
 

  ١۵-سمياليانت به سوسيخ

  ستيحزب کمون
  ازمند اصالحات بودين

  یستيالينه نظام سوس
  ی عموئی ترجمه محمدعل
 

  ری ها و اشاره هايجه گينت
  
ده بودند، اتحاد يم اگر گورباچف و همدستانش به قدرت نرسيين است که بگويا منظور ما ايآ

 ی آشکار نيز آشفتگیبات ثی شد، و امکان داشت بدون بیشوروی دچار آشوب و جنجال م
  .ن استيری ممکن هميجه گيابد؟ آری، تنها نتيادامه 

  ني                                           آلکساندر دال
  
ات ي دارند؟ در وهله نخست، خصوصیچه وجه مشترک] گورباچف و خروشچف[ن دو مرد يا

 درک ظاهری از شور و انرژی، منش اصالح گر، و: ن قرارندي آن ها از ایشخص
ه قزاقان بود که ين، گورباچف زاده ناحيافزون بر ا.  هر دو در روستا زاده شدند.یدموکراس

افته بودند حفظ ي يی رهای را که از بردگی آزاد مردانی روسیهنوز آرزوی کمون های سنت
ک در درون حزب يال دموکراتيان سوسين گذشته هر دوی آن ها معرف جريازا. کرده بود

آن سر   ازیکف، رودزوتاک، و وازنسنسکين، ري چون بوخاری که کسانیانيجر، بودند
... ن هرگز نمردياستالتصفيه های دوران ک به رغم يال دموکراتيان سوسياين جر. برآوردند

 شد، یت مي، که با انتظارات مردم و تقاضاهای اقتصادی تقويیسم ابتدايال دموکراتين سوسيا
ری يح ناپذيده به ظاهر توضين پديزی است که چنين آن چيقا ايو دق.  خود ادامه دادیبه زندگ

 یح مين و گورباچف پس از برژنف را توضيدن خروشچف پس از استاليچون به قدرت رس
  .دهد

  ی                                            فدروبرالتسک
  

، يی و خرده بورژوا پرولتری-ش رو در رو وجود داشته استيهمواره دو گرا. ش.ا.ک.در ح
به . ش.ا.ک.ش در حين دو گرايه اين رو، دو جناح بر پاياز ا. کيک و بوروکراتيدموکرات
.  در عمل شکل گرفتیاسيک خط سين آن دو، ي بی دائمیاسيان مبارزه سيدر جر. وجود آمد

ن شور و شوق يخ شوروی، بي در تاريین مسئله، فهم چنان تناقض هايبدون در نظر گرفتن ا
ن يتنها با در نظر داشتن ا.  ناممکن است١٩۴٠ و ١٩٣٠ق توده ای و سرکوب دهه های خال
 چون ین حزب و رهبرانيک چني درباره ینيک برآورد و اظهار نظرعي توان به یط ميشرا
  .افتي دست ني کاسگو برژنف ، مالنکفو خروشچف ، مولوتفون ياستال

  ١٩٩٧ه يون روسيفدراسست ي                                حزب کمون
  

، و ین است که مشکالت اقتصادی، فشار خارجيه ما اي نظر شوروی چه بود؟یسبب فروپاش
ده بود، ي به چالش کش١٩٨٠ل دهه ي که اتحاد شوروی را در اوایکيدئولوژي و ایاسيرکود س

است های گورباچف و يس. جاد نکردندي شوروی را ایا با هم، فروپاشي يیک به تنهايهر 
 ابتکاری ی گورباچف به خط اصالح١٩٨٧در. ری کرده بوديحدانش بود که آن را نشانه گمت
او .  که شخص گورباچف به مدت دو سال دنبال کرده بودیوری آندروپف پشت کرد، خطي
وه ي خروشچف را به ش١٩۵٣ -١٩۶۴است های يش گرفت که سياست های نوی را در پيس



 

 را ١٩٢٠ن در دهه يله بوخاريی مطرح شده به وسشه هاي فراتر از آن، اندی و حتیافراط
ر شد، ير موضع و چرخش گورباچف با رشد اقتصادی ثانوی امکان پذييتغ.  کردیتکرار م

