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کمونیزم کارگری و استالینیزم
ماااا در بهاااش هاااای قبلااای بوضاااوح نشاااان دادیااام کاااه خواساااتگاه کماااونیزم کاااارگری استالینیسااام دسااات چنااادم
اسااات کاااه در روناااد تکااااملی خاااود ،مائوئیسااام بساااتری بااارای تغذیاااه آن باااوده اسااات استالینیسااام اااارفا ارجااااع
و یاااا وفااااداری یاااک گااارایش فکاااری باااه شاااهن اساااتالین نیسااات ،چناااین نگرشااای خیلااای ساااطحی و یااار جااادی
اسااات اساااتالینیزم بیاااانگر پیاااروزی ضاااد انقاااالب بااار ویراناااه هاااای انقاااالب شاااکوهمند اکتبااار بااادنباک شکسااات
ماااون انقاااالب جهاااانی و بیاااانگراعالم ت لاااق و وفااااداری باااه تزهاااای ضاااد کمونیساااتی و باااورژوائی تحااات ناااام
کمونیسااام اسااات ماااا باااه هساااتت ااااالی اساااتالینیزم ی نااای تاااز ضاااد مارکسیساااتی «سوسیالیسااام در یاااک کشاااور»
در ااااافحات ب اااادی همااااین بهااااش از مقالااااه خااااواهیم پرداخاااات در ایاااان بهااااش از زبااااان خااااود تئوریساااان
کمونیسااام کاااارگری نگااااه کوتااااهی خاااواهیم اناااداخت باااه نگااارش او باااه مسااائله استالینیسااام و چگاااونگی تسااالط
روزیونیسم خروشچفی بر حزب کمونیست شوروی
از ویژگیهااااای استالینیساااام بااااه م ابااااه نااااوع خاااااای از ایاااادئولوژی ،ااااارفنظر از نااااوع ساااانتی آن و یااااا کااااالم
رادیکاااااک آن م اااال کمونیساااام کااااارگری ،نگاااااه ایاااادئولوژیک ویااااژۀ آن بااااه ساااایر تاریهااااـی حااااواد اساااات در
ایـدئـولاااـوژی استالینیساااتی شهصااایت ایااادئولوژیک جایگااااه خااااای دارد (کااایش شهصااایت پرساااتی و نقاااش
ویاااژه ای ایفاااا مااای کناااد زمیناااه هاااای تااااریهی و نیاااروی دخالااات گااار جام اااه ی نااای پرولتاریاااا تااااب شهصااایت
ماای شااود ،متااحک تاار اینکااه بااا ماارۀ آن شهصاایت شاایوۀ تولیاادی نیااز عااو ماای شااود بااا ماارۀ اسااتالین
در روساااایه و بااااا ماااارۀ مااااائو در چااااین کمونیساااام کااااارگری در جااااائی بااااه قاااادرت نرسااااید ،تااااا بااااا ماااارۀ
ایااادئولوۀ او (منصاااور حکمااات شااایوۀ تولیااادی نیاااز عاااو شاااود ،بلکاااه مااارۀ آن باااه اضااامحالک کمونیسااام
کاااارگری سااارعت بهشاااید استالینیساااتها چاااه از ناااوع سااانتی آن و چاااه از ناااوع کاااالم رادیکااااک آن متفاااق القاااوک
م تقاااد هساااتند کاااه باااا مااارۀ اساااتالین حااازب کمونیسااات شاااوروی ماااداف رفرمیسااام باااورژوائی باااوده اسااات کاااه
نقطه اتکاء آن رویزیونیسم خروشچفی است منصور حکمت چنین می نویسد:
" حاکمیاااات رویزیونیساااام باااار احاااازاب کمونیساااات شااااوروی و چااااین بااااه شکساااات و عقاااا رانااااده شاااادن طبقااااه
کاااارگر جهاااانی از دو سااانگر مهااام خاااود در ایااان کشاااورها انژامیاااده اسااات اکناااون باااورژوازی در شاااوروی
موفاااق شاااده اسااات کاااه دیکتااااتوری پرولتاریاااا را امحااااء کناااد و حاکمیااات سیاسااای خاااود و نظاااام سااارمایه داری
را در ایاااان کشااااور احیاااااء نمایااااد امااااروز ایاااان دو کشااااور بااااه اردوگاااااه ضااااد انقااااالب بااااورژوا امپریالیسااااتی
جهاااان ت لاااق دارناااد شاااوروی اماااروز در ساااطن جهاااانی پرچمااادار و نقطاااه اتکااااء رویزیونیسااام خروشاااچفی و
مداف رفرمیسم بورژوائی که در عصر امپریالیسم جریانی ارتژاعی است – می باشد "[]1
ایاان یااک واق یاات انکااار ناپااذیر اساات کااه باارای ویرانااه هااای شکساات انقااالب اکتباار ،باار روی اسااتهوانهای
کمونیساااتهای بهاااون تپیاااده شاااده ،باااورژوازی مژاااددا حاکمیااات سیاسااای خاااود را در روسااایه احیااااء کااارد اینکاااه
چااااه زمااااانی و چگونااااه احیاااااء کاااارد ،فااااااله دو نگاااارش طبقاااااتی را بیااااان میکنااااد انترناسیونالیسااااتها م تقااااد
هسااتند کااه ،نااه ب ااد از ماارۀ اسااتالین بلکااه اواخاار دهاات  20ماایالدی و باادنباک شکساات مااون انقااالب جهااانی،
بااااورژوازی بااااا ایاااادئولوژی استالینیسااااتی توانساااات باااار ویرانااااه هااااای انقااااالب اکتباااار جشاااان پیااااروزی ضااااد
انقالباااای خااااود را برگاااازار کنااااد در حالیکااااه استالینیسااااتهای کااااالم رادیکاااااک (از آن جملااااه اتحاااااد مبااااارزان
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کمونیساااات روی کااااار آماااادن خروشااااچۀ را در اواسااااط دهاااات  50ماااایالدی احیاااااء ساااارمایه داری ارزیااااابی
می کنند
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات م تقاااد باااود پیشاااروی اولیاااه پرولتاریاااای شاااوروی در جهااات سااااختمان سوسیالیسااام
باااه شکسااات کشاااانیده شاااد و شاااوروی در زماااان نگاااارش برناماااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ی نااای فاااروردین
سااااک  ، 1360پرچمااادار رویزیونیسااام خروشاااچفی باااود باااه عباااارت دیگااار تاااا روی کاااار آمااادن خروشاااچۀ و
در زماااان اساااتالین ،پرولتاریاااای شاااوروی در جهااات سااااختمان سوسیالیسااام همچناااان قااادم بااار میداشااات ماااا از
ایااان مسااائله میگاااذریم کاااه چناااین نگرشااای جناااگ امپریالیساااتی ،جناااگ جهاااانی دوم را مترقااای ارزیاااابی میکناااد
و باااه تبااا آن ،سااارمایه داری دولتااای شاااکل گرفتاااه در کشاااورهای اروپاااای شااارقی را کاااه در زماااان اساااتالین
انژااااام گرفتااااه پیشااااروی در جهاااات ساااااختمان سوسیالیساااام ارزیااااابی میکنااااد ،کااااه ایاااان پیشااااروی ب ااااد از روی
کار آمدن خروشچۀ به شکست کشانیده شد برنامه اتحاد مبارزان کمونیست می نویسد:
"حااازب کمونیسااات شاااوروی باااه حزبااای باااورژوائی بااادک شاااده اسااات و باااورژوازی باااا اتکاااا بااار آن ،پیشاااروی
اولیاااااه پرولتاریاااااای شاااااوروی در جهااااات سااااااختمان سوسیالیسااااام را باااااه شکسااااات کشاااااانیده و سااااارمایه داری
انحصاااااری دولتاااای را در ایاااان کشااااور مسااااتقر نمااااوده اساااات شااااوروی امااااروز پرچماااادار و نقطااااه اتکاااااء
روزیونیسم خروشچفی است "[]2
استالینیسااات هاااای کاااالم رادیکااااک م تقاااد بودناااد و یاااا همچناااان هساااتند کاااه ب اااد از مااارۀ اساااتالین روزیونیسااام
در شااااکل خروشااااچفی آن باااار حاااازب کمونیساااات شااااوروی و باااار جناااابش کمونیسااااتی تساااالط یافتااااه اساااات لااااذا
بلاااور شااارق و اقماااار آن را ب اااد از مااارۀ اساااتالین ،سوسیالیساااتی ارزیاااابی نمااای کردناااد اماااا در ادبیاتشاااان از
ب تاای دولتهااای مترقاای و متمایاال بااه سوسیالیسااتی نااام ماای بردنااد یکاای از ایاان کشااورها نیااز کوبااا بااود کااه
منصاااور حکمااات م تقاااد باااود کاااه در آن نسااایم سوسیالیساااتی وزیااادن کااارده اسااات اواخااار دهااات پنژااااه مااایالدی
چریکهاااای کوباااائی باااا سااارنگون کاااردن رژیااام باتیساااتا حکومااات جدیااادی را برقااارار کردناااد و تاکیاااد کردناااد کاااه
بااادنباک کمونیسااام یاااا مارکسیسااام نیساااتند بلکاااه بااادنباک دمکراسااای و عااادالت اجتمااااعی هساااتند اماااا بااادنباک تااانش
هااااا بااااا اااارب و مهصواااااا آمریکااااا و در زمااااان خروشااااچۀ بسااااوی بلااااور شاااارق و در راس آن شااااوروی
کشااایده شااادند و باااه یکااای از باااازیگران جناااگ سااارد تبااادیل شااادند هاااین انقاااالب اجتمااااعی (سوسیالیساااتی در
کوبا انژام نگرفته است ،علیر م آن منصور حکمت چنین می گوید:
" ماا ال انقااالب کوبااا هاایچکس رای نگرفاات کااه باتیساااتا را بیاارون بیناادازد ایاان نبایااد مایااه نگراناای باشاااد
آنچااه ماان و شااما بایااد بپرساایم اینساات کااه ایاان حکوماات چااه میهواهاادر چکااار میکنااد و چااه کساای را دارد در
آن جام ه نمایندگی میکندر چه نظامی استر" []3
اینهاااا اشااااره ای بسااایار گاااذرا باااه سااایر پیشاااروی روزیونیسااام و تسااالط آن بااار حااازب کمونیسااات شاااوروی از
دیاااادگاه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بااااود کااااه بااااه باااااور اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بااااا روی کااااار آماااادن
خروشاااچۀ تاااالش پرولتاریاااا بااارای سااااختمان سوسیالیسااام باااه شکسااات کشاااانیده شاااد در هاااین یاااک از آثاااار
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،هاااین مطلبااای در نفااای استالینیسااام وجاااود نااادارد لاااذا بااارای نشاااان دادن ماهیااات
استالینیسااااتی و ضااااد انقالباااای اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات ،تکیااااه اااااالی مااااا بااااه مباحااااث اااااالی ایاااادئولوژی
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استالینیسااام خواهاااد باااود اماااا پااایش از پااارداختن باااه ایااان مباحاااث اشااااره ای گاااذرا خاااواهیم داشااات باااه مائوئیسااام
کمونیزم کارگری

کمونیزم کارگری و مائوئیسم
ایااادئولوۀ باااورژوا ،منصاااور حکمااات زماااانی باااه کتااااب ساااری ماااائو میهندیاااد و وقتااای کاااه باااه مقاااام رهباااری
ارتقااااء یافااات ،عاااوام فریبااای مااای کااارد کاااه مارکسیسااام او از ماااارکس منشااااء مااای گیااارد و باااه سااانت هاااای
مائوئیسااااتی ربطاااای ناااادارد ابتاااادا نگاااااه کوتاااااهی میناااادازیم بااااه نگاااارش منصااااور حکماااات بااااه پدیاااادۀ تساااالط
رویزیونیسااام بااار حااازب کمونیسااات چاااین کاااه منژااار باااه بیااارون راناااده شااادن طبقاااه کاااارگر از قااادرت سیاسااای
البتاااه باااه بااااور منصاااور حکمااات در چاااین گردیاااد برناماااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نوشاااتت منصاااور حکمااات
در این زمینه چنین می گوید:
"حاکمیاااات رویزیونیساااام باااار احاااازاب کمونیساااات شااااوروی و چااااین بااااه شکساااات و عقاااا رانااااده شاااادن طبقااااه
کاااارگر جهاااانی از دو سااانگر مهااام خاااود در ایااان کشاااورها انژامیاااده اسااات در چاااین نیاااز باااا تسااالط قط ااای
رویزی ونیسااام بااار حااازب کمونیسااات ایااان کشاااور ،طبقاااه کاااارگر از قااادرت سیاسااای بیااارون راناااده شاااده و قااادرت
بااااورژوازی و نظااااام ساااارمایه داری در آن تحکاااایم یافتااااه اساااات امااااروز ایاااان دو کشااااور بااااه اردوگاااااه ضااااد
انقاااالب باااورژوا امپریالیساااتی جهاااان ت لاااق دارناااد چاااین نیاااز پرچمااادار و نقطاااه اتکااااء رویزیونیسااام "ساااه
جهانی" و مداف ارتژاعی ترین گرایشات و جریانات بورژوایی است "[]4
طباااق برناماااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات دورانااای وجاااود داشااات کاااه طبقاااه کاااارگر چاااین قااادرت سیاسااای را در
دسااات داشاااات و رویزیونیساااام نیااااز باااار حاااازب کمونیساااات چااااین تساااالط نداشاااات باااار طبااااق اسااااتدالالت اتحاااااد
مباااارزان کمونیسااات پاااس از تسااالط قط ااای رویزیونیسااام بااار حااازب کمونیسااات چاااین ،طبقاااه کاااارگر از قااادرت
سیاساااای در چااااین بیاااارون رانااااده شااااد ایاااان تبیااااین و اسااااتدالک را نااااه تنهااااا اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بلکااااه
مائوئیساااتهای کاااالم رادیکااااک متشاااکل در ریااام (جنااابش انقالبااای انترناسیونالیساااتی کاااه اتحادیاااه کمونیساااتهای
ایااااران [ ]5نیااااز عتااااو آن هساااات ،را دارنااااد مااااا بااااه اسااااتدالالت مشااااترر مائوئیسااااتها و منصااااور حکماااات
اشاره خواهیم کرد
واق یااات ایااان اسااات کاااه نظاااام سااارمایه داری یاااک نظاااام جهاااانی اسااات و باااه تبااا آن واکااانش جنااابش کاااارگری
نیااز جهااانی اساات باادنباک مااون انقااالب جهااانی ،جناابش کااارگری در چااین نیااز البتااه بااا کماای تاااخیر ساارمایه
داری را باااه چاااالش کشاااید باااین ساااالهای  1919تاااا  1927شااااهد نبردهاااا و قهرمانیهاااای ضاااد سااارمایه داری
پرولتاریای چین هستیم که ناقوس مرۀ سرمایه داری را به ادا درآورده بود
اماااا حقیقااات انکاااار ناپاااذیر ایااان اسااات کاااه ب اااد از باااه خاااون کشااایده شااادن پرولتاریاااای چاااین در سااااک ،1927
بهصااوپ پرولتاریااای شااانگهای و کااانتن کااه نتیژااه سیاساات ایژاااد جبهااه واحااد بااا کااومین تانااگ بااود دیگاار
حااازب کمونیسااات چاااین باااه اردوی باااورژوازی پیوساااته باااود ب اااد از ایااان تااااری  ،تااااری حااازب کمونیسااات
چاااین ،تااااری چاااپ دساااتگاه سیاسااای سااارمایه باااوده اسااات چیااازی کاااه بناااام «انقاااالب تاااوده ای چاااین» نیاااز ناااام
گرفتاااه اسااات در واقااا گاااورکن انقااااالب پرولتاااری چاااین باااود کااااه در آن ،انقاااالب پرولتاااری چاااین در خااااون
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کاااارگران شاااانگهای و کاااانتون ااارق شاااد طبقاااه کاااارگر هرگاااز نتوانسااات قااادرت سیاسااای را در چاااین بدسااات
بگیااارد کاااه بتواناااد از دسااات بدهاااد چیااازی کاااه ب ناااوان «قااادرت سیاسااای طبقاااه کاااارگر» از طااارن منصاااور
حکمااات و یااا ا مائوئیساااتها مطااارح مااای شاااود در واقااا شاااکل گیاااری سااارمایه داری دولتااای باااا ایااادئولوژی و
روبناااای سیاسااای مائوئیساااتی باااود کاااه در اون دوران تسااالط ضاااد انقاااالب بااار ویراناااه هاااای شکسااات مباااارزات
ضد سرمایه داری و قهرمانانه پرولتاریای چین شکل گرفت []6
منصااااور حکماااات درر و بیاااانش مائوئیسااااتی خااااود را از حاکمیاااات مااااردم و اعماااااک حاکمیاااات دمکراساااای
انقالبااای در منااااطق آزاد بیاااان مااای کناااد ابتااادا باااه ساااهنرانی منصاااور حکمااات در کنگاااره ساااوم کوملاااه نگااااهی
میندازیم منصور حکمت می گوید:
"اااااحبت باااار ساااار ایاااان اساااات کااااه چگونااااه نیااااروی خااااود تااااوده هااااا بایااااد در جهاااات ارتقااااا زناااادگی مااااادی و
م نویشااان بکااار گرفتااه شااود ،چگونااه ماای شااود آناارا زنااده و ف اااک کاارد ب ااد سیاساای مساائله بااه نظاار ماان در
ایااان مقطااا خیلااای اهمیااات بیشاااتری دارد ی نااای ایااان مسااائله کاااه دمکراسااای انقالبااای چگوناااه در منااااطق آزاد
