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 !شورویسرمايه داری دولتی 

  !از لوازم انکشاف بورژوازی تا گوسپالن.١٧

  
   :درآمد

سرمايه داری دولتی "به " سرمايه داری دولتی، پرانتز باز امپرياليسم"عنوان آن از ر فرمال در ئياين سلسله مقاالت را با يک تغ
ی ھستند و مستقل از اين که ئبر تا چه حد حاشيه ومستقل از اين که افراد و جريان ھای مخالف انقالب اکت! ادامه می دھيم" شوروی

کشف " (توھم زدگی رھبران بلشويک"و " انقالب زودرس"چون  ئیلفه ھاؤخواندن آن و م" کودتا"بر از موضع وحمله به انقالب اکت
پاسخ ھای مبسوط و در خور گرفته، واقعيت اين است که در استدالل ھای اخير چپ  ؛)اخير بی بی سی فارسیۀ جديد مصاحبه شوند

 نيز کم و بيش در متونی توبراکاخير مدافعان انقالب " مقاالت"گيرم که غالب . ِبديع مسکوت مانده مشاھده نمی شودۀ ھای وطنی نکت
حتا زحمت مراجعه به مباحث بسيار " نوشته جات"اين ۀ ھيستريک به ھيستری انقالب ستيزی بازتوليد شده است، چنان که انبوھ

و . را نيز متحمل نشده و به لحاظ نظری و تاريخی ده ھا بار از آن مقاالت و مباحث سطحی تر است" بولتن سوسياليسم حکا"درخشان 
نظری چپ ايران ۀ ارجمند است و حيط" نويسندگان"يد سمپاتی ؤ مً مشخصااکتوبرخر مدافعان انقالب أدين سان است که توليدات متب

" اعالم موضع فردی"که بيش تر به " نوشته جاتی. "پيش گفته فراتر نمی برد" بولتن" از ايستگاه اکتوبرارزيابی انقالب ۀ را در حوز
 .لفه ھا گيرم با ادبياتی متفاوت و معاصرؤن مجدد ھمان ميي مستند و يا دست کم تبیالفه ؤممانسته است تا تکيه به 

به اين مفھوم شايد ورود مجدد به چنين مباحثی غير ضروری و تکراری به نظر برسد، مضاف به اين که مخالفان وطنی انقالب 
بسيار .  پرداخته انداکتوبر به نقد انقالب –ات تاريخی  ھم به لحاظ نظری و ھم مستند– نيز در سطوح بسيار ضعيف تری اکتوبر

چنان که صاحب اين قلم در مواجھه . ئیضعيف تر از نقدھای مکتوب و شفاھی بازمانده از منشويسم کالسيک و البته کمونيسم شورا
وند کسب قدرت سياسی ملی در بستر حزب سياسی کارگران در رأ خورتر به نکات قابل ت–با سمپات ھای شاخص جريان پانه کوک 

لفه نيز در سطوح مختلف جھانی و داخلی بر ضرورت دفاع مجدانه و مستدل از حزب به عنوان تنھا اھرم ؤبرخورده است  و ھمين م
 را به عنوان شاھد و فاکت اھميت حياتی حزب اکتوبرکيد می کند و به تبع آن دفاع مستند از انقالب أکارآمد تحوالت عميق اجتماعی ت

از سوی ديگر کماکان به نظر می رسد که منشويسم پايه ھای سياسی خود را در چپ ايران حفظ کرده است و با . ته می سازدبرجس
و از عجايبی " انگشت به در کرده"وجود انکشاف مناسبات اجتماعی توليد سرمايه داری ھنوز توجيه جماعتی که به قول بيھقی 

مشابه ....و" عقب مانده و پيشاسرمايه داریۀ جامع"و " صنعتی نشدن توليد"و " گراناقليت کمی کار"و " طبقات کارگری"ھمچون 
 پيش نوشته گرايش ھای مختلف فرانکفورتی نيز اضافه شده و پيشرفت ۀبه خصوص که بر سياھ! سخن می گويند، چندان آسان نيست

" اکثريت"رولتاريای صنعتی در مدار توليد و به کارگر، حاشيه نشين شدن پۀ شدن کمی و کيفی طبق" اقليت"ۀ تکنيک را به مثاب
ائتالف "و در متن چنين پارادايمی پيش شرط ھرگونه تحول اجتماعی را در متن . رسيدن خرده بورژوازی جا و جار زده است
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 ھای پست  از پسامارکسيستیای ھای محترم و لشکر آشفته " مولتی تود"حاال اگر . با خرده بورژوازی جاساز کرده است" طبقاتی
ۀ خوشبختانه اين طيف ھا در ميان جنبش رزمند. مدرن را نيز به اين جبھه اضافه کنيم کم و بيش حساب کتاب کار دست مان می آيد

پر می کنند با اين حال " دانشگاھيان"و " روشنفکران"کارگری و مردم زحمتکش جايگاھی ندارند و استشھاد محلی خود را بيشتر با 
  !ادامه دھيم.....باری. يکی اين جبھه ھنوز به قوت خود باقی استتقابل با خط منشو

  
  !  استدالل منشويک ھای روس

کردند و انقالب سوسياليستی را  ھا حرکت می ھا از موضع دفاع از انکشاف نيروھای توليدی و مولد عليه بلشويک منشويک
 ! ودندب" بورژوازی ملی و ليبرال"دانستند و خواھان حمايت از  می" زودرس"

  : به دو عامل مشخص وابسته بود- ھا   خالف نظر منشويک-ن کننده در انکشاف بورژوازی روسيه يي تعألۀاما مس
  .روابط و مناسبات نيروھای مولد در درون طبقات، در سطح داخلی: الف
  .المللی داری جھانی، در سطح بين گی اين نيروھا به سرمايهوابست. ب

در دوران تزار پرولتاريای .  پذير نبود نييداری تب بدين ترتيب رشد ترکيب ناموزون کشورھای مختلف بدون وحدت جھانی سرمايه

 طبقاتی پرولتاريای روسيه از ۀمبارز. ھای بزرگ متمرکز شده بودند مريکا در کارخانهاروسيه به مراتب بيش از پرولتاريای 

بر مبنای . کشد ھا خط بطالن می  منشويکۀھمين دو واقعيت قطعی بر نظري.  گيرتر بود تر و پی يقتر و عم مريکا وسيعاپرولتاريای 

  : بندی رسيد که توان به اين جمع  پيش گفته میۀلفؤدو م

  . توليد اجتماعی و اقتصاد جھانی به سطحی عالی رسيده بوداکتوبر انقالب ۀدر برھ. يک

داری را  به جای توليد سرمايه) انقالب سوسياليستی(وابط اجتماعی توليد سوسياليستی  گزينی ر اين سطح مناسبات امکان جای.دو

  . ممکن ساخته بود

 کنند و ھمين  المللی رشد می ھای منشويکی نيروھای توليدی در چارچوب روابط اجتماعی ملی و بين واقعيت اين است که خالف تحليل

وازی روسيه در مناسبات واقعی داخلی و جھانی، الجرم وظايف مناسبات شد که استمرار حيات و انکشاف بورژ امر سبب می 

 به طور مشخص معطوف به -" داری نقد اقتصاد سياسی سرمايه "ۀ در مقدم- مارکسنظر . فئودالی را نيز ادامه دھد و به دوش بکشد

ئيد أ امپرياليسم آن را تۀ ترين حلق ف در ضعياکتوبريک تحول اقتصادی گسترده در سطح جھانی بود و وقوع انقالب سوسياليستی 

شکی نيست که برای .  انقالب سوسياليستی بوده استۀداری آماد  کل جھان سرمايه١٩١٧ انقالب ۀھمچنين نشان داد که در آستان. کرد

 شوروی فراتر  از مرزھایاکتوبرريخت و انقالب پيروزمند   بايد نظام تزاری فرو میء رشد نيروھای توليدی در روسيه ابتداۀادام

  .رفت می 

  
 ! سرمايه داری رقابتی يا متمرکز

داری رقابتی جای خود را  توليد سرمايهۀبر مبنای اين برنامه، شيو.  دولت شوروی شکل گرفتۀ پنج سالۀ نخستين برنام٣٠ ۀدر دھ
به يک مفھوم و . بودند) دولت(د  از يک سازمان توليدی واحئی ھامند و دستوری داد که اجزای مختلف آن بخشبه يک نظام برنامه

گويند و اين رقابت را در داری دولتی شوروی سخن می  که از وجود رقابت در سرمايهکليف مانند ئیھاخالف نظر تروتسکيست 
کشانند، واقعيت اين است که خصلت  داری غرب میھای سرمايهلمان و ساير بلوکاھای فرامرزی، ميان دولت شوروی و  عرصه
ل سازمانی گوسپالن وريزی از يک نظام بوروکراتيک منفک تحت کنتراين برنامه.  شده بود سرمايه در شوروی محو برنامهرقابتی

)Gosplan (شکل گرفته بود . 
محتوای . ل کندو ھای اقتصادی را تنظيم و کنتر ی حزب اھداف و فعاليت"پوليت بورو"گوسپالن موظف بود بر اساس دستورات 

گذاری مجدد طراحی شده بود و در  خدمت رسانی، مصرف، مواد اوليه، منابع انرژی و سرمايهۀای ميزان توليد، نحوبرنامه بر مبن
محصول .  را به چه اندازه توليد کنندئیواحدھای توليدی می دانستند که چه کاال. ھای ھر واحد توليدی مشخص بودوليت ؤمتن آن مس
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 بارآوری ۀ دولت، اندازۀ گذاری، بودجه، دستمزد، بازپرداخت به بودجميزان سرمايه.  دھندتوليدی را به کجا و به چه قيمتی تحويل
واقعيت اين .  ھا بر اساس دستورات متمرکز و برنامه محور معين شده بودمندی از ابزار توليد و مشابه اين بھرهۀنيروی کار، نحو

 کند، در  معطوف به جلوگيری از اضافه توليد حکايت میۀاھانه و ارادً متمرکز که ظاھرا از توليد آگۀاست که با وجود اين برنام
 نقش بازار در مسير خروشچف گيری جريان   شصت و قدرتۀبه ويژه بعد از دھ. شوروی بازار نقش فعالی در اقتصاد داشته است

را در دستور کار قرار " ون به صرفهتوليد مقر"ِريزان بازار ھدف  در اين برھه برنامه. ًکسب سود برای دولت کامال مشھود است
بازار شوروی به . کما اين که دستمزدھا بر ھمين مبنا کم و زياد شد. دادند و واحدھای توليدی را بر مبنای سودآوری ارزيابی کردند

ومی و ل رقابت خصلت عموبا وجودی که غلبه بر بازار و کنتر.  و انباشته از محصوالت مصرفی بودئیطور مشخص بازاری کاال
 ئی ھا  حتا بازار سياه در بخش-رفت اما بازار داری بازار آزاد غرب به شمار می داری دولتی شوروی با سرمايهوجه متمايز سرمايه

  . در اقتصاد فعال بود-از صنعت و کشاورزی 
  .....ادامه دارد

   ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان٢۶جمعه 
  
 
 


