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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
  ملی در نظريه پردازی بوخارينأ ت. ۴

  

 !)امپرياليسم برادر(در آمد 

 ، دخالت نظامی روسيه و به ھم "جنگ امپرياليستی در سوريه"چنان که دانسته است . خير شدأی تمدتی اين مثنو

عمق کم مانند ارتجاع داعش سبب شد که .  به سود دولت بشار اسد مباحثی را در متن چپ رقم زدءخوردن توازن قوا

الش و تقال تا آن جا پيش بروند که از بيخ دوستانی حمايت روسيه از دولت سوريه را مثبت و مترقی ارزيابی کنند و با ت

ی واقع بينانه از ماھيت تبييننگارنده طی چند مقاله کوشيد ضمن . و بن منکر ماھيت امپرياليستی دولت روسيه شوند

 تر و کم و بيش نظری وارد شود و ئیاقتصادی سياسی دخالت قدرت ھای برتر در جنگ سوريه به يک مبحث پايه 

نگفته پيداست که اين . وند شکل گيری سرمايه داری دولتی در اتحاد جماھير شوروی به دست دھدتحليلی جامع از ر

 ھيچ –کنونی استمرار خواھد يافت ۀ  و چيستی فروپاشی شوروی و پس از آن تا برھئی که تا تحليل چرا–سلسله مقاالت 

نخست از ۀ بر در ھمان دھوکه انقالب اکتبا وجودی . ربطی به تمايالت بيمارگونه و ھيستريک شوروی ستيزانه ندارد

فروپاشی در شوروی می ۀ مسير سوسياليسم خارج شد ، قدر مسلم اين است که دستاوردھای ھمان نسيمی که تا مرحل

و کيست که نداند بخش وسيعی از دستاوردھای ھمان دولت رفاھی که برای . وزيد در تاريخ تمدن بشری کم نظير است

بر و نسيم سوسياليسم در شوروی شکل بسته و معيشت سالم و متعادل ارتقاء داد به اعتبار انقالب اکتچند دھه اروپا را به

  .....است

ان از رجز خوانی ھای چھار سال گذشته عليه خباری چرخش ملموس دولت ترکيه به سوی روسيه و کوتاه آمدن اردو

 به - در داخل" آ ک پ"ھستند که جنايات حزب بشار اسد در مجموع نشان داد که روس ھا پراگماتيست تر از آنی 

ۀ از داعش را در حد يک تذکر ساد" عدالت و توسعه" و حمايت بی پروای دولت - خصوص عليه مردم زحمتکش کرد

 از سياست یاکه زمانی گوشه " خلق ھای جھان سوم"حمايت از مبارزات ضد کولونياليستی . ديپلوماتيک مطرح کنند

 مددوف يک –ده و جانشين انترناسيوناليسم پرولتری شده بود در دولت امپرياليستی پوتين خارجی شوروی را شکل دا

از سوی ديگر . اين نکته را بيش از ھمه جريان ه د پ و شخص دميرتاش بايد مد نظر قرار دھند! شوخی مھمل است

 در منطقه حول قدرت برتر یا حضور نظامی روسيه در ايران و استقرار جنگنده در پايگاه نوژه به ائتالف ھای تازه

توجيه اين سياست جديد برای ديپلوماسی پراگماتيست حاکم کار دشواری نيست کما ! انجاميده است" امپرياليسم برادر"
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بايد . اين که علی الريجانی در پاسخ به اعتراض يک نماينده اين رويکرد را منطبق با قانون اساسی ج ا دانسته است

" امپرياليسم دوست"استقبال از جان گرفتن ۀ  اسالمی النه کرده در اپوزيسيون در ادام– چپ ملی منتظر ماند و ديد که

  !واکنش نشان خواھد داد"  مترقی–ملی " چه گونه نسبت به اين سياست 

  !ادامه دھيم

  

  !بوخارين از منظر لنين

 یارا طی مقدمه ” م و اقتصاد جھانیامپرياليس“ ھای بوخارين بود، کتاب  پردازیگر نظريهھمواره ستايشلنين که 

لنين که . نظری ديالکتيکی و امپرياليسم ناقص دانستۀ را به خصوص در حوزگيرم که مباحث آن . معرفی کرد و ستود

