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 (مرداد٢٠٠٠كتاب حـاضر نسخه= فارسى كتـابى است كه در سپتامـبر سال 
) در آمـر�كا با همـ�ن عنوان از سـوى بنگـاه «انتشـارات ب�ـنGالملل» به چاپ١٣٧٩

رس�د و مورد استقبـال ز�اد بخش بزرگى از جنبش چپ، به و�ژه احزاب كمون�ست
و كـارگرى در كـشـورهاى گونـاگون قـرار گـرفت. ا�ن كتـاب همGاكنون از سـوى ا�ن
احزاب به زبانGهاى ژاپنى و چك ترجمه شده است و انتظار مى رود كه نسخهGهاى
ترجمـه= شده= آن به زبانGهاى د�گر ن�ز در اخـت�ار عـالقهGمندان قرار گـ�رد. استقـبال
ب�ش از انتظار از ا�ن كتاب در سطح جهـانى، نگارنده را بر آن داشت كه اصل متن
فـارسى آن را ن�ز در اخـتـ�ار مـبارزان فـارسى زبان راه رها�ى طبـقـه= كارگـر، بهGو�ژه

كارگران و زحمتكشان ا�ران، قرار دهد.
پژوهشGهاى نگارنده در مورد روند تار�ـخى ساختمـان سوس�ال�ـسم در اتحاد
شوروى، به دهه= هفتاد مس�حى، �عنى زمانى كهGدر رشـته= دكتراى اقتصاد و جامعه
شناسـى به تحــصـــ�ل  اشــتـــغــال داشــتم، بـرGمى گــردد. به عـنوان �ك پژوهـشگر
ماركـس�ـست در رشتـه= تحوالت اجتـماعى و اقـتصـاد تطب�قى، در آن سـالGها من از
نزد�ك با روند رشد اقتصادى و اجتماعى سـوس�ال�سم در اتحاد شوروى آشنا شدم
و هم ا�ن آشنا�ى بود كه مرا نسـبت به دستاوردهاى سترگ سوس�ـال�سم در كشور
اتحاد شـوروى آگاه ساخـت و از عرصه= پژوهش در مـورد نظام سوس�ـال�سـتى اتحاد

شوروى، به م�دان مبارزه= پ�گ�ر در راه سوس�ال�سم و كمون�سم كشاند.
پژوهشGهـاى آكــادمــ�ك اول�ــه در مـــورد مــســا�ل مــربوط بـه ســاخــتــمــان

٧

سـوسـ�ـال�ـسم به من ا�ن امكان را داد كـه در عـ�ن تحـسـ�ن عـمـ�ق دسـتـاوردهاى
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تار�خى سوسـ�ال�ـسم در اتحاد شوروى، از دشـوارىGهاى تئور�ك و پرات�ك مـوجود
بر سر راه ساختمان سوس�ـال�سم ن�ز آگاه شوم. سالGهاى پژوهش در ا�ن عرصه به
من آمـوخت كه امـر سـاختـمـان سوسـ�الـ�سم، نه كـارى است آسـان و نه مبـارزهGاى
است كــوتاه مـدت. به عــالوه، ا�ن پژوهشGها نشــان داد كـه آنچـه در شــوروى طى
دههGها برپا شـده است نه �ك جامـعه= ا�دهGال و كـامل، آن طور كه بـس�ـارى از ما در
آن زمـان تصـور مى كـرد�ـم، بلكه جـامـعـهGاى انتـقـالى اسـت كـه در جـهت از مـ�ـان
برداشتن موانع از سـر راه دست�ابى به كمال مى رزمد. در واقـع، ا�ن جامعهGاى بود
ناتمـام — امـا جـامـعهGاى كـه، علىGرغم بـس�ـارى كـمـبـودها و مـشكالت، همـچنان
بزرگــتـر�ن مــحـصـول و بـاالتر�ن دسـتــاورد كل تار�خ تكامل بـشـر در عـرصــهGهاى

اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و علمى بود.
ا�ن پژوهشGهـا مـرا بد�ن نتــ�ـجــه رسـاند كــه با�د به كــمـبـودهـاى نظامGهاى
سـوسـ�ـال�ـسـتى مــوجـود با همـان د�دى نگر�ست كـه به مــشكالت و كـمـبـودهاى

�ا پروازهاى آپولو به مـاه، �ا سـف�نهGهـاى فضـا�ى امروز�ـن نگر�ستـه٧٤٧بوئ�نگ  ،
مى شود: كـمبودها�ـى كه تنها به مـحدود�تGهاى كنونى دانش و فن انسـان اشاره
دارند؛ كـمــبـودها�ى كـه جـامــعـه= بشـرى اگـر بخــواهد آنهـا را پشت سـر نـهـد، با�د
مـحدود�تGهاى دانش و آگـاهى خـود را از م�ـان بردارد. به ا�ن نتـ�جـه رسـ�دم كـه
با�د قاطعـانه از نظامGهاى سوس�ـال�ستى موجـود دفاع كرد، نه به ا�ن دل�ل كـه آنها
نظـامGها�ى كـــامل و بـىGنقص هـســتـند، بل بـد�ن دل�ل كـــه آنـهـــا در باالتر�ن قـله=
دسـتـاوردهاى جـامـعـه= بشــرى قـرار دارند؛ بد�ن دل�ل كـه آنهـا را تنـهـا نقطه= امـ�ـد
بشر�ت بـراى دست�ـابى به آ�ندهGاى صلح آم�ـز و عارى از فـقر و عقب مـاندگى براى

انسانGها شناختم — و هنوز مى شناسم.
در حقـ�قت، ا�ن درك منطقى از مـاه�ت و ضرورت تار�خى سـوس�الـ�سم بود
كـــه مـــرا از پـ�ـــامـــدهاى مـنفى ضــــربه= عـــاطـفى ناشى از فــــروپاشى دولـتGهاى
سوس�ال�ـستى در اتحاد شوروى و د�گر كشورهاى اروپـاى شرقى مصون داشت. از

٨

دست رفـــتن ا�ن نظـام ها، در من نه پـر�شــانى و �ـأس بلكه ا�ـن ســؤال منـطقى را
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ا�جاد كرد كه چرا و چگونه �ك چن�ن عقبگرد تار�خى ممكن شده است؟
به هم�ن دل�ل بود كه من از ا�ده= پ�شنهادى از سـوى همرزمان مبنى بر ته�ه=
�ك سند تحل�ـلى در مورد علـل احتـمـالى فـروپاشى حاكـمـ�ت سـوسـ�ال�ـسـتى در
اتحـاد شوروى از صـم�م قلب اسـتقـبال كـردم. اما ا�ن بار وظ�ـفه چ�ـز د�گرى بود.
درحالى كه در دهه= هفتـاد، ا�ن پژوهشGها بر روى دستاوردهاى تار�خى نظامGهاى
سوس�ـال�ستى موجـود — كه اغلب كوچك �ا ناد�ده گرفـته مى شدند — متـمركز
بود، ا�ن بار وظ�فه= اصلى �افتن حـتى كوچكGتر�ن عال�مى بود كه در طول دههGها
از وجــود مــشكالت حكـا�ت مى كــردند امــا ناد�ده گــرفــتــه شــده بودنـد. ا�ن بار
مىGبا�ست از م�ان همان كوه عظ�م اطالعاتى كـه روزى برترى نظام سوس�ال�ستى

بر سرما�هGدارى را اثبات كرده بودند، عال�م و دال�ل ا�ن عقبگرد تار�خى را ب�ابم.
امـا، براى دستـ�ابى به ا�ن هدف، الزم بود كـه چند اصل مـهم متـدولوژ�ك را

همواره مد نظر داشته باشم:
نخــــست، با آگــــاهى از اثرات عــــاطفى عـظ�ــــمى كـــه تـخـــر�ب دولـتGهاى
سوس�ال�ستى بر روح انسانGهاى متـرقى و به و�ژه كمون�ستGها باقى گذاشته بود،
الزم بود كه از افتادن در چاله= منفى بافى و نفى گذشتـه، كه از همان ابتدا گر�بان
بسـ�ـارى را گرفـتـه بود، بپـره�ـزم. به عبـارت د�گر، اول�ـن شرط ا�ن بود كـه اجـازه

ندهم عواطS صدمه د�ده، سدّ راه �ك تحل�ل علمى و تار�خى شوند.
دوم، مى با�ست ابعاد عظ�م تار�خى روند سـاختمان سوس�ـال�سم و همچن�ن
عـقـبگرد تار�خى اخـ�ـر را همـواره در نظر داشـتـه باشم و از هرگـونه نتـ�ـجـهGگـ�ـرى
همـهGگـ�ــر و كلى — چه منفى و چه مـثــبت — كـه بر تجـربه= تنـهـا �ك حـزب، �ك
گروه، و حـتى �ك نسل استـوار باشد بپره�ـزم. روند ساختـمان سوسـ�ال�ـسم كه با
انقالب اكـتبـر آغاز شـد، روندى بود جهـانى كه ب�ش از �كصـد حزب كـمون�ـستى و
كارگرى در آن شركت داشتند. در نتـ�جه، ارز�ابى از دستاوردها و شكستGهاى آن
ن�ز نمى توانـد بدون آگاهى از تجرب�ـات همه= ا�ن احزاب، بـه و�ژه حزب كمـون�ست

٩

اتحاد شوروى،  و جـمعبندى ا�ن تجرب�ـات، همه جانبه و كامل بـاشد. چن�ن كارى
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عظ�م مسلماً ن�ازمند دسترسى به منابع بس�ـار متعدد و گسترده است و نمى تواند
در مـدتى كوتاه — حـداقل نه در طول زندگى �ـك نسل — انجام گـ�ـرد. بنابرا�ن
مى با�ست از دست زدن به نت�جه گ�رىGهاى عجوالنهG و تعم�مGهاى غ�رتار�خى كه

فقط بر تجرب�ات ع�نى �ك نسل استوارGاند، پره�ز مى كردم.
سـوم، و شا�د مـهمGتر�ن اصل متـدولوژ�ك، ا�ن بود كـه در تمامى مـراحل ا�ن
بررسى دشـوار، منافع طبقـه= كـارگر مى با�ست همـواره مـد نظر باشد. خطر جـدى
�ك بررسى از ا�ن نوع، در ا�ن واقع�ت نهفته است كه پژوهشگر مى تواند نادانسته
د�دگاه و منافع طبـقاتى خود را با د�دگاه و منافع كل طبـقه= كارگر اشتـباه بگ�رد و
در نت�ـجه، به جـاى ارائه= �ك تحل�ل عـ�نى مبتـنى بر منافع طبقـه= كارگـر، كار را به

حمله به سوس�ال�سم و كمون�سم از نظرگاه غ�ركارگرى �ا بورژوا�ى بكشاند.
ا�ن كتاب با تـوجه به اصول متدولوژ�ك بـاال نوشته شده است. در نت�ـجه با�د
تأكــ�ــد كـنم كــه آنچــه در ا�نجـــا ارائه مى شــود، �ك تحـل�ل همــه جــانـبــه �ا �ك
جـمـعـبندى نهـا�ى از دسـتـاوردهـا و كـمـبـودهاى سـوسـ�ـال�ـسم در اتحـاد شـوروى
ن�ـست، بلكه صرفـاً كوشـشى است مـحدود، �ك سكّوى پرش، براى آغـاز �ك بحث
طوالنى و گسترده در مـورد علل و عواملى كه به برچ�ده شدن نظام سوسـ�ال�ستى
در اتحاد شوروى و د�گر كشورهاى اروپاى شـرقى �ارى رساندند — بحثى كه ن�از

به آن مدتGها است در جنبش كمون�ستى احساس مىGشود.
باالخـره، بـا�د نكاتى چند را در رابطـه با مـحـتـواى كــتـاب حـاضـر ذكــر كنم.
نخـست، همـان طور كه در باال ن�ـز گـفتـه شـد، بخش اعظم اطالعـات تار�خى ارائه
شـده در ا�ن سند مبـتنى بر پژوهشGهاى انجـام شده در دهـهGهاى هفتـاد و هشتـاد
مـس�ـحى هسـتند. ا�ن اطالعـات عمـدتاً از منابع غـربى گرفـتـه شده اند و طبـ�ـعتـاً
دسـتــاوردهاى نظام سـوســ�ـال�ـســتى شـوروى را كــوچكGتر، و كـمــبـودهاى آن را
بزرگGتر از آنچـه كـه بودهGاند تصـو�ر مى كنند. با ا�نكه ا�ن امكان وجـود داشت كـه
ا�ن ارقـام را با ارقام دقـ�قGترى از سـوى كـشورهاى سـوسـ�ال�ـسـتى، به و�ژه دولت

١٠

شـوروى، تعـو�ض كنم، امـا آگـاهانـه از ا�ن كـار خـوددارى كـردم. دل�ل ا�ن بود كـه
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بهتر دانستم خـواننده، دستاوردهاى سوس�ال�ـسم را از زبان منابع غربى، و نه خود
كـمـون�ـسـتGها، بشناسـد. به اعـتــقـاد من، اعـتـرافـات پژوهشـگران غـربى در مـورد
دسـتاوردهاى عظ�م سـوس�ـال�ـسم، هرچند هم كـوچكGتر نشان داده شـده باشند،

مى توانند براى خواننده بس�ار گو�اتر و قانعGكنندهGتر باشند.
دوم، اغلب نتـا�ج ارائه شـده در ا�ن كتـاب، حـاصل بحثGها و تبـادل نظرهاى
من با بسـ�ـارى از همكاران و همـرزمـان هسـتند، و به همـ�ن دل�ل خـود را عـم�ـقـاً
وامـدار آنها مى دانم. در عـ�نGحـال خود را مـوظGSبه تأك�ـدGمى دانم كـه مسـؤول�ت
تمامى بحثGها و نت�جه گ�رىGهاى ارائه شده در ا�ن كتاب را شخصاً برGعهدهGدارم.

باالخــره، خـود را عــمـ�ـقــاً سـپــاسگزار آن دســتـه از رفـقــا�ى مى دانم كــه با
تشو�قGها و حـما�تGهاى خـود مرا به تنظ�م مـجدد ا�ن سند در قالـب كتاب حـاضر
واداشـتند. در ا�ن م�ـان، به و�ژه خـود را مد�ون رفـ�ق «ت�م و�لِر»، سـردب�ر «دن�ـاى
هفــتگى مـردم»، ارگــان حـزب كــمـون�ــست آمــر�كا، مى دانم كــه با حـمــا�تGها و

�ارىGهاى بى در�غ خود، انجام ا�ن وظ�فه= دشوار را براى من ممكن ساخت.

ا�ن كـتاب را به رف�ـق فق�ـد «نورالد�ن كـ�انورى»، رهبـر برجسـتهGاى كه هـمه=
زندگى خـود را فداى مـبـارزه= انقـالبى در راه طبقـه= كـارگر و سـوسـ�الـ�سم كـرد، به
رفـ�ق «گاس هال»، صـدر فقـ�ـد حزب كـمون�ـست ا�االت مـتحـده= آمر�كا، به خـاطر
نقش انقـالبى هدا�تGكنندهGاش در جنبـش جهـانى كـمونـ�سـتى، و به رفـ�ق فـق�ـد

«ما�ك د�و�دو»، به خاطر انترناس�ونال�سم خدشه ناپذ�رش، تقد�م مى كنم.

بهمن آزاد            
)١٣٨١ (مهر ٢٠٠٢اكتبر                 
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جهان ما در آغاز قـرن ب�ست و �كم شاهد تحوالتى بس عظ�م و شگرف است.
روندى كه ب�ش از هشتاد و پنج سال پ�ش با انقالب كب�ر سوس�ال�ستى اكتبر آغاز
شـد، و با اسـتقـرار اول�ن دولت كـارگـرى در سطح جـهان، تأثـ�راتى بس عـمـ�ق در
سـرنوشت تمامى بشـر�ت به جا گـذاشت، اكنون با فـروپاشى اتحاد شـوروى و د�گر

دولتGهاى سوس�ال�ستى در اروپاى شرقى وارد مرحلهGاى تازه شده است.
در ا�ن روند ب�ش از هشتـاد و پنج سال، اند�شه= سـوس�ال�سم در سطح جـهان
�افت. سوس�ال�سمGتوانستGدرGمدتىGكوتاه، فقر،Gگرسنگى، ب�كارى،Gوس�عGگسترشى
ب�سوادى، بى خانمانى، و عـدم دسترسى به بهداشت و فرهنگ را در بخش بزرگى
از جهان ما ر�شـه كن سازد. جامعه= شوروى در پى انقالب اكتـبر، گامGهاى عظ�مى
را در راه رشد اقتصادى و صنعتىGشدن بـرداشت و در مدت زمان كمتر از سه دهه،
توانست از �ك كـشور عقب مـانده= سرمـا�ه دارى به كشـورى پ�شـرفته و صنـعتى در

سطح جهان، و به دوم�ن قدرت اقتصادى پس از ا�االت متحده= آمر�كا، بدل شود.
با پ�ـروزى سـوس�ـال�ـسم و اسـتقـرار مـالك�ت اجـتمـاعى بر ابزار تولـ�د، مـردم
اتحـاد جـماه�ـر شـوروى و د�گر كـشـورهاى سوسـ�ـال�ـسـتى به �ك سرى حـقـوق و
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آزادىGهاى اجـتمـاعى دست �افتند كـه تا آن زمان بى سـابقه بود. تودهGهاى وسـ�ع
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زحــمــتكش در ا�ن كــشــورها از حق كــار، حق مــسكن، حق بهــداشت و آمــوزش
را�گان، ب�مهGهاى اجـتماعى، و حق استفـاده= عمومى از خدمات گـوناگون فرهنگى
و هنرى بهـرهGمند شـدند ــــ حقـوقى كـه دستـ�ـابى به آنهـا در نظام سرمـا�ه دارى،

حتى از تصور ن�ز خارج است.
نظام ســوسـ�ــال�ــسـتى بالفــاصله برابـرىGكـامل زنان بـا مـردان را در قــوان�ن
اسـاسى خــود به رسـمـ�ت شنـاخت؛ حـقى كـه در پا�ـان قـرن ب�ـسـتـم، هنوز هم در
بسـ�ـارى از پ�ـشـرفــتـه تر�ن كـشـورهاى سـرمـا�ه دارى، به طور كــامل به رسـمـ�ت
شناختـه نشده است. دولت شوروى به طـور س�سـتمات�ك زنان را به سـمت شركت
فعال در اقتصاد هدا�ت كرد و دسـتمزد برابر در مقابل كار برابر را براى آنان تأم�ن

٥١نمود. تا پ�ـش از فروپاشى حاكـم�ت سـوس�ال�ـستى در اتحـاد شوروى، ب�ش از 
درصد ن�ـروى كار شـاغل در جامـعه= شـوروى را زنان تشك�ل مىGدادند. در بسـ�ارى

٧٥از رشتهGهاى اقتصادى، زنان اكثر�ت كاركنان را تشك�ل مىGدادند. آنها حدود 
 درصد مـعلمـان و كادر٧٣درصـد كادر بهـداشت عمـومى و ب�ـمهGهاى اجـتمـاعى، 

 درصــد شــاغل�ـن بخش٧٦ درصــد كـــاركنان فــرهـنگى، ٧٠آمــوزش همـگانى، 
 درصد كـاركنان ارتباطات را تشك�ل مىGدادند. جامـعه=٦٨دادGوGستد اقـتصادى، و 

سوس�ـال�ستى، براى تسه�ل كـار زنان و شركت فعال آنها در زندگى اجـتماعى، به
شكلى فــعــال امكانات الزم، از جــمله ا�جــاد مـهــد كــودكGها در جـوار بـنگاهGهاى
اقـتـصادى، دادن مـرخـصى �كسـاله پس از وضع حـمل همـراه با پرداخت ن�ـمى از
حقـوق، در نظر گرفتـن روز كار �ا هفتـه= كار كوتاهGتر براى مـادران زحمـتكش تا حد
ا�جاد امكـان براى انجام كارهاى شـغلى در منزل، را ا�جاد كـرد. هرچند به واسطه=
مـ�ـراث تار�خى سـتم بر زنان در جـامـعـه= بشـرى، و به و�ژه عـقب افـتـادگى جـامـعـه=
روس�ـه در آغاز قـرن ب�ستم، وضع زنان از ا�ده آل مـورد نظر جامـعه= سوسـ�ال�ـستى
هنوز فاصلهGاى بـس�ار داشت، امـا دستاوردهاى سـوس�ال�ـسم در راه رها�ى زنان از
�وغ ســتم اجـتـمــاعى، در تار�خ بشــر�ت بىGســابقـه و غـ�ــرقـابل انـكار بوده است و
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همچنان ن�ز هست.
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اسـتــقـرار ســوسـ�ـال�ــسم و تضـمــ�ن حـقــوق برابر خلقGها تـوسط دولتGهاى
سـوسـ�ـال�سـتى، بزرگـتـر�ن زمـ�نه را براى همـز�سـتى صلح آمـ�ـز و برادرانه مـ�ـان
خلقGهاى ساكن شـوروى، و بعدها در د�گر كشورهاى سـوس�ال�سـتى چند مل�تى،
ا�جـاد كـرد. در طـول دوران حـاكـمـ�ت سـوسـ�ــال�ـسم بر ا�ن كـشــورها، خلقGهاى
سـاكن آنهــا، على رغم همـه= تفــاوتGهاى فـرهنگى و اجــتـمـاعى، و تار�خ گــذشـتـه=
خـصومـت آم�ـز مـ�ـان برخى از آنهـا، در صلح كامـل انترناسـ�ـونال�ـسـتى با �كد�گر
ز�ستند. سوس�ال�سم، با از م�ـان برداشتن پا�هGهاى مادى خصومت م�ان خلقGها و
تضـم�ن رفـاه نسبـتاً بـرابر همه= آنهـا، نشان داد كـه جنگ و سـت�ـز و خصـومت م�ـان
ملت هـا، نه از فــرهنگ و ارزشGهاى مـــتــفــاوت، بلكه از فــقــر و عــقـب مــاندگى و
رقابـتGهاى اقتـصادى و س�ـاسى سرمـا�ه دارى برسر مـنابع قابل دسـترس مـحدود
ســرچشــمـه مـىGگـ�ــرد. تشــد�د جنگGهـا و خـصــومتGهاى مـلى پس از فــروپاشى

حاكم�ت سوس�ال�ستى در ا�ن كشورها، بار د�گر ا�ن واقع�ت را به اثبات رساند.
انقـالب اكتـبر به جنبشGهاى رها�ى بخش مـردم جهـان ن�روى تازه بـخشـ�د.
در ا�ن مـدت، با پشـتـ�بـانى مـادى و مـعنوى كـشور شـوراها، بسـ�ـارى از خلقGهاى
تحت سلطه= جـهـان تـوانسـتند خـود را از ز�ر �وغ اسـتـعـمـار و اسـتـثـمـار و سـركـوب
امپر�ال�ـستى رها سازند. انقالب اكـتبر نقطه= آغاز روندى بود كـه به فروپاشى نظام
اسـتعـمارى كـهن در سطح جـهان انجـام�ـد. با پشتـ�ـبانى مـادى و معنوى اردوگـاه
سـوسـ�ال�ـسم، اسـتـعـمار كـهن از روى زمـ�ن برچ�ـده شـد. بسـ�ارى از كـشـورهاى
جهان سوم توانستند با تك�ه بر ن�روى مادى و مـعنوى كشورهاى سوس�ال�ستى، به

استقالل س�اسى و تا حد ز�ادى اقتصادى، دست �ابند.
در جنگ جـهـانى دوم، ن�ـروهاى هـوادار سـوس�ـالـ�ـسم، و در پ�ـشـاپ�ش آنهـا
اتحـاد جماهـ�ر شوروى سـوس�ـال�سـتى، در درهم كوب�ـدن فاشـ�سم نقـشى تع�ـ�ن
كننده بازى كـردند و بد�ن ترت�ب آ�نده= بشر�ت را از خـطرى جدى كه آن را تـهد�د
مىGكرد رهان�ـدند. بر اثر افزا�ش اعـتبار سـوس�ال�ـسم، كه از دسـتاوردهاى داخلى
آن در طول چند دهه و از نقش چشمگ�ر آن در پ�روزى بر فـاش�سم ناشى مىGشد،
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در شــمــار قــابل توجــهى از كــشــورها، جنـبش رها�ى بخـش ملى ســمت و ســوى
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سوس�ال�ستى به خود گـرفت و در تعدادى از آنها، از جمله چ�ن، كوبا، و�تنام، كره
و...، انقـالبGهاى سـوســ�ـال�ـسـتى به پ�ــروزى رسـ�ـدند. حـمـا�تGهـاى بى شـائبـه=
اقتـصادى، سـ�اسى و نظامى اتحـاد شوروى از كـشورهاى آزاد شـده، نقشى تعـ��ن
كننده در به ثمر رسـ�دن، حفظ دستـاوردها و رشد اقتصـادى ـ اجتماعى آنهـا ا�فاء
كـرد. نمونه= انقـالب سوسـ�ـال�سـتى كوبـا، كه امـپر�ال�ـسم همـچنان با خشـونت در

جهت نابودى آن مىGكوشد، شاهدى زنده و غ�رقابل انكار بر ا�ن مدعا است.
در دوران پس از جنگ، سـوســ�ـال�ـسم نقـشـى تعـ�ـ�ن كننده در تـأمـ�ن صلح
جهانى و جلوگ�رى از تبد�ل رقـابتGهاى امپر�ال�ستى به جنگGهاى نابودكننده، از
آن نوع كه در دو جنگ جـهانى اتفاق افتاد، بازى كـرد. تنها در دوران پس از جنگ

 پ�شنهاد در جهت١٦٠جهانى دوم، دولت شوروى و اردوگاه سوس�ال�سم ب�ش از 
خلع ســـالح تدر�جى، منـع آزمــا�ش ســالحGهاى اتمـى، تاGحــد كــاهش �كـجــانبــه=
تسل�حـات اتمى، به كشورهاى سـرما�ه دارى ارائه كرد كـه اغلب آنها ناد�ده گرفـته
شـد. اقدام اتحـاد شوروى در جـهت كـاهش �كجانبـه= تسل�ـحات هسـتهGاى خـود در

، على رغم خطراتى كـه ا�ن سـ�ـاست براى ا�ن كـشـور دربر داشت، و١٩٨٥سال 
، كه٢٠٠٠طرح پ�شنهادى ا�ن كشور براى امحـاى كامل تسل�حات اتمى تا سال 

ا�ن ن�ـز از جانب كـشورهاى امـپر�ال�ـستى ناد�ده گـرفتـه شد، نمـونهGهاى بارزى از
نقش كـشـورهاى سـوسـ�ـال�ـسـتى در دفـاع از صلح جـهـانى و تنش زدا�ى از روابط
ب�نGالمللى بود. ا�ن كوششGهـاى اتحاد شوروى و د�گر كشـورهاى سوس�ال�ـستى،

اعتبار و وجهه= و�ژه براى آنها در چشم مردم صلحدوست جهان ا�جاد كرد.
پ�ــروزى و رشــد مـــادى و مــعنوى ســوســ�ـــال�ــسم در سطـح جــهــان، اثرات
چشـمگ�ـرى را در تمـام عـرصـهGهاى اقـتـصـادى، س�ـاسى و اجـتـمـاعى كـشـورهاى
سـرمـا�ه دارى باقى گـذاشت. دسـتاوردهاى كـشـورهاى سـوسـ�ـال�سـتى، طبـقـات
حاكم در جـوامع سرمـا�ه دارى را وادار كرد تا براى جلوگـ�رى از گـسترش انـد�شه=
سوس�ال�سـتى و جنبش كمون�ستى در م�ان كارگران، امـت�ازاتى بس فراتر از آنچه
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كـه نظام سـرمــا�ه دارى خـود مـا�ل بود، براى آنان قـا�ل شــود. در سـراسـر جـهـان
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سرما�ه دارى، حـقوق سند�كاها و اتحاد�هGهاى كارگرى و حق كارگـران در امضاى
قراردادهاى جـمعى با كارفـرما�ان، به رسمـ�ت شناخته شـد. مبارزات كـارگران در
ا�ن كـشورها، با بهـره گ�رى، و در بـس�ارى مـوارد با اتكا بر ن�ـروى جهانـى اردوگاه
سوس�ال�سم، به سطحى نو�ن ارتقاء پ�دا كـرد. ا�ن مبارزات به اصالحات عم�ق در
نظام سرمـا�ه دارى به نفع خواستGهـاى اجتمـاعى و اقتـصادى كارگـران انجامـ�د.
در كشـور آمر�كا، جنبش كـارگرى توانست نظام سـراسرى تأمـ�نGهاى اجتـماعى و
ب�مه= ب�كارى را به طبقه= حاكم ا�ن كـشور تحم�ل كند. در كشورهاى اروپاى غربى،
جنبـش سند�كا�ـى كــارگـران تـوانست، به اتكـاى نفــوذ مــادى و مــعنوى اردوگــاه
سـوس�ـال�سم، به عـرصـه= كارزار سـ�اسى ن�ـز وارد شـود و در قالب ب�نش سـوس�ـال
دموكراسى، به اصالحات مهمى در روبناى س�اسى و ش�وه= توز�ع ارزش اضافى در
سطح ا�ن جـوامع دست زند. در بس�ـارى از ا�ن كشـورها، سوسـ�ال دموكـراسى به
وجـه غالب روبناى سـ�اسى جـامعـه بدل گـرد�د. اكنون ا�ن امتـ�ازات اقـتصـادى و
اجتماعى كـارگران در كشورهاى سرما�ه دارى به �ك واقعـ�ت ع�نى بدل شده اند
و نظام اقـتـصادى كـشـورهاى سـرما�ه دارى پ�ـشـرفـته براى بـازپس گرفـتن آنهـا با

مقاومتGها و دشوارىGهاى بزرگى روبرو است.
�كى از برجسته تر�ن دسـتاوردهاى جهانى و غ�رقابل بازگشت سـوس�ال�سم،
تأث�ر آن در ارتقاء و گسترش مفهـوم حقوق اول�ه= انسانى در سطح جهان بود. نمونه=
كشـورهاى سوس�ال�ـستى باعث شد كـه مفهوم حـقوق بشر به عـرصه= اقتصـادى ن�ز
تعـم�م داده شـود و حـقوقـى چون حق كار و اشـتـغال، حق مـسكن، حق بهـداشت،
حق تحـصـ�ل، و اصـولى مانـند صلح و عـدالت اجتـمـاعى، به عنوان حـقـوق پا�هGاى
انسانGها در سطح جـهان به رسم�ت شناخـته شوند. ا�ن مفـهوم گستـرده از حقوق
اول�ـه= انسـانى، كـه امـروز مـورد پذ�رش اكـثـر�ت قـر�ب به اتفـاق مـردم جـهـان قـرار
گـرفـتـه است، بـ�ش از هرچ�ـز ملهم از اصـول بـن�ـاد�ن سـوسـ�ـال�ـسم و مــبـتنى بر
دستـاوردهاى عملى كشـورهاى سوس�ـال�ستـى است. ا�ن حقوق امـروز به خواست
اساسـى و  بازگشت ناپذ�ر همـه= مردم جـهان بدل شـده اند و نظام سرمـا�ه دارى را

١٧

به خاطر ناتوانى آن در تضـم�ن ا�ن حقـوق اول�ه براى تودهGهاى م�ل�ـونى مردم، در
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برابر بنGبستى گر�زناپذ�ر قرار داده اند.
انقـالب اكتـبر و به واقـع�ت پ�ـوستن و رشـد سوسـ�ال�ـسم در سطح جهـان در

 سـال گـذشتـه، فـصل نو�نى را در تار�خ جـامـعـه= بشـرى گشـود كـه اثرات٨٥طول 
واقـعى آن هنوز به طور همه جـانبـه لمس نشده است. علـى رغم همه= كـمبـودها�ى
كـه نظامGهاى سوسـ�ـال�سـتى مـوجود، به دال�ل مـتعـدد عـ�نى و ذهنى، با آن روبرو
بودند، سوسـ�ال�سم اكنون ضـرورت تار�خى و برترى خود را به نظام سـرما�ه دارى
به شـكلى انـكارناپذ�ـر به اثبـــات رســـانـده است. ا�ن ضـــرورت از جـــوهـر درونى و
تضـادهاى آشـتى ناپذ�ر نـظام سـرمـا�ه دارى سـرچشـمـه مىGگـ�ـرد و ه�چ عـقـبگرد

مقطعى تار�خى، هر اندازه بزرگ و فاجعه آم�ز، نمىGتواند آن را نفى كند.
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مردم ا�ران �كى از اول�ن بهره مندشدگان از پ�روزى انقـالب اكتبر و استقرار
اول�ن دولت سـوسـ�ـال�ـسـتى بودند. ا�ن در حـالى است كـه حـتى پ�ش از پ�ـروزى

، سوس�ال دمـوكراتGهاى روس�ه و به١٩٠٥-١٩١١انقالب اكتـبر، در سالGهاى 
و�ژه قـفـقـاز، تحت رهبـرى لن�ـن، شـانه به شـانه= سـوسـ�ـال دمـوكـراتGهاى ا�رانى،

نقشى اساسى در پ�روزى انقالب مشروط�ت ا�ران بازى كرده بودند.
�عنى كـمـتر از �ـك ماه پس از تصـرف قـدرت به١٩١٧ نوامـبر ٢٢در تار�خ  ،

وســ�له= بلشــو�ك ها، لن�ن، رهـبـر دولت شــوراها، پ�ــامى از جـانب دولت شــوروى
خطاب «به همه= زحـمتكشان مسلمان روسـ�ه و خاور» صادر كـرد كه در آن از جمله

گفته شده بود:
ما اعـالم مىGدار�م كـه قرارداد تقـس�م ا�ران از هم در�ده و نابود شـده است.
از جـانـب روسـ�ـه و دولـت انقـالبى وى اســارت در انتظار شـمــا ن�ـسـت، بلكه از

١٨

جـانب درندگان امـپر�ال�ـست، �عنى از جـانب آنها�ى است كـه م�ـهن شمـا را به



هشتاد و پنج سال پس از پ�روزى انقالب كب�ر سوس�ال�ستى اكتبر

١مستعمره= توه�ن شده و تاراج رفته= خو�ش بدل ساخته اند.

لن�ن در ا�ـن پ�ـام اعـالم كــرد كـه از ا�ن پس «ا�ران�ــان در تعـ�ـ�ن ســرنوشت
خو�ش مختار خواهند بود».

همـچن�ن، در قـرارداد متـاركـه= جنگ روس�ـه با آلمـان، بلغـارستـان، اطر�ش ـ
 در «برست ل�توفـسك» به امضاء١٩١٧ دسامبر ١٥هنگرى و ترك�ه، كه در تار�خ 

رسـ�د، بنا به خـواست ه�ـأت نما�ـندگى شوروى، مـادهGاى ن�ـز دائر بر خروج فـورى
)١٠ن�ـروهاى روس و عـثـمـانى از خـاك ا�ـران گنجـانده شـد.  در ا�ن مـاده (مـاده 

چن�ن آمده است:
بنا به اصل آزادى، اســتـقـالل و تمـامـ�ت ارضى ا�ران بىGطـرف، فـرمـاندهى
عالى روسـ�ه و فـرماندهى عـالى ترك�ـه آمادگى خـود را براى تخل�ه= فـورى قواى
خود از ا�ران اعالم مىGكننـد و براى تنظ�م جزئ�ات مربوط به تخل�ـه= قوا و تأم�ن
اصل فوق، فرماندهى عـالى روس�ه و فرماندهى عالى ترك�ـه فوراً وارد مذاكره با

٢ا�ران مى شوند.

حكومـت شـوروى بـالفـاصـله پس از انعــقــاد قــرارداد صلح «برسـت» به دولت
، ارتش روس از ا�ران احضار خواهد شد.١٩١٨ا�ران اطالع داد كه از اول ژانو�ه= 

، وز�ر خـارجـه= شـوروى، طى �ادداشـتى كـه براى دولت١٩١٨ ژانو�ه= ١٤در 
ا�ران فرسـتاد، عزم راسخ دولت شـوروى را براى استقـرار روابط برابر با ا�ران و لغو

 م�ان انگلستان١٩٠٧تمام قراردادهاى اسارتبار سرّى و نابرابر، از جمله قرارداد 
و روس�ه= تزارى راجع به تقس�م ا�ران به دوا�ر نفـوذ، بار د�گر مورد تأك�د قرار داد و

اصول س�است دولت شوروى را در مورد ا�ران چن�ن تشر�ح كرد:
اصــول سـ�ــاست دولت شـوروى در مــورد ا�ران عــبـارت است از رد هرگــونه

١٩

، انتـشـارات حـزب توده= ا�ران، انقـالب اكـتـبـر و ا�ران مـحـمـدرضـا قـدوه، «لـن�ن و ا�ران»،  در كـتـاب١
.٦٠، صفحه= ١٣٤٦

.همانجا ٢

قراردادى كـه عل�ه آزادى و اسـتقـالل ا�ران باشد، عـدم مداخله در امـور داخلى
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ا�ران، تخل�ـه= كـامل قواى تزارى و سـا�ر دولتGهاى امـپـر�ال�سـتى، بازگـرداندن
تمـام آن چ�ــزى كـه تزار�سم و مـتــحـدانش به زور از مـردم ا�ران گـرفــتـهGاند....
دولت كارگـرى ـ دهقانى روسـ�ه مىGخـواهد با ا�ران مناسـبات درستـى و حسن

٣همجوارى داشته باشد.

 از سـوى دولـت شـوروى١٩١٩ ژوئن ٢٦در �ادداشت د�ـگرى كــه در تار�خ 
براى دولت ا�ران فرسـتاده شد، حكومت انقالبى شـوروى ماده به ماده امتـ�ازات و
قراردادهاى نـابرابر تزارى را در ا�ران ملغى اعالم داشت و تمـام دارائىGهاى دولت
روســ�ــه= تـزارى در ا�ران را به مــردم ا�ـران واگــذار كــرد. در ا�ن �ـادداشت، دولت
شوروى پا�ه= نو�ـنى براى روابط تجارى و اقتـصادى مـ�ان دو كشـور پ�شنهـاد كرد و

٤ام�دوارى خود را براى  توسعه= ا�ن روابط ابراز داشت.

 شــوروى و ا�ران به ا�ن اصــول رسـمــ�ت دوجـانبــه١٩٢١امـضــاى قـرارداد 
بخـشــ�ـد. در مـاده= اول ا�ـن قـرارداد، اتحـاد شــوروى خـوددارى خـود را از اعــمـال
سـ�ـاست زور در مورد ا�ران مـؤكـداً اعـالم كرد و هـمه= قـراردادهاى گـذشـته= مـ�ـان

وثوقGالدوله، را مـلغى شـده اعــالم١٩١٩دولت تزارى با ا�ـران، از جـمله قــرارداد 
نمـود. در ماده= دوم، دولت شوروى عـالوه بر تأك�ـد بر عدم شـركت خود در هرگـونه
اقــدامى كــه مــوجب نقض حـق حــاكـمــ�ـت ا�ران باشــد، اعــالم داشت كــه تمــام
قراردادها�ى را ن�ز كه دولت روسـ�ه= تزارى به ز�ان ا�ران  با دولتGهاى ثالث منعقد
ساخته است، باطل و بى اعتبـار مىGشناسد؛ و در ماده= ششم، اتحاد شوروى امن�ت
ا�ران را در قبـال تعرض مسـلحانه= دولتGهاى ب�گانه تضـم�ن كرد. ا�ن قـرارداد، كه
اول�ن پا�ه و زم�نـه= الزم را براى الغاى قرادادهاى اسـارتبار تحمـ�ل شده به ا�ران از
سوى دولتGهاى استعمارى فراهم سـاخت، مظهر احترام به آزادى و حق حاكم�ت

٢٠

.٦١، صفحه= همانجا ٣
.همانجا ٤
 براى اطالعات ب�ـشتـر رجوع كن�د به مـقاله= مـهدى ك�ـهان، «تأث�ر انـقالب كبـ�ر سوسـ�ال�سـتى اكتـبر٥

.١٣٥-١٣٨  صفحات  انقالب اكتبر و ا�ران،در رها�ى ا�ران از ق�ود اقتصادى و اجتماعى»،

٥مردم ا�ران از سوى اول�ن دولت سوس�ال�ستى جهان بود.
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پ�روزى انقالب اكتبر و استقرار دولت انقالبى در روس�ه، تأث�ر معنوى بزرگى
بر مـبارزه= قـهرمـانانه= مردم ا�ران عل�ـه رژ�م اسـتبـدادى حاكم و مـداخله= دولتGهاى
امـپـر�ال�ـسـتى در امـور ا�ران گـذاشت. دولت انقـالبى شـوروى، با آنكه خـود در آن
زمان با مشكالت فـراوان اقتصادى، س�اسى و نظامى روبرو بود، به مـبارزات م�هن
پرستان ا�ران كه در گـوشه و كنار كشور، جان بركS براى آزادى و استـقالل م�هن
خود مبـارزه مىGكردند، كمكGهاى اقتـصادى، س�اسى و نظامى فـراوانى كرد كه با
در نظر گرفـتن وضعـ�ت آن روز دولت و مردم شوروى، حـق�قـتاً عظ�م و قـابل تقد�ر

است.
با الـهــام از انقـــالب اكــتـــبــر، و بـا كــمك مـــادى و مــعـنوى دولت شـــوراها،
جنبشGهـاى رها�ى بخش ملى و مــبـارزات دهقــانى در نواحى شــمـالى ا�ـران ــــ
آذربا�جـان، گ�ـالن، مـازندران و خراسـان ــــ به سـرعت اوج گرفت. در اواخـر اوت

، اول�ن كنفرانس ا�التى «فرقه= دموكرات آذربا�جان» به رهبرى ش�خ محمد١٩١٧
 نما�ـنده از سراسر آذربا�جـان، در تبر�ز تشكـ�ل شد و در٤٨٠خ�ـابانى، با شركت 

زمام امـور آذربا�جان را در دست گرفت. «فـرقه= دموكـرات آذربا�جان»١٩٢٠ژوءن 
خط مــشى عـمــومى خــود را «مـبــارزه عل�ـه امــپـر�ـال�ـسم انـگل�س در راه آزادى و

٦استقالل ا�ران و برقرارى دموكراسى واقعى در كشور اعالم كرد.»

، تحت رهبـرى «جنبش جنگل»، در شـهـرهاى رشت و انزلى١٩١٨در سال 
، تشك�ل حكومت١٩٢٠شـوراهاى محلى تشك�ـل شدند و باالخـره در پنجم ژوئن 

مـوقت انقالبـى و شوراى نظامى انقـالب در سـراسـر گ�ـالن اعـالم گرد�د. روزنامـه=
«جنگل»، ارگان ا�ن جنـبش، هدف از تشك�ل حكومت انقالبى در گـ�الن را چن�ن
تشر�ح كـرد: «ما قبل از هرچ�ز طـرفدار استقـالل مملكت ا�ران�م ــــ استـقاللى به
تمام معنى كلمه، �عنى بدون اندك مـداخله= ه�چ دولت اجنبى، اصالحات اساسى

٢١

 عـبـدالصمـد كـامـبـخش، «انقـالب كبـ�ـر سـوسـ�ال�ـسـتى اكـتـبـر و جنبش رها�ى بخش مـردم ا�ران»،٦
٢٢١-٢٢٣، صفحات انقالب اكتبر و ا�ران

 در خراسان، ق�ام كلنل١٩١٩مملكت و رفع فساد تشك�الت دولتى...». در سال 



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

مـحدتـقى خان پسـ�ـان به وقـوع پ�وست كـه از هدفGهاى اصلى آن الـغاى قـرارداد
 مــ�ــان دولتGهاى ا�ـران و انگل�ـس، كــوتاه كــردن دست١٩١٩اســارتبــار ســال 

٧دولتGهاى استعمارى از ا�ران و پ�شبرد اصالحات ارضى به نفع دهقانان بود.

خـ�زش جنبشGهاى دهـقانى در خـراسان، از د�ـگر تأث�رات انقـالب اكـتبـر بر
، قـ�ـامGهاى مــهـمى در١٩٢٦ تا ١٩١٩جـامــعـه= ا�ران بود. در فـاصلـه= سـالGهاى 

خـراسان به وقـوع پ�وسـتند كه از مـ�ان آنهـا مىGتوان ق�ـام دهقانان كـرد در شمـال
خـراسـان به سـركردگى «خـداوردى»، و قـ�ـام «لهـاك خـان باوند» در بجنورد را نام
برد. شـعــار عـمـده= ا�ن جنبـشGهاى دهقـانى، مـصــادره= امـالك مـالكـان و تقــسـ�م

٨بالعوض آنها در م�ان دهقانان بود.

هرچند همــه= ا�ن جنبش ها، با مـداخلـه= مـسـتـقـ�م ارتش انگـلسـتـان و دولت
مـركـزى، و هـمـچن�ن بر اثر بـرخى اشـتـبـاهات انـجـام شـده از سـوى رهبــرى آنهـا،
سـركـوب شـدند، امـا اثـرات مـاندگـار آنهـا در تداوم جنبش انـقـالبى مـردم ا�ران، و
نقش انقـالب اكـتـبـر و اول�ن دولـت سـوسـ�ـال�ـسـتى جـهـان در شكل گـ�ـرى آنهـا،

واقع�تى غ�رقابل انكار است.
شكل گـ�رى سر�ع جنبـش كمون�ـستى و كـارگرى در جـامعه= واپـس ماندهGاى
مـانند ا�ران ن�ـز بـ�ش از هرچ�ـز در ارتبـاط تنگاتنگ بـا روند انقـالب اكـتـبـر انجـام

، حزب «عدالت» («فرقه=١٩١٧گرفت. همزمـان با پ�روزى انقالب اكتـبر، در سال 
اشتراك�ون اكثر�ون ا�ران»)، �عنى حـزب كمون�ست (بلشو�ك) ا�ران، در گ�الن به

، با برگــزارى اول�ن كنگـره= خـود در١٩٢٠وجــود آمـد و ســه سـال بعــد، در ژوئن 
انزلى، به «حزب كمـون�ست ا�ران» تغ��ـر نام �افت. بن�ان گذاران حزب كـمون�ست
ا�ران خـود از اعـضـا، و بسـ�ـارى از آنان از رهبـران جـنبش سـوسـ�ـال دمـوكـرات�ك

١٩١٧ و ١٩٠٥انقالبى روسـ�ه بودند كه نه تنهـا به طور مستقـ�م در انقالبGهاى 

٢٢

.٢٢٨-٢٢٩، صفحات همانجا ٧
.همانجا ٨

روس�ـه شركت داشتنـد، بلكه تحت رهبرى مسـتقـ�م لن�ن، نقشى تع�ـ�ن كننده در
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بازى كـرده١٩٠٥-١٩١١پ�ـروزى اول�ـه= انقـالب مـشــروط�ت ا�ران در سـالهـاى 
بودند.

حزب كمون�ـست ا�ران از همان ابتداى تأس�س خود عضو انتـرناس�ونال سوم
(كـم�نتـرن) شد و از كـمكGهاى ا�ن سـازمان ب�ن الـمللى برخوردار گـرد�د. ارزش
كـمكGهاى كمـ�نتـرن به و�ژه در دوران كـار مخـفى حـزب كمـون�ـست ا�ران بس�ـار
محـسوس است. در سخت تر�ن سـالGهاى خفقـان و پ�گرد حزب، مطبوعـات حزب
كـمـونـ�ـست ا�ران به كـمك احــزاب برادر در آلمـان و اتر�ش چـاپ مىGشـد و براى

 چاپ مجله= «سـتاره= سرخ»٩توز�ع در داخل كشـور در اختـ�ار حزب قـرار مىGگرفت.
در و�ن و روزنامه= «پ�كار» در آلمان، كمك بزرگى به نشر اند�شـهGهاى كمون�ستى و
كـار سـازمـانى حـزب در داخل ا�ران كـرد.با اتكـا بر ا�ن كـمكGها بود كـه در دوران
اخـتناق كامل رضـاشاهى، حـزب كـمون�ـست ا�ران به �گانه سـازمانى كـه در سطح
جامـعه= ا�ران با ارتجاع حـاكم مبارزه مىGكـرد بدل گرد�د. با تك�ـه بر ا�ن كمك ها،
حـزب كمـون�ست ا�ران توانست در مـدتى كـوتاه، بزرگتـر�ن جنبش كارگـرى را در

�عنى تنها دو سال پس از١٩٢٢سطح ا�ران و خاور م�انه به وجود آورد. در سال  ،
تشك�ل حزب كمـون�ست ا�ران، اتحاد�ه= كارگران تهـران ب�ش از هشت هزار كارگر
را در اطراف خود مـتشكل كرده بود و جنبش كـارگرى همه= شـهرهاى بزرگ ا�ران
را فـراگـرفتـه بود. حـزب كـمـون�ـست ا�ران، در سـازمـاندهى و رهبـرى جنبشGهاى
انقـالبى در گـ�الن، مـازندراان، آذربا�جـان و خـراسـان، نقـشى اسـاسى و برجسـتـه

١٠ا�فاء كرد.

حزبGكمون�ست ا�ران در امر ترب�ـت كادرهاى خود از تجرب�ات و آموزشGهاى
كـمـونـ�ـستGهاى اتحـاد شـوروى و انـتـرناسـ�ـونال ســوم بهـره= شـا�انى بـرد. با بهـره

٢٣

، انتـشـارات حـزب توده=نظرى به جنـبش كـارگـرى و كـمـون�ـسـتى در ا�ران عـبـدالصـمـد كـامـبـخش، ٩
.١٣، صفحه= ١٩٧٢ا�ران، 

، نشـر�ه= تئـور�ك و س�ـاسى كـمـ�تـه=دن�ا اردشـ�ر آوانسـ�ـان، «خاطراتى از حـزب كـمون�ـست ا�ران»، ١٠
.٣٣، صفحه= ١٣٤١مركزى حزب توده= ا�ران،  سال سوم، شماره= اول، بهار 

بردارى از ا�ن آموزش ها، تجرب�ات و كادرهاى ترب�ت شـده= حزب كمون�ست ا�ران
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بود كه حزب توده= ا�ران توانست بزرگتر�ن جنبش اجتماعى و فكرى را در ا�ران به
وجـــود آورد و همــــواره از كـــوره= مـــبـــارزه بـا انحـــرافـــات، آبـد�ده تر ب�ــــرون آ�د.
كـمــون�ـستGهاى ا�ران ا�ـن اصـول�ت خـود را ب�ـش از هرچ�ـز مـد�ـون آمـوزشGها و
�ارىGها�ى مـىGدانند كـه از همـان ابـتـدا، در مـبـارزات تـار�خى مـشـتــرك و نزد�ك
خـود، از سـوســ�ـال دمـوكـراتGهاى روس، از سـنن انقـالبى حـزب لـن�ن، و از د�گر
احزاب و رهبـران انقالبى جنبش جهـانى كمون�سـتى در�افت كرده اند. كمـون�سم

 سال گذشته،٨٥در ا�ران با لن�ن�سم و انقالب اكتبـر متولد شد و در تمامى طول 
با لن�ن�سم ز�سته و در كنار آن باقى مانده است.

اما كـمكGهاى دولت سـوس�ـال�سـتى به مبـارزات آزاد�خواهانه، حقGطلبـانه و
ضـدامپـر�ال�ـسـتى مردم ا�ـران تنها به هـم�ـارى با كـمونـ�ستGهاى ا�رانـى محـدود
نمىGشد. در دوران جنـگ جهانى دوم، دولتGهاى آمـر�كا و انگلستـان كوشـ�دند تا

، ا�ران را به سه منطقـه= نفوذ١٩٠٧با زنده كـردن قراردادى مـشابه قـرارداد سال 
م�ـان قدرتGهاى بزرگ تقـس�م كنند و در عـمل تدارك تجز�ه= كـشور را بب�ـنند. اما
دولت اتحـاد شوروى قاطعـانه با ا�ن توطئـه مقابـله كرد و مخـالفت صر�ـح خود را با

�ك چن�ن برنامه= امپر�ال�ستى به دولتGهاى آمر�كا و انگلستان اعالم نمود.
در همـان دوران، بـه دل�ل اهمـ�ت مـنابع نفـتى ا�ـران براى ن�ـروهاى درگــ�ـر
جنگ، دولتGهاى امـپـر�ال�ـستـى به و�ژه انگلسـتان و آمـر�كا كـوشـ�ـدند امتـ�ـازات
اسـارتبـار تازهGاى را ن�ـز در رابـطه با نفت شـمـال به ا�ران تحـمـ�ـل كنند. امـا دولت
اتحـاد شوروى قـاطعـانه همه= كـوششGهاى خـود را براى متـوقS كـردن ا�ن روند به
كــار برد. پـ�ــشنهـــاد مــتــقــابـل دولت شــوروى در مــورد امـــتــ�ــاز نفـت شــمــال،
امپر�الـ�ستGهاى آمر�كا�ى و انگل�سى را وادار به عـقب نش�نى كرد. هم�ـن مسأله
براى دكتر مصدق و هوادارانش زم�نهGاى ا�جـاد كرد تا «ال�حه= منع مذاكرات نفت»
را به مجلس ارائه دهند. اهمـ�ت نقش دولت اتحاد شوروى در ا�ن مسـأله به حدى
بود كه شخص دكتر مصـدق ن�ز، كه به ه�چ روى نمىGتوان او را در جرگه= هواداران

٢٤

سوسـ�ال�ـسم و اتحاد شوروى قـرار داد، علناً به ا�ن واقعـ�ت اذعان كـرد. او در پا��ز



هشتاد و پنج سال پس از پ�روزى انقالب كب�ر سوس�ال�ستى اكتبر

، هنگامى كـه نمـا�نده= مـجلس بود و هنوز بـه مقـام نخـست وز�رى نرسـ�ـده١٣٢٣
بود، در نامـهGاى به ماكـس�ـموف، سـف�ـر اتحاد جـماه�ـر شوروى سـوس�ـال�سـتى در

تهران، در توض�ح «ال�حه= منع مذاكرات نفت»، چن�ن نوشت:
... خوشبختانه ورود جناب آقاى كافتارادزه به تهران سبب شد كه داوطلبان
آمر�كـا�ى از پ�شنهـاد [امتـ�از نفت] خـود صرفنظر كنند .... مـعتـقدم كـه اتحاد
شوروى حق بزرگى بر گردن مـا دارد و ما را از مخاطره= حـ�اتى نجات داده است
.... جناب آقاى سـف�ر ــــ ام�ـدوارم نفرمائ�د من به مـقام و موفق�ـت دولت شما
عـالقــمندم. عـالقــه= من به مـوفـقــ�ت دولت شـمــا از نظر مـصــالح ا�ران است و
چنانچه در مجلس علناً اظهـار داشتم، گذشته= شمـا ثابت كرده است كه هروقت
دولت شوروى از صحنه= سـ�است ا�ران غائب شده است، روزگـار ا�ران تباه شده

١١است....

تجربـ�ات بعدى ن�ـز ا�ن گفـته= صـادقانه= دكتـر مصـدق را اثبات كـرد. در زمان
اوج گـ�ــرى رو�ارو�ى جنبـش ملى شـدن صنـعت نفت ا�ران به رهـبـرى مـصــدق با
دولتGهاى امپر�ال�ستى، زمانى كـه دولتGهاى امپر�ال�ستى نفت ا�ران را در سطح
جـهان تحـر�م كـرده بودند و حتـى مانع خـر�د نفت ا�ران از سـوى د�گر دولتGهاى
سـرمـا�ه دارى مىGشدنـد، دولت اتحاد شـوروى و د�گر كـشـورهاى سـوسـ�ال�ـسـتى
مـانند لهـسـتـان، مجـارسـتـان و چكسلواكى، با ارائـه= پ�شـنهاد گـسـتـرش بازرگـانى
پا�اپاى با دولت مصدق و خر�د نفت از ا�ران، كوش�ـدند تا محاصره= اقتصادى ا�ران
توسط امپر�ال�ـسم را درهم بشكنند. با ا�ن كه فشارهاى دولتGهاى امپـر�ال�ستى،
به و�ژه دولت آمر�كا، مـانع فروش نفت ا�ران به كـشورهاى سوس�ـال�ستى شـد، اما

، توازن تجــارت١٣٣٠-٣٢در طول دوران دو ســـاله= حكومـت دكــتــر مـــصــدق، 
، سال١٣٣٢خارجى بـا اتحاد شوروى بـه نفع ا�ران تغ�ـ�ر كـرد و در واقع در سال 

٢٥

، انتـشارات حـزب توده=نظرى به جنبـش كارگـرى و كـمـون�ـسـتى در ا�ران عـبـدالصـمد كـامـبـخش، ١١
.٩٠، صفحه= ١٩٧٢ا�ران، 

٧٧٩، صــادرات ا�ران به شــوروى ١٣٣٢كــودتا، به اوج خــود رســ�ــد. در ســال 
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 ا�ن درحـالى است كـه در١٢مـ�ل�ـون ر�ال از واردات ا�ران از شـوروى ب�ـشـتـر بود.
١٨٠٠طول همـان دو سال حكومت مـصدق، كـسـرى بازرگانى ا�ران با آمـر�كا به 

 تجربه= تار�خى مبارزات مردم ا�ران نشان١٣ م�ل�ون دالر) رس�د!٥٦م�ل�ون ر�ال (
مىGدهدكـه هربار جـنبش رها�ى بخش و اسـتـقـالل طلـبـانه= مـردم ا�ران گـسـتـرش
�افـتـه، روابط دولت اتـحـاد شـوروى ن�ـز با ا�ران ب�ش از پ�ش بـهـبـود �افـتـه است و
هرگـاه جنبش فــروكش كـرده و سلطه= ارتجـاع تقـو�ت شـده اسـت، ا�ن ارتبـاط ن�ـز

محدود شده و به سردى گرا��ده است.
ا�ن حــمـا�ت اردوگــاه سـوسـ�ــال�ـسم، و در رأس آن دولـت سـوسـ�ــال�ـســتى
شـوروى، از مـبـارزات رها�ـى بخش مـردم و زحـمـتكشـان ا�ران، در مــقطع انقـالب

 ن�ـز تبلورى آشكـار �افت. در مـقطع انقـالب، در حـالى كـه ارتش٥٧بزرگ بهـمن 
سـرسپـرده= شاه مـردم ا�ران را به گلوله بستـه بود و دولت آمـر�كا و فرمـاندهى ناتو،
طرح سركوب انقـالب را از طر�ق دخالت مستق�م نـظامى مىGر�ختند، دولت اتحاد
شـوروى با صـدور اخطار�ه اى، نسـبت به هرگـونه دخـالت خـارجى در امـور داخلى
ا�ران، به كـشـورهاى امـپـر�ال�ـسـتى و به و�ژه آمـر�كا هشـدار داد و تأكـ�ـد كـرد كـه
سـرنوشت ا�ران با�د به دست خـود مردم ا�ران تـع�ـ�ن شـود. اتحاد شـوروى در ا�ن
اخطار�ه اعـالم كرد كـه هرگـونه دخالت نظامى در امـور ا�ران را مـغا�ر منافع خـود
ارز�ابى خـواهد كـرد. ا�ن اخطار اتحـاد شوروى، راه را بر دخـالت مـستـقـ�م نظامى
آمر�كا در حما�ت از رژ�م شاه بست و به مـردم ا�ران امكان داد كه با سرعت ب�شتر
و قربانىGهاى به مراتب كمتر از آنچه كه ممكن بود با دخالت نظامى امپر�ال�سم به
آنهـا تحــمـ�ل شـود، انقـالب بزرگ خــود را به پ�ـروزى برسـانند و رژ�ـم سـرسـپـرده=
شـاهـنشـاهى را بـه زباله دان تار�خ بســپـارند. در دوران پـس از انقـالب ن�ــز دولت
اتحـاد شـوروى و د�گر كشـورهاى سـوسـ�ـال�سـتى از ه�چ كـوشـشى براى كـمك به

٢٦

.١١٨، صفحه= ١٣٤٦، انتشارات حزب توده= ا�ران،  انقالب اكتبر و ا�ران ١٢
.١٨٣، صفحه= ١٣٥٩، انتشارات حزب توده= ا�ران، تهران،  مرداد٢٨كودتاى ف. م. جوانش�ر،  ١٣

تقو�ت جنبش انقالبى مردم ا�ران فروگزار نكردند.
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بد�ن ترت�ـب، مـردم و طبـقـه= كـارگــر ا�ران، بالفـاصله پس از پـ�ـروزى انقـالب
اكـتبـر و در تمـامى طول دوران حكومت سـوس�ـال�ـستى در اتـحاد شـوروى، به طور
مسـتق�م و قـابل لمس از حضور و حـما�ت سوسـ�ال�ـسم در مبارزات خـود بهرهGمند
شـدند و امروز ن�ـز، با فروپاشى حـاكمـ�ت سـوس�ـال�سـتى در اتحاد شـوروى و د�گر
كشـورهاى اروپاى شرقى، مـتحد و پشـت�ـبان بس�ـار بزرگى را از دست داده اند. به
جـرأت مىGتوان گفت كـه وضع فاجـعه بار حـاكم بر جامـعه= ا�ران در حـال حاضـر، و
سلطه= مـجـدد نـ�ـروهاى راست و ارتجـاعى بر سـرنوشـت مـردم ا�ران، تا حـد ز�ادى
نتـ�ـجه= روند تـضعـ�S و در نهـا�ت غـ�ـاب ا�ن پشتـ�ـبـانان بزرگ مـردم م�ـهن مـا در

صحنه= ب�ن المللى است.
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عقبگرد تار�ـخى ناشى از فروپاشى حاكم�ت سـوس�ال�سـتى در اتحاد شوروى
و د�گر كشـورهاى اروپاى شرقى فاجعـهGاى بس بزرگ نه فقط براى كمـون�ست ها،
طبقـه= كارگـر و مردم ا�ن كـشورها، بلكه براى تمـامى جامـعه= بشـرى بود. بر اثر ا�ن
فـاجـعه= عظـ�م، دستـاوردهاى نزد�ـك به هشتـاد سـال تمـدن نو�ن بشـرى، و نتـا�ج
زحمـات چند�ن نسل از زنان و مردان زحـمتكش كشـورهاى سوس�ـال�سـتى، كه با
كـار و ا�ثـار و فداكـارى و از جـان گذشـتگى بى نظـ�ر خـود شـالودهGهاى جـامعـهGاى
نو�ن و انسـانى را در دشوارتر�ن شـرا�ط تار�خى ر�خـتـه بودند و با دادن م�ل�ـونGها
قربانى، آن را از تعرض دشمنان پاس داشـته بودند، در ز�ر چكمه= دشمنان تار�خى

طبقه= كارگر و مردم زحمتكش جهان لگدمال شد.
مـردم زحــمـتكـش ا�ن كـشــورها، كـه پس از دهـهGها رنج و فـداكــارى، اكنون
خواستار بـهبود سطح زندگى، ارتقاء ك�فـ�ت روابط اقتصادى، اجتمـاعى و س�اسى
جـامعـه= سـوس�ـال�سـتى، و برطرف كـردن كـمبـودها و نقـا�ص نظام سوسـ�ـال�سـتى
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مـوجود در كـشور خـود بودند، ناگـهان خـود را با موجى كـوبنده از فـقر، گـرسنگى،
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گرانى، ب�كارى، ب�خـانمانى، فحشاء، فـساد، سلطه= شبكهGهاى ماف�ـا�ى، اوج گ�رى
خـصـومتGهاى ملى، جنگGهاى داخلى، تجـز�ه و تكه تـكه شدن سـرزمـ�ن مـادرى،
كودتاهاى س�اسى و نظامى، و بـدتر از همه، سلطه= دولتGها و نهادهاى ب�نGالمللى
امپـر�ال�ستى و عـمال داخلى آنهـا بر تمامى ابعاد اقـتصادى، سـ�اسى، اجتـماعى و
نظامى جامـعه= خود، مـواجه د�دند. ابعاد ا�ن فـاجعه امـروز بر همگان، به و�ژه براى
مـردم كــشـورهاى ســوسـ�ــال�ـســتى سـابـق، كـامــالً روشن شـده است و ن�ــازى به
برشـمـردن آنهــا در ا�نجـا ن�ـست. آنچــه مىGتوان گـفت ا�ن است كـه ا�ـن عـقـبگرد
تار�خى، همـان طور كـه قدرت گـ�ـرى مجـدد تدر�جى امـا قطعى كـمون�ـستGها در
ا�ن كشـورها نشان مىGدهد، نه خـواست م�ل�ـونGها مردم زحـمتكش ا�ن كـشورها،
بلكه نتـ�جـه= عـملكرد عوامـل متـعدد عـ�نى و ذهنى تار�خى، از جـمله اشـتبـاهات و
انحرافات انجام گرفته در روند ساختمان سوس�ال�سم، توطئه ها، دخالت جو�ىGها
و عـملـ�ـات تخـر�ـبى ـ نظامى مـداوم دولـتGهاى امـپـر�ـال�ـسـتـى عل�ـه كــشـورهاى
سوسـ�ال�ـستى، و در آخر�ن مـرحله، خ�ـانت و پشت كردن تعـداد ز�ادى از رهبران
حـزبى و دولتـى به سـوسـ�ـالـ�ـسم در ا�ن كـشـورهـا بود ــــ عـواملـى كـه بدون �ك
ارز�ابى همـه جـانبــه و علمى از آنهـا، فـا�ق آمـدن بر عـقـبگرد كـنونى كـارى بسـ�ـار

دشوار خواهد بود.
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عقبگرد تار�خى اخ�ـر ابعادى بس�ار گسترده تر و فـراتر از مرزهاى كشورهاى
سـوس�ـال�سـتى سـابق داشتـه است. فروپاشـى حاكـم�ّت سـوسـ�ال�ـستى در اتحـاد
شــوروى و د�گر كــشــورهاى اروپاى شــرقى، تعــادل ن�ــروهاى طبــقـاتـى را بهGطور
مـــقطعـى، هم در سطح بـ�ن المـللى و هم در اغـلب كـــشـــورهاى جـــهــان بـه طور
جــداگــانه، به نفـع طبــقـات و نـ�ــروهاى ارتجــاعى مــدافع ســرمــا�ه= انحــصــارى و
امپـر�ال�سم و به ضـرر طبقات و اقـشار تحت سلطه و استـثمـار و ن�روهاى استـقالل
طلب و آزاد�ـخــواه بر هم زده اسـت. آنچــه امــروز از ســوى امـــپــر�ال�ــسـم، به و�ژه
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امپـر�ال�سم آمر�كا، به عنوان «نظم نو�ـن جهانى» به مردم جـهان تحمـ�ل مىGشود،
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مـحصـول و بازتاب صـر�ح ا�ن تغـ�ـ�ر تعـادل ن�ـروهاى طبـقاتـى و اجتـمـاعى به نفع
ن�روهاى امپر�ال�ستى در سطح جهان پس از فروپاشى اردوگاه سوس�ال�سم است.
مـختـصّات عـمـده= ا�ن «نظم نو�ن جهـانى»، گـستـرش همـه جانبـه= تعرضـات و
دخالتGهاى نظامى، سـ�اسى و اقتصـادى دولتGهاى امپر�ال�سـتى در امور داخلى
همـه= كشـورها؛ باز شدن دست انحـصارات فـرامل�ـتى در غارت كنتـرل نشده= مـردم
بى دفاع كشـورهاى «جهان سوّم»؛ تبـد�ل هرچه ب�شتر نهـادهاى ب�نGالمللى مانند
شـوراى امنـ�ت سـازمـان ملل مــتـحـد به ابزارهـاى بى اراده= اعـمـال سـ�ــاستGهاى
استثمارگـرانه و سركوب گرانه= سرما�ه= ب�ن المللى در سطح جهـان؛ استفاده= هرچه
مـسـتقـ�م تر و گـسـتـاخانه تـر امپـر�ال�ـسم از «زور» در روابط ب�ن الملـلى ــــ چه به
شكل نظـامى از طر�ق اشـغــال و سـركــوب روزافـزون كــشـورهاى مــخـتـلS توسط
ن�روهاى نـظامى دولتGهاى امپـر�ال�ستى و ناتـو، و چه به شكل اقتـصادى از طر�ق
مـحـاصـره و تحـر�م اقـتـصادى كـشـورهاى گـوناگـون ـــــ براى تحـمـ�ل «نظم نو�ن
جـهــانى» مـورد عـالقـه= خــود به مـردم جـهــان؛ و تشـد�د و دامن زدن به تـضـادها و
درگـ�ـرىGهاى ملى، قـومى و مـذهبى در سـراسـر جـهـان به منظور تجـز�ه و تثـبـ�ت
سلطه= بالمنازع خـود بر كشورها�ى است كـه امروز از نظر اقـتصادى و اسـتراتژ�كى
داراى اهم�ت اند. در �ك جمله، نقض استقالل سـ�اسى، حاكم�ّت ملى و تمام�ّت
ارضى كـشـورهـا، به و�ژه كـشـورهاى «جـهـان ســوم»، به منظور اعـمـال حــاكـمـ�ّت
بالمنازع دولتGهـاى امـپـر�ال�ـسـتى و انحــصـارات فـرامل�ـتى بر زندگـى مـجـمـوعـه=
بشــر�ت، عــمـده تر�ـن و�ژگى «نظم نو�ـن جـهــانى» را در دن�ــاى پس از فــروپاشى

اردوگاه سوس�ال�سم تشك�ل مىGدهد.
با فروپاشى اردوگاه سوس�ال�سم، مـردم زحمتكش و تحت ستم «جهان سوّم»
بزرگتـر�ن پشت�بـان خود را در مبارزه عـل�ه سلطه= امپر�ال�ـسم در سطح ب�نGالمللى
از دست داده اند. دولتGهاى حـاكم بر بسـ�ـارى از ا�ن كـشـورها، كـه روزى در پناه
قدرت اتحـاد جماه�ـر شوروى و كـشورهاى سوسـ�ال�سـتى قادر شـده بودند اگر نه
اسـتقـالل كامل، حـدّاقل حـدّ معـ�ّنى از «عدم تعـهـد» را براى خود مـحفـوظ دارند،
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امروز به سـرعت در برابر فشارهاى خـردكننده و �كجانبه= قـدرتGهاى امپر�ال�ـستى
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وادار به عـقب نشـ�نى و دادن امـتـ�ـازات هرچـه ب�ـشـتـر به امـپـر�ال�ـسم مىGشـوند.
جنبشGهاى رهـا�ى بخش ملى در كـشــورهاى مـخـتلS، با از دسـت دادن حـمـا�ت
مـادى و معنوى كـشـورهاى سـوس�ـال�ـستى كـه در گـذشتـه از آن برخـوردار بودند،
امــروز بـه شكلى فـــزا�نده ناچـار مىGشــونـد كــه �ا خـــواستGها و هدفGهـاى ملى و
استقالل طلبانه= خود را با توجه به شـرا�ط موجود تعد�ل كنند �ا در انتظار سركوب
مستق�م نظامى از سوى دولتGهاى امپر�ال�ـستى باشند. سازمان ملل متحد، كه تا
چندى پـ�ش از ســوى كـشــورهاى «جــهــان ســوّم» به عنـوان مـحــملـى براى طرح
خواسـتGها و اِعمـال فشار جـمعى بـر كشورهـاى امپـر�ال�سـتى مورد اسـتفـاده قرار
مىGگرفت و ا�ن كشـورها را قادر ساختـه بود با استفاده از حضـور اتحاد شوروى در
شوراى امـن�ت، دولتGهاى امپـر�ال�سـتى به و�ژه ا�االت متـحده= آمـر�كا را در سطح
جـهـانى به انزوا بـكشـانند، امـروز به شكلى روزافــزون به ابزار بى اراده= قـدرتGهاى
امـپـر�ال�ـســتى، اِعـمـال فـشـار بر كـشـورهاى «جـهـان ســوم»، و سـركـوب خلق ها،
جنبشGهاى رها�ى بخش ملى و ن�روهاى انقالبى در سطح جهان بدل شده است.
با فروپـاشى اردوگاه سوسـ�ال�ـسم به عنوان تك�ـه گاه اقـتصادى براى جـدا�ى
نسـبى بسـ�ـارى از كـشـورهاى «جـهـان سـوّم» از مـدار سـرمـا�ه= بـ�ن المللى، امـروز
امكان عـملى استـفاده از الگوهاى رشـد اقتـصادى ـ اجـتمـاعى مستـقل از سرمـا�ه=
ب�ن المللى بسـ�ار مـحدود شـده است. قبـضه= انحـصارى منابع مـالى، سرمـا�هGاى و
بازار جـهانى توسط كـشورهاى امـپـر�ال�سـتى و انحصـارهاى فـرامل�تى، امـروز ا�ن
امكان اسـتـثنا�ى را براى دولتGهاى امـپـر�ال�ـسـتى به وجـود آورده است كـه بدون
ه�چ مانعى، از تمام ن�روى اقتصادى خود براى منزوى كردن، به شكست كشاندن
و در صـورت لزوم سـركـوب مـستـقـ�م ا�ن گـونه الگوهـاى مسـتـقل رشـد و تحـمـ�ل
الگوى اقتـصادى سرما�ه دارى وابسـته به كشورهاى «جـهان سوّم» استـفاده كنند.
امروز دولتGهاى امپر�ال�ستى مىGكـوشند تا با استفاده از همه= ابزارهاى ممكن، به
و�ژه تحـمـ�ل سـ�ـاستGهاى اقـتـصـادى «نئـولـ�ـبرالـى» ــــ خـصـوصى كـردن همـه=
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بخشGهاى كل�ـدى اقـتـصـاد، تضـعـ�S بخش دولتى، تحـمـ�ل سـ�ـاست اقـتـصـادى
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درهاى باز، از مــ�ــان برداشــتن هرگــونه برنامــه ر�زى اقــتـصــادى دولتى، حــذف
تأمـ�نGهاى اجـتـمـاعى و ... ـــــ در اسـرع وقت دروازهGهاى اقـتـصـادى كـشـورهاى
«جــهــان ســوّم» را به طور كــامل بـه روى سـرمــا�ـهGهاى ب�نGالمـللى و انحــصــارات
فـرامل�ـتى بگشـا�ـند. هدف اصلى ا�ن سـ�ـاست ها، كـه امـروز به شكـلى فـزا�نده با
اســتــفــاده از نهــادهاى مــالى امــپــر�ال�ــســتى، به و�ژه بـانك جــهـانـى و صندوق
ب�نGالمللى پول، بـه كشـورهاى «جـهان سـوّم» تحـم�ـل مىGشوند، تشـد�د و تسـر�ع
روند انتقـال سود و سرمـا�ه از كشورهاى «جهـان سوّم» به كشـورهاى امپر�ال�ـستى
است. بدون ترد�ـد، نتـ�ــجـه= منطقـى و اجـتناب ناپـذ�ر چن�ن روندى، غــارت هرچه
ب�ــشــتــر منابع طـبــ�ـعـى و انســانى، مــســدود شــدن راه شكل گــ�ــرى و انبــاشت
سرمـا�هGهاى تول�دى، توقS كـامل و س�ر نزولى رشـد اقتصـاد ملى، سقـوط فاحش
سطح زندگى، و گستـرش روزافزون فقر، ب�مـارى، محروم�ت و ب�خانمـانى در م�ان

