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مقدمه مترجم
امروز ھر انسان بی غرضی می پذيرد که ادامه موجوديت نظام سرمايه داری حيات تمام بشريت را
تھديد می کند و تداوم موجوديت اين نظام ضدانسانی در واقعيت امر ،يک توھين آشکار به شعور و
آگاھی بشر و تمسخر گستاخانه شرافت و عزت انسانی او بحساب می آيد .در چنين وضعيتی که
بشريت جھان در زير سلطه نظام سرمايه داری يکی از بحرانی ترين و خطرناکترين دوره حيات خود
را تجربه می کند ،کفگير سياستگزاران و نظريه پردازان اين نظام غيرانسانی به ته ديگ خورده و با
در پيش گرفتن متد و روشھای شيادی و رياکاری سعی می کنند به تفرقه و تشتت موجود در افکار
عمومی ھر شديدتر دامن بزنند و در ورای ،آن تقسيم جامعه انسانی به طبقات دارای منافع آشتی
ناپذير و مبارزه بين آنھا را انکار نموده و در سايه آن ،عمر اين نظام فرتوت را طوالنی تر سازند.
طرح ايده »چپ نو ،مدرن ،دموکرات« ،مسائلی مانند دموکراسی و حقوق بشر ،تقسيم دولتھای
سرمايه داری به دولتھای دموکرات و ديکتاتور و امثال اينھا ،چيزی نيست جز تالش برای انکار
وجود طبقات اجتماعی و نفی تضاد منافع آنھا.
با اين وصف ،امروز وظيفه نيروھای ھمسو با تکامل تاريخی ھر جامعه است که برای مقابله با
حقه بازيھای سياستگزاران و مبلغان سرمايه داری ،به مبارزه تئوريک روی آورده و تمام ھم و غم
خود را در جھت توضيح و شناساندن طبقات اجتماعی ،تعيين جايگاه ھر يک از آنھا در نظام اجتماعی
توليد وسھم ھر طبقه از آن معطوف سازند .چرا که بدون اين ،ھر صحبتی از دموکراسی و
ديکتاتوری ،از حقوق بشر و غيره ،نمی تواند چيزی جز بازی با کلمات باشد .بخصوص اينکه تجربه
تاريخی انکار مبارزه طبقاتی و طرح مسائل از ديدگاه عموم خلقی در نيمه دوم قرن گذشته در اتحاد
شوروی آسيبھای جبران ناپذيری به خلقھای اين کشور پاک شده از نقشه نقشه سياسی جھان و به
تبع آن ،به تمام بشريت وارد آورد .تاريخ اين دوره اتحاد شوروی گواه آن است که در پی تسلط
رويزيونيستھا و فرصت طلبان خائن برھبری خروشچوف بر حزب کمونيست اتحاد شوروی و طرح
نظريه دولت عموم خلقی در اين کشور ،در واقع فرمان قتل دولت شوراھا و نھايتا ،احيای سرمايه
داری در اجزاء تجزيه شده آن صادر گرديد.
در دوره حاضر ،شکی نيست که تمام زمينه ھای عينی نابودی نظام سرمايه داری آماده است ولی،
فراھم نبودن زمينه ھای ذھنی آن ،يعنی فقدان احزاب و سازمانھای قدرتمند کمونيستی و کارگری که
بتواند مبارزه توده ھای کار و زحمت را برای کسب قدرت سياسی رھبری نمايند ،موجب گرديده که
اين نظام غير انسانی عليرغم گرفتاری در بحران ھمه جانبه ،ھنوز ھم به حيات خود ادامه دھد .ولذا،
بمنظور نجات بشريت از چنگال اھريمنی آن و تأمين آينده مطمئن بشر ،بايد زمينه ھای ذھنی آن را
نيز مھيا ساخت و اين ممکن نيست مگر با تشديد مبارزه ايدئولوژيک بيرحمانه با تمام افکار و انديشه
ھای بورژوايی ،با احزاب و سازمانھای مدافع نظام سرمايه داری ،از جمله با احزاب سوسياليست و
سوسيال -دموکرات ،اين گرگان در لباس ميش که ھمواره نقش سوپاپ اطمينان را برای نظام سرمايه
داری بازی کرده اند و ھمچنان به ايفای نقش خود ادامه می دھند.
مقاله حاضر ،به ھمين منظور ترجمه و به رھروان راه تکامل تاريخ تقديم می گردد.

نظريه استالينی مبارزه طبقاتی در جامعه سوسياليستی و اھميت تاريخی آن
ھدف اصلی نوشتار حاضر تشريح و تحليل نظريه استالينی مبارزه طبقاتی و اھميت تاريخی آن
است .چرا اين موضوع را برگزيديم؟ عوامل زير در انتخاب موضوع دخيل بودند:
اوال -به اين سبب که علوم اجتماعی معاصر سعی می کند ی .و .استالين را صرفا بعنوان يک
سياستمدار معرفی کند و در عين حال ،ارثيه تئوريکی استالين در گنجينه مارکسيسم کمتر مطرح شده
و عمال مورد تحقيق و بررسی قرار نگرفته است.
ثانيا -تالش برای درک مفھوم سياست رھبری اتحاد شوروی در فاصله سالھای .١٩۵٠ -١٩٢٠
بدون تحليل و بررسی نظريه غالب آن دوره ،اين تالش ثمر نخواھد داد.

ثالثا -تالش برای اثبات اينکه استالينيسم فقط شامل »اردوگاھھای کار اجباری«» ،کميته ھای سه
جانبه« و امثالھم نيست و واقعيت ايدئولوژيک -سياسی ارثيه استالين نيز در اين موارد خالصه نمی
شود .مرحله استالينی تکامل مارکسيسم عبارت بود از طرح مسائل جديد ،پيش از ھمه ،در عرصه
تئوری سوسياليسم که استالين به گنجينه مارکسيسم -لنينيسم افزود .الزم به گفتن است ،ھمه آنچه که
استالين در نطقھای خود بيان داشت و در آثار نظری خود توضيح داد ،در عمل به اثبات رسيدند .بنا
براين ،ھمه گفته ھای فوق ،توجه ما را بسوی توسعه و تکامل دوره استالينی مارکسيسم -لنينيسم جلب
می کند .با اين وجود ،توضيح ھمه گنجينه تئوريکی جامع و متنوع استالين در چھارچوب مقاله حاضر
امکان پذير نيست .در چھارچوب اين مقاله ،ما فقط برای تشريح يکی از بخشھای اين ارثيه ،بعبارت
دقيق تر ،سعی می کنيم تئوری مبارزه طبقاتی را توضيح بدھيم .با توجه به اينکه مبارزه طبقاتی،
مسئله گرھی گنجينه تئوريک مارکسيسم -لنينيسم است ،بدين سبب استالين در رابطه با اين موضوع،
سھم عظيمی در غنا بخشيدن به گنجينه مارکسيسم دارد .مبارزه طبقاتی يک مبارزه پيش پا افتاده
خيابانی ،جنگ داخلی و يا کودتا نيست .مبارزه طبقاتی ،يعنی پروسه عينی تصادم تضادھای آشتی
ناپذير طبقات اجتماعی ،که در اشکال مختلف صورت می گيرد .در اينجا ما مبارزه طبقاتی را بمثابه
يک پديده مورد بررسی قرار نخواھيم داد ،بلکه ،مستقيما به تحليل نظريه استالينی مبارزه طبقاتی در
جامعه سوسياليستی خواھيم پرداخت.
نظريه استالينی مبارزه طبقاتی به ترتيب توالی تاريخی اول ،به تئوری مبارزه طبقاتی در دوره
گذار از سرمايه داری به سوسياليسم و سپس ،به نظريه مبارزه طبقاتی در دوره تحکيم نظام
سوسياليستی تقسيم می شود.
مبارزه طبقاتی در دوره گذار از سرمايه داری به سوسياليسم
مسائل مرتبط با مبارزه طبقاتی در دوره گذار از سرمايه داری به سوسياليسم موضوع شديدا مورد
بحث سالھای  ١٩٣٠ -١٩٢٠بود .بوخارين بر اين نظر بود که» :شبکه اصلی سازمانھای تعاونی
دھقانی ما از ھسته ھای تعاونی غير کوالکی تشکيل خواھد يافت ،و نوع “زحمتکش” ......النه
تعاونی کوالکی ھم ...در اين سيستم رشد خواھد کرد« .نيکوالی بوخارين تصور می کرد که چون
»کوالکھا و سازمانھای کوالکی در ھمه حال جائی برای رفتن ندارند« ،بدين جھت ھم آنھا بخودی
خود بر اساس مناسبات نظام سوسياليستی »رشد خواھند کرد« .از اين ديدگاه ھم بطور طبيعی اين
فرضيه که مبارزه طبقاتی متناسب با ميزان پيشروی به سوی سوسياليسم و متناسب با آھنگ حرکت به
سوی سوسياليسم فروکش خواھد کرد ،شکل گرفت .بعقيده ما ،اين فرضيه بطور کلی صحيح نيست،
زيرا او مبارزه طبقاتی را در مفھوم تنگ کشور ما درک می کرد و وجود حلقه سرمايه داری در
اطراف کشور را که ھر لحظه برای کمک )حتی کمک نظامی( به دشمن طبقاتی داخلی دولت
شوروی آماده بود ،در نظر نمی گرفت .عالوه بر آن ،بوخارين نمی توانست بفھمد که حتی بخش
کوچکی از استثمارگران زنده ،تحت شرايط معينی و با پشتيبانی سرمايه بين المللی ،می تواند خطر
مھلکی برای دولت جوان سوسياليستی باشد .در مقابل اين ،استالين نظريه ديگری را مطرح ساخت.
در گزارش مربوط به »نتايج کار کنفرانس چھاردھم حزب کمونيست روسيه )بلشويک(« استالين اين
مسئله را مورد تأکيد قرار داد که »کشور ما با دو دسته تضاد :يکی ،تضاد داخلی ،تضاد موجود بين
پرولتاريا و دھقانان و ديگری ،تضاد خارجی ،تضاد موجود بين کشور ما ،بعنوان کشور سوسياليستی
و ھمه ديگر کشورھای سرمايه داری مواجه است« .او از تجزيه و تحليل اين تضادھا به اين نتيجه
رسيد که »لغو طبقات نه از طريق خاموش کردن آتش مبارزه طبقاتی ،بلکه از راه تشديد آن امکان
پذير است« .با اين استنتاج ،بنظر ما ،استالين نبوغ تئوريکی خود را نشان داد .زيرا ،اين واقعيت
براحتی قابل درک است که حاکميت شوروی زخمھای ناشی از جنگ داخلی را )با گذشت مدت کمی
بيش از  ١٠سال که بلحاظ معيارھای تاريخ مدت بسيار کوتاھی است( در حلقه محاصره خصمانه و
تکيه گاه داخلی اين حلقه محاصره )زمينداران بزرگ( ،که دشمنان طبقاتی با تمام توان سعی می
کردند آن را تضعيف نموده و نظم کھنه را از نو برپا سازند ،بھبود بخشيد .ناديده گرفتن اين واقعيت
غيرممکن است .بنا بر اين ،امروز زمانيکه از »خونخواری« رژيم استالين سخن می گويند ،ماھيت
طبقاتی اين »خونخواری« را فراموش می کنند و نمی خواھن بپذيرند که طور ديگری ممکن نبود و
اگر براه ديگری می رفتند ،در آن صورت ،سرمايه داری می توانست باز گردد و به تبع آن ،ضعف

عمومی بر کشور مستولی شود و ما بھيچوجه نمی توانستيم از جنگ کبير ميھنی پيروز بيرون آئيم .با
اين وضع ،آيا در شرايطی که دشمن طبقاتی شالوده نظام دولتی را تھديد می کند ،مقاومت در برابر
نابود کردن خصم طبقاتی ارزش دارد؟ الزاما بايد اذعان کرد که ھر حاکميتی و ھر دولتی ،چيزی جز
ديکتاتوری طبقه حاکم نيست و ھر طبقه ای دشمن طبقاتی خود را با کمک دولت طبقاتی و قوانين
طبقاتی خود ،اگر ضرورت ايجاب کند ،حتی با روشھای غيرقانونی از سر راه خويش برمی دارد.
اين ،قانونمندی تاريخ است .طبقه کارگر ،طبقه حاکم اتحاد شوروی در دوره رھبری استالين يک
استثناء از قانونمندی تاريخ نبود و با اجرای سياست طبقاتی خود مثل ھر طبقه و ھر دولت طبقاتی
ديگر ،دشمنان طبقاتی خود را بطرز شايسته ای از سر راه خويش برداشت.
مبارزه طبقاتی در دوره پيروزيھای سوسياليستی
در گزارش به کنگره ھشتم )فوق العاده( عمومکشوری شوراھا منعقده در  ٢۵نوامبر سال ،١٩٣۶
استالين اعالم کرد که »استثمار انسان بوسيله انسان برافتاده ،لغو شده و نظام سوسياليستی بمثابه بنيان
استوار جامعه شوروی ما تحکيم يافته است« .او در ادامه می افزايد» :در نتيجه اين تغييرات و
تحوالت ...ما در حال حاضر دارای اقتصاد نوين ،اقتصاد سوسياليستی ھستيم« .برقراری سوسياليسم
در اتحاد شوروی در آن دوره زمانی موجب بروز مباحثاتی بسياری گرديد که ھنوز ھم ادامه دارد .از
جمله ،تروتسکی تصور می کرد که در اتحاد شوروی سوسياليسم ساخته نشده ،بلکه ،ديکتاتوری
بورکراتيک برقرار گرديده است .به باور ما ،سوسياليسم در کشور ما ساخته شد ،اما اين سوسياليسم
ھمانطور که ف .ن .کلتسواگ تأکيد می کند ،از نوع سوسياليسم قبل از موعد بود که تفاوت آن »با
سوسياليسم پيشرفته ...به اندازه تفاوت سرمايه داری آغاز قرن ھفدھم با سرمايه داری معاصر« بود.
اگر چنانچه خرابی ھا و تلفات انسانی ناشی از جنگ کبير ميھنی و بدنبال آن ،تسلط رويزيونيسم بر
حزب کمونيست شوروی آھنگ رشد سوسياليستی کشورمان را کند و سپس متوقف نمی کرد ،يقينا ،در
مدت شايد کمتر از يک دھه ،سوسياليسم ما می توانست به سوسياليسم پيشرفته فرا رويد» .وليک«،
ھمانطور ديديم »در اگر نتوان نشست« .آمار و ارقام مشخص ثابت می کنند که سوسياليسم در کشور
ما اساسا تا پايان سالھای دھه  ١٩٣٠ساخته شد .ھمانطور که پروفسور ف .ن .کلتسواگ تأکيد می
کند ،تا اوايل دھه  ١٩۴٠بخش اجتماعی به بخش مسلط در ھمه عرصه ھای اقتصادی تبديل گرديد.
سھم اين بخش در مراکز اصلی توليدی به  ٩٩درصد ،از درآمد ملی به  ٩٩درصد ،در توليد صنعتی
به  ٩٩و  ٨دھم درصد رسيد .عليرغم اين پيروزيھا ،استالين با درک پيچيدگی اوضاع ،اينھا را
پيروزی نھائی نخواند .بمنظور تحليل و بررسی علمی اوضاع ،او مفھوم »پيروزی سوسياليسم« و
»پيروزی نھائی سوسياليسم« را تعريف کرد .استالين گفت» :پيروزی سوسياليسم« در کشور ما به چه
معناست؟ اين ،يعنی برقراری ديکتاتوری پرولتاريا و ساخت سوسياليسم ،و با عبور از عناصر
سرمايه داری در اقتصاد باتکاء نيروی داخلی انقالب ما .پيروزی نھائی سوسياليسم در کشور ما يعنی
چه؟ اين ،بمعنی ايجاد تضمين کامل در مقابل تجاوز خارجی و تالشھا برای بازسازی سرمايه داری
بر پايه پيروزی انقالب سوسياليستی ،حداقل در چند کشور است .از اين گفته چنين نتيجه حاصل می
شود که در جريان ساختن سوسياليسم نبايد به حلقه محاصره سرمايه داری که عناصر سرمايه داری
را در کشورھای سوسياليستی خواھد کاشت و مبارزه طبقاتی با سوسياليسم را تشديد خواھد کرد ،بی
توجھی نشان داد .بمنظور نشان دادن واکنش مناسب در مقابل ھمه اينھا ،وجود سه عنصر مرتبط با
ھم ،بعبارت روشن تر ،اول ،دولت سوسياليستی قدرتمند ديکتاتوری پرولتاريا ،دوم ،تئوری پيشرفته و
سوم ،خط سياسی صحيح و اصولی ضرورت دارد .در اين صورت و فقط در اين حالت ،دولت
پرولتری می تواند در محاصره دشمن دوام بياورد و ھمه بشريت را با خود ھمراه سازد .و اين چنين
بود نظريه استالينی انقالب جھانی که عمال بيش از »تئوری« تروتسکيست ھای متلون به توسعه
انقالب جھانی تکان داد .بر مبنای توضيحات فوق ،استالين به اين سؤال ،که اگر سوسياليسم پيروز
شد ،مبارزه طبقاتی فروکش می کند يا شدت می يابد ،پاسخ مناسب داد .او گفت» :ھر چه بيشتر
پيشروی کنيم ،ھر چه بموفقيتھای بيشتری نائل شويم ،بقايای طبقات استثمارگر نيز ھمانقدر بيشتر
عصبانی خواھند شد ،آنھا ھمانقدر بيشتر باشکال شديد مبارزه متوسل خواھند شد ،ھمانقدر بيشتر به
دولت شوروی حمله خواھند کرد و آنھا به ابزارھای سخت تر مبارزه دست خواھند برد« .اين تئوری
استالينی مبارزه طبقاتی از درک عميق زندگی اجتماعی سرچشمه می گيرد .مبارزه طبقاتی از نظر

استالين ،فقط بمعنی مصايب و معضالت اجتماعی داخل کشور ،مثل انقالبھا ،جنگھای داخلی ،کودتاھا
و غيره نبود .او مبارزه طبقاتی را بعنوان پديده ژئوپليتيک زندگی اجتماعی تعريف می کرد.
استالين جنبه ھای بين المللی مبارزه طبقاتی را اينطور توصيف می کرد» :اين اشتباه خواھد بود
ھر گاه تصور شود که عرصه مبارزه طبقاتی به محدوده اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی محدود
خواھد بود .اگر يک طرف مبارزه طبقاتی در چھارچوب اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی عمل می
کند ،طرف ديگر آن تا داخل دولتھای بورژوايی که ما را در حلقه محاصره خود دارند ،گسترش می
يابد و بقايای طبقات استثمارگر بر اين واقعيت آگاه ھستند .دقيقا به ھمين سبب ھم ،آنھا می دانند ،بايد
به حمالت خطرناک خود ادامه دھند« .بعقيده ما ،اين طرز تلقی از اھميت متدولوژيک فوق العاده
مھمی برخوردار است .دولت شوروی با حرکت از مبنای اين مالحظات نظری ،می توانست اوضع
ژئوپليتيک را تشخيص داده و تصميمات درست اتخاذ نمايد .برعکس ،در نتيجه بی توجھی رھبری
اتحاد شوری به اين نظريه ،موجبات احيای عناصر سرمايه داری )مثل ،سوداگران( و زايش مجدد
نظم سرمايه داری فراھم گرديد .تامالت استالينی داير بر تشديد مبارزه طبقاتی در جامعه سوسياليستی
از درک اين واقعيت که منافع طبقاتی ،و ،به تبع آن ،از تضاد انھا در مبنای ھر سياستی ،خواه سياست
داخلی ،خواه سياست بين المللی ناشی می شود و سرچشمه می گيرد .سراسر تاريخ اتحاد شوروی در
نيمه دوم قرن بيستم صحت تئوری مبارزه طبقاتی استالينی ثابت می کند .واقعيت تحميل »مسابقه
تسليحاتی« و »جنگ سرد« از سوی دنيای سرمايه داری به اتحاد شوروی بر ھمگان روشن است.
برنامه ھای سازمانھای جاسوسی آمريکا و انگليس برعليه اتحاد شوروی بر کسی پوشيده نيست.
بمنظور ارائه تصوير روشن تر ،نفرت اگيزترين سند شورای امنيت ملی آمريکا تحت عنوان »ھدف
اياالت متحده آمريکا در رابط با روسيه« بشماره  ،٢۵/ ١مورخ  ١٩۴٨ /٨ /١٨را مثال می آوريم.
در اين سند بوضوح گفته می شود ،که ھدف اصلی اياالت متحده آمريکا در رابطه با روسيه عبارت
است از:
»الف -کاھش قدرت و اعتبار مسکو تا حداقل ممکن؛
ب -ايجاد تغييرات بنيادی درتئوری و عمل سياست خارجی که دولت حاکم روسيه از انھا پيروی
می کند«.
ما سعی می کنيم اين نظريه خود را به روسيه بقبوالنيم که» :سرنگونی حاکميت شوروی ھدف
ماست .با تکيه بر اين نقطه نظر ،می توان گفت ،که نيل به اين ھدف بدون جنگ غيرممکن است ،و،
به تبع آن ،ما اذعان داريم که :ھدف نھائی ما در رابطه با اتحاد شوروی ،جنگ و به زير کشيدن آن با
قوه قھريه است .ما در اين جھت که اين اتفاق در داخل اتحاد شوروی روی بدھد ،کار می کنيم«.
از اين دستور العمل معلوم است که دنيای سرمايه در اطراف اتحاد شوروی ھم آرام نگرفت .اين
ھم عجيب نيست که اتحاد شوروی چراغ راھنمای بشريت ترقيخواه بود .اين اتحاد شوروی بود که
باعث تشديد مبارزه خلقھای تحت ستم برای کسب استقالل ملی خود گرديد .اين اتحاد شوروی بود که
موجب تشديد مبارزه طبقاتی پرولتاريای کشورھای سرمايه داری برای دفاع از حقوق خود گرديد و
در نتيجه آن بود که کشورھای بورژوائی غرب به گذشتھايی تن در دادند .اين اتحاد شوروی در رأس
اردوگاه سوسياليستی بود که با کمکھای مادی -تکنولوژيکی و نظامی خود ،از ھمه طبقات
استثمارشونده و خلقھای زير ستم جھان فعاالنه پشتيبانی می کرد .ھمه اينھا توانستند موی دماغ دنيای
سرمايه داری بشوند .چرا که ھمه اينھا در تضاد اصولی با منافع حياتی آن قرار داشت .و به ھمين
سبب ھم آنھا با پشتيبانی از عناصر سرمايه داری در داخل اتحاد شوروی ،باالخره سرمايه داری را
در کشور ما احيا کردند.
پيامد تئوری استالينی تشديد مبارزه طبقاتی ،پيدايش فرضيه زوال دولت از طريق تقويت آن بود.
اين فرضيه ،در گزارش معروف به پلنوم مشترک کميته مرکزی و کميسيون مرکزی نظارت حزب
کمونيست اتحاد شوروی )بلشويک( در باره »نتايج برنامه پنج ساله اول« بازتاب يافت و توسعه بعدی
خود را در کنگره ھيجدھم حزب متحقق ساخت .استالين در اين کنگره بصراحت اعالم کرد که در
صورت ادامه موجوديت دنيای سرمايه داری ،دولت در اتحاد شوروی حتی در دوره کمونيسم ھم
وجود خواھد داشت و دولت اين دوره بايد کما فی السابق ،دولت ديکتاتوری پرولتاريا باشد .اين
فرضيه ،بعقيده ما ،از اصوليت تئوريکی عميق ی .و .استالين که می توانست ھدف ،ابزارھا و

مکانيسمھای حمايت از تحقق آن را روشن سازد ،گواھی می دھد .سؤال اين است که در جامعه فاقد
دولت و در محاصره کشورھای سرمايه داری ،چگونه می توان جامعه کمونيستی ساخت؟ واضح
است ،که بھيچوجه ممکن نيست .رھبری بعد از استالين کشور و نمايندگان علوم اجتماعی ماھيت
مترقی نظريه استالينی مبارزه طبقاتی را درک نکردند و يا بعبارت ديگر ،نخواستند درک کنند .پس
از مرگ استالين ،تئوری مبارزه طبقاتی با شدت و بيعدالتی تمام مورد انتقاد قرار گرفت .نيکيتا
خروشچوف در گزارش خود »درباره کيش شخصيت و پيامدھای آن« گفت :فرضيه تشديد مبارزه
طبقاتی »به مبنای تئوريک سياست سرکوب جمعی تبديل شده بود« .اين درک خروشچوفی از تئوری
استالينی مبارزه طبقاتی ،ارثيه تئوريکی استالين را »اعدام کرد« .اين ارزيابی در مشھورترين کتب
درسی حزبی ،مثل »تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی«» ،مبانی فلسفه مارکسيستی« و برخی
ديگر به ثبت رسيد .در کتاب درسی تأليف و .گ .آفاناسيف تأکيد می شود ،که »نظريه تشديد مبارزه
طبقاتی متناسب با درجه رشد نيروھای سوسياليستی ،بزرگترين اشتباه بود ...اين نظريه زمانيکه در
اتحاد شوروی طبقات استثمارگر سرکوب و سوسياليسم ساخته شده بود ،تدوين گرديد و تخلف آشکار
از معيارھای لنينی زندگی حزبی و دولتی را توجيه کرد« .در کتاب مشھور »تاريخ حزب کمونيست
اتحاد شوروی« گفته می شود» :تئوری تشديد ھر چه بيشتر مبارزه طبقاتی در کشور به تناسب تحکيم
موقعيت سوسياليسم را که استالين پس از پيروزی سوسياليسم در اتحاد شوروی در پلنوم فوريه-
مارس کميته مرکزی مطرح ساخت ،اشتباه بود .در واقعيت امر ...فرضيه اجتناب ناپذيری تشديد
مبارزه طبقاتی ...پس از پيروزی سوسياليسم ...اشتباه از آب درآمد«.
الزم به گفتن است که چنين خودتسکينی خاص دوره »رکود« ھم يکی از علل داخلی شکست
سوسياليسم در اتحاد شوروی بود .در سالھای نوسازی چنين ارزيابی از تئوری استالينی مبارزه
طبقاتی در اشکال بشدت خشن تری تکرار گرديد .بعنوان مثال ،تحليلگران ،از جمله ،و .استپين ،آ.
حسين اوف ،و .مژويف ،و .تالستئخ در اثری تحت عنوان »عموم بشری و طبقاتی« ،تئوری مبارزه
طبقاتی استالين را به تر تيب آتی مورد نقد قرار دادند» :ھمينکه عالئم خطر تغيير اين سيستم )منظور،
استالينی( ظاھر شدند ،پس از آن ،فورا مکانيسم دفاع بکار افتاد و در عين تکيه بر تشديد مبارزه
طبقاتی ،ھر سيستم انتقادی را بعنوان حمله به سوسياليسم تعرف کرد« .ای .سميونوف در اثری تحت
عنوان »تزلزل طبقاتی يا ھمياری متقابل طبقات« می نويسد» :نظريه استالينی مبارزه طبقاتی
کاريکاتوری از مارکسيسم بود« .متاسفانه ،اين کليشه ھنوز ھم تکرار می شود .مثال ،ب.
کاگارلينسکی نوشته است» :ساختارھای نظری از زمان استالين در خدمت عمل نبودند ،بلکه،
خدمتگزار آن بودند« .تجزيه و تحليل استدالالت ضداستالينی ھمه سالھا ،بروشنی نشان می دھند ،که
آنھا بر اين فرضيه مبتنی ھستند ،که نظريه استالينی مبارزه طبقاتی در خدمت ايجاد ابزارھای سياسی
سرکوب جمعی بوده است.
بنابراين ،توقف روی اين مسئله الزم بنظر می رسد .در اينجا ،تأکيد بر چند نکته ضروری بنظر
می رسد:
اول -برغم ھر گونه نقض قانون ،سوءاستفاده و خودسری که در آن سالھا در کشور غيرمنتظره
نبود ،اقدامات مترقيانه آن سالھا ،پروسه ھای منفی را تحت سايه قرار می دادند .نبايد فراموش کرد که
در اين دوره ،کشور در محاصره خصمانه قرار داشت ،و کمترين تأخير می توانست به شکست کامل
منجر شود .بيجا نبود که بعدھا مولوتف گفت» :در ھر حال ،الزم بود برای  ١۵٠ميليون نفر جمعيت
کشور ،که بيش از نيمی از آنھا بيسواد بودند و در محاصره کامل دشمن قرار داشتند ،بايد
سوسياليسم ساخته می شد ،و چنين کشوری ھم بايد به يک ترتيبی به راه بزرگ کشانده می شد ...و
البته ،پيشروی در اين راه ،بدون اتخاذ تدابير سختگيرانه برعليه دشمنان سرسخت ،ممکن نبود.
اما ،غيردشمنانی ھم آسيب ديدند« .اين واقعيت را نمی توان ناديده گرفت ،که عالوه بر سختگيريھا و
سوءاستفاده ھا ،پيشرفتھای عظيمی ھم بودند .ھمانطور که تاريخ گواھی می دھد ،در پايان سالھای
 ١٩٢٠و آغاز سالھای  ،١٩٣٠ما  ١٠٠ -۵٠سال از کشورھای توسعه يافته ،عقب مانده بوديم .ما بايد
اين راه را در طول  ١٠سال طی می کرديم و البته ،با دادن قربانيھا ،بالوقفه تا آنجا دويديم که در
مقابل فاشيسم ،پيروزی خود و ھمه جھان را تأمين کرديم .به آمار و ارقام رجوع می کنيم .اگر سال
 ١٩١٣را بمثابه مبنای رشد صنعتی مورد توجه قرار دھيم ،اين ميزان ،در سال  ١٩٣٩در اتحاد

شوروی به  ٩٠٨ /٨درصد رسيد .بمنظور مقايسه ،الزم به يادآوريست ،که شاخص رشد در اياالت
متحده آمريکا در اين مدت  ١٢٠درصد ،در انگليس ١١٣ /٣ ،درصد ،در آلمان  ١٣١ /۶درصد را
نشان می دھد .در اين دوره ،تعداد تراکتورھا از  ٢١٠ / ٩ھزار دستگاه تا  ۴٨٣ھزار دستگاه،
بعبارت ديگر ،به اندازه بيش از دو برابر افزايش يافت.
دوم -نمی توان فقط استالين را مسئول ھمه سختگيريھا معرفی کرد .اينگونه ارزيابی از بنيان خود
غلط است .عالوه بر اين ،اين مسئله بلحاظ تاريخی اشتباه است .در زمانھای حاضر در باره قرار
پلنوم ژانويه سال  ١٩٣٨کميته مرکزی حزب کمونيست عمومکشوری )بلشويک( در مورد
»اشتباھات سازمانھای حزبی در اخراج کمونيستھا از حزب ،در مورد برخورد فرماليستی-
بوروکراتيک نسبت به شکايات اخراج شدگان از حزب و در مورد تدابير مربوط به رفع اين نواقص«
کمتر سخن گفته می شود .ھمين پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست عمومکشوری )بلشويک( نواقص
مربوط به سختگيريھای غيرقانونی عليه کمونيستھای صادق را نشان داد و در باره قرار شورای
وزيران اتحاد شوروی و کميته مرکزی حزب کمونيست عمومکشوری )بلشويک( مربوط به
»دستگيريھا ،کنترلھای دادستانی و انجام بازجويی ھا« که حکميت کميته ھای سه جانبه را لغو و آئين
دادرسی را تنظيم نمود ،نيز کمتر سخن بميان می آورند .در باره قطعنامه کنگره ھيجدھم حزب
کمونيست عمومکشوری )بلشويک( »داير بر »ساختار حزبی« نيز کمتر سخن گفته می شود .با اين
قطعنامه ،کميته مرکزی حزب کمونيست عمومکشوری )بلشويک( انحرافات در جريان سازندگی
سوسياليستی را تقبيح و آسيب ديدگان از آن را در رسانه ھا تبرئه نمود و تغييرات قابل مالحظه ای در
نگرش درونی نظام بعمل آورد و آن را بطرز قابل مالحظه ای دموکراتيک تر ساخت.
در باره تبرئه ھای انبوه اواخر دھه  ١٩٣٠نيز کمتر کسی سخن می گويد .برای ارائه تصوير
گويا ،برخی رقمھای مربوط کاھش شديد مجازاتھا در سالھای  ١٩۴٠ -١٩٣٩را در اينجا ذکر می
کنيم :آمارھا ،از کاھش تعداد محکومين تا  ١٠برابر و از کاھش صدور احکام اعدام تا ١۶٢ / ٣
برابر در مقايسه با سالھای  ١٩٣٧ -١٩٣٨حکايت می کنند .ايگور پئخالوف می نويسد :در سال
 ٣٢٨۶١٨ ،١٩٣٨نفر به اتھام ارتکاب جرايم ضد انقالبی تيرباران شدند ،اما در سال  ،١٩٣٩شمار
محکومين به اعدام به  ٢۵۵٢٣نفر کاھش يافت .اگر بخواھيم جمع کل محکومين سياسی را نشان
بدھيم ،بدين تريب بود که در سال  ۵۵۴٢۵٨ ،١٩٣٨نفر و در سال  ۶٣٨٨٩۴ ،١٩٣٩محاکمه شدند.
حزب ،تدابيری را برای مجازات متخلفان مجازاتھای بی اساس اتخاذ کرد .در اين باره ،منابع غير
کمونيستی نيز اطالع می دھند .در سال  ١٩٣٩مجموعا  ٧٣٧٢نفر از سازمانھای امنيتی اخراج شدند.
به سخن ديگر ٢٢ / ٩ ،درصد آنھا از ليست کارکنان حذف شدند و  ٩٣٧نفر از آنھا به زندان افتادند و
از اواخر سال  ١٩٣٨رھبری کشور موفق شد بيش از  ۶٣ھزار نفر از کارکنان وزارت کشور را که
به کارھای پرونده سازی و باندبازی مشغول بودند ،بدست دادگاه بسپارد که در نتيجه محاکمات۴١ ،
ھزار نفر آنھا اعدام شدند .بدين ترتيب ،محکومان بيگناه نيز تبرئه گرديدند .بر اساس گزارشھای
اردوگاھھای کار اجباری ،در سال  ١٩٣٩مجموعا  ٢٢٣۶٢٢نفر از اردوگاھھا آزاد گرديدند .البته،
طبق برخی گزارشھای ديگر ٨٣٧ ،ھزار نفر آزاد گرديدند.
ثالثا -مسائل اجتماعی -فلسفی را نمی توان به عرصه واقعيتھای تاريخی محدود کرد .نظريه
اجتناب ناپذيری تشديد مبارزه طبقاتی ،ھمانطور که فوقا توضيح داديم ،از درک عميق خود مقوله
»مبارزه طبقاتی« ناشی می شود .عالوه بر آن ،ھمانطور که در باال بطور مستدل نيز ثابت کرديم،
توسعه تاريخی کشور ما و بطور کلی ،ھمه جھان اين نظريه را به اثبات رساند .بنا بر اين ،تأکيد بر
اينکه فقط نظريه استالينی مبارزه طبقاتی ،دليل اعمال سختگيريھا بود و خالصه کردن اين تئوری تنھا
به عرصه سياسی ،بعقيده ما ،بمعنی به سخره گرفتن مسائل جدی ،طفره رفتن از ماھيت اجتماعی-
فلسفی مسائل در عرصه واقعيتھای فوق العاده مورد اختالف مسائل تاريخ سياسی است.
رابعا -ضد استالينھای مشابه آنھايی که در باال اشاره اش رفت ،نمی خواھند واقعيت تشديد مبارزه
طبقاتی در آن سالھای دشوار کشور ما را ببينند .بعنوان يک قاعده ،آنھا حوادث آن سالھا را در بستر
»اعدامھای بيرحمانه استالينی «...بطور يک جانبه مورد ارزيابی قرار می دھند .وليکن ،طرح مسئله
به اين ترتيب که ،چرا اعدام کرد ،چه کسی را اعدام کرد ،در چه شرايطی اعدام کرد و چگونه چنين
تدابيری در اصول »حقيقت دوستی« و »انساندوستی« »ما« امکان پذير شدند ،حل نمی شوند .در ھر

حال ،از نوکران حاکميت بورژوازی )بلی ،شبه دانشمندان علوم اجتماعی ،فحاشان استالين و دوره
رھبری او را با نام ديگری جز نوکر نمی توان ناميد( ،حتی با داشتن القاب و عناوين دھان پر کن مثل
»دکتر علوم«» ،آکادميسين« ،دارنده فالن »مدال« و امثالھم که عميقا در حفظ جامعه تحت سلطه
سرمايه ذينفع ھستند ،چيزی غير از آنچه که می گويند ،نبايد انتظار داشت .و اگر آنھا با تجزيه و
تحليل علمی يک پديده ،بخواھند واقعيت را در مقابل مردم بيان کنند ،يا از ھمه امکانات محروم می
شوند و يا حداقل شغل خود را از دست می دھند .ما بدون اينکه بر روشھای اتکاء نموده و مجذوب
کيفيتھای شخصی چنين »دانشمندانی« بشويم ،برخی واقعيتھای مرتبط با تئوری استالينی تشديد مبارزه
طبقاتی در جامعه سوسياليسستی را برمی شماريم.
ما که در باال ،در باره »جنگ سرد« بمثابه يکی از اشکال تشديد مبارزه سخن گفتيم ،در اينجا
اضافه می کنيم که جنگ کبير ميھنی نيز مبارزه طبقاتی دولت ميليتاريستی سرمايه داری با دولت
ديکتاتوری پرولتاريا بود .اينک به تشديد مبارزه طبقاتی در داخل به تناسب رشد نيروی سوسياليسم و
حمله آن به عناصر سرمايه داری می پردازيم .بر خالف نظر بوخارين مبنی بر »رشد« کوالک در
سوسياليسم ،واقعيتھا چيز مطلقا ديگری ،تصوير کامال مخالف آن را در برابر چشمان ما بنمايش
درمی آورند .ھمانطور که اولگ موزاخين ،عضو انجمن مطالعات تاريخ سازمانھای امنيت ملی و
نامزد علوم حقوقی می نويسد» :اگر در سال  ،١٩٢۴کوالکھا به  ٣٣٩مورد عمليات تروريستی دست
زدند ،در سال  ١٩٢۵تعداد اينگونه اقدامات را تا  ٩٠٢مورد افزايش دادند و در سال  ١٩٢۶با کمی
کاھش ،به  ٧١١فقره رساندند .اما حوادث سالھای  ١٩٢٧و  ١٩٢٨تصوير ديگری را بنمايش می
گذارند .بدين ترتيب که در  ٩٠١ ،١٩٢٧مورد و در مدت  ٧ماه نخست سال  ،١٩٢٨شمار عمليات
تروريستی را به  ١٠۴٩مورد رساندند .در سال  ١٩٢٩نيز  ٩١٣٧فقره حادثه تروريستی در اتحاد
شوروی به ثبت رسيد .نوع ترورھای سال  ١٩٢٩بدين ترتيب بودند :قتل ٩٧٨ -مورد ،مجروح۵۵٢ -
مورد ،اقدام برای قتل ،١۵٨١ -ضرب و شتم ٢٧۴۵ -مورد ،آتش زدن ٣٠٢١ -مورد ،ويرانی و
خرابی ٣٨ -مورد ،انواع ديگر تخريب و غارت اموال عمومی ٢٢٢ -مورد .از مجموع ترورھای
ھمان سال ٣٩٨۶ ،مورد با امور تأمين نان ٣٠۴٩ ،مورد نيز با تشديد مبارزه برعليه زمينداری
مرتبط بودند .اما در سال  ،١٩٢٩بخصوص در اواخر آن سال ،رشد محسوس عمليات تروريستی
برای مقابله با تعاونی کردنھا مشاھده می شود و شمار آنھا به  ٨٩١فقره می رسد .برخی کاھشھا در
شمار عمليات تروريستی زمينداران که پس از بھبودی قابل مالحظه در امر تأمين نان در ماھھای
نوامبر و دسامبر سال  ١٩٢٩مشاھده می شد ،از ژانويه سال  ١٩٣٠در روستاھا دوباره افزايش يافت.
ھمزمان با تعاونی کردن ،بر شمار عمليات تروريستی نيز افزوده شد .فقط در ماه ژانويه سال ،١٩٣٠
به  ٧۵٠مورد و در ماه فوريه به  ١٧۵١مورد رسيد .در ماه آوريل چنين عملياتی شھرستانھا را نيز
فرا می گيرد و در ده روز اول  ۵١۵فقره می رسد .رشد شمار آتش زدنھا در ماھھای ژانويه -آوريل
سال  ١٩٣٠در مقايسه با اقدامات مشابه ثبت شده در تمام سال  ١٩٢٩بسيار چشمگير بود .اگر از
مجموع  ٩١٣٧مورد اقدامات تروريستی سال  ،١٩٢٩فقط  ٣٠٢١مورد آن را آتش زدنھا تشکيل می
دادند ،اما شمار اينگونه اقدامات تروريستی فقط در ماھھای ژانويه -آوريل سال  ١٩٣٠به  ١٨٨٣از
مجموع  ۴٣۶۵فقره عمليات تروريستی رسيد .در اين عمليات اساسا ساختمانھای تعاونی کشاورزی،
خانه ھای اعضای تعاونی و افراد فعال در امر تعاونی کردن به آتش کشيده می شدند .بدين ترتيب از
 ۴٣۶۵مورد عمليات تروريستی ٢٧٢٧ ،مورد آن ،فعاالن در امر تعاونی کردن و تنھا  ٨۴٨مورد آن
فعاالن شوراھا را ھدف قرار می داد ٩٨٠ .فقره اموال کالخوزھا )تعاونی ھای کشاورزی دولتی .م( و
 ٧٧٠فقره تأسيسات سازمانھای توده ای آتش زده شدند .ھمه اين واقعيتھا مؤئيد آن است که مبارزه
طبقاتی بتناسب رشد قدرت سوسياليسم نه تنھا در مقياس جھانی ،حتی در داخل کشور سوسياليستی ھم
شدت می يابد و صحت کامل تئوری مبارزه طبقاتی استالين در شرايط وجود سوسياليسم را بار ديگر
تأئيد می کند.
ضمن جمعبندی تمام گفتار فوق الذکر ،تأکيد بر اين نکته الزم است که تئوری استالينی مبارزه
طبقاتی در بلند مدت بھترين راھنما و بھترين قطبنمای حزب و خلق بشمار می آيد .دقيقا با در نظر
گرفتن آنکه ما تنھا جامعه طبقاتی دارای منافع متضاد در اين جھان نيستيم ،منافعی نيز در نقطه مقابل
ھم قرار دارند و مبارزه طبقاتی ،مبارزه بين اين منافع است و ھمين واقعيت که طبقات ميرنده ھيچگاه

حاکميت خود را بدون مبارزه تحويل نمی دھند ،حزب و خلقھای شوروی را به شناسائی دشمنان
واقعی خلق و تحکيم پايه ھای ميھن سوسياليستی وادار ساخت .تئوری استالينی مبارزه طبقاتی توازن
قوای نيروھای طبقاتی را مشخص کرد و به کشور امکان داد راه از »خيش تا بمب اتم«)و .چرچيل(
را در مدت زمان کوتاھی به پيمايد.

