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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٧ اگست ٢۴

 !سرمايه داری دولتی، پرانتز باز امپرياليسم

  تناقضات نپ. ١٢

 !ی به نام موژيکاپيچيده ۀ پديد

خرده ۀ  به عنوان نمايند– نوسان آن ميان انقالب و ضد انقالب، موژيک روسی خرده بورژوازی وۀ مستقل از خصلت دوگان

با توجه به جايگاه خرده بورژوازی در مناسبات . بر بازی کردو نقش بسيار مخربی در مسير تحکيم انقالب اکت-بورژوازی روس

اجتماعی به ويژه بخش ھای تحتانی آن ۀ  گسترداجتماعی توليد؛ ھنگام پيروزی سياسی يک انقالب سوسياليستی، علی القاعده اين قشر

 می کند که منافع طبقاتی و گروھی شان در ء نيز به آنان القائیخرده بورژواۀ حتا درک کاسبکاران. بايد به پرولتاريا ملحق شوند

اسی در نظام اجتماعی اما خرده بورژوازی به لحاظ تاريخی و ماھيت اقتصادی و سي. پيوستن به پرولتاريای انقالبی متحقق می شود

خرده بورژوازی خبيث و مرموز روس که در قامت موژيک ھا . دھی کندد خود را در قالب يک طبقه سازمانتوليد به سختی می توان

لفه را بايد فراتر از ويژگی ھای ؤواضح است که اين م. کارگر انقالبی صف بستۀ ظاھر شده بود، از ھمه سو در مقابل طبق

در چارچوب مناسبات اجتماعی توليد و در متن عدم توازن مبادالت ميان شھر و روستا تعليل   بورژوازی روس،سايکولوژيک خرده

از يک سو موژيک ھا به لحاظ کمی در اکثريت بودند و از سوی ديگر عدم انکشاف اقتصاد سرمايه داری در بخش ھای وسيعی  .کرد

دوران . اع، فرصت طلب و بقال مآب خرده بورژواھا به گروگان گرفته شوداز روسيه سبب شده بود که نان کارگران در دستان طم

بی ھوده نيست که . پرولتری محروم کرده بودۀ بر را در بزنگاه تاريخ از کادرھای برجستوانقالب اکت سخت کمونيسم جنگی،

ِشخصيت ھای شاخص رھبری انقالب که به نحو عجيبی در ميان کادرھای انقالبی پرولتر محبو ب و شناخته شده بودند، يکی پس از ِِ

تنھا در چنين بستری تصور تصفيه و تبعيد و . کارگر شوروی دستگير، تيرباران و تبعيد شدندۀ ديگری و در ميان سکوت وانفعال طبق

 ئیِنبرد ميان خرده بورژوازی روس و حزب پرولتر زدا. ترور کميسر خلق در روابط خارجی و فرمانده ارتش سرخ متصور است

اوج گرفت و از درون آن " پولدار شدن"ِمالکيت زمين و ۀ  که به تسخير جناح راست در آمده بود، در چنين شرايطی در زمينیاشده 

 ئیارزيابی چيستی اين کش مکش طبقاتی ادامه می دھيم تا نماۀ بحث خود را بر پاي. روس عروج کردۀ بورژوازی موقتا خلع يد شد

  !بر ترسيم کرده باشيمو انقالب اکتروشن از روند چه سانی شکست

  

  !موژيک ھای روس پول دار شويد

ه انقالب وارد آوردگی ذھنی و عينی موژيکماند اين واقعيت انکارناپذير است که عقب  ن جماعت  .ھای روسی ضايعات سختی ب اي

ه از سو  بنا به ماھيت طبقاتیئیروستا وکراتيکی را ک شويکًشان اساسا تفاوت انقالب ارضی و دم اتی شده و در راستای ی بل ا عملي ھ
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ود، پی سم ب ددرک نمی ريزی بنيادھای سوسيالي د مصادر. کردن ودالۀھر چن ين فئ ه  زم ل طال ب ارد روب يم ميلي ه ن ا ساالنه نزديک ب ھ

شتأھا افزوده بود، اما بايد پذيرفت که آنان برای ت موژيکئیدارا دری پس میمين محصوالت مورد نياز دولت مبلغ به مراتب بي  .دادن

