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بخش غالب "دیدگاه سیاسیی" هیر فیرد و
در اهمیت کلیدی انقالب اکتبر و شوروی همین بس که کافیست یک سطر در بارهی بلشویکها گفته شود تا ِ
جریانی به وضوح دانسته آید .از این منظر هیچ رخنمودی همچون انقالب اکتبر تاریخ مبارزهی طبقاتی را متاثر و متحول نساخته است .این خصیلت
ب اکتبر بدون مبالغه تا زمانی که سوسیالیسم مارکس موضوعیت داشته باشد بهقوت خود باقی خواهد ماند .و سوسیالیسم تا زمانی کیه اسیتامار و
انقال ِ
نابرابری بر زندهگی انسان مسلط است ،همچنان موضیوعیت خیود را حفی خواهید کیرد .بیا تبلیغیات و کتیاب و رسیانه و روزنامیه و هاییک و یو ر و
فریدمن و کوتولههایی از جنس فوکویاما ذرهیی از حقانیت و ضرورت اجتنابنا ذیر سوسیالیسم کاسته نخواهد شد .باری ....ادامه دهیم!
نکتهی قابل تامل این است که در ابتدای انقالب اکتبر تمام کمونیستهای روسیه یروزی قطعیی انقیالب را مسیتلپم ییروزی انقیالب جکیانی کیارگری
میدانستند .حتا زمانی که زینوویف در کمینترن علیه تروتسکی موضع میگرفیت از ضیرورت بیچیون و چیرای انقیالب جکیانی دفیا مییکیرد .ولیی
در سالهای  5291-8زمانی که صفبندیهیا در حیپب بلشیویک مشیخ تیر شید و مشیکالت اقتصیادی یکیی یس از دیویری دولیت را بیه تنوناهیای
متعددی کشاند که یشبینی آنها در سپیده دم انقالب غیر متحمل بود ،جریان ناسیونالیستی ـ سنتریستی حپب بلشویک ،شت تئیوری "سوسیالیسیم در
یک کشور" قدرت را قبضه کرد و با همیین تئیوری مخالفیان خیود را از مییان برداشیت .بییهیوده نبیود کیه بیه محیی تحکییم اییههیای دولیت اسیتالینی
جبکهی گستردهی بورژوازی خلع ید شده (روسهای سفید خارج نشین) در کنار خرده بورژوازی رو به اعتال (دهقانان صاحب مالکیت) از برنامیه-
ریپی اقتصادی مبتنی بر صنعتی کردن روسیه ،نکایت حمایت را به عمل آوردند .بورژوازی روس همواره بیا ویی هگیی "عظمیتطلبیی" خصیلتنمیا
طلبیی ناسیونالیسیتی همیشیه سیاز و کارهیای ایین
بوده .از مناسبتها و رابطیههیای درون طبقیاتی گرفتیه تیا عیرا انیدام در سیاسیت خیارجی ،عظمیت ِ
بورژوازی را آببندی کیرده اسیت .بیرای ییک دورهی کوتیاه انقیالب اکتبیر بیورژوازی روس را بیا تمیام خصیلتهیای اخالقییاش بیه حاشییه رانید .بیه
حاشیه راند اما سرکوب و منکدم نکرد .نمایندهگان ریپ و درشت این بورژوازی که اینسو و آنسو رانده شده و مترصد فرصیتی بیرای تیدیید آراییش
و بازگشت به قدرت سیاسی بودند ،روزنههای حفر شده در جریان نپ را به شکافی برای بازگشت تبدیل کردند .مرگ نابههنویام لنیین ایین شیکا هیا
را به بپرگراهی ارتقا داد که انوار برای عروج عظمتطلبی این بورژوازی طراحی شده بود .مضا به اینکه در این دوران جریانی کیه خیود را
منتسب به لنین میدانست و معتقد بود با تداوم نپ ،انقالب جکانی بیه کومیک تقوییت اییههیای دولیت بلشیویکی خواهید آمید عمیال کنیار رفیت و تئیوری
انقالب جکانی مغلوب سیاست سوسیالیسم در یک کشور شد .تحوالت بعید از سیال  5298بیه سیرعت هیواداران تئیوری "پیرروزی اقالر ب روسریه در
گرو اقال ب جهاقی کارگری است" را کنار زد و شاخ ترین مدافع این خط یعنی تروتسکی را به تبعید فرستاد .از این دوره به بعد صدور ایین حکیم
که "دولت کارگری" عمال منافع طبقهی کارگر روسیه را نمایندهگیی نمییکیرد ،چنیدان دشیوار نیسیت .حاکمییت اسرتالین و غلبیهی خیط سوسیالیسیم در
یک کشور به تدریج چنان قوت گرفت که حتا هواداران انقالب جکانی و جناح چپ بلشویکها (تروتسکی ـ زینوویف) نیپ خواهناخواه رونید لمییک-
های حپبی را بر محور آن ادامه دادند.
در این جا ممکن است رسیده شود اگر لنین در این دوران حیاتی ( )5291-98کماکیان زنیده و در راس قیدرت بیود ،کیدام روش را ییش مییگرفیت؟
بیتردید اسخ به این سوال دشوار است.
 آیا لنین مسیر رشد غیر سوسیالیستی و نپ را همچنان استمرار میداد؟
 آیا لنین برای برون رفت از بحران یک برنامهی سیاسی را یش میکشید؟
 آیا لنین برنامهی جدیدی به منظور اییاد تحول اقتصادی مطرح میکرد؟
 آیا نپ برای لنین فقط یک دورهی گذار کوتاه مدت برای تحکیم قدرت دولت کارگری و عبور از شرایط بحران انقالبی بود؟

