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 !دولتی شوروی ِداریسرمايه
  ھااحتمال. ب. ٣٠

افیواھميت کليدی انقالب اکتدر  ه ک ين بس ک اربر و شوروی ھم شويکۀست يک سطر در ب ا بل ا بخش غالب ھ ه شود ت دگاه "ِ گفت دي

ارزونقالب اکتچون انمودی ھماز اين منظر ھيچ رخ. آيد ھر فرد و جريانی به وضوح دانسته" سياسی اتی راۀبر تاريخ مب ثر و أمت  طبق

اقی سوسياليسم مارکس موضوعيت داشته باشد به بر بدون مبالغه تا زمانی کهوِاين خصلت انقالب اکت. متحول نساخته است قوت خود ب

. حفظ خواھد کرد يت خود راچنان موضوعگی انسان مسلط است، ھمزمانی که استثمار و نابرابری بر زند و سوسياليسم تا. خواھد ماند

دمن و وپر و فري ه و ھايک و پ انه و روزنام اب و رس ات و کت ا تبليغ ه ب اکوتول ا ذرهئھ ی از حقانيت و ضرورت ای از جنس فوکويام

  !ادامه دھيم.... باری. کاسته نخواھد شد ناپذير سوسياليسماجتناب

دای انقالب اکتأقابل ت ۀنکت ه در ابت امومل اين است ک ستبر تم روزی قطعی کموني يه پي روزی انقالب  ھای روس ستلزم پي انقالب را م

ستندجھانی کارگری می ه. دان انی ک ا زم ه زينوويف حت رن علي یموضع می تروتسکی در کمينت چون و چرای  گرفت از ضرورت ب

و مشکالت اقتصادی  ر شدتھا در حزب بلشويک مشخصبندی زمانی که صف١٩٢۵-٨ھای ولی در سال. کرددفاع می انقالب جھانی

ستی ـ تحھا در سپيده دم انقالب غير مآن بينیيکی پس از ديگری دولت را به تنگناھای متعددی کشاند که پيش ان ناسيونالي مل بود، جري

ان  "سوسياليسم در يک کشور" بلشويک، پشت تئوری سنتريستی حزب ان خود را از مي وری مخالف ين تئ ا ھم قدرت را قبضه کرد و ب

شين ھایروس( بورژوازی خلع يد شده ۀ گستردۀستالينی جبھھای دولت به محض تحکيم پايه ھوده نبود کهبی. برداشت فيد خارج ن ) س

صادی برنامه از) دھقانان صاحب مالکيت (ءدر کنار خرده بورژوازی رو به اعتال ر صنعتی کردن روسيه، نھايت ريزی اقت مبتنی ب

د ورژوازی. حمايت را به عمل آوردن ژ ب ا وي واره ب یعظمت "گیروس ھم ودهخصلت" طلب ا ب ا و از مناسبت. نم ھای درون رابطهھ

ورژوازی را آب ِطلبیطبقاتی گرفته تا عرض اندام در سياست خارجی، عظمت ن ب دی کناسيوناليستی ھميشه ساز و کارھای اي رده بن

اه انقالب اکت ۀبرای يک دور. است ام خصلتوکوت ا تم ورژوازی روس را ب یبر ب دھای اخالق ه حاشيه ران ه. اش ب ا  ب د ام حاشيه ران

د آرايش و و آن سوگان ريز و درشت اين بورژوازی که ايننمايند. سرکوب و منھدم نکرد رای تجدي سو رانده شده و مترصد فرصتی ب
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دروزنه  بودند،بازگشت به قدرت سياسی ديل کردن رای بازگشت تب ه. ھای حفر شده در جريان نپ را به شکافی ب اممرگ ناب ين  ھنگ لن

ود طلبی اين داد که انگار برای عروج عظمتءراھی ارتقاھا را به بزرگاين شکاف ن. بورژوازی طراحی شده ب ه اي ه در مضاف ب ک

ه ه خود را منتسب ب ين اين دوران جريانی ک سمی لن وددان د ب ه کت و معتق انی ب پ، انقالب جھ داوم ن ا ت ه ب  ھای دولتمک تقويت پاي

سم در وب سياست سوسيالي انی مغل وری انقالب جھ ار رفت و تئ د عمال کن د آم شويکی خواھ د از سال . يک کشور شد ًبل تحوالت بع

ار زد و شاخص "پيروزی انقالب روسيه در گرو انقالب جھانی کارگری است"  به سرعت ھواداران تئوری١٩٢٨ دافع را کن رين م ت

ارگر روسيه ۀًعمال منافع طبق "کارگریدولت " از اين دوره به بعد صدور اين حکم که. را به تبعيد فرستاد تروتسکی اين خط يعنی  ک

هۀو غلب ستالين حاکميت. چندان دشوار نيست کرد،گی نمیرا نمايند و  خط سوسياليسم در يک کشور ب ان ق دريج چن ا ت ه حت ت گرفت ک

هناخواه روند پلميکنيز خواه) زينوويف ـ تروتسکی(ھا ھواداران انقالب جھانی و جناح چپ بلشويک  ھای حزبی را بر محور آن ادام

  .دادند

ردر  ين اين جا ممکن است پرسيده شود اگ اتی  لن ن دوران حي ان) ١٩٢۵-٢٨(در اي ده و در ر کماک دام روش را أزن ود، ک درت ب س ق

 .  دشوار استالؤترديد پاسخ به اين سیگرفت؟ بپيش می

 ؟داداستمرار می چنان مسير رشد غير سوسياليستی و نپ را ھم لنين آيا 

 ؟کشيدسياسی را پيش می ۀبرای برون رفت از بحران يک برنام لنين آيا  

 کرد؟اقتصادی مطرح می  جديدی به منظور ايجاد تحولۀبرنام لنين آيا   

 ؟برای تحکيم قدرت دولت کارگری و عبور از شرايط بحران انقالبی بود  گذار کوتاه مدتۀفقط يک دور نينل آيا نپ برای 

 یأو ت "خارجیتجارت " برای لنين ۀبرنام دی داخل اعی و روابط تولي ر مناسبات اجتم ر چه اصولی می ثير آن ب ست مبتنی ب توان

 ؟باشد

 ادیھای پيشآيا پيروزی روش ه  از جمتروتسکی نھ یل ا سرماي مل ه ب ين و صنايع و مقابل دن ۀسازی زم  انحصاری دولتی و کوبي

 ؟داری به روسيه شودسرمايه توانست مانع از بازگشت و عروجھای دموکراسی کارگری می بوروکراسی و تقويت پايه مسير رشد

 ور از بحران ِپايه استوار بود؟ آيا اقتصاد به بر کدام تروتسکی در اين صورت مضمون اقتصادی طرح  سوی سوسياليسم برای عب

سم دموکراتيک" گذاشتن چرخيد؟ و به اين اعتبار آيا کنار  کارگر میۀ تمرين دموکراسی برای طبقۀپاشن بايد برمی ه" سانترالي -زمين

  بود؟ساز خروج انقالب از ريل سوسياليستی

 هاقتصادی در غ  مشخصۀھا به نداشتن برنامآيا متھم کردن بلشويک ه نظري دن ب ردازیلتي سم اتوپيک و پ ر سوسيالي ھای مبتنی ب

 ؟عقالنی نيست

  ه از سال وت گرفت١٩٢٣آيا ضعف تدريجی شوراھای کارگری ک ن تصوير چرا   ق ا اي اتی در روسيه شد؟ ب ال طبق انع از انتق م

ال ه در س ارگری ک وراھای ک ه را ت١٩١٧ ش ن پروس ام اي ان ھنگ ستند ھم د نتوان ال بودن امال فع ودً ک ا وج د؟ ب پالن سريع کنن  گوس

)Gosplan( ؟اعمال قدرت اقتصادی سياسی کنند توانستندو وزارت مالی آيا شوراھا می 

 ا اگر بوروکراسی به يک مفھوم عارضه و روبنای برنامه شه در سنت صنعتی یھ ود و ري نج ساله ب زاری سازی پ ھای فرھنگ ت

ه– کاستورياديس و يک برھه کليف ی ھمچونئھا و به خصوص نئوتروتسکيست تروتسکی چون ھم–را داشت، چرا بايد آن وان  ب عن

 ؟بر عمده کنيموعامل اصلی انحراف و انحطاط و شکست انقالب اکت

 هءابتدا...) قحطی و -جنگ داخلی  (١٩١٧-٢٣ھای واقعيت اين است که حوادث سال ھای دموکراسی شورائی ضربه زد و  به پاي

ال  د١٩٢۴از س ه بع ه  ب وراھا و کميت دريجا ش صميم ًت ه را از ت ای کارخان ریھ شورگي صادی و سياسی ک ای اقت رون گذاشت و  ھ بي

آيا نقد اقتصاد شوروی و تعليل دالئل شکست از اين منظر  . کارگر قرار دادۀگان حزبی را به جای حاکميت طبقرھبری حزب و نخب

 ؟ شوروی تواند بودلۀأگشای حل مس اهر – ھواداران جدی دارد ھا که در ميان تروتسکيست-



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 .تواند، اين مباحث و نکات مشابه را مکتوم بگذارد شوروی نمیلۀأحل مس به راهپاسخ 

  .... ادامه دارد

  ١٣٩٧ ]حوت[ اسفند٢٣شنبه پنج

 

 
  


