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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
  داری خالص و قانون ارزش  سرمايه. ۶

 

  )انقالب کوبا( در آمد 

CNN در کنار . خوب می شناسيم را من و شماFox News و به عنوان يکی از سه چھار رکن Main Stream . اين

 CNN" محترم"نقش آفرينی کارشناسان . ژی سياسی ضد کمونيستی می گيرنديخود را از سترات" اعتبار"رسانه ھا تمام 

يچ می گرفت و به نحو بی ِچف گيج و منگ را به ھگوربآن جا که ! در ماجرای فروپاشی شوروی خاطرتان ھست که

رمز !" حتا اگر زوگانوف در انتخابات پيروز شود از نظر ما يلتسين رئيس جمھوری است" ی جار می زد اشرمانه 

نھفته " دادگاه ھای ستالينی"و ..." ديکتاتور"ورود اين رسانه ھا به متن تبليغات ضد کمونيستی در دو عبارت کليدی 

برابری طلبی و آزادی خواھی کمونيسم را نشانه روند، ستالين و ديکتاتوری تک حزبی  ۀبرای اين که اساس انديش. است

کل دستاوردھای درخشان سوسياليسم را ھدف می " ديکتاتوری"را پيراھن عثمان می کنند و زير بيرق تعرض به 

بی برای توجيه چنين شمالی نيز مستمسک ھای مناس وريایحاکمان کۀ جنايات خمرھا و رويکردھای ماجراجويان. گيرند

زوزه "  و کوباوزياديکتاتور ک" و کوبا را کنار ھم می گذارند و چنان از دست وريابا ھوشياری کامل ک. تبليغاتی ھستند

خواھی بوده اند و شگفت آن که در اين گير و  عيار آزادي١٨ِ تاچر نماد ناب و می کشند که پنداری نيکسون و ريگان و

" منصفانه و متواضعانه و منقدانه"کافی است به اطالعيه ھای. مرعوب تبليغات خود می کننددار بخشی از چپ را نيز 

ی که متعاقب مرگ رفيق فرمانده فيدل از سوی بخشی از چپ منتشر شده است خم شويد تا به عرض و طول و عمق ا

ھيت طبقاتی ند ھستند که پنداری مادر کوبا گله م" ديکتاتوری تک حزبی"اينان چنان از . در کوبا پی ببريد" ديکتاتوری"

البته اين رفقای کشته .  ورای ديکتاتوری طبقاتی نيز تبيين پذير و ممکن است- ی يا سوسياليستیئ اعم از بورژوا–دولت 

دموکراسی زحمت می کشند و در رثای کاسترو از دستاوردھای انقالب کوبا مانند آموزش و پرورش و بھداشت و ۀ مرد

در کوبا انقالب " کارگرۀ طبق"ی رديف می کنند با اين تبصره که چون اديکال نيز سياھه رفرميسم رادرمان رايگان و 

ی نبوده است و چون ِی پارتيزان روشنفکر در اقليت شکل بسته ؛ در نتيجه سوسياليستانکرده و انقالب توسط عده 

توجه به مباحثی که مارکس و لنين در دو اثر حتا بی . ی ھم نبوده پس يحتمل خرده بورژوازی بوده استئانقالب بورژوا

آن ھم ( فرموله کرده اند، اين درک سطحی از ديکتاتوری و انقالب و کارکرد طبقه " چه بايد کرد"و " نقد گوتا"ۀ برجست

 !به راستی نوبر است) خرده بورژوازی
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منظور ارزيابی جايگاه طبقاتی کاسترو مان به دستاوردھای انقالب کوبا و نقد ديکتاتوری به أھمزمان و توۀ از قضا تکي

گی شان به کاپيتاليسم و شيفتۀ ش با ھم و کاربران CNNحتا ! وجه مشترک تبليغات راست و چپ پيش گفته است

برای نمونه دوستان می توانند با مراجعه به اينستاگرام .  به اين دو وجه انقالب کوبا اعتراف کرده اندامريکاامپرياليسم 

CNNدو نفر از رفقای کمونيست اوير مرتبط با مرگ کاسترو مباحثی را دنبال کنند که ميان نگارنده و  و ذيل تص

