سخنرانی مراد فرهادپور درباره انقالب اکتبر در دانشگاه بهشتی ،بیست آذرماه 1397

اکتبـر :ابداع شورا

جلسه را با درود به مبارزه و کنش جمعی کارگران ،معلمان ،رانندگان اتوبوس ،و همه مزد و حقوقبگیرانی آغاز
میکنم که اين روزها مبارزاتشان موضوع همه بحثهاست .اهمیت اين کنش جمعی فقط به اين دلیل نیست که فراتر از دفاع
از منافع و حقوق صنفی يا گروهی خود از حقوق سراسري و همگانی ما نظیر حق آموزش رايگان يا حتی آزادي بیان دفاع
کردهاند .نكته مهم درباره اين کنش اهدافش نیست ،بلكه میتوان به خود اين کنش به عنوان يك وسیله جدا از هدف يا حتی
وسیله بیهدف نگريست .کنش جمعی کارگران را بايد به عنوان همیاري و همبستگی و پايداري مشترك انسانهايی آزاد و
برابر درك کرد .اينجاست که آزادي و برابري نه به عنوان ايدهآلی که بايد به آن رسید بلكه به عنوان واقعیتی پیش روي ما قرار
میگیرد که در خود جنبش تحقق میيابد .اين کنش جمعی از طريق حضور انسانهاي آزاد و برابر به ما يادآور میشود که
ذات حقیقی انسان چیزي نیست جز سیاست ،و سیاست نه نوعی نبرد قدرت بلكه پايداري و وفاداري به حقیقت است.
خوشحالم که در شرايط کنونی ،در شرايطی که سراسر جامعه از باال تا پايین پر است از نشانههاي تیرگی ،سردرگمی ،نابرابري،
استبداد ،ظلم ،بیلیاقتی ،عدم صداقت ،بحران و ترس ،شاهد آنیم که اين کنش جمعی در مقام مبناي هر گونه اعتقاد و امید و
هرگونه پیكار شجاعانه توسط گروههايی از جامعه مطرح میشود که حتی اگر حقوق و مطالباتشان را نیز دريافت میکردند در
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وضع آشفته اقتصادي موجود باز به جايی نمیرسیدند .در اين شرايط ،يعنی درست در برههاي که شاهد فضاحتها و غارتها و
بالهت نوکیسگان حاکم در صحنه اجتماعی هستیم ،اين کارگران يعنی ضعیفترين و فقیرترين قشرهاي اقتصادي کشورند که
عمال کرامت انسانی را در عین اوضاع دشوار اقتصادي حفظ میکنند .کرامت انسان ،تحقق آزادي و برابري در عمل جمعی
مشترك ،مرا به ياد همان نوري میاندازد که مارکس در چهره کارگران پاريس  1848مشاهده میکرد .کارگرانی که بعد از يك
روز کار سخت و طوالنی شبانه گرد هم جمع میشدند تا درباره سیاست ،فلسفه و شعر صحبت کنند .من بحثم را با درود به
مبارزات جمعی آنها شروع میکنم.
