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وعده ی " دوزخیان روی زمین"مطلع قرن جدید به صد سال پیش در چنین روزهایی تمام توجه جهان معطوف انقالبی یک ساله بود که در 

خطر دنیای سرمایه و سود و استبداد را تهدید . آزادی و برابری می داد و در همان مدت کوتاه گام های بلندی به سوی دنیایی بهتر برداشته بود

. علیه نخستین کشور بدون نام یورش بردند در نتیجه دسِت کم چهارده عضو بلوک امپریالیستی برای مصونیت خود از خطر بلشویسم. می کرد

با این همه و با وجود به خاک افتادن . کردند و خونین ترین جنگ داخلی را به انقالبیون تحمیل سفیدها و ضدانقالب داخلی را تغذیه و تحریک

هفته ی گذشته با جار و جنجال و به اساسا و برخالف آن مستند سطحی و سخیفی که . صدها هزار بلشویک پرچم سوسیالیسم پایین کشیده نشد

لیبرال و مشاوره ی فالن سوسیال دموکرات از رسانه ی جریان اصلی پخش شد، پرچم سوسیالیسم نه با شکل بندی " چپ"اهتمام یکی دو 

ه تا نابرابری و استبداد این پرچمی است ک. شکوهمند کشور شوراها بر فراز تاریخ بر افراشته شده و نه با فروپاشی آن به زیر کشیده خواهد شد

بوقچی های سرمایه و مشاوران شان . جان و جهان کارگران و زحمتکشان را تهدید می کند کماکان بر فراز ذروه ی تاریخ بر افراشته خواهد ماند

و  ونه نوشت اما تاریخوار" پربیننده"حقیقت را می توان به ضرب و زور و دگنک تبلیغات و رسانه ی . خیال شان از این بابت تخت تخت باشد

 . به عقب راند را نمی توان مبارزه ی طبقاتی

 

 !دحق با لنین بو

 ی پرولتاریایهای گستردهبدون پیروزی تحکیم پیروزی های سیاسی و نظامی پرولتاریای شوروی ها به این حقیقت واقف بودند کهبلشویک

که تروتسکی به تاسی از مارکس فرموله کرده " انقالب مداوم"بعد از کسب قدرت سیاسی نظریه ی . سخت دشوار بود  کشورهای صنعتی پیشرفته

ی کتاب سه جلدی از این سلسله مباحث در بخش ضمیمه تروتسکیچه   آنمضاف به این که ! بود برای بلشویک ها یک فرض مسلِم ثابت شده بود

های ها از خطرات انحطاط و زمینهجمع و تدوین کرده، موید شناخت بلشویک "سوسیالیسم در یک کشور"تحت عنوان  "تاریخ انقالب روسیه"

ی یک انقالب جهانی ها به شدت رایج بود که بدون پشتوانهنیز این بحث در میان بلشویک 9192 -72های در سال. امکان و تسریع فروپاشی است

با تاکید بر این امر  تروتسکی. های شدید خواهد خوردسیه از ضد انقالب داخلی و خارجی ضربهپشتیبانی پرولتاریای غرب، انقالب رو و بی

 : شود کهخاطرنشان می

که بالفعل آغاز انحطاط دولت کارگری ی تکنیکی یا سازمانی نیست، بلکرد که بوروکراتیزه شدن رژیم شوراها، یک مسالههمواره تاکید می لنین»

 - استریانوفمدار بورژوایی به خصوص پروفسور لیبرال  نهاد حمایتی را که چند سیاستپیش لنین( 9172مارس )هم حزب ی یازددر کنگره. است

من "گفت ی خارجی بود، میبا وجودی که یک کادت، یک بورژوا و حامی مداخله استریانوف. مطرح ساخت -داده بودند  "نپ"ی به هنگام برنامه

میز آ این پیام طعنه لنین ".لغزدها در روسیه هستم، زیرا در حال حاضر در جهت یک قدرت معمولی بورژوایی میدار دفاع از قدرت شوراطرف

