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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
  تروتسکی و دولت منحط بوروکراتيک و مبحث فاشيسم اقتصادی. ۵

 )ج فاشيسمامکان عرو(  در آمد

يد اوج استيصال سرمايه داری امپرياليستی در متن پاسخ ؤعروج جريان شبه فاشيستی، راسيستی و سکسيستی ترامپ م

 و متعاقب آن ٢٠٠١مبر سپت١١سياسی آن با سقوط منھتن درکاپيتاليستی به بحران ساختاری عميقی است که اشکال جديد 

تيصالی که در ابعاد اقتصادی از شکست اقتصاد سياسی نئوليبرال و آغاز  اس.حمله به افغانستان و عراق شکل بسته است

نظام اجتماعی توليد .  ريشه گرفته است– ٢٠٠٨ – امريکادومين ديپرشن بزرگ اقتصادی در تاريخ سرمايه داری 

ب ظھور بازمانده از جنگ دوم جھانی و در چارچوۀ سرمايه داری امپرياليستی موفق شد از درون سرزمين ھای سوخت

 ١٩٢٩دولت دخالتگر کينزی دور جديدی از انباشت سرمايه را رقم بزند و به طور موقت و تا سه دھه بر بحران بزرگ 

 دنبال می شد مايکل پوالنی با نوآوری ھای نظری برنی سندرز از سوی یاچنان راھکاری که در چنين برھه . فائق آيد

 و چه گيدنزی چه راه سومی دکستروايتی – چه کينزی، یاز ھر نحله سوسيال دموکراسی ا.  محکوم به شکست بودًعمال

کارگر و بدون وجود يک بلوک ۀ  بدون حضور فعال جنبش اجتماعی طبق– جناح چپ بورژوازی ۀ به مثاب– پوالنيستی

 زد و عالوه بر. قدرتمند چپ  حتا از جنس سرمايه داری دولتی شوروی و سوسياليسم دھقانی چين شانس موفقيت ندارد

پيش گفته بايد جست و ۀ لفؤ را در بطن دو مسندرز درون حزب دموکرات ، کنار گذاشتن و ناکام ماندن ئیبندھای مافيا

ِو بی بھره از حزب سياسی پيشاھنگِ کارگری معطوف به خلع يد " ھمه با ھم "در روزگاری که جنبش ھای . جو کرد ِ
س می کشد، در روزگاری که أی کارگران را به شکست و ياز بورژوازی و کسب قدرت سياسی، پتانسيل اعتراض

 محکوم به شکست است، در ًجای پرولتاريا و خرده بورژوازی عمالاستريت و ائتالف ھای نا بجنبش اشغال وال 

راسيسم عليه کارگر جھانی، رقابت و نژاد پرستی و ۀ روزگاری که به جای وحدت طبقاتی و انترناسيوناليستی ميان طبق

 بيداد می کند، ئی و سوری و خاورميانه ئیليبياۀ  و مکزيکی و انبوه کارگران مھاجر و جنگ زدان مھاجر افغانکارگر

بيرون می زند، ) داعش(در روزگاری که از درون جنبش ھای مطالبه گر نان و آزادی، تباه ترين سازمان تروريستی 

دھی و سازمان تر از سازمانتر و آشفته تر و ناتوان در روزگاری که قطب چپ و سوسياليستی جامعه از ھميشه متشتت 

عالوه . به طور تبعی بايد ھم شاھد اعتالی قطب بربريستی و فاشيستی جامعه بود....يابی کارگران و زحمتکشان است 

 و بيل کلينتن از سوی امثال تاچر و ريگانله به سادگی اين است که تداوم سياست ھای نئوليبراليستی أبر اين نکات مس
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 به طور کلی احزاب اوالند و و زاپاترو و پاپاندرو تا ميتران و پذيرش اين سياست ھا از جانب کسانی ھمچون تونی بلر

به ) سيريزا و سيپراس(ئی ال و تمکين راديکال ترين گرايش سياسی چپ اروپاگفرانسه و يونان و پرت" سوسياليست"

تمام . طبقاتی و تحوالت سياسی معاصر استۀ خر مبارزأ تاريخ متگی در شمار فاکت ھای قاطعھای تروئيکا ھمبرنامه 

اين فاکت ھا به وضوح ثابت می کند که خالف ساز و کارھای اجتماعی بعد از جنگ دوم جھانی، عروج ليبراليسم 

ھای ستراتيژيبازار آزاد به اردوگاه دولت رفاه در مجموع ۀ ليبرتر و شيفت بحران سرمايه داری از منطق شکست خورد

 خاطر نشان شدم تا به سوسيال دموکرات ھای وطنی يادآور ًلفه را عمداؤاين م.  شکست خورده است،متکی به خط سوم

شوم ؛ آن که جنبش وال استريت بود در نھايت به جريان فاشيستی ترامپ منجر شد، آن که جنبش سيريزا بود در نخستين 

 ۀاضت اقتصادی شد؛ حاال از درون ترجيح روحانی بر نمايندگان جبھ مغلوب نئوليبراليسم و تداوم سياست ريئیزورآزما

 که چھار یاجامعه شناسان و اقتصاد خوانده ھای پاچه ورماليده ! پايداری کدام گرايش بيرون خواھد زد؛ نگفته پيداست

 نشود به اگر می خواھيد ايران سوريه "سال پيش با دوقطبی کردن انتخابات ايران و سنگر گرفتن پشت تز مھمل