 ًمبانی نظری ديالکتيک ھگلی را عميقا خوانده و دريافته بود، يک سال پس از انتشار کتاب بوخارين انبوھی از يادداشت

 ۀ باالترين مرحلۀ امپرياليسم به مثاب“منسجم تحت عنوان ۀ  ترين نظري خود را تدوين و تنظيم کرد و به دقيق ۀھای پراکند

 monopoly(داری انحصاری  داری رقابتی به ضد خود يعنی سرمايه  به نظر لنين سرمايه. رسيد” داریسرمايه 

capitalism (صنعت از طريق سيستم ۀو تمرکز سرمايه و توسعجديد تراکم ۀ از سوی ديگر مرحل. تبديل شده است 

ھمين امر به رقابت . ھا نياز به افزايش نرخ و ميزان سود به منظور انباشت سرمايه را بيشتر کرده استاعتباری بانک

 داری به عبارت ديگر لنين سرمايه. داری برای تقسيم جھان دامن زده است کشورھای اصلی سرمايه نظامی بين

   می– از رقابت به انحصار – که شکلی از دگرگونی به ضد  داری بلرا نه بخشی از تکامل مستمر سرمايهانحصاری 

زيستی رسيده و در نتيجه به  مندی جديد اگرچه انحصار بر رقابت مسلط نشده اما با آن به ھم در اين صورت. دانست

  .تضادھای سرمايه داری افزوده است

)V.I.Lenin, 1940:601(     

جالب اين که لنين تئوری خود را به اوضاع متفاوت و جاری نظری در انترناسيونال دوم تسری و تعميم داد و دفاع ۀ نکت

 به ضد خود در چارچوب الملل دوم را مصداق بارز تبديل يک پديدهاز جنگ امپرياليستی توسط اکثريت رھبری بين

  :د دانست شان به ضد خوکارگر و رھبرانۀ  قشری از طبقتغيير

امکان اقتصادی .  شودمند میگيری برای مشتی از کشورھای بسيار ثروتامپرياليسم منجر به سود انحصاری چشم «

  )Ibid, P.605(» .دھد طلبی را پرورش می رشوه دادن به اقشار فوقانی پرولتاريا را ايجاد کرده و فرصت

 می ئی  تازه در روابط توليدی را محرک جديدی از قيام تودهۀل ديالکتيکی مارکس ھر مرحتبيين ۀلنين به پيروی از شيو

ھای خواستار خود مختاری و استقالل ملی ضد امپرياليستی را  که جنبش–ديد و به ھمين سبب نيز خالف نظر بوخارين 

 انقالب اجتماعی  به درست از اين مبارزات به عنوان باسيل يا مخمر– برای سوسياليسم تلقی کرده بود مغاير با مبارزه

  )١٣۴- ١٢۴: ١٩٩۵, K. Anderson. (تعبير کرد

 بندی و مالت بر شکلأثير عميق اين تأ و ارزيابی ت١٩١۴کوين اندرسون ضمن بررسی مطالعات ھگلی لنين در سال 

  :نويسدامپرياليسم میۀ توليد نظري

  : کندی به چند دليل نقد میدر مجموع لنين تئوری امپرياليسم بوخارين را به عنوان يک تئوری تک بعد«

  . بلعدآفريند و در مقابل آن را می از اپوزيسيون را نمییااز نظر بوخارين امپرياليسم ھيچ شکل ويژه . اول

- روند که سرمايه  داری انحصاری و امپرياليسم اشکال کم يا بيش نايابی به شمار می بوخارين سرمايهۀ به عقيد. دوم

زيستی رقابت با گر ھماند و نه اشکال متنوعی که بنا به استدالل لنين نمايان گزين کرده جایداری رقابتی قديمی را

  .انحصار ھستند
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. گراتر از موضع کائوتسکی به باد نکوھش گرفتروايتی چپ ۀ لنين به يک مفھوم واقعی بوخارين را به دليل ارائ

آفريند  وحدت اقتصادی مییا  ريزی مرکزی گونهق برنامهپنداشت امپرياليسم و تمرکز سرمايه از طريموضعی که می 

تواند زمينه را برای به دست گرفتن تمام و کمال قدرت و گذار آن میۀ که از توازن و ثباتی برخوردار است که به پشتوان

