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Προς τον καπιταλισμό ή προς τον σοσιαλισμό; 

Ο Τρότσκι έγραφε το 1925: 

«Είναι αρκετά εμφανές ότι, εάν το αδύνατο γινόταν δυνατό, 

εάν το απίθανο γινόταν πιθανό, εάν ο παγκόσμιος καπιταλισμός 

καθοδηγούμενος απο τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό ανακάλυπτε 

μιά καινούρια δυναμική ισορροπία, όχι μόνο για τους ασταθείς 

κυβερνητικούς συνασπισμούς, αλλά για τις παραγωγικές 

δυνάμεις, εάν η καπιταλιστική παραγωγή επρόκειτο στα αμέσως 

επόμενα χρόνια και δεκαετίες να γνωρίσει μιά άλλη περίοδο 

ισχυρής ανάπτυξης, αυτό θα σήμαινε ότι εμείς, ένα σοσιαλιστικό 

κράτος, αν και ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε και ήδη 

μεταβαλλόμαστε από μιά βραδυκίνητη εμπορική αμαξοστοιχία 

σε ταχεία επιβατική, πρέπει ακόμα να προλάβουμε το εξπρές. 

Για να το πούμε πιο απλά, αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει λάθος 

στη θεμελιώδη εκτίμηση της ιστορίας. Θα σήμαινε ότι ο 

καπιταλισμός δεν έχει ακόμα εξαντλήσει την ιστορική του 

«αποστολή» και ότι η παρούσα ιμπεριαλιστική φάση δεν ήταν μιά 

φάση πτώσης του καπιταλισμού, οι τελευταίοι του σπασμοί, 

αλλά η αυγή μιάς νέας άνθησης του. Είναι αρκετά σαφές, ότι 

κάτω από συνθήκες μιας νέας και παρατεταμένης περιόδου 

αναζωογόνησης του καπιταλισμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στον υπόλοιπο κόσμο, ο σοσιαλισμός σε μια καθυστερημένη χώρα 

θα αντιμετώπιζε μεγάλους κινδύνους. Τι είδους; Ένας νέος 

πόλεμος, που πάλι δεν θα εμποδιζόταν από ένα «εξαπατημένο» 
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ευρωπαϊκό προλεταριάτο – ένας πόλεμος στον οποίο ο εχθρός θα 

μας αντιμετώπιζε με την ανωτερότητα των τεχνικών του πόρων; 

‘Η θα ήταν μια πλημμυρίδα καπιταλιστικών προϊόντων 

ασύγκριτα καλύτερων και φθηνότερων από τα δικά μας, 

προϊόντων που θα έσπαζαν το μονοπώλιο του εξωτερικού μας 

εμπορίου και στη συνέχεια τα άλλα θεμέλια της σοσιαλιστικής 

μας οικονομίας; Κατά βάθος αυτό είναι τώρα ζήτημα 

δευτερεύουσας σημασίας. Είναι πάντως αρκετά σαφές στους 

μαρξιστές, ότι ο σοσιαλισμός σε μια καθυστερημένη χώρα θα 

πιεζόταν πολύ, εάν ο καπιταλισμός είχε την ευκαιρία όχι μόνο να 

φυτρώσει, αλλά και να αρχίσει μιά μακριά περίοδο ανάπτυξης 

των παραγωγικών του δυνάμεων στις προηγμένες χώρες.» 

(«Προς τον καπιταλισμό ή προς τον σοσιαλισμό;», 1925). 

Αυτά τα προφητικά γραφόμενα πρέπει σήμερα να μας 

προβληματίσουν. Ούτε ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος έφερε στο 

προσκήνιο την σοσιαλιστική επανάσταση αν και έθεσε, πέρα 

από κάθε αμφιβολία, σε κίνηση τον μηχανισμό της διαρκούς 

επανάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο με την «ιδιόμορφη» 

εξέλιξη των αποικιακών επαναστάσεων. Η «ιδιομορφία» είναι, 

φυσικά, πάντοτε τέτοια για όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με 

τη διαλεκτική και την θεωρία της ανισόμερης και 

συνδυασμένης ανάπτυξης που αποτελεί την καλύτερή της 

έκφραση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των κεφαλαίων. Ότι ο 

καπιταλισμός δεν είχε εξαντλήσει ακόμη την ιστορική του 

αποστολή, πρέπει να είναι σήμερα προφανές όπως έγραφε ο 

Τρότσκι το 1925 και επίσης αργότερα το 1940 αναφερόμενος στο 

ζήτημα του μεγάλου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Η θεωρία της 

διαρκούς επανάστασης επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στις πρώην αποικίες στις οποίες δεν κατόρθωσε η 

εργατική τάξη να πάρει τα ηνία και να μετατρέψει τον αντι-

αποικιακό αγώνα σε κοινωνικό αγώνα για την ανατροπή της 



3 

 

νέας αστικής τάξης που αναδείχθηκε απ’ αυτούς τους αγώνες 

και τους εκμεταλλεύθηκε για το δικό της συμφέρον. Αλλά και 

στην ΕΣΣΔ στην οποία το προλεταριάτο κατάφερε να 

επιβεβαιώσει τη θεωρία της  διαρκούς επανάστασης και τη 

θεωρία της ανισόμερης και συνδυασμένης ανάπτυξης, η 

θεμελιώδης πρόβλεψη για την εξάντληση των δυνατοτήτων 

του καπιταλισμού οδήγησε στην κυριαρχία της γραφειοκρατίας 

και την τελική της συντριβή από την ανωτερότητα της 

ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του καπιταλισμού. Η 

μακρόχρονη ύφεση στην οποία μπήκε το εργατικό κίνημα της 

Ευρώπης μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο απέδειξε ότι η 

ιστορική πρόγνωση των μπολσεβίκων ήταν, πραγματικά, 

λανθασμένη και ο καπιταλισμός δεν είχε εξαντλήσει τα 

περιθώριά του σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά η εκτίμηση αυτή 

ήταν πάντα μια υπό συνθήκη εκτίμηση. Χωρίς τη νίκη της 

επανάστασης στην Γερμανία ή την Αγγλία, χωρίς τη σωστή 

γραμμή στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, η θεωρία της  

διαρκούς επανάστασης ακολούθησε άλλους δρόμους, η 

διαλεκτική ήλθε στο προσκήνιο μ’ έναν διαφορετικό τρόπο απ’ 

ότι περίμεναν οι μπολσεβίκοι. Χωρίς αυτές τις συνθήκες και η 

εκτίμηση η ίδια ήταν, φυσικά, προβληματική. 

