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 !سرمايه داری دولتی پرانتز باز امپرياليسم

  سقوط منشويسم.٨

  

 درآمد

نزديک تر می شويم با واکنش ھای مناسبتی " ده روزی که دنيا را لرزاند"به نگفته پيداست ھر قدر . بر صد ساله شده استوانقالب اکت

گمان می . ر سخن می گويندوب و سزاورانه در ستايش از دست آوردھای درخشان انقالب اکتًفزون تری نيز مواجه خواھيم شد که غالبا

واقعيت .  قلم زده شود باز ھم نابسنده استاکتوبرب نظری در پشتيبانی از ابعاد مختلف انقالۀ زنم با ھر سطحی از دانش و پشتوان

 با تمام -تثمار  بری از اسئی در مسير تحقق سوسياليسم و خلق دنيا- بعد از کمون–انسانی ۀ انکار ناپذير اين است که نخستين تجرب

ِبر تحوالت عميق و راديکال افزون . ثر ساخته استأ چنان بی بديل است که حتا دشمنان سوسياليسم را نيز مت-شفراز و فرودھاي
 اکتوبراقتصادی سياسی و فرھنگی در اتحاد جماھير شوروی، شکست فاشيسم و اعتالی دولت رفاه را نيز بايد به حساب انقالب 

ھمان طور که يکی از بسترھای اصلی عروج نئوليبراليسم و پس روی دولت رفاه را بايد از نتايج فروپاشی ھمان . واريز کرد

ِبخش ئي به مدت ھفت دھه مبارزات رھاامريکا ناموجود و نيم بندی دانست که عالوه بر مھار شرارت ھای امپرياليسم سوسياليسم
از بخش سوسياليسم خلقی وطنی به محض طرح مباحث " اکثريتی"با اين وجود شگفتا که . را به پيش سوق می داد" ِجھان سوم"

صله با شرمندگی تمام پای شوروی را به ميان می کشد و برای توجيه سقوط به نظری در خصوص حقانيت بی بديل سوسياليسم بالفا

منظور حضرات از ...." ما که خودمون اون جا بوديم و ديديم" خواھی مدعی می شودِوسيال دموکراسی ليبرال و جمھوريسۀ مھلک

جنگ روانی عليه ۀ فتناکی در عرصشک" دستاورد"برای بخشی از چپ ايران " شوروی"گو اين که . ھمان شوروی است" اونجا"

مباحث نظری خالص " شر"بخش غالب چپ سوسياليست ايران مدت مديدی است که از . روز نيز به ارمغان آورده استرفقای دي

فقای گری و تخريب رءمنجر به انشعاب و افشاۀ ھای فرسايند" جدل آن الين"تمام، اھتمام خود را معطوف " خلوص نيت"شده و با 

متدولوژی چنين روش ھای مخربی انگار مو به مو از سازمان ھای . رد شدن و کوچک تر شدن ھر چه بيش تر کرده است خديروز و

کافی است به يادداشت ھای انتقادی اعضای حزب کمونيست ايتاليا در نقد . دوران ستالين به ارث رسيده است" فرھنگی"تبليغاتی و 

فی المثل در ھمين . م برسيداشتن تروتسکی خم شويد تا به عرض اخراج زينويف و کنار گذۀساز و کارھای حاکم بر کمينترن در آستان
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در انتقاد از فشارھای تخريبی اعضای روسی کمينترن و متحدان آنان چنين می ) دبير کل حزب کمونيست(برھه است که تولياتی 

کسانی که تا اندکی پيش از آن با .  مبتذل به خود گرفته بودتحمل ناپذيری حالت خشن وۀ بعد از انشعاب جر و بحث ھا به گون" :نويسد

ديگر را خائن و پست و دروغگو و فرصت طلب و دو رو و ھمچنين دزد و جاسوس و  ھم دوست و ھم خطر و ھم رزم بودند، يک

مبتذل حزبی است که يک سلسله اصول . اخالقی و گله نيستۀ اين ھا يک سری پند و اندرز و خاطر...." خود فروخته می خواندند