بخش عظ�مى از مردم كشورهاى جهان خواهدGGبود.
اما، سنگ�ن شدن مـقطعى تعادل ن�روها در سطح جهان به سود امـپر�ال�سم،
به ه�چ وجه به مـعناى «�ك قطبى» شدن جهـان و ظهور پد�ده= «اَبَرGامپـر�ال�سم» به
مثابه پد�دهGاى �كدست، �كپارچه و قدرقـدرت ن�ست. تضادهاى درونى و قانونمند
نظام سـرما�ه دارى در مرحـله= امپر�ـال�سم، نه با پ�ـدا�ش اتحاد جـماه�ـر شوروى و
اردوگاه سوس�ال�سم به وجود آمده بودند و نه با سقـوط حاكم�ّت سوس�ال�ستى در
اتحـاد شوروى و فـروپاشى اردوگاه سـوس�ـال�سم از مـ�ان رفـته اند. برعكس، امـروز
همه= شـواهد حاكى از ا�ن است كه با فـروپاشى اردوگاه سـوس�ال�ـسم، ا�ن تضادها
روز به روز شـدت �افـتـه انـد و ابعـاد گـسـتـرده ترى به خـود گـرفــتـه اند. دولتGهاى
امـپر�ـال�سـتى، به و�ژه امـپـر�ال�ـسم آمـر�كا، در تالش ب�ش از چند دهه= خـود براى
سـركوب سـوسـ�ال�ـسم در سطح جـهان، بهـاى بسـ�ار گـزاف و سنگ�نى را به مـردم
خود و د�گر كشـورهاى جهان تحمـ�ل كرده اند. گستـرش بى سابقه= فقـر، ب�مارى،
گرسنگى، بـ�كارى، گرانى، سقـوط خدمـات بهداشتى و نزول شـد�د سطح زندگى
اكـثر�ت قـر�ب به اتفـاق مردم در كـشـورهاى سرمـا�ه دارى پ�ـشرفـتـه و در سراسـر
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جهـان، نت�جـه= مستـق�م صـرف و اتالف بخش عظ�مى از منابع مـادى و انسانى ا�ن
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كـشـورها در عرصـه= تقـابل نظامى، رقـابت تسل�ـحـاتى هسـته اى، كـارزار تبل�ـغـاتى
جنگ سـرد، و جـاسوسى و تـخر�ب علـ�ه كـشـورهاى سـوس�ـال�ـسـتى، جنبشGهاى
رها�ى بخش ملى و جنـبش كارگـرى و كـمونـ�سـتى در سـراسر جـهـان بوده است.
ورشكسـتگى اقــتـصـادى و بدهىGهاى سنگ�ن ناشـى از مـخـارج سـرسـام آور جنگ
سرد، همـراه با تشد�د و تـعم�ق تضـادهاى طبقـاتى در طول چند دهه، كـشورهاى
امـپر�ال�ـسـتى را با چنان بحـرانGهاى عمـ�ق و همـه جانبـه= اقـتصـادى و اجـتمـاعى
روبرو كـرده است كه برون رفت از آنهـا، تنها از طـر�ق افزا�ش نرخ انبـاشت سرمـا�ه
در ابعــــاد نـجــــومى مــــمكـنGخـــواهـد بود. بـهGو�ژه آنكـه، با فــــروپاشـى نظـامGهاى
سوسـ�ال�سـتى در كشـورهاى اروپاى شرقى و پ�وسـتن اجبـارى اقتصـاد نابود شده=
ا�ن كـشـورها به مـدار تولـ�ـد و توز�ع و مـصـرف سـرمـا�ه= ب�ن الملـلى، بر بار بحـران
مالى دولتGهـاى امپر�ال�ـستى به شـدت افزوده شـده است كه ا�ن ن�ز بـه نوبه= خود

بر فشار به تودهGهاى مردم در ا�ن كشورها مىGافزا�د.
از سوى د�گر، فـروپاشى اردوگاه سـوس�ال�ـسم نه تنها مهم تـر�ن عامل متـحد
كننده= دولتGهاى امـپر�ال�ـستى در سطح جـهان را از م�ـان برداشتـه است، بلكه به
رقـابتGهاى امـپـر�ال�ـسـتى براى «بلعـ�ـدن غنا�م» بازمـانده از دوران جنگ سـرد به
شدت دامن زده است. امروز، هر�ك از دولتGهاى امپر�ال�ستى، به و�ژه با توجه به
بحرانGهاى عم�ق درونى كشور خود، مىGكـوشد سهم ب�شترى از ا�ن «غنا�م» را به
خـود اخـتـصـاص دهد. مــسـأله= گـسـتـرش «عـرصـهGهاى نفــوذ»، «صـدور بحـران» به
كشورهاى د�گر، پ�شدستى در دست�ابى به منابع طب�عى و مواد خام استراتژ�ك و
بازارهاى داخلى كشورها، و كـوشش در جهت به روى كار آوردن دولتGهاى دست
نشانده= خـود در ا�ن �ا آن كشور تحت سلطه در رقـابت با د�گران، با شدتى ب�ش از
پ�ش در صدر دستور كار دولتGهاى قدرتمند امپر�ال�ستى قرار گرفته است. شكل
گ�رى سه بلوك عمده= امپر�ال�ستى حول سه قدرت اقتصادى بزرگ ا�االت متحده=
آمر�كا، آلمـان و ژاپن، كوشش در جهت انسجـام بخش�دن به عرصـه= نفوذ هر �ك از
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ا�ن سـه بلوك در قـاره= آمـر�كـا (قـرارداد «نافـتـا»)، اروپا (قـرارداد «مـاسـتـر�خت») و
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آس�اى جنوب شرقى، و تشد�د رقابت م�ان آنها براى انضمام سهم ب�شترى از بق�ه=
كشورهاى «جهان سوم» به خود، كه امروز به صورت گسترش روزافزون جنگGهاى
محلى، مـنطقهGاى و داخلى در كـشورهاى گوناگـون بروز مىGكند؛ حاكى از تـشد�د
روزافـزون رقـابتGهاى امـپر�ال�ـسـتى برسـر تقـسـ�م مـجدّد جـهـان در دوران پس از

فروپاشى اردوگاه سوس�ال�سم است.
با توجــه به تـضـادهـا و شكافGهاى عــمــ�ق طبــقــاتى و اجــتــمــاعى، بحــران
همـهGجـانـبـه= اقـتـصـادى و مـالى گــر�بـانگ�ـر كـشــورهاى امـپـر�ال�ـسـتـى، و تشـد�د
رقابتGهاى امپر�ال�ستى، مىGتوان پ�ش ب�ـنى كرد كه ا�ن �كسو�گى تعادل ن�روها
به نفع سـرما�ـه دارى و امپـر�ال�ـسم در سطح جهـان، تنهـا �ك مرحـله= انتقـالى و از
د�دگـاه تـار�خى گـذرا است. تضــاد مـ�ـان كــار و سـرمـا�ه؛ تضــاد مـ�ـان مــعـدودى
كشورهاى امپر�ال�ستى و مجموعـه= كشورهاى تحت سلطه، شكاف عم�ق م�ان فقر
و ثروت در سطح جـهـان، كـه ب�ش از هرچ�ـز به صـورت تضاد فـزا�نده مـ�ـان تول�ـد
انبـوه كـاالها توسط انحـصـارات فـرامل�ـتى و نبـود قـدرت خـر�د كـافى براى جـذب
�ابد؛ ورشكستگى اقتـصادى اكثر�تGال�ستى تبلور مى�مازاد تول�د كشـورهاى امپر
قر�ب به اتفـاق كشورهاى «جـهان سوم» و عدم توانـا�ى آنها در بازپرداخت وامGهاى
سنگ�ـنشـان به انحـصــارات مـالى فـراملـ�ـتى، كـه نظـام مـالى و بانكى كــشـورهاى
امپر�ال�ستى را با بحرانى عظ�ـم و فزا�نده روبرو كرده است؛ بى اعتبارى و ناتوانى
روزافزون اقـتصادى و سـ�اسى «سوسـ�ال دموكـراسى» در حل معضـالت و تضادها
در چارچوب نظامGهاى سـرما�ه دارى حاكم، كـه به شكستGها �ا عقب نشـ�نىGهاى
پى در پى سوسـ�ال دمـوكراتGها در انتخـابات، به قدرت رس�ـدن جناحGهاى راست
بورژوازى، حــذف حـقــوق و تأمــ�نGهاى اجــتــمـاعى حــاصل از مــبــارزات طوالنى
زحـمـتـكشـان و در نهـا�ت تـعـمـ�ق روزافـزون شكـافGهاى طبـقـاتى در كــشـورهاى
پ�ـشــرفـتـه= سـرمـا�هGدارى انـجـامـ�ـده است؛ وضــعـ�ّت فـاجـعـه بـار زندگى مـردم در
كـشـورهاى سوسـ�ـال�ـسـتى سابـق و درك روزافزون آنهـا از مـاه�ّت اسـتـثمـارگـر و
ضدبشرى نظام سرما�ه دارى، كه به شكلى فزا�نده در بازگرداندن كمون�ستGهاى
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�ابد؛ و باالخـرهGن كشـورها تبلور مى�سـابق و هواداران سوسـ�ال�ـسم به قـدرت در ا
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بحران فزا�نده= مح�ط ز�ست، كـه نظام سرما�ه دارى را از نظر اتالف منابع طب�عى
مــوجــود و آلـودگى ناشى از تولـ�ــد انبــوه و بى رو�ّـه، با مــشكالت جـــدى و حــتى
بنGبست روبرو كرده است؛ همـه و همه حاكى از گـذرا بودن مرحله= انتـقالى كنونى
و تشد�د تضـادها و شكل گ�رى مـجدّد �ك قطب ن�ـرومند ضد سرمـا�ه دارى و ضد

امپر�ال�ستى، ولو به اشكال جد�د، در سطح جهان است.
با آگاهى از موقّت بودن ا�ن وضع�ّت �كسـو�گى تعادل ن�روهاى جهانى است
كـه امـپـر�ال�ـسم مىGكـوشـد تا از فـرصت تار�خى كـوتاه به وجـود آمـده، براى هرچه
مسـتحكم تر كردن مـواضع خود و از م�ـان برداشتن دولتGها و ن�ـروها�ى كه به هر
شكل مانـع استقـرار سر�ع «نظم نو�ن جـهانى» هستـند، حداكثـر استفـاده را بكند.
ا�ن ســ�ـاست در سـه عــرصـه=: تالش بـراى تضـعـ�ـS و سـرنگون كــردن دولتGهاى
سوس�ال�ستى باق�ماندهGدرGجهان (چ�ن، كره، كوبا، و�تنام و...)؛ كوشش براى حل
سـر�ع برخى مـعـضالتGگـرهى فـراروى امـپـر�ال�ـسم از طر�ق تحـمـ�ل راه حلGهاى
نابرابر با استـفاده از ضعS مقطعـى موجود در جنبش كارگـرى ـ كمون�سـتى و ضد
امـپر�ال�ـسـتى در سطح جـهان (مـسـأله= فلسط�ن، آفـر�قـاى جنوبى، ا�رلند و...)؛ و
سـركـوب، تضـع�S، اشـغـال نظامى، و �ا تـجز�ه= آن دسـتـه از كـشـورها�ى كـه به هر
دل�ل و هدف در برابر استقرار «نظم نو�ن جـهانى» مقاومت مىGكنند؛ به پ�ش برده
مىGشود. اقدامات نظامىGكه امروز ازGسـوى دولتGهاىGامپر�ال�ستى و بهGو�ژه ا�االت
مـتـحـده= آمـر�كا تحـت عنوان «كـمكGهاى انسـاندوسـتـانه»، «حــفظ صلح جـهـانى»،
«دفاع از حقوق بشـر» و كمك به «استقرار و بسط دموكـراسى» در سطح جهان، كه
گـاه �كجـانبـه و گـاه با اسـتـفـاده از اتور�تـه و ز�ر پرچم نهـادهاى ب�ـن المللى مـانند
سـازمـانGمللGمـتـحـدGبـهGپ�شGبردهGمىGشـوند، اجـزاىGاصلىGوGجـدا�ىGنـاپذ�رGسـ�ـاست
دولتGهاى امپر�ال�ستىGبراى تثب�تGحـاكم�ّت بالمنازعGخود برGهمه=GكشورهاGپ�ش از
به پا�ان رس�دن دوران طال�ى امّا موقّت �كسو�گى تعادل ن�روهاىGجهانى هستند.
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سرعت وقـوع و ابعاد فاجـعه= فـروپاشى دولتGهاى سوس�ـال�سـتى به حدى بود
كـه در ابتـدا گــ�ـجى و سـردرگـمى شـد�ـدى را، نه فـقط در مـ�ـان طبــقـه= كـارگـر و
زحـمتكـشان كـشـورهاى سوسـ�ـال�ـستى سـابق، بلكه در مـ�ـان بسـ�ارى از احـزاب
كمون�ـست جهان و رهبران و كادرهاى آنـها ا�جاد كرد. جست و جـوى عجوالنهGاى
براى �افتن «علل اساسى» ا�ن عقبگرد تار�خى عظ�م آغاز شد. امپر�ال�سم توپخانه=
عظ�م تبـل�ـغـاتى خـود را روى شـعـار «مـرگ كــمـون�ـسم»، «پا�ان سـوســ�ـال�ـسم» و
«پ�روزى نهـا�ى سرما�ه دارى» متـمركز نمود. ا�ن تـبل�غات گسـترده= امپر�ال�ـستى،
همراه با حـمالت و برچسب زنى ها�ى كه از درون رهبـرى حزب كمون�ـست اتحاد
شـوروى توسط گارباچS و عـوامل او عل�ـه سوسـ�ـال�سم، ا�دئولـوژى ماركـس�ـسم ـ
لن�ن�ـسم و تـار�خ گـذشـته= جـنبش كـمـون�ـسـتى و به و�ژه حـزب كـمـون�ـست اتحـاد
شـوروى انجـام گـرفت، راه را براى انواع و اقـسـام برخوردهـاى «نظرى» نادرست به
S�سوس�الـ�سم، آرمان كمون�سم و تار�خ گـذشته= جنبش كمون�سـتى باز كرد. تحر
و دروغ و افترا جـاى برخورد مسؤوالنـه و تحل�ل علمى را گرفت. تعرض همه جـانبه=

ا�دئولوژ�ك به سوس�ال�سم و دستاوردهاى آن آغاز گشت.
دشمنان طبـقه= كارگر، كـوش�دند ا�ن فـروپاشى را به عنوان دل�لى بر پوچى و
غ�رعـملى بودن ا�ده= سوس�ال�سم به كـار گ�رند و نشان دهند كه در غـ�اب «انگ�زه=
سـود» و «اقـتـصـاد بازار سـرمـا�ه دارى»، ه�چ پ�ـشـرفـت اجـتـمـاعى مـمكن ن�ـست.
سـوسـ�ـال دمـوكـراتGهاى گـارباچفى و غـ�ـرگـارباچفى، از ا�ـن فـروپاشى به عنوان
سكو�ى براى حـمله به ماركـس�ـسم ـ لن�ن�ـسم، و به و�ژه تئورىGهاى لن�ن در مـورد
«امپر�ال�سم»، اسـتفاده كردند. آنها كوش�دند حـساب ماركس را از لن�ن جدا كنند
و نشان دهند كـه لن�ن�سم، خـالف آنچه كه گـفته مىGشـود، نه نت�ـجه= تداوم و بسط
تئورىGهـاى ماركس و انگلس در عـصر امپـر�ال�سم، بلكـه حاصل انحراف فلـسفى و
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تئـور�ك از آن است. به زعم آنهـا، بحران سـوس�ـال�ـسم نه فقط با اسـتـال�ن، بلكه با
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لن�ن و لن�ن�سم آغاز شده است.
عدهGاى د�گر، كه مىGتوان گفت تحت تأث�ـر ا�دئولوژى ل�برالى بورژوازى قرار
دارند، ادعا كردند كه گو�ا فروپاشى دولتGهاى سـوس�ال�ستى به ا�ن دل�ل بود كه
تودهGهاى مـردم در ا�ن كـشـورها ناگـهان مـتـوجـه شـدند كـه آنچـه كه همـ�ـشـه كم
داشته اند، دموكراسى بورژوا�ى بوده است. بـه زعم ا�ن عده، علت عمده= مشكالت
در كـشـورهاى سـوسـ�الـ�سـتى، مـحـرومـ�ت مـردم از «حق رأى» و «آزادى انتـخـاب
�افتند از مزا�اى «دموكراسىGمىGاست و چنانچه مردم اجازهGمستق�م رهبران» بوده

پارلمانى» بورژوا�ى برخوردار شوند، چن�ن مشكالتى به وجود نمىGآمد.
ابعاد عظ�م ا�ن عـقبگرد تار�خى، همـراه با تبل�غات گـسترده= ضـدكمون�ـستى
امـپـر�ال�ـسم و رونق �افـتن «تحل�ل»ها�ى از ا�ن دست، اثرات مـسـتـقـ�م بر جنبش
كـمـون�ـستـى داشت. اختـالفـات نظرى در درون جنبـش كمـون�ـسـتى اوج گـرفت.
عدهGاى بر اثر �أس ناشى از ا�ن شكست، به ا�ن نت�جه رسـ�دند كه ادامه= مبارزه بى
فا�ده است و بر ا�ن اسـاس از مبارزه= عملى دسـت كش�دند. عـدهGاى د�گر، از جمله
برخى از احزاب كمون�ـست و كارگرى، تغ��ر جهت دادند و با كنار گـذاشتن جهان
ب�نى مـاركـسـ�ـسم ـ لن�ن�ـسم و نفى مـبـارزه= طبـقـاتى، به سـوس�ـال دمـوكـراسى و
مبارزه= رفـرم�ستى در چارچوب نظام سرمـا�ه دارى حاكم روى آوردند. برخى د�گر
از رهبران، كادرها و اعضاى ا�ن احزاب كـه به چن�ن چرخش ها�ى معتقد نبودند،
�ا از ا�ن احزاب جدا شدند و �ا به طور جـمعى، دست به تشك�ل احزاب جد�دى بر

پا�ه= جهان ب�نى ماركس�ست ـ لن�ن�ستى زدند.
در درون احزابى كـه بر حفظ ماه�ت كـمون�سـتى و ماركسـ�ست ـ لن�ن�ـستى
خود همـچنان پاى مىGفـشردند ن�ـز اختالفـات نظرى و غ�ـرنظرى جدى بـروز كرد.
در بسـ�ـارى از ا�ن احـزاب، عـدهGاى كـوشـ�ـدند تا حـسـاب خـود را به طور كـامل از
سـ�ـاستGها و تار�خ گـذشتـه= سـوسـ�ـال�سـم و جنبش كـمون�ـسـتى جـدا كنند و لبـه=
اصلى انتقـاد را تنها متوجـه احزاب كمون�ـست كشورهاى سـوس�ال�سـتى سابق، به
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و�ژه حـزب كمـون�ـست اتحاد شـوروى و رهبران آن، نـما�ند. در درون ا�ن گـرا�ش،
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برخى به صـورت فـرصت طلبـانه رهبـرى كنونى احـزاب خـود را ن�ز «شـر�ك جـرم»
اشــتـبــاهات و «جنا�ـتGهاى اسـتــال�نى» انـجـام شــده توسط احــزاب كـمــون�ــست
كـشورهاى سـوس�ـال�سـتى سابق اعـالم كردنـد و به مقـابله با ساخـتارهاى رهبـرى
حـزب پرداختند. ا�ن برخـورد، كـه با هدف منزه جلوه دادن خـود و تكف�ـر د�گران،
شـ�وه= «انتـقـاد از د�گران» را به جـاى اصل لن�نى «انتـقاد از خـود» نشـاند و ب�ش از
هرچ�ز، شكل وارد آوردن اتهـامات شخـصى به رهبران حزبى را به خـود گرفت، در
نها�ت به شكل اقدامات فراكس�ون�ستى در درون ا�ن احزاب بروز كرد و به تفرقه و

انشعاب در شمارى از آنها منجر شد.
در سمت مقابل، ا�ن برخوردهاى غـ�رعلمى و تعرضات ا�دئولوژ�ك، برخى از
كـمــون�ــستGها را برآن داشت كــه در مـوضع دفــاع مطلق از هرآنچــه كـه بـود قـرار
گ�رند، دفـاع از اصول�ت علمى ماركس�ـست ـ لن�ن�ستى را با دفاع بى قـ�د و شرط
از عـملكردهاى گذشـتـه و توج�ـه اشـتبـاهات انجـام شده �كى بگـ�رند، و علل همـه=
عـقـبگردها را تنهـا در عوامل خـارجى و دخـالتGهاى امـپـر�ال�ـسم جسـتـجـو كنند.
بد�ن ترتـ�ب، مـرزهاى مــ�ــان مـســا�ل ا�دئولوژ�ك و عـلمى، و مـســا�ل مــربوط به
عملكرد تار�خى نظامGهاى سوس�ال�سـتى مخدوش شد و ش�وه= ارز�ابى علمى جاى

خود را به برخوردها و پلم�كGهاى س�اسى داد.
پ�امـدهاى ا�ن هرج و مرج و سردرگـمى و �أس و پراكندگى، على رغم روشن
شدن بس�ارى از مسا�ل در مدتى كوتاه پس از فروپاشى دولتGهاى سوس�ال�ستى،
همـچنان بـر دوش جنبش كـمـون�ـسـتى سـنگ�نى مىGكند و لزوم پـا�ان بخـشـ�ـدن

هرچه سر�عتر به آن ب�ش از پ�ش احساس مىGشود.
بس�ارى از احزاب كمون�ـست در سطح جهان امروز ا�ن مشكالت را در درون
خود تا حد ز�ادى پشت سـر گذاشته اند و مجـدداً بر مشى طبقاتى و ماركـس�ست ـ
لن�ن�ـسـتى خـود تأك�ـد ورز�ده اند. با ا�ن وجـود، جنبش كـارگـرى و كـمون�ـسـتى،
براى آن كـه بتواند ن�ـروى گـذشتـه= خـود را باز�ابد و سكان رهبرى مـبـارزات طبقـه=
كارگـر و خلقGهاى تحت ستم جـهان را براى پا�ان بخشـ�دن به وضـع�ت فاجـعه بار

٣٧

كنونى در دست گـ�ـرد، با�د بتـواند تحل�لى جـامع و پاسـخى مـقنع در مـورد علل و
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عـوامل ا�ن عـقـبگـرد عظ�م تار�خى در روند مـبـارزه براى ســوسـ�ـال�ـسم، كـه خـود
بهGطور مسـتق�م هدا�ت آن را در سطح جـهان برعهده داشـته است،  به دست دهد.
بس�ـارى از احزاب، با توجـه به ا�ن ضرورت تـار�خى، گامGهاى مـهمى در ا�ن راسـتا

برداشته اند و در ا�ن مس�ر تحل�لGها و ارز�ابىGهاى ارزندهGاى را ارائه كرده اند.
نگارنده مىGكوشد در سند حاضر به انجـام بخشى از ا�ن وظ�فه= تار�خى �ارى
رساند. ا�ن كـوشش با آگاهى و توجـه نسبت به ا�ن نكتـه= اساسى صورت مى گـ�رد
كــه ارائه= �ك تحل�ـل همـه جــانبــه از علل و عــوامل ا�ن عــقـبگرد تـار�خى، تنهــا با
مشـاركت و همفكرى همـه= كمـون�ستGها و احـزاب كمـون�ست و كارگـرى در سطح
جــهــان، و پـ�ش از همــه، كــمـــون�ــستGهاى اتـحــاد شــوروى و د�گر كـــشــورهاى
سوس�ال�ستى سابق، كه مستق�مـاً در امر ساختمان سوس�ال�سم شركت داشته اند
و طبـ�ــعـتـاً از جــزئ�ـات تار�خى ا�ـن روند مطلع اند، انجــام پذ�ر است. به اعـتــقـاد
نگارنده، ا�ن روندى است بط�ئ و طوالنى كـه انجام موفـق�ت آمـ�ز آن، نه مىGتواند
در حــد تـوانا�ى �ك �ـا چند حــزب بـاشــد و نه مىGتـوان براى آن چارچوب زمـــانى
مع�نى تع��ن كرد. به هم�ن دل�ل، سند حاضر تنها مىGتواند به عنوان كوششى در

جهت روشن تر شدن برخى جوانب ا�ن فرا�ند بغرنج تار�خى در نظر گرفته شود.
آنچـه ب�ش از هرچ�ز در ا�ن روند از اهمـ�ت و�ژه برخـوردار است، پا�بندى به
اسلوبGها و ش�ـوهGهاى علمى برخورد به مسا�ل، ضـمن حفظ جانبدارى طبـقاتى و
كمون�ـستى است. پ�روى از ا�ن شـ�وه تنها راه دستـ�ابى به �ك ارز�ابى واقع ب�نانه
و علمى از گـذشتـه= تار�خى سوسـ�الـ�سم است و مـ�زان مـوفقـ�ت در ا�ن امر را ن�ـز

تنها با ا�ن محك مى توان Gسنج�د.

٣٨
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ارائه= ارز�ابى از گذشتـه= سوس�ال�سم، اگـر بخواهد مسؤوالنه انجـام گ�رد، با�د
با صداقت علمى همـراه باشد. ا�ن بد�ن معنا است كـه هر ارز�ابى از ا�ن نوع، قبل
از هرچ�ـز با�د به طـور صـادقـانه اصـول و فـروضى را كـه خـود بر آنهـا اسـتـوار است
روشن كنـد و اهدافى را كـــه دنبــال مـىGكند توضـــ�ح دهد. تـنهــا در ا�ـن صــورت
Sابى به قـضاوت علمى نشست و نقـاط قوت و ضع�مىGتوان در مورد �ك چن�ن ارز
آن را به درستى تشـخ�ص داد. در غـ�اب چن�ن توض�ـحانى، بحث برGسـر درستى �ا
نادرســـتى ارز�ابـىGهاى ارائه شـــده از چارچوب علـمى خــارج مـىGشــود و به حـــد

�ابد.Gهاى س�اسى و ذهنى تنزل مىGپلم�ك
دقـ�قـاً براى جلوگـ�رى از درغلتـ�ـدن به �ك چن�ن برخـورد ذهنى و نادرست
است كـه مــاركس شـ�ـوه= برخــورد د�الكتـ�كى به تـار�خ و جـامـعـه= بـشـرى را مطرح
مىGكند و برخـى از اصـول عـمـده= آن را در «مـقـدمــهGاى بر نقـد اقـتـصــاد سـ�ـاسى»
برمىGشــمـارد. در ا�نجــا دو اصل از ا�ن اصــول را كـه به نظر نـگارنده سنگپــا�ه= هر
بررسى علمـى، و از جـمله بررسى حـاضـر، را تشك�ل مـىGدهند، به اخـتـصـار �ادآور

مىGشو�م:
- اصل اول را بـه نقل از مـــاركس مىGتوان چـن�ن توضـــ�ح داد كـــه در �ك١

٣٩

تحق�ق علمى:
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... عامل ذهنى، جامعه= موجود، حتى درGهنگام به كارگ�رى اسلوب تئور�ك،
١٤با�د هم�شه به عنوان پ�ش شرط و زم�نه= درك واقع�ت در نظر گرفته شود.

ا�ن عـبــارت بد�ن مـعنـا است كـه �ك پژوهشـگر، هنگامى كـه بـه ارز�ابى �ك
پد�ده= اجـتمـاعى مىGنش�ـند، پ�ش از هرچ�ز با�د بـه ا�ن نكته آگـاه باشد كـه در چه
جـامعـه و عـصـرى زندگى مىGكند، و به واسطه= آن چه نوع عـ�نك تعـصـبى به چشم
دارد. به عالوه، چن�ن پژوهشگرى با�د به ا�ن مسأله نـ�ز آگاه باشد كه در چارچوب
جامـعهGاى كه در آن زندگى مىGكند، جـا�گاه طبقاتى و ا�دئولوژ�ك خـود او چ�ست

و از موضع كدام طبقه= اجتماعى به بررسى پد�ده= مورد سؤال پرداخته است.
از نظر مـــاركس، آن دركى از پد�دهGهـا علمى است كـــه بر پا�ه= جــهــان بـ�نى
پ�ـشروتر�ن طبـقه= عـصـر ما، �عنى طبـقه= كـارگـر و سازمـانGهاى س�ـاسى آن استـوار
باشـد. چن�ن د�دگـاهى مـا را تجهـ�ـز مىGكند تا جـوهر دوران و طبـ�ـعت كلى تر�ن
چارچوب تعـ�ـ�ن كننده در مـرحله= مورد نـظر را درك كن�م و بر مـبناى آن نقش هر
�ك از پد�دهGها را در ا�ـن چارچوب كلى مـشـخص كن�م. آنـچـه از ا�ن روند حـاصل
مىGشود، مجـموعهGاى از مفـاه�م و مقوالت علمى است كه به مـا امكان مىGدهد كه
از د�دگـاه طبـقـه= كـارگـر به ارز�ابى واقـعـ�ت مـوجـود بپـرداز�م. مـقـوالت مـربوط به
ماتر�ال�سم د�الكت�ك و ماتر�ال�سـم تار�خى محصول �ك چن�ن روندى هستند كه
در طول نزد�ك به �ك و ن�م قرن مبارزه= طبقاتى پرولتار�ا شكل گرفته اند و اكنون
به عنوان ابزارهاى علمى و تئور�ك در دست كمون�ستGها عمل مىGكنند. البته در
ا�ن ترد�دى ن�ست كه همـ�ن مقوالت ن�ز با�د در سا�ه= برخورد انتـقادى به واقع�ت
مـوجـود و مـخـتصـات عـصـر حـاضـر مـورد بررسى و ارز�ابى قـرار گـ�ـرند و تدقـ�ق و
تكـمــ�ـل شــوند. امـــا ا�ن كـــار تنـهــا در چـارچوب �ك بـرخــورد علـمى از د�دگـــاه
پ�شـروتر�ن طبقـه، �عنى طبقـه= كارگـر، و با هدف پ�شبـرد منافع تار�خى ا�ن طبـقه

٤٠

، صـفحـه=١٩٧٧، انتـشارات پروگـرس، مـسكو، مـقـدمه اى بر نقـد اقـتـصاد سـ�ـاسىكارل مـاركس،  ١٤
٢٠٧.

امكان پذ�ر است.
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وجه تع��ن كننده= ا�ن اصل براى ما در حال حاضر ا�ن است كه برخورد ما به
مـشكالت گذشـتـه= سوسـ�ـال�سم، براى ا�ـن كه علمى باشـد، با�د نه از د�دگـاه �ك
روشنفكر آزاده= بورژوا، نه از د�دگاه رمانت�ك و عاطفه گرا�انه= خرده بورژوازى، نه از
د�دگاه مطلق گرا�انه= ا�دهGآل�ستى، بلكه مشخـصاً از د�دگاه ماتر�ال�ستى ـ طبقاتى
پرولتار�ا، آن هم پرولتـار�اى جهان امـروز و احزاب س�ـاسى واقعاً موجـود آن، انجام
گـ�رد. اتخـاذ چن�ن د�دگـاهى ن�ـز نه از طر�ق «مطالعـه» و به دست آوردن «اطالع»
از نظرات و مـواضع طبقـاتى پرولتار�ا، بلكـه تنها از طر�ق نفى عـملى و واقعى هـمه=
خاستگاهGهاى غ�رپرولترى، و پ�شبرد مداوم انتقاد از خود درح�ن شركت كامل در
پرات�ك مـبـارزه= طبـقـاتى پرولتـار�ا در سطح جـهـان، امكان پذ�ر است. بدون حـفظ
پ�ــوند مــســتــقــ�م بـا چن�ن پراتـ�كى، ارز�ابى مــا از روندهـاى درونى كــشــورهاى
سـوسـ�ـالـ�ـسـتى سـابق، به صــورت �ك ارز�ابى روشنفكرانه، در چـارچوب ذهن�ت

طبقاتى حاكم بر جامعه= سرما�ه دارى امروز محبوس خواهد ماند.
بد�ن ترت�ـب، پ�ـوند عـملى با مـبـارزه= طبـقـاتى پرولـتـار�ا و تصـحـ�ح انتـقـادى
پرات�ك آن در ح�ن مبارزه= طبقاتى، تنهـا راه علمى دست�ابى به �ك ارز�ابى صح�ح
و علمى از بحـران كنـونى سـوسـ�ـال�ـسم و برخـورد به مـشكالت گـذشـتـه= آن است.
برخورد به مسا�ل سوس�ال�ـسم از هر جا�گاه خارج از ا�ن عرصه، �ا در تقابل با آن،
به ناچار به رنگ تعـصبات ذهنى جـامعه= سـرما�ه دارى آغـشته خـواهد بود و ما را از

درك علمى واقع�تGها محروم خواهد كرد.
- اصل دومى كه ماركس مطرح مىGكند چن�ن است:٢

... حتى انتـزاعى تر�ن مفاه�م، عل�رغـم قابل�ت انطباقشـان با همه= دورهGها و
اعـصـار ... خـود زا��ـده و مـخلوق شـرا�ط تار�خى مـشـخص هـسـتند و به همـ�ن
دل�ل، تنهـا در چارچوب همـان شـرا�ط مـشخص تار�خـى معناى واقـعى خـود را

١٥پ�دا مىGكنند.

٤١

٢٠٩-٢١٠، صفحات همانجا ١٥

ا�ن اصل بدان مـعنا است كه �ك پد�ده= اجـتماعى �ا طبـ�عى، نه مـجمـوعهGاى
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از مخـتصات جـدا از هم و ا�ستا، بلكه �ك گـشتاور مـتحرك و پو�ا از مجـموعه= سـ�ر
تكاملى جـامعه= بشـرى و طب�عت اسـت و درست به هم�ن دل�ل، جوهـر و مختـصات
آن در رابطه= مستق�م با تضادهاى هر دوره= مشخص تار�خى و هر مرحله از ا�ن س�ر
تكاملى تـغـ�ـ�ـر مىGكند، شكل و مـضـمـون خـاص به خـود مـىGگـ�ـرد، و مـعناى تازه
�ابد. در نت�جه، ه�چ پد�دهGاى را نمىGتوان خـارج از قالب و چارچوبى كه زم�نه=Gمى
وجـودى آن را تشك�ل مىGدهد، و جدا از مـرحله= تار�خى مـشخـصى كه آن را ا�جـاد
كــرده است، مـورد بـررسى قـرار داد و به نـتـ�ــجـه= عـلمى رســ�ـد. برعـكس، اسلوب
صـح�ح حكم مىGكـند كه هر پد�ده= اجـتـماعى (مـانند سـوس�ـال�سـم واقعـاً موجـود،
دموكراسى، حزب، «استال�ن�سم» و غ�ره) در قالب و چارچوب مشخص تار�خى آن
و در ارتبـاط مـسـتـقـ�م با ا�ن چارچوب مـورد بررسى قـرار گـ�ـرد. به عـبـارت د�گر،
دسـتـ�ـابى علمى به مـاه�ت واقـعى هر پـد�ده، قـبل از هرچ�ـز مـسـتلزم شناخت از

تضادهاى كلى ترى است كه زم�نه= رشد آن را تشك�ل مىGدهند.
بد�ن ترت�ب، براى دسـت�ـابى از درك علمى از هر پد�ده، به جاى جـمع آورى
مجمـوعهGاى از «حقا�ق بد�هى» جزئى در مـورد آن و نت�جه گـ�رى كلى از آنها، با�د
از درك كلى تر�ن تضادها و واقـع�ات مـوجود آغاز كرد و پس از نقـد تئور�ك از كل
ا�ن واقــعـ�ت و تضــادها، به توضــ�ح اجـزاى آن پرداخـت. به عـبــارت د�گر، در �ك
بررسى علمى با�د از گسترده تر�ن (پ�چ�ده تر�ن و ع�نى تر�ن) چارچوب آغاز كرد
و با محدودتر كردن ح�طه= تمركـز، مرحله به مرحله، به توض�ح پد�دهGهاى جزئى تر
پرداخت. آنچه بـا�د در ا�ن روند مد نظر قرار گـ�رد ا�ن است كـه عبور از هـر مرحله=
تحل�لى كلى تر به مرحلهGاى جزئى تر، با�د با در نظر گـرفتن تأث�رات پد�ده= كلى تر
بر پد�ده= جزئى تر انجام گـ�رد به نحوى كه هر جزء در پ�ـوند با تضادهاى كلى ترى
كـه زمـ�نه= د�الكتـ�كى آن را تشك�ل مىGدهـند تعـر�S شود و نـه به عنوان پد�دهGاى
مستـقل و جدا از مح�ط. به عنوان مـثال، از د�دگاه علمى نمىGتوان نقد از گـذشته=
سوس�ال�ـسم را با نقد پد�دهGاى به نام «استال�ن�سم» آغـاز كرد. ز�را درك صح�ح از
ماه�ت «استال�ن�ـسم» مستلزم شناخت روندهاى درون حزبى؛ درك از ا�ن روندها

٤٢

مـسـتلـزم شناخت از رابطه= حـزب و طبــقـه؛ درك از ا�ن رابطه مـسـتـلزم شناخت از
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الگوى سـاختارى سـوس�ـال�سم در هر مـقطع؛ درك از ا�ن الگو مسـتلزم شناخت از
تضـادهاى مــوجـود و تار�خى جـامـعــه؛ و درك از ا�ن تضـادها مـسـتـلزم شناخت از
تضـادهاى كلى تر جـهـانى در آن مـقطع اسـت. اسلوب علمى مـاركـسـ�ـسـتى حكم

مىGكند كه ا�ن روند در جهت عكس مس�ر فوق طى شود.
به اعتقاد نگارنده، ا�ن اصول وجوه عـمده= تفاوت م�ان �ك برخورد علمى پو�ا
و د�الكتـ�ك را با �ك برخـورد انتـزاعى و ا�سـتا تشـك�ل مىGدهند. طبـ�عـتـاً بررسى
مسا�ل مربوط به سوس�ال�سم، و به تبع آن سـوس�ال�سم واقعاً موجود به عنوان �ك
پد�ده= تار�خـى ـ اجـتـمـاعى، نمىGتواند از ا�ن قـاعـده مـسـتـثنـى باشـد. �ك بررسى
علمى از آن نوع كـه امروز در دسـتور كار كـمون�ـستGها قرار گـرفتـه است، به ناچار

با�د هردوى ا�ن اصول را مبناى كار خود قرار دهد.
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ا�ن روزها، در مــحــافل گـونـاگـون، رسم بـر ا�ن شـده اسـت كـه هر انـتـقــاد از
گذشـته= سـوس�ـال�سم با تأكـ�د بر ا�ن فـرض آغاز مىGشـود كه «تئـورىGهاى گذشـته
اعتـبار خـود را از دست داده اند....». مـتأسفـانه، ا�ن پد�ده نه فـقط در تحل�لGهاى
غـ�ركـمـون�سـتى، بلكه در ارز�ابـىGهاى برخى متـفكران مـاركـس�ـست ن�ـز به چشم
مىGخـورد. از آنـجـا كـه، بر اســاس اصـولى كـه در باال تـوضـ�ح داده شـد، ه�ـچ نقـد
علمى از گــذشـتــه نمىGتواند بـدون اتكاء بر �ك د�دگــاه روشن و آشكار تئــور�ك و

طبقاتى انجام گ�رد، الزم است برخى نكات ضرور را در ا�ن رابطه روشن كن�م.
به چند دل�ل، نمىGتوان با ا�ن گفته= كلى كه «تئورىGهاى گـذشته اعتبار خود
را از دست داده اند»، گـفـتهGاى كـه مـسلمـاً به مـاركسـ�ـسم ـ لن�ن�ـسم اشـاره دارد،

موافق بود:

٤٣

نخست: ا�ن حكم ه�چ استدالل علمى با خـود همراه ندارد. روشن ن�ست كه
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ا�ن «تئـورىGهاى گـذشــتـه» چگونه اعـتـبـار خـود را از دست اند؟ عـلل و عـوامل بى
اعـتـبـار شـدن آنهـا چـه بوده است؟ و نشـانهGهاى ا�ن بى اعـتــبـارى اكنون در كـجـا
مشاهده مىGشود؟ اگر بحران جوامع سـوس�ال�ستى زم�نه= چن�ن حكمى را تشك�ل
مىGدهد، آنگاه ا�ن وظـ�فـه= تـحل�لى در برابر مـا قـرار مىGگـ�ـرد كـه ابتـدا ر�شـهGهاى
تار�خى ا�ن بحـران را بشكاف�م، عوامل عـ�نى و ذهنى زا�نده= آن را از �كد�گر تمـ�ز
ده�م، و سپس از م�ان عوامل ذهنى، آن بخـش را كه ماه�ت تئور�ك دارند ب�رون
بكشـــ�م و آن را به نقـــد بگذار�م. واقــعـــ�ت ا�ن است كــه تـاكنون ه�ـچ �ك از ا�ن
بررسىGها به شكل سـ�ـستـمات�ك انجـام نگرفـته اند و در نتـ�ـجه، صـدور �ك چن�ن
حكم قطعى در مـورد ر�شـهGهاى تئـور�ك مشكالت كنـونى، كارى عـجـوالنه و فاقـد

پشت�بانى علمى است.
دوم: حتـى اگر بپذ�ـر�م كه �ك چن�ن بررسىGاى به عـمل آمده و نتـا�ج علمى
آن به اثبـات رس�ـده است، ا�ن بررسى با�د بتـواند به ما نشـان دهد كه كـدام بخش
از ا�ن تئورىGها ــــ كدام پ�شفرض ها، كدام استدالل ها، كدام نت�جه گ�رى ها، و
مـهم تر از همـه، در رابطه با كـدام بخش از واقـعـ�ت ــــ نادرست بوده و در نتـ�ـجـه
اعــتــبـار خــود را از دست داده اسـت؟ آ�ا تئــورى ارزش اضـافـى مـاركـس نادرست
است؟ آ�ا ارز�ابى مـا از تضادهاى جـامعه= سـرما�ه دارى غلط بوده است؟ آ�ـا تئورى
امـپـر�ال�ـسم لن�ن با واقـعـ�ت موجـود وفق نمـىGدهد؟ آ�ا تئـورى ما در مـورد حـزب
پ�ـشـاهنگ طبـقـه= كـارگـر با اشكال روبرو است؟ آ�ا نـظر�هGهاى مـوجـود در رابطه با
شـ�ــوه= سـاخــتـمــان سـوسـ�ــال�ـسـم نادرستGاند؟ سـخـن گـفـتـن از «بى اعـتــبـارى
تئـورىGهاى گـذشـته» بـه طور عام، در عـمل به مـعناى صـدور حكم بر بـى اعتـبـارى
تمــام ا�ـن تئــورىGها و صـــدها تئــورى د�ـگرى است كــه اجـــزاء گــوناگــون بـ�نش
مـاركسـ�ـست ـ لن�ن�ـستى را تشـك�ل مىGدهند. روشن است كـه چن�ن جـمعـبندى
همه گ�رى، بدون در نظر گرفتن ابعاد گـوناگون به اصطالح «تئورىGهاى گذشته»،
از هر برخــورد علمـى به دور است. ا�ن همــان شــ�ـوهGاى است كــه هگل بـه عنوان
«نفى مطلق»، مـاركس و انگـلس به عنوان «برخـورد مـتـاف�ـز�كى» و لـن�ن به عنوان

٤٤

«برخورد غ�رمشخص به واقع�ات»، مردود شناختهGاند.
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درك طبقاتى از مراحل رشد جامعه= بشرى به سوى سوس�ال�سم و كمون�سم؛
تعـر�S مـقوله= «كـار» به عنوان عـامل مـحـورى و تعـ��ن كـننده= شكل تار�خى تعـالى
جـامـعه= انـسانى؛ تبـ�ـ�ن مـعـمـاى «استـثـمـار كـار» و تعـر�S مفـهـوم كل�ـدى «ارزش
اضافى»؛ شناخت از پـرولتار�ا به عنوان گوركن نظام سـرما�ه دارى و مـحرك اصلى
انقـالب سـوسـ�ـال�ـسـتـى؛ و دهGها تئـورى پ�ـچـ�ـده= مـشـابه، ه�ـچـ�ـك شناختGها و
اكتـشافـاتى نبوده اند كـه بتوان آنهـا را به طور ذهنى ابداع كرد �ا به طـور دلخواه و
بدون درGنظر گـرفـتن رابطه= ارگـان�ـك آنهـا با واقـعـ�ات عـ�ـنى، به دور انداخت. ا�ن
مقوالت و مفاه�م، كه سنگ بناى تئور�ك سوس�ال�سم علمى را تشك�ل مىGدهند،
تنهـا بر مــبناى به كـارگـ�ـرى اسلوب علـمى و برخـورد د�الكتـ�ك بـه تار�خ جـامـعـه=
بشـرى تدو�ن شـده اند و در نتـ�ـجه فـقط با اسـتـفـاده از اسلوبGهاى علمى مـشـابه

قابل ردّ اند.
سـوم: اصـول د�الكتـ�ك به مـا مىGآمـوزد كـه ه�چ پد�دهGاى به خـودى خـود از
ب�ن نمىGرود و ه�چ پد�دهGاى به خودى خـود زا��ده نمىGشود. ا�ن اصل به و�ژه در
رابطه بـا روند تول�ــد علمـى ب�ش از هر روند د�گـر چشــمگ�ــر است. تار�خ عـلوم به
وضـوح ا�ن حــقـ�ــقت را ثابت مىGكند كــه «تئـورىGهاى گــذشـتـه» هـمـواره و بدون
اســتــثناء تنهــا پس از پـ�ـدا�ـش تئـورىGهـاى جـد�ـد ــــ و دقــ�ــقــاً در اثر پ�ــدا�ش
تئورىGهاى جـد�د ــــ مردود شناخـته شده اند، و نه پ�ش از آن. واقـع�ت ا�ن است
كـه ه�چ تئـورى علمـى بدون آن كـه تئـورى جـد�دترى بى اعـتـبـارى آن را از طر�ق
اسـتـدالل علمى اثبــات كند از ب�ن نمىGرود. بى اعـتـبـارى �ك تـئـورى ن�ـز تنهـا از
طر�ق اثبات عدم تـوانا�ى آن در توض�ح پد�دهGهاى موجود �ا نو�ن مـحرز مىGگردد.
بر ا�ن مـبنا، «بى اعـتبـارى» ماركـسـ�سم ـ لن�نـ�سم به عنوان �ك عـلم، تنها زمـانى
مىGتواند مطرح بـاشد كـه از توضـ�ح پد�ـدهGهاى نو�نى كـه امـروز با آن روبرو است،
عاجـز بمـاند. ا�ن «ناتوانى» ماركـس�ـسم ـ لن�ن�ـسم در توض�ح پد�دهGهاى نو�ن ن�ـز
هنوز توسط ه�چ كس به اثبات نرس�ـده است. حال چگونه است كه براى اول�ن بار
در تار�خ علوم، مـاركس�ـسم ـ لن�ن�ـسم بدون ظهور ه�چ تئـورى تازهGاى كه واقـع�ت

٤٥

موجود را به شكلى بهتر توض�ح دهد (و نه تنها بهتر توض�ح دهد، بلكه بىGاعتبارى
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آن را ن�ز به اثبـات برساند) اعتـبار خود را از دست داده است؟ ا�ن مـسألهGاى است
كه پاسخگو�ى به آن برعهده= كسـانى است كه امروز حكم «بى اعتبارى» ا�ن ب�نش

علمى را صادر مىGكنند.
در ا�ن ترد�د ن�ست كه زم�نه= رشد ا�ن ادعا كه «ماركس�سم ـ لن�ن�سم اعتبار
خـود را از دست داده اسـت»، مـشـاهده= عــ�نى وقـا�ـعى است كـه در دهه= اخــ�ـر در
كشورهاى سـوس�ال�ستى به وقوع پ�ـوسته اند. فروپاشى دولتGهاى سوس�ـال�ستى
در كشـورهاى اروپاى شرقى، تظاهرات مردم در اعـتراض به كمبـودها، بحرانGهاى
اقـتـصـادى در ا�ن كـشـورها، روى آورى ا�ن كـشـورهـا به اقـتـصـاد بازار، و...، همـه
بهGعنوان شـواهدى بر ا�ن «بى اعـتبـارى تئـورىGهاى گـذشتـه» مطرح مىGشـوند. به
عـبــارت د�گر، از مـشـاهـده= �ك سـرى پد�دهGها و وقــا�ع تار�خى مـشــخص، در �ك
مقطع مشـخص، و در كشورهاى مشخص، نـتا�ج تئور�ك عام گرفـته مىGشود و ا�ن
�ابد، بدون آنكهGك و فلسـفى تعمـ�م مى�نتا�ـج به تمام عرصـهGهاى نظرى، ا�دئولوژ
چارچوبGهاى تار�خى و قالبGهاى منطقى ا�ن پد�دهGها در نظر گرفته شود. چن�ن
ش�وه= استنتاجى، نه تنها امروز در ه�چ �ك از عرصهGهاى علمى مورد قبول ن�ست،
بلكـه ب�ش از �ك قــرن پـ�ش ن�ــز تـوسط مــاركس و انگـلس به عنوان شـــ�ــوهGهاى

غ�رعلمى مردود اعالم شده است.
كــســانى كــه بدون ارائه= �ك تئــورى منســجم «نـو�ن» به جــاى «تئــورىGهاى
گذشته»، از «بى اعتـبار شدن» ماركس�سم ـ لن�ن�سم سـخن مىGگو�ند، سخنانشان
خـواسـتـه �ا ناخــواسـتـه در خـدمت �ك هدف قـرار مىGگـ�ــرد: احـ�ـاى تئـورىGهاى
قـد�مGتر و تثــبـ�ت نظامGهاى حـاكـمـى كـه بر ا�ن تئـورىGها اسـتــوار اند. در شـرا�ط
حـاضر، تـنها راهنمـا و قطب نمـاى كـمـون�ستGها در بـرخورد به مـسـا�ل گـذشتـه و
شـالودهGر�زى مسـ�ـر آ�نده، انقـالبى تر�ن دانش امروز�ن آنـها، �عنى مـاركـس�ـسم ـ
لن�نـ�ـسم است. بـدون �ك چن�ن قطـب نمـا و ابزار عـلمى، هر ارز�ابى از گــذشـتــه
شكل ذهنى و غ�رطبقاتى به خود مىGگ�رد و هر حركت در جهت خروج از وضع�ت

كنونى، از باتالق اپورتون�سم سر در مىGآورد.

٤٦

رو�دادهاى اخــ�ـر در كــشـورهاى ســوسـ�ــال�ـســتى، با ا�نكه بازنـگرى برخى
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نظر�هGها و عـملكردهاى گذشـته را ضرورى سـاختـه اند، اما به خودى خـود به ه�چ
وجه به معـناى «بى اعتبارى» جـهان ب�نى، ا�دئولوژى و نگرش علمى ماركسـ�سم ـ
لن�ن�سم نبوده و ن�ـستند. مبارزه= طبقاتى، به عنوان �ك واقـع�ت ع�نى تار�خى، در
خــارج از ذهـن مــا و به عنـوان بخــشى از قـــانونمنـدى حــركت د�الـكتــ�ـك تار�خ،
همچنان ادامه دارد و تا اسـتقرار جامعـه= كمون�سـتى ادامه خواهد داشت. و در ا�ن
مـبـارزه، مـاركـسـ�ـسم ـ لن�ن�ـسم به عنوان پ�ـشـروتر�ن و عـلمى تر�ن جـهـان ب�نى
موجود، همچنان مـهم تر�ن و مؤثرتر�ن سالح طبقه= كارگـر و احزاب س�اسى آن در
تصـحـ�ح اشـتـبــاهات گـذشـتـه، مـبـارزه عل�ـه اسـتـثـمـار انـسـان به دست انسـان، و

دست�ابى به جامعه= بى طبقه= كمون�ستى است.
مـبـانى تئـور�ك ساخـتـمـان سـوس�ـال�ـسم، اگـر ن�ـاز به تغـ��ـراتى هم داشـتـه
باشند، ا�ن تـغـ�ـ�ـرات تنهـا مىGتواند از زاو�ـه= تكامل آنهـا در انطبـاق بـا تجـرب�ـات و
شرا�ط نو�ن، و نه در جهت نفى آنها، مطرح باشـد. فراموش نمىGكن�م كه در اواخر
قـرن گذشـته نـ�ز لن�ن با تك�ـه بر تئـورىGهاى مـاركس و انگلس، و از طر�ق بسط و
انطباق خـالق آنها با شرا�ط مـبارزه= طبقاتى در عـصر امپر�ـال�سم ــــ و نه از طر�ق
اعالمG«بىGاعتبارى»Gآنها ــــ توانستGراهگشاىGمس�ر آ�نده=Gجنبش شود.Gو ا�ن همان

وظ�فهGاى است كه امروز تار�خ بار د�گر بر دوش كمون�ستGها قرار داده است.
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در رابطه بـا مـســأله= الگوهـاى رشـد ســوســ�ـالـ�ـسم نـ�ـز مــشــابه همــ�ن نوع
برخـوردهـاى كلى و غـ�ـرمــشـخص وجــود دارد كـه به اعـتــقـاد نگارنده نمـىGتوانند
راهگشـا باشند. بسـ�ارى از مـتـفكران مـاركسـ�ـست، ضمـن دفاع از مـاركـس�ـسم ـ

٧٠لن�ن�سم و تئورىGهاى سوس�ـال�سم علمى،مسأله را از د�دگاه «شكست الگوى 
سالـه= سوس�ـال�سم» كـه در اتحاد شـوروى و د�گر كـشورهاى سـوس�ال�ـستى بـه كار

٤٧

گـرفتـه شد مطرح مىGكـنند. ا�ن ش�ـوه= برخـورد، با ا�نكه ماركـس�ـسم ـ لن�ن�ـسم را
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مبـناى ارز�ابى خود قـرار مىGدهد، همچنان دچار مـشكالتى جدى است كـه بدون
برخورد به آنها نمىGتوان به �ك ارز�ابى درست از مسا�ل گذشته دست �افت.

از د�دگاه تئـور�ك، هنگامى كه از موفـق�ت �ا شكست �ك الگوى اقتـصادى ـ
اجتماعى سخن مىGگو��م، با�د بـر اساس اسلوب پ�شنهادى ماركس در درجه= اول
روشن كن�م كـه ا�ن الگو �ا مدل بر اسـاس كدام پ�ـشفرضGها و دادهGهاى تـئور�ك،
در كـدام مـقطع تار�ـخى، در نتـ�ـجـه= كـدام تضـادها و ضـرورتGهـاى تار�خى و براى
دست�ابى به كدام هدفGهاى تار�خى ـ اجـتماعى به وجود آمده است. بد�هى است
كه مـوفق�ت �ا شكست �ك مدل تنـها در سا�ه= هدفGهاى تع�ـ�ن شده براى آن و در
چارچوب شرا�ط عـ�نى كه زم�نه= منطقى ـ تار�خـى آن را تشك�ل مىGداده اند قابل
بررسى است. بدون رجـوع به ا�ن هدفGهاى مشـخص، سخن گـفتن از مـوفقـ�ت �ا

شكست �ك الگو، تنها مىGتواند �ك كلى گو�ى غ�رتار�خى باشد.
آنچـه كـه مـسـأله را از ا�ن هم بغـرنج تر مىGكند، وجـود عـوامل و فـاكـتـورهاى
خـارجى و تأث�ـر آنهــا در مـوفـقـ�ت �ا شكست الگوى مـورد نـظر است. واقـعـ�ت ا�ن
است كــه ه�چ الگـوى اجـتــمــاعى ـ اقــتــصـادى در خــأل به پـ�ش برده نمىGشــود.
تضادهاى عمده= موجود در سطح جهـان، و همچن�ن تضادهاى تار�خى ـ اجتماعى
گـذشتـه و حـالِ باقى مـانده در جامـعـه، بر نحـوه= پ�شـبـرد آن در هر مـرحله= تار�خى

تأث�ر مىGگذارند.
به همــه= ا�نـهـا بـا�د عــامل تعــ�ــ�ن كننده ترى را نـ�ـز افــزود، و آن، چگـونگى
عـملكـرد پ�ـشـاهنگى است كــه وظ�ـفـه= به اجـرا درآوردن الگوى مــزبور را در سطح
جامعه برGعهده دارد. ا�ن ن�ز به نوبه= خـود، از �ك سو به درجه= درك صح�ح، م�زان
تجربه و پا�بندى پ�شاهنگ به مبانى تئور�ك و علمى الگوى مزبور، و از سوى د�گر
به توان وى در انطباق صح�ح اصول عـمده= ا�ن الگو با شرا�ط ع�نى و ذهنى حاكم

بر جامعه در هر مرحله= مع�ن تار�خى، بستگى دارد.
با ا�ن تـفـاصــ�ل به خــوبى روشن است كــه صــدور حكم در مــورد پ�ــروزى �ا
شكست �ك الگو، اگـر بخـواهد به شكلى مـسؤوالنه انجـام گ�ـرد، نمىGتواند به حـد

٤٨

�ك برداشت كـلى تنزل داده شـود. بـرعكس، چن�ن كــارى مـسـتـلزم عـمــ�ق تر�ن
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بررسىGها در تمـام عـرصـهGهاى تار�خى ـ اجـتـمـاعى، اقـتصـادى، سـ�ـاسى و حـتى
فرهنگى جامعهGاى است كه ا�ن الگو در آن به اجرا درآمده است.

در ا�ن چارچـوب، براى ا�نكه شكـست �ك الگو بـه اثبـات بـرسـد، بـا�د روشن
شود كه عدم دسـت�ابى آن به اهداف تع��ن شده، نه ناشى از تأثـ�ر عوامل خارجى،
نه نت�ـجه= مبـانى غلط تئور�ك، و نه نتـ�جـه= عملكرد نادرست پ�شـاهنگ اجتـماعى،
بلكه ناشى از تضـادهاى حل نشـدنى ساخـتـارى و درونى آن بوده است. به عبـارت
د�گر، با�د ثابت شـود كه الگوى مـزبور، به علت تناقضـات درونى خود، حـتى بدون
دخالت عوامل فوق ن�ز امكان دست�ـابى به هدفGهاى تع��ن شده را نداشته است.
تنهـا در ا�ن صورت مىGتوان از «شـكست» �ك الگو سخن گـفت، «بى اعـتبـارى» آن

را به همگان اعالم كرد، و به دنبال الگوى «بهتر»ى رفت.
 سـاله= سـوسـ�ـال�سـم»، نه تنهـا تاكنون به٧٠چن�ن حكمى در مـورد «الگوى 

اثبـات نرسـ�ده است، بلـكه حتى گـامGهاى اول�ـه براى اثبـات آن ن�ـز هنوز در سطح
جنبش كمـون�ستى برداشـته نشده است. درGحال حـاضر، تنها مـبناى صدور چن�ن
حكمى، نه �ك بررسى همه جانبه= علمى، بلكه �أس نـاشى از عقبگرد اخ�ر تار�خى
اخ�ر است. و از آنجا كه هنوز ه�چ كس �ك جـهان ب�نى، تئورى و الگوى بهترى از
آنچـه كـه وجــود داشـتـه ارائه نكرده است، و بـاز از آنجـا كـه ه�چ مــبـارزهGاى را ن�ـز
نمىGتـوان بدون تئـــورى و الگو�ى كـــه آن را هدا�ت كند بـه پ�ش برد، صـــدور �ك

 سـاله= سـوسـ�ـالـ�ـسم»، جـز دعـوت٧٠چن�ن حكم كـلى در مـورد «شكست الگوى 
�ك «Sها به انفـعـال و كنار گـذاشــتن مـبـارزه= طبـقـاتى تـا زمـان «كـشGكـمـون�ـسـت

«الگوى بهتر»، معناى د�گرى نمىGتواند داشته باشد.
مـشكل د�گر چن�ن بحـثى ا�ن است كـه «تئورى سـوس�ـال�ـسم» را با «الگوى»
آن در عرصـه= واقع�ت، درمـقابل �كد�گر قـرار مىGدهد و چن�ن القا مىGكند كـه گو�ا
درGحالىGكه «تئورىGسوس�ـال�سم» درست بوده است، «الگوى» آن در عرصه= واقع�ت
شكستGخوردهGاست. چن�ن بحثى، همانطورGكه نشانGخواه�مGداد، نهGتنها با تناقض
درونى روبرو است، بلكه پ�امدهاىGمهم و نگرانGكننده= د�گرى را ن�ز بهGدنبال دارد.

٤٩

 سـوســ�ـال�ـسـم» سـخن مىGگـو�ـ�م، در واقع دار�م ازتئـورىهنگامى كـه از «
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 مربوط مىGشود صـحبت مىGكن�م.واقعـ�ت ع�نىچ�زى كه به بعـضى جنبهGهاى 
 باشد. سوسـ�ال�سم هنگامىآرمانه�چ تئورىGاى وجود ندارد كـه تنها ب�انگر �ك 

 علمى بدل شـد كـهتئـورى تخـ�ـلى به �ك آرمانتوسط مـاركس و انگلس از �ك 
، از طر�ق كــشSواقـعـ�تآنهـا تـوانسـتند اجــتناب ناپذ�رى و عـمـلى بودن آنرا در 

قوان�ن مـاتر�ال�سم تار�خى و مبارزه= طبـقاتى، به اثبات برسانند. بد�ـن سان بود كه
سوس�ال�سم از سطح «تخـ�لى» به سطح «علمى» ارتقاء �افت. عالوه بر ا�ن، در گام

 برداشـتـه شد، ا�ـن «آرمان» سـوسـ�ـال�ـسم �ك بار د�گر١٩١٧دومى كـه در سال 
واقعـ�ت ــــ از �ك امكان ــــ به �ك تئورى علمىمتـحول شـد، و ا�ن بار از �ك 

 بدل گــرد�ـد. انقــالب اكــتـــبــر و به وجــود آمـــدن اول�ن دولت پـرولتــرى،عــ�نى
سـوسـ�الـ�سم را بـه واقعـ�ـتى بدل كـرد كـه نه تنهـا زندگى مـ�ل�ـونGها انسـان را در
ســراســر جـهــان تحـت تأث�ــر قــرار داده است، بلكه حــتى نشــان بازگــشت نـاپذ�ر
دستاوردهاى خود را بر كل تار�خ معاصر ــــ بر تار�خ ع�نى بشر�ت ــــ حك كرده
است. بد�ن ترت�ب، ا�ن واقعـ�ت كه سوس�ـال�سم، على رغم همه= كمـبودها�ش، در

 سال گذشته واقـعاً وجود داشته است، وجود ارتباط متـقابل م�ان تئورى٧٠طول 
و پرات�ك ســوسـ�ـال�ــسم را به اثبـات رسـانـده است. بد�ن ترت�ب، جــدا كـردن ا�ن

 سـوس�ـال�ـسم، و نه فـقط ا�ن، بلكه ا�ن ادعـا كـه ا�نتئورى ساله از ٧٠ واقعـ�ت
«تئورى» حتى نتوانسته پس از گذشت �ك قرن، �ك نمونه= موفق در اثبات درستى
خـود ارائه دهد، نـه �ك گـام بلكه دو گـام تـار�خى به پس است. ا�ن، در حـقــ�ـقت،

چ�زى جز نفى ضمنى تئورى سوس�ال�سم ن�ست.
امـروز، پس از گـذشـت ب�ش از هشـتـاد سـال از تـار�خ واقـعى سـوسـ�ــال�ـسم،
هرگــونه تالش براى جــدا كــردن تئــورى و پرات�ك آن از �كـد�گر، به ناچار بـه نفى
«تئـورىGهاى موجـود» و سقـوط در ورطه= تخ�ل گـرا�ى مىGانجـامد. ا�ن بدان مـعنى
است كه بگـوئ�م سوس�ـال�سم هرگـز جز به شكل �ك «آرمـان» وجود نداشـته است.
ا�ن عـ�ن بازگـشت به سوسـ�ـال�ـسم «تخ�لى» اسـت. ا�ن چ�زى ن�ـست جـز پذ�رش

شكست نها�ى درع�ن دستاو�ز ماندن به ام�دى موهوم براى آ�ندهGاى نامعلوم.

٥٠

همـه= ما، از بسـ�ارى مـردمان خـوش قلب، از جمله از ل�ـبرالGها و عناصـرى از
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طبقه= بورژوازى، بارها شن�ده ا�م كه مىGگو�ند: «سوسـ�ال�سم در تئورى بس�ار ز�با
است، امـا در عمل پ�ـاده شـدنى ن�ست». به نظر مـا، ا�ن گـفتـه از نظر منطقى تنهـا

 سـاله= ســوسـ�ـال�ــسم»  قـرار دارد —٧٠�ك گـام فـراتر از نظر�ه= «شـكست الگوى 
گامى كه شا�د بس�ارى از مدافـعان ا�ن نظر�ه ما�ل به برداشتن آن نباشند، اما چه
بس�ار كـسان كه به دل�ل احسـاس شكست، آماده و مشتاق برداشـتن آن هستند. و

ا�ن آن خطرى است كه در پشت بحثGها�ى از ا�ن نوع به كم�ن نشسته است.
 ســـاله=٧٠امـــا، دشـــمنان طـبــقـــاتـى پرولتـــار�ا كـــه از تـز «شكست الـگوى 

سوس�ال�سم» حما�ت مى كنند، تخ�ل گرا ن�ستند. برعكس، آنها نسبت به واقع�ت
مـوجــود آگـاهى كـامل دارند و بـخـوبى مىGدانند كــه با آن چه مىGخـواهند بـكنند.

نفى را گـذشتـهبرخـالف تخـ�ل گـرا�ان جـد�د، آنهـا مـوجود�ت سـوسـ�ـال�ـسم در 
 جلوگـ�ـرى به عـملآ@ندهنمىGكنند، بـلكه مىGخـواهند از ادامـه= مـوجـود�ت آن در 

در گذشتهآورند. آنها مىGكوشند تا مردم زحمتكش را قـانع كنند كه سوس�ال�سم 
اجتناب اما همـ�ن موجود�ت عـ�نى آن، نقصGهاى حقـ�قتـأ وجود داشـته است

 آن را به اثبـات رسانده است؛ نقـص ها�ى كه نشـان داد سوسـ�ـال�سم حـتىناپذ@ر
«بدتر از سرما�ه دارى» است و در نت�جه، آ�ندهGاى ن�ز ندارد. «زب�گن�و برزژ�نسكى»

جوهر نظر�ه= «بن بست الگوى سوس�ال�سم» را به روشنى چن�ن ب�ان كرده است:
بن بست [بخـوان: نقـص] كشـنده=  نظام كـمـون�ـسـتى در اتحـاد شـوروى ا�ن
است كـه پ�ــشـرفت اقـتـصـادى در آن تنهــا به قـ�ـمت تزلزل سـ�ــاسى [بخـوان:
نابودى سوس�ال�ـسم]، و انسجام س�اسى تنها به ق�مت شكست اقـتصادى قابل

١٦تأم�ن است.

 الگوى ســوسـ�ــال�ـسـم مىGبود، قـاعــدتاًتئـور@كاگـر منظور از ا�ـن تز، نقـد 
طرفـداران آن مىGبا�ست بكوشند تا ثابت كنندكـه الگوى سـوس�ـال�ـسم ن�ز، مـانند

٥١

 ترجمـه= فارسى، انتـشارات حزب توده= ا�ران، چـاپ ن�و�ورك،قدرت ا�دئولوژى، نقل از: گاس هال، ١٦
.٥٠، صفحه= ١٣٦٨دى ماه 

ســـرمــا�ه دارى، داراى تـضــادهـاى درونى اجــتـناب ناپذ�ـر بوده است؛ كـــه روابط
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تول�دى سوسـ�ال�ستى ن�ـز، بنا بر ماه�ت خود، مانع رشد و تكـامل ن�روهاى مولده=
جامعه بـوده اند؛ كه اصول بن�ادى ش�وه= تول�ـد سوس�ال�ستى ــــ مـالك�ت عمومى
ابزار تول�ـد، اقتصـاد برنامه ر�زى شـده، انترناسـ�ونال�سم، و باالتـر از همه، اصل «از
هركس به تناسب اسـتعـدادش، به هركس به تناسب كـارش» ــــ اصولى مـتضـاد و
غ�رقابل اجرا هسـتند. اما آنها از چن�ن تالشى خوددارى مىGكنند، نه به ا�ن دل�ل
كه به چـن�ن اثباتى عـالقهGمند ن�ـستند، بلكه به ا�ن دل�ل كـه بخوبى مىGدانـند اگر
هزار سـال هم بكوشند، باز قـادر نخـواهند بـود چن�ن ادعـاهاى بىGپا�هGاى را اثبـات

كنند.
حمله�بخـوبى روشن است كه مـا در ا�نجا نه با �ـك نقد تئـور�ك، بلكه با �ك 

 به سوس�ال�سم روبرو هسـت�م؛ حملهGاى كه هدفش نه تنهاس�اسى ـ ا@دئولوژ@ك
نابودى سوس�ـال�سم واقعاً موجود، بلكه حـتى سوس�ال�سم به مـثابه �ك «تئورى» و

٧٠�ك «آرمـان» اسـت. و درست به همـ�ن دلـ�ل، بحث در مـورد «شكـست الگوى 
 در مـورد ضـعGSهاىبحث تئـور@كسـاله= سـوســ�ـال�ـسم» را نمىGتـوان فـقط �ك 

گـذشـتـه به حـسـاب آورد. اثبـات بىGپا�گى و تـوض�ـح خطرات بحث، درGعـ�ن حـال،
 ن�زمبارزه� طبقاتى مداوم ما در دفاع از آ@نده� سوس�ال�سمبخش جدا�ى ناپذ�ر 

هست.
ما زمـانى خواه�م توانست به ا�ن وظ�فه= تـار�خى خود با موفقـ�ت عمل كن�م 

كه مبـارزه= خود را با واقع ب�نى كامل و به دور از هرگونه آرمـان گرا�ى و منزهGطلبى
مطلق به پ�ش ببـر�م. واقع�ت ا�ن است كـه «ه�چ جامعـه= نو�نى ... بدون خونر�زى

٧٠  و تار�خ ١٧و فارغ از اشـتبـاهات و جنا�ات به وجود نـ�امده و رشـد نكرده است»
سـاله= سوسـ�ـال�سم ن�ـز نمىGتوانسـتـه از ا�ن قاعـده= كلى مـستـثنى باشـد. بنابرا�ن،

٧٠وظ�ـفهGاى كـه امروز در مـقـابل ما قـرار دارد، نه تكفـ�ر و طرد الگوى «مـع�ـوب» 

٥٢

، ارگـان تئور�ـك و س�ـاسى حـزب كمـون�ـست ا�الت مـتحـده=مـسا�ل سـ�ـاسى  گـاس هال، ماهنامـه= ١٧
.٣، صفحه= ١٩٩٢آمر�كا، اوت 

ساله= سوس�ال�سم و برپا�ى �ك سوسـ�ال�سم آرمانى و «بى نقص»، بلكه رفع معا�ب
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تنهـا و @گانهو تكامل همـ�ن سـوسـ�ـال�ـسم بـسـ�ـار حقـ�ـقى و مـوجـود  ـــــ �عنى 
 در تار�خ١٩١٧ كـه با تمام دسـتاوردهـا و كمـبودها�ش، از سـال سوسـ�ال�ـسمى

بشـرى وجـود داشـتـه و هنوز هم وجـود دارد ــــ بـا اسـتفـاده از اسـلوبGهاى علمى
است. ز�را همان طور كه بن�انگذاران سوس�ال�سم علمى تأك�د كرده اند:

آرمان كه با�د برقرار شود، �ا �ك شكل مع�نى از اوضاعبراى ما، كمون�سم 
 را كـهواقعىكـه واقـعـ�ت با�د خـود را با آن تطبـ�ق دهد ن�ـست. مـا آن جنبش 

وضعـ�ت موجود را نفى كند كـمون�سم مىGنـام�م. جنبشى كـه شرا�ط الزم براى
١٨آن از هم اكنون به وجود آمده است.
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 سـاله= سـوسـ�ـال�ـسم» تخلS آن از٧٠ضـعS اساسى نـظر�ه= «شكست الگوى 
 آن به مسـأله=غ�ـرتار@خىاصـول اساسى اسلوب علمى مـاركـس�ـستى، و برخـورد 

الگوهاى رشد در كـشورهاى سـوس�ال�ـستى است. واقـع�ت ا�ن است كـه ما در ا�ن
كـشــورها، به و�ژه در اتحــاد شـوروى، فـقط بـا �ك «الگو»ى واحـد در تمــامى طول

 سـاله= سوسـ�ـال�ـسم روبرو نبوده ا�ـم. برعكس،  در برابر مـا زنج�ـرهGاى از٧٠تار�خ 
«الگـوها» قــرار دارنـد كــه در مـــقـــاطع مـــخــتلـS، در پاسخ بـه تحــوالت داخـلى و
ب�نGالمللى مختلS، و براى دسـت�ابى به هدفGهاى تع��ن شـده= مختلS، طراحى و
جــانشـ�ـن �كد�گر شــده اند. مــا حـتى نـمىGتوان�م مــدعى شــو�م كـه بـا الگو�ى از
«سـوسـ�ـالـ�ـسم»، آنطور كـه از د�دگــاه تئـور�ك مطرح است، روبرو بـودهGا�م. بلكه،
همـانطور كــه بسـ�ـارى از اسناد و تحلـ�لGهاى حـزب كـمـون�ـسـت اتحـاد شـوروى و
قـوان�ن اسـاسى مـتغـ�ـر ا�ن كـشـور گواهـى مىGدهند، همـه= ا�نهـا «الگوها�ى» براى
«گـذار» �ك جـامـعه= مـعـ�ن با مـشـخـصات تـار�خى مـع�ن بـه مرحلـه= «سوسـ�ـال�ـسم

پ�شرفته» بوده اند.

٥٣

، صفـحه=١٩٧٣، انتشـارات پروگرس، مـسكو،  ا�دئولوژى آلمانى كارل مـاركس و فردر�ش انگلس،١٨
٣٨.

 سـاله=٧٠بنابـرا�ن، اول�ن و مــهـم تر�ن ســؤالى كــه نـظر�ه= «شكسـت الگوى 
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سـوسـ�ـال�ـسم» در بـرابر مـا قـرار مىGدهد، ا�ن است كـه در ا�نـجـا از شكست كـدام
«الگوى سـوســ�ـال�ـسم» سـخن مىGرود؟ الـگوى كـمـون�ـسم جنـگى؟ الگوى «نپ»؟
الگوى صنعتى كردن سر�ع كشور در دوران اسـتال�ن؟ الگوى كشاورزى و مصرفى
دوران خــروشـچS؟ الـگوى «سـوســ�ــال�ـسـم پ�ـشــرفــتـه» دوران برژنـS؟ �ا الگوى
«سـوسـ�ـال�ـسم انسـانى و دمـوكـرات�ك» گـارباچS؟ آ�ا همـه= ا�ـن الگوها هدفGهاى
�كسانى را دنبال مىGكرده اند؟ آ�ا همه= آنها در دسـت�ابى به هدفGهاى تع��ن شده
به �كسـان با شكـست مـواجـه بوده اند؟ آ�ا همـه= ا�ن الگوها در شـرا�ط بـ�ن المللى
�كســـانى به پـ�ش برده شــده انـد؟ آ�ا همــه= ا�ـن الگوها بـه طور �كســـان از اصــول
سـوســ�ـال�ـسـم تخلS كـرده اند؟ و آ�ـا همـه= ا�ن الگوهـا نقش �كسـانـى در شكست
سوس�ـال�سم در ا�ن كشورها داشـته اند؟ مى ب�ن�م كه كلى گو�ىGهاى غـ�رتار�خى
چگونه مىGتوانـد بر سؤاالت اسـاسى سـرپوش بـگذارد و راه حل علمى مـشكالت را
مـسـدود ســازد. و به همـ�ن دل�ـل، با�د قـاطعـانه بـر پره�ـز از ا�نگونـه برخـوردهاى

غ�رعلمى پاى فشرد.
از د�دگاه ماركس�ستى، برخورد تار�خى بـهGمسأله= الگوهاى رشد سوس�ال�سم
تنهـا راه دستـ�ابى به �ك ارز�ابى دقـ�ق و علمى از مشكالت گـذشتـه است. در ا�ن
چارچـوب، با�د بر اســـاس اصـــول مـطرح شـــده از ســـوى مـــاركس، هر�ـك از ا�ن
دورهGهاى رشـد جـوامع سـوسـ�ـال�ـسـتى، با توجـه بـه هدفGهاى تعـ�ـ�ن شـده براى
هر�ك از آنها در هر مرحله= مـع�ن، به طور جداگانه مورد بررسى قـرار گ�رد و درجه=
مـوفـقـ�ت �ا عـدم مـوفقـ�ت آنـها، هـم در رابطه با دسـتـ�ابـى به ا�ن هدف ها، هم از
د�دگــاه پا�ـبندى آنهــا بـه اصــول اســاسى ســوســ�ــال�ــسم، و هـم از زاو�ه= حــركت
استـراتژ�ك آنها در جهت ارتقاء كـ�ف�ت نظام سـوس�ال�ـستى، تع��ن گـردد. تنها از
ا�ن راه قـادر خـواه�م شـد ر�شـهGهاى تار�خى و خـاسـتگاهGهاى مـشكالتى را كـه در
نها�ت به سقوط حاكـم�ت سوس�ال�ستى در ا�ن كشورهـا انجام�دند، از نظر زمانى
و ساختارى تعـ��ن كن�م و س�استGها و برنامهGهاى مشـخصى را كه در هر مقطع به

پ�دا�ش ا�ن مشكالت انجام�دند مشخص ساز�م.

