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 مختصری درباره چگونگی                         

 فروپاشی اتحاد شوروی سابق                      

 

باصطالح "سوسیالیسم" یعنی نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری    1920دراواخر دهه     

بطورکامل و قطعی در کشور" اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" استقرار یافت. این حاصل و    دولتی

درگیری و  در  و سپس    1917نتیجه نهایی اقدامات بلشویکها)حزب بلشویک( در انجام انقالب اکتبر  

ان  سرگذراندن قطعی دوره چندساله بحر  در ازو آنگاه    پیروزی آنها در جنگ تقریباً چهار ساله داخلی

  اقتصادی ویژه پس از جنگ بود. طی این فرایندها به وجود همه احزاب و سازمانهای سیاسی دیگر و 

 ً مزبور   تقریبا انقالب  از  بعد  و  قبل  بالفاصله  که  واقعی،  دموکراسی شورایی  نیمه  بود،  به  بوجودآمده 

  م گرفته بود و ؛ و فقط حزب بلشویک که اکنون "حزب کمونیست" ناسرانجام بطور قطعی پایان داده شد 

و درواقع کل حکومت روسیه   بخصوص رهبران و باصطالح بلند پایگان این حزب بر دولت   باید گفت 

درعین حال زیر سلطه  اینها که هرکدام  -حکومت های جمهوری ها احزاب "کمونیست" و و بنحوی بر

یک بورژوازی  در این کشورحاکم و مسلط گردیدند. بدینسان    -حزب باصطالح "کمونیست" محلی بود 

بمثابه نماینده ومدافع و رهبری کننده نظام سرمایه داری حاکم و  مستبد  نوخاسته بوروکراتیک دولتی  

  جدید و سرنوشت آن  و جوامع  جامعه  کل امور    عیین کننده کیف و کم  ممتاز ت  گروهی از اشخاص بمثابه  

آشکار، بعنوان گرایش    و ناسیونالیسم بصورت متعارف و   ترتیب منجمله لیبرالیسم   و بدین یدآمد.  و آنها پد 

تکوین و عروج طبقه سرمایه دار درسرزمین    پدیدآمده طی دوره های تاریخی پیشین    های معین بورژوایی  

بودند زیرسرپوش گذاشته    بالنسبه وسیع رایج بطورامپراتوری تزاری ، و نیز مذهب که در میان جمعیت  

ده و بدینگونه در مقیاس تاریخی موقتاً مهارگردیده و رویهمرفته از صحنه بروز و فعالیت بیرون شدند  ش

  ی ق اولی ریشه کن و محو و نابودگردند و البته تحت نظام بورژواییبدون اینکه بعدها تضعیف و بطر

بمثابه جهان    ی معین غیر یا ضد کمونیستی  بجای آنها شبه کمونیسم    حاکم جدید نمیتوانستند چنین شوند. 

تئوری عمومی راهنمای   و  احزاب  بینی  و  های  "کمونیست"  باصطالح  آن حزب  میداندارامورصحنه 

  البته بصورت شخصیت یافته، بصورت افراد و اشخاص  -اما آنها  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شد.

د تا در لحظه ای مناسب و مساعد سربرآورده  مترصد بودنطبعاً    - بدرجات مختلف بالنسبه مهم  حامل آنها

بصورت حاکم گرداندن  سرمایه  منجمله  که طبعاً  -آشکار و واقعی و عملی    یموجودیت با  و رشد نموده و  

بمنصه ظهور برسند، و چنانکه پایین تر خواهیم دید سرانجام چنین    - داری خصوصی بازار آزاد بوده

 نیز شد. 

ح    دولتی  داری  سرمایه  نزدیکش)اقتصاد  همفکران  و  استالین  های حکومت  دوره  در  - 1953اکم 

  نیز   و و لذا بطورکامل از سوی مردم شناخته نشده بود بوده  زه اهنوز نوخاسته و تاز آنجا که  ،  (1924

آن تالش  تکامل  چنان کسانی بمثابه اقتصاد سوسیالیستی راستین نگریسته میشد که باید برای  از سوی  

بهره کشی از کارگران مزدی و دهقانان     اجتماعی   : بر مبنای نمود تا اندازه زیادی رشد و تکامل پیدا  کرد،

