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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
  سرمايه داری سازمان يافته يا اقتصاد استبدادی. ٣

  

  !یئپرسش ھای اصلی پس از کالپس ھسته 

 به خصوص بعد از عروج نظاميان و تشکيل کاست جديد در صف بندی ھای - ج ا- جمھوری اسالمی آيا اقتصاد سياسی 

 ھمچون اتاق ئی مبتنی بر شيوه ھای مرسوم سرمايه داری دولتی است؟ نقش بخش خصوصی و نھادھا-طبقاتی ايران

 در ساز و کارھای اقتصادی کشور چيست؟ آيا -  کشور را نيز در اختيار دارندئی که حاال قدرت اجرا–بازرگانی 

نظارت و ماليات گيری و فراتر از اين ھا سلب قدرت اقتصادی از نھادھای نظامی و امنيتی، تقويت بخش خصوصی ، 

می تواند راه کاری برای خروج از رکود تورمی و مبارزه با فساد " دموکراتيک"شفاف سازی مالی و نظارت ھای 

اری ذ و خروج احتمالی از رکود و رونق اقتصادی و گسترش سرمايه گئیکالپس ھسته " ست آوردھاید"نھادينه باشد؟  

 می تواند به افزايش قابل توجه دستمزد کارگران و - با توجه به ارزان بودن بھای فروش نيروی کار–ھای خارجی 

توليد سرمايه داری در ۀ شيوبھبود زندگی مردم زحمتکش منجر شود؟ رقابت به عنوان يکی از خصلت ھای بارز 

 چنان که اقتصاد خوانده ھای نئوليبرال –ن می شود؟  آيا رقابتی  کردن بازار سرمايه يي چه گونه تبج ااقتصاد سياسی 

ادغام در سرمايه داری غرب خواھد انجاميد و ۀ سازی بورژوازی ايران  و تکميل پروژ" متعارف" به –مدعی ھستند 

  - چنان که اقتصاد خوانده ھای کينزين و راه سومی مدعی ھستند– بيرون خواھد کشيد؟ آيا  را از بحران کنونیج ا

ر جھت نرخ توزيع سرمايه از شمال به مرکز و جنوب و يين و تغئيتعديل نرخ تجميع و انباشت سرمايه به سود و سمت پا

ان بگشايد؟ آيا بحران تبعی ناشی از سقوط اقتصاد ايرۀ فعال سازی شاخه ھای مختلف توليد می تواند گره از کار فروبست

 می تواند به يک تحول عميق اجتماعی - تا بحران اقتصادی منجر به سقوط شاه ١٣۵٣ مانند روند سال ھای -بھای نفت

  دامن بزند؟

از نظر نگارنده کماکان تنھا راه خروج از بن بست  با وجود حجم عظيم پاسخ ھای چپ و راست به اين پرسش ھا 

ھمان . بحران اقتصادی کنونی ايران راھکار اقتصادی نداردبه عبارت ديگر ! دی کنونی، سياسی است و بساقتصا

از سوی ديگر اين نکته نيز محرز است که ھر درجه از . طور که بحران اقتصادی يونان راھکار اقتصادی نداشت

 برای مردم فرودست یامن ھيچ فايده ِتعميق بحران اقتصادی بدون دخالت فعال نيروھای متشکل سياسی پيشرو متض
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مضاف به اين که در کشورھای سرمايه داری استبدادی دخالت سياسی در قالب انتخابات پارلمانی حامل و . نخواھد بود

  . حاوی رفرم مترقی ، رو به جلو و در عين حال پايدار و مستمر نبوده است

يد بن ؤرا و عروج نئوليبراليسم و به آخر خط رسيدن آن مبن بست سرمايه داری ھای سازمان يافته و دولتی و نھادگ

بازگشت به دوران دولت رفاه بدون وجود يک قطب  .بست راھکارھای مرسوم اقتصادی در پاسخ به بحران نيز ھست

مضاف به اين که در غياب .  غير ممکن استًمشخصی از پيشروی جنبش کارگری مطلقاۀ نيرومند سوسياليستی و درج

نمونه ھای مختلفی از اين فاشيسم در عصر ما در پاسخ به . ترناتيو بايد منتظر عروج دولت ھای فاشيستی بوداين دو آل