ً گفت " .داشت گیرانه حزب را از خطر برحذر میاو هشیار و سخت. دادترجیح می "های شکرین کمونیستیگویییاوه"دشمن را به  باید صریحا

در سیاست، اعتماد به ایمان و وفاداری و دیگر . های گوناگونی بوده استتاریخ شاهد رجعت. کن نیستگوید غیر مممی استریانوفچیزی که 

در حالی که تصمیمات تاریخی را . ی اخالقی هستندهای برجستهتنها گروه معدودی دارای خصلت. خصوصیات عالی اخالقی، مطلقاً مبتذل است

به یک کالم، حزب  ".اش از این گروه محدود با هیچ یک از آنان مودبانه رفتار نخواهد کردناخشنودیی عظیمی در دست دارند که در صورت توده
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ملتی " ادامه داد -که آخرین کنگره با حضور او بود  -در این کنگره  لنین. کننده نیست تر، عامل تعیینیگانه عامل تکامل و در مقیاس تاریخی وسیع

اگر . گی نیستآید؟ این دیگر به آن سادهولی بر سر فرهنگ این دو ملت چه می. امری است ساده و قابل فهم عموماین . شودبر ملت دیگر پیروز می

ملت مغلوب . لیکن اگر عکس این جریان صادق باشد. کندملت پیروز دارای فرهنگ واالتری از ملت مغلوب باشد فرهنگ ملت خود را تحمیل می

.کندمیفرهنگ خود را بر ملت غالب تحمیل 
9

 0244سان نبود که فدراتیو روسیه روی نداد؟ آیا بدین یئآیا چنین اتفاقی در پایتخت جمهوری شورا 

بار  به این موضوع برای اولین  9172در اوان سال  "تسلیم یک فرهنگ بیگانه گشتند؟( شانترینتقریباً در حد یک لشکر، آن هم آزموده)کمونیست 

توانند با تن در دادن به یک فرهنگ  می "هابهترین"مضاف به این که . شودساخته نمی - "هابهترین"حتا -ین نفر تاریخ به دست چند. اشاره شد

که حزب بلشویک هم تواند از مسیر سوسیالیسم منحرف گردد، بلنه تنها دولت شوراها می. بیگانه، یعنی فرهنگ بورژوایی رو به انحطاط گذارند

 . عد تاریخی ماهیت بلشویکی خود را از دست بدهدممکن است تحت شرایط نامسا

م انحطاط برای مقابله ئی عالاپوزیسیون با ثبت روزانه. گردید 9172درک صحیح این خطر بود که منجر به تشکیل قاطع اپوزیسیون چپ در سال 

 "های عظیمتوده". گی خود را به اثبات رساندذهنی نابسندهلیکن این عامل . ی آگاه پیشرو پرولتاریایی را عرضه داشتبا ترمیدور رشد یابنده، اراده

ی روحیه. های داخلی و انتظار طوالنی در راه ظهور انقالب جهانی خسته شدند کند، از محرومیتفرآورد مبارزه را تعیین می لنینی که به گفته

. مارکسیسم را لگدمال کرده و حزب بلشویک را به ابتذال کشاند. ها فروکش کرده بوروکراسی تفوق یافت و پیشروان انقالبی را تضعیف کردتوده

ی به نقل از مقاله)« .این مسیر واقعی تحوالت بود. بلشویسم در قالب اپوزیسیون چپ از بوروکراسی شوروی و کمینترن برید تروتسکیی به گفته

 (97-90:، استالینیسم و بلشویسم، صصتروتسکی

به . داننداتیزه شدن دولت کارگری را عامل اصلی انحطاط اتحاد جماهیر شوروی و دوری از بلشویسم میهای او بوروکرو سمپات تروتسکی

