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  )Filipov Anton(  - *فيليپوف آنتون :نويسنده

 شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١۴ سپتمبر ٢۴

 چيست؟ لنينيسم
  ستالين اثر ،»ينيسملن اصول ۀدربار« انتشار سال نودمين مناسبت هب

به ھمين سبب، بايسته است کمونيستھای جوان رويکرد . اسلوب لنينی تجزيه و تحليل واقعيتھا رمز موفقيت است

در عين حال، آموختن اين رويکرد بدين دليل ھم ضرورت دارد که در .  ديالکتيکی لنينی را فراگيرند- ماترياليستی

 ۀ دشمنی با نظري  خصومت وۀ در اصل بر پاي که» ايدئاليسم کيھانی«اصطالح ه سوی به زمانھای اخير، گرايش ب

  :شرح زير می توان خالصه کرده را ب» نظريه«ماھيت اين .  لنينيسم بنا شده، شدت گرفته است-مارکسيسم

، »وقايع نگاری سياسی«و » ژئوپليتيک«، »مدنی«آن با رويکرد  طبقاتی و تعويض -  امتناع عملی از رويکرد اجتماعی

شکل قرار دادن ه  لنينيسم ب- ناپذير مارکسيسمئی يعنی با بخش جدا-  علنی با ماترياليسم ديالکتيکۀو ھمچنين، مبارز

سعی می کنند تصورات ساختگی خود را با استناد به » نظريه«طرفداران اين . ديالکتيک و متافيزيک در مقابل ھم

 در جای جای اثر خود تحت ستالين، مثالً .  برنخورديمئیه چنين ادعا به اثبات رسانند، اما در تمام آثار او ما بستالين

، وحدت درک ماترياليستی و روش ديالکتيکی را مورد تأکيد قرار » ماترياليسم ديالکتيکی و تاريخیۀدر بار«عنوان 

  .، برای اثبات خالف آن سعی می کنندستالينخالف تأکيد » ايدئاليستھای کيھانی«اما . داده است

 اطالعاتی ۀجھان به عصر دلو وارد شده، در دور«: را چنين می توان فھميد» تفکر کيھانی« اصلی مروجان ۀنظري

عنوان جزميت و مطلق ه  بھره مندی مادی و پر کردن شکم، بۀ فلسفۀمثابه جديد، يعنی، ما بايد از ماترياليسم فلسفی ب

که » جھان بينی کيھانی«، بايد »کيھان«برای درک گرائی نھادينه شده در تمام عرصه ھای شناخت دست برداريم؛ 

در اين رابطه الزم به ذکر است، که چنين درک . دنيای مادی و معنوی را در بر می گيرد، جايگزين ماترياليسم شود

 در ١٨٨۶مبتذل، غير منطبق بر واقعيت از ماترياليسم فلسفی مانند شکم پرستی و بھره مندی مادی را انگلس در سال 

) بيمايه(اين مرد کوته فکر «: او نوشت. به نقد کشيد» لمانا کالسيک ۀلودويک فويرباخ و پايان فلسف«نام ه خود باثر 

 و بورس ئیمعنی شکم پرستی، ميخوارگی، ھرزگی، تکبر، طمع ورزی، حرص مال اندوزی، سودجوه ماترياليسم را ب

کارل مارکس و فريدريش انگلس، . (غول است، می فھمد که خود او در خفا به آنھا مشئیبازی و خالصه، ھمه زشتی ھا

 و ھوسھای نفسانی، فقط می تواند ئیبه سخن ديگر، تشبيه ماترياليسم به سودجو). ٢٩٠، صفحه ٢١منتخب آثار، جلد 

  .از اين واژه باشد) تنگ نظرانه( درک کوته بينانه ۀنشاندھند

کيھانی «اما اگر . خيال می کند، می توان ايدئآليست شمرداز اين منظر، ھر کسی را که بطور مداوم در مورد چيزی 

 علمی و مفاھيم ۀحرکت نمايند، در اين صورت آنھا بايد فلسف»  خالق مارکسيسم مطابق روح زمانۀتوسع«سوی ه ب» ھا

بب بدين س. جز جھل خود، چيز ديگری را نمی توانند نشان دھنده در غير اين صورت، آنھا ب. روزمره را تشخيص دھند
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و سازمان جوانان بايد تئوری لنينی را نه از روی جزوه ھای ايدئولوگھای ) روسيه(اعضای جوان حزب کمونيست 

  .، بلکه از آثار لنين و پيروان او بياموزند»جھان بينی کيھانی«

 ،»لنينيسم ولاص ۀدربار« اين سطور، ۀ نويسندۀعقيده ب. اما، قبل از دانستن ھر چيزی، بايد اصول اين روش را بياموزد

کمک اثر ه که چرا شروع آموزش لنينسم ب برخی انسانھا از اين.  بھترين آغاز برای آموختن لنينيسم استستالين اثر

 ۀ سال رھبری بر کشور شوراھا، طبق٢٩ ۀ در طول ھمستالينکه  آری، برای اين.  بھتر است، تعجب می کنندستالين