شاااده مااای تواناااد پیااااده شاااودر آیاااا ماااا طااارح روشااانی بااارای تحقاااق و اعمااااک دمکراسااای انقالبااای و دادن حاااق
حاکمیت به مردم محروم کردستان داریم و در جریان پیاده کردن آن هستیم یا نهر"[]7
در ادبیاااات مائوئیساااتی «منااااطق آزاد» از اهمیااات ویاااژه ای برخاااوردار اسااات و باااه منااااطقی گفتاااه مااای شاااود
کاااه کنتااارک ایااان منااااطق از دسااات نیروهاااای دولتااای خاااارن شاااده و بدسااات نیروهاااای مائوئیساااتی افتااااده اسااات
واق یااات انکاااار ناپاااذیر ایااان اسااات کاااه در ایااان منااااطق همچناااان رواباااط کااااالئی (رواباااط سااارمایه داری حااااکم
اسااات ،اگااار چاااه ارتاااش خلاااق (کوملاااه یاااا هااار ناااام دیگاااری داشاااته باشاااد کنتااارک آن منااااطق را در دسااات دارد
و باااز واق یاات انکااار ناپااذیر ایاان اساات کااه عزیماات کوملااه بااه روسااتاها قباال از اینکااه بهاااطر فشااار پلیساای
و امنیتاااای باشااااد بهاااااطر درر مائوئیسااااتی بااااود در ایاااان مقطاااا منصااااور حکماااات نقااااش بساااایار مهماااای در
سیاساااات هااااای کوملااااه ایفااااا میکاااارد سااااوالی کااااه در اینژااااا مطاااارح ماااای شااااود ایاااان اساااات ،منظااااور و درر
منصااااور حکماااات از تحقااااق و اعماااااک دمکراساااای انقالباااای در مناااااطق آزاد چیسااااتر پاساااا سااااواک را ایاااان
چنین می شنویم:
" ب اااد از ورود منصاااور حکمااات باااه یکااای از روساااتاهای منطقاااه بوکاااان ،رحماااان حساااین زاده کاااه آن زماااان
مسااائوک کمیتاااه روساااتائی کوملاااه در منطقاااه باااود ،بیااااد مااای اورد کاااه« :نادر[منصاااور حکمااات] از مااان پرساااید
کمیتااه روسااتائی چکااار ماای کناادر نااادر گفاات بهتاار اساات کارهااائی بکنیااد کااه مسااتقیما نف اای بااه حاااک مااردم
زحمااتکش منطقااه داشااته باشااد و باار زناادگی روزانااه آنهااا تاااثیر م باات بگااذارد و زناادگی را باارای آنهااا بهتاار
کناااد او مااای گفااات ایااان منطقاااه درازمااادت در دسااات شاااما نمااای ماناااد رژیااام بااازودی هماااه را تصااارن خواهاااد
کااارد بایاااد کااااری کنیاااد کاااه ماااردم دوران حکومااات کمونیساااتها را بیااااد داشاااته باشاااند و از آن ساااودی بااارده
باشاااند بایاااد زماااانی کاااه ماااا بااار جاااائی حکومااات مااای کنااایم ماااردم در آساااایش نسااابی زنااادگی کنناااد او باااه ماااا
پیشااانهاد کااارد کاااه مژموعاااه ای طرحهاااای بهداشاااتی ریهتاااه و آنهاااا را باااه کماااک خاااود ماااردم روساااتاها پااایش
بباااریم مااا ال فاضاااالبها را بپوشاااانیم ،کالساااهای آماااوزش بهداشااات بگاااذاریم و باااه ماااردم یااااد دهااایم چگوناااه از
خودشان و بچه هایشان مواظبت کنند »"[]8
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مااااا درر و تصااااور منصااااور حکماااات را از تحقااااق و اعماااااک دمکراساااای انقالباااای تحاااات حکوماااات کوملااااه
دریاااافتیم مادامیکاااه تحقاااق چناااین اعماااالی ،حکومااات کوملاااه ناااام میگرفااات ،قط اااا ایااارادی نداشااات ولااای انژاااام
چناااین کارهاااائی تحااات عناااوان «حکومااات کمونیساااتها» ،باااه لژااان کشااایدن ایاااده و آرمانهاااای کمونیساااتی اسااات
ارائاااه تصاااویری تاااوحش وار از جام ااات کمونیساااتی اسااات ف اااال از ایااان مسااائله مااای گاااذریم کاااه «حکومااات
کمونیساااتها» مفهاااومی نااادارد حکومااات باااه مفهاااوم وجاااود ناااوعی دولااات اسااات ،جام اااه سوسیالیساااتی و یاااا
کمونیساااتی فاقاااد هااار ناااوع دولتااای اسااات در دیکتااااتوری پرولتاریاااا کاااه خاااود نیاااز ناااوعی "دولااات" اسااات ناااه
کمونیساااتها بلکاااه ایااان طبقاااه کاااارگر اسااات کاااه از طریاااق شاااوراهای سراساااری اعمااااک دیکتااااتوری مااای کناااد
ما به این مسئله به تفصیل در بهشهای دیگر همین مقاله بر میگردیم
زماااانی تحقاااق و اعمااااک دمکراسااای انقالبااای در منااااطق آزاد ی نااای تحقاااق مساااائل ذکااار شاااده در بااااال بهشااای از
پراتیاااک و عملکااارد حکومااات کوملاااه ناااام میگرفااات ساااالها ب اااد محماااد فتااااحی از اعتاااای کمیتاااه مرکااازی
حااازب حکمتیسااات ،اعتاااران مااای کناااد کاااه هاااین کاااارگری احسااااس نکااارد کاااه قاااوانین جام اااه طبقااااتی زیااار
رهباااری حکومااات کوملاااه در منااااطق آزاد باااه سااابک مائوئیساااتی و ساااپس زیااار حکومااات جمهاااوری اساااالمی
متفاوت بوده است او چنین می نویسد:
" کوماااه لاااه را میگاااویم چاااون گااال سااار سااابد چاااپ در اب ااااد وسااای اجتمااااعی باااود و منااااطقی از کشاااور را زیااار
سااالطه و حکومااات موقااات خاااود داشااات هین کاااارگری احسااااس نکااارد کاااه قاااوانین طبقااااتی زیااار رهباااری دو
حکومااات متفااااوت باااود و باااا رفاااتن کوماااه لاااه از دساااتمزدش کمتااار و سااااعات کاااارش بیشاااتر شاااد در ذهااان
جام ه کومه له یک نیروی نظامی بود که عق نشست و رفت و رفت و رفت " []9

کمونیزم کارگری و دولت گذار
پاااس از باااه زیااار کشااایدن سااارمایه داری توساااط انقاااالب کمونیساااتی ،امکاااان بااار پاااائی مساااتقیم نظاااام کمونیساااتی
نیسااات و جام اااه همچناااان نیازمناااد ناااوعی «دولااات» اسااات باااه عباااارت بهتااار باااین جام ااات سااارمایه داری و
جام ااااه کمونیسااااتی دوران گااااذار انقالباااای از ساااارمایه داری بااااه کمونیسااااتی وجااااود دارد کااااه منطبااااق بااااا ایاااان
دوران ،یاااک دوران گاااذار سیاسااای نیاااز شاااکل خواهاااد گرفااات کاااه دیکتااااتوری انقالبااای پرولتاریاااا شاااکل آن
دولااات خواهاااد باااود و باااه م ناااای درهااام شکساااتن کامااال دساااتگاه دولتااای باااورژوائی اسااات ماااارکس ایااان مسااائله
را در مارس  1852طی نامه ای به «ژوزون ویدمیر» در نیویورر این چنین بیان می کند:
" و حااااال در ماااورد خاااودم بگاااویم ،ناااه کشاااۀ وجاااود طبقاااات در جام اااه مااادرن و یاااا مباااارزه طبقااااتی باااین
آنهاااا از خااادمات مااان نیسااات مااادتها قبااال از مااان مورخاااان باااورژوائی تکامااال تااااریهی ایااان مباااارزه طبقااااتی و
اقتصااااددانان باااورژوا[ ،تشااارین] اقتصااااد اقتصاااادی طبقاااات را تواااایۀ کااارده بودناااد آنچاااه مااان انژاااام دادم
و جدید بود اثبات نکات زیرین بود:
 1اینکه وجود طبقات فقط به مراحل تاریهی خاای از تکامل تولید گره خورده است
 2اینکه مبارزه طبقاتی سرانژام به دیکتاتوری پرولتاریا منژر خواهد شد
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 3اینکااه خااود ایاان دیکتاااتوری فقااط گااذری اساات بسااوی نااابودی تمااامی طبقااات و بسااوی جام ااه باادون
طبقه "
قبتاااه قااادرت سیاسااای در مقیااااس جهاااانی ،حاااداقل در مقیااااس منطقاااه ای شااارط نهساااتین و گاااام اوک در گاااذار
از جام ااااه ساااارمایه داری اساااات ایاااان گااااذار باااار خااااالن گااااذارهای پیشااااین تنهااااا ماااای توانااااد خااااارن از نظااااام
سااارمایه داری شاااروع شاااود ،لاااذا شااارط ضاااروری بااارای آ ااااز ایااان پروساااه وجاااود انقاااالب کمونیساااتی اسااات
گااااذارهای قبلاااای همیشااااه در درون نظااااام اجتماااااعی قبلاااای شااااکل ماااای گرفاااات و بتاااادرید رشااااد میکاااارد و ساااار
انژام به نظام اجتماعی ال مبدک می شد

بااار خاااالن دوره هاااای پیشاااین ،نهادهاااای ااااالی دولااات سااارمایه داری مانناااد پلااایس ،ارتاااش ،نظاااام قتاااائی و
یاااره نمااای تواناااد باااه خااادمت پرولتاریاااا درآیاااد بلکاااه بایاااد ناااابود شاااوند ب اااد از اولاااین پیاااروزی پرولتاریاااا،
سااارمایه داری واکااانش خاااود را از طریاااق جناااگ ارتژااااعی همچاااون حملاااه باااه انقاااالب اکتبااار نشاااان خواهاااد
داد در ایاااان مقطاااا جهاااات گیااااری اااااالی دیکتاااااتوری پرولتاریااااا بایااااد در راسااااتای نااااابودی قاااادرت ساااارمایه
داری و پیشااااروی پیروزیهااااای پرولتاریااااا باشااااد و همااااه چیااااز بایااااد در ایاااان راسااااتا جهاااات گیااااری شااااود امااااا
منصااور حکماات م تقااد اساات پرولتاریااا پااس از پیااروزی حااداقل بااه ماادت ده ساااک نبایااد دعااوت بااه مهاااامه
بکناااد و بایاااد یاااک دیپلماسااای من طفااای داشاااته باشاااد ماااا ف اااال از نگااارش و عاااوامفریبی منصاااور حکمااات باااه
پیشاااروی انقاااالب کمونیساااتی کاااه "دعاااوت باااه مهااااامه" ت بییااار مااای شاااود مااای گاااذریم منصاااور حکمااات در
این زمینه می گوید:
"نکتاااه دیگااار اینکااااه باااه نظاااار مااان مااااردم خودشاااان را در حکومااات م بیننااااد چناااین حکااااومت بایاااد یااااک
دیپلماساااا فااااوق ال اااااده من طااااۀ و عاقالنااااه ا داشااااته باشااااد بااااه نظاااار ماااان نبایااااد قصااااد جنااااگ و ااااادور
چیزهااا ایاان چنین ا را بااه هااین جااا بکنااد بایااد اطمینااان خاااطر بدهااد کااه مااا بااا کس ا ساار دعااوا نااداریم یااک
کشااااور باشااااد کااااه میتوانااااد بااااا شااااما کنااااار بیایااااد شااااما فاشیساااات هسااااتیدر باریااااک  ،خااااوش بحالاااات مااااا
میهااااواهیم اینژااااا کااااار دیگاااار بکناااایم بااااه نظاااار ماااان نبایااااد دعااااوت بااااه مهاااااامه بکنااااد نبایااااد ااااااال پااااا
خصاااومت باااا ااارب و کشاااور هاااا منطقاااه بااارود راهاااش ایااان اسااات کاااه یاااک دیپلماسااا من طفااا داشاااته
باشااد در نتیژااه کلیااد قتاایه ایاان اساات کااه کمونیساام پیااروز ،بایااد بتوانااد بااه یااک همزیساات بااا جهااان زمااان
خودش برسد حداقل  10ساک "[]10
باااار خااااالن عااااوام فریباااای هااااای چااااپ دسااااتگاه سیاساااای ساااارمایه ،اولااااین وظیفااااه یااااک انقااااالب کمونیسااااتی
پیروزمناااد ناااه دیپلماسااای فاااوق ال ااااده من طاااۀ و عاقالناااه و ایژااااد جزیاااره سوسیالیساااتی چیااازی کاااه امکاااان
پااااذیر نیساااات بلکااااه تااااالش باااای وقفااااه ،کمااااک ،حمایاااات و پشااااتیبانی از گسااااترش مااااون انقااااالب جهااااانی در
راساااتای پیاااروزی انقاااالب جهاااانی مااای باشاااد نبایاااد فراماااوش کااارد ماااون انقاااالب جهاااانی (1917 - 1924
ناااه در مساااکو و یاااا لنینگاااراد بلکاااه در بااارلین و ماااونی باااا شکسااات مواجاااه شاااد و حااادود بیسااات هااازار انقالبااای
در قلااا اروپاااا و توساااط متمااادن هاااای بربااار قتااال عاااام شااادند کاااه زمیناااه را بااارای رشاااد نازیسااام دهااات 30
میالدی مهیا کرد []11
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بااارخالن «حکومااات ماااردم» منصاااور حکمااات تنهاااا منااااف یاااک طبقاااه اجتمااااعی کمونیسااام اسااات ،باااه هماااین
خااااااطر اساااااتقالک طبقااااااتی ،طبقاااااه کاااااارگر و تاکیاااااد بااااار برناماااااه کمونیساااااتی خاااااویش از اهمیااااات خااااااای
برخاااوردار اسااات تنهاااا طبقاااه کاااارگر بصاااورت کااال طبقاااه مااای تواناااد جام اااه را بساااوی جام اااه کمونیساااتی
ببرد نه اقلیتی از طبقه هر چند اقلیت انقالبی نیز باشد
از آنژائیکاااااه نظاااااام سااااارمایه داری ،یاااااک نظاااااام جهاااااانی اسااااات ،دیکتااااااتوری پرولتاریاااااا تسااااالط سیاسااااای و
اقتصاااااادی سااااارمایه جهاااااانی را از منطقاااااه تحااااات قلمااااارو و نفاااااوذ خاااااود خاااااارن مااااای ساااااازد و باااااه تبااااا آن
سااااودآوری ،انباشاااات ساااارمایه و یااااره را محاااادود و مشااااروط ماااای سااااازد ،امااااا همچنااااان تحاااات تاااااثیر نظااااام
جهااااانی ساااارمایه اساااات در چنااااین شاااارایطی سوسیالیساااام جنیناااای تحاااات حاکمیاااات دیکتاااااتوری پرولتاریااااا بااااه
شاااکل مشاااروط و محااادود شاااروع باااه رشاااد مااای کناااد در ایااان مقطااا ماااا باااا شااایوۀ تولیاااد سااارمایه داری کاااه در
حاااک نااابودی اساات و شاایوۀ تولیااد سوسیالیسااتی کااه در حاااک رشااد اساات مواجااه هسااتیم کاام شاادن تاااثیر نظااام
جهااااانی ساااارمایه و رشااااد جنااااین سوسیالیساااام و باااازرۀ شاااادن آن ،تنهااااا و تنهااااا بااااه تکاماااال انقااااالب جهااااانی
بستگی دارد
وظیفاااه اساسااای دیکتااااتوری پرولتاریاااا سااال مالکیااات از طبقاااه اسااات مارگر از طریاااق اجتمااااعی کاااردن ابااازار
تولیاااد و گساااترش مترقیاناااه ایااان بهاااش اجتمااااعی شاااده بااارای در برگیاااری هماااه ف الیتهاااای تولیااادی اسااات در
مرحلااه گااذار ،طبقااات و الیااه هااا یاار اساات مارگری کااه حیاتشااان باار بهااش اجتماااعی نشااده اقتصاااد بنااا شااده،
هنااوز وجااود خواهنااد داشاات ،هنااوز جام ااه مهاار طبقااات را باار خااود دارد همااراه بااا نااابودی طبقااات و الیااه
هاااای یااار اجتمااااعی شاااده ی نااای حااال تااادریژی آنهاااا در بهاااش اجتمااااعی شاااده ،بتااادرید منژااار باااه لغاااو نهاااائی
طبقات می شود که آن هم به زواک دولت پرولتری منژر خواهد شد
در واقاااا  ،انقااااالب سوسیالیسااااتی اباااازار تولیااااد را در اختیااااار جام ااااه قاااارار میدهااااد ،بواسااااطه یااااک برنامااااه
ریااازی بناااا شاااده بااار نیازهاااای اجتمااااعی و فاااردی کاااه توساااط ساااازماندهی شاااورائی کاااارگران عملااای میگاااردد
بایاااد تاکیاااد کااارد کاااه قاااراردادن ابااازار تولیاااد در خااادمت نیازهاااای اجتمااااعی توساااط سااااختارهای دیکتااااتوری
پرولتاریاااا بطاااور ماااادی بیاااانگر اجتمااااعی کاااردن مااای باشاااد ماااارکس در مانیفسااات کمونیسااات در ایااان زمیناااه
چنین می نویسد:
"پرولتاریاااا از سااایادت سیاسااا خاااود بااارا آن اساااتفاده خواهاااد کااارد کاااه قااادم بقااادم تماااام سااارمایه را از چناااگ
بااااورژواز بیاااارون بکشااااد ،کلیااااه آالت تولیااااد را در دساااات دولاااات ،ی ناااا پرولتاریااااا کااااه بصااااورت طبقااااه
حاکمااااه متشااااکل شااااده اساااات ،متمرکااااز سااااازد و بااااا ساااارعت هاااار چااااه تمااااامتر باااار حژاااام نیروهااااا مولااااده
بیافزاید "[]12
پاااس از توضاااین مهتصااار نظااارات خاااود در رابطاااه باااا دولااات گاااذار از سااارمایه داری باااه سوسیالیسااام ی نااای
