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ک او ياه تئوردگين که دياما ا.  استیار با ارزش و مهم حزبيه پرداز بسيک نظرين يبوخار
  .                                          ار مشکوک استي باشد بسیستيبتواند کامال مارکس

  نيلن
  

  مولوتوف. م.        و      .   ن بوديک هوادار بوخاريخروشچف دراساس 
  

  .آندروپف نه خروشچف بود و نه برژنف
  مولوتف.م.                                                  و

 از بحران در ی ناشیاديزان زي شد به میر جامعه شورويبانگي گر١٩٨٠ که در دهه یبحران
ک و ي، دموکراتيی و بورژوای پرولتر-ست يش مخالف در حزب کمونيدو گرا: حزب بود
  .کيبوروکرات

  .)١٩٩٧ (ه يون روسيست فدراسين کنگره حزب کمونيبرنامه چهارم
  

ام مردم رخ نداد، بلکه به علت يا به سبب قي یت بحران اقتصاد به علی اتحاد شورویفروپاش
ل گورباچف يخائيرکل آن مي و دبیست اتحادشورويله حزب کمونياصالحات در باال به وس

 وجود داشته است، وگرنه ی دراتحاد شورویست که حتما مشکالتي به گفتن نیازين. اتفاق افتاد
 بود به مشکالت ی اصالحات گورباچف پاسخ. آمدیان نمي اصالحات به می به اجرایازين

  . موجودیاساس
  

 در سه عرصه با آن روبرو بود ی که اتحاد شوروی مشکالت مزمنی، به بررس۴در بخش 
 آن ها به سبب تحوالت ی که تمام-ی، و روابط خارجیاسي، سیل اقتصاديمسا: مي پردازیم
 درمان آن یماريش از خود بيبمعهذا، از آنجا که . ار حاد شده بودي بس١٩٨٠ل دهه ياوا

 منشاء و خصلت اصالحات گورباچف یعني، منشاء و خصلت درمان، مار شديموجب مرگ ب
  . طلبدین توجه را مينخست

  
ل يش از مساي بی، حتیل اجتماعيص مسايم که تشخي کنیه ساده شروع مين فرضيما با ا
، و یمشکالت اجتماعص يف و تشخيتعر. ت برخوردارنديت و حتمي به ندرت از قطعیپزشک

 برخورد ارزش ها و منافع است، یعني، یاسيل، شامل امور سي به مسایاسي سیز پاسخ هاين
ان يخارج.  گذشت نبودیاالت متحده مي کمتر از آن چه در این موضوع در اتحاد شورويو ا

ک ي یاسيک حزب داشت، تفکر سي تنها ی کردند که چون اتحاد شورویمعموال تصور م



 

حزب . قت بودي دور از حقین تصور به کليا.  وجود نداشتیاسيد و مجادالت سپارچه بو
ش و يت پرداخته بود، برخوردار از دو گرايش از انقالب به فعالي، که پیست شورويکمون
 حزب اختراع نکرد، بلکه یرون از بافت کليش را بياست هايگورباچف س.  بودیاسيان سيجر

ش از آن تا ي کرد که پیاز درون حزب را منعکس م یاناتي او جریاست هايدر اساس، س
  . شده بودیگران معرفيتا خروشچف و ديکين، ني بوخاریکاليله ني به وسیحدود

، ی از خآلء اجتماعی برنخاسته بود، ناشیاسي گورباچف از خالء سیده هايهمان گونه که ا
 و یمنافع اجتماع بود از ی گوباچف انعکاسیاسي سیشه هاي، اندیعني. ز نبودي نیاقتصاد
 ی در اتحاد شوروی منعکس کننده منافع کسان١٩٨۶اصالحات گورباچف پس از . یاقتصاد

ران ي بود از مدیبين بخش ترکيا. داشتند» بازارآزاد« و ی خصوصی در بنگاه هایبود که نفع
  .افته بوديش ي سال افزا٣٠ ی که شمارآن ها در طیبنگاه ها و کارمندان فاسد حزب

  
ن با ي و برخورد بوخاریگرچه تلق.  استی ضروری روشنگریدامه موضوع، اندکش از ايپ

 که آن ها در برابر یليافت، مساي در نظرات خروشچف و گورباچف تداوم یل اجتماعيمسا
  . مورد نظرآن ها متفاوت بودیاست هايت کننده آن ها، و سي حمایگاه اجتماعيداشتند، پا

 داشت گروه ی در بخش خصوصی که منافعی اجتماعن گروهي، بزرگتر١٩٢٠مثال، در دهه 
اما در دهه .  دادیل ميت کشور تشکي درصد جمع٨٠ را با یزيدهقانان بود، که طبقه متما

شتر آن ها کارگر ي کردند که بی کار میت در کشاورزي درصد جمع٢٠ تنها ١٩٧٠
آن به بعد آن از .  بود)کلخوزها( یا مزارع جمعي )ساوخوزها( ی در مزارع دولتیکشاورز

 داشت به صورت خرده بازرگانان در ی در موسسات خصوصی که سهمیگروه اجتماع
ل يدر اوا) نپ( ین اقتصادياست نوين عناصر با مطرح شدن سيا.  درآمده بودیاقتصاد ثانو

له ي به وس)ونيزاسيويکلکت( یت جمعي مالکیاست اقتصادي سیافتند، با اجراي رشد ١٩٢٠دهه 
  .ون خاص خروشجف دوباره سربرآوردنديزاسيبراليل رفتند، با ليه شدت تحلن بيژوزف استال

ش داد، و با ي افزایاديزان زي دوران برژنف ابعاد آن ها را به می و سهل انگاریلخت
، که در ین بود که، مسئله کشاورزيگرايتفاوت د. افتندي ی بادکنکیاصالحات گورباچف رشد

 خروشچف آن قدر یاست هاي سیو در پاره ان از کوالک ها ي بوخاریتياست حمايس
 یاست خارجين، سيافزون بر ا.  نداشتیاني نمای داشت، در برنامه گورباچف جایبرجستگ

ف حزب، و ابتکارات بازار در ي، تضعیون فرهنگيزاسيبرالي ها، لینيگورباچف، عقب نش
  .ده بوديان او نرسينيشيق شد که هرگز به ذهن پيزمان او چنان عم

