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اختالف لنین و بلشویکها با منشویسم در پایه اى ترین سطح یک اختالف متدولوژیک است .اما این اختتتالف جاتىتا ت
ایست که وحدت کموایست به دابال جن میگردد .این اختالف در روش تحلیل شیوه تولید سرمایه دارى و “همسا ”هتا
و همبافتگ اشکال تولیدى در جن ایست .این اختالف حت از تفاوتهاى موجود در تتحتلتیتل شتکتلتبتنتدى ا تتت تادى و
اجتماع جامعه روسیه ایز ااش امیشود .وحدت کموایست براى توضیح متتتدولتوژى لتنتیتن ختوااتنتده را دعتوت بته
بازخواا کاپیتال مارکس میکند (و همااطور که دیدیم این کتاب را ایز به یک الگوى تتىتریتدى از جتامتعته سترمتایته
دارى ،مبتن بر تعمیم مشاهدات از “عالم اصغر کارخااه ااگلیس ” ،تنزل م دهد) .اما متتدولتوژى متارکستیتستم ،بته
معناى د یق و جامع و کلمه ،اه با کاپیتال شروع میشود ،اه تماماً ،یا حت مستقیماً ،در کاپیتال توضیح داده متیتشتود و
اه حت بطور ابتدا به ساکن باید در جن جستىو شود .کاپیتال امواه برجسته کاربرد متدولوژى مارکس در یک تلتمترو
مهم اقد است ،اما اثرى در توضیح خود این متدولوژى ،که به لمرو اقد ا ت اد سیاس ایز محدود امیگتردد ،اتیتستت.
وحدت کموایست فراموش میکند که مارکس خود در  ،٨١۵۴سالها بل از اگارش کاپیتال ،متاتتریتالتیتستم ویت ه ختود،
یعن مىموعه وجود شناس  ،شناخت شناس و متدولوژى خود را در  ٨٨تتز کتوتتاه در بتاره فتو تربتاح (کته متحتور
مباحثات کتاب اید ولوژى جلماا ایز هست) به روشن ترین وجه بیان کرده استت“ .تتزهتا ت در بتاره فتو تر بتاح” و
“اید ولوژى جلماا ” جن اسناد اساس است که براى درک متدولوژى مارکس باید بته جن رجتوع کترد .متوضتوع ایتن
تزها ایز دیگر اه ا ت اد سیاس  ،بلکه اقد ماتریالیسم مکاایک و اسکوالستیک و بنیاد گذارى یک اتگترش ااتتتقتادى-
علم پیگیر اسبت به کل جهان پیرامون و در مرکز جن جامعه و پراتیک ااسان در جامعه است .اگر کست متیتهتواهتد
لنین و روش او را – بعنوان یک مارکسیست وا ع – بشناسد باید از تتزهتاى متارکتس دربتاره فتو تربتاح و جمتوزش
مارکس در باره پراتیک ااقالب و جن ماتریالیسم که این پراتیک را محور اگرش خود به جهان رار متیتدهتد ،ج تاز
کند و اه از “توسعه سرمایه دارى در روسیه”.
متدولوژى لنین ،با همان متدولوژى اى که اعدتا ً هر مارکسیست باید بر مبناى جن حترکتت کتنتد ،تیتزى بتیتشتتتر از
وفادارى عمل به ماتریالیسم وی ه مارکس ،یعن ماتریالیسم پراتیک – ماتریالیسم کته دیتالتکتتتیتک رابتطته متتتقتابتل
پراتیک ااساا با جهان عین را دریافته است – ایست .به این معن  ،متدولوژى لنین فا د هر گواته ختود ویت گت در
تمایز با مارکسیسم ارتدوکس بطور کل است .اما هنگام که بیاد بیاوریم کته تتفتاستیتر استکتوالستتتیتک ،متکتااتیتکت ،
دترمینیست و اظایر جن از مارکسیسم ه رواج گسترده اى دارد ،هنگام که حىم عظیم ادبیات رویزیوایستتت را در
اظر بگیریم ،هنگام که اظرات منشویک ها در اوا ل رن و اظرات وحدت کمواتیتستتت در اواختر ترن بتیتستتتم را
بهاطر جوریم که همه تحت اام مارکسیسم ارا ه میشواد ،جاگاه درم یابیم که وفادارى به مارکسیتستم وا تعت متارکتس،
در وا ع یک خود وی گ است ،این خود وی گ لنین ،لنینیسم و جن گرایشهای است که پر م مبارزه علیه تحتریتفتات
بورژوای در مارکسیسم را بدست گرفته ااد.
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وی گ ماتریالیسم مارکس در جایگاه تعیین کننده اى است که پراتیک بطور کل و پراتیک ااقالب بتطتور اختر در
اگرش و جهان بین ااتقادى جن داراست .اینکه مارکس ماتریالیسم خود را در تمایز با ماتریالیسم کهنه“ ،متاتتریتالتیتستم
پراتیک” اام م گذارد و مشه ا ً لفظ “کموایست” و “ماتریالیست پراتیک” را بطور مترادف بکار م برد[ ]۶ختود
اشااه اى دیگر از اقش مفهوم محورى “پراتیک ااقالب ” در مارکسیسم است .م گو یم مفهوم “پتراتتیتک ااتقتالبت ”،
زیرا مارکسیسم یزى بیشتر از ماتریالیسم در فلسفه بعالوه ااقالبیگرى در سیاست است .مارکسیسم پراتیک ااتقتالبت
را بعنوان یک مفهوم و مقوله فلسف در تىریدى ترین سطح اقد و شناخت وارد میکتنتد .پتراتتیتک ااتقتالبت  ،در کتنتار
مقوالت اظیر عینیت ،ذهنیت ،وجود ،شناخت و یره ،بعنوان مفهوم تحلیل وارد عمیق ترین سطح اادیشته متیتشتود.
پراتیک ااقالب در مارکسیسم تنها یک فراخوان سیاس – اخال

ایست ،بلکه یک رکتن استاست اتقتد فتلتستفته استت.

مارکس مقوله “پراتیک” را محور اقد خود از ماتریالیسم کهنه رار میدهد و جاترا بته ستنتا بتنتاى وجتود شتنتاست ،
شناخت شناس و روش شناس در ماتریالیسم خاص و متمایز خود تبدیل میکند.
ماتریالیسم کهنه ،ماتریالیسم مکاایک اى که فو رباح ایز از جن خالص ایافته بود ،ادر ابود خود را از تلق جتامتد و
متافیزیک در مورد جهان عین و تفکر ااساا برهااد .در یک سو جهان عین  ،عالم محسوس و “وا تعتیتت ” ترار
داشت و در سوى دیگر ذهن بشر بعنوان جینه اى در برابر این دایاى عین  .جهان عین  ،داده شده ،در ختود و ختودپتو
در اظر گرفته میشد و تفکر ااساا تفسیرى ااعکاس  ،پندارگرااه و ااتفتعتالت از ایتن داتیتاى ختارجت  .متارکتس ایتن
دوگااگ مکاایک و متافیزیک را درهم م شکند .براى مارکس ،از یکسو جهان عین خود در عین حال متحت تول
پراتیک عن ر فعاله ایز هست و این پراتیک ااساا ایز خود به همان درجه وا ع  ،محسوس و عتیتنت استت .و از
سوى دیگر حقاایت و صحت تفکر ااساا  ،یعن این سوال که جیتا ایتن تتفتکتر بته درستتت جتهتان پتیترامتون ختود را
“منعکس” و تفسیر کرده است ،در گرو پراتیک است .پراتیک که بر مبناى این تفسیر دست به تغییر جتهتان بتزاتد و
لذا صحت خود را به ثبوت برسااد .تا جاىا که مق ود از جهان عین جامعه بشرى است ،مارکس دو پتروسته تتکتامتل
را به شیوه اى موایست و صحیح به هم مرتبط میکند .جامعه و تفکر ااساا در حلقه پراتیک تحول بهش به هم پیتواتد
میهوراد .تکامل جامعه جدا از عن ر ذهن (فعاله) این تکامل ،ااسان ،ابل تبیین ایست ،همچنااکه این عمل ،جدا از
متن اجتماع خود امیتوااد تعریف و تبیین شود .به این ترتیب مارکس ااسان را به جاى وا ع اش در تتاریتخ ختویتش
رار میدهد .ااسان دیگر اه متفکر و مفسر منفعل جهان عین  ،بلکه ایروى تحول بهش این جهان است .اوضاع عینت
اه یود اسارت ،اه مقررات براى تبعیت بردهوار ،بلکه شرایط براى فعالیت ااسان و لتذا زمتیتنته اختتتیتار و ا تتتدار
اوست .این شرایط دامنه تاریه