.  فراهم آوردیستيالياری و توجه ضد سوسي برای هوشیگاه اجتماعياقتصادی که پا
 -سميه مارکسشي اندیسم گورباچف مخالفانش را تار و مار کرد و تا حذف مبانيونيزيرو
ت ي، و اولویستيونالي انترناسی، نقش رهبری کننده حزب، همبستگیمبارزه طبقات: سمينيلن

زی ي کرد و چیني شوروی عقب نشیاست خارجيس. ش رفتيزی پي و برنامه ریت جمعيمالک
  . اثر کردندی و بی تهیرا به کل. ش.ا.ک.نگذشت که ح

زی يسم های برنامه ري، انحالل مکانیمگانم حزب در برابر رسانه های هين روند با تسليا
ل يان نقش حزب در هماهنگ کردن ملت های تشکي از آن، و پایمرکزی و افت اقتصادی ناش

 ضد ینيلتسي» دموکرات های«، ی عموميینارضا. وستيبه وقوع پ. س.ش.ج.دهنده ا
ل يه را به چنگ آورند، و تحميست را قادر ساخت کنترل جمهوری غول آسای روسيکمون
روز شدند و ير روس پي خواهان در جمهوری های غيیجدا. ه داری را به آن آغاز کننديسرما

 .منزوی شد. س.ش.ج.ا
 

سم شوروی يالي، از جمله آن ها که به شدت منتقد سوسيیکايسندگان مهم امريشماری از نو
مثال، . شدنجا مطرح ي است که در ایده اند که تا حدودی، مشابه نظراتي رسیجيبودند، به نتا

  :نگز نوشتيتوی بروکيجری هوگ، دانش پژوه انست
  

 از سوی جمهوری یستيوناليف اقتصادی دولت، فشارهای ناسي از کار کرد ضعیانقالب ناش
 برای ینيا کوشش معي، یا کاالهای مصرفي از بابت نبود آزادی ی همگانيیهای اتحاد، نارضا

 با یاسيد در راس نظام سي آمد باید آن پيکل... کتاتوری نبوديک نظام ديزه کردن يبراليل
 دولت نبود، بلکه ضعف درک یمشکل، ضعف آن چنان... جست و جو شود» حکومت«

  . کردندی بود که کشور را اداره میکسان
  

ری که رسانه های وابسته يجه گين نتيه ای برای ايچ گونه پايه. رنبودی شوروی ناگزیفروپاش
سم شوروی يالين که سوسير برايجه ای دايده اند، نتيا دمبه شرکت های بزرگ در بوق و کرن

 محکوم به آنند، و یستيالي کشورهای سوسی محتوم داشت، که تمامیاز همان آغاز سرنوشت
 شود، وجود یختم م» سميتاليبرال کاپيل« بشر به یخيت، مارکس بر خطا بود و تاريدر نها
  .ندارد
روهای ين.  هم نبودندی باشند، اما تصادفر نبودهياست های گورباچف ممکن است ناگزيس

آن .  کردندیبانيد پشتي که با گورباچف به قدرت رسیسميونيزي از روی و خارجیقدرتمند داخل
 و ی خارجيیزه جوي و مفاسد همراه آن، ستیرقانوني و غی قانونی بنگاه های خصوص-روهاين
ش ي در دهه های پ- شده بازار آزادايدئولوژی احيزان اياالت متحده، و به همان ميسم ايتاريليم
 را آزاد و رها یروهای درونيافته و قوی ترشده بودند؛ گورباچف به زودی ني رشد ١٩٨۵از

، فراتر از تعهد ١٩٨۶برنامه گورباچف پس از.  ها همساز کردیساخت و خود را با خارج
 ی ناکامم او را در فرا گرفتن درس هایيتصم. ش.ا.ک. بر کاهش نفوذ حی اش مبنیاصل

  . کردیخروشچف از برخورد قاطع با مخالفانش در درون حزب منعکس م
و جامعه شوروی . ش.ا.ک.است های حي در سيیرپايسم گورباچف نطفه ديونيزيگرچه رو

ش ي و پنج سال پیاری در سينکات بس. ش مقرر نبودي شوروی مقدر و از پیداشت، فروپاش
ن استدالل يقوی تر. ت کنديگری هداي به سوی د توانست تحوالت رایاز آن وجود داشت که م