خود را در نقد ناپذيری و حذف ھر صدای منتقدی می نشاند و کل بنياد سانتراليسم دموکراتيک لنينی را در ھم می شکند و از ۀ پاي

ثر از تار و مار شدن در أنوسی در چپ ايران به از يک سو متأچنين سنت م. ھمسان فاميلی به دست می دھدۀ حزب يک قبيله و فرق

محفليسم و سکتاريسم و تبديل حزب . کارگر و غير اجتماعی شدن استۀ دھی طبقو از سوی ديگر ناتوانی در سازمان شصتۀ دھ

تحزب سياسی ۀ  و انتزاعی و دور شدن از سنت ھای بلشويکی مبتنی بر رابطئیسياسی به گروه فشار و فرو غلتيدن به مباحث حاشيه 

 اگر .داده استآثار مخرب خود را در عرصه ھای مختلف بيرون ....زه ی طبقاتی و ِو دخالتگری پراتيک در راستای انکشاف مبار

ی ھا انقالب را در ذھن خود شکل دادند و از آن جا به ايده آليسم فيخته و شلينگ و ھگل رسيدند، اگر انگليسی ھا انقالب را با المان

لح صنعتی باختند، اگر تالش ھای فرانسويان پس از کمون کارگر به ليبراليسم ليبر و صۀ وجود پيشتازی در جنبش اجتماعی طبق

در ....تسليم شد" حزب کمونيست" کارگری در نھايت به بوروکراتيسم سناتورھای ميليونر – ئیانقالبی  و مه عاشقانه ھای دانشجو

دن گرايش ھای پرو  نظری و تا حدودی تشکيالتی بر سوسياليسم خلقی و کنار زۀ مقابل چپ سوسياليست ايران با وجود غلب

وفان ھای ناشی از سقوط شوروی تبديل ط کم رنگ در ميدان یاسرانجام به حاشيه " بورژوازی ملی مترقی"ِاردوگاھی اميددار به 

از يک سو .  و ملی آغاز شده بودئی بورژوازی در سطح جھانی و منطقه ۀپنداری شامگاه شکست متعاقب تعرض ھمه سوي.  شد

، از سوی ديگر ريگانيسم و تاچريسم و دنگ شيائوپيسم عروج کردند و در کنار اين حوادث تباه آخرين ميخ بر شوروی و چين افتادند

بی . دوران سياھی آغاز شد" سازندگی امير کبير زمانه" زده شد و در نھايت با اعتالی قدرت ۶٠ ]جوزا[تابوت انقالب در خرداد

! و محافل مھربان فاميلی و دوستی جای تحزب را پر می کند!  ھا سرعت می گيردھوده نيست که از اين دوران به بعد روند انشعاب

"سوسياليستی"ِايده آليسم  ِ ايرانی در تالش پسا ھگلی بينابينی تز يازدھمی از اين جا شروع به روايت انقالب می کند که چون ِ ِ ِ
گرايش متشکل مارکسيستی ھستيم الجرم و البته در بطن تاريخی انقالب را حمل می کند و چون ما تنھا ۀ مارکسيسم در قلب خود سوژ

آن ھم .  انتظار داد ئی بود که دخالت گری انقالبی جای خود را به ذھنی گرایابا چنين فرضيه . خود آبستن انقالب کارگری نيز ھستيم

. بست" کارگر" کمر به تقديس ،جاری طبقهۀ  که بدون مابه ازای مادی در زمين سخت و داغ مبارزئی عميق از ذھنيت گرایادرجه 

متحد شدن اين گرايش . نقد محفلی بود که برای ساليان طوالنی خود را و محفل خود را با او تعريف کرده بود" کارگر"چرا که نقد اين

 زنند له له می" اتحاد" که برای ئیکافی است به افراد و گرايش ھا. ھمان قدر کميک است که انشعاب آن تراژيک بود" تازه"ھای 

