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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
   نپۀنقش دوگان. ١١

  

 )!عروج پروپوتين ھای ضد امريکا( در آمد 

هاز آن واژه ھ" چپ" اه متضاد را در خود گرفت راد عجيب و غريب و گ ا و اف رايش ھ سام گ در . ای گل و گشادی است که انواع و اق
رچم  ر پ ام زي تعريف شده " چپ"سطح جھان پيرامون از قوام نکرومه و بن بال و قذافی تا جمال عبدالناصر و حافظ اسد و ھايله ماري

امبو ال خمرھای ک وقی امث ه لقب ِاند و رژيم ھای عھد ب ار ب ام عي شاده دستی تم ا گ د" چپ"ج ب ده ان يش ! مفتخر گردي م و ب خصلت ک
ای سياسی  م ھ ن رژي شترک اي امی –م واھی" نظ تقالل خ ا " اس ارزه ب تعمار غرب"و مب وده است" اس ارزات ضد . ب ه مب ی ک دوران

رد و درج ی ک يش روی م وروی پ اه ش ت اردوگ ار حماي ه اعتب ستی ب صی از ترقيۀ کولونيالي ومشخ دای خ ت و ص ود داش ا خ اھی ب
يده استۀ ِرا فرياد می کشيد؛ دست کم از اواخر دھ" دوزخيان زمين" ان رس ه پاي اد ب ار نظام . ھفت ام عي ارت ديگر انکشاف تم ه عب ب

وليبرال خط – حتا در کشورھای فرعی –اجتماعی توليد سرمايه داری  انی نئ  و جھانی شدن سرمايه و شيفت آن به چارچوب نظام جھ
ان. کشيده است" ملی"و " مستقل"نی بر دولت ھای بطال ه اين خط به خصوص بعد از فروپاشی شوروی چن يظ و پررنگ است ک  غل

  .ش ربطی به تحليل اشتباه سياسی يا کوررنگی تاريخی و مشابه نداردديده نشدن
ه ھای م ا بياني يخ گوش م ين ب اھی در ھم اه و بی گ ه بھان با اين ھمه چندان عجيب نيست که ھر از گ ۀ شعشعی صادر می شود که ب

شدن ايران ھشدار می دھد، از " ئیسوريه "می ترساند، نسبت به " جنگ"، مردم ايران را از خطر امريکائیپرحرفی مقامات نئوکان 
ام لبخند انتقاد می کند و در متن موضعی پرتناقض به دولت روحانی و ميراث صلح ناشی از برج" نوليبراليسم"و " امريکاامپرياليسم "

ان " ی بدھندأروحانی ر"ترساندند تا به " جنگ"و " خطر جليلی" ھمين جماعت مردم را از ١٣٩٢سال . می زند و سال جاری نيز چن
اران ۀ چھر ر بمب داد زي ا دمشق و بغ انوی ي ه ھ اِمخوفی از رئيسی ساختند که انگار فردای رياست جمھوری وی تھران ب ديل امريک  تب

  .خواھد شد
دئیين شگردھا اتخاذ چن ان و متحدان شان پدي ازه ۀ  از سوی اصالح طلب د باشدیات د نق ه نيازمن ام تصميم .  نيست ک از يک سو ھنگ

ه درست -امريکاۀ مسأل فی المثل حل –سياست خارجی ۀ سازی ھای کالن در عرص ه ب ه می شود و البت يس جمھور گفت  از سوی رئ
ه اختيۀ  در حوزامريکاۀ مسألگفته می شود که حل  ارات رئيس جمھور نيست و از طرف ديگر با بوق و کرنا به مردم تلقين می شود ک

اقض ." جنگ خواھد شد"اگر امثال جليلی و رئيسی به قدرت برسند  د -از اين پروپاگاندھای سطحی و سخيف و متن ه سردمدار تولي  ک
" چپ" زير پرچم یاقتی مضحک جلوه می کند که عده  ومسأله بگذريم، - آن کاله بردار دودوزه بازی ھمچون اکبر گنجی استئیفله 