ستی را ئيدر نتيجه روستا ه -ان حاصل تلفيق دو انقالب دموکراتيک و سوسيالي ا " درست" ب ا -ًو عين ون ھ  مساوی از دست دادن ميلي

ار طبقروبل می د در کن ز حاضر نبودن ستندۀديدند و به ھمين سبب ني ارگر باي ل از  . ک ه نق ين مجموعه ب ازدھم از ھم يندر بخش ي  لن

 ۀ می دانست که روحيلنين..." داشتند]  کارگرۀھا و طبقبلشويک[ عليه ما ۀکه به طور غريزی روحيدھقانان نه آگاھانه بل"ه نوشتيم ک

ورژوا رده ب ا ئیخ وژيکی مطلق زی"ً مقاومت م وده است" غري ار. نب ين ۀ بالواسطۀاش ه لن صادی" ب تا، م" تعرض اقت ه روس د ؤعلي ي

ا عادی - محصوالت خود ۀله با مصادران برای مقابئيروستا. ھوشمندی اوست ازاد ي ائين - اعم از م ا سطح کشت را پ  توسط شھر، ي

دآوردند و يا محصوالت را چال می  می ستی . کردن ه انقالب سوسيالي سبت ب ان ن وب، موضع دھقان ن مناسبات اقتصادی معي ه جز اي ب

سی ۀسياست حذف مصادر. خصمانه بود ات جن راری مالي ازاد و برق م سطح کشت خود را  محصول م ا ھ ان را مجاز ساخت ت دھقان

ھا به تدريج به يک اختالف شدن موژيک" دارپول "ۀاين قضي! شوند" دار پول"افزايش دھند و ھم از طريق فروش آزاد محصول شان 

ساب صفيه ح دی و ت دج ست انجامي ونين در حزب کموني ای خ ر . ھ ه نظ سکیب سينتروت ن برنام تئوري انی اصلی اي ه شخص  و قرب

  : بودبوخارين

تعداد مزارع مستقل در طول . بر تشديد شدو که از گذشته به ارث رسيده بود بر اثر نتايج انقالب اکتئی اقتصاد روستاۀخصلت پراکند«

ً ميليون افزايش يافت و اين افزايش طبيعتا سبب شد که خصلت صرفا مصرفی اکثريت واحدھای ٢۵ ميليون به ١۶ھای بعدی از دھه ً

رددئیتاروس ت گ ود.  تقوي ود محصوالت زراعی ب ل کمب ه يکی از عل ن نکت اال. اي صاد ک دايش ئیيک اقت اگزير موجب پي  کوچک ن

وديی به ھمان نسبتی که وضع روستاھا بھبود م. شوداستثمارگران می ان ت ان تفکيک در مي ت، جري تاۀاف سترش ئی روس ه گ ز رو ب  ني

تاين واقعه مسير آشنای ديرينه را . نھاد می ا فاصل. پيش گرف شاورزی را ب ادی پشت سر گذاشتۀرشد کوالک، رشد ک سياست .  زي

ود میءاجرا" رو به سوی روستاھا"حکومت که زير شعار  ه سوی کوالک ب ای روی آوردن حکومت ب ه معن  ۀوزن. شد در حقيقت ب

تا تھی دستان سنگينی می ۀھای کشاورزی به مراتب بيشتر بر شانماليات ا روس رم ائيکرد ت ه در عين حال سھم چرب و ن ن مرفھی ک

اد تنگ. دادند اعتبارات دولتی را ھم به خود اختصاص می دستان ًمازاد غله که عمدتا در دست قشر فوقانی روستا بود، به مصرف انقي

ی ورژوازی شھر م ه عناصر ب وداگرانه ب روش س يدو ف ارين ١.رس هبوخ ان نظري ه در آن زم ود،  ک اکم حزب ب اح ح رداز جن عار پ  ش

ه سوی به زبان نظری قرار بود اين شعار به معنای رشد تدريجی کوالک. ان انداختئيرا جلوی روستا!) دار شويدپول(مشھورش  ھا ب

روت. سوسياليسم باشد ن شعار ث ای اي ه قيمت ليکن در عمل معن د شدن اقليت ب ر[من ود ]فق اق ب ه اتف ه . اکثريت قريب ب ه ب حکومت ک

ر خواستاسارت سياست خويش درآ ور شد در براب ود، مجب ده ب تاھای خردهم ورژوازی روس شيندئی ب دم عقب بن ه ق دم ب در سال .  ق

