
 

  ١٧-سمياليانت به سوسيخ

  کاپيتاليسم کانگستری
 نمی تواند کالم آخر باشد

  ی عموئیترجمه محمدعل
 

  نتيجه گيری ها و اشاره ها
  

نه اين که تمامی آزمايش ها با بازار ناشی از ضرورت مبرم دوران پسا شوروی يا فشار 
در چين سازش ها . يک پديده عام است» دو طبقه انقالبی، دو خط«. فزاينده غرب بوده است

به . به سود بازار وسيع بوده است و آينده سوسياليسم ممکن است در معرض ترديد باشد
  :، نوشته راجان منون از انستيتو هريمن١٩٩۴موجب مقاله ای در

  
اين تصور دشوار است که کاپيتاليسم . استراتژی اصالحی چين ممکن است کامال ناکام شود

 اما حزب کمونيست چين بيشتر به داليل ايدئولوژيک از اين شايع، آن چه در حال وقوع است
می کند، خودمختاری فزاينده نواحی ساحلی، و قرار گرفتن روشنفکران  اصطالح پرهيز

 )با سوسياليسم (چينی در معرض انديشه های فاسد کننده خارجی بتوانند به طور نامحدود
  .همزيستی کنند

  
 خواستار پذيرش سرمايه داری در حزب ، صدر حزب کمونيست چين٢٠٠١در ژوئن 

 انقالب چين شرکت کرد و بورژوازی ملی در گرچه بخشی از.  شد(CPC)کمونيست چين 
تازه نسبت به طبقه جديد  حاکميت اوليه جمهوری خلق چين نقشی به دست آورد، اما رفتار در

يک نپ غول «دنبال کردن  کار چين اساسا در. سرمايه داری موضوع به کلی متفاوتی بود
اقتصادی اين سياست، گزينشی را به  دير يا زود تضادهای سياسی و است، و» گسترده آسا و
کدام سمت . اعمال کرد. س.ش.ج.ا  در١٩٢٨ -٢٩اعمال می کنند، همان گونه که در اجبار

حزب کمونيست حاکم  پيامد سياسی اين مبارزه در. کس برنده خواهد شد؟ مانده به حدس هر
 يکم و قرن بيست رويدادها درخطيرترين  جهان به يقين  يک از ت ترين کشورجمعي پر بر

  .بايد باشد
  

 فرا رسيدن عصر اتحاد شوروی به معنای پريشانی و ، بازگشت کاپيتاليسم در١٩٩١پس از
بخش های  ديگر با وجود اين، بازگشت کاپيتاليسم در روسيه و.  بودکاپيتاليسم گانگستری
پول های فرا ملی هم اکنون روسيه پسا شوروی را، . ی ثبات می مانداتحاد شوروی پيشين ب
هم پاشيدن کشور، به صورت  از حادثه هسته ای، منازعات قومی، و حتی به بهای خطر

دانش پژوهانی با نقطه نظرات . وابسته به استخراج مواد خام نگه می دارد و منطقه ای اسير
 برخالف اواخر. به نظرنمی رسد  چندان هشيارمتنوع يادآوری کرده اند که حکومت امريکا

، زمانی که طبقه نگران حاکم اياالت متحده قسمت اعظم هزينه طرح مارشال را ١٩۴٠دهه 
  . نمی تواند جاده صاف کن باشد برای تامين ثبات کاپيتاليسم اروپای غربی پرداخت، ديگر

  
آينده اش چگونه   وسابق حاميان گورباچف بحث می کردند که نظام شوروی چيست، در

 - همچون فيلم ترسناک کالسيک کودک روزماری، پسا شوروی جديد الوالده. خواهد بود
را به  را ديده اند به يقين تعلق او کسانی که او مهيب است، و  زشت و-کودکی باشد اساسا اگر
 .ردنخواهد ک زياد عمر رنجور برخی عقيده دارند که اين مخلوق حقير!  می کنند خود انکار



 