Ο παγκόσμιος καπιταλισμός βρήκε διέξοδο στην Αφρική 

και την Λατινική Αμερική, χώρες στις οποίες δεν είχαν 

εξαντληθεί τα περιθώρια της καπιταλιστικής συσσώρευσης. 

Αλλά και η ίδια η Ευρώπη, κατεστραμμένη μετά τον πόλεμο 

μετατράπηκε σ’ ένα νέο πεδίο, σχεδόν ιδανικό, για μια νέα 

συσσώρευση του κεφαλαίου, πράγμα που αναγκαστικά 

περιθωριοποίησε τις κουρασμένες μάζες της εργατικής τάξης 

για δεκαετίες. Η μεγαλύτερη κρίση του καπιταλισμού μετά το 

1929, εκείνη του 2008, μια κλασσική κρίση υπερπαραγωγής, 

έφερε στο προσκήνιο και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην 
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Μέση Ανατολή με απαρχή την Αραβική άνοιξη και την 

εξέγερση στην Τουρκία και στην Ελλάδα –με διαφορετικά, 

ωστόσο, υποκείμενα. Στην Μ. Ανατολή η ολοκλήρωση του αντι-

αποικιακού κινήματος γίνεται στρεβλά μέσα από τα 

ισλαμιστικά κινήματα και εδράζεται στην πολιτική και 

ιδεολογική καθυστέρηση των μαζών σαν αποτέλεσμα, εν μέρει, 

της έλλειψης μαζικών κομμουνιστικών κομμάτων, την 

επικράτηση της θεοκρατίας στην Ιρανική επανάσταση και το 

παράδειγμα των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν μετά την 

αποτυχία των Σοβιετικών και Αμερικανικών επεμβάσεων.  

Φαίνεται στα δυτικά μάτια 

ως εάν η Μ. Ανατολή να επιστρέφει στον Μεσαίωνα. Στην 

πραγματικότητα, η ιστορία και η διαλεκτική δεν αφήνουν κενά 

και ξεκινούν από εκεί που τα πράγματα φαίνεται ότι είχαν 

διευθετηθεί χωρίς, ωστόσο, αυτό να είναι σωστό. Η Αγγλική 

αποικιοκρατία στην Μ. Ανατολή αντικαταστάθηκε με 

αυταρχικά καθεστώτα της μεσαίας τάξης που διαμόρφωσαν 

την νέα αστική τάξη, επιφανειακά δυτικόστροφη, με επιρροή 

από τον Σταλινισμό και ταυτόχρονα προσκολλημένα στον 

ρόλο του Ισλάμ για να συγκρατήσουν τις μάζες. Οι μάζες 

επανέρχονται στο προσκήνιο με τον αντιφατικό τρόπο του 

«τζιχάντ», του «ιερού πολέμου» ενάντια στη Δύση και το 

Ισραήλ, ο οποίος στην πορεία του ανατρέπει τις αστικές τάξεις 

που είχαν εγκαθιδρύσει τα μπααθικά καθεστώτα. Ποια είναι η 

ταξική βάση του «τζιχάντ»; Ασφαλώς οι μάζες. Αλλά μαζί μ’ 



5 

 

αυτές αναδεικνύεται μια νέα αστική τάξη όπως εκείνη των 

μουλάδων του Ιράν που νέμονται τον πλούτο με έναν ιδιότυπο 

κρατικο-καπιταλιστικό τρόπο καθόλου ανόμοιο με τον 

Σταλινικό τρόπο στην πρώην ΕΣΣΔ. Είναι αυτή η ανάλυση που 

φέρνει την παγκόσμια εργατική τάξη σε αντίθεση με τον 

ισλαμικό «εξτρεμισμό» και όχι μια γενικόλογη και αόριστη 

αντίθεση στον «ισλαμικό μεσαίωνα» που διατήρησε και 

εξέθρεψε πολύ καλά τόσο η Αγγλική όσο και η Αμερικάνικη 

αποικιοκρατία των πετρελαίων.  

«Την ίδια στιγμή, η Τέταρτη Διεθνής γνωρίζει από τα πριν 

και προειδοποιεί ανοιχτά τα καθυστερημένα έθνη, ότι τα 

αργοπορημένα τους εθνικά κράτη δεν μπορούν πιά να 

υπολογίζουν σε μια ανεξάρτητη δημοκρατική ανάπτυξη. 

Περικυκλωμένη από τον παρακμάζοντα καπιταλισμό και 

μπερδεμένη στις ιμπεριαλιστικές αντιφάσεις, η ανεξαρτησία των 

καθυστερημένων κρατών, θα γίνει αναπόφευχτα μισοπλα 

σματική και το πολιτικό τους καθεστώς, κάτω από την επιροή 

των εσωτερικών ταξικών αντιφάσεων και των εξωτερικών 

πιέσεων, θα πέσει αναπόφευχτα σε μια δικτατορία ενάντια στις 

μάζες -τέτοιο είναι το καθεστώς του «Λαϊκού» Κόμματος στην 

Τουρκία, του Κουόμιταγκ στην Κίνα. Το καθεστώς του Γκάντι θα 

είναι αύριο παρόμοιο στην Ινδία. Η πάλη για την εθνική 

ανεξαρτησία των αποικιών από την άποψη του επαναστατικού 

προλεταριάτου, είναι απλά ένα μεταβατικό στάδιο στο δρόμο που 

θα σύρει τις καθυστερημένες χώρες σε μια διεθνή σοσιαλιστική 

επανάσταση.» (Τρότσκι, «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η 

παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση», Μάης 1940). 