 : یی ایشان بوروکراسی شوروی به واسطهعقیده

 .نقشی که در جایگاه واسطه و تنظیم کننده ایفا کرده است. الف

 .دموکراتیک گی به حفظ مناصب اجتماعی و سیاسی و دوری از سانترالیسمبستهدل. ب

 .ی شخصی و خصوصی از امکانات دولتاستفاده. پ

را به  استالینحتا از این هم فراتر رفته و بوروکراسی حاکم بر دولت  تروتسکی. مانند هر بوروکراسی بورژوایی دیگری عمل کرده است

ی شود که بوروکراسی در جامعهاین منظر تبیین میهای این دو بوروکراسی از به نظر او تفاوت. های فاشیستی مانسته دانسته استبوروکراسی

که  -ی مسلط جامعه کند، حال آن که بوروکراسی شوروی نه فقط از طبقهگی میدار و مرفه و نخبه را نمایندهی پولبورژوایی منافع طبقه

کوشد از یی نشسته است که میبر بلندای طبقه کهمستقل شده بل -داند هنوز پرولتاریا می استالینی شوروی دوران آن را در جامعه تروتسکی

ی کارگر، طبیعی است که های دو بوروکراسی فاشیستی بورژوایی و بوروکراسی بر فراز طبقهدر تحلیل تفاوت. اعماق فقر و سیاهی عروج کند

کند و بوروکراسی بورژوایی را وایی اشاره میرهای تاریخی این دو طبقه در ارتباط با قدرت سیاسی و اقتدار و سلطه و فرمان به تفاوت تروتسکی

کشد و در عین حال بوروکراسی شوروی را بدون در پیوندهای مشترک با منافع دولتی و خویشاوندی و اتحاد با بورژوازی بزرگ به نقد می

که این بوروکراسی تنها قشر و جریان  کند و از آن جاهای بورژوایی ارزیابی میو تنها در پیروی از آداب و سنت "بورژوازی ملی"ی پشتوانه

که آن را مولود حاکمیت  -از بوروکراسی شوروی  تروتسکینفرت دیگر . تازدی شوروی است، به شدت به آن میدارای امتیاز و حاکم بر جامعه

بوروکراسی شوروی به . شده استهای تغییر جهت داده و غیر کارگری ی پرولتاریا از سوی بلشویک در مصادره -داند می استالینخط راست 

ی قدرت سیاسی و کنار زدن رقبای بلشویک و حذف رهبران اصلی انقالب اکتبر وسائل اصلی و بزرگ تولید را در اختیار دولت اعتبار مصادره

                                            
ی فرهنگ و زبان فارسیی مثال و مصداق بارز این فرایند را در جریان تهاجم و ایلغارهای اعراب و مغوالن و ترکان به ایران از یک طرف و مقاومت و غلبه. 1

 .  توان مشاهده کردبر فرهنگ مهاجمان می



وسائل تولید در اختیار  در چنین فرایندی اگرچه. ی جدید میان بوروکراسی و ثروت ملی پرداخته استبوروکراتیک گرفته و به بازتولید رابطه

 . دولت است اما در واقع این دولت در کنترل بوروکراسی است

ی روابط بوروکراتیک حاکم بر حزب نداشت و تنها در حد ارزیابی احتماالت به تحلیل هنوز درک روشنی از آینده تروتسکیی سی در اواسط دهه

ی طبقاتی خود هنوز موفق به ایجاد ر این باور بود که بوروکراسی برای اعمال سلطهسو باو از یک. شدامکان شکل گیری وقایع آینده وارد می

باید از مالکیت دولتی به عنوان تنها منبع قدرت و  ی خاصی از مالکیت باشد و الجرم مییی نشده است که مولد گونههای اجتماعی ویژهگاهتکیه

از سوی . ی سی هنوز همچون سالحی در اختیار دیکتاتوری پرولتاریا قرار داردی دهههاش دفاع کند و بدین ترتیب بوروکراسی شوروی نیمثروت

از این دغدغه در هراس بود که اگر روابط بوروکراتیک منسجم و منظم شود و صورت قانون و قاعده به خود بگیرد، در  تروتسکیدیگر 