تاۀتود.  اجيرکردن نيروی کار و اجاره دادن زمين قانونی شد١٩٢۵ ه دو قطب متضاد، يعنی سرمايهئی روس دار کوچک از  داشت ب

رون در عين حال. شدسو و کارگر اجير از سوی ديگر تقسيم می يک تا بي ازار روس ار نداشت از ب ه کاالھای صنعتی در اختي  دولت ک

واحدھای اقتصادی دولتی . در اين ميان دالل ھم انگار از زير زمين، بين کوالک و صنعت گر دستی خرده پا سر درآورد. شد رانده می

داری، در ھمه جا موج سرکش سرمايه. ه کنندگشتند، بيشتر و بيشتر مجبور شدند با تاجر خصوصی معاملکه خود به دنبال موادخام می

ل سوسياليسم را حل نمیۀمسأل که شعور داشتند به وضوح اين را ديدند که انقالب در اشکال مالکيت ئیھاانسان. مشھود بود د، ب ه کن ک

                                                 
- مـي تروتسكيهمچنين از اين مواضـع  .  درخصوص موفقيت سياست ماليات جنسي به جاي مصادرة مازاد محصول مخالف بود      لنين با نظرية    تروتسكيست كه   پيدا .1

 . كارانة او با روند نپ رسيدتوان به مخالفت محافظه 
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ود،  وقتی که خط١٩٢۵ در سال ٢.کشد را پيش میمسألهفقط اين  هنستالي مشی رو به سوی کوالک در اوج خود ب رای  زمين  چينی ب

ه توصيدر پاسخ به يک روزنامه . غير ملی ساختن زمين را آغاز کرد ا ب ا از لحاظ : " از او پرسيدستالين خود ۀنگار روسی که بن آي

تا ه ھر روس يم؟ کشت میئیمصالح کشاورزی مقرون به صرفه نيست که زمينی را ک ذار کن ه او واگ ه مدت ده سال ب د ب  ستالين" کن

البل: "گفت ه مدت چھل س ا ب ه ابتکار ." ه و حت ا ب ين، بن اختن زم ی س ر مل انون غي شاورزی ستالينطرح ق ی ک سر مل  و توسط کمي

 در حالی که اين وضع ادامه ١٩٢۶در بھار سال .  خود اطمينان پيدا کندۀھدف اين بود که کشاورز نسبت به آيند. گرجستان عرضه شد

دولت نه ! ان صاحب مال متمرکز شده بودئي درصد از روستا۶ بود فروش برود، در دست  درصد از غالتی که قرار۶٠ًداشت، تقريبا 

ل رای ت تنھا برای تجارت خارجی ب ا ب ه حت ه نداشتأک ی غل ه از وارد کردن آالت . مين نيازھای داخل اچيزی صادرات باعث شد ک ن

دپوشی شود و ورود ماشين مصنوع چشم ا حداقل ممکن کاھش پي ام ت دآالت و موادخ ا. ا کن ن سياست اتک ه ءاي ه ک ه کشاورزان مرف  ب

عواقب سياسی ) ١٩٢۴ – ١٩٢۶(ان زده بود در طول دو سال ئي عمومی روستاۀ به تودیاصنعتی کردن را به تعويق انداخته و ضربه

  :اين سياست موجبات زير را فراھم کرد. ًخود را صريحا بروز داد

 ائينبو خودآگاھی ھم در خرده ۀالعاد افزايش فوق سخير شوراھای پ تا و ت ورژوازی روس م در خرده ب ر توسط رژوازی شھر و ھ ت

  .ايشان

 افزايش قدرت و اعتماد به نفس بوروکراسی. 

 فشار روزافزون بر کارگران و سرکوب کامل دموکراسی حزبی و دموکراسی شوراھا. 

