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   ناکجاآبادی- سوسياليسم و کمونيسم انتقادی-٣
 
م>>ا در اينج>>ا در ب>>اره ی ادبي>>اتی ک>>ه در ه>>ر انق>>الب ب>>زرگ جدي>>د پيوس>>ته زب>>ان ح>>ال   

  .، حرفی  نمی زنيم) و ديگران∗مثل آثار بابوف(خواسته های پرولتاريا بوده است 

 ه>ای مس>تقيم پرولتاري>ا ب>رای رس>يدن ب>ه ه>دف ه>ای خ>ود، ک>ه در                     نخستين کوش>ش  

های عمومی، يعنی در دوران سرنگون شدن جامعه ی فئودالی ص>ورت    دوران هيجان 

گرفت، لزومًا با شکست مواجه شد؛ يکی بدليل موقعيت رشد نکرده ی خود پرولتاريا، 

و ديگری بدليل عدم وجود شرائط اقتصادی برای آزادی اين طبقه؛ ش>رائطی ک>ه ب>رای         

 عصر قريب الوقوع بورژوائی می توانست  ايجاد آن هنوز بايد مدتی می گذشت و تنها        

ادبي>ات انقالب>ی ک>ه اي>ن نخس>تين جن>بش ه>ای پرولتاري>ا را همراه>ی          . آنرا بوج>ود آورد   

اي>>ن ادبي>>ات، رياض>>ت طلب>>ی همگ>>انی و ه>>م       . لزوم>>ًا ص>>بغه ای ارتج>>اعی داش>>ت  . ک>>رد

  . سطح سازی اجتماعی، در خام ترين شکلش را تبليغ می کرد

ه>ای سوسياليس>تی و کمونيس>تی، متعل>ق ب>ه س>ن         دس>تگاه  ه>ای فک>ری بن>ام      دستگاه

، فوري>>ه، اوئ>>ن و ديگ>>ران، در مرحل>>ه ی رش>>د نک>>رده اولي>>ه ی مب>>ارزه ب>>ين    ∗س>>يمون

مراجع>ه کني>د ب>ه    (پرولتاريا و بورژوازی که در ب>اال ب>دان اش>اره ش>د، بوج>ود م>ی آي>د                 

 ).بورژوازی و پرولتاريا: بخش يک

ه>>ای فک>>ری ه>>م تخاص>>مات طبق>>اتی و ه>>م آث>>ار   در واق>>ع بني>>ان گ>>ذاران اي>>ن دس>>تگاه 

ولی پرولتاريا، که هنوز دوران . عناصر رو به زوال را در شکل حاکم جامعه می بينند   

طفوليت خود را می گذارند، دورنامائی در برابر آنان ترسيم می کند که انگار طبقه ای 

  .است فاقد هر گونه ابتکار تاريخی و جنبش سياسی مستقل
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ش>د تخاص>مات طبق>اتی همپ>ای رش>د ص>نعت اس>ت، موقعي>ت اقتص>ادی،          از آنج>ا ک>ه ر  

طوری که آن بنيان گذاران می بينند، هنوز شرائط م>ادی ب>رای آزادی پرولتاري>ا را در                 

بهمين دلي>ل، آن>ان ب>دنبال ي>ک عل>م جدي>د اجتم>اعی، ن>وعی         . برابر آنان متجلی نمی کند  

  . فوق را بوجود بياوردقوانين اجتماعی نو می گردند که قرار است شرائط مادی

عم>>ل ت>>اريخی ق>>رار اس>>ت تس>>ليم عم>>ل ابتک>>ار شخص>>ی آن>>ان بش>>ود؛ ش>>رائط ت>>اريخی   

آزادی پرولتاري>>>ا تس>>>ليم ش>>>رائط وهم>>>ی؛ و س>>>ازمان ي>>>افتن ت>>>دريجی و خودبخ>>>ودی       

پرولتاريا به عنوان يک طبقه تسليم سازمانی اجتماعی بشود که اين مبتکران؛ بويژه، 

ان گمان می کنند ک>ه ت>اريخ آين>ده، منته>ی ب>ه تبلي>غ و اج>رای            اين. ساخته اند و پرداخته   