 تروتسکیبه نظر . احتمالی پرولتاریا نیز در این میان کارساز نخواهد بودآوردهای انقالب اکتبر را نابود خواهد کرد و مقاومت درازمدت دست

یی در جیب نداشت، اما در همان حال در چرا که این بوروکراسی سهام و اوراق قرضه. داری دولتی نبودبوروکراسی شوروی همان سرمایه

ی شوروی در واقعیات جامعه. کردو صفوف خود را تقویت میپذیرفت مراتب اداری مستقل از تمام روابط مالکیتی عضو می چارچوب سلسله

های روسی قادر به انتقال  ی عادالنه مجاب کرده بود که بوروکراترا به این نتیجه تروتسکیهر منتقد منصف از جمله  استالینزمان حاکمیت 

دهد، ثروت و درآمد ی قدرت سیاسی به آنان امکان میریکهبرداری از دستگاه دولتی به وراث خود نیستند ولی در همان حال احقوق ناشی از بهره

اقتصاد متکی بر بازار  سوئیزی. ها پنهان کنند و از اساس منکر وجود خارجی خود به عنوان یک گروه خاص اجتماعی بشوندخود را از چشم توده

مالکیت خصوصی "گیری  ها بسترساز شکل ر انقالبی تودهریزی متمرکز را با وجود فعالیت مدیران و قشر ممتاز دولتی و در غیاب شو و برنامه

 : دانست می "مشترک

کند و در  ریزی متمرکز هرچه بیشتر صورت استبدادی و خشک پیدا می ها وجود نداشته باشد، برنامه وقتی شور انقالبی، همکاری و شرکت توده»

های نان ضمن تالش در حل این مشکالت سخت و متزاید، متوجه شیوهرا حکم. گردد ها چند برابر میی آن مشکالت اقتصادی و ناکامینتیجه

سازند و در اداره و هدایت کارها از پیش به داری شده قدرت را هرچه بیشتر در داخل موسسات اقتصادی و در دست مدیران متمرکز میسرمایه

حت این شرایط شکل حقوقی مالکیت دولتی به مقدار زیاد از ت. کنند های متمرکز و بیش از پیش به فشارهای غیر شخصی بازار اتکا میبرنامه

این گروه . گیرد ی مدیران قرار میهای قشر برگزیده در دست -که جوهر مفهوم مالکیت است  -محتوا خالی شده و تسلط واقعی بر وسائل تولید 

ً موافق توسعهیابند که طبیع داران تکامل میوسائل تولیداند که به نوع جدیدی از سرمایه "مالک" تر مناسبات بازاری  ی هرچه بیشتر و سریعتا

داران جدید و مکش بین سرمایهی آن کش دارد که در نتیجه "قدیمی"این جریان داللت بر کاهش قدرت و امتیازات قشر حاکم اداری . خواهند بود

ه اخیر برای مقابله با وگر. یابد توسعه می -نامند  می "کارانمحافظه"و  "هاآزاد کننده"داری آنان را  که مطبوعات سرمایه -های قدیمی  اداری

قادر به انجام کاری جز  -اند  دار بازار و منفعت که طرف -داری جدید  مشکالت اقتصادی جامعه فاقد برنامه است و لذا در برابر پیشروی سرمایه

اند هیچ جا به آن نرسیدهکه هنوز در  -پایان منطقی این مرحله . باشد جنگ در حال عقب نشینی نمی
7

عبارت  -و البته ممکن است هرگز هم نرسند  

ی جدید، ی حاکمهتوان از طبقه تنها بعد از تحقق این شرایط است که می. خواهد بود از استقرار قانونی شدن اشکال جدید مالکیت خصوصی مشترک

جایی که قشر حاکم اداری قدیم  -یقیناً خیلی بیش از اتحاد شوروی در عمل یوگوسالوی بیش از هر کشور دیگر و . در معنای کاملش سخن گفت

