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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم
  دوران پسا نپ. ١٣

  

  محمد قراگوزلوداکتر 
  

شبحی که بر فراز اروپا در "صد سال پيش در چنين روزان و شبانی سرانجام . بر ايستاده ايمواکتگی انقالب صد سالۀ  در آستان.درآمد

 حزب سياسی کارگرانبر کالبد سرزمين روسيه فرود آمد تا برای نخستين بار سوسياليسم کارگران با تکيه به اھرم " گشت و گذار بود

صد سال پيش سير تطور تاريخ . نظور تحقق آزادی و برابری کسب کند را به مقدرت سياسی کارگران رھبری کمونيستیو از مسير 

اجتماعی توليد دوران تاريخی يکی ۀ طبقاتی شکل بسته بود، برای نخستين بار اعالم کرد که به حکم تکامل شيوۀ که در متن مبارز

وليت تاريخی خود را به فرجام رسانده ؤ مسواپسينۀ ھمين حلقۀ ديگری از حلقه ھای پنج گانه به سررسيده است، سرمايه داری به مثاب

اين ۀ  با وضوحی بی مانند شيواکتوبرانقالب .  بدھد– تکامل تاريخ ۀ در مقام قل–و وقت آن رسيده است که جای خود را به سوسياليسم 

 فعال پيشتازان ی طبقاتی را نشان داد، نشان داد که بدون متشکل شدن کارگران در شوراھای کارخانه، بدون عضويتئجا به جا

 حتا –ی از رشد اکارگری در حزب سياسی کمونيست و بدون تعرض ھمه جانبه به قدرت سياسی حاکم، سرمايه داری با ھر درجه 

ِھای " ارفورتی" جای خود را به نظام اجتماعی توليد نوين نخواھد داد و داوطلبانه و يا چنان که –گنديدگی ۀ در باالترين مرحل
 ھم چنين اکتوبرانقالب . ی می کردند؛ قدرت را واگذار نخواھد کردئپيش گو)  کائوتسکی–برنشتاين (ناسيونال دوم پوزيتيويست انتر

گی مدون شده بود، در راستای چگون از سوی مارکس و انگلس در مانيفست ١٨۴٨ی که در سال ئبه وضوح نشان داد آموزه ھا

ی پرولتاريا؛ تا چه اندازه از پايه ھای واقعی و مادی برخوردار است، کما ی از طريق عملکرد حزب انقالبئسرنگونی دولت بورژوا

 در متن ضرورت اکتوبرانقالب . در تبيين مانيفست تا چه حد مھمل و پوچ است" خوش بينی جبرباور"ی چون ئکه طرح نقدھا اين

گونه پرولتاريای متحزب، داد که چگران را محک زد و نشان بی بديل حزب سياسی کمونيست، عيار خالص رسالت انقالبی کار
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انقالبی تاريخ می تواند با رھبری روشنفکران انقالبی کمونيست دست به قدرت ببرد و ۀ سازمان يافته و متشکل به عنوان آخرين سوژ

ه خالف ياوه  عالوه بر اثبات حقانيت انقالب کارگری، به وضوح نشان داد کاکتوبرانقالب . بساط ارتجاع و سرمايه داری را جمع کند

حضور و دخالت " گذار مسالمت آميز و دموکراتيک"و "  مدنیۀمبارز"مدافع ۀ بافی ھای انواع و اقسام گرايش ھای اصالح طلبان

 !انقالبی کارگران در سرنگونی بورژوازی تنھا راه پيشگيری از خشونت و خونريزی است

پراتيک کردن سوسياليسم مارکس، انگلس ۀ  را بايد در حوزاکتوبرنقالب ديگر، اھميت اۀ ناگفتۀ عالوه بر آن چه گفته شد و صدھا نکت

 بود و راديکال" و از آن جا که "توده گير شد" –) فقر فلسفه( به زعم مارکس –در بزنگاھی از تاريخ که تئوری . جست و جو کرد

موفقيت چنين . امر انقالب تبديل شده بودبه منظور پيش برد "  برده بود و اجتماعی شده بود، به نيروی عظيم مادیدست به ريشه

به اين .  بی گمان مرھون رھبری لنين بود- که به يک مفھوم تجسم عينی و پراتيک نظريه پردازی ھای مارکس انگلس بود–روندی 

آن گاه که ".نوينی از تاريخ را آغاز کردۀ تاريخ را گسست و برھۀ  در متن رھبری حزب بلشويک و لنين پيلاکتوبراعتبار انقالب 

