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  محمد قراگوزلوداکتر

 !سرمايه داری دولتی شوروی
  عليه بوروکراسی. ٢٨

  )!تنگنای دولت بوليورايستی(در آمد 

 چه در دو –کيد کرد که بحران أه نگران سوسياليست ھا به سوی ونزوئال دوخته شده بار ديگر بايد بر اين نکته تاين روزھا که نگا

 خصلت -و چه در چارچوب عدم تناسب عرضه و تقاضا و رکود تورمی" گرايش نزولی نرخ سود"و " اضافه توليد"شکل مشخص 

گر بايد يادآور شد که دخالت دولت در تنظيم ساز و کارھای بازار نمی تواند و بار دي. توليد سرمايه داری استۀ انفکاک ناپذير شيو

 بازار چه آزاد و زنجير گسيخته و ول باشد و چه با ًاصوال. مانع شکل گيری بحران اقتصادی و شيفت آن به سمت بحران سياسی شود

ِ در به ترين شکل ممکن برنامه محور مھار شود تا اداره شود و حتا) لوھم حامی انباشت و ھم حامی کنتر(ی دولت حامی ئدستان مر
ينه بحران ئآب بندی می شود ھرآ" سود"و " ارزش"زمانی که منطق خريد و فروش نيروی کار را دنبال می کند و مھره ھايش با 

 نمی تواند مانع -ستی پرچم دار آن اامريکائيد ناظران أئ که دولت ونزوئال حتا به ت-ی از دموکراسی سياسی اھيچ درجه . ساز است

دموکراسی سياسی اگر با سلب مالکيت وسايل توليدی به سود کارگران و . ثروت، انباشت سرمايه و نابرابری شودۀ توزيع ناعادالن

ساندينيست ھا يک دوره اين روند را تجربه کردند و قدرت سياسی را الجرم به . م نشود به نقيض خود تبديل خواھد شدأزحمتکشان تو

در . ليس استو خود باختند و اينک حضور مستمرشان در قدرت سياسی به اعتبار سرکوب ارتش و پامريکائیسيون پرواپوزي

 امريکا امپرياليسم ئیکم تر عقل سليمی می تواند حمايت مستقيم و علنی و مادی و رسانه . ونزوئال نيز ھمان سناريو تکرار خواھد شد

 حتا اگر به سرکوب - از سوی دولت مادورو یا را انکار کند اما طرح چنين مقوله  اش از جريان گوايدوئیو متحدان اروپا

به استناد نتايج ھمين انتخابات دموکراتيک، دولت بوليواريستی در زمان .  راھکار خروج از بحران نيست-اپوزيسيون منجر شود

 ۀمادورو از کريزما و اتوريت. ه مراتب وخيم تر استاالن وضع ب. چاوز حمايت نزديک به پنجاه درصد از مردم را از دست داده بود

مادورو خوب می داند که . قرمز رسيده استۀ مضاف به اين که رکود تورمی ناشی از شوک نفتی به نقط. چاوز بی بھره است

ت با حمايت گوايدو و ھوادرانش به محض تسخير دول.  را صادر خواھد کردامريکائیانتخابات زودرس حکم پيروزی اپوزيسيون پرو
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 و اروپا قادر خواھند شد که برای يک مدت نامعين  بحران اقتصادی را از طريق اشباع بازار از کاالھای ضروری امريکاۀ ھمه جانب

نخستين تعرض آنان به قانون بسيار . ل کنند و دستاوردھای انقالب بوليواری را به سود کارتل ھا و تراست ھا از بين ببرندوکنتر

کارگران را ۀ  شده بود نوسان بھای نفت نيز نمی توانست آذوقءقانونی که اگر به درست از سوی دولت اجرا. واھد بودمترقی کار خ

 به - بودئی از رفاه و رھائیی التين الگوامريکا که مدت ھا برای زحمتکشان –سرمايه داری دولتی در لباس بوليواريستی . بربايد