 وحشتناک هنتيج.  فروپاشی وارد يک پراتيک گروھی شويدۀ و حوادث آن تا برھ اکتوبرارزيابی و تحليل انقالب ۀ گفته شود از دريچ

اگر بخواھد حول محور جنگ سوريه وارد کارزار شود در ھمان نخستين گام " اتحاد"اين . و در عين حال سخت واقعی خواھد بود

ِبا نفی بی قيد و شرط !" اعدام انقالبی"ھستند کسانی که از اعدام دفاع می کنند و نام اين واکنش را می گذارند ھنوز . فرو خواھد پاشيد
 ۀ دفاع از کشتن جنايتکاران،بوخارين و زينوويف و کامنف را توجيه کرد؟ با نفی دستور ترورۀ  چه گونه می توان قتل تبھکاران،اعدام

آموزه ھای سطحی از مرحله بندی انقالب و درک انتزاعی از امپرياليسم چه گونه می توان با کنار زدن . تروتسکی ممکن نيست

را " اشغال بيگانه"عليه " جنگ ميھنی"و مشارکت در " جناح ضد امپرياليست"و حمايت از " به سالح سنگين مسلح کنيد"... سياست

ان به دفاع از عظمت طلبی بورژوازی توليدگر خودی به جای سوسياليسم چه گونه می تو" صنعتی سازی"آب بندی کرد؟ با رد 

واند؟ باری می خواھم بگويم که چيستی برداشت خپرداخت و در رثای فرار و اعتصاب سرمايه و رکود و خوابيدن توليد داخلی مرثيه 

به عبارت ديگر تحليل جنبه ھای .  و حوادث متعاقب آن تا ظھور يلتسين نشان می دھد که ما در کدام جبھه ايستاده ايماکتوبراز انقالب 

ِ و حاميان - مدودوف–دولت پوتين ۀ فروپاشی و حتا تحليل ما از درونمايۀ  تا برھ١٩٠۵ِ دست کم از انقالب اکتوبرمختلف انقالب 
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 ۀ  است که در لحظئیيد صف بندی ھاؤ از ضعف و قوت تئوريک و سياسی به وضوح میاِمنتقد آن در خط زوگانوف با ھر درجه 

  .قالب به روی ھم آتش خواھند گشودان

  ! ادامه دھيم

  

  !انقالب زود رس

  کافی و الزم رشد نکرده و زمينهۀ  به منظور اثبات اين مدعا که بورژوازی روسيه ھنوز به اند- به رھبری پلخانف - ھا  منشويک

" نقد اقتصاد سياسی"ۀ مارکس در مقدم.  ھا رفتند مارکس به تقابل با بلشويکۀ ھای انقالب سوسياليستی فراھم نيست، با استناد به نظري

نيروھای ۀ ھيچ نظام اجتماعی، ھرگز پيش از آن که ھم"کلی ماترياليسم تاريخی را در اين چارچوب فرموله کرده بود که ۀ نتيج

 شان در  مادی حيات تر ھرگز پيش از آن که شرايط  گردد و روابط توليدی نوين و عالی توليدی موجود در آن رشد يابند محو نمی 

 ملی یانکشاف بورژوازی و بورژوازۀ ايد) عصر امپرياليسم(با وجودی که در دوران ما ." آيند کھن رشد کند، پديد نمیۀ بطن جامع

طبقاتی به دوران ديگر ۀ  عبور از يک دوران جامعۀ سره مردود و نامربوط است اما ھنوز موضوع رشد نيروھای توليدی و نحو يک

ًمثال . تئوری تاريخ مارکس مشکالتی به ھمراه خود دارد: "نويسد ايگلتون در ھمين زمينه می .  ھا محل منازعه است سيستميان مارک

طبقاتی به دورانی ديگر عمل ۀ  در انتقال از يک دوران جامع- تعارض بين نيروھای توليد و روابط توليد -چرا ساز و کار يکسانی 

َبرد توسط اپوزيسيون  ش به سر می  تکوينۀ ھای اولي حاکم در زمانی که ھنوز در دورهۀ  پذير نيست که يک طبق کند؟ آيا امکان می َ
َليل برد؟جانشينی را به تحۀ آماۀ ًسياسی که به قدر کافی قدرتمند است، سرنگون شود؟ و امکان ندارد رشد نيروھای توليدی عمال طبق َ"  

  )ايگلتون، چرا حق با مارکس بود؟، بخش سوم (

 کردند و انقالب سوسياليستی را  ھا حرکت می ی و مولد عليه بلشويک ضع دفاع از انکشاف نيروھای توليد ھا از مو منشويک

  ! بودند" بورژوازی ملی و ليبرال"دانستند و خواھان حمايت از  می " زودرس"

  : به دو عامل مشخص وابسته بود-  ھا   خالف نظر منشويک-در انکشاف بورژوازی روسيه  کننده تعيينألۀ اما مس

  .روابط و مناسبات نيروھای مولد در درون طبقات، در سطح داخلی. الف

  .المللی داری جھانی، در سطح بين گی اين نيروھا به سرمايه وابست. ب

در دوران تزار پرولتاريای .  پذير نبود تبيينداری   جھانی سرمايه بدين ترتيب رشد ترکيب ناموزون کشورھای مختلف بدون وحدت

طبقاتی پرولتاريای روسيه از ۀ مبارز.  ھای بزرگ متمرکز شده بودند  در کارخانهامريکاروسيه به مراتب بيش از پرولتاريای 

بر مبنای .  کشد ھا خط بطالن می  منشويک ۀيھمين دو واقعيت قطعی بر نظر. گيرتر بود  تر و پی تر و عميق  وسيع امريکاپرولتاريای 

  :بندی رسيد که توان به اين جمع   می ،پيش گفتهۀ لفؤدو م

I. توليد اجتماعی و اقتصاد جھانی به سطحی عالی رسيده بوداکتوبرانقالب ۀ در برھ .  

II.  جای توليد سرمايه به) انقالب سوسياليستی(گزينی روابط اجتماعی توليد سوسياليستی  اين سطح مناسبات امکان جای 

  . داری را ممکن ساخته بود 

کنند و  المللی رشد می  ھای منشويکی نيروھای توليدی در چارچوب روابط اجتماعی ملی و بين واقعيت اين است که خالف تحليل 

ظايف مناسبات  شد که استمرار حيات و انکشاف بورژوازی روسيه در مناسبات واقعی داخلی و جھانی، الجرم و ھمين امر سبب می

 به طور مشخص معطوف به -" داری نقد اقتصاد سياسی سرمايه "ۀ  در مقدم-نظر مارکس . فئودالی را نيز ادامه دھد و به دوش کشد

ئيد أامپرياليسم آن را تۀ ترين حلق  در ضعيف اکتوبريک تحول اقتصادی گسترده در سطح جھانی بود و وقوع انقالب سوسياليستی 

شکی نيست که برای . انقالب سوسياليستی بوده استۀ داری آماد  کل جھان سرمايه ١٩١٧انقالب ۀ شان داد که در آستانھم چنين ن. کرد

 از مرزھای شوروی فراتر اکتوبرريخت و انقالب پيروزمند   بايد نظام تزاری فرو می ءرشد نيروھای توليدی در روسيه ابتداۀ ادام
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ۀ تکيه زد، به اين روي" سوسياليسم در يک کشور"ژی يت ناشی از مرگ لنين به ستراتستالين نيز که بعد از تحوال.  رفت می

با سرنگونی قدرت بورژوازی و استقرار حاکميت "ضرورت پيروزی نھائی سوسياليسم اذعان داشت که ۀ انترناسيوناليستی به مثاب

گانی پرولتاريای تعدادی از کشورھای دون کوشش ھمب. ليسم وجود نداردپرولتاريا در يک کشور ھنوز تضمين برای استقرار سوسيا