 خود اين امر امکان تبديل اتحاد شوروی به . مشی لنينی رھبری نمودکارگر، دھقانان و روشنفکران زحمتکش را با

 کشاورزی، ارتقاء آن به جايگاه اول در اروپا و دوم در جھان بر اساس شاخصھای اصلی رشد - قدرت صنعتی

ته  ھس- اقتصادی، لغو بيسوادی، قلع و قمع فاشيسم، بازسازی اقتصاد ملی در کوتاھترين مدت، ايجاد سپر دفاع موشکی

بدين سبب، .  انسان کار، ميھن پرست و انترناسيوناليست را فراھم آورد-ی اتحاد شوروی و ھمچنين، تشکيل انسان نوينئ

 توجه داشته باشيم، که محتوای موازات آن بايستی دقيقاً ه اما ب. ما برای آموختن لنينيسم می توانيم از اين اثر استفاده کنيم

  .محدود نمی شود» صول لنينيسم اۀدربار«لنينيسم فقط به کتاب 

 مفاد اصلی لنينسم را در سخنرانی ھا و در جريان ايراد نطقھا در ستالين. و. پس از درگذشت والديمير ايليچ لنين ی

انتشار » پراودا «ۀ در روزنام١٩٢۴ سال ی ماه م١٨ تا اپريل ٢۶آنھا از تاريخ . دانشگاه سوردلوفسک تشريح نمود

 کتاب ۀ در مقدمستالين. به چاپ رسيدند»  اصول لنينيسمۀدربار«صورت کتابی تحت عنوان ه يافتند و در نھايت، ب

مفھوم تشريح اساسھای ه توضيح اصول لنينسم ب«: توضيح می دھد، که محتوای نظريه لنينی را آشکار ساخته است

 مارکسيست است و البته، که لنين، يک. حجم جھان بينی لنين و اصول لنينيسم يکسان نيستند. جھان بينی لنين نيست

اما از اين نکته چنين مستفاد نمی شود، که تشريح لنينيسم بايد از شرح اصول . مارکسيسم اساس جھان بينی اوست

 جامع مارکسيسم افزود و ۀمعنی ھمان آثار خاص و جديد لنين است که به گنجينه تشريح لنينيسم ب. مارکسيسم آغاز شود

. ی. و(»  اصول لنينيسم فقط اين مفھوم را بيان خواھم کردۀن در سخنرانی ھای خودم در بارم. با نام او مترادف است

  ).١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ۶٩. ، ص۶ آثار، جلد ۀ، مجموعستالين

لنينيسم مارکسيسم دوران «:  آموزه انترناسيوناليستی و انقالبی ارزيابی نموده و می گويدۀمثابه  لنينيسم را بستالين

طور کلی، ه عبارت دقيق تر، لنينيسم نظريه و تاکتيک انقالب پرولتری به ب. ليسم و انقالبات پرولتری استامپريا

). ١٩۴٧، مسکو، ٧١. ، ص۶، مجموعه آثار، جلد ستالين. ی. و(» باالخص، نظريه و تاکتيک ديکتاتوری پرولتارياست

ق آموزه ھای مارکس و انگلس و تجزيه و تحليل دوران  خالۀ مارکسيسم، به اين دليل، که فقط درک واقعی و توسعدقيقاً 

 و اين  امپرياليسم به لنين امکان داد، تا ثابت کند که پيروزی انقالب سوسياليستی در يک کشور جداگانه ممکن است

 ھم، ھمانطور که واضح است،  واقعاً . ھمين نتيجه گيری لنين ھم صحت خود را در عمل نشان داد. کشور ھم روسيه بود

  .در عمل به اثبات رسيد

اما لنين . لنينيسم ھم از اين قاعده مستثنی نيست.  تاريخی خاص خود تدوين می شودۀھر نظريه اجتماعی با توجه به دور

به ھمين سبب، . ر آنھا را نيز نشان دادييطور عينی درک نمود، بلکه راه و روش تغه نه تنھا واقعيتھای موجود را ب

لنينيسم در شرايط امپرياليسم، ھنگامی که «: تن شرايط تاريخی پيدايش لنينيسم، تأکيد می کند با در نظر گرفستالين

 اوج خود رسيده بودند، ھنگامی که انقالب پرولتاريا به يک امر مستقيم تبديل شده ۀتضادھای سرمايه داری به نقط

 مستقيم به سرمايه داری بدل ۀجديد حمل ۀ کارگر برای انقالب به دورۀ آمادگی طبقۀ سپری شدۀبود، ھنگامی که دور

به سخن ). ١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ٧٢. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی (گرديده بود، رشد کرد و بلوغ يافت

که   و از آنجائی  امپرياليسم بود- انحصاری سرمايه داریۀ اجتماعی تا مرحلۀديگر، پيدايش لنينيسم پيامد توسع

  . انقالبات پرولتری شمرده می شودۀ سرمايه داری است، اين دوره، دورۀ آخرين مرحلامپرياليسم باالترين و
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.  اقتصادی سرمايه داری، دارای تضادھای خاص خود می باشد- رشد ساختار اجتماعیئی مرحله نھاۀمثابه امپرياليسم ب