  .عملی نقشه های اجتماعی آنان می شود

اينان در سازمان دادن به نقشه هاشان، عمدتًا وقوف دارند به منافع طبقه ی کارگر              

ب>>رای اين>ان پرولتاري>>ا تنه>ا ازي>>ن   . ب>ه عن>>وان طبق>ه ای ک>>ه ب>يش از هم>>ه رن>ج م>>ی ب>رد     

  . که اين طبقه رنجبرترين طبقات استديدگاه وجود دارد

موقعيت رشد نيافته ی مبارزه ی طبقاتی و همچنين عدم رش>د مح>يط آن>ان اي>ن قبي>ل             

سوسياليس>>ت ه>>ا را مجب>>ور م>>ی کن>>د ک>>ه خ>>ود را ب>>ه مرات>>ب ب>>االتر از تم>>ام تخاص>>مات     

اينان می خواهند شرائط زندگی ه>ر ک>دام از اف>راد اجتم>اع، حت>ی       . طبقاتی بشمار آورند  

بهمين دليل، عادت>ًا، اين>ان ک>ل جامع>ه را ب>دون           . مکن ترين آنها را هم بهبود ببخشند      مت

اختالفات طبقاتی مخاطب قرار می دهند؛ و البت>ه ب>ا رجح>ان بيش>تر، طبق>ه ی ح>اکم را؛         

چرا که، چگونه ممکن است مردم، پس از آنکه دستگاه فکری اينان را درک کردند از 

ر بهت>>رين نقش>>ه ی ممک>>ن، ع>>اليترين ش>>کل ممک>>ن فه>>م اي>>ن نکت>>ه ع>>اجز باش>>ند، ک>>ه د

  جامعه نهفته است؟

می کنند؛  بهمين دليل اينان هر نوع عمل سياسی، بويژه عمل انقالبی را، يکسره رد   

  م>>ی خواهن>>د ب>>ه وس>>ايل مس>>المت آمي>>ز ب>>ه ه>>دف ه>>ای خ>>ود برس>>ند؛ و م>>ی کوش>>ند ب>>ا     

مش>>ق ق>>رار آزم>>ايش ه>>ای کوچ>>ک، ک>>ه شکس>>ت آن الزام>>ًا حتم>>ی اس>>ت، و ب>>زور س>>ر    

  .گرفتن، راه را بروی اين حواری جديد اجتماعی باز کنند
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اين قبيل دورنماهای خي>ال انگي>ز از جامع>ه ی آين>ده، ک>ه در زم>انی ترس>يم ش>ده ک>ه                       

پرولتاري>>ا در مرحل>>ه ای بس>>يار رش>>د نک>>رده بس>>ر م>>ی ب>>رد، و چي>>زی ج>>ز ي>>ک تص>>ور     

ين اش>تياق ه>ای غري>زی اي>ن طبق>ه ب>رای       خيال انگي>ز از موض>ع خ>ود ن>دارد، ب>ا نخس>ت          

  . تجديد ساختمان عمومی اجتماع مطابقت می کند

. لکن، اين انتشارات سوسياليستی و کمونيس>تی ش>امل عنص>ری انتق>ادی ني>ز هس>ت              

و به همين دلي>ل پ>ر اس>ت    . اين انتشارات به تمام اصول اجتماع موجود يورش می برد         

اق>>دامات عمل>>ی  . ه>>ن طبق>>ه ی ک>>ارگر از ب>>ا ارزش ت>>رين مطال>>ب ب>>رای روش>>ن ش>>دن ذ   

پيشنهاد شده در اين انتشارات از قبيل الغاء فرق بين شهر و روستا، و الغاء خانواده، 

و الغ>اء نح>>وه ی اس>>تفاده از ص>>نايع ب>>رای پ>>ر ک>ردن جي>>ب اف>>راد خ>>اص، الغ>>اء سيس>>تم   