فاشيسم دوران نازی ھا ھم اکنون به شکل . ل بحران و رونق نسبی رسيده استوبحران اقتصادی شکل بسته و به کنتر

يلی به رشد چيسم متکی بر مکتب شيکاگو در فاش. لمان معاصر آب بندی شده استاشيک و تعديل شده و شاد در 

 سوسياليسم به سود و سوی بربريت –بربريت ۀ در دوگانۀ  که پاشنًما فعالۀ در متن بحران سياه منطق. اقتصادی انجاميد

خواه و دموکرات و سکوالر نتواند اين بربريت عنان گسيخته را به ترقياگر چپ در اتحاد با نيروھای . چرخيده است

اين نکته که ھيچ بحرانی . دم زحمتکش به زمين بزند تا اطالع ثانوی بايد منتظر تحوالت پيش بينی نشده بنشيندسود مر

  ...... خود به يک حکم قطعی تبديل شده استد،به خودی خود نمی تواند حکم زوال سرمايه داری را صادر کن

  .....ادامه دھيم

مالی و ۀ  و با اشاره به نقش سرمايرودلف ھيلفردينگريه پردازی بحث سرمايه داری دولتی را با تامل بر سرفصل نظ

  .جايگاه بانک ھای مدرن در دوران گذار پی می گيريم

. گاه آن در اقتصاد سياسی شوروی باز خواھم گشتو جاي طرح نپ و تا فراموش نکرده ام يادآور شوم که به ء ابتدا

 و در نھايت شکست ١٩١٧بر وراھه رفتن انقالب اکت دالئل بیھای مختلف چپ در تعليلھمين قدر اشاره کنم که بخش

آنتی . کنند توليدی استناد میۀبست اين شيوداری دولتی و بن شوروی به عروج و کاربست حاکميت سرمايهۀتجرب

 – درآمد ءھای تاريخی از سوی لنين به اجرا که بنا به ضرورت–] NEP)[2(ھا با انتقاد از طرح نپ لنينيست

 که طی آن یابرنامه. دانند می” ھای اقتصادینوين سياست“داری دولتی شوروی را نيز برآمده از ھمان طرح  ايهسرم

تالش شده است ضمن عقب نشينی از کمونيسم جنگی و ايجاد توازن ميان شھر و روستا، پرولتاريای روسيه نيز به 

يابی داده و ابزار   جريانۀبات موقتی گردش پول اجاز که الجرم به مناسیابرنامه.  از انکشاف و رشد برسدیادرجه

داری چنين انتقادی به واقع عروج سرمايه.  بازمانده از دوران سرواژ را توسط دولت انقالبی نو ساخته استۀتوليد پوسيد

 انتقال که در عدمخواه دوران رھبری ستالين بلسازی و ناسيوناليسم عظمت ھای صنعتی دولتی شوروی را نه در سياست

بيند و ستالين را نيز ناگزير ادامه  بر در سد انتقال اقتصادی میوقدرت طبقاتی به پرولتاريا و توقف انقالب سياسی اکت

  .داندھا می ھمان سياستۀدھند

سازی طرح نپ بايد در چارچوب زمانی خود و   لنين درخصوص عملياتی ھا به رھبری واضح است که تصميم بلشويک

اما در مجموع واقعيت اين . شد، ارزيابی گردد از جوانب مختلف به دولت شوراھای کارگری وارد می کهئیفشارھا

 توليد در شوروی نتوانست به سوی لغو تمام و ۀھا شيواست که پس از پيروزی سياسی انقالب و انتقال قدرت به بلشويک

 الغای کارمزدی و محو قانون ارزش و انباشت کمال مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و اجتماعی کردن ابزار توليد و

 در يک شرايط به شدت ءسرمايه و ايجاد نظام شورای کارگری ناظر بر اقتصاد و سياست حرکت کند و از ھمان ابتدا

ال اساسی اين است که آيا لنين و ساير ؤس. المللی الجرم طرح نپ در دستور کار دولت قرار گرفت دشوار داخلی و بين

 که – مرکزی حزب کمونيست شوروی ۀھای بلشويک از خطرات اين طرح آگاھی نداشتند؟ آيا اعضای کميتتئوريسين