٥٤

ا�ن شـ�ـوه همـچن�ن مـا را قـادر مىGسازد كـه علل عـ�نى و ذهـنى، ز�ربنا�ى و
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روبنا�ـى، داخلى و خــارجى هر �ـك از ا�ن مــشكالت را تشــخــ�ـص ده�م و درجــه=
اجـتناب پذ�ر بودن �ا نـبـودن، و همـچن�ن روابط علت و مـعلولى منـطقى و تار�خى
مـ�ان مـشكالت گـوناگـونى را كه باالخـره به صـورت �ك مـجمـوعـه= واحد به بحـران
كنونى در ا�ن كـشـورهـا انجـامـ�ـدند تعـ�ـ�ن كن�م. بى تـرد�د، ا�ن كـارى است بس
بغــرنج و دشـوار، امــا ضــرور، مـســؤوالنه و اجـتنـاب ناپذ�ر، كــه ب�ش از هرچ�ــز به

شك�با�ى و اصول�ت علمى ن�از دارد.
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بد�هـى است كــه ارز�ـابى از الگوهاى تـار�خى ســـوســ�ــالـ�ــسم كـــه با هدف
تشـخــ�ص خطاها و كـمــبـودهاى مـوجـود در آن انجــام مىGگـ�ـرد، پ�ـش از هرچ�ـز
ن�ـازمند تعـ�ـ�ن معـ�ـارها و ضـوابطى است كـه ا�ن الگوهاى تار�خى بر اسـاس آنهـا
مورد قـضاوت قـرار مىGگ�ـرند. به عبـارت د�گر، داشتن �ك درك تئـور�ك روشن از
اصول عام حـاكم بر سوس�ال�ـسم و ساختارهاى درونى آن، پ�ـش شرط ضرور براى
پ�ــشـبـرد �ـك چن�ن ارز�ابى تار�ـخى است. و از آنجـا كــه برداشتGهاى تئــور�ك و
انتظارات تـار�خى از نظام ســوسـ�ــال�ــسـتى مىGتـوانند حـتـى در مـ�ــان مـتــفكران
مـاركسـ�ـست مـتفـاوت باشند، نگارنده الزم مـى داند پ�ش از دست زدن به هر نوع
قـضاوت در مـورد الگوهاى تار�خى سـوسـ�ال�ـسم، د�دگـاه خـود را در مورد آنچـه از
نظر تئـور�ـك «سـوسـ�ـال�ـسم علمـى» مىGشناسـد و اصـولى را كـه از نـظر او مـبـانى

ارز�ابى ا�ن الگوها را تشك�ل مىGدهند، به اختصار ب�ان نما�د.
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سـوسـ�ـال�ـسم، به عـنوان �ك جـامـعـه= نو�ن، از قـوان�ن تار�ـخى عـامى پ�ـروى
مىGكند كه مـاركس آنها را در تحل�ل ماتر�ـال�ستى خود از تـار�خ به روشنى توض�ح

٥٥

داده است. بر اسـاس تحلـ�ل مـاركس، همـه= شـ�ـوهGهاى تولـ�ـد داراى �ك ز�ربناى
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اقتـصادى (عـامل ع�نى) مـتشكـل از روابط تول�دى (به و�ژه روابط مـالك�ت بر ابزار
تول�ــد) و ن�ــروهاى مـولده؛ و �ـك روبنا (عـامـل ذهنى) مـتــشكل از ســاخـتــارهاى
سـ�ـاسى، ا�دئولوژ�ـك، فـرهنگى، فلسـفى، و...، هسـتنـد. در همـه= ا�ن شـ�ـوهGهاى
تول�د، عنـاصر روبنا�ى در چارچوب و تحت تأث�ـر عناصر ز�ربنا�ى شكل مىGگـ�رند،
عــمـل مىGكننـد و به نوبه= خـــود بر عنـاصــر ز�ربـنا�ى تأثـ�ــر مىGگـــذارند. در همـــه=
ش�وهGهاى تول�د، ساختارهاى روبنا�ـى حاكم، به و�ژه ساختار س�اسى (دولت)، در
خـدمت طبـقـه= حاكم هسـتند و در چـارچوب منافع طبـقـه= حاكم، مـسـؤول�ت حـفظ
وضع موجـود و بازتول�د روابط تول�دى را برعـهده دارند. در همه= ش�ـوهGهاى تول�د،
روابط تول�ـدى حـاكم، در ع�ن ا�ـنكه خود بر اسـاس حـد مـع�نى از رشـد ن�ـروهاى
مولده به وجود آمده اند، به نوبه= خود حد مـع�نى از رشد ا�ن ن�روها را، تا جا�ى كه

منافع طبقات حاكم را به مخاطره ن�اندازد، تضم�ن مىGكنند و به پ�ش مىGبرند.
از د�دگـاه تار�خى، در همه= شـ�وهGهـاى تول�دى، زمـانى فرا مىGرسـد كه رشـد
كمّى ن�روهاى مولده از حد تع��ن شده توسط روابط تول�دى حاكم فراتر مىGرود و
تغــ�ـ�ــر ا�ن روابط را ضــرور مىGســازد. در چن�ن مــقطعى، بر اثر رشــد تضــادهاى
تار�خـى مـ�ــان ن�ــروهـاى مـولـده و روابط تول�ــدى، انقــالب اجــتــمــاعى به وقــوع
مىGپ�ـوندد و روابط تول�دى، در انطبـاق با سطح نو�ن رشد نـ�روهاى مـولده، تغ�ـ�ر
�ـابند. بد�ـن ترت�ب، روابـط تول�ـــدى «نو�ن» جـــاى روابط «كــهـنه» راGبنـ�ــادى مى
مىGگ�ـرند و س�ر رشـد ن�روهاى مولده مـجدداً در چارچوب ا�ن روابط «نو�ن»، و در
جـهت منافع طبـقـه= حـاكمـه= جـد�د، آغـاز مىGشـود. ا�ن روند د�الكتـ�ك جـانشـ�نى
«كهنه» توسـط «نو»، جوهر و د�نام�ـسم كلى رشد تار�خى همـه= ش�ـوهGهاى تول�د را

تشك�ل مىGدهد.
در جـوامع طبـقــاتى، ا�ن روند جـانشـ�نـى «كـهنه» توسط «نو» ـــــ كـه جـوهر
اصلى همـه= روندهاى طبـ�عى را نـ�ز تشك�ل مىGدهـد ــــ به واسطه= وجـود طبقـات
اسـتــثـمــارگـر، كــه حـفظ روابط تـول�ـدى مــوجـود در خــدمت منافع آنهــا است، با
بغرنجىGها و تضـادهاى و�ژهGاى روبرو است. ا�ن طبقات، و سـاختار س�ـاسى مدافع

٥٦

منافع آنهـا (دولـت)، به عنوان عـامل ترمـزكنندهGاى در بـرابر رشـد ن�ـروهاى مـولده=
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جـامـعـه عـمل مىGكننـد. به همـ�ن دل�ل، در جـوامع طبـقـاتى، جـانـشـ�نى «كـهنه»
توسط «نو» همـواره از طر�ـق انقـالب اجـتـماعـى و درهم شكسـتن ن�ـروى مـقـاومت
طبقات حاكم امكان پذ�ر مىGگردد. و ا�ن عمده تر�ن وجـه تما�ز جامعه= بى طبقه با

جوامع طبقاتى پ�ش از آن است.
از د�دگـاه ماركـس�ـسـتى، پرولتار�ا، با از مـ�ـان برداشتن اسـتـثمـار طبقـاتى و
نابود كـردن همــه= طبـقـات اسـتـثـمــارگـر، ا�ن عـامل بازدارنده در روند جــانشـ�نى
«كـهنه» توسط «نو» را از روند رشـد جامـعه حـذف مىGكند و رشـد پ�ـوستـه و دائمى
ن�روهاى مـولده را تضمـ�ن مىGنما�د. با از م�ـان رفتن طبـقات استـثمارگـر، انگ�زه=
حــفظ روابط تول�ــدى مـوجــود ن�ـز از مــ�ـان مىGرود و روابـط تول�ـدى در جــامـعــه=
بىGطبقـه، شكلى كامالً سـ�ّال و پ�وسـته درGحال تغ�ـ�ر به خود مىGگـ�رد. درست به
هم�ن دل�ل است كه مـاركس كمون�سم را �ك «ش�وه= تول�د» مـع�ن، �ا �ك «مرحله=
مـعـ�ـن» در تار�خ جـامـعـه= بشــرى كـه با شـ�ـوه= تولـ�ـد خـاصى شناســا�ى مىGشـود،
نمىGداند و از آن به عنـوان جـامـعـهGاى كـه به طور مـداوم «وضـعـ�ت مـوجـود را نفى

بد@ن ترت�ب، از د@دگـاه ماتر@ال�ـسم تار@خى، رشـد مداممىGكند» نام مىGبرد. 
و بى وقفـه� ن�روهاى مولده، همـراه با تحول دائمى روابط تول�ـدى در انطباق با
سطح رشـد ا@ن ن�ـروها، بن�ـادى تر@ن و@ژگى جـامـعـه� سـوسـ�ال�ـسـتى و وجـه

تما@ز اصلى آن از همه� جوامع طبقاتى پ�ش از آن است.
ا�ن اصـل اول�ن و اســـاسى تر�ن مـــحك را در سنـجش عــمـلكرد �ك الـگوى
سـوس�ـال�ـستـى تشك�ل مىGدهد و عـدم تحقق آن مـىGتواند نشانه= وجـود مـشكالت
جـدى در چنـ�ن الگو�ى باشـد. در نـتـ�ـجــه، هر ارز�ابى علمى از درجــه= سـالمت و
موفـق�ت �ك الگوى سوسـ�ال�سـتى، با�د در وهله= اول ا�ن معـ�ار را مبناى قـضاوت

خود قرار دهد.
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بى ترد�د، نمـىGتوان به ا�ن فـرمـولبنـدى مـاركس از جـامـعـه= كـمـونـ�ـسـتى به

٥٧

شكلى انتـزاعى و آرمانگرا�انه برخـورد كرد. همـان طور كه مـاركس در نقد خـود بر
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«برنامـه= گتـا» به وضـوح مطرح كـرده است، سوسـ�ـال�سم به عنـوان «فاز نخـست» �ا
ابتدا�ى جـامعه= كـمون�سـتى، داراى و�ژگى ها�ى است كه آن را هم از نظر كـ�فى و
هم از نظر ساختـارى از جامعه= كمـون�ستى متما�ـز مىGكند. ماركس در توض�ح ا�ن

«فاز نخست» جامعه= كمون�ستى، مىGنو�سد:
در ا�نجا موضوع برسـر �ك جامعه= كمون�سـتى است كه بر روى پا�هGهاى خود

 كردهسر برون بلكه، برعكس، تازه از درون جـامعه= سـرما�ه دارى رشد ن�ـافته
است و بنابرا�ن جامـعهGاى است كه از هرلحـاظ ــــ اقتصـادى، اخالقى و فكرى
ــــ هنوز نشـانهGهاى مـادرزادى جـامـعـه= كهـن، �عنى جـامعـهGاى را كـه از دل آن

١٩برآمده است، با خود دارد».

ا�ن «نشانهGهاى مادرزادى» كدام اند؟ نخست ا�نكه انسانGها هنوز خصلتGها
و مـحـدود�تGهاى عـ�ـنى و ذهنى گـذشـتـه را كـه در چارچوب نـظام سـرمـا�ه دارى
نضج گـرفـته انـد ــــ از جـمله انگ�ـزهGهاى منفـعت طلبـانه= شخـصى، ضـعS آگـاهى
طبـقاتى، مـحـدود�تGهاى علمى و تخـصصى بازمـانده از تقـس�م كـار اجـتمـاعى در
نظام سرما�ه دارى، و... ــــ را با خود حمل مىGكنند. دوم، نـ�روهاى مولده= جامعه
هنوز در سطحى از رشـد ن�ـستند كـه بتـوانند ن�ـازهاى مادى و مـعنوى �ك جـامعـه=
كمـون�سـتى را برآورده سازند و در نتـ�جـه، اصل كمـون�سـتى «به هركس به تناسب
ن�ـازش» نمىGتواند در چن�ن مرحلهGاى تـحقق پ�ـدا كند. سوم، به دل�ل تفـاوتGهاى
موجود در توانGها و و�ژگىGهاى تول�دكنندگان، اصل برابرى كامل اجتماعى م�ان
آنهـا كـه �كى از و�ژگىGهاى جـامـعـه= كـمـون�ـسـتى است، نمىGتـواند بهGعنوان هدف
اجتـماعى «فاز نخست»Gجـامعه=Gسوسـ�ال�سـتىGمطرح باشد. در حق�ـقت، اصلGحاكم
بر توز�ع وســا�ل مـصــرف اجـتـمــاعى در «فـاز نخــست»، �عنى اصل «بـه هركس به
تناسب كـارش»، خـصلتـاً اصـلى است كـه نه تنهـا بر نابرابرى اسـتـوار اسـت بلكه به

 ا�ن ن�ـــز دل�ل عـلمى ـ تار�ـخىنوبـه= خــود ا�ن نـابرابرى را تشـــو�ق نـ�ــز مىGكـند.

٥٨

 (نقـد برنـامـه= گـتـا)، انتــشـاراتحـاشــ�ـه نو�سـى بر برنامـه= حــزب كـارگـرى آلـمـان كـارل مـاركس، ١٩
.٥٦، صفحه=  ١٩٣٨ب�نGالملل، ن�و�ورك، 

مقنعىGدارد.
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از د�دگاه تئـور�ك، سوسـ�ال�سم به عنـوان «فاز نخست» جـامعه= كـمون�ـستى،
ماه�تـى دوگانه دارد. از �ك سو، در عرصه= تولـ�د، نظام كار دستمـزدىِ بازمانده از
سرما�ه دارى در آن برقرار است، و از سوى د�گر، در اثر استقرار مالك�ت اجتماعى
بر ابزار تول�ـد، �ك بـخش كـمـون�ـستـى كـه هدف آن حـركت به سـمت تأمـ�ن همـه=
ن�ـازهاى فردى و اجـتـماعى شـهـروندان جامـعه اسـت، در آن عمل مىGكند. اصـول
حاكم بر ا�ن دو بخـش، كامالً با �كد�گر مـتفاوت اند و هر�ـك هدفGهاى مرحلهGاى

جداگانهGاى را دنبال مىGكند.
اصل سوس�ال�ستى «به هركس به تناسب كارش»، نه تنها كار مف�د اجتماعى
را به تـنهــا مـنبع درآمـــد براى افـــراد جــامـــعـــه بدل مىGكـند، بلكـه منافع فـــردى
تول�دكنندگان را در راستاى هدف رشد بـى وقفه= ن�روهاى مولده قرار مىGدهد. در
ا�ن بخش، دستمـزد تول�دكنندگان تنهـا بخشى از  آنچه كه تول�د كـرده اند به آنها
باز مىGگـرداند، و مازاد تول�ـد انجـام شده،  توسط دولت به مـالك�ت كل جـامعـه در
مىGآ�د و به صندوق عمومى جامعه ر�خـته مىGشود. بد�ن ترت�ب، مىGتوان گفت كه
اصل استثـمار ن�روى كار (نه استـثمار طبقاتى) همچـنان بر روند تول�د حاكم است
�ابد. دولتGش ن�ز مى�و در حق�قت در جامعه= سوسـ�ال�ستى به شكلى آگاهانه افزا
سوسـ�ال�ـستى، به نما�ـندگى از كل جامعـه، مىGكوشـد تا با ا�جاد انگ�ـزه= مادى، از
راه به كـار گـ�ـرى اصل دسـتـمـزد ب�ـشـتـر در مـقـابل كـار ب�ـشـتـر و كـ�ـفـ�ت بهـتـر،
تول�دكنندگـان را به تول�د هرچه ب�شـتر و بهتر برانگ�ـزد و مازاد تول�د اجتـماعى را
به حـداكـثـر برسـاند. ا�ن نابرابرى برنامـه ر�زى شـده= سطح دسـتـمـزدها در عـرصـه=
تول�ـد، مـهم تر�ن عـامل و انگ�ـزه= افـزا�ش بهـره ورى كـار و تضـم�ن رشـد بى وقـفـه=
ن�روهاى مولده در «فـاز نخست» جامعه= سـوس�ال�ستـى است. بهره بردارى آگاهانه
از همه= دستـاوردهاى علمى و فنى جامعه= بشـرى و استفاده= حداكـثر از آنها در روند

تول�د، بخش جدا�ى ناپذ�ر ا�ن حركت هدفمند را تشك�ل مىGدهد.
آنچه كه ا�ن نظام نابرابر دستمزدى در جامعه= سوس�ال�ستى را از نظام مشابه
آن در جـامعـه= سـرما�ه دارى به طور كـ�ـفى متـمـا�ز مىGكند، به مـالك�ت اجـتمـاعى

٥٩

درآمـدن مـازاد تول�ـد است. ا�ن مـازاد تول�ـد، پس از كسـر مـخـارج الزم براى اداره=
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جـامعـه و تضمـ�ن رشـد آن، به صندوق عـمومى جـامعـه وار�ز مىGشـود و به مصـرف
همـه�ارتقــاء سطح كــ�ـفـى حـ�ــات اجــتـمــاعى و تأمــ�ن خــدمـات عــمــومى براى 

 مىGرسد. در ا�ن بخش است كه اصل كـمون�ستى «بهشهروندان به طور @كسان
هركس به تناسب ن�ـازش» عمل مىGكند و همه= شـهروندان جـامعه= سـوس�ال�ـستى،
بدون توجـه بـه كـمـ�ت و كـ�ــفـ�ت كـارشــان، از مـزا�اى آن — مـسكن، بـهـداشت،
آمـوزش، خـدمات فـرهنگى، و ... — به طور �ـكسان بـهرهGمند مـىGشوند. البـتـه در
ا�نجا به خوبى روشن است كـه رشد پ�وسته و مـداوم ا�ن بخش كمون�ستى جـامعه
با سطح رشــد ن�ــروهاى مــولده و افـزا�ش مــازاد تول�ــد در بخش نخــست ارتبــاط
تنگاتنگ دارد و تنهـا بر پا�ه= عمـلكرد درست آن مىGتواند واقعـ�ت پذ�رد. به عـبارت
د�گر، رشد بخش كمـون�ستى جامعه مـستق�ماً تابعى از رشد بـهرهGورى كار و ارتقاء

دائم كم�ت و ك�ف�ت ن�روهاى مولده در بخش تول�د سوس�ال�ستى است.
بد�ن ترت�ب، هر شهـروند جامعه= سـوس�ال�سـتى به دو شكل از امكانات مادى
جامعه بهـره مند مىGشود: نخست، بخش مربوط به دستمـزد او كه به تناسب كارى
كه انـجام مىGدهد در�افت مىGكند؛ و دوم، بخش مـربوط به خـدمات اجتـماعـى كه
به طور مـستـقل از كمـ�ت و كـ�فـ�ت كارى كـه انجام مـىGدهد به او تعلق مىGگ�ـرد.
مـجمـوع ا�ن دو بخش، كل درآمـد �ك شـهـروند جامـعـه= سـوس�ـال�ـسـتى را تشك�ل
مىGدهد. طب�ـعى است كه در مـراحل ابتدا�ى رشـد جامعـه= سوس�ـال�سـتى، كه هم
ن�ـروهاى مـولده= جـامـعـه به سطح رشـد الزم و كـافى نرسـ�ـدهGاند و هم انگ�ـزهGهاى
مادى، و نه آگـاهى و شناخت كمون�سـتى، مبناى افزا�ش بهـره ورى كار را تشك�ل
مىGدهند، دستمزد تول�دكننده بخش اصلى درآمد او و مهم تر�ن انگ�زه= او را براى
انجــام كــار مــفــ�ــد اجــتــمـــاعى تشك�ـل مىGدهد. امــا با رشــد تار�ـخى جــامــعــه=
سـوسـ�ـال�سـتى، سـهم بخـش كمـون�ـسـتى مـصـرف در كل درآمـد تول�ـدكننده، در
�ابد و بد�ن ترت�ب جـامعهGش مى�مقا�سـه با م�زان دستمزد او، بـه طور پ�وسته افزا
روز به روز به اصل كـمـون�سـتى «از هركس بـه تناسب كارش، بـه هركس به تناسب

ن�ازش» نزد�ك تر مىGشود.

٦٠

علت تكـرار ا�ن اصـول بد�هى بـراى كـمـون�ــستGها در ا�نجــا، تأكـ�ــد بر چند
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مسـأله= بس�ار مـهم است كه عدم توجـه به آنها مىGتواند جـامعه= سـوس�ال�ـستى را به
و�ژه در عـرصه= ارتقـاء بى وقفـه= سطح تول�ـد با مشكالت جـدى و حتى بحـران روبرو

سازد.
- تول�ــد سـوسـ�ــال�ـســتى، بر اسـاس مــاه�ت و نقش تار�ـخى اش، با اصل١

برابرى دسـتـمـزدهـا ه�چ قـرابتى ندارد. برعكـس، تنهـا با تك�ـه بر �ك نـظام نابرابر
دســــتـــمــــزدى مىGتوانـد به هدفGهـاى درازمـــدت خــــود دست �ـابد. هرشـكل از
برابرسـازى مكان�كى سطح دستـمزدهـا در عرصـه= تول�د، تنهـا به تضعـ�S و نابودى
انگ�زهGهاى مادى براى افزا�ش بهره ورى كار مىGانجامد. عدم توجه دق�ق و علمى
به ا�ن مسأله از سوى پ�شاهنگان و برنامه ر�زان روند سـاختمان سوس�ال�سم، و به
كار گرفتن پ�ش از وقت مع�ارهاى جامعه= كـمون�ستى پ�شرفته در «فاز نخست» —
كـارى كـه مـاركس از آن به عنوان «تازاندن پ�ش از مـوقع» نـام مىGبرد — مىGتواند

جامعه= سوس�ال�ستى را با بحران تول�د روبرو سازد.
- حـتى در مراحل پ�ـشرفـتـه تر جامـعه= سـوس�ـال�ـستى، ا�ن اصل همـچنان٢

برGجــاى خــود باقى مىGمــاند. برابـرى كـمــون�ــســتى نه از راه از مــ�ــان برداشــتن
انگ�زهGهاى مـادى براى تول�د ب�ـشتر، بلكه از طر�ق رشـد بى وقفه= صندوق مـصرف
اجتـماعى صـورت مىGگ�ـرد، تا جا�ى كـه سهم دسـتمـزد تول�دكننـده در مقا�سـه با
آنچـه كه به طـور را�گان از جامـعـه در�افت مىGكند، به سـهمـى بس�ـار ناچ�ـز تقل�ل
�ابد. م�زان فرارو�ى جـامعه= سوس�ال�ستى به �ك جـامعه= سوس�ال�ستى پ�ـشرفته و
كمـون�سـتى ن�ز تنهـا بر اساس ا�ن معـ�ار عـ�نى، �عنى تناسب م�ـان سهم خـدمات
را�گان در كل درآمـد تـول�ـدكننده، تعـ�ــ�ن مىGشـود و نه بر اسـاس تشــخـ�صGهاى

س�اسى و ذهنى.
- صِرف افـزا�ش كمّى مـازاد تول�د اجـتمـاعى نمىGتواند به تنهـا�ى معـ�ارى٣

براى پ�ـشـرفت به ســوى كـمـون�ـسم باشـد. چگونگى مـصــرف ا�ن مـازاد تول�ـد، به
برنامه ر�زى علمى درازمدت، اختصاص صح�ح منابع، جلوگ�رى از تفر�ط و اتالف
آنها، و مهم تر از همه، اسـتفاده از آن در جهت ارتقاء كمّى و كـ�فى ن�روهاى مولده

٦١

و باال بردن مـداوم سطح زنـدگى خـود تول�ـدكنندگـان نعــمتGهاى مـادى جـامـعـه،
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�عنى پرولـتـار�ا و د�گر طبـقـات زحـمــتكش جـامـعـه، ن�ـاز دارد. مـحــاسـبـات غلط،
كانال�ـزه شدن مـازاد تول�د در جـهت مصارف غـ�رمـولد مانند رشد ال�هGهـاى شغلى
غـ�رمـولد، رشـد بوروكراسى و فـسـاد دولتى، تول�د و مـصـرف نظامى، جنگ، و ...،
همــه و همـه مىGتوانـد از حـركت جــامـعـه= ســوسـ�ــال�ـســتى به سـمت كــمـون�ــسم

جلوگ�رىGكند.
ا�ن اصول، به عنوان بخـشى از عام تر�ن مـبانى تئور�ك «فـاز نخست» جامـعه=
سوس�ال�ستى، مع�ارGاساسى را درGهر ارز�ابى از الگوهاىGتار�خىGرشد سوس�ال�سم
تشك�ل مىGدهند و راهنماى ما در سنجش م�زان موفـق�ت �ا عدم موفق�ت هر الگو

هستند.
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رشـد بى وقـفـه= ن�ـروهـاى مـولده در جـامـعـه= سـوسـ�ـال�ـسـتـى ناشى از و�ژگى
د�گرى ن�ـز هست كـه آن را از همه= جـوامع پ�ـش�ـن متـما�ـز مىGسازد. مـاركس، در

«ا�دئولوژى آلمانى»، ا�ن وجه تما�ز مهم را چن�ن ب�ان مىGكند:
تفـاوت كمـون�سم بـا تمام جنبشGهاى پ�ش از آن در ا�ـن است كه كـمون�ـسم
بن�اد همه= روابط پ�ـش�ن تول�د و مراوده را واژگون مىGسازد و براى نخـست�ن بار

 همه= بن�ادهاى گذشته را كه به شكلى طب�عى رشد كردهGاندبه شكلى آگاهانه،
آفر�ده= انسـانها�ى كه تاكنون وجـود داشته اند مـىGشناسد، خصلت طبـ�عى ا�ن
بن�ـادها را مىGزدا�ـد و آنهـا را به ز�ر سلطه= قـدرت انسـانGهـاى به هم پ�ـوسـتـه و
واحـد در مىGآورد. بنابرا�ن، سازمـاندهى آن [كـمون�ـسم] ذاتاً اقـتصـادى، �عنى
مـبتنى بـر تول�د شـرا�ط الزم براى ا�ن �گانگى و وحـدت است.... واقـعـ�تى كـه
كمـون�سم مىGآفر�ند، آن شـالودهGاى است كه وجود هرچ�ـز مستـقل از انسانGها

 (تأك�د از نگارنده است)٢٠را ناممكن مىGسازد....

ا�ن نه تنها به معناى امـحاى كامل استثـمار طبقاتى از جامـعه= بشرى، بلكه به

٦٢

.٨٩-٩٠، صفحات ١٩٧٣،  انتشارات پروگرس، مسكو، ا�دئولوژى آلمانى كارل ماركس،  ٢٠

معناى واژگون كـردن رابطه= م�ان عامل ذهنـى و عامل ع�نى در جامعـه ن�ز هست.
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براى اول�ـن بار در تار�خ جــامـعــه= بشــرى، نظامى بـرقـرار مىGشــود كــه، به گــفـتــه=
 ساختارهاى اقتصادى ـ اجتماعى را بهبه شكلى آگاهانهماركس، انسانGها در آن 

انقـ�اد خـود در مىGآورند و به جـاى تسل�م شدن برده وار به ا�ـن ساخـتارها، آنهـا را
در خـدمت هدفGهاى آگـاهانه= خـود قرار مىGدهند. مـاركس در ا�ن تعـر�S خـود تا
جا�ى پ�ش مىGرود كه حـتى وجود مستقـل ا�ن ساختارها از انسانGها را در جـامعه=

كمون�ستى نفى مىGكند.
بد�ن تـرت�ب، برترى و سلـطه= عــامل ذهنى بر عــامل عــ�نـى و برنامــه ر�زى و
تنظ�م سـاختـارهاى اجـتمـاعى در انطبـاق با هدفGهاى آگاهـانه= انسان ها، دومـ�ن
و�ژگى مـهم جـامعـه= سـوس�ـال�ـستـى را تشك�ل مىGدهد. برخـالف جوامع طـبقـاتى
گذشـته، كـه ساختـارهاى ز�ربنا�ى جامـعه، و ب�ش از همه روابط تـول�دى و اَشكال
مالك�ت، سمت و سوى حركت عوامل ذهنى و روبنا�ى را در آنها تع��ن مىGكردند،
در جامعه= سوس�ال�ستى، كه مـالك�ت بر ابزار تول�د در اخت�ار كل جامعه قرار دارد،
ا�ن عـامل ذهنى است كـه به شـكلى آگـاهانه سـمت و سـوى حـركت سـاخـتـارهاى
ز�ربنا�ى جامـعه را تع��ن مىGكند. از د�ـدگاه ماركسـ�ستى ـ لن�ن�سـتى، ا�ن عامل

 است كـه پس از كـسب قـدرتپرولتـار@ا و حـزب سـ�ـاسى پ�ـشـاهنگ اوذهنى، 
ســـ�ـــاسى، درهم كـــوب�ـــدن مـــاشـــ�ن دولتـى بورژوازى و اســـتـــقــرار �ـك دولت
سـوس�ـال�سـتى، با �ك برنامـه ر�زى آگاهـانه جامـعه را به سـمت كـمون�ـسم هدا�ت

مىGكند.
در ا�نجا، تأكـ�د بر نقش پرولتار�ا و حـزب پ�شاهنـگ او به عنوان عامل ذهنى
پ�شرو در جـامعه= سوسـ�ال�ستى، دال�ل مـع�نى دارد، چرا كه به اعتـقاد نگارنده، به

 درنقش حـزب را با نقش دولتچند دل�ل نـمىGتوان و نبـا�د از د�دگــاه تئـور�ك 
جامعه= سوس�ال�ستى �كسان گرفت:

نخـست، بر اسـاس تحل�ل مـاركس، دولت در همـه= مقـاطع و مـراحل تار�خى،
 راموجودحتى در جـامعه= سـوس�ال�ـستى، وظ�فـه= حفظ و بازتول�ـد روابط تول�دى 

برعـهـده دارد. هرچند در جـامـعـه= سـوسـ�ـال�ـستـى ا�ن به مـعناى حـفظ و بازتول�ـد

٦٣

حفظ و بازتول�د است، اما نبـا�د فرامـوش كرد كه وظ�ـفه= روابط سوس�ـال�ستى
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روابط تول�ــدى مـوجـود در جـامـعـهGاى كــه با�د به طور دائم ا�ن روابط را مــتـحـول
سازد، وظ�فهGاى محافظه كارانه و ا�ستا است.

دوم، جـامــعـه= ســوسـ�ـالـ�ـسـتى هـنوز �ك جـامــعـه= بى طبــقـه ن�ــست. دولت
ســوسـ�ــال�ـســتى، هرچنـد از نظر سـ�ــاسى در كنتــرل پرولتــار�ا است، امــا از نظر
اجـتـمـاعى تنهـا وظ�ـفـه= خـدمت به پرولتـار�ا و مـنافع و�ژه= او را برعـهـده ندارد. ا�ن

منافع مجموعه� طبقات زحمتكش مـوجود در جامعه� سوس�ال�ستىدولت با�د 
را در �ك كل واحـــد ســوســ�ــال�ــســـتى، هم در سطح داخـلى و هم در سطـح ب�ن
المللى، مد نظر قـرار دهد. در نت�جه، مـالحظات دولت سوس�ال�سـتى كه در رابطه
با منافع كـل نظام سـوسـ�ـال�ـسـتى عــمل مىGكند، با مـالحظات حـزب پـ�ـشـاهنگ

�عنى پرولتار�ا،منافع پ�ـشروتر@ن طبـقه� جـامعـهپرولتـار�ا كه عـمدتاً در جـهت  ،
عمل مىGكند و مىGكوشـد تا جامعه= سوسـ�ال�ستى را در انطباق بـا منافع ا�ن طبقه

به سمت كمون�سم متحول سازد، تفاوتGهاى جدى دارد.
سـوم، از نظر اقـتـصـادى، بـا اجـتـمـاعى شـدن مـالك�ت تولـ�ـد، دولت وظ�ـفـه=
مد�ر�ت اقتـصاد سوس�ـال�ستى را به نما�ندگى از طبـقه= كارگر و د�گر زحـمتكشان
عـــهـــده دار مى شـــود. در چن�ـن شـــرا�طى، هـمــواره ا�ـن خطر وجـــود دارد كـــه
بوروكــراسى دولتى، به پ�ــروى از منافع مــحـدود ســ�ـاسى و اقــتـصــادى خـود، از
اختـ�اراتى كـه در رابطه با مد�ر�ت اقـتصـاد سوسـ�ال�ـستى به او واگـذار شده است
سوء استـفاده كند و ا�ن اخت�ـارات را در جهت پ�شبـرد منافع و�ژه= خود، و نه منافع
كـارگــران، به كـار گــ�ـرد. به عــبـارت د�گر، ا�ن خطـر وجـود دارد كـه بوروكــراسى
دولتى، خــود را نه در جــا�گاه نمــا�نده= كــارگـران و زحــمـتـكشـان، بلـكه در مـقــام
كـارفرمـاى آنها ببـ�ند و بد�ن ترت�ب �ك رابطه= كـارفرمـا�ى ـ كارگـرى م�ـان آپارات
دولتى و طـبـقــه= كــارگــر برقــرار سـازد. در صــورت بروز چنـ�ن وضــعـ�ــتى، حــزب
كـمـون�ـست به عنوان نمـا�نـده= طبـقـه= كـارگـر، ناچار خـواهد بود و با�د، در دفـاع از
منافع طبـقه= كـارگر، با گـرا�شات بوروكـرات�ك درون آپارات دولتى مبـارزه كند. در
چن�ن مــواردى، وظ�ـفـه= تار�خى حــزب حكم مىGكند كـه در صـورت بـروز ا�نGگـونه

٦٤

اختالفات، حزب در كنار طبقه قرار گ�رد و نه در كنار بوروكراسى دولتى.
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چهـارم، همـان طور كـه لن�ن تـأك�ـد كـرده اسـت، ماشـ�ـن دولتى در هر نظام
اجـتـمـاعى، از جـمله سـوسـ�ـال�ـسم، مـاه�ـتى بـوروكـرات�ك دارد. ا�ن بوروكـراسى
دولتى داراى منـافع و�ژهGاى است كـه مـىGتواند با منافع دراز مــدت كـمــون�ـســتى
پرولتـار�ا و حـزب پ�ـشاهنگ او در تنـاقض قرار گـ�ـرد و به عنوان سـدى در برابر آن
عمل كند. كنتـرل س�اسى حـزب پرولتار�ا بر بوروكراسى دولـتى به ه�چ وجه نافى
ا�ن تناقض منافع ن�سـت و نمىGتواند باشد. همان طور كـه ماركس ن�ز تأك�ـد كرده
است، رشـــد كــمـــون�ـــسم با كـــاهش تدر�جـى نقش دولت در حـــ�ــات جـــامــعـــه=
سـوس�ـال�سـتى رابطهGاى مـستـق�م دارد. طبـ�عى اسـت در چن�ن جامـعهGاى، كـه بر
اساس بـرنامه ر�زى آگـاهانه= نظام اجتـماعى اسـتوار است، مـسأله= كـاهش تدر�جى
نقـش دولت و تقـــو�ت مـــداوم نـهـــادهاى خـــودگـــردانى تودهGاى نـ�ــز بـخـــشى از
برنامـهGر�زى آگـاهانه= حـزب را تشك�ل مى دهد و حـزب نمى تواند ا�ن وظ�ـفـه را به

س�ر طب�عى وقا�ع واگذار نما�د.
S�به ا�ن دال�ل اسـت كـه، به اعــتـقــاد نگارنده، هرگــونه تداخل نـقش و وظا
دولت سـوس�ـال�سـتى و حزب پ�ـشاهنگ طبـقه مىGتواند نظام سـوس�ـال�سـتى را با
اخــتـالالت روبرو ســازد. واگـذار كــردن نقش حــزب به دولت، به ناچار روند رشــد
سـوسـ�ـالـ�ـسـتى را كند مىGسـازد. تـداخل سـاخـتـارهاى حـزبـى و دولتى، به رشـد
Sزند و بـا تضـعـ�Gسم در درون حـزب دامن مى�بوروكـراسى، فـســاد ادارى و كـار�ر
نقش دگـرگـونسـاز حـزب، به دور شـدن حـزب از طبـقه= كـارگـر مىGانجـامـد. و همـه=

ا�نها، در نها�ت، به بروز بحران در ساختارهاى اجتماعى منجر مىGشود.
هر ارز�ابى حق�قت جو�انه از گذشتـه= سوس�ال�سم با�د به ا�ن مسا�ل، به و�ژه
از د�دگــاه رابطه= مــ�ـان حــزب و دولت در هر مـقـطع تار�خى و اثرات ا�ـن رابطه بر
ساختـارهاى ز�ربنا�ى جامعـه، توجه خاص مبـذول دارد. ا�ن نه فقط از زاو�ه= روابط
ساخـتارى مـ�ان ا�ن دو، بلكه همچـن�ن از د�دگاه درجه= مـوفقـ�ت دولت در اجراى
وظا�S تع�ـ�ن شده از طرف حزب، از �ك سو، و درجـه= موفق�ت حزب در تـشخ�ص
ضرورتGهاى مـرحلهGاى و برنامه ر�زى اقدامات دگـرگونساز در جـهت تقو�ت هرچه

٦٥

ب�شتر روابط وGساختارهاىGكمون�ستى درون جامعه، ازGسوىGد�گر، ن�زGمطرح است.
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از د�دگـاه مــاركـسـ�ـسـتى ـ لـن�ن�ـسـتى، پرولـتـار�ا ن�ـروى مـحــركـه، و حـزب
پ�شاهنگ او ن�روى رهبرىGكننده= انقالب سوس�ال�ستى است. از د�دگاه لن�ن�سم،
وحـدت م�ـان حـزب و طبـقه پ�ش شـرط پ�ـروزى انقـالب سوسـ�ـال�سـتى و حـركت
موفـق�ت آم�ـز جامعه= سـوس�ال�ـستى به سمت كـمون�سم است. ا�ن وحـدت حزب و
طبــــقـــه، هم از نـظر تئـــور�ـك و هم از د�دگــــاه تار�خـى، داراى پ�ش شــــرطGها و
و�ژگىGهـا�ى است كــه توجــه به آنـهــا براى سنجش درجــه= مــوفــقــ�ت �ـك الگوى

سوس�ال�ستى ضرور به نظر مى رسد.
لنـ�ن، با رد تـز فـــرارو�ى «خـــود بـه خـــودى» آگـــاهى پرولـتـــار�ا بـه آگـــاهى
ســوســ�ــال�ــسـتـى، و با طرح ا�ن مــســأله كــه ا�ن آگــاهى با�ـد «از ب�ــرون» توسط
پ�شـاهنگ طبقه به آن داده شود، حـزب كمون�ست را از نظر تار�خى در مـركز روند
ساخـتمـان سوسـ�ال�ـسم قرار داد، و براى حـزب وظا�S مشـخص بسـ�ار مهـمى در
ا�ن روند قائل شد كه اجراى بى خدشه= آنهـا شرط ضرور براى وحدت م�ان حزب و

طبقه است.
سازمـاندهىاول�ن وظ�ـفـه، همـان طور كـه لن�ـن مكرراً مطرح كـرده است، 

 و هدا�ت ا�ن طبقـه در عرصـه= عملى وس�ـاسى و تجهـ�ز ا@دئولوژ@ك پرولـتار@ا
روزمره= مبارزه= طبقاتى است. از جنبه= سازماندهى، حزب كمون�ست وظ�فه= گردهم
آوردن همـه= ن�ـروى پـرولتـار�ا و مـتـمـركـز كـردن آن روى مـبــارزه عل�ـه بورژوازى را
برعهـده دارد. به گفـته= لن�ن، «خـط�رتر�ن وظ�ـفه=» حزب ا�ـجاد چنان «سـازمانى از
انقـالب�ـون است كـه بتـواند انرژى، اسـتحـكام، و تداوم مـبارزه= سـ�ـاسى را تضـمـ�ن

 به نظر او، بـدون چن�ن سـازمــانى، تودهGها «وحــدت اراده=» الزم را براى به٢١كند».
پ�ش بردن �ك انـقـالب پ�ـروزمند نخـواهند داشت. تـضـمـ�ن ا�ن وحـدت اراده، نه

٦٦

٧٥، صفحه=  ١٣٥٤ انتشارات حزب توده= ا�ران، چه با�د كرد، لن�ن، ٢١

تنهـا در م�ـان صفـوف پرولتـار�ا، بلكه همـچن�ن م�ـان طبـقه و حـزب پ�شـاهنگ او،
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شرط تداوم مبـارزه و پ�شبرد موفقـ�ت آم�ز آن است. حزب پ�شـاهنگ تنها با حفظ
دائمى ارتباط ارگان�ك خود با طبقه مىGتـواند به وظ�فه= خود عمل كند. در مراحل
اول�ـه= روند سـاخـتـمـان سـوسـ�ـال�ـسم، هنگامى كـه طبـقـه هنـوز به سطح باال�ى از
آگاهى طبقاتى و ا�دئولوژ�ك نرس�ده است، حزب پ�شاهنگ طب�عتاً نقشى مهم تر
و خط�رتر را در رونـد تصم�م گـ�رى و هدا�ت مـبارزه بر عهـده دارد. اما با پ�ـشرفت
روند ساختـمان سوس�ـال�سم و ارتقاء سطح شناخت، دانش و آگاهى پـرولتار�ا، مرز
تار�خى م�ان طبقه و حزب پ�شاهنگ آن به تدر�ج محو مىGشود و نقش پرولتار�اى
�ـابد. مخـتل شـدن ا�ن سـ�ـرGش مى�آگـاه در روند تصـمـ�م گـ�رىGهـاى حزبى افـزا
تحـول تار�خى، به هر دل�ل كـه باشد، نـه تنها به رابطه= مـ�ـان حزب و طبـقـه صدمـه
مىGزند، بلكـه حـزب را از دانش و توان بخش بزرگى عـناصـر پ�ـشـرو طبــقـه= كـارگـر
مـحروم مىGسـازد و در نهـا�ت به تضـع�S سـازمـانى و س�ـاسى آن در جـامـعه منجـر

مىGشود.
از د�دگـاه ا�دئولوژ�ك، وظ�ـفـه= حزب، بردن آگـاهى سـوسـ�ال�ـسـتى به درون
طبــقـه و تـبـد�ل آگــاهى صنـفى آن به آگــاهى سـ�ــاسى است. �ـك چن�ن آگــاهى
سـ�ـاسى، همـان طور كـه لن�ن تأكـ�ـد كـرده است، تنهـا از طر�ق شناخت طبـقـه از
مجمـوعه= روابط تول�دى سرمـا�ه دارى، و درك همه جانبه از تفـاوتGها و تضادهاى
موجود م�ان منافع همه= طبقات اجتماعى حاصل مىGشود. به گفته= لن�ن، پرولتار�ا
صرفـاً از د�دگاه جـا�گاه طبقاتى خـود نمىGتواند به همه= ا�ن شناخـتGها دست پ�دا
كند و ن�ــازمند حـزب پـ�ـشـاهنـگى است كـه با عـلم از مـاه�ت مــجـمـوعــه= روابط و
تضـادهاى درون نظام اجـتـماعـى، ا�ن شناخت را در اخـت�ـار او بگذارد. به عـبـارت
د�گر، از د�دگـاه ا�دئولوژ�ك، حزب با�د نه فـقط جا�گاه خـودِ پرولتـار�ا در ساخـتار
اجتماعى، بلكه وجه تما�ز منافع و د�دگـاه ا�دئولوژ�ك ا�ن طبقه را با د�گر طبقات
و ال�هGهاى اجــتـمــاعى، در هر لحظـه و مـقطع مــعـ�ن تـار�خى، روشن كند. حــفظ
پاك�زگى ا�دئولوژ�ك حزب و جلوگ�رى از رسوخ د�دگاهGهاى غ�رپرولترى به درون
آن، پ�ش شـرط الزم براى انجـام مـوفـقـ�ت آمـ�ـز چـن�ن وظ�ـفـهGاى است. به گـفـتـه=

٦٧

لن�ن، «تـوان جنبش كنونى ناشـى از ب�ـدارى تودهGها (و به طـور عـمـده پرولـتـار�اى
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صنعـتـى)، و ناتوانى آن ناشى از كـمـبــود آگـاهى و روح ابتكار در رهبــران انقـالبى
٢٢است».

امــا، از د�دگــاه لن�ـنى، وظ�ــفــه= حــزب تنهــا به عــرصــه= مــبــارزه= طبــقــاتى ـ
ا�دئولوژ�ك پرولتـار�ا مـحدود نمىGشـود. حزب براى آنكـه بتواند وظ�ـفه= خـود را در
ا�ن عـرصه بدرسـتى به پ�ش ببرد، با�د خـود را در صS مقـدم دستـاوردهاى علمى
جامـعه= بشـرى قرار دهد. به گفـته= لن�ن، «هركس ابـعاد عظ�مى را كـه جنبش نو�ن
طبقه= كارگر به خـود گرفته است بب�ند، متوجه مىGشـود كه چه اندوخته= عظ�مى از

 او، به٢٣تجـربه= تئـور�ك، سـ�اسى (و انقـالبى) براى انجـام ا�ن وظ�ـفـه الزم است».
پ�روى از انگلس، تـأك�د مىGكند كـه مبارزه= طبـقاتى «نه فـقط دو عرصه (سـ�اسى و
اقـتـصـادى)»، بـلكه «سـه عـرصـه» را شـامـل مىGشـود و «مـبـارزه= تئـور�ـك» را ن�ـز به

٢٤صورت «همسنگ با دو عرصه= د�گر» در بر مىGگ�رد.

اهمـــ�ت ا�ن گـــفــتـــه= لن�ـن، تنهـــا از نظر تـأكــ�ـــد او بر نقش تـئــورى علـمى
ماركـس�ـستى، �عنى ماتر�ـال�سم تار�خى، در عرصـه= مبـارزه= طبقاتى مـطرح ن�ست.
اهم�ت ا�ن گفته در به رسم�ت شناخـتن نقش حزب پ�شاهنگ پرولتار�ا در رشد و
تكامل تئــورى علمى در سطح كل جـامــعـه= بشـرى است. و ا�ن، نه بـا نفى و ناد�ده
گرفتن دستاوردهاى تار�خى جامعه= بشرى در عرصه= دانش، از جمله دستاوردهاى
علمى و فنى جامعه= سرما�ه دارى، بلكه دق�ـقاً در راستاى تكامل و ارتقاء ك�فى ا�ن
دسـتــاوردها، از طر�ق آزاد كـردن دانـش بشـرى از قـ�ــد و بندهاى روابط تـول�ـدى
سرما�ه دارى و اسـتفاده از آن در جهت منافع طبقـاتى پرولتار�ا، امكان پذ�ر است.
لن�ن در ا�ن رابطه تا جا�ى پ�ش مىGرود كه صر�حاً اسـتفاده از تئورىGهاى «زمان ـ
حركتى» نابغه= تول�د مدرن سرما�ه دارى، «ت�لور»، را كه مشخصاً به منظور  افزا�ش

٦٨

.٢٣، صفحه=  همانجا ٢٢
.٢٩، صفحه= همانجا ٢٣
.٢٩-٣٠، صفحات همانجا ٢٤

بهـره ورى كـار در خط تول�ـد سـرمـا�ه دارى شـالوده ر�زى شـده بود، براى افـزا�ش
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٢٥بازدهى كار در جامعه= سوس�ال�ستى ن�ز تجو�ز مىGكند.

بد�ن ترتـ�ب، از د�دگـاه لنـ�نى، حـزب پ�ــشـاهنـگ طبـقــه= كـارگـر، عــالوه بر
رهبرى ا�ـن طبقه در عـرصه= مـبارزه= طبـقاتى، ابزار تار�خى پـرولتار�ا براى مـصادره=
انقالبـى پ�شرفـته تر�ن دسـتاوردهاى علمـى جامعـه= بورژوا�ى و تبد�ـل آن به سالح
مـبـارزاتى پرولتـار�ا عل�ـه استـثـمـارگران ن�ـز هست. از ا�ن د�ـدگاه، حـزب نه فـقط
وظ�ـفـه= رها�ى پرولتـار�ا، بلـكه وظ�ـفـه= رها�ى مـجـمـوعـه= دانش بشـرى از �وغ نظام
سرما�ه دارى را ن�ز برعهده دارد. هرگونه سـستى و تعلل در ا�ن عرصه= مهم مبارزه=
طبـقاتى، كـه لن�ن به درستى آن را هـمسنگ مـبارزات اقـتصـادى و س�ـاسى طبقـه
دانسـتـه است، به نقش پ�ـشـاهنـگى حـزب و رابطه= ارگـان�ك آن با طبـقـه صـدمـات
جـدى وارد مـىGآورد و توان جـامــعـه= ســوسـ�ــال�ـســتى را براى رســ�ـدن به مــرحله=
كمون�سم به شدت كاهش مىGدهد. در نتـ�جه، بررسى مسؤوالنه= الگوهاى تار�خى
سـوس�ـال�سـم به ناچار با�د ا�ن اصـول را ن�ز به عنوان مـحكGهاى ارز�ابى عـملكرد

پ�شاهنگ طبقه مدGنظر قرار دهد.

v#�}%U}&u& v&«d(u�œ ∫r�}%U}&u& —œ vMJ– q�U� gI�

امـروز در بس�ـارى از مـحافل، از جـمله در مـ�ان بخشGهاى مـعـ�نى از جنبش
چپ، به ا�ن بحث دامن زده مىGشـودGكـهGگو�ا فـروپاشى دولتGهاى سـوس�ـال�سـتى
سـابق ناشى از پ�روى آنـها از اصل د�كتـاتورى پرولتـار�ا  و در نتـ�جـه، به زعم آنان،
«نبود دموكـراسى» در كشورهاى سوسـ�ال�ستى بوده است. مـتفكران بورژوا گام را
از ا�ن هم فراتر مى گـدارند و چن�ن مدعى مى شـوند كه دولت سوسـ�ال�ـستى، بنا
بر جـوهر خـود، ذاتاً دولتى «د�كتـاتورى» است و در نتـ�ـجه بـا اصول دمـوكـراسى و
آزادىGهاى دموكرات�ك مبا�نت دارد. ا�ن ادعا عمدتاً بر ا�ن پ�شفرض استوار است

٦٩

،١٩٦٥، انتشارات پروگرس، مسكو، مجموعه= آثار)، ١٩١٨ لن�ن، «وظا�S عاجل دولت شوروى» (٢٥
.٢٥٩، صفحه= ٢٧جلد 

كـه ا�ـن دولت، به واسطه= داشــتن «كنتــرل انحـصــارى» بر ابزار تول�ــد در جـامــعـه=
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سـوسـ�ـالـ�ـسـتى، از قـدرت اقـتــصـادى «نامـحـدود»، و، به تبع آن، از قــدرت سلطه=
س�اسى و اجتماعى «ب�ش از حد» بر زندگى تودهGهاى مردم برخوردار است.

از آنجا كـه ادعاى «نبـود دموكراسى» در جـوامع سوس�ـال�سـتى، هم از موضع
چپ (نـقــد مـــفـــهــوم د�ـكتـــاتورى پرولتـــار�ا) و هـم از د�دگـــاه بورژوا�ى (جـــوهر
«د�كتاتورى» دولت سـوس�ال�سـتى) مطرح شده اند، الزم است به هر �ك از ا�ن دو
ادعا بـه طور جداگـانه بپرداز�م. آنچـه با�د در ا�ن م�ـان مورد تأكـ�د قـرار گ�ـرد ا�ن
است كه هردو ا�ن مـواضع، على رغم طرح آنها از سـوى دو قطب ظاهراً متـضاد، از
�ك كـمـبود مـشـتـرك رنج مى برند، و آن برخـورد غـ�رطـبقـاتى به مـفـاه�م دولت،

دموكراسى و د�كتاتورى است.
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از د�دگــاه چپ، چن�ن ادعــا مى شــود كــه گـو�ا مــاركس ه�چ گــاه مــفـهــوم
د�كتـــاتورى پرولتــار�ا را بـه عنوان اصل حــاكـم بر ســاخــتــار ســ�ــاسـى جــامــعــه=
سـوسـ�ـال�ــسـتى مطرح نكرده است و ا�ن مــقـوله توسط لن�ن، «در تخـلS از ب�نش
فلسـفى مـاركـس»، به تئـورى سـوسـ�ـال�ـسم علمى افــزوده شـده است. به زعم ا�ن
د�دگـاه، د�كتـاتورى پرولتار�ـا اصل دموكـراسى سـوس�ـال�ـسـتى را نقض مىGكند و

امكان شركت مستق�م تودهGها در كار ساختمان سوس�ال�سم را از آنها مىGگ�رد.
نادرسـتى ا�ن نظر، كـه ه�چ تازگـى هم ندارد، هم از د�دگـاه تئـور�ك و هم از
نظر تار�خى قـابل اثبات است. بررسى نوشـتهGهاى تحل�لى ماركـس نشان مىGدهد
كـه او نه تنهـا به ا�ن اصل قـاطعانه مـعـتقـد بوده است، بلكـه آن را نت�ـجـه= منطقى و
ناگز�ر تحل�ل خـود از ماه�ت و نقش دولت در جامـعه= طبقاتى مىGدانسـته است. از
نظر او، دموكراسى بورژوا�ى تبلور د�كتاتورى بورژوازى در جـامعه= سرما�ه دارى، و
دمـوكراسى سـوسـ�ـال�سـتى تبلور د�كـتاتورى پرولتـار�ا در جـامـعه= سـوسـ�الـ�سـتى
است؛ �كى تبلور سلطه= اقل�ـت بر اكثر�ت جـامعـه، و د�گرى تبلور سلطه= اكثـر�ت بر
اقل�ت جـامـعـه است. به گـفـتـه= مـاركس، «مـبـارزه= طبـقـاتى به نـاچار به د�كتـاتورى
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پرولتار�ا منجر مىGشود» و «ا�ن د�كتاتورى چ�زى جز مرحله= گذار به محو طبقات و
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٢٦دست�ابى به جامعه= بى طبقه ن�ست».

همان طور كـه ماركس تأك�ـد كرده است، د�كتاتورى پرولتـار�ا اصل حاكم بر
سـاختـار سـ�اسى جـامـعه= سـوس�ـال�ـستى را در تـمامى طول «مـرحله= گـذار به محـو
طبـقات و دسـتـ�ابـى به جامـعـه= بى طبـقه» تشك�ل مـىGدهد. پرولتار�ا تـا زمانى كـه

، و از جمله خود را به عنوان �ك طبقه= خاص اجتماعى، از م�ان نبردههمه� طبقات
است، نمـىGتواند ا�ن اصل بنـ�ـاد�ن ســوســ�ــال�ـسـم را كنار بگذارد. تا زمــانى كــه
تمـا�زات طبـقـاتى در جـامـعـه= سـوسـ�ـال�ـسـتـى وجـود دارند (و ا�ن شـامل طبـقـات
زحمتكش غـ�رپرولترى ن�ز مىGشود)، مـبارزه= طبقاتى در سوسـ�ال�سم، و به تبع آن
ن�ـاز به د�ـكتـاتورى پرولتــار�ا، ادامـه خـواهد �افـت. هرگـونه برخـورد ذهـنى به ا�ن
اصل در جهت الغاى زودرس آن، به معناى مخـدوش كردن مرزهاى ع�نى طبقاتى
و ناد�ده گـرفتن ضـرورت تداوم مـبارزه براى تضـمـ�ن هژمونى پرولـتار�ا در جـامعـه=

سوس�ال�ستى است.
د�كتـاتورى پرولتار�ا چ�ـزى جز كاربسـت ش�وه= علمـى سازماندهى پرولـتار�ا،
�عنى اصل مـركز�ـت دموكـرات�ك، در سطح جـامعـه= سـوس�ـال�سـتى ن�ـست. ا�ن به
مـعناى پ�ـروى بى خـدشـه از همه= مـواز�ن اصل مـركـز�ت دمـوكـرات�ك ــــ رهبـرى
جمعى؛ تبـع�ت اقل�ت از اكثر�ت؛ تبـع�ت ارگانGهاى مختلS از رهبـرى؛ انتخابى و
قــابل تعــو�ض بودن ارگــانGهـاى رهبــرى و پاســخگو�ى ا�ن ارگــانGها بـه توده ها؛
شركت فـعال و مؤثر تودهGها در روندهاى تصـم�م گ�ـرى و شكل گ�رى سـ�استGها،
و... ــــ در سطـح جـامـعـه است. ا�جـاد و تقـو�ت نهـادهـاى دمـوكـرات�ك الزم براى
اجراى ا�ن اصول در سطح جـامعه (از جمله شوراها، اتحاد�هGها و غـ�ره)، و تضم�ن
عـملكرد آزادانه و مـؤثر آنهـا، از وظا�S اصلى هر دولت سـوسـ�ـال�ـسـتى است. ا�ن
نهـادهاى دمــوكـرات�ك توده اى، نه تـنهـا زمـ�نهGهاى پـ�ـوند ارگـان�گ مــ�ـان دولت
ســـوســ�ـــال�ـــســـتى و تودهGهـا را تشك�ـل مىGدهد، بلـكه در روند رشـــد جـــامــعـــه=
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سوسـ�ال�ـستى، به تدر�ج به ارگـانGهاى خودگـردانى كمـون�سـتى در سطح جامـعه
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بدل مىGشوند. تضع�S ا�ن نهادها، كمرنگ و بى اثر شدن نقش آنها، �ا تبد�ل آنها
به نهـــادهاى جنبى ارگـــانGهاى دولتى، تـنهــا به مــعـناى نقض اصــول مـــركــز�ت
دمــوكـــرات�ك، تـضــعــ�ـS د�كتــاتـورى پرولتـــار�ا و تخلـS از اصــول دمــوكـــراسى

د@كتاتورى كلسـوس�ـال�ـسـتى است. چن�ن روندى، د�كتـاتورى پرولتـار�ا، �عنى 
 بدل مىGسازد و با گسستن پ�وند ارگان�كد@كتاتورى نخبگان طبقه را به طبقه،

م�ـان كل طبقه و دولت سـوس�ال�سـتى، امكان نظارت پرولتار�ا بر عـملكرد رهبرى
جـامــعـه را از ب�ن مـىGبرد. و ا�ن به نوبه= خــود مىGتواند زمـ�ـنه سـاز انواع و اقــسـام

انحرافات مخرب در روند ساختمان سوس�ال�سم باشد.
از سوى د�گر، بخوبى روشن است كه د�كتـاتورى پرولتار�ا، به عنوان ساختار
س�ـاسى حاكم بـر «مرحله= گـذار» به جامـعه= كمـون�سـتى، پد�دهGاى ا�سـتا و منجـمد
ن�ـست و در انطبـاق با شـرا�ط ع�نى اجـتـمـاعى، تار�خى و مـح�طى مـوجـود در هر
مرحله از رشـد جامـعه= سـوس�ال�ـستى مـتحـول مىGشود. در مراحل ابـتدا�ى پس از
پ�ـروزى انقالب سـوسـ�الـ�سـتى، كـه طبقـات مـتخـاصم اسـتثـمـارگـر هنوز از م�ـان
نرفـتـهGاند، و به و�ژه در شـرا�طى كـه سـوسـ�ـال�ـسم هنوز در مـحـاصـره= اقـتـصـادى،
سـ�ـاسى و نظامى كـشورهاى سـرمـا�ه دارى قـرار دارد و به طور دائم از سـوى آنان
مورد تهد�د قرار مىGگ�رد، شكل و عمق دموكراسى سوسـ�ال�ستى طب�عتاً بسته تر
و محدودتر باقى مىGمـاند. اما با رشد سوس�ال�سم و مـحو شدن طبقات استـثمارگر
�ابـد. در غ�ـابGكـند و تعمـ�ق مىGاز جـامعـه، دمـوكـراسى سـوس�ـال�ـسـتى رشد مى
طبـقات مـتخـاصم، د�كتاتورى پرولتـار�ا عـمدتاً در جـهت حفظ هژمـونى س�ـاسى ـ
ا�دئولوژ�ك ا�ن طبـقـه بر سـاختـارهاى جـامـعه= سـوسـ�ال�ـسـتى عـمل مىGكند و در
انطباق با سطح رشـد ن�روهاى مولده= جامـعه، شكلى روز به روز پو�اتر و گسـترده تر

به خود مىGگ�رد.
در ع�ن حـال، ترد�د ن�ست كـه رشد دموكـراسى سوس�ـال�سـتى در انطباق با
سطح رشــد جـامــعـه= سـوســ�ـال�ــسـتى، بـه طور مكان�كى و خــود به خـودى انـجـام
نمىGگـ�رد و مـانند همه= جـوانب د�گر چن�ن جـامعـه اى، مسـتلزم حركت آگـاهانه و
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برنامـه ر�زى دقـ�ق از سـوى حزب پ�ـشـاهنگ طبـقـه در جهت بسـط هرچه ب�ـشتـر
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دموكـراسى سوس�ال�ـستى با توجه به شرا�ط عـ�نى داخلى و ب�ن المللى است. هر
نوع برخورد جزم گرا�انه به مسأله= شكل و سـاختار د�كتاتورى پرولتار�ا، و در سمت
مقـابل، هر نوع برخورد ذهنى و اراده گرا�انه در جـهت الغاى زودرس آن، بدون در
نظر گـرفتن تعـادل ن�ـروهاى طبقـاتى در عـرصه= داخلى و ب�ـن المللى، مىGتواند به

روند ساختمان سوس�ال�سم صدمات جدى وارد آورد.
بر ا�ن اسـاس، تضـعـ�S دموكـراسى در جـامـعـه= سوسـ�ـال�ـسـتى نه به واسطه=
گستـرش اصل د�كتاتورى پرولتار�ا، بلكه كامالً برعـكس، بر اثر تضع�S ا�ن اصل و
تخطى از آن به وقوع مى پ�ـوندد. دموكراسى سوس�ـال�ستى، �عنى تضمـ�ن حقوق
و آزادىGهاى اقتصادى، س�اسى و اجتـماعى پرولتار�ا و د�گر طبقات زحمتكش در
جامعه، تنها از طر�ق اعمال د�كتاتورى ا�ن طبـقات زحمتكش و محو كامل طبقات
و ال�هGهاى استثمارگر از جامعه امكان پذ�ر است. تضع�S ا�ن اصل، با ا�جاد زم�نه=
مناسب براى رشـد مجدد طبـقات و ال�هGهاى اجـتمـاعى غ�رمـولد و استـثمـارگر، نه
تنها دمـوكراسى سـوس�ـال�ستـى را ضع�S و مـحدود مىGكند، بلكه بـا باز كردن راه
نفوذ گرا�شـات غ�رپرولترى به درون دولت سوسـ�ال�ستى و كمـرنگ كردن د�دگاه
ا�دئولوژ�ك پرولترى آن، كـار ساختمان سوسـ�ال�سم را از مسـ�ر اصلى آن منحرف

مىGسازد و در جهت تأم�ن منافع گرا�شات غ�رپرولترى به حركت در مىGآورد.
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مـاركس به روشنى نشـان داده است كـه در همـه= جوامع، چه سـرمـا�هGدارى و
چه ســوسـ�ــال�ــسـتى، دولت ابـزار اصلى سلطه و حـكومت طبــقـه= حــاكم است. در
نت�جـه، از د�دگاه ماركسـ�ستى، ما در جـامعه نه با پد�ده= «دموكـراسى به طور عام»

 (ســرمــا�ه دارى) �ابورژوا@ىبلكـه با نوع مــعــ�نى از دمــوكــراسى، دمــوكــراسى 
 روبرو هسـت�م. لن�ن تـفاوت اسـاسى م�ـان ا�ن دو نوعسوس�ـال�ستىدموكراسى 

دموكراسى را به اختصار چن�ن توض�ح داده است:
دمـوكراسى بورژوا�ى به اعـالم برابرى رسـمى حقـوق مـ�ان همـه= شهـروندان
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بسنده كـرد.... اما، هم عـملكرد ادارى او و هم به و�ژه  اسارت اقـتصـادى مردم
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زحـمـتـكش، اسـتـفـاده= گــسـتـرده= آنان از ا�ن حـقــوق و آزادىGها را در چارچوب
دموكراسى بورژوا�ى عمالً غ�رممكن ساخته است.

در مـقـابل، دمـوكــراسى پرولتـرى �ا شـورا�ى، به جـاى اعــالم صـرفـاً رسـمى
حـقوق و آزادى هـا، آنGها در عمل، و پـ�ش و ب�ش از همـه براى آن طبقـاتى كـه

ز�ر ستم سرما�ه دارى قرار داشته اند، تضم�ن مى كند....
وظ�ـفه= حـزب كمـون�ست روسـ�ـه است كه هر روز تودهGهاى گـستـرده ترى از
مردم زحـمتكش را به عـرصه= اسـتفـاده از حقـوق دموكرات�ـك و آزادىGهاى خود

٢٧بكشد، و امكانات مادى الزم را براى چن�ن كارى گسترش دهد.

در جـاى د�گر، در «طرح برنامـه= حـزب كمـون�ـست روسـ�ـه (بلشـو�ك)»، لن�ن
فهرستى از اجزاء جدا�ى ناپذ�ر  دموكراسى سوس�ال�ستى را به دست مى دهد:

وظ�ـفه= تار�خـىGاى كه بر دوش جـمهـورى شـوراها، دولت نو�نى كـه تا امحـاء
كـامل  دولت نقشى انـتقـالى ا�فاء خـواهد كـرد،  قرار گـرفـته است، به شـرح ز�ر

است:
) ا�جاد و توسعه= سـازمانGهاى تودهGاى عمومى، مشخصـاً براى طبقاتى كه١(

در نظام ســرمــا�ه دارى ز�ر سـتـم قـرار داشــتـه انـد.... تنهــا از ا�ن راه مى توان
دموكراسى را براى اكثـر�ت عظ�م جمع�ت (مردم زحمـتكش) تضم�ن كرد. ا�ن
به معناى شركت واقـعى آنان در اداره= امور دولت، و نه اداره= عملى دولت توسط

عناصرى از طبقه= بورژوازى است....
) نظام شـورا�ى اداره= دولت، براى پرولتـار�اى صـنعـتى شهـرى امـتـ�ـازات٢(

عمـلى و�ژهGاى قائل مى شـود.  ا�ن امتـ�ازات با�د Gبه طور سـ�سـتمـات�ك و بدون
تزلزل عل�ه گرا�شات محدود كننده= رستهGاى و صنفى كه سرما�ه دارى در م�ان
كارگـران رشد داده است و آنهـا را به گروهGهاى رق�ب با �كد�ـگر بدل مى سازد،

مورد استفاده قرار گ�رند....
) دمـوكـراسى بورژوا�ى با ا�ن ادعـا  كـه مى توان مـ�ـان اسـتـثـمـارگـران و٣(

اسـتثـمـارGشوندگـان برابرى ا�جـاد كـرد، تودهGها را فر�ب مى دهـد. سازمـاندهى
شورا�ى دولت، از طـر�ق پ�اده كردن دمـوكراسى واقـعى، �عنى استـقرار برابرى
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 از بخش سـ�ـاسى طرح برنامـه (به كـمـ�ـته= بـرنامـه= كنگره= هشـتم حـزب [كمـون�ـست روسـ�ـه٣ «بند ٢٧
.٥٠٥، صفحه= ٣٦ (به زبان انگل�سى)، جلد مجموعه آثار(بلشو�ك)]»، لن�ن، 

واقعى م�ان همه= مردم زحمتكش، و خارج كردن استثمارگران از جرگه= اعضاى
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برخـوردار از حـقـوق كـامل اجـتـمـاعى در جـامـعـه، ا�ـن فـر�ب و دورو�ى را نابود
٢٨خواهد كرد....

) تأث�رگذارى مسـتق�م تر تودهGهاى زحمتكش بر ساخـتار و امور مربوط به٤(
اداره= دولت — �عنى شكل برتر دموكـراسى —  ن�ز در چارچوب دولت شورا�ى
به اجـرا درخـواهد آمـد: نـخـست از راه شـ�ـوهGهاى انتـخـاباتـى و امكان برگـزارى
مكررتر انتخابات، و همچن�ن ا�جاد امكان تجد�د انتخابات و بازپس گرفتن حق

نما�ندگى از انتخاب شدگان....
) دوم، از راه تع��ن واحدهاى اقتـصادى و صنعتى، و نه تقس�م بندىGهاى٥(

جغـراف�ا�ى، به مـثابه حـوزهGهاى اصلى انتخاباتى و هـستهGهاى مـركزى ساخـتار
دولت در نظام قدرت شورا�ى.

...
) تنهـا سازمـاندهى شورا�ى دولـت بوده است كه انقـالب پرولترى را قـادر٨(

ســاخــتــه اسـت تا مــاشــ�ن دولـتى بورژوا�ى را در هم بـكوبد.... آن سنـگرهاى
بوروكـراسى كـه همـ�ـشه و در همـه جـا ... دولت را در قـ�ـد منافع زمـ�نداران  و
سـرما�ه داران نگه مىGداشـتند، اكنون نابود شـده اند. با ا�ن حال، مـبارزه عل�ـه
بوروكـراسى دولتى هنوز در كشـور ما به پا�ان نرسـ�ده است.... بنابرا�ـن، ادامه=
مبـارزه عل�ه بوروكـراسى امرى مطلقـاً ضرورى است. ا�ن مـبارزه، براى تضـم�ن

پ�روزى روند توسعه= سوس�ال�سم در آ�نده ن�ز الزامى است.

٧٥

 ذكـر ا�ن نكتـه الزم به نظر مى رسـد كـه در رابطه با ا�ن بنـد، متـنى تحت عنوان «اضـافـاتى بر بخش٢٨
سـ�اسى برنامـه» به آن افزوده شـده است كـه در قسـمتى از آن چن�ن آمـده است: «به منظور اجـتناب از
تعـم�م نادرست نـ�ازهاى گـذراى تار�خى، حـزب كمـون�ـست روس�ـه همـچن�ن با�د به كـارگران توضـ�ح
دهد كـه در جمـهـورى شوراها، مـحـروم�ـت ال�ه= معـ�نى از شـهروندان از برخـى حقـوق اجـتمـاعى ... به
مـعناى محـرومـ�ت مادام العـمـر آنان ن�ـست. ا�ن محـرومـ�ت تنها شـامل اسـتثـمـارگران، �ـعنى كسـانى
مىGشود كه در تخلS از قـوان�ن اساسى جمهورى شوروى سـوس�ال�ستى، همـچنان بر نگهدارى جا�گاه
اسـتثـمارگـرانه= خـود به منظور حفـظ روابط سرمـا�ه دارى پافـشارى مىGكنند. در نتـ�ـجه، در جـمهـورى
شوراها، بـه همان م�ـزان كه سـوس�ـال�سم هر روز بالنده تر و ن�ـرومندتر مى شـود، و به همان نسـبت كه
تعداد كسانى كـه به طور ع�نى قادرند به استثمارگـرى ادامه دهند كمتر مى شود،  شمـار افراد محروم
از ا�ن حقـوق اجتماعى ن�ـز به طور  خودكار كـاهش خواهد �افت....  از سوى د�گر، در آ�نده اى بسـ�ار
نزد�ك، با به پا�ان رس�دن اشغال بخش ها�ى از خاك كشور توسط ن�روهاى خارجى، و با تكم�ل روند
مصادره= اموال استثمارگران، ا�ن امكان وجود دارد كه، تحت شرا�ط مع�نى، دولت پرولترى ش�وهGهاى

د�گرى را اتخاذ كند و حق رآى نامحدود همگانى را برقرار سازد.»

) كــار در ا�ن عــرصــه، با به ثمــر رســانـدن هدف تار�خى عــمــده=  قــدرت٩(
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شـورا�ى، �عنى پ�ـشـروى به سـوى امـحـاء كـامل دولت، ارتـبـاط تنگاتنگ دارد و
با�د جنبـهGهاى ز�ر را در بر گـ�ـرد: نخـست، هر عـضو �ك شـورا، بدون اسـتـثناء،
با�د وظ�ــفـه= مـعــ�نى را در رابطه با اداره= امـور دولـت برGعـهـده گــ�ـرد؛ دوم، ا�ن
وظا�S با�د دائماً تغ�ـ�ر �ابند تا همه= جنبهGهاى كار دولتى و همـه شاخهGهاى آن
را در برGگ�رند؛ سـوم، همه= زحمتكشان، به معناى واقـعى كلمه، با�د از راه اتخاذ
�ك سـرى سـ�ـاستGهاى تدر�جـى، دقـ�ـقاً انـتـخـاب شـده و پ�گ�ـرانه، به عـرصـه=

شركت مستقل در اداره= امور دولت كشانده شوند.
) قـدرت شوراها، به طور مـشخص، بهـرهGمند سـاختن واقـعى كارگـران و١٠(

اسـتـثــمـارشـدگـان از دسـتـاوردهاى فــرهنگى، تمـدن بشــرى و دمـوكـراسى را
مـــهمGتر�ن وظـ�ــفـــه= خــود مـىGداند، كــارى كـــه با�ـد در آ�نده ن�ـــز بدون تعـلل

�ابد.G٢٩ادامه

لن�ـن در گــفــتــهGهاى فــوق به روشـنى اصــول بن�ــادى جــوهـر دمــوكــراسى
سوسـ�ال�ـستى و تفاوتGهاى عـمده= آن با دمـوكراسى بورژوا�ى را ب�ـان كرده است.
هرچند شكـل مـشـخص اجـرا و درجـه= تأكـ�ـد بر هر �ـك از اصـول فـوق مىGتواند در
جـوامع مـخـتلS سـوسـ�ـال�ـستـى متـفـاوت باشـد، امـا جـوهر اسـاسى ا�ن اصـول را
مىGتوان به عنوان پا�هGاى عـمومى براى سنجش مـ�زان دموكـراسى سوسـ�ال�ـستى

در الگوهاى گذشته و موجود سوس�ال�سم به كار گرفت.
دمـوكــراسى سـوســ�ـال�ــسـتى، به عنوان وســ�لهGاى براى تضــمـ�ن حــقـوق و
آزادىGهاى اقتصادى، س�اسى و اجتماعى كارگران و د�گر تودهGهاى زحمتكش در
روند سـاخـتـمـان سـوسـ�ـال�ـسم، تنهـا از راه دفـاع از مـنافع ا�ن طبـقـات در مـقـابل
تعـرضات طبـقات اسـتـثمـارگر قـابل تأمـ�ن است. همان طور كـه لن�ن تأكـ�د كـرده
است، تضـمـ�ن دمـوكــراسى سـوسـ�ـال�ـسـتى تنهـا به «اعـطا»ى قـانونى آزادىGهاى
س�ـاسى و اقتصـادى به كارگـران ختم نمى شود، بلكه از آن مـهم تر، توسعـه= مداوم
جـامعـه= سوسـ�ـال�سـتى در راستـاى كـمون�ـسم است. در ا�ن راه، تضـم�ن هژمـونى

٧٦

،٢٩(به زبان انگـل�ـسـى)، جلد  مــجـمــوعــه= آثار . لن�ن، ١٩١٩ فـور�ه ٢٣ منتــشـر شــده در تار�خ ٢٩
.١٢٥-١٢٧، و ١٠٥- ١١٠صفحات 

ا�دئولوژ�ك و سـ�ـاسى طبقـه= كـارگر بر دولت سـوسـ�ال�ـسـتى پ�ش شرط ضـرور را
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براى حـفظ مـســ�ـر صـحـ�ح تشك�ـل مى دهد. از ا�ن د�دگـاه، «شـركت مــسـتـقـ�م
كـارگـران در اداره= امـور دولت»، نه صــرفـاً �ك تمـر�ن دمـوكـراسى، بلـكه �ك پ�ش
Sشرط ضرور براى حفـظ سالمت كل نظام سوس�ال�سـتى است. هرشكل از تضع�
ا�ن شــركت مـســتـقـ�ـم كـارگـران در اداره= امــور دولت، به ناچار راه را بـراى سلطه=
گـــرا�شـــات غـــ�ـــركــارگـــرى —  بـه و�ژه گـــرا�شـــات بوروكـــرات�ك — بـر دولت
سوسـ�ال�ستى، و درنتـ�جه سوق داده شـدن روند ساختمـان سوس�ال�ـسم به سمت
منافع غ�ركـارگرى هموار مى سازد. ا�ن، به نوبه= خـود، زم�نه را براى رشد و سلطه=
مجدد ال�هGهاى غ�ـرمولد و طبقات استثمارگـر بر جامعه، و نها�تاً پوس�ـدگى جامعه=
سـوسـ�ـالـ�ـسـتى آمـاده مى سـازد — پـد�دهGاى كـه مى تواند كل مـوجــود�ت نظام

سوس�ال�ستى را به مخاطره اندازد.

                                                  * * *

ارز�ابى حـاضـر از الگـوهاى تار�خى سـوسـ�ـال�ـسم در اتـحـاد شـوروى، بر پا�ه=
دركGهاى فوق از تئورى سـوس�ال�سم علمى و اصول حـاكم بر آن استوار است. هر
«الگوى» جـامـعـه= سـوسـ�ـال�ـسـتى �ك سـاخـتـار تئـور�ك است كـه ابتـدا به صـورت
آگاهانه طراحى مىGشـود و سپس در عمل به اجـرا در مىGآ�د. در نت�جـه، پ�روزى �ا

شكست آن مىGتواند ناشى از عملكرد سه گروه از عوامل باشد:
- پ�شفرضGها و مبانى تئور�كى كه الگوهاى تار�خى سوس�ال�سم بر اساس١

آنها شالوده ر�زى شده اند؛
- درجـه= مـوفـقـ�ت پ�ـشـاهنگ اجـتـمـاعى در كـاربـست صـحـ�ح ا�ن مـبـانى٢

تئور�ك و طراحى و پ�ـشبرد الگوهاى تار�خى در انطبـاق با واقع�ـات ع�نى تار�خى
ـ اجتماعى در هر مرحله از رشد جامعه= سوس�ال�ستى؛ و

-  تأث�ـر عـوامل خـارجى تار�خى و مـحـ�طى كه الـگوها�ى تار�خى مـزبور بر٣
پا�ه و در چارچوب آنها به وجود آمده و رشد كرده اند.

٧٧

از آنجـا كه نگـارنده پ�شـفـرضGها و مبـانى تئـور�ك سـوس�ـال�ـسم علمى را، به
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دال�لى كـه در باال توضــ�ح داده شـد، صـحـ�ح مىGداند، علل اصـلى عـدم مـوفـقـ�ت
الگوهاى تـار�خى آن را عـمـدتاً در گــروهGهاى دوم و سـوم جـســتـجـو خــواهد كـرد.
ترد�دى ن�ـست كه ا�ن دو گروه نـ�ز متـقابالً بر �كد�گر تـأث�ر داشتـه اند و نمىGتوان

آنها را جدا از ا�ن تأث�رات متقابل مورد بررسى قرار داد.
درعـ�ن حـال، نـگارنده به ا�ن اصل ن�ـز مــعـتـقـد است كـه در آخـر�ـن تحل�ل،
ارز�ابى و قضاوت نهـا�ى درمورد آنچه كه در كشـورهاى سوس�ال�سـتى سابق اتفاق
افـتاد برعـهـده= احزاب و كـمـون�ـست ها�ى است كـه مسـؤول�ت تار�خى سـاخـتمـان
سوسـ�ال�ـسم را در آنهـا برعهـده داشته انـد. به هم�ن دل�ل، در ا�ن بررسى تنهـا به
ارز�ابى روندهاى كلى و تأك�د بر نكات گـرهى بسنده خواهد شد و از صدور احكام
محكوم�ت براى ا�ن و آن، مگر در جا�ى كه اسناد تار�خى موجود جاى ترد�د باقى

نگذاشته باشند، پره�ز به عمل خواهد آمد.
جنبش كمون�سـتى �ك جنبش ب�ن المللى است و دستاوردها و خطاهاى آن
ن�ـز تنها در سطح ب�ن المللى قـابل ارز�ابى است. ا�ن جنبش همـچنان زنده و پو�ا
است و در راه رها�ى بشر�ت از �وغ استثمار طبـقاتى به مبارزه= خود ادامه مىGدهد.
برخورد حاضر به خطاها، كمبودها و شكستGهاى گذشته= جنبش ن�ز تنها با انگ�زه=

درس آموزى از تار�خ و كمك به تداوم پ�روزمند ا�ن مبارزه انجام مىGگ�رد.

٧٨
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برخالف جـامعـه= سرمـا�ه دارى، كه رشـد طب�ـعى آن به خودى خـود بحران زا
است، در جـامعـه= سوسـ�ال�ـستى كنـد شدن و توقS روند رشـد است كه سـرچشمـه=
اصلى بروز بحران را تشك�ل مىGدهد. الگوهاى تار�خى سوس�ـال�سم، دق�قاً به ا�ن
دل�ل كه در چارچوب محدود�تGهاى ع�نى تار�خى ـ اجتماعى عمل مىGكرده اند،
به ناچار مىGبا�ست رشد بى وقفـه= سوس�ال�سم را در چارچوب همـ�ن محدود�تGها
تضـم�ن كنـند. به هم�ن دل�ـل، ارز�ابى درجه= مـوفـق�ت �ا عـدم مـوفقـ�ت هر�ك از
آنهـا ن�ز با�د به طور جـداگـانه و با رجوع به هدفGهاى مـرحلهGاى تعـ��ن شـده براى

آن در چارچوب ا�ن شرا�ط ع�نى انجام گ�رد.
از نظر تئور�ك، پ�ش ب�نى كلى ا�ن بود كه اول�ن انقالبGهاى سـوس�ال�ستى
در كشـورهاى پ�ـشرفـته= سـرما�ه دارى اروپاى غـربى و آمر�كا، كـه در آنها ن�ـروهاى
مولده به ب�ـشتر�ن سطح رشـد دست �افته بودند و آگـاهى سوس�ـال�ستى در مـ�ان
طبـقـه= كـارگـر در سطح باالترى قـرار داشت، به وقـوع بـپ�ـونـدند. امـا روند تار�خ به
شكلGد�گرى عملGكردGو تئورى ناچار شدGخودGراGGبا آنGهماهنگGكند. ا�نGواقع�ت كه
اول�ن انقالب سـوس�ال�ـستى نه در پ�شـرفتهGتر�ن كشـورهاى جهان سـرما�ه دارى،
بلكه در «ضعـ�S تر�ن حلقه=» ا�ن نـظام به وقوع پ�وست، به نـاچار ضرورتGهاى تازه
و مـتعـددى را به روند سـاخـتـمان سـوسـ�ـال�سم تحـمـ�ل كـرد. سوسـ�ـال�ـسم با بار
گذشـتهGاى بسـ�ار سنگ�ـن تر از آنچه كـه از نظر تئور�ك پ�ش ب�نى مىGشـد زندگى
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خود را آغاز نمود و وظا�فى بس دشوارتر بر دوش آن قرارGگرفت.
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اول�ن و مــهم تر�ن ا�ن وظا�ـS، جـبـران عــقب مــاندگىGهاى عـ�ـنى و ذهنى
جـامعـه= روس�ـه از د�گر كـشورهاى سـرمـا�ه دارى و ا�جاد ز�ـربناى تول�دى و مـادى

الزم براى استقرار روابط سوس�ال�ستى در جامعه بود.
به عـالوه، ا�ن ضـعS و عــقب مـاندگى تار�خى جـامـعـه= روســ�ـه و ن�ـروى برتر
اقتـصادى و نظامى كشـورهاى سرما�ه دارى، از همـان ابتدا به ا�ن كـشورها امكان
داد تا با دخـالتGهاى مـستـقـ�م و غ�ـرمـسـتقـ�م نظامى و اقـتـصادى، در روند رشـد
جـامعـه= سـوسـ�ال�ـسـتى اخـالل كنند. ا�ن مـسـأله به سهم خـود منجـر به رشـد �ك
روحـ�ــه= تدافــعى در درون جـامــعـه= ســوسـ�ــال�ـســتى شــد و مـســأله= «حـفظ بـقـاء»
سوسـ�ال�ـسم را در صدر ارجحـ�تGهاى رهبرى جـامعه قـرار داد. ا�ن مسـأله نقشى
تعـ�ـ�ن كننده در شـالوده ر�زى همـه= الگوهاى تار�خى جـامـعـه= سـوس�ـال�ـسـتى در

تمامى مراحل رشد آن ا�فاء كرد.
عـامل د�گر، مــسـأله= مـحـاصـره= اقـتــصـادى سـوسـ�ـال�ـسم تـوسط كـشـورهاى
سرما�هGدارى بود. رهبران انقالب سوس�ال�ستى در روس�ه، از جمله لن�ن، در ابتدا
بر ا�ن فرض حـركت مىGكردند كـه به موازات انقـالب اكتـبر، انقالبGهـاى پرولترى
در د�گر كشـورهاى سرما�ه دارى اروپا، به و�ـژه در آلمان، به وقوع خـواهند پ�وست
و روس�ـه قادر خـواهد بود با تك�ه بر توان مـادى و فنى پرولتار�اى پ�ـروزمند در ا�ن
كشـورها، عقب مـاندگى اقتـصادى خود را به سـرعت جبـران كند. اما در ا�نجـا ن�ز
واقع�ت طـور د�گرى عمل كرد و دولت جوان شـوروى ناچار شد كه رشد اقـتصادى
خـود را صرفـاً با تك�ـه بر منابع داخلى خود بـه پ�ش ببرد. مـسـأله= ضرورت پ�ـشبـرد
انقـالب سوسـ�ال�ـستى در �ك كـشور، نه تنهـا به مناظرات تئور�ـك جدى در درون
رهبــرى حــزب كــمـونـ�ـسـت انجــامـ�ــد، بلـكه به طورGعــ�نى بـهGروند ســاخـتــمــان

سوس�ال�سم در ا�ن كشور شكل و�ژهGاى بخش�د.
به ا�ن عـوامل هـمـچن�ن با�د تأثـ�ـرات مـشـخص جنگ جـهــانى دوم و سـپس
جنگ ســـرد و مــســـابقـــه= تسل�ـــحــاتى عـظ�ــمـى را كــه در دوران پس از جـنگ به
سوس�ال�سم تحم�ل شـد افزود. ا�ن عوامل بخش عظ�مى از منابع مادى و انسانى

٨٠

جـامعـه= سوسـ�ال�ـستـى را، كه طبـ�عـتاً مىGبا�ـست در خدمت رشـد ن�روهاى مـولده=
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جامعه و حركت آن به سمت كمون�سم قرار گ�رند، به تخر�ب و نابودى كشاند.
بد�ن ترت�ب، عوامل ع�نى ـ خارجـى از همان ابتدا، و در تمامى طول ب�ش از

 سال گذشته، نقشى مستـق�م در جهت گ�رى كلى و عملكرد الگوهاى تار�خى٨٠
سـوس�ـال�ـسم ا�فـاء كردند. ا�ن عـوامل، با ا�نكه از خـارج از چارچوب ضـرورتGها و
ن�ازهاى سوسـ�ال�سم به آن تحمـ�ل مىGشدند، همان طور كه خـواه�م د�د، نقشى
بسـ�ـار مـؤثر در شكـل گـ�ـرى روندها و سـاخـتـارهاى درونى نظـام سـوسـ�ـال�ـسـتى

داشتهGاند.
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، زمـانى كه بلشـو�كGها قدرت را بـه دست گرفـتند، وضعـ�ت١٩١٧در سال 
اقتـصادى روسـ�ه مـشابه بس�ـارى از كشـورهاى رشدن�ـافتـه بود. رشد تول�ـد سرانه=

 درصـد در طى �ك١/٩ تنهـا ١٨٦١-١٩١٣ناخـالص ملـى در فـاصله= سـالGهاى 
 درصـد كـشـورهـاى د�گر در آغـاز٦٠ درصـد در ســال) �عنى كـمــتـر از ٩/٠دهه (

 نرخ رشد تول�د كشاورزى روسـ�ه در فاصله= هم�ن٣٠مرحله= صنعتى شدن آنها بود.
ســال ها، به طور ســاالنه كــمـتــر از دو درصــد، و نرخ رشــد بازدهى كــار در بخش

، رقم ناچ�ــز سـه درصـد بود. در١٩١٣ تا ١٨٨٠كـشــاورزى در فـاصله= ســالهـاى 
سـالGهاى پ�ش از  آغـاز جنگ جهـانى اول، سـاختـار اقـتـصاد و ن�ـروى كـار روس�ـه
هنوز در سطح كشورهاى غ�رمدرن و رشدن�ـافته بود. تول�د بخش صنعتى در سال

٧٢ درصد كل تول�ـد اقتـصاد را تشك�ل مىGداد. در همـ�ن سال، ١٨ تنها ١٩١٣

٨١

 جز در مواردى كـه مشخصاً ذكـر خواهندشد، كل�ه= ارقـام مربوط به اقتصـاد روس�ه در دوران پ�ش از٣٠
،سـاخـتـار و عمـلكرد اقـتصـاد روسـ�ـه: پاول ر. گـر�گورى و روبرت اسـتـوارت، انقـالب اكـتـبر، از كـتـاب

 گرفته شده اند.١٩-٤١، صفحات ١٩٧٤انتشارات هارپر اند رو، ن�و�ورك، 

١٠ درصد در بخش صنعت، ١٨درصد كل ن�روى كار روس�ه در بخش كشاورزى، 
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، تول�د فلزات در١٩١٣درصـد در بخش خدمـات به كـار مشـغول بودند. در سـال 
 درصد١٢ درصد كل تول�ـدات صنعتى كشـور را تشك�ل مىGداد و تنها ١٠روس�ه 

ن�ـروى كـار كشـور را در خـدمت خـود داشت، درحالـى كه در همـان زمـان ا�ن رقم
براى كـشورهـا�ى مانند انـگلستـان، آلمـان و آمـر�كا ب�ش از دوGبرابر بود. در همـ�ن

 درصد بود، درحـالى كه نرخ٦٠)، نرخ ب�سوادى در روسـ�ه ب�ش از ١٩١٣سال (
 درصـد بود. ساخـتـار جـمعـ�ت١١، كمـتر از ١٩٠٠ب�ـسوادى در آمـر�كا در سـال 

كشور كماكـان مشابه ساختار جمع�ت كـشورهاى غربى در دوران قبل از آغاز روند
 در هزار بود٢٧، نرخ مرگ و م�ر در روس�ه١٩١٣صنعتى شدن آنها بود. در سال 

 در هزار) بود.١٣كه ب�ش از دو برابر نرخ مرگ و م�ر در اروپاى غربى (
�ك كـشـور مـقـروض بزرگ بـود كـه بخش مـهـمى از١٩١٣روسـ�ـه در سـال  

سـرما�ـه= خود را از فـرانسـه، انگلسـتـان و بلژ�ك مىGگـرفت. اقتـصـاد روسـ�ه كـامـالً
وابســـتـــه به ســـرمــا�ـه= خــارجـى بود و پا��ـن بودن سطـح تقــاضـــاى داخلـى براى

٢٠، سرما�ه= خـارجى حدود ١٩١٤برانگ�ختن رشد صنعـتى كافى نبود. در سال 
درصــد كل ســـرمــا�ه گــذارىGهاى كـــشــور را تشكـ�ل مىGداد كــه دو برابـر حــجم
ســرمـا�هGگــذارىGهاى خــارجى در آغـاز رونـد صنعــتى شـدن آمــر�كا در ســالGهاى

٢٠ تا ١٠، �عنى ســالGهاى اوج وابسـتگى آن بـه سـرمـا�ه= خــارجى، و ب�ن ١٨٨٠
برابر حجـم كل سرما�ه گـذارىGهاى خارجى در سـالGهاى آغاز روند صنعـتى شدن

، بود.١٨٨٧-١٨٩٦كشور ژاپن، �عنى در فاصله= سالهاى 
، سـاختـار تول�د ناخـالص ملى روسـ�ه و ن�ـروى١٩١٧به طور كلى، در سال 

كـار آن با ساخـتار پـ�ش از صنعتى شـدن كـشورهاى اروپاى غـربى و آمـر�كا مشـابه
بود. دهقــانان، و نه كــارگـران صنـعـتى، نـقش اصلى را در اقــتـصــاد روسـ�ــه بازى
مىGكـردند. بخش كوچكى از جـمـع�ت روسـ�ه، و به تـبع آن ن�روى كـار ا�ن كشـور،
باسواد بودند. بى سـوادى در م�ان تودهGهاى انبـوه و كم كار دهقانى تقـر�باً به طور
كـامل وجـود داشت. تول�ـد صنعـتى به سـرمـا�ه= خـارجى وابسـته بود. در حـقـ�ـقت،

 بس�ـارى از مشـخصـات �ك «اقتـصاد دوگانه» را كـه و�ژگى١٩١٧روس�ـه در سال 

٨٢

بس�ـارى از كشـورهاى رشد ن�ـافتـه است، از خود نشـان مىGداد: �ك بخش منزوى
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صنعـتىِ بـه شـدت سـرمـا�ه بر، در كنار �ـك بخش عظ�م كـشـاورزى عــقب مـانده و
سنتى، همز�ستى مىGكرد.

در چن�ن شـرا�طى بود كـه بلشو�كGهـا قدرت را در روسـ�ه بـه دست گرفـتند.
آنها گام در راه ساختمان سوس�ـال�سم در كشور پهناورى گذاشتند كه با ا�نكه �ك
شـشم سطح جـهـان را درGبر مىGگـرفت، امـا �ك مـجـمـوعـه= منسـجم نبـود. امكانات
ارتبـاطى محـدود بود. نظام توز�ع نـاموزون بود. ز�ربناى صنـعتى جـامـعه به شـدت
ضع�S و عقب مـانده بود. اقتصاد دهقانى با مشكالت عظ�ـمى روبرو بود. و جامعه
و پ�ــشـاهنگ آن هـنوز رشـد اجــتـمــاعى الزم را براى به اجــرا درآوردن هدفGهاى
سوس�ال�ستى خود نداشتند. آنچه كه پس از انقالب اكتبر در روس�ه و به دنبال آن
در اتحـاد شوروى برپا گـرد�د، گـرچه پا�ه در برنامـهGهاى آگاهانه= حـزب كـمون�ـست
براى ساخـتمـان جامـعه= سـوس�ـال�سـتى داشت، اما نمىGتوانست بدون تأث�ـرپذ�رى
مستـق�م و نزد�ك از سطح فرهنگ، ترك�ب اجتـماعى جمع�ت، و گذشـته= د�كتاتور
زده= آن كـشور باشـد. طبقـه= كـارگر روسـ�ه به ناچار مىGبـا�ست قبل از برداشـتن هر
گامى در جهت سـاختمان سـوس�ال�سم، ا�ن عـقب ماندگى عظ�م جامعـه= روس�ه را
جبـران كند. سخنان دورنگرانه= لن�ن در كنگره= فوق العـاده= هفتم حزب كمـون�ست

، شاهد گو�ا�ى بر ا�ن واقع�ت است:١٩١٨روس�ه (بلشو�ك) در سال 
ما فقط نخست�ن گامGها را برداشته ا�م تا  سرما�ه دارى را به كلى برانداز�م و
انتقال به سوس�ال�سم را آغاز نما��م. ما نمىGدان�م كه انتقال به سوس�ال�سم در
جند مـرحله خـواهد بود و نمىGتـوان�م بدان�م. ا�ن امـر بسـتـه به آن است كـه چه
وقت انقـالب سـوسـ�ال�ـسـتى اروپا در مـقـ�ـاس واقعى آغـاز شـود، و ا�ن انقـالب
چگونه، به آسـانى و با سرعت �ا بـه كندى، از عهـده= دشمنان خـود برآ�د و در راه

٣١صاف و هموار سوس�ال�ستى گام نهد. ا�ن نكته را ما نمىGدان�م ....

٨٣

» منتخب آثار)،١٩١٨ مارس ٨  لن�ن، «گزارش مـربوط به تجد�دنظر در برنامـه و تغ��ـر نام حزب» (٣١
.١٩٤، جلد هفتم، صفحه= ١٩٨٥ جلدى (فارسى)، انتشارات پروگرس، مسكو، ١٢

و بد�ن ترت�ب بود كه روند سـاختمان سـوس�ال�سم در روس�ـه، از نقطه= آغازى
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بس�ار عقب تر از آنچه كه تئورى سوس�ال�سم پ�ش ب�نى مىGكرد، و با ضرورتGهاى
مرحلهGاى بس�ـار بغرنج تر از آنچه كه انقـالب سوس�ال�سـتى در �ك كشور پ�شـرفته=
سـرمـا�ه دارى با آن روبـرو مىGبود، آغـاز گـشت. ا�ن نقطـه= آغـاز و ا�ن ضـرورتGهاى
بغــرنج، مـهــر خـود را بر تمــامى روند سـاخــتـمــان سـوســ�ـال�ــسم زدند و براى آن
دشــوارىGهاى تـار�خى جــدى ا�جـــاد كــردند. الگوهـاى مــرحلهGاى ســاخـــتــمــان
سـوس�ـال�سم در ا�ن كـشـور، هر �ك در پاسخگو�ـى به بخشى از ا�ن ضـرورتGهاى
ع�نى شـالوده ر�زى شدند و به اجرا درآمـدند. توجه به تأث�رات ا�ن عـوامل خارجى
در ساختار و عملكرد ا�ن الگوها، براى دستـ�ابى به �ك ارز�ابى صح�ح از سهم هر
�ك از عــوامل عــ�نى و ذهنـى، و به و�ژه براى تعــ�ــ�ن نقـش عـمـلكرد پ�ــشــاهنگ

اجتماعى در بروز بحران، امرى ضرورى است.
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سـ�ــاست اول�ـه= بـلشـو�كGها پـس دست �افـتن بـه قـدرت، نه برقــرارى فـورى
مالك�ت اجـتماعى بر ابزارهاى تول�ـد در سطح جامعه، بـلكه استقرار نوعى سـرما�ه
دارى دولتى مـبـتـنى بر كنتـرل بخشGهاى كـل�ـدى اقـتـصـاد، مـد�ر�ت مــخـتلط بر
واحدهاى اقـتصادى خـصوصى، و مجاز شـناختن مالك�ت خـصوصى در بخشGهاى
كـشــاورزى، بازرگـانى خـرد و صنـا�ع كـوچك بود. ا�ن ن�ــز از واقـعـ�تGهاى عــ�نى
جامـعه سـرچشمـه مىGگرفت. س�ـاست آنها در رابطه با مـالك�ت خصـوصى، به و�ژه
در بخش صنا�ع، بسـ�ـار مـحتـاطانه بود. آنهـا، براى جلوگـ�ـرى از سـقوط ناگـهـانى
سطح تول�د به دلـ�ل فرار سرمـا�هGها، در ابتدا �ك همز�سـتى هرچند شكننده را با
بخش خصـوصى پذ�رفتند. دولت انقالبى فقط فـعال�تGهاى كل�دى اقتـصادى ــــ
مانندGبانكدارى، خر�د غـالت، ترابرى، نفت، وGصنا�ع جنگى ــــ را ملى اعالم كرد.
كم�تهGهاىGكارگرى درGصنا�عGخصوصىGتنها وظ�فه= نظارت برGكارGمد�ر�ت را برعهده

٨٤

داشـتند در ع�ن ا�نكه حق سـرما�ـه دار خصـوصى براى اتخاذ تصـم�م و اداره= امـور
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كارخانه به رسم�ت شناخته شده بود. همچن�ن، كـم�تهGهاى كارگرى مجاز نبودند
بدون اجازه=  مقامات دولتى، اخت�ار تصم�م گ�رى را از صاحب كارخانه سلب كنند
و امـور كــارخـانه را خـود به دسـت بگ�ـرند. در بخش كــشـاورزى ن�ـز، اولـ�ن اقـدام

،١٩١٧ نوامبر ٨بلشو�كGها پس از به دست گرفـتن قدرت، تصو�ب قانون ارضى 
مصـادره= امالك مـالكان بزرگ، و تقـس�م همـه= زم�نGها در مـ�ان دهقـانان بود. ا�ن
ن�زمعنا�ى جز بهGرسم�ت شناختن مالك�ت خصوصى در بخش كشاورزى نداشت.

اما، در مدت زمـانى كوتاه پس از پ�روزى انقالب اكـتبر، بلشو�كGهـا با اشغال
 كشور امپر�ال�سـتى و جنگ داخلى تحم�ل شده از سوى١٤نظامى روس�ه توسط 

«روسGهاى سـفـ�ـد»، كه مـورد حـمـا�ت ا�ن دولتGهاى امـپـر�ال�ـسـتى بودند، روبرو
شــدند. اوكـرا�ن بـه اشـغــال آلمـانGها درآمــده بود. «روسGهاى ســفـ�ــد» بر اورال،
سـ�بـرى، مناطق شمـالى قفـقاز و د�گر مـناطق مهم اقـتصـادى مسلط شـده بودند.
لهستان ن�ز بخشGها�ى از خاك روس�ه را اشغال كرده بود. شرا�طى به وجود آمده

 درصد صنا�ع فلزكارى،٢٥ درصد منابع زغال سنگ، ١٠بود كه بلشو�كGها تنها 
٢٥ درصد تول�د غله و كـمتر از ٥٠ درصد تول�د چغندر قند، كـمتر از ١٠كمتر از 

 در چن�ن شرا�طى٣٢درصد كل زمـ�نGهاى ز�ر كشت كـشور را در كنتـرل داشتند.
 كشور١٤آنها مىGبا�ست از بقاى دولت انقـالبى در �ك جنگ نابرابر نظامى عل�ه 

اشـغالگر امـپـر�ال�سـتى و «روسGهاى سـف�ـد»  دفاع كننـد. اول�ن الگوى تار�خى به
كـار گرفـته شـده از سـوى بلشو�كGها، �عـنى الگوى «كمـون�ـسم جنگى»، در چن�ن
شــرا�طى شــالوده ر�زى شــد و به اجــرا درآمــد. هدف اصلى ا�ـن الگو، به حــركت
درآوردن و استفـاده از همه= منابع اقتصـادى محدود موجـود براى پ�روزى در جنگ

داخلى و دفاع از موجود�ت انقالب سوس�ال�ستى بود.

٨٥

، انتـشـارات ب�ن الملل، ن�ـو�ورك، تاكنون١٩١٧توسـعه= اقـتـصـادى شوروى از سـال  مور�س داب، ٣٢
.١٠٣-١٠٤، صفحات ١٩٦٦



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

® åv~MH r�}�uL(ò Èu~%«±π≤±≠±π±∏©

الگوى «كـمـون�ـسم جنگى» بر اصل كنتـرل دولت بر همـه= منابـع اقتـصـادى و
انسـانى جـامـعـه، و جانـش�ـن كردن مكـان�سـمGهاى ادارى توز�ع به جـاى مكان�ـسم
بازار، استوار بود. با تـوجه به جا�گاه مهم كشـاورزى در اقتصاد كـشور، اول�ن اقدام
در چارچوب «كـمـون�ـسم جنـگى»، مـصـادره= مـازاد تول�ـد در بخش كـشـاورزى بود.
پل�س دولتى (چكا) براى جـمع آورى مازاد تول�ـد كشـاورزان ثروتمند و متـوسط به
همـه= روسـتــاها گـسـ�ل شـد. ملى كــردن صنا�ع غـ�ـركـشـاورزى وجــه د�گر الگوى
«كـمون�ـسم جنگى» بود. ا�ن روند كه با مـلى كردن صنا�ع تول�ـد شكر آغاز شـد، تا

 هزار واحد را، كه نزد�ك به ن�ـمى از آنها واحدهاى٣٧ ب�ش از ١٩٢٠پا��ز سال 
 شـوروى١٩٢٠ آمـار صنعـتى سـال ٣٣كـوچك غــ�ـرمـاشـ�نى بودنـد، دربر گـرفت.

 هزار بنگاه ملى شده، تنهـا �ك كارگر مشـغول٥حاكى از ا�ن است كه در ب�ش از 
 سوم�ن س�است در ا�ن مسـ�ر، الغاى بازرگانى خصوصى بود.٣٤به كار بوده است.

، تجـارت خـصوصى به طور كـامل لغـو شـد و دولت به تنهـا توز�ع١٩١٨در نوامـبر 
كننده= كاالهاى مـصرفى در جامـعه بدل گرد�د. در هـم�ن راستـا، كنترل دولتى بر
ن�ـروى كـار صنعـتى برقرار شـد، نقل و انتـقـال كـارگـران صنعـتى محـدود گـرد�د و
اخـتصـاص ن�روى كـار شكل ادارى به خود گـرفت. براى گر�ز از كـار مجـازاتGهاى

 دولت، كـاركنان بخش١٩١٩ نوامـبر ٢٨سنگ�ن تعـ�ـ�ن شـد و با صـدور دسـتـور 
دولتى ز�ر د�ســ�ـپل�ن نظامى قـرار گـرفــتند. پول به عنوان واسطه= مــبـادله به طور
عـمـده ارزش خـود را از دست داد و مــبـادالت بنگاهGهاى اقـتـصــادى از طر�ق ثبت
ارقـام در دفاتر حـسابدارى انجـام مىGگرفت. تـفاوت دسـتمـزدها كمـاب�ش از م�ـان
برده شـد و مـزد كـارگـران به صـورت اقـالم كـاال بـه آنهـا پرداخت مىGشـد. از سـوى
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.١٠٦، صفحه= همانجا ٣٣
.٧٠، صفحه= ١٩٦٩، انتشارات پنگوئن، لندن، ار�خ اقتصادى اتحاد شوروى آلك نوو، ت٣٤

د�گر، دولت همه= خدمات شهرى و ترابرى را را�گان اعالم كرد.
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بد�ن ترت�ب، از هـمـان گام نـخسـت، واقـع�ـت ع�ـنى جنگ داخلى خـود را در
قالب الگوى «كمـون�سم جنگى» بر روند ساختمـان سوس�ال�سم تحـم�ل كرد. ارائه=
خدمـات مجانى، همسـطح كردن درآمدها، از م�ـان بردن كامل مالك�ت خـصوصى
در بخش صنعت و كـشاورزى، از م�ـان رفتن نقش پول در اقتـصاد، نظارت مـركزى
دولت بر اخـتـصـاص منابع مـادى و انسـانى جـامـعـه، كنـتـرل كـامل دولت بر توز�ع
كـاالهاى مـصـرفى و...، ه�چ �ك سـ�ـاست ها�ى نبـودند كـه تئـورى سوسـ�ـال�ـسم
علمى براى «فــاز نخـست» جـامــعـه= كـمـونـ�ـسـتى درGنظر گــرفـتـه باشــد. ا�ن شكل
سازمـاندهى جامعه، كـه از نظر ظاهر شباهت ز�ـادى به مرحله= كمونـ�سم پ�شرفـته
داشت، تنهـا در پاسخ به نـ�ـازهاى آن مـرحله= مـعـ�ن و با هدف به پ�ـروزى رسـاندن
جنگ تحـمـ�لى اتخـاذ شـد. ا�ن نه الگـو�ى براى رشـد سـوس�ـال�ـسم، بـلكه الگو�ى
براى جلوگـ�رى از سـركوب نظامى آن توسط كـشورهاى امـپر�ال�ـستى و دشـمنان

داخلى طبقه= كارگر بود.
الگوى «كمـون�سم جنگى»، با ا�نـكه از نظر هدفGهاى س�اسـى و نظامى خود
با مـوفقـ�ت چشـمگ�ر همـراه بود و توانست مـوجـود�ت دولت سوسـ�ـال�سـتى را در
مقابل تعـرض دشمنان تضم�ن كنـد، اما از نظر اقتصادى، به دل�ـل عدم انطباق آن
با شـرا�ط ع�نى جـامعـه، پ�امـدهاى منفى مـهمى را ن�ـز درGبر داشت. تصرف مـازاد
تول�د بخش كشاورزى  توسط دولت، انگ�زه= مـادى براى تول�د ب�شتر را از دهقانان

، تول�د كشاورزى به١٩٢١ تا ١٩١٨گرفت. به هم�ن دلـ�ل، در فاصله= سالGهاى 
شدت سقوط كرد. تول�د گندم در س�ـبرى به نصS و در منطقه= ولگا و قفقاز به �ك
چهــارم تقل�ل �افـت. ا�ن مـســأله همـچـن�ن بســ�ـارى از دهقــانان را برانگ�ــخت تا
بخشى از تول�ـد خود را به طور غ�رقـانونى از چشم مقامـات دولتى پنهان كنند. در

 بر٣٥ درصد از كل تول�د مىGرس�د.٢٠برخى از مناطق م�زان تول�ـد پنهان شده تا 
اثر ا�ن س�است، رابطه= م�ان بخش كشـاورزى و صنعت ن�ز قطع شد. كاهش شد�د
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قـدرت خــر�د دهقــانان ، كـه تا حــد بقـاى خــانواده پا��ـن آمـده بود، امكان خــر�د
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كـاالهاى مـصـرفى تول�ـد شده در بـخش صنعـتى را از آنان گـرفت. مـ�زان مـصـرف
 درصـد سطح پ�ش از جنگ رسـ�ـد.١٥ تا ١٢دهقـانان از مـحـصـوالت صنعـتى به 

مجـموعه= ا�ن عوامل دهـقانان را كه ام�ـد داشتند پس از انجام اصـالحات ارضى به
رفاه نسـبى دست �ابند به شدت خـشمگ�ن كـرد. دهقانان خـواهان الغاى انحـصار

دولت بر تول�د و توز�ع محصوالت كشاورزى شدند.
از سـوى د�گر، نبـود انگ�زه= مـادى مناسب براى كـارگـران، كـه از سطح پا��ن
دسـتـمـزدها و هـمـسطح كـردن مكان�كـى آنهـا ناشى مىGشـد، بخش صـنعت را ن�ـز

 درصد سطح پ�ش از جنگ سـقوط١٥دچار مشكـل كرد. سطح تول�د صنـعتى به 
كرد. مـوج كارگرانى كـه از كار در كارخـانهGها رو�گردانى مىGكردند فـزونى گرفت.
بس�ارى از كسانى كه براى كار به شهـر آمده بودند شهرها را ترك كردند. جمع�ت

 كاهش١٩٢٠ م�ل�ون در سال ٢/١ به ١٩١٧ م�ل�ون در سال ٦/٢شهرنش�ن از 
 كــمـــبــود ن�ـــروى كــار در بخش صـنعت هر روز شـكل جــدى تر بـه خــود٣٦�افت.

، اعـتصـابات كـارگرى شكل گـسـتردهGاى به خـود١٩٢٠مىGگرفت. تا اواخـر سال 
، زمــانى كــه ناو�ان پا�گـاه در�ا�ى١٩٢١گــرفــتــه بود. بـاالخــره، در مــاه مــارس 

«كـرونشتـات» در حمـا�ت از كـارگران پتـروگراد دست بـه اعتـصاب زدند، به خـوبى
روشن شد كه الگوى «كمـون�سم جنگى» جامعه را از نظر اقـتصادى با بحران روبرو

كرده است.
پ�امدهاى اقتصادى الگوى «كمون�سم جنگى»  به روشنى نشان داد كه بحث
مـاركس درمـورد نادرسـتى «تازاندن» انقـالب سـوسـ�ال�ـسـتى تا چه حـد صـحـ�ح و
علمى بوده است. لن�ن، در سـخنرانى خـود به مناسبت چـهارمـ�ن سالگرد انقـالب

اكتبر، به درستى بر ا�ن مسأله تأك�د كرد:
سـوار بر مـوج اشـتـ�ـاقـى كـه نخـست از نظر سـ�ـاسى و سـپس از نـظر نظامى
مـردم را فراگـرفـته بود، مـا بر ا�ن باور بود�م كـه قـادر�م صـرفاً با تك�ـه بر همـ�ن
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مـوج اشتـ�ـاق، وظا�S اقـتصـادى خـود را ن�ـز در همـان ابعاد وظا�S سـ�ـاسى و
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نظامى خــود به اجـرا درآور�م. مـا فكر مىGكــرد�م، و شـا�د بدون مطالـعـه= كـافى
انتظار داشـت�م، كـه مىGتوان�م در �ك كشـور متكى بر دهقـانان كوچك، تنهـا به
صرف وجود دولت پرولتـرى، تول�د و توز�ع كاالها توسط دولت را مستقـ�ماً و به
شكلى كمون�ـستى سازمان ده�م. تجـربه اشتباه ما را به مـا نشان داد. تجربه به
مـا نشـان داد كـه در ا�ن روند گـذار، عـبـور از مـراحل مـتـعـدد انتـقـالى ضـرورى

٣٧است....

اماGا�ن «تازاندن» ب�ش ازGآنGكهGناشى ازGكم تجربـگى و ذهن�گرى كمون�ستGها
باشد، نت�جه= ضرورتGهاى ع�نى تحم�ل شده ازGخارج بود. همانGطورGكه لن�ن خود
تأك�د كرد: «كمون�سمGجنگى به واسطه= جنگGو خرابى به ما تحم�لGشد. ا�ن برنامه
نه با وظا�S اقتصادى پرولتـار�ا منطبق بود و نه مىGتوانست منطبق باشد. ا�ن �ك

 ا�ن  «برنامـه= موقت»، كـه با هدف مـشخص و مـحدود دفـاع از٣٨برنامه= مـوقت بود».
موجود�ت سـوس�ال�سم در برابر تعرض خـارجى و جنگ داخلى شالوده ر�زى شده
بود، با مـوفــقـ�ت به اهداف سـ�ـاسى و نظـامى تعـ�ـ�ن شـده دست �ـافت. امـا عـدم
انطباق آن با «وظا�S اقـتصادى پرولتار�ـا» در ع�ن حال حكم مىGكرد كـه بالفاصله

پس از دست�ابى به هدفGهاى تع��ن شده، كنار گذاشته شود. و چن�ن ن�ز شد.
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درست بـه همــــان طـر�ق كــــه الگـوى «كــــمــــون�ــــسـم جنگـى» در پاسـخ به
ضرورتGهاى عـ�نى تعرض امپـر�ال�ستى و جنگ داخلى شـالوده ر�زى شد، الگوى
«نپ» ن�ـز به منظور خـارج كـردن جـامـعـه از بحران اقـتـصـادى ناشى از پ�ـامـدهاى
«كمـون�سم جنـگى» شكل گرفت. از د�دگـاه بلشو�ك ها، و شـخص لن�ن، ا�ن «�ك
گام بـه عقب» در جهـت همز�سـتى با سرمـا�ه دارى و استفـاده از انگ�زه= سـود براى
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 جلدى، جلد١٢، منتـخب آثار لن�ن، ســخنرانى به مـناسـبت چهــارمـ�ن ســالگرد انقــالب اكـتــبـر، ٣٧
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.١٢٣، صفحه= همان منبع  مور�س داب، ٣٨

جبران سقوط شد�د سطح تول�د در بخشGهاى صنعت و كشاورزى بود.
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از نظر اقـتصـادى، مهـمتـر�ن مشـخصـه= الگوى «نپ» كـوشش در جهت تلفـ�ق
سوسـ�ال�ـسم با اقتـصاد بازار بود. بر ا�ن اسـاس، هدا�ت تول�د در بخش كـشاورزى
به دهقانان سـپرده شد و مد�ر�ت بخش صنعت (به جـز صنا�ع پا�هGاى مانند صنا�ع
سنگ�ن، ترابـرى، بانكدارى و تجـارت خـارجى) عـمـدتاً به بخش خـصـوصى واگـذار
گرد�د. كنترل انحصارى دولت بر توز�ع و تجـارت ملغى شد و ا�ن وظ�فه مجدداً به

 درصد بنگاهGهاى تجـارى، كه٩٠، حدود ١٩٢٣عهـده= بازار گذاشته شـد. تا سال 
 درصـد كل مـبادالت خـرده فـروشى را در اخـتـ�ار داشـتند، خـصـوصى٧٥ب�ش از 
٣٩شدند.

دولت نقش خـود را به «هدا�ت عـمومـى» اقتـصـاد از طر�ق اعمـال كنتـرل بر 
صنا�ع پـا�هGاى و تأث�ــرگـذارى بر روندهـاى اقـتــصـادى از راه اتخــاذ سـ�ــاستGهاى
مال�اتى محـدود كرد. پول به عنوان واسطه= مبادله مجدداً به رسمـ�ت شناخته شد.
مبادالت پولى م�ان بنگاهGهاى دولتى جاى مـبادالت بر اساس دفاتر حسابدارى را

، بانك دولتى مـجدداً گـشا�ش �افت و هدف آن «كـمك به١٩٢١گرفت. در سال 
رشد اقتـصادى» اعالم گرد�ـد. بانك دولتى همه= محدود�تGها را براى سـپردهGهاى
بخش خــصــوصى از مــ�ــان برداشت و دولت اعــالم كــرد كــه ســپـردهGهـاى بخش

خصوصى در ا�ن بانك از مصادره= دولتى مصون خواهند بود.
 كـارگــر در٢٠در بخش صنـعت، همـه= بـنگاهGهاى اقــتـصــادى كـه كــمـتــر از 

استخـدام داشتند به بخش خصوصى بازگـردانده شدند. بخشى از آنها به صـاحبان
اول�ـه شان بازگـردانده شـد و بق�ـه به سـرما�ه داران نـوپا اجاره داده شـد. در بخش

 درصـد آنها در مـالك�ت دولت بودند، ن�ز تغـ��ـرات عمـدهGاى٩٨صنا�ع بزرگ، كه 
انجام گرفت. به جز صنا�ع سـوخت، فلزكارى، نظامى، ترابرى، بانكدارى و تجارت
خارجى، كه مستق�ـماً ز�ر نظارت بودجه= دولتى بودند، بق�ه= صنا�ع بزرگ دولتى به
«تراست»ها�ى واگـذار شـدند كـه از اسـتـقـالل اقـتـصـادى كـامل برخـوردار بودند و

٩٠

.١٤٣، صفحه=  همانجا  ٣٩

مانند صنا�ع بخش خـصوصى بر مبناى اصل حداكـثر سود حركت مىGكـردند. آنها
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در رابطـه با تول�ـــد خـــود ه�چ تعـــهـــدى به دولت نداشـــتنـد و رابطه= دولت بـا ا�ن
«تراست»ها تنـهـا به اخـذ مـال�ـات بر درآمــد از آنهـا خـالصـه مىGشـد. دولـت تنهـا با
بسـتن قـرارداد با ا�ن «تراست»ها مىGتوانسـت از تول�ـد آنها اسـتـفـاده كند. تا سـال

 درصد كل٧٥ «تراست» به وجـود آمده بـود كه رو�هـمـرفتـه ب�ش از ٤٧٨، ١٩٢٣
 حـتى به صنـا�ع ز�ر نظارت٤٠ن�ـروى كــار بخش دولتى را در اسـتـخــدام داشـتند.

بودجه= دولتـى ن�ز دستـور داده شده بود كـه تا حد امكان بر اسـاس اصل سودآورى
عمل كنند و ن�از به سوبس�د دولتى را از م�ان ببرند.

در بخش كشـاورزى ن�ز ا�ن روند خـصوصى سـازى، البته با شـدتى ب�شـتر، به
اجــرا گــذاشـتــه شــد. در واقع، پا�ـه= اصلى الگوى «نـپ» را جلب اعــتــمـاد مــجــدد
دهقانان، كـه بزرگتر�ن بخش ن�ـروى كار جامـعه بودند، و تضمـ�ن همكارى آنان با
دولت سـوسـ�ـال�ـسـتـى تشك�ل مىGداد. بلشـو�كGهـا براى جلوگـ�ـرى از دور شـدن
مــجـــدد دهقـــانان از دولت همـــه= كــوشـش خــود را به كـــار گــرفـــتند و از اتـخــاذ
سـ�استGها�ى كـه دهقانان را نسـبت به دولت خشـمگ�ن كند آگـاهانه، و على رغم
تمـا�ل خـود، پره�ـز كردند. به هـم�ن دل�ل دسـت دهقانان در كـنترل مـازاد تول�ـد
خود كـامالً باز گـذاشته شـد و دولت تنها به بسـتن درصد معـ�نى مال�ـات به «مازاد
تول�ـــد خــالص» آنان بسـنده كــرد. به دهقـــان اجــازه داده شــد كــه به عـنوان �ك
تول�ـدكننده= خصـوصى مسـتقل، مـازاد تول�د خـود را در بازار به فروش برسـاند و از
سـود آن ثروت ب�اندوزند. دولت حـتى به دهقـانان اجازه داد كـه زم�نGهاى خـود را

اجاره دهند و �ا دست به استخدام كارگران كشاورزى بزنند.
ا�ن ســ�ــاسـت در عــ�ن ا�ن كــه انگـ�ــزه= مــادى الزم را براى افــزا�ش تـول�ــد
كـشــاورزى به وجـود آورد، بـاعث به وجـود آمــدن و رشـد ال�هGهاى مــرفـه در مــ�ـان
دهقانان شد كه بعدها در روند ساختمـان سوس�ال�سم براى دولت مشكالت جدى
ا�جـاد كردند. درحـالى كه مـاركس از دهقـانان متـوسط و مـرفه به عنوان دشـمنان

٩١
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سـرسـخت سوسـ�ـال�ـسم نام برده بود، دولت سـوسـ�ال�ـسـتى ناچار شـد با توجـه به
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ضـرورتGهاى مـرحله اى، از برنامـهGهاى سوسـ�ـال�ـستى خـود در برابر ن�ـاز به رشـد
سر�ع تول�ـد كشـاورزى موقتـاً چشم پوشى كند و به ا�ن طبقـه امتـ�ازات اقتـصادى

، كـه عـدم١٩٢٣جـدى بدهد. ا�ن امــتـ�ـازGدهى تا جـا�ى پ�ـش رفت كـه در سـال 
تعادل م�ان بـخشGهاى صنعتى و كشاورزى باعث افزا�ش ق�ـمت كاالهاى صنعتى
و كـاهش بهـاى مـحـصـوالت كـشـاورزى شـده بود، دولت مـسـتـقـ�ـمـاً به نـفع منافع
دهقــانان و به ضــرر بخش صنـعـتى وارد صــحنه شــد و دست به ســوبســ�ــد بخش

٤١كشاورزى و باالبردن تصنعى ق�مت محصوالت كشاورزى زد.

على رغـم ا�نگونه عــقب نشــ�ـنىGها از هدفGهاى ســوســ�ــال�ــســتى، برنامــه=
اقــتـصــادى «نپ» �ك پ�ــروزى بزرگ اســتـراتژ�ـك براى كـمــون�ــستGها بود. آنهــا
توانســتند با تك�ــه بر الگوى «نپ» سطح تـول�ـد را،  كـه در پـا�ان دوره= «كـمـونـ�ـسم

 درصـد تول�ـد پ�ش از جنگ٢٠جنگى» براى بخـشGهاى صنعـتى و ترابرى تا حـد 
سـقوط كـرده بود، به سطح گـذشـتـه بازگرداننـد. رشد بخش كـشـاورزى از ا�ن هم

 درصد تولـ�د٦٥ به ١٩٢٠چشـمگ�ـرتر بود. سـطح تول�ـد كـشـاورزى كـه تا سـال 
 درصـد تول�ــد گـذشـتـه١١٨ به ١٩٢٨پ�ش از جنگ ســقـوط كـرده بود، تا سـال 

 كـســرى بودجـه= دولتى را از مــ�ـان١٩٢٣-٢٤ دولت توانست تا سـال ٤٢رسـ�ـد.
بردارد و �ك ســـال پس از آن به توازن مــثـــبت در بودجــه دست �ـابد. ارزش روبل
تثب�ت شد و حتى در بازارهاى بورس ب�ن المللى مـورد خر�د و فروش قرار گرفت.
بد�ن تـرت�ب، الگوى «نـپ» به هدفGهاى اقــتــصــادى تعــ�ــ�ن شــده دسـت �افت و

توانست بر بحران تول�د در جامعه نقطه= پا�ان بگذارد.
امـا به همـان ترت�ـبى كه الگـوى «كمـون�ـسم جنگى» به هدفGهاى سـ�ـاسى و

٩٢

،همـان منبع براى اطالعـات بـ�ـشـتـر در مـورد ا�ن بحــران، رجـوع كن�ـد به گـر�ـگورى و اسـتـوارت، ٤١
.٥٧-٦٠صفحات 

امن�ت ملى: جى. دبل�ـو. ناتر، «اقتـصاد شوروى، گـذشتـه و آ�نده»، در د�و�د اَبشار و ر�ـچارد و. آلن، ٤٢
،١٩٦٣  انتشارات پر�ـجر، ن�و�ورك، استـراتژى هاى س�ـاسى، نظامى و اقتصـادى در دههGهاى آ�نده،

.١٦٥صفحه= 

نظامى خـود به بهـاى سـقـوط تولـ�ـد اقـتـصادى دسـت پ�ـدا كـرد، الگوى «نپ» ن�ـز
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بازسـازى اقـتـصـادى را به بهـاى برخى صـدمـات سـ�ـاسـى، به و�ژه از د�دگـاه روند
ساخـتمان سـوس�ال�ـسم، تضم�ن نمـود. در حق�ـقت الگوى اقتـصادى «نپ» نه �ك
الگوى برنامه ر�زى شـده= سوس�ـال�ستى، بلكه �ك الگوى سـرما�ه دارى دولتى بود
كـه بر اسـاس انگ�ـزه= ســود حـركت مىGكـرد. ا�ن الگو نه تنهــا به رشـد ال�ه ها�ى از
سرما�ـه داران نوپا در بخش صنعتى و دهقانان مرفـه در بخش كشاورزى انجـام�د،
بلكه اهداف درازمـدت دولت سوس�ـال�سـتى را ن�ز تابع ضـرورتGهاى اقتـصاد بازار
كـرد. ا�ن مــسـأله به و�ـژه در بخش صنا�ع سنگـ�ن و پا�هGاى بســ�ـار مـشــهـود بود.
درGحالى كه رشد سوس�ال�ـسم تنها مىGتوانست از طر�ق سرما�ه گذارىGهاى بزرگ
دولتى در صنـا�ع تول�ـدى تـضـمـ�ن شــود، آمـار دولتـى نشـان مىGداد كــه در سـال

٢٣، حــجم ســرمــا�ه گـذارىGهـاى انجــام شـده در بـخش صنا�ع سنـگ�ن، ١٩٢٤
 بود. در هم�ن سال، حـجم كل تول�د فوالد١٩١٧درصد كمـتر از اوج آن در سال 

 درصد كمـتر از٢٣كشـور، كه پا�ه= تول�ـد ماش�ن آالت صنعـتى را تشك�ل مىGداد، 
 سـال پس از تشك�ل٨، �عنى حـدود ١٩٢٦ در سـال ٤٣ بود.١٩١٣تول�ــد سـال 

دولت سوس�ـال�ستى، ترك�ب تول�د صنعـتى جامعه همان تركـ�ب تول�د صنعتى در
 درصـد از كل تـول�ـد٢٨، حـدود ١٩١٢ بود. درحـالى كــه در سـال ١٩١٢سـال 

، ا�ن رقم تنها١٩٢٦كـارخـانهGها در خـدمت صنا�ع سنگ�ن قـرار داشت، در سـال 
 به عـبارت د�گر، ظرفـ�ت٤٤ درصد رسـ�ده بود.٢٩�ك درصـد افزا�ش �ـافتـه و به 

تول�ـد صنعتـى جامـعه در ا�ن مـدت رشـد ن�افـتـه بود، ماشـ�ن آالت مـوجود كـهنه و
قد�مـى شده بودند و در چارچوب الگوى «نپ» ه�چ برنامـه ر�زى استـراتژ�ك براى

رشد جامعه به سمت سوس�ال�سم انجام نگرفته بود.

٩٣

، انتـشــارات دانشگاه هاروارد،١٩٢٤-١٩٢٨مناظره= صـنعـتـى كـردن شــوروى  الكســاند اِرل�ك، ٤٣
.١٠٥-١٠٦، صفحات ١٩٦٠كمبر�ج، 

، انتـشـارات پر�جـر،اَشكال سـوسـ�ـال�ـسـتى و غـ�ـرسـوسـ�ـال�ـسـتى صنعـتى شـدن پاول گر�گورى، ٤٤
.٢٨، صفحه= ١٩٧٠ن�و�ورك، 

، رشد تـول�د صنعـتى در چارچوب ظرف�ت تولـ�دى١٩٢٦به عالوه، تـا سال 
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مـوجود به نقطه= اوج خـود رس�ـده بود و پس از آن رو بهGكـاهش گذاشـته بود. ادامـه=
الگوى «نپ» تـنهـا با تك�ــه بر رشـد �ك جــانبـه= بخش كــشـاورزى و غـفـلت از بخش
صنا�ع مىGتوانست انجام گـ�رد و ا�ن با اصول رشد اقتصـاد سوس�ال�سـتى مغا�رت
داشت. ضـرورت سرمـا�ه گـذارى برنامـه ر�زى شده= دولت در بخـش صنا�ع سنگ�ن
ب�ش از پ�ش احـساس مىGشـد و ا�ن مسـتلزم انباشت اول�ـه= سرمـا�ه و تمركـز مازاد
تول�د جامعه در دست دولت بود. بد�ن ترت�ب، الگوى «نپ» ن�ز پس از دست�ابى به
هدفGهاى مـرحلهGاى خـود مىGبا�ست جـاى خود را به الگوى د�ـگرى كه بر اسـاس
هدف استـراتژ�ك رشد اقتصـاد سوس�ال�ـستى شالوده ر�زى شـده باشد بدهد. ا�ن
ضــرورت، بـه و�ژه پس از آنكه امـــ�ــد به وقـــوع انقــالب پـرولتــرى در كــشـــورهاى

سرما�هGدارى اروپا از م�ان رفت، ب�ش از هر زمان د�گر احساس مىGشد.
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�ك١٩٢٤-٢٨بر اســاس درك ا�ن ضـرورت بود كــه در فــاصله= سـالهــاى  ،
سرى مـناظرات جدى در مـ�ان رهبـران حزب كـمون�ـست بر سر الگوى آ�نـده= رشد

 در ا�ن مناظرات سه گرا�ش مشخص به٤٥سوس�ال�سم در اتحاد شوروى درگرفت.
چشم مـىGخـورد. ســخنـگوى گــرا�ش اول، «اى. آ. پره اوبراژنسكـى»، كـه بـه جناح
چپ حزب تعلق داشت، مـعتقـد بود كه انبـاشت اول�ه= سرمـا�ه براى رشد اقتـصادى
با�د از طر�ق كـاهش شـد�د مـصـرف در سطح جـامـعه، و انـتقـال همـه= مـازاد تول�ـد
بخش كـشاورزى به بخش صنعـتى، انجام گـ�رد. ا�ن الگو بر رشـد نامتعـادل بخش
صنعت به ق�مت قربانى كردن بخش كـشاورزى در كوتاه مدت استوار بود. ارز�ابى
ا�ن گرا�ش ا�ن بود كـه پس از رشد اول�ه= بخش صنعتى، امكانـات مادى براى رشد
بخش كـشـاورزى ن�ـز به وجود خـواهد آمـد و در درازمـدت ا�ن عـدم تعادل جـبـران

٩٤

 براى اطالعـات ب�ـشـتـر در مورد مناظـره= صنعـتى كردن اتـحاد شـوروى رجـوع كن�ـد به: گـر�گورى و٤٥
.٦٦-٩٤، صفحات همان منبعاستوارت، 

خـواهد شـد. �كـى از پ�ـشـفـرضGهاى عـمــده= ا�ن الگو، تك�ـه بر منـابع داخلى براى
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٤٦انباشت اول�ه= سرما�ه به دل�ل غ�رعملى بودن گسترش تجارت خارجى بود.

در سـمت مـقـابل ا�ن گـرا�ش، نظر�ه= رشـد نامـتـعـادل بخش كـشـاورزى قـرار
داشت. «لِو شـان�ن»، سخنگوى ا�ن گـرا�ش كه به جناح راست حـزب تعلق داشت،
معـتقد بود كه با توجـه به ساختار كـشاورزى جامعـه و ترك�ب روستا�ى ن�ـروى كار،
با�د سـرما�ه گـذارىGهاى اول�ـه در بخش كـشاورزى انجـام گـ�رد. از د�دگـاه او، هر
روبل سـرمـا�ـه گـذارى در بخش كـشـاورزى در مـقــا�سـه با بخش صنعــتى بازدهى
بس�ـار باالتر خواهد داشت و رشد اقتـصادى ب�شـتر و سر�ع ترى را تضمـ�ن خواهد
كرد. بر اسـاس الگوى او، دولت مىGبا�ست تك�ـه خود را بر افزا�ش تولـ�د در بخش
كـشـاورزى بگذارد و از طـر�ق صـدور مـازاد تول�ـد بخش كــشـاورزى، مـاشـ�ن آالت
مـورد ن�ـاز بخش صـنعـتى را از خـارج وارد كند. پا�ه= الگـوى «شـان�ن» را گـسـتـرش

٤٧تجارت خارجى با كشورهاى سرما�هGدارى پ�شرفته تشك�ل مىGداد.

در مـقابل ا�ن دو گـرا�ش، نظر�ه= «رشـد متـعادل» بوخـار�ن قرار داشت كـه به
عنوان سـخنگوى رسـمى جناح راسـت حزب عـمل مـىGكرد. او مـعـتـقـد بود كـه هر
شكل از رشـد نامتـعادل، چه صنعـتى و چه كشـاورزى، اقتـصاد را مـجدداً با بحـران
روبرو خـواهد كــرد. او همـچن�ن مــعـتـقـد بود كــه انبـاشت سـر�ع از طـر�ق كـاهش
مصرف در جامـعه به «قحطى» و از م�ان رفتن دستاوردهاى «نپ» خـواهد انجام�د.
بر ا�ن اساس او بر اتخـاذ �ك الگوى رشد آهستـه تر، با نرخ انباشت كمتـر، در ع�ن
حفـظ تعادل در مـ�ان بخشGهاى مـختلS اقـتصـاد ــــ كشـاورزى و صنعت، صنا�ع
سنگ�ن و صنا�ع مصـرفى ــــ اصرار مىGورز�د. الگوى او بر مكان�سم اقـتصاد بازار،
افـزا�ـش تول�ـد داوطلـبـانه توسط دهـقـانان از طر�ق بـاالبردن قـ�ــمت مـحــصـوالت
كشاورزى و پا��ن نگهداشتن ق�مت محصوالت صنعتى، و خر�د تكنولوژى صنعتى

٩٥

.٧٠-٧٤ صفحات همان منبع، گر�گورى و استوارت، ٤٦
.٧٤-٧٨، صفحات همانجا ٤٧
.٧٨-٨٠، صفحات همانجا ٤٨

٤٨از خارج استوار بود.



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

آنچـه كه ب�ش از هرچ�ـز تكل�S نهـا�ى ا�ن مناظره= چهـارساله را تعـ��ن كـرد،
احـساس خطر فـزا�ندهGاى بود كه رهـبران حـزب از رشد فـاش�ـسم در اروپا و امكان
تعرض مجدد نظامى كشورهاى امپر�ال�ـستى به اتحاد شوروى داشتند. ا�ن مسأله
خود را در مـوضع گ�ـرىGهاى مخـتلS رهبرى حـزب، به و�ژه استـال�ن، در رابطه با
ا�ن گرا�ـشات گوناگـون به خوبى نشـان داد. در ابتدا كـه ا�ن خطر كمـتر احـساس
مىGشد، رهبرى حزب به نفع الگوى بوخار�ن و عل�ـه جناح چپ موضع گ�رى كرد.
نتـ�ـجـه= ا�ن مـوضع گ�ـرى، تصـفـ�ـه= اپوز�سـ�ـون چپ به رهبـرى تروتسكى در سـال

 بود. اما با افـزا�ش ا�ن احساس خطر، ن�از بـه صنعتى كردن كشـور با تك�ه١٩٢٧
بر منابع داخلى ب�ش از پ�ش احساس شد. الگوى «رشد مـتعادل» بوخار�ن، كه بر
رشـد بط�ئ و آهسـتـه= اقـتصـاد و تك�ـه بر تجـارت خـارجى اسـتـوار بود نمىGتوانست
پاسخگـوى ا�ن وضع�ت اضطرارى بـاشد. باالخره، كـم�ـته= مركـزى حزب در نوامـبر

، مواضع بـوخار�ن و هواداران او را «انحـراف راست» ارز�ابى كرد و حـما�ت١٩٢٨
خـود را از الگوى «رشد سـر�ع صنعـتى» اعالم نمـود. اهمـ�ت نقش عامل خـارجى،
�عنى افــزا�ش خطـر تعـرض امــپـر�ـال�ـســتى، در اتخــاذ ا�ن الگو، در گــفـتــه= ز�ر از
اسـتـال�ن به خـوبى آشكار است. اسـتـال�ن، در سـخنرانى مـعـروف خـود در دفـاع از
الگوى  «رشد سـر�ع صنعتى» اتحاد شوروى، علت اسـاسى اتخاذ ا�ن الگو را چن�ن

ب�ان كرد:
�كى از و�ژگىGهاى تار�خى روسـ�ه= قد�ـم ا�ن بود كه به دل�ل عقـب ماندگى،
به طور مداوم ز�ر ضـربه قرار داشت. روسـ�ه از خانهـاى مغول ضـربه خورد ... از
ب�گGهاى ترك ضـربه خـورد ... از خـانهـاى فـئـودال سـوئدى ضـربه خـورد ... از
اشـرافـ�ت لـهـسـتـانى و ل�ـتـوانـى ضـربه خـورد ... از سـرمـا�ه داران انـگل�ـسى و
فـرانسوى ضـربه خورد ... از بارونGهاى ژاپنـى ضربه خـورد. همه= آنهـا روس�ـه را
شكست دادند ... به خاطر ا�نكه روسـ�ه دچار عقب ماندگى بود: عـقب ماندگى
نظامى، عقب ماندگى فرهنگى، عقب مـاندگى س�اسى، عقب ماندگى صنعتى،
عقب ماندگى كشاورزى.... آ�ا مىGخواه�د سرزمـ�ن پدرى سوس�ال�ستى ما ن�ز
شكسـت بخــورد و اســـتــقـــالل خــود را از دسـت بدهد؟ اگـــر چن�ن چـ�ــزى را

٩٦

نمىGخواه�د، با�د به ا�ـن عقب ماندگى روس�ه در كوتـاهGتر�ن مدت ممكن پا�ان
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ده�د... ما پنجاه تا صد سال از كشورهاى پ�شرفته عقب تر هست�م. ما با�د ا�ن
فـاصله را در عـرض ده سـال جــبـران كن�م. �ا ا�ن كـار را مىGكنـ�م، �ا آنهـا مـا را

٤٩خُرد خواهند كرد.

واقعـ�ت ن�ز ا�ن پ�ش ب�نى استـال�ن را تأ��د كرد. كـمى ب�ش از ده سال پس
، آلمان ه�تلرى براى نابود كردن١٩٤١از ا�ن پ�ش ب�نى تار�خى، �عنى در سال 

كـشور شـوراها به اتحـاد شوروى حـمله= نظامى كـرد. و تنها با تـك�ه بر الگوى «رشـد
سـر�ـع صنعـتى» بود كــه اتحـاد شــوروى توانست ز�ربـناى اقـتـصــادى الزم را براى
شكست دادن ارتش مـتجـاوز آلمان ه�ـتلرى، دفاع از سـوس�الـ�سم، و نجـات مردم

جهان از خطر فاش�سم به وجود آورد.
طبـ�ـعى بـود كـه پس از اتخـاذ �ك چن�ن تـصـمـ�م مـهـمى در جـهـت صنعـتى
كردن سر�ع كشور و «جبران عقب مـاندگى پنجاه تا صد ساله= روس�ه» در عرض ده
سال، دولت شـوراها مىGبا�ست چنان ش�وهGهاى سـازماندهى اقتصـاد را اتخاذ كند
كـه دستـ�ـابى به ا�ن هدف را مـمكن سـازد. برنامه ر�زى مـتـمركـز اقـتصـادى تنهـا
شـ�ـوهGاى بود كـه مىGتوانسـت پاسـخگوى چن�ن ن�ـازى باشـد. در چـن�ن شـرا�طى،
شـ�وهGهاى غـ�ـرمسـتـق�م و غـ�ـرمتـمركـز سـازماندهى و كـنترل اقـتـصاد، و تك�ـه بر
مكان�سمGهاى بازار براى تضم�ن رشد اقتصـادى، كه طب�عتاً مكان�سمGهاى بط�ئ و
خـزنده هستند، نمىGتوانـستند مـؤثر و كارسـاز باشند. در نتـ�جـه، برنامه= اقـتصـادى
«نپ» به ناچار مىGبـا�ست كنار گـذاشـتـه شـود و جـاى آن را برنامـه ر�زى مـتـمـركـز
اقتصادى بگـ�رد. ا�ن �ك ضرورت ع�نى تار�خى بود كه نه لزوماً بر اسـاس انتخاب
آزادانه= رهبــران اتحــاد شــوروى، بلكه در عكس الـعـمـل به خطر واقــعى و فــزا�نده=

تعرض امپر�ال�سم از خارج به وجود آمده بود.

٩٧

 «وظا�ـS مـــد�ران اقـــتـــصــــادى»، (ســـخنرانـى در اول�ن كـنفـــرانس ســـراســــرى مـــد�ران صنـا�ع٤٩
، بنگاه انتـشـاراتى لن�ن�ــسم: گـز�ده= مـقـاالت) ، ژوزف اسـتـال�ن،١٩٣١ فور�ه ١٤سـوسـ�ـال�ـسـتى، 

.١٩٩-٢٠٠، صفحات ١٩٤٢انترناس�ونال، ن�و�ورك، 

بد�ن ترت�ب، رهبرى حـزب كمون�ـست اتحاد شوروى، كـه چندى قبل الگوى
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رشـد نامتـعـادل صنعتى «پـره اوبراژنسكى» و جناح چپ را مـردود اعالم كـرده بود،
ا�ن الگو را به طور كامل در دسـتور كار خـود قرار داد و به سرعت در جـهت اجراى
آن گــــام برداشت. اصــــول حــــاكم بر ا�ـن الگو هـمـــان اصــــولى بـودند كــــه «پره
اوبراژنسكى» در ابتـدا مـطرح كـرده بود: كـاهش شـد�د سطح مـصـرف اجـتـمـاعى؛
كنتـرل كـامل دولت بر رونـد تول�ـد، توز�ع و قـ�ـمت گـذارى كـاالها؛ انتـقـال كـامل
مـازاد تول�ـد بخش كـشـاورزى به بخش صـنعـتى؛ انبـاشت سـر�ع سـرمـا�ه در بخش
صنعـتى؛ تك�ـه بر رشـد صنا�ع سنگ�ن در مـقـابل صنا�ع سـبك و مـصرفى؛ انتـقـال
سر�ع ن�روى كـار از روستاها و مزارع به شـهرها و كارخانه ها؛ با سـواد كردن سر�ع
و آموزش فنى ن�روى كار جـامعه؛ و تضم�ن رشد اقتـصادى با تك�ه بر منابع داخلى

به جاى وابستگى به تجارت خارجى.
ا�ن اصول در برنامـهGهاى پنج ساله= حزب كمـون�ست، كه اول�ن آنها در اكـتبر

 به تصو�ب رس�د، انعكاس �افت. طبق ا�ن برنامـه، حجم سرما�هGهاى١٩٢٨سال 
 سال به دوGبرابر افـزا�ش �ابد٥ثابت در بخش صنا�ع سنگ�ن مىGبـا�ست در عرض 

تا زمــ�نه را براى ســاخــتــمـان ســوســ�ــال�ـسـم آمـاده ســازد. براى اول�ـن بار اصل
سـوس�ـال�ـستـى «از هركس به تناسب توانش، به هركس به تناسـب كارش» مـبناى
كـار قـرار گـرفت. از ا�ن اصل هم براى جـابـجـا�ى ن�ـروى كـار در مـ�ـان بخشGهاى
مختلS اقتصاد و هم براى ا�جاد انگ�زه= سـوادآموزى و ا�جاد تخصص استفاده شد.
برخالف الگوى «كمون�سم جنگى» كه بر اسـاس تحم�ل د�س�پل�ن ادارى ـ نظامى
بر ن�روى كـار عمل مىGكرد، در الگوى «رشـد سر�ع صنعتـى» اصل داوطلبانه بودن
كـار و افزا�ـش بازدهى كار از طـر�ق ا�جاد انگـ�زهGهاى مـادى، مـبناى برنامـه ر�زى
دولت قــرار گـرفت. سـطح دسـتــمـزدها در بـخشGهاى كـشــاورزى و خـدمــات و در
ادارات دولتى آگـاهانه پا��ـن آورده شد و در مـقـابل، دسـتـمـزد كـارگـران در بخش
صنا�ع سنگ�ن و د�ـگر عرصـهGهاى تول�ـدى به شدت بـاال برده شد. به مـوازات ا�ن،
تحص�ل مـجانى در مدارس و آموزش مجـانى در كارخانهGها براى كارگـران تضم�ن
شد. اشل تفـاوت دستـمزدها بر اسـاس سطح سواد، درجـه= مهارت، مـ�زان سـختى

٩٨

كـار، و منطقـه= جـغـرافـ�ا�ى بـه اجرا درآمـد و به انگـ�زهGاى جـدى براى كـارگـران در
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انتخـاب نوع كار و افـزا�ش مهـارتشان بدل گـرد�د. ا�ن نابرابرى برنامـه ر�زى شده
در سطح دسـتـمـزدها، از سـوى رهبـرى حـزب به عنوان اصل بن�ـاد�ن سـاخـتـمـان

سوس�ال�سم اعالم شد.
، اسـتال�ن علناً به «گـرا�شات مـساوات گـرا�انه در م�ـان١٩٣٠در اوا�ل دهه= 

روشنفكران» حـمله كـرد و هـرگونـه تالش براى «�كسـان دانسـتن سـوسـ�ـال�ـسم با
 خود در١٩٣١ ژوئن ٢٣مـساوات گـرا�ى» را مردود اعـالم نمود. او در سـخنرانى 

كنفرانس سراسرى مد�ران صنعتى چن�ن گفت:
علت [نـرخ باالى تعــو�ض شـــغل در مــ�ــان كــارگــران] ســاخــتـــار نادرست
دستـمزدها و برخـورد «چپ روانه» در جهت �كسان سـازى دستـمزدها است....
براى آنكه بر ا�ن ب�ـمارى نقطه= پا�ان نه�م با�ـد ش�وه= �كسـان سازى دستـمزدها
را كنار بگذار�م و اشل كهنه= دستمـزدها را به دور انداز�م. ماركس و لن�ن تأك�د
كـرده اند كه تفـاوت مـ�ان كـارگـر ماهر و غـ�ـرماهر، حـتى پس از از مـ�ان رفـتن
طبــقـات، در نظام ســوسـ�ــال�ـســتى باقى مـى مـاند و ا�ن تفــاوت تنهــا در نظام
كـمــون�ــسـتى از مــ�ـان خــواهد رفت. بنابرا�ـن، در نظام سـوســ�ـالـ�ـســتى با�د
«دستمزدها» بر اساس كار انجام شده، و نه بر اساس ن�ازها، پرداخت شوند. اما
در م�ان مد�ران اقتصادى و مسؤوالن اتحاد�هGهاى كارگرى ما مساوات گرا�انى
هسـتند كـه ا�ن اصل را قـبـول ندارنـد و معـتـقـدند كـه ا�ـن تفـاوتGها با�د از هم
اكنون در نـظام شــوروى از مــ�ــان برداشــتــه شــوند. حــال، چـه كــسى درست
مىGگـو�د؟ ماركس و لـن�ن، �ا مسـاوات گـرا�ان؟ با�د بپذ�ـر�م كه ا�ن مـاركس و
لنـ�ن هـســــتنـد درست مـى گــــو�نـد. و اگــــر چـن�ن اسـت، آنگـاه هركـس اشل
دستمزدها را برGاساس «اصل» برابرى دستـمزدها، و بدون در نظر گرفتن تفاوت
مـ�ان كـارگر مـاهر و غـ�رمـاهر  تنظ�م كند، حـساب خـود را از مـاركسـ�سم جـدا

كرده است، از لن�ن�سم جدا كرده است....
براى ا�نكه بتوان�م كارگـران ماهر داشته باش�م، با�د براى كارگـران غ�رماهر
انگ�زه و دورنماى پ�شرفت و ارتقاء به سطوح باالتر ا�جاد كن�م. و هرچه ا�ن كار
را قـاطعـانه تر انجـام ده�م، بهـتـر خـواهد بود. تـمسـك در ا�ن كـار جنا�ت است

٩٩

٢٠٦-٢٠٧، صفحات همانجا ٥٠

٥٠ز�را با منافع صنا�ع سوس�ال�ستى ما در تقابل قرار مى گ�رد.
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در پ�روى از ا�ن اصل، رهـبرى حزب اشل تازهGاى از دسـتمزدهـا را به تصو�ب
رســاند كـه بر اســاس اصل تفــاوت دسـتــمــزدها به مــثـابه �كـى از اصـول بن�ــادى
سـاختـمـان سوسـ�ـال�ـسم تنظ�م شـده بود. در ا�ن اشل، تفـاوت م�ـان دسـتمـزدها
برGاساس سطـح سواد، درجه= مـهارت، دشـوارى كار، و موقـع�ت جـغراف�ـا�ى در نظر
گرفـته شده بود. ا�ن مكان�ـزم نابرابرى م�ان دستـمزدها به به انگ�زه= مـادى مؤثرى
براى انتــخـاب شــغل و افــزا�ش مـهــارت از سـوى كــارگـران بـدل گـرد�د. تا ســال

١ به ٤، متـوسط تفاوت دستـمزدها م�ـان كارگران مـاهر و غ�رمـاهر به حد ١٩٣٤
١ به ٨، كـه روند مـعكوس آغـاز گـشت، تا حـد ١٩٥٦افـزا�ش پ�ـدا كرد و تا سـال 

 در نمـونهGهاى مـشخص، درحـالى كـه برخى از كارگـران مـاهر در صنا�ع٥١رس�ـد.
 روبل در�افت مىGكردند، حقـوق كارگران١٤٢٠سنگ�ن حقـوق ماهانهGاى برابر با 

 روبل در ماه ب�ـشتـر نمىGشــد (نسبت٥٠غـ�رمـاهر در بخشGهاى غ�ـرتول�ـدى از 
 ا�ن شـ�وه= تخـص�ص ن�ـروى كـار و افزا�ش بازدهى، اسـاس الگوى٥٢).١ به ٨/٢٣

«رشد سر�ع صنعتى» را در تمام طول دوران اجراى آن تشك�ل مىGداد.
دسـتاوردهـاى الگوى «رشد سـر�ع صنعـتى»، در چارچوب هدفGهاى تعـ�ـ�ن
شـده براى آن، خـ�ـره كننـده و از نظر تار�خى بىGسـابقـه بـود. در فـاصله= سـالGهاى

٥٣ درصد در سال رشـد كرد.١١، تول�د صـنعتى با نرخ مـتوسط ١٩٤٠ تا ١٩٢٨

 م�ل�ـارد روبل در سال٨/٣٤حجـم سرمـا�ه گذارىGهاى ثابت در بخش صنعـتى از 
 مــ�ل�ــارد روبل در ســال١١٩، ١٩٣٣ مــ�ل�ــارد روبل در ســال ٧/٧٥ به ١٩٢٨
 سهم بخش كشاورزى در٥٤ رس�د.١٩٤٠ م�ل�ارد روبل در سال ١٧٠، و ١٩٣٧

١٩٤٠ درصد در سـال ٢٩ به ١٩٢٨ درصد در سـال ٤٩تول�د ناخـالص ملى از 

١٠٠

.١٩٧-١٩٨، صفحات همان منبع گر�گورى و استوارت، ٥١
،١٩٤٤، انتشـارات دانشگاه هاروارد، كمـبر�ج، ساخـتار دستـمزدها در اتحـاد شوروى ا. برگسون، ٥٢

.١٢٧صفحه= 
.٨٢، صفحه= همان منبع گر�گورى و استوارت،  ٥٣
.همانجا ٥٤

٤٥ درصد به ٢٨كاهـش �افت و در مقـابل سهم بخش صنعـتى در هم�ـن مدت از 
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. در طول برنامـه= پنج سـاله= اول، سـهم٥٥درصـد تول�ـد ناخـالص ملى افـزا�ش �افت
 درصـد افـزا�ش �افت و٦٣ درصد به ٣١صنا�ع سنگـ�ن در كل تول�ـد صنعـتى از 

 درصد بازدهى كار٩٤،  ١٩٢٨بازدهى ن�روى كار در صنا�ع سنگ�ن كه در سال 
٥٦ درصد ا�ن رقم  رس�د.١٤٠ به ١٩٣٣در صنا�ع سبك بود، در سال 

تغ��رات در سـاختار ن�روى كار ن�ز چشمگ�ـر بود. سهم شاغل�ن تمام وقت در
 رس�د.١٩٣٧ درصد در سال ٧٠ به ١٩٢٨ درصد در سال ٥٧كل ن�روى كار از 

 درصد٧/٨سـهمGكارگـران بخش صنعـتى درGكل ن�روىGكـار با نرخ مـتوسطGسـاالنه= 
 درصد در سـال٢٩، به ١٩٢٨ درصـد كل ن�ـروى كار در سـال ١٨رشد كـرد و از 

 ســهم زنان در ن�ــروى كــار به ســرعت افــزا�ـش �افت. تا ســال٥٧ رسـ�ــد.١٩٤٠
 ســاله= شــوروى وارد به ن�ــروى كــار جـامــعــه٥٩ تا ١٦ درصـد زنان ٧١، ١٩٣٩

 درصد در سـال٢٠ به ١٩٢٨ درصد در سـال ٥٦ نرخ ب�ـسوادى از ٥٨پ�ـوسـتند.
١٤، ب�ش از ١٩٤٠ كـاهـش داده شـد و بعــدها به صـفــر رسـ�ـد. تـا سـال ١٩٣٩

م�ل�ـون نفر تحـص�ـالت باالتر از هفت كالس و ب�ش از �ك مـ�ل�ون نفـر تحصـ�الت
 تعـداد فـارغ التحـصـ�ـالن آمـوزشگاهGهاى فنى به٥٩مـتـوسطه را به پا�ان رسـاندند.

 م�ل�ـون نفر در٩/٧ به ١٩٢٦ م�ل�ـون نفر در سال ٣/١سرعت افزا�ش �افت و از 
 در همـ�ن فـاصله، تعـداد دانشـجـو�ان تمـام وقت در دانشگاهGها٦٠ رس�ـد.٥٠دهه= 

 درصد از دانش آموزان و٧٥ درصد افزا�ش �افـت. به دستور دولت، ٨٠٠ب�ش از 
دانشـجو�ان پذ�رفـته شـده به مدارس مـتوسطه و آمـوزشگاهGهاى فنى مىGبا�ست از

١٠١

.همانجا ٥٥
.همانجا ٥٦
.همانجا ٥٧
.٢٠٦، صفحه= همانجا ٥٨
.٢٠٨، صفحه= همانجا ٥٩
.٢٠٩، صفحه= همانجا ٦٠

طبقات پرولترى و دهقانى باشند.
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سـهـم بخش سـوســ�ـال�ــسـتى در اقــتـصــاد به سـرعت رشــد كـرد. در فــاصله=
٧/٦٥، سـهـم ا�ن بخش در كل ســرمـا�ه گــذارىGها از ١٩٢٨-١٩٣٧سـالGهاى 
 درصد؛ و٨/٩٩ درصد به٤/٨٢ درصـد؛ در كل تول�د صنعـتى از ٦/٩٩درصد به 

 به موازات ا�ن روند،٦١ درصد رسـ�د.٥/٩٨ درصد به ٣/٣در تول�د كـشاورزى از 
خدمات آمـوزشى، بهداشتى، و ب�مهGهاى اجـتماعى مجانى اعـالم شدند، و از سال

 به بعـد، به مـادران پرفـرزند و همـچن�ـن مادران تـنهـا، كمـك هز�نه= دولتى١٩٣٦
تعلق گـرفت. رشـد بخش سـوس�ـال�ـستـى در اقتـصـاد كشـور با رشـد سـهم مصـرف
اجتـماعى در كل درآمد كارگـران همراه بود. سهم خـدمات اجتمـاعى، با نرخ رشد

 درصـد تول�د ناخـالص١٠ دو برابر شد و به ١٩٤٠ درصد، تـا سال ٦/١٥ساالنه= 
 سهم ارزش خدمات مجانى در�افتى در كل درآمد كارگران، از كمتر٦٢ملى رس�د.

٣٨، و ب�ش از ١٩٣٥ درصـد در ســال ٥/٣٤، به ١٩٢٧ درصـد در ســال ٢٨از 
 هر كارگر در١٩٤٤ افزا�ش �افت. به عبارت د�گر، تا سال ١٩٤٤درصد در سال 

 درصـد دسـتـمـزد خـود، از٤٠جـامـعــه= شـوروى رقم اضـافـهGاى مـعــادل نزد�ك به 
صندوق مصـرف عمومـى (كمون�ـستى) جامـعه، به صورت خـدمات مـجانى در�افت

 و ا�ن در حــالى بود كــه دولت به شكلى آگــاهانه و بـرنامـه ر�زى شــده٦٣مىGكـرد.
مصرف اجتماعى را محدود كرده بود.

طبـ�ـعى است كـه دسـتـ�ابى بـه ا�ن دسـتاوردهاى عـظ�م در چن�ن فـاصلهGاى
كـوتاه نمىGتوانست بدون به وجود آمـدن كـمبـودها و مشكالت باشـد. برخى از ا�ن
كـمـبـودها دقـ�ـقـاً همـان كمـبـودهاى برنـامه ر�ـزى شده و پـ�ش ب�نى شـده بودند.

، تنها١٩٢٨-١٩٤٠مـتوسط رشـد سـاالنه= تول�د كـشـاورزى در فاصله= سـالGهاى 

١٠٢

.٨٣، صفحه= همانجا ٦١
.همانجا ٦٢
، انتشـارات دانشگاه تاكنون١٩٢٨دسـتمـزدهاى واقـعى در روسـ�ـه= شوروى از سـال  ژانت چَپمَن، ٦٣

: «گزارشات شوروى در مورد خدمات اجتماعى به عنوان٢٠؛ جدول شماره ١٩٦٣هاروارد، كمبر�ج، 
.٤٠مزا�اى اضافه بر حقوق»، صفحه= 

 درصد كـاهش٥/٢�كGدرصـد بود و ن�روىGكـار شاغل درGا�ن بخش به طور سـاالنه 
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 درصـد ن�روى كـار جـامعـه در بخش٧١، ١٩٢٨�افـته بود. در حـالى كه در سـال 
 ا�ن٦٤ درصد رسـ�د.٥١ به ١٩٤٠كـشاورزى اشـتغـال داشتند، ا�ن رقم در سـال 

نتـ�ـجه= مـسـتـقـ�م س�ـاست آگـاهانه= پا��ن نـگهداشـتن سطح دسـتـمـزدها در بخش
١٧كشاورزى بـود. با ا�ن وجود، بازدهى كار در بخش كشـاورزى طى هم�ن دوره 

 دولت براى محدود كردن مصـرف، ق�مت كاالهاى٦٥درصد افزا�ش نشان مىGداد.
مصرفـى (به استثناى كاالهاى مـورد ن�از اول�ه) را به شدت باال برد. تنهـا در فاصله=

 درصـد و٧٠٠، شــاخص قــ�ـمت كــاالهاى مــصــرفى ١٩٢٨-١٩٣٧سـالGهاى 
 درصـد افزا�ش �افت. در نتـ�ـجه، سـهم مصـرف٥٣٩شاخص كاالهـاى كشاورزى 

 درصد در سال٤٩ به ١٩٢٨ درصد در سال ٨٠خانگى در تول�د ناخالص ملى از 
٦٦ سقوط كرد.١٩٤٠

از سوى د�گـر، برنامهGر�زى مـركزى براى تعـ��ن مـ�زان تول�ـد هزاران كاال در
جامعهGاى به پهناورى �ك ششم سطح كره= زمـ�ن كار آسانى نبود. اول�ن برنامه= پنج

 كاال را به صـورت سوسـ�ال�سـتى در سطح٩٠٠ساله= سـوس�ال�ـستى تول�ـد حدود 
جامعه برنـامه ر�زى كرد. ا�ن تعداد در برنامهGهاى پنج ساله= بعـدى به سه هزار كاال

 هزار كاال افزا�ش �افت. �ك چن�ن٢٠٠ هزار و باالخره ٣٠ هزار،  ١٠و سپس به 
برنامه ر�زى گستردهGاى مستلزم وجود توان مـحاسباتى بس�ار عظ�م بود. بر اساس

�كى از تحق�قات انجام شده،
شمار روابط متـقابل م�ان كاالهاى مشمول برنامـه ر�زى اقتصادى به تناسب
مـــجــذور تعـــداد ا�ن كـــاالها افـــزا�ش پ�ـــدا مى كنـد. به عنـوان مــثـــال، براى

 هزار نوع١٢٥برنامـهGر�زى تول�ـد در بخش صنا�ع ماشـ�نى، كـه در آن ب�ش از 
 ×٠٠٠,١٢٥ مــ�ل�ــارد (١٥كــاال تولـ�ــد مى شــود،  برنـامــه ر�ز با�ـد ب�ش از 

١٠٣

.٨٣ صفحه= همان منبع، گر�گورى و استوارت، ٦٤
.همانجا ٦٥
.همانجا ٦٦

) معـادله را محـاسبه كند.... و ا�ـن هنوز پا�ان كار ن�سـت. فقط �ك٠٠٠,١٢٥
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قلم كــاال كـــه در ب�ش از �كصــد كـــارگــاه تول�ــد مى شــود، بـه مــحــاســبــات و
تصم�مGگ�رىGها�ى به مراتب ب�ش صـد قلم كاال  كه در �ك نقطه ته�ه مى شوند
ن�ـاز دارد.... بـه عنوان مـثـال، �ـك اسـپكتـرومــتـر راد�و�ى، كـه �ـك ابزار سـاده

 كارخانه= مختلS تول�د مى شوند تشك�ل شده١٥٠ قطعه كه در ٢٦٤است، از 
است. جاى تعـجب ن�ست اگر گفـته مى شود برنامـه ر�زان شوروى در در�ا�ى از

٦٧كاغذ غرق شده اند.

 ا�ن مــشكل به صـورت عــ�نى خـود را در قــالب١٩٣٠در اواسط سـالGهاى 
كـمبـودها و اضـافه تول�ـدهاى ناشى از اشـتـباهات مـحـاسبـاتى نشـان داد و مسـأله=
ضـرورت غـ�ـرمـتـمـركـز كـردن برنامـه ر�زىGهاى اقـتـصـادى و واگـذارى ا�ن كـار به
جمهورىGها را به پ�ش كش�د. اما مـسأله= تهد�د نظامى امپر�ال�سم و تأث�رات منفى
ا�ن عدم تمركـز بر درجه= آمادگى و توان رزمى ن�روهاى مسـلح مانع از انجام چن�ن
رفرمـى شد. با رشد سـوس�ـال�سم، ن�ـاز به تكنولوژى مـحاسـباتى پ�ـشرفتـه ب�ش از
پ�ش احــسـاس مىGشــد و به طور روزافــزون حـالت �ك نـ�ـاز اســتـراتژ�ك بـه خـود
مىGگــرفت، و ا�ن چ�ـزى نـبـود كـه نـه تنهـا اتحــاد شـوروى، بلـكه ه�چ كـشــورى به
تنها�ى توان تـول�د آن را داشتـه باشد. دولتGهاى امپـر�ال�سـتى با درك از ا�ن ن�از
اسـاسى جــامـعـه= شـوروى، مـســأله= جلوگـ�ـرى از دســتـ�ـابى شـوروى بـه تكنولوژى
محاسبـاتى پ�شرفته (و بعدها، مـاش�نGهاى شمارگر و كامپـ�وترها) را به �ك عنصر
اسـاسى در استـراتژى مـحـاصره= اقـتـصادى خـود عل�ـه ا�ن كشـور بدل كـردند. ا�ن
س�ـاست تا زمان فـروپاشى اتحاد شـوروى به طور همـه جانبه و پـ�گ�ر از سـوى همه=
كــشــورهاى امــپـــر�ال�ــســتى دنـبــال شــد و نقــشى مــهـم در ا�جــاد اخــتــالل در

برنامهGر�زىGهاى اقتصادى دولت شوروى بازى كرد.

١٠٤

 براى توضـ�ـحات مـفـصل تر در مـورد بغـرنجىGهاى رشـد�ابنده= برنامـهGر�زى مـركزى تول�ـد در اتحـاد٦٧
 براى غ�رمتمركـز كردن برنامهGر�زى اقتصادى١٩٣٠شوروى و طرح هاى گوناگون ارائه شده در دهه= 

در ا�ن كـشــور، رجـوع كن�ـد بـه مـقـاله=: لئــون�ـد اسـمــول�نسكى و پ�ــتـر وا�لز، «پاندول برنـامـه ر�زى در
،  شـركت ب�ـن المللىروندهاى تازه در اقــتـصـادهـاى نوع شـوروىشـوروى»، در كــتـاب جـرج فــ�ـوِل، 

.٢٩٦-٣١٥، صفحات ١٩٦٩كتابGهاى درسى، اسكرانتون، پنس�لوان�ا، 

اما مـشكالت ا�جاد شـده تنها مـشكالت اقتـصادى نبـودند. كلكت�ـو�زه كردن
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 درصـد به٣/٣بخش كـشاورزى و افـزا�ش سهم مـالك�ت عـمومى بر كـشـاورزى از 
 درصد در فاصله= كـمتر از ده سال، با مـقاومت جدى دهقانان مـرفهى كه در٥/٩٨

چارچوب الـگوى «نپ» رشــد كـرده و از آن بهــره= بســ�ــار برده بودند روبرو شــد. از
د�دگـاه دولت، كل�ـد مـوفـق�ت الگـوى «رشد سـر�ع صنعـتى»، كنتـرل مـازاد تول�ـد
بخش كـشاورزى بود و مـقاومـت دهقانان مـرفه مىGتـوانست ا�ن پروژه را با شكست
كــامل روبرو كند. به همــ�ن دل�ل دولـت سـ�ــاست كلكتــ�ـو�زه كــردن اجـبــارى و
سركوب هرگونه مـقاومت در برابر آن را در پ�ش گرفت. ز�اده روىGها�ى كه در ا�ن
امر از سوى دولت سوسـ�ال�ستى انجام گرفت، اثرات منفى بس�ـار جدى و ماندگار
روى وحـدت م�ـان دهقانان و كـارگران باقى گـذاشت كـه هم از نظر س�ـاسى و هم
تبلـ�ــغــاتى مــشكـالتى براى حكومـت ا�جــاد كــرد. ابعــاد تـار�خى و چگونـگى ا�ن
سركـوب موضوعى است كـه از آن زمان تاكنون مورد بحث بوده است و قـضاوت در
مـــورد آن ن�ـــازمنـد بررسىGهاى دقـــ�ـق تر تار�خـى است. امـــا، بدون ترد�ـد، روند
كلكت�و�زه كردن تول�د كشاورزى بخش جدا�ى ناپذ�ر الگوى «رشد سر�ع صنعتى»
را تشك�ل مـىGداده است و به ناچار تنهـا بـا رجـوع به هدفGهاى تعـ�ــ�ن شـده براى

ا�ن الگو قابل بررسى است.
مـشـابه همـ�ن رونـد، �عنى سـركـوب هرگـونه مـقـاومـت در برابر الگوى «رشـد
سر�ع صنعـتى»، در درون حزب كمون�ـست ن�ز به وقوع پ�وست. هرنوع مـخالفت با
ا�ن الگو، به ا�ن بهانه كه روند آمادگى در برابر تعرض امپر�ال�سم را كند مىGكند و
به آن صـدمه مىGزند، به شـكلى خشن سـركـوب شد. بسـ�ارى از رهبـران برجـستـه=
حزب كمـون�ست، كه نقشى اساسى در پـ�روزى انقالب اكتبـر ا�فاء كرده بودند، به
همـ�ن دل�ل مـورد اتهـام خ�ـانت و جـاسـوسى براى امـپر�ـال�سم قـرار گـرفـتند و به
زندان و اعدام مـحكوم شدند. هرچند بعـدها از بس�ـارى از آنها اعاده= حـ�ثـ�ت شد،
امــا ا�ن سـركــوبGها بر تـوان و عـملـكرد حـزب در درازمــدت اثرات مــاندگــار باقى

گذاشت و راه را براى رشد برخى پد�دهGهاى منفى در درون حزب باز كرد.

١٠٥

اما بـه جرأت مىGتوان گـفت كه مـاندگارتر�ن و مـهم تر�ن پ�امـد جنبى الگوى
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«رشـد سر�ع صنعـتى»، مـخدوش شـدن مرز مـ�ان سـاخـتار و وظا�S حـزب و دولت
بود. ن�ـاز به هدا�ت عملى روند صنعـتى كردن سـر�ع كشـور، كمون�ـستGها را وادار
كـرد تا مـسـتـق�ـمـاً مـسـؤول�تGهاى اجـرا�ى دولتى را تا پا��ـن تر�ن سطح در دست
گ�ـرند و به كـارگزاران سـ�استGهاى روزمـره= دولت بدل شوند. ا�ن مـسأله تأثـ�رات
مـــهــمـى بر نقش، عـــملـكرد و ســـاخــتـــارهاى درونـى حــزب داشـت و به عــامـلى
تع�ـ�نGكننده در شكلGگ�ـرى س�استGهاى حـزب در مراحل بعـدى روند ساختـمان
ســـوســ�ـــالـ�ــسـم در اتحـــاد شــوروى بـدل شــد. ا�ـن تداخل، هرچـند از د�دگـــاه
ضرورتGهاى عـ�نى و تار�خى آن مرحله اجـتناب ناپذ�ر به نظر مىGرس�ـد، اما تداوم
آن در مراحل بعدى به �كى از عوامل مهم بروز بحران در سوس�ال�سم بدل گرد�د.
ما در بخش مربوط به ارز�ابى عوامل ذهنى بحران، ا�ن مسأله را مورد بررسى قرار

خواه�م داد.

≥r�}�U� ÏtKL) »d4�  «dF« ≠

تعرض نظـامى آلمان فاشـ�سـتى به خاك اتحـاد شوروى و اشغـال بخشGها�ى
از خـاك ا�ن كشـور، كـه بدون ترد�د با تحـر�ك و موافـقت ضـمنى د�گر دولتGهاى
امپـر�ال�سـتى انجام گـرفت، بخش بزرگى از دستـاوردهاى سوسـ�ال�سم در فـاصله=

 م�ل�ون نفر از مردم اتحاد٢٠ را به نابودى كشاند. ب�ش از ١٩٣٠-٤٠سالGهاى 
شوروى، بخش عظ�مى از ن�ـروى كار مولد، و انقالبى تر�ن انسـانGهاى ا�ن كشور،
در جـبـههGهاى جـنگ و در اسارت فـاشـ�ـستGها جـان سپـردند. ن�ـروهاى اشـغـالگر

 شـهـر و قصـبـه را در صنعـتى تر�ن مناطق ا�ـن كشـور و�ران و غـارت١٧١٠آلمان 
٦٥ هزار واحد صنعتى و ٣٢ هزار روستا را به آتش كش�دند. ٧٠كردند و ب�ش از 

٥ هزار شركت تعاونى، و نزد�ك به ٩٨هزار ك�لومتر راه آهن با خاك �كسان شد. 
هزار مؤسسه= كشاورزى دولتى، ا�ستگاه تراكـتور و ماش�ن آالت كشاورزى به غارت

١٠٦

رفتند. دهGها هزار ب�مارستان، مدرسه، هنرسـتان، مدرسه= عالى و كتابخانه به كلى
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نابود شد. در مجموع، خسارتGهاى ناشى از حـمله= فاش�سم به اتحاد شوروى ب�ش
 مـ�ل�ــارد روبل آن را ارزشGهاى٦٨٠ مـ�لـ�ـارد روبل بود كــه نزد�ك به ٢٦٠٠از 

٦٨مادى نابود �ا غارت شده تشك�ل مىGداد.

ه�چ كـشـورى در ه�چ جنگى مـتـحـمل چن�ن تلفـات و خـسـاراتى نشـده بود.
اتحاد شوروى قبالً ن�ـز در دوران جنگ داخلى با خسارات سنگ�نى روبرو شده بود

) به طول انجام�ده بود. اما ضا�عات١٩٢١-٢٨كه ترم�م آنها ب�ش از شش سال (
ناشى از حمله= فاش�سم با ه�چ چ�ز قابل مقا�سه نبود. با تخر�ب ز�ربناى صنعتى و
كـشاورزى كـشور، همـان امكانات مـحدود مـصرفى نـ�ز از مـ�ان رفـته بود. مـردم از
ح�ث ما�حتاج اول�ه ــــ مواد غذا�ى، پوشاك، كفش، مسكن، بهداشت، سوخت، و
...  ــــ با مشكالت جـدى روبرو بودند. اصل توز�ع سوس�ـال�ستى مخـتل شده بود
و دولت، مانند زمان جنگ داخلى، ناچار شد س�سـتم ج�ره بندى كاالها را مجدداً
برقرار كند. حزب، دولت و مردم قهرمـان شوروى مىGبا�ست راه دشوارِ رفته را �ك
بار د�گـر طى كنند. و ا�ن بـار ن�ــز ناچار بودند ا�ن راه صــعب را بـدون ه�چ كــمك
خـارجى و بـا تك�ـه بر ن�ــروى بازوى خـود و منابع تـخـر�ب شـده= داخلى طـى كنند.
روند ساخـتمـان سوس�ـال�سم، در چارچوب الگـوى «رشد سر�ع صنعـتى»، بار د�گر
از نقطه= آغاز ده سال قبل از سر گرفته شـد. و نظام سوس�ال�ستى، كه ن�روى عظ�م
خود را �ك بار در طول جنگ به نما�ش گذاشـته بود، بار د�گر توان سازنده= خود را

به اثبات رساند.
برنامـه= پنجـساله= چهـارم در ظرف چهـار سـال و سه مـاه به اهداف خـود دست

 هزار واحد بزرگ٦�افت. در فاصله= دو سال و ن�م صنا�ع كشور اح�اء شد. ب�ش از 
صنعتى، �عنى به انـدازه= مجموع برنامـهGهاى پنجساله= اول و دوم، بازسـازى شدند و

 حـجم تولـ�ـدات صنعـتى از سطـح پ�ش از جنگ١٩٤٨به كـار افـتــادند. در سـال 
 درصـد بـاالتر رفت. تا٧٣، از سطح پـ�ش از جنگ ن�ــز ١٩٥٠گــذشت و تا ســال 

١٠٧

٦٧٠، صفحه= ١٣٥٨، انتشارات حزب توده= ا�ران، تار�خ حزب كمون�ست اتحاد شوروى  ٦٨

، سى و هفت١٩٤٠همـ�ـن سـال، بازده كـار كـارگــران در صنا�ع نسـبـت به سـال 
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٦٩درصد افزا�ش نشان مىGداد.

كـار بازسـازى در بخش كـشـاورزى از ا�ن دشـوارتر بـود، به و�ژه آنكه در سـال
 كــشـور بـا خـشكـسـالـى ن�ـز روبـرو شـده بود. در ســال پس از پا�ـان جنگ،١٩٤٦
�ك چهارم كـاسته١٩٤٠، سطح اراضى ز�ر كـشت كشـور نسبت به سـال ١٩٤٥ 

شـده بود. امكانات دولتى از نـظر غـالت، پنبـه و گـوشت به نصS، و از نظر شـ�ـر به
�ك سـوم سـال پ�ش از جنگ تقل�ـل �افـته بـود. بر اثر قـربانىGهاى جنگ، از تعـداد
افراد قـادر به كار در روستاها به شـدت كاسته شـده بود، به و�ژه آنكه بخش بزرگى
از ن�روى كار جوان روستاها براى بازسازى صنا�ع به شهرها كش�ده شده بودند. با
ا�ن وجود كارخانهGهـاى تراكتورسازى به سرعت بازسازى شدنـد و تول�د كشاورزى

 به١٩٥٠با استفاده از ن�روى كار كمـتر اما با امكانات مادى و فنى بهتر، در سال 
 بد�ن ترت�ب، اتحاد شوروى توانست با تك�ه مجدد بر ٧٠سطح پ�ش از جنگ رس�د.

، ز�ربناى صنعتى و كـشاورزى١٩٥٠الگوى «رشد سـر�ع صنعتى»، تا اواسط دهه= 
خود را بازسازى كند و خرابىGهاى ناشى از جنگ را جبران نما�د.

بد�نGترت�ب،GحزبGكمون�ستGوGدولتGاتحادGشوروى توانستند،Gتحت دشوارتر�ن
شرا�ط، در مدت كـوتاهى ا�ن كشور را به �ك كشـور صنعتى پ�شرفـته بدل سازند.

)، تول�ـد صنعـتى كشـور با نرخ١٩٢٨-١٩٥٦در مـدت زمـان كمـتـر از سـه دهه (
 درصـد سـطح تول�ــد سـال٧٧٠ درصـد در ســال رشـد كــرد و به ٧/١٢مـتــوسط 

 درصد١٠ درصد در سال (١٥ رس�ـد؛ تول�د ناخـالص ملى با نرخ ب�ش از ١٩٢٨
بر اساس محاسبات برخـى از پژوهشگران غربى) افزا�ش �افت؛ ب�سوادى از سطح
جامعه ر�شه كن شد؛ بهداشت وGتحص�ل مجانى براى تودهGهاى مردم فراهم آمد؛ و
حتـى به اذعان اقـتصاد دانـان غربى، على رغم سـ�است آگـاهانه= پا��ن نگهداشـتن

١٠٨

.٦٧٥، صفحه= همانجا ٦٩
.٦٧٧-٦٧٨، صفحات همانجا ٧٠

 درGصد در سـال باال٨/٥مـصـرف، سطح تول�ـد كـاالهاى مـصـرفى با نرخ مـتـوسط 
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٧١رفت.

اما عل�رغم همه= ا�ن دستـاوردهاى عظ�م و انكار ناپذ�ر، ا�ن واقع�ت ن�ز وجود
داشت كه خـرابىGهاى ناشى از حمله= فاشـ�سم، روند ساختـمان سوس�ـال�سم را در
اتحــاد شـوروى �ـك دهه به عــقب انداخــتـه بود. ا�ـن تأخـ�ــر ده ســاله، مــوقـعــ�ت
سوس�ال�سم را در رقابت اقتصادى با كـشورهاى سرما�ه دارى پ�شرفته، به و�ژه در
رقابت با امپر�ال�سم تازه نفس آمر�كا كـه كمتر�ن صدمات را از جنگ د�ده بود، به

شكلى محسوس تضع�S كرده بود.
پ�ــروزى قـهــرمــانانه= اتحــاد شــوروى در جنگ عل�ــه فـاشــ�ــسم و مــوفـقــ�ت
سـوس�ـال�سـم در بازسازى خـسارات ناشـى از جنگ، اعتـبار مـعنوى عظ�ـمى براى
حـزب كـمـون�ـست و دولت اتحـاد شـوروى، هم در مـ�ـان طبـقـه= كـارگـر و مـردم ا�ن
كــشـور و هم در نـظر مـردم جــهــان به وجــود آورده بود. على رغم همــه= مــشكالت
مـوجود، حـمـا�ت مردم و طبـقـه= كارگـر اتحـاد شوروى از حـزب كـمون�ـست و دولت
ســوسـ�ــال�ــســتى در اوج خــود قــرار داشت و ا�ن مــسـألـه ب�ش از هرچ�ــز در دل
دولتGهاى امــپــر�ال�ــســتى، كـه در طـول چند دهه همــه= ن�ــروى خــود را براى به
شكسـت كـشــانـدن ســوســ�ــال�ــسـم به كــار برده بـودند، وحــشـتى عـظ�م ا�جــاد

كردهGبـود.
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انفجار بمب اتمـى بر فراز ه�روش�مـا و ناگازاكى از سوى امپر�الـ�سم آمر�كا و
نابود كردن صدها هزار انسان بـى گناه، ب�ش از آنكه براى به تسل�م كشاندن ژاپن

١٠٩

،همــان منبع گــر�گورى گــروسـمن، «رونـد سى سـالـه= صنعــتى شـدن در شــوروى»، جــرج فـ�ــوِل، ٧١
.٤٣-٤٤صفحات 

باشــد، �ك هشــدار نظامى عـل�ــه اتحـاد شــوروى و نشــانه= آغــاز جنگ ســرد عل�ــه
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سوس�ال�سم بود. در طول جنگ، در حالى كه اتحاد شوروى با تخر�ب منابع مادى
و انســانى خــود روبرو بود، امــپـر�الـ�ـسم آمــر�كا در آنـسـوى اقــ�ــانوس و به دور از
پ�ـامــدهاى مـسـتــقـ�م جنگ، به تـجـهـ�ـز اتـمى خـود مـشـغــول بود. دسـتـ�ــابى به
سـالحGهاى هسـتـه اى، براى آمـر�كا و دولتGهاى امـپـر�الـ�ـستـى زمـ�نهGاى مناسب
Sن نابرابرى اتمى، نظام سـوس�ـال�ـستـى تضعـ��ا�جـاد كرد تا بـكوشند با تك�ـه بر ا
شــده از جـنگ را كــامـــالً به زانو درآورند. بـد�ن منظـور، آنهــا حـــتى بســـ�ــارى از
مـتخـصصـان سـالحGهاى اتمى آلمـان نازى را ن�ز، كـه در كـشتـار م�ـل�ونGها انسـان
توسط فـاشـ�ـسم نقش داشـتـند، به جـاى مـحـاكـمـه و مـجـازات، در خـدمت صنا�ع

نظامى خود گرفتند.
تحــمــ�ل جنگ ســرد با هدف نـابود كــردن نظام ســوسـ�ــال�ــســتى از ســوى
دولتGهاى امپـر�ال�ستى و به و�ژه آمـر�كا، به �ك رقابت تسل�حـاتى طوالنى مدت و
فاجـعه آم�ز براى سـوس�ال�ـسم انجام�ـد. ن�از به مقـابله با تهد�د اتمى امپـر�ال�سم،
اتحاد شـوروى را وادار به پ�روى از �ك برنامه= گسـترده= تول�د نظامى كـرد كه بخش
بزرگى از منابع شد�داً مـورد ن�از آن را بلع�د. در حـالى كه تول�د تسل�ـحات نظامى
با مــاه�ت ســرمـا�هGدارى ســازگـار بود و بـه انبـاشت ســرمــا�ه و سـودهاى هـنگفت
مىGانجامـ�د، تول�ـد تسل�حات به ضـرر جوامع سوسـ�ال�سـتى بود و بخش بزرگى از
ثروتGهـاى اجــتـــمـــاعى ا�ـن كــشـــورهـا را كــه مـىGبا�ست در جـــهـت رشــد نـظام
سوسـ�ال�ـستى به كـار گرفـته شود، در مـس�ـر تول�دات نظامى غـ�رمـولد سوق داد.
نتـ�ـجـه= چن�ن روندى آن بود كـه سـرمـا�ه گـذارى روى تكنولوژى مـدرن عـمـدتاً در
بخش صنـا�ع نظامى مــتـمــركـز شــد و رشـد تـكنولوژى در بخشGهاى غــ�ــرنظامى
اقـتـصــاد در سـا�ه قـرار گـرفـت. ا�ن مـسـأله به نـوبه= خـود امكان افـزا�ـش تول�ـدات
غـ�ـرنظامى و ارتقـاء سطـح زندگى زحـمـتكشـان در كـشـورهاى سـوسـ�ـال�ـسـتى را
مــحـدود كــرد و جــذاب�ت ســوسـ�ــال�ــسم را در رقــابت با ســرمـا�هGدارى بـه شكلى

محسوس كاهش داد.
ا�ن وضع�ت تحم�ل شده به سوس�ـال�سم، به نوبه= خود حربه=  تبل�غاتى مؤثرى

١١٠

را در اختـ�ار دولـتGهاى امپـر�ال�سـتى قرار داد. تعـرض ا�دئولوژ�ك سرمـا�ه دارى
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عل�ـه سـوسـ�ـالـ�ـسم اشكال تازه و بغـرنجى بـه خـود گـرفت. مـردم شـوروى و سـا�ر
كشورهـاى سوس�ال�ـستى دائماً از طر�ق «راد�وى اروپاى آزاد» و د�گر مؤسـسات از
ا�ن قـب�ل، تلو�ز�ون، اقـمـار مصنوعى، روزنامـهGها و مـجالت، و تور�ستGهاى غـربى
كه در م�ان آنها عناصر مزدور كم نبودند، ز�ر بمبـاران تبل�غات ضدسوس�ال�ستى و
مدافع سـرما�ه دارى قرار گرفـتند. تبل�غات سـرما�هGدارى مستـق�مـاً اعتبار مـفاه�م
نو�نى مانند مالك�ـت عمومى، سطح رفاه اجتمـاعى در كشورهاى سوس�ـال�ستى و
مسأله= همبستگى ب�ن المللى را مـورد سؤال قرار مىGداد. دولتGهاى امپر�ال�ستى
درGعــ�ن حــال هـمــه= تالش خــود را براى خــرابـكارى مــســتــقــ�ـم در كــشــورهاى
سوسـ�ال�سـتى ــــ از اتحاد شوروى گـرفته تا چ�ن و آلـمان دموكراتـ�ك و كوبا ــــ

به كار گرفتند.
جنگ سـرد تبل�غـاتى و تسل�حـاتى به راه افتـاده توسط امپـر�ال�سم بخـشى از
�ك تعرض دق�قاً برنامه ر�زى شـده و از نظر مالى تأم�ن شده را تشك�ل مىGداد كه
دولتGهاى سوسـ�ال�سـتى، با توجه به منابع مـحدودى كه در مـقا�سه با كـشورهاى
سرمـا�ه دارى در اختـ�ار داشتنـد، قادر به پاسخگـو�ى مؤثر به آنها نـبودند. (در ا�ن
رابطه فـقط كـافى است به ا�ن واقـعـ�ت توجـه كن�م كـه تول�ـد ناخـالص ملى اتحـاد

 درصـد٥٥ تنهـا ١٩٧١شـوروى، با وجــود رشـد عظ�ـمى كـه كــرده بود، در سـال 
تول�ـــد ناخــالص ملـى آمــر�كا بود و ا�ـن نابرابرى، شــامـل بن�ــه= اقــتــصـــادى د�گر
كشورهاى امـپر�ال�ستى نمىGشود). تنها پس از فـروپاشى حاكم�ت سوس�ـال�ستى
در اتحــاد شـوروى و د�ـگر كـشــورهاى اروپاى شــرقى بود كــه روشن شــد در طول

 م�ل�ارد١٥دوران جنگ سرد، تـنها دولت آمر�كا هـرساله به طور متـوسط ب�ش از 
دالر صـرف عـمل�ـات جـاسـوسى و تخـر�بى عل�ـه اتحـاد شـوروى مىGكـرده و در ا�ن

٧٢عمل�ات دهGها هزار مزدور و حقوق بگ�ر را در استخدام داشته است.

١١١

، ارگان تئور�كمسا�ل س�اسى و�كتور پرلو، «بحران اقـتصادى و س�اسى در اتحـاد شوروى»، نشر�ه= ٧٢
.١٢، صفحه= ١٩٩١و س�اسى حزب كمون�ست ا�االت متحده= آمر�كا، اوت 

مخارج هنـگفت تحم�ل شده توسط جنگ سـرد و مسابقه= تسل�ـحاتى، بر روند
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رشد سـوس�ال�ـسم اثرات بس�ار منـفى گذاشت. نرخ رشد اقـتصادى اتحـاد شوروى
در مـقـا�سه با سـالGهاى پ�ش از جـنگ به شكلى فـزا�نده كـاهش �افت. ا�ن نرخ از

 درصـد در سـال در فــاصله=١٠، به ١٩٤٠-١٩٥٠ درصـد در ســال طى دهه= ١٥
١٩٦٠-١٩٧٢ درصــد در فــاصله= ســالGهاى ٧/٦، و ١٩٥٠-١٩٦٠سـالGهاى 

 درصـد، و در ســال٣/٣ به حـدود ١٩٦٩كــاهش �افت. ا�ن نـرخ رشـد در ســال  
 درصد رس�د. هرچند نرخ رشد سـاالنه= اقتصاد اتحاد شوروى٣ به كمتر از ١٩٧٢

 درصد، و٣/٨ به طور متـوسط رقمى مـعادل ١٩٥٠-١٩٧٢در فاصله= سالGهاى 
 درصد در سال) حدود٧/٣از نرخ متوسط رشـد اقتصاد آمر�ـكا در هم�ن سالGها (

 امـا تفاوت مـاهوى مـ�ان دو نـظام اقتـصـادى و تعهـدات٧٣ درصـد ب�شـتـر بود،٦/٤
عظ�م دولت سـوس�ـال�سـتى به تأم�ن ن�ـازهاى اول�ه= شـهروندان (تـعهدى كـه براى
دولت سرما�ه دارى معنا ندارد) و تضم�ن رشد بى وقفه= بخش كمون�ستى اقتصاد،
به خـوبى مـاه�ت بحـران زاى ا�ن كـاهش نرخ رشـد در سوسـ�ـال�ـسم را به نمـا�ش

مىGگذارد.
بد�ن ترت�ـب، كـاهش فـزا�نده= نرخ رشــد اقـتـصـاد ســوسـ�ـال�ـسـتـى همـراه با
تبل�ـغات و عمل�ـات تخر�بى بى وقـفه= دولتGهاى امـپر�ال�سـتى عل�ه سـوس�ـال�سم،
زم�نهGهاى ع�نى رشد بحران و ارتقـاء آن به سطح بحران س�اسى در اتحاد شوروى
و د�گر كشورهاى اروپاى شرقى را ا�جاد كرد. اما وجود زم�نهGهاى ع�نى بحران به
خـودى خـود به معنـاى پا�ان راه و شكست حـاكمـ�ت سـوسـ�ـال�ـستى نبـود. حـزب
كمون�ـست و دولت سوس�ال�سـتى در مراحل مختلS و در شرا�طى بسـ�ار دشوارتر
ــــ اشغال نظامى، عقب ماندگى اجتمـاعى، سقوط سطح تول�د، حمله= فاش�سم، و
... ــــ با اتـخـاذ سـ�ـاستGهاى صـحـ�ح و تعـ�ـ�ن الگوهاى رشـد مـناسب بر بحـران
مـوجـود فـا�ـق آمـده بودند. آنچـه ا�ن بار در ارتـقـاء بحـران به سطح سـ�ــاسى نقش

١١٢

: «رشـد درازمـدت تـول�ـد ناخـالص مـلى در اتحـاد٢٥، جدول همـان منبع گـر�گورى و اسـتـوارت، ٧٣
.٣٧٨شوروى و آمر�كا»، صفحه= 

داشت، اشـتبـاهات پ�ـشاهنگ اجـتـماعى و دولت سـوسـ�ال�ـستـى در مقـابله با ا�ن
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شــرا�ط عــ�نى ـ خــارجى و  تـخلS از اصــول بن�ــاد�ن تئــورى ســوســ�ــال�ــسم در
شـالودهGر�زى الگوهاى سوسـ�ال�ـستـى براى رشد جـامعـه به سمت كـمون�ـسم بود.
نقش ا�ن عــوامل ذهنى ـ داخلى در عــقـبگـرد تار�خى سـوســ�ـال�ــسم را در بخش

چهارم ا�ن كتاب مورد بررسى قرار خواه�م داد.

١١٣
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دسـتـاوردهاى عظ�م و خـ�ـره كنـنده= سـوسـ�ـال�ـسم در طول سـه دهه، كـه در
دشوارتر�ن و نامساعدتر�ن شرا�ـط ع�نى تار�خى و ب�ن المللى حاصل شد، نه تنها
توان عظ�م سوس�ـال�سم براى پ�شرفت جـامعه= بشرى را در سطح جـهان به نما�ش
گــذاشت، بلكـه درجــه= اهمــ�ت و نقش خطـ�ــر پ�ــشــاهنگ اجــتــمــاعى را ن�ــز در
شالـودهGر�زى مسـ�ر رشـد جامـعه به سـمت كمـون�سم به شكلى آشكار روشـن كرد.

 كشـور د�گر به١١پ�ـروزى سوسـ�ـال�ـسم بر عقب مـاندگى و فـاشـ�سم و پـ�وسـتن 
اردوگـاه كشـورهاى سـوس�ـال�ـستى پس از جنـگ جهـانى دوم، نه تنهـا از سنگ�نى
S�وظا�S حـزب كـمـون�ــست و دولت اتحـاد شـوروى نكاست، بلـكه �ك سـرى وظا
تازه= داخلى و ب�ن المللى را ن�ـز به شمار وظا�S دشـوار ساختمـان سوس�ـال�سم در
شرا�ـط محاصـره= سرمـا�ه دارى افزود. اتحـاد شوروى مىGبا�ست از ا�ن پـس، عالوه
بر تضمـ�ن رشد سوس�ـال�سم در درون مرزهاى خـود، به �ارى اقتصادى و سـ�اسى
كـشـورهاى ســوسـ�ـال�ـسـتى تـازه ن�ـز بشـتـابد. ا�ـن مـسـأله بار اقـتـصــادى بسـ�ـار
سنگ�نGترى را بـر دوش ا�ن كـشـور نهـاد و ضـرورت ارتقـاء هرچه ب�ـشـتـر كـمـ�ت و
ك�ـف�ت تول�د اقـتصادى، باال بردن نرخ بهره ورى كـار و افزا�ش ثروت اجتـماعى را

ب�ش از پ�ش در دستور كار حزب كمون�ست و دولت اتحاد شوروى قرار داد.
در عــ�ن حــال، الگـوى رشـد ســر�ـع و نامــتــعــادل صنعــتى، علـى رغم همــه=
دسـتاوردهاى عظـ�م آن، پ�امـدهاى منفى اقـتـصادى و سـ�ـاسى معـ�نى با خـود به

١١٤

همـراه داشت كه تداوم آنهـا مىGتوانست به روند ساخـتمـان سوسـ�ال�ـسم صـدمات
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جـدى وارد آورد. در حـقـ�ـقت، بخـشى از ا�ن پ�ـامـدهاى منـفى از هم اكنون اثرات
خود را آشكار كـرده بودند و تغ��رات اساسـى در الگوى رشد سوس�الـ�سم را ضرور

ساخته بودند.
از نظر اقتصادى، بخش كـشاورزى در وضع�ت بس�ار نامـساعدى قرار داشت.
تول�د كـشاورزى در طول ا�ن مدت تنهـا با نرخ �ك درصد در سال رشـد كرده بود.
دهقـانان، به و�ـژه در تعـاونىGهاى كـشـاورزى، از نظر سطـح رفـاه در وضـعـ�ت بدى

 درصـد متـوسط١٠، كـمتـر از ١٩٥٠قـرار داشتند. مـتـوسط درآمـد آنها در سـال 
 درصـد متـوسط درآمـد٥درآمـد كـارگران كـشـاورزى در مـزارع دولتى، و كمـتـر از 

 تفـاوت فـاحشى مـ�ـان سطح زندگى زحـمـتكشـان شهـر و٧٤كـارگران شـهـرى بود.
روسـتا بهGوجـود آمـده بود. سطح تول�ـد مـحصـوالت كـشاورزى پاسـخگوى ن�ـازهاى
رشد�ابنده= زحـمتكشان شـهرى نبود و آنهـا را ن�ز به شكلى فزا�ـنده با مشكل روبرو
سـاخـتـه بود. از سـوى د�گر، تمـركـز طوالنـى مـدت سـرمـا�هGگـذارىGها روى صنا�ع
سنگ�ن و عـدم رشـد صنـا�ع سـبك، جـامـعـه را با كـمـبـود كـاالهاى مـصـرفى روبرو
سـاخـتـه بود. ا�ن مـسـأله در حـقـ�قـت به شكلى روزافـزون بر روند تول�ـد، حـتى در
بخش صنا�ع سنـگ�ن، اثر مىGگـذاشت. دستـمـزد باالى كـارگـران در بخش صنا�ع
سنگ�ن براى آنهـا قدرت خـر�د ز�ادى ا�جـاد كرده بود. امـا نبود كـاالهاى مصـرفى
در سطح جامـعه، امكان اسـتفاده= آنهـا از ا�ن درآمد ب�شـتر را از مـ�ان برده بود. ا�ن
مـســأله، انگ�ــزه= كـارِ ب�ــشـتــر و بهـتــر براى به دست آوردن درآمــد باالتر را از آنان
مىGگـرفت و اثرات منـفى بر رشـد بازدهى كـار در بخش صنا�ع داشـت. همـچن�ن،
برخـورد �ك جـانبـه به افـزا�ش كـمّى تول�ـد صنعـتى در طول چنـد دهه، هرچند بر
اساس ضرورتGهاى مـوجود انجام گرفـته بود، كاالهاى تول�د شـده را از نظر ك�فى

١١٥

 اقـتصـاد جى. اى. شـرودر و بى. اس. سِـوِر�ن، «س�ـاست هاى مـصـرف و درآمد در اتـحاد شـوروى»،٧٤
١٤، شوروى از نظرگـاهى تازه: مجمـوعه مقاالت ارائه شـده به كم�ـته= مشتـرك اقتصـادى كنگره= آمر�كا

.٦٢٩، صفحه= ١٩٧٦اكتبر 

در سطحى پا��ـن نگهـداشتـه بود. در نتـ�ـجـه، ارتقـاء كـ�ـفـ�ت تول�ـد ن�ـز به �كى از
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ضـرورتGهاى عـمـده= مــرحلهGاى بدل شـده بود. به عـالوه، رشـد ســر�ع اقـتـصـادى،
ز�ربناى اقتصادى جامعه= سوسـ�ال�ستى را بس�ار متنوع تر و بغرنج تر، و اداره= آن را
بس�ار دشـوارتر كرده بود. رشد صنعتى تـا ا�ن زمان عمدتاً بر اساس افـزا�ش تول�د
از طر�ق افزا�ش كم�ت سرما�هGگذارى و انتقال ن�ـروى كار جامعه از روستا به شهر
انجام گرفـته بود. اما اكنون مسأله= افـزا�ش بازدهى سرما�هGGها و ن�روى كـار موجود
ن�ز به �ك ضرورت مهـم بدل شده بود. مجموعه= ا�ن عوامل، اتخـاذ ش�وهGهاى نو�ن

برنامه ر�زى و مد�ر�ت اقتصادى را طلب مىGكرد.
از نظر سـ�ـاسى ن�ـز الگوى رشـد سر�ـع صنعتـى پ�امـدهاى منفـى مشـخـصى
داشت كـه برطرف كــردن آنهـا براى تداوم رشـد سـوسـ�ـال�ــسم ضـرورى بود. روند
كلكت�ـو�زه كردن اجبارى كـشاورزى و سركوبGها�ى كـه ا�ن روند به دنبال داشت،
در كنار پا��ـن نگهـداشـتن طوالنى مـدت سطح درآمـد دهـقـانان، به وحـدت مـ�ـان
طبقه= كارگر و دهقانان صدمـات جدى وارد آورده بود. استفاده از ش�وهGهاى ادارى
برنامـه ر�ـزى براى كنتـرل تول�ـد، بـوروكـراسى و تكنوكـراسـى دولتى را رشـد داده
بود، و از آن مـهم تر، حزب كـمـون�ست را مـسـتقـ�مـاً در ا�ن روندهاى بوروكـرات�ك
دولتى درگ�ر كرده بود. دموكراسى سوس�ـال�ستى تا حد ز�ادى محدود شده بود و
شركت تودهGها در روندهاى تصم�م گ�رى به حداقل رس�ده بود. دموكراسى درون
حزبى ن�ـز، از جمله به دال�ل عـ�نى و به و�ژه جنگ، مـختل شده بود. كـنگره= حزب

) برگـزار نشده بود و رهبـرى١٩٥٢ تا ١٩٣٩ سال (از سـال ١٣به مدت ب�ش از 
فردى به طور عـمده جـاى رهبرى جمـعى را گرفتـه بود. و از همه مـهم تر، مرزهاى
مـ�ـان سـاخـتـار و وظا�ـS حـزب كـمـون�ـست و دولت سـوسـ�ـالـ�ـسـتى در ا�ن روند
طوالنى مــدت مـخــدوش شـده بود و آثار رشــد فـسـاد و ســوء اسـتــفـاده از مــقـام و

امت�ازات دولتى در م�ان كمون�ستGهاى مصدر كار دولتى د�ده مىGشد.
ا�ن عـوامـل، و بسـ�ـارى د�گـر، ضـرورت تغـ�ــ�ـرات اسـاسى در الـگوى رشـد و
شـ�وهGهاى رهبـرى جـامعـه را ا�جـاب مىGكـرد. حزب كـمـون�ست در كنگـره= ب�سـتم

، نزد�ك به چـهـار سـال پـس از مـرگ ژوزف اسـتــال�ن،١٩٥٦خـود كــه در فـور�ه= 

١١٦

تشك�ل شـد ا�ن مشكالت را مـخاطـب قرار داد. امـا متـأسفـانه، برخى راه حلGهاى
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ارائه شـده و الگوهاى جـد�د اتخـاذ شـده، به جـاى ا�ن كـه به حل مـسا�ـل گذشـتـه
�ارى برسـانند، زم�نه رشـد مشـكالت جدى ترى را فـراهم آوردند كه تداوم آنهـا در
نهـا�ت به بروز بحـران در سـوس�ـال�ـسم انجـام�ـد. ا�ن اول�ن بار بـود كه پ�ـشـاهنگ
اجتماعى نه به حكم ضرورتGها و محـدود�تGهاى ع�نى خارج از كنترل خود، بلكه
عـمـدتاً به دل�ل اشـتـبـاهات ذهنى، بـرخى سـ�ـاست ها�ى را اتخـاذ مىGكـرد كـه بر

دشوارىGهاى روند ساختمان سوس�ال�سم مىGافزود.

±ÈœUB#�« Ê«d"� ÈUJÅtM}�“ Ë å·dB� l|d& b�—ò Èu~%« ≠

كنگره= بـ�ـسـتم حــزب كـمـون�ــست اتحـاد شــوروى به درسـتى حل مــشكالت
اقـتـصـادى و سـ�ــاسى فـراروى جـامـعـه را كـه در روند اجـراى الـگوى «رشـد سـر�ع
صنعــتى» پد�دار شــده بودند در صــدر دسـتــور كـار خــود قـرار داد. حــتى پ�ش از

 خـود، از «كـشS نـقـا�ص جـدى» در١٩٥٣كنگره، رهبـرى حــزب در پلنوم ژوئ�ـه 
«كـارهاى حــزبى، دولتى و اقـتـصـادى» ســخن به مـ�ـان آورده بود و ا�ـن نقـا�ص را
«نت�جه= نقض اصل رهبرى جمعى و حل مـسا�ل اصولى از طر�ق تصم�مات فردى»
و همـچن�ن عـدم وجـود «كـار جـمـعى و انتـقـاد و انتـقـاد از خـود» در «فـعـال�تGهاى
كمـ�ته= مركـزى و دفتر س�ـاسى آن» ارز�ابى كرده بود. كمـ�ته= مركـزى همچن�ن در
پلنوم خـود به بررسى «نقـض فاحش قـوان�ـن سوسـ�ـال�ـسـتى» توسط برخى «مـقـام
پرســتـان» به منظور «تـضـعـ�S ســازمـان حــزبى» و «بى اعـتــبـار نمـودن كــادرهاى
رهبـرى» در بعـضى از ارگانGهاى حـزبى پرداخـتـه بود و تصـم�ـمـات مقـتـضى را در
جهت تصح�ح آنها اتخاذ كرده بود. كم�ته= مركزى همچن�ن در پلنوم سپتامبر سال

 خـود، «وضع اقـتـصـاد كـشـاورزى» را «مـورد انـتـقـاد قـرار» داده بود و «علل١٩٥٣
عــقب مــاندن اقــتــصــاد روســتــا�ـى» را ناشى از «نواقص رهـبــرى»، دست زدن به
«اقداماتى كه ... جنبه= اقتصادى واقعاً ضرورى نداشت»، و عدم توجه الزم به «اصل
تأمـ�ن منافع مـادى كلخـوزها و اعضـاى آنهـا در افزا�ش تـول�د» دانسـتـه بود. پلنوم

١١٧

 كم�ته= مركزى ن�ـز بر ضرورت اتخاذ «خط مشى تسر�ع ترقى علمى ـ١٩٥٥ژوئ�ه= 
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فنى» و «بهـبـود بخـشـ�ـدن بـه كـار صنا�ع» از طر�ق تك�ـه بر «ترقـى مـداوم تكن�ك،
پ�شرفت به سوى تكن�ك باالتر و ارتقاء ب�ـشتر سطح بازدهى كار بر ا�ن پا�ه» تأك�د

٧٥ورز�ده بود.

برخـورد كـنگره= ب�ـســتم به پد�دهGهاى منفـى سـ�ـاسى، برخــوردى در سطح و
فـرمــال بود. كنگـره به همـه= ا�ـن پد�دهGها ــــ نـقض اصل رهبــرى جـمــعى و د�گر
مـواز�ن مـركـز�ـت دمـوكـرات�ك در حـزب، رشـد بوروكـراسى در نـهـادهاى دولتى و
«مقـام پرستى» و سـوء استفـاده از قدرت در م�ـان كادرها و رهبـران حزبى، و نقض
اصول دمـوكراسى سـوس�ـال�سـتى در سطح جامـعه ــــ تنهـا در چارچوب انتـقاد از
«ك�ش شخـص�ت» استال�ن برخـورد كرد و آن را محكوم نمود. ه�چ كـوششى براى
�افتـن ر�شهGهاى سـاختارى ا�ن پـد�ده ها، و به و�ژه از د�دگاه مـخدوش شـدن مرز
مـ�ان سـاخـتارهاى حـزبى و دولتى و نفـوذ گـرا�شات بوروكـرات�ك به درون حـزب،
انجــام نگرفت. هرچنـد قـرارها�ى در جــهت «برطرف ســاخـتـن كـ�ش شــخـصــ�ت
استـال�ن» و رفع «عواقب آن در كلـ�ه= رشتـهGهاى كار حـزبى، دولتى و ا�دئولوژ�ك و
براى تأم�ن مراعات اك�د مواز�ن لن�نى زندگى حزب و اصل رهبرى جمعى» صادر
شد، اما عدم برخورد به ر�شهGهاى سـاختارى ا�ن مشكالت، حزب را از حل اصولى
آنهـا باز داشت، و همان طور كـه رو�دادهاى بعـدى نشان داد، به تداوم  و رشـد ا�ن
پد�دهGها در حــزب و دولت �ارى رســاند. خــالصـه كــردن ا�ن پد�دهGهـا در مـســأله=
«كـ�ش شـخـصـ�ت اسـتـال�ن» در عـ�ن حـال زمـ�نه را براى بهـره بردارى تبل�ـغـاتى
دشمنان سوس�ال�سم، و سازماندهى حمالت ضدكمون�ستى آنها ز�ر پوشش حمله=

شخصى به استال�ن، فراهم آورد.
امــا از ا�ن تعــ�ـ�ـن كننده تر، الگـوى رشـد اقــتــصـادىGاى بود كــه بر اســاس
مـصـوبـات كنگره= ب�ـسـتـم (البـتـه نه كـامــالً در انطبـاق با آن) شكل گــرفت. كنگره=
ب�ـسـتم در رهنمـودهاى خـود راجع به «برنامـه= پنجـسـاله= ششـم رشد اقـتـصـاد ملى

١١٨

.٧١٩-٧١٢، صفحات ١٣٥٨، انتشارات حزب توده= ا�ران، تار�خ حزب كمون�ست اتحاد شوروى  ٧٥

»، جـهــات كلى ا�ن برنامــه را چن�ن١٩٥٦-١٩٦٠اتحـاد شــوروى در سـالGهاى 
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تع��ن كرده بود:
با�د از ا�ن پس نـ�ـز در نوبت اول صنا�ع سنگ�ن را تـوسـعـه داد؛ با�د وصـ�ت
لن�ن را در مورد الكتر�كى كردن كشور با پ�گ�ـرى اجرا كرد؛ صنا�ع ساختمانى
را با تمـام وسـا�ل رشـد و تكامـل بخـشـ�ـد؛ از منابع جـد�د مـواد خـام، سـوخت و
ن�ـروى برق در تول�ــد اسـتـفـاده كـرد؛ در تسـر�ع ترقى فنـى با جـد�ت كـوشـ�ـد؛
سازمان تول�د را بر پا�ه= توسعه= تخصص و تعاون در صنا�ع رشد و تكامل بخش�د؛
آهنگ رشــد اشـ�ــاء كـثــ�ـرالمــصـرف را افــزا�ش داد؛ براى باال بـردن اقـتــصـاد
روسـتـا�ى فـعاالنه مـبـارزه كـرد؛ سطح مـادى زندگى زحـمـتكشـان را باالتر برد؛
فعال�ت خالق و ابتكار زحمتكـشان را در مبارزه براى باال بردن بازده كار با همه=
وسا�ـل توسعه داد؛ كـار سازمـانGهاى دولتى، اتحاد�ـهGها و كمسـومول را منظـماً

٧٦بهبود بخش�د و نقش آنها را در زندگى اقتصادى كشور باال برد.

با ا�نكه اصـول تعـ�ـ�ن شـده براى برنامـه= پنجـسـاله= شـشم همـه= ضـرورتGهاى
رشد سوس�ال�سم در آن مرحله= مشخص ــــ تداوم ارجح�ت رشد صنا�ع سنگ�ن با
استـفاده از تكنولوژى مـدرن و افزا�ش بازدهى كار، افـزا�ش بازدهى كار و سـرما�ه
از طر�ق تسـر�ع رشـد تكنـولوژى، توجـه به ن�ـازهاى مـصـرفى زحـمـتكشـان، ارتقـاء
سطـح زندگى كـــشـــاورزان؛ مــدرنـ�ــزه كـــردن و باالبـردن سطح تولـ�ــد در بـخش
كشـاورزى، و افزا�ش نـقش شوراها و اتحـاد�هGها در روندهاى تصمـ�م گ�ـرى ــــ را
درنظر مىGگـرفت، اما الگوى «رشـد سر�ـع مصـرف» كه با الهـام از ا�ن اصول اتخـاذ
شد و در ا�ن مس�ر دستاوردهاى مهمى داشت، بر اثر برخى س�استGهاى نادرست

در نها�ت به نتا�ج د�گرى منجر گرد�د.
اول�ن اقدام در چارچـوب الگوى «رشد سر�ع مـصرف»، افزا�ش سـر�ـع سطح
دستـمزدها به و�ژه در بخش كشاورزى بود. حـداقـل سطح دستمـزد ماهانه در كل

 روبل در سـال٤٠-٤٥، به ١٩٥٧ روبل در سـال ٢٧-٣٥اقــتــصــاد كــشــور از 

١١٩

.٧٢٤، صفحه= همانجا ٧٦
، دسامبر٤، شماره= ٢٢، جلد  اسالو�ك ر�و�و مورى �انوو�چ، «انقـالب درآمد در شوروى»، مـاهنامه= ٧٧

 به پ�روى٧٨ افزا�ـش داده شد.١٩٦٨ روبل در سال ٦٠-٧٠ و سپس ١٩٦٢،٧٧
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از اهداف برنامـه مـبنى بر ارتقـاء سطح زندگى كـشـاورزان، سطح دستـمـزد در ا�ن
بخش بـه سـرعت بـاال برده شــد. درآمـد مــتــوسط ســاالنه= كــارگـران در كـل بخش

٣٣٠ به ١٩٦٠ روبل بود، تا ســال ٨٩ حـدود ١٩٥٠كــشــاورزى، كــه در ســال 
٧٩ روبل (نزد�ك به هفت برابر) افـزا�ش داده شد.٦١٤ به ١٩٦٥روبل، و تا سال 

، به١٩٥٠ روبل در سال ٨٣٠ارقام مشابه براى كارگـران بخش غ�ركشاورزى  از 
 برابر)٥/١ (تقربـ�اً ١٩٦٥ روبل در سال ١١٩٠، و ١٩٦٠ روبل در سال ١٠٠٨

. از ا�ن چشمگ�رتر، افزا�ش سطح درآمد ساالنه= دهقانان در مزارع٨٠افزا�ش �افت
، و١٩٦٠ روبل در سـال ٢٢١، به ١٩٥٠ روبل در سـال ٤٣كلكتــ�ـو بـود كـه از  

 برابـر) افـــزا�ش داده شـــد. در مـــزارع١١ (ب�ش از ١٩٦٥ روبل در ســـال ٤٨٣
 روبل در٥٥٩، به ١٩٥٠ روبل در سال ٤٥٩دولتى، دستمـزد ساالنه= كارگران از 

٨١ (نزد�ك به دو برابر) افـزا�ش �افت.١٩٦٥ روبل در سـال ٩٠٠ و ١٩٦٠سـال 

، متوسط درآمد ساالنه در بخش١٩٥٠-١٩٦٥بد�ن ترت�ب، در فاصله= سالGهاى 
 درصـد متـوسط درآمد سـاالنه در بخش غ�ـركشـاورزى به١١كشـاورزى  از حدود 

 درصد ا�ن رقم  رس�ـد. (ا�ن افزا�ش سر�ع سطح دستمـزدها در سالGهاى بعد٥٢
ن�ز به هم�ن منوال ادامه �افت كه در پا��ن به بررسى نتا�ج آن خواه�م پرداخت).

متـأسفانه، ا�ن افـزا�ش عظ�م و سر�ع در سطح دستـمزدها، با افزا�ش مـشابه
در تول�ـد كاالهاى مصـرفى همراه نـبود. به عنوان مـثال، در حالـى كه متـوسط كل
دستمزدها در سطح جامعه به چند�ن برابـر افزا�ش �افته بود، افزا�ش تول�د سرانه=

١٢٠

.٦٩٣-٦٩٥، صفحات ١٩٦٣
 امـ�لـى كـالرك براون، «تدام و تغــ�ـ�ـر در بازار كــار  شـوروى»، در م. بورنشــتـا�ن و د. ف. فـاســفلد،٧٨

،١٩٧٤، هوم وود، ا�ل�نو�ز، بنگاه ر�چـارد د. ا�رو�ن، چاپ چهارم، اقتـصاد شـوروى: مجمـوعه= مـقاالت
.١٧٦صفحه= 

.٦٢٩ صفحه= همان منبع، شرودر و سِوِر�ن، ٧٩
.همانجا ٨٠
.همانجا ٨١

 درصد و در١٤٥، در بخش مـواد غذا�ى ١٩٦٥صنا�ع مـصرفـى و سبك تا سـال 
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 درصد بود. تنها افـزا�ش چشمگ�ر در بخش١٢٣بخش كاالهاى مصـرفى خانگى 
تول�د كاالهاى ماندگار مصرفى (مانند �ـخچال، تلو�ز�ون، ماش�ن رختشو�ى و ...)

 برابر افـزا�ش �افت. اما حـتى ا�ن افـزا�ش سر�ع ن�ـز٨بود كه در همـ�ن فاصله به 
كفاف ن�ازهاى رشد�افـته= زحمتكشان، كه به مدت چند دهه عقـب نگهداشته شده

، به طور متوسط براى هر هزار١٩٦٥بودند، را نمىGداد. به عنوان مثـال، در سال 
٥/٣ جاروى برقى، ٥/٣ �خـچال، ٧ تلو�ز�ون، ١٦ راد�و، ٢٢نفـر جـمعـ�ت، تنهـا 
٨٢ واحد مبل و صندلى تول�د مىGشد.٨ماش�ن خ�اطى، و 

در سمت مقـابل، در حالى كه تأك�ـد الگوى «رشد سر�ع مصـرف» به پ�روى از
الگوهاى مـصرفى غـرب بر افزا�ش سطح مـصرف خـانگى متـمركـز شده بود، سـهم

 درصد ارزش٣٨ به مـعادل ١٩٤٤مـصـرف اجتـمـاعى زحـمتـكشان، كـه تا سـال 
 درصد٣٣، تا حد ١٩٥٠-١٩٥٦دستـمزد آنها رسـ�ده بود، در فـاصله= سالGهاى 

 ن�ـز كمـتر١٩٣٥سطح دسـتمـزدها كـاهش پ�ـدا كرد و از نسـبت مـشابه در سـال 
 افزا�ش١٩٥٥-١٩٦٥ هرچند قـدر مطلق ا�ن سـهم در فاصله= سـالGهاى ٨٣شد.

�افـته بود امـا ا�ن افزا�ش به نـسبت افـزا�ش سر�ع سطح دسـتـمزدها بسـ�ار ناچ�ـز
٤٢، فـضاى سـرانه= مسكن تنهـا ١٩٦٥ تا ١٩٥٥بود. مـثالً، در فـاصله= سـالGهاى 

 متر مربع براى هر نفر رس�د، كه به٨/٦ متر مربع به ٨/٤درصد افزا�ش �افت و از 
. و ا�ن در حالى بـود كه دولت٨٤ ب�شـتر بود١٩٢٨سخـتى از رقم مربوط بـه سال 

 متر مربع تعـ��ن كرده بود. در سال٩حداقل فضـاى مسكونى الزم را براى هر نفر 
 درصد خانهGهاى شهـرى هنوز فاقد آب لوله كشى بودند، و٣٠، نزد�ك به ١٩٦٨

 درصد واحدهاى مسكونى هنوز٢٠، در جمهورى فدرات�و روس�ه، ١٩٦٩در سال 

١٢١

،همان منبع گـرترود شـرودر، «مـصـرف در اتحـاد شـوروى: �ك بررسى»، در بورنشـتـا�ن و فـاسـفلد، ٨٢
.٣٠٢-٣٠٣صفحات 

.١٤٠، صفحه= همان منبع ژانت چَپمَن، ٨٣
.٣٠٣، صفحه= همان منبع گرترود شرودر، ٨٤

 درصد فاقد٤٠ درصد فاقد حـرارت مركزى و ٢٥فاقد لوله كـشى آب و فاضالب، 
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، درحالى كه براى هر هزار نفر جمع�ت در١٩٦٨. در سال ٨٥دوش �ا حمام بودند
 تلفن براى٤٥ تلفن وجـود داشت، ا�ن رقم در اتحـاد شوروى تنهـا به ٥٤٠آمر�كا 

 بد�ن ترت�ب، افزا�ش سطح رفاه عمـومى زحمتكشان با٨٦هر هزار نفر رس�ده بود.
افزا�ش سطح دستمزد نقـدى آنان تناسبى نداشت. على رغم افزا�ش چند�ن برابر
سطح دســتـمــزدها، سطح مــصـرف ســرانه در كل جــامـعــه، در فـاصله= ســالGهاى

 درصـد افـزا�ش �افت و ا�ن درحـالى٥/٣ با نرخ مـتـوسط سـاالنه= ١٩٦٥-١٩٥٦
٨٧ درصد بود.٦ ب�ش از ١٩٥٠-١٩٥٥بود كه ا�ن نرخ در فاصله= سالGهاى 

افـزا�ش شــد�د درآمـدهاى نـقـدى در فـاصله= زمــانى ا�ن چن�ن كــوتاه، بدون
افـزا�ش متناسب سطح تول�ـدات مصـرفى در سطح جـامعـه، به جاى آنكه به ارتقـاء
مـتناسب سطح رفـاه اجـتمـاعى زحـمـتكشـان ب�انجـامـد، به افـزا�ش پس اندازهاى

 درصد در سال)٢٠عاطل مـانده در حسابGهاى بانكى آنان (با نرخ رشد مـتوسط 
١٠، متوسط پس انداز هر زحمتكش حدود ١٩٦٠انجام�د. درحـالى كه در سال 

 ماه٤ روبل (معادل ٣٥٠ به حدود ١٩٦٨روبل بود، ا�ن پس انداز سرانه تا سال 
 درصد از هر روبل درآمد اضافه=٧٠، ١٩٦٩دستمزد) براى هر نفر رس�د. در سال 

زحـمـتكشـان به حـسـاب پس انداز بانكى وارد مـىGشـد. ا�ن مـسـأله نه تنهـا انگ�ـزه=
مادى زحمتكشان را براى كار ب�شـتر و بهتر ب�ش از پ�ش از م�ان برد، بلكه به نوبه=
خـود زمـ�نه سـاز رشـد بازار سـ�ـاه براى كـاالهاى مـصـرفى مـوجـود، رشـد اقـتـصـاد
ز�رزمـ�نى، و رشـد فـسـاد و رشـوه خـوارى در مـ�ـان بوروكـراتGهاى دولتى، به و�ژه
كسـانى كه مسؤول�ـت توز�ع كاالهاى مصرفى را در سطـح جامعه عـهده دار بودند،
گـرد�د. درآمـدهاى ناشى از فـعـال�تGهـاى غـ�ـرمولـد به سـرعت باال رفت و به رشـد
برخى ال�هGهاى انگلـى در سطح جامـعـه و درGدرون ارگـانGهاى دولتى انجـام�ـد كـه

١٢٢

.٢٧٩-٢٨١، صفحات همانجا ٨٥
.٣٠٤، صفحه=  همانجا ٨٦
.٢٧٦، صفحه= همانجا ٨٧

درGخارج از چارچوب اصل سوس�ال�ستى «دستمـزد در مقابل كار مف�د اجتماعى»،
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زندگى خـود را از طر�ق رشوه خـوارى و پارتى بازى در مقـابل در�افت حق حـساب
از زحــمــتكشــان تأمــ�ـن مىGكــردند. ا�ن نقـطه= آغــاز روند ب�گانـه شــدن تودهGهاى

زحمتكش از دولت، و به تبع آن از حزب كمون�ست به عنوان حزب حاكم، بود.
اما از ا�ـن آس�ب آورتر، سـ�است همـسطح سازى مكان�كى سطـح دستمـزدها
در سطح جـامـعـه بود. بالفـاصله پـس از كنگره= ب�ـسـتم، حـركت در جـهت از مـ�ـان
برداشتـن اختالف سطـح دستمـزدها در اقتـصاد آغـاز شد. تنهـا در عرض سـه سال

 سال٢٢)، ن�ـمى از اختـالف دستـمـزدهاى ا�جاد شـده در طول ١٩٥٦-١٩٥٩(
٨٧، ب�ش از ١٩٦٦) از مـ�ـان برداشـتــه شـد. تا سـال ١٩٣٤-١٩٥٦گـذشـتـه (

٦٠ روبل (١٦٠ تا ٤٠درصـد كل ن�روى كـار اتحاد شـوروى درآمد مـاهانهGاى ب�ن 
٢٠٠ روبل) داشتند و تعـداد كسـانى كه دستـمزد باالتر از ١٠٠ تا ٤٠درصد ب�ن 

 درصد كل ن�ـروى كار جامـعه تجـاوز نمىGكرد. ا�ن٥/٢روبل در�افت مىGكردند از 
٥٢ روبل تنها ١٦٠ تا ٤٠، افراد با دستمزد ب�ن ١٩٣٤در حالى بود كه در سال 

٢٠٠ روبل) و افراد با درآمـد باالتر از ١٠٠ تا ٤٠ درصد ب�ن ٥/١٨درصد (فـقط 
 درصــد كل ن�ــروى كـار جــامــعـه را تشـك�ل مىGدادند (در ســال١٨روبل ب�ش از 

 درصد زحـمتكشـان درآمد مـاهانهGاى٠/١، ١٩٦٦ درصد و در سال ٣/١، ١٩٣٤
 روبل داشـتند). در بخش صنا�ـع، اشل تفـاوت دستـمـزدها براى كـارگـران٤٠ز�ر 

، تفاوت م�ان حداكثر و١٩٦٠ماهر و غ�رماهر به شـدت كاهش پ�دا كرد. تا سال 
 ب�ش از١٩٣٠-١٩٤٠حداقل دستمزد بر اساس درجه= مهارت، كه در سالGهاى 

 به �ك كـاهش داده شـد و بـه سطح اواخـر سـالGهاى٢ به �ك بود، به كــمـتـر از ٤
٨٨ بازگردانده شد.١٩٢٠

١٢٣

،همــان منبع، رجــوع كن�ــد بـه: ا. برگــســون، ١٩٣٤ و ١٩٢٨ براى ارقــام مــربـوط به ســالGهاى ٨٨
، رجوع كن�د١٩٦٦. براى ارقام سالGهاى ٢٢٣ و ٢٢٧، صفحات ١٠ و ٩ضمـ�مـه=G«د»، جدول هاى 

به: پ. ج. د. وا�لز و اسـتـفان آركـوفـسكى، توز�ع درآمـد در كـمون�ـسم و سـرمـا�هGدارى»، بخش دوم، در
. (ارقـام بـه منظور٥٠٦، صــفـحــه= ١٩٧١، آور�ل ٤، شـمــاره= ٢٢، دوره=  بررسىGهاى شــوروىنشــر�ه=

برابرسازى دورهGهاى زمانى تجد�د محاسبه شده اند.)

اشل اخـتالف دسـتمـزد هم در درون بخش كشـاورزى و هم م�ـان بخشGهاى
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، شكاف١٩٥٠كـشـاورزى و غـ�ــركـشـاورزى ن�ـز به شـدت كـاهـش �افت. تا سـال 
بزرگى مـ�ـان درآمد كـارگـران كـشـاورزى و غ�ـركـشـاورزى، از �ك سو، و كـارگـران
مــزارع تعــاونى و مــزارع دولتى، از ســوى د�گر، وجــود داشت.  امــا ا�ن شـكاف به

 بسته شد. به عـنوان مثال، در حالى١٩٧٠ تا ١٩٥٥سرعت در فاصله= سالGهاى 
 درصد درآمـد١٠كـه درآمـد مـتوسـط ساالنه دهـقانـان در مزارع تعـاونى كـمـتـر از 

 روبل)، ا�ن٤٥٩ روبل در مـقـابل ٤٢كـارگـران كـشــاورزى در مـزارع دولتى بود (
 روبل)، و تا سال٦٤٥ روبل در مقـابل ٢٢١ به �ك سوم (١٩٦٠نسبـت تا سال 

 روبل) رســ�ـد. مـتــوسط٩٠٠ روبل در برابر ٤٨٣ درصـد (٥٥ به حـدود ١٩٦٥
 درصـد درآمـد٦٧ به ١٩٧٥درآمـد ســاالنه= دهقــانان مـزارع تعــاونى ن�ـز تـا سـال 

 روبل) افـزا�ـش داده شـد. به١٥٢٨ در مـقــابل ١٠٢٧كــارگـران مــزارع دولتى (
 درصد١١، ١٩٥٠هم�ن ترت�ب، متـوسط درآمد كارگران كشـاورزى، كه در سال 

٣٣ به ١٩٦٠ روبل)، تا سال ٨٣٠ روبل در مقابل ٨٩كارگران غـ�رصنعتى بود (
 درصــد٧٠ به ١٩٧٥ روبل)، و تا ســـال ١٠٠٨ روبل در مــقـــابل ٣٣٠درصــد (

 روبل) افـزا�ش �افت. به عـبـارت د�گر، در فـاصله١٧٨٠ روبل در مقـابل ١٢٢٥(
، مـتوسط درآمـد ساالنه= كـارگران كـشاورزى در اتحـاد١٩٧٥ تا ١٩٥٥سالGهاى 

 برابر سطح درآمـد كـارگـران در بخشGهاى غـ�ركـشـاورزى٦/٣شوروى با سـرعت 
٨٩افزا�ش داده شد.

ا�ن همـسطح سـازى مـكان�كى سطح دسـتـمـزدها، كـه بـا اصل ا�جـاد انگ�ـزه=
مادى براى افـزا�ش تول�د در سوس�ـال�سم مغـا�رت آشكار داشت، و م�انه= دستـمزد

٩٠ به ١٩٣٤ روبل در سـال ١٧٠مـاهانـه= كل زحـمـتـكشـان اتحــاد شـوروى را از 
 كاهش داد، نـقشى تع�ـ�ن كننده در سـقوط نرخ رشد تـول�د١٩٦٦روبل در سال 

اقتصادى ا�فاء كرد. ا�ـن در حالى بود كه بنا بر ارز�ابىGهاى مكرر رهبرى حزب در
 كـه پس از١٩٦٠ و ژوئ�ـه= ١٩٥٩پلنومGهـاى مـخـتلـS (از جـمله پلـنومGهاى ژوئن 

١٢٤

.٦٢٩، صفحه= همان منبع شرودر و سِوِر�ن، ٨٩

كنگره= فـوق العاده= ب�ـست و �كم تشك�ل شـدند)، دولت نتـوانستـه بود در عرصـه= به
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كـارگـ�ـرى تكنولوژى مـدرن در بخش صنا�ع به دسـتـاوردهاى مـهـمى نا�ل شـود و
بازدهى سـرمـا�هGهاى تول�ـدى و ن�ـروى كـار را در حـد مـورد ن�از جـامـعـه باال ببـرد.

، نه١٩٦٠-١٩٥٤حتى رشد اول�ه= تول�د در بخش كشاورزى در فاصله= سالGهاى 
ناشى از افـزا�ش بازدهى تولـ�ـد در بخش كـشـاورزى، بلكه عـمـدتاً به خـاطر اتخـاذ
«پروژه= زم�نGهاى بكر» از سوى ن�ك�تا خروشچS به وقوع پ�وست كه طى آن حدود

 م�ل�ون هكتـار زم�ن بكر و بالاستفـاده، عمدتاً توسط داوطلبان گـس�ل شده از٤٢
سوى سازمـان جوانان حزب كمـون�ست (كمسـومول) به اقصى نقاط كـشور، به ز�ر
كـشت برده شد. ا�ن رشـد تول�ـد ن�ز، هـم بر اثر تمام شـدن زمـ�نGهاى بكر و هم به
واسطه= د�گر سـ�ـاستGهاى نادرست در بخش كـشاورزى (از جـمله تقل�ـد از آمـر�كا
براى تبد�ل ذرت به غـذاى دامى)، در عرض دو سه سال به سـرعت كند شد. بد�ن

 تا١٩٤٠ترت�ب بود كـه نرخ رشـد تول�ـد ناخـالص ملى اتحـاد شـوروى كـه در دهه= 
 درصـد،١٠ به ١٩٥٠-١٩٦٠ درصـد در سـال بود، در دهه= ١٥، ب�ش از ١٩٥٠
 درصد سـقوط٣ تا حد ١٩٧٢ درصد، و در سال ٧/٦ به ١٩٦٠-١٩٧٠در دهه= 

٩٠كرد.

طبـ�عى بود كـه رشـد عظ�م سطح مـصرف اجـتـماعى به شكـلى كه در برنامـه=
اقــتـصــادى دولت پ�ش ب�نـى شـده بود، همــان طور كــه در كنگره= ب�ــسـتم حــزب
كـمـون�ـست اتحـاد شـوروى نـ�ـز مـورد تأكـ�ـد قـرار گـرفت، تنهـا مىGتوانـست بر پا�ه=
«تداوم رشد صنا�ع سـنگ�ن»، و افزا�ش بازدهى سرمـا�هGهاى تول�دى و ن�ـروى كار
در بخشGهاى صنـعـتى و كـشـاورزى بـا تك�ـه بر گـســتـرش تكنولوژى مــدرن انجـام
گـ�ــرد. الگوى «رشــد سـر�ع مـصــرف»، با سنگ�ـن كـردن �كجــانبـه= بار هـز�نهGهاى
مــــصــــرفـى دولت و كــــاهـش نســــبـى ســــهم ســـــرمــــا�هGهـاى تول�ـــــدى در كل
سرمـا�هGگذارىGهاى دولتـى، با افزا�ش شـد�د و ناگهـانى قدرت خر�ـد زحمتكـشان
بدون ا�جـاد زمـ�نهGهاى مـادى و فنى بـراى افزا�ـش تول�ـد در صنا�ع مـصـرفى، و با

١٢٥

٩٠G ،گورى و استوارت�.٣٧٨ صفحه= همان منبع،  گر

همـسطح كـردن مكان�كى سطح دسـتـمزدها در كل اقـتـصـاد و از م�ـان بردن همـه=



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

انگ�زهGهاى مادى براى تول�د ب�شتـر، و باالخره با كمك به رشد فعال�تGهاى انگلى
در جامـعه و فساد و رشـوه خوارى در درون بوروكراسى دولتى، همـه= عوامل الزم را
براى به وجود آمدن و رشد تدر�جى �ك بحران عم�ق اقـتصادى و اجتماعى عم�ق

پد�د آورد.
آنچــه در آن زمــان ا�ن بحــران رشــد�ـابنده امــا خــزنده را از چشمGهـا پنهــان
مىGداشت، رشــد صــورى سطح درآمـد زحــمــتكشــان و افـزا�ش نســبى كــاالهاى
مـصرفى در سـطح جامـعـه در رقابـت با الگوهاى مـصرفى غـربى بود. الگوى «رشـد
سر�ـع مصرف» ا�ن تـوهم را در م�ان زحـمتكشـان ا�جاد كـرده بود كه تا چنـد سال
د�گر از نظر كـم�ت و كـ�ـف�ت مـصرف به پاى جـوامع غـربى خواهند رسـ�د و گـوى
ســبـقت را در ا�ن عــرصـه از آنان خــواهند ربود. غــافل از ا�نكـه تنهـا �ك جــامـعــه=
سوسـ�ال�سـتى پ�شرفـته، با �ك ز�ربناى تول�ـدى از نظر تكنولوژ�كى بس�ـار مدرن،
قادر خواهد بود به چن�ن خواستى جامه= عمل بپوشاند. و جامعه= شوروى تا رس�دن
به آن مـرحله هنوز راه درازى در پ�ش داشت. �ك چن�ن خـوشـب�نى ذهن گـرا�انه،

نمىGتوانست در نها�ت �ك سرخوردگى همگانى را به دنبال نداشته باشد.
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در ا�ن ترد�دى ن�ـست كـه على رغم همـه= ا�ن كـمبـودها، كـه بسـ�ارى از آنهـا
هنوز از عـقب ماندگى اول�ـه=ُ جامـعه= شـوروى سرچشمـه مىGگرفـتند، دستـاوردهاى
الگوى «رشـد ســر�ع مـصـرف» در بســ�ـارى عـرصـهGها چشــمگ�ـر، و در مـقــا�سـه با
كـشــورهاى سـرمــا�ه دارى همـچنان از رشــد بسـ�ــار باالترى برخـوردار بـود. رشـد
تكنولوژى مـدرن هرچند در بخش صنا�ع غـ�ـرنظامى چندان جلوهGگـر نبود، امـا در
عـرصـه= نظامى مـوفـق�ـتGهاى بزرگى را بهGهمـراه داشت. اتحـاد شـوروى توانست با

، توانا�ى سوسـ�ال�سم١٩٥٧پرتاب اول�ن ماهواره= فـضا�ى به مدار زم�ن در اكـتبر 
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را در عـرصه= پ�ـشـرفت علم و تكنولوژى به نمـا�ش بگذارد. جـامـعه= سـوسـ�الـ�سـتى
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توانسـتـه بود در فـاصـلهGاى كـوتاه سطح رفـاه اجـتـمـاعى زحـمـتكـشـان را به شكلى
بىGسـابقـه باال ببرد و بخـش بزرگى از كمـبـودهاى ناشى از الگوى رشـد نامـتعـادل

صنعتى را جبران كند.
امـا ا�ن پ�ـشـرفتGها ن�ـز، مـانند الگوهاى گـذشـتـه، به سـهم خـود پ�ـامـدهاى
منفى مــشـخـصى به همـراه داشــتند كـه از مـ�ـان بـرداشـتن آنهـا ن�ـازمـند برخـورد
هش�ارانه و علمى پ�شاهنگ اجتمـاعى بود. اما متأسفانه، حزب در روندهاى بعدى
نه تنها در جـهت مرتفع كردن ا�ن مسـا�ل جد�د اقدام مؤثرى به عـمل ن�اورد، بلكه
با ادامـه دادن به پ�ــروى از الگوى «رشـد سـر�ع مـصـرف» در عــرصـه= اقـتـصـادى، و
همـچن�ن با اتخـاذ برخى مـواضع غ�ـرGواقـعـب�نانـه در عرصـه= سـ�اسى، كـه عـالوه بر
بعضى دال�ل ع�نى كه در مورد آنها سـخن خواه�م گفت، بر خوشب�نىGهاى ذهنى
نسـبت به دستـاوردهاى نظام سـوس�ـال�سـتى ن�ز اسـتـوار بود، به تشد�د بحـران در

عرصه= اقتصادى و ارتقاء آن به سطح س�اسى �ارى رساند.
اول�ن نشــانه= ا�نـگونه برخــوردهاى ذهنى ســ�ـاسى، در كنـگره= ب�ــست و �كم

) بروز كـرد. ا�ن١٩٥٩ فـور�ه= ٥ ژانو�ه تا ٢٧حـزب كــمـون�ـست اتحــاد شـوروى (
كنگره «با جـمـعـبندى پ�ـروزىGهاى حزب و خـلق شوروى در سـراسـر دوران پس از
انقالب اكتبر» به ا�ن نت�جه رس�ـد كه «سوس�ال�سم در اتحاد شوروى به طور كامل

 و بر اساس �ـك چن�ن جمعـبندى، نه تنهـا برGضرورت٩١و نها�ى پ�ـروز شده است»،
تداوم الگوى «رشــد سـر�ـع مـصــرف» مـجــدداً تأكـ�ــد ورز�د، بلكه علـى رغم برخى
تغ�ـ�رات، در بسـ�ارى عـرصهGها ابعـاد ا�ن الگو را گسـترش ن�ز داد. روند همـسطح
سازى سطح دستمـزدها و ارتقاء سطح دستمزدها در بخشGهاى مخـتلS اقتصاد با
شدت گـذشته، و در برخى مـوارد با سرعت ب�شـتر، ادامه �ـافت و س�است كـانال�زه
كـردن ســرمـا�ـهGگـذارىGها به ســمت افـزا�ش تـول�ـد كــاالهاى مـصــرفى شـخــصى
همچنان دنبال شد. نت�جه= غـ�رقابل اجتناب چن�ن روندى، تداوم كاهش نرخ رشد

١٢٧

.٧٣٨، صفحه= ١٣٥٨، انتشارات حزب توده= ا�ران، تار�خ حزب كمون�ست اتحاد شوروى  ٩١

اقتصادى، به و�ژه در بخش صنا�ع بود.
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اعـالم «پ�روزى كـامل و نهـا�ى سوسـ�الـ�سم» ب�ش از هرچ�ـز از مـقا�سـه= نرخ
رشد جـامعـه= سوسـ�ال�ـستى با جـوامع سرمـا�ه دارى در آن زمان، و اعـتبـار عظ�م و
فزا�ـندهGاى كه ا�ن رشـد براى سوس�ـال�سـم و اتحاد شوروى در سـطح جهان ا�ـجاد
كـرده بود سـرچشـمـه مىGگـرفت، و ر�شـه= اصلى بـرخوردهـاى ذهنى ن�ـز در همـ�ن
مـقا�ـسه نهـفـتـه بود. ارز�ابى علمى از دسـتـاوردها و كمـبـودهاى سـوس�ـال�ـسم در
انطبـاق با اهداف كـوتاه و بلندمـدت آن، جـاى خـود را به سنجش رقـابت آمـ�ـز ا�ن
دسـتاوردها در مـقا�سـه با عملكرد نـظام سرمـا�ه دارى، كه اصـوالً چن�ن اهدافى را
دنبـال نـمىGكـرد، داد. نتــ�ـجـه= �ك چنـ�ن مـقـا�ســهGاى از همـان ابتــدا روشن بود:
احسـاس رضا�ت و غـرور و پربها دادن به دستـاوردهاى سوسـ�ال�ـسم، از �ك سو، و
كم بهـا دادن به دسـتـاوردها و توان اقـتـصـادى و دستـاوردهاى فنى و تـكنولوژ�كى

جوامع سرما�ه دارى، از سوى د�گر.
)١٩٦١مصوبات كنگره= ب�ـست و دوم حزب كمون�ست اتحاد شـوروى (اكتبر 

در رابطه با مـرحله= رشد جـامـعه= سـوس�ـال�سـتى در اتحـاد شوروى، تبلور كـامل ا�ن
برخـورد ذهنGگرا�انه و نقـطه= آغاز تثـب�ـت �ك چن�ن نگرش خوشـبـ�نانه و ذهنى به
عنوان د�دگاه رسمى حزب بود. كنگره= ب�ست و دوم، ضمن تأ��د عملكرد حزب در
فاصله= دو كنگره، و تأكـ�د مجدد بر «پ�ـروزى سوس�ال�سم در اتـحاد شوروى به طور
كـامل و قطعى»، اعـالم كـرد كه جـامـعـه= شـوروى اكنون وارد مـرحله= سوسـ�ـال�ـسم
پ�شـرفته شـده است و از ا�ن پس در راه «ساخـتمان كـمون�سـم» گام بر مىGدارد. بر
اساس ا�ن ارز�ابى، كنگره برنامه= جد�د (سوم) حزب را با هدف «سـاختمان جامعه=
كمـون�سـتى» به تصو�ب رسـاند و «به كم�ـته= مـركزى دستـور داد كه ن�ـروى حزب و
خلق را در راه اجراى وظا�S ساختمانGكـمون�سم و انجام وظا�S برنامه= هفت ساله

٩٢ــــ به مثابه مرحله= مهمى در ا�جاد پا�ه= مادى و فنى كمون�سم ــــ بس�ج كند».

طبـ�ـعى بود كـه اتخـاذ �ك چن�ن نگرش تازه و همـه جـانبـهGاى در مـورد ورود
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.٧٥٢، صفحه= همانجا ٩٢

جـامـعـه= شوروى به مـرحله= سـاخـتـمـان كـمونـ�سم، پـ�امـدها و ضـرورتGهاى مـعـ�ن
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اقتصادى، س�اسى، تئور�ك و حـتى ا�دئولوژ�ك داشت و همه= ابعاد جامعه= شوروى
را تحت تأث�ـر قـرار مىGداد. اصـول حاكم بـر روند ساخـتـمـان جامـعـه= كـمون�ـسـتى،
همـان طور كـه مـاركس در نقـد خـود به «برنامـه= گـتـا» توضـ�ح داده است، با اصـول
حـاكم بر روند سـاختـمـان سـوس�ـال�ـسم تفـاوتGهاى جـدى دارند. به همـ�ن دل�ل،
ارجح�تGهاى برنامه ر�زى اقتصـادى، ساختار و وظا�S حزب و دولت، رابطه= حزب
و طبـقـه از �كسـو، و دولت و مـردم اتحـاد شـوروى از سـوى د�گر، و نقش و عـملكرد
اتحاد شـوروى و اردوگاه سوسـ�ال�سـم در صحنه= ب�نGالمللى مبـارزه با امپـر�ال�سم،

به ناچار از ا�ن ارز�ابى جد�د تأث�ر پذ�رفتند و دچار تغ��رات جدى گشتند.
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با ا�نكه از نظر اقـتـصـادى، الگوى «سـوس�ـال�ـسم پ�ـشـرفـته» بر همـان اصـول
حاكم بر الگوى «رشد سـر�ع مصرف» استوار بود، امـا اعالم آغاز مرحله= «ساخـتمان
كمون�سم»، در ارجحـ�تGهاى برنامه ر�زى اقتصادى تغ��رات مـهمى ا�جاد كرد كه
پ�امـدهاى منفى ماندگـار داشتند. در حالى كـه در الگوى گذشـته، مسـأله= افزا�ش
تول�ـد (هرچند با تأك�ـد بر بخش مصـرفى) به عنوان هدف اصلى برنامـه= اقتـصادى
تع�ـ�ن شده بود، برنامه= مـصوب كنگره= ب�ـست و دوم، هدف اصلى برنامه= اقتـصادى
را «باال بردن سطح رفــاه مـادى خلق» اعـالم نمــود و مكان�ـسم دسـتــ�ـابى به آن را

بد�ن شرح توص�S كرد:
افزا�ش دستمزدها به تناسب كم�ت و ك�ف�ت كار افراد توأم با كاهش ق�مت
اجناس و حـذف مـال�ـاتGهاى در�ـافـتى از مـردم از �ك سـو، و گـسـتـرش ذخـا�ر
اجتماعى مصـرف كه اعضاى جامعه بدون در نظر گرفتن مـقدار كارى كه انجام
مىGدهند براى تأم�ن ن�ـازمندىGهاى خود از آن استفاده خـواهند كرد، از سوى

٩٣د�گر....
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به كـارگـرفتن ا�ن مـكان�سمGهـاى عمـدتاً كـمـون�سـتى، در شـرا�طى كـه سطح



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

فنى تولـ�ـد و مــ�ـزان بـازدهى كـار هـنوز در حـد تأمــ�ن ز�ربـناى مـادى �ـك چن�ن
پروژهGاى نبـود، تنهـا مىGتوانـست به بروز مـشكالت اقـتـصـادى ب�ـانجـامـد. نخـست،
افزا�ش بازGهم ب�ـشتـر دستمـزدها همراه با كاهش قـ�مت اجناس، در شـرا�طى كه
كم�ت و ك�ف�ت كاالهاى مصـرفى حتى پاسخگوى سطح تقاضاى موجود هم نبود،
تنها مىGتوانـست به رشد بازGهم ب�شـتر بازار س�ـاه و گستـرش ب�ش از پ�ش اقتـصاد
ز�رزم�نى منجـر شود. دوم، كاهش ق�مت اجناس به مـعناى سوبس�د بازGهم ب�ـشتر
كـاالهاى مصـرفى خـصوصى، و افـزا�ش هز�نهGهاى ا�ن كـاالها براى دولت بود —
س�اسـتى كه با هدف «گسترش ذخا�ر اجـتماعى مصرف» در تضـاد قرار مىGگرفت.
سـوم، «حذف مـال�ـاتGهاى در�افـتى از مـردم»، عالوه بـر ا�ن كه به خـودى خـود به
مـعناى شـكل د�گرى از افـزا�ش درآمـدهاى نـقـدى مـردم بود و به مـشكـل نخـست
دامن مىGزد، بـاعث كـاهـش شـد�د درآمــد دولت نـ�ـز مىGشــد. به و�ژه آنـكه دولت
همـ�ـشـه از مكان�ـسم مـال�اتـى براى جهـت دادن به روند مـصرف در سطـح جامـعـه
اسـتــفـاده مىGكــرد و حـذف مــال�ـاتGها مىGتـوانست نقش هدا�ت كـننده= دولت در
عـرصــه= مـصـرف را ن�ـز تـضـعـ�S كنـد. باالخـره، و شـا�د از همــه مـهمGتر، تأكــ�ـد بر
«گسترش ذخا�ر اجتماعى مصرف اعضاى جامعه بدون در نظر گرفتن مقدار كارى
كـه انجـام مىGدهند»، آن هم در شـرا�ـطى كـه اشل تفـاوت دسـتـمـزدهاى نقـدى به

 ن�ـز پا��ن تر رفـتـه١٩٢٠شكلى آگـاهانه كـاهش داده مىGشـد و از حـد سـالGهاى 
بود، تنها به معناى تضم�ن رفاه مـادى براى همه= افراد، بدون در نظر گرفتن م�زان
كـار مفـ�ـد اجتـمـاعى آنهـا، و در نهـا�ت نابودى همه= انـگ�زهGهاى مـادى براى تول�ـد

ب�شتر بود.
بد�ن ترت�ب، با اعـالم آغـاز مـرحله= «سـاخـتـمان كـمـون�ـسم»، مكان�ـسم ا�جـاد
انگ�ـزه= كـار در جامـعـه دگـرگون شـد و پا�هGهاى مـادى آن به كلى تـضعـ�S گـرد�د.
س�است سوسـ�ال�ستى ا�جاد انگ�زهGهاى مادى براى كار، جـاى خود را به س�است
كمـون�سـتى تك�ه بر انگ�ـزهGهاى ذهنى و اخالقى داد. ا�ن مـسأله در اصـول برنامه=
مصـوب كنگره= ب�ست و دوم، كـه در كتاب «تـار�خ حزب كمـون�ست اتحـاد شوروى»

١٣٠

توص�S شده است، به وضوح به چشم مىGخورد:
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براى پ�ـروزى كامل كـمونـ�سم و برقـرارى مناسبـات جـد�د، با�د روند ترب�ت
انسـان جـد�د، انسـان سـازنده و زحـمـتكش جـامـعه= كـمـون�ـسـتى كـه با انقـالب
S�سوس�ـال�ستى آغاز گرد�ده است تا پا�ان ادامـه �ابد. حزب در ا�ن زم�نه وظا
عمـده= ز�ر را مطرح مىGسـازد: ا�جاد جـهان ب�نى مـاركسـ�سـتى ـ لن�ن�سـتى در
همـه= افـراد شـوروى، ترب�ت آنهـا بـا روح كـمـون�ـسم، ترب�ت روح كـار در اعـضـاى

جامعه، رشد و گسترش برخورد كمون�ستى نسبت به كار ....
حـزب كمـون�ست اتحـاد شوروى تأمـ�ن رشد همـه جانبـه و موزون شـخصـ�ت
انسان را كه متضمن غناى معنوى، پـاكى اخالقى و كمال جسمانى است هدف

خود قرار مىGدهد....
در جر�ان انتـقال به كـمون�سم نقش مـبادى مـعنوى در جامعـه هرچه ب�شـتر
�ابد. برنامه= حـزب اصول و مواز�ن معنوى سـازندگان كمـون�سم راGگسـترش مى
بد�ن ترت�ـب مـعـ�ن مىGسـازد: صــداقت به آرمـان كـمــون�ـسم، عـشق به مــ�ـهن
سوس�ال�سـتى و به كشورهاى سوس�ال�ستـى، كار كردن از روى وجدان به سود
جـامعـه ... كوشش هر فـرد به خاطر حـفظ و تكثـ�ر ثروتGهاى اجـتمـاعى، درك
عم�ق وظا�S اجتـماعى و تحمل نكردن نقض منافع جامعه، كـلكت�و�زم و كمك
مـتـقـابل رفـ�ـقـانه �عنى همـه براى �كى و �ـكى براى همـه، مناسـبـات انسـانى و
احترام متـقابل م�ان افراد،... پ�روى از مواز�ن شـرافت و راستى، پاكى معنوى،
ســادگـى و تواضع در زندگـى اجــتـــمــاعى و شـــخــصى، ... آشـــتى ناپـذ�رى با

٩٤ب�عدالتى، مفتخوارى، نادرستى، مقام پرستى و سودجو�ى....

آورده شــدن ا�ن اصـول اخــالقى، كـه هـمـواره مــورد تأكـ�ــد كـمــون�ــستGها
بودهGاند، به طور مـشــخص در برنامـه= حـزب، نه فـقط نشـانه= رشـد بـرخى پد�دهGها و
گـرا�شــات سـودجـو�انه و مــقـام پرسـتـانه در سـطح جـامـعـه و ارگــانGهاى دولتى و
ضرورت مقابله با آنها، بلكه تبلورى از جاGبهGجا�ى ارجح�تGهاى حزب و تك�ه= ب�شتر
بر انگ�ـزهGهاى ذهـنى و اخـالقى كـمـون�ـسـتى به جـاى تك�ــه بر انگ�ـزهGهاى مـادى
سوسـ�الـ�ستـى بود. ا�ن جاGبهGجـا�ى، همان طور كـه روندهاى بعدى نشـان داد، به
رشد تـدر�جى روح�ـه= بى تفاوتى و رخـوت در كار، گـستـرش پد�ده= طف�لـىGگرى، و
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اُفت ب�ش از پ�ش نرخ رشـد اقتصـادى �ارى رساند. اگر به ا�ن مـسأله، كمـبودهاى
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فنى ـ تكنولوژ�ـكى و پا��ن بودن كـ�فـ�ت و بازده تول�ـد، هز�نهGهـاى سنگ�ن جنگ
سرد و رقـابت تسل�حـاتى تحمـ�ل شده از سوى امـپر�ال�ـسم، و همچن�ن تعـهدات و
كـمكGهاى عظ�م ب�ن المللى اتحـاد شـوروى به د�گر كـشورهاى سـوسـ�ـال�سـتى و
جنبشGهاى رها�ى بخش ملى را ن�ـز ب�افزا��م، ابعـاد خردكننده= فشـارى را كه �ك
چن�ن س�استGهاى اقتصادى غ�رواقع ب�نانه بر اقـتصاد سوس�ال�ستى وارد كردند،

، كه عـمدتاً به١٩٨٠-١٩٧٠به خوبى درك مـىGكن�م. بحران «ركـود» سالGهاى 
دوران برژنS نسـبت داده مىGشـود، در حقـ�قت نتـ�ـجه= مـستـقـ�م ا�ن ارز�ابىGهاى
ذهنى كنگره= ب�ـست و دوم از مـرحله= رشـد سـوسـ�ال�ـسم در ا�ن كـشـور، و ناشى از
تغ��رات ا�جـاد شده در ارجح�تGهاى نظام سوس�ال�ـستى بر اساس ا�ن ارز�ابىGها

بود.
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اعالم آغـاز مرحله= «سـاختمـان كمـون�سم» در اتحـاد شوروى، به معـناى ا�جاد
تغ�ـ�رات مهم و جدى در روبناى سـ�اسى جامعـه ن�ز بود. ا�ن مسأله به خـصوص از
د�دگـاه مـاه�ت و جـا�گاه دولت و رابطه= آن با طبـقـات مخـتلS اجـتـمـاعى، به و�ژه

طبقه= كارگر، تع��نGكننده بود.
كنگره= ب�ست و دوم، بر اسـاس درك جد�د خود از مـرحله= رشد سوس�ـال�سم،
مــاه�ت دولت اتـحـاد شــوروى را از �ك «دولـت پرولتــرى» به �ك «دولت همـگانى

خلق» تغ��ر داد و در برنامه= مصوب خود اعالم كرد:
دولتى كه به صورت دولـت د�كتاتورى پرولتار�ا پا به عرصـه= وجود نهاده بود،
در مــرحله= تازه= كنـونى به دولت همـگانى خلق، به ارگــان ب�ــانگر مـنافع و اراده=

٩٥همه= خلق مبدل گرد�ده است....

ا�ن نگـرش جـد�ـد به مـاهـ�ت دولت ســوســ�ـالـ�ـســتى، و نفـى ضـمـنى اصل
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د�كتاتورى پرولتـار�ا، بر فروضى استوار بود كه با واقـع�ات ع�نى اجتـماعى منطبق
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نبــودند. تعـر�S از دولت بـه عنوان «ارگـان ب�ــانگر منافـع و اراده= همـه= خلق» تنـهـا
مىGتوانست بر ا�ن فـرض اسـتوار باشـد كـه «تفاوتGهـاى ع�نى منافـع طبقـاتى»  در
سطح جـامـعه از مـ�ـان رفتـه اند و مـجـموعـه= «خلق» شـوروى از نظر طبـقـاتى منافع
�كسانى دارند. چن�ن فرضى، كه به معناى نفى وجود طـبقات و مبارزه= طبقاتى در
جامعـه= سوس�ال�ستى بود، هم از د�دگـاه تئورى سوس�ال�ـسم و هم از د�دگاه ع�نى
ـ تار�خى داخلى و ب�ن المللى، غ�رقابل توجـ�ه بود. از د�دگاه تئور�ك، ماركس به
روشنى توض�ح داده بود كه تـا زمانى كه همه= طبقـات در جامعه از م�ـان نرفته اند،
و به و�ژه تا زمـانى كه پرولتـار�ا خـود به عنوان �ك طبقـه= اجـتمـاعى از م�ـان نرفتـه
است، دولت سوسـ�ال�سـتى ماه�تى طبـقاتى خواهد داشت و د�كتـاتورى پرولتار�ا
تنهـا شكل اعـمـال قـدرت آن خواهـد بود. و ا�ن مـسألهGاى نـبود كـه رهبـران حـزب
كـمـون�ــست اتحـاد شـوروى از آن بىGاطالع بـاشند، به و�ژه آن كـه كنگـره= ب�ـست و
دوم، خود بر وجود طبـقات در جامعه= شـوروى و ا�ن مسأله كه «نقش رهبـرى طبقه=
كارگـر، به مثـابه پ�شـروتر�ن و متـشكل تر�ن ن�روى جـامعه، در دولت باقـى خواهد

٩٦بود» تأك�د ورز�ده بود. 

از سوى د�ـگر، تفاوتGهاى تار�خى مـ�ان منافع طبـقات گـوناگون اجـتمـاعى،
كـه در طول تار�خ سـاختـمـان سوسـ�ـال�ـسم به اشكال مـختلـS خود را نشـان داده
بودند، از م�ـان نرفته بودند. حزب همـچنان به درستى بر ضرورت اتحـاد كارگران،
دهقانان و روشنفكران براى سـاختمان سـوس�ال�سم اصـرار مىGورز�د و آن را شرط
پ�ـروزى ا�ـن روند مىGدانست. طبــ�ـعى بود كـه در صــورت وجـود منافع �ـكسـان و
مشـترك م�ان ا�ن طبـقات، مسـأله= تضم�ن اتحـاد م�ان آنها نـمىGتوانست همچنان

�كى از عرصهGهاى مهم مبارزه= حزب را تشك�ل دهد.
با توجـه به ا�ن واقعـ�ـات، اشتـباه خـواهد بود اگـر تصور كـن�م كه اعـالم پا�ان
دوره= د�كتـاتورى پرولـتـار�ا و به وجـود آمـدن �ك «دولت همـه خلـقى» با اسـتـقـالل
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نسبى از منـافع و�ژه= �ك طبقه= خـاص، على رغم وجود تضـادهاى آشكار �ك چن�ن
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موضعگ�رى با بن�ادهاى تئورى سوس�ال�سم و واقع�تGهاى طبقاتى موجود، تنها از
سر خـوشبـ�نى ذهنى انجام گـرفته باشـد. ر�شه= اصلى ا�ن قـض�ـه را با�د در رشد و
قـدرت گرفـتن تدر�جى قـشـرهاى تكنوكـرات و  بوروكـرات دولتى، به و�ژه در طول
دوران رشـــد ســر�ـع صنعـــتى و پس از آن، كـــه برحـــسب ضـــرورتGهاى تار�ـخى،
مكان�ـسمGهاى كنتـرل ادارى دولت بر همـه= بخشGهاى اقـتـصاد به وجـه غـالب بدل

شده بود، جستجو كرد.
در واقع، نظر�ه= استقالل طبقـاتى دولت، به و�ژه در شكل استقالل نسبى آن

)١٩٥٦-١٩٥٤از حـزب پـرولتـار�ا، در ســالGهاى اول�ـه= پس از مــرگ اسـتــال�ن (
توسط افرادى چون «بر�ـا» و «مالنكوف» به پ�ش كشـ�ده شـده بود و به برخوردها و
تصـفـ�ـهGها�ى در رهبـرى حـزب ن�ـز انجـامـ�ده بود. اقـدامـات خـروشـچS در جـهت
مـحــدود كـردن قــدرت بوروكـراسى دولـتى و «ضـد انقــالب تكنوكــرات�ك» در ا�ن
سـالGها، ا�ن روند را كـمـاب�ش كنـد كرده بـود. امـا ن�ـروى رشـد�ابنده= بوروكـراسى
دولتى، كــه از زمـان كنـگره= ب�ـســتم به بعــد عـالوه بـر انگ�ـزهGهـاى قـدرت طلبــانه،
انگ�ـزهGهاى مـادى و اقــتـصـادى ن�ـز به دست آورده بود، به شكـلى روزافـزون نقش
نظارت حزب بر دولت را به ز�ر سـؤال مىGبرد. متأسفـانه، عدم برخورد ساخـتارى و
ر�شـهGاى كنگره= ب�سـتم حزب به ا�ن مـسأله، و مـحدود مـاندن بحثGها در چارچوب
انتقاد از «ك�ش شخص�ت» استال�ن، به تداوم ا�ن روند �ارى رساند و حزب را ب�ش
از پ�ش در برابر بوروكـراسى رشد�ـابنده= دولتى تضعـ�S كـرد. برخى س�ـاستGهاى
نادرست اقـتصـادى ن�ـز، كه در طول مـدت اجراى الگـوى «رشد سـر�ع مصـرف» به
شكلى فزا�نده زمـ�نه ساز رشد فعـال�تGهاى غ�رمـولد اقتصادى و ا�جـاد درآمدها و
امـت�ـازات غـ�ـرمجـاز براى ال�هGهاى باالى بوروكـراسى دولتى شـده بودند، به سـهم

خود در قدرتGگ�رى ا�ن ال�هGها در درون حكومت نقشى مهم بازى كردند.
اگر ا�ن ارز�ابىGها درست باشند، آنگاه مصـوبات كنگره= ب�ست و دوم حزب را
با�د نشانه= بارز سلطه �افتن د�دگاه بوروكراسى دولتى بر ساخـتار س�اسى جامعه و
�ك نقطه= عطS مهـم تار�خى در روند رشد سوسـ�ال�سم در اتحـاد شوروى دانست.

١٣٤

براى اول�ن بار در تار�خ سـوسـ�ال�ـسم، ا�ن سـ�است بود كـه بر تئـورى و ا�دئولوژى
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پرولتـار�ا حـاكم شـده و آن را در خـدمت خـود گـرفـتـه بود. ا�ن تغـ�ـ�ـر، كـه ب�ش از
هرچ�ـز ب�ـانگر مـعكوس شـدن رابطـه= م�ـان حـزب و دولت و سـلطه= عـملى دولت بر
Sا در جـامعـه= سوس�ـال�سـتى را به شدت تضـع��حزب بود، مـسأله= هژمـونى پرولتار
كرد و راه را براى سـلطه= بالمنازع د�دگاه و منافع بوروكـراسى دولتى بر همـه= ابعاد

جامعه= سوس�ال�ستى هموار نمود.
پ�امـدهاى ا�ن تغ��ـر ماه�ت دولت سوس�ـال�ستى بسـ�ار مهم و تعـ��نGكننده
بود. با مـخدوش شـدن مرزهاى طـبقـاتى، «دولت همگانى خلق» مـصون�ت خـود را
در برابر د�دگاهGهاى غ�رپرولتـرى از دست داد و ب�ش از پ�ش به سمت بوروكرات�زه
شدن پ�ش رفت. منافع طبقه= كارگر و د�گر زحـمتكشان به شكلى فزا�نده در سا�ه=
منافع بوروكـراسـى دولتى قـرار گـرفت. دمـوكـراسى سـوسـ�ـال�ـســتى (د�كتـاتورى
پرولتــار�ا) جــاى خــود را به �ك دمــوكــراسى بوروكــرات�ك و فــرمــال داد. فـســاد
بوروكرات�ك و سوء استـفاده از مقام براى كسب امت�ازات و�ژه= سـ�اسى و اقتصادى
روز به روز گستـرش �افت. در غ�اب انگ�زهGهاى مـادى طبقاتى، خالقـ�ت و پشتكار
در كـار جـاى خـود را به تن آسـا�ى و بى عـملى و رضـا�ت از وضع مـوجـود داد. ا�ن
مـسـأله به شكلى روزافـزون باعث به تعـو�ق افـتـادن برنامـهGهاى اقـتصـادى حـزب و
دولت، ناتمـام مـاندن بسـ�ـارى از پروژهGها، و گـاه حـتى عـدم اجـراى آنهـا (از جـمله
برنامه= رشـد تكنولوژى مدرن و اسـتفـاده= گسـترده از آن در روند تول�ـد) و در نها�ت
آهسـتـهGتر شـدن آهـنگ رشـد اقـتـصـادى گـرد�د. و همـه= ا�نGهـا در شـرا�طى اتفـاق
مىGافتاد كه دولتGهاى امپر�ال�سـتى، به و�ژه آمر�كا، با استفاده از امكانات مالى و
تكـنولوژ�ـكى رشـــد�ـابنده= خــــود، روز به روز بر شـــدت جـنگ ســـرد و تـبل�ــــغـــات
ضدكـمون�ـستى و ضـدشوروى خـود مىGافزودند و زحـمتكشان شـوروى را از طر�ق
راد�و، تلـو�ز�ون و د�گر وســـا�ط ارتبــاط جــمــعى ز�ـر بمــبــاران ا�دئولـوژ�ك قــرار
مىGدادند. مــجـمـوعــه= ا�ن عـوامل داخـلى و خـارجى، راه را براى دور شــدن هرچه
ب�ـشــتـر طبـقـات زحــمـتكش جـامـعــه از حـزب و دولت همـوار مىGكــرد و به تدر�ج

١٣٥

زم�نهGهاى ع�نى را براى بروز �ك بحران س�اسى در جامعه فراهم مىGنمود.
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ا�ن سلطه= منافع و د�دگاه بوروكراسى تنها رابطه= م�ان حزب و دولت را تغ��ر
نداد بلكه با تضعـ�S ماه�ت و ترك�ب پرولترى حـزب، راه را براى نفوذ ا�ن منافع و
د�دگـاهGها به درون حزب پ�ـشاهنگ ن�ـز گـشود. كنگره= ب�ـست و دوم، در مصـوبات

خود اعالم كرد،
در نتـ�جه= پـ�روزى سوسـ�ال�ـسم در اتحـاد جمـاه�ر سـوس�الـ�ستـى شوروى و
تحك�م وحدت در جـامعه= شوروى، حـزب كمون�سـت ــــ حزب طبقه= كـارگر ــــ

٩٧به حزب همه= خلق شوروى تبد�ل شده است. 

كنگره، همچن�ن با تغـ��ر اساسنامه= حـزب كمون�ست اتحـاد شوروى، «ضابطه=
 اعالم كرد.٩٨اصلى عضـو�ت در حزب» را «شركت فـعال در ساختـمان كمـون�سم»

بد�ن ترت�ـب، نه تنهـا مـاه�ت پرولـتـرى حـزب به ز�ر سـؤال رفت، بلكـه مـعـ�ـارهاى
طبقاتى براى عضو�ت در آن ن�ز به طور جدى تضع�S گرد�د.

ا�ن �ك تخـلS آشكار از مــواز�ن لن�نى ا�ـدئولوژ�ك و ســازمـانى حــزب طراز
نو�ن طبقه= كارگر بود كه پ�امدها�ى بس�ار جدى براى حزب به بار آورد و در نها�ت
آن را در برابر بوروكــراسى و تكنوكـراسى رشـد�ـابنده خلع سـالح كـرد و بـه تسل�م

 مارس تا٢٩كشاند. هرچند كنگره= ب�ست و سوم حـزب كمون�ست اتحاد شوروى (
)، در جـهت تصـحـ�ح «اشـتـبـاهات سـوبژكـتـ�ـو�سـتى در اسلوب و١٩٦٦ آور�ل ٨

ش�ـوهGهاى رهبرى، در تغـ��ر بى دل�ل تـرت�ب كار دستگاهGهاى حـزبى، اقتـصادى و
 گام ها�ى برداشت و با تغ�ـ�ر اساسنامه= حزب، شـرا�ط عضو�ت در آن را٩٩شوراها»

دشوارتر كرد، اما ا�ن تغ��ـرات به ه�چ وجه نافى ماه�ت جد�د «همه خلقى» حزب

١٣٦

.٧٦٠، صفحه= همانجا ٩٧
.همانجا ٩٨
.٧٩٦، صفحه= همانجا ٩٩

 همـچنان١٩٨٠نبـود و ا�ن نـگرش تا زمـان بروز بحـران سـ�ــاسى در اواسط دهه= 
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، در هفـتـمـ�ن١٩٧٧ادامـه �افت (مــاه�ت «همـه خلقى» دولت، در اكــتـبـر سـال 
اجـالس (و�ژه) شـوراى عـالى اتحـاد جـمـاهـ�ـر شـوروى سـوسـ�ـال�ـسـتى در قـانون

اساسى جد�د ا�ن كشور تثب�ت شده بود) .
بد�ن ترتـ�ب، تغـ�ــ�ــر مـاه�ت حــزب پرولتــار�ا به �ك حــزب «همــه خلقى» و
گـشـودن دروازهGهاى آن بـه روى همـه= كـسـانى كــه «شـركت فـعـال در سـاخــتـمـان
كـمـونـ�ـسم» دارند ــــ �ـعنى همـه= شـاغـل�ن جـامـعــه بدون درنظر گـرفـتـن پا�گاه و
مـواضع طـبـقـاتى آنهــا ــــ  راه را براى ورود بوروكــراتGهاى كـار�ر�سـت دولتى به
درون حـزب باز كـرد. در واقع، رشـد سـر�ع تعـداد اعـضـاى حـزب در فـاصله= كنگره=

) و پس از آن، ب�ش از آن كه نشانه=١٩٦٦) تا كنگره= ب�ست و دوم (١٩٥٦ب�ستم (
روى آورى گــســتــرده= زحـــمــتكشــان به حـــزب باشــد، نشــانـه= ورود ســ�ل آســاى
بوروكـــراتGهاى دولتى بـه درون حــزب بود. درحـــالى كــه در فـــاصله= كنـگرهGهاى

 سال، به تعداد اعضاى١٨)، �عنى در فاصله= ١٩٥٢) تا نوزدهم (١٩٣٤هفدهم (
٦ مـ�ل�ـون به ٨/١ مـ�ل�ـون نـفـر افـزوده شـده بود و از ٤حـزب تنهـا كـمى ب�ش از 

 مــ�ل�ــون نفـر در ســال٧/٦مــ�ل�ــون نفــر رسـ�ــده بود، تعــداد اعــضـاى حــزب از 
(كنگره= ب�ست و سوم)،١٩٦٦ م�ل�ـون در سال ٦/١١(كنگره= ب�ستم)، به ١٩٥٦

 م�ل�ـون در سال٧/١٥ (كنگره= ب�ـست و چهارم)، ١٩٧١ م�ل�ـون در سال ٧/١٣
 (كنگره=١٩٨٦ م�ل�ـون نفر در سال ١٩ (كنگره= ب�ست و پنجم) و ب�ش از ١٩٧٦

ب�ست و هفـتم) افزا�ش �افت. به عـبارت د�گر، در فـاصله= زمانى ب�ـست و پنج سال
 م�ل�ون نفر به تعداد اعضاى حزب افزوده شد. از١٠پس از كنگره= ب�ستم، ب�ش از 

 به حـزب١٩٦٦-١٩٥٩ مـ�ـل�ـون نفــر فـقـط در فـاصله= ســالGهاى ٤ا�ن مــ�ـان، 
١٠٠پ�وستند.

با توجه به معـ�ارهاى عضوگ�رى حـزب در ا�ن سال ها، به خوبى روشن است
كـه ا�ن رشد سـر�ع كمـ�ّت اعضـاء نه لزوماً در جـهت تقـو�ت پا�گاه پرولترى حـزب،

١٣٧

.٩١٧ و ٨٥٢، ٧٩٣، ٧١٩، ٦٨٧، ٥٤٢، صفحات همانجا ١٠٠

بلكه عـمدتاً در امتـداد تقو�ت مـواضع ال�هGهاى بوروكرات و تكـنوكرات در درون آن
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 درصـد اعـضــاى حـزب را كـارگـران تـشك�ل٤٠، تنهـا ١٩٧٠بود. در پا�ان سـال 
 درصد٥٧مىGدادند، درحـالى كه نسبت تـعداد آنها در كل جـمعـ�ت كشـور حدود 

 درصـد جمـعـ�ت كشـور بودند، حـدود٢٠بود. دهقـانان ن�ـز، در حالى كـه ب�ش از 
 بد�ن تـرت�ب، تا ســـال١٠١ درصـــد كل اعـــضـــاى حــزب را تـشك�ل مـىGدادند.١٣

، روشنـفكران و «كـــاركنـان ادارى» (بوروكـــراسى دولـتى)، در حـــالى كـــه١٩٧٠
 درصـد بود، نزد�ك به ن�ـمى از٢٠تعـدادشـان در كل جـمـعــ�ت كـشـور كـمـتـر از 

اعضاى حـزب را تشك�ل مىGدادند. و بدون ترد�د، سهم آنها در ارگـانGهاى رهبرى
حـزب بســ�ـار ب�ـشــتـر از ا�ن نسـبـت بود. طبق اطالعـات خــود حـزب كـمـونـ�ـست

، تقر�ـباً همه= دب�ـران كمـ�تـهGهاى مركـزى حزب در١٩٧١شوروى، در اوا�ل سال 
سطـح جــمـــهــورىGهـا، كــمـــ�ـــتــهGهاى ا�ـالتى، منـطقـــه اى، شــهـــرى و مــحـلى،
فـارغGالـتـحـصــ�ـالن مــؤسـسـات آمــوزش عـالى بودنـد كـه ب�ش از ن�ــمى از آنان را
مـهندســان، مـتـخـصـصــان اقـتـصـادى و فنى و مــهندسـان كـشـاورزى تـشك�ل مى

 مىGتوان حــدس زد كــه بسـ�ــارى از ا�ن افــراد نه برGمــبناى اعــتـقــادات١٠٢دادند.
ا�دئولـوژ�ك، كــه به مــرور زمــان در مـ�ــان آنهــا ضــعــ�GSتر نـ�ـز مـىGشـد، بـلكه در
جسـتجوى تحصـ�ل امت�ازات و�ژه= اقـتصادى و سـ�اسى كه عضـو�ت در حزب براى

آنها ا�جاد مىGكرد به آن روى مىGآوردند.
آنچـه كـه بـ�ش از هرچ�ـز د�گر به افــزا�ش نفـوذ د�دگـاهGهاى بـوروكـرات�ك از
درون دولت بـه داخل حـــــزب و صــــدور پد�ـده= كــــار�ر�ـسم بـه درون آن دامن زد،
مخـدوش بودن مرزهـاى ساختـارى م�ـان حزب و دولت بود. بـس�ارى از رهـبران و
S�كـادرهاى بـاالى حـزب مـقـامGهاى بـلندپا�ه= دولتى نـ�ـز داشـتند و عــالوه بر وظا
سـ�اسى، مـسؤول�ت اداره= امـور روزمره= اقـتـصاد كـشور را ن�ـز عهـده دار بودند. ا�ن
پد�ده، كه از زمان اسـتال�ن با الگوى «رشد سر�ع صنعتى» آغـاز شده بود، در زمان

١٣٨

٨٢٣، صفحه= همانجا ١٠١
.٨٢٧، صفحه= همانجا ١٠٢

خـروشـچS، على رغم تالشGهاى او براى مـبـارزه با بوروكراسـى دولتى، گسـتـرش
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ن�ز �افـته بود. تداخل مـرزهاى ساختـارى حزب و دولت نه تنهـا زم�نهGسـاز به وجود
آمـدن انگ�زهGهاى مـادى و سودجـو�انه براى عـضو�ت افـراد در حزب مىGشـد، بلكه
منافع حـزب را ب�ش از ب�ش با منـافع بوروكراسـى دولتى در جهـت حفظ وضـعـ�ت
مـوجود گـره مىGزد. پراگـمـات�ـسم س�ـاسى و اقـتـصادى بـه تدر�ج جاى خـالقـ�ت و
نوآورى و دوراند�شى كـمون�سـتى را مىGگرفت، و وظ�ـفه= كـمون�سـتى «نفى دائمى
وضـعـ�ت مـوجـود» به شكلى روزافـزون با انگ�ـزه= مـادى «حـفظ امتـ�ـازات شـخـصى
مــوجـود» در تنـاقض مىGافـتــاد. ا�ن پد�ـده شـا�د بـ�ش از هرGگـروه د�ـگر در مـ�ــان
روشنفكران حزبى به چشم مىGخورد. آنها، به جاى نقد دا�م وضع�ت و نشان دادن
راهGهاى خـروج از مـشكـالت، به شكلى روزافـزون توان تئــور�ك خـود را در خـدمت

تأ��د وضع�ت موجود و توج�ه س�استGهاى دولت قرار دادند.
بد�ن تـرت�ب، درحــالـى كــه حــزب به درســتـى بر ضــرورت تشـــد�د آمــوزش
ا�دئولوژ�ك اعـضاى خود و كـارگران و زحمـتكشان در سطح جـامعـه به طور مداوم
تأكـ�د مىGورز�د، روندهاى درون حـزب در جهت خـالف آن حركت مىGكـردند و به
تضع�S هرچه ب�شتر ماه�ت پرولترى آن �ارى مىGرساندند. ا�دئولوژى پرولترى به
تدر�ـج به پوســـتـــهGاى خـــارجى بدل مىGشـــد كـــه ال�هGهـاى رشــد�ـابنده= انگـلى و
فرصتGطلب بوروكرات در پناه آن حـزب را از درون مىGخوردند و تحل�ل مىGبردند.
حـزب پ�ــشـاهنگ به طـور فـزا�نده از وظا�S تار�ـخى خـود و از طبـقــهGاى كـه آن را
نمـا�نـدگى مىGكـرد به دور مىGافـتــاد، و جـامـعـه= سـوســ�ـال�ـسـتى، علـى رغم همـه=
دسـتـاوردهاى عظ�م و تار�خ سـازش، به سـمت �ك بحـران همـه جـانبـه= سـ�ـاسى و

اقتصادى كش�ده مىGشد.
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ارز�ابى خوشـب�ـانه= كنگره= ب�ست و دوم از مـرحله= رشد سوسـ�ال�ـسم در اتحاد

١٣٩

شوروى، با اعـالم پ�شىGگرفـتن نظامGسوس�ـال�ستى از نظام سـرما�هGدارى در سطح
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جهـان ن�ز همراه بود. بر اسـاس �ك چن�ن ارز�ابى بود كه كنگره در برنامه= مـصوب
خود اعـالم نمود «مـرحله= سوم بحران عـمومى سـرما�ه دارى آغـاز شده است» وGا�ن

بحرانGمىGرود تا نظام سرما�هGدارىGرا بهGسمتGنابودىGكامل بكشاند:
... س�سـتم امپر�ال�سـتى جهانى در نت�ـجه= تضادهاى عمـ�ق و شد�د خود از 

هم مىGپاشــد. تضــاد آشـتى ناپذ�ـر مـ�ــان كـار و ســرمـا�ه، تضــاد مـ�ــان خلق و
انحـصـارها، نظامـ�گرى فـزا�نده، فـروپاشـى س�ـسـتم اسـتـعـمـارى، تضـاد مـ�ـان
كــشـورهاى امــپـر�الـ�ـســتى، تصــادم و تضـاد مــ�ـان دولـتGهاى نوبن�ــاد ملى و
دولتGهاى اســتــعـمــارگــر سـابـق و از همـه مــهم تر، رشــد و گــسـتــرش ســر�ع
سوس�ـال�سم جهـانى، ت�شه بر ر�شه= امـپر�ال�سم زده آن را متـالشى مىGسازند و

١٠٣موجبات ضعS و انهدام آن را فراهم مىGنما�ند.

و از ا�ن ارز�ابى چن�ن نت�جه گرفت كه:
در نتـ�ـجــه= كـار قـهـرمـانانه= خلـق شـوروى و فـعـال�ت تئـور�ـك و علمى حـزب
كمون�ست اتحـاد شوروى ... بزرگراه سوس�ال�سم همـوار شده است. بس�ارى از
خلقGها ا�نك در ا�ـن بزرگراه گـام برمى دارنـد و د�ر �ا زود همـه= خلقGها ا�ن راه

١٠٤را در پ�ش خواهند گرفت.

، ن�ـز چن�ن مـواضعى از سـوى١٩٦٠�ك سـال پ�ش از ا�ن، در نوامـبر سـال 
٨١«جلسه= مـشاوره= احزاب كـمون�ست و كـارگرى جهـان» كه با شركت نمـا�ندگان 

حزب در مسكو برگزار شد، اعالم گـرد�ده بود. در ب�ان�ه= صادره از سوى ا�ن جلسه
گفـته شده بود كـه «عصر ما ... عـصر فروپاشـ�دن امپـر�ال�سم ... عصـر گذار پى در
پى خلقGها به راه سـوسـ�ـال�ـسم و پ�ـروزى سـوسـ�ـال�ـسم و كـمـون�ـسم به مـقـ�ـاس
سراسر جهان است». ا�ن ب�ان�ه، ضمن تأك�ـد بر «تغ��ر هرچه ب�شتر تناسب ن�روها
به سـود سوس�ـال�سـم» تصر�ح كـرده بود كه «در دوران مـعاصـر ... س�سـتم جهـانى
سوسـ�ال�ـسم، ن�روها�ى كـه عل�ه امپـر�ال�سم، در راه تحـول سوسـ�ال�سـتى جامـعه

١٤٠

.٧٥٩، صفحه= همانجا ١٠٣
.٧٥٣، صفحه= همانجا ١٠٤

مبـارزه مىGكنند، محتـوى، سمت اصلى و خصـوص�ت اصلى تكامل تار�خى جامـعه=
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 جلسـه= مشـورتى احزاب كـمون�ـست در ا�ن ارز�ابى١٠٥بشرى را معـ�ن مىGسازند».
خـوشــبـ�ــانه= خــود تا جـا�ى پـ�ش رفت كـه اعــالم نمـود: «ســ�ـســتم اســتـعــمـارى

١٠٦امپر�ال�ستى ز�ر ضربات جنبش آزادى ملى متالشى گرد�ده است».

در ا�ن ترد�دى نـبـود كـه پ�ــروزىGهاى عظ�م ســوسـ�ـالـ�ـسم در عـرصــهGهاى
داخلى و ب�ن المللى زمـ�نه= ع�نـى �ك چن�ن برخوردى را تشك�ل مىGداد. انـقالب
تودهGاى به رهبرى كمون�ستGها در چ�ن پ�روز شده بود. كـشورهاى سوس�ال�ستى
اروپاى شــرقى با هـمـ�ــارى اتحــاد شــوروى به ســرعت در جــهت تقــو�ت ز�ـربناى
اقتصادى ـ صنعتى خود و ساختمان سوس�ال�سم گام برمىGداشتند. و جنبشGهاى
رها�ى بخش ملى، به و�ژه با الهام گ�رى از دستاوردهاى سوس�ال�سم، و با اتكاء به
ا�ن دستـاوردها، روز به روز در سطح جهـان تقو�ت مىGشدند و بـه پ�روزىGهاى تازه
�افـتند. همه= ا�ن رو�دادها، درسـتى �ك چن�ن برخـورد خوشـب�ـانهGاى بهGدست مى

آ�نده را مورد تأ��د قرار مىGدادند.
امـا ا�ن خوشـبـ�نى نسبت به «همـوار» بودن «بزرگـراه سوسـ�ـال�سم» و «گـذار
پىGدرGپى خلقGها به راه سوس�ـال�سم و پ�روزى سوس�ـال�سم و كمون�سم به مـق�اس
ســراســر جــهــان» بر دو فــرض بســ�ــار مــهم اســتــوار بود: نخــست، ناتوانـى نظام
سـرمـا�هGدارى در فـا�ق آمـدن بر «بحـران عـمـومى» خـود؛ و دوم، تداوم رشـد سـر�ع
جوامع سوس�ال�ـستى در عرصه= تول�د اقتصادى و به و�ژه در عـرصه= پ�شرفت فنى ـ
تكنولوژ�كى. تـجربه نشـان داد كـه هر دو ا�ن فـروض، كـه به �كد�گر بىGارتبـاط هم

نبودند، بر درك نادق�ق از واقع�ات تك�ه داشتند.
تحل�ل ماركس�ـستى از جامعه= سرما�ه دارى به شكلى دق�ق مـاه�ت گسترش
�ابنده= بحران عمومى سرمـا�ه دارى را مورد تجز�ه و تحل�ل قرار داده است. اما ا�ن
مــشـخــصـه= ســرمـا�ـه دارى، كـه اجــتناب ناپذ�ـر بودن آن به اثبــات رسـ�ــده است،

١٤١

.٧٤٧-٧٤٨، صفحات همانجا ١٠٥
.٧٤٩، صفحات همانجا ١٠٦

مـاركـس�ـست ـ لن�ن�ـستGها را به ا�ـن خوشGباورى تـار�خى كشـاند كـه ا�ن بحـران
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عمومى، بدون عـمل آگاهانه، برنامه ر�زى شده و همـاهنگ طبقه= كارگر و مـتحدان
آن در سطح جــهـان، خـود به خــود به «از هم پاشـ�ـدن» نـظام سـرمـا�هGدارى مـنجـر
خـواهـد شـد. آنهــا اجـتناب نـاپذ�ر بودن بحــران سـرمــا�ه دارى را با حـتــمى بودن
فـروپاشـى آن �كى گـرفـتـند و ا�ن امكان را كـه ســرمـا�هGدارى قـادر اسـت على رغم
وجود �ـك بحران عـمومى، با تك�ـه بر قدرت اقـتصـادى و تكنولوژى تول�ـدى مدرن
خود به بقـاى خو�ش ادامـه دهد ناد�ده گرفـتند. واقع�ـت ن�ز نشان داد كـه جامـعه=
سرما�هGدارى توانست على رغم بحران عمومـى و گسترش �ابنده، و به بهاى تشد�د
استثـمار كارگران و گـسترش فقـر و محروم�ت مـ�ل�اردها انسان در سراسـر جهان،

خود را بازتول�د كند و حداقل در ا�ن مرحله از لبه= پرتگاه ن�ستى بجهد.
گرا�ـش به سمت فـرض�ـه= اجتناب ناپذ�ر بودن سـقوط سـرما�هGدارى و ا�ـن كه
ا�ن ســـقــوط د�گر تـنهــا به زمـــان بســتگـى دارد، منجـــر به كم بهـــا دادن به توان
سرمـا�هGدارى براى حفظ بقـاى خود در برابر سوسـ�ال�سم شـد. تحل�لGگران جـهان
سـوس�ـال�سـتى به اثرات انقـالب تكنولوژ�كى سالGهـاى هفتـاد و هشتـاد در جهـان
سرمـا�ه دارى، و تغ��ـراتى كه ا�ن نظام از اوا�ل دهه= هفتـاد براى كاهش اثرات ا�ن
بحران عـمومى و جلوگ�ـرى از فروپاشى در سـاختارهاى خـود ا�جاد كرد، عـمدتاً با

بى توجهى برخورد كردند.
ا�ن مــــســـألـه نه فـــقـط از فـــرض نادرسـت اجـــتنـاب ناپذ�ـر بودن ســــقـــوط
سرما�هGدارى، بلكه همچن�ن از ارز�ابى غ�رواقعGب�نانه= آنـها از تغ��ر تعادل ن�روهاى
جــهـانى به ســود سـوســ�ـالـ�ـسم ن�ــز سـرچـشـمــه مىGگـرفت. در حــالى كــه نظام
سـرمــا�هGدارى، به و�ژه از طر�ـق تشـد�د رقــابت تسل�ــحـاتى و تحــمـ�ل هـز�نهGهاى
سنگ�ن نظامى به سـوس�ال�ـسم، بحران خود را به درونGكـشورهاى سـوس�ال�ـستى
صـادر مىGكرد، و با سـوق دادن منابع مـحدود مـالى و فنى سـوس�ـال�ـسم به عرصـه=
تول�ـدات نظامى، از رشـد مـوزون آن جلوگـ�ـرى مىGنمـود، رهبـرى حـزب در اواخـر

١٤٢

 همچنان بر ا�ن ارز�ابى خوشب�نانه= خود پاى مىGفشرد كه امپر�ال�سم١٩٦٠دهه= 
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١٠٧نتوانسته است «رشد اقتصادى كشورهاى سوس�ال�ستى را ... به تأخ�ر اندازد».

و ا�ن در حــالى بود كــه به اذعــان خــود رفـقــا، «ا�االت مــتــحــده= آمـر�ـكا در ظرف
 مـ�ل�ـارد دالر براى مـقــاصـد نظامى خـرج٤٠٠ قـر�ب ١٩٧٠-١٩٦٥سـالGهاى 

 ب�ش از صد م�ل�ارد دالر١٩٧٠كرده بود» و تنها «هز�نهGهاى نظامى ناتو در سال 
١٩٧١ ا�ن واقـعـ�ت كـه كل تول�ـد ناخـالص ملى اتحـاد شـوروى در سـال ١٠٨بود».

 م�ل�ارد دالر بوده است، درجه= خوشب�نىGغ�رواقعGب�نانه= ارز�ابىGهاى٥٤٩كمتر از 
رهبرى حـزب را در مورد تغ�ـ�ر تعادل ن�ـروها به سود سوسـ�ال�سم به وضـوح نشان

مىGدهد.
بر اسـاس ا�ن ارز�ـابىGهاى خـوشـبـ�ـنانه از بن�ـه= اقـتــصـادى سـوسـ�ــال�ـسم و
همـچن�ن ناد�ده گرفـتن توان عظ�م اقتـصادى و تكنولوژ�كـى سرما�هGدارى بـود كه
اتحاد شوروى در طول دههGهاى شصت، هفتاد و اوا�ل هشتاد، از �ك سو به عرصه=
�ك مـسابقـه= تسل�ـحـاتى پرخرج و ز�ان آور براى سـوسـ�ال�ـسم، و از سـوى د�گر، به
سمت تقـبل تعهدات اقـتصادى و نظامى ب�نGالمـللى بس�ار فـراتر از امكانات واقعى
خـود كــشـانده شــد. هرچند بخش بـزرگى از ا�ن مـخــارج تسل�ــحـاتى و تعــهـدات
ب�نGالمللى به د�گر كشورهاى سوس�ال�ستى و جنبشGهاى رها�ى بخش ضرورى و
اجـتناب ناپذ�ر بود، امـا برخـورد واقعGب�ـنانهGتر به وضـعـ�ت مـوجـود مىGتوانست ا�ن
هز�نهGهاى سنگـ�ن را كاهـش دهد و صدمـات ناشى از آن را بـراى سوسـ�ـال�ـسم و

زحمتكشان كشورهاى سوس�ال�ستى به حداقل برساند.
واقـع�ت ا�ن بود كـه در اواخر دهه= شـصت و اوا�ل دهه= هفتـاد، اتحاد شـوروى
توانسـتـه بود با تحـمل هز�نهGهاى سنگـ�ن، در عرصـه= سـالحGهاى هسـتـهGاى به �ك
برابرى نسـبى با غـرب برسـد. ا�ن برابرى، تضـم�نGهاى الزم  را براى «حـفظ بقـاى
ســوســ�ــال�ــسم» در برابر خـطر تعــرض نظامى امــپــر�الـ�ــسم به وجــود آورده بود.

١٤٣

.٨٤٩، صفحه= همانجا ١٠٧
.٨٤٧، صفحه= همانجا ١٠٨

ارز�ابىGهاى حزب كمون�ست ن�ز ا�ن واقع�ت را مورد تأ��د قرار مىGداد:
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امكانات امپـر�ال�سم براى اسـتفاده از قـدرت نظامى خود به منظور اقـدامات
تجاوزكارانه بس�ـار محدود شده بود. آن زمان سپرى شده بود كـه ا�االت متحده=
آمـر�كا مىGتوانسـت به وسـ�له= بمب افكنهـاى مـجـهـز به سـالح هسـتـهGاى كـه در
پا�ـگاهGهاى نـظامى كــــشـــورهاى اطـراف اتحـــاد شــــوروى و ســـا�ر دولـتGهاى
سوس�ال�ستى مستقـر بودند، ا�ن كشورها را تهد�د كند و خود از ضربت متقابل

، اتحاد شوروى د�گر به قدر كافى زرادخانه=١٩٦٠در امان بماند. در سالGهاى 
سـالح هسـتـهGاى و مـوشـكGهاى قـاره پ�ـمـا در اخـتـ�ـار داشت كـه بـتـواند بر هر
مـتــجـاوزى، در هر نقطـه= روى زمـ�ن قـرار داشــتـه باشـد، ضــربت مـتــقـابل وارد

١٠٩كند.

بر اســاس ا�ن ارز�ابى، نـظام سـوســ�ــال�ــســتى قـاعــدتاً مـىGبا�ست از حــجم
هز�نهGهاى نظامى خود تا حد ممكن بكاهد و سـرما�هGهاى داخلى خود را به سمت
گسترش عرصهGهاى تول�د غ�رنظامى و به و�ژه گسترش تكنولوژى مدرن در عرصه=
تول�د صـنعتى سوق دهد. امـا چن�ن چ�زى درGعـمل اتفاق ن�ـافتاد و علـى رغم همه=
كوششGهاى مكرر و تحـس�ن آمـ�ز اتحاد شـوروى و د�گر كشورهاى سـوس�ال�ـستى
براى پا�ان بخـشـ�دن بـه روند مسـابقـه= تسل�ـحـاتى، هز�نهGهاى نظامى در رقـابت با

، بودجـه تسل�ـحـاتى سـاالنه=١٩٧٧امـپـر�ال�ـسم همـچنان فـزونى گـرفت. تا سـال 
١١٠ م�ل�ارد دالر رس�د.٥٢اتحاد شوروى به ب�ش از 

هرچند قـدر مـطلق ا�ن مـخـارج همـچـنان از هز�نهGهاى نظامـىGدولت آمـر�كا
 و به تبع آن ازمـجـموعـه= دولتGهاى امـپر�الـ�سـتى، به١١١ م�لـ�ارد دالر) ،٩/١٠٠(

مراتب كـمتر بود، امـا به واسطه= كوچكى حجم اقـتصاد اتحـاد شوروى در مقـا�سه با
اقتـصاد مجمـوعه= دولتGهاى امپـر�ال�ستى، و به و�ژه در مـقا�سه با آمـر�كا (در سال

١٤٤

.٨٤٩، صفحه= همانجا ١٠٩
تسل�ـحات و خلع سـالح در جهـان: انسـت�ـتـوى ب�ن المللى تحـقـ�قـات صلح اسـتكهلم (سـ�پـرى)، ١١٠

. نقل شـده در ما�كل مـا�رسون و مـارك سولومـون، پ�شگ�ـرى جنگ جهـانى١٩٧٧سالنامـه= س�ـپرى، 
٧٢، صفحه= ١٩٨١سوم، از انتشارات شوراى صلح آمر�كا، ن�و�ورك، 

.همانجا ١١١

 درصد تول�د ناخالص ملى٥٥، تول�د ناخالص ملى اتحاد شـوروى كمتر از ١٩٧١
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 سهم١١٢ م�لـ�ارد دالر)،٤/١٠٠٠ مـ�ل�ـارد دالر در مقـابل ٦/٥٤٨آمر�كا بود — 
ا�ن هز�نهGها در كل اقتصاد سوس�ـال�ستى به شدت باال بود و فشار ز�ادى را بر ا�ن
نظام تحــمـ�ل مىGكـرد. امـپـر�ـال�ـسم، از طر�ق تحـمــ�ل رقـابت تسل�ـحــاتى به ا�ن
كـشورها و به دست آوردن سـودهاى كالن از ا�ـن راه، در حقـ�قت از خـارج از نظام
سوس�ال�ستى به استثمار كارگران و زحمتكشان كشورهاى سوس�ال�ستى مشغول
بود و ا�ن چ�زى نبود كه نظام سـوس�ال�ستى، كه رشد پ�ـوسته و موزون آن با صلح
رابطه= تنگاتنگ وGجدا�ى ناپذ�ر داشت، در درازمدت توان تحمل آن را داشته باشد.
از سـوى د�گر، نظام سـوسـ�ـال�ـسـتى نمىGتوانست روابط تـجارى بـ�ن المللى
خود را مـانند دولتGهاى امپـر�ال�ستى بر پا�ه= سـودآورى و استثـمار خلقGها اسـتوار
كند. روابط تجارى اتحاد شوروى با كشـورهاى جهان سوم بر پا�ه= �ارى رساندن به
توسـعه= منـابع ا�ن كشـورها و كـمك اقتـصـادى و تسل�ـحاتى بـه ملل درحال رشـد و
جنبـشGهاىGرها�ىGبـخش ملى اســتـــوار بود و طبــ�ــعـى بود كــه ا�ن تعـــهــدات بار

 و پس١٩٧٠اقتصادى بس�ار سنگ�نى را به سوس�ال�سم تحم�ل مىGكرد. در دهه= 
 درصـــد كل بـودجــه= ســـاالنـه= دولت اتحـــاد شـــوروى صـــرف١٠از آن، نزد�ك به 

كـمكGهاى انتـرناسـ�ونال�ـسـتى به د�گر كـشـورهاى سـوس�ـال�ـسـتى و جنبشGهاى
رها�ى بخش ملى در سطـح جهـان مىGشـد، و ا�ن در حالى بـود كه به قـول «رابرت

مك نامارا»، وز�ر دفاع آمر�كا در دوران ر�است جمهورى «جان اف. كندى»:
ا�االت مــتـحـده بـسـ�ـارى از ســالحGهاى گــران قـ�ـمـت خـود را به دوســتـان
ثروتمندش ــــ مـثالً در خـاورم�ـانه ــــ مىGفروشـد. در حالى كـه اتحـاد شوروى
ناگز�ر خـواهد بود سالحGهاى خود را به قـ�متى ارزان به دوسـتان «رزمنده اش»
بدهد. و بد�ن گونه دوستان ا�االت متحـده، �ك منبع اضافى درآمد براى كشور
خـــواهـند بـود، در صـــورتى كــــه دوســـتــــان شـــوروى بـار سنگـ�نى بـر دوشش

١٤٥

.٣، صفحه= ١، جدول همان منبع گر�گورى و استوارت، ١١٢
 ترجـمه= حـسن فـرامـرزى،انتشـارات هفـته، تـابستـاند�دارى تازه با تار�خ، مـحمـد حـسن�ن ه�كل، ١١٣

.٢١٠، صفحه= ١٣٦٩

١١٣هستند.



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

طبـ�ــعى بود كـه تداوم و رشــد ا�ن كـمكGها، كــه در درسـتى و ضــرورت آنهـا
نمىGتوان ه�چ گـونه ترد�دى داشت، به نوبه= خـود مسـتلزم آزاد شـدن سرمـا�هGهاى
تول�ـدى اتحـاد شـوروى از عـرصـه= غـ�ـرمـولد نظامى و انتـقـال آنهـا به عـرصـه= تول�ـد
صنعــتى و رشــد تكـنولوژى بود. امــا رقــابت تسل�ــحــاتى تـحـمــ�ل شــده از ســوى
امـپـر�ال�ـسم مـانع چن�ن كـارى مىGشـد. در واقع، اسـتـراتژى نـظامى و تسل�ـحـاتى
امپـر�ال�سم علـ�ه اتحاد شـوروى دق�ـقاً با توجـه به هم�ن مـحدود�ت عـ�نى اقتـصاد

شوروى تنظ�م شده بود.
محـمد حسن�ـن ه�كل، روزنامه نگار برجسـته= مصـرى، استـراتژى آمر�كا را در
عرصه= تحـم�ل رقابت تسل�حاتى به اتحاد شـوروى، از قول «رابرت مك نامارا»، وز�ر

دفاع سابق آمر�كا چن�ن ب�ان مىGكند:
اتحـاد شوروى از جنگ دوم جـهـانى با پ�روزى درخـشـان نظامى ب�رون آمـد،
اما با مـخارج بس�ار سنـگ�ن اقتصادى و تلفـات فوق العاده اندوهبـار انسانى....

-١ا�ن كشور در برنامه= خود براى جـهان پس از جنگ، سه اولو�ت را قائل شد: 
تجد�د بناى كـامل كشور كـه ملتGهاى شوروى بتـوانند به رؤ�اى كمون�ـزم وعده

- تجد�د قدرت دفـاعى پ�شرفتـه براى كشور مخـصوصاً در٢داده شده برسند.  
- به دست آوردن دوسـتان٣برابر جـهـان سرمـا�هGدارى كـه كمـ�ن كـرده است. 

جد�دى در جهان، خاصه در اروپاى شرقى و جهان سوم....
اگـر ا�االت مـتـحـده بتـواند اتحـاد شـوروى را به مـسـابـقـه= تسل�ـحـاتى وادارد،
بنابرا�ـن همـه= طـرحGها برهم مىGخــورد.... هدف مــا خـ�ـلى سـاده بـود: اولو�ت

 جا�ش را در صـورت امكان به شماره= �ك بدهد. �عنى نخـست افزا�ش٢شماره= 
قدرت و مخارج نظامى و در حداقل، بهبود اوضاع مع�شتى مردم.... و البته ا�ن

مسأله روى اولو�ت سوم ن�ز اثر مىGگذاشت.
مــعناى ا�ن حــرف چ�ــست؟ مـعنـا�ش ا�ن است كــه اگـر اتـحـاد شــوروى به
مسـابقه= تسل�ـحاتى كـش�ده شـود و قسـمت عظ�مى از بودجـه اش ــــ مثـالً اگر
ممكن باشد، چهل درصـد ــــ را به ا�ن كار تخص�ص دهد، مبالـغ كمترى براى
بهبود زندگى مردم باقى مىGماند و در نت�جه، رؤ�اى كمون�زم كه خ�لى از مردم
جـهــان به انتظار آن هســتند، به درازا خــواهدGكـشـ�ــد و دوسـتـان شــوروى و �ا
طرفـداران فكر كـمـون�ـسـت با�سـتى خـ�لى انتظار بكـشند.... و با ا�ن حـسـاب،

١٤٦

مسـابقه= تسل�ـحاتى مـمكن است عقـا�د مسلكى شـوروى را در خود مسـكو مورد
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١١٤تهد�د قرار دهد.

كـامــالً روشن است كــه تنهــا راه خنثى كــردن ا�ن اسـتــراتژى ضـدبشــرى و
ضدكـمون�ـستى امپـر�ال�سم، كـاهشGسر�ع هز�نهGهاى تـسل�حاتى بالفـاصله پس از
تأمـ�ن امن�ت نظامى اتـحاد شـوروى در اواخـر دهه= شـصت بود. در عـ�ن حـال، ا�ن
ن�ـز بـه خـوبى روشن است كـه هـ�چ درجـهGاى از خـوشـبــ�نى تار�خى نمـىGتوانست
رهبـران اتحـاد شـوروى را از درك مـاه�ت و هدف واقـعى ا�ن رقـابت تسل�ـحـاتى و
پ�امـدهاى مخرب آن براى سـوس�ال�ـسم، كه آثار آن به و�ژه در عـرصه= اقتـصادى به
خـوبى مـشـهـود بود، باز دارد. در نتـ�ـجه، عـلت  تداوم رشـد هز�نهGهاى تسل�ـحـاتى
اتحاد شوروى پس از دهه= شصت را با�د نه صرفـاً در خوشب�نى رهبران حزب، بلكه
در منافع بوروكـراسى رشد�ابنده= دولـتى ن�ز جـستـجو كـرد. از د�دگاه بوروكـراسى
دولتى، ا�ن رقـابت ب�ش از آن كه مـ�ان  نظامGهاى سـوس�ـال�سـتى و سرمـا�ه دارى
باشـد، �ك رقـابت قـدرت م�ـان دولت اتحـاد شـوروى و دولتGهاى غـربى، و به و�ژه
آمـــر�كا بود. ا�ـن ال�ه، از د�دگـــاه منافـع و�ژه= خـــود، منافـع آنى دولت را فـــراتر از
مصـالح درازمدت حـزب و سوس�ـال�سم قـرار مىGداد و بر ا�ن اساس عـمل مىGكرد.
به عـالوه، تداوم رقابت تسل�ـحاتى و سـراز�ر شدن روزافـزون سرمـا�هGهاى كشـور به
بخش نظامـى، به تقـو�ت هرچه ب�ـشــتـر نقش آپارات دولت به عنـوان پا�گاه قـدرت
ا�ن ال�ه مىGانجـام�د و بـه نوبه= خود زم�ـنه= افزا�ش ب�ش از پ�ش قـدرت اقتـصادى و
سـ�ـاسى آن را فراهـم مىGآورد. به همـ�ن دل�ل بود كـه ا�ن ال�ه= رشـد�ابنده نه تنهـا
ه�چ انگ�ـزهGاى براى كـاهش هز�نهGهاى نظامى سـوسـ�ـال�سم نداشـت، بلكه چن�ن

س�استى را با منافع ع�نى خود در تضاد مىGد�د.
بد�ن ترت�ب بود كـه امپـر�ال�سم توانست اسـتراتژى نظامى ـ تسـل�حاتـى خود
را تا مـرحله= دسـتـ�ابـى به هدف نهـا�ى خود، �ـعنى «مـورد تهد�د قـرار دادن عـقـا�د
مسلكى شـوروى در خود مسـكو»، به سوس�ـال�سم تحمـ�ل كند و انقالب جـهانى را

١٤٧

.٢١١-٢١٠، صفحات همانجا ١١٤

براى مدتى نامعلوم به تعو�ق اندازد.
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تقـو�ت مـداوم و كـنتـرل نشـده= مـواضع ال�هGهاى بـوروكـرات�ك در درون دولت
سوسـ�ال�سـتى، درهم آم�خـتگى فزا�نده= ساخـتارهاى حـزبى و دولتى، و در نها�ت
مـعكوس شــدن رابطه= مـ�ـان حــزب و دولت، كـه نتـ�ــجـه= طبـ�ـعى آن غــالب شـدن
تدر�جى پراگـمات�سم سـ�اسى بر خـالق�ت تئـور�ك و دورنگرى ا�دئولوژ�ك بود، بر
روابط انتـرناسـ�ـونال�ـسـتى مـ�ـان حزب كـمـون�ـست اتحـاد شـوروى و د�گر احـزاب
كمـون�ست ن�ـز اثرات مهـمى برGجاى گـذاشت. ا�ن مسـأله به و�ژه به خاطر جـا�گاه
و�ژه= حزب كمون�ـست و دولت اتحاد شوروى در جنبش جهانى كمـون�ستى ابعادى
گـسـترده تر �ـافت و روابط م�ـان همـه احـزاب كـمـون�سـتى و كـارگـرى را در سطح

جهان تحت تأث�ر قرار داد.
مـهم تر�ـن مـشـخـصــه= ا�ن وضـعـ�ت، تأث�ــر آن بر مـقـوله= «انـتـرناسـ�ـونـال�ـسم
پرولتــرى» بود. غــالب شــدن د�دگــاه بوروكـراتـ�ك دولتى بر ســاخــتـار ســ�ــاسى
سوس�ال�ـسم باعث شد كه مقوله= «انتـرناس�ونال�سم پرولترى»، از �ك مفـهوم ب�انگر
همـبسـتگى برادرانه= ب�ن الملـلى م�ـان «احزاب» كـمـون�ست و كـارگـرى، به شكلى
فـزا�نده مـعناى همبـسـتگى ب�ن المللى با «دولـتGهاى سوسـ�ـال�سـتى» را به خـود
بگـ�ــرد. و ا�ـن، از چند زاو�ه= مـــهم اثـرات منفـى بر جنبـش جــهـــانى كـــارگـــرى و

كمون�ستى باقى گذاشت.
نخــست، رابطـه= مـ�ــان احــزاب كــارگـرى و كــمــون�ــســتى در سطح جــهــان
تحتGالشــعــاع روابط مـ�ــان دولتGها قــرار گـرفـت. ا�ن مـســأله به و�ژه خــود را در
اختـالفات م�ان اتحـاد شوروى و چ�ن به شكلى آشكار نشان داد. هرچند اخـتالف
در ابتـدا م�ـان ا�ن دو حزب بروز كـرد، اما نمىGتوان ترد�د داشت كـه زم�نه= واقـعى
آن را بروز اخــتـالف در خطGمـشـى سـ�ـاسـى دولتGهاى ا�ن دو كـشــور، به و�ژه در
رابطه بـا چگونگى بـرخـورد بـه دولتGهاى امــپــر�ال�ــســتى، تشـك�ل مىGداد. رشــد

١٤٨

پد�دهGاى به نام «مــائوئ�ـسم» كـه بدون ه�چ پـا�ه= مـسـتـدل علمى و تـار�خى، تا حـد
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«سوسـ�ال امـپر�ال�ـست» و «دشمن اصلى خلق ها» خـواندن دولت سوسـ�ال�ـستى
اتحـاد شوروى پ�ش رفت، و شكافى كـه ا�ن مسـأله در سطح جنبش جـهانى ا�جـاد
كـرد، نمىGتواند فـقط از د�دگاه وجـود اخـتالفـات تئـور�ك و نظرى مـ�ان دو حـزب
كمون�ست برادر، كه كـار ساختمان سوس�ال�سم را در دشـوارتر�ن شرا�ط محاصره=
امـپر�ال�ـسم به پ�ش مىGبردند و طبـ�عـتاً ضـرورت وحدت جـنبش كمـون�سـتى را با
پوست و گوشت خـود لمس مىGكردند، توض�ح داده شـود. صدور ا�ن اختـالفات به
درون اغلب احـزاب كـمـون�ـسـتى و كـارگـرى، كـه به انـشـعـابات پىGدرGپى در آنهـا و
صGSبندىGهاى جـدى تازه در درون جنبش كـمون�ـستى انـجامـ�د، نشـانه= بارزى از
S�سلطه= مـعـ�ار «همـبـسـتگى با دولت ها» بهGجـاى «همـبسـتگى با احـزاب» در تعـر
مفهوم «انتـرناس�ونال�سم پرولترى» بود. ا�ن مسأله نه تـنها به توان جنبش كارگرى
و كمـون�سـتى در مبارزه= مـشترك عل�ـه سرمـا�هGدارى و امپر�ال�ـسم صدمـات جدى
وارد آورد، بلـكه بخـش قـــابل تـوجـــهى از امـكانات مــــادى، نظـامى و تبـل�ـــغــــاتى
دولتGهاى چ�ن و شـوروى را از مسـ�ـر مبـارزه= مشـتـرك عل�ه امـپـر�ال�سم منحـرف

كرد و در برابر �كد�گر قرار داد.
ترد�دى ن�ــست كـه امـپــر�ال�ـسم بزرگــتـر�ن برنده= ا�ن رونـد بود. دولتGهاى
امپـر�ال�ستـى از وجود اختـالفات م�ـان چ�ن و شوروى و شكاف مـوجود در جنبش
كـارگـرى و كـمـونـ�ـسـتى براى تضـعـ�S ســوسـ�ـال�ـسم در سطح جــهـان حـداكـثـر
بهـرهGبردارى را كردند. مـخدوش شـدن مرزهاى سـاختـارى م�ان حـزب و دولت در
كشورهاى سـوس�ال�ستى براى امـپر�ال�سم امكانات تبل�غاتى جـد�دى را ن�ز ا�جاد
كـرد. رسـانهGهاى گــروهى و دسـتگاهGهاى تبل�ـغــاتى امـپـر�ال�ـسـتى، همــبـسـتگى
ب�نGالمللـى مـ�ـان احـزاب كارگـرى و كـمـونـ�ـستـى جـهـان را به عنوان نشـانهGاى از
«وابستگى» آنها به دولتGهاى سوس�ـال�ستى، به و�ژه به دولت اتحاد شوروى، جلوه
دادند و ا�ن احـزاب را «عـامل» و «مجـرى سـ�ـاست» و «سـتون پنجـم» و «جاسـوس»
ا�ن دولتGها معرفى كردند. مخدوش بودن مـرزهاى ساختارى م�ان حزب و دولت

١٤٩

در كــشــورهاى ســوســ�ــال�ــســـتى ن�ــز كــار خنثـى كــردن ا�ن تبل�ــغــات بـى پا�ه=
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امپر�ال�ستى را براى احزاب كارگرى و كـمون�ستى دشوارتر مىGكرد. ا�ن مسأله به
و�ژه در اذهان زحـمتكشـان كشورهاى سـرما�هGدارى، كـه به طور وس�ع تحت تـأث�ر
ا�دئولوژى و تـبل�ـغــات ناسـ�ــونال�ـســتى بورژوازى حـاكم بـر ا�ن كـشــورها بودند و
همچنان هسـتند، اثرات منفى جدى باقى گـذاشت و آنها را از روى آورى گسـترده
به ا�ن احــزاب، كـه نمــا�ندگــان واقـعى منافـع آنهـا بودند، بـاز داشت. ا�ن روند در
درازمدت به تضع�S پا�هGهاى تودهGاى جنبش كارگرى و كـمون�ستى در كشورهاى

سرما�هGدارى �ارى رساند.
دوم، به همان ترت�ـبى كه وظ�فه= كمـون�ستى «نفى دا�مى وضعـ�ت موجود» و
نقـد تئـور�ك از كمـبـودها جاى خـود را به «توجـ�ـه» كمـبـودهاى مـوجود بر اسـاس
مـالحظات س�ـاسى و گرا�شـات بوروكرات�ـك در جامـعه= سـوس�ـال�سـتى مىGداد، به
همـان م�زان نـ�ز نقـد و بررسى كمـبودهاى «سـوس�ـال�سم واقـعاً مـوجود» در مـ�ان
Sشـد و مـعـ�ار خـوددارى از تضـعـ�Gاحـزاب كـمونـ�ست و كـارگـرى كـمـرنگ تر مى
دولتGهاى سوسـ�ال�ـستى در برابر تبل�ـغات و تعـرضات امـپر�ال�سـم، جاى اصلى و
عـمده را در مـبارزات احـزاب كارگـرى و كمـون�سـتى اشـغال مىGكـرد. بد�ن ترت�ب
مرز م�ان وظ�فه= تئور�ك و ا�دئولوژ�ك دفاع از اصـول «سوس�ال�سم» و «كمون�سم»
در برابر انحـرافات و كـمبـودهاى موجـود، و وظ�فـه= س�اسـى دفاع از «سوسـ�ال�ـسم
واقـعـاً مـوجـود» در برابر نظام سـرمـا�هGدارى و امـپـر�ـال�ـسم جـهـانى، بهGطور عـمـده
مخـدوش شد و وظ�ـفه= اول تحت الشعـاع وظ�فـه= دوم قرار گرفـت. در برخى موارد،
سكوت حـسـاب شـده در برابر كـمـبودهاى جـوامع سـوسـ�ـال�ـسـتى نه فـقط به �ك
سـ�ـاست غـالب در بسـ�ـارى از احـزاب، بلكه حـتى به مـحـكى براى سنجش درجـه=
درك طبقاتى اعـضاء و پا�بندى آنها به كمـون�سم بدل گرد�د. انتقاد از كـمبودهاى
«سوسـ�ال�سم واقـعاً موجود» بـه شكلى روزافزون با مخـالفت با «سوس�ـال�سم» �كى
گرفته شد و ذهن�ت جزم اند�شانه= «هركـه با ما ن�ست مخالS ما است» در بس�ارى
از احزاب به ذهن�ت غالب بدل گرد�د. ا�ن مسأله، بدون ترد�د، منجر به دور شدن
بس�ارى از افراد صادق و معتقد به آرمان كمون�سم، كه مشكالت موجود در جوامع

١٥٠

سـوسـ�ـال�ــسـتى برا�شـان بد�ن شـكل قـابل توجـ�ـه نبــود، از ا�ن احـزاب گـرد�د و
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صفوف جنبش كمون�ستى را ب�ش از پ�ش متفرق كرد.
ا�ن درحـــالى اتفـــاق مىGافـــتــاد كـــه ا�ن دو وظ�ـــفـــه= ســ�ـــاسى و تئـــور�ك
كــمــون�ــسـتGها، نه نافى �ـكد�گر، بـلكه به شكـلى حــ�ــاتى مكـمل �كد�گـر بودند.
بهGهمــان طر�ق كـه نقــد تئـور�ك از كـمــبـودهاى «ســوسـ�ـال�ــسم واقـعـاً مــوجـود»
نمىGتوانست و نمىGبا�ست مـانع دفاع جانانه و بىGق�ـد و شرط كمـون�ستGها از ا�ن
جوامع در برابر تعرضات تبل�غاتى و نظامى دولتGهاى سرما�هGدارى و امپر�ال�ستى
باشــد؛ به همــان طر�ق نـ�ـز دفــاع ســ�ــاسى از ا�ن جــوامع در برابر امــپــر�ال�ــسم
نمىGتوانست و نمىGبـا�ست وظ�فـه= نقـد تئـور�ك از آنهـا را نفى كند. تداخل ا�ن دو
وظ�ـــفــه و غــالب شـــدن وظا�S ســ�ـــاسى بر وظا�ـS تئــور�ك، نـه تنهــا بـه رشــد
پراگمـات�سم سـ�اسى در عمـلكرد احزاب كارگـرى و كمـون�ستى �ارى رسـاند، بلكه
كـمون�ـستGها را از تشـخ�ص به مـوقع كـمبـودهاى «سوسـ�ـال�سم مـوجود» و اقـدام
الزم در جــهت رفع آنهـا بـاز داشت. رشـد كنـتـرل نشــده= ال�هGهاى بوروكــرات�ك در
درون ساختار س�اسى جوامع سوسـ�ال�ستى و نفوذ فزا�نده= ا�ن گرا�شات به درون

احزاب حاكم، �كى از پ�امدهاى منفى غفلت از ا�ن وظ�فه= مهم تئور�ك بود.

                                                   *   *   *

بد�ن ترت�ب، خـطاهاى ذهنى پ�ـشـاهنگ اجـتـماعـى، در �ك روند نزد�ك به
سـه دهه، ن�روى سـوس�ـال�سم و جنبـش جهـانى كارگـرى و كمـون�سـتى را در برابر
تعـرضات نظامى، اقـتصـادى و تبل�غـاتى امپـر�ال�سم به تدر�ج تـضع�ـS كرد و آن را
ضربهGپذ�ر سـاخت، و زم�نهGهاى بروز �ك بحران جدى را در جـوامع سوس�ال�ـستى
پد�د آورد. همان طور كه لن�ن به درستى تأك�د كرده است، وجود شرا�ط ع�نى به
خـودى خـود منجـر به بحـران س�ـاسى و فـروپاشى �ك نظـام اجتـمـاعى نمىGشـود.
چن�ن تحولى مستلزم عملكرد سـازمان �افته و آگاهانه= آن عوامل ذهنى و ال�هGهاى

١٥١

اجـتـمـاعى است كـه در راسـتـاى منافع طبـقـاتى خـود قـصـد به ز�ر كـشـ�ـدن نظام
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س�ـاسى موجـود را دارند. �كى از ا�ن عـوامل ذهنى، امپـر�ال�سم، به مـدت ب�ش از
هفت دهه، به شكـلى آگاهـانه و سازمـان �افـتـه همـه= ن�ـروى خـود را براى سـرنگون
كردن نظام سوسـ�ال�ستى به كار گـرفته بود و نقش مهمى ن�ـز در ا�جاد زم�نهGهاى
بحـران ا�ـفـاء كـرده بود؛ امــا، به دل�ل عـدم وجــود �ك پا�گاه داخلـى براى اجـراى
برنامهGهاى خـود، نتوانسته بود به هدف سـرنگونىGسوس�ال�ـسم دست پ�دا كند. در
دههGهاىGگـذشتـه، نظام سوسـ�ال�ـسـتى در شرا�طى بسـ�ار دشـوارتر از آنچه كـه در

 براى آن وجــــود داشـت ـــــ به و�ژه در اوا�ـل پ�ــــروزى١٩٨٠-١٩٩٠دههGهاى 
انقالب اكتـبر و در مقطع جنگ جهانى دوم ـــــ على رغم ن�روى بس�ار كمـتر خود
در مقا�ـسه با امپر�ال�ـسم، توانسته بود به شكلى قهـرمانانه از موجود�ـت خود دفاع
كند و بر دشـمنان داخلى و جهـانى خـود فا�ق آ�د. نظام سـوس�ـال�ـستى همـچن�ن
توانسـتـه بود علىGرغم همـه= فـشـارهاى خـارجى و كـمـبـودهاى داخلى، در مـقـاطع
مـختلS تار�خى با ا�ـجاد تغـ��ـرات الزم در ساخـتار اجـتـماعى و اتخـاذ الگوىGهاى
منطبق بر شرا�ط ع�نى موجود، بر بحرانGهاى مقطعى ناشى از رشد خود فا�ق آ�د

و راه را براى شكوفا�ى هرچه ب�شتر خود هموار سازد.
، ســوسـ�ــال�ــسم با وجــود همــه=١٩٩٠-١٩٨٠در حــقـ�ــقت، در دههGهاى 

كـمبـودهاى خـود، انبـوهى از دستـاوردهاى عظ�م و بى سـابقـه= تار�خى در اخـت�ـار
داشت كه مىGتوانست با تك�ـه بر آنها، بر مشكالت مقطعى موجـود ن�ز فا�ق آ�د و با
گامGها�ى اسـتوارتر از همـ�شه به سـمت ساختـمان �ك جامـعه= كمـون�سـتى حركت
كند. سـوس�الـ�سم نه تنهـا توانستـه بود امن�ت نظامى خود را در برابر امـپر�ال�ـسم
تضــمـ�ـن كند، بلكه مــوفق شــده بود آن را به امــضـاى قــراردادهاى مـتــعــدد منع
آزما�شات اتمى و كاهش ذخـا�ر سالحGهاى هستهGاى وادارد. سوس�ـال�سم توانسته
بود ز�ربناى اقتصـادى و صنعتى خود را به شكلى وس�ع گستـرش دهد، سهم خود
را در تول�ـد صنعـتى جـهـان به ب�ش از �ك سـوم برسـاند و در بسـ�ارى عـرصـهGهاى
صنعتى، علمى و فنى از نظام سـرما�هGدارى پ�شى گ�ـرد. سوس�ال�سم تـوانسته بود
سطح زنـدگى و رفــاه زحــمــتكشــان را به شـكلى چشــمگـ�ــر باال ببــرد؛ آمــوزش و
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بهـداشت مـجـانى را بـراى همگان تضـمـ�ن كند؛ ب�ـسـوادى و بـ�كارى را ر�شـهGكن
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سـازد و �ك طبقـه= كـارگر آمـوزش د�ده و مـتخـصص را پرورش دهد. سـوسـ�ال�ـسم
توانستـه بود تودهGهاى مردم را به سـطح بس�ار باال�ـى از آموزش فرهنگى بـرساند و
بزرگـتر�ـن نو�سندگان، شـعـرا و هنرمندان را به جـامـعه= بشـرى قـرن ب�سـتم تقـد�م
كند. ســوســ�ـال�ــسم توانســتــه بود همــز�سـتـى مـســالمتGآمــ�ـز مــ�ــان خلقGها و
مل�تGهاىGگـوناگون را در درون مـرزهاى خود تضـم�ن كند. سـوس�الـ�سم توانسـته
بود در سطح ب�نGالمللى نقـشى بس�ـار تع�ـ�ن كننده در فروپاشى نظام اسـتعـمارى
كـهن، رها�ى خلـقGها و ملتGهاى تحت سـتم در آسـ�ـا، آفـر�ـقـا و آمـر�كاى الت�ن، و
دسـتـ�ـابى آنهـا به اسـتـقـالل س�ـاسى و رشـد اقـتـصـادى ـ اجـتـمـاعى بازى كند. و
باالخـره، سـوسـ�ـال�سـم توانسـته بود، عـلىGرغم همـه= كـارشكنىGها و خـرابكارىGها،
تعـرضات نظامى و مـحـاصرهGهاى اقـتـصادى و تكنولـوژ�كى امپـر�ال�ـسم، به شكلى
پ�ـوستـه �ك رشـد اقتـصادى بسـ�ـار باالتر از كشـورهاى سـرما�هGدارى را در تمـامى

طول دوران ح�ات خود تضم�ن نما�د.
بحـرانى كــه سـوسـ�ـالـ�ـسم با آن روبرو بود، نه بـحـران شكست، بلكـه بحـران
طبـ�ـعى ناشـى از رشـد بود. سـوسـ�ـال�ـسم مىGبا�سـت در هرGمـرحله از رشـد خـود،
روابط تول�ـدى و اجـتـمـاعى خـود را در انطبـاق با سطح تازه= رشـد ن�ـروهاى مـولده=
خـود مـجـدداً تنظ�م كند و راه را براى ارتـقاى آنـها بـه سطحى باالتر همـوار سـازد.
آنچــه ا�ن بحــران طبـ�ــعى رشـد را بـه زمـ�نهGاى عــ�نى براى پ�ــدا�ش �ك بحــران
سـ�اسى ـ اجـتـماعـى بدل كرد، خطاهاى ذهـنى پ�شـاهنگ طبـقـه و عدم اقـدام به
موقع آن براى تنظ�م روابـط تول�دى و اجتـماعى در انطباق با سطح رشـد ن�روهاى

مولده= سوس�ال�سم بود.
امــا ه�چ �ـك از ا�ن خطاهـا بهGخــودىGخــود نمىGتوانـست به فــروپاشـى نظام
سـوس�ـال�ـسـتى منجـر شود. امكانات كـافى براى تصـحـ�ح اشـتبـاهات هنوز وجـود
داشت و سـوس�ـال�سمGهمـچنانGمىGتوانست با تك�ـه برGا�ن امكانات و دستـاوردهاى
عظ�م خـود، زم�نهGهاى بحـران را از م�ـان بردارد. آنچه مـانع از ا�ن كـار شد و سـ�ر

١٥٣

رو�دادها را به سمت فروپاشى حاكم�ت سوس�ال�ستى سوق داد، پ�دا�ش، رشد، و
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در نهـا�ت قبـضه= قـدرت س�ـاسى توسط آن ال�ه= اجتـماعى بود كـه در جستGوGجـوى
منافع و�ژه= خـود در درون دولت و حـزب، عـمـالً به پا�ـگاه داخلى امـپـر�ال�ـسم بدل
شد و ابزارهاى سـ�اسى الزم را براى تخـر�ب سوسـ�ال�سـم از درون براى آن فراهم

آورد.

١٥٤
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زمـ�نهGهاى عـ�نى بحـران، كـه به و�ژه در طـول دهه= هفـتـاد به شكلى فـزا�نده
خـود را آشـكار مىGكـردنـد، در اوا�ل دهه= هشـتــاد رهبــرى حـزب را به چارهGجــو�ى
واداشـتند. ا�ن روند به و�ـژه از زمان انـتـخاب «�ـورى آندروپوف» به مـقـام دب�ـركلى

 كمـ�ته= مـركزى كه بـالفاصله پس از١٩٨٢ نوامبر ١٢حزب، در پلنوم فـوقGالعاده= 
درگـذشت «لئـون�ـد برژنS» در دهم نوامـبر هـم�ن سـال تشك�ـل شد، آغـاز گـرد�د.

 نوامـبر كـم�ـته=٢٢�ورى آندروپوف، ده روز پس از ا�ن تار�خ، �عنى در پلـنوم عادى 
مركـزى حزب، اعالم كـرد كه «در دو سال اول برنامـه= پنجسـاله [�ازدهم]، تعدادى
از هدفGها تحقق پ�ـدا نكرده اند» و «نرخ رشد نمـودار اصلى بهرهGورى اقتـصاد ــــ
بازدهى كـار ــــ  رضـا�تـبـخش نـ�ـست». به گـفـتـه= او، «هنوز تعـداد ز�ادى مـد�ران
اقتـصادى هستند كه هرچـند ا�ن گفته= لئـون�د برژنS كه اقـتصاد را با�د اقتـصادى
كرد ورد زبان آنها است، در عمل ه�چ كارى درGجهت اجراى آن انجام نمىGدهند».
آندروپوف بر ا�ن اسـاس خـواسـتـار ا�جـاد تغـ�ـ�راتـى مهم در سـازمـاندهى اقـتـصـاد

كشور شد كه بخشGها�ى از آنها را بهGدل�ل اهم�تشان نكته وار در ا�نجا مىGآور�م:
* ضرورى است كـه شرا�ط اقـتصادى و سـازمانى الزم را براى تشـو�ق كار با
ك�ـف�ت، بازدهى باال، و ابتكار و خـالق�ت ا�جـاد كن�م. در سمت مـقابل، سَـمبَل
كارى، رخـوت و بى مسؤولـ�تى با�د بالفاصله و بى چـون و چرا در سطح درآمد،

مقام ادارى و پرست�ژ معنوى هر فرد اثر بگذارد.

١٥٥

* ضـرورى است كـه حس مــسـؤول�ت افـراد را در جـهت مـراعــات منافع كل
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دولت و همـه= مردم باال ببـر�م و قـاطعانه اداره گـرا�ى و بله قـربان گو�ى را ر�شـه
كن ساز�م. با هرGشكل تخلS از د�سـ�پل�ن حزبى و دولتى و د�س�ـپل�ن كار با�د

قاطعانه مبارزه شود....
* ما در اقـتصـاد ملى امكانات و ذخا�ر ز�ادى دار�م.... ا�ن امكـانات و ذخا�ر
با�د از طر�ق تـسـر�ع پ�ـشـرفت علمـى ـ تكنولوژ�كى، و اسـتـفــاده= سـر�ع و همـه
جانبـه از دستاوردها و تجرب�ـات پ�شرفـته= علمى ـ تكنولوژ�كى در عرصـه= تول�د،
بهGكـار انداخـتـه شـود. ا�ن نكتـه= تازهGاى ن�ـست .... امـا پ�ـشـرفت در ا�ن عـرصـه

آهسته بوده است....
* پ�ــونـد دادن علم با روند تـول�ــد با�د با بـهــرهGگــ�ــرى از اسلوبGهـاى نو�ن

برنامهGر�زى و ا�جاد �ك س�ستم انگ�زهGهاى مادى به پ�ش برده شود....
* وظ�فه= ما نه فـقط افزا�ش كم�ت تول�د كاالهاى مصـرفى بلكه ارتقاء شد�د
كـ�ـفـ�ت آنهـا است. ا�ن نه فـقط در مـورد صنا�ع سـبك و مـحلى، بلكه در مـورد

كاالهاى تول�د شده در بخش صنا�ع سنگ�ن و دفاعى ن�ز صادق است....
* ما نمونهGهاى بس�ـارى از كار خالق و برخورد واقعاً صرفـه جو�انه نسبت به
اموال عمومى مردم داشته ا�م، اما متأسفانه ا�ن نمونهGها گسترش ن�افتهGاند....
ا�ن نشــان مىGدهد كــه چ�ـزى كــه كم دار�م مـبــارزه= قـاطـع با سـوء مــد�ر�ت و

اسراف است....
�كى از وظا�S مــركـزى مـا در رابطه= اقـتـصـاد ملـى، سـازمـان دادن به كـار *
افـزا�ش سرمـا�هGهاى تول�ـدى است.... رشد مـداوم اقتـصـاد و ارتقاء سطح رفـاه
مردم، هم به عنـوان وظ�فه= مـا در قبال مـردم شوروى و هم به عنوان �ك وظ�ـفه=
انترناس�ونال�ـستى براى ما مطرح است.... ب�ان مسأله به ا�ـن شكل از ا�ن گفته=
دوراند�شـانه= لنـ�ن نشـأت مىGگـ�ـرد كـه مـا نفـوذ اصلـى خـود را بر روند انقـالب

جهانى از طر�ق س�استGهاى اقتصادى خود اعمال مىGكن�م....
* دشــوارىGهـا و تنشGهاى مـــوجــود در شـــرا�ط ب�ـنGالمللـى با�د از مـــ�ــان
برداشــتـه شــوند. بشـر�ت، اگــر نمىGخــواهد آ�نده= خــود را به مـخــاطره اندازد،
نمىGتواند همـچنان به رقابت تـسل�حـاتى و جنگ تن در دهد. حزب كـمون�ـست
اتحاد شوروى نـمىGخواهد اختالف ا�دهGها به رو�ارو�ى مـ�ان دولتGها و خلقGها
ب�انجامد؛ نمىGخـواهد تسل�حات و آمادگى براى استفاده از آنها به مـع�ار تع��ن
پتـانسـ�ل نظامGهاى اجـتمـاعى بدل شـود.... رقـابت نظامى انتـخاب مـا ن�ـست؛

ا�دهGآل سوس�ال�سم �ك جهان بدون تسل�حات است.

١٥٦

* ا�ن مسا�ل از اهم�ت درجه= اول و ح�ـاتى براى كشور ما برخوردار اند. اگر
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ما آنها را با موفق�ت حل كن�م، اقتصاد ما به رشد خود ادامه خواهد داد و سطح
زندگى مردم ب�ش از پ�ش باال خواهد رفت....

* ا�ن وظ�ــفـه تنهــا با شـركـت دادن همـه= كــارگـران و همــه= كـسـانـى كـه در
بنگاهGهاى اقــتـصـادى، و مـزارع اشــتـراكى و دولتى به كــار مـشـغـولGانـد، قـابل
دســتـــ�ــابـى است. مــا بـا�د كــارى كنـ�م كــه آنـهــا ا�ن وظـ�ــفـــه را از آن خــود

١١٥بدانند....

�ورى آندروپـوف عــامل اصـلى مــشكـالت اجــتــمـــاعى را كــه بـه تضــعـــ�S و
كژد�سگى نظام سـوس�ال�ـستى منجـر شده و رشد آن را كندGكـرده بودند، بدرستى
مـسأله= «همـسطح سـازى» دستـمـزدها و كمـرنگ شدن نـقش انگ�زهGهاى مـادى در

 باعث رشد(Ooronilovka)تول�ـد ارز�ابى كـرد و هشـدار داد كـه «همـسطح سـازى» 
«پد�دهGهاى انـگلى» بر «بدن انسـانـى سـوسـ�ـالـ�ـسم» شـده است. او در ســخنرانى
معروف خود كه به مناسبت �كصدمـ�ن سال درگذشت كارل ماركس در ماه مارس

 با رجــوع به تئـورى تـوز�ع مـاركس در فــاز نخـسـت جـامــعـه=١١٦ ا�راد كـرد،١٩٨٣
كمون�ـستى، تأك�د كـرد كه «سطح رفاه مادى هر شـهروند با�د برGاساس مـ�زان كار
ــــ و تـنهـا كـار ـــــ او تعـ�ـ�ن شــود و نه بر پا�ه= خــوش ن�ـتى». او هرگـونـه «جـهش
زودرس به سمت اشكال كـمون�ستى توز�ع» را مـحكوم كرد و اعالم نمـود كه اگر از
اصل توز�ع سوس�ال�ستى بر اساس مـ�زان كار تخلS شود، «ما با درآمدهاى ناشى
از طفـ�لىGگـرى، بـا ولگردان، با طفـره روندگـان از كـار، بـا كمGكـاران و با كـارگـران
بدى مـواجـه خـواه�م شـد كـه خـون جامـعـه را مىGمكـند و از نتـ�جـه= كـار كـارگـران

 او در سخنان خـود «هرGشكل از افزا�ش١١٧باGوجدان زندگى خـود را مىGگذرانند».
سر�عGتر مصـرف در مقا�سه با افـزا�ش بازدهىGكار» را تخلS از اصول سوسـ�ال�سم

١٥٧

 كـمـ�ـتـه= مـركـزى حـزب. مندرج در١٩٨٢ نوامـبر ١٢ سـخنرانى �ورى آنـدروپوف در پلنوم عـادى ١١٥
.١٠-٧، صفحات ١٩٨٣، ژانو�ه= بولتن اطالعاتى احزاب كمون�ستى و كارگرى

.١١-٣، صفحات ١٩٨٣، مه بولتن اطالعاتى احزاب كمون�ستى و كارگرى ١١٦
.٦، صفحه= همانجا ١١٧

اعـالم كـرد و آن را «غـ�ـرقـابل قـبـول» خـواند. به گـفـتـه= او، «هـر افـزا�شى در سطح
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دسـتـمزد كـه از نزد�ك با افـزا�ش بازدهـىGكار همـراه نبـاشـد، در نهـا�ت بر تمـامى
حـ�ات اقـتصـادى اثر منفى باقى مىGگذارد. چـن�ن كارى به و�ژه به افـزا�ش تقاضـا
در شـرا�ـطى كـه سطح تـول�ـد مــوجـود پاســخگوى آن ن�ـسـت، مىGانجـامــد و باعث
كــمــبـودها و پـ�ـامــدهاى زشــتى مىGشــود كــه زحــمــتكشــان به حق از آن نفــرت

 او همـچن�ن بازده پا��ن كـار را ناشى از عـدم تلفـ�ق تكنولوژى مـدرن با١١٨دارند».
 درصد از تول�ـد در صنا�ع هنوز به٤٠روند تول�ـد اعالم كـرد و ا�ن وضع�ـت را كه «

 از نقطه نظر اقـتـصـادى براى١١٩صـورت دسـتى و غـ�ـرمكانـ�ـزه انجـام مىGگـ�ـرد»،
سوسـ�ال�ـسم «غ�رقـابل قبـول» خواند. و بر ا�ن اسـاس، نسبت به «هرگـونه برخورد
اغـراق آمـ�ـز احــتـمـالى در مـورد درجـه= نـزد�كى [اتحـاد شـوروى] به مـرحـله= عـالى
كمونـ�سم» هشدار داد. او تأك�ـد كرد كه «ما با�د �ك درك واقع ب�نانه از جـا�ى كه
S�در آن قــرار دار�م داشـــتــه باشــ�م. تـازاندن به پ�ـش به مــعناى قـــراردادن وظا
غ�رعملى در مقـابل خود، و راضى بودن از آنچه به دست آوردهGا�م به معناى عدول
از بهGكـارگــ�ـرى امكانات جــامـعـه است. چـ�ـزى كـه اكنون الزم دار�ـم، �ك نگرش

١٢٠واقعب�نانه به د�نام�سم جامعه= شوروى، با همه= توانGها و ن�ازهاى آن است».

از د�دگاه س�ـاسى و ا�دئولوژ�ك ن�ز، �ورى آندروپوف بر مسا�ل بس�ـار مهمى
تأكـ�ـد كـرد كـه براى مــدتGها از نظرها دور مـانده بودند. او، ضـمـن تأ��ـد مـفـهـوم
«دولت همگانـى خلق»، «اسـتـقـرار سـوسـ�ـال�ـسم» را «بدون د�كـتـاتورى پرولتـار�ا»
امرى «غـ�رقابل تصـور» اعالم كرد و با تك�ـه بر آموزش ماركس تأكـ�د نمود كـه تنها
«ا�ن د�كتاتورى است كه راه رشد س�اسى را مىGگشا�د و در نها�ت به خودگردانى

 او علناً اعالم كرد كه «دموكراسى شورا�ى»،١٢١كمون�ستى جامعه منجر مىGشود».

١٥٨

.همانجا ١١٨
.٧، صفحه= همانجا ١١٩
.همانجا ١٢٠
.همانجا ١٢١

از جمله به دل�ل «جنگ روانى» كـه امپر�ال�سم عل�ـه جامعه= شـوروى به راه انداخته
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است، «با مشكل رشد روبرو بوده است و هنوز ن�ز هست»، و تأك�د نمود: «بهبود در
دمـوكـراسى مـا مـسـتلزم امـحـاء اشكال سـازمـاندهى و فـرمـال�ـسم بوروكـرات�ك، و
هرچ�ز د�گرى است كه ابتكار عمل تودهGها را از آنهـا مىGگ�رد و محدود مىGكند، و

 به گفته= او، «اصل١٢٢تفكر خالق و منافع زنده= زحـمتكشان را به زنج�ـر مىGكشد».
اثبات شده= حـاكم بر همه= زندگى جامعه= سوسـ�ال�ستى مركـز�ت دموكرات�ك است
كه تلف�ق موفق�ت آمـ�ز خالق�ت آزادانه= تودهGها را با مزا�اى �ك نظام واحد هدا�ت
علمى، برنـامـه ر�زى و مـد�ر�ت مــمكن مىGسـازد.... امـا مـتــأسـفـانه هنوز هـسـتند
كسـانى كه مىGكـوشند منافع خـودخواهانه= خـود را در مقابل منـافع جامعـه و د�گر
اعضـاى آن قرار دهند. در ا�ن رابطه روشـن است كه با�د برخى افـراد را آموزش، و
آموزش مجدد، داد و با همه= اشكال تخطى از قانون و نظم سـوس�ال�ستى و مواز�ن
زندگى اشـتراكى مـقـابله كـرد. و ا�ن چ�زى ن�ـست جـز ... انسـان�ت و دموكـراسى
واقـعى، جـز اداره= جــامـعـه بر اسـاس خــواست اكـثـر�ت و در راسـتـاى مـنافع مـردم

١٢٣زحمتكش».

�ورى آندروپوف، ا�ـن نتـ�ـجــه گـ�ــرى را كـه «سـوســ�ـال�ــسم همـه= تضــادها و
تفـاوتGها»ى اجتـماعى را از ب�ن برده است تصـورى «از نظر س�ـاسى سادهGلوحـانه»
خواند و اعـالم كرد كـه جامعـه= شوروى «هم با تضـادها و هم با مشكالت» گـوناگون
روبرو است. به گـفــتـه= او، ا�ن واقـعـ�ت كـه در جـامــعـه= سـوسـ�ـال�ـســتى تضـادهاى
آنتــاگـون�ــسـتـى وجـود ندارند «نـبـا�د مــا را به ا�ن نتــ�ـجــه برســاند كـه مـىGتوان�م
تضـادهاى غ�ـرآنتاگـون�ـستى را ناد�ده بـگ�ر�م و از نظر سـ�اسـى به آنها بىGتوجـهى
كن�م. زندگى به ما مىGآموزد كـه حتى ا�ن تضادهاى ماه�تـاً غ�رآنتاگون�ـستى، اگر
به آنهــا بىGتوجــهى شــود، مىGتـوانند باعث تصــادمــات جــدى شـونـد». او رفع ا�ن
تضـادها را منوط به ا�ن دانست كـه «س�ـاست حزب كـمونـ�ست حـاكم، بر �ك پا�ه=

١٥٩

.٨، صفحه= همانجا ١٢٢
.همانجا ١٢٣

مـحكم عـلمى اسـتـوار باشــد». به گـفـتــه= او، «هرگـونه كم بهــا دادن به نقش دانش
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S�ماركـس�ـسم ـ لن�ن�سم و تـكامل خالق آن، هرگـونه تعبـ�ر پراگمـات�سـتى از وظا
آن، هرگـونه بى توجـهـى به مـسـا�ل بن�ـادى تئـور�ك، و هرگـونـه برخـورد مـصلحت
اند�شانه �ا تئـورى بافى فخرفـروشانه، بدون ترد�د به پ�ـامدهاى كشنده= سـ�اسى و

 او بر ا�ن اسـاس اعالم كرد كـه: «ما به شكلى فـزا�نده١٢٤ا�دئولوژ�ك مىGانجـامد».
ن�ـاز به انـجـام �ك پژوهش جـدى در رابطـه با اقـتـصـاد ســ�ـاسى سـوسـ�ــال�ـسم را
احـساس مىGكن�م» و نتـ�جـه گـرفت: «ماركـس�ـسم نه �ك دگم، بلكه �ك راهنمـاى
مؤثر براى عـمل است.... كمونـ�ستGها براى آنكه همگامى خـود را با زندگى حفظ
كنند، با�د آمـوزشGهاى مـاركس را غنىGتر سـازند و آن را در عـمل به شكلى خـالق
مــورد اسـتــفــاده قـرار دهـند.... راه درك و حل مــشكالت تازه، نه در پوســ�ــدگى
آمـوزشGهاى مـاركـسـ�ـسم ـ لنـ�ن�ـسم، بلكه برعكـس، در مـبـارزه براى پاكـ�ـزگى و

١٢٥تكامل خالق آن است».

مـجمـوعـه= اصـول مطرح شده از سـوى �ورى آندروپوف به مـبـانى سـ�اسـتى از
 نام١٩٨٦سـوى حـزب بدل شـد كـه بعـد از كنگره= ب�ـست و هفـتم حـزب در سـال 

«دگـرگونسـازى» به خـود گـرفت. هرچند بسـ�ارى از ا�ن اصـول در گـذشـته ن�ـز در
ارز�ابىGها و برنامـهGهاى حـزب مـورد تأكـ�ـد قـرار گرفـتـه بودند، امـا پس از گـذشت
سالGها ا�ن اول�ن بار بود كه اقدام عملى مـؤثر از سوى حزب در جهت پ�اده كردن
بســ�ـارى از آنهــا به عـمل آمــد. در واقع، تغــ�ـ�ــرات پ�ـشنـهـادى آندروپوف هـمـان

) به بعـد مىGبا�ست در١٩٥٦تغـ�ـ�ـراتـى بودند كـه از زمـان كنگره= بـ�ـسـتم حـزب(
رابطه بـا مـشكـالت مـوجــود در دســتـور كــار قــرار مىGگــرفـتـند، ولى مــتـأســفــانه
كنگرهGهاى مـخـتلS حـزب از برخـورد ر�شهGاى به آنـها كـوتاهى كـرده و راه را براى

تداوم رشد پد�دهGهاى منفى باز گذاشته بودند.
بد�ن ترت�ب، تحـوالتى كه از مـدتGها قبل مىGبا�ست در سـاختـار اقتـصادى و

١٦٠
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 سال تأخـ�ر، اجـراى آنها در دسـتور٢٥س�ـاسى سوس�ـال�سم به وجـود مىGآمد، با 
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كـار حـزب قـرار گـرفت. در دوران كـوتاه رهبـرى آندروپوف، مـبـارزهGاى جـدى عل�ـه
بوروكراسى، فساد ادارى و طف�لىGگرى اقـتصادى كه براى مدتGها رشد كرده بود
و به وجـهـه= حـزب كـمـون�ـست صــدمـه زده بود آغـاز شـد. مـسـأله= اسـتـقـرار مـجـدد
د�سـ�ـپل�ن و افـزا�ش بازدهىGكـار در همـه= عرصـهGهاى تول�ـد در صـدر وظا�S قـرار
گـرفت. مـبارزه بـا كمGكارى و طفـ�لىGگـرى در كـار با جـد�ت آغـاز گرد�ـد. س�ـسـتم
انگ�ـزهGهاى مـادى مـجـدداً تقـو�ت شـد و س�ـاست همـسطح سـازى دسـتـمـزدها به
عنوان عـامل اصلى رشد پد�دهGهاى «انـگلى» در اقتـصاد مـورد انتقـاد قرار گـرفت و
كنار گـذاشتـه شـد. مـبارزه در راه گـسـترش دمـوكـراسى سوسـ�ـال�سـتى و شـركت
دادن هرچه ب�شتر زحمتكشان در روندهاى تصم�م گ�رى آغاز گرد�د. در س�است
كادرگز�نى حـزب ن�ز تغ��راتى ا�جاد شـد و حركتى همهGجانبه در جـهت «تصح�ح»
سوس�ـال�سم و رفع نواقص آن آغاز گشت. مجـموعه= ا�ن اقدامات اثرات عـم�قى در
روح�ه= مردم و زحـمتكشان شوروى باقى گذاشت، و آنهـا را بار د�گر به شور و شوق
آورد. به نظر مىGرســ�ـد كـه حـزب بار د�گـر همـه= ن�ـروى خـود را در خــدمت انجـام
رسـالت تار�خـى خـود قـرار داده است و مىGرود تا آگـاهانه زمـ�ـنهGهاى بحـران را از

م�ان بردارد و راه را براى شكوفا�ى هرچه ب�شتر و سر�ع تر سوس�ال�سم بگشا�د.
 سال در ا�جاد ا�ن تحوالت وضع�ت اقتصادى٢٥با وجود ا�ن، تأخ�ر ب�ش از 

و س�اسى جامعه را ب�ش از حد الزم بغرنج كـرده بود و ا�ن مسأله، پ�شبرد تحوالت
را براى حزب دشـوارتر ساختـه بود. امپـر�ال�سم با جهش بزرگ تكنـولوژ�كى كه به
و�ژه در عرصه= كـامپ�وترها و صنا�ع مدرن الكتـرون�ك انجام داده بود، از نظر تول�د
مدرن، بـه و�ژه در عرصـه= نظامى، از اتحاد شـوروى فاصله گـرفتـه بود و پروژه= عظ�م
«جنگ سـتارگـان» را عل�ـه ا�ن كشـور آغـاز كرده بود. از سـوى د�گر، فـشار فـزا�نده=
هز�نـهGهاى نظامى و ســ�ـــاستGهاى نادرست اقــتــصــادى آهـنگ رشــد اقــتــصــاد
سـوسـ�ال�ـسم را كندGكـرده بود. روند رشـد نارضـا�تى مـ�ـان زحمـتكشـان همـراه با
تبل�غات عظ�م ضدكمون�ـستى و ضدشوروى دولتGهاى سرما�هGدارى، اثرات منفى
مهمى بر ذهن�ت و روحـ�ه= تودهGهاى مردم گذاشته بود و بسـ�ارى از آنGها را نسبت

١٦١

به رهبرى جـامعـه دلسرد كـرده بود. و از همه مهـم تر، رشد كنترل نـشده= ال�هGهاى
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تكنوكـرات و بوروكــرات براى مـدت نزد�ك به سـه دهه، ن�ـروى عـظ�ـمى براى ا�ن
ال�هGها درGدرونGحزب و دولت ا�جادGكرده بودGكهGمقابلهGبا آنGكارى بس�ار دشوار بود.
مجـموعـه= ا�ن عوامل، هشـ�ارى و دقت بسـ�ارى را در روند اجـراى تحوالت از
حــزب طلب مىGكــرد. همــان طور كــه �ـورى آندروپوف تأكــ�ــد ورز�ده بود، حــزب
مىGبا�ـست سـ�ــاست خــود را بر �ك «پا�ـه= مـحكـم علمى»، با شــركت و «بر اســاس
خواست اكـثر�ت» و «در راستاى منافع مـردم زحمتكش» شـالوده ر�زىGكند؛ و همه=
ا�ن كــارها را مىGبا�ست ز�ـر فـشــار شـد�د جـنگ تبل�ــغـاتـى، عـمل�ــات تخــر�بى و
دخـالتGهاى مـسـتـقـ�م و غـ�رمـسـتـقـ�م دولتGهاى امـپـر�ال�ـسـتى و سـازمـانGهاى

جاسوسى آنها انجام دهد.
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كنگره= ب�ـست و هفـتم حزب كـمـون�ست اتحـاد جـماه�ـر شـوروى كه در سـال
، دو ســــال پـس درگــــذشـت �ورى آنـدروپوف، تشـك�ـل گــــرد�ـد، برنـامــــه=١٩٨٦

همهGجانبهGاى را در جـهت ا�جاد تغ��رات مهم در اقـتصاد و ساختار س�ـاسى جامعه=
شوروى به تـصو�ب رسانـد. شعار اصلى كـنگره= ب�ست و هفـتم «شتـاب بخشـ�دن به

، و نه «دگرگـونسازى» و «علن�ت»، بود.(ooskrenye)روند مدرن�ـزه كردن اقتـصاد» 
، بر محور١٩٩٠-١٩٨٦برنامه= پنجساله= دوازدهـم مصوب كنگره براى سالGهاى 

ا�ن شـعار اصلى، سـه هدف مشـخص: غ�ـرمتـمركز كـردن برنامـهGر�زى اقتـصادى و
مـدرن�ـزه كردن روند تول�ـد، اسـتـقرار و گـسـترش انـگ�زهGهاى مـادى براى افـزا�ش
بازدهى كار، و گـسترش دمـوكراسى سوس�ـال�ستى در سطـح جامعه را اسـاس كار

 ساله١٥خود قرار داد. كنگره= ب�ست و هفتم در ع�ن حال خطوط كلى �ك برنامه= 
 به تصـو�ب رساند كـه در آن سرعت گرفـتن نرخ٢٠٠٠-١٩٨٦را براى سالGهاى 

رشد اقتصـادى در آخر�ن دهه= قرن ب�ستم، پس از طى شدن دوران انتـقالى برنامه=

١٦٢

پنجسـاله= دوازدهم، پ�ش ب�نى شده بود. بـرخى از جنبهGهاى مهم ا�ـن برنامه براى
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ا�جاد تحوالت ك�فى در سطح جامعه به شرح ز�ر بودند:
ــــ شتاب بخش�دن به نرخ رشد اقتصادى و اجتماعى؛

ــــ تسر�ع چشمگ�ر روند پ�شرفت علمى و تكنولوژ�كى؛
ــــ تضم�ن ارتقاء سطح زندگى و رفاه همه= بخشGهاى جمع�ت؛

 درصد؛٨٠ تا ٦٠ــــ باال بردن درآمد سرانه= واقعى به م�زان 
ــــ افــزا�ش پرسـتــ�ـژ اجـتــمـاعى وجــدان و كـ�ـفــ�ت درGكـار و مــهـارتGهاى

حرفهGاى؛
ــــ افزا�ش سـطح دستمـزدها و بهبود شكل پرداختGها در همـاهنگى با نرخ

رشد بازدهى كار؛
 درصد٤٥ــــ بهبود شرا�ط كار و كاهش سهم كار �دى در كل روند تول�د از 

 درصد؛٢٠ تا ١٥به 
ــــ ارتقــاء كـ�ـفـ�ت كـاالهاى مـصــرفى و افـزا�ش تنوع آنهـا بـه منظور ارضـاء

ن�ازهاى مصرفGكنندگان؛
ــــ افـزا�ش تول�د مـواد غـذا�ى در انطباق با اسـتانـداردهاى علمى و منطقى

مصرف؛
ـــــ ا�جــاد �ك بخش خــدمــات پـربازده به منظـور كــاهش سنگ�ـنى بار كــار

خانگى؛
ــــGتعب�ه= �ك آپارتمان براى هر خانواده؛

ـــــ دو برابر كــردن حــجم صندوق عــمــومى براى تأمــ�نGهاى اجــتــمــاعى،
مرخصىGها، آموزش و خدمات بهداشتى؛

ــــ تشو�ق ورزش و د�گر اشكال تفر�حات عمومى؛
ــــ پافشارى ب�شتر بر اجراى س�است حفظ مح�ط ز�ست؛

ــــ دو برابر كردن درآمـد ملى، عمدتاً از طر�ق افزا�ش بازدهى كـار به م�زان
 درصد و حـركت به سمت دسـت�ابى به باالتر�ن سـطح بازدهى كار در١٥٠-١٣٠

سطح جهان؛

١٦٣

ــــ صرفه جو�ى در مصرف مواد اول�ه و سوخت؛
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ــــ افزا�ش بازدهى سرما�ه گذارىGهاى تول�دى؛
ــــ تضـمـ�ن رشد سـر�ع و همـه جـانبـه= علم و تكنولوژى و كـاربست گـستـرده=

نتا�ج آن در بخشGهاى صنعت، مد�ر�ت، و خدمات؛
ــــ افـزا�ش نـقش نمـا�ندگـان شـوراهاى خلق به مـثـابه مـهـم تر�ن نهـادهاى
حكومت سـوسـ�ـال�ـستى مـردم در روند رشـد اقـتـصادى، اجـتـمـاعى و فـرهنگى؛ و

١٢٦گسترش شركت مردم در كار اداره= جامعه.

در پ�روى از هـدف عدم تمركـز اقتـصادى، بسـ�ارى از اخـت�ارات برنـامهGر�زى
دولت به بنگاهGهاى اقـتصادى واگـذار شد. آنهـا اخت�ـار �افتند در مـورد نوع و حجم
كاالها�ى كـه تول�د مىGكنند، نوع و نحوه= اسـتفاده از مـواد اول�ه، و محل خـر�د آنها
خـود تصـم�ـم بگ�رنـد. همچنـ�ن به آنهـا حد مـعـ�نى از اخـتـ�ارات در مـورد تعـ�ـ�ن
دستمزدها و قـ�مت فروش كاالهاى تول�د شده داده شد. در مقـابل ا�ن اخت�ارات،
مـسئـول�تGهاى بنگاهGهاى اقـتصـادى ن�ـز افزا�ش �افت. آنـها مىGبا�ست سـودآورى
فعال�ت اقتصادى خود را تضـم�ن كنند و از طر�ق اجراى برنامهGهاى ماهانه، تول�د
خــود را تـنظ�م نـمــا�نـد. در عــرصـــه= ا�جــاد انـگ�ــزهGهـاى مــادى براى كـــار، روند
همسطحGسازى دستمزدها متـوقS شد و حركت در جهت عكس آن آغاز گرد�د. به
و�ژه، پا��ن بودن سطح درآمـد براى حرفـهGها�ى كه ن�ـازمند تحـص�الت، آمـادگى و
مهارت فنى هستند، مانند معلمـان، پزشكان، مهندسان و دانشمندان شد�داً مورد
انتـقـاد قرار گـرفت و گـامGهاى الزم در جـهت تصـحـ�ح آن برداشـتـه شد. در عـرصـه=
گسترش دموكراسى سوس�ال�سـتى ن�ز اقدامات جدى به عمل آمد. به مجتمعGها و
گروهGهاى كـارگرى در واحدهاى تول�ـدى اجازه داده شد كـه به تناسب ارزشGهاى
تول�د شده تـوسط آنها، سطح دستمزد و پـاداش كارگران را خود تع�ـ�ن كنند. آنها
اجــازه �افـتنـد كـه مــد�ران كـارگــاه و كـارخــانه را خــودشـان انتــخـاب كـنند. طى

١٦٤

، انتـشـارات بـ�ن الملل،ســودهاى نجـومـى و بحـران: ســرمـا�ـه دارى مـدرن آمــر�كا و�كتـور پرلو، ١٢٦
.٥١٠-٥٠٨، صفحات ١٩٨٨ن�و�ورك، 

، دهGها هزار مـــد�ر كــارگــاه و كــارخــانـه از طر�ق رأى١٩٨٦-١٩٨٧ســالGهاى 
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Sا به واسـطه= رأى مـخـال�مـسـتـقـ�ـم كـارگـران انتـخـاب شـدند �ا تـرفـ�ع �افـتند، و 
كارگـران از كار بركنار شدند. مسـأله= تضم�ن د�سـ�پل�ن كار در واحـدهاى تول�دى
ن�ـز به ت�مGهاى كـارگـرى واگـذار شـد. حتى بـه كارگـران واحـدهاى تول�ـدى اجـازه
داده شد كـه حقـوق و پاداش كارگـرانى را كه كمGكـارى مىGكردند به تـصم�ـم خود

 كـم�ـته= مـركزى ن�ـز به١٩٨٧كاهـش دهند. به دنبال ا�ن تغـ��ـرات، پلنوم ژانو�ه= 
انتقاد شـد�د از بوروكراسى، به و�ژه در درون خود كم�تـه= مركزى، پرداخت و بد�ن
ترت�ب راه را براى برخورد جـدى به قدرت رشد�ـابنده= بوروكراسى در سطح جامـعه

گشود.
نتـا�ج مثـبت ا�ن تغ�ـ�رات مـهم اثرات خـود را به سرعت در روند تول�ـد آشكار
كـرد. در طـول دو سـال اول برنامــه= پنجــسـاله دوازدهـم، رشـد تول�ــد در بسـ�ــارى
عرصهGها ب�ش از هدفGهاى تع��ن شده در بـرنامه بود. در ا�ن م�ان، چشمگ�رتر از

 م�ل�ون واحـد رس�د و از٣/٢ به ١٩٨٧همه، حـجم تول�د مسكن بود كـه در سال 
 ژوئن٢٥ در پلنوم ١٢٧ درصـد ب�ـشــتـر شـد.١٥ارقـام پ�ش ب�ـنى شـده در برنامـه، 

، مـ�ـخــا��ل گـارباچS به كـمــ�ـتـه= مـركـزى حـزب گــزارش داد كـه «بهGطور١٩٨٧
متـوسط، در طول دو سال گذشتـه، نرخ افزا�ش بازدهى كار در مـقا�سه با مـتوسط
ارقـام برنامه= پنجـساله= �ازدهم افـزا�ش ز�ادى نشـان مىGدهد. افزا�ش بازدهى كـار

 درصد و در ترابرى و١٠٠ درصد، در كـشاورزى ٣٠در رشتـه= صنا�ع و ساختـمان 
 درصــد بوده اسـت». او همــچنـ�ن گــزارش داد كــه «تنـهــا در ســال٢٠٠راه آهن 

جارى، نرخ رشد سرما�ه گذارى تول�دى در عرصه= اجتماعى سه برابر ب�شتر از نرخ
رشدGكل اقـتصادGملى بوده است». اوGحجم سـرما�هGگذارىGهاى تول�دى  انـجام شده

 م�ل�ارد روبل ب�ش از ارقام پ�ش ب�نى٤٠ را «١٩٨٧در عرصه= اجتماعى در سال 

١٦٥

 «در راه  تحوالت بن�اد�ن»، گـزارش كم�ته= دولتـى آمار اتحاد شوروى در مورد نتـا�ج و دستاوردهاى١٢٧
گز�دهGها�ى از، نشر�ه=  ١٩٨٧برنامـه= توســعـه= اقـتـصـادى و اجـتـمـاعى دولـت اتحـاد شـوروى در سـال 

.٤٤، صفحه= ١٩٨٨، از انتشارات حزب كمون�ست ا�االت متحده= آمر�كا، مارس مطبوعات شوروى
.٦، صفحه= ١٩٨٧ اوت ١٥ ژوئن/٣٠، گز�دهGها�ى از مطبوعات شوروى ١٢٨

١٢٨شده در برنامه» اعالم كرد.
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بد�ن ترت�ب، حـزب با استـقرار مـجدد ضـوابط علمى تول�د سـوس�ـال�سـتى بر
اقـتصـاد و گسـترش مـواز�ن دموكـراسى سوسـ�ال�ـستى در سطح جـامعـه، بار د�گر
ابتكار عــمل تار�خى را در دست خـود گــرفت و نشـان داد كـه �ك حـزب مــسلح به
تئـورى علمى مـاركـسـ�ـسم ـ لن�ن�ـسم مىGتـواند با تك�ـه بر ن�ـروى خـالق تودهGهاى
زحـمتكش، حـتى در دشوارتـر�ن شرا�ط، مـوانع موجـود را از سـر راه سوسـ�ال�ـسم

بردارد و رشد آن را مجدداً تضم�ن كند.
اما، متـأسفانه، ا�ن تنها حـزب و كمون�ستGها نبودند كـه به شكلى آگاهانه در

 ساله در ا�جـاد تغ�ـ�رات الزم در ساخـتار٢٥سطح جامـعه عمل مىGكردند. تأخـ�ر 
سـوس�ـال�ـسم، به رشد سـرطانى �ك ال�ه= بوروكـرات�ك ن�ـز انجامـ�ـده بود كه او ن�ـز
آگـاهانه در راستـاى منافع و�ژه= خود عـمل مىGكـرد؛ ال�هGاى كه منافع خـود را نه در
«تصــحــ�ح» سـوســ�ــال�ــسم، بلكه در «تخــر�ب» آن مىGد�ـد. و هم ا�ن ال�ه بود كــه
باالخره، با تك�ه بر حمـا�تGهاى مادى دشمنان جهانى طبقـه= كارگر، روند نوسازى

سوس�ال�سم را به روند تخر�ب و فروپاشى آن بدل كرد.
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كنگره= ب�ست و هفتم، در ع�ن ا�ن كه از نظر تعـ��ن خط مشى جد�د س�اسى
و اقـتـصـادى �ك پ�ـروزى بزرگ و راهگشـا بـراى حـزب و طبـقـه= كـارگـر بود، از نظر
تركــ�ـب رهبــرى انتـــخــاب شــده از ســوى آن، �ـك عــقــبگـرد تار�خى مـــهم براى
كــمــون�ــستGها به حــســاب مىGآمــد. در ا�ـن كنگره بود كــه ال�هGهـاى رشـد�ـابنده=
بوروكـــراسى و تكـنوكــراسـى دولتى توانـســتـند عــالـىGتر�ن پسـتGهاى كل�ـــدى و
اسـتـراتژ�ك را در رهبـرى حزب اشـغـال كنند و سلطه= تشكـ�التى خـود را بر حـزب
تضـمـ�ن نمـا�ند. از ا�ن لـحاظ مـىGتوان گـفت كـه اگـر كنگره= ب�ـست و دوم حـزب و
سـالGهاى پس از آن، آن نقـطه= عطفى را تشك�ل مىGداد كــه طى آن بوروكـراسى و

١٦٦

تكنوكـراسـى رشـد�ابنده سلطه= خــود را بر سـاخـتـار سـ�ـاسـى و ارگـانGهاى دولتى
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Sجـامـعه= سـوسـ�ـال�سـتى تضـمـ�ن كـرد، كنگره= ب�ـست و هفـتم حـزب به نقطه= عط
د�گرى بدل شـد كـه طى آن ال�هGهاى بوروكـرات و تكنوكـرات دولتى و نمـا�ندگـان
سـ�ـاسى آنGهـا ــــ در كـالبـد مــ�ـخـا��ل گـارباچـS و �ارانش ــــ مـهم تـر�ن سنگر
طبـقـاتى پرولتـار�ا، �عنى رهبـرى حـزب، را ن�ـز اشـغـال كردنـد و از ا�ن سنگر براى
پ�شبرد منافع و�ژه= خود و تخر�ب سوس�ال�سم كمال استفاده را بردند. امپر�ال�سم
ن�ـز، كـه از مـدتGها قـبل در انتظار چن�ـن لحظهGاى بود، همـه= ن�ـروى خـود را براى
�ارى رسـاندن به ا�ن جناح در درون رهـبرى حـزب بـه كار گـرفت و امـكانات عظ�م
مـادى و تبل�ـغـاتى خـود را براى دستـ�ـابى ا�ن جناح به هدفGهـا�ش در اختـ�ـار آن

قرار داد.
در نتـ�جـه، بحـرانى كـه زم�نـهGهاى آن بر اثر بعـضى عوامل عـ�نى ـ خـارجى و
همچن�ن برخى اشـتباهات ذهنى پ�ـشاهنگ اجتمـاعى در طول سه دهه در سطح
جـامـعـه نضج گـرفـتـه بـود، با قـبـضـه= رهبـرى حـزب توسط ا�ن ال�هGهـا به سطح �ك
بحـران واقـعى سـ�ـاسـى ارتقـاء �افت. از ا�ن تار�خ به بعــد، مـبـارزه در راه تصـحـ�ح
اشتباهات گذشـته و تضم�ن شكوفا�ى سوس�ـال�سم، به شكلى فزا�نده به �ك نبرد
تع�ـ�ن كننده برسر مـوجود�ت نظام سوسـ�ال�سـتى بدل شد. مسـأله= تضمـ�ن بقاى
سوسـ�ال�ـسم كه از فرداى پ�ـروزى انقالب سوسـ�ال�ـستى اكتـبر همـه= فكر رهبران
انقالب از لن�ن به بعد را به خود مشغـول داشته بود، به شكلى واقعىGتر از هر زمان
د�گر در برابر كمون�ـستGها قرار گرفت، و واقع�ت مـبارزه= طبقاتى در سوسـ�ال�سم،
كـه براى مدت چند دهه بـه آن بهاى كـافى داده نشده بـود، ا�ن بار خود را با تمـام

قدرت به كمون�ستGها تحم�ل كرد.
بد�ن تـرت�ب، پس از كـنگره= ب�ـــست و هفــتم، دو رونـد جــداگــانه بـه مــوازات
�كد�گر بهGحركت درآمـدند: �كى، روند تصح�ح كـمبودهاى سـوس�ال�سم و «شـتاب
بخـش�ـدن» به رشد آن بر اسـاس مصـوبات كنگره، كه خـواست همه= زحـمتكـشان و
كـمون�ـستGها بود، و د�گرى، روند تخـر�ب سوسـ�ال�ـسم و سوق دادن جـر�انات در
راسـتـاى تضمـ�ن منـافع ال�هGهاى بوروكـرات و تكنوكـرات دولتى كـه پس از كنگره

١٦٧

ابزارهاى رهبـرى را در دست گـرفتـه بودند و از حـما�ت امـپـر�ال�سـم ن�ز برخـوردار
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بودند. درحالى كه كمون�ستGها برGتقو�ت اصول و  مواز�ن سوس�ال�ستى در عرصه=
اقـتـصـادى و گـسـتـرش دمـوكـراسى سـوسـ�ـال�ـسـتى در عـرصـه= اجـتـمـاعى تأكـ�ـد
مىGورز�دند، گـارباچS و �ارانش مـىGكوشـ�ـدند با اسـتـفـاده از شـعـار «نواند�شى»،
جـر�انات را به سـمت ا�جاد تـغ�ـ�ـرات سر�ع در سـاخـتـار س�ـاسى سـوس�ـال�ـسم، و

حاكم كردن دموكراسى بورژوا�ى و اقتصاد بازار بر جامعه= شوروى سوق دهند.
در سالGهاى اول پس از كنـگره، كه كنترل ا�ن جناح بر سـاختـارهاى رهبرى
حـزب هنوز تثـبـ�ت نشـده بود، عـملكرد آن بسـ�ـار مـحتـاطانه بـود و شكل آشكار به
خـود نگرفــتـه بود. ا�ن جناح در حـالى كـه ظـاهراً خـود را پا�بند به شــعـار «شـتـاب
بخـش�ـدن» به رشد سـوسـ�ال�ـسم نشان مىGداد، در عـمل به تقـو�ت قدرت خـود در
درون رهبرى و د�گر ارگـانGهاى حزب مشغـول بود و مىGكوش�د عناصـر خود را در

، ا�ن١٩٨٩-١٩٨٧نقـاط كل�ـدى سـاختـار حـزبى بنشـاند. در فـاصله= سـالGهاى 
جناح از همـه= ابزارهاى تشك�التىGكـه درGاخت�ـارGداشت براى تضعـ�S كمونـ�ستGها
در درون رهبــرى حــزب و تغــ�ـ�ــر جــهت دادن به روند تحــوالت اســتــفـاده كــرد.
پلـنومGهـاى تشكـ�ل شــــده پـس از كنـگره= ب�ـــــست و هفـــــتم، �كـى پس از د�ـگرى
تصم�ماتى اتخاذ مىGكردند كه ب�شتر در حد اخت�ارات كنگره= حزبى بودند تا پلنوم
كـم�ـته= مـركزى. روند تصـف�ـه= «محـافظهGكـاران»ى كه سـد راه پ�شـبرد «رفـرم»هاى
مــورد نظر ا�ـن جناح بودند از ارگــانGهـاى رهبــرى حــزب، به و�ژه از طـر�ق به راه
انداخـتن كـارزارهاى تبل�ـغـاتى علنى عل�ـه آنهـا در سطح جـامـعـه، روز به روز ابعـاد
تازهGاى به خـود مىGگـرفـت. هر �ك از ا�ن اقـدامـات غـ�ـرقـانونى در جــهت تصـفـ�ـه=
Sها و كGق�كـمـون�ـستGهاى بـه اصطالح «مـحـافظه كـار» از رهبـرى حـزب، بـا تشـو
زدنGهاى شد�د دستگاهGهاى تبل�غاتى دولتGهاى امپر�ال�ستى ن�ز همراه مىGشد و
براى «دمـوكــراتGها»ى تازه به قـدرت رســ�ـده در درون حـزب، اعــتـبـار و وجــهـه و
«حـقان�ـت» تار�خى مىGخـر�د. به موازات ا�ن رونـد، قدرت تصـمـ�مGگـ�رى در مـورد
سـرنوشت كشـور، به شكلى آگـاهانه و برنامـهGر�زى شـده، از دست كـم�ـتـه= مركـزى
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حـــزب خــارج مىGشـــد و به نهـــادهاى تازه تـأســ�ـس شــده= بوروكـــرات�ك واگـــذار
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Sن ترت�ـب، روز به روز نظارت حــزب بر عـــملكرد دولت تـضــعــ��مىGگــرد�ـد، و بد
مىGگـشت. همزمـان با كاهش نقش حـزب، نظام برنامـه ر�زى ن�ز به سـرعت توسط
ا�ن جناح برچ�ده شـد. پرسنل نهادها�ى كـه اداره= امور اقتـصاد را برعهـده داشتند

 كـاهش داده١٩٨٩ هزار نفــر در سـال ٥٨ به ١٩٨٧ هزار نفــر در سـال ٢٠٠از 
 ا�ن در حالى بود كـه وزارتخانهGهاى دارا�ى، بازرگـانى و كشـاورزى آمر�كا،١٢٩شد.

كه نقش آنهـا در نظام سرمـا�هGدارى بس�ار كـمتر از وزارتخـانهGهاى مشـابه در اتحاد
 هزار نـفــر را در اســـتـــخـــدام خـــود٣٠٠شـــوروى بود، در همـــان ســال بـ�ش از 

١٣٠داشتند.

همـراه با رشد فـزا�نده= قدرت تشك�ـالتى ا�ن جناح، مشى سـ�اسى آن ن�ـز به
شكلـى آشكارتر در سطح جــامــعــه مطرح و از آن دفــاع مىGشــد. به تدر�ج كــه ا�ن
تثب�ت قدرت به پ�ش مىGرفت، حمله= ا�دئولوژ�ك و س�ـاسى آن ن�ز به سوس�ال�سم
«سربازخانه اى»، به اقـتصاد برنامه ر�زى شـده، به «محافظه كاران» مـخالS رفرم و
�افـت. نمــا�ندگــان ا�ن جـناح در وســا�ط ارتبــاط جــمــعـى به طورGشــدت مى ،...
�كجـانبـه تار�خ و دسـتـاوردهاى سوسـ�ـال�ـسم، حـزب كـمون�ـست اتحـاد شـوروى و
مـواز�ن زندگـى سـوسـ�ـال�ــسـتى، از جـمله اصــول عـمـدهGاى چون اصل مــركـز�ت
دمــــوكـــراتـ�ك، و به قــــولى «نـبـــود آزادىGهـاى دمـــوكــــرات�ـك»، را تحت عـنوان
«اسـتـال�ن�ـسم» مــورد حـمله قـرار دادند. شـخص گـارباچS به شكـلى فـزا�نده لبـه=
حمله= خود را مـتوجه دستاوردهاى گذشـته= سوس�ال�ـسم مىGكرد. او با تكرار مداوم
ا�ن مـسـأله كه سـوسـ�ـال�سم و اقـتـصـاد برنامهGر�ـزى شده عـامل اصلى ركـود بوده
است، به جوّ بى اعتمادى نسبت به سـوس�ال�سم دامن مىGزد. ا�ن درحالى بود كه
حتى خود گزارشگران غربى ن�ز اذعان داشتند كه علىGرغم كند شدن آهنگ رشد

١٦٩

، ارگانمـسا�ل سـ�ـاسى  و�كتـور پرلو، «بحـران اقـتـصـادى و سـ�ـاسى در اتحـاد شـوروى»، نشـر�ه= ١٢٩
.١٤، صفحه= ١٩٩١تئور�ك و س�اسى حزب كمون�ست ا�االت متحده= آمر�كا، اوت 

.همانجا ١٣٠

سـوسـ�ـال�ـسم، «درآمـد سـرانه= واقـعى» زحـمـتـكشـان شـوروى در فـاصله= سـالGهاى
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 درصـد رشد داشـته و ا�ن به مـعناى٤٧/٣ با نرخ متـوسط ساالنه= ١٩٦٠-١٩٨٤
 و١٣١سـه برابر شـدن سطح اسـتـاندارد زندگى در شـوروى در ا�ن مـدت بوده است.

باز ا�ن در حــالى بود كــه به اذعــان ن�ـكالى ر�شكS، از �اران نـزد�ك گــارباچS و
 برابر٥/٦ سال گذشـته، ٣٥نخست وز�ر وقت، درآمد مـلى اتحاد شوروى در طول 

 درصـد مىGشـد (در طول هـمـ�ن مـدت در٥/٥شـده بود، كـه مــتـوسط سـاالنه= آن 
 درصد مـىGشد، و٣ برابر شـده بود كـه متـوسط سـاالنه= آن ٨/٢آمر�كا درآمـد ملى 

١٣٢ه�چ كس نمىGگفت كه ا�ن كشور ركود داشته است!).

در تالش براى آماده سـاختن جوّ سـ�اسى براى طرح شـعار اقتـصاد بازار، ا�ن
جناح به عمـده كردن الگوى «نپ» درGبرابر اقـتصـاد برنامهGر�زى شده= سـوس�ـال�سم
پرداخت و كنـارGگـذاشــتــه شـدن آن را به عـنوان اول�ن گــام تار�خى در انحــراف از
اصـول سـوس�ـال�ـسم قلمـداد نمـود. گـام به گـام، مـسأله= ضـرورت انجـام رفـرمGهاى
ســ�ـاسى از باال و اســتــقـرار «دمــوكـراسى» نـوع غـربى در مــقــابل ضـرورت انجــام
رفرمGهاى اقتصـادى در راستاى منافع زحمتكشان قـرار داده شد و چن�ن القاء شد
كـه گو�ا بدون انجـام ا�ن تغـ��ـرات سـ�اسى از باال، پـ�شـبرد تحـوالت اقـتصـادى در

پا��ن امكان پذ�ر ن�ست.
البته تا ا�ن زمان، نما�ندگـان ا�ن جناح تمام كوشش خود را به كار مىGبردند
تا گامGهاى برداشته شده از سوى آنان با تأك�د بر حفظ ماه�ت سوس�ال�ستى نظام
همراه باشـد. عبارت «اقتـصاد بازار» به مفهـومى ظاهراً بىGخطر مورد استفـاده قرار
مىGگرفـت. حتى هواداران پروGپاقـرص سرمـا�ه و رهبران ضـدكمون�ـست وابستـه به
ا�ن جناح نـ�ـز ضـمـن دادن قـولGهاى مـزورانـه به كـارگــران، از بهGكـار بردن كلـمـه=

�عنى پس از آن كه١٩٨٨«سرما�هGدارى» خوددارى مىGكردند. اما از اواخر سال  ،
ا�ن جناح تـوانست در نوزدهمــ�ن كنفـرانـس سـراسـرى حــزب كـمــون�ـست اتـحـاد

١٧٠
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، مـــــشى مـــــبـــــتنـى بر «نـواند�ـشى»، «عـلنـ�ت» و١٩٨٨ ژوئن ٣٠شــــوروى در 



بحران و فروپاشى

«دموكراسى» خود را به رهبرى حزب تحـم�ل كند، وضع بهGطور كلى تغ��ر كرد. از
ا�ن مقطع به بعد، شـعار اصلى كنگره= ب�ست و هفتم در رابطه با «شتـاب بخش�دن»
به رشد سوس�ال�سم به طور كامل كنار گـذاشته شد و جاى آن را شعارهاى منطبق

بر منافع و�ژه= ا�ن ال�ه گرفت.
به دنبـال ا�ن تثبـ�ت قـدرت و تحمـ�ل خط مشـى بود كه �ورش آشكار و همـه=
جـانبه= ا�دئـولوژ�ك، س�ـاسى، و اقـتصـادى ا�ن جناح عل�ـه سـوس�ـال�ـسم آغاز شـد.
«نواند�شى» كه در ابتـدا به شكلى مزورانه ز�ر پوشش «سوس�ـال�سم ب�شـتر» دنبال
مىGشـد، از ا�ن زمـان علناً در خـدمت اح�ـاى سـرمـا�هGدارى در اتحـاد شوروى قـرار
گـرفت. بسـ�ـارى از محـافل وابسـتـه به ا�ن جناح كـارزارى جـدى و گسـتـرده عل�ـه
اصول بن�ـادى سوس�ـال�سم و جهـان ب�نى ماركسـ�سم ـ لن�ن�ـسم به راه انداختند.
رهبــران برجــسـتــه= ا�ن جـناح، مـانـند «ادوارد شــواردنادزه» وز�ر امــور خـارجــه، و
روشنفكرانى نظ�ر «اسـتان�سالو منشـ�كوف»، از مفهوم «نواند�شى» بـراى توج�ه، و
در مواردى تع��ن كنـنده، پشت�بانى علنى از نظام سرمـا�هGدارى و س�است خارجى

، «گاور�ل پوپوف»١٩٨٩-٩٠امـپر�ال�ـسم، استـفادهGكـردند. در فاصله= سـالGهاى 
كـه از سـوى ا�ن جناح به سـردب�ـرى نشـر�ه= «مسـا�ل اقـتـصـادى»، �كى از نشـر�ات
عـمـده= حـزب كمـون�ـست اتحـاد شـوروى، گـمـارده شـده بود، از تر�بـون ا�ن نشـر�ه=
حـزبى براى حمله به تئـورى ارزش اضافـى ماركس اسـتفـاده كرد و مـدعى شد كـه
گو�ا سـرما�هGداران سـود خود را نه از طر�ق استـثمـار كارگران بلكـه از طر�ق انجام
«كـار ذهنى» به دست مىGآورند. مـقاالت د�گرى تئـورى امـپر�ال�ـسم لن�ن را مـورد
حــمـله قــرار دادند و مـــدعى شــدند كـــه قــدرتGهاى بـزرگ ســرمــا�ـهGدارى د�گر
كشـورهاى جهـان را غارت نمىGكنند. واقـع�ت مـبارزه= طبـقاتى و تضـاد م�ـان كار و
ســرمــا�ه به طـور روزافــزون نفى شــد. شــعــار «ا�دئولـوژىGزدا�ى» از روابط مــ�ــان
نظامGهاى سـوس�ال�ـستى و امـپر�ال�ـسم علناً مطرح شد و به شـعار عمـده= ا�ن جناح
بدل گـشت. توصـ�هGهاى سـرمـا�ه داران برجـستـه= غـربى در وسـا�ط ارتباط جـمـعى
شـــوروى به شـكلى گــــســـتـــرده تبـل�غ شـــد، و از بـســـ�ـــارى از آنان، و بـه و�ژه از

١٧١

اقتـصادGدانان سرشناس سـرما�هGدارى وابسته به بـخش «شوروى شناسى» دانشگاه
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«هاروارد» ــــ �كى از مؤسسات تحق�قاتى وابسته به سازمانGهاى اطالعاتى آمر�كا
ــــ بـه شكلى روزافـزون دعــوت به عـمل آمــد تا به روشنفكـران شـوروى «اقـتــصـاد
مــــدرن» را ب�ــــامـــوزنـد! و تكانGدهـندهGتر از هـمـــه ا�ـنكه، هـمـــه= ا�ـن تبلـ�ـــغــــات
ضدكمونـ�ستى با استفاده از تر�بـون رهبرى حزب كمون�ست اتحـاد شوروى انجام

مىGگرفت.
گـاس هال، صــدر فـقـ�ـد حـزب كــمـون�ـست ا�ـاالت مـتـحـده= آمـر�ـكا، تعـرض
ا�دئولوژ�كى را كـه در آن زمان عل�ه سـوس�ـال�سم در شوروى به پ�ـش برده مىGشد

چن�ن توص�S كرد:
اگر نبود آموزش ا�دئولوژ�ك را در كنار ا�ـن واقع�ت بگذار�م كه در طول پنج
سـال گذشـته ه�چ دفـاعى از سـوس�ـال�سم به عـمل ن�ـامده است، آنگاه مـتوجـه
مىGشــو�م كــه ا�ن مــبـارزه= ا�ـدئولوژ�ك تا چـه حـد �كـجـانـبـه بوده اسـت. هفت
نشـر�هGاىGرا كـه از سوسـ�ـال�ـسم دفـاع مى كردند سـاكت كـرده اند. رسـانهGهاى
همگانى درهاى خود را به روى همـه=  نوع تبل�غات ضدسـوس�ال�سـتى از سراسر
جـهان باز كـرده اند. راد�وى «اروپاى آزاد» و راد�وى «آزادى» در همـه= شهـرهاى
شـوروى دفـتـر باز كـرده اند و هر روز سـ�ـسـتـم ارتبـاطات جـمـعى را در اخـتـ�ـار
دارند. مــوعـظهGگــران دست راســـتى شــبكـهGهاى تلو�ـز�ونى آمــر�ـكا هر روز در
شـهــرهاى بزرگ اتحــاد شـوروى برنامــه پخش مىGكنند. ســازمـانGهاى «ســ�ـا»
ساخته، از جـمله سازمان ماوراء راستى «بن�ـاد هر�تِج»، برنامهGها�ى دارند كه به
طور منظم در سراسـر اتحاد شوروى پخش مى شود. «جان سـونونو» [سخنگوى
كاخ سف�د]،  رؤساى ادارات مخـتلS «اف بى آى»، و رهبران «جمهورىGخواهان
جـوان» آمر�ـكا منظمـاً براى كاركنـان كمـ�ـته= مـركـزى حـزب و سازمـان جـوانان
اتحاد شوروى (كمـسومول) سخنرانى مىGكنند. ارتش آمر�كا مرب�ـانى فرستاده
است تـا در مــورد «دمـــوكـــرات�ـــزه كـــردن ارتش» به شـــوروىGها درس بدهـند.
مـشاوران،  اقـتـصـاد دانان، ا�دئولوگGها، و اسـتـادان آمر�كـا�ى فعـاالنه در همـه=
نهادهاى آمـوزشى و ادارات دولتى شوروى به كار دفـاع از اقتصاد سـرما�هGدارى
و دمـوكـراسى بورژوا�ى مــشـغـولGاند. و البـتـه، برنامـهGهاى تـبـادل دانشـجـو هم
گـسـتـرش �افـتـه اند و مـردان و زنان شـوروى، براى فـراگـ�ـرى فن «سـرمـا�هGدار
شـــــدن»، ســـــالGهاى خـــــود را در دانـشگـاهGهاى «هـاروارد» و «��ـل» آمـــــر�كـا

١٧٢
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درG حالـى كه اتحاد شـوروى دروازهGهاى خود را بـه روى روزنامهGها و مـجالت
خارجـى، از جمله مـجالت پورنوگـرافى و آشغـالGهاى جنجالى، باز كـرده است،
ورود هر روزنامه= كمون�ـستى به ا�ن كشور متوقS شده است. ا�ن نفـوذ گسترده=

١٣٣ا�دئولوژ�ك با اجازه=  گارباچS و اطراف�ان او انجام گرفته است.

ا�ن تعـرض همـه جـانبـه= ا�دئولوژ�ك به سـوسـ�ـال�ـسم با برچ�ـدن گـامGبهGگـام 
روابط تول�دى سـوس�ال�ستى، جـانش�نGكردن آن با روابط سرمـا�هGدارى، و كوشش
در جـهت ا�جاد طبـقـه= نوپا�ى از سـرما�هGداران همـراه بود. مـ�خـا��ل گـارباچS، در

، كنـار گـــذاشــتـــه شـــدن اصـــول بـن�ـــادى حـــاكم بر نـظام١٩٩٠اواسط ســـال 
سوس�ال�ستى، �عنى مالك�ت عمومى بر ابزارهاى تول�د، اقتصاد برنامهGر�زى شده،
و د�گر اصولى را كه بر اساس آموزشGهاى ماركس�سم ـ لن�ن�سم در قانون اساسى
اتحـاد شوروى گنجـانده شده بودند، رسـماً اعـالم كرد و گـفت: «اكنون اثبات شـده
است كه الگوهـاى گذشتـه= تئور�ك و عملـى سوس�ـال�سم كه بـراى دههGها به حزب
تحــمـ�ل شــده بودند كــاربُرد ندارند.... هدف مــا ا�جــاد �ك اقـتــصــاد مـخــتلط و
مــتنوعGالشـكل است كــه در آن همــه= اشكال مــالـك�ت آزادانه رشــد مى كنـند و به

 به گفـته=١٣٤حداكـثر تعداد مردم زحـمتكش امكان مالك شـدن داده مى شود....»
او، «درك امـروزى از بـازار، انحـصــار �ك شكل از مـالكـ�ت را مـردود مىGشنـاسـد و
تنوع اشـكال مــالكـ�ت همــراه با حـــقــوق برابر اقــتـــصــادى و ســ�ــاسى را تـجــو�ز

١٣٥مىGكند».

اما ا�ن تنها ظاهر قض�ه بود. در عـمل، تحوالت بس�ار فراتر از «برابرى اشكال
متنوع مالك�ت» رفـتند و مالك�ت خصوصى و خصـوصىGكردن بنگاهGهاى دولتى در

١٧٣

 گاس هال، «بحران در اتحـاد شوروى»، سخنرانى در اجالس و�ژه= كمـ�ته= مركزى حزب كـمون�ست١٣٣
.٣، صفحه= ١٩٩١ سپتامبر ٨ا�االت متحده= آمر�كا، 

.٦، صفحه= همانجا ١٣٤
،١٩٩١، اوت مسا�ل س�اسى  و�كتور پرلو، «بحران اقتصـادى و س�اسى در اتحاد شوروى»، نشر�ه= ١٣٥

.١٣صفحه= 

١٩٩٠صـدر ارجـحـ�تGهاى ا�ن جناح قـرار داده شـد. ا�ن مـسـأله در اسناد فـور�ه= 
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كـمـ�تـه= مـركـزى حزب كـمـون�ـست اتحـاد شوروى به ا�ن شـكل بازتاب �افت: «�ك
وظ�ــفــه= مــهم د�گر، تبــد�ـل مـالـك�ت دولتى به �ـكى از اشكال نو�ـن [!] مـالـك�ت

 گــارباچS ا�ن چرخش شــد�د در ســ�ـاسـت دولت را از نظر١٣٦خـصــوصى است».
ا�دئولوژ�ك چن�ن توجـ�ه كرد: «مـهمGتر�ن مشـخصه= ا�ن طرح، گـسست قـاطعانه با
دگمGهاى كـهنه= ا�ـدئولوژ�ك و كـوشش در جـهت منطبق كــردن جـهـان ب�نى مـا با

 بد�ن ترت�ب، گارباچS رسـماً  اصل مالك�ت عـمومى بر ابزار١٣٧س�است ما است.»
تول�د را �ك «دگم كهنه= ا�دئولوژ�ك» و مالـك�ت خصوصى را «شكل نو�ن» مالك�ت

در اتحاد شوروى اعالم كرد.
توج�ه ا�دئولوژ�ك ا�ن س�است خصـوصى سازى، كه در حق�قت با�د آن را به
عنوان ب�ـان�ـه= اعالم پ�ـروزى �ك كـودتاى سـرما�هGدارى از باال در اتـحاد شـوروى به
حـسـاب آورد، نه خواست مـ�ل�ـونGها عـضـو حـزب كمـون�ـست اتحـاد شـوروى، بلكه
خـواست اكثـر�ت آن كمـ�ـته= مـركزىGاى بـود كه كـمون�ـستGهاى «مـحافظه كـار» به
مرور زمـان از ترك�ب آن تصـف�ـه شده بودند. ا�ن مـصوبه همـچن�ن در تخلS آشكار
از قانون اساسـى اتحاد شوروى بود كه: «مسـا�ل مهم كشور با�د به بـحث سراسرى

 طب�عى١٣٨گذاشـته شوند و از طر�ق آراى عـمومى (رفراندوم) حل و فـصل شوند».
بود كـه تغـ�ــ�ـر مـاه�ت نظام سـوسـ�ـالـ�ـسـتى به سـرمـا�هGدارى نمـىGتوانست بدون
موافقت مـردم اتحاد شوروى شكل قانونى داشـته باشد. اما خـواست مردم شوروى

 را١٩٩٠مسأله= كـودتاگران مدافع سرمـا�ه دارى نبود. آنها نه تنهـا رفراندوم سال 
 درصـد مـردم اتحاد شـوروى خـواهان حـفظ كـشـور اتحـاد جمـاه�ـر٧٦كه طى آن

شوروى سـوس�ال�سـتى شدند ناد�ده گرفـتند، بلكه رفراندوم د�گرى را ن�ز كـه قرار

١٧٤

.همانجا ١٣٦
.٦، صفحه= همان منبع گاس هال، ١٣٧
 قانون اسـاسى اتحاد جـماه�ـر شوروى سوسـ�ال�ـستى، مصـوب هفتـم�ن دوره= (و�ژه) شـوراى عالى١٣٨

 از٥، ماده= ١٩٧٧، بنگاه انتشاراتى نووُستى، مسكو، ١٩٧٧ اكتبر ٧اتحاد شوروى، كنوانس�ون نهم، 
.٢٠فصل �كم، صفحه= 

بود در رابطـه با مــالك�ـت خــصــوصى بر زمـــ�ن اجــرا شــود، ه�چ گـــاه به اجــرا در



بحران و فروپاشى

ن�ـاوردند، ز�را به خـوبى مـىGدانسـتند كـه چن�ن رفـراندومى ن�ـز با شـكست قطعى
مواجه خواهدGشد.

، بى اعــتنا به خــواست تودهGهاى مــردم و مـ�ل�ــونGها١٩٩٠در اواخـر ســال 
كمون�ست عضو حزب، گاربـاچS و همراهان كودتاچى او رسماً به تصو�ب قوان�نى
براى تبــد�ل بنگاهGهـاى دولتى به شــركتGهاى سـهــامى خــصـوصى و ا�جــاد بازار
بورس براى خر�د و فروش سهام آنهـا دست زدند. روند خصوصى كردن بنگاهGهاى
دولتى و واگـذار كـردن مـالك�ت آنهـا به همـان ال�هGهاى بوروكـراتى كـه در گذشـتـه
مـسـؤول�ت مـد�ر�ت آنهـا را برعـهـده داشتنـد به سرعـت آغاز شـد. با واگـذار كـردن
ثروت اجتماعى مردم به ا�ن ال�هGها، مد�ران د�روز مسـتق�ماً به سرما�ه داران امروز
بدل شـدند و كودتاى سـرمـا�هGدارى از عرصـه= سـ�اسى به عـرصـه= اقتـصـادى تعمـ�م
�افت. تاراج امـوال عمومى و تصـاحب شخـصى آنها از سوى بوروكـراتGهاى دولتى
به اصل حاكم بر اقتصاد بدل شد، و ال�هGهاى مـاف�ا�ى سرما�ه داران نوپا به سرعت
در سطح جــامـعــه رشـد كــردند و با ولـع به اندوخـتـن ثروتGهاى نجــومى از طر�ق
مك�دن خون زحمتكشان پرداختند. بنگاهGهاى مـالى امپر�ال�ستى آمر�كا�ى مانند
«مـر�ل ل�نچ» مــسـتـقـ�ـمـاً از سـوى گـارباچS و همـدسـتـانش وظـ�ـفـه= هدا�ت روند
خصوصى سازى بنگاهGهاى دولتى و نظارت بر اجراى آن را برعهده گرفتند و رسماً

به ادارهGكنندگان امور اقتصادى جامعه= شوروى بدل شدند.
از د�گر گــامGهاى كـودتاگــران، مـسلط كــردن روابط سـرمـا�ـهGدارى بر بخش 

توز�ع كاالهاى مصـرفى بود. آنها به بهانه= «بهبـود ك�ف�ت و افزا�ش كـم�ت كاالها و
خـدمــات»، دست به تشك�ل بـه اصطالح «تعـاونىGهـاى تول�ـد» زدند. با ا�نـكه طبق
قـانون، «تعاونى»ها مـىGبا�ست تعاونىGهاى واقـعى باشند و منحـصـراً بر ن�روى كـار
خود تك�ه كنند، اما در بس�ارى از شهرهاى بزرگ و جمهورىGها، مسؤول�ن وابسته
به ا�ن جناح قـوان�ن موجود را ناد�ـده گرفتند، به نحـوى كه در فـاصله= كمـتر از �ك

، «تعاونى»هاى ساخته و پرداخته= ا�ن جناح ب�ش از١٩٨٩سال، �عنى تا آخر سال 
پنج مـ�ل�ـون كـارگر را در اسـتـخـدام خـود داشتند. در سـمت مـقـابل، تعـاونىGهاى

١٧٥

 درصد كل٢٠ تعداد آنها به كمتر از ١٩٩١واقعى چنان تضع�S شدند كه تا سال 
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 بر اثر ا�ن س�استGها، كـاالهاى مورد ن�از١٣٩تعاونىGهـاى موجود در كـشور رسـ�د.
كـارگران از تعـاونىGهاى واقـعى و فـروشگاهGهاى دولتى به سـمت ا�ن «تعـاونىGهاى
نو�ن» سرما�هGدارى، كه ق�مـتGها در آنها به نحوى فلج كننده باال بود و در بس�ارى
از آنهـا تنها با ارز خـارجى مىGشد خـر�د كرد، سـراز�ر شدند. و همـه= ا�نها درحـالى
انجـام مىGگـرفت كـه گـارباچS به شكـلى مـزورانه دائمـاً به زحـمـتكشـان اطمـ�نان
مىGداد كـه «مـالك�ت گـروهى» بر تعـاونىGها و شـركتGهاى سـهـامى تنهـا به مـعناى
«تقو�ت بن�ـادهاى دموكراتـ�ك جامعـه» و «تبد�ل كارگـران به صاحبـان واقعى ابزار

١٤٠تول�د» است و «در ا�ن مس�ر جا�ى براى استثمار وجود ندارد»!

مـجمـوعه= ا�ن سـ�استGهاى خـائنانه، نه تنهـا به سقـوط شد�د سطح تول�ـد در
جـامعـه منجر شـد، بلكه مردم زحـمتكـش را ن�ز با كـمبـود شد�د مـا�حتـاج عمـومى
روبرو كـرد. همگام با رشـد بحـران تول�د، دولت گـارباچS تعـهـد خود بـه ارجحـ�ت
دادن به پ�ـــشــرفت تـكن�كـى ـ علمى در اقـــتــصــاد را ز�ـرپا گــذارد. بودجـــه براى
سـرمـا�هGگـذارى در بخش تولـ�ـد كـاالهاى سـرمـا�هGاى كـاهش داده شـد. از بودجـه=

 به جاى آن،١٤١ م�ل�ـارد روبل زده شد.٤تحـق�قـات غ�ـرنظامى ن�ز مـبلغى مـعادل 
تأكـ�ـد بر افـزا�ش تول�ـد كـاالهاى مصـرفى قـرارGگـرفت تا بد�ن طر�ق كـمـبـودهاى
ناشى از ا�جادGبازارGس�اه و خرابكارىGهاى عمدىGسرما�هGدارانGجبران شود. اما ا�ن
سرما�هGگذارىGها ن�ز همـانGطور كه پ�ش ب�نى مىGشد در چاه و�ل بخش خصوصى
گم شـد. به بهـانه= جبـران كـمـبود مـواد مـصرفى، كـودتاگـران به طور فـزا�ندهGاى به
وارد كردن كاالهاى مـصرفى از غرب روى آوردند و دروازهGهاى اقتصـاد كشور را به
روى كـاالهاى خارجى گـشـودند. ا�ن س�ـاست وارداتى طبـ�عـتـاً به افزا�ش قـروض
خـارجى اتحـاد شوروى و وابـستگى آن بـه بانكGهاى ب�ن المللى و نهـادهاى مـالى

١٧٦

.١٤، صفحه=  همان منبع و�كتور پرلو، «بحران اقتصادى و س�اسى در اتحاد شوروى»،١٣٩
.همانجا ١٤٠
.١٦، صفحه= همانجا ١٤١

سـرمـا�هGدارى انجـامـ�ـد. قـروض خـارجى، كـه در طول تار�خ اتحـاد شـوروى عـمـداً
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پا�ـ�ن نگهـــداشـــتـــهGمىGشـــدند، به نـحــوى نـگرانGكننـده افـــزا�ش �افـــتند. طـبق
، به١٩٩٠برآوردهاىGمـوجودGدرGغـرب، قروضGخـارجى اتحـادGشوروىGتا پا�انGسـال 

 در نتـ�ــجـه، درجـه= اعـتـبــار بانكى١٤٢ مـ�ل�ــارد دالر رسـ�ـد.٦٩ تا ٥٨رقـمى ب�ن 
اتحادGشوروى،Gكه درGگذشتهGدر باالتر�نGنقطه قرار داشت، به شدت نزول كرد.

، براى اول�ن بار در تار�خ اتحاد شوروى، حجم تول�د ناخالص١٩٩٠در سال 
ملى، سطح درآمـد ملى، نرخ بهـره ورى كـار، و سطح تول�ـد �ك س�ـر نزولى را آغـاز

 ا�ن سـ�ـر نزولى ابعـاد فاجـعـه آمـ�ز به خـود گـرفت. بر١٩٩١كـرد و تا ن�ـمه= سـال 
اساس گزارش «كم�ته= آمار دولتى» اتحاد شوروى،

 در مقا�سه با ارقام مشابه سال١٩٩١تول�د ناخالص ملى در ن�مه= اول سال 
 درصد١١ درصـد، بهرهGدهى كـار اجـتمـاعى ١٢ درصد، درآمـد ملى ١٠قبل 

كاهـش نشان مىGدهد. كـاهش تول�دات صنعـتى در همه= رشـتهGهـا ادامه دارد و
 درصـد رسـ�ده است.... صـنا�ع شـ�مـ�ـا�ى و٦در مـقـا�سـه با سال گـذشـتـه به 

٣٤ درصـد، مـؤسسـات تول�ـد انرژى ٤٦ درصد، صنا�ع ذوب فلزات ٥٠چوبى 
 درصد تعـهدات خود را انجـام نداده اند. تول�د٣٧درصد، صنا�ع ماش�نGسازى 

١٤٣ درصد كاهش داشته است.٦ م�ل�ون تن و استخراج نفت ٤١ذغال سنگ 

 درصد افـزا�ش �افت و اعالم شـد كه١٠٠در سمت مـقابل نرخ تورم ب�ش از 
 درصد زحـمتكشان شـوروى در مرز فقـر زندگى مىGكنند.٦٠در ا�ن سال ب�ش از 

ا�ن وضعـ�ت زحمتكشـان اتحاد شوروى را ب�ش از ب�ش با دشـوارى روبرو كرد و به
گسترش شد�د موج نارضا�تى در م�ان آنها دامن زد.

همگـام با ا�ن افــزا�ش مــشـكالت تودهGهاى مــردم و ســقــوط فــاحـش سطح
زندگى آنهـا، اخـتالفـات ملى كـه به مدت ب�ش از هـفتـادسـال در اثر دستـاوردهاى
�افـتـه بودند و در مـجـموع به سـمت حل نهـا�ى خـود Sعظ�م سـوسـ�ـال�سم تـخفـ�
حـركـت مىGكـردند، مــجـدداً سـر بـاز كـردند. زدGوGخـوردهـا و برخـوردهاى فــزا�نده=

١٧٧

.همانجا ١٤٢
.٤، صفحه= ١٣٧٠ شهر�ور ١٢، ٣٥٧، ارگان مركزى حزب توده= ا�ران، شماره= نامه= مردم ١٤٣

نظامى مـ�ـان خـلقGها و مل�تGهاى مـخـتلـS در درون مـرزهاى اتحـاد شـوروى، كـه
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برخى از آنهـا حـتى از عملـكرد آگاهانه= ا�ـن جناح و عوامل امـپـر�ال�ـسم سـرچشمـه
مىGگرفتند، از �ك سو، و افزا�ش نارضا�تىGها و گسترش روزافزون اعتراضات آنان
نسـبت به وضعـ�تى كـه س�ـاستGهاى جـد�د دولت براى آنها به وجـود آورده بود، از
سوى د�گـر، به تعم�ـق بحران س�ـاسى در سطح جامـعه �ارى رسـاند. بد�ن ترت�ب،

خطر تجز�ه= اتحاد شوروى ن�ز به د�گر مشكالت ناشى از «نواند�شى» افزوده شد.
كودتـاگران مدافـع سرما�ـهGدارى از ا�ن گستـرش نارضا�ـىGها در م�ـان مردم،
كه خـود به شكلى آگاهانه به ا�ـجاد آن �ارى رسانده بودنـد، براى وارد آوردن ضربه=
نها�ى به سـوس�ال�سم اسـتفاده كردند. آنهـا، پس از موفق�ت در انجـام �ك كودتاى
تشك�ـالتى در حـزب و سـپس �ك كـودتاى اقـتـصـادى در سطح جـامـعـه، در جـهت
اجـراى كودتاى سـ�اسى در سطح حكومـت و تجز�ه= كـشور شـوراها حركت كـردند.
ابتـدا جـمـهورىGهاى بـالت�ـك از اتحاد شـوروى جـدا شـدند و سـپس، در سـپـتامـبـر

�لتس�ن خروج جـمهورى روس�ه را از ترك�ب اتحاد جمـاه�ر شوروى اعالم١٩٩٠ ،
كرد. به دنـبال ا�ن اقدام �لتـس�ن، جـمهـورىGهاى اوكرائ�ن، بالروس و قـزاقسـتان
ن�ــز تمـا�ل خــود را براى جـدا شــدن از تركـ�ب اتحــاد جـمــاه�ـر شــوروى و اعـالم

، حزب كمـون�ست اتحاد١٩٩١استقـالل ب�ان كردند. پس از وقا�ـع نافرجام اوت 
جماه�ر شوروى ن�ز توسط �لتس�ن، ر��س جمـهور فدراس�ون روس�ه، «غ�رقانونى»
اعالم شد، كل�ـه= اموال آن مصادره گرد�د و پ�گرد و دسـتگ�رى گسترده و محـاكمه=
كمـون�ستGها در سطح كشور آغـاز شد. باالخره، با اعـالم انحالل غ�رقـانونى اتحاد

، كودتاى س�ـاسى ن�ز به پ�روزى١٩٩٢جمـاه�ر شـوروى سوس�ـال�سـتى در سال 
نها�ى رس�د و كودتاگران به هدف نها�ى خود دست �افتند.

بد�ن تـرت�ب، روندى كـــه در ابتــدا با هـدف «شــتــاب بـخــشــ�ــدن» بـه رشــد
سوسـ�ال�سم آغـاز شده بود، بر اثر قـبضه= رهبـرى حزب توسط نمـا�ندگان ال�هGهاى
بوروكراسى و تكنوكراسى دولتى، به روند «تخر�ب سـوس�ال�سم» از باال و در نها�ت
به فروپاشى كل نظام سـوس�ال�سـتى در اتحاد شوروى منجـر گرد�د. در ا�ن رابطه،

١٧٨

گاس هال مى نو�سد:
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حدود دو سال پس از آغـاز روند دگرگونسازى بود كـه من نسبت به و�ژگىGها
و جـهتGگ�ـرى عمـومى ا�ن روند دچار نگرانى شـدم. در ا�ن روند، سـاختـارهاى
پ�ش�ن برچ�ده شدند اما چ�زى جـاى آنها را نگرفت. تمركز زدا�ى به حد افراط
كـشـ�ده شـد. كـارخـانهGها و مـجـتـمعGهاى صنعـتى بدون برنامـه، و از آن مـهمGتر

بدون ارتباط با �كد�گر، در خأل رها شدند.
در سال اول، هزاران كارخانه تعط�ـل شد. ساختار پ�ش�ن اقـتصادى، با همه
كمـبودها�ش، پا�هGاى بود كـه بر اساس آن اتحاد شـوروى هر سال تول�ـد خود را
افـزا�ش مى بخشـ�د. ا�ـن ساخـتار، از جـمله ارتبـاط م�ـان صنا�ع و كشـاورزى و
همـچن�ن نظارت هماهنگ شـده= مـركزى بر ترابرى، برچ�ـده شد. ا�ن برچ�ـدن

نظام موجود به هرج و مرج و اختالل در اقتصاد كشور انجام�د.
روند دگـرگونسـازى هرGسـال ب�ش از سـال پ�ش از مسـ�ـر اصلى خارج شـد و
سطح تول�ـد بهGطـور پ�ـوسـتـه سـقـوط كـرد.... سـ�ـاستGهاى اعـمـال شـده تحت
رهبــرى گـارباچـS در اقـتــصـاد شــوروى فـاجــعـه به بار آورد.  ا�ـن سـ�ــاستGها
سوسـال�سم را از ر�ل خـارج كرد. تبل�غـات و س�ـاستGهاى ضدGسوسـ�ال�ـستى و
مدافع سـرما�هGدارى ن�ـروهاى راست، صدمات ا�دئولوژ�ـك جدى به بار آوردند.
ا�دئولوژى از جـاده= مـاركـسـ�ـسم ـ لنـ�ن�ـسم خـود خـارج شـد. ا�ن اشـتـبـاهات،

محاسبات نادرست و س�استGهاى غلط ناشى از خطاهاى انسانى بودند.
در اتحـاد شـوروى، مناظرات تئـور�ك و روند تصـح�ح اشـتـبـاهات گذشـتـه از
كنتـرل خــارج شـد. دشـمنان سـوسـ�ــال�ـسم در ا�ن عـرصـه كنـتـرل را به دست
گـــرفـــتند. بـراى مـــدت پنج ســـال ه�ـچ كس از ســـوســـ�ـــال�ـــسم،  از تـار�خ و
دستاوردهاى سوسـ�ال�سم، از حق سوس�ال�سـم براى دفاع از خود و حفظ نظام
سـوس�ـال�سـتى، دفـاع نكرد. برچسب زنى و تكفـ�ر عل�ـه نظام سـوس�ـال�سـتى و
حزب كمون�ـست عمدتاً بىGجواب گذاشته شد. ا�ن باعث سـردرگمى مردم شد.
افراد فـاسد، دشـمنان كمـون�سم و جنا�تكـاران به مقامـات قدرت دست �افـتند.
آنها رسـانهGهاى همگانى را به قـبضه درآوردند. حـزب كمـون�ست اتحـاد شوروى

١٤٤به سراز�رى افتاد كه هنوز كه هنوز است نتوانسته خود را از آن خارج سازد.

و با�د اضـافه كرد كـه همه= ا�نـها نت�ـجه= مـستـق�م سلطه= ال�هGهاى بـوروكرات و

١٧٩

.٦ صفحه= همان منبع،  گاس هال، ١٤٤

تكنوكرات دولتى بر حزب بود.



∫rA� g4�

øœu� d|cÄU� »UM#H« v�UÄËd� U|¬ 

در ا�ن مـسأله كـه ا�ن تغـ��ـر مـس�ـر آگـاهانه در جهـت تخر�ب سـوسـ�ال�ـسم،
هرگز خـواست مردم و طبـقه= كـارگر اتحـاد شوروى نبـود، نمىGتوان لحظهGاى ترد�د

، بلكه در ا�ن١٩٩٠كـرد. اثـبـات تار�خى ا�ن مــسـأله نه تـنهـا در رفـرانـدوم سـال 
واقعـ�ت كه همه= ا�ن تحـوالت، چه در جهت مثـبت و چه در جهت منفى، از باال و از
درون رهبرى حزب كمـون�ست اتحاد شوروى آغاز شدند، نهـفته است. در تمام ا�ن
دوران، ه�چ جنبش اعـتـراضى تودهGاى و ه�چ حـركت سـازمان �افـتـه= اجتـمـاعى از
پا��ن عل�ه نظام سوس�ال�ستى، عل�ه دولت شوروى، �ا عل�ه حزب كمون�ست وجود
نداشت كـه بتوان بـا استناد به آن، ا�ن تحـوالت را ناشى از فـشار سـ�ـاسى از پا��ن

ارز�ابى كرد.
از سـوى د�ـگر، ا�ن واقـعــ�ت كـه اكــثـر�ـت قـاطع اعــضـاى حــزب با ا�ن روند
مخـالS بودند ن�ز غ�رقـابل انكار است. تبلور ا�ن مخالـفت به و�ژه در كنگره= ب�ست

 برگزار شـد، و در برخورد به شـدت انتقادآمـ�ز١٩٩٠و هشتم حـزب، كه در ژوئ�ه 
نما�ندگـان كنگره به رهبرى و سـ�استGهاى آن، به خوبى آشكـار بود. اما على رغم
ا�ن مخـالفت ها، جناح كودتاگـر با انواع و اقسـام ترفندها، س�ـاستGهاى خود را به
پ�ش برد. «�گـور ل�گاچS»، عـضـو ه�ــأت سـ�ـاسى و دب�ـر كـمـ�ـتــه= مـركـزى حـزب
كمـون�ست اتحاد شوروى، كـه بعدها به واسطه= مخـالفت با خط مشى تحمـ�ل شده

١٨٠

 از مـقـام خـود بـركنار شـد، در١٩٩٠به حـزب از سـوى جنـاح گـارباچS، در سـال 
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«دادگـاه قـانون اسـاسى» كـه براى مـحـاكـمـه= او و د�ـگر رهبـران حـزب كـمـون�ـست
تشك�ل شـده بود، افـشـاء كـرد كه جـناح گاربـاچS هدفGهاى واقـعى و تصـم�ـمـات
خـود را نـه فـقط از چشـم اعـضــا، بلكه از د�د كــمـ�ــتـه= مــركـزى حــزب ن�ـز پنـهـان

مىGداشته است. به گفته= او:
... خــواسـتGهاى ســازمـــانGهاى حــزبـى مــسكـو، لن�نـگراد، كــ�ـS، و د�گر
سازمانGهاى حـزبى، �ادداشتGهاى من به ه�أت س�ـاسى درباره= ضرورت دعوت
پلنوم فـوق العاده= كـمـ�تـه= مركـزى براى بررسى مـسأله= وحـدت حـزب و تمامـ�ت

 تا١٩٩٠كشور از اعضاى كم�ته= مركزى پنهان نگهداشته شد.... در سالGهاى 
، حزب كـمون�ست اتحاد شـوروى از تدو�ن س�استGهاى عمـده، از جمله١٩٩١

مسـا�ل سرنوشتGسـازى مانند گـذار به اقتـصاد بازار، غـ�ردولتى كردن مـالك�ت
بركنار ماند. ا�ن قب�ل مـسا�ل فقط هنگامى در كم�تـه= مركزى مطرح مىGشدند
كه قـبالً درباره= آنها تصـم�م گرفـته شده بود.... من خـود را گناهكار مىGدانم كه
از همــه= امكانات براى جلوگــ�ـرى از تغــ�ـ�ــر مـشى سـ�ــاسى كـشــور اسـتــفـاده

١٤٥نكردم....

�گور لـ�گاچS» همــچنـ�ن ا�ن ادعــاى «نواند�شــان» را كــه فــروپاشـى نظام»
سوس�ال�ستى ناشى از عملكرد كمون�ستGها بوده است، قاطعانه مردود اعالم كرد

و گفت:
اظهــارات نـمــا�ندگــان ر��ـس جــمــهــور در دادگــاه، مــبـنى بر ا�نكـه «نظام
اقـتـصـادى تحت رهبـرى حـزب و�ران شـده اسـت» سـر تا پا دروغـ�ن و هدف آن
تالش دموكراتGها براى انداختن گناه كار و�رانگر دولت به گردن كمون�ستGها

است.
آمـار و ارقـام حـاكى اسـت كـه طى دوران پس از جنگ، صنا�ع كــشـور تول�ـد
مـحصـوالت خـود را ب�ـست و چهار برابـر افزا�ش داد و درآمـد ملى شـانزده برابر
افزا�ش �افت. من خوب به خـاطر دارم كه در نخست�ن سالGهاى دگـرگونسازى

)، حجم محصوالت صنعتى و كشاورزى به باالتر�ن سطح خود١٩٨٩-١٩٨٥(

١٨١

.٧، صفحه= ١٣٧١ آبان ١٩، ٣٨٨، ارگان مركزى حزب توده= ا�ران، شماره= نامه= مردم ١٤٥

رس�د. امر ساختمان مسكن ن�ز رشدى ا�ن چن�ن داشت.
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طى ا�ن سـالGها مردم بـاالتر�ن سطح زندگى خـود را داشتـه اند، وضع رو به
بهبـودى مىGرفت، ز�را نوسازى جـامعه بر پا�ه= سـوس�ال�ـسم و در چارچوب نظام

شوروى، به پ�ش گام بر مىGداشت.
سـپس س�ـاست دگرگـونسـازى سمت و سـوى سوسـ�الـ�سـتى و دموكـرات�ك
خــود را از دست داد و روند بازگــشت به نظـام بورژوا�ى در پ�ش گــرفــتـه شــد.

١٤٦«نواند�شان» و دموكراتGها كار كشور را به ا�نجا كشاندند.

واقـع�ـات تار�خى ن�ز ا�ن گـفـته= «�گور ل�گاچS» را با قطـع�ت تأ��ـد مىGكنند.
فـروپاشى حاكـمـ�ت سوسـ�ال�ـسـتى ه�چ ارتبـاطى با مشكالت اقـتـصادى گـذشتـه=
اتحـاد شوروى نداشت. حـزب كمـون�ست اتحـاد شوروى، هرچند با تـأخ�ـر، از سال

 سـ�استGهاى صـحـ�ح الزم را براى برطرف كـردن سر�ع زمـ�نهGهاى عـ�نى١٩٨٢
بحـران اتخاذ كـرده بود و با مـوفقـ�ت در جهـت اجراى آن گـام برمى داشت. اثرات
مـثبت ا�ـن تحوالت به شكلـى فزا�نده در همـه= عـرصـهGهاى اجتـمـاعى متـبلور شـده
بودند و جامعه درجهت برطرف كردن كمبودها گامGهاى بلندى برداشته بود. آنچه
ا�ن روند را به روند تخـر�ب و در نهـا�ت فـروپاشى نـظام سوسـ�ـال�ـسـتى بدل كـرد،
عــملكرد توطـئـه گــرانه= �ك ال�ـه= مـعــ�ن اجــتــمـاعـى بود كـه در اثـر اشـتــبــاهات و
بىGتوجهىGهـاى گذشتـه= رهبرى حزب، در طول سـالGها رشد كـرده بود و بر قدرت
خود افزوده بود. فـروپاشى حاكم�ت سـوس�ال�سـتى نت�جه= ا�ن واقعـ�ت بود كه ا�ن
ال�ه توانست در �ك دوران مـع�ن، پس قـبضـه= رهبرى حـزب، با تك�ه بر كـمكGهاى
عظ�م مـادى و تبل�ـغـاتى امـپـر�ال�ـسم و دخـالتGهاى آشـكار آن در ا�ن روند، با �ك

كودتاى س�اسى از باال، حاكم�ت سوس�ال�ستى را به ز�رGكشد.
به همـــ�ن دل�ل امــروز، پـس از آشكار شــدن بســـ�ــارى از حــقــا�ق تـار�خى،
مىGتوان با قـاطعـ�ت اعـالم كرد كـه فـروپاشى حـاكمـ�ت سـوسـ�ـال�سـتى در اتحـاد
شوروى عللى مـستـقل از زم�نهGهاى ع�نى بحـران در سوس�ـال�سم داشـته و درست
به هم�ن دل�ل، امرى كـامالً قابل پ�شگ�رى و اجـتناب بوده است. ا�ن فروپاشى نه

١٨٢

.٦-٧، صفحات همانجا ١٤٦

ناشى از رشـد تضـادهاى آنتـاگون�ـسـتى غـ�ـرقابل حل در درون سـاخـتـارهاى نظام
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سوسـ�ال�ستى، بلـكه نت�جه= تخـر�ب آگاهانه و توطئه گـرانه= سوس�ـال�سم توسط �ك
جناح مـع�ن در درون رهبـرى حـزب بود ــــ جناحى كـه منافع و�ژه= آن در راستـاى
منافع سـرمـا�ه دارى و امـپـر�ال�ـسم قـرار داشـت و به همـ�ن دل�ل ن�ـز در پ�ـشـبـرد
برنامهGهاى مـخرب خود از كمكGهاى مـستق�م و مـؤثر دولتGهاى امپر�ال�سـتى ن�ز
به شكلى همـهGجانبـه برخوردار شـد. با ا�ن وجود، ا�ن توطئـه= ضدسـوس�ـال�سـتى و
ضدانسانى مىGتوانست با برخورد هش�ارانه و به موقع پ�شاهنگ اجتماعى، به و�ژه
از طر�ق به م�دان كش�دن ن�روى عظ�م م�ل�ـونGها زحمتكش مدافع سوس�ال�سم،

در نطفه خفه شود و از چن�ن فاجعه= عظ�مى جلوگ�رى به عمل آ�د.
ا�ن نتــ�ــجــه گــ�ــرى، امــا، ســؤاالت مــهم د�گرى را بـه پ�ش مىGكــشــد كــه
پاسخگو�ى به آنها ضـرورى است. از جمله ا�ن كه: چرا زحمتكشـان اتحاد شوروى،
كه مـنافع ع�نى طبـقاتىGشـان در ا�ن روند ب�ش از هركس د�گر به مـخاطره افـتاده
بود، در دفــاع از ســوســ�ــالـ�ــسم به مــ�ــدان ن�ــامــدند؟ و چـرا حــزب و اكــثــر�ت
كـمـون�ستGهاى اتـحاد شـوروى از افـشـاى به موقع ا�ـن توطئه و مـقـابله= مـؤثر با آن

بازماندند؟
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�كى از مــهـم تر�ن علـل عــدم مــقــابله= به مــوقـع كــمــون�ــستGهـا و تودهGهاى
زحـــمـــتكـش اتحـــاد شـــوروى با ا�ـن روند تخـــر�ـب را با�د در پد�ـده= «نواند�ـشى»
جـستGوGجو كـرد. ا�ن پد�ده بر بسـتر تحـوالتى كـه به ابتكار خود حـزب كـمون�ـست
براى تصح�ح كـمبودهاى سوس�ـال�سم آغاز شده بود، رشـد كرد و درست به هم�ن
دل�ل، ماه�ت واقـعى آن براى مدتGها از چشم بسـ�ارى از كمـون�ستGها و اكـثر�ت
Sهاى مخـتلGژه آن كه جنبـه�تودهGهاى زحـمتكش اتحـاد شوروى پنهـان مانـد. به و

١٨٣

ا�ن ب�نش غـ�ـرطبـقاتـى و غ�ـرپرولتـرى به شكلى گـام بهGگـام و مـرحله به مـرحله به
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درون جنبـش تزر�ق مىGشــد و در نتــ�ـجــه اثرات لحظـهGاى آن در هر مـرحـله براى
زحمتكشان خف�S و نامحسوس بود.

در ع�ن حال، ا�ن واقع�ت كه چن�ن د�دگاهى مسـتق�ماً از سوى خود رهبرى
حزب كـمون�ـست تبل�غ مىGشد، نقـشى اساسى در پنهـان ماندن ماهـ�ت واقعى آن
داشت. علت اسـاسى گ�ـجى مردم و عـدم عكسGالعـمل از سوى آنان را ن�ـز با�د در
هم�ن مسـأله جست و جو كرد. در تمـام دوران پس از انقالب اكتبـر، مردم شوروى
تنهـا �ك حزب و �ك رهبـرى ــــ حـزب كمـون�ـست اتحاد جـمـاه�ر شـوروى ــــ را
مىGشناخــتند و به آن اعــتـمـاد داشــتند. به پ�ش بـردن كـودتاى سـرمــا�هGدارى در
جـامـعـه= شوروى بـه نام حزب كـبـ�ـر لن�ن و با تكـ�ه= بـر اعتـمـاد مـردم به ا�ن حـزب،
عـمدهGتر�ن عـاملى بود كه مـردم را از نشـان دادن هرگونه عكسGالعـمل باز داشت.
مردم بر اساس اعتماد تار�خى خود به حزب كمون�ست اتحاد شوروى ا�ن تغ��رات
را پذ�رفتنـد، و تنها پس از مشـاهده= پ�امـدهاى ا�ن فاجعـه بود كه به مـاه�ت واقعى

آن پى بردند.
در ا�ن مـ�ان، نـقش مزورانهGاى كـه شـخص گاربـاچS و همكاران نزد�كش در
خلع سالح كردن زحمتكشان اتحاد شـوروى بازى كردند، بس�ار تع��ن كننده بود.
آنها در حـالى كه از ماه�ت واقعى ا�ن توطـئه= ضد سوسـ�ال�ستى آگـاه بودند و خود
مجر�ان اصلى آن بودند، تا آخر�ن لحظه به زحمتكشان اطم�نان مىGدادند كه ا�ن
تغ��ـرات در راستاى تقو�ت سوسـ�ال�سم و در جهت تضمـ�ن «سوس�ال�سم ب�ـشتر»
براى تودهGهاى زحـمتـكش انجام مىGگـ�ـرد. نمىGتوان لحظهGاى ترد�د كـرد كه اگـر
هدف «نواند�شى» از همـان ابتدا به شكـل واقعى آن، �عنى تخـر�ب سوسـ�ال�ـسم و
اسـتقـرار نظام سرمـا�هGدارى، ب�ـان مىGشد، عكسGالـعمل تودهGهاى مـردم و به و�ژه

كارگران و زحمتكشان اتحاد شوروى چ�زى غ�ر از ا�ن مىGبود.
پ�امدهاى ع�نى س�استGهاى اقتصادى ناشى از «نواند�شى» ن�ز به نوبه= خود
نقشى مهم در رشد بى تفاوتى در م�ان تودهGهاى زحمتكش بازى كردند. گسترش
روزافـزون فقـر و گرانى و ب�كارى، همـراه با افـزا�ش سرسـام آور نرخ تورم و سقـوط
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ارزش روبل در سطـح جـامــعــه و در عـرصــه= جــهــانى، كـه بـه شـدت قــدرت خــر�د
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زحـمـتكشـان را كـاهش داده و آنهـا را با گـرسـنگى مـواجـه كـرده بود، روز بهGروز به
گسترش نارضا�تى در م�ان آنان دامن مىGزد و زحمتكشان را از حزب و دولت دور
مىGسـاخت. و از آنجا كـه همـه= ا�ن تغ�ـ�ـرات مخـرب به نام حزب كـمـون�ست اتحـاد
شوروى و رهبرى آن انجام مىGگرفت، تودهGهاى زحـمتكش مردم به شكلى فزا�نده
نســـبت به حــزب بـدب�ن مىGشـــدند و آن را عــامـل اصلى مـــشكالت ا�جـــاد شــده
مىGشناخـتند. درحـالى كه تـحوالت ناشى از سـ�ـاست «شتـاب بخـشـ�دن» به رشـد
سـوس�ـال�سم تودهGهاى مـردم را به وجـد آورده و به م�ـدان كشـ�ده بود، انحـراف از
ا�ن سـ�است و حـركت در جهت احـ�اى سـرما�هGدارى، تودهGهاى به مـ�دان آمـده را
روز به روز نسبـت به حزب و رهبرى آن دلسـردتر كرد و در بسـ�ارى مـوارد حتى در

مقابل حزب و رهبرى آن قرار داد.
در عـ�ن حال، فـشـارهاى ناشى از فـقر فـزا�نده و كـمـبود مـا�حـتـاح عمـومى،
توجه تودهGهاى مردم را  به سمت �افتن لقـمه نانى براى خانواده= خود منحرف كرد
و آنها را از پ�ـگ�رى مسـا�ل س�ـاسى روز و شركت فعـال در تع�ـ�ن سرنوشت كـشور
باز داشت. ا�ن مـسأله، �كى از عـوامل تعـ��ن كننـده را در برخورد غـ�رفـعال مـردم
نسـبت به سـرنوشـت حـزب و دولت تشك�ل مىGداد. ا�ن پد�ـده بار د�گر ا�ن گـفـتـه=
ماركس را به شكلى زنـده مورد تأ��د قـرار داد كه: «اول�ن شرط وجـود كل بشر�ت،
و در نتـ�ــجـه، كل تار�خ، ا�ن است كــه انسـانGها با�د اول در وضــعـ�ـتى باشـند كـه

.... اول�ن عمل تار�خى، در“تار�خ را بسازند” بتوانند زندگى كننـد تا آنگاه بتوانند
١٤٧نت�جه، ... تول�د هم�ن زندگى مادى است».

بد�ن ترت�ب، «نواند�شى» و مـشى س�اسى و اقـتصادى ناشـى از آن، نه تنها با
ا�جـاد ســردرگـمى ذهنـى تودهGهاى زحـمـتـكش آنهـا را از هرگــونه مـوضع گــ�ـرى
س�ـاسى عل�ه مـدافعان احـ�اى روابط سرمـا�هGدارى در جامعـه باز داشت، بلكه با به

١٨٥

، صفحه=١٩٦٤ (نسخـه= انگل�سى)، انتـشارات پروگـرس، مسكو، ا�دئولوژى آلمانى كارل ماركس، ١٤٧
٤٧.

مـخــاطره انداخـتن شــرا�ط زندگى مـادى تـودهGهاى مـردم، آنهـا را بـه طور كلى از
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عرصـه= فعـال�ت س�ـاسى دور كرد و زمـ�نهGهاى الزم را براى پ�ـشبـرد موفـق�ت آمـ�ز
كودتاى سـرما�هGدارى علـ�ه سوسـ�ال�ـسم ا�جاد كـرد. به عبـارت د�گر، «نواند�شى»
شـمشـ�ـر دو لبهGاى بود كـه از سـوى دشمنـان طبقـه= كـارگر براى وارد آوردن ضـربه=
همزمان به امكانات ذهنى و ع�نى جامعـه= سوس�ال�ستى و خنثى كردن هرشكل از
مقـاومت تودهGاى در برابر كودتـاى س�اسى و اقـتصـادى مدافـعان سـرما�ه دارى در
سطح جـامعه با مـهارت كـامل به كار برده شـد. راز پ�روزى توطئـه گران را ن�ـز با�د

در استفاده= مؤثر آنها از شمش�ر دولبه= «نواند�شى» جستGوGجو كرد.
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اگـر وجـود سـردرگـمى در مـ�ـان تودهGهاى مـردم را بـتـوان با ا�ن گـونه دال�ل
توضـ�ح داد، عـدم بـرخـورد قـاطع كـمـون�ـسـتGها به �ك چن�ن پد�دهGاى بـا ا�نگونه
اسـتـداللGها قـابل تـوضـ�ح ن�ـست. اگـر اكـثـر تودهGهـاى مـردم از داشـتن ابزارهاى
تئــور�ك و ا�دئولوژ�ك الزم بـراى تشـخــ�ص مـاهـ�ت واقـعى «نـواند�شى» مـحــروم
بودند، كـمـونـ�ـستGها چن�ن ابزارها�ـى را در اخـتـ�ـار داشـتند و مىGتوانـسـتند ا�ن
انحرافـات را در هر مرحله به خوبى تشـخ�ص دهند. براى كمـون�ستGها مىGبا�ست
از همـان ابتدا كـامـالً روشن بوده باشـد كه «نواند�شى» و اصـول اسـاسى آن نه �ك
ب�نش كـمـون�ـسـتى و ماركـسـ�ـسـتى ـ لن�ن�ـسـتى، بلكه ب�نشى منـطبق بر منافع و
د�دگـاه اجـتمـاعى ال�هGهاى بوروكـرات�ك دولتى اسـت. نفى مبـارزه= طبـقـاتى، نفى
هژمـونى پرولتـار�ا بر سـاختـار سـ�ـاسى سـوس�ـال�ـسم، نفى د�كتـاتورى پرولتـار�ا و
برخورد غ�رطبقاتى به مقـوله= دموكراسى، نفى مقوله= دولت طبقاتى و ا�دئولوژ�ك،
طرح شـــعــار ا�دئـولوژى زدا�ى از روابط مـــ�ــان دولـتGهاى ســوســـ�ــالـ�ــســـتى و
امپر�ال�ـستى، نفى انترناس�ونال�سم پـرولترى، نفى مقوله= امپر�ال�ـسم و تأك�د بر تز
غــ�ــرطبـقــاتى «هـمگرا�ى» ســ�ــسـتـم ها، و مــهم تر از همــه، نفى علـنى مـالـك�ت
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سوس�ال�ستى بر ابزار تول�د به عنوان مـهم تر�ن اصل حاكم بر سوس�ال�سم، همه و
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همه به شكلى مستق�م با جهـان ب�نى، ا�دئولوژى و تئورىGهاى بن�ادى ماركس�سم
ـ لن�ن�ـسـم در تناقض آشكار بودند و نمـىGتوانسـتند از چشم كـمـون�ــستGها پنهـان

بمانند.
امـا، على رغم همـه= ا�ن تخلفـات آشكار مـجـر�ان مـشى «نواند�شى» از اصـول
بن�اد�ن ماركـس�سم ـ لن�ن�سم و تئورى سـوس�ال�سم علمى، كمـون�ستGهاى اتحاد
شـوروى از نشـان دادن عـكسGالعـمل به مـوقع بـه ا�ن پد�ده باز مـاندند و بـه گـفـتـه=
�گور ل�گاچS»، نتـوانستند «از همه= امكانات» خـود براى افشاء مـاه�ت واقعى ا�ن»
توطئـه، هش�ـار كردن و به مـ�ـدان كشـ�دن زحـمتـكشان، و جلوگـ�رى از وقـوع ا�ن
فــاجـعــه= بزرگ اســتــفــاده كنند. ا�ن درحــالى بود كــه برخــورد بهGمــوقع و قــاطع
كـمون�ـستGها عل�ـه «نواند�شى» و مرزبندى صـر�ح با آن در مـراحل اول�ه= رشـد ا�ن
پد�ده مـىGتوانست از انـحــراف روند تحـــوالت و در نهــا�ت فـــروپاشى حــاكـــمــ�ت
سوس�ـال�ستى جلوگ�رى كند. ا�ن مرزبـندى به و�ژه مىGتوانست از نظر آگاه كردن
تودهGهاى زحمتكش و به م�دان كش�ـدن آنها عل�ه توطئهGاى كه در شرف انجام بود
نقـشى تع�ـ�ن كننده ا�فـاء كند. اما، مـتأسـفانه چـن�ن كارى انجـام نشد و دشـمنان
طبـقـه= كـارگـر و سـوسـ�ـال�ـسم توانسـتند بـا استـفـاده از ا�ـن تعلل و بهـرهGبردارى از
سـردرگمىGها و نارضـا�ىGهاى موجـود در م�ـان مـردم، ضربه= نهـا�ى را به نظامGهاى

سوس�ال�ستى وارد آورند.
هرچند علل عـدم برخورد قـاطع و به مـوقع كمـون�ـستGهاى اتحاد شـوروى به
پد�ده= «نواند�ـشى» و سـ�ـاستGهاى مـخـرب ناشى از آن هنوز بـه طور كـامل و همـه
جـانبـه مــورد بررسى قـرار نگرفـتـه اسـت، امـا مىGتوان با توجـه به رونـدهاى كلىGتر

تار�خى، به نقش چند عامل مشخص در ا�ن رابطه اشاره كرد:
- كـمــون�ـستGها در تمــام مـدت بر اسـاس ا�ـن تصـور نادرست تار�ـخى كـه١

«روند ساختـمان سوس�ال�ـسم بازگشت ناپذ�ر شده است» عمل كردند. خـوشب�نى
ب�شGازGحد به توان، امكانات و دستاوردهاى خ�ـرهGكننده= سوس�ال�سم از �ك سو، و
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كم بها دادن به امكانات مخرب دشمنان طبـقاتى سوس�ال�سم و به و�ژه دولتGهاى
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امــپـر�ال�ــســتى از سـوى د�ـگر، آنهـا را از تـوجـه به ابعــاد واقــعى خطرى كــه نظام
سوس�ال�ستى را تهد�د مىGكرد باز داشت.

- مـفهـوم «حزب همـه= خلق»، كـه براى چند دهه به د�دگـاه حاكم بر حـزب٢
Sك را در صفوف حزب تـضع��كمون�ـست بدل شده بود، نه تنها ت�ـزب�نى ا�دئولوژ
كـردهGبود، بلكه با گـشـودن دروازهGهاى حـزب بهGروى عناصـر غ�ـرپرولتـرى، ن�ـروى
نسبى كمون�ستGها را در مـقا�سه با ا�ن ال�هGها در درون حزب كاهش داده بود. به
همـ�ن دل�ل ا�ن ال�هGها توانسـتند به شكلى فزا�نـده بر روندهاى تصمـ�م گ�ـرى در
درون حـزب تأث�ـر بگذارند و مانـع شكلGگ�ـرى �ك مـقاومـت منسجم عـل�ه خـود در

درون حزب شوند.
- كار پ�ـشبـرد تحوالت در جـهت «شتاب بـخش�ـدن» به رشد سـوس�الـ�سم،٣

هرچند در ابتدا با فـرض تك�ه= هرچه ب�شـتر بر ن�روى كـارگران و د�گر زحمـتكشان
در سطـح جــامـــعـــه آغـــاز شـــده بود، امـــا در عـــمل هدا�ـت آن به تدر�ج بـه دست
روشنفكران و تكنوكـراتGها�ى در درون حـزب افتـاد كه د�دگـاهشان نسـبت به ا�ن
تحـوالت نه ا�دئولـوژ�ك و طبـقـاتى، بلكه ب�ـشـتـر فـرصتGطلـبـانه و از نظر سـ�ـاسى
پراگمات�ستى بود. آنـها نه تنها به ضرورت تك�ه بر ن�روى طبقه= كـارگر براى پ�شبرد
تحوالت بهاى الزم را ندادند، بلكه با برخورد از باال و محـدود نگهداشتن مبارزه در
سطح ارگانGهاى رهبـرى حزب، امكان شركت مـستق�ـم كارگران و زحمـتكشان را
در ا�ن مـبــارزه مـحـدود سـاخــتند. ا�ن نه فـقـط به تضـعـ�S هـرچه ب�ـشـتــر ن�ـروى
كـمـون�سـتGها در درون حزب انـجامـ�ـد، بلكه منجـر به اتخـاذ برخى سـ�ـاستGهاى
ذهنى و مـمـاشـاتGگرا�انه نـ�ز شـد كـه به نوبه= خـود راه را براى سلطه= نهـا�ى مـشى

«نواند�شى» بر حزب هموار كرد.
- پراگمات�سم سـ�اسى حاكم بر جنبش كمون�سـتى، كه براى مدتGها مانع٤

هرگونه برخـورد انتقـاد آم�ز علنى به احـزاب و دولتGهاى سوس�ـال�سـتى شده بود،
در ا�نجا ن�ـز باعث سكوت بس�ـارى از كمـون�ستGهاى جهـان در قبـال ا�ن تحوالت
مــخــرب شـد. هـرچند بخــشى از ا�ن سكـوت از سـردرگــمىGهـاى مـوجــود و عــدم
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تشخ�ص به موقع ماه�ت واقـعى «نواند�شى» نشأت مىGگرفت، اما نمىGتوان ترد�د
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داشت كه مع�ارهاى حاكم بر روابط احزاب در سطح ب�نGالمللى ن�ز در ا�ن سكوت
اول�ـه= احـزاب كمـون�ـست نقـشى مـهم داشـتـه است. تجـربه= چند سـال اخ�ـر نشـان
مىGدهد كه احزاب كمون�ست د�گر كشورهـا، به استثناى تعدادى معدود، عمدتاً با
ا�ن توجـ�ه كـه «رفقـاى حزب كـمون�ـست اتحـاد شوروى كـه در بطن جر�انات قـرار
دارند حتمـاً بهتر از ما مىGتوانند در ا�ن مـورد قضاوت كنند» از موضعGگـ�رى صر�ح
در برابر ا�ن انحـرافـات خوددارى كـردند و تنهـا زمـانى عل�ـه ا�ن انحـرافات مـوضع
گـرفـتند كـه بخشى از رهـبرى حـزب كـمـون�ـست اتحـاد شوروى علـناً به �ك چن�ن
كارى دست زده بود. و الـبته ا�ن كـار زمانى انجـام گرفت كـه بس�ار د�ـر شده بود و

د�گر امكان اقدام عملى مؤثر عل�ه كودتاى سرما�ه دارى وجود نداشت.
به نظر مىGرسد كه مجموعه= ا�ن عوامل، در كنار بس�ارى عوامل تار�خى د�گر
كهGهنوز ن�از به بررسى ب�شترGدارند، در عـدم برخورد قاطع و به موقع كمون�ستGها
به «نواند�شى» و سـ�استGهاى مخـربى كه روند نوسـازى نظام سوسـ�ال�ـستى را به
روند فروپاشى حـاكم�ت سـوس�ال�سـتى بدل كردند نقش داشتـه اند. اما ا�ن گفـته
به ه�چ وجه به مـعناى كم بها دادن به مـبارزات فداكـارانه= كمونـ�ست ها، و به و�ژه=
كمـون�ستGهاى اتحاد شوروى و د�گر كـشورهاى سوسـ�ال�ستى سـابق، در دفاع از
سـوس�ـال�سم و آرمـانGهاى كمـون�ـستى ن�ـست. ا�ن واقـع�ت كـه به پ�ش بردن �ك
كـودتاى سـرمـا�هGدارى در كــشـور شـوراها تنهـا از طر�ق غـ�ــرقـانونى كـردن حـزب
كمون�ست اتحاد شوروى، مصادره= اموال حزب، محاكمه= رهبران آن، به توپ بستن
پارلمـان آن كـشـور، و پ�گرد وسـ�ع و غـ�ـرقـانونى كـمـون�ـستGها در سـراسـر اتحـاد
شــوروى امكان پـذ�ر شــد، خــود نشــانهGاى بارز و انكـارناپذ�ر از نقـش قــهــرمــانانه=
كــمـونـ�ـستGهـا و حـزب پ�ــشــاهنگGطبــقــه= كـارگــر در دفــاع از ســوسـ�ــال�ــسم و
دسـتاوردهاى آن اسـت. نه فروپاشى حـاكـمـ�ت سوسـ�ـال�سـتى و نه ه�چ عـقـبگرد
د�گر تار�خى نمىGتواند ارزش و اهمـ�ت نقش مبـارزات قهرمـانانه= كمـون�ستGها در
طول هشـتـاد سال گـذشـته و دسـتـاوردهاى عظ�م و تار�خى ا�ن مـبـارزات را براى
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تودهGهاى زحمتكش در كشورهاى سوس�ال�ستى سابق و سراسر جهان نفى كند.



مبارزه� قهرمانانه، شكست تلخ

≥ÁbM|¬ “«b�« rAÇ ≠

امروز، پس از فـروپاشى حاكمـ�ت سوس�ـال�ستى در اتحـاد جماه�ـر شوروى و
د�گر كشورهاى اروپاى شرقى، چه بس�ار كـسان كه از ما مىGخواهند باور كن�م كه
انقالب اكتبر به پا�ان رس�ده است؛ كه «كمـون�سم مرده است»؛ كه بر ماركس�سم ـ
لن�نـ�ـسم نقطه= پا�ـان گـذاشـتـه شــدهGاست؛ كـه طبـقــه= كـارگـر د�گـر قـدرت و توان
انقالبى خود را از دست داده است؛ كـه مبارزه= طبقاتـى د�گر وجود خارجى ندارد؛
كه امـپر�ال�سم از اسـتثمـار و سركوب خلقGهـاى جهان دست برداشـته است؛ و ا�ن
كـه كـمـون�ـستGها، اگـر مىGخـواهنـد مطرود تار�خ نشـوند، با�د ا�دئـولوژى علمى و
انقالبى خود را كنار بگـذارند و بر ارابه= سوس�ال دموكـراسى، دموكراسى بورژوا�ى

و در نها�ت اپورتون�سم و ن�ه�ل�سم سوار شوند.
امــا نـگاهى ســـاده به ســرنـوشت اسS انگـ�ــز كـــســانى كـــه ا�ن تبـل�ــغـــات
امپر�ال�ستى را به پرچـم خود بدل كردند، پوچى چن�ن ادعاها�ى را ثابت مىGكند.
تنهــا �ك دهه پس از فـروپـاشى دولتGهاى سـوســ�ـال�ــسـتى در اروپاى شــرقى، به
خــوبى روشن شــده است كـه تـار�خ چه كـســانى را از خــود طرد كــرده است. ا�ن
مطرود شدگـان نه كمـون�ستGها و ماركـس�ـست ـ لن�ن�ست ها، كـه هر روز قدرت و
�ابند، بلكه همان كسانى هسـتند كه به طبقه=Gاعتبار خـود را در سطح جهان باز مى
كارگر، به حزب كمون�ست و ا�دئولوژى آن، و به انقـالب اكتبر و سوس�ال�سم پشت
كـردند. تـنهـا كـافى اسـت از خـود بپـرســ�م كـه امـثــال گـارباچGSها، �اكــوولGSها،
شواردنادزهGها و �لتس�نGها امروز در كجـاى تار�خ قرار گرفته اند تا پاسخ خود را به
ا�ن مسـأله كه تار�خ چه كسـانى را از خود طرد مىGكند به وضـوح ب�اب�م. �ك دهه،
در مـقـ�ـاس تار�خى، مـدت زمـانـى طوالنى ن�ـست. امـا مىGب�ن�ـم كـه تار�خ ا�ن بار
براى افشاى چهره= واقعى كسانى كه ز�ر نقـاب «نواند�شى» و «سوس�ال�سم ب�شتر»

ت�شه به ر�شه= آ�نده= بشر�ت مىGكوب�دند، به زمانى ب�ش از ا�ن ن�از نداشت.
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واقع�ات ع�نى تار�خى بار د�گر، و ا�ن بار به سرعت، خود را بر اذهان تودهGها
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تحـم�ل مىGكنند.Gكـارگران و زحـمتكشـانGسراسـرGجهان، به و�ـژه تودهGهاى مغـبون
شده در كـشورهاى سـوس�ال�ـستى سـابق، به سرعت نسبت به «كـاله گشـاد»ى كه
امـپـر�ال�ــسم و همـدسـتـان «كـمـونـ�ـست نمـا»ى آن به سـرشـانGگـذاشــتند آگـاهى
�ابند و براى احقاق حقوق از دست رفتـه= خود به پا مىGخ�زند. تنها گذشت �كGمى
دهه به زحـمـتكـشـان ا�ن كـشـورها نشـان داد كـه چرخ تار�خ را نـمىGتوان به عـقب
برگرداند و كـسانى كه مرتكب چن�ن اشـتباهى مىGشوند، به سـرعت بهاى سنگ�ن

آن را مىGپردازند.
واقع�ت تار�خـى ا�ن است كه روندى كه با انقالب اكتـبر آغاز شد، نتـ�جه= �ك
ضـرورت عـ�نى تار�خى، و در پاسخ به ن�ـازهاى مـعـ�ن مـرحله= كنونى رشـد جامـعـه=
بشــــرى بود. ا�ن نـ�ـــازهاى تـار�خى هـنوز وجـــود دارنـد و پاسخ درخــــور خـــود را
ن�افتـهGاند. به هم�ن دل�ل، نمىGتوان حتى لحظهGاى در ا�ن حق�ـقت كه راه انقالب
اكـتبـر همچنـان ادامه دارد ترد�دى به خـود راه داد. درع�ن حـال ا�ن واقـع�ت ن�ـز
وجود دارد كـه عقبگرد مـرحلهGاى سوس�الـ�سم در سطح جهان، تـغ��رات عـمدهGاى
ن�ــز در تعــادل ن�ــروهاى طـبــقـاتـى و به تبع آن در اند�ـشـه و ذهـن�ت بســ�ــارى از
انسانGهاى مبارز و حتى بس�ارى از كـمون�ستGها ا�جاد كرده است كه نمىGتوان از

كنار آنها بى تفاوت گذشت.
به همـان ترت�ب كـه در طول ب�ش از هـشتـاد سـال گـذشـتـه، جـاذبه= ن�ـرومند
اردوگـاه سوسـ�ـال�ـسم توانست بخش قـابل توجـهى از اقشـار و طبـقات مـ�ـانى و به
و�ژه روشنفكران مـتـرقى را به سـوى آرمـان سوسـ�ـال�ـسم و كمـون�ـسم جـذب كند،
امـروز ن�ز عـقبگرد تار�خى سـوس�ـال�سـم و قدرقـدرتى موقت امـپر�ال�ـسم در سطح
جـهان، نظام سـرما�ه دارى را مـجدداً به قطـب جاذبه= ن�ـرومندى براى ا�ن بخش از
اقـشار اجـتـمـاعى بدل كرده اسـت. ا�ن گرا�ش جـد�د، كـه ب�ش از هرچ�ـز از �أس
ناشى از شكست و تغ��ر تعادل ن�روها به نفع امپـر�ال�سم نشأت مىGگ�رد، ماه�تى
راست روانه، سـوس�ال دمـوكرات�ك و در بسـ�ارى مـوارد اپورتون�سـتى دارد. چن�ن
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گرا�شى، كه در درون بخش ها�ى از جنبش كارگرى و كمون�ستى ن�ز رسوخ كرده
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است، مـقوالتى مـانند مـبـارزه= طبقـاتى، امـپر�ـال�سم، انتـرناسـ�ونـال�سم و ضـرورت
پا�ان بخـشـ�ـدن به اسـتـثمـار سـرمـا�ه دارى را نفى مىGكند و مـحـور اصلى مـبـارزه=
طبقـات زحمتكش را دفـاع از دموكراسى بورژوا�ى و انجـام «رفرم» در ساخـتارهاى
روبنا�ـى نظام ســـرمــا�هGدارى مـىGشناســد. ا�ـن گــرا�ش در عـــ�ن حــال خـــواهان
«انحــالل» احـزاب كـارگــرى و كـمــون�ـســتى و تبـد�ـل آنهـا به احــزاب «سـوســ�ـال
دمـوكـرات�ـك» نوع اروپا�ى است. ا�ن گـرا�ـش مىGكـوشـد با پنهــان شـدن در پشت

 سـال گذشـتـه را نفى٨٠بحثGهاى فلسـفى مـاركس، لن�ن�ـسم و مـبارزه= طبـقـاتى 
كند. امـا واقـعـ�ت ا�ن است كـه نـفىGلن�ن�ـسم بدون نفى مـاركـسـ�ـسـم امكان پذ�ر
ن�ـــست. به همـــ�ن دل�ـل، مــبـــارزه= قــاطع ا�ـدئولوژ�ك بـا �ك چن�ـن گــرا�شـــات
اپورتون�ـستى امـروز به بخش جـدا�ى ناپذ�ر مبـارزه= كمـون�ـستGها عل�ه �ورش همـه

جانبه= سرما�ه= ب�نGالمللى به سوس�ال�سم بدل شده است.
مــبـارزه= طبــقــاتى در راه ســوسـ�ــال�ــسم همــچنان ادامــه دارد. امـا پ�ــروزى
كمون�ستGها در ا�ن مبارزه مستلزم سازماندهى مـجدد �ك جبهه= متحد و گسترده=
كارگـرى ـ كمون�سـتى و ضدGامپـر�ال�ستى در سطح جـهان براى رو�ارو�ى با �ورش
همـه جانـبه= سـرمـا�ه= ب�نGالمللى به سـوسـ�ال�ـسم است. عـاجلGتر�ن وظ�ـفـه= چن�ن
جبههGاى، دفاع از كشورهاى سوس�ال�ستى موجود، دفاع از موجود�ت همه= احزاب
كـارگرى و كـمون�ـستى مـوجود، دفـاع از دسـتاوردهاى گـذشتـه= جنبش كارگـرى و
كمون�ـستى ــــ هم در كشورهاى سرمـا�ه دارى و هم در كشورهاى سوس�ـال�ستى
سـابق ــــ و دفاع از مـبارزات طـبقـاتى زحمـتكشـان و جنبشGهاى رها�ى بخش در
كشورهاى «جهانGسوم» است. تنها از ا�نGراه، �عنى ازGراه اتخاذ �ك موضع طبقاتى
انتـرناس�ـونال�سـتى و تضمـ�ن عملكرد �كپـارچه= جنبش كـارگرى و كمـون�سـتى در
سطح جـهـان، مـىGتوان ا�ن عـقـبگرد تار�ـخى را مـتـوقS كـرد و مـ�لـ�ـاردها انسـان
زحـمـتكش را، كه امـروز در غـ�ـاب �ك اردوگـاه ن�رومـند كار به قـربان�ـان بى دفـاع
همـاوردطلبىGهاى قـلدرمنشـانه= امـپـر�ال�ـسم در سـراسـر جـهـان بدل شـده اند، به
سـوى رها�ـى كـامل رهنمــون شـد. ترد�د نمى تـوان داشت كـه سـالGهـاى آغـاز�ن
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هزاره= سوم، سالGهاى بازپس گرفتن سنگرهاى از دست رفته= پرولتار�ا خواهد بود.
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روند آگاهـانه= ساختـمان سـوس�ـال�سم در عـرصه= تار�خ، توسط انسـانGها�ى به
پ�ش برده مـىGشـود كـه هرGقــدر هم از د�دگـاه نـظرى و ا�دئولوژ�ك مــرزهاى نظام
سرما�هGدارى را پشت سر گذاشتـه باشند، اما خود همچنان فرزندان ا�ن نظامGاند و
تمام كمبودها و نارسا�ـىGهاى آن را با خود حمل مىGكنند. آنها مانند «روح مطلق»
هگل از انتـهـاى تـار�خ پا به عـرصـه= وجـود نگذاشـتـه اند، بلـكه خـود آفـر�دگـان ا�ن
تار�خGاند و در محدود�تGهاى هم�ن تار�خ عمل مىGكننـد. آنها ن�ز، چون جامعهGاى
كـه در آن ز�ست مـىGكنند، كـوله بارى بس سـنگ�ن از گـذشـتــه بر دوش دارند كـه
حركت آنها را كند و محدود مىGكند. بر زمـ�ن گذاشتن ا�ن كوله بار، كار �ك نسل
و دو نسل ن�ـست. چن�ن كارى تنهـا در روند طوالنى مدت مـبارزه براى سـاختـمان
جامعه= كمون�ستى امكان پذ�ر است. به همـ�ن دل�ل، روند ساختمان سوس�ال�سم،
به طور همــزمـان، روند آمـوزش و رشــد و تكامل انسـانGهـاى زندهGاى كـه در راه آن

مبارزه مىGكنند ن�ز هست.
الگوى ذهنى ا�ن انسـانGها از جامـعه= سوسـ�ال�ـستى، هرچند از نظر تـئور�ك
بى نقص، به محض آنكه پا به عرصه= ع�ـنى تار�خ مىGگذارد، د�گر با �ك خأل س�ال
و بى شكل روبرو ن�ـست. سلطه= عـامل ذهنى در روند سـاخـتمـان سـوس�ـال�ـسم، به
ه�چ روى به مـعنـاى تعظ�م بى چون و چراى واقـعـ�ـات عـ�نى و عـوامـل تار�خى به
خـواستGهاى پ�ـشـاهنگ اجـتـمـاعى ن�ـست. تنهـا تفـاوت، همـان طور كـه مـاركس
تأك�ـد مىGكند، ا�ن است كه در ا�نجا، براى اول�ن بار در تار�خ، ا�ن زندگـانGاند كه
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بر مردگان حكم مىGرانند و نه بالعكس. ا�ن حكمـرانى زندگان، اما، �ك حكمرانى
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بىGق�ـد و شرط ن�سـت. م�راث گـذشتگان در همه حـال خود را بر عـملكرد زندگان
تحم�ل مىGكند. و گر�ز از احكام آن تنـها با شناخت دق�ق از ا�ن احكام و پ�روى از
قـانونمنـدىGهاى آنهـا امكان پذ�ر است. انـسـان تنهـا زمـانى توانسـت پرواز كند كـه
قوان�ن حاكم بر سقوط اجسـام را شناخت. حركت به سمت كمون�سم، نفى دا�مى
وضـعــ�ت مـوجـود، تنـهـا از طر�ق شناخـت از قـوان�ن حـاكـم بر وضـعـ�ت مــوجـود و
اسـتفـاده= صـحـ�ح ا�ن قوان�ـن براى پشت سر گـذاشـتن آنهـا م�ـسـر است. و در ا�ن
روند، هر لحظه، هر كجـا، كه ذهن�ت و شناخت انسانGها در تقـابل، و نه انطباق، با
ا�ن قــوانـ�ن و ضــرورتGهاى عـــ�نى عــمـل كند، بدون شك بـار د�گر زمــ�ـنه براى
حكمــرانى مـردگــان بر زندگـان همــوار خـواهد شــد. و بحـران ســوسـ�ـال�ــسم، در

عم�قGتر�ن معناى فلسفى اش، چ�زى جز ا�ن نبوده و ن�ست.
درع�ن حال، ا�ن اشتباهى بزرگ خـواهد بود اگر لحظهGاى فراموش كن�م كه
ا�ن خطاهاى ذهنى كـمـون�ستGها، هرچـند مهم و تعـ�ـ�ن كننده، در چارچوب �ك
مبـارزه= دشوار و نابرابـر مداوم با امپـر�ال�سـم جهانى و تـوطئهGهاى مـخرب آن، و در
راسـتـاى گـام برداشـتن در راهـى ناشناخـتـه و از نظر تار�خـى طى نشـده، به وقـوع
پ�وسته انـد و به هم�ن دل�ل نمىGتوانند جدا از واقع�ات ا�ن مـبارزه= دشوار و نابرابر
مـورد ارز�ابـى قـرار گـ�ـرنـد. مـسـأله= اســاسى در ا�نجـا نـه مـحكوم كـردن مــبـارزان
راسـت�ن راه پ�ـشرفت جـامعـه= بشرى بـه خاطر اشـتبـاهاتشان، بلكه درس آمـوزى از
تجـرب�ـات و خطاهاى آنهـا و خـوددارى از تكـرار ا�ن اشـتبـاهـات در روند بىGانقطاع

مبارزه در راه رها�ى جامعه= بشرى از �وغ اسثتمار طبقاتى و ستم اجتماعى است.
كـمـونـ�ـست ها، به عنوان طـال�ه داران مـبـارزه در راه رها�ى بشــر�ت، امـروز
انتخابى جـز درس آموزى از گذشته و ادامه= مـبارزه در راه سوس�ال�سم و كـمون�سم
ندارند. آنها مىGدانند كـه در ا�ن مبارزه= دشـوار باز هم با مشكالت گوناگون مـواجه
خواهند شد؛ باز هم به زم�ن خـواهند خورد؛ باز هم طعم تلخ شكستGهاى مقطعى
را خواهند چشـ�د. امـا ا�ن را ن�ز به خوبى مـىGدانند كه همچـون گذشـته باز هم بر
مشكالت فا�ق خـواهند آمد؛ باز هم از زم�ن برخواهند خـواست؛ و باز هم بر طومار

١٩٤

پ�روزىGهاىGعظ�مGخودGخواهند افزود. ز�راGهمانGطورGكهGلن�ن تأك�دGكرده است:



ا�ن نخـسـتـ�ن پ�ـروزى هنوز پ�ـروزى نهـا�ى ن�ـست و ا�ن پ�ـروزى را انقـالب
اكـتبـر ما بـا سخـتىGها و دشـوارىGهاى ناد�ده و رنجGهاى ناشن�ـده و �ك سلسله
ناكامىGهـا و اشتبـاهات عظ�مى كـه ما مرتكب شـده ا�م به دست آورده است....
ما از اقـرار به اشتباهات خـود پروا ندار�م و هش�ارانه به آنهـا خواه�م نگر�ست تا
ش�وه= رفع ا�ـن اشتباهات را ب�امـوز�م. ولى حق�قت به جـاى خود باقى است....
ما ا�ن كـار را شروع كـرده ا�م. اما ا�نكه چه مـوقع و طى چه مدتى و پرولـترهاى
كدام ملت ا�ن امـر را به سرانجـام خواهند رسـاند مسأله= اسـاسى ن�ست. مـسأله=
اسـاسى آن است كــه �خ از جـا كنده شـده و به حـركت درآمــده است، جـاده باز

١٤٨شده، و راه نشان داده شده است....
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