارند 
ر نشده و زندگانی بدون محدوديت اين واقعيت آشکار غير قابل انکار است که بودن مطبوعات آزاد و سانسو: گويد 

بعدها منظور ( البته بعد ها روزالوکزامبورگ . سازمانها و اجتماعات حاکميت گسترده مردم غير قابل تصور است 
اين نظرات خودش را ) نه ديگر خيلی بعد چون يکسال بعداز آن ترور شده و بدست ارتجاع آلمان کشته می شود 

 . پس گرفته و تصحيح می کند 
به . مانطور که گفتيم ، دموکراسی ناب مانند کليه پديده های اجتماعی بلحاظ تاريخی بايد مورد بررسی قرار گيرد ه

اين لحاظ بررسی تضاد اصلی در جامعه شوروی در يک دوران ، يا در دوران های مختلف ، ضرورت دارد که 
 . در جامعه شوروی بود مطابق اين بررسی ديکتاتوری پرولتاريا متوجه آن تضاد عمده موجود

فی المثل اگر در جامعه سرمايه داری تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد و خصلت مالکيت است ، که تظاهر 
طبقاتی آن تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی است ، در دوران حاکميت پرولتاريا پس از طی مراحلی که به سلب 

 سوسياليسم آنهم در کشوری دهقانی و عقب افتاده  اين تضاد به مالکيت از بورژوازی ختم می شود ، يعنی در دوره
تضاد خرده بورژوازی و پرولتاريا تبديل می شود ، که تظاهر طبقاتی آن در حقيقت جنگ شديد کمونيست ها و 
روشنفکران خرده بورژوازی بوده و حل اين تضاد به شيوه استالين ، لنين و تمامی مارکسيست ها ، بر اساس حل 

تکامل جامعه از طريق حل چنين تضادی ميسر . دهائی که تکامل تاريخی از آن نتيجه می شود ، ممکن بود تضا
 .بوده است 

 : لنين در تائيد اينکه تضادها در جامعه شوروی مربوط به تضاد پرولتاريا با خرده بورژوازی می باشد ، می گويد 
   توجه داشته باشيد که در شرايط روسيه آن( بورژوازی بايد اشتباه کسانی را که در شرايط اقتصادی خرده " 

  انقالب   بود ، عليرغم  دهقانی  آن  جمعيت  پنچ ششم  که  با کشوری دوران
 ٧  صفحه                          )بهمنی(حميد چيتگر                                              

 
در بخشهائی سرمايه داری دولتی در اقتصاد شوروی ، کماکان بخش عمده سوسياليستی و برقراری سوسياليسم و يا 

عناصر خرده بورژوا را دشمن عمده سوسياليسم در )  بهمنی -اقتصاديات کشور اقتصاديات پراکنده کوچک بود
 " .کشور ما نمی دانند ، آشکار ساخت 

پس در . ان خرده بورژوا می باشد  تظاهز طبقاتی اين دشمن عمده ، جنگ بين کمونيست ها و روشنفکرگفتيم
محتوای تاريخی اين مبارزه که مسئله ديکتاتوری پرولتاريا و حاکميت استالين در يک دوران از تاريخ حزب 

 .بلشويک شوروی است ، قابل درک می باشد 
 : باز لنين در برخورد به اين مسئله اشاره می کند 

تی و حساب و کنترل ، خواه دولتی سرمايه داری و خواه دولتی خرده بورژوازی در مقابل هر گونه مداخله دول" 
ً                                                اين يک واقعيت کامال  بی چون و چرا است که ريشه يک سلسله از اشتباهات . سوسياليستی ، مقاومت می ورزد                   

معامله گر ، غارتگر و اخاللگر در انحصار ، اين است دشمن عمده . اقتصادی از عدم درک آن آب می خورد 
دشمن اقدامات اقتصادی حکومت در وجود هر خرده بورژوا  برای خود عاملی دارد و ما می دانيم که .  داخلی ما 

ميليونها شاخک و چنگال اين اژدهای خرده بورژوازی گاه اين جا و گاه آنجا ، کمندوار بر دست و پای برخی از 
 " .قشرهای کارگران می پيچد 

شوروی بايد در نظر داشت که در کشورهای سرمايه داری از آنجا همانطور در بررسی خصلت طبقاتی در جامعه 
که سازمان دادن امر توليد توسط صاحبان توليد ، صاحبان ابزار توليد و سرمايه داران انجام می گيرد ، ولی در 
دوران ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم سازمان دادن توليد توسط دولت انجام ميی گيرد و دولت در دوران 
ديکتاتوری پرولتاريا ، در دوران حکومت پرولتاريا يعنی در دوران سوسياليسم در حقيقت يک دولت ديوانساالر 

چنانچه ديکتاتوری پرولتاريا بر آن اعمال نشود يا ذره ای از ديکتاتوری پرولتاريا بر کنترل اين . می باشد 
همان چيزی که بعدها با .  الزام آور خواهد بود بوروکراتها کم بشود ، فساد دولت و فساد ديکتاتوری پرولتاريا

درگذشت استالين ، با کاهش نقش ديکتاتوری پرولتاريا ، يا با طرح هائی که خروشچف آورد و پايه های تضعيف 
همانطور که در يک دوران از تاريخ حزب . ديکتاتوری پرولتاريا را فراهم کرد ، اين مسئله به ظهور رسيد 

 دورانی که کوالکها ، بورژوازی ده ، در دوره شرايط اقتصادی نوين يعنی دوران نپ  فربه بلشويک شوروی ، در
شدند ، رشد کردند و توانستند از ِقبل دولت پرولتاريا بارور شوند ، در دورانی که پرولتاريا دستور عقب نشينی را 

ن کوالکها ، اين بورژوازی سفاک متوقف کرد و حمله به مواضع بورژوازی را در تمامی ابعادش صادر نمود ، اي
که کلخوزها را به آتش کشيده بودند و کمونيست ها را می کشند و بر سر راه آنها کمين گذاری می کردند ، مبارزه 

 : کوالکهائی که بقول لنين . طبقاتی در جامعه شوروی با آنها بود ، مبارزه بين کمونيست ها و کوالکها بود 
و سفاک ترين استثمارکنندگانند که در تاريخ ممالک ديگر بارها ديده شده اند که وحشی ترين ، خشن ترين " 

اين خونخوارها به حساب احتياجات . حکومت مالکين ، پادشاهان ، کشيشان و سرمايه داران را احياء کرده اند 
زار پول انباشته اند مردم در موقع جنگ متمول شده و بوسيله باالبردن قيمت غله ، و خواربار  هزارها و صدها  ه

اين . اين عنکبوتها بحساب دهقانانيکه در نتيجه جنگ ورشکست شده اند و بحساب کارگران گرسنه فربه شده اند . 



  آنها زالوها خون زحمتکشان را می مکند و هر قدر کارگران در شهرها و کارخانه ها بيشتر گرسنگی می کشند ، 
 بيشتر 
 رولتاريا  و استالينديکتاتوری پ          ٨  صفحه

 
اين ديوسيرتان امالک مالکين را بدست آورده و می آوردند و بيش از پيش دهقانان را اسير خود . متمول می شوند 

 " .می کنند 
پس با درک اين تضادهای طبقاتی در درون شوروی ، ديکتاتوری پرولتاريا و لزوم ديکتاتوری پرولتاريا و جنگ 

حال مبارزه طبقاتی در سوسياليسم .  حاکميت استالين درگرفته بود ، قابل توصيف است عظيم طبقاتی که در دوران
چيست ؟  برخی ها مدعی اند که مبارزه طبقاتی در سوسياليسم ضرورت ندارد ، خصوصًا وقتيکه استالين در سال 

بوده که در "  سلف سو" اين تز رويزيونيست معروف  .  اعالم کرد که طبقات در جامعه شوروی حذف شده اند ٣٦
، کميته مرکزی حزب رويزيونيست شوروی با استناد به تز استالين در رابطه با ١٩٦٤گزارش به کميته مرکزی در

تشديد مبارزه طبقاتی بموازات رشد سوسياليسم ، که من به توضيح آن در اين بخش می پردازم ، بر عليه 
 : سوسلف می گويد . وائی را برای شوروی موعظه کردند ديکتاتوری پرولتاريا شمشير کشيده و آزاديهای بورژ

 ،"  موارد نقض قوانين سوسياليستی اين تئوری بطوری که می دانيم دستاويزی شد برای توجيه ناهنجارترين" 
البته برخی ها استالين را . يعنی در حقيقت تئوری رشد مبارزه طبقاتی بموازات پيروزی سوسياليسم در شوروی 

ند که چون استالين معتقد بود که در جامعه شوروی طبقات از بين رفته اند و طبقات متضاد وجود ندارند متهم می کن
 خودش را به جاسوس بودن متهم کرده و مبارزه طبقاتی را نشناخته تا توده ها را بر عليه دشمن ين، بنابراين مخالف

 که بر عليه دشمنان پرولياريا انجام شده يک مبارزه طبقاتی پرولتاريا بسيج و متشکل بکند ، از اين جهت مبارزه ای
در . البته اين صحت ندارد ، اوًال استالين  هيچگاه مدعی نبود که طبقات از بين رفته اند . بوروکراتيک بوده است 

 اشاره می کند که طبقات استثمارگر از ١٩٣٦همان سخنرانی که دارد ، يا در تدوين قانون اساسی شوروی در سال 
 بورژوا که از آن سلب مگر عنصر طبقاتی يک. ايگاه توليدی حذف شده اند ، نمی گويد طبقات از بين رفته اند ج

حذف ميشود ؟  يا تفکر بورژوائی از ذهن بورژوازی خواهد رفت و يا آيا دهقانان از بين رفتند ؟  مالکيت کرده اند 
 ، البته دهقانان کلخوزی و سولخوزها و نه کوالکها ، و و آنجائی که اشاره می کند دهقانان بعنوان يک طبقه دوست

روشنفکران بخش پرولتری، حرکت جامعه شوروی را به سمت محو اين اختالف طبقاتی تعيين می کنند ، نشان می 
دهد که سوسياليسم کامل يا کمونيسم ، موقعی در شوروی برقرار خواهد شد  که اين اختالفات طبقاتی از بين برود ، 

آن موقع مدعی بشويم که . صله بين شهر و روستا ، بين دهقان و کارگر و فاصله کار فکری و يدی حذف بشود و فا
البته در آن دوران کسانی بودند که اين تز پوسيده را داشتند که با رشد . طبقات در جامعه از بين رفته اند 

استالين در مقابله با .  طبقاتی کاهش پيدا می کند سوسياليسم و يا با حذف بورژوازی از جايگاه توليدی خود ، مبارزه
 : اين تز پوسيده ميگويد 

ضروری است اين تز پوسيده را داغان نمود و بکناری گذارد که گويا بايد مبارزه طبقاتی ما با هر قدم از پيشروی "
مواره رامتر ميشود ، اين مان رفته رفته زوال يابد که گويا دشمن طبقاتی با پيروزی هائی که ما بدست می آوريم ه

نه فقط يک تز پوسيده است بلکه يک تز خطرناک نيز می باشد چرا که افراد ما را به خواب برده و بطرف تله می 
در حالی که به دشمن طبقاتی اين امکان را ميدهد تا ) بهمنی -همان کاری که بعدها خروشچف انجام داد( کشاند 

  نمائيم ، هر   ما پيشرفت برعکس هر قدر که.  جمع کند  را نيروهايش برای مبارزه بر ضد قدرت شورائی ، 
   ٩  صفحه                          )بهمنی(حميد چيتگر                                              

 
يد تر مبارزه قدر ما پيروزی بدست آوريم خشم بقايای طبقه استثمارگر داغان شده بيشتر ميشود و آنها به اشکال شد

متوسل ميشوند و مذبوحانه بر عليه حکومت شوراها  به حرکت در می آيند و دست به هر کوششی می زنند ، زيرا 
 " .که آنها محکوم به نابودی اند 

 که مسئله محو طبقات از جايگاه توليدی اش را مطرح ١٩٣٦ ، يعنی يک سال بعداز ١٩٣٧اين را البته در سال 
 نظر پوسيده در شوروی توسط عده ای از رويزيونيسنت ها ، که بعدها خودشان را نشان دادند اين. کرد ميگويد 

 به کيمته مرکزی حزب ١٩٤٨بعدها در نامه ای که سال . مطرح بود ، که استالين اينطور برخورد می کند 
 : رويزيونيست يوگسالوی می نويسد دوباره اشاره می کند که 

رات اساسی سوسياليستی در شوروی را که بعداز انقالب اکتبر بوجود آمده انکار هيچکس طبيعت عميق و تغيي" 
حزب کمونيست اتحاد شوروی را به اين نتيجه ) يعنی طبيعت سوسياليستی جامعه ( اين موضوع . نخواهد کرد 

وجود نرساند که گويا مبارزه طبقاتی در کشور ما تضعيف می گردد ، که گويا خطر تقويت عناصر بورژوازی 
مبارزه طبقاتی در شوروی ادامه دارد و با پيشروی ساختمان سوسياليسم نمی توان گفت که بقايای سرمايه . ندارد 

 " . داری در فهم افراد از بين رفته است 
پس مبارزه طبقاتی مشخص . و حتی آنموقع تئوريهای استالين بوضوح نشان ميدهد که اين تئوری پوسيده ای ميباشد 