. ی از يکسو و چند تن از سينه چاکان نظام اجتماعی سرمايه داری از سوی ديگر درگرفته استئامريکای و ئايتاليا

ايل به نئوکنسرواتيست ھا نيز در محض اطالع خالصه می گويم و می گذرم که حتا راديکال ترين راست ھای متم

ی که ئاشاره کرده اند و البته حاشيه ھا" خدمات اجتماعی رايگان"و " ديکتاتوری"مواجھه با کوبا و کاسترو به دو وجه 

آفتاب آمد دليل آفتاب " کيد کنم که دستاوردھای انقالب کوبا حکايت أمی خواھم ت. مجال طرح آن ھا در اين مجمل نيست

بی شک انقالب کوبا و کاسترو و تحوالت . ی نيز انکار ناپذير استئن سياه بر سفيد نويسی ھای فله و بدو" است

به اين . پرشتاب و ضعف و قوت ھای آن را بايد در شرايط زمانی خاص اين انقالب و در کانتکست خود ارزيابی کرد

درخشانی ۀ ونيستی، کاسترو و انقالب کوبا صفحِی از ارزيابی متکی به راديکاليسم انقالبی و کمامفھوم و با ھر درجه 

" روزی روزگاری رفيقی گفته بود . خواھی و برابری طلبی و عدالت اجتماعی را شکل داده استاز تاريخ جنبش آزادي

سوسياليسم، به چه منجالبی تبديل می >> خطر<< دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و بدون 

حضور رفيق فرمانده "خطر"جھان بدون انقالب کوبا، و بدون م با وام گرفتن از ھمان ادبيات بگويم، می خواھ."شود

 سوسياليسم نسيم اگر .فيدل ، آن ھم در دوران عروج  امثال ترامپ  به چه گنداب متعفن بربريستی تبديل خواھد شد

ِتوانست کوبای فاسد کازينوھا را با وجود بيش از پنج دھه تحريم و ت ز ِرور و جنگ و خرابکاری ضدانقالب به يکی اِ

 جھان را به – فارغ از ھر گونه اتوپيسم – توفان سوسياليسمگی تبديل کند، بی گمان قطب ھآی مدرنيسم و توسعه يافت

  ! آن استۀ  سوم شايستۀ خواھد داد که انسان ھزارءی از رشد و کمال و انسانيت ارتقاادرجه 

کيد بر اين نکته که ھيچ سطحی از أی بود برای ورود به بخش ششم اين سلسله مقاالت و تانه آن چه به اجمال گفته شد بھا

ِتحليل فرھنگی و سياسی صرف بدون لحاظ کرد مناسبات اجتماعی ناظر بر توليد و توزيع برای تدقيق جايگاه و موقعيت 
 و دولت ھای بوليواريستی در  جنبش ھای چپ- و البته ای کاش–ای کاش ! طبقاتی يک دولت مشخص بسنده نيست

سوسياليستی ايران در دۀ ی التين با شناخت کافی ازاوضاع سياسی خاورميانه و به خصوص جنبش قلع و قمع شامريکا

روابط ديپلوماتيک خود با بورژوازی حاکم تجديد نظر می کردند و آن سان بی پروا در آغوش خاتمی و احمدی نژاد و 

ر نظر گرفتن اين ضعف سياسی بايد گفت کسانی از چپ که چاوز و مورالس و اورته گا و با د. روحانی غش نمی کردند

!  شانۀ به سبب مسافرت به تھران لعن و نفرين می کنند ھمانقدر ساده انديش ھستند که روی ديگر سکًکاسترو را صرفا

مختلف محافظه کاران راست منظورم طيف ھای ! روی ديگری که البته نه ساده انديش؛ که بسيار ھوشمند نيز ھست

ی دانشگاه تھران فراخواندند و اکنون نيز در ئوطنی ھستند که زمانی فرزندان چه گوارا را به ھمايش بسيج دانشجو

محمود با چاوز و " رفاقت"ی التين و امريکارھبران " نوليبراليستی"چنان از انديشه ھای ضد " دولت بھار"سايت 