 ی، زمان١٩٢٠ن را در اواخر دهه يسم بوخارياپورتون. ش.ا.ک.ن باور آن است که حيبرای ا
 دولت طبقه یم دهقانيت عظيک اکثري که یز قوی بود، زماني آن نیشه های طبقاتيکه ر

  .کارگر را در محاصره داشت، شکست داده بود



 

  
 توانست یگر در محاصره و در معرض هجوم نبود، ميد شوروی، که د، اتحا١٩۵٠در دهه 

ن وارد ي خروشچف به عصر کم فشارتر پس از استالیاسيبدون خطاهای فراوان نظری و س
 را عرضه یلي بدیاسيان سي جرمولوتفاست های خروشچف مانند يپاره ای منتقدان س. شود
مه دوم عصر برژنف رهبران ي نیسايدر رکود س. اما آن منتقدان شکست خوردند. کردند

ژه اقتصاد ثانوی و فساد به اجرا ي، به ویانات منفيه جريکار بهتری علي توانستند پیشوروی م
 یابين اصالحاتش را ارزيج نخستي ماند تا بتواند نتایوری آندروپف، اگر زنده مي. بگذارند

.  ژرفتر و گسترده تر کند رایزتر و روند اصالحيش را تند و تيل هايکند، احتمال داشت تحل
 اتخاذ شد ١٩٨۶است های مسئله داری که پس ازيری سيکا سمت گي در عصر پرسترویحت

ن، ي که بوخاریشيت نداشت گرايچه در کل رهبری و چه در ذهن خود گورباچف قطع
ان برنده شد، يد و در پايد ورزي کرد و بارها بر خود تاکیندگيخروشچف و گورباچف را نما

ن ي آن در نخستیدگاه مصمم و مصر دهقانيشه های سخت مادی آن نه در ديت بر ر اسیگواه
  . و تبه کاری اقتصاد ثانوییشگيدهه های انقالب بلکه در تجارت پ

، مبارزه برای حذف ی دهد که مبارزه طبقاتیسم شوروی نشان مياليخ سوسيسراسر تار
ز به يسم نياليتاد سال ساختن سوسرد و پس از هفي گیان نمي پایر قدرت دولتيطبقات، با تسخ

 به مراتب کمتر از هفت دهه ی در عمل زمانیبه راست. س.ش.ج.، گرچه ا رسدیآخر نم
 برای جنگ، یاری را وقف آمادگيسم داشت، چرا که ناچار بود زمان بسياليبرای ساختن سوس

 یرزه طبقاتشه که مباين انديدر واقع کل ا. رانه های جنگ کنديدن، و بازسازی ويبرای جنگ
ان ي پایستياليا درون کشور سوسيسم است، ياليسم و امپريتالير سلطه کاپي که هنوز زیدر جهان

ن يم شدن به ايتسل. ک استيدئولوژيک سطح اي در یافته است، نشانه و مظهر مبارزه طبقاتي
  . رودیسم به شمار ميالين خطرات برای ساختمان سوسيم تري از وخیکيشه ياند
  

ع را ي کردن سری و صنعتی که دولت شوروی اشتراک١٩٢٨ -١٩٢٩، همچون يیادر زمان ه
 به يی در مناطق روستای که روابط طبقاتی زمانیحت. افتي شدت یآغاز کرد، مبارزه طبقات

.  ماندی سخت و استوار باقی کهن به صورتی دگرگون شد، نگرش طبقاتین انسانيبهای سنگ
  .اقتصاد ثانوی، تولدی دوباره را تجربه کرد با رشد دوباره ١٩۵٠و با آغاز دهه 

 را یني معیآن ها آگاهانه گروه های اجتماع. دندي فهمین مطلب را ميگورباچف و محفل اش ا
ن ي ايیکايسنده امريک نوي ١٩٨٩در.  خود هدف قرار دادندیاسي از خط سیبانيبرای پشت

کارگران «، »کنان روستااری از کسبه شهر و سايبس«: ن گونه فهرست کرديگروه ها را بد
کارمندان دون «شه ها، ين ها، آموزگاران وهنرپيران، دانشمندان، تکنسي، دهقانان، مد»توانمند