. پس در اين جامعه يک سری دشمنان هستند که کمر به قتل پرولتاريا بسته اند . نان هم مشخص شدند شده و دشم
 : مبارزه بر عليه اين ها هم مطابق ادعا ها و اظهارات لنين 

 . " هزاران بار مشکل تر از مبارزه بر عليه تزار يا سرنگونی بورژوازی می باشد " 
 خرده بورژوازی است که پراکنده اند ، توليد خرد دارند ، در جائی متمرکز مبارزه اصلی مبارزه بر عليه عناصر

نيستند که نيروی خود را بر عليه آن متمرکز کنيد و سرنگونش سازيد ، سر توليدش را بزنيد تا توليدش سوسياليستی 



رزه بر عليه باشد و آنرا تصاحب کنيد ، هزاران بار اين مبارزه بر عليه خرده بورژوازی مشکل تر از مبا
پس با تعيين مبارزه طبقاتی و با تعيين دشمنان عمده در سوسياليسم . بوراژوازی و سرنگونی حکومتهای آنها است 

  آيا ديکتاتوری پرولتاريا ضروری ، حال خود بخود به اين نتيجه ميرسيم که در مقابل آنها چکار می شود کرد ؟
پيش تمامی مارکسيست ها بی امانترين و شديد ترين جنگ .  ت ؟  ست يا نيساست يا نيست ؟   آيا دولت ضروری ا
 : مارکس می گويد . کسی که می گويد نيست بايد بيايد ثابت کند .  طبقاتی است  جنگ،

اين سوسياليسم اعالن انقالبی مداوم است ، ديکتاتوری پرولتاريا بمثابه پله ای ضروری برای گذار به سوی محو " 
 : لنين می گويد  " .  ست در کل اختالفات طبقاتی ا

ديکتاتوری پرولتاريا باقی مانده اند و باقی می مانند ، ديکتاتوری زمانی غير الزم . سوسياليسم يعنی محو طبقات " 
 " . طبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا از بين نخواهند رفت . خواهد بود که طبقات از بين بروند 
بدون ديکتاتوری . ريا برای اين ضرورت دارد که طبقات را از بين ببرد پس معلوم است ديکتاتوری پرولتا

 : لنين اشاره ميکند . پرولتاريا قادر نيستيد با طبقات مقابله کرده و آنها را ريشه کن بکنيد 
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين         ١٠صفحه  

 
ری پرولتاريا به دوعلت عمده ، و يا دوجهت عمده در هر انتقالی از سرمايه داری به سوسياليسم ، ديکتاتو" 

نخست اينکه سرمايه داری را نميتوان مغلوب نمود و ريشه کن ساخت مگر از طريق درهم . ضروری است 
شکستن بی امان مقاومت استثمارگران ، که بالفاصله نميتوان آنها را از ثروت و از برتری های تشکيالتی شان و 

                           ً                                                  ، و در نتيجه طی دوران نسبتا  مديدی ناگزير تالش خواهند کرد تا حکومت تهی دستان معلوماتشان محروم ساخت
برای اينکه از عهده همه انيها برآئيم ، زمان و سرپنجه ای آهنين . را که نسبت به آن تنفر دارند واژگون سازند 

بحد کافی طوالنی همين برای مدتی . الزم است بمنظور سرکوب کامل تمام استثمارگران و تمام عناصر فساد 
را تلخيص نموده و تجريه تاريخی تمام انقالبها و همين درس تاريخی جهانی اقتصادی و سياسی بود که مارکس آن

 " . ، روشن و دقيق خودرا ، يعنی ديکتاتوری پرولتاريا را ، بدست داده است فرمول کوتاه ، صريح
 ضروری ميداند که ديکتاتوری پرولتاريا برای محو طبقات يعنی پس لنين ديکتاتوری پرولتاريا را به اين خاطر

است ، يعنی برای مصالح آزادی ، برای همان مصالح آزادی که دموکراتهای ناب در حقيقت در روياهايشان سنگ 
شما چگونه از زحمتکشان می خواهيد موقعی که هيچ تبحر . آنرا به سينه می زنند ، برای همان دموکراسی است 

ندارند ، موقعی که هنوز معلومات کافی برای مقابله با بورژوازی بدست نياورده اند ، در ميدان کارزار تشکيالتی 
نه ، ديکتاتوری پرولتاريا ضروری است تا . آنها را با بورژوازی تنها بگذاريد و برابر با بورژوازی قرار دهيد 
 بکند ، ضرورتش از اين جهت است که  به محو طبقه کارگر را بحدی رشد بدهد که بتواند دشمنان خودش را نابود

آن وقت .  به آزادی ايدئاليستی بورژوازی ، آن آزادی نابی که در تصور خودش دارد برسد  در حقيقتطبقات برسد
ديکتاتوری ( ديکتاتوری پرولتاريا هم در حقيقت گور خودش را گم می کند ، و دولت هم بعنوان يک نتيجه 

ولی خودمان را گول نزنيم ، با اوهام و آرزوها دل خودمان . گورش را گم بکند ) ک نقيصه پرولتاريا هم بعنوان ي
چگونه می شود حکومت کرد ؟  قدرت را بدست بياوريد  چگونه می خواهيد حکومت بکنيد ؟  و . را خوش نکنيم 

ولت احتياج داريد ، اين دولت چگونه می خواهيد کشور را اداره بکنيد ؟  آيا به دولت احتياجی داريد ؟  و اگر به د
آنارشيست ها از زاويه ای که مخالف با ديکتاتوری .  چيست ؟  در اين رابطه با دولت به تعريف دولت می پردازيم 

من در مبحث بعدی . پرولتاريا هستند ، مخالفت خودشان را با دولت پرولتاريائی و با هر گونه دولتی ابراز می کنند 
 .  خواهم کرد به مسئله دولت اشاره

اما ديکتاتوری پرولتاريا که اين همه رعب و وحشت بوجود آورده است ، البته همانطوريکه توضيح داده ام اول 
            ً                                                                                   صحبتم و اساسا  اين جلسه برای توضيح همين قضيه است ، که تقابل کسانی يا در حقيقت بهتان کسانی که می 

ه  شود که اين تئوری را افشا کنيم،  نشتر از اين زاويه بررسی میخواهند استالين را در مقابل لنين قرار بدهند ، بي
ديکتاتوری پرولتاريا و نفرتی که بورژوازی از اين ديکتاتوری پرولتاريا ، حتی در دوران لنين ابراز کرده بود ، نه 

ع سوسياليستی فقط بورژوازی ، يک عده می گويند نه آقا ، ما که از موضع بورژوازی حمله نمی کنيم ، ما از موض
بحث رايجی است ، عده ای می گويند ما چکار داريم بختيار فالن فالن شده ، يا آن بورژوازی فالن . حمله می کنيم 

فالن شده و يا آن مسلمانان ترقيخواه ، که صحبت از آنان کرديم ، آنها بر عليه ديکتاتوری پرولتاريا يا لنينيسم هستند 
 نه آقايان اين طور نبود ، .  

  ١١  صفحه                        )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 

سوسياليست ها درآن دوران بر عليه ديکتاتوری پرولتاريا بودند ، همانطور که توضيح داديم در کمون پاريس يک 
دند ، آنها هم با ماسک سوسياليسم بوده اند با ماسک عده در داخل اتنرناسيونال اول مخالف ديکتاتوری پرولتاريا بو

روزنامه ای که بعدها " اومانيته " برای اينکه رفقا را آشنا بکنيم با اين مطلب ، به روزنامه . بورژوازی که نبودند 
البته در آن موقع حزب کمونيست فرانسه وجود نداشت ، حزب ( ارگان حزب کمونيست فرانسه شد ، اشاره می کنم 

 ، اين روزنامه ١٩١٧در آن زمان ، يعنی در سال ) ارگان اين حزب بود "  اومانيته " سوسياليست فرانسه بود و 
يک رژيم خشونت ، و ترور ، رژيمی که حتی لفظ سوسياليسم را نيز آلوده و منفور : " سوسياليست ها نوشت 

اين حکومت ديکتاتوری که فقط بر قدرت ) الين اين را در مورد لنين ميگويد و نه در مورد است( همگان کرده است 
 نوشت است ، يعنی چند ١٩١٧اين مطلب را در سال " .  سرنيزه تکيه دارد ، تمام آزادی ها را نابود ساخته است 

 ، يعنی چند ماه پس از انقالب ، پس ١٩١٨در ژانويه .  روز بعداز انقالب ، که اين هم باز بر عليه استالين نيست 



بزرگی و اصالت هدف هرگز نمی تواند وسيله : " فرانسه می نويسد " انيته ماو" ل مجلس همين روزنانه از انحال
يا کرنسکی جالد که بورژوازی و ارتجاع " . ای برای توجيه خشن ترين وظالمانه ترين ديکتاتوری ها گردد 

" کمونيست " ، از موضع يک فرانسه بمناسبت ورود کرنسکی ترتيب دادند ، سخنرانی می کند و از موضع چپ 
تمام سوسياليست ها ، از پلخانف تا مارتف ، همان مارتف انترناسيوناليست معتقدند اين رژيم که بنام : " ميگويد 

می افتم که در " ايزاک دونچر " بياد کتاب ( سوسياليسم وحشتناکترين روش های تزاريسم را تعقيب و اجرا می کند 
ن برای سوسياليسم جهان بزرگترين خطر است ، زيرا بورژوازی از اي" ) تزار سرخ " مورد استالين می نويسد 

 )  روزنامه اومانيته -١٩١٨سوم ژوئيه " . ( های ما بهره برداری خواهد کرد نمونه برای بی اعتبار کردن ايده آل
يون حقوق بشر که  و اين کميس- برای اولين بار در تاريخ- کميسيون حقوق بشر درست می شود١٩١٩و در سال 

همين سوسياليست ها ، همين رفرميست ها ، همين طرفداران دموکراسی ناب گردانندگان اصلی آن بودند ، قطعنامه 
 : ای را تصويب می کند و می نويسد 

بلشويکها آزاديها و ضمانتهای دموکراتيک را در روسيه از بين برده و به جای اجرای عدالت بمعنائی که در " 
با اعدام های بی محاکمه و فوری ، با قتلهای دسته جمعی و ) يعنی در جهان بورژوازی ( دن رايج است جهان متم

با به هيچ گرفتن و تحقير انديشه و بيان و نابود کردن مطبوعات آزاد ، اراده خودرا از طريق زور و جبر 
ادی ندارند و با روش های هرج و مرج برکارگران و دهقانان تحميل کرده اند آنها به حاکميت مردم کوچکترين اعتم

 " .طلبانه و استبداد ظالمانه خود ، زندگی اجتماعی و سياسی ملت روس را بکلی متالشی کرده اند 
آيا واقعيت اين بود ؟  زندگی ملت روس بکلی متالشی شد ؟  يا يک کشور عقب افتاده فئودالی از خواب قرون 

ک کشور بزرگ تبديل گرديد که توانست يکسوم جهان را به راه سوسياليسم وسطائی با اين انقالب بيدار شد و به ي
آيا واقعًا شوروی متالشی شد ؟   و آيا آورندگان اين نظر نمايندگان آشکار و علنی بورژوازی نبوده اند ؟   . بکشاند 

مانان انترناسيونا از قهر( يکی از سوسياليست های معروف فرانسه که در اين قطعنامه دخيل بوده و شرکت داشت 
  موضع   ، از  نکرده ام هم و ياد داشت  برده   ياد   از  را  نامش  که ،) دوم و از قهرمانان سوسيال رفرميست ها 

 
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين               ١ ٢صفحه   

 
 . پرولتاريا حمله کرده بود سوسياليست ناب و دموکراسی ناب به لنين ، به ديکتاتوری پرولتاريا و به دولت 

 سو سياليسم در يک کشور
 

عده ای استالين را در حقيقت رويزيونيست می دانند . بحث بعدی در مورد پيروزی سوسياليسم در يک کشور است 
اينان اساس تئوری خود را در زدن . به اين خاطر که چرا به پيروزی سوسياليسم در يک کشور باور داشته است 

ساختمان سوسياليسم در شوروی بزرگترين تحولی بود که تاريخ بشر بخود . ی اين مسئله قرار می دهند استالين رو
ديده و اين تحول نتيجه رهبری خردمندانه و انديشمندانه استالين بود که با الهام از تئوری های لنين ، اين ساختمان 

ند ، کسانی که مدعی اند اين تئوری ها ربطی به لنين طبيعی بود که آنان در ابتدا طور ديگری فکر بکن. را بنا کرد 
 ، يعنی تا زمان حيات لنين به ساختمان سوسياليسم ١٩٢٤ندارد و به همين مسئله استناد می کنند که اينها تا قبل از 

لين ، در يک کشور باور نداشتند ، بلکه اين استالين بود که اين تئوری را آورد و از اين طريق بقول مخالفين، استا
بورطه ناسيوناليسم افتاد و منافع پرولتاريا روسيه ، يا از زبان آنها منافع بورژوازی روسيه را بر منافع پرولتاريای 