 -تضاد دوم... ن کار و سرمايه تضاد بي- تضاد اول«:  امپرياليسم را برمی شمارداساسی سه تضاد ستاليندر اين اثر 

... تضاد بين دستجات مختلف مالی و قدرتھای امپرياليستی در مبارزه برای سلطه بر منابع مواد خام در قلمرو ديگران

و خلقھای صدھا ميليونی کشورھای وابسته و » متمدن« تضاد بين تعداد انگشت شمار ملل سلطه گر -تضاد سوم

، اساسیاين سه تضاد ). ١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ٧٣ و ٧٢. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی(»  جھانۀمستعمر

  .مثابه مارکسيسم دوران گذار از سرمايه دای به سوسياليسم منجر گرديده ، به پيدايش لنينيسم بستالين ۀعقيده ب

وری و عمل انقالب  راجع به انطباق تئ- روی يکی از مھمترين مسائل لنينيسمستالين» تئوری«در بخشی تحت عنوان 

بدين . برخی ھا گمان می کنند که لنينيسم عبارت است از تقدم عمل بر تئوری«: او می نويسد. پرولتری توقف می کند

اما آنچه که به تئوری مربوط می .  آن انطباق قوانين مارکسيستی با عمل و اجرای اين قوانين استۀمعنی که کار عمد

ھمچنين واضح است که بسياری از ... کافی به اين امر توجه نداردۀنيسم به اندازشود، تصور می کنند که انگار لني

 کار عملی زيادی ۀ در نتيجلنينيست ھای عملگرای امروزی چندان توجھی نسبت به تئوری ندارند و اين مخصوصاً 

 و غريب از لنين و تصور بسيار عجيباين من تصريح می کنم، که . است که آنھا بايد با توجه به شرايط انجام دھند

ھيچوجه منطبق بر واقعيت نيست و تالش عملگرايان برای دست کشيدن از تئوری، ه  نادرست است و بلنينيسم کامالً 

، چاپ ٨٨. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی (» مخالف روح لنينيسم است و مخاطرات جدی برای کار در پی داردکامالً 

سخن ديگر، از ه  تئوری و عمل، بۀ لنينی رابطۀ فوق، از قاعدألۀيح مس برای تشرستالين. )١٩۴٧روسی، مسکو، 

 ۀتئوری عبارت است از تجرب«: اما قبل از آن، مفھوم تئوری را توضيح می دھد. وحدت تئوری و عمل استفاده می کند

  بود، دقيقاً معنی خواھد البته، تئوری بی ارتباط با عمل انقالبی، بی.  کشورھا در مجموع خودۀجنبش کارگری ھم

اما اگر تئوری در ارتباط ناگسستنی . ھمينطور ھم اگر عمل راه خود را در پرتو تئوری روشن نسازد، کور خواھد بود

زيرا آن، فقط آن می تواند به جنبش . با عمل انقالبی قرار گيرد، به نيروی عظيم جنبش کارگری بدل خواھد گشت

راه و درک رابطه بين حوادث پيرامون را بدھد، زيرا تنھا و تنھا تئوری کارگری اعتماد به نفس ببخشد، قدرت شناخت 

می تواند بفھماند که طبقات موجود چگونه و به کدام سو حرکت می کنند و در آينده نيز چطور و به کدام طرف بايد 

  .)١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ٨٩ و ٨٨. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی(» نمايندحرکت 

، جامعه شناس و فيلسوف نامدار، عضو علی البدل فرھنگستان علوم اتحاد شوروی نيز روتکويچ. ن. مطه، در ھمين راب

اصول وحدت «:  لنينيسم متمرکز نمود و نوشت- توجه خود را به روی وحدت ديالکتيکی تئوری و عمل مارکسيسم

ی آن است، که تئوری بايد از اعنمه تئوری و عمل با انعکاس جنبه ھای موجود جھان بينی مارکسيستی در خود، ب

عمل سرچشمه بگيرد، در عمل آزموده شود و در خدمت آن باشد و عمل انقالبی بايد تئوری درست، ماترياليستی، 

روتکويچ، اصول شناخت و معيار . ن. م (» واقعيتھا و قادر به ديدن آينده را راھنمای خود قرار دھدۀبازتاب دھند

  ).١٩۵٢مسکو، سال ، چاپ روسی، ١٩۵. حقيقت، ص

ممکن است روشن ترين بيان اھميت بزرگی که لنين به «:  ضمن توضيح توجه لنين نسبت به تئوری نوشتستالين

 جدی نپرداخت که از مھمترين آثار علمی ۀ لنين به اين وظيفۀاندازه تئوری قائل بود، اين واقعيت باشد که ھيچ کس ب

لس تا لنين استنتاج نموده و از جريانھای ضد ماترياليستی که در ميان  ماترياليستی از زمان انگۀمربوط به فلسف

انگلس می گفت که ماترياليسم ناچار است با ھر کشف بزرگ تازه، . مارکسيستھا پيدا شده بودند، انتقاد جدی بنمايد

ھم را در کتاب  مۀموقع خود اين وظيفه بر ھمه معلوم است که اين فقط لنين بود که ب. شکل نوينی به خود بگيرد