  )Ibid ,P.126(» .به سوی سوسياليسم آماده کند

  

  داری دولتی در تئوری بوخارين سرمايه

بر مانع عروج يک وِ از مباحث تئوريک و پيش از آن که اختالل در فرايند تعميق انقالب سياسی اکتدر چنين بستری

ھای مادی گسست سوسياليسم را ِانقالب اجتماعی ھمه سويه شود و شکست روند انتقال طبقاتی در دولت ستالين زمينه

ھای خود را به خارين بخش مھمی از تحليلرقم بزند و حزب بوروکرات و غير کارگری شده را حاکم بر دولت کند، بو

 در سطح  داری دولتی اختصاص داد و بارھا از اين اصطالح به منظور تعريف گرايش به تمرکز سرمايه سرمايهتبيين

  :چنين نوشت” اقتصاد جھانی و امپرياليسم“بوخارين در پايان . ملی و وحدت آن با دولت استفاده کرد

 ۀ داران و در چارچوب کلی مبادلسرمايه ۀ  بر مبنای انحصاری وسائل توليد در دست طبقداریتوليد سرمايه ۀ شيو«

 کند که قدرت دولت بيان مستقيم اين انحصار باشد يا اين که انحصار به در اصل ھيچ فرقی نمی. کاال نھاده شده است

-  و مھم– نخست بازار جھانی ۀ در وحل– ئی در ھر دو صورت اقتصاد کاال.دھی شده باشدصورت خصوصی سازمان 

  !)کيدھا از من استأت( » .ماندتر از آن روابط طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی باقی می

 )N. Bukharin, 1966:157(  

که سرمايه داری را فقط با بخش خصوصی تفسير می کنند و برای " نوليبراليسم"قابل توجه دوستان چپ منتقد ! تذکر

  !ر غش و ريسه می رونددخالت دولت در بازا

 تعريف بوخارين از سرمايه«) ”داری به سوسياليسمبوخارين و گذار از سرمايه“ کتاب ۀنويسند(به نظر مايکل ھينز 

» .بر باشدوھای پس از انقالب اکت برای ايجاد بديلی تئوريک در برابر ستالينيسم در سالئیتوانست مبناداری دولتی می

)M. Haynes, 1985:161(  

 داری دولتی تحت بندی سرمايهھای بوخارين در مواجھه با شکل کارآمدی تئوریۀ مستقل از اين که تحليل ھينز دربار

 ھای راستی کاربست تئوریکه آيا بحاکميت حزب به رھبری ستالين تا چه حد درست باشد و صرف نظر از اين 

 باشد، برای ئیگيری از عروج سوسياليسم بورژوا توانست مانع ازاحيای بورژوازی جديد روس و پيشبوخارين می

” دگرگونیۀ اقتصاد دور“ترين اثر او يعنی داری دولتی بايد به مھم بوخارين درخصوص سرمايه ۀ درک دقيق نظري

در اين .  منتشر شد١٩٢٠بر نوشته و در سال وھای جنگ داخلی بعد از انقالب اکتاين کتاب در طول سال. بازگشت

داری و ايجاد يک نظام سوسياليستی در چارچوب  توليد سرمايه ۀ  درک خود را به منظور گسست از شيوکتاب بوخارين

لنين مالحظات قابل توجھی به صورت حاشيه و نقد بر کتاب بوخارين نوشته . آن روز شوروی ترسيم کرده استۀ جامع

  :دکنکيد می أبوخارين در اين اثر ت. انگليسی آن آمده استۀ که در ترجم

مشکالت بنيادی اقتصاد سياسی، از جمله ۀ رو شويم، کليبه محض اين که با يک اقتصاد اجتماعی سازمان يافته روبه «

  ».روند مشکالت ارزش، قيمت و سود از بين می

)N. Bukharin, 1971:11(  
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  !انباشت بدوی سوسياليستی

نظم، رقابتی و آنارشيک ن ارزش فقط در يک اقتصاد بی استدالل بوخارين بر اين پايه نھاده شده که توليد کاال و قانو

 نظمی توليد در نظام بی) بازار+ برنامه ( اش  ريزی شده مالی با اقتصاد برنامهۀ در حالی که سرماي.  پذير است امکان

