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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 شيری. م. ا: برگردان از

 ٢٠١۴ جنوری ٢٢

 »با ستالين«کنفرانس 
  !سوسياليسم از ھم نپاشيد، تجديد نظر طلبی در آن شکست خورد

با » !ستالينکنفرانس با  «  در فلورانس،٢٠١٣ سال چ ماه مار١٧خلق ايتاليا در تاريخ ابتکار حزب کمونيست چپ ه ب

 ستالينگزارش مربوط به سھم . ، برگزار گرديد»!سوسياليسم شکست نخورد، تجديد نظر طلبی در آن فروپاشيد«شعار 

او . پ خلق ايتاليا قرائت شد، دبير ملی حزب کمونيست چمارکو ريتسيو ۀوسيله تئوری انقالب پرولتری ب ۀگنجيندر 

 آن دوره را ۀميد، سه تضاد اصلی مشخصانجابر و در تحليل خود از روندی که به انقالب اکتستالينخاطرنشان کرد، 

تضاد بين کار و سرمايه، بين امپرياليستھا در مبارزه برای سلطه بر بازار و منابع و تضاد بين کشورھای : ن کردييتب

 امروز ھمراه با امپرياليستھای استعمارگر سنتی .نھا زحمتکش در کشورھای وابسته و مستعمرهتوسعه يافته با ميليو

به .  رقابتھای جھانی شده استۀوارد عرص» بريکس «ۀ، واقعيت جديدی تحت عنوان خالصجاپان، اروپا و امريکا

شتباه محض خواھد بود ھر گاه البته اين يک ا(  جھانی پيدا کرده استۀھمين دليل ھم تضاد بين امپرياليستھا جنب

 و متحدان مثل انگليس، امريکا برزيل، روسيه، ھند، چين و آفريقای جنوبی را با امپرياليسم - کشورھا بريکس

زيرا، کشورھای بريکس اگر چه کشورھای سرمايه .  ھمرديف بدانيم و مورد مقايسه قرار دھيمجاپانلمان و افرانسه، 

امپرياليزم يک [.)مترجم.  امپرياليستی آن، ھنوز راه بسيار درازی در پيش دارندۀرحلداری ھستند، ولی تا صعود به م

 از ديگر سو، .]پ. و.  وقتی ساختاری بدان حد نرسيده باشد، نتوان آن را امپرياليزم ناميد تاعدد رياضی نيست که

 حرکت ۀی جنوبی و حتی در بارمريکاا سوسياليستی در  رشد فرايند انقالبی، ھر چند نه کامالً ۀتوان در بار امروز می

بدين ترتيب، اگر چه شمار مراکز انقالب . ويژه، در يونان صحبت کرده سوی انقالب در جنوب اروپا، به آشکارتر ب

. ر محسوسی نيافته استيين شروع روندھای انقالبی تغيي برای تعستالينن شده توسط ييافزايش يافته، اما تضاد اصلی تب

انترناسيونال » باتالق «ۀ غلبۀعنوان دوره  زمانی مارکس تا لنين را بۀخود دور»  اصول لنينيسمۀدر بار« در اثر ستالين

 ۀشانه به شان» حفظ وحدت «ۀ خود يا به بھانئیدليل ماھيت خرده بورژواه دوم تعريف می کند که اپورتونيستھا يا ب

 بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی ۀی بعد از کنگر، سالھاستالين سال گذشته پس از مرگ ۶٠ و .بورژوازی ايستادند

موازات ه ب. ر ماھيت احزاب کمونيستی و کارگری زيادی بوديي نوزائی و سقوط يا حداقل تغۀ، دور١٩۵۶در سال 

حضور « سال اخير برای ٢٠ اروکمونيسم، و در ۀفی، تالشھای زيادی برای اثبات نظريپيشروی اپورتونيسم خروشچ

تخريب احزاب احيای کمونيستی، سپس حزب کمونيستھای ايتاليا، مساعی . عمل آمده در ايتاليا بکمونيستی » مجدد

 پارلمانی ۀمسمتر آنھا برای پيوستن به اتحاد پيش از انتخاباتی با احزاب بورژوازی، مطلق کردن و تجديد نظر در مبارز

 اينھا ۀ معلول آن، ھمۀمثابه دست دادن درک واقعيت بو در پی آن قطع پيوند با توده، با اھداف انقالب و، در نھايت، از 

