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  ھيستریِ  شوروی ستيزی
 "پاشی سرمايه داری و داليل شکست سوسياليسم اردوگاھیوامکان فر"در کتاب

  

  

  )فلش بک.(در آمد يک

  :ی نوشتماود انگار؛ که در ابتدای مقاله چھار سال پيش ب

 ھمچون ئیھاآمد واژه شان بسپنجاه است که در ادبيات سياسیۀ دھنخست ۀ نگارنده متعلق به نسلی از جوانان نيم

؛ )محمدرضا پھلوی" ( امپرياليسمیا سگ زنجيره"؛ "بورژوازی ملی، مترقی"؛ "بورژوازی کمپرادور"

به نحو ... ؛ کوبا، ويتنام و چين و"سه جھان"؛ "سوسيال امپرياليسم"؛ "امريکادگی امپرياليسم جھانی به سرکر"

 دھه و چند سال پس از آن دوران نه فقط اعتبار سياسی اقتصادی و اينک کم يا بيش سه.  نمودبارزی برجسته می

 - کم با نسل حاضر  دست- که سخن گفتن با ھمان ادبيات  گفته فرو ريخته است بلفرھنگی بسياری از مفاھيم پيش

 ١٩٣٠( سی ۀکه  کم و بيش از اواسط  دھ) ئیکمونيسم بورژوا(= اتحادجماھيرشوروی . رسدنامانوس به نظر می

ھيچ انقالب داخلی دچار کشيد، بدون تعرض خارجی و بی سوسياليسم را يدک میۀ مصادره شدۀبه ناحق واژ) به بعد

.  خود در پيمان ورشو را به دامان رقيب انداخته استۀشورھای تحت سلط از کیا فروپاشی شده است و بخش عمده
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 ترين نوع اقتصاد  به بسته– ھيلفردينگ به تعبير -خواه  بوروکراتيک يا اقتصاد دولتی تماميتئی گرااشتراک

شن  داری خسرمايه. ھای سابقش عروج کرده استداری دولتی در روسيه و خواھرخواندهاليگارشيک سرمايه 

ۀ ، چند دورپيائو لين، الیچوئن، مائو دوران ئیھای روستا يد از کموندولتی در چين توانسته است از طريق خلع

 slave(و کاربردگی ) wage labour(ترين نوع کارمزدی کثيف ۀ انباشت سرمايه را پشت سربگذارد و به پشتوان

labour (ۀ درصدی خود را تضمينی برای ادام٨ تا ٦اقتصادی  کار؛ رشد ۀو استثمار چھارصد ميليون ارتش ذخير 

 گسسته است و انورخوجهلبانی ايوگسالوی تيتو درھم شکسته است، . رقابت در بازار جھانی سرمايه قرار دھد

از سوی ديگر . المللی بست نشسته است به دست بر در بانک جھانی و صندوق بينئی گداۀ؛ کاسمينهھوشیويتنام 

ۀ نئوليبرالبستی نيز که فروپاشی ديوار برلين و عروج ريگانيسم ـ تاچريسم را به مثابھۀ ستانھای مکشیعربده

و ) crisis(جا انداخته بود؛ در جريان بحران ) the end of history" (پايان تاريخ" بازار آزاد و ئیپيروزی نھا

 . است سره پوچ از آب درآمده حاکم بر جھان يک) Great depression(رکود بزرگ 

- و داخلی میئیھای منطبق با منطق تحوالت جديد جھانی، منطقهھا و تئورینگفته پيداست که دوران جديد، تحليل

 کرد و کيست که درھای مباحث برخوردبايد با آن علمی  که علم شد می سوسياليسم از زمانیانگلسبه قول . طلبد

جا به ھيچ وجه سخن از بسط خالق تئوری و ست که در اينمعلوم ا علمی را ببندد و مورد ريشخند قرار نگيرد؟

  .مطرح نيست) revisionism(درافزوده و تجديدنظرطلبی 

  

  )نوستالژی ھای فراموش ناشدنی.(در آمد دو

 .ميدان سياست پرتاب شده بودمۀ نوجوانی بی خبر از ھمه جا که به ميان .١٣۵۵ يا ھفده ساله بودم در سال ١۶

در  .ميوه البته نادر بود آن ھنگام . که قاتی ميوه ھا شده باشدیاق مان احمد شاملو مانند تربچه درست به تعبير رفي

چنان . يا در حين فرار از زندان در قفای تپه ھای اوين تيرباران شده بودند. اعليحضرت بودند ميوه ھاۀ دوستاق خان