ه زنگ شوند)  حاکم گروهۀدو تن از اعضای برجست ( کامنوفوزينوويف ھا سبب گرديد که رشد کوالک ه از آن رو . گوش ب ن نکت اي

د-سای شوراھای لنينگراد و مسکو ؤمھم بود که اين افراد ر ا ۀ دو مرکز عم د- پرولتاري يکن شھرھا از .  بودن - حمايت میستالينل

ودمھم. کردند شتيبان او ب ز تحت پ ه بوروکراسی ني ن ک رمشی روی خط . تر اي ه سرانجام پي شاورزان مرف ه ک رد ب در سال . وز شدک

  )٣١-٣٢:، پيشين، صصتروتسکی(» . ملحق شدند١٩٢٢٣شان به اپوزيسيون  داران  ھمراه با طرف کامنوفوزينوويف  ١٩٢۶

  

  !کوالک ھا و اشتراکی کردن مزارع

لموضوع کوالک شد، ب ه فقط حل ن ه يک منازعھا و اشتراکی کردن مزارع در طرح نپ ن ه ب احۀک ان جن ار حزبی مي ام عي ای ھ تم

اع می. ھا مبدل گرديدمختلف بلشويک سی دف کرد اگرچه در اصول، اشتراکی کردن جناحی که از مالکيت، تجارت آزاد و ماليات جن

ان - ليفياکف . داد می نامعلوم حوالهیادانست اما اجرای آن را به آيندهمزارع را مردود نمی شاورزی در زم  - ستالين کميسر ملی ک

ه واسطبر اين باور بود ھ تراکیۀًر چند تجديد بنای سوسياليستی روستا صرفا ب ه  اش ين برنام ا چن  در ده سال یاسازی ممکن است ام

وان مزارع و کمونکرد که چگونه میاو استدالل می. پذير نيست امکان) ١٩۴٠يعنی تا اواخر سال (آينده  ھای اشتراکی کوچکی را ت

 درصد از کل زراعت شوروی را شکل داده است، بر مالکيت ٨محاصره شده و تنھا ان ئيکه در ميان دريای امالک خصوصی روستا

ری  ه رھب شويک ب زب بل اح چپ ح رد؟ جن ب ک سکی خصوصی غال ف و تروت امنوفوزينووي ال  ک ه١٩٢۶ در س ی بياني  از یا ط

اری  که دولت میسازی مزارع و مقابله با زراعت فردی سخن گفتند و يادآور شدند  ضرورت سرعت بخشيدن به اشتراکی بايد ضمن ي

د اشتراکی اند، تعاونیان فقيری که در مزارع اشتراکی محاصره شدهئيرسانی به روستا ه تولي ھا را نيز ملزم کند که توليد کوچک را ب

اشتراکی ) ستالينرئيس شورای کميسرھای ملی در دولت  (مولوتوفدر مقابل موضع چپ، رھبرانی از قبيل .  بزرگ مبدل سازدۀشد

                                                 
- است اما او نه فقط توجه و انتقاد اصلي خود را به رواج كارمزدي متمركز نمـي  مشي سوسياليسم ماركسي  بر مسألة مالكيت البته منطبق بر منطق خط        تروتسكيتاكيد  . 1

كرد دولت در مسألة ماليات جنسي از دهقانان و طرح مقولة ضعف صـنعت در               كه در متن نقد نپ و حمله به عمل          دهد، بل   كند و بديلي براي انكشاف اقتصادي ارائه نمي       
  . كشدشهرها، هيچ آلترناتيوي را پيش نمي

  . تا حدودي منسجم شده بود كامنوفوزينوويف  مواضع خودش است كه با پيوستن 1922 از اپوزيسيون تروتسكي منظور .1
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 به صراحت ١٩٢٨ جوالی در رايکوف. زدان فقير جا میئي اوھام روستاۀدئيکه آن را زادانست بلکردن مزارع را نه فقط ناممکن می

شويق شدستالينو از سوی "  اصلی حزب استۀگسترش مزارع اختصاصی وظيف"گفت  اح چپ.  ت د جن ه رون  سرعت بخشيدن ب

ه ھزين صنعتی ات کوالک نۀسازی کشور را ب زان مالي زايش مي ر اف د مبتنی ب ا عملی میاشی از درآم ن سياست را در ھ دانست و اي

یئي کارگر و اکثريت روستاۀھا و به سود طبقراستای تقليل قيمت دان م دروی صنعت . خوان ه تن ود ک ر آن ب اح راست و حاکم ب ا جن ام

ه اساس انقالب یابه چند آسيب اساسی به مصداق موريانھ ستالين. موجب گسست از کشاورزی و شکست آھنگ انباشت خواھد شد  ک

  : توجه بودجويد بیرا می

 سازی مزارعھا و مقاومت در برابر اشتراکیمماشات با کوالک.  

 دفاع از آھنگ حداقل رشد. 

