سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
سرمایه داری دولتی شوروی!
 .82علیه بوروکراسی
دمحم قراگوزلو
در آمد (تنگنای دولت بولیورایستی)!
این روزها که نگاه نگران سوسیالیست ها به سوی ونزوئال دوخته شده بار دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که بحرران  -چره در
دو شکل مشخص "اضافه تولید" و "گرایش نزولی نرخ سود" و چه در چارچوب عدم تناسب عرضه و تقاضا و رکود تورمی-
خصلت انفکاک ناپذیر شیوه ی تولید سرمایه داری است .و بار دیگر باید یادآور شد که دخالرت دولرت در تنمریا سراز و کارهرای
بازار نمی تواند مانع شکل گیری بحرران اقتصرادی و شریفت آن بره سرمت بحرران سیاسری شرود .اصرو برازار چره آزاد و زن یرر
گسیخته و ول باشد و چه با دستان مریی دولت حامی (ها حامی انباشت و ها حامی کنترل) اداره شود و حترا در بره تررین شرکل
ممکن برنامه محور مهار شود تا زمرانی کره من رر خریرد و فرروو نیرروی کرار را دنبرال مری کنرد و مهرره هرایش برا "ارزو" و
ِ
"سرود" آب بنرردی مرری شررود هرآینرره بحررران سراز اسررت .هررید در رره یرری از دموکراسرری سیاسری  -کرره دولررت ونررزوئال حتررا برره تاییررد
ناظران آمریکایی پرچا دار آن است -نمی تواند مانع توزیع ناعاد نه ی ثررو ،انباشرت سررمایه و نرابرابری شرود .دموکراسری
سیاسی اگر با سلب مالکیت وسایل تولیدی به سود کارگران و زحمتکشان توام نشود به نقیض خود تبدیل خواهد شد .ساندینیست
ها یر

دوره ایرن رونرد را ت ربره کردنرد و قردر ،سیاسری را

ررم بره اپوزیسریون پروآمریکرایی خرود باختنرد و اینر

ح رور

مستمرشان در قدر ،سیاسی به اعتبار سرکوب ارترش و پلری اسرت .در ونرزوئال نیرز همران سرناریو تکررار خواهرد شرد .کرا ترر
عقل سلیمی می تواند حمایت مستقیا و علنی و مادی و رسانه یی امپریالیسا آمریکا و متحدان اروپایی او از ریران گوایردو را
انکار کند اما طرح چنین مقوله یی از سروی دولرت مرادورو  -حترا اگرر بره سررکوب اپوزیسریون من رر شرود -راهکرار خرروا از
بحران نیست .به استناد نتایج همین انتخابا ،دموکراتی

دولت بولیواریستی در زمان چاوز حمایت نزدی

به پن اه درصد از

مردم را از دست داده بود .ا ن وضع به مراتب وخیا تر است .مادورو از کریزمرا و اتوریتره ی چراوز بری بهرره اسرت .م را
به این که رکود تورمی ناشی از شوک نفتی به نق ه ی قرمز رسریده اسرت .مرادورو خروب مری دانرد کره انتخابرا ،زودر حکرا
پیروزی اپوزیسیون پروآمریکایی را صادر خواهد کرد .گوایدو و هوادرانش بره محرض تسرخیر دولرت برا حمایرت همره انبره ی
آمریکا و اروپا قادر خواهند شد که برای یر

مرد ،نرامعین بحرران اقتصرادی را از طریرر اشرباز برازار از کا هرای ضرروری

کنترل کنند و دستاوردهای انقرالب بولیرواری را بره سرود کارترل هرا و تراسرت هرا از برین ببرنرد .نخسرتین تعررآ آنران بره قرانون
بسیار مترقی کار خواهد بود .قانونی که اگر به درست از سوی دولت ا را شده بود نوسان بهای نفت نیز نمی توانست آذوقره ی
کارگران را برباید .سرمایه داری دولتی در لبا بولیواریستی  -که مد ،ها برای زحمتکشان آمریکای تین الگویی از رفاه و
رهایی بود -به فر ام خود نزدی

می شود .ارت از ی

پایگاه مها در حیراط خلرو ،امپریالیسرا آمریکرا را اشروال خواهرد کررد.

این پ یشروی انقالب کوبا را نیز تهدید خواهد کرد و در آینده یی نزدی

حمله به هاوانا را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
به همان سرعت که دولت لو داسیلوا و شرکا برزیل را دو دستی تقدیا نئولیبرالیسا هار کردنرد و در مرتن مماشرا ،برا صراحبان
صنایع بزرگ بسترهای ظهور یکی از خبیث ترین دولت های دست راستی (بولسونارو) را رقا زدند ونزوئال نیز در برن بسرت
سرمایه داری دولت بولیواریستی به همان سمت در حال حرکت است .به محض اتمرام آسریب شناسری سررمایه داری دولتری مردل
شوروی بررسی تناقض های درونی مدل های دیگر سرمایه داری دولتی – از مله سوسیال دموکراسی و دولت رفاه و دولت
های "سوسیالیستی" آمریکای تین  -در دستور کار قرار خواهد گرفت....
راهحلهای پیش گیری از بوروکراتیزه شدن دولت کارگری
مندل نتی هی تحقیقا ،و آموزههرای خرود درخصروس مسرالهی منشرا بوروکراسری در نربش کرارگری را بره دو مولفرهی کلری و
مرتبط تقسیا میکند:
الف :ن فههای بوروکراتیزه شدن که در توسعهی سازمانهای تودهیی طبقهی کارگر ذاتی هستند.
ب .بوروکراتیزه شدن تمام و کمال آن گونه که در احزاب مخالف رفرمیست و استالینیست و دولت شوروی مشاهده میشود.
مندل تاکید میکند چنانچه این دو مولفه متمایز نشود و به تبع آن ضرور ،هر شکل از سازمان تودهیی برای نبش کارگری -
برره ایررن مبنررا کرره انح رراط آن ا تنررابناپررذیر خواهررد بررود  -انکررار شررود
پرولتاریا غیر ممکن است .ایرن رویره (انکرار و رود دیالکتیر

رررم ایررن اسررتنتاا تحصرریل خواهررد شررد کرره خررود رهررایی

میران خرود انگیخترهگری و سرازمان) از همران ابتردا شکسرت طلرب

است.
ورود مندل به مبحث سرهگانرهی حرزب انقالبیرون حرفرهیری و طبقرهی کرارگر  -اگرچره در رای دیگرری مریبایرد مرورد ارزیرابی
موشکافانه قرار بگیرد  -اما در کلیا ،خود به سردرگمی و تشتت نمری ریانهای گوناگون "ماورای چپ" پیرامون دو ق ب
بوروکراتی

اشاره میکند.

در این ا مسالهی تبدیل کارمندان تمام وقت یا انقالبیون حرفهیری ع رو حرزب بره بروروکرا،هرای دیرد مردنمر اسرت .پرذیرو
روند انح اط انقالبیون حرفهیی بره کارمنردان بروروکرا ،حزبری از اسرا نقرش پیشررو و مروثر پیکران مبرارز حزبری (انقالبری
حرفهیی) را نفی میکند .آیا میتوان پذیرفت که اولین انقالبی حرفهیی که درون نبش طبقرهی کرارگر ظراهر شرد استتالی آتری
را به و ود آورد؟ از سوی دیگر سوال اساسی این است که آیا نبش آزادی طبقهی کارگر  -در امعرهی سررمایهداری مو رود
 بدون تمکین به و ود برخی از ساختارهای سازمانی دائمی امکانپذیر است؟یک واقعیت بی تردید ای است که جنبش کارگری بدون حضور انقالبیون حرفهیی  -که از درون طبقهی کارگر عروج کرده و
در پیوند با طبقه فعال هستند  -قادر به پیشبرد مطالبات تهاجمی کارگران و به طور مشخص تعرض برای کسب قدرت سیاسی
نخواهد بود .واضح است فرو رفت در الک دفاعی برای جنبش کارگری انقالب ضد سرمایهداری و تحقق آزادی و پیشرفت

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
به سوی سوسیالیسم را به تعویق خواهد انداخت.
«تاریخ نشان میدهد این شر هیدگراه بره عنروان چراره پذیرفتره نشرده اسرت .حترا بررای نمونره یر

کشرور و رود نردارد کره در آن

طبقهی کارگر پ از پارهیی ت ربیا ،مبارزهی طبقاتی به دلیل تر از بوروکراتیزه شدن هاچنان متکری بره مبادلرهی اولیرهی
تشکیالتی باقی مانده باشد .ت ربه ی تاریخی بر عک مبین این است که آن نبش کارگری که ضرور ،سازمان دادن را انکار
کرده و کادرهای خود را انتخاب و به طور سیستماتی

سازمانی آن دسرته از
تربیت ننموده است تحت سل هی ایدهئولوژیکی و
ِ

روشررنفکررران بررورژوایی و خرررده بررورژوایی قرررار مرریگیرررد کرره درون نرربش الگرروی انحصررار فرهنگررییرری را کرره در امعررهی
سرمایهداری به طور کلی اعمال کردهاند از نو اقامه میکنند».
(ارنست مندل پیشین صص)51-51:
به ای مفهوم نه فقط هیچ کارگری به شکل فردی یا متشکل ذاتا ً سوسیالیست نیست ،بلکه اساسا ً ای وظیفهی فعاالن پیشرو
و متحتتزب و آگتتاه جنتتبش سوسیالیستتتی کتتارگری و بتته شتتکل وی ت هی آن کمیتتتههای سوسیالیستتتی کارخانتته استتت کتته پتتر م
سوسیالیسم را به شکلی سامانمند و آگاهانه به دستان کارگران مبارز بسپارند.
در صورتی که بپذیریا یا فرآ کنیا که دولت کارگری بوروکراتیزه شده از سروی یر

حرزب بلشرویکی متکری برر ت رارب سره

دههی پ از انقالب اکتبر سرنگون شود  -به زعا تروتسکی  -چند راهکرار بررای انحرالل نمرام مرنحط بوروکراتیر

از سروی

حزب انقالبی در دستور کار واقع خواهد شد:
 احیای دموکراسی در اتحادیههای کارگری و شوراها و دخالت مستقیم تودهها در ادارهی دولت.
 تصفیهی پیگیرانهی دولت بوروکراتیک از عناصر و نخبهگان بهرهمند از امکانات متمایز.
 لغو همه ی امتیازات مادی و معنوی که به نادرست در اختیار مقامات و صاحب منصبان دولت قرار گرفته.
 لغو نابرابری در پرداخت دستمزدها مگر در مواردی که ضرورت حیاتی اقتصاد و دستگاه دولت محدود خواهد کرد.
 آزادی ،آموزش ،انتقاد ،رشد و اندیشهی مستقل به جوانان.
 ایجاد تغییرات بنیادی در راستای منافع تودههای کارگر و دهقان با تاکید بر تصحیح وضع توزیع درآمد ملی.
 حفظ روابط و مناسبات اقتصادی متکی بر برنامه.
«میبایست از هرگونه دایی ریشهیی میان عمل انباشت و عمل تولید از هرگونه دایی ریشرهیری میران طبقرهی کرارگر واقعری
مو رود و کنترررل محصررول افزونرهی ا تمرراعی  -چرره از طریرر یر

بوروکراسرری دولتری برره حررد نهایرت مرکزیررت یافترره و چرره از

طریر عملکرد آزاد "قوانین بازار"  -به هر قیمت ممکن ممانعت شود( ».مندل )5511: 51
 .1مندل این موضوع مهم را در کتابی تحت عنوان "نظریه لنینیستی سازماندهی و ربط امروزی آن  /بررسی
انکشاف آگاهی طبقاتی نزد طبقهی کارگر"  1531ترجمهی هوشنگ سپهر تهرران :انتشرارا طییهرهت تحییر
کرده است.

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
 انقالب سیاسی ضد بوروکراتی


به مفهوم ورود پرولتاریا به عرصهی ی

انقالب ا تماعی دید نخواهد بود.

نبهی سوم تئوری انقالب مداوم (حمایت از انقالب هانی کارگری انترناسیونالیسا کارگری)

چنران کره مالحمره مریشرود در هرید بخشری از راهکرار انقالبرری تروتستکی کراتررین نشرانی از لورو مالکیرت خصوصری و دولترری
ا تماعی کردن مالکیت ای اد سازمان تودهیی کارگری ناظر بر تولیرد و در م مروز مرع کرردن بسراط برازار و لورو کرارمزدی
دیده نمیشود .تروتسکی حتا پرداخت دستمزدهای نابرابر را نیز به شرای ی ویژه موکول میکند و مهر توافر تلرویحی خرود را
بر روند پرداخت مزد میکوبد .و بدتر از همه این کره تروتستکی بره شریوهیی سرخت محافمرهکارانره از حفرم مناسربا ،اقتصرادی
متکی به برنامه سخن می گوید و مناسربا ،ا تمراعی تولیرد را حرداکرر برر محرور تصرحی توزیرع درآمرد ملری متمرکرز مریسرازد.
احتیاط تروتسکی از وارد شدن پرولتاریا به ی

مرحلهی دید انقالب ا تماعی نشان میدهد که او تحقر گذار بره سوسیالیسرا

کارگری را در متن استمرار فرصرت بره "دولرت مرنحط بوروکراتیر " بره تعویرر میانردازد .واضر اسرت بردون لورو کرارمزدی
هرگونرره دفرراز از شرریوهی تولیررد سوسیالیسررتی در هررر مرحلررهیرری از انقررالب مررداوم اساس را ط نررامربوط اسررت .پایررهی شرریوهی تولیررد
سوسیالیستی فقط الوای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید نیست .بدون امحای مناسبا ،کار کا یی و مع کردن بسراط ارزو
قیمت و سود نمیتوان از سوسیالیسا سخن گفت.
ارنست مندل بر بستر ت ربیا ،تروتسکی ،ضمن بهرهگیری از آموزههای محدود مارکسی  -که تبعا ط با آفرت بروروکراتیزه شردن
دولت کارگری موا ه نشده بود  -به ت ربیاتی که مارکس از کمون پاری آموخته بود اشاره میکنرد و آنهرا را در دو بنرد کلری
به نبش تکامل یافتهی کارگری اواخر قرن بیستا بسط میدهد:
«  .مواجب کارگزاران سیاسی دولتهای کارگری میبایست برابر مواجب کارگران ماهر باشد .هدف مارکس از ایت قتانون
جلوگیری از مقام طلبی یعنی متوسل شدن به مقام دولتی به منظور ترفیع شخصی بود.
 .8تمام کارگزاران میبایست انتخاب شده و هر زمان به رای انتخابکنندهگان قابل عزل باشند( ».مندل پیشین س)51:
در ادامهی مبحث خ ر بوروکراتیزه شدن دولت کارگری مندل به تئوری حزب لنینی در "چه باید کرد" مریپرردازد و برا تاکیرد
بر اصل مارکسی "رهایی پرولتاریا فقط میتواند توسط خود پرولتاریا به ان ام رسرد" بره درسرت از ضررور ،حیراتی راب رهی
دیالکتیکی میان حزب و تودههای کارگر سخن میگوید و به خ ر ردا مانردن انقالبیرون حرفرهیری از مرتن طبقرهی کرارگر اشراره
میکند .مندل اگرچه لنی را پیشتاز هشدار نسبت به خ ر بوروکراتیزه شدن دولتهای کارگری ( )5125-22مریدانرد امرا تبعرا ط
نبش تروتسکیستی را در خط مقدم ارائه دهندهی راهحل انقالبی مارکسیستی در برخورد با این انحرا میگزارد.
سوئیزی نیز مانند اکرر تروتسکیستهرا بره پدیردهی فسراد بوروکراتیر

در رونرد فروپاشری دولرت شروروی بهرای ویژهیری داده و

ضمن مرور ت ربهی شوروی به ارائهی راهکارهای اخالقی و ذهنی و البته چند تمهید اقتصادی پرداخته است:
« اگر رهبری نسبت به مساله روشن بوده و مصما بره لروگیری از تکررار ت ربرهی شروروی باشرد مریتوانرد پیرروان صراد و
فعال خود را به حرکت آورد دست به سوی وانانی که هنوز در اثر وسوسهی امتیازا ،فاسد نشدهاند دراز کرده ضربا،

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
خردکننده به ساخت دیوان سا ری وارد آورد .به این طریر موانع پیشروی در ادهی سوسیالیسا را میتروان از میران برداشرت
و رووهای کارگری را در معنای قدیمیاو پذیرفته و به کار برد.
این روشی که برگزیدم خیلی شبیه چیزی است که به تازهگی و مخصوصا ط در دورهی انقالب بزرگ کارگری فرهنگری در چرین
اتفرا افترراده اسررت .برره عقیرردهی مرن مسررالهی بررازار در امعررهی انتقررالی بایرد در چررارچوب مبررارزه بررین اضررمحالل نمررام اداری و
پیشروی سوسیالیستی تحلیل شود .هرگز چنین موضعی نداشتا که حذ فوری مناسبا ،بازاری را عملی و م لوب بدانا .وقتی
اقتصاد اداره شده به شیوهی دیوان سا ری درگیر فوری مشکال ،میشرود دو طریقرهی سیاسری مخرالف هرا و رود دارد کره در
آنها راهحلی بررای ایرن مشرکال ،مریتروان یافرت .یکری ت رعیف حکومرت و نمرام اداری بره سیاسرت کشرانیدن مرردم و احالرهی
متزاید ابتکار و مسوولیت به خود کارگران .این راه پیشروی به سوی مناسبا ،سوسیالیستی تولیرد اسرت .طریقرهی دیگرر اتکرای
روزافزون بر بازار نره بره مرابرهی یر

عقرب نشرینی موقرت – چنران کره در مرورد سیاسرت دیرد اقتصرادی تحرت حکومرت لنتی

صاد است  -بلکه به عنوان گامی ظاهری به سوی ی

اقتصاد کارآمدتر "سوسیالیسرتی" .ایرن در حقیقرت بره معنری برا برردن

سود ویی به مرتبه ی نقش هدایت در ریانا ،اقتصادی و گفتن این نکته به کارگران است که فقط سرگرم کار خودشران باشرند.
یعنی زیادتر کار کنند تا بتوانند بیشتر مصر کنند .این به معنای خلر دوبارهی شرای ی است که در آن کا پرستی همرراه برا
و دانهای کاذب و بیگانه از خود رشد مییابند .قبول میکنا که این راهیست بره عقرب و بره سروی حاکمیرت طبقرهیری و نتی ترا ط
اعادهی سرمایهداری».
(سوئیزی پیشین صص)11-11:
واض اسرت وقتری ستوئیزی ایرن تحلیرل را مرینوشرت هنروز از درون "انقرالب برزرگ کرارگری فرهنگری" در چرین الیگارشری
رترمارگر چررین معاصررر بیرررون نیامررده بررود .مسررتقل از غیررر
نئولیبرالیسررتی دنتتش شتتیائو پینتتش و طبقررهی بررورژوازی برره شررد ،اسر
ِ
کارگری بودن انقالب چین واقعیت این است که "انقالب فرهنگی" س حیترین راهکار ممکرن بررای برخرورد برا یر

انحررا

سیاسی است که از درون مناسبا ،طبقاتی و شیوهی تولید ا تماعی غیر سوسیالیستی رشد کرده است .بوروکراسی در شوروی
شکل نگرفت مگر به اتکای روابط حاکا بر بازار رواا کارمزدی و نهادینه شدن قیمرت و بره یر

مفهروم روو کرا یی سرازی

نیروی کار .در چنین شرای ی سخن گفرتن از "حرکرت پیرروان صراد و فعرال" و سرازماندهی " وانرانی کره در اثرر وسوسرهی
امتیازا ،فاسد نشدهاند" ذهنیگرایی م لقری اسرت کره ستوئیزی بره آن گرفترار شرده .ستوئیزی بره رای ارزیرابی و موا هره برا آن
دسته از عواملی که مولد "امتیازا ،فاسد" شدهاند به وانان صاد و فعال و سالا فراخوان ت مع میدهد و به کل از یاد میبررد
کرره برررخال نمررر او رهبررری حررزب بلشرروی
سیاسی حزب بوروکراتی

 -و شررخص لنتتی  -نسرربت برره و ررود و رشررد بوروکراسرری از ی سررو و حاکمیررت

و تهی شده از تودههای کارگری بر دولت از سوی دیگر اشرا و آگاهی داشت .اما آنچه کره مرانع

از عروا تها می بوروکراسی و اعتالی خرده بورژوازی میشد همان روابط ا تماعی تولیدی خاصی بود که در ریان

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
عقب نشینی نپ به بازار و قیمت و ارزو و کارمزدی امکان پیشروی داده بود .منمور ما از روابط ا تمراعی همران مناسربا،
معینی است که مارکس میان طبقا ،تبیین کرده بود .در این ا مسالهی مها این است کره بره نمرر متارکس نیروهرای تولیردی بره
رشد و توسعه گرایش دارنرد .هرر چنرد میتواننرد در برهرههای متفراو ،و ممترد در حرال رکرود بره سرر برنرد .فاعرل ایرن رونرد هرر
طبقهیی که باشد

رم تحت کنترل تولید مرادی اسرت .اشرکال چنرین تفسریری ایرن اسرت کره وقتری روابرط ا تمراعی غالرب نتوانرد

نیروهای تولیدی را رشد دهنرد

ررم خرود بره مرانعی در مسریر رشرد آن نیروهرا در میآینرد .در عرین حرال بایرد تو ره داشرت کره

هرگونه توییر در روابط ا تماعی به سادهگی و در ارتباط با رشد نیروهای تولیدی تبیینپذیر نیست .در عصر امپریالیسا انرواز
و اقسام توییرا ،عمیر در نیروهای تولیدی شکل بسته است اما روابط ا تماعی هاچنان مبتنی بر استرمار دوران مرکانتلیستی
باقی مانده است.
سوئیزی در شرای ی "حذ فوری مناسبا ،بازاری" را عملی م لوب نمیداند و از ح ور "بازار در امعهی انتقالی" دفاز
مررریکنرررد کررره اساسرررا ط انکشرررا تمرررام عیرررار برررورژوازی  -حترررا در وامرررع پیشاسررررمایهداری اول قررررن بیسرررتا  -مرحلرررهی انقرررالب
دموکراتی

را به چهرهی دیگری از پسروی طبقاتی به سوی سرمایهداری پیونرد زده برود .همران طرور کره عقرب نشرینی موقرت

بلشرروی ها در ریرران ا رررای سیاسررتهای نررپ برره بررورژوازی روسرریه م ررال سرکشرری داد مرریترروان فهمیررد در روزگرراری کرره
صنعتیسازی و ملیگرایی و مبارزهی ضد استعماری دیگر ی

هد سوسیالیستی نیست

پذیرو مناسبا ،بازاری  -حتا به شکل موقت  -دو گام به پ در راستای انهردام دسرتآوردهای سیاسری انقرالب کرارگری اسرت.
اگر بپرذیریا طبقره ی برورژوازی دیرد روسریه بره همرراه بوروکراسری دولتری و حزبری آن از درون عقرب نشرینی نرپ رشرد کررد
رم پذیرو این مولفه کره یر

فرصرت کوتراه و موقرت دیگرر بره برازار بردهیا ترا "پیشرروی سوسیالیسرتی" مقردور شرود همانرا

اعالم نگ علنی به طبقهی کارگر است .و ود هرگونه مناسبا ،کا یی مستقل از این که مالکیت ابزار تولید در اختیرار دولرت
انقالبی (کارگری) است پیامی ز تسریع تها ا بورژوازی خلع ید شده از قدر ،سیاسی را تداعی نمیکند.
به ز راهحرل انقالبری در برخرورد برا دولرت بوروکراتیر

کرارگری 2تروتستکی فرضریهی دومری را نیرز پریش مریکشرد کره بره

مو ب آن این امکان و ود دارد که هیا ،حاکا شوروی در ریان تعرآ ی

حزب بورژوایی دچار فروپاشری شرود .بره نمرر

تروتسکی در چنین صورتی حزب بورژوایی فایر آمده بر دولت منحط بوروکراتی

 -که همه ا منمور همان دولت استالی

 .1از میان تروتسکیستهای شاخصت تونی کلیف نظریهی "دولت منحط کرارگری" را نپذیرفتره و نقرک کررده
است .بنگریک به :بخش ضمیمهی کتاب "سرمایهداری دولتی در شوروی" صص .523-533:کلیف در این مبحث بره
ارزیابی این پرسش میپردازد که "آیا دولتی که تحت کنترل کرارگران نیسرتت مریتوانرک دولرت کرارگری
باشک؟" و در ادامه به این سوال جواب میدهک که" :چه انگیزهیی موجب شک که تروتسکی این نظریه را که
شوروی یک دولت منحط کارگری است انکار نکنک؟" به نظر کلیف مشارکت رفیقانهی کارگران در رونک تولیک
بیشتر و پیشتازی زحمتکشان در "جنگ کبیر میهنی" مویک ماهیت کارگری دولت شوروی (استالین بره بهرک)
نمیتوانک باشک.

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
است  -تعداد قابل تو هی چاکر حاضر و آمراده در میران بروروکرا،هرای فعرال در دولرت حراکا در کنرار خرود خواهرد یافرت و از
پشتیبانی مدیران و دبیران حزبی و محافل صاحب امتیاز فوقانی و روسا و تکنسینها بهرهمند خواهد شد .حل این مسراله امرروز
آسان شرده اسرت .گوربتا

و یلتستی و متعاقرب ایشران برورژوازی عمیقرا ط فاسرد گررد آمرده در حرزب "روسریهی متحرد" پتوتی ـ

مدودی از درون همان حزب کمونیست استالینی دوران برژن عروا کردهاند .تروتسکی دولت استالی را چنان در من الب
بوروکراتیسا غوطهور میبینرد کره مردعی مریشرود حرزب برورژوایی در تصرفیهی افرراد فاسرد دولتری بره مراترب کراترر از حرزب
انقالبی عمل خواهد کرد .از سوی دیگر تروتسکی دولت استالی را هنوز دولتی بورژوایی نمیداند و بردین ترتیرب بره شرمردن
اقداما ،آلترناتیو بورژوایی حزبی میپردازد که پ از فروپاشی دولت استالینی چند رویکرد مشخص را در دستور کرار خرود
میگذارد:
 احیای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید.
 بسترسازی مساعد برای ظهور زارعین قدر،مند از درون مزارز ضعیف.
 تبدیل اشتراکیهای نیرومند به تعاونیهای تولیدکنندهی بورژوایی( .شرکتهای سهامی زراعی)
 انحالل ریان ملیسازی صنایع سب

و صنایع تولید مواد غذایی.

 در دورهی انتقالی سازو میان قدر ،دولتی و "شرکتهای" مستقل (متمولین بالقوه در میران سررکردهگران صرنایع شروروی
ثرو،مندان مها ر) درخصوس اشکال مالکیت و شیوههای صنعت در قالب ی

انقالب ا تماعی.

فرضیهی میانهی تروتستکی در قالرب نره انقرالب نره ضرد انقرالب برلکره اسرتمرار قردر ،دولرت بوروکراتیر

کرارگری اسرتالینی

طراحی شده است .به نمر او  -چنان که بعدها درستی آن را روند تحو  ،من ر به فروپاشی شوروی ثابت کرد  -حتا در چنین
شرایط بینابینی نیز روابط ا تماعی در حالت ان ماد باقی نخواهد ماند.
«ما نمی توانیا روی این مساله حساب باز کنیا که بوروکراسی در حال حاضر توانسته است به رغا دشواریهرای آشرکار چنرین
کاری دست به احیای مقام و منصب بزند در مراحل آینده ناگزیر به دنبال تکیهگاههایی برای خود در زمینهی روابرط مالکیرت
خواهد رفت .ممکن است چنین استد ل شود که ی

بوروکرا ،بزرگ اگر فقط درآمد زماو ت مین شده باشد چندان اعتنایی

به شکلهای مالکیت نخواهد داشت .با این استد ل
نه فقط بیثباتی حقو شخص بوروکرا ،بلکه مسالهی اعقراب او نیرز نادیرده گرفتره مریشرود .کریش دیرد خرانواده کره از آسرمان
نیفتاده است .آدم اگر نتواند امتیازا،او را به فرزنداناو منتقل کند ارزو آن امتیازا ،نقض میشود .اما حر وصیت از حرر
مالکیت دا شدنی نیست .مدیر ی

تراست بودن کافی نیست .سهامدار باید برود .پیرروزی بوروکراسری در ایرن قلمرروی تعیرین-

کننده به معنی تبدیل شدن آن به ی

طبقهی دید متمول خواهد بود».
(تروتسکی پیشین س)212:

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
همان امتیازا ،و امکاناتی که صاحب منصبان حزبی و دولتی را در مرتبرهیری برا تر از کرارگران مراهر نشرانده برود طری یر
دورهی تاریخی همواره پ رونده به ظهور فاسدترین الیگارشی بورژوازی معاصر در روسیه و اقمارو ان امید.
آیا رشد هشی اولترا سرمایهدارانی مانند آبراموویچ از درون امعرهی شروروی در ادامرهی رونرد طبیعری دولرت بروروکراتیزه
شدهی کارگری و پیروزی حرزب برورژوایی (فرضریهی دوم تروتستکی) صرور ،بسرته اسرت؟ آیرا رز فروپاشری اتحراد مراهیر
شوروی و عروا دست راستیترین سیاسرتمداران حرفرهیری در کشرورهای ت زیره شرده (از آذربای ران علتیافهرا ترا گر سرتان
مخملری برر سراختهی دسرتگاههرای
زورابیشویلی و اکراین پروشنکو و تا یکستان رحمان اُف و )...و بروز انقالبهای رنگی و
ِ
امنیتی و تبلیواتی آمپریالیسا آمریکا برآیند طبیعی پروسهی بورژوایی انح اط دولت کارگری بوروکراتیزه برود؟ آیرا تمرکرز برر
بوروکراتیسا به عنوان دلیل عمدهی رشد بورژوازی روسیه ما را از زمینههای اصلی مساله به ویژه تسلط انباشت سرمایه برر
مصر

سل هی وسائل تولید بر کارگران و کار ا باری و حاکمیت قانون ارزو و کار کا یی و غیره دور نمیکند؟

بررسی سایر ابعاد مسالهی فروپاشی شوروی زوایای دیگرری از تعلیرل چیسرتی بنبسرت و سرقوط عمریاتررین انقرالب کرارگری
آغاز قرن بیستا را نشان خواهد داد.
ادامه دارد....
شنبه  55بهمن 5511