درباره انقالب اکتبر شايد بهترين نقطه شروع بحث همان جمله معروف گرامشی باشد« :اين انقالبی است علیه کاپیتال» ،يعنی
انقالبی علیه کتاب «سرمايه» مارکس .اگر تحتالفظی به اين جمله بنگريم نادرست است ،چون در کتاب «سرمايه» فقط با
مفهومپردازي قوانین حرکت عام سرمايه مواجهیم نه نظريه انقالب .آنچه «سرمايه» مارکس اثبات میکند تنها ضرورت وقوع
بحرانهاي ادواري نظام سرمايهداري است و بر اساس منطق انباشت سرمايه اين بحرانها هر بار شديدتر و ويرانگرتر خواهند
شد .اما از دل قوانین عام سرمايه منطقا چیزي به عنوان انقالب و پیامدهاي آن ،يعنی گذار از سرمايهداري به روابط بعدي،
بیرون کشیده نمیشود .بنابراين ،منظور گرامشی بیشتر اين بوده که اين انقالبی است علیه آنچه به عنوان مارکسیسم ارتدوکس
در بینالملل دوم و سپس بینالملل سوم و کل جنبش مارکسیستی آن دوران حاکم بود .اين روايت بعدها در دوره استالین
تبديل شد به يك ايدئولوژي نیمهمذهبی در خدمت حكومتی استبدادي .در اين دوره يك حكومت خودکامه ماتريالیسم
تاريخی را تحت عنوان مارکسیسم علمی بدل میکند به يك گفتار عام انتزاعی ،نوعی تاريخ خطی که گويا قرار است همه
جهان را در برگیرد و تمامی جوامع از پنج مرحله بگذرند .در هر مرحله نیز ما دو طبقه اصلی داريم و نبرد بین ايندو به
پیروزي يكی بر ديگري میانجامد و اين پیروزي به نوبه خود با دوگانه ديگري روبرو میشود .اين روايت کل تاريخ بشر را در
چند قانون ساده و تصوري کامال خطی و مكانیكی خالصه میکند که هیچ ربطی هم به «سرمايه» مارکس ندارد .اينكه
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گرامشی از «سرمايه» مارکس به عنوان نماد کلی اين علم تاريخ نام میبرد نشان میدهد کاپیتال بدل شده بود به نوعی متن
مقدس نیمهمذهبی ،همان متونی که به رغم اهمیت بیش از حد هیچگاه خوانده نمیشوند و محتوايشان مغفول میماند.
اگر انقالب اکتبر را انقالبی علیه اين به اصطالح مارکسیسم علمی تلقی کنیم ،آنگاه رخداد اکتبر اصوال ديد متفاوتی به
ماتريالیسم تاريخی ارائه میکند .در اينجا مجال آن نیست که نشان دهیم نگاه انتقادي به مارکسیسم علمی تا چه حد و در
کجاها ما را به مارکس نزديك يا از او دور میکند .نقد عام ماتريالیسم تاريخی و بسط آن در وراي يك ايدئولوژي نیمهمذهبی
مستلزم بحث و جدل نظري جداگانه است .در اينجا فقط میتوان به جنبههاي کلی آن اشاره کرد .انقالب اکتبر به ما اجازه
میدهد به ضرورت تغییر نگاه به تاريخ پی بريم و دريابیم چرا نمیتوان جمله «همه تاريخ مبارزه طبقاتی است» را پذيرفت.
چون با مجموعه پیچیدهتري از اليهها و زمانبنديها و صورتبنديهاي اجتماعی گوناگون روبرويیم که نبرد کار و سرمايه فقط
يكی از آنهاست ،هرچند اين نبرد براي فراروي از سرمايه در جهان سرمايهداري تعیینکننده است.
با رجوع به آثار سیاسی مارکس میتوان دريافت بحث سیاست و نمايندگی سیاسی ،ارتباط نیروهاي سیاسی با طبقات ،يا آنچه
تحلیل طبقاتی گفته میشود ،به هیچ وجه خطوط ارتدوکس و ايدئولوژيك تاريخ پنج مرحلهاي را دنبال نمیکند .در «هجدهم
برومر لويی بناپارت» شاهد بسط ديدي غیرارتدوکس و آزاد از دولت و رابطه دولت و جامعه و طبقات هستیم .در اين متن با