و" نوليبراليسم"و " امپرياليسم"و مبارزه با  ه مثابئیچند گزافه گ داول در سطح  علنی سياست را ب ازار گرمی مت ر ب د ۀ  مبتنی ب تھدي
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م می چسبانند وامريکاجنگ از سوی مقامات  ه ھ ان را ب ين و زم د، زم ه صادر می کنن اد از  جا می زنند، بياني سم" در انتق " امپريالي
سم"امريکا که بعد از ترمپ بر غلظت  اع از دولت ھای "امپريالي ه دف زوده شده است ب ستقل"ش اف ی"و " م  از –" دموکرات"و " مل

  . پوتين و روسيه صف می کشندئی بلند می شوند و به نحو روشن و مشخصی پشت سياست ھای منطقه -جمله دولت بشار
ت  ام " وليبرالن" از يک سو دول ق برج شان از طري سير اي ر و تف ه تعبي انی ب ل " خطر جنگ"روح رده، پس قاب شور دور ک را از ک

ذمت شوند" نوليبراليسم" و امريکا" امپرياليسم"حمايت است، از سوی ديگر  د م د و باي ه جنگ می کنن ان . ايران را تھديد ب ن مي در اي
رد و خاک شعارھای امريکا" امپرياليسم"تالش برای نزديکی به ھمان  دولت روحانی با بلوک سرمايه داری غرب و ئیھمسو  زير گ

ن بلوک از  ار اي ام عي وتين و حمايت تم ا روسيه و پ ل دولت روحانی ب پوچ ناديده گرفته می شود و از سوی ديگر نزديکی جناح مقاب
 جنگ در منطقه معرفی می شود و روز ديگر به عنوان بديل" روژآوا"يک روز . اسد لنگ در ھوا می ماند" مستقل"و " ملی"دولت 

مبادا اسلحه " در نبرد عليه داعش ھمسو می شود ناگھان سيل تذکر و انذار و نصيحت جاری می شود که امريکاو " روژآوا"که منافع 
قتی خفه می شود روسيه و" ضدامپرياليستی"زيرآبی تناقض حمايت از پوتين و فدراسيون !"  ھای کثيف امپرياليسم شما را فريب دھد

ا را در حمايت سخاوتمندانۀ ياھای تخريب اتحاديؤ ر-لندیا از لوپن گرفته تا خرت ويلدر ھ– ئیکه فاشيسم اروپا ال ۀ اروپ کرملين دنب
تافتضاحمی کنند و ھنوز تکليف  شتيبانی دار و دس ين ترۀ   پ وتين از کمپ شده است پ ن . مپ روشن ن ابی اي از اقتصاد و " چپ"ارزي

  . و واکنش به برنامه ھای ناتو شکل می بندد" اقتصاد توسعه"و پيرامون مباحث " گیوابست"منسوخ ۀ نظريۀ ر پايسياست ب
ه از سال –حمله به سياست ادغام در سرمايه داری غرب  سنجانی آغاز شده ١٣۶٨ ک اع آشکار از – و دولت نخست رف د " و دف تولي

رار و اعتصاب سرمايه"و " واردات بنجل خارخی"در کنار نکوھش " داخلی شان از " ف م اي ستی" الجرم فھ ر " اقتصاد سوسيالي را ب
رو وروز در واکنش به بحران اتا دي!  سياسی حاکم منطبق می کندنظام" اقتصاد مقاومتی" کراين و در تقابل با دولت دست راستی و پ

داری عنقريب  ه پن ود ک ه ب سم از شرق اسوسيال"غربی پروشنکو چنان سرگرمی مضحکی راه انداخت د کردوي وع خواھ راين طل و " ک
ان از - بشريتئی و البته متعاقبا رھا-پرولتاريای روس دست پوتين را به عنوان منجی کريمه " استقالل" بلند خواھد کرد و امروز چن