به " جاسوسیۀ ضد امپرياليستی دانشجويان پيرو خط امام و تسخير کنندگان الن "کاسترو قصه می گويند که گرايش

ی و چپ پرو روسی در متن ئامريکاِ نامرئی راست ضدًو چنين است که محور مشترک و ظاھرا. گردشان ھم نمی رسند

اروپا و جنگ ۀ يمھم ترين ضلع اين محور را در انحالل اتحاد. ی و جھانی شکل می بنددئيک ائتالف جديد منطقه 

ی با ئامريکای چپ ضدئ پوتين و ھمسو–نزديکی ترامپ . کيد بر مانده گاری بشار اسد می توان ترسيم کردأسوريه با ت

بی ھوده نيست که اين گرايش بدون آن که به ! اين قطب بندی به ويژه در جنگ سوريه را از ھمين منظر بايد نگريست
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درست . نزديکی به اسرائيل و عربستان کنار گذارد و در کنار ترامپ ايستادن را به سبب تروی مبارک بياورد کلين

ن تيتر زد و شيرينی پخش کرد و ه شب انتخابات برای پيروزی کلينتخالف گرايش شبه ليبرال اصالح طلبان وطنی ک

 از مسير سوار شدن  و اروپا توانستهامريکاواقعيت اين است که راست شبه فاشيستی در . روز بعد ناباورانه عزا گرفت

 ايران و عروج احمدی نژاد نيز می توان ١٣٨۴چنين تغييری را درانتخابات  .بر شعارھای چپ به قدرت نزديک شود

در مواجھه با اين تحوالت گرايش چپ پرو روسی و ملی اسالمی به خنس يک تناقض نظری و بحران . به وضوح ديد

ل نشدن ايران به سوريه رفته است پشت سر برجام و دولت اميد و از از يک سو برای تبدي! سياسی آشکار خورده است

وقتی که تحليل ! و چرا نزند. گيج می زند.  در کنار حزب هللا و سپاه قدس و بشار اسد ايستاده استًسوی ديگر عمال

دان عجيب ی چنئپارچه نباشد، چنين تلوتلو خوردن ھا سياسی متکی به يک دستگاه نظری منسجم و متدولوژيک و يک

  !اھميت تداوم بحث امپرياليسم را از ھمين دريچه بنگريد. نيست

  !باری ادامه دھيم

  !قانون ارزش و سرمايه داری خالص

 و به منظور تکميل چيستی نپو تحليل حوادث منجر به اجرای ” رشد ناموزون و مرکب“پيش از ورود به دو مبحث 

  .پردازيم ر اين خصوص میافراطی دۀ  داری دولتی به طرح يک نظريسرمايه

کيد سرسختانه بر حاکميت سرمايه أپردازان منتقد شوروی با ت در شمار آن دسته از نظريه ) ١٩١٧ -٢٠٠٠(تونی کليف 

” دولت کارگری منحط بوروکراتيک“ۀ ميانۀ نظري داری دولتی در زمان ستالين است که در عين گرايش تروتسکيستی،

بورژوازی ۀ  داری در شوروی و عروج طبق توليد سرمايهۀ ترين وجه وجود شيوليف مھمک.  پذيرد تروتسکی را نيز نمی

  .داندی شدن نيروی کار از طريق ايجاد ارزش می ئ را به کاال١٩٣٠ ۀبعد از دھ

برخورد ۀ مل در نکاتی ھمچون نحوأيکی از نکات کليدی در بررسی انتقادی چيستی فروپاشی سوسياليسم اردوگاھی، ت

 اعم از –داری توليد سرمايه ۀ واقعيت محرز اين است که شيو. است” انباشت سوسياليستی“ون ارزش و روند با قان

 ألۀھا پس از پايان دوران نپ، با مسله اين است که بلشويکأاينک مس.  زاست ی متناقض و بحرانا  شيوه–دولتی يا آزاد 

  .ارزش و روند انباشت چگونه برخورد کردند

لفه که قانون ارزش ساختار ؤ بر اين م– به تأسی از مارکس و انگلس –انان شوروی در زمان ستالين نيز  اقتصاددۀھم

داری را شکل می دھد، توافق نظر داشتند و بر اين باور بودند که چنين قانونی به طور مطلق نمی اساسی نظام سرمايه 