. در فرودگاه مھرآباد جنوبی. ک و خون افتاده بودندو يا در آخرين نبرد به خا.  در اسپانيای فرانکو زده«لورکا«که 

دوران  .و يا اسير بودند، در بھترين حالت . مرگ خود آگاھان بودندئیبه چرا. »حميد اشرف«چنان که رفيق کبير 

با  . نيستيم و بی خودی به تور افتاده ايم ول مان کردندیاھمين که فھميدن کاره  .اسارت من اما زياد طول نکشيد

و کمی . ديدنی. ھشت نه ماه قبل از انقالب بھمن محفلی داشتيم .که بی اثر بود ديگر.  اشتلم و زھر چشم گيریکمی

سوسيال تنھا وجه مشترک مان ترم . نوشته ام" پرستو در باد "ئیچنان که شرحش را در داستان روا. شنيدنی ھم

ده ۀ از روی يک جزو. به آثار لنين يا حتا مائونه البته در حد مباحث منسجم تئوريک يا متکی . بودامپرياليسم 

 دست رسی به يکی از سمپات - که ھرگز محقق نشد–تمام آرزوی ما .  بود برای خودشئیانشا. ئیدوازده صفحه 

به ھر دری می . تقی شھرام و جواد قائدی را که در خواب ھم نمی شد ديد. ل بود. ھای دور و نزديک مجاھدين م

استبداد اعليحضرت ھمايونی  . نمی بردئیمنابع مطالعاتی ما راه به جا .ندناخوۀ ير بياريم واس گیازديم که جزوه 

مانند حاال نبود آن دوران که ظرف سه سوت  .به نام مارکسيسم ھم حساسيت داشت تا چه رسد به انتشار آثار چپ

ابفروشی کوچک شھر سقز حتا در کت. تھران پيش کش .صد تا کتاب مارکسيستی بيابی جلوی دانشگاه تھران

که اگر . گيرم که بی خريدار خميازه می کشند آن آثار. آن ھم از آلن باديو.  آثار لنين بيابی و کتاب ھای چپۀمجموع

 يافت می شدند به تمامی بلعيده می شدند از سوی جوانانی که آرمان سوسياليسم داشتند و به مخيله ١٣۵٨در سال 

 کردن ئی خيابان شھرشان را قبضه خواھند کرد که تمام سودای شان سرباالئیک ھاشان ھم راه نمی يافت که جوان
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خوشا ....چه آمده بر سر ديار محمد حسين کريمی. دماغ وتزريق ژل به گونه و لب و باسن و اپيالسيون خواھد بود

  ....ئیآرمان گرا

ميت نھاد و نسبت به توازن قوای  آزادی چاپ و نشر آثار مارکسيستی را نبايد به حساب دموکراتيزاسيون حاک

به قول ھادی خرسندی اگر در زمان آقای شاه  .جديدی که در سپھر اجتماعی ايران شکل بسته است، بی تفاوت ماند

کاپيتال ايرج اسکندری را از تو می گرفتند و از محتوای آن سر در نمی آوردن دست کم اين بود که به سبب حمل 

 ۀدر حسيني... اما در ھمان دوران دکتر علی شريعتی و .سالی حبس روی شاخش بودسنگين و آلت قتاله ده ۀ وزن

  !رانی ھا داشتند که مپرسارشاد سخن

تنھا کتاب  . شورویألۀدر مورد مس.  نيز چيز دندان گيری دست مان را نگرفت۵٧باری تا مقطع انقالب بھمن 

 !لت و پار شده بود از بس از دست ھم کشيده بوديم. بود سوئيزی -بتلھايممعتبری که داشتيم ھمان مکاتبات مشھور 

.  و راه رشد غير سرمايه داریئی و ستالين زدا٢١ و ٢٠ۀسطحی در مورد مصوبات کنگرۀ ھمين و يکی دو جزو

  .که راه به کوره دھی نمی برد نيز

وش تحقيق توصيفی  که تلفيق ر- علوم سياسیۀ  در حوزئیگاه يک نويسنده و پژوھشگر حرفه و بازھم باری در جاي

به "ۀ  بر آنم که در ميان چپ ايران اين ميدان با کليد مباحث مطروحه در مجل-و آناليزی و تجويزی را می دانم

آثار و مقاالتی بسيار ارزشمند که اگر چه ھرگز در سطح وسيع .  گشوده شد"سوی سوسياليسم ، بولتن شوروی