وی"دولت سوريه  ه " رگ ھای گردن را به حجت ق د ک ذافی"می کن ه سبب صرفه جو" روح شادروان ق ردم ئیب شتار م دچار  در ک
د یاعده ! عذاب می شود ن طيف جدي وده –را اکثريتی " چپ" اي ين مواضعی را در ئی ت شابه چن د و م ده ان ه سالح سنگين " خوان ب

 ۀافراد در ابتدای دھۀ گيرم موتور جست و جوگر گوگل من البته در زير و رو کردن سابق. چندان بی راه نيست! دانسته اند" مسلح کنيد
را سر " مسلح کنيد"اين قدر می دانم که بخش وسيعی از افرادی که شعار . امروز چندان کارآمد و به روز نيستشصت و امتداد آن تا 

رال و جمھوری " چپ"می دادند امروز به کل  ن سوسيال دموکرات و ليب يخ و ب د و از ب ار گذاشته ان و سوسياليسم را بوسيده اند و کن
دانا نيز قبول نخواه و سکوالر شده اند و شوروی آن دوران ر وتين و متح ن ! ش رادارند چه رسد به پ ايد ويژگی اي د در " پچ"ش جدي

اۀ ھم. اين پرو روس بودن البته با پروشوروی بودن متفاوت است.  کندئیش خودنمابودن" پرو روس"خصلت  ه جز -سوسياليست ھ  ب
د ب-می دانند!" اقليت ماجراجوۀ توطئ"و " کودتا"بر را وآنان که انقالب اکت ا در دورانی . ه درجات متعينی به شوروی سمپاتی دارن حت

دازئيبخش و آزادي حمايت شوروی از جنبش ھای رھا- دوران برژنف-که جنگ سرد در اوج خود بود ه ان معينی ۀ خواه می توانست  ب
ارزات اتحادي. باشد" ترقی خواھی"حامل  ان مب ه در زم االخره کيست ک سته باشد وۀ ب ه صدام زي ام جالل آن دوران ميھنی علي ه م  ب

ستاده یاسمپاتی نداشته باشد؟ با ھر درجه   از گرايش ھای تمام خلقی و پوپوليستی چپ راديکال و مبارز آن دوران در صف انقالب اي
وم واقعی از ماھيت امريکاآن چپ عليه امپرياليسم ۀ مبارز. بود ه مفھ يش می رفت و ب ا سرمايه داری داخلی پ ارزه ب  در راستای مب

ی بر ودانقالب وردار ب ه . خ ارزه علي ست"مب سم"و " گیواب ری"و " امپريالي شانده و سگ زنجي ت دست ن ا" دول ت عميق ود ماھي ا وج ً ب
واراما ب. ، راديکال و انقالبی بودپوپوليستی اش ه خصوص پس از فروپاشی دي ا و ب ای ،راستی در دوران م ر مبن ابی از چپ ب  ارزي
سم  اگر ناشی ازامريکائیشعارھای ضد ه ساز و کارھای سياسی اقتصادی امپريالي سبت ب ه مرحل– جھل مرکب ن ه مثاب دگی ۀ  ب گندي
اری م-سرمايه داری د ريگی در کفش طرف استؤ نباشد ب ده ۀ ظرف دو ھفت!! ي ا دوستان یاگذشته بحث بی فرجام و خسته کنن  ب

ودۀ نشري ايش مضحک ب ن دوس. مانتلی رويو داشتم که ابتدايش عجيب و انتھ ه مقالاي سی ۀ تان در اعتراض ب جنگ نامقدس  "–انگلي
 – سوم ۀ حمايت از اسد را اولويت چپ در سطح جھان و خاورميانه می دانستند و می دانند و از ما که خواھان شکل بندی جبھ-....از
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ا داعشئی و روسيه و متحدان منطقه امريکاخارج از دو بلوک  اگون از ارتش آزاد ت وان  - و تروريست ھای گون ه عن ستيم ب ضد "ھ
ست"ھمين مباحث دوستان حزب " ويک اند"در ! ياد می کنند" انقالب ارگران سوسيالي صاوير " مارکسيست لنينيست/ ک ا ت ستان ب انگل