 به دست گرفته و با ئیگداۀ ايشان از ھم اکنون کاس! ِدست کمی از جنايتکاران جنگی ندارند" ی بدھيدأروحانی ر

ترساندن مردم از امکان عروج ورژن ايرانی ترامپ؛ خزعبالت چھار سال پيش خود را با ھمان ادبيات منسوخ بلغور 

  !می کنند

برنامه ھای جناح سنتر حزب دموکرات را به سوی منتھا عليه راست سياست ھای مستقل از اين که ترامپ تا کجا بتواند 

در . ستا نيز تغييرگرايش به سوی ۀ کيد کرد که ترامپ نمايندأغلتاند اين نکته را بايد به تکرار تامريکا بۀ ت حاکمأھي

" سوسياليسم يا بربريت "پارادايمی فقط در تغييرعصر ما و در دوران تباھی و گنديدگی سرمايه داری امپرياليستی چنين 

و بدين سان . و بدين سان است که گرايش راديکال به سمت راست الجرم با فاشيسم تداعی می شود! تجسم تواند يافت

  !است که می توان از دوران ما به عنوان پايان عصر رفرم از باال نيز ياد کرد و از ضرورت انقالب دفاع کرد

ن و تمايل وی نسبت به تداوم سياست ھای اوباما و به رغم توفيق نسبی اين  عمومی کلينتاندک آرای با وجود فزونی 

 به –گرايش در کاھش چھار درصدی نرخ بيکاری و پيشبرد امر بيمه ھای اجتماعی واقعيت اين است که کارگران 

. ود ناراضی ھستند و متحدان خرده بورژوای آنان از وضع موج–کارگر سفيد متمايل به تی پارتی ۀ خصوص طبق

مشابه چنين اوضاعی را می توان در گرايش کارگران فرانسوی به حزب فران ناسيونال فرانسه مشاھده کرد و به تفسير 

بی ھوده نيست که مانوئل والس نسبت به نتايج انتخابات آتی فرانسه . چيستی استقبال لوپن از پيروزی ترامپ پرداخت

غافل از اين که سياست ھای . کان عروج فاشيسم فران ناسيونال ھشدار داده استابراز نگرانی کرده و در خصوص ام

وقتی که . ثير نبوده استأراست و در عين حال متزلزل  حزب حاکم سوسياليست در تقويت جريان لوپن بی ت

وشمندی سوار ِھا به استخدام تقويت و تحکيم پايه ھای نئوليبراليسم در می آيند، راست فاشيستی با ھ" سوسياليست"

دموکراسی قدرت ۀ مطالبات ناسيوناليستی کارگران می شود، شعارھای چپ را مصادره می کند و در بازی پوسيد

  .سياسی را قبضه می کند

قصد نگارنده البته . قياس ميان بسترھای عروج ترامپ با دوران وايمار و ظھور فاشيسم و ھيتلر کمی مع الفارق است 

جوليانی و امثال (ھارترين جناح نئوکنسرواتيست ھا  مايکل پنس و بازگشت –ترامپ ۀ  پديدتفسير دالئل قدرت گيری

مضاف به اين که با وجود رجزخوانی ھای پيشاانتخاباتی ترامپ .  نيستامريکا ۀت حاکمأبه ھي) بولتون و گينگريچ

با .  به وجود آيدامريکااليستی  فوق العاده عجيبی در سياست گزاری سرمايه داری امپريتغييرسخت دور می دانم که 

 و عروج مجدد -ترسيم کرده ام" بحران" چنان که ابعاد سياسی اقتصادی آن را در کتاب – امريکاافول امپرياليسم 

روابط بين الملل و تقسيم امپرياليستی ۀ امپرياليسم روسيه در کنار رشد اقتصادی چين صف بندی ھای جديدی در حوز
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شعار توخالی و ھيستريک .  بازگشت به دوران قدرقدرتی ريگان را غير ممکن می کندجھان رقم خورده است که

Make America Great Again  ۀ سرمايه داری بحران زدۀ  نزديک و در بطن تناقض ھای شکنندیا در آينده

يک سو سودای از . ترامپ نماد بارز چنين تناقضی استۀ سياست خارجی تا کنون اعالم شد.  فراموش خواھد شدامريکا

پوتين در سر می پروراند و در فضای مھيب جنگ امپرياليستی سوريه از ابقای بشار اسد و اولويت ۀ اتحاد با روسي

 ءبر می خيزد و ابتدا) ج ا ايران(و سوريه انھدام داعش سخن می گويد و از سوی ديگر به نزاع با متحد اصلی روسيه  

  .مجدد می شودۀ نشيند و مدعی اصالح و بازبينی و مذاکربرجام را می درد و سپس يک گام عقب می 

درک سطحی جريان چپ .  باری اساس اين سلسله مقاالت به دنبال اوج گيری جنگ امپرياليستی در سوريه نضج گرفت

 صف بندی قدرت ھای امپرياليستی حاضر در جنگ سوريه تبيينملی اسالمی از امپرياليسم يک بار ديگر و اين بار در 

 - و در واقع حفظ منافع امپرياليستی –آن جا که دخالت نظامی روسيه در سوريه به منظور ابقای بشار اسد . يان شدنما

 پيش رفت که از بيخ و بن منکر ماھيت امپرياليستی چنين دخالتی شد و برای ئیرا سياستی مترقی ارزيابی کرد و تا جا