درت تحول بهش ااسان را تعریف میکند ،اما خود این دامنته ،ختود ایتن شترایتط بتا

پراتیک ااساا دگرگون میشود .ااسان به سازاده تاریخ خویش بدل میشود ،باشد که تحت شترایتطت کته ختود تتعتیتیتن
اکرده است .در ماتریالیسم کهنه ااسان ااساا مفسر بود ،در ماتریالیسم مارکس ااسان موجودى تحول بهش و تغتیتیتر
دهنده است .در مارکسیسم ،بعالوه ،ااسان از پدیده اى مىرد و ا م به ذات به موجودى اجتماعت بتدل متیتشتود“ .ذات
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ااساا ”  ،ذات اجتماع ااسان (و در بنیاد جن وجود طبقات او) تعریف میشود .پراتیک ااقالب ااسان ،بطور مشهتر
تر ،بصورت پراتیک انسان بعنوان جزئى از طبقه اجتماعى معین در روابط اجتماعى معین در نظر گرفته میشود.
مارکس موضوع تفکر فلسف پیش از خود را ام پذیرد .براى او موضوع ،تغییر دادن جهتان استت .او بته فتو تربتاح
میتازد که “اهمیت فعالیت ااقالب و عمل  -ااتقادى را در ایافته است” و متاتتریتالتیتستم کتهتنته را متالمتت متیتکتنتد کته
توصیف و تشریح “عن ر فعاله” را تماما ً به ایده جلیسم واسپرده است – ایده جلیسم که بتنتا بتتتعتریتف تادر بته درک
پراتیک وا ع ایست.
دخالتگرى فعال مارکسیسم در عرصه سیاست و پیواد و یک شدن “ااتقاد اجتماع ” با “تئورى ااقتالب” در پتیتکتره
مارکسیسم ،از این جایگاه تعیین کننده مقوله “پراتیک اجتمتاعت ” در بتیتنتش متارکستیتستم ،در مترکتز تتفتکتر فتلتستفت
مارکسیسم ،ااش میشود“ .ماتریالیسم پراتیک” صحیح ترین و د یق ترین اام است که میتتوان بته اتگترش ااتتتقتادى
وی ه مارکسیسم داد.
به این ترتیب روشن است که متدولوژى مارکس یزى بیشتر از متدولوژى اقد اظرى او از ا تتت تاد ستیتاست استت.
این متدولوژى مقدم بر اقد او از ا ت اد سیاس و اساسا ً از طریق کاربرد اقد در سطح تىریدى تر ،در اتقتد فتلتستفته
جلماا  ،بدست جمده و تبیین شده است .تنزل دادن متدولوژى مارکسیسم به متدولوژى تحلیل ِ اقد ا ت تاد ستیتاست و از
جاهم محدودتر به روش معین در تعریف “شیوه تولید سرمایه دارى” ،در حکم تقلیل دادن یک حکم جامع و شتامتل بته
یک جزء معین جن و به یک از موارد شمول کاربرد جن استت .ایتن تتقتلتیتل گترا ت از گترایتش هتمتیتشتگت جکتادمت
بورژوا

به تبدیل مارکس ااقالب به مارکس ا ت اد دان است .پا ین تر خواهیم دید که تگتواته لتنتیتن ختود اختتتالف

خویش با منشویکها را با رجعت به همین ماتریالیسم پراتیک (و بطور مشتهتر تتر “تتزهتا ت دربتاره فتو تربتاح”)
توضیح میدهد و اه با هیچگواه اشاره اى به تعاریف مارکس در لمرو اقد ا ت اد سیاس .
پس اولین اکته اى که در هر اوع بررس متدولوژى مارکسیسم (متدولوژى لنین) باید بهتاطتر جورد ایتنتستت کته ایتن
متدولوژى اه صرفا ً یک روش تعقل و تحلیل ،بلکه یک روش عمل (به معن وسیع طبقات ) استت ،عتمتل ااتقتالبت و
تحول بهش .معموالً اینىا و جاىا میهواایم که وی گ و خ لت مشه ه متدولوژى لنین “تحلیل مشهتر از شترایتط
مشهر” است .این به زباا دیگر همان یزى است که وحدت کموایست بیان میکند :لنین بتراى تتبتیتیتن استتتراتت ى
ااقالب ،ا ت اد روسیه را بطور مشهر تحلیل امود“ .تحلیل مشهر از شرایط مشهر” ب شک جاى خود را در
هر تحلیل مارکسیست دارد .اما این اه خاص مارکسیسم است و اه اساسا ً به مساله متدولوژى متربتوط متیتشتود ،زیترا
سوال اصوالً این است که مارکسیسم بطور کل و لنین بطور مشهر با کدام متدولوژى به سراغ “شرایط مشتهتر”
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میرواد .وحدت کموایست ایز “شرایط مشهر” را بطور “مشهر” تحلیل میکنتد ،امتا ایتن تتحتلتیتل بتا متتتدولتوژى
دترمینیست و اولوسیوایست منشویسم صورت میگیرد .هدف این تحلیل این است که معلوم شود “کدام طبقات تتاریتهتا ً
اهمیت بیشترى داراد”“ ،ا ت اد” ه حکم در مورد ااقالب میدهد و این دوم

گواه تتکتلتیتف طتبتقتات “متىتاز و

یرمىاز” براى اعمال رهبرى را روشن میکند .کدام طبقه باید “اقش تاریه ” خود را بازى کنتد .تتحتلتیتل مشتهتر
براى شنیدن وح منزل ا ت ا ِد “مشهر”  ،اینهم تحلیل مشهر از شرایط مشهر است ب جاکه مارکسیست باشتد.
تحلیل لنین از شرایط روسیه مقدمه اى بر تبیین وظایف پرولتاریا در ااقالب روسیه است ،طبقه اى که موجودیت او و
ضرورت اعمال رهبرى او بر تحوالت ااقالب