 در ١٩١٧ سال بعد در شامگاه انقالب ۵۵ رخ داد و ١٨٧١ دولت در روزھای کمون پاريس در بعد از ظھر ھگلی –کمون ۀ دواليت

قدرت به ۀ ت شعار ھمأگی دولت کارگری را دريافت و در ھيش لنينی پاسخ راز تاريخی چگونشورا پاسخ تاريخی خود را يافت، رو

  .)لوکاچ" لنينۀ ملی در وحدت انديشأت"ۀ ھرتزينگر، مقدم.ک." ( اع کردشوراھا تمام قد از آن دف

ی از اھميت برخوردار است که به سادگی می توان مدعی شد در ارزيابی ا از چنان درجه اکتوبراز منظر چپ سوسياليست انقالب 

 مطرح کن تا اکتوبرت را از انقالب لتحلي" . مواضع و جايگاه سياسی ھر فرد و جريانی به عنوان يک معيار و محک عمل می کند

لفه را بپذريم الجرم پذيرفته ايم که در تاريخ کوتاه شکل گيری سوسياليسم از زمان تدوين ؤاگر اين م!" یابگويم کجا ايستاده 

وزی و متعاقب  تا پير١٩٠۵ از انقالب اکتوبردر واقع تاريخ انقالب .  نيستاکتوبری ھمسنگ و ھمتراز انقالب امانيفست، ھيچ پديده 

 حزبی و احيای ۀسسان و  کمونيسم جنگی و کرونشتات و نپ و سوسياليسم در يک کشور و دادگاه ھای تصفيؤآن از انحالل مجلس م

تدريجی بورژوازی عظمت طلب روس و انحالل کمينترن و جنگ عليه فاشيسم و سقوط به راه رشد غيرسرمايه داری تا گالسنوست 

طبقاتی پرولتاريا ۀ در واقع نفس گيرترين و حساس ترين و سرنوشت سازترين برھه ھای تاريخ مبارز .... و پروسترويکا و فروپاشی

بررسی ابعاد مختلف حوادث ريز و درشتی که قطار انقالب را از ريل منافع کارگران و ! را آب بندی کرده و درخود فشرده است

 تکامل اجتماعی راست ترين دولت ھای ھار سرمايه داری معاصر را زحمتکشان خارج کرد و از درون شکوھمندترين تحول تاريخ

بيرون داد ، يکی از وظايف مبرم نويسندگان سوسياليست است که از تروتسکی تا کنون با قوت ادامه داشته و حجم کمی و کيفی آن از 

داليل شکست سوسياليسم "لب کتاب ی که پيشتر در قائاين مجموعه در کنار تالش ھا. عظيم فراتر رفته استۀ ده ھا کتابخان

صورت گرفته، تالش ناچيزی است که به  ) انتشارات نگاهۀسسؤم" (امکان فروپاشی سرمايه داری" بخش دوم از کتاب –" اردوگاھی

  ..... پاسخ گويداکتوبری محدود نويسنده می کوشد به مباحث پيش گفته در راستای تعليل زمينه ھای شکست انقالب ئتواناۀ انداز

  

  !کالخوزھا به جای نپ 

ًسيس کالخوزھا را صادر و عمال أ ستالين دستور ت-ُ نه سال پس از آن که لنين به طرح نپ روی کرده بود - ١٩٣٠ جنوری ۶روز 

گزين کشاورزی فردی شد و انتظار  ھای اشتراکی کشاورزی در کل کشور شوروی جای کالخوزھا يا ھمان تعاونی. نپ را متوقف کرد

 ۀتوان تصور کرد اگر تعرض به سرمايمی. بورژوازی در حال عروج روسيه به عقب رانده شودکرد جديد خرده  ا اين رویرفت بمی

 کارگر با ساز و کارھای دولت کارگری وارد تحقق ۀھا از سوی يک حزب کارگری صورت می بست و به يک مفھوم طبقکوالک

 ۀ سال٩واقعيت اين است که دوران . رفتی میئوروی به سوی رشد و شکوفاشد، به طور قطع ساختار اقتصادی شاين برنامه می

ھای  نپ نتوانسته بود بر موانعی که رشد ناموزون به اقتصاد در حال رشد شوروی تحميل کرده بود فايق آيد و زمينهۀحاکميت برنام

 نکاتی به اختصار گفته شد - اکتوبر پيش از انقالب -  مختصات اقتصادی روسيه ۀدربار. انتقال طبقاتی قدرت را نيز مھيا و مساعد کند
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کيد بر ألفه را با تؤ طبقاتی در دولت شوراھا از منظر ديگری اين مۀو در اين جا به منظور تعريض مبحث مھم چگونگی ايجاد فاصل