روزمندان انقالب را طبقه کارگر و خرده يه از آنجا که پي انقالب روسیاسير سدر امو
 ١٩١٧در. ش سر برآوردي دادند، دو محور با دو گرایل مي، عمدتا دهقانان، تشکیبورژواز

ون دهقان عنصر يلي ده ها م١٩١٧ پس از ی کم شمار بود، و در دهه هایطبقه کارگر شورو
ن دو ياز آن رو که ا.  را بسازندیابنده شوروين و رشد يرگر نو الزم بودند تا طبقه کایانسان

 آن ها یش و کم منافع طبقاتيز که بي نیاسيش سي ماندند دو گرایطبقه همچنان با سماجت باق
 و يیش آشکارا جانبدار برپاي هر دو گرا١٩٢٠در دهه . افتي کرد، ادامه یرا منعکس م
 بود که با يیاست هايش طبقه کارگر جانبدار سيران همه، گيبا ا. سم بودندياليساختمان سوس

 طبقه یت کشاورزي کردن مالکیف طبقات متمکن از راه جمعيع صنعت و تضعي سريیبرپا
 اقتصاد متمرکز، نقش یزيژه برنامه ري، به ويیاست هايت کند و با اتخاذ سيکارگر را تقو
سم ياليتمان آرام سوس طرفدار ساخیش خرده بورژوازيگرا. م کنديست را تحکيحزب کمون

ت ي گذاردن مالکیسم، مثال حفظ و باقيتالي از کاپیق وجوهيا تلفي از راه حفظ یعنيبود، 
ه ها ي نظریهر چند تمام. ی نفع طلبیزه هاي انگی و بقای رقابتی، وجود بازارهایخصوص

 بودند که يین مقوالت فراهم آورنده قطب هايدند، معهذا، اي گنجیا آن مقوله نمين يقا در ايدق
ه بر سر ين وضع در مباحثات اوليا. دندي چرخیرامون آن ميتفاوت ها و نظرات مختلف پ

 . رخ نمود) نپ( ین اقتصادياست نويس



 

گر ين و ديگانه، لني کشور از متجاوزان بيی، با رها١٩٢١ل ي و اوا١٩٢٠در اواخرسال 
است ي سینيگزيها جاآن .  صلح سوق دادندیرهبران انقالب توجه خود را از جنگ به سو

 یاري که دهقانان بسی محصوالت کشاورزیژه مصادره قهري، به و»یسم جنگيکمون «یها
آن ها ناچاربودند با کمبود فاحش .  دانستندیگانه ساخته بود، ضروريرا نسبت به حکومت ب
 را از نو زنده کنند يی و غذایدات صنعتي دست و پنجه نرم کنند، تولیسوخت، غذا، و ترابر

ن کنگره حزب ي، در دهم١٩٢١در مارس . ن کنندي وحدت کارگران و دهقانان را تضمو
ن يا. شنهاد کرديافت، پي شهرت ین اقتصادياست نوين آن چه را که به نپ، سيک، لنيبلشو

 حرکت یزي رید قوا و پي تجدی بود برای، فرصتی راهبردینيک عقب نشيشنهاد به عنوان يپ
ن مصادره محصول دهقان يگزي جایات جنسي مالیوجب نپ نوعبه م. سميالي سوسی به سویآت
گر ي فروش مازاد محصولشان به داد و ستد آزاد بپردازند، و دی توانستند برایدهقانان م. شد

ن بود که نپ ين نظر چنيان ايبن.  توانستند وجود داشته باشندی میستيتالي کاپیانواع بنگاه ها
 یافتيات دري توانست با استفاده از مالیکرد، دولت هم م یق ميشترتشويد بيدهقانان را به تول
نپ را » چپ ها«.  داغ در گرفتی بحثیبه زود.  را از نو زنده کندیع دولتياز دهقانان، صنا

  . را محکوم به زوال خواهد ساختی خواندند که پروژه شورویه داريم شدن به سرمايتسل
  

گران نپ را ين و دي بوخاریکاليف، نيينووي زیگوري، گریف، لئون تروتسکيدر آن سر ط
 یه داري به سود سرمایشتر و گسترده تريافتند و از سازش به مراتب بيم يش از اندازه ماليب

 تجارت نا ینپ به معنا«: ک خطراست و گفتيانگر يرفت که نپ بين پذيلن.  کردندیجانبدار
 توانست ی بود که حزب من همه، او بر آنيبا ا» .سم استيتالي کاپیمحدود و بازگشت به سو
  .ق شدين فايسرانجام لن. دي آن، از پس خطر برآیت موقتي و رعاینيبا محدود کردن عقب نش
 را به چنگ آورده و تسلط خود را ی، انقالب قدرت دولت١٩٢۴ن دريبه هنگام درگذشت لن

ود،  را شکست داده بی متجاوز و ضدانقالب داخلیستيالي امپریمستحکم کرده بود، ارتش ها
دات ين دهقانان دست زده بود، و به تولين بيم زمي کرده بود، به تقسی را ملیديع کليصنا
 ی برجسته، در اساس، فکر میست هاي کمونیتمام. ده بوديات بخشي از نو حيی و غذایصنعت

ه، بدون ي چون روسی و عقب مانده ای در کشوردهقانیستياليل انقالب سوسيکردند که تکم
ام کارگران آلمان در يشکست قاما، با .  در غرب نا ممکن خواهد بوديیاانجام انقالب ه

 که يیبا نبود انقالب اروپا. ستي دراروپا در چشم انداز نیچ انقالبيآشکار شد که ه ١٩٢٣
، یراه حل تروتسک: ست کرد؟ سه راه حل عرضه شدي بای آن حساب کرد، چه میبتوان رو

  .نين و راه حل استاليراه حل بوخار
  

 انقالب یسم در داخل و ادامه فشار برايالي ساختن سوسی از تالش برایلئون تروتسک
 ی، بر توسعه صنعت، تعاونیاست داخلياز نظر س.  کردی می در خارج جانبداریستياليسوس

نها ياما، از همه ا. د داشتي تاکی اقتصادیزي، و توسعه برنامه ریون کشاورزيزاسيها و مکان
، همچون ین المللي دم افزون بر ضرورت انقالب بیدي رسا و تاکيیدا با صیمهمتر، تروتسک

 یک و از دست رفتن شور انقالبي بوروکراتیتي خاصیه از آن چه بي روسيید رهايگانه امي
، ١٩٢۵ن کنگره حزب دريون چپ در چهاردهميسي و اپوزیتروتسک.  کردیه ميد، تکي نامیم