 پيش گفته با  ھا و مالحظاتلنين در يادداشت. داری را لغو کرده و نوع جديدی از مناسبات توليدی آفريده استسرمايه

مبنای نقد راديکال " ئیگی توليد کاالسازمان يافت"لنين بر ۀ کيد ھوشمندانأاين ت. اين نظر بوخارين مخالفت کرده است

  :کمونيست ھا بر ماھيت سرمايه داری دولت دخالتگر کينزی است

  )Ibid, P:212(» .و نکرده استنظمی توليد را لغمالی بی ۀ  نيز يک اقتصاد سازمان يافته است و سرمايئیتوليد کاال«

 داری سازمان يافته و سوسياليسم در ملی کردن وسائل توليد خالصه میبه نظر بوخارين تمايز اساسی ميان سرمايه 

بوخارين .  در روابط توليدی يکسان استتغيير در روابط مالکيت توليد با تغييربه عبارت ديگر او معتقد بود . شود

 چنان که انگلس –الکيت و ضرورت اجتماعی کردن و انحالل آن در نظام اجتماعی ناظر بر توليد ًاساسا به الغای حق م

 چنان که بوخارين پنداشته است –داری به سوسياليسم در چارچوب نظری گذار از سرمايه .  نرسيده بود–تئوريزه کرده 

لغو ارزش اضافی و  خودکار منجر به ، به صورتلغو مالکيت خصوصی بر وسائل توليد يافته و  اقتصاد سازمان–

  :بوخارين نوشت. کرد نظام کارمزدی نيز ملغا خواھد شددر چنين حالتی بوخارين فکر می . شود میسود

يعنی شکل دولتی . کندداری دولتی به صورت ديالکتيکی خود را به معکوس خويش تبديل می بنابراين نظام سرمايه «

  )Ibid, P.79(» .سوسياليسم کارگری

 و ھنگامی منتشر شد که المان ١٩١٩متعاقب شکست جنبش انقالبی سال ” دگرگونیۀ اقتصاد دور“مل أکتاب قابل ت

بوخارين نيز مانند .  منتفی شده بودالمانامکان عملی حمايت از انقالب شوروی توسط يک انقالب کارگری در کشور 

 و به تبع آن رشد و  شورویۀسازی جامع صنعتیبه سوی  بر ضرورت حرکت – ستالين از جمله –اکثر جانشينان لنين 

 رسيده بود که انباشت از طريق ھای نظری خود به اين نتيجهبندیاو در جمع . ُکارگری پايبند و مصر بودۀ تقويت جامع

اقع  و شگفت آن که بوخارين اين نوع انباشت را در و توليد کشاورزی تنھا راه برای صنعتی کردن روسيه خواھد بود

در ) Ibid, P.111-117. (دانستمی” دارینفی ديالکتيکی انباشت بدوی سرمايه “ و ”انباشت بدوی سوسياليستی“

 بر آن شد که اساس داری محسوب می چارچوب نظری او چنان انباشتی از اين رو نفی ديالکتيکی انباشت بدوی سرمايه

  !ھای کارگر قرار نگرفته بوداستثمار توده

” آورتھوع“ُبوخارين به شدت حمله برد و آن را ” انباشت بدوی سوسياليستی “ۀآن جا که به نظري. ن بودحق با لني

را مردود دانست و ” دارینفی ديالکتيکی سرمايه“کوتاه ديگر عبارت ۀ لنين در يک حاشي. گمان حق با او بودخواند، بی

  :نوشت

 .Ibid(» .توان از نفی ديالکتيکی بھره گرفتشده باشد، نمینخست بر مبنای واقعيت ثابت نۀ اگر اين امر در وحل«

P.217(  

 ۀبوخارين به تصريح مواضع جديد خود دربار”  دگرگونیۀاقتصاد دور“چھار سال پس از انتشار کتاب بحث برانگيز 

 که به واقع تکمله” ت سرمايهامپرياليسم و انباش“ خود تحت عنوان ۀبوخارين در کتاب تاز. اقتصاد سوسياليستی وارد شد

