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 مارکسيزم جادوی نخستين
ری آن حزب    .  سالگی نگذاشته بود که به عضويت حزب کمونيست لهستان در آمد ١٩ پا به    هنوز.  در گراکوی به دنيا آمد     ١٩٠٧ايزاک دويچر در سال      ه زودی در رهب ب

ت رار گرف وروی   . ق يون چپ حزب بلشويک در ش ارزات اپوزيس ه مب ر او را ب الب اکتب اط بوروکراتيک انق ردانحط ب ک ال . جل يون ١٩٣١در س اح اپوزيس ری جن  رهب
ه    . سال بعد، او را از حزب اخراج کردند       . ضداستالينيستی در حزب کمونيست لهستان را برعهده داشت        ه      یدر آستانه جنگ جهانی دوم که خطر حمل ری ب ان هيتل  ارتش آلم

  .لهستان قريب الوقوع بود به انگلستان مهاجرت کرد
د از جنگ ساخت    یبرجستهی ی، تسلط کامل بر زبان انگليسی و قلم استثنايی اش از او يک چهره قدرت تحليل مسايل سياس    يکی از صاحب   .  مارکسيستی در دوران بع

ه حساب می آين                             . نظران انقالب اکتبر و استالينيزم بود      ار وی ب رين آث م ت د از مه تالين در دو جل وگرافی اس د و بي اب مشهور   . دکتاب های بيوگرافی تروتسکی در سه جل کت
اريخ    . که درباره انقالب اکتبر نوشته شده به اکثر زبان های دنيا ترجمه شده است       » انقالب ناتمام «ديگرش به نام     ايل مارکسيزم و ت مطالعه آثار وی برای عالقه مندان به مس

  . در گذشت١٩٦٨او در سال . شوروی امری ضروری است

***********************  
ی که توانائی جامه »عامل«طلبد، همان شرايط تاريخی هم ب سياسی مشخص را  »کارکرد«می نويسد که اگر اوضاع و احوال تاريخی نياز تحقق به يک             پلخانف در جائی    

رد   عميقًا در اوضاع و احوال آن عصر ريشه دوانيده باشد، »ردککار«اگر نياز به اين . عمل پوشانيدن به آن را داشته باشد به وجود خواهد آورد      دوران خود نه تنها به يک ف
وان قاعده، اوضاع و احوال      .  را دارا باشند خلق خواهد کرد»کارکرد« جامه عمل پوشانيدن به آن بلکه دست کم چند تن را که روحيات، شخصيت و اراده الزم برای      ه عن ب

 که در از اين رو است. القوه رهبر شدن را دارند اجازه می دهد که وارد صحنه شوندهر دوره تنها به يک فرد و يا حداکثر به تعداد انگشت شماری از اين افرادی که توان ب                  
واقعيت اين است که وقتی فردی کرسی رهبری را اشغال می کند وی با اين عمل خود مانع از آن می شود که . بايگانی تاريخ قابليت و اعمال تنها اين افراد به ثبت می رسند     

  .شان شکوفا شود اند، وارد صحنه شده و استعدادهای م به گمنامی شدهساير رهبران بالقوه که محکو
 که شاهگارهای هنری بی نظيرش برای مثال او مدعی است که اگر شخص لئوناردو داوينچی وجود نمی داشت. پلخانف اين نظريه را به حيطه ی سياست محدود نمی کند
رايش محصول شرايط             را خلق کند، باز هم کوچک ترين تغييری در گرايش کلی و             ن گ اور او اي ه ب ه ب د، چرا ک ه وجود نمی آم مسير تکامل مکتب هنری دوره  نوزائی  ب

از نظر  .  بر بوم نقاش ديگری ترسيم می شدند»افراد ديگری«تنها تفاوتی که می کرد اين می بود که سيمای . اجتماعی و جو روشن فکری و اخالقی حاکم بر آن دوران بود      
ه برخی از   . ر مورد کشفيات علمی مهمی که صرفًا به نام فرد مشخصی شناخته می شوند هم صدق می کند            او همين نکته د    اين کشفيات محصول آن مرحله از تکامل است ک

ع  . خت و تصادف است  شاخه های علوم در آن دوره مشخص به آن دست يافته اند، و اين که چرا اين فرد دانشمند و نه ديگری به کشف آن نايل می آيد بيشتر مسأله ب                     در واق
  .ديگر به کشف هم زمان يک پديده مشخص علمی نائل آيند بسيار اتفاق افتاده که چندين دانشمند و مستقل از يک

ر خود نهد، در جنگی فرض کنيم که، برای مثال، ژنرال بناپارت قبل از آن که کنسول اول شود و يا تاج امپراطوری فرانسه انقالبی را بر س.  سياسی یبرگرديم به مسأله
ه خوبی       . نقش را در تاريخ بازی می کردکشته می شد، مطمئنًا ژنرال ديگری جايش را می گرفت که اساسًا همان             ه ب تند ک ايتی وجود داش ا کف  در آن زمان رهبران نظامی ب

ه     »عامل «. ای بالقوه ديگر به بناپارت بالفعل تبديل شوندبه قدرت رسيدن بناپارت مانع از آن شد که بناپارت ه      . گيرندقادر بودند همان نقش را برعهده به         ه جام ادر ب ه ق ی ک
 عبارت بود از استقرار »کارکرد«در اين مثال تاريخی .  تاريخی مشخصی بود پا به عرصه نهاده بود و ديگر جائی برای نفر دوم وجود نداشت»کارکرد«عمل پوشانيدن به 

يکن              -»سرنيزه عادل« حکومت-يک حکومت مستبد اما هنوز انقالبی    ذيرفت و ل ا آن را نپ ود ام رده ب ا را امتحان ک وبن ه ه دموکراسی جمهوری مردمی ژاک ی ک  برای ملت
  .هنوز آمادگی پذيرش نظام سلطنتی پيش از انقالب را هم نداشت

تنها به اين نکته بسنده می کنم که حتی . دن به آن ها را ندارمدر اين نوشته به هيچ وجه قصد وارد ش    اين احکام پلخانف مجادالت بسيار بحث انگيزی را برانگيخت که من            
  . بسياری وجود داشته است»اختالفات«در بين مارکسيست ها که عمدتًا با نظريات پلخانف هم نظر بودند هم 

اريخ                 »تاريخ انقالب روسيه  «تروتسکی، برای مثال، در کتاب       فه مارکسيستی ت ين فلس ه ب د ک تنا   ( سعی می کن ه اس ه ب روه های       ک ات و گ ن نيروهای جمعی و طبق د آن اي
ويک بدين معنی که هيچ بلش(و نقطه نظر خودش که مطابق آن نقش شخص لنين در روند انقالب اکتبر را منحصر به فرد می بيند ) اجتماعی هستند که نقش تعيين کننده دارند

 خصوصی  یوی در يک نامه. تروتسکی حتی از اين هم از موضع پلخانف بيشتر فاصله می گيردبه هر رو،   . تعادل برقرار کند  ) گيردديگری نمی توانست جای وی را به        
زل      «: که از تبعيدگاهش آلماآتا به يک بلشويک قديمی می نويسد با صراحت و شجاعت کامل مدعی می شود که                   ه سر من ر ب شما به خوبی می دانيد که بدون لنين انقالب اکتب

ه نظر      یدر حالی که در آثار منتشر شده اش سعی می کرد که نقطه نظرش نسبت به نقش لنين را با نظريه   يب  بدين ترت . ١»پيروزی نمی رسيد   ا، ب  پلخانف منطبق سازد، ام
  . می رسد که در مکاتبات خصوصی اش موضع کامًال متفاوت ديگری را مطرح می کند