اين پيشروی انقالب کوبا .  را اشغال خواھد کردامريکاپايگاه مھم در حياط خلوت امپرياليسم ارتجاع يک . فرجام خود نزديک می شود

به ھمان سرعت که دولت لوال .  نزديک حمله به ھاوانا را در دستور کار خود قرار خواھد دادیارا نيز تھديد خواھد کرد و در آينده 

ھار کردند و در متن مماشات با صاحبان صنايع بزرگ بسترھای ظھور يکی  برزيل را دو دستی تقديم نئوليبراليسم ءداسيلوا و شرکا

را رقم زدند ونزوئال نيز در بن بست سرمايه داری دولت بوليواريستی به ھمان ) بولسونارو(از خبيث ترين دولت ھای دست راستی 

سی تناقض ھای درونی مدل ھای به محض اتمام آسيب شناسی سرمايه داری دولتی مدل شوروی، برر. سمت در حال حرکت است

 در دستور کار –ی التين امريکا" سوسياليستی" از جمله سوسيال دموکراسی و دولت رفاه و دولت ھای –ديگر سرمايه داری دولتی 

  .... قرار خواھد گرفت

  

 ھای پيش گيری از بوروکراتيزه شدن دولت کارگریحلراه

 کلی و مرتبط تقسيم ۀلفؤ بوروکراسی در جنبش کارگری را به دو می منشالۀأ مسھای خود درخصوص تحقيقات و آموزهۀ نتيجمندل

  :     کندمی

  . کارگر ذاتی ھستندۀ طبقئیھای توده سازمانۀھای بوروکراتيزه شدن که در توسعنطفه: الف

  . شودولت شوروی مشاھده میستالينيست و دنه که در احزاب مخالف رفرميست و بوروکراتيزه شدن تمام و کمال آن گو. ب

 به اين - برای جنبش کارگری ئیلفه متمايز نشود و به تبع آن ضرورت ھر شکل از سازمان تودهؤچه اين دو مکند چنانکيد میأ تمندل

 غير ممکن  پرولتاريائی انکار شود، الجرم اين استنتاج تحصيل خواھد شد که خود رھا-ناپذير خواھد بود  مبنا که انحطاط آن اجتناب

  .  شکست طلب استءاز ھمان ابتدا) گی و سازمانانکار وجود ديالکتيک ميان خود انگيخت (اين رويه. است

 قرار بايد مورد ارزيابی موشکافانه اگرچه در جای ديگری می- کارگر ۀ و طبقئی حزب، انقالبيون حرفهۀگان  به مبحث سهمندلورود 

پيرامون دو قطب بوروکراتيک اشاره " ماورای چپ"ھای گوناگون  سردرگمی و تشتت نظری جريان اما در کليات خود به-بگيرد 

  .کندمی

پذيرش روند . ھای جديد مدنظر است عضو حزب به بوروکراتئی تبديل کارمندان تمام وقت يا انقالبيون حرفهلۀأدر اين جا مس

را نفی ) ئیانقالبی حرفه(ثر پيکان مبارز حزبی ؤ از اساس نقش پيشرو و م به کارمندان بوروکرات حزبی،ئیانحطاط انقالبيون حرفه

 آتی را به وجود آورد؟ از سوی ستالين کارگر ظاھر شد، ۀ که درون جنبش طبقئیتوان پذيرفت که اولين انقالبی حرفهآيا می. کندمی

 بدون تمکين به وجود برخی از -داری موجود   سرمايهۀ در جامع- کارگر ۀال اساسی اين است که آيا جنبش آزادی طبقؤديگر س

  پذير است؟ ساختارھای سازمانی دائمی امکان

 کارگر عروج کرده و در پيوند ۀ که از درون طبق- ئیترديد اين است که جنبش کارگری بدون حضور انقالبيون حرفهيک واقعيت بی

