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سرمایه داری دولتی شوروی!
.92سوسیالیسم در یک کشور و انقالب زودرس!
دمحم قراگوزلو
درآمد .پایهییترین نقدی منشویکی به انقالب اکتبر طرح مولفهی انقالب زودرس در متتن ماایتا از بتورزوازی لابتراس روس
و متهم کردن بلشویک ها به "کودتا" اسا .طافهای "معقوس" این گرایش معتقدند اگر بلشویکها "رونتد طباعتی" گتاار تتاری
را مختل نکرده بودند و به بورزوازی مجاس می دادند بته رستالا تتاریخی تود در متتار تتاریخی و طبقتاتی انکشتای ا ت تادی
عال کند و ود و طبقهی کارگر روس ناز به استخدام بورزوازی در می آمدند آن "اتفا ات نتاگوار" بترای انقتالب رخ ناتی داد
و روستتاه در رونتتد "منطقتتی" گتتاار از ودودالاتتتم بتته بتتورزوازی نهایتتتا بتته سوساالاتتتم متتی رستتاد .مثتتل آلاتتان و انالتتتتان کتته
کاوناتتاهتایش "کودتتا" نکردنتد و کنتتار نشتتتند تتا بتورزوازی بتته و افتهی تتاریخی تود عاتل کنتتد تتا هرآینته کته ماموریتتا و
متوولاااش به اتاام رساد از درت سااسی کنار بکشد و دولا را و درت را تتلام طبقهی کارگر کند! شتافتا کته بتورزوازی
آلاان رهبران کاوناتا را به تا و تون کشتاد و بتورزوازی انالتتتان د تل جنتبش کتارگری را در آورد و هنتوز کته هنتوز
اسا مشغوس انکشای ا ت ادی استا! امتاتا منشتویک هتای ممتترم جابته جتایی طبقتات را نته از طریتل انقتالب بتلکته نتوبتی
ارزیابی می کنند .درسا مثل آسااب! در ساده از نظریهی "انقالب زودرس" چاتزی استا در هاتان مایتههتا! بتا ایتن متاس از
آنجا که این بمث در کنار مولفهی "سوساالاتم در یک کشور" در ماان چپ کنونی ایران هوا واهان پر و پا رص – هر چنتد
غار ورموله -دارد ،واهم کوشاد در مد توان به زوایایی از آن پاس دهم.

سوسیالیسم در یک کشور!
پاشتر گفتام که بلشویکها با آگاهی کامل از وقدان توازن و تناسب موزون ماان شهر و روستا و عقبماندهگتی نتنعتی روستاه
و برای جبران عوارض و کاستیهای ا ت ادی عدم انکشای نتتبی بتورزوازی در ایتن کشتور ،بته شتدت روی پاتروزی جنتبش
سوستتااس دموکراستتی آلاتتان و اسیارتاکاتتتاها متتتاب کتترده بودنتتد .بتته یتتک مفهتتوم بلشتتویکهتتا بتتاور داشتتتند کتته معبتتر پاشتتروی
سوساالاتم به اروپا و وتح دزهای سرمایهداری غرب از دروازهی آلاان ننعتی میگارد .متتتقل از ایتن مبمتث پتر منا شته کته
چرا جنبش نارومند سوسااس دموکراسی آلاان  -با وجود پرولتاریای ننعتی و زمانههای متاعد برای انقالب سوساالاتتی  -از
کتب درت سااسی باز ماند و شکتا این جنبش تا چه مد در اجرای طرح نپ تتایار گااشتا و تتا کجتا بتی راهته روتتن انقتالب
اکتبر را تتریع کرد ،متاله و سواس اساسی این اسا کته اساستا آ آیتا تمقتل سوساالاتتم در یتک کشتور ماکتن استاو آیتا بتا وجتود
دندانهای تاز امیریالاتم یک انقالب میتواند پس از پاروزی با استقالس کامل و ودکفایی تولادی به رشد ود ادامته دهتد و بته
اهدای مورد نظر دسا یابد و به سرنوشا انقالب اکتبر دچار نشودو
وا عاا این اسا که یک ساس پس از مرگ لنین ( )5291و به اعتبار مبامث داغی که طی ساسهای  5291- 5291در مزب
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بلشویک در گروا ،تمقاقا آ هاچ یک از جناحهای مزب اعتقاد راسخی به ماکااا ا ت ادی سوساالاتتی نداشتند .مهمترین این
مبامث پارامون چاونهگی و نموهی روج از نپ متارکز شده بود .نپ یک عقب نشانی آشکار از انقالب سوساالاتتی بود که
سرمایه داری را رشد داده و به تقویا پایااه طبقاتی رده بورزوازی از جاله عنانر دهقانی متاوس ،بازرگانان و واسطهها
در ا ت اد و بوروکراتازه شدن دولا انجاماده بود .در تاام این دوره ی ماد ،دعوا بر سر این بود که سوساالاتم وقط در یک
ا این مبارزهی طبقاتی استالین ـ بوخارین ایتتاده بودند و البته تدوریتان -
کشور چاونه میتواند متتقر شودو در جناح راس ِ
وا عی بوخارین بود .او م ام بود که اتماد مزب کارگران با دهقانان را مفظ کند و ضان تثباا این روابط ،نموه و تتریع
ننعتیسازی ماکم را به تا ار اندازد .این نظریه که بعدها به شکل ضد انتانی متتاتک جناح استالین رار گروا و مکم به
تل جوانترین نظریهپرداز شا ص مزب داد ،از یکسو بر آن بود که مناوع دهقانان مفظ و وربه شود و از سوی دیار
ننعتی شدن کشور  -به شاوهیی که از ساس  5291به بعد مورد عال هی استالین بود  -متو ف گردد .میتوان ورض کرد که
پایهی تدوریک "سوساالاتم در یک کشور" وقط بر پایهی روند ننعتیسازیها شکل نبتته نبود .در یک دورهی مشخص این
تدوری پشتابان نپ بود و به رشد ناروهای مولده یاری میرساند و سیس در مقابل نپ وا ع شد .ایدهیی که در دورهی مورد
بمث در ُمقام ادامه ی جریان طباعی نپ از سوی اکثریا مزب به رسااا شنا ته شد و ضان دواع از امکان استقرار
سوساالاتم در یک کشور بر ای ن باور طعی انرار داشا که سا تن سوساالاتم در کشور شوروی شروع شده اسا ،در
ادامه به این نتاجه رساد که چنان سا ا و سازی متتلزم ننعتیسازی سریع کشور اسا .مرعوب شدن کارگران در برابر
دهقانانی که به هر شکل نتبا به اشتراکی سازی مزارع و تولاد برای شهر مقاوما میکردند ،بلشویکهای پس از لنین را به
ضرورت بیچون و چرای تتریع ننعتیسازی کشور مجاب کرده بود .توطدههای امیریالاتتی به منظور سا ط کردن انقالب
ناز در راه بود .ضد انقالب دا لی اگرچه عقب رانده شده بود ،اما سرمایهداری جهانی در کاان انقالب نشتته بود .موضع
بوخارین ابتدا دواع از روند سوساالاتم در یک کشور بود .او گاان میزد که ادامهی سااسا نپ به سوی سوساالاتم واهد
روا و د اقا آ به هاان سبب از تقویا پایااه دهقانان دواع میکرد .در این برههی مشخص تدوری ضرورت انقالب جهانی  -که
بعدها با انترناساوناسهای سرگردان و بینتاجهی تروتتکاتتی هاراه شد  -به تعارض با نظریهی بوخارین پردا ا .در وقدان
نا دای بلشویک ها و ایجاد تشتا نظری و انشقاق ماان اعضای رهبری انقالب هاچ یک از دو جناح نایتوانتا در راستای
تدوریزه کردن ط لنین به منا شات  5291-1پایان دهد و ویالاثل مدعی شود که میتوان با ادامهی سااسا نپ و در عان
ماس مفظ مناسبات سااسی دیکتاتوری پرولتاریا و با تکاه بر یک ا ت اد کاپاتالاتتی به سوی انقالب جهانی مرکا کرد و از
مخا هی سوساالاتم در یک کشور هم بارون آمد!
ای.اچ.کار در و لی مبتوط از مجلد ششم "تاری روساهی شوروی" مولفهی امکان تمقل "سوساالاتتم در یتک کشتور" را بته
عنوان موضع جناح استالین علاه جناح تروتسکی به بررسی نشتته اسا .به نظر کار:
«دکترین سوساالاتم در یک کشور در انل ضربهیی بود که در مبارزه علاه تروتسکی نوا ته شد .استالین اولان بار در
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مقالهی دسامبر  5291ود به عنوان پاس تندی به "انقالب مداوم" تروتسکی و در تالشی آگاهانه برای ارائهی یک آلترناتاو
ایباتی این دکترین را به ماان کشاد .تروتسکی ود آن را به عنوان آنتی تز پایروا( .تروتسکی 5291 ،انقالب مداوم ،برلان،
ص )561:هاچون تاام مبامثات عقادتی که در مبارزه علاه تروتسکی طرح میشد ،سوساالاتم در یک کشور با الاوی
تاکتاکی که بعدا آ زینوویف آن را ادغام "ا تالوات دیای" در "متائل جدید" توناف کرد ،تطابل یاوا ...در ساس  5291مثلث
درت (زینوویف ،کامنف و استالین) برای بیاعتبار کردن تروتسکی از طریل بارون کشادن هر نکتهیی که لنین بالآ بر سر
آن با تروتسکی ا تالی داشا ،توجهشان را به متالهی "انقالب مداوم" معطوی کردند ...گفته میشد که منظور تروتسکی از
"انقالب مداوم" این نظر اسا که ا ت اد سوساالاتتی نایتواند در روساهی شوروی بنا گااشته شود مار با کومک انقالب
پرولتری در جای دیار و این که این نظری مخالف با مواضع لنین بوده اسا ...لنین اگرچه هاچگاه در این مورد بمث نکرده
عالی بنا گااردن پایههای سوساالاتتی ا ت اد ،تلویما آ گفته بود که "سا تاان
بود اما هر از چندگاه تما عنوان ضرورتهای
ِ
سوساالاتم متا در روساهی عقبمانده ناز یک ا دام ناامادکننده ناتا "...در آوریل  5291استالین به تکرار این نظر متداوس
که "برای پاروزی نهایی سوساالاتم ،برای سازمان دهی تولاد سوساالاتتی ،تالش یک کشور به ویژه یک کشور دهقانی مثل
روساه ناکاوی اسا" اکتفا میکرد .در نوامبر هاان ساس استالین به لنین استد س میکرد که تدوری "انقالب مداوم" تروتسکی
به معنای "پریدن از با ی سر" دهقانان و در نتاجه عاجز ماندن از شنا ا مکان اساسی آنان در پروسهی انقالبی اسا .طر
تروتتکاتم این بود که "پرولتاریای روساه را از متمدش یعنی دهقانان وقار جدا میکرد( ".استالین ،5211 ،کلاات آیار،
ج ،6.ص 912:متن روسی) درون مایهی انلی تملال استالین  -که ابلاا بدیع و بتاار نادر او گاه به عنوان امری ت ادوی
توناف شده  -مبتنی بر دو