ديويد کتز اقتصاددان می گويد کاپيتاليسم روسی پسا شوروی به هيچ وجه کاپيتاليسم حقيقی 
سوسياليستی «نظام  است که از»  استخراجگر-نظام غيرکاپيتاليستی درنده«نيست، بلکه يک 

کسان ديگر، چون روی مدودف، می گويند انقالب . پيشين سربرآورده است» دولتی
  .است» محتوم «روسيه کاپيتاليستی در

  
 .ضعيف است شکل افتاده، و يگانه ای طفيلی، از به يقين، نظام روسيه کنونی به طور

کشورهای سوسياليستی اروپای شرقی، همراه با انبوه مشکالت، آشکارا بازگشت به کاپيتاليسم 
درست . اتحاد شوروی پيشين را عملی کردند، اما نه با زيان های مفرط اجتماعی مشهود در

. چنين است ان گونه که بازگشت پذيری سوسياليسم به اثبات رسيده است، نوکاپيتاليسم نيزهم
انزوا می ماند،  گاه تضادهای کاپيتاليسم روسی حاد بمانند امپرياليسم به نحو بی پروايی در هر

بازگشت  وو روسيه به جا مانده می تواند حول يک استراتژی واقع گرا متحد شود، 
به رغم اين همه، در روسيه احزابی . صحنه سربرآورد ن است دوباره درممک سوسياليستی

  .دارند سوسياليسم طرفداری می کنند طرفدارانی بيش از هر حزب  منفرد ديگر که از
  

چرا نظام سوسياليستی شوروی اين : نگران شده اند اين سئوال مضطرب و سر بسياری بر
آنچه که  از داخل، نظام قوی تر سياليسم درشکننده بود؟ بدون درک نيروهای مخالف سو قدر

بنابراين سقوط پيش بينی نشده اش به کلی تکان دهنده و رازآلود می  بود به نظرمی آمد، و
اياالت متحده،  اگر: زاويه ای ديگر، همچون مقايسه مطرح می شود پرسش مشابهی، از. نمايد

  درصد بيکاری شد و۴٠ه ب  را که منجر١٩٢٩هربرت هوور، مسئول سقوط اقتصادی سال 
کسادی همراه با شکست حکومت بلند مدت حزب جمهوری خواه را از  يک دهه رکود و

جنگ جهانی دوم خود را باز يافت، رشد  هم کاپيتاليسم اياالت متحده پس از باز سرگذراند، و
  .سربگذراند کامياب شد، چرا سوسياليسم شوروی نتوانست يک گورباچف را از کرد و
اين، هم . کاپيتاليسم است تا در سوسياليسم به مراتب مهمتر  درعامل ذهنی: ين استپاسخ ا

 کاپيتاليسم در يک تفاوت کيفی بين سوسياليسم و. هم عامل آسيب پذيری است عامل قدرت و
با تن . به دست می آيد» کاپيتاليسم رشد می کند؛ سوسياليسم ساخته می شود«اين گفته که 

. يک هواپيما هستند نظام شبيه يک قايق چوبی رودخانه و جور، اين دودادن به يک تشبيه نا
گدارها،   قايقرانی که قايق را هدايت می کند تنها بايستی از- قايق رودخانه ای-کاپيتاليسم در

جهت قايق را تعيين می  موارد جريان آب سرعت و اکثر در. کند آبشارها پرهيز گردابها و
. آزاد نياز دارد تنها به نظارتی ماليم و. اتوماتيک بيشتر ساده واين جريان نظامی است . کند
  .نيستند آن، اشتباهات بزرگ مصيبت بار در

 سقف پروازش، آزادی سمت برد و.  شيوه ترابری بسيار برتری است- سوسياليسم-هواپيما
اما هواپيما به . سرعت قايق رودخانه است از سرعتش بسی فراتر مانورش، و گيری و

دورانديشی، برنامه ريزی، دانش،  آيروديناميک، احتياط و قوانين فيزيک و اده آگاهانه ازاستف
نظام پيچيده ای است که به تقسيم . آن نيازمند است از غير و تربيت، کارکنان زمينی، رادار