 را با فاصله یه ها مردمانين اليشتر ايب. »اعضای ساده و دموکرات حزب«و » ه پندارگرايپا
  . کردندی میندگي نماید مادي از تولینيمع
  

 نشان دهد که یستياليز که انقالب سوسيپس از آن ن. شوار استار ديسم بسياليساختمان سوس
تصرف و :  مانندیفيوظا.  مانندی می اش عمل کند دشواری ها باقیف اصلي تواند به وظایم

 در یستيالي از مبارزات ضد امپریبانيسم، پشتيالي، دفاع از آن در برابر امپریحفظ قدرت دولت
، ی زندگیازهای اساسيبقه کارگر، فراهم کردن ن کردن و پرورش طیخارج از کشور، صنعت

ت های ياز جمله آموزش و فرهنگ برای همگان، توسعه دانش و تکنولوژی، و ارتقای مل
  .یده و برقراری برابری مليستمد

  
ست کم دقت يده آليک ايد ي نباین چالش ها ممکن است؟ آدميسم پرداختن به اياليا برای سوسيآ

له ي که به وسی کرد و هم راهی که آندروپف طراحیهم راه.  مثبت بدهدیباشد تا پاسخ



 

 کند که ی ثابت م-ب نبودندي عیک بيچ ي که ه- بازمانده دنبال شدیستياليکشورهای سوس
  .سمياليگانه راه پرداختن به چالش های سوسيربود و نه يامد ناگزيافتضاح گورباچف نه پ

  
سم گورباچف نبود که از يجهات اپورتوناری ي شوروی از بسین وجه فروپاشيآزار دهنده تر

 یست ناتوانين بود که حزب کمونيآزار دهنده ا. ست شوروی سر برآورديدرون حزب کمون
 کرده بودند، به یشتازان آن خنثيسم گورباچف، آن گونه که پي ساختن اپورتونیخود را در خنث
کم توان تر از  ١٩٨٨ و ١٩٨٧در برخورد با گورباچف در. ش.ا.ک.چرا ح. اثبات رساند

 بود؟ حزب، تا اندازه ای، فاقد آن ١٩٢٩ن دريا با بوخاري، ١٩۶۴برخورد با خروشچف در
  .ری از اقتصاد ثانوی و فساد موجود در حزب و حکومت بودياری و اراده برای جلوگيهش

ر يژه به روی غيش از اندازه سهل انگار شده بود و درها را، به ويت، حزب بيدرباره عضو
ن يوندهای بيپ. ک بدتراز گذشته شده بوديسم دموکراتيسانترال. ش از حد گشودي بکارگران

  .سم ها متحجر و سخت شديگر مکانيه ها، شوراها و ديق اتحاديحزب و طبقه کارگر از طر
وحدت حزب و دفاع . ف شدي ضعیرهبری جمع. انتقاد و انتقاد از خود رو به زوال گذاشت

ک رو به افول يدئولوژيتوسعه ا.  رفتیلت به شمار ميضن في تریاز خط رهبر ظاهرا عال
ت در عرصه يدئولوژی از واقعيک خروشچف، و بر انحراف ايدئولوژيبر خطاهای ا. نهاد

ته، و ي، فرمالیاری جهات از خود راضيدئولوژی از بسيا. اری پافشاری  شديهای بس
ن ها را دفع يو درخشان ترن ها ياری از بهتريدئولوژی بسيجه، ايدر نت.  شده بودیفاتيتشر
 ی ناکافیسم گوش به زنگياری از رهبران بلند مرتبه نسبت به معنا و خطر اپورتونيبس. کرد

  .ازمند اصالح بوديحزب نکوتاه سخن، خود . داشتند
  

غ يست ها تبليله ضد کمونيوس ب١٩٩٠ل دهه يطور گسترده در اواشه ای که به يبرخالف اند
ک حزب يه ي که بر پایسميالي آن سوس،وی قاطعانه نشان داد اتحاد شوری شد، فروپاشیم
 ،ستجاد شده است محکوم به شکست نييزی ا و برنامه مرکی و جمعیت دولتيشتاز، مالکيپ

 یستيال رفورمي موجود را با دنبال کردن راه سوم سوسیستياليد جامعه سوسيبلکه آن که کوش
 و یسم بارون های دزد روسيتالي به کاپمايمستق» راه سوم «.ز بودياصالح کند فاجعه انگ