Δεν είναι τυχαίο ότι και στην Αφρική η ταξική πάλη 

διεξάγεται στις ίδιες γενικές γραμμές παρά το γεγονός ότι η 

θεοκρατία ήταν περιορισμένη, αν καν υπήρξε ποτέ. Στην 

Αφρική υιοθετούνται οι μορφές πάλης που αναπτύσσονται 
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στην Μ. Ανατολή εφόσον τα προβλήματα είναι παρόμοια και η 

αποικιοκρατία λειτούργησε, κατά βάση, με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο, με τον ίδιο ιδιότυπο κρατικο-καπιταλιστικό τρόπο των 

μπααθικών καθεστώτων. Ελλείψει άλλων κοινωνικών 

αναφορών και ενός ισχυρού εργατικού και κομμουνιστικού 

κόμματος, η ισλαμική θεοκρατία έρχεται να καλύψει το κενό 

διεξάγοντας έναν ταξικό πόλεμο που καταλήγει να έρχεται 

αντιμέτωπος με τις «ανισόμετρες απειλές» στα μάτια των 

δυτικών αναλυτών. Ακόμη και στην Τουρκία, η σκληρή 

καταπίεση της εργατικής τάξης από το κεμαλικό καθεστώς, 

οδήγησε στην μετριοπαθή εκδοχή του ισλαμισμού του 

Ερντογάν και την συνολική αμφισβήτηση της παλιάς αστικής 

τάξης από μια νέα, όπως στο παράδειγμα του Ιράν και του 

Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ προσπαθούν, ως συνήθως, να παίξουν 

τον έναν αντίπαλο απέναντι στον άλλο. Ωστόσο, για πρώτη 

φορά ίσως στην ιστορία της αυτοκρατορίας, αυτό δεν αποτελεί 

μια συνολική και συνεκτική απάντηση στην παγκόσμια ταξική 

πάλη γιατί αυτή δεν διεξάγεται πλέον με τους όρους των ΗΠΑ 

αλλά τους όρους της νέας, ανερχόμενης αστικής τάξης που έχει 

σαν σημαία της τον ισλαμισμό.  

Απ’ την ίδια τους τη φύση τα μπααθικά και τα σύγχρονα 

ισλαμικά καθεστώτα είναι βοναπαρτιστικά. Προσπαθούν να 

υψωθούν πάνω απ’ τις τάξεις και τα ιδιαίτερα συμφέροντά 

τους και να συμβιβάσουν τη μιζέρια των μαζών με τη δική τους 

συσσώρευση πλούτου στο όνομα της θρησκείας. Όσο η 

αντίθεση αυτή οξύνεται, τόσο θα οξύνεται η κρίση του 

βοναπαρτισμού που είναι απ’ τη φύση του μια πρόσκαιρη και 

μεταβατική κατάσταση προτού ανατραπεί είτε απ’ τις μάζες 

είτε αναγκασθεί να καταφύγει σε χειρότερες μορφές κρατικής 

καταστολής κι’ επιβολής όπως γίνεται σήμερα στο Ιράκ, τη 

Συρία και τη Λιβύη. Ο τρόμος που ασκεί το ISIL δεν 
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απευθύνεται στη Δύση αλλά στις ίδιες τις μάζες που έχει 

αναλάβει να ποδηγετήσει και να καταπιέσει. Αλλά το ISIL δεν 

έχει καμιά πραγματική ιστορική προοπτική διότι, απλούστατα, 

δεν μπορεί να δημιουργήσει θεσμούς και δομές που θα 

διευκολύνουν την συσσώρευση κεφαλαίου. Μπορεί μόνον να 

νέμεται τα κεφάλαια από το πετρέλαιο όπως οι μουλάδες στο 

Ιράν ή οι Ταλιμπάν που έχουν μετατρέψει το Αφγανιστάν σε 

μια απέραντη καλλιέργεια χασίς. Η συσσώρευση που δεν 

μπορούν να πραγματοποιήσουν αντικαθίσταται από τους 

εξοπλισμούς και την εξαγωγή της επανάστασής του σε άλλες 

χώρες. Στον βαθμό, φυσικά, που δεν μπορούν να 

πραγματοποιήσουν καμιά συσσώρευση κεφαλαίου, δεν 

παίζουν κανέναν ιστορικά προοδευτικό ρόλο. Γι’ αυτό η μόνη 

λογική πολιτική είναι η υποστήριξη του ανεξάρτητου ρόλου του 

προλεταριάτου και της αγροτιάς και η οικοδόμηση του δικού 

τους κόμματος. Τέτοια κόμματα θα είναι ο πραγματικός 

«μεγάλος σατανάς» και όταν αρχίσουν να γίνονται μαζικά ο 

κίνδυνος των ΗΠΑ θα φαντάζει με εκδρομή. 

 «Η «ηθική» απέχθεια 

του Γκάντι προς τη βία αντανακλάει απλά το φόβο της ινδικής 

μπουρζουαζίας μπροστά στις δικές της μάζες. Έχουν πολύ καλές 

βάσεις σ” ότι αφορά την προοπτική τους ότι ο βρετανικός 

ιμπεριαλισμός θα τους σύρει στην κατάρρευση. Το Λονδίνο 

προειδοποιεί από τη μεριά του ότι στην πρώτη εκδήλωση 

ανυπακοής θα εφαρμόσει «όλα τα αναγκαία μέτρα» και σ” αυτά 

περιλαμβάνεται, φυσικά, η αεροπορική δύναμη, αν και είναι 
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ανεπαρκής^στο δυτικό μέτωπο. Υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη 

κατανομή εργασίας ανάμεσα στην αποικιακή μπουρζουαζία και 

τη βρετανική κυβέρνηση: ο Γκάντι χρειάζεται τις απειλές του 

Τσάμπερλεν και του Τσόρτσιλ για να μπορεί να παραλύσει με 

μεγαλύτερη επιτυχία το επαναστατικό κίνημα.» (Τρότσκι, βλ. 