مفهوم سراپا غیرارتدوکس دولتی روبرويیم که نماينده و ابزار هیچ طبقهاي نیست ،و همچنین طبقاتی که اساسا فاقد نماينده
سیاسیاند .تغییر نظر مارکس درباره نقش سرمايهداري در هند و مستعمرات ،و همچنین نامههاي آخر عمر او به ورا زوسلیچ و
تأيید نقش احتمالی شوراهاي دهقانی روسیه در گذر به وراي سرمايهداري جملگی مبیّن عدم وابستگی مارکس به هرگونه
قانونسازي جزمی است .به عالوه ،پروژه نقد اقتصاد سیاسی مارکس ،بعد از شكست انقالبهاي  ،1848خود نشانگر آن است
که او جوياي ساختن نظريهاي کلی راجع به جامعه و تاريخ نبود ،بلكه توجه خويش را معطوف کرد به بررسی مكانیسم
سرمايهداري در تحولی که پیش روي او بود ،عمدتا با رجوع به نمونه انگلستان و اروپاي غربی .اما اين نمیتواند پیچیدگیهاي
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سیاسی را توضیح دهد .دلیل اينكه مارکس نهايتا نتوانست در انتهاي اين پروژه مفهوم دولت و بازار جهانی را صورتبندي کند
همین مساله است نه صرفا فرصتنداشتن .در اينجا فقط میتوانیم به تنش موجود میان وجه تاريخی و وجه منطقی-مفهومی
صورتبندي مارکس از سرمايه داري اشاره کنیم و همچنین دوگانه ادغام صوري و ادغام واقعی .ادغام صوري در مقام شكل عام
تحول سرمايه داري ضرورتا ما را با عناصر تاريخی گوناگونی چون دولت ،دين ،و نهادها و رسوبات فرهنگی روبرو میکند .اين
وجه مستلزم بسط نظري ماتريالیسم تاريخی در راستاهاي گوناگون و غالبا در وراي آثار مارکس است .در مورد وجه منطقی نیز
فقط به اين نكته اشاره میکنم که تحلیل مارکس از تجربه گذر از فئودالیسم به سرمايهداري در انگلستان ،که خود به واقع يك
شاهكار نظري و در تاريخ بشر استثنايی است ،اساسا متكی بر تفكیك کاربردي میان اقتصاد و جامعه در نظام بورژوايی است و
به همین دلیل نمیتوان و نبايد مفاهیم و واقعیات برخاسته از اين تفكیك نظیر رابطه روبنا و زيربنا را به کل تاريخ
پیشاسرمايهداري تعمیم داد .البته در کار مارکس میتوان به صورتبنديهايی رسید که با ديد ساده و خطی از تاريخ همخوانی
دارد ولی کلیت انديشه مارکس به هیچ وجه نمیتواند به علم تاريخ بدل شود ،آنهم چنانکه در ماتريالیسم تاريخی استالینی
میبینیم .کل مفهوم زيربنا و روبنا مستلزم جدايی کارکردي اقتصاد از مابقی حیطههاي جامعه است .فقط در شرايطی که
اقتصاد از سیاست ،فرهنگ ،حقوق و دين جدا شده باشد میتوان از حیطهاي جدا به عنوان زيربنا صحبت کرد ،يعنی از اقتصاد
در مقام عنصر تعینبخش ساير حیطهها.
حال ببیینیم چگونه میتوان از دل نگاهی تاريخی به انقالب اکتبر سرنخهاي درك متفاوتی از ماتريالیسم تاريخی يافت؟
کمبودهاي مارکسیسم ارتدوکس کجاست و چرا اين قرائت از مارکسیسم نشاندهنده تخريب و ويرانی فكر در حكومت استالین
است؟ سه دهه بعد از فروپاشی شوروي ،در طول اين صد سال ،هنوز که هنوز است به جز مفاهیمی کلی مثل «سرمايهداري
دولتی» يا «دولت منحط کارگري» هیچ نظريه ماتريالیستی و مارکسیستی درباره جامعه شوروي ،چین و کوبا و غیره نداريم.
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فقدان يك تحلیل پیچیده اجتماعی و اقتصادي از جامعه جديدي که بعد از انقالب ساخته شد خود نشانگر گیر افتادن در
بنبست ايدئولوژيك مذهبی مارکسیسم استالینی است.