ِبرخی شواھد ناشی از ايجاد ارزش را ناشی از دوران آنان وجود . تواند در متن يک اقتصاد سوسياليستی قرار بگيرد
آنان وجود قانون ارزش را .  زدند  انتقالی تکيه میۀھای دور دانستند و به خصلتگذار شوروی به سوی سوسياليسم می

ماھيت ی از تعليل ادادند و به نحو زيرکانه  داری به سوسياليسم نسبت می شوروی از سرمايهۀ به روند انتقالی جامع

اقتصاددانانی ھمچون الپيدوس، اوسترو ويتيانوف و لئونيتف .  گريختند طبقاتی وجود قانون ارزش و محو نشدن آن می

 بخش اصلی قوانين حرکت توليد  ۀقانون ارزش را به مثاب” آنتی ديورينگ“طی مقاالتی با استناد به مباحث انگلس در 

آنان به اين تئوری علمی مارکس .  کردندتوليد نفی و نقد میۀ ين شيوتناقضات اۀ داری و شکل دھندی سرمايه ئکاال

 ھای خود به اين عبارت آنان در نوشته” .ی استئتوليد بورژواۀ ماھيت شيوۀ ارزش بيان خصلت ويژ“اذعان داشتند که 

اسبات اقتصادی آن ی شکل بگيرد که در منا  جستند که اين اعتقاد سخت موھوم است که جامعهروشن انگلس استناد می

حال آن که وجود ارزش آشکارترين شاھد به انقياد . ل کنندوتوليدکنندگان با اجرای منطقی ارزش توليد خود را کنتر

 داری است کرد که فقط در روابط سرمايه کيد می أمارکس ھمواره ت. درآمدن توليدکنندگان توسط توليدات خود آنان است
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ۀ ھمۀ  که ارزش در مقام خصلت مشترک مبادل–ی ا در چنين شيوه. آيند ل کاال در میکه ھمه يا غالب توليدات به شک

به نظر مارکس . ی برخوردارندئًمحصوالت توليدی صرفا به عنوان کاال از ارزش مبادله ۀ  ھم– کند کاالھا عمل می

ۀ ازد و مولدان تا ھنگام مبادلس خود را نمايان میاجتماعی کار ھر توليدکننده فقط در مناسبات مبادلهۀ خصلت ويژ

ی نماد يک ارزش است که کار مجرد ئھر کاال.  شوند ديگر واقع نمی توليدات خود در روابط و مناسبات اجتماعی با ھم

ال، به منظور تبديل توليدات به کا. آن را مادی ساخته و در ھمان حال نسبت معينی از کل کار توليدی جامعه نيز ھست

شود و با تقسيم کار در ارزش مجسم میۀ داری با چھر سرمايه ۀتقسيم کار در جامع. تقسيم کار در جامعه ضروری است

  .سان نيست مشخص يکۀ يک کارخان

حال آن . آيدھای متفاوت و صنعت به وجود میبه نظر مارکس تقسيم کار در جامعه توسط خريد و فروش توليدات شاخه

در اين .  دار وابسته استيک کارخانه و فروش نيروی کار کارگران متعدد به يک سرمايهۀ زئيات اداربين ج که رابطه

در يک کارخانه تقسيم کار مبتنی بر تمرکز .  کنددھد و کاال را ارائه می  دار نيروی کار را پيوند می روند سرمايه

 گی وسائل توليد ميان توليد  بر مبنای پراکندر جامعهاما اين فرايند د. دار استوسائل توليد و مالکيت يک سرمايه 

ل واگرچه در درون کارخانه قانون آھنين تناسب، تعداد معينی کارگر را تحت کنتر. گان آزاد شکل بسته استکنند

گان و وسائل توليد و در ميان  کنند  آورد، اما در جامعه اين شانس و تصادف است که در توزيع کارھای مشخص در می

 سو  زيرا از يک. ًھای متفاوت توليد دائما به يک تعادل گرايش دارندحوزه. ی دارداھای متعدد صنعت نقش عمده  شاخه