 ”مصرف نامکفای“ بود، به نقد و رد تئوری ”انباشت سرمايه يک ضد نقد از رزا لوکزامبورگ“ ۀيا پاسخی به نظري

 داری دولتی، بحران توليد مازاد به سبب سرمايهۀ پرداخت و اين ادعا را به ميان نھاد که در يک جامعلوکزامبورگ 

، ارزش، مالکيت و سود ئیبا اين حال بوخارين ھرگز تکليف اقتصاد کاال. پذير نيست ه امکان  ريزی شداقتصاد برنامه

سره  ھای يک شايد اگر بوخارين از دستان دادگاه. ريزی شده به طور نھائی روشن نکردرا در اين اقتصاد برنامه
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 تا عروج راه رشد ستالينھای دوران   برد و روند صنعتی سازیايدئولوژيک متکی به توھم توطئه جان سالم به در می

ربط بی ۀ  دگرگونی و به ويژه نظريۀھای اقتصاد دور ديد بسياری از تئوری داری خروشچف را میغير سرمايه

بوخارين از آن درجه خالقيت نظری و نقدپذيری برخوردار بود که ! گرفت را پس می” انباشت بدوی سوسياليستی“

ھای رويزيونيستی حاکم گيری جھت تغييردر ” آورشتھوع “– به قول لنين –ھای م نظريهبتواند پس از اصالح و ترمي

کيد بر انحطاط أ کند و در تکميل مالحظاتی که تروتسکی و زينوويف با تأثری ايفؤبر حزب کمونيست نقش م

 بايستد و به ٢١ و ٢٠ ھایھای ضد سوسياليستی کنگره کردند، در مقابل تزھا و سياستبوروکراتيک حزبی ارائه می

بندی کمونيسم بر و وفاداران به سوسياليسم کارگری بلشويکی مانع از شکلوھمراه ديگر بازماندگان انقالب اکت

  . داری خروشچفی شود راه رشد غير سرمايهئیبورژوا

توليد مازاد در يک ِگيری بحران  توجه خود را به امکان نضج ”امپرياليسم و انباشت سرمايه“باری بوخارين در کتاب 

موضع . داری دولتی معطوف کرده و اين فرايند را به اعتبار اقتصاد متکی به برنامه ناممکن دانسته است سرمايهۀجامع

 بيان تبيين داری دولتی و سوسياليسم چنين  داری کالسيک، سرمايهبوخارين نسبت به اضالع مشترک و متمايز سرمايه

  :شده است

اما مشکل . اری کاھش سھم مصرف اجتماعی در مقايسه با سھم وسائل توليد يک واقعيت استددر نظام سرمايه«

ل وداری که در آن توليد کنتر نظم سرمايه مشکل اين است که ساختار بی. داری بر اين واقعيت بنا نھاده نشدهسرمايه

 رود که در آن توليد فرای حدود  میشود، يعنی فقدان تناسب اجتماعی به طور کل ناگزير به سمت شرايطی پيشنمی 

 سرمايهۀ در جامع.] کنددر واقع بوخارين به آنارشی و بحران اضافه توليد اشاره می. [شودتناسب مورد نياز کشيده می

 ھا مصرف از سوی شعبات توليد و مانند آنۀ چون مصرف متقابل کلي.  پذير نيست داری دولتی ظھور بحران امکان

 که یا  يعنی برنامه–” نظمی توليدبی“به جای . از آغاز حساب شده است)  داران و کارگرانسرمايه (کنندگان مصرف 

 سوسياليستی، بحرانی رخ نخواھد داد و ميزان وسائل توليد سريعۀ  در جامع–شود از منظر سرمايه منطقی محسوب می

  ». داری افزايش خواھد يافتتر از ميزان آن تحت حکومت سرمايه

 )N. Bukharin, 1972: 216-217/ 226-228 (  

مشکل نظری بحران اشباع توليد در اقتصاد ۀ تنھا اقتصاددان مارکسيست که دربار«با اين حال به نظر تونی کليف 

 انباشت رزا لوکزامبورگ اين مشکل را در ۀ نظريۀاو در بحث خود دربار.  داری پژوھش کرد، بوخارين بود سرمايه

. شود  داری دولتی، بازتوليد در سطح وسيعی انجام می  سازد که چگونه در سرمايه يگر مطرح میميان مشکالت د