رن بیستم بل از هر تحلیل مشهر از شکلبنتدى اجتتتمتاعت روستیته

براى لنین مفروض و محرز است .لنین اه از موضع “تکامل روسیه” ،یا حت “ااقالب روستیته” ،بتلتکته از متوضتع
پرولتاریا حرکت میکند .او متفکر و سیاستمدار و رهبر عمل همین طبقه است .بنابراین وحدت کموایستتت از هتمتان
ابتدا پاى در بیراهه گذاشته است و ت از ول لنین این سوال را مطرح میکند که:
“در شکلبندى اجتماع روسیه کدام طبقه تاریها ً اهمیت بیشترى دارد و جیا میتوااد اقش رهبرى را در ااقالب روستیته
برعهده بگیرد؟”
این سوال اه فقط هرگز اقطه عزیمت لنین ابوده است ،بلکه در تقابل کامتل بتا متتتدولتوژى اوستت .ایتن ستوال اتقتطته
عزیمت و مبناى استدالل منشویکها بود و پاسخ خود را ایز در پراتیک سازشکارااه جاان ،در داتبتالته روى جاتان از
بورژوازى که “تاریها ً اهمیت بیشترى” داشت ،گرفت .و تازه اگر فرض کنیم وا عا ً لنین از یک نتیتن ستوال متورح
مآبااه اى ج از کرده باشد ،پاسخ به این سوال ،یعن احراز هویت طبقه “تاریها ً مهتم” در روستیته  ،٨٩١۴اتمتیتتتوااتد
براى او از بررس مناسبات ا ت ادى و طبقات در روسیه مشهر شود .براى لنین اظیر هر کارگر ااقتالبت و جگتاه
به منافع طبقات  ،اظیر هر کموایست جدى دیگر ،ماایفست کموایست مقطع است که طبقه کتارگتر بته مستتتدل تتریتن
وجه ،و از جمله براى خاطر جمع کردن هر تاریخ پرست مالاقط از اوع وحدت کموایست  ،اعتالم کترده استت کته
خود طبقه کارگر “تاریها ً اهمیت بیشترى دارد” .افس وجود سوسیال دموکراس روسیه و افس شرکت لتنتیتن در ایتن
جنبش به معناى جن است که اه تنها او بدوا ً ت میم خود را در باره پاسخ به ایتن ستوال گترفتتته استت ،بتلتکته ختود را
جز از این طبقه “تاریها ً ” مهم میدااد .براى لنین ،اظیر هر کموایست که مارکستیتستم ادویته اى بتراى تتنتد و تتیتز
کردن و “رادیکال” کردن اوماایسم و ااسیواالیسم اش اباشد ،پرولتاریا ،ته تتاریتهتا ً و ته “ تیتر تتاریتهتا ً” اهتمتیتت
بیشترى دارد .لنین مب ر و یا مفسر ااقالب ایست ،شرکت کننده در جن است ،و اه فقط این ،بتلتکته ستازمتااتده ااتقتالب
طبقه معین است .حال اگر کس از او بپرسد “تاریها ً ه طبقه اى اهمیت دارد” و “ ه کس باید رهبرى ااتقتالب در
روسیه را بر عهده بگیرد”  ،او در پاسخ اه از جمار کشاورزى روسیه ،بلکه از ماایفست کموایستت اتقتل تول ختواهتد
کرد( .فعالً از این میگذریم که حت یک مفسر ا ت ادگراى فهیم تر از وحدت کموایست هم اهمیت “تاریه ” طبتقتات
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در روسیه را صرفا ً از ا ت اد خود این کشور اتیىه امیگرفت .جیا در اپال هم باید دید تتاریتهتا ً ته طتبتقته اى اهتمتیتت
دارد؟!) لنین خود جزء عن ر فعاله ااقالب است که شیپور جن مدتها بل در سطح جهان دمیده شده استت .کتار او اته
بررس مىدد “اهمیت تاریه ” طبقه خویش ،بلکه دست بکار شدن براى به پیروزى رساادن این طبتقته در یتکت از
عرصههاى موجودیت و مبارزه اش ،یعن روسیه است.
بنابراین و.ک با طرح سوال به این ورت ،از همان ابتدا متدولوژى لنین را وارواه میکند .لنین وجتود ختود و طتبتقته
خود و جرمان هاى خود و طبقه خود را مفروض گرفته است .تحلیل مارکسیت او از جامعه روسیه ترار استت بته او
اشان بدهد که کدام پراتیک مشهر سیاس میتوااد پرولتاریا را ادر سازد تا در شرایط موجود ،تحول بهش تتریتن و
کارسازترین اقش را در جهت تحقق منافع خود (و رها جامعه) ایفا اماید .براى لنین سوال ابتدا ً ایتن اتیتستت کته بته
حکم شرایط عین “کدام طبقه تاریها ً اهمیت بیشترى دارد” ،بلکه اینست که طبقه ختود او ،طتبتقته تتاریتهتا ً و بتنتا بته
تعریف “مهم” کارگر ،با کدام پراتیک سیاس و مبارزات میتوااد به رهبر تحول ااقالب جامعه بتحتران زده روستیته
در  ٨٩١۴بدل شود .اقطه عزیمت لنین ضرورت تحقق جرمانهاى ااقالب پرولتاریا به سریعترین ،کم مشقت تتریتن و
جامع ترین شکل ممکن است .این اقطه عزیمت از شکلبندى ا ت ادى روسیه یا هیچ کشور دیگرى استنتاج اتمتیتشتود.
این جزء تعریف “لنین بودن”“ ،کموایست بودن” و “کارگر جگاه” بودن است( .این اتیىه طبتیتعت تتفتکترى استت کته
پراتیک ااساا را ایز پدیده اى وا ع و عین میدااد و از متفکر و مو عیت اجتتمتاعت او ااتتتزاع اتمتیتکتنتد) .جتامتعته
روسیه شرایط عین اى است که این مبارزه پرولترى باید در جن دابال شتود .ایتن جتامتعته متىتمتوعته اى از راههتا و
موااع ،امکااات و محدودیت ها و عوامل کند کننده و یارى دهنده را در بترابتر عتنت تر فتعتالته ااتقتالب پترولتتترى در
روسیه رار میدهد .خود این جامعه رار ایست رهبر ااقالبش را به لنین بشناسااد ،بلکه اوضاع عین مشه

استت

که لنین از دریچه منافع یک طبقه معین که اه تنها خواهان ااقالب است بلکه میدااد بدون دخالت او به مثابه رهتبتر در
ااقالب تحوالت مورد اظر در جامعیت خود رح امیدهد ،با جن روبروست .این اوضاع و احتوال بتایتد بته اتفتع طتبتقته
کارگر تغییر کند ،اما ماتریال و م الح تغییر ایز باید از خود این جامعه گترفتتته شتود“ .ااستانهتا ستازاتدگتان تتاریتخ
خویشند اما اه در شرایط که خود تعیین کرده ااد” .لنین تاریه را که باید ساخته شود و ایرو

را کته بتایتد جن را

بسازد ،بل از مطالعه هر اوع “همسا ” در شیوه تولید روسیه ،میشناسد .بررس او از جتامتعته روستیته تتالش او
براى درک شرایط است که این تاریخ باید تحت جن ساخته شود.
دره عمیق جن متدولوژى اافعال را که “طبقه تاریها ً مهم” و “رهبرى” را از شکلبندى اجتماع استنتتاج متیتکتنتد از
ّ
جن متدولوژى اى که ضرورت پراتیک ااقالب طبقه کارگر به مثابه رهبر هر تحول ااقالب در جتامتعته را متفتروض
میگیرد جدا میکند .این اولین وجه تمایز متدولوژیک منشویسم و بلشویسم ،و لیبرالتیتستم تم و متارکستیتستم ااتقتالبت
است .تبیین وحدت کموایست از شیوه برخورد لنین به ااقالب  ٨٩١۴ماتریالیسم تاریه را بته ابتتتذال متیتکتشتد .ایتن
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درست و مارکسیست است اگر بگو یم در طول رنها در رواد تکامل جامعه ،طبقات گوااگون به حکم شرایط عیتنت
ا ت ادى و اجتماع به پیش رااده شداد و به عن ر فعاله تحول شکلبندى اجتماع بدل شداد .اما این کامتالً اتادرستت
و ااحراف است اگر فقط همین را از ماتریالیسم تاریه بفهمیم و یا همین یک جمع بندى کتوتتاه از کتل رواتد تتاریتخ
بشر و اهمیت “زیر بناى ا ت ادى” ،به سراغ جامعه سترمتایته دارى ع تر حتاضتر بتیتا تیتم و در ع تر ااتقتالبتات
پرولترى ایز بهواهیم دوباره در هر تحول ااقالب در هر کشور معین یکبار دیگر در “ا ت اد” سراغ طبقه پتیتشترو،
مهم و “رهبر ااقالب” را بگیریم .این دیگر ماتریالیسم تاریه ایست ،زیرا د یقا ً از تتاریتخ وا تعت  ،یتعتنت از دوره
تاریه وا عا ً موجود ،از ع ر ااقالب پرولترى ،ااتزاع کرده است .اگر متقتولته و متفتهتوم پتراتتیتک ااتقتالبت را از
مارکسیسم بگیریم ،اگر جاابدارى طبقات مارکسیسم را از جن بگیریم ،اگر درک زاتده متارکتس را از رابتطته متیتان
اوضاع عین اجتماع و عن ر فعاله ااساا را کنار بگذاریم ،جاگاه شاید جاچه با
گرای ا ت ادى و جن تاریخ گرا

میمااتد تیتزى شتبتیته جن تتقتلتیتل

اولوسیوایست از جب در بیاید که وحدت کمتواتیتستتت بتىتاى متارکستیتستم عترضته

میکند .همان تاریخ گرا و دترمینیسم ا ت ادى اى که فرمول هاى “در ااقالب سیاس اما نین ایست”“ ،کدام طبقته
جامعه را بهتر صنعت میکند”“ ،کدام طبقه تاریها ً اهمیت بیشترى دارد” و یره از جن استهراج متیتشتود .ایتن هتمتان
مارکسیسم مسخ شده و “بیطرف” شده اى است که جکادم هاى بورژوا

در مبحث تاریتخ تتفتکتر ا تتت تادى تتدریتس

میکنند ،همان مارکسیسم “ یر پرولترى” شده اى که رار بوده است در کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم بته تتئتورى
ااقالب “خلق علیه امپریالیسم” بدل شود ،همان مارکسیسم ر یق شده اى که روشتنتفتکتران بتورژوا -لتیتبترال و خترده
بورژوا -اسالم هاى ممنوع المطالعه در طول دو دهه بل در ایران ،جاگاه که از ستازمتان “تتوحتیتدى” و یتا متحتفتل
جبهه مل خود خسته میشداد و خواهان “رادیکالیسم” بیشترى بوداد به جن نا م ااداختند .این در عین حتال هتمتان
مارکسیسم وارواه شده اى است که در جن ااسان به مهره بال اراده اى در “تتکتامتل جتامتعته” بتدل متیتشتود ،هتمتان بته
اصطالح “مارکسیسم ” که به بهااه تکامل و تر

تاریه جامعهها پرولتاریا را به دست کشیدن از اهداف و متنتافتع

وی ه خود و داباله روى از “بورژوازى مل و خرده بورژوازى ضد امپریالیست” فراخوان میدهد .این “مارکسیتستم”
حزب توده ،راه کارگر و راىبران است که وحدت کموایست دارد تحت عنوان “متدولوژى لنین” عرضه میکتنتد .در
این دیدگاه ااسان باید مااند وحدت کموایست شااس بیاورد که ت ادفا ً در دوره اى زادگت کتنتد کته در جن پترولتتتاریتا
“تاریها ً اهمیت بیشترى دارد” و تازه باید به اادازه کاف براى تشهیر این امر از “عالم اکبر” سترمتایته دارى ایتران
هم شناخت داشته باشد ،و گراه مطابق معمو ِل حزب توده از خیمه و خرگاه طبقات “تتاریتهتا ً” متهتم دیتگترى ستر در
میآورد.
متاسفااه این تفسیر دترمینیست از مارکس و مارکسیسم تاریها ً رواج بیشترى از درک صحیح از ماتریالیسم پتراتتیتک
و دیالکتیک مارکس داشته است .اظرات وحدت کموایست  ،که همااطور که اشاره کردیم در استاس بتا جمتوزشهتاى
رویزیوایسم مدرن اختالف ادارد ،پدیده تازه و اوظهورى ایست .این براى وحدت کموایست جموزاده خواهد بتود اگتر
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بدااد که “اختالف بلشویسم و منشویسم” در  ٨٩١۴ایز ،د یقا ً اختالفت متیتان متاتتریتالتیتستم پتراتتیتک و دختالتتگتر بتا
ماتریالیسم اسکوالستیک و اافعال بود و وحدت کموایست متاسفااه اه فقط در تبیین خود از متدولوژى لنین اتا متوفتق
است ،بلکه خود او و امثال او ،موضوع ااتقاد این متدولوژى بوده ااد.
دیدیم که جاىا که کار به توصیف مرزبندى لنین با مارکسیسم علن کشید ،وحدت کموایست در تتوضتیتح “متتتدولتوژى
لنین” عمالً به بن بست رسید .لنین از تحلیل ا ت ادى مشابه در باره شکلبندى اجتماع روسیه به “اتایت ستیتاست ”
کامالً متفاوت رسیده بود .ظاهرا ً عوامل و ااگیزههاى “پیش بین اشده” و مىهول اتاگتهتان لتنتیتن را از متتتدولتوژى
مربوطه (استنتاج استرات ى ااقالب از شکلبندى اجتماع ) منحرف کرد و او صرفا ً به اظهتارات “لتىتوجتااته” اى در
دفاع از ضرورت استقالل و رهبرى پرولتاریا در ااقالب بسنده کرد .وحدت کموایست از توضیح این شیوه بترختورد
عاجز مااد و جالب اینىاست که در عین ااتواا از جلوتر بردن تفسیر ختود اعتالم داشتت کته هتمتیتن اختتتالفتات در
“مباحثات بعدى لنین بر علیه منشویسم به اوج خود رسید”.
وا عیت این است که ” اختالف ” که در مباحثات لنین و منشویکها به اوج خود رسید ،همان اختالف میان مارکسیستم
و ماتریالیسم پراتیک و دخالتگر از یکسو با تفسیرات جکادمیک و اافعال رای از مارکسیتستم بتود .ایتن اختتتالف اته
فقط در جدل لنین با مارکسیسم علن  ،بلکه همچنین بطرز بارزترى در مبارزه لنین علیه اکواومیستهتا ،بتروز کترده
بود .در مبارزه علیه منشویسم این اختالف به روشن ترین وجه ب ورت اختالف بنیادى دو متدولوژى فرمتولته شتد.
لنین اکواومیسم ،مارکسیسم علن و منشویسم را د یقا ً از جارو که هر سه در متدولوژى اافعال واحدى در برخورد بته
مبارزه طبقات اشتراک داشتند ،در یک طب در برابر بلشویسم و دخالتگرى فعتال کتمتواتیتستتت بتلتشتویتکهتا ترار
میدهد .لنین در  ٨٩١۴منشویک ها را ادامه طبیع و منطق اکواومیسم و مارکسیسم عتلتنت ت تویتر متیتکتنتد .او در
توضیح اختالف میان طعنامه کنگره بلشویکها و کنفرااس منشویکها در خ وص شیوه برخورد به دولتت متو تت
ااقالب در ااقالب  ،٨٩١۴درست بر ریشه متدولوژیک اختالفات موجتود در ستوستیتال دمتوکتراست روس ااتگتشتت
میگذارد:
“ این درست همان تمایزى است که مدت هاست مارکسیست هاى روسیه را به دو جناح تقتستیتم کترده استت .در دوره
دیم “مارکسیسم علن ” ،ب ورت جناح موعظه گر و جنتاح رزمتنتده و ستیتاست
ِ

و در دوره تتولتد جتنتبتش تتوده اى

ب ورت جناح ا ت ادى و جناح سیاس  .از مقدمات مارکسیست صحیح در مورد ریشه هاى ا ت ادى عمیق متبتارزه
طبقات بطور کل و مبارزه سیاس بطور اخر ،اکواومیستها یکسره این اتیىه را گرفته ااد که ما بتایتد بته جتنتبتش
سیاس پشت کنیم ،توسعه جن را کند اما یم ،دامنه اش را محدود کنیم و اهدافش را تنزل دهیم .جناح سیتاست بترعتکتس
از همین مقدمات اتای متفاوت گرفته است و جن اینست که هر ه ریشههاى مبارزه جارى ما عمیق تر باشد ،متا بتایتد
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به همان درجه وسیع تر ،محکم تر ،اطعااه تر و با ابتکار و اارژى بیشترى این مبارزه را به پیش ببریم .اکتنتون اتیتز
با همان اختالف اظر مواجهیم ،باشد که تحت شرایط دیگر و در شکل دیگرى .از این مقدمات که ااقالب دموکراتتیتک
مسلما ً ااقالب سوسیالیست ایست ،که فقرا و ایازمندان بهیچوجه تنها کساا ایستند که در جن “ذینفع” ااد ،از این حتکتم
که (این ااقالب) عمیقا ً ریشه در ایازها و ملزومات گریزااپذیر کل جامعه بورژوا

دارد از این مقدمات ما این اتیىته

را میگیریم که طبقه پیشرو باید اهداف دموکراتیک خود را هر ه برجسته تر فترمتولته کتنتد ،ایتن اهتداف را هتر ته
روشن تر و کامل تر بیان دارد ،شعار فورى یک جمهورى را طرح کنتد و ایتده لتزوم بتر ترارى یتک دولتت متو تت
ااقالب و در هم کوبیدن ب رحمااه ضدااقالب را وسیعا ً میان مردم اشاعه دهد .مهالفین ما ،گروه ایسکراى اتو ،امتا،
از درست همین مقدمات اتیىه میگیراد که استنتاجات دموکراتیک ابایتد ب تورت جتامتع بتیتان شتود ،کته جتمتهتورى
میتوااد از زمره شعارهاى عمل حذف شود ،که ما باید از تودهگیر کردن ایده لزوم یک دولت مو ت ااتقتالبت امتتتنتاع
کنیم ،که صرف یک ت میم مبن ااعقاد مىلس موسسان میتوااد پیروزى تعیین کننده لقب بتگتیترد ،کته اتیتازى بته در
دستور رار دادن وظیفه ابرد با ضد ااقالب یک هدف فعال ما ایست ،بطوریکه میتوان جن را با یک اشتاره گتنتا (و
همااطور که خواهیم دید با فرمولبندى لط) به “پروسه مبارزه متقابل” رق و حل کرد .این زبان رهتبتران ستیتاست
ایست ،بلکه زبان بایگان هاى پیر و پر ااه ثبت احوال است”.
( لنین ،دو تاکتیک… جلد  ،٩ص  ۵١-۵٨تاکیدها از ماست .پرااتز در اصل است).
این ،جن استدالل است که بر مبناى جن لنین “اتای سیاس ” مارکستیتستم عتلتنت  ،اکتواتومتیتستتهتا و متنتشتویتکهتا را
“امیپذیرد”  ،جاچه در همان بدو امر جلب توجه میکند اینست که لنین اه تنها هیچ اشاره اى ،اه در اینتىتا و اته در کتل
کتاب “دو تاکتیک”  ،به اختالف اظر در تحلیل شکلبندى ا ت ادى و اجتماع روسیه امیکتنتد ،بتلتکته بتراى بترجستتته
کردن اختالف اساس  ،اختالف که بر سر متدولوژى دخالتگر بلشویسم و جایگاه مبارزه پیگیر سیاس بر سر تدرت
است ،مدام ،ب شک با درجه اى ا ماض ،بر یکسان بودن مقدمات و تحلیلهاى ا ت ادى در همه جناحهاى ستوستیتال
دموکراس  ،تاکید میکند .اختالف تماما ً به استنتاجات سیاس و عمل از مقدمات تحلیل مشابه ربط داده متیتشتود .اگتر
متدولوژى وی ه لنین جن طور “دیگرى” باشد که به زعم وحدت کموایست او به ا ت اد و مناسبات اجتماعت روستیته
م اگریسته است ،لنین خود از این متدولوژى ب خبر است .خود او بر خالف و.ک اصرار میورزد کته هتمتگتان در
سوسیال دموکراس روسیه پایههاى ا ت ادى ااقالب دموکراتیک ،خ لت بورژوا

این ااقالب ،متحتدودیتتهتاى جن

و تفاوتهاى جن با ااقالب سوسیالیست را کمابیش یکسان و “درست” تحلیل کرده ااد .بلشویسم بر سر اتیىهگتیتریتهتاى
سیاس و عمل با منشویسم در تقابل است .و این شکل دیگر بروز اختالف کهنه میان جناح سیاس و رزمنده ،یتعتنت
بلشویکها ،با جناح هاى جکادمیست و اکواومیست جن است که هر دو با منشویکها در یک اقطه مشترکند :استتتنتکتاف
از برخورد فعال به ااقالب دموکراتیک و مبارزه سیاس  ،پشت کردن به مساله تحول سیتاست در یتک ااتقتالب تیتر
سوسیالیست  ،رها کردن مساله دولت و درت سیاس به بورژوازى و فراموش کردن ایاز حیات پرولتاریا بته ایتنتکته
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خواستهاى دموکراتیک به اهایت درجه بسط یابد و بته اتتتیتىته متنتطتقت ختود ،یتعتنت یتک دولتت و یتک جتمتهتورى
دموکراتیک منىر شود .دولت که باید ،اگر کس وا عا ً دموکراس میهواهد ،بته متثتابته ابتزار در سترکتوب دشتمتنتان
دموکراس بکار گرفته شود .لنین اینىا گو

مستقیما ً وحدت کموایست را ختطتاب ترار متیتدهتد .کستاات را کته از

“سرمایه دارى بودن” ایران بر طبق جداول خود به ایده پوچ “در ااقالب سیاس

درت از شرى به شرى دیتگتر در

طبقه حاکمه منتقل میشود”  ،میرسند ،کساا را که تالش براى اعمال رهبرى پرولترى بر ااقتالب بتراى دمتوکتراست
را به بهااه زیر بناى ا ت ادى و اوبت تاریه طبقات ،تهطئه میکنند و از پیش به بتورژوازى تول متیتدهتنتد کته در
مبارزه براى دموکراس کارى به کار دولت ،که مهمترین عامل در تضمین و یا اقض دمتوکتراست استت ،اتهتواهتنتد
داشت و در “اپوزیسیون” خواهند مااد.
اختالف بلشویسم و منشویسم در ااقالب براى دموکراس  ،بل از جاکه اختالف بر سر تتحتلتیتل شتکتلتبتنتدى اجتتتمتاعت
جامعه در حال ااقالب باشد ،بر سر درک متدولوژى مارکسیست در تحلیل و عمل است .ب شک اینىتا اتیتز بتایتد بته
خود مارکس برگشت ،اما اه به اقد او از ا ت اد سیاس  ،بلکه به اقد او از فلسفه جلمتاات  ،بته اتقتد او از متاتتریتالتیتستم
مکاایک  ،جبر گرایااه و یک جاابه پیش از او .لنینیسم تىسم عمل و ادامه دهنده این رگه معین در تفکر مارکسیستت
است ،یعن ماتریالیسم دیالکتیک  ،ماتریالیسم فعال و دخالتگرى که مکان وا ع پراتیک ااقالب را در تحول جامتعته
میشناسد و سمبل و مدافع جن جاابدارى فکرى و عمل است که تزهاى مارکس در باره فو تربتاح بته عتنتوان شتاختر
متمایزکننده تفکر ااقالب از فلسفه اسکوالستیک طرح کرده است .و باز این خود لنین است که ریشته اختتتالف متیتان
بلشویسم و منشویسم را به تزهاى مارکس در باره فو رباح میرسااد:
“[ طعنامه] منشویکها… بىاى جاکه این اکته را روشن کند که پرولتاریا در حال حاضر گواه باید “رواد ااقتالبت
را به پیش برااد” ،بىاى توصیه کردن تدارک مشه
ااقالب

براى مبارزه علیه بورژوازى هنگام که علیه دستتاوردهتاى

د علم میکند ،توصیف کل از یک پروسه بدست میدهد .توصیف که هتیتچ تیتز راجتع بته اهتداف مشتهتر

فعالیت ما امیگوید .روش ایسکراى او در بیان اظراتش ،ااسان را بتیتاد اتظتر متارکتس (کته در تتزهتاى متربتوط بته
فو رباح بیان شده است) درباره ماتریالیسم دیم میاادازد .ماتریالیسم که با ایدههاى دیالکتیک بتیتگتااته بتود .متارکتس
میگفت :فالسفه جهان را به طرق مهتلف تفسیر کرده ااد ،مساله اما بر سر تغیتیتر جن استت .گتروه ایستکتراى اتو هتم
درست به همین ترتیب ،ادر است تحلیل و توصیف ابل تحمل از پتروسته متبتارزه اى کته در جتلتو شتمتااشتان در
جریان است عرضه کند ،اما بطور کل عاجز از جن است که شعار درست بتراى ایتن متبتارزه ارا ته کتنتد .رهتروان
خوب و رهروان بد .جاها ،با فراموش کردن رهبرى فعال و اقش هدایت کننده اى که میتوااد و بتایتد در تتاریتخ تتوستط
احزاب که پیش شرطهاى مادى ااقالب را دریافته ااد و خود را در راس این طبقات پیشرو ترار داده ااتد ،ایتفتا شتود،
درک ماتریالیست از تاریخ را به ابتذال میکشند”.
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(همااىا ،جلد  ،٩صفحه  ،۵۵پرااتز و تاکید دو خط در اصل است .مابق تاکیدات از ماست )
جیا روشن ایست که خود لنین گواه به اختالفات خود با منشویکها مینگرد؟ همین درک پراتیک و دیتالتکتتتیتکت از
مارکسیسم و ماتریالیسم تاریه است که اساس متدولوژى لنین را میسازد و اه توااا ت او بته عتنتوان متفتستر صتالتح
ا ت اد روسیه .سهن بر سر شناختن اقش و جایگاه عن ر فعاله ااقالب پرولتترى در شتکتل دادن بته تتاریتخ وا تعت
است ،در به پیش راادن ااقالب و ایفاى اقش هدایت کننده توسط احزاب که خود را در راس طبقات پیشرو ترار داده
ااد .مشهر است که روشنفکر جکادمیک که تازه در دل ااقالب با راغ در البالى ا ت ادیات جتامتعته داتبتال طتبتقته
پیشرو و “مهم” میگردد ،قدر با این متدولوژى و این اگرش بیگااه است.
جیا این تاکید ما (و لنین) بر اقش تعیین کننده عن ر فعاله یک تبیین ولواتاریست از پروسه ااقالب ایست؟ جیا عتنت تر
فعاله تا حد یک ایروى فعال مایشاء ارتقاء داده اشده است؟ (این جن اتهام است که البا ً به لنین وارد میشتود) .پتاستخ
این سوال منف است .لنین از درک پیش شرطهاى مادى ااقتالب تتوستط احتزاب پتیتشترو ستهتن متیتگتویتد .ایتن پتیتش
شرطهاى مادى همان عینیات است که در ذهن دترمینیست منشویکها و وحدت کموایتستتت بته تادر متطتلتق تتبتدیتل
میشواد .جن عینیات که جداول و تعاریف از پیش ااقالبات و “میشود” و “امیشود”هاى تاریه منشویکها و وحتدت
کموایست از جن استنتاج میگردد .شرایط عین در متدولوژى مارکس و لنین سر جتاى وا تعت ختود ترار متیتگتیترد.
ت فورى و بالواسطه صغرا و کبراى استنتاج حرکت عن ر فعاله ایست ،بلکه حدود و ثغتورى بتر دامتنته عتمتل
عینی ِ
این عن ر فعاله است .این حدود و ثغور اه جدول از تعاریف ااقالب و مقررات جن است ،اه لتیتستتت از طتبتقتات بته
ترتیب اجراى اقش و “اهمیت تاریه ” و اه ماتریس “همسا ” شیوههاى تولیدى ااب .این حدود و ثتغتور جن متوااتع
مادى اجتماع  ،جن مىموعه اوضاع عین ا ت ادى و سیاس و جن محدودیتها و عقب مااتدگت هتاى استبت عتنت تر
ذهن ااقالب پرولترى است که دست زدن به یک عمل ااقالب فورا ً سوسیالیست پیروزمند ،یعن دست زدن بته تیتام
براى استقرار دیکتاتورى پرولتاریا و ضربه اها

به مالکیت خ وص را بطور بالفاصله ااممکن میکند .این جتزء

تعریف “مااع” است که میتوااد و باید دراوردیده شود .در رم باستان سطح اازل اتیتروهتاى متولتده یتا تدرت متطتلتقته
ِ
موااع ااقالب سوسیالیست محسوب امیشداد ،زیرا اینها جزء خود شرایط و تعاریف مشهر کننده جن دوره تتاریتهت
بوداد .اما عقب ماادگ ا ت ادى و یا استبداد ،در رن بیستم اه تعریف و مشه ه جامعه این رن ،بتلتکته متوااتع راه
تکامل و تحول ااقالب تاریها ً ممکن جاند .اینها اشکال اجتماع هستند که در عین اینکه عیتنتیتت داراتد ،بتطتور متادى
وجود داراد ،اما اسبت به ع ر خود “خارج ” ااد ،ضرورت تاریه خود را از دستت داده ااتد ،متوااتعت بتر ستر
تحول ااقالب تاریها ً ممکن همین جامعه ااد .ااقالب دموکراتیک براى لنین پروسه اى است که در جن پرولتتتاریتا تادر
میشود این موااع را درهم بکوبد و خود را در شرایط عین بهبود یافته و مساعدى بتراى ااتقتالب ختویتش ترار دهتد.
را “ااقالب” ؟ زیرا مستقل از اراده و طرح از پیتشت هتر کست  ،ختود جتامتعته عتلتیته وجتوه گتواتاگتون ایتن عتقتب
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ماادگ ها ،این وزاههاى کهنه بر پاى خود ،به یک تالطم ااقالب کشیده شده است .را “دموکراتیک”؟ زیرا خواستت
دموکراس و اصالحات دموکراتیک ااگیزه ایروهاى محرکه این تالطم است .زیرا عالوه بر پرولتاریا ا شتار وستیتع
دیگرى در جامعه پا به عرصه مبارزه هرجمیز علیه وضع موجود اهاده ااد .زیرا این یک جتنتبتش ااتقتالبت هتمتگتاات
است .و در این مقطع در شکل همگاا خود یزى فراتر از دموکراس و اصالحات دموکراتیک را هدف خود ترار
امیدهد .وجود ااقالب و خ لت دموکراتیک جن را اه لنین ،اه تروتسک و اه مارکسیسم علن هیچیک تعیین امیکننتد.
این وا عه به همان درجه عین است که خود روسیه و ا ت ادیات و بافت طبقات جن .مساله تتمتامتا ً بتر ستر بترختورد
حزب پیشرو به این ااقالب است .حزب که “شرایط مادى این ااقالب را دریافتتته استت” .متاتتریتالتیتستم متکتااتیتکت و
طبیع  -تکامل منشویکها که تاریخ تىریدى و جداول از پیش ساخته ذهن را بر تاریخ وا ع مبارزه طبتقتات زاتده
مقدم میدارد ،میکوشد ،و گریزى از این ادارد ،که ااقالب را در الب کلیشه اى “ااقالب بورژوا -دموکراتیک” یتعتنت
مرحله “تاریه ” اى که بنا به تعریف “بورژوازى رهبر ااقالب است” بگنىااد .لنین که از تاریخ وا ع و محت تول
عین این تاریخ یعن پرولتاریا و ایازها و درت وا ع او حرکت میکند ،خواستار فراتر رفتن این جنبش ااقتالبت از
حد ااتظارات و تمایالت بورژوازى است .و خواهان بسط جن به اهایت درجه تا حد ااتتظتارات طتبتقته ختویتش ،یتعتنت
رادیکال ترین ایروى وا عا ً موجود این ااقالب ،است .طبیع است که نین شیوه برخوردى فراتر بردن و “بته پتیتش
راادن” ااقالب را وظیفه خود طبقه کارگر ،که خواهان درهم کوبیدن طع موااع ضد دموکراتیک متبتارزه طتبتقتاتت
است ،رار م دهد .طبیع است که این دیدگاه براى اعمال رهبرى پرولتاریا بر جنبش ااقالب و تداوم ایتن رهتبترى
جاىا که جنبش درت سیاس را ایز ت رف کرده است ،منتظر صدور هیچ مىّوز تئوریک از جااب مفسرین متنتفتعتل
مارکسیسم در میان منشویک ها امیشود .سوال اساس که لنینیسم در مقابل ختود ترار متیتدهتد ایتن استت کته تگتواته
میتوان به ایروى خود طبقه کارگر و با اتکا به جن ایروهاى اجتماع دیگر که خواستار تحوالت دمتوکتراتتیتک جتدى
ااد ،این موااع را به سریع ترین و کم مشقت ترین شکل ممکن برطرف کترد ،و در  ٨٩١۴بتراى لتنتیتن ایتن تتحتلتیتل
مطلوبیت یک “ااقالب دموکراتیک” براى جمهورى را طترح متیتکتنتد .فترق استاست متیتان بتلتشتویستم ،کته ااتقتالب
دموکراتیک را به مثابه یک حرکت اجتماع از زاویه سیاست پرولتاریا در مبارزه طبقات تحلیل میکند ،با منشتویستم
که این ااقالب را از دریچه “تکامل جامعه روسیه” بررس میکند ،طبیعتا ً در استنتاجات سیاس و عمل خواهتد بتود.
بلشویسم خو ِد پرولتاریا را ایروى محرکه اصل و رهبر مبارزه براى برطرف کردن این موااع عین وذهنت متیتدااتد
و او را به ایفاى این اقش فراخوان میدهد ،حال جاکه منشویسم این را وظیفه “تاریخ” و طبقات از لحاظ تاریه حتا تز
“اهمیت” میدااد که اقش از پیش تعیین شده خود را در “تکامل” جامعه ایفا کنند ،اوبت خود را بگذرااند و “محت تول
تاریه ” خود را تحویل بدهند .تا تازه پرولتاریا وارد عمل بشود و پرده جخر امایش را به فرجام بترستااتد .در دیتدگتاه
منشویکها دخالت پرولتاریا در “رهبرى جنبش هاى یر سوسیالیست ” این پروسه “تکتامتل تتاریتهت ” را متهتدوش
میکند“ ،میان بر زدن به تاریخ” ممکن ایست ،جداول و تئورىها را به هم میریزد و دست جخر ،پرولتتاریتاى عتىتول
سوارى) همان تحوالت یر پرولترى در جامعه تبدیل میکند که به حکم شرایط عینت  ،جتامتعته بتایتد
را به ابزار (خر
ِ
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“جبرا ً” از سر بگذرااد .در تمام کتاب “دو تاکتیک” لنین بحث بر سر همین دو اگرش و دو متدولوژى است.
اگر د ت کنیم م بینیم که اتفا ا ً این منشویک ها هستند که استرات ى ااقالب روسیه را صرفتا ً ومستتتقتیتمتا ً از ا تتت تاد
روسیه (حال با “همسا ” یا ب “همسا ”) استنتاج کرده ااد ،و اه لنین .عتقتب متااتدگت سترمتایته دارى در روستیته
براى منشویسم حکم براى عقب اگهداشتن عمل و پراتیک سیاست پترولتتتاریتا در روستیته استت .بتراى لتنتیتن اوالً
همااطور که گفتیم ا ت ادیات ماخذ استنتاج پراتیک ااقالب ایست ،بلکه شرط و شروط این پراتیک را ترسیم متیتکتنتد
و ثاایاً ،ه “ا ت اد روسیه”  ،ه پرولتاریا هر دو در متن بین الملل مد اظر رار میگیراد .اینکه لتنتیتن در ابتتتداى
کتاب توسعه سرمایه دارى در روسیه از روابط جهاا این ا ت اد بدلیل تاثیر ا ت ادى اادک جن ااتزاع میکند ،ابدا ً بته
معن این ایست که لذا او “ااقالب روسیه” را ایز امرى صرفا ً روس در اظر میگیرد .بتراى لتنتیتن ااتقتالب روستیته
عرصه اى از “ااقالبات پرولترى رن اوزدهم” است که تازه با اادک تاخیر کارش به رن بیستم کشیتده استت .ج تاز
ع ر ااقالب پرولترى را مارکس از ا ت اد روسیه اتیىه اگرفته بود .اقش تاریه پرولتاریا در ااتقتالب اجتتتمتاعت
ع ر جدید را ماایفست کموایست به اعتبار ظهور سرمایه دارى و پرولتر صنعت بعنوان پدیتدههتا ت جتهتاات اعتالم
کرده بود .طبقه کارگر ایز بنا به تعریف و طعا ً بنا به درک لنین از جن ،طبقه اى بین التمتلتلت استت .ااتقتالب روستیته
عرصه اى از ااقالب این طبقه است .با این اقطه عزیمت تاریه  -جهاا  ،لنین طبعا ً اقش رهبرى پرولتاریا در جبتهته
ااقالب روسیه را فرض میگیرد .او عن ر ااقالب پرولترى است و براى جاکه بفهمد ه کس در روسیه باید ااتقتالب
کند و ااقالب باید به ه اتیىه اى برسد اه از ا ت اد روسیه ،بلکه بدوا ً از خود (پرولتاریا) ،از ع ر ااتقتالب ختود و
از بیاایه اعالم موجودیت خود (ماایفست کموایست) ج از میکند .تنزل دادن رابطه ا ت اد و سیاستت بته یتک رابتطته
“مل ” که هر بار باید در هر کشور از او محک بهورد ،از تحریفات بورژوا

ایست که در مارکسیسم به عمل جمده

است .اه وحدت کموایست و اه پیشکسوتان شان در میان منشویکها مىاز ایستند که “ااقالب پرولترى” و “رهتبترى
پرولتاریا” در ااقالبات ع ر ما را به اعتبار عقب ماادگ ا ت ادى در این یا جن تتک کشتور متحتدود کتنتنتد .طتبتقته
کارگر طبقه اى جهاا است ،سرمایه دارى اظام جتهتاات استت ،ااتقتالب پترولتتترى پتدیتده اى جتهتاات استت و لتذا
پرولتاریا در هر کشور براى ایفاى اقش پیشرو تاریه خود الزم ایست هر بار از اتو از اداره جمتار و ثتبتت احتوال
کشور مربوطه و زیر اگاه موشکاف ااظران “بیطرف ” از اوع وحدت کموایست اسناد و مدارک ُمهر و امضاء شتده
دال بر کاف بودن تعداد دودکشهاى کارخااهها و در صد کارگران صنعت در کل جمعیت“ ،اهمیتت” طتبتقته کتارگتر
در ا ت اد و یره تحویل بگیرد و به مراجع صالحه در اردوگاه لیبرالیسم م عرضه کند]٧[.
تمام رفرمیسم و سازشکارى طبقات منشویسم در این است که اوالً سیاست را بطور یتکتىتااتبته از ا تتت تاد استتتنتتتاج
میکند و ثاایاً ،این استنتاج را صرفا ً در مقیاس مل و کشورى ااىام میدهد .و این هتمتان دو رکتنت استت کته وحتدت
کموایست به زعم خود به عنوان متدولوژى لنین برشمرده است .جرى اگر سهن بر سر “تکامل جتامتعته روستیته” در
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اازوا از وا عیات و مناسبات جهاا بود ،اگر “جهان” به روستیته و تترکتیتب طتبتقتاتت روستیته متنتحت تر بتود ،اگتر
پرولتاریاى صنعت ف الحال در مقیاس جهاا به طبقه پیشرو ع ر خود بدل اشده بود ،و بعالوه اگر وظتیتفته حتزب
پیشرو این بود که بر این مبنا سیر تاریخ روسیه را تفسیر کند ،جاگاه شاید عرضه کتردن پتروسته ااتقتالب در روستیته
عقب مااده بعنوان تحول مرحله بندى شده جامعه از فئودالیسم به سرمایه دارى و از سرمایه دارى به ستوستیتالتیتستم بته
ترتیب تحت رهبرى بورژوازى و سپس – سر اوبت خود -توسط پرولتاریا محتلت از اعتراب داشتت .امتا جتهتان بته
روسیه منح ر ایست .همااطورى که بورژوازى روسیه صرفا ً از سر ا ت ادیات روسیه به هوس پارلتمتان اتیتافتتتاده
است (و البد پارلمان ااگلیس را هم دیده و پسندیده است) ،پراتیک پرولتاریاى روستیته اتیتز صترفتا ً تترجتمته ستیتاست
اوضاع و مو عیت و “اهمیت” ا ت ادى خود او ایست .ع ر ااقالب پرولترى ایز از روسیه استهراج اشده استت ،و
این ع ر به معناى جاست که جن سناریوى مرحله اى مکاایک دیگر ربط به ماتریالیسم تاریتهت اتدارد .در ٨٩١۴
“ماتریالیسم تاریه ” در گام اول یعن مفروض گرفتن ضرورت اقش رهبرى پرولتاریا بر تحوالت ااقالب در کتلتیته
جوامع ،ه در اپوزیسیون و ه در فرداى پیروزى این اپوزیسیون در ساختار دولتت ،اعتم از ایتنتکته ایتن تتحتوالت
ااقالب فورا ً و بالواسطه سوسیالیست باشند یا خیر ،زیرا این تحوالت دیگر به حکم شترایتط عتیتنت و تتاریتهت بتیتن
الملل اه اجزاء ااقالبات بورژوا -دموکراتیک کالسیک ،بلکه مقدمات ااقالب سوسیالیست پرولتاریا هستند.
خالصه کنیم.
وحدت کموایست در تبیین متدولوژى لنین عام ترین و اساس ترین ارکان جن را تماما ً وارواه میکند:
 -٨اقطه عزیمت لنین را که همان مفروض گرفتن وجود عین و اهمیت تاریه پرولتاریا به متثتابته رهتبتر ااتقتالبتات
ع ر حاضر است ،اقض میکند ،این فرض لنینیسم ،در دستگاه فکرى وحدت کموایست به یک “تتابتع” و “اتتتیتىته”
تبدیل میشود که باید از تحلیل اوضاع ا ت ادى استنتاج شود.
به این ترتیب وحدت کموایست جاابدارى طبقات را با تفسیر ماوراء طبقات عینیت جایگزین میکند .تحلیلگتر متىتددا ً
در موضع مفسر و داور ب طرف “اهمیت تاریه طبقات” ،رار میگیرد که ختود بته شتهت ته در ایتىتاد تتحتوالت
معین ذینفع ایست و صرفا ً از “علم” و استنتاجات “علم ” از عینیات تبعیت میکند.
 -٢بر این مبنا دترمینیسم ا ت ادى جایگزین ماتریالیسم پراتیک میشود .دست و پاى عن ر فعاله بریده میشتود ،اتقتش
او در به پیش راادن تاریخ وا ع تحت الشعاع مقدرات محتوم ااش از اوضاع ا ت ادى رار میگیرد.
 -٣این دترمینیسم ا ت ادى ،بعالوه با محدود ماادن در ابعاد کشورى و مل ( ،استنتاج استرات ى ااقالب از شکتلتبتنتدى
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اجتماع و درک شکلبندى اجتماع در مقیاس صرفا ً مل ) عرصه عمل را باز هم بر پرولتاریا تنتا تتر متیتکتنتد .از
لحاظ عمل در یک کشور عقب مااده (اظیر روسیه  )٨٩١۴این تفکر به عقب کشیدن ااقالب و عمل ااتقتالبت تتا حتد
تبعیت و داباله روى از رفرمیسم و لیبرالیسم بورژوا

م ااىامد.

این متدولوژى ماح ل منطق خود را در استنتاجات جشکارا منشویک به بار میآورد .متدولوژى وحدت کتمتواتیتستتت
بطور پیگیر توسط منشویک ها بکار رفت .خود وحدت کموایست براى جاکه در مقابل لنین ترار اتگتیترد و بترختورد
خارج از “ اعده و ااتظار” او به ااقالب دموکراتیک و رهبرى پرولتاریا در جنبش یر سوسیالیستت را بتا متواضتع
خود سازگار اشان دهد ،ااگزیر شده است در محدوده همین متدولوژى عینیات را دستکارى کند ،ا ت ادى بتراشتد کته
مواضع لنین را “ایىاب میکرد” .ا ت ادى که به مو ع فئودال و به مو ع سرمایه دارى است .ااقالب بتتراشتد کته بته
مو ع دموکراتیک و به مو ع سوسیالیستت استت .و لتنتیتنت کته بته متو تع متارکستیتستت عتلتنت و بته متو تع هتوادار
فرمولبندىهاى تروتسک است!
اما همااطوریکه در همان اقل ول کوتاه از مقاله “براامه ما” و در اقد خود لنین از اافعال متدولوژى منشویک هتا و
اکواومیست ها دیدیم ،توضیح مواضع لنین بسیار ساده تر از اینهاست .در ع ر ااقالب پرولترى ،پرولتاریاى روستیته
بعنوان جز از ارتش جهاا طبقه کارگر در روسیه با موااع روبتروستت کته ا تدام ستوستیتالتیتستتت فتورى او را
ااممکن میسازد .اما ااقالب دیگرى ،یک ااقالب دموکراتیک همگاا  ،که بنا بر خ لت خود د یقا ً این موااع را هتدف
میگیرد اه فقط ممکن است ،بلکه ف الحال در ج از رن ،در شرف و وع است .پترولتتتاریتا اته فتقتط اتبتایتد بته دلتیتل
خ لت یرسوسیالیست این ااقالب از جن کنار بکشد ،اه فقط اباید به حکم جداول تئوریک منشویکت رهتبترى جن را
به بورژوازى بسپارد ،بلکه باید در جن به مثابه رهبر شرکت کند ،زیرا تنها خود او ،خود پرولتاریاست که میتوااتد بته
این ااقالب جن خ لت ارزشمندى را ببهشد که در ع ر ااقالب پرولترى وا عا ً داراست ،یعن تبدیل شدن بته متقتدمته
و زمینه اى براى رشد ااقالب سوسیالیست  ،ااقالب اخر طبقه کارگر ،در یر این صورت ااتقتالب  ٨٩١۴بته یتک
رفرم دم بریده ،عقب از تاریخ وا ع  ،بدل میگردد که حداکثر کاریکاتورى از “ااقالب کبتیتر” بتورژوا دمتوکتراتتیتک
رون گذشته خواهد بود .اگر پرولتاریا باید به مثابه رهبر در این ااقالب شرکت کند ،طبعا ً بتایتد بته متثتابته رهتبتر در
دولت ااش از این ااقالب ایز شرکت کند ،زیرا ااقالب بر سر تدرت ستیتاست استت و تدرت ستیتاست ابتزار درهتم
کوبیدن “از باالى” مقاومت ضد ااقالب است.
این جن احوه اى است که یک رهبر ااترااسیواالیست طبقه کارگر در جبهه ااقالب روسیه م اادیشد ،این جن اتحتوه اى
است که خود او دیدگاهش را تشریح کرده است .و همین درک روشن است که رار است در البالى جملتهپتردازیتهتاى
ب محتوا در باره “ همسا

و عدم همسا ” ،رابطه “ا ت اد و سیاست” و امثالهم گم و گتور شتود تتا لتیتبترال تم
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امروزى ،این مح ول منطق منشویسم پس از گذشت  ١١سال بتوااد خود را بنام کموایسم و بنام لنتیتن جویتزان اتگتاه
دارد.
٭٭٭
این بهش را اینىا تمام میکنیم .براى تکمیل بحث ،ضمیمه مستقل در باره اظرات ا ت تادى وحتدت کتمتواتیتستتت در
پایان همین بهش جورده ایم .همااطور که بالً توضیح دادیم ،پاشنه جشیل “تئورى تدارک ااقالب” مساله شیوه بترختورد
به درت سیاس در ااقالبات است که در جن شرایط براى استقرار دیکتاتورى پرولتاریا جماده ایست.
در بهش بعد به مساله “ درت سیاس ” میرسیم و بطور مشهر به این اکات م پردازیم.
 ) ٨درک وحدت کموایست از رابطه دموکراس وسوسیالیسم .این مساله اى است کته در تتفتکتر لتنتیتن در خ توص
استرات ى عمل ااقالب پرولترى اقش تعیین کننده اى دارد .وحدت کموایست در تفسیر خود از لتنتیتن هتمتااتطتور کته
دیدیم ،مطلقا ً این مساله را از لم میاادازد و در “تئورى تدارک” خود رابطه دمتوکتراست و ستوستیتالتیتستم را وارواته
میکند .بهر حال صرفنظر از هر تبیین تئوریک ،وحدت کموایست در ااقتالب  ۴٧ختود را متلتزم بته متبتارزه بتراى
دموکراس و حقوق دموکراتیک یافت .در بهش جت خواهیم دید که گواه در ایتن تهتار توب مشتهتر“ ،تتئتورى
تدارک ااقالب” به طور عمل به معدودى مطالبات ایم بند لیبرال ترجمه شد.
 ) ٢مساله دولت مو ت ااقالب  .جیا دولت ااقالب یک اتوپ است؟ در بهش بعد خواهیم دید کته ترا متبتارزه ااتقتالبت
براى دموکراس به زعم وحدت کموایست اباید به مطالبه یک دولت دموکراتیک ااقالب به مثابه یک هدف تاکتتیتکت
ارتقاء یابد و در همین رابطه توصیف وحدت کموایست از محتواى پیروزى “ااقالب سیتاست ” را د تیتق تتر بتررست
خواهیم کرد( .در مقاله “دولت در دورههاى ااقالب ” در همین شماره به اکتاتت در هتمتیتن رابتطته اشتاره کترده ایتم)
بعالوه به یک استدالل عتیقه وحدت کموایست علیه ایده دولت مو ت ااقالب ختواهتیتم پترداختت ،کته تبتالً بته هتمتیتن
صورت توسط پارووس فرموله شده و توسط لنین جواب گرفته است .سوال که باید به جن پاسخ بدهیم این است “اگتر
طبقه کارگر در راس یک ااقالب دموکراتیک رار بگیرد و در دولت ااقالب دستت بتاال داشتتته بتاشتد ،ترا ایتن بته
معناى ااقالب سوسیالیست ایست” ،و یا به بیان تئوریک تر ” ،اگر پرولتاریا ایروى متحترکته و عتنت تر فتعتال یتک
ااقالب دموکراتیک و سوسیالیست هر دو است ،جاگاه گواه ممکن است شرایط ذهن براى یک جماده باشد و بتراى
دیگرى اباشد” .ذهن گرا

و جکادمیسم ذات این “ابهام” را خواهیم شکافت.

 )٣به همین ترتیب تاکتیک تبدیل شدن به “اپوزیسیون متشکل پس از ااقالب” ،ایز فرمولبندى اوین اتیتستت .ایتن تتز
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دیم منشویکهاست و ما به سهم خود به خ لت بورژوا -لیبرال این سیاست خواهیم پرداخت.
 )۵و باالخره باید به خود وحدت کموایست بعنوان یک عینیت “خارج از ذهتن” و یتک جگتاهت “متاتتریتالتیتزه شتده”
اگاه ااداخت .در بهش بعد با استناد به اعالمیهها و مقاالت تاکتیک این جریان مکان عمل و وا ع جن را در میتان
ایروهاى اپوزیسیون جمهورى اسالم اشان خواهیم داد .ایتنتىتا بتا عتوا تب ستیتاست راستت روااته فترمتولتبتنتدىهتاى
تئوریک وحدت کموایست بیشتر جشنا خواهیم شد.
بسوى سوسیالیسم ،دوره دوم ،شماره  – ٢آذر  – ٣١۴۶صفحه  ٨۴تا ٣١١
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