  . شکست خوردندیرفت، به طور قطعيذ را پيیع و خود کفاي شدن سریکه روند صنعت
  
سم يالي سوسیشرفت به سوي راه پی برايیک راه حل خرده بورژوايانگر ين بي بوخاریکالين

ن ي واستالین، تروتسکين، بر خالف لنينکتون مور خاطر نشان کرده است که بوخاريبار. بود
او به . هم نبوده است می سازمانیت هاي همراه با مسئولی بلند مرتبه ایهرگز در مقام ادار

ن ي نمادی باشد نقشیش از آن که کسيب«نترن ي از کارکنان کمیکير پراودا و يعنوان سردب
ف ي طی به راست افراطیاز چپ افراط«ه پرداز ين، او در مقام نظريافزون بر ا» .داشت



 

  تواند مرحلهیه نمي او اعتقاد داشت که روس١٩٢٠در دهه . ده بوديلغز» یستي کمونیاسيس
به گفته مور، .  به سرعت از آن مرحله بگذردیا حتيسم را با جهش پشت سرگذارد، يتاليکاپ

او » . غرب بودیال دموکراسيون سوسيجيه نظرات تدريبه شدت شب«ن يمواضع بوخار
ن يز بيه جدل و مشاجره مسالمت آمي را نرم کرد، آن را به شکل نظریه مبارزه طبقاتينظر

 و ی کشاورزی هاین تعاوني، بیع خصوصي و صنایع دولتين صنايب، بي رقیمنافع گروه ها
 ی رجحان خود را نشان میستياليج شکل سوسي درآورد، که در آن به تدریمزارع خصوص

ک عقب ي، به صراحت آن را )نپ (ین اقتصادياست نوين، واضع سي که لنیدر حال. داد
 خواست نپ یاو م.  کردی میسم تلقيالين، نپ را همچون راه سوسيد، بوخاري نامی مینينش

  .ق شوندي تشویان کوالک ها مجاز و حتيژه در مي، به وی خصوصیابد و بنگاه هايادامه 
 و هرگونه فشار و اجبار به دهقانان ی شدن کشاورزیع، و جمعي شدن سرین با صنعتيبوخار

شعار را ن يد به او داد و اي خواهد بای گفت هر آن چه دهقان میدر عوض، او م. مخالف بود
د ي کم رنگ از امیدين با تقليبوخار» .ديخود را ثروتمند کن«: ديش کشي دهقانان پیبرا

 ی اتحاد شوروی برایباني کسب پشتی در خارج، در پیستيالي سوسی به انقالب هایتروتسک
 یبانين پشتي که با شکست تاميیدهايست خارج از کشور بود، اميرکموني غیه گروه هاياز ناح

ن در ي چیست هايونالي آلمان و ناسیال دموکرات هايا، سوسيتاني بریست هاينويونيديتر
 یاست ارتقايرفتن سي با پذ١٩٢٧ن کنگره حزب دريپانزدهم.  برباد رفت١٩٢۶ -١٩٢٧

ن و جناح راست ي نظرات بوخاری در کشاورز) ی، اشتراکيیجمع گرا(ون يزاسيويسطح کلکت
  .را رد کرد

خدان را خواند و به ين، اثر استفن کوهن تاري بوخاریرافوگيشصت سال بعد، گورباچف ب(
م گرفت يک گورباچف، پس از آن بود که گورباچف تصميف، مشاور نزدياي چرنیگفته آناتول
چه بسته دروازه ها را به منظور ي دوباره او، دریابيت کند و با ارزيثين اعاده حياز بوخار

  ). مان بازکندیدئولوژي کل اینيبازب
دن به ي رسین راه حل خود براي و بوخاریان مشاجره و بحث با تروتسکيدر جرن ياستال
ن آن، ينخست.  شدیل مين راه حل از چهار بخش تشکيا. ش برديد و پيش کشيسم را پياليسوس
: ١٩١۵ن دري نظر لنيیک کشور بود، تکرار و بازگويسم در ياليشه امکان ساختن سوسياند
در دهه » .راستي منفرد، امکان پذیستيتاليشور کاپک کي در یسم، حتيالي سوسیروزيپ«

 کرد که اتحاد ین استدالل مياستال.  درآوردیشه را به صورت برنامه اين اندين اي استال١٩٢٠
 یه متحدان خارجيک انقالب در غرب، بدون کمک از ناحي تواند بدون ی میشورو

ش رود، يسم پيالي سوسیه سوافته بي توسعه یه داريست و بدون گذر به مرحله سرمايرکمونيغ
ازمند ي کردن نیصنعت. ن بخش بودين دوميو ا.  شودی که کشور به سرعت صنعتیبه شرط
 صنعت ُکند خواهد بود، و ی مالیاز آنجا که خود گردان.  استین مالي و تامیه گذاريسرما
ا ست بي بای رشد صنعت می ناممکن، منابع مالی خارجیه گذاري از راه سرماین ماليتام
ع کشوربه توسعه ي کردن سرین رو صنعتياز ا. ن شوندي تامی کشاورزیش درآمد هايافزا

ن بخش ين سوميو ا. ازمند بوديزه نيد مکانياس بزرگ با استفاده از تولي در مقیمزارع اشتراک
ن بخش را ي متمرکز، چهارمیزي برنامه رید کشاورزي و تولی رشد صنعتیهماهنگ. بود

ل ي مسئله و راه حل آن را دلین فرمول بندي ايیايتاني کار، مورخ بر.اچ. یا.  کردیطلب م
ن را ي و سپس بوخاریات نخست تروتسکين نظرين با اياستال. دينام» ني استالیاسينبوغ س«

ش از ده سال پس از يب«. ن، به گفته کار، او انقالب را نجات داديافزون برا. شکست داد
ن، در گردوخاک ي دست زد، که بدون آن انقالب لنیمن به انقالب دوين، استاليانقالب لن

  ».سم بودينين ادامه دهنده و محقق کننده لني، استالین برداشتيبا چن.  شدیروزگار محو م
  

ن يبوخار.  وجود داشتیشترين بيادين، اختالفات بنين و بوخاري استالیاسيدر پس اختالفات س
گرچه .  استیا ضروري پرولتاریکتاتوري د تنها تا استقراری کرد که مبارزه طبقاتیتصور م



 