  . از انترناسيونال دوم انطباق داردستالينبا تحليل و ارزيابی 
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منظور احتراز از عدم آمادگی يا حتی بی سالحی در ه  يادآوری می کند، که در مواجھه با چنين وضعيتی و بريتسيو

ش لنينی، ضرورت بازنگری انتقادی تاريخ، طرد کھنه و تجھيز  خالق رونکاربستبه  با ستاليننبرد با بورژوازی، 

برای اين امر، مقدم بر ھمه، مبارزه با ھمه مقوالت، مفاھيم، . پرولتاريا به ابزار جديد مبارزه را مورد تأکيد قرار داد

يد بر وحدت  انقالبی راستين با تأکۀروشھای مسلم فرصت طلبی سياسی و دگماتيسم نظری آن و شروع بازسازی نظري

 ۀ کارگر، محدود ساختن شکل مبارزۀادعای از ميان رفتن تدريجی طبق. نظری و عملی را ضروری می دانست

پرولتاريا فقط به حوزه ھای سازمانی با استناد به موازين قانونی، تحريف اپورتونيستی اکثريت مفاھيم و تمام قالبھای 

 احزاب سياسی را نه بر اساس ستالين. ين مبارزه می شمردرا ھدف ا» چپھا«اصطالح ه معمول ديگر در ميان ب

 انقالبی و بھره ۀشعارھايشان، بلکه بر مبنای عمل واقعی آنھا می سنجيد، او آنھا را به آماده سازی توده ھا برای مبارز

 ۀتجرب «ۀلمنزه  نظريه را بستالين. گيری حداکثری از تصحيح اشتباھات روی داده برای تربيت کادرھا فرامی خواند

حزب کمونيست چپ خلق ايتاليا با ، ستاليندر پی . می دانست» صورت يک کله جنبشھای کارگری ھمه کشورھا، ب

 ناگسستنی آن با عمل انقالبی تأکيد ۀرناپذيری تئوری و رابطيي محدوديھا در تأثيرگذاری آن، بر پايداری و تغۀوجود ھم

، »تئوری خودانگيختگی «-»چپ راديکال«ناپذير تئوری پيشنھادی اين حزب، امروز ھمچنان مخالف سازش . می کند

 سه بُعد تضاد درونی سرمايه ستالين. ی باقی می ماندئعنوان پيشگام و تبديل آن به پسرو جنبش توده ه نافی نقش حزب ب

: ضاد عبارتند ازاين سه بُعد ت. داری را که رشد آنھا باعث وقوع اولين انقالب پرولتری تاريخ گرديد، تعريف می کند

 سرمايه مالی، تقسيم جھان به اقليت استثمارگران و ۀتقويت ماھيت انگلی سرمايه داری انحصاری مرتبط با سلط

در اين .  ناموزون خود کشورھای امپرياليستیۀستمگران و اکثريت عظيم ستمديدگان و استثمار شوندگان و توسع

  . واحد ضدامپرياليستی اجتناب ناپذير استۀجبھصورت، ادغام انقالب پرولتری و ضداستعماری در 

 تأکيد می کند، که امروز توأم با بررسی انقالب پرولتری بر اساس تحليل مشخص از شرايط اقتصادی و سياسی ريتسيو

ھر کشور دلخواه، توجه و دقت بر روی اوضاع اقتصادی و سياسی جھان در کل، به اين دليل ضرورت دارد که ھر 

 متذکر شد، که شرايط عينی انقالب در کل ستالين. ز حلقه ھای زنجير واحد امپرياليسم تبديل گرديده استکشور به يکی ا

. گونه وجه مشترکی با تروتسکيسم ندارد ی ھيچستاليناين نگرش . وجود آمده استه نظام اقتصادی امپرياليستی جھان ب

ا روی دھد، در غير اينصورت، سوسياليستی نخواھد  تروتسکی انقالب جھانی بايستی ھمزمان در ھمه کشورھۀعقيده ب

، درست از اين ھمين باور و ستالينبر و و تروتسکی با انقالب اکتۀدليل و علت اصلی و اساسی دشمنی و مقابل(بود 

شکست ه  خرده بورژوازی در کشور شوراھا و بۀعبارت دقيق تر، برای دفاع از منافع طبقه ب. اعتقادش ناشی شد

اتوری پرولتاريا بود که ھر چند زمانی، در مقابل تکامل نيروھای مولده در کشور شوراھا، پشتِک جديدی کشيدن ديکت