 پرداخت و البته ھرگز نگفت که اگر ساختار اقتصادی سياسی  مدودف–توجيه چنين سياستی به تطھير جريان پوتين 

 است؟ از سوی ديگر اين جريان بدون آن که کم ترين شناختی از ساز یادولت روسيه امپرياليستی نيست ، پس چه تحفه 

 کردستان داشته باشد به تفسيری يک سره احساسی وۀ و کارھای سياسی حاکم بر جنبش ھای اجتماعی در چھار پارچ

را تا حد يک گرايش ) ه د پ(دميرتاش ھيجان انگيز و کودکانه از پيروزی ھای مردم کوبانی دست يازيد، جريان 

شدن سوريه به عنوان  تنھا آلترناتيو در جنگ سوريه تا حد رو کم کنی از  " ئیروژاوا" داد و از ءسوسياليستی ارتقا

 ايستادند، بی آن که به امريکا در کنار ًر از اقدامات تاکتيکی عمالزمانی که رھبران روژآوا فرات. امثال نگارنده ياد کرد

را زير قالی کرد و سياست را تا حد پند و اندرز اخالقی دادن به ديپلومات ھای " آلترناتيو روژآوا" روی مبارک بياورد 

حاال اما ! ايشان باز شمردرا برای " ی جھانخوارامريکا"  ھمچون صالح مسلم تقليل داد و خطرات اتحاد با یاکارکشته 

محافلی که تمام . جديد کشيده استۀ نزديکی ترامپ به پوتين و حمايت مستقيم از اسد چپ جنگ سردی را به يک مخمص

حاضر درجنگ اکراين و سوريه سرمايه گذاری کرده بودند و منتظر طلوع ۀ تخم مرغ ھای خود را در سبد روسي

ی ترامپ به اين اردوگاه ھاج و واج به انتظار امريکامشق بودند حاال با پيوستن کريمه و دۀ از شبه جزير" سوسياليسم"

از خر شيطان پياده شود و مانند سلف " امريکاامپرياليزم جھانی به سرکردگی "نشسته اند تا شايد بزند و رئيس جمھور 

" فدراسيون سوسياليستی"تالف با ن قصد خون اسد کند و به جای اتحاد و ائکلينتو رقيب انتخاباتی اش ) اوباما(خود 

 ھا و خود اين نکته را ھم اضافه کنم که خالف برخی به خود گرفتن.  و اجداد خود جنگ سرد را ادامه دھدءھمچون آبا

تذکر ! گی ھا روی سخن و مخاطب اين سلسله مقاالت به ھيچ وجه جريان چپ ملی اسالمی و پرو اردوگاھی نيستشيفت

و اين را ھم بگويم و بگذرم با توجه به اين که ترم سياسی اقتصادی فاشيسم . شکل آشفته الزم بوداين چند نکته گيرم به 

فاشيسم ۀ  مقولتبيينجا و بی جا از سوی چپ و راست به کار بسته می شود، ترجيح دادم اين سلسله مقاالت را با 

  ....اقتصادی پی گيرم

*******  

  !ادامه دھيم

ۀ  و از رھبران برجست١٩٠۵وسيال دموکراتيک روسيه، شخصيت شاخص انقالب حزب سۀ  برجستۀ تروتسکی چھر

ھای سنگينی از جمله کميسر خلق در امور خارجه وليتؤ بود که بعد از پيروزی سياسی انقالب مس١٩١٧بر وانقالب اکت

زديکی به تروتسکی ضمن ن. را به دوش کشيد) ١٩١٨-٢٠ (ئیو کميسر خلق در امور نظامی و نيروی دريا) ١٩١٨(

ِکوتاه ھدايت ۀ رفت که بعد از مرگ لنين و متعاقب يک دوربر به شمار می و ھای کم مانند انقالب اکتلنين از تئوريسين
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ِھای مخالف خيانت ديوان ساالری شوروی در سال جنبش ِ يکی .  به دستور ستالين از شوروی اخراج و تبعيد شد١٩٢٩ِ

بنا به . ھای متکی به انقالب مداوم است ناموزون و مرکب و آموزه ۀتوسعۀ تروتسکی نظريۀ از مبانی اصلی انديش

گذار به ۀ  بورژوازی را برای دورۀ ھمچون روسيه، پرولتاريا ناگزير وظيفیا مانده اين نظريه در کشور عقبۀ فشرد

دھند و البی رشد می انقیاداری را به شيوه  ھای پيشاسرمايه در اين فرايند طبقات فرودست عرصه. عھده می گيرد

ھای انقالب سوسياليستی مساعد فئودالی جمع و بسترھای تکميل حلقه ۀ اين روند بقايای جامعۀ در نتيج.  کنندرھبری می

 به نقل از ١٨۵٠در سال” ھا کمونيستۀ شورای عمومی به اتحاديۀخطاب“سی از أبه ت” انقالب مداوم“اصطالح . شودمی

 ١٩١٧ اپريلتئوری انقالب مداوم تروتسکی که در . بر شدوت سياسی اقتصادی انقالب اکتمارکس و انگلس وارد ادبيا

کرد که پس از انقالب ضد فئودالی ضرورتی برای حاکميت مرکب کيد میأمورد توافق لنين قرار گرفت، بر اين فراشد ت

در مقابل اين موضع . دوجود ندار) بورژوازی کارگر و خرده ۀانقالب دموکراتيک با ترکيب طبق(بورژوازی 