شرفت ي با پی به طور کلیار کسان بر آن نبود که مبارزه طبقاتيد بسين برخالف تاکياستال
 یژه حرکت به سوين بود که با گذر از نپ و به ويد شده است، اما نظرش ايسم تشدياليسوس
 یش ها و مصالحه هان به سازيبوخار. افته استي شدت یون، مبارزه طبقاتيزاسيويکلکت

ست ي نگریاست دراز مدت ميک سيسم همچون يتاليدوران نپ در مورد دهقانان، بازار و کاپ
 ی دانست که انقالب هر زمان قادر بود می ميیر و مصلحت هاين آن ها را تدابي استالیول
ن ي، بوخار١٩٢٧-٢٨ان بحران غله دريدر جر. ست خود را از شر آن ها خالص کنديبا

 یشتر از راه دادن کاالهايب دهقانان به کشت غالت بير اعتماد به بازار آزاد و ترغخواستا
ن با سرعت يب الوقوع، بوخاريد جنگ قري با وجود تهدیحت. شتربه آن ها بودي بیمصرف
 داشت ی بر وضع دهقانان می منفیري که تاثی کردن کشور در صورتیدن به صنعتيبخش

 یل بود برايگر دالي افزون بر دیليب الوقوع دليجنگ قرد ين تهدي استالیبرا. مخالف بود
ل مازاد ي تحصی آن به معناین مالي اگر تامی کردن کشور حتیدن به صنعتيسرعت بخش

مردود » یلسوفان دهقانيف« ازیکين را به عنوان ياو بوخار.  بودی از دهقانان مینيسنگ
  .شمرد

 یژه به مسئله مليگر مسائل، به وي به دیاسين گذشته از اقتصاد سين و استالياختالف بوخار
 توجه قابل ی از مسئله ملنين و استالي لنین وجوه تلقيبارزتر از یکي. ت کرديز سراين

خ و ي مختلف درباره تارین ده ها کتاب به زبان هايلن.  کردندی بود که وقف آن میمالحظه ا
 مهم درباره ی کتاب ها ازيیا بخش هاي مختلف مطالعه کرد، گزارش ی ملیل گروه هايمسا
 و حق ی بخش مليیت مبارزات رهاين با توجه به اهميلن. ر درآوردين مسئله به رشته تحريا
ز ين نياستال.  انجام دادیستي مارکسی در تئوری کامال نویش هاين سرنوشت ملت ها، پاالييتع

 ی ها ها و گزارشی معطوف داشت، و سخنرانی نسبت به مسئله ملیتوجه قابل مالحظه ا
ت ها به يسر ملين در پست کميبعالوه، پس از انقالب، استال. نه ارائه دادين زمي در ایمتعدد
با .  شدین مواجه مي کرد، که گاه با عدم موافقت لنیدگي رسی متعدد و دشواریل مليمسا
، و ١٩٢٢ دریستيالي سوسیر شورويجاد اتحاد جماهيت اين مسئولين، استالي لنیرهبر
 خود ی و نواحیرنده پانزده جمهورين اتحاد که سرانجام در برگي ایدر چگونگ چند یراتييتغ

 ثروت و ین، اتحاد شوروي استالی سه دهه رهبریدر ط. محتار پرشمار شد، به عهده داشت
زه کردن ي صنعت، مکانیزي ریز به منظور پي را نهي روسیشرفته تر جمهوري پیدانش فن
ن يا.  دور از مرکز بکار گرفتی هایگ جمهورالت وفرهني سطح تحصی، ارتقایکشاورز

ن ي کرد که لنیک مناطقيستماتيب مردمان تحت ستم سيشرفت را نصي و پيیاست ها رهايس
ن و يست که لنين نکته نيانگر اين ها بيک از ايچيه. دي نامیش مي»  خلق هایزندان تزار«

کردن موجب هجوم انبوه  یدر واقع، از آنجا که صنعت. ل را حل کردندي مساین تمامياستال
ن ي استالیاست هاي آبراه ها شد، سی دور از مرکز و آلودگی های به جمهوریشهروندان روس

 که ین همه، توجهيبا ا.  را به وجود آوردی تازه ایت هاي، و شکایتينان او نارضايو جانش
خروشچف و ن، ي بوخاری داشتند به شدت در تقابل با غفلت نسبین به مسئله ملين و استاليلن

  .گورباچف بود
.  بودیاختالف ژرف تر دادند، بازتاب ی میش مذکور به مسئله ملي که دو گرایت متفاوتياهم

 ساخت، همچون عرصه اقتصاد یز ميش جناح چپ را از جناح راست متمايآن چه گرا
ست به ي بایست ها مين، کمونيز استالين و نياز نظر لن.  زدی، حول مبارزه دور میاسيس
 یانقالب پرولتر.  پرداختندیر مستقل مهم در موازنه انقالب مييک متغيسم به مثابه يوناليناس

سم قدرت طلب و يا خطر شوونير ستم و ي زی خلق هایت احساسات مليهر گاه نسبت به اهم
  . شدین مخاطره مواجه مي کرد با بزرگتریسم تنگ نظر خرده بورژواها غفلت ميوناليناس

. ن مسئله در گرفته بوديژه درباره اي به وی بحث عمده ا١٩١٩ و١٩١۴ یدر فاصله سال ها
 ی رد میستيرمارکسي طبقه و غی بيیرويسم را به عنوان نيونالين به حساب آوردن ناسيبوخار

 ی پس از جنگ اول جهانی مليی رهایزش جنبش هايجه نتوانست چرخش و خيکرد، و در نت



 

رمستعمره ي مستعمره و غین هايسم را در سرزميونالين، برعکس، ناسيلن.  کندینيش بيرا پ
ست صادقانه ياليون سوسي دانست و بر آن بود که اگر انقالبی می انقالبیليبرخوردار از پتانس

 ی دهقانیست هايونالي برزمند، بخش عمده ناسین سرنوشت ملييمانه در راه حق تعيو صم
استفن کوهن، . اهند کرد ملحق خوی خود را به انقالب پرولتریروهايملل تحت ستم ن

 یستياليسم ضد امپريونالين از درک ناسي بوخاریناتوان«: دي گوین ميس بوخارينامه نويزندگ
سم يالي او با مقوله امپرین نقص در برخورد اصليره کننده تري خی انقالبیرويک نيبه مثابه 

 ی درستی تزاری ملل تحت ستم امپراتوریبانين پشتيه در تامي انقالب روسیروزيپ» .بود
  .ر دادييز تغين را ني نظر بوخارین را ثابت کرد و حتيموضع لن

 مواجه بود ١٩١٩ش ازين پي رو در رو شد که با آن چه لنین با مسئله ايدر دوران نپ، استال
د، ي نامین آن ها را ميا آن گونه که استاليه داران، ينپ توسعه خرده سرما. تفاوت داشت

ن اقشار يا. ب کرديق و ترغيرا تشو» خرده زحمتکشان شهر«انان و ، شامل دهقیانياقشار م
 ی داد، و آن ها به نحو خاصیل ميرا تشک»  تحت ستمیت هايمل«ت ي نه دهم جمعیانيم

 ی اجتماعین قشرهايسم در ايوناليرشد ناس.  حساس بودندیستيونالي ناسینسبت به خواست ها
 یبه طورعمده و در وهله نخست نواح«ش گاهيا، که پاي پرولتاریکتاتوريم دي تحکیبرا

ن به مبارزه با يجه، استاليدر نت.  کردیجاد مي ای واقعیديبود، تهد» ی و صنعتیمرکز
 حاد ین اقتصادياست نوي، که در حال توسعه است و در ارتباط با سیستيوناليشات ناسيگرا«
 ١٩١٩د، که درن بوين مسئله بوخارين در ايمخالف عمده استال. اصرار داشت»  شودیم

در . ن سرنوشت تا در آغوش گرفتن آن نشان داده بوديي دوگانه از مخالت با حق تعیچهره ا
 کرد، که از یت ميه داران مخلوق آن حماين نه تنها از نپ و خرده سرماي، بوخار١٩٢٣
 نياستال.  کردی میز جانبداريابنده ني رشد یسم طبقاتيوناليم طلبانه نسبت به ناسي تسلیموضع

گر رفته است، از انکار حق ي دی به قطب افراطیک قطب افراطين از يمتذکر شد که بوخار
 ین همه، آن چه همچنان چون گذشته باقيبا ا. ک جانبه از آني یبانين سرنوشت به پشتييتع

 او در یسم، ناتوانيونالي ناسی برایت کافين بود در قائل شدن اهمي بوخاریماند، ناتوان
 انقالب، و اکراه او نسبت به مبارزه ی برا-ل خطر آنيا پتانسي - آن یباني پشتلي پتانسیابيارز
  . بودندیستياليست ها که مخالف رشد و توسعه سوسيوناليبا ناس
است يمود، اما سي را پی راه درازیرالمله زنده و ماندنيک کشور کثين به منظور خلق ياستال
 به منظور ی جنگ دوم جهانیط. ز بودي نن و مسئله سازيک وجه اشکال آفري ی او دارایها
ج يرامون رايان عناصرعقب مانده مناطق پي که در میسم تنگ نظرانه ايونالي ساختن ناسیخنث

ان به يهودي، تعرض به ی نواحیت برخيژه به نقل مکان تمام جمعي وین در حکميبود، استال
  .ولت اقدام کردشه، و مسلط کردن روس ها برحزب و دي ریب» یجهان وطن ها«عنوان 

 کردن ی اشتراکیاست هاي، س١٩۵٣ن دري تا مرگ استال١٩٣٠ دهه یاني میاز سال ها
 پنج ی برنامه هایک سري متمرکز در قالب یزيع، و برنامه ري کردن سری، صنعتیاجبار

گر رهبران، و به زندان ين و ديمطمئنا، محاکمه و اعدام بوخار. ت تام داشتيساله حاکم
 گناه و مبرا از هر ی از آنان بیاريست، که بسي ساده حزب کمونیزار اعضاافکندن ده ها ه

ن همه، خطا يبا ا. ن نداشتي نسبتا خاموش مخالفی با صدایچگونه تناسبي بودند هيیخطا
ا يان برد، و ين تمام تنوع و اختالف نظرها را از ميخواهد بود اگر تصور شود که استال

ن در ينش استاليرش گسترده بيپذ. ن گذاشته شوديستالسرکوب تنها به حساب سلطه نظرات ا
ت آشکار او در ي از موفقی به طور عمده ناشیستيالي و ساختمان سوسیزي رینه پيزم
 کوتاه و رساندن آن به صفوف ی در مدتیمه فئودالي نی از عقب ماندگیدن اتحاد شورويرهان

  . بودیمقدم ملل صنعت
  

در دو برنامه پنج .  دهدی انجام شده به دست میاز کارها ی همه جانبه ایبهمن آزاد جمع بند
، ١٩۴٠ تا ١٩٢٨از.  درصد رشد کرد١١ به طور متوسط با نرخ ید صنعتين، توليساله نخست



 

 و ١٩٢٨در فاصله . دي درصد اقتصاد کشور رس۴۵ درصد به ٢٨سهم بخش صنعت از
 ۶٣ درصد به ٣١ ازین نسبت به کل محصوالت صنعتيع سنگي، سهم محصوالت صنا١٩٣٧

شمار فارغ . افتي درصد کاهش ٢٠ درصد به ۶۵ از یسوادينرخ ب. افتيدرصد رشد 
افزون بر . ر داشتي چشمگی، و دانشگاه ها جهشی، مدارس تخصصیالن مدارس عاليالتحص

مه يگان و بي رایگان، خدمات درمانيل راين تحصي، دولت به تامین فاصله زمانين، در ايا
 مادران تنها و مادران پر فرزند در ی برايیارانه هاي ١٩٣۶و پس از  آغاز کرد، یاجتماع

 سابقه یخ بيز و در طول تاريرت انگين دستاوردها حيا« دهد که یآزاد توجه م. نظر گرفت
  ».بوده است

 ید بنايست را شکست داد و به تجدي آلمان فاشی، اتحاد شورو١٩٣۵ و١٩۴١ ین سال هايب
 گرفت و در یشي پ١٩۴٠ ازی کل محصوالت صنعت١٩۴٨ در.  جنگ پرداختی هایرانيو

 ی به ساخت بمب اتمیاتحاد شورو.  فراتر رفت١٩۴٠م برابر محصوالت ي از دو و ن١٩۵٢
ز وجود داشت، به ي نیمسلما مشکالت. افت و غرب را به انجماد جنگ سرد مجبورکرديدست 

