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Annan Information
Först skrev han broschyrer för en underjordisk tryckpress i Kiev, men flyttade snart till
huvudstaden, Sankt Petersburg, där han arbetade med både bolsjevikerna, som
centralkommittémedlem Leonid Krasin och den lokala mensjevikutskottet, som han pressade
in en mer radikal riktning. Vidare försöker jag visa det efter döden av. Således kommer någon
som placeras i en maktposition över andra att agera på vissa sätt, ha en viss världsutsikt, som

skulle vara främmande för någon som är föremål för jämlika sociala relationer. Från och med
den tiden kunde ingen hindra dessa två makter från att slå samman. Kan någon stoppa de två
lagarna som förkroppsligar dem från att slå samman, inte heller kunde konsolideringen av en
irremovabel byråkrati som styrs över alla sektorer av det sociala livet stoppas. Vare sig klädda
i rasistisk eller klassisk klädsel ligger samma elitistiska stamtavla bakom det pro-bolsjevikiska
argumentet att demokrati skulle ha fört "kaos" eller "kapitalistisk restaurering". Det implicita
antagandet att arbetarklassens människor inte är lämpliga för självstyre är tydliga från dessa
rationaler. I oktober återvände han till Moskva; i december led han en andra stroke och
återvände till Gorki.
Genom att jämföra arbetarklassens makt med bolsjevikpartistyrelsen (och från 1919 och med
bolsjevikpartiets diktatur) kunde de inte hjälpa till att betrakta Makhnoviströrelsen som ett hot
mot deras makt (se avsnitt 14 för en diskussion om de politiska skillnaderna och den
bolsjevikiska utvecklingen av partisregeln). Men direkt i historiens omgång kommer en
revolution i Tyskland att ha en ovärderligt större betydelse för Frankrike än för Förenta
staterna. År 1934 mördades han på sitt kontor - troligen av en agent för Stalin. För att bilda en
åsikt om Trotskijs ställning måste vi också ta hänsyn till det faktum att ingen ledare av "46"
kritiserade den. Solidarnosc. i Polen, med Demokratiska Forumet. Enkelt uttryckt, Trotskij
missförstår fientligheten mot den bolsjevikiska diktaturens repressiva politik med fientlighet
mot staden. Vi kan också peka på det faktum att makhnovisterna arrangerade direkta utbyte av
varor mellan städerna och landet. I januari 1920 infördes en belägreringstid över hela landet.
Under Stalins regim var Lenin aktivt porträtterad som en nära vän till Stalin, som hade stött
Stalins bud att bli nästa sovjetledare. Detta var uppbyggt för att försvaga stödet till upproret i
Petrograd och i Röda armén för att se till att det inte spred sig. Svaret är att det var
övervägande sistnämnda.
Att bolsjevikerna föregick honom med det dåliga exemplet var ingen ursäkt. Som diskuteras i
avsnitt 6 i bilagan "Vad hände under den ryska revolutionen?", Var det under denna period
som bolsjevikerna började ryska sovjeterna och släppa ut något som de förlorade val till. I juli
och augusti gick makhnovisterna på offensiven och styrde bolsjevikerna i tre provinser och
attackerade den röda arméinfrastrukturen. Den här sidan är från kapitel 16, som kallas
"bolsjevikerna med Makhno". Eftersom det inte var tillräckligt med en ledtråd, presenterar
Palij någon nödvändig bakgrund för denna bolsjevikiska paus. Tre dagar senare, den 5
december, förbjöd folkkommissarie för inrikes frågor, GI Petrovsky, medborgare från länder i
krig mot Ryssland att lämna RSFSR utan särskilt tillstånd från de inhemska sovjeterna.2 Även
om dessa var bara försiktiga steg, var de oerfarna sovjetiska myndigheterna gradvis skuren ut
en ny politik, och i slutet av december hade de utformat allmänna regler för inresa och utträde,
3 något som i stor utsträckning försummade sig under hela det ryska rikets århundraden. År
1935 underförstod han att han inte längre var välkommen i Frankrike. Och som
makhnovisterna i Ukraina visade sig, var bolsjevikis ideologi och övning inte det enda
tillgängliga alternativet (se bilagan "Varför visar Makhnoviströrelsen det finns ett alternativ till
bolsjevismen?"). Den 28 juni 1918 antogs ett dekret som avslutade alla former av privat
kapitalism. Det var inte så mycket för sovjetplanerare att floden, Pripiat, var en biflod.
Han arbetade mellan 1904 och 1917 och försökte förena olika grupper inom partiet, vilket
resulterade i många sammandrabbningar med Lenin och andra framstående partimedlemmar.
Från denna felaktiga påstående hävdade Trotskij som följer. Han lade Trotskij ansvaret för
landets järnvägar (samtidigt som han behöll övergripande kontroll över den röda armén), som
han regisserade skulle militariseras i krigskommunismens anda. Lenin bestämde att, eftersom

det var viktigare att försvara Moskva, skulle Petrograd bli övergiven. Robert Conquest: Stalin
önskade att få högsta makt genom att krossa alla andra fraktioner. Robert C. Tucker: Stalin
ville göra sig till en revolutionär hjälte. Sovjetunionen var verkligen populär, och att miljoner
människor ansåg Stalin som en stor hjälte. Men. I alla klassföreningar är producenten
underordnad de som hanterar produktiv processen.
Ingen herre som förföljde bönderna, ingen Hetman-polis, ingen rysk eller tysk officer som var
en otjänlig fiende av bönderna, förtjänade någon medlidande. Han måste förstöras. En sådan
omvandling kommer från kollektiva direkta handlingar och självaktivitet hos arbetande
människor, vilket uttrycks i strejken som nyligen hade svepts över hela landet. Inte heller var
det libertariska tillvägagångssättet omöjligt att genomföra under en revolution eller
inbördeskrig. Trotskij höll vid den tiden att fackföreningarna inte hade någon anledning att
prata mot staten eftersom staten tillhörde arbetarna. Istället försvarade han begreppet "partiets
diktatur" och kopplade det till Lenin (och så leninistisk ortodoxi).
Det är därför oroande att ledande medlemmar av "arbetarnas opposition" deltog i attacken mot
Kronstadt och att de helt avvisade de konsekventa krav på politisk och ekonomisk som
Kronstadt-rebellerna hade uppstått (se bilaga "Vad var Kronstadt Rebellion ?" för mer
information). Fiender det arbetande folket är också de som skyddar orätt borgerliga regimen,
det vill säga de sovjetiska kommissarier, medlemmarna i repressiva expeditionskåren, den
extra Kommissioner som går genom städer och byar tortera de arbetande människor som
vägrar att underkasta sig deras godtyckliga diktatur. Den 26 januari, den elfte All-Union
sovjetkongressen möttes för att betala avseenden den avlidne ledare, med tal görs av Kalinin,
Zinovjev och Stalin, men i synnerhet inte Trotskij, som hade konvalescent i Kaukasus. Efter
att ha lidit ett krossande nederlag vid den kongressen, ledde den nya oppositionen. Lenin
presenterade många av hans idéer i pamflet Två socialt demokratiska tävlingar i den
demokratiska revolutionen, som publicerades i augusti 1905. För att förstöra det sätt på vilket
din fiende angriper dig är sunt förnuft. Den vita graven måste omaskas, fetisens lera fötter som
fördärvar det internationella proletariatet till dödlig vilja. Hans frustration med Trotskij blev
kapitaliserad av Stalin och Zinoviev, som använde sitt stöd för Lenins ställning att förbättra sin
ställning inom bolsjevikens ledarskap på Trotskijs bekostnad.
Sovjetunionen måste lösa liknande konflikter med den nyetablerade Republiken Finland,
Republiken Estland, Republiken Lettland och Republiken Litauen. Som kärnan i deras sociala
idéer var den enkla principen om arbetarklassens autonomi, tanken att befrielsen av
arbetarklassens människor måste vara själva arbetarklassens folk själva. Arbetstagargruppen
gick ännu längre och angripit den politiska regimen och den parti som Lenin införde inför
NEP. Ett massmöte på femton till sexton tusen personer hölls i Anchor Square den 1 mars och
det som har blivit känt som Petropavlovsk-resolutionen godkändes efter det att "fakta" delegationen hade gjort sin rapport. Och i själva verket några jakts förseningar i
moderniseringen av. Trotskijs kontroll över militären undergrävdes genom att omplacera sin
ställföreträdare, Efraim Sklyansky, och utse Mikhail Frunze, som var preparerad för att ta
Trotskijs plats.
Problemen med en social revolution är många, liksom problemen med att bygga ett nytt
samhälle. Privat företag tillåtet i små industrier och detaljhandel. I juni 1921 utfärdades de
första begränsningarna i Ryssland och i maj 1922 meddelade regeringen att invandringen
skulle sänkas så mycket som möjligt. Självklart erkände Kronstadarna själva att de vita var
gärna stödja sina handlingar (i själva verket några handlingar mot bolsjevikerna) men att

denna glädje var av olika anledningar än deras. Det var en separat fredsavtal mellan de två
länderna medan krig rasade i övriga Europa fram till november 1918. I mars avslutade
sovjätten kriget för gott och undertecknade Fördraget om Brest-Litovsk. Lenin och Yakov
Sverdlov försökte få Trotskij och Stalin att förena, men deras möte misslyckades. Som vi
diskuterar i avsnitt 4 i bilagan "Vad hände under den ryska revolutionen?" Lenins bok
applicerades aldrig i praktiken. Det är uppenbart att Lenin, genom att betrakta staten helt enkelt
som ett instrument för klassregeln, skulle kunna ignorera sådana viktiga frågor om hur
arbetarklassen kan "regera" samhället, hur det kan vara en "härskande" klass. Baserat på hans
påståenden måste vi avsluta en av två möjligheter.
Anarkisten Ernesto Malatesta varnade: "Om vi lämnar den gynnsamma rörelsen, då måste vi
betala med blodtårar för rädslan som vi förorsakar borgarklassen." 3. Med tanke på att
mensjevikerna hade vunnit sovjetval över Ryssland är det klart att denna åtgärd drivs mycket
mer av politiska behov än sanningen. Vad föreslår det bolsjevikernas "fientlighet". Det var
verkligen 1905 och 1917 som var dessa mycket ungdomar från landet som hade givit
Kronstadt sitt rykte som en hotbed av revolutionär extremism. Denna del av vanliga frågor
syftar till att bekanta sig med den "okända revolutionen" som fortsatte under bolsjevikerna
och, lika viktigt, det bolsjevikiska svaret på det.
Rätten hävdade att NEP skulle hjälpa den överväldigande jordbruks- och industriellt
bakåtriktade ekonomin. Således var den enda potentiella fara som "sovjetmakten" (dvs
bolsjevikisk kraft) var sovjetdemokrati, en fara som hade funnits sedan oktoberrevolutionen.
Vi har här en liknande situation som ombord på ett fartyg som är utrustat och till och med
överbelastat med många marxiska mekanismer och apparater, medan dess storseil är så
uppvuxen att den avsiktligt svälls av varje revisionistisk och reformistisk vind. Detta är inte
bara ner till stationernas höjd men också på grund av användningen av marmorväggar som
reflekterar och återanvänder ljuset från de klara ljuskronorna. Eftersom upplevelsen av
bolsjevikernas tyranni visar sig utan tvekan är detta perspektiv det rätta. Å andra sidan trodde
han att det inte var möjligt att delta i en öppen strid, antingen i festen eller i det internationella.
Den öppnar genom att lovorda de positiva ekonomiska framstegen i Sovjetunionen sedan
Lenins död, med hänvisning till tillväxten i elkraft, jordbruksproduktion, industri mm Den
svagaste länken i kedjan hade brutits, men kunde sovjetisk Ryssland hålla länge utan stöd av
det europeiska proletariatet.

