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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
  !بازگشت ضدانقالب. ١۵

 
  محمد قراگوزلوداکتر 

  

 !به ائتالف طبقاتی" نه"

به نظر نمی .  سرمايه در مقابل ھم ايستاده اند– بار ديگر نمايندگان طبقاتی و جنبشی دو اردوی کار اکتوبرگی انقالب صد سالدر متن 

ا ته باشندئیرسد در اين قطب بندی آشکار نيروھای سنتر چندان ج اۀ در يک جامع.  داش ه ًعميق ران، در جامع د اي اتی مانن ه یا طبق  ک

 از شکل -)١٣٩۶( مانند قاليباف در مناظره ھای انتخاباتی اخير–ھان ارشد نظامی ه است که حتا فرماندنان عميق شدشکاف طبقاتی چ

د، " افشاگری"ۀ زنگ زدۀ  درصدی در ثروت و قدرت ياد می کنند و به اين ترتيب حرب۴بندی اليگارشی  اپوزيسيون را مچاله می کنن

ه  که خرده بورژوازی اش به نحو شگفت ناکییادر جامعه  افع اقتصادی و سياسی طيف ھای مختلف آن ب ه من  پوالريزه شده و بنا ب

ورژوازی پيوسته است و ا و ب ا و .... يکی از دو قطب اصلی پرولتاري وکرات ھ يال دم دگاه ھای سنتر سوس تن از دي " چپ"ِسخن گف

! سم به بازار آورده اند، سخت کمدی استاستيگليتز را کپی پيست کرده و زير پرچم سوسيالي-ليبرال ھا که تزھای دست دوم کروگمن 

ن  يخ و ب ار از ب دارد" وسطی"اين بازی خونب اتی ! ن د از ماھيت طبق سم می توان ورژوازی در عصر امپريالي ه خرده ب ن درست ک اي

ه صرف نظر از نق د ک ان ثروتی رسيده ان ه چن ورژوازی ب ش مترقی برخوردار باشد اما در ايران معاصر بخش ھای فوقانی خرده ب

اع از حاکميت سياسی سرمايه ئیشان در توليد کاال ه در دف ل ک د ب ورژوازی ندارن ا– يا خدمات نه فقط ھيچ تفاوتی با ب ه عين افع ً ک  من

کافی است به حضور بازی گران سينما، خوانندگان، پزشکان متخصص، .  سنگ تمام می گذارند-طبقاتی خودشان را نمايندگی می کند
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ندأاز اين دست در کمپين ھای انتخاباتی اصالح طلبان تفوتباليست ھا و کسانی   ۀمل کنيد، کسانی که صاحب ابزار توليد نيستند و فروش

انوا. نيروی کار به شمار می روند  ئیاز سوی ديگر زندگی و معاش بخش ھای تحتانی اين قشر عظيم اجتماعی از صاحبان تاکسی و ن

ست ھای . خرد تفاوت چندانی با متوسط درآمد کارگران نداردھای کوچک گرفته تا مزرعه داران و باغ داران  ستقل از کموني اری م ب

ابی می – ئی کمونيسم شورائیلندی و طيف ھای حاشيه اھ ارکس ارزي سم م  که با وجود ھر درجه از اختالف نظری در قالب سوسيالي

وبرنقالب خصومت آشکار با ا" سوسياليست ھای ضد نوليبراليسم" وجه بارز و مشترک  -شوند شويک اکت  ، رھبری انقالبی حزب بل

ا. و به طور مشخص شخص لنين است ابين ھ ار شاو در ئیدر قياس با مواضع ضدانقالبی اين طيف، ليبرال ھا و ف  چون راسل و برن

داکتوبررديف دوستان انقالب  تان!  ايستاده ان ا در آس شويک ھ وبرانقالب ۀ اگر من شيدن ااکت ار ک ه کن ا را ب شويک ھ درت  بل ز کسب ق

د " بورژوازی دموکرات"ن راه دسياسی و بازکر به منظور انکشاف اقتصادی و تکامل پله کانی مناسبات اجتماعی توليد فرامی خواندن

ي"و استنادشان به  صادی روس دگی اقت زاریۀ عقب مان ل شبه " ت ود، در مقاب ط ب رد غل ه راھب تج ب ات درست من ه برخی واقعي ِمتکی ب
وبربرال معاصر در روزگاری به نکوھش انقالب منشويک ھای ضدنولي ر ضرورت اکت و " انقالب دموکراتيک" وارد می شوند و ب

