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  محمد قراگوزلوداکتر
  ٢٠١٧ نومبر ٠٩

 !سرمايه داری دولتی، پرانتز باز امپرياليسم
  خصلت ھای مشخص سرمايه داری شوروی. ١۶

 
  محمد قراگوزلوداکتر

  

 ھير شورویاتحاد جما. در آمد

تزاری ۀ درست در چنين روزی بود که آفتاب انقالب سوسياليستی از قلب روسي. بروگی انقالب اکتصد سال. مبر استامروز ھفتم نو

معلوم شد که . و برای نخستين بار پرولتاريای متشکل در حزب خود به مرکز قدرت سياسی حمله برد! طلوع کرد، برای نخستين بار

 قالب روابط اجتماعی توليدی نامتوازن نه فقط پايان جھان و انتھای تاريخ نيست بل که می تواند و بايد جای خود سرمايه داری حتا در

ِدانسته آمد که در شرايط انقالبی مت. را به سوسياليسم دھد ِثر از شکاف عميق در باال و بحران استمرار معاش در پائين تحقق راديکال أِ ِِ ِ
صد سال پيش از مسير . از مسير دخالت مستقيم حزب سوسياليست و پيشتاز کارگران انقالبی ممکن استترين تحوالت اجتماعی فقط 

 که چھارده کشور امپرياليستی به انقالب تحميل کردند ،با ئیبر با وجود سھمگين ترين جنگ ھاوانقالب کارگری و سوسياليستی اکت

کادرھای کارگران سوسياليست ۀ ين دفاع از انقالب به تمامی بر شانسنگۀ داخلی و با وجودی که وظيفۀ وجود جنگ ھای فرسايند

با اين ھمه در کم ترين زمان ممکن بی کاری از بين ....نشسته بود و اکثريت عظيم اين کادرھا در جريان ھمين جنگ ھا کشته شدند

ۀ  که در جوامع پيش رفت–ق اجتماعی رسيد، زنان از بی نظيرترين حقو) يک به دو(  دستمزدھا به کم ترين حد ممکنۀرفت، فاصل

دخالت در سزارين "و " کودتا"بله صد سال پيش ھمان اقليتی که به ..... بھره مند شدند و-يا بودؤسرمايه داری غرب نيز يک ر

تصادی و کذا متھم شده است با وجود خيل بی شمار موانع پيش بينی نشده عميق ترين تحوالت سياسی و اق" انقالب زودرس"و " تاريخ

 که نيروھای سوسياليست و انقالبی آن از یاراستی جامعه ب. تزاری خلق کردۀ و اجتماعی تاريخ تمدن را در زمانی کوتاه در روسي

تاريخی اش عمل ۀ خلق چنان تحوالت بی مانندی برخوردارند چرا بايد دست روی دست بگذارد و تا سرمايه داری گام به گام به وظيف
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ممکن بلشويک ھا را ۀ  بسيج شده اند تا به ھر شيواکتوبرگی انقالب راستی که امروز ھمگی در صد سالِ دست کند؟ حتا جريان ھای

که بلشويک ھا بايد " شرط"انقالب نيستند با اين ۀ جا بزنند منکر دست آوردھای انسانی و ترقی خواھان....افرادی خشن و سنگدل و

وليت ھای خود عمل ؤحضرت کرنسکی در مسير پله کانی تطور و تکامل تاريخ به مساجازه می دانند که دولت بورژوا دموکرات اعلي

می ايستادند تا بورژوازی بعد از انجام " تکامل تاريخ"از چنين منظری بلشويک ھا الجرم بايد می رفتند در انتھای صف !! کند

ما موفق شديم ! خانم ھا و آقايان بلشويک: " ويد بگًوظايف طبقاتی خود کنار بکشد و قدرت را به بلشويک ھا واگذار کند و مثال

ر دھيم، حاال اين کليد دولت و اين ھم پسورد قدرت سياسی، حاال ديگر ييمناسبات سرواژ را به روابط اجتماعی توليد سرمايه داری تغ

وظايف انکشافی خود در تمام مريکای کنونی که بورژوازی نه فقط به ا...درست مانند انگلستان و فرانسه و !" نوبت شما رسيده است

 دوران ًعرصه ھای سياسی و اقتصادی عمل کرده، نه فقط بيش از اين ھا، دھه ھاست که مشغول اضافه کاری است بل که اساسا

باری ! پيدا نمی شوند که اين بورژوازی گنديده را معلق کنند" کودتاچی"تاريخی اش نيز به سرآمده است و شگفت آن که يک عده 

مردم کارگر و زحمکش برای نخستين بار کشور متحدی شکل گرفت که از برتری طلبی ۀ پيش از درون اتحاد داوطلبانصد سال 

اتحاد جماھير شوروی . نکرده بود" مزين"خاص و مشخص " پرگھر"ارتجاعی ناسيوناليستی گذر کرده و دولت و کشورش را به نام 

 و شکل بندی دولت شوروی در آزمايشگاه پراتيک اکتوبرانقالب ! فقط يک نوستالژی عزيز از دست رفته نيست سوسياليستی

  !اجتماعی نشان داد که ما وارد عصر انقالب ھای سوسياليستی شده ايم

- چنان محل بحث و مناظره در ميان نحله  ھم-شک تا آينده  و بی- حال ۀ تا لحظاکتوبراز سوی ديگر شوروی از بدو پيروزی انقالب 

 دولت شوروی به اين ھمه جدال نظری و ۀرسد آمد و شد ھيچ دولتی به اندازبه نظر می. راست خواھد بودھای مختلف چپ و 

شناسيم  مداری میتر اقتصاددان يا سياستکم.  ھای گوناگون سياسی اقتصادی دامن نزده استھا و گرايشاغتشاش تئوريک در جريان

 شوروی از ألۀآن که به مس ناگون اقتصادی، سياسی و حتا فرھنگی شده باشد، بیھای گو گذشته به نحوی وارد حوزهۀکه طی چند دھ

 چيستی ماھيت طبقاتی دولت شوروی در ۀ که در زمينئیھا ھا و مقاالت و مناظرات و جدلکتاب. يک منظر ويژه نپرداخته باشد

اتفاقيه در آن کشور تا مقطع فروپاشی  و وقايع) چفگورب و سرانجام برژنف و خروشچف گرفته تا ستالين و لنيناز (ھای مختلف  برھه

ھای جديد اقتصادی سياسی  بندی ر آرايش جھان و ايجاد بلوکييتغ. نوشته شده است، به لحاظ کمی و کيفی در نوع خود کم سابقه است

 مسائل ۀو بيش ھمھای مختلف شوروی بر کم ثير دولتأت. انگيز استکه به تبع مواضع و منافع دولت شوروی شکل بسته شگفت

 یاھيچ پديده.  تر دولتی قابل قياس است با کم- چه در جريان جنگ جھانی دوم و شکست فاشيسم و چه در جريان جنگ سرد -جھان 

 مانند شوروی به أله ایھيچ مس.  بندی نظری در جنبش چپ سوسياليستی ايجاد کندمثل شوروی نتوانسته است اين ھمه نزاع و صف

 حساب  مانند شوروی به اين ھمه زد و خورد و تصفيهیاھيچ مقوله. صمانه در متن تحوالت چپ تبديل نشده استيک موضوع خ

ھا، جنگ سرد ميان اردوگاه  دولتۀدر سطح مجادل. دامن نزده است) سوسياليسم(ًخونين در يک مکتب سياسی با مشی ظاھرا واحد 

مضاف به اين که اختالفات نظری . ھای اجتماعی جھانی را دو قطبی کردکل عرصهداری غرب برای نخستين بار شوروی و سرمايه

در . ھای جديدی در يک برداشت چندگانه از تئوری واحدی دامن زد  بندی لبانی خود به قطباميان شوروی و چين و يوگوسالوی و 

ويل مختلف از يک أين ھمه برداشت و تفسير و تسطح داخلی ھيچ انقالبی را سراغ نداريم که از بدو پيروزی تا شکست نھائی به ا

توان ت میأمريکا يا فرانسه به جراحتا در قياس با انقالب . مجال رشد داده باشد) سوسياليسم(روش و تفکر سياسی اقتصادی مشخص 

ز منظر ديگر ھيچ ا.  گفته متفاوت بوده استھای پيشگفت که فراز و فرودھای داخلی و خارجی شوروی از اساس با تمام انقالب

مانده  يک کشور به تمامی عقب) ١٩۴٠ۀ تا اواسط دھ١٩١٧از  (ترين زمان ممکن پس از پيروزیانقالبی را سراغ نداريم که در کوتاه

ترين  شناسيم که در مدتی کوتاه مترقیھيچ انقالبی را نمی. از ھر حيث را به يکی از دو قطب اصلی قدرت جھانی تبديل کرده باشد

در طول تاريخ تمدن ھيچ انقالبی .  به ارمغان آورده باشد-...  ادبيات، شعر، موسيقی وۀ به ويژه در عرص-وردھای فرھنگی را آدست

کما اين که ھيچ انقالبی را .  به پيروزی نرسيده است- حداکثر بيست نفر -ترين تلفات ممکن انسانی  با کماکتوبربه عظمت انقالب 
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 اعم از -فکران  فکران مترقی جھان شده باشد و در عين حال از سوی جمع ديگری از روشن روشنۀ فاضلۀمدينايم که تا اين حد نديده

 اکتوبر انقالب ۀبه لحاظ اقتصادی و سياسی و فرھنگی ھيچ انقالبی به انداز.  محل بغض و کينه و نفرت واقع شده باشد-چپ يا راست 

 بندی سرمايه داری دولتی و بوروکراسی ارگری و سوسياليسم بلشويکی تا شکلاز دولت ک. از مسير اصلی خود خارج نشده است

-  و بعد از آن در پيش گرفتن راه رشد غير سرمايهستالينھای صنعتی در زمان  گزاری حزبی و عروج ناسيوناليسم روسی و ھدف

 در سال خروشچف دست راستی رايش و عروج گ٢١ و ٢٠ ۀبعد از کنگر(داری دولتی  ھای سرمايهداری و تکميل نھائی حلقه

 رفته است و از اين برھه تا ظھور جريان ارتجاعی و ضد انقالبی اکتوبريک دوران بسيار پيچيده و پر حادثه بر انقالب ) ١٩۶٠

ِترين خط سياسی ممکن پرو   مانده  پسئی اصالحات موسوم به گالسنوست و پرسترويکا و اعتالی قدرت مافياۀ و برنامچفگورب
ھای  به يک مفھوم افراد و تشکل.  شوروی ھمواره محل مباحث داغ نظری و برخوردھای تند سياسی بوده استألۀمس) يلتسين(بی غر

گفته ام و تکرار می کنم که ارزيابی از زوايای . اند چپ ھمواره نسبت به موضع خود در برخورد با شوروی تعريف و معرفی شده

معتبرترين معيار صف بندی سياسی افراد و سازمان ھای " حزب"و " کسب قدرت سياسی"گی  به ويژه چگوناکتوبرمختلف انقالب 

  !سوسياليست تواند بود

 

  !ايجاد شکاف طبقاتی از مسير دستمزد

 اکتوبر سلسله مباحثی که تا کنون و طی شانزده شماره به تحليل روند شکل گيری سرمايه داری دولتی بعد از انقالب ۀباری در ادام

به عنوان يکی از محورھای بسيار مھم شکست دوران گذار به سوسياليسم ياد کنم و به " دستمزدألۀ مس"ته است مايل بودم از پرداخ

گان روسی در دولت از منظر نخب ۀجديد بورژوازی روس ، چه سانی پيدا شدن سر و کلۀ بررسی ايجاد شکاف طبقاتی ، ظھور طبق

کليدی دستمزد در شوروی را به فصلی کوتاه از آخرين کتاب خود ألۀ عالقه مند به مسۀ دترجيح می دھم خوانن. دستمزد وارد شوم

 از سوی انتشارات ساتراپ در تھران منتشر شده است و عالوه بر ًاخيرا" کيفرخواست دستمزد"کتابی که تحت عنوان . ارجاع دھم

  . دست رس استنيز در" سينما نوستالژی" کانال تلگرامی ادمينکتابفروشی ھا از طريق 

  .انتشارات ساتراپ: سلسله مباحثی پيرامون جنبش افزايش دستمزد، تھران  / کيفرخواست دستمزد) ١٣٩۶(قراگوزلو محمد 

  ۵٠-۶٢دستمزد طبقاتی عامل شکست دوران گذار به سوسياليسم صص : فصل

  

 !لغو حق اعتصاب

 کارگر ۀ مستمر طبقۀدر دوران ما به اعتبار مبارز. فتاولين حرکت ضد کارگری دولت در جريان ممنوعيت حق اعتصاب شکل گر

دولت "اند، اما داری پيشرفته حق اعتصاب با دريافت دستمزد را برای کارگران به رسميت شناختهھای سرمايهجمعی از دولت

کردھای  ًر عمال روی و پرداخت دستمزدھای متغي١ استخانوويستیۀکه با رواج روحي نه فقط حق اعتصاب را محدود کرد بل" کارگری

کما اين که . ھای اوليه، اعتصاب کارگری امری طبيعی بود و بلشويکلنيندر دوران . داری را به نمايش گذاشتيک دولت سرمايه

 بيش از صد و نود ھزار کارگر دست به ١٩٢٢در سال . م بوده استأھای متعدد تو  با اعتصاباکتوبرھای پس از انقالب سال

 به تدريج از حد صد و شصت و پنج ھزار تا چھل و سه ھزار و سی و چھار ١٩٢۶ تا ١٩٢٣ھای ين تعداد در سالا. اعتصاب زدند

ھای اعتصاب بايد در کارخانه«:  به خود اجازه داد که بگويدميلتون حزب ۀبا اين حال در جريان يازدھمين کنگر. کارگر تقليل يافت

  ».دولتی ممنوع شود

  ...ادامه دارد
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  ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان١۶ برابر با ٢٠١٧مبر  نو٧سه شنبه 

  

  برای کسب درجه و مدال -ً که غالبا عضو حزب بودند-کارگران استخانوويست ! استخانوويسم چيزی است شبيه تيلوريسم.١

 کرده ءن القابه آنا"! سوسياليستی"نوعی مازوخيسم کارگری يا خود استثماری . کردندبيش از معيار اعالم شده کار می" قھرمان کار"

چه که  آن. و رسيدن به آزادی و برابری از دست دادن زنجير پا چندان الزم يا مھم نيست" سوسياليستی"بودند که برای دفاع از ميھن 

  !بود" ميھن کبير"دادند ھمان کارگران نبايد از دست می

  

  

  

 

 

 