دیکتااااتوری پرولتاریاااا باااه نگااارش ایااادئولوۀ کماااونیزم کاااارگری در رابطاااه باااا ایااان مسااائله مااای پاااردازیم بااار
طبااق نظاار منصااور حکمااات در دوران گااذار کااه دوران انقالبااای نیااز هساات نااه شاااورائی در کااار اساات و ناااه
مژلاااس موسساااانی و یاااا پارلماااانی بلکاااه در روناااد اناااداختن رژیااام و ناااه نظاااام سااارمایه داری ،احزابااای سااار
کااار مااای آیناااد و ایااان احااازاب مت هاااد میشاااوند کاااه جام اااه را بساااازنند و قااادرت را باااه دسااات ماااردم و ناااه طبقاااه
کارگر بدهند ،ف ال از پوپولیسم و دولت خلقی منصور حکمت می گذریم و این چنین می گوید:
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"ماااا باااه یاااک مقولاااه دوران گاااذار ،دوران انقالبااای م تقااادیم وقتااای جمهاااوری اساااالمی را سااااقط میکنااایم ناااه
شاااورائی در کاااار اسااات و ناااه چیاااز دیگااار مژلاااس موسساااانی نیاااز در کاااار نیسااات ،پارلماااانی هااام در کاااار
نیسااات در نتیژاااه در روناااد و پروساااه اناااداختن رژیااام ،حتماااا یاااک احزابااای سااار کاااار میایناااد و ایااان احااازاب
مت هدند که جام ه ای را بسازند و قدرت را به دست مردم دهند " []13
ماااا قااابال بااااه نگااارش مائوئیسااااتی (چناااد طبقااااه اتحااااد مباااارزان کمونیساااات در رابطاااه بااااا انقاااالب اجتماااااعی
پاارداختیم ایاان مساائله در رابطااه بااا دولاات گااذار نیااز مطاارح ماای شااود منصااور حکماات م تقااد بااود کااه طبقااه
کاااارگر ایاااران از تاااوان برقاااراری حکومااات خاااویش برخاااوردار نیسااات اماااا ترکیبااای از نیروهاااای طبقااااتی
(چناااد طبقاااه مائوئیساااتی جام اااه تواناااائی انژاااام انقاااالب دیگاااری را دارناااد و آن هااام انقاااالب بااارای دمکراسااای
است و این چنین می گوید:
"طبقاااه کاااارگر ایاااران در شااارایط حاضااار از تاااوان برقااارار فاااور حکومااات خاااویش برخاااوردار نیسااات
ایژاااااد ایاااان آمااااادگ وظیفااااه ماساااات امااااا بهرحاااااک ترکیباااا از نیروهااااا طبقااااات جام ااااه توانااااای انژااااام
"انقااااالب دیگاااار " را دارد ایاااان انقااااالب ،انقااااالب بااااارا دموکراساااا اساااات و جاااازء و مقط اااا در کااااال
پروسااه انقاااالب کاااارگر اساات پیاااروز یاااک چناااین انقالباا باااه انقاااالب کااارگران کماااک م کناااد پیاااروز
ایااان انقاااالب باااا نیااارو واق ااا و فااا الحااااک موجاااود طبقاااات خواهاااان دموکراسااا انقالبااا امااار عملااا
اسااات ایااان انقاااالب قط اااا بایاااد دولااات موجاااود و رژیااام سیاسااا موجاااود را سااارنگون کناااد چاااه چیاااز م تواناااد
و بایاااد فاااورا باااه جاااا آن بنشااایندر جمهاااور انقالبااا بااارا ماااا تاااداوم قهااار انقالبااا در فاااردا سااارنگون
از طریاااق تشاااکیل یاااک دولااات موقااات انقالبااا اسااات ایااان دولااات انقالبااا حیاااات اسااات اگااار کسااا بااارا
تساااهیل امااار مباااارزه سوسیالیسااات باااه دموکراسااا سیاسااا اهمیااات م دهاااد ،اگااار کسااا م خواهاااد بااارا
دموکراسااا انقاااالب کناااد ،و یاااا حتااا اگااار کسااا دو چشااام دارد و م بیناااد کاااه اگااار خاااود او هااام انقاااالب نکناااد،
طبقاااات و اقشاااار اجتمااااع م ینااا دارناااد بااارا دموکراسااا انقاااالب م کنناااد ،آنگااااه بایاااد پاسااا بدهاااد کاااه
نتیژه این انقالب در قباک قدرت سیاس چه باید باشد "[]14
منصاااور حکمااات میهواهاااد بهااااطر دمکراسااای انقاااالب کناااد نتیژاااه انقاااالب بااارای دمکراسااای تشاااکیل دولااات
موقاات انقالباای اساات کااه منژاار بااه شااکلگیری جمهااوری انقالباای خواهااد شااد محمااود قزویناای عتااو سااابق
کمیتاااه مرکااازی حااازب کمونیسااات کاااارگری ایاااران و حااازب حکمتیسااات در تواااایۀ بیشاااتر دولااات موقااات
مطرح شده از سوی رهبر خود ،توضین بیشتری میدهد و این چنین می نویسد:
"مااان میتاااوانم بگاااویم کاااه ایااان دولااات ،فقاااط دولااات طبقاااه کاااارگر نیسااات دولااات طبقاااه کاااارگر و تاااوده هاااای
وساای قیااام کنناااده مااردم اساات کاااه بساایاری از آنهاااا نااه تنهااا بااادنباک سوسیالیساام نمی ینااد ،بلکاااه مهااالۀ آن نیاااز
میباشاااند ماااا ایااان دولااات را فاااازی در انقاااالب میااادانیم ،ایااان دولااات ارگاااانی بااارای اجااارای منویاااات تااااریهی
ایاان و یااا آن طبقااه نیساات شاارکت مااا در ایاان دولاات بااه مناااف پیشااروی انقااالب کااارگری وابسااته اساات هاار
چقااادر پیاااروزی بااار جمهاااوری اساااالمی و اساااالم سیاسااای کااااملتر و عمیاااق تااار ااااورت گیااارد و ایااان م ناااایی
باااه جاااز تشاااکیل دولااات موقااات نااادارد ،پیاااروزی انقاااالب کاااارگری راحااات تااار و ساااری ترو باااا دامناااه زیااااد
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ااااورت میگیااارد ایااان دولااات همافرماااان انقاااالب  ۵7اسااات ،دولااات پیاااروزی شااارکت کننااادگان در شاااورش
 18تیر است ،دولت قیام کنندگان فریدونکنار است این دولت نظم نیست ،دولت جنگ است "[]15
بیااااان خاااازعبالت باااااال ،شاااااید در نگاااااه اوک بیااااانگر باااای دانشاااای نویساااانده از مواضاااا مارکسیسااااتی در قباااااک
دولاات اساات ولاای در حقیقاات بیااان دیاادگاه چااپ ساارمایه باارای خااار پاشاایدن بااه چشاامان طبقااه کااارگر اساات
عاااوامفریبی مااای کناااد کاااه دولااات ارگاااانی بااارای اجااارای منویاااات تااااریهی ایااان و یاااا آن طبقاااه نیسااات ،دقیقاااا بااار
عکااس ،دولااات اعمااااک دیکتااااتوری طبقااه علیاااه طبقاااه دیگااار اسااات دولاات محصاااوک آشاااتی ناپاااذیری تتاااادهای
طبقاااااتی اساااات دولاااات طبقااااات مفهااااومی ناااادارد دولاااات اساسااااا هاااار شااااکلی را کااااه دارا باشااااد یااااک ماشااااین
سااارمایه داری اسااات انگلاااس در اثااار م ااارون خاااود بناااام "منشااا خاااانواده  ،مالکیااات خصواااای و دولااات" در
تحلیاال تاااریه خااود ،ایااده مارکسیسااتی دولاات را بااه وضااوح بیااان کاارده کااه دولاات محصااوک و تژلاای آشااتی
ناپذیری تتادهای طبقاتی است او می نویسد:
"دولااات باااه هاااین وجاااه نیرویااا نیسااات کاااه از خاااارن باااه جام اااه تحمیااال شاااده باشاااد و نیاااز دولااات ،بااار خاااالن
ادعااااا هگاااال" ،تحقااااق ایااااده اخااااالق"" ،نمااااودار و تحقااااق عقاااال" نیساااات دولاااات ،محصااااوک جام ااااه در پلااااه
م ینااا از تکامااال آن اساااتل وجاااود دولااات اعترافااا اسااات باااه ایااان کاااه ایااان جام اااه ساااردرگم در تتاااادها
الینحلااا باااا خاااود گردیاااده و باااه نیروهاااا متقابااال آشااات ناپاااذیر منشااا شاااده اسااات کاااه خالاااا از آن در
یااااد قاااادرتش نیساااات و باااارا اینکااااه ایاااان نیروهااااا متقاباااال ی ناااا طبقااااات دارا مناااااف متتاااااد ،در جریااااان
مباااارزها ب ثمااار ،یکااادیگر و خاااود جام اااه را نبل ناااد ،نیرویااا الزم آماااد کاااه ظااااهرا ماااافوق جام اااه قااارار
گرفتاااه باشاااد ،نیرویااا کاااه از شااادت تصاااادمات بکاهاااد و آن را در چهاااارچوب "نظااام" محااادود ساااازد هماااین
نیرویاااا کااااه از درون جام ااااه بیاااارون آمااااده ولاااا خااااود را مااااافوق آن قاااارار میدهااااد و باااایش از پاااایش بااااا آن
بیگانه میشود  -دولت است "
البتااااه انقااااالب باااارای دمکراساااای بااااه باااااور منصااااور حکماااات حیاااااتی اساااات ،چااااون مقط اااای در کاااال پروساااات
انقااااالب کااااارگری اساااات بااااه باااااور منصااااور حکماااات اوال «جمهااااوری انقالباااای» بیااااانگر روبنااااا سیاساااا
اقتصاااااد نیساااات ثانیااااا انقااااالب در رونااااد خااااود دولاااات انقالباااای (جمهااااوری انقالباااای را کهنااااه ماااای کنااااد و
دیکتاتوری پرولتاریا را در دستور روز قرار میدهد منصور حکمت می نویسد:
"ماااا باااه جمهاااور انقالبااا باااه عناااوان "روبناااا سیاسااا اقتصااااد ایاااران" نم نگاااریم ،بلکاااه آن را "دولتااا
در دوره انقالبااا " مااا دانیم کاااه بایاااد اعمااااک قهااار زحمتکشاااان از بااااال ،بااارا امااار دموکراسااا  ،را ساااازمان
دهاااد اگااار انقاااالب بااارا دموکراسااا ممکااان اسااات ،آنگااااه دولااات انقالبااا دموکراتیاااک نیاااز ناااه فقاااط ممکااان،
بلکاااه حیاااات اسااات اینکاااه روناااد تااااریه خاااود ایااان انقاااالب و دولااات انقالبااا را در چاااه فاااااله زماااان ا
"کهنه" م کند و دیکتاتور پرولتاریا را در دستور روز قرار م دهد ،امر دیگر است "[]16
بااار طباااق اساااتدالک منصاااور حکمااات تاااا ایااان مقطااا ماااا در دولااات انقالبااای (جمهاااوری انقالبااای بسااار میباااردیم
سااار انژاااام انقاااالب در یاااک روز روشااان و در پروساااه تاااداوم انقاااالب ،از بااااال دیکتااااتوری پرولتاریاااا را در
دسااااتور روز پرولتاریااااا قاااارار میدهااااد پرولتاریااااا در درون دولاااات انقالباااای (جمهااااوری انقالباااای تشااااکیل
دولااات دیکتااااتوری پرولتاریاااا را اعاااالم میااادارد و ایااان نیاااز از خااااایت هااار دولااات انقالبااای واق ااای اسااات کاااه
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تشااکل ف ااالترین بهااش طبقااات انقالباای (نااه فقااط یااک طبقااه انقالباای باشااد بااه ایاان ترتیاا منصااور حکماات
دیکتاتوری چند طبقه و مائوئیستی خود را ارائه میدهد:
"هماااان نیرویااا کاااه قیاااام را ساااازمان م دهاااد و شاااوراها را در موضااا پاااذیرش "عمااال انژاااام شاااده" قااارار
م دهااااد ،همااااان نیرویاااا کااااه ایااااده انتقاااااک قاااادرت بااااه شااااوراها را طاااارح کاااارده و عماااال قهرآمیااااز باااارا
ساااارنگون دولاااات بااااورژوای و انتقاااااک واق اااا قاااادرت را سااااازمان داده اساااات ،همااااان نیاااارو بناااااگزیر و بااااه
حکااام شااارایط عینااا سیاسااا  ،بطاااور طبی ااا خاااود را در موق یااات رهبااار پروساااه تاااداوم انقاااالب "از بااااال"
و سااارکوب مقاومااات مسااالحانه باااورژواز م یاباااد و بایاااد باااا هماااان درجاااه قاط یااات ایااان وظیفاااه را نیاااز بااار
دوش بگیااارد ایااان خااااایت هااار دولااات موقااات انقالبااا واق ااا اسااات کاااه تشاااکل ف ااااک ترین بهاااش طبقاااات
انقالب  ،ی ن قیام کنندگان بالف ل ،باشد "[ ]17
قااابال دیااادیم کاااه منصاااور حکمااات تواااایه کااارده باااود دولااات انقالبااای حاااداقل باااه مااادت  10سااااک از مهااااامه
دسااات برمیااادارد و از دیپلماسااای اساااتفاده مااای کناااد پاااس از گذشااات  10سااااک و در پروساااه تاااداوم انقاااالب از
بااااال دولااات انقالبااای باااه دیکتااااتوری پرولتاریاااا دگردیسااای مااای کناااد باااا تشاااکیل دیکتااااتوری پرولتاریاااا دوران
سااارکوب بااااورژوازی فاااارا میرساااد البتااااه بااااه بااااور منصااااور حکماااات دیکتااااتوری پرولتاریااااا دو مرحلااااه ای
است او می نویسد:
"دیکتااااتور پرولتاریاااا (یاااا دوره گاااذار بطاااور کلااا دو دوره مهااام و کماااابیش متماااایز را در بااار م گیااارد
اوک دوره اسااااتقرار سیاساااا دیکتاااااتور پرولتاریااااا و دوم دوره گااااذار اجتماااااع تحاااات دیکتاااااتور "ثبااااات
یافته" پرولتاریا
دوره اوک دوره ا اسااااات کاااااه بالفاااااااله باااااا تشاااااکیل دولااااات دیکتااااااتور پرولتاریاااااا آ ااااااز م شاااااود ایااااان
دوره ا اساااات کااااه دولاااات کااااارگر بااااه م ابااااه یااااک دولاااات موقاااات انقالباااا کااااارگران ،یااااک "دولاااات دوره
انقالبااا " ،عمااال م کناااد وظیفاااه و اولویااات اساسااا ایااان دولااات ،نظیااار هااار دولااات حااااال قیاااام ،سااارکوب
مقاومااات محتاااوم و تاااا پاااا جاااان ارتژااااع مغلاااوب ی نااا باااورژواز اسااات باااه بیاااان دیگااار ،دیکتااااتور
پرولتاریاااااا در ایااااان دوره "دولااااات موقااااات" دیکتااااااتور پرولتاریاااااا ،باااااا خصواااااایات یاااااک دولااااات موقااااات
انقالب
دوره دوم ،دوره متناااااااظر بااااااا ثبااااااات سیاساااااا قاااااادرت پرولتاااااار اساااااات ایاااااان دوره ا اساااااات کااااااه در آن
دیکتااااتور پرو لتاریاااا باااه م اباااه یاااک دولااات باااه م نااا " یر موقااات" آن عمااال م کناااد اینژاااا ت ااااریۀ بسااایار
آشااانا مارکسیسااام در ماااورد دیکتااااتور پرولتاریاااا باااه م اباااه تشاااکل مساااتقیم کااال طبقاااه کاااارگر ب ناااوان طبقاااه
حاکمه و برقرار دموکراس پرولتر در جام ترین شکل آن ،عمال مادیت م یابد "[]18
انقااااالب کم ونیسااااتی (انقااااالب کااااارگری باااارای اولااااین بااااار در طااااوک تاااااری بشااااریت ،انقااااالب یااااک طبقااااه
اساات مار شااده ناااه تنهااا بااار علیااه طبقاااه اساات مارگر خاااود بلکااه انقالبااای اساات بااار علیااه هااار شااکلی از اسااات مار
انساااان از انساااان پرولتاریاااا هیچگوناااه وظیفاااه تااااریهی بااار تحکااایم قااادرت طبقااااتی خاااود بااار دیگااار طبقاااات
اجتمااااع ی نااادارد بلکاااه هااادن آن شاااکلگیری یاااک جام اااه بااادون طبقاااه اسااات دیکتااااتوری پرولتاریاااا اگااار چاااه
شاااکلی از دولااات را دارا اسااات اماااا در روناااد خاااود باااا برچیااادن رواباااط ماااادی جام اااه ،دولااات دیگااار ابااازار
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سااارکوب نیسااات یاااا باااه عباااارت بهتااار اگااار ثباااات یافتاااه ،دولااات دیگااار دولااات نیسااات بلکاااه بساااوی زواک خاااود
میرود
منصاااور حکمااات عوامفریباناااه باااه لاااو کاااردن دیکتااااتوری پرولتاریاااا در روسااایه مااای پاااردازد و اینکاااه اداماااه
حیااااات دیکتاااااتوری پرولتاریااااا در روساااایه تنهااااا بااااه پیشااااروی انقااااالب جهااااانی گااااره زده شااااده بااااود و هرگااااز
مباحث مربوط به سوسیالیسم در یک کشور مورد تحلیل جدی قرار نگرفت ،می پردازد
"در تفکااار بلشاااویک "فااااز دوم دیکتااااتور پرولتاریاااا" عماااال در ماااتن یاااک انقاااالب جهاااان تصاااویر م شاااد
و لاااذا هرگاااز ،مگااار تاااا ساااالها  24-26در مباح اااات مرباااوط باااه سوسیالیسااام در یاااک کشاااور ،بطاااور عملااا
و کنکرت مورد توجه جد و تحلیل کنکرت قرار نگرفت]19[".
