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دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺎزﯾﺎر رازی ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب اﺛﺮ ﻟﻨﯿﻦ )ﻣﻬﺮ (۱۳۹۶
ﻟﻨﻴﻦ ﮐﺘﺎب »دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب« را در اوت -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۱۷در ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺮﻳﺮ در آورد .اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﺿﺮورت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ دوﻟﺖ در ﻧﻴﻤﻪ ی دوم ﺳﺎل
 ۱۹۱۶ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی »اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن« را ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﻮﺧﺎرﻳﻦ را درﺑﺎره ی ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و وﻋﺪه ﮐﺮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺑﺎره روش ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ آن دوره اﺷﺎره ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب »دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب« ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺸﺎش
و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺖ و ﺧﺮده
ﺑﻮرژوا و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری،
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب آﺗﯽ و رﻫﺒﺮی آن اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد درک دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ اﻣﺎ از
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ﻫﺎﺳﺖ .ﻓﺮدرﻳﮏ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﻟﺖ را ﺑﻪ "دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺴﻠﺢ" ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ دوﻟﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ دارد .اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ،
ﮐﺎرﮐﺮد دوﻟﺖ اِﻋﻤﺎل زورِ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژوا -ﻟﻴﺒﺮال ﺻﺤﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻳﮏ "ﻗﺮار داد" و ﻳﺎ ﻳﮏ
"ﭘﻴﻤﺎن" ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ آزاداﻧﻪ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
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ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮآﻳﻨﺪ زور و ﻗﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ی ﻗﻠﻴﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ،دوﻟﺖ دﺳﺘﻪ ای از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در وﻫﻠﻪ ی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺒﺮ ﻗﻬﺮآﻣﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺒﺮ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻗﻬﺮ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ،در وﺿﻊ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ داﻳﻤﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﻣﻨﺘﻬﯽ درﺟﻪ ﺑﺤﺮان،
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ای دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻳﻌﻨﯽ اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﻮغ اﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﺗﺼﺮف اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻠﻴﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ،
ﺟﺎوداﻧﯽ ،و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﭙﺬﻳﺮد .از ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻨﺎق ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ادﻏﺎم اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎرﮐﺮد را "ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی" ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،و
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آراﺋﯽ ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،رادﻳﻮ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎ
و ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺟﺎری آرا و ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺪارﻫﺎ ﮐﻪ آن را اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪود
زﻳﺎدی در اﻧﺤﺼﺎر اﻗﻠﻴﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﺻﻠﯽ
اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدی دارﻧﺪ .در ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮان ،ﻧﻘﺎﺷﺎن و
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﺷﺮاف و ﮐﻠﺴﻴﺎ )ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺷﺮاف ،ﺧﻮد ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﮏ
ﻓﺌﻮدال ﺑﻮد( ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ،
ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮏ داران ،ادب ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ را در ﭘﻨﺎه ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدی ﻋﺮﻳﺎن ﺑﻮد .ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺮ راﺳﺖ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .وﻟﯽ اﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای "ﺑﺎزار آزادی" ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و
دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﻳﺪاران آﻧﻨﺪ.
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اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﮐﺮدش ﺟﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎع ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ را ﺣﻤﺎﻳﺖ و
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺶ را دارد ،و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽ
آﻣﻮزد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد .آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ از راه
ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﯽ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری در داﺧﻞ اﻳﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻫﺎ اﺑﺰار دوﻟﺖ و اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ،درﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻳﺮا
ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻪ ی اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﮏ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻏﺮﺑﯽ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﮏ ﻧﺒﻮده ،ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ،از اواﺧﺮ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ،از ﺑﺎﻻ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺷﺪ.
از اﻳﻦ رو ،دوران اﻧﻘﻼب دﻣﻜﺮاﺗﻴﮏ در اﻳﺮان )از ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﻮرژوازی و ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻣﻜﺮاﺗﻴﮏ( ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
در دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺑﺨﺸﯽ از آن در اﻧﻘﻼب ﺳﻬﻴﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻮرژواﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﻛﺐ اﻧﻘﻼب را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻛﺎرﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻧﻘﻼب آﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب
ﻛﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .در اﻳﺮان ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ،اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ و ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آن ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ
دوﻟﺖ آﺗﯽ ،ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ» ،رﻫﺒﺮی« در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺤﺪان ﻃﺒﻘﻪ ی ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺰ
در اﻧﻘﻼب آﺗﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮﻫﺎ،ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮده
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ﺑﻮرژوازی ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،در دوره ی
ﭘﻴﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،در »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ«ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد.
ﻣﻔﻬﻮم »رﻫﺒﺮی« ﻛﺎرﮔﺮی در اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در
دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ )اﻛﺜﺮ آراء در دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ از آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﮔﺮان و
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ -ﻳﻌﻨﯽ »ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﻳﯽ«( .ﻣﻨﻈﻮر از »اﻧﻘﻼب ﻛﺎرﮔﺮی« ﻧﻴﺰ آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری در اﻳﺮان ،ﻃﺒﻘﻪ
ی ﻛﺎرﮔﺮ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻣﺘﺸﻜﻞ در دوﻟﺖ ﻛﺎرﮔﺮی ،آﻏﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﻛﺐ
دﻣﻜﺮاﺗﻴﮏ و ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .دﻳﻮار ﭼﻴﻨﯽ ﺣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻣﻜﺮاﺗﻴﮏ و
ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ ،ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻛﺎرﮔﺮی در ﻳﮏ ﻛﺸﻮر ،ﺟﺎﻣﻊ )از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی(
»ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .در ﻳﮏ ﻛﺸﻮر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم را ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﺪرت ،آﻏﺎز ﻛﺮد
)اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮد( ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را در ﻣﺤﺪوده ﻳﮏ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
رﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ .اﻣﺎ ،اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮ ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ذﻫﻨﯽ )رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ( آﻣﺎده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻏﺎز ﮔﺮدد .اﻧﻘﻼب ﻫﺎ در ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﺎ را در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .دوره ی ﻛﻨﻮﻧﯽ ،دوره ی ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺎی ﺗﻮده ای و اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ .در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﺪرت آﻣﺎده اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻇﻴﻔﻪ
ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺗﺪارک ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب« ﺑﺮای درک اﻧﻘﻼب آﺗﯽ در اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب
آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم در ﺑﺎره ی دوﻟﺖ و وﻇﺎﺋﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در اﻧﻘﻼب

1

1

 -ﻟﻨﻴﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻮرﺧﻪ ی  ۱۷ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺧﻮد ﺑﻪ آ .م .ﮐﺎﻻﻧﺘﺎی اﻃﻼع

داد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ روش ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪارک ﺑﺎ ﺧﻄﻮط رﻳﺰی در دﻓﺘﺮی ﺑﺎ ﺟﻠﺪ آﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و دوﻟﺖ«
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در آن ﻟﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺋﯽ از
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک و ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻧﺘﻘﺎدی و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت و
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎت ﺧﻮد وارد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ،ﮐﺘﺎب »دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب« ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻟﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۱۹۱۷ -۱۹۰۵روس« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﻧﻨﻮﺷﺖ .ﻓﻘﻂ ﻃﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻨﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ اﮔﺮ» :ﭘﺎﻳﺎن ﻧﮕﺎرش ﻓﺼﻞ
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺴﯽ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻴﻠﯽ ﺣﺠﻴﻢ ﮔﺮدد آن ﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ
ﻧﺨﺴﺖ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺖ اول اﻧﺘﺸﺎر داد«...
در ﺻﻔﺤﻪ ی اول دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ ،ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »ف .ف.
اﻳﻮاﻧﻮﻓﺴﮑﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﻧﺘﺸﺎر
دﻫﺪ زﻳﺮا درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺘﺎب را ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل
 ۱۹۱۸اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﺒﻮد .ﻟﻨﻴﻦ در ﭼﺎپ دوم اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در
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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوﻟﺖ اﮐﻨﻮن ،ﺧﻮاه از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری و ﺧﻮاه از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻫﻤﻴﺖ
وﻳﮋه ای ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت داد .ﺳﺘﻤﮕﺮی
ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ روز
ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﯽ آﻣﻴﺰد ،دم ﺑﻪ دم
ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪل ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ -ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ »ﻋﻘﺐ ﮔﺎه« اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
دﻫﺸﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺿﻊ
ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ آﻧﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ .اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی آﺷﮑﺎرا اوج ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ روش اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻫﻤﻴﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ،ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ده ﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل ﺷﻮﻳﻨﻴﺰم را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ در اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻢ رواﺳﺖ .ﺻﻔﺖ ﻣﻤﻴﺰه اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن )ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ،ﭘﻮﺗﺮﺳﻒ،

ﺳﺎل  ۱۹۱۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ی از ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺲ در
ﺳﺎل  «۱۸۵۲اﻓﺰوده اﺳﺖ.
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ﺑﺮﺷﮑﻮﻓﺴﮑﺎﻳﺎ ،روﺑﺎﻧﻮوﻳﭻ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪک ﭘﻮﺷﻴﺪه آﻗﺎﻳﺎن ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ،ﭼﺮﻧﻒ و
ﺷﺮﮐﺎء در روﺳﻴﻪ؛ ﺷﻴﺪﻣﺎن ،ﻟﮋﻳﻦ ،داوﻳﺪ و ﻏﻴﺮه در آﻟﻤﺎن؛ رﻧﻮدل ،ﮔﺪ ،واﻧﺪروﻟﺪ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﻳﮏ؛ ﻫﺎﻳﻨﺪﻣﺎن و ﻓﺎﺑﻴﻦ ﻫﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻏﻴﺮه و ﻏﻴﺮه( ،ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و در ﮐﺮدار ﺷﻮﻳﻨﻴﺰم اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دﻣﺴﺎزی رذﻳﻼﻧﻪ و ﭼﺎﮐﺮاﻧﻪ
»ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ »ﺧﻮدی« ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ »ﺧﻮدی« ،زﻳﺮا ﻣﺪت ﻫﺎ اﺳﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ دول ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻈﻢ ،ﻳﮏ
رﺷﺘﻪ از اﻗﻮام ﺧﺮد و ﻧﺎﺗﻮان را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ اﺳﺎرت ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ.
ﻣﺒﺎرزه در راه رﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ از ﻗﻴﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و از ﻗﻴﺪ
ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ در
ﺑﺎره ی »دوﻟﺖ« اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را در ﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ روی ﻧﮑﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻒ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺚ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرل
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ی اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت را ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮای ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم
)ﺳﺎل ﻫﺎی  (۱۹۱۴ -۱۸۸۹ﺑﻮده و ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﻗﺖ
اﻧﮕﻴﺰی دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﺪه ی
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۹۰۵و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎل  ۱۹۱۷روس را ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻴﻢ
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ﻧﻤﻮد .اﻧﻘﻼب اﺧﻴﺮ ،ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )آﻏﺎز ﻣﺎه اوت ﺳﺎل  (۱۹۱۷ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوره
ی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻠﻘﻪ ای از ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪ روش اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ –ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺒﺮم
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد در آﻳﻨﺪه ی
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد از ﻳﻮغ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ زﻧﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ
اوت ۱۹۱۷

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﺑﺮای ﭼﺎپ دوم
ﭼﺎپ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﭼﺎپ دوم اﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  3ﺑﻪ
ﻓﺼﻞ دو اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﺴﮑﻮ
 ۱۷دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۱۸
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ﻓﺼﻞ اول

ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و دوﻟﺖ

-۱دوﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ

در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎرزه ی
آﻧﺎن در راه آزادی رخ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺑﺰرگ را در زﻣﺎن
ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ و آﻣﻮزش آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺸﻤﯽ ﺑﺲ
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ،ﮐﻴﻨﻪ ای ﺑﺲ دﻳﻮاﻧﻪ وار و ﺳﻴﻠﯽ از اﮐﺎذﻳﺐ و اﻓﺘﺮاآت ﮐﺎﻣﻼً ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ آن ﻫﺎ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ زﻳﺎﻧﯽ
از آﻧﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻘﺪﻳﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻬﺮت ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺎم آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر »ﺗﺴﻠﯽ« ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ و ﺗﺤﻤﻴﻖ آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ
آﻣﻮزش اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻬﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن را زاﺋﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻮد
آن را ﻣﺒﺘﺬل ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ »ﻋﻤﻞ آوردن« ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ،اﮐﻨﻮن ﺑﻮرژوازی
و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﻢ داﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .ﺟﻨﺒﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻳﻦ آﻣﻮزش و روح اﻧﻘﻼﺑﯽ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻮ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ
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آن ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮده و ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻫﻤﻴﺖ درﺟﻪ ی
اول ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آن را ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎل-ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﺖ
ﻫﺎ اﻣﺮوز »ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ اﻧﺪ!« و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن ،اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
دﻳﺮوزی اﻣﺤﺎء ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ »آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ
و ﻣﺪﻋﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ او ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ی اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻏﺎرت ﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ!
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ،وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ اﺣﻴﺎء آﻣﻮزش واﻗﻌﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره ی دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ذﮐﺮ ﻳﮏ
رﺷﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎی ﻃﻮﻳﻠﯽ از ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎی ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻄﻠﺐ را ﺛﻘﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻴﺎن ﻫﻢ اﺑﺪاً ﮐﻤﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت
ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺑﺎره ی دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﮑﺎت ﻗﺎﻃﻊ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً و
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ در اﻳﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬاران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺼﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ »ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺰم« ﻓﻌﻼً ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت
وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد و آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻓﺮﻳﺪرﻳﮏ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻳﻌﻨﯽ از »ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
دوﻟﺖ« ﮐﻪ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﭼﺎپ آن در ﺳﺎل  ۱۸۹۴در ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ،
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ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎ را از روی ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻴﻢ زﻳﺮا ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻫﺎی روﺳﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﺧﻮد ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻴﺮوﺋﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻴﺰ دوﻟﺖ،
ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻫﮕﻞ» ،ﺗﺤﻘﻖ اﻳﺪه ی اﺧﻼق«» ،ﻧﻤﻮدار و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﻞ«
ﻧﻴﺴﺖ .دوﻟﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﻠﻪ ی ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﺴﺖ؛ وﺟﻮد
دوﻟﺖ اﻋﺘﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻻﻳﻨﺤﻠﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻼص از آن در ﻳﺪ ﻗﺪرﺗﺶ ﻧﻴﺴﺖ .و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﻨﯽ
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻀﺎد ،در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﯽ ﺛﻤﺮ،
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺒﻠﻌﻨﺪ ،ﻧﻴﺮوﺋﯽ ﻻزم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺮوﺋﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺑﮑﺎﻫﺪ و آن را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
»ﻧﻈﻢ« ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد .ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوﺋﯽ ﮐﻪ از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮون آﻣﺪه وﻟﯽ ﺧﻮد
را ﻣﺎﻓﻮق آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺎ آن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد -دوﻟﺖ
اﺳﺖ«) .ص  ۱۷۸ -۱۷۷ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ(
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﺪه ی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و اﻫﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ
وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺠﻠﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺗﻀﺎدﻫﺎی
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ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ در آن ﺟﺎ ،در آن زﻣﺎن و در ﺣﺪودی ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در آن ﺟﺎ ،آن زﻣﺎن و در آن ﺣﺪود ﺑﻪ ﻃﻮر اﺑﮋﮐﺘﻴﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺷﺘﯽ ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ :وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد و در دو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
از ﻳﮏ ﺳﻮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ را ﻃﻮری »اﺻﻼح ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ« ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی آن دوﻟﺖ ارﮔﺎن آﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﮔﺮ
آﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ و ﻧﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ از ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻮﺑﻠﻴﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا و ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻦ -ﮐﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺣُﺴﻦ ﻧﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ورزﻧﺪ! -ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً اﻳﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت را آﺷﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ دوﻟﺖ ارﮔﺎن ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ارﮔﺎن
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮ و ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﺠﺎد »ﻧﻈﻤﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی
را ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎت ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ،ﻧﻈﻢ ﻫﻤﺎن آﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ی
دﻳﮕﺮ؛ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ آﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ از
وﺳﺎﺋﻞ و ﻃﺮق ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮان.
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ﻣﺜﻼً در اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،۱۹۱۷ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ درﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ اﻗﺪام ﻓﻮری و ﺿﻤﻨﺎً
اﻗﺪاﻣﯽ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮده ای ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ -،ﺗﻤﺎم اس ارﻫﺎ )ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ-
روﻟﻮﺳﻴﻮﻧﺮﻫﺎ( و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ دﻓﻌﺘﺎً و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﺗﺌﻮری ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ
»آﺷﺘﯽ« ﻃﺒﻘﺎت »ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی دوﻟﺖ« ،در ﻏﻠﻄﻴﺪﻧﺪ .ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯽ
ﺷﻤﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻫﺮ دوی اﻳﻦ اﺣﺰاب ،ﺳﺮاﭘﺎ از اﻳﻦ ﺗﺌﻮری ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﮐﻮﺗﻪ
ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ »آﺷﺘﯽ« ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ارﮔﺎن ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد
)ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺷﺘﯽ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ– ﻳﮑﯽ از
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺎﺗﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اس ارﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮده )ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻳﻢ( ،ﺑﻠﮑﻪ
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎﺋﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺗﺤﺮﻳﻒ »ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .از ﻟﺤﺎظ »ﺗﺌﻮری« ﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دوﻟﺖ ارﮔﺎن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .وﻟﯽ ﻳﮏ
ﭼﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻳﺎ روی آن ﺳﺎﻳﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و آن اﻳﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﻣﺤﺼﻮل آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻧﻴﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد و "ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد" ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺘﻤﮑﺶ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون اﻣﺤﺎء آن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و اﻳﻦ "ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن" ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن
ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ذﻳﻼً ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﺗﺌﻮری ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﻳﺨﯽ وﻇﺎﻳﻒ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ –
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد -ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ» ...ﻓﺮاﻣﻮش« و
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

-۲دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ،زﻧﺪان ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه
اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ»... :وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ژاﻧﺲ
)ﻃﺎﻳﻔﻪ ای ﻳﺎ  (clanﺳﺎﺑﻖ اوﻻً ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی اﺗﻤﺎع ﻳﮏ دوﻟﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ارﺿﯽ«...
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت »ﻃﺒﻴﻌﯽ« ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
ﻣﺒﺎرزه ای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻼن ﻳﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ ای ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
»...دوﻣﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻤﻴﺰه –اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص از اﻳﻦ
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ﻧﻈﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ،از زﻣﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ،دﻳﮕﺮ وﺟﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﮐﺎرِ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ...اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻤﺎﺋﻤﯽ ﻧﻴﺰ دارد ،از ﻗﺒﻴﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻬﺮﻳﻪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی دارای ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺎﻳﻔﻪ ای )ﮐﻼن( از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد«...
اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﻴﺮوﺋﯽ« را ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻴﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻓﻮق آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﺑﺎ آن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺴﻂ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺮﮐﺐ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ،ﮐﻪ زﻧﺪان ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه را در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻳﻢ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ ،زﻳﺮا ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاص ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد
ﮐﺎرِ« آن ﻫﺎ »ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ«.
اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻦ ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ دارد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه
را درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای ﻣﻌﻄﻮف دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﮔﺮی ﮐﻤﺘﺮ
از ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻳﺎن دﻗﺖ و ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻋﺎدی دارد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻗﺪس ﺑﻪ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ و ﭘﻠﻴﺲ آﻟﺖ ﻋﻤﺪه ی زور در دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻃﻮر دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
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اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪه ی ﻧﻮزدﻫﻢ ﮐﻪ روی
ﺳﺨﻦ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ را ﻫﻢ ﻧﮕﺬراﻧﺪه و از ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺎﻇﺮ
آن ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ،ﻃﻮر دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﮐﺎرِ اﻫﺎﻟﯽ« ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ )ﭘﻠﻴﺲ ،ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ( ،ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺑﺎ
آن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺰوم ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ،ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻦ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻳﺎ روﺳﯽ ﻣﻴﻞ دارد ﺑﺎ
ﻳﮑﯽ دو ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ از اﺳﭙﻨﺴﺮو ﻳﺎ ﻣﻴﺨﺎﻳﻠﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺷﺪن
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻔﮑﺎک وﻇﺎﻳﻒ و ﻏﻴﺮه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد »ﻋﻠﻤﯽ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻳﮏ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﯽ را ﺧﻮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
زﻳﺮا روی ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ آﺷﺘﯽ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﺳﺎﻳﻪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ،آن ﮔﺎه وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﮐﺎرِ
اﻫﺎﻟﯽ« ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪوی ﮔﻠﻪ ﺑﻮزﻳﻨﮕﺎنِ ﭼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺎﻳﻔﻪ ای ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ و ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻴﮏ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮد ،وﻟﯽ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ.
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی دوران ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻴﺢ »ﺧﻮد
ﺑﺨﻮد« آن ﻫﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ
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ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص و دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﺎص ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ و ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮای اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻣﺠﺪداً دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار
وی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮑﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﻳﻨﯽ از اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
اﻧﮕﻠﺲ در اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺧﻮد ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ای را ﻃﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﻴﺮی از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ آن را آﺷﮑﺎرا و ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﻮده
ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
»ﺧﺎص« اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ و »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﮐﺎر اﻫﺎﻟﯽ« .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی اروﭘﺎ و روﺳﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﺸﺨﺼﺎً روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎری ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ.
وی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺜﻼً در ﭘﺎره ای از ﻧﻘﺎط آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ )ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺎدری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ آن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از
آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی آزاد در آن ﺟﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ( .وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻳﻦ ﻗﺪرت در ﺣﺎل ﻧﻴﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ:
»....ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درون ﮐﺸﻮر ﺣﺪت ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﭘُﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﻫﻢ
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ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮو ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻈﺮی ﺑﻪ
اروﭘﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﺋﯽ
ﺑﻪ درﺟﻪ ای ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻢ آن ﻣﯽ رود
ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺒﻠﻌﺪ«...
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اواﺋﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻮد ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ
آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر اﻧﮕﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۸۹۱اﺳﺖ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم –ﺧﻮاه از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎدت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮاه از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﻼن ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺧﻮاه از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮداﻣﻨﻪ ی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ و ﻏﻴﺮه -در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ و در آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻟﻤﺎن از آن ﻫﻢ ﺳﺴﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد.
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﺋﯽ« ﮔﺎﻣﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﻳﮋه
ﮐﻪ در آﻏﺎز ده ﺳﺎﻟﻪ ی دوم ﺳﺪه ی ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﮐﺮه ی ارض ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
»رﻗﻴﺒﺎن ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎ« ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺎرﺗﮕﺮ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .از آن زﻣﺎن
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺟﻨﮕﯽ و درﻳﺎﺋﯽ ﺑﯽ اﻧﺪازه رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻨﮓ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ی ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۱۹۱۷-۱۹۱۴ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎدت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻳﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻏﻨﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،اﻳﻦ »ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن« ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی
درﻧﺪه ﺧﻮی دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۹۱ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ »رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﺋﯽ« را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻳﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه ی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﺪ،
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وﻟﯽ دون ﺻﻔﺘﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل -ﺷﻮﻳﻨﻴﺰم در ﺳﺎل ﻫﺎی  ،۱۹۱۷ -۱۹۱۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ،ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻼﺗﯽ در ﺑﺎره ی »دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ« و »ﻣﺪاﻓﻌﻪ از ﺟﻤﻬﻮری و
اﻧﻘﻼب« و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ،دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮرژوازی »ﺧﻮدی« را ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

-۳دوﻟﺖ آﻟﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮑﺶ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ،ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
دارد ،ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎ و وام ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ....» :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻖ
اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .آن اﺣﺘﺮام آزاد و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺎﻳﻔﻪ ای
)ﮐﻼن( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻨﺎن –ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ -ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ «...ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻳﮋه ای درﺑﺎره ی ﻗﺪس و
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ« از ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی ﻃﺎﻳﻔﻪ »اﻋﺘﺒﺎرش« ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺰرگ ﻃﺎﻳﻔﻪ ،ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از »اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
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وﺳﻴﻠﻪ ی ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺪه« ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد رﺷﮏ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی
دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی اﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ را ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
دﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺌﻮرﻳﮏ را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۱۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎﻧﻪ روی آن ﺳﺎﻳﻪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ.
» ...از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰه ی ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻟﺰوم ﻟﮕﺎم زدن ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﺎت
ﺑﻮده؛ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺎدم اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪه ی ﮐﻠﯽ ،اﻳﻦ دوﻟﺖ -دوﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪ ای ﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده و دارای ﺳﻠﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﺎری دوﻟﺖ دارای
ﺳﻠﻄﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮑﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .....ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ اﻳﺎم ﺑﺎﺳﺘﺎن
و دوران ﻓﺌﻮدال ارﮔﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮدﮔﺎن و ﺳﺮف ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ »دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ آﻟﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﻣﺰدوری از ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً
دوره ﻫﺎﺋﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن ﺗﻮازﻧﯽ از ﺣﻴﺚ
ﻧﻴﺮو ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻳﮏ
ﻧﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد و ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﻣﯽ رﺳﺪ....