ار بگذاريم و " ريگ و کفش"ۀ اگر مقول.....ش بماندلطف به من دريغ نکردند که حکايتحسن نصرهللا و خالد مشعل نيز از ابراز  را کن
م  و در - به تعبير لنين–" بالھت" از یاگر دچار چنان درجه حتا ا يم دست ک اتی را نبين افع طبق  شويم که پشت اين مواضع سياسی من

ه ستراتيژيکخوش بينانه ترين حالت اين است که چنين خطای  سبت ب سأل و فاحشی را بايد به حساب ضعف نظری ن سم"ۀ م " امپريالي
 !تدقيق شيفت سرمايه داری دولتی به امپرياليسم. ت را از اين منظر توجيه کنيمبريزيم و استمرار اين سلسله مقاال

  !ادامه دھيم
   

  سازیداری و ھدف صنعتی نپ در راستای انکشاف سرمايه

از شدن قيچی و در نتيجۀبه نظر طراحان نمودار قيچی ادام ه ب اگزير ب تا ۀ رکود صنعت ن  گسست و فروپاشی مناسبات شھر و روس
  . يدانجاممی

 چھارم کمينترن به احتمال چنين گسستی ۀدر کنگر) ١٩٢٢مبر نو/ ١٣(نرانی  طی يک سخ لنينيک سال پيش از طرح نمودار قيچی،
 که در واقع توجيه تمکين به نپ -و ضرورت بازگشت به واقعيات موجود " ھای پس از پيروزی انقالبتندروی سياست"در ارتباط با 

  .  اشاره کرد-بود 
تباه١٩١٧- ١٩٢١ھای اقتصادی ھای اتخاذ سياسترانی، ضرورتالعاده در اين سخن ا صراحت فوقبلنين « دروی، اش ا، تن اد ھ ا، زي ھ

او در عين حال . داری دولتی متمرکز را توضيح دادبھا دادن به ماشين دستی و انتقال تکاليف و وظايف به دوش آن و سياست سرمايه
شارھای سياسی موجود و  داد، می  تمرکز سوق میۀنھادھای ويژران را به پيش که وی و ساير رھبئیھاکه ضرورت شکافت و نقش ف

ان میی، تند انديشی و خامی و کم تجربکرد، از اشتباه انديشجنگ داخلی را طرح می ين. آوردگی نيز سخن به مي ن سخنلن رانی  در اي
زود خط مشیھای داخلی با توجه با ھای اجتماعی شوروی را پس از جنگھدف ام انقالب : "ھای اصلی اتخاذ شده برشمرد و اف در اي

يمآوريم میشود و اگر در اين لحظه بر وی ھجوم آيد که دشمن گيج میپيوسته پيش می ه کن ه آسانی غلب ن امر اھميتی . توانيم ب ولی اي
د، میۀزيرا خصم ما اگر به انداز. ندارد ته باش وا کافی مناسبت داش بال ق د ق عءًتوان زات جم د و تجھي ه . آوری کن ن صورت وی ب در اي

ه من فکر می. ھای دراز به عقب بيندازد تواند ما را به ھجوم تحريک کند و سپس برای سالآسانی می ين جھت است ک ه ھم نم در ب ک
  . مان دارای اھميت فراوان است نشينی براینظر گرفتن امکان عقب

ايج سياست نشينی تلقی می مشی عقب  خطۀداری دولتی را به مثاب سرمايه١٩١٨کيد بر اين که حتا در سال أپس از ت ه ذکر نت رديم ب ک
ھای بزرگ دھقانان   شوروی اين برای نخستين بار و اميدوارم آخرين بار باشد که تودهۀدر تاريخ روسي. پردازيممی] نپ[اقتصاد نوين 
يم. د عليه ما داشتنیاکه به طور غريزی روحيهنه آگاھانه بل يش رفت سيار پ ا در تعرض اقتصادی خود ب ه م ود ک ا . علتش اين ب اگر م

