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ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم

ﻓﮭرﺳت:
 .١ﭘﯾداﯾش اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم
 .٢اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﺗﺋوری
 .٣اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﭘراﮐﺳﯾس
ﻣرﺳوم اﺳت ﮐﮫ ﻧظرات و اﻧدﯾﺷﮫھﺎ را ﺑﻧﺎم ﻓرد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎمﮔذاری ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣوارد ﻣﺷﺧص اﯾن اﻣر را ﻣﯽﺗوان در:
ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺑودﯾﺳم ،ﮐﻧﻔوﺳﯾوﺳﯾﺳم ،داروﯾﻧﯾﺳم ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﺑﻧﺎﭘﺎرﺗﯾﺳم ،ﮐﯾﻧزﯾﺳم و ﻏﯾره ﻣﺛﺎل زد .و ﺷﺧص ژ .اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﻧﯾز »اﯾﺳم« ﺧود را دارد .اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم در ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺣث ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای از درک ذھﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻔﮭوﻣﯽ
ﻣﻧﻔﯽ ،و ﻧوﻋﯽ ﻣﺎرک ﻣﻧﻔﯽ درﺑر دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾنوﺟود ،وﻗﺗﯽﮐﮫ از ﻣردم درﺑﺎره ﺗﻌرﯾف اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺳﺋوال ﭘرﺳﯾده
ﻣﯽﺷود ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ھرﮐﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﺧﺎص ﺧود را دارد ،ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از دﯾﮕران اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ واژه ﯾﺎ
اﺻطﻼﺣﯽ دارﯾم ،اﻣﺎ ﺗﻌرﯾف واﺿﺣﯽ از اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﻧدارﯾم .ﭘس ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﭼﯾﺳت ،و آﯾﺎ واﻗﻌﺎ وﺟود دارد؟
ﭘژوھشﮔران و ﻣﻧﺗﻘدان ﺳﺎﺑق اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ،ھمﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺳﺑﮑﯽ ﻏﯾرﻋﻠﻣﯽ ﻋﻣل
ﮐرده اﻧد .ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑدون درک ﺷﮑلﮔﯾری ﺟرﯾﺎن ﻣوﺛق و رﺳﻣﯽ ﭼرﻧد اﺳت .اﯾن ﻗﺎﺑل درک اﺳت ،زﯾرا
اﯾن اﻓراد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗوھم ﻋﻼﻗﻣﻧدﻧد .راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷده ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻋﻠم ،ﻧﺧﺳت ﺿروریﺳت ﺑدﻧﺑﺎل ﺟﺳﺗﺟوی
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺷﮑلﮔﯾری ھﻣﮫ »اﯾﺳم ھﺎی« ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗدھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﻧﺧﺳت ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑوﺟود آﻣدن ﺟﻧﺑشھﺎی »ﻧﺎمﮔذاری ﺷده« را درک ﮐﻧﯾم.

ﻏور و ﺑررﺳﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن و ﺑزرگﺗرﯾن ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻣوﺛق و رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺷﺧص
ﻣﯽﺷود ھر ﺷﺧﺻﯽ ،ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺑﮫ آن ﺳﯾﺳﺗم و /ﯾﺎ ﺷﯾوه و ﻋﻣل ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺷود ،ﭼﯾز ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔردی را در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﺧود اﺧﺗراع ﮐرده و/ﯾﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓردی ﺑوده ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻘﯾده ای ،ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ را ﻣطرح
ﮐرده اﺳت .اﯾن اﺻل ﻣﺎﻧﻧد اﯾنﺳتﮐﮫ ﭼرا ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﺋﯾم » ﺗﺋوری ﻧﺳﺑﯾت اﻧﯾﺷﺗن«» ،ﻗﺎﻧون اھم«» ،ﺟدول ﻣﻧدﻟﯾف«،
»ﻗﺿﯾﮫ ﻓﯾﺛﺎﻏورت« و ﻏﯾره ،وﺟود دارﻧد ،اﻣﺎ اﯾن اﺷﺧﺎص ﭘﯾشﮔﺎم ﺑوده ،و ﺗﺋوریھﺎ و ﺗداﺑﯾر آنھﺎ اﺛﺑﺎت ﻧﻣوده اﺳت
ﮐﮫ در ﻧوع ﺧود ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔردﻧد.
ﭼﺎرﻟز داروﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔردی درﺑﺎره اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﮐﻠﯾدی ﺗﮑﺎﻣل را
ﻣطرح ﻧﻣود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ اﯾﻧﮏ درﺑﺎره داروﯾﻧﯾﺳم ﺣرف ﻣﯽزﻧﯾم .ھﮕل ﻧﺧﺳت ﻗواﻧﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﮐﺷف ﻧﻣود)و از
آنھﺎ ﺟﮭت ﺟﻧﺑش ﻋﻘﺎﯾد ،و روح اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود( و در ﺗرﮐﯾب ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺧود درﺑﺎره روح ﻣطﻠق ،دﯾدﮔﺎهھﺎﯾش را درﺑﺎره
دوﻟت ،ﻗﺎﻧون و ﻏﯾره ،ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧود را اﺧﺗراع ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ درﺑﺎره ھﮕﻠﯾﺳم ﺣرف ﻣﯽزﻧﯾم.
ھمﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ درﺑﺎره ھر ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣود .ﺑﻌﻼوه ،ھر ﭘﯾشﮔﺎم ،ھر ﺧﺎﻟق ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ
ﺗﺋوری ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳرﯾﻌﺎ ﺗﻌدادی از ﺗﺣﺳﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﭘﯾروان اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدھد .و اﯾن
ﭘﯾروان ﻧﮫ ﻓﻘط اﯾده ھﺎی اﯾده آل ،ﻣﻌﻠم ﻣﻌﻧوی ﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آنھﺎ را اﻧﺗﺷﺎر داده و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐرده ،و در ﻋﻣل
ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ،و ﺗوﺳﻌﮫ داده اﻧد)ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت رﺷد ﻣﯽﮐﻧﻧد( .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص »اﯾﺳم« ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم:
 ﯾﮏ ھمزﯾﺳﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎدی از ﻋﻘﺎﯾد ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ،ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾد ،ھمﭼﻧﯾن ﭘﯾشرﻓتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در ﺳﯾﺳﺗم؛ ﯾﺎ ھﻣﺎنﺷﺧص ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘراﮐﯾﺳﯾس واﻗﻌﺎ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔردی را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد )ﻣﯽﺧواھد در ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻏﯾره ﺑﺎﺷد(؛
 داﻣﻧﮫ وﺳﯾﻌﯽ از رﻓﻘﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺣﺎﻣﯾﺎن آن ﮐﺎرﮐردھﺎ و ﻋﻘﺎﯾدی ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺷﺧص ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺷدهاﺳت.

 .١ﭘﯾداﯾش اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم
اﯾﻧﮏ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺧود اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﭘردازﯾم اﻣﺎ ﻧﺧﺳت – اﻧدﮐﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
اﺻطﻼح »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﺑﻠﯾو ﺟوراﻧﺗﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑورژوازی ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮐﺎر در دﻓﺗرﺧﺎﻧﮫ
ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز در ﻣﺳﮑو ﺑود .ﺟوراﻧﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ در دوران ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن در ﻣﺳﮑو در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑود ،وﺿﻌﯾت اﻣور
ﮐﺷور را ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل » ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل دوﻟت ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺣزﺑﯽ ،ھمﭼﻧﯾن اﺳﺗﺑداد ﺷﺧﺻﯽ ﺟﯽ .اﺳﺗﺎﻟﯾن« ﺗﻌرﯾف ﻧﻣود.
ﭼﻧﺎنﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم آنرا در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾم ،ﺟوراﻧﺗﯽ اﺻطﻼح »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« )ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ھﯾﺗﻠر« را ﻣطرح
ﺳﺎﺧت .ﭼﻧدﺳﺎل ﺑﻌد ،اﯾن اﺻطﻼح ﺗوﺳط ﻟﺋون ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد» .او ﺑطورﮐﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوشﺣﺎل ﺑود ﮐﮫ اﯾن
اﺻطﻼح را ﺑرای ﺑورژوازی اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده وآنرا ﺑﺎ ﻋوامﻓرﯾﺑﯽ ﺧود ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑرد ،اﻣﺎ در زﻣﺎن دﯾﮕری ﺑﯾشﺗر ﺑﮑﺎرش
ﮔرﻓت« .ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧش از ﺳﺎلھﺎی  ،١٩٣٠ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را در ﭘوﺷش »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« ﺗوﺻﯾف
ﻧﻣودﻧد ،و ﺑﻌدھﺎ ھر ﻓرﺻتطﻠب و آدم ﭼﺎﭘﻠوس ﺑورژوازی ﻧﯾز اﯾن اﺻطﻼح را ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت.
»اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« ﻏﺎﻟﺑﺎ در دواﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت  -اﯾن اﺻطﻼح ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ،ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳتھﺎ
»ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی« ﻏرﺑﯽ)ﻣﻠﻘب ﺑﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳتھﺎ« و ﺑﯾشﺗراز ھﻣﮫ ﺗوﺳط ﻟﯾﺑرالھﺎ طوطﯽ وار ﺗﮑرار ﻣﯽﺷد .ﺳﭘس
اﯾن اﺻطﻼح از ﻣﺣدوده ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺻرﻓﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺑور ﻧﻣود ،و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ رﺳوخ ﮐرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑدﺳت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑورژوازی و ﻋوامﻓرﯾبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،اﺻطﻼح »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﺳم« ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
زﺑﺎن ﺑرای ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳتھﺎ ،ﻟﯾﺑرالھﺎ ،ﻣورﺧﺎن ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑورژوازی ﭘﺷت ﻣﺣﺑوﺑﯾت اﯾن
اﺻطﻼح اﺳت ،ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾن ﺑﺎﺻطﻼح اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﻣﯽﮔوﯾد.

 .٢اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﺗﺋوری
ھر ﭘژوھشﮔری ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺗﺋوری ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ،وﯾژﮔﯽھﺎی زﯾر را ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھد:

 اﯾﺟﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور؛ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﻗﺎﻧون ارزش ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛ ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و اﺳﺗﺣﮑﺎم دوﻟت درطول ﮔذار ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛ ﺿرورت دوﻟت در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم.آری ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺣﺎﻣﯽ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور« ﺑود ،و روی ﺗﺣﻘق ﻋﻣﻠﯽ آن ﮐﺎر ﮐرد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺳﺎل  ١٩٣۶اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت .اﻣﺎ
ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣٔوﻟف اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻧﺑود .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓردیﮐﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ را ﻣطرح ﻧﻣود ،جُ .وﻟﻣﺎر) (G. Vollmarﺑود.
ُوﻟﻣﺎر در ﺳﺎل  ١٨٧٩درﺑﺎره اﺣﺗﻣﺎل و ﺣﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری اﯾﺟﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧوﺷت .ﺑﺎاﯾنﮐﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی
وأﻟﻣﺎر دﻗﯾﻘﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﯾﺎ ھﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ ﻣوارد ﺑﯾشﺗری ھم وﺟود دارد :در اوت  ،١٨٩٠ف .اﻧﮕﻠس ) (F. Engelsﻧﺎﻣﮫ زﯾر را ﺑﮫ ا ُﺗو ُون ﺑوﯾﻧﯾﮏ ) Otto
 (Von Boenigkﻧوﺷت» :ﺑﻧظرم ،اﯾن ﺑﺎﺻطﻼح »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« ﭼﯾز ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ ﺷﮑلﺑﻧدی ھﺎی
ﺟواﻣﻊ دﯾﮕر ،ﺑﺎﯾد در ﺣﺎﻟت ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﭘﺎﯾدار درک ﺷود .اﺧﺗﻼف ﻣﺣوری ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧوﻧﯽ طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻋﺑﺎرتﺳت
از ﺗوﻟﯾد ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺷده ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷﺗراﮐﯽ ﻣﻠت ﺑر ھﻣﮫ اﺑزارھﺎی ﺗوﻟﯾد اﺳت« .آری ،دﻗﯾﻘﺎ »ﺗوﺳط ﻣﻠت«.
ﺑﺎوﺟود ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ،ﺑرﺧﯽ از ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط اﯾن اﻣر را ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھﻧد ،ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣٔوﻟف »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
در ﯾﮏ ﮐﺷور« ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ھمﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐرده اﺳت ،و ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ را
ﺗﺣرﯾف ﻧﻣوده اﺳت .و ظﺎھرا ،اﻧﮕﻠس ھم ﯾﮏ روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ﺑود ...ﻣﺎﻧﻧد ﮔﯾﻼﺳﯽ ﺑر ﺑﺎﻻی ﮐﯾﮏ  -وﻻدﯾﻣﯾر ﻟﻧﯾن،
ﺑرﻣﺑﻧﺎی داﻧش درﺧﺷﺎن ﺧود و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﻗﺎﻧون ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺎھﻣوار ﺗﺣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،اﯾن ﺗز
اﻣﮑﺎن و اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﺑر ﺑودن ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻧﺧﺳت در ﯾﮏ ﮐﺷور ،و درﺑﺎره واﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧت ﺑﻣوﻗﻊ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در
ﯾﮏ ﮐﺷور را ﻣطرح ﮐرد و ﺗوﺳﻌﮫ داد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾنرا در آﺛﺎرش ﺑﺑﯾﻧﯾد :ﻣﺎﻧﻧد درﺑﺎره ﺷﻌﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اروﭘﺎ،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن ،ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ و وظﺎﯾف ﻓوری ﻗدرت
ﺷوروی.
اﯾن ﭼﯾزیﺳتﮐﮫ ﻟﻧﯾن در ﺳﺎل  ١٩١۵ﻧوﺷت» :ﻧﺎھﻣوار ﺑودن ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧون ﺑﯽ ﻗﯾدوﺷرط ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داریﺳت .از اﯾنرو اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺑﺗدا در ﭼﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ﺑﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾرﺳت .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻓﺎﺗﺢ اﯾن ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺗوﻟﯾد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،درﺑراﺑر ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗد ﻋﻠم ﻣﯽﮐﻧد«...
ﺑﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺗوﺟﮫ وﯾژه ای ﺑﮑﻧﯾد ...» :اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ،« ...ﺑرﺧﯽ از ﻋوامﻓرﯾﺑﺎن ﺣﻘﮫ ﺑﺎز اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻟﻧﯾن را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺧود ،و ﺑﻧﻔﻊ ﺧودﺷﺎن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد .آنھﺎ
ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾنﺟﺎ درﺑﺎره ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣرف ﻣﯽزﻧﯾم ،و ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻓﻘط اﯾﺟﺎد دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت .اﻣﺎ ﻟﻧﯾن در اﯾنﺟﺎ ﺑوﺿوح و ﺑروﺷﻧﯽ از ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻧظم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣرف ﻣﯽزﻧد .ﺑﻌﻼوه ،ﻟﻧﯾن اﯾنرا دوﺑﺎره ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﻣﻧظور ﺷﮑﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑطور ﮐﻠﯽ ،ﺿرورت
دارد ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران را ﺷﮑﺳت داد و ﻗدرت اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷدﮔﺎن را ﺣﻔظ ﮐرد -وظﯾﻔﮫ ﺳرﻧﮕون ﮐردن
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮐﻧﻧدﮔﺎن در دﺳت ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت؛ دوم ،وظﯾﻔﮫ اﯾنﺳتﮐﮫ رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی ﺟدﯾدی اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ،ﺗﺎ ﻧﻣوﻧﮫ
ای از ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم آن ﺛﺎﺑت ﺷود .اﯾن دو ﻣﻧظر از وظﯾﻔﮫ ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺻورت ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾری
ﺑﮭم ﻣﺗﺻل اﻧد و اﻧﻘﻼب ﻣﺎ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧﻧد ...ﻧﺧﺳﺗﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑطور اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﺣل ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ اﮔر ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ
دوم را ﺣل ﻧﮑﻧﯾم ،ﺑﻌد ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی ﻣﺎ ،ﭘﯾروزیھﺎی ﻣﺎ در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ،در ﻣﻘﺎوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻔر ﺧواھد ﺷد ،و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ...ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﮐﻧون
وظﯾﻔﮫ دوم را ﺑرطرف ﮐﻧد«.
اﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﮕﻠس و ﻟﻧﯾن ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳتھﺎ ﻧﯾز روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ﻧﺑودﻧد .اﯾن ﻣﺿﺣﮏﺳت ،اﯾنطور
ﻧﯾﺳت؟ ﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﭘﯾشﺗر ﻣﯽروﯾم .ﻣطﻣﺋﻧﺎ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺿرورت دوﻟت را ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑطور ﮐﻠﯽ و در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ در آن اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗﺄﺳﯾس ﺷد)ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﺣﺎطﮫ و ﻣﺣﺎﺻره ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( ﺗﺷﺧﯾص داده ﺑود .ﺑﮭرﺣﺎل ،اﻧﮕﻠس
درﺑﺎره وﺟود دوﻟت ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ف .ﺳورج) (F. Sorgeﻧوﺷت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دوﻟت ﺗﺣت

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺧﺎطر ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﺗوﺳﻌﮫ ھﻧوز ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎھﯽ و درک اﻓراد ﺷﺎﻏل در ﺳﯾﺳﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد
ﺿروریﺳت.
اﻣﺎ ﯾﮏ »روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ﮐﯾﻧﮫ ﺗوز« دﯾﮕر) طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺑرﺧﯽ( ارزش ﯾﺎدآوری دارد – وی .ﻟﻧﯾن .در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﺳﺎﺳﯽ
ﺧود ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :در ﻓﺎز ﻧﺧﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ)ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود(» ،ﻗﺎﻧون ﺑورژواﯾﯽ« ﮐﺎﻣﻼ
ازﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ ،ﻓﻘط ﺗﺎﺣدودی اﻧﻘﻼب اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﻌﻧﯽ ،ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺑزار ﺗوﻟﯾد  ...از ﭘﯾش
ﺑدﺳت آﻣده اﺳت ،اﻣﺎ دوﻟت ھﻧوز در ﺑﺧش دﯾﮕر ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ،دوﻟت ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده)ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده(
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﺻوﻻت و ﺗوزﯾﻊ ﮐﺎر در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد .و ھﻧوز ﺑﮫ دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺎزﺳت ﮐﮫ ،ﺿﻣن ﺣﻔﺎظت از
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷﺗراﮐﯽ اﺑزار ﺗوﻟﯾد ،از ﺑراﺑری ﮐﺎر و ﺑراﺑری ﻣﺣﺻول ﻣﺷﺗرک ﭘﺎﺳداری ﮐﻧد .دوﻟت در ﺣﺎل زوال اﺳت،
زﯾراﮐﮫ ﮐﮫ دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫدارھﺎ و طﺑﻘﺎت وﺟود ﻧدارﻧد ،درﻧﺗﯾﺟﮫ ھﯾﭻ طﺑﻘﮫ ای را ﻧﻣﯽﺗوان ﺳرﮐوب ﻧﻣود .اﻣﺎ دوﻟت
ﮐﺎﻣﻼ ازﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای اﯾنﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺣﻔﺎظت از »ﻗﺎﻧون ﺑورژواﯾﯽ« وﺟود دارﻧد ،ﮐﮫ ﻧﺎﺑرﺑری واﻗﻌﯽ را ﻣﻘدس
ﻣﯽﺷﻣﺎرد .زوال ﮐﺎﻣل دوﻟت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺑرﻗراری ﮐﺎﻣل ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت«
ژ .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻣورد ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و »ﺗﺣﮑﯾم« دوﻟت ﺷوروی ،در ﺳﺎل  ١٩٢۶در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﺗﺋوری ن .ﺑوﺧﺎرﯾن و ل .ﮐﺎﻣﻧف درﺑﺎره »رﺷدﮐوﻻکھﺎ ﺑﮫ« ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،و درﺑﺎره ﻣﺣو ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐرد.
ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﻧوﯾﺳﻧده اﯾن ﻧظرﯾﮫ پ .ﻻﻓﺎرگ) (P. Lafargueاﺳت .وی در ﺷﻣﺎری از ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺧود ﻣﯽﻧوﯾﺳد
ﮐﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺳﯾر ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت طﺑﻘﮫ ﺷﮑﺳت ﺧورده و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آنھﺎ
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷود ،و ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻋﺎﻟﯾﮫ ،اﯾنطور ﻧﯾﺳت؟ ﭼﯾزھﺎ و ﺗزھﺎﯾﯽﮐﮫ ﺑرﭼﺳب اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﻣﯽﺧورﻧد ،ﺗزھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدتھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻗﺑل از
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻧﮫ ﯾﮏﺟﺎ ﺗوﺳط اﺳﺗﺎﻟﯾن  .و از آنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﻣﺎ درﺑﺎره دﯾدﮔﺎهھﺎ واﺑداﻋﺎت اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،آﯾﺎ ﺣداﻗل ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺑﺎﺷد؟
ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺷﺑﮭﮫ ﭘژوھشﮔران ﻣﺎ از ﺑرﺧﯽ ﺟﮭﺎت واﻗﻌﺎ درﺳت ﻣﯾﮕوﯾﻧد -ژوزف اﺳﺗﺎﻟﯾن ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ارﻧظر ﺗﺋورﯾﮏ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎز دوره ای ﻣﻌﯾن از ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺣت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻣطرح و اﺛﺑﺎت ﻧﻣود و ﻋﻣﻼ آنھﺎ را ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت.
ﺑﮭرﺣﺎل ،آنھﺎ دوﺑﺎره درﺑﺎره ﺗﺟدﯾدﻧظرطﻠﺑﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﺑﮫ »آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ« اﻧﮕﻠس و »ﻧﻘد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔوﺗﺎ«
ﻣﺎرﮐس اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد.
درﺧطوط ﺑﺧوﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾن آﺛﺎر ،ﮐﻼﺳﯾﮏھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺑﺎدﻻت ﮐﺎﻻﯾﯽ ،و ﮔردش ﭘول ھم
اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .واﯾنﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ﮐﺎرت ﮐﺎر ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻣدﻋﯾﺎن ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در
اﯾنﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﺷرﯾﺢ ﺻوری را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑوﯾژه ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﯾتھﺎی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ ،در آنزﻣﺎن ،ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾس دارای ﺷراﯾط و ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﮐﺷﺎورزی را
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درآورد .ﺑرای ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ،دوره ای ﻣطﻣﺋن از ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺣدود ،ﮐﻧﺗرل ﺷده
و در ﺣﺎل زوال ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻻزمﺳت.
ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑدون ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﻣﺣﺗﮑران ،ﺑدون اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻧﺑﺎﺷت ،ﺑدون ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر و اﺑزار
ﺗوﻟﯾد دﯾﮕر ﮐﺎﻻ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﻣوردی ﺧﺎص از ﺳﺎﺧت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳطﺢ
ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و در ﭼﺎرﭼوب ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﻗﻌﯽ اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ در اﯾن ﻧﻘطﮫ ،ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت
ﭘژوھشﮔران اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد ،اﻣﺎ ﮐﺎر اﺳﺗﺎﻟﯾن در اﯾنﺟﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﯾقﺗر ،ﻣﺷﺎھده
ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ :ﺗﺋوری ﻣﻠت ،ﻗﺎﻧون ﻏﻧﺎی ﻓرھﻧﮓ ،ﺿرورت ﮐﻧﺗرل ﺣزب ،ﻗواﻧﯾن ﺑﻧﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻗواﻧﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺎﺗﮕوریھﺎی ﺟدﯾد ﺟﮭت اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ھﻣﮫ ﺗوﺳط ژوزف وﯾﺳﺎرﯾوﻧوﯾﭻ
اﺳﺗﺎﻟﯾن) (Joseph Vissarionovichﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر دﻗﯾقﺗر ﺣرف ﺑزﻧﯾم ،ھﻣﮫ اﯾنھﺎ اﺧﺗراﻋﺎت واﻗﻌﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن،
و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑودن اﺳﺗﺎﻟﯾن ھﺳﺗﻧد:
 ﺗﺋوری ﻣﻠت؛ ﮐﻧﺗرل ﺣزب؛ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﺗﺣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛ -ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری؛ -ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛

 ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺎﺗﮕوریھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺟدﯾد ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛ ﻗواﻧﯾن ﺳﺎﺧت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛و اﯾن ﻗطﻌﺎ )ﻧﮫ از ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﯽ ﻧﮫ از ﻟﺣﺎظ ﮐﯾﻔﯽ( ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص ﺧﻼﻗﯾت اﺳﺗﺎﻟﯾن ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ﮐﮫ ﻧﺎم و ﺷﮭرت آن »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« اﺳت ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ھﻧوز ھم واﻗﻌﺎ ﺑدون ﮐم و ﮐﺎﺳت در ﭼﺎرﭼوب ﺧط ﻣﺷﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺳت.

 .٣اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﭘراﮐﺳﯾس
اﮔر اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﯾﮏ ﺗﺋوری ﻧﯾﺳت ،ﭘس ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ وﯾژه ﺑﺎﺷد؟ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧﺎﭘﺎرﺗﯾﺳم ﯾﺎ ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯾﺳم.
ﺑﺳﯾﺎری از ﭘژوھشﮔران ﺑراﺳﺗﯽ درﺑﺎره اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ وﯾژه اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺣرف ﻣﯽزﻧﻧد ،ﯾﮏ رژﯾم
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﯾژه ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﻼق و ھوﯾت اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮔره ﺧورده اﺳت .ﮐُل ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎ و ﭘژوھشﮔران اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم )آﻗﺎﯾﺎن ل .د.
ﺗروﺗﺳﮑﯽ) ،(L.D. Trotskyر .ﭘﺎﯾﭘس) ،(R. Pipesی .ﻓروم ( E. Fromm)،اﻟف .ن .ﻣدوﺷﯾوﻓﺳﮑﯽ) A.N.
 ،(Medushevskyج .خ ،ﭘوﭘوف) (G.Kh. Popovو ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر( وﯾژﮔﯽھﺎی زﯾر را در اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﻣﺷﺧص ﮐرده
اﻧد:
 دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺷﺧﺻﯽ و ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت؛ ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺳم و دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ؛ ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ – اداری و ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﻧدوﺑﺎر.ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﻗدرت ﺷﺧﺻﯽ ،ﺣزﺑﯽ ،و ﻏﯾره وﺟود ﻧدارد .ﻗدرت ھﻣﯾﺷﮫ در دﺳت طﺑﻘﮫ)و
ﮔروه ﻣﺟزای آن( از طﺑﻘﮫ ﻣﯽ آﯾد و ﺑﻧﻔﻊ طﺑﻘﮫ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
دﯾﮑﺗﺎﺗوریھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﺣزﺑﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺗﻧﮭﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑر طﺑﻘﮫ دﯾﮕر وﺟود دارد و در ﺟﺎﻣﻌﮫ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻏﯾر از اﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧد راه دﯾﮕری ﺑﺎﺷد.
ﻣﻧظوراز»دﯾﮑﺗﺎﺗوری« )ﺳﯾﺳﺗم ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﻔت و ﻣﺣﮑم ﻗدرت ﻧﺎﻣﺣدود ﯾﮏ ﺷﺧص( ﻓﻘط ﺳُﻠطﮫ ﻋﻠﻧﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،و
دﯾﮑﺗﺎﺗوری طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻋرﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺳرﮐوب و ﺳﺗم طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷده ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﺷود.
ﻗدرت ﻣﻔرط در دﺳت ﯾﮏ رھﺑر ھﻧوز ھم ﺑﺧودی ﺧود وی را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وی اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎم و وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﻗدرت را داده اﺳت ﮐﮫ اراده اش را ﺳرﯾﻌﺎ و ﺑطور ﻣٔوﺛر ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد.
درﺟﮫ اﻧﺣﺻﺎرطﻠﺑﯽ و ﻣظﮭر ﺷﺧﺻﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻧﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﺻورت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﯾﺎ
ﮔروھﯽ ﻣﺟزا ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،دﻣﮑراﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ازﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐُل طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑر ﮐُل
ﻓرﻣﺎنرواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد .در ﻓﺎﺷﯾﺳم ،ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟﻧﺎح از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﮐُل ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐﻧد.
وﻟﯽ ھﻣﮫ اﯾنھﺎ در ﺗﺋوری اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ دﺑﯾرﮐل ﺑودن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب و ﺑﻌدا
رﺋﯾس ﺷورای وزﯾران اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ» ،ﻗدرت ﻣطﻠق« را در دﺳت ﺧود ﻧداﺷت ،و ﻗدرت وﺳﯾﻊ و
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﻧداﺷت )ﺣﺗﯽ طﯽ ﺟﻧﮓ ﺑزرگ ﻣﯾﮭﻧﯽ( .وی ﯾﮏ ﺣﺎﮐم دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻧﺑود ،ﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد .ژوزف وﯾﺳﺎرﯾوﻧووﯾﭻ ﺑطور ﮐﺎﻣل از ھﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺣزﺑﯽ و ﺷوروی ﻓرﻣﺎنﺑرداری ﻣﯽﮐرد ،و
ﻣﻧوط ﺑﮫ آنھﺎ ﺑود .اﯾن ﺑﺎﺻطﻼح »ﮐﯾش«)ﺷﺧﺻﯾت( اﻏﻠب ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻣردﻣﯽ ،از ﺧود ﺗوده ھﺎ ﺑود ،و ﺑﯾشﺗر ﯾﮏ
ﺳﭘﺎسﮔزاری و اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ ﻟﯾﺎﻗتھﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑود ﺗﺎ »ﮐﯾش«) ﺷﺧﺻﯾت( .ﻗطﻌﺎ ،ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت از ﻣرزھﺎی ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ،ھردو ،ﭘﺎﺋﯾن و ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔذﺷت  -و اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺷدت ﺑﺎ ﻋدمﺗﺄﺋﯾد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ زﯾﺎده از ﺣد ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن
ﻣﯽداد.
از اﯾنرو ،اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﺎﭘﻠوس ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺷﻣﺎ از وﻓﺎداری ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﻣن ﺣرف
ﻣﯽﮔوﺋﯾد ...ﻣن ﺑﺷﻣﺎ ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﺻول ﻓﺎﺳد وﻓﺎداری ﺑﮫ اﺷﺧﺎص را دور ﺑرﯾزﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ
ﻧﯾﺳت .وﻓﺎداری ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺣزب آن ،و دوﻟت آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ...وﻟﯽ آنرا ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ،ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری
ﮔولزﻧﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧﯾد «...اﺳﺗﺎﻟﯾن ھمﭼﻧﯾن ﻏراﯾز ﺗوده ھﺎ ﺟﮭت ﺗﻣﺟﯾد از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻓردی ،ﺑوﯾژه ﺧودﺧودش را

ﺑﺷدت ﻣورد ﻧﮑوھش ﻗرار داد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻗرﯾب اﻟوﻗوع »داﺳﺗﺎنھﺎی ﮐودﮐﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن« ،ﺧود ژوزف
وﯾﺳﺎرﯾوﻧووﯾﭻ ﻧوﺷت» :ﻣن ﺷدﯾدا ﻣﺧﺎﻟف اﻧﺗﺷﺎر »داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﮐودﮐﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن« ھﺳﺗم .اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻣﻠو از
اﻏراق و ﺗﺣﺳﯾن ﻓﺎﻗد ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﺳت ...ﮐﺗﺎب درﺿﻣﯾرﮐودﮐﺎن)و در ﺿﻣﯾر ﻣردم ﺑطور ﮐﻠﯽ( رﯾﺷﮫ در ﮐﯾش
ﺷﺧﺻﯾتھﺎ ،رھﺑرھﺎ ،و ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺧطﺎﻧﺎﭘذﯾر دارد .ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ از اﯾن ﻧوع  ...ﺑﮫ ھدف ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺻدﻣﮫ ﻣﯾزﻧد.
»ﺟواﻧﺎن« واﺟد ﺷراﯾط دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ،ﺣﺿور ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد دھﻘﺎﻧﯽ در ﮐﺷور )اﻏﻠب رھﺑران اﯾده آل( و ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺻف آراﯾﯽھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در اﻓﮑﺎر ﺗوده ھﺎ ،دﺳتآوردھﺎی ﺑزرگ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی)ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ(CPSU-
ﺗﺣت رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺗﺷﮑﯾل ﺑﻧﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان ﻋﻠل ظﮭور ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ھﺎﯾﯽ درﻧظر ﮔرﻓت.
ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺳم اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑورژوازیﺳت ،ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی آن ﺑﮫ اوﻟﯾن ﺗﺋورﯾﺳﯾن و اﯾدﺋوﻟوگ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻓﺎﺷﯾﺳم – ﺑﻧﯾﺗو
ﻣوﺳوﻟﯾﻧﯽ ،ﻧﺧﺳت در زﻣﯾﻧﮫ »دوﻟت ﻣطﻠق« ﺑرﻣﯽﮔردد .ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾن »ﺗﻔﮑر« رژﯾم ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗر رژﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣطﯾﻊ و در ﮐﻧﺗرل دوﻟت اﺳت.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺻف ،دوﻟت ﻧﮭﺎدی ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط اﺑزاری در دﺳت طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم اﺳت .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ،
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎنرواﯾﯽ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺧﺎص اﺳت ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﻧوﻋﯽ از اﻧﺣﺎء ﻣطﯾﻊ اﯾن طﺑﻘﮫ اﺳت ،ﺑرای اﯾن
طﺑﻘﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد و ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ)ﯾﺎ ﺑﻧﺎم اﯾن طﺑﻘﮫ( ﮐﻧﺗرل ﺷده اﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ،ﺑدون ھﯾﭻ ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺳﻣﯽ ،ﺣﺗﯽ
در دﻣﮑرات ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل ﺗوده ھﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷده و ﺗﺣت ﺳﺗم را ،ﺑر رﻗﺑﺎ و ﺧدﻣتﮐﺎران ﺧود اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی ﮐﺎﻣل را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ،و ،اﮔر ﻻزم ﺷد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺗرور ﺗوده ای ﯾﺎ ﻓردی را
ﭘﯽﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد ]ﺑرای ﻣﺛﺎل ،آﻣرﯾﮑﺎ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﭼﻠون) ،(Echelon programﮐُد دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﻧظﺎرت ﮐﮫ اﻣروزه
ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﭼﺷم اﺳت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرﯾﺳم ) (PRISMﮐﮫ ﻧﺎم رﻣز ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺳت ،و ﻏﯾره» ،ﻗﺎﻧون ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﯽ« و
زﻧدان ﺧود در ﮔواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو را دارد ،و ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯾﺳم)ﻗﺎﻧون ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ( ،ﺳﯾﺎﺳت ی .ھوور)ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،و ﻏﯾره( ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد [.
ﻣﻔﮭوم »ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗرﺗﺎرﯾﺳم« ﺑﮫ طﺑﻘﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽدھد درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺧتﺗرﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﮐوب را اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑطور
آﺷﮑﺎر و ﺑﺻراﺣت ﺣﮑمﻓرﻣﺎ ﮔردﻧد.
ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر» ،ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺳم« ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﻗﻌﯽ ،ﺑدون راﺑطﮫ ﺑﺎ طﺑﻘﺎت اﻋﻣﺎل ﺷود ،ﺑﮫ
ﻋوامﻓرﯾﺑﯽ ﺑورژوازی اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ھردو ،رﻗﺑﺎی ﺧود و ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺧرﯾب ﮐﻧد .واژه
»ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺳم« از اﯾن زاوﯾﮫ ﺳﻔﺳطﮫ آﻣﯾز ،ﺑرای اھداف ﻣﻌﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،و
از ﭼﻧﯾن واژه ای ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﯽﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ و اداری اﺑﺗﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس و ﻋوامﻓرﯾب ﺑورژواﯾﯽ ج.خ .ﭘوﭘوف) (G.Kh. Popovﺑود ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﻻﺗش درﺑﺎره ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷوروی ﻣﯽﻧوﯾﺳد .ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ – اداری ،ﭘوﭘوف اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗﻣرﮐز
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده را درک ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺗوﺳط اواﻣر ﺑﺎﻻ رھﺑری ﻣﯽﺷود .از آنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﻓﻘط ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد و ﺷﮑلﮔﯾری
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی وﺟود دارد ،و اﯾن دﻗﯾﻘﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در آن ﺷراﯾط اﺳت ،ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ و اداری
وﺟود ﻧدارد .و اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﮐﺛرا از ﭘﺎﺋﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ از دﯾدﮔﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ااﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺑﺟز ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻠﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑورژوازی.
ﻋﻣلﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ رھﺑر ﻧﺎم ﺧود را از ﭘﯾش دارد -دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .اﻟﺑﺗﮫ ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎ و
ﻣﺷﮑﺎت زﯾﺎدی وﺟود داﺷت .اﯾن اﻣر در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﺑدﻟﯾل ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗوده ھﺎ) ،ﻧﺳﺑت( ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺗوﺳﻌﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ،ﺑدﻟﯾل ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﺟوان ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در آن ﺑود و ﺑدﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر
ﺳﺎﺧت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗرار داﺷت .اﻣﺎ ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺟﮭل ،ﮔﻧﺎه رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﺎﻻﺗر را ﺑﮫ ﮔردن اﺳﺗﺎﻟﯾن اﻧداﺧﺗن
اﺳت .ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ھﻣﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت و زﯾﺎده رویھﺎ ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﮫ اراده ﯾﮏ ﻓرد ،و ﺑﺎ دﺳﺗورات و ﺗﺄﺋﯾد اواﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده
اﺳت .اﯾن ﻣوﺿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣود ،ﺑﮫ ﮐﺳﯽﮐﮫ »ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ او
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد«.
درواﻗﻊ ،اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم اﻓﺳﺎﻧﮫ اﺳت .داﯾﯽ ﺟو ﻣﺳﯾر ﻣﺎرﮐس و ﻟﻧﯾن را دﻧﺑﺎل ﻧﻣود ،و از ﻧظر ﺗﺋورﯾﮏ ،ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را ﺗوﺳﻌﮫ داد ،و ﻋﻣﻼ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت و ھﻣواره در ﻣﺳﯾر اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗﺋوری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
ﺟﮭت ﺟﺎیﮔزﯾﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ارﺗدوﮐس وﻋﻣل واﻗﻌﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳﻧدی ﺟﻌﻠﯽ ،و ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﻣﺻﻧوﻋﯽ
از »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« ﺿروریﺳت .از ﺑرﺗری و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﻟﻧﯾن واﺳﺗﺎﻟﯾن ﺟﮭت ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﮐردن ھردوی آنھﺎ ،ﻓﻘط
ﺑورژوازی ﺳود ﻣﯽﺑرد ،و ﻓﻘط ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺑزرگ واﺟب و ﺧوشآﯾﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣلﮐرد ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن را در
ﮔراﯾﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺟزا ﻧﺷﺎن دھد ،و ﺗﺎ آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑنﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت را ﻣﺧﻔﯽ و ﻣﺑﮭم ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺎ

ﺑﮭﯾﭻوﺟﮫ ﻧﺗواﻧﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺷﮑﺳت دھﯾم و ﺑﺎ ﺑﻧﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻓﺎﻗد ﻓﻘر و رﻧﺞ ﺑﺷری ﺑﺎﺷد.
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