ایاان یاااک حقیقاات انکاااار ناپاااذیر اساات کاااه بلشاااویکها تااداوم دیکتااااتوری پرولتاریاااا در روساایه را در ماااتن یاااک
انقاااالب جهاااانی ارزیاااابی مااای کردناااد اینکاااه مباحاااث مرباااوط باااه «سوسیالیسااام در یاااک کشاااور» از ساااالهای
 24-26شاااروع شاااد بیاااانگر پیشاااروی ضاااد انقاااالب بهااااطر شکسااات ماااون انقاااالب جهاااانی باااود کاااه در روناااد
خاااود باااا ت بیااات تاااز ضاااد مارکسیساااتی «سوسیالیسااام در یاااک کشاااور» جشااان پیاااروزی خاااود را برگااازار کااارد
ماااا باااه ایااان مسااائله در اااافحات ب ااادی خاااواهیم پرداخااات منصاااور حکمااات عاااوام فریبااای مااای کناااد کاااه افاااق و
دورنماااای اقتصاااادی دیکتااااتوری پرولتاریاااا در برابااار پیشاااروان آگااااه طبقاااه کاااارگر روسااایه قااارار داده نشاااد
بااااه عبااااارت دیگاااار اگاااار منصااااور حکماااات آن موقاااا در آنژااااا تشااااریۀ داشاااات و ایاااان دورنمااااا را در براباااار
پیشااروان طبقااه کااارگر روساایه قاارار میااداد ،تحااوالت روساایه شااکل دیگااری بااه خااود ماای گرفاات در مقاباال
عااااوام فریباااای هااااای منصااااور حکماااات بایااااد تاکیااااد کاااارد کااااه ساااااختن اقتصاااااد برتاااار از ساااارمایه داری ی ناااای
پیشاااروی بساااوی اقتصااااد سوسیالیساااتی در چهاااارچوب یاااک کشاااور ملااای امکاااان پاااذیر نیسااات بلکاااه نیازمناااد
تالش و همیاری جهانی پرولتاریا است منصور حکمت چنین می گوید:
"اینکااااه لنینیساااام در مباح ااااات اقتصاااااد سااااالها  1924-28نمایناااادگ نشااااد ،تااااا حاااادود از اینژااااا ناشاااا
م شااااد کااااه افااااق و دورنمااااا انتقاااااک از دیکتاااااتور پرولتاریااااا در دوره انقالباااا  ،کااااه در آن اقتصاااااد تاااااب
سیاساات اساات ،بااه یااک دولاات دیکتاااتور پرولتاریااا بااه م ناا وساای کلمااه بااا وظیفااه ساااختن یااک "اقتصاااد
برتاااار از ساااارمایه دار " بطااااور جااااد در براباااار پیشااااروان آگاااااه طبقااااه کااااارگر روساااایه قاااارار داده نشااااده
باااود اگااار لناااین باااود ،باااه احتمااااک قریااا باااه یقاااین اماااروز ماااا در ماااورد وظاااایۀ اقتصااااد دیکتااااتور
پرولتاریااااا بااااه تصااااویر بساااایار روشاااان تر مژهااااز م بااااودیم زیاااارا مباح ااااات سااااالها  1924-28دقیقااااا
مباح ااااات بااااود کااااه در مقطاااا انتقاااااک دیکتاااااتور پرولتاریااااا از دوره انقالباااا بااااه دوران ثبااااات و عملکاااارد
"مت ارن" انژام م شد "[ ]20
پااااس از بررساااای نگاااارش ضااااد انقالباااای و استالینیسااااتی منصااااور حکماااات و اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات در
رابطاااه باااا دولااات گاااذار باااه بررسااای موضاااوع سوسیالیسااام در یاااک کشاااور از نگااااه انترناسیونالیساااتها و ساااپس
نگرش استالینیستی منصور حکمت خواهیم پرداخت
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کمونیزم کارگری و سوسیالیزم در یک کشور
در ادبیاااااات مارکسیساااااتی و بااااارای انترناسیونالیساااااتها ،سوسیالیسااااام و کمونیسااااام دو مفهاااااوم جااااادا گاناااااه ای
نیساااتند بلکااااه باااارای توااااایۀ جام اااه ای بکااااار ماااای رونااااد کااااه در آن شااایوۀ تولیااااد سوسیالیسااااتی باشااااد بااااه
عباااارت دیگااار تواااایۀ جام اااه ای بااادون طبقاااه اسااات کاااه در آن جام اااه ،ابااازار تولیاااد اجتمااااعی و ناااه دولتااای
شاااده باشاااد ماااا ب اااد از شااایوه تولیاااد سااارمایه داری ،تنهاااا شااااهد یاااک ناااوع شااایوه تولیاااد خاااواهیم باااود ،شااایوۀ
تولیاااد سوسیالیساااتی (کمونیساااتی فااارق جام اااه سوسیالیساااتی باااا کمونیساااتی در توزیااا ن ماااات ماااادی اسااات
کاااه در جام ااات سوسیالیساااتی همچناااان دای محااادودیت هاااای باااورژوائی را بااار پیشاااانی خاااود خواهاااد داشااات
مارکس به این مسئله این چنین اشاره می کند:
"بااار م ایااان تکامااال ،ااااال حقاااوق مسااااوی باااارای مااادتی ،دای محااادودیت هاااای باااورژوائی را بااار پیشااااانی
خواهاااد داشااات ،زیااارا حقاااوق تولیاااد کننااادگان متناسااا باااا کااااری خواهاااد باااود کاااه انژاااام داده اناااد و لاااذا تنهاااا
تژلی برابری ،استفاده از کار به عنوان تنها م یار سنژش سهم هر تولید کننده خواهد بود "[]21
اگاار چااه شاا ار جام ااه سوسیالیسااتی «بااه هاار کااس بااه اناادازه کااارش» اساات ولاای ویژگاای اساساای و پایااه ای
جام اااه سوسیالیساااتی اجتمااااعی شااادن ابااازار تولیاااد اسااات ،اجتمااااعی شااادن ابااازار تولیاااد هرگاااز باااه مفهاااوم
"جم اااای" و یاااااا دولتااااای شااااادن آن نیسااااات البتاااااه ماااااا باااااه ایااااان مسااااائله مژاااااددا برمیگاااااردیم شااااا ار جام اااااه
سوسیالیساااتی «باااه هااار کاااس باااه انااادازه کاااارش» ،بیاااانگر ناااوعی عااادالت اسااات کاااه باااا مفهاااوم کمونیسااام و
جام اااه کمونیساااتی در تنااااقس اسااات ،لاااذا در جام اااه کمونیساااتی ،حقاااوق برابااار بایاااد باااه حقاااوق ناااابرابر تبااادیل
شاااود ،تاااا مفهاااوم کمونیساااتی پیااادا کناااد ماااارکس تبااادیل عااادالت باااه ناااا عااادالتی در جام اااه کمونیساااتی را ،تاااا
بتواند مفهوم کمونیستی پیدا کند ،این چنین توضین میدهد:
" باااا وجاااود کاااار مسااااوی و در نتیژاااه ساااهم مسااااوی از ااااندوق مصااارن اجتمااااعی ،در ماااواردی دریافااات
یاااک کاااارگر از کاااارگر دیگااار بیشاااتر خواهاااد باااود و گروهااای از دیگاااران مکنااات بیشاااتری خواهناااد یافااات
برای رف این کمبودها حقوق برابر باید به حقوق نابرابر مبدک گردد "[]22
توزیااا ناااا برابااار ن ماااات ماااادی ،حااااال از تقسااایم ناااابرابر کاااار اجتمااااعی و بهصاااوپ تقسااایم و تتااااد میاااان
کااار فکااری و کااار باادنی بایااد از جام ااه محااو شااود ،تااا جام ااه بتوانااد مفهااوم کمونیسااتی پیاادا کنااد بااه عبااارت
دیگااار جام اااه بایاااد بتواناااد از مرحلاااه پاااائینی جام اااه کمونیساااتی (سوسیالیساااتی باااه مرحلاااه بااااالئی جام اااه
کمونیسااتی (کمونیسااتی ارتقااااء یابااد ماااارکس در رابطااه باااا زمینااه هااای اجتمااااعی ایاان شااارایط ی ناای توزیااا
نابرابر و همچنین زمینه های اجتماعی زواک توزی نابرابر را چنین توایۀ می کند:
"البتاااه در مراحااال اولیاااه جام اااه کمونیساااتی ،ی نااای در آن ماااوق ی کاااه ایااان جام اااه پاااس از دردهاااای طاااوالنی
زایماااان از بطااان جام اااه سااارمایه داری بااارون مااای آیاااد ایااان کمبودهااجتنااااب ناپاااذیر خواهاااد باااود حاااق ،هاااین
گاه نمی تواند در مرحله ای باالتر از ساخت اقتصادی جام ه و تحوالت فرهنگی تاب آن قرار گیرد
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تنهاااا در مراحااال بااااالتر جام ااات کمونیساااتی ،ی نااای پاااس از اینکاااه تب یااات اساااارت باااار انساااان از تقسااایم کاااار
پایااااان گیاااارد ،هنگامیکااااه تتاااااد بااااین کااااار باااادنی و کااااار فکااااری از جام ااااه رخاااات باااار بناااادد ،هنگااااامی کااااه
نیروهاااای تولیااادی هماااراه باااا تکامااال هماااه جانبااات افاااراد افااازایش یاباااد و چشااامه هاااای ثاااروت ت ااااونی جام اااه
فاااور ان نمایاااد ،تنهاااا در آن زماااان مااای تاااوان از افاااق محااادود حقاااوق باااورژوائی فراتااار رفااات و جام اااه خواهاااد
توانسااات ایااان شااا ار را بااار پااارچم خاااود بنویساااد کاااه «:از هااار کاااس برحسااا تواناااائی اش و باااه هااار کاااس بااار
حس نیازش » "[]23
نکتاااه حاااائز اهمیااات در ایااان اسااات کاااه اثااار هاااای بژاااا ماناااده از حقاااوق باااورژوائی (توزیااا برابااار بااارای کاااار
برابااار در ساااایت اجتمااااعی شااادن نیروهاااای تولیااادی و در نتیژااات آن تولیاااد وفاااور ن ماااات ماااادی ،در جام اااه
سوسیالیسااااتی زواک ماااای یابااااد نااااه اینکااااه ناگهااااان محااااو ماااای شااااود ،ی ناااای زمااااانی کااااه جام ااااه بتاااادرید وارد
مرحلت باالتر جام ه کمونیستی شد
باااا حاااداقل توضااایحاتی در رابطاااه باااا مفهاااوم سوسیالیسااام ،باااه زمیناااه هاااای شاااکل گیاااری تاااز ضاااد مارکسیساااتی
«سوسیالیسااام در یاااک کشاااور» بااار میگاااردیم انگلاااس در اثااار خاااود ،اااااوک کمونیسااام تاکیاااد مااای کناااد کاااه
انقاااالب کمونیساااتی یاااک انقاااالب ملااای نیسااات بلکاااه یاااک انقاااالب جهاااانی اسااات و در یاااک دنیاااای جهاااانی نیاااز
شکل خواهد گرفت و این چنین می نویسد:
"سواک نوزدهم :آیا ممکن است که این انقالب در یک کشور واحد انژام شودر
جااااواب :نااااه ،ااااانای باااازرۀ همااااه ملتهااااای روز زمااااین و مهصواااااا ملتهااااای متماااادن را بوساااایله ایژاااااد
بازارهااای جهااانی بطااوری بهاام متصاال نمااوده اساات کااه هاار ملاات بااا وقااای ی کااه در میااان ملاات دیگاار پاایش
آیااااد ،بسااااتگی پیاااادا میکنااااد از طاااارن دیگاااار -ااااانای باااازرۀ ،تکاماااال اجتماااااعی را در عمااااوم کشااااورهای
متمااادن ،تاااا حااادی مسااااوی نماااوده اسااات بطوریکاااه در کلیاااه ایااان کشاااورها ،باااورژوازی و پرولتاریاااا دو طبقاااه
ااااالی اجتمااااع هساااتند و مباااارزه باااین ایااان دو طبقاااه ،مباااارزه قط ااای دوره کناااونی میباشاااد از اینااارو انقاااالب
کمونیساااتی تنهاااا یاااک انقاااالب ملااای نسااایت ،بلکاااه انقالبااای اسااات کاااه در تماااام ممالاااک متمااادن ،ی نااای اقاااال در
انگلساااتان – آمریکاااا – فرانساااه–آلماااان در زماااان واحاااد ااااورت خواهاااد گرفااات ایااان انقاااالب در هااار یاااک از
ایااان ممالاااک باااه نسااابت آنکاااه یاااک کشاااوری دارای اااانای کااااملتر – ثاااروت بیشاااتر – قاااوای تولیاااد زیاااادتر
باشااد تنااد تاار یااا آهسااته تاار پیشاارفت خواهااد نمااود باادین ترتیاا ایاان انقااالب در آلمااان آهسااته تاارین و سااهت
تااارین وجاااه ،در انگلساااتان باااه تنااادترین و آساااانترین راه انژاااام پاااذیر خواهاااد باااود ایااان انقاااالب یاااک انقاااالب
دنیائی است و لذا در یک سرزمین دنیائی نیز انژام خواهد یافت".