آوردنش، وجه ذهنی راهنمايی  در  به پرواز-مديريت اين نظام. دارد اجتماعی کالن نياز کار
. مديريت قايق رودخانه است از ی کارکرد سالم اين شيوه ترابری به مراتب سخت تر برا-اش

حاشيه . راندن هواپيما، گرچه به ندرت، اغلب کشنده ومصيبت باراست خطاهای بزرگ در
اين حقيقت که هواپيماها گاهی درهم می شکنند ارجحيت . خطا دراينجا بسيارکوچک تراست
استدالل است برای هواپيماهايی با مهندسی  اين تنها بحث و. قايق رودخانه را ثابت نمی کند

  .تر سالم و بهتر بهتر، پرواز
  

قوانين کاپيتاليستی . قوانين توسعه کاپيتاليستی قوانين ساختمان سوسياليستی متفاوت است از
جريان  مسير قانون جاذبه که قايق رودخانه ای را در کور، بدون آگاهی عمل می کنند، نظير



 

اما قوانين سوسياليستم، چون . چه می کند يش می برد، بی توجه به اين که سکان دارآب پ
کاربرد  قوانين و عينی است، به هواپيمايی نيازمند است که طراحانش با آگاهی تمام بر

خلبانی با  نيز کشش تسلط داشته باشند و نيروهايی چون نيروهای جاذبه، پرتاب، باالبر و
  .داشته باشد وط به پروازدانش مرب مهارت فنی و

 از بنابراين آسيب رهبری چون گورباچف به سوسياليسم می توانست به مراتب زيانبارتر
که يک  همان طور. کاپيتاليسم اياالت متحده باشد هوور بر از آسيب خطايی حتی بزرگتر

 ونيرويی نيست که خود سرانه «دانش پژوه شوروی گفته است، قوانين اقتصادی سوسياليسم 
 خلق الساعه عمل کند، بلکه نيرويی است که آگاهانه به وسيله جامعه به سود خويش به کار

عدم توازن  بی تناسبی ها و به ظهورمشکالت و«ناديده گرفتن قوانين سوسياليسم . می رود
 های اجتماعی و همکاری رفيقانه گروه هماهنگی اعمال و اقتصاد منجر می شود، و در

 ». ضعيف می سازدنهادهای کارگران را
 

اتحاد شوروی، امپرياليسم فرمولی برای ارتقای منافعش کشف  با توسعه يافتن اپورتونيسم در
. راه دور رهبری کمونيستی اتحاد شوروی از تشويق همان جريانات اپورتونيستی در: کرد

يوگسالوی اين فرمول را پيشنهاد  انباشت مشکالت در  و١٩۶٨رخدادهای چکسلواکی در
ژرف  اتحاد شوروی، جايی که ريشه های نظام نوين ظاهرا آنقدر  اما آيا اين فرمول درکرد،
اساس می دانستند  نشسته بود کارآمد بود؟ از سال ها پيش، متفکران عمده نظام کهن در فرو

 ١٩۴٧جنگ سرد، در جرج کنان، معمار. که آن نظام نوين چگونه می توانست منهدم شود
  :کردپيامبر گونه پيش بينی 

  
کارآيی حزب را در هم بريزد،  صورت اتفاقی رخ دهد که وحدت و هر باشد در قرار... اگر

رقت انگيزترين  حالت قدرتمندترين کشوربه ضعيف ترين و ممکن است اتحاد شوروی از
  .يابد جوامع ملی تغيير

  
کوبا،  ريکم هم هنوزمی کوشند آن را د قرن بيست و اين درسی بود که دشمنان سوسياليسم در

 آن ها نتوانستند سوسياليسم شوروی را با دخالت در. برند کره شمالی به کار چين، ويتنام، و
. جنگ اقتصادی شکست دهند جنگ داخلی، تهاجم نازی ها، مسابقه تسليحاتی، خرابکاری و