انقالب . رگری و دھقانی بود تلفيقی از دو انقالب کااکتوبرتوان گفت که انقالب می. کنيمھای رشد ناموزون مرور میناترازمندی

  ی که موقعيت اقتصادی سياسیا مانده داری روسيه بيرون آمده بودند و انقالب دھقانان عقبکارگران سوسياليستی که از درون سرمايه

ھا خيز  لاگرچه دھقانان به سادگی برای سلب مالکيت از فئودا. داری روسيه و نھادھای سنتی فئودالی بود  تضاد سرمايهۀشان نتيج

وجوی تثبيت وضع جديد خود در چارچوب مالکيت خصوصی بر  برداشته بودند، اما به يک مفھوم از درون چنين خيزشی در جست

و درمواقعی به تعارض  دادھا را در کنار کارگران سوسياليست قرار نمی ًچنين موضعی عمال آن. ھای کوچک بودند مزارع و زمين

 و جنگ عليه ارتش سفيد، بنا به ھمين موضع و بر مبنای اکتوبردر جريان پيروزی انقالب . کشيد تی میو تخالف با اھداف سوسياليس

دفاع از ھمين منافع طبقاتی، دھقانان به عنوان متحد کارگران وارد عمل شدند و به محض دفع يورش مالکان بزرگ به حمايت از 

 محصوالت ۀدر نتيجه اقدام دولت بلشويکی در راستای مصادر. کرد فاع میاستقرار دولتی برخاستند که از تقسيم زمين ميان آنان د

 حزب ۀدوازدھمين کنگر. ی از مقاومت عليه دولت جديد کردا  تازهۀی شھر، دھقانان را وارد مرحلئمين نيازھای غذاأآنان برای ت

  : بندی را نشان داد به روشنی اين صف) ١٩٢٣ اپريل(کمونيست 

دولت شوروی به دنبال تحقق اجتماعی کردن کار و انتقال مالکيت به دولت به منظور تسھيل و تسريع روند کارگران سوسياليست و 

 . گذار بودۀدور

اين توليد کوچک خصوصی می . ھای شخصی و آزادی تجارت برای فروش محصوالت خود بودنددھقانان خواھان توليد در زمين

زمانی که انگلس سطور پی نوشته را تئوريزه . ورژوازی جديد روسيه و ايجاد گسست ھای طبقاتی نو باشدتوانست به تدريج خالق ب

 :انديشيدکرد شايد به چنين شکافی می می

ھدف .  امالک دھقانان کوچک به قھر دست نخواھيم بردۀروشن است که اگر ما قدرت دولت را کسب کنيم درخصوص مصادر«

ھا خواھد بود و در اين راه ھيچ اجباری در  خست پيشبرد توليد کوچک و خصوصی دھقانان به سوی تعاونی نۀھا در مرحلسوسياليست

ھای دولتی متوسل خواھند شد تا چنين مکھای آن و البته ک شان دادن برتریھا برای تحقق اين امر به ن سوسياليست. کار نخواھد بود

ھا در کنار دھقانان خواھند  سوی انتقال از مالکيت خصوصی به سوی تعاونیھا در ھر گام به  سوسياليست. انتقالی صورت گيرد

 ».ايستاد و در صورت ھرگونه اختالل و تعلل به دھقانان فرصت خواھند داد

  )١٧٩-١٨٠:تونی کليف، صص(

ر در کشوری مانند خالف انگلس که معتقد بود برای پيوستن دھقانان به مزارع اشتراکی، مدت زمان زيادی الزم است و از سوی ديگ

مين نيازھای دھقانان نبودند، ھمان أدادند و کارگران صنعتی و شھری قادر به تروسيه که اکثريت جمعيت را کشاورزان تشکيل می

ھا با توقف دستوری نپ و اشتراکی کردن اجباری زمين. ھای بسياری مواجه بود ھا ھم با دشواری  تعاونیۀی ايجاد داوطلبانئروند ابتدا

ِريزان ھمراه او نمی دانستند که تعاونی داوطلبانه به عوامل متعددی از جمله گويا ستالين و برنامه.  به تنگناھای جديدی کشيده شدلتدو
ضمن اين که . گی دارد و مستلزم وجود کشاورزی صنعتی پيشرفته استتبس  بھای مناسب دولتی برای محصوالت کشاورزیپرداخت

 .گذاشتند کاستند و کاالھای صنعتی ارزان قيمت در اختيار آنان می ھای دھقانی می بايد از ماليات قطع میدر چنان شرايطی به طور 

  

  !راه کارھای عبور از نپ

 :کارھای مختلفی به ميان آمدکرد راهبرای حل مشکلی که انقالب را تھديد می

نون ارزش و تغيير شرايط مبادله ميان صنعت و کشاورزی از برکناری نسبی قا) تئوريسين اقتصادی بلشويک(اوگنی پرو براژنسکی 

.  يک واحد کار در صنايع دولتی با بيش از يک واحد کار در کشاورزی بودۀما به ازای چنين طرحی مبادل. به سود صنعت دفاع کرد

 مبادله موجب افزايش پر  بر اين باور بود که تغيير در نظام" سوسياليستیۀانباشت اولي"پرو براژنسکی در متن طرح موسوم به 
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او اين نکته را در نظر . تواند به معنای مطلق بر درآمد دھقانان نيز بيفزايد ِشتاب کل توليد جامعه خواھد شد و به جز درآمد شھر می

به مقاومت يافت در مقابل   چنين فشاری بر دھقانان، حتا اگر شرايط معامله به سود کارگران شھری تغيير میۀنگرفته بود که در نتيج

داد و در صورت کاربست زور عليه آنان با نی امکان رشد می دھقاکاست، به اعتصابات زد، از ميزان معامله می دھقانان دامن می

 .ھای زيادی با روستا داشتندگیھای عاطفی و پيوست به ھر حال ھنوز وابستگیشد که رو می مخالفت کارگرانی روبه

 انقالب دھقانی و به ۀدر نتيج. ھای توليد کشاورزی بود گی ميان سرعت رشد صنايع به سرعت افزونهحل ديگر ايجاد نوعی وابست راه

.  شھرھا و بازار می شد، کاھش يافته بودۀھای توليدات کشاورزی که روانھا و مالکين بزرگ افزونهتبع آن رنگ باختن نفوذ کوالک

افزايش سھم اراضی دھقانان .  به کاھش ميزان توليد کشاورزی انجاميده بودتقسيم اراضی در کنار فزونی يافتن سھم دھقانان متوسط

انجاميد و کارگران را به   کارگر میۀھای توليد کشاورزی به تضعيف سياسی ـ اقتصادی طبق با وجود افزونه) ھاکوالک(مند ثروت

 .کرد دھقانان وابسته می

ل سلب مالکيت از دھقانان و ايجاد مزارع بزرگ و مکانيزه و آزادسازی به شک" انباشت اوليه"ھای سريع بر مبنای سازی صنعتی

 غير ۀًنيروی کار برای رشد صنعت و انتقال محصوالت مازاد کشاورزی به شھرھا راه کار ديگری بود که عمال به دو نتيج

 :سوسياليستی منجر شد

  . نيازھای انباشت سرمايه بر کارگران صنعتیۀسلط. الف

  .داری دولتید کشاورزی فردی در اقتصاد و سرمايه توليۀاستحال. ب

 دوم ۀھا قرار داد و در مرحلدولت کارگران را تحت فشار کوالک) ، نپ١٩٢١- ٢٨(کارھای موجود واضح است که بخش اول اين راه

از ابتدای . جباری شدندھای کار اراھی اردوگاه" ضد انقالب"ھا دھقانی کشيد که تحت عنوان کوالک و دولت را به تقابل با ميليون

ھا و ھا و زندانھای مشکوک، تبعيدھای سياسی، دادگاهئولوژيک با کوالک ھا، قلع و قمع ناراضيان، مصادره اما برخورد ايد٣٠ ۀدھ

  ....کردھای جديد  نو پای شوروی را وارد تنشۀًھا عمال جامعتيرباران

  ....ادامه دارد

  ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور٢١سه شنبه 

  

  !بعد از تحرير

"غم نان" ھای قابل فھم کار و زندگی در داخل کشور و البته محدوديتبرای نويسنده که با وجود . الف  متعاقب بيکاری اجباری ِ

 اکتوبرانقالب ۀ از دستمزد يک پنجم زير خط فقر مستمری، می کوشد يافته ھای پژوھشی خود را در عرص" بھره مندی"طوالنی و 

له  خوانده شدن اين نوشته أ با کارگران پيشتاز در ميان نھد، مھم ترين مس-حليل ھای ممتد و مستمر از اوضاع کشور در کنار ساير ت–

مضاف به اين که راه . ی است که می تواند ضمن ارتقای اين مباحث، اشتباھات احتمالی را نيز اصالح کندئھا و البته نقد و نظرھا

 ھمواره – که اين مقاالت در آن جا نيز منتشر می شود و چه از کانال ايميل –يسبوک نگارنده ارسال اين نقد و نظرھا چه از طريق ف

 درصد نامربوط به ٩٩طوالنی جمع بندی کامنت ھا به وضوح ثابت کرد که از خيل بی شمار آن ھا بيش از ۀ تجرب. باز بوده است

الجرم کامنت ھا به منظور مخدوش نشدن آزادی بيان از پارازيت . سفانه اھداف ديگری را دنبال می کردأاصل و متن مقاله بوده و مت

  .افکنی بسته شد

ِ در بخش دوازدھم از اين مجموعه و ضمن ارزيابی اوضاع و احوال اقتصادی روسيه پيش و پس از انقالب و شرح توليد .ب
آمار مربوط به توليد غله وارد بحث ۀ کشاورزی در اين دو برھه و به خصوص دوران نپ يک سھو و اشتباه ناجور عددی در زمين

نيز " شورویألۀ نقد مس"به ويژه که اين جا و آن جا از اين مقاالت به عنوان مرجع . شده بود که از ھيچ  منظری قابل قبول نيست

 دقت نظری خود  که ھميشه به اين قلم و نويسنده لطف داشته اند و با–  منافغانباری خوشبختانه رفقای تيزبين . استفاده شده است
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 با تذکر به ھنگام بر من منت گذاشتند و تا بار ديگر به انبوه يادداشت ھای خود در -مخلص را در ارتقای اين مباحث ياری رسانده اند

سفانه سه بار اثاث و اسباب کشی در سال گذشته بسياری از وسائل زندگی ما را درب و داغون کرد و أمت. اين زمينه مراجعه کنم

ارزی معدود پس انداز ناشی از کار و تدريس و تحقيق در دانشگاه اليدن آمستردام، کلی از کتاب ھا ۀ بر به يغما رفتن باقی ماندعالوه 

با اين . لفه ھای مربوط به کشاورزی و توليد غله يافته نيامدؤخذ و دست نوشته ھای خطی مآدر نتيجه م. و نوشته ھا نيز گم و گور شد

  :صالح آن اشتباه الزم می دانم رفقای پيگير اين مقاالت را به منابع ذيل ارجاع دھمحال در جست و جوی ا

  : و منابع ديگری ھم چون-.٢، زيرنويس ١٧٣:کار؛ انقالب بلشويکی، مجلد دوم ص . اچ .  بتلھايم به نقل از ای -

  ١٩٢٨سی، مسکو، به زبان رو/ ١٩١٧ -١٩٢٧کريز بانوسکی؛ ده سال ساختمات سوسياليسم در اتحاد شوروی 

  ١٩٢١ به زبان روسی، مسکو   RSFSRپوپوف؛ توليد غالت در . پی

  ١٢٢ص " غالت در روسيه و نپألۀ مس"با عنوان ) ۶بخش ( علمی مطالعات عالیۀ ی از مدرساگروسکوپ، رساله .اس

 به کم ١٩١٣ تا ١٩٠٩ در  ميليون تن٧٢.۵ غالت از ۀتوليد ساالن: " در مجموع از اين نوشته ھا می توان نتيجه گرفت که 

 ميليون تن رسيده بود؛ يعنی ١٧ کاھش يافته و مصرف خود دھقانان نيز به کم تر از ١٩٢٠ ميليون تن در سال ٣۵تر از 

  %)۴٠حدودا ( کاھش شديدی نسبت به قبل از جنگ 

  :ھم چنين ر ک به 

: برگردان خسرو مردم دوست، تھران، ١٩٢٣ -١٩١٧اول ؛ ۀ طبقاتی در اتحاد شوروی دورۀ مبارز) ١٣۵٨(بتلھايم 

  .انتشارات پژواک

  

  :يادداشت

  :بايد بنگاريم" محمد قراگوزلو"با درودھای فراوان و ابراز امتنان خدمت ھمکار گرانقدرما آقای داکتر 

قعيت استاد عزيز، اين که شما تذکر ويراستار پورتال را مورد توجه قرار داده ايد، بزرگواری خودتان را رسانيده در وا

ما به اين افتخار می کنيم که در طيف ھمکاران . به شمار آيد" نھد شاخ پر ميوه سر برزمين"امر می تواند مصداق کامل 

ما بزرگانی چون جنابعالی وجود دارند، که گذشته از ارسال مطالب تحقيقی در نوع خود بی نظير، سلوک و منش شان 

  .ی باشدنيز در پيشبرد امور، آموزنده و مثال زدنی م

  سپاس بيکران ما را بابت توجه تان بپذيريد

 AA-AAادارۀ پورتال

 