  .ھا به رھبری پلخانف صف بسته بودندتروتسکی، منشويک

. را طرح کرد” سوسياليسم در يک کشور “ۀ آموزستالين شکل بست که ئی از جاستاليناختالف ميان تروتسکی و 

و تبديل ) ورزیاشتراکی کردن زود ھنگام کشا(بار در درون  فاجعه ئی به ماجراتروتسکی ھشدار داد که اين آموزه

شوروی بايد ۀ گرچه روسي. به ابزار محض سياست خارجی غير انقالبی شوروی منجر خواھد شد” الملل کمونيستی بين“

 را نبايد با آرمان ئی ھاساخت، اما اھداف چنين برنامه می  داد و به طور کلی جامعه را مدرنمیصنعت را توسعه 

 که بايد  سطح زندگی بھبود يافته شمرد، بلۀًا نبايد صرفا صنعتی شدن به اضافسوسياليسم ر. سوسياليسم يکسان دانست

ۀ اين بارآوری، سطح زندگی برتر از جامعۀ ، باروری کار برتر و بر پايئی دانست در متن لغو کار کاالیا جامعه

 ھای فرماندھی اقتصاد ا در قلهاين امر مستلزم آن است که پرولتاريا قدرت ر. آنۀ  ترين مرحل  داری در پيشرفتهسرمايه

 یاً صرفا مرحله ستالينتروتسکی نظم اجتماعی روسيه را در دوران حاکميت . جھانی به تصرف خود درآورد

که در آن صورت (شمرد که مقدر است يا به سوی سوسياليسم پيش برود   داری و سوسياليسم میميان سرمايه” گذرنده“

يا به ) آورد را در روسيه الزم می یانقالب سياسی تکميليۀ  داری پيشرفته به اضافيه را در کشورھای سرمائیھاانقالب

رفت، به شمار نمی ”  جديدیۀطبق“به نظر تروتسکی ديوان ساالری حاکم .  گرددداری باز مینظام اجتماعی سرمايه 

بود که با اين ” ولت کارگری تباھی زدهد“ که  بل” داری دولتیسرمايه“شوروی نه ۀ جامع.  انگلی بودیا  که زايدهبل

به نحوی که در صورت وقوع جنگ انقالبيان .  باقی مانده بوداکتوبر آوردھای بنيادی انقالب  دستیا ھمه در آن پاره

  .در ھمه جا بايد از اتحاد جماھير شوروی دفاع کنند

  )١٣٨٨ :٢٢۴برايان پيرسن، به نقل از تام باتامور و ديگران، (

گذاشته ”  منحط بوروکراتيکئیاشتراک گرا “ۀ را بر پايستالينی که تروتسکی محور اصلی نقد خود به دولت با وجود

بود اما واقعيت اين است که تروتسکی به استناد مباحث نظری و تجزيه و تحليل آمار اقتصادی به وضوح نشان داده 

  :ل دولت بوده استو و کنتر سيطره تحتستالينھای اصلی اقتصاد در زمان است که کل امکانات و پايه

وحش مسکو از دھند که چه طور يک پسر بچه وقتی در باغ مطبوعات شوروی با نوعی رضايت خاطر گزارش می«

پس يک کمی از آن “: گويدبالفاصله می” مال دولت است“ شنود که و پاسخ می” آن فيل مال کيست؟” پرسد کسی می

  ”».ھم مال من است

  )٢۴٣:قالبی که به آن خيانت شد، صتروتسکی، ان(

 ستالين شوروی زمان ۀوحش مسکو را ميان افراد و طبقات موجود در جامعپس از اين مثال تروتسکی فيل فرضی باغ 

  معدود ديگری میۀ ش را عد رسد، ران و کفلان میگگيرد که عاج گران بھايش به نخبگذارد و نتيجه میبه اشتراک می
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به نظر ! تمام عيار طبقاتیۀ يک جامع.  فيل کنار بيايندۀُشوند با سم و دل و رودمانده مجبور می  ی برند و اکثريت باق

شان غصب شده به سختی ممکن است مالکيت دولتی را با مالکيت خويش يکسان  ھا که سھم تروتسکی پسر بچه

” سوسياليست“دانند و آن   مال خود میدزدندچه را که از دولت میخانمان تنھا آن  اشخاص فرودست و بی . بشمرند

خو گرفته ) دولت ـ منم(ًوحش مسکو احتماال فرزند صاحب منصبی برجسته بوده است که با فرمول  کوچک در باغ

  .است

بوروکراتيزه شدن جامعه و به يک ۀ  بازتر از دريچیا در ھمين بخش تروتسکی موضوع مالکيت اشتراکی را از منظره

کشد و برای تصريح منظور خود يک کشتی را  به نقد میستالين دولت ۀتحت سلطۀ بقاتی شدن جامعمفھوم از منظر ط

يک و دو و ۀ به درج) طبقاتیۀ جامع(ارد که گفته شده مالکيت آن اشتراکی است اما مسافران مثل گذشته ذگبه ميان می 

اختالفی که در شرايط زندگی آنان وجود دارد به به تعبير تروتسکی برای مسافران درجه سوم اھميت .  اندسه تقسيم شده

در اين حال مسافران درجه يک که با سيگار و .  حقوقی به وجود آمده در نوع مالکيت کشتی استتغييرغايت بيشتر از 