. می کارگران و به طور مشخص تعرض برای کسب قدرت سياسی نخواھد بود قادر به پيشبرد مطالبات تھاج- فعال ھستند با طبقه

داری و تحقق آزادی و پيشرفت به سوی سوسياليسم واضح است فرو رفتن در الک دفاعی برای جنبش کارگری انقالب ضد سرمايه
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  ١.را به تعويق خواھد انداخت

 کارگر ۀحتا برای نمونه يک کشور وجود ندارد که در آن طبق. شده استگاه به عنوان چاره پذيرفته ن ھد اين شق ھيچدتاريخ نشان می«

.  تشکيالتی باقی مانده باشدۀ اوليۀچنان متکی به مبادل  طبقاتی، به دليل ترس از بوروکراتيزه شدن ھمۀ تجربيات مبارزیاپس از پاره

سازمان دادن را انکار کرده و کادرھای خود را انتخاب و  عکس مبين اين است که آن جنبش کارگری که ضرورت ه تاريخی بۀتجرب

 ئی و خرده بورژوائیفکران بورژواِ و سازمانی آن دسته از روشنئولوژيک ايدۀبه طور سيستماتيک تربيت ننموده است تحت سلط

-اند، از نو اقامه می ی اعمال کردهداری به طور کل سرمايهۀی را که در جامعيگيرد که درون جنبش الگوی انحصار فرھنگقرار می

  » .کنند

  )١۴- ١۵:، پيشين، صصارنست مندل(

 فعاالن پيشرو و ۀًکه اساسا اين وظيف ًبه اين مفھوم نه فقط ھيچ کارگری به شکل فردی يا متشکل ذاتا سوسياليست نيست، بل

يستی کارخانه است که پرچم سوسياليسم را به ھای سوسيال  آن کميتهۀمتحزب و آگاه جنبش سوسياليستی کارگری و به شکل ويژ

  . شکلی سامانمند و آگاھانه به دستان کارگران مبارز بسپارند

 پس ۀدر صورتی که بپذيريم يا فرض کنيم که دولت کارگری بوروکراتيزه شده از سوی يک حزب بلشويکی متکی بر تجارب سه دھ

کار برای انحالل نظام منحط بوروکراتيک از سوی حزب انقالبی در چند راه  - تروتسکی به زعم -بر سرنگون شود واز انقالب اکت

  : دستور کار واقع خواھد شد

 دولتۀھا در ادارھای کارگری و شوراھا و دخالت مستقيم تودهاحيای دموکراسی در اتحاديه .  

 تمايزم مند از امکاناتگان بھره دولت بوروکراتيک از عناصر و نخبۀگيران پیۀتصفي. 

 امتيازات مادی و معنوی که به نادرست در اختيار مقامات و صاحب منصبان دولت قرار گرفتهۀلغو ھم . 

 لغو نابرابری در پرداخت دستمزدھا مگر در مواردی که ضرورت حياتی اقتصاد و دستگاه دولت محدود خواھد کرد. 

 مستقل به جوانانۀآزادی، آموزش، انتقاد، رشد و انديش . 

 کيد بر تصحيح وضع توزيع درآمد ملیأھای کارگر و دھقان با تات بنيادی در راستای منافع تودهتغييراد ايج. 

 حفظ روابط و مناسبات اقتصادی متکی بر برنامه. 

 و  کارگر واقعی موجودۀ ميان طبقئی ريشهئی ميان عمل انباشت و عمل توليد، از ھرگونه جدائی  ريشهئی از ھرگونه جدادبايمی«

کرد آزاد  چه از طريق يک بوروکراسی دولتی به حد نھايت مرکزيت يافته و چه از طريق عمل- اجتماعی ۀل محصول افزونوکنتر

 )   ١٣۵٧ :١٩، مندل(» . به ھر قيمت ممکن ممانعت شود-" قوانين بازار"

 اعی جديد نخواھد بود يک انقالب اجتمۀانقالب سياسی ضد بوروکراتيک به مفھوم ورود پرولتاريا به عرص. 