-

اکتبر :سه صورتبندي ،سه تاريخ

در اينجا صرفا به ريشههاي تاريخی اکتبر بر اساس زمانبنديهاي متفاوت میپردازم .در مورد رخداد اکتبر ،ما نه با يك
صورتبندي اجتماعی که حداقل با سه صورتبندي و در نتیجه با سه تاريخ در بزنگاهی روبرويیم که نقطه تقاطع اين سه شكل
از گذر زمان و تجربه اجتماعی است .انقالب اکتبر ،چنانکه همه میدانند ،در پی فروپاشی حكومت روسیه تزاري رخ داد که در
انقالب فوريه به واسطه فشار ناشی از جنگ با آلمان (در جنگ جهانی اول) سرنگون شد .امپراتوري روسیه طی جنگ اول
همراه با دو امپراتوري ديگر ،يعنی امپراتوري اتريش-مجارستان و امپراتوري عثمانی ،به واقع سه غول خسته يا سه دايناسور
بودند که زمانشان سپري شده و تناقضاتشان زير فشارهاي ناشی از جنگ جهانی اول عیان شد .هر دو امپراتوري اتريش-
مجارستان و عثمانی تجزيه شدند و از دلشان چندين و چند کشور بیرون زد .در مورد روسیه دقیقا به دلیل انقالب اکتبر اين
اتفاق نیفتاد .میتوان تصور کرد اگر اکتبر نبود خواهناخواه پس از شكست از آلمان يا هر وضع ديگري ،با توجه به دخالت
نیروهاي امپريالیستی فرانسه و بريتانیا ،حتما امپراتوري روسیه هم منفجر و تجزيه میشد .فشارهاي ناشی از جنگ
پیچیدگیهاي درونی ساخت اجتماعی روسیه را عیان میکند .در تحلیل اين پیچیدگیها بايد از ديد خطی به تاريخ فراتر رفت.
در آن لحظه حداقل با سه نوع صورتبندي اجتماعی يا سه نوع وجه تولید و روابط و طبقات و نهادهاي برآمده از آنها در واحد
سیاسی روسیه تزاري روبرويیم .انقالب اکتبر در پسزمینه هر يك از اين جريانها و تاريخها معناي متفاوتی دارد .اين
پیچیدگی و تفاوتها نشان میدهد چرا بايد به ماتريالیسم تاريخی جديدي برسیم .میکوشم از طريق رابطه رخداد با اين سه
اليه تاريخی که در بزنگاه  1917به هم گره میخورند ضرورت مفهومپردازي جديد را نشان دهم.
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 .1تجربه مدرنیته روسیه :در اولین وهله با يك سرمايهداري فشرده متمرکز نوپا و سريعا در حال تحول روبرو میشويم.
امپراتوري روسیه به واسطه رقابت با امپراتوريهاي ديگر و حضور در کنار کشورهاي اروپاي غربی ،فشار گذر به عصر جديد،
انقالب صنعتی و تكنولوژي نیاز به ايجاد تغییراتی از درون را احساس میکرد تا بتواند با نیروهايی مثل انگلستان و فرانسه
رقابت کند .نقطه شروع اين تغییرات اصالحات پطر کبیر بود .نتیجه اين اصالحات در زمینه اقتصاد نهايتا ظهور يك
سرمايهداري کوچك ولی به غايت فشرده و متمرکز عمدتا در شهرهاي اصلی بود ،به ويژه دو شهر مسكو و پترزبورگ – دو
شهري که از نظر تعداد کارخانه ،تعداد کارگران و آمارهايی مثل تولید فوالد ،زغالسنگ و میزان مصرف انرژي در آن لحظه در
دنیا از همه باالتر بود .در مورد تولید نفت نیز چاههاي باکو پس از آمريكا دومین تولیدکننده در سطح جهانی بودند .پس با يك
صورتبندي اجتماعی سرمايهداري محدود به چند شهر روبرويیم که در حال تغییر و تحول است و در آن درجه بااليی از
تمرکز نیروي کار و سرمايه ديده میشود .البته دقیقا به همین دلیل طبقات اجتماعی  -به ويژه طبقه کارگر  -شكليافته و
مبارزي دارد .پويايی اين روابط سرمايهداري جديد در تجربه مدرنیته روسیه مشهود است .ادبیات روسیه با غولهايی مثل
تولستوي ،داستايوفسكی ،پوشكین و چخوف فقط يك نمونه از اين پويايی و خالقیت روابط بورژوايی است که بخشی از روسیه
را در اختیار دارد.