 دار در يک تراست واحد که از نظر  سرمايهۀ افراد طبق: "سازد سان مشخص می  داری دولتی را بدين بوخارين سرمايه[

بوخارين بحث ."] اند ديگر متحد شده ست با يکاقتصاد سازمان يافته است، اما در عين حال از نقطه نظر طبقات متضاد ا

پذير  آيا انباشت در اين جا امکان “نويسد  کند که آيا يک بحران اشباع توليد وجود خواھد داشت يا خير؟ و سپس می می 

جديد ھای   کند و شاخه  ثابت نيز رشد میۀ ابد، سرماييی داران افزايش م از آن جا که مصرف سرمايه . ًاست؟ طبيعتا بله

 تعيين اگرچه محدوديت معينی برای آن –مصرف کارگران . شوند توليدی متناسب با نيازھای جديد ھميشه ايجاد می 

به ھمين ترتيب . شود ھا ھيچ گونه بحرانی ايجاد نمی  توده“ کم مصرفی” رغم اين  علی. يابد  افزايش می –گردد  می

 داران و ھمين  گان، سرمايه کنند  ديگر و ھمچنين تقاضای مصرف  ھای متعدد توليد برای محصوالت يک تقاضای شاخه 

.) منطقی استۀ به جای ھرج و مرج توليد، که از نقطه نظر سرمايه يک برنام. (طور کارگران از پيش تثبيت شده است

بعد تصحيح ۀ  گردد و در دور  ھا افزوده می اگر اشتباھی در توليد کاال روی بدھد، مقدار توليد اضافی به موجودی

اگر اشتباه در کاالی مصرفی کارگران رخ دھد، توليد اضافه يا در بين کارگران تقسيم می . گيرد مشابھی صورت می
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از آن “ راه خالصی”ھمچنين اگر اشتباھی در مورد توليد کاالھای تجملی روی دھد . شود شود و يا از بين برده می  

 داران قدرت محرک  مصرف سرمايه.  توليد عمومی به وجود نخواھد آمد سان ھيچ گونه بحران اشباع بدين. روشن است

داران  يعنی تعداد سرمايه . ( تسريع توليد وجود نداردۀدر نتيجه، در اين حالت يک رشد ويژ. توليد استۀ توليد و برنام

نه .  کننده باشد گمراهممکن است ” سريع وجود نداردۀ در اين حالت يک رشد ويژ“ بوخارين که ۀاين گفت” .)محدود است

 داری   انگيز يک اقتصاد سرمايه که در مقايسه با ظرفيت توليدی اعجاب بل ”  سريع نيستیا به طور ويژه “تنھا توليد 

حالت “جالب توجه است که مارکس کسادی يا . يعنی کسادی واقعی خواھد بود. آزاد سرعت آن بسيار کاھش خواھد يافت

 شاخه ۀبرای ھم“نويسد  او می. کند داران به تعداد انگشتان دست و تمام دنيا مقايسه می رمايه را با کاھش تعداد س” رکود

 نسبی سرمايه بيش از ھر چيز ۀ وجوی موقعيت مستقلی ھستند، نرخ سود يعنی توسع ھای جديد سرمايه که در جست 

 که توسط سودھای – ھای بزرگ معتبر  ه بندی سرمايه در اختيار تعداد معدودی از سرماي اھميت دارد و ھمين که شکل

 قرار بگيرد، نيروی اصلی محرک توليد تحليل –شود  ھا می فراوان و از طريق کاھش نرخ سود جبران خسارت آن

  )٢٧۶-٢٧٨:کليف، صص(» .رسد  رکود میۀرود و توليد به مرحل می

ه البته در تئوری ارزش مارکس نيز  ک–داران کيد مفرط بوخارين بر موضع رقابت سرمايه أواضح است تمرکز و ت

نظمی در  و توقف در تبعات رقابت توليد و به تبع آن ايجاد آنارشی در بازار و بی– دارد یاچنان که گفتيم جايگاه ويژه 

سازی، امکان  کرد تئوريسين محبوب لنين را از روند پيچيده و مرموز انباشت، صنعتیتوليد و ايجاد اضافه توليد، روی