چه  خارج، هر وجود اين، آن ها از با. مستقيم در رهبری رسوخ کنند آن ها نتوانستند به طور
زمانی،  و. بردند توان داشتند برای ترغيب و تشويق سياست های اپورتونيستی به کار در

  .برخی رهبران کمونيست جام زهر تجديد نظرطلبی را سرکشيدند
  

ديگراپورتونيسم پيروز نشود؟ يک حفاظ می تواند  آيا چيزی می تواند تضمين کند که بار
های   اقدام قانونی عليه بنگاهتشديد های خصوصی و بنگاه اعمال محدوديت سخت بر

اما . آن در حزب و حکومت باشد فساد ناشی از اين راه مانع از از خصوصی غيرقانونی و
  .درباره معيارهای حزبی، تصور معيارهايی برتر از آنچه لنين مقرر داشت دشواراست

کلی نو درس گيری احتماال در جستجو برای يافتن معيارهای حزبی برتر يا کشف فرم های به 
همچنين، همان گونه که بهمن آزاد به درستی . نيست، بلکه حفظ و نگهداری آن معيارهاست

توجه کرده است، يک سياست صريح انتقادی از سوی انترناسيونال کمونيستی ممکن بود به 
افشای جريانات منفی در سوسياليسم شوروی کمک کند، و اقدامی را برای مقابله با آن بسيج 

در صورت فهم آن، مرتکب ا سکوت در مورد انتقاد علنی از اتحاد شوروی، چپ، ب. کند
  .خطايی بس خطير شد

  



 

که با » ضد استالينی«گورباچف بخشی از برنامه اش را در چارچوب تکميل اقدامات 
او، با پايان گرفتن نقش اش، آزادنه . برکناری خروشچف قطع شده بود، طراحی کرد

، »استالينيسم«زشت و ناسزاگونه ای چون اصطالحات ضد کمونيستی سنتی 
با بدنام کردن گذشته به کمک پرخاش . را به کار برد» اقصاد آمرانه«، »توتاليتاريانيسم«

های وام گرفته ازغرب بحث و بررسی منطقی و شرافتمندانه واقعيت های گذشته و حال اتحاد 
آينده طرفداران سوسياليسم بايد درباره عصر استالين به تفاهم در . شوروی را فلج می کرد

  :مرد تناقض ها نوشت: کنت نيل کامرون در کتاب استالين. برسند
  

زمانی . چند ماه پيش ناهار را با يک آکادميسين برجسته مارکسيست و همکار دانشمندم بودم
پناه برخدا، هر ! استالين«ام، گفت که به او گفتم به تازگی کتابی را درباره استالين تمام کرده 

 و بعد، من می -زمانی درباره سوسياليسم سخن می گويم، دانشجويی استالين را پيش می کشد
  .آدمی کلی مطلب می تواند بگويد» توانم بگويم؟

  
حتی گورباچف در آغاز خواستار يک نظر همه جانبه درباره . کتاب کامرون يک آغاز بود

  :او گفت. سال های استالين شد
  

برای وفادار ماندن به حقيقت تاريخ بايد هم به مشارکت بی چون و چرای استالين در مبارزه 
برای سوسياليسم و دفاع از دستاوردهايش نظر داشته باشيم، و هم به خطاها و سوء استفاده 
های سياسی بزرگ او و اطرافيانش که به ازای آن مردم ما بهای سنگينی پرداختند و 

  .ی خطيری برای حيات جامعه داشتپيامدها
  

يک نظر متوازن تاريخی درباره استالين بايد شامل نه تنها سرکوب، که شرايط و مقتضيات 
جنبه های استبدادی «همان گونه که هانس هولز گفته است، اين بدان معناست که . آن نيز باشد

ای از جنبه های هربرت اپتکر پاره . در دوران محاصره اش رخ داد» سوسياليسم شوروی
  :اين محاصره را بر شمرده است