مک پرولتاريای کًوروی که عمدتا کشاورزی است به اقتصاد کشوری مانند ش. صنعتی پيروزی سوسياليسم ممکن نخواھد شد

ھای وحدت    که يکی از چھره- توان با قانون رشد ناموزون  انقالب شوروی را می«به نظر کليف ." کشورھای پيشرفته نيازمند است

گی  که گواھی بر آماد-قالب شوروی نخست اين که ان. سازد اما اين قانون دو امکان رشد را پذيرا می .  توضيح داد-رشد جھانی است 

دوم، . ً خواھد بود که فورا و يا پس از طی زمانی به وقوع خواھد پيوستئی ھا  يک سلسله انقالبۀ مقدم-جھان برای سوسياليسم است 

داری   شود و انقالب شوروی را در انزوای جھان سرمايه   ھا تبديل می به سال“ پس از زمانی”ست که اين  امين ناموزونی به دليل ھ

 کرد که تعيين تنھا با تکيه بر کليت تاريخ جھان غير ممکن بود که بتوان ١٩١٧ اکتوبرتا پيش از انقالب . گذارد متخاصم باقی می 

.  شد يعنی بايد به قانون رشد ناموزون نيز توجه می.  در اين کليت وجود داردئیھد داد، زيرا تضادھابشريت کدام راه را ادامه خوا

 است و ئی ھا چه نيرو م که عمل انسانئيتوانيم بگو اکنون با نگاه به گذشته می . راه تاريخ استۀ  کنندتعيين ھاست که  تنھا عمل انسان

انقالب ۀ  شد که در ادامئی ھا داری اروپای غربی و مرکزی سبب شکست انقالب ه پشتيبانی احزاب سوسيال دموکرات از سرماي

  ». به وقوع پيوستاکتوبر

  )     ١٨۶-١٩٠:کليف، صص (

 که ئیتضادھا.  بر بستر جنگ جھانی اول استئی که انفجار تضادھا يک توطئه، بلۀسعيد انقالب روسيه نه نتيج به نظر دانيل بن

 است بارز از یابست و نمونه   در بن یاروسيه در آغاز قرن بيستم جامعه .  ھا را انباشته بودی رژيم تزاری آنِکاری استبدادمحافظه 

 که از لغو -کشوری که مشخصات فئودالی روستا را .  گر بودن وابسته است ست که در عين سلطه کشوری. رشد ناموزون و مرکب«

در عين . داری شھری يک جا جمع کرده است با متمرکزترين مشخصات سرمايه -رسمی سرواژ در آن ھنوز نيم قرن نگذشته است 

 سندی ١٩٠۵کشيش گابون در جريان انقالب ۀ شکايت نام. کشوری است تابع) وام(آوری و مالی آن که ابر قدرت است، به لحاظ فن

گيری بورژوازی تزار و ناپيۀ م، لجاجت مستبدانکاری اقليت حاکمحافظه .  در کشور تزارھائینوا ست حقيقی از حاکميت فقر و بی ا 

انقالب ۀ وظيف. بندند ھای خواستار اصالحات می ًگی راه را سريعا بر تالشست، ھم  جنبش تازه پای کارگری که زير فشار

رغم در اقليت گيرد که خالف انقالب فرانسه پرولتاريای مدرنی است که به  نيروی سومی قرار می ۀ دموکراتيک بدين ترتيب به عھد

 ۀحلق"به صورت "  مقدسۀروسي"ھاست که اينۀ بر اساس ھم.  دھدبودن، خود جناح پيش رونده و پويای انقالب را تشکيل می

 و ۀ بروریتحول فرايند انقالبی در فاصل. باروت آتش افکندۀ آزمون جنگ به اين بشک. امپرياليسم درآمده استۀ در زنجير" ضعيف

 که  آن را سامان داده باشند، بلئیست که اقليتی از مبلغان حرفه یا نه بر سر توطئه لهأدھد که مس نشان می  به خوبی١٩١٧ اکتوبر