 حزب بلشويک لنين و تمام اعضاء کميته مرکزی حزب ١٩٢٤بله واقعيت دارد ، تا . جهانی ترجيح داده است 
شتند که سوسياليسم در شوروی به پيروزی کامل نخواهد رسيد بلشويک ، و يا اغلبشان ، حداقل اين اعتقاد را دا

شما در موضعگيری های لنين هيچ جا به اين برنمی خوريد که خوب با . مگر اينکه انقالب باختر بدادش برسد 
لنين همواره تأکيد می کند تا آنجا که می توانيم ، تا آنجا که قدرت داريم ساختمان . اقتصاد چکار بايد بکنيم 

وقتی که از اقتصاديات جامعه شوروی حرف می زند ، از اقتصاد سوسياليستی . سياليسم را بنا خواهيم کرد سو
با اين تقسيم بندی ، همانطور که شرح داديم ، و بعدها هم . حرف ميزند يعنی اقتصاد را به پنج شاخه تقسيم می کند 

 اين می پردازد که سرمايه داری خصوصی هم در مورد سرمايه داری دولتی باز شرح خواهيم داد ، به توضيح
وجود دارد ، سرمايه داری دولتی هم وجود دارد ، اقتصاد سوسياليستی هم موجود است ، اقتصاد خرد و پراکنده هم 
وجود دارد ، اقتصاد فئودالی هم موجود است ، و بعد بسياری از نطق هايش در رابطه با مسئله ساختمان سوسياليسم 

.  ، مسئله پيشروی يا بسيج توده های مردم برای برپائی اين ساختمان است که توضيح می دهم در شوروی است
 :لنين ميگويد 

ما هنوز در ذهنمان نظرات . سوسياليسم ديگر يک آينده دورنيست ، يا يک تصوير بيروح و يک شمايل نيست  " 
سوسياليسم را در ( مره مان وارد کرده ايم ما سوسياليسم را در زندگی روز. پوسيده و قديمی را تصور می کنيم 

( اين وظيفه امروز ما است ، وظيفه عصر ما است . و از اينجا بايد راهمان را بيابيم ) زندگی روزمره وارد کردن 
اجازه بدهيد با بيان اين عقيده ، ) عصر را می گويد سوسياليستی و وظيفه روز را ساختمان سوسياليسم می داند

 ، نتيجه بگيريم که اين وظيفه ممکن است دشوار باشد و نسبت به وظايف گذشته مان وظيفه جديدی عقيده استوار
 " .باشد 

 
 



 ١٣  صفحه                        )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 

البته در آنموقع . تعد سوسياليستی شدن نيستانترناسيونال دوم و همينطور ترتسکيست ها مدعی بودند که روسيه مس
بعداز اينکه انقالب در آلمان و کشورهای اروپائی فروکش کرده وارتجاع حاکم شد ، مسئله ساختمان اقتصادی 
جامعه شوروی مطرح گرديد ، چرا چون اينها در يک دوره ای در مبارزه بر عليه گاردهای سفيد ، در مبارزه بر 

ست ها که از جوانب مختلف به کشور حمله کرده بودند ، يک کمونيسم جنگی برقرار کرده بودند عليه تهاجم امپريالي
 ، ١٩٢١ تا ١٩١٧البته بايد توضيح داد که طی سالهای . و اصًال فرصت برقراری اقتصاد سوسياليستی را نداشتند 

. س کار نکند حق خوردن ندارد اقتصاديات هم نوعی اقصاديات سوسياليستی بود و شعار آنموقع اين بود که هر ک
 بواسطه مشکالتی که دولت شوروی با آن مواجه شد ، و قحطی های بزرگی که باعث مرگ و ١٩٢١بعداز سال 

مير فراوانی در روسيه گرديد ، مجبور شدند در مقابل دهقان ها عقب نشينی بکنند و همان اقتصاديات جديد ، يا 
 بعداز ١٩٢٣ -٢٤پس در سال . بود برای بورژوازی در آن دوران را مطرح کردند که رشدی " نپ " دوران 

 در روسيه انقالب در اروپا شعله ١٩١٧اينکه انقالب اروپا ، همان تصوری که اينها داشتند در ابتدا، که با انقالب 
مان و  در آلمان حکومت شورائی بوجود آمد ، در فرانسه مرز بين آل١٩١٨ور خواهد شد و همانطور هم شد ، سال 

اين . فرانسه ، در آلزاس و لورن حکومت شورائی بوجود آمد ، در باير مونيخ همينطور و در برلين نيز همينطور 
 ماه بيشتر دوام نياوردند و اين تصور بوجود آمد که انقالب در ٣ تا ٢حکومت های شورائی متأسفانه مدت زيادی ، 

 باز هم انقالباتی در اين ١٩٢١د داشت ، چرا که در  چنين تصوری وجو١٩٢٣باختر شعله می کشد و تا سال 
اما بعداز تسلط ارتجاع ، البته جائی ديگر . کشورها اتفاق افتاد ، در هامبورگ و بسياری از جاهای ديگر آلمان 

 بوده است ، برای ٢توضيح خواهيم داد که اين تسلط ارتجاع بکمک سوسيال رفرميست ها و همان انترناسيونال 
ن مطرح شد که خوب حاال حکومت را بدست آورده ايم چکار بکنيم ، آيا اقتصاد را به بورژوازی واگذار روسيه اي

بکنيم ، برای ادامه غارت و استثمار و ما بعنوان دولت ومدافع بورژوازی در عمل باشيم ، و يا اقتصاد سوسياليستی 
 اينجا ديگر کسی مدعی نيست و کسی نمی تواند بحث اين بود و. را در عمل و در فعاليت روزمره مان وارد بکنيم 

بگويد ديکتاتوری استالين بود ، و هيچيک از ضد استالين ها اين ادعا را ندارند که در آن موقع کيش شخصيت 
 من هيچ جائی نخوانده ام و يا ١٩٢٩استالين مطرح بود و يا ديکتاتوری استالين مطرح بود و غيره ، حداقل تا سال 

در آنموقع بحث بود و استالين بخوبی از عهده اين بحث برآمد و با . آنها چنين اتهامی را به استالين بزنند نديده ام که 
الهام از تئوری هائی که لنين دورنمای کار را در اختيار آنها قرار داده بود ، ساختمان سوسياليسم را در شوروی 

چپ و ديگران پيروز شد ، آنها معتقد بودند که شوروی پايه ريزی کرد و بر افکار انحرافی ترتسکی ، اپوزيسيون 
بخاطر تکنيک عقب افتاده و کشور دهقانی ، قادر نيست اقتصاديات سوسياليستی را برقرار کند ، البته خوب بلحاظ 
تئوری درست تا ماداميکه توليد سوسياليستی نباشد صحبت از تقسيم اجتماعی نمی توانيم بياوريم ، طبيعی است پايه 

 : اما لنين با اين چگونه برخورد می کند . ادی سوسياليسم را بايد برقرار کنيمم
 
 
 

 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين                 ١٤صفحه  
 
شما می گوئيد که تمدن برای بوجود آوردن سوسياليسم ضروری است بسيار خوب ، اما چرا اول چنان شرايط را " 

ان و سرمايه داران ، سرمايه داران روسيه ، بوجود نياوريم و بعد شروع به حرکت در کشورمان با اخراج مالک
 " .   بسوی سوسياليسم نمائيم 

اينجا صحبت از انقالب جهانی و در جاهای ديگر صحبت از انقالب در کشورهای اروپائی نمی کند ، و می گويد 
در کدام کتاب شما خوانده ايد که . سوسياليسم سرنگونی بورژوازی و مالکين در داخل روسيه و بعد حرکت بسوی 

يا وقتی که درباره کئوپراسيون سخن می گويد . چنين تغييراتی در رويه متداول تاريخ مجاز و يا ممکن نخواهد بود 
 : اضافه می کند 

 
رهبری در حقيقت قدرت دولتی مسلط بر وسائل توليد و قدرت دولت در دست پرولتاريا ، و اطمينان به اينکه " 

تمان کامل سوسياليسم از کئوپراتيو ها دهقانان بدست پرولتاريا است و غيره ، آيا شرط های الزم و کافی برای ساخ
که ما قبًال آنها را ) از کئوپراتيو صحبت می کند و نه از انقالب در کشورهای باختر (  ها و تنها از کئوپراتيو

ضی لحاظ نيز حق داشتيم که در شرايط نپ تحقير هم بکنيم ، نيستند بعنوان خرده فروشی تحقير می کرديم ، و از بع
اين هنوز بمعنای ساختمان جامعه . ايا اينها همه آن شرايط الزم برای ساختمان کامل سوسياليسم نيستند . 

ب پس شرط الزم و کافی باز اتقال" . ( سوسياليستی نيست ، اما شرط الزم و کافی برای چنين ساختمانی می باشد 
 ) غرب و يا انقالب در کشورهای اروپائی نيست 

يا وقتی که لنين برای سازمان جوانان صحبت می کند ، در مورد سازمان جوانان باز هم به ساختمان سوسياليسم در 
شوروی اشاره می کند و منتظر اين نمی شود که غرب انقالب کند و بعد ساختمان سوسياليسم در روسيه شروع 

  : می گويد. شود 
 



.  سال دارد هم جامعه کمونيستی را خواهد ديد و هم خود اين جامعه را بنا خواهد کرد ١٥ولی آن نسلی که اکنون " 
ما بايد هر کاری را ، هر . و اين نسل بايد بداند که تمام وظيفه زندگی وی عبارت از ساختمان اين جامعه می باشد

يم که هر کارگر و دهقان بخود اينطور بنگرد که ، من جزئی از چقدر هم چرکين و دشوار باشد ، چنان سازمان ده
اين ارتش عظيم کارم و خود خواهم توانست زندگی خود را بدون مالکين و سرمايه داران بنا نمايم و خواهم توانست 

ملی  فعلی عاشيم که وظيفه مطروحهبدين طريق است که ما می توانيم اميدوار ب. نظام کمونيستی را مستقر سازم 
  سال برای الکتريفيکاسيون جامعه الزم است تا سرزمين بی نوا١٠ما بايد چنين حساب بکنيم ، حداقل . خواهد شد 

 سال ٢٠ تا ١٠ سال دارد پس از ١٥ ما بتواند از آخرين دستاوردهای تکنيک استفاده کند ، لذا نسلی که اکنون شده
 " .در جامعه ای کمونيستی زندگی خواهد کرد 

 از ،ن سئوال مطرح می شود که ايا استالين که با الهام از تئوری های لنين به ساختمان سوسياليسم پرداختحال اي
مسئله انقالب جهانی ، حتی از کمک به جنبش های رهائی بخش ، از مسئله کمک به انقالب در کشورهای ديگر 

 پرولتاريا را در کشورهای ديگر فدای اجتناب کرد و دوری جست و فقط به مسئله ملی در شوروی پرداخت و منافع
البته تز مربوط به پيروزی .  به اين مسئله خود استالين پاسخ می دهد ختمان سوسياليسم در شوروی کرد ؟ سا

. تز را می پذيرد است که حزب بلشويک شوروی ، اکثريت کميته مرکزی ، اين ١٩١٤سوسياليسم مربوط به سال 
 :  می شود و يکی از بندهای اين برنامه چنين است  برنامه کمينترن تصويب١٩٢٨در 

  ١٥  صفحه                        )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 
هدف نهائی بين الملل کمونيستی اين است که نظام جهانی کمونيستی را جانشين اقتصاد جهانی سرمايه داری نمايد " 
کمونيستی تقسيم طبقاتی جامعه را ملغی خواهد نمود ، بعداز الغاء مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و جامعه . 