داری بندی سرمايه از ماھيت و روند شکل–ساخت  بزرگ را غنی میۀنشستند آثارشان يک کتابخانوقتی گرد ھم می
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 جديد بورژوازی روسيه زاده شود؟ آيا آنان به ۀقتواند طبدانستند که از درون نپ میدولتی آگاھی نداشتند؟ آيا آنان نمی

 شکل بسته بود، واقف نبودند؟ ١٩٢١ و ١٩٢٠ھای اش در سالمناسبات بوروکراتيکی که نپ به آن دامن زده و ريشه

 و حتا پيشروان سوسيال –پردازان شاخص انترناسيونال دوم  ھای نظريهبه گواھی بخشی از نوشته. چنين نيست

ھا روشن و داری دولتی و آبشخور ظھور بوروکراسی حزبی برای بلشويک سرمايهۀ خطوط عمد–ن لماادموکراسی 

 .مشخص بود

ھای مندی انترناسيونال دوم اگرچه به قاعدهۀھای برجستبه عنوان يکی از چھره) ١٨٧١-١٩۴١(رودلف ھيلفردينگ 

 ۀسرماي“ھيلفردينگ در کتاب . يدی اشاره کرده است تولۀبند نبود، اما به امکان ظھور اين شيوداری دولتی پایسرمايه

 منتشر شد، پيرامون دو –بر و که ھفت سال پيش از پيروزی انقالب اکت–” داری تکامل سرمايهۀمالی جديدترين مرحل

  :داری انحصاری سخن گفته استويژگی عمومی سرمايه

  .تراکم سرمايه 

  . صنعتیۀھا و سرماي تنگاتنگ ميان بانکۀرابط 

 يک ۀ است که به واسطئیھا ھا و تراستگر وجود کارتلبيان) finance capital( مالی ۀ نظر ھيلفردينگ سرمايبه

 ۀگيرند و اين روند را از مرحلھای مادر و زيردست فرايند توليد را به استخدام خود می ميان کمپانیئیارتباط زنجيره

 و به تبع آن خدمات مرتبط با –حصوالتی از قبيل قطار و کشتی را تا م) مانند آھن و ذغال سنگ و چوب(توليد موادخام 

 ۀرابط. افزايندھای مادر به شدت میکنند و بدين ترتيب بر ميزان توليد ارزش برای کمپانی جذب می–اين صنايع 

ھد با استفاده از دداران اجازه میست که به سرمايهيد فعاليت نظام اعتباریؤ صنعتی مۀھا و سرمايتنگاتنگ ميان بانک

ھای صنعتی  که خود در اختيار ندارند، شرکتئیھاانداز افراد ميانی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پولپس

  )١۵۵-١٩٨١:١۵٠, R.Hilfereding. (تحت مالکيت خود را گسترش دھند

 از تجزيه و تحليل مبانی اقتصادی  پس١٨٩٠ درسال –الملل دوم پردازان جناح راست بين  از نظريه–ادوارد برنشتاين 

 جديدی از ثبات اقتصادی و صلح سياسی ۀبندی رسيده بود که تراکم ھر چه بيشتر سرمايه به مرحلامپرياليسم به اين جمع

تواند به آنارشی بازار و بحران ھا میھا و تراست کارتلۀريزی شدبه نظر برنشتاين اقتصاد برنامه. خواھد انجاميد

  )M.L.Howard and j.E.king, 2003:124!! (ری پايان دھدداسرمايه

 مالی با ايجاد ۀکيد کرد که سرمايأ مھم تۀ برنشتاين به درست بر اين نکتئی بورژواۀھيلفردينگ در پاسخ به نظري

ھای مانده ھر چه بيشتر به گرايش گذاری در کشورھای عقبھای فراملی و سودھای کالن ناشی از سرمايهشرکت

- ل کامل توليد سرمايهو مانند کارتل عام يا کنتریاسو پديدهبه نظر او از يک. زندداری دامن میاليستی در سرمايهامپري

بيشتر نرخ سود به داری برای کسب ميزان وجوی سرمايه پذير بود و از سوی ديگر جست داری توسط يک کارتل امکان