واضح است پلخانوف نيز که ھميشه . سرانجام رسانده ارزشمند خود تحت عنوان ماترياليسم و امپريئوکريتيسيسم ب
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. و. ی (را به سخره بگيرد، حاضر نشد دست به انجام چنين کاری بزند»  لنين نسبت فلسفهئیبی اعتنا«مند بود ه عالق

  .)١٩۴٧ مسکو، ، چاپ روسی،٩٠. ، مجموعه آثار، صستالين

او بسيار خوب می .  انقالبی با عمل تأکيد می نمودۀاو ھيچگاه تئوری لنينی را ناديده نگرفت، ھمواره بر امتزاج آموز

به ھمين .  حزب کمونيست است- کارگرۀفھميد، که ترکيب تئوری و عمل، يک سالح کارآمد در دست پيشآھنگ طبق

. ی را فراگيرند؛ تئوری را با عمل و عمل را با تئوری تلفيق نمايندستالين -ينیدليل ھم کمونيستھای معاصر بايد اسلوب لن

در ھم بشکند و به خلق زحمتکش اجازه می دھد تا را  عقيده داشت که اين رويکرد می تواند سرمايه داری ستالين

ژيک عمده باشد، ما بايد ي ستراتۀو اگر ديکتاتوری پرولتری وظيف. حاکميت ديکتاتوری پرولتری خود را برقرار نمايد

  .ويژگی ھای اساسی ديکتاتوری پرولتاريا را فراگيريم

اين بدان سبب الزامی است که در سالھای . برای شروع، الزم است که ما تعريف روشنی از ديکتاتوری ارائه بدھيم

 نظر جامعه ۀوری از نقطبنا بر اين، الزم است ما درک کنيم که ديکتات.  ديکتاتوری شروع شده استۀاخير ترس از کلم

شمند مارکسيست ن، پرفسور، دکتر علوم فلسفه، داتروشکوف. و. و. شناسی چيست و چه رابطه ای با دمکراسی دارد

 شايان توجھی را در اين خصوص بيان کرده ۀ، عقيد»قرن بيستم. جامعه و فرھنگ سياسی ميھنی «ۀروسيه در رسال

:  دمکراسی و ديکتاتوری می نويسدۀتضاد ديالکتيکی، يعنی، در بار دو مۀتروشکوف در اين رساله دربار. است

 او در ادامه توضيح می دھد که چرا .»ديکتاتوری بدون دمکراسی و دمکراسی بدون ديکتاتوری وجود خارجی ندارد«

اوت دمکراسی زمانی وجود دارد که تف«: حساب می آيده  يک نوع ديکتاتوری بءنحوی از انحاه ھر گونه دمکراسی ب

بدين . ولی اگر چنين عدم تطابقی وجود دارد، يعنی اکثريت و اقليت ھم وجود دارد. در منافع و نظرات مردم وجود دارد

جامعه و «تروشکوف، . و. و(» ، چيزی جز ديکتاتوری اکثريت بر اقليت نيسته آلمعنی که دمکراسی در حالت ايد

 تأمل است، ۀاين عقيده به اين سبب شايست). ١٩١. ، ص٢٠٠١، چاپ مسکو، سال »قرن بيستم. فرھنگ سياسی ميھنی

اين روش برخورد مبتنی بر قانون . که ديکتاتوری را در وحدت با دسته بندی قطبی، يعنی دمکراسی در نظر می گيرد

 وحدت ۀمثابه  رژيم سياسی را بۀ تحليل و بررسی سازنده و ھمه جانبۀاضداد، نه تنھا اجاز» ۀمبارز«وحدت و 

  .توری و دمکراسی، حتی در مجموع جامعه را می دھدديکتا

د، حاال به تئوری دولت ند وجود داشته باشنبا اين تعريف که دمکراسی و ديکتاتوری فقط در وحدت ديالکتيکی می توان

اگر در . زيرا، ديکتاتوری پرولتری به شکل ديگری غير از دولت و از طريق دولت نمی تواند برقرار شود. می پردازيم

بنا بر اين، موارد اصلی آنھا .  دولت وجود داردی منشاۀ آن بخواھيم صحبت کنيم، چندين ده مورد نظريیخصوص منشا

 خلقت خداوند يا موجودات فراطبيعی ۀ دينی است، که مطابق آن، دولت نتيجۀابتدائی ترين آنھا نظري. را برمی شماريم

 اتحاد خانواده در اکثريت گروھھای اجتماعی ۀ که دولت در نتيج پدرساالری، از اين نقطه توضيح می دھد،ۀنظري. است

ک، ال. ھابس، ج. فيلسوفانی مانند ھ. طبق نظريه مدون، دولت محصول توافق اجتماعی مردم است. تا دولت، پديد می آيد

  .روسو، بر اين نظريه اعتقاد داشتند. ژ.ژ

آن را کارل مارکس و فريدريش انگلس، .  طبقاتی بودند-ت علمی ماترياليستی دولۀ اينھا پيش از تدوين نظريۀاما ھم