تبديل آنها به مالکيت اجتماعی نظام جهانی کمونيسم ، توليد آگاهانه سازمان يافته و با برنامه ، بمنظور ارضای 
 و ايدئولوژی های طبقاتی گذشته جای نيازمندی های اجتماعی خواهد بود ، فرهنگ فضيلتی همگانی خواهد شد

 " . خودرا به فلسفه علمی ماترياليستی ديالکتيکی خواهد داد 
پس برنامه کمينترن ، که همه برای زدن کمينترن موقعی که می خواهند اشتباهات آنرا مطرح کنند به مسئله رهبری 

 داشت ،  اگر استالين در هدايت کمينترن نقشاستالين و نقش ايده های استالين در هدايت کمينترن اشاره می کنند ،
اينهم سند کمينترن است که استالين در حقيقت از ايده های لنين الهام گرفته و ساختمان سوسياليسم در شوروی مغاير 

همانطور که حزب بلشويک در عمل نشان داد و . انقالب جهانی کمونيستی و انقالب در کشورهای ديگر نبود 
شکرات خودشان را از کمک های انترناسيوناليستی استالين همانطور که کمونيستهای جهانی در آن دوره به کرات ت

رجوع کنيد به جلد چهارم آثار منتخب مائوتسه دون و همچنين آثار انور خوجه و ديگران که همه . اعالم کرده اند 
د ، در همان دوران و نه بعدها که خروشچفی ها روی کار آمدند و علم ضديت با استالين را بلند کردند بيان شده باش

نه در همان دوره اعالم کردند که طی دورانی از چه کمکهای ارزنده شوروی برخوردار بوده اند و ساختمان 
سوسياليسم را در کشورهايشان با کمک های بيدريغ شوروی کمک های انترناسيوناليستی و برادرانه برقرار کردند 

 . هام گرفته شده است  نوشته شد ، ال١٩٢٨، و اين از همين تز کمينترن ، که در سال 
 : استالين می گويد 

اين راه ناسيوناليستی و انحطاط و راه لغو کامل سياست انترناسيوناليستی پرولتاريا است ، زيرا مبتاليان به اين " 
بيماری کشور ما را بمثابه جزئی از کل جنبش انقالبی جهان نمی نگرند ، بلکه بمثابه آغازو پايان اين جنبش دانسته 

 " . صور می کنند که مصالح کليه کشورهای ديگر بايد قربانی مصالح کشور ما گردد و ت
بعدها رويزيونيست ها اين اصل اساسی مارکسيستی را زير پا گذاشتند و با استناد به . اين گفتار استالين است رفقا 

به اين نظر رسيدند که مصالح و تز پوسيده دوران کذائی امپرياليستی ، که دوران نوين امپرياليستی بود ، خودشان 
منافع کشورهای ديگر و پرولترهای کشورهای ديگر بايد قربانی منافع و مصالح اتحادجماهير شوروی سوسياليستی 

گفتيم روشنفکران که . اين نظر استالين نبود ، سياه روی سفيد استالين بر عليه چنين نظر ارتجاعی بلند شد . بشود 
با آن اين روشنائی را دود اندود کرده و اين حقايق را پوشاندند ، ما وظيفه داريم که اين همه چيز را آتش زدند و 

 .حقايق را بگوئيم 
پس پيروزی سوسياليسم در شوروی راهی بود که حزب بلشويک شوروی بعداز کسب قدرت سياسی، در انديشه ها 

واسطه مشکالت داخلی خودش و بواسطه و تئوری های خود داشت و اگر در طی يک دورانی به اين راه نرسيد ب
مشکالت جهانی و بواسطه دورنمای انقالب در کشورهای ديگر و غيره ، حتی برای تشويق انقالب در کشورهای 
ديگر ، برای تشويق روحيه انقالبی پرولتاريای جهانی، فرياد می زدند که برای حفظ سوسياليسم نيازمند به جنبش 

 اين مانع استقرار . رولترهای جهان بلند شوند و سوسياليسم را نجات بدهند انقالبی شما هستيم و بايد پ
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين                 ١٦صفحه  

 
خوب برخی ها اين تئوری پوسيده را آورده اند که نه . ساختمان سوسياليسم از جانب حزب بلشويک شوروی نبود 

که البته با . اد و سرمايه داری دولتی برقرار کرد و اين راه سوسياليستی نبود روسيه ، بلکه اقتصاديات را رشد د
نظريه شورائی که اگر فرصت بشود صحبت خواهيم کرد و با اينها هم در ارتباط خواهد بود ، به اين مسئله اشاره 

لين در روسيه سرمايه داری می کنيم که درباره سرمايه داری دولتی اين نسبت را به استالين می دهند که ، گويا استا
اين ها با خلط مبحث در . دولتی را احياء کرده است ، واقعًا چه اتهام اگر نگويم رذيالنه ، ناجوانمردانه ای است 

که ما می گوئيم ( مسئله سرمايه داری دولتی ، به اين نتيجه می رسند که سرمايه داری دولتی در دوران شوروی 



گويا همان ) ه آن نظری که ديگران دارند بلکه از نوع خاصش که توضيح خواهيم داد دوران سرمايه داری ، ولی ن
سرمايه داری دولتی است که در بخش های مختلف اقتصاديات سرمايه داری غرب ، و يا در برخی از کشورها 

يا در يک نظير الجزاير ، سوريه ، تا حدی در عراق و يا حتی در جمهوری ننگين اسالمی و غيره حاکم است و 
ما سه دوره سرمايه داری دولتی داريم ، يک نوع سرمايه داری دولتی که در غرب . دورانی در آلمان حاکم بود

 -١٧مرسوم بوده، يعنی بورژوازی برای تمرکز توليد خصوصًا در دوران جنگً  که بورژوازی آلمان در سالهای 
يگر و برای تقسيم جهان احتياج به تمرکز توليد داشت تا شکر کشی به امپرياليستهای دل نمونه آن بود ، برای ١٩١٤

اين سرمايه داری دولتی همان نوع سرمايه . از آن طريق به مقابله با امپرياليستهای گردن کلفت ديگر بپردازد 
 . داری دولتی است که شما بخشهائی از آن را در کشورهای ديگر می بينيد

 :ر شد که لنين می گويد سرمايه داری دولتی ديگر در شوروی برقرا
اين نوع سرمايه داری دولتی در کشور ما ناشناخته بوده و هيچگاه ما اين سرمايه داری دولتی را مورد بررسی " 

 " . قرار نداده ايم 
در يک دوره از تاريخ شوروی ، البته نه در همه اقتصاديات شوروی بلکه در بخشی از آن ، سرمايه داری دولتی 

 بخش اقتصاديات شوروی بخشی بود که دولت پرولتاريائی در مقابل بورژوازی عقب نشينی کرد و آن. حاکم بود 
و اين . ولی کنترل خودش را بر آن حفظ کرد . سرمايه گذاری در توليد را به سرمايه داران خصوصی واگذار نمود 

 از اقتصاد شوروی سرمايه بوجود آمد ، و دقيقًا اين بخش" دوران نپ " در اقتصاديات شوروی طی دوره ای 
اما همين اقتصاديات سرمايه داری دولتی ، با اقتصاديات سرمايه داری نوع غرب ، با نوع . داری دولتی نام داشت 

 .چرا ؟ چون تحت کنترل دولت پرولتاريائی بود . گذشته که قبًال صحبت از آن بود ، زمين تا آسمان فرق داشت 
 :  لنين می گويد 

سرمايه داری در دولت سرمايه داری بدين معناست که . ايه داری ، دو نوع سرمايه داری متفاوتند اين دو سرم" 
در دولت . دولت آنرا به رسميت می شناسد و در جهت منافع بورژوازی و به زيان پرولتاريا بر آن نظارت می کند 

ر برابر بورژوازی هنوز نيرومند ، و پرولتاريائی هم همين کار در جهت منافع طبقه کارگر و بمنظور ايستادگی د
 " .  مبارزه با آن انجام می گيرد 

موقعيکه سرمايه داری دولتی در دست پرولتاريا است با سرمايه . يعنی می گويد دو مفهوم متفاوت وجود دارد 
 . پس اين دو نوع مفهوم است . داری دولتی که دولت در دست بورژوازی است 

  ١٧  صفحه                        )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 

لنين معتقد است که اين نوع سرمايه داری يک شکل غير مترقبه بود در جامعه ما ، و همانطور که توضيح داديم 
 . قبًال هم پيش بينی نشده بود 

در مانيفست .  آن ديگر سرمايه داری دولتی نيست ،رمايهاما آن چيزی که قبًال پيش بينی شد بنام انحصار دولتی س
  که مطرح می شودچيزی". مايه يعنی سوسياليسم انحصار دولتی سر" حزب کمونيست مارکس مطرح می کند که  

 !   که اين سرمايه داری دولتی همان سرمايه داری نوع غرب است اين
برای اينکه قدم به قدم سرمايه را از دست بورژوازی مانيفست حزب کمونيست صريحًا بيان می کند پرولتاريا 

بگيرد و تمامی وسائل توليد را در دست دولت متمرکز سازد ، از سلطه سياسی خود استفاده می کند ، يعنی وسائل 
انگلس هم در . توليد در دست دولت متمرکز است ، انحصارگر دولت است ، سرمايه دار در حقيقت دولت است 

 :ی گويد آنتی دورينگ م
" پرولتاريا حکومت دولتی را بدست می گيرد و قبل از هر چيز وسائل توليد را به مالکيت دولتی مبدل می سازد " 

آيا اين همان سرمايه داری دولتی غرب است ؟  و حتی آيا اين همان سرمايه داری دولتی . ، مالکيت دولتی است 
خ شوروی اتفاق افتاد يا نه ؟  يعنی دقيقًا اين همان نوع خاص شوروی است که در يک دوره کوتاه در تاري

 :سوسياليسم است که لنين می گويد 
 " .سوسياليسم چيزی نيست جز گام بالواسطه ای که از انحصار سرمايه داری دولتی به پيش برداشته می شود " 

 . لتی سرمايه پس ببينيد لنين هم تائيد می کند که سوسياليسم در حقيقت چيزی نيست بجز انحصار دو
خوب حاال اين سه فرم سرمايه داری دولتی چه ربطی اصًال بهم دارند که از آن نتيجه بگيريم در يک دورانی در 
شوروی ، خصوصًا دوران استالين ، سرمايه داری دولتی که بود همان سرمايه داری دولتی نوع غرب بوده است و 

و يا حتی به کشورهای . ده بورژوازی بزرگ شوروی بود استالين هم مدافع بورژوازی بزرگ شوروی و نماين
ديگر نظير آلبانی امروز و غيره همين تهمت را بزنند و بگويند در آلبانی امروز هم گويا سرمايه داری بزرگ 

 : لنين در مفهوم اين نوع سرمايه داری باز می گويد . دولتی است که حاکم می باشد 
با ظرافت به بحث می پردازيم و به کتب کهنه رجوع می کنيم ، اما اين کتب از ما در مورد مفهوم سرمايه داری " 

موضوع مورد بحث آنها سرمايه داری دولتی است که در رژيم سرمايه داری موجود . چيز ديگری بحث می کنند 
 حتی يک کتاب هم پيدا نمی شود که در باره سرمايه داری در رژيم کمونيستی ، يعنی همين رژيم. است 

 " . سوسياليستی بحث کرده باشد 
 . که البته اينجا منظورش رژيم سوسياليستی است که توليد بدست دولت پرولتاريا است 

پس سرمايه داری دولتی که توضيح داديم در يک دورانی که پرولتاريا قدرت را بدست می گيرد مجبور است که 
چکار بکند ؟ طرح آنارشيستی باکونين را . کز بکند برای رسيدن به کمونيسم سرمايه ها را در دست خودش متمر

اتخاذ نمايد ؟  طرح کمون های اقتصادی را ؟  کارگران فالن کمون يا فالن بخش اقتصادی اداره امور کارخانه را 



در دست خودشان داشته باشند ؟  توليد را خودشان اداره بکنند؟  منافع در دست خودشان باشد ؟   پس سوسياليسم ، 
وليد از روی نقشه ، آن توليد متمرکز، آن مبنا و الفبای سوسياليسم چه می شود ؟   مثل اينکه همه اين ها امروز آن ت

 سوسياليسم يعنی اقتصاد از روی . فراموش شده ، بايد دوباره الفبای کمونيسم واقعًا خوانده شود 
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين                      ١٨صفحه  

 
برنامه ، اقتصاد متمرکز ، اقتصاد دولتی ، و اين طی پروسه ای که بعد به پروسه اضمحالل دولت و غيره می رسد 
، در پی پروسه ای که جهان امپرياليسم ، البته محاصره امپرياليستی ، از بين برود ، نه ابتدای بحث مارکسيست ها 

بلکه طی يک دورانی ،پروسه ای که دولت روز به روز  ،در قرن نوزده  که دولت فوری زوال پيدا می کند ، نه
قوی تر می شود ، بعداز اينکه محاصره سرمايه داری درهم شکسته می شود ، بعداز اينکه کمونيسم برقرار می 

مان شکلی که مارکس در شود ، بعداز طی مراحلی ، آنوقت اين جامعه بشکل خاص ديگری اداره خواهد شد ، ه
 .خودش عنوان می کند ی  " ا گت" برنامه 

در حقيقت سازمان توليد اداره جامعه را بدست می گيرد ، همان که انگلس در برخورد به آنارشيست ها به آن اشاره 
 : می کند که 

ما برای آينده هيچ اختالفی . اختالف ما با آنارشيست ها ، اختالف بر سر مسئله دولت و طی دوران گذار است " 
هان همان سازمان توليد هستيم ، ما همه خواهان محو دولت هستيم، ولی با تأکيد با اينکه به اين نداريم ، ما همه خوا

دوران گذار نياز داريم ، و بايد به تقويت دولت و به تقويت ساختمان دولت و يا تمرکز توليد در دست دولت و اين 
 " . قبيل بپردازيم تا به محو دولت برسيم 

دولت را در دوران ديکتاتوری پرولتاريا قبول ندارند و انحصار سرمايه در دست دولت در همين رابطه کسانی که 
در رابطه با حزب . را انحصار سرمايه داری دولتی می دانند ، اينها در حقيقت طرفداران حکومت شورائی هستند 

 با نظرات لنين مغايرت و شورا  اين ها دارای نظرات خاصی هستند که صدو هشتاد درجه در اينجا هم نظرات اينها
 :بقول لنين که می گويد . دارد 

ما خيال پرور نيستيم ، ما می دانيم که اولين کارگر ساده و يا اولين زن آشپزی که از راه برسد ، نمی تواند " 
 " .بالفاصله در مديريت دولت شرکت کند 

 ، کنترل جامعه بدست شوراهای کارگران در حقيقت اينها در مقابل تز  شورائی اداره امور جامعه بدست کارگران
لنين چنين نظری می آورد که اين دقيقًا خواست بورژوازی است که دوباره . و غيره  را مطرح می کردند 