 ی آشکارینه هاي هزل دستاوردهاي تحصی، و حتیم محصوالت کشاورزي وخیژه کمبودهايو
ن يل کرد، اما با اي تحمی جمعی و رهبریستيالي سوسی، دموکراسیبه جان ها، سطح زندگ

  .افته بوديهمه، آن دستاوردها تحقق 
  

 استقامت یابين بدون ارزي استالیاست هايتا خروشچف از سيکي نیاست هاي سیدرک دور
خ ي از تاریبخش جذاب. ت در حزب ناممکن اسیک و مجادالت نظريدئولوژي ایگوناگون

 است ی دوم شامل مبارزه ای پس از جنگ جهان)ش.ا.ک.ح (یست اتحاد شورويحزب کمون
 ی نقصی کامل و بین هر دو از اعتبار انقالبي ژدانف، ايی مالنکف و آندره یورگين گيب

ک حزب قرار داشت، و در يدئولوژيش از جنگ در راس کار ايژدانف، پ. برخوردار بودند
  . ها عهده دار بودیان محاصره آلمانينگراد را در جريت دفاع قهرمانانه لنيگ مسئولن جنيح

، یته دفاع کشوريدر مقام عضو کم. ت در دوران جنگ داشتي به همان اهمیز نقشيمالنکف ن
ن دو، ي، اان جنگیپا در.  را بر عهده داشتی ودولتیات حزبيت پرسنل وعمليمالنکف مسئول

نده ي پس از جنگ اختالف داشتند، به عنوان دو نمایت هايازها و الوگرچه در مورد چشم اند
ن ي صلح بی دلگرم کننده برای کرد چشم اندازهایژدانف فکر م. ان شدندين نمايرتبه استاليعال
 در جنگ، مستلزم قائل شدن یروزيپ.  حزب حاکم باشدیاست هايست بر سي بای میالملل
ک صلح ي معتقد بود که با در دسترس بودن  ژدانفاما بود، ید و دانش فني تولیت براياولو
د بر بهبود ين، حزب بايافزون بر ا.  بدهدیدئولوژيت را به ايد اولوي بایدار، حزب ميپا

به طور مثال، ژدانف و . د کندي تاکی مصرفیش کاالهایافزا و ی زندگیاستانداردها
ات، ي در فرهنگ و ادبکيدئولوژيه ضعف اي علی به کارزار١٩۴٧ و ١٩۴۶همراهانش، در

تا يکي حمله ژدانف، نی از هدف هایکي. دست زدند» یکشت خصوص«ه ي علیز کارزاريو ن
رش يروانش او را به اهمال در پذين بود، که ژدانف و پيخروشچف، رهبر حزب در اوکرا

ن يخ اوکراينه تاريدر زم» يی بورژوایستيوناليناس «یزبه خطاهايد در حزب و ني جدیاعضا
  . کردندیافته بود، متهم مير نظارت او انتشار يکه ز

 است و ی و واقعی همچنان باقین المللين باوربود که خطرات بيدر نقطه مقابل، مالنکف بر ا
اعتقاد مالنکف .  بماندی باقیه و قدرت نظامیع پایتوسعه صناد همچنان ي حزب بایت هاياولو
ن ين و در برابر بوخارير در کناراستال استوای او را به نحویت توسعه صنعتي بر اولویمبن

ش ي بر افزای مورد نظر ژدانف مبنیت هاي که خروشچف اولویبعدها، زمان(.  دادیقرار م
 را به زبان آورد، مالنکف همچنان بر ی زندگی و باال بردن استانداردهای مصرفیکاالها
انف را گرفت، اما ن جانب ژدي استال١٩۴۶ در). ادامه دادیه بر توسعه صنعتيت از تکيحما
 یاست ضد شوروين ترومن و طرح مارشال دور تازه سي پس از آن که دکتر١٩۴٧در 
 ژدانف در گذشت، ١٩۴٨در. ن با نظرات مالنکف موافق شديکا را اعالم کرد، استاليامر



 

. انت محاکمه و اعدام شدنديافتند، دو تن از آن ها به اتهام خين همراهانش تنزل مقام يکترينزد
 مالنکف - ژدانف یريدرگ.  ماندیت نخست باقي در اولویت صنعت و توان نظاميت تقواسيس

ن سطح یسم در باالتريالي سوسیري درباره سمت گیار جدي بسیاسياختالفات سنشان داد که 
شات ي ها و گرایه قطب بندين اختالفات شبي، و اافتین ادامه ي استالیر رهبری زی، حتیحزب

 .شتربودي پیسال ها
  .افتيسم ادامه يالي سوسیري بر سر سمت گیاسي، مبارزات س١٩۵٣ن دريدرگذشت استالبا 

 حزب با ی جمعیرهبر. س حکومت شديدر بدو امر، خروشچف صدر حزب و مالنکف رئ
.  مردم موافقت کردی زندگین و بهبود استانداردهاي استالی به سرکوب هایدگيضرورت رس
 بر بازداشت و سلب یرح پنهان خروشچف مبنسه حزب در باره طيات رئي هیتمام اعضا

 را پس از ین مقام حزبي باالتری، که آرزویس مخفيس پليا، رئي بریقدرت از الورنت
 حد و مرز بود، به او ی پروراند و نامش مترادف با سرکوب بین در سر ميدرگذشت استال

 که به یز کسانت ايثين شروع کرد به آزاد کردن و اعاده حي همچنیته مرکزيکم. وستنديپ
 به یر، همچون اعضاي اخیان سال هايژه قربانيبه و. ، در زندان بودندیاسيخاطر اتهامات س

ته يکم. ن شده بودندي استالی که متهم به توطئه بر ضد سالمتیاصطالح توطئه دکترها، پزشکان
جه رمويا غين که تا چه حد موجه يزان فشار و اي از می ارائه گزارشین براي همچنیمرکز

  . را به وجود آوردیونيسيبوده است کم
رتبه بر سر پرداختن خروشچف به مسئله سرکوب در دوران ي وحدت رهبران عال١٩۵۶در

، خروشچف ١٩۵۶ه ين کنگره در فوريستمين روز بيمه شب آخريدر ن. ن رفتين از بياستال
 به ن ويت استاليش شخصيت کي بر محکومیچهار ساعته، مبن» ی مخفیسخنران«ک يدر 