  ."گيريمگاه در معرض خطر نابودی قرار می ورزيم آنءتری اکتفا نشينی کنيم که به اجرای وظايف آسانقادر نباشيم طوری عقب
تثباتی شديد نظام پولی، از سياست پس از بيان بیلنين تھای تثبي ه و موفقي اد میۀھای برجست  گران ه آن ي د و آن را زمين رای یاکن  ب

ل سوق داده. بيندسياست عمومی اقتصادی می د در مجموع او پس از طرح بحث پول و اين تصميم که اقتصاد را به سمت تثبيت روب ان
  : داردھای اقتصادی را بيان می سازی  اصلی تصميمۀاند، سه رشترقرار کردهرا ب" بازرگانی آزاد"و 
مرو بوده بدون شک ما با ناخرسندی بخش عظيم دھقانان روبه١٩٢١در سال . اندترين ھدف البته دھقانانعمده" امال طبيعی ... اي ذا ک ًل

حال که ما ... “اين است نتايج اقتصاد سوسياليستی.  مالحظه کنيد!بفرمائيد”کردند بود که تمام کشورھای خارجه در آن ھنگام فرياد می
سته انی دادهسياست اقتصادی نوين را به کار ب ان آزادی بازرگ ه دھقان م و ب ماي د... اي ا از عھ ه تنھ ان در عرض يک سال ن  حل ۀدھقان

ون پمشکل قحطی برآمدند بل يچ ١وتکه آن قدر ماليات جنسی دادند که ھم اکنون ما صدھا ميلي ار بست ھ دون ک ا ب م تقريب دم، آن ھ ً گن

ين... ايم اجباری دريافت داشتهۀگونه وسيل ورد صنايع، ب د در م ذاريمما به ويژه باي رق بگ ار...  صنايع سنگين و سبک ف  صنايع ۀدرب

                                                 
 . كيلوگرم است38/16وت معادل  هر پ.1
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تا حد معينی بھبود وضع توان گفت در نتيجه می. شودتوانم با آرامش خاطر بگويم که در اين رشته رونق عمومی مشاھده میسبک می
در يک . در مورد صنايع سنگين بايد بگويم وضع ھنوز وخيم است... کارگران خواه در پتروگراد و خواه در مسکو به دست آمده است

ما تا حدودی برای . ھا بھبود امکان نداشتداری برای بھبود وضع صنايع سنگين صدھا ميليون وام الزم بود که بدون آنکشور سرمايه
ه در کشورھای عقب داری روشن میتاريخ اقتصادی کشورھای سرمايه. ايماين منظور وجوه الزم را گرد آورده ا وام کند ک ده تنھ -مان

ردۀتوانست وسيل يا روبل طال میدالرھای الزم و دراز مدت صد ميليونی بر حسب  رار گي ين وام.  رشد صنايع سنگين ق د چن ا فاق -م
رای کشور عقب... ايموامی دريافت نکردهی بوديم و تاکنون نيز ئھا ا ھم ب دًوضع صنايع سنگين واقع ا ۀمان سأل م ...  دشواری استۀم

دانيم که بدون نجات ما می... توانيم آن را برای ارتقای صنايع سنگين مورد استفاده قرار دھيمرساند که میبازرگانی به ما وجوھی می
ابود خواھيم شدتی نيستيم و بیصنايع سنگين قادر به ساختن ھيچ گونه صنع ستقل ن نجات روسيه ... ًآن اصوال به عنوان يک کشور م
ه و نيز تنھا بست. ين ھنوز کم استا. ھای دھقانان نيستتنھا به دست آوردن محصول خوب از زمين گی به وضع خوب صنايع سبک ک
ه ٢.ھم ضروری است برای ما صنعت سنگين .اين ھنوز کم است. گذارد، ندارداشيای مصرفی را در اختيار دھقانان می رای آن ک  و ب
اج داردۀصنايع سنگين به اعان. ھای مديدی کار الزم استوضع اين صنعت را بھبود ببخشيم سال وانيم وجوه الزم .  دولت احتي اگر نت