اجتماعی، موظف به توليد ارزش مصرفی است و ۀ کاال، به منظور برآوردن يک خواست ويژۀ اگرچه ھر توليدکنند

درونی وجود دارد که نسبت آنان را در يک ۀ نوز يک رابط ھا از نظر کمی متفاوت ھستند، ھاگرچه وسعت اين خواست

زمان ۀ ًاز سوی ديگر قانون ارزش کاالھا نھايتا انداز.  سازد معين می– خودی است   که نظام رشد خود به–نظام منظم 

 اين گرايش اما.  سازد ی از کاالھا مصرف کند، تعيين میا ويژهۀ ی را که جامعه بتواند برای ھر رداکار قابل عرضه 

  خوردن مدام اين تعادل صورت می ھای متفاوت توليد به تعادل تنھا در شکل يک واکنش در برابر برھم دائمی حوزه

 شود، در تقسيم کار درون   میءًی که بر اساس آن تقسيم کار در درون کارخانه مرتبا اجراا سيستم از قبل داده شده. گيرد

قانونی در رفتار  ھمين امر بی. گردد  می – که توسط طبيعت تحميل شده –ی ان شدهًجامعه، بدل به ضرورت بعدا تعيي

ارزش ۀ نظري.  کند و در نوسانات وابسته به سنجش فشار بھای بازار قابل درک است ل میوکنندگان را کنتر توليد

شد تا آن جا که در سال ھای پر شتاب به تدريج از ادبيات اقتصاددانان شوروی حذف  سازی مارکس در جريان صنعتی 

 شود که آيا قانون ارزش در نظام سوسياليستی کشور ما وجود دارد  ی میئھاگاه پرسش“ ستالين به صراحت گفت ١٩۵٢

 داری آيا قانون ارزش، اساس قوانين اقتصادی سرمايه.  گردد  ھم میءگردد يا خير؟ بله وجود دارد و اجرا  میءو اجرا

يع مواد اوليه، تنظيم ز ريزی توليد، تنظيم قيمت کاالھا، تو ستالين به نقش دولت در برنامهواضح است که” !است؟ خير 

دولت ۀ به اين ترتيب بايد قانون را در شرايط مداخل. ی از توليد تکيه کرده استا  گذاری و خريد سھم عمدهسرمايه

ۀ  کنند، يعنی برای خزان دفاع نظامی کار می داران به منظور امور ھنگامی که سرمايه“به نظر لنين . ارزيابی کرد

داری سرمايه . ی از اقتصاد ملی استا که نوع ويژه  نيست، بل “ خالص” داری دولت، بديھی است که ديگر سرمايه

داری که به منظور دفاع اما سرمايه . ی يعنی کار برای يک بازار آزاد و نامشخصئتوليد کاال. یئخالص يعنی توليد کاال

و اين در بيشتر .  گزارد  میء کند، در واقع فرمان دولت را به اجراکار نمی“ بازار”کند و به ھيچ وجه برای  می“ رکا” 

  ” .دارد دولت دريافت میۀ موارد در مقابل پولی است که پيش از شروع کار از خزان

  

  !قانون ارزش در اقتصاد فاشيستی
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  : پرسد تونی کليف پس از تفاسير پيش نوشته می

 داری به دولت، خارج از قانون ارزش است؟ ھای سرمايهتوليدات توسط کارخانهۀ آيا اين بدان مفھوم است که عرض«

خريد، توزيع مواد اوليه را در دست خود   نازی، آن جا که دولت بيش از نيمی از کل توليدات ملی را می الماندر 

کرد، قيمت کاالھا را تثبيت و بازار کار را   اقتصاد تنظيم میھای متعدد ساخت، جريان سرمايه را به شاخهمتمرکز می

بازار به مقدار نسبی ۀ  خودی و کورکوران کاالھای متفاوت به عمل خود بهۀ تنظيم روابط مبادل…  ساخت و تنظيم می

 دولت نازی درست است که. کاالھای توليد شده و به تقسيم کل زمان کار اجتماعی در بين صنايع مختلف واگذار نگرديد

در اقتصاد نازی دولت مقدار توليد . کرد  ترين تصميمات را اتخاذ می تمامی وسائل توليد نبود، اما مھمۀ تصميم گيرند