شوراهائی تشکيل بدهد نظير شوراهائی که در دوران اوليه انقالب در شوروی ، يعنی در دوران انقالب فوريه در 
 در ١٩٢١ که کنترل آنها در دست منشويک ها بود ، و يا شوراهائی که در سال روسيه برقرار بود ، شوراهائی

کرنشتات برقرار شد کارگران هم بودند ، کارگران باتفاق ملوانان ، ملوانان کرنشتات هم انقالبی و خيلی بيشتر از 
 که آيزنشتاين فيلم   آن حماسه کرنشتات را بوجود آوردند ١٩٠٥اين روشنفکران ما انقالبی بودند و در دوران 

اينها بعدها .  اينها فعالين انقالب بودند ، فعالين انقالب پرولتری ١٩١٧بعد هم در سال . معروفش را از آن ساخت 
خواستار اين شدند که حکومت را بدست ما بدهند ، ما خودمان حکومت را اداره خواهيم کرد بدون حزب بلشويک ، 

چون ما خودمان در حقيقت عنصر پرولتاريائی . ی انديشه پرولتاريائی و غيره بدون رهبری پرولتاريا ، بدون رهبر
درست مثل تئوری هائی که اخيرًا از . هستيم و عنصر پرولتاريائی می تواند مطابق منافع خودش حرکت بکند

نفی جوانب مختلف ارائه داده می شود در رابطه با مساله شورائی ، در رابطه با مساله نفی حزب ، مساله 
  بدست   دولت  ، اداره  شوراها توسط  حکومت  ديکتاتوری پرولتاريا ، اداره

 
 ١٩  صفحه                        )بهمنی(حميد چيتگر                                              

 
در حقيقت مجری در حاليکه شورا  . اينها از حکومت شورائی درک حاکميت شورائی را دارند . شوراها و غيره 

 :شورا مطابق تعريف لنين . حاکميت پرولتاريا است 
 " . ابزار ديکتاتوری پرولتاريا است ، ابزار اعمال سياست پرولتاريا است " 

و حاکميت هم با اين شکل که اينها بشکل حکومت شورائی مطرح می کنند ابدًا مد نظر لنين نبود و انگلس هم 
 : مطرح می کند 

 سوسيال دموکرات آلمان از آنجاکه حزب طبقه کارگر است ، لزومًا سياست طبقاتی ، سياست حزب کارگری" 
و چون هر حزب کارگری از اين مبداء  برمی خيزد که حاکميت را در دولت . طبقه کارگر را اعمال می کند 

ارگر و بدين تصرف کند ، حزب کارگری سوسيال دموکرات آلمان نيز خواستار حاکميت خود ، حاکميت طبقه ک
 " .قسم حاکميت طبقه است 

. يعنی در اينجا انگلس نمی آيد  حزب را از طبقه کارگر جدا بکند و يا اين دو تا را در مقابل همديگر قرار بدهد 
کسانی که حکومت شورائی را حکومت حزب يا طبقه مطرح می کنند ، اينان شورا را در مقابل حزب ، کمونيست 

اريا قرار می دهند ، و از اين طريق آن سياست بورژوائی، يا دموکراسی ناب خودشان را می ها را در مقابل پرولت
انگلس هم حتی در آن دوره با اين مخالف بود ، معتقد بود که حزب کارگری سوسيال دموکرات . خواهند پيش ببرند 

نشتات اتفاق افتاد  چه چيز بود ؟  آنچه که در کر. آلمان بايد تالش بکند تا حکومت را در دست خودش متمرکز نمايد 
تمام بورژوازی دنيا هم همين صدا را سر دادند که حکومت را  چرا بدست کارگران نمی دهيد ؟   کارگران از 

 . بلشويک ها حکومت می خواهند 



حزب تقابل چنين نظراتی که مساله شورائی را مطرح می کنند ، يا ضديت با استالين را مطرح می کنند ، و مساله 
، مساله فراکسيون در درون حزب مساله سانتراليسم دموکراتيک در درون حزب ، مساله تابعيت اقليت از اکثريت 
در درون حزب ، و بسياری مسائل ديگر که بواسطه تنگی وقت بخاطر اينکه مطالب ديگری هم هست که بايد به 

ب را عنوان کردم تا تقابل کسانی را که مخالفت فقط همين رئوس مطل. آنها پرداخت ، به اين بخش ها نمی پردازم 
دارند با استالين ، تقابل آنها با لنين ، و حتی با انديشه های لنين در مساله حزب و ساختمان حزب ، و چيزهائی که 

 . مطرح می کنند ، روشن شود 
اين واقعًا . ول اعمال کردهآنها مارکس را بعنوان ديکتاتور خطاب کردند  که آتوريته خودش را بر انترناسيونال ا

االن چه افتخاری نصيب پرولتارياست ؟   . افتخار پرولتارياست که طی دورانی رهبران ممتاز خودش را داشته باشد 
در دروانی که اعتمادها درهم ريخته ، در دوران ضعف و نزلزل ، انحطاط روحی و اخالقی ، انحطاط تئويک و 

.  که شخصيت های ممتازی نظير لنين يا استالين و مارکس يا انگلس وجود ندارند آيا اين بنفع جنبش است...  غيره 
 اين نقص است يا پوئن مثبت ؟

 
 کيش شخصيت

 
من شرح می دهم ، . البته آنها ئی که مخالف کيش شخصيت هستند در حقيقت اين مساله را خود آنها راه انداخته اند 

 يکنند ، در حقيقت مساله کيش شخصيت چيز مبتذلی است که مطرح م
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين             ٢٠صفحه  

 
باز نمونه تاريخی زياد است ، کم نبودند کسانی . خصومت و کينه آنها بر عليه پيشوايان ممتاز طبقه کارگر است 

 خواهان حکومت آهای شما کمونيست ها که. که بر عليه کارل ليبکنخت يک دورانی الم شنگه به راه انداختند 
چه بايد کرد ؟ " جمعی و شورائی هستيد ، سالهای سال نماينده شما در آلمان کارل ليبکنخت بود ، که لنين در کتاب 

اين افتخار جنبش : " در آنجا پاسخ مناسب و دندان شکنی می دهد و در حقيقت همين مفهوم را دارد " 
. اين هم بمراتب ناشی از تضاد های طبقاتی است " . ی آيد پرولتارياست که چنين پيشوايان درجه اولی بوجود م

همانطور که دانشمندان . ناشی از وجود طبقات و اختالفات طبقاتی ، مسائل ژنی و ژنتيکی و امثال اينهاست 
بزرگ نظير انشتين و يا دانشمندان ديگر فيزيک و غيره بوجود می آيند ، در زمينه های علوم اجتماعی نيز کسانی 

 : لنين ميگويد . اين در حقيقت افتخار جنبش پرولتاريائی است . بوجو می آيند ...  ر مارکس ، انگلس ، لنين و نظي
طی تاريخ هيچ طبقه ای بدون برگزيدن پيشوايان سياسی و نمايندگان پيشرو خود ، که لياقت سازمان دادن نهضت " 

 " .و رهبری آنرا داشته اند ، نتوانسته است به حکومت برسد 
در دوران کنونی بواسطه نبود آتوريته سياسی ، بواسطه فقدان رهبری با نفوذ، پرولتاريای . اين يک واقعيت است 

موقعی که کمونيست های جهان از . جهانی دچار چنين تفرقه ای است ، کمونيست ها دچار چنين تفرقه ای هستند 
بورژوازی هر روز . و بر تن بورژوازی سيخ شده بود رهبری متمرکز ، متشکل و با آتوريته برخوردار بودند ، م

چرا اينها فراموش ميشود ، و امروز ما  مدافعان تئوری کيش شخصيت . صد بار خواب مرگش را می ديد 
البته غيره ممكن است که ما منکر شخصيت قوی و با نفوذ استالين در طی . رويزيونيست ها و خروشچف شده ايم 

ولی اين رهبری ، اين . طه سی سال حيات حزب بلشويک بشويم ، و اين واقعيت است يک دوره از ساختمان سل
اين شخصيت از بطن مبارزه بوجود . شخصيت و اين نفوذ همينطور از هوا نيامده است بلکه پايگاه طبقاتی داشت 

ر مدت سی چطور می شود قبول کرد که حزب بلشويک به اين سادگی د. آمد ، روی هوا نبودو غريب هم نبود 
 در دوران انقالبی خودش - حاال اگر دوران انحطاط بوده باشد قابل تصور است-سال آن هم در دوران انقالبی

 فريب استالين يا يک فرد را بخورد بدون اين که دارای پايگاه طبقاتی باشد ؟ 
وازی متوسط درگذشته البته تئوری هائی که اخيرًا درآمده استالين را به بورژوازی بزرگ و همچنين به بورژ

بالطبع استالين هم همينطور خواهد . اينها در مورد لنين ميگفتند که لنين طرفدار طبقه متوسط است . نسبت ميدهند 
لذا موقعيکه حزب بلشويک در برپائی ساختمان سوسياليسم پيروزی بزرگ بدست آورد وشاهکارهای عظيمی . بود 

جود آورد  قلب پرولتاريا به سمت رهبری اين ساختمان و به سمت که در صنعت ، در هنر و فرهنگ روسيه بو
هدايت کننده اين ساختمان جلب شد  و جلب هم ميشود ، مثًال در درون يک حزب شخصی خوب حرف بزند ، خوب 

طبيعی است که . استدالل بکند ، و مقاله خوبی بنويسد سپاس و امتنان اعضای صديق آن حزب را برمی انگيزاند 
بيخود . اگر به مساله کيش شخصيت آنها می خواهند بپردازند  اصًال بايد به مساله مارکس بپردازند . ر باشد اينطو
زدن . البته بگذريم که اينطور هم برخورد ميکنند . ليل و تمجيد می کنند لتاريای جهان از مارکس و انگلس تجپرو

 جهت و يک زاويه نيست از جهات و زوايای مختلف استالين با اين تئوری های باصطالح مارکسيستی تنها از يک
  که   مقبره ای يا و   شده   دفن مشهور لندن می زنند و می گويند مثًال چرا مارکس در قبرستان 

 ٢١  صفحه                        )بهمنی(حميد چيتگر                                              
 

فالسفه فقط تفسير جهان نمی کنند بلکه به پای "  جمله معروف مارکس را که .شد ساخته شده است مذهبی می با
رويش نوشتند و از او تجليل کردند و يا اصًال چرا برايش مقبره ساختند ؟  چرا لنين را " تغيير جهان می روند 

 موميائی کردند و در موزه مسکو و يا کاخ کرملين گذاشتند ؟



سط لنين بوجود آمد قلوب پرولتاريای جهان بسمت لنين متوجه شد ، از لنين تعريف وليکن زمانيکه حتی رهبری تو
اما معلوم بود سوسيال . اين خواست پرولتاريا بود ، از قلب و روح و ايمانشان ناشی ميشد. و تمجيد بعمل آمد 

کائوتسکی . دند رفرميست ها که همواره مخالف مارکسيسم بودند در اين خصوص هم مخالفت خودشان را نشان دا
لنين نه تنها مارکسيسم را به مقام مذهب کشور پائين آورد بلکه به مقام کيش قرون وسطائی و يا شرقی : " ميگويد 

 در حقيقت تئوری هائی که امروزه عنوان ميشود با مسائل و دستاويز مذهبی ، به مساله بی ايمانی اينها" . تنزل داد 
طبقه کارگر کرده اند ، تا اينکه پرولتاريا را از ايمان به ايمان شان را متوجه  ميشود و دقيقًا حمالت خودمربوط

امروزه بی ايمانی مد روز شده و گويا . سوسياليسم ، از ايمان به آينده بشر ، از ايمان به نيروی خودشان دور بکنند 
 سوسياليسم می گويد تعقل کن و نه خير مذهب می گويد ايمان بياور و تعقل کن ، اما. ايمان متعلق به مذهب است 

ايمانی که با علم به منطق است نفی نمی کند ، کجا نفی کرده ؟   آيا مارکس به اعمالی که انجام می . ايمان بياور 
داد ايمان و اعتقاد نداشت ؟   آيا لنين در اعتقاد خودش پا برجا نبود ؟   ايمان به اعتقادات خودش نداشت و برای 

وليکن اين . نبود جان خودش را فدا بکند ؟   مسخره است اگر کسی اين تئوری را مطرح بکند اعتقاداتش حاضر 
ايمانی بود که از تعقل ناشی ميشد و با ايمان مذهبی زمين تا آسمان تفاوت داشت ، همان طوری که مارکسيست ها 

مفهوم تقدم ماده بر شعور است نه روح را نفی می کنند ، شعور را نفی می کنند ، نه به مفهوم نفی شعور بلکه به 
( مساله ايمان هم از اينجا ناشی می شود بلی شما ها بی ايمانيد .  تقدم شعور بر ماده و يا به اصطالح روح بر ماده  

شما روح بی ايمانی را می خواهيد تبليغ بکنيد تا پرولتاريا را در ) کسانی که اين تئوری ها را مطرح می کنند 
ه شما تصوير می کنيد ، از ايمان به پيروزيش دور بکنيد و برايتان هم الزم نيست که حزب اوضاع مغشوشی ک