، بخش دانارئيس(» ...ايمين رفتهبرای اين کار را به دست آوريم ديگر به عنوان يک دولت متمدن چه رسد به دولتی سوسياليستی، از ب
  ")بازخوانی طرح نپ"چھارم 

اگزير اتخاذ و دشاوریانداز و رانی مھم به چند دستاين سخن در لنينشود چنان که مالحظه می ده درخصوص ضرورت ن  محدودکنن
 : کند  کيد میأسازی طرح نپ اشاره و تعملياتی

 ھا به روستا ه سياست تعرض بلشويکعلي) ھاموژيک( انفعال و مقاومت دھقانان ۀروحي.  
 انئي محصول مازاد روستاۀگزينی ماليات جنسی با مصادر جایۀھای کوچک در نتيجبھبود نسبی کارگاه. 
 ھای سوسياليستی به منظور استقرار سوسياليسم آينده و نجات دولت بلشويکی از گرداب اعتراف به عقب نشينی اجباری از سياست

 .گی دھقانان و کارگران صنايع سبک ايجاد رونق در وضع عمومی زندۀوبحران اقتصادی به شي
 رتسليم به سياست تجارت آزاد و دفاع از دست وری آن در راستای کنت ارگران و وآوردھای ف شت ک سبی معي ودی ن ل قحطی و بھب

 .دھقانان
 صنايع سنگينۀاندازی و تقويت بني  دولتی از راه بازرگانی و راهۀ و اعانآوری پول و سرمايه و جمعئیجولزوم صرفه . 
 گذاری منعطف و کارآمداصالحات پولی بر مبنای سياست پول باثبات و سيستم قيمت. 

مارکس   در آثار و متون کالسيک سوسياليسم علمی - به عنوان محتوا و ھدف نپ -ھای پيش گفته واضح است که ھيچ يک از سياست

النين که  انگلسو ه اصول آن پ د میی خود را ب ی نداشتبن ست، محل ن حال . دان ا اي ينب تثنالن  و بحرانی و در ئی در يک شرايط اس
ببر به داليل شکاف شھر ـ روستا از يکوموقعيتی که پيروزی سياسی انقالب اکت شاورزی موژيک سو و صنعت عق ده و ک زده از  مان

  .به سوی نپ رفت "الجرم"تالشی قرار داده بود،  ۀم شده و دولت بلشويکی را در آستانأمانندی توسوی ديگر با قحطی بی
ھا و  به بلشويک) سوسياليسم(داند که در شرايطی ويژه و به منظور حفظ ھدفی بزرگ  ناپذير می  اجتنابیا چنين تفسيری نپ را برنامه

شويک.  تحميل شدلنين ه بل سم  اما شواھد ديگری حاکی از اين است ک ان سوسيالي ا مرز روشنی مي ای  (مارکسھ ارمزدی و الغ لغو ک
الی ۀ سرمايۀمشابھت فراوان ميان نظري. داری دولتی نداشتند و سرمايه) مالکيت خصوصی رای ۀمصادر (ھيلفردينگ م  شش بانک ب

انگيزی به ما  گی به نحو شگفتاين مانست. شود بر مشاھده میو پيش از پيروزی انقالب اکتلنينو برخی مواضع ) رسيدن به سوسياليسم
سم  ھا رواج پول و مناسبات تجاری و وجود بانک  که بلشويکگويد می تقرار سوسيالي ذار و اس ور از دوران گ رای عب زرگ را ب ھای ب

  :لنينبه نظر . دانستند الزم می

                                                 
مضاف به اين كه رقابت با امپرياليسم و امكان وقوع جنگ ميـان شـوروي و           . ها آتش گرفته   از جرقة همين انديشه    "سازي مساوي است با سوسياليسم      صنعتي" سياست   .2