لا انلی انقالب اکتبر بود .اوس این که دیکتاتوری پرولتاریا در روساه در شکل درت ناشی

از اتماد بان پرولتاریا و تودههای زمااکش دهقان متتقر شده بود .دوم این که دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان نتاجهی
پاروزی "سوساالاتم در یک کشور" استقرار یاوته بود .لنین طی مقالهیی در ساس  5251بدون اشاره به مورد روساه نوشته
بود "ناموزونی توسعهی سااسی و ا ت ادی یک انون بیچون و چرای سرمایهداری اسا .در نتاجه این طور استنباط میشود
که پاروزی سوساالاتم در وهلهی اوس در چند کشور سرمایهداری یا متا در یک کشور به تنهایی ماتر اسا .پرولتاریای
پاروزمند چنان کشوری که از سرمایهداران لع ید کرده و تولاد سوساالاتتی را در کشورش سازمان داده اسا ،در مقابل
بقاهی دناای سرمایهداری واهد ایتتاد .طبقات تما ستم سایر کشورها را به ود جاب واهد کرد .در ماان آنان علاه
سرمایه داران شورش به وجود واهد آورد و در نورت لزوم متا با ناروی متلح در مقابل طبقات استثاارگر و دولاهای
آنان عال واهد کرد ".استالین در پشتابانی از تدوری "سوساالاتم در یک کشور" به دو بخش دیار از نوشتههای لنین ناز
استناد جتا .لنین در نتاجهگاری آ رین سخنرانیاش ،سوساالاتم را به عنوان "نه یک متالهی مربوط به آیندهی دور"
توناف و ا هار امادواری کرده بود که "نه وردا ،اما در چند ساس دیار ...روساهی نپ ،روساهی سوساالاتا واهد شد".
در جای دیاری لنین به این پرسش دربارهی تعاونیها پاس مثبا داده بود که آیا کنترس دولا پرولتاریایی بر وسائل تولاد ،به
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هاراه اتماد بان پرولتاریا و مالاونها دهقان کوچک "تاام آنچه برای سا تاان یک جامعهی سوساالاتتی کامل اساسی اسا"
را وراهم نایکندو تاام مطلب  -که از نوشتههای لنین در تقابل با تدوری "انقالب مداوم" 5تروتسکی جدا شده بود  -باش از این
نبود .به این ترتاب تروتسکی به موضع منشویکی رانده شد و تدوریاش ناز به عنوان آنتیتز تدوری لناناتتتی "سوساالاتتم در
یک کشور" معروی گردید .از هاان موضع بود که از درون "سوساالاتتم در یتک کشتور" آمتوزههتای انترناساونالاتتتی باترون
زد .به نظر استالین "پاروزی سوساالاتم در یک کشور یک و افهی ودبتنده ناتا ...این آغاز و پاش شرط انقالب جهانی"
اسا .چشم داشا بته پاتروزی پرولتاریتای ستایر کشتورها بته عنتوان شترط تمقتل سوساالاتتم – آن هتم در شترایطی کته سوستااس
دموکراسی آلاان شکتا ورده بود  -عالوه بر منشویتتم نتوعی گترایش پاسافاتتتی ناتز تلقتی شتد .استتالین در جریتان تعترض
تدوریک به تروتسکی چنان نوشا "کتانی که با وراموش کردن

لا بانالاللی انقالب اکتبر اعالم میکنند ،پاروزی انقالب

در یک کشور یتک پدیتدهی نتروا آ و منم ترا آ ملتی استا ،در اشتتباه هتتتند .امتا کتتانی کته بتا بته یتاد داشتتن

تلا بانالاللتی

انقالب تاایل دارند این انقالب را پاساو و نروا آ ممکوم به دریاوا پشتابانی از ارج ببانند ناز در اشتباهاند".
بمث تااما آ در عرنهی تدوریک به پاش برده شتد و هتاچ عن تر دشتان شخ تی در آن تاهر ناتیشتد .ایتن نوشتته در زمترهی
وکر شدهترین نوشتههای استالین استا .تقریبتا آ دو ستاس بعتد از شکتتا سوستااس دموکراستی آلاتان (پتائاز  )5299بوختارین در
جلتهی کااتهی مزبی متکو (اوایل آوریل  )5291به نموی هوشمندانه به طرح تدوری "سوساالاتم در یک کشور" پردا ا
و چنان گفا "آیا ما می توانام سوساالاتم را در یک کشور بتازیمو در مالی که تاکنون هاچ پاروزی پرولتاریای اروپای غربی
در کار ناتاو و تی ما کار روی ایتن متتاله را آغتاز کتردیم بعتد از کاتی وکتر دربتارهی آن روشتن شتد کته تود ایتن متتاله ،آن
چنان که بالآ به نظر میرساد ساده ناتا .یابا شد که این متاله بتاار پاچادهتر از آن اسا که در بررستی اولاته بته نظتر متی-
رساد ".کم و باش در هاان ایام کامنف ناز از هاان مواضع بوخارین سخن گفا "بهتر اسا که بتا اعاتاس کتار ناتروی ودمتان
نتایجی را که زم داریم به دسا آوریم .نه به کومک سرمایهداران ،بلکه با بهرهگاری از انرزی ودمتان .بهتتر استا ایتن راه
را آهتته بیااایام اما مطادنتر واهد بود .بهتر اسا باااریم روساه آرامتر توسعه یابد ،اما ماس تود بتا ی باانتد ".در اتهامتات
پاش از کنارهی چهاردهم  1 -ماه بعد  -ادعا شد که کامنف و زینوویف در دوتر سااسی از این نظر دواع کردهاند که ما به علا
عقب اوتادهگی تکناکی و ا ت ادی نایتوانام بر مشکالت دا لیمان وایل آیام ،مار آن که انقالب بانالالل ما را نجات دهتد .در
وا ع بمث اساسی بر سر این بود کته چترا دستایابی کامتل بته سوساالاتتم در غاتاب انقتالب پرولتتری در کشتورهای دیاتر غاتر
ماکن اعالم شده بود .کامنف و زینوویف معتقد بودند که عقب اوتادهگی ا ت اد شوروی دلال آن اسا و استالین و بوخارین بته
تهدیتتد امیریالاتتتتم تکاتته میزدنتتتد( .ستتخنرانی بوختتتارین و استتناد چهتتتاردهاان کناتترهی سراستتتری متتزب کاوناتتتتا،5296 ،
نص )591-592:و تی که تدوری "سوساالاتم در یک کشور" با کوتاه آمدن زینوویف در طع نامهی کنفرانس درج شد،
 .تروتسکی درنامهی مورخ  1ژانویهی  291خود به کمیتهی مرکزی حزز نیزین نو ز " :فرمزو انقزب
مداوم کامبً به گذ ته تع لق دارد" و ا ین که هر گاه او در رایط ک یونی به آن ا اره کرده ا س  ،ا ین
"رجعتی به گذ ته بوده و در عرصهی مسائل سیاسی کیونی نبوده اس ".
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جناح استالین نوشتههای دیاتری از لنتین را یروبتی کترد و از زیتر تا باترون کشتاد .از ترار لنتین در یادداشتتی بته ستاس
 5295برای جزوهی "در مورد مالاات غاایی" نوشته بتود " 51 – 91ستاس مناستبات نتماح بتا دهقانتان و پاتروزی در مقاتاس
جهانی تضاان میشود .متا در نورت تا ار در انقالبات پرولتتری کته در متاس رشتد هتتتند ".چنتان نقتل تولی سوساالاتتم در
یک کشور را به موازات استارار نپ رار میداد .در این گار و دار یتک ستند دیاتر از لنتین ( طتاب بته کناترهی شتوراها در
دستتامبر  )5291پاتتدا و روناتتایی شتتد کتته چنتتان متتیگفتتا "تنهتتا و تتتی کشتتور دارای الکتریتتتته استتا ،تنهتتا زمتتانی کتته نتتنعا،
کشاورزی و مال و نقل بر پایههای تکناکی ننعا بزرگ مدرن رار گروته باشتد ،وقتط در آن زمتان متا نهایتتا آ پاتروز تواهام
بود( ".لنین ،کلاات آیار ،روسی ،جلتد  ،96ص )992:هاتان چنتد کلاته بترای سترعا بخشتادن بته رونتد نتنعتیستازی و تقلاتل
سوساالاتم در مد گتترش تولاد و ودکفایی کاوی بود .مضای به این کته یبتات سترمایهداری در غترب پتس از شکتتا انقتالب
آلاتتان بتته تمکتتام پایتتههتتای سوساالاتتتم در یتتک کشتتور انتتتجام باشتتتری بخشتتاد و بتته برنامتتهی نتتپ امکتتان پاشتتروی داد .نتتپ در
چتارچوب متتار مرکتتا شتتابان بتته ستوی سوساالاتتم در ا ت تتادی کته اساستا آ دهقتانی بتود بتته ناتایش درآمتتد و شتاایلی از طتترح
بزرگ انقالبی به شاوهی روسی پوشتاد .روس هتای دا تل و تارج از کشتور جتاب انقتالب ملتی و غاتر انترناساونالاتتتی متاهن
پرستی بادار شدند .امتاس غرور از دساآوردهای انقالب بر تاام کشور ساطره دواند .سوساالاتم در یک کشور  -با تاکاد بتر
جنبههای ملی آن  -به عنوان اعالماهی استقالس از غترب وراتتر از تملاتلهتای ا ت تادی و مواضتع سااستی ،اعتالم ووتاداری بته
رواتاهتتای متتردم روستتاه بتتود .از یتتک منظتتر ایتتن تدتتوری ورزنتتد لتتف نتتپ بتتود .در ستتاس  5295انقتتالب ناتتاز مبتترم داشتتا کتته
دهقانان را با سازشهایی مشو انه به منظور تولاد غاا و تامان مایمتاج شهر و کار انهها و کل ا ت اد بته مرکتا در باتاورد و
اعتراضها را اموش کند .نپ به ایاان سنتی دهقانان روسی دارای انل و نتب اسالووال جااباا نشتان متیداد و سوساالاتتم
در یک کشور از جانب معتقدان به هور متاح و روسهای ضد بلشویکی که از طریل نپ بتا انقتالب بته تفتاهم و آشتتی رستاده
بودند ،استقباس شد .زمانی که لنین برنامهی نپ را اعالم کرد بر دو شرط به عنوان ضرورت پاتروزی انقتالب سوساالاتتتی در
روساهی عقب مانده تاکاد کرد .یکی ،پشتابانی توسط انقالب سوساالاتتی در یک یا چند کشور انتلی در زمتان زم و دیاتری
سازش بان پرولتاریا و اکثریا جاعاا دهقانان .در نظر لنین هرگز انتخابی ماان این دو شرط شکل نبتا .بعتد از مترگ لنتین
راهمل دوم انتخاب و نهادینه شد .اهااا غائی سوساالاتم در یک کشور در ایتن بتود کته ضترورت هتر یتک از شترایطی را کته
لنین در زمان معروی نپ مطرح کرده بود ،کنار میگااشا و به نوعی از ستاس  5291در جهتا مختالف نتپ متر کتا میکترد.
بهبودی نتبی شرایط ا ت ادی راه را برای لغو نپ و تمقل سوساالاتم در یک کشور آماده سا ته بود .به این ترتاب سازش بتا
دهقانان به تدریج کنار گااشته شد و "سوساالاتم دهقتانی" بته ستود "سوساالاتتم نتنعتی" و ودکفتایی بته بایاتانی تتاری روتا.
اتماد شوروی م ام بود از طریل ننعتیسازی کشور سوساالاتم را به پاروزی برساند .ننعتی کردن متتقل از غرب و
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متا علاه غرب به پاش برده شد و چنان بود که این سااسا دورهی استالین را از ننعتیسازی دوران ویته 9متاایز کرد...
سوساالاتتم در یتتک کشتتور بتته توبی در بمتتث مربتتوط بتته

تتلا غالتب ا ت تتاد شتتوروی جتتا گروتتا .نظریتهیتتی کتته بتتر آن بتتود

سوساالاتتتم در یتتک کشتتور شتتکلی از ستترمایهداری دولتتتی استتا ،درستتا نفتتی اعتقتتاد بتته امکتتانپتتایری ستتا تاان سوساالاتتتم در
شرایط موجود بود .سوساالاتم در یک کشور بته توبی در جتداس مربتوط بته ماهاتا نتپ جتای میگروتا .اگتر نتپ نتروا آ عقتب
نشانی بود ،پس اتماد شوروی از سوساالاتم دور میشد و نتاجتهی تبعتی آن بته روشتنی ایتن بتود کته سوساالاتتم در یتک کشتور
اوتانه اسا .سوساالاتم در یک کشتور بته توبی در مجادلتهی بتان مکتتب "نتنعتی" کته متی واستا از طریتل نتنعتی کتردن
سریع اتماد شوروی را یک موجودیا ا ت تادی ودکفتا ستازد و مکتتب "کشتاورزی" کته مبلتت توستعهی نتادرات کشتاورزی
برای تامان ملزومات ننعتی از ارج بود ،جای میگروا .این دومی آشکارا سوساالاتم در یک کشور را رد متیکترد و آینتده
را در تادید ناممدود وابتتهگی شوروی به کشورهای ارجی میدید .سوساالاتم در یک کشتور تجتتم ضتانی  -بعتدا آ نتریح -
این ادعا بود که تنها استالین به مزب و به کشور یک سااسا مثبتا و ستازنده ارائته داده استا در متالی کته مختالفان او چاتزی
جز نفتی و شتکاکاا نداشتتند و در انتظتار متوادیی بودنتد کته بایتد در جاهتای دیاتر اتفتاق متیاوتتاد .مختالفان سوساالاتتم در یتک
کشور ود را در مظان این اتهام رار دادند که به طور ضانی میگویند ود انقالب عالتی اشتتباه یتا زودرس بتوده استا .چترا
که اجرای اهدی آن غار ماکن استا .ایتن اتهتام نته وقتط مخالفتا "اعت تاب شتکنانهی" زینوویتف و کتامنف در مقابتل لنتین در
اکتبتتر  5251و نوستتانات متتزب در مقابتتل "تزهتتای آوریتتل" شتتش متتاه بتتل از آن ،بلکتته نظریتتهی ستتنتی منشویتتتم را ناتتز زنتتده
میکرد .از سوی دیار مخالفان سوساالاتتم در یتک کشتور در مظتان اتهتام آوانتوریتتم عجو نته بترای تتتریع انقتالب در ستایر
کشورها به هر ااا رار میگروتند .اعالم شد که این جوهر "انقالب مداوم" تروتسکی اسا کته لنتین هتم آن را ممکتوم کترده
بود .آستان بتود کته بتر مبنتای دکتترین جدیتد ،استتالین را بته عنتوان مفتتر وا عتی بلشویتتم و لناناتتم و مختالفان او را بته عنتوان
واریان کتانی که در مقابل لنین مقاوما کرده و بلشویتم را منکر شده بودند ،ترسام ناود».
(نقل به مضاون و بازنوشا النهیی از ای.اچ.کار ،و لی از مجلد ششم تاری روساهی شوروی)
در هاان رابطه لوچیوکولتی طی مقالهیی تما عنوان "متتالهی استتالین" در شتاارهی  61متاهنامتهی تدوریتک ناتو لفتا رویتو
( )New Left Reviewبه موضتوع سوساالاتتم در یتک کشتور پردا تته و از موضتوع جهتانی شتدن انقتالب  -بته عنتوان یتک
ورضاهی از پاش یابا شده نزد بلشویکها  -سخن گفته اسا .به نظر کولتی:
«هناامی که در اکتبر  5251مزب بلشویک موجبات اام را وراهم کرد و تدرت را در دستا گروتا ،لنتین و روقتایاش معتقتد
بودند که این اولان گام در یک انقالب جهانیسا .شتروع ایتن پروسته در روستاه نته بته ایتن تاطر کته روستاه از لمتا درونتی
آمادهی یک انقالب سوساالاتتی بود ،بلکه به اطر ویرانی عظام ناشی از جنگ جهانی اوس ،شکتا نظامی ،گرسنهگی و
 .9ویته ( )witteکنت.س.یو.ویته در دههی آخر قرن نوزده وزیر مالی دول
مالی دولتی بود که سرمایهداری را در روسیه بسیار ر د داد.

تزاری و مجری طرحهای صیعتی و
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بدبختی عاال توده ها بود که یک بمران اجتااعی و سااسی را پاش از هر کشور دیاری در روساه به وجود آورد .سقوط
تزاریتم در ووریهی  5251یک جاهوری بورزوا دموکراتاک نامطادن و پرنوسانی را به وجود آورد که در انالح وجایع
جامعهی روساه و در ا تاار گااشتن مایمتاج اولاهی زندهگی برای تودهها ناتوان بود .ولی بلشویکها معتقد بودند که مزب
آنها میتواند به درت برسد و انقالب سوساالاتتی را متا در روساه ،که از عقب ماندهگی رنج میبرد ،آغاز کند .چون جنگ
جهانی اوس یک بار دیار بر آنچه که در ساس  5211عاان شده بود ،تاکاد کرد .روساه د اقا آ به اطر عقب ماندهگیاش و جاع
تضادهای دیای و جدیدی که درهم آماخته بودند به عنوان ابل انفجارترین نقطه و به عنوان "ضعافترین ملقه" ودناایی
میکرد.
اگر این ملقه بشکند تاام زنجار را با ود میبرد و پروسهی انقالب در کشورهای پاشروتهی ننعتی اروپتا را تتتریع متیکنتد.
پروسهیی که از آلاان آغاز میگردد.
پس هدی آنان تنها به یار رساندن انقالب در یک کشور بته

توص نبتود .متتا کشتوری بتا ابعتاد عظااتی هاچتون امیراتتوری

تزار که در دو اره گتترده بود .هدی آنان انقالب جهانی بود .انقالب بلشویکها در روساه وقط یک انقتالب روستی بته متتاب
نایآمد بلکه بته عنتوان اولتان تدم در راه انقتالب در اروپتا و جهتان بته متتاب متیآمتد .ایتن انقتالب تنهتا بته عنتوان یتک پدیتدهی
روسی اهااتی برای آنان نداشا و انو آ امکانی برای بقایاش نبود.
پس کشوری که پروسهی انقالب در آن شروع شده بود به ودی ود و یا برای ویژهگیهای مخ وصاش و یا سرنوشا ملتی
آن مورد توجه بلشویکها نبود ،بلکه به عنوان پایااهی برای شتروع یتک تمتوس جهتانی متورد نظتر آنتان ترار داشتا .در ایتن
ساسها اروپا ممور جهان بود و یا مدا ل این طور به نظر میرستاد .اگتر انقتالب از روستاهی پهنتاور و عقتبمانتده متیتوانتتا
اشاعه پادا کند و در آلاان ،اتریش ،مجارستان و ایتالاا به پاروزی برسد ممور کل دناا تغاار میکرد.
با نااهی به تجربهی گاشته ،چازی که امروز تعجبآور اسا زماات زیاد و عزم پا بر جایی اسا که بلشویکهتا بتا توستل بته
آن در مدت کوتاهی این دید استتراتژیک را انتختاب کردنتد .مقاقتا جالتب توجته در ایتن جتا ستخاگاتری شتک بلشتویکهتا در
ندادن هاچ گونه امتاازی به ناساونالاتم بود .در ساسهای آ ر رن  52مارکتاتم نه وقط به عنتوان یتک ایتدهئولتوزی تارجی -
که از لما تاریخی و ورهنای در اروپا رشد کرده بود  -وارد روساه شد بلکه بته عنتوان رد آشتکار هرگونته ماموریتا تاص
مختتتص روستتاه و راه ویتتژهیتتی بتترای رستتادن بتته سوساالاتتتم بتتود .وقتتط کتتاوی استتا کتته پلااتتکهتتای تنتتد لنتتین و پلختتانف را علاتته
پوپولاتم به یاد آوریم .اولان هتتتههتای مارکتاتتا کته بعتدا آ متزب کتار سوستااس دمتوکرات را بته وجتود آوردنتد در مخالفتا بتا
گرایشتتات استتالو دوستتتانه کتته ریشتتهی عااقتتی در ورهنتتگ روستتاه داشتتتند و گتتاهی موضتتع جنتتگجویانتته و انقالبتتییتتی در ستتطح
سااستی اتختتای متتیکردنتتد ،از اشتتاعهی راه غتتربگرایتتی ( )westernizationهتتاچ کوتتتاهی نکردنتتد .رشتتد ا ت تتادی ت اجتاتتاعی
کشور نایتوانتا به ارزشهای بدوی روساهی مادری واگاار شود .توسعه بته معنتای نتنعتی شتدن بتود .یعنتی رشتد سترمایه-
داری .عالج مرضهای ناشی از "عقب اوتادهگی آساایی" روساهی تزاری ،علوم و تکنولوزی غرب بود .توسعهی
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سرمایهداری ننعتی که آن ود موجب به وجود آمدن پرولتاریای مدرن کار انتهیی میشتد .اهااتا ایتن تاکاتد ایتدهئولوزیتک و
مد و اندازهی تعهدی که اولان نتل مارکتاتاهای روستی بته ایتن متتاله داشتتند در پتژوهش تتاریخی لنتین کته بته رشتد روابتط
سرمایهداری در روساه ا ت اص داده شده بود به یبا رساد.
پس در آ رین دههی رن نوزدهم مارکتاتاهای روسی موضع دشواری را اتخای کردند (که در پلااکها مورد سوءاستفادهی
پوپولاتاها رار گروا) که هاان دواع از پروسهی سریع ننعتی شدن بود که به وسالهی بورزوازی لابتراس هتم ماایتا متی-
شد .گرچه در ماان مارکتاتاها اهدای گونتاگون و دورنااهتای مختلفتی وجتود داشتا .ایتدهی اساستی متاکم بتر ایتن موضتع آن
چازیسا که ریشه و هتتهی تاام تفکر مارکس را تشتکال میدهتد .انقتالب سوساالاتتتی انقالبتی استا کته بته وستالهی طبقتهی
کارگر به یار میرسد و رهبری میشود .طبقهیی که ود با رشد سرمایهداری ننعتی رشتد متیکنتد .انقتالب سوساالاتتتی یتک
رهایی کامتل بشتریا استا ،ولتی ایتن رهتایی متتتلزم شتروط تتاریخی و متادی استا .نته تنهتا "اجتاتاعی شتدن کتار" و "تشتکال
کتتارگر ُکلکتاتتو" ،نتته تنهتتا رشتتد وستتاع بتتازدهی ناتتروی کتتار ،بلکتته هاچنتتان زواس ممتتدودیاهتتای مملتتی و بناتتاهی کتته وقتتط در
چهتارچوب تولاتد نتنعتی متدرن و بتازار جهتانی ایجتاد شتده و بته وستالهی امیریالاتتم بته دستا متیآیتد ،در غاتاب ایتن دو شترط
اساسی کل تدوری مارکس ناز پا در هوا میماند .زیرا آنها یک نمنهی انقالبی در جهان به وجود میآورند کته در آن ومتدت
بشریا و کاوناتم بانالاللی میتواند تمقل یابد و به عالوه آنها یک عامل انقالبی ناتز بته وجتود میآوردنتد کته بته پروستههتای
کار علای و عقالنی ( )Rationalمربوط اسا :یعنی کارگر و تکنتان مدرن.
در ساسهای اوس رن باتتم مارکتاتاهای روسی به زودی شروع به پاوند زدن یکسری مشخ ات و در بعضتی موا تع متتا
اجتاتاعی
ایجاد تغااراتی در این ساتتم پاش ورضهتای اساستی کردنتد .آنتان متیبایتتا دیتدگتاه تود را در بتاس اهتدای سااستی
ِ
متارکز بر عال کرد ود ت ماح سازند تا یایار عااقی بر روی اجتااع معانر روساه گاارند و به عنوان یک ناروی انقالبتی
به طور مویر عال کنند.
اولان و یکی از مهمترین این مشخ ات البته در زاکوبنی از مزب بود که به وسالهی لنتین معروتی گردیتد 9.در چنتان درکتی
مزب "مزب کادرها" یا "انقالببون مروهیی" شد .به عبارت دیار یک پاشرو بتاار متارکز .مشکل نتوان وشار و ایتن امتاتاج
مارکتاتاهای روسی را به اطر شرایط ویژهی اتاتفر غار انونی که مزب بایتد تمتا استتبداد تتزاری در آن عاتل متیکترد
در نکرد .یک مشخ هی دیار یا بهتر اسا باویام در این مورد ،تغاار بمثهای متاس موس طرح مارکتاتتتی کالستاکی
بود که ا ل تتا آن هناتام بته متارکس نتتبا داده متیشتد .بته موجتب ایتن بمتث ،نتمبا از دو دوره و یتا دو مرملتهی انقتالب -
بورزوا دموکراتاک و سوساالاتتی  -به معنی دو مرملهی مشخص به هم پاوستهی تاریخی مطرح بود .متالهی مورد نظر در
 .3نیین تفسیرهایی مبتیی بر درک وارونه از "نه باید کرد" لنین اسز  .نگارنزده در مقالزهی "طبقزهی
کارگر و نه باید کرد" به وضوح نشان داده اس که لنین نه فقط با روشهای ژاکوبیی و ببنکیسزتی کسز
بلکزه حتزا زز از یزروزی
قدرت سیاسی  -از طریق حز انقببیون حرفهیی  -توافق نظری و عملی ندا
سیاسی انقب اکتبر تمام نگرانیاش از خالی دن ایههای کارگری حز و تضعیف وراها در مصادر تصمیم
گیری و ادارهی کشور بود.
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این جا متا باشتر از شرایط مشخص روساه نشات میگروا .ولی مقااس انمرای در ایتن متتاله آن تدر بتود کته عااقتا آ بتر تاتام
استراتژی و آیندهی مزب کارگران تایار گااشا .به اطر

لا استبدادی رزیم تزاری و نبود هاچ نوع آزادیهتای تانونی -

متا اگر از رشد ضعاف سرمایهداری ننعتی هم نمبا نکنام  -مزب مارکتاتا میبایتتی در مماطی عال میکرد که
عاوما آ چنان پایروته شده بود که در هر شرایطی یک انقالب بورزوایی باید بتل از انقتالب سوساالاتتتی بته و توع بیاونتدد .پتس
متتتاله ایتتن بتتود کتته یتتک متتزب مارکتاتتتا در بتتاس ایتتن انقتتالب بتتورزوایی کتته هتتم رشتتد روابتتط ستترمایهداری و هتتم تقویتتا و
سازماندهی طبقهی کارگر را در بردارد ،چه موضعی باید ا تاار کندو

وقتی که منشویکها به مارکس آویزان میشوند!
و ل مشتر منشویکهای ند و باتا ساس پاش روسی و منشتویکهتای معانتر ایرانتی آویتزان شتدن از متارکس استا .در
مالی که بلشویک ها به تاسی از تز ساده اما در شان لنین تاکتاکهای ود را در تملال مشخص از شترایط مشتخص ا تا متی
کردند و در لمظهی ماس می زیتتند؛ منشویکها چنان می ناودند که در پتاشبترد سااستا روح متارکس در کالبتد ایشتان ملتوس
کرده بود و دستور می داد که تاری را باید کلاه به کلاه از روی "گروندریته" نوشا! گویا پلهختانف بتا روح متارکس ارتبتاط
داشا و لنین و تزهای آوریل یک انقطاع و ارتداد از آیههای مقدسی بودند که دستا بتردن بته تدرت سااستی بتی اجتازهی رشتد
ناروهای مولده را ارتداد می دانتتند!
تا مدود  5211مارکتاتاهای روسی وساعا آ این تز را بتوس داشتتند کته انقتالب سوساالاتتتی در کشتورهای از نظتر ا ت تادی
عقتتب اوتتتاده مثتتل روستتاه کتته در آن پرولتاریتتای نتتنعتی ا لاتتا ممتتدودی را شتتامل متتیشتتد و انقتتالب بتتورزوایی هنتتوز بتته و تتوع
نیاوسته بود امکانپایر ناتا .آنان استد س میکردند که در روساه انقالب وقط میتواند بورزوایی باشد ،پتس و افتهی سوستااس
دموکراتها وقط میتوانتا ماایا از بورزوازی باشد و نه به سرانجام رساندن انقالب ودی.
اما بعد از ساس  5211وقتط منشتویکهتا بتر نتما ایتن تتز انترار داشتتند .تط منشتویکی کته ماایتا از بتورزوازی لابتراس و
ودداری مزب سوسااس دموکرات به منظور "پا نااه داشتن دستان ود" را بوس داشا ،به وسالهی دو دیتدگاه استتراتژیک
دیار در جنبش کارگری روساه در مان انقالب  5211مورد مخالفا رار گروا" .دیکتاتوری انقالبی ت دموکراتاک کارگران
و دهقانان لنین" و دیدگاه "انقالب مداوم" تروتسکی .این دو دیدگاه ناز با هم مخالف بودند.
آنچه که در هر دوی این مواضع  -در مخالفتا بتا منشتویکهتا  -مشتتر بتود نقتش مثبتا و پاشترویی بتود کته در تود انقتالب
بورزوا دموکراتاک به سوسااس دموکراتها داده میشد .اما ا تالی ما بان این دو به اندازهی کاوی زیاد بود که در سایر متائل
با یکدیار متضتاد باشتند .لنتین متی پنداشتا کته متزب بایتد مشتوق ومتدت انقالبتی کتارگران و دهقانتان باشتد ،بته طتوری کته آن
انقالب بورزوایی را به یار رساند و زمانه را برای انقالب سوساالاتتی وراهم آورد .در مالی که این پروسه به هر متاس بترای
یک دورهی کامل تاریخی یک انقالب بورزوایی با ی واهد ماند ،که این به اطر سلطهی دهقانان اسا .از سوی دیار
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تروتسکی معتقد بود کته در هاتان متاس کته پرولتاریتای روستاه بایتد دهقانتان را بته طتری تود جلتب کنتد و رهبتری آنتان را در
انقالب بورزوایی داشته باشد ،نایتواند در آن نقطه ،این پروسه را متو ف ناایتد .پرولتاریتا بترای تکااتل انقتالب بتورزوایی بته
ناچار ناگزیر اسا تا انقالب ود را در یک پروسهی غار مقطع (پاوسته) آغاز کند.
در یک نکته در این جا مهم اسا .گرچه هر دوی این طوط به اطر بر ورد به متالهی انقالب در روساه به وجود آمدند
ولی به هر ماس یک نوع ماایا و تکاال در سطح جهانی را پاش ورض داشتند .اگر به این طوط بته جتای در نظرگاتری ایتن
چارچوب جهانی وقط در ممدودهی جامعهی روساه آن زمان بر ورد شود ،در آن نورت هتر دو ا تاتاری و غاتر عالتی متی-
شوند .در آن نورت ط لنانی به معنی متشکل کردن پرولتاریا برای رهبری انقالب بورزوا دموکراتاک میبتود .یعنتی بترای
استتتقرار رزیاتتی کتته بتته تتاطر مکتتمورمتتایی کتتارمزدی و استتتثاار ستترمایهداری پرولتاریتتای تتود رنتتج متتیبتترد .از ستتوی دیاتتر
موضع تروتسکی به معنی ماایا از یک گاار غار مقطع (مداوم) از انقالب بورزوایی به انقالب سوساالاتتی در کشوری بود
که پرولتاریای ننعتیاش به مانند یک جزیتره در ممانترهی دریتایی ناممتدود از دهقانتان وا تع شتده بتود .معتاالک ایتن دو تتز
علیرغم ممدودیاها و ا تالیشان مخ ونا آ در الب انقالب  5211دارای اهااا و ال اتی هتتند که به شرح زیر اسا:
«هر دوی آنها تضاد وا عی و انلییی که مزب روسی ود را در آن مم ور یاوا طرح کردند .این طرامی مبتنی بتر یتک
مزب انقالبی سوساالاتتی در کشوری بود که برای چنان انقالبی کامالآ نارس میناود .با این وجود ،مزبی که برای نال به این
هدی ،در چنان زمانتهیتی بته تاهر اشتتباهآماتز بته وجتود آمتد نته از روی اتفتاق ،بلکته بته تاطر د ئتل عااتل تتاریخی بتود .در
بر ورد با این تضاد انلی ،این دو موضع به طور ضانی ماوی نکات جدید تملالی بودند که چند ساس بعد در تدوری لناناتتی
امیریالاتم کامالآ توضاح داده شدند .اولان این نکات آن بود که دیاتر در ترن باتتتم یتک بتورزوازی انقالبتی ناتیتوانتتا بتا ی
مانده باشد .بنابراین رهبتری انقتالب بتورزوا دموکراتاتک در جتایی کته چنتان انقالبتی میبایتتا بته وستالهی پرولتاریتا نتورت
باارد غار ابل اجتناب بتود .ایتن ایتده ،تملاتل متارکس را در متورد تتاری آلاتان نتوین ت تماح کترده و گتتترش داد ،کته در آن
تملاتتل متتارکس از ضتتعف و عجتتز بتتورزوازی آلاتتان در روبتتهرو شتتدن بتتا متتتالهی انقتتالب تتود و بریتتدن پااتتاناش بتتا اشتتراواان
(یونکرهتتا) نتتمبا کتترده بتتود .نکتتتهی نتتوین دوم کتته تتتازهگتتی آن از نکتتتهی اوس هتتم باشتتتر بتتود در ایتتن ورضتتاه کتته انقتتالب
سوساالاتتی متاا آ نباید ابتدا در غرب  -در کشورهای پاشروتهی سرمایهداری  -به و وع بیاوندد ،بلکته متیتوانتد در کشتورهای
عقبمانده ی شرق بته مرکتا درآیتد و متتا از منتاطل پارامتونی تود کشتورهای متروپتل و مراکتز متتاس ساتتتم شتروع شتود،
النه میشد .این تز تا مدی پاش زمانهی تملال لنین از امیریالاتم بود .یعنی زمانه را برای آنچه که بعدا آ لنتین آن را تانون
"رشد ناموزون" واند ،آماده کرد .بر طبل این نظریه ابل انفجارترین نقطهی ساتتتم جهتانی لزومتا آ پاشتروتهترین نقطته ناتتا
بلکه بر عکس میتواند ضعافترین ملقه از نقطه نظر سرمایهداری باشد ،اما این ملقه علیرغم ضعفاش میتوانتد از ابلاتا
انقالبی و ناروهای انفجاری غنی باشد .د اقا آ به این اطر که هر دو تضادهای کهنه و جدید را در ود مجتاع دارد».
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انقالب زودرس یا کودتا؟
در پاس به نظریهی "انقالب زودرس یا نارس" و به تبع آن طرح این موضوع که انقالب اکتبر" ،کودتا یا مرکتی بالنکاتتی"
بود ،مبامث بتاار مبتوطی مطرح شده اسا .به نظر میرسد که نظریهی "انقالب نارس" مترند این ورنا اسا که
عروج سرمایه داری دولتی و در نهایا بمران و وروپاشی شوروی را به گردن لنین و بلشویکها بااندازد .چنان مواضعی -
که هنوز ناز از سوی طافهایی از چپ هواداری میشود  -اعتبار ود را از تملالهای منشویکها و به طور مشخص
پلخانف گروته اسا .گرچه پاس های لنین به پلخانف و کائوتسکی به اندازهی کاوی بتنده و راهاشاسا ،با این هاه برای
جاعبندی این بمث ،به تملال سادهیی از دانیل بنسعید تکاه میزنام:
« از وروپاشی اتماد جااهار شوروی به بعد ،یک تز بان مداوعان مارکتاتتم بته ویتژه در کشتورهای آنالوساکتتون دوبتاره توام
یاوته و آن این که انقالب اکتبر از اوس تا آ ر ممکوم اسا زیرا پاش از مو ع رخ داده اسا .وا عاا این اسا کته منشتا ایتن تتز
به زمانهای پاشتری برمیگردد .یعنی در گفتاان ود منشویکهای روساه و ناز در تملالهایی کائوتستکی از  5295بته بعتد.
وی در آن زمان مینوشا" :چته تدر متیشتد از ریختتن تون و اشتک و از ویرانتی اجتنتاب کترد ،اگتر بلشتویکهتا متس ” تود
ممدود کردن“ به آنچه ابل دسترسیسا را دارا بودند .این اسا کاراستادانه ".جالهی وتوق بته نمتو عجابتی پتر معناستا .ایتن
جا کتی را میباناد که علاته اندیشتهی متزب پاشتتاز مجادلته میکنتد ،امتا در عتوض مزبتی استتاد ،مربتی و آموزگتار را ت تور
مینااید که به مال ود مرکتا تتاری و شتتاب آن را تعاتان میکنتد .توگتویی مبتارزات و انقتالب وا تد منطتل تاص تویشانتد.
و تی انقالبها سر میرسند ،اگر بخواهام آنها را " ود ممدود" کنام به سرعا متیبانتام در اردوی نظتم متتتقر رارگروتتهایتم و
آن و ا دیار متاله بر سر این ناتتا کته اهتدای متزب " تود ممتدود شتوند" بلکته بتدین معناستا کته آرمتانهتای تتودههتا ممتدود
واهند شتد .بتدین ترتاتب استا کته ا تدام ابترتهتا و نوستکههتا بته کشتتن رزا لوکزامبتور و لاوپتارکردن شتوراهای ایالتا بتاویر
(آلاان) هاچون ناونههای ماتاز " ود ممدود کردن" جلوه میکنند.
در مقاقا ،این استد س به نورتی اجتنابناپایر به این ایده منجر میشتود کته تتاری پدیتدهییستا کتامالآ متنظم و اعدهمنتد مثتل
ساعا ،که هر چازی به مو عاش رخ میدهد ،درسا سر و ا .این استد س به ستادهلتومی یتک جبرگرایتی تاطع تتاریخی متی-
انجامد که غالبتا آ مارکتاتتاهتا را بتدان سترزنش میکننتد کته معتقدنتد زیربنتای هتر چاتزی روبنتای آن را بته گونتهیتی تنااتنتگ
مشخص میکند .این ایده به سادهگی این وا عاا را نفی میکند که تاری هاتان سرنوشتا ناتتا ،بلکته سرشتار از متوادییستا
که طافی از ماکنات را نشان میدهند .تمو تی که یقانی ناتتند ،بلکه اول معانی از امکانات را نشان میدهند .تود بتازیاران

 .4در مورد بر خی ری شههای وزیتیوی سم در اف کار مارکس و اندی شههای حاکم بر انترنا سیونا دوم با
تاک ید بر فرو ا ی ناگزیر سرمایهداری ،یش از ا ین سخن گف تیم .فیالجم له خوان یدهی عبقهم ید را
می توان به آخرین کتا تری ایگلتون تح عیوان " نرا مارکس حق دا ؟" ارجاع داد .ایگلتون در مبحث
"میگویید مارکسیسم نوعی جبرگرایی اس " مسالهی وزیتیویسم را مطرح و به یوهیی تفسیری و بییابییی
از مارکس میتزع و در عین حا میتس میکید.

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
انق الب روساه آن را چون یتک متاجراجویی مجتزا و منف تل در یهتن نداشتتند ،بلکته آن را چتون گتامی نختتتان در راه انقتالب
اروپایی و جهانی میدیدند .شکتا های انقالب آلاان یا جنگ دا لی اسیاناا ،تمو ت انقالب چان ،پاروزی واشاتم در ایتالاا و
آلاان چازی نبود که از پاش ر م ورده باشد.
نمبا کردن از انقالب زودرس ،بدین نمو ،به یک اعالم رای دادگاه تاری شباها مییابد ،ماس آنکه باید از دیدگاه منطل
درونی کشمکش و سااساهایی که با یکدیار درگار هتتتند به داوری نشتا .از این دیدگاه ،شکتاها به معنی ایبات طا
و اشتباه ناتا ،چنانکه دلال مقاناا ناتا .علا این اسا که هاچ داوری نهائی وجود ندارد .آنچه اهااا دارد این اسا که
گام به گام در هر گزینش بزرگ و دو راهی عظام (مانند نپ ،جاعی کردن یا کلکتاویزاساون اجباری ،عهدنامهی آلاان ت
شوروی جنگ دا لی اسیاناا ،پاروزی نازیتم) متار تاری ماکن دیاری ترسام شد .این اسا آنچه ابل وهم بودن گاشته را
مفظ میکند و امکان میدهد که برای آینده از آن درسی گروته شود.
شاید این ناز مهم باشد که در برابر اهریانی جلوه دادن انقالب و منتوب کردن کلاهی والکاهای رن بته آن ،موضتع بااتریم و
نریما آ باویام که اتماد شوروی متلاا آ کشوریسا که طی 91ساس شاهد باشترین مرگ و مارهای شونا بتار و متارکتز در
یک سرزمان معان بوده ،اما ناتیتتوان بیمتتاب و کتتاب ایتن دههتا مالاتون مترگ و نتابودی را  -کته متور ان امتروز دربتارهی
ار ام آن بمث میکنند  -به انقالب نتبا داد ،از جاله تلفتات ناشتی از جنتگ جهتانی اوس ،ناشتی از متدا الت ارجیهتا ،جنتگ
دا لی یا تلفات جنگ جهانی دوم .هاان طور که در دویتتاان سالارد انقالب ورانته غار ماکن بتود کته رنتجهتا و تلفتات ناشتی
از مدا لهی سلطنا طلبان یا تلفات ناشی از جنگهای ناپلدونی را به پای انقالب  5112نوشا.
بتتد ناتتتا در ایتتن روزگتتار بازگشتا ارتجتتاع ،ایتتن چنتتد ستتطر مشتتهور از کانت را یتتادآوری کنتتام کتته در  5121در اوج ارتجتتاع
ترمادوری (انقالب ورانته) نوشته اسا" :چنان پدیدهیی در تاری بشریا دیار وراموش نایشود .زیرا این پدیتده (انقتالب) در
طباعا انتان یک استعداد ،یک ابلاا پاشرویی را به من هی هور رسانده که هاچ سااستی هر انتدازه هتم کته باریتکبانتی و
راوا داشته باشتد نایتوانتد آن را از مرکتا پاشتان متوادش پاشبانتی کنتد و مت تاعد ستازد .تنهتا طباعتا و آزادی کته بنتا بتر
انوس درونی مقوق در نتوع انتتان یکجتا گترد آمتدهانتد ایتن نتالماا را داشتتهانتد کته آن را اعتالم کننتد .البتته ایتن کته در چته
زمانی رخ دهد نامعان میماند و هاچون وا عهییسا ممتال .اما هر چند هدی مورد نظر از این مادیه ،هنوز امروز بته دستا
ناامده ،متا اگر انقالب یا روترم در تانون اساستی ملتتی دستا آ تر بته شکتتا بانجامتد و یتا اگتر بتا گاشتا متدتی از زمتان ،هتر
چازی به رواس پاشاناش بازگردد (هاان طور که بر ی از سااسامداران امروز چنان میکنند) از درت این پاشگویی ولتفی
هاچ چاز کاسته نایشود .زیرا این مادیه باش از مد مهم اسا و باش از مد با مناوع انتاناا درآماختته استا و نفتویی بتاش از
متتد وستتاع بتتر هاتتهی بخشهتتای جهتتان دارد کتته شایتتتته استتا آن را در مو عااهتتای مناستتب جتتزو عنانتتر تتاطرهی للهتتا
ممتوب داریم و در تالشهای نوینی از این دسا ،آن را به یاد بااوریم".
هاچ چاز ناتیتوانتد باعتث شتود کته آنچته دناتا را طتی  51روز تکتان داد بترای ابتد از تتاری زدوده شتود( ».ستامان نتو ،ش،1:
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نص ،12-69:زمتتان )5911
در مجاوع میتوان گفا که راهبرد سوساالاتم در یک کشور ،انقالب اکتبر را در دو عرنهی دا لی و ارجی به متاری
تقلال گرایانه و در نهایا رویزیوناتتی کشاد .در سطح دا لی سوساالاتم به جای اجتااعی کردن وسائل تولاد و لغو کارمزدی
به دولتی کردن (سرمایهداری دولتی) و ننعتیسازی به ویژه در زمانه ی ننایع نظامی و ر ابا با امیریالاتم غرب تقلال
یاوا .در سطح ارجی ناز انترناساونالاتم کارگری تا مد لشکرکشیهای اردوگاهی به لهتتان و آلاان و چک و اسلواکی و
مجارستان و ایجاد ا تالی و انشقاق در امزاب کاوناتا اروپایی و انمالس کاانترن و سازش با روزول و چرچیل و تقتام
جهان و تاساس پااان ورشو عقب نشتا.
ادامه دارد....
دوشنبه  99بهمن 7921
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 .5در ا ین زمی یه بیگر ید به :فرنا ندو ک لودین ( ) 311از کمین ترن تا کمین فرم ،بر گردان فر شیده
میربغداد آبادی و دیگران ،تهران :خوارزمی ،صص.95-12:

