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سم؟ي مارکسهي علیانقالب  

ل ساني انقالب اکتبر، به مناسبت نودمراموني پيی هاشهياند    
  شش ماه هشتاد و آبانم  يکبيست                                                                                                     قيبهمن شف 
 
   
ه رسته ا     ني  ا ی بر هم منطبق شوند، برا     يیجامعه بورژوا  از ی طبقه ا  ی و رهائ  ی که انقالب ملت   ني ا یبرا" ه     ی ک ه مثاب  ب

ائ      ستي با ی گردد، م  یرسته تمام جامعه تلق    ام نارس رعکس تم ا  ی ب ه د      ی ه ه در طبق  ني متمرکز و رسته مع       یگر ي جامع

ان  همتيتجسم محدود و انزجار ی عموم ۀ به مثابه رست   یگريد ه    ازی اژهي  وۀ عرص ستي با ی باشد، م  یگ ه ب ه  جامع مثاب

  کهني ایبرا. گردد نموداری همگانی عرصه به مثابه رهائنيا ازی که رهائی شود به گونه ای تلقتيجنا آشکارۀعرص

." باشدیستمگر آشکارۀ برعکس رستیگري دۀ رستدي باشد، بای رسته رهائی وجهني به بهتریرسته ا  
مارکس، نقد فلسفه حق هگل                                                                                                                                              

 بيشتر اگراهميت انقالب کارگران روسيه برای تاريخ معاصر .  تاريخ بشريت معاصر را دگرگون کرد١٩١٧اکتبر 

با پيروزی آتن در جنگ . ن و يونان و انقالب فرانسه نبود، کمتر از آنها نيز نبوداز اهميت جنگ ماراتن بين ايرا

های حيات  پيشروترين دورهيکی از وارد ماراتن راه بر تکامل فرهنگ درخشان يونان باستان گشوده شد و بشريت 

های تاريخ  رين دورهبا انقالب فرانسه ناقوس مرگ جهان خفته قرون وسطايی و آغاز يکی از متحول ت. خود گرديد

اکتبر اما از جنگ . ای وارد تاريخ شد که تمام تاريخ تاکنونی بشر را کله پا کرد با اکتبر طبقه. آمد بشر به صدا در

متمايز بود از اين رو که اکتبر بشارت آغاز تاريخ واقعی بشر و پايان دوران پيشا . ماراتن و نبرد باستيل متمايز بود

شود که از طبقات اثری بر جا نمانده باشد، پس   اگر تاريخ واقعی بشر هنگامی نوشته می.  بودتاريخی مبارزه طبقاتی

. تمام تاريخ تاکنونی را، تاريخ مبارزات طبقاتی، بايد در حکم پيشاتاريخ حيات اجتماعی بشريت به حساب آورد

درآمد برای هميشه به نام   پيشافتخار تحرير اين. درآمد آن، را نوشت درآمد اين تاريخ، و فقط پيش اکتبرپيش

نه شکست بعدی کارگران روسيه در بنای جامعه سوسياليستی انسانهای آزاد . پرولتاريای انقالبی روسيه ثبت شده است

. دهند  اريخی نمیای از بربريت حاکم بر قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم تغييری در اين واقعيت ت و نه هيچ درجه

گوشههرواکنش ارتجاعی درهرهر کنش انقالبی و. پاک شدنی نيستيت ثبت شده وفظه تاريخی بشرحادر انقالب اکتبر  

.جهان معاصر از انقالب اکتبر متأثر است و هنوز هم متأثر خواهد ماند    

 بيشتر از آن روست که يک انقالب به معنای دقيق کلمه.  اهميت اکتبر فقط از آن رو نيست که انقالبی پيروزمند بود

اکتبر محل تالقی بنيادی ترين تضادهای نظام معاصر و تبلور انکشاف کامل مبارزه طبقات اصلی جامعه . بود

داری معاصر بود، بل از آن رو که در نظام  ترين جامعه سرمايه نه از آن رو که روسيه پيشرفته. داری بود سرمايه

 ١٩١٧آنچه در روسيه . ای به جامعه ديگر نيست هداری، مرزی بر انتقال تضادهای طبقاتی از جامع  جهانی سرمايه

داری  دو سوی اين نبرد دو نيروی اصلی نظام سرمايه. واقع شد تنها تقابل پرولتاريا و طبقات حاکمه روسيه نبود

دادند، همچنان که جنگ بورژوازی انقالبی فرانسه در انقالب کبير با ارتجاع سلطنتی جنگ کل  معاصر را تشکيل می
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کانون اصلی ١٩١٧روسيه . گذاشت  انقالبی اروپا و جهان آن زمان با کل ارتجاع فئودالی را به نمايش میبورژوازی

نيز درت انفجاری انقالب اکتبرق. قرن بيستم بودداری آغاز جامعه سرمايهترين جبهه مبارزه طبقاتی در رفتهپيشو

ارتجاع جبهه واحدبا مبارزهدرمعاصر طبقه کارگرپرولتاريای روسيه صدای رسای کل.همين خصلت جهانی آن بوددر  

.دادند ی خود ادامه ماتي به حیبورژواز  رپرچمي کهنه تربود که اکنون زی نظامات طبقاتیاي وهمه بقای دارهيسرما    

. امتياز محصول کار هيچ حزب و گروهی نبود  اين دو قطبی فقر و ثروت، نکبت و لذت و محروم و صاحبتکوين 

سابقه به   صول تاريخی طوالنی از ستمگری آشکار طبقات حاکم بود که در پرتو جنگی امپرياليستی شتابی بیاين مح

در روسيه اما عمق آن از همه جا بيشتر . اين شتاب در همه کشورهای درگير در جنگ به وقوع پيوست. خود گرفت

 ۀرست "بورژوازی نوپای آن تبديل به ای  در روسيه بود که نخست تزاريسم و در فاصله کوتاه هشت ماهه. بود

در مقابل جامعه ظاهر " رسته رهائی"شده و پرولتاريای انقالبی به مثابه " یگان همتي انزجار و تجسم محدودیعموم

انقالب اکتبر . توانست در ميان باشد  بدون چنين انکشافی هيچ سخنی از انقالب اکتبر نمی. اين روندی بود عينی. شد

يک نبود، محصول تاريخی از انکشاف مبارزه طبقاتی بود که حزب بلشويک تنها بخشی از آن رامحصول حزب بلشو  

؟ اما کدام بخش.داد تشکيل می    

 مشاهده ادراک  يا، واقعيت، حسيت تنها در شکل موضوعئدر آن است که شِِ... ايراد اصلی تمام ماترياليسم تاکنونی "

، بر خالف ]انديشه[به همين دليل نيز تکامل وجه فعال . ذهنی] ای  به گونهنه [شود، نه به مثابه فعاليت حسی،   می

  فعاليت  طبيعتا آليسم  ايده  که  انتزاعی، چرا ای  به گونه  اما صرفا - گرفت  صورت آليسم   ايدهماترياليسم، از سوی

لمارکس، تزهای فوئر باخ، تز او  ."شناسد واقعی و حسی را آنگونه که هست نمی    

ر در انگلستان، به مثابه پيشرفته ترين کشور صنعتی، بينی کرد که سوسياليسم برای نخستين با  يشزمانی مارکس پ

پرولتاريای پيشرو يکی از عقب . افتاد  انقالب در روسيه اتفاق می١٩١٧اکنون و در سال . عروج خواهد کرد

آيا اين انقالبی عليه مارکسيسم نبود؟ . داری اروپا پرچم سوسياليسم را برافراشته بود ترين کشورهای سرمايه مانده

خطرناکترين تبيين . نيستاکتبراين اما خطرناکترين تبيين از. ودنه انقالب که کودتا بترين بورژواها اکتبر مرتجعبرای 

 خود مارکس کند و در اين تبيين از  همانی است که اکتبر را به مثابه انقالبی عليه مارکسيسم و نه در تأييد آن قلمداد می

تفاوتیهربا منتقدان اينانبوهی از .ریهمانگونه که طرفداران بيشمارت شماری دارد،منتقدان بياکتبر.طلبداستمداد مينيز  

.مارکسيسم انقالبی است عليه  خوانائی نداشته و آموزه مارکسيسمبا  انقالب اکتبر اند که  اين متفقحليل برتدر    

مولده است و مارکسيسم نيز انقالب در اين ديدگاه نه محصول انکشاف مبارزه طبقاتی، بل محصول رشد نيروهای 

جدال بر سر تفسير اکتبر نيز يکی از عرصه های جدالی . داری  آموزه شناخت رشد نيروهای مولده در جامعه سرمايه

ميتوان ادعا کرد که بر . داری به طور ويژه است  وسيعتر حول تبيين تاريخ بشر به طور کلی و تکامل جامعه سرمايه

بر اين اساس انسان سازنده سوسياليسم بايد در درجه اول در انگلستان و . اريخ استاساس مارکسيسم انسان محصول ت

 اين انسان اما. داری را پشت سر داشتند سپس در فرانسه و آلمان ظهور ميکرد که تاريخی از رشد مناسبات سرمايه

ا خود را انسان سازنده  و به خطتوانست سازنده سوسياليسم باشد   نمیاگر اين انسان. در روسيه ظهور کرده بود

 ظهور اين انسان را در جايی  پس چرا اصال ظهور کرده بود؟ اين نقض مارکسيسم است که،دانست  سوسياليسم می

.نقض مارکسيسم استباز شد که اين نيز   می ن سوسياليسمهم چنين انسانی موفق به ساختاگر. بينی کرده بود  پيشديگر  
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.عليه مارکسيسمپس به هر صورت اکتبر انقالبی است     

اما استناد اين ديدگاه به مارکسيسم بيش از آن که بيانگر نارسائی مارکسيسم يا نقض آن توسط انقالب اکتبر باشد، فقر 

واقعيت نزد مارکسيسم پيش از هر چيز فعاليت حسی، ذهنی خود انسان . کند  تاريخی خود اين منتقدين را برمال می

اين روح . يابد  سازد که پيش رو می  ای می  تاريخ است و هم اين تاريخ را به گونهانسانی تاريخی که هم سازنده. است

که  تئوری هنگامی"شود و با عبارت معروف   مارکسيسم است که نزد مارکس از زمان آغاز نقد هگل ظاهر می

ترين شکلی بيان  شود و در تزهای فوئرباخ به فشرده پديدار می" گردد شود تبديل به نيرويی مادی می گير می  توده

 تبيين سرمايه به عنواندهد و در کاپيتال با  گردد و به مثابه خط سرخی همه آثار برجسته مارکس را به هم پيوند میمي

. گردد ان میبلشويسم نمايدرديگرن خط سرخ مارکسيسم است که يک بارهمي. رسدای اجتماعی به اوج خود مي  رابطه

بلشويسم". آن استاند، مسأله اما تغيير کردهرا تعبير فالسفه تاکنون جهان  "که ست ااين حکم درخشان  بلشويسم تبلور  

.فوئرباخ است تزهای" فعاليت حسی"همان داده شده وبستردهنده جهان بر  تغيير  مارکسيسم، بل همان پراتيکنه نقد    

 ی ازا  نشانهع گرديد که هنوزمتن شرايطی واقبينی مارکس در مورد ظهور سوسياليسم در انگلستان اما بر  پيش

بينی آنچه در مرکز توجه  در آن پيش. شد ای ديگر مشاهده نمی  پراتيک دگرگون کننده جهان معاصر در نقطه تکوين

بينی بدون  اگر آن پيش. قرار داشت مبانی مادی تکوين پراتيک انسانی مورد نظر مارکس بود و نه خود آن پراتيک

بينی نادرست نيز تيزبينی  با اين همه در همان پيش. وست، مارکسيسم نقض شده بودپي  چنين پراتيکی به وقوع می

 داری از مناسبترين مبانی مادی برای اگر انگلستان به دليل گستردگی و تعميق مناسبات سرمايه. ای نهفته است داهيانه

به مناسبی خيز  چنين شرايط  قدانفدريافت، که در آن اين را نيزشد از بود، می  برخوردار حرکت به سمت سوسياليسم  

.و در روسيه چنين نيز شد. تر روبرو خواهد بود سوی سوسياليسم با دشواريهايی به مراتب عظيم  

 تا  و انگلس متعهد به منافع تاريخی طبقه کارگر، از خود مارکسسوسياليستهایاما اين نيز وجه مشترک همه 

، تا لنين و تروتسکی و لوگزامبورگ و گرامشی، بود که در تعيين مارکسيستهای برجسته دوران شکوفائی سوسياليسم

اين را . گاههای مبارزه طبقاتی از اقدام به آن چيزی که ضرورت بود هراسی به خود راه ندادند ترين گره  کننده

 به مارکس در کمون پاريس نشان داده بود که پرولتاريای پاريس درگير در نبرد مرگ و زندگی ناچار از دست زدن

اش وجود نداشت و اين را لنين و تروتسکی هم در روسيه نشان دادند که  انقالبی شد که اميد چندانی به پيروزی

با تهديد ای  ای و جامعه  موجوديت طبقههنگامی که . زد پرولتاريای روسيه در نامناسبترين شرايط دست به انقالب می

تکوين . قالب ندارد، بايد با جسارت تمام به استقبال آن رفتای جز ان هنگامی که پرولتاريا چارهشود،  روبرو می

در يک قطب و اميد به رهائی " انزجار و محدوديت"، تعميق و گسترش شکاف طبقاتی، تمرکز ١٩١٧شرايط انقالبی 

از مبارزه طبقاتی در روسيه و بر بستر دورانی متالطم از مبارزات طبقاتی  در قطبی ديگر محصول روندی طوالنی

بدون جسارت انقالبی بلشويسم اما انقالبی .  بود، خالق آن نبود  تعميق اين روندبلشويسم بخشی از. سطح جهانی بوددر  

.پرولتاريای انقالبی روسيه در بلشويسم ابزار تحقق اراده انقالبی خود را يافت. پيوست  نيز به وقوع نمی  

 
.ستي جز تدارک آن نیچاره ا. د آمد خواهیاکتبر بعد.  ناچار از انقالب استست،يطبقه کارگر خواهان انقالب ن  

٨۶ آبان ٢١ -٢٠٠٧ نوامبر ١٢شفيق    نمبه  