داری ھای سرمايهھای امپرياليستی ميان کارتلھای حفاظتی در سطح ملی و جنگداران، سياسترقابت ميان سرمايه

داری پيشرفته با اقتصاد  برنشتاين و کائوتسکی موافق بود که سرمايهۀدر نھايت ھيلفردينگ با اين نظري. زددامن می

آھنگی ميان توليد و مصرف را کاھش خواھد داد و جھان را به صلح و و ناھم خود نقش بازار ۀريزی شد برنامه

  !تر خواھد کردسوسياليسم نزديک

  :نوشت”  مالیۀسرماي“ھيلفردينگ در پايان کتاب 

 مالی ۀھنگامی که سرماي. کندًداری را شديدا آسان می مالی، کار شاق تفوق بر سرمايهۀ سرمايۀ کنندکارکرد اجتماعی«

) دولت کارگری(اش ئیشود، کافی است که جامعه از طريق ارگان آگاه اجراھای توليد میترين شعبهدار مھمعھده

  )Ibid, P.138(» .ل خود در آوردوھای توليد را نيز به کنتر مالی را تصرف کند، تا کل اين شعبهۀسرماي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  !بانک ھای مدرن و عناصر تجديد توليد

در اختيار گرفتن شش بانک بزرگ برلين در حکم در “: ين عبارت خالصه کرد کهھيلفردينگ تز اصلی خود را با ا

انگيز  ھيلفردينگ به شکلی شگفت ۀنگفته پيداست که اين نظري” .ترين قلمروھای صنعت بزرگ استاختيار گرفتن مھم

  .کند را عمده و اصلی میئی بانکھا بر روابط اجتماعی توليد بورژواۀسلط

زير  مالی ھيلفردينگ را ۀتئوری سرماي) زادهشناخته شده به سلطان(م کمينترن آوتيس ميکائيليان  ششۀدر جريان کنگر

 مالی را به ۀ دوران سيادت سرمايۀرانی جامع مخالفت خود با عصر امپرياليسم به مثاب و طی يک سخنسؤال برد

  :مورد نظر ھيلفردينگ چنين گفت” شش بانک“وضوح اعالم کرد و ضمن اشاره به 

ل خود را بر وھای مدرن کنتر دارد، بانک رود که بال شرط اعالم میھيلفردينگ در پايان کتاب خود تا اين حد پيش می«

توانست شش بانک بزرگ برلين را تصاحب لمان میااند و اگر پرولتاريای ھای اصلی صنعت مدرن تثبيت کردهرشته

ھيلفردينگ خود چند بار وزير . ھای اصلی صنعت استوار سازدل خود را بر شاخهوشد کنترکند بدين وسيله قادر می

  ». خود را صالح ندانسته استۀ بوده است، ولی ھرگز تحقق ھمين برنامئیدارا

  )١٣۵:تا، صاسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران، مجلد چھارم، بی: به نقل از(

مجلد دوم ( مارکس درخصوص عناصر تجديد توليد ۀل و آتشين خود به نظريرانی راديکا سخنۀزاده در ادامسلطان

داند، از متن  مارکس میۀ مالی ھيلفردينگ را در تضاد با نظريۀکند و ضمن اين که تئوری سرماياشاره می) سرمايه

لفردينگ به دست ھي”  مالیۀسرماي“ھای برلين آمارھای دقيقی در رد کتاب  بانکۀ خود در ترازنامۀمطالعات ده سال

زاده در ادامه خطاب به بوخارين از   سلطان. خواندمی” دان تاريخ زباله“اش را و جايگاه تئوری” مرتد“دھد، او را می

  :کندنيز ياد می) حکومتی(ی دولتی  سرمايهۀپديد

در . کندری را اداره میداداری دولتی روبنای اجتماعی است که اقتصاد سرمايهرفيق بوخارين اظھار داشت که سرمايه«

سازد ولی داری را مطيع خود می سرمايهۀداری دولتی جامع اين درست است که سرمايه. ًاين باره با وی کامال موافقم

ًداری دولتی واقعا ھم روبنای  سرمايه. چه رفيق بوخارين اظھار داشت تفاوت عظيمی ھست چه من گفتم و آن بين آن