ﻟﻨﯿﻦ

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب

از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ی ﺳﺪه ﻫﺎی  ۱۷و  ،۱۸ﺑُﻨﺎﭘﺎرﺗﻴﺰم
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اول و دوم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻴﺴﻤﺎرک در آﻟﻤﺎن«...
از ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ در روﺳﻴﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ رﻫﺒﺮی
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ،دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻮرژوازی ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ی
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺎف و ﺳﺎده آن ﻫﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد.
اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ »ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ،از ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« -،ﻳﻌﻨﯽ
اوﻻً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی رﺷﻮه دﻫﯽ »ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ )آﻣﺮﻳﮑﺎ( ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
»ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ و ﺑﻮرس« )ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﻳﮑﺎ(.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم و ﺳﻠﻄﻪ ی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻴﻮه ی دﻓﺎع از ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻖ ﺛﺮوت و ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺪرت در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ،
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻳﮏ ﻫﻨﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده »ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﻧﺪ« .وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼً در ﻫﻤﺎن
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ در روﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﻋﻘﺪ
ازدواج ﻣﻴﺎن اس ار ﻫﺎی »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ« و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻧﺎﻣﻴﺪ ،آﻗﺎی
ﭘﺎﻟﭽﻴﻨﺴﮑﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﻴﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻟﺠﺎم
زدن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﺗﺎراج ﮔﺮی ﻫﺎی آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭼﭙﺎول ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮل ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻣﻬﻤﺎت ﺟﻨﮕﯽ از ﺧﺰاﻧﻪ ی دوﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﯽ
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اﻳﻦ آﻗﺎی ﭘﺎﻟﭽﻴﻨﺴﮑﯽ ،ﭘﺲ از ﮐﻨﺎره ﮔﻴﺮی از وزارت )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻟﭽﻴﻨﺴﮑﯽ دﻳﮕﺮی
ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮدش ﺟﺎﻳﺶ را ﮔﺮﻓﺖ( ،از ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎداش« ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ۱۲۰ﻫﺰار ﻣﻨﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد –آن وﻗﺖ -ﻣﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ
ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ و ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﭼﯽ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﻳﺎ »ﺗﻨﻬﺎ« ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ و ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﻫﺎ ،آوﮐﺴﻨﺘﻴﻒ ﻫﺎ
و اﺳﮑﻮﺑﻠﻒ ﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ -آﻳﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ »ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮﻫﺎی -ﺧﺰاﻧﻪ دزد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﺎن؟
ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ »ﺛﺮوت« در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﻳﻦ رژﻳﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﺎ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ زﺷﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﻔﺎﻓﻪ )ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻟﭽﻴﻨﺴﮑﯽ ﻫﺎ ،ﭼﺮﻧﻒ
ﻫﺎ ،ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺎء( ﺑﻨﺎی ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ای آن ﭼﻨﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻮﺛﻖ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻓﺮاد و ادارات و اﺣﺰاب در ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻮرژوازی اﻳﻦ ﻗﺪرت را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را آﻟﺖ ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .او ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از:
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»ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﭼﻴﺰی از آن ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
وﺟﻮد دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻫﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا از ﻗﻤﺎش اس ار ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎی ﻣﺎ و ﺑﺮادران ﺗﻨﯽ
آن ﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل-ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ،از
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﺎ« اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﻮد در اﻳﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ی دروﻏﻴﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ» ،ﺑﺎ وﺟﻮد دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ« ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اراده ی اﮐﺜﺮﻳﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را واﻗﻌﺎً آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و اﺟﺮای آن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ-
ﺑﺎور دارﻧﺪ و آن را ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی دروﻏﻴﻦ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺰاب »رﺳﻤﯽ« )ﻳﻌﻨﯽ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ(
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد ،اﻇﻬﺎرات ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ،دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺺ
اﻧﮕﻠﺲ را در ﻫﺮ ﮔﺎم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
را درﺑﺎره ی دوﻟﺖ »ﮐﻨﻮﻧﯽ« ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ،ﮐﺬب ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در
اﻳﻦ ﺟﺎ آن را ﺑﻪ دور ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ ،ﻣﻔﺼﻼً روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﻠﯽ را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد:
»ﭘﺲ دوﻟﺖ از ازل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺪون آن
از ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و از دوﻟﺖ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺗﺼﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد،
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وﺟﻮد دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﺿﺮوری ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺎم ﻫﺎﺋﯽ ﺳﺮﻳﻊ
ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد اﻳﻦ
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮورت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺪل
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻃﺒﻘﺎت ،دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس اﺷﺘﺮاک آزاد و ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ آن ﺟﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
ﺟﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﺴﺖ :ﺑﻪ ﻣﻮزه آﺛﺎر ﻋﺘﻴﻖ در ﮐﻨﺎر دوک ﻧﺨﺮﻳﺴﯽ و ﺗﺒﺮﻣﻔﺮﻏﯽ«.
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺮوﻳﺠﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﺮﺧﻮرد .و ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﺜﺮاً ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎﺋﻠﯽ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ اﺣﺘﺮام ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ
آورﻧﺪ وﻟﯽ ذره ای زﺣﻤﺖ ﺗﻌﻤﻖ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
»ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮزه ی آﺛﺎر ﻋﺘﻴﻖ« ﭼﻪ داﻣﻨﻪ ی ﭘﻬﻨﺎور و ژرﻓﯽ
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺘﯽ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻴﺰ درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
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»-۴زوال« دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی
ﺳﺨﻨﺎن اﻧﮕﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »زوال« دوﻟﺖ ﭼﻨﺎن داﻣﻨﻪ ی ﺷﻬﺮﺗﺶ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ،
آن ﻗﺪر زﻳﺎد ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻗﺪر ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺟﻌﻞ ﻋﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و دﻣﺴﺎز ﻧﻤﻮدن آن
را ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﺼﻼً روی آن ﻣﮑﺚ ﮔﺮدد.
اﻳﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺤﺜﯽ را ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ:
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ دوﻟﺖ در ﻣﯽ آورد .وﻟﯽ وی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺟﻨﺒﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﻠﻴﻪ ی ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻟﺖ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﺮای ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
دوﻟﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻘﻪ ی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪه از آن ﺟﻬﺖ ﻻزم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ را در رﺷﺘﻪ ی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از آن
ﺟﻬﺖ ﻻزم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﺒﻘﻪ ی اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه را ﻗﻬﺮاً در آن ﭼﻨﺎن
ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﻧﮕﺎه دارد ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻳﺠﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺳﺮواژ ،ﮐﺎر ﻣﺰدوری( .دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی رﺳﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻳﮏ ﮐﻮرﭘﻮراﺳﻴﻮن ﻣﺮﺋﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﭼﻨﻴﻦ
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ﺟﻨﺒﻪ ای را داﺷﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻳﮑﺘﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی
ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ؛ در ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮده داران ﻳﺎ اﻓﺮاد
آزاد ﮐﺸﻮر ،در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ -دوﻟﺖ اﺷﺮاف ﻓﺌﻮدال و در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ -دوﻟﺖ
ﺑﻮرژوازی .و اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم واﻗﻌﺎً ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را زاﺋﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ
ﻫﻴﭻ ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎرزه در راه ﺑﻘﺎء ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺎدﻣﺎت و اﻓﺮاط ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد -از آن ﻫﻨﮕﺎم دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﻣﯽ زﻧﺪ -ﻳﻌﻨﯽ ﺿﺒﻂ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ -در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﺧﺮﻳﻦ اﻗﺪام
ﻣﺴﺘﻘﻞ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ اﺳﺖ .در آن ﻫﻨﮕﺎم دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی زاﺋﺪ ﺷﺪه و ﺑﺨﻮدی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ رود .ﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد را اداره اﻣﻮر اﺷﻴﺎء و رﻫﺒﺮی
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .دوﻟﺖ »ﻣﻠﻐﯽ« ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ زوال ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻘﯽ" را ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت داﺷﺖ وﻟﯽ در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﻳﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد،
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ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ در ﺑﺎب اﻳﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ
در ﻇﺮف ﻳﮏ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
)»آﻧﺘﯽ دورﻳﻨﮓ«» .واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آﻗﺎی اوژن
دورﻳﻨﮓ« ،ص  ۳۰۳ -۳۰۱از روی ﭼﺎپ ﺳﻮم آﻟﻤﺎﻧﯽ(.
ﺑﺪون ﺗﺮس از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﻣﺸﺤﻮن از اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻫﺎی ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ در اﺣﺰاب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات واﻗﻌﺎً ﻋﺎﺋﺪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ» ،زوال ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ« و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ دوﻟﺖ »ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد« .زدن ﺳﺮوﺗﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺗﻨﺰل آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ
»ﺗﻔﺴﻴﺮی« ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﺒﻬﻤﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ
آرام و ﻫﻤﻮار ،درﺑﺎره ی ﻓﻘﺪان ﺟﻬﺶ و ﻃﻮﻓﺎن ،درﺑﺎره ﻓﻘﺪان اﻧﻘﻼب» .زوال«
دوﻟﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺪاول و ﺷﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ،اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻮده ای آن ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ ﻧﻔﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﮑﻨﺪن ﺑﺮ روی آن اﺳﺖ.
و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ »ﺗﻔﺴﻴﺮی« ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و آن ﻫﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻮرژوازی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺎت و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی
»ﮐﻠﯽ« اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﺎً آن را ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد »ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽ ﺳﺎزد« .ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر »رﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ« .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﻳﺎ آن را ﭼﻴﺰی ﻧﻈﻴﺮ »ﺿﻌﻒ ﻫﮕﻠﯽ« اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .و ﺣﺎل
آن ﮐﻪ در واﻗﻊ در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻔﺼﻼً از آن
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ ﺟﺎ از
»ﻧﺎﺑﻮدی« دوﻟﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،وﻟﯽ آن ﭼﻪ
درﺑﺎره ی زوال آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﻧﮕﻠﺲ دوﻟﺖ ﺑﻮرژوازی »زوال ﻧﻤﯽ
ﻳﺎﺑﺪ« ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﻘﻼب »ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد« .آن ﭼﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ
اﻧﻘﻼب زوال ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
دوم .دوﻟﺖ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﮕﺮف و ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ژرف اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﺿﻮح ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻣﺎ از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب« ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی ،ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ رﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﺳﺮﮐﻮب« ﺑﻮرژوازی
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ )ﻳﻌﻨﯽ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ( ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد .ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ« ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی »اﻗﺪام« ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ در آوردن
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وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .و ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﮏ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص« )ﺑﻮرژواﺋﯽ( ﺑﺎ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص« دﻳﮕﺮ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ(
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »زوال« اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ.
ﺳﻮم .وﻗﺘﯽ اﻧﮕﻠﺲ از »زوال« و ﺣﺘﯽ از آن ﻫﻢ رﺳﺎﺗﺮ و ﺷﻴﻮاﺗﺮ از »ﺑﻪ ﺧﻮاب
رﻓﺘﻦ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ و ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻨﻈﻮرش دوره ی ﭘﺲ از
»ﺗﻤﻠﮏ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ »دوﻟﺖ« در اﻳﻦ دوران
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم راﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺧﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ »ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ« و »زوال« دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﻧﻈﺮ اول
ﺧﻴﻠﯽ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﯽ آﻳﺪ .وﻟﯽ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ »ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻌﻤﻖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺰ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ رﺧﺖ
ﺑﺮ ﺑﺴﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺰ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ را ﻓﻘﻂ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
»ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد« .دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »زوال
ﻳﺎﺑﺪ«.
ﭼﻬﺎرم .اﻧﮕﻠﺲ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺣﮑﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ» :دوﻟﺖ زوال ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ« ،ﻓﻮراً در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ،ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ
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اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ .و ﺿﻤﻨﺎً از ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »زوال
دوﻟﺖ« اﻧﮕﻠﺲ آن اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﻣﯽ دارد.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ  ۱۰۰۰۰ﻧﻔﺮی ،ﮐﻪ درﺑﺎره ی »زوال« دوﻟﺖ
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪه اﻧﺪ ۹۹۹۰ ،ﻧﻔﺮ ﻳﺎ اﺻﻼً ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺣﮑﻢ را اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از
ده ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ »دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻘﯽ« ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ و
ﭼﺮا ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﻠﻪ ی ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد! ﻳﮏ آﻣﻮزش ﻋﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﻋﺎﻣﯽ ﮔﺮی ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﺰارﻫﺎ
ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ،ﻣﺒﺘﺬل ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮزی در ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻓﺮو ﺷﺪه و اﺳﺘﻮاری
ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺮده
ﭘﻮﺷﯽ و »ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ!«
»دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻘﯽ« ﻳﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻌﺎر ورد زﺑﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﮏ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭘﺮﻃﻨﻄﻨﻪ ی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻣﺂﺑﺎﻧﻪ از ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ.
ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﮕﻠﺲ
ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺣﺪود ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ »ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ« آن را »ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻤﺮد«.
وﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﺟﻨﺒﻪ ی اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ داﺷﺖ زﻳﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ را ﺟﻼ
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ﻣﯽ داد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ازﻋﺪم درک اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻋﻢ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻫﺴﺘﻴﻢ زﻳﺮا در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ راﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم
ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدوری اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب« ﻃﺒﻘﻪ ی
ﺳﺘﻢ ﮐﺶ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻫﻴﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ آزاد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻠﻘﯽ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐﺮات در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺮای رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ .در ﻫﻤﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زوال دوﻟﺖ را ﻫﻤﻪ از آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی وﺟﻮد دارد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ی واﻗﻌﯽ در وﺻﻒ
آن ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را »ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارد« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎره ی
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ی آن در اﺣﺰاب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات
رﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ روزﻣﺮه ی ﻣﻴﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »زوال« دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد ،و ﺑﺎ آن ﮐﻞ ﻣﻮزوﻧﯽ را ﺗﺸﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻳﻨﮏ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﻧﮕﻠﺲ:
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» ...درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«
)ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺑﻮدن( »ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻬﻨﻪ ای ﮐﻪ آﺑﺴﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﻣﺎﻣﺎﺳﺖ ،درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ آن
ﭼﻨﺎن ﺳﻼﺣﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آن راه ﺧﻮد را ﻫﻤﻮار ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻣﺮده را درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ -درﺑﺎره ی
ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻫﺎ آﻗﺎی دورﻳﻨﮓ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ اﻳﻦ
اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻴﺎدت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ،ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻮه
ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻻزم ﻣﯽ آﻳﺪ -واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ! زﻳﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻗﻮه
ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﻳﺸﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آن اﻋﺘﻼی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺷﮕﺮﻓﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺎدم ﻗﻬﺮی ،ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را دارد ﮐﻪ روح
آﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﯽ ،روﺣﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ در اذﻫﺎن
ﻣﺮدم رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .و آن وﻗﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻴﺮه و ﭘﮋﻣﺮده
و زﺑﻮن ﮐﺸﻴﺸﺎﻧﻪ ﺟﺴﺎرت دارد ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
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ﻧﻈﻴﺮ آن را ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ دارد؟« )ص  ۱۹۳ﭼﺎپ ﺳﻮم آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﻳﺎن
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺨﺶ دوم(.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی را ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از ﺳﺎل  ۱۸۷۸ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۸۹۴ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺧﻮد ،ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری »زوال« دوﻟﺖ در ﻳﮏ آﻣﻮزش ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؟
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ دو را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻴﻮه ی اﮐﻠﮑﺘﻴﺴﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻣﺴﻠﮑﺎﻧﻪ و
ﺳﻔﺴﻄﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد )ﻳﺎ ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﺧﺪاوﻧﺪان ﻣﮑﻨﺖ( ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از
ﻓﻼن ﻳﺎ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً از ﺻﺪ ﻣﻮرد در ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮرد ،و ﺷﺎﻳﺪ
ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع »زوال« را در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮐﻠﮑﺘﻴﺴﻢ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد :در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ زﻣﺎن ﻣﺎ،
اﻳﻦ از ﻋﺎدی ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﺋﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی
ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻳﻮﻧﺎن ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم
ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای ﻓﺮﻳﺐ ﺗﻮده ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻠﮑﺘﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ
واﻧﻤﻮد ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎذﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ ی
اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﻫﻤﻪ ی ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻀﺎد و ﻏﻴﺮه
ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
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در ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ
و اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ .اﻳﻦ
دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ »زوال« ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری )دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ( ﺑﺪﻫﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد .ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ی اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﮑﺮر ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد) -ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ« و »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ«
را ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی و آﺷﮑﺎرا ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی اﻋﻼن
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ

2

را در ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۳۰ﺳﺎل

ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﺟﺎ ﻣﺎرﮐﺲ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﮐﻮﺑﺪ( -اﻳﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ »ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ« و ﺳﺨﻦ آراﺋﯽ و ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﻴﺴﺖ .ﺿﺮورت ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪ
2

 -رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﺛﺮ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ »ﻧﻘﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ« -.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ

ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ آﻟﻤﺎن در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﮔﻮﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن دو ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ
آﻟﻤﺎن ﻳﻌﻨﯽ اﻳﺰﻧﺎﺧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻻﺳﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن دو ﺣﺰب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ – ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺮاﭘﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮد زﻳﺮا اﻳﺰﻧﺎﺧﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻻﺳﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻻﺳﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد درﻫﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
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اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ی ﺗﻤﺎم آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﻌﻼً ﺣﮑﻔﺮﻣﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل ﺷﻮﻳﻨﻴﺰم و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺰم ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاه اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن و ﺧﻮاه آن دﻳﮕﺮی اﻳﻦ ﺗﺮوﻳﺞ
و اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺪون اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ،ﺗﻌﻮﻳﺾ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺟﺰ از راه »زوال«
از راه دﻳﮕﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ درس
ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت را ﻣﻔﺼﻼً ﻣﺸﺨﺼﺎً
ﺑﺴﻂ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻣﻮزش آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺷﮏ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ دوم

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۸۵۱ -۱۸۴۸
-۱آﺳﺘﺎﻧﻪ ی اﻧﻘﻼب
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻧﻀﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ« ،و »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« درﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ی اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۱۸۴۸اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ،ﺗﺎ درﺟﻪ ی ﻣﻌﻴﻨﯽ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از
وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن زﻣﺎن را ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ دارﻳﻢ و ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح
ﻣﻘﺮون ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ آﺛﺎر ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸در ﺑﺎره ی دوﻟﺖ
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ« ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ»... :ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺮﻳﺎن
ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮرژواﺋﯽ آن ﭼﻨﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﺎت را ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻈﻬﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﺎت در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻮرژواﺋﯽ
اﺳﺖ«) .ص  ۱۸۲ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل (۱۸۸۵
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آﻣﻮزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ -ﻳﻌﻨﯽ در ﻣﺎه
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  -۱۸۴۷در »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻠﯽ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ:
»....ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،آن ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﻮﺟﻮده را ﺗﺎ آن ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب آﺷﮑﺎر ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻬﺮی ﺑﻮرژوازی،
ﺳﻴﺎدت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻳﻢ«...
»....ﻓﻮﻗﺎً دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ارﺗﻘﺎء
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﻧﺒﺮد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«.
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ از ﺳﻴﺎدت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻗﺪم ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را از ﭼﻨﮓ ﺑﻮرژوازی ﺑﻴﺮون ﮐﺸﺪ و ﮐﻠﻴﻪ ی اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ را در
دﺳﺖ دوﻟﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه
ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ«.
)ص  ۳۱و  ۳۷ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل .(۱۹۰۶
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻳﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی »دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ« )اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ( روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ از دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ی« ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم اﺳﺖ» .دوﻟﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه در ﻧﮕﺎرش ﻫﺎی راﻳﺞ ﺗﺮوﻳﺠﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ
ﺣﮑﻤﺮوای اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ
وﻳﮋه ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﺑﺎ رﻓﺮﻣﻴﺰم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آﺷﺘﯽ ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﺒﻮده و ﺿﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ی ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺘﺪاول اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ و اوﻫﺎم ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﺋﯽ درﺑﺎره ی »ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ دوﻟﺖ ﻻزم دارد -اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻫﻤﻪ ی اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﻴﺎل
ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش
ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ »ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻً ،ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻓﻘﻂ دوﻟﺘﯽ ﻻزم دارد ﮐﻪ زوال ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ زوال آﻏﺎز ﻧﻬﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ راه زوال را ﻧﭙﻴﻤﺎﻳﺪ
و ﺛﺎﻧﻴﺎً زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ »دوﻟﺖ« ﻳﻌﻨﯽ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻴﺮو ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪ ی
ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای را ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻃﺒﻘﻪ ی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻮرژوازی را ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن دوﻟﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درﻫﻢ
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ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻻزم دارﻧﺪ ،و اﻣﺎ رﻫﺒﺮی اﻳﻦ ﻋﻤﻞ و اﺟﺮای آن ﻓﻘﻂ
از ﻋﻬﺪه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﺘﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن راﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوازی و
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد.
ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ،ﺳﻴﺎدت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻣﻊ
آزﻣﻨﺪاﻧﻪ ی اﻗﻠﻴﺘﯽ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺮدم ﻻزم دارﻧﺪ .ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﻮﻧﺪه ،ﺳﻴﺎدت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰی از ﺑﺮده داران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻣﻼﮐﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داران ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزم دارﻧﺪ.
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ،اﻳﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﭘﻨﺪار ﺧﺎم
را درﺑﺎره ی ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﭘﻨﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﺨﻴﻠﻪ ی ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﻪ ی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ اﻗﻠﻴﺖ از اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ ی دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد ،در
ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۸۴۸و  ۱۸۷۱ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن را ﻧﺸﺎن داد و
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ«ﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ
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اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪه ی  ۱۹و آﻏﺎز ﺳﺪه ی  ۲۰آن
را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻃﯽ ﺗﻤﺎم دوره ی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﻪ
اﺣﺰاب اس ار و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ اﮐﻨﻮن در روﺳﻴﻪ آن را اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮزی ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ دوﻟﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ آن ﻃﺒﻘﻪ ی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﻴﺶ وی را ﺑﺮای اﺟﺮای
اﻳﻦ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻮی اﻣﮑﺎن و ﻧﻴﺮوی اﻳﻦ اﻗﺪام را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻮرژوازی ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﮐﻠﻴﻪ ی ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا را ﻣﺘﻔﺮق و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻓﻘﻂ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ -ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ی ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ دارد -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻴﺸﻮای ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی آن ﻫﺎ
را در ﻣﻌﺮض آن ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ و ﻓﺸﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از آن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼً در
راه رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ و
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺳﻴﺎدت ﺳﻴﺎﺳﯽ
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ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری آن ،ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ای ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ
دﻳﮕﺮی در آن ﺳﻬﻴﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ
ای ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﻮرژوازی را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻠﻴﻪ
ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه را ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺗﻮده
ی ﻋﻈﻴﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﻳﻌﻨﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎ ،در اﻣﺮ »رو ﺑﺮاه
ﮐﺮدن« اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی از ﻧﻴﺮو و ﻗﻮه
ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﺎ ﭘﺮوردن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﭘﻴﺶ آﻫﻨﮕﯽ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم
رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ،رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺑﻮرژوازی و ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ،رﻫﺒﺮ و ﭘﻴﺸﻮای ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ،
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﮑﻤﺮوا اﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺰد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ »ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ« و ﺣﻖ
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ارﺷﺪﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ از اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺸﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوازی دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻨﺪ.
»دوﻟﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«-،
اﻳﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻣﻮزش وی درﺑﺎره ی ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ،
ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .ﻓﺮﺟﺎم اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ،دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺎدت ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوازی ﻻزم دارد ،آن ﮔﺎه ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺪون اﻣﺤﺎء ﻗﺒﻠﯽ و اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﺪ.
-۲ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﻘﻼب
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﻘﻼب  ۱۸۵۱-۱۸۴۸را در
اﺳﺘﺪﻻل زﻳﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت« ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ:
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»...وﻟﯽ اﻧﻘﻼب رﻳﺸﻪ دار اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﻨﻮز از ﭘﺎﻟﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد.
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ اﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎ روز دوم دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل
} ۱۸۵۱روز ﮐﻮدﺗﺎی ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت{اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻧﻴﻤﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ی دﻳﮕﺮ آن ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻳﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﺪواً ﻗﺪرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل

ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن واژﮔﻮن

ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﻮه ی
ﻣﺠﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺧﻮد در ﻣﯽ آورد،
ﻣﻨﻔﺮدش ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ در ﺧﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ در ﻧﻘﻄﻪ ی
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﻋﻠﻴﻪ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ
دﻫﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ی دوم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه اروﭘﺎ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺧﻮب ﻧﻘﺐ ﻣﻴﺰﻧﯽ ای ﺣﻔﺎر ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر!
اﻳﻦ ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ اردوی ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ارﺗﺸﯽ اﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ -،اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد دﻫﺸﺘﻨﺎک ﻃﻔﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻫﻢ ﭼﻮن داﻣﯽ
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﺴﺎﻣﺎت آن را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺴﺘﺒﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﻓﺌﻮداﻟﻴﺰم ،ﺳﻘﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ آن
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ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ} .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﺴﻂ داده{
وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن و ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻴﺎران آن
ﻧﻴﺰ اﻓﺰود .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ} .ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻟﮋﻳﺘﻴﻤﻴﺴﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ژوﺋﻴﻪ { ﭼﻴﺰ ﺗﺎزه ای ﺟﺰ ﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺎﻓﺰود.«...
» ....ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،در ﻣﺒﺎرزه ی ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼب،
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آن را ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻀﻴﻴﻘﯽ،
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،آن را
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی در راه ﺳﻴﺎدت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن اﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﻋﻈﻴﻢ دوﻟﺘﯽ راﻏﻨﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ی ﭘﻴﺮوزی
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ« )»ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت« ،ص ۹۹ -۹۸ﭼﺎپ
 ،۴ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﺳﺎل .(۱۹۰۷

ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﮕﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﮔﺎم ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد .ﻣﻮﺿﻮع دوﻟﺖ در »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺠﺮد و ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﺻﺮﻳﺢ و ﻋﻤﻼً ﻣﺤﺴﻮس ،از آن
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ راﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮرد ﮐﺮد و در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﮑﺘﻪ ی ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم درﺑﺎره ی دوﻟﺖ اﺳﺖ .و
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮف اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ و ﺣﮑﻤﺮوای ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ،ﻋﻠﻨﺎً ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ(.
در »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺴﺎن را وا
ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﮕﺮد و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮوری
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮرژوازی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺪواً
ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻒ آورد ،ﺳﻴﺎدت ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ و دوﻟﺖ را ﺑﻪ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« ﻣﺒﺪل ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی ،راه زوال در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺑﺪون ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،دوﻟﺖ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ و وﺟﻮدش ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ -از ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ -اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوﻟﺖ
ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۵۲ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺧﻮد وﻓﺎدار اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺎ
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ﻋﻈﻤﺖ اﻧﻘﻼب  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸را اﺳﺎس ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ،اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮار ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ژرف و
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ وﺳﻴﻊ آن را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد :آﻳﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮرژوازی ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی ﻻزم اﺳﺖ ،از ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﮐﺪام اﺳﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﯽ آن در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
ﺑﻮرژواﺋﯽ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ وﻇﺎﺋﻒ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ از ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ،در دوره ی
ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ
وﺟﻮد دو دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ :دﺳﺘﮕﺎه اداری و ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰاران
رﺷﺘﻪ اﻳﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻧﮕﺎرش ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎی وﺿﻮح و رﺳﻮخ
وﺟﻮد اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺎر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
در ﮔﺮده ﺧﻮﻳﺶ ،ﺷﻴﻮه ی ﺷﻨﺎﺧﺖ آن را ﻣﯽ آﻣﻮزد -،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻋﻠﻢ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ای را ﺑﻪ اﻳﻦ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻮاری ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد،
ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰی آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮی آن را »ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ« ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ای از آن ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه اداری و ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ» ،اﻧﮕﻠﯽ« ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﮕﻠﯽ
ﮐﻪ زاﺋﻴﺪه ی ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻣﺎت ﺣﻴﺎﺗﯽ را »ﻣﺴﺪود« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻴﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻔﺮﻣﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﮕﻞ داﻧﺴﺘﻦ از ﺻﻔﺎت وﻳﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ
آﻧﺎرﺷﻴﺰم اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﺮای آن ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻫﺎﺋﯽ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﻬﻮم »دﻓﺎع از
ﻣﻴﻬﻦ« در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ رﺳﻮاﺋﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺰﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺴﻂ و ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﺤﮑﻴﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ اروﭘﺎ از زﻣﺎن ﺳﻘﻮط ﻓﺌﻮداﻟﻴﺰم ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از آن را ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪه
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎﺑﻊ وی ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﭘﻴﺸﻪ وران ﺟﺰء و ﺳﻮداﮔﺮان و ﻏﻴﺮه را ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً راﺣﺖ و ﺑﯽ دردﺳﺮ و اﺑﺮوﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻤﺎرد و دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را
ﻣﺎﻓﻮق ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺶ از  ۲۷ﻓﻮرﻳﻪ ی ﺳﺎل ۱۹۱۷
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در روﺳﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻳﺪ :ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً واﮔﺬاری آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺮﺟﺢ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن دﺳﺘﺨﻮش ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮐﺎدت ﻫﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ
و اس ارﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮی درﺑﺎره ی اﻧﺠﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪی
ﻧﺸﺪه ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ و
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﺶ داده ﺷﻮد! وﻟﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﻨﻴﻤﺖ و اﺷﻐﺎل ﭘﺴﺖ ﻫﺎی وزرات ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻏﻴﺮه و
ﻏﻴﺮه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ درﻧﮕﯽ را روا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺴﺖ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻋﻀﺎء دوﻟﺖ ،در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻴﻦ
اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ »ﻏﻨﻴﻤﺖ« ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺻﺪر ﺗﺎ ذﻳﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،در
ﺗﻤﺎم ادارات ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد و اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺶ
ﻣﺎه از  ۲۷ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺎ  ۲۷اوت ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ و
»اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ« ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ رخ داده ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر از اﻳﻦ »ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎ« در دﺳﺘﮕﺎه اداری ،ﻣﻴﺎن اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی )ﻣﺜﻼً در روﺳﻴﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺎدت ﻫﺎ ،اس ارﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ(
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر دﺷﻤﻨﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ و ﺑﺮ رأس آن ﻫﺎ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻮرژوازی ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺷﺪ .از اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﺣﺰاب ﺑﻮرژوازی ،ﺣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ،و از
آن ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺰاب »اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ« ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت راﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺤﮑﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوری ﻣﯽ
ﺷﻤﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺣﻮادث ،اﻧﻘﻼب را وادار ﺑﻪ »ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺮب« ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ی ﺧﻮد را ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎﺷﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ.
آن ﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ای را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻴﺮ
واﻗﻌﯽ ﺣﻮادث و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﻧﺪه ی ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ای ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﺖ دارد ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺳﺎزد
از اﻳﻦ ﺟﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وی در ﺳﺎل  ۱۸۵۲ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺟﺎی اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن را ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۷۱در دﺳﺘﻮر روز ﮔﺬارد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،۱۸۵۲آن ﭼﻪ
را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎص ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری در ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی »ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺮب«
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی »درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ« ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪه آن را ﺑﺮ ﺣﺪودی وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ی  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻄﺒﺎق دﻫﻴﻢ؟ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺪواً ﻳﮑﯽ از ﺗﺬﮐﺮات اﻧﮕﻠﺲ را ﻳﺎدآور ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
اﻧﮕﻠﺲ در ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب »ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ«
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» ...:ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺒﺎرزه ی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻴﺶ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون آن ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺠﺶ در آن ﻫﺎ ،ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮون
وﺳﻄﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه ی ﻓﺌﻮداﻟﻴﺰم و از دوره ی رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ وار
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺖ زﻣﺮه ای ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﮐﺒﻴﺮ ،ﻓﺌﻮداﻟﻴﺰم را
ﺗﺎروﻣﺎر ﻧﻤﻮد و ﺳﻴﺎدت ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮرژوازی را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن وﺿﻮح ﮐﻼﺳﻴﮑﯽ ﺷﺎﻟﻮده
رﻳﺨﺖ ﮐﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺒﺎرزه ی
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﺎ ﭼﻨﺎن
ﺷﮑﻞ ﺣﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد«.
)ﺻﻔﺤﻪ ۴از ﭼﺎپ ﺳﺎل (۱۹۰۷

ﻧﮑﺘﻪ اﺧﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا از ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺒﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ دراز ﻣﺪت
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺎری آﻳﻨﺪه ،ﺧﻮد را ﮐﺸﻮر ﮐﻼﺳﻴﮑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.
وﻟﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪه ی  ۱۹و آﻏﺎز ﺳﺪه ی ۲۰
ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﻴﻢ .ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ ،ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و در ﺻﺤﻨﻪ ای
ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ از ﻳﮏ ﻃﺮف »ﻗﺪرت
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺳﻮﺋﻴﺲ( و ﭼﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ )اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﺗﺎ اﻧﺪازه ای آﻟﻤﺎن ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﻳﻨﺎوی
و ﻏﻴﺮه( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ
ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ و »ﻏﻨﻴﻤﺖ« ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری را ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ
در ارﮐﺎن رژﻳﻢ ﺑﻮرژوازی ﺗﻐﻴﻴﺮی داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ -و
ﺑﺎﻻﺧﺮه »ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﻳﻪ« و دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻗﻮه ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﺗﺤﮑﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎی ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎم
ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻧﻮﻳﻦ دول ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل -۱۸۴۸
 ،۱۸۵۱ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ ،ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺎن داد.
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وﻟﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﮐﻪ دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،دوران اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،دوران ﻧﺸﻮ ﻧﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری
اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ای ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،ﺧﻮاه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺧﻮاه در آزادﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺷﮏ و در ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎل  ۱۸۵۲ﻣﺎ را
ﺑﻪ »ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎی« اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﺮای »ﺗﺨﺮﻳﺐ« ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻧﮑﺘﻪ ای
ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ آﻣﻮزﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪارک را در ﺑﺎره ی آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

-۳ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل ۱۸۵۲
ﻣﺮﻳﻨﮓ در ﺳﺎل  ۱۹۰۷ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻮرﺧﻪ ی ۵ﻣﺎرس  ۱۸۵۲ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ
وﻳﺪﻣﻴﺮ را در ﻣﺠﻠﻪ ی  ،۲۵ ،۲ ،۱۶۴Neue Zeiﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻳﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺒﺤﺚ ﻋﺎﻟﯽ زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ:

*

 اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﺎپ دوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.56
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»و اﻣﺎ درﺑﺎره ی ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ،ﻧﻪ ﮐﺸﻒ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ،ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺪت
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﺑﻮرژوازی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎت و
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوازی ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﺎت را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﺎر ﺗﺎزه
ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ام اﺛﺒﺎت ﻧﮑﺎت زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ:
 (۱اﻳﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺖ )( historische Entwicklungsphasen der Produktion
 (۲اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﺳﺎزد،
 (۳اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﻘﻂ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﻃﺒﻘﺎت.«...
ﻣﺎرﮐﺲ در اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺷﮕﻔﺖ آوری اوﻻً ﻓﺮق ﻋﻤﺪه و
اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮزش ژرف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮو ﺑﻮرژوازی و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺎﻫﻴﺖ
آﻣﻮزش ﺧﻮد را در ﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﺑﻴﺎن دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﺪه در آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .آن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .وﻟﯽ اﻳﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .و از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻒ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و ﺟﻌﻞ آن ﺑﻪ ﻃﺮزی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﻮرژوازی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط
57

 militaant.comﻧﺸﺮ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ

ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮرژوازی ﻗﺒﻞ از وی آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ و اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎرزه
ی ﻃﺒﻘﺎت را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز از
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎت -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮوﺗﻪ آن
زده ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎت را
ﺗﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺴﻂ دﻫﺪ .وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ
ﺧﺮده ﺑﻮرژوای ﻋﺎدی )و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ( ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ در ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درک واﻗﻌﯽ و ﻗﺒﻮل
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را آزﻣﻮد .و ﺷﮕﻔﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺎرﻳﺦ اروﭘﺎ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ را از ﻟﺤﺎظ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روﺑﺮو ﻧﻤﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و رﻓﺮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم
»ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ«ﻫﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺮﻣﻴﺰم و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم درﻧﻮﺳﺎﻧﻨﺪ( ﮐﻮﺗﻪ
ﺑﻴﻨﺎن ﻧﺎﭼﻴﺰ و دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ از آب در آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ« ﮐﻪ در اوت
 ۱۹۱۸ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎپ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ از
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و روﮔﺮداﻧﺪن رذﻳﻼﻧﻪ ی از آن در ﮐﺮدار در ﻋﻴﻦ
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ﻗﺒﻮل ﺳﺎﻟﻮﺳﺎﻧﻪ آن در ﮔﻔﺘﺎر )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ« ﭼﺎپ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺎل .(۱۹۱۸
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در وﺟﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی ﻋﻤﺪه آن ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره ی ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺑﻮرژواﺋﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،زﻳﺮا اﻳﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم داﻳﺮه ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ داﺋﺮه ی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژازی ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .در داﺧﻞ اﻳﻦ داﺋﺮه و در ﺣﺪود آن ﻫﻴﭻ ﻟﻴﺒﺮال
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮده ای از ﻗﺒﻮل »اﺻﻮﻟﯽ« ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روﻳﮕﺮدان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!(
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﺨﺼﻮص داﻳﺮه ی ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ
دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ،ﺑﻪ دوران ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮرژوازی
ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ دوران ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺷﺪﻳﺪ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎد اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ و ﻟﺬا دوﻟﺖ اﻳﻦ دوران ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺑﺎﻳﺪ دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻳﻦ )ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯽ
دﺳﺘﺎن( و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻳﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوازی( ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻋﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دوران
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را از »ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺪون ﻃﺒﻘﺎت« ﻳﻌﻨﯽ از ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم
ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -ﺿﺮورت دارد .ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ
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وﻟﯽ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﻫﺎ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ :اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ
ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎورد وﻟﯽ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن
ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﭘﺎرﻳﺲ .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎرﮐﺲ

-۱ﺟﻨﺒﻪ ی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻤﻮﻧﺎرﻫﺎ در ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﮐﻤﻮن ،در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل  ،۱۸۷۰ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ،ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﻣﻴﺪی اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﻳﺲ را
از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﻧﺒﺮد ﻗﻄﻌﯽ را
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻫﻢ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻴﺎم ،دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ای ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری را ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮای آن
ﻧﻤﯽ دﻳﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد و ﺷﻌﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﻘﺒﻴﺢ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ
»ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم« ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﻨﺎد ﻧﻮرزﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ،اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺪ روﺳﯽ از
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ دارای ﺷﻬﺮت ﻧﺎﻣﻴﻤﻮﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۰۵ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در
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ﺗﺸﻮق و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۰۵ﻟﻴﺒﺮال
ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ آورد ﮐﻪ »ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮد«.
وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل او »ﺑﻪ ﻋﺮش اﻋﻠﯽ ﻳﻮرش ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ«
ﺗﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر وﺟﺪ و ﺷﻌﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .در ﻧﻈﺮ وی اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ای ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪ ،ﻳﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﺎرﻳﺨﯽ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺪﻻل
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺖ .وﻇﻴﻔﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ و درس ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ از آن ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
آن در ﺗﺌﻮری ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻳﮕﺎﻧﻪ »اﺻﻼﺣﯽ« را ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در»ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﻻزم ﺷﻤﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﺎرﻫﺎی ﭘﺎرﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﭼﺎپ ﺟﺪﻳﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺶ  ۲۴ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۸۷۲اﺳﺖ .در

اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ،ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« »اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ...» :ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻤﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ای را ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد".«...
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ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺠﺪداً در ﮔﻴﻮﻣﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن از
ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﻳﮑﯽ از درس ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻤﺪه ی ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ
ﭼﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ وارد
»ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻳﻦ اﺻﻼح
اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺮﻳﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮای ﻧﻪ دﻫﻢ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﻮد و
ﻧﻪ ﺻﺪم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ .ﻣﺎ درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﺑﻌﺪاً در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ .ﻓﻌﻼً ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﻬﻮر
ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ﻧﻘﻞ ﺷﺪ »ﻣﻔﻬﻮم« ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻣﺒﺘﺬﻟﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ
ﻣﺎرﮐﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ روی اﻳﺪه ی ﺗﮑﺎﻣﻞ آرام ﺗﮑﻴﻪ ﮐﺮده و آن را در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﮑﺬا.
و اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ »ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده« را ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ
اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺳﺎده ی آن اﮐﺘﻔﺎ ورزد.
ﻣﺎرﮐﺲ در  ۱۲آورﻳﻞ ﺳﺎل  ،۱۸۷۱ﻳﻌﻨﯽ درﺳﺖ در روزﻫﺎی ﮐﻤﻮن ،ﺑﻪ ﮐﻮﮔﻠﻤﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
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…»اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب »ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ«ﻣﻦ ﺑﻴﻔﮑﻨﯽ،
ﺧﻮاﻫﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻗﺪام ﺑﻌﺪی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ دارم:
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ داده
ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد« )ﺗﮑﻴﻪ روی اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ از ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ؛ در
ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (zerbrechen؛ »و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﻢ ﺷﺮط ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ واﻗﻌﯽ را در ﻗﺎره ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻳﻦ
درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﭘﺎرﯾﺴﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ در اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ« )ص  ۷۰۹ﻣﺠﻠﻪ  ، «IXX «Neue Zeitﺳﺎل ) .(۱۹۰۲ -۱۹۰۱ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﮔﻠﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﭼﺎپ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد اﺳﺖ (
ﻋﺒﺎرت »در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ« ،ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪ ای
اﺳﺖ از درس ﻋﻤﺪه ی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم در ﻣﻮرد وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ و ﻫﻤﻴﻦ درس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی »ﺗﻔﺴﻴﺮ« ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻤﺮواﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ!

*

 -رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ ﮐﻠﻴﺎت ﻟﻨﻴﻦ ،ص  ،۹۱ -۸۳ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم روﺳﯽ.

ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ.
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و اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ« ،ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی
آن را ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻳﻢ.
در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺑﺨﺼﻮص ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ او اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺎره ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل
 ۱۸۷۱ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻮد
وﻟﯽ در آن دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺸﯽ و ﺗﺎ درﺟﻪ زﻳﺎدی ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در آن اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺪون ﺷﺮط
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﻬﺪام »ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده« ﻣﺘﺼﻮر و در آن زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد،
ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
و اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،در ﺳﺎل  ،۱۹۱۷در دوران ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،دﻳﮕﺮ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻢ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪان دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺸﯽ و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
»آزادی« اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن -درﻫﻤﻪ ی ﺟﻬﺎن -ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً در ﻣﻨﺠﻼب ﮐﺜﻴﻒ و
ﺧﻮﻧﻴﻦ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮرﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،در ﻏﻠﻄﻴﺪه اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﺧﻮاه در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺧﻮاه در آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺷﺮط ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﺎً » ﺧﻠﻘﯽ « ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ و اﻧﻬﺪام »ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده« )ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﮐﻪ در
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ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۱۷ -۱۹۱۴در اﻳﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل »اروﭘﺎﺋﯽ« ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(.
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﺬﮐﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮرﮐﺮاﺗﻴﮏ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ »ﺷﺮط ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ واﻗﻌﯽ« اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻘﻼب »ﺧﻠﻘﯽ« از زﺑﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﭘﻠﺨﺎﻧﻮﻳﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎی روس ،اﻳﻦ ﭘﻴﺮوان اﺳﺘﺮووه ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ را »اﺷﺘﺒﺎه ﻟﻔﻈﯽ« اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻟﻴﺒﺮال ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻣﻘﺪاری ﻗﺮار داده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﺰ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازی و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺗﺎزه اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮده و ﺑﯽ روﺣﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﺪه ی ﺑﻴﺴﺘﻢ را در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،آن ﮔﺎه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻢ اﻧﻘﻼب ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻫﻢ اﻧﻘﻼب ﺗﺮﮐﻴﻪ را ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ .وﻟﯽ ﻧﻪ اﻳﻦ و ﻧﻪ آن ﻫﻴﭻ
ﻳﮏ اﻧﻘﻼب »ﺧﻠﻘﯽ« ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺗﻮده ی ﺧﻠﻖ ،اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ آن ﻧﻪ در اﻳﻦ و ﻧﻪ در
آن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪ
ﻣﺸﻬﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازی ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۰۷ -۱۹۰۵
روس ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ دارای آن ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﻫﺎی »درﺧﺸﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺼﻴﺐ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﻮد؛ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺪون ﺷﮏ اﻧﻘﻼب »ﺧﻠﻘﯽ واﻗﻌﯽ« ﺑﻮد
زﻳﺮا ﺗﻮده ی ﺧﻠﻖ؛ اﮐﺜﺮﻳﺖ آن ﻳﻌﻨﯽ ژرف ﺗﺮﻳﻦ »ﻗﺸﺮﻫﺎی ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
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ﭘﺸﺘﺸﺎن در زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر دو ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﺮآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺮ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ
ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارده
اﻧﺪ.
در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎره ی اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺧﻠﻖ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻤﯽ داد .اﻧﻘﻼب »ﺧﻠﻘﯽ« ﻳﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﮐﺜﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و ﻫﻢ دﻫﻘﺎﻧﺎن
را درﺑﺮ ﮔﻴﺮد .در آن زﻣﺎن اﻳﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺧﻠﻖ« را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .دو
ﻃﺒﻘﻪ ی ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ« در ﻣﻌﺮض ﺳﺘﻢ ،ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﻮرد
ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ و درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن - ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ »ﺧﻠﻖ«،
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﻳﺖ آن ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و اﮐﺜﺮﻳﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن را درﺑﺮ دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ »ﺷﺮط
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ« اﺗﺤﺎد آزاداﻧﻪ ی دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ اﺗﺤﺎدی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﻮده و اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻞ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﺤﺎدی راه ﺧﻮد راﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از »اﻧﻘﻼب واﻗﻌﺎً ﺧﻠﻘﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی راﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ )او درﺑﺎره ی اﻳﻦ
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﮑﺮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ( ،ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ واﻗﻌﯽ
ﻃﺒﻘﺎت را در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره ای اروﭘﺎی ﺳﺎل  ۱۸۷۱در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ،ﻣﺪﻟﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ﺧﻮرد ﮐﺮدن« ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ »اﻧﮕﻞ« و ﺗﻌﻮﻳﺾ
آن ﺑﺎ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزه.
و اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی؟

-۲ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮرد ﺷﺪه ﻧﻤﻮد؟
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۴۷در »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽ داد
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﺮد ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﺎﺋﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
ﻧﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﻞ اﻳﻦ وﻇﺎﺋﻒ را .ﭘﺎﺳﺦ »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
»ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ« و »در ﻧﺒﺮد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺨﻴﻼت ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮز »در ﻧﺒﺮد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺗﻮأم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن را ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن داﻣﻨﻪ ی آن ،در ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺎت اﻳﻦ اﺛﺮ را در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
»ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد :ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ،
ﭘﻠﻴﺲ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،روﺣﺎﻧﻴﻮن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﮐﻪ از ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻃﺮف ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی وﺟﻮد ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،در ﺳﺪه ی ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ
رﺷﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﮐﺎر» ،ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺧﺼﻠﺖ
ﻳﮏ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎر ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ اﺳﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ی ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ وﺿﻮﺣﯽ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد« .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۱۸۴۹ -۱۸۴۸ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ »اﺑﺰار ﻣﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎر« ﻣﺒﺪل
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﭙﺮاﺗﻮری دوم اﻳﻦ وﺿﻊ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد.
»ﮐﻤﻮن درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد«» .ﮐﻤﻮن ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻴﻦ«
»آن ﭼﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻴﺎدت
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻧﺪازد«…
اﻳﻦ ﺷﮑﻞ »ﻣﻌﻴﻦ« ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎری ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻋﺒﺎرت از ﭼﻪ ﺑﻮد؟ آن
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﻳﺠﺎد آن دﺳﺖ زد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
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»....ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻤﻮن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﻧﺤﻼل ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ و
ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ.«...
اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻤﺎم اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ،
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن دارای ﭼﻪ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺴﺖ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر اس ارﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﮐﻪ درﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۲۷ﻓﻮرﻳﻪ ﻋﻤﻼً از
اﺟﺮای اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،آن را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ!
»...ﮐﻤﻮن از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ آﻧﺎن ﻳﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.«...
»...ﭘﻠﻴﺲ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺑﯽ
درﻧﮓ از اﺟﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دار ﮐﻤﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻮد ...ﻋﻴﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اداری اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ… از اﻋﻀﺎء ﮐﻤﻮن ﻳﻌﻨﯽ از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺳﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ از ﻣﻴﺎن
رﻓﺖ ...ﮐﻤﻮن ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ و ﭘﻠﻴﺲ ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت
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ﻣﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺑﺰار ﺳﺘﻤﮕﺮی روﺣﯽ ﻳﺎ
ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﻴﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ...ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ… آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ آﺷﮑﺎرا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﻣﺴﺌﻮﻟـﻴﺖ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ.«...
ﻟﺬا ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮرد ﺷﺪه »ﻓﻘﻂ« دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی آورد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :اﻧﺤﻼل ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ .وﻟﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ،اﻳﻦ »ﻓﻘﻂ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
اﺻﻮﻟﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد »ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻤﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ« ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری و از دوﻟﺖ ) ﻧﻴﺮوی
ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﻌﻴﻦ( ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮرژوازی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ وی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻤﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
وﻳﮋه ﺿﺮوری ﺑﻮد و ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .وﻟﯽ ارﮔﺎن ﺳﺮﮐﻮب در اﻳﻦ ﺟﺎ دﻳﮕﺮ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻫﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻗﻠﻴﺖ ،و اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻼف وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ،ﺧﻮاه در دوران ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺧﻮاه در دوران ﺳﺮواژ و
ﺧﻮاه در دوران ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدوری ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد
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ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا دﻳﮕﺮ »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎﺻﯽ« ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻻزم
ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ دوﻟﺖ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻳﮋه ی اﻗﻠﻴﺖ
ﻣﻤﺘﺎز )ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز ،ﺳﺮان ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ( ،ﺧﻮد اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻮم
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ از ﻟﺰوم اﻳﻦ ﻗﺪرت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ وﻳﮋه آن اﻗﺪام ﮐﻤﻮن ،ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ روی آن ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺎن
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ :اﻟﻐﺎء ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺳﻔﺮه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﭘﻮﻟﯽ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺖ و رﺳﺎﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
»دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ« .در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﺤﻮل -از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ،از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ ،از
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص« ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺘﻤﮕﺮان
از ﻃﺮف ﻧﻴﺮوی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن -،ﺑﺎ وﺿﻮﺣﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ اﺳﺖ ،درس ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه اﺳﺖ! در ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ از ﺷﻤﺎر ﺑﺮون اﺳﺖ -از اﻳﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺨﻨﯽ درﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻨﻴﻦ »رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ« ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت اﺧﺘﻴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ اﻳﻦ ﻳﮏ ﻧﻮع »ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ-،
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ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ ،ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽ» ،ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ
ﻫﺎی« ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را ﺑﺎ روح اﻧﻘﻼﺑﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ آن »ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ »ﺻﺮﻓﺎً« ﻳﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ و
ﻳﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺪوی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ادوارد ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ،ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺳﺎﺑﻖ،
ﻳﮑﯽ از »ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺬاران« اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﻧﻮﻳﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﮑﺮار
اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻮرژوا ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و رذﻳﻼﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم »ﺑﺪوی« ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﺪون ﺗﺎ اﻧﺪازه ای »رﺟﻌﺖ« ﺑﻪ
ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم »ﺑﺪوی« ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ )زﻳﺮا درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن وﻇﺎﺋﻒ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻫﺎﻟﯽ و
ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻤﺎم اﻫﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ؟( و ﺛﺎﻧﻴﺎً »دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺪوی« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﺗﻤﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری -آن دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺪوی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ازﻣﻨﻪ ی
اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ در دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ ،ﻓﺎﺑﺮﻳﮏ ،راه آﻫﻦ ،ﭘﺴﺖ ،ﺗﻠﻔﻮن و ﻏﻴﺮه را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﺮ روی اﻳﻦ
ﭘﺎﻳﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻫﻨﮕﻔﺖ وﻇﺎﺋﻒ »ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ« ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻨﺎن ﺳﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﭼﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﺎده ای از ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﺖ و ﻳﺎدداﺷﺖ و وارﺳﯽ در آﻳﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼً در دﺳﺘﺮس ﻫﺮ آدم ﺑﺎﺳﻮادی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ وﻇﺎﺋﻒ را ﮐﺎﻣﻼً در
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ﻣﻘﺎﺑﻞ »دﺳﺘﻤﺰد« ﻋﺎدی »ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ« اﻧﺠﺎم داد و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان )و ﺑﺎﻳﺪ( ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ی اﻣﺘﻴﺎزی و »رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺂﺑﯽ« را از اﻳﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﻫﺮ زﻣﺎن و رﺳﺎﻧﺪن ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎدی »دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ«- ،
اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺳﺎده و »ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم« ﮐﻪ درﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﮐﺜﺮﻳﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﮐﺎﻣﻼً در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی
ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ دارای ﻣﻔﻬﻮم و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮا و ﻳﺎ
ﺗﺪارک ﻣﻮﺟﺒﺎت »ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ از ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺬار از ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
»ﮐﻤﻮن ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دو ﻓﻘﺮه از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ارﺗﺶ و
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ارزان ،ﺟﺎﻣﻪ ی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ«.
از ﺑﻴﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ،ﻓﻘﻂ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﻠﻤﻪ »رو ﻣﯽ آﻳﻨﺪ« »ﺑﺮای ﺧﻮد آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ« ﻳﻌﻨﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻓﺮادی ﻣﺮﻓﻪ و ﺑﻮرژوا ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز و اﻣﺎ
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اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﮐﻪ در آن دﻫﻘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)و اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻫﻢ اﮐﺜﺮﻳﺖ دارﻧﺪ( ،درﻣﻌﺮض ﺳﺘﻤﮕﺮی دوﻟﺖ
ﺑﻮده ﻋﻄﺸﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن آن و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ارزان« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ازﻋﻬﺪه ی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.