ا شوروشوق  هنوزب و دانشمندان  کلخوزی دربند از یکسو و نووآوری های تکنیکی مخترعین و مبتکرین  

انباشت سرمایه و رشد   اقتصادی و صنایع سنگین و غیره بصورت  از سوی دیگر، زیرساخت های 

لذا نرخ رشد    تکنولوژی بطوربالنسبه شتابان  و  یافت  بارآوری کار فزونی  و  بازدهی  و  یافت  توسعه 
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پیداکرد  افزایش  تاحدزیادی  بارث رسید   اقتصادی  مانده  بسیار عقب  کاپیتالیستی  اقتصاد  دوران  و  از  ه 

   امپراتوری تزاری در شکل جدیدی که بخود گرفته بود بسیار تکامل پیداکرد.

ولی فکر میکنم که    -و تدوین نموده ام   مستقالً به آن رسیدهخودم  که البته من  - طبق نظریه مربوطه من    

  معینی از   آموزه های ن زمان نیز ازروی  آکمونیستی در اتحاد شوروی در  صحیح  و کامالً  تفکر حقیقتاً 

که چنین    - الاقل با تفاوتی نه چندان زیاد و در ابعادی محدود تر  1مارکس و انگلس در باره سوسیالیسم 

اینجاست  در  نتیجه میرسید   - ابعادی موردنظر من  این  میتوانست برسد   به  بهرحال  یا  درصورتی    :  و 

و   ،جریان بل  کارمزدی  نمیبود  استثمارشونده  بند  در  دهقانی  توزیع  کار  محصوالت  سوسیالیستتی  که 

  برحسسب کار میبود که رهایافتگی واقعی از سلطه سرمایه بصورت مالکیت دولتی و  کلخوزی مصرفی  

ای کمتر سطح     سطح معیشت و بدرجهو لذا    میبود   مالکیت اجتماعی سوسیالیستی   دارای ساختار واقعاً  

و تمایل و خواست باطنی و    معینی برخوردارمیبود از برابری نسبی  ه  اجتماعی شغل همه افراد جامع

بطور بالنسبه    ود که نا مغایربا سوسیالیسم ب اقتصادی و اجتماعی روابط رصه های عآزادانه هر فرد در  

منجمله هرکس واقعاً بطورآزادانه مطابق با توانایی و تمایل خود از میان آنچه    کامل متحقق میگردید 

بوده یا برنامه ریزی شده "شغل" یعنی کار خود را انتخاب نموده و کار  بطورحقیقتاً سوسیالیستی مقدور

میداد  در همه  زمان  هرلحظهدر بعالوه    و   ؛انجام  جانبه  همه  و  پیوسته  ها   یا عموم  تکامل    ی عرصه 

دراینصورت رشد و افزایش  انجام می پذیرفت.  بسوی کمونیسم    مادی و غیرمادی و معنوی  مناسبات 

با خصلت  وسایل تولید و تکامل تکنیک ، انباشت سرمایه و تکامل کاپیتالیستی تکنولوژی نمیبود بلکه  

و  خاص   گرفته  انجام  سوسیالیستی  سوسیالیستی  توسعه  و  وسایلرشد  نیاز  تکامل    مورد  و   تولید 

فوق    -بنابر نظریه من  -  نبود وتی  سوسیالیس  ین چن اینما جریان  ا  تکنیک میبود.  موردنیاز   سوسیالیستی

  تولیدی و تکنیکی و علمی  های  ظرفیت   بودن جمعیت کارگری و با سابقه تاریخی کافی والعاده ناکافی 

یعنی    ) سوسیالیستیصحیح  واقعاً    هبر و نبود ایده های را  از یکسو بجا مانده از زمان امپراتوری تزاری   

ً واقعاً و    آموزه های مزبور مارکس و انگلس(مبتنی بر همان    ایده هایعمدتاً   توده گیرشده در    وسیعا

آنانو نزد پیشروان    کارگران میان   و اجازه    امکان تحقق سوسیالیسم را  از سوی  دیگر امر    انقالبی 

 نمیداد. 