ۀ خرده بورژوازی، بسترھای ظھور بورژوازی جديد، بوروکراسی حزبی، خالی شدن حزب از رھبری طبقعروج 

خواه غير کارگری، ايجاد ارزش و سود و استثمار کارگران در  کارگر، تجميع و تمرکز سرمايه در دست دولت تماميت 

  .يره دور کرده است مند از مزايای عضويت در حزب و غِجديد بورژوازی بھرهۀ روند تشکيل طبق

کاھش کيد بر تضاد ناشی از أ داری با ت موضوع زيرساختی بحران سرمايه”امپرياليسم و اقتصاد جھانی“در کتاب 

 را در روند گرايش کاھش دستمزد کارگراننويسنده به درست دليل .  مورد توجه بوخارين قرار گرفته استنرخ سود

جالب در تمرکز بوخارين ۀ نکت.  داری دانسته استسرمايهۀ ز تضادھای عمدنزولی نرخ سود يافته و اين امر را يکی ا

بوخارين در .  مصرف نامکفای رزا لوکزامبورگ استۀاصلی و اساسی کاھش نرخ سود، نگاه انتقادی به نظريۀ لأبه مس

داری به باد ان سرمايه  مارکسی بحرۀلوکزامبورگ را به دليل ناديده انگاشتن نظري” امپرياليسم و انباشت سرمايه“کتاب 

توليد ۀ رابطۀ تواند ضمن محاسبداری دولتی می دھد که سرمايهگيرد و در نقد تئوری مصرف نامکفا تذکر می انتقاد می

نقد بوخارين به . ممانعت کند) ھای بازار آزاد آدام اسميتتئوری( داری کالسيک  ھای سرمايهو مصرف از بحران

است که با وجود تمام اين ) بازار+ برنامه (داری دولتی  توليد سرمايه ۀدقيق او از شيويد شناخت ؤلوکزامبورگ م

 امانی را به  طبقاتی بیۀ  ھا در ايجاد آن مبارزھشدارھا در زمان حياتش گريبان دولتی را گرفت که او و ساير بلشويک

  .پيش برده بودند

ی دولتی اين است که او بر اين باور بود که تسلط وسائل توليد بر  دارمل در نقد بوخارين نسبت به سرمايهأقابل تۀ نکت

 ۶۵٩کارل مارکس، (دانست داری میھای سرمايه چه که مارکس از خصلتوسائل مصرف و به يک مفھوم آن

ھای  پردازی  به نظريهءبوخارين بدون اعتنا.  سوسياليستی خواھد بودۀکماکان يکی از خصوصيات جامع) ١٣٨۶:

ۀ درخصوص نظام اجتماعی ناظر بر توليد، مدعی بود که نسبت تفوق وسائل توليد بر مصرف در جامعانگلس 

  .تر نيز خواھد شدسوسياليستی فزون 

اين ضعيف (گی صنعتی روسيه عقب ماند. بوخارين چندان پيچيده و دشوار نيستۀ گاه نظريدرک و تصور اين خاست

  بوخارين را در تباين با نظريهۀ  سازی جامعه نظري ھای عينی صنعتی ورتو ضر)  داری دوران خود سرمايهۀترين حلق
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سازی جامعه موضع مخالف  ھر چند مارکس ھرگز در ارتباط با صنعتی . ھای علمی مارکس قرار داده بود پردازی

رگر صنعتی دستی دولت سوسياليستی با روند انکشاف بورژوازی به منظور عروج کمی کا در ھمألهنگرفته بود اما مس

داری و چارچوب نظری مارکس توليد سرمايه ۀ بحث و منازعه در مورد تفاوت ميان روابط اجتماعی و شيو! است

مارکس ۀ دانست که خالف نظري بوخارين با وجودی که به طور قطع می.  استئینسبت به مبانی اقتصاد سياسی بورژوا

کوشيد تا اين تخالف نظری ميان خود و  است اما ھمواره می  را برای استقرار سوسياليسم پيش کشيدهئی کارھاراه

ديکتاتوری حزبی و ھراس و ۀ به يک تعبير شايد، سلط. مارکس را به نوعی پنھان کند و از بسط و تدوين آن بگريزد

 عظمتھراسی که در نھايت جان او را قربانی . وسواس از اتھام ارتداد بوخارين را به اين نھان کاری سوق داده بود