-۳ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
»ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻌﺎل ﻳﻌﻨﯽ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و ﻫﻢ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.«...
»....ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از اﻋﻀﺎء ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم و ﻳﺎ
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ی ) (ver- und zertretenآﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺮدم ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪار ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻓﺮدی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻫﺮ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﻳﮕﺮﻳﺴﺖ«.
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اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۷۱از ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺷﺪه اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ی ﺳﻴﺎدت ﺳﻮﺳﻴﺎل ﺷﻮﻳﻨﻴﺰم و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ،در زﻣﺮه ی »ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ی«
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم درآﻣﺪه اﺳﺖ .وزﻳﺮان و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ،اﻳﻦ ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی »ﮐﺎر ﭼﺎق ﮐﻦ« ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ی آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﮔﺬارده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﺠﺎب آﻣﻴﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎدی از ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم را »آﻧﺎرﺷﻴﺰم« اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ! ﻫﻴﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﭘﻴﺸﺮو« ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ازدﻳﺪن »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﺋﯽ« ﻧﻈﻴﺮ
ﺷﻴﺪﻣﺎن ﻫﺎ ،داوﻳﺪﻫﺎ ،ﻟﮋﻳﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺒﺎﻫﺎ ،رﻧﻮدل ﻫﺎ ،ﻫﻨﺪرﺳﻮن ﻫﺎ ،واﻧﺪروﻟﺪﻫﺎ،
اﺳﺘﺎﺋﻮﻧﻴﻨﮓ ﻫﺎ ،ﺑﺮاﻧﺘﻴﻨﮓ ﻫﺎ ،ﺑﻴﺴﻮﻻﺗﯽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺎء دﭼﺎر ﻧﻔﺮت ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻟﻴﺰم آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮادر ﺗﻨﯽ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎب ﺷﺪه
و آن ﺳﮑﻪ ﺑﺪﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ،ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﻏﻴﺮه از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
آن را داﺷﺖ ﺗﺎاز آﻧﺎرﺷﻴﺰم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ی از »آﻏﻞ« ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم
ﺑﻮرژوازی را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺪ – ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد -،وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم را در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻗﺮار دﻫﺪ.
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ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻮرژوازی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ی
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﮏ
ﺑﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺪاﻣﻴﮏ از اﻋﻀﺎء ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺮدم را
ﺳﺮﮐﻮب و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت
دوﻟﺖ از ﻧﻈﺮ وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،
آن ﮔﺎه راه ﺑﺮون ﺷﺪن از ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﮐﺎر را از ﭘﻴﺶ ﺑﺮد؟
ﺑﺎز و ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :درس ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﻮن اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻗﺪری ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮏ »ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات« ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺑﺨﻮان :ﺧﺎﺋﻦ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم( اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎد آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ ﻳﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ از
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ.
راه ﺑﺮون ﺷﺪن از ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﭘﺮﮔﻮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت »ﻓﻌﺎل« اﺳﺖ.
»ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻓﻌﺎل ﻳﻌﻨﯽ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و ﻫﻢ ﻣﺮﺟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ی »ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ« -،اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و »ﺗﻮﻟﻪ دﺳﺘﯽ«ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل
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دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،از آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﺋﻴﺲ،
از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺮوژ و ﻏﻴﺮه ،ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﻴﺪ :اﻣﻮر اﺻﻠﯽ »دوﻟﺘﯽ« در
ﭘﺲ ﭘﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ادارات و ﺳﺘﺎدﻫﺎ آن را اﺟﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻳﺐ »ﻋﻮام اﻟﻨﺎس« ﭘﺮﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
درﺟﻪ ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری روﺳﻴﻪ ،در اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮرژوا
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﭘﻴﺶ از آن ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﮑﺘﺐ
ﭘﻮﺳﻴﺪه ی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﮑﻮﺑﻠﻒ ﻫﺎ و ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﻫﺎ ،ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ و
آوﮐﺴﻨﺘﻴﻒ ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﻮراﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻮرژواﺋﯽ
ﭘﻮﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﭘﺮﮔﻮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﭼﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .آﻗﺎﻳﺎن وزرای »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ« در
ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎ و ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد دﻫﺎﺗﻴﺎن ﺧﻮش ﺑﺎور را ﻣﯽ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪ.
در ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻗﺺ داﺋﻤﯽ ﮐﺎدرﻳﻞ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ -ﺗﺎ از ﻳﮏ ﺳﻮ اس ار ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ از »ﻟﻘﻤﻪ ی ﭼﺮب« ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﻮد و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ور ﺳﺎزﻧﺪ
و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم را»ﻣﺸﻐﻮل دارﻧﺪ« وﻟﯽ اﻣﻮر »دوﻟﺘﯽ« را در ادارات و ﺳﺘﺎدﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ!
اﺧﻴﺮاً روزﻧﺎﻣﻪ ی »دﻟﻮﻧﺎرودا« ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻤﻪ ی »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ
روﻟﻮﺳﻴﻮﻧﺮﻫﺎ« در ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ی ﺧﻮد -ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﻬﺠﻪ ی ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺮادی از »ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮﺑﺎن« ﮐﻪ در آن »ﻫﻤﮕﯽ« ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ-
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اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در دﺳﺖ )از اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻌﺬرت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ!( »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ« اﺳﺖ ،ﮐﻠﻴﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه اداری در ﻣﺎﻫﻴﺖ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼً »آزاداﻧﻪ« ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﺑﻪ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﻓﯽ ،ﻣﮕﺮ
ﺧﻮد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ اس ارﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ آن ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ ی ﺷﺎﺧﺺ دارد ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮات
ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ ،روﺳﺎﻧﻒ ﻫﺎ ،زﻧﺰﻳﻨﻒ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ رداﮐﺘﻮرﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ی »دﻟﻮﻧﺎرودا« ،ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎدت ﻫﺎ در ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻊ وزارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺮم و ﺣﻴﺎ را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺮخ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﺋﯽ از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻼءﻋﺎم آﺷﮑﺎرا اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی »آﻧﺎن« ﮐﺎرﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺞ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ!! ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ -ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻴﻖ
ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎن روﺳﺘﺎﺋﯽ و دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺎی اداری ﺑﺮای »ارﺿﺎء ﺧﺎﻃﺮ« ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ -اﻳﻦ اﺋﺘﻼف »ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ«.
ﮐﻤﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺧﻮد ﻓﺮوش و ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن آزادی ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻳﺐ در ﻧﻤﯽ آﻳﺪ ،زﻳﺮا
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺧﻮد وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ درﻋﻤﻞ از آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﮐﻠﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﻮاب
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
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ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎص و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از ﻳﮏ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ،دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺪون ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺗﺼﻮر
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻫﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﺪون
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﭼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺎ در راه
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﯽ ﺟﺪی و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
ﭘﺮدازی »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آراء ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی
ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ و اس ارﻫﺎ ،ﺷﻴﺪﻣﺎن ﻫﺎ و ﻟﮋﻳﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺒﺎﻫﺎ و واﻧﺪروﻟﺪﻫﺎ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻣﻮزﻧﺪه اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از وﻇﺎﺋﻒ آن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﻮن ﺑﺪان ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ،ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ »ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﻳﮕﺮ« ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻋﺎدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﺑﺎ
»ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران« آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ذره ای ﻫﻢ ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ او ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
»ﻧﻮﻳﻨﯽ« از ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره ی آن ﺧﻴﺎل ﭘﺮدازی ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻧﻪ ،او
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬار از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ -ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺗﺠﺮﺑﻪ ی واﻗﻌﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﭘﺮوﻟﺘﺎری را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از
آن درس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮕﻴﺮد .او از ﮐﻤﻮن »ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد« ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی
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ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻦ ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮑﺶ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﮔﺎه درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﻐﺰاﻧﻪ »اﻧﺪرزﮔﻮﺋﯽ«
ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮد« و
ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ» :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺪودی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد«(.
درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ دﻓﻌﺘﺎً ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮری -ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺧﻮرد
ﮐﺮدن ﻓﻮری ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻬﻨﻪ ی اداری و آﻏﺎز ﻓﻮری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ -ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﻮن و وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﻮﺑﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ی اﻣﻮر »دوﻟﺘﯽ« را ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ »وﻇﻴﻔﻪ رﻳﺎﺳﺖ« ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎ
)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ( ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ »ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران« را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﺑﺎف ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺎ در اﻳﻦ »ﺳﻮدا« ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺤﻮی دﻓﻌﺘﺎً ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ اداری و ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ؛ اﻳﻦ ﺳﻮداﻫﺎی آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ
اﺳﺎس آن ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ ،از رﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم
ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻓﺮاد دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺪ .ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺮاد اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
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ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺖ ،ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ،ﺑﺪون »ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪار« از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود ،ﺧﻮاﻫﺎن
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از وی ﺗﺒﻌﻴﺖ ﮐﺮد ﭘﻴﺶ آﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﻪ ی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ» .وﻇﻴﻔﻪ ی رﻳﺎﺳﺖ« وﻳﮋه ی ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ
را ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً و در ﻇﺮف ﻳﮏ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎده »ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان و
ﺣﺴﺎﺑﺪاران« ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻔﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎﻣﻼً ازﻋﻬﺪه ی اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دارای ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
»دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ« ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻧﺠﺎم داد.
ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﺷﺪﻳﺪ
و آﻫﻨﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﺶ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد و ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳﺎده ی دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮد و »ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان و
ﺣﺴﺎﺑﺪاران« ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺪک ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد )ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ از ﻫﺮ رﺗﺒﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ(-
اﻳﻦ اﺳﺖ وﻇﻴﻔﻪ ی ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﺎ و اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﯽ
ﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر را از آن آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ،
ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎر را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »زوال« ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺗﺪرﻳﺠﯽ آن ﭼﻨﺎن ﻧﻈﻤﯽ -ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدوری
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ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد -ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،روز
ﺑﺮوز ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺟﺰو
ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎص ﻗﺸﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از اﻓﺮاد،
ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺗﻴﺰﻫﻮش آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﭘﺴﺖ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر درﺳﺖ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺖ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺋﯽ
از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن »ﺳﺎده« ﮐﻪ از ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﺎر
ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﮐﺮده و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ اداره ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻮر در اﻳﻦ ﺟﺎ دﻳﮕﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻴﺸﮕﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﻴﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ درﻫﻢ ﮐﻮﻓﺖ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮرﮐﺮاﺗﻴﮏ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ -ﺗﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ ی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻬﺰ و از وﺟﻮد
»اﻧﮕﻞ« ﻋﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ،ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪار اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ »ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ؛ دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ
را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ آن وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻮراً در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎ
82

ﻟﻨﯿﻦ

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب

ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و اﻧﺠﺎﻣﺶ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را از ﻗﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ رﻫﺎﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای را ﮐﻪ
ﮐﻤﻮن ﻋﻤﻼً ﺑﺪان دﺳﺖ زده ﺑﻮد )ﺑﻪ وﻳﮋه در رﺷﺘﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘﯽ( در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﻴﺮد.
ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺖ
ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ در آن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ،ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﻪ ی ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و رﻫﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
»دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ آن دوﻟﺖ و اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭘﺎﻳﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﺳﺖ .اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم و اﺑﻘﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ را
از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن اﻳﻦ ادارات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی ،ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

-۴ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺣﺪت ﻣﻠﺖ
»...در رﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ ﮐﻤﻮن وﻗﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪی آن
را ﻧﻴﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ...ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ دﻫﮑﺪه ﻫﻢ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ» «...ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻠﯽ« ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺮش در ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﻮن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﺷﺪ.
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»...آن وﻇﺎﺋﻒ اﻧﺪک وﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻨﻮز در ﻋﻬﺪه ی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﯽ ﺟﻌﻞ
ﺗﻌﻤﺪی ﺑﻮد -ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﮐﻤﻮن ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دار واﮔﺬار ﺷﻮد.«...
» ...وﺣﺪت ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯽ آن را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺖ .وﺣﺪت ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ از
ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺤﺎء آن ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻈﻬﺮ اﻳﻦ وﺣﺪت واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﺮد،
وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻓﻮق آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺪ .اﻳﻦ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺣﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ﻣﻠﺖ
ﺑﻮد«» ...وﻇﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻢ از ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل
ﺟﺎﻣﻌﻪ واﮔﺬار ﮔﺮدد«.
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از درک اﻳﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ -و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ آن را درک
ﮐﻨﻨﺪ -ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب دارای ﺷﻬﺮت ﻫﺮﺳﺘﺮاﺗﯽ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ درﺑﺎره ی ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »از
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ﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،در ﮐﻠﻴﻪ ی ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺰم ﭘﺮودون ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺷﺒﺎﻫﺖ را دارد ...ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎرﮐﺲ و ﭘﺮودون
»ﺧﺮده ﺑﻮرژوا« )ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺧﺮده ﺑﻮرژوا« را در ﮔﻴﻮﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه
ی ﺧﻮدش ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺪان ﺑﺪﻫﺪ( وﺟﻮد دارد ،در اﻳﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﺤﻮه ی ﺗﻔﮑﺮ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ« .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ
اداﻣﻪ داده ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮداری رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ »ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ )  - Auflösungﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ آن :ﺑﺮﻫﻢ زدن ،ﺣﻞ ﮐﺮدن( دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺎﻣﻞ ) Umwandlungﺗﺤﻮل( ﺳﺎزﻣﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ و ﭘﺮودون ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ی
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎی اﻳﺎﻟﺘﯽ و وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ
– ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮد« )ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ
»ﻣﻘﺪﻣﺎت« ص ۱۳۴ -و  ۱۳۶ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل .(۱۸۹۹
واﻗﻌﺎً دﻫﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره ی »اﻣﺤﺎء ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻳﻌﻨﯽ
اﻧﮕﻞ« ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺰم ﭘﺮودون ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد! وﻟﯽ اﻳﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺷﺨﺺ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از
ﻓﺪراﻟﻴﺰم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺳﺨﻦ ﻧﺮاﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﺧﻮرد ﮐﺮدن آن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻬﻨﻪ ی
دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻮرژوازی وﺟﻮد دارد.
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اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ آن ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎﻣﯽ ﮔﺮی
ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ و رﮐﻮد »رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ« در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ و آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ
»ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮداری« اﺳﺖ! و اﻣﺎ درﺑﺎره ی اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﯽ
ﻓﮑﺮ آن را ﻫﻢ از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﺟﺪاﻟﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ را ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ رد ﮐﺮده اﻧﺪ -ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ در
ﻧﺸﺮﻳﺎت روﺳﯽ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﻧﺸﺮﻳﺎت اروﭘﺎ ،وﻟﯽ ﻧﻪ اﻳﻦ و ﻧﻪ آن دﻳﮕﺮی درﺑﺎره ی
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ در ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼب را از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﻓﺪراﻟﻴﺰم« را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﺎ ﭘﺮودون ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬار آﻧﺎرﺷﻴﺰم
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ارﺗﺪﮐﺲ و
ﻣﺪاﻓﻊ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﻳﮑﯽ از
رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺑﺘﺬال ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و آﻧﺎرﺷﻴﺰم ﮐﻪ ﻫﻢ
از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻢ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ از آن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺎرﮐﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن اﺛﺮی ﻫﻢ از ﻓﺪراﻟﻴﺰم
ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﺮودون درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ
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اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ آن را ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﺪ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﺮودون درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪ
اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﺮودون در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار »ﺧﻮرد
ﮐﺮدن« ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺰم دارد
)ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮودون و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﻴﻦ( ﻧﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ
ﻫﺎ ،زﻳﺮا آن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم دور ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺧﻮاه ﺑﺎ ﭘﺮودون و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﻴﻦ ،درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ
ی ﻓﺪراﻟﻴﺰم اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارد( .ﻓﺪراﻟﻴﺰم ﻣﺤﺼﻮل
اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ آﻧﺎرﺷﻴﺰم اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ اﺳﺖ .در
اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از وی ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﻋﺪول ﻧﮕﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ »اﻳﻤﺎن ﺧﺮاﻓﯽ« ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ در
ذﻫﻨﺸﺎن رﺳﻮخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮرژواﺋﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
آزادی در ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪ ی ﮐﻤﻮن ﻫﺎ را در اﻣﺮ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ راه ﻫﺎی آﻫﻦ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،زﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺧﻮد
ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و آن ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ اﺻﻼً ﺗﺼﻮر اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺗﺠﻤﻊ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﻠﺖ و اﺗﺤﺎد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﮐﻤﻮن ﻫﺎی
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی و ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﯽ ،ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ را ﭼﻴﺰی در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﺑﺎﻻ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺤﻤﻴﻞ و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﺪاً
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮدن ﮐﻤﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺣﺪت
ﻣﻠﺖ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎزد ﺟﻌﻠﯽ ﺗﻌﻤﺪی اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﻤﺪاً
ﻋﺒﺎرت »ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺣﺪت ﻣﻠﺖ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎری را در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ.
وﻟﯽ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻴﺴﺖ ،از ﻫﺮ ﮐﺮی ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺎره ی
ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﻗﻄﻊ اﻧﮕﻞ ﭼﻴﺰی ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
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-۵ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ -اﻧﮕﻞ
ﻣﺎ ﻓﻮﻗﺎً ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻳﻢ و ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
»...ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺎدی ﻫﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻮﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻫﻢ ﮐﻤﻮن
ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ )ﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،( bricht -
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی اﺣﻴﺎء ﮐﻤﻮن ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ...ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی اﺗﺤﺎد دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﻴﻮ ،ژﻳﺮوﻧﺪﻳﺴﺖ ﻫﺎ( ...ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﻴﺰ ﻣﺒﺎرزه
ی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.«...
» ...ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم آن ﻗﻮاﺋﯽ را ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻳﻦ ﻗﺮﺣﻪ ی اﻧﮕﻞ ﻳﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ آزاد آن اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻴﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﮐﺎر اﺣﻴﺎء ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮد.«...
» ...ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻨﻮی
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و در آن ﺟﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﮐﻤﻮن ﺧﻮاه
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ﻧﺎﺧﻮاه ﮐﺎر را ﺑﻪ اداره ی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ
اﻳﻦ اداره ی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
دﻳﮕﺮ زاﺋﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ«.
»ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ« ﮐﻪ »ﻗﺮﺣﻪ ی اﻧﮕﻞ« ﺑﻮد» ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن« آن،
»ﺗﺨﺮﻳﺐ« آن؛ »ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ زاﺋﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد« -اﻳﻦ اﺳﺖ آن
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ از دوﻟﺖ و ﺿﻤﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ﮐﻤﻮن ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪه و
اﮐﻨﻮن در واﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺮﻳﺎت زد ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه ای را در ﻣﻌﺮض
اﻓﮑﺎر ﺗﻮده ﻫﺎی وﺳﻴﻊ ﻗﺮار داد اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪات وی در آﺧﺮﻳﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ درﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
دوران اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
» ...ﺗﻨﻮع ﺗﻔﺴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ در آن
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﺑﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ دوﻟﺖ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .راز اﺻﻠﯽ ﮐﻤﻮن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﮐﻤﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ دوﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد،
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﻮن ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن رﻫﺎﺋﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺪ.«...
»ﺑﺪون اﻳﻦ ﺷﺮط اﺧﻴﺮ ،ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮن اﻣﺮی ﻣﺤﺎل و ﻓﺮﻳﺐ ﻣﯽ ﺑﻮد.«...

ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﺎن ﻣﺸﻐﻮل »ﮐﺸﻒ« آن ﭼﻨﺎن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از آن ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﮐﺜﺮت ﺳﺠﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ
»ﺑﺖ« ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ را ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
آﻧﺎرﺳﻴﺰم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد و ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن )ﻳﻌﻨﯽ ﮔﺬار از دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺪون دوﻟﺖ( ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ« .وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﻦ آﻳﻨﺪه ﻧﭙﺮداﺧﺖ.
وی ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن اﮐﺘﻔﺎ ورزﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای
رﺳﻴﺪ ﮐﻪ از ﺣﻮادث ﺳﺎل  ۱۸۵۱ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺪ :ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ
ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ای ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺪت و ﺿﻌﻒ ﻋﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﺋﯽ را ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮن -آن ﭼﻨﺎن ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری آن را »ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ« و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﻪ رﻫﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﮐﻤﻮن -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻼش اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﺮای ﺧﻮرد ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ
ﺑﻮرژواﺋﯽ و آن ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ »ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﻒ ﺷﺪه«اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮرد ﺷﺪه ﮔﺮدد.
از آن ﭼﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روس ﮐﺎر
ﮐﻤﻮن را در اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﻳﮕﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮی اداﻣﻪ داده و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
داﻫﻴﺎﻧﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﺐ .ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ اﻧﮕﻠﺲ
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن ،ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺮو و وﺿﻮﺣﯽ اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ روی اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﮑﺚ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

»-۱ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﺴﮑﻦ«
اﻧﮕﻠﺲ در اﺛﺮ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ ) (۱۸۷۲دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر روی وﻇﺎﺋﻒ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﻣﮑﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻳﮏ ﺳﻮ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ دوﻟﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد از
دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ ﮔﻮ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ دو و ﻳﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی
دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
»ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﺴﮑﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﮐﺮد؟ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮازن
ﺗﺪرﻳﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،و اﻳﻦ آن ﭼﻨﺎن راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺧﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﻧﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻳﻌﻨﯽ ﻫﭻ راه ﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ .و اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ داﻣﻨﻪ دارﺗﺮ از آن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ-
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ و ده اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ اﺧﺘﺮاع
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﻴﻠﯽ ﻧﻈﺎم

ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻣﮑﺚ روی اﻳﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺲ ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و آن
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻌﻘﻮل از آن ،ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی واﻗﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﻳﻦ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎزل ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داده
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻒ آورد اﻳﻦ اﻗﺪام ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم آن را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﻬﻞ اﻻﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎزل از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ«
)ص  ۲۲ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل .(۱۸۸۷
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻞ آن
ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ و اﺷﻐﺎل ﻣﻨﺎزل اﻣﺮﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر
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دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﻴﺰ اﮔﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ ﺻﻮری ﺑﻪ
ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ »دﺳﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد« ﻣﻨﺎزل را اﺷﻐﺎل و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮرﻫﺎی دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
» ...ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻴﻪ ی اﺑﺰار ﮐﺎر و ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ از
ﻃﺮف ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ،درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮودون
"ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .در ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ ﻓﺮد ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ ی
زﻣﻴﻦ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻳﺎ اﺑﺰار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻓﺎﺑﺮﻳﮏ
ﻫﺎ و اﺑﺰار ﮐﺎر در ﺗﻤﻠﮏ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ "ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ" ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻓﺎﺑﺮﻳﮏ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻻاﻗﻞ در دوره ی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ،
ﺑﺪون ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻔﺎده ی اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺬارده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ اﻟﻐﺎء ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﻻرض ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻠﻴﻪ
ی اﺑﺰار ﮐﺎر از ﻃﺮف ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﺑﻘﺎء اﺟﺎره و اﺳﺘﺠﺎره
ﻧﻴﺴﺖ« )ص (۶۸
ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زوال
دوﻟﺖ را ﻣﺎ در ﻓﺼﻞ آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد .اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط
ادای ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ »ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ« ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﻨﺎزل را
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»ﻻاﻗﻞ در دوره ی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« :ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﻪ اﻓﺮاد واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﺟﺎره دادن ﻣﻨﺎزل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻢ اﺧﺬ اﺟﺎره ﺑﻬﺎء را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ را در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎزل .ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
وﺟﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻴﻨﯽ از دوﻟﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ وﻳﮋه ای ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ دارای ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎزل را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد
واﮔﺬار ﮐﺮد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ »زوال« ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻧﮑﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ را ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»....ﻟﺰوم اﻗﺪام ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری وی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻟﻐﺎء ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﻢ اﻟﻐﺎء دوﻟﺖ«) ..ص .(۵۵
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺪاران اﻧﺘﻘﺎد ﻟﻔﻈﯽ ﻳﺎ »ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« ﺑﻮرژواﺋﯽ »ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم«
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ »اﻟﻐﺎء دوﻟﺖ« و ﻧﻔﯽ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﻮل آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﮐﺘﺎب »آﻧﺘﯽ دورﻳﻨﮓ« از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻀﺎدی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻧﮕﻠﺲ را ﻫﻢ در ﺷﻤﺎر
»آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ« ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ -،اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
آﻧﺎرﺷﻴﺰم از ﻃﺮف ﺳﻮﺳﻴﺎل ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ دم ﺑﻪ دم ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻟﻐﺎء ﻃﺒﻘﺎت ،دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ای اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﻬﻮر »آﻧﺘﯽ دورﻳﻨﮓ« ﮐﻪ ﺑﻪ »زوال
دوﻟﺖ« ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار
اﻟﻐﺎء دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ی ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دوﻟﺖ را »در ﻇﺮف ﻳﮏ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻓﺮدا« ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻮن آﺋﻴﻦ ﻓﻌﻼً ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎی »ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ« ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﺎ
آﻧﺎرﺷﻴﺰم را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻳﺎدآوری
ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

-۲ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۸۷۳اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ

ﻋﻠﻴﻪ

ﭘﺮودوﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ» ،اﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ« ﻳﺎ »آﻧﺘﯽ اﺗﻮرﻳﺘﺎرﻳﺴﺖ ﻫﺎ« ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﺋﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ۱۹۱۳در
" "Neue Zeitاﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻬﺰاء ﻗﺮار
داده ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» ...اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮔﻴﺮد ،اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را
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ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺒﻬﮑﺎری دﻫﺸﺘﻨﺎک اﻫﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺻﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮای ارﺿﺎء ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻘﺪار و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر روزﻣﺮه
ی ﺧﻮد و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮرژوازی را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ
اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﻨﺪ و دوﻟﺖ را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«...
)" "  ،۱۴- ۱۹۱۳Neue Zeitﺳﺎل  ،۳۲ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ(۴

ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ی »اﻟﻐﺎء« دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﻴﺎم ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﺮد! وی ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت
دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻐﺎء ﻃﺒﻘﺎت دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻠﺤﻪ و از اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ی ﻗﻬﺮﻳﻪ ی ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﻳﻌﻨﯽ از دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎﻳﺪ» :درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮرژوازی« ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ
ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ -ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه ی وی را ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺰم دﮔﺮﮔﻮن ﺟﻠﻮه
ﻧﺪﻫﻨﺪ -ﻋﻤﺪاً روی »ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ دوﻟﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻻزم دارد .در اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﻟﻐﺎء دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻳﻢ .ﻣﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻮﻗﺖ از اﺑﺰار ،وﺳﺎﺋﻞ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻋﻤﻞ
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ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮورﻳﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻢ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮑﺶ ﺿﺮورﻳﺴﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﻳﻦ و
روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :آﻳﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪن ﻳﻮغ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺎﻳﺪ »اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﻨﺪ« ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ
آن را ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ،ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ؟ و اﻣﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ اﺳﻠﺤﻪ از ﻃﺮف ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ
ﺟﺰ »ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« دوﻟﺖ دارد؟
ﺑﮕﺬار ﻫﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯽ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ وی در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوﻟﺖ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؟
اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﺮی ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽ
دارد .وی ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ آﺷﻔﺘﻪ ﻓﮑﺮی ﭘﺮودوﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺘﻬﺰاء ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮد را »آﻧﺘﯽ اﺗﻮرﻳﺘﺎرﻳﺴﺖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻮرﻳﺘﻪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ را ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺜﻼً ﻓﺎﺑﺮﻳﮏ ،راه آﻫﻦ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ
را در وﺳﻂ درﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻈﻢ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎری
ﮔﺬارده ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻳﮏ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﺪرت
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟
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اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» ...وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﻳﻦ دﻻﺋﻞ راﻋﻠﻴﻪ دو آﺗﺸﻪ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺘﯽ اﺗﻮرﻳﺘﺎرﻳﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ زﻳﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ» .آری! اﻳﻦ
راﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ
اﺷﺨﺎص ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﻮض ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺷﻴﺌﯽ ﺧﻮد آن را ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﺮده
اﻧﺪ«...
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﮕﻠﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ و اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده و
ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای
آن ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎﺷﻴﻦ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻼن روز ﺑﻪ روز وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از اﺳﺘﺪﻻﻻت ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ی
اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» ...اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻳﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺗﺎ آن ﺣﺪودی اوﺗﻮرﻳﺘﻪ را ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ آن را اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ در آن ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﻨﺎر آﻣﺪ.
وﻟﯽ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اوﺗﻮرﻳﺘﻪ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﺒﺎرزه
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ﭼﺮا آﻧﺘﯽ اﺗﻮرﻳﺘﺎرﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ داد و ﻓﺮﻳﺎد ﻋﻠﻴﻪ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻠﻴﻪ
دوﻟﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ورزﻧﺪ؟ ﻫﻤﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻳﻨﺪه ،دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داده ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ اداری ﺳﺎده ای ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﺘﯽ اﺗﻮرﻳﺘﺎرﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻗﺒﻞ از اﻟﻐﺎء آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ زاﺋﻴﺪه آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻳﮏ
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدد .آن ﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻟﻐﺎء اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﺎ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﺎه اﻧﻘﻼب دﻳﺪه اﻧﺪ؟ اﻧﻘﻼب ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺎﻟﯽ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺗﻔﻨﮓ ،ﺳﺮﻧﻴﺰه ،ﺗﻮپ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ای
اراده ی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺰب ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮوره
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺳﻴﺎدت ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آن ﺣﺲ رﻋﺒﯽ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ی وی
در دل ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻔﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ ﺗﮑﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﻋﻤﺮش از ﻳﮏ روز ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ؟ و ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻳﺎ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ﮐﻤﻮن را ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ از اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻴﻢ؟
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ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ :از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﺎ آﻧﺘﯽ اﺗﻮرﻳﺘﺎرﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺷﻔﺘﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ آن
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ راه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ.
در ﻫﺮ دو ﺣﺎل آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« )ص .(۳۹
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻫﺎ را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ
ی ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زوال دوﻟﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد )ﻓﺼﻞ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻇﺎﺋﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ اداری ﺳﺎده و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »دوﻟﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ« .اﺻﻄﻼح اﺧﻴﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره
ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ی زوال دوﻟﺖ :دوﻟﺖ زوال ﻳﺎﺑﻨﺪه را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻌﻴﻨﯽ از زوال
آن ﻣﯽ ﺗﻮان دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺎت ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ .ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮد اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آﻳﻨﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۸۷۳ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ
ﻧﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ درﺑﺎره ی
اﻟﻐﺎء دوﻟﺖ ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﻃﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭼﺸﻢ دﻳﺪار آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب
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و وﻇﺎﺋﻒ وﻳﮋه ی آن در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ،اوﺗﻮرﻳﺘﻪ ،ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻳﺎ دوﻟﺖ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎد ﻋﺎدی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ اﻣﺮوز از آﻧﺎرﺷﻴﺰم ﺑﻪ ﻳﮏ اﺑﺘﺬال ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ
ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎ دوﻟﺖ را ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ وﻟﯽ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ!«
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ اﺑﺘﺬاﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻓﮑﻮر
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺸﻮد .اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ی اﻧﻘﻼب ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ« آن را
ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺎو را از
ﺷﺎﺧﺶ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ :آﻳﺎ ﮐﻤﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻗﺪرت اﻧﻘﻼﺑﯽ دوﻟﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ از
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد؟
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻵً ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد را از ﻃﺮح وﻇﺎﺋﻒ
ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در اﻧﻘﻼب ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺎن ﺧﻼص ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻳﺎ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺑﺎﻋﺒﺎرت ﻃﻔﺮه ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺴﻄﻪ آﻣﻴﺰ» :ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ«.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺮورش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﯽ
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ورزد .اﻧﮕﻠﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی آﺧﺮﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و
ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۳ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺒﻞ
ﻳﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
راﺟﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۸ -۲۸
ﻣﺎرس  ۱۸۷۵ﺑﻪ ﺑﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻠﻪ ی ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دارﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺒﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺟﻠﺪ دوم ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد
)ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ«( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۹۱۱ﻳﻌﻨﯽ  ۳۶ﺳﺎل ﭘﺲ از
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ارﺳﺎل آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺒﻞ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮاﮐﻪ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
دوﻟﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
»...دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ آزاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﮔﺮاﻣﺮی اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،دوﻟﺖ آزاد دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
آزادی ﻋﻤﻞ دارد ﻳﻌﻨﯽ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻳﺎوه
ﺳﺮاﺋﯽ ﻫﺎ را درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﮐﻪ
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دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺒﻮد .آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ "دوﻟﺖ ﺧﻠﻘﯽ" را ﺑﻴﺶ
از ﺣﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﮐﺸﻴﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮودون و
ﺳﭙﺲ در "ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ" ﺻﺮﻳﺤﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار رژﻳﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ) sich
 (auflöstو ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﮔﺬراﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن در ﻣﺒﺎرزه و در اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻬﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ:
ﻣﺎدام ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزش از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ آزادی
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از وﺟﻮد
آزادی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،آن ﮔﺎه دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪ ی دوﻟﺖ ﮐﻠﻤﻪ ی "ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ" ) (Gemeinwesenﮔﺬارده
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻗﺪﻳﻤﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
"ﮐﻤﻮن" ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ«) .ص  ،۳۲۲ -۳۲۱ﻧﺴﺨﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ(.
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در
ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻮرﺧﻪ ی  ۵ﻣﻪ
ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﻣﺎرﮐﺲ( ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺎرﮐﺲ درﻟﻨﺪن ﻣﯽ زﻳﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ در آﺧﺮﻳﻦ
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ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺎ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد و ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮای ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ آﻟﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻠﻤﻪ ی »دوﻟﺖ« را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ« را ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮان »ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم« ﮐﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻄﻼﺣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻪ زوزه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ درﺑﺎره ی
»آﻧﺎرﺷﻴﺰم« ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ!
ﺑﮕﺬار زوزه ﺑﮑﺸﻨﺪ .در ﻋﻮض ﺑﻮرژوازی از آن ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
و اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﻣﺎ
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ی اﻧﮕﻠﺲ و ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ
ﺑﻮد و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را از ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﻣﻨﺰه ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﻴﺎء ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ را
در راه رﻫﺎﺋﯽ وی ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﺮد .در ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺴﯽ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ی اﻧﮕﻠﺲ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﺻﻄﻼح ﺑﺎﺷﺪ .در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای »ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ« دو
ﮐﻠﻤﻪ وﺟﻮد دارد و اﻧﮕﻠﺲ آن ﮐﻠﻤﻪ ای را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ .در زﺑﺎن روﺳﯽ
ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻠﻤﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺟﺒﺎر ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻪ »ﮐﻤﻮن«
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ دارای ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎﺋﻴﺴﺖ.
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از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﻳﮏ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮔﻔﺘﻪ ی اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» -ﮐﻤﻮن دﻳﮕﺮ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺒﻮد« .ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻓﻮق اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮن ﺟﻨﺒﻪ ی دوﻟﺖ ﺑﻮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ داد ،زﻳﺮا ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽ آﻣﺪ اﻗﻠﻴﺖ اﻫﺎﻟﯽ
)اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ را؛ ﮐﻤﻮن ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ را
ﺧﻮرد ﮐﺮد؛ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ی
اﻳﻦ ﻫﺎ -دور ﺷﺪن از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﮐﻤﻮن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ،
آن ﮔﺎه آﺛﺎر دوﻟﺖ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد »رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽ رﻓﺖ« و ﺑﺮ ﮐﻤﻮن ﻻزم ﻧﻤﯽ آﻣﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت آن را »اﻟﻐﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ« زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮد از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
»آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ "دوﻟﺖ ﺧﻠﻘﯽ" را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ« ،ﻣﻨﻈﻮر اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﻴﻦ و ﺣﻤﻼت وی ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت را ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ »دوﻟﺖ ﺧﻠﻘﯽ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ی »دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻘﯽ« ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺣﺎﮐﯽ از دور ﺷﺪن از
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی آﻟﻤﺎن را ﻋﻠﻴﻪ
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه را در راه اﺻﻮﻟﯽ ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺑﻴﺎﻧﺪازد و آن را از
ﺧﺮاﻓﺎت اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ درﺑﺎره ی »دوﻟﺖ« ﻣﻨﺰه ﺳﺎزد .اﻓﺴﻮس! ﻧﺎﻣﻪ ی اﻧﮕﻠﺲ ۳۶
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﻣﺎ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
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اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ راﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از آن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺒﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﻧﺎﻣﻪ ای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ
آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وی در ﺑﺎره ی ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ« و ﻟﻴﺒﮑﻨﺨﺖ
را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎرﻳﺶ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ص  ۳۳۴ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻫﺎی ﺑﺒﻞ ،ﺟﻠﺪ دوم( .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ی ﺑﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺎ«
اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ:
»دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ از دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد« )ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ " " ،۱۸۶۶Unsere Zieleص .(۱۴
اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻪ درﭼﺎپ ﻧﻬﻢ )ﻧﻬﻢ!( رﺳﺎﻟﻪ ی ﺑﺒﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺼﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻﻻت اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ،اﻳﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻻت را در ﺳﺮاﭘﺎی وﺟﻮد ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن رﺳﻮخ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﻳﮋه
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد و اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی اﻧﻘﻼب را »از ﺳﺮﻫﺎ ﺑﻪ در ﮐﺮده ﺑﻮد«.
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-۴اﻧﺘﻘﺎد از ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ارﻓﻮرت

ﻟﻨﯿﻦ
3

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎد از ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ارﻓﻮرت را ،ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۹ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۸۹۱ﺑﺮای ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و
ﻓﻘﻂ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در » «Neue Zeitﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺮﻳﺎت اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﻢ
ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺲ ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ داده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ دﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﻧﻮﻳﻦ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﺟﻪ ی ﻣﻌﻴﻨﯽ
وﻇﺎﺋﻒ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﺶ درﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻨﮏ آن ﺗﺬﮐﺮ :درﺑﺎره
ی ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﯽ ﻧﻘﺸﮕﯽ« ) (Planlosigkeitﮐﻪ در ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ،اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

3

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ارﻓﻮرت -اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در

اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۸۹۱در ﮐﻨﮕﺮه ارﻓﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻧﮕﻠﺲ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ارﻓﻮرت را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درﺑﺎره
اﻧﺘﻘﺎد از ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺳﺎل  «۱۸۹۱ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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»...وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮔﺎم ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ ﮐﻪ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺗﺎﺑﻊ و اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ آن ﮔﺎه در اﻳﻦ ﺟﺎ
دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽ ﻧﻘﺸﮕﯽ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﻣﯽ رود«.
)" "Neue Zeitﺳﺎل  ،۲۰ﺟﻠﺪ  ۱۹۰۱ -۱۹۰۲ ،۱ص(۸ -
در اﻳﻦ ﺟﺎ ،از ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻧﻮﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ،اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آن اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﺪل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری
اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد .روی ﮐﻠﻤﻪ ی اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﺮد زﻳﺮا ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،اﻳﻦ ادﻋﺎی ﺑﻮرژوا -رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری ﻳﺎ
اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ ،دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم
دوﻟﺘﯽ« و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼً از روی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻮﻻً

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺣﺪودی ﻫﻢ ﮐﻪ آن

ﻫﺎ از روی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ
در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ و آن را از روی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺳﺮوﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻧﻮﻳﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺑﺪون
ﺷﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ» .ﻧﺰدﻳﮑﯽ« ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺰدﻳﮑﯽ و آﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن و ﺗﻌﻮﻳﻖ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻟﻴﻠﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﺑﺮای
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آن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب و آراﺳﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺪان
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻴﺒﺎﺋﯽ رﻓﺘﺎر ﮔﺮدد.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ .اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺬﮐﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎره ی ﺟﻤﻬﻮری؛ دوم درﺑﺎره ی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺖ؛ ﺳﻮم درﺑﺎره ی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺤﻠﯽ.
و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻬﻮری اﻧﮕﻠﺲ آن را ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد از ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ارﻓﻮرت ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اورﻓﻮرت در ﺗﻤﺎم ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻘﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻳﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺪون ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد
اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» -ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﻃﺮح دارای ﻧﻘﺺ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ،آن ﭼﻪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد« )ﺗﮑﻴﻪ روی
ﮐﻠﻤﺎت از اﻧﮕﻠﺲ اﺳﺖ(.
و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﭙﻴﻪ ی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﺎل  ۱۸۵۰اﺳﺖ و راﻳﺸﺘﺎک ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ وﻳﻠﻬﻠﻢ
ﻟﻴﺒﮑﻨﺨﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» ،ﺑﺮگ ﺳﺎﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس
آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و اﺗﺤﺎد دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻟﻤﺎن
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ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ» ،ﻫﻤﻪ ی اﺑﺰار ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻤﻠﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ«-
»ﺧﺎم ﻓﮑﺮی ﻋﻴﺎن« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﮕﺎل ﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪن
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ« .وﻟﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺎف و ﺳﺎده ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﺪﻳﻬﯽ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ« ﺑﺪان ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺳﺮ آﺷﺘﯽ ﻧﺪارد و ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ» :اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺣﻮال و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﮐﺎر را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ راﻧﺪ.
ﺗﺎ ﭼﻪ درﺟﻪ ای اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه
اﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺷﻴﻮع دارد
) ،(einreissendeﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﺗﺮس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﺎد آوردن ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرات ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در دوران
ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺰب ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﻫﻤﻪ ی ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ
ﺷﻤﺎرد.«...
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺮس از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ درﺟﻪ ی اول ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯽ
ﭘﺮوا آن را اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﭼﻮن در آﻟﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری و آزادی وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺳﻮدای راه »ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ« را ﺳﻮداﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ
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ﻣﺤﺘﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﺒﻨﺪد .او ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری و ﻳﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای آزادی ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم را »ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد« )ﻓﻘﻂ »ﺗﺼﻮر«!( وﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن.
»...در آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ راﻳﺸﺘﺎک
و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻳﮕﺮ دارای ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎری ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﺑﺮگ ﺳﺎﺗﺮ را از ﺟﻠﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮدارد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺗﺮ ﺣﺎﺋﻞ
آن ﮔﺮداﻧﺪ.«...
در واﻗﻊ ﻫﻢ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات دﻣﻮﮐﺮات
آﻟﻤﺎن ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ را »ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
»...ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺰب را ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ اﻧﺪازد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ و ﻣﺠﺮد ﺳﻴﺎﺳﯽ را در ردﻳﻒ اول ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم و ﻣﺸﺨﺺ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده ﻧﻬﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ
ﮐﻪ ﺣﺰب ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻟﺤﻈﻪ ی ﻗﻄﻌﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ و در داﺧﻞ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
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ﻗﻄﻌﯽ ﻋﺪم ﺻﺮاﺣﺖ و ﻓﻘﺪان وﺣﺪت ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدد ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻴﭻ
ﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ...
اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ روز ،اﻳﻦ
ﺗﻼش در راه ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﻫﺎی آﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی ،اﻳﻦ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
روزﻣﺮه -ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی »ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﻳﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم
اﺳﺖ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮآﻧﻢ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم »ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ« از
ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ آن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ...
اﮔﺮ ﭼﻴﺰی ﻣﻮرد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﻃﺒﻘﻪ
ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎدت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﻴﺮ
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻧﻘﻼب
ﮐﺒﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﮑﻢ
ﺷﮑﻞ وﻳﮋه اﺳﺖ.«...
اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺧﺎﺻﯽ ﻳﮏ اﻳﺪه ی اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت
ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺧﻂ ﺳﺮخ رﻧﮕﯽ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن اﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری،
در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﻴﺎدت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ
ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ داﻣﻨﻪ ی اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﭼﻨﺎن
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ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ و آن را ﭼﻨﺎن آﺷﮑﺎر و ﺣﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ،ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﮑﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ ،اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻌﺎً و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و رﻫﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﻮﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم -اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ی »ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ی« ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ را ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺰب ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ی اﻧﻘﻼب روس در ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺑﺎ وﺿﻮح ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻠﯽ اﻫﺎﻟﯽ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»آﻳﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻟﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺸﻮد؟« )ﺑﺎ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺑﺎ آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
درﺟﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت »ﭘﺮوﺳﻴﮕﺮی« را در
آﻟﻤﺎن ﻳﻌﻨﯽ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﮐﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺪان اﺑﺪﻳﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ(» .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه
ی ﻣﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری واﺣﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد .ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺿﺮورت دارد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺎورِ آن دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﻬﻮری را رادﻋﯽ
ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺎر ﻣﻠﺖ در
دو ﺟﺰﻳﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﺣﺪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد -ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﻮد .اﻳﻦ
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ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ اﮐﻨﻮن دﻳﺮﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ رادع ﻣﺒﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ وﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
اﺳﺖ ﻋﻠﺘﺶ ﻓﻘﻂ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﭘﺎﺳﻴﻒ
ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ اروﭘﺎﺋﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ورزد .ﻓﺪراﺗﻴﻔﯽ ﮐﺮدن آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی
ﺳﻮﺋﻴﺲ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ از دوﻟﺖ
ﮐﺎﻣﻼً واﺣﺪ در دو ﻧﮑﺘﻪ زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ
وارد اﺗﺤﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﮐﺸﻮری و ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﺨﺼﻮص و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺨﺼﻮص دارد و دوم آن ﮐﻪ درﺟﻨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و در آن ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﻮن ،اﻋﻢ از ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺘﻮن رأی ﻣﯽ دﻫﺪ« .ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ در آﻟﻤﺎن
ﮔﺬارﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً واﺣﺪ» .اﻧﻘﻼب از ﺑﺎﻻ« را ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﻫﺎی  ۱۸۶۶و  ۱۸۷۰رخ داد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ »ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ از
ﭘﺎﺋﻴﻦ« ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد.
اﻧﮕﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻﻗﻴﺪی اﺑﺮاز ﻧﻤﯽ دارد ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎی دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﻳﺨﯽ آن ،اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل از ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ.
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اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری از ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﺟﻤﻬﻮری واﺣﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ را ﻳﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎء و رادﻋﯽ در راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص» ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .و در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ

از ﺧﺼﻠﺖ

ارﺗﺠﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ
ﺣﺘﯽ اﺛﺮی از ﺗﻤﺎﻳﻞ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﺧﺬﺷﺎن ﻣﺒﺎرزه ی ﮐﺎﻣﻶً ﻣﺸﺮوع ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ﻣﺤﺪود ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻳﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ »ﺧﻮدی« اﺳﺖ ،وﺟﻮد
دارد.
ﺣﺘﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﺷﺘﺮاک زﺑﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪﻫﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻇﺎﻫﺮاً »ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ« ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺖ ﺑﺪﻳﻬﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ی ﻣﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه و ﻟﺬا ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ را »ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ« ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺣﺘﯽ اﺛﺮی از اﻳﻦ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻮاﻗﺺ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ و ﻳﺎ
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از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺒﺎرزه در راه ﺟﻤﻬﻮری واﺣﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ﺧﻮدداری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻟﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮑﯽ را
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﻧﻴﺰ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮد از زﻣﺮه ی اﺧﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ در ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺎﺳﺦ آن
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری وﺳﻴﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﻓﺎع داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »ﮐﻤﻮن ﻫﺎ« و اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ از وﺣﺪت ﮐﺸﻮر ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ« از ﺑﺎﻻ را ﻗﻄﻌﺎً از ﺑﻴﻦ
ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻧﮕﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» ...:ﭘﺲ ،ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری واﺣﺪ- ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻫﻤﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺪون اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۷۹۸ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ .از ﺳﺎل  ۱۷۹۲ﺗﺎ  ۱۷۹۸ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﺮ ﮐﻤﻮن ) ،(Gemeindeﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی آﻣﺮﻳﮑﺎ از
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری داد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را از ﭘﻴﺶ ﺑﺮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎدا،
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻧﻮع
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ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻫﺎی اﻳﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯽ ،از ﻣﺜﻼً ﻓﺪراﻟﻴﺰم ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ آزادﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﻴﺲ ﮐﺎﻧﺘﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﻧﺪ«
)ﻳﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﻴﻮ( »دارای اﺳﺘﻘﻼل زﻳﺎدﻳﺴﺖ ،وﻟﯽ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ )ﺑﺘﺴﻴﺮک( و ﮐﻤﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮ
ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﺪار )اﺷﺘﺎن ﻫﺎﻟﺘﺮ( و ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ
ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﺑﺎن اﺑﺪاً وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻌﻴﺘﯽ آن را ﺑﺮاﻧﺪازﻳﻢ ﮐﻪ ﻻﻧﺪرات ﻫﺎ و
رﮔﻴﺮوﻧﮕﺲ رات ﻫﺎی ﭘﺮوﺳﯽ« )ﮐﻤﻴﺴﺮﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﺪارﻫﺎ ،اﺳﻨﺎﻧﺪارﻫﺎ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺘﺼﺐ از ﺑﺎﻻ( »را ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺪاﺧﺖ«.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﺷﻮد» :ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺎﻣﻞ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ«
)در ﻧﻮاﺣﯽ( »و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﮐﻤﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻟﻐﺎء ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و اﻳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ
از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ«.
ﻣﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ ی »ﭘﺮاودا« )ﺷﻤﺎره ی  ۶۸ﻣﻮرﺧﻪ ی  ۲۸ﻣﻪ ﺳﺎل  (۱۹۱۷ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ و ﺳﺎﻳﺮ وزﻳﺮان »ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ« ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
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ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻃﺮز ﻓﺎﺣﺸﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ی ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎده -از دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم اﻧﺤﺮاف ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻋﻘﺪ »اﺋﺘﻼف« ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮای اﻳﻦ
ﺗﺬﮐﺮات را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﭘﻨﺪار ﺧﺮاﻓﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺎﻳﻌﯽ را -ﺑﻪ
وﻳﮋه ﻣﻴﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ -ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﮔﻮﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ ﺣﺘﻤﺎً
آزادی ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ درﺑﺮ دارد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺎﮐﺖ واﻣﺜﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر
دﻗﻴﻖ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۷۹۸ -۱۷۹۲و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ ﺳﻮﺋﻴﺲ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ واﻗﻌﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻴﺶ از ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ آزادی داده اﺳﺖ .ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ :ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ آزادی
ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻏﻴﺮه ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺨﻮد دﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داده ﺷﺪه
ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ.