، افزون بر ارائه نمونه ای از ١٩٨۵ -٩١کای يداستان پرسترو. سم منجر شدياليم به امپريتسل
  . اعتبار کردیشتر بيسم، آن را بيال رفورميسوس

  
م که ين، معتقديبا وجود ا.  شورویین علت فروپاشييتع:  ما کاری محدود بودیفه اصليوظ
نده يسم و آي گسترده تری برای مسائل دامنه دارتر تئوری مارکسیات ما اشارات و معانينظر
 که خالصه، و در مواردی قابل -ر رايشه و بازتاب های زيما اند. سم در خود داردياليسوس

  .مي دهیشتر شوند، ارائه ميزاننده تفکر، پژوهش، و بحث بيد که برانگين امي با ا-بحث اند
  
 - یستي مارکسیاسيک مقوله سيسم به عنوان ينه دار مربوط هستند به اپورتونن مسائل داميا
زی مرکزی در برابر بازار، تئوری حزب ي دو نظام، برنامه ری، توانمندی نسبیستينيلن

رپا يک کشور واحد، و پاره ای تجاهل های ديسم در ياليخ، سوسيری تاري، اجتناب ناپذیانقالب
  .ستميرن بسم در قياليخ سوسيدرباره تار

  
 یخيسم تارياليماتر. جاد نکرده استي ای نقصانیخيسم تاريالي شوروی بر ماتریفروپاش

شه های مادی ضد ير.  دهدیح مي توض١٩٨۵ -٩١را در. س.ش.ج.روندهای مشخص ا
اعالم نظر .  دهدیوب، نشان ميمع» یتئوری بوروکراس«ک ي را، بدون توسل به یانقالب
ک تئوری ي امروز ما یحت«ن که ي بر ای مبنکو لوسوردويدومنست يلسوف مارکسير فياخ

برخوردهای مهم . نادرست است» مي نداریستياليک جامعه سوسيبرای وجود مبارزه درون 



 

است يضد انقالب شوروی از آن رو رخ داد که س.  آوردی سر برمی از منافع طبقاتیاسيس
 مادی و ی با سهمیعهای گورباچف روندی را به تحرک واداشت که گروه های اجتما

 یافتند و مناسبات اقتصاديال ي و بازار آزاد سرانجام استیت خصوصيک در مالکيدئولوژيا
 اقتصاد یعني اقتصاد با برنامه و متعلق به همگان، یعنين، يشي سرنوشت ساز پیستياليسوس

 .را به کنار گذاردند» نينخست«
 
 شوروی یا فروپاشيد که آيش کشيپن بحث را ياالت متحده ايست اي حزب کمون١٩٨٩ -٩١در
ست را ين رهبران ناشايشينقطه نظر پ. »نظام«ا ضعف يبود » یخطای انسان« از یناش

شه نظام شوروی را هدف ي کرد، حال آن که نظر بعدی مشکالت سخت ریسرزنش م
آن ها که بر . زانيک مي را در برداشتند، اما نه یقتيهر دو نگرش حق. سرزنش قرار داد

گورباچف با اشتباهات و .  بهتر، اما نه قاطع داشتندید داشتند استداللي تاکینسانخطای ا
ن کننده ای ييه داری مدار عامل تعيرهبری سرماحرکات کورکورانه، نوسانات، و سرانجام 

 علت يی جویدر پ»  از نظامیناش«ن همه، طرفداران يبا ا.  فراهم آوردیرا برای فروپاش
ک جا ي های دموکراتیاری از آن ها به اشتباه آن را در کاستياما، بس. شه دار بر حق بودندير

 است که يیت هاي واقعیباني ما، بر خوردار از پشتیحيچارچوب توض. دادند تا در منافع مادی
وه ای است که بحث کنندگان نظر اول موضوع را ي ناشناخته بود و فراتر از ش١٩٩١در 

  .عنوان کردند
  

ک، بر يان است، برای مبارزات دموکراتينده در ميچه برای حال و آ شوروی آن یدر فروپاش
م يت، سهم بس عظينده بشري، و برای آیستيسم، برای جنبش کمونيالين امکان ساختمان سوسيا