 ضعيف ۀ انقالب حتی می تواند در يک کشور از جبھستالين به باور لنين و ).مترجم .کرد زد و خط عوض می می

اگر بر اساس باور .  جھان قرار گيردۀر بقيامپرياليستی روی دھد، توسعه يابد و در خدمت رشد فرايندھای انقالبی د

 بايستی بدون عمل به انتظار وقوع انقالب جھانی نشست، اما ، الزم توسعهۀمرحله تروتسکی تا رشد سرمايه داری ب

 تحليل علمی سرمايه داری برای کار در شرايط مشخص کشور   لنينيستھا از نتايج حاصل از تجزيه و-مارکسيست

 بلوغ ناموزون تناقضات درونی امپرياليسم ھمزمان در ۀچون انقالب پرولتری با توجه به درج. نندخويش استفاده می ک

يا » سرمايه داری رشديافته تر است« به معنی پيروزی آن در کشوری که در آن لزوماً ھمه کشورھا روی نمی دھد، 

 ۀ که پيروزی آن در ضعيف ترين حلق، نيست، بلکه بدين مفھوم است»اکثريت جمعيت آن را کارگران تشکيل می دھد«

اپورتونيستھا اين وضعيت را ناديده می گيرند و يک خط موھوم از مراحل تاريخی ترسيم می . امپرياليسم ممکن است

    سرمايه داری بر بقايای مناسبات اجتماعی ما قبل خود وۀنمايند، که به انکار امکان وقوع انقالب سوسياليستی تا غلب

  .اريا به ويژگی ھای کمی و ذھنی ضروری برای نبرد فرضی نھائی منتھی می شوددستيابی پرولت
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 دمکراتيک بايد با - نتيجه می گيرند، که انقالب بورژواستالين مشخص انقالب، لنين و ھمچنين ۀاما بر مبنای تجرب

 مپرياليسم خود سعی می اۀسرمايه داری در مرحل. انقالب پرولتری که آخرين خواھد بود، ارتباط نزديک داشته باشد

 به ھمين سبب، مبارزه عليه بقايای فئوداليسم و . اقتصادی ماقبل خود را احياء نمايد-کند عناصر نظامھای اجتماعی

 لنينی انقالب پرولتری، ۀ نظريۀ برای توسعستالين. احيای برده داری فقط می تواند به مبارزه عليه امپرياليسم منجر شود

 -گر انقالب در يک کشور ممکن و حتی الزامی است و اگر ھمچنين فراروياندن انقالب بورژواتصريح می کند، که، ا

دمکراتيک به انقالب پرولتری ضروری است، بايد ھمان شرايط مشخص عينی برای انجام موفقيت آميز انقالب موجود 

 حاکم ۀر ھستند، طبقييشکل سابق را غيرممکن می دانند و خواھان تغه  حيات بۀبدين معنی، که اگر توده ھا ادام. باشد

افزون بر اين، در صورت عدم وجود بحران عمومی، ھم در . نيز بايد در شرايطی نباشند که مثل سابق حکومت کند

انقالب  ۀلنين تأکيد می کرد، که وظيف.  استثمارشوندگان، وقوع انقالب ممکن نيستۀ استثمارگران و ھم جامعۀجامع

 امکانات موجود در يک کشور برای بيداری، توسعه و پشتيبانی از ۀپيروزمند عبارت است از بسيج حداکثری ھم

 فقط يک آغاز است که پس از آن بايد آن را بازگشت ناپذير ستالين تصرف قدرت از نظر . کشورھاۀانقالب در ھم

 تکيه بر قدرت جھانی سرمايه و حفظ پيوند خود با  بورژوازی در يک کشور، باۀزيرا، حاکميت سرنگون شد. ساخت

 نظامی، که ۀ بيشتر در سياست و سازماندھی توليد و، بيش از ھمه، در عرصۀدليل در اختيار داشتن پول، تجربه آن، ب

ه عالوه بر اين، توليد خرد ھموار. سرعت نابود سازد، ھنوز قدرتمندتر از پرولتاريا استه انقالب نمی تواند آن را ب

سھولت می تواند از سرمايه داران خلع يد نمايد، ولی مجبور است مدتھای ه سرمايه داری می زايد، و، اگر پرولتاريا ب

در ھم شکستن مقاومت : اساسی ۀبه ھمين دليل انقالب برای انجام سه وطيف .مديد با توليدکنندگان کوچک زندگی کند