 دقيق ۀپس از مطالع. تکامل بخشيد» دولت و انقالب«ويژه در کتاب ه لنين آن را ب. بنيانگذاران مارکسيسم تدوين کردند

 استثمارگران و -تاريخ جامعه، مارکس و انگلس روشن کردند، که دولت ھمزمان با تقسيم جامعه به طبقات متناقض

طبقات پديد آمده ديکتاتوری .  ديگر پديد آمدۀبرای اعمال حاکميت اين طبقه بر طبق. استثمار شوندگان ظھور يافته است

  . به لطف دولت اعمال می کنندخود را اتفاقاً 

برای .  کارگر سعی می کند در مقابل دولت ديکتاتوری سرمايه، دولت ديکتاتوری پرولتری خود را برقرار نمايدۀطبق

تحقق اين امر، در ھم شکستن ماشين دولتی قبلی مبتنی بر بھره کشی انسان از انسان و برقراری دولت جديد عاری از 
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در اينجا ھيچ حرف و سخنی از .  اجتماعی امکان پذير می باشد انقالبۀاين پروسه فقط در نتيج. استثمار الزامی است

بنا بر اين، اگر .  طبقاتی پذيرفتنی نيستۀدر مبارز» کنار آمدن«ميل به . سازش و مصالحه نمی تواند در ميان باشد

امر انقالب  تنگاتنگی با ۀ اقتصادی موجود در دستور روز قرار گيرد، اين امر بايد رابط- ر نظام اجتماعیيي تغألۀمس

  .اجتماعی داشته باشد

اگر با . در اينجا الزم به توضيح است، که انقالب با جنگ داخلی ھمسان نيست و ھمواره جنگ داخلی در پی ندارد

جنگ . مقاومت نيروھای ارتجاعی شکست خورده مواجه شود، در آن صورت جنگ داخلی گريزناپذير خواھد بود

اين، پاسخ بورژوازی سرنگون شده در سيمای .  بارز آن استۀ روسيه نمون در تاريخ١٩٢٠ - ١٩١٧داخلی سالھای 

دفاع از ه ، خلق زحمتکش بئی اين روياروۀدر نتيج. گاردھای سفيد به انقالب سوسياليستی پيروزمند پرولتاريا بود

  .بر کبير نشان دادوکتاستقالل روسيه برخاست، سازمانيافتگی، انسجام و وفاداری خود را به ايده ھای لنين، ايده ھای ا

زوال دولت و ھمراه با آن، لغو ھر گونه .  کارگر خود را به تشکيل دولت عاری از استثمار محدود نمی کندۀطبق

 نھاد اجتماعی، و ديکتاتوری، ۀمثابه  وحدت دولت بۀاز اينجا می توان در بار.  کارگر استۀديکتاتوری ھدف نھائی طبق

  .ديکتاتوری ھمزاد دولت است، و ھمزمان با زوال آن زوال می يابد. جه گيری نمودعنوان اصول سازمانی آن نتيه ب

برای درک اين موضوع، فراگيری .  لنينيسم است-  دولت، يکی از مھمترين مسائل تئوری مارکسيسمألۀبی ترديد، مس

طور کلی يعنی ه ولت بفقط در آن صورت می توان فھميد که د.  ضروری استستاليندقيق آثار مارکس، انگلس، لنين و 

  .چه و دولت پرولتری چه تفاوت اساسی با دولت بورژوازی دارد

 -مارکسيسم در تئوری مارکسيستی» تکامل «ۀساده انديش زيادی وجود دارند که تحت بھان» نظريه پردازان«سفانه، أمت

 - آثار کالسيکھای مارکسيسمءقاقبل از ھر چيز الزم به ذکر است، که اين رف. لنينيستی دولت، تجديد نظر می نمايند

آنھا تصور می کنند، که گويا دولت در دوران . طور کلی مطالعه نکرده انده درستی نياموخته اند و يا به لنينيسسم را يا ب

 اتحاد ۀآنھا، دولت در نتيجۀ عقيده ب.  کمونيستی نيز قوام می يابدۀوجود آمده و دولتمداری در جامعه کمونھای اوليه ب

از قضا، ليکوفرون و . وجود آمده استه و بر اساس حقوق برابر برای دفاع از منافع عمومی و تأمين امنيت بمردم 

از اين تعريف . آلکيدامانت، فيلسوفان سوفسطائی يونان باستان در بيش از دو ھزار سال قبل نيز چنين استدالل می کردند

 دو ھزار ساله با واقعيت ۀ دولت، فاصلألۀرکسيسم در مورد مسما» خالق«می توان اين نتيجه را گرفت، که چنين تکامل 

  !دارد

فدراسيون سفت و سخت روسيه با «دولت اطمينان دارند، که کشور ما از راه تشکيل » جديد«برخی طرفداران تئوری 

 توان با کمی تعمق در اين باره، اين نتيجه را می. تواند از بحران خارج شود می» جمھوری روسيه و سوسياليسم

ه خودويژه، با تسلط مستقيم ب» دولت سوسياليستی«گرفت، که چشم انداز خروج فدراسيون روسيه از بحران با تشکيل 