  . دارند-ر آني آمدها و هم تفسی هم در پ-و گسترده ای
  
 یستياليی سوسگر کشورهاي برای دینيسم شوروی به معنای شکست و عقب نشياليان سوسيپا

  .ده، و برای طبقه کارگر در همه جا بوديافته و ستمديباز مانده، برای جهان توسعه ن
شن نوشت، يه نيش در نشريکوهن سال ها پ. زحمتکشان شوروی، همان گونه که استپن ف

  .امدها را تحمل کردين پيظالمانه تر
  .خ مدرن مبتال شدير تارن افت و کسادی اقتصادی ديه به بدتريک دهه بعد روسيک به ينزد

ه گذاری ها ي و سرمایه از تمام وام های خارجيزان فرار سرمايفساد چنان گسترده است که م
ک يجه آن ينت. د آورده استي سابقه در زمان صلح پدی بیتيک فاجعه جمعيفراتر رفته، 
ه ي درصد مردم روس٧۵بت ها، اکنون يگر مصيان ديدر م. م بوده استي عظیتراژدی انسان

ک يل دارای ي درصد کودکان سن تحص۵٠ -٨٠ کنند؛ ی می باالی خط فقر زندگیا کمير يز
 مردان به کمتر از شصت سال یگ شوند؛ سن انتظار زندی طبقه بندی میا رواني ینقص جسم

 ی به طور شومیل نابودی همگانيک کشور کامال هسته ای و دارنده وسايو . استرسيده 
 کورسک در ماه يیاير دريفاجعه ز.  ثبات شده استیخ، به جد بين بار در تاريبرای نخست
 .ک نمونه استياوت تنها 

 
 یستيالي است برای قرن حاضر، انقالب های سوسيیافته راهنمايان ي که هم اکنون پایاگر قرن

ن انقالف يا. اری مشابه آن چه در شوروی روی داد رو در رو خواهند بوديبا چالش های بس
 ی مليی و مبارزه رهایروز خواهند شد که مبارزه طبقاتي پيیست در کشورهاها احتماال نخ

، ین، کوبا، کره شمالي چ-ستم تاکنون زنده مانده استيسم قرن بياليآنجا که سوس. زنديدر هم آم
ت تعهد ي که به انقالب منجر شد به حفظ و تقوی و طبقاتیوندی تضادهای ملي هم پ-تناميو و

 نه یباني با پشتیستيالين باشد، کشورهای سوسيهر گاه چن.  کندیک مسم کميالينسبت به سوس
ن همان يبنابر ا.  آورندی دوام میاني میه هايگر اليتنها کارگران، که از سوی دهقانان و د



 

ا مشابه آن چه در اتحاد شوروی سر بر آوردند، احتماال در ي یاسيط و مشکالت سيشرا
ه يسم به حمالتش ادامه خواهد داد، نظرياليامپر. دز تکرار خواهند شين نيانقالب های نو

 یرا در هر گام م» سمينياستال«ترس ازغول » یدموکراس«پردازانش همراه با درخواست 
را به  یستياليف انقالب سوسيوظاای اروپا آموخت يکمون به پرولتار« گفت، ین ميلن. پراکنند

  .ط دادف را بسين وظايتجربه شوروی ا» .طور مشخص انجام دهند
  
 سم راستياپورتوند بر يسم باياليروان سوسين مهم داللت دارد که هواداران و پيل ما بر ايتحل

دی دوباره داشته ي تاکیستيني لن-یستي مارکسیاسيار جدی در تفکر سيک مقوله بسيبه عنوان 
 شدت ن بهي که لنی که مارکس و انگلس به نقد برنامه گوتا پرداختند، زمانيیدر روزها. باشند

ن را شکست يبوخار. ش.ا.ک.ت حين الملل دوم را به باد انتقاد گرفت، و آن گاه که اکثريب
ک عقب يسم راست را در اساس همچون يست ها اپورتونيکمون. ن بودين چنيداد، وضع ا

در هر مبارزه، .  کنندیف مي تعریب طبقاتير فشار رقي در زیراصوليرالزم و غي غینينش
 ین مسئله ضرورت همواره منوط به موازنه عمليری است، بنابر ا ضرویني عقب نشیگاه
گر يشرفت دينه ساز پي زمینيک عقب نشين که يط است، اينانه شراي واقع بیابيروها و ارزين
ر ي غینيک برای عقب نشي تئوریهيست ها خواستار توجيکمون.  استیا صرفا راه برون رفتي