παραπάνω). 

Η άγρια και βίαιη ανατροπή της παλιάς κυρίαρχης τάξης 

στην ΕΣΣΔ και η αντικατάστασή της από μια νέα υπό τον Β. 

Πούτιν δεν γίνεται χωρίς ταξική πάλη, δεν γίνεται δηλαδή στο 

κενό. Διεξάγεται στην ίδια παγκόσμια αρένα στην οποία 

διεξάγεται η συνολική συσσώρευση του κεφαλαίου. Ο 

ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός στην Ουκρανία το δείχνει αυτό 

με τον καλύτερο τρόπο. Ο αγώνας ενάντια στον ρώσικο 

ιμπεριαλισμό έχει πάρει στην Ουκρανία μια ταξική διάσταση. 

Γίνεται κατανοητό, και αυτό οφείλεται στο σοβιετικό της 

παρελθόν, ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνική απελευθέρωση 

στην εποχή του ιμπεριαλισμού χωρίς την πάλη για τον 

σοσιαλισμό. Σ’ όλες σχεδόν τις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες η 

όξυνση των αντιθέσεων με την βίαιη επικράτηση του 

καπιταλισμού της μαφίας και των μονοπωλίων, οξύνει και την 

ταξική πάλη με τον στρεβλό τρόπο της ενίσχυσης των 

σταλινικών Κομμουνιστικών Κομμάτων και τον συντηρητισμό 

της νοσταλγίας της «παλιάς καλής εποχής» που ενισχύεται, 

φυσικά, απ’ την παλιά γραφειοκρατική κυρίαρχη τάξη που έχει 

σήμερα εκπέσει.  

Δεν υπάρχει κάτι προοδευτικό στη Ρωσία του Πούτιν που 

να δικαιολογεί τη συμπαράταξη μαζί του ενάντια στις ΗΠΑ. Ο 

ενδο-ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός θα πάρει πολλές μορφές 

στο μέλλον αλλά σε καμιά απ’ αυτές τις μορφές δεν υπάρχει 

κάτι θετικό για το παγκόσμιο προλεταριάτο. Η σκέψη ότι η 

εξασθένιση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην διαπάλη του 
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με τον ρώσικο ιμπεριαλισμό μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις 

σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι καθόλου σωστή. Αυτό γίνεται 

ακόμα πιο φανερό όταν η έλλειψη ενός παγκόσμιου κόμματος 

της σοσιαλιστικής επανάστασης είναι, ειδικά σήμερα, μια 

τραγική πραγματικότητα. 

«Οι επιπόλαιοι σκεπτικιστές ικανοποιούνται να αναφέρουν τον 

εκφυλισμό του Μπολσεβίκικου συγκεντρωτισμού σε γραφειο-

κρατισμό. Λες και ολόκληρη η πορεία της ιστορίας εξαρτάται 

από την δομή ενός κόμματος! Στην πραγματικότητα η τύχη του 

κόμματος εξαρτάται από την πορεία της πάλης των τάξεων. Αλ-

λά σε κάθε περίπτωση το Μπολσεβίκικο Κόμμα ήταν το μόνο 

Κόμμα που απόδειξε στην πράξη την ικανότητά του για την 

πραγματοποίηση της προλεταριακής επανάστασης. Ένα τέτιο 

ακριβώς κόμμα χρειάζεται το διεθνές προλεταριάτο. Αν το αστι-

κό καθεστώς βγει από τον πόλεμο άθιχτο, κάθε επαναστατικό 

κόμμα θα εκφυλιστεί. Αν η προλεταριακή επανάσταση είναι νι-

κηφόρα, οι συνθήκες που δημιουργούν τον εκφυλισμό θα εξαφα-

νιστούν. Σε συνθήκες που θριαμβεύει η αντίδραση, η μαζική απο-

γοήτευση και η μαζική κόπωση, σε μια πολιτική ατμόσφαιρα που 

έχει δηλητηριαστεί από την κακοήθη αποσύνθεση των παραδοσι-

ακών οργανώσεων της εργατικής τάξης, μπροστά σε συσσωρευ-

μένες δυσκολίες και εμπόδια, η ανάπτυξη της Τέταρτης Διεθνούς 

προχώρησε αναγκαστικά αργά. Μεμονωμένες και από πρώτη 

ματιά πλατύτερες και πιο ελπιδοφόρες προσπάθειες για την ε-

νοποίηση της αριστεράς, έχουν γίνει επανειλημμένα από κεντρι-

στές που περιφρονούσαν τις προσπάθειες μας. Όλες, όμως, αυ-

τές οι μεγαλεπήβολες προσπάθειες έγιναν σκόνη πριν ακόμα οι 

μάζες μάθουν τα ονόματά τους. Μονάχα η Τέταρτη Διεθνής, με 

πείσμα και επιμονή, και αυξανόμενη επιτυχία, εξακολουθεί να 

κολυμπάει ενάντια στο ρεύμα.» (Τρότσκι, βλ. παραπάνω). 

Η Κίνα και η Σιγκαπούρη μας δείχνουν ότι υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια συσσώρευσης για τον ασιατικό 

καπιταλισμό σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Στις 

ζώνες επιρροής του η συσσώρευση γίνεται με βάρβαρο τρόπο 
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και με τους χειρότερους δυνατούς τρόπους για το προλεταριάτο 

το οποίο στερείται θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. 

Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 

ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας το προλεταριάτο μπαίνει με τους 

χειρότερους δυνατούς όρους, χωρίς πρωτοπορία και ηγεσία. 

Κάτω απ’ αυτούς τους όρους είναι ανόητο ν’ ασχολείται κανείς 

με το ποιον ιμπεριαλιστή θα υποστηρίξει. Πραγματικά, όπως 

επισημάναμε και στην αρχή του κειμένου, η συσσώρευση και η 

αναδιανομή των σφαιρών επιρροής δεν έχουν εξαντλήσει τα 

όρια τους. Από τις όντως πρώιμες επαναστάσεις το 

προλεταριάτο πρέπει να διδαχθεί ένα σημαντικό μάθημα. Ότι 

ο κρατικός καπιταλισμός και η συγκέντρωση της πολιτικής και 

οικονομικής εξουσίας στα χέρια μιας μειοψηφίας δεν αποτελεί 

τον τρόπο οικοδόμησης του σοσιαλισμού αλλά τον τρόπο 

οικοδόμησης ενός νέου εκμεταλλευτικού καθεστώτος που στ’ 

όνομα του σοσιαλισμού θα ποδοπατήσει όλα τα δικαιώματα 

της εργατικής τάξης και θα την στερήσει από τον ηγετικό της 

ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνίας. 

Η νέα παγκόσμια συσσώρευση στη Μ. Ανατολή, τη Ρωσία 

και την Αν. Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία μας δείχνει ότι ο 

καπιταλισμός προσπαθεί να μιμηθεί αυτό το μοντέλο σ’ ότι 

αφορά τη βαρβαρότητα και την μονολιθικότητά του, γιατί του 

εξασφαλίζει «απρόσκοπτη» ασυδοσία και ποδηγέτηση του 

προλεταριάτου. Αλλά το μοντέλο που απέτυχε στην ΕΣΣΔ δεν 

μπορεί να πετύχει σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου έστω κι’ 
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αν δεν γίνεται στο όνομα του σοσιαλισμού αλλά της «αγοράς», 

της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», της θρησκείας, του έθνους κοκ. 

Το ότι τίποτε δεν διεξάγεται «απρόσκοπτα» θα γίνει πολύ 

σύντομα φανερό, ακόμη και σε λιγότερο από μια δεκαετία, με 

έναν νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο να φαίνεται αναπόφευκτος 

όπως ακριβώς και στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’30. Οι 

πολιτικές αντιθέσεις που φέρνει μαζί της η νέα παγκόσμια 

καπιταλιστική συσσώρευση δεν μπορούν να διευθετηθούν 

ειρηνικά. Αυτό γίνεται προφανές στην περίπτωση της Μ. 

Ανατολής αλλά σύντομα θ’ ακολουθήσουν η Κίνα,  οι 

υπόλοιπες «τίγρεις» της Ασίας και η Ρωσία, στην οποία η 

εργατική τάξη, όπως και στην Κίνα, θ’ αναπτύξει εκ νέου τις 

δικές της πρωτοπόρες μορφές πάλης απ’ τις οποίες θα διδαχθεί 

η παγκόσμια εργατική τάξη. Η βάρβαρη Κινέζικη 

καπιταλιστική συσσώρευση, για παράδειγμα, δεν μπορεί να 

συνεχισθεί μ’ αυτούς τους ρυθμούς και πριν καν φτάσει στα 

όριά της θα έχει οδηγήσει σε μια γενικευμένη εξέγερση του 

προλεταριάτου, πιθανότατα έχοντας εξαιρετικά ενισχυμένο 

τον χαρακτήρα του αυθόρμητου. 

 «Ο καπιταλιστικός κόσμος 

δεν έχει διέξοδο, εκτός αν θεωρήσουμε σαν τέτοια μια 

παρατεινόμενη θανάσιμη αγωνία. Είναι ανάγκη να 

προετοιμαστούμε για πολλά χρόνια, αν όχι για δεκάδες χρόνια 

πολέμων, εξεγέρσεων, σύντομων διαλειμμάτων ανακωχής, νέων 

πολέμων και νέων εξεγέρσεων. Ένα νεαρό επαναστατικό κόμμα, 
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πρέπει να στηριχτεί σε μια τέτοια προοπτική. Η ιστορία θα του 

δώσει αρκετές ευκαιρίες και δυνατότητες για να δοκιμαστεί, να 

συγκεντρώσει πείρα, και να ωριμάσει. Όσο πιο γρήγορα 

πυκνώσουν οι γραμμές της πρωτοπορίας, τόσο η εποχή των 

ματοβαμένων σπασμών θα συντομευτεί, και τόσο λιγότερη 

καταστροφή θα γίνει στον πλανήτη μας. Αλλά το μεγάλο 

ιστορικό πρόβλημα δε θα λυθεί σε καμία περίπτωση μέχρι να 

βρεθεί ένα επαναστατικό κόμμα στην ηγεσία του προλεταριάτου. 

Το ζήτημα των ρυθμών και των χρονικών διαστημάτων, έχει μια 

τεράστια σπουδαιότητα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ούτε τη γενική 

ιστορική προοπτική ούτε την κατεύθυνση της πολιτικής μας. Το 

συμπέρασμα είναι απλό; είναι ανάγκη να διεξάγουμε τη δουλειά 

της διαπαιδαγώγησης και οργάνωσης της προλεταριακής 

πρωτοπορίας με μια δεκαπλάσια ενεργητικότητα. Αυτό ακριβώς 

είναι το καθήκον της Τέταρτης Διεθνούς.» (Τρότσκι, βλ. 

παραπάνω). 

Σ’ αντίθεση με το 1917 ο καπιταλισμός εξαπλώνεται 

πλέον σ’ ολόκληρο τον  κόσμο. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι η 

συσσώρευση καταλήγει στα όρια της σίγουρα θα οδηγήσει σε 

κρίσεις και αυθόρμητες εξεγέρσεις κάτω από διάφορες μάσκες. 