به نظر من . داری پیش رفته است ی سرمایهدر جاده -العاده نیرومند شده و به خوبی سنگربندی کرده است  فوق استالینظرف سی سال حکومت 

سعی دارند از پیشروی قشر  کاسیگینو برژنف وانی تحت قیادت ی تکاملی کنونی در اتحاد شوروی این است که عناصر دیبهترین تفسیر از مرحله

 « .در موفقیت آنان تردید دارم، هر چند ممکن است پیشروی آنان را ُکند و حتا چند سالی متوقف سازند. ی مدیران جلوگیری کنندجدید برگزیده

 (66-66:، پیشین، صصسوئیزی)
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 . منتشر شده است 9129در تاریخ اکتبر  بتلهایمو  سوئیزیهای پلمیکاین مقاله و سایر . 



اسی و قشر بوروکرات در حال عروج شوروی با مالکیت و تسریع روند بورژوایی شدن درخصوص مناسبات بوروکر سوئیزیبه این اعتبار نقد 

 . ی بیشتری برخوردار استاز مالحظه تروتسکیهای  اقتصاد نسبت به مواضع و تحلیل

کرد با تاکید بر این که روابط مالکیتی برخاسته از انقالب سوسیالیستی پیوند محکمی با دولت دارد، اقدامات سیاسی دولت را برجسته می تروتسکی

او در همین دوره تالشی دولت شوروی را امری محتمل دانست و چنین . زدهای قدرت دولتی پیوند میگیو خصلت اقتصادی آینده را به ویژه

 :نوشت

قید و بند اضطرار . رد شدن رژیم شوروی امری است که ناگزیر به خرد شدن اقتصاد با برنامه و در نتیجه الغای مالکیت دولتی منجر خواهد شدخ»

این . تر خواهند توانست راه استقالل پیش بگیرندواحدهای اقتصادی موفق. های مربوط به آنان برداشته خواهد شدها و کارخانهاز میان تراست

به طور مثال شکلی که در آن . های سهامی بدل کنند و یا این که شکل انتقالی دیگری از مالکیت پیدا کنندواحدها ممکن است خود را به شرکت

بدین ترتیب سرنگون شدن دیکتاتوری بوروکراتیک . تر تجزیه خواهند شددر عین حال مزارع اشتراکی خیلی آسان. کارگران در سود سهیم باشند

انگیز صنعت و فرهنگ داری توام با افول فاجعهبه معنای بازگشت به روابط سرمایه -گزین آن نگردد اگر قدرت سوسیالیستی نوینی جای -ی کنون

 (9232: 760تروتسکی،)« .خواهد بود

و هوادرانش  تروتسکیشوروی مدنظر  "انحطاط"منشا  چه که تحت عناوین امتیازات بوروکراتیک با ماهیت مادی و فرهنگی به عنوان سرآن

 : در یک کتاب مستقل تدوین شده و مصادیق آن نیز با اشاره به چندمثال مشخص ذکر گردیده است ارنست مندلقرارگرفته از سوی 

توانستند اعتبار ته میهای برجسمقرر گشته بود که بدان وسیله تعداد معینی از بوروکرات "حساب بانکی ثابت"ی استالینیستی سیستم در اوج دوره»

برای . تنها محذور مصرف کمبود نسبی کاال بود. ماندشان همیشه دست نخورده باقی میوجهی نامحدودی مطالبه کنند، در حالی که حساب بانکی

هنرمندان و رهبران های مشخص پر از نمونه استالینهای پس از نوشته. دست کمونیسم واقعاً وجود داشت ی هنور تهیاینان در بطن یک جامعه

است که اجناسی که معموالً دور از  "های مخصوص مغازه"ی  غیر از این، نمونه. های بانکی بودندست که دارای چنین حسابییحزبی برجسته

دوام  9166 - 62ل های کارگری تا سابه وجود آمدند و در اغلب دولت استالینها در زمان این مغازه. فروختندبود، می "عادی"رس مشتریان دست

.آوردند
2

نمای بیرون آن به شکل . شدتحت توجهات صاحب منصبان حزب و دولت موجودیت آنان محتاطانه از سایر مردم مخفی نگه داشته می 

خت قیمت کامل اقشار تحتانی نردبان بوروکراتیک ناچار به پردا. بندی واقعی برقرار بوددر میان این کارگزاران یک رتبه. معمولی درست شده بود

حساب بانکی "صاحبان  -های فوقانی در حالی که بوروکرات. پرداختند یی باالتر بودند فقط نصف قیمت را میکسانی که در مرتبه. اجناس بودند

 . چه مایل بودند، بردارند توانستند بدون هیچ گونه پرداختی هر آنمی - "ثابت

های حزب کمونیست کشورهایی نظیر آلمان های کارگری بود، بوروکراتدستی دولتو تهی ی احتیاجکه دوره 9102 – 03های در خالل سال

توجهی که مبذول محترم شمردن . کردند های ابریشمی یا پشمی، کره، شکر و غیره را از اتحاد شوروی دریافت میهای حاوی جورابجعبه

ی در شرایط قحطی عمومی مشاهده. کننده بود ی دریافتی رتبهدهنده ها دقیقاً بازتابهاندازه و محتوای جعب. ی تفریح استشد بسیار مایهبندی می رتبه

مع . بودآور میدهد، در صورت تراژیک نبودنش، خندهبندی را تا اصل مقدسی ارتقا می ی بوروکراتیک که رتبهچنین به کار بستن جامد عقیده

 «.هایی کامالً منطقی استدر چنین خرده نمونه الوصف یافتن تمام سور و سات انحطاط بوروکراتیک حتا

  http://www.ernestmanel.org):نیز بنگرید به 9262: 97- 92، ارنست مندل) 

ی شوروی را به برخورداری از اتوموبیل مندی قشر ممتاز بوروکرات از امکانات جامعهی طبقاتی از طریق بهرهموضوع ایجاد فاصله سوئیزی

 :دهد شخصی و تبعات آن تعمیم می

                                            
1 .

ی رویزیونیسیم، برای توصییف دولیت شیوروی و بلیوک متحید آن از واژه تروتسکینیز به تاسی از  مندلکنم که ی ظریف جلب میتوجه خواننده را به این نکته

تچونی نظیر  تروتسچکیاز مییان شیاگردان . گوییدسیخن میی "دولیت کیارگری"از وجیود ( خروشچچف هیورتیا ظ)کند و هنوز داری دولتی و مشابه استفاده نمیسرمایه

 . شکل بسته است "دولت منحط کارگری"ی در تخالف با نظریه کلیف



که کمی بیش از اقلیت کوچک از   های بسیار بسیار زیاد طول خواهد کشید قبل از آنی افزایش سریع در تولید اتوموبیل، سالحتا با فرض ادامه»

در اثنای این دوره، اتوموبیل ابعاد جدیدی به ساحت عدم تساوی . ت آوردندداران را به دس جمعیت شوروی بتواند امید پیوستن به صف اتوموبیل

-ی نقلیه کسانی که وسیله. ی اتوموبیل محدود نگاه داشتتوان آن را به مالکیت ساده یی نمی ی شوروی خواهد افزود که به هیچ وسیله مادی در جامعه

بعد از کار روزانه، تعطیلی  -شان به طور روزافزونی بر استفاده از اوقات فراغت اتوموبیل. ی متمایزی پیش خواهند گرفتی شخصی دارند، شیوه

های ییالقی برای کسانی که ها، از خانهی کامل و جدیدی از نیازمندییابد و در نتیجه غیر مستقیم موجد مجموعهتسلط می -آخر هفته و تعطیالت 

و از نظر ما  -شود  یی که عموماً از آن غفلت مینکته. گردد ی انواع کاالهای ورزشی میا و همههی آن را دارند گرفته تا لوازم اردوگاهقدرت تهیه

اختصاص یافتن مقادیر وسیعی از منابع انسانی و مادی به تولید کاالهای مصرفی پر دوام خصوصی و تسهیالت مکمل  -ست  دارای اهمیت حیاتی

گیرد در  یی که تصمیم میتر بیان کنیم، جامعهیا اگر موضوع را سریع. دیگر اقتصاد و جامعه است هایی بخشها به معنای غفلت یا توقف توسعه آن

ها، گی تودهگیرد که به باال بردن سطح زنده ی کاالهای پر دوام برای مصرف خصوصی وارد شود، در همان حال تصمیم میی وسیعِ تهیهجاده

به طور خالصه . هاست اند که رهبری شوروی اتخاذ کرده و در جریان اجرای جدی آن تصمیماتیها در حقیقت  ی یک ندهد و ایناولویت شماره

ی طوالنی افزایش نابرابری مادی است که ضمن آن منابع تولیدی مستقیم گذاری کرده است، مستلزم یک دورهراهی که اتحاد شوروی در آن سرمایه

چه در غیر این  تر از آنگی توده، ُکندتر و ناقصافتد و معیارهای زنده متاز به کار میهای یک اقلیت مو غیر مستقیم در جهت ارضای خواست

ی انتقالی است و ی مورد بحث الزاماً طوالنی باشد، در اصل یک دورهشاید به ما بگویند که حتا اگر این دوره. روند صورت ممکن بوده، باال می

ی کاالهای پر کننده ی مصرفگردد که در آن همه کس عضو کاملی از یک جامعه ضعیتی منجر میگی به وسرانجام از طریق باال بودن سطح زنده

این . باشد دار می ی اتوموبیلعضو کاملی از یک جامعه -یا به عبارت دیگر چون اتوموبیل به مراتب کاالی مصرفی پر دوام فایقی است  -دوام 

زیر اگر . رسد که زیاد واقعیت داشته باشدبختانه یا بدبختانه به نظر نمی خیلی، لیکن خوشست ت این موضوعی. مفهوم غریبی از سوسیالیسم است

ی طوالنی و متنوع تاریخی استوار باشد، آن چیز این است که قشر حاکمی که پا بر مسند قدرت محکم ساخته و خود را چیزی کامالً بر مبنای تجربه

. یابد هایی می ین راهئداری و محافظت از منافع مسلم خود در مقابل هجوم توده از پاده است، برای نگهبه لذت بردن از امتیازات و درآمدها عادت دا

یی شود، بهتر و نیرومندتر شدن موقعیت ممتازش را برای آیندهیک چنین قشر حاکمی در اتحاد شوروی وجود دارد و راهی که هم اکنون دنبال می

کند که این قشر تصمیم دارد، از موقعیت خود عقب بنشیند مگر آن که به کومک زور مجبور به این کار شود اگر کسی فکر . کند طوالنی تضمین می

 « .باور دارد بیند یا به معجزه وی یا خواب می

 (14-19:، پیشین، صصسوئیزی)

برای توصیف مناسبات طبقاتی  "طبقه"ی به جا "قشر"ی  از واژه سوئیزیی نخست این که استفاده. در این جا تذکر مختصر دو نکته ضروری است

داری سرمایه سوئیزیبیست سال پس از این تحلیل . چندان هم طوالنی نبود "ی طوالنییندهآ"ناپذیر است و دیگر این که آن  در شوروی توجیه

ی کارگر زیر فشار کمونیسم بورژوایی داری بازار آزاد فرو پاشید تا مشخص شود که طبقهدولتی اتحاد جماهیر شوروی به سود عروج سرمایه

ی نزدیک خود نیز تاریخی سوسیالیستی در حافظهتئوریک، پراتیک و های  سنت ترین غنییی از  پشتوانهچنان تضعیف شده بود که با وجود 

 . ی روس برآیدنتوانست از پس بورژوازی تجدید قوا کرده

 

 .....ادامه دارد
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