  آن واقعاً ۀ دولت سوسياليستی می توان گفت، اين است که وظيفۀآنچه دربار. ارتباط دارد» جمھوری روسيه«اصطالح 

 خلقھای کشور نقش ھدايت کننده ايفاء می ۀ که روسھا در ميان ھممعلوم است. عبارت از برقراری سوسياليسم می باشد

 خلقھا ساخته می شود، نه بر مبنای برتری يکی از آنھا ۀ حقوقی و مشارکت ھمی برابرۀاما سوسياليسم فقط بر پاي. کنند

اقعيت نيز فاصله ی حزب، حتی، با وئ برنامه ۀنه تنھا با وظيف» جمھوری روسيه «ۀبنا بر اين، ايد. نسبت به ديگران

عناصر بيگانه با انترناسيوناليسم پرولتری را در بطن خود دارد و به تشديد » سوسياليسم روسی«که  برای اين. دارد

  .مسائل ملی منجر می گردد

 کارگر را با ديد غيرعلمی مورد بررسی قرار می دھند، خواه ناخواه به دامن جزميت ۀکسانی که ايدئولوژی حزب طبق

  .گرفتار خواھند آمد» سطحی کيھانی«لبی درخواھند غلتيد و در باتالق آرمانگرائی ساده لوحانه و تصوف و فرصت ط
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 طبقاتی دولت ارائه داديم، به توضيح ديکتاتوری پرولتاريا می ۀحاال که تعريف روشنی از محتوای ديکتاتوری و نظري

، ديکتاتوری »اصول لنينيسمۀ دربار«؟ او در کتاب  چگونه بودأله در رابطه با اين مسستالين. و. نظر ی. پردازيم

 ابزار انقالب پرولتری؛ ديکتاتوری ۀمثابه ديکتاتوری پرولتاريا، ب: پرولتاريا را از سه جنبه مورد بررسی قرار می دھد

 چنين .يا شکل دولتی ديکتاتوری پرولتارۀمثابه  سيادت پرولتاريا بر بورژوازی؛ حاکميت شوراھا، بۀمثابه پرولتاريا، ب

، بی شک، بدين سبب صحيح است که جوانب مختلف، و در عين حال ھمه جنبه ھای مھم ديکتاتوری یدرويکر

:  می نويسدستالين ابزار انقالب پرولتری، ۀمثابه در رابطه با ديکتاتوری پرولتاريا ب. پرولتاريا را در برمی گيرد

منظور در ه  ب- آن، مھمترين تکيه گاه و جان آن است که اوالً ديکتاتوری پرولتاريا، ابزار انقالب پرولتری، سازمان«

سرانجام رساندن انقالب ه  برای ب- ھم شکستن مقاومت استثمارکنندگان سرنگون شده و تثبيت موفقيتھای خود و ثانياً 

 ، چاپ١٠٩ -١٠٨. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی (»وجود آمده استه پرولتری و برقراری کامل سوسياليسم ب

  .)١٩۴٧روسی، مسکو، 

در ھمين .  سيادت پرولتاريا بر بورژوازی نيز اھميت بزرگی قائل استۀمثابه  ديکتاتوری پرولتاريا، بألۀ به مسستالين

، بلکه در روند شکست آنھا، پس ئی ساختارھای بورژواۀديکتاتوری پرولتاريا نه بر روی شالود«: رابطه او می گويد

ريان خلع يد از زمينداران و سرمايه داران، در روند اجتماعی کردن ابزارھا و وسايل از سرنگونی بورژوازی، در ج

ديکتاتوری پرولتاريا قدرت انقالب، متکی بر اعمال قھر عليه .  انقالب قھرآميز پرولتاريا پديد آمدۀتوليد و در پروس

 متذکر می شود، که ستالين .)١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ١١۴. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی(بورژوازی است 

اما او خط تفکيک ). ھمانجا(»  حاکم برای سرکوبی مقاومت دشمنان طبقاتی خودۀدولت ماشينی است در دست طبق«

 دولتھای طبقاتی تا کنونی، ۀھم... «: دقيقی را بين دولت پرولتری و بورژوازی ترسم نموده، تفاوتھا را نشان می دھد

 بر اکثريت استثمارشونده بودند، در حالی که ديکتاتوری پرولتاريا عبارت از ديکتاتوری ديکتاتوری اقليت استثمارگر

دولت پرولتری، يعنی ديکتاتوری و آن نمی تواند «). ھمانجا (»اکثريت استثمارشوندگان بر اقليت استثمارگر می باشد

ديکتاتوری عليه بورژوازی خواھد اين دولت، دولت دمکراسی برای پرولتاريا و .  طبقات باشدۀ برای ھم دمکراسی

  .بود

 ۀمثابه نمی تواند ب» ديکتاتوری پرولتاريا«اگر ديکتاتوری پرولتاريا عليه بورژوازی به خشونت تکيه می کند، يعنی 

 ۀديکتاتوری پرولتاريا فقط در نتيج. وجود آيده  بئی بورژوازی و دمکراسی بورژواۀ مسالمت آميز جامعۀ توسعۀنتيج