Στην Ρωσία και στην Κίνα το προλεταριάτο δεν έχει καν 

ανοίξει το στόμα του απέχοντας πολύ απ’ το να έχει πει την 

τελευταία λέξη. Στις ΗΠΑ ο μακρόχρονος ρατσισμός δεν 

μπορεί ν’ αφήσει αδιάφορη την μαύρη εργατική τάξη. Ούτε οι 

αποτυχίες του καπιταλισμού στο Ντιτρόιτ και στην Ν. Ορλεάνη 

μπορούν ν’ αφήσουν αδιάφορη συνολικά την αμερικάνικη 

εργατική τάξη αν γενικευθούν όπως είναι αναμενόμενο. Το 

χρηματιστηριακό κεφάλαιο, έχοντας ξεφύγει πλέον από τον 

έλεγχο της εθνικής αστικής τάξης, θα συνεχίζει να προκαλεί 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις των οποίων η υλική αιτία δεν 

βρίσκεται παρά στα θεμέλια της ίδιας της εμπορευματικής 
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παραγωγής. Η καταστροφή των χρηματικών κεφαλαίων δεν 

είναι παρά μια εκδήλωση της χαμηλής και πτωτικής 

κερδοφορίας στη σφαίρα της εμπορευματικής παραγωγής που 

έχει βυθίσει τον Ευρωπαϊκό νότο σε μια βαθειά και αξεπέραστη 

κρίση που εκδηλώνεται σαν κρίση χρέους. 

Αν οι επαναστάσεις 

που ακολούθησαν το 1917 ήταν πρώιμες, δεν είναι άραγε το ίδιο 

και οι εξεγέρσεις που θα δούμε στο άμεσο μέλλον;  Μαζί με τον 

Σταλινισμό που παραδοσιακά αποδώσαμε στην καθυστέρηση 

των παραγωγικών δυνάμεων στην ΕΣΣΔ, την ιμπεριαλιστική 

της απομόνωση, την αποτυχία της Ευρωπαϊκής επανάστασης 

κλπ, θα πρέπει, ασφαλώς, να προσθέσουμε σήμερα και το 

γεγονός ότι ο καπιταλισμός δεν είχε εξαντλήσει τα περιθώρια 

του. Δεν είχε λύσει πχ τα αστικοδημοκρατικά προβλήματα 

στην Μ. Ανατολή και την Αφρική ή την Ασία εφόσον η 

συσσώρευση του κεφαλαίου δεν είχε επεκταθεί σ’ αυτά τα μέρη 

του κόσμου με ολοκληρωμένο τρόπο. Η θεωρία της διαρκούς 

επανάστασης προέβλεψε ότι αυτά τα προβλήματα είτε θα 

λυθούν οριστικά από την εργατική τάξη στο διάβα της προς τον 

σοσιαλισμό είτε δεν θα λυθούν καθόλου εφόσον αναλάβει η 

αστική τάξη αυτό το καθήκον στις οικονομικά καθυστερημένες 

χώρες. Αυτή η πρόβλεψη ισχύει, ασφαλώς, και σήμερα και 

μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα, οι 

πολιτικές συνέπειες της οποίας είναι τεράστιες για το 

παγκόσμιο προλεταριάτο. Η θεωρία της διαρκούς επανάστασης 

δεν είναι ασύμβατη με τις στρεβλώσεις που παρατηρήσαμε 
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στην ιστορική πορεία, οι οποίες δεν είναι παρά συνέπειες της 

ίδιας της διαλεκτικής των πραγμάτων. Η άρνηση και η άρνηση-

της-άρνησης συμπλέκονται με εκρηκτικό και απρόβλεπτο 

τρόπο και ζητήματα φαινομενικά ασήμαντα, όπως πχ ο 

ισλαμισμός, αποκτούν μια τεράστια σημασία όταν η ανάπτυξη 

του καπιταλισμού στην Μ. Ανατολή δεν μπορεί ν’ ακολουθήσει 

τον δυτικό τρόπο που θεωρούμε ως «ευθύγραμμο» ξεχνώντας 

τις τεράστιες αντιφάσεις απ’ τις οποίες πέρασε με αποτέλεσμα 

τεράστιες υλικές καταστροφές στην εποχή του ιμπεριαλισμού. 

Όπως ο Σταλινισμός έθεσε τα θεμέλια και τους όρους για μια 

κρατικο-καπιταλιστική ανάπτυξη στην ΕΣΣΔ, με τον ίδιο τρόπο 

το Ισλάμ φιλοδοξεί σήμερα να παράγει ένα παρόμοιο μοντέλο 

στην Μ. Ανατολή και την Αφρική. Ο κόσμος έχει επομένως να 

περάσει από μια νέα φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού που 

έχει όλα τα χαρακτηριστικά της βαρβαρότητας της 

πρωταρχικής συσσώρευσης αλλά κανένα από τα θετικά της 

όπως το 1789 ή το 1848. Η νέα αυτή φάση ανάπτυξης δεν είναι 

αναπόφευκτη αν στο μεταξύ η εργατική τάξη πάρει τα 

πράγματα στα χέρια της όπως το 1917, αλλά σ’ ένα ανώτερο 

και ποιοτικά εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Θα είναι η δεύτερη 

φορά καλύτερη απ’ την πρώτη; Δεν θα υπάρχει κανένα 

περιθώριο εκφυλισμού; Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με 

κανέναν τρόπο αν και δεν μπορούμε, φυσικά, να συγκρίνουμε 

με άμεσο και απλοϊκό τρόπο δυο εντελώς διαφορετικές 

ιστορικές φάσεις. Σήμερα πχ γνωρίζουμε ότι ο κεντρικός 

σχεδιασμός που δεν λαμβάνει υπόψη τις τιμές και την ποιότητα 

στην παραγωγή αναγκαστικά θα οδηγηθεί στην αποτυχία. Αν 

δεν είχαμε την ιστορική εμπειρία της ΕΣΣΔ δεν θα μπορούσαμε 

να υποστηρίξουμε κάτι ανάλογο με απόλυτο τρόπο.  

Οπωσδήποτε, εκτός απ’ την ενεργητική συμμετοχή της 

εργατικής τάξης στις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις δεν 

έχουμε κανέναν άλλο μηχανισμό στη διάθεσή μας με βάση τον 
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οποίο να μπορούμε να διασφαλίσουμε την επιτυχία του 

Σχεδίου. 