دستمزد، اعالم هماهنگی اجتماعی، تبديل وظ>ايف دول>ت ب>ه نظ>ارت ص>رف ب>ر تولي>د،                

ی، همه ی اين پيشنهادها، تنها اشاره به ناپديد ش>دن تخاص>مات طبق>اتی م>ی کنن>د،        بار

تخاص>>ماتی ک>>ه در آن زم>>ان ت>>ازه داش>>ت س>>رک م>>ی کش>>يد و پدي>>دار م>>ی ش>>د و در اي>>ن   

انتشارات، در ابتدائی ترين شکل، و بصورت نامشخص و بی هويت، برسميت شناخته 

  .ناکجا آبادی صرف داردبه همين دليل اين پيشنهادها صبغه ی . شده است

 انتق>>>ادی ب>>>ا تکام>>>ل ت>>>اريخی نس>>>بتی -اهمي>>>ت سوسياليس>>>م و کمونيس>>>م ناکجاآب>>>ادی

ب>>ه هم>>ان نس>>بت ک>>ه مب>>ارزات طبق>>اتی جدي>>د رش>>د م>>ی ياب>>د و ش>>کل         . معک>>وس دارد

مشخصی به خود می گيرد، اين کناره گيری خيال انگيز از مبارزه، و اين يورش ه>ای      

.  عملی و توجيه نظری خود را يکسره از دست می ده>د  خيال انگيز به مبارزه، ارزش    

های فکری از بسياری لحاظ ها انقالبی بودند،  به همين دليل، گرچه بانيان اين دستگاه

اي>ن ش>اگردان در    . لکن، پيروان آنان از هر لحاظ ب>دل ب>ه ِف>َرِق ارتج>اعی ص>رف ش>دند                 

ب>>ه عقاي>>د اولي>>ه ی  مقابل>>ه ب>>ا تکام>>ل ت>>اريخی مترقيان>>ه ی پرولتاري>>ا، س>>فت و س>>خت      

ب>ه هم>>ين دلي>ل، آن>>ان م>ی کوش>>ند، و البت>ه عل>>ی ال>دوام، ت>>ا      . اس>تادان خ>>ود چس>بيده ان>>د  

آن>ان  . مبارزه ی طبقاتی را کن>دتر ک>رده، تخاص>مات طبق>اتی را ب>ا يک>ديگر آش>تی دهن>د               

هن>>>وز خ>>>واب تحق>>>ق تجرب>>>ی ناکجاآباده>>>ای اجتم>>>اعی را م>>>ی بينن>>>د؛ خ>>>واب ايج>>>اد         
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ايکاي>>ای "و بپ>>ا داش>>تن  " آب>>ادی ه>>ای خ>>ودی  "و اس>>تقرارجداگان>>ه، " فالنس>>ترهای"

 را، که هر کدام برای خ>ود خ>رده جّن>ات ع>دنی اس>ت؛ و ب>رای تحق>ق عمل>ی           ∗"کوچولو

. اين قصرهای پا در هوا مجبورند به احساسات و کيسه های بورژوازی متوسل شوند           

ان اش>اره  بتدريج آنان در جرگه ی سوسياليست های محافظه کار ارتجاعی که فوق>ًا ب>د       

می کنند ک>ه ع>الم نمائيش>ان     شد در می آيند، و با اين سوسياليست ها فقط در اين فرق             

اجتماعی ش>ان، اعتق>اد متعص>بانه و خراف>ی      منظم تر است، و به اثرات سحرآسای علم 

  .دارند

بهمين دليل، آنان با هر ن>وع عم>ل سياس>ی از ط>رف طبق>ه ی ک>ارگر ش>ديدًا مخالف>ت              

 شوند که چنين عملی فقط ناش>ی از ب>ی ايم>انی کوکوران>ه نس>بت       می کنند، و مدعی می    

طرفداران اوئن در انگلستان و فوريه در فرانسه، به ترتيب، . به آن حواری جديد است

  .  مخالفت  می کنند) ٢٢( و رفورميست ها)٢١(با چارتيست ها
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