  
دشمنی، تحريم، جنگ اقتصادی، خرابکاری سيستماتيک، حمالت نظامی، ايجاد و ... «

حمايت از موسولينی، هيتلر، و فرانکو، تاخير و تضعيف جبهه دوم برای همکاری با 
حاد شوروی درهم و پس از پيروزی رد هرگونه رابطه شايسته بين فاتحان، اما ات. س.ش.ج.ا

درهم «آنگاه که اتحاد شوروی . شکسته در يک سو و قدرت های پيروزغربی در سوی ديگر
 ٢۵می نويسيم نظر به ويرانی همه چيز در قلمرو اروپايی اش، تلفاتی در حدود » شکسته

  ». ميليون مجروح جدی از شهروندانش داريم۴٠ميليون کشته و
  

اين حقيقت که مورخان . چنان عظيم مانده استفاصله ها در شناخت عصر استالين هم
 ميليون بوده است ١٠٠ يا ٢٠، ۵بورژوايی نمی توانند توافق کنند که شمار قربانيان استالين 

ميشل پيرنتی، با استفاده از اطالعات تازه ای . وضع ناگوار درک تاريخی را نشان می دهد
انش پژوهان پسا شوروی با بررسی  به بعد به دست آمده، اشاره کرده است که د١٩٩١که از

برخی تاريخ دانان از ادعاهای اغراق . صادقانه و بی طرفانه آغاز اميدوار کننده ای داشته اند
اکنون که آرشيوهای شوروی . آميز در مورد بگومگوهای جنگ سرد عقب نشينی کرده اند

ن سخن درباره  نويسندگان ضد شوروی آخريمفرط و بيمارگونهگشوده می شوند، تهمت های 
  .تاريخ شوروی نخواهد بود

  



 

قرن بيستم به عنوان قرن بزرگ ترين «تراژدی شوروی ادعای آن مورخ را مبنی بر اين که 
تاريخ . به تمسخر می گيرد»  در تاريخ محو خواهد شد- انقالب سوسياليستی-تغييرات جهان

ماتریاليسم نوز هم، ه. قرن بيستم ثابت کرد که حرکت تاريخ چندان در خط مستقيم نيست
آنتونی .  از قدرت توضيحی کافی برای احياء بازگشت شوروی برخوردار استتاریخی

  :کوگالن نوشت
  

کاپيتاليسم در چه زمانی . مردم با سنت سوسياليستی بيش از همه بايد بتوانند تاريخی فکر کنند
قرن هفدهم يا انگلستان آغاز شد؟ آيا از ونيز قرن پانزدهم بود؟ ژنو قرن شانزدهم بود؟ هلند 

 و هنوز در بسياری از نقاط جهان -قرن نوزدهم بود؟ اگر توسعه کاپيتاليسم قرن ها طول کشيد
 آيا اين انتظار که سوسياليسم، کامل و رشد يافته، در همين قرن ويژه ما -در حال طغيان است

 که کاپيتاليسم در از زهدان تاريخ بيرون بجهد، ساده لوحی نيست؟ افزون براين، همان گونه
مسيری از زيگزاگ، با دوره های پيشرفت و پس رفت، توسعه يافته، آيا نبايد يک چشم انداز 
تاريخی، آدمی را به اين انتظارهدايت کند که دوران دراز مدت کنش ها و واکنش ها بين 

 در کاپيتاليسم و سوسياليسم، پيش از آن که يکی راه را به ديگری بسپرد، در اطراف جهان
  پيش خواهد بود؟

  
انديشه . را طلب می کند» سوسياليسم در يک کشور«تجربه شوروی بازنگری در انديشه 

سوسياليسم در يک کشور واحد در برگيرنده يک تصميم پايه ای برای کوششی به منظور برپا 
داشتن و ساختن يک جامعه نوين بود، هر چند شرايط داخلی و خارجی بسياری سد راه آن 

اين تصميم يک ريسک حساب شده و منطقی بود، زيرا انقالب در روسيه شوروی . دبودن
امتيازات ويژه ای داشت، يعنی، منطقه ای پهناور، جمعيتی بسيار، و پرت افتادگی جغرافيايی 