سم راست معموال شکل يسم، اپورتونياليسوسدر متن ساختمان . سم هستنديونيزيضرور رو
ز همچون ي نیگاه. ردي گی میا خارجي یسم، اعم از داخليتالي با کاپ)تا مبارزه ( انطباقینوع
 شود تا مبارزه برای دگرگون کردن یان مينما» ت هاياحترام به واقع« طرفداری از ینوع

. ینيات عيم شدن به مقتضي تسلسم، وياليه از ساختمان سوسيک سوي ینش تحولي بیعنيآن ها، 
عادت به . ن مقاومت استيسم با کمترياليع به سوی سوسيری آسان و سري مسینش در پين بيا
د ين، و به تاکيعت خودکار و خود روند خلق نظام نوي از طبیوه تفکر به برآورد افراطين شيا
 که ی کند، در حالیل ميسم مياليد توسعه سوسيد به مثابه کليروهای توليش از حد بر ساخت نيب
در زمان  . ردي گی مبارزه برای حذف طبقات را دست کم میعنيد، يل روابط تولياز به تکمين

بر خالف دو . سم آغاز شدياليسم در ساختمان سوسيح اپورتونيک صريخروشچف، انکار تئور
 برای یعگاه اجتمايچ گونه پايابنده هيسم توسعه يالين، او بر آن بود که در سوسيشيرهبر پ
افت که دولت طبقه ي ی های خروشچف تجلین تلقين انکار در ايا. سم وجود نداردياپورتون
انت گورباچف يخ. شده است» حزب تمام خلق«ست يو حزب کمون» یدولت همه خلق«کارگر 

  . خروشچف را نشان دادینينابخردی خوش ب
  

ست ها در تالش برای يسه داری مارکيای سرماي، در دن١٩٣٠ در دهه یاز آغاز جبهه مردم
افتن اتحاد عمل با ياست ي که سیدر حال. ست ها بودنديال رفورمينه مشترک با سوسيافتن زمي
ح ي، در مجموع صحیال دموکراسيژه با توده های مردم متاثر از سوسيروهای مرکز، به وين

ب يک رقيدئولوژی، همچنان يک اي، به عنوان یال دموکراسيسوس. ستي نیاست، اما کاف
 ی می در جنبش طبقه کارگر باقیسم انقالبيدئولوژی برای مارکسيموذی و موثر از نظر ا

 مرکز ضد – مبارزه چپ یر برای اشکال عملي ناپذیبه موازات جستجوی خستگ. ماند
  .رديد انجام گي بایال دموکراسيز به ضد سوسي وققه نیک بيدئولوژيک مبارزه ايراست، 

  
 یست سراسر جهان درباره فروپاشي احزاب کمونی مقدماتیابي ارز١٩٩٠ل دهه يدر اوا

گروه .  بودندی التقاطی گرفت، هر چند برخی قرارمیحيشوروی در دو چارچوب توض
گروه دوم از .  کردی در شوروی سرزنش می را بر اساس کمبود دموکراسینخست فروپاش

ضد «ار تند يس زبان بیگروه نخست گاه.  دانستیسم مي از اپورتونین رفتن را ناشيب
ال يسندگان سوسي مشابه آن چه نویاتي کرد، ادبیرهبری گورباچف را منعکس م» ینياستال

  . بردندیبرال به کار ميدموکرات و ل



 

شرفته تر از آن چه در عمل در اتحاد شوروی وجود ي پ١٩٨۵ توانست دری میدموکراس
ان اتحاد ي پایرا علت اصل» ینبود دموکراس«ن که يست بر اي نیلين نکته دليداشت باشد، اما ا

 یستيالي سوسی دموکراسیمای واقعي از سیاری از ناظران درک چندانيبس. مي بدانیشورو
به معنای در قدرت بودن طبقه کارگر است، آن گاه اتحاد » یدموکراس«اگر واژه . نداشتند

  .یستيتالي داشت به مراتب فراتر از هر جامعه کاپیکيشوروی جنبه های دموکرات
شتر از حضور کارگران در يرصد کارگران فعال در حزب و حکومت در کشور شوروی بد