*

 -رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺪ  ۲۴ﮐﻠﻴﺎت ﻟﻨﻴﻦ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم روﺳﯽ ،ص  ،۴۹۹-۴۹۷ه.
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در ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﻴﻮ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
-۴ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﺳﺎل  ۱۸۹۱ﺑﺮای ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« ﻣﺎرﮐﺲ
در ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« -ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرش
آن  ۱۸ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۱۸۹۱اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﻪ ی » «Neue Zeitﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه -اﻧﮕﻠﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﺿﻤﻨﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،درس ﻫﺎی ﮐﻤﻮن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در دوران ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی ﭘﺲ از
ﮐﻤﻮن ،ﺳﺮﺷﺎر و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻴﻪ »اﻳﻤﺎن ﺧﺮاﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ« ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﻘﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﮐﻼم ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد.
اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺲ از ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده
اﻧﺪ«؛ »ﻟﺬا ﺑﻮرژواﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر دوﻟﺖ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮض ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ

*
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اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻧﻮﻳﻨﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.«...
از ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺟﺰ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﻫﻢ ﮔﻮﻳﺎ
اﺳﺖ .ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﺮﻓﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﺷﺪه اﺳﺖ )آﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮑﺶ اﺳﻠﺤﻪ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟( ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاه
ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻮرژوازی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی
ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ .در اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۱۹۱۷روس ﺗﺴﺮه
ﺗﻠﯽ »ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ« و »اﻳﻀﺎً ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ« اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر )اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺎوﻧﻴﺎﮐﯽ( ﻧﺼﻴﺒﺶ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ راز اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی را ﺑﺮوز دﻫﺪ .ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﺗﺎرﻳﺨﯽ«
ﻳﺎزدﻫﻢ ژوﺋﻦ ﺧﻮد ﻋﺰم راﺳﺦ ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﺮوﮔﺮاد از زﺑﺎن
ﭘﺮاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ را ،ﻫﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮورت »دوﻟﺘﯽ« ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻋﻢ ،واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ!
ﻧﻄﻖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ در ﻳﺎزدﻫﻢ ژوﺋﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب ۱۹۱۷
ﻳﮑﯽ ازﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺋﺘﻼف اس
ارﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻗﺎی ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮرژوازی ﮔﺮوﻳﺪ و در
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺬﮐﺮ ﺿﻤﻨﯽ دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ اﻳﻀﺎً ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ
اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد داﻣﻦ ﮔﻴﺮش ﻣﯽ
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ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺸﻬﻮر» :اﻋﻼم ﻣﺬﻫﺐ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ« ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﮐﺞ و ﻣﻌﻮﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ :اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻃﻮری ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮای ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻫﺐ ﻳﮏ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ! ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻗﻴﺎم ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎً اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۹۱ﻓﻘﻂ ﻧﻄﻔﻪ
ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻔﯽ از اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم را در ﺣﺰب ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎط را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد:
»از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﮐﻤﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
اﺟﻼس ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ی ﺟﺪاً ﭘﺮوﻟﺘﺎری
داﺷﺖ .ﻳﺎ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ رﻓﺮم ﻫﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺟﺒﻦ رذﻳﻼﻧﻪ ﺧﻮد از اﺟﺮای آن ﻫﺎ اﺳﺘﻨﮑﺎف
ورزﻳﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ رﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎﻳﻪ ی ﺿﺮوری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزاد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻳﮏ اﻣﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻬﻦ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ«...
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اﻧﮕﻠﺲ ﻋﻤﺪاً روی ﮐﻠﻤﺎت »ﺑﺮای دوﻟﺖ« ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﻪ را درﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم آﻟﻤﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﺮای ﺣﺰب اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ
داﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺘﺬل ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﻫﺎی »آزاد ﻓﮑﺮی« ﺗﻨﺰل ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع آزاد ﺑﻮدن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺬﻫﺐ را ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮﻧﺪ وﻟﯽ از وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی ﺣﺰﺑﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﻴﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
را ﺗﺤﻤﻴﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻮرخ آﻳﻨﺪه ی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره ی

رﻳﺸﻪ ﻫﺎی

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻨﮕﻴﻦ آن در ﺳﺎل  ،۱۹۱۴ﻣﺪارک ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎری در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ از اﻇﻬﺎرات ﻃﻔﺮه ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﭘﻴﺸﻮای
ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺣﺰب ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ و در را ﭼﻬﺎر ﻃﺎق ﺑﻪ روی اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﻏﺎز
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ روش ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ") "Los-von-Kirche-Bewegungﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪاﺋﯽ
از ﮐﻠﻴﺴﺎ( در ﺳﺎل  ۱۹۱۳ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ،درس
ﻫﺎی آن را ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻣﺒﺎرز ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻨﮏ درس ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ردﻳﻒ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
»آن ﻗﺪرت ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﻌﻨﯽ ارﺗﺶ ،ﭘﻠﻴﺲ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﺎل  ۱۷۹۸اﻳﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و از آن زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺗﺎزه ای آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻋﻠﻴﻪ
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ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،درﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ازﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻤﻮن ﻻزم آﻣﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺎدت ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ ی اﻣﻮر را اداره ﮐﻨﺪ
و ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻴﺎدت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﻒ آورده ی ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻬﻨﻪ ی ﺳﺘﻤﮕﺮی را ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ
زﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ وﺿﻊ ﺧﻮد
را در ﺑﺮاﺑﺮ وﮐﻼء ﺧﻮدی و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪاﻧﺪ«...
اﻧﮕﻠﺲ ﻣﮑﺮر در ﻣﮑﺮر ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ورزد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻴﺰ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻳﻌﻨﯽ »ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ«
و ارﮔﺎن ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺮوران ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»...ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﻟﺖ و ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺖ از ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮوران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﮐﻤﻮن دو ﺷﻴﻮه ی ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ
اداری ،ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺣﻘﯽ را ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻣﻮﺟﺐ آن اﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .دوم اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ،اﻋﻢ از ﺧﺮد و
ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ داد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۰۰۰ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻮد  .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ
ﮐﻤﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﻮد در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در راه ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.«...
اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮ از ﻳﮏ ﺳﻮ
ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻳﺮا ﺑﺮای
ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﺎده ی ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺴﺎب
ﺑﺪل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه و ﻗﻮه اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﻫﺎﻟﯽ و ﺳﭙﺲ از ﻋﻬﺪه و ﻗﻮه ی ﻓﺮد ﻓﺮد
ﻫﻤﻪ ی اﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻻزﻣﻪ اش اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت »اﻓﺘﺨﺎری« در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،وﻟﻮ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در آزادﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
*

 -اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﻗﺮﻳﺐ ۲۴۰۰روﺑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮﻳﺐ ۶۰۰

روﺑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼً در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ۹۰۰۰
روﺑﻞ ﺣﻘﻮق داده ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮق را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  ۶۰۰۰روﺑﻞ -ﮐﻪ وﺟﻬﯽ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﭘﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮ ﻣﺪاﺧﻞ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
وﻟﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﮔﻮﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻘﯽ در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ و در دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم زاﺋﺪ اﺳﺖ .ﻳﮏ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻇﺮﻳﻒ و در واﻗﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و از آن ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ی دادن ﺣﻘﻮق اﻧﺪک ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮد ،زﻳﺮا دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮ در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
و در دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻫﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رو ﺑﻪ زوال ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
اﻳﻦ -ﺳﻔﺴﻄﻪ اﻳﺴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻮﺧﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن
ﻳﮏ ﻣﻮ از ﺳﺮش ﻃﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻔﺤﺺ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ و ﻏﻴﺮه -ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ی ﻣﺒﺎرزه در راه
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺴﻤﯽ ،اﮔﺮ ﻣﺠﺰا ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﻪ
ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد وﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم »ﻣﺠﺰا ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪه« ﺑﻠﮑﻪ
»ﻳﮏ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد« ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،اﺻﻼح آن را
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻏﻴﺮه .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
دﻳﺎﻟﺘﻴﮏ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪه.
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اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ:
»...اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎر ) (Sprengungﻗﺪرت ﮐﻬﻨﻪ ی دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻗﺪرت ﻧﻮﻳﻦ و واﻗﻌﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﻣﻔﺼﻼً در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ«
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﮑﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮ دﻳﮕﺮی در روی ﭘﺎره ای از
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻻزم آﻣﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﺎ در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻳﻤﺎن ﺧﺮاﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ذﻫﻦ ﺑﻮرژوازی و
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻼﺳﻔﻪ،
دوﻟﺖ »ﺗﺤﻘﻖ اﻳﺪه« و ﻳﺎ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﯽ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ،
دوﻟﺖ آن ﭼﻨﺎن ﻋﺮﺻﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮﻣﺪی ﺟﺎﻣﻪ ی
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ .از اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺧﺮاﻓﯽ دوﻟﺖ
و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد -،و اﻳﻦ ﺗﺠﻠﻴﻞ
ﺧﺮاﻓﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ رﻳﺸﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﻣﻮر و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺮزی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه و ﺣﺮاﺳﺖ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮه ی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ آن ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺮ
ﻣﺪاﺧﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد را از
ﻗﻴﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮروﺛﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻮادار ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻳﮏ ﮔﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺴﻮراﻧﻪ ای ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ .و ﺣﺎل آن
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ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ دوﻟﺖ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی دﻳﮕﺮ و ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارد .دوﻟﺖ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﻼﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،آن را ﺑﻪ ارث
ﻣﯽ ﺑﺮد؛ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰ ،ﻧﻈﻴﺮ ﮐﻤﻮن ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﯽ درﻧﮓ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻳﻦ ﺑﻼ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﻳﻦ و آزاد
ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ زﺑﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪاری را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪ«.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻫﺎ زﻧﻬﺎر ﺑﺎش ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری ،اﺻﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم را در ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﻬﺎر ﺑﺎش ﻫﺎی وی اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی درس ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ
ﻫﺎ و ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﺮاﺗﻴﮏ»اﺋﺘﻼﻓﯽ« ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﺧﺮاﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺑﺮاز
داﺷﺘﻨﺪ و آن را ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺧﺮاﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دو ﺗﺬﮐﺮ دﻳﮕﺮ:
 (۱اﮔﺮ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ در دوران ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
»ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی دﻳﮕﺮ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از اﻳﻦ
ﺣﻴﺚ از دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ »دﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﺪارد« ،ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ
ﻫﺎ »ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ« ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .آن ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ
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دارﺗﺮ ،آزادﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه وی ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ
ﻃﻮر اﻋﻢ ،ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻈﻴﻤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (۲و اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ زﺑﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪاری
را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪ -،ﻧﮑﺘﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻣﺎ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.

-۵ﮔﻔﺘﺎر اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات« ،ﻻزم دﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ در ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۸۸۰ -۱۸۷۰ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دارای ﺟﻨﺒﻪ ی »ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ«
) (Internationales aus dem Volksstaatﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرش آن ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ
 ،۱۸۹۴ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﺮگ اﻧﮕﻠﺲ اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻪ »ﺳﻮﺳﻴﺎل -دﻣﻮﮐﺮات« زﻳﺮا در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮودوﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﻻﺳﺎل در آﻟﻤﺎن ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.

*

 »ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺒﺤﺚ “دوﻟﺖ ﺧﻠﻖ“ « .ﻣﺘﺮﺟﻢ.130
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اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ...»:ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ وﻳﮋه ی ﺧﻮد اﺻﻄﻼﺣﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻳﻦ درﺟﻪ ﮐﺸﺪار اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻴﻢ .اﮐﻨﻮن ﺟﺮﻳﺎن اوﺿﺎع ﺑﺮ ﻣﻨﻮال
دﻳﮕﺮﻳﺴﺖ و اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات«( ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮر آﻳﺪ
) ،(magpassierenﮔﻮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺶ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ -،ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺶ ﻓﺎﺋﻖ
آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻀﺎً ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ -،ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن ﻧﺎدﻗﻴﻖ )ﻧﺎﺟﻮر ( unpassend ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ اﺳﺎﻣﯽ اﺣﺰاب
ﺳﻴﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ )ﺗﮑﻴﻪ روی ﮐﻠﻤﻪ از اﻧﮕﻠﺲ اﺳﺖ( ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً
ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺣﺰب رﺷﺪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﻧﮕﻠﺲ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﺴﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﺎزﭘﺴﻴﻦ دم ﺑﻪ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ وﻓﺎدار اﺳﺖ .وی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ و
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﺣﺰب داﺷﺘﻴﻢ وﻟﯽ ﺣﺰب واﻗﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮده ای ﭘﺮوﻟﺘﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن )ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪه ی ﻧﻮزدﻫﻢ( ﺣﺰب واﻗﻌﯽ
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻧﺎم آن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﻴﺒﯽ ﻧﺪارد» ،ﺟﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎم ﺣﺰب
از ﺧﻮد وی ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﺰب در ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻴﺢ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ!
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ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ را ﻫﻢ اﻧﮕﻠﺲ وار ﺗﺴﻠﯽ داده ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻣﺎ
ﺣﺰب واﻗﻌﯽ دارﻳﻢ و اﻳﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﺎﻟﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ و
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻧﻈﻴﺮ »ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ« ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺒﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﻨﮕﺮه ی ﺑﺮوﮔﺴﻞ -ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل  ۱۹۰۳در ﺑﻠﺸﻴﻨﺴﺘﻮا
ﺑﻮدﻳﻢ» ،ﺟﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ« ...ﺷﺎﻳﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺎه ژوﺋﻴﻪ و اوت ﺣﺰب ﻣﺎ
از ﻃﺮف ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻧﺎم
»ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ« را اﻳﻦ ﻗﺪر در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن داده
ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺿﻤﻦ رﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﺎم ﻋﻈﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎه آورﻳﻞ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺣﺰﺑﻤﺎن ﺗﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد »ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای« ﺑﮑﻨﻢ :ﺣﺰب را ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ و
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ را در ﻫﻼل ﺑﮕﺬارﻳﻢ...
وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎم ﺣﺰب اﻫﻤﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﻮﺿﻮع روش ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻋﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺋﻤﺎً آن اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در
اﻳﻦ ﺟﺎ اﻧﮕﻠﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ آن زﻧﻬﺎر ﺑﺎش ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻼً ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن را

*

 -ﮐﻠﻤﻪ ی ﺑﻠﺸﻴﻨﺴﺘﻮا)روﺳﯽ( ﻳﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ .ﻋﻨﻮان ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ از اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ

اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ .ﻳﻌﻨﯽ :داﺋﻤﺎً ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﻧﺎﺑﻮدی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و زوال دوﻟﺖ زوال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﯽ در ﻧﻈﺮ اول ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺠﻴﺐ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮا رﺳﻴﺪن آن ﭼﻨﺎن ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در آن اﺻﻞ ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﺖ از اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮕﺮدد زﻳﺮا ﺑﺎﻻﺧﺮه
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟
ﻧﻪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﺖ از اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرت از
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﺖ از اﮐﺜﺮﻳﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ی ﻗﻬﺮﻳﻪ ی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ی دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ.
ﻣﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﻳﻌﻨﯽ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ی
ﻗﻬﺮﻳﻪ ی ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ی ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮا رﺳﻴﺪن آن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در آن
اﺻﻞ ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﺖ از اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮕﺮدد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ در راه ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻴﻢ ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ی ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﻓﺮد از ﻓﺮد دﻳﮕﺮ و ﻳﮏ ﺑﺨﺶ اﻫﺎﻟﯽ از ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺎن ﻣﯽ رود زﻳﺮا
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اﻓﺮاد ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪوی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ از ﻧﺴﻠﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ راﻧﺪ ﮐﻪ »در ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﻳﻦ و آزاد ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ
زﺑﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪاری را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪ« ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪاری و از آن ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺪاری ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ را.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زوال دوﻟﺖ ﺿﺮورت
دارد.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زوال دوﻟﺖ
ﻣﺸﺮوح ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت را درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در »اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﮔﻮﺗﺎ« داده اﺳﺖ )ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﮐﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ۵ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ۱۸۹۱
در ﻣﺠﻠﻪ ی »» IX I ،Neue Zeitﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه ی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ( .ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻇﺮه ای اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد از
ﻻﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻴﺰم اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺜﺒﺖ آن ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم و زوال دوﻟﺖ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

-۱ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ
اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻮرخ  ۵ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮاﮐﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ  ۲۸ﻣﺎرس
 ۱۸۷۵اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺒﻞ را ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺴﯽ ﺑﻴﺶ از اﻧﮕﻠﺲ »دوﻟﺘﯽ« اﺳﺖ و ﻓﺮق
ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻳﻦ دو ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺒﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﺎوه ﺳﺮاﺋﯽ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدد و ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ«
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد؛ اﻧﮕﻠﺲ ﺣﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻮن دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺧﺺ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺒﻮد .و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﯽ از »دوﻟﺖ ﻣﺪاری آﻳﻨﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
135

 militaant.comﻧﺸﺮ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ

ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم دوﻟﺖ را ﺣﺘﯽ در دوران
ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد.
وﻟﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮی از ﺑﻴﺦ و ﺑﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ و زوال آن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﻓﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دوﻟﺖ ﻣﺪاری زوال ﻳﺎﺑﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ی »زوال« آﻳﻨﺪه ی دوﻟﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻪ اﻳﻦ زوال ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ .ﻓﺮق ﻇﺎﻫﺮی
ﻣﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﭼﯽ ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﺎﻳﻌﻪ درﺑﺎره ی دوﻟﺖ را
)ﮐﻪ ﺗﺎ درﺟﻪ ی زﻳﺎدی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻻﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻮد( ﺑﻪ ﻃﺮزی آﺷﮑﺎر و ﻧﻤﺎﻳﺎن و ﺑﺎ
ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺒﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ دﻳﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﺌﻮری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ،ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺮﻳﻦ ،ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ آن -در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرﮐﺲ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻧﺎﻣﺒﺮده را در
ﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻳﻨﺪه ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮد.
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آﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻳﻨﺪه ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم آﻳﻨﺪه را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ آن
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻋﻤﻞ آن ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺮوی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﻴﺪه ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻼﺷﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آورد ﮐﻪ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره ی آن ﭼﻪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺪس ﻫﺎی ﭘﻮچ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم را ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺜﻼً ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و در ﭼﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ آن آﺷﻔﺘﻪ ﻓﮑﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ی دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
او ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ...» :ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ از آﻣﻴﺰه ﻫﺎی
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﻣﺒﺮی اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ
و ﺑﻴﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ داده و ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ» ،دوﻟﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ« در ﺣﺪود ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارد .در اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن
ﭘﺮوﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻏﻴﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﻴﺲ وﺟﻮد دارد ،در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻏﻴﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪه وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا »دوﻟﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ« ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه ی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻤﺪن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع
ﺷﮑﻞ ،وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟﻮد دارد و آن اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ ی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﮐﻢ و
ﺑﻴﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ دارای ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان »دوﻟﺖ ﻣﺪاری ﮐﻨﻮﻧﯽ«
را در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن آﻳﻨﺪه ای ﻗﺮار داد ﮐﻪ در آن دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻮرژوازی
ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ی ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ﻣﺪاری اﺳﺖ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽ رود.
ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد :آﻳﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ دوﻟﺖ
ﻣﺪاری دﭼﺎر ﭼﻪ ﺗﺒﺪﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ :ﮐﺪام ﻳﮏ از وﻇﺎﺋﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﺋﻒ دوﻟﺘﯽ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﯽ داد؛ و اﮔﺮﻫﺰارﻫﺎ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ
ی »ﺧﻠﻖ« و »دوﻟﺖ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮد ﺑﺎز ذره ای ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.«....
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »دوﻟﺖ ﺧﻠﻘﯽ« را ﺑﻪ
ﺳﺨﺮﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﻮﺋﯽ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺌﻮری ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻼً دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﮐﻪ اوﺗﻮﭘﻴﺴﺖ ﻫﺎ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻢ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺧﺎص ﻳﺎ
دوران ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ...»:ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ دوراﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوران ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﻟﯽ ﺑﻪ
دوﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ دوران ﻳﮏ دوران ﮔﺬار ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و
دوﻟﺖ اﻳﻦ دوران ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ.«...
اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ.
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪ :ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ
آﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮرژوازی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد ،ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻒ آرد و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎی دارد.
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻃﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد :ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﻳﮏ »دوران
ﮔﺬار ﺳﻴﺎﺳﯽ« ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ و دوﻟﺖ اﻳﻦ دوران ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ روش اﻳﻦ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« دو ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ» :ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ« و »ﻧﺒﺮد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﮑﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮی ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬار از
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﺪ،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ اﻳﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻟﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺖ
اﻣﺮ ،ﻫﻤﻮاره دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺮای اﻗﻠﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت دارا و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺗﻮاﻧﮕﺮان اﺳﺖ .آزادی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﻳﻌﻨﯽ آزادی ﺑﺮای ﺑﺮده داران .ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺰدور
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اﻣﺮوزی ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،از ﺷﺪت اﺣﺘﻴﺎج و ﻓﻘﺮ ﭼﻨﺎن در
ﻓﺸﺎرﻧﺪ ﮐﻪ »ﻧﻪ ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دارﻧﺪ« و »ﻧﻪ ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
را« و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدی و آرام دارد اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻫﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎرﻧﺪ.
ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﺑﺎرزﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻳﺪ آﻟﻤﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر آزادی
ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺲ ﻣﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮز اﺳﺘﻮار در ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻗﺮن
) ،(۱۹۱۴ -۱۸۷۱ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﻮد و ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
»اﺳﺘﻔﺎده از آزادی ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ آن ﭼﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان را ﮐﻪ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻳﮏ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺳﺎزد ﺑﺴﯽ ﺑﻴﺶ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وﻟﯽ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺰدور از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﯽ آﮔﺎه و ﻓﻌﺎل ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻳﮏ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات -از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدور! ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای -از  ۱۵ﻣﻴﻠﻴﻮن!
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﮕﺮان ،اﻳﻦ اﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری .اﮔﺮ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﻗﺪری از ﻧﺰدک ﺗﺮ
ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ آن ﮔﺎه ﺧﻮاه در ﺟﺰﺋﻴﺎت »ﺑﯽ اﻫﻤﻴﺖ« و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯽ
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب )ﺷﺮط ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زﻧﺎن و ﻏﻴﺮه( ،ﺧﻮاه در ﻃﺮز ﮐﺎر
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ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺧﻮاه در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮده در ﺳﺮ راه ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
)»ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﺎن« را در اﺑﻨﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه ﻧﻴﺴﺖ!( و ﺧﻮاه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﻪ و ﻏﻴﺮه و ﻏﻴﺮه ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ داﻣﻨﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎ ،اﺳﺘﺜﻨﺎآت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده ای ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮑﺶ ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ )و ﻧﻪ دﻫﻢ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺻﺪم ﭘﻮﺑﻠﻴﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻮرژوا از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪ( -وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن را از ﺳﻴﺎﺳﺖ
و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ وﺟﻬﯽ درﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن اﺟﺎزه
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﺘﻤﮕﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ!
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا از اﻳﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و در ﺧﻔﺎ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ی ﺗﻬﯽ
دﺳﺘﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻟﺬا ﺳﺮاﭘﺎ ﺳﺎﻟﻮﺳﺎﻧﻪ و ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ -ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎده ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻮار اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد و »دﻣﺒﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روز اﻓﺰون
ﺗﺮی« ﻧﻤﯽ رود .ﻧﻪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم از ﻃﺮﻳﻖ
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دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد و از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺬرد ،زﻳﺮا درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ از ﻋﻬﺪه ﻫﻴﭻ ﮐﺲ دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮده و از
ﻫﻴﭻ راه دﻳﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﺶ آﻫﻨﮓ ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮدد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻋﻈﻴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺮای ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم اﺳﺖ،
دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎﺋﯽ از ﻟﺤﺎظ آزادی ﺑﺮای ﺳﺘﻤﮕﺮان ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان
و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﻫﺎ را ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ از ﻗﻴﺪ ﺑﺮدﮔﯽ
ﻣﺰدوری رﻫﺎﺋﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻬﺮاً درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد -،ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ
ﺟﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ وﺟﻮد دارد در آن ﺟﺎ آزادی ﻧﻴﺴﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺒﻞ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮز درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻳﺎد دارد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ آزادی
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از وﺟﻮد آزادی ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ آن ﮔﺎه دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻬﺮی ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎء داﺷﺘﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﺮدم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ -اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم.
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ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎً درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻃﺒﻘﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ( ﺗﻨﻬﺎ در آن
ﻫﻨﮕﺎم »دوﻟﺖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از وﺟﻮد آزادی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ« .ﺗﻨﻬﺎ در آن
ﻫﻨﮕﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﮐﺎﻣﻞ و واﻗﻌﺎً ﻋﺎری از اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ راه زوال در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻗﻴﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و از دﻫﺸﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ
ﺷﻤﺎر ،وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺨﺮدی ﻫﺎ و ﭘﻠﻴﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری رﺳﺘﻪ اﻧﺪ
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺪوی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻃﯽ ﻫﺰاران ﺳﺎل در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل
ﻗﻬﺮ ،ﺑﺪون اﺟﺒﺎر ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺖ و ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ دوﻟﺖ
اﺳﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ زوال ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ« ﺑﺴﻴﺎر رﺳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه زﻳﺮا ﻫﻢ ﺗﺪرﻳﺠﯽ و ﻫﻢ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی ﺑﻮدن ﭘﺮوﺳﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﻘﻂ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮی
ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﺎ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻇﺮ آن
ﺑﻮده اﻳﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ،اﮔﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎری در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻴﺰی در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽ ،اﻋﺘﺮاض و ﻗﻴﺎم آن ﻫﺎ ﮔﺮدد و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ را ﺿﺮوری ﺳﺎزد ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﻬﻮﻟﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت آن ﻗﻮاﻋﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﺲ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮوﺗﻪ زده ،ﻣﺤﻘﺮ،
ﮐﺎذب ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﻴﺖ اﺳﺖ .دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻳﺎ دوران ﮔﺬار ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ،در ﻋﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺿﺮوری اﻗﻠﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻳﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر اﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻏﻴﺮﻻزم ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺑﺨﻮد رو ﺑﻪ زوال ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ :در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ وﻳﮋه ای ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ی دﻳﮕﺮ و آن ﻫﻢ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻗﻠﻴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ در اﻣﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﮐﻮب
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ اﻗﻠﻴﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﯽ دادﮔﺮی
و درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،درﻳﺎﻫﺎﺋﯽ از ﺧﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺸﺮ
راه ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺳﺮواژ ،ﻣﺰدوری ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ.
و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺿﺮورﻳﺴﺖ
وﻟﯽ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺳﺮﮐﻮب اﻗﻠﻴﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه ،ﻣﺎﺷﻴﻦ وﻳﮋه ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻳﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ« ﻫﻨﻮز ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ
ﻳﮏ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻳﻦ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺳﺮﮐﻮب اﻗﻠﻴﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺰدور دﻳﺮوزی -ﮐﺎری اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً آن ﻗﺪر ﺳﻬﻞ،
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ﺳﺎده و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻴﺎم ﻫﺎی ﺑﺮدﮔﺎن،
ﺳﺮف ﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزان ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ .و
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺷﺎﻋﻪ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﻮرد آن ﭼﻨﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻤﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺳﺎز
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ وﻳﮋه ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ،ﺷﺮوع ﺑﻪ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻳﮏ »ﻣﺎﺷﻴﻦ« ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون »ﻣﺎﺷﻴﻦ« و ﺑﺪون ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺳﺎده ی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ )ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﻴﺶ اﻓﺘﺎدن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻘﻂ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻏﻴﺮﻻزم ﻣﯽ ﺳﺎزد زﻳﺮا ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،-ﻳﻌﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺎﻟﯽ »ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد« .ﻣﺎ اوﺗﻮﭘﻴﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎن و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی زﻳﺎده رَوی ﻫﺎﺋﯽ را از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﻟﺰوم از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺎده رَوی ﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ .وﻟﯽ اوﻻً ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر
ﻣﺎﺷﻴﻦ وﻳﮋه ،دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺪن ،ﺣﺘﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ،ﻧﺰاع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ اﺟﺎزه ی دﺳﺖ درازی
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ﺑﻪ زن را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻳﺎده رَوی ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻘﺮارت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ و اﺣﺘﻴﺎج و ﻓﻘﺮ آن ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ زﻳﺎده رَوی ﻫﺎ ﻫﻢ رو ﺑﻪ »زوال«
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯽ
داﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ زوال ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ زوال اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺎده رَوی ﻫﺎ دوﻟﺖ ﻫﻢ
رو ﺑﻪ زوال ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ آن ﭼﻴﺰی را
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان درﺑﺎره ی اﻳﻦ آﻳﻨﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد و آن ﺗﻔﺎوت
ﺑﻴﻦ ﻓﺎز )ﭘﻠﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ و ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ.

-۳ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ در »ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺗﺎ« اﻳﺪه ی ﻻﺳﺎل را درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم از ﻣﺤﺼﻮل »ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ« ﻳﺎ »ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر« ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻔﺼﻼً رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه و ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺒﺮان
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی »ﻓﺮﺳﻮده« و ﻏﻴﺮه و ﺳﭙﺲ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻫﻢ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﺸﻮرداری ،ﻣﺪارس ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻧﮕﺎه داری ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﻏﻴﺮه ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ.
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ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و ﮐﻠﯽ ﻻﺳﺎل )»ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر -از آن
ﮐﺎرﮔﺮ«( ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را اداره ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ در آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»اﻳﻦ ﺟﺎ« )ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ( »ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﭼﻨﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ آن ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه از درون ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﺮون
ﻣﯽ آﻳﺪ و ﻟﺬا از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺮ و
ﻧﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻬﻨﻪ ای را ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ آن ﺑﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد«.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺑﻄﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی
وﺟﻮد ﻧﻬﺎده و ﻣﻬﺮ و ﻧﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻬﻨﻪ را از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد» ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ« ﻓﺎز
ﻳﺎ ﻓﺎز ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺗﻤﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻴﻨﯽ از
ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ا زﺟﺎﻣﻌﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ
ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪاری ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرش درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
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ﭘﺲ از وﺿﻊ آن ﻣﻘﺪار از ﺛﻤﺮه ی ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داده اﺳﺖ.
ﮔﻮﺋﯽ »ﺑﺮاﺑﺮی« ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻻﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ( ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ »ﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« و »ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر«
اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ »ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ« روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﻫﻨﻮز
ﻳﮏ »ﺣﻖ ﺑﻮرژواﺋﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﻖ دﻳﮕﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻘﻴﺎس ﻳﮑﺴﺎن در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً
ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ »ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی« ﺧﻮد ﻧﻘﺾ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮده و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻬﻤﯽ از ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﺳﻬﻢ دﻳﮕﺮی ،اﻧﺠﺎم داد -ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻧﺎﻣﺒﺮده( درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد.
و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ :ﻳﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮی ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ؛
ﻳﮑﯽ ﻣﺘﺎﻫﻞ اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﮑﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮی ﮐﻤﺘﺮ و
ﻫﮑﺬا.
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ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد...»:ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺷﺘﺮاک ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد در ذﺧﻴﺮه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮف ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻳﮑﯽ از
دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﮑﺬا .ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ«...
ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ :ﺗﻔﺎوت
در ﺛﺮوت ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺮد از ﻓﺮد
ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد زﻳﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ،زﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮه
را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ درآورد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺿﻤﻦ اﺛﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﻻﺳﺎل درﺑﺎره ی »ﺑﺮاﺑﺮی« و »ﻋﺪاﻟﺖ« ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺪواً ﻓﻘﻂ اﻳﻦ »ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ« را ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺼﺮف اﻓﺮاد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ دﻓﻌﺘﺎً

ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻌﺪی را ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف »ﻃﺒﻖ

ﮐﺎر« )ﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎز( اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺒﺘﺬل از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎی ﺑﻮرژوا و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﮔﺎن »ﻣﺎ«
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده »در ﺳﻮدای آﻧﻨﺪ« ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮزﻧﺸﯽ،
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺟﻬﻞ ﺣﻀﺮات اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻫﺎی ﺑﻮرژوا را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﻓﺮاد را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻠﮑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم
ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻤﻮل » -ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم«( ،ﻫﻨﻮز ﻧﻮاﻗﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
»ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ« را ﮐﻪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت »ﻃﺒﻖ ﮐﺎر« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺎرﮐﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ....» :وﻟﯽ اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻳﻌﻨﯽ در آن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از دردﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ زاﻳﻤﺎن
از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﺮون ﻣﯽ آﻳﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻖ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻓﻮق رژﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و آن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ
ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.«...
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً آن را ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ( »ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ« ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ.
»ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ« وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺪود -و
ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﺣﺪود» -ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ« ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه ی )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت
و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ» .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
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ﺑﺨﻮرد« ،اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ »در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺎر ﻣﺘﺴﺎوی ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﺴﺎوی« - ،اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﮕﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﻳﻦ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻫﻨﻮز »ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ« را
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺘﺴﺎوی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺘﺴﺎوی )در واﻗﻊ ﻧﺎﻣﺘﺴﺎوی( ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﺴﺎوی
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ »ﻧﻘﻴﺼﻪ«اﻳﺴﺖ وﻟﯽ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺪون دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،واﻧﮕﻬﯽ اﻟﻐﺎء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﻮﺟﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ

ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.

و اﻣﺎ ﻣﻮازﻳﻦ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺟﺰ »ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد .و در اﻳﻦ ﺣﺪود ﻫﻢ
ﺿﺮورت وﺟﻮد دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎر و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﻴﺰ ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
دوﻟﺖ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽ رود زﻳﺮا دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻫﻴﭻ ﻃﺒﻘﻪ ای را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼً زوال ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺣﺮاﺳﺖ »ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ« ﮐﻪ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای زوال ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ،
ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﮐﺎﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ.
152

ﻟﻨﯿﻦ

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب

-۴ﻓﺎز ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ:
»...در ﻓﺎز ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ اﺳﺎرت آﻣﻴﺰ
اﻧﺴﺎن از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ
ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰد؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ،دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻳﺎﺑﺪ و ﮐﻠﻴﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻴﻞ آﺳﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺪ -،ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﻓﻖ ﻣﺤﺪود ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﺋﯽ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ“ :از ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﺪادش ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ
ﻧﻴﺎزش“«.
ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ
ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﻠﻤﻪ ی »آزادی« و »دوﻟﺖ« را ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻬﺰاء ﻗﺮار ﻣﯽ
داد ﭘﯽ ﺑﺮﻳﻢ .ﻣﺎدام ﮐﻪ دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد ،آزادی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آزادی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺎﻳﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی زوال ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﺑﻪ آن ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰد و آن ﻫﻢ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را دﻓﻌﺘﺎً ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ.
اﻳﻦ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻈﻴﻤﯽ را ﺑﺮای ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
و وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﻣﺎﻧﻊ اﻳﻦ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
زﻳﺎدی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در اﻣﺮ ﭘﻴﺸﺮوی اﻧﺠﺎم داد ،آن ﮔﺎه ﺣﻖ دارﻳﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه
ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻴﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ »ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺎز زﻧﺪﮔﯽ« ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻳﻢ ﻓﻘﻂ از ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی زوال دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ و
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﺋﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻮﻋﺪ و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ زوال را ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻞ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارﻳﻢ زﻳﺮا ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دوﻟﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً زوال ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻞ »از ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ
اﺳﺘﻌﺪادش ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎزش« را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد
آن ﻗﺪر ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎر آن ﻫﺎ آن
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ﻗﺪر ﺑﻬﺮه ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ» .اﻓﻖ ﻣﺤﺪود ﺣﻘﻮق
ﺑﻮرژواﺋﯽ« ﮐﻪ اﻓﺮاد را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺖ و ﺑﯽ روﺣﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺎﻳﻠﻮک در
ﺣﺴﺎب آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ از دﻳﮕﺮی زﻳﺎدﺗﺮ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮی ﻣﺰد
ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ -،اﻳﻦ اﻓﻖ ﻣﺤﺪود در آن ﻫﻨﮕﺎم دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺪی از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻫﺮ ﮐﺲ
آزاداﻧﻪ »ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎزش« از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
از ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
»ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﺻﺮف« ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﻧﻴﺸﺨﻨﺪزﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ وﻋﺪه

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﻼت ،اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﭘﻴﺎﻧﻮ و ﻏﻴﺮه از ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻳﺎﻓﺖ دارد .اﮐﺜﺮﻳﺖ »داﻧﺸﻤﻨﺪان«
ﺑﻮرژوا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺸﺨﻨﺪﻫﺎ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد را ﺧﻼص ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ،
ﻫﻢ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﻓﺎع ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد را از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺟﻬﺎﻟﺖ -،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻴﭻ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ »وﻋﺪه دﻫﺪ« ﮐﻪ ﻓﺎز
ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﺒﻴﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺎز ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﻳﺶ ﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼب داﺳﺘﺎن ﭘﻮﻣﻴﺎﻟﻮﻓﺴﮑﯽ» -ﺑﻴﻬﻮده«
ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰﻧﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎز »ﺑﺎﻻﺋﯽ« ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻓﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﮐﺎر و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮی
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان آﻏﺎز ﮔﺮدد و ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد
ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ.
دﻓﺎع ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻫﺎی ﺑﻮرژوا )و ﮐﻮﭼﮏ اﺑﺪ اﻟﻬﺎی آﻧﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻀﺮات
ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﻫﺎ ،ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺎء( از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﺟﺮات و ﮔﻔﺖ ﮔﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ی دور را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﺒﺮم و ﺟﺎری
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻠﻴﻪ ی اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاران ﻳﮏ »ﺳﻨﺪﻳﮑﺎی« ﮐﻼن ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﻗﻌﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﺮوﻓﺴﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪ و از ﭘﯽ او ﻳﮏ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﯽ و از ﭘﯽ
او ﺣﻀﺮات ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﻫﺎ و ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ از ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﻮن آﻣﻴﺰ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﻋﻮام
ﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ی ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ و از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن »ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
راﻧﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﺋﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ« آن
را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ وﻋﺪه ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮑﺮ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺧﻄﻮر ﻧﺪاده اﺳﺖ
زﻳﺮا اﺻﻮﻻً آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان »ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺖ«.
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اﻳﻦ ﺟﺎ درﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم رﺳﻴﺪه
اﻳﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﺎم »ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻓﺎز
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ و ﻓﺎز ﺑﺎﻻﺋﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻓﺮق ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻨﺪه آور اﺳﺖ و ﻗﺮار دادن آن در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ردﻳﻒ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻋﻬﺪه ی ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ )آن ﻫﻢ اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز در ﺑﻴﻦ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ »ﭘﻠﺨﺎﻧﻮﻓﯽ«
ﮐﺮاﭘﻮﺗﮑﻴﻦ ﻫﺎ ،ﮔﺮاوﻫﺎ ،ﮐﻮرﻧﻪ ﻟﻴﻦ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ »ﺳﺘﺎره ﻫﺎ« آﻧﺎرﺷﻴﺰم ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل
ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮﻧﺸﻴﻦ -اﻳﻦ اﺻﻄﻼح از ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء آن
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪودﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﻓﺖ و وﺟﺪان را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ -،ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻴﺰی
ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
وﻟﯽ ﻓﺮق ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم روﺷﻦ اﺳﺖ ،آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺎز »ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ« ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه
اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ
ی »ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮏ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺎرﮐﺲ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﻳﻦ
ﺟﺎ ﻫﻢ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻳﻌﻨﯽ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﺳﮑﻮﻻﺳﺘﻴﮏ ﻣﻦ درآوردی و
»اﺧﺘﺮاﻋﯽ« و ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻠﻤﺎت )ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﮐﺪام اﺳﺖ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم
ﮐﺪام( ﭼﻴﺰی را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪارج ﻧﻀﺞ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﺧﻮد ،در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻠﻪ ی ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻀﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼً از ﺳﻨﻦ ﻳﺎ آﺛﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ ﺟﺎ
اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم »اﻓﻖ ﻣﺤﺪود ﺣﻖ ﺑﻮرژواﺋﯽ«
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم
دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ زﻳﺮا ﺣﻖ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،در ﺣﮑﻢ ﻫﻴﭻ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در دوران ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ
ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ -ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺪون ﺑﻮرژوازی!
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎرادﮐﺲ و ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﮏ ﻧﻮع ﺑﺎزی دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﻳﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺳﺮﺳﻮزﻧﯽ رﻧﺞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ژرف ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را
ﺑﺪان ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
وﻟﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺮ ﮔﺎم ﺧﻮاه در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻮاه در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮐﻬﻨﻪ را در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .و ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
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ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺣﻖ »ﺑﻮرژواﺋﯽ« را در ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﺟﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﻴﺰی را ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری
ﺑﺮون آﻣﺪه ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران در راه رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻈﻴﻤﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ

آن ﺣﺪی ﻧﻴﺴﺖ

ﮐﻪ ﻧﺘﻮان از آن ﭘﺎی ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬرﮔﺎه ﻓﺌﻮداﻟﻴﺰم
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﻗﺮار دارد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی .ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در راه ﺑﺮاﺑﺮی و ﺷﻌﺎر
ﺑﺮاﺑﺮی -اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﭼﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻈﻴﻤﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﮐﯽ از ﻳﮏ ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮری اﺳﺖ .و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر و ﺑﺮاﺑﺮی در دﺳﺘﻤﺰد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮری ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﺟﺮاء اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ » :از ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﺪادش ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎزش« ﺣﺎل ﺑﺸﺮ از
ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ در راه ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ .وﻟﯽ ﻣﻬﻢ روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺪار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم
ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻣﺮده ،ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ؛ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺬب ﻣﺤﺾ
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اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ از ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﺶ روی ﺳﺮﻳﻊ ،ﺣﻘﻴﻘﯽ و
واﻗﻌﺎً ﺗﻮده ای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ و ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع آن اﺳﺖ .و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد .اﻳﻦ از
ﻳﮏ ﻃﺮف .و اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل ﺻﻮری ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد
ﮐﺸﻮر و ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﻴﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺖ و اداره ی اﻣﻮر آن
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﭘﻠﻪ ی
ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﻻً ﻃﺒﻘﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺑﻮی اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ وﻟﻮ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮرژواﺋﯽ آن و
ﻧﻴﺰ ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ و ﭘﻠﻴﺲ و دﺳﺘﮕﺎه اداری را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ ،ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و از ﺻﻔﺤﻪ ی
روزﮔﺎر ﺑﺰداﻳﺪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﻣﻴﻠﻴﺲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺳﺎزد.
در اﻳﻦ ﺟﺎ »ﮐﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد« :دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم در ﭼﻨﻴﻦ درﺟﻪ ای دﻳﮕﺮ
از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺤﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻫﻤﻪ در اداره ی اﻣﻮر دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ واﻗﻌﺎً
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»ﻫﻤﻪ« ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اداره ی اﻣﻮر دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ورزﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ی اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎ
ﺳﻮادی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻳﮏ رﺷﺘﻪ از ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ »ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﺷﺪن« ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻼن ،ﺑﻐﺮﻧﺞ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﭘﺴﺖ ،راه آﻫﻦ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﻧﮏ داری و ﻏﻴﺮه و ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻣﻼً اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ
درﻧﮓ و در ﻇﺮف ﻳﮏ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺴﻠﺢ ،ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﺟﺎی آن ﻫﺎ را در
اﻣﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ و در اﻣﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ) .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺴﺎب را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎدر دارای ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،ﻣﺘﺤﺼﺼﻴﻦ
ﮐﺸﺎورزی و ﻏﻴﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮد :اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﮐﺎرﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد(.
ﺣﺴﺎب و ﮐﻨﺘﺮل -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮای »ﺳﺮ و ﺻﻮرت دادن« ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻞ آن ﻻزم اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاران ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮ آن دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار و ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﮏ
»ﺳﻨﺪﻳﮑﺎی« دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮاﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺰان ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﺰد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺴﺎب اﻳﻦ ﮐﺎر و
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ﮐﻨﺘﺮل آن را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺳﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎده
ﻧﻈﺎرت و ﺛﺒﺖ ،اﻃﻼع از ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ و ﺻﺪور ﻗﺒﻮض ﻣﺮﺑﻮط رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
آن ازﻋﻬﺪه ی ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﻮادی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻼً و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب و اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮل را در ﻣﻮرد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران )ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ( و در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮات
روﺷﻦ ﻓﮑﺮان ﮐﻪ ادا و اﻃﻮار دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﮔﺎه
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻳﮏ ﮐﻨﺘﺮل واﻗﻌﺎً ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﻃﻔﺮه رﻓﺖ و »ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﻨﺎه ﺑﺮد«.
ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﮑﻢ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎر و
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺰد ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.
وﻟﯽ اﻳﻦ اﻧﻀﺒﺎط »ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای« ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻪ
آرﻣﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﮑﻢ ﭘﻠﻪ ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﻴﻪ ی
*

 -ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ

ﺣﺴﺎب و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮔﺮدد آن ﮔﺎه دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ دوﻟﺘﯽ »دوﻟﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و »وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ
اداری ﺳﺎده ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«) .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻨﺪ  ،۲درﺑﺎره ی ﻣﻨﺎﻇﺮه
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ(.
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ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻟﻮث ﭘﻠﻴﺪی ﻫﺎ و رذاﺋﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﭘﻴﺶ
روی ﺿﺮورت دارد.
از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻫﻨﮕﻔﺖ آﻧﺎن ،ﺧﻮد
ﻃﺮز اداره ی اﻣﻮر دوﻟﺖ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺧﻮد زﻣﺎم اﻳﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﻮر
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و آﻗﺎزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ادا و اﻃﻮار دوران
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺳﺮاﭘﺎ ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
»ﺳﺮ و ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ« -،از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﻳﮕﺮ ﻟﺰوم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اداره ﮐﺮدﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪ ای
ﮐﻪ اﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﭼﻪ »دوﻟﺘﯽ«
ﮐﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و »دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﮐﻠﻤﻪ
ﻧﻴﺴﺖ« دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی رو
ﺑﻪ زوال ﻣﯽ رود.
زﻳﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻃﺮز اداره اﻣﻮر را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ و واﻗﻌﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻣﺴﺘﻘﻼً اداره ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎب و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻔﺘﺨﻮاران

و آﻗﺎزادﮔﺎن و ﺷﻴﺎدان

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ ﺳﻨﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری« را ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ -در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از اﻳﻦ ﺣﺴﺎب و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن ﻃﺮز ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری
دﺷﻮار ﻣﯽ ﮔﺮدد و آن ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﺎدری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻻﺑﺪاً ﻣﻮرد آن ﭼﻨﺎن ﮐﻴﻔﺮ ﺟﺪی
و ﺳﺮﻳﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد )زﻳﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ -ﻣﺮدان زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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روﺷﻦ ﻓﮑﺮان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و ﻟﺬا ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺎزه ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ( ﮐﻪ ﻟﺰوم
ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎده و اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮی ﺧﻴﻠﯽ زود ﺟﺰء ﻋﺎدات
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دروازه ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺎز
ﺑﺎﻻﺋﯽ آن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ زوال ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﻃﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

اﺑﺘﺬال ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی روﺷﻦ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روش اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ
ﻫﺎ و ﭘﻮﺑﻠﻴﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ) (۱۹۱۴ -۱۸۸۹را ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در آن ﭘﺮوﺳﻪ رﺷﺪ ﺗﺪرﻳﺠﯽ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۴اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم را ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ آن را ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی روش اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،از ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪان
ﻧﻴﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و اﺑﺘﺬال ﮐﺎﻣﻞ آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ی اﺳﻒ اﻧﮕﻴﺰ را وﻟﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﻳﻢ.

-۱ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ
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ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ رﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :آﻧﺎرﺷﻴﺰم و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم« ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۸۹۴ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی روش آﻧﺎرﺷﻴﺰم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻃﻮری ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ در
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺰم از ﻧﻈﺮ روز ﻓﻮﺗﯽ ﺗﺮ و ﻣﺒﺮم ﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ
روش اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ! در رﺳﺎﻟﻪ ی وی دو ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻳﮑﯽ دارای ﺟﻨﺒﻪ ی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و
ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮارزﺷﯽ درﺑﺎره ی ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪه ﻫﺎی اﺷﺘﻴﺮﻧﺮ ،ﭘﺮودون و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ و
ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ :ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺑﺎب اﻳﻦ ﮐﻪ
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﺑﺎ راﻫﺰن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد.
در آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺮﻳﺢ آور ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی اﻧﻘﻼب و ﻃﯽ دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﻴﻪ اﺳﺖ :در
ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۱۷ -۱۹۰۵ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻧﻴﻤﻪ آﺋﻴﻦ ﭘﺮﺳﺖ و ﻧﻴﻤﻪ
ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ از دﻧﺒﺎل ﺑﻮرژوازی ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ی ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
در ﺑﺎب روش اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل »۱۸۹۱ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺗﺎ«ی ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ )ﻳﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﺲ و ﻣﺎرﮐﺲ( در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دو ﺳﺎل ﻫﻢ از ﮐﻨﮕﺮه ی
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ﻻﻫﻪ ی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل )اول( 4ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﻴﻦ و
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎی وی ﺑﻮدﻳﻢ«.
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »از آن ﺧﻮد«
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺆﻳﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد اﻋﻼم دارﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از درس ﻫﺎ ی ﮐﻤﻮن و
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از اﻳﻦ درس ﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﭼﻴﺰی در ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎرﺷﻴﺰم در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ :آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻬﻨﻪ دوﻟﺘﯽ را ﺧﻮرد ﮐﺮد؟
و ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻮد؟ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪن از »آﻧﺎرﺷﻴﺰم و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم« و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم در دوران ﻣﺎ

4

 -ﮐﻨﮕﺮه ﻻﻫﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل اول از  ۲ﺗﺎ  ۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۸۷۲ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ و

اﻧﮕﻠﺲ در اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه  ۶۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺳﺘﻮر روز
ﮐﻨﮕﺮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از (۱ :درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺷﻮرای ﮐﻞ؛  (۲درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و
ﻏﻴﺮه .ﺗﻤﺎم دوران ﮐﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪﻳﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ» .درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ« در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﻴﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺧﻮد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﺪ وﻇﻴﻔﻪ ی ﺧﻄﻴﺮ وی
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ .ﺑﺎﮐﻮﻧﻴﻦ و ﮔﻴﻮم را در اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺟﺮم اﺧﻼل ﮔﺮی و
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺪﭘﺮوﻟﺘﺎری از اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻗﺒﻞ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﻮن ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ درﻏﻠﻄﻴﺪن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﻴﺐ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﻮد .زﻳﺮا
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻻزﻣﻪ اش ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد .اﻳﻦ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوزی اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم
اﺳﺖ.