گانش ھنوز ه اعتبار دانش مارکسيستی نويسندته و چاپ شد اما بمطالعاتی نوشۀ منتشر نشد و اگر چه در فضای بست

و با افق سکتی و جدلی و کمپينی حاکم بر چپ  شوروی بھره مند استألۀ  در ميان منتقدان مسیااز اعتبار ويژه 

و از . امروز ايران و دوری ھر چه بيشتر از مباحث تئوريک امکان توليد چنان آثاری سخت دور به نظر می رسد

به نظر من آن جزوه ھا می بايد خوانده و . ضای روزگار کار زيادی برای سترونی اين چپ نمی شود کرد از قرارق

 از سوی کسی صورت می بندد که به گواھی آثار و مصاحبه ھايش کم ترين سمپاتی به یاچنين توصيه . نقد شوند

  :ن نی زن نيمای يوشی استش وصف حال ھماتشکل داخل و خارج ندارد و حکايتھيچ جريان سياسی م

  وبه ره نی زن که دايم می زند نی،

  ين دنيای ابراندودا                     در

                          راه خود را دارد اندر پيش

وليت ؤکليدی شوروی در ميان صف بندی ھای چپ از يک سو و مسألۀ بر مبنای مباحث پيش گفته و با توجه به مس

 که یا سلسله يادداشت ھای پراکنده ،بر از سوی ديگرو نگارنده به ارزيابی حوادث بعد از انقالب اکتنظریۀ و عالق

 ۀ به اضاف. طی ده بيست سال گذشته اين جا و آن جا نوشته بودم، به تدريج جمع آوری، بازنويسی و تدوين شد

  .مطالبی که تازه منتشر شده و از طرق مختلف در اختيارم قرار گرفته بود

  

   طرح موضوعستراتيژيکضرورت 

ليبرال دموکرات . به نظر ما شکست سوسياليسم اردوگاھی حامل چند پيام و چند ده پروپاگاندای پيچيده عليه چپ بود

سوسياليسم، سوسياليسم که می گفتين " اده را بردند تا ارجوزه بخوانند نھايت استف،به يک مفھوم تلخه ھا از اين واقع

صت طلب ايران ناگھان به خود آمد و با اين استدالل، ليبرال و دموکراسی خواه و جمھوری پناه چپ فر!" اين بود؟

سوسياليسم بر زبانش ۀ خواه و برابری طلبی کلمتا ھر انسان آزادي..." م و ديديمما خودمون اون جا بودي" شد که

اين مرجع (حضرت کارل پوپر!"  شوروی تون ھم که سقوط کرد" جاری می شد آماج ھو و طعنه قرار می گرفت که
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ين اھر که خواسته در"  ستالين و ھيتلر اظھار فضل فرمودند کهۀ با قياس ناجوانمردان) تقليد مقدس ليبراليسم وطنی

دست آوردھای اقتصادی و سياسی  بلشويک ھا ناديده گرفته شد و ۀ ھم!" جھان بھشت بيافريند، جھنمی ساخته است

 ستالين به مظھر تمام -  که نمونه ھايش در جھان سرمايه فراوان است- سالخی کوالک ھابا استناد به چند دادگاه و

روشنفکران مزدور از بنيادھای نوبل و فورد و راکفلر و ھريتاژ و . ھستی تبديل شدۀ عيار شرارت در تمام پھن

تمام اين بنيادھا . ندموقوفات ملی برای دموکراسی و فريدمن و واتسالو ھاول و غيره جوايز شوروی ستيزی گرفت

از سولژنيتسين ھا و مجمع الجزاير  . و به طور کلی سرمايه داری غرب اداره می شوندامريکازير نظر امپرياليسم 

در نفی خشونت طبقاتی کارگران و زحمت کشان رساله ھا نوشته . ساخته شد" آزادی خواھی"کوالک ھا بت ھای

ھرگز خشونت کثيف اعدام چائوشسکو و ) و ھنوز ھم می روند(ند کسانی که عليه خشونت منبرھا رفته بود. شد

نزد اين جماعت ديوانه وارترين نوع خشونت در قالب .  را محکوم نکردنداجنگ در افغانستان و عراق و ليبي

خشونت ھستند و به نفس و ۀ چنين وانمود می شد که کمونيست ھا دلباخت. جا و جار زده شد" دخالت بشر دوستانه"

مرزھای ديکتاتوری پرولتاريا و استبداد سياسی حزبی مخدوش شد و ھر . گی سايکوتيک دارندونت وابستت خشماھي