را بـه اهـداف     ) لغـو اسـتثمار و كـارمزدي      (هاي اصـلي سوسياليـستي      نسره آرما   هاي الماني رفت، يك   توان به مصاف تانك     المان و ترس از اين كه با داس و چكش نمي          
  . وا داده است"ميهن كبير"سازي براي مصونيت  صنعتي
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ه داری در قالب بانک سرمايه« اتر اتحادي ان يک دستگاه حسابداری    ھا، سنديکاھا، سرويس پست، اجتماعات مصرفی و دف ھای کارکن
ود بدون بانک. ده استآفري ان  بانک. ھای بزرگ سوسياليسم غير ممکن خواھد ب زرگ ھم تگاه دولت"ھای ب از " دس ه آن ني ه ب است ک

ن دستگاه عالی ۀ در اين جا وظيف٣.گيريم داری می داريم تا سوسياليسم را به وجود آوريم و آن را حاضر و آماده از سرمايه  ما ترميم اي
ا جامع تر کنيم، حتا دموکراتيک برای اين که آن را حتا بزرگ. رانه معيوب شده استدا رزی سرمايهطاست که به  ر تر، حت ه . ت کميت ب

  ». سوسياليستی خواھد بودۀھا ستون فقرات جامع ترين تر از بزرگ يک بانک منحصر به فرد دولتی، بزرگ. شود کيفيت تبديل می
(Lenin. v, 1982, can the Bolsheviks retain state power? Cw,26, p.110) 

دايت   می لنينبه يک مفھوم کوشيد با نگاھی اراده گرايانه، تحوالت ديالکتيکی عينی درون مناسبات اقتصادی را به سوی سوسياليسم ھ
ارزلنينپيش از پيروزی انقالب تمام اھتمام . کند ودهۀ متکی به مب ارزات ت ان و در مجموع مب ارگران و دھقان اتی ک ا (یا طبق ) ئيناز پ
ردلنينگيری  اما نپ جھت. بود درت سياسی معطوف ک اال و از مرکز ق اذ سياست نپ عمال بخش .  را به سمت ايجاد تحول از ب ًاتخ

ردازی ھا را به سود نظريه ھا و منشويک ھای بلشويک  از پلميکیا عمده شويک پ ا بالوجه ساخت ھای من سم از ۀنقط. ھ  گسست بلشوي
ورژواۀھا عليه مرحل لی تاريخ زمانی شکل گرفت که بلشويکتئوری ارتدوکسی مراحل تکام در .  و دموکراتيک شوريدندئی انقالب ب

شويک- وام گرفته شده بود مارکس که از – تروتسکی تئوری انقالب مداوم ١٩١٧سال  ه شد  از سوی بل ا پذيرفت  تروتسکی ۀنظري. ھ
ش رار دادن اندي ده درۀ واره شدء شیهبر مبنای ق ود نيروھای مول سته ب انی صورت ب ازار جھ سم .  سطح ب ق سوسيالي يش شرط تحق پ

ه سرمايه بلشويک.  نيروھای مولده بودۀتوسع د ک اور بودن ن ب شرفته در مرحل ھا بر اي سترھای توسعۀداری پي  نيروھای ۀ فروپاشی، ب
د ھمچنين بلشويک. مولد را برای روسيه ايجاد نخواھد کرد دۀھا مجاب شده بودند که نيروھای مول د توسعه ياب يه باي ن توسعه .  روس اي

ه ۀتوسع.  سرمايه ھمساز بود، اما آنان به سوی ديگری رفتندئیاگرچه به نوعی با نوگرا ده ب رزی اجتماعی و توسط ط نيروھای مول
دغام شده در  اۀ نيروھای خود ناموفق عمل کرده بود و توسعۀداری در توسع ھا از آن جا که سرمايه  بلشويکۀبه عقيد! دولت بلشويکی

ارگری؟(بايد توسط يک جريان ديگر  ی امپرياليسم رسيده بود، در نتيجه اين روند می داری به مرحله سرمايه ام شود) دولت ک در . انج
شيد  اقتصاد سرمايهۀھا را تا حد توسع  سوسياليستی بلشويکۀواقع نپ، وظيف ل . داری تقليل داد و به انحالل ک ه دلي پ، اگرچه ب طرح ن