 .2فئودالیسم روسی :صورتبندي دوم اقیانوسی از روابط فئودالی است که از زمان ايوان مخوف  -در جنگهايی که آنها با اقوام
ترك و تاتار در آسیاي مرکزي و شرق اروپا داشتند  -پايه اصلی شكلگیري دولت تزاري بوده است .در اينجا میتوان با رجوع
به تحلیلهاي پري اندرسون از يك نوع فئودالیسم اروپاي شرقی صحبت کرد .اگر مبناي فئودالیسم را مالكیت خصوصی
مشروط بر زمین بگیريم در فئودالیسم شرقی «مشروط»بودن بارزتر است .اشارهاي گذرا به اين نكته ضروري است که
فئودالیسم طی دوران گذار به سرمايهداري در اروپاي غربی دچار بحران میشود .اين بحران نتیجه گسترش روابط و اقتصاد
پولی در دل اقتصاد طبیعی و ارگانیك فئودالی است که موجب میشود طبقه فئودال در برابر شورشهاي دهقانی قرار گیرد.
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گذار به عصر جديد و به ويژه جنبش اصالح دينی به شورشهاي دهقانی دامن میزند و بنابراين طبقه فئودال نیازمند تجديد
ساختار است تا در برابر شورشهاي دهقانی از خود محافظت کند .مهمترين نتیجه اين تجديد ساختار شكلگیري دولت مطلقه
در قرنهاي  16 ،15و  17است .از هنري هشتم در انگلستان تا پطر کبیر در روسیه و لويی چهاردهم در فرانسه همه جا با
شكلگیري دولت مطلقه روبرويیم .و همچنین با درگیريهاي گوناگون میان شاه و حكومت مرکزي از يكسو و خاندانهاي
بزرگ اشرافی از سوي ديگر ،نظیر قیام فونده در فرانسه .در اين دولتها شاه ديگر يك فئودال در میان فئودالهاي ديگر نیست
بلكه تبديل میشود به شاه حاکم و نماينده کل طبقه فئودال .اين طبقه از طريق دولت مطلقه دوباره سازمان میيابد تا
فئودالیسم را حفظ کند .نكته مهم نقش دولت مطلقه در گذار به سرمايهداري در کل اروپاست .همدستی بین دولت مطلقه و
سوداگري و تجارت و شكلهاي اولیه روابط بورژوايی گذار از فئودالیسم به سرمايهداري را ممكن میسازد.
با توجه به خودکامگی و تمرکزي که از قبل در دولت روسیه به عنوان يك دولت آسیايی (يعنی صورتبندي سوم که جلوتر
توضیح میدهم) وجود داشت روسیه در قرن  16و  17بهراحتی به يك دولت مطلقه تبديل میشود .در مورد روسیه با
فئودالیسمی روبرويیم که در آن مالكیت خصوصی بر زمین مشروطتر است و همین قضیه به معناي قدرت بیشتر دولت مطلقه
است .در اينجاست که سرفها و دهقانها و مبارزات مربوط به زمین در کار است که عمال خود را در انقالب اکتبر در قالب
حضور سربازان در شوراهاي سربازان و کارگران نشان میدهد .يعنی دهقانزادههايی که به اجبار به سربازي فراخوانده شده
بودند و روسیه تزاري در جنگ اول از آنها استفاده میکرد .نیروي اساسی نارضايتی از ادامه جنگ همین سربازان يا فرزندان
دهقانان بودند که بعدا با کارگرانی که از دل صورتبندي اول میآمدند يكی شدند.
 .3جغرافیاي روسیه :صورتبندي سوم به يك مساله جغرافیايی برمیگردد و آن رابطه روسیه با آسیاست .روسیه تزاري به دلیل
شرايط جغرافیايی توانست تا پايان قاره آسیا و حتی آالسكا پیش رود و اين پهنه وسیع را تسخیر کند .در اين پهنه وسیع نه
يك يا دو بلكه مجوعه عجیبوغريبی از روابط اجتماعی و وجوه تولید گوناگون وجود داشت .از قبايلی که هنوز در عصر حجر و
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به شیوه اسكیموها زندگی میکردند تا آسیاي مرکزي که در آن اقوام ترك و تاتار و مغول در هیات جوامع ايلیاتی به سر
میبردند تا قفقاز و ماوراي قفقاز که روابط شبهفئودالی بر آنها حاکم بود .رابطه دولت تزاري با اينها پیچیده است؛ از يكسو
ادامه تجربه استعمار است که در اينجا خود را به صورت استعمار داخلی نشان میدهد و حتی پس از انقالب هم پابرجاست .از
سوي ديگر ،شاهد رگههايی از امپريالیسم سرمايهدارانهايم ،چون همانطور که سرمايهداري انگلستان و فرانسه در جستجوي
بازار و منابع طبیعی خصلت امپريالیستی يافتند سرمايهداري روسیه نیز به اين مناطق آسیايی هجوم امپريالیستی کرد .البته
بخش وسیعی از اين هجوم چیزي نیست مگر تصرف زمین و اشغال و غارت به همان شكلی که در امپراتوريهاي قديمی آسیا
از هزاران سال پیش سراغ داشتیم مثل جنگ مغول و تیمور و غیره .اين مجموعه روابط پیشاسرمايهداري بار ديگر تمايز روبنا و
زيربنا را زير سوال میبرد .با توجه به اينكه در شرايط پیشاسرمايهداري تفكیكی بین اقتصاد با روبناي فرهنگی و حقوقی وجود
ندارد آنچه يك وجه تولید و يك صورتبندي اجتماعی را از وجوه ديگر متمايز میکند اتفاقا روبناست ،يعنی شكل روابط
مالكیت ،شكل حقوق و ارتباطهاي فرهنگی و قضايی و سنتی بین مردم و اليههاي گوناگون جامعه .در اينجا تنوع کثیري از
روابط عجیب و غريب داريم ،از ايلیاتی تا ماقبلتاريخی ،که از دل آن نمیتوان يك مفهوم واحد بیرون کشید .مفهوم «وجه
تولید آسیايی» مارکس نیز دقیقا به اندازه خود مفهوم فئودالیسم گنگ ،انتزاعی و تعمیمناپذير است ولی اين مفهوم حداقل
روشن میکند که در اينجا اصال فئودالیسم نداريم .آنچه از دل اين روابط پیشاسرمايهداري آشكار میشود استبداد شرقی است
به همان مفهومی که از مونتسكیو تا ويتفوگل بسط میيابد .اين استبداد با دولت مطلقه فئودالی فرق میکند.
رخداد اکتبر بر اساس اين سه زمینه سه معناي کامال متفاوت دارد .اگر از سومی شروع کنیم ،تا جايی که به اقیانوس آسیاي
مرکزي و روابط پیشاسرمايهداري آن برمیگردد شاهد راندن جامعه از ماقبل تاريخ به عصر جديد هستیم ،آنهم به بهاي
هولناك زور و فشار دولتی و شالق .انقالب دستاوردهايی مثل راهآهن ،مسكن ،تحصیالت ،بهداشت و غیره به ارمغان آورد ولی
نهايتا امپريالیسم روسی ،ناسیونالیسم روسی ،نوعی استعمار داخلی ،تبعیض و حتی غارت بعد از انقالب ادامه يافت .انقالب
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اکتبر در مقام يك واقعه رهايیبخش منجر شد به کنفرانس ملل شرق .انقالب در جنگ ملل آسیا و آفريقا علیه استعمار نقش
بارزي داشت ،ولی سپس در همدستیاي که از باال در پايان جنگ داخلی رخ داد  -و حتی تروتسكی يكی از طرفهاي
امضاکننده آن بود  -روسیه شوروي سوسیالیستی با امپراتوري بريتانیا ساختوپاخت کرد و جنبشهاي ضداستعماري را قربانی
کرد .اين خود يك تاريخ طوالنی است.
در مورد وجه دوم ،يعنی جامعه فئودالی ،آزادي و رهايی شوراهاي کارگران و سربازان ،همان دهقانزادگان ،نتیجه بالفصل
انقالب است .به همین دلیل کل مبارزه علیه فئودالیسم و نظام سرفداري و فقر و بدبختی  -که در ادبیات روس مشهود است
 خود را در هیات مبارزه دهقانان در شوراها نشان میدهد .ولی دقیقا مشابه کنفرانس ملل شرق بار ديگر بعد از انقالبدهقانها قربانی میشوند به ويژه در مساله اشتراکیکردن اجباري کشاورزي و حمله به خردهمالكها .میتوان گفت دهقانان و
حتی زارعان روسیه داغان میشوند و کل دامداريشان در فرايند اشتراکیسازي اجباري از بین میرود .بنابراين کشاورزي
ضربهاي شديد میخورد و شوروي نیز بعدها بهاي آن را میپردازد ،چون بايد مدام غذا وارد کند.
اگر اکتبر در دو صورتبندي دوم و سوم يك حرکت رهايیبخش است که بعد از آن جز درد و بدبختی و سرکوب به بار
نمیآورد ،در صورتبندي اول اکتبر حلقهاي است از زنجیرهاي که برمیگردد به انقالبهاي  1848و قیام کارگران پاريس در
ژوئن  1848و سپس کمون پاريس ،يعنی زمانی که در خود پاريس  150هزار کارگر بدون رهبري و با دست خالی به مدت دو
ماه علیه جمهوري دست راستی جنگیدند و بیش از  20هزار کشته دادند .انقالب اکتبر در واقع ادامه جنبش کارگري اروپا و
مبارزات پرولتارياي اروپاست و در اين مسیر نشاندهنده و اثباتکننده درك ديالكتیكی مارکس از کمونیسم .کمونیسم نه يك
ايدهآل يا نسخه از پیش نوشتهشده بلكه جريانی است در دل خود واقعیت که آن را تغییر میدهد .به همین علت جريانی است
خالق و سازنده که براي مشكالت اجتماعی راهحل پیدا میکند .راهحلی که پرولتارياي روس پیدا کرد (پرولتاريايی که قبل از
آن حزب سوسیال دموکرات ،منشويكها ،بلشويكها و آدمهايی مثل لنین ،تروتسكی ،پلخانف و غیره تولید کرده بود) خالقیت
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اصلیاش را در هیأت نهادي نشان داد که نه مارکس از آن باخبر بود نه حتی خود لنین و تروتسكی :نهاد شوراها .تروتسكی در
 1905به عنوان رهبر سوويت پترزبورگ کار کرده بود ولی حتی در تئوري «انقالب مداوم» او جاي شوراها خالی بود .در اينجا
با يك خالقیت نظري و عملی روبرويیم .نهاد سوويت در فاصله فوريه تا اکتبر ناگهان اهمیت تعیینکنندهاي يافت ،نهادي که
نشان میدهد چگونه میتوان ،فراتر از دموکراسی پارلمانی سرمايهداري بورژوايی ،دموکراسی مستقیمی داشت که کل تفكیك
قوا را کنار میگذارد و شكل کامال جديدي از سازماندهی اجتماعی بر اساس قدرت کارگران ،سربازان ،دهقانان و دانشجويان
ايجاد میکند .اين ابداع در واقع نكتهاي بود که بعد از آن در همه انقالبات مثل انقالب آلمان و مجارستان و غیره تأثیر گذاشت
و واژه شورا همگانی شد .خالقیتی که پرولتارياي روس نشان میدهد از دل پويايی روابط سرمايهداري در آمده بود.
-

گسست از ماخولیاي چپ

در اين پسزمینه اکتبر نه فقط يك جهش رهايیبخش بلكه همانطور که گفتم حلقهاي است از کل سنت مبارزات کارگري .در
اينجا میتوان به بحثهاي کالسیك مارکس و انگلس نزديك شد .چون با يك جريان اجتماعی برآمده از دل همان روابط
سرمايهدارانه مواجهیم که خود را در هیات پرولتارياي پويايی نشان میدهد که در آن شكاف بین پرولتاريا و طبقه کارگر از
میان میرود .طبقه کارگر و پرولتاريا بر هم منطبق میشود ،اقتصاد و سیاست با هم يكی میشوند و نه بر يك بورژوازي خیالی
بلكه بر دولت مطلقه غلبه میکنند .تفاوت اين الگو با الگوي کالسیكی که از انقالبات اروپاي غربی سراغ داريم در دشمن آن
است ،يعنی دولت مطلق .رخداد اکتبر به عنوان حلقهاي در مبارزات کارگري جنبش اروپايی ،چنانکه بديو میگويد ،از اين نظر
واجد اهمیت است که نخستین انقالب پیروز است .پیروز به اين معنا که نه فقط قدرت دولتی را گرفته بلكه خود منطق
انقالب ،احزاب و لنین و ديگران را به آنجا رساند که شعار «همه قدرت به شوراها» را پیش کشند .پس کنترل بر تولید و به
دستگرفتن هژمونی اجتماعی در واقعیت رخ داد .طبقه کارگر در واقعیت توانست دهقانان و حتی اليههايی از خردهبورژوازي و
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روشنفكران و غیره را به درون همین منطق بكشد و با ابداع سیاسی و اجتماعی نهاد شورا شكل جديدي از روابط اجتماعی و
امكان گذر از سرمايهداري را فراهم کند .اکتبر به عنوان يك حلقه پیروز جايی است که تداوم اين حرکت درونی سرمايهداري را
ممكن میکند و به ما اجازه میدهد از ماخولیاي چپ (ناشی از شكستهاي متعدد) فاصله بگیريم.
با همین توصیف مختصر و ناقص در میيابیم بايد کل مفهومپردازي ماتريالیسم تاريخی را تغییر دهیم ،آنهم بر اساس اينكه ما
در يك بزنگاه تاريخی چند نوع زمانمندي داريم ،چگونه چند صورتبندي اجتماعی يا وجوه تولید گوناگون میتوانند به هم
گره بخورند ،چگونه در دل اين شیوهها عامل موثر نهادي است مثل دولت نه يك طبقه .اين کار کمك میکند تحلیلهاي
مارکس را گسترش دهیم تا از تعمیم صرف تجربه اروپاي غربی فراتر ررود و بتواند پیچیدگی و تنوع تاريخی را در خود نشان
دهد .تجربه خود ما در ايران نشان میدهد چگونه بنا به اين پیچیدگی و تنوع يك کاست مثل روحانیت میتواند نقشی ايفا
کند که هیچ طبقهاي نتوانسته است .بنابراين بحثهاي سادهانديشانه بر مبناي دترمینیسم اقتصادي و طبقات خیالی در اذهان
ما و آنگاه خود را نماينده طبقه کارگر پنداشتن و صحنهپردازيهاي خیالی هیچ فايدهاي ندارد .اکتبر به بهترين وجه نشان
میدهد چگونه يك رخداد میتواند با توجه به زمینههاي متعدد پیامدها و معانی متفاوتی داشته باشد .کوشیدم در حداکثر
فشردگی اين تنوع را نشان دهم .پیامدهاي هر يك از اين سه مورد بسیار بیش از اين توصیف ناقص است ولی به روشنی نشان
میدهد چرا از يكسو بايد ماتريالیسم تاريخی را حفظ کرد و از سوي ديگر اتفاقا بزرگترين رخدادي که از دل جنبش کارگري
درآمده در خالقیت تاريخی و نظري خود به ما میآموزد حتی از خود مارکس نیز بايد فراتر رفت.
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