 حمايت از انقالب جھانی کارگری، انترناسيوناليسم کارگری(ی سوم تئوری انقالب مداوم جنبه ( 

ترين نشانی از لغو مالکيت خصوصی و دولتی، اجتماعی  کمتروتسکیکار انقالبی شود در ھيچ بخشی از راهچنان که مالحظه می

. شودگری ناظر بر توليد و در مجموع جمع کردن بساط بازار و لغو کارمزدی ديده نمی کارئیکردن مالکيت، ايجاد سازمان توده

کند و مھر توافق تلويحی خود را بر روند پرداخت  حتا پرداخت دستمزدھای نابرابر را نيز به شرايطی ويژه موکول میتروتسکی

- رانه از حفظ مناسبات اقتصادی متکی به برنامه سخن میکا سخت محافظهیا  به شيوهتروتسکیو بدتر از ھمه اين که . کوبدمزد می

 از وارد شدن تروتسکیاحتياط . سازدگويد و مناسبات اجتماعی توليد را حداکثر بر محور تصحيح توزيع درآمد ملی متمرکز می

ا در متن استمرار فرصت به دھد که او تحقق گذار به سوسياليسم کارگری ر جديد انقالب اجتماعی، نشان میۀپرولتاريا به يک مرحل
                                                 

 ة ترجمـ  1359 "ي كـارگر  بررسي انكشاف آگاهي طبقاتي نـزد طبقـه       / دهي و ربط امروزي آن      نظريه لنينيستي سازمان  " اين موضوع مهم را در كتابي تحت عنوان          مندل. 1
 . تانتشارات طليعه، تحليل كرده اس:  تهرانهوشنگ سپهر
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 توليد سوسياليستی در ھر ۀواضح است بدون لغو کارمزدی ھرگونه دفاع از شيو. اندازد به تعويق می" دولت منحط بوروکراتيک"

. ت توليد سوسياليستی فقط الغای مالکيت خصوصی بر وسائل توليد نيسۀ شيوۀپاي. ً از انقالب مداوم اساسا نامربوط استیامرحله

 .توان از سوسياليسم سخن گفت  و جمع کردن بساط ارزش، قيمت و سود نمیئیبدون امحای مناسبات کار کاال

ً که تبعا با آفت بوروکراتيزه شدن دولت -ھای محدود مارکسی گيری از آموزه ضمن بھرهتروتسکی، بر بستر تجربيات ارنست مندل

ھا را در دو بند کلی به جنبش کند و آن از کمون پاريس آموخته بود، اشاره میمارکس به تجربياتی که -کارگری مواجه نشده بود 

  : دھد کارگری اواخر قرن بيستم بسط میۀتکامل يافت

ھدف مارکس از اين قانون جلوگيری .  برابر مواجب کارگران ماھر باشددبايھای کارگری میمواجب کارگزاران سياسی دولت. ١«

  .وسل شدن به مقام دولتی به منظور ترفيع شخصی بوداز مقام طلبی يعنی مت

  )١۶:، پيشين، صمندل (».گان قابل عزل باشندکنند ی انتخابأ انتخاب شده و ھر زمان به ردبايتمام کارگزاران می. ٢

کيد بر اصل أو با تپردازد می" چه بايد کرد" به تئوری حزب لنينی در مندل مبحث خطر بوروکراتيزه شدن دولت کارگری، ۀدر ادام

 ديالکتيکی ميان ۀبه درست از ضرورت حياتی رابط" تواند توسط خود پرولتاريا به انجام رسد پرولتاريا فقط میئیرھا"مارکسی 

  رالنيناگرچه  مندل .کند کارگر اشاره میۀ از متن طبقئیگويد و به خطر جدا ماندن انقالبيون حرفهھای کارگر سخن میحزب و توده