  ! ھو شد،که ضدشوروی نبود

فکران ضد کمونيست و ضد جنبش ھای برابری طلبی را  دوجين دوجين از روشن“ سيا” نيز ئیدر کشورھای اروپا

سابق مثل ۀ اين روشنفکران شامل چپ ھای بريد. ختسا النسه و محبوب می“ چپ دموکرات“ تحت عنوان 

، ريمون آرون ، جورج )ظلمت در نيمروز(، استفن اسپنسر، آرتورکوستلر)مکتب ديکتاتورھا(ايگناسيوسيلونه

که کنايتی مستقيم " خشونت"و نفی " توتاليتاريسم"  در نقد»ھانا آرنت«آثار  .و آندره ژيد بودند) حيواناتۀ قلع(اورول

ليسم اردوگاھی است؛ در ايران و جھان سرمايه زده تبليغ و ترويج شد و دانشجويان زيادی را به دنبال خود به سوسيا

بنيادھای چپ ستيزی که تنھا . بيرون آمد" شھروند امروز" مانند ئیاز درون ھمين آثار بود که مجله ھا. کشيد

رت و نفی انقالب سوسياليستی بود؛ در گذار مدنی و مسالمت آميز برای کسب قدۀ رسالت شان جای گزينی شيو

. طبقاتی مطرح شدۀ ماکس وبر و رفتارھای عقالنی به عنوان آلترناتيو مارکس و مبارز. ھمين دوران شکل گرفت

 به ميان آمد که به وضوح سوسياليسم را ايدئولوژيک نشان می داد و خود را در »تافلر«مھمالتی ھم چون موج سوم 

ھا شکل گرفت که مگو و "پسا" . را به جای سوسياليسم جار می زدئید و تمدن داناطيف سبز جامعه می نشان

  !مپرس

سياسی ايران و جھان ، به تازگی ۀ ھيستری شوروی ستيزی با توجه به عروج مجدد چپ در عرص: در افزوده(

که مبلغ " قیآکادمی موسي"ويزيون صھينونيستی امپرياليستِی ھمان  تلیچنان باال گرفته است که شب ھشتم م

برنامه ھای ضد کمونيستی خود اين بار به سراغ ۀ بازگشت به زمان اعليحضرت است در ادامۀ سم گنديدئيآرکا

ش بر مبنای ين مستند سخيف که تمام تالشادر. پخش کرد" چشم انداز آزادی" لھستان رفت و مستندی تحت عنوان

والسا و حضرت پاپ اعظم ژان پل دوم در نقش منجيان شيطانی جلوه دادن کمونيسم روسی شکل بسته بود جناب لخ 

 يک بار ديگر مدل سنديکای ظاھر شدند و" بيزار از سوسياليسم" و " کمونيسم زده"کارگر گرسنه و مفلوک و ۀ طبق

ايران ساخته شده بود و ۀ برنامه ويژ .تبليغ شد" بشردوستانه" دخالتۀ به شيو" استبداد"گی و پيروزی بر ھمبست

رد و بدل می کنند بفرمايند که خطر " پيام"باز ھم محافلی که با مراکز امپرياليستی .نيز کارگران ما بودندمخاطبش 

  :لينک .امپرياليسم و لھستانيزه شدن يک آلترناتيو نيست

https://www.manoto1.com/videos/dictatorship/vid2036 
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مورد نظر اين اظھار فضل عالمانه به ثبت رسيده  که تراوشی مسموم از ذھن سرمايه ساالر کارگردان ۀ در صفح

ھا نفر از مردم لھستان برای  روايت تالش ميليون" تجربۀ آزادی"با عنوان " چشم انداز"مستند جديد برنامۀ " :است

نگاھی دوباره به " تجربۀ آزادی. " ميالدی است١٩٨٠در دھۀ  کمونيستی رھانيدن خود از بند استبداد و ديکتاتوری

 شرقی از ی صدھا ميليون نفر از مردمان اروپائیساز رھا چگونگی شکلگيری جنبش ھمبستگی است که زمينه

 است که در بنادر گدانسک لھستان زاده ئیآموزی از تجربۀ رھا درس"  آزادیۀتجرب. "ھای گذشته شد خودکامگی

  "شد

 ھمچون سوليداريتی سنتر که فکر نمی کنيد یاداران به امپرياليسم و نھادھای وابسته " اميد"گان و راستی شما شيفت

حاال از بی ربطی شورای ملی آقای پھلوی که ! با شما خواب نما شده باشد" ارتجاعیۀ مجادل"کارگردان يک سر 

