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  د فاتن محمد رزاق.م.ا                                       ١٦المحاضرة

  )غورباتشوف، خروتشیف ، ستالین (التجربة الماركسیة السوفیتیة 

المنظ�������ر الرس�������مي  س�������تالین الس�������لطة ب�������ل وأص�������بحبع�������د وف�������اة لین�������ین اس�������تلم 

ة عب�����ر طرح�����ھ لطروح�����ات وافك�����ار لین�����ین وتطیقھ�����ا عل�����ى ص�����عید نی�����اللینیللماركس�����یة 

الس������وفیتیة ف������ي ت التجرب������ة نی�����الس������وفیتیة لق������د ب للممارس�����ةلتك������ون ص������الحة الممارس�����ة 

تھا أفك�������ار لین�������ین حعل�������ى اس�������اس أی�������دیولوجي وق�������د وض�������لین�������ین وس�������تالین عھ�������د 

نظریت�����ھ المعروف�����ة  ١٩٢٩الماركس�����یة وكیفی�����ة تطبیقھ�����ا أم�����ا  س�����تالین فق�����د ط�����رح ف�����ي 

 االی�������دیولوجيھ خالف�������وال�������بعض یوزعھ�������ا ال�������ى  ) واح�������د االش�������تراكیة ف�������ي بل�������د(ب�������ـ 

االش������تراكیة لتك������ون ) الدائم������ة ث������ورةال(والسیاس������ي م������ع تروتس������كي ص������احب نظری������ة 

لق�����د جع�����ل س�����تالین ، )ثورت�����ھ الدائم�����ة(ف�����ي بل�����د واح�����د نق�����یض لفك�����ر تروتس�����كي ف�����ي 

ت����ھ م����ن لوجییونظریت����ھ كتع����الیم دینی����ة مقدم����ة التتغیی����ر ب����ل ح����ارب ك����ل م����ن خ����الف أید

یین تس�������كینوم������ن التررین وھ�������م موال������ذین أس�������ماھم المت������أخ������ارج وداخ������ل الماركس�������یة 

  .وخارنیینبوال

النتص�����ار  ان جھ�����ود بل�����د واح�����د التكف�����ي ١٩٠٤أعتق�����د س�����تالین ف�����ي بدای�����ة ع�����ام 

مم������ا یتطل������ب وتحقی������ق االش������تراكیة خاص������ة ف������ي بل������د زراع������ي مث������ل روس������یا الث������ورة 

وأص�����بح االتح�����اد ل�����م ت�����نجح الث�����ورات الغربی�����ة لك�����ن ولنج�����اح الث�����ورة تظ�����افر الجھ�����ود 

علی����ھ ان یق����دم م����ن الخ����ارجي ب����ل ھ����و  ف����ي وض����ع ل����م یس����تطع انتظ����ار ال����دعمالس����وفیتي 

الث�����ورة ف�����ي روس�����یا لك�����ي  تنض�����جان  ال����دعم للث�����ورات ف�����ي الخ�����ارج لك�����ن ذل�����ك یس����تلزم

ان حمای������ة الدول������ة ، تروتس������كيآلراءخ������الف وھ������ذا االخ������رى نق������دم ال������دعم للث������ورات 

والع�����دو ال�����داخلي  )االمبریالی�����ة(الخ�����ارجي  والع�����دس�����تالین مقاوم�����ة كم�����ا یعتق�����د یتطل�����ب 

بع������د نج������اح االش������تراكیة س������وف فص������راع الطبق������ات  ، )لبوخ������اریینالتروتس������كیین و ا(

ال����ذي س����تالین (عب����ر ق����انون تل����ك الطبق����ات یتص����اعد مم����ا یتطل����ب القض����اء عل����ى بقای����ا 

اس��������تمرار نج��������اح االش��������تراكیة وع��������دم لض��������مان الدول��������ة واالس��������تخبارات یؤك��������د دور 

الم����واطن بأھمی�����ة نج����اح الث�����ورة تثقی����ف م�����ن قب����ل أع����دائھا كم�����ا یتطل����ب التع����رض لھ����ا 

كم������ا ك������ان یعتق������د فق������ط على العم������ال الدول������ة وی������رى س������تالین نج������اح الث������ورة الیعتم������د