ھيچ گونه آزادی برای فروش نيروی کار وجود نداشت و تقسيم کل زمان کار .  کرد کاالھای مصرفی را تعيين می

که با صدور فرمان و نيز   شد، بل  خودی بازار تعيين نمی ط حرکت خود به ھای متعدد صنعت توساجتماعی در بين شاخه

بسيار ناچيز برای فعاليت ۀ  يک زمينالماندر .  گرديد  گذاری تعيين می ل آن بر سرمايهومواد اوليه توسط دولت و کنتر

” ولتی يا اقتصاد استبدادیداری دسرمايه “ی تحت عنوان ا ھيلفردينگ در مقاله. آزاد پيشگامان مختلف باقی ماند

… الماندر “ پرداخت و چنين نوشت المان به تبيين اقتصادی دولتی ١٩۴٠در سال ) ١٩۴٧ چپ، ۀمجل] (خواه تماميت[

کرد ھا عمل قيمت. سازد  را مشخص می کوشد و خصلت توليد و انباشت  و تقويت قدرت خود می ءدولت به منظور بقا

اقتصاد و توان فعاليت اقتصادی کم و بيش .  شوند توزيع تبديل میۀ تنھا به يک وسيل دھند و  منظم خود را از دست می

داری دولتی ھم به مفھوم اقتصاد  سرمايه ۀواژ” .شود گيرد و دولت بر آن مسلط می  ل دولت قرار می ودر اختيار کنتر

. گردد مخزن تمام وسائل توليد می  داری  ی که در آن دولت سرمايهاداری است و ھم به مفھوم مرحله  جنگی سرمايه 

گرچه ھيچ گونه تفاوت اساسی کيفی بين اين دو مفھوم از . ھا را به کار برد برای نمونه بوخارين ھر دو مفھوم اين واژه

  :ھا بر موارد ذيل نيست ثير آنألحاظ ت

  .کاالھاۀ  روابط مبادل   

  . کميت نسبی توليد   

  . توزيع کل زمان کار جامعه   

 ۀواژ. ين حال بر اين باور ھستيم که به منظور پيشگيری از ھر نوع اشتباه بھتر است بين اين دو مفھوم تمايز قائل شدبا ا

 شود، در  داری مخزن وسائل توليد می ی است که دولت سرمايه ا   داری دولتی تنھا برای مشخص کردن مرحله سرمايه

داری انحصاری دولتی سرمايه .  شود خوانده می” ی انحصاری دولتیدار سرمايه “ داری  حالی که اقتصاد جنگی سرمايه

برای نمونه .  گردد فرد يا افرادی اداره نمیۀ آگاھانۀ در تحليل نھائی در امان نيروھای اقتصادی کور است و توسط اراد

. شودردازد، داده نمی پ ھای متعددی که برای دولت به مناقصه و مزايده می  ی نسبی شرکتئفرامين دولتی بر طبق توانا

معينی از انباشت سرمايه ۀ سان ھر شرکتی بايد بکوشد تا به يک درج بدين.  شود ی در ظرفيت توليد متجلی میئاين توانا

آنان يک افزايش تقاضا برای وسائل توليد، به نسبت . ند به بھای دستمزدھا سود را افزايش دھنداآنان مجبور. دست يابد

 نازی، تقسيم توليد ملی بين طبقات اجتماعی الماندر حکومت . کنند و غيره صرف ايجاد می تقاضا برای وسائل م

   گرديد، بل دولت تعيين نمیۀ مختلف و توزيع کل زمان کار بين توليد کاالھای مصرفی و سرمايه با يک تصميم مستبدان

 المانی که ئ قدرت ھا–تصادی و چه نظامی  چه اق–فشار رقابت ۀ  شد و ھمين امر نتيج که توسط فشار رقابت تعيين می

 گردد،  داری انحصاری دولتی تحريف می سان اگرچه رقابت و قانون ارزش در سرمايه  بدين.  جنگيد، بود ھا می با آن

  )٢۵١-٢۵۴:تونی کليف، پيشين، صص(» .اما در تحليل نھائی ھنوز امری قطعی نيست
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با استناد به قانون ارزش ) حزب کارگران سوسياليست(اش يست انگليسیمستقل از مباحثی که کليف و ھمفکران تروتسک

 کوشند  ستالين میداری دولتی دوران دھند و با استناد به شواھدی آماری از اقتصاد صنعتی و سرمايه و مبادله ارائه می 

ھا نوعی نگاه جانب  اوتداری فاشيستی برسند، واقعيت اين است که در اين قضھای اين نظام و سرمايه  گیبه مانست

امثال کارل ۀ دوران ستالين و ھيتلر، کارمايۀ مقايس.  کند سياسی و ايدئولوژيک بر تبيين اقتصادی سنگينی میۀ داران

شوروی دوران ستالين ۀ شود و جامع پوپر است که از موضع ليبراليسم سياسی به تحليل مناسبات اقتصادی نيز وارد می

ليبرالی به نقد ديکتاتوری ”  بازۀجامع“ داند و از موضع دفاع از  اکميت فاشيسم ھيتلری می تحت حۀ سان جامع را ھم 

 – تروتسکيسم ارتدوکس  خالف–تروتسکيسم انگليسی .  کند مورد نظر را به جھنم تشبيه میۀ  پردازد و ھر دو جامع می

ان دموکراسی پلورال و آزادی احزاب و  چرخد و ماھيت طبقاتی دولت ستالين را فدای فقد از اين منظر به راست می

 در اختيار فرد و – ھيتلری المانخالف – گويد که ارزش ايجاد شده در شوروی  چنين تحليلی به ما نمی. کند افراد می 

آن ارزش و مازاد به مصرف ۀ ھم. گرفته است قرار نمی ) بورژوازی(اجتماعی کالسيک و سازمان يافته ۀ حتا يک طبق

 کسانی که در دولت ستالين صاحب مسند و مقام بودند، برای پر کردن جيب خود وارد ۀھم. نرسيده استاقتصاد جنگی 

با وجودی که روند گذار به . ھای آن دولت ھنوز در آب بلشويسم بودبسياری از ريشه. سياست نشده بودندۀ عرص

 تھی شدن حزب از اعضای کارگری و به  به دالئل مختلفی که بر شمرديم و به ويژه جنگ امپرياليستی،–سوسياليسم 

 مختل شده بود، اما ھنوز بورژوازی روس در قالب – ھای سياسی اقتصادی  سازی حاشيه رفتن قدرت شوراھا در تصميم

          .آوردھای انقالب بلشويکی را به غارت نبرده بود منسجم و متحد دست ۀ يک طبق

  ....ادامه دارد ھنوز

  ١٣٩۵ ]قوس[ آذر١٢جمعه 

  :يادداشت

ما ھميشه به اين اصل باورمند بوده و جھت تطبيق آن رزميده ايم که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ، 
آنھا خودداری " شيطان سازی"و " اسطوره سازی"می بايد با آنھا به مثابۀ انسان و در بستر تاريخ برخورد نموده، از 

که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای منفی  آموزاند  میچنين طرز ديدی به ما. ورزيد
برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگانی آنھا می بايد با امانتداری کامل ياد نموده . نيز باشند

انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد 
را در يک بررسی مادی تاريخی می بايد از اساس منتفی ساخت، با نقد آگاھانه و دقيق راه تجربه " معصوميت"اصل 

  .آموزی مثبت را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساخت
  :با حرکت از ھمين موضع به خود حق می دھيم بنويسيم

احترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم " کاسترو" مبارزات انقالبی ما ضمن آن که به
جنايتگستر امريکا، امری ستودنی و آموزنده می دانيم، عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در 

نبود، قابل انتقاد " مارکسيزم لنينيزم"و " يزيونيزمرو"جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين 
می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته 

ته به از قتل عام بيش از يک ميليون افغان، من جمله ھزاران کمونيست پاکباز، کشور ما را به تباھی سوق داده، دو دس
و حزب کمونيست " کاسترو"کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص 

  .که نه می شود از آن دفاع کرد و نه ھم کسی حق دارد آن را کتمان نموده، معکوس و منقلب جلوه دھد" کوبا"
 AA-AAادارۀ پورتال