کارگر ۀ  شدن ھای نئوليبرالی از يک سو ضرورت ستراتژی اتحاد جھانی طبقبگذريم، واقعيت اين است که جھانی

 مالی و ادغام کشورھای فرعی سرمايه ۀ را به امری حياتی تبديل کرده و از سوی ديگر با گسترش مرزھای سرماي

 توان در ھا را میاين ادغام ۀ آخرين نمون. کارگران وارد آورده استۀ داری خطرات بيش تری را به معاش روزمر

  .)عليه اين جنايت بايد فراخوان داد.ش و کشته شدن بيش از ھفتصد کارگر نساجی مشاھده کرديده بنگل

 که از زمان -رکود اقتصادی شوروی. باری در اردوگاه شرق نيز اوضاع به سود کارگران و زحمت کشان نبود

وار اين فروپاشی يک جريان اولترا راست به از ميان آ.  به يک فروپاشی از درون انجاميد-برژنف اوج گرفته بود

شکل بندی يک اليگارشی تمام عيار مرکب .  مدودف بيرون زد-پوتينۀ سردمداری يلتسين و بعدھا حزب متحد روسي

 و فاسدی که از کنار باال کشيدن ئیاز سنديکای جنايت کاران و قماربازان و دالالن و رانت خواران حرفه 

از تريلياردر شده بودند و با پول تو جيبی شان باشگاه چلسی و منچستر سيتی را می درآمدھای نجومی نفت و گ

 با پوتين و اتخاذ فالن ئی؛ افرادی مرموز که برای يک قرار مالقات پنج دقيقه ) مانند ھمين ھدايتی خودمان(خريدند

.... و غيره) و زنوزی ھای خودمانو ھنوز ھم می گيرند مانند بابک زنجانی ھا (   می گرفتنددالرامتياز ده ميليون 

 که ما به شوروی داشته و داريم ئیبا وجود تمام نقدھا .از درون آن ھمه عظمت انسانی به راستی باور نکردنی بود

ۀ اما يکی از تلخ ترين لحظات زندگی صاحب اين قلم زمانی بود که بوريس يلتسين در برابر چشمان شگفت زد

  ....." زھریاتلخ ھمچون قرابه . "  شوروی را اعالم کردگورباچوف انحالل حزب کمونيست

به تدريج از متن قدرت شوراھا کنار گذاشته شده و جايش را ) ميالدی(سی ۀ کارگر شوروی که از اواسط دھۀ طبق

 برژنفی گروه -حزبی سپرده بود؛ تنھا مشاھده گر حوادث سياھی بود که حتا کودتای ستالينی) اليت(به متخصصان 

 با گستاخی تمام می »سی ان ان«کارشناسان سيا و خبرنگار ارشد  . يانايف نتوانسته بود؛ در مقابل آن بايستدگنادی

اين ھمه . گفتند حتا اگر در انتخابات زوگانوف پيروز شود؛ از نظر آنان بوريس يلتسين رئيس جمھوری روسيه است

  !دموکراسی خواھی امپرياليستی به راستی نوبر بود

ازانی که ليبرال دموکراسی و بورژوازی را ته خط تاريخ می خواندند اين واقعيت علمی را انکار می نظريه پرد

توليد اجتماعی گذران و تاريخی است که مالکيت ابزار توليد و معاش را ۀ کردند که سرمايه داری فقط يک شيو

 استثمار سيستماتيک نيروی کار توليد ھمانۀ اين شيو. خصوصی کرده و به انحصار اقليتی مطلق در آورده است

توسط سرمايه است و به اين مفھوم سرمايه داری رژيم تاريخی جھان کار اضافی بدون دستمزد است و دير يا زود 

  .در جريان انقالب ھای کارگری جای خود را به سوسياليسم خواھد داد و يا بشريت را به نابودی خواھد کشيد

  

  شورویألۀ مس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 طی يادداشتی به ھمين عنوان نکاتی در خصوص مزايا و فروپاشی ديوار برلينين سال ما به مناسبت بيستم

: بنگريد به. شوروی نيز صادق استألۀ خسارات آن واقعه مطرح کرديم که کم يا بيش در مورد مس

http://www.ofros.com/maghale/gharegozolo_bistsal.htm 

خطاب (نخستين امتياز آن برای سوسياليست ھای چپ و کارگریاگر بتوان مزيتی برای فروپاشی شوروی بر شمرد 