 ھا در حالی که بلشويک.  دائمی توازن نيروھاستئی جاھا و جابه، دگرديسی آگاھی ئی سياسی در سطح تودهۀ جذب سريع يک تجرب

 و کوشش کورنيلف جوالی دارا بودند، جريان امور پس از روزھای ١٩١٧ جون را در ماه شوراھاۀ گان کنگر درصد نمايند١٣تنھا 

قيام نه تنھا .  درصد نمايندگان را دارا بودند۶٠ تا ۴۵ بين اکتوبر ھا در ماه بدين معنا که بلشويک.  کردتغييربرای کودتا به سرعت 

 ۀ بود که طی يک سال به مرحلئیانجام و پايان موقت يک زورآزما که سر گير کننده نبود، بل يک ضرب شصت قرين موفقيت و غافل

اگر منظور . گرفتھای عاصی مردم ھمواره در چپ احزاب و رھبری آنان قرار می  تودهۀسالی که طی آن روحي. گی رسيده بودپخت

 آن چنانی که ۀ نه تحقق يک برنام گيرد و  ھا مايه میھای ژرف تودهست که از پائين يعنی از آرمان از انقالب خيزش تحولی 

ست به مصوبات قانونی نخستين کافی .  انقالب است،گان باشد، شکی نيست که انقالب روسيه به معنای کامل کلمه ذھن نخبۀفرآورد

  تر از آن  سريع گاه.  ھای رژيم جديد مراجعه کنيم تا ببينيم که مناسبات مالکيت و قدرت تا چه اندازه به نحوی راديکال واژگون شدهماه

اين خيزش .  چه مطلوب بوده نيز فراتر رفته استبينی شده يا مورد نظر بوده و گاه تحت فشار اوضاع جاری حتا از آنچه پيش 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

زندگی ھمه جا ۀ  شيوتغييرۀ ماندگی فرھنگی، در تالش پيشتازانه در عرص  به رغم قحطی و عقب ٢٠ۀ انقالبی در طول دھئیابتدا

 ھای   ھای شھرسازی و در نوآوری يعنی در اصالح آموزش و پرورش، در قوانين مربوط به خانواده، در بلندپروازی. شداحساس می 

  ».گرافيک و سينما

  ) ٧، ش۵٩- ۶٣:، صص١٣٨٧سعيد،  دانيل بن (

ای  ھدشواریبا وجود . روسيه را از بيخ و بن متحول ساخته بودۀ کھنه و فرسودۀ نخست انقالب جامعۀ در ھمان دھ

ناشی از رشد ناموزون بازار مرموز از مسير نپ ھنوز مقاومت می کرد اما تالش برای انتقال طبقاتی در متن جنگی 

لشکرکشی دولت ھای امپرياليستی به ياری يورش بورژوازی عظمت طلب نيمه جان تلفات . ھمه سويه ادامه داشت

 ۀ حزب از اعضای پرولتر به مراتب خطرناک تر از حملخالی شدن. سنگينی به کادرھای پرولتر انقالب وارد کرده بود

. پس از مرگ لنين جناح راست و غيرکارگری با ھمکاری سنترھا زمام قدرت را به دست گرفته بود. امپرياليست ھا بود

رھبران . چنين شرايطی به راست امکان می داد يکی پس از ديگری منتقدان و مخالفان سياسی را از صحنه خارج کند

الب در شرايطی به جوخه ھای مرگ سپرده شدند که پايه ھای پرولتری شان پيش تر در جريان جنگ از پا در آمده انق

 –بدين ترتيب زمانی که بوخارين و کامنف و زينوويف به اتھام ھای واھی محکوم به اعدام شدند و تروتسکی . بودند

 تنھا دوازده – و بنيان گذار ارتش سرخ اکتوبرقيام  ۀرئيس شورای نمايندگان کارگران سن پطرزبورگ، سازمان دھند

  ...سال پس از انقالب در معرض تبعيد قرار گرفت صدای ھيچ اعتراضی بر نخاست

  ...ادامه دارد
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