بیشتر و بیشتر کاهش   ش در دوره های بعدی  نرخ رشد اما اقتصاد بورژوایی دولتی تثبیت شده حاکم    

جهت  ولی درواقع سرمایه داری دولتی  تکامل آن باصطالح "سوسیالیسم"  لزوم    پیدا نمود : بواسطه اینکه

 

" پرولتاریا قدرت حاکمه دولتی را به دست میگیرد و مقدم برهمه وسایل تولید را به ملکیت دولت درمیاورد. -1  

ولی وی با این عمل خود جنبه پرولتاریائی خودش را نابودمیسازد. و بعالوه کلیه تفاوت های طبقاتی و هرگونه  
 آنتی دیوهرینگ(.  -انگلسو خود دولت بعنوان دولت را نابود میسازد." ) تضادهای طبقاتی 

تی)یا در اصطالح مارکس " جامعه کمونیستی"( مستقرشده بالفاصله پس از انقالب اجتماعی جامعه سوسیالیس   
سوسیالیستی جامعه ایست که " بر پایه خود نروئیده، بلکه برعکس از درون جامعه  سرمایه داری بیرون آمده  

قی و فکری، هنوز عالئم ویژه جامعه کهنه را که از بطن آن زائیده  و ناچار در تمام زمینه های اقتصادی، اخال
در این جامعه " فرد تولیدکننده دقیقاً همان چیزی را از جامعه دریافت میدارد... که به  شکل  شده  داراست".  

ن از  یعنی " میزان معینی از کار در یک شکل، با همان میزا   دیگر با نیروی کار به جامعه تحویل داده بود".
هد بود". "  ا. "دراینجا حقوق مساوی در اصل همان حقوق  بورژوایی خوکار در شکل دیگر مبادله میگردد" 

گرچه اختالفات طبقاتی را به رسمیت نمی شناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان میداند". " تنها در  
مراحل باالتر جامعه کمونیستی، یعنی پس از اینکه تبعیت اسارت بار انسان از تقسیم کار پایان گیرد، هنگامیکه 

به نیاز اساسی  ، هنگامیکه کار از یک وسیله )معاش(  ه رخت بربنددعاز جام  فکریتضاد بین کاربدنی  و کار 
نیروهای تولیدی همراه با تکامل همه جانبه افراد جامعه افزایش یابد و    زندگی مبدل گردد و باالخره هنگامیکه

های ثروت تعاونی جامعه فوران نماید، تنها در آن زمان می توان از افق محدود بورژوایی فراتر    سرچشمه
واهد توانست این شعار را بر پرچم خود بنویسد: " از هر کس بر حسب توانائی اش و به هر  رفت و جامعه خ

میتوان   البتهاین مطلب    ملو کامتن مفصل    خواندننقد برنامه گوتا، برای    -کس برحسب نیازش" ". ) مارکس  
 نوشته مارکس رجوع نمود(.  به خود این مقاله  
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برای شدن  به  آماده  درواقع  "کمونیسم"    باصطالح   گذار  دولتی    – که  داری  سرمایه  از  اینکه  بدلیل 

ذا حصول ناپزیربوده و بفرض محال  امکان ناپذیر و ل-بطوربالواسطه نمیتوان به کمونسیم تحول نمود 

لین و همفکرانش  ااست  مخیله   آنچنان   در  ایده آن که    ، چیز چندانی از کمونیسم دربرنمیداشت    اش   تحقق 

دیگر ازسوی رهبران حزب و  ،  و آنان را به تالش وامیداشت   ودی وجود داشت د تا حهنوز بهرحال  

و بعالوه مردم بیشتر و بیشتر نسبت به نظام اجتماعی حاکم بی تفاوت    ،حکومت به دور افکنده شده بود 

وانگهی   میشدند؛  بی عالقه  استبدادی  بوروکراسی جامع    حاکمیت و  و  انحصاری  نفس و  همان    بعلت 

مطلوب حاکمان هم بیشتر و بیشتر  بورژوایی  رشد همان اقتصاد    برخصوصیت شدیداً بوروکراتیک اش  

مهم  و نارسائی های  اوری بیشتر و بیشتر رو به کاهش گذاشت و مشکالت  ، نوآوری های فنهترمز زد 

تهیه  ای برای رهبران و مدیران در زمینه امور مدیریتی و سازماندهی در عرصه های تولید و    عدیده

و فساد بمعنای رشوه گیری   توزیع محصوالت  یعنی کاالهای سرمایه ای و مصرفی بوجود آمده بود.و

فقط خارج از عرصه اقتصاد عمومی    توسط مأموران و مسئولین و مقامات حکومتی رو به گسترش نهاد. 

در رقابت    بویژه   جامعه، در زمینه تولید و توسعه جنگ افزار و منجمله سالح های هسته ای، حکومت 

پیشرفت های  باصطالح  یکا،  هایش در سطح جهانی و بخصوص در رقابت و مقابله با حکومت آمر

علت چنان ساختاری آن عدم رشد    به یکی از دو ابرقدرت جهانی تبدیل شد!  از این لحاظ   بسیاری کرد و 

یک عامل یا درواقع دستاویز بود که انگیزه روی آوری به اقتصاد بازار  "  مطلوب "اقتصادی  و بازدهی  

و مهمتر از همه به دلیل    - مختلف  اشکال   و بهبه دالیل  ی که  و حاکمان حزبی  آزاد را ازسوی رهبران  

اینکه ایدئولوژی حاکم ذاتاً بگونه ای بود که در روند تکاملی اش به ایدئولوژی خواهان کاپیتالیسم تمام  

گرایشات ایدئولوژیک لیبرالیستی و ناسیونالیستی مخالف  متمایل به  بیشتر یا کمتر    -عیار دگردیسی میافت 

ده و ازروی جاه طلبی و بخاطر کسب مقام و  بو چنین   یا اصالً  شده بودند   کمونیسم حاکم ایدئولوژی شبه  

 . تقویت مینمود بودند   وحزبی شده نظائر آن وارد حزب شده 

تبعات     نیز بسهم خود بر نارضایتی مردم از محیط اجتماعی    آن   اجتماعی  طبعاً  اقتصادی  وضعیت 

منفی و متناقض با منافعشان    زود و لذا از دیدگاه حاکمان تأثیر فخفقان آمیز و زیر سلطه استبداد حاکم می ا

برجای میگذاشت. مردم نسبت به حکومت و نسبت به  نظام اجتماعی حاکم هرچه بیشتر و بیشتر بی  

 میشدند. و یا مخالف عالقه یا بی تفاوت  

(، رهبر "حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی  1985-1991تا اینکه در دوره میخائیل گورباچف)    

کل اتحاد  دیگر بطورقطعی و رسمی بعنوان حزب حاکم بر  1952سال    درسوسیالیستیی"، حزبی که  

در زمینه های مذکور در ذیل ازسوی    " صالحاتی "اجهت حفظ نظام حاکم،   شوروی چنین نام گذاری شد،  

 ی پیشنهاد و در کنگره حزب تصویب شد و سپس بیشتر یا کمتر به مرحله اجرا درآمد:و

درساختار حکومت و حزب، بیرون کشیدن نیروهای نظامی اتحاد شوروی  "تغییراتی    :درزمینه سیاسی    

دکترین برژنف  )اسکورین(. برژنف"، بهترکردن روابط با غرب و عدم پیروی از دکترین از افغانستان

بطورخالصه در حقیقت سیادت حکومت اتحاد شوروی را بر کشورهای سرمایه داری دولتی استبدادی  

تأیید کرده و مسلم میدانست. این نظام اجتماعی  پس از تسخیر این کشورها توسط ارتش    شرق اروپا

هیتلری  فاشیست  ارتش  بر  اش  پیروزی  جریان  در  شوروی  احزاب    اتحاد   شدن  حاکم  به  منجر  که 

     نیست" این کشورها در آنها شد بوجودآمده بود. "کمو 

 )گالسنوست(. " دادن آزادی بیان و مطبوعات به مردم" : در زمینه اجتماعی   

در زمینه اقتصادی: " محدود کردن تولید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و ایجاد بخش های     

 )پروسترویکا(. غیردولتی.."
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اما چنین رفورم ها و اقداماتی، چنانکه ذیالً خواهیم دید، برای مدافعان حاکم نظام سرمایه داری دولتی     

اجتناب ناپذیر جریان های سیاسی و  ی رشد  ه احاکم سرانجام سودی ببار نیاورد بلکه برعکس تا انداز

اقتصاد کاپیتالیستی بازار آزاد بودند  مخالف که خواستار حاکمیت  آشکار    لیبرالیستی وناسیونالیستی   فکری

 را تسهیل کرد. 

اتحاد شوروی و حزب های محلی همانند در جمهوری ها، در میان رهبران و مقامات  در درون حزب     

افرادی   حاکم،  بورژوایی  نظام  بقاء  مزبورو  اصالحات  طرفداران  برابر  در  عادی،  اعضاء  نیز  و 

و با گرایشات آشکار لیبرالیستی و ناسیونالیستی و طبعاً متمایل    بوجودآمده بودند بی عالقه به این نظام

اقتصاد بورژوایی بازار آزاد. از این گذشته در میان افراد عادی جامعه  اتحاد شوروی نیز دیگر  به  

تا حد زیادی بیرون آمده و    چنین ناسیونالیسم و لیبرالیسم از قید و بندهای  مهار و کنترل استبداد حاکم 

عموماً   "کمونیست"   اعضاء حزب و احزاب و دیگردر افکار عمومی و نزد آن  شد گذاشته بود.  رو به ر

  یعنی   ) سوسیالیسماز  رایج  و تلقی  تصور  بدیل مترقی جهت جایگزینی برای نظام حاکم وجودنداشت؛  

یا به بیان    اش    تئوری بسیارکلی  کلی یا    خطوط   آن زمان که   سطح   در     اش  راستین   مفهوم ب  سوسیالیسم  

اش  مقدماتی  تئوریک  مبانی  بود(  دیگر  شده  تدوین  انگلس  و  مارکس  شبه    توسط  ،    سوسیالیسمهمان 

 بود.  مزبور  یا مبانی متضاد با تئوری مغایر یا حاکم  سوسیالیسم دروغین 

استقالل یابی کشورهای اروپای شرقی از زیر سلطه اتحاد شوروی و سمت گیری اشان بسوی اقتصاد    

نیز بمثابه عامل مهمی در تقویت روند رشد و توسعه ناسیونالیسم و    تمام عیار کاپیتالیستی بازار آزاد 

شدن دکترین برژنف    درواقع منسوخ   نقش ایفاء نمود. در اتحاد شوروی  تمام عیار کاپیتالیستی    م لیبرالیس 

در دوره گورباچف  بود،  سیاست سیادت طلبی حکومت اتحاد شوروی نسبت به این کشورها  مبتنی بر  که

و بعالوه به فرایند    رشد جنبش های مردمی در این کشورها علیه رژیم های حاکم داشت   بر تأثیر زیادی  ،  

حکومت مرکزی در روسیه و تبدیل  سلطه  ی از  ورو ری های اتحاد ش وپیشرفت استقالل یابی خود جمه

ف نمود.  یاری  خود  بسهم  مستقل  کشورهایی  به  در  آنها  استبدادی  دولتی  داری  سرمایه  نظام  روپاشی 

اتحاد شوروی در سال   اینها از  انقالب ها و    ازطریق  1989کشورهای شرق اروپا و استقالل یابی 

توده  ولی با راهبری فکری و سیاسی    توده ای علیه رژیم های حاکم   مسالمت آمیز رویهمرفته    بارزات م

کننده  چه بصورت اشخاص   -ها ذهنی خود    شانتامبارز  رهبری  بسوی    -آنانو چه بصورت گرایش 

 اقتصاد کاپیتالییستی مبتنی بر بازار آزاد انجام گرفت. 

تفاوت  روی نسبت به نظام حاکم بی وهمانطور که قبالً هم اشاره شد، عموم یا اکثریت مردم اتحاد ش      

ان  میا بی عالقه بوده و یا چندان عالقه ای نداشتند و نبود یا کمبود بسیار زیاد مبارزات آنان تا این ز

از یکسو و    با مظالم و جنایاتش محیط اجتماعی تحت سلطه و کنترل و مهار استبداد حاکم  عبارت  از

داشتن بیکاری و غیره  بلحاظ ن وجود حداقل رضایت نسبی اشان از وضع معیشت و وضعیت  شغلی خود  

بود. بهرحال علت فروپاشی نظام حاکم را باید در بی تفاوتی و بی عالقگی مردم نسبت  به  آن از یکسو  

و مخالفت بخش بزرگی از مقامات و اعضاء حزب و احزاب "کمونیست" با آن از سوی دیگر خالصه  

 نمود. 

در  ان مقامات حکومتی و رهبران حزبی،  در جریان کشمکش بین موافقین و مخالفین نظام حاکم درمی    

کودتایی از سوی کسانی از دسته اول علیه دسته دوم صورت گرفت که با شکست مواجه    1991اوت  

یلتسین( ، اوکراین و  بوریس  سه رئیس جمهوری روسیه) 1991  دسامبر همان سال  8شد. در تاریخ  

امضاء کردند که کشورهای مستقل همسود    بالروس به تنهایی بطور پنهانی "گردهم آمدند و معاهده ای را 

دسامبر    25.  روسیه خود را بعنوان جانشین و وارث حقوقی اتحاد شوروی معرفی کرد"   و   پدید آمدند 

همان سال میخائیل گورباچف از سمت خود یعنی ریاست حزب"کمونیست" اتحاد شوروی استعفاء داد.  

، اتحاد شوروی  1992، نخستین روز سال  ژانویه  یک " یک هفته بعد ، با تصویب پارلمان در روز 
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کشور تبدیل شد." البته "جمهوری های بالتیک یعنی استونی، لیتوانی و التویا  15رسماً فروپاشید و به  

از    1990پیش از آن در مارس    2" توسط استالین به  خاک روسیه پیوند زده شده بودند   1940که در  

 این کشور جدا شده و با سمت گیری بسوی اقتصاد کاپیتالیستی خصوصی بازار آزاد استقالل یافته بودند. 

تمام عیار خصوصی باز آزاد، چنانکه فوقاً بیان گردید، در همه کشورهای استقالل    یاقتصاد کاپیتالیست     

فتن گذاشت و طولی نکشید که مستقر و حاکم گردید و منجمله  یافته اتحاد شوروی سابق رو به استقرار یا

کمتر یا بیشتر در خدمت خود گرفت. اما    را  بخش دولتی که هنوز بیشتر یا کمتر باقی مانده بود اقتصاد 

نتیجه  نهاد و باالخره منفی شد. در  تا چندین سال رو به کاهش  این کشورها  این    نرخ رشد تولید در 

بیشتری برای مردمان این کشورها به ارمغان آورده شد. پس از آن ، بسته به  فقر و فالکت    تحوالت،

ولی بهرحال  به رشد مثبت تغییر یافت.    منفیرشد اقتصادی    2000تا پس از    1994کشور پس از  

وجود بیکاری زندگی برای مردم بدتر و سخت تر شد. بازاء فقر و    لحاظمعیشت و از    تأمین ازنظر

بیشتر  و  مردم، صاحبان ثروت و سرمایه داران خصوصی بیشتر یا کمتر کالن   فالکت جدید توده ها ی 

روی پدیدار گردید که  واز همه از میان صاحب منصبان و متنفذین حزبی و دولتی دوران گذشته اتحاد ش 

صاحبان جدید قدرت سیاسی حاکم گردیدند. درضمن  سیاسی و  فکری اشان    عمدههمراه با نمایندگان  

و بعنوان نمونه های برجسته در روسیه  و بالروس ، متأثر    هاحکومت در برخی از این کشوساختار  

ش  اتحاد  حکومت  دوران  سیاسی  تاریخی  میراث  در  واز  مثالً  رایج  بورژوایی  دموکراسی  از  روی، 

 کشورهای غربی کمتر یا بیشتر فاصله گرفته و کمتر یا بیشتر باصطالح ساختاری استبدادی شدند. 

 2021اوت  27،  حمید پویا                                                                     

                                                                             

 

 

لیستی" آورده شده است؛ و عموم اطالعات  نقل قول ها همگی از دانشنامه  آزاد، "اتحاد جماهیر شوروی سوسیا  -2    

 استفاده شدده در این مقاله از این منبع اخذ شده است.
همه آنچه که در این مقاله نظر و یا نظریه محسوب میشود از آن در اینجا نامناسب نیست که این توضیح را بدهم که :   

آن   و  یا مطلب  نکته  بجز یک  است  من  دهه این  خود  اواخر  در  که  دار  1920  مطلب  "سرمایه  اتحاد شوروی    ی در 

ونه سرمایه داری دولتی استبدادی( حاکم گردید و صرفاً در همین حد را من چند ده سال پیش در یک مقاله حاوی  )دولتی" 
 با آن توافق پیداکردم.چندی بعد  منصور حکمت و ایرج آذرین( در یک بولتن چاپی دیدم که  وسط  ایراد شده تیک سخنرانی)