تروتسکی در پی . اند از اھميت مالکيت اشتراکی دفاع خواھند کرد و به رفاه کابين اھميتی نخواھند داد خود مشغولۀ قھو

 ثبات را منفجر خواھد  گويد که مالکيت اشتراکی بیطرح اين مناقشات تمثيلی از احتمال وقوع تخاصماتی سخن می

  :کرد

خاطر بدھند که توزيع ثروت نسبت به توليد آن اھميتی ثانوی   توانند به خود تسلیمايه می بی” پردازاننظريه“البته «

چه در درازمدت سرنوشت آن . شوددارد، اما ديالکتيک فعل و انفعاالت متقابل در اين جا نيز با کمال قدرت مطرح می 

ھای گیھای موجود در شرايط زندگی تحولی است که در تفاوتن خواھد کرد، چگوتعيينوسائل توليد دولتی شده را 

  )١٣٨٣ :٢۴٣تروتسکی، (» .شخصی پديد خواھد آمد

اشتراک “ۀ  را بر پاستالينشوروی تحت حاکميت ۀ به اين ترتيب واضح است که تروتسکی مبنای نقد خود به جامع

به اين مفھوم . نگرد داری دولتی ھم از اين موضع می سرمايهۀ ارد و به پديدذ گمی”  منحط بوروکراتيکئیگرا

 آشنا برای یا کند و آن را واژه میتبيين ئیرا در ترمينولوژی مناسبات بورژوا” داری دولتی سرمايه“ عبارت تروتسکی

دارد و البته به زعم تروتسکی ھيچ ” معمای شوروی“داند که سعی در پوشش ھای ناشناسی می رھا شدن از شر پديده

گی ساختارھای اقتصادی پايود را درخصوص بی ضوح نظر ختروتسکی به و. داندکسی معنای دقيق آن را نمی 

 که بدين ھای منسجم تئوريک آن، بلتروتسکی نه به اعتبار بنيان ۀ اھميت نظري.  داری دولتی توضيح داده استسرمايه

، ستالين شوروی دوران ۀ ھای اقتصادی حاکم بر جامع دقيق با مناسبات و چارچوبئیسبب است که او عالوه بر آشنا

 يکی از برتری. ھای اقتصادی ھيتلر و موسولينی را نيز ديده و مدنظر قرار داده بودھای فاشيستی مبتنی بر دولتنظام

 مستقل از اين که در تباين با ھم قرار – داری دولتی سرمايهۀ ھای بوخارين دربار ھای تفسير تروتسکی نسبت به تحليل

از کتاب ” روابط اجتماعی در اتحاد شوروی“روتسکی در فصل ت.  در ھمين وجه تاريخی نھفته است– اند گرفته

ھای  مواضع سياسی  و اخالقی تروتسکی بر دريافتۀگر غلب و ھمين عنوان نشان–”  خيانت شدانقالبی که به آن“

  :داری دولتی را ھدف گرفت و چنين نوشت سرمايه–شوروی است ۀ اقتصادی او از جامع

 به کار رفت که با تصدی يافتن ئیھا  گذاری بر تمام آن پديدهخستين بار به منظور نامن”  داری دولتیسرمايه“عبارت «

آن ۀ ضرورت چنين اقدامی نشان. شوند بر وسائل حمل و نقل يا واحدھای صنعتی ظاھر می ئیمستقيم يک دولت بورژوا

داری خود  اند که سرمايه عث شدهًداری بيرون زده و عمال تا حدودی بااست که نيروھای توليدی از چارچوب سرمايه 

کند کماکان و مانند سابق به شکل يک سيستم  اما سيستم پوسيده ھمراه با عناصری که خودش را نفی می . را نفی کند

البته ممکن است از موضع نظری موقعيتی را متصور شد که در آن بورژوازی به طور کل .  ماندسرمايه داری باقی می
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قوانين چنين .  کندش سراسر اقتصاد ملی را اداره میھامی درست کرده و از طريق دولتبرای خود يک شرکت س

کند  چه را که به عنوان سود دريافت می  دار منفرد آندانند که يک سرمايه ھمه می .  اسرارآميز نخواھد بودًرژيمی ابدا

ًصرفا ارزش اضافی مستقيما توليد شده توسط کارگران واحد خودش نيست،   که دارد یا که متناسب با مقدار سرمايه بلً

تحت يک سيستم کامل . آوردارزش اضافی ايجاد شده در سراسر کشور را به انحصار خود درمی ۀ سھمی از مجموع

 ھای ھای پر پيچ و خم رقابت بين سرمايه اين قانون مربوط به تساوی نرخ سود، نه از راه”  داری دولتیسرمايه“

ليکن چنين رژيمی ھرگز وجود نداشته است . آيد درمی ءًمستقيما از طريق حسابداری دولت به موقع اجرا که مختلف، بل

مخزن ۀ مضاف به اين که دولت به منزل. و به دليل تضادھای عميق بين صاحبان ثروت ھرگز ھم به وجود نخواھد آمد

 ٢۴٩-٢۵٠تروتسکی،(» .تماعی خواھد بودانگيز برای انقالب اجداری، ھدفی سخت وسوسهعمومی مالکيت سرمايه 

:١٣٨٣(  

 برآمده از ئیھای بورژواھای رفاه يا سوسيال دموکراسیاين که چرا تروتسکی انباشت و تجميع سرمايه توسط دولت

-  را سرمايه ئیھای کينز ـ دکستروايت و به طور کلی چپ بورژواپردازی تئوری + جنگ جھانی دوم + برتون وودز 

يق بخش رزبه وجود آمده و تۀ دولتی بخشی از ارزش اضافۀ داند، اين که چرا تروتسکی مصادرمیداری دولتی ن

 داند، اين که چرا دولتی نمیۀ ل شدو داری کنترديگری از ھمين ارزش اضافی به خدمات اجتماعی و رفاھی را سرمايه

داری دولتی نمی حاکم بر بازار را سرمايه ريزی متمرکز و ھيرارشيک  ھای اقتصادی مبتنی بر برنامه تروتسکی نظام 

داند، اين که چرا تروتسکی  داری دولتی نمی گر در بازار را سرمايهداند، اين که چرا تروتسکی دولت اقتصادی مداخله 

 داند و  داری دولتی نمی سی به بعد را سرمايه ۀ شوروی دھۀ عينی و وجود کنکرت قانون ارزش، جامعۀ با وجود مشاھد

ھای موجود اين که چرا تروتسکی خريد و فروش نيروی کار و رواج کارمزدی و به انحصار دولت درآمدن کل سرمايه 

البته در توضيحات او چندان روشن … ھا داند و مانند اين  داری دولتی نمی را سرمايه– از جمله ابزار توليد –جامعه 

گردد که او نيز مانند مارکس و انگلس و لنين ھيچ  م باز میيک بخش از ابھام تروتسکی به اين موضوع مھ. نيست

خالف وارثان خود از جمله کليف و مندل و کالينيکوس و –تروتسکی . شناختی از مکانيسم دولت رفاه نداشته است

تواند در چارچوب  دانست که سوسيال دموکراسی در مقام جناح چپ بورژوازی از طريق رفرم می  نمی –… ايگلتون و

با اين حال . تعادل نسبی سرمايه کندۀ ًداری نسبتا متعادل و تا حدودی باثبات، سھمی از مازاد را ھزين  دولت سرمايه يک

 از –کم به لحاظ تاريخی  دست– او را ھای فاشيستی، تحليل نظام اقتصادی دولتئیتمرکز تروتسکی بر ماھيت بورژوا

ھای تروتسکی با لنين در ًاصوال يکی از مختصات متفاوت تحليل. بردھای لنين و بوخارين جلوتر می پردازینظريه

 که لنين ھرگز شاھد آن نبود و بوخارين نيز یا پديده.  ھای فاشيستی شکل بسته استارزيابی اقتصاد سياسی دولت

  :تروتسکی در اين خصوص نوشت. ھا را به دست نياوردفرصت ارزيابی آن

در اکثر موارد ” داری دولتی سرمايه“ھای اقتصاد فاشيستی، عبارت دوران آزمايش ًدر دوران جنگ و مخصوصا در «

 تر  به مراتب مناسبۀ ھا برای اين منظور واژفرانسوی. به معنای سيستم دخالت و تنظيم توسط دولت مفھوم شده است

 ھا  اما اگر اين. اط مشترکی دارندبدون شک نق”  مداری دولت“داری دولتی و سرمايه . برند مداری را به کار می  دولت

 داری دولتی سرمايه.  ديگر متضادند تا مترادفبه صورت دو سيستم در نظر گرفته شوند در آن صورت بيشتر با يک

 و ناقص ئی آن جزبه معنای جای گزين کردن مالکيت خصوصی توسط مالکيت دولتی است و به ھمين دليل خصلت

 و لئون بلوم در امريکا، روزولت در المان موسولينی در ايتاليا، ھيتلر در –مداری  ولت در حالی که د. ماندباقی می 

» . کند و قصدش حفظ اين مالکيت است به معنای دخالتی است که دولت بر مبنای مالکيت خصوصی می–فرانسه 

  )٢۵٠:پيشين، ص(
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ھا در تمام اين نظام. ای پيش گفته درست است ھتوليد اجتماعی در دولتۀ تروتسکی به مناسبات اقتصادی و شيوۀ اشار

ھا و نھادھای مالی درست مانند يک نظام اقتصاد کالسيک سرمايه ھای خصوصی، بانکداران بخشبازار، سرمايه 

گر يا دولت اقتصادی نيز  که به دولت مداخله – ھای اقتصادی تنھا تفاوتی که اين نظام.  کردند داری فعاليت و رقابت می 

ھای اقتصادی بازار آزاد داشتند و دارند در اين بود که دولت به منظور جلوگيری از رقابت  با نظام–ھور شدند مش

مالی و تنظيم روابط اجتماعی توليد بر مبنای ۀ ل مناسبات سرمايوداران و ممانعت از ھرج و مرج بازار، کنترسرمايه 

  شد و به جای دست نامرئی آدام اسميت کار میارد عمل می و تقاضا مبتنی بر حفظ سود سرمايه ونوعی از عرضه

 و دولت تنھا نقش ناظر را – و ھست –داران بود مالکيت خصوصی بر ابزار توليد کماکان در اختيار سرمايه . کرد

گيری از ھای کالسيک ليبرال مدافع بازار آزاد، جلوگر اقتصادی با دولت ھای دولت مداخله يکی ديگر از تفاوت. دارد

سازی نيروی کار بوده  سسات برای ايجاد اشتغال و ممانعت از ارزان ؤکارکردن کارگران و تزريق سرمايه به مبی 

- ھای بازار آزاد تا حدودی به سود اقشار ميانی و بخشاين موارد به عنوان يک گام به پيش و اصالح نظامۀ ھم. است

داری دولتی،  ساختار اقتصادی سرمايه تبيينمورد تمرکز تروتسکی در ۀ ألاما مس. کارگر عمل کرده استۀ  از طبقئیھا

” فقر فلسفه“اين نکته که تروتسکی چه قدر به مباحث انتقادی مارکس در . موضوع مالکيت خصوصی يا دولتی است

لی شکل کيد مبرم او بر محور مالکيت خصوصی به عنوان ساختار اصأدقيق شده است، به درستی دانسته نيست، اما ت

  :تروتسکی نوشت. است”  فقرۀفلسف“گر تحليل پرودون در   داری تداعی  سرمايهۀدھند

 ھای سيستم رو به زوال از مداری ناگزير منجر به اين خواھد شد که بار زيان حکومت ھر چه که باشد، دولت ۀ برنام«

ن حدی صاحب مال کوچک را از ويرانی کامل مداری تنھا تا آ دولت .  کشان منتقل شودزحمتۀ مندان به شانقدرتۀ شان

 مداری از   دولتۀ ريزی شداقدامات برنامه.  دھد که وجود او برای حفظ مالکيت بزرگ ضروری استمی” نجات“

 که از عالقه به حفظ مالکيت خصوصی به قيمت مھار و شود، بلنيروھای توليدی ناشی نمی ۀ نيازھای مربوط به توسع

 مداری يعنی متوقف ساختن  دولت. گيردتوليدی طغيان کرده عليه مالکيت خصوصی سرچشمه میاستثمار نيروھای 

 مداری  کالم اين که دولتۀ خالص.  وار اجتماع تکنيک حمايت از واحدھای به درد نخور و ابقای قشر انگلۀتوسع

چھارم اقتصاد صنعتی و سه “ گفت ١٩٣۴ مه ٢۶اين سخنان موسولينی را که در . ًخصلتی کامال ارتجاعی دارد

دولت فاشيستی واحدھای اقتصادی را در تصاحب خود ندارد، . ًنبايد عينا پذيرفت” کشاورزی ايتاليا در دست دولت است

پايولو دو  “ۀنشري. اين دو با ھم يکسان نيستند.  کند میأ شان را ايف بين اين واحدھا و صاحبانیاکه فقط نقش واسطه بل 

اين .  کندکند، اما آن را اداره نمی وجور می دولت مشارکتی، اقتصاد را ھدايت و جمع“باره می نويسد در اين ” ايتاليا

  )١٩٣۶ جون/ ١١(” .م با انحصار توليد، چيزی جز کلکتويسم نيستأامر تو

ناک است برخورد بوروکراسی فاشيستی نسبت به دھقانان و خرده مالکان به طور کلی شبيه برخورد آقا و اربابی خوف

  .داران متنفذ شبيه برخورد يک مباشر کلو نسبت به سرمايه

. …انحصاری نيستۀ سرمايۀ دولت مشارکتی چيزی جز فروشند“نويسد درست میب) ئیمارکسيست ايتاليا(فروچی 

حبان  خرد و در عين حال سود به دست آمده از استثمار را برای صاموسولينی تمام خطرات اقتصادی را برای دولت می

 ھای اصل عاملی که محدوديت. گذاردھيتلر نيز در اين رابطه قدم در جای پای موسولينی می ” .گذاردسرمايه می

له بر سر افزوده أمس. گی طبقاتی دولت فاشيستی استکند، وابست میتعيينبرنامه ريزی و ھمچنين محتوای واقعی آن را 

له اين است که جامعه بايد به خاطر منافع اقليتی أمس. معه نيستشدن قدرت انسان بر طبيعت به خاطر منافع کل جا

داری دولتی و يا سوسياليسم اگر من ميلم بکشد تا در ايتاليا سرمايه “ خواند که موسولينی رجز می. محدود استثمار شود

زم و کافی برای اين شرايط عينی الۀ  در آن صورت امروز کلي– که در واقع چنين اتفاقی نيفتاده –دولتی برقرار کنم 
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برای تحقق يافتن اين شرط الزم .  داران  سرمايهۀ طبقۀمصادر:  شرايط به جز يک شرطۀکلي” .کار در اختيار من ھست

 موسولينی بايد ۀزدخواھد بود که فاشيسم سنگرش را با سنگرھای مقابل عوض کند که به نقل از اطمينان بخشی شتاب 

 داران مستلزم نيروھای ديگر، مصادره کردن سرمايه. و البته ھرگز نخواھد افتاد” تادهدر واقع چنين اتفاقی نيف“گفت 

  .کادرھای ديگر و رھبرانی ديگر است

.  انقالب اجتماعی عملی گرديدۀتمرکز يافتن وسائل توليد در دست دولت نخستين بار در تاريخ توسط پرولتاريا و با شيو

  ست تا نشان دھد که تا چه حد کوششاين تحليل کوتاه کافی . يل دولت بھتر استتبدۀ داران و با شيونه توسط سرمايه 

آن اولی . ھوده و مزخرف استآ يد بی  مداری سرمايه و سيستم شوروی به عمل می  که برای يکسان شمردن دولتئیھا

           )٢۵١-٢۵٢:پيشين، صص(» .ارتجاعی است و اين دومی مترقی

کيد بر اين که أبا . مطرح کرده است” انقالبی که به آن خيانت شد“ين مباحث را در کتاب جالب اين که تروتسکی ا

. ش مترقی بوده است اما در عين حال دولت و حاکميتھای بلشويکی خيانت ورزيده و آرماناکتوبر به انقالب ستالين

را قبول ” داری دولتی سرمايه“صطالح ً اساسا ا– چنان که به نقل از خود او نيز گفته شد –مضاف به اين که تروتسکی 

ھای موجود جامعه توسط دولت  تروتسکی از در اختيار گرفتن غالب ثروت– در ھمين کتاب –با اين ھمه . نداشت

ل دولت بر وسائل توليد و به سبب کنترستاليننقد تروتسکی به دولت .  آمارھای قابل توجھی ارائه داده استستالين

ۀ که کماکان در طبقروسيه بل ۀ  را نه در بورژوازی احيا شدستالينھای طبقاتی دولت  ريشهتروتسکی. اجتماعی نبود

 انحطاط بوروکراتيک و نفوذ  ديد و دولت را به دليل بوروکراتيزه شدن حزب کمونيست و فساد ناشی ازکارگر می

ھمان مناسبات تباه بوروکراتيک را  گرفت و امکان عروج دولت کارگری از درون  مند به باد حمله می گان بھره نخب

  . دانستعينی می

 داری  را نه سوسياليستی و نه سرمايهستالينتروتسکی رژيم و دولت و روابط اجتماعی حاکم بر شوروی طی حاکميت 

ظر  از ن–شوروی را ۀ  بينی، جامع اين وسط. کرد  شبيه رژيمی انتقالی و بينابينی ارزيابی می یاکه پديدهدولتی، بل 

با اين .  داری و سوسياليسم جا داده بود ھای اجتماعی کاملی نظير سرمايه در حد فاصل رھا کردن مقوله–تروتسکی 

  : دانست را بسنده نمیتبيينحال تروتسکی ھنوز اين 

نونی  غلط را به دست دھد که از رژيم کۀ تواند اين عقي خود کافی نيست میچنين تعريفی عالوه بر آن که به خودی«

ًداری نيز کامال امکان حال آن که در واقعيت امر رجعت به سرمايه . شوروی تنھا انتقال يافتن به سوسياليسم ممکن است

متناقض در ۀ اتحاد شوروی جامع. ًتر از رژيم شوروی الزاما بغرنج و ثقيل خواھد بود بنابراين تعريف کامل . پذير است 

  : که در آنیاجامعه. ليسم است داری و سوسيانيمه راه بين سرمايه

  . تر از آن ھستند که به مالکيت دولتی خصلت سوسياليستی بدھندنيروھای توليدی ھنوز خيلی ضعيف. الف

  .زند شمار اقتصاد با برنامه بيرون می تمايل به انباشت اوليه که ناشی از وجود نياز است، از منافذ بی. ب

  .دھندھای تفکيک جديد جامعه را تشکيل می  اند، پايه  خود را حفظ کردهئیھای توزيع که خصلت بورژواشيوه. پ

بخشد، تشکيل سريع قشر صاحب امتياز را ھم کشان را بھبود میُرشد اقتصادی ضمن آن که به کندی وضع زحمت. ت

  .کند تسھيل می 

يخته تبديل کرده که با برداری از تخاصمات اجتماعی، خود را به قشری عنان گسيک بوروکراسی با بھره. ث

  .سوسياليسم بيگانه است

کش حضور ھای زحمتانقالب اجتماعی که حزب حاکم به آن خيانت کرده ھنوز در روابط مالکيت و در آگاھی توده. ج

  .دارد
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 داری شوند، ممکن است يا به سوسياليسم منجر شود و يا به سرمايه تکامل بعدی تناقضاتی که روی ھم انباشته می. چ

  .عقب گرد کند

  . داری ضد انقالب بايد مقاومت کارگران را در ھم بکوبددر جھت بازگشت به سرمايه. ح

پيشين، (» .در جھت پيشروی به سوسياليسم کارگران مجبور به سرنگون ساختن بوروکراسی خواھند بود. خ

  )٢۵٨-٢۵٩:صص

نظری و پشتيبانی ۀ کند از پشتوان ترسيم میستالينشوروی دوران ۀ ناگفته پيداست تصاويری که تروتسکی از جامع

 روسيه و ۀ و بافت طبقاتی جامعاکتوبرمضاف به اين که ساختار انقالب . بھره است عملی در سوسياليسم مارکسی بی 

 چون و چرای حزب سياسی متکی به داری و نقش بی ھای غالبی از مناسبات توليدی پيشاسرمايهباقی ماندن بخش

 شوروی را در وضع خاصی قرار داده ۀبه طور کلی جامع)  اصلی نيروی کارۀبه عنوان شاکل(نعتی کارگران غير ص

بود که با وجود پيروزی سياسی نخستين انقالب سوسياليستی تاريخ، بازھم برای پيشروی اقتصادی و انتقال طبقاتی به 

 New Economic(” نپ“ور به سياست نوين اقتصادی مشھ. ھای سختی مواجه بوددشواریسوی سوسياليسم با 

Policy (ھا در دستور کار قرار گرفتالجرم به ھمين دالئل از سوی لنين و بلشويک.  

  ....ادامه دارد ھنوز

  ١٣٩۵ ]عقرب[ آبان٢٧. رشت. محمد قراگوزلو

  

 

  


