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 1397ه انقالب اکتبر در دانشگاه بهشتی، بیست آذرماه دربار مراد فرهادپورسخنرانی 

 

 ر: ابداع شوراـاکتب

 

 زبگیرانی آغاقوقحجمعی کارگران، معلمان، رانندگان اتوبوس، و همه مزد و  بارزه و کنشمود به رجلسه را با د

دفاع  ازفراتر که به اين دلیل نیست هاست. اهمیت اين کنش جمعی فقط شان موضوع همه بحثمبارزاتکنم که اين روزها می

دفاع  ي بیانحق آموزش رايگان يا حتی آزادر ي و همگانی ما نظیاسررسحقوق از خود منافع و حقوق صنفی يا گروهی از 

خود اين کنش به عنوان يك وسیله جدا از هدف يا حتی به توان میبلكه  ،. نكته مهم درباره اين کنش اهدافش نیستنداهکرد

 هايی آزاد وانسان كرا بايد به عنوان همیاري و همبستگی و پايداري مشترجمعی کارگران . کنش نگريستهدف بیوسیله 

بلكه به عنوان واقعیتی پیش روي ما قرار  آن رسید بايد به هآلی کبه عنوان ايده نهري ببرا زادي وآ. اينجاست که درك کردبرابر 

که  شودمی هاي آزاد و برابر به ما يادآورحضور انسان قاين کنش جمعی از طري. يابدکه در خود جنبش تحقق می گیردمی

ت است. قنه نوعی نبرد قدرت بلكه پايداري و وفاداري به حقی و سیاست ،ذات حقیقی انسان چیزي نیست جز سیاست

سردرگمی، نابرابري،  هاي تیرگی،پايین پر است از نشانه باال تا زدر شرايطی که سراسر جامعه ا شرايط کنونی،در که خوشحالم 

تقاد و امید و مبناي هر گونه اعدر مقام یم که اين کنش جمعی شاهد آن ،بحران و ترس، عدم صداقت، لیاقتیبی ظلم، استبداد،

کردند در دريافت مینیز را شان حقوق و مطالبات گرشود که حتی امیی از جامعه مطرح يهاگروهتوسط هرگونه پیكار شجاعانه 
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ها و و غارت هاکه شاهد فضاحت اييعنی درست در برهه ،اين شرايط ر. دندرسیدموجود باز به جايی نمی يوضع آشفته اقتصاد

که  ندترين و فقیرترين قشرهاي اقتصادي کشورضعیف يعنیکارگران اين  ،هستیم یدر صحنه اجتماع حاکمنوکیسگان  بالهت

عمل جمعی  برابري در ي وتحقق آزاد ،انسان کرامت .کنندحفظ میاقتصادي دشوار اوضاع رامت انسانی را در عین کعمال 

ز يك اکه بعد  یکارگران .کردیمشاهده م 1848اندازد که مارکس در چهره کارگران پاريس مرا به ياد همان نوري می ،مشترك

نند. من بحثم را با درود به کصحبت ر فلسفه و شع شدند تا درباره سیاست،یم عروز کار سخت و طوالنی شبانه گرد هم جم

 کنم.شروع میآنها مبارزات جمعی 

ی نعي ،«اين انقالبی است علیه کاپیتال» :همان جمله معروف گرامشی باشد بحثشروع  شايد بهترين نقطه ب اکتبرانقال بارهدر

با فقط « سرمايه»کتاب  رد، چون ست استرناد بنگريمالفظی به اين جمله تحت گرمارکس. ا «رمايهس»علیه کتاب  انقالبی

 وقوع ضرورتتنها کند مارکس اثبات می« سرمايه»آنچه انقالب. نه نظريه  مواجهیمپردازي قوانین حرکت عام سرمايه مفهوم

گرتر خواهند ها هر بار شديدتر و ويرانه اين بحرانيداري است و بر اساس منطق انباشت سرماهاي ادواري نظام سرمايهبحران

 ،روابط بعديداري به ر از سرمايهايعنی گذپیامدهاي آن، چیزي به عنوان انقالب و منطقا ین عام سرمايه انقواز دل اما  .شد

ارتدوکس  مسیعلیه آنچه به عنوان مارکساست بی قالنن ايه اکگرامشی بیشتر اين بوده  منظوربنابراين،  .شودیبیرون کشیده نم

در دوره استالین بعدها  اين روايت. م بودکدوران حا نکل جنبش مارکسیستی آالملل سوم و بینسپس و دوم الملل در بین

ماتريالیسم  يك حكومت خودکامهدر اين دوره  .در خدمت حكومتی استبدادي مذهبیايدئولوژي نیمه يك بهشد تبديل 

است همه  تاريخ خطی که گويا قرار نوعی ،يك گفتار عام انتزاعیکند به کسیسم علمی بدل میرتحت عنوان ما تاريخی را

به دو اينما دو طبقه اصلی داريم و نبرد بین نیز هر مرحله  رد پنج مرحله بگذرند.جوامع از تمامی ان را در برگیرد و هج

را در  . اين روايت کل تاريخ بشرشودبا دوگانه ديگري روبرو می انجامد و اين پیروزي به نوبه خودمیبر ديگري وزي يكی یرپ

اينكه ندارد. مارکس « سرمايه»کند که هیچ ربطی هم به کامال خطی و مكانیكی خالصه می يچند قانون ساده و تصور
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متن  نوعیبدل شده بود به کاپیتال دهد نشان می بردنام میبه عنوان نماد کلی اين علم تاريخ مارکس « سرمايه» زگرامشی ا

 . ماندمغفول میايشان وشوند و محتیمخوانده ن گاههیچاهمیت بیش از حد غم به رکه  یمتون ، همانمذهبیهممقدس نی

به متفاوتی ديد اصوال  د اکتبرارخدآنگاه  تلقی کنیم،رکسیسم علمی اماين به اصطالح علیه  نقالبیااگر انقالب اکتبر را 

و در  انتقادي به مارکسیسم علمی تا چه حدنگاه  مجال آن نیست که نشان دهیمدر اينجا . کندارائه میخی يماتريالیسم تار

 مذهبیيك ايدئولوژي نیمهو بسط آن در وراي  نقد عام ماتريالیسم تاريخیکند. ما را به مارکس نزديك يا از او دور می کجاها

ب اکتبر به ما اجازه انقال .کرداشاره آن کلی  هايجنبهبه  توانفقط می در اينجا .استجداگانه بحث و جدل نظري مستلزم 

پذيرفت. را  «است یه طبقاتزمبار ريخاهمه ت»جمله  توانچرا نمیپی بريم و دريابیم به تاريخ به ضرورت تغییر نگاه دهد می

ه فقط يکه نبرد کار و سرمای گوناگون روبرويیم عاجتماهاي بنديصورتو  هابنديها و زمانتري از اليهعه پیچیدهوبا مجمچون 

 . استکننده تعیینداري در جهان سرمايه ز سرمايها ويراين نبرد براي فراهرچند  ،ز آنهاستايكی 

يا آنچه  ،سیاسی با طبقات يط نیروهااارتب ،سیابحث سیاست و نمايندگی سی توان دريافتمیبا رجوع به آثار سیاسی مارکس 

هجدهم » رکند. دیرا دنبال نم ايتاريخ پنج مرحله ايدئولوژيكارتدوکس و به هیچ وجه خطوط  ،شودیتی گفته ماتحلیل طبق

در اين متن با  .هستیماز دولت و رابطه دولت و جامعه و طبقات  زادآارتدوکس و غیر يديدشاهد بسط  «لويی بناپارت برومر

نیست، و همچنین طبقاتی که اساسا فاقد نماينده  ايسراپا غیرارتدوکس دولتی روبرويیم که نماينده و ابزار هیچ طبقهمفهوم 

و  ورا زوسلیچهاي آخر عمر او به داري در هند و مستعمرات، و همچنین نامهتغییر نظر مارکس درباره نقش سرمايه اند.سیاسی

ه هرگونه داري جملگی مبیّن عدم وابستگی مارکس بتأيید نقش احتمالی شوراهاي دهقانی روسیه در گذر به وراي سرمايه

نشانگر آن است  خود ،1848هاي شكست انقالباز بعد  ،مارکسپروژه نقد اقتصاد سیاسی سازي جزمی است. به عالوه، قانون

مكانیسم به بررسی را معطوف کرد  خويش توجهنبود، بلكه تاريخ و معه اکلی راجع به ج اينظريه جوياي ساختناو که 

هاي پیچیدگیتواند نمیاما اين  .نمونه انگلستان و اروپاي غربیبا رجوع به عمدتا  ،بود در تحولی که پیش روي اوداري سرمايه
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بندي کند را صورت یجهان ارهاي اين پروژه مفهوم دولت و بازتان اينكه مارکس نهايتا نتوانست دردلیل  .را توضیح دهد سیاسی

مفهومی -به تنش موجود میان وجه تاريخی و وجه منطقیتوانیم در اينجا فقط می .نداشتنصرفا فرصتنه است همین مساله 

داري اشاره کنیم و همچنین دوگانه ادغام صوري و ادغام واقعی. ادغام صوري در مقام شكل عام بندي مارکس از سرمايهصورت

کند. اين برو میداري ضرورتا ما را با عناصر تاريخی گوناگونی چون دولت، دين، و نهادها و رسوبات فرهنگی روتحول سرمايه

وجه مستلزم بسط نظري ماتريالیسم تاريخی در راستاهاي گوناگون و غالبا در وراي آثار مارکس است. در مورد وجه منطقی نیز 

داري در انگلستان، که خود به واقع يك تحلیل مارکس از تجربه گذر از فئودالیسم به سرمايهکنم که فقط به اين نكته اشاره می

و در تاريخ بشر استثنايی است، اساسا متكی بر تفكیك کاربردي میان اقتصاد و جامعه در نظام بورژوايی است و شاهكار نظري 

مفاهیم و واقعیات برخاسته از اين تفكیك نظیر رابطه روبنا و زيربنا را به کل تاريخ توان و نبايد به همین دلیل نمی

همخوانی تاريخ  زا ساده و خطیا ديد بکه هايی رسید بنديتوان به صورتمیارکس مار کدر البته داري تعمیم داد. پیشاسرمايه

لینی اماتريالیسم تاريخی استکه در هم چنانبدل شود، آنبه علم تاريخ تواند نمیولی کلیت انديشه مارکس به هیچ وجه دارد 

جامعه است. فقط در شرايطی که هاي طهمابقی حیقتصاد از اکارکردي کل مفهوم زيربنا و روبنا مستلزم جدايی بینیم. می

اقتصاد کرد، يعنی از جدا به عنوان زيربنا صحبت  اياز حیطه توانمیباشد حقوق و دين جدا شده  ،فرهنگ ،استیاقتصاد از س

 .هاحیطه سايربخش در مقام عنصر تعین

 يافت؟خی يارت مالیسيماترمتفاوتی از درك  هايتاريخی به انقالب اکتبر سرنخ هیاز دل نگاتوان میونه گچحال ببیینیم 

حكومت استالین  فكر در یيرانوو  بدهنده تخرينشانم از مارکسیسقرائت جاست و چرا اين ک مارکسیسم ارتدوکس يکمبودها

داري سرمايه»کلی مثل مفاهیمی است به جز  زکه هنو زهنو ،طول اين صد سال رد ،يوشور فروپاشی زسه دهه بعد ا ؟است

غیره نداريم. چین و کوبا و  ،يوشوردرباره جامعه و مارکسیستی  ستییلاهیچ نظريه ماتري «ارگريکدولت منحط »يا  «دولتی
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گیر افتادن در  خود نشانگر که بعد از انقالب ساخته شد جديدي جامعهاقتصادي از و اجتماعی  پیچیدهيك تحلیل  فقدان

 يك مذهبی مارکسیسم استالینی است.بست ايدئولوژبن

 بندي، سه تاريخاکتبر: سه صورت -

ا نه با يك م ،پردازم. در مورد رخداد اکتبرمیهاي متفاوت بندياکتبر بر اساس زمان يخیرتا يهاريشهبه اينجا صرفا در 

که نقطه تقاطع اين سه شكل روبرويیم  یبزنگاهدر سه تاريخ  اتیجه بنو در بندي صورتداقل با سه حاجتماعی که بندي صورت

در پی فروپاشی حكومت روسیه تزاري رخ داد که در  ،داننده همه میکچنان ،گذر زمان و تجربه اجتماعی است. انقالب اکتبر از

اول جنگ طی . امپراتوري روسیه سرنگون شد (اول در جنگ جهانی)فوريه به واسطه فشار ناشی از جنگ با آلمان  بالانق

سه غول خسته يا سه دايناسور  به واقع ،یمجارستان و امپراتوري عثمان-اتريش ورييعنی امپرات ،ديگر راتوريپهمراه با دو ام

-اتريش راتوريپ. هر دو امشدعیان زير فشارهاي ناشی از جنگ جهانی اول شان تناقضات شان سپري شده وکه زمانبودند 

اين انقالب اکتبر دلیل ا به قروسیه دقین و چند کشور بیرون زد. در مورد يتجزيه شدند و از دلشان چند مجارستان و عثمانی

با توجه به دخالت  ،ديگريوضع ست از آلمان يا هر ناخواه پس از شكاگر اکتبر نبود خواهتوان تصور کرد اتفاق نیفتاد. می

جنگ ناشی از  شد. فشارهايسیه هم منفجر و تجزيه میوحتما امپراتوري ر بريتانیا،یستی فرانسه و لاينیروهاي امپر

رفت. تاريخ فراتر به از ديد خطی  بايد هادر تحلیل اين پیچیدگی .کندمیعیان روسیه را  یساخت اجتماع درونی يهایدگیپیچ

آنها در واحد  زمده اآه نوع وجه تولید و روابط و طبقات و نهادهاي برساجتماعی يا  بنديصورتسه نوع با  لدر آن لحظه حداق

اين . متفاوتی داردا معناي هخريها و تااز اين جريانيك هر زمینه انقالب اکتبر در پسروبرويیم. سیاسی روسیه تزاري 

از طريق رابطه رخداد با اين سه  کوشمي برسیم. میتاريخی جديد دهد چرا بايد به ماتريالیسمنشان می هاپیچیدگی و تفاوت

 . را نشان دهم پردازي جديدمفهومخورند ضرورت به هم گره می 1917خی که در بزنگاه ياليه تار
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 .شويمحال تحول روبرو می ري فشرده متمرکز نوپا و سريعا دردادر اولین وهله با يك سرمايه . تجربه مدرنیته روسیه:1

 ،فشار گذر به عصر جديد ،غربی کنار کشورهاي اروپاي در حضور هاي ديگر وبا امپراتوري سیه به واسطه رقابتوامپراتوري ر

تان و فرانسه سمثل انگل بتواند با نیروهايیکرد تا از درون را احساس میتغییراتی ايجاد  نیاز بهتی و تكنولوژي انقالب صنع

نهايتا ظهور يك  یجه اين اصالحات در زمینه اقتصادنت کبیر بود.پطر اصالحات اين تغییرات نقطه شروع رقابت کند. 

دو  – به ويژه دو شهر مسكو و پترزبورگ ،بود عمدتا در شهرهاي اصلیرکز مداري کوچك ولی به غايت فشرده و متسرمايه

میزان مصرف انرژي در آن لحظه در  و سنگزغال ،مثل تولید فوالد ايیهمارآان و رتعداد کارگ ،که از نظر تعداد کارخانهشهري 

با يك  پس کننده در سطح جهانی بودند.لیدهاي باکو پس از آمريكا دومین تودر مورد تولید نفت نیز چاه دنیا از همه باالتر بود.

درجه بااليی از در آن در حال تغییر و تحول است و روبرويیم که داري محدود به چند شهر اجتماعی سرمايه بنديصورت

 يافته وشكل - ويژه طبقه کارگر هب - ین دلیل طبقات اجتماعیالبته دقیقا به هم. شودديده می ايهمز نیروي کار و سرکرمت

مثل  هايی. ادبیات روسیه با غولمشهود استدر تجربه مدرنیته روسیه ري جديد ادمايهرط سبروا نايی اييپو .دارد يمبارز

که بخشی از روسیه  است ی و خالقیت روابط بورژوايیيپوشكین و چخوف فقط يك نمونه از اين پويا ،یداستايوفسك تولستوي،

 دارد.را در اختیار 

که آنها با اقوام  هايیگجن در - که از زمان ايوان مخوفاست  یفئودال م اقیانوسی از روابطدوبندي صورت . فئودالیسم روسی:2

با رجوع  تواناينجا میدر . گیري دولت تزاري بوده استپايه اصلی شكل - داشتند شرق اروپاو ترك و تاتار در آسیاي مرکزي 

فئودالیسم را مالكیت خصوصی مبناي اگر  .کردودالیسم اروپاي شرقی صحبت ئيك نوع فهاي پري اندرسون از به تحلیل

که  اي گذرا به اين نكته ضروري استاشارهرزتر است. اب نبود«مشروط»شرقی در فئودالیسم بگیريم مشروط بر زمین 

اين بحران نتیجه گسترش روابط و اقتصاد  شود.دچار بحران میاروپاي غربی  ري دردادوران گذار به سرمايهطی فئودالیسم 

. گیردار رهاي دهقانی قششود طبقه فئودال در برابر شورمی که موجبپولی در دل اقتصاد طبیعی و ارگانیك فئودالی است 
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د نیازمند تجديطبقه فئودال  بنابراين وزند هاي دهقانی دامن میبه شورش ر به عصر جديد و به ويژه جنبش اصالح دينیاگذ

دولت مطلقه گیري شكل اين تجديد ساختار ترين نتیجه. مهماز خود محافظت کند هاي دهقانیشدر برابر شورساختار است تا 

لويی چهاردهم در فرانسه همه جا با  ودر روسیه کبیر  است. از هنري هشتم در انگلستان تا پطر 17و  16، 15هاي در قرن

هاي سو و خاندانهاي گوناگون میان شاه و حكومت مرکزي از يكو همچنین با درگیري. یمروبرويدولت مطلقه یري گشكل

نیست  ي ديگرهاودالئف در میانيك فئودال ديگر شاه ها اين دولتدر در فرانسه.  فوندهبزرگ اشرافی از سوي ديگر، نظیر قیام 

يابد تا سازمان میدوباره دولت مطلقه از طريق اين طبقه  .کل طبقه فئودالنماينده و شود به شاه حاکم بلكه تبديل می

و دولت مطلقه . همدستی بین ستي در کل اروپاردار به سرمايهادر گذدولت مطلقه فئودالیسم را حفظ کند. نكته مهم نقش 

 سازد. یي را ممكن مرداودالیسم به سرمايهئاولیه روابط بورژوايی گذار از ف يهاو تجارت و شكل سوداگري

که جلوتر  سومبندي يعنی صورتعنوان يك دولت آسیايی ) هدولت روسیه بدر  از قبل زي کهکخودکامگی و تمربا توجه به 

با در مورد روسیه . شودتبديل میدولت مطلقه به يك راحتی به 17و  16روسیه در قرن  وجود داشت (دهمتوضیح می

دولت مطلقه ي قدرت بیشتر ابه معنهمین قضیه و تر است ن مشروطمالكیت خصوصی بر زمی که در آن يیمفئودالیسمی روبرو

که عمال خود را در انقالب اکتبر در قالب در کار است و مبارزات مربوط به زمین ها ها و دهقانرفساست. در اينجاست که 

به سربازي فراخوانده شده  اجبارکه به  هايیزادهدهقانيعنی هد. دان میشران نگکارو شوراهاي سربازان  درحضور سربازان 

فرزندان همین سربازان يا از ادامه جنگ  نارضايتینیروي اساسی  .کرداستفاده میاز آنها و روسیه تزاري در جنگ اول  بودند

 .يكی شدند دآمدناول میبندي صورتانی که از دل ردهقانان بودند که بعدا با کارگ

ي به دلیل تزار روسیه ست.آسیابا روسیه گردد و آن رابطه میبر یله جغرافیايسوم به يك مسابندي صورت . جغرافیاي روسیه:3

تا پايان قاره آسیا و حتی آالسكا پیش رود و اين پهنه وسیع را تسخیر کند. در اين پهنه وسیع نه توانست  شرايط جغرافیايی

که هنوز در عصر حجر و  . از قبايلیوجود داشتغريبی از روابط اجتماعی و وجوه تولید گوناگون وبلكه مجوعه عجیب يك يا دو
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اقوام ترك و تاتار و مغول در هیات جوامع ايلیاتی به سر در آن د تا آسیاي مرکزي که کردنمی یزندگ به شیوه اسكیموها

 سو؛ از يكاست. رابطه دولت تزاري با اينها پیچیده بر آنها حاکم بودفئودالی ط شبهبند تا قفقاز و ماوراي قفقاز که روادبریم

از . پابرجاستهم  بدهد و حتی پس از انقالبه صورت استعمار داخلی نشان میخود را ينجا ادر دامه تجربه استعمار است که ا

ستجوي ج ري انگلستان و فرانسه درداکه سرمايهطور ايم، چون هماندارانهسرمايههايی از امپريالیسم رگهسوي ديگر، شاهد 

هجوم امپريالیستی کرد. البته ی ياطق آسیانبه اين منیز داري روسیه سرمايهيافتند خصلت امپريالیستی عی طبیر و منابع اباز

قديمی آسیا هاي امپراتوري ربه همان شكلی که د تصرف زمین و اشغال و غارتچیزي نیست مگر  بخش وسیعی از اين هجوم

ا و نروببار ديگر تمايز ي رداهي. اين مجموعه روابط پیشاسرماغیرهداشتیم مثل جنگ مغول و تیمور و  سراغ از هزاران سال پیش

وجود  یو حقوق یفرهنگ با روبناي بین اقتصاد یي تفكیكرداايهمسراشرايط پیش ره اينكه دببا توجه برد. را زير سوال میزيربنا 

ط بيعنی شكل روا ،اتفاقا روبناستکند متمايز میرا از وجوه ديگر  یاجتماع بنديصورتيك و ید لآنچه يك وجه توندارد 

ثیري از ک عاينجا تنودر هاي گوناگون جامعه. و سنتی بین مردم و اليهقضايی هاي فرهنگی و شكل حقوق و ارتباط مالكیت،

وجه »يك مفهوم واحد بیرون کشید. مفهوم  توانکه از دل آن نمی ،يخیرتاتا ماقبل یاتیاز ايل، داريمروابط عجیب و غريب 

حداقل اين مفهوم ناپذير است ولی میو تعم انتزاعی سم گنگ،الید مفهوم فئودودقیقا به اندازه خمارکس نیز  «د آسیايیتولی

تبداد شرقی است ساشود آشكار میي رداهيط پیشاسرماباز دل اين رواآنچه . نداريماينجا اصال فئودالیسم در  که کندمیروشن 

 .کندفرق می یلافئوددولت مطلقه با  اين استبداد .يابدبسط میبه همان مفهومی که از مونتسكیو تا ويتفوگل 

که به اقیانوس آسیاي  تا جايی ،ي کامال متفاوت دارد. اگر از سومی شروع کنیمااساس اين سه زمینه سه معناکتبر بر رخداد 

هم به بهاي ، آنر جديد هستیمصز ماقبل تاريخ به عا جامعهراندن شاهد گردد میبر آن ريادمرکزي و روابط پیشاسرمايه

ورد ولی آغیره به ارمغان بهداشت و ، مسكن، تحصیالت، آهندستاوردهايی مثل راه انقالب .هولناك زور و فشار دولتی و شالق

 انقالب. يافتز انقالب ادامه اعیض و حتی غارت بعد استعمار داخلی، تبنوعی  ،ناسیونالیسم روسی ،الیسم روسیينهايتا امپر



www.thesis11.com 

استعمار نقش  هدر جنگ ملل آسیا و آفريقا علیانقالب  کنفرانس ملل شرق. هخش منجر شد ببرهايی هعقوا كيدر مقام اکتبر 

هاي از طرف تروتسكی يكی و حتی -ی رخ داد لپايان جنگ داخ در اي که از باالدر همدستیسپس ولی  ،داشت يزبار

را قربانی  استعماريدهاي ضو جنبشکرد پاخت وساخت بريتانیا یالیستی با امپراتوريسي سووروسیه شور -بود  آن کنندهامضا

 يك تاريخ طوالنی است. اين خود .کرد

بالفصل ، نتیجه انگزادهمان دهقان ،سربازانو ان رآزادي و رهايی شوراهاي کارگ ،يعنی جامعه فئودالی ،دومدر مورد وجه 

مشهود است ادبیات روس  که در - یفقر و بدبختو  داريرفسمبارزه علیه فئودالیسم و نظام دلیل کل همین به  .انقالب است

بار ديگر بعد از انقالب ملل شرق مشابه کنفرانس ولی دقیقا  .دهدیان مششوراها ن ررا در هیات مبارزه دهقانان د خود -

توان گفت دهقانان و . میهامالكکردن اجباري کشاورزي و حمله به خردهیاکر مساله اشتردژه شوند به ويها قربانی میدهقان

زي راوشکبنابراين رود. یسازي اجباري از بین میکاراشتفرايند  رشان دشوند و کل دامداريمیداغان روسیه  حتی زارعان

 مدام غذا وارد کند. بايد ون چپردازد، نیز بعدها بهاي آن را میي وشورو خورد اي شديد میضربه

جز درد و بدبختی و سرکوب به بار بعد از آن بخش است که يك حرکت رهايیبندي دوم و سوم در دو صورتتبر کاگر ا

در  سقیام کارگران پاريو  1848هاي گردد به انقالبمیاي که براست از زنجیره يااول اکتبر حلقهبندي صورتدر  ،آوردینم

کارگر بدون رهبري و با دست خالی به مدت دو  هزار 150زمانی که در خود پاريس  يعنی ،پاريس کمونسپس و  1848 نژوئ

ي اروپا و رتبر در واقع ادامه جنبش کارگکانقالب ا. هزار کشته دادند 20علیه جمهوري دست راستی جنگیدند و بیش از  ماه

يك نه کننده درك ديالكتیكی مارکس از کمونیسم. کمونیسم تادهنده و اثبر نشانسیاين م راروپاست و درياي امبارزات پرولت

انی است ين علت جریه همب .دهدرا تغییر میآن بلكه جريانی است در دل خود واقعیت که  شدهاز پیش نوشتهآل يا نسخه ايده

که قبل از  ايیيحلی که پرولتارياي روس پیدا کرد )پرولتارراهکند. پیدا میحل راهت اجتماعی مشكال يخالق و سازنده که برا

 تخالقی (تولید کرده بود غیرهپلخانف و  مثل لنین، تروتسكی، هايیها و آدمبلشويك ،هامنشويك دموکرات،ل احزب سوسی آن
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تروتسكی در  : نهاد شوراها.باخبر بود نه حتی خود لنین و تروتسكی أت نهادي نشان داد که نه مارکس از آنش را در هیااصلی

در اينجا  جاي شوراها خالی بود.او  «انقالب مداوم»يت پترزبورگ کار کرده بود ولی حتی در تئوري وبه عنوان رهبر سو 1905

که  ينهاداي يافت، کنندهتعیین ناگهان اهمیتنهاد سوويت در فاصله فوريه تا اکتبر با يك خالقیت نظري و عملی روبرويیم. 

ستقیمی داشت که کل تفكیك ماسی ردموک ،ژوايیرري بوادسرمايهفراتر از دموکراسی پارلمانی توان، میدهد چگونه نشان می

دهقانان و دانشجويان  ،نازاسرب ،ذارد و شكل کامال جديدي از سازماندهی اجتماعی بر اساس قدرت کارگرانگکنار می اا روق

ثیر گذاشت أت غیرهبات مثل انقالب آلمان و مجارستان و نقالار همه دبود که بعد از آن  ياکند. اين ابداع در واقع نكتهايجاد می

 داري در آمده بود. ط سرمايهبروا یياد از دل پويهدیشد. خالقیتی که پرولتارياي روس نشان م یو واژه شورا همگان

 اخولیاي چپگسست از م -

در  .ارگريکزات راي است از کل سنت مباحلقه مبخش بلكه همانطور که گفتزمینه اکتبر نه فقط يك جهش رهايیدر اين پس

بط اآمده از دل همان روبر یبا يك جريان اجتماع کالسیك مارکس و انگلس نزديك شد. چون يهابه بحثتوان میاينجا 

از رگر اشكاف بین پرولتاريا و طبقه کدر آن دهد که یايی نشان ميرياي پوارا در هیات پرولت خودکه  مواجهیمرانه ادايهمسر

خیالی  شوند و نه بر يك بورژوازيمی سیاست با هم يكی اقتصاد و شود،طبقه کارگر و پرولتاريا بر هم منطبق می .رودمیان می

دشمن آن  در مکالسیكی که از انقالبات اروپاي غربی سراغ داريي الگوبا  کنند. تفاوت اين الگوغلبه میدولت مطلقه بلكه بر 

از اين نظر  ،گويدکه بديو میچنان ،يیاجنبش اروپ يدر مبارزات کارگر اي. رخداد اکتبر به عنوان حلقهمطلقدولت  است، يعنی

پیروز است. پیروز به اين معنا که نه فقط قدرت دولتی را گرفته بلكه خود منطق  بتین انقالسواجد اهمیت است که نخ

کنترل بر تولید و به  پس. را پیش کشند «به شوراهاهمه قدرت »که شعار به آنجا رساند نین و ديگران را لاحزاب و  ب،انقال

بورژوازي و ی از خردهيهادهقانان و حتی اليه در واقعیت رخ داد. طبقه کارگر در واقعیت توانست یگرفتن هژمونی اجتماعدست
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و  یط اجتماعباز روا ينهاد شورا شكل جديد یاجتماعو ن منطق بكشد و با ابداع سیاسی یرا به درون هم غیرهروشنفكران و 

ري را ادسرمايهوم اين حرکت درونی ااست که تد جايیبه عنوان يك حلقه پیروز اکتبر را فراهم کند.  داريامكان گذر از سرمايه

 فاصله بگیريم.  (عددتهاي مناشی از شكست)دهد از ماخولیاي چپ کند و به ما اجازه میممكن می

بر اساس اينكه ما هم پردازي ماتريالیسم تاريخی را تغییر دهیم، آنبايد کل مفهوميابیم در می قصاتوصیف مختصر و ن نبا همی

توانند به هم تولید گوناگون میوجوه يا  یاجتماعبندي صورتچگونه چند  داريم، مندييك بزنگاه تاريخی چند نوع زمان رد

 يهالتحلیکند . اين کار کمك میها عامل موثر نهادي است مثل دولت نه يك طبقهدل اين شیوه در چگونه ،گره بخورند

نشان  پیچیدگی و تنوع تاريخی را در خودرود و بتواند ر رتتجربه اروپاي غربی فرا تعمیم صرفاز  تا سترش دهیمگمارکس را 

ايفا نقشی واند تمثل روحانیت می کاستيك دهد چگونه بنا به اين پیچیدگی و تنوع ما در ايران نشان می تجربه خوددهد. 

ذهان الی در ادترمینیسم اقتصادي و طبقات خیبر مبناي انديشانه ساده يها. بنابراين بحثنتوانسته استاي کند که هیچ طبقه

به بهترين وجه نشان  اي ندارد. اکتبرهیچ فايدهخیالی  هايپردازيو صحنهپنداشتن  ررا نماينده طبقه کارگ خود آنگاه وما 

در حداکثر  کوشیدمداشته باشد.  یمتفاوت معانیپیامدها و  هاي متعددهتواند با توجه به زمیندهد چگونه يك رخداد میمی

ن ابه روشنی نشبسیار بیش از اين توصیف ناقص است ولی  موردين سه ااز يك هر  يفشردگی اين تنوع را نشان دهم. پیامدها

ي رکارگ از دل جنبش هترين رخدادي کديگر اتفاقا بزرگسوي از  رد والیسم تاريخی را حفظ کيماتر بايد سوز يكادهد چرا یم

 رفت.ر فراتنیز بايد کس مارحتی از خود آموزد میخود به ما  و نظري یآمده در خالقیت تاريخرد

 