 ليس بورژوازی پديد می آيدو دولتی بورژوازی، ارتش بورژوازی، دستگاه بوروکراسی بورژوازی، پشکستن ماشين

  .)١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ١١۶. ، مجموعه آثار، صستالين. و. ی(

 ايجاد نوع ديگر دولت، دولت - صدای ھدفۀمثابه آنھا ب.  اعتبار خود را از دست نداده اندستاليننظرم، اين سخنان ه ب

در . گوش می رسده دنبال شکست ماشين دولتی کھنه و بوروکراسی دستگاه پوسيده بورژوازی به تاتوری پرولتاريا بديک

 بی بديل ۀاين، يک مبارز.  اشکال ستمگری در ميان استۀ واقعی نيروھای مترقی بشريت عليه ھمۀاينجا سخن از مبارز

ھر گونه گذشت و سازش .  از اعراب نداردئی طبقاتی جاۀرز، ھمانطور که گفته شد، در مبا»کنار آمدن«ميل به . است

  .ی خيانت استامعنه  استثمارگر، بۀدر مقابل طبق

اما دولت پرولتری، سوای . ديکتاتوری پرولتاريا مانند ھر ديکتاتوری ديگر، ممکن است از طريق دولت اعمال شود

.  شوراھا شکل دولت ديکتاتوری پرولتاريا ھستند-نبود استثمار در آن، از حيت شکل با دولت بورژوازی متفاوت است

او می . با اين جمالت به پايان می برد»  اصول لنينيسمۀدربار« ديکتاتوری پرولتاريا را در کتاب ألۀ بررسی مسستالين

توده ر سازمانھای فراگي... شوراھا عبارتند از... ی پرولتاريا ھستندئشوراھا فراگيرترين تشکيالت توده ... «: نويسد

 ۀ ستمديدگان و استثمارشوندگان، کارگران و دھقانان، سربازان و ناوی ھا، و در ھر جا که رھبری مبارزۀ، که ھمئی
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 اشکال ديگر مبارزه صورت می ۀ پيشآھنگ آنھا، يعنی پرولتاريا با سھولت و کاملتر از ھمۀوسيله سياسی توده ھا ب

...  ھستندئی و برآمد توده ئیبی توده ھا، اقدامات سياسی توده قالشوراھا قدرتمندترين ساختار مبارزات ان... گيرد

شوراھا سازمان مستقيم خود توده ...  مالی و ضمايم سياسی آن ھستندۀ قادر به شکستن قدرت مطلق سرمايئینھادھا

ا، ايجاد دولت عبارت بھتر، دمکراتيک تر ھستند، و، با نفوذترين سازمانھای توده ھا می باشند که مشارکت آنھه ھا، ب

 آن را تا حداکثر ممکن تسھيل می کند، انرژی و ابتکار انقالبی، قدرت خالق توده ھا را در مبارزه برای ۀجديد و ادار

، مجموعه ستالين. و. ی (»حداکثر می رساننده تخريب نظم کھنه، در مبارزه برای ايجاد نظم نوين، نظم سوسياليستی ب

  .)١٩۴٧مسکو، ، چاپ روسی، ١١٩ -١١٨. آثار، ص

 ھم در ستالين نظر تئوری لنينی مورد بررسی قرار نگرفته و ۀ جوانب ديکاتوری پرولتاريا از نقطۀدر اينجا، البته ھم

او نوشت، که نمی »  اصول لنينيسمۀدربار «ۀبه ھمين سبب، در مقدم. آثار خود چنين وظيفه ای را بر عھده نگرفته بود

برای انجام اين کار تأليف کتابھای . اتوری پرولتاريا را در يک يا چند کتاب تشريح نمودتوان لنينيسم را، از جمله، ديکت

 درک واقعی خود از ديکتاتوری ستالين اصلی اين است، که يوسف ويساريونويچ ألۀاما مس. فراوانی الزم است

 را يک ستالينحق می توان ه بر اين اساس، ب.  لنين را نشان داد- پرولتاريا، يکی از مفاد کليدی آموزه ھای مارکس

مارکسيست فقط «: لنين نوشت.  لنينيسم دانست- لنينيست واقعی، و آثار او را جزو آثار کالسيک مارکسيسم-مارکسيست

لنين، . ای. و(»  ديکتاتوری پرولتاريا گسترش دھدۀ طبقاتی را تا قبول نظريۀآن کسی است که قبول تئوری مبارز

  . نيز در تمام عمرش چنين کردستالين). ٣۵۴. ، ص٣٣مجموعه آثار، جلد 

اما بايد تمايز بين جنبشھای دھقانی .  دھقانان-  متحدينی دارد، سيری ناپذيرۀ خود با سرمايئیپرولتاريا در فرايند رويارو

لنين . يک دھقان با بورژوازی متحد است و دھقان ديگری برای مبارزه تا لغو استثمار آماده است. را تشخيص داد

 اکثريت ۀن کننديييت از چنان جنبشھای دھقانی را می آموزد، که آماده اند ھمراه با پرولتاريا در نبرد آخر و تعحما