آن چه در شوروی به تدريج شکل بست؛  .گرد و خاک نکنيد! بابا جان"  اين است که) به نظريه پردازان بورژوازی

 ً نخستين  کارگر نبود و خالف شلتاق ھای تبليغاتی دانشگاه ھا و آکادميسين ھای بورژوازی؛ۀ  سوسياليسم طبقاساسا

 راست وفادار به بازار مقدس آزاد اجازه  و صالحيت منتقدان آن نظام اجتماعی خود کمونيست ھا بودند و اصالً 

  ."شوروی را نداردألۀ ورود به مس

تاريخی آن قرن بی ۀ با وجود دو جنگ جھانگير در قرن بيستم و کلی اتفاق ريز و درشت ديگر، بزرگ ترين واقع

کوتاه مدت حاکميت ۀ بعد از دور. کسب قدرت سياسی توسط بلشويک ھا بودبر  و وشک پيروزی انقالب اکت

کارگران در کمون پاريس، کارگران کمونيست توانسته بودند در سپيده دم تاريخ به رھبری حزب لنينی عقب مانده 

 ۀه اندازدر کشوری که ھنوز بورژوازی ب .زنجير سرمايه داری را درھم بشکنند و طرحی نو دراندازندۀ ترين حلقھ

 ئیکافی رشد نکرده بود؛ در کوتاه ترين زمان ممکن، پيشرفت صنعتی و رفاه عمومی به سطح رقابت با کشورھا

با وجود انواع و اقسام توطئه ھای امپرياليستی  . يافت که روند صنعتی شدن را سيصد ساله در نورديده بودندءارتقا

برکت انقالب حتا به  . شگفت ناک باال رفتیابه درجه مين نيازھای مردم کارگر و زحمتکش أرفاه و تۀ درج

سوسيال دموکراسی در اروپای غربی به دليل وحشت از دست آوردھای انقالب . کشورھای غير انقالبی نيز رسيد

دولت ھای رفاه، نه به سبب دل سوزی يا مامانی بودن و ولخرجی  .بر، در برابر جنبش کارگری عقب نشستواکت

 ۀ به سود طبقئی به دليل جلوگيری از نفوذ کمونيسم و شوروی شکل گرفتند و دست به رفرم ھابورژوازی، بل که

ً . کارگر زدند  موجود چندان بی ھوده نيست که در حال حاضر ھمان دولت ھای رفاه در غياب ھمان سوسياليسم واقعا

بر درندگی فاشيسم را له وکتانقالب ا .کارگر و پس گرفتن ھمان دست آوردھا ھستندۀ مشغول تعرض به معاش طبق

کارگر تلقی شود و ۀ ين امتيازات انسانی و ارزشمند نمی توانست معادل سوسياليسم طبقااما ھيچ کدام از.....کرد

  .سرانجام پرچم شوروی به ده ھا دليل فروافتاد تا در آينده پرچم ديگری و اين بار بلندتر و جھانی تر عروج کند

توفيق اجباری بی کاری در چند سال  .ی سخن گفتيم و از يادداشت ھای پراکندهخود در مورد شوروۀ از دغدغ

زمينه ھای نقد اقتصاد سياسی  "بحران"ما؛ در کتاب  .گذشته مجالی داد تا بخشی از آن يادداشت ھا مدون شود

ق تر در تئوری علمی ملی دقيأ بررسيده بوديم و وقت آن رسيده بود که با مرور و تسرمايه داری نئوليبرال را اجماالً 

و راھبردی ارزش مارکس و تجزيه و تحليل روند انباشت و ارزيابی گرايش نزولی نرخ سود و اضافه توليد؛ به 

ن سرمايه ييو سپس تحليل و تب) ١٩٧٩( تا بحران سوسيال دموکراسی١٩٢٩بحران سرمايه داری بازار آزاد از 

 که در پی خواھد آمد درآمدی ست بر بخش دوم ھمين کتاب که چند سطری .وارد شويم) برنامه+بازار( داری دولتی

  .پرداخته است"داليل شکست سوسياليسم اردوگاھی" به

مانند  بیی ا و ايجاد کشور اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی واقعه١٩١٧بر وگمان انقالب اکتدر کل تاريخ جنبش چپ، بی

و تالشی نھائی کشور شوروی و غلتش ) ١٩٨٩مبر نو/ ٩(ی ديوار برلين ب تا فروپاشو پس از انقال) ١٩٠۵(حوادث پيش . است

" سوسياليستی"ترين فرايند ظھور و سقوط اولين و آخرين دولت نسبتاً باثبات داری غرب مھماعضای پيمان ورشو به دامن سرمايه