اتی" ا " اختالط طبق ق سياسی ب ی"و تواف ورژوازی انقالب رده ب ب و خ ی اصالح طل ورژوازی مل ه أت" ِب د ک د می کنن ورژوازی "کي ب

ارگزاران ی و ک ازاری و رانت زرگ و صنعتی و ب شارکتی و مکوچک و متوسط و ب ه ؤی و م یتلف ای " ئ ام ظرفيت ھ دان تم ن دن ا ب ت

ديل شده است" انقالبی و دموکرات و تحول خواه" ن . خود را از دست داده و  به مانعی اساسی در مسير تاريخ تکامل تب ه اي مضاف ب

به . ی ھا نيز به پائين پرتاب شده اندکه با وجود شرايط غيرانقالبی در ايران طيف ھای فوقانی خرده بورژوازی به باال چسبيده و تحتان

اتی"ۀ لفؤِاين ترتيب اغتشاش م تالف طبق ه " ائ ين زمين ورژوازی را در چن ا و خرده ب ان پرولتاري د سنجيدیامي ن ۀ من در ادام.  باي اي

ا د گرايش ھ ه از دريچئیمجموعه به نق ل ۀ  ک امربوطی از قبي رم ھای ن ا و انقالب زودرس "ت ابی انقال" کودت ه ارزي وبرب ب  می اکت

ه انقالب  ه ب ع حمل ه درواق ز سخن خواھم گفت ک وبرپردازند؛ وارد خواھم شد و از اين نکته ني رای زدن اصل اکت تاويزی است ب  دس

نزديکی سياسی اين طيف ھای ضدنوليبرال به نئوليبرال ھای اصالح . انقالب اجتماعی به عنوان تنھا اھرم تحوالت اجتماعی راديکال

مضاف به اين که استناد اين طيف !  چندان ھم اتفاقی نيست- ؛ خيزش سبز و دو انتخاب روحانی متبلور شد٨٨نتخابات  که در ا–طلب 

بش انقالبی طبق" ئیسياست زدا"ۀ ِبه مارکس و نقد اقتصاد سياسی از موضع پروژ تن جن ا از م ه ۀ و انتقال آموزگار پرولتاري ارگر ب ک

  . ظر اين جريان مارکس حداکثر اقتصاددانی است در مقابل آدام اسميتدرواقع از من. دانشگاه و آکادمی است

  !ادامه دھيم

  

  !بازگشت ضدانقالب

وده است ستی آن ب ورژوازی روس عظمت طلبی ناسيونالي روزی سياسی . بی شک مھم ترين خصلت ب ه پي ن است ک ظاھر قضيه اي

وراکتوبرانقالب  وده استو اعم از ارتش و پئیژوا متضمن درھم شکستن تمام ارگان ھای سرکوب دولت ب ا . ليس و بوروکراسی ب ب

دان انقالب  وبروجودی که منتق ه دولت ساقط شداکت ال خشونت علي ه اعم ا را ب شويک ھ ا ۀ  ، بل د ام تھم می کنن ا م سکی و تزارھ کرن

ه ا ل ک شد ب دم ن ) ١٩٣٠(سی ۀ ز اواخر دھواقعيت اين است که اين بورژوازی نه فقط از لحاظ سياسی و تشکيالتی به طور کامل منھ

د راری مساعد گردي وازات . زمينه ھای بازگشت سرمايه داران و برخی کارمندان متخصص و حتا ارتشی ھای ف ه م ين برھه ب از ھم

ودۀ که در کنگر-اختالل اساسی در روند آزادی ھای فردی و اجتماعی  سته ب م شکل ب ه -دھ تبداد سياسی ب دريجی اس ه شدن ت  و نھادين

د سازمان ٧۵ته شدن يک بال حرکت به سوی سوسياليسم نزديک به  شکسۀمثاب  درصد از کادرھای ارتش و بوروکرات در دولت جدي

سترھای  دولت ١۴از سوی ديگر به دليل کشته شدن کادرھای پرولتر در جريان تھاجم . يافته بودند ستی و جنگ ھای داخلی ب امپريالي

تروتسکی، زينويف، کامنف و البته بوخارين از کادرھای . مناسبی برای ارتقای سياسی فرصت طلبان در حزب بلشويک به وجود آمد

ه ھنگ.  داشتندیامحبوب حزب بلشويک بودند و در ميان کارگران و زحمتکشان کمونيست جايگاه ويژه  اقی نيست ب ام آغاز چندان اتف
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ه خصوص  شويک و ب وب بل ده و محب ناخته ش ران ش ه رھب شتعرض ب اه و پي ارگران آگ سکی ک ی واکنش اعتراضی تروت رو و انقالب

سله ء در جنگ کشته شده و جای خود را به عناصر جديدی داده بودند که برای ارتقاًبله آن کادرھا غالبا. خاصی نشان نمی دھند  در سل

  !ا به روی رھبران محبوب انقالب آتش بگشايندمراتب حزبی حاضر بودند حت

ژۀ  نگاه تروتسکی به پروس ازات وي دی از امتي ره من درت سياسی و بھ سخير سکان ھای ق ورژوازی روسيه و ت اقتصادی ۀ عروج ب

ورژوازی شوروی سخن می ۀبندی تدريجی طبقواضح است که تروتسکی از شکل. بسيار محتاطانه است د ب رای تب جدي د و ب ن ييگوي

طبقاتی دسترسی ندارد، اما با اين حال نگرانی او از ظھور ۀ گی فاصلزدھا و درآمدھا و چيستی و چگوننظر خود اگرچه به آمار دستم

امال )  به بعد١٩٣۶( سی ۀمندی ھای ظاھری روابط اجتماعی حاکم بر شوروی در اواسط دھ اين طبقه در صورت  ری . پيداستًک برت

ِش وابسته به حزب نسبت به کارگران و فرودستان اگرچه در قالب مالکيت دولتی بر وسائل اجتماعی توليد گان بوروکرات منبطی نخب
ِ بندد اما ھمين دولت متصدی انتقال خود به يک دستگاه بوروکراتيک تبديل شده است که امکان رشد خرده  صورت می ورژوازی را ِ ب

ن طبقدر واقع بدون ابزار و حمايت.  شده است جديد پيشتازۀميسر ساخته و برای تبديل آن به طبق د ۀ ھای دولتی امکان عروج اي  جدي

ه نخبمضاف . مقدور نيست ن طبقبه اين ک هدر حال شکل ۀ گان اي دی، در الب ستی"الی مناصب مختلف خود دولت بن اه " سوسيالي پن

ه) انقالب مداوم به تعبير تروتسکی(فقط زمينه را برای گذار به يک مفھوم دولت نه . اندھای ھمين دولت باال رفتهاند و از شانه   گرفته  ب

  . که خود به عامل اصلی اختالل در روند اجتماعی شدن توليد درآمده استسوی سوسياليسم مساعد نکرده، بل

ار  ۀھای اخير فاصلاند، در سالبا وجود پر شدن جای خالی کادرھای علمی توسط تازه واردينی که از پائين برخاسته« ين ک اعی ب اجتم

ال. که زيادتر ھم شده استکار فکری نه تنھا کاسته نشده بليدی و  ه تعۀقضيه اين نيست که مرزھای ھزار س شری ک د ن يي ق  ۀ ھمۀ کنن

 علوم و کارگر روزمزد ۀ مرز بين شھرنشين پر زرق و برق و دھقانان زمخت و ناھنجار، مرز بين خبر-ھاست جوانب زندگی انسان 

ده شده. خير. اندتر از گذشته پيدا کردهظاھری کم يا بيش پيراسته ً صرفا - و آفري ل مالحظه از ن ه ميزانی قاب ا ب د اين مرزھ د و دارن ان

  )٢۴٢:پيشين، ص(» .گيرند تر به خود میخصلتی ھرچه گستاخ

 مختلف از جمله بحران داخلی و جنگ ھا به دالئل بلشويک٣٠ ۀکيد می کنم و از تکرار آن خسته نمی شوم که در اواسط دھأ گفتم و ت

ر شورائی و  و تصفيه ی، غي ھای سياسی، کادرھای کارگری و تئوريک خود را از دست داده بودند و در قالب نظام سياسی تک حزب

درھبران حزب به تدريج و ھم.  بردند ھای خود را پيش میگان ھوادار حزب حاکم برنامهخبمتکی به ن ا نيازھای فزاين  صنايع ۀزمان ب

ژه ازات وي ه دادن امتي صص، ب ای متخ ان و نيروھ ارت مھندس ه مھ نگين ب هیاس و زمين ه س ه از ھم د ک ين کردن روج  تمک از ع  س

انرد نظر نخبسطح رفاه مو. بورژوازی جديد روسيه بود ا اساس آرم ری طلبانگان ب ستی سنخيتی نداشتۀ ھای براب حزب . سوسيالي

  .  کارگر شوروی ايستادۀ طبقۀکارگری تخليه شده بود، به تدريج در مقابل منافع و مطالبات اوليکمونيست که از نمايندگان شوراھای 

اسال) ١٩٣٢-۴٩. ( سال سپری شد١٧ھای کارگری  اتحاديهۀبين نھمين و دھمين کنگر «تونی کليف ۀبه نوشت ه شاھد تغئیھ رات يي ک

ه ترکيب اجتماعی کنگرهم زمانی که کنگره ساعت کار روزانه بود و سرانجا٧شگرفی مانند از بين رفتن  ان طور ک   تشکيل شد، ھم

د ودۀنشان داد دربرگيرن ارگران نب را .  ک د۴١.۵زي ان کنگره از مس درصد نماين هؤگ ام وقت اتحادي د، ولين تم ارگری بودن  ٩.۴ھای ک

  » .دادندگان را کارگران تشکيل میند درصد نماي٨۴.٩ حداقل ١٩٣٢ ۀدر کنگر.  درصد کارگر بودند٢٣.۵ ھا و فقط درصد تکنسين

  )۴٢-۴٣:، صصتونی کليف(

 که با تجاھل بلشويک ھای اوليه را متھم به خشونت و قتل مخالفان سياسی خود می کنند یاآن دسته از جامعه شناسان پاچه ورماليده 

نند که ھر دولتی با تمام دستگاه عريض و آنان خوب می دا. بھتر از من به رسالت و نقش واقعی دولت در جوامع طبقاتی آگاه ھستند

 حتا در پيش رفته ترين -ھيچ دولتی را. حاکم مستقر شده استۀ ليس و بروکراسی تنھا برای حفاظت از منافع طبقوطويل ارتش و پ

ن است که له به سادگی ايأمس.  نمی شناسيم که از ابزار سرکوب بی بھره باشد- از جمله اروپای شمالیئیدموکراسی ھای بورژوا

به شيوه ھای مختلف از ) کارگرۀ طبق(فرودست ۀ اين سرکوب به ويژه اگر قرار باشد طبق. حاکم استۀ دولت ابزار سرکوب طبق
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اعتصاب در کارخانه و تظاھرات خيابانی آرامش و ثبات و سود سرمايه را به مخاطره بيندازد، به ھر شکل ممکن و ضروری عمل 

خود عمل کند مھم نيست که سطح " قانونی"و " مشروع"ليس دولت به وظايف وگاه سرکوب و پبرای اين که دست. خواھد کرد

کارگران اراکی آذراب باشد که برای گرفتن دستمزدھای معوقه جاده را . رفت يا عقب ماندگی باشددر چه مرزی از پيش" دموکراسی"

سرکوب بر اساس ۀ البته که نوع و شيو. به خيابان آمده اندگی شند که در اعتراض به سن بازنشستبسته اند يا کارگران پاريسی با

انقالب در سطح روی کرد سياسی معطوف .  و فاکتورھای ديگر متفاوت است اما در ھر حال ھدف سرکوب مشخص استءتوازن قوا

ھم بشکند الجرم در مسير طبقاتی دولت پيشين را به منظور تسلط دولت جديد درۀ به کسب قدرت اگر نتواند تمام ابزارھای اعمال سلط

ضدانقالب و عوامل ۀ سی سر و کلۀ از اواخر دھ. خود و به تناسب توان بازسازی نيروھای منھزم مورد تھديد قرار خواھد گرفت

پرولتر ھای انقالبی به ۀ در غياب کادرھای به خاک افتاد. انقالبی آفتابی شدۀ نظامی و اداری و سرمايه دار دولت قبلی در روسي

  ....ج دولت در اختيار طيفی از ضدانقالب و عناصر فرصت طلب قرار گرفت وتدري

  ادامه دارد
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