اعتبار تنھا بخش کوچکی از . ولی يا اعتبار تنھا يکی از عناصر فرايند تجديد توليد است پۀاجتماعی است، اما سرماي

ھمان گونه که بورژوازی سازمان . داری دولتی به راستی روبناست که سرمايه حال آن.  تجديد توليدکننده استۀسرماي

کند، به ھمان گونه نيز ا اداره میداری است و سازمان طبقاتی کل جامعه رداده در حکومت روبنای مناسبات سرمايه

  ».داری را اداره کند سرمايهۀتواند توليد کل جامعداری دولتی میسرمايه

  )١٣٧:پيشين، ص(

 مالی و صنعتی ۀھای سرمايگی ديد که درھم تنيدزاده اينک در کنار ما بود و به روشنی مینگفته پيداست که اگر سلطان

داری انجاميده است و از ابتدای سال ھای سرمايهبرالی به چه بحران عميقی در نظامھای نئوليئیزدا در مسير مقررات

سسات مالی و بازارھای بورس چگونه گريبان صنايع بزرگ را ؤگی از بانک و مبحران ورشکست فرايند شيفت ٢٠٠٨

را نيز رقم زده است، داری  ترين بحران تاريخ سرمايهھای اقتصادی بزرگگرفته و ضمن ايجاد رکود در تمام عرصه

  .کردگاه در بسياری از مواضع خود عليه ھيلفردينگ تجديدنظر می آن

  

  !سرمايه داری سازمان يافته از نظر ھيلفردينگ

 جنگ و نااميدی خود نسبت به تحقق ۀثير تجربأھيلفردينگ تحت ت)  م١٩١۵(يک سال پس از شروع جنگ جھانی اول 

  :بندی رسيددموکراسی سوسياليستی به اين جمع
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 سلسله مراتبی و نه مردم ساالر یا يافته، اما به شيوهً حقيقتا سازمانۀبه جای پيروزی سوسياليسم امکان يک جامع«

و دولت قرار ) monopoly capitalism(داری انحصاری س اين جامعه نيروھای متحد سرمايهأدر ر. ظاھر شده است

به . ھا مشغول به کار ھستندل آنومراتب به عنوان عوامل توليد تحت کنترھای کارگر در يک سلسله اند که تودهگرفته

تواند  می خواھيم داشت که بھتر از گذشتهیاداری سازمان يافتهداری، سرمايه سرمايهۀجای پيروزی سوسياليسم بر جامع

  Ibid, P.139(( ».ھا را برآورده سازدنياز مادی توده

ھای داری سازمان يافته، تئوری در سلسله مقاالتی پيرامون سرمايه١٩١٧ تا ١٩١۵ھای ھيلفردينگ در حد فاصل سال

ۀ ھای بزرگ درگيری فزايندھا و بانک شرکتۀبه ھمراه سلط«پيشين خود را محدود کرد و به اين استدالل پرداخت که 

ريزی را برای برنامهريزی را به زندگی اقتصادی وارد کرده و راه دولت در تنظيم اقتصاد عنصر مھم برنامه

  )١٣٨٨ :۴٣٠معصوم بيگی،(» .سوسياليستی آماده ساخته است

 که یانتيجه. دانست پيش از جنگ میۀدور” داری مالیسرمايه“ منطقی ۀداری سازمان يافته را نتيجھيلفردينگ سرمايه

ھای جھانی، کارتل امپرياليستبه نظر کائوتسکی با وحدت . کائوتسکی نبود” امپرياليسم افراطی“شباھت به تئوری بی

  )Ibid, P.131. (ھای نظامی و سياسی کشورھا شودگزين تنش توانست جایآميزی می صلح

” داری دولتیسرمايه“از اصطالح ] ٣[داری سازمان يافته سبب نشد که او تا پايان عمرکيد ھيلفردينگ بر سرمايهأت

داری را فقط در چارچوب ھيلفردينگ اقتصاد سرمايه. دانستمیًچرا که اساسا اين ترکيب را متناقض . استفاده کند

داری  غير سرمايه– از جمله متکی به دولت –کرد و ھرگونه اقتصاد غير بازاری را اقتصاد بازار آزاد ارزيابی می

بودند ” خواهاقتصاد دولتی تماميت “لمان نازی، شکلی از او ) زمان ستالين( اقتصاد شوروی ۀبه نظر او نمون. خواندمی

.  را از دست داده بودئی بورژواۀکرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعھا سياست نقش اصلی را بازی میکه در جريان آن

 ١٩۴٠در سال . داری بود متفاوت با سوسياليسم و سرمايهیاپديده” خواهاقتصاد دولتی تماميت“به نظر ھيلفردينگ 

) ١٩۴٧ چپ به سال ۀمندرج در مجل(” داری دولتی يا اقتصاد استبدادی رمايهس“ تحت عنوان یاھيلفردينگ طی مقاله

 و تقويت قدرت خود ءدولت به منظور بقا“لمان نازی را چنين تشريح کرد اخواه حاکم بر   اقتصادی تماميتۀشيو

 و تنھا به يک دھند کرد منظم خود را از دست می ھا عمل قيمت. سازد کوشد و خصلت توليد و انباشت را مشخص می می

گيرد و  ل دولت قرار میواقتصاد و ھمراه با آن توان فعاليت اقتصادی کم و بيش در کنتر. شوند  توزيع تبديل میۀوسيل

ھيلفردينگ اگرچه در ميان متون اقتصاد کالسيک ”  مالیۀسرماي“در مجموع کتاب ” .دولت بر آن مسلط می شود

از جمله در سال .  بوده است سؤالره از سوی بزرگان سوسياليسم محل ندارد اما ھموایامارکسيستی اعتبار ويژه

 در –شد ھا محسوب می بلشويکترين تئوريسين که به تعبير لنين شاخص–) ١٨٨٨-١٩٣٨( نيکالی بوخارين ١٩١۵

 آميز جھانی بندی يک کارتل صلح ھيلفردينگ درخصوص امکان شکلۀبه نظري” امپرياليسم و اقتصاد جھانی“کتاب 

داری به اعتبار نياز به ارزش اضافه و نرخ  نظام سرمايه در اين اثر معتبر بوخارين به وضوح نشان داد که. حمله کرد

بوخارين . ھا در حرکت استسيس کارتلأ به سمت و سوی جھانی شدن و تسود ھر چه بيشتر به منظور انباشت سرمايه

ھای حفاظتی در سطح داخلی و  خود موظف به اتخاذ سياستۀرمايداری در سطح ملی برای حفظ سکيد کرد که سرمايهأت

ھای مخالف و متناقضی است که امکان وقوع چنين گرايش. داری استھای سرمايهرقابت ھر چه بيشتر با ديگر دولت

  )N.Bukharin, 1966:82. (سازدجنگ را ممکن می

  

  !بعد از تحرير
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لمانی و فارسی اين سلسله مقاالت را خواسته اند خاطر ا انگليسی و  و عزيزانی که فھرست منابعءبرای اطالع رفقا

 که يحتمل از بيست و دو سه مقاله فراتر –در پايان اين مجموعه "  و به روی چشمًالبته و حتما"نشان می شوم که 

را ملزم می دانم مضاف به اين که با توجه به بسته بودن کامنت ھا خود .  به دقت منابع را خواھم نوشت-!!نخواھد رفت

.  چون ھميشه به مالحظات و تذکراتی که به صور مختلف در اختيار من قرار می گيرد در متن ھمين مجموعه پاسخ دھم

را نوشته ام اما "  دموکراسی کارگری – ئیدموکراسی بورژوا"ديگر اين که ھشت بخش بعدی سلسله مقاالت ۀ و نکت

انقالبی که مغلوب "ھمين طور سه بخش ديگر از مجموعه مقاالت .  خب مجال انتشار آن ھا دست نداده است

و البته اين دو مجموعه به شکلی مبسوط و در قالب دو کتاب  به . نوشته شده و منتشر نشده است" نئوليبراليسم شد

  !ن شماا و تا بعد قربًفعال! وزارت ارشاد دوران تعديل و اميد رفته اما از قرار ھنوز ارشاد نشده

.....دارد ھنوزادامه   

.تھران. ١٣٩۴ ]دلو[اول بھمن ماه  

 

 

 

 
 