چنان محل بحث و مناظره در   ھم-ا آينده شک ت و بی- حال ۀبر تا لحظو شوروی از بدو پيروزی انقالب اکتۀپديد. را رقم زده است

 دولت شوروی به اين ھمه جدال ۀرسد آمد و شد ھيچ دولتی به اندازبه نظر می. ھای مختلف چپ و راست خواھد بودميان نحله
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-تر اقتصاددان يا سياستکم. ھای گوناگون سياسی اقتصادی دامن نزده استھا و گرايشنظری و اغتشاش تئوريک در جريان

آن که  ھای گوناگون اقتصادی، سياسی و حتا فرھنگی شده باشد، بی گذشته به نحوی وارد حوزهۀشناسيم که طی چند دھمداری می

 چيستی ماھيت ۀ که در زمينئیھاھا و مقاالت و مناظرات و جدلکتاب.  شوروی از يک منظر ويژه نپرداخته باشدألۀبه مس

اتفاقيه  و وقايع) گورباچف و سرانجام برژنف و خروشچف گرفته تا ستالين و لنيناز (ف ھای مختل طبقاتی دولت شوروی در برھه

ر آرايش جھان و ايجاد ييتغ. در آن کشور تا مقطع فروپاشی نوشته شده است، به لحاظ کمی و کيفی در نوع خود کم سابقه است

. انگيز استسال گذشته شکل بسته نيز شگفتھای جديد اقتصادی سياسی که به تبع مواضع دولت شوروی طی صد بندی بلوک

 چه در جريان جنگ جھانی دوم و شکست فاشيسم و چه در - مسائل جھان ۀھای مختلف شوروی بر کم و بيش ھمثير دولتأت

 مثل شوروی نتوانسته است اين ھمه نزاع و یااز سوی ديگر ھيچ پديده. تر دولتی قابل قياس است با کم-جريان جنگ سرد 

 مانند شوروی به يک موضوع خصمانه در متن تحوالت أله ایھيچ مس. بندی نظری در جنبش چپ سوسياليستی ايجاد کندصف

 حساب خونين در يک مکتب سياسی با مشی  مانند شوروی به اين ھمه زد و خورد و تصفيهی اھيچ مقوله. چپ تبديل نشده است

داری غرب ھا، جنگ سرد ميان اردوگاه شوروی و سرمايه دولتۀ مجادلدر سطح. دامن نزده است) سوسياليسم(ظاھراً واحد 

مضاف به اين که اختالفات نظری ميان شوروی و چين و . ھای اجتماعی را دو قطبی کرده استبرای نخستين بار کل عرصه

در سطح داخلی .  استھای جديدی در يک برداشت چندگانه از تئوری واحدی دامن زده بندی لبانی خود به قطبايوگوسالوی و 

ويل مختلف از يک روش و أھيچ انقالبی را سراغ نداريم که از بدو پيروزی تا شکست نھائی به اين ھمه برداشت و تفسير و ت

توان ت میأ يا فرانسه به جرامريکاحتا در قياس با انقالب . مجال رشد داده باشد) سوسياليسم(تفکر سياسی اقتصادی مشخص 

از منظر ديگر ھيچ .  گفته متفاوت بوده استھای پيشودھای داخلی و خارجی شوروی از اساس با تمام انقالبگفت که فراز و فر

يک کشور به تمامی ) ١٩۴٠ۀ تا اواسط دھ١٩١٧از  (ترين زمان ممکن پس از پيروزیانقالبی را سراغ نداريم که در کوتاه

شناسيم که در مدتی کوتاه ھيچ انقالبی را نمی. ھانی تبديل کرده باشدمانده از ھر حيث را به يکی از دو قطب اصلی قدرت ج عقب

در طول تاريخ .  به ارمغان آورده باشد-...  ادبيات، شعر، موسيقی وۀ به ويژه در عرص-آوردھای فرھنگی را ترين دست مترقی

کما اين .  به پيروزی نرسيده است-يست نفر  حداکثر ب-ترين تلفات ممکن انسانی بر با کموتمدن ھيچ انقالبی به عظمت انقالب اکت

فکران مترقی جھان شده باشد و در عين حال از سوی جمع ديگری از  روشنۀ فاضلۀايم که تا اين حد مدينکه ھيچ انقالبی را نديده

نگی ھيچ به لحاظ اقتصادی و سياسی و فرھ.  محل بغض و کينه و نفرت واقع شده باشد- اعم از چپ يا راست -فکران  روشن

بندی از دولت کارگری و سوسياليسم بلشويکی تا شکل. بر از مسير اصلی خود خارج نشده استو انقالب اکتۀانقالبی به انداز

 و بعد از آن در پيش گرفتن راه رشد ستالينھای صنعتی در زمان گزاری بوروکراسی حزبی و عروج ناسيوناليسم روسی و ھدف

 خروشچف دست راستی  و عروج گرايش٢١ و ٢٠ ۀبعد از کنگر(داری دولتی  ھای سرمايهی حلقهداری و تکميل نھائغير سرمايه

بر رفته است و از اين برھه تا ظھور جريان ارتجاعی و ضد ويک دوران بسيار پيچيده و پر حادثه بر انقالب اکت) ١٩۶٠در سال 

ترين خط سياسی  مانده  پسئیا و اعتالی قدرت مافيا اصالحات موسوم به گالسنوست و پرسترويکۀ و برنامگورباچفانقالبی 

به يک مفھوم .  شوروی ھمواره محل مباحث داغ نظری و برخوردھای تند سياسی بوده استألۀمس) يلتسين(ممکِن پرو غربی 

 واضح است که بررسی. اند ھای چپ ھمواره نسبت به موضع خود در برخورد با شوروی تعريف و معرفی شده افراد و تشکل

 اين مجال بيرون است و ما به تبع ھدف اصلی اين کتاب خواھيم کوشيد بدون ۀ تا اين حد پر پيچ و خم از حوصلی اانتقادی پديده

 و تا اين اواخر چپ نو  - سوئيزی و بتلھايمتا ارنست مندل  و تونی کليف و تروتسکی که از یاھای منتقدانهپردازیتدقيق تئوری

از آن جا که در .  شوروی ارائه کنيمألۀ از مسیااند، صرفاً صورت سادهبر پرداختهوحراف انقالب اکتبه تحليل عوامل اصلی ان

داری  سرمايهۀنی و ادبياتی که نويسنده از آن برخاسته است، موضوع پر مناقشييمندی  نظری تب چارچوب چنين بحثی و در روش

 در ارزيابی شکست شوروی دارد، تبعاً بحث خود را از ھمين جا یايژه جايگاه و- گان يا عبارتی کليدی  فراتر از واژ-دولتی 
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گذاران اصلی اتحاد جماھير دھيم که خود از بنيان رجوع خود را بر دستگاه تئوريک بزرگانی قرار میۀکنيم و نقطآغاز می

  .اندشوروی سوسياليستی بوده

  

  بعد از تحرير

 زده؛ چنان متعفن است سم و گندی که بربريت سرمايه داری به جھان ماسياه نئوليبراليۀ  از شما چه پنھان سلط.الف

ً که گاه دل درست مانند مردم زحمت کش روسيه .  موجود تنگ می شودم برای ھمان اردوگاه و ھمان سوسياليسم واقعا

ليون ھا برابر با تمام کاستی ھايش مي" سوسياليسم"آن! آذربايجان و مشابه...و چک و لھستان و رمانی و بلغارستان و

  .به سرمايه داری و بازار آزاد و نئوليبراليسم شرافت داشت

. شرمنده ام .پرسيده اند" سازمان يابی کارگری"سلسله مقاالت ۀ  دوستان و عزيزانی از مخلص در خصوص ادام.ب

  .می دانم و اگر فرصتی دست دھد به طور قطع ادامه خواھد يافت. اين مقاالت نيمه تمام مانده است

و حاال که بھای کاغذ و مقوا و ساير .  چاپ کتاب در ايران سانسور زده ھميشه کاری شاق و حاق بوده است.پ

 ئیگی نشسته، کتاب به کيمياند ساير صنايع به خاکستر ورشکستملزومات چاپ سر به فلک کشيده و صنعت نشر مان

با تالش دوست " کست سوسياليسم اردوگاھیامکان فروپاشی سرمايه داری و داليل ش"کتاب . ديرياب مانسته است

و اھتمام تمام دوست نازنين ديگرم اصغر مھدی زادگان ) انتشاراتی نگاهۀ سسؤمدير م(عزيزم علی رضا رئيس دانا

 پيش کش شده که ھيچ چيز پيش کش ئیانسان ھاۀ کتاب به ھم . فرھنگی منتشر شده استمؤسسۀکارکنان اين ۀ و ھم

  .ه تشکر و تقديری نيز در کار نيستدر نتيج. شان نشده است
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