بااارای ماااارکس ،انگلاااس و جنااابش کمونیساااتی ،نظاااام سااارمایه داری یاااک سیساااتم جهاااانی باااوده اسااات و باااه تبااا
آن پرولتاریااااا نیااااز یااااک طبقااااه جهااااانی بااااوده اساااات لااااذا پاساااا پرولتاریااااا و یااااا بااااه عبااااارت بهتاااار راه حاااال
پرولتاریاااا نیاااز منطقاااا جهاااانی باااوده اسااات و همچناااان اسااات ایااان مسااائله در جریاااان ماااون انقاااالب جهاااانی
حیااااتی تااار مطااارح شاااد بلشاااویکها و در راس آن لناااین بهاااوبی میدانساااتند بااادون پیاااروزی انقاااالب در دیگااار
کشااااورهای ساااارمایه داری ،بهصااااوپ آلمااااان کااااه انقااااالب در آن شااااروع شااااده بااااود ،انقااااالب در روساااایه
منااازوی خواهاااد شاااد لاااذا آنهاااا منتظااار انقاااالب کاااارگری حاااداقل در چناااد کشاااور اااان تی اروپاااا بودناااد و لناااین
تاکیااد میکاارد انقااالب اروپااا باارای بشااریت حااائز اهمیاات اساات لنااین در ناماات خااداحافظی خااود بااه کااارگران
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ساااوئیس تصاااور یاااک طبقاااه انقالبااای در روسااایه ،مژااازا از ساااایر کاااارگران اروپاااا را مطلقاااا بیگاناااه ارزیاااابی
مااای کااارد و تاکیاااد مااای کااارد کاااه ایااان شااارایط احتمااااال خیلااای کوتااااه مااادت خواهاااد باااود ،باااه عباااارت بهتااار
کارگران اروپا انقالب خواهند کرد و چنین می نویسد:
"تصاااور نگریساااتن باااه پرولتاریاااای روسااایه ب ناااوان یاااک طبقاااه انقالبااای ارتقاااا یافتاااه در مااااورای کاااارگران
دیگااار کشاااورها بااارای ماااا مطلقاااا بیگاناااه اسااات نه کیفیاااات خااااپ ،بلکاااه اااارفا شااارایط تااااریهی خااااپ،
شاااارایطی کااااه احتماااااال خیلاااای کوتاااااه ماااادت خواهااااد بااااود ،اساااات کااااه پرولتاریااااای روس را پیشاااااهنگ کاااال
پرولتاریای انقالبی نموده است "[]24
بااارخالن گرایشاااات متفااااوت چاااپ سااارمایه ،بلشاااویکها آگااااه بودناااد و تاکیاااد مااای کردناااد کاااه نبایاااد از یااااد برناااد
کاااه انقاااالب آنهاااا جزئااای از انقاااالب جهاااانی اسااات و سرنوشااات انقاااالب سوسیالیساااتی روسااایه باااه سرنوشااات
انقاااالب آلماااان و باااه عباااارت بهتااار باااه سرنوشااات انقاااالب جهاااانی وابساااته اسااات آنهاااا وظاااایۀ خاااویش را تنهاااا
از طریق افق انقالب جهانی ترسیم میکردند ،لنین در این زمینه چنین می نویسد:
"افتهاااار بااازرۀ آ ازیااادن [انقاااالب جهاااانی] نصااای پرولتاریاااای روس شاااده اسااات ،اماااا ،او نبایساااتی از یااااد
بااارد کاااه جنااابش و انقـاااـالب او تنهاااا جزئااای از جنااابش پرولتاریاااای انقـالباااـی جهاااان مااای باشاااد ،جنبشااای کاااـه
هااار روز قاااویتر و قدرتمنااادتر رشاااد مااای کناااد ،بااارای نموناااه در آلماااان ماااا فقاااط از ایااان نقطااات اتکاااا اسااات کاااه
می توانیم وظایۀ خویشتن را ت یین کنیم "[]25
پیااار وزی سوسیالیسااام در مقیااااس جهاااانی یاااک تفکااار جاااا افتااااده در جنااابش کمونیساااتی قبااال از شکسااات ماااون
انقاااالب جهاااانی باااود حتااای اساااتالین در جااازوۀ «اااااوک لنینیسااام» ،چااااپ اوک بتااااری ماااه 192۴باااه روشااانی
ایاان ایااده را کااه ماای تااوان سوسیالیساام را در یااک کشااور و بااا اتکااا بااه طبقاات کااارگر همااان کشااور بنااا کاارد،
رد کرده بود در چاپ اوک چنین جزوه می خوانیم:
"اماااا ساااارنگونی قااادرت بااااورژوازی و اساااتقرار قاااادرت پرولتاریاااا در یااااک کشاااور بااااه آن م ناااا نیساااات کااااه
پیااااااروزی کاماااااال سوسیالیساااااام تتاااااامین شااااااده اساااااات وظیفاااااات اساساااااای سوسیالیساااااام -سااااااازماندهی تولیااااااد
سوسیالیسااتی -هااام چنااان وظیفاااه ای اسااات کااه بایاااد محقااق گاااردد آیاااا باادون تاااالش هااای مشاااترر پرولترهاااای
چناااد کشاااور پیشااارفته ،ایااان وظیفاااه مااای تواناااد محقاااق شاااود و آیاااا مااای تاااوان باااه پیاااروزی نهاااایی سوسیالیسااام
دسااات یافاااتر خیااار ،نمااای تاااوان بااارای سااارنگونی باااورژوازی ،تاااالش هاااای یاااک کشاااور کاااافی اسااات و ایااان
چیااازی اسااات کاااه تااااری انقاااالب ماااا اثباااات مااای کناااد بااارای پیاااروزی نهاااایی سوسیالیسااام ،بااارای ساااازماندهی
تولیااد سوسیالیسااتی ،تااالش هااای یااک کشااور ،بااه ویااژه یااک کشااور دهقااانی ماننااد روساایه ،ناکااافی اسااتل بااه
همین خاطر ،تالش های پرولترهای چند کشور پیشرفته الزم و ضروری است []26
شاااروع شکسااات ماااون انقاااالب جهاااانی و باااه تبااا آن فاااروکش کاااردن مباااارزه طبقااااتی منژااار باااه رشاااد ضاااد
انقااااالب شااااد ابتاااادا ساااا ی شااااد بااااین امکااااان «پیااااروزی سوسیالیساااام در یااااک کشااااور» و «پیااااروزی نهااااایی
سوسیالیسااام» تفکیاااک قائااال شاااود باااه ایااان ترتیااا کاااه امکاااان پیاااروزی سوسیالیسااام در یاااک کشاااور وجاااود
دارد ،اماااا بااارای پیاااروزی نهاااائی سوسیالیسااام تاااالش هاااای مشاااترر پرولتاریاااای حاااداقل چناااد کشاااور اروپاااایی
ضااااروری اساااات ذکاااار ایاااان نکتااااه ضااااروری اساااات کااااه همچنااااان از سوسیالیساااام (مرحلااااه پااااائینی جام ااااه
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کمونیسااااتی و نااااه جام ااااه کمونیسااااتی (مرحلااااه باااااالئی جام ااااه کمونیسااااتی اااااحبت ماااای شااااود اسااااتالین
مواض خود را این چنین دگردیسی کرد و می نویسد:
"نیااااز باااه گفاااتن نااادارد کاااه بااارای پیاااروزی کامااال سوسیالیسااام ،بااارای تتااامین کامااال عااادم بازگشااات باااه نظااام
قاادیم ،تااالش هااای متحداناات پرولترهااای چنااد کشااور ضااروری اساات نیاااز بااه گفااتن ناادارد کااه باادون حمایاات
پرولتاریااااای اروپااااا از انقااااالب مااااا ،پرو لتاریااااای روساااایه قااااادر نماااای بااااود تااااا در مقاباااال یااااورش و حمااااالت
عمومی تاب بیاورد "[]27
ساار انژااام باادنباک شکساات مااون انقااالب جهااانی کااه در سااایه قتاال عااام ده هااا هاازار انقالباای در قلاا اروپااا،
در تمااادن اروپاااائی ،آلماااان میسااار شاااد ،زمیناااه هاااای شکسااات انقاااالب اکتبااار فاااراهم شاااد شکسااات ماااون انقاااالب
جهاااانی البتاااه باااا پیاااروزی ضاااد انقاااالب بااار روی اساااتهوانهای کمونیساااتهای بهاااون تپیاااده شاااده نیاااز ،هماااراه
باااود در چناااین زمیناااه ائااای باااود کاااه اساااتالین نهایتاااا در سااااک  192۶قاط اناااه « پیاااروزی سوسیالیسااام در یاااک
کشور» را اعالم کرد:
"حاااازب همااااواره ایاااان ایااااده را کااااه پیااااروزی سوسیالیساااام در یااااک کشااااور ،بااااه م نااااای امکااااان بنااااا نمااااودن
سوسیالیسااام در آن کشاااور اسااات ،و ایااان کاااه آن وظیفاااه مااای تواناااد باااه وسااایلت نیروهاااای یاااک کشاااور واحاااد
تکمیل شود ،نقطت عزیمت خود قرار می داد "[]28
استالینیساااتها و ماااداف ان «سوسیالیسااام در یاااک کشاااور» بااارای اثباااات ااااحت اساااتدالک خاااود باااه یاااک نقااال و
قاااوک از ما نیفسااات کمونیسااات و یاااک نقااال قاااوک دیگااار از لناااین چناااگ مااای اندازناااد تاااا القااااء کنناااد کاااه گویاااا تاااز
ضااااد مارکسیسااااتی سوسیالیساااام در یااااک کشااااور ،ریشااااه در مباحااااث تئوریااااک مارکسیسااااتی دارد بااااه نقاااال
قولی که از مانیفست کمونیست ارجاع داده می شود نگاهی میندازیم:
"مباااارزه پرولتاریاااا بااار ضاااد باااورژوازی در آ ااااز ،اگااار از لحااااظ م نااای و متااامون ملااای نباشاااد از لحااااظ
شاااکل و ااااورت ملااای اسااات پرولتاریاااای هااار کشاااوری طبی تاااا در ابتااادا امااار بایاااد کاااار را باااا باااورژوازی
کشور خود یکسره نماید "[ ]29
اوال قبااال از هااار چیاااز بایاااد باااه فرمولاااه کاااردن ساااهوی یاااک بناااد از مانیفسااات کمونیسااات توساااط اندیشااامندان
پرولتاریاااا اشااااره کااارد آنهاااا بارهاااا و بارهاااا در هماااان مانیفسااات کمونیسااات باااه جهاااانی باااودن نظاااام سااارمایه
داری و همچناااین جهاااانی باااودن طبقاااه کاااارگر و پاسااا جهاااانی طبقاااه کاااارگر اشااااره کااارده اناااد ثانیاااا مانیفسااات
کمونیسااااات در عصااااار شاااااکوفائی سااااارمایه داری نوشاااااته شاااااده اسااااات ،ی نااااای زماااااانی کاااااه هناااااوز انقاااااالب
کمونیسااتی در دسااتور کااار پرولتاریااا قاارار نگرفتااه بااود بااا ایاان وجااود مانیفساات تاکیااد ماای کنااد کااه از لحاااظ
م ناای و متاامون باااه عبااارت بهتاار ی نااای محتااوا نماای تواناااد ملاای باشااد اگااار چااه شااکل ملااای بهااود میگیااارد
ثال اااا نوشاااته شاااده کاااه پرولتاریاااای هااار کشاااوری طبی تاااا در ابتااادا امااار بایاااد کاااار را باااا باااورژوازی کشاااور
خاااود یکساااره نمایاااد و نگفتاااه کاااه پرولتاریاااای هااار کشاااور در ابتااادا سوسیالیسااام را در کشاااور خاااود برقااارار
ماااای کنااااد و سااااپس کشااااورهای سوسیالیسااااتی بااااا هاااام فاااادراتیو سوسیالیسااااتی برقاااارار ماااای سااااازند بااااا ایاااان
توضااایحات باااه نقااال قاااوک ب ااادی استالینیساااتها کاااه از لناااین اسااات و باااه آن اساااتناد مااای کنناااد بااار میگاااردیم لناااین
در مقاله ای در نقد فدراتیو و پیرامون «ش ار ایاالت متحده اروپا» در ساک  1915چنین می نویسد:
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" شااا ار ایااااالت متحااادۀ جهاااان ،باااه م ابااات یاااک شااا ار مژااازا ،باااه زحمااات مااای تواناااد شااا ار درساااتی باشااادل
نهسااات باااه ایااان دلیااال کاااه باااا سوسیالیسااام اد اااام مااای شاااود ،و دوم آن کاااه ممکااان اسااات باااه برداشاااتی نادرسااات
مبناااای باااار عاااادم امکااااان پیااااروزی سوسیالیساااام در یااااک کشااااور واحااااد منژاااار شااااود توساااا ت ناااااموزون
اقتصااااادی و سیاساااای ،قااااانون مطلااااق ساااارمایه داری اساااات از ایاااان همااااه نتیژااااه ماااای شااااود کااااه پیااااروزی
سوسیالیسااام ابتااادا در چناااد یاااا حتااای یاااک کشاااور سااارمایه داری مژااازا ممکااان اسااات پرولتاریاااای پیروزمناااد آن
کشاااور ،پاااس از خلااا یاااد از سااارمایه داران و ساااازماندهی تولیاااد سوسیالیساااتی خاااود ،بااار ضاااد بااااقی جهاااان،
جهاااان سااارمایه داری ،بپاخواهاااد خاسااات ،طبقاااات تحااات ساااتم در ساااایر کشاااورها را باااه آرماااان خاااود جلااا
خواهاااد کااارد ،باااه خیااازش هاااایی ضدسااارمایه داری در آن کشاااورها دامااان خواهاااد زد ،و حتااای در ااااورت
لزوم با نیروی نظامی علیه طبقات است مارکننده و دولت های آن ها وارد عمل خواهد شد " []30
واق یاااات ایاااان اساااات کااااه در سااااالهای قباااال از انقااااالب اکتبااااـر ،بلشااااویکها و در راس آن لنااااین ،در ب تاااای
زمینااااه هااااا ،ابهاماااااتی را از انترناساااایوناک دوم بااااه ار باااارده بودنااااد تکاماااال مبااااارزه طبقاااااتی ،بلشااااویکها و
در راس آن لناااین را مژباااور سااااخت تاااا وظاااایۀ و افاااق خاااود را باااا تکامااال مباااارزه طبقااااتی وفاااق دهناااد در
چناااین زمیناااه ائااای باااود کاااه تزهاااای آوریااال لناااین شاااکل گرفااات کاااه راهنماااای عمااال بلشاااویکها بااارای شااارایط
جدیاااد باااود کاااه ماااا در بهاااش هاااای قبلااای باااه آن پرداختاااه ایااام نقااال قاااوک هاااائی کاااه از لناااین در بااااال آوردیااام
ااااحت ایااان ادعاااا را کاااه لناااین نظااارات خاااود را باااا تکامااال مباااارزه طبقااااتی در ساااطن جهاااانی تکامااال داده
بود ،تائید می کند با این توضیحات به قانون رشد ناموزون سرمایه داری می پردازیم
قاااانون رشاااد نااااموزون سااارمایه داری بیشاااتر در عصااار شاااکوفائی سااارمایه داری ی نااای زماااانی کاااه سااارمایه
داری وارد دوران انحطااااط خاااود نشاااده باااود ،خاااود را نمایاااان مااای سااااخت باااه ایااان ترتیااا کاااه گرایشااای در
کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه وجاااود داشااات کاااه کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه باااا شاااتابی فاااراوان سااا ی
میکردناااد رشاااد خودشاااان را باااه کشاااورهای متروپااال سااارمایه داری برساااانند و یاااا در رشاااد خودشاااان از آنهاااا
بگذرناااد اماااا ایااان گااارایش زماااانی کاااه سااارمایه داری وارد دوران انحطااااط خاااود شاااد ،واکااانش واروناااه داشاااته
اارۀ خااااکی گساااترانده اسااات و بحاااران
اسااات از آنژائیکاااه نظاااام سااارمایه داری خاااود را باااه اقصااای نقااااط ایااان کا ن
جهاااانی سااارمایه داری از هاااین کشاااوری چشااام پوشااای نمااای کناااد ،لاااذا در بحرانهاااای سااارمایه داری ،بحاااران
عواق خود را در سرمایه پیرامونی مهرب تر نشان میدهد
ایااان مسااائله کاااه سااارمایه داری وارد عصااار انحطااااط خاااود شاااده اسااات ،باااه مفهاااوم ایااان نیسااات کاااه همچناااان
تفااااوت هاااای عظااایم در ساااطن رشاااد نیروهاااای تولیااادی در اقصااای نقااااط جهاااان سااارمایه وجاااود نااادارد و یاااا باااه
مفهااوم پایاااان رشاااد نیروهاااای تولیااادی نیسااات بلکاااه رشاااد نیروهاااای تولیااادی باااه شااایوه ای بسااایار مهااارب انژاااام
می گیرد
رشاااد پرولتاریاااا نیاااز در ناااواحی مهتلاااۀ دنیاااای سااارمایه داری متفااااوت اسااات ،چااارا کاااه ویژگااای پرولتاریاااا
در ارتبااااط نزدیاااک باااا رشاااد سااارمایه داری آن کشاااور دارد باااا ایااان حااااک باااا ورود سااارمایه داری باااه عصااار
انحطااااط خاااود ،کاااه سااارمایه داری تماماااا وارد عصااار امپریالیسااام شاااده ،راه حااال بااارای همااات کشاااورها یکساااان
است ی نی انقالب جهانی پرولتری
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حقیقااات انکاااار ناپاااذیر ایااان اسااات کاااه جنااابش کمونیساااتی و از آنژملاااه بلشاااویکها م تقاااد بودناااد کاااه سوسیالیسااام
ناااه یاااک مسااائله ملااای بلکاااه یاااک مسااائله جهاااانی اسااات ت سااایس باااین الملااال ساااوم (کمینتااارن  ،باااه م ابااات حااازب
جهااااانی انقااااالب سوسیالیسااااتی ،نمااااود بااااارز عیناااای یااااک چنااااین چشاااام اناااادازی بااااود بااااا ایاااان توضاااایحات بااااه
نظااارات کمونیسااام کااااارگری و منصاااور حکمااات در ایاااان زمیناااه برمیگاااردیم منصااااور حکمااات در راسااااتای
ارائااه نظااارات ضااد انقالبااای و ضااد مارکسیساااتی خااود باااه ج اال نظااارات انترناسیونالیسااتها مااای پااردازد ابتااادا
نگاهی می اندازیم به ج ل نظرات انترناسیونالیستها توسط منصور حکمت او می نویسد:
"دیاااادگاه کمونیساااام چااااپ یااااا حاااازب کمونیساااات انترناسیونالیساااات ناآمااااادگ پرولتاریااااا را در انژااااام وظااااایۀ
اقتصااااد ب اااد از کسااا قااادرت تقااادیس و تئاااوریزه میکناااد ایااان سیساااتم فکااار هاااین تبیینااا از یاااک اقتصااااد
متفااااوت یرسااارمایهدار بااارا آن دوره نااادارد الجااارم شاااکل از سااارمایهدار کاااه قااارار اسااات نیروهاااا
مولاااده را خیلااا رشاااد دهاااد را مبناااا دیکتااااتور پرولتاریاااا قااارار میدهاااد و لزومااا نمیبیناااد کاااه رو مسااااله
آلترنااااتیو اقتصااااد انقالبااا پرولتاریاااا فکااار کناااد و آماااادگ عملااا کاااردن آن را بدسااات بیااااورد بنظااار مااان
ایااان دیااادگاه چیاااز جاااز تااادریژ گرای و اکونومیسااام در تئاااور مارکسیسااام نیسااات .اینکاااه بااادون انقاااالب
آلمان در روسیه انقالب به پیروز نمیرسد برا هیچکس رهنمود عمل نمیدهد]31[".