لنينيسم به وجود ظرفيتھای انقالبی در صفوف جنبشھای دھقانی، که آنھا را . ستمديده عليه اقليت ستمگر مشارکت نمايند

 در اين رابطه می » اصول لنينيسمۀدربار« در کتاب ستالين. از جريانات فرصت طلب متمايز می سازد، واقف است

ه بخش پرولتاريا را بئي دھقانی است که جنبش رھاۀسخن بر سر حمايت از چنان نھضت دھقانی و چنان مبارز«: نويسد

ه دھقانان طور مستقيم يا غيرمستقيم تسھيل می نمايد، که به اين يا آن شکل آب به آسياب انقالب پرولتاريا می ريزد، ک

، چاپ روسی، ١٢۵. ، ص۶، مجموعه آثار، جلد ستالين. و. ی( » کارگر بدل می سازدۀرا به نيروی ذخيره و متحد طبق

  .)١٩۴٧مسکو، 

 خاطرنشان می سازد، که ستالين کارگر و دھقانان در اتحاد شوروی، يوسف ۀ طبقۀ اتحاد دوستانۀدر مورد نمون

ر پشت سر خود دارند و ھمراه با پرولتاريا و تحت رھبری پرولتاريا عليه تزار و  سه انقالب را دۀدھقانانی که تجرب«

مبارزه برخاسته اند، دھقانانی که در اثر انقالب پرولتاريا به زمين و صلح رسيده و به نيروی ه حاکميت بورژوازی ب

 و تحت رھبری بورژوازی ليبرال ئیوا پرولتاريا بدل گشته اند، نمی توانند از دھقانانی که در جريان انقالب بورژۀذخير

اثبات اين .  آن تبديل شده اند، متمايز نباشندۀمبارزه نموده، از دست ھمين بورژوازی زمين گرفته و به نيروی ذخير

دشوار نيست، که دھقان اتحاد شوروی که به ارجگذاری دوستی سياسی و ھمکاری سياسی با پرولتاريا خو گرفته و 

. ی( اين دوستی و ھمکاری می داند، نمی تواند از ھمکاری اقتصادی با پرولتاريا سپاسگزار نباشد آزادی خود را مديون

  .)١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ١٣٣ -١٣٢. ، ص۶، مجموعه آثار، جلد ستالين. و

ثر ، ا» اصول لنينيسمۀدربار«کتاب . واقعيتتھای عينی، حزب پرولتاريا را به تفکر پيرامون مسائل ملی وامی دارد

 با بھره گيری از اسلوب لنينی، ھمواره از منظر منافع ستالين.  ملی می باشدألۀ، يک کمک مسلم برای حل مسستالين

 ملی فقط در ارتباط با انقالب پرولتری و بر مبنای ألۀمس«: او می نويسد.  کارگر به اين موضوع برخورد می کردۀطبق
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»  عمومی انقالب پرولتاريا و بخشی از ديکتاتوری پرولتاريا استلۀأ ملی بخشی از مسألۀمس... آن می تواند حل شود

از توضيحات فوق، چنين مستفاد می . )١٩۴٧، چاپ روسی، مسکو، ١۴١. ، ص۶، مجموعه آثار، جلد ستالين. و. ی(

رده سوی سرنگونی امپرياليسم، نه در جھت تحکيم آن سمتگيری که شود، که پرولتاريا فقط از آن نھضتھای ملی که ب

  . ديگری وجود نداردۀگزين.  و سرنگونی امپرياليسم تنھا از طريق انقالب پرولتری ممکن است اند، بايد پشتيبانی نمايد

 لنينی را ۀ محتوای نظريۀ، ھمستالين، اثر » اصول لنينيسمۀدربار«در پايان الزم به تکرار است، که اگر چه کتاب 

در دورانی که امپرياليسم در مسير افول حرکت می کند، . يزی کرده استتوضيح نمی دھد، اما اصول لنينيسم را پی ر

  .اين، رمز پيروزی ماست.  لنينی بھره برگيرندۀويژه مھم است که کمونيستھا آگاھانه از نظريه ب

   

  پاورقی

را ترجمه اين بار، خالف روال معمول چندين ساله که ھمواره آثار قلمی آکادميسينھا، دانشمندان و متخصصان روسيه 

سخن دقيق تر، اصل نوشتار فوق، ه ب. کالس نھم را برای ترجمه برگزيده امآموز می کنم، اين اثر آنتون فيليپوف، دانش 

بنا بر اين، چپنمايان و چپ ھای وازده که عدالت ستيزی خود را در . حاصل مطالعه، انديشه و کار يک دانش آموز است

 ستيزی پنھان نموده و مدعی معلمی و استادی ھستند، بھتر است بفکر تالينس ارتجاعی -پشت اسم رمز امپرياليستی

  .مترجم. آموزگاری برای خود باشند

   نھم، کالس آموز دانش -*

  روسيه، »سوسياليستی سمتگيری« سراسری سازمان عضو

   ليپتسک، استان در روسيه کمونيست حزب جوانان سازمان خبری بولتن دبير سر

   :منبع

  ٢٠١۴ سال ،)٨٠( ٣ ۀشمار ،»سياسی ریروشنگ« مجله
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