ھای  طبقات از طريق متحد کردن توده ۀيان برداشتن ھمبورژوازی، سازماندھی ساختمان سوسياليسم و از م

 ۀ شالودۀمثابه زحمتکش پيرامون پرولتاريا و آماده کردن آنھا برای دفاع از انقالب، بايد ديکتاتوری پرولتاريا را ب

  در روند حرکت از سرمايه داری به کمونيسم، بورژوازی ناگزير به برقراری حاکميت خود، که.اصلی اعمال نمايد

 بسيار ۀدر اين دوره ميان پرولتاريا و بورژوازی تود.  در تالشھا برای بازسازی بيان می شود، اميدوار استوالً ممع

عظيم خرده بورژوازی مترلزل و نامشخص وجود دارد که می تواند امروز از پرولتاريا پشتيبانی نمايد و فردا در اولين 

  .برخورد به مانع، به آغوش دشمن طبقاتی برگردد

جنگ «: ديکتاتوری پرولتاريا، يعنی. تعريف لنينی ديکتاتوری پرولتاريا را با ذکر کلمات لنين ارائه می دھدريتسيو 

 ۀسخت، خونين و بی خون، خشن و مسالمت آميز، نظامی و اقتصادی، آموزشی و اداری، عليه قدرت و سنت جامع

عليه بورژوازی، عليه مقاومتی خواھد بود که با سرنگونی آن  جديد عليه دشمن بسيار قدرتمند، ۀ طبقۀ اين مبارز.»کھنه

 کامل گذار ۀ کوتاه مدت، بلکه، در يک دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا نه يک دورستالينبه باور . ده برابر افزوده می شود

ای استقرار در اين دوره نه تنھا ايجاد شرايط اقتصادی و فرھنگی بر. از سرمايه داری به کمونيسم اعمال خواھد شد

 کشور و بازآموزی توده ھای خرده بورژوازی به ۀکامل سوسياليسم الزم است، حتی پرولتاريا ھم بايد خود را برای ادار

ابزاری است برای  چنين از اين رو، ديکتاتوری پرولتاريا ھم.  توليد سوسياليستی آماده نمايدۀنفع پرولتاريا و توسع

برای آزادسازی آنھا از تعصبات و و خرده مالکان، کارکنان، مقامات، روشنفکران  ميليونی دھقانان، ۀبازآموزی تود

  . کارگر بر بورژوازیۀديکتاتوری پرولتاريا، يعنی حاکميت طبق. پيشداوريھای خرده بورژوائی

ام  دولت، که نظۀ، يعنی با تعويض ساد»تشکيل دولت«را با » تصرف قدرت« تصريح می کند، که اپورتونيستھا ريتسيو

ر نمی دھد و در حکم يک آرايش برای بورژوازی، برای حفظ نظارت آن بر اوضاع ييسياسی و اقتصادی کھنه را تغ

  . اشتباه می گيرندمی باشد، عمداً 
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رھبری جنبش ه در ايتاليا دولت چپ ميانه حاکم بود، در اسپانيا و فرانسه، دولتھای زاپاترو و اوالند، در يونان، دولت ب

ه يک از آنھا نه تنھا ب اما ھيچ.  دمکراتھا، و در انگليس، حزب کارگر-لمان، سوسيالاراسری يونان، در سوسياليستی س

طرز ماھرانه ای از اين دولتھا ه عکس، بورژوازی موفق شد به ب  کارگر حرکت نکردند، بلکه ۀسمت حاکميت طبق

  .برای تشديد استثمار کارگران و ھمه زحمتکشان استفاده نمايد

معنی تعويض دولت نيست، بلکه اين دولت جديد، با ساختارھای جديد ه  متذکر می شود، که ديکتاتوری پرولتاريا بستالين

 بورژوازی تشکيل ۀدولتی در مرکز و حاشيه است، اين دولت، دولت پرولتاريا است که بر روی ويرانه ھای دولت کھن

 ۀ نتيجۀمثابه  شکست آن و بۀمی شود، بلکه در نتيجاين دولت در چھارچوب نظام سرمايه داری متولد ن. می گردد

سرنگونی بورژوازی، در روند خلع يد از سرمايه داران، در فرايند اجتماعی کردن ابزار توليد، به سخن ديگر، در 

 يک طبقه بر ديگر طبقات ۀدولت ھمواره و در ھمه جا ابزار سلط.  وجود می گذاردۀروند انقالب پرولتری پا به عرص