: او زمانی نوشت. احتمال دارد، مارکس آن قمار را تاييد می کرد. ويژگی خاص آن بود
ان می شد اگر مبارزه تنها به شرطی انجام می گرفت که از ساختن تاريخ جهان خيلی آس«

در هر حال جای شک است که از بين » .فرصت های مناسب خطا ناپذير برخوردار می شد
رفتن کنونی اتحاد شوروی کوشش برای ساختن سوسياليسم در يک کشور را بی اعتبار کرده 

بد، زيرا کاپيتاليسم نامتوازن سوسياليسم در مسير کشور پس از کشور توسعه می يا. باشد
همان گونه . انقالب همزمان در تمام کشورهای کاپيتاليستی ديگر ناممکن است. توسعه می يابد

تاريخ آنقدرها مهربان نيست که انقالب سوسياليستی را در همه جا به ما «که لنين توجه داد، 
عيف ترين حلقه اش رشد ناموزون به اين معناست که کاپيتاليسم در ض» .ارزانی دارد

اکنون در آغازقرن بيست و يکم رشد ناموزون اقتصادی جهانی از هر .  شکست١٩١٧در
مثال، نسبت ميانگين درآمد بيست کشور ثروتمند جهان در . زمان ديگر بی حد و مرزتراست

 به چهل به يک در قرن ١٩۶٠مقايسه با بيست کشور فقير جهان از بيست به يک در دهه 
هر چند اين ارقام جمع بندی ملی است دست کم اين شاخص نابرابری . رفته استکنونی باال 

از اين رو احتمال انقالب در کشورهای منفرد و جدا از . شديد در جهان را نشان می دهد
انقالب ها در قرن بيست و يکم همچنان با چالشی مشابه گذشته . ديگران همچنان باقی است

د سوسياليسم را به تنهايی يا تقريبا به تنهايی در ديگ جوشان رو به رو خواهند بود و ناچارن
  .فشارهای امپرياليستی برپا دارند

  
 مسئله ملیبه عنوان يک فدراسيون چند مليتی سوسياليستی اهميت . س.ش.ج.از هم گسستن ا

خود مارکس نيزمسئله ملی رااز جنبه های مختلف کم ارزيابی کرده . را برجسته می کند
ن بر اين، برخالف انتظارات برخی از انترناسيوناليست های سابق، و برخالف افزو. است

در . ادعای جهانی گراهای امروزی، ناسيوناليسم همچنان يک پديده رشد يابنده باقی می ماند
 پرچم در بيرون ساختمان ملل متحد در اهتزازبود، امروز ۴٠، زمانی که تنها ١٩۴۵قياس با 



 

 همچنان رو به افزايش است، و منازعات قومی و ملی. از است پرچم در اهتز١٩٠بيش از
 TNCازآن رو که .  دامن زده می شود(TNC) شرکت های بزرگ فراملیاغلب به وسيله 

ها با تجارت آزاد و ايدئولوژی جهانی سازی توسعه و حاکميت ملی را در معرض هجوم 
وق دموکراتيک ملی و حق تعيين قرار می دهند، هواداران زحمتکشان بايد بهترين مدافعان حق

  .سرنوشت باشند
  

کشورهای چند مليتی فدرال در . اشکال تازه ای از مسئله ملی در حال سر بر آوردن هستند
بسياری از نقاط جهان در زير فشارند؛ هند، بريتانيا، کانادا، فدراسيون روسيه، و اسپانيا تنها 

افريقا و خاورميانه مرزهای . ی استميراث استعمارهمچنان باق. اندکی ازآن ها هستند
مضحکی دارند که به وسيله استعمارگران به هنگام ترک آنجا کشيده شده اند، در حالی که 

بسياری از . هيچ گونه رابطه ملی يا واحد اقتصادی وجود ندارد يا بسيار اندک است
ه  مستقل بودند، اکنون نيم١٩٨٩ -١٩٩١کشورهای سوسياليستی پيشين، که پيش از