 گناه، و از آن جمله اعضاء وفادار حزب انتقاد یزندان افکندن، شکنجه، و اعدام هزاران تن ب
 حزب در ی هايی در گردهماین سخنراني به قرائت متن ایته مرکزين که کمي با ایحت. کرد

اچسالو يو.  به آن اعتراض کردندیته مرکزي کمی از اعضای داد، برخیسراسر کشور را
لف بر آن بودند که خروشچف يوروش. یا.چ، وکي مالنکف، الزار کاگانویمولوتف، گئورگ

ن قائل ي مشارکت و نقش مثبت استالی برایده است که نه اعتباريش کشي را پینش نامتعادليب
م آنان با ي شبهه و ب.ق کرده استي فشارها را اعالم و تصدیشده است، نه موجه بودن پاره ا

ن متن شعله ورشان کرده بود ي و مجارستان که ظاهرا ایق در آلمان شری اعتراضیزش هايخ
 ی مصوبه ای که خروشچف طیدر ماه ژوئن، زمان. ت کرديگران سرايت شد و به ديتقو

 یته مرکزين را ارج گذارد و سوء استفاده او از قدرت را محکوم ساخت، کميخدمات استال
پس از آن، خروشچف در جلسه .  و نگرش او آشکارکردی را نسبت به تلقیمخالفت دم افزون

 هم، ارزش یتمام ما رو«ن که يان اي با مخاطب قراردادن مخالفانش و بی حزب حتیرهبر
ن همه، يبا ا. ن ارائه دادي نسبت به استالی، نظرمنصفانه تر»مين را هم نداري استالیچوب دست

  .دار شديگرعرصه ها پدي نگذشت که مخالفت با خروشچف در دیزيچ
  

 ثبات و متناقص بود، در عرصه ساختمان ی بیر و گاهيک پذيار تحري بسخروشچف، که
ن و ژدانف بود و بعدها در ي داد که اغلب مانند نظرات بوخاری را ارائه میسم نگرشياليسوس

، ی تا کشاورزیدئولوژيل، از ايف مساي طین نگرش تماميا. ان شدينظرات گورباچف نما
 به یگرچه ارج گذار.  گرفتی حزب را در برمامور خارجه، اقتصاد، فرهنگ و کارکرد

است به يت است، مسلما ارزش هر سيش واجد اهم.ا.ک.خ حيشه ها در تاري اندیتداوم بعض
ات يط و مقتضيسم در زمان خاص و در شراياليشبرد سوسيا پيتش در دفاع يخصوص به موفق

شه هم يشبرد اندين موافقت را با خروشچف درباره پيشتريد بيمثال با.  داردیخاص بستگ
 را با ی ارتش شورویني زمیروينه کاهش نياست او در زميز داشت و سي مسالمت آمیستيز

  .رقابل دفاع بوديش مشکوک و غيده هايگر ايد. سته و موفق دانستي شایاستيزه، سيهر انگ



 

ت خود را در حزب مستحکم سازد، مولوتف و يموقع١٩۵٧ش از آن که خروشچف دريپ
، حزب، پس از بازنشسته ١٩۶۴ش مخالف بودند و درياست هاي سی اصلیهاگران با محوريد

 یشه هاين همه، انديبا ا. رداديي از ابتکارات او را تغیاري خروشچف، بسیکردن اجبار
  .گر در دوران گورباچف شکوفا شدين نرفت و بار دي از بیخروشچف به کل

  
 ینيروشچف و نظرات منتقد خیاست هاي سی هسته اصلی درک تفاوت هاین راه برايبهتر

 در نظر )گاچفيگورلي چون یني گورباچف و منتقدیاست هاين سيهمانگونه ب(چون مولوتف 
ن تفاوت ها در عمل گاه در سطح يش متضاد است، گرچه ايگرفتن آن ها به عنوان دو گرا

دن به يع و راحت رسيبه طور مثال، خروشچف به راه سر.  کردی ميیدها خودنمايتاک
 را در چشم انداز ی تر و دشوارترینش راه طوالنيم باور داشت، حال آن که منتقدسيکمون
ن اش در ياالت متحده و متحديبا ا» کاهش کشمکش «یخروشچف در پ.  کردندیر ميتصو
نش يمنتقد. در داخل بود» یسم مصرفيکمون«و » یاسي سیريآسان گ« و یاست خارجيس

  . و انضباط در داخل بودندیاريضرورت هش در خارج و یخواستار تداوم مبارزه طبقات
د؛ اما مولوتف يشي اندیت ميل به محکوميش از تجلين بي نسبت به استالیخروشچف در داور

ک رشته ي یريخروشچف از بکارگ. ل باور داشتنديت به تجليش از محکوميگران بيو د
، پاره یزيت گريز بازار، مرکیسم هايسم، از جمله مکانيالي در سوسیستيتالي کاپیشه هاياند
 یه گذاريار گسترده بر مصرف کود و کشت ذرت، سرمايه بسي، تکیدات خصوصي تولیا
مولوتف طرفدار بهبود برنامه .  کردی می جانبداری مصرفید کاالهايش در توليش از پيب
خروشچف خواهان .  بودیشرفت صنعتيت پي، و تداوم اولویت اجتماعي متمرکز، مالکیزير

 بود تا ستي حزب کمونی برایشگام پرولتري و نقش پی پرولتریکتاتوري ددن بهيوسعت بخش
ن ينش طرفدار چني برابر با کارگران داده شود؛ منتقدیتي موقعیتي جمعیگر بخش هايبه د
  . نبودندینگرش

ر حزب ي در پست دب١٩۴٩ تا ١٩٣٨ک خانواده کشاورز زاده شده و از يخروشچف در 
ن ي شد و در دوران استالی در امور کشاورزیت معتبريصدر آنجا شخ. ن خدمت کردياوکرا
 خروشچف یرهبر.  کردیباني کردن کشور پشتیاست صنعتي از سی بخش کشاورزیروياز پ

 یريش از حد افراد، و به طورعمده دهقانان به حزب، آسان گيرش بين، به خاطر پذيدر اوکرا
 از ینيسم تنگ نظرانه اوکرائيونالي، و اغماض نسبت به ناسی حزبینسبت به استانداردها

 پس از ی  حت).ن اقدام موافقت کردين هم با اي که استال( حزب سرزنش و انتقاد شد یسو
 حفظ کرد، و یوند خود را با کشاورزي، خروشچف پ١٩۴٩ حزب دریريانتقال به مسکو و دب
غلب ن بود که اي استالیت بورويگانه عضو پولي کشور، یاست کشاورزيبه عنوان مسئول س