باااار خااااالن عااااوام فریباااای هااااای منصااااور حکماااات ،کمونیساااام چااااپ (انترناسیونالیسااااتها تناااازک دادن مشااااکل
توساااا ت انقااااالب بااااه توساااا ه اقتصااااادی و ماااادیریت مسااااتقیم تولیااااد توسااااط پرولتاریااااا را یااااک اشااااتباه اساساااای
ارزیااااابی کاااارده اساااات و در نقااااد پالتفاااارم اپوزساااایون کااااارگری بوضااااوح بااااه ایاااان مسااااائل پرداختااااه اساااات
اپوزسااایون کاااارگری در روسااایه علیااار م برخااای نقااادهای جااادی و مفیاااد ،قاااادر باااه درر علااال شکسااات ماااون
انقااااالب جهااااانی نشااااد تناااازک دادن شکساااات مااااون انقااااالب جهااااانی (مشااااکل توساااا ت انقااااالب بااااه توساااا ه
اقتصاااادی و مااادیریت مساااتقیم تولیاااد ،توساااط پرولتاریاااا ،کاااه هساااتت اساسااای پالتفااارم اپوزسااایون کاااارگری در
اوایااال دهااات  20مااایالدی در روسااایه باااود ،اشاااتباه اساسااای اپوزسااایون کاااارگری باااود چناااین نگرشااای بااار ایااان
عقیااده اساات کااه سوسیالیساام ماای توانااد در یااک کشاااور ساااخته شااود اگاار زمینااه هااای ترقاای اقتصاااادی را در
نظاار گرفااات و مااادیریت مسااتقیم تولیاااد توساااط پرولتاریاااا انژااام گیااارد بااای مناسااابت نیساات کاااه کولنتاااای رهبااار
تئوریااااک اپوزسااااایون کااااارگری ب ااااادها بااااه دفااااااع از سوسیالیساااام در یاااااک کشااااور برخواسااااات و در کناااااار
استالین قرار گرفت
باااه ج ااال نظااارات و مواضااا انترناسیونالیساااتها توساااط منصاااور حکمااات اداماااه میااادهیم تاااا ببینااایم چگوناااه در
ساااایه آن ج لیاااات در تاااالش اسااات تاااا باااه نظااارات ضاااد انقالبااای و ضاااد مارکسیساااتی خاااود حقانیااات دهاااد در
بهاااش ب اااد ،ی نااای در مبحاااث کمونیسااام چاااپ و کماااونیزم کاااارگری ،علااال ایااان تالشاااها ،ی نااای تحااات فشاااار
باااودن منصاااور حکمااات و رفقاااایش بااارای جلاااوگیری از ریااازش نیااارو بررسااای خواهاااد شاااد اشااااره باااه ایااان
مساااائله ضااااروری اساااات کااااه منظااااور منصااااور حکماااات از اپوزساااایون در جملااااه زیاااارین نااااه فراکساااایون
اپوزساااایون کــارگااااـری روسیـــااااـه بلکااااه کمونیساااات چااااپ (انترناسیونالیسااااتها هسـااااـت منصااااـور حکماااات
می نویسد:
" اماااروزه خیل هاااا ،و از جملاااه برخااا رفقاااا در سااامینارها خودماااان ،اعتقااااد اپوزیسااایون باااه "ضااارورت
انقااااالب جهااااان " و "امکااااان ناپااااذیر سوسیالیساااام در یااااک کشااااور"را گااااواه "انترناسیونالیساااام" آن میداننااااد
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بنظاااار ماااان ایاااان دیاااادگاه هااااین جنبااااه انترناسیونالیساااات ویااااژها ناااادارد چاااارا بایااااد کساااا کااااه م تقااااد اساااات
سرنوشااات انقاااالب روسااایه ،بااادلیل عقااا مانااادگ روسااایه از نظااار اااان ت  ،باااه انقاااالب آلماااان گاااره خاااورده
اسااات ،لزوماااا انترناسیونالیسااات ناااام بگیاااردر اماااا ایااان موضااا باااه اااااطالح انترناسیونالیسااات اپوزیسااایون،
هماااانطور کاااه قااابال نیاااز اشااااره کاااردم ،در واقااا خاااود محااادودیتها نگااارش اپوزیسااایون ،و وجاااه مشاااترر
آن باااا خاااط رسااام  ،را در قبااااک نفاااس سوسیالیسااام بم اباااه مناسااابات اقتصااااد و اجتمااااع م اااین و ملزوماااات
آن در جام اااه روسااایه پاااس از انقاااالب ،بااار ماااال میکناااد بحاااث تماماااا بااار سااار ایااان اسااات کاااه تنهاااا انقاااالب در
آلماااان اااان ت  ،میتواناااد آن ساااطح از نیروهاااا مولاااده را کاااه بااارا سوسیالیسااام حیاااات اسااات ،در اختیاااار
انقاااالب پرولتااار قااارار بدهاااد ایااان دیااادگاه اسااات کاااه در آن امکانپاااذیر جلاااوتر باااردن انقاااالب روسااایه تاااا
حاااد انقاااالب در اقتصااااد روسااایه از پااایش منتفااا اعاااالم شاااده اسااات .واق یااات اینسااات کاااه انقاااالب آلماااان جایگااااه
ت یاااین کننااادها در اساااتراتژ بلشاااویکها داشااات دورنماااا محتمااال ایااان انقاااالب و افاااق عملااا کاااه چناااین
انقالبااا در برابااار پرولتاریاااا روسااایه میگشاااود ،خاااود یکااا از عاااوامل باااود کاااه باااه تااادقیق نشااادن گامهاااا
ب اااد انقاااالب روسااایه در زمیناااه تحاااوک اقتصااااد در خاااود روسااایه ،میااادان داده باااود بلشاااویکها باااه راسااات
تحقق افق اقتصاد خود را منوط به انقالب آلمان کرده بودند]32[".
انترناسیونالیسااااتها اعااااالم کاااارده انااااد پیشااااروی انقااااالب اکتباااار ب نااااوان بهشاااای از انقااااالب جهااااانی نیازمنااااد
انقاااالب آلماااان باااود ناااه بهااااطر میااازان رشاااد نیروهاااای مولاااده در روسااایه ،کاااه منصاااور حکمااات آن را عقااا
مانااادگ روسااایه از نظااار اااان ت مااای ناماااد ،بلکاااه بهااااطر ماهیااات جهاااانی انقاااالب کمونیساااتی باااه عباااارت
بهتاار اگاار انقااالب نااه در روساایه بلکااه در جزیااره پیشاارفته ای م اال بریتانیااا شااکل میگرفاات باااز هاام ب نااوان
بهشااای از انقاااـالب جهاناااـی نیازمناااد پیاااروزی انقاااـالب در دیگااار کشاااورها باااود اگااار ف اااال از ضاااـرورت پایاااه
ای اقتصااااادی – اجت ماااااعی در سااااطن جهااااانی باااارای پیشااااروی انقااااالب کمونیسااااتی و گسااااترش دیکتاااااتوری
پرولتاریااااا در راسااااتای سوسیالیساااام بگااااذریم ،بااااورژوازی جهااااانی بااااا محااااااره انقااااالب پیااااروز و بااااا ایژاااااد
قرنطینااااه هااااای اقتصااااادی ،سیاساااای ،ایاااادئولوژیکی و نظااااامی ساااا ی خواهااااد کاااارد انقااااالب پیااااروز را بااااه
شکسااات بکشااااند ،لاااذا تنهاااا راه مقابلاااه باااا محاااااره انقاااالب پیاااروز ،گساااترش و پیشاااروی انقاااالب باااه دیگااار
مناااطق اساات داسااتان محاااااره انقااالب اکتباار ،پایاااان جنااگ در آلمااان بااه محاااس شااروع انقااالب در آلماااان،
گواه واضن این ادعا است
ایاااااان از درو هااااااای منصااااااور حکماااااات اساااااات کااااااه میهواهااااااد القاااااااء کنااااااد کااااااه گویااااااا کمونیساااااات چااااااپ
(انترناسیونالیساااتها م تقاااد هسااات کاااه تنهاااا انقاااالب در آلماااان اااان تی ،میتوانسااات آن ساااطحی از نیروهاااای
مولاااده را کاااه باااارای سوسیالیسااام حیااااتی بااااود ،در اختیاااار انقاااالب پرولتااااری قااارار بدهاااد انترناسیونالیسااااتها
م تقااد هسااتند کااه ساارمایه داری یااک نظااام جهااانی اساات و روابااط کاااالئی حتاای بااه دور افتاااده تاارین اقصاای
نقااااط ایااان کاااره خااااکی نفاااوذ کااارده اسااات ،لاااذا انترناسیونالیساااتها ماهیااات انقاااالب کمونیساااتی خاااود را ناااه از
مناسااابات ویاااژه یاااک کشاااور بهصاااوپ بلکاااه از وضااا یت جهاااانی سااارمایه داری نتیژاااه گیاااری مااای کنناااد ماااا
هرگاااز منکااار وجاااود تفااااوت هاااائی بااازرۀ در ماااورد ساااطن رشاااد نیروهاااای مولاااده و همچناااین خاااود نیاااروی
تولیااادی ،پرولتاریاااا در نقااااط مهتلاااۀ جهاااان نیساااتیم اماااا عملکااارد و متابولیسااام نظاااام سااارمایه داری در ساااطن
جهانی است بنابراین پاس آن نیز ،انقالب کمونیستی جهانی خواهد بود
انترناسیونالیسااااتها نااااه تنهااااا منکاااار وظااااایۀ اقتصااااادی دیکتاااااتوری پرولتاریااااا نیسااااتند بلکااااه اتفاقااااا بااااه آن
وظاااایۀ از افاااق انترناسیونالیساااتی مینگرناااد اگااار باااه شاااکل کنکااارت باااه دیکتااااتوری پرولتاریاااا در روسااایه
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برگاااااردیم ،دیکتااااااتوری پرولتاریاااااا باااااه لحااااااظ اقتصاااااادی در روسااااایه وظیفاااااه سااااانگینی بااااار عهاااااده داشااااات،
بازسااااازی نیاااارو و اباااازار تولیاااادی کااااه بهاااااطر تحااااوالت ناشاااای از انقااااالب و جنااااگ داخلاااای ناشاااای از آن
ااادمه دیااده بااود در ایاان مرحلااه نیاااز بااه حتااور تکنیکاای خاارده بااورژوازی تکنااوکرات نیااز یااک واق یاات
باااود حقیقااات انکاااار ناپاااذیر ایااان اسااات کاااه پاساااهگوئی باااه چناااین م تاااالتی تنهاااا توساااط پرولتاریاااای یاااک
کشااااور امکااااان پااااذیر نیساااات بلکااااه نیازمنااااد همکاااااری و همیاااااری پرولتاریااااای جهااااانی و یااااا حااااداقل چناااادین
کشاااور اسااات منصاااور حکمااات عاااوام فریبااای مااای کناااد ،کساااانی کاااه اظهاااار میدارناااد تاااز سوسیالیسااام در یاااک
کشااااور ممکاااان نیساااات ،وظیفااااه اقتصااااادی را از دوش پرولتاریااااا برمیاااادارد و آن وظیفااااه را بااااه بااااورژوازی
مااای ساااپارد منصاااور حکمااات بلشاااویکها را سااارزنش مااای کناااد کاااه آماااادگی تئوریاااک و عملااای بااارای وظاااایۀ
اقتصاااادی پرولتاریاااا نداشاااتند ،لاااذا سااار انژاااام پروساااه اااان تی شااادن توساااط باااورژوازی انژاااام گرفااات باااه
عباااارت بهتااار اگااار منصاااور حکمااات آنموقااا در روسااایه تشاااریۀ داشااات و وظاااایۀ اقتصاااادی پرولتاریاااا را
بااارای بلشاااویکها گوشااازد میکااارد ،االن روناااد حاااواد باااه شاااکل دیگاااری باااود چناااین خزعبالتااای تنهاااا میتواناااد
در جم حواریون منصور حکمت گوش شنوا پیدا کند او می نویسد:
"در ایااان شاااک نیسااات کاااه انقاااالب اکتبااار در مقابااال وظاااایۀ اقتصااااد اش شکسااات خاااورد یاااا باااه هااار حااااک
وظااااایۀ اقتصاااااد انقااااالب اکتباااار مسااااالها اساااات کااااه میتوانااااد محااااور انحرافااااات سیاساااا باشااااد و بااااه هاااار
اااااورت ربااااط جااااد بااااا آن دارد بنظاااار ماااان عاااادم آمااااادگ در قباااااک ایاااان وظااااایۀ اقتصاااااد در شکساااات
بلشااااویکها در روساااایه نقااااش حیااااات داشااااته اساااات متاااادولوژ رفیااااق ااااالم در واقاااا فرقاااا بااااا متاااادولوژ
حاااازب کمونیساااات انترناساااایوناک کااااه اینژااااا آناااارا نقااااد کاااارد ناااادارد ایاااان متاااادولوژ ناآمااااادگ بلشااااویکها در
انژاااام وظاااایۀ اقتصااااد پاااس از انقاااالب را تقااادیس و تئاااوریزه میکناااد باااا ایااان حکااام کاااه سااااختمان اقتصااااد
سوسیالیساااام در یااااک کشااااور ممکاااان نیساااات ،از پاااایش وظیفااااه اقتصاااااد باااادوش پرولتاریااااا در یااااک کشااااور
نمیگاااذارد و بنااااابراین در مقاباااال بااااورژواز کااااه نااااوع وظاااایۀ اقتصاااااد را باااارا بهبااااود ماااااد جام ااااه
مطااارح میکناااد ب دفااااع و ب آلترنااااتیو میماناااد و باااه هماااین دلیااال شکسااات میهاااورد و نااااگزیر پروساااه اااان ت
شاادن روساایه را بااه بااورژواز میسااپارد بطااور کلاا کسااان کااه بااا ایاان دیاادگاه عاادم امکااان سوسیالیساام در
یاااک کشااااور را مطاااارح میکننااااد و ب ااااد هاااام ایااان پاساااا "انترناسیونالیساااات " را میدهنااااد کااااه انقااااالب فقااااط از
لحاااظ بین المللااا میتواناااد پیااروز بشاااود تاااا بااارا پرولتاریااا م نااا اقتصااااد داشااته باشاااد ،ناآماااادگ تئاااوریک
و عملااا بلشاااویکها را بااارا برخاااورد باااه وظاااایۀ اقتصااااد پرولتاریاااا ب اااد از کسااا قااادرت تقااادیس میکنناااد
ث هااام رفیاااق اااالم و هااام حااازب کمونیسااات انترناسااایوناک [کمونیسااات چاااپ] اسااات کاااه رفیاااق
ایااان اشاااکا نک بحااا ن
سااا کااارد باااا آن مرزبناااد کناااد ف اااال همینقااادر اضاااافه میکااانم کاااه ناااا آماااادگ در ت ریاااۀ و تبیاااین وظاااایۀ
اقتصااااد انقاااالب پرولتااار در یاااک کشاااور ،هنگاااام کاااه ایااان انقاااالب باااه هااار حااااک در یاااک کشاااور اتفااااق
افتاااااده اساااات ،بااااه ایاااان م ناااا اساااات کااااه کمونیسااااتها در مقاباااال موضاااا بااااورژواز آلترناااااتیو اقتصاااااد
ندارد]33[".
بااارای ادامااات بحاااث ناچااااریم اشااااره بسااایار کوتااااهی باااه زمیناااه هاااای شاااکل گیاااری سوسیالیسااام داشاااته باشااایم
شااایوه تولیاااد سااارمایه داری در درون نظاااام فئاااودالی کاااه از قااارن  15تاااا قااارن  19طاااوک کشاااید ،رشاااد کااارد
بااااورژوازی خااااود محصااااوک یااااک پروساااات تکاماااال در شاااایوۀ تولیااااد و مبادلااااه بااااوده اساااات رشااااد اقتصااااادی
سااارمایه داری و تبااادیل آن باااه یاااک رواباااط تولیااادی حااااکم ،نیازمناااد رواباااط اجتمااااعی و سیاسااای باااود کاااه خاااود
را در انقاااالب کبیااار فرانساااه باااه سااااک  1789تژلااای داد بااای مناسااابت نباااود کاااه شااا ار انقاااالب کبیااار فرانساااه
«آزادی – براباااری  -بااارادری» باااود کاااه مبناااای شاااکوفائی جام اااه سااارمایه داری باااوده اسااات شاااهروند آزاد
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باااودن ی نااای خریااادار و فروشااانده نیاااروی کاااار باااه م اباااه اشاااهاپ آزاد و حقاااوق مسااااوی باااا یکااادیگر قااارارداد
ماااای بندنااااد برابااااری ی ناااای یکسااااان بااااودن در مقاباااال قااااانون و باااارادری ی ناااای احساااااس ت لااااق بااااه جام ااااه
بااااورژوائی بااااه عبااااارت بهتاااار مادامیکااااه جام ااااه سااااطحی از رشااااد نیروهااااای مولااااده را در سااااطن جهااااانی
نگذراناااده باااود و جام اااه گاااورکن خاااود ،پرولتاریاااا را در ساااطن جهاااانی بوجاااود نیااااورده باااود ،اااااحبت از
سوسیالیساااام تنهااااا نااااوعی افسااااانه پااااردازی ماااای توانساااات باشااااد حتاااای پااااس از شااااکل گیااااری ساااارمایه داری
ماااااارکس از اناااااواع اقساااااام سوسیالیسااااام ،سوسیالیسااااام ارتژااااااعی ،سوسیالیسااااام محافظاااااه کاااااار ،سوسیالیسااااام
تهیلی و یره نام میبرد که هدفشان همه چیز است ،جز رهائی بشریت از است مار انسان از انسان
ایاان یااک واق یاات اساات کااه بااورژوازی یااک نقااش انقالبااای در تاااری ایفااا کاارد ،هاار جااا کااه بقاادرت رساااید،
از طریاااق تکامااال ابزارهاااای تولیاااد ،مناسااابات کهااان را بااار هااام زد باااا رشاااد و تکامااال اااانای بااازرۀ و هااام
چناااین از طریاااق رام کاااردن طبی ااات ،باااورژوازی زمیناااه هاااای تولیاااد کاااالن را فاااراهم کااارد در عاااین حااااک
باااورژوازی گاااورکن خاااود پرولتاریاااا را نیاااز بوجاااود آورد وجاااه تماااایز شااایوۀ تولیاااد سااارمایه داری باااا تماااامی
شاایوه هااای تولیااد ماااا قباال ساارمایه داری در گااارایش جهانشاامولی آن اساات رشددد نیروهدددای مولددد و بدده عبددد
آن پیددددددایش و شدددددکتایری پرولتاریدددددا در سدددددان جهدددددانی اسدددددت کددددده همینددددده و مفهدددددوم مدددددادی دددددرورت
سوسیالیسدددددم را مادددددر مدددددی سددددداهد درر سوسیالیسااااام قبااااال از هااااار چیاااااز از طریاااااق رشاااااد و شاااااکوفائی
نیروهای مولده ممکن است مارکس این مسئله را به روشنی تمام به شکل زیر بیان می کند:
"باااا گااارایش جهانشااامولی سااارمایه روبااارو هساااتیم کاااه وجاااه تماااایز آن از تماااامی مراحااال پیشاااین تولیاااد اسااات
ساارمایه گاار چااه بنااا بااه ماهیاات خااود محاادود اساات امااا در جریااان توساا ت خااود بااه جهااانی کااردن نیروهااای
تولیااااد گاااارایش دارد و باااادین ترتیاااا مقاااادمات پیاااادایش شاااایوۀ جدیاااادی از تولیااااد را فااااراهم ماااای کنااااد ایاااان
گااارایش کاااه سااارمایه را از تماااامی شااایوه هاااای پیشاااین تولیاااد متماااایز مااای ساااازد – باااه دلیااال اینکاااه سااارمایه
داری شااااکل محاااادودی از تولیااااد اساااات – در بردارناااادۀ عنصااااری از تناااااقس هاااام هساااات کااااه ساااار انژااااام بااااه
نابودی سرمایه داری خواهد انژامید "[]34
مژاااددا باااه منصاااور حکمااات و تصاااور باااورژوائی و ارتژااااعی او از سوسیالیسااام بااار مااای گاااردیم منصاااور
حکمااات م تقاااد اسااات کاااه سوسیالیساااام را حتااای میتاااوان در کشاااور نااااا ی نااای در یکااای از پیراماااونی تاااارین
کشاااور سااارمایه نیاااز عملااای کااارد بااار طباااق اساااتدالک منصاااور حکمااات سوسیالیسااام مژموعاااه ای اسااات از
مناسااابات باااین افاااراد و ابااازار تولیدشاااان و همینطاااور نحاااوۀ توزیااا درآماااد ،لاااذا ایااان مناسااابات را مااای توانناااد
در هااار جاااائی باااین خودشاااان برقااارار ساااازند منصاااور حکمااات درر استالینیساااتی -مائوئیساااتی خاااود را کاااه
در تناقس با درر مارکسیستی است ،به شکل زیر بیان میکند:
"پاسااا یاااک کمونیسااات بایاااد ایااان باشاااد کاااه "سااااختمان سوسیالیسااام در یاااک کشاااور" باااه م نااا فااااز پاااائین
جام اااه کمونیسااات حتااا در کشاااور ناااا عملااا اسااات چااارا کاااه سوسیالیسااام مژموعاااها اسااات از مناسااابات
بین افراد ،بین افراد و ابزار تولیدشان و همینطور نحوه توزی درآمد اجتماع ]35[".