  .احساس ملی در آن سرزمين ها در حال باال گرفتن است. مستعمراتی درمانده و مفلوک اند
تسلط جهانی اياالت متحده به عنوان يگانه قدرت نظامی جهان مسئله ملی را در تمام ديگر 

ادغام فراملی در شکل اتحاديه اروپايی، نفتا، و ديگرطرح ها به . کشورها حدت می بخشد
مسئله ملی در حال ايجاد صف بندی . سرمايه مالی فراملی درآمده استصورت هدف عمده 

های غيرمعمولی است که در آن نيروهای سياسی به کلی متفاوت خود را در پيکاری مشترک 
مثال، . ها می يابند، البته، از مواضع طبقاتی متفاوت، و با انگيزه های گوناگونTNCعليه 

ندان دور، اتحاديه های کارگری و ميلياردر تگزاسی در اياالت متحده، در گذشته ای نه چ
در بريتانيا، کمونيست ها و بسياری از محافظه . راس پروت، همزمان، مخالفان نفتا بودند

  . کاران به خاطر تقريبا همه چيز به مخالفت با اتحاديه اروپايی برخاستند
  

اران بزرگ از نوع از آنجا که شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی دارای سرمايه د
سنتی آن نبودند يا اندکی داشتند، بازگشت به کاپيتاليسم در گرو انتخاب کردن و به قدرت 

در نتيجه، خواست های دموکراتيک ملی تازه ای به برنامه های . رساندن خارجيان است
  .احزاب کمونيست و ديگر احزاب ترقی خواه کشورهای سوسياليست سابق وارد شده است

 ملت و استقالل ملی به عنوان جزئی از پيکار برای -مکان سازماندهی دفاع از دولتاکنون ا
  .مقابله با بازگشت کاپيتاليسم وجود دارد

  
ما . ما نمی توانيم اين نگارش را بدون بيان تاثيری که اين بررسی بر ما داشت به پايان بريم

ال تجربه سوسياليستی، آن گاه که با احساس بيم آميخته به احترام تازه ای از کارکرد هفتاد س
در قدرت خود داشتند که بار ديگر در «همچون تام پين که در انقالبی پيشتر گفت کارگران 

همچنين با احساسی ژرف از اين  که امکانات . ، به خود آمديم»سراسر جهان آغاز کنند
ه اميدهای خيانت، تالش برای رهايی انسان را، ک. عظيمی از دست رفته است جا خورديم

ميليون ها مردم زحمتکش و ستمديده قرن بيستم را در خود داشت، اقدام مخاطره آميز 
شرافتمندانه ای را که آن همه مردم شوروی به خاطرش فداکاری های حيرت آوری کردند و 
آن همه مردم شوروی و غيرشوروی از آن بهره های ماندگار به دست آوردند به کلی از بين 

  .برد
تنها خلق های اتحاد شوروی پيشين و . نمی تواند آن واقعيت های شوم را خنثی کندهيچ کس 

ديگر کشورهای سوسياليستی سابق می توانند تصميم بگيرند که آيا و در چه زمان سوسياليسم 
 در ١٨١۵سال .  آخرين سخن را گفته باشند١٩٩١بعيد است برندگان . باز خواهد گشت

را به تخت و تاجشان بازگرداند، کلمانس مترنيخ، اشرافی کنگره وين، که شاهان اروپا 
  .را برای هميشه خوانده است» آزادی، برابری و برادری«اتريشی، فکر می کرد که فاتحه 



 

کمی بيش از يک قرن بعد پرچم های سه رنگ جمهوری بيشتر از هر زمان در پايتخت های 
 متولد ساخت هنوز رو به رشدند و  را١٩١٧تضادهايی که . اروپا و جهان به اهتزاز درآمد

آموختن درس های از کار . به کوشش های تازه ای برای رهايی طبقه کارگر منجر خواهد شد
افتاده اتحاد شوروی، احترام به خاطره آن هم تضمينی است که چنان فاجعه ای هرگز بار 

  .ديگر تکرار نشود
  
  