 ۴ درصد به ٩از  مقرر شده بود، آھنگ رشد توليد صنعتی ساالنه ١٩٢٧ مصوب به سال ۀ پنج سالۀبدين ترتيب در طرح رسمی برنام

 ۀ دولت روسيۀدر حالی که بودج.  درصد زياد شود١٢ پنج ساله ۀدرصد کاھش يابد و در عين حال مصرف سرانه در سراسر آن دور

ود کال ۀگرفت، بودج درصد از درآمد ملی را در برمی١٨تزاری  ستی ب صاد سوسيالي ای اقت ق بن  درصد از ١۶ً دولتی که درصدد تحق

  .دادل میدرآمد ملی را تشکي

 

  !عوارض سياسی نپ در حزب کمونيست

رد و جھت اما واقعيت١٩٢٨در سال  ل ک اح راست و دولت تحمي ه جن دی خود را ب ریھای جدي ه کلگي ه را ب ر یھای برنام .  دادتغيي

سين تباھات تئوري ای دوراش ل ۀھ ه - قب تالين ک د س رورش داده بودن د و پ ی- را رش دھای حزب واع ترفن ا ان ان ب ی و  ناگھ  و امنيت

ستی"آنان به جرم خيانت به . ئولوژيک، به خيانت تعبير و ترجمه شد ايد يکی پس از ديگری در رديف مجازات " ميھن کبير سوسيالي

ه کوالک که اين - کارگر با يک قحطی جديد ۀدر ھمين سال طبق. حذف ايستادند ار يک سر آن ب ود ب ا وصل ب ن .  مواجه شد-ھ در اي

ارزبرھه جناح چپ ح ه و مب ار رفت امال کن هۀًزب ک ودۀ ديگری در عرصئی نظری و برنام اح راست و چپ آغاز شده ب در .  دو جن

ه شايعات بی"گفت  به وضوح میستالين وقتی اکتوبراواخر  ه ب رايش انحراف وقت آن رسيده است ک اساس پيرامون وجود يک گ

ر موجوديت "  با آن پايان داده شودکارانه  مرکزی و برخورد سازشۀراست در دفتر سياسی و کميت ين انکار، ب ع از طريق ھم ه واق ب

ھای غلطی که طرح نپ را به بستری برای عروج بورژوازی جديد روسيه اشتباھات و سياست. زدئيد میأُواقعی گرايش راست مھر ت

هھا خراب میتبديل کرده بود، بايد روی سر تئوريسين ر از اعضای شاخص حزب ب د نف يدند مجازات میشد و چن ن . رس دمات اي مق

اح راست و اعالم ريزیخون ران جن ر رھب رھا به منظور تطھي اده شدتغيي ا از طريق مطبوعات دولتی آم ديل ۀپروس.  سياست ھ  تب

. خورد خونين رھبران انقالب کليد ۀ تصفيۀديکتاتوری پرولتاريای تحقق نيافته به ديکتاتوری حزب و ديکتاتوری بر پرولتاريا با پروژ

معامله بر سر مشکالت اقتصادی : " تلخ نقش بسته بودۀاش اين جملبر صندلی اتھامی نشست که روی سينه) رئيس حکومت (رايکوف

تندۀروی پالک اتھام سين. رسيد) الملل کمونيستی رھبر بين (بوخارينبعد نوبت به !" قدرت شوروی وذ : " او نوش سترساز نف محمل و ب

ه ) رئيس شورای مرکزی سنديکای کارگری سراسری (سکیتام!" بورژوازی ليبرال ا چلفت ه فقط سنديکاچی دست و پ ه ک متھم شد ک

وده است د. ب رار گرفتن ام خيانت ق ر سياسی حزب در معرض اتھ د دفت ه عضو ارش ره. س ن چھ ا حذف اي ان ب م زم ای شاخص، ھ ھ

رد مغضوب  که حرکت از ئیھا و طرح و برنامهبوخارين" دار شويدپول"شعارھای غط  غ می ک سم را تبلي ه سوی سوسيالي کوالک ب

ات و نظام قيمتۀ مستقل از برنامۀجناح راست به نظري. واقع شدند ول باثب ر سياست پ د روی آورد مبتنی ب ذاری منعطف و کارآم . گ

دف  ينھ ه کلن يچ وج ه ھ پ ب رح ن رای ط ه  از اج ول"مک ب دنپ داختنموژيک" دار ش وش ان شت گ والک و پ ت ک ا، تقوي رح ھ  ط

يه ۀ برای تقويت بنيلنين. سازی مزارع نبود اشتراکی بش سوسيال دموکراسی - صنعتی روس ژه پس از شکست جن ه وي ان ب ه - الم  ب

اتی  میلنين. ھا روی کرده بوداتخاذ اين سياست ستی شوروی حي يم موقعيت دولت سوسيالي رای تحک دانست که وجود صنايع سنگين ب
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ه وشد صنايع بزرگ به طور موقت ماليات جنسی را برقرار کرد تا از طريق جمعبه ھمين سبب نيز برای ر. است  سرمايه آوری اعان

  . مک کندبه ارتقای صنايع سنگين ک

ه در سال شويک ک ر سياسی حزب بل ای دفت داقلی  از سياست١٩٢٣ – ١٩٢٨ھ د ح ای رش ارينھ یبوخ ود، طی يک  پ رده ب روی ک

ه اھداف عظمت طلبان اين نتيجهچرخش سريع از آن سوی بام افتاد و به ا ب اميزد ت  ۀ رسيد که بايد جنون را با سرعت صنعتی شدن بي

ود، جامستالينناسيوناليسم روسی که در ھيبت  سم نشسته ب تثناموفقيت.  عمل بپوشدۀ به جای سوسيالي ه شکل ئیھای کوچک و اس  ب

اموزونی از طريق چاپ اسکناس تۀھزين درصد افزايش يافت و ٣٠ درصدی به٢٠ھدف رشد. قاعده و پايه درآمد ين رشد ن مين أ چن

غ اسکناس در گردش از ۀھای برنامدر جريان نخستين سال. گرديد ا ١.٧ اول مبل ل ت ارد روب دای ۵.۵ ميلي اال رفت و در ابت ارد ب  ميلي

ر دوش طبقزينهحاال ديگر صنعتی کردن اجباری شده بود و بار ھ.  ميليارد روبل رسيد٨.۴ دوم پنج ساله به ۀبرنام ۀ ھای سنگين آن ب

 در ابتدای اجرای طرح نپ به يک اساس منسجم رسيده بود، توسط دولت لنيننظام پولی که با تمھيدات و ھوشمندی . کارگر افتاده بود

  .  متالشی شدستالين

سم جنگی برنام صاد بۀاين واقعيت انکارناپذير است که رھبران انقالب بلشويکی در دوران کموني ول را پی می اقت ددون پ ا . گرفتن ام

ردچنان که گفتيم اقتصاد روسيه و شرايط سياسی داخلی و بين د نظر ک اگزير از تجدي ان را ن ه سال . المللی آن  واحد ١٩٢٢در نتيجه ب

ته شده  روبل پيش از جنگ نوشۀ کشور بر پايۀدر ھمين سال بودج.  طال منتشر شدۀبا پشتوان) دالر ۵معادل فرضی (پولی چروونتس 

اده ۶٠حال آن که حجم روبل موجود تا . بود ی شدن آن شکاف افت ات و عمل ول باثب ان ھدف پ  ھزار برابر افزايش يافته و به تبع آن مي

الجرم .  کندتغيير چروونتس و روبل کاغذی، طبيعی بود که تقاضا از روبل به سوی دريافت چروونتس به شدت ۀبا انتشار دوگان. بود

روریش پول، در فبرای تثبيت ارز ادل ١٩٢٣ ب ج و مع ول راي ا پ ه صورت تنھ ل تثبيت شد١٠ ھر چروونتس ب ج، ارزش ۀ روب  راي

  . گزاری شد

  : اين مھم را مدنظر قرار داده است" بازخوانی طرح نپ" در دانارئيس

ون  به جای خود برابر بود با ي١٩٢٣ روبل يا ژتون شوروی منتشر شده در ٧۵٠٠٠٠ھر روبل جديد معادل « ا ژت ل ي ون روب ک ميلي

ود٨٠٩۶٢۵٢١٧ھنگامی که روبل قديم يا ژتون شوروی از جريان افتاد حجم آن . ١٩٢١شوروی در سال  ورم .  ميليارد روبل ب ن ت اي

شت ولی وح ود پ ين رک ان دوم اک در جھ انپس از (ن انیۀ در فاصلالم ی . را دارد)  دو جنگ جھ ه در -بانک دولت وبر ک  ١٩٢١ اکت

ول . دار تثبيت ارزش پول بودند عھدهسوکول نيکف، به رھبری ئیکميسارياھای خلقی امور دارا و -سيس شد أت آنان به تثبيت ارزش پ

دان، محافظهھای سر راست بين پولی پرداختند وو برگشتن به ارزش ل منتق د در مقاب ار محسوب می  ھر چن ا ک ار را ب ن ک ا اي شدند ام

  .دادندانگيری انجام  لياقت و کارآمدی اعجاب

توازن بودجه جدا از تثبيت ارزش . سيس شدندأ ت١٩٢١- ١٩٢٣ ۀمين اعتبارات صنعتی و کشاورزی در فاصلأچند بانک ديگر برای ت

ات ھای وضع مالياتپول از راه ولی، اخد مالي ھای غير مستقيم تبديل ماليات جنسی و ماليات به صورت کار بدون دريافتی به ماليات پ

روت، توسعاز واحدھای صنعتی  د و ث ر درآم ات ب سۀدولتی و خصوصی، مالي روش اوراق قرضه   پ اری، ف دازھای اختي ا -ان ً تقريب

ازاد داشت١٩٢٣-۴بودجه در سال .  به صاحبان سرمايه و واحدھای خصوصی به دست آمد-اجباری  د م وازن شد و در سال بع .  مت

  » .يندآ نپ به حساب میئیھای اوج شکوفا سال١٩٢۵ و ١٩٢۴ھای سال

  )پيشين، بخش ششم(

  توان نپ را يکی از داليل اصلی ظھور بورژوازی جديد شوروی دانست؟چه گفته شد، آيا مینظر به آن

  !   پرسش–چند فرضيه 

ه رھبری   ھای کلی حزب از يک و کم رنگ شدن نقش خط لنينی در پيشبرد سياستلنينآيا ترور  اح راست ب  ستالينسو و عروج جن

   شوروی به شمار تواند رفت؟ۀکست تجرب شۀاوليأمنش
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  دار بود؟ھا و ظھور تدريجی بورژوازی روسيه از ميان دھقانان پولتوجھی به رشد کوالک فقط بی،ستالينآيا اشتباه  

 آيا کم بھا دادن به اشتراکی کردن مزارع در اين شکست نقش داشت؟ 

  ناختن نامحدود حق مستالينآيا راست روی ا و سپس  الکيت کوالک درخصوص به رسميت ش رھ ار تغيي انی در کن  سياست ناگھ

  انقالب بلشويکی را از مسير خود منحرف کرد؟،گری ھای ھمه جانبه و البته نظامیسازی سرعت بخشيدن به صنعتی

  روژستالينطلبی ناسيوناليستی جناح آيا عظمت ه پ انی دوم و سپس ورود شوروی ب اری در جنگ جھ ستھلک ۀ، وارد شدن اجب  م

  جنگ سرد عامل فروپاشی بود؟ۀکنند

  د موضع ستی و تحدي توافقات امپرياليستی متعاقب جنگ جھانی دوم و انحالل کمينترن تا چه حد در تضعيف انترناسيونال سوسيالي

 ثر بود؟ؤسوسياليسم چپ داخلی م

  سم " ارسايمان وپ"و " اردوگاه"بندی  به ضرب و زور تانک و سر نيزه و شکل" سوسياليستی"آيا صدور انقالب ل سوسيالي و تحمي

 الخصوص در اروپای غربی لطمه زد؟  از باال به موضع سياسی و دموکراتيک انقالب بلشويکی، علی

 ساز انحراف اصلی بود؟  کارگری زمينهۀآيا بوروکراسی حزبی و خالی شدن حزب بلشويک از کادرھای با تجرب 

 هھای فردی و جمعی و تحميل سياست شوروی، تحديد آزادیۀئولوژيک کردن جامعآيا ايد ه مردم، زمين -ھای سکتاريستی حزب ب

 ھای تالشی را گسترش داد؟

 .کند اين بحث ترغيب میۀما را به ادام" ًسوسياليسم واقعا موجود"چون و چرای ماجرای سقوط و فروپاشی اھميت بی

  ....ادامه دارد

    ٢٠١٧ست  اگ۴ // ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد١٣جمعه 

 