  .  با اين درک، دولت پرولتاريا نيز از اين قاعده مستثنی نيست.است

 دولتھای تا کنونی، ۀھم.  تأکيد می کند، که تفاوت جدی بين دولت پرولتری با دولتھای ديگر وجود داردستالين

ديکتاتوری ی امعنه ديکتاتوری پرولتاريا ب. ديکتاتوری اقليت استثمارگران عليه اکثريت عظيم استثمارشدگان بوده اند

  .اکثريت استثمارشدگان بر اقليت بھره کشان است

 کارگر و توده ۀحاکميت بدون محدويت قانونی و مبتنی بر قدرت و درک طبق«عنوان ه  ديکتاتوری پرولتاريا را بستالين

 ء و اغنياء، بھتر برای ھمه، برای فقرا»دمکراسی ناب«. تعريف می کند» ھای زحمتکش در برخورد به بورژوازی

زيرا، ھر دمکراسی ھمواره ديکتاتوری طبقاتی بوده، به ھمين دليل، ديکتاتوری پرولتاريا شکل جديد دولت . وجود ندارد

  . کارگر و متحدان آن و شکل نوين ديکتاتوری عليه بورژوازی محسوب می شودۀدمکراتيک برای طبق

 حقوق ۀاقليت استثمارگران است و محدود کننددمکراسی در نظام سرمايه داری، دمکراسی برای سرمايه داران، برای 

مفھوم دمکراسی پرولتری برای اکثريت استثمارشوندگان است و ه اما ديکتاتوری پرولتاريا ب. اکثريت استثمارشوندگان

 مسالمت آميز ۀ توسعۀديکتاتوری پرولتاريا نه در نتيج. مبتنی بر اعمال محدوديت در حقوق اقليت استثمارگر و عليه آن

 سرنگونی ماشين دولت بورژوائی، ارتش سرمايه داری، دستگاه خادمان دولت ۀ سرمايه داری، بلکه، تنھا در نتيجۀمعجا

 ۀ تسليم ساد-ی آن است، که انقالب پرولتری تحويلامعنه  اين ب.ليس بورژوازی می تواند استقرار يابدوسرمايه داری، پ

عنوان پيش شرط خود انقالب ه  تحقق نمی بخشد، بلکه، آن را ب بوروکراتيک از دستی به دست ديگر را-ماشين جنگی

  . نابود می سازد و ماشين دولتی نوع جديد را جايگزين آن می نمايدکامالً 

ديکتاتوری پرولتاريا، يک ساختار سازمانيافته قادر به محو ماشين دولتی بورژوازی ، شکل دولتی ئیحکومت شورا

منظور پيروزی دمکراسی پرولتری بر نوع ه  نشاند و مقاومت بورژوازی را بجای آن میه است که دولت جديد را ب

 خطير ۀ تأکيد می کند، که شوراھا از نيروی الزم برای انجام اين وظيفستالين. سرمايه داری آن در ھم می شکند

. گيرند ر برمی کارگر و متحدان آن را دۀ طبقۀی ھستند که ھمئند، چرا که آنھا تنھا سازمانھای توده ابرخوردار

 ۀند قدرت مطلق سرمايا انقالبی ھستند، که قادرۀ خود توده ھا، قدرتمندترين ارگان مبارزۀوسيله شوراھای سازمانيافته ب

ۀ از سوی ديگر، اين باعث می شود آنھا دمکراتيک ترين و معتبرترين روشھا را در عرص. مالی را در ھم بکوبند

اتحاد شوراھای محلی و تشکيل ساختار واحد آنھا در چھارچوب دولت . ببندندکار ه  دولت جديد بۀسازندگی و ادار

شوراھا قدرت اجرائی .  بزرگ حاکم و پيشآھنگ ستمديدگان و استثمار شوندگان بدل می سازدۀکارگری، آنھا را به طبق

ای توليدی انتخاب می  واحدھۀو قانونگذاری را در خود منعکس می سازند و نه بر اساس تقسيمات ارضی، بلکه، بر پاي

با .  کارگر با متحدانش و دستگاه دولتی متحقق می شودۀ مستقيم بين طبقۀمبنای رابط کشور بر ۀبدينوسيله ادار. شوند

 شرايط ئی دولت، حاکميت شوراۀی زحمتکشان در ادارئ توده یمشارکت بی قيد و شرط دائم و پايدار سازمانھا
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