Σήμερα γνωρίζουμε 

ωστόσο και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ακόμη κι’ αν η 

Γερμανική επανάσταση είχε πετύχει στην δεκαετία του ’20 και 

αν είχε εξαπλωθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη ή ακόμη και στις 

ΗΠΑ, τα θεμελιώδη προβλήματα της εργατικής εξουσίας και 

του γραφειοκρατικού εκφυλισμού δεν θα μπορούσαν να είχαν 

λυθεί αυτόματα. Φυσικά, οι συνθήκες στην ΕΣΣΔ θα ήταν 

εντελώς διαφορετικές. Είναι άραγε σωστό ότι  η γραφειοκρατία 

σαν αναγκαίος εκφυλισμός (που προέρχεται όχι από την 

οικονομική καθυστέρηση και την ιμπεριαλιστική περικύκλωση 

αλλά μάλλον την ίδια την συγκέντρωση της εξουσίας και τον 

αποκλεισμό των μαζών απ’ την πολιτική) θα είχε απλώς 

επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο; Ότι απλώς θα είχε 

παγκοσμιοποιηθεί ο Σταλινισμός; Είναι τόσες οι κεντρόφυγες 

δυνάμεις σ’ αυτή την υποθετική ισορροπία που μας 

αναγκάζουν να δεχθούμε σαν πιο πιθανή λύση την 

κατάρρευσή του όχι σε 73 αλλά μάλλον σε λιγότερο από 3 

χρόνια.  

Είναι λογικό ότι ο Μαρξ, ο Ένγκελς και ο Λένιν 

υπερεκτίμησαν την δυνατότητα ενός εργατικού κράτους να 

σχεδιάσει την οικονομία του υποβαθμίζοντας τις οικονομικές 

λειτουργικές σε απλές λογιστικές διαδικασίες. Αλλά ο ίδιος ο 

καπιταλισμός δεν έχει φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο εξέλιξης και ο 
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μηχανισμός των τιμών δεν μπορεί να παρακαμφθεί όπως 

έδειξε η εφαρμογή της ΝΕΠ στην ΕΣΣΔ. Ένας δεύτερος 

παράγοντας είναι ότι η παγκόσμια οικονομία είναι σήμερα πιο 

περίπλοκη απ’ ότι ήταν την εποχή των  Μαρξ και Ένγκελς 

όταν δυο ή τρεις παγκόσμιες δυνάμεις ήταν ολόκληρος ο 

παγκόσμιος καπιταλισμός και ακολουθούσαν οι αποικίες. Την 

εποχή του Λένιν οι περιπλοκές ήταν ανάλογες με τις 

σημερινές. Ο Τρότσκι είδε σωστά τα προβλήματα που 

ανακύπτουν με τον οικονομικό σχεδιασμό και τον ρόλο των 

τιμών αλλά δεν υπήρχαν οι αντικειμενικές δυνατότητες ούτε 

για την εξάπλωση της προλεταριακής επανάστασης ούτε για 

την επιτυχία του σχεδιασμού σε περίπτωση που η παγκόσμια 

επανάσταση αποδεικνύονταν νικηφόρα. Η λύση αυτής της 

αντίθεσης, στην ΕΣΣΔ, βρέθηκε στην ανάπτυξη του 

σταλινισμού και την «θεωρία του σοσιαλισμού σε μια μόνη 

χώρα» –μια καταφανώς λανθασμένη κι’ επικίνδυνη «θεωρία». 

Η θεωρία της διαρκούς επανάστασης εξακολουθεί να έχει 

την πλήρη της ισχύ. Αν η εργατική τάξη κατορθώσει να πάρει 

την εξουσία σε μια χώρα και αν η παγκόσμια επανάσταση 

προχωρήσει νικηφόρα, τότε αν τα οικονομικά προβλήματα του 

σοσιαλισμού μπορούν να λυθούν στο πλαίσιο που έθεσε ο 

Μαρξ (δηλαδή την δημιουργία των συνθηκών που ανάγουν τη 

λειτουργία της οικονομίας σε απλή λογιστική) τότε και μόνο 

τότε ο καπιταλισμός θα έχει εξαντλήσει τα ιστορικά του όρια 

κάνοντας ιστορικά αναγκαία την μετάβαση στον σοσιαλισμό. 

Η θεωρία της διαρκούς επανάστασης δεν μπορεί να ισχύει έξω 

και πέρα από τα ιστορικά όρια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, 

διαφορετικά ισχύει αλλά απ’ την ανάποδη: Μια άλλη τάξη και 

όχι η εργατική τάξη θα καταστεί κυρίαρχη ώστε η 

καπιταλιστική συσσώρευση απλώς να προχωρήσει σε 

παγκόσμιο επίπεδο με άλλα μέσα. Στην περίπτωση αυτή, όπως 
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έγινε στην ΕΣΣΔ, ο σοσιαλισμός θα είναι κρατικός 

καπιταλισμός και επομένως συνέχιση του καπιταλισμού με 

άλλα μέσα.  

Η Κομμούνα του Παρισιού 

έδειξε τον τρόπο με τον οποίο το προλεταριάτο μπορεί να 

οργανώσει το κράτος του και την δικτατορία του. Η παράδοση 

της Κομμούνας είναι και σήμερα το υπόδειγμα του 

προλεταριακού κράτους όπως ήταν για τον Μαρξ, τον Λένιν 

και τον Τρότσκι. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε το αντιπαράδειγμα 

της ΕΣΣΔ, και τον τρόπο με τον οποίο το προλεταριακό κράτος 

μπορεί να εκφυλισθεί με τις γνωστές συνέπειες και τον γνωστό 

τρόπο. Αν η Κομμούνα ήταν νικηφόρα, είναι πιθανό ο Μαρξ να 

είχε ένα παράδειγμα του γραφειοκρατικού εκφυλισμού στην 

εποχή του, οδηγώντας τον σε σκέψεις παρόμοιες μ’ αυτές που 

κάνουμε εμείς από τη δεκαετία του ’20 κιόλας. Με ποιον τρόπο, 

δηλαδή, μπορεί το προλεταριάτο να ισχυροποιήσει την 

πολιτική του εξουσία και ν’ αρχίσει ο «αποκοιμισμός» του 

κράτους όταν πια δεν θα είναι απαραίτητο. Χωρίς να έχουν 

λυθεί τα οικονομικά προβλήματα στο προλεταριακό κράτος 

ωστόσο, αυτό είναι αδύνατον. Όσο οι πόροι πρέπει να 

κατανέμονται και υπάρχει το βασίλειο της ανάγκης δεν 

μπορούμε να περάσουμε στο βασίλειο της ελευθερίας εκτός αν 

οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτυχθούν εκατομμύρια ή 

δισεκατομμύρια φορές σε σχέση με το σημερινό τους επίπεδο –
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πόσο μάλλον το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν την εποχή του 

Μαρξ ή του Λένιν.  

Χωρίς τους αγώνες και τις εξεγέρσεις της εργατικής τάξης 

είναι εντελώς αδύνατον να βρεθούν οι μορφές που πρέπει να 

πάρει η προλεταριακή εξουσία στους αιώνες που έρχονται. 

Όπως ακριβώς ο Λένιν και ο Μαρξ δεν θα είχαν μια αντίληψη 

της μελλοντικής κομμουνιστικής κοινωνίας χωρίς την 

Κομμούνα του Παρισιού. Ο σοσιαλισμός έρχεται απ’ το μέλλον 

αλλά με μορφές που διαμορφώνονται σήμερα. Μ’ αυτή την 

έννοια είναι που ο Μαρξ έγραφε ότι ονομάζουμε κομμουνισμό 

την κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. 

Χωρίς την σημερινή βεβαιότητα ότι ο σοσιαλισμός είναι 

αναπόφευκτος δεν θα είχαμε καμία κατάργηση της  

υπάρχουσας τάξη πραγμάτων. Απ’ την άλλη μεριά, πρόκειται 

για κίνηση, όχι για τελειωμένο δόγμα που προδιαγράφει τα 

πάντα όπως ο χιλιασμός. Η κίνηση των πραγμάτων 

διαμορφώνει τους όρους για την κατάργηση της υπάρχουσας 

τάξη πραγμάτων με τρόπους που μας επιτρέπουν μια ακόμη 

καθαρότερη εικόνα για την κομμουνιστική κοινωνία σε σχέση 

μ’ εκείνη που μας έδωσε η Κομμούνα. Σήμερα έχουμε την 

(αρνητική) ιστορική εμπειρία των Σοβιέτ, της Πολιτιστικής 

Επανάστασης, του εκφυλισμού της ΕΣΣΔ και της Κίνας κλπ. Το 

ζήτημα είναι ποια μαθήματα μπορούμε να βγάλουμε. Ποια 

μαθήματα θα είχε βγάλει ο Μαρξ; Πρώτα απ’ όλα ότι η 

διαλεκτική της κίνησης (στην κατάργηση της  υπάρχουσας τάξη 

πραγμάτων) δεν είναι παρά αυτό που λέει ο ίδιος όρος, δηλαδή 

μια διαλεκτική. Η διαλεκτική δεν είναι ούτε ευθύγραμμη, ούτε 

προβλέψιμη εκ των προτέρων. Η προβλεπτική ικανότητα που 

έχουμε σήμερα σε σχέση με την Κομμούνα και δεν είχε ο Μαρξ, 

συνίσταται στον εκφυλισμό της και την διαμόρφωση ενός νέου 

κυρίαρχου στρώματος που υποκαθιστά και τελικά καταργεί 
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την δικτατορία του προλεταριάτου. Δεύτερον, ότι αυτός ο 

εκφυλισμός έχει τις ρίζες του στην εμπορευματική παραγωγή 

που δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει στον σοσιαλισμό 

ενώ ταυτόχρονα το ζητούμενο είναι η κατάργησή της μαζί με 

την κατάργηση του κράτους με την έννοια του «αποκοιμισμού». 

Τρίτον, πως διασφαλίζεται η διαρκής συμμετοχή των μαζών 

στην εποχή που η κοινωνία βγαίνει από τον καπιταλισμό για 

να μπει στην νέα ανεξερεύνητη περιοχή του κομμουνισμού. 

Τέταρτον, το αδύνατον του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα 

αλλά ο σοσιαλισμός σαν αποκλειστικά εφικτός σε παγκόσμια 

κλίμακα.  

Κανένα από αυτά τα 

ζητήματα δεν είναι λυμένο και κάθε λύση προϋποθέτει την 

πρακτική και επιτυχημένη εμπειρία. Το ότι η λύση τους 

βρίσκεται στην παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνάμεων στα πλαίσια του καπιταλισμού, φαίνεται 

αναπόφευκτο. Οι συγκεκριμένες μορφές της διαλεκτικής της 

κίνησης θα δώσουν στο κομμουνιστικό κίνημα τις δυνατότητες 

ν’ ανεβάσει την ιστορική εμπειρία της Κομμούνας σ’ ένα 

ανώτερο επίπεδο. Στο ανώτερο αυτό επίπεδο, μια υπόθεση που 

μπορούμε να κάνουμε είναι ότι η τεχνολογία και η τεχνική θα 

υποβαθμίσουν την ίδια την παγκόσμια οικονομία σε απλή 

λογιστική που θα μπορεί να δει και να κατανοήσει ο καθένας, 

φέροντας μαζί και το τέλος της οικονομίας σαν διακριτής 

οντότητας απ’ την πολιτική. Τότε θα γίνει φανερό ότι η 
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πολιτική μπορεί ν’ αλλάξει την τεχνολογία και την τεχνική 

ώστε να επιτευχθούν διαφορετικοί στόχοι από εκείνους του 

κέρδους. 

* 

*         * 
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