شما اکثر پرولتاريا را . متمرکز و متشکل داشته باشيد و از سياست واحد تبعيت بکنيد و حتی از انقالب تبعيت بکنيد
قالب نداريد ، اقليت هم سوراخ موش پيدا به خودتان ملحق بکنيد بعد وقتی اکثريت جامعه با شما باشد ، لزومی به ان

. پس از اين طريق هم شما به اسلحه و اين قبيل چيز ها هم احتياج نخواهيد داشت . خواهد کرد و در خواهد رفت 
اينها در حقيقت يک مونيسم ايده آليستی است نه ماترياليستی که اينطور با همديگر در ارتباطند و اينطور از مساله 

 مساله رفرميسم ، از مساله کيش شخصيت ، از مساله ساختمان سوسياليسم در يک کشور و مساله بی شورائی ، از
تمام کسانی که خرابکاری های شوروی را ، همه قتل عام ها و کشتارها و تمام . ايمانی و غيره ربط پيدا می کنند 

ستالين در شوروی توانسته انقالب اين مسائل را به استالين نسبت می دهند ، و می گويند که يک فرد يعنی ا
ی را به راهی وسوسياليستی را به نابودی بکشاند ، و اين فرد در حقيقت سرمايه داری را بوجود آورده و شور

اين مارکسيستها نيستند . کشانده که امروز در آنجاست ، خود بخود اينها در تئوری مدافعان کيش شخصيت هستند 
اگر ما صحبت از کيش شخصيت می کنيم صحبت از موفقيت عظيم طبقه . که مدافعان کيش شخصيت هستند 

 کارگر در روسيه می کنيم که يک کشور عقب مانده را به 
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين                 ٢٢صفحه  

 
 شوروی افتادند جائی رسانيد که قلوب پرولتاريای جهانی متوجه آن بود ، به جائی رسانيد که يک سوم جهان به راه

پرولتاريای جهان در همه جا عکس اين چهار نفر را در باالی سر خودش داشت ، معلوم است در اين راهی که . 
پرولتاريا پيش رفت استالين محبوب شد ، استالين مقبول تفکر پرولتاريا شد ، اين دوستی مغاير با کمونيسم نيست 

پرولتاريا عشق به کمونيسم را در . عشق پرولتاريا به کمونيسم است در حقيقت منطبق با کمونيسم است ، منطبق با 
رهبری ای خالصه می کند ، که اين کمونيسم را در زندگی روزمره اش ، در اقتصادياتش و در آموزش و فرهنگ 

 . اش پياده می کند 
ن نمی توانم منکر آن کسانی که مساله کيش شخصيت استالين را به نحو  زننده ای در شوروی پياده کردند ، و م

باشم می گويم هست و بوده وليکن نشان خواهم داد که برخورد پرولتاريا به اين قضيه چه بود و برخورد 
همين . چه بود  به آن رويزيونيست ها و بوروکرات ها بعداز درگذشت استالين و بعداز حذف ديکتاتوری پرولتاريا

ان را پشت استالين پنهان کرده بودند در همان دوران  مدافع بوروکرات ها و همين خرده بورژواهائی که خودش
 که چنين حمله رذيالنه ای را به استالين آغاز می کند ، خودش در ٢٠خروشچف در کنگره . کيش شخيصت بودند 

اسالين دوست و همرزم نزديک لنين ، بزرگترين نابغه و آموزگار و : "   در مورد استالين می گويد ١٩٣٧ژانويه 
همين خروشچف بعدها گفت استالين " . شوای بشر ، يعنی از همه ما باالتر و مارشال کبير و پيروزمند است پي

موقع جنگ جهانی دوم از ترس رفت قايم شد  و داشت گريه می کرد که آهای همه چيز از بين رفت و خودش را 
 که باعث پيروزی فاشيسم در مراحل همين خروشچف می گفت استالين اينقدر بی کفايت بود. بما نشان نمی داد 

 . اوليه اش بود 
اين بوروکراتها و اين خرده بورژواها به اين . واقعيت ها چنين بود ، کيش شخصيت به اين شکل وجود داشت 

اين ستايش را " وانگر . ل " ولی برخورد استالين چه بود ؟   استالين طی مصاحبه ای با   . مساله دامن می زدند 
و  "  رادک "  نسبت می دهد که برای جبران اقدامات ضد کمونيستی خود انجام می دهند ، کسانی نظير به کسانی

ولی .  در جشن پنجاهمين سالگرد تولد استالين ، اينها چنين ستايشی از استالين کردند ١٩٢٩در سال "  زينويف " 
 : خود استالين می گويد 

ر به رژيم پيوسته اند و اکنون می کوشند با نشان دادن حرارت و تعصب اين قبيل افراد کسانی هستند که خيلی دي" 
انجام اين کار ممکن است توطئه " و بعد اضافه می کند  " . بيش از ديگران ، وفاداری خود را ثابت کنند 

  يک : "در اين مصاحبه استالين واقعًا با خشم تمام می گويد " .  خرابکاران برای بی اعتبار ساختن او باشد 
اين برخورد استالين است نسبت به مساله کيش " . چاپلوس احمق بيش از صد دشمن به انسان لطمه می زند 



به همين مساله اشاره می کند و طی نامه ای به استالين از شخصيت "  شاتونفسکی " و يا موقعيکه   . شخصيت 
 : وی دفاع می کند ، استالين می گويد 

اما ... شايد اين نکته بطور تصادفی در نامه امده باشد ، شايد . دت بمن سخن می رانيد شما در نامه خود از ارا" 
اين يک شيوه . ارادت به اشخاص دست بکشيد " اصل " اگر اين جمله تصادفی نيست مايلم به شما اندرز بدهم از 

اما آنرا . ری خوب و مفيد است اين ام. ارداتمند به طبقه کارگر به حزب آن  و به دولت آن باشيد . بلشويکی نيست 
اوت " . ( به اشخاص ، يعنی اين بازيچه عبث و بيهوده روشنفکران سبک مغز مخلوط ننمائيد " اخالص " با 

 يعنی يکسال  ) ١٩٣٠
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و باز استالين در مصاحبه فوق می گويد حاال چرا من اين تبليغات را تحمل . نجاهمين سالگرد بعداز همان جشن پ

می کنم و اين تبليغات بوجود آمده و می آيد ، بطوريکه عرض شد عمده ترين بخش آن ناشی از موفقعيت 
ی طبقه کارگر سوسياليسم در شوروی است ، عمده ترين مساله اش مربوط به پيروزی شوروی ، و دست آوردها

ضد کمونيست مشهور هند که می " نهرو " مطابق اظهارات .  است که طی قرون به اين دست آوردها نرسيده بود 
 : گويد 

در هيچ يک از کشورهای بورژوائی ، که سالها بورژوازی انباشت سرمايه کرده ، سالها از غارت کشورهای " 
رمايه اندوخته کرده اند ، نتوانستند چنين دستاوردهائی را ديگر و از غارت مستعمرات در کشورهای خودشان س

در طی يک برنامه پنجساله اول حقوق طبقه کارگر و رفع نيازمنديهای . برای طبقه کارگر خودشان فراهم بکنند 
 " .طبقه کارگر دو برابر و نيم  مطابق آمارهای موجود افزايش پيدا کرده است 

 که در طی اين چند سال چگونه بيسوادی بطور کامل در روسيه ريشه کن می  و من آمارهای ديگری را نمی دهم
تضمين . در آن دوران چنين بوده است . آمريکا هنوز که هنوز است بيسواد دارد ، فرانسه هم همينطور . شود 

ه امور  که پرولتاريا از طريق آن می تواند به منافع خودش پی ببرد ، آگاه شده و به ادار استاصلی آن چيزی
خودش بپردازد ، همان اصلی که دولت بلشويکی شوروی با آن انقالب کرد ، يعنی در حقيقت حکومت و اداره 

بمفهوم اينکه هر چقدر سواد ، تکنيک ، پيشرفت . کارگری دولت بدين مفهوم و نه بمفهوم شورائی که نام می برند 
ر و شرکت طبقه کارگر در حکومت بيشتر خواهد شد و رفاه در جامعه باال  برود ، شرط وجود حکومت طبقه کارگ

ما نمی توانيم حکومت پرولتاريانی را ، که در محاصره دنيای سرمايه داری است،  : " اينجاست که لنين می گويد . 
 " . دست آن آشپز نادان بدهيم که الفبا  را هم بلد نيست 

 برای آن تحمل می کند که می داند سازمان دهندگان خوب استالين می گويد همه اين تبليغات پر سر و صدا را فقط
همه اينها نه . اين جشن ها يعنی شرکت کنندگان  چه شادی معصومانه ای از اين سر و صداها احساس ميکنند 

بخاطر او بعنوان يک فرد بلکه بخاطر نماينده گرايشی است که ساختن اقتصاد سوسياليستی را در اتحاد شوروی 
همين عشقی که خلق شوروی به استالين داشت باعث پيروزی های .  مداوم ترتسکی تلقی می کند مهمتر از انقالب

 حتی . عظيم در جنگ جهانی دوم می شود 
که واقعًا پدر کشتگی بمفهوم دقيق کلمه اش با استالين داشت  اسنادی را که ارائه داد  ، اسنادی " روی مددوف " 

ا از آنها استفاده بکند ، اسناد جعلی و دروغ ، طبيعی هم بود که اسناد بودند که خروشچف  روی ميزش گذاشت ت
و حتی ) البته نه تاريخ نگارهای واقعی (واقعی را بواسطه و منظورهای خاص خودش از دسترس تاريخ نگار ها  

چيزی را اشاعه از افکار عمومی دور بکند ، تا مردم به اين حقيقت نرسند که در دوران استالين چه بوده ، بلکه آن 
تا با اشاعه آن و بوجود آوردن يک جو روانی در جامعه ، تئوری های . داد که در حقيقت خروشچف می خواست 

 . انحرافی خودش را بپوشاند و افکار انحرافی خودش را بجلو ببرد 
 جريان  چون پدرش در-با همه خصومتی که دارد و با پدر کشتگی بمعنای واقعی کلمه" روی مددوف " حتی 

 نمی تواند انکار کند که در دوره جنگ جهانی دوم مساله محبوبيت -مبارزه طبقاتی در شوروی کشته شده بود
 : استالين در پيروزی جنگ چه نقشی داشته است و می نويسد 
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و تيره روزی های باور نکردنی درگير بودند ، نام در سالهای جنگ ، در حالی که مردم شوروی با سختی ها " 

و حتی بسياری از " . استالين و اعتقاد به او بنحوی وحدت خلق را حفظ می کرد و به آنان اميد پيروزی می داد
آدمها تا قبل از ديدار با استالين فکر می کردند که استالين يک هيوالی مخوف و يا يک گوريلی است که بمحض 

. ا او برخورد می کند ، سرش را توی پنجه هايش می گيرد و يک لقمه چربش کرده و می خورد اينکه کسی ب
با توجه به اينکه تبليغات وسيع . خصوصًا بورژوازی با تبليغات وسيعی که می کرد ، اين تصور را داشتند 

وروی خطر احساس می بورژوازی توسط رسانه ها و ارگان هائی که در اختيار دارد ، طبيعی است موقعيکه از ش
لذا کسان زيادی بودند که در مورد اين انسان ساده و بی آاليش . کند ، اين نوع تبليغات را راه خواهند انداخت 

تاريخ " ولز . اچ " و همينطور کسانی نظير . تصور وحشتناکی داشتند ، از جمله همين خبرنگاری که گفته شد 
 می خوانم تا تصويری از اين تبليغات وحشتناک امپرياليستی داشته باشيد ، نگار مشهور که عينًا نقل قولی از او را

با توجه به اينکه اين فرد يک . و بعد تغييراتی را که پس از ديدار با استالين در خود اين فرد بوجود می آيد 
ههای مسکو  که شهروند روسی نبود که بگوئيد ديکتاتوری پرولتاريا روی گردنش بوده ، مثل بوخارين توی دادگا



بنابراين ترسيد و چنين حرف هائی . اگر نمی گفت من خيانت کرده ام ، من جاسوس بوده ام ، گردنش را می زدند 
 :ولز می گويد !! . را زد 

تصور می کردم که با يک متعصب . اقرار می کنم که من با سابقه ذهنی و نوعی سوءظن با استالين روبرو شدم " 
د را ناف عالم می داند ، با مستبد وارسته و با آدم حسودی که قدرت را به انحصار خود خويشتن دار ، که خو

که حتی گرايش خود را بيان ( گرايش داشتم که در مقابل او طرف ترتسکی را بگيرم  . درآورده طرف خواهم شد 
ديگر در پی آن نبودم .  کردم پس از چند دقيقه گفتگو با او افکار تلخ و تاريک را برای هميشه رها)  بهمنی -ميکند

تسلط خارق العاده و بی گفتگوی او بر روس ها مديون اين . که تنش های عاطفی پنهان شده ای را در او نهان ببينم
 " .فضائل اوست و نه ناشی از قدرت شيطانی اسرار آميزی که در او نهفته است 

ن قدرت شيطانی دارد ، که حتی حزب کمونيست البته بورژوازی در آن دوران خيلی تبليغ می کرد که استالي
فرانسه از قدرت شيطانی او در قلب پاريس می ترسد و مو بر تنش سيخ می شود ، و موقعيکه استالين می گويد 
فالن کار را بکن از ترسش افکار و عقايد خودش را بروز نمی دهد و عينًا کاری را انجام می دهد که استالين می 

 . خواهد 
 اينکه او را ببينم تصور می کردم که اگر او در چنين موقعيتی قرار گرفته به اين علت است که ديگران پيش از" 

اما امروز می فهمم که موقعيت او درست ناشی از آن است که هيچکس از او ترسی ندارد و همه . از او می ترسند 
  )١٩٣٤ولز "  ( به او اعتماد می کنند 

آن تاريخ . ه صحبت کردند ، سعی کردند مساله فردی کيش شخصيت را مطرح کنند از ديکتاتوری استالين هم ک
نگارهائی که قدری منصف بودند در برخورد به مساله مبارزه طبقاتی در شوروی نتوانستند منکر اين بشوند که 

بود که مبارزه بلکه اکثريت کميته مرکزی براين اعتقاد ) درست که استالين در رهبری بود ( تنها استالين نبود 
عناصر خرده بورژوازی و بوروکراتها . طبقاتی در شوروی بموازات احراز ساختمان سوسياليسم بايد تکامل بکند 

که پياده کنندگان سوسياليسم حتی در بسياری از جا ها هستند ، يا رهبران و برنامه ريزان اين سوسياليسم هستند ، 
 اديات در دست دولت ديوانساالر ، خوب بسياری از بواسطه اينکه سوسياليسم يعنی تمرکز اقتص
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کالينين ، مولوتوف ، ورشيلف ، اوژنيتکس ، ژدانف ، و عده بسيار ديگر همه . اينها به اين مبارزه اعتقاد داشتند 
اما مبارزه آنچنان ابعاد عالی و باشکوه داشت که برای روشنفکران دوران کنونی قابل . بارزات بودنددر اين م

چرا ؟     چون صحبت از اين کرديم که مساله درک . درک نيست و طبيعی هم هست که قابل درک نباشد 
ر اين کشور نيستيم و ما در شرايط سوسياليسم د. دموکراسی مثل درک هر پديده ديگری يک درک تاريخی است 

حتی من و شما هم اگر به پای ساختمان سوسياليسم در کشورمان برويم آنجا درکمان از سوسياليسم مطابق هر درک 
در آنجا اين مبارزه ابعادش اين قدر وسيع بود که حتی کالينين رئيس جمهور شوروی . ديگری روشن خواهد شد 

زمانيکه همسرش در زمره مدافعين خرده بورژوازی يا بوروکراتهای . در طی اين مبارزه نتوانست کوتاه بيايد 
همچنين همسر مولوتوف ، هنوز . اين استالين نبود که او را به زندان انداخت . فاسد شده بود ، مدتها در زندان بود 

ها و حتی در که هنوز است بورژوازی مدعی ست که يار وفادار استالين بوده ، سالها در تبعيدگاهها ، بازداشتگاه
مولوتوف عضو دفتر سياسی و . زندان بود و بعداز آزادسازی های کذائی به استقبال همسر مولوتوف ميروند 

دو برادر گاگانويچ به همراه همسر . نزديک ترين دوست استالين بود ، همرزم استالين بود ، گاگانويچ هم همينطور 
درکش را عرض کردم . طبقاتی بود ، مبارزه ای جدی و همه جانبه گاگانويچ  در بازداشتگاهها بودند ، اين مبارزه 

ما با معيارهای بورژوازی غرب داريم می سنجيم که دموکراسی چيست ؟   و يا . برای ما روشن نيست 
دموکراسی ناب و امثال اينها کدام است ؟  البته بايد گفت که پرولتاريا مرض ندارد بر عليه کسی ديکتاتوری اعمال 

اصًال برانگيزنده ديکتاتوری نيست ، بلکه در حرکت خودش می بيند که اين طبقات ، اين خرده بورژوازی  . بکند
در طی يک دوره از ساختمان سوسياليسم . که بورژواها به آن اميد بسته اند ، اينها قدم بقدم سنگ راه خواهند بود 
 بلشويک صورت گرفت موقعيکه در رهبری در شوروی ، در طی چهارماه ، دو هزار فقره قتل بر عليه حزب

" دزرژينسکی " تمام تاريخ نگارها معتقدند که  ( سازمان امنيت شوروی انسان دوست ترين آدم شوروی 
. قرار داشت ، سه بار قانون اعدام لغو شد ) اومانيست ترين انسان در حزب بلشويک و در کميته مرکزی بود 

لنين کميته مرکزی را از لغو اين قانون .  حزب بلشويک شوروی مطرح گرديد قانونی که برای اولين بار در تاريخ
و سه بار اين قانون تصويب شد ولی به . برحذر داشت ، اما اين قانون به تصويب اکثريت کميته مرکزی درآمد 

 وسيع مقتضای اوضاعی که درآن قرار داشتند ، با تهاجم بورژوازی ، کوالکها ، خرده بورژوازی و کشتارهای
کتاب زمين نوآباد اثر شولوخوف واقعًا ابعاد اين جنايتها را ( مهمترين کادرهای کمونيست در سر تاسر شوروی 

بقول انگلس ، با اسلحه آنچنان رعب و وحشت و . ، اين ديکتاتوری و کشتار ضرورت پيدا کرد ) نشان ميدهد 
چاره ای هم نبود اين براساس آموزش . ری نکنند آنچنان هراسی در دل مرتجعين بوجود آوردند که جرئت خرابکا

 . و اعتقادات بود 
در دوران سه محاکمه . مساله ديگری که در اينجا مطرح است مساله دادگاههاست ، در مورد محاکمات است 

معروف و همينطور محاکمات ديگری که در شوروی در رابطه با مبارزه طبقاتی بوده ، و در مورد انحالل 
آيا انحالل کمينترن به پيروزی سوسياليسم در يک کشور ربط .  مسائلی که در کمينترن مطرح بود کمينترن و

 . و درباره اشتباهات کمينترن است که البته همه انيها بحث های مفصلی دارد .   داشت و غيره 
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آنهائی که . نه می زنند که در دوران کمينترن اتفاقًا ضد کمينترن بودند سنگ انحالل کمينترن را آنهائی به سي

طرفدار کمينترن بودند ايرادی ندارند ، بلکه همان وظايفی را که کمينترن داشت آنها در قالب کمينفورم می ديدند ، 
استالين يا رهبری همينطور گروهی وقاحت را تا آنجا رسانيدند که . که بعدها کمينفورم را خروشچف منحل کرد 
رفيقی نقل می کند که در تلويزيون سوئد برنامه کودک پخش شد که . کمينترن را باعث پيروزی فاشيسم می دانند 

در آن بچه ها با اسباب بازی جنگی بازی می کردند، يکی از اين بچه ها برميگردد و به آن ديگری می گويد آيا می 
در همه ابعاد اينها پيروزی جنگ فاشيستی را که در دوران .  ه انداخته بود دانيد که جنگ جهانی دوم را استالين را

.  ميليون از جمعيت شوروی را نابود کرد به استالين ربط می دهند ٢٠استالين بر بشريت تحميل شد و در حدود 
ی کمونيستها همينطور اشتباهات کمينترن را در مورد انقالب چين و قلع و قمع کمونيست ها در يک دوران همکار

اين بخش اش درست است ، ولی . با کميندان  با بورژوازی در حقيقت ملی چين را ، به استالين ربط می دهند 
بخش ديگری که آنها خودشان را در حزب کميندان منحل کردند ، اين اشتباه را نيز به استالين ربط می دهند که 

نند و اين ناشی از اينجاست که ترتسکيست ها ، يا شبه واقعًا يک تز نابخردانه است که چنين اتهامی را بز
بحث معروفی است  شايد کم و بيش . ترتسکيست ها  اصًال اعتقاد به مساله بورژوازی ملی و امثال اينها نداشتند 

 همه آشنا هستند نظر مشهور ترتسکی را که 
حال آنکه لنين چيز ديگری " . تر است ما هر چقدر به شرق برويم بورژوازی گنديده تر ، خطرناکتر و افتضاح " 

و بعد می گفت شايد اين " اروپای عقب مانده و آسيای پيشرفته " لنين در اثر مشهور خودش می گويد . می گفت 
توضيحی که می دهد  معتقد است . اسم در تناقض باشد و ديگران فکر بکنند ، يا می کنند که صنعتش پيشرفته است 

 . عقب مانده ، جاده های تکامل طی نشده و می تواند در آنجا تکامل موجود باشد برای بورژوازی در شرق 
به هر حال اين راست روی را در چين به استالين نسبت می دهند و عجيب است که همزمان با آن چپ روی در 

ستالين ربط پيدا حزب کمونيست آلمان را نيز باز به استالين ربط می دهند ، يعنی هر جا ايرادی وجود دارد ، به ا
هر جا عيبی است . اصًال اينجا کاری به نظر يا تئوری ای که استالين از آن دفاع می کند مطرح نيست . می کند 

آن عيب ها چيست ؟   در مورد آلمان .  بگردند و پيدا کنند و دربياورند و خالصه برای زدن  استالين استفاده بکنند 
 را تقسيم کردند و چيز های عجيب غريبی در آوردند ، و نشستهائی که بود و و همينطور در مورد يالتا  که جهان

اين تئوريهای احمقانه ای که مطرح می کنند ، واقعًا اگر بورژوازی چنين اسنادی در ...  . استالين تن در داده و 
استالين هم . چيزی نبود ولی واقعيت چنين . مورد استالين داشت  آنچنان افشاگری می کرد که آن سرش نا پيدا باشد 

آمريکا از ما می خواهد که از حمايت خلق ها دست برداريم ، آيا می شود کرد ؟  اگر ما اين : " آنجا ابراز می کند 
در مورد يالتا ، اين کنفرانس در شرايطی برقرار شد که در " . کار را بکنيم  خيانت به خلق های جهان کرده ايم 

اگر يک وقت می گفتند در کنفرانس تهران چنين اتفاقی افتاد آدم باور . تی شکست خورد تمام جبهه ها  ارتش فاشيس
می کرد ، می گفت خوب کنفرانس تهران مورد  حمله فاشيستها بود و بخش مهمی از شوروی را فاشيستها در 

يستها همينطور عقب می  يعنی موقعيکه ديگر استالينگراد هم آزاد شد ، فاش١٩٤٤ولی يالتا در سال . اختيار داشتند 
 نشستند و مناطق بسياری توسط ارتش 
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حتی بعد تشنجی که توسط جنگ مشهور سرد  در سطح جهان بر عليه شوروی بوجود آمد ،  .  سرخ آزاد شد 

 . يستی  ترومن  و همه اينها فراموش می شود سياست ضد کمون
البته معلوم است تاريخ نگارهای کنونی بايد اينها را فراموش بکنند ، و متأسفانه کسانی هم که عاليقی به لنينيسم 
ا  دارند ، يا به کمونيسم دارند ، آنها هم چشم خودشان را به اين حقايق بسته اند و معتقدند که آنها در کنفرانس  يالت

حمله آمريکا . حاال انقالباتی بعداز  يالتا  اتفاق افتاده است ولی  آنها ديگر توضيحی ندارند . دنيا را تقسيم کرده اند 
و انگليس توامًا بعداز جنگ به آلبانی ، يا مساله آلمان ، يا کره  و همچنين  مساله هندوچين  و بسياری ديگر ،  حتی 

تفاق می افتد و کمونيست ها بر عليه دموکرات ها قيام می کنند ، به اينها هيچ در چکسلواکی  انقالب عظيمی که ا
 . توجهی نمی شود 

بعد مساله چکونگی روی کار آمدن خروشچف بود که بحث بسيار مهمی است و من متأسفانه بعلت وقت کم  نمی 
بعد همينطور برخی ها معتقدند که  . توانم در اينجا به اين مساله اشاره کنم و اين را به وقت ديگری موکول می کنم

متأسفانه اسناد مقاومت در دوران خروشچف موجود نيست ، .  خروشچف کودتا کرد و مقاومتی در مقابلش نشد 
ولی تا آنجائی که دريافتيم کارگران شوروی در دفاع از استالين و دستاورهای سوسياليسم  مقاومتی در مقابل 

من متأسفانه به نتايج پايانی اين . تسليم تز های ارتجاعی خروشچف نشدند خروشچف انجام دادند و بسادگی 
سخنرانی نمی توانم برسم ، بنابراين در دوجمله خالصه کرده و می گويم که سوسياليسم واقعًا نابود نشده ، امروز 

 . سوسياليسم  علمی  است  نه سوسياليسم خرده بورژوائیآن چيزی که می ميرد 
ن مزه و بدون آرمان ، بدون شور و شوق ، و بقول يک کمونيست مشهور  سوسياليسمی  که قيافه سوسياليسم شيري

بوروکرات به خودش گرفته و روحيه آقای خانواده را دارد ، اين سوسياليسم است که مرده ، ولی دوباره  پرچم 
قلوب پرولتاريا و خلق های جهان ظفرنمون  مارکس ، انگلس ، لنين و استالين  مجددًا به اهتزاز درخواهد آمد  و 

 . را جذب خواهد کرد 



در بررسی اقتصاديات شوروی و اينکه چه نوع سيستمی در شوروی حاکم است ، ما براين اعتقاد بوديم که بعداز 
درگذشت استالين و بعداز روی کار آمدن خروشچف و حذف ديکتاتوری پرولتاريا ، با تقويت عناصر بورژوائی 

جامعه شوروی و غيره ، با تشديد امتيازات طبقاتی در جامعه، طبقه جديدی در شوروی بوجود آمد در اقتصاديات 
 ديکتاتوری  پرولتاريا ،  چون بوروکراسی اجتناب ناپذير است  حذفبنام بوروکرات های جامعه شوروی از طريق

اين . ی همه جامعه را می بلعد ، همانطور که توضيح داديم ، چون دولت ، دولت ديوانساالر است ، اين بوروکراس
بوروکراسی جامعه را بلعيد و تحليل ما از جامعه شوروی سرمايه داری دولتی بمفهوم قبلی اش ، يعنی سه نوع 

شما . سرمايه داری دولتی که از آن صحبت کرديم ، بمفهوم اوليه آنطور که لنين صحبت می کند ، می باشد 
البته در آلمان ( ر بگيريد ، سر اين سرمايه داری را بزنيد لنين می گويد سرمايه داری دولتی نوع غرب را در نظ

به جای حکومت يونکرها  در آلمان حکومت ) چون آلمان نمونه مشخص سرمايه داری در اروپای آن زمان بود 
ی قبلی يکسان کارگران و دهقانان را قرار بدهيد ، لنين معتقد است اين سرمايه داری دولتی با آن سرمايه داری دولت

. اين سرمايه داری دولتی در خدمت منافع جامعه و منافع پرولتاريا است ، و اين را می گويد سوسياليسم . نيست 
 حال ما عکس اين قضيه را انجام ميدهيم ، يعنی سر پرولتاريا را 
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قدرت را بدست بگيرد، ماهيت اين ) در شوروی ( د ، اين سرمايه داری نوخاسته بزنيم، بوروکراتها  اين طبقه جدي

 .دولت يا سرمايه داری دولتی عوض می شود 
تحوالتی که در شوروی کنونی اتفاق می افتد ، و يا افتاده ، بنظر من نوعی شکست سرمايه داری دولتی در مقابل 

برای همين گرباچف در تئوريهای خودش امروزه راه . ت سرمايه داری آزاد يا راه کالسيک سرمايه داری اس
آزادی بشيوه غرب ، توليد بشيوه غرب ، امتياز دهی بشيوه غرب ، همچنين مالکيت آزاد . غرب را تقليد می کند 

اين زمينه را . زمينه کاری که گرباچف در لحظه کنونی انجام ميدهد از قبل فراهم شده است . بشيوه غرب و غيره 
بنيان های سوسياليسم در زمان خروشچف . وری که عرض کرديم ، در گذشته خروشچف فراهم کرد همانط

در رابطه با مسا ئل . ند دبواسطه  آ نکه طی سالها ريخته شده بوند ، آنقدر قوی بوند که خروشچف را له کر
ز های خود را در دموکراسی و مسائلی که نوع خاص سرمايه داری آنها مطرح ميکرد ، همراه با خودش نيا

مثل تعدد احزاب و آزادی برای همه و غيره اينها شعارهائی بود که خروشچف در آن دوره . سياست مطرح ميکرد 
در آن زمان بواسطه بنيان های قوی که در جامعه شوروی موجود بود ، . داد و امروز عينًا گرباچف مطرح ميکند 

رات را برای توجيه راهی که انتخاب کرده است بکار می برد ، راه بجائی نبرد وليکن گرباچف امروز همان اشا
در دوران استالين . استناد به فساد ، استناد به بی عالقگی طبقه کارگر در توليد و می گويد بازدهی توليد کم است 

 در صد پيش ٦٠مطابق پيش بينی که آنها در برنامه پنجساله اول کرده بودند ، بازدهی کار . بازدهی توليد کم نبود 
لنين معتقد است که سوسياليسم يعنی بازدهی عالی تر کار نسبت به .  در صد رسيد ٨٥بينی شده بود ولی به 

و استالين بدنبال ساختمان اين تکنيک مدرن در شوروی رفت و . سرمايه داری که بر تکنيک مدرن استوار است 
ق  در دوران استالين ، عليرغم اينکه تشويقات مادی هم يعنی تشوي. همراه با آن معنويات را در جامعه زياد کرد 

بود برخی از ضد کمونيست ها اين اتهام را می زنند که آهای اين تشويقات مادی بود پس شوروی جامعه اش 
 . سوسياليستی نبود ، يا استالين دارای انحراف بود 

چون هنوز شما . تی را برقرار کرده باشيد ولی اينطور نيست که شما در جامعه سوسياليستی تمام چيز های کمونيس
بورژوازی را در آنجا . حقوق های بورژوائی داريد و به رسميت می شناسيد و مجبوريد تا مدتی از آن دفاع کنيد 

سوسياليسم در ابتدای کار بورژوازی را از يک حقش : چون لنين دقيقًا می گويد . فقط از يک حقش محروم ميکنيد 
اصًال شعار در دوران . است ، ولی حقوق ديگر دارد "  حق مالکيت بر ابزار توليد " ن  محروم ميکند و آ

اصل برابری نيست ، حتی اصل برابری . يک شعار بورژوائی است "  به هر کس به اندازه کارش " سوسياليسم  
قوق نبوده است  پس در که ضد استالين ها در اين برخورد به استالين مطرح ميکردند و ميگفتند که چون برابری ح

اصل برابری حقوق اصل . دوران استالين سوسياليسم نبوده است ، و يا سوسياليسم برقرار نبود ، اصل پوچی است 
 . سوسياليستی نيست 

بعنوان مثال کارگری که ده تا بچه دارد با کارگری که تازه استخدام شده ، به يک اندازه حقوق بگيرد ، اولی بايد 
ن ده تا بچه تقسيم کند و آن ديگری فقط برای خودش ، باز با نابرابری های بورژوائی سرو کار داريم حقوقش را بي

اينجاست که تئوری لنينی مفهوم پيدا ميکند که ما در دورانی ، تنها يک حق را از بورژوازی می گيريم ، حقوق . 
رگر به اندازه کاری که می کند حقوق می لنين مطرح ميکند که هر کسی به اندازه کارش ، کا. ديگر وجود دارد 

 بر . برد 
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اين نيست که . اساس و منطبق با شعار هرکسی به اندازه کارش هست که شعار معروف دوران سوسياليسم است 

لذا در دوران . هر کسی به اندازه احتياجش و از هر کسی به اندازه توانش ، که شعار کمونيستی است بکوئيم 
استالين عليرغم اينکه انگيزه های مادی هم برای توليد بود ، و همواره سعی ميکردند با آن مبارزه کرده و روز 

ف ادعا ميکند و ميگويد که در طی دو دهه گرباچ. بروز آنرا کمتر کنند ، ولی آن چيزی که غالب بود معنوی بود 
گذشته انگيزه معنوی برای توليد ديگر برای کارگر مطرح نيست و برای همين است که توليد در شوروی از کيفيت 



طبقه کارگر در توليد سودی نمی بيند ، دولت را متعلق بخودش نمی بيند ، دولت متعلق به . پائينی برخوردار است 
گرباچف ميگويد  االن بازدهی . در گذشته انيطور نبود ، عرض کردم بازدهی باالی کار بود . زحمتکشان نيست 

ما به هيچ : " پائين کار است و مطابق اعتراف در آخرين پلنومش ، در سه ماهه گذشته ، گرباچف مدعی است که 
لين برنامه پنجساله که پيش يينی حال آنکه در دوران استا" . يک از برنامه های اقتصادی پيش بينی شده نرسيده ايم 

برخی مدعی اند . ميکردند در چهار الی چهار سال و نيم انجام ميدادند و بازدهی کار هم گفتيم که به چه شکلی بود 
دوران (و اما چرا االن و حتی طی دوران گذشته      . که آن بازدهی کار را استالين با محرک مادی باال آورد 

ک مادی موجود بود ، اينها نتوانستند بازدهی کار را باال بياورند ؟     در اينجاست که اين که اين محر) خروشچف 
می خواهند به شکل مالکيت ) چون محرک معنوی در جامعه شوروی از بين رفته ( مدعيان  محرک مادی را 

ًا باز شده و راديو و رستوران بزرگ و معروفی اخير.  فردی تقويت بکنند ، نمونه بحث هائی که امروزه دارند 
البته برای ساختن چنين رستوران بزرگی انباشت اوليه ای الزم بود ، . تلويزيون نيز وسيعًا آنرا تبليغ نموده اند 

چون کار کوچکی نبود و يک کسی که حقوق پرولتری ميگيرد ، و يا اختالف حقوقش با کارمند جزء يک به دو و 
هم چنين سرمايه ای را نيز نمی تواند اندوخته بکند و اقدام به تأسيس چنين  سال ٥٠حتی يک به ده باشد ، در طی 

 . پس طی اين دوران در سايه تئوری هائی که خروشچف آورد ، عده زيادی غنی شدند . بنگاهی بنمايد 
 مدعی است در روسيه حدود ده ميليون نفر ثروت باال دارند ،"  روی مددوف " برادر همين  " ژولس مددوف " 

ها مناسب با آن شکل اقتصادی يا برنامه  پديده البته اين.  ميليونی يک رقم بسيار باالئی است ٢٥٠که در جامعه  
چيزی که "  در اساس توليد بر مبنای سود " در خود مختاری توليد  . هائی بود که خروشچف تدوين کرده بود

 سود نيست و خود مختاری يا مديريت بشيوه غرب ، استالين با آن مخالف بود و می گفت اساس توليد ما بر مبنای
امروزه دقيقًا همين بيانات . چيزيکه خروشچف با استفاده از ايده های سرمايه دار مشهور آمريکائی تقليد کرده بود 

واقعيت اين است که در يک دوران در تاريخ شوروی ، يعنی بعداز .  خروشچف از زبان گرباچف درمی آيد 
ف ، اينها در برخی از سطوح بطوريکه عرض شد بواسطه بنيان های قوی اقتصادی ، عقب برکناری خروشچ

امروز می بينند که اين سرمايه داری دولتی کاربردی . نشينی کرده و بيشتر به سرمايه داری دولتی چسبيده بوند 
 آن راه را ١٩٦٠هه  تا اوائل د١٩٥٦ندارد ، همان راهی را می خواهند طی بکنند که خروشچف طی دهه اواخر 

البته ما همواره در نشريات خودمان مدعی بوديم که فساد جامعه شوروی را پر کرده و . می خواست طی بکند 
بايد بگويم ما مخالف الکل نيستيم بلکه . مصرف بيش از اندازه الکل خودش نشانه انحطاط معنوی جامعه است 

 مطابق آمار . نشان ميدهد مخالف الکليسم هستيم که انحطاط معنوی جامعه را 
 ديکتاتوری پرولتاريا  و استالين         ٣٠صفحه  

 
.  ليتر می رسد ٣٠ به ١٩٨٠ ليتر بود که در سال ٥در آخرين سال حيات استالين مصرف سرانه الکل در شوروی 

 و همينطور انحطاط جامعه شوروی را در مساله رشد دزدی در توليد های کوچک و مديريت و مديريت
بورژوازی و غيره بيان کرده بوديم و هميشه چوب و چماق حزب توده و امثال اينها متوجه ما بود که آقا اين 
گروهک توفان ، اين آمريکائی ها ، شوروی مهد آزادی و مهد نمی دانم چی را متهم به اين فساد می کنند و همچون 

ن انعکاس بدهند که طی دو دهه گذشته جامعه ولی امروزه خودشان مجبورند در نشرياتشا. چيزی موجود نيست 
کشورهای ديگر بلوک شرق همينطور معرف حضور رفقا هست که مردم برای . شوروی را فساد در برگرفته بود 

ها نخوش گذرانی ها و عيش و نوش های خودشان به سمت لهستان و چکسلواکی و بلغارستان و کشوهائی نظير اي
وقتی اينها را می گفتيم چوب و چماق باالی سرمان بود ولی . نوی اين جوامع است می روند ، که نشانه انحطاط مع

اما اعتراضی که امروزه می کنند ، اعتراضی نيست که از زاويه واقعًا . حاال مجبورند خودشان اعتراف بکنند 
ست تا هر چه که اين ا) ارباب ( کمونيستی و صادقانه بيان شده باشد ، بلکه در رابطه با توجيه اقدامات شوروی 

اگر ديروز از استالين دفاع می کردند بعدا از اقدامات خروشچف ، که بر عليه استالين . ميگويد  وحی منزل  باشد 
و باز طی يک دوران ديگر که برژنف و اينها آمدند مقداری عقب نشينی کردند و در . شمشير کشيد ، تجليل نمودند 

لين مطرح می کردند و می گفتند ، نه استالين همه چيز ش بد نبوده بلکه يک مقابل آن مسائلی که در مورد استا
سری کارهای خوب هم داشته ، ترتسکيستها را خوب زده و تئوريهايش بد نبوده ولی خوب يک اشکاالتی هم 

 مغاير با حاال که گرباچف آمده و مسائل ديگری را ، اصًال. موجود بود ، دوباره اين تئوری ها را تبليغ ميکردند 
مسائلی که آنها مطرح می کردند و در حقيقت منطبق با خروشچف ، حاال مجبورند از اين ارباب خودشان دفاع 

 . بکنند 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