ات المان روسيه شکست انقالب ۀ ويژشرايط ا تلفيق نظري ت، ام رار گرف ار ق ستی در دستور ک  ھيلفردينگ و موفقيت سياست تيلوري
رمايه( ه س ازمان يافت ينو ) داری س يو (لن ه ش الب ب درت، انق سب ق عۀک هۀ توس ی برنام رمايه  عين زی س وی  ري وان الگ ه عن داری ب

ه ستی برنام زی سوسيالي نا) ري امال ش ای ک تًمبن پ اس شينی ن ب ن ان عق ده در جري ين. خته ش ه لن ستی ب الب سوسيالي از انق  از ني
ه  دفاع می" ھای ترکيبی گان خوب بانکی و شرکت دھند سازمان" د ب الی باي د دوران انتق ه در رون ود ک د ب ن متخصصان "کرد و معتق اي

 : ن سيکل از سوی دولت کارگری بودل ايو کنترلنينتوجيه . از سوی انقالب سوسياليستی پرداخت شود" حقوق باالتری
کند، ھمچنين نخواھد  آن کس که کار نمی"کرد کامل و مطلق  ل جامع کارگران و بنا به عملوليکن تحت کنتر. به آنان مقام خواھيم داد«

اده از سرمايه کنيم، بل ھای سازمان کار را اختراع نمی ما صورت. ابيميی دست م" خورد ريم میداری  که آن را حاضر و آم ر . گي ا ب م
ه   آنۀھم. شويم ھا، مراکز آزمايشگاھی و دانشگاھی مسلط می ھا، سنديکاھا، بھترين کارخانه بانک ن است ک يم اي د انجام دھ ه باي چه ک

  )Ibid, P.112( -».ھای کشورھای پيشرفته را وام بگيريم بھترين مدل
ر ممکن می، استقرار فوری سوسياليسمالمان در انتظار پيروزی انقالب لنين دين. دانست  در روسيه را تا حدودی مشروط و غي سان  ب

شويک ا از شيو ھدف بل ازار ۀھ سط نظام ب د ھيرارشيک و ب ه سوی تولي د و حرکت ب ستی در خالصی از آنارشی تولي د سوسيالي  تولي
ه نطف. خالصه شد وان گفت ک وم می ت سته است ۀبه يک مفھ ه شکل ب ين برھ ستر  اقتصادی شکست انقالب در ھم ه ب ان طور ک ھم

لفه از منظر نگارنده نقش دوگانه ؤدر واقع اين م. استمرار انقالب و خروج از بحران و قحطی نيز در ھمين دوره صورت گرفته است
د نقط. ن تواند شدييو متناقض نپ تب رد الجرم باي دی ک ان بن روزی سياسی انقالب را زم د از پي اتی بع ال طبق ۀ اگر بتوان شکست انتق

د . بر از ھمين مرحله آغاز شودوھر پژوھشگر انقالب اکتعزيمت  سران می توانن اريخی مف به طور معمول مدتی بعد از ھر شکست ت

د مشخص سازندئیمورد نظر بايدھا و نبايدھاۀ در بازگشت به دور شگيری کن وع شکست پي ا صد .  را که می توانسته است از وق ام
                                                 

  .گويد داري سخن مي هاي سرمايه  از انقالب و مصادرة بانك لنينواضح است كه در اين جا. 1



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

اد مختلف آن از يک کتابخانبر و با وجوسال بعد از پيروزی انقالب اکت ستی ابع ر چي ز ب ات متمرک ر ۀ ودی که تحقيق ه ت ز فرب عظيم ني

ين و بلشويک  ا سياست لن اوت ب اتيوی متف د نپ آلترن د در نق است با اين ھمه ھنوز ھيچ يک از پژوھشگران مارکسيست نتوانسته ان

  . ھا طراحی کنند
  .....ادامه دارد
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