طلبی ھيوالی دولتی کرد که سوسياليسم را تا حد ايدئولوژی حزبی تنزل داده و ھرگونه نظر مخالفی را به ضرب و زور 

دوخت   پوشانی با فاشيسم ھيتلری می ھم،و به تبع آن” ستالينرفيق “سازی بريا ـ ژدانف به مخالفت با سوسياليسم پرونده 

  . ھا در چنين گردابی از پا درآمدن تئوريسين بلشويکخوش فکرتري. کردو حکم مرگ صادر می

- پردازی توان به اين نتيجه رسيد که نظريه  نمی– که پيشتر برشمرديم –باری بر اساس بررسی سه اثر اساسی بوخارين 

نقدی  تئوريک ـ کاربردی به منظور ئی قادر بوده است، به عنوان مبنائیداری دولتی به تنھا سرمايه ۀھای او دربار

  .ثر باشدؤ داری دولتی حاکم شده بر شوروی، به نحوی تجويزی ممنظم، منسجم و مدون از اقتصاد سرمايه

 را نيز از ميان متون ستالينداری دولتی در عصر توان حتا عروج سرمايه  گيرانه نباشد، میاگر اين قضاوت سخت

 داری را با مالکيت خصوصی بر وسائل توليد سو سرمايه چرا که بوخارين از يک.  يابی کردنظريه  ھای بوخارين ره

دانست و از سوی ديگر سوسياليسم را به اقتصاد سازمان يافته و دولتی شدن وسائل توليد تحت  و بازار يکسان می 

س از فتح ھای بوخارين باال رفت و پبان تئوری از نرده ستالينبه اين ترتيب . دادديکتاتوری پرولتاريا تقليل می ۀ سيطر

ِداری دولتی شوروی صنعتی شده و رقابت شانه به شانه با امپرياليسم غرب در اولين اقدام بسترساز عروج سرمايهۀ قل ِِ
  .خود را درھم شکست

مندی که بزرگانی ھمچون لنين، بوخارين، لوکزامبورگ و تروتسکی و ارزش ۀ در عين حال به نظر ما گنجين

اند، به عنوان متون مرجع در موقعيت زمانی و افق مالی به دست دادهۀ ری دولتی و سرمايدا سرمايه ۀھيلفردينگ دربار

 مستقل از –داری دولتی در شوروی اما برای اثبات حاکميت سرمايه. مند استفکری و زندگی ھر يک از آنان ارج

 يابی توليد وی کار و سازمان شدن نيرئی توان به برقراری و استمرار کارمزدی، کاال می–ھای پيش گفته تئوری 

 و ئیواضح است که تقليل سوسياليسم به اقتصاد دولتی تحريف بورژوا. اجتماعی بر مبنای کارمزدی اشاره کرد

 ئی رويزيونيستی از سوسياليسم علمی، ھمان چارچوب بورژواتبيين. رويزيونيستی از روايت مارکسی سوسياليسم است

که بر مبنای  داری نه از منظر روابط کار ـ سرمايه بل  در چنين نگرشی سرمايه. ت داری اساز روند اقتصاد سرمايه

تلقی ۀ داری منفرد و به تبع آن نوع ويژسرمايه ۀ در قالب نظري.  شودديگر معرفی می ھا با يک مناسبات سرمايه

 – شود و در مقابل آن شته می داری انگاداری، رقابت و ھرج و مرج در توليد اساس سرمايهبورژوازی از سرمايه 

يافته و به تعبير ديگر مالکيت دولتی به عنوان مند و سازمان  اقتصاد دولتی برنامه – نوشت چنان که بوخارين می

در صورتی که از منظر سوسياليسم علمی مارکس سرمايه فقط در قلمرو . گيردآنتاگونيست مالکيت خصوصی قرار می

  .شود میتبيينبندد،   که با استثمار، ارزش و کارمزدی مییاار رابطه توليد اجتماعی و به اعتب

 سرمايه داری دولتی از منظر نظريه پردازی ھای تروتسکی وارد خواھيم شد و اين بحث را بسط تبييندر ادامه به 

  !تا چه شود. خواھيم داد

 ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد٢٨. محمد قراگوزلو