 برنامهی لنین برای "تیارت خارجی" و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی و روابط تولیدی داخلی مبتنی بر چه اصولی میتوانست باشد؟
 آیا یروزی روشهیای ییشنکیادی تروتسرکی از جملیه ملیسیازی زمیین و صینایع و مقابلیه بیا سیرمایهی انحصیاری دولتیی و کوبییدن مسییر رشید
بوروکراسی و تقویت ایههای دموکراسی کارگری میتوانست مانع از بازگشت و عروج سرمایهداری به روسیه شود؟
 در این صورت مضمون اقتصادی طرح تروتسکی بر کدام ایه استوار بیود؟ آییا اقتصیا ِد بیه سیوی سوسیالیسیم بیرای عبیور از بحیران مییبایید بیر
اشنهی تمرین دموکراسی برای طبقهی کارگر میچرخید؟ و به این اعتبار آیا کنار گذاشتن "سانترالیسم دموکراتیک" زمینیهسیاز خیروج انقیالب از
ریل سوسیالیستی بود؟
 آیا متکم کردن بلشویکها به نداشتن برنامهی مشخ

اقتصادی در غلتیدن به نظریه ردازیهای مبتنی بر سوسیالیسم اتو یک و عقالنی نیست؟

 آیییا ضییعف تییدرییی شییوراهای کییارگری کییه از سییال  5291قییوت گرفییت مییانع از انتقییال طبقییاتی در روسیییه شیید؟ بییا اییین تصییویر چییرا شییوراهای
کارگری که در سال  5251کامال فعال بودند نتوانستند همان هنوام این روسه را تسریع کنند؟ بیا وجیود گوسیپالن ( )Gosplanو وزارت میالی آییا
شوراها میتوانستند اعمال قدرت اقتصادی سیاسی کنند؟
 اگر بوروکراسی به یک مفکوم عارضه و روبنای برنامههای صنعتیسازی نج ساله بود و ریشه در سنتهای فرهنی
آنرا – هییمچییون تروتسررکی و بییه خصییوو نئوتروتسکیسییتهایی همچییون کلیررف و یییک برهییه کاسررتوریادی

تیپاری داشیت ،چیرا بایید

– بییهعنییوان عامییل اصییلی انحییرا و

انحطاط و شکست انقالب اکتبر عمده کنیم؟
 واقعیت این است که حوادث سالهای ( 5251-91جن

داخلی  -قحطی و )...ابتدا به ایههیای دموکراسیی شیوراضی ضیربه زد و از سیال 5291

به بعد تدرییا شوراها و کمیتههای کارخانه را از تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی کشور بیرون گذاشت و رهبری حیپب و نخبیهگیان حپبیی را
به جای حاکمیت طبقهی کارگر قرار داد .آیا نقد اقتصاد شوروی و تعلیل دالضل شکست از این منظر  -کیه در مییان تروتسکیسیتهیا هیواداران جیدی
دارد – راهگشای حل مسالهی شوروی تواند بود؟
اسخ به راهحل مسالهی شوروی نمیتواند ،این مباحث و نکات مشابه را مکتوم بوذارد.
ادامه دارد....
نجشنبه  91اسفند 5121