ماااا قااابال توضاااین دادیااام درر سوسیالیسااام قبااال از هااار چیاااز از طریاااق رشاااد و شاااکوفائی نیروهاااای مولاااده
ممکاااان اساااات باااارخالن خاااازعبالت منصااااور حکماااات سوسیالیساااام نااااه تنهااااا در کشااااور نااااا بلکااااه حتاااای در
پیشااارفته تااارین و قدرتمنااادترین کشاااور اروپاااائی ی نااای آلماااان نیاااز امکاااان پاااذیر نیسااات ،چااارا کاااه نظاااام جهاااانی
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ساااار مایه داری و شاااایوۀ تولیااااد ساااارمایه داری همچااااون شاااابکه بااااه هاااام تنیااااده ای اساااات کااااه در آن کشااااور
"مستقل" مفهوم خود را از دست داده است
اماااا سوسیالیسااام ب ناااوان بهشااای از پروساااه انقاااالب جهاااانی هااام در کشاااور ناااا و هااام در کشاااور آلماااان امکاااان
پاااذیر اسااات در پروساااه انقاااالب جهاااانی ،وظیفاااه سااانگینی بااار عهااادۀ پرولتاریاااای کشاااورهای متروپااال قااارار
دارد  ،کمااااک بااااه آماااااده سااااازی شاااارایط اجتماااااعی باااارای گسااااترش تولیااااد اجتماااااعی شااااده وظیفااااه ساااااختن
سوسیالیسااام در ناااا ،ناااه فقاااط بااار عهاااده پرولتاریاااای کشاااور ناااا بلکاااه بااار عهاااده کااال پرولتاریاااا اسااات باااه
کنکااااش ماااان از درر باااورژوائی ،استالینیساااتی-مائوئیساااتی منصاااور حکمااات ،کاااه مااای شاااود در جزیاااره ای
در وسط اقیانوس ،سوسیالیسم برقرار کرد ادامه میدهیم منصور حکمت می نویسد:
"اگااار بحاااث بااار سااار فااااز پاااایین باشاااد ،ی نااا بااار سااار اینکاااه در روسااایه  1924باااه ب اااد میتاااوان آگاهاناااه باااه
طاارن ساااختمان یااک روابااط اقتصاااد و سااطن م یناا از نیروهااا مولااده رفاات کااه از هاار کااس بااه اناادازه
کااارش بگیرنااد و بااه هااار کااس بااه انااادازه کااارش بدهنااد ،و عنصااار کااار ماازد را در ایااان میااان نااابود کنناااد،
مااان جاااوابم م بااات اسااات آر میتاااوان ،و بااارا اینکاااار نیااااز باااه انقاااالب جهاااان نیسااات حتااا نیااااز باااه
چااارا ممکااان نیسااات پاااس از در هااام کوبیااادن بنیادهاااا جام اااه کهااان
کشاااور باااه وسااا ت روسااایه نیسااات
تولیاااد اجتمااااع را باااا رواباااط جدیاااد ساااازمان داردر چاااون انقاااالب جهاااان نشااادهر اگااار تئاااور ا کاااه م تقاااد
اسااات "سوسیالیسااام تنهاااا در ساااطن جهاااان پیااااده میشاااود" درسااات اسااات ،اگااار ایااان نظریاااه درسااات اسااات کاااه
"نمیتاااوان سوسیالیسااام را در یاااک جام اااه مساااتقر کااارد" ،آنگااااه مااان سااا اک میکااانم چگوناااه اسااات کاااه در هماااین
دنیاااا یاااک عاااده جاااوان اتوپیسااات میروناااد جزیااارها در وساااط اقیاااانوس میهرناااد و در آنژاااا باااه شااایوه کماااون
زندگ میکنندر آیا ناگزیرند روابط ملک بین خود برقرار کنندر!"[]36
سوسیالیسااام ناااه دولتااای و یاااا حتااای "جم ااای" کاااردن مالکیااات بااار ابااازار تولیاااد بلکاااه اجتمااااعی شااادن نیروهاااای
مولااده و اجتماااعی شاادن تولیاااد اساات اینکااه چنااد نفااار بااه جزیااره ای در وسااط اقیاااانوس برونااد و در آنژااا باااه
شاااکل بااادوی باااه زنااادگی بپردازناااد و از کاااار مااازدی خباااری نباشاااد و ساااپس مقایساااه چناااین زنااادگی بااادوی باااا
سوسیالیسااااام ،ارائاااااه تصاااااویری تاااااوحش وار از سوسیالیسااااام اسااااات زنااااادگی بااااادوی را نمیتاااااوان باااااه کاااااالن
شاااهرها و جام اااه ماااادرن وفاااق داد و از هماااه مهمتاااار تولیااادی اجتماااااعی را نمیتاااوان باااه تولیااااد بااادوی وفااااق
(ت مااایم داد در ااااورت اجااارای عملااای چناااین ایاااده ای ،سوسیالیسااام منصاااور حکمااات بهتااار از سوسیالیسااام
«پل پت» نهواهد بود
ظااااااهرا در درر باااااورژوائی منصاااااور حکمااااات از سوسیالیسااااام ،زمیناااااه ماااااادی سوسیالیسااااام ی نااااای رشاااااد
نیروهاااای تولیااادی و شاااکلگیری طبقاااه پرولتاریاااا ایااا هساااتند او زنااادگی چناااد جاااوان اتوپیسااات ناااه طبقاااه
پرولتاریاااااا باااااه شاااااکل بااااادوی در جزیاااااره ای در وساااااط اقیاااااانوس را "کماااااونی" ارزیاااااابی مااااای کناااااد و باااااا
سوسیالیساااام مقایسااااه ماااای کنااااد سوسیالیساااام نااااه تااااوحش ت ماااایم یافتااااه بلکااااه اجتماااااعی شاااادن و شااااکوفائی
نیروهای تولیدی است
منصاااور حکمااات سااار انژاااام فیلساااون ماباناااه اظهاااار میااادارد کاااه سااااختمان سوسیالیسااام باااه م نااا واق ااا و
مارکسیسااتی کلمااه نااه تنهااا در روساایه امکااان پااذیر بااود بلکااه حتاای حیاااتی نیااز بااود ،امااا پیشاارو طبقااه ی ناای
بلشااااویکها آمااااادگی نظااااری نداشااااتند چاااارا کااااه بلشااااویکها همچنااااان تحاااات تاااااثیر تفکاااار سوساااایاک دمکراساااای
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بودنااااد ،افااااق و نگاااارش بینالملاااال دوم باااارای دورهای طااااوالنی تفکاااار سوساااایاک دمکراساااای روس را تحااااث
تاثیر خود داشت .منصور حکمت می نویسد:
"سااااختمان سوسیالیسااام باااه م نااای واق ااای و مارکسیسااات کلماااه در روسااایه ناااه فقاااط عملااا بلکاااه بااارا تاااداوم
انقااااالب و ت بیاااات آن حیااااات بود قط ااااا یکاااا از مهمتاااارین عواماااال ناااااتوان طبقااااه کااااارگر روساااایه در بااااه
فرجاااام رسااااندن قط ااا انقاااالب خاااویش ،ناآماااادگ نظااار عنصااار پیشااارو طبقاااه در ایااان انقاااالب بود افاااق و
نگااااارش بینالملااااال دوم بااااارا دوره ا طاااااوالن تفکااااار سوسااااایاک دمکراسااااا روس را تحاااااث تااااااثیر خاااااود
داشااااات .سوسااااایاک دمکراسااااا روس بااااارا دورها طاااااوالن اااااااوک مارکسیسااااام را باااااه روایااااات ایااااان
بینالملاااال و رهبااااران آن درر میکنااااد و میشناسااااد جاااادائ بلشااااویکها از نفااااوذ فکاااار و عملاااا بااااین الملاااال
دوم یاااک پروساااه گااا ام باااه گاااام باااود ایااان پروساااه نقااااط و مقااااط تااااریه و ت یاااین کننااادها دارد اماااا مسااااله
مهااام ایااان اسااات کاااه ایااان پروساااه تاااا مقطااا  1917بطاااور کامااال و قط ااا طااا نشاااده اسااات .خالااااه کاااالم،
اولااااین تاااااثیر فکاااار بااااین الملاااال دوم ایاااان بااااود کااااه طبقااااه کااااارگر روساااایه و حاااازب پیشاااارو آن از پاااایش
امکانپاااااذیر ایژاااااا د مناسااااابات اقتصااااااد سوسیالیسااااات در روسااااایه را عمااااادتا باااااه دلیااااال "عقااااا مانااااادگ
اقتصاد " این کشور در استراتژ خود کمرنگ کرده بود]37[".
ایااان یاااک واق یااات اسااات کاااه جااادائی بلشاااویکها از سوسااایاک دمکراسااای طااای پروساااه ای انژاااام گرفااات بااادنباک
شااااکلگیری جنااااگ جهااااانی اوک و دفاااااع اک ریاااات احاااازاب سوساااایاک دمکاااارات از وطاااان امپریالیسااااتی خااااود و
در رونااااد آن اد ااااام احاااازاب سوساااایاک دمکراساااای در کمااااپ ساااارمایه ،بلشااااویکها و فراکساااایون هااااای بساااایار
کاااوچکی از احااازاب سوسااایاک دمکااارات ،موضااا انترناسیونالیساااتی در قبااااک جناااگ گرفتناااد و باااه دو اردوی
متفااااوت تقسااایم شااادند تکامااال نظااارات لناااین باااه تبااا تکامااال مباااارزۀ طبقااااتی ،بهصاااوپ تزهاااای آوریااال لناااین
و در رونااااد آن تااااالش باااارای انقااااالب سوسیالیسااااتی باااارخالن یاااااوه هااااای منصااااور حکماااات بیااااانگر آمااااادگی
نظری پیشرو پرولتاریا برای حواد پیش رو بود
شااااید در نگااااه اوک چناااین جلاااوه شاااود کاااه منصاااور حکمااات آشااانائی باااه مباحاااث آن دوره نااادارد و یاااا از آن
مباحاااث بااای اطاااالع اسااات ،اماااا چناااین تصاااوری بسااایار سااااده لوحاناااه خواهاااد باااود منصاااور حکمااات ب ناااوان
ایااادئولوۀ جنااااح چاااپ سااارمایه ،باااه حاااواد اجتمااااعی از افاااق ،دیااادگاه و منااااف طبقااااتی هماااان چاااپ سااارمایه
مینگااااردد مباحااااث زیااااادی در زمینااااه هااااای متفاااااوت ،از جملااااه در زمینااااه اقتصااااادی در سااااطن پیشااااروان
پرولتاریاااا ،در آن مقطااا ی نااای از سااااک  1917تاااا سااااک  1925در گرفااات ایااان مباحاااث ،از مباحاااث بسااایار
ناااای و همچنااااان م تباااار جناااابش پرولتااااری اساااات شکساااات مااااون انقااااالب جهااااانی و ساااار برافراشااااتن ضااااد
انقااااالب ،ضاااارورت دفاااااع از مواضاااا پرولتااااری و مارکسیسااااتی را پاااایش روی انترناسیونالیسااااتها قاااارار داد
در چنااااین زمینااااه ائاااای بااااود کااااه ضاااارورت وجااااودی کمونیساااات چااااپ شااااکل گرفاااات انترناسیونالیسااااتها از
آلماااان تاااا روسااایه ،از بریتانیاااا تاااا هلناااد ،از ایتالیاااا تاااا باااه دفااااع از مواضااا کمونیساااتی پرداختناااد باااه ایااان
مسئله در بهش ب دی (بهش هشتم اشارۀ کوتاهی خواهد شد
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سوسیالیسم یا سرمایه داری دولتی
در طااااوک حیااااات ساااارمایه داری مالکیاااات باااار اباااازار تولیااااد ،اشااااکاک متفاااااوتی بهااااود گرفتااااه اساااات اگاااار در
مراحاااال اولیااااه ساااارمایه داری مالکیاااات خصوااااای شااااکل الاااا بااااود در عصاااار کنااااونی ،دیگاااار مالکیاااات
خصواااای و فاااردی نیسااات بلکاااه شاااکل "جم ااای" را بصاااورت کارتلهاااا و تراسااات هاااا بهاااود مااای گیااارد در
عصاااار انحطاااااط ساااارمایه داری ،مالکیاااات ساااارمایه داران بااااه شااااکل مالکیاااات "جم اااای" ساااارمایه داران و
مالکیاات دولتاای گاارایش پیاادا ماای کنااد ذکاار ایاان نکتااه ضااروری اساات کااه مالکیاات "جم اای" ساارمایه داران
هرگز به مفهوم مالکیت اجتماعی ابزار تولید نیست
هماااانطوری کاااه ذکااار شاااد ،در عصااار انحطااااط سااارمایه ،در عصااار امپریالیسااام ،سااارمایه میااال باااه "جم ااای"
و دولتااای شااادن دارد سااارمایه ،بهصاااوپ در دوره هاااائی کاااه احسااااس خطااار میکناااد ،بساااوی دولتااای شااادن
گااارایش پیااادا مااای کناااد ،تاااا روناااد انباشااات سااارمایه را تتااامین کناااد میااال بساااوی دولتااای شااادن سااارمایه ،در
ساااارمایه پیرامااااونی خااااود را بیشااااتر از ساااارمایه متروپاااال نشااااان میدهااااد ،در حالیکااااه در ساااارمایه متروپاااال،
نیروهاااای مولاااده بااایش از سااارمایه پیراماااونی خصااالت اجتمااااعی پیااادا کااارده اناااد ،بااادون آنکاااه اجتمااااعی شاااده
باشند
در سااارمایه داری پیرامااااونی ،از آنژائیکاااه بااااورژوازی سااارمایه پیرامااااونی بااادلیل محاااادودیت هاااای تاااااریهی
خاااود نتوانساااته اسااات وظاااایۀ تااااریهی خاااود را همچاااون سااارمایه داری متروپااال باااه سااارانژام برسااااند ،لاااذا
جناااااح چااااپ ساااارمایه ،میاااال دارد باااار اهاااادان طبقاااااتی خااااود ،روبنااااای ایاااادئولوژیک چااااپ داشااااته باشااااد بااااه
عبااارت بهتاار در ساارمایه پیرامااونی جناااح چااپ ساارمایه راحاات تاار ماای توانااد بااه خواسااته هااای خااود لباااس
"مارکسیساااام" بپوشااااااند ایااااان وظیفاااااه در سااااارمایه متروپااااال بیشااااتر خاااااود را باااااه شاااااکل احااااازاب سوسااااایاک
دمکرات و یا احزاب کارگری نشان میدهد
دولاااات اساسااااا هاااار شااااکلی را کااااه دارا باشااااد یااااک ماشااااین ساااارمایه داری اساااات دولاااات هاااار چقاااادر بیشااااتر
نیروهاااای مولاااده در اختیاااار داشاااته باشاااد ،باااه هماااان نسااابت باااه سااارمایه دار بااازرۀ تبااادیل مااای شاااود و در
اسااات مار بیشاااتر بردگاااان مااازدی دخیااال مااای شاااود ماااا قااابال توضاااین دادیااام ،دیکتااااتوری پرولتاریاااا کاااه شاااکل
ویاااژه ای از دولااات اسااات ،در آن گاااام باااه گاااام نیروهاااای مولاااده ،اجتمااااعی و ناااه دولتااای مااای شاااوند تااااری
جناابش کااارگری بااه مااا یاااد داده اساات کااه مالکیاات باار اباازار تولیااد از جاناا دولاات راه حاال نباارد پرولتاریااا
نیساااات ،بلکااااه مالکیاااات اجتماااااعی اباااازار تولیااااد و زواک دولاااات ،هاااادن نباااارد پرولتاریااااا اساااات انگلااااس بااااه
روشنی تمام ،این مسئله را به شکل زیر توضین میدهد:
"دولاااات ماااادرن هاااار شااااکلی را کااااه دارا باشااااد ،اساسااااا یااااک ماشااااین ساااارمایه داری اساااات و دولاااات ساااارمایه
داران ،شااااکل ایااااده آک ساااارمایه داران ماااای باشااااد هاااار اناااادازه بیشااااتر نیروهااااای مولااااده تصاااااح شااااوند ،بااااه
همااااان اناااادازه دولاااات بااااه یااااک ساااارمایه دار باااازرۀ مباااادک شااااده ،شااااهروندان دولاااات بااااورژوازی را بیشااااتر
اساات مار ماای کنااد کااارگران کماکااان ماازد بگیاار باااقی ماای ماننااد مالکیاات باار اباازار تولیااد از جاناا دولاات
راه حل نبرد نیست "[]38
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در ساااارمایه داری دولتاااای (مالکیاااات دولتاااای  ،بااااه لحاااااظ حقااااوقی ،دولاااات مالااااک اباااازار تولیااااد اساااات در
مالکیاااات دولتاااای باااار اباااازار تولیااااد ،همچنااااان رابطااااه کااااار و ساااارمایه حکمفرمااااا اساااات و برنامااااه ریاااازی
اقتصاااادی دولتااای ،هرگاااز در تنااااقس باااا مالکیااات دولتااای نیسااات از باااین رفاااتن رقابااات و جاااایگزینی آن باااا
همکااااری واحااادهای تولیااادی طباااق برناماااه ،مااادک رایاااد در سااارمایه داری دولتااای هاااین قرابتااای باااا اجتمااااعی
شدن نیروهای تولیدی ندارد
در سااارمایه داری دولتااای ،مالکیااات دولتااای بااار ابااازار تولیاااد ،همچناااان انتقااااک نیاااروی کاااار باااه کااااال ااااورت
مااای گیااارد کاااه ویژگااای اساسااای رواباااط تولیااادی سااارمایه داری اسااات در انتقااااک نیاااروی کاااار باااه کااااال اسااات