زان برابری درآمد، مقدار آموزش يم.  بودیستيتالياحزاب و حکومت های کشورهای کاپ
 ین اشتغال، سن بازنشستگي، تضمیگر خدمات اجتماعي و دیگان، مراقبت های بهداشتيرا

 آشکار کرده بود که یگر کاالهای اساسيمسکن، غذا و دارانه های ينسبتا کمتر، نبود تورم، 
 برای ساختن صنعت و یتالش های حماس.  کندین جامعه به سود زحمتکشان عمل ميا

 بدون شرکت فعال یان جنگ دوم جهاني و دفاع از کشور در جریستياليکشاورزی سوس
ه ياتحاد. عال بودندون نفر در شوراها فيلي و پنج میس. ونددي توانست به وقوع پی نمیمردم

د، برکناری ها، و مدارس مخصوص و يار اموری چون هدف های توليهای شوروی اخت
، تازه اگر یتالستيه ای در کشورهای کاپي را در دست داشتند که کمتر اتحاديیاستراحتگاه ها

ام ، جز در هنگیتالستيدولت های کاپ.  توانستند ادعای آن را داشته باشندی داشتند، میوجود م
  . کشندیت شرکت های بزرگ را به چالش نمين، هرگز مالکيياد از پايار زيفشار بس

ر ي پوشند، بر روندهای غی چشم می بر استثمار طبقاتی غربیطرفداران برتری دموکراس
 دهند، نه به یه اعتبار مي به سرمایستيتالي کاپی کنند، و به خاطر دموکراسیه مي تکیاساس

 یآن ها دست آوردهای دموکراس. بخش آن، طبقه کارگر مدرن  ی و تعالیمدافع واقع
 را یستيالي سوسی کنند، اما دست آوردهای دموکراسیسه مي را با گذشته اش مقایستيتاليکاپ
  . کنندیسه مي مقایاليده آل خيک اي تناسب با یب

  
 کنند ین نظر دفاع مي از ایعني دانند، ی می را علت فروپاشی های دموکراسی که کاستیکسان

معناهای » یفروپاش«و » علت« آن وجود داشته است، اگر واژه های یط الزم و کافيکه شرا
انت به اتحاد شوروی عبارت بود از يخ.  توانند بر حق باشندیمتداولشان را داشته باشند، نم

جه پنج يم نتين رخداد به طور مستقيا. سم و تکه تکه کردن کشور متحديالي سوسیسرنگون
، یستياليروهای ضد سوسيل دادن رسانه ها به نيه حزب، تحويتصف:  بودروند مشخص

 يیرهاسازی جداک اقتصاد با برنامه و متعلق به همگان، ي يی سازی و بازارگرایخصوص
رشفاف در يکمبودهای مجرد و غ. االت متحدهيسم اياليم شدن به امپري، و تسلیخواه

ه يکل. ش.ا.ک.رهبری گورباچف در ح. است ها نبودين سيا» علت «یستيالي سوسیدموکراس
  . ابتکار کردیاسينش های آگاهانه سياست ها را همچون گزيآن س
ل ي از انجام تحلی از آن رو همچنان مطرح است که برخیتا حدود» ینبود دموکراس«ه ينظر

 یحي است، انکاری تلویت فروپاشي اهمیحين اکراه گرفتار انکار تلويا. مشخص اکراه دارند
 و ی خودشکنیری نوعين فاصله گيا.  دهدیسم قرار مي عمده را در برابر مارکسیشکه چال

حات يطفره رفتن و از سرباز کردن موضوع، توض. از نظر روشنفکری ناشرافتمندانه است
ن تجاهل به حق به يا.  گذاردی پاسخ میمتداول بورژوازی را درباره نابودی اتحاد شوروی ب

 در یاتحاد شوروی مشکالت ژرف«: دي گوی شود که میرمت مندی منجيجانب بودن و رضا
ما . ن استياکنون ا. آن زمان آن بود. ک بوديردموکراتيک و غيعمل داشت؛ بوروکرات

سم يالي تواند از ماترین گفته تا آنجا که ميا» .م بوديک نخواهيک و نادموکراتيبوروکرات
  . دور شده استیخيتار
  