-۲ﻣﻨﺎﻇﺮه ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت روﺳﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮی از آﺛﺎر
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﺛﺎر ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را در روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺶ از آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ )ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻠﻪ ی ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻮﺧﯽ دارای ﻳﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آن ﭼﻪ رواج دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان روس
در ﺳﺎل  ۱۹۰۵ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﺷﺘﻴﺎق ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﭼﻨﺎن ﮐﻤﻴﺘﯽ
از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ و ﭼﺎپ ﻫﺎی اﻳﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،درﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻧﻬﺎل ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
در زﻣﻴﻦ ﺟﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﺎ ﻏﺮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ(.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده از ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﻨﺎﻇﺮه ی ﺧﻮد ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﺷﻬﺮت
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ﺧﺎﺻﯽ دارد .وﻟﯽ ﻳﮏ ﻓﺎﮐﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮐﺴﯽ از آن آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ وﻇﻴﻔﻪ
ی ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۱۹۱۵ -۱۹۱۴ﭼﮕﻮﻧﻪ دﭼﺎر ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻨﮕﻴﻨﯽ و دﻓﺎع از ﺳﻮﺳﻴﺎل
ﺷﻮﻳﻨﻴﺰم ﮔﺮدﻳﺪ آن ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺖ را ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ .اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺒﺎرت
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮ آﻣﺪ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم
ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﻣﻴﻠﺮان

و ژورس( و آﻟﻤﺎن )ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ( ﺗﺰﻟﺰل ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪی از ﺧﻮد

ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺠﻠﻪ ی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ »زارﻳﺎ« ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۰۲ -۱۹۰۱در
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﺮدازد و ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺰﻟﺰل آﻣﻴﺰ و ﻃﻔﺮه ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ی وی در
ﮐﻨﮕﺮه ی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪه در ﺳﺎل  5 ۱۹۰۰را ﮐﻪ روش آﺷﺘﯽ

5

 -ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم اﺳﺖ ﮐﻪ از

۲۳ﺗﺎ  ۲۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۰۰در ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .در ﮐﻨﮕﺮه  ۷۹۱ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺪه
اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ روﺳﻴﻪ  ۲۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﺳﺎﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ آراء ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﮐﻪ
ﻟﻨﻴﻦ آن را »ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ دارای ﺟﻨﺒﻪ آﺷﺘﯽ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« ﻣﯽ داﻧﺴﺖ -ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دﻳﮕﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﮏ ﺑﻮروی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ی آن را ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ داﺷﺖ» ،-ﮐﺸﺪار« ﺑﻨﺎﻣﺪ .در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻟﻤﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ درج ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت ﺗﺮدﻳﺪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﻗﺒﻞ از
آﻏﺎز ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
وﻟﯽ آن ﭼﻪ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ی ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮه او ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮف او
و ﺷﻴﻮه ی ﺑﺤﺚ او درﺑﺎره ی ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﻧﺤﺮاف ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب »ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات« او را ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻳﻢ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ در اﺛﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم« ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﻫﺮوﺳﺘﺮاﺗﯽ
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﺑﻪ »ﺑﻼﻧﮑﻴﺰم« ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد )اﻳﻦ اﺗﻬﺎم از آن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺑﺎز از ﻃﺮف اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺑﻮرژوا ﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎی روﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﺑﺨﺼﻮص روی اﺛﺮ ﻣﺎرﮐﺲ» :ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﻣﮑﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ
دارد )ﮐﻮﺷﺸﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﻳﺪﻳﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ( ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ را درﺑﺎره ی
درس ﻫﺎی ﮐﻤﻮن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺮودون ﻳﮑﯽ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﺑﻪ آن
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎل » ۱۸۷۲ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« روی آن ﺗﮑﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ای را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد«.
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻗﺪری »ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ« ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر آن را ﺑﻪ وﺟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺮﻳﻒ آﻣﻴﺰ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﻳﺪﻳﻢ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ
را ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،درﻫﻢ ﺷﮕﻨﺪ و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺳﺎزد )  ، Sprengungاﻧﻔﺠﺎر -اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ( .وﻟﯽ از ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ را ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی زﻳﺎده از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﺗﺮ و زﺷﺖ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
او از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻖ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم وارد
ﻧﻤﻮده ﺳﺮﺑﺎز زده اﺳﺖ .او ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را از ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب
»ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺜﺎل آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻃﺒﻘﻪ
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ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ای را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ و ﺑﺲ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ای را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ واﻗﻌﯽ اوﺳﺖ و در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺳﺎل » ۱۸۵۲ﺧﻮرد ﮐﺮدن« ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻫﻢ دم ﻧﺰده
اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم را در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ی وﻇﺎﺋﻒ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ »ﻋﻠﻴﻪ« ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» -ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه
واﮔﺬار ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ« )ص  ۱۷۲ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ(.
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ وی و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮای اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﻼً ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری »ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه واﮔﺬار
ﮔﺮدد« -ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ از ﺳﺎل  ۱۸۵۲ﺗﺎ  ۱۸۹۱ﻳﻌﻨﯽ ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻣﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۹۹در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻳﻦ
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ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﻪ آﻳﺎ ﺧﻮرد ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻮد را در ﭘﺲ ﭘﺮده ی ﻳﮏ اﺻﻞ
»ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا« )و ﺑﯽ ﺛﻤﺮ( و ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ای ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
را از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﻴﻦ روش ﻣﺎرﮐﺲ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در ﻣﻮرد آﻣﺎده
ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب دره ی ﻋﻤﻴﻘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﺑﻌﺪی و ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﮐﻪ اﻳﻀﺎً ﺗﺎ درﺟﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ رد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم
ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻳﻢ .اﻳﻦ اﺛﺮ  -رﺳﺎﻟﻪ ی او در ﺑﺎره ی »اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮع »اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری« و »رژﻳﻢ
ﭘﺮوﻟﺘﺎری« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی را ﮐﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺮارزش اﺳﺖ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺴﺄﻟﻪ ی
دوﻟﺖ را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬارده اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آن ﭼﻨﺎن ﻓﻮرﻣﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ را درﺑﺮ دارد زﻳﺮا ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ
را ﺑﺪون اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .درﺳﺖ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
در ﺳﺎل  ۱۸۷۲در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی »ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« »ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه« اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۰۲اﺣﻴﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ»ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺳﻼح اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺨﺼﻴﺺ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ،ﻫﻢ از اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮده ای ،ﻫﻢ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ
از »ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎی زور دوﻟﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ارﺗﺶ« ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ وﻟﯽ درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻴﻬﻮده ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن را از »ﺗﺠﻠﻴﻞ
ﺧﺮاﻓﯽ« دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ را ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد« .ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .وﻟﯽ درﺑﺎره ی اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزه ای در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ داده دم ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺘﺬﻻت دارای ﻃﻨﻴﻦ »ﻣﺤﮑﻢ« ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد را ﺧﻼص ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ
رﺳﻴﺪ .اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮﻋﻤﻘﯽ را درﺑﺮ دارد و اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
ﺷﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻪ اﺳﺐ ﺟﻮ ﻣﯽ ﺧﻮرد و رود
وﻟﮕﺎ ﺑﻪ درﻳﺎی ﺧﺰر ﻣﯽ رﻳﺰد »ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ« .ﻓﻘﻂ ﺗﺄﺳﻒ در اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﭘﻮچ و ﭘﺮﻃﻤﻄﺮاق درﺑﺎره ی ﻣﺒﺎرزه ی »ﭘﺮﻋﻤﻖ« ﻣﺴﺄﻟﻪ
ای ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺒﺮم دارد و آن اﻳﻦ
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ﮐﻪ آﻳﺎ »ﻋﻤﻖ« اﻧﻘﻼب وی در ﻣﻮرد دوﻟﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
ﻏﻴﺮﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺳﺎﺑﻖ در ﭼﻴﺴﺖ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاردن اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﻼً در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ ﻟﻔﻈﺎً ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ آن اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و
روی اﻫﻤﻴﺖ »اﻳﺪه ی اﻧﻘﻼب« ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺮس از ﺗﺒﻠﻴﻎ درس
ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان آﻳﺎ اﻳﻦ »اﻳﺪه« ﺧﻴﻠﯽ ﭘﺮارزش اﺳﺖ؟( و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :اﻳﺪه آﻟﻴﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ« و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد اﮐﻨﻮن
ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ »ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻴﻠﯽ ازﺧﺮده ﺑﻮرژواﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ« ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» -در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ
ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ...در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺮدﺋﻮﻧﻴﻮﻧﯽ ،ﮐﺌﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﯽ و اﻧﻔﺮادی«» ...ﻣﺜﻼً ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﺎرﺷﺎن از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود -،از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪ راه ﻫﺎی آﻫﻦ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﺻﻮرت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد :ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﭼﻴﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اداره ی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اداره ی اﻣﻮر
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮع دوم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﮔﺬار ﻧﻤﻮد،
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ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮع ﺳﻮم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺌﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داد« )ص
 ۱۱۵ -۱۴۸ﺗﺮﺟﻤﻪ ی روﺳﯽ ،ﭼﺎپ ژﻧﻮ ،ﺳﺎل .(۱۹۰۳
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد
از روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ی درس ﻫﺎی ﮐﻤﻮن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ.
راه ﻫﺎی آﻫﻦ از ﻧﻘﻄﻪ ی ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮوری ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ« ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺑﺮﻳﮏ و ﻣﻐﺎزه
ی ﺑﺰرگ و ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﺰرگ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد .ﺗﮑﻨﻴﮏ در ﮐﻠﻴﻪ ی اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را در
اﻧﺠﺎم ﺳﻬﻤﯽ از ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ وﻗﻔﻪ در ﮐﻠﻴﻪ
ی اﻣﻮر و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم و ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ .در ﮐﻠﻴﻪ ی اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان »ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭼﻴﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد«.
وﻟﯽ ﺟﺎن ﮐﻼم در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ »ﭼﻴﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن« ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮرژوازی -ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎن ﮐﻼم در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
»ﭼﻴﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن« ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش از ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﺪ و در اداره ی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ« ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ »ﭼﻴﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن« ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
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»ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اداره ی« »دﺳﺘﮕﺎه« »ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ« ،وﻟﯽ
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،دﻳﮕﺮ »ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ« ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن
ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻗﺪﻳﻤﯽ را ﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﻴﺦ و ﺑﻦ درﻫﻢ ﻣﯽ
ﺷﮑﻨﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺳﻨﮓ روی ﺳﻨﮓ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮروﮐﺮات ﺷﺪن
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ آن را ﻣﻔﺼﻼً
ﺗﺸﺮﻳﺢ

ﮐﺮده اﻧﺪ:

 (۱ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدن؛
 (۲ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ از دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ؛
 (۳اﻧﺠﺎم اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت را ﻫﻤﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً »ﺑﻮروﮐﺮات« ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ »ﺑﻮروﮐﺮات« ﮔﺮدد.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻌﻤﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ» :ﮐﻤﻮن ﻳﮏ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻓﻌﺎل و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و ﻫﻢ
ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد«.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم( و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم )ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم( اﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﭘﺮوﻟﺘﺎری
ﮐﻪ ﻓﻮراً ﺑﺮای رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻗﺎدر
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم و اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺎﻣﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻫﻤﺎن »ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺧﺮاﻓﯽ« دوﻟﺖ و ﻫﻤﺎن »اﻳﻤﺎن ﺧﺮاﻓﯽ«
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ی او:
»راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت« ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ )ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا
در ﺳﺎل  ۱۹۰۹ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ی ارﺗﺠﺎع ﺑﻮدﻳﻢ از ﭼﺎپ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ( .اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮔﺎم
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ زﻳﺮا در آن ﺑﺮﺧﻼف رﺳﺎﻟﻪ ی ﺳﺎل  ۱۸۹۹ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ،از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﺎﻟﻪ ی ﺳﺎل ۱۹۰۲
»اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« از وﻇﺎﺋﻒ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻓﺮا
رﺳﻴﺪن آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ رود ﺑﻠﮑﻪ در آن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ »ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ« ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻪ ﺣﺪت ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﮐﻪ از اﻳﻦ
ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن »دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی  «۱۸۷۱ -۱۷۸۹ﺑﺮای اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ،از ﺳﺎل  ۱۹۰۵دوران ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﺮای
ﺧﺎور آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ«» .ﻣﺎ وارد دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪه
اﻳﻢ«» .ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد«.
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اﻳﻦ ﻫﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ .اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای
ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات
آﻟﻤﺎن ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﺠﺎر ﺟﻨﮓ اﻳﻦ ﺣﺰب )و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ( ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در رﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» -وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را درﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن را( ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ از آن ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ«.
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ و
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ!
آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد درﺑﺎره ی آﻏﺎز ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ در رﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی
ﺧﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی »اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎﺳﯽ« اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ی دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎ ،ﺳﮑﻮت ﻫﺎ و ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ آن
ﮔﺮوﻳﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ.
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﮔﻮﺋﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻣﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ )ﺳﺎل  .(۱۸۹۹ﻣﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارم )ﺳﺎل  .(۱۹۰۲ﻣﻦ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻳﻦ
اﻧﻘﻼب ﻫﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارم )ﺳﺎل  .(۱۹۰۹وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺣﻮال وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻇﺎﺋﻒ
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اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﯽ
در ﺳﺎل  ۱۸۵۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﺬارم )ﺳﺎل .(۱۹۱۲
در ﻣﻨﺎﻇﺮه ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد.

-۳ﻣﻨﺎﻇﺮه ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک
ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن ﺟﺮﻳﺎن »ﭼﭗ رادﻳﮑﺎل« ﮐﻪ روزا
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﮐﺎرل رادک و دﻳﮕﺮان در ﺻﻔﻮف آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ از ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﺣﺎل ﮔﺮوﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ »ﻣﺮﮐﺰ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﯽ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼً ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد زﻳﺮا
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن »ﻣﺮﮐﺰ« )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ( ﻳﺎ
»ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻴﺰم« ﺣﻘﺎرت ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺸﺎن داد.
ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی »ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮده ای و اﻧﻘﻼب« )" "(۳۰،۲ ،۱۹۱۲Neue Zeit
ﮐﻪ در آن از ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ »رادﻳﮑﺎﻟﻴﺰم ﭘﺎﺳﻴﻒ« و »ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪون ﻋﻤﻞ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ی اﻧﻘﻼب را ﺑﺒﻴﻨﺪ« )ص  (۶۱۶ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮز

180

ﻟﻨﯿﻦ

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب

ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻇﺎﺋﻒ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ
اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﮔﺮدﻳﺪ.
او ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺒﺎرزه ی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻣﺒﺎرزه ی ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ...ﻣﻀﻤﻮن
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﺮوی دوﻟﺖ و از ﻣﻴﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ )ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻈﯽ :ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ( Auflösung ،آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﻧﻴﺮوی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ...ﻣﺒﺎرزه ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻬﺪام ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻧﻬﺎﺋﯽ آن ﻓﺮا رﺳﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺑﺪﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد« )ص .(548
ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﺿﻤﻦ آن ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دارای ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎدﻳﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ-» :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ و آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﻒ آورﻧﺪ و دوﻣﯽ ﻫﺎ در
اﻧﻬﺪام آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ،ﻫﻢ اﻳﻦ و ﻫﻢ آن را

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ« )ص .(724

اﮔﺮ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺮﻳﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ از
ﻧﻮاﻗﺺ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی او ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ(
در ﻋﻮض ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻗﻀﻴﻪ را ﮐﻪ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده در
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ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺮک
ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﮔﺮوﻳﺪه اﺳﺖ .او ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ و
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده ،ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و آن
را ﻣﺒﺘﺬل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ و آﻧﺎرﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
 (۱اوﻟﯽ ﻫﺎ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻳﻦ
ﻫﺪف را ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ
و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ زوال دوﻟﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ دوﻣﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ در ﻇﺮف ﻳﮏ از اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
 (۲اوﻟﯽ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻨﻬﺪم و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺎزه ای را ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﮐﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺳﺎزد؛ دوﻣﯽ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻗﺪرت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺗﺎرﻳﮏ اﺳﺖ؛ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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 (۳اوﻟﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دوﻟﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﺷﻮد؛ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم اﺳﺖ زﻳﺮا
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﻒ آورد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎن ﻧﻮﻳﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن
ﺳﺎزد.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮاﻳﺪ زﻳﺮا در ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎی وی ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻤﻴﻦ اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺑﺪاً دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻔﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ
ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ ﺳﺎده ی ﺗﺤﺼﻴﻞ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻃﻮﻃﯽ وار از
ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ »ﻧﻘﻞ ﻗﻮل« ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۸۵۰ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره ی ﺿﺮورت
»ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻴﺮو در دﺳﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ« ﺷﺮﺣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﻈﻔﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :آﻳﺎ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک در ﺻﺪد اﻧﻬﺪام »ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ« ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺻﺎف و ﺳﺎده ﻧﻴﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺎرﮐﺲ و ﭘﺮودون را در ﻣﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﻳﮑﯽ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
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»ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ« ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻴﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪارد .ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ،ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﻦ .اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی »ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐﺎﻣﻞ« دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ ،ﭘﻠﻴﺲ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻴﺎداﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را درﺑﺎره ی ﮐﻤﻮن ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽ
ﮔﻴﺮد و ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ را ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ» ...:ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﻇﺎﺋﻒ دوﻟﺘﯽ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ را ﺑﺮاﻧﺪازد؟ وﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰﺑﯽ و ﺧﻮاه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ای و ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﯽ در ﻣﻮرد اداره ی اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺑﻮدن آﻧﺎن از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﺳﺖ«» ...اﮐﻨﻮن در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه اداره ی اﻣﻮر در »دوﻟﺖ آﻳﻨﺪه« ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﭘﻴﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﻒ آورده
ﺑﺎﺷﻴﻢ )ﺗﮑﻴﻪ ی روی ﮐﻠﻤﺎت از ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﺳﺖ( از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد )ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻈﯽ ﻣﻨﺤﻞ
ﻣﯽ ﺳﺎزد  ( auflöstﻳﺎ ﻧﻪ .ﮐﺪام وزارت ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻨﺶ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد؟«
در اﻳﻦ ﺟﺎ

وزرات ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،داراﺋﯽ و ﺟﻨﮓ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ

ﺷﻮد» .ﻧﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از وزرات ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را از
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ﺑﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ...ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :ﺳﺨﻦ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ »دوﻟﺖ آﻳﻨﺪه« ﺧﻮاﻫﺪ
داد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ« )ص
 .(۷۲۵اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮﻧﮓ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﻧﻘﻼب را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاه در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ی وی و ﺧﻮاه در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﻘﻞ
ﻗﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
»اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن« ﻣﯽ ﭘﺮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ﮔﻔﺘﻪ ی وی ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ :ﻓﻌﻼً اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن -ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻋﻠﻴﺤﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ! اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎً
ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن و ﻳﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ »دﺳﺘﮕﺎه اداره ی اﻣﻮر« و
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽ ﺳﺎزد و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﻳﻨﯽ را ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ »وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ« را »ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺧﺮاﻓﯽ« ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ
وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر و ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد؟
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ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ »وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ« ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
آﻳﺎ »ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن« ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﻳﮕﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
ﻳﺎ ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻠﺐ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ )ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻫﺰاران رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده و ﺳﺮاﭘﺎ ﻏﺮق در
رﮐﻮد و ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ( ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﻘﻼب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎرت از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ و اداره ی اﻣﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎرت از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﻨﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ و اداره ی اﻣﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم را ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮد اﺻﻼً آن را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ او درﺑﺎره ی ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ درس ﻫﺎی
ﮐﻤﻮن و آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ» .ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰﺑﯽ و ﺧﻮاه
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ای ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود«...
در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،در دوران ﺳﻴﺎدت ﺑﻮرژوازی ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در ﻗﻴﺪ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ در
اﺳﺎرت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در دوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﺮدﮔﯽ
ﻣﺰدوری و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی و ﻓﻘﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﻣﺤﺪود ،ﻓﺸﺮده و ﻣﺜﻠﻪ و ﻣﺴﺦ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ رو او ﻓﻘﻂ از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ای ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
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ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ( و ﺑﺮای ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻮرﮐﺮات ﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ از ﺗﻮده
ﻫﺎ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻣﺎﻓﻮق آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم و ﻣﺎدام ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻮرژوازی
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ی ﻣﻌﻴﻨﯽ
از »ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪن« ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ.
از ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ :ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺰ در دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ! ﺑﻪ
وﻳﮋه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ از روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﮐﻤﻮن ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ در دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ،دﻳﮕﺮ »ﺑﻮروﮐﺮات« ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،
»ﻣﺴﺘﺨﺪم« ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ﮐﻪ

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ،در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ رﺳﺪ و از آن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت »ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و ﻫﻢ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎﺷﻨﺪ« ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ،ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک و ﺑﻪ وﻳﮋه

ﺑﺮﻫﺎن

ﭘﺮﻃﻨﻄﻨﻪ ی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﻳﻪ ای و
ﺧﻮاه ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
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»ﺑﺮاﻫﻴﻦ« ﮐﻬﻨﻪ ی ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ را ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺰم ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ اﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﺪاﻧﻪ ی ﺧﻮد »ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم« ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ »ﺑﺪوی«

و ﻋﻠﻴﻪ آن ﭼﻴﺰی ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم آﺋﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ«

ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻴﻒ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﺗﻮان و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﺑﯽ ﭘﺮوﭘﺎ ﺑﺪون دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم »ﺑﺪوی« ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮی ﮐﻪ زوﺟﻴﻦ وب درﺑﺎره ی
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﺮدﻳﻮﻧﻴﻮن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وی،
ﺗﺮدﻳﻮﻧﻴﻮن ﻫﺎ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ »در آزادی ﮐﺎﻣﻞ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
)ص  ۱۳۷ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺑﺪوی ﻳﻘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﻋﺎدی ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺮدﻳﻮﻧﻴﻮن ﻫﺎ »در آزادی ﮐﺎﻣﻞ« اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در
اﺳﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﻦ دادن ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼی ﺣﮑﻔﺮﻣﺎ ﻳﻌﻨﯽ زورﮔﻮﺋﯽ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻃﺮد
ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن از اداره ی اﻣﻮر »ﻋﺎﻟﻴﻪ« »ﮐﺎر از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود« .در دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ »ﺑﺪوی« اﺣﻴﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ زﻳﺮا ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺪارﺟﯽ ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رأی دادن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﮑﻪ در اداره ی روزﻣﺮه اﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ اﻣﻮر را اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
زودی ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ اداره ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺎ ذﮐﺎء داﻫﻴﺎﻧﻪ ی ﺗﻨﻘﻴﺪی و ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺧﻮد ،در اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﻮن آن
ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ از آن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺒﻦ ﺧﻮد و ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ،ﻳﺎ از ﻓﺮط ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺗﺒﺪﻻت ﺗﻮده ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ» .ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺧﻄﻮر داد ،آﺧﺮ ﺑﺪون وزراﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ آن ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ« -اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺮد
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﯽ ﺳﺮاﭘﺎی وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮگ ﺑﺎری از آن
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ )ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﻮﻳﮏ ﻫﺎ و اس ارﻫﺎی ﻣﺎ از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ(.
»ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﻬﺪام ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد .ﺗﻌﻤﻖ در درس ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ﮔﺮدد ،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« -،اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺮد آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻧﻪ آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﺣﻀﺮات ﮐﺮاﭘﻮﺗﮑﻴﻦ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺎء
ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن از دﻧﺒﺎل ﺑﻮرژوازی روان اﺳﺖ(؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ
ﻳﺄس ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ
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ﻣﺸﺨﺺ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻪ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ از ﻫﺮ دوی اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﺮاز ﺟﻮﺋﻴﻢ و در
اﻧﻬﺪام ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺟﺴﺎرت ﺑﯽ درﻳﻎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺸﺨﺺ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﻢ :ﮐﻤﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری را ﺑﻪ ﻓﻼن ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰم ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از آن
ﺳﺨﻦ رﻓﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺟﺴﺎرت اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﮐﻤﻮﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ آن
ﻫﺎ را ﮔﺮده ای ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺮم و ﻓﻮراً ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﭼﻨﻴﻦ راﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮرﮐﺮاﺗﻴﺰم ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ.
اﻣﮑﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻬﺪاﻣﯽ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم روز ﮐﺎر را ﮐﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ دارد ،اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻫﺎﻟﯽ را در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد »وﻇﺎﺋﻒ دوﻟﺘﯽ« را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ زوال ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ» ...:وﻇﻴﻔﻪ ی اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻬﺪام ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻌﻴﻨﯽ وادار ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺳﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ از وی ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ )...(entgegenkommende
وﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه و در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﻳﻦ اﻣﺮ« )ﻳﻌﻨﯽ ﻏﻠﺒﻪ ی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
190

ﻟﻨﯿﻦ

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب

وی ﺳﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد( »ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ) (Verschiebungﻣﻌﻴﻨﯽ را در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در درون ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻮد ...ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺿﻤﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده،
ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ از راه ﺗﺤﺼﻴﻞ اﮐﺜﺮﻳﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ«.
)ص (۷۳۲ ،۷۲۷ ،۷۲۶
اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﻳﻦ و رذﻳﻼﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم و دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪن از اﻧﻘﻼب در
ﮐﺮدار در ﺣﺎل ﻗﺒﻮل آن در ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻓﮑﺮش از »ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ« ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۸۴۷ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
»ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ« »ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﻪ« را
اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮐﻪ در راه ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ »وﺣﺪت« ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻴﺪﻣﺎن ﻫﺎ ،ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻫﺎ و
واﻧﺪروﻟﺪﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در راه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ »از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺣﺴﻦ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ« ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ راه اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم را در ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ و ﺑﺮای اﻧﻬﺪام
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد.
اﻳﻦ» -دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ«.
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ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺮﮔﻪ ی ﻣﻄﺒﻮع ﻟﮋﻳﻦ ﻫﺎ ،و داوﻳﺪﻫﺎ ،ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻫﺎ،
ﭘﻮﺗﺮﺳﻒ ﻫﺎ ،ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ﻫﺎ و ﭼﺮﻧﻒ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در راه »ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮا در درون ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ« و در راه »ﺗﺤﺼﻴﻞ اﮐﺜﺮﻳﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻠﻂ
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪ -و اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺷﺮﻳﻔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮای اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ راه اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ را در ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ :و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی آﮔﺎه
ﻧﻴﺰ در ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد »ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا« ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮرژوازی ،اﻧﻬﺪام ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﺰم ﺑﻮرژواﺋﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯽ
از ﻧﻮع ﮐﻤﻮن ﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ -ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

******************
در ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ »ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ« در آﻟﻤﺎن )ﻟﮋﻳﻦ ،داوﻳﺪ ،ﮐﻮﻟﺐ و
ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ و از آن ﺟﻤﻠﻪ دو ﺗﻦ اﺳﮑﺎﻧﺪﻳﻨﺎوی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎﺋﻮﻧﻴﻨﮓ و ﺑﺮاﻧﺘﻴﻨﮓ(
ژورﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و واﻧﺪاروﻟﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﻳﮏ ،ﺗﻮراﺗﯽ ،ﺗﺮه وس و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ
ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺣﺰب اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺎﺑﻴﻦ ﻫﺎ و »ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎ« )»ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮ« ﮐﻪ در
192

ﻟﻨﯿﻦ

دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎ اﺳﺖ( در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ .ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ
ﺣﻀﺮات ﮐﻪ در اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭘﻮﺑﻠﻴﺴﻴﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﻧﻘﺶ ﻋﻈﻴﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﯽ
اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﻋﻠﻨﺎً ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم ﺑﯽ ﭘﺮده ای را
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺣﻀﺮات »دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری« ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
»ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ«! اﻳﻨﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮق ﺟﺪی ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﺧﺮده
ﺑﻮرژوا ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﻴﺐ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم در ﻏﻠﻄﻴﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺗﻮده
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ را ﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﻨﯽ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎدت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪل ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻋﮑﺲ آن ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و »ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت«
ﻃﻮری واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران رﺧﻨﻪ ﺑﺮای اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺰم در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﺳﮑﻮت در ﻣﺴﺄﻟﻪ ی روش اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻴﻮﻻی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻴﻮﻻ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻫﻼک
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ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻳﺎ آﻟﻤﺎن -ﻓﻼن ﻳﺎ ﺑﻬﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ -ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻈﻴﻤﯽ را ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﺪ.

ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻳﮑﻢ

اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ در اوت و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻃﺮح ﻧﮕﺎرش ﻓﺼﻞ
ﺑﻌﺪی ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ» -:ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺎی  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روس« را ﺗﻬﻴﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدم .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻨﻮان ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ از اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﻧﺸﺪم؛
ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺮا رﺳﻴﺪن اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ » ۱۹۱۷ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدﻳﺪ« .از ﭼﻨﻴﻦ »ﻣﺎﻧﻌﯽ«
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎد ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻧﮕﺎرش ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را )ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
اﻧﻘﻼب ﻫﺎی  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روس« اﺧﺘﺼﺎص دارد( ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم آﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت

*

 ﺳﭙﺲ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﺧﻄﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ آﻳﺪ:»ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ« ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روس
ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه دارای ﭼﻨﺎن داﻣﻨﻪ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ درﺑﺎره ی آن ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آورد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ درس ﻫﺎﺋﯽ از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﮐﺘﻔﺎ ورزﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ
وﻇﺎﺋﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
)در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ( .ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ.
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درازی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪازﻳﻢ؛ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼب« ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از
ﭼﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺑﺎره ی آﻧﺴﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ
ﭘﺘﺮوﮔﺮاد  ۳۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۱۷
در ﻣﺎه ﻫﺎی اوت و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۱۸ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ی ﻧﺸﺮﻳﺎت »ژﻳﺰن ای ازﻧﺎﻧﻴﻪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
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