کااااه رابطااااه اساااات ماری شااااکل ماااای گیاااارد در چنااااین جااااوام ی و در چنااااین شااااکلی از ساااارمایه داری ،کااااه
سااارمایه داری دولتااای نامیاااده مااای شاااود ،ویژگااای هاااای ااااالی سااارمایه داری همچاااون تولیاااد کااااالئی ،کاااار
مااازدی ،پاااوک ،ساااود ،باااازار وجاااود خواهناااد داشااات بااارای م ااااک در ایااان زمیناااه میتاااوان باااه بلاااور شااارق
سابق و یا چین ،کوبا ،کرۀ شمالی و یره اشاره کرد
انقاااالب کمونیساااتی ابااازار تولیاااد را توساااط دیکتااااتوری پرولتاریاااا از طریاااق یاااک برناماااه ریااازی بااار مبناااای
نیازهااای اجتماااعی در اختیااار جام ااه قاارار میدهااد کااه ایاان عماال بیااانگر اجتماااعی شاادن اباازار تولیااد اساات
اجتمددداشی شددددن نیروهدددای عولیددددی بددده مفهدددوم آن اسدددت کددده راباددده کدددار بدددا نیاههدددای مدددادی جم دددی جام ددده
اسدددت نددده راباددده کدددار بدددا سدددرمایه دووصدددی و یدددا سدددرمایه دولتدددی در راسدددتای اره ا زائدددی در چناااین
شاااارایطی انسااااانها آگاهانااااه و بشااااکل جم اااای و بااااا اباااازار تولیااااد اجتماااااعی شااااده ،مشااااترکا کااااار ماااای کننااااد و
نیروی کار اجتماعی همچون تنی واحد خواهد بود
بااا ایاان توضاایحات بااه اتحاااد مبااارزان کمونیساات و منصااور حکماات باار میگااردیم تااا ببیناایم چگونااه میهواهااد
شااااکل ویااااژه ای از بربریاااات ساااارمایه داری (ساااارمایه داری دولتاااای را تحاااات عنااااوان "سوسیالیساااام" ارائااااه
دهاااد او بدسااات گاااارفتن سااارمایه داری انحصاااااری دولتااای از طریااااق یاااک دولاااات انقالبااای و دمکراتیااااک را
گاااامی بساااوی سوسیالیسااام ارزیاااابی مااای کناااد قط اااا منظاااور ایااان ایااادئولوۀ سااارمایه از سوسیالیسااام هماااان
مالکیااات دولتاااای باااار اباااازار تولیااااد ،برنامااااه ریاااازی دولتااای تولیااااد و بااااه عبااااارت بهتاااار همااااان ساااارمایه داری
دولتااای اسااات ،تاااا تولیاااد کااااالئی اداماااه پیااادا کناااد ،تاااا روناااد انباشااات سااارمایه را تتااامین کناااد منصاااور حکمااات
چنین می نویسد:
"مصاااادره ،ملااای کاااردن و سااارمایه داری را ناااابود نمااای کناااد ،بلکاااه سااارمایه داری انحصااااری دولتااای را
بوجااااود ماااای آورد و یااااا بسااااط میدهااااد و همااااین ساااارمایه داری انحصاااااری دولتاااای در دساااات یااااک دولاااات
انقالباااای و دمکراتیااااک گااااامی اساااات بااااه سااااوی سوسیالیساااام زیاااارا یااااک «دولاااات انقالباااای و دمکراتیااااک»
مناساااا تاااارین حالاااات سیاساااای باااارای بااااه دساااات گیااااری قاااادرت توسااااط پرولتاریااااا و آن گاااااه ساااارمایه داری
انحصاری دولتی مناس ترین حالت اقتصادی برای شروع ساختمان سوسیالیسم است " []39
بااااارای منصاااااور حکمااااات سااااارمایه داری انحصااااااری دولتااااای ،مناسااااا تااااارین حالااااات اقتصاااااادی بااااارای
سوسیالیسااام باااود چااارا کاااه بااارای او دولتااای شااادن ابااازار تولیاااد در دسااات یاااک دولااات "انقالبااای" و دمکراتیاااک
باااا سوسیالیسااام تاااداعی میشاااود باااه کنکااااش ماااان از دنیاااای سوسیالیساااتی منصاااور حکمااات کاااه شاااکل ویاااژه ای
از تاااوحش سااارمایه داری اسااات اداماااه میااادهیم منصاااور حکمااات ،در ماااورد جام اااه اتاااوپی خاااود ،باااه ساااان
سیاسااات ماااداران سااارمایه پیراماااونی ،کاااه در وعاااده هاااای تبلیغااااتی خاااود لیساااتی از اقاااداماتی را ارائاااه میدهناااد
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کاااه اگااار سااار قااادرت بیایناااد ،انژاااام شاااان خواهناااد داد و هماااه میدانناااد کاااه در فاااردای پیاااروزی ،امکاااان تحقاااق
چناااین خواساااته هاااائی نیسااات ،چااارا کاااه زمیناااه هاااای ماااادی تحقاااق آنهاااا وجاااود نااادارد منصاااور حکمااات تحقاااق
خواسته های "کمونیستی" خود را چنین بیان می کند:
"االن شاااما فکااار کنیاااد خاااانواده کاااارگری چناااد درااااد م اشاااش را ،چناااد درااااد در آماااد قااادرت خریااادش را،
اااااارن مساااااکن ،بهداشااااات ،آماااااوزش و پااااارورش ،اااااذا و ترانساااااپورت میکناااااد  80دراااااادر  80درااااااد
دساااتمزد دیگاااار مهاااام نیسااات چااااون اینهااااا را دارد و جام اااه بهااااش زیاااااد از کاااار ماااازد را از بااااین باااارده
اسااات کاااار کااااه میکناااد ف الواقاااا بااارا آن  80درااااد نیساااات .آنهاااا را دارد و بااااه خااااطر آن تفاااااوت 20
دراااااد اساااات کااااه بااااه کارخانااااه آمااااده اساااات ب اااادا در یااااک پروسااااه حساااااب شااااده ا حتاااا آن  20دراااااد
محصااااوالت تفنناااا و لااااوکس جام ااااه را هاااام از حیطااااه ساااارمایه دار بیاااارون ماااا آور و سااااازمان میااااده
کااه از آن اسااتفاده شااود پروسااه تولیااد چاا ر ماادیریت چ ا ر و یااره کااه بااه نظاار ماان بااا توجااه بااه تکنولااوژ
کاااامپیوتر اماااروز ،باااا توجاااه باااه قااادرت مبادلاااه اطالعاااات در جهاااان ،بااارا هماااه اینهاااا جوابهاااا روشااان
م شود پیدا کرد "[]40
ساااوالی کاااه مطااارح میشاااود ایااان اسااات کاااه ،منصاااور حکمااات چگوناااه نیازهاااای ااااالی جام اااه ی نااای مساااکن،
بهداشااات ،آماااوزش و پااارورش ،اااذا و ترانساااپورت کاااه باااه نظااار او  80درااااد نیازهاااای جام اااه اسااات را
بااه همااه احاااد جام ااه تتاامین ماای کناادر شااکل ضاا یفی از تااامین نیازهااای اااالی جام ااه ،تااامین اجتماااعی،
در کشاااورهای اروپاااای ربااای وجاااود دارد ،در ایااان کشاااورها بهداشااات و آماااوزش پااارورش مژاااانی اسااات و
اگاااار کساااای نتوانااااد هزینااااه مسااااکن ،ااااذا ،پوشااااار و یااااره خااااود را تااااامین کنااااد ،بااااا مراج ااااه بااااه تااااامین
اجتماااااعی ،آن نیازهااااا را دریافاااات ماااای کنااااد باااار طبااااق م یارهااااای منصااااور حکماااات کشااااورهای اروپااااای
رباااای بایااااد سوسیالیسااااتی ارزیااااابی شااااوند در اااااورتی کااااه در همااااین کشااااورهای اروپااااای رباااای میاااازان
اسااات مار طبقاااه کاااارگر باااه مفهاااوم مارکسیساااتی در مقایساااه باااا خاااواهران و بااارادران هااام طبقااااتی خاااود در
سرمایه پیرامونی بسیار باال است
تتااامین نیازهاااای ااااالی جام اااه باااه هماااه احااااد جام اااه و در یاااک سااارمایه داری پیراماااونی امکاااان پاااذیر
نیساااات ظاااااهرا در دنیااااای کمونیسااااتی منصااااور حکماااات ،چاااارا کااااه در بااااارۀ امکااااان پیااااروزی کمونیساااام در
ایاااران ااااحبت مااای کناااد ،کاااارگر بهااااطر  20درااااد محصاااوالت تفننااای و لاااوکس جام اااه اسااات کاااه بااار سااار
کاااار خاااود حاضااار مااای شاااود ،چاااه تصاااویر تاااوحش واری از جام اااه کمونیساااتی و چاااه تصاااویر زمهتااای از
انساااان سوسیالیساااتی اگااار از اینهاااا بگاااذریم شاااکل کاریکااااتور گوناااه خواساااتهای منصاااور حکمااات در بلاااور
شاااارق سااااابق وجااااود داشاااات منصااااور حکماااات م اااااک کنکرتاااای از تحقااااق خواسااااتهای خااااود ،ی ناااای تااااامین
مسااااکن ،بهداشاااات ،آمااااوزش و پاااارورش ،ااااذا و ترانسااااپورت باااارای احاااااد جام ااااه ارائااااه میدهااااد ،کااااه در
ارتباط با بلور شرق سابق نیز هست او می گوید:
" راسااات باااه یاااک م نااا مااان باااه آدمهاااای م ااال کاساااترو و جریاااان کاساااترو در کوباااا بطاااه میهاااورم اینهاااا
آمدنااااد 30 ،ساااااک  20ساااااک ساااار کااااار بودنااااد بهداشاااات آوردنااااد ،مسااااکن آوردنااااد ،خیابانهااااا را تمیااااز کردنااااد،
گفتناااد حاااق نداریاااد بزنیاااد تاااو گاااوش کسااا سوسیالیسمشاااان علمااا نباااود و مارکسیسااام انقالبااا نباااود ،اگااار
اآلن کاساااترو اینژاااا باااود میگفااات بااارو باباااا پااا کاااار خاااودت آقاااا جاااان سوسیالیسااام مااان علمااا نباااود ولااا
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میدانیااد چنااد میلیااون آدم ضااربدر چنااد میلیااون ساااعت احساااس خوشاابهت کردناادر تااو حاارن ناازن دیگاار مااا
اگر عقل داشته باشیم میگوییم ما این را میفهمیم و همین به ما روحیه میدهد "[]41
متوجاااه شااادیم منصاااور حکمااات چگوناااه میهواهاااد نیازهاااای ااااالی جام اااه ی نااای مساااکن ،بهداشااات ،آماااوزش
و پااارورش ،اااذا و یااااره را تاااامین کنااااد ،چیااازی شاااابیه کوباااا بربریتاااای ت مااایم یافتااااه و شاااکل ویااااژه ای از
ساااارمایه داری ،ی ناااای ساااارمایه داری دولتاااای منصااااور حکماااات ماااای توانااااد بااااه کاسااااترو بطااااه بهااااورد،
منصاااور حکمااات مااای تواناااد عقااال داشاااته باشاااد و بفهماااد کاساااترو چاااه مااای گویاااد ،اماااا نمااای تواناااد توحشااای از
سااارمایه داری کاااه در آن ،دولااات مالکیااات بااار ابااازار تولیاااد را در دسااات دارد ،باااه ناااام سوسیالیسااام جاااا بزناااد
انترناسیونالیساااتها بااایش از ااااد سااااک اسااات کاااه از مواضااا و اهااادان پرولتاااری در مقابااال ایااادئولوۀ هاااای
کاااالم رادیکااااک چاااپ سااارمایه کاااه بیشاااترین نقاااش را در باااه لژااان کشااایدن آرمانهاااا و ارزش هاااای کمونیساااتی
داشته اند ،دفاع کرده اند و همچنان دفاع میکنند
حاااااک ببیناااایم منصااااور حکماااات چگونااااه میهواهااااد در فااااردای بقاااادرت رساااایدن حاااازب اش ،سااااازماندهی یااااک
جام ااه مرفااه تاار را امکااان پااذیر سااازد بااا عااوام فریباای بااه سااان یااک سیاسااتمدار ظاااهر میشااود ،وعااده هااای
تبلیغااااتی قبااال از انتهاباااات میدهاااد او از طریاااق مباااارزه باااا فسااااد اقتصاااادی (حیاااۀ و میااال و ریهااات و پااااش
فاااااوق ال ااااااده  ،مباااااارزه باااااا دیکتااااااتوری (اختنااااااق و ارائاااااه آزادی (نیاااااروی انساااااانی آزاد و خوشااااابهت و
بیاااارون کشاااایدن نیازهااااای اااااالی جام ااااه از حیطااااه بااااازار ،قاااارار اساااات جام ااااه مرفااااه تاااار را باااارای احاااااد
جام ه امکان پذیر کند
ماااا قااابال نیاااز توضاااین دادیااام ،برناماااه ریااازی اقتصاااادی دولتااای ،هرگاااز در تنااااقس باااا مالکیااات دولتااای نیسااات
از باااین رفاااتن رقابااات و جاااایگزینی آن باااا همکااااری واحااادهای تولیااادی طباااق برناماااه ،تولیاااد ت ااااونی ،مااادک
رایاااد در شاااوروی ساااابق (سااارمایه داری دولتااای هاااین قرابتااای باااا اجتمااااعی شااادن نیروهاااای تولیااادی نااادارد
در بلاااور شااارق ساااابق ،باااازار باااه مفهاااوم رایاااد آن (باااازار آزاد وجاااود نداشااات باااا ایااان هماااه انتقااااک نیاااروی
کااااار بااااه کاااااال اااااورت میگرفاااات و بااااه تباااا آن هاااام ارزش افزائاااای اااااورت ماااای گرفاااات و هاااام انباشاااات
سرمایه منصور حکمت می گوید:
"بااه نظاار ماان سااازمانده یااک جام ااه مرفااه تاار بااا همااین امکانااات موجااود فااورا ممکاان اساات فااورا ممکاان
اسااات باااه دو دلیااال یکااا اینکاااه نیااارو انساااان آزاد میشاااود باااه نظااارم آدمیااازاد آزاد و خوشااابهت در هماااان
مقاادار وقااات ساااابق بهتااار ایژااااد و خلاااق و تولیاااد میکنااد ابتکاااار میزناااد ،دک میدهاااد ،تمرکاااز بهااارن میدهاااد ،دک
دوم اینکاااه باااه نظااار مااان حیاااۀ و میااال و ریهااات و پااااش در ایااان ممالاااک فاااوق ال ااااده زیااااد
مااا ساااوزاند
اسااات ی نااا سااارمایه ا کاااه در کشاااور ایاااران اااارن برقااارار اختنااااق و لفااات و لااایس طبقاااات حااااکم مااا
شاااود بااا حاااد و حصااار اسااات هماااان اولاااش باااه ساااادگ مااا تاااوانیم تتااامین کنااایم کاااه یاااک چیزهاااائ م ااال
بهداشااااات ،آماااااوزش و پااااارورش ،ترانساااااپورت ،هنااااار ،مساااااکن و اااااذا از حیطاااااه باااااازار بیایاااااد بیااااارون
سیساااتم کاااه مااان پیشااانهاد میکااانم ایااان اسااات کاااه ماااا بیاااائیم مایحتاااان ماااردم را یکااا پاااس از دیگااار از دسااات
بازار آزاد بگیریم و بدهیم بیرون سیستم بازار "[]42
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مدینااه فاضاااله و آرمااان شاااهر منصااور حکمااات کاااه از طریااق بررسااای نظاارات او موفاااق بااه کشاااۀ آن شااادیم،
در اااااورت تحقااااق آن ،جام ااااه ای شاااابیه کوبااااا میشااااود باااای مناساااابت نیساااات کااااه او بااااه کاسااااترو بطااااه
میهاااورد چناااین جاااوام ی بیاااانگر ناااوع ویاااژه ای از بربریااات سااارمایه هساااتند کاااه در آنهاااا همچناااان انتقااااک
نیااروی کااار بااه کاااال اااورت ماای گیاارد باار خااالن عااوامفریبی هااای منصااور حکماات در چنااین جااوام ی،
انسااانها احسااااس خوشااابهتی نماای کنناااد انساااانها را بااازور و بااه شاااکل زنااادان باازرۀ در چناااین جاااوام ی نگاااه
میدارند نیروهای مولده در چنین جوام ی بشدت پژمرده هستند
سوسیالیسااام ناااه بربریااات ت مااایم یافتاااه بلکاااه بیاااانگر اجتمااااعی شااادن نیروهاااای تولیااادی اسااات کاااه باااا نیازهاااای
ماااادی جم ااای جام اااه رابطاااه مساااتقیم دارد ناااه باااا سااارمایه دولتااای و یاااا سااارمایه "جم ااای" ،کاااه در راساااتای
ارزش افزائااااای هساااااتند انترناسیونالیسااااام ااااااال بنیااااااادین سوسیالیسااااام اسااااات و در جام اااااه سوسیالیسااااااتی
نیازهااااای جام ااااه تنهااااا از منظاااار و افااااق انترناسیونالیسااااتی قاباااال تحقااااق هسااااتند در سوسیالیساااام کااااه یااااک
جام ااه جهااانی اساات ،انسااانها آگاهانااه و بااه شااکل جم اای بااه رشااد اباازار تولیااد اجتماااعی شااده ماای پردازنااد
انسانها از چنین جوام ی فرار نمی کنند ،چرا که واق ا احساس خوشبهتی می کنند
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