عنص�����ر مھ�����م ف�����ي لیك�����ون  اس�����تطاع ان یس�����تمیل الفالح�����ون ال�����ى ج�����انبھمتروتس�����كي ب�����ل 
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ولیتاری�����ا رتروتس�����كي ب�����أن قی�����ادة الث�����ورة یك�����ون لطلیع�����ة البنجاحھ�����ا ول�����یس كم�����ا ط�����رح 

   .عبر دكتاتوریتھا

لم�����دة س�����نتین م�����النكوف خلف�����ھ ف�����ي رئاس�����ة ال�����وزراء  ١٩٥٣ة س�����تالین وف�����اعن�����د 

یش������تركان اول االم������ر انھم������ا  اال������ذین ب������د بولك������انین ونیكیت������ا خروتش������یف، ١٩٥٥وف������ي 

دم بع������نین فتمی������ز خروتش������یف ع������زل بولك������اف������ي الحك������م لك������ن اس������تطاع خروتش������یف 

الس����������تالینینیةو  نی����������ة وانتق����������داللینیللماركس����������یة لوجي یواالی����������دبالجان����������ب اھتمام����������ھ 

 االش�������تراكیة ال�������ىوی�������رى ان الوص�������ول نمط م�������ن أنم�������اط عب�������ادة الشخص�������یة وع�������دھا

عب������ر الح������رب االھلی������ة ول������یس بالض������رورة البرلمانی������ة الوس������ائل العلمی������ة یك������ون عب������ر 

االش������تراكي الس������لمي ب������ین المعس������كر ودع������ا ال������ى التع������ایش ف������ي البل������دان الرأس������مالیة 

وإمكانی�������ة وج�������ود منظم�������ات مجتم�������ع الح�������رب النووی�������ة ونب�������ذه اس�������لوب والرأس�������مالي 

بدیل������ة ع������ن وظ������ائف تؤدیھ������ا الدول������ة ولك������ن تح������ت اش������راف تت������ولى وظ������ائف م������دني 

قض������یة زوال الدول������ة الت������ي ت������درك بطریق������ة جدلی������ة وأعتب������ر خروتش������یف ان الح������زب 

ذاتی�������ة ال�������ى ادارة االش�������تراكیة بالدولةالخ�������اص تع�������ود ال�������ى قض�������یة تحوی�������ل التنظ�������یم 

وربتش���������اوف نظری���������ة غتل���������ك الرغب���������ة ط���������رح واس���������تجابة ، اجتماعی���������ة ش���������یوعیة

ھ������ذه النظری������ة حی������ث نش������أت ) البن������اء إلعادةایكوس������ترالكالسنوس������ت الش������فافیة والبیرو(

ف������ي الثمانینی������ات ال������ذي كس������الح للواق������ع الص������عب ال������ذي یعیش������ھ االتح������اد الس������وفیتي 

تمث������ل بتب������اطؤ ال������نمط االقتص������ادي والتآك������ل الت������دریجي ف������ي ق������یم الش������عب الس������وفیتي 

 مم�������ا دع�������ى... واالیدلوجی�������ة وس�������وء اس�������تعمال الس�������لطة وظھ�������ور الرش�������وةالثقافی�������ة 

ب����ل ) ث����ورة الش����عب(بث����ورة لك����ن ھ����ذه الم����رة ل����یس م����ن االس����فل ال����ى قی����ام  غرباتش����وف

یر عب�����ر االخ�����ذ بالدیمقراطی�����ة وربطھ�����ا ھ�����ي م�����ن تق�����وم ب�����التغی) الس�����لطة(م�����ن االعل�����ى 

السیاس�����یة الخارجی�����ة فنب�����ذ فك�����رة أم�����ا عل�����ى مس�����توى باالش�����تراكیة خاص�����ة ف�����ي االدارة 

دل المتب������ا والتك������افؤنن������زع الس������الح واالقت������راع الح������روب النووی������ة وس������باق تس������لح وان 

غرباتش�����وف ھ�����و مایج�����ب ان یس�����ود ف�����ي العالق�����ات الدولی�����ة لك�����ن السیاس�����ة الت�����ي اتبعھ�����ا 

  .االتحاد السوفیتي تدریجیاً ادت الى تفكك 
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