ًداند اما تبعا جنبش تروتسکيستی را در خط مقدم می) ١٩٢١-٢٢(ھای کارگری پيشتاز ھشدار نسبت به خطر بوروکراتيزه شدن دولت

  .اردذگحل انقالبی مارکسيستی در برخورد با اين انحراف می راهۀارائه دھند

 داده و ضمن مرور یا بوروکراتيک در روند فروپاشی دولت شوروی بھای ويژه فساد ۀھا به پديد نيز مانند اکثر تروتسکيستسوئيزی

  :کارھای اخالقی و ذھنی و البته چند تمھيد اقتصادی پرداخته است  راهۀ شوروی به ارائۀتجرب

دق و فعال خود را تواند پيروان صا شوروی باشد، میۀله روشن بوده و مصمم به جلوگيری از تکرار تجربأاگر رھبری نسبت به مس«

اند دراز کرده، ضربات خردکننده به ساخت  امتيازات، فاسد نشدهۀبه حرکت آورد، دست به سوی جوانانی که ھنوز در اثر وسوس

ھای کارگری را در توان از ميان برداشت و روش سوسياليسم را میۀبه اين طريق موانع پيشروی در جاد. ديوان ساالری وارد آورد

 انقالب ۀًگی و مخصوصا در دوراين روشی که برگزيدم خيلی شبيه چيزی است که به تاز. اش پذيرفته و به کار بردديمیمعنای ق

 انتقالی بايد در چارچوب مبارزه بين اضمحالل ۀ بازار در جامعلۀأ من مسۀبه عقيد. بزرگ کارگری فرھنگی در چين اتفاق افتاده است

ھرگز چنين موضعی نداشتم که حذف فوری مناسبات بازاری را عملی و مطلوب . وسياليستی تحليل شودنظام اداری و پيشروی س

 سياسی مخالف ھم وجود دارد که در ۀشود دو طريق ديوان ساالری، درگير فوری مشکالت میۀوقتی اقتصاد اداره شده به شيو. بدانم

 متزايد ابتکار ۀضعيف حکومت و نظام اداری، به سياست کشانيدن مردم و احاليکی ت. توان يافتحلی برای اين مشکالت میھا راهآن

 ديگر اتکای روزافزون بر بازار نه ۀطريق. اين راه پيشروی به سوی مناسبات سوسياليستی توليد است. وليت به خود کارگرانؤو مس

که به عنوان گامی   بل-صادق است لنين حت حکومت  چنان که در مورد سياست جديد اقتصادی ت– يک عقب نشينی موقت ۀبه مثاب

 نقش ھدايت در جريانات ۀ به مرتبئیی باال بردن سودجوااين در حقيقت به معن". سوسياليستی"ظاھری به سوی يک اقتصاد کارآمدتر 

. بتوانند بيشتر مصرف کننديعنی زيادتر کار کنند تا . اقتصادی و گفتن اين نکته به کارگران است که فقط سرگرم کار خودشان باشند

قبول . ابندي یھای کاذب و بيگانه از خود، رشد م شرايطی است که در آن کاال پرستی، ھمراه با وجدانۀاين به معنای خلق دوبار

  » .داری سرمايهۀً و نتيجتا اعادیاست به عقب و به سوی حاکميت طبقه کنم که اين راھی می

  )٧۴-٧۵:، پيشين، صصسوئيزی(

در چين، اليگارشی " انقالب بزرگ کارگری فرھنگی"نوشت ھنوز از درون  اين تحليل را میسوئيزیضح است وقتی وا

مستقل از غير کارگری بودن . ِ بورژوازی به شدت استثمارگر چين معاصر بيرون نيامده بودۀ و طبقدنگ شيائو پينگنئوليبراليستی 

کار ممکن برای برخورد با يک انحراف سياسی است که از  ترين راه سطحی" ھنگیانقالب فر"انقالب چين، واقعيت اين است که 
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بوروکراسی در شوروی شکل نگرفت مگر به اتکای .  توليد اجتماعی غير سوسياليستی رشد کرده استۀدرون مناسبات طبقاتی و شيو

در چنين شرايطی سخن .  سازی نيروی کارئیاالروابط حاکم بر بازار، رواج کارمزدی و نھادينه شدن قيمت و به يک مفھوم روش ک

 مطلقی است ئیگرا ذھنی" اند امتيازات فاسد نشدهۀجوانانی که در اثر وسوس"دھی  و سازمان" حرکت پيروان صادق و فعال"گفتن از 

اند به جوانان شده" ت فاسدامتيازا" به جای ارزيابی و مواجھه با آن دسته از عواملی که مولد سوئيزی.  به آن گرفتار شدهسوئيزیکه 

 نسبت - لنين و شخص -خالف نظر او رھبری حزب بلشويک برد که  از ياد مییدھد و به کل صادق و فعال و سالم فراخوان تجمع می

ھای کارگری بر دولت از سوی سو و حاکميت سياسی حزب بوروکراتيک و تھی شده از توده به وجود و رشد بوروکراسی از يک

شد ھمان روابط  بورژوازی میچه که مانع از عروج تھاجمی بوروکراسی و اعتالی خرده  اما آن. اف و آگاھی داشتديگر اشر

منظور ما . اجتماعی توليدی خاصی بود که در جريان عقب نشينی نپ، به بازار و قيمت و ارزش و کارمزدی امکان پيشروی داده بود

 مھم اين است که به نظر لۀأدر اين جا مس.  کرده بودتبيين ميان طبقات مارکسکه از روابط اجتماعی ھمان مناسبات معينی است 

. ھای متفاوت و ممتد در حال رکود به سر برند توانند در برھه ھر چند می.  نيروھای توليدی به رشد و توسعه گرايش دارندمارکس

 اشکال چنين تفسيری اين است که وقتی روابط اجتماعی .ل توليد مادی استو که باشد الجرم تحت کنتریا فاعل اين روند ھر طبقه

در عين حال بايد توجه داشت که . آيند غالب نتواند نيروھای توليدی را رشد دھند الجرم خود به مانعی در مسير رشد آن نيروھا در می

در عصر امپرياليسم انواع و اقسام . نيستپذير  تبيينگی و در ارتباط با رشد نيروھای توليدی ساد در روابط اجتماعی بتغييرھرگونه 

چنان مبتنی بر استثمار دوران مرکانتليستی باقی مانده  ات عميق در نيروھای توليدی شکل بسته است، اما روابط اجتماعی ھمتغيير

  . است

کند دفاع می" نتقالیا ۀبازار در جامع"داند و از حضور را عملی مطلوب نمی" حذف فوری مناسبات بازاری" در شرايطی سوئيزی

 ۀ انقالب دموکراتيک را به چھرۀ مرحل-داری اول قرن بيستم   حتا در جوامع پيشاسرمايه-ًکه اساسا انکشاف تمام عيار بورژوازی 

ھا در جريان اجرای  ھمان طور که عقب نشينی موقت بلشويک. داری پيوند زده بودديگری از پسروی طبقاتی به سوی سرمايه

 ضد ۀ و مبارزئیگرا سازی و ملی توان فھميد در روزگاری که صنعتیای نپ به بورژوازی روسيه مجال سرکشی داد، میھ سياست

 دو گام به پس در راستای انھدام -  حتا به شکل موقت -استعماری ديگر يک ھدف سوسياليستی نيست، پذيرش مناسبات بازاری 

 بورژوازی جديد روسيه به ھمراه بوروکراسی دولتی و حزبی آن از ۀبپذيريم طبقاگر . آوردھای سياسی انقالب کارگری است  دست

پيشروی "لفه که يک فرصت کوتاه و موقت ديگر به بازار بدھيم تا ؤدرون عقب نشينی نپ رشد کرد، الجرم پذيرش اين م

 مستقل از اين که مالکيت ئیاسبات کاالوجود ھرگونه من.  کارگر استۀمقدور شود، ھمانا اعالم جنگ علنی به طبق" سوسياليستی

- است، پيامی جز تسريع تھاجم بورژوازی خلع يد شده از قدرت سياسی را تداعی نمی) کارگری(ابزار توليد در اختيار دولت انقالبی 

  .   کند

شد که به موجب آن اين ک دومی را نيز پيش میۀ فرضيتروتسکی، ٢حل انقالبی در برخورد با دولت بوروکراتيک کارگریبه جز راه

 در چنين تروتسکیبه نظر .  دچار فروپاشی شودئیت حاکم شوروی در جريان تعرض يک حزب بورژواأيامکان وجود دارد که ھ

 تعداد قابل توجھی - است ستالين که ھمه جا منظور ھمان دولت - فايق آمده بر دولت منحط بوروکراتيک ئیصورتی حزب بورژوا

ھای فعال در دولت حاکم در کنار خود خواھد يافت و از پشتيبانی مديران و دبيران حزبی و  در ميان بوروکراتچاکر حاضر و آماده

 و يلتسين و چفگورب. له امروز آسان شده استأحل اين مس. مند خواھد شدھا بھرهسا و تکنسينؤمحافل صاحب امتياز فوقانی و ر

                                                 
داري دولتـي در  سـرمايه " كتاب ةبخش ضميم: بنگريد به.  را نپذيرفته و نقد كرده است"دولت منحط كارگري  " ة نظري توني كليف هاي شاخص،   از ميان تروتسكيست  . 1

 و در "تواند دولت كارگري باشـد؟  ميل كارگران نيست،وآيا دولتي كه تحت كنتر   "پردازد كه      در اين مبحث به ارزيابي اين پرسش مي        كليف. 326-354: صص "شوروي
 كليـف  بـه نظـر      " اين نظريه را كه شوروي يك دولت منحط كارگري است انكـار نكنـد؟              تروتسكيي موجب شد كه     اچه انگيزه ": دهد كه   ال جواب مي  ؤادامه به اين س   
  . تواند باشد نمي)  به بعدستالين(يد ماهيت كارگري دولت شوروي ؤ م"جنگ كبير ميهني"كشان در   كارگران در روند توليد بيشتر و پيشتازي زحمتةمشاركت رفيقان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ستالينی  از درون ھمان حزب کمونيست مدوديف ـ پوتين"  متحدۀروسي"ه در حزب ًمتعاقب ايشان بورژوازی عميقا فاسد گرد آمد

شود حزب بيند که مدعی میور می را چنان در منجالب بوروکراتيسم غوطهستالين دولت تروتسکی. اند  عروج کردهبرژنفدوران 

 را ستالين دولت تروتسکیاز سوی ديگر .  خواھد کردتر از حزب انقالبی عمل افراد فاسد دولتی به مراتب کمۀ در تصفيئیبورژوا

پردازد که پس از فروپاشی دولت ی حزبی مئیداند و بدين ترتيب به شمردن اقدامات آلترناتيو بورژوا  نمیئیھنوز دولتی بورژوا

  :  گذارد کرد مشخص را در دستور کار خود میستالينی چند روی

 احيای مالکيت خصوصی بر وسائل توليد.  

 مند از درون مزارع ضعيفبسترسازی مساعد برای ظھور زارعين قدرت. 

 ھای سھامی زراعیشرکت. (ئی بورژواۀھای توليدکنندھای نيرومند به تعاونیتبديل اشتراکی( 

 ئیسازی صنايع سبک و صنايع توليد مواد غذاانحالل جريان ملی. 

 گان صنايع شوروی، ثروتمتمولين بالقوه در ميان سرکرد( مستقل "ھایشرکت" انتقالی سازش ميان قدرت دولتی و ۀدر دور-

 . ھای صنعت در قالب يک انقالب اجتماعیدرخصوص اشکال مالکيت و شيوه) مندان مھاجر

ستالينی طراحی شده ار قدرت دولت بوروکراتيک کارگری که استمر در قالب نه انقالب نه ضد انقالب بلتروتسکی ۀ ميانۀفرضي

 حتا در چنين شرايط بينابينی نيز - چنان که بعدھا درستی آن را روند تحوالت منجر به فروپاشی شوروی ثابت کرد -به نظر او . است

 . روابط اجتماعی در حالت انجماد باقی نخواھد ماند

ھای آشکار چنين کاری، یله حساب باز کنيم که بوروکراسی در حال حاضر توانسته است به رغم دشوارأتوانيم روی اين مسما نمی«

.  روابط مالکيت خواھد رفتۀ برای خود در زمينئیھاگاهدست به احيای مقام و منصب بزند، در مراحل آينده ناگزير به دنبال تکيه

يت ھای مالک به شکلئیش تضمين شده باشد چندان اعتناروکرات بزرگ اگر فقط درآمد الزمممکن است چنين استدالل شود که يک بو

کيش جديد . شود اعقاب او نيز ناديده گرفته میلۀأکه مسثباتی حقوق شخص بوروکرات بل با اين استدالل نه فقط بی. نخواھد داشت

اما حق . شودش منتقل کند، ارزش آن امتيازات نقض میش را به فرزندانآدم اگر نتواند امتيازات. ه است که از آسمان نيفتادخانواده

پيروزی بوروکراسی در اين قلمروی . دار بايد بودسھام. مدير يک تراست بودن کافی نيست. ق مالکيت جدا شدنی نيستوصيت از ح

  ». جديد متمول خواھد بودۀکننده به معنی تبديل شدن آن به يک طبقتعيين

  )٢۵٨:، پيشين، صتروتسکی (

 ۀ باالتر از کارگران ماھر نشانده بود، طی يک دوریا مرتبهھمان امتيازات و امکاناتی که صاحب منصبان حزبی و دولتی را در

  . رونده به ظھور فاسدترين اليگارشی بورژوازی معاصر در روسيه و اقمارش انجاميد تاريخی ھمواره پس

 کارگری ۀتيزه شد روند طبيعی دولت بوروکراۀ شوروی در ادامۀ از درون جامعآبراموويچدارانی مانند آيا رشد جھشی اولترا سرمايه

صورت بسته است؟ آيا جز فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و عروج دست ) تروتسکی دوم ۀفرضي (ئیو پيروزی حزب بورژوا

 پروشنکو و اکراين زورابيشويلیھا تا گرجستان افعلیاز آذربايجان ( شده  در کشورھای تجزيهئیمداران حرفه ترين سياستراستی

 برآيند امريکامپرياليسم اھای امنيتی و تبليغاتی  دستگاهۀِھای رنگی و مخملی بر ساختو بروز انقالب...)  وُن افرحماو تاجيکستان 

 رشد بورژوازی ۀ انحطاط دولت کارگری بوروکراتيزه بود؟ آيا تمرکز بر بوروکراتيسم به عنوان دليل عمدئی بورژواۀطبيعی پروس

 وسائل توليد بر کارگران و کار اجباری و ۀله به ويژه تسلط انباشت سرمايه بر مصرف، سلطأی مسھای اصلروسيه، ما را از زمينه

  کند؟   و غيره دور نمیئیحاکميت قانون ارزش و کار کاال

ترين انقالب کارگری آغاز قرن بست و سقوط عظيم  فروپاشی شوروی، زوايای ديگری از تعليل چيستی بنلۀأبررسی ساير ابعاد مس

  . بيستم را نشان خواھد داد

 ١٣٩٧ ]دلو[ بھمن١٣شنبه   ....ادامه دارد