 در ی او بخش ممتازی کشاورزیاست هاي س١٩۵۴پس از.  رفتیدار روستاها ميبه د
  .ل دادينده حرب را تشکيمباحثات فزا

 را شروع کرد که هم از نظر ی تازه ایاست هاي، خروشچف مجموعه س١٩۵٣در
خروشچف کشور . دي مشکل ساز بودن آن ها به ثبوت رسیک و هم به لحاظ کاربرديدئولوژيا

ار ي، بلکه همچون معیدين تولي نویوه هايب کرد که به غرب نه تنها به مثابه منبع شيغرا تر
 ین منابع را از بخش صنعت به سوياو همچن.  نگاه کندی شوروی دستاوردهایسه برايمقا

ات يمال.  از نوع نپ بازگشتیري به تدابید کشاورزيق تولي تشویبرا.  انتقال دادیکشاورز
ان را لغو کرد، و يي روستایات بر دام هاي را کاهش داد، مالیص شخین هايبر قطعه زم

جاد باغ يشتر و ايان بي گاو، خوک و ماکیت خصوصي مالکی روستاها و شهرها را برایاهال
ک شبه ي ارتقاء ی براین طراح بلند پروازانه ايخروشچف همچن. ق کردي تشوی خصوصیها
ن يون ها هکتار زميلير کشت بردن مي زیا، بر١٩۵۴ه يدر ژانو.  ارائه دادید کشاورزيتول
در آن سال . شنهاد کردي را پی سراسریکاري و قزاقستان پیبري به اصطالح بکر در سیها

 تازه را ین هايون هکتار زميليم١٣وستند وي بکر پین هايکار زمي داوطلب به پ٠٠٠/٣٠٠



 

ر کشت اضافه يز ین هايگر را به زميون هکتار ديلي م١۴ سال بعد یکوشش ها. شخم زدند
  .کرد

 دوران جنگ، ی هایرانيپس از و.  داشتیز بر ارتقاء سطح زندگي نیديد جديخروشچف تاک
د ياز د. يین بود که چگونه و به چه بهايمسئله ا.  نبودیچ کس مخالف باال بردن سطح زندگيه

 يینخست، آن نگرش مستلزم جا به جا. ن او، نگرش خروشچف دو اشکال داشتيمخالف
  . بودی مصرفیع سبک و کاالهاين به صنايع سنگي از صنایه گذاري سرمایت هاياولو

ش ي درصد ب٢٠ن تنها يع سنگي در صنایه گذاري خروشچف سرمایر کلين سال دبيدر نخست
ن انتقال يا.  درصد بود٧٠ش از جنگ ين نسبت پي بود، حال آن که ای مصرفیاز سهم کاالها

د يبه تولت دادن ي از اولویخوددار« بر ی مبن١٩۵٢ن دريت ها به رغم هشداراستالياولو
ان يبه سرعت به جر» . دهدی ما را بر باد می گسترش مستمر اقتصاد مل امکان،ديل توليوسا
ش افتادن از غرب را که پروژه شخص يت ها، در دراز مدت، هدف پي اولويیجا به جا. افتاد

د خروشچف ي کردند که تاکی من فکريدوم، مخالف.  بردیل ميج تحليخروشچف بود به تدر
 ی می غربیاالت متحده و اروپاي با ای مصرفید کاالهاي در تولی را به رقابتیاتحاد شورو

  . شدیست در آن برنده مي بای توانست و احتماال نمی نمی که اتحاد شورویمسابقه ا. کشاند
سطح رقابت سم به يالي سوسیل هدف هاي بعدها گفت که تقلیست آلمانيهانس هولتز، کمون

 گرفتن از غرب در یشيدن و پيهدف رس. بود» کيدئولوژيقلمرو ا«م يسم تسليتالي با کاپیماد
»  مصرفی نوع غربی به سویري با سمت گيیازها و آرزوهايک نيتحر« ... ا ده ساليپنج 

رقابت نظام « کرد که یب ميدگاه ترغين دي را به این شعار مردم شورويا. را موجب شد
 یليمولوتف، خ. است» زان مصرفي، که بر سر می نه بر سر اهداف زندگی اجتماعیها

  ». استيی همان روح بورژواسميخروشف«ساده اظهار داشت، 
 به مخالفت ) شدیده مين گونه ناميت بورو آن زمان اي پول(وم يدي در پرزیگرانيمولوتف و د

د بر ي، عدم تاکيین زدايپرداختن به استال: ن امور برخاستندي خروشچف در ایاست هايبا س
 بکر، تمرکز ین هاي، ابتکار زمی خصوصید کشاورزيق تولي، تشوین المللي بیمبارزه طبقات

به طور مثال، مولوتف و . ع سبکين به صنايع سنگير از صناير مسيي در صنعت، و تغيیزدا
 یار ساخت هين و فقدان زي مشکل آفریدند که به علت آب و هوايشي اندین ميگر مخالفيد

 یشواز فاجعه رفتن بود و کشور ميع و گسترده به پي بکر، کشت وسین هايضرور در زم
 موجود به ی در مناطق مزروعید، منابعش را به طور سودمندتريش تولي افزایتوانست برا

ک ها بود، ي تحریون طرفدار برخيسي، اپوزی زندگیبه منظور بهبود استانداردها. رديکار گ
ج ي به تدریمخالفت با خروشچف چند سال. ت هاي در اولوی تند و ناگهانیيک جا به جاياما نه 

  .ان شدي نمای به صورت مخالفت عمل١٩۵٧باال گرفت و سپس با وقوع دو حادثه در ماه مه 
 ین، سخنرانيدوم.  درصنعتيیم خروشچف به تمرکز زداين حادثه عبارت بود از تصمينخست

ر، گوشت، کره به منظور يد شيدر تول» ه جلور بيجهش چشمگ« بود که در آن ضرورت یا
، ین نکته که اتحاد شورويا. ا چهار سال را مطرح کردي گرفتن از غرب در عرض سه یشيپ

 از باور ی، بخش»ابديسم دست يک جهش به کمونيبا «  توانست، یبه گفته نوه او، م
» درست نایتصور« خروشچف در اواخر عمرش آن را ی که حتیشه ايخروشچف شد، اند

  . خواندیم
  
 