  . پلخانف به انجام رسانيد یبه نفع نظريهبه نظر می رسد که حکايت استالين سرانجام اين مجادله بحث انگيز را 
د مناسب         در بين معاصرين استالين، چه دوست و چه رقيب، به دشواری می توان فردی را يافت که                ازی کن ود ب رار ب ده ق ه در آين در مراحل نخستين او را برای نقشی ک

ر شدن           . بداند رای رهب ر از آن          از نظر آن ها استالين از ويژگی ها و استعدادهای الزم ب وع بلشويکی و خواه غي ری از ن ود، خواه رهب رده ب ره ای نب رين به درت   . کمت ه ق ب
ايه ای از يکی از ديوارهای         «: تروتسکی در اين رابطه می نويسد   . رسيدن او برای همه کامًال غافلگيرکننده بود       م چون س ين شود خود را ه استالين برای اين که جانشين لن

ر                  زي .»کرملين به بيرون آويخت    ران احزاب کمونيست غي امی رهب ًا تم م نظر          نوويف، کامنف، رايکف، تومسکی، بوخارين، و تقريب ا تروتسکی ه ن برداشت ب روس در اي
تالين و تروتسکی را هر دو از                 . ٢بودند ه اس ن ک رين  «تنها لنين بود که در ارزيابی اش از استالين با احتياط بيشتری سخن می گفت، و با اي ق ت راد کم »الي ه  اف  مرکزی   یيت

  .ارزيابی کرده بود، معهذا، سرانجام به همکارانش توصيه می کند که او را از سمت دبير کلی حزب بر کنار سازند
ل از ص      یحال اين پرسش مطرح می شود که پس چرا تقريبًا کليه  يدنش، چه در دوران قب درت رس عود  افرادی که به نحوی با استالين آشنائی داشتند، در مورد بخت به ق

  .به قدرت و چه زمانی که مشغول قبضه کردنش بود جملگی به خطا رفتند
ا     : در دوران لنين الگوی يک رهبر بلشويکی، علی القاعده فردی با مشخصات زير بود        نده ب اهر، يک نويس يک نظريه پرداز مارکسيست، يک استراتژی پرداز سياسی م

ود    . ٣زمانده ماهر، استالين به هيچ وجه يک نظريه پرداز به حساب نمی آمدران چيره دست، و دست آخر يک سا        قلمی نافذ، يک سخن    تا آخر عمر بيشتر يک تاکتيک دان ب
مهارتش در تاکتيک هم بيشتر در خدمت جبران ضعفش در مسائل استراتژی بود . بيشتر استاد مانورهای کوتاه مدت بود تا مبتکر سياست های درازمدت. تا استراتژی پرداز

بی جهت نبود که معاصرين و رقبای سياسی اش او را   . دهی بود  در دوران حيات لنين تنها هنرش سازمان      . ران کسل کننده و نويسنده ای بی رمق بود         سخن. ديگریتا چيز   
  .به هيچ وجه شايسته جانشينی لنين نمی ديدند

ری چه جمعی و چه          بلشويک بعد از مرگ لنين     ی اما اشتباه آنان در اين بود که می پنداشتند روسيه          ی رهب د داشت، يعن از خواه هم کماکان به رهبری ای از نوع لنين ني
د                  . کاران لنين  فردی نزديک ترين هم    د را در نيافتن د دوران جدي ود و ملزومات جدي ام نادرست ب ر آن اي ه ذهنشان     . داوری شان از اوضاع و احوال در حال تغيي ه ب ن نکت اي

 
  . نگارنده اين نامه را در بايگانی اسناد تروتسکی در دانشگاه هاروارد يافته است-١
  :در بعد از مرگ لنين می نويسد) Sotsialisticheskii Vestnik(نشريه ی منشويکی . ين امر، البته، در مورد ضد کمونيست ها بيشتر صادق بود ا-٢
ل سال                         ١٩٠٣ما، کسانی که از سال      « ان اواي ناختيم، و از هم ران حزب بلشويک را از نزديک می ش ر رهب ود      ١٩٠٦ اکث رده ب دا ک نايی پي تالين آش ا اس ا خود     ب يم، باره

م . پرسيده ايم که چطور در آن ايام او هيچ گاه نظر ما را به خودش جلب نکرد و ما متوجه او نشديم               ده يک        . چطور اين قدر به او کم بهاء می دادي ه دي ه او ب يچ کس ب چرا ه
  ١٩٥٣ Sotsialisticheskii Vestnik Feb- Mar( »...عضو و فرد سياسی جدی نگاه نمی کرد

  .مارکس آشنايی پيدا می کند» سرمايه«وشتجات استالين کامًال به اين نکته می توان پی برد که نام برده تنها در اواخر عمرش بود که با کتاب  از ن- ٣
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ه       خطور نکرد که ممکن است فردی در م        ا، در مرحل ين      یرحله ای از انقالب به هيچ وجه شايستگی و صالحيت رهبری کردنش را نداشته باشد، ام ان انقالب هم  بعدی هم
  .فرد می تواند شايسته ترين و مناسب ترين فرد جهت رهبری اش باشد

ای            ز گو       امروزه می دانيم که انزوای سياسی ناخواسته روسيه بلشويک در دني ارزترين            سرمايه داری و ني ته از ب ی خود خواس ی روان ری و انزواطلب ويژگی های    شه گي
او صرفًا آن چه را که بر جای مانده بود، . آمد رويدادهای قبل از به قدرت رسيدنش بودياين پديده ساخته دست استالين نبود، بلکه خود پ. اوضاع و احوال در حال تغيير بودند

اال بکشد                       اشت آزادی  او تنها در چارچوب آن چه وجود د         . برداشت ه توانست خود را ب ود ک ين رو ب ًا از هم زوای       .  عمل داشت و دقيق ا ان تند خود را ب ايش نتوانس ر رفق اکث
ود                       توار ب ر اس ی پيگي ر يک سياست انزواطلب ه ب د ک د و در خدمت نظامی درآين ه کنن ان س  . شوروی وفق دهند، نتوانستند بر عادات و افکار انترناسيوناليستی خود غلب ر آن

  .سازگاری با واقعيات جديد دوران جديد را نداشتند و از همين رو توسط اين واقعيت ها آچمز شده، به کنار افکنده شده و سرانجام هر چه را رشته بودند پنبه شده يافتند
اين مسأله حياتی در گذار از لنينيزم - خودکامگی بربرا غامض دموکراسی پرولتری در  یدر مورد دو نگرش متفاوت از جانب استالين و رقبايش به مسأله  همهمين نکته
ه     ١٩٢٣ -٢٤از قبل از سال . اين استالين نبود که دموکراسی پرولتری مراحل اوليه انقالب را نابود کرد.  کامًال صادق است-به استالينيزم  د رنگ باخت ه نق  اين دموکراسی ب

  .استالين، اما، ضربه نهائی را بر آن وارد ساخت. بود
م      .  کارگر را از آزادی های سياسی محروم ساخت ی واقعيت دارد که بلشويزم در جريان مبارزه برای حراست از انقالب، طبقه    اين ان ه تالين آن چن ای اس ن رو رقب از اي
ه          نمی ت  د وانستند بر عادات دموکراتيک خود ب ه خود را                           . بالن د و ن امًال هضم کردن أله را ک ن مس ه اي يچ وجه ن ه ه ا، ب ان، ام د   آن ا آن وفق دادن يمانی، دغد .  ب ه خاطر و  غ پش

تند    . بازانديشی شديدًا اذهان آن ها را به خود مشغول کرده بود     ا  . آنان با اشتياق و حسرت به سرمنشاء و خواستگاه های دموکراتيک می نگريس ن مس ا  ياي يچ وجه    ل، ام ه ه ب
ه   باقی نمانده بود که به لشويک ديگر جائی برای آن ها در چارچوب غيردموکراتيک جديد دولت ب. مشغوليات فکری استالين نبودند  توانند نقش مؤثری ايفاء کنند، در حالی ک

وتر می رفت      . قبای دستگاه جديد برای قد و قامت استالين دوخته شده بود     ار جل م   . هر چه که استالين در ساختن نظام جديد حکومت خود ک د ه ا را هر چه     دستگاه جدي آن ه
  .٤ می کردبيشتر ُخرد و داغان

  . نمی بود قطعًا فرد ديگری با همان مشخصات همان نقش را بازی می کرد اگر شخص استالين هم.  خودش را در استالين يافت»عامل«رويدادها انکشاف 
أله در  . معموًال برداشت ها و قياس های مشابه در مورد شخصيت های تاريخی چندان قابل قبول و مورد پسند نيستند    ز و       اما، اين مس ه نحوی شگفت انگي تالين ب ورد اس م

  .استثنائی قانع کننده و موجه است
رد و صرفًا           ی ک انی نم ر آن چن وزائی تغيي ر عصر ن ل هن ی تکام ير کل م س از ه ی داشت ب ود نم م وج ی ه اردو داوينچ ر لئون رض اگ ه ف ه ب ويم ک ی ش دعی م ی م وقت

د      هائی که سيمای شان به نقاشی در آمدند چهره های ديگری            »شخصيت« اد تابلوهای        ( می بودن ه ي ار ب ام آخر  «انسان بی اختي د ژوکون  «، »ش       و ديگر شاهکارهای   »دلبخن
ق آن                 )اين هنرمند می افتد    ه خل ن تکامل صرفًا ب ژ در اي ا ميکل آن اردو داوينچی و ي ا سهم لئون رد؟ آي ر نمی ک ، آيا منظور اين است که سير تکامل اين مکتب هنری هم تغيي

  .شناس خالصه می شود سر»چهره های«
ته او   وبی می توانستند جای ناپلئون را به  ديرکتوار ژنرال های ديگری هم بودند که به خ یاگر کسی مدعی شود که در دوره   گيرند، انسان بی اختيار به ياد صفات برجس

دادهای آن       . هوش، تيز انديشی و جذابيت رمانتيکش     : می افتد  وان خود را از آن           اين سجايای اخالقی تا چه حد در روي ه سادگی نمی ت ه ب تند پرسشی است ک دوره نقش داش
  .خالص کرد

توانند او را غ گرفت قابليت هائی است که روزی به تنها چيزی که در او نمی توان سرا! اما در مورد استالين چطور؟ اين فرد بی چهره، خاکستری و فاقد کمترين جذابيت
ه .  بودگمنامیاو بيشتر از هر چيز تجسم . ه تبديل کند، چيزی که به مخيله هيچ کس خطور نمی کردبه موتور نيروهای گمنام فعال پشت صحن   درت و    گمنامی ای ک ه اوج ق ب

  . بی نهايت بی چهره و در نتيجه بی نهايت اغفال کننده-شهرت صعود کرد و حتی در آن زمان هم کماکان با خودش صادق ماند
. گر تنها از زاويه استعدادها و برجستگی های فردی به داوری نشينيم، هيچ گاه قادر به توضيح پيروزی استالين بر رقيبش نخواهيم بوددر نبرد بين تروتسکی و استالين، ا

تالين          . هيچ استعداد خاصی در استالين نمی توان سراغ گرفت که تروتسکی فاقد آن بوده باشد             م يک سر و گردن از اس ه تروتسکی دست ک ود ک وده   هيچ موردی نب االتر نب ب
ود         . باشد ره ب ن دو شخصيت،         . افزون آن که تروتسکی از استعدادهای خارق العاده ای برخوردار بود که رقيبش کامًال از آن ها بی به ن داور اي ين، اي ه لن بی جهت نيست ک

  .ن اغراقی ديده نمی شوددر اين قضاوت او کمتري.  فرد در بين رهبران حزب بلشويک ارزيابی می کنداليق ترينتروتسکی را به حق 
اگر به . هيچ فردی که تاريخ ارتش سرخ را مطالعه کرده باشد اين نظريه را جّدی نمی گيرد      . دهی به پای استالين نمی رسيد      اغلب گفته می شود که تروتسکی در سازمان       

ديم،  . تسکی می تواند باشددهی ارتش سرخ را به پای يک نفر نوشت، بی چون و چرا اين فرد ترو       توان امر ايجاد و سازمان     به دنبال فروپاشی، انحالل و اضمحالل ارتش ق
  یدهی و اداره ر کردن اين خالء با يک ارتش نوين، برای سازمانبرای ُپ. ر کرددهی کرد و خالء نظامی ايجاد شده را ُپ تروتسکی ارتش سرخ را از هيچ ساخت، سازمان    

دهی و هدايت ارتش سرخ در طی     خلق، سازمان. عالی تر از آن چه که مجهزترين ارتش های آن زمان می طلبيدند، نياز بودآن به نوعی استعداد و نبوغ نظامی به مراتب    
ه تايش کلي ی س امی، چه روسی و چه غيرروسی، چه بلشويک و چه غيربلشويک را برانگيخت یجنگ داخل وغ نظامی .  صاحب نظران نظ تثناء نب ان بالاس جملگی آن

٥. ارزيابی کردند»نبوغ ناپلئونی«وع تروتسکی را از ن
ر و    یکافی است مانورهای تاکتيکی ای که تروتسکی چه در آستانه   .  از لحاظ تاکتيک های سياسی نسبت به تروتسکی برتری داشت          گفته می شود که استالين      انقالب اکتب

لنين در آن ايام در (در مقام رهبری قيام بلشويکی، تروتسکی تقريبًا به تنهائی  . ابت شود چه در طی آن به کار گرفت را مورد مطالعه قرار دهيم تا بی اساس بودن اين ادعا ث                  
م                  ی کليه) مخفی گاه به سر می برد      ه ه م ب ا را ه يج کردنشان آن ه ه     دشمنان حزب بلشويک را نه تنها در موقعيت انفعالی و بی عملی قرار داد، بلکه حتی با گ دستی و دنبال
رين آمارها  . گلوله ای شليک شود او قيام را به پيروزی رساند بی آن که تقريباً        . ندروی از بلشويک ها کشا     داد  يشاهدان عينی دشمن حتی در خصمانه ت ات در   کل شان تع  تلف

  .هر دو جبهه را جمعًا کمتر از ده نفر ذکر کردند
طبق اسناد رسمی کميته مرکزی حزب بلشويک در سرتاسر       . داز مشاهده نمی شود   تاکتيک پر  از سوی ديگر، در جريان قيام اکتبر کمترين نشانه ای از استالين به عنوان             

  . هم کمترين تاکتيک و طرحی از سوی وی به چشم نمی خورد١٩١٧سال 
  .اما اين واقعيتی است که تاکتيک های تروتسکی در پيکارش عليه استالين کارآئی کمتری داشتند

ه تاکتيک های سال       الجرم اين پرسش مطرح می شود که پس چطور شد ک         ن نابغ ار     ١٩٢٤-٢٧، در طی سال های    ١٩١٧ه تروتسکی، اي اموفقی از ک رداز ن  تاکتيک پ
ن              یدرآمد؟ چه چيزی موجب شد که استالين       تادی در اي ارت و اس  که کمترين نشانه ای از او در تاکتيک های قيام اکتبر ديده نمی شد، برعکس، در سال های بعد اين چنين مه

  ان داد؟امر از خود نش
ن دو دوره سراغ گرفت                      ه شرايط سال      . پاسخ به اين پرسش را بايد در متفاوت بودن اوضاع و احوال اي ا ک دين معن ه       ١٩١٧ب د و ن ل تروتسکی را می طلبي  شخصی مث

  .ای ديگری می بايستاستالين را، در حالی که چند سال بعد با تغيير اوضاع و احوال و در شرايط جديد کامًال متفاوت با گذشته کشتی را ناخد
اده در امر سازمان      دليل اين که در شرايط جديد استالين مناسب ترين فرد برای رهبری بود اين نبود    تعداد خارق الع ه گذشته اش        که وی اس ود، چرا ک دهی برخوردار ب

ا در شرايط برش           بلکه دليلش اين بود که پيشينه اش، تجاربش، سجايای اخالقی و قالب فکري                . خالف آن را ثابت می کند      ه تنه ود ک ان شخصيتی از او ساخته ب کامل   ش چن
ه دست                  ری آن را ب ا سکان رهب ن امکان را داد ت ه او اي رد  حزب از منشاء و خواستگاه های دموکراتيکش، و به دنبال ده سال انزوا و گوشه گيريش بود که ب  در شرايط  .گي

  .جنبش بود هدايت »کارکرد« برای »عامل«جديد استالين مناسب ترين 
                                                 

رد      آقای آبرامويچ، اين منشويک کهنه کار، کسی که امروزه با افتخار و مباهات می تواند پنجاهمين سالگرد مبارزه بی وقفه و بی امانش عل- ٤ ه گي يه بلشويزم را جشن ب
  :وی می نويسد. که خواندنش خالی از فايده نيست) البته حدس ما اين است که وی نويسنده مقاله است(در مقاله ای در نشريه ای که در باال بدان اشاره کرديم، نوشته است 

ن     با بررسی رويدادهای گذشته به نظرم می رسد که دليل عمده ارزيابی آشکارا غلط همگ       « ا، اي ا منشويک ه ی ما از شخصيت استالين اين بود که دستگاه فکری نه تنها م
  .»هم در آن ايام از يک چارچوب کامًال دموکراتيک برخوردار بود] بلشويک ها[مخالفين ديکتاتوری، بلکه با کمال شگفتی، هواداران ديکتاتوری 

انی اول، و دشمنان             در اين رابطه کافی است، برای مثال، به نوشته های ژنرال- ٥ ان در جنگ جه ته ارتش آلم دهان برجس ن از فرمان افمن، دو ت رال ه  لودندورف و ژن
  .قسم خورده ی تروتسکی در ماجرای صلح برست ليتوفسک نظری بيافکنيم و توصيف پيروزی های نظامی تروتسکی را از زبان آن ها بشنويم
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ا، سپری         استالين در تمام عمرش هيچ گاه به خارج از روسيه سفر نکرده بود و بخش عمده ای از زندگانی اش را در زادگاهش، يعنی قزاقستان اين حد فاصل آسيا و اروپ
ده ای    . او با مارکسيزم اروپائی کامًال بيگانه بود      . کرده بود  ی خود را در           در دوران لنين اين بيگانگی يک نقطه ضعف عم ه بلشويزم سرنوشت آت د، چرا ک ه شمار می آم ب

درت             . گروی پيروزی انقالب در غرب می ديد       اما زمانی که کرانه های انقالب به درون مرزهای ملی عقب می نشيند، همين نقطه ضعف به عکس خود بدل شده و منشاء ق
  . ملی بنگرد، کم ترين مشکلی در گسست کامل بلشويزم از چشم انداز مارکسيزم غربی نداشتاو که به دشواری می توانست فراتر از مرزهای. عظيمی برايش می شود

ه  . اما رقبای استالين سال های بسياری از عمرشان را هم چون لنين در آلمان، فرانسه و ساير کشورهای اروپای غربی در مهاجرت سياسی گذرانده بودند        در آن جا بود ک
کسانی نظير آنان با تعاليم . وران بزرگی چون ژورس، ببل و ساير پيشگامان و پيامبران فرانسوی و يا آلمانی سوسياليزم گوش فرا داده بودند خنآن ها سال ها مشتاقانه به س

ه انتشار می ي    . گد، کائوتسکی و ديگر مبشران برجسته مارکسيزم آشنا شده بودند         ه آزادان ده داشت      آنان به انبوه روزنامه ها و مطالب سوسياليستی ک ا خوانن ون ه    افت و ميلي
و     .  حسرت می نگريستند    ی با شوق زايدالوصف و به ديده      ه        اين همه در حالی ب ه ب رای آن ک ون روسی ب ه انقالبي يه       د ک ه روس ه ب د صفحه ای را مخفيان د چن ه  توانن انند  ب رس

ی،    آنان قدرت نظام پارلمانی، . ان بخرندمجبور بودند که رنج دشواری های فراوانی را متحمل شده و مخاطرات فراوانی را به ج               نهادهای سياسی آموزشی، مارکسيزم غرب
ا شور و شعف                »قدرتمند«اتحاديه های کارگری توده ای، تظاهرات روز اول ماه مه، اعتصابات آزاد و               ود را خود از نزديک ب ا ب  که رهبری شان در دست سوسياليست ه

  . مارکسيزم اروپائی شده بودند»عظمت«در يک کالم محسور و مجذوب آن ها . غيرقابل توصيفی مشاهده کرده بودند
د    احزاب اروپائی که تا آن زمان از انترناسيوناليست بودن يک پله پايين.  فرا رسيد و کاخ آمال و آرزوها فرو ريخت  ١٩١٤ عظيم سال    ديری نپائيد که فروپاشی    نمی آمدن

اجرين روسی،   .  جنجال های پيشين شان، در خدمت ماشين جنگی دولت های متحارب در آمدند و مخالفين سرسخت جنگ بودند، علی رغم تمام جار و          علی رغم اين همه مه
توانند قبل از غرب در اين که آن ها به .  غلبه خواهند کردمدهايشآ و پي»خيانت« غربی بر اين »قدرت پرولتری« و »آگاهی طبقاتی«اما، هنوز سخت بر اين باور بودند که 

  .قدرت را تسخير کنند، چه رسد به آن که آن را حفظ کنند، نه تنها باور نداشتند، بلکه به مخيله اشان هم خطور نکرده بودروسيه 
ان را  ه توهماتش ود و ن رده ب ه ک ا را تجرب تياقات آن ه ه اش ا، ن تالين، ام ود . اس ته ب د ننشس ا گ ل، کائوتسکی و ي ای ژورس، بب ای صحبت ه ز پ ه. او هرگ يچ وج ه ه       او ب

ا                       . کوچک ترين تصويری از قدرت جنبش مارکسيستی در غرب نداشت          د صرفًا خود را ب اره می کن ا اش او حتی در دوران لنين هم اگر به گسترش و بسط انقالب در اروپ
باد رفتند نه تعادل درونی اش برهم خورد و نه زمانی هم که آن اميدها بر . واژه ها و اصطالحات رايج بين بلشويک ها در آن ايام منطبق می سازد تا هم رنگ جماعت شود                 

د                   ا شده ان ه حال خود ره ا ب زوا، تنه رداب ان ان   . برخالف بسياری از بلشويک های قديم دچار اين احساس می شود که انقالب روسيه و سازندگانش در ورطه گ ی در هم حت
ايد    . از می کند و به همين خاطر شديدًا مورد عتاب و حمله لنين واقع می شود در غرب شک و ترديد از خود ابر       نسبت به جنبش های انقالبی     ١٩١٨اوايل سال    أله ش ن مس اي

توانه و                       ه از پش ضد و نقيض به نظر آيد، معهذا، همين بی اطالعی و نادانی اش از غرب بود که به او اجازه داد که در مقايسه با ساير رهبران حزب بلشويک منجمله لنين ک
  .ه و مشاهده دست اول برخوردار بودند، برداشت واقع بينانه تری از توان ها و ظرفيت های انقالب در غرب داشته باشدکوله بار سال ها مطالع

ائی آب می خورد                       ادی از سنت مارکسيزم اروپ ا حدود زي ه بلشويک ت ی     . جهت گيری و سنت دموکراتيک رهبران اولي ا در شکل زيرزمين زار بلشويزم تنه      در دوران ت
دمی توان ل کن ته و عم ود داش د،    . ست وج ه شدت منضبط باش د ب د، باي ل کن وريتر عم ه ات ه گون ابيش ب د کم د باي ارآ باش ؤثر و ک رار است م ر ق ی اگ ت زيرزمين        يک فعالي
های مقاومت در مناطق اشغال شده توسط   هم چنين جنبش ( جنبش های انقالبی روسيه       ی تقريبًا کليه . دهی سلسله مراتبی داشته و يک مرکز قوی آن را کنترول کند            سازمان

تند، از سوی          . چنين ويژگی هائی داشتند   ) ١٩٤٠ -٤٥آلمان نازی در طی سال های        ی هس انضباط آهنين و رهبری قوی، که هر دو از ملزومات بقای يک سازمان زيرزمين
ری             . رهبران اين قبيل احزاب مورد ستايش واقع می شوند           م اصل يک رهب ين ه ام لن ه از            در آن اي ز ک دهای اغراق آمي دها و تأکي ه ی تأکي ا هم م ب وی را می ستود، آن ه  ق

  .بارزش بودخصوصيات 
باهتی                   معهذا، حتی سازمان زيرزمينی بلشويک ها در دوران تزاريزم هم با هيچ معياری به آن حزب يک دستی که استالينيست ها به لنين نسبت می دهند، کوچک ترين ش

  .نداشت
د          ی ا در دوران مهاجرتشان تجربه    پيش ترها بلشويک ه    وده بودن ی را آزم ن         .  فعاليت درون تشکيالت کارگری کشورهای غرب ه اي ا آن ک ه ب د ک ا خود شاهد آن بودن آن ه

ا و موازين دمکراتيک سازمان ها هم توسط کميته های متمرکز کنترل و رهبری می شد، معهذا، همواره مجادالت و مباحثات سياسی در جوی کامًال آزاد انجام شده، معياره                 
اروپای غربی و روسيه در سفر بودند، غالبًا بين ديدگاه دموکراتيک احزاب غربی گذرنامه های جعلی بين  فرستادگان و رابطين بلشويک که اغلب با. دقيقًا مراعات می شدند

آنان همواره رؤيای فرا رسيدن روزی را در سر می پروراندند که حزبشان علنی شود، که . از يک سو و جنبش زيرزمينی و اتوريتر خودی از سوی ديگر، گير کرده بودند
ر سال    . رهبری شان را آزادانه برگزينند د، کهموازين و روش های دموکراتيک اتخاذ کنن       اهی نظي ه   ١٩٥٠هر زمان که حزب علنی می شد، حتی اگر برای مدت کوت م ک  ه

  . در تمام صفوف حزب دموکراسی کامًال شکوفا شد١٩١٧ -٢٠در طی سال های . شده، لنين خون دموکراسی در شريان های حزب بلشويک تزريق می کرد
 کميته چی های منضبطی بود که با حسادت و رشک خاصی نفوذ  یاو در زمره.  سياسی استالين منحصرًا با بلشويزم زيرزمينی شکل گرفته بوداندازقالب فکری و چشم 

دانه انتخاب  در يک تشکيالت زيرزمينی اعضای عادی رهبران خود را نمی توانند آزا          . دشمن به درون تشکيالت بلشويکی را سد کرده بود        » تحريک کنندگان «جاسوسان و   
تند              . کنند ا چه کسانی هس ه آن ه د ک ديدًا حساسيت و واکنش از خود نشان            . در اغلب موارد حتی نمی دانن وکراتيزه شدن تشکيالت ش ر تالشی در راستای دم ان در براب        اين

ک بوده و اعضای سازمان را در برابر خطر شناسائی توسط پليس آنان واکنش منفی خود را اين طور توجيه می کنند که دموکراتيزه کردن تشکيالت عملی خطرنا . می دهند 
  .سياسی خلع سالح می کند

ان            .  يک سازمان زيرزمينی است تا آخر عمر همراه استالين بود           ی اين نحوه برخورد که ويژه     ا صراحت کامل بي دها خودش ب ه بع ان طور ک ه، هم او بر اين باور بود ک
ی             ١٩١٧ -٢٠ن حزب بلشويک در طی سال های     کرد، مجادالت و کشمکش های علنی درو       درت حزب ی و کاهش ق وان انقالب تن ت ه هرز رف ت، ب  نتيجه ای جز اتالف وق

اه   . ندز در درون حزب هم گريزی بهر از گاهی، البته، مجبور بود که برای خالی نبودن عريضه و برخالف قاعده هميشگی به لزوم وجود دموکراسی                  . نداشتند يچ گ اما او ه
  . نفهميد که نه تنها تداوم حيات فکری حزب با آزادی واقعی انتقاد و تقابل آشکار عقايد و آراء گره خورده بلکه اصوًال از آن تغذيه می کنداين را

رد       او به مجرد آن که به قدرت رسيد عادات بلشويزم زيرزمينی را، آن هم به شکل                اده ک اره پي ه فقط   . بی اندازه افراطی و غريبش، دوب م ن  در حزب بلکه در دولت    آن ه
  .شوراها و حيات ملی که تا آن زمان به نقد از هر جهت از هرگونه انگيزه دموکراتيکی تهی شده بودند

تالين سخن گوی آن                      » زندگی  ی شيوه«سرانجام زمانی که بلشويزم      ه اس ود وقت آن می شد ک رده ب امًال هضمش ک ورت داده و ک  روسی و مرده ريگ شوم تزاريزم را ق
 که بسياری از  اين واقعيتی است. استالين در جوانی با تعاليم کليسای ارتدوکس پرورش يافته بود      .  سهم کليسای ارتدوکس در اين مرده ريگ نقش تعيين کننده ای داشت            .شود

د   یانقالبيون روسی، به خصوص در ناحيه   ده بودن از    .  قفقاز، در مدارس علوم دينی کليسای ارتدوکس آموزش دي يچ ني ا ه ام         ام ه اي ی ک ه يک انقالب ی وجود نداشت ک و دليل
استالين، اما آن را در افراطی ترين شکلش حفظ . نوجوانی اش را در اين مدارس و با هدف کشيش شدن گذرانده بود، کماکان قالب فکری مذهبی اش را تا آخر عمر حفظ کند

  .کرد
رای مارکسيزم و            در روش های کليسای ارتدوکس قبل از آن که توسط استالين بر   سلوک ره شده و ديگر جائی ب ر افکار خود او چي د ب حزب بلشويک تحميل شوند به نق

 چندان ناآشنا و ثقيل نباشد آن ها را به گونه ای سر »عقب افتاده«استالين برای آن که آموزه و مسايل مارکسيستی به گوش توده های روسيه . تفکر غيرمذهبی باقی نمانده بود
واقعيت اين است که سال ها قبل از آن که به اقتضای . ذالنه، و در بسياری موارد حتی در قالب اصطالحات مذهبی و به زبان کليسای ارتدوکس بيان می کرد و ُدم بريده، مبت   

يکی از [ناشده کليسای ارتدوکس  حيثيت شود، او بلشويزم را همان ظهور مجدد روح القدس کهن و تعريف  یاوضاع و احوال سياسی روز رسمًا از کليسای ارتدوکس اعاده
  . معرفی کرده بود]  مهدويت در مذهب شيعه-سه رکن کليسای ارتدوکس

اورنکردنی                                 ب، مناجاتی است ب ن مطل ات اي نده ای است در اثب ا و بس يار گوي ه بس ين نمون ا لن ع ب ين در مراسم تودي ه پيکر بی جان لن تالين ب          سوگند وفاداری معروف اس
يم      «هر جمله اش با عبارت      . نيندر عزای مرگ ل    ه سابق              !  شروع می شود   »رفيق لنين ما به تو سوگند ياد می کن ن طلب ه اي د ک ه انسان دست می ده ن حس ب ار اي  بی اختي

رده  مدرسه علوم دينی، با بهره گيری از تخصصش در روضه خوانی در مراسم تشييع جنازه و عزاداری، در حالی که بر جايگاه لنين تکيه می زند ب                  ر مارکسيزم هم غلبه ک
ه   . و آن را پشت سر می گذارد       ن ملغم تالين            ی اي تالين و اس دوکس از ويژگی های اصلی اس اورنکردنی از مارکسيزم و ارت ود ي ب ه . زم ب ی      یدر کلي تالين، حت ته های اس      نوش

امًال    »اد شوروی مسايل اقتصاد سوسياليستی در اتح    «غلط اندازترين شان، منجمله آخرين نوشته اش که عنوان            را دارد، به گونه ای باورنکردنی با نحوه بيان و استدالالت ک
ذهبی                    . اسکوالستيک و شبه مذهبی مواجه ايم     ا تفاسير و جزم های م اعی بلکه ب ات اجتم درت سياسی و حي ات ملموس ق ا واقعي ه ب ده ن ا خوانن ته ه ن نوش ه در اي تو گوئی ک
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رين    رقم زده شود، در آن صورت    »خودکامگی حکومتی « و   » ملی یخود مرکز بين  «وشت انقالب روسيه با     اگر مقدور شده بود که سرن     . سروکار دارد  ده آل ت ی »عامل «اي
ه  .ی را هم متحقق سازد، استالين بود    »کارکردی«که می توانست چنين      ود            هر چند که اين فرمول های سياسی ب ار و پ اق ت ه اعم وز ب ذا، هن د، معه خودی خود صحيح بودن

ان سپهر     .  ژرفناک تر از شعور سياسی جستجو کرد      ی استالينيزم سرايت نکرده بودند، و از همين رو بايد آن ها را در حيطه             روانی   اين حيطه کهن تر چيزی نيست جز هم
  .اوهام و غرايز انسان نخستين

ی           اين. روسيه سرزمين موژيک ها بود.  بيست در سطح بسيار نازلی از تمدن قرار داشت       ی روسيه ی دهه   ه زمين ا مالک قطع ه اکثرشان تنه ر و بی سواد ک ان فقي     دهقان
قفقاز سرزمين قبايل کوه نشين بود و در مناطق . بی مقدار بودند که با خيش چوبی آن را شخم می زدند هنوز اکثريت قابل مالحظه ای از جمعيت روسيه را تشکيل می دادند               

  .شتند که در اشکال حتی بدوی تری می زيستندآسيايی چوپانان و چادرنشينان صحرا گردی وجود دا
دادهای سال      . عقب افتادگی دهقانان نقش بسيار مهمی در انکشاف رويدادها بازی کردند         ه در روي ادآور شويم ک ارگران صنعتی دو شهر     ١٩١٧صرفًا کافی است ي ن ک  اي

ن    کارگر، با خالی شدن شهرها از آن ها در طی جنگ داخلی و با فروکش           ی قهبا پراکندگی فيزيکی طب   . پتروگراد و مسکو بودند که بازيگران اصلی صحنه بودند         انقالب اي
 دوران به قدرت رطغيان روسيه روستايی و مناطق آسيايی و نيمه آسيايی از مشخصات و ويژگی های اصلی و بی چون و چرای حيات اجتماعی شوروی د. نقش وارونه شد

  .رسيدن استالين بود
ود    دستگاه فکری و تصو    ه ای ب ه      . رات روسيه روستايی در سطحی پايين تر از تفکر ارتدوکسيزم و يا هر انديشه مذهبی منسجم و سازمان يافت ته ب ديدًا آغش ان ش افکار آن

فرويد به ما می آموزد شناسانه مکتب   مراحل نخستين تمدن بشر، هم چنين پژوهش های روان یمطالعات و تحقيقات اخير درباره. جادوی نخستين مختص جوامع بدوی بود     
روزه    .  ملل حتی متمدن ترين و مدرن ترين شان مشاهده کرد    ی که رد جادوی نخستين مختص جوامع اوليه را به خوبی می توان در اوهام و رفتار کليه                 ا ام از سوی ديگر م

ه   نيروهائی که هنوز . يروهای طبيعتمی دانيم که جادوی نخستين چيزی نبود جز بيان عجز و درماندگی انسان اوليه در مقابله اش با ن                   ائی ک قادر به مهارشان نبودند، نيروه
د        . طبيعتًا تکنولوژی مدرن و سازمان يابی در شمار مهلک ترين دشمنان شان محسوب می شود               ه نمی ده در . درخت تکنولوژی خيش چوبی شکوفه ديگری جز جادوی اولي

ی روشن        - چون خرد، خود   دوران لنين بلشويزم عادت کرده بود که به ابزارهائی         ه         بهره مندی و آرمان گراي ه متکی ب اتی   «گران اهی طبق ه » آگ ارگر متوسل شود    یطبق .  ک
د                    رار ده اده را مخاطب ق ه انقالب در       . هميشه با زبان خرد سخن می گفت، حتی زمانی که به اقتضای نياز مجبور می شد که همين دهقانان عقب افت دش ب ه امي انی ک ا زم ام

ا را                     غرب برباد ر   وده ه ان خاص آن ت ا زب رده و ب م سقوط ک ه سطح جادوی نخستين ه ه ب ود ک فت، اعتماد به نفسش را از دست داد و به ژرفای ورطه انزوا فرو غلطيده ب
  .مخاطب قرار می داد و از آن ها ياری می طبيد

ا     یان زادگاه استالين طريقهدر گرجست. حضور به مراتب بيشتری داشت تا ارتدوکسيزم     در دنيای استالين جادوی نخستين       ام مقدسات و محرم ا تم ش، ت زندگی عشيرتی، ب
ين تالقی        . در طول اعصار دوام آورده و کماکان به حياتش ادامه داد  ه مب ود ک ومی ب د   اساطير  قفقاز سرشار از رسوبات و فرهنگ ب انی و شرقی بودن ر    . يون ن فرهنگ ب اي

تمامی شواهد  . ر جا گذاشته بودند به طوری که حتی شرح و حال نويسان رسمی شوروی هم با صراحت با آن اذعان دارندروحيات و قالب فکری استالين تأثير چشم گيری ب 
ا آخر         یو مدارک گواهی می دهند که استالين نحوه      تان را ت ومی گرجس  برخورد عميقًا عاطفی و مبتذلش نسبت به شخصيت های افسانه ای موجود در اساطير و فرهنگ ب

  . ان حفظ کردعمر کماک
أثير محرمات و             ی اخيرًا آقای بادو شوانيدزه، خواهرزاده     ديدًا تحت ت ود ش ته ب  استالين، به ما اظهار داشت که استالين حتی زمانی که دوران جوانی را هم پشت سر گذاش

ديدًا           مذکور سال های مديدی نزديک ت  یزادهخواهر.  سخت بدان ها پای بند بودمقدسات قبيله اش قرار داشت و  م ش روزه ه ود و ام تالين و محرم اسرارش ب ه اس رد ب رين ف
ه     که از عظمت و مقام واالی عمويش به جالبی قضيه اين بود که نيت او از روايت اين داستان اين نبود   . عمويش را می ستايد    دتًا از زاوي د، بلکه عم  اهميت غرور و    یکاه

  .ساخته بود و آن را افتخاری برای قبيله اش می دانستتعصب يک فرد ايلياتی نسبت به قبيله اش آن را مطرح 
ه رخ      نام برده بر پای بندی استالين به رسومات قبيله ای، خصوصًا رسم انتقام     م چون افتخاری ب خون پدر گرفتن به شدت رايج در قبايل گرجستان تأکيد داشت و آن را ه

رد               . ما می کشيد   ل ک ان نق ه ای را برايم ين رابطه او واقع ود           در هم ل از انقالب رخ داده ب ه قب ی وی حاضر             .  ک ه در يکی از فعاليت های حزب ود ک رار ب دين ق ه ب ن واقع        اي
دليل مخالفت وی اين بود که اين ترانه داستان نزاع دو قبيله ای را روايت . خواند اجرا کند گرجی حزب آوازی را که قرار بود به  نمی شود که در حضور دو تن از اعضای        

تند                         می کر  ق داش ه دوم تعل ه قبيل ی ديگر ب ه محظورات اخالقی اش           . د که اسالف استالين به يکی از دو قبيله و اجداد دو رفيق حزب ادآور می شود ک ه او ي ه رفيقی ب ی ک وقت
تند ک   آن دو رفيق گرجی ديگر نه کون نشينان وحشی اند و نه اشراف زادگان فئودال، بلکه اعضای حزب       «مضحک و احمقانه اند چرا که        ی هس ه   ه انقالب م ب آن   خود وی ه

ر چشم، خون در       «: استالين، اما، پاسخ می گويد    . »تعلق دارد  ر خون   هيچ فرقی نمی کند، ما گرجی ها قوانين انتقام خود را داريم؛ مشت در برابر مشت، چشم در براب . براب
  .»هرگز. هانت و بی احترامی را نسبت به خود، بستگان و يا اجدادش را نمی بخشدهيچ گاه ا يک گرجی. قانون قبيله خفورس ما را ملزم به انتقام گرفتن می کند

ان تصفيه های خونين سال های                         ه در جري ا گفت ک أثير شديد     ١٩٣٠ -٣٨شوانيدزه در ادامه به م ار ديگر ت در    « ب ام خون پ انون انتق ر     » ق ه ب ورس را، ک ه خف ق قبيل       طب
ه  . راب داشت، را بر استالين به خوبی می توان ديد         لی از اع  حارزش هايش تنها در گرجستان م      ل از آن ک تصفيه های    در همين مورد نام برده می گفت که استالين درست قب
و به کنج دهی اش بود به نقطه ای دور افتاده  ست زمانی که اين مسأله شديدًا ذهنش را به خود مشغول کرده بود و در حال تدارک و سازمانرخونينش را شروع کند، يعنی د
  !فردی از قبيله خويش را در کنار خود داشت» انتقام خون پدر گرفتن«اين بار هم مطابق رسوم بسيار کهن گرجی ها قبل از آغاز جنگ . خلوتی در کريمه پناه می برد

ذارد ايعات بی ارزش  به و آن را به پای شانسان شديدًا وسوسه می شود که بر صحت اين ماجرا شک کند، وقوع چنين ماجرائی را منکر شود     وهی      . گ ه انب ا توجه ب ا ب ام
  .ميزان جادوی نخستين که استالين با خود به بلشويزم منتقل کرده بود، بی پايه دانستن اين ماجرا کار چندان آسانی نيست

رار       پي. نيست و يا به واقع روسيه استالينيست است     يبنای يادبود لنين در ميدان سرخ بارزترين نماد مسکوی استال          ايش ق ه معرض نم ين را ب کره بی جان و موميائی شده لن
 و پس از ساعت ها انتظار در صف های طوالنی     داده اند تا روستائيان و بازديدکنندگان از دورافتاده ترين مناطق آسيايی شوروی پس از تحمل رنج سفر طوالنی به مسکو                   

٦.گذار بلشويزم نايل آيند به افتخار زيارت حرم مقدس بنيان
ا شد        اين بنای ياد   ه ی مرکزی بن اير اعضای کميت ين، و س وه لن داد       بلشويک های   . بود علی رغم مخالفت شديد کروپسکايا، بي ه خود قلم ين امری را اهانت ب ديم اوًال چن       ق

يه     لنين تيری بود که جادوی  یيادواره. می کردند، و ثانيًا آن را توهينی به پختگی و بلوغ مردم شوروی می ديدند    نخستين آن را در قالب معبدی مقدس بر قلب انقالب روس
ردم شوروی      . فرو کرد و در مذهب استالينيزم به يکی از مقدساتی که بايد پرستش می شد تبديل شد      اه م ه زيارتگ اين بنا جاذبه خودش را داشت و در طی بيش از سی سال ب

م            . تبديل شد  ين ه ه منصه ظهور                        سوگند وفاداری استالين به پيگر بی جان لن ه خاک سپاری اش را ب ه در مراسم ب وفی يک قبيل يس مت ل از رئ        بی رنگی و بی روحی تجلي
  .می گذاشت

  .ابتداء جامه ی قديسين بر تن لنين کردند و آن گاه نوبت خود استالين فرا رسيد.  استالين تاريخ بلشويزم به زبان سحر و جادو باز نوشته شد یدر دوران سلطه
ا    . ب قبايل گناهی بزرگ تر از توهين به مقدسات قبيله وجود ندارد       در مذاه  در کيش پرستش استالين هم اگر کسی در تمام طول زندگی اش کوچک ترين اختالف نظری ب

ا   .  به مقدسات مقصر و گناهکار شناخته می شدلنين می داشت به جرم بی حرمتی      امی مج ه، از تم دالت و منازعات درون حزب   در اين مورد خاص شخص استالين که، البت
ا وی خود از گ          . به خوبی مطلع بود و خودش هم بارها و بارها به مخالفت با لنين برخاسته بود، کامًال مزورانه بود                   ته می شد ت دين سياق نوش د ب د  معهذا، تاريخ حزب باي زن

  .ماندانتقادات و حمالت مصون باقی به 
يگر مخالفين سياسی اش را نه تنها به توطئه کشتن استالين متهم می کند، بلکه اتهام سوءقصد به جان لنين، آن هم پس از   استالين در جريان محاکمات مسکو، بوخارين و د       

ره در                  طی اين محاکمات در   !  سال از واقعه را به آن ها نسبت می دهد          ٢٠گذشت   اه کبي ن گن وتم اجدادی، اي ه کشتن ت ه تالش ب ين را ب ی  جادو واقع او مجبور می شود متهم
تان و چه از                           شايد به   . نخستين، متهم سازد   ه چه از سوی دادس ائی ک نام ه ار، خشونت و دش ات بی اعتب توان برای جو حاکم بر محاکمات، سيل اتهامات تمام نشدنی، اعتراف

  .ويداد مهم جز توسط جادوی نخستين ميسر نيستجانب قضات و شهود ابراز شدند توضيحات سياسی کمابيش قانع کننده ای بيابيم، معهذا توضيح کامل و همه جانبه اين ر

 
ن طرح اجرا       . ی بنا کند و مجسمه صدوپنجاه متری لنين را در مرکز آن نصب کند         استالين تصميم داشت که در شهر مسکو ميدان عظيم         -٦ اه اي يچ گ به شکرانه مرگش ه
  .نشد
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ه در او   . روای غيرقابل دسترس، اين آفتاب حيات بخش، اين پدر ملت دويست ميليونی شوروی چيزی نبود جز همان بت مقدس قبيله نخستين     استالين اين فرمان   راد قبيل اف
باور به تناسخ ارواح سياسی رهبران کبير از ملزومات کيش پرستش استالين .  ارتباط برقرار کنندن هاارواح نياکان خود را می يافتند و از طريق او بود که می توانستند با آ

  .اين هم دقيقًا از بطن توهمات اوليه تراوش می کرد» لنين زمان خودش«می شود و استالين هم » مارکس زمان خودش«لنين : بود
ردم     ی اکتشافات تکنولوژيک مدرن و کليه یی گسترده ای به راه انداخته اند تا کليهدر سال های اخير در شوروی يک سلسله کارزارهای تبليغات       ه م اريخ را ب  ايده های ت

ين   . احتماًال هدف از اين تبليغات باال بردن اعتماد به نفس مردم در جريان کشمکش ها و مخاصماتشان با دنيای غرب می تواند باشد             . شوروی و تنها به آن ها نسبت دهند        چن
ه  . دعاهائی که عمدتًا مصرف سياسی دارند، البته، به شوروی منحصر نمی شود     ا ًا کلي تائی شوونيستی           یتقريب يپور خودس ار در ش يش از يک ب داقل ب ی ح    کشورهای غرب

وده است  در تاريخ مدرن، اما، شکل مضحک و وقيحانه ای که اين خودستائی شوونيستی در شوروی به خود گرفته است گوی سبقت                 . دميده اند  ار ديگر   .  را از سايرين رب ب
ه                    ی اين امر به آن اعصار دور       پيشينه د، چرا ک وده ان ه ای ب دا بافت ه ج دستی باز می گردد که قبايل اوليه اين شايعه را می پراکندند که قبيله شان در مقايسه با ساير قبايل تافت

  .ها را زير چتر حمايت خود قرار داده اندقبيله اشان نظر کرده نيروهای مرموز و ناشناخته ای هستند که آن 
بی منطقی، ترس و وحشت بی مورد شهروندان شوروی از تماس و مراوده با دنيای غرب که رژيم سياسی به آن ها تلقين می کند هم مشابهًا احتراز افراد قبيله از نزديک 

  . زناشوئی با افراد خارج از قبيله مرسوم در قبايل وحشیممنوعيت. شدن به محرمات به منظور آلوده نشدنشان را به ذهن تداعی می کند
د دو          . پيچيده ای است که بايد از زوايای گوناگون آن را مورد بررسی و مطالعه قرار داد          ی استالينيزم پديده  تالينيزم فرزن ه اس يم ک رديم نشان ده ا سعی ک ته م در اين نوش

  . مارکسيزم جادوی نخستين است یرگه
ائی شاعرانه              . منطق مارکسيزم سراسر مدرن است     .ونی و انسجام منطقی خودش را دارد      مارکسيزم منطق در   م زيب م کليت خاص خودش را دارد و ه جادوی نخستين ه

د                              . مختصش را  ه وجود آي ز ديگری نمی توانست ب تالينيزم چي ام اس ه ن اقض و نامتجانسی ب م جوش متن تثنائ   . اما از ترکيب اين دو جز دره رد اس تالين آن ف     ی صاحب آن اس
ود   . او تجسم پيوند زناشوئی مارکسيزم با جادوی اوليه بود. او آشتی ناپذيران را تا حدودی آشتی داد      . قابليت های الزم برای پيوند دادن اين دو بود         ا نب او . او، اما، خالق آن ه

  .ن جامعه بر آن انقالب مارکسيستی بودخود مخلوق پيآمدهای يک انقالب مارکسيستی در يک جامعه نيمه آسيايی و تأثير متقابل اي
 ايزاک دويچر

  
  

∗ شوراها یبه لنين در دومين کنگره سوگند وفاداری استالين

هيچ عنوانی رشک برانگيزتر از عنوان عضويت در حزبی که رفيق لنين . از تاروپود مخصوصی ساخته شده ايم.  مخصوصی هستيم یرفقا، ما کمونيست ها از خميره«
ه نصيب هر کسی شود               . رهبر آن بوده است، نيست    و  گذار   بنيان ه     . عضويت در چنين حزبی، افتخاری نيست ک دان طبق دان        ی  فرزن ارزه، فرزن ر و مب دان فق ارگر، فرزن ک

  ...محروميت های باور نگردنی و کوشش های قهرمانانه، اين ها آن کسانی هستند که قبل از همه بايد اعضای چنين حزبی باشند
ه           !  ترک ما، به ما فرمان داده است که عنوان بزرگ عضويت در حزب را ارتقاء دهيم و ارج نهيم؟ رفيق لنينرفيق لنين، با   ا افتخار ب ه ب يم ک اد می کن و سوگند ي رای ت ب

  ...فرمانت عمل خواهيم کرد
ا     ! لنينرفيق . رفيق لنين، با ترک ما، به ما فرمان داده است که از وحدت حزب چون مردمک چشمانمان حراست کنيم                   ز ب ان ني ن فرم برای تو سوگند ياد می کنيم که به اي

  ...افتخار عمل خواهيم کرد
يم              رده و آن را تقويت کن ين  . رفيق لنين، با ترک ما، به ما فرمان داده است که از ديکتاتوری پرولتاريا محافظت ک ق لن ا           ! رفي ان ب م چن ه ه يم ک اد می کن و سوگند ي رای ت ب

  ...ای اجرای اين فرمان تو دريغ نخواهيم ورزيدافتخار، از هيچ  کوششی بر
ان    ! رفيق لنين. کوشيمه تقويت وحدت کارگران و دهقانان به       رفيق لنين، با ترک ما، به ما فرمان داده است که با تمام قوا در را                ن فرم ه اي برای تو سوگند ياد می کنيم که ب

  ... با افتخار عمل خواهيم کردتو
ن   ! رفيق لنين.  اتحاد جماهير شوروی را تقويت کنيم و به آن وسعت بخشيم ما فرمان داده است که   رفيق لنين، با ترک ما، به      ه اي برای تو سوگند ياد می کنيم که با افتخار ب
  ...فرمان تو عمل خواهيم کرد

ي . مانيم اصول بين الملل کمونيست وفادار به      به رفيق لنين، با ترک ما، به ما فرمان داده است که           رای کوشش در راه تقويت و           ! نرفيق لن ه ب يم ک اد می کن و سوگند ي ه ت ب
  »! از بذل جان خود نيز دريغ نخواهيم کرد-بين الملل کمونيست–گسترش